
หลักการ อุดมการณ

และวิธีการสหกรณ
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หลักการสหกรณ
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หมายถึงกฎเกณฑหรือขอปฏิบัติที่สหกรณถือเปน

แนวทางในการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดความสําเร็จ                         

มี 7 ประการ



1. เปดรบัสมาชิกดวยความสมัครใจและไมจํากัด

(Voluntary and Open Membership)
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* สหกรณเปนองคกรแหงความสมัครใจ

* เปดรบับุคคลทั่วไปที่เต็มใจจะรับผิดชอบ

ในฐานะสมาชิก

* เขาเปนสมาชิกโดยปราศจากการกีดกันทางเพศ  

ฐานะทางสังคม เชื้อชาติ ศาสนาหรือการเมือง



2. ควบคุมโดยสมาชิกตามแนวทางประชาธิปไตย

(Democratic Member Control)
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- สหกรณเปนองคกรประชาธิปไตยที่มีการควบคุมโดยสมาชิก

- สมาชิกมสีวนรวมในการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจ

- ผูที่ไดรับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญใหเปนผูแทนสมาชกิ

ตองรับผิดชอบตอสมาชิก

- สมาชิกมสีทิธิในการออกเสียงเทาเทยีมกัน

(สมาชิกหน่ึงคนหน่ึงเสียง)



3. การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก

(Member Economic Participation)
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- สมาชิกมีสวนรวมในการลงทุน (ซ้ือหุน) ในสหกรณอยางเสมอภาค

- มีสวนในการควบคุมการใชเงินทุนของสหกรณตามแนวทาง

ประชาธปิไตย

- ไดรับผลตอบแทน (ถามี) ในอัตราที่จํากัดตามเงินลงทุน

(ปนผลตามหุน)

- ตอบแทนสมาชิกตามสัดสวนปริมาณธุรกิจท่ีสมาชิกไดทํากับ

สหกรณ (เฉลี่ยคืน)

- สนับสนุนกิจกรรมสมาชิก



4. มีการปกครองตนเองและมีความเปนอิสระ

(Autonomy and Independence)
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หากสหกรณจะตองมีขอตกลงผูกพนักับองคการอ่ืนใด

ซ่ึงรวมถึงหนวยงานของรัฐบาล หรอืจะตองเพ่ิมเงินลงทุน

โดยอาศัยแหลงเงินทนุภายนอก สหกรณจะตองกระทําการ

ดังกลาวภายใตเงื่อนไขทีม่ัน่ใจวา มวลสมาชิกจะยังคงธํารง

ไวซ่ึงอํานาจในการควบคุมสหกรณตามแนวทาง

ประชาธิปไตยและสหกรณยังคง ดํารงความเปนอสิระ



5. การใหการศึกษา การฝกอบรม และขาวสาร

(Education, Training)
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สหกรณพึงใหการศึกษาและฝกอบรมแกสมาชิก               

ผูแทนสมาชกิท่ีไดรับการเลือกตั้ง ผูจัดการและพนักงาน

เพ่ือใหสามารถมีสวนชวยพัฒนาสหกรณไดอยาง                  

มปีระสิทธิผล และพึงใหขาวสารแกสาธารณชนโดยเฉพาะ

อยางย่ิงเยาวชนและบรรดาผูนําทางความคิดในเรื่อง

คุณลักษณะและคุณประโยชนของสหกรณ



6. การรวมมือระหวางสหกรณ

(Co-operation Among Co-operative)
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สหกรณจะสามารถใหบริการแกสมาชิกไดอยาง              

มปีระสิทธิผลสูงสุดและเสริมสรางความเขมแข็งใหแก

ขบวนการสหกรณได  โดยรวมมือกันในระดับทองถ่ิน

ระดบัชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ



7. ความเอื้ออาทรตอชุมชน

(Concern For Community)
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สหกรณพึงดําเนินกิจการตางๆ เพื่อการพัฒนา

ชุมชน ใหมีความเจริญยั่งยืนตามนโยบายที่มวล

สมาชิกเห็นชอบ



หลักการสหกรณ 7 ขอ

: หลักการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยนื
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วิธีการสหกรณ
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คือ การนําหลักการสหกรณมาใชในการดําเนินกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือประโยชนของมวลสมาชิก              

โดยไมละเลยหลักการบริหารธุรกิจ ซ่ึงสหกรณแตละประเภท

จะมีวิธีปฏิบัติที่แตกตางกันไปในแตละเรื่อง เชน การจัดตั้ง

การระดมทุน การดําเนินธุรกิจ และการสงเสริมประโยชน

ทางเศรษฐกิจของสมาชิก โดยจะกําหนดวิธีปฏิบัติไวใน                 

ขอบังคับของสหกรณ



วิธีการสหกรณ (ตอ)

อุปกรณ วิธีการสหกรณ เงิน

การจัดการ

* ตองบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด *
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คน



คน

อุปกรณ เกิดประโยชนสูงสุด (ประหยัด คุมคา)

เงนิ

การจัดการ

เกิดความรวมมือ ทั้งแรงกาย แรงใจ ของกรรมการ

พนักงาน และสมาชิก

เกิดสภาพคลอง เหมาะสมและเพียงพอ

ในการบริการสมาชิกและการทําธุรกิจ

กําหนดวิธีปฏิบ ัติ ระเบียบ ขอบังคับ ใหเหมาะสม

ทันเหตุการณ ตรงความตองการของสมาชิก

วิธีการสหกรณ (ตอ)
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อุดมการณสหกรณ
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คือ แนวความคิดที่เชื่อวาวธิีการสหกรณจะชวย
แกปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของมวลสมาชิกใหมี
ความอยูดี กินดีและมสีันติสุข โดยการชวยเหลือตนเอง
และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยยึดถือหลัก ดังน้ี

การเปนผูให สหกรณจะประสบความสําเรจ็สมาชิกจะตอง
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ไมเห็นแกประโยชนสวนตัว

นํ้าใจสหกรณ ชวยเหลือตนเอง/ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ความซ่ือสัตยและความจงรักภกัดี



 การใหบรกิารแกสมาชิกเปนเปาหมายสูงสุด                       
เพราะสหกรณเปนของสมาชิก ดําเนนิการโดยสมาชิก
และเพื่อสมาชิก

ไมแสวงหากําไรสูงสุด
สมาชิกมจีิตใจที่เปนประชาธิปไตย ยอมรับฟงความเห็นของ

ผูอ่ืนและยอมรับฟงความคดิเห็นสวนรวม
สมาชิกมภีาระผูกพันและตองรับรูปญหาของสหกรณ

สมาชิกตองมีสวนรวมในการบรหารและการแกไขปญหา
ของสหกรณ ความสําเร็จจงึจะเกิดข้ึน
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อุดมการณสหกรณ (ตอ)



คานิยมของสหกรณ

(cooperatives values)

สหกรณอยูบนพื้นฐานแหงคานิยมของการชวยตนเอง ความ

รับผิดชอบตอตนเอง ความเปนประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความ

เที่ยงธรรม และความเปนเอกภาพ สมาชิกสหกรณเช่ือมันในคานิยมทาง

จริยธรรมแหงความสุจริต ความเปดเผย ความรับผิดชอบตอสังคม และ

ความเอื้ออาทรตอผู อ่ืน โดยสืบทอดประเพณีปฏิบั ติของผู ริ เ ร่ิม                

การสหกรณ
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คานิยมของสหกรณ

(cooperatives values)

1.การชวยตนเอง               

2.ความรับผิดชอบตอตนเอง

3.ประชาธิปไตย

4.ความเสมอภาค

5.ความเท่ียงธรรม

6.ความเปนเอกภาพ

คานิยมที่เปนพ้ืนฐานของสหกรณ คุณคาทางจริยธรรมที่เปนความเชื่อมั่น

ของสมาชิกสหกรณ

7.ความซ่ือสัตย

8.ความเปดเผย

9.ความรับผิดชอบตอสังคม

10.ความเอื้ออาทรตอผูอื่น
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สหกรณ

 ทุนมนุษย

ทุนทรัพย

 ทุนทางปญญา

คานิยม

ปรัชญา

อดุมการณ

หลักการ

ประเพณี

ปฏิบัติ

ทุนเรือนหุน

อาคารสถานที่

วัสดุอุปกรณ

ฯลฯ

 วางแผน การนาํ ปฏบิัต ิตดิตามประเมนิผล 

ระเบียบ

ขอบังคับ

กฎหมาย

 สมาชิก  คณะกรรมการ พนกังาน

องคประกอบในการดําเนินการสหกรณ

ทุนวัฒนธรรม

18



กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีผูตรวจสอบกิจการ
จําเปนตองทราบ
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 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542

 ท่ีแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ.2563

 ระเบียบ/คําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ

 ขอบังคับ/ระเบียบของสหกรณ

 มติที่ประชุมใหญ/ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ



หมวดที่ 1 บททั่วไป

หมวดที่ 2 การกํากับและสงเสริมสหกรณ
1) คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
2) นายทะเบียนสหกรณ
3) การกํากับดูแลสหกรณ
4) กองทุนพัฒนาสหกรณ
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พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ. 2542 ทีแ่กไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 

และ พ.ศ. 2563



พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ. 2542 ท่ีแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 

และ พ.ศ. 2563

หมวดที่ 3 สหกรณ

1) การจัดตั้งและการจดทะเบียนสหกรณ

2) ขอบังคับและการแกไขเพ่ิมเติม
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พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ. 2542 ท่ีแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 

และ พ.ศ. 2563

4) การสอบบัญชี

5) การเลิกสหกรณ

3) การดําเนินงานของสหกรณ                                              

มาตรา 53 ใหสหกรณมีผูตรวจสอบกิจการ ซ่ึงท่ีประชมุใหญ

เลอืกต้ังจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพ่ือดําเนินการตรวจสอบกิจการของ

สหกรณแลวทํารายงานเสนอตอท่ีประชุมใหญ                                                   

จํานวน คุณสมบัติและลักษณะตองหาม วิธีการรับสมัคร และการ

ขาดจากการเปนผูตรวจสอบกิจการ ตลอดจนอํานาจหนาท่ีของผูตรวจสอบกิจการ

ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด โดยอาจ

กําหนดใหแตกตางกันตามขนาดและประเภทของสหกรณก็ได
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พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ. 2542 ท่ีแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 

และ พ.ศ. 2563

หมวดที่ 4 การชําระบัญชี  

          หมวดที่ 4/1 การดําเนินงานและการกํากับดูแล

สหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน

หมวดที่ 5 การควบสหกรณเขากัน

หมวดที่ 6 การแยกสหกรณ

หมวดที่ 7 ชุมนุมสหกรณ
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พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ. 2542 ท่ีแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 

และ พ.ศ. 2563
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หมวดที่ 8 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

หมวดที่ 9 กลุมเกษตรกร

          หมวดที่ 9/1 การพจิารณาอุทธรณ

หมวดที่ 10 บทกาํหนดโทษ

บทเฉพาะกาล



กฎหมายสหกรณในสวนที่เก่ียวของกับตรวจสอบกิจการ
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พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 53       

“ใหสหกรณมีผูตรวจสอบกิจการซ่ึงที่ประชุมใหญเลือกตั้ง

จากสมาชกิหรือบุคคลภายนอก เพ่ือดําเนนิการตรวจสอบ

กิจการของสหกรณ แลวทํารายงานเสนอตอที่ประชุมใหญ ”



ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

ที่เก่ียวของกับสหกรณ
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สหกรณเปนนิติบุคคล

ตาม พ.ร.บ. สหกรณ

สหกรณไมมีหนาท่ีเสียภาษีเงนิไดนิติบุคคล

สหกรณมิใชบริษัทหรือ

หางหุนสวนนิติบุคคล
ตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร
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ภาษีเงนิไดนิติบุคคล



ภาษีเงินไดนิติบุคคล

มาตรา 39 “เงินไดพึงประเมิน” หมายความวา เงินไดอันเขาลักษณะ

พึงเสียภาษีในหมวดน้ี เงินไดที่กลาวนี้ใหหมายความรวมตลอดถึง

ทรัพยสิน หรือประโยชนอยางอ่ืนที่ไดรับ ซ่ึงอาจคิดคํานวณไดเปนเงิน 

เงินคาภาษอีากรที่ผูจายเงินหรือผูอ่ืนออกแทนใหสําหรับเงินไดประเภท

ตาง ๆ ตามมาตรา 40 และเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ ดวย

ตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร



กรณีที่ สหกรณ  ได  รั บ เ งินจากนิติ บุคคล อ่ืน  เช  น                    

ไดรับดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคาร ธนาคารผูจายดอกเบ้ีย

ไมมีหนาท่ีตองหักภาษี ณ ที่จาย จากสหกรณ

ถาสหกรณถูกหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายไว สามารถยื่น

คํารองขอคืนตามแบบ ค.10 ไดภายใน 3 ป นับแต                 

วันสุดทาย แหงกําหนดเวลายื่นรายการภาษีตามมาตรา

27 ตรี แหงประมวลรัษฎากร

(กค 0811/4131 ลว. 20/05/2545)
29

ภาษีเงินไดนิติบุคคล



ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
สหกรณเปนผูจายเงินไดที่ตองหักภาษี ณ ท่ีจาย และนําสง

30

ประเภทเงินไดพึงประเมิน ผูรับ อัตราภาษี

1. ม.40(1) เงินไดจากการจางแรงงาน
เชน เงินเดือน คาจาง

-ผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา

คํานวณตาม
อตัราภาษี*

2. ม.40(2)

เงินไดจากการรับทํางานให

เชน เบี้ยประชุม /โบนัส กรรมการ

คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ  

คาธรรมเนียม คานายหนา

-ผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา

-บริษัท หรือหางหุนสวน

นิติบุคคล

-มูลนิธหิรือสมาคม                 

(ไมรวมถงึมูลนิธิ หรือ

สมาคมที่รัฐมนตรปีระกาศ

กําหนด)

คํานวณตาม

อัตราภาษี*  

3 %

10 %



ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย (ตอ)
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สหกรณเปนผูจายเงินไดที่ตองหักภาษี ณ ท่ีจาย และนําสง

ประเภทเงินไดพึงประเมิน ผูรับ อัตราภาษี

3.ม.40(4)(ก)

ดอกเบ้ียเงินฝากประจํา

ผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา

15 %

4.ม.40(8)

เงินไดจากการใหบริการ

(ตองไมใชคาจางทําของ คาโฆษณา ฯลฯ)

- ผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา

- ผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินได

นิติบุคคล

3 %

3 %



ผูมีหนาทีเ่สยี

ภาษีมูลคาเพ่ิม

ผูขายสินคาและผูใหบรกิารในทางธุรกิจ

หรือวิชาชีพในราชอาณาจกัร หรือผูนําเขา

สินคาหรือบรกิาร ไมวาจะประกอบกิจการ

ในรูปของบุคคลธรรมดา นิติบุคคล                    

(หางหุนสวนบรษิทั ฯลฯ)

•อัตรารอยละ 7 กรณีทั่วไป

•อตัรารอยละ 0 กรณสีงออก , ขายใหแก UN, สถานทูต ฯลฯ

ภาษีมูลคาเพ่ิม
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การขายสินคาท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม

ตองจดทะเบียนเปนผูประกอบการ

จดทะเบียนและเสียภาษีมูลคาเพิ่ม

ถามีรายรับเกินกวา 1,800,000 บาท ตอป

ภาษีมูลคาเพ่ิม
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สหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณ เฉพาะสหกรณทีม่ีทุนดําเนินการ

ซ่ึงมีมูลคาหุนรวมตั้งแตสองลานบาทขึ้นไปและมีวัตถุประสงค

ดําเนินการกิจการเก่ียวกับการรับฝากเงิน ใหกู ใหสินเชื่อ รับจํานอง

หรือรับจํานําทรัพยสิน หรือ จัดใหไดมาซ่ึงเงินและทรัพยสินตางๆ

โดยวิธีใดๆ มีหนาท่ีรายงานการทําธุรกรรม ตามกฎหมายวาดวย

การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เม่ือทําธุรกรรมเปนเงินสดมูลคาต้ังแต 2 ลานบาทขึ้นไป                 

ตองจัดทํารายงานการทําธุรกรรมเสนอตอ

“สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)"
34

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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