
 
 

บทที ่4 
สหกรณ์การเกษตรและการจัดมาตรฐานสหกรณ์ 

 
เน้ือหาในบทน้ีประกอบดว้ยเน้ือหา 2 ส่วน คือ 1) เน้ือหาท่ีเก่ียวกบัสหกรณ์การเกษตร โดย

เน้ือมีสาระความรู้เก่ียวกบัการจดัตั้ง วตัถุประสงค์ ประโยชน์ท่ีไดรั้บ โครงสร้าง การด าเนินงาน 
และสถานการณ์ของสหกรณ์การเกษตรในปัจจุบนั 2) เน้ือหาเก่ียวกบัการจดัมาตรฐานสหกรณ์
เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในการจดัมาตรฐาน ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการจดัมาตรฐาน และสถาการณ์
การจดัมาตรฐานสหกรณ์ในปัจจุบนั ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
4.1  สหกรณ์การเกษตร   

สหกรณ์การเกษตร คือ สหกรณ์ท่ีจดัตั้งข้ึนในหมู่ผูมี้อาชีพทางการเกษตร รวมกนัจดั ตั้งข้ึน 
และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อนายทะเบียนสหกรณ์  มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกด าเนินกิจการ
ร่วมกนัและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพื่อแกไ้ขความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของสมาชิก 
และช่วยยกฐานะความเป็นอยูข่องสมาชิกใหดี้ข้ึน แบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ 

1) สหกรณ์ขั้นปฐม หรือสหกรณ์ทอ้งถ่ิน เป็นสหกรณ์ท่ีมีคนด าเนินการคลุมหน่ึงอ าเภอ
และท าหนา้ท่ีเป็น สหกรณ์อเนกประสงค ์

2) สหกรณ์ขั้นมธัยม หรือชุมนุมสหกรณ์จงัหวดั เป็นสหกรณ์ซ่ึงจดัตั้งโดยสหกรณ์ขั้นปฐม
อยา่งนอ้ย 3 สหกรณ์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิกในดา้น
ต่าง ๆ เช่น การเงิน การขาย การซ้ือ และการแปรรูป 

3) สหกรณ์ขั้นยอด หรือชุมนุมสหกรณ์การเกษตรระดบัชาติ เป็นองค์การท่ีท าธุรกิจดา้น
การตลาด การจดัหาสินคา้ของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค และเป็นคลงัสินคา้ใหแ้ก่สหกรณ์ 

การจดัตั้งสหกรณ์การเกษตร ซ่ึงจดัตั้งในหมู่สมาชิกทีประกอบอาชีพแตกต่างกนัไปตาม
สภาพทอ้งถ่ิน ดงันั้น สหกรณ์การเกษตรจึงประกอบดว้ยรูปแบบยอ่ยของสหกรณ์ตามลกัษณะกลุ่ม
อาชีพ 10 กลุ่ม ไดแ้ก่  

1. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. (ส.ก.ต.)  
2. สหกรณ์กองทุนสวนยาง  
3. สหกรณ์ผูใ้ชน้ ้ า  
4. สหกรณ์โคนม  
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5. สหกรณ์ผูเ้ล้ียงสัตว ์ 
6. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดิน  
7. สหกรณ์สมชัชารายยอ่ย  
8. สหกรณ์การเกษตรทัว่ไป  
9. สหกรณ์สตรี 
10. สหกรณ์สุรา 

 
       4.1.1  วตัถุประสงค์ของสหกรณ์การเกษตร  
 สหกรณ์การเกษตรมีการก าหนดวตัถุประสงคห์ลกัไว ้5 ประการดงัน้ี คือ 

1) การจดัหาเงินทุนให้สมาชิกกูย้ืม เพื่อน าไปลงทุนประกอบอาชีพ และใชจ้่ายท่ีจ  าเป็นใน
ครอบครัวโดยคิดดอกเบ้ียในอตัราต ่าและเหมาะสม 

2) ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จกัการออมทรัพย ์โดยรับฝากเงินจากสมาชิก ทั้งฝากประจ า และ
ฝากสะสม 

3) ช่วยเหลือสมาชิกในการจดัหาวสัดุอุปกรณ์การเกษตร ตลอดจนส่ิงของอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นมา
จ าหน่ายแก่สมาชิกในราคายติุธรรม 

4) ช่วยเหลือสมาชิกในการจ าหน่วยผลิตผลของสมาชิกให้ไดใ้นราคาดี ไม่ถูกกดราคาจาก
พ่อคา้คนกลาง โดยการรวบรวมหรือแปรรูปผลิตผลท่ีสมาชิกผลิตได ้แลว้ติดต่อจ าหน่วยแก่ผูซ้ื้อ
คราวละมากๆ ซ่ึงจะท าใหไ้ดร้าคาสูงกวา่ท่ีสมาชิกแต่ละคนจะท าการจ าหน่วยเอง ทั้งยงัใหค้วามเป็น
ธรรมการ ชัง่ ตวง วดั และจดัคุณภาพผลิตผลของสมาชิกอีกดว้ย 

5) ส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการเกษตรแผนใหม่ให้แก่สมาชิก ทั้งน้ีเพื่อให้สมาชิกได้รับ
ผลผลิตมากข้ึน โดยวธีิแนะน าพนัธ์ุพืชท่ีเหมาะสม การใชปุ๋้ยและยาปราบศตัรูพืชตลอดจนนิเทศใน
การผลิตท่ีทนัสมยัและเหมาะสม 

วตัถุประสงคด์งักล่าว เป็นเพียงวตัถุประสงคส์ าคญัท่ีสหกรณ์การเกษตรสมควรจะก าหนด
ไว ้แต่สหกรณ์การเกษตรแต่ละสหกรณ์สามารถก าหนดวตัถุประสงค์ท่ีเป็นรายละเอียดและ
เหมาะสมเพิ่มเติมอีกก็ได ้
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       4.1.2  หลกัการของสหกรณ์การเกษตร 

   หลกัการท่ี 1 การเป็นสมาชิกโดยสมคัรใจและเปิดกวา้ง 
  (1) พึงตระหนกัว่าการเขา้และออกจากการเป็นสมาชิก จะตอ้งเป็นไปโดยความสมคัรใจ
ของบุคคล (ค าว่า "บุคคล" หมายถึง ทั้ งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ไม่ใช้ถูกชักจูง โน้มน้าว 
ล่อลวง บงัคบั ข่มขู่จากผูอ่ื้น 

(2) การก าหนดคุณสมบติัสมาชิกของสหกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ไดบุ้คคลท่ีเขา้มาเป็นสมาชิก
แลว้สามารถร่วมกนัด าเนินกิจกรรมในสหกรณ์ได ้และไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เพื่อน
สมาชิกและสหกรณ์ ไม่ถือวา่ขดักบัหลกัการสหกรณ์ขอ้น้ี 

(3) สมาชิกสมทบควรมีแต่เฉพาะกรณีของสหกรณ์บางประเภทท่ีมีลักษณะพิเศษและ
จ าเป็นเท่านั้น ไม่ควรให้มีในสหกรณ์ทัว่ไปหรือทุกประเภท เพราะตามปกติสมาชิกสมทบมาจาก
บุคคลซ่ึงขาดคุณสมบติัท่ีจะเป็นสมาชิกธรรมดา หากสหกรณ์ใดรับสมาชิกสมทบจ านวนมาก ก็อาจ
กระทบต่อการส่งเสริมผลประโยชน์ของสมาชิกธรรมดาไดแ้มว้่ากฎหมายจะได้ห้ามมิให้สมาชิก
สมทบมีสิทธิบางประการก็ตาม 
  หลกัการท่ี 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลกัประชาธิปไตย  
  สมาชิกทุกคนท่ีจะตอ้งร่วมแรงกายใจ และสติปัญญาในการด าเนินการและควบคุมดูแลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ของสหกรณ์ตามวิถีทางประชาธิปไตย เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผา่นช่องทางหรือองคก์รต่างๆ เช่น คณะกรรมการด าเนินการ ผู ้
ตรวจสอบกิจการและท่ีประชุมใหญ่  
   หลกัการท่ี 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก 
  (1) หลกัการสหกรณ์ขอ้น้ี มุ่งเน้นให้สมาชิกทุกคนตระหนกัถึงบทบาทส าคญัของตนคือ 
การท่ีตอ้งเป็นทั้งเจา้ของและลูกคา้ในคนเดียวกนั (co-owners and customers) จึงตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นผู ้
สมทบทุน ผูค้วบคุม และผูอุ้ดหนุน หรือผูใ้ชบ้ริการของสหกรณ์ มิใช่มาเป็นสมาชิกเพียงเพื่อมุ่งหวงั
ไดรั้บประโยชน์จากสหกรณ์เท่านั้น 

(2) ในการจดัสรรก าไรสุทธิเพื่อความเป็นธรรมแก่สมาชิก ส่วนหน่ึงตอ้งกนัไวเ้ป็นทุน
ส ารอง ซ่ึงจะน าไปแบ่งกนัมิได้ แต่เป็นทุนเพื่อพฒันาสหกรณ์ของพวกเขาเอง ถือว่าเป็นทุนทาง
สังคม นอกนั้นอาจแบ่งเป็นเงินปันผลในอตัราจ ากดั และเป็นเงินเฉล่ียคืน ตามส่วนแห่งธุรกิจ 
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หลกัการท่ี 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ 
  (1) สมาชิก กรรมการและพนกังานสหกรณ์รวมทั้งหน่วยงานส่งเสริมสหกรณ์ตอ้งส านึก
และตระหนกัอยูเ่สมอวา่สหกรณ์เป็นองคก์ารช่วยตนเอง และปกครองตนเอง เพราะฉะนั้นสหกรณ์
ตอ้งเป็นอิสระในการตดัสินใจ หรือท าสัญญาใด ๆ ตามเง่ือนไขท่ีสหกรณ์ยอมรับไดก้บับุคคล 
ภายนอกหรือรัฐบาล 

(2) การรับความช่วยเหลือหรือสนบัสนุนจากรัฐ หรือบุคคลภายนอกไม่ขดักบัหลกัความ
เป็นอิสระของสหกรณ์ หากผูใ้หค้วามช่วยเหลือมุ่งหมายใหส้หกรณ์ช่วยเหลือตนเองได ้และควบคุม
ตามหลกัประชาธิปไตย รวมทั้งธ ารงไวซ่ึ้งความเป็นตวัของตวัเองของสหกรณ์ 

หลกัการท่ี 5 การศึกษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ 
  (1) หลกัการขอ้น้ีเป็นจุดอ่อนของสหกรณ์ในประเทศไทยทุกระดบั ทั้งสหกรณ์ขั้นปฐมและ
สหกรณ์ขั้นสูง เพราะขาดแผนแม่บทในการพฒันาการศึกษาทางสหกรณ์ให้เป็นบทบาท และความ
รับผิดชอบของขบวนการสหกรณ์อย่างแทจ้ริง ทั้งๆ ท่ีไดรั้บเร่ิมให้จดัตั้งกองทุนสะสมจดัสหภาพ
สหกรณ์จากก าไรของสหกรณ์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2492 และแมจ้ะมีการจดัตั้งสันนิบาต สหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยและมีชุมนุมสหกรณ์ระดบัชาติบา้งแลว้ส่วนราชการท่ีท าหนา้ท่ีส่งเสริมสหกรณ์ก็ยงัคง
ด าเนินการให้การศึกษาและฝึกอบรมทางสหกรณ์แทบจะเรียกไดว้่าซ ้ าซ้อนกบัขบวนการสหกรณ์
โดยไม่มีเป้าหมายท่ีชดัเจนให้ขบวนการสหกรณ์สามารถรับผิดชอบการให้การศึกษาและฝึกอบรม
ทางสหกรณ์ไดด้ว้ยตนเองในท่ีสุดโดยมีหน่วยงานของรัฐท าหน้าท่ีให้การสนบัสนุนอย่างเพียงพอ
ตามความจ าเป็นและเน้นการฝึกอบรมข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าท่ี อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

(2) การศึกษาฝึกอบรมและสารสนเทศมีความมุ่งหมายและเนน้กลุ่มเป้าหมาย ดงัน้ี 
            - การศึกษามุ่งใหส้มาชิกและบุคคลทัง่ไปซ่ึงถือวา่เป็นผูท่ี้จะเป็นสมาชิกในอนาคต 
มีความรู้ และความเขา้ใจเก่ียวกบัสหกรณ์ รวมทั้งมีความส านึก และตระหนกัในสิทธิและหนา้ท่ีของ
สมาชิก หรือใหเ้ป็นผูมี้จิตวญิญาณสหกรณ์ 
            - การฝึกอบรมมุ่งให้กรรมการ ผู ้จ ัดการและพนักงานสหกรณ์ มีความ รู้ 
ความสามารถ และทกัษะ รวมทั้งความรับผดิชอบในบทบาทหนา้ท่ีของตน 
            - ส่วนสารสนเทศนั้นมุ่งให้บุคคลทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ส าหรับเยาวชนปละ
ผูน้ าด้านความคิดเป็น เช่น ผูน้ าชุมนุม นกัหนังสือพิมพ ์นักเขียน ผูน้ าองค์กร พฒันาชุมชน ฯลฯ 
โดยเนน้การติดต่อส่ือสาร 2 ทาง 

(3) หลักสูตรและเน้ือหาของการศึกษาอบรม ควรครอบคลุมทั้ งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองและวฒันธรรม 
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  หลกัการท่ี 6 การร่วมมือระหวา่งสหกรณ์ 
  (1) แทจ้ริงการร่วมมือระหวา่งสหกรณ์เป็นหลกัการเดียวกนักบัการร่วมมือระหว่างบุคคล
ธรรมดาในการจดัตั้งสหกรณ์นั่นเอง ซ่ึงจะก่อให้เกิดการประหยดัด้วยขนาด มีอ านาจการต่อรอง
สูงข้ึน และน าไปสู่การรับใชส้มาชิกอยา่งมีประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

(2) การร่วมมือระหวา่งสหกรณ์อาจท าไดท้ั้งในแนวนอนและแนวตั้ง ในแนวนอนสหกรณ์
ทุกสหกรณ์ไม่ว่าประเภทเดียวกนัหรือไม่ สามารถร่วมมือกนัไดใ้นทุกระดบัเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของสมาชิกและขบวนการสหกรณ์ในแนวตั้งสหกรณ์ทอ้งถ่ินประเภทเดียวกนัควรรวมตวักนัทาง
ธุรกิจเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดบัภูมิภาค หรือระดบัประเทศ และระดบัระหวา่งประเทศ และสหกรณ์
ทุกประเภท ทุกระดบั ทุกสหกรณ์ควรรวมตวักนัเป็นองค์การสหกรณ์สูงสุด (apex organization) 
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมดา้นอุดมการณ์ การศึกษา การฝึกอบรม การส่งเสริมแนะน า การก ากบั
ดูแล การตรวจสอบ การวจิยั และการพฒันา ฯลฯ 

(3) วตัถุประสงคส์ าคญัของการร่วมมือระหวา่งสหกรณ์ คือ เพื่อให้สหกรณ์สามารถอ านาจ
ผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นสหกรณ์ทอ้งถ่ินแต่ละสหกรณ์ และสหกรณ์ขั้นสูงตอ้งเป็น
สหกรณ์ท่ีมีความเขม้แข็งและย ัง่ยืน มีชีวิตชีวา (viable & sustainable) และร่วมมือกนัในลกัษณะ
ของ "ระบบรวม" หรือเป็นเอกภาพ 

 หลกัการท่ี 7 การเอ้ืออาทรต่อชุมชน 
  (1) สหกรณ์เป็นองค์การทางเศรษฐกิจและสังคม และเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนท่ีสหกรณ์
ตั้งอยู่ เพราะฉะนั้น การด าเนินงานของสหกรณ์ตอ้งเป็นไปเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของชุมชนนั้นๆ 
ซ่ึงหมายความว่าเป็นการพฒันา ท่ีไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศ หรือ
เป็นการพฒันาท่ีสนองความต้องการและความใฝ่ฝันของคนรุ่นปัจจุบนั โดยไม่ท าลายโอกาส 
ความสามารถ และอนาคตของคนรุ่นหลงั 

(2) เน่ืองจากสมาชิกสหกรณ์ก็เป็นสมาชิกของชุมชนนั้ นเอง สหกรณ์จึงควรมีส่วน
ช่วยเหลือในการพฒันาชุมชนนั้นแบบยัง่ยนื 
 
       4.1.3  ประโยชน์ทีส่มาชิกได้รับ  

ท าใหส้มาชิกมีปัจจยัการผลิตเพิ่มข้ึน จากการกูเ้งินสหกรณ์ในอตัราดอกเบ้ียต ่ามาประกอบ
อาชีพ ท าให้มีท่ีดินท ากินเป็นของตนเองหรือมีท่ีดินท ากินมากกวา่เดิม ทั้งในรับความรู้เก่ียวกบัการ
ใชเ้ทคโนโลยใีนการผลิต ตั้งแต่การใชพ้นัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์การใชปุ๋้ย การใชย้างปราบศตัรูพืชการเก็บ
รักษาผลผลิตอยา่งมีคุณภาพ ผลิตผล ท่ีไดจึ้งเป็นไปตามความตอ้งการของตลาด ส่งผลให้สหกรณ์
และบุคคลในครอบครัวมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และการอนามยั 
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      4.1.4  การด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตร 

 จากวตัถุประสงคด์งักล่าว จะเห็นไดว้า่ธุรกิจท่ีส าคญัๆ ของสหกรณ์การเกษตรมีดงัน้ี คือ  
 1. ธุรกิจเก่ียวกบัการเงิน 
  1.1) การให้เงินกูแ้ก่สมาชิก สหกรณ์การเกษตรให้เงินกูแ้ก่สมาชิก พร้อมทั้งการ
แนะน าและการควบคุมการใชเ้งินกู ้สหกรณ์ด าเนินธุรกิจน้ีให้สอดคลอ้งกบัการส่งเสริมการเกษตร 
ธุรกิจการขาย และธุรกิจการซ้ือ สหกรณ์จ่ายเงินกูแ้ก่สมาชิกเป็นเงินสดหรือจ่ายเป็นส่ิงของท่ีจ าเป็น
แก่สมาชิกแทนตวัเงินหรือจ่ายเงินกูท้ ั้งในรูปเงินสดและส่ิงของ ทั้งน้ีแลว้แต่ความจ าเป็นและความ
ตอ้งการของสมาชิกแต่ละคน 
  1.2) การรับฝากเงินจากสมาชิก เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จกัการออมทรัพย ์อีกทั้ง
เป็นการระดมทุนในสหกรณ์ สหกรณ์จะรับฝากเงินจากสมาชิก 2 ประเภท คือ เงินฝากออมทรัพย์
และเงินฝากประจ า โดยจะจ่ายดอกเบ้ียใหใ้นอตัราเดียวกบัธนาคารพาณิชย ์
 2. ธุรกิจการขายหรือการรวบรวมผลิตผลของสมาชิกเพื่อขาย  
 ปัญหาการตลาดส าหรับผลิตผลการเกษตรของสมาชิก เป็นปัญหาส าคญัของสหกรณ์กา
เกษตร ดงันั้น สหกรณ์จะพยายามหาตลาดเพื่อขายผลิตผลการเกษตรของสมาชิกให้ไดร้าคาท่ีเป็น
ธรรม โดยสหกรณ์จะด าเนินงานตั้งแต่การรวบรวม การเก็บรักษา การคดัคุณภาพ การแปรรูป และ
การจ าหน่วย  
  2.1 การรวบรวม สหกรณ์มีวิธีรวบรวมผลิตผลทางการเกษตรจากสมาชิก 3 วิธี คือ
  1) ซ้ือขาด สหกรณ์จ่ายค่าผลิตผลการเกษตรเป็นเงินสดแก่สมาชิกทนัที 
ท่ีสมาชิกน าส่งผลิตผลการเกษตรแก่สหกรณ์ตามราคาซ้ือขายในขณะนั้น 
  2) ฝากขาย สหกรณ์ท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของสมาชิก 
  3) การรวมกนัขายหรือวิธีการกงสี หมายถึง การน าผลิตผลการเกษตรของสมาชิก
รวมเป็นกองกลาง สมาชิกมอบกรรมสิทธ์ิผลิตผลการเกษตรให้สหกรณ์จัดการขายได้ตามท่ี
เห็นสมควร โดยสหกรณ์คิดค่าธรรมเนียมจดัการขายจากสมาชิกเพียงเท่าท่ีคุม้กบัค่าใช้จ่าย ทั้งน้ี 
สมาชิกจะไดรั้บราคาขายปลายทาง ซ่ึงเป็นราคาท่ีเป็นธรรม และสหกรณ์ไม่เส่ียงต่อการขาดทุน การ
รวบรวมผลผลิตของสมาชิกท าให้เกิดอ านาจต่อรอง ผลผลิตจะขายไดใ้นราคาสูง สมาชิกไม่ถูกเอา
รัดเอาเปรียบในเร่ืองการชัง่ ตวง วดั หรือถูกกดราคา วธีิน้ีเป็นวธีิด าเนินงานท่ีถูกตอ้งของสหกรณ์ 
  2.2 การจ าหน่าย ส าหรับตลาดภายในประเทศ สหกรณ์อาจจดัหาตลาดและขายเอง 
หรือท าสัญญาขายกับโรงงาน หรือมอบให้ชุมนุมสหกรณ์ ระดับจงัหวดัด าเนินการ ส่วนตลาด
ต่างประเทศสหกรณ์จะมองใหชุ้มนุมสหกรณ์ระดบัชาติเป็นผูจ้ดัการขาย 
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 2.3 การแปรรูป เพื่อประโยชน์ในการขายผลิตผลการเกษตรของสมาชิกให้ไดร้าคา
ดี สหกรณ์อาจมีโรงงานแปรรูปตามความจ าเป็น เช่น โรงสี โรงงานผลิตใบชา โรงงานนม เป็นตน้ 
 3. ธุรกิจการซ้ือหรือการจดัหาส่ิงของท่ีจ าเป็นมาขายแก่สมาชิก  
 สหกรณ์การเกษตรไม่ไดด้ าเนินการแบบร้านสหกรณ์ ท่ีจดัหาส่ิงของต่างๆ มาเตรียมไวเ้พื่อ
ขายแก่สมาชิก แต่สหกรณ์การเกษตรจดัหาเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการเพาะปลูก เช่น เคร่ืองสูบน ้ า รถ
ไถขนาดเล็ก ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ฯลฯ กบัสิงของท่ีจ าเป็นในครอบครัวสมาชิก เช่น ขา้วสาร ฯลฯ มาขาย
แก่สมาชิก โดยสหกรณ์ด าเนินกิจการดงัน้ี คือ 
  3.1 การจดัหา สหกรณ์จะสอบถามความตอ้งการส่ิงของดงักล่าวจากสมาชิกเป็น
คราว ๆ แลว้จดัมาขายเฉพาะส่ิงของและจ านวนตามใบสั่งซ้ือของสมาชิกเท่านั้น 

 3.2 การขายปกติสหกรณ์จะขายด้วยเงินสด ซ่ึงเป็นวิธีท่ีสหกรณ์ไม่ตอ้งเส่ียงกบั
ความสูญเสียและสมาชิกจะซ้ือไดใ้นราคาถูกกว่าการซ้ือดว้ยเงินเช่ือ นอกจากน้ี เพื่อความสะดวก
ส าหรับสมาชิกมาช าระค่าส่ิงของหรือหักเงินค่าผลิตผลทางการเกษตรของสมาชิกท่ีสหกรณ์ขาย
ไดม้าช าระค่าส่ิงของ 
 4. ธุรกิจการแปรรูป 
 การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรของสมาชิก นบัวา่เป็นธุรกิจหน่ึงของสหกรณ์การเกษตร 
เพราะในบางโอกาสสหกรณ์มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการแปรรูปเสียก่อนทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ใน
การขายผลิตผลใหไ้ดร้าคาดี 
 5. ธุรกิจบริการและบ ารุงท่ีดิน 

สหกรณ์การเกษตรจะติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ า หรือสร้างท านบเหมืองฝายตลอดจนสร้าง
ระบบการส่งน ้า และการระบายน ้า เพื่อใหก้ารใชน้ ้าเกิดประโยชน์แก่การเพาะปลูกของสมาชิกอยา่ง
ไดผ้ลดีและทัว่ถึง โดยสหกรณ์จะเรียกเก็บเงินค่าบริการจากสมาชิกตามสมควร 
 6. การส่งเสริมการเกษตร 

การส่งเสริมการเกษตรเป็นหน้าท่ีอย่างหน่ึงของสหกรณ์การเกษตร ในการเผยแพร่
วชิาการเกษตรแผนใหม่แก่สมาชิก อนัจะเป็นการเพิ่มผลผลิตการเกษตรของสมาชิก การท่ีถือวา่การ
ส่งเสริมการเกษตรเป็นธุรกิจหน่ึงของสหกรณ์ก็เพราะว่า หากสหกรณ์จะประกอบธุรกิจด้าน
ส่งเสริมการเกษตรให้ไดผ้ลจริงจงั สหกรณ์จ าเป็นตอ้งมีนกัเกษตรของสหกรณ์เอง แล้วเรียกเก็บ
ค่าบริการเก่ียวกบัการน้ีจากสมาชิกตามสมควรการส่งเสริมการเกษตรของสหกรณ์ด าเนินการดงัน้ี 
คือ 
  6.1 การส่งเสริมเผยแพร่ความรู้การเกษตร ปัจจุบนัสหกรณ์การเกษตรยงัไม่
สามารถจดัจา้งนกัเกษตรของสหกรณ์ได ้สหกรณ์จ าเป็นตอ้งขอความร่วมมือช่วยเหลือจากหน่วย
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ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง คือ กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้ค  าแนะน าส่งเสริมความรู้ดา้นการเกษตรแก่
สมาชิก เช่น การท าแผนไร่นา การเพราะปลูกตามหลกัวิชาเพื่อให้ไดผ้ลดีข้ึน การใช้ปุ๋ยและยาฆ่า
แมลงท่ีปลอดภยัและได้ผล การปรับปรุงคุณภาพผลิตผลทางการเกษตร การเก็บรักษาท่ีถูกตอ้ง 
ตลอดจนการท าแปลงทดลองและแปลงตวัอยา่งเพื่อศึกษาหาความรู้ต่าง ๆ ในการเพาะปลูก รวมทั้ง
เป็นตวัอยา่งและเป็นแหล่งฝึกอบรมสมาชิกดว้ย 
  6.2 การวางแผนการเพาะปลูก สหกรณ์จะวางแผนการเพาะปลูกให้สมาชิก และ
ก าหนดใหส้มาชิกเพาะปลูกพืชท่ีเป็นความตอ้งการของตลาด รวมทั้งการปรับปรุงให้มีคุณภาพตาม
ความตอ้งการของตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ ซ่ึงจะช่วยให้สมาชิกขายผลิตผลทาง
การเกษตรของตนในราคาท่ีดีข้ึน 

 7. การใหก้ารศึกษาอบรม 
 การให้การศึกษาอบรมไม่ถือเป็นธุรกิจของสหกรณ์ แต่เป็นหน้าท่ีท่ีส าคญัของสหกรณ์ท่ี
จะต้องให้การจัดการศึกษาอบรมอย่างสม ่าเสมอแก่บรรดาสมาชิก คณะกรรมการด าเนินการ 
ผูจ้ดัการ ตลอดจนพนกังานของสหกรณ์เพื่อให้ทราบถึงอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบตาม
หลกัและวิธีการสหกรณ์ ซ่ึงจะช่วยให้การประกอบธุรกิจของสหกรณ์เป็นไปด้วยดีและประสบ
ความส าเร็จตามวตัถุประสงค ์

จะเห็นไดว้า่ สหกรณ์การเกษตรด าเนินแบบอเนกประสงค ์คือด าเนินธุรกิจหลายดา้นทั้งการ
ให้เงินกูแ้ก่สมาชิก การขายผลิตผลทางการเกษตรของสมาชิก การจดัซ้ือวสัดุทางการเกษตรและ
ส่ิงของท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ มาขายให้แก่สมาชิก การบริการเร่ืองน ้ า การบ ารุงดิน รวมทั้งการส่งเสริม
เผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรแก่สมาชิกดว้ย ทั้งน้ีเพื่อตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกในทุก ๆ 
ดา้น และอ านวยประโยชน์แก่สมาชิกอยา่งเตม็ท่ี 
 
      4.1.5   โครงสร้างของสหกรณ์การเกษตร 

 ประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
1) สมาชิก ได้แก่ ผูล้งช่ือขอจดทะเบียนสหกรณ์ผูมี้ช่ืออยู่ในบญัชีรายช่ือของผูท่ี้จะเป็น

สมาชิกของสหกรณ์ และผูเ้ขา้เป็นสมาชิกใหม่หลงัจากการจดทะเบียนสหกรณ์แลว้ 
(1) เขา้ร่วมประชุมกลุ่มและประชุมใหญ่ดว้ยตนเองทุกคร้ัง 
(2) เลือกตั้งประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม และกรรมการด าเนินการ เพื่อให้ไดค้นดี

มีความสามารถเขา้ไปบริหารงาน 
(3) ลงทุนถือหุน้และฝากเงิน เพื่อเพิ่มทุนใหแ้ก่สหกรณ์ 
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(4) อุดหนุนหรือท าธุรกิจกบัสหกรณ์กนัสม ่าเสมอ 
(5) ตอ้งหมัน่ศึกษา หาความรู้เก่ียวกบักฎหมาย ขอ้บงัคบัและระเบียบต่าง ๆ ของ

สหกรณ์เพื่อช่วยกนัแกไ้ขปรับปรุงสหกรณ์ใหก้า้วหนา้ 
(6) แนะน าช้ีแจงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเก่ียวงานสหกรณ์ 
(7) ร่วมมือทุกทาง เพื่อก่อใหเ้กิดความเจริญแก่สหกรณ์ 
(8) ยอมรับถือใช้หรือแก้ไขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณ์ในท่ีประชุมใหญ่ รวมทั้ง

เสนอขอ้คิดเห็นและลงมติในท่ีประชุมใหญ่ 
(9) เขา้ช่ือกนัให้มีการเรียกประชุมใหญ่วิสามญั เม่ือเห็นว่ามีเร่ืองจ าเป็น ตอ้งมี

สมาชิกไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในห้า หรือไม่นอ้ยกวา่ 50 คน หรือผูแ้ทนสมาชิกไม่
นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ของจ านวนผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่นอ้ยกวา่ 25 คน 

2) คณะกรรมการด าเนินการ คือ ผูท่ี้ไดรั้บเลือกจากท่ีประชุมใหญ่ของสมาชิก หรือผูแ้ทน
สมาชิกใหเ้ขา้ไปควบคุมการด าเนินงานของสหกรณ์แทนสมาชิกทั้งหมด หนา้ท่ีของคณะกรรมการ
โดยสรุปเป็นหลกัการ คือ  

(1) ด าเนินการในเร่ืองรับสมาชิกและจ าหน่วยสมาชิกออกจากสหกรณ์ 
(2) ควบคุมการด าเนินงานของสหกรณ์ 
(3) ก าหนดนโยบายการด าเนินงานของสหกรณ์ 
(4) ด าเนินการดา้นการจา้ง และเลิกจา้งพนกังานสหกรณ์ 
(5) จดัใหมี้การตรวจสอบหลกัฐานทางบญัชีและการเงิน 
(6) พิจารณางบรายจ่ายของสหกรณ์แล้วน าเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่เพื่อขอ

อนุมติั 
(7) ก าหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
(8) จดัท างบดุลเพื่อให้ผูส้อบบญัชีตรวจสอบ กบัจดัท ารายงานประจ าปี เพื่อ

เสนอท่ีประชุมใหญ่ในคราวท่ีเสนองบดุล 
(9) พิจารณาเร่ืองการฝาก หรือลงทุนเงินของสหกรณ์ 
(10) พิเคราะห์และปฏิบติัตามค าสั่ง หรือค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ 

รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผูต้รวจการสหกรณ์ ผูส้อบบัญชี พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี ซ่ึงนายทะเบียน สหกรณ์มอบหมาย หรือเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
สหกรณ์ 

(11) ฟ้อง ต่อสู้ หรือด าเนินการคดีเก่ียวกบัการสหกรณ์ 
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3) ผูจ้ดัการ คือ ผูท่ี้จะตอ้งรับผดิชอบในการบริหารในบรรลุเป้าหมาย ผูจ้ดัการจึงควรเป็นผู ้
ท่ีมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารทัว่ ๆ ไป และจะต้องมีความรู้ความ
เช่ียวชาญในสาขาเฉพาะท่ีตนรับผิดชอบดว้ย ตลอดจนความรู้ดา้นกระบวนการบริหาร ไดแ้ก่ การ
วางแผน การจดัองคก์ร การบริหารงานบุคคล การประสานงาน การควบคุมงาน เป็นตน้ 

 หนา้ท่ีของผูจ้ดัการ 
1) ศึกษาและเสนอแนะคณะกรรมการเก่ียวกับการวางนโยบาย ปฏิบัติตาม

นโยบายท่ีวางไว ้
2) ปฏิบติัหน้าท่ีในการให้บริการประจ าวนั และรับผิดชอบเร่ืองการเงินและการ

บญัชี 
3) รักษาผลประโยชน์ของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
4) ส่งเสริมสมาชิกใหบ้ริหารของสหกรณ์ 
5) จดัใหมี้ความสัมพนัธ์ระหวา่งสหกรณ์กบัสหกรณ์และกบับุคคลภายนอก 
6) รายงานผลการด าเนินงานใหค้ณะกรรมการทราบอยา่งนอ้ยเดือนละคร้ัง 
7) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานสหกรณ์ผู ้ใต้บังคับบัญชาให้มี

ประสิทธิภาพ 
4) ผูต้รวจสอบกิจการ หมายถึง สมาชิกหรือบุคคลภายนอกท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมและ

ไดรั้บการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบกิจการ อาจจะมีเพียงคนเดียวหรือหลายคนก็
ได ้ 

 ผูต้รวจสอบกิจการมีหนา้ท่ีดงัน้ี คือ  
1) ตรวจสอบกิจการ การเงินและการบญัชี ตลอดจนเอกสาร หลกัฐาน ทรัพยสิ์น

และหน้ีสินต่าง ๆ ของสหกรณ์เพื่อให้ทราบฐานะและขอ้เท็จจริงทางด้าน
การเงินของสหกรณ์ 

2) ตรวจสอบการด าเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อประเมินผลและให้
ค  าแนะน า ทั้งทางวชิาการและทางปฏิบติัส าหรับธุรกิจนั้น ๆ  

3) ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ เพื่อพิจารณาทาง
ปรับปรุงแผนงาน ขอ้บงัคบัและระเบียบต่าง ๆ  

4) รายงานผลการตรวจสอบ เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ า
ทุกเดือนและเสนอผลการตรวจสอบโดยสรุปประจ าปีทางบญัชีนั้น ๆ ต่อท่ี
ประชุมใหญ่สามญัของสหกรณ์ 
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5) ตรวจสอบกิจการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบ หรือตามท่ีท่ีประชุมใหญ่
มอบหมาย 

6) เขา้ร่วมประชุมใหญ่หรือประชุมคณะกรรมการด าเนินการไดเ้สนอ เพื่อช้ีแจง
เก่ียวกบัรายงานการตรวจสอบกิจการซ่ึงเสนอต่อท่ีประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.1 แผนภูมิโครงสร้างสหกรณ์การเกษตร 
 
 

      4.1.6  สถานการณ์ของสหกรณ์การเกษตร 

 สหกรณ์การเกษตรในประเทศไทยตามการจดทะเบียนมีจ านวนทั้งส้ิน 4,258 สหกรณ์ 
(ขอ้มูลวนัท่ี 1 เมษายน 2553 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2554) เป็นสหกรณ์ท่ีสามารถด าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเน่ือง 3,388 สหกรณ์ อยูร่ะหวา่งช าระบญัชี 526 สหกรณ์ เลิก 63 สหกรณ์ อยูร่ะหวา่งพิทกัษแ์ละ
ล้มละลาย 11 สหกรณ์ จดทะเบียนใหม่ไม่ครบรอบปีบัญชี 64 สหกรณ์ และไม่พร้อมรับการ
ตรวจสอบ 206 สหกรณ์ ในปี 2554 การด าเนินงานของสหกรณ์มีการขยายตัวเพิ่มข้ึน ซ่ึง
ประกอบดว้ยสินทรัพยร์วม สินเช่ือ เงินฝากและส่วนของทุนท าให้สหกรณ์ส่วนใหญ่มีผลก าไรจาก
การด าเนินงาน และมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือสมาชิก ดว้ยธุรกิจการให้เงินกูย้ืมแก่สมาชิก

ท่ีประชุมใหญ่ของสมาชิก 

คณะกรรมการด าเนินการ 

ผูต้รวจสอบกิจการ 

ผูจ้ดัการ 

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายต่างๆ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายต่างๆ 
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เพื่อประกอบอาชีพ จดัหาสินคา้มาจ าหน่าย รวบรวมผลผลิตมาจ าหน่ายหรือแปรรูปออกมาขายและ
การให้บริการต่างๆ ตลอดจนทุนด าเนินงานของสหกรณ์มาจากการระดมทุนหุ้นและความเช่ือมัน่
ของสมาชิกดว้ยการน าเงินมาฝากไวก้บัสหกรณ์ ในปี 2554 ผลการด าเนินงานโดยรวมของสหกรณ์
ระหวา่งปี 256,153.41 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน จ านวน 40,800.38 ลา้นบาท (ร้อยละ 18.95) โดย
มีธุรกิจการรวบรวมผลผลิตมีปริมาณสูงสุดจ านวน 73.517.11 ลา้นบาท (ร้อยละ 28.70) รองลงมาคือ
ธุรกิจการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกจ านวน 58,467.20 ลา้นบาท (ร้อยละ 22.83) ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา
สร้างก าไรสุทธิโดยรวมจ านวน 4,092.83 ลา้นบาท สหกรณ์มีผลก าไรสุทธิ 2,951 สหกรณ์ จ านวน
เงิน 4,469.94 ล้านบาท ส่วนท่ีมีผลขาดทุน 759 สหกรณ์ จ านวนเงิน 377.11 ล้านบาท ไม่ได้
ด าเนินงานจ านวน 38 สหกรณ์  การด าเนินงานของสหกรณ์โดยมีเงินทุนภายในของสหกรณ์จ านวน 
96,007.55 ลา้นบาท (ร้อยละ 66.39 ของทุนด าเนินงานทั้งส้ิน ในจ านวนน้ีเป็นเงินทุนจากการถือหุ้น 
ทุนส ารอง ทุนสะสม และอ่ืนๆ ร้อยละ 51.47 เงินรับฝากสมาชิกร้อยละ 41.47 ส่วนท่ีเหลืออ่ืนๆ ร้อย
ละ 7.06 และเงินทุนท่ีไดม้าจากแหล่งเงินทุนภายนอกจ านวน 48,608.97 ล้านบาท ร้อยละ 33.61 
ของทุนด าเนินการทั้งส้ิน เป็นเงินกู้และเครดิตการค้า เงินรับฝากสหกรณ์อ่ืนๆ รวมทั้ งหน้ีสิน 
สหกรณ์น าเงินดงักล่าวไปลงทุนโดยถือไวเ้ป็นเงินสด และเงินฝากธนาคารร้อยละ 19.31 ลูกหน้ี
ต่างๆ ร้อยละ 62.87 ลงทุนในทรัพย/์ตราสาร ร้อยละ 0.96 สินคา้คงเหลือร้อยละ 4.77 ท่ีดินอาการ
และอุปกรณ์ร้อยละ 7.59 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 4.50 เป็นสินทรัพยอ่ื์นๆ ดงันั้นความสามารถในการ
บริหารเงินทุนหมุนเวยีนข้ึนอยูก่บัความสามารถในการบริหารลูกหน้ีของสหกรณ์เป็นส าคญั (ขอ้มูล
สารสนเทศกรมส่งเสริมสหกรณ์, 2554) 
 
        4.1.7  ปัญหาและอุปสรรคของสหกรณ์การเกษตร 

 ในการประกอบอาชีพ เกษตรกรมกัประสบปัญหาต่าง ๆ ท่ีส าคญัดังน้ี (กรมส่งเสริม
สหกรณ์, 2545, หนา้ 5 อา้งใน วรรณพร (2548)) 

1. ขาดแคลนเงินทุน เงินทุนท่ีใช้ในการประกอบอาชีพมีไม่เพียงพอ มีความ
จ าเป็นตอ้งกูย้มืจากพอ่คา้หรือนายทุนในทอ้งถ่ิน ท าใหต้อ้งเสียดอกเบ้ียสูง 

2. ขาดแคลนท่ีดินท ากิน เกษตรกรบางรายมีท่ีดินท ากินนอ้ย บางรายไม่มีท่ีดินท า
กินเป็นของตนเองตอ้งเช่าท่ีดินผูอ่ื้นท ากิน เสียค่าเช่าราคาแพงและถูกเอารัดเอาเปรียบจากการเช่า 

3. ปัญหาในเร่ืองการผลิต เกษตรกรยงัขาดความรู้เก่ียวกับการผลิตสมยัใหม่ท่ี
ถูกตอ้ง เช่น การใชปุ๋้ย ยาฆ่าแมลง ยาปราบศตัรูพืช พนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์ท าให้ผลผลิตท่ีไดรั้บต ่าไม่
คุม้กบัการลงทุน นอกจากนั้นผลผลิตท่ีไดมี้คุณภาพ และไม่เป็นไปตามความตอ้งการของตลาด 
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4. ขาดปัจจยัพื้นฐานท่ีจ าเป็น เช่น ระบบชลประทาน การคมนาคมขนส่งท าให้
เกษตรกรไม่สามารถท าการผลิตและขนส่งผลผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพผลผลิตท่ีไดจึ้งมีคุณภาพ
ต ่าและราคาถูก 

5. ปัญหาการตลาด เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบในเร่ืองการชั่ง ตวง วดั และมี
ความจ าเป็นตอ้งจ าหน่ายผลผลิตตามฤดูกาล เน่ืองจากไม่มีท่ีเก็บรักษาผลผลิตและไม่มีรายไดเ้พื่อ
น ามาเป็นค่าใชจ่้ายในครอบครัว จึงถูกกดราคาจากพอ่คา้ 

6. ปัญหาสังคม จากปัญหาทางเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อสังคมในชุมชนซ่ึงจะท า
ให้คุณภาพชีวิตและฐานะความเป็นอยูต่  ่ากวา่คนประกอบอาชีพอ่ืน ขาดการศึกษา การอนามยั และ
ขาดความปลอดภยัในทรัพยสิ์น 
 
4.2  การจัดมาตรฐานสหกรณ์ 

 การจดัมาตรฐานสหกรณ์มีการเร่ิมข้ึนในปี 2545 มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชว้ดัประสิทธิภาพใน
การท างานของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมสหกรณ์ และเพื่อให้เจา้หน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ มีเป้าหมายในการ
ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์ท่ีชดัเจน และเป็นการประเมินผลการบริหารจดัการของสหกรณ์เบ้ืองตน้ 
โดยไม่ไดมี้เจตนาท่ีใชว้ดัความเป็นมาตรฐานของสหกรณ์ และต่อมาในปี พ.ศ. 2546 กรมส่งเสริม
สหกรณ์ได้ใช้การจดัมาตรฐานเพื่อวดัประสิทธิภาพการส่งเสริมสหกรณ์ ของเจา้หน้าท่ีส่งเสริม
สหกรณ์ และใชว้ดัผลการด าเนินงานของสหกรณ์ควบคู่กนั พร้อมทั้งก าหนดให้เป็นตวัช้ีวดัตามค า
รับรองการปฏิบติัราชการท่ีส าคญัตวัหน่ึงของกรมฯ จะเห็นไดว้า่กรมฯ ไดใ้ห้ความส าคญักบัการจดั
มาตรฐานสหกรณ์มาโดยตลอด พร้อมทั้งไดมี้การพฒันาและปรับปรุงหลกัเกณฑ์ช้ีวดัท่ีเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนัของสหกรณ์  
 

        4.2.1  วตัถุประสงค์ของการจัดมาตรฐานสหกรณ์ 

1. วดัความเป็นสถาบนัสหกรณ์ จุดแรกเร่ิมของการจดัมาตรฐานสหกรณ์คือเพื่อวดัความเป็น
สถาบนัสหกรณ์ องค์กรของสมาชิก เห็นไดว้่าเกณฑ์ช้ีวดัส่วนหน่ึงมาจากขอ้กฎหมาย ส่วนหน่ึง 
เป็นหลกัการสหกรณ์ เช่น หากสหกรณ์ด าเนินงานขาดทุนก็ไม่สามารถพึ่งตนเองไดแ้ลว้จะเป็นท่ีพึ่ง 
แก่สมาชิกไดอ้ยา่งไร หรือถา้สมาชิกไม่ท าธุรกิจกบัสหกรณ์หรือร่วมท าธุรกิจนอ้ย ย่อมแสดงว่า
สหกรณ์ไม่ไดใ้ห้บริการธุรกิจท่ีเหมาะสมแก่สมาชิก หรือสมาชิกไม่ไดป้ระโยชน์จากการท าธุรกิจ
กบัสหกรณ์เท่าท่ีควร จึงอนุมานไดว้า่สหกรณ์แห่งน้ีไม่ใช่องคก์รของสมาชิกอยา่งแทจ้ริง 
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2. ประเมินศกัยภาพในการด าเนินงานของสหกรณ์ ผลจากการจดัระดบัมาตรฐานสหกรณ์
สะทอ้นให้เห็นว่าสหกรณ์มีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร มีศกัยภาพท่ีจะอ านวยบริการประโยชน์แก่
สมาชิก ซ่ึงเป็นเจา้ของสหกรณ์ไดดี้เพียงใด มีความสามารถในการบริหารจดัการมากนอ้ยเพียงใด 

3. แบ่งระดบัสหกรณ์เพื่อการส่งเสริมและพฒันา การจดัระดบัมาตรฐานสหกรณ์เป็นขอ้มูล
เบ้ืองตน้แก่เจา้หนา้ท่ีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการแบ่งระดบัสหกรณ์ เพื่อการส่งเสริมและพฒันา
ใหเ้หมาะสมกบัสภาพขอ้เท็จจริงและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสหกรณ์ เพื่อเสริมสร้างความ
เขม้แขง็กา้วหนา้แก่สหกรณ์ต่อไป 
 
      4.2.3  บทบาทของมาตรฐานสหกรณ์ 

 1. เป็นเคร่ืองมือท่ีในการวดัการบริหารจดัการสหกรณ์เบ้ืองตน้ และวดัประสิทธิภาพ ใน
การส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์ของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมสหกรณ์ 
 2.  มาตรฐานเป็นตวัช้ีวดัหลกัตามค ารับรองการปฏิบติัราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 

       4.2.4 ประโยชน์ทีส่หกรณ์ได้รับจากการจัดมาตรฐาน 

1. สหกรณ์ไดท้ราบถึงสถานะและผลการด าเนินงานของตนในภาพรวมเบ้ืองตน้ เน่ืองจาก
ตวัช้ีวดัระดบัมาตรฐานสหกรณ์เป็นเกณฑ์เบ้ืองตน้ทัว่ไปท่ีสหกรณ์สามารถด าเนินงานให้ผ่านได ้
โดยยดึหลกัการและวธีิการสหกรณ์ ซ่ึงสอดคลอ้งอยา่งยิง่กบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. สหกรณ์สามารถก าหนดแนวทางการด าเนินงานหรือแนวทางการพฒันาให้ผ่าน
มาตรฐาน ในแต่ละระดบัได ้ เช่น หากสหกรณ์ตกมาตรฐานขอ้ใด ก็ตอ้งวิเคราะห์หาสาเหตุและ
แกไ้ขปรับปรุง ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขอ้นั้น ๆ หากสหกรณ์ผ่านมาตรฐานในระดบัดีก็ควร
พิจารณาหาแนวทาง ท่ีจะยกระดบัการผา่นมาตรฐานสหกรณ์ใหเ้ป็นระดบัดีมากหรือดีเลิศ 

3. สหกรณ์ไดรั้บสิทธิบางประการท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด เช่น การพิจารณาขอกู้
เงินกองทุนพฒันาสหกรณ์ การพิจารณาคดัเลือกเขา้ร่วมโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เป็นตน้  
 
       4.2.5  หลกัเกณฑ์การรจัดมาตรฐานสหกรณ์ 

วธีิการจดัระดบัมาตรฐานจากเดิมใหใ้ชต้วัช้ีวดัผลการด าเนินงานของสหกรณ์ จ านวน 7 ขอ้ 
สหกรณ์ผา่นเกณฑต์วัช้ีวดัทั้ง 7 ขอ้  ถือวา่ผา่นเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ แต่ถา้สหกรณ์ตกขอ้เกณฑ์ช้ี
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วดัใดขอ้หน่ึง ถือวา่สหกรณ์นั้นไม่ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน ในปี 2553 กรมส่งเสริมสหกรณ์ไดเ้ปล่ียน
การจดัระดบัมาตรฐานโดยใช้หลกัเกณฑ์ตวัช้ีวดั จ  านวน 7 ขอ้ เหมือนเดิม แต่ได้เพิ่มเติมเก่ียวกบั
วิธีการประเมินการจดัมาตรฐานสหกรณ์ โดยแบ่งวิธีการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ วดัผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์และวดักระบวนการบริหารจดัการภายในสหกรณ์  โดยใช้ตวัช้ีวดัผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ 7 ขอ้ และกระบวนการบริหารจดัการภายในสหกรณ์ รวมทั้งส้ิน 137 ขอ้
และก าหนดระดบัมาตรฐานสหกรณ์ออกเป็น 4 ระดบั คือ 1) มาตรฐานดีเลิศ 2) มาตรฐานดีมาก 3) 
มาตรฐานดี และ 4)ไม่ผ่านมาตรฐาน การประเมินผลการจดัมาตรฐานสหกรณ์ในแต่ละระดับ 
คณะกรรมการพิจารณาผลการจดัมาตรฐานสหกรณ์จะผูก้  าหนดช่วงคะแนนในแต่ละระดบั  
 
 ตัวช้ีวดัผลการด าเนินงานของสหกรณ์ 7 ข้อ 

 หลักเกณฑ์ข้อที่ 1 ผลการด าเนินงานในรอบสองปีบัญชีย ้อนหลัง สหกรณ์มี ผลการ
ด าเนินงานไม่ขาดทุนเวน้แต่ปีใดมีอุบติัภยัหรือภยัธรรมชาติจนเกิดความเสียหายต่อสมาชิกและ
สหกรณ์โดยรวม ใหต้ดัปีนั้นออก  

เป้าหมายการก าหนดเกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 1 สหกรณ์เป็นองคก์รธุรกิจท่ีมีแหล่งเงินทุนส่วน
ใหญ่มาจากสมาชิก และสหกรณ์ต้องใช้เงินทุนของสมาชิกเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ ดังนั้ น 
สหกรณ์ ต้องด าเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวงั มีความรอบคอบ เพื่อให้สหกรณ์สามารถให้
ผลตอบแทนคืนทุนแก่สมาชิก ตามภาระผูกพนัท่ีสหกรณ์มีต่อสมาชิก หรือเจา้หน้ีอ่ืนๆ เพื่อไม่ให้
สหกรณ์ขาดทุน สหกรณ์ตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีดี รวมทั้งมีการบริหารจดัการความ 
 ความส าคญัของมาตรฐานสหกรณ์ในขอ้ท่ี 1 ผลการด าเนินงานองคก์รท่ีไม่ขาดทุนหรือมี
ก าไรถือว่าเป็นเป้าหมายส าคญัของการด าเนินงานขององค์กรธุรกิจทัว่ไปรวมทั้งสหกรณ์ ไม่ว่าจะ
เป็นในช่วงระยะสั้ น หรือระยะยาว และเป็นหน้าท่ีของฝ่ายบริหารท่ีจะต้องบริหารงานให้ผล
ประกอบการมีก าไรหรือไม่ขาดทุน เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นวา่ผูบ้ริหารองคก์รมีความสามารถใน
การบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ และประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
 การท่ีสหกรณ์บริหารงานไม่ให้มีผลการด าเนินงานขาดทุน ตอ้งเกิดจากผูบ้ริหารสหกรณ์ท่ี
มีความรู้ ความสามารถ ในการบริหารจดัการองค์กรท่ีดี มีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อช่วยก าหนด
ทิศทางในการท่ีสหกรณ์บริหารงานไม่ให้มีผลการด าเนินงานขาดทุน ตอ้งเกิดจากผูบ้ริหารสหกรณ์
ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ในการบริหารจดัการองค์กรท่ีดี มีการวางแผนกลยุทธ์เพื่ อช่วยก าหนด
ทิศทางในการด าเนินงาน สหกรณ์ตอ้งอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง และสหกรณ์ตอ้งบริหาร
ทรัพยากรให้เกิดความคุม้ค่าอย่างเต็มท่ี จึงจะช่วยให้สหกรณ์ด าเนินงานประสบความส าเร็จ จนมี
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ผลตอบแทนหรือก าไรท่ีเกิดจาก การด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จได ้ผลตอบแทนหรือก าไรท่ี
เกิดจากการด าเนินงานของสหกรณ์นั้น จะท าให้เกิดผลดี และสร้างความเขม้แข็งให้กบัสหกรณ์ได ้
ดงัน้ี 
 1. สหกรณ์มีภาพลกัษณ์ท่ีดีเป็นท่ีน่าเช่ือถือของสมาชิกสหกรณ์ และเป็นท่ียอมรับของ
สังคมภายนอก ไดแ้ก่ ลูกคา้ คู่คา้ พนัธมิตร ประชาชนทัว่ไป สถาบนัการเงิน และหน่วยราชการ เป็น
ตน้ และหากสหกรณ์มีก าไรอยา่งต่อเน่ือง ยอ่มเป็นการสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจกบัผูท่ี้มีส่วนไดส่้วน
เสียมากยิ่งข้ึน ส่งผลให้สหกรณ์เขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดง่้าย และตน้ทุนของเงินทุนท่ีไดรั้บส าหรับ
องค์กรท่ีมีผลประกอบการท่ีดี และมี ธรรมาภิบาล หน่วยราชการพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุน
ทรัพยากรท่ีใช้ในการด าเนินงาน สหกรณ์จะมีความเข้มแข็งมากข้ึนจากการท่ีมีต้นทุนในการ
ด าเนินงานลดลง ประชาชนเช่ือมัน่ศรัทธาเขา้มาเป็นสมาชิกสหกรณ์มากข้ึน และคู่คา้เขา้มาเป็น
พนัธมิตรทางธุรกิจ ท าใหล้ดความเส่ียงในการด าเนินงาน 
 2. สมาชิกในฐานะผูถื้อหุ้นได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน (ค่าหุ้น) ในรูปของเงินปันผล 
และได้รับเงินเฉล่ียคืนจากการท าธุรกิจกับสหกรณ์ ท าให้สมาชิกเกิดความเช่ือมั่น ศรัทธากับ
สหกรณ์ เกิดความ พึงพอใจ จะท าให้สหกรณ์สามารถระดมเงินค่าหุ้นจากสมาชิกไดง่้ายข้ึน ท าให้
สหกรณ์มีทุนภายในมากข้ึน เป็นการสร้างภูมิคุ ้มกนัให้กบัสหกรณ์ และเป็นการช่วยผลกัดนัให้
สมาชิกเห็นประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ และเขา้มามีส่วนในการท าธุรกิจและเขา้ร่วม
กิจกรรมกบัสหกรณ์มากข้ึน 
 3. คณะกรรมการด าเนินงานและเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ จะไดรั้บผลตอบแทนเป็นเงินโบนสัท่ี
จดัสรรจากก าไรสุทธิ และเจา้หน้าท่ีสหกรณ์อาจได้รับการพิจารณาความดีความชอบ เล่ือนขั้น
เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ หรือไดรั้บสวสัดิการต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึน ท าให้บุคลากรมีขวญัและก าลงัใจ
ในการปฏิบติังานและเกิดความภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์รท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีดี ซ่ึง
เป็นการแสดงถึงความมีประสิทธิภาพของทีมงาน ท าใหส้หกรณ์สามารถรักษาพนกังานท่ีดี มีความรู้
ความสามารถไวไ้ด ้และในขณะเดียวกนั สหกรณ์ชกัชวนบุคลากรท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ีตอ้งการเขา้
มาท างานกบัสหกรณ์ได ้
 3. สหกรณ์ท่ีมีผลการด าเนินงานมีผลก าไรในแต่ละปี สหกรณ์ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุน
ส ารองและทุนสะสมต่าง ๆ ตามกฎหมายและตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ซ่ึงทุนดงักล่าวจะเป็นทุน
ภายในของสหกรณ์เอง การสะสมทุนส ารองไวจ้  านวนมาก ๆ จะเป็นการสร้างความแข็งแกร่งทาง
การเงินให้กบัสหกรณ์ เพราะเงินส ารองคือทุนของสหกรณ์เอง ไม่ตอ้งจ่ายผลตอบแทน เช่น การกู้
เงินจากแหล่งเงินทุนภายนอกต้องมีการจ่ายเงินให้กับผูใ้ห้กู้ในรูปดอกเบ้ีย และการถือหุ้นจาก
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สมาชิก หากสหกรณ์มีก าไรอาจตอ้งจ่ายเงินในรูปเงินปันผลตามหุ้น การมีทุนส ารองจ านวนมาก จึง
สามารถรองรับหรือป้องกนัผลกระทบจากความเส่ียงดา้นธุรกิจและการเงินท่ีเกิดข้ึนกบัสหกรณ์ได ้
หากสหกรณ์มีผลประกอบการขาดทุน จะตอ้งน าทุนส ารองไปชดเชยการขาดทุน ท าให้ทุนส ารอง
ลดลงจะท าให้ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการธุรกิจของสหกรณ์ลดลงดว้ย เน่ืองจากทุนภายใน
ไม่เพียงพอ ในการด าเนินงานตอ้งใช้ทุนภายนอก เช่น เงินฝาก เงินกู้ ซ่ึงสามารถถอนคืนไดแ้ละ
ผกูพนัผลตอบแทนท่ีตอ้งจ่าย ใหผู้ใ้หกู้ใ้นรูปดอกเบ้ีย 
 จะเห็นไดว้า่หลกัเกณฑใ์นขอ้ท่ี 1 เป็นการวดัประสิทธิภาพในการบริหารจดัการสหกรณ์ วา่ 
มีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด และความสามารถของฝ่ายจดัการสหกรณ์ แนวทางการพฒันา และ
ส่งเสริมสหกรณ์ท่ีใชใ้นขอ้น้ีเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการสหกรณ์ โดยการจดัท า
และใช้แผนกลยุทธ์เป็นกลไกในการด าเนินงานของสหกรณ์ การบริหารจดัการความเส่ียง (Risk 
Management) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ธรรมาภิบาล และการบญัชีส าหรับผูบ้ริหาร 
  
 หลกัเกณฑ์ข้อที ่2 ผลการด าเนินงานในรอบสองปีบญัชียอ้นหลงั ไม่มีการกระท า อนัถือได้
วา่ทุจริตต่อสหกรณ์ 
 เป้าหมายของการก าหนดเกณฑม์าตรฐานขอ้ 2 สหกรณ์จ าเป็นตอ้งรักษาเงินทุนของสมาชิก 
โดยการไม่เอารัดเอาเปรียบกนั การไม่ทุจริต ซ่ึงเป็นกติกาท่ีจ าเป็นส าหรับทุกองค์กรและเป็นการ
สร้างความน่าเช่ือถือให้กับองค์กร โดยมีแนวคิดมาจากหลักการสหกรณ์ ความเท่าเทียมกัน 
คุณธรรมของสหกรณ์ ภาพลกัษณ์ขององคก์ร และธรรมาภิบาล (ความโปร่งใส) 
 ความส าคญัของมาตรฐานสหกรณ์ในขอ้ท่ี 2 ปัญหาการทุจริตเกิดข้ึนในองคก์รใด จะเป็น
บ่อเกิดแห่งความเส่ือมและความหายนะ ความไม่เจริญ และน ามาซ่ึงความล่มสลายในท่ีสุด เน่ืองจาก
ผลจาก การทุจริต จะท าใหอ้งคก์รตอ้งแบกภาระค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการสูญเสียทรัพยากรขององคก์ร
ไป โดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือรายไดต่้อองค์กร ท าให้คนในองค์กรเกิดความหวาดระแวง ไม่
ไวว้างใจระหวา่งกนัเอง การด าเนินงานดอ้ยประสิทธิภาพลง และหากขอ้มูลการทุจริตเผยแพร่ออก
ไปสู่ภายนอก องค์กรจะไม่ได้รับความเช่ือถือและไม่ได้รับความไวว้างใจจากสังคมโดยทัว่ไป 
โดยเฉพาะผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัสหกรณ์ เช่น สมาชิกสหกรณ์ เจา้หน้ี สถาบนัการเงิน คู่คา้ เป็นตน้ 
ดงันั้น สหกรณ์จึงไม่ควรใหปั้ญหาการทุจริตเกิดข้ึนในสหกรณ์ โดยสหกรณ์ ตอ้งให้ความส าคญัต่อ
การป้องกนัการทุจริตในทุกกระบวนการท างานดว้ยการก าหนดให้มีการตรวจสอบและการควบคุม
ระหวา่งกนัเองในแต่ละกระบวนการท างาน ซ่ึงเรียกวา่กระบวนการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ 
การป้องกนัไม่ให้เกิดการทุจริตกบัสหกรณ์ท าให้เกิดผลดีและสร้างความเขม้แข็งให้กบัสหกรณ์ 
ดงัน้ี 
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 1. เป็นการแสดงถึงความมีประสิทธิภาพของผูบ้ริหารสหกรณ์ ท่ีท าให้สหกรณ์เป็นองคก์ร 
ท่ีน่าเช่ือถือ ไดรั้บความไวว้างใจจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอก 
 2. เป็นการแสดงให้เห็นว่าบุคลากรของสหกรณ์เป็นผูท่ี้มีความประพฤติดี มีความซ่ือสัตย์
สุจริต และมีความรับผิดชอบในภาระหน้าท่ีของตนเอง ซ่ึงเป็นองค์ประกอบพื้นฐานท่ีส าคญัให้
องคก์รประสบความส าเร็จ 
 3. สหกรณ์ท่ีไม่มีการทุจริตจะไม่ท าให้เกิดตน้ทุนเพิ่มข้ึนจากความเสียหาย และไม่ตอ้ง
เสียเวลาในการติดตาม สอบสวนหาผูก้ระท าความผิด หากไม่สามารถหาตวัผูก้ระท าความผิดได ้
หรือยงัไม่ไดรั้บการชดใช ้ก็จะท าให้มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั
การตั้งหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มข้ึน อาจส่งผลใหส้หกรณ์มีก าไรลดลงหรือขาดทุนได ้
 จะเห็นไดว้า่หลกัเกณฑใ์นขอ้ท่ี 2 เป็นการวดัความโปร่งใสของสหกรณ์ แนวทางการพฒันา
และส่งเสริมสหกรณ์ใหผ้า่นมาตรฐานสหกรณ์ในขอ้น้ีโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล เป็นแนวทางในการ
พฒันา และส่งเสริม 
 
 หลักเกณฑ์ข้อที่ 3 ผลการด าเนินงานในรอบปีบญัชีสุดทา้ย สหกรณ์จดัท างบการเงิน แลว้
เสร็จ และส่งให้ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้น าเสนอเพื่ออนุมติัในท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ภายใน 
หน่ึงร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัส้ินสุดปีทางบญัชี 
 เป้าหมายของการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานขอ้ 3 ตอ้งการให้คณะกรรมการสหกรณ์ มีความ
รับผิดชอบในการจดัท างบการเงินให้เสร็จตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด และเป็นตวัวดัท่ีมี
ระยะเวลาในการวดัท่ีชดัเจน 
 ความส าคญัของมาตรฐานสหกรณ์ในขอ้ท่ี 3 การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์และองคก์รธุรกิจ
ทัว่ไป กฎหมายก าหนดให้ต้องมีการตรวจสอบบญัชีและรับรองงบการเงินภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด การท่ีสหกรณ์จะสามารถจดัท างบการเงินให้แลว้เสร็จและไดรั้บการตรวจสอบ สามารถ
น าไปเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ไดภ้ายในร้อยห้าสิบวนันั้น สหกรณ์จะตอ้งจดัให้มีการท าบญัชีและ
เอกสารประกอบการลงบญัชี ในการด าเนินธุรกิจใหถู้กตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์เป็นปัจจุบนั จะท าให้
เกิดผลดี และสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัสหกรณ์ ดงัน้ี 
 1. การท่ีมีการบนัทึกบญัชีประกอบการด าเนินธุรกิจแต่ละธุรกิจให้ถูกตอ้ง สมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบนั จะเป็นการตรวจสอบและประเมินผลการประกอบการของสหกรณ์วา่มีรายไดร้ายจ่ายในแต่
ละธุรกิจ ท่ีด าเนินงานในช่วงเวลาท่ีผา่นมาเป็นอยา่งไร ทั้งน้ี เอกสารประกอบการลงบญัชียอ่มตอ้งมี
การตรวจสอบ และอนุมติัการเบิกจ่ายและการรับเงินทุกฉบบั ดงันั้น จึงเป็นกระบวนการตรวจสอบ
และควบคุมการท างาน ของเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ อนัเป็นการป้องกนัการเกิดการทุจริตไดอี้กทางหน่ึง 
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 2. การบนัทึกบญัชีให้เป็นปัจจุบนัจนสามารถจดัท างบทดลองประจ าเดือนได้ทุกเดือน 
จดัท างบก าไรขาดทุน และงบดุล ณ ช่วงเวลาใด เวลาหน่ึงตามท่ีตอ้งการไดน้ั้น สหกรณ์จะสามารถ
ใช้เป็นขอ้มูลในการติดตามผลการด าเนินงาน และใช้ประกอบการพยากรณ์แนวโน้มการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภทได้ หากมีปัญหาเกิดข้ึนก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทนัท่วงที 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสหกรณ์ไดว้างแผนไว ้
 3. ระบบบญัชีเป็นกลไกส าคญัท่ีส่งผลให้การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ประสบความส าเร็จ
และเจริญกา้วหนา้อยา่งมัน่คงได ้การบนัทึกขอ้มูลและหลกัฐานต่าง ๆ ในธุรกิจดา้นต่าง ๆ อยา่งเป็น
ระบบ ท าให้สามารถประเมินผลการด าเนินงานว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด ซ่ึงระบบบญัชีสามารถ
ตรวจสอบฐานะทางเศรษฐกิจของสหกรณ์ได้ ว่าสหกรณ์มีความมั่นคงทางการเงิน มีต้นทุน
ค่าใชจ่้าย มีความสามารถในการ ท าก าไร และมีสภาพคล่องทางการเงินเพียงใด 
 4. การท่ีสหกรณ์มีระบบบญัชีท่ีดี จะช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถใชต้วัเลขและขอ้มูลทางธุรกิจ 
ท่ีเกิดข้ึนไปใชใ้นการวางแผนการขยายธุรกิจในอนาคตไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  า 
 5. การท่ีสหกรณ์สามารถจดัท างบการเงินแลว้เสร็จ และน าเสนอท่ีประชุมใหญ่ไดภ้ายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบและการปฏิบติัตามกฎหมาย
ของผูบ้ริหารสหกรณ์ และยงัเป็นการแสดงถึงการบริหารงานดว้ยความโปร่งใส ตรวจสอบไดต้าม
หลกัธรรมาภิบาลจึงท าใหส้หกรณ์ไดรั้บความน่าเช่ือถือจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและมีภาพลกัษณ์ท่ีดี 
 จะเห็นได้ว่าหลกัเกณฑ์ในขอ้ท่ี 3 เป็นการวดัถึงการรักษา ระเบียบวินัย และปฏิบติัตาม
กฎหมายของสหกรณ์ แนวทางการพฒันาและส่งเสริมสหกรณ์ให้ผา่นมาตรฐานสหกรณ์ในขอ้น้ี ใช้
หลกัธรรมาภิบาล เป็นแนวทางในการพฒันาและส่งเสริม 
 
 หลักเกณฑ์ข้อที่ 4 ผลการด าเนินงานในรอบปีบญัชีสุดทา้ย สหกรณ์ตอ้งมีสมาชิก ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 60 ของสมาชิกทั้งหมด ร่วมท าธุรกิจกบัสหกรณ์ 
 เป้าหมายหมายของการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานขอ้ 4 มาจากกฎหมายสหกรณ์ คือ สหกรณ์
ตอ้งด าเนินงานเพื่อผลประโยชน์แก่บรรดาสมาชิก ดังนั้น การด าเนินธุรกิจสหกรณ์ จึงเน้นการ
ให้บริการสมาชิกสหกรณ์เป็นหลกั ถา้หากสมาชิกสหกรณ์ขาดความศรัทธาและไม่มีส่วนร่วมใน
การท าธุรกิจกบัสหกรณ์ สหกรณ์ ก็ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกทั้งในดา้น
เศรษฐกิจและสังคมได้ แนวทางการพฒันา การมีส่วนร่วม ควรช้ีแจงท าความเข้าใจ หรือให้
การศึกษาอบรมแก่สมาชิก การเพิ่มช่องทางส่ือสารกับสมาชิก และจดัท าแบบสอบถามความ
ตอ้งการของสมาชิก 
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 ความส าคญัของมาตรฐานสหกรณ์ในข้อท่ี 4 สหกรณ์เป็นองคก์รท่ีมีสมาชิกเป็นทั้งเจา้ของ 
และผูใ้ชบ้ริการ การด าเนินธุรกิจสหกรณ์ จึงจ าเป็นตอ้งใหส้มาชิกเขา้มาท าธุรกิจกบัสหกรณ์ เพื่อให้
มีปริมาณธุรกิจมากพอจนถึงจุดคุม้ทุนและท าใหส้หกรณ์สามารถด าเนินงานต่อไปได ้หรือท าให้เกิด 
Economy Of Scale เพื่อให้สหกรณ์มีตน้ทุนต่อหน่วยลดลง สามารถบริการสมาชิกในราคาท่ีต ่ากวา่
คู่แข่งขนั และสมาชิกเกิดความ พึงพอใจเขา้มาใชบ้ริการกบัสหกรณ์เพิ่มมากข้ึน ดงันั้น สหกรณ์จึง
จ าเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีดี เพื่อให้สมาชิกเขา้มามีส่วนร่วมท าธุรกิจกบัสหกรณ์ให้ไดม้าก
ท่ีสุด โดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วม คือ เปิดโอกาสให้สมาชิก เขา้มามีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็นและ
เสนอความตอ้งการของสมาชิกให้กบัสหกรณ์ น าไปใช้ก าหนดทิศทางหรือกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกไดอ้ยา่งทัว่ถึง ตลอดจนสหกรณ์ตอ้งจดัท าแผนธุรกิจและสร้าง
แผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้เขา้ถึงสมาชิกทุกคนการท่ีสมาชิกเขา้มามีส่วนร่วมท าธุรกิจกบั
สหกรณ์ จะท าใหเ้กิดผลดีและสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัสหกรณ์ ดงัน้ี 
 1. เป็นการสร้างความมัน่คงทางธุรกิจ และเพิ่มศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจให้กบัสหกรณ์ 
ในการอ านวยประโยชน์ หรือให้บริการทางธุรกิจให้กบัสมาชิกได้ตามท่ีสมาชิกตอ้งการและเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด สมาชิกเกิดความภกัดีต่อสหกรณ์ 
 2. สหกรณ์สามารถสร้างผลตอบแทนเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนให้กบั
สมาชิก รวมทั้งการจดัสวสัดิการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติใหก้บัสมาชิกไดม้ากข้ึน 
  
 หลกัเกณฑ์ข้อที ่5 ตอ้งจดัจา้งเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ปฏิบติังานประจ ารับผิดชอบด าเนินการและ
ธุรกิจของสหกรณ์ หากไม่มีการจดัจา้งตอ้งมีกรรมการด าเนินการหรือสมาชิกท่ีไดรั้บมอบหมาย ให้
ปฏิบติัหนา้ท่ีประจ า 
 เป้าหมายของการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานขอ้ 5 การด าเนินงานของสหกรณ์จ าเป็นตอ้งมี
เจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการเงิน และเอกสารของสหกรณ์ กรณีท่ีมอบหมายคณะกรรมการ
ด าเนินการท าหนา้ท่ีเป็นพนกังานสหกรณ์ควรก าหนดระยะเวลาในการปฏิบติังาน พร้อมทั้งวางแผน
ระยะยาวท่ีสหกรณ์ จะจดัจา้งเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 
 ความส าคญัของมาตรฐานสหกรณ์ในขอ้ท่ี 5 การจดัจา้งเจา้หนา้ท่ี เป็นความรับผิดชอบ ของ
สหกรณ์ท่ีมีต่อสมาชิกท่ีจะตอ้งจดัให้มีผูป้ฏิบติังานประจ า เพื่อให้บริการแก่สมาชิกและผูม้าติดต่อ
ท าธุรกิจและเพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจและการใหบ้ริการสมาชิกเกิดเป็นรูปธรรม สหกรณ์ตอ้งก าหนด
ต าแหน่งงานท่ีมีความเหมาะสมกบัโครงสร้างและมอบหมายหนา้ท่ีความรับผิดชอบให้กบับุคลากร
ท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีศกัยภาพจะช่วยให้การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ประสบความส าเร็จ
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ได ้การท่ีสหกรณ์จดัจา้งเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ปฏิบติังานประจ ารับผิดชอบด าเนินการและธุรกิจของ
สหกรณ์จะเกิดผลดีและสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัสหกรณ์ ดงัน้ี 
 1. จะท าให้การบริหารงานของสหกรณ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากมีผูรั้บผิดชอบ 
ในการปฏิบติักิจกรรมทางเศรษฐกิจให้กบัสหกรณ์ สามารถน านโยบายของฝ่ายบริหารมาปฏิบติัได้
อยา่งต่อเน่ืองไม่ขาดตอน และท าหน้าท่ีบริการสมาชิกและสนองตอบความตอ้งการของสมาชิกได้
อยา่งเตม็ท่ี 
 2. การท่ีสหกรณ์สามารถจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีประจ าได้ เป็นการแสดงถึง
ความสามารถในการพึ่งตนเองของสหกรณ์ ซ่ึงจะเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บับุคคลภายนอก 
  
 หลกัเกณฑ์ข้อที ่6 ผลการด าเนินงานในรอบสองปีบญัชียอ้นหลงั สหกรณ์ตอ้งมี การจดัสรร
ก าไรสุทธิและจ่ายเงินทุนสวสัดิการ หรือทุนสาธารณประโยชน์อยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ัง 
 เป้าหมายของการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานข้อ 6 มาจากกฎหมายสหกรณ์ และหลักการ
สหกรณ์ สหกรณ์เป็นองคก์รทางเศรษฐกิจและสังคมมีวตัถุประสงคใ์นการช่วยเหลือสมาชิก ชุมชน 
และสังคม ถา้สหกรณ์มีส่วนเหลือจากการด าเนินธุรกิจตอ้งจ่ายคืนแก่สมาชิก ชุมชน และสังคม 
 ความส าคัญของมาตรฐานสหกรณ์ในข้อท่ี 6 การจัดสรรก าไรสุทธิและจ่ายเงินทุน
สวสัดิการ ทุนสาธารณประโยชน์ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของสหกรณ์คือ มีความ
รับผิดชอบต่อสมาชิก และมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้อง ท่ีท าให้
สหกรณ์ด าเนินธุรกิจประสบความส าเร็จซ่ึงเป็นไปตามหลกัการสหกรณ์ หลกัธรรมาภิบาล และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบต่อสมาชิกชุมชน และสังคม จะท าให้เกิดผลดีและสร้าง
ความเขม้แขง็ใหก้บัสหกรณ์ ดงัน้ี 
 1. สมาชิกจะได้รับการดูแลช่วยเหลือดา้นสวสัดิการ เพื่อให้คุณภาพชีวิตดีข้ึนและสังคม 
ชุมชน ส่ิงแวดล้อมจะได้รับการเอาใจใส่จากสหกรณ์มากข้ึน เน่ืองจากก าไรส่วนหน่ึง สหกรณ์
จะตอ้งจดัสรรไวส้ าหรับ เป็นทุนสวสัดิการให้กบัสมาชิกและครอบครัว เพื่อให้สมาชิกมีฐานะทาง
เศรษฐกิจและสั งคมดี ข้ึน  และจัดสรร  เ ป็นทุนสาธารณประโยชน์  เพื่ อใช้ ในกิจการ
สาธารณประโยชน์ ท าให้สังคมและ ชุมชน ไดรั้บส่ิงท่ีดี เพื่อให้มีการอยูร่่วมกนัอยา่งอยูเ่ยน็เป็นสุข 
รวมทั้งมีส่วนช่วยรักษาและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมให้คงอยู่อย่างย ัง่ยืน ซ่ึงแสดงถึงความรับผิดชอบ
ของสหกรณ์ ต่อสังคม (Cooperative Social Responsibility: CSR) สหกรณ์จะไดรั้บการ ยกยอ่ง เชิด
ชู จากสังคมว่าเป็นองค์กรท่ีมีคุณธรรม และมีธรรมาภิบาล ช่วยเหลือสังคมอย่างแทจ้ริง เป็นการ 
เพิ่มภาพลกัษณ์ใหส้หกรณ์มากยิง่ข้ึน 
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 2. สมาชิกเกิดความศรัทธา เช่ือมัน่ และมีความภกัดีต่อสหกรณ์มากข้ึน ให้ความร่วมมือกบั
สหกรณ์ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ จะท าใหส้หกรณ์มีความเขม้แขง็ในการด าเนินธุรกิจมากข้ึน 
 
 หลักเกณฑ์ข้อที่ 7 ผลการด าเนินงานในรอบปีบญัชีสุดทา้ย สหกรณ์ตอ้งไม่กระท าการอนั
เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ หรือค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
 เป้าหมายของการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานขอ้ 7 มาจากเร่ืองหลกันิติธรรมในการด าเนินงาน
ของทุกองค์กรตอ้งมีการก าหนดกติกาให้คนในองค์กรถือปฏิบติั ซ่ึงใครจะละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย 
มิได ้ตอ้งรักษา กฎ กติกา มีเสรีภาพภายใตข้อบเขตของกฎหมาย ไม่ไปรบกวนสิทธิเสรีภาพของคน
อ่ืน  
 ความส าคญัของมาตรฐานสหกรณ์ในขอ้ท่ี 7 การไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบหรือค าสั่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ถือว่าเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานท่ีสหกรณ์พึงปฏิบติั และเป็นการ
แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ด าเนินงานด้วยความมีเหตุมีผล และยึดหลกันิติธรรมในการด าเนินงาน 
ขอ้ก าหนด กฎหมาย ระเบียบ และค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นกรอบแนวทางในการควบคุมให้
การด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง มีคุณธรรม เป็นไปตามหลกัการและวิธีการสหกรณ์ 
ผูบ้ริหารจึงตอ้งก าหนดมาตรการในการก ากบั ควบคุม ให้สหกรณ์ด าเนินการภายใตข้อบเขตของ
กฎหมายอยา่งเคร่งครัด ซ่ึงจะท าใหเ้กิดผลดีและสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัสหกรณ์ ดงัน้ี 
 1. การด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย เป็นการสร้างระบบการควบคุมภายในแบบ
หน่ึง เพื่อท าใหป้้องกนัการเกิดความเสียหายข้ึนในสหกรณ์ได ้
 2. สหกรณ์จะไม่ถูกนายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้แก้ไขขอ้บกพร่อง เป็นการแสดงถึงความ
เป็นเอกภาพในการด าเนินงาน และท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เป็นการ
บริหารงานโดยไม่สูญเสียทรัพยากร ท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้
 3. การท่ีสหกรณ์ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของนายทะเบียนสหกรณ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
เป็นการสร้างความชดัเจน โปร่งใส ในการด าเนินงาน ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์มีความเขา้ใจในการ
ปฏิบติังานของสหกรณ์ เป็นไปในทิศทางเดียวกนั จึงเกิดความไวว้างใจและศรัทธาสหกรณ์มากข้ึน 
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ภาพท่ี 4.2  การจดัระดบัมาตรฐานสหกรณ์ 

การจัดมาตรฐานสหกรณ์ 

วดัผลการด าเนินงาน 

จ านวน 7 ข้อ 

วดักระบวนการจดัการ 

ดีเลศิ 

ดีมาก 

ดี 

ไม่ผ่าน 

ระดับมาตรฐาน 

ตวัช้ีวดัระดบัมาตรฐาน  
1. ผลการด าเนินงานในรอบสองปีบญัชียอ้นหลงั สหกรณ์มีผลการด าเนินงานไม่ขาดทุน

เวน้แต่ปีใดมีอุบติัภยัหรือภยัธรรมชาติจนเกิดความเสียหายต่อสมาชิกและสหกรณ์

โดยรวม ใหต้ดัปีนั้นออก 

2. ในรอบสองปียอ้นหลงัตอ้งไม่มีการกระท าอนัถือไดว้า่ทุจริตต่อสหกรณ์ 

3. ผลการด าเนินงานในรอบปีบญัชีสุดทา้ย สหกรณ์ตอ้งจดัท างบการเงินแลว้เสร็จและ

ส่งใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้น าเสนอเพื่ออนุมติัในท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์

ภายในหน่ึงร้อยหา้สิบวนั นบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชี 

4 . ผลการด าเนินงานในรอบปีสุดทา้ย สหกรณ์ตอ้งมีสมาชิกไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของ

สมาชิกทั้งหมด มาท าธุรกิจกบัสหกรณ์ 

5 . ตอ้งจดัจา้งเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ปฏิบติังานประจ า รับผิดชอบด าเนินการและธุรกิจของ

สหกรณ์หากไม่มีการจดัจา้ง ตอ้งมีกรรมการด าเนินการหรือสมาชิกท่ีไดรั้บมอบหมาย

ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีประจ า 

6. ผลการด าเนินงานในรอบสองปียอ้นหลงัสหกรณ์ตอ้งมีการจดัสรรก าไรสุทธิและจ่าย

เงินทุนสวสัดิการสมาชิกหรือทุนสาธารณะประโยชนอ์ยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ัง 

7.  ผลการด าเนินงานในรอบปีบญัชีสุดทา้ย สหกรณ์ตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการฝ่าฝืน

กฎหมาย ระเบียบ หรือค าสัง่นายทะเบียนสหกรณ์ 
 

(ตัวช้ีวดักระบวนการจัดการ) 

เกณฑ์ ข้อ 1  จ านวน 5 ข้อ 

เกณฑ์ ข้อ 2  จ านวน 76 ข้อ

(ประเมนิผลแยกประเภท

สหกรณ์) 

เกณฑ์ ข้อ 3  จ านวน 5 ข้อ 

เกณฑ์ ข้อ 4  จ านวน  5 ข้อ 

เกณฑ์ ข้อ 5  จ านวน  5 ข้อ 

เกณฑ์ ข้อ 6  จ านวน 7 ข้อ 

เกณฑ์ ข้อ 7  จ านวน 4 ข้อ 

คณะกรรมการพจิารณา 
ผลการจดัมาตรฐาน 

รวมทั้งส้ิน 137 ข้อ 
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        4.2.6  ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์การเกษตร 

ผลการจดัมาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ตั้งแต่ ปี 2545 – 2553 พบว่า สหกรณ์ผ่าน
มาตรฐานเพิ่มข้ึนเป็นล าดบั แต่มีลกัษณะอตัราการเพิ่มข้ึนท่ีลดลงเพราะสหกรณ์ไดพ้ฒันาในขอ้ท่ี
ง่ายใหผ้า่นเกณฑ์มาตรฐานไปเกือบหมดแลว้ จึงเหลือขอ้ท่ีไม่ผา่นมาตรฐานและตอ้งใชเ้วลาในการ
วางแผนพฒันาในระยะยาวประกอบดว้ย ขอ้ท่ี 1 ผลการด าเนินในรอบสองปีบญัชียอ้นหลงัสหกรณ์
มีผลการด าเนินงานไม่ขาดทุนเวน้แต่ปีใดมีอุบติัภยัหรือภยัธรรมชาติจนเกิดความเสียหายต่อสมาชิก
และสหกรณ์โดยรวมใหต้ดัปีนั้นออก ขอ้ท่ี 4 ผลการด าเนินงานในรอบปีบญัชีสุดทา้ยสหกรณ์ตอ้งมี
สมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของสมาชิกทั้งหมดร่วมท าธุรกิจกับสหกรณ์ และขอ้ท่ี 6 ผลการ
ด าเนินงานในรอบสองปีบัญชียอ้นหลังสหกรณ์ต้องมีการจัดสรรก าไรสุทธิและจ่ายเงินทุกน
สวสัดิการหรือทุนสาธารณประโยชน์อยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ัง และจากการจดัมาตรฐานสหกรณ์ท่ีผา่นมา 
พบว่า ขาดการวางแผนการพฒันาท่ีเป็นระบบท าให้ไม่สามารถขบัเคล่ือนให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้ขาดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งและการบูรณาการ
ร่วมกนัของหน่วยงานภายในกรมส่งเสริม 
 

ตารางท่ี 4.1 สถิติการจดัมาตรฐานสหกรณ์  ปี 2545 – 2554 

ปี 
สหกรณ์
ทั้งหมด 

ไม่น ามาจดั
มาตรฐาน 

น ามาจดั
มาตรฐาน 

ผา่นมาตรฐาน ไม่ผา่นมาตรฐาน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

2545 6,270 435 5,835 2,166 37.12 3,669 62.88 
2546 6,375 931 5,444 2,384 43.79 3,060 56.21 
2547 6,731 1,665 5,429 2,801 51.59 2,628 48.41 
2548 7,002 1,302 5,544 3,176 57.29 2,368 42.73 
2549 7,322 1,458 5,610 3,166 56.43 2,444 43.57 
2550 7,455 1,849 5,606 3,161 56.39 2,445 43.61 
2551 7,497 1,629 5,868 3,491 59.49 2,377 40.51 
2552 7,573 1,665 5,908 3,734 63.20 2,174 36.80 
2553 7,733 1,791 5,942 3,996 67.25 1,946 32.75 
2554 7,897 1,878 6,019 4,216 70.04 1,803 29.9 

หมายเหตุ : ไม่น ามาจดัมาตรฐาน หมายถึง 1) สหกรณ์ท่ีจดัตั้งใหม่ไม่ถึง 2 ปี 2) อยูร่ะหวา่งช าระบญัชี  3) หยดุด าเนินกิจการ 

ท่ีมา : สารสนเทศกรมส่งเสริมสหกรณ์, (2554) 

 


