ความรู้ เบือ้ งต้ นเรื่ องสหกรณ์ ออมทรั พย์
สหกรณ์ ออมทรัพย์ คืออะไร ?
สหกรณ์ออมทรัพย์คือ การที่คณะบุคคลร่วมกันดาเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือซึง่ กันและกันทางด้ าน
เศรษฐกิจ ถือเป็ นสถาบันการเงินที่สง่ เสริมให้ บคุ คลที่เป็ นสมาชิกรู้จกั การประหยัด รู้จกั การออมทรัพย์ และ
สามารถบริ การเงินกู้ให้ แก่สมาชิก เพื่อนาไปใช้ จา่ ยเมื่อเกิดความจาเป็ นได้ โดยยึดหลักการช่วยตนเองและ
ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ทังนี
้ ้ต้ องจดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 ด้ วย
วัตถุประสงค์ ของสหกรณ์ ออมทรัพย์ ในสถานประกอบการคืออะไร ?
การจัดตังสหกรณ์
้
ออมทรัพย์ในสถานประกอบการมีวตั ถุประสงค์หลักสาคัญอยู่ 3 ประการคือ
1. ส่งเสริมให้ ผ้ ใู ช้ แรงงานรู้จกั ประหยัด และสามารถออมเงินรายได้ ไว้ ในทางที่มนั่ คง ปลอดภัยและ
ได้ รับผลตอบแทนที่ดี เมื่อเวลาออกจากงานในอนาคตจะได้ มีเงินทุนสาหรับการเลี ้ยงชีพหรื อลงทุนประกอบ
อาชีพต่อไป
2. เพื่อเป็ นการช่วยเหลือในระหว่างผู้ใช้ แรงงานที่เป็ นสมาชิกด้ วยกันในการ บรรเทาปั ญหาความ
เดือดร้ อนทางการเงิน ซึง่ จะทาให้ สามารถทางานอยูร่ ่วมกันได้ อย่างราบรื่ นตลอดไป
3. เป็ นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้ างและลูกจ้ าง
ใครจะเป็ นผู้ริเริ่มจัดตัง้ สหกรณ์ ออมทรั พย์ ในสถานประกอบการ ?
โดยทัว่ ไปในการจัดตังสหกรณ์
้
ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ จะมีผ้ รู ิเริ่มได้ 3 กรณี กล่าวคือ
1. นายจ้ างหรื อฝ่ ายบริหารเล็งเห็นคุณประโยชน์ของการมีสหกรณ์ออมทรัพย์ จึงดาเนินการจัดตัง้
สหกรณ์ออมทรัพย์ให้ ลกู จ้ างในสถานประกอบการของตน
2. ฝ่ ายลูกจ้ างหรื อสหภาพแรงงานเป็ นผู้จดั ตัง้
3. นายจ้ างหรื อฝ่ ายบริหารและลูกจ้ างร่วมมือกันจัดตัง้ โดยทัง้ 2 ฝ่ ายเล็งเห็นคุณประโยชน์และ
ร่วมกันเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ด้วย ซึง่ กรณีนี ้จะเป็ นการดีที่สดุ
ทาไมนายจ้ างหรื อฝ่ ายบริหารจึงต้ องมีส่วนร่ วมในการจัดตัง้ สหกรณ์ ?
ในขันเริ
้ ่มต้ นของการจัดตังสหกรณ์
้
ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ ความร่วมมือของนายจ้ างหรื อ
ฝ่ ายบริหารมีผลต่อความมัน่ คงและการเติบโตของ สหกรณ์เป็ นอย่างยิ่งเนื่องจาก
1. สร้ างความเชื่อมัน่ ในเรื่ องความมัน่ คงของสหกรณ์ให้ แก่ลกู จ้ าง ซึง่ จะทาให้ ลกู จ้ างยินดีเข้ าร่วม
เป็ นสมาชิก
2. ในขันต้
้ น นายจ้ างหรื อฝ่ ายบริหารจะต้ องให้ ความช่วยเหลือในด้ านบุคลากร สถานที่ตงของสหกรณ์
ั้
การหักเงินค่าจ้ างของลูกจ้ างเพื่อการชาระค่าหุ้นหรื อหนี ้ของสหกรณ์และอาจรวม ถึงเงินให้ ยืมเพื่อเป็ นทุน
ก้ อนแรกของสหกรณ์ด้วย

-๒นายจ้ างหรื อฝ่ ายบริหารจะได้ รับประโยชน์ จากสหกรณ์ ออมทรัพย์ ในสถานประกอบการอย่ างไร ?
นายจ้ างหรื อฝ่ ายบริหารจะได้ รับประโยชน์อย่างดียิ่ง ดังนี ้คือ
1. เป็ นการช่วยเหลือลูกจ้ างให้ พ้นจากการกู้หนี ้ยืมสินนอกระบบ และนับเป็ นการช่วยเหลือที่ดีที่สดุ
นัน่ คือการช่วยลูกจ้ างให้ ช่วยตนเองได้
2. ลูกจ้ างมีกาลังใจในการปฏิบตั งิ าน เนื่องจากไม่ต้องกังวลกับภาระหนี ้สิน ซึง่ จะส่งผลให้ เกิดผลงาน
ที่ดีและมีประสิทธิภาพ
3. เป็ นการประหยัดค่าใช้ จา่ ยในการจัดหาสวัสดิการให้ แก่ลกู จ้ าง ทังนี
้ ้เพราะสหกรณ์ออมทรัพย์
ในสถานประกอบการนันมี
้ แหล่งสวัสดิการแบบเกื ้อกูลกันอยูแ่ ล้ ว ทังสหกรณ์
้
ออมทรัพย์จะสามารถจัด
กิจกรรมเสริมสวัสดิการได้ ตอ่ ไปอีก เช่น การให้ ทนุ การศึกษาแก่บตุ รของสมาชิก การฌาปนกิจสงเคราะห์
เป็ นต้ น
4. การมีสหกรณ์ออมทรัพย์จะช่วยสร้ างความคุ้นเคย ความเข้ าใจในระหว่างลูกจ้ างด้ วยกัน รู้จกั
การให้ และการรับ เข้ าใจถึงคุณค่าของผู้ร่วมงาน เสริมสร้ างความคิดประชาธิปไตยในการทางานซึง่ จะส่งผล
ให้ ลกู จ้ างเกิดความสุขใน การทางาน และนายจ้ างบริ หารได้ อย่างราบรื่ น
ลูกจ้ างจะได้ รับประโยชน์ จากสหกรณ์ ออมทรั พย์ ในสถานประกอบการอย่ างไร ?
ลูกจ้ าง (หรื ออาจรวมทังฝ่้ ายบริหาร) ที่เป็ นสมาชิกย่อมได้ รับประโยชน์ดงั นี ้
1. รู้จกั การออมทรัพย์ และได้ รับเงินปั นผลตอบแทนการออมทรัพย์นนั ้
2. มีแหล่งเงินกู้ในยามเดือดร้ อน โดยเสียดอกเบี ้ยอย่างเป็ นธรรม ทังยั
้ งได้ รับเงินเฉลี่ยคืนจาก
ดอกเบี ้ยที่เสียไปด้ วย
3. เป็ นการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกด้ วยกันเองที่เดือดร้ อนทางการเงิน
4. ได้ รับสวัสดิการตอบแทนอื่นๆ ซึง่ สหกรณ์ออมทรัพย์จะได้ จดั ขึ ้น เช่น เงินทุนการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือกรณีสมาชิกหรื อคูส่ มรสของสมาชิกเสียชีวิต การประกันชีวิต เป็ นต้ น
สหกรณ์ ออมทรัพย์ มีการดาเนินงานอย่ างไร ?
สหกรณ์ออมทรัพย์ดาเนินงานโดยสมาชิก กล่าวคือเมื่อได้ มีการจัดตังสหกรณ์
้
ออมทรัพย์ขึ ้นในสถาน
ประกอบการแล้ ว ผู้ใช้ แรงงานและฝ่ ายบริ หารที่เป็ นสมาชิกจะเลือกตังตั
้ วแทนจากที่ประชุมใหญ่ ของสมาชิก
ให้ เข้ ามาบริ หารงาน ตัวแทนสมาชิกนี ้เรี ยกว่า “คณะกรรมการดาเนินการ” ซึง่ จะทาหน้ าที่บริหารกิจการของ
สหกรณ์ โดยจะมีการประชุมอย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง้ เพื่อกาหนดนโยบายในการทางานแล้ วมอบให้ ฝ่าย
จัดการซึง่ ประกอบด้ วยผู้จดั การ เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชี เจ้ าหน้ าที่การเงิน เป็ นต้ น ที่คณะกรรมการฯ ได้ แต่งตังขึ
้ ้น
เป็ นผู้ดาเนินการต่อไป
การออมทรัพย์ กับสหกรณ์ ออมทรัพย์ มีก่ ีประเภท ? อะไรบ้ าง ?
การส่งเสริมการออมทรัพย์เป็ นวัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์ออมทรัพย์มี 2 ประเภท คือ

-๓1. การถือหุ้น สหกรณ์ออมทรัพย์จะให้ สมาชิกทุกคนถือหุ้นมากน้ อยตามความสมัครใจแต่ต้องไม่
น้ อยกว่าอัตราที่สหกรณ์กาหนดไว้ และให้ สมาชิกชาระค่าหุ้นเป็ นประจาทุกเดือน โดยสหกรณ์จะจ่ายเงินปั นผล
เป็ นค่าตอบแทน (เหมือนกับดอกเบี ้ย) ปี ละครัง้ เงินปั นผลนี ้ไม่ต้องเสียภาษี ดอกเบี ้ยให้ รัฐและเมื่อสมาชิก
ลาออกจากสหกรณ์ก็ สามารถถอนเงินค่าหุ้นคืนได้
2. การฝากเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์จะมีบริการการเงินด้ านเงินฝากทังประเภทเงิ
้
นฝากประจา และ
เงินฝากออมทรัพย์โดยผลตอบแทนในรูปของดอกเบี ้ยเช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์
สหกรณ์ ออมทรัพย์ จะให้ สมาชิกกู้ได้ ก่ ีประเภท ? อะไรบ้ าง ?
เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์จา่ ยให้ สมาชิกมี 3 ประเภท คือ
1. เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน (เงินกู้ระยะสัน)
้ เป็ นเงินกู้เพื่อความจาเป็ นเร่งด่วน จากัดวงเงินขันสู
้ งไม่เกิน
ครึ่งหนึง่ ของเงินค่าจ้ างต่อเดือน หรื อ 2,000 – 3,000 บาท สุดแต่จานวนใดน้ อยกว่า ชาระคืนไม่เกิน 2 งวด
ไม่ต้องมีคนค ้าประกัน
2. เงินกู้สามัญ (เงินกู้ระยะปานกลาง) ส่วนใหญ่ให้ ก้ รู ะหว่าง 4 – 15 เท่าของเงินได้ รายเดือน หรื อไม่เกิน
40,000 – 150,000 บาท
3. เงินกู้พิเศษ (เงินกู้ระยะยาว) เป็ นการกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ การลงทุนหรื อการซื ้อรถยนต์
ส่วนใหญ่ให้ ก้ ใู นระหว่าง 200,000 – 600,000 บาท ชาระคืนภายใน 120 เดือน มีอสังหาริมทรัพย์จานอง
เป็ นหลักค ้าประกัน
เงินกู้ทงั ้ 3 ประเภทนี ้ จะมีบริการครบหรื อไม่ และกาหนดวงเงินมากน้ อยเพียงใดย่อมขึ ้นอยูก่ บั ฐานะ
และความมัน่ คงของสหกรณ์ออม ทรัพย์นนั ้ ๆ
การออมเงินกับสหกรณ์ ออมทรัพย์ จะดีกว่ าการออมกับธนาคารหรือ ?
แน่นอน เนื่องจาก
ออมเงินที่สหกรณ์
ออมเงินที่ธนาคาร
1. ผมตอบแทนจะมีมากกว่าคือในรูปของเงินปั นผล เงิน
ได้ รับผลตอบแทนจากดอกเบี ้ยเท่านัน้
เฉลี่ยคืนและอัตราดอกเบี ้ยของเงินที่ฝากกับสหกรณ์
2. ไม่ต้องเสียภาษีเงินปั นผลและเฉลี่ยคืน

หักภาษี ณ ที่จา่ ย 15%

3. ผลกาไรที่ได้ จดั สรรคืนให้ กบั สมาชิกทังหมดทุ
้
กคน
ผลกาไรที่ได้ ทงหมดอยู
ั้
่กบั เจ้ าของกิจการเท่านัน้
ตามสัดส่วนจานวนเงินของสมาชิกที่ทาธุรกิจกับสหกรณ์
4. เป็ นหลักประกันทางด้ านเศรษฐกิจให้ กบั สมาชิกทุกคน เป็ นธุรกิจการเงินที่ให้ ก้ เู งินโดยต้ องมีหลักประกันและ
บนพื ้นฐานของการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
ไม่ได้ ให้ สิทธิกบั ทุกคนในการช่วยเหลือยามเดือดร้ อน

-๔ขัน้ ตอนการจัดตัง้ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ในสถานประกอบการ
เมื่อนายจ้ าง และลูกจ้ างรับทราบวัตถุประสงค์ รวมทังแนวทางการด
้
าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
แล้ ว และพร้ อมที่จะจัดตังสหกรณ์
้
ออมทรัพย์ ต้ องดาเนินการดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 ขอคาแนะนาจากสหกรณ์ จังหวัดหรือสหกรณ์ อาเภอ
คณะบุคคลซึง่ ประสงค์จะจัดตังสหกรณ์
้
ควรมีตวั แทนในการประสานงานกับสหกรณ์ จังหวัดหรื อ
สหกรณ์อาเภอเพื่อให้ ได้ แนวคิดว่าควรจัดตังสหกรณ์
้
หรื อไม่ พร้ อมกับขอคาแนะนาการดาเนินการตาม
ขันตอนต่
้
างๆ ด้ วย
ขัน้ ที่ 2 ประชุมผู้ซ่ งึ ประสงค์ จะเป็ นสมาชิก
ผู้ประสานงานในขันที
้ ่ 1 ต้ องจัดประชุมผู้ซงึ่ ประสงค์จะเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ในอนาคตและเชิญ
สหกรณ์ อาเภอหรื อตัวแทนเข้ าร่วมประชุมชี ้แจงด้ วย โดยมีวาระการประชุม ดังนี ้
1. คัดเลือกคณะผู้จดั ตังสหกรณ์
้
ไม่น้อยกว่า 10 คน (ไม่ควรมากกว่า 15 คน)
2. ให้ การศึกษาอบรม เรื่ องอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ วิธีการทาธุรกิจ
3. เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภท และวัตถุประสงค์ แผนดาเนินธุรกิจ หรื อกิจกรรมของสหกรณ์
4. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการร่างข้ อบังคับสหกรณ์
ขัน้ ที่ 3 ประชุมคณะผู้จัดตัง้ สหกรณ์
คณะผู้จดั ตังสหกรณ์
้
ซึ่งได้ รับคัดเลือกจากขันที
้ ่ 2 ประชุมและเชิญสหกรณ์อาเภอหรื อตัวแทนเข้ าร่วม
ประชุมชี ้แจงด้ วย โดยวาระการประชุม ดังนี ้
1. เลือกประเภทสหกรณ์ และกาหนดวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
2. กาหนดระยะเวลาในการรวบรวมใบสมัครสมาชิก เพื่อจัดทาบัญชีรายชื่อสมาชิก
3. กาหนดแผนการดาเนินธุรกิจหรื อกิจกรรมของสหกรณ์ และควรให้ มีผ้ รู ับผิดชอบในการจัดทาแผน
4. พิจารณาร่างข้ อบังคับสหกรณ์ เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมผู้ซงึ่ จะเป็ นสมาชิกพิจารณา
ขัน้ ที่ 4 ประชุมผู้ซ่ งึ จะเป็ นสมาชิก
เมื่อคณะผู้จดั ตังสหกรณ์
้
ดาเนินการตามขันที
้ ่ 3 เสร็จแล้ วต้ องจัดประชุมผู้ซงึ่ จะเป็ นสมาชิก
สหกรณ์ และเชิญสหกรณ์อาเภอ หัวหน้ าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หรื อตัวแทนเข้ าร่วมประชุมชี ้แจงด้ วย
โดยมีวาระการประชุม ดังนี ้
1. พิจารณากาหนดข้ อบังคับของสหกรณ์
2. แจ้ งประเภทของสหกรณ์ที่ได้ เลือกรวมทังวั
้ ตถุประสงค์ของสหกรณ์
3. แจ้ งแผนดาเนินธุรกิจหรื อกิจกรรมของสหกรณ์

-๕ขัน้ ที่ 5 ยื่นเรื่องขอจดทะเบียนสหกรณ์
คณะผู้จดั ตังสหกรณ์
้
ต้องจัดทาเอกสารต่างๆ และยื่นขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์โดยยื่ น
เอกสารได้ ที่สานักงานสหกรณ์ อาเภอ หรื อสหกรณ์จงั หวัดในพื ้นที่
เอกสารที่จะยื่นประกอบด้ วย
1. คาขอจดทะเบียนที่คณะผู้จดั ตังสหกรณ์
้
ได้ ลงลายมือชื่อแล้ ว
2. สาเนารายงานการประชุมครัง้ ละ 2 ชุด คือ
- การประชุมผู้ซงึ่ ประสงค์จะเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ (ตามขันที
้ ่ 2)
- การประชุมผู้ซงึ่ จะเป็ นสมาชิกสหกรณ์ (ตามขันที
้ ่ 4)
3. แผนดาเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรื อกิจกรรมจานวน 2 ชุด
4. บัญชีรายชื่อผู้ซงึ่ จะเป็ นสมาชิกพร้ อมลายมือชื่อ และจานวนหุ้นที่จะถือจานวน 2 ชุด
5. ข้ อบังคับฉบับตัวจริง 4 ฉบับ และสาเนา 6 ฉบับ
--------------------------------

สนใจเรื่ องการจัดตังสหกรณ์
้
ออมทรัพย์ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
กองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โทรศัพท์ / โทรสาร 0 2245 6774, 0 2246 0383
กรมส่งเสริมสหกรณ์ www.cpd.go.th

