
ประเภทสหกรณ์ 
 แบ่งออกเป็น 7 ประเภท 

1. สหกรณ์การเกษตร 

สหกรณ์ท่ีจัดตั้งขึ้นในหมู่ ผู้มีอาชีพทางการเกษตร รวมกันจัด ตั้งขึ้น และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกด าเนินกิจการร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกัน
และ กัน เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของสมาชิก และช่วยยกฐานะความเป็นอยู่
ของสมาชิกให้ดีขึ้น ความเป็นมา สหกรณ์การเกษตรแห่งแรกได้จดัตั้งขึ้นในปี พงศ. 2459 ชื่อว่า 
สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จ ากัดสินใช้ ในจังหวัดพิษณุโลก เป็นสหกรณ์ การเกษตรชนิดไม่จ ากัด มีขนาด
เล็กในระดับหมู่บ้านตั้งขึ้นในหมู่เกษตรกรท่ีมี รายได้ต่ าและมีหนี้สินมากมีสมาชิกแรกตั้ง จ านวน 16 
คน ทุนด าเนินงาน จ านวน 3,080 บาท เป็นค่าธรรมเนียมแรกเข้า จ านวน 80 บาท และเป็นทุน
จากการกู้แบงก์สยามกัมมาจล (ธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบัน) จ านวน 3,000 บาท 
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สหกรณ์การเกษตรด าเนินธุรกิจแบบอเนกประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกด าเนินธุรกิจร่วมกัน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือส่วนรวมโดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามตามพื้นฐาน
ของมนุษย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและส่วนรวมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ 
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ท าให้สมาชิกมีปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น จากการกู้เงินสหกรณ์ในอัตราดอกเบี้ยต่ ามาประกอบอาชีพ ท า
ให้มีท่ีดินท ากินเป็นของตนเองหรือมีท่ีดินท ากินมากกว่าเดิม ท้ังในรับความรู้เกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีในการผลิต ตั้งแต่การใช้พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ การใช้ปุ๋ย การใช้ยางปราบศัตรูพืชการเก็บ
รักษาผลผลิตอย่างมีคุณภาพ ผลิตผล ท่ีได้จึงเป็นไปตามความต้องการของตลาด ส่งผลให้สหกรณ์
และบุคคลในครอบครัวมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และการอนามัย 

2. สหกรณ์ออมทรัพย์ 

สถาบันการเงินแบบหนึ่งท่ีมีสมาชิกเป็นบุคคลซึ่งมีอาชีพอย่างเดียวกันหรือท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน
เดียวกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์ และให้กู้ยืมเมื่อเกิดความจ าเป็น
หรือเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงยและได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ สามารถ
กู้ยืมเงินได้เมื่อเกิดความจ าเป็นตาม หลักการช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความเป็นมา 
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นในหมู่ข้าราชการสหกรณ์และพนักงานธนาคาร
เพื่อการสหกรณ์ จดทะเบียนเมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2492 คือ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด



สินใช้ และได้แพร่ หลายไปในหน่วยงานของรัฐและเอกชนท่ัวประเทศ ส่วนสหกรณ์ ออมทรัพย์ใน
ชุมชนแห่งแรก คือ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่มูล จ ากัด จดทะเบียนเม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2522 
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เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ โดยการับฝากเงินและให้ผลตอบแทน ในรูป ของดอกเบ้ียอัตราเดียวกับ
ธนาคารพาณิชย์ และโดยการถือหุ้นหัก ณ ท่ีจ่าย เป็นรายเดือน แต่ไม่เกิน 1 ใน 5 ของหุ้นทั้งหมด 
เมื่อสิ้นปีทางบัญชีต้อง จ่ายเงินปันผลค่าหุ้นให้แก่สมาชิกในอัตราท่ีกฎหมายก าหนด รวมท้ัง 
ให้บริการด้านเงินกู้แก่สมาชิกตามความจ าเป็น 
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เป็นแหล่งเงินฝากและเงินกู้ของสมาชิก ท าให้สมาชิกรู้จักเก็บออมเงิน และไม่ ต้องไปกู้เงินนอกระบบ 
ท าให้สถาบันครอบครัวมีความมั่นคงขึ้น  

3. สหกรณ์ประมง 

สหกรณ์ท่ีจัดตั้งขึ้นในหมู่ชาวประมง เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพ ซึ่ง
ชาวประมงแต่ละคนไม่สามารถแก้ไขให้ลุล่วงไปได้ตามล าพัง บุคคลเหล่านี้จึงรวมกันโดยยึดหลักการ
ช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความเป็นมา สหกรณ์ประมงแห่งแรกได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 
2492 ชื่อว่าสหกรณ์ประมงพิษณุโลกจ ากัด ในท้องท่ีล าคลองกระบังโป่งนก อ าเภอพรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก เป็นสหกรณ์ประมงประเภทน้ าจืด มีสมาชิกแรกตั้ง จ านวน 54 คนด าเนนิการ
จัดสรรท่ีท ากิน การจ าหน่าย การแปรรูป และขออนุญาตสัมปทานให้สมาชิกจับสัตว์น้ าได้โดยสะดวก 
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สหกรณ์ประสงด าเนินการให้ความรู้ทางด้านวิชาการในเรื่องการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม และมี
คุณภาพในการเพาะเลี้ยง การเก็บรักษาและการแปรรูปสัตว์น้ าแก่สมาชิก รวมท้ังให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านธุรกิจการประมงคือ การจัดหาเงินทุนให้สมาชิกกู้ไปลงทุนประกอบอาชีพ การจัดหาวัสดุการ
ประมงมาจ าหน่ายการจัดจ าหน่ายสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า การรับฝากเงินและสงเคราะห์
สมาชิกเมื่อประสบภัยพิบัติ 
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ท าให้สมาชิกมแีหล่งเงินกู้ท่ีมีอัตราดอกเบ้ียต่ ามาลงทุนประกอบอาชีพ ซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของ
จ าเป็นท่ีสหกรณ์น ามาจ าหน่ายในราคาท่ีเป็นธรรม เมื่อมีผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์สหกรณ์จะรวบรวม
ขายให้ในราคาท่ีสูงขึ้น บริการรับฝากเงินเพื่อความสะดวก ปลอดภัยให้แก่สมาชิก และสมาชิกจะ
ได้รับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการประมง ตามหลักวิชาการแผนใหม่ให้สามารถ
ผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพและปริมาณตรงกับความต้องการของตลาด รวมถึงสิทธิ หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบของทุกคนตามหลักการและวิธีการสหกรณ์ 



  

4. สหกรณ์ร้านค้า 

สหกรณ์ท่ีมีผู้บริโภครวมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดหาสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภคมาจ าหน่ายแก่สมาชิกและ
บุคคลท่ัวไป โดยจดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ์ในประเภท สหกรณ์ร้านค้า มีสภาพเป็นนิติบุคคล
ซึ่งสมาชิกผู้ถือหุ้นทุกคนเป็นเจ้าของ สมาชิกลงทุนร่วมกันในสหกรณ์ด้วยความสมัครใจเพื่อแก้ไข
ความเดือดร้อนในการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคและเพื่อผดุงฐานะทางเศรษฐกิจของตนและหมู่คณะ 
ความเป็นมา สหกรณ์ร้านค้า จัดตั้งขึ้นโดยชาวชนบท อ าเภอเสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ในปี
พ.ศ.2480 และได้เลิกล้มไป ต่อมารัฐบาลได้ช่วยเหรือ มีนโยบายที่จะช่วยเหลือด้านการครองชีพ
ให้กับประชาชน โดยการส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ร้านค้าขึ้น ท้ังในส่วนกลางและ
ส่วน ภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งสหกรณ์ร้านค้าท่ีตั้งขึ้นในเมืองท่ีประชาชน หนาแน่นจะ
ประสบความส าเร็จมากกว่าสหกรณ์ร้านค้าท่ีตั้งในชนบท 
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สหกรณ์ร้านค้าจะจัดหาสิ่งของและบริการท่ีสมาชิกมีความต้องการมาจ าหน่าย ช่วยจ าหน่ายผลิตผล 
ผลิตภัณฑ์ของสมาชิก ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านสหกรณ์ และด้านการค้าให้แก่สมาชิก
สหกรณ์ ปลุกจิตส านึกให้ สมาชิกรู้จักประหยัด ช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมมือและ
ประสานงานกับสหกรณ์และหน่วยงานอื่นท้ังภายในและนอกประเทศ ในอันท่ีจะเกื้อกูลกันและกัน 
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ท าให้สมาชิกมีสถานท่ีซื้อขายสินค้าจ าเป็นตามราคาตลาดในชุมชน ซึ่ง เป็นสินค้าท่ีดีมีคุณภาพ 
เท่ียงตรงในการชั่ง ตวง วัด ตามความต้องการของสมาขิก เมื่อสิ้นปีสหกรณ์มีก าไรสุทธิประจ าปี 
สมาชิกจะได้รับเงินปันผลตาม หุ้น และเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนท่ีได้ท าธุรกิจกับสหกรณ์ การซื้อขาย
ด้วยเงิน สดสินค้าจะมีราคาท่ีถูกกว่าเงินผ่อน ท าให้สมาชิกมีความรอบคอบในการจัดหาสินค้าราคา
ถูกมาจ าหน่ายเพื่อประโยชน์ ของสมาชิก 

5. สหกรณ์นิคม 

สหกรณ์การเกษตรในรูปแบบหนึ่ง ท่ีมีการด าเนินการจัดสรรท่ีดินท ากินให้ราษฎร การจัดสร้าง
ปัจจัยพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกให้ผู้ท่ีอยู่อาศัยควบคู่ไปกับการด าเนินการจัดหาสินเชื่อ 
ปัจจัยการผลิตและสิ่งของท่ีจ าเป็น การแปรรูปการเกษตร การส่งเสริมอาชีพ รวมท้ังกิจการ
ใหบ้ริการสาธารณูปโภคแก่สมาชิก 

ความเป็นมา 

ได้เริ่มด าเนินงานเป็นแห่งแรกท่ีอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี เมื่อปี พ.ศ. 2478 โดยด าเนินการ
จัดซื้อท่ีนาราชพัสดุ จากกระทรวงการคลัง เนื้อท่ี 4,109 ไร่เศษ มาจัดสรรให้สมาชิก 69 



ครอบครัวในรูปของสหกรณ์การเช่าซื้อท่ีดิน ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 ได้จัดตั้งนิคมสหกรณ์ในอ าเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อท่ี 7,913 ไร่ และได้จดัสหกรณ์การเช่าท่ีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ท่ีเสื่อมสภาพแล้ว ท่ีอ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อปี พ.ศ. 2518 วัตถุประสงค์ 
เพื่อการจัดนิคม คือ การจัดหาท่ีดินมาจัดสรรให้แก่ราษฎรประกอบอาชีพทางการเกษตร ตลอดจน
จัดบริการด้านสาธารณูปโภคแก่สมาชิก เพื่อการจัดสหกรณ์ คือ การรวบรวมราษฎรท่ีได้รับจัดสรร
ท่ีดิน จัดตั้งขึ้นเป็นสหกรณ์ งานจัดนิคม เป็นงานท่ีดินท ากินให้ราษฎรโดยวิธีการสหกรณ์ มีขั้นตอน
ในการด าเนินการ ดังนี้ 

1. การจัดหาท่ีดิน 

1.1 สหกรณ์นิคม โดยอาศัยพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 โดยกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ขอรับท่ีดินรกร้างว่างเปล่าท่ีคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติจ าแนกเป็นท่ีจัดสรรเพื่อ
การเกษตร น ามาจัดสรรให้ราษฎรเข้าครอบครองท าประโยชน์ และส่งเสริมให้จัดตั้งขึ้นเป็นสหกรณ์ 
ซึ่งเมื่อสมาชิกได้ปฏิบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของสหกรณ์แล้ว ก็จะได้กรรมสิทธิ์ในท่ีดินที่ได้รับ
จัดสรรนั้นในท่ีสุด 
1.2 สหกรณ์การเช่าซื้อท่ีดิน โดยอาศัยประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 และนโยบายของรัฐบาล
ในเรื่องการจัดหาท่ีดินให้ราษฎร กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงจัดซื้อท่ีดินขององค์การ หรือเอกชนน ามา
ปรับปรุงจัดสรรให้รวบรวมกันจัดตั้งขึ้นเป็นสหกรณ์ซึ่งเมื่อสมาชิกได้ส่งช าระเงินค่าเช่าซื้อท่ีดินและ
ปฏิบัติการอ่ืนครบถ้วนตามข้อบังคับของสหกรณ์แล้ว ก็จะได้กรรมสิทธิ์ในท่ีดินที่ได้รับจัดสรรนั้นใน
ท่ีสุด 
1.3 สหกรณ์การเช่าท่ีดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์จะน าท่ีดินป่าสงวนแห่งชาติท่ีเสื่อมโทรมแล้ว มา
จัดสรรให้ราษฎร และจัดตัง้ขึ้นเป็นสหกรณ์ สมาชิกจะมีสิทธิ์เข้าครอบครองท ากินในท่ีดินที่ได้รับ
จัดสรรนั้นโดยเสียค่าเช่าในอัตราต่ า และที่ดินจะตกทอดทางมรดกไปยังลูกหลานได้ตลอดไป แต่ห้าม
มิให้โอนกรรมสิทธิ์ สหกรณ์นิคมท้ัง 3 รูปนี้ คงมีเพียง 2 รูปแรกที่สมาชิกจะได้ท่ีดิน เป็นกรรมสิทธิ์
ของตนเอง ส่วนในรูปของสหกรณ์การเช่าท่ีดินนั้น สมาชิกจะได้เพียงสิทธิการให้ที่ดินโดยการเช่า 
และสิทธิท่ีตกทอดทางมรดกตลอดไปเท่านั้น 
2. การวางผังและปรับปรุงท่ีดิน เมื่อได้รับท่ีดินแปลงใดมาจัดสหกรณ์แล้วทางราชการจะส ารวจ
รายละเอียดสภาพภูมิประเทศ ชนิดและลักษณะดิน ปริมาณน้ าฝน จากนั้นจะวางแผนผังการการใช้
ท่ีดิน ว่าควรด าเนินการสร้างบริการสาธารณูปโภคอย่างไรบ้าง เช่น ถนน การชลประทาน โรงเรียน 
สถานีอนามัย ฯลฯ 

3. การรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดสรรท่ีดิน 

4. การอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในท่ีดิน 

5. การก าหนดเงื่อนไขการใช้ที่ดิน และการได้กรรมสิทธิ์ท่ีดิน งานจัดสหกรณ์เมื่อจัดราษฎรเข้า
ครอบครองท าประโยชน์ในท่ีดิน ท่ีจัดหามาเรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไป คือ การรวบรวมราษฎรท่ีได้รับ



จัดสรรท่ีดินนั้นจัดตั้งเปน็สหกรณ์ขึ้น และขอจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
เพื่อให้เกษตรกรมีสถาบันของตนเอง ท่ีจะเป็นสื่อกลางในการอ านวยบริการด้านต่างๆ ส่วนการ
ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์จะมีลักษณะเช่นเดียวกับสหกรณ์การเกษตร 

ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รบั 

ท าให้สมาชิกสหกรณ์มีสหกรณ์เป็นสถาบันท่ีเป็นสื่อกลางในการขอรับบริการต่างๆ จากรัฐบาล และ
เป็นสถาบันท่ีอ านวยความสะดวกในด้านการจัดหาสินเช่ือ การรวมกันซื้อ รวมกันขาย การนส่งเสริม
การเกษตรและการฝึกอบรม ซึ่งเป็นการเสริมสร้างให้เกิดระบบท่ีดีในการจัดหาการผลิต และ
การตลาดโดยสมาชิก เพื่อสมาชิก ในการประกอบอาชีพอย่างมั่นคงจนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

6. สหกรณ์บริการ 

สหกรณ์ท่ีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ โดยมีประชาชนไม่น้อยกว่า 10 คน ท่ีมีอาชีพอย่าง
เดียวกัน ได้รับ ความเดือดร้อนในเร่ืองเดียวกันรวมตัวกันโดย ยึดหลักการประหยัด การช่วยตนเอง
และช่วยเหลือซึ่งกันและกนั เพื่อแก้ ปัญหาต่างๆ รวมท้ังการส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ต่อไป 

ความเป็นมา 

สหกรณ์บริการแห่งแรกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2484 เป็นการรวมตัว กันในกลุ่มผู้มีอาชีพท าร่ม ชื่อ 
สหกรณ์ผู้ท าร่มบ่อสร้าง จ ากัดสินใช้ อยู่ท่ีต าบลต้นเปา อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2496 ได้มีการจัดตัง้สหกรณ์บริการไฟฟ้าหนองแขม จ ากัด อ าเภอ หนองแขม 
กรุงเทพมหานคร เป็นสหกรณ์ท่ีให้บริการด้านสาธารณูปโภค และในปี พ.ศ. 2497 จัดตั้งสหกรณ์
มีดอรัญญิก จ ากัด ท่ีต าบลทุ่งช้าง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีสหกรณ์บริการ 
อีกหลายแบบตามมา เช่น สหกรณ์เคหสถาน สหกรณ์แท็กซี่ สหกรณ์ หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ 
สหกรณ์บริการน้ าประปา สหกรณ์ผู้จัดหางาน แห่งประเทศไทย ฯลฯ วัตถุประสงค์เพื่อด าเนินธุรกิจ
ด้านการบริการตามรูปแบบของสหกรณ์ ส่งเสริมสวัสดิการ แก่สมาชิกและครอบครัว ส่งเสริมการ
ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกัน และกันในหมู่สมาชิก ร่วมมือกับสหกรณ์อื่นและหน่วยงานอื่น
เพื่อความ ก้าวหน้าของกิจการสหกรณ์ 

ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รบั 

สมาชิกมีสหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาฝีมือการผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็น
ท่ีต้องการของตลาด มีแหล่งรวม ซื้อรวม ขายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ ช่วยให้
สมาชิกสหกรณ์ ประกอบอาชีพได้ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อสิ้นปีทางบัญชีถ้าสหกรณ์มี ก าไรสุทธิ
ประจ าปี สมาชิกสหกรณ์จะได้รับเงินปันผลตามหุ้น และเงิน เฉลี่ยคืนตามส่วนท่ีท าธุรกิจกับสหกรณ์ 

  



7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

สหกรณ์อเนกประสงค์ ตั้งขึ้นโดยความสมัครใจของสมาชิกท่ีอยู่ในวงสัมพันธ์เดียวกัน เช่น อาศัยใน
ชุมชนเดียวกัน ประกอบอาชีพเดียวกัน หรือในสถานท่ีเดียวกัน หรือมีกิจกรรมร่วมกันเพื่อการรู้จัก
ช่วยเหลือตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้สมาชิกประหยัดและออม เพื่อการรู้จักช่วยตนเองเป็น
เบื้องต้นและเป็นพื้นฐานในการสร้างความมั่นคงแก่ตนเองและครอบครัว 

ความเป็นมา 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นอีกสหกรณ์ประเภทหนึ่งตามประกาศกฎกระทรวงก าหนดประเภทของ
สหกรณ์ท่ีจะรับจดทะเบียน พ.ศ. 2548 เมื่อวันท่ี 4 สิงหาคม 2548 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวม
คน เพื่อท ากิจกรรมเรื่องการออมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ในประเทศไทยได้เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้น
แห่งแรกเมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2508 " กลุ่มเครดิตยูเนีย่นแห่งศูนย์กลางเทวา " และได้แพร่
ขยายการจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนท่ัวประเทศไทยขึ้นเป็นจ านวนมากภายใต้ปรัชญาและ
อุดมการณ์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ที่มุ่งจะพัฒนาคนให้ช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตาม
หลักการและวิธีการสหกรณ์ รวมท้ังเพื่อพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง 

ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รบั 

1.เป็นคนรู้จักประหยัดและออม สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจัดตั้งในชุมนุมของสมาชิก สมาชิกของ
สหกรณ์จึงมีท่ีสะสมเงินท่ีสะดวกและรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปฝากเงินท่ีไกลๆ แม้มี
เงินจ านวนน้อยหรือมากก็ตาม สมาชิกก็สามารถที่จะสะสมได้ 

2. ช่วยแก้ไขปัญหาการเงิน เมื่อสมาชิกมีความเดือดร้อนหรือความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้จ่ายเงินสมาชิก
มีสิทธิท่ีจะขอกู้เงินจากสหกรณ์ได้ในอัตราดอกเบี้ยท่ีเป็นธรรม 

3. สร้างความมั่นคงแก่สมาชิกและครอบครัว สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแต่ละแห่งจะจัดให้มีบริการใน
รูปแบบต่างๆแล้วแต่ความต้องการของสมาชิกและเงินทุนท่ีสหกรณ์มีอยู่ ซึ่งมีส่วนสร้างความมั่นคง
ให้เกิดขึ้นแก่ครอบครัวและสมาชิก 

4.สามารถพัฒนาชุมชนและสังคม กิจกรรมของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนช่วยให้ประชาชนในชุมชนเกิด
การประหยัดและออม เพื่อสร้างกองทุนขึ้นในชุมชน เพื่อช่วยเหลือบ าบัดความทุกข์ร้อนท่ีเกิดขึ้น 
เพื่อให้รู้จักการแก้ไขและตดัสินใจช่วยเหลือกันในชุมชนของตนเอง เป็นการฝึกผู้น าในชุมชน 

 


