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ค าน า 

องค์ความรู้ เรื่อง  “การส่งเสริมสหกรณ์สู่มาตรฐาน” นี้เป็นองค์ความรู้ที่ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดตราด โดยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า รวมทั้งคณะกรรมการด าเนินการและ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ในพ้ืนที่จังหวัดตราดได้ร่วมกันจัดท าขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการส่งเสริมและพัฒนา
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดตราด ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ส่งเสริมให้มีคุณภาพการบริการจัดการ การควบคุมภายใน 
ธรรมาภิบาลที่ดี อีกทั้งส่งเสริมไปสู่ดีเด่น และได้จัดท าขึ้นตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ก าหนดให้จังหวัดได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างองค์ความรู้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งการแนะน า ส่งเสริม การด าเนินงาน
ของสหกรณ ์

องค์ความรู้นี้  ส าเร็จด้วยดีเพราะได้รับความร่วมมือในการจัดท าจากผู้เกี่ยวข้องทุกคน  
และขอขอบคุณกรมส่งเสริมสหกรณ์  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ที่ได้ให้โอกาสและสนับสนุน
งบประมาณในการจัดท าองคค์วามรู้ในครั้งนี้ 

 

       ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 
 มกราคม  2560 
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บทน า 

ความเป็นมา 
จากการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ก าหนดแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ก าหนดให้จังหวัดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่จังหวัดเพ่ือสร้างองค์ความรู้แนวทางพัฒนา 1)สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 2)สหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานส่งเสริมให้มีคุณภาพ
การบริหารจัดการ การควบคุมภายใน ธรรมาภิบาลที่ดี 3)สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ส่งเสริมไปสู่ดีเด่น รวบรวมจัดท าเป็นองค์ความรู้ 
  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด  ได้จัดประชุมข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานที่เป็น
คณะท างานมาตรฐานสหกรณ์ เพื่อวางแผนการด าเนินการเกี ่ยวกับการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ได้แก่      
การก าหนดสหกรณ์เป้าหมาย การแนะน า ส่งเสริมและการจัดมาตรฐานสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ก าหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือก าหนดแนวทางพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน  

วัตถุประสงค์  
1) เพื่อด าเนินการให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกร ให้มีการด าเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
2) เพ่ือน าองคค์วามรู้ที่ได้จากกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมไปใช้ประโยชน์

ในการปฏิบัติงานแล้วเกิดผลจริง 
3) เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าองค์ความรู้ และน ามา

ปรับใช้กับการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและกลุ่มเป้าหมายที่ไป
ด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มเป้าหมายที่เข้าไปด าเนินการสร้างองคค์วามรู้ ประกอบด้วย 
 1. ข้าราชการ/พนักงานราชการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด จ านวน  20  คน 
 2. ประธานกรรมการ/ตัวแทน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดตราด  
  ที่มีผลการด าเนินงานยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน    จ านวน  20  คน 

ผลผลิต 
1) เกิดชุดองค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการแนะน า ส่งเสริมการด าเนินงาน / ธุรกิจ

ของสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรตามภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2) น าองค์ความรู ้ที ่ได ้จากกระบวนการประชุมเช ิงปฏิบัต ิการไปใช ้ประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงานแล้วเกิดผลจริง 

ผลลัพธ์ 
1) บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างองค์ความรู้ และน ามาปรับใช้กับ

การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและกลุ่มเป้าหมายที่ไปด าเนินการ 
2) กลุ่มเป้าหมายในการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการแนะน า ส่งเสริมได้รับประโยชน์จาก

การปฏิบัติงานแล้วเกิดผลจริง 
3) ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้   สามารถน าเทคนิคที่ได้จาก

การด าเนินการสร้างองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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ผู้รับผิดชอบ (คณะท างาน) 
คณะท างานมาตรฐานสหกรณ์ ตามค าสั่งส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ที่ 20/2555     

สั่ง ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555 

องค์ประกอบของทีมงานจัดสร้างองค์ความรู้และผู้เข้าร่วมโครงการ   ประกอบด้วย 
1) ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า  และพนักงานราชการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด เป็นผู้เข้า

ประชุมเพ่ือรับทราบและระดมสมองเกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม  

2) ประธานกรรมการ/ตัวแทน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลการด าเนินงานทั้งที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานและยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ในพ้ืนที่จงัหวัดตราด  

3) คณะท างานมาตรฐานสหกรณ์ในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประกอบด้วย
ข้าราชการส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด จ านวน 8 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผลของการจัดองคค์วามรู ้
ตามเกณฑก์ารจัดมาตรฐานสหกรณ์ 7 ข้อ 

 
 จากการประชุมภายในส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด เพื่อสร้างองค์ความรู้ ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดตราดได้รวบรวมการระดมสมองของทั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริม และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ผลการประชุม
ร่วมกับสหกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ให้สหกรณ์มีมาตรฐานสู่สหกรณ์
ดีเด่นตามเกณฑ์การจัดมาตรฐานสหกรณ์ 7 ข้อ ทั้งนี้ ใช้เกณฑ์การจัดมาตรฐานสหกรณ์พิจารณาจัดองค์ความรู้
ของกลุ่มเกษตรกรร่วมด้วย โดยสรุปเป็นองค์ความรู้ตามเกณฑ์การจัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใน
แต่ละข้อ ดังนี้ 

เกณฑ์การจัดมาตรฐานสหกรณ์ ข้อท่ี 1  

ผลการด าเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์มีผลการด าเนินงานไม่ขาดทุน เว้นแต่ปี
ใดมีอุทกภัยหรือภัยธรรมชาติจนเกิดความเสียหายต่อสมาชิกและสหกรณ์โดยรวม ให้ตัดปีนั้นออกไป 

องค์ความรู้ที่ได้จากการส่งเสริมสหกรณ์ (สถานภาพสหกรณ์ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)  
 1. สภาพปัญหา 
  (1) สหกรณ์ด าเนินงานโดยไม่ได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อบังคับของสหกรณ์ให้ชัดเจน 
  (2) สหกรณ์ด าเนินงานโดยไม่วางแผนการควบคุมภายในที่ดี 
  (3) สหกรณ์ไม่ประชุมคณะกรรมการ และไม่มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาของสหกรณ์ 
  (4) คณะกรรมการสหกรณ์ขาดความรู้ทางด้านการท าธุรกิจ การตลาด การแปรรูป ราคา
สินค้า 
  (5) สหกรณ์มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรจ านวนมาก  
  (6) สหกรณ์มีหนี้ค้างช าระจ านวนมาก 
  (7) สหกรณ์มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปริมาณที่สูง 

 2. แนวทางแก้ไข/ส่งเสริม 
  (1) ส่งเสริมให้สหกรณ์ท าแผนการด าเนินงานรายปี และกระจายแผนด าเนินงานรายปีเป็น
แผนการด าเนินงานรายเดือน รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือให้
สหกรณ์สามารถชี้แจงรายได้ – ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ได้อย่างชัดเจน ทราบถึงผลก าไร-ขาดทุนและด าเนินการ
แก้ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์ 
  (2) ส่งเสริมให้สหกรณ์จัดท างบทดลองให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป  
  (3) ส่งเสริมให้สหกรณ์ด าเนินธุรกิจ เพ่ิมรายได้ ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น 
  (4) ส่งเสริมให้สหกรณ์มีการประชุมกรรมการเป็นประจ าทุกเดือนเพ่ือรับทราบผลการ
ด าเนินงานและหารือแนวทางแก้ไขปัญหาหากพบปัญหา 
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เกณฑ์การจัดมาตรฐานสหกรณ์ ข้อท่ี 2  

ผลการด าเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง ไม่มีการกระท าอันถือได้ว่าทุจริตต่อสหกรณ์ 

องค์ความรู้ที่ได้จากการส่งเสริมสหกรณ์ (สถานภาพสหกรณ์ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)  
 1. สภาพปัญหา 
  (1) คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่สหกรณ์กระท าการอันทุจริตต่อสหกรณ์  
  (2) คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ขาดจิตวิญญาณ ขาดความเข้าใจในหลักการ 
อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ 

(3) ปัญหาด้านจิตส านึกของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ คณะกรรมการ 

 2. แนวทางแก้ไข/ส่งเสริม 
  (1) ส่งเสริมให้สหกรณ์มีการวางแผนการด าเนินงานที่มีการจัดท าแผนการควบคุมภายในที่ดี 
มีความโปร่งใส 
  (2) จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ แก่สมาชิก 
คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

(3) ส่งเสริมให้สหกรณ์มีการประชุมกรรมการเป็นประจ าทุกเดือนเพ่ือรับทราบผลการ
ด าเนินงานและหารือแนวทางแก้ไขปัญหาหากพบปัญหา  

เกณฑ์การจัดมาตรฐานสหกรณ์ ข้อท่ี 3  

ผลการด าเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์จัดท างบการเงินแล้วเสร็จ และส่งให้ผู้สอบ
บัญชีตรวจสอบแล้วน าเสนอเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทาง
บัญชี 

องค์ความรู้ที่ได้จากการส่งเสริมสหกรณ์ (สถานภาพสหกรณ์ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)  
 1. สภาพปัญหา 
  (1) เจ้าหน้าที่หรือกรรมการสหกรณ์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด าเนินการจัดท างบการเงินขาดความรู้
ความสามารถในการจัดท าบัญชี 
  (2) กรรมการสหกรณ์ขาดความสนใจในเรื่องเอกสารหลักฐานในการลงบัญชี และให้ข้อมูลที่
บิดเบือนความเป็นจริง 

 2. แนวทางแก้ไข/ส่งเสริม 
  (1) ส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่องการจัดท าบัญชีสหกรณ์แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

  (2) ส่งเสริมให้สหกรณ์มีการจัดท าแผนการด าเนินงานและติดตามการด าเนินงานให้จัดท างบ
การเงินได้แล้วเสร็จตามแผน สามารถส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วน าเสนอเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีได้ 

  (3) ส่งเสริมให้สหกรณ์มีการประชุมกรรมการเป็นประจ าทุกเดือนเพ่ือรับทราบผลการ
ด าเนินงานและหารือแนวทางแก้ไขปัญหาหากพบปัญหา 
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เกณฑ์การจัดมาตรฐานสหกรณ์ ข้อท่ี 4  

ผลการด าเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของ
สมาชิกท้ังหมด ร่วมท าธุรกิจกับสหกรณ์ 

องค์ความรู้ที่ได้จากการส่งเสริมสหกรณ์ (สถานภาพสหกรณ์ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)  
 1. สภาพปัญหา 
  (1) สหกรณ์ด าเนินธุรกิจไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่ตรงตามความต้องการของสมาชิก 
  (2) สหกรณ์ขาดการตรวจสอบสถานภาพของสมาชิก เช่น เสียชีวิต ย้ายถิ่นฐาน 
  (3) แดนด าเนินการของสหกรณ์ครอบคลุมพ้ืนที่กว้าง จ านวนสมาชิกมาก กระจัดกระจาย   
ท าให้การบริการไม่ทั่วถึง (การปฏิสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก/สหกรณม์ีน้อย) 
  (4) สมาชิกซ้ าซ้อนกับสมาชิกของสหกรณ์อ่ืน สมาชิก 1 ราย เป็นสมาชิกหลายสหกรณ์ 
เกษตรกร 1 ราย เป็นสมาชิกหลายสหกรณ์ ตัวเกษตรกรเลือกท าธุรกิจกับสหกรณ์ที่ให้ประโยชน์กับตนเอง
สูงสุด  

 2. แนวทางแก้ไข/ส่งเสริม 
  (1) กรณีสหกรณ์มีสมาชิกที่ เสียชีวิต ย้ายถิ่นฐาน ให้กรรมการลงมติให้ออกจากสหกรณ์ 
น าเสนอท่ีประชุมใหญ่ พร้อมโอนค่าหุ้นท าทะเบียนคุมเงินรอจ่ายคืน 
  (2) ส่งเสริมให้สหกรณ์มีการประชุมกลุ่มสมาชิกทุกไตรมาส เพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนิน
ธุรกิจ 
   (3) รณรงค์การรับฝากเงินจากสมาชิกอย่างน้อยคนละ 100 บาท เพ่ือให้เกิดการด าเนิน
ธุรกิจของสมาชิกกับสหกรณ์ 
   (4) สหกรณ์ด าเนินการจัดชั้นสมาชิก ระดับของการด าเนินธุรกิจของสมาชิก และ
ผลประโยชน์ที่เป็นธรรมส าหรับสมาชิกในแต่ละระดับ 
   (5) กรรมการประชุมชี้แจงผลเสียของการไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้สมาชิกทราบ โดยเฉพาะ
การหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุน และเงินอุดหนุนจากภาครัฐ 
   (6) ส่งเสริมให้สหกรณ์มีการประชุมกรรมการเป็นประจ าทุกเดือนเพ่ือรับทราบผลการ
ด าเนินงานและหารือแนวทางแก้ไขปัญหาหากพบปัญหา 

เกณฑ์การจัดมาตรฐานสหกรณ์ ข้อท่ี 5  

ต้องจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ปฏิบัติงานประจ า รับผิดชอบการด าเนินการและธุรกิจของ
สหกรณ์  หากไม่มีการจัดจ้างต้องมีกรรมการด าเนินการ หรือสมาชิกท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจ า 

องค์ความรู้ที่ได้จากการส่งเสริมสหกรณ์ (สถานภาพสหกรณ์ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)  
 1. สภาพปัญหา 
  (1) สหกรณ์ไม่มีเงินจัดจ้างเจ้าหน้าทีเ่พ่ือปฏิบัติงานประจ าของสหกรณ์ 

 2. แนวทางแก้ไข/ส่งเสริม 
  (1) สหกรณ์แต่งตั้งกรรมการ/สมาชิกสหกรณใ์ห้ปฏิบัติหน้าที่ประจ า 
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ผลการด าเนินงานในรอบสองปีย้อนหลัง สหกรณ์ต้องมีการจัดสรรก าไรสุทธิและจ่ายเงินทุน
สวัสดิการสมาชิก หรือทุนสาธารณะประโยชน์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง 

องค์ความรู้ที่ได้จากการส่งเสริมสหกรณ์ (สถานภาพสหกรณ์ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)  
 1. สภาพปัญหา 
  (1) สหกรณ์มีผลการด าเนินธุรกิจขาดทุน สหกรณ์ไม่มีส่วนเหลื่อมในการด าเนินธุรกิจ 
  (2) สหกรณ์มีผลการด าเนินงานขาดทุนสะสมจึงไม่สามารถจัดสรรก าไรสุทธิและจ่ายเงินทุน
สวัสดิการสมาชิก หรือทุนสาธารณประโยชน์ได้ (สหกรณ์มีก าไรไม่เพียงพอต่อการตัดการขาดทุนสะสมให้หมด
ไปได)้ 
  (3) สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ านวนมาก 

 2. แนวทางแก้ไข/ส่งเสริม 
  (1) สหกรณ์ควรพิจารณาเรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ควรพิจารณาถึงความคุ้มค่า 
และลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเท่าที่จ าเป็น 

เกณฑ์การจัดมาตรฐานสหกรณ์ ข้อท่ี 7  

ผลการด าเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์ต้องไม่กระท าอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 
ระเบียบ หรือค าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ 

องค์ความรู้ที่ได้จากการส่งเสริมสหกรณ์ (สถานภาพสหกรณ์ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)  
 1. สภาพปัญหา 
  (1) คณะกรรมการด าเนินการขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมายสหกรณ์  

 2. แนวทางแก้ไข/ส่งเสริม 
  (1) สหกรณ์ควรก าหนดระเบียบในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องครอบคลุมการปฏิบัติงานของ
สหกรณ ์
  (2) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการในการพิจารณา
ระเบียบต่างๆของสหกรณ ์
  (3) จัดอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ต่างๆ กับกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
  (4) ควรมีการปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์ให้สอดคล้องกับหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการ
สหกรณ์ ที่เป็นหลักการสากลด้วย 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   

  การด าเนินการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์การจัดมาตรฐานทั้ง 7 ข้อแล้ว หาก
การด าเนินงานของสหกรณ์ไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามาตรฐานทั้ง 7 ข้อได้ ควรด าเนินการให้สมาชิก
รับทราบการด าเนินงานในที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ ปรึกษาหารือว่าสหกรณ์จะสามารถด าเนินการต่อได้อีกหรือไม่ 
และหากว่าผลการประชุมหารือสรุปว่าสหกรณ์ไม่สามารถที่จะด าเนินการได้ต่อ ให้ที่ประชุมใหญ่มีมติเลิกสหกรณ์ 
และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จะด าเนินการเลิกสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบ ทั้งนี้ หากสหกรณ์ดังกล่าวมีความ
พร้อมและมีความต้องการของสมาชิกที่จะจัดตั้งเป็นสหกรณ์เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้ว ก็สามารถด าเนินการ
จัดตั้งเป็นสหกรณ์ได้ใหม่ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราดจึงขอเสนอเกณฑ์การด าเนินการนี้เป็น เกณฑ์การจัด
มาตรฐานสหกรณ์ ข้อที ่8 
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