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ความเป็นมาของการสหกรณ์
โรเบอร์ต โอเวน (Robert Owen) ชาวเวลส์

แนวคดิ “Co-operative Community” สรา้ง

สงัคมแหง่ความร่วมมอื โดยไมเ่อาก าไรจากคนงาน                       

โรงงานอสุาหกรรมของตน โดยคนืก าไรใหค้นงาน 

ในปี พ.ศ.๒๓๖๘ ไดจ้ดัตัง้ชมรมสหกรณข้ึ์นเป็น                      

ครัง้แรกทีส่หรฐัอเมริกา รฐัอนิเดียนา ใหช้ือ่ว่า  New harmony แตไ่ม่

ประสบความส าเร็จเพราะประชาชนไมเ่ขา้ใจแนวคดิ



นายแพทย ์วิลเลี่ยม คิง (Dr.William King) เมอืงไบรตนั ประเทศองักฤษ 

น าแนวคดิของโอเวนไปใช ้แตเ่ปลี่ยนแนวคดิจาก        

“ออกทุน” เป็นแนวคดิการชว่ยตนเองและชว่ยเหลือซึง่

กนัและกนั ดว้ยการใหค้นงาน “รวมทุน” กนัคนละเล็ก

ละนอ้ยท ารา้นคา้ 

ในปี พ.ศ. ๒๓๗๐ ตัง้ “สมาคมการคา้” (Trading Association) ในรูป

สหกรณข้ึ์นเมือ่เป็นรูปรา้นสหกรณจ์ าหนา่ยสนิคา้ และไดอ้อกนติยสาราย

เดอืน “COOPERATOR”



สหกรณ์สมาคมแห่งแรกที่ประสบผลส าเร็จ และเป็นแบบฉบับในโลกนี้ ก็คือ 

รา้นสหกรณแ์ห่งเมืองรอชเดล ประเทศองักฤษ ตัง้ข้ึนเมื่อ พ.ศ.๒๓๘๗ โดย

กรรมกรช่างทอผา้ ประกอบดว้ยผูริ้เร่ิม ๒๘คน ซึง่มีรายไดน้อ้ยและประสบ

ปัญหาในดา้นการซื้อหาเคร่ืองอุปโภคอนัจ าเป็นแก่การครองชีพ เชน่ ราคาแพง 

มีการปลอมปนและถูกเบียดเบียนในการชัง่ ตวง วดั โดยการไดร้บัแนวคดิจาก 

โรเบอร์ต โอเวน ในการรวมตวักนัจดัตัง้สหกรณ ์เพือ่ชว่ยตนเองและช่วยเหลือ

ซึง่กนัและกนั และไมต่อ้งตกอยูภ่ายใตอ้ทิธิพลของอุตสาหกรรมและพอ่คา้ซึง่มี

อ านาจการผลิต จึงไดร่้วมกันจัดตัง้เป็นสมาคมโดยรวมทุนกันจัดตัง้รา้นคา้

เคร่ืองอุปโภคบริโภคข้ึน จากนัน้น าเงินทุนทีร่วบรวมไดไ้ปซื้ อสิง่ของทีจ่ าเป็นแก่

การครองชีพ โดยจัดซื้อในราคาขายส่งมาขายใหแ้ก่สมาชิก และใหส้มาชิก

เสยีสละเวลามาชว่ยกิจการของรา้น



นายเฮอร์มนั ชลูซ์

ผูพ้พิากษาแหง่เมืองเดลิตซ์ (เยอรมนั) 

เหน็ว่าชาวบา้นไมม่เีงินทุนและเขา้ไมถ่ึงแหลาง

เงินทุน รวมทัง้ดอกเบ้ียแพง ในปี พ.ศ. ๒๓๙๓ 

จึงไดช้กัชวนหมูช่าวเมืองผูเ้ป็นชา่งฝีมอืและพอ่คา้

ขนาดเล็กมารวมกนัเป็นองคก์รดว้ยการร่วมทุนใน

รูปสหกรณป์ระเภท                         

“จดัหาทุนเพือ่ใหส้มาชิกกูย้มื”



Co-operative Identity, Principles and Values

The principles and values are the distinctive elements of co-

operative organizations and business. Already in 1844 (๒๓๙๗), 

The Rochdale Pioneers, founders of the first cooperative in 

history, had formulated a simple, clear set of principles, which 

assured the management of the organization for the benefit of its 

members
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นายฟริดริค วิลเฮลม์ไรฟไฟเซน 

นายกเทศมนตรีเมอืงเฮดเอสดอร์ฟ (เยอรมนั)

ใน พ.ศ. ๒๔๐๕ ไดต้ัง้สหกรณห์าทุนข้ึนในหมู่

ชาวชนบทซึง่เป็นเกษตรกร โดยจดัเป็นองคก์ารเพือ่ 

“จดัหาทุนใหแ้ก่สมาชกิกูย้มื” 

ตอ่มามีการรวมกนัเป็นสหกรณ ์เพือ่แกปั้ญหา

ความเดอืดรอ้นของประชาชน และแพร่หลายไปยงัประเทศตา่ง ๆ อนัเป็น

ประโยชนแ์ละเป็นตวัอยา่งในการจดัตัง้สหกรณแ์ก่ชาวชนบทและชาวเมอืง

มาจนปัจจบุนั 
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“หลกัการสหกรณ”์ (Cooperative Principles) 

หลกัการที ่๑ การอาสาสมคัรและเปิดกวา้งเป็นสมาชิก

(Voluntary and Open Membership)
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หลกัการที ่๒ การควบคุมโดยสมาชิกตามหลกัประชาธิปไตย 

(Democratic Member Control)
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หลกัการที ่๓ การมีสว่นร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก 

(Member Economic Participation) 
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หลกัการที ่๔ การปกครองตนเองและความเป็นอสิระ 

(Autonomy and Independence) 
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หลกัการที ่๕ การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ 

(Education, Trainings and Information)  
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หลกัการที ่๖ การร่วมมอืระหว่างสหกรณ์

(Cooperation among Cooperatives) 
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หลกัการที ่๗ การเอื้ออาทรตอ่ชมุชน 

(Concern for Community)

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=bY-LwriONxZo1M&tbnid=68iJsxM4hFP0EM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.siouxempirefcu.org/about/the-co-op-spirit/&ei=bcbBU-HOJNH58QXe8oHABg&bvm=bv.70810081,d.dGc&psig=AFQjCNFPQjf1ckxlVcyzdmc5HUchVwLtSA&ust=1405292006924028
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=bY-LwriONxZo1M&tbnid=68iJsxM4hFP0EM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.siouxempirefcu.org/about/the-co-op-spirit/&ei=bcbBU-HOJNH58QXe8oHABg&bvm=bv.70810081,d.dGc&psig=AFQjCNFPQjf1ckxlVcyzdmc5HUchVwLtSA&ust=1405292006924028


แนวคดิในการจดัต ัง้สหกรณย์คุแรก

พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั ทรงพระราชด าริ ว่า

“สหกรณ ์คือ สมาคมชนดิที่ราษฎรผูท้ าการ

เพาะปลกูแลหากินดว้ยการขายรวบรวมกนั

ต ัง้ขึ้นเพือ่ยงัความจ าเริญใหเ้กิดแก่หมู่ดว้ยวิธี

รวมก าลงับ ารุงตนเองแลประหยดัค่าใชจ่้ายแต่

ที่พอควร มใิช่ต ัง้ขึ้นเพือ่จะหาก าไรมาจ าแนก

ในสมาชกิน ัน้”  

พระราชบญัญตัสิมาคมเพิม่เตมิ พ.ศ.๒๔๕๙

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=-JupiXaU3iP4pM&tbnid=SHbIr1HKBWzVfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.iamcrossstitch.com/index.php?lay=show&ac=cat_show_pro_detail&pid=567154&ei=yJbAU46aBpL68QXH1IGIBA&bvm=bv.70810081,d.dGc&psig=AFQjCNFLAU16Ot80gdFty9Bdc3NJYg9u5A&ust=1405216672145211
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=-JupiXaU3iP4pM&tbnid=SHbIr1HKBWzVfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.iamcrossstitch.com/index.php?lay=show&ac=cat_show_pro_detail&pid=567154&ei=yJbAU46aBpL68QXH1IGIBA&bvm=bv.70810081,d.dGc&psig=AFQjCNFLAU16Ot80gdFty9Bdc3NJYg9u5A&ust=1405216672145211


แนวคดิในการจดัต ัง้สหกรณย์คุทีส่อง

พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั ทรงพระราชด าริ ว่า

“หมู่ชนน ัน้ ๆ ควรไดร้บัการอดุหนุนใหต้ ัง้

สหกรณข์ึ้นอีก เพือ่ยงัใหเ้กิดการประหยดัค่า 

การช่วยซึง่กนัและกนัและการช่วยตนเอง เป็น

ทางอีกทางหนึ่งซึง่เผยแพร่ความจ าเริญทรพัย์

และจ าเริญธรรมในบา้นเมอืงใหย้ิง่ขึ้น”

พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.๒๔๗๑
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การจดัต ัง้สหกรณใ์นยคุปัจจบุนั

ตอ้งมวีตัถุประสงคเ์พือ่สง่เสริมผลประโยชนท์างเศรษฐกิจและสงัคม 

โดยช่วยตนเองและช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั และตามหลกัการสหกรณ์
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“สหกรณน์ี้

ถา้เขา้ใจดแีลว้ก็เห็นไดว่้าเป็นวิธี

ทางเดยีวที่จะท าใหม้คีวาม

เจริญกา้วหนา้ของประเทศได ้และ

ตอ้งเขา้ใจว่าเป็นการสหกรณท์ี่

เรียกว่าสหกรณแ์บบเสรี คือ แต่ละ

คนตอ้งมวิีนยั แต่ว่าไม่อยู่ในบงัคบั

ของใครเลย อยู่ในบงัคบัของวินยัที่

ตวัเองตอ้งเป็นผูร้บัรอง” 

พระราชด ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้หวัท่ี

พระราชทานแก่ผูน้ าสหกรณภ์าคการเกษตร 

เม่ือวนัท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๒๒ 
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หลกัการและวตัถุประสงคส์หกรณ์

มาตรา ๔ สหกรณค์ือคณะบุคคลซึง่ร่วมกนัด าเนินกิจการเพือ่ประโยชน์

ทางเศรษฐกิจและสงัคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั
พระบญัญตัิสหกรณ ์พ.ศ.๒๕๔๒



กิจการสหกรณ์

มาตรา ๔๖ เพือ่ปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ใหส้หกรณม์ีอ  านาจกระท า

การ ดงัตอ่ไปนี้ได ้

(๑) ด าเนนิธุรกิจ การผลิต การคา้ การบริการและอุตสาหกรรมเพือ่ประโยชน์

ของสมาชิก 

(๒) ใหส้วสัดกิารสงเคราะหต์ามสมควรแก่สมาชิกและครอบครวั 

(๑) ใหค้วามชว่ยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 

(๔) ขอรบัความชว่ยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนว่ยงานของ

ตา่งประเทศ หรือบุคคลอืน่ใด



(๕) รับฝากเงินประเภทออมทรัพยห์รือประเภทประจ าจากสมาชิกหรือ

สหกรณอ์ืน่ ฯ 

(๖) ใหกู้ ้ใหส้นิเชือ่ ใหย้มื ใหเ้ชา่ ใหเ้ชา่ซื้อ โอน รบัจ านองหรือรบัจ าน าซึง่

ทรพัยส์นิแก่สมาชิกหรือของสมาชิก



(๗) จดัใหไ้ดม้า ซื้อ ถอืกรรมสทิธ์ิหรือทรพัยส์ทิธิ ฯ

(๘) ใหส้หกรณ์อื่นกูย้ืมเงินไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ที่ไดร้ับความ

เหน็ชอบจากนายทะเบียนสหกรณห์รือ

(๙) ด าเนนิกิจการอยา่งอืน่บรรดาทีเ่ก่ียวกบัหรือเนือ่งในการจดัใหส้  าเร็จ

ตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ ์



การเงนิในระบบสหกรณ์

เงนิค่าหุน้ เงนิรบัฝาก เงนิกู ้

เงนิด  าเนินธุรกิจเงนิบริหาร เงนิลงทุน

เงนิรายได ้

ทุนสหกรณ์

เงนิปันผล/เฉลี่ยคืน
ทุนส ารอง

โบนสั

ทุนส ารอง

กิจกรรมสหกรณ์

บ ารุงสนันิบาต



สหกรณค์วรมีเงนิทุนเท่าไร

เงนิค่าหุน้ เงนิรบัฝาก เงนิกู ้

วงเงนิกูส้งูสดุจ านวนสมาชกิ

๓๕-๔๕%

เงนิทุนทีส่หกรณค์วรมี



ความม ัน่คงของสหกรณ์

เงนิทุนหมุนเวียน

เงนิรกัษาสภาพคล่อง

เงนิรบัฝาก

ด าเนนิกิจการ

(ใหกู้ย้มื)

ฝาก

ผลตอบแทน

ดอกเบี้ย/ก าไร

เงนิกู ้

ทุนส ารอง

หุน้

ปันผล/เฉลีย่คืน

สวสัดกิาร/ชมุชน

บ ารุงสนันิบาตสว่นเกิน

(ก าไร)

ค่าบริหาร ลงทุน

โบนสั



ประเภททุน จ านวน อตัราตน้ทุน รายได ้๖% ก าไร

หุน้ ๔๐๐ ลา้น ๕% ๒๐ ลา้น ๒๔ ลา้น ๔ ลา้น

เงนิรบัฝาก ๒๐๐ ลา้น ๒% ๔ ลา้น ๑๒ ลา้น ๘ ลา้น

เงนิกู ้ ๓๐๐ ลา้น ๔% ๑๒ ลา้น ๑๘ ลา้น ๖ ลา้น

ทุนส ารอง ๑๐๐ ลา้น ๐% ไมม่ี ๖ ลา้น ๖ ลา้น

รวมทุน ๑,๐๐๐ ลา้น ๓๖ ลา้น ๖๐ ลา้น ๒๔ ลา้น

สหกรณต์อ้งสรา้งตน้ทุนราคาถูก



ประเภททุน จ านวน อตัราตน้ทุน รายได ้๖% ก าไร

หุน้ ๓๐๐ ลา้น ๕% ๑๕ ลา้น ๑๘ ลา้น ๓ ลา้น

เงนิรบัฝาก ๕๐๐ ลา้น ๒% ๑๐ ลา้น ๓๐ ลา้น ๒๐ ลา้น

เงนิกู ้ ๑๐๐ ลา้น ๔% ๔ ลา้น ๖ ลา้น ๒ ลา้น

ทุนส ารอง ๑๐๐ ลา้น ๐% ไมม่ี ๖ ลา้น ๖ ลา้น

รวมทุน ๑,๐๐๐ ลา้น ๒๙ ลา้น ๖๐ ลา้น ๓๑ ลา้น



ประเภททุน จ านวน อตัราตน้ทุน รายได ้

๕.๕๐%

ก าไร

หุน้ ๓๐๐ ลา้น ๕% ๑๕ ลา้น ๑๖.๕ ลา้น ๐ ลา้น

เงนิรบัฝาก ๕๐๐ ลา้น ๒% ๑๐ ลา้น ๒๗.๕ ลา้น ๑๕ ลา้น

เงนิกู ้ ๑๐๐ ลา้น ๔% ๔ ลา้น ๕.๕ ลา้น ๑ ลา้น

ทุนส ารอง ๑๐๐ ลา้น ๐% ไมม่ี ๕.๕ ลา้น ๕ ลา้น

รวมทุน ๑,๐๐๐ ลา้น ๒๙ ลา้น ๕๕ ลา้น ๒๖ ลา้น



ประเภททุน จ านวน อตัราตน้ทุน รายได ้๕% ก าไร

หุน้ ๓๐๐ ลา้น ๕% ๑๕ ลา้น ๑๕ ลา้น ๐ ลา้น

เงนิรบัฝาก ๕๐๐ ลา้น ๒% ๑๐ ลา้น ๒๕ ลา้น ๑๕ ลา้น

เงนิกู ้ ๑๐๐ ลา้น ๔% ๔ ลา้น ๕ ลา้น ๑ ลา้น

ทุนส ารอง ๑๐๐ ลา้น ๐% ไมม่ี ๕ ลา้น ๕ ลา้น

รวมทุน ๑,๐๐๐ ลา้น ๒๙ ลา้น ๔๐ ลา้น ๒๑ ลา้น



มาตรา ๓๓ สหกรณจ์ะต ัง้ขึ้นไดโ้ดยการจดทะเบยีนตาม

พระราชบญัญตัินี้ และตอ้งมวีตัถุประสงค์ เพือ่สง่เสริมผลประโยชนท์าง

เศรษฐกิจและสงัคมของบรรดาสมาชกิ โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลอื ซึง่

กนัและกนัตามหลกัการสหกรณ ์

เราไม่ใช่ธนาคาร เราไม่ใช่บริษทั

ค าถาม เราช่วยตนเองและช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัอย่างไร

ค าถาม ถา้สมาชกิประสบภยัที่ไม่คาดคิด เราจะยกเวน้ดอกเบี้ยไดห้รือไม่

ค าถาม ถา้สมาชกิถงึแก่กรรม เราลดหนี้ใหเ้ขาไดห้รือไม่



Co-operative Identity เราม ี“อตัตาลกัษณ”์ แตกต่างจากนติบุิคคลอื่น 

Principles เรามหีลกัการในการด าเนนิกิจการของเรา

Values เรามคีุณค่าแห่งของความเป็น “ฅนสหกรณ”์

เพราะเราคอื สหกรณ ์Co-operative 

เพราะเราไม่ใชธ้นาคาร



สหกรณต์อ้ง ฝาก/ลงทุน มากขึ้น

มาตรา ๖๒ เงินของสหกรณน์ัน้ สหกรณอ์าจฝากหรือลงทุนได ้

ดงัตอ่ไปนี้

(๑) ฝากในชมุนุมสหกรณห์รือสหกรณอ์ืน่

(๒) ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบนัการเงินทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่ให ้

ความชว่ยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์

(๓) ซื้อหลกัทรพัยข์องรฐับาลหรือรฐัวิสาหกิจ

(๔) ซื้อหุน้ของธนาคารทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่ใหค้วามชว่ยเหลือทางการเงิน

แก่สหกรณ์



มาตรา ๖๒ ........(ตอ่).......

(๕) ซื้อหุน้ของชมุนุมสหกรณห์รือสหกรณอ์ืน่

(๖) ซื้อหุน้ของสถาบนัทีป่ระกอบธุรกิจอนัท าใหเ้กิดความสะดวกหรือ

สง่เสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณโ์ดยไดร้บัความเหน็ชอบจากนาย

ทะเบียนสหกรณ์

(๗) ฝากหรือลงทุนอยา่งอืน่ตามทีค่ณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์

แหง่ชาตกิ าหนด

สหกรณต์อ้งมเีงนิลงทุนมากขึ้น 

เพือ่ท าใหต้น้ทุนถูกลง และสรา้งสวสัดกิารมากขึ้น



http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=_Aq8QgNm22iZRM&tbnid=7T2Be3YwYUl6PM:&ved=0CAUQjRw&url=http://province.m-culture.go.th/lampang/web_may/p9.htm&ei=EdLBU-XkOoj48QX-84G4Cg&bvm=bv.70810081,d.dGc&psig=AFQjCNFo1WgKH0duyJEni45JP_1ImuQtwQ&ust=1405297122750714
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=_Aq8QgNm22iZRM&tbnid=7T2Be3YwYUl6PM:&ved=0CAUQjRw&url=http://province.m-culture.go.th/lampang/web_may/p9.htm&ei=EdLBU-XkOoj48QX-84G4Cg&bvm=bv.70810081,d.dGc&psig=AFQjCNFo1WgKH0duyJEni45JP_1ImuQtwQ&ust=1405297122750714
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=rwTjdH6mj3q8rM&tbnid=8UMLTTNL_kc2AM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=4973.0&ei=8NLBU8jhF4n38QX6xICoBQ&bvm=bv.70810081,d.dGc&psig=AFQjCNFo1WgKH0duyJEni45JP_1ImuQtwQ&ust=1405297122750714
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=rwTjdH6mj3q8rM&tbnid=8UMLTTNL_kc2AM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=4973.0&ei=8NLBU8jhF4n38QX6xICoBQ&bvm=bv.70810081,d.dGc&psig=AFQjCNFo1WgKH0duyJEni45JP_1ImuQtwQ&ust=1405297122750714


สมาชิกสหกรณต์อ้งกูเ้งินไปเพือ่การอนัจ าเป็นในทางที่จะก่อใหเ้กิด

ประโยชนท์างเศรษฐกิจและสงัคมของสมาชิกหรือไมเ่พยีงใด

 เพือ่เป็นทุนในการก่อใหเ้กิดรายไดแ้ก่ตนและครอบครวั

(ทางเศรษฐกิจ) 

 เพือ่การอนัจ าเป็นในครอบครวั ซึง่กรณีนี้อาจก่อใหเ้กิดรายไดก็้ได ้

หรือไมเ่กิดรายไดก็้ได ้(ทางสงัคม)

ผูกู้กู้เ้งนิไปเพือ่สรา้งประโยชนอ์นัใด



ศักยภาพในการช าระหนี้  คือ ความสามารถของลูกหนี้ที่จะคืนเงินกูแ้ก่

สหกรณ์ภายในระยะเวลาและอตัราที่สหกรณ์ก าหนดไดห้รือไม่ เงื่อนไป

ดงักล่าวประกอบไปดว้ย

 ความสามารถในการช าระหนี้ของสมาชิก

 ความสามารถในการด ารงชีพของสมาชิกและครอบครวั

 เหลือเก็บออมไวเ้พือ่ความยัง่ยนืในอนาคต

ผูกู้ม้ศีกัยภาพในการสรา้งรายไดเ้พือ่ช าระหนี้เพยีงใด



เมือ่หลกัการสหกรณ์ก าหนดว่า “ช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึง่กันและกนั” 

ดงันัน้การพจิารณาหลกัประกนัจึงควรพจิารณาดงันี้ 

 หลกัทรพัยข์องลูกหนี้มเีพยีงพอทีจ่ะบงัคบัช าระหนี้หรือไม่

 ถา้หลกัประกนัเป็นบุคคล บุคคลนัน้ตอ้งมีคุณสมสมบตัทิี่สามารถกูเ้งินได ้

เชน่เดียวกบัลูกหนี้ 

 ถา้หลกัประกนัเป็นหลกัทรพัย ์หลกัทรพัยน์ัน้ตอ้เพยีงพอตอ่การบงัคบั

ช าระหนี้ 

การพจิารณาถงึหลกัประกนั 



มาตรา ๑๔๙๐ หนี้ที่สามภีริยาเป็นลกูหนี้ ร่วมกนัน ัน้ใหร้วมถงึหนี้ที่

สามหีรือภริยาก่อใหเ้กิดขึ้นในระหว่างสมรสดงัต่อไปนี้

(๑) หนี้เก่ียวแก่การจดัการบา้นเรือนและจดัหาสิง่จ  าเป็นส าหรบั

ครอบครวั การอุปการะเลี้ยงดูตลอดถงึการรกัษาพยาบาลบุคคลใน

ครอบครวัและการศกึษาของบุตรตามสมควรแก่อตัภาพ

(๒) หนี้ที่เก่ียวขอ้งกบัสนิสมรส

(๓) หนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึง่สามภีริยาท าดว้ยกนั

(๔) หนี้ที่สามหีรือภริยาก่อขึ้นเพือ่ประโยชนต์นฝ่ายเดยีวแต่อีกฝ่าย

หนึ่งไดใ้หส้ตัยาบนั                

ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย์



ค าพพิากษาฎกีาที่ ๖๓๐๖/๒๕๕๑

สญัญากูย้มืเงนิเป็นหนี้ที่จ  าเลยซึง่เป็นภริยาผูร้อ้งก่อใหเ้กิดขึ้นในระหว่าง

สมรส และเป็นหนี้เก่ียวแก่การจดัการบา้นเรือนและจดัหาสิง่ จ  าเป็นส าหรบั

ครอบครวั การอุปการะเลี้ยงดูตลอดถงึการรกัษา พยาบาลบุคคลในครอบครวั

และการศกึษาของบุตรตามสมควรแก่อตัภาพ ถอืไดว่้าเป็นหนี้ ร่วมกนัระหว่างผู ้

รอ้งและจ าเลยตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์มาตรา ๑๔๙๐(๑) 

แมภ้ายหลงัจ าเลยกบัผูร้อ้งไดจ้ดทะเบียนอยา่และแบง่สนิสมรสกนัก็ไม่

กระทบสทิธิของโจทกซ์ึง่เป็นเจา้หนี้ตามค าพพิากษาทีจ่ะด าเนินบงัคบัคดแีก่เงิน

ในบญัชีเงินฝากของผูร้อ้ง โจทกจึ์งมีสทิธิอายดัเงินในบญัชีเงินฝากของผูร้อ้ง

เพือ่น ามาช าระหนี้ใหโ้จทกก็์ได ้

(หนงัสอืค  าพพิากษาฎกีา ตอน ๘ หนา้ ๑๕๓๗)



แนวคดิสหกรณเ์พือ่ความมัน่คงในชวิีต

ทุนเรอืนหุน้ เงนิฝาก

หล่อเลี้ยงชวิีตดว้ยน า้เงนิสามบ่อ

ทุนใชจ้า่ยเพือ่การด ารงชพี



“ยามมกี็มาฝาก ยามยากก็มาถอน ยามเดอืดรอ้นก็มากู”้

“พึง่พาตนเอง และพึง่พาซึง่กนัและกนั”


