
วันพฤหัสบดีท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี



1. ก าหนดขนาดสหกรณ์ 2. ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของกรรมการและผู้จัดการ

3. ก าหนดอ านาจหน้าที่คณะกรรมการ
ด าเนินและคณะอนุกรรมการ

4. การให้กู้และการให้สินเชื่อ

5. การรับฝากเงิน การก่อหนี้ การสร้าง
ภาระผูกพัน การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน

6. การด ารงเงินกองทุน

7. การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง 8. การฝากเงินและการลงทุน

9. ธรรมาภิบาล 10. การจัดชั้นและกันเงินส ารอง
11. การจัดท าบัญชี การจัดท าและเปิดเผย

งบการเงิน

กฎกระทรวง
ตามมาตรา 89/2

แห่ง 
พ.ร.บ.สหกรณ์ 

(ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2562

12. การจัดเก็บและรายงานข้อมูล

เพื่อยกระดับการก ากับดูแลสร้างความมั่นคงให้ระบบสหกรณ์เติบโตได้อย่างย่ังยืน

13. เรื่องอื่นๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานและการก ากับดูแล



ความคืบหน้า
การยกร่างกฎกระทรวง 89/2



กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ใน มาตรา 89/2 ได้แก่       
ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่ง ครม. มีมติอนุมัติหลักการ (26 พ.ย.62)

ร่างกฎกระทรวง ก าหนดขนาดของสหกรณ์

ร่างกฎกระทรวง การก าหนดคุณสมบัตแิละลักษณะต้องห้ามอื่นของกรรมการด าเนินการสหกรณ์และผู้จัดการ
ร่างกฎกระทรวง การก าหนดอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
ร่างกฎกระทรวง การด ารงเงินกองทุน
ร่างกฎกระทรวง การก ากับดูแลด้านธรรมาภิบาล

ร่างกฎกระทรวง การจัดท าบัญชี การจัดท าและเปิดเผยงบการเงิน การสอบบัญชแีละการแต่งตั้งผู้สอบบญัชี

ร่างกฎกระทรวง การจัดเก็บและรายงานขอ้มูล

ร่างกฎกระทรวงที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ จ านวน 7 ร่าง



1. คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแล้ว

ความคืบหน้า การออกกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2

1. การก าหนดขนาด
2. การก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นของ

กรรมการและผู้จัดการ
3. การก าหนดอ านาจหน้าที่ของกรรมการด าเนินการ
4. การด ารงเงินกองทุน
5. ธรรมาภิบาล
6. การรายงานข้อมูล
7. การจัดท าบัญชี การจัดท าและเปิดเผยงบการเงิน 

การสอบบัญชีและการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่องกระบวนการจัดฝึกอบรมซึ่งไม่ใช่การก าหนดคุณสมบัติ

และลักษณะต้องห้ามอื่นของกรรมการและผู้จัดการ จึงเป็นกรณี
ท่ีเกินขอบอ านาจของกฎหมายแม่บทตามมาตรา 89/2

กระทรวงการคลัง
เห็นควรให้มีการพิจารณาเพิ่มประเด็น
• ควรก าหนดบทบัญญัติให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
• ควรก าหนดให้อ านาจ นทส. ในการประกาศก าหนดรายละเอียด

ต่างๆ ของเกณฑ์การก ากับดูแลตามความเหมาะสม

จ านวน 7 ฉบับ

ข้อสังเกต



2. ร่างกฎกระทรวง 3 ฉบับ อยู่ระหว่างตรวจร่างและจัดท าเอกสารประกอบ ได้แก่ (5) (7) (8)

ความคืบหน้า การออกกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2

1. การด ารงสินทรัพย์สภาพคลอ่ง
2. การฝากเงินและการลงทนุ
3. การรับฝากเงิน การก่อหนี้ และการสร้างภาระผกูพัน ซึ่งรวมถึงการกู้ยืมเงินหรือ

การค้ าประกัน

(4) การให้กู้และการให้สินเชือ่
(10) การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันส ารอง
(13) การกระจุกตัวของสินทรัพย์/เงินปันผล

3. ร่างกฎกระทรวง  3 ฉบับ อยู่ระหว่างเสนอ คณะหารือฯ ได้แก่ (4) (10) (13)



ร่างกฎกระทรวง
ที่คณะรัฐมนตรี อนุมัติหลักการ

จ านวน 7 ฉบับ 



ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยู เนี่ ยน  มีจ านวนมากและมีขนาด
สินทรัพย์ที่แตกต่างกัน จึงควรก ากับดูแลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยู เนี่ ยนตามขนาดสินทรัพย์ เพื่ อให้
เหมาะสมกับการด าเนินงานและความซับซ้อน
ในการท าธุรกรรมทางการเงิน

หลักการประกอบร่างกฎกระทรวง

ร่างกฎกระทรวงก าหนดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. ...



สาระส าคัญ

สหกรณ์ขนาดใหญ่ 
• สหกรณ์ที่มีขนาดสินทรัพย์เท่ากับ

หรือมากกว่า 5,000 ล้านบาท
• ชุมนุมสหกรณ์ทุกแห่ง

สหกรณ์ขนาดเล็ก
• สหกรณ์ที่มีสินทรัพย์น้อยกว่า 5,000

ล้านบาท

แนวทางปฏิบัติ

ร่างกฎกระทรวงก าหนดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. ...

• นทส. ประกาศรายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่ 
ภายใน 90 วัน

• สหกรณ์ขนาดใหญ่ขนาดสินทรพัย์ลดลงต่ ากว่า
ขนาดที่ก าหนดเป็นเวลาสามปีติดต่อกัน อาจ
ร้องขอ ต่อ นทส. เพื่อขอยกเลิกการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์สหกรณ์ขนาดใหญ่

• สหกรณ์ที่มีสินทรัพย์เกินกว่า 5,000 ล้านบาท 
ต้องจดแจ้งต่อ นทส. ภายใน 30 วันนับวันที่งบ
การเงินได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่



ร่างกฎกระทรวงการก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นของกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์และผู้จัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ...

หลักการประกอบร่างกฎกระทรวง

ในสภาวะปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีมูลค่าธุรกรรมทางการเงิน     
ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีความเชื่อมโยงกับสถาบันการเงินอื่นและมีการลงทุนในตลาดเงินและ
ตลาดทุนเพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นว่ามีความส าคัญต่อระบบการเงินของประเทศ ขณะที่ธุรกรรมทางการ
เงินมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น กรรมการและผู้จัดการ
ของสหกรณ์ จึงจ าเป็นต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมทั้งในด้านจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการและควบคุมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแลให้สหกรณ์
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ก าหนดไว้เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของสหกรณ์และ
สมาชิกสหกรณ์



ร่างกฎกระทรวงการก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นของกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์และผู้จัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ... (ต่อ)

องค์ประกอบคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์

- ต้องมีคุณวุฒิการศึกษา (ปริญญาตรี)  
ด้านการเงิน การบัญชี การบริหาร
จัดการ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือผ่าน
การอบรมหลักสูตรที่ คพช. ให้ความ
เห็นชอบ                     
- หากไม่มีคุณวุฒิการศึกษาต้องผ่าน
การฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ คพช. ให้
ความเห็นชอบ 

กรรมการ
สหกรณ์ขนาดเล็ก
อย่างน้อย 1 คน 

กรรมการ
สหกรณ์ขนาดใหญ่
อย่างน้อย 3 คน 



1) เคยถูก ธปท. กลต. คปภ. ถอดถอน
2) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการด าเนินกิจการใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย
3) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
4) เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือที่ปรึกษาของสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์แห่งอื่นรวมถึงสหกรณ์
และชุมนุม สหกรณ์ประเภทอื่น เว้นแต่เป็นกรรมการชุมนุมสหกรณ์
5) กรรมการสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์พ้นจากต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์นั้น 
ไม่เกินหนึ่งปี หรือผู้จัดการสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์พ้นจากต าแหน่งกรรมการสหกรณ์หรือ
ชุมนุมสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี แล้วแต่กรณี
6) ผิดนัดช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ หรือนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต

ร่างกฎกระทรวงการก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นของกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์และผู้จัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ... (ต่อ)

กรรมการและผู้จัดการของสหกรณข์นาดใหญ่
ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ม. 52 และให้รวมถึงลักษณะต้องห้ามเพิม่เติม ดังนี้



ร่างกฎกระทรวงการก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นของกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์และผู้จัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ... (ต่อ)

แนวทางปฏิบัติ

- กรรมการที่ได้รับเลือกตั้ง ต้องยื่นคุณวุฒิเพื่อให้สหกรณ์ท าการ
ตรวจสอบต่อสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์
- สหกรณ์ต้องด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการ ภานใน 7 วัน
- หากพบว่ามีกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์มีลักษณะต้องห้ามให้
สหกรณ์ แจ้งเหตุต้องห้ามและให้กรรมการรายนั้น หยุดการปฏิบัติหน้าที่
ทันทีหรือมีหนังสือแจ้งเหตุในการเลิกจ้างผู้จัดการทันที

ภายใน 5 ปี การจัดอบรมหลักสูตรที่ คพช. ก าหนด ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นสหกรณ์



เ พื่ อ ก า ห น ด อ า น า จ ห น้ า ที่ ข อ ง
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้มีความชัดเจน
มากขึ้น ซึ่ งจะท าให้การด า เนินงานของ
สหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้ง
ก าหนดให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อ
ช่วยให้การบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ที่มี
ความส าคัญต่อสหกรณ์เป็นการเฉพาะ

ร่างกฎกระทรวงก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการของ
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ...

หลักการประกอบร่างกฎกระทรวง



 สหกรณ์ขนาดใหญ่ ต้องมี “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง”        
เป็นอย่างน้อย

 หากสหกรณ์มีสัดส่วนการลงทุนมากกว่า ร้อยละ 20 ของทุนเรือนหุ้น
และทุนส ารอง หรือเงินลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท ต้องจัดให้มี 
“คณะอนุกรรมการลงทุน”

 ทั้งนี้ ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการของสหกรณ์ขนาดใหญ่
เพิ่มเติมด้วย เช่น 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการของ
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ... (ต่อ)

หลักเกณฑ์ที่ส าคัญ

- ก าหนดให้มีนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ของสหกรณ์
- จัดให้มีนโยบายและกระบวนการพิจารณาความเสี่ยงต่างๆ
- จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจริยธรรมสหกรณ์ 
- ก ากับดูแลฝ่ายจัดการอย่างเคร่งเครัด
- จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ

- ก าหนดให้มีนโยบายการรับฝาก การลงทุน การกู้ยืมจากสหกรณ์อื่น
- ก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการรายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการอย่างรวดเร็ว
- พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ
- ก ากับดูแลการส่งข้อมูลรายงานตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และ

กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง



หลักเกณฑ์ที่ส าคัญ
ให้ ชุ มนุ มสหกรณ์ ด า ร ง อั ต ร าส่ วน

เงินกองทุนต่อสินทรัพย์ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15

ร่างกฎกระทรวงการด ารงเงินกองทุนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ...

เพื่อเป็นการยกระดับการก ากับดูแลชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์เครดิต         
ยูเนี่ยน ให้มีความมั่นคงทางการเงิน มีเงินกองทุน
ที่ได้ในระดับหนึ่ง สามารถรองรับความเสี่ยงในการ
ด าเนินงาน และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต

หลักการประกอบร่างกฎกระทรวง



หลักเกณฑ์ที่ส าคัญ
ให้ ชุ มนุ มสหกรณ์ ด า ร ง อั ต ร าส่ วน

เงินกองทุนต่อสินทรัพย์ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15

ร่างกฎกระทรวงการด ารงเงินกองทุนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ...

วิธีการค านวณ

(ทุนเรือนหุ้น x 0.80) + ทุนส ารอง
สินทรัพย์สุทธิ

x 100



ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์และผู้จัดการ รวมถึงการแสดงรายการ       
ย่อสินทรัพย์และหนี้สิน การป้องกันการขัดกันของผลประโยชน์การจัดการ
ปัญหาการร้องเรียน และการเยียวยาแก่สมาชิก การเปิดเผยข้อมูล
รายละเอียดบริการทางการเงิน การจ่ายผลตอบแทนที่สืบเนื่องจากการระดม
เงิน โดยมุ่งหวังให้สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีการบริหาร
จัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส และไม่เกิดความขัดแย้ง      
ด้านผลประโยชน์

หลักการประกอบร่างกฎกระทรวง

ร่างกฎกระทรวงธรรมาภิบาลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ...



ร่างกฎกระทรวงธรรมาภิบาลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ...

สาระส าคัญประกอบด้วย 6 ส่วน 
1) การเปิดเผยข้อมูล 

ต้องรายงาน ผลประโยชน์ค่ าตอบแทน สวัสดิการ และ
ผลตอบแทนอื่นที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจจัดการ และที่ปรึกษา
ของสหกรณ์ ได้รับในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 
2) การแสดงรายการย่อสินทรัพย์และหนี้สิน

การเปิดเผยงบย่อ สหกรณ์ขนาดเล็กทุก 6 เดือนและสหกรณ์
ขนาดใหญ่ทุกเดือน
3) การป้องกันการขัดกันของผลประโยชน์

การพิจารณาสินเชื่อหรือให้เงินกู้ของสหกรณ์ห้ามมิให้กรรมการ
สหกรณ์ที่มีความสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือเงินกู้ของตนเอง ร่วม
พิจารณาให้สินเชื่อหรือเงินกู้ดังกล่าว

4) การจัดการปัญหา การร้องเรียน และการเยียวยาแก่
สมาชิก

ต้องจัดให้มีช่องทางให้สมาชิกสามารถแจ้งปัญหาหรือร้องเรียนได้
อย่างสะดวก และต้องจัดให้มีมาตรการในการแก้ไขปัญหา เยียวยา 
หรือชดเชยให้แก่สมาชิกและก าหนดเป็นมาตรฐาน
5) การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดบริการทางการเงิน

จัดให้มีการอธิบายข้อมูลรายละเอียดของบริการทางการเงินให้
สมาชิกได้รับทราบและเข้าใจง่ายขึ้น โดยต้องแสดงข้อมูลของบริการ
ทางการเงินที่น าเสนออย่างครบถ้วน
6) การจ่ายผลตอบแทนที่สืบเนื่องจากการระดมเงิน

ห้ามมิให้สหกรณ์แจกเงิน ชิงโชค จัดกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ 
หรือให้ผลตอบแทนอื่นใดนอกจากดอกเบี้ย



ร่างกฎกระทรวงการจัดท าบัญชี การจัดท าและการเปิดเผยงบการเงิน
การสอบบัญชี และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พ.ศ. ...

หลักการประกอบร่างกฎกระทรวง

เพื่ อก าหนดหลัก เกณฑ์การเปิด เผยงบ
การเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิ่มเติม
นอกเหนือจากระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่า
ด้วยการบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีความโปร่งใสมากขึ้น



ร่างกฎกระทรวงการจัดท าบัญชี การจัดท าและการเปิดเผยงบการเงิน
การสอบบัญชี และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พ.ศ. ...

ให้สหกรณ์รายงานข้อมูลตามรายการ ดังนี้     
ตามแบบรายงาน วิธีการ หลักเกณฑ์และเงือ่นไข
ที่นายทะเบียนสหกรณป์ระกาศก าหนด 

ให้สหกรณ์เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกับการ
ด าเนินธุรกิจหรือกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย

สาระส าคัญ



ร่างกฎกระทรวงการจัดเก็บและรายงานข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

หลักการประกอบร่างกฎกระทรวง

เพื่อก าหนดให้สหกรณ์จัดเก็บและรายงาน
ข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ ตามแบบรายงาน วิธีการ หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศก าหนด



ร่างกฎกระทรวงการจัดเก็บและรายงานข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

สาระส าคัญ

(1) งบแสดงฐานะทางการเงิน
(2) งบก าไรขาดทุน
(3) งบทดลอง
(4) รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
(5) ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและการฝากเงิน
(6) เจ้าหนี้เงินกู้และผู้ฝากเงิน

(7) การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
(8) รายงานการก่อหนี้
(9) สถานะสภาพคล่องสุทธิ
(10) การจัดชั้นและการกันส ารอง
(11) รายงานการสอบทานหนี้
(12) รายงานอื่นตามที่รัฐมนตรี

ประกาศก าหนด

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายปี

รายปี

รายปี

รายปีไตรมาส

ไตรมาส



ร่างกฎกระทรวง 3 ฉบับ 
อยู่ระหว่างการตรวจร่างกฎกระทรวง ฯ



กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
กระทรวงการคลัง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ     
ตลาดหลักทรัพย์ จัดท าร่างกฎกระทรวง จ านวน 2 ฉบับ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ณ ปัจจุบัน ส านักนายทะเบียนและกฎหมาย อยู่ระหว่างตรวจร่างกฎกระทรวง ฯ

ร่างกฎกระทรวง 3 ฉบับ อยู่ระหว่างตรวจร่างกฎกระทรวง ฯ

ร่างกฎกระทรวงการบริหารสินทรพัย์
และการด ารงสนิทรัพย์สภาพคล่อง

ร่างกฎกระทรวง 
การฝากเงินและการลงทนุ

ร่างกฎกระทรวง การรับฝากเงิน 
การก่อหนี้ และการสร้างภาระผกูพนั



เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยู เนี่ยน          
มีสภาพคล่องเพียงพอวิกฤติด้านสภาพคล่องอย่างรุนแรง 
โดนสินทรัพย์ที่ด ารงต้องสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่าง
รวดเร็วและมูลค่าที่ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญเพื่อ
รองรับการไหลเข้าและไหลออกของกระแสเงินสด

ร่างกฎกระทรวงการบริหารสินทรัพย์และการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง พ.ศ. ...

หลักการประกอบร่างกฎกระทรวง



การด ารงสนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง =
ส่วนเฉลีย่รายเดอืนของยอดสนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง

ส่วนเฉลีย่รายเดอืนของยอดเงนิรบัฝากในทกุสิ้นวนั
x 100

ร่างกฎกระทรวงการบริหารสินทรัพย์และการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง พ.ศ. ...

สหกรณ์ 
ด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง

ร้อยละ 3

ชุมนุมสหกรณ์ 
ด ารงสินทรัพย์สภาพคลอ่ง 

ร้อยละ 6

สินทรัพย์สภาพคล่อง
ต้องเป็น

สินทรัพย์ที่ปราศจากภาระผูกพัน

สาระส าคัญ



ก าหนดให้การด าเนินงานและการก ากับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
เพื่อก าหนดให้สหกรณ์ที่น าเงินไปฝากและลงทุนซึ่งต้อง
ร่วมรับผลก าไรหรือขาดทุนตามหลักการลงทุนทั่วไป 
และคุ้มครองการฝากและลงทุนของสหกรณ์ให้เหมาะสม
ต่อเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ท าให้เกิดความมั่นคงและความ
เชื่อมั่นในการด าเนินงานของสหกรณ์ 

ร่างกฎกระทรวงการฝากเงินและการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  พ.ศ. ...

หลักการประกอบร่างกฎกระทรวง



ร่างกฎกระทรวงการฝากเงินและการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  พ.ศ. ...

- สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุน
ตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2542

- สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุน
ได้ตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 ตามที่ คพช. ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ไม่
เกินทุนเรือนหุ้นและทุนส ารองและต้องได้รับ
ความเห็นชอบวงเงินจากทีป่ระชุมใหญ่ของ
สหกรณ์



ร่างกฎกระทรวงการร่างกฎกระทรวง การรับฝากเงิน การก่อหนี้ และการสร้าง
ภาระผูกพันของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  พ.ศ. ...

- การก าหนดอัตราดอกเบี้ยต้องเป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศก าหนด แต่ไม่เกินอัตราดอกเบี้ยนโยบายบวก 3
- การเปิดบัญชีเงินฝากสหกรณ์ต้องจัดให้มีการจัดให้ลูกค้าแสดงตนและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 

ตามกฎหมาย ปปง.

- นิติบุคคลที่สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์สามารถกู้ยืมได้
- ห้ามมิให้เสนอขายหลักทรัพย์หรือประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

การรับฝากเงิน 

การก่อหนี้และสร้างภาระผูกพัน

ประเภทสหกรณ์ การก่อหนี้และสร้างภาระผุกพัน
ของสหกรณ์

การก่อหนี้และสร้างภาระผุกพัน
กับสหกรณ์อ่ืน 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 1.5 เท่า - สหกรณ์ ต้องไม่เกินร้อยละ 25
- ชุมนุมสหกรณ์ ต้องไม่เกินร้อยละ 50

(ของสหกรณ์ตนเอง)
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 5 เท่า

* ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารอง

- การก่อหนี้และภาระผูกพันของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ที่ไม่เป็นไป
ตามกฎกระทรวงนีซ้ึ่งได้จัดท าอยู่ก่อนกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับให้นิติกรรม
นั้นยังคงอยู่ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดไปตามเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่ตกลง
กัน

- สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ที่มีหนี้และภาระผูกพันเกินกว่าที่ก าหนดให้
จัดส่งแผนการปรับลดหนี้และภาระผูกพันที่ผ่านการเห็นชอบจากที่
ประชุมใหญ่ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ โดยต้องมีการปรับลดหนี้และภาระ
ผูกพันลงปีละไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25 ของวงเงินที่เกิน ทั้งนี้ สหกรณ์และ
ชุมนุมสหกรณ์ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ภายใน 4 ปีทางบัญชี



ร่างกฎกระทรวง 3 ฉบับ 
อยู่ระหว่างการพิจารณา



(13)  การกระจุกตัว/เงินปันผล

ร่างกฎกระทรวง 3 ฉบับ อยู่ระหว่างการพิจารณาได้แก่ (4) (10) และ (13)

(4)  การให้กู้และการให้สนิเชือ่

(10)  การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงนิส ารอง










