สรุ ปตารางเปรียบเทียบ 7 ร่าง กฎกระทรวงฯ กับข้อคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์ พร้อมข้อคิดเห็น (เพิม่ เติม)
ของขบวนการสหกรณ์ตอ่ (ร่าง) กฎกระทรวง 7 ฉบับทีค่ ณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัตหิ ลักการ
ข้อคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์
(ทีไ่ ด้เสนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์)
(1) (ร่าง) กฎกระทรวง
กาหนดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.
….
อาศัยอานาจตามความใน มาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง มาตรา 89/2 (1) และ
มาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี ้

(ร่าง) กฎกระทรวงฯ 7 ฉบับที่
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ
(1) (ร่าง) กฎกระทรวง
กาหนดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.
….
อาศัยอานาจตามความใน มาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง (1) มาตรา 105 วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี ้

ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี ้
ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี ้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ทจี่ ดทะเบียนประเภทสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน
ออมทรัพย์และประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
“ชุมนุมสหกรณ์” หมายความว่า ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์
“ชุมนุมสหกรณ์” หมายความว่า ชุมนุมสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนประเภท
เครดิตยูเนี่ยน ชุมนุมสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนประเภทชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ และ
สหกรณ์ออมทรัพย์ และประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ประเภทชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ข้อ 2 ให้กาหนดขนาดของสหกรณ์ ดังต่อไปนี ้

ข้อ 2 ให้กาหนดขนาดของสหกรณ์โดยพิจารณาจากข้อมูลงบการเงินของ
สหกรณ์ปีบญ
ั ชีลา่ สุดที่ผสู้ อบบัญชีแสดงความเห็นแล้ว ดังต่อไปนี ้
(1) สหกรณ์ขนาดใหญ่ ได้แก่ สหกรณ์ท่ีมีขนาดสินทรัพย์ตงั้ แต่ 5,000 ล้าน
(1) สหกรณ์ขนาดใหญ่ หมายถึง สหกรณ์ท่ีมีขนาดสินทรัพย์ตงั้ แต่ 5,000
บาท ขึน้ ไป และชุมนุมสหกรณ์
ล้านบาท ขึน้ ไป และชุมนุมสหกรณ์ทุกแห่ง
(2) สหกรณ์ขนาดเล็ก ได้แก่ สหกรณ์ท่ีมีขนาดสินทรัพย์นอ้ ยกว่า 5,000 ล้าน
(2) สหกรณ์ขนาดเล็ก หมายถึง สหกรณ์ท่ีมีขนาดสินทรัพย์นอ้ ยกว่า
บาท
5,000 ล้านบาท
ข้อ 3 ให้นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศรายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่ภายใน
ข้อ 3 ให้สหกรณ์ขนาดใหญ่จดแจ้งต่อนายทะเบียนสหกรณ์ โดยใช้ขอ้ มูล
90 วัน นับแต่กฎกระทรวงนีม้ ีผลบังคับใช้
สินทรัพย์ตามมาตรา 66 และมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.
2542 วรรคสาม ภายใน 30 วัน นับจากได้รบั การอนุมตั จิ ากที่ประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์

ข้อคิดเห็น (เพิม่ เติม) ของขบวนการสหกรณ์
เห็นด้วย

1

2

ข้อคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์
(ทีไ่ ด้เสนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์)

(ร่าง) กฎกระทรวงฯ 7 ฉบับที่
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ

เห็นด้วย

ให้นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศรายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่เป็ นประจา
ทุกปี ภายในวันที่ 1 เมษายน และให้มีผลเมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ประกาศ
สหกรณ์ขนาดใหญ่ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงขนาดสินทรัพย์ลดลงต่ากว่า
ขนาดที่กาหนดเป็ นเวลาสองปี ติดต่อกัน ให้นายทะเบียนสหกรณ์ถอนรายชื่อ
ออกจากประกาศ
ข้อ 4 ให้นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศรายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่ตามข้อ 2
(1) ภายใน 30 วัน นับจาก วันรับจดแจ้ง

ข้อคิดเห็น (เพิม่ เติม) ของขบวนการสหกรณ์

ข้อ 4 ภายหลังจากนายทะเบียนสหกรณ์ประกาศรายชื่อสหกรณ์
ขนาดใหญ่ตาม ข้อ 3 แล้ว หากสหกรณ์ขนาดเล็กแห่งใดมีขนาด
สินทรัพย์เป็ นไปตามข้อ 2 (1) ให้สหกรณ์แจ้งต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ภายในสามสิบวันนับจากวันทีง่ บการเงินประจาปี ได้รับอนุมัตจิ ากที่
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์หรือ มีการรับจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์ขนึ้
ใหม่ ให้นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศรายชื่อเป็ นสหกรณ์ขนาดใหญ่
ภายในสามสิบวันนับจากวันทีไ่ ด้รับแจ้ง

บทเฉพาะกาล
ข้อ 5 สหกรณ์ซ่งึ นายทะเบียนสหกรณ์ได้ประกาศกาหนดให้เป็ น
ข้อ 5 ให้นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศรายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่ ภายใน 90
สหกรณ์ขนาดใหญ่แล้ว หากต่อมาสหกรณ์น้ันมีขนาดสินทรัพย์ลดลง
วันนับแต่กฎกระทรวงนีม้ ีผลบังคับใช้
ต่ากว่าขนาดทีก่ าหนดตามข้อ 2 (1) เป็ นเวลาสามปี ติดต่อกัน สหกรณ์
นั้นอาจร้องขอต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพือ่ ขอยกเลิกการปฏิบัตติ าม
หลักเกณฑ์สหกรณ์ขนาดใหญ่ โดยแสดงเหตุผลและความจาเป็ น
ประกอบการพิจารณาของนายทะเบียนสหกรณ์ ทั้งนี้ นายทะเบียน
สหกรณ์อาจประกาศถอนชื่อออกจากสหกรณ์ขนาดใหญ่ก็ได้

3

ข้อคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์

(ร่าง) กฎกระทรวงฯ 7 ฉบับที่

(ทีไ่ ด้เสนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์)
(2) (ร่าง) กฎกระทรวง
กาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นของกรรมการและผู้จัดการ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ….

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ
(2) (ร่าง) กฎกระทรวง
กาหนดคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามอื่นของกรรมการดาเนินการและ
ผู้จัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ….

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง มาตรา 89/2 (2) และ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง (2) และมาตรา 105 วรรคสาม
มาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
และสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี ้
เกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี ้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน
“ชุมนุมสหกรณ์” หมายความว่า ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน ชุมนุมสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนประเภทชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ และ
ประเภทชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
“สหกรณ์ขนาดเล็ก” หมายความว่า สหกรณ์ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ
กาหนดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี ้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนประเภทสหกรณ์ออม
ทรัพย์และประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

“สหกรณ์ขนาดใหญ่” หมายความว่า สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ตาม
กฎกระทรวงกาหนดขนาด ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
“กรรมการสหกรณ์” หมายความว่า กรรมการดาเนินการสหกรณ์

“สหกรณ์ขนาดใหญ่” หมายความว่า สหกรณ์ขนาดใหญ่ตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยการกาหนดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการดาเนินการสหกรณ์

“ชุมนุมสหกรณ์” หมายความว่า ชุมนุมสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์และประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
“สหกรณ์ขนาดเล็ก” หมายความว่า สหกรณ์ขนาดเล็กตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยการกาหนดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ข้อคิดเห็น (เพิม่ เติม) ของขบวนการสหกรณ์
เห็นด้วย

4

ข้อคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์
(ทีไ่ ด้เสนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์)

(ร่าง) กฎกระทรวงฯ 7 ฉบับที่
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ

“ผูใ้ ห้บริการทางการเงิน” หมายความว่า ผูใ้ ห้บริการทางการเงินตาม
กฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการ
ประกันภัยชีวิต กฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย หรือกฎหมายว่าด้วย
ผูใ้ ห้บริการทางการเงินตามกฎหมายอื่น
“ผูม้ ีอานาจในการจัดการ” หมายความว่า
(1) ผูจ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การ หรือผูม้ ีอานาจในการจัดการซึ่งมีตาแหน่งที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นแล้วแต่กรณี
(2) บุคคลซึ่งผูใ้ ห้บริการทางการเงินทาสัญญาให้มีอานาจในการบริหารงาน
ทัง้ หมดหรือบางส่วน หรือ
(3) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีอานาจควบคุมหรือครอบงาผูจ้ ดั การ รอง
ผูจ้ ดั การ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ พนักงานเจ้าหน้าที่ของผูใ้ ห้บริการทางการเงิน หรือผูม้ ี
อานาจในการจัดการซึ่งมีตาแหน่งให้ปฏิบตั ติ ามคาสั่งของตนในการดาเนินงาน
ของผูใ้ ห้บริการทางการเงิน

“ผูใ้ ห้บริการทางการเงิน” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจอย่างใด ๆ
ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วย
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย

ข้อ 2 คณะกรรมการต้องมีองค์ประกอบตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของ
สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ ทัง้ นี ้ สหกรณ์ขนาดเล็กต้องมีกรรมการหรือที่ปรึกษา
อย่างน้อย 1 คน ที่มีความรูค้ วามเชี่ยวชาญด้านการเงิน การบริหารจัดการ การ
บัญชี หรือเศรษฐศาสตร์ และสหกรณ์ขนาดใหญ่ตอ้ งมีกรรมการอย่างน้อย 3
คน ที่มีความรูค้ วามเชี่ยวชาญด้านการเงิน การบริหารจัดการ การบัญชี หรือ
เศรษฐศาสตร์ ทัง้ นี ้ ให้พิจารณาเลือกตัง้ จากผูท้ ่ีมีวฒ
ุ ิการศึกษาโดยตรงหรือเป็ นผู้
ที่ผา่ นการอบรมตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดในกฎกระทรวงนี ้

ข้อ 2 คณะกรรมการต้องมีองค์ประกอบตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของ
สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ โดยสหกรณ์ขนาดเล็กต้องมีกรรมการอย่างน้อย
หนึ่งคน และสหกรณ์ขนาดใหญ่ตอ้ งมีกรรมการอย่างน้อย สามคน ที่มี
คุณวุฒิการศึกษา ด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์
หรือผ่านการฝึ กอบรมและ มีหลักฐานการผ่านการฝึ กอบรมตามข้อ 3

ข้อคิดเห็น (เพิม่ เติม) ของขบวนการสหกรณ์

“ผูม้ ีอานาจในการจัดการ” หมายความว่า
(1) ผูจ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การ หรือผูม้ ีอานาจในการจัดการซึ่งมีตาแหน่งที่
เรียกชื่ออย่างอื่นของผู้ให้บริการทางการเงิน แล้วแต่กรณี หรือ
(2) บุคคลซึ่งผูใ้ ห้บริการทางการเงินทาสัญญาให้มีอานาจในการบริหารงาน
ทัง้ หมดหรือบางส่วน หรือ
(3) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีอานาจควบคุมหรือครอบงาผูจ้ ดั การ รอง
ผูจ้ ดั การ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ พนักงานเจ้าหน้าที่ของผูใ้ ห้บริการทางการเงิน หรือผู้
มีอานาจในการจัดการซึ่งมีตาแหน่งให้ปฏิบตั ิตามคาสั่งของตนในการ
ดาเนินงานของผูใ้ ห้บริการทางการเงิน
1. วุฒิการศึกษาจะใช้ในระดับใด ควรกาหนดให้ชดั เจน
2. ควรเปิ ดโอกาสคนที่เคยเป็ นกรรมการสหกรณ์มาแล้วสามารถใช้
แทนวุฒิการศึกษาได้
3. ควรบัญญัตวิ ิธีการรับสมัครเพื่อให้สหกรณ์ได้กรรมการที่มีวฒ
ุ ิ
การศึกษาตรงตามจานวนที่กาหนด
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ข้อ 3 ให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาหนดหลักสูตรการ
ข้อ 3 ให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาหนดหลักสูตรให้
ฝึ กอบรมด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ หรือด้านอื่น ๆ ที่
ความรูด้ า้ นการเงิน การบริหารจัดการ หรือการบัญชี เศรษฐศาสตร์
คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติกาหนด แก่กรรมการและ
ผู้จัดการของสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์
ให้สนั นิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ที่มีฐานะเป็ นชุมนุม
ให้สนั นิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ
สถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือองค์กรที่มีวตั ถุประสงค์ สหกรณ์ระดับประเทศ สถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
สามารถนาหลักสูตรตามวรรคหนึ่งมาจัดฝึ กอบรมแก่กรรมการและ
ในการให้ความรูแ้ ละพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ สามารถนาหลักสูตรตามวรรค
หนึ่งมาจัดฝึ กอบรม โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ ผู้จัดการของสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์ได้ โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ
แห่งชาติ และให้หน่วยงานที่จดั ฝึ กอบรมมอบหลักฐานการผ่านการฝึ กอบรม
ตามหลักสูตร
ให้หน่วยงานทีจ่ ัดฝึ กอบรมตามวรรคสองมอบหลักฐานการผ่านการ
กรรมการซึ่งได้รบั หลักฐานตามวรรคสอง ให้ถือว่าเป็ นผูม้ ีความรูค้ วาม
เชี่ยวชาญด้านการเงิน การบริหารจัดการ หรือการบัญชีตาม ข้อ 2 ให้สนั นิบาต ฝึ กอบรมแก่ ผู้ ผ่ า น การฝึ กอบรมพร้ อ มทั้ ง ส่ ง รายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการ
ฝึ กอบรมให้ กรมส่ งเสริม สหกรณ์ภ ายในสามสิ บ วั นนั บ แต่วันสิ้นสุ ด
สหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ ระดับประเทศ สถาบันอุดมศึกษา หรือ
การฝึ กอบรม
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือองค์กรที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้ความรูแ้ ละ
พัฒนาบุคลากรสหกรณ์แล้วแต่กรณี ส่งรายชื่อผูผ้ า่ นการฝึ กอบรมในหลักสูตร
ตามวรรคหนึ่งให้นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วนั สิน้ สุดการ
ฝึ กอบรม
ข้ อ 4 ให้ ผู้ ที่ไ ด้ รับ การเลื อ กตั้ งเป็ นกรรมการยื่ นหลั ก ฐานคุ ณ วุ ฒิ
ข้อ .. ผูจ้ ดั การของสหกรณ์ขนาดใหญ่ตอ้ งไม่เป็ นกรรมการในสหกรณ์นนั้
การศึกษาหรือหลักฐานการผ่านการฝึ กอบรมแก่สหกรณ์หรือชุมนุ ม
อย่างน้อย 1 ปี และ ผูท้ ่ีจะมาเป็ นกรรมการของสหกรณ์ขนาดใหญ่ตอ้ งไม่เป็ น
สหกรณ์ แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการเลือกตั้ง
ผูจ้ ดั การในสหกรณ์นนั้ มาอย่างน้อย 1 ปี
เป็ นกรรมการ หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันทีไ่ ด้รับคุณวุฒหิ รือผ่าน
การฝึ กอบรมดังกล่าว แล้วแต่กรณี
ข้อ .. กรรมการสหกรณ์ในระดับชุมนุมสหกรณ์ให้เป็ นได้เพียงชุมนุมสหกรณ์
แห่งเดียวเท่านัน้
ข้อคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์
(ทีไ่ ด้เสนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์)

ข้อคิดเห็น (เพิม่ เติม) ของขบวนการสหกรณ์
เห็นด้วย
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ข้อ 5 กรรมการและผูจ้ ดั การของสหกรณ์ขนาดใหญ่ตอ้ งไม่มีลกั ษณะ
ข้อ 4 กรรมการสหกรณ์และผูจ้ ดั การของสหกรณ์ขนาดใหญ่ตอ้ งไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่
ต้องห้ามตามมาตรา 52แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542และที่แก้ไข
แก้ไขเพิ่มเติม และให้รวมถึงลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี ้
เพิ่มเติม และให้รวมถึงลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี ้
(1) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับ
(1) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือสานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ถอดถอนจากการเป็ นกรรมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย หรือหน่วยงานกากับดูแลผูใ้ ห้บริการทางการเงิน สั่ง
ถอดถอนจากการเป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจในการจัดการหรือที่ปรึกษา ผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผูใ้ ห้บริการทางการเงิน
ของผูใ้ ห้บริการทางการเงินซึ่งอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว ซึ่งอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้นแต่จะพ้นระยะเวลาที่
เว้นแต่จะพ้นระยะเวลาที่กาหนดห้ามดารงตาแหน่งดังกล่าวแล้ว หรือได้รบั การ กาหนดห้ามดารงตาแหน่งดังกล่าวแล้ว หรือได้รบั การยกเว้นจากหน่วยงาน
กากับดูแลแล้วแต่กรณี
ยกเว้นจากหน่วยงานกากับดูแลแล้วแต่กรณี
(2) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย หรือหน่วยงานกากับดูแลผูใ้ ห้บริการทางการเงินทัง้ ในและ
ต่างประเทศ กล่าวโทษ ร้องทุกข์ หรือกาลังถูกดาเนินคดีในความผิดฐานฉ้อโกง
หรือทุจริต เว้นแต่ปรากฏว่าคดีถึงที่สดุ โดยไม่มีความผิด
(2) มีหรือเคยมีสว่ นร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดาเนินกิจการใด ๆ ที่
(3) มีหรือเคยมีสว่ นร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดาเนินกิจการใด ๆ ที่
ผิดกฎหมาย หรือที่มีลกั ษณะเป็ นการหลอกลวงผูอ้ ่ืนหรือฉ้อโกงประชาชน
ผิดกฎหมาย หรือที่มีลกั ษณะเป็ นการหลอกลวงผูอ้ ่ืนหรือฉ้อโกงประชาชน
(3) เป็ นหรือเคยเป็ นบุคคลล้มละลาย
(4) เป็ นหรือเคยเป็ นบุคคลล้มละลาย
(4) เป็ นกรรมการ ผู้ จัด การ หรือ ที่ป รึกษาของสหกรณ์หรือ ชุ ม นุ ม
(5) เป็ นกรรมการสหกรณ์ หรือผูจ้ ดั การสหกรณ์ หรือที่ปรึกษาของสหกรณ์
สหกรณ์แห่งอื่นรวมถึงสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ประเภทอื่น เว้นแต่
แห่งอื่น แต่มิให้รวมถึงการเป็ นกรรมการชุมนุมสหกรณ์
เป็ นกรรมการชุ ม นุ ม สหกรณ์ ทั้ ง นี้ ในกรณี ท่ี เ ป็ นกรรมการของ
สหกรณ์ ให้กรรมการรายดังกล่าวสามารถเป็ นกรรมการของชุมนุ ม
สหกรณ์ทส่ี หกรณ์น้ันเป็ นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินกว่าหนึ่งแห่ง
ข้อคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์
(ทีไ่ ด้เสนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์)

ข้อคิดเห็น (เพิม่ เติม) ของขบวนการสหกรณ์

4. ลักษณะต้องห้ามของการเป็ นกรรมการและผูจ้ ดั การสหกรณ์
ที่กาหนดไว้วา่ ห้ามเป็ นที่ปรึกษาของสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์แห่งอื่นรวมถึง
สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ ประเภทอื่น ถือเป็ นการจากัดสิทธิในการที่สหกรณ์
จะได้ผมู้ ีความรูค้ วามสามารถความเชี่ยวชาญเข้ามาช่วยเหลือให้ขอ้ คิดเห็น
ข้อเสนอแนะแก่สหกรณ์ ประกอบกับตาแหน่งที่ปรึกษาสหกรณ์ไม่ได้เป็ น
กลไกหลักในการปฏิบตั งิ านหรือดาเนินนโยบายต่างๆ ของสหกรณ์
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(5) เป็ นกรรมการสหกรณ์ ห รื อ ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ที่ พ้ น จากต าแหน่ ง
ผู้ จั ด การสหกรณ์ ห รื อ ชุ ม นุ ม สหกรณ์ นั้ น ไม่ เ กิ น หนึ่ ง ปี หรื อ เป็ น
ผู้ จั ด การสหกรณ์ ห รื อ ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ที่ พ้ น จากต าแหน่ งกรรมการ
สหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี แล้วแต่กรณี
(6) ผิดนัดชาระเงินต้นหรือดอกเบีย้ กับนิตบิ ุคคลที่เป็ นสมาชิกตาม
กฎหมายว่าด้วย การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตเกินกว่าเก้าสิบวัน
ในระยะเวลาสองปี ก่อนวันทีไ่ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการหรือ
วันทีท่ าสัญญาจ้างเป็ นผู้จัดการและในขณะทีด่ ารงตาแหน่งอยู่
(6) มีปัญหาในการชาระเงินต้นหรือดอกเบีย้ กับสหกรณ์ หรือผูใ้ ห้บริการทางการ (7) ผิดนั ดชาระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ในระยะเวลาสองปี
เงิน หรือถูกจัดชัน้ เป็ นลูกหนีช้ นั้ ต่ากว่ามาตรฐาน ชัน้ สงสัย ชัน้ สงสัยจะสูญ หรือ ทางบัญชี ถึงวันที่ ได้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการหรือวันที่ทาสัญญา
ชัน้ สูญ ในระยะเวลา 2 ปี ยอ้ นหลัง นับตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ จ้างเป็ นผู้จัดการ และในขณะทีด่ ารงตาแหน่งอยู่
หรือวันที่ทาสัญญาจ้างเป็ นผูจ้ ดั การรวมถึงในระหว่างที่เป็ นกรรมการสหกรณ์
หรือผูจ้ ดั การสหกรณ์ เว้นแต่มีเหตุสดุ วิสยั
ข้อคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์
(ทีไ่ ด้เสนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์)

ข้อ 5 ให้ผทู้ ่ีได้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการสหกรณ์และผูท้ ่ีได้รบั การแต่งตัง้ เป็ น
ผูจ้ ดั การในสหกรณ์ขนาดใหญ่ดาเนินการตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี ้
(1) ให้ผทู้ ่ีได้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการสหกรณ์หรือผูท้ ่ีได้รบั การแต่งตัง้ เป็ น
ผูจ้ ดั การ จัดทาหนังสือพร้อมลงลายมือชื่อต่อสหกรณ์เพื่อรับรองตนเองว่าไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม และลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงนี ้ และอาจแนบเอกสาร
หลักฐาน ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยก็ได้
(2) เมื่อสหกรณ์ได้รบั เอกสารตาม (1) แล้ว ให้สหกรณ์ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของบุคคลที่ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการสหกรณ์หรือแต่งตัง้ เป็ นผูจ้ ดั การ

ข้อ 6 ให้ผทู้ ่ีได้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการและผูท้ ่ีได้รบั การแต่งตัง้ เป็ น
ผูจ้ ดั การในสหกรณ์ขนาดใหญ่ดาเนินการจัดทาหนังสือพร้อมลงลายมือชื่อ
ยื่นต่อสหกรณ์เพื่อรับรองตนเองว่าไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 52 แห่ง
พระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎกระทรวงนี ้ และแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วยภายในเจ็ดวันนับแต่วันทีไ่ ด้รับเลือกตั้งหรือได้รับแต่งตั้ง
เมื่ อ สหกรณ์ได้รับ เอกสารตามวรรคหนึ่ง แล้ว ให้ด าเนิ น การตรวจสอบ
คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รบั เลือกตัง้ เป็ น กรรมการหรือแต่งตัง้ เป็ นผูจ้ ดั การ
ภายในเจ็ดวัน

ข้อคิดเห็น (เพิม่ เติม) ของขบวนการสหกรณ์
เห็นด้วย
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ข้อคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์
(ทีไ่ ด้เสนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์)
ข้อ 6 ในกรณีท่ีปรากฏต่อสหกรณ์หรือนายทะเบียนสหกรณ์ในภายหลังว่า
ผูท้ ่ีได้รบั การ เลือกตัง้ เป็ นกรรมการสหกรณ์หรือแต่งตัง้ เป็ นผูจ้ ดั การในสหกรณ์
ขนาดใหญ่มีลกั ษณะต้องห้าม
(1) ให้สหกรณ์แจ้งเหตุท่ีเข้าลักษณะต้องห้ามให้กรรมการสหกรณ์รายนัน้
ทราบเพื่อหยุดปฏิบตั หิ น้าที่และพ้นจากตาแหน่ง หรือนายทะเบียนสหกรณ์มี
คาสั่งเพิกถอนมติในการเลือกตัง้ กรรมการสหกรณ์ แล้วแต่กรณี
(2) สหกรณ์มีหนังสือแจ้งเหตุในการเลิกจ้างผูจ้ ดั การ หรือนายทะเบียน
สหกรณ์มีคาสั่งให้สหกรณ์เลิกจ้างผูจ้ ดั การดังกล่าว แล้วแต่กรณี
ข้อ 7 กรรมการและผูจ้ ดั การของสหกรณ์ขนาดใหญ่ท่ีดารงตาแหน่งอยูก่ ่อน
วันที่กฎกระทรวงฉบับนี ้ มีผลใช้บงั คับ ให้กรรมการและผูจ้ ดั การดังกล่าวยังคง
ดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ

ข้อ 8 ให้สหกรณ์แก้ไขข้อบังคับให้เป็ นไปตามกฎกระทรวงนี ้

(ร่าง) กฎกระทรวงฯ 7 ฉบับที่
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ
ข้อ 7 ในกรณีท่ีปรากฏต่อสหกรณ์ขนาดใหญ่ในภายหลังว่าผูท้ ่ีได้รบั การ
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการหรือแต่งตัง้ เป็ นผูจ้ ดั การในสหกรณ์ขนาดใหญ่มี
ลักษณะต้องห้าม ให้คณะกรรมการดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) แจ้งเหตุท่ีเข้าลักษณะต้องห้ามให้กรรมการรายนัน้ ทราบเพื่อหยุด
ปฏิบตั หิ น้าที่และพ้นจากตาแหน่งทันที
(2) มีหนังสือแจ้งเหตุในการเลิกจ้างผูจ้ ดั การทันที
ข้อ 8 กรรมการหรือผูจ้ ดั การของสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์ท่ีดารง
ตาแหน่งอยูก่ ่อนวันที่กฎกระทรวงนีม้ ีผลใช้บงั คับ และมีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ 5 (1) – (6) ให้กรรมการหรือผูจ้ ดั การดังกล่าวดารงตาแหน่งต่อไป
จนกว่าจะครบวาระหรือครบสัญญาจ้าง
ข้อ 9 ภายในระยะเวลาห้าปี หากสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์ใดไม่มี
กรรมการทีม่ ีคุณสมบัตติ ามทีก่ าหนดในข้อ 2 ให้สหกรณ์หรือชุมนุม
สหกรณ์นั้นดาเนินการให้มีกรรมการทีม่ ีคุณสมบัตเิ ป็ นไปตามข้อ 2
ภายใน หกเดือน นับแต่วันทีส่ หกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์มี
คณะกรรมการชุดใหม่
ข้อ 10 ให้สหกรณ์แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับให้เป็ นไปตามกฎกระทรวงนี ้

ข้อคิดเห็น (เพิม่ เติม) ของขบวนการสหกรณ์
เห็นด้วย
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ข้อคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์
(ทีไ่ ด้เสนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์)

(ร่าง) กฎกระทรวงฯ 7 ฉบับที่
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ

ข้อคิดเห็น (เพิม่ เติม) ของขบวนการสหกรณ์

(3) (ร่าง) กฎกระทรวง
กาหนดอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการดาเนินการ และ
คณะอนุกรรมการ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ….

(3) (ร่าง) กฎกระทรวง
กาหนดอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการดาเนินการ และ
คณะอนุกรรมการ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ….

เห็นด้วย

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง มาตรา 89/2 (3) และ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง (3) และมาตรา 105 วรรคสาม
มาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
และสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี ้
เกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี ้
ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี ้
“สหกรณ์ ” หมายความว่า สหกรณ์ แ ละชุม นุม สหกรณ์ท่ี จ ดทะเบี ย น
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ออม
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์และประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
“สหกรณ์ขนาดใหญ่” หมายความว่า สหกรณ์ขนาดใหญ่ตามกฎกระทรวง
“สหกรณ์ขนาดใหญ่” หมายความว่า สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต กาหนดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ยูเนี่ยน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
“กรรมการสหกรณ์” หมายความว่า กรรมการดาเนินการสหกรณ์
“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การสหกรณ์
“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การสหกรณ์
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ข้อคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์
(ทีไ่ ด้เสนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์)
“ผูม้ ีอานาจในการจัดการ” หมายความว่า
(1) รองผูจ้ ดั การ หรือผูม้ ีอานาจในการจัดการซึ่งมีตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น
แล้วแต่กรณี
(2) บุคคลหรือนิตบิ คุ คลซึ่งสหกรณ์ทาสัญญาให้มีอานาจในการบริหารงาน
ทัง้ หมดหรือบางส่วน หรือ
(3) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีอานาจควบคุมหรือครอบงาผูจ้ ดั การ รอง
ผูจ้ ดั การ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรือผูม้ ีอานาจในการจัดการซึ่งมี
ตาแหน่งให้ปฏิบตั ติ ามคาสั่งของตนในการดาเนินงานของสหกรณ์
“ที่ปรึกษาของสหกรณ์” หมายความว่า บุคคลที่เป็ นที่ปรึกษาของสหกรณ์ รวม
ไปถึงบุคคลที่มีลกั ษณะดังกล่าว แต่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่
รวมถึงบุคคลที่รบั จ้างทางานให้แก่สหกรณ์โดยมีลกั ษณะของงานที่ใช้ความรู ้
ความสามารถพิเศษด้านเทคนิค หรือใช้ความชานาญเฉพาะด้าน เช่น ที่ปรึกษา
งานบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้น

(ร่าง) กฎกระทรวงฯ 7 ฉบับที่
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ
“ผูม้ ีอานาจในการจัดการ” หมายความว่า
(1) รองผูจ้ ดั การ หรือผูม้ ีอานาจในการจัดการซึ่งมีตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นแล้วแต่กรณี
(2) บุคคลหรือนิติบคุ คลซึ่งสหกรณ์ทาสัญญาให้มีอานาจในการบริหารงาน
ทัง้ หมดหรือบางส่วน

ข้อ 2 ในการดาเนินงานของสหกรณ์ขนาดใหญ่นอกจากที่กาหนดไว้ตาม
มาตรา 51 และมาตรา 51/1 แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับของสหกรณ์แล้ว ให้คณะกรรมการ มีอานาจหน้าที่
ดังนี ้
(1) กาหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของสหกรณ์ รวมทัง้
พิจารณานโยบายและทิศทางการดาเนินงานของสหกรณ์เพื่อเสนออนุมตั ิตอ่ ที่
ประชุมใหญ่รวมทัง้ กากับควบคุมดูแลให้ฝ่าย จัดการดาเนินการให้เป็ นไปตาม
นโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของสหกรณ์และสมาชิก

ข้อ 2 นอกจากที่กาหนดไว้ตามมาตรา 51 และมาตรา 51/1 แห่ง
พระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับของ
สหกรณ์แล้ว ให้คณะกรรมการของสหกรณ์ขนาดใหญ่มีอานาจหน้าที่ ดังนี ้

“ที่ปรึกษาของสหกรณ์” หมายความว่า บุคคลที่เป็ นที่ปรึกษาของสหกรณ์
รวมไปถึงบุคคลที่มีลกั ษณะดังกล่าว แต่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วย ทัง้ นี ้ ไม่รวมถึง
บุคคลที่รบั จ้างทางานให้แก่สหกรณ์โดยมีลกั ษณะของงานที่ใช้ความรู ้
ความสามารถพิเศษด้านเทคนิค หรือใช้ความชานาญเฉพาะด้าน เช่น ที่
ปรึกษางานบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้น

(1) กาหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของ
สหกรณ์เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมตั ิ รวมทัง้ กากับดูแลให้ฝ่าย
จัดการดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ข้อคิดเห็น (เพิม่ เติม) ของขบวนการสหกรณ์
เห็นด้วย
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ข้อคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์
(ทีไ่ ด้เสนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์)
(2) จัดให้มีบทบัญญัตเิ กี่ยวกับจริยธรรมของกรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจใน
การจัดการ ที่ปรึกษา ของสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ เพื่อเป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ภิ ายในองค์กร
(3) กากับดูแลให้สหกรณ์มีการกาหนดนโยบายกระบวนการ และการควบคุม
ทางด้านการบริหารความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ โดยอย่างน้อยจะต้องครอบคลุม
ถึงความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ การลงทุน สภาพคล่อง และการปฏิบตั กิ าร ทัง้ นี ้
คณะกรรมการต้องอนุมตั นิ โยบายดังกล่าว รวมทัง้ ทบทวนกลยุทธ์การ
ปฏิบตั งิ านจริง และนโยบายในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ
(4) ติดตามการดาเนินกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้ม่นั ใจว่าฝ่ ายจัดการดาเนิน
กิจการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและนโยบายของสหกรณ์ท่ีวางไว้
(5) กากับดูแลให้เกิดความมั่นใจว่าฝ่ ายจัดการมีความสามารถในการจัดการ
งานของสหกรณ์ ซึ่งรวมถึงการแต่งตัง้ ผูม้ ีอานาจในการจัดการที่มีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสม
(6) กากับดูแลให้สหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการ
ที่มีประสิทธิภาพ
(7) กากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบอกกล่าวเรื่องที่สาคัญของสหกรณ์ตอ่
คณะกรรมการ และมีกระบวนการในการจัดส่งข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการได้รบั
ข้อมูลจากฝ่ ายจัดการอย่างเพียงพอที่จะทาให้สามารถปฏิบตั ติ ามอานาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
(8) กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการให้สินเชื่อประเภทต่าง ๆ และการลงทุนแก่สมาชิก
และสมาชิกสมทบ
(9) จัดทานโยบายและแผนการลงทุนเพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
พิจารณาอนุมตั ิ

(ร่าง) กฎกระทรวงฯ 7 ฉบับที่
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ
(2) จัดให้มีบทบัญญัตเิ กี่ยวกับจริยธรรมของกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจในการจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ภิ ายในองค์กร
(3) จัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ
ของสหกรณ์ โดยอย่างน้อยจะต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้าน
สินเชื่อ การลงทุน สภาพคล่องและปฏิบัตกิ าร รวมทั้งจัดให้มีการ
ทบทวน นโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ
พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินการดังกล่าวให้ ทีป่ ระชุมใหญ่ทราบ
(4) กากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์และกฎหมายอื่น ทีเ่ กี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
(5) กากับดูแลฝ่ ายจัดการให้มีความสามารถในการจัดการงานของ
สหกรณ์
(6) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการที่มี
ประสิทธิภาพ
(7) กากับดูแลให้ฝ่ายจัดการรายงานเรื่องที่สาคัญของสหกรณ์ตอ่
คณะกรรมการอย่างรวดเร็ว และมีกระบวนการนาเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง
อย่างครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบตั ิตามอานาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์

(8) กาหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยมื
จากสหกรณ์อ่นื และสถาบันการเงิน และการคา้ ประกันเพือ่ เสนอต่อที่
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์พิจารณาอนุมัติ

ข้อคิดเห็น (เพิม่ เติม) ของขบวนการสหกรณ์
เห็นด้วย
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ข้อคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์
(ร่าง) กฎกระทรวงฯ 7 ฉบับที่
(ทีไ่ ด้เสนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ
(10) พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ตามความ
(9) พิจารณาแต่งตัง้ และกาหนดอานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ
จาเป็ น และกาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการต่าง ตามความจาเป็ น
ๆ อย่างเหมาะสม
(11) กากับดูแลให้มีการจัดส่งข้อมูลและรายงานต่าง ๆ ตามกฎกระทรวง
(10) กากับดูแลให้มีการจัดส่งข้อมูลและรายงานต่าง ๆ ตามกฎหมายว่า
กฎหมาย และคาสั่ง นายทะเบียนสหกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กาหนด ด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กาหนด
(12) กากับดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งรายงานจากผูส้ อบบัญชีและ
ข้อคิดเห็นจากฝ่ ายจัดการของสหกรณ์ตอ่ คณะกรรมการโดยไม่ลา่ ช้า โดย
คณะกรรมการควรได้รบั เอกสารดังกล่าวภายใน 3 เดือน หลังจากวันที่ปิดงวด
การบัญชี ทัง้ นี ้ หากมีความล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กาหนด คณะกรรมการ
จะต้องขอคาชีแ้ จงในเรื่องดังกล่าวจากฝ่ ายจัดการ
ข้อ 5 สหกรณ์อาจแต่งตัง้ คณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการดาเนินการของ
สหกรณ์ โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย คณะกรรมการอานวยการและ
คณะกรรมการเงินกู้ โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ตามที่กาหนด ใน
ข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อ 6 นอกจากการแต่งตัง้ คณะกรรมการตามข้อ 5 แล้ว ให้สหกรณ์ขนาดใหญ่ ข้อ 3 ให้คณะกรรมการของสหกรณ์ขนาดใหญ่แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ
อาจแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเพื่อทาหน้าที่รบั ผิดชอบการดาเนินการเฉพาะด้าน เพื่อทาหน้าที่และรับผิดชอบการดาเนินการเฉพาะด้านซึ่งอย่างน้อยต้องมี
ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่
คณะอนุกรรมการตรวจสอบตามที่กาหนดในข้อบังคับหรือ ระเบียบของสหกรณ์ ตามที่กาหนดในข้อบังคับของสหกรณ์

ข้อคิดเห็น (เพิม่ เติม) ของขบวนการสหกรณ์
เห็นด้วย
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(ร่าง) กฎกระทรวงฯ 7 ฉบับที่
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ
ข้อ 7 สหกรณ์ท่ีมีสดั ส่วนการลงทุนมากกว่าร้อยละ 20 ของทุนเรือนหุน้ และทุน ข้อ 4 สหกรณ์ท่ีมีสดั ส่วนการลงทุนมากกว่าร้อยละยี่สิบของทุนเรือนหุน้
สารองหรือมากกว่า 1,000 ล้านบาท จะต้องจัดตัง้ คณะอนุกรรมการบริหารและ และทุนสารอง หรือเงินลงทุนมากกว่าหนึ่งพันล้านบาท ให้คณะกรรมการ
ลงทุน เพื่อดาเนินการเสนอแนะคณะกรรมการในการบริหารจัดการการเงินและ แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการลงทุน เพือ่ จัดทานโยบายและแผน การลงทุน
เสนอต่อคณะกรรมการและทีป่ ระชุมใหญ่พจิ ารณาอนุมัติ รวมทั้ง
การลงทุนตามที่กาหนดในข้อบังคับหรือระเบียบของสหกรณ์
ดูแลและจัดการลงทุนให้เป็ นไปตามนโยบายและแผนดังกล่าวทั้งนี้
ให้คณะอนุกรรมการลงทุนมีองค์ประกอบและอานาจหน้าทีต่ ามที่
กาหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์
(ทีไ่ ด้เสนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์)

ข้อ 5 ในการบริหารงานสหกรณ์ คณะกรรมการมีหน้าที่ปฏิบตั ิตาม
ข้อ 8 ในการบริหารงานสหกรณ์ กรรมการสหกรณ์มีหน้าที่ปฏิบตั ติ าม
ข้อกาหนด ดังต่อไปนี ้
ข้อกาหนด ดังต่อไปนี ้
(1) ปฏิบตั ิตามและกากับดูแลสหกรณ์ให้ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
(1) ปฏิบตั ิตามและกากับดูแลสหกรณ์ให้ดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง สหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริต (2) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์
รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของสหกรณ์ และ สุจริต รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ
มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์และดาเนินการตามที่ สหกรณ์ และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์และ
ดาเนินการตามที่ผตู้ รวจการสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ หรือผูท้ ่ีนาย
ผูต้ รวจการสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ หรือ
ทะเบียนสหกรณ์มอบหมายสั่งการอย่างเคร่งครัด
ผูท้ ่ีนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายสั่งการอย่างเคร่งครัด
(3) ดูแลให้มีการจัดทาและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดง (3) ดูแลให้มีการจัดทาและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดง
ฐานะการเงินและ ผลการดาเนินงานที่แท้จริงของสหกรณ์ โดยต้องเปิ ดเผย
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานที่แท้จริงของสหกรณ์ โดยต้องเปิ ดเผยให้
ให้สมาชิกได้รบั ทราบและสามารถตรวจสอบได้
สมาชิก ประชาชน และผูท้ ่ีเกี่ยวข้องได้รบั ทราบและสามารถตรวจสอบได้
(4) กากับดูแลการดาเนินกิจการของสหกรณ์มิให้มีการขัดแย้งของ
ผลประโยชน์

ข้อคิดเห็น (เพิม่ เติม) ของขบวนการสหกรณ์
เห็นด้วย
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ข้อคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์
(ร่าง) กฎกระทรวงฯ 7 ฉบับที่
(ทีไ่ ด้เสนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ
(4) (ร่าง) กฎกระทรวง
(4) (ร่าง) กฎกระทรวง
การดารงเงินกองทุน ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์ การดารงเงินกองทุน ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ….
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ….
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง มาตรา 89/2 (6) และ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง (6) และมาตรา 105 แห่ง
พระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร พระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
และสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี ้
สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี ้

“ชุมนุมสหกรณ์” หมายความว่า ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุม
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ชุมนุมสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนประเภทชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ และประเภทชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
“เงินกองทุน” หมายความว่า ทุนเรือนหุน้ ที่ชาระแล้วและทุนสารองของ
สหกรณ์
ข้อ 2 ให้ชมุ นุมสหกรณ์ดารงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ดังนี ้
เงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ์ x 100 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 15
สินทรัพย์เสี่ยง
ข้อ 3 เงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ์ ประกอบด้วย
(1) ร้อยละ 80 ของทุนเรือนหุน้ ที่ชาระแล้ว
(2) ทุนสารอง

ข้อคิดเห็น (เพิม่ เติม) ของขบวนการสหกรณ์

ข้อ 1 กฎกระทรวงนีใ้ ห้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ข้อ 2 ในกฎกระทรวงนี ้
“ชุมนุมสหกรณ์” หมายความว่า ชุมนุมสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์และประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ข้อ 3 ให้ชมุ นุมสหกรณ์ดารงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ไม่ต่ากว่า
ร้อยละสิบห้า

ข้อ 4 เงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ์ ประกอบด้วย
(1) ร้อยละแปดสิบของทุนเรือนหุน้ ที่ชาระแล้ว
(2) ทุนสารอง

1. การดารงอัตราส่วนของกองทุนควรกาหนดต่อสินทรัพย์เสี่ยงเท่านัน้
ไม่ใช่ตอ่ สินทรัพย์ทงั้ หมด และอัตราในการดารงเงินเข้ากองทุนควรใช้เกณฑ์
มาตรฐานเดียวกับสถาบันการเงิน
2. เงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ์ในส่วนของทุนเรือนหุน้ เป็ น 100%
เนื่องจากชุมนุมสหกรณ์มีทนุ รับโอนหุน้ เพื่อให้สหกรณ์สมาชิกที่ลาออกต้อง
ถอนหุน้ จากทุนรับโอนหุน้ เท่านัน้ ดังนัน้ หุน้ ของชุมนุมสหกรณ์ในทางบัญชี
จะไม่ลดลง
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(ร่าง) กฎกระทรวงฯ 7 ฉบับที่
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ
ข้อ 5 ในการดารงเงินกองทุนเป็ นอัตราส่วนกับสินทรัพย์ตามข้อ 3 ให้
ข้อ 4 ในการดารงเงินกองทุนเป็ นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสี่ยง ตามข้อ 2 ให้
ชุมนุมสหกรณ์ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้
ชุมนุมสหกรณ์ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้
(1) การคานวณเงินกองทุน ให้นารายการทุนเรือนหุน้ ที่ชาระแล้ว ตามข้อ 3 (1) (1) การคานวณเงินกองทุน ให้นารายการทุนเรือนหุน้ ที่ชาระแล้ว ตามข้อ
รวมกับทุนสารองตามข้อ 3 (2) หากในกรณีท่ีชมุ นุมสหกรณ์มีผลขาดทุนสะสม 4 (1) รวมกับทุนสารองตามข้อ 4 (2) หากในกรณีท่ีชมุ นุมสหกรณ์มีผล
ขาดทุนสะสมและผลขาดทุนระหว่างงวดให้นามาหักออกด้วย
และผลขาดทุนระหว่างงวดให้นามาหัก ออกด้วย
(2) การคานวณสินทรัพย์ ให้หมายถึงสินทรัพย์ทกุ รายการในงบการเงิน
(2) การคานวณสินทรัพย์เสี่ยง ให้หมายถึงสินทรัพย์ .......................... ทุก
รายการในงบการเงิน โดยใช้มลู ค่าตามบัญชี ณ วันที่รายงาน หักเงินสารองที่ได้ โดยใช้มลู ค่าตามบัญชี ณ วันที่รายงาน หักเงินสารองที่ได้กนั ไว้สาหรับ
สินทรัพย์นนั้
กันไว้สาหรับสินทรัพย์นนั้
ข้อ 6 ชุมนุมสหกรณ์ใดทีด่ ารงเงินกองทุนไม่เป็ นไปตาม
กฎกระทรวงนี้ ให้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎกระทรวงนี้ ภายในสามปี
ข้อคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์
(ทีไ่ ด้เสนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์)

ข้อคิดเห็น (เพิม่ เติม) ของขบวนการสหกรณ์

3. การดารงเงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ์ท่ีไม่เป็ นไปตามกาหนดควร
ขยายเวลาออกไปเป็ นภายใน 5 ปี
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ข้อคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์
(ทีไ่ ด้เสนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์)
(5) (ร่าง) กฎกระทรวง
ธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.
….
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง มาตรา 89/2 (9) และ
มาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี ้

(ร่าง) กฎกระทรวงฯ 7 ฉบับที่
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ
(5) (ร่าง) กฎกระทรวง
ธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.
....
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง (9) และมาตรา 105 วรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี ้

ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี ้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนชุมนุมสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยน
“สหกรณ์ขนาดใหญ่” หมายความว่า สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ตาม
กฎกระทรวงกาหนดขนาด ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
“สหกรณ์ขนาดเล็ก”หมายความว่า สหกรณ์ขนาดเล็กตามกฎกระทรวง
กาหนดขนาดของสหกรณ์ ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
“กรรมการสหกรณ์” หมายความว่า กรรมการดาเนินการสหกรณ์
“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การสหกรณ์
“ที่ปรึกษาของสหกรณ์” หมายความว่า บุคคลที่เป็ นที่ปรึกษาของสหกรณ์
รวมไปถึงบุคคลที่มีลกั ษณะดังกล่าว แต่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่
รวมถึงบุคคลที่รบั จ้างทางานให้แก่สหกรณ์โดยมีลกั ษณะของงาน ที่ใช้ความรู ้
ความสามารถพิเศษด้านเทคนิค หรือใช้ความชานาญเฉพาะด้าน เช่น ที่ปรึกษา
งานบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้น

ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี ้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนประเภท
สหกรณ์ ออมทรัพย์และประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
“สหกรณ์ขนาดใหญ่” หมายความว่า สหกรณ์ขนาดใหญ่ตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยการกาหนดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
“สหกรณ์ขนาดเล็ก”หมายความว่า สหกรณ์ขนาดเล็กตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยการกาหนดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
“คณะกรรมการ” หมายความว่าคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการดาเนินการสหกรณ์
“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การสหกรณ์
“ที่ปรึกษาของสหกรณ์” หมายความว่า บุคคลที่เป็ นที่ปรึกษาของสหกรณ์
รวมไปถึงบุคคลที่มีลกั ษณะดังกล่าว แต่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วย ทัง้ นี ้ ไม่รวมถึง
บุคคลที่รบั จ้างทางานให้แก่สหกรณ์โดยมีลกั ษณะของงานที่ใช้ความรู ้
ความสามารถพิเศษด้านเทคนิค หรือใช้ความชานาญเฉพาะด้าน เช่น ที่
ปรึกษางานบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้น

ข้อคิดเห็น (เพิม่ เติม) ของขบวนการสหกรณ์
เห็นด้วย
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ข้อคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์
(ทีไ่ ด้เสนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์)
“บริษัท” หมายความว่า บริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัด ห้างหุน้ ส่วนจากัด
ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบคุ คล หรือนิตบิ คุ คลอื่น
“บริษัทแม่” หมายความว่า บริษัทที่มีอานาจควบคุมกิจการของบริษัทอื่นไม่
ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะดังต่อไปนี ้
(1) มีหนุ้ ในบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมด
(2) มีอานาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ ของบริษัท
หนึ่ง
(3) มีอานาจควบคุมการแต่งตัง้ หรือถอดถอนผูม้ ีอานาจในการจัดการหรือ
กรรมการตัง้ แต่ก่งึ หนึ่งของกรรมการทัง้ หมดในบริษัทหนึ่ง หรือ
(4) มีอานาจควบคุมกิจการในลักษณะอื่นใดตามหลักเกณฑ์ท่ี
นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศกาหนด การมีหนุ้ ในบริษัทหนึ่งตัง้ แต่รอ้ ยละยี่สิบ
ขึน้ ไปของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้
สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีอานาจควบคุมกิจการ เว้นแต่จะพิสจู น์ได้วา่ มิได้มี
อานาจควบคุมกิจการ
“บริษัทลูก” หมายความว่า
(1) บริษัทที่มีบริษัทอื่นเป็ นบริษัทแม่ หรือ
(2) บริษัทลูกของบริษัทตาม (1) ต่อไปทุกทอด
“บริษัทร่วม” หมายความว่า บริษัทลูกที่มีบริษัทแม่รว่ มกัน

(ร่าง) กฎกระทรวงฯ 7 ฉบับที่
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ

ข้อคิดเห็น (เพิม่ เติม) ของขบวนการสหกรณ์
เห็นด้วย
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ข้อคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์
(ทีไ่ ด้เสนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์)
“ผูม้ ีอานาจในการจัดการ” หมายความว่า
(1) รองผูจ้ ดั การ หรือผูม้ ีอานาจในการจัดการซึ่งมีตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นแล้วแต่กรณี
(2) บุคคลหรือนิติบคุ คลซึ่งสหกรณ์ทาสัญญาให้มีอานาจในการบริหารงาน
ทัง้ หมดหรือบางส่วน หรือ
(3) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีอานาจควบคุมหรือครอบงาผูจ้ ดั การ รอง
ผูจ้ ดั การ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ พนักงานเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรือผูม้ ีอานาจในการ
จัดการซึ่งมีตาแหน่งให้ปฏิบตั ติ ามคาสั่งของตนในการดาเนินงานของสหกรณ์
“ผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั อีกบุคคลหนึ่งใน
ลักษณะดังต่อไปนี ้
(1) เป็ นคูส่ มรส
(2) เป็ นบุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
(3) เป็ นบริษัทที่บคุ คลนัน้ หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) มีอานาจในการ
จัดการ
(4) เป็ นบริษัทที่บคุ คลนัน้ หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) มีอานาจควบคุม
คะแนนเสียงส่วนใหญ่ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(5) เป็ นบริษัทที่บคุ คลนัน้ หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) มีอานาจควบคุมการ
แต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ
(6) เป็ นบริษัทลูกของบริษัทตาม (3) หรือ (4) หรือ (5)
(7) เป็ นบริษัทร่วมของบริษัทตาม (3) หรือ (4) หรือ (5)
(8) เป็ นตัวการ ตัวแทน หรือ

(ร่าง) กฎกระทรวงฯ 7 ฉบับที่
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ

ข้อคิดเห็น (เพิม่ เติม) ของขบวนการสหกรณ์

“ผูม้ ีอานาจในการจัดการ” หมายความว่า
(1) รองผูจ้ ดั การ หรือผูม้ ีอานาจในการจัดการซึ่งมีตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นแล้วแต่กรณี
(2) บุคคลหรือนิติบคุ คลซึ่งสหกรณ์ทาสัญญาให้มีอานาจในการ
บริหารงานทัง้ หมดหรือบางส่วน
(3) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีอานาจควบคุมหรือครอบงาผูจ้ ดั การ รอง
ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรือผูม้ ีอานาจในการจัดการซึ่งมีตาแหน่งให้
ปฏิบตั ิตามคาสั่งของตนในการดาเนินงานของสหกรณ์

เห็นด้วย

“ผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั อีกบุคคลหนึ่งใน
ลักษณะดังต่อไปนี ้
(1) เป็ นคูส่ มรส
(2) เป็ นบุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
(3) เป็ นนิตบิ ุคคลที่บคุ คลนัน้ หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) มีอานาจในการ
จัดการหรือควบคุม
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ข้อคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์
(ทีไ่ ด้เสนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์)
(9) บุคคลอื่นที่มีลกั ษณะตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยประกาศกาหนด
ในกรณีท่ีบคุ คลใดถือหุน้ ในบริษัทใดตัง้ แต่รอ้ ยละยี่สิบขึน้ ไปของหุน้ ที่จาหน่าย
ได้แล้วทัง้ หมดไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าบริษัทนัน้
เป็ นผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เว้นแต่จะพิสจู น์ได้ว่ามิได้เป็ นผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 1
การเปิ ดเผยข้อมูลต่อทีป่ ระชุมใหญ่
ข้อ 2 ในการประชุมใหญ่ นอกเหนือจากเรื่องที่แจ้งให้ท่ีประชุมใหญ่ทราบ
เป็ นปกติแล้ว สหกรณ์ตอ้ งแจ้งให้ท่ีประชุมใหญ่ทราบ ในเรื่องดังต่อไปนี ้
(1) ผลประโยชน์คา่ ตอบแทน สวัสดิการ และผลตอบแทนอื่นที่กรรมการ
ได้รบั จากสหกรณ์ ในรอบปี บญ
ั ชีท่ีผา่ นมา โดยให้สหกรณ์แจ้งหรือแสดงเป็ น
รายบุคคล

(ร่าง) กฎกระทรวงฯ 7 ฉบับที่
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ
(4) บุคคลอื่นที่มีลกั ษณะตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศกาหนด

ข้อคิดเห็น (เพิม่ เติม) ของขบวนการสหกรณ์

ส่วนที่ 1
การเปิ ดเผยข้อมูลต่อทีป่ ระชุมใหญ่
ข้อ 2 ในการประชุมใหญ่ นอกเหนือจากเรื่องที่แจ้งให้ท่ีประชุมใหญ่ทราบ
เป็ นปกติแล้วสหกรณ์ตอ้ งแจ้งให้ท่ีประชุมใหญ่ทราบ ในเรื่องดังต่อไปนี ้
1. ตาแหน่งผูจ้ ดั การไม่ควรเปิ ดเผยเรื่องผลประโยชน์ ค่าตอบแทน
(1) ผลประโยชน์คา่ ตอบแทน สวัสดิการ และผลตอบแทนอื่นที่กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้มีอานาจในการจัดการ และทีป่ รึกษาของสหกรณ์ได้รบั จาก เนื่องจากสถานะเป็ นพนักงานประจา มีรายได้สว่ นใหญ่เป็ นเงินเดือนซึ่งไม่มาก
สหกรณ์ในรอบปี บญ
ั ชีท่ีผ่านมา โดยให้สหกรณ์แจ้งในรายงานประจาปี เป็ น เหมือนกับกรรมการผูจ้ ดั การของบริษัทเอกชนขนาดใหญ่
รายบุคคล

(2) ผลประโยชน์ ค่าตอบแทน สวัสดิการ และผลตอบแทนอื่นที่ผจู้ ดั การของ
สหกรณ์ ผูม้ ีอานาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสหกรณ์ ได้รบั จากสหกรณ์
ในรอบปี บญ
ั ชีท่ีผา่ นมาโดยสหกรณ์จะแสดง เป็ นยอดรวมตามประเภทของ
ตาแหน่งก็ได้
(2) ข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การถูกดาเนินคดี การถูกร้องเรียน
(3) ข้อมูลการกล่าวโทษ ถูกกล่าวโทษ การถูกดาเนินคดี การถูกร้องเรียน
ั ชีท่ีผา่ นมา พร้อมทัง้ แผนหรือแนว
และการถูกเปรียบเทียบปรับของสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์ในรอบปี บญ
ั ชีท่ีผา่ น และถูกลงโทษ ของสหกรณ์ในรอบปี บญ
ทางการป้องกันไม่ให้ถกู ร้องทุกข์กล่าวโทษ ถูกดาเนินคดี ถูกร้องเรียน และ
มา พร้อมทัง้ จัดทาแผนหรือแนวทางการ ป้องกันไม่ให้ถกู กล่าวโทษ ถูก
ถูกลงโทษปรับ ในเรื่องดังกล่าวอีก
ดาเนินคดี ถูกร้องเรียน และถูกเปรียบเทียบปรับในเรื่องดังกล่าวอีก
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ข้อคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์
(ทีไ่ ด้เสนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์)
(4) ข้อมูลการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก
(5) รายการอื่นที่ท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์มีมติให้เปิ ดเผยแก่สมาชิก
(6) รายการอื่นตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศกาหนด
ส่วนที่ 2
การแสดงรายการย่อสินทรัพย์และหนีส้ ิน
ข้อ 3 ให้สหกรณ์จดั ทารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนีส้ ินให้ครบถ้วน
ถูกต้องตามความเป็ นจริง เป็ นประจาทุกเดือนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประกาศกาหนด

ให้สหกรณ์เปิ ดเผยรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนีส้ ินซึ่งได้จดั ทาตามวรรค
หนึ่งไว้ในที่เปิ ดเผย ณ สานักงานใหญ่ และสานักงานสาขาของสหกรณ์นนั้ ทุก
แห่ง เป็ นประจาทุกเดือน ทัง้ นี ้ หากสหกรณ์ใดมีเว็บไซต์ของตนเองให้สหกรณ์นนั้
เปิ ดเผยรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนีส้ ินในเว็บไซต์ของสหกรณ์นนั้ ด้วย
ให้สหกรณ์จดั ส่งรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนีส้ ินตามวรรคหนึ่งให้แก่กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ผา่ นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระยะเวลาที่กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ประกาศกาหนด ทัง้ นี ้ ให้สหกรณ์จดั ส่งรายการดังกล่าวต่อนาย
ทะเบียนสหกรณ์ดว้ ย
สหกรณ์ใดไม่อาจจัดส่งรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนีส้ ินแก่กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ผา่ นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามวรรคสามได้เนื่องจากมี
ข้อจากัดด้านเทคโนโลยีหรือบุคลากร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อาจกาหนดให้
สหกรณ์นนั้ จัดส่งด้วยวิธีอ่ืนใดก็ได้ ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประกาศกาหนด

(ร่าง) กฎกระทรวงฯ 7 ฉบับที่
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ

ข้อคิดเห็น (เพิม่ เติม) ของขบวนการสหกรณ์
เห็นด้วย

(3) รายการอื่นที่คณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่ มีมติให้เปิ ดเผยแก่
สมาชิก

(4) รายการอื่นตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศกาหนด
ส่วนที่ 2
การแสดงรายการย่อสินทรัพย์และหนีส้ ิน
ข้อ 3 ให้สหกรณ์จดั ทารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนีส้ ินตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประกาศกาหนด
ในการจัดทารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนีส้ ินตามวรรคหนึ่ง
ให้สหกรณ์ขนาดเล็กจัดทา อย่างน้อยทุกหกเดือน และสหกรณ์ขนาด
ใหญ่จัดทาทุกเดือน
ให้สหกรณ์เปิ ดเผยรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนีส้ ินซึ่งได้จดั ทาตาม
วรรคหนึ่ง ประกาศไว้ในที่เปิ ดเผย ณ สานักงานใหญ่ และสานักงานสาขา
ของสหกรณ์นนั้ ทุกแห่ง ทัง้ นี ้ หากสหกรณ์ใดมีเว็บไซต์ให้สหกรณ์นนั้ เปิ ดเผย
ในเว็บไซต์ของสหกรณ์นนั้ ด้วย
ข้อ 4 ให้สหกรณ์จดั ส่งรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนีส้ ินตาม ข้อ 3
ให้แก่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ผา่ นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
ระยะเวลาที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประกาศกาหนด ทัง้ นี ้ ให้สหกรณ์จดั ส่ง
รายการดังกล่าวต่อนายทะเบียนสหกรณ์ดว้ ย
สหกรณ์ใดไม่อาจจัดส่งรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนีส้ ินแก่กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ตาม วรรคหนึ่ง เนื่องจากมีขอ้ จากัดด้านเทคโนโลยีหรือ
บุคลากร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อาจกาหนดให้สหกรณ์นนั้ จัดส่งด้วยวิธีอ่ืน
ใดก็ได้ ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ประกาศกาหนด
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(ร่าง) กฎกระทรวงฯ 7 ฉบับที่
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ
ข้อ 5 ในการปรับปรุงข้อมูลในรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนีส้ ิน ให้
ข้อ 4 ในการปรับปรุงข้อมูลในรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนีส้ ิน ให้
สหกรณ์ดาเนินการ ดังนี ้
สหกรณ์ดาเนินการ ดังนี ้
(1) ในกรณีท่ีมีเหตุจาเป็ นและสมควร ซึ่งทาให้สหกรณ์ตอ้ งมีการปรับปรุง
(1) ในกรณีท่ีมีเหตุจาเป็ นและสมควร ซึ่งทาให้สหกรณ์ตอ้ งมีการปรับปรุง
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนีส้ ิน หลังจากที่ได้มีการเปิ ดเผยตามข้อ 3 หรือ รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนีส้ ิน หลังจากที่ได้มีการเปิ ดเผยตามข้อ 3
ได้จดั ส่งตามข้อ 4 แล้ว ให้สหกรณ์เผยแพร่รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนีส้ ิน หรือได้จดั ส่งตามข้อ 4 แล้ว ให้สหกรณ์เผยแพร่รายการย่อแสดงสินทรัพย์
ของสหกรณ์ซ่งึ ได้ปรับปรุงแล้วตามข้อ 3 และจัดส่งให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และหนีส้ ินของสหกรณ์ซ่งึ ได้ปรับปรุงแล้วและจัดส่งให้กรมตรวจบัญชี
ตามข้อ 4 อีกครัง้ โดยให้ระบุขอ้ ความ “ฉบับปรับปรุง” ไว้ตรงกลางด้านบนสุด สหกรณ์ โดยระบุขอ้ ความ “ฉบับปรับปรุง” ไว้ตรงกลางด้านบนสุดของ
รายการย่อฉบับปรับปรุงด้วย
ของรายการย่อฉบับปรับปรุงด้วย
(2) ในกรณีท่ีขอ้ มูลในรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนีส้ ินยังไม่ได้ผา่ น
(2) ในกรณีท่ีขอ้ มูลในรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนีส้ ินยังไม่ได้ผา่ นการ
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ให้สหกรณ์ระบุขอ้ ความว่า “รายการย่อ การตรวจสอบโดย ผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ ให้สหกรณ์ระบุขอ้ ความว่า “รายการ
แสดงสินทรัพย์และหนีส้ ินนีไ้ ม่ได้ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต” ย่อแสดงสินทรัพย์และหนีส้ ินนีไ้ ม่ได้ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
สหกรณ์” ในรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนีส้ ินนีด้ ว้ ย
ในรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนีส้ ินนีด้ ว้ ย
ข้อคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์
(ทีไ่ ด้เสนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์)

ส่วนที่ 3
การป้ องกันการขัดกันของผลประโยชน์
ข้อ 5 ในการดาเนินงานสหกรณ์ คณะกรรมการสหกรณ์จะต้องถือปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี ้
(1) ให้สินเชื่อหรือทาธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ
ผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจใน การจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์ หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าวได้ แต่จะเกินกว่าที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนดมิได้ เว้น 31แต่31
ได้รบั อนุญาตจากนายทะเบียนสหกรณ์

ส่วนที่ 3
การป้ องกันการขัดกันของผลประโยชน์
ข้อ 6 ในการดาเนินงานสหกรณ์ คณะกรรมการสหกรณ์จะต้องถือปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี ้
(1) การให้สินเชื่อหรือให้กู้กับกรรมการทีเ่ ป็ นสมาชิก ต้องไม่มีเงือ่ นไข
หรือข้อกาหนดพิเศษและต้องไม่มีลักษณะทีเ่ ป็ นการเอือ้ ประโยชน์
ให้แก่บุคคลดังกล่าวมากกว่าการให้สินเชื่อหรือให้เงินกู้กับสมาชิกอื่น

ข้อคิดเห็น (เพิม่ เติม) ของขบวนการสหกรณ์
เห็นด้วย
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(ร่าง) กฎกระทรวงฯ 7 ฉบับที่
ข้อคิดเห็น (เพิม่ เติม) ของขบวนการสหกรณ์
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ
(2) การทาธุรกรรมกับกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอานาจในการจัดการ
ทีป่ รึกษาของสหกรณ์ หรือผู้ทเี่ กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องไม่มี
เงือ่ นไขหรือข้อกาหนดพิเศษและต้องไม่มีลักษณะที่เป็ นการเอือ้
ประโยชน์ให้แก่บุคคลดังกล่าว
(2) ไม่จา่ ยเงินหรือทรัพย์สินอื่น หรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่กรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูม้ ี (3) ไม่จา่ ยเงินหรือทรัพย์สินอื่น หรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่กรรมการ
อานาจ ในการจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจในการจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์ หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว เป็ นค่าตอบแทน ซึ่งมิใช่บาเหน็จ เงินเดือน รางวัล และเงิน
เป็ นค่าตอบแทนสาหรับหรือเนื่องจากการกระทาหรือการประกอบธุรกิจใด ๆ
ของสหกรณ์นนั้ ซึ่งมิใช่บาเหน็จ เงินเดือน รางวัล และเงินเพิ่มอย่างอื่นบรรดาที่ เพิ่มอย่างอื่นบรรดาที่พงึ จ่ายตามปกติ
พึงจ่ายตามปกติ
(4) การขาย ให้ หรือให้เช่าทรัพย์สินใด ๆ แก่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้
(3) ไม่ขาย ให้ หรือให้เช่าทรัพย์สินใด ๆ แก่กรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจใน
การจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์ หรือผูซ้ ่งึ มีตาแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่าง มีอานาจในการจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์ หรือผู้ทเี่ กี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว และการรับซือ้ หรือเช่าทรัพย์สินใด ๆ จากบุคคล
อื่น หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว หรือรับซือ้ หรือเช่าทรัพย์สินใด ๆ จาก
ดังกล่าวหรือผู้ทเี่ กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวต้องเป็ นการดาเนินการ
บุคคลดังกล่าวมีมลู ค่ารวมกันสูงกว่าที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด เว้นแต่จะ
ตามมูลค่าของทรัพย์สินนั้น โดยถือเอาราคาตามบัญชีของทรัพย์สิน
ได้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ของสหกรณ์นั้นหรือราคาตลาด (Fair value) ตามมาตรฐานการบัญชี
ของทรัพย์สินนั้น แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า โดยสหกรณ์ต้องเสนอ
การดาเนินการดังกล่าวให้ทปี่ ระชุมใหญ่สหกรณ์เห็นชอบ
(5) การพิจารณาให้สินเชื่อหรือให้เงินกูข้ องสหกรณ์ ห้ามมิให้กรรมการที่มี
(4) การพิจารณาสินเชื่อของสหกรณ์ ห้ามมิให้กรรมการที่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับ
ส่วนเกี่ยวข้องกับสมาชิกซึ่งขอสินเชื่อหรือเป็ นกรณีเงินกู้ของตนเอง ร่วม
สมาชิกซึ่งขอสินเชื่อร่วมพิจารณาให้สินเชื่อดังกล่าว
พิจารณาให้สินเชื่อหรือเงินกูด้ งั กล่าว
2. ข้อห้ามที่มิให้กรรมการที่มีความสัมพันธ์กบั สหกรณ์ผขู้ อกูห้ รือ
(6) การพิจารณาให้สินเชื่อหรือให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น ห้ามมิให้
ขอสินเชื่อร่วมพิจารณาการให้สินเชื่อหรือเงินกูน้ นั้ เห็นว่าสหกรณ์อยูก่ นั
กรรมการทีม่ ีความสัมพันธ์กับสหกรณ์ผู้ขอกู้หรือผู้ขอสินเชื่อร่วม
พิจารณาให้สินเชื่อหรือเงินกู้ดังกล่าว
แบบการเชื่อมโยงและพึ่งพา อาศัยซึ่งกันและกัน การรูจ้ กั และคุน้ เคยจึงเป็ น
เรื่องปกติของสหกรณ์ในการบริหารงานสหกรณ์
ข้อคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์
(ทีไ่ ด้เสนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์)
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ข้อคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์
(ทีไ่ ด้เสนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์)
ส่วนที่ 4
การจัดการการปั ญหา การร้องเรียน และการเยียวยาแก่สมาชิก

(ร่าง) กฎกระทรวงฯ 7 ฉบับที่
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ
ส่วนที่ 4
การจัดการปั ญหา การร้องเรียน และการเยียวยาแก่สมาชิก

ข้อ 6 สหกรณ์ตอ้ งจัดให้มีช่องทางให้สมาชิกสามารถแจ้งปั ญหาหรือร้องเรียนได้
อย่างสะดวก โดยสหกรณ์ตอ้ งแจ้งให้สมาชิกทราบถึงช่องทางและวิธีการแจ้ง
ปั ญหาหรือร้องเรียน รวมถึงระยะเวลาที่จะ ใช้ในการพิจารณาปั ญหาหรือเรื่อง
ร้องเรียนนัน้ ด้วย
การแก้ไขปั ญหาการให้บริการและเรื่องร้องเรียนตามวรรคหนึ่งต้องดาเนินการ
ด้วยความเป็ นธรรม โดยพิจารณาทัง้ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึน้ และพฤติการณ์แวดล้อม
ในแต่ละกรณี รวมถึงพิจารณาเหตุปัจจัยทัง้ หมดด้วย
สหกรณ์ตอ้ งจัดให้มีระบบในการติดตามความคืบหน้าในการดาเนินการเกี่ยวกับ
ปั ญหาการให้บริการและเรื่องร้องเรียนและแจ้งความคืบหน้าของการแก้ไขปั ญหา
หรือเรื่องร้องเรียนให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบเป็ นระยะ
ข้อ 7 สหกรณ์ตอ้ งจัดให้มีมาตรการในการแก้ไขปั ญหา เยียวยา หรือชดเชยให้แก่
สมาชิกและกาหนดเป็ นมาตรฐานสาหรับปั ญหาที่มีลกั ษณะคล้ายกันรวมถึงมีการ
กาหนดระยะเวลาในแต่ละขัน้ ตอนให้การจัดการเป็ นไปด้วยความเหมาะสมและไม่
ชักช้ารวมทัง้ แจ้งให้สมาชิกทราบความคืบหน้าเป็ นระยะ และกาหนดระยะเวลา
และปั จจัยในการพิจารณาแก้ไขเยียวยาหรือชดเชยให้เป็ นธรรม โดยเฉพาะกรณีท่ี
เป็ นความผิดพลาดจากระบบงานหรือพนักงานของสหกรณ์และปฏิบตั ิอย่างเท่า
เทียมในกรณีท่มี ีลกั ษณะเดียวกัน
เมื่อสหกรณ์ได้จดั ทาหรือเปลี่ยนแปลงมาตรการตามวรรคหนึ่ง ให้สหกรณ์แจ้งให้
สมาชิกทราบ ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี และเปิ ดเผยไว้มาตรการดังกล่าวใน
ที่เปิ ดเผย ณ สานักงานใหญ่ และสานักงานสาขาของสหกรณ์นนั้ ทุกแห่งทัง้ นี ้ หาก
สหกรณ์ใดมีเว็บไซต์ของตนเองให้สหกรณ์นนั้ เปิ ดเผยมาตรการตามวรรคหนึ่ง ใน
เว็บไซต์ของสหกรณ์นนั้ ด้วย

ข้อ 7 สหกรณ์ตอ้ งจัดให้มีช่องทางให้สมาชิกสามารถแจ้งปั ญหาหรือร้องเรียน
ได้อย่างสะดวก โดยสหกรณ์ตอ้ งแจ้งให้สมาชิกทราบถึงช่องทางและวิธีการแจ้ง
ปั ญหาหรือร้องเรียน รวมถึงระยะเวลาที่จะใช้ ในการพิจารณาปั ญหาหรือเรื่อง
ร้องเรียนนัน้ ด้วย
การแก้ไขปั ญหาการให้บริการและเรื่องร้องเรียนตามวรรคหนึ่งต้อง
ดาเนินการด้วย ความเป็ นธรรม โดยพิจารณาทัง้ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึน้ และ
พฤติการณ์แวดล้อมในแต่ละกรณี รวมถึงพิจารณาเหตุปัจจัยทัง้ หมดด้วย
สหกรณ์ตอ้ งจัดให้มีระบบการติดตามความคืบหน้าในการดาเนินการ
เกี่ยวกับปั ญหา การให้บริการและเรื่องร้องเรียนและแจ้งความคืบหน้าของการ
แก้ไขปั ญหาหรือเรื่องร้องเรียนให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบเป็ นระยะ
ข้อ 8 สหกรณ์ตอ้ งจัดให้มีมาตรการในการแก้ไขปั ญหา เยียวยา หรือชดเชย
ให้แก่สมาชิกและกาหนดเป็ นมาตรฐานสาหรับปั ญหาที่มีลกั ษณะคล้ายกัน
รวมถึงมีการกาหนดระยะเวลาในแต่ละขัน้ ตอนให้ การจัดการเป็ นไปด้วยความ
เหมาะสมและไม่ชกั ช้า รวมทัง้ แจ้งให้สมาชิกทราบความคืบหน้าเป็ นระยะ และ
กาหนดระยะเวลาและปั จจัยในการพิจารณาแก้ไขเยียวยาหรือชดเชยให้เป็ น
ธรรม โดยเฉพาะกรณีท่ีเป็ นความผิดพลาด จากระบบงานหรือเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ และปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมในกรณีท่มี ีลกั ษณะเดียวกัน
เมื่อสหกรณ์ได้จดั ทาหรือเปลี่ยนแปลงมาตรการตามวรรคหนึ่ง ให้สหกรณ์แจ้ง
ให้สมาชิกทราบในที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี และเปิ ดเผยมาตรการ
ดังกล่าวในที่เปิ ดเผย ณ สานักงานใหญ่ และสานักงานสาขาของสหกรณ์นนั้ ทุก
แห่ง ทัง้ นี ้ หากสหกรณ์ใดมีเว็บไซต์ของตนเองให้สหกรณ์นนั้ เปิ ดเผยมาตรการ
ตามวรรคหนึ่ง ในเว็บไซต์ของสหกรณ์นนั้ ด้วย

ข้อคิดเห็น (เพิม่ เติม) ของขบวนการสหกรณ์
เห็นด้วย
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ข้อคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์
(ทีไ่ ด้เสนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์)
ส่วนที่ 5
การเปิ ดเผยข้อมูลรายละเอียดบริการทางการเงิน
ข้อ 8 สหกรณ์ตอ้ งจัดให้มีการอธิบายข้อมูลรายละเอียดของบริการทาง
การเงินให้สมาชิกได้รบั ทราบและเข้าใจง่ายขึน้ โดยต้องแสดงข้อมูลของบริการ
ทางการเงินที่นาเสนออย่างครบถ้วน ทัง้ เงื่อนไขสิทธิประโยชน์และ ข้อควรระวัง
โดยมีความถูกต้องชัดเจนไม่เกินจริง ไม่บดิ เบือน และเพียงพอต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการทางการเงิน ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์ประกาศกาหนด

(ร่าง) กฎกระทรวงฯ 7 ฉบับที่
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ
ส่วนที่ 5
การเปิ ดเผยข้อมูลรายละเอียดบริการทางการเงิน
ข้อ 9 สหกรณ์ตอ้ งจัดให้มีการอธิบายข้อมูลรายละเอียดของบริการทาง
การเงินให้สมาชิกได้ รับทราบ เข้าใจโดยง่าย และต้องแสดงข้อมูลของบริการ
ทางการเงินที่นาเสนออย่างครบถ้วน ทัง้ เงื่อนไข สิทธิประโยชน์และข้อควร
ระวัง โดยมีความถูกต้องชัดเจนไม่เกินจริง ไม่บดิ เบือน และเพียงพอต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงิน

ข้อ .. ให้สหกรณ์รายงานผลการจัดซือ้ จัดจ้างเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์
ตรวจสอบได้ โดยให้ปิดประกาศ ณ ที่ทาการสานักงานสหกรณ์และทางเว็ปไซต์
สหกรณ์
ส่วนที่ 6
การจ่ายผลตอบแทนทีส่ ืบเนื่องจากการระดมเงิน

ส่วนที่ 6
การจ่ายผลตอบแทนทีส่ ืบเนื่องจากการระดมเงิน

ข้อ 9 ห้ามมิให้สหกรณ์แจกเงิน ชิงโชค จัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ หรือ
ให้ผลตอบแทนอื่นใดนอกจากดอกเบีย้ เว้นแต่เป็ นของกานัลแก่สมาชิกใน
โอกาสประเพณีนิยมที่ถือปฏิบตั โิ ดยทั่วไป ซึ่งให้กบั ลูกค้าทุกรายที่เข้าเงื่อนไขที่
กาหนดโดยเท่าเทียมกัน

ข้อ 10 ห้ามมิให้สหกรณ์แจกเงิน ชิงโชค จัดกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ
หรือให้ผลตอบแทนอื่นใดนอกจากดอกเบีย้ เว้นแต่เป็ นของกานัลแก่สมาชิก
ในโอกาสประเพณีนิยมที่ถือปฏิบตั ิโดยทั่วไป ซึ่งให้กบั สมาชิกทุกรายที่เข้า
เงื่อนไขที่กาหนดโดยเท่าเทียมกัน

บทเฉพาะกาล
ข้อ 10 สหกรณ์ขนาดเล็กใดไม่สามารถจัดทารายการย่อสินทรัพย์และหนีส้ ิน
เป็ นประจาทุกเดือนตามข้อ 3 ให้สหกรณ์ดงั กล่าวดาเนินการปรับปรุงระบบการ
ทาบัญชี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประกาศ
กาหนดให้แล้วเสร็จภายในห้าปี

บทเฉพาะกาล
ข้อ 11 สหกรณ์ขนาดเล็กใดไม่สามารถจัดทารายการย่อสินทรัพย์และ
หนีส้ ินได้ตามข้อ 3 ให้สหกรณ์ดงั กล่าวดาเนินการปรับปรุงระบบการทาบัญชี
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประกาศ
กาหนด ทัง้ นี ้ สหกรณ์ดงั กล่าวจะต้องดาเนินการให้เป็ นไปตามข้อ 3 ภายใน
สามปี นับแต่วนั ที่กฎกระทรวงนีม้ ีผลใช้บงั คับ

ข้อคิดเห็น (เพิม่ เติม) ของขบวนการสหกรณ์

3. การห้ามสหกรณ์แจกเงิน ชิงโชค จัดกิจกรรมทางการตลาดหรือ
ผลตอบแทนอื่นนอกจากดอกเบีย้ เห็นว่าไม่ควรกาหนดเป็ นข้อห้าม ซึง่ ข้อห้าม
ดังกล่าวเป็ นอุปสรรคขัดขวางความเจริญเติบโตของสหกรณ์ การกระตุน้ หรือการ
สร้างแรงจูงใจให้สมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมกิจกรรมในฐานะเจ้าของกิจการนัน้ ๆ ซึง่
ถือเป็ นเรื่องปกติ สถาบันการเงินอื่นๆ ก็ยงั มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการ
ตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขายและโปรโมชั่นตลอดทัง้ ปี เช่นกัน
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ข้อคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์
(ทีไ่ ด้เสนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์)
(6) (ร่าง) กฎกระทรวง
การจัดทาบัญชี การจัดทาและการเปิ ดเผยงบการเงิน พ.ศ. ….
อาศัยอานาจตามความใน มาตรา 89 วรรคหนึ่ง มาตรา 89/2 (11) และ
มาตรา 105 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี ้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์
ประเภทเครดิตยูเนี่ยน ชุมนุมสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ และชุมนุมสหกรณ์
ประเภทเครดิตยูเนี่ยน

(ร่าง) กฎกระทรวงฯ 7 ฉบับที่
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ
(6) (ร่าง) กฎกระทรวง
การจัดทาบัญชี การจัดทาและการเปิ ดเผยงบการเงิน พ.ศ. ….
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง (11) และมาตรา 105
วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี ้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ท่ีจดทะเบียน
ประเภทสหกรณ์ ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ข้อ 2 การจัดทาบัญชี การจัดทาและการเปิ ดเผยงบการเงิน ให้
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ มีหน้าที่รบั ผิดชอบในการจัดทาบัญชี งบ
การเงิน และการเปิ ดเผยข้อมูล ให้เป็ นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่า
ด้วยการบัญชีของสหกรณ์

ข้อ 2 ให้สหกรณ์จดั ทาบัญชี งบการเงิน และเปิ ดเผยข้อมูลให้เป็ นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ ด้วยการบัญชีของสหกรณ์

ข้อ 3 ให้สหกรณ์เปิ ดเผยงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เพิ่มเติม นอกเหนือจาก ที่กาหนดใน ข้อ 2 ดังต่อไปนี ้
- เงินรอตรวจสอบ
- การจ่ายเงินที่ไม่มีเอกสารหลักฐาน
- เงินฝากสหกรณ์อ่ืนที่ถอนไม่ได้
- การลงทุนที่ปฏิบตั ไิ ม่เป็ นไปตามกฎหมาย
- การจ่ายเงินกูไ้ ม่เป็ นไปตามระเบียบของสหกรณ์
- ที่ดนิ แทนการชาระหนีร้ อขาย
- การซือ้ ทรัพย์สินที่มีมลู ค่าสูงโดยไม่ผา่ นมติท่ีประชุมใหญ่

ข้อ 3 ให้สหกรณ์เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจหรือ
กิจกรรมอื่นใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์

ข้อคิดเห็น (เพิม่ เติม) ของขบวนการสหกรณ์
เห็นด้วย
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ข้อคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์
(ทีไ่ ด้เสนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์)
- การจ่ายเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนล่วงหน้า
- การจัดสรรทุนสะสมเพื่อชดเชยหนีแ้ ละเงินฝากที่ไม่สามารถเรียกคืนได้
- การคานวณมูลค่าหุน้ กรณีสหกรณ์มีผลขาดทุนสะสม
- การจ่ายคืนค่าหุน้ เกินกว่ามูลค่าหุน้
ทัง้ นีใ้ ห้สหกรณ์เปิ ดเผยเนือ้ หาสาระเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดรายการ
ช่วงเวลาที่เกิดรายการ จานวนเงิน ผูเ้ กี่ยวข้อง ผูร้ บั ผิดชอบในกรณีท่ีเกิดความ
เสียหาย ฯลฯ
ข้อ 4 ข้อกาหนดอื่นใดที่อาจมีเพิ่มเติมให้เป็ นไปตามประกาศกระทรวง
กาหนด

(ร่าง) กฎกระทรวงฯ 7 ฉบับที่
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ

ข้อ 4 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์และการปฏิบัตงิ านสอบบัญชี
สหกรณ์ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบที่อธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด

ข้อคิดเห็น (เพิม่ เติม) ของขบวนการสหกรณ์
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ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี ้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

(ร่าง) กฎกระทรวงฯ 7 ฉบับที่
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ
(7) (ร่าง) กฎกระทรวง
การจัดเก็บและรายงานข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ….
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง (11) และมาตรา 105
วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี ้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ท่ีจดทะเบียน
ประเภทสหกรณ์ ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ข้อ 2 ให้สหกรณ์จดั เก็บและส่งข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ตอ่
นายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี ้
(1) งบแสดงฐานะทางการเงิน
(2) งบกาไรขาดทุน
(3) งบทดลอง
(4) รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
(5) ลูกหนีเ้ งินให้กยู้ ืมราย
(6) เจ้าหนีเ้ งินกูแ้ ละผูฝ้ ากเงิน
(7) การดารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
(8) รายงานการก่อหนี ้
(9) สถานะสภาพคล่องสุทธิ
(10) การจัดชัน้ และการกันสารอง
(11) รายงานการสอบทานหนี ้

ข้อ 2 ให้สหกรณ์จดั เก็บและรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ตอ่
นายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี ้
(1) งบแสดงฐานะทางการเงิน
(2) งบกาไรขาดทุน
(3) งบทดลอง
(4) การลงทุนในหลักทรัพย์
(5) ลูกหนีเ้ งินให้กยู้ ืมและการฝากเงิน
(6) เจ้าหนีเ้ งินกูแ้ ละผูฝ้ ากเงิน
(7) การดารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
(8) ฐานะสภาพคล่องสุทธิ
(9) รายงานการก่อหนี ้
(10) การจัดชัน้ สินทรัพย์และการกันเงินสารอง
(11) รายงานการสอบทานหนี ้

ข้อคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์
(ทีไ่ ด้เสนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์)
(7) (ร่าง) กฎกระทรวง
การจัดเก็บและรายงานข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ….
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง มาตรา 89/2 (12) และ
มาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี ้

ข้อคิดเห็น (เพิม่ เติม) ของขบวนการสหกรณ์

การรายงานข้อมูลต่อนายทะเบียนสหกรณ์หากเป็ นรายละเอียดที่มี
ผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคล สหกรณ์จะถูกสมาชิกฟ้องร้องดาเนินคดี
หรือไม่
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ข้อคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์
(ทีไ่ ด้เสนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์)

(12) รายงานอื่นตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศกาหนด

(ร่าง) กฎกระทรวงฯ 7 ฉบับที่
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ
(12) การดารงเงินกองทุน
(13) แบบรายงานคุณภาพลูกหนีเ้ งินให้กู้ยมื
(14) รายงานอื่นตามที่รฐั มนตรีประกาศกาหนด

ข้อ 3 ให้สหกรณ์รายงานข้อมูลตามรายการในข้อ 2 ตามวิธีการหลักเกณฑ์และ ข้อ 3 ให้สหกรณ์รายงานข้อมูลตามรายการในข้อ 2 ตามแบบรายงาน
วิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศกาหนด
เงื่อนไขที่นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศกาหนด
ข้อ 4 บรรดาระเบียบและคาสั่งที่ใช้บงั คับอยู่ก่อนกฎกระทรวงนีใ้ ช้บงั คับ
ข้อ 4 บรรดาระเบียบและคาสั่งที่ใช้บงั คับอยู่ก่อนกฎกระทรวงนีใ้ ช้บงั คับ ให้
ให้ยงั คงใช้บงั คับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขดั หรือแย้งกับกฎกระทรวงนี ้ จนกว่าจะมี
ยังคงบังคับใช้ตอ่ ไปได้เท่าที่ไม่ขดั หรือแย้งกับกฎกระทรวงนีจ้ นกว่าจะมีประกาศ
ประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงนีใ้ ช้บงั คับ
นายทะเบียนสหกรณ์ตามกฎกระทรวงนีใ้ ช้บงั คับ

ข้อคิดเห็น (เพิม่ เติม) ของขบวนการสหกรณ์

