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ข้อคิดเหน็ของขบวนการสหกรณ ์ 
(ทีไ่ด้เสนออธิบดกีรมส่งเสริมสหกรณ)์ 

(ร่าง) กฎกระทรวงฯ 7 ฉบับที ่
 คณะรัฐมนตรีมีมตอินุมัติหลักการ  

ข้อคิดเหน็ (เพิม่เตมิ) ของขบวนการสหกรณ ์
 

(1) (ร่าง) กฎกระทรวง 
ก าหนดขนาดของสหกรณอ์อมทรัพยแ์ละสหกรณเ์ครดติยูเน่ียน  พ.ศ. 

…. 
      อาศยัอ านาจตามความใน มาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง มาตรา 89/2 (1) และ
มาตรา 105 แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเตมิโดย
พระราชบญัญตัสิหกรณ ์(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562 รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณอ์อกกฎกระทรวงไว ้ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

    ขอ้ 1 ในกฎกระทรวงนี ้ 
    “สหกรณ”์ หมายความวา่ สหกรณป์ระเภทสหกรณอ์อมทรพัยแ์ละสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียน  
    “ชมุนมุสหกรณ”์ หมายความวา่ ชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยแ์ละชมุนมุสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียน ชมุนมุสหกรณท่ี์จดทะเบียนประเภทชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัย ์และ
ประเภทชมุนมุสหกรณเ์ครดติยเูน่ียน 

    ขอ้ 2 ใหก้ าหนดขนาดของสหกรณ ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

    (1) สหกรณข์นาดใหญ่ ไดแ้ก่ สหกรณท่ี์มีขนาดสินทรพัยต์ัง้แต่ 5,000 ลา้น
บาท ขึน้ไป และชมุนมุสหกรณ ์ 
    (2) สหกรณข์นาดเล็ก ไดแ้ก่ สหกรณท่ี์มีขนาดสินทรพัยน์อ้ยกวา่ 5,000 ลา้น
บาท  

    ขอ้ 3 ใหส้หกรณข์นาดใหญ่จดแจง้ตอ่นายทะเบียนสหกรณ ์โดยใชข้อ้มลู
สินทรพัยต์ามมาตรา 66 และมาตรา 67 แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 
2542 วรรคสาม ภายใน 30 วนั นบัจากไดร้บัการอนมุตัจิากท่ีประชมุใหญ่ของ
สหกรณ ์        

(1) (ร่าง) กฎกระทรวง 
ก าหนดขนาดของสหกรณอ์อมทรัพยแ์ละสหกรณเ์ครดติยูเน่ียน  พ.ศ. 

…. 
      อาศยัอ านาจตามความใน มาตรา 5  วรรคหนึ่ง  แหง่พระราชบญัญตัิ
สหกรณ ์พ.ศ. 2542  มาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง (1) มาตรา 105 วรรคสาม  แหง่
พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 2542   ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัติ
สหกรณ ์(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562 รฐัมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัตอ่ไปนี ้ 

    ขอ้ 1 ในกฎกระทรวงนี ้ 
    “สหกรณ”์ หมายความวา่ สหกรณท์ีจ่ดทะเบียนประเภทสหกรณ ์     
ออมทรพัยแ์ละประเภทสหกรณเ์ครดิตยเูน่ียน  
    “ชมุนมุสหกรณ”์ หมายความวา่ ชมุนมุสหกรณท่ี์จดทะเบียนประเภท
สหกรณอ์อมทรพัย ์และประเภทสหกรณเ์ครดติยเูน่ียน 

 

    ขอ้ 2 ใหก้ าหนดขนาดของสหกรณโ์ดยพิจารณาจากขอ้มลูงบการเงินของ
สหกรณปี์บญัชีลา่สดุท่ีผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นแลว้  ดงัตอ่ไปนี ้ 
    (1) สหกรณข์นาดใหญ่ หมายถึง สหกรณท่ี์มีขนาดสินทรพัยต์ัง้แต่ 5,000 
ลา้นบาท ขึน้ไป และชมุนมุสหกรณท์ุกแห่ง  
    (2) สหกรณข์นาดเล็ก หมายถึง สหกรณท่ี์มีขนาดสินทรพัยน์อ้ยกวา่ 
5,000 ลา้นบาท  
   ขอ้ 3 ใหน้ายทะเบียนสหกรณป์ระกาศรายช่ือสหกรณข์นาดใหญ่ภายใน 
90  วนั นบัแตก่ฎกระทรวงนีมี้ผลบงัคบัใช ้      

เหน็ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปตารางเปรียบเทยีบ 7 ร่าง กฎกระทรวงฯ  กบัข้อคดิเหน็ของขบวนการสหกรณ ์พร้อมข้อคดิเหน็ (เพิม่เตมิ) 
ของขบวนการสหกรณต์อ่ (ร่าง) กฎกระทรวง 7 ฉบับทีค่ณะรัฐมนตรีมีมตอินุมัตหิลักการ 
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ข้อคิดเหน็ของขบวนการสหกรณ ์ 
(ทีไ่ด้เสนออธิบดกีรมส่งเสริมสหกรณ)์ 

(ร่าง) กฎกระทรวงฯ 7 ฉบับที ่
 คณะรัฐมนตรีมีมตอินุมัติหลักการ 

ข้อคิดเหน็ (เพิม่เตมิ) ของขบวนการสหกรณ ์
 

            ใหน้ายทะเบียนสหกรณป์ระกาศรายช่ือสหกรณข์นาดใหญ่เป็นประจ า
ทกุปี ภายในวนัท่ี 1  เมษายน และใหมี้ผลเม่ือนายทะเบียนสหกรณป์ระกาศ  

            สหกรณข์นาดใหญ่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงขนาดสินทรพัยล์ดลงต ่ากวา่
ขนาดท่ีก าหนดเป็นเวลาสองปีติดตอ่กนั  ใหน้ายทะเบียนสหกรณถ์อนรายช่ือ
ออกจากประกาศ  

    ขอ้ 4 ใหน้ายทะเบียนสหกรณป์ระกาศรายช่ือสหกรณข์นาดใหญ่ตามขอ้ 2 
(1) ภายใน 30 วนั นบัจาก วนัรบัจดแจง้  

 
 
 
 
 

บทเฉพาะกาล  
    ขอ้ 5 ใหน้ายทะเบียนสหกรณป์ระกาศรายช่ือสหกรณข์นาดใหญ่ ภายใน  90 
วนันบัแตก่ฎกระทรวงนีมี้ผลบงัคบัใช ้   

 

   

 

 

   
   ข้อ 4  ภายหลังจากนายทะเบียนสหกรณป์ระกาศรายชื่อสหกรณ์
ขนาดใหญ่ตาม  ข้อ 3 แล้ว หากสหกรณข์นาดเล็กแห่งใดมีขนาด
สินทรัพยเ์ป็นไปตามข้อ 2 (1) ให้สหกรณแ์จ้งต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ภายในสามสิบวันนับจากวันทีง่บการเงนิประจ าปีได้รับอนุมัตจิากที่
ประชุมใหญ่ของสหกรณห์รือ มีการรับจดทะเบียนชุมนุมสหกรณข์ึน้
ใหม่ ให้นายทะเบียนสหกรณป์ระกาศรายชื่อเป็นสหกรณข์นาดใหญ่
ภายในสามสิบวันนับจากวันทีไ่ด้รับแจ้ง 
 

     ข้อ 5  สหกรณซ์ึ่งนายทะเบียนสหกรณไ์ด้ประกาศก าหนดให้เป็น
สหกรณข์นาดใหญ่แล้ว หากต่อมาสหกรณน้ั์นมีขนาดสินทรัพยล์ดลง
ต ่ากว่าขนาดทีก่ าหนดตามข้อ 2 (1) เป็นเวลาสามปีตดิต่อกัน สหกรณ์
น้ันอาจร้องขอต่อนายทะเบียนสหกรณเ์พือ่ขอยกเลิกการปฏิบัตติาม
หลักเกณฑส์หกรณข์นาดใหญ่ โดยแสดงเหตุผลและความจ าเป็น
ประกอบการพจิารณาของนายทะเบียนสหกรณ ์ท้ังนี ้นายทะเบียน
สหกรณอ์าจประกาศถอนชื่อออกจากสหกรณข์นาดใหญ่ก็ได้ 

 

 

 

 
 

เหน็ด้วย 
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ข้อคิดเหน็ของขบวนการสหกรณ ์ 

(ทีไ่ด้เสนออธิบดกีรมส่งเสริมสหกรณ)์ 

(ร่าง) กฎกระทรวงฯ 7 ฉบับที ่

 คณะรัฐมนตรีมีมตอินุมัติหลักการ 

ข้อคิดเหน็ (เพิม่เตมิ) ของขบวนการสหกรณ ์

 
(2) (ร่าง) กฎกระทรวง 

ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นของกรรมการและผู้จัดการ 
ของสหกรณอ์อมทรัพยแ์ละสหกรณเ์ครดติยูเน่ียน พ.ศ. …. 

 

    อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง มาตรา 89/2 (2) และ
มาตรา 105 แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเตมิโดย
พระราชบญัญตัสิหกรณ ์(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562 รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณอ์อกกฎกระทรวงไว ้ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

    ขอ้ 1 ในกฎกระทรวงนี ้ 
   “สหกรณ”์ หมายความวา่ สหกรณป์ระเภทสหกรณอ์อมทรพัยแ์ละสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียน  
   “ชมุนมุสหกรณ”์ หมายความวา่ ชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยแ์ละชมุนมุสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียน ชมุนมุสหกรณท่ี์จดทะเบียนประเภทชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัย ์และ
ประเภทชมุนมุสหกรณเ์ครดติยเูน่ียน 
  “สหกรณข์นาดเล็ก” หมายความว่า สหกรณต์ามกฎกระทรวงวา่ดว้ยการ
ก าหนดขนาดของสหกรณอ์อมทรพัยแ์ละสหกรณเ์ครดิตยเูน่ียน  
 

   “สหกรณข์นาดใหญ่” หมายความวา่ สหกรณแ์ละชมุนมุสหกรณต์าม
กฎกระทรวงก าหนดขนาด ของสหกรณอ์อมทรพัยแ์ละสหกรณเ์ครดติยเูน่ียน  
   “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ ์ 
   “กรรมการสหกรณ”์ หมายความว่า กรรมการด าเนินการสหกรณ ์ 
    

(2) (ร่าง) กฎกระทรวง 
ก าหนดคุณสมบัตแิละลักษณะต้องหา้มอื่นของกรรมการด าเนินการและ
ผู้จัดการของสหกรณอ์อมทรัพยแ์ละสหกรณเ์ครดติยูเน่ียน พ.ศ. …. 

 

     อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แหง่พระราชบญัญตัิ
สหกรณ ์พ.ศ. 2542 มาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง (2) และมาตรา 105 วรรคสาม 
แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเตมิโดย
พระราชบญัญตัสิหกรณ ์(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562 รฐัมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณอ์อกกฎกระทรวงไว ้ดงัตอ่ไปนี ้
 

   ขอ้ 1 ในกฎกระทรวงนี ้ 
   “สหกรณ”์ หมายความวา่ สหกรณท่ี์จดทะเบียนประเภทสหกรณอ์อม
ทรพัยแ์ละประเภทสหกรณเ์ครดิตยเูน่ียน  

   “ชมุนมุสหกรณ”์ หมายความวา่ ชมุนมุสหกรณท่ี์จดทะเบียนประเภท
สหกรณอ์อมทรพัยแ์ละประเภทสหกรณเ์ครดติยเูน่ียน 
 

   “สหกรณข์นาดเล็ก” หมายความว่า สหกรณข์นาดเล็กตามกฎกระทรวง
วา่ดว้ยการก าหนดขนาดของสหกรณอ์อมทรพัยแ์ละสหกรณเ์ครดิตยเูน่ียน  

   “สหกรณข์นาดใหญ่” หมายความวา่ สหกรณข์นาดใหญ่ตามกฎกระทรวง
วา่ดว้ยการก าหนดขนาดของสหกรณอ์อมทรพัยแ์ละสหกรณเ์ครดิตยเูน่ียน 

   “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ ์ 
   “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการด าเนินการสหกรณ ์ 

    

 

เหน็ด้วย 
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ข้อคิดเหน็ของขบวนการสหกรณ ์ 
(ทีไ่ด้เสนออธิบดกีรมส่งเสริมสหกรณ)์ 

(ร่าง) กฎกระทรวงฯ 7 ฉบับที ่
 คณะรัฐมนตรีมีมตอินุมัติหลักการ 

ข้อคิดเหน็ (เพิม่เตมิ) ของขบวนการสหกรณ ์
 

    “ผูใ้หบ้รกิารทางการเงิน” หมายความวา่ ผูใ้หบ้ริการทางการเงินตาม 
กฎหมายวา่ดว้ยสถาบนัการเงิน กฎหมายวา่ดว้ยบริษัทบริหารสินทรพัย ์
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กฎหมายวา่ดว้ยการ 
ประกนัภยัชีวิต กฎหมายวา่ดว้ยประกนัวินาศภยั หรือกฎหมายวา่ดว้ย             
ผูใ้หบ้รกิารทางการเงินตามกฎหมายอ่ืน 

   “ผูมี้อ  านาจในการจดัการ” หมายความวา่  
   (1) ผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการ หรือผูมี้อ านาจในการจดัการซึ่งมีต  าแหนง่ท่ีเรียกช่ือ
อย่างอ่ืนแลว้แตก่รณี  
   (2) บคุคลซึ่งผูใ้หบ้รกิารทางการเงินท าสญัญาใหมี้อ านาจในการบรหิารงาน
ทัง้หมดหรือบางสว่น หรือ  
   (3) บคุคลท่ีตามพฤติการณมี์อ านาจควบคมุหรือครอบง าผูจ้ดัการ รอง
ผูจ้ดัการ ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ พนกังานเจา้หนา้ท่ีของผูใ้หบ้รกิารทางการเงิน หรือผูมี้
อ านาจในการจดัการซึ่งมีต  าแหนง่ใหป้ฏิบตัติามค าสั่งของตนในการด าเนินงาน
ของผูใ้หบ้ริการทางการเงิน  

   ขอ้ 2 คณะกรรมการตอ้งมีองคป์ระกอบตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของ
สหกรณแ์ละชมุนมุสหกรณ ์ทัง้นี ้สหกรณข์นาดเล็กตอ้งมีกรรมการหรือท่ีปรกึษา
อยา่งนอ้ย 1 คน ท่ีมีความรูค้วามเช่ียวชาญดา้นการเงิน การบรหิารจดัการ การ
บญัชี หรือเศรษฐศาสตร ์และสหกรณข์นาดใหญ่ตอ้งมีกรรมการอยา่งนอ้ย 3 
คน ท่ีมีความรูค้วามเช่ียวชาญดา้นการเงิน การบริหารจดัการ การบญัชี หรือ
เศรษฐศาสตร ์ทัง้นี ้ใหพ้ิจารณาเลือกตัง้จากผูท่ี้มีวฒุิการศกึษาโดยตรงหรือเป็นผู้
ท่ีผา่นการอบรมตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎกระทรวงนี ้ 

 

   “ผูใ้หบ้รกิารทางการเงิน” หมายความวา่ ผู้ประกอบธุรกิจอย่างใด ๆ 
ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน กฎหมายวา่ดว้ย
บรษิัทบรหิารสินทรพัย ์กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ ตลาดหลกัทรพัย ์
กฎหมายวา่ดว้ยการประกนัชีวิต กฎหมายวา่ดว้ยการประกนัวินาศภยั 

 

“ผูมี้อ านาจในการจดัการ” หมายความวา่  
(1) ผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการ หรือผูมี้อ านาจในการจดัการซึ่งมีต  าแหนง่ท่ี
เรียกช่ืออยา่งอ่ืนของผู้ให้บริการทางการเงนิ แลว้แตก่รณี หรือ  
(2) บคุคลซึ่งผูใ้หบ้ริการทางการเงินท าสญัญาใหมี้อ านาจในการบรหิารงาน
ทัง้หมดหรือบางสว่น หรือ  
(3) บคุคลท่ีตามพฤติการณมี์อ านาจควบคมุหรือครอบง าผูจ้ดัการ รอง
ผูจ้ดัการ ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ พนกังานเจา้หนา้ท่ีของผูใ้หบ้รกิารทางการเงิน หรือผู้
มีอ  านาจในการจดัการซึ่งมีต  าแหนง่ใหป้ฏิบตัิตามค าสั่งของตนในการ
ด าเนินงานของผูใ้หบ้รกิารทางการเงิน 

   ขอ้ 2 คณะกรรมการตอ้งมีองคป์ระกอบตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของ
สหกรณแ์ละชมุนมุสหกรณ ์โดยสหกรณข์นาดเล็กตอ้งมีกรรมการอยา่งนอ้ย
หนึ่งคน และสหกรณข์นาดใหญ่ตอ้งมีกรรมการอยา่งนอ้ย สามคน ท่ีมี
คณุวฒุิการศกึษา ดา้นการเงิน การบญัชี การบริหารจดัการ เศรษฐศาสตร ์
หรือผ่านการฝึกอบรมและ มีหลักฐานการผ่านการฝึกอบรมตามข้อ 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.  วฒุิการศกึษาจะใชใ้นระดบัใด  ควรก าหนดใหช้ดัเจน 
2. ควรเปิดโอกาสคนท่ีเคยเป็นกรรมการสหกรณม์าแลว้สามารถใช้

แทนวฒุิการศกึษาได ้ 
3. ควรบญัญตัวิิธีการรบัสมคัรเพ่ือใหส้หกรณไ์ดก้รรมการท่ีมีวฒุิ

การศกึษาตรงตามจ านวนท่ีก าหนด 
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ข้อคิดเหน็ของขบวนการสหกรณ ์ 
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ข้อคิดเหน็ (เพิม่เตมิ) ของขบวนการสหกรณ ์
 

    ขอ้ 3 ใหค้ณะกรรมการพฒันาการสหกรณแ์หง่ชาตกิ าหนดหลกัสตูรให้
ความรูด้า้นการเงิน การบริหารจดัการ หรือการบญัชี เศรษฐศาสตร ์ 

 

     ใหส้นันิบาตสหกรณแ์หง่ประเทศไทย ชมุนมุสหกรณร์ะดบัประเทศ 
สถาบนัอดุมศกึษา หรือหน่วยงานของรฐัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือองคก์รท่ีมีวตัถปุระสงค์
ในการใหค้วามรูแ้ละพฒันาบคุลากรสหกรณ ์สามารถน าหลกัสตูรตามวรรค
หนึ่งมาจดัฝึกอบรม โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์
แหง่ชาต ิและใหห้นว่ยงานท่ีจดัฝึกอบรมมอบหลกัฐานการผา่นการฝึกอบรม
ตามหลกัสตูร  
     กรรมการซึ่งไดร้บัหลกัฐานตามวรรคสอง ใหถื้อวา่เป็นผูมี้ความรูค้วาม
เช่ียวชาญดา้นการเงิน การบรหิารจดัการ หรือการบญัชีตาม ขอ้ 2 ใหส้นันิบาต
สหกรณแ์หง่ประเทศไทย ชมุนมุสหกรณ ์ระดบัประเทศ สถาบนัอดุมศกึษา หรือ
หนว่ยงานของรฐัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือองคก์รท่ีมีวตัถปุระสงคใ์นการใหค้วามรูแ้ละ
พฒันาบคุลากรสหกรณแ์ลว้แตก่รณี สง่รายช่ือผูผ้า่นการฝึกอบรมในหลกัสตูร
ตามวรรคหนึ่งใหน้ายทะเบียนสหกรณภ์ายในสามสิบวนันบัแตว่นัสิน้สดุการ
ฝึกอบรม  
    ขอ้ .. ผูจ้ดัการของสหกรณข์นาดใหญ่ตอ้งไมเ่ป็นกรรมการในสหกรณน์ัน้
อยา่งนอ้ย 1 ปี และ   ผูท่ี้จะมาเป็นกรรมการของสหกรณข์นาดใหญ่ตอ้งไม่เป็น
ผูจ้ดัการในสหกรณน์ัน้มาอยา่งนอ้ย 1 ปี   
 
    ขอ้ .. กรรมการสหกรณใ์นระดบัชมุนมุสหกรณใ์หเ้ป็นไดเ้พียงชมุนมุสหกรณ์
แหง่เดียวเท่านัน้  

 

     ขอ้ 3 ใหค้ณะกรรมการพฒันาการสหกรณแ์หง่ชาตกิ าหนดหลกัสตูรการ
ฝึกอบรมดา้นการเงิน การบญัชี การบรหิารจดัการ หรือด้านอื่น ๆ ที่
คณะกรรมการพัฒนาสหกรณแ์ห่งชาตกิ าหนด แก่กรรมการและ
ผู้จัดการของสหกรณห์รือชุมนุมสหกรณ ์ 
    ใหส้นันิบาตสหกรณแ์หง่ประเทศไทย ชมุนมุสหกรณท์ี่มีฐานะเป็นชุมนุม

สหกรณร์ะดบัประเทศ สถาบนัอดุมศกึษา หรือหนว่ยงานของรฐัท่ีเก่ียวขอ้ง 
สามารถน าหลกัสตูรตามวรรคหนึ่งมาจดัฝึกอบรมแก่กรรมการและ
ผู้จัดการของสหกรณห์รือชุมนุมสหกรณไ์ด้ โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพฒันาสหกรณแ์หง่ชาติ  

 
    ให้หน่วยงานทีจั่ดฝึกอบรมตามวรรคสองมอบหลักฐานการผ่านการ
ฝึกอบรมแก่ผู้ ผ่าน การฝึกอบรมพร้อมท้ังส่งรายชื่อ ผู้ ผ่านการ
ฝึกอบรมให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นสุด 
การฝึกอบรม 

 
 
 
 

 
    ข้อ 4 ให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการยื่นหลักฐานคุณวุฒิ
การศึกษาหรือหลักฐานการผ่านการฝึกอบรมแก่สหกรณ์หรือชุมนุม
สหกรณ ์แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันทีไ่ด้รับคุณวุฒหิรือผ่าน
การฝึกอบรมดังกล่าว แล้วแต่กรณี 

เหน็ด้วย 
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   ขอ้ 4 กรรมการสหกรณแ์ละผูจ้ดัการของสหกรณข์นาดใหญ่ตอ้งไมมี่ลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามมาตรา 52แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 2542และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเตมิ และใหร้วมถึงลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัตอ่ไปนี ้ 
    (1) เคยถกูธนาคารแหง่ประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยส์  านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั หรือหนว่ยงานก ากบัดแูลผูใ้หบ้รกิารทางการเงิน สั่ง
ถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ ผูมี้อ านาจในการจดัการหรือท่ีปรกึษา 
ของผูใ้หบ้ริการทางการเงินซึ่งอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของหนว่ยงานดงักลา่ว 
เวน้แตจ่ะพน้ระยะเวลาท่ีก าหนดหา้มด ารงต าแหนง่ดงักลา่วแลว้ หรือไดร้บัการ
ยกเวน้จากหนว่ยงานก ากบัดแูลแลว้แตก่รณี  
    (2) เคยถกูธนาคารแหง่ประเทศไทยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยส์  านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบ
ธุรกิจประกนัภยั หรือหนว่ยงานก ากบัดแูลผูใ้หบ้ริการทางการเงินทัง้ในและ
ตา่งประเทศ กล่าวโทษ รอ้งทกุข ์หรือก าลงัถกูด าเนินคดีในความผิดฐานฉอ้โกง
หรือทจุริต เวน้แตป่รากฏว่าคดีถึงท่ีสดุโดยไมมี่ความผิด  
    (3) มีหรือเคยมีสว่นรว่มในการประกอบธุรกิจหรือการด าเนินกิจการใด ๆ ท่ี 
ผิดกฎหมาย หรือท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวงผูอ่ื้นหรือฉอ้โกงประชาชน  
    (4) เป็นหรือเคยเป็นบคุคลลม้ละลาย  
    (5) เป็นกรรมการสหกรณ ์ หรือผูจ้ดัการสหกรณ ์หรือท่ีปรกึษาของสหกรณ์
แหง่อ่ืน แตม่ิใหร้วมถึงการเป็นกรรมการชมุนมุสหกรณ ์    
     

   ขอ้ 5 กรรมการและผูจ้ดัการของสหกรณข์นาดใหญ่ตอ้งไมมี่ลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามมาตรา 52 แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 2542 และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเตมิ และใหร้วมถึงลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัตอ่ไปนี ้ 
   (1) เคยถกูธนาคารแหง่ประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละ ตลาดหลกัทรพัย ์หรือส านกังานคณะกรรมการก ากบัและ
สง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั ถอดถอนจากการเป็นกรรมการ 
ผูจ้ดัการ ผูมี้อ านาจในการจดัการ หรือท่ีปรกึษาของผูใ้หบ้รกิารทางการเงิน
ซึ่งอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของหนว่ยงานดงักลา่ว เวน้แตจ่ะพน้ระยะเวลาท่ี
ก าหนดหา้มด ารงต าแหนง่ดงักลา่วแลว้ หรือไดร้บัการยกเวน้จากหน่วยงาน
ก ากบัดแูลแลว้แตก่รณี  
 
 
 
 

 
   (2) มีหรือเคยมีสว่นรว่มในการประกอบธุรกิจหรือการด าเนินกิจการใด ๆ ท่ี
ผิดกฎหมาย หรือท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวงผูอ่ื้นหรือฉอ้โกงประชาชน  
   (3) เป็นหรือเคยเป็นบคุคลลม้ละลาย  
   (4) เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือที่ปรึกษาของสหกรณ์หรือชุมนุม
สหกรณแ์ห่งอื่นรวมถึงสหกรณแ์ละชุมนุมสหกรณป์ระเภทอื่น เว้นแต่
เป็นกรรมการชุมนุมสหกรณ์  ท้ังนี้ ในกรณีที่ เป็นกรรมการของ
สหกรณ์ ให้กรรมการรายดังกล่าวสามารถเป็นกรรมการของชุมนุม
สหกรณท์ีส่หกรณน้ั์นเป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินกว่าหน่ึงแห่ง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ลกัษณะตอ้งหา้มของการเป็นกรรมการและผูจ้ดัการสหกรณ ์     
ท่ีก าหนดไวว้า่หา้มเป็นท่ีปรกึษาของสหกรณห์รือชมุนมุสหกรณแ์หง่อ่ืนรวมถึง
สหกรณแ์ละชมุนมุสหกรณ ์ประเภทอ่ืน ถือเป็นการจ ากดัสิทธิในการท่ีสหกรณ์
จะไดผู้มี้ความรูค้วามสามารถความเช่ียวชาญเขา้มาชว่ยเหลือใหข้อ้คิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะแก่สหกรณ ์ ประกอบกบัต าแหนง่ท่ีปรกึษาสหกรณไ์มไ่ดเ้ป็น      
กลไกหลกัในการปฏิบตังิานหรือด าเนินนโยบายตา่งๆ ของสหกรณ ์ 
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(6) มีปัญหาในการช าระเงินตน้หรือดอกเบีย้กบัสหกรณ ์หรือผูใ้หบ้รกิารทางการ
เงิน หรือถกูจดัชัน้เป็นลกูหนีช้ัน้ต  ่ากวา่มาตรฐาน ชัน้สงสยั ชัน้สงสยัจะสญู หรือ
ชัน้สญู ในระยะเวลา 2 ปียอ้นหลงั นบัตัง้แตว่นัท่ีไดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ
หรือวนัท่ีท าสญัญาจา้งเป็นผูจ้ดัการรวมถึงในระหว่างท่ีเป็นกรรมการสหกรณ์
หรือผูจ้ดัการสหกรณ ์เวน้แตมี่เหตสุดุวิสยั 

ขอ้ 5 ใหผู้ท่ี้ไดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการสหกรณแ์ละผูท่ี้ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็น
ผูจ้ดัการในสหกรณข์นาดใหญ่ด าเนินการตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้ 
    (1) ใหผู้ท่ี้ไดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการสหกรณห์รือผูท่ี้ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็น
ผูจ้ดัการ จดัท าหนงัสือพรอ้มลงลายมือช่ือตอ่สหกรณเ์พ่ือรบัรองตนเองว่าไมมี่
ลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 52 แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 2542 และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเตมิ และลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎกระทรวงนี ้และอาจแนบเอกสาร
หลกัฐาน ท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ยก็ได ้ 
    (2) เม่ือสหกรณไ์ดร้บัเอกสารตาม (1) แลว้ ใหส้หกรณต์รวจสอบคณุสมบตัิ
ของบคุคลท่ีไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการสหกรณห์รือแตง่ตัง้เป็นผูจ้ดัการ  
 

   (5) เป็นกรรมการสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์ที่พ้นจากต าแหน่ง
ผู้จัดการสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์น้ันไม่เกินหน่ึงปี  หรือเป็น
ผู้จัดการสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์ที่พ้นจากต าแหน่งกรรมการ
สหกรณห์รือชุมนุมสหกรณน้ั์นไม่เกินหน่ึงปี แล้วแต่กรณี 

   (6) ผิดนัดช าระเงนิต้นหรือดอกเบีย้กับนิตบุิคคลที่เป็นสมาชิกตาม
กฎหมายว่าด้วย การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดติเกินกว่าเก้าสิบวัน 
ในระยะเวลาสองปี ก่อนวันทีไ่ด้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือ
วันทีท่ าสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการและในขณะทีด่ ารงต าแหน่งอยู่  
   (7) ผิดนัดช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ในระยะเวลาสองปี
ทางบัญชี ถงึวันที่ ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือวันที่ท าสัญญา
จ้างเป็นผู้จัดการ และในขณะทีด่ ารงต าแหน่งอยู่ 

 
 

 
   ขอ้ 6 ใหผู้ท่ี้ไดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการและผูท่ี้ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็น
ผูจ้ดัการในสหกรณข์นาดใหญ่ด าเนินการจดัท าหนงัสือพรอ้มลงลายมือช่ือ
ย่ืนตอ่สหกรณเ์พ่ือรบัรองตนเองวา่ไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 52 แหง่
พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ และลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามกฎกระทรวงนี ้และแนบเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง
ประกอบดว้ยภายในเจ็ดวันนับแต่วันทีไ่ด้รับเลือกตั้งหรือได้รับแต่งตั้ง  
   เม่ือสหกรณ์ได้รับเอกสารตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ด  าเนินการตรวจสอบ
คณุสมบตัิของบุคคลท่ีไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการหรือแต่งตัง้เป็นผูจ้ดัการ
ภายในเจ็ดวัน 

 
 

เหน็ด้วย 
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ข้อคิดเหน็ของขบวนการสหกรณ ์ 
(ทีไ่ด้เสนออธิบดกีรมส่งเสริมสหกรณ)์ 

(ร่าง) กฎกระทรวงฯ 7 ฉบับที ่
 คณะรัฐมนตรีมีมตอินุมัติหลักการ 

ข้อคิดเหน็ (เพิม่เตมิ) ของขบวนการสหกรณ ์
 

   ขอ้ 6 ในกรณีท่ีปรากฏตอ่สหกรณห์รือนายทะเบียนสหกรณใ์นภายหลงัวา่         
ผูท่ี้ไดร้บัการ เลือกตัง้เป็นกรรมการสหกรณห์รือแตง่ตัง้เป็นผูจ้ดัการในสหกรณ์
ขนาดใหญ่มีลกัษณะตอ้งหา้ม  
    (1) ใหส้หกรณแ์จง้เหตท่ีุเขา้ลกัษณะตอ้งหา้มใหก้รรมการสหกรณร์ายนัน้
ทราบเพ่ือหยดุปฏิบตัหินา้ท่ีและพน้จากต าแหนง่ หรือนายทะเบียนสหกรณมี์
ค าสั่งเพิกถอนมตใินการเลือกตัง้กรรมการสหกรณ ์แลว้แตก่รณี  
    (2) สหกรณมี์หนงัสือแจง้เหตใุนการเลิกจา้งผูจ้ดัการ หรือนายทะเบียน
สหกรณมี์ค าสั่งใหส้หกรณเ์ลิกจา้งผูจ้ดัการดงักลา่ว แลว้แตก่รณี  

    ขอ้ 7 กรรมการและผูจ้ดัการของสหกรณข์นาดใหญ่ท่ีด ารงต าแหนง่อยูก่่อน
วนัท่ีกฎกระทรวงฉบบันี ้มีผลใชบ้งัคบั ใหก้รรมการและผูจ้ดัการดงักลา่วยงัคง
ด ารงต าแหนง่ตอ่ไปจนกวา่จะครบวาระ  

 

 

 

 
 

    ขอ้ 8 ใหส้หกรณแ์กไ้ขขอ้บงัคบัใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวงนี ้     

   ขอ้ 7 ในกรณีท่ีปรากฏตอ่สหกรณข์นาดใหญ่ในภายหลงัวา่ผูท่ี้ไดร้บัการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการหรือแตง่ตัง้เป็นผูจ้ดัการในสหกรณข์นาดใหญ่มี
ลกัษณะตอ้งหา้ม ใหค้ณะกรรมการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
   (1) แจง้เหตท่ีุเขา้ลกัษณะตอ้งหา้มใหก้รรมการรายนัน้ทราบเพ่ือหยดุ
ปฏิบตัหินา้ท่ีและพน้จากต าแหนง่ทนัที  

 
   (2) มีหนงัสือแจง้เหตใุนการเลิกจา้งผูจ้ดัการทนัที  
 

 

  ขอ้ 8 กรรมการหรือผูจ้ดัการของสหกรณห์รือชุมนุมสหกรณท่ี์ด  ารง
ต าแหนง่อยูก่่อนวนัท่ีกฎกระทรวงนีมี้ผลใชบ้งัคบั และมีลักษณะต้องห้าม

ตามข้อ 5 (1) – (6) ใหก้รรมการหรือผูจ้ดัการดงักล่าวด ารงต าแหนง่ตอ่ไป
จนกวา่จะครบวาระหรือครบสัญญาจ้าง  
  ข้อ 9 ภายในระยะเวลาห้าปี หากสหกรณห์รือชุมนุมสหกรณใ์ดไม่มี
กรรมการทีม่ีคุณสมบัตติามทีก่ าหนดในข้อ 2 ให้สหกรณห์รือชุมนุม
สหกรณน้ั์นด าเนินการให้มีกรรมการทีม่ีคุณสมบัตเิป็นไปตามข้อ 2 
ภายใน หกเดอืน นับแต่วันทีส่หกรณห์รือชุมนุมสหกรณม์ี
คณะกรรมการชุดใหม่  
  ขอ้ 10 ใหส้หกรณแ์กไ้ขเพิ่มเตมิขอ้บงัคบัใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวงนี ้

 
 

เหน็ด้วย 
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ข้อคิดเหน็ของขบวนการสหกรณ ์ 
(ทีไ่ด้เสนออธิบดกีรมส่งเสริมสหกรณ)์ 

(ร่าง) กฎกระทรวงฯ 7 ฉบับที ่
 คณะรัฐมนตรีมีมตอินุมัติหลักการ 

ข้อคิดเหน็ (เพิม่เตมิ) ของขบวนการสหกรณ ์
 

(3) (ร่าง) กฎกระทรวง 
ก าหนดอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการด าเนินการ และ

คณะอนุกรรมการ 
ของสหกรณอ์อมทรัพยแ์ละสหกรณเ์ครดติยูเน่ียน พ.ศ. …. 

 
    อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง มาตรา 89/2 (3) และ
มาตรา 105 แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเตมิโดย
พระราชบญัญตัสิหกรณ ์(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562 รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณอ์อกกฎกระทรวงไว ้ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

    ขอ้ 1 ในกฎกระทรวงนี ้ 
   “สหกรณ”์ หมายความวา่ สหกรณแ์ละชมุนมุสหกรณ ์ประเภทสหกรณอ์อม
ทรพัยแ์ละสหกรณเ์ครดิตยเูน่ียน  
   “สหกรณข์นาดใหญ่” หมายความวา่ สหกรณแ์ละชมุนมุสหกรณต์าม
กฎกระทรวงวา่ดว้ยการก าหนดขนาดของสหกรณอ์อมทรพัยแ์ละสหกรณเ์ครดิต
ยเูน่ียน  
   “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ ์ 
   “กรรมการสหกรณ”์ หมายความว่า กรรมการด าเนินการสหกรณ ์ 
   “ผูจ้ดัการ” หมายความว่า ผูจ้ดัการสหกรณ ์ 
 

(3) (ร่าง) กฎกระทรวง 
ก าหนดอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการด าเนินการ และ

คณะอนุกรรมการ 
ของสหกรณอ์อมทรัพยแ์ละสหกรณเ์ครดติยูเน่ียน พ.ศ. …. 

 
    อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แหง่พระราชบญัญัติ
สหกรณ ์พ.ศ. 2542 มาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง (3) และมาตรา 105 วรรคสาม 
แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเตมิโดย
พระราชบญัญตัสิหกรณ ์(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562 รฐัมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณอ์อกกฎกระทรวงไว ้ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

    ขอ้ 1 ในกฎกระทรวงนี ้ 
   “สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ท่ีจดทะเบียน
ประเภทสหกรณอ์อมทรพัยแ์ละประเภทสหกรณเ์ครดิตยเูน่ียน  
   “สหกรณข์นาดใหญ่” หมายความวา่ สหกรณข์นาดใหญ่ตามกฎกระทรวง
ก าหนดขนาดของสหกรณอ์อมทรพัยแ์ละสหกรณเ์ครดิตยเูน่ียน  
 
   “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ ์ 
 
   “ผูจ้ดัการ” หมายความวา่ ผูจ้ดัการสหกรณ ์

เหน็ด้วย 
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ข้อคิดเหน็ของขบวนการสหกรณ ์ 
(ทีไ่ด้เสนออธิบดกีรมส่งเสริมสหกรณ)์ 

(ร่าง) กฎกระทรวงฯ 7 ฉบับที ่
 คณะรัฐมนตรีมีมตอินุมัติหลักการ 

ข้อคิดเหน็ (เพิม่เตมิ) ของขบวนการสหกรณ ์
 

  “ผูมี้อ  านาจในการจดัการ” หมายความวา่  
   (1) รองผูจ้ดัการ หรือผูมี้อ านาจในการจดัการซึ่งมีต  าแหนง่ท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน
แลว้แตก่รณี  
   (2) บคุคลหรือนิตบิคุคลซึ่งสหกรณท์ าสญัญาใหมี้อ านาจในการบรหิารงาน
ทัง้หมดหรือบางสว่น หรือ  
   (3) บคุคลท่ีตามพฤติการณมี์อ านาจควบคมุหรือครอบง าผูจ้ดัการ รอง
ผูจ้ดัการ ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ ์หรือผูมี้อ านาจในการจดัการซึ่งมี
ต  าแหนง่ใหป้ฏิบตัติามค าสั่งของตนในการด าเนินงานของสหกรณ ์ 
   “ท่ีปรกึษาของสหกรณ”์ หมายความวา่ บคุคลท่ีเป็นท่ีปรกึษาของสหกรณ ์รวม
ไปถึงบคุคลท่ีมีลกัษณะดงักลา่ว แตเ่รียกช่ืออยา่งอ่ืนดว้ย อยา่งไรก็ตาม ไม่
รวมถึงบคุคลท่ีรบัจา้งท างานใหแ้ก่สหกรณโ์ดยมีลกัษณะของงานท่ีใชค้วามรู้
ความสามารถพิเศษดา้นเทคนิค หรือใชค้วามช านาญเฉพาะดา้น เช่น ท่ีปรกึษา
งานบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย ท่ีปรกึษาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตน้  

   ขอ้ 2 ในการด าเนินงานของสหกรณข์นาดใหญ่นอกจากท่ีก าหนดไวต้าม
มาตรา 51 และมาตรา 51/1 แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 2542 และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเตมิ และขอ้บงัคบัของสหกรณแ์ลว้ ใหค้ณะกรรมการ มีอ านาจหนา้ท่ี 
ดงันี ้ 
   (1) ก าหนดทิศทางและเปา้หมายเชิงกลยทุธใ์นภาพรวมของสหกรณ ์รวมทัง้
พิจารณานโยบายและทิศทางการด าเนินงานของสหกรณเ์พ่ือเสนออนมุตัิตอ่ท่ี
ประชมุใหญ่รวมทัง้ก ากบัควบคมุดแูลใหฝ่้าย จดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์
ของสหกรณแ์ละสมาชิก  
 

 
 

“ผูมี้อ านาจในการจดัการ” หมายความวา่  
  (1) รองผูจ้ดัการ หรือผูมี้อ านาจในการจดัการซึ่งมีต  าแหนง่ท่ีเรียกช่ืออยา่ง
อ่ืนแลว้แตก่รณี  
  (2) บคุคลหรือนิติบคุคลซึ่งสหกรณท์ าสญัญาใหมี้อ านาจในการบรหิารงาน
ทัง้หมดหรือบางสว่น  
 
 
 
“ท่ีปรกึษาของสหกรณ”์ หมายความวา่ บคุคลท่ีเป็นท่ีปรกึษาของสหกรณ ์
รวมไปถึงบคุคลท่ีมีลกัษณะดงักลา่ว แตเ่รียกช่ืออย่างอ่ืนดว้ย ทัง้นี ้ไมร่วมถึง
บคุคลท่ีรบัจา้งท างานใหแ้ก่สหกรณโ์ดยมีลกัษณะของงานท่ีใชค้วามรู้
ความสามารถพิเศษดา้นเทคนิค หรือใชค้วามช านาญเฉพาะดา้น เช่น ท่ี
ปรกึษางานบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย ท่ีปรกึษาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตน้  
 

  ขอ้ 2 นอกจากท่ีก าหนดไวต้ามมาตรา 51 และมาตรา 51/1 แหง่
พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ และขอ้บงัคบัของ
สหกรณแ์ลว้ ใหค้ณะกรรมการของสหกรณข์นาดใหญ่มีอ านาจหนา้ท่ี ดงันี ้ 
 
(1) ก าหนดนโยบาย ทิศทาง และเปา้หมายเชิงกลยทุธใ์นภาพรวมของ
สหกรณเ์พ่ือเสนอท่ีประชมุใหญ่พิจารณาอนมุตัิ รวมทัง้ก ากบัดแูลใหฝ่้าย
จดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายดงักลา่วอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
 
 
 

เหน็ด้วย 
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ข้อคิดเหน็ของขบวนการสหกรณ ์ 
(ทีไ่ด้เสนออธิบดกีรมส่งเสริมสหกรณ)์ 

(ร่าง) กฎกระทรวงฯ 7 ฉบับที ่
 คณะรัฐมนตรีมีมตอินุมัติหลักการ 

ข้อคิดเหน็ (เพิม่เตมิ) ของขบวนการสหกรณ ์
 

  (2) จดัใหมี้บทบญัญตัเิก่ียวกบัจรยิธรรมของกรรมการ ผูจ้ดัการ ผูมี้อ านาจใน
การจดัการ ท่ีปรกึษา ของสหกรณ ์และเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ ์เพ่ือเป็นแนวทาง
ปฏิบตัภิายในองคก์ร  
   (3) ก ากบัดแูลใหส้หกรณมี์การก าหนดนโยบายกระบวนการ และการควบคมุ
ทางดา้นการบรหิารความเส่ียงประเภทตา่ง ๆ โดยอยา่งนอ้ยจะตอ้งครอบคลมุ
ถึงความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ การลงทนุ สภาพคลอ่ง และการปฏิบตักิาร ทัง้นี ้
คณะกรรมการตอ้งอนมุตันิโยบายดงักลา่ว รวมทัง้ทบทวนกลยทุธก์าร
ปฏิบตังิานจรงิ และนโยบายในเรื่องดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ  
   (4) ตดิตามการด าเนินกิจการของสหกรณ ์เพ่ือใหม้ั่นใจวา่ฝ่ายจดัการด าเนิน
กิจการตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและนโยบายของสหกรณท่ี์วางไว ้ 
   (5) ก ากบัดแูลใหเ้กิดความมั่นใจวา่ฝ่ายจดัการมีความสามารถในการจดัการ
งานของสหกรณ ์ซึ่งรวมถึงการแตง่ตัง้ผูมี้อ  านาจในการจดัการท่ีมีคณุสมบตัิ
เหมาะสม  
   (6) ก ากบัดแูลใหส้หกรณมี์ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบกิจการ
ท่ีมีประสิทธิภาพ  
   (7) ก ากบัดแูลใหฝ่้ายจดัการบอกกลา่วเรื่องท่ีส าคญัของสหกรณต์อ่
คณะกรรมการ และมีกระบวนการในการจดัสง่ขอ้มลูเพื่อใหค้ณะกรรมการไดร้บั
ขอ้มลูจากฝ่ายจดัการอยา่งเพียงพอท่ีจะท าใหส้ามารถปฏิบตัติามอ านาจ หน้าท่ี 
และความรบัผิดชอบไดอ้ย่างสมบรูณ ์ 
   (8) ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการใหส้ินเช่ือประเภทตา่ง ๆ  และการลงทนุแก่สมาชิก
และสมาชิกสมทบ  
   (9) จดัท านโยบายและแผนการลงทนุเพ่ือเสนอท่ีประชมุใหญ่ของสหกรณ์
พิจารณาอนมุตั ิ 
 
 

  (2) จดัใหมี้บทบญัญตัเิก่ียวกบัจรยิธรรมของกรรมการด าเนินการสหกรณ ์
ผูจ้ดัการ ผูมี้อ านาจในการจดัการ ท่ีปรกึษาของสหกรณแ์ละเจา้หนา้ท่ีของ
สหกรณ ์เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบตัภิายในองคก์ร  
  (3) จัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเส่ียงด้านต่าง ๆ 
ของสหกรณ ์โดยอย่างน้อยจะต้องครอบคลุมถงึความเส่ียงด้าน
สินเชื่อ การลงทุน สภาพคล่องและปฏิบัตกิาร รวมท้ังจัดให้มีการ
ทบทวน นโยบายและกระบวนการบริหารความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอ 
พร้อมท้ังรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวให้ ทีป่ระชุมใหญ่ทราบ  
 

  (4) ก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วย
สหกรณแ์ละกฎหมายอื่น ทีเ่กี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
  (5) ก ากับดูแลฝ่ายจัดการให้มีความสามารถในการจัดการงานของ
สหกรณ ์

        
  (6) จัดให้มีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบกิจการท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
(7) ก ากบัดแูลใหฝ่้ายจดัการรายงานเรื่องท่ีส าคญัของสหกรณต์อ่
คณะกรรมการอยา่งรวดเรว็ และมีกระบวนการน าเสนอขอ้มลู ขอ้เท็จจรงิ
อยา่งครบถว้น เพ่ือใหค้ณะกรรมการสามารถปฏิบตัิตามอ านาจหนา้ท่ี และ
ความรบัผิดชอบไดอ้ย่างสมบรูณ ์ 
 

 
(8) ก าหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยมื
จากสหกรณอ์ื่นและสถาบันการเงนิ และการค า้ประกันเพือ่เสนอต่อที่
ประชุมใหญ่ของสหกรณพ์ิจารณาอนุมัติ  
 

เหน็ด้วย 
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ข้อคิดเหน็ของขบวนการสหกรณ ์ 
(ทีไ่ด้เสนออธิบดกีรมส่งเสริมสหกรณ)์ 

(ร่าง) กฎกระทรวงฯ 7 ฉบับที ่
 คณะรัฐมนตรีมีมตอินุมัติหลักการ 

ข้อคิดเหน็ (เพิม่เตมิ) ของขบวนการสหกรณ ์
 

   (10) พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการหรือคณะอนกุรรมการตา่ง ๆ ตามความ
จ าเป็น และก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการหรือคณะอนกุรรมการตา่ง 
ๆ อย่างเหมาะสม  
   (11) ก ากบัดแูลใหมี้การจดัสง่ขอ้มลูและรายงานตา่ง ๆ ตามกฎกระทรวง 
กฎหมาย และค าสั่ง นายทะเบียนสหกรณท่ี์เก่ียวขอ้งภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
  
   (12) ก ากบัดแูลใหมี้กระบวนการในการจดัสง่รายงานจากผูส้อบบญัชีและ
ขอ้คิดเห็นจากฝ่ายจดัการของสหกรณต์อ่คณะกรรมการโดยไมล่า่ชา้ โดย
คณะกรรมการควรไดร้บัเอกสารดงักลา่วภายใน 3 เดือน หลงัจากวนัท่ีปิดงวด
การบญัชี ทัง้นี ้หากมีความล่าชา้เกินกว่าระยะเวลาท่ีก าหนด คณะกรรมการ
จะตอ้งขอค าชีแ้จงในเรื่องดงักลา่วจากฝ่ายจดัการ  

   ขอ้ 5 สหกรณอ์าจแตง่ตัง้คณะกรรมการเพ่ือสนบัสนนุการด าเนินการของ
สหกรณ ์โดยอยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย คณะกรรมการอ านวยการและ
คณะกรรมการเงินกู ้โดยมีองคป์ระกอบและอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีก าหนด ใน
ขอ้บงัคบัของสหกรณ ์

   ขอ้ 6 นอกจากการแตง่ตัง้คณะกรรมการตามขอ้ 5 แลว้ ใหส้หกรณข์นาดใหญ่
อาจแตง่ตัง้  คณะอนกุรรมการเพ่ือท าหนา้ท่ีรบัผิดชอบการด าเนินการเฉพาะดา้น
ซึ่งอยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย คณะอนกุรรมการบรหิารความเส่ียงและ
คณะอนกุรรมการตรวจสอบตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัหรือ ระเบียบของสหกรณ ์ 

 

   (9) พิจารณาแตง่ตัง้และก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของคณะอนกุรรมการตา่ง ๆ 
ตามความจ าเป็น  
 
   (10) ก ากบัดแูลใหมี้การจดัสง่ขอ้มลูและรายงานตา่ง ๆ ตามกฎหมายวา่
ดว้ยสหกรณแ์ละกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ขอ้ 3 ใหค้ณะกรรมการของสหกรณข์นาดใหญ่แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการ
เพ่ือท าหนา้ท่ีและรบัผิดชอบการด าเนินการเฉพาะดา้นซึ่งอยา่งนอ้ยตอ้งมี
คณะอนกุรรมการบรหิารความเส่ียง โดยมีองคป์ระกอบและอ านาจหนา้ท่ี
ตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของสหกรณ ์ 
    
 
 
 
 
 

เหน็ด้วย 
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ข้อคิดเหน็ของขบวนการสหกรณ ์ 
(ทีไ่ด้เสนออธิบดกีรมส่งเสริมสหกรณ)์ 

(ร่าง) กฎกระทรวงฯ 7 ฉบับที ่
 คณะรัฐมนตรีมีมตอินุมัติหลักการ 

ข้อคิดเหน็ (เพิม่เตมิ) ของขบวนการสหกรณ ์
 

   ขอ้ 7 สหกรณท่ี์มีสดัสว่นการลงทนุมากกวา่รอ้ยละ 20 ของทนุเรือนหุน้และทนุ
ส ารองหรือมากกวา่ 1,000 ลา้นบาท จะตอ้งจดัตัง้คณะอนกุรรมการบรหิารและ
ลงทนุ เพ่ือด าเนินการเสนอแนะคณะกรรมการในการบริหารจดัการการเงินและ
การลงทนุตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัหรือระเบียบของสหกรณ ์ 
 
 
 
 

    ขอ้ 8 ในการบรหิารงานสหกรณ ์กรรมการสหกรณมี์หนา้ท่ีปฏิบตัติาม
ขอ้ก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้ 
   (1) ปฏิบตัิตามและก ากบัดแูลสหกรณใ์หด้  าเนินการตามพระราชบญัญตัิ
สหกรณ ์พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ กฎกระทรวง และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
   
  (2) ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสตัยส์จุรติ 
รวมทัง้ตอ้งปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของสหกรณ ์และ
มตคิณะกรรมการ ตลอดจนมตท่ีิประชมุใหญ่ของสหกรณแ์ละด าเนินการตามท่ี
ผูต้รวจการสหกรณ ์นายทะเบียนสหกรณ ์หรือ 
ผูท่ี้นายทะเบียนสหกรณม์อบหมายสั่งการอย่างเครง่ครดั  
   (3) ดแูลใหมี้การจดัท าและเก็บรกัษาบญัชีและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อแสดง
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานท่ีแทจ้รงิของสหกรณ ์โดยตอ้งเปิดเผยให้
สมาชิก ประชาชน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดร้บัทราบและสามารถตรวจสอบได ้ 
   (4) ก ากบัดแูลการด าเนินกิจการของสหกรณม์ิใหมี้การขดัแยง้ของ
ผลประโยชน ์
 
 
 
 

    ขอ้ 4 สหกรณท่ี์มีสดัส่วนการลงทนุมากกวา่รอ้ยละย่ีสิบของทนุเรือนหุน้
และทนุส ารอง หรือเงินลงทนุมากกวา่หนึ่งพนัลา้นบาท ใหค้ณะกรรมการ
แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการลงทนุ เพือ่จัดท านโยบายและแผน การลงทุน
เสนอต่อคณะกรรมการและทีป่ระชุมใหญ่พจิารณาอนุมัต ิรวมท้ัง
ดูแลและจัดการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและแผนดังกล่าวท้ังนี ้
ให้คณะอนุกรรมการลงทุนมีองคป์ระกอบและอ านาจหน้าทีต่ามที่
ก าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ ์
 

   ขอ้ 5 ในการบริหารงานสหกรณ ์คณะกรรมการมีหนา้ท่ีปฏิบตัิตาม
ขอ้ก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ปฏิบตัิตามและก ากบัดแูลสหกรณใ์หด้  าเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ย
สหกรณ ์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
(2) ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสตัย์
สจุรติ รวมทัง้ตอ้งปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของ
สหกรณ ์และมตคิณะกรรมการ ตลอดจนมตท่ีิประชมุใหญ่ของสหกรณแ์ละ
ด าเนินการตามท่ีผูต้รวจการสหกรณ ์นายทะเบียนสหกรณ ์หรือผูท่ี้นาย
ทะเบียนสหกรณม์อบหมายสั่งการอย่างเครง่ครดั  
(3) ดแูลใหมี้การจดัท าและเก็บรกัษาบญัชีและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือแสดง
ฐานะการเงินและ ผลการด าเนินงานท่ีแทจ้รงิของสหกรณ ์โดยตอ้งเปิดเผย
ใหส้มาชิกไดร้บัทราบและสามารถตรวจสอบได ้

เหน็ด้วย 
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ข้อคิดเหน็ของขบวนการสหกรณ ์ 
(ทีไ่ด้เสนออธิบดกีรมส่งเสริมสหกรณ)์ 

(ร่าง) กฎกระทรวงฯ 7 ฉบับที ่
 คณะรัฐมนตรีมีมตอินุมัติหลักการ 

ข้อคิดเหน็ (เพิม่เตมิ) ของขบวนการสหกรณ ์
 

(4) (ร่าง) กฎกระทรวง  
การด ารงเงนิกองทุน ของชุมนุมสหกรณอ์อมทรัพยแ์ละชุมนุมสหกรณ์

เครดติยูเน่ียน พ.ศ. ….  
     อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง มาตรา 89/2 (6) และ
มาตรา 105 แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเตมิโดย
พระราชบญัญตัสิหกรณ ์(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562 รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณอ์อกกฎกระทรวงไว ้ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

     ขอ้ 1 ในกฎกระทรวงนี ้ 

 
 

     “ชมุนมุสหกรณ”์ หมายความวา่ ชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยแ์ละชมุนมุ
สหกรณเ์ครดิตยเูน่ียน ชมุนมุสหกรณท่ี์จดทะเบียนประเภทชมุนมุสหกรณอ์อม
ทรพัย ์และประเภทชมุนมุสหกรณเ์ครดติยเูน่ียน  
     “เงินกองทนุ” หมายความวา่ ทนุเรือนหุน้ท่ีช  าระแลว้และทนุส ารองของ
สหกรณ ์ 

     ขอ้ 2 ใหช้มุนมุสหกรณด์ ารงอตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สินทรพัยเ์ส่ียง ดงันี ้  

     เงินกองทนุของชมุนมุสหกรณ ์x 100 มากกวา่หรือเทา่กบัรอ้ยละ 15  
                   สินทรพัยเ์ส่ียง  

     ขอ้ 3 เงินกองทนุของชมุนมุสหกรณ ์ประกอบดว้ย  
     (1) รอ้ยละ 80 ของทนุเรือนหุน้ท่ีช  าระแลว้  
     (2) ทนุส ารอง  

(4) (ร่าง) กฎกระทรวง  
การด ารงเงนิกองทุน ของชุมนุมสหกรณอ์อมทรัพยแ์ละชุมนุมสหกรณ์

เครดติยูเน่ียน พ.ศ. ….  
   อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แหง่พระราชบญัญัติ
สหกรณ ์พ.ศ. 2542 มาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง (6) และมาตรา 105 แหง่
พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัิ
สหกรณ ์(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562 รฐัมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัตอ่ไปนี ้ 

   ขอ้ 1 กฎกระทรวงนีใ้หใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดหนึ่งรอ้ยแปดสิบวนันบัแต่
วนัประกาศใน ราชกิจจานเุบกษาเป็นตน้ไป  
   ขอ้ 2 ในกฎกระทรวงนี ้ 
   “ชมุนมุสหกรณ”์ หมายความวา่ ชมุนมุสหกรณท่ี์จดทะเบียนประเภท
สหกรณอ์อมทรพัยแ์ละประเภทสหกรณเ์ครดติยเูน่ียน  
 
 

 
   ขอ้ 3 ใหช้มุนมุสหกรณด์ ารงอตัราส่วนเงินกองทนุตอ่สินทรพัยไ์ม่ต ่ากว่า
ร้อยละสิบห้า  
 
 
   ขอ้ 4 เงินกองทนุของชมุนมุสหกรณ ์ประกอบดว้ย  
   (1) รอ้ยละแปดสิบของทนุเรือนหุน้ท่ีช  าระแลว้  
   (2) ทนุส ารอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. การด ารงอตัราสว่นของกองทนุควรก าหนดตอ่สินทรพัยเ์ส่ียงเทา่นัน้   
ไมใ่ชต่อ่สินทรพัยท์ัง้หมด  และอตัราในการด ารงเงินเขา้กองทนุควรใชเ้กณฑ์
มาตรฐานเดียวกบัสถาบนัการเงิน  
 

2. เงินกองทนุของชมุนมุสหกรณใ์นสว่นของทนุเรือนหุน้เป็น 100%  
เน่ืองจากชมุนมุสหกรณมี์ทนุรบัโอนหุน้เพ่ือใหส้หกรณส์มาชิกท่ีลาออกตอ้ง
ถอนหุน้จากทนุรบัโอนหุน้เท่านัน้  ดงันัน้  หุน้ของชมุนมุสหกรณใ์นทางบญัชี
จะไมล่ดลง  
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ข้อคิดเหน็ของขบวนการสหกรณ ์ 
(ทีไ่ด้เสนออธิบดกีรมส่งเสริมสหกรณ)์ 

(ร่าง) กฎกระทรวงฯ 7 ฉบับที ่
 คณะรัฐมนตรีมีมตอินุมัติหลักการ 

ข้อคิดเหน็ (เพิม่เตมิ) ของขบวนการสหกรณ ์
 

    ขอ้ 4 ในการด ารงเงินกองทนุเป็นอตัราสว่นกบัสินทรพัยเ์ส่ียง ตามขอ้ 2 ให้
ชมุนมุสหกรณป์ฏิบตัติามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 
     (1) การค านวณเงินกองทนุ ใหน้  ารายการทนุเรือนหุน้ท่ีช  าระแลว้ ตามขอ้ 3 (1) 
รวมกบัทนุส ารองตามขอ้ 3 (2) หากในกรณีท่ีชมุนมุสหกรณมี์ผลขาดทนุสะสม
และผลขาดทนุระหวา่งงวดใหน้ ามาหกั ออกดว้ย 
      (2) การค านวณสินทรพัยเ์ส่ียง ใหห้มายถึงสินทรพัย ์.......................... ทกุ
รายการในงบการเงิน โดยใชม้ลูคา่ตามบญัชี ณ วนัท่ีรายงาน หกัเงินส ารองท่ีได้
กนัไวส้  าหรบัสินทรพัยน์ัน้   

    ขอ้ 5 ในการด ารงเงินกองทนุเป็นอตัราสว่นกบัสินทรพัยต์ามขอ้ 3 ให้
ชมุนมุสหกรณป์ฏิบตัติามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 
    (1) การค านวณเงินกองทนุ ใหน้  ารายการทนุเรือนหุน้ท่ีช  าระแลว้ ตามขอ้ 
4 (1) รวมกบัทนุส ารองตามขอ้ 4 (2) หากในกรณีท่ีชมุนมุสหกรณมี์ผล
ขาดทนุสะสมและผลขาดทนุระหวา่งงวดใหน้ ามาหกัออกดว้ย  
    (2) การค านวณสินทรพัย ์ใหห้มายถึงสินทรพัยท์กุรายการในงบการเงิน 
โดยใชม้ลูคา่ตามบญัชี ณ วนัท่ีรายงาน หกัเงินส ารองท่ีไดก้นัไวส้  าหรบั
สินทรพัยน์ัน้  
    ข้อ 6 ชุมนุมสหกรณใ์ดทีด่ ารงเงินกองทุนไม่เป็นไปตาม
กฎกระทรวงนี ้ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี ้ภายในสามปี 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. การด ารงเงินกองทนุของชมุนมุสหกรณท่ี์ไมเ่ป็นไปตามก าหนดควร 
ขยายเวลาออกไปเป็นภายใน 5 ปี  
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ข้อคิดเหน็ของขบวนการสหกรณ ์ 
(ทีไ่ด้เสนออธิบดกีรมส่งเสริมสหกรณ)์ 

(ร่าง) กฎกระทรวงฯ 7 ฉบับที ่
 คณะรัฐมนตรีมีมตอินุมัติหลักการ 

ข้อคิดเหน็ (เพิม่เตมิ) ของขบวนการสหกรณ ์
 

(5) (ร่าง) กฎกระทรวง  
ธรรมาภบิาลของสหกรณอ์อมทรัพยแ์ละสหกรณเ์ครดติยูเน่ียน พ.ศ.   

….  
     อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง มาตรา 89/2 (9) และ
มาตรา 105 แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเตมิโดย
พระราชบญัญตัสิหกรณ ์(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562 รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณอ์อกกฎกระทรวงไว ้ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

     ขอ้ 1 ในกฎกระทรวงนี ้ 
     “สหกรณ”์ หมายความว่า สหกรณป์ระเภทสหกรณอ์อมทรพัยแ์ละสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียนชมุนมุสหกรณป์ระเภทสหกรณอ์อมทรพัยแ์ละสหกรณเ์ครดติยู
เน่ียน  
     “สหกรณข์นาดใหญ่” หมายความวา่ สหกรณแ์ละชมุนมุสหกรณต์าม
กฎกระทรวงก าหนดขนาด ของสหกรณอ์อมทรพัยแ์ละสหกรณเ์ครดติยเูน่ียน  
     “สหกรณข์นาดเล็ก”หมายความวา่ สหกรณข์นาดเล็กตามกฎกระทรวง
ก าหนดขนาดของสหกรณ ์ออมทรพัยแ์ละสหกรณเ์ครดติยเูน่ียน  
     “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ ์ 
     “กรรมการสหกรณ”์ หมายความวา่ กรรมการด าเนินการสหกรณ ์ 
     “ผูจ้ดัการ” หมายความว่า ผูจ้ดัการสหกรณ ์ 
     “ท่ีปรกึษาของสหกรณ”์ หมายความวา่ บคุคลท่ีเป็นท่ีปรกึษาของสหกรณ ์
รวมไปถึงบคุคลท่ีมีลกัษณะดงักลา่ว แตเ่รียกช่ืออย่างอ่ืนดว้ย อย่างไรก็ตาม ไม่
รวมถึงบคุคลท่ีรบัจา้งท างานใหแ้ก่สหกรณโ์ดยมีลกัษณะของงาน ท่ีใชค้วามรู้
ความสามารถพิเศษดา้นเทคนิค หรือใชค้วามช านาญเฉพาะดา้น เช่น ท่ีปรกึษา
งานบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย ท่ีปรกึษาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตน้  

(5) (ร่าง) กฎกระทรวง  
ธรรมาภบิาลของสหกรณอ์อมทรัพยแ์ละสหกรณเ์ครดติยูเน่ียน พ.ศ. 

.... 
    อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แหง่พระราชบญัญัติ
สหกรณ ์พ.ศ. 2542 มาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง (9) และมาตรา 105 วรรคสาม 
แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเตมิโดย
พระราชบญัญตัสิหกรณ ์(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562 รฐัมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณอ์อกกฎกระทรวงไว ้ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

   ขอ้ 1 ในกฎกระทรวงนี ้ 
  “สหกรณ”์ หมายความว่า สหกรณแ์ละชมุนมุสหกรณท่ี์จดทะเบียนประเภท
สหกรณ ์ออมทรพัยแ์ละประเภทสหกรณเ์ครดติยเูน่ียน  
 

  “สหกรณข์นาดใหญ่” หมายความวา่ สหกรณข์นาดใหญ่ตามกฎกระทรวง
วา่ดว้ยการก าหนดขนาดของสหกรณอ์อมทรพัยแ์ละสหกรณเ์ครดิตยเูน่ียน  
  “สหกรณข์นาดเล็ก”หมายความวา่ สหกรณข์นาดเล็กตามกฎกระทรวงวา่
ดว้ยการก าหนดขนาดของสหกรณอ์อมทรพัยแ์ละสหกรณเ์ครดิตยเูน่ียน  
  “คณะกรรมการ” หมายความวา่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ ์ 
  “กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการด าเนินการสหกรณ ์
  “ผูจ้ดัการ” หมายความวา่ ผูจ้ดัการสหกรณ ์ 
  “ท่ีปรกึษาของสหกรณ”์ หมายความวา่ บคุคลท่ีเป็นท่ีปรกึษาของสหกรณ ์
รวมไปถึงบคุคลท่ีมีลกัษณะดงักลา่ว แตเ่รียกช่ืออย่างอ่ืนดว้ย ทัง้นี ้ไมร่วมถึง
บคุคลท่ีรบัจา้งท างานใหแ้ก่สหกรณโ์ดยมีลกัษณะของงานท่ีใชค้วามรู้
ความสามารถพิเศษดา้นเทคนิค หรือใชค้วามช านาญเฉพาะดา้น เช่น ท่ี
ปรกึษางานบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย ท่ีปรกึษาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตน้ 

เหน็ด้วย 
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ข้อคิดเหน็ของขบวนการสหกรณ ์ 
(ทีไ่ด้เสนออธิบดกีรมส่งเสริมสหกรณ)์ 

(ร่าง) กฎกระทรวงฯ 7 ฉบับที ่
 คณะรัฐมนตรีมีมตอินุมัติหลักการ 

ข้อคิดเหน็ (เพิม่เตมิ) ของขบวนการสหกรณ ์
 

   “บริษัท” หมายความวา่ บริษัทจ ากดั บรษิัทมหาชนจ ากดั หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
หา้งหุน้สว่นสามญันิติบคุคล หรือนิตบิคุคลอ่ืน  
     “บรษิัทแม”่ หมายความว่า บริษัทท่ีมีอ านาจควบคมุกิจการของบรษิัทอ่ืนไม่
วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ 
     (1) มีหุน้ในบรษิัทหนึ่งเกินกวา่รอ้ยละหา้สิบของหุน้ท่ีจ  าหนา่ยไดแ้ลว้ 
ทัง้หมด  
     (2) มีอ านาจควบคมุคะแนนเสียงสว่นใหญ่ในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัท
หนึ่ง  
     (3) มีอ านาจควบคมุการแตง่ตัง้หรือถอดถอนผูมี้อ านาจในการจดัการหรือ
กรรมการตัง้แตก่ึ่งหนึ่งของกรรมการทัง้หมดในบริษัทหนึ่ง หรือ  
     (4) มีอ านาจควบคมุกิจการในลกัษณะอ่ืนใดตามหลกัเกณฑท่ี์               
นายทะเบียนสหกรณป์ระกาศก าหนด การมีหุน้ในบริษัทหนึ่งตัง้แตร่อ้ยละย่ีสิบ
ขึน้ไปของหุน้ท่ีจ  าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดไมว่า่โดยทางตรงหรือทางออ้ม ให้
สนันิษฐานไวก้่อนว่ามีอ านาจควบคมุกิจการ เวน้แตจ่ะพิสจูนไ์ดว้า่มิไดมี้    
อ านาจควบคมุกิจการ  
      “บรษิัทลกู” หมายความวา่  
     (1) บรษิัทท่ีมีบริษัทอ่ืนเป็นบรษิัทแม่ หรือ  
     (2) บรษิัทลกูของบรษิัทตาม (1) ตอ่ไปทกุทอด  
     “บรษิัทรว่ม” หมายความวา่ บริษัทลกูท่ีมีบรษิัทแมร่ว่มกนั  
 

 เหน็ด้วย 
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   “ผูมี้อ  านาจในการจดัการ” หมายความวา่  
     (1) รองผูจ้ดัการ หรือผูมี้อ านาจในการจดัการซึ่งมีต  าแหนง่ท่ีเรียกช่ืออยา่ง 
อ่ืนแลว้แตก่รณี  
     (2) บคุคลหรือนิติบคุคลซึ่งสหกรณท์ าสญัญาใหมี้อ านาจในการบรหิารงาน
ทัง้หมดหรือบางสว่น หรือ  
     (3) บคุคลท่ีตามพฤตกิารณมี์อ านาจควบคมุหรือครอบง าผูจ้ดัการ รอง
ผูจ้ดัการ ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ พนกังานเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ ์หรือผูมี้อ านาจในการ
จดัการซึ่งมีต  าแหนง่ใหป้ฏิบตัติามค าสั่งของตนในการด าเนินงานของสหกรณ ์ 
 
    “ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง” หมายความวา่ บคุคลท่ีมีความสมัพนัธก์บัอีกบคุคลหนึ่งใน
ลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ 
     (1) เป็นคูส่มรส  
     (2) เป็นบตุรหรือบตุรบญุธรรมท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ  
     (3) เป็นบรษิัทท่ีบคุคลนัน้หรือบคุคลตาม (1) หรือ (2) มีอ านาจในการ         
จดัการ  
     (4) เป็นบรษิัทท่ีบคุคลนัน้หรือบคุคลตาม (1) หรือ (2) มีอ านาจควบคมุ
คะแนนเสียงสว่นใหญ่ ในท่ีประชมุผูถื้อหุน้  
     (5) เป็นบรษิัทท่ีบคุคลนัน้หรือบคุคลตาม (1) หรือ (2) มีอ านาจควบคมุการ
แตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการ  
     (6) เป็นบรษิัทลกูของบริษัทตาม (3) หรือ (4) หรือ (5)  
     (7) เป็นบรษิัทรว่มของบริษัทตาม (3) หรือ (4) หรือ (5)  
     (8) เป็นตวัการ ตวัแทน หรือ  
 
 
 

   “ผูมี้อ  านาจในการจดัการ” หมายความวา่  
   (1) รองผูจ้ดัการ หรือผูมี้อ านาจในการจดัการซึ่งมีต  าแหนง่ท่ีเรียกช่ืออย่าง
อ่ืนแลว้แตก่รณี  
   (2) บคุคลหรือนิติบคุคลซึ่งสหกรณท์ าสญัญาใหมี้อ านาจในการ
บรหิารงานทัง้หมดหรือบางสว่น  
   (3) บคุคลท่ีตามพฤติการณมี์อ านาจควบคมุหรือครอบง าผูจ้ดัการ รอง
ผูจ้ดัการ เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ ์หรือผูมี้อ านาจในการจดัการซึ่งมีต  าแหนง่ให้
ปฏิบตัิตามค าสั่งของตนในการด าเนินงานของสหกรณ ์ 
 

   “ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง” หมายความวา่ บคุคลท่ีมีความสมัพนัธก์บัอีกบคุคลหนึ่งใน
ลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ 
   (1) เป็นคูส่มรส  
   (2) เป็นบตุรหรือบตุรบญุธรรมท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ  
   (3) เป็นนิตบุิคคลท่ีบคุคลนัน้หรือบคุคลตาม (1) หรือ (2) มีอ านาจในการ
จดัการหรือควบคมุ  
    

เหน็ด้วย 
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     (9) บคุคลอ่ืนท่ีมีลกัษณะตามท่ีกรมสง่เสรมิสหกรณธ์นาคารแหง่ประเทศ
ไทยประกาศก าหนด  
ในกรณีท่ีบคุคลใดถือหุน้ในบรษิัทใดตัง้แตร่อ้ยละย่ีสิบขึน้ไปของหุน้ท่ีจ  าหนา่ย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดไมว่า่โดยทางตรงหรือทางออ้ม ใหส้นันิษฐานไวก้่อนวา่บรษิัทนัน้
เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว เวน้แตจ่ะพิสจูนไ์ดว้่ามิไดเ้ป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  
 

ส่วนที ่1  
การเปิดเผยข้อมูลต่อทีป่ระชุมใหญ่  

     ขอ้ 2 ในการประชมุใหญ่ นอกเหนือจากเรื่องท่ีแจง้ใหท่ี้ประชมุใหญ่ทราบ
เป็นปกตแิลว้ สหกรณต์อ้งแจง้ใหท่ี้ประชมุใหญ่ทราบ ในเรื่องดงัตอ่ไปนี ้ 
     (1) ผลประโยชนค์า่ตอบแทน สวสัดกิาร และผลตอบแทนอ่ืนท่ีกรรมการ
ไดร้บัจากสหกรณ ์ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา โดยใหส้หกรณแ์จง้หรือแสดงเป็น
รายบคุคล  
 
     (2) ผลประโยชน ์คา่ตอบแทน สวสัดกิาร และผลตอบแทนอ่ืนท่ีผูจ้ดัการของ
สหกรณ ์ผูมี้อ านาจในการจดัการ หรือท่ีปรกึษาของสหกรณ ์ไดร้บัจากสหกรณ์
ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมาโดยสหกรณจ์ะแสดง เป็นยอดรวมตามประเภทของ
ต าแหนง่ก็ได ้ 
     (3) ขอ้มลูการกลา่วโทษ ถกูกลา่วโทษ การถกูด าเนินคดี การถกูรอ้งเรียน 
และการถกูเปรียบเทียบปรบัของสหกรณห์รือชมุนมุสหกรณใ์นรอบปีบญัชีท่ีผา่น
มา พรอ้มทัง้จดัท าแผนหรือแนวทางการ ปอ้งกนัไมใ่หถ้กูกลา่วโทษ ถกู
ด าเนินคดี ถกูรอ้งเรียน และถกูเปรียบเทียบปรบัในเรื่องดงักลา่วอีก  
 

   (4) บคุคลอ่ืนท่ีมีลกัษณะตามท่ีนายทะเบียนสหกรณป์ระกาศก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที ่1  
การเปิดเผยข้อมูลต่อทีป่ระชุมใหญ่  

    ขอ้ 2 ในการประชมุใหญ่ นอกเหนือจากเรื่องท่ีแจง้ใหท่ี้ประชมุใหญ่ทราบ
เป็นปกตแิลว้สหกรณต์อ้งแจง้ใหท่ี้ประชมุใหญ่ทราบ ในเรื่องดงัตอ่ไปนี ้ 
    (1) ผลประโยชนค์า่ตอบแทน สวสัดกิาร และผลตอบแทนอ่ืนท่ีกรรมการ 
ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ และทีป่รึกษาของสหกรณไ์ดร้บัจาก
สหกรณใ์นรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา โดยใหส้หกรณแ์จง้ในรายงานประจ าปีเป็น
รายบคุคล  
 
 
 
 

    (2) ขอ้มลูการถกูรอ้งทกุขก์ลา่วโทษ การถกูด าเนินคดี การถกูรอ้งเรียน 
และถกูลงโทษ ของสหกรณใ์นรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา พรอ้มทัง้แผนหรือแนว
ทางการปอ้งกนัไมใ่หถ้กูรอ้งทกุขก์ลา่วโทษ ถกูด าเนินคดี ถกูรอ้งเรียน และ
ถกูลงโทษปรบั ในเรื่องดงักล่าวอีก  
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ต าแหนง่ผูจ้ดัการไม่ควรเปิดเผยเรื่องผลประโยชน ์คา่ตอบแทน  
เน่ืองจากสถานะเป็นพนกังานประจ า มีรายไดส้ว่นใหญ่เป็นเงินเดือนซึ่งไมม่าก
เหมือนกบักรรมการผูจ้ดัการของบรษิัทเอกชนขนาดใหญ่  
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    (4) ขอ้มลูการจดัสวสัดกิารใหแ้ก่สมาชิก  
    (5) รายการอ่ืนท่ีท่ีประชมุใหญ่ของสหกรณมี์มตใิหเ้ปิดเผยแก่สมาชิก  
 
    (6) รายการอ่ืนตามท่ีนายทะเบียนสหกรณป์ระกาศก าหนด  

ส่วนที ่2  
การแสดงรายการย่อสินทรัพยแ์ละหนีสิ้น  

    ขอ้ 3 ใหส้หกรณจ์ดัท ารายการย่อแสดงสินทรพัยแ์ละหนีส้ินใหค้รบถว้น
ถกูตอ้งตามความเป็นจรงิ เป็นประจ าทกุเดือนตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีกรมตรวจบญัชีสหกรณป์ระกาศก าหนด  

 
 

    ใหส้หกรณเ์ปิดเผยรายการยอ่แสดงสินทรพัยแ์ละหนีส้ินซึ่งไดจ้ดัท าตามวรรค
หนึ่งไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ส านกังานใหญ่ และส านกังานสาขาของสหกรณน์ัน้ทกุ
แหง่ เป็นประจ าทกุเดือน ทัง้นี ้หากสหกรณใ์ดมีเว็บไซตข์องตนเองใหส้หกรณน์ัน้
เปิดเผยรายการย่อแสดงสินทรพัยแ์ละหนีส้ินในเว็บไซตข์องสหกรณน์ัน้ดว้ย   
    ใหส้หกรณจ์ดัสง่รายการย่อแสดงสินทรพัยแ์ละหนีส้ินตามวรรคหนึ่งใหแ้ก่กรม
ตรวจบญัชีสหกรณผ์า่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระยะเวลาท่ีกรมตรวจ
บญัชีสหกรณป์ระกาศก าหนด ทัง้นี ้ใหส้หกรณจ์ดัสง่รายการดงักล่าวตอ่นาย
ทะเบียนสหกรณด์ว้ย  
    สหกรณใ์ดไมอ่าจจดัสง่รายการย่อแสดงสินทรพัยแ์ละหนีส้ินแก่กรมตรวจ
บญัชีสหกรณผ์า่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามวรรคสามไดเ้น่ืองจากมี
ขอ้จ ากดัดา้นเทคโนโลยีหรือบคุลากร กรมตรวจบญัชีสหกรณอ์าจก าหนดให้
สหกรณน์ัน้จดัสง่ดว้ยวิธีอ่ืนใดก็ได ้ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ี 
กรมตรวจบญัชีสหกรณป์ระกาศก าหนด  

 
   (3) รายการอ่ืนท่ีคณะกรรมการหรือท่ีประชมุใหญ่ มีมตใิหเ้ปิดเผยแก่
สมาชิก  

    (4) รายการอื่นตามท่ีนายทะเบียนสหกรณป์ระกาศก าหนด 

ส่วนที ่2  
การแสดงรายการย่อสินทรัพยแ์ละหนีสิ้น  

   ขอ้ 3 ใหส้หกรณจ์ดัท ารายการย่อแสดงสินทรพัยแ์ละหนีส้ินตาม
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกรมตรวจบญัชีสหกรณป์ระกาศก าหนด  
   ในการจัดท ารายการย่อแสดงสินทรัพยแ์ละหนีสิ้นตามวรรคหน่ึง 
ให้สหกรณข์นาดเล็กจัดท า อย่างน้อยทุกหกเดอืน และสหกรณข์นาด
ใหญ่จัดท าทุกเดอืน  
 

   ใหส้หกรณเ์ปิดเผยรายการยอ่แสดงสินทรพัยแ์ละหนีส้ินซึ่งไดจ้ดัท าตาม
วรรคหนึ่ง ประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ส านกังานใหญ่ และส านกังานสาขา
ของสหกรณน์ัน้ทกุแหง่ ทัง้นี ้หากสหกรณใ์ดมีเว็บไซตใ์หส้หกรณน์ัน้เปิดเผย
ในเว็บไซตข์องสหกรณน์ัน้ดว้ย 

    ขอ้ 4 ใหส้หกรณจ์ดัสง่รายการย่อแสดงสินทรพัยแ์ละหนีส้ินตาม ขอ้ 3 
ใหแ้ก่กรมตรวจบญัชีสหกรณผ์า่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
ระยะเวลาท่ีกรมตรวจบญัชีสหกรณป์ระกาศก าหนด ทัง้นี ้ใหส้หกรณจ์ดัสง่
รายการดงักลา่วตอ่นายทะเบียนสหกรณด์ว้ย  
   สหกรณใ์ดไมอ่าจจดัสง่รายการย่อแสดงสินทรพัยแ์ละหนีส้ินแก่กรมตรวจ
บญัชีสหกรณต์าม วรรคหนึ่ง เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัดา้นเทคโนโลยีหรือ
บคุลากร กรมตรวจบญัชีสหกรณอ์าจก าหนดใหส้หกรณน์ัน้จดัสง่ดว้ยวิธีอ่ืน
ใดก็ได ้ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์
ประกาศก าหนด 

เหน็ด้วย 
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ข้อคิดเหน็ของขบวนการสหกรณ ์ 
(ทีไ่ด้เสนออธิบดกีรมส่งเสริมสหกรณ)์ 

(ร่าง) กฎกระทรวงฯ 7 ฉบับที ่
 คณะรัฐมนตรีมีมตอินุมัติหลักการ 

ข้อคิดเหน็ (เพิม่เตมิ) ของขบวนการสหกรณ ์
 

   ขอ้ 4 ในการปรบัปรุงขอ้มลูในรายการย่อแสดงสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน ให้
สหกรณด์ าเนินการ ดงันี ้ 
    (1) ในกรณีท่ีมีเหตจุ  าเป็นและสมควร ซึ่งท าใหส้หกรณต์อ้งมีการปรบัปรุง
รายการยอ่แสดงสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน หลงัจากท่ีไดมี้การเปิดเผยตามขอ้ 3 หรือ
ไดจ้ดัสง่ตามขอ้ 4 แลว้ ใหส้หกรณเ์ผยแพรร่ายการยอ่แสดงสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน
ของสหกรณซ์ึ่งไดป้รบัปรุงแลว้ตามขอ้ 3 และจดัสง่ใหก้รมตรวจบญัชีสหกรณ์
ตามขอ้ 4 อีกครัง้ โดยใหร้ะบขุอ้ความ “ฉบบัปรบัปรุง” ไวต้รงกลางดา้นบนสดุ
ของรายการย่อฉบบัปรบัปรุงดว้ย  
    (2) ในกรณีท่ีขอ้มลูในรายการย่อแสดงสินทรพัยแ์ละหนีส้ินยงัไมไ่ดผ้า่นการ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ใหส้หกรณร์ะบขุอ้ความวา่ “รายการย่อ
แสดงสินทรพัยแ์ละหนีส้ินนีไ้มไ่ดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต” 
ในรายการย่อแสดงสินทรพัยแ์ละหนีส้ินนีด้ว้ย  
 

ส่วนที ่3  
การป้องกันการขัดกันของผลประโยชน ์ 

    ขอ้ 5 ในการด าเนินงานสหกรณ ์คณะกรรมการสหกรณจ์ะตอ้งถือปฏิบตั ิ
ดงัตอ่ไปนี ้ 
    (1) ใหส้ินเช่ือหรือท าธุรกรรมกบับคุคลหรือนิติบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ 
ผูจ้ดัการ ผูมี้อ านาจใน  การจดัการ ท่ีปรกึษาของสหกรณ ์หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
บคุคลดงักล่าวได ้แตจ่ะเกินกวา่ท่ีนายทะเบียนสหกรณก์ าหนดมิได ้เวน้31แต3่1
ไดร้บัอนญุาตจากนายทะเบียนสหกรณ ์ 
 

   ขอ้ 5 ในการปรบัปรุงขอ้มลูในรายการย่อแสดงสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน ให้
สหกรณด์ าเนินการ ดงันี ้ 
   (1) ในกรณีท่ีมีเหตจุ  าเป็นและสมควร ซึ่งท าใหส้หกรณต์อ้งมีการปรบัปรุง
รายการยอ่แสดงสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน หลงัจากท่ีไดมี้การเปิดเผยตามขอ้ 3 
หรือไดจ้ดัสง่ตามขอ้ 4 แลว้ ใหส้หกรณเ์ผยแพรร่ายการยอ่แสดงสินทรพัย์
และหนีส้ินของสหกรณซ์ึ่งไดป้รบัปรุงแลว้และจดัสง่ใหก้รมตรวจบญัชี
สหกรณ ์โดยระบขุอ้ความ “ฉบบัปรบัปรุง” ไวต้รงกลางดา้นบนสดุของ
รายการยอ่ฉบบัปรบัปรุงดว้ย 

   (2) ในกรณีท่ีขอ้มลูในรายการย่อแสดงสินทรพัยแ์ละหนีส้ินยงัไมไ่ดผ้า่น
การตรวจสอบโดย ผูส้อบบญัชีสหกรณ ์ใหส้หกรณร์ะบขุอ้ความวา่ “รายการ
ยอ่แสดงสินทรพัยแ์ละหนีส้ินนีไ้มไ่ดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี
สหกรณ”์ ในรายการย่อแสดงสินทรพัยแ์ละหนีส้ินนีด้ว้ย 

 
 

ส่วนที ่3  
การป้องกันการขัดกันของผลประโยชน ์ 

    ขอ้ 6 ในการด าเนินงานสหกรณ ์คณะกรรมการสหกรณจ์ะตอ้งถือปฏิบตัิ 
ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) การให้สินเชื่อหรือให้กู้กับกรรมการทีเ่ป็นสมาชิก ต้องไม่มีเงือ่นไข
หรือข้อก าหนดพเิศษและต้องไม่มีลักษณะทีเ่ป็นการเอือ้ประโยชน์
ให้แก่บุคคลดังกล่าวมากกว่าการให้สินเชื่อหรือให้เงินกู้กับสมาชิกอื่น 

เหน็ด้วย 
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ข้อคิดเหน็ของขบวนการสหกรณ ์ 
(ทีไ่ด้เสนออธิบดกีรมส่งเสริมสหกรณ)์ 

(ร่าง) กฎกระทรวงฯ 7 ฉบับที ่
 คณะรัฐมนตรีมีมตอินุมัติหลักการ 

ข้อคิดเหน็ (เพิม่เตมิ) ของขบวนการสหกรณ ์
 

    
 
 
 
(2) ไมจ่า่ยเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืน หรือผลประโยชนอ่ื์นใดแก่กรรมการ ผูจ้ดัการ ผูมี้
อ านาจ ในการจดัการ ท่ีปรกึษาของสหกรณห์รือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว 
เป็นคา่ตอบแทนส าหรบัหรือเน่ืองจากการกระท าหรือการประกอบธุรกิจใด ๆ 
ของสหกรณน์ัน้ ซึ่งมิใชบ่  าเหน็จ เงินเดือน รางวลั และเงินเพิ่มอยา่งอ่ืนบรรดาท่ี
พงึจา่ยตามปกต ิ 
    (3) ไมข่าย ให ้หรือใหเ้ชา่ทรพัยส์ินใด ๆ แก่กรรมการ ผูจ้ดัการ ผูมี้อ านาจใน
การจดัการ ท่ีปรกึษาของสหกรณ ์หรือผูซ้ึ่งมีต  าแหนง่เทียบเทา่ท่ีเรียกช่ืออยา่ง
อ่ืน หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว หรือรบัซือ้ หรือเช่าทรพัยส์ินใด ๆ จาก
บคุคลดงักล่าวมีมลูคา่รวมกนัสงูกวา่ท่ีนายทะเบียนสหกรณก์ าหนด เวน้แตจ่ะ
ไดร้บัความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ์ 

 
 
    (4) การพิจารณาสินเช่ือของสหกรณ ์หา้มมิใหก้รรมการท่ีมีสว่นเก่ียวขอ้งกบั
สมาชิกซึ่งขอสินเช่ือรว่มพิจารณาใหส้ินเช่ือดงักลา่ว  
 

   (2) การท าธุรกรรมกับกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ 
ทีป่รึกษาของสหกรณ ์หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องไม่มี
เงือ่นไขหรือข้อก าหนดพเิศษและต้องไม่มีลักษณะที่เป็นการเอือ้
ประโยชนใ์ห้แก่บุคคลดังกล่าว  
 

   (3) ไมจ่า่ยเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืน หรือผลประโยชนอ่ื์นใดแก่กรรมการ 
ผูจ้ดัการ ผูมี้อ านาจในการจดัการ ท่ีปรกึษาของสหกรณ ์หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
บคุคลดงักล่าว เป็นคา่ตอบแทน ซึ่งมิใชบ่  าเหน็จ เงินเดือน รางวลั และเงิน
เพิ่มอยา่งอ่ืนบรรดาท่ีพงึจา่ยตามปกติ  

 
   (4) การขาย ให้ หรือให้เช่าทรัพยส์ินใด ๆ แก่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้
มีอ านาจในการจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ ์หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว และการรับซือ้ หรือเช่าทรัพยส์ินใด ๆ จากบุคคล
ดังกล่าวหรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวต้องเป็นการด าเนินการ
ตามมูลค่าของทรัพยสิ์นน้ัน โดยถอืเอาราคาตามบัญชีของทรัพยส์ิน
ของสหกรณน้ั์นหรือราคาตลาด (Fair value) ตามมาตรฐานการบัญชี
ของทรัพยสิ์นน้ัน แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า โดยสหกรณต์้องเสนอ
การด าเนินการดังกล่าวให้ทีป่ระชุมใหญ่สหกรณเ์หน็ชอบ  
   (5) การพิจารณาใหส้ินเช่ือหรือใหเ้งินกูข้องสหกรณ ์หา้มมิใหก้รรมการท่ีมี
สว่นเก่ียวขอ้งกบัสมาชิกซึ่งขอสินเช่ือหรือเป็นกรณีเงินกู้ของตนเอง รว่ม
พิจารณาใหส้ินเช่ือหรือเงินกูด้งักลา่ว  
   (6) การพจิารณาให้สินเชื่อหรือให้เงนิกู้แก่สหกรณอ์ื่น ห้ามมิให้
กรรมการทีม่ีความสัมพันธกั์บสหกรณผู้์ขอกู้หรือผู้ขอสินเชื่อร่วม
พจิารณาให้สินเชื่อหรือเงินกู้ดังกล่าว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ขอ้หา้มท่ีมิใหก้รรมการท่ีมีความสมัพนัธก์บัสหกรณผ์ูข้อกูห้รือ 
ขอสินเช่ือรว่มพิจารณาการใหส้ินเช่ือหรือเงินกูน้ัน้  เห็นว่าสหกรณอ์ยูก่นั
แบบการเช่ือมโยงและพึ่งพา อาศยัซึ่งกนัและกนั  การรูจ้กัและคุน้เคยจงึเป็น
เรื่องปกตขิองสหกรณใ์นการบรหิารงานสหกรณ ์ 
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ส่วนที ่4  
การจัดการการปัญหา การร้องเรียน และการเยียวยาแก่สมาชิก  

    ขอ้ 6 สหกรณต์อ้งจดัใหมี้ช่องทางใหส้มาชิกสามารถแจง้ปัญหาหรือรอ้งเรียนได้
อย่างสะดวก โดยสหกรณต์อ้งแจง้ใหส้มาชิกทราบถึงช่องทางและวิธีการแจง้
ปัญหาหรือรอ้งเรียน รวมถึงระยะเวลาท่ีจะ ใชใ้นการพิจารณาปัญหาหรือเรื่อง
รอ้งเรียนนัน้ดว้ย  
    การแกไ้ขปัญหาการใหบ้รกิารและเรื่องรอ้งเรียนตามวรรคหนึ่งตอ้งด าเนินการ
ดว้ยความเป็นธรรม โดยพิจารณาทัง้ขอ้เทจ็จรงิที่เกิดขึน้และพฤติการณแ์วดลอ้ม
ในแต่ละกรณี รวมถึงพิจารณาเหตปัุจจยัทัง้หมดดว้ย  
    สหกรณต์อ้งจดัใหมี้ระบบในการติดตามความคืบหนา้ในการด าเนินการเก่ียวกบั
ปัญหาการใหบ้รกิารและเรื่องรอ้งเรียนและแจง้ความคืบหนา้ของการแกไ้ขปัญหา
หรือเรื่องรอ้งเรียนใหผู้ร้อ้งเรียนทราบเป็นระยะ  
   ขอ้ 7 สหกรณต์อ้งจดัใหมี้มาตรการในการแกไ้ขปัญหา เยียวยา หรือชดเชยใหแ้ก่
สมาชิกและก าหนดเป็นมาตรฐานส าหรบัปัญหาท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัรวมถึงมีการ
ก าหนดระยะเวลาในแต่ละขัน้ตอนใหก้ารจดัการเป็นไปดว้ยความเหมาะสมและไม่
ชกัชา้รวมทัง้แจง้ใหส้มาชิกทราบความคืบหนา้เป็นระยะ และก าหนดระยะเวลา
และปัจจยัในการพิจารณาแกไ้ขเยียวยาหรือชดเชยใหเ้ป็นธรรม โดยเฉพาะกรณีที่
เป็นความผิดพลาดจากระบบงานหรือพนกังานของสหกรณแ์ละปฏิบตัิอย่างเทา่
เทียมในกรณีที่มีลกัษณะเดียวกนั 
   เม่ือสหกรณไ์ดจ้ดัท  าหรือเปลี่ยนแปลงมาตรการตามวรรคหนึ่ง ใหส้หกรณแ์จง้ให้
สมาชิกทราบ ในท่ีประชมุใหญ่สามญัประจ าปี และเปิดเผยไวม้าตรการดงักลา่วใน
ที่เปิดเผย ณ ส านกังานใหญ่ และส านกังานสาขาของสหกรณน์ัน้ทกุแหง่ทัง้นี ้หาก
สหกรณใ์ดมีเว็บไซตข์องตนเองใหส้หกรณน์ัน้เปิดเผยมาตรการตามวรรคหนึ่ง ใน
เว็บไซตข์องสหกรณน์ัน้ดว้ย 

 

   ส่วนที ่4  
การจัดการปัญหา การร้องเรียน และการเยียวยาแก่สมาชิก  

 

   ขอ้ 7 สหกรณต์อ้งจดัใหมี้ช่องทางใหส้มาชิกสามารถแจง้ปัญหาหรือรอ้งเรียน
ไดอ้ย่างสะดวก โดยสหกรณต์อ้งแจง้ใหส้มาชิกทราบถึงช่องทางและวิธีการแจง้
ปัญหาหรือรอ้งเรียน รวมถึงระยะเวลาท่ีจะใช ้ในการพิจารณาปัญหาหรือเรื่อง
รอ้งเรียนนัน้ดว้ย 
    การแกไ้ขปัญหาการใหบ้รกิารและเรื่องรอ้งเรียนตามวรรคหนึ่งตอ้ง
ด าเนินการดว้ย ความเป็นธรรม โดยพิจารณาทัง้ขอ้เทจ็จริงที่เกิดขึน้และ
พฤติการณแ์วดลอ้มในแต่ละกรณี รวมถึงพิจารณาเหตปัุจจยัทัง้หมดดว้ย  
   สหกรณต์อ้งจดัใหมี้ระบบการติดตามความคืบหนา้ในการด าเนินการ
เก่ียวกบัปัญหา การใหบ้รกิารและเรื่องรอ้งเรียนและแจง้ความคืบหนา้ของการ
แกไ้ขปัญหาหรือเรื่องรอ้งเรียนใหผู้ร้อ้งเรียนทราบเป็นระยะ 
   ขอ้ 8 สหกรณต์อ้งจดัใหมี้มาตรการในการแกไ้ขปัญหา เยียวยา หรือชดเชย
ใหแ้ก่สมาชิกและก าหนดเป็นมาตรฐานส าหรบัปัญหาท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั 
รวมถึงมีการก าหนดระยะเวลาในแต่ละขัน้ตอนให ้การจดัการเป็นไปดว้ยความ
เหมาะสมและไม่ชกัชา้ รวมทัง้แจง้ใหส้มาชิกทราบความคืบหนา้เป็นระยะ และ
ก าหนดระยะเวลาและปัจจยัในการพิจารณาแกไ้ขเยียวยาหรือชดเชยใหเ้ป็น
ธรรม โดยเฉพาะกรณีที่เป็นความผิดพลาด จากระบบงานหรือเจา้หนา้ที่ของ
สหกรณ ์และปฏิบตัิอย่างเทา่เทียมในกรณีที่มีลกัษณะเดียวกนั  
  เม่ือสหกรณไ์ดจ้ดัท  าหรือเปลี่ยนแปลงมาตรการตามวรรคหนึ่ง ใหส้หกรณแ์จง้
ใหส้มาชิกทราบในท่ีประชมุใหญ่สามญัประจ าปี และเปิดเผยมาตรการ
ดงักลา่วในท่ีเปิดเผย ณ ส านกังานใหญ่ และส านกังานสาขาของสหกรณน์ัน้ทกุ
แหง่ ทัง้นี ้หากสหกรณใ์ดมีเว็บไซตข์องตนเองใหส้หกรณน์ัน้เปิดเผยมาตรการ
ตามวรรคหนึ่ง ในเว็บไซตข์องสหกรณน์ัน้ดว้ย  

เหน็ด้วย 
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ข้อคิดเหน็ของขบวนการสหกรณ ์ 
(ทีไ่ด้เสนออธิบดกีรมส่งเสริมสหกรณ)์ 

(ร่าง) กฎกระทรวงฯ 7 ฉบับที ่
 คณะรัฐมนตรีมีมตอินุมัติหลักการ 

ข้อคิดเหน็ (เพิม่เตมิ) ของขบวนการสหกรณ ์
 

ส่วนที ่5  
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดบริการทางการเงนิ  

    ขอ้ 8 สหกรณต์อ้งจดัใหมี้การอธิบายขอ้มลูรายละเอียดของบรกิารทาง
การเงินใหส้มาชิกไดร้บัทราบและเขา้ใจง่ายขึน้ โดยตอ้งแสดงขอ้มลูของบรกิาร
ทางการเงินท่ีน าเสนออยา่งครบถว้น ทัง้เง่ือนไขสิทธิประโยชนแ์ละ ขอ้ควรระวงั 
โดยมีความถกูตอ้งชดัเจนไมเ่กินจรงิ ไมบ่ดิเบือน และเพียงพอต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการทางการเงิน ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีนาย
ทะเบียนสหกรณป์ระกาศก าหนด  

    ขอ้ ..  ใหส้หกรณร์ายงานผลการจดัซือ้จดัจา้งเพื่อใหส้มาชิกสหกรณ์
ตรวจสอบได ้โดยใหปิ้ดประกาศ ณ ท่ีท าการส านกังานสหกรณแ์ละทางเว็ปไซต์
สหกรณ ์  

ส่วนที ่6  
การจ่ายผลตอบแทนทีสื่บเน่ืองจากการระดมเงนิ  

    ขอ้ 9 หา้มมิใหส้หกรณแ์จกเงิน ชิงโชค จดักิจกรรมทางการตลาดตา่งๆ หรือ
ใหผ้ลตอบแทนอ่ืนใดนอกจากดอกเบีย้ เวน้แตเ่ป็นของก านลัแก่สมาชิกใน
โอกาสประเพณีนิยมท่ีถือปฏิบตัโิดยทั่วไป ซึ่งใหก้บัลกูคา้ทกุรายท่ีเขา้เง่ือนไขท่ี
ก าหนดโดยเทา่เทียมกนั  

 
บทเฉพาะกาล  

 

    ขอ้ 10 สหกรณข์นาดเล็กใดไมส่ามารถจดัท ารายการย่อสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน
เป็นประจ าทกุเดือนตามขอ้ 3 ใหส้หกรณด์งักลา่วด าเนินการปรบัปรุงระบบการ
ท าบญัชี ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกรมตรวจบญัชีสหกรณป์ระกาศ
ก าหนดใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหา้ปี 

ส่วนที ่5  
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดบริการทางการเงนิ  

 

   ขอ้ 9 สหกรณต์อ้งจดัใหมี้การอธิบายขอ้มลูรายละเอียดของบรกิารทาง
การเงินใหส้มาชิกได ้รบัทราบ เขา้ใจโดยง่าย และตอ้งแสดงขอ้มลูของบรกิาร
ทางการเงินท่ีน าเสนออยา่งครบถว้น ทัง้เง่ือนไข สิทธิประโยชนแ์ละขอ้ควร
ระวงั โดยมีความถกูตอ้งชดัเจนไมเ่กินจรงิ ไมบ่ดิเบือน และเพียงพอตอ่การ
ตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารทางการเงิน 

 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที ่6  
การจ่ายผลตอบแทนทีสื่บเน่ืองจากการระดมเงนิ  

 

   ขอ้ 10 หา้มมิใหส้หกรณแ์จกเงิน ชิงโชค จดักิจกรรมทางการตลาดตา่ง ๆ 
หรือใหผ้ลตอบแทนอ่ืนใดนอกจากดอกเบีย้ เวน้แตเ่ป็นของก านลัแก่สมาชิก
ในโอกาสประเพณีนิยมท่ีถือปฏิบตัิโดยทั่วไป ซึ่งใหก้บัสมาชิกทกุรายท่ีเขา้
เง่ือนไขท่ีก าหนดโดยเท่าเทียมกนั 

 
 

บทเฉพาะกาล  

   ขอ้ 11 สหกรณข์นาดเล็กใดไมส่ามารถจดัท ารายการย่อสินทรพัยแ์ละ
หนีส้ินไดต้ามขอ้ 3 ใหส้หกรณด์งักลา่วด าเนินการปรบัปรุงระบบการท าบญัชี 
ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกรมตรวจบญัชีสหกรณป์ระกาศ
ก าหนด ทัง้นี ้สหกรณด์งักลา่วจะตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ 3 ภายใน
สามปีนบัแตว่นัท่ีกฎกระทรวงนีมี้ผลใชบ้งัคบั 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. การหา้มสหกรณแ์จกเงิน ชิงโชค จดักิจกรรมทางการตลาดหรอื 

ผลตอบแทนอื่นนอกจากดอกเบีย้ เห็นวา่ไมค่วรก าหนดเป็นขอ้หา้ม  ซึง่ ขอ้หา้ม
ดงักลา่วเป็นอปุสรรคขดัขวางความเจริญเติบโตของสหกรณ ์ การกระตุน้หรือการ
สรา้งแรงจงูใจใหส้มาชิกสหกรณเ์ขา้รว่มกิจกรรมในฐานะเจา้ของกิจการนัน้ๆ ซึง่
ถือเป็นเรื่องปกติ  สถาบนัการเงินอื่นๆ ก็ยงัมีการจดักิจกรรมสง่เสริมทางการ
ตลาด กิจกรรมสง่เสริมการขายและโปรโมชั่นตลอดทัง้ปีเช่นกนั  
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ข้อคิดเหน็ของขบวนการสหกรณ ์ 
(ทีไ่ด้เสนออธิบดกีรมส่งเสริมสหกรณ)์ 

(ร่าง) กฎกระทรวงฯ 7 ฉบับที ่
 คณะรัฐมนตรีมีมตอินุมัติหลักการ 

ข้อคิดเหน็ (เพิม่เตมิ) ของขบวนการสหกรณ ์
 

(6) (ร่าง) กฎกระทรวง  
การจัดท าบัญชี การจัดท าและการเปิดเผยงบการเงิน พ.ศ. …. 

     อาศยัอ านาจตามความใน มาตรา 89 วรรคหนึ่ง มาตรา 89/2 (11) และ
มาตรา 105 วรรคสาม แหง่พระราชบญัญัตสิหกรณ ์พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไ้ข
เพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัติสหกรณ ์(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.  2562 รฐัมนตรีวา่การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณอ์อกกฎกระทรวงไว ้ดงัตอ่ไปนี ้ 

     ขอ้ 1 ในกฎกระทรวงนี ้ 
     “สหกรณ”์ หมายความว่า สหกรณป์ระเภทสหกรณอ์อมทรพัย ์สหกรณ์
ประเภทเครดติยเูน่ียน ชมุนมุสหกรณป์ระเภทออมทรพัย ์และชมุนมุสหกรณ์
ประเภทเครดติยเูน่ียน  

     ขอ้ 2 การจดัท าบญัชี การจดัท าและการเปิดเผยงบการเงิน ให้
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ ์มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการจดัท าบญัชี งบ
การเงิน และการเปิดเผยขอ้มลู ใหเ้ป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ์ว่า
ดว้ยการบญัชีของสหกรณ ์ 

     ขอ้ 3 ใหส้หกรณเ์ปิดเผยงบการเงิน และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน
เพิ่มเตมิ นอกเหนือจาก ท่ีก าหนดใน ขอ้ 2 ดงัตอ่ไปนี ้ 
     - เงินรอตรวจสอบ  
     - การจา่ยเงินท่ีไมมี่เอกสารหลกัฐาน  
     - เงินฝากสหกรณอ่ื์นท่ีถอนไมไ่ด ้ 
     - การลงทนุท่ีปฏิบตัไิมเ่ป็นไปตามกฎหมาย  
     - การจา่ยเงินกูไ้มเ่ป็นไปตามระเบียบของสหกรณ ์ 
     - ท่ีดนิแทนการช าระหนีร้อขาย  
     - การซือ้ทรพัยส์ินท่ีมีมลูคา่สงูโดยไมผ่า่นมติท่ีประชมุใหญ่  

 (6) (ร่าง) กฎกระทรวง  
การจัดท าบัญชี การจัดท าและการเปิดเผยงบการเงิน พ.ศ. …. 

    อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง (11) และมาตรา 105 
วรรคสาม แหง่พระราชบญัญัตสิหกรณ ์พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเตมิโดย
พระราชบญัญตัสิหกรณ ์(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562 รฐัมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณอ์อกกฎกระทรวงไว ้ดงัตอ่ไปนี ้ 
    ขอ้ 1 ในกฎกระทรวงนี ้ 
   “สหกรณ”์ หมายความวา่ สหกรณแ์ละชมุนมุสหกรณท่ี์จดทะเบียน
ประเภทสหกรณ ์ออมทรพัยแ์ละสหกรณเ์ครดิตยเูน่ียน  

 
   ขอ้ 2 ใหส้หกรณจ์ดัท าบญัชี งบการเงิน และเปิดเผยขอ้มลูใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณว์า่ดว้ยการบญัชีของสหกรณ ์ 
 
 

   ข้อ 3 ให้สหกรณเ์ปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจหรือ
กิจกรรมอื่นใดทีไ่ม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ ์กฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง รวมท้ังระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ ์ 
    

เหน็ด้วย 
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ข้อคิดเหน็ของขบวนการสหกรณ ์ 
(ทีไ่ด้เสนออธิบดกีรมส่งเสริมสหกรณ)์ 

(ร่าง) กฎกระทรวงฯ 7 ฉบับที ่
 คณะรัฐมนตรีมีมตอินุมัติหลักการ 

ข้อคิดเหน็ (เพิม่เตมิ) ของขบวนการสหกรณ ์
 

     - การจา่ยเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนลว่งหนา้  
     - การจดัสรรทนุสะสมเพ่ือชดเชยหนีแ้ละเงินฝากท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้ 
     - การค านวณมลูคา่หุน้กรณีสหกรณมี์ผลขาดทนุสะสม  
     - การจา่ยคืนคา่หุน้เกินกวา่มลูคา่หุน้  
    ทัง้นีใ้หส้หกรณเ์ปิดเผยเนือ้หาสาระเก่ียวกบัสาเหตขุองการเกิดรายการ 
ชว่งเวลาท่ีเกิดรายการ จ านวนเงิน ผูเ้ก่ียวขอ้ง ผูร้บัผิดชอบในกรณีท่ีเกิดความ
เสียหาย ฯลฯ  
     ขอ้ 4 ขอ้ก าหนดอ่ืนใดท่ีอาจมีเพิ่มเตมิใหเ้ป็นไปตามประกาศกระทรวง
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 

 
 

ข้อ 4 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณแ์ละการปฏิบัตงิานสอบบัญชี
สหกรณ ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบที่อธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณก์ าหนด 
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ข้อคิดเหน็ของขบวนการสหกรณ ์ 
(ทีไ่ด้เสนออธิบดกีรมส่งเสริมสหกรณ)์ 

(ร่าง) กฎกระทรวงฯ 7 ฉบับที ่
 คณะรัฐมนตรีมีมตอินุมัติหลักการ 

ข้อคิดเหน็ (เพิม่เตมิ) ของขบวนการสหกรณ ์
 

(7) (ร่าง) กฎกระทรวง  
การจัดเก็บและรายงานข้อมูลของสหกรณอ์อมทรัพยแ์ละสหกรณ ์

เครดติยูเน่ียน พ.ศ. …. 
     อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง มาตรา 89/2 (12) และ
มาตรา 105 แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเตมิโดย
พระราชบญัญตัสิหกรณ ์(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562รฐัมนตรีวา่การกระทรวงเกษตร
และสหกรณอ์อกกฎกระทรวงไว ้ดงัตอ่ไปนี ้ 

     ขอ้ 1 ในกฎกระทรวงนี ้ 
     “สหกรณ”์ หมายความว่า สหกรณป์ระเภทสหกรณอ์อมทรพัยแ์ละสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียน ชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยแ์ละชมุนมุสหกรณเ์ครดิตยเูน่ียน  

     ขอ้ 2 ใหส้หกรณจ์ดัเก็บและสง่ขอ้มลูทางการเงินของสหกรณต์อ่             
นายทะเบียนสหกรณ ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
     (1) งบแสดงฐานะทางการเงิน  
     (2) งบก าไรขาดทนุ  
     (3) งบทดลอง  
     (4) รายละเอียดการลงทนุในหลกัทรพัย ์ 
     (5) ลกูหนีเ้งินใหกู้ยื้มราย  
     (6) เจา้หนีเ้งินกูแ้ละผูฝ้ากเงิน  
     (7) การด ารงสินทรพัยส์ภาพคลอ่ง  
     (8) รายงานการก่อหนี ้ 
     (9) สถานะสภาพคล่องสทุธิ  
     (10) การจดัชัน้และการกนัส ารอง  
     (11) รายงานการสอบทานหนี ้   
 
 

(7) (ร่าง) กฎกระทรวง  
การจัดเก็บและรายงานข้อมูลของสหกรณอ์อมทรัพยแ์ละสหกรณ ์

เครดติยูเน่ียน พ.ศ. …. 
     อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง (11) และมาตรา 105 
วรรคสาม แหง่พระราชบญัญัตสิหกรณ ์พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเตมิโดย
พระราชบญัญตัสิหกรณ ์(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562 รฐัมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณอ์อกกฎกระทรวงไว ้ดงัตอ่ไปนี ้ 
    ขอ้ 1 ในกฎกระทรวงนี ้ 
    “สหกรณ”์ หมายความวา่ สหกรณแ์ละชมุนมุสหกรณท่ี์จดทะเบียน
ประเภทสหกรณ ์ออมทรพัยแ์ละสหกรณเ์ครดิตยเูน่ียน  
 

   ขอ้ 2 ใหส้หกรณจ์ดัเก็บและรายงานขอ้มลูทางการเงินของสหกรณต์อ่   
นายทะเบียนสหกรณ ์ดงัตอ่ไปนี ้
   (1) งบแสดงฐานะทางการเงิน  
   (2) งบก าไรขาดทนุ  
   (3) งบทดลอง  
   (4) การลงทนุในหลกัทรพัย ์ 
   (5) ลกูหนีเ้งินใหกู้ยื้มและการฝากเงิน  
   (6) เจา้หนีเ้งินกูแ้ละผูฝ้ากเงิน  
   (7) การด ารงสินทรพัยส์ภาพคลอ่ง  
   (8) ฐานะสภาพคล่องสทุธิ  
   (9) รายงานการก่อหนี ้ 
  (10) การจดัชัน้สินทรพัยแ์ละการกนัเงินส ารอง  
  (11) รายงานการสอบทานหนี ้  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

      การรายงานขอ้มลูตอ่นายทะเบียนสหกรณห์ากเป็นรายละเอียดท่ีมี
ผลกระทบตอ่ขอ้มลูสว่นบคุคล สหกรณจ์ะถกูสมาชิกฟ้องรอ้งด าเนินคดี
หรือไม ่ 
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ข้อคิดเหน็ของขบวนการสหกรณ ์ 
(ทีไ่ด้เสนออธิบดกีรมส่งเสริมสหกรณ)์ 

(ร่าง) กฎกระทรวงฯ 7 ฉบับที ่
 คณะรัฐมนตรีมีมตอินุมัติหลักการ 

ข้อคิดเหน็ (เพิม่เตมิ) ของขบวนการสหกรณ ์
 

   
 

(12) รายงานอ่ืนตามท่ีนายทะเบียนสหกรณป์ระกาศก าหนด 

 

  ขอ้ 3 ใหส้หกรณร์ายงานขอ้มลูตามรายการในขอ้ 2 ตามวิธีการหลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขท่ีนายทะเบียนสหกรณป์ระกาศก าหนด  
 

  ขอ้ 4 บรรดาระเบียบและค าสั่งท่ีใชบ้งัคบัอยู่ก่อนกฎกระทรวงนีใ้ชบ้งัคบั ให้
ยงัคงบงัคบัใชต้อ่ไปไดเ้ท่าท่ีไมข่ดัหรือแยง้กบักฎกระทรวงนีจ้นกวา่จะมีประกาศ
นายทะเบียนสหกรณต์ามกฎกระทรวงนีใ้ชบ้งัคบั 

   (12) การด ารงเงินกองทุน  

  (13) แบบรายงานคุณภาพลูกหนีเ้งินให้กู้ยมื  
  (14) รายงานอ่ืนตามท่ีรฐัมนตรีประกาศก าหนด 
 
 

  ขอ้ 3 ใหส้หกรณร์ายงานขอ้มลูตามรายการในขอ้ 2 ตามแบบรายงาน 
วิธีการ หลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขท่ีนายทะเบียนสหกรณป์ระกาศก าหนด 

 

   ขอ้ 4 บรรดาระเบียบและค าสั่งท่ีใชบ้งัคบัอยู่ก่อนกฎกระทรวงนีใ้ชบ้งัคบั 
ใหย้งัคงใชบ้งัคบัตอ่ไปไดเ้ทา่ท่ีไมข่ดัหรือแยง้กบักฎกระทรวงนี ้จนกวา่จะมี
ประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงนีใ้ชบ้งัคบั 

 

 

 


