
บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางกฎกระทรวงกําหนดขนาดของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

พ.ศ. .... 
 
 

หลักการ 

กําหนดขนาดของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
 

เหตุผล 
 

  โดยท่ีมาตรา 89/2 แห งพระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ.  2542 ซ่ึงแก ไขเ พ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 กําหนดใหการดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณ              
ออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด ซ่ึงอาจกําหนดให
แตกตางกันไปตามขนาดของสหกรณก็ได จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                              ราง 
กฎกระทรวง 

กําหนดขนาดของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน  
พ.ศ. .... 

 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 
มาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง (1) และมาตรา 105 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออก
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้ 
  “สหกรณ” หมายความวา สหกรณท่ีจดทะเบียนประเภทสหกรณออมทรัพยและประเภท
สหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
  “ชุมนุมสหกรณ” หมายความวา ชุมนุมสหกรณท่ีจดทะเบียนประเภทสหกรณออมทรัพย 
และประเภทสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
  ขอ 2 ใหกําหนดขนาดของสหกรณโดยพิจารณาจากขอมูลงบการเงินของสหกรณปบัญชีลาสุด
ท่ีผูสอบบัญชีแสดงความเห็นแลว ดังตอไปนี้ 
  (1) สหกรณขนาดใหญ หมายถึงสหกรณท่ีมีขนาดสินทรัพยตั้งแต 5,000 ลานบาทข้ึนไป 
และชุมนุมสหกรณทุกแหง 
  (2) สหกรณขนาดเล็ก หมายถึงสหกรณท่ีมีขนาดสินทรัพยนอยกวา 5,000 ลานบาท 
  ขอ 3 ใหนายทะเบียนสหกรณประกาศรายชื่อสหกรณขนาดใหญภายใน 90 วัน นับแต
กฎกระทรวงนี้มีผลบังคับใช 
  ขอ 4 ภายหลังจากนายทะเบียนสหกรณประกาศรายชื่อสหกรณขนาดใหญตามขอ 3 แลว                        
หากสหกรณขนาดเล็กแหงใดมีขนาดสินทรัพยเปนไปตามขอ 2 (1) ใหสหกรณแจงตอนายทะเบียนสหกรณ 
ภายในสามสิบวันนับจากวัน ท่ีงบการเ งินประจําปไดรับอนุ มัติจากท่ีประชุมใหญของสหกรณหรือ                           
มีการรับจดทะเบียนชุมนุมสหกรณข้ึนใหม ใหนายทะเบียนสหกรณประกาศรายชื่อเปนสหกรณขนาดใหญภายใน
สามสิบวันนับจากวันท่ีไดรับแจง 
  ขอ 5 สหกรณซ่ึงนายทะเบียนสหกรณไดประกาศกําหนดใหเปนสหกรณขนาดใหญแลว  
หากตอมาสหกรณนั้นมีขนาดสินทรัพยลดลงต่ํากวาขนาดท่ีกําหนดตามขอ 2 (1) เปนเวลาสามปติดตอกัน 
สหกรณนั้นอาจรองขอตอนายทะเบียนสหกรณเพ่ือขอยกเลิกการปฏิบัติตามหลักเกณฑสหกรณขนาดใหญ 
โดยแสดงเหตุผลและความจําเปนประกอบการพิจารณาของนายทะเบียนสหกรณ ท้ังนี้ นายทะเบียนสหกรณ
อาจประกาศถอนชื่อออกจากสหกรณขนาดใหญก็ได 
   

                            ใหไว ณ วันท่ี                        พ.ศ. .... 
 
 

                                                                        
            รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางกฎกระทรวงการกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามอ่ืนของกรรมการดําเนินการสหกรณ 

และผูจัดการของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
พ.ศ. .... 

 
 

หลักการ 
 

  กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามอ่ืนของกรรมการดําเนินการสหกรณและผูจัดการของ
สหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน  
 

เหตุผล 
 

  โดยท่ีมาตรา 89/2 แห งพระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ.2542 ซ่ึงแก ไขเ พ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ไดกําหนดใหการดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณ                     
ออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
เนื่องจากในสภาวะปจจุบันสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนมีมูลคาธุรกรรมทางการเงินท่ีเติบโตข้ึน
อยางตอเนื่อง อีกท้ังมีความเชื่อมโยงกับสถาบันการเงินอ่ืนและมีการลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุนเพ่ิมข้ึน                 
ในขณะเดียวกันธุรกรรมทางการเงินของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนก็มีความซับซอนและ
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และมีความเสี่ยงเพ่ิมมากข้ึน สมควรกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามอ่ืนของ
กรรมการดําเนินการและผูจัดการของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน ใหมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมท้ังใน
ดานจริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการและควบคุมการดําเนินงาน                      
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ราง 
กฎกระทรวง 

การกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามอ่ืนของกรรมการดําเนินการและผูจัดการ 
ของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

 พ.ศ. .... 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542                       
มาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง (2) และมาตรา 105 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออก
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

  ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้ 
  “สหกรณ” หมายความวา สหกรณท่ีจดทะเบียนประเภทสหกรณออมทรัพยและประเภทสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยน 
  “ชุมนุมสหกรณ” หมายความวา ชุมนุมสหกรณท่ีจดทะเบียนประเภทสหกรณออมทรัพยและ
ประเภทสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
  “สหกรณขนาดเล็ก” หมายความวา สหกรณขนาดเล็กตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดขนาด
ของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
  “สหกรณขนาดใหญ” หมายความวา สหกรณขนาดใหญตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนด
ขนาดของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
  “กรรมการ” หมายความวา กรรมการดําเนินการสหกรณ  
  “ผูใหบริการทางการเงิน” หมายความวา ผูประกอบธุรกิจอยางใด ๆ ตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย
วาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายวาดวยบริ ษัทบริหารสินทรัพย  กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ                           
ตลาดหลักทรัพย กฎหมายวาดวยการประกันชีวิต กฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย 
  “ผูมีอํานาจในการจัดการ” หมายความวา 
   (๑) ผูจัดการ รองผูจัดการ หรือผูมีอํานาจในการจัดการซ่ึงมีตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน
ของผูใหบริการทางการเงิน แลวแตกรณี หรือ 
   (๒) บุคคลซ่ึงผูใหบริการทางการเงินทําสัญญาใหมีอํานาจในการบริหารงานท้ังหมดหรือ
บางสวน หรือ 
   (๓) บุคคลท่ีตามพฤติการณมีอํานาจควบคุมหรือครอบงําผูจัดการ รองผูจัดการ                    
ผูชวยผูจัดการ พนักงานเจาหนาท่ีของผูใหบริการทางการเงิน หรือผูมีอํานาจในการจัดการซ่ึงมีตําแหนงใหปฏิบัติ
ตามคําสั่งของตนในการดําเนินงานของผูใหบริการทางการเงิน 
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 ขอ 2 คณะกรรมการตองมีองคประกอบตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับของสหกรณและชุมนุม
สหกรณ โดยสหกรณขนาดเล็กตองมีกรรมการอยางนอยหนึ่งคน และสหกรณขนาดใหญตองมีกรรมการอยางนอย                  
สามคน ท่ีมีคุณวุฒิการศึกษา ดานการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร หรือผานการฝกอบรมและ             
มีหลักฐานการผานการฝกอบรมตามขอ 3  

 ขอ 3 ใหคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนดหลักสูตรการฝกอบรมดานการเงิน 
การบัญชี การบริหารจัดการ หรือดานอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติกําหนด แกกรรมการและ
ผูจัดการของสหกรณหรือชุมนุมสหกรณ 
  ใหสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณท่ีมีฐานะเปนชุมนุมสหกรณระดับประเทศ  
สถาบันอุดมศึกษา หรือหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ สามารถนําหลักสูตรตามวรรคหนึ่งมาจัดฝกอบรมแกกรรมการ
และผูจัดการของสหกรณหรือชุมนุมสหกรณได โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติ 

 ใหหนวยงานท่ีจัดฝกอบรมตามวรรคสองมอบหลักฐานการผานการฝกอบรมแกผูผาน                          
การฝกอบรมพรอมท้ังสงรายชื่อผูผานการฝกอบรมใหกรมสงเสริมสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นสุด                  
การฝกอบรม  
  ขอ 4 ใหผูท่ีไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการยื่นหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาหรือหลักฐานการผาน
การฝกอบรมแกสหกรณหรือชุมนุมสหกรณ แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับการเลือกตั้งเปน
กรรมการ หรือภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคุณวุฒิหรือผานการฝกอบรมดังกลาว แลวแตกรณี 
  ขอ 5 กรรมการและผูจัดการของสหกรณขนาดใหญตองไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 52 
แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และใหรวมถึงลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
   (1) เคยถูกธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ     
ตลาดหลักทรัพย หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ถอดถอนจากการ
เปนกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ หรือท่ีปรึกษาของผูใหบริการทางการเงินซ่ึงอยูภายใตการกํากับ
ดูแลของหนวยงานดังกลาว เวนแตจะพนระยะเวลาท่ีกําหนดหามดํารงตําแหนงดังกลาวแลว หรือไดรับการยกเวน
จากหนวยงานกํากับดูแลแลวแตกรณี 
   (2) มีหรือเคยมีสวนรวมในการประกอบธุรกิจหรือการดําเนินกิจการใด ๆ ท่ีผิดกฎหมาย 
หรือท่ีมีลักษณะเปนการหลอกลวงผูอ่ืนหรือฉอโกงประชาชน 
   (3) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
   (4) เปนกรรมการ ผูจัดการ หรือท่ีปรึกษาของสหกรณหรือชุมนุมสหกรณแหงอ่ืนรวมถึง
สหกรณและชุมนุมสหกรณประเภทอ่ืน เวนแตเปนกรรมการชุมนุมสหกรณ ท้ังนี้ ในกรณีท่ีเปนกรรมการของ
สหกรณ ใหกรรมการรายดังกลาวสามารถเปนกรรมการของชุมนุมสหกรณท่ีสหกรณนั้นเปนสมาชิกอยูไดอีก                     
ไมเกินกวาหนึ่งแหง  

(5) เปนกรรมการสหกรณหรือชุมนุมสหกรณท่ีพนจากตําแหนงผูจัดการสหกรณหรือ
ชุมนุมสหกรณนั้นไมเกินหนึ่งป หรือเปนผูจัดการสหกรณหรือชุมนุมสหกรณท่ีพนจากตําแหนงกรรมการสหกรณ
หรือชุมนุมสหกรณนั้นไมเกินหนึ่งป แลวแตกรณี 
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(6) ผิดนัดชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยกับนิติบุคคลท่ีเปนสมาชิกตามกฎหมายวาดวย              

การประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตเกินกวาเกาสิบวัน ในระยะเวลาสองป กอนวันท่ีไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการหรือ
วันท่ีทําสัญญาจางเปนผูจัดการและในขณะท่ีดํารงตําแหนงอยู 
   (7) ผิดนัดชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยกับสหกรณในระยะเวลาสองปทางบัญชี ถึงวันท่ี         
ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการหรือวันท่ีทําสัญญาจางเปนผูจัดการ และในขณะท่ีดํารงตําแหนงอยู  
  ขอ 6 ใหผูท่ีไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการและผูท่ีไดรับการแตงตั้งเปนผูจัดการในสหกรณ             
ขนาดใหญดําเนินการจัดทําหนังสือพรอมลงลายมือชื่อยื่นตอสหกรณเพ่ือรับรองตนเองวาไมมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และลักษณะตองหามตามกฎกระทรวงนี้ 
และแนบเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของประกอบดวยภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับเลือกตั้งหรือไดรับแตงตั้ง  
   เม่ือสหกรณไดรับเอกสารตามวรรคหนึ่งแลว ใหดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ
บุคคลท่ีไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการหรือแตงตั้งเปนผูจัดการภายในเจ็ดวัน 
  ขอ 7 ในกรณีท่ีปรากฏตอสหกรณขนาดใหญในภายหลังวาผูท่ีไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ
หรือแตงตั้งเปนผูจัดการในสหกรณขนาดใหญมีลักษณะตองหาม ใหคณะกรรมการดําเนินการดังตอไปนี้ 

 (1) แจงเหตุท่ีเขาลักษณะตองหามใหกรรมการรายนั้นทราบเพ่ือหยุดปฏิบัติหนาท่ีและ
พนจากตําแหนงทันที  

 (2) มีหนังสือแจงเหตุในการเลิกจางผูจัดการทันที   
  ขอ 8 กรรมการหรือผูจัดการของสหกรณหรือชุมนุมสหกรณท่ีดํารงตําแหนงอยูกอนวันท่ี
กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ และมีลักษณะตองหามตามขอ 5 (1) – (6) ใหกรรมการหรือผูจัดการดังกลาวดํารง
ตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระหรือครบสัญญาจาง 
  ขอ 9 ภายในระยะเวลาหาป หากสหกรณหรือชุมนุมสหกรณใดไมมีกรรมการท่ีมีคุณสมบัติตามท่ี
กําหนดในขอ 2 ใหสหกรณหรือชุมนุมสหกรณนั้นดําเนินการใหมีกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตามขอ 2 ภายใน                
หกเดือน นับแตวันท่ีสหกรณหรือชุมนุมสหกรณมีคณะกรรมการชุดใหม 
  ขอ 10 ใหสหกรณแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้  

   

                            ใหไว ณ วันท่ี                            พ.ศ. .... 
 
 

                                                                        
            รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางกฎกระทรวงกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการ 

ของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน  
พ.ศ. …. 

 
 

หลักการ 
 

  กําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณออมทรัพยและสหกรณ                     
เครดิตยูเนี่ยน  
 

เหตุผล 
 

  โดยท่ีมาตรา 89/2 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
สหกรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ไดกําหนดใหการดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง เพ่ือกําหนดอํานาจหนาท่ี                                   
ของคณะกรรมการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนใหมีความชัดเจนมากข้ึน รวมท้ัง
กําหนดใหมีการจดัทํานโยบายและแผนงานท่ีสําคัญเสนอท่ีประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ การจัดทําบทบัญญัติเก่ียวกับ
จริยธรรมเพ่ือใชกับบุคลากรของสหกรณ และการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือทําหนาท่ีในการบริหารจัดการ                     
เรื่องตาง ๆ ท่ีมีความสําคัญตอสหกรณเปนการเฉพาะ จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 



 
                                                                ราง 

กฎกระทรวง 
กําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

 พ.ศ. .... 
 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 
89/2 วรรคหนึ่ง (3) และมาตรา 105 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว 
ดังตอไปนี้  

   ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้ 
  “สหกรณ” หมายความวา สหกรณและชุมนุมสหกรณท่ีจดทะเบียนประเภทสหกรณออมทรัพย
และประเภทสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
  “สหกรณขนาดใหญ” หมายความวา สหกรณขนาดใหญตามกฎกระทรวงกําหนดขนาดของ
สหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
  “ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการสหกรณ  
  “ผูมีอํานาจในการจัดการ” หมายความวา 
  (๑) รองผูจัดการ หรือผูมีอํานาจในการจัดการซ่ึงมีตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนแลวแตกรณี 
  (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงสหกรณทําสัญญาใหมีอํานาจในการบริหารงานท้ังหมดหรือบางสวน 
  “ท่ีปรึกษาของสหกรณ” หมายความวา บุคคลท่ีเปนท่ีปรึกษาของสหกรณ รวมไปถึงบุคคลที่มี
ลักษณะดังกลาว แตเรียกชื่ออยางอ่ืนดวย ท้ังนี้ ไมรวมถึงบุคคลท่ีรับจางทํางานใหแกสหกรณโดยมีลักษณะของงานท่ี
ใชความรูความสามารถพิเศษดานเทคนิค หรือใชความชํานาญเฉพาะดาน เชน ท่ีปรึกษางานบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย 
ท่ีปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 
  ขอ 2 นอกจากท่ีกําหนดไวตามมาตรา 51 และมาตรา 51/1 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ                      
พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และขอบังคับของสหกรณแลว ใหคณะกรรมการของสหกรณขนาดใหญมีอํานาจ
หนาท่ี ดังนี ้
  (1) กําหนดนโยบาย ทิศทาง และเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของสหกรณเพ่ือเสนอท่ีประชุม
ใหญพิจารณาอนุมัติ รวมท้ังกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  
   (2) จัดใหมีบทบัญญัติเก่ียวกับจริยธรรมของกรรมการดําเนินการสหกรณ ผูจัดการ ผูมีอํานาจ 
ในการจัดการ ท่ีปรึกษาของสหกรณและเจาหนาท่ีของสหกรณ เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติภายในองคกร 
   (3) จัดใหมีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงดานตาง ๆ ของสหกรณ โดยอยางนอย
จะตองครอบคลุมถึงความเสี่ยงดานสินเชื่อ การลงทุน สภาพคลองและปฏิบัติการ รวมท้ังจัดใหมีการทบทวน    
นโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางสมํ่าเสมอ พรอมท้ังรายงานผลการดําเนินการดังกลาวให                      
ท่ีประชุมใหญทราบ 
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  (4) กํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินกิจการตามกฎหมายวาดวยสหกรณและกฎหมายอ่ืน                      
ท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 
  (5) กํากับดูแลฝายจัดการใหมีความสามารถในการจัดการงานของสหกรณ 
  (6) จัดใหมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการท่ีมีประสิทธิภาพ 
  (7) กํากับดูแลใหฝายจัดการรายงานเรื่องท่ีสําคัญของสหกรณตอคณะกรรมการอยางรวดเร็ว 
และมีกระบวนการนําเสนอขอมูล ขอเท็จจริงอยางครบถวน เพ่ือใหคณะกรรมการสามารถปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ี 
และความรับผิดชอบไดอยางสมบูรณ 
  (8) กําหนดนโยบายและแผนเก่ียวกับการฝาก การลงทุน การกูยืมจากสหกรณอ่ืนและสถาบันการเงิน 
และการคํ้าประกันเพ่ือเสนอตอท่ีประชุมใหญของสหกรณพิจารณาอนุมัติ 
  (9) พิจารณาแตงตั้งและกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการตาง ๆ ตามความจําเปน  
  (10) กํากับดูแลใหมีการจัดสงขอมูลและรายงานตาง ๆ ตามกฎหมายวาดวยสหกรณและ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
  ขอ 3 ใหคณะกรรมการของสหกรณขนาดใหญแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือทําหนาท่ีและรับผิดชอบ
การดําเนินการเฉพาะดานซ่ึงอยางนอยตองมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาท่ี
ตามท่ีกําหนดในขอบังคับของสหกรณ 
  ขอ 4 สหกรณท่ีมีสัดสวนการลงทุนมากกวารอยละยี่สิบของทุนเรือนหุนและทุนสํารอง หรือเงิน
ลงทุนมากกวาหนึ่งพันลานบาท ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการลงทุน เพ่ือจัดทํานโยบายและแผน               
การลงทุนเสนอตอคณะกรรมการและท่ีประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ รวมท้ังดูแลและจัดการลงทุนใหเปนไปตาม
นโยบายและแผนดังกลาวท้ังนี้ ใหคณะอนุกรรมการลงทุนมีองคประกอบและอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ
ของสหกรณ 
  ขอ 5 ในการบริหารงานสหกรณ คณะกรรมการมีหนาท่ีปฏิบัติตามขอกําหนด ดังตอไปนี้ 
  (1) ปฏิบัติตามและกํากับดูแลสหกรณใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสหกรณ และกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวของ 
  (2) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตยสุจริต รวมท้ังตองปฏิบัติ
ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของสหกรณ และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมใหญของ
สหกรณและดําเนินการตามท่ีผูตรวจการสหกรณ นายทะเบียนสหกรณ หรือผูท่ีนายทะเบียนสหกรณมอบหมายสั่ง
การอยางเครงครัด 
  (3) ดูแลใหมีการจัดทําและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารท่ีเก่ียวของ เพ่ือแสดงฐานะการเงินและ                  
ผลการดําเนินงานท่ีแทจริงของสหกรณ โดยตองเปดเผยใหสมาชิกไดรับทราบและสามารถตรวจสอบได  
    

         ใหไว ณ วันท่ี                               พ.ศ. .... 
 
 

                                                                        
            รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางกฎกระทรวงการดํารงเงินกองทุนของ 

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยและชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
พ.ศ. .... 

 
 

หลักการ 
 

  ใหมีการดํารงเงินกองทุนในชุมนุมสหกรณออมทรัพยและชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน  
 

เหตุผล 
 

  โดย ท่ีมาตรา 89/2 แห งพระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ .  2542 ซ่ึงแก ไขเ พ่ิมเติม  
โดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ไดกําหนดใหการดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณ              
ออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง เพ่ือให
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยและชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนมีความม่ันคงและสามารถทําหนาท่ีเปนศูนยกลาง                
ทางการเงินของสหกรณประเภทสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนไดอยางมีประสิทธิภาพสมควร
กําหนดใหชุมนุมสหกรณออมทรัพยและชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนดํารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงใน   
การดําเนินงานและความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตไดอยางเหมาะสม จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                ราง 
กฎกระทรวง 

การดํารงเงินกองทุนของชุมนุมสหกรณออมทรัพยและชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน  
พ.ศ. …. 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 
มาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง (6) และมาตรา 105 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ                                     
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

ขอ 1 กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศใน                   
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ 2 ในกฎกระทรวงนี้ 
“ชุมนุมสหกรณ” หมายความวา ชุมนุมสหกรณท่ีจดทะเบียนประเภทสหกรณออมทรัพยและ

ประเภทสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
ขอ 3 ใหชุมนุมสหกรณดํารงอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยไมต่ํากวารอยละสิบหา 
ขอ 4 เงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ ประกอบดวย 
(1) รอยละแปดสิบของทุนเรือนหุนท่ีชําระแลว 
(2) ทุนสํารอง 

  ขอ 5 ในการดํารงเงินกองทุนเปนอัตราสวนกับสินทรัพยตามขอ 3 ใหชุมนุมสหกรณปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้ 

 (1) การคํานวณเงินกองทุน ใหนํารายการทุนเรือนหุนท่ีชําระแลว ตามขอ 4 (1) รวมกับทุนสํารอง
ตามขอ 4 (2) หากในกรณีท่ีชุมนุมสหกรณมีผลขาดทุนสะสมและผลขาดทุนระหวางงวดใหนํามาหักออกดวย 

 (2) การคํานวณสินทรัพย ใหหมายถึงสินทรัพยทุกรายการในงบการเงิน โดยใชมูลคาตามบัญชี   
ณ วันท่ีรายงาน หักเงินสํารองท่ีไดกันไวสําหรับสินทรัพยนั้น 

ขอ 6 ชุมนุมสหกรณใดท่ีดํารงเงินกองทุนไมเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ ใหดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎกระทรวงนี้ ภายในสามป  

    
                      ใหไว ณ วันท่ี                            พ.ศ. .... 

 
 
 

     รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางกฎกระทรวงธรรมาภิบาลของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

พ.ศ. .... 
 
 

หลักการ 
 

ใหมีธรรมาภิบาลในสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
 

เหตุผล 
 

  โดยท่ีมาตรา 89/2 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ. 2542 ซ่ึงแก ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ไดกําหนดใหการดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณออม
ทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง หลักเกณฑ                       
ดานธรรมาภิบาลเปนปจจัยสําคัญท่ีจะสงเสริมและสนับสนุนใหสหกรณมีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ                      
โปรงใส นาเชื่อถือ และไมเกิดความขัดกันของผลประโยชน อันจะนําไปสูการเพ่ิมความเชื่อม่ันของสมาชิก                           
และทําใหเกิดความม่ันคงแกการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ราง 
กฎกระทรวงธรรมาภิบาล 

ของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน  
พ.ศ. .... 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 
89/2 วรรคหนึ่ง (9) และมาตรา 105 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว 
ดังตอไปนี้ 
  ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้ 
  “สหกรณ” หมายความวา สหกรณและชุมนุมสหกรณท่ีจดทะเบียนประเภทสหกรณ                     
ออมทรัพยและประเภทสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
  “สหกรณขนาดใหญ” หมายความวา สหกรณขนาดใหญตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนด
ขนาดของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

“สหกรณขนาดเล็ก”หมายความวา สหกรณขนาดเล็กตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนด
ขนาดของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

“คณะกรรมการ” หมายความวาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการดําเนินการสหกรณ  
“ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการสหกรณ  
“ท่ีปรึกษาของสหกรณ” หมายความวา บุคคลท่ีเปนท่ีปรึกษาของสหกรณ รวมไปถึงบุคคลท่ีมี

ลักษณะดังกลาว แตเรียกชื่ออยางอ่ืนดวย ท้ังนี้ ไมรวมถึงบุคคลท่ีรับจางทํางานใหแกสหกรณโดยมีลักษณะของ
งานท่ีใชความรูความสามารถพิเศษดานเทคนิค หรือใชความชํานาญเฉพาะดาน เชน ท่ีปรึกษางานบัญช ี                    
ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 

 “ผูมีอํานาจในการจัดการ” หมายความวา 
            (๑) รองผูจัดการ หรือผูมีอํานาจในการจดัการซ่ึงมีตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนแลวแตกรณี 
   (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงสหกรณทําสัญญาใหมีอํานาจในการบริหารงานท้ังหมดหรือบางสวน  
   (๓) บุคคลท่ีตามพฤติการณมีอํานาจควบคุมหรือครอบงําผูจัดการ รองผูจัดการ เจาหนาท่ีของ
สหกรณ หรือผูมีอํานาจในการจัดการซ่ึงมีตําแหนงใหปฏิบัติตามคําสั่งของตนในการดําเนินงานของสหกรณ 
   “ผูท่ีเก่ียวของ” หมายความวา บุคคลท่ีมีความสัมพันธกับอีกบุคคลหนึ่งในลักษณะดังตอไปนี้ 
              (๑) เปนคูสมรส 
              (๒) เปนบุตรหรือบุตรบุญธรรมท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 
              (๓) เปนนิติบุคคลท่ีบุคคลนั้นหรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) มีอํานาจในการจัดการหรือควบคุม 
              (4) บุคคลอ่ืนท่ีมีลักษณะตามท่ีนายทะเบียนสหกรณประกาศกําหนด 
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สวนท่ี 1 
การเปดเผยขอมูลตอท่ีประชุมใหญ 

 
ขอ 2 ในการประชุมใหญ นอกเหนือจากเรื่องท่ีแจงใหท่ีประชุมใหญทราบเปนปกติแลวสหกรณ

ตองแจงใหท่ีประชุมใหญทราบ ในเรื่องดังตอไปนี้ 
 (1) ผลประโยชนคาตอบแทน สวัสดิการ และผลตอบแทนอ่ืนท่ีกรรมการ ผูจัดการ  

ผูมีอํานาจในการจัดการ และท่ีปรึกษาของสหกรณไดรับจากสหกรณในรอบปบัญชีท่ีผานมา โดยใหสหกรณแจง
ในรายงานประจําปเปนรายบุคคล 

 (2) ขอมูลการถูกรองทุกขกลาวโทษ การถูกดําเนินคดี การถูกรองเรียน และถูกลงโทษ                    
ของสหกรณในรอบปบัญชีท่ีผานมา พรอมท้ังแผนหรือแนวทางการปองกันไมใหถูกรองทุกขกลาวโทษ                         
ถูกดําเนินคดี ถูกรองเรียน และถูกลงโทษปรับ ในเรื่องดังกลาวอีก 

 (3) รายการอ่ืนท่ีคณะกรรมการหรือท่ีประชุมใหญ มีมติใหเปดเผยแกสมาชิก 
 (4) รายการอ่ืนตามท่ีนายทะเบียนสหกรณประกาศกําหนด 
 

สวนท่ี 2 
การแสดงรายการยอสินทรัพยและหนี้สิน 

 
ขอ 3 ใหสหกรณจัดทํารายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี

กรมตรวจบัญชีสหกรณประกาศกําหนด  
ในการจัดทํารายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินตามวรรคหนึ่ง ใหสหกรณขนาดเล็กจัดทํา     

อยางนอยทุกหกเดือน และสหกรณขนาดใหญจัดทําทุกเดือน 
ใหสหกรณเปดเผยรายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินซ่ึงไดจัดทําตามวรรคหนึ่ง ประกาศไวใน

ท่ีเปดเผย ณ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาของสหกรณนั้นทุกแหง ท้ังนี้ หากสหกรณใดมีเว็บไซตใหสหกรณ
นั้นเปดเผยในเว็บไซตของสหกรณนั้นดวย 

ขอ 4 ใหสหกรณจัดสงรายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินตาม ขอ 3 ใหแกกรมตรวจบัญชี
สหกรณผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในระยะเวลาท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณประกาศกําหนด ท้ังนี ้                      
ใหสหกรณจัดสงรายการดังกลาวตอนายทะเบียนสหกรณดวย 

สหกรณใดไมอาจจัดสงรายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินแกกรมตรวจบัญชีสหกรณตาม      
วรรคหนึ่ง เนื่องจากมีขอจํากัดดานเทคโนโลยีหรือบุคลากร กรมตรวจบัญชีสหกรณอาจกําหนดใหสหกรณนั้นจัดสง
ดวยวิธีอ่ืนใดก็ได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณประกาศกําหนด 

ขอ 5 ในการปรับปรุงขอมูลในรายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สิน ใหสหกรณดําเนินการ ดังนี้ 
(1) ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนและสมควร ซ่ึงทําใหสหกรณตองมีการปรับปรุงรายการยอแสดง

สินทรัพยและหนี้สิน หลังจากท่ีไดมีการเปดเผยตามขอ 3 หรือไดจัดสงตามขอ 4 แลว ใหสหกรณเผยแพรรายการ
ยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินของสหกรณซ่ึงไดปรับปรุงแลวและจัดสงใหกรมตรวจบัญชีสหกรณ โดยระบุขอความ 
“ฉบับปรับปรุง” ไวตรงกลางดานบนสุดของรายการยอฉบับปรับปรุงดวย 
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(2) ในกรณีท่ีขอมูลในรายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินยังไมไดผานการตรวจสอบโดย 

ผูสอบบัญชีสหกรณ ใหสหกรณระบุขอความวา “รายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินนี้ไมไดผานการตรวจสอบโดย
ผูสอบบัญชีสหกรณ” ในรายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินนี้ดวย 

 
สวนท่ี 3 

การปองกันการขัดกันของผลประโยชน 
 

ขอ 6 ในการดําเนินงานสหกรณ คณะกรรมการสหกรณจะตองถือปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
  (1) การใหสินเชื่อหรือใหกูกับกรรมการท่ีเปนสมาชิก ตองไมมีเง่ือนไขหรือขอกําหนดพิเศษและ
ตองไมมีลักษณะท่ีเปนการเอ้ือประโยชนใหแกบุคคลดังกลาวมากกวาการใหสินเชื่อหรือใหเงินกูกับสมาชิกอ่ืน 
  (2) การทําธุรกรรมกับกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ ท่ีปรึกษาของสหกรณ หรือ
ผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว ตองไมมีเง่ือนไขหรือขอกําหนดพิเศษและตองไมมีลักษณะท่ีเปนการเอ้ือ
ประโยชนใหแกบุคคลดังกลาว  

 (3) ไมจายเงินหรือทรัพยสินอ่ืน หรือผลประโยชนอ่ืนใดแกกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจใน
การจัดการ ท่ีปรึกษาของสหกรณ หรือผู ท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว เปนคาตอบแทน ซ่ึงมิใชบําเหน็จ 
เงินเดือน รางวัล และเงินเพ่ิมอยางอ่ืนบรรดาท่ีพึงจายตามปกติ 

 (4) การขาย ให หรือใหเชาทรัพยสินใด ๆ แกกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ  
ท่ีปรึกษาของสหกรณ หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว และการรับซ้ือ หรือเชาทรัพยสินใด ๆ จากบุคคล
ดังกลาวหรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวตองเปนการดําเนินการตามมูลคาของทรัพยสินนั้น โดยถือเอาราคา
ตามบัญชีของทรัพยสินของสหกรณนั้นหรือราคาตลาด (Fair value) ตามมาตรฐานการบัญชีของทรัพยสินนั้น 
แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา โดยสหกรณตองเสนอการดําเนินการดังกลาวใหท่ีประชุมใหญสหกรณเห็นชอบ  

(5) การพิจารณาใหสินเชื่อหรือใหเงินกูของสหกรณ หามมิใหกรรมการท่ีมีสวนเก่ียวของกับ

สมาชิกซ่ึงขอสินเชื่อหรือเปนกรณีเงินกูของตนเอง รวมพิจารณาใหสินเชื่อหรือเงินกูดังกลาว 

(6)  การพิจารณาใหสินเชื่อหรือใหเงินกูแกสหกรณอ่ืน หามมิใหกรรมการท่ีมีความสัมพันธกับ

สหกรณผูขอกูหรือผูขอสินเชื่อรวมพิจารณาใหสินเชื่อหรือเงินกูดังกลาว 

 
สวนท่ี 4 

การจัดการปญหา การรองเรียน และการเยียวยาแกสมาชิก 
 

ขอ 7 สหกรณตองจัดใหมีชองทางใหสมาชิกสามารถแจงปญหาหรือรองเรียนไดอยางสะดวก 
โดยสหกรณตองแจงใหสมาชิกทราบถึงชองทางและวิธีการแจงปญหาหรือรองเรียน รวมถึงระยะเวลาท่ีจะใช 
ในการพิจารณาปญหาหรือเรื่องรองเรียนนั้นดวย 

 
 
 
 



                                        -4- 
 
การแกไขปญหาการใหบริการและเรื่องรองเรียนตามวรรคหนึ่ งตองดําเนินการดวย                          

ความเปนธรรม โดยพิจารณาท้ังขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนและพฤติการณแวดลอมในแตละกรณี รวมถึงพิจารณาเหตุ
ปจจัยท้ังหมดดวย 

สหกรณตองจัดใหมีระบบการติดตามความคืบหนาในการดําเนินการเก่ียวกับปญหา                        
การใหบริการและเรื่องรองเรียนและแจงความคืบหนาของการแกไขปญหาหรือเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียน
ทราบเปนระยะ 

ขอ 8 สหกรณตองจัดใหมีมาตรการในการแกไขปญหา เยียวยา หรือชดเชยใหแกสมาชิกและ

กําหนดเปนมาตรฐานสําหรับปญหาท่ีมีลักษณะคลายกัน รวมถึงมีการกําหนดระยะเวลาในแตละข้ันตอนให 

การจัดการเปนไปดวยความเหมาะสมและไมชักชา รวมท้ังแจงใหสมาชิกทราบความคืบหนาเปนระยะ และกําหนด

ระยะเวลาและปจจัยในการพิจารณาแกไขเยียวยาหรือชดเชยใหเปนธรรม โดยเฉพาะกรณีท่ีเปนความผิดพลาด   

จากระบบงานหรือเจาหนาท่ีของสหกรณ และปฏิบัติอยางเทาเทียมในกรณีท่ีมีลักษณะเดียวกัน 

เม่ือสหกรณไดจัดทําหรือเปลี่ยนแปลงมาตรการตามวรรคหนึ่ง ใหสหกรณแจงใหสมาชิกทราบใน
ท่ีประชุมใหญสามัญประจําป และเปดเผยมาตรการดังกลาวในท่ีเปดเผย ณ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขา
ของสหกรณนั้นทุกแหง ท้ังนี้ หากสหกรณใดมีเว็บไซตของตนเองใหสหกรณนั้นเปดเผยมาตรการตามวรรคหนึ่ง  
ในเว็บไซตของสหกรณนั้นดวย 

 
สวนท่ี 5 

การเปดเผยขอมูลรายละเอียดบริการทางการเงิน 
 

ขอ 9 สหกรณตองจัดใหมีการอธิบายขอมูลรายละเอียดของบริการทางการเงินใหสมาชิกได 
รับทราบ เขาใจโดยงาย และตองแสดงขอมูลของบริการทางการเงินท่ีนําเสนออยางครบถวน ท้ังเง่ือนไข                    
สิทธิประโยชนและขอควรระวัง โดยมีความถูกตองชัดเจนไมเกินจริง ไมบิดเบือน และเพียงพอตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการทางการเงิน  

 

สวนท่ี 6 

การจายผลตอบแทนท่ีสืบเนื่องจากการระดมเงิน 

 

ขอ 10 หามมิใหสหกรณแจกเงิน ชิงโชค จัดกิจกรรมทางการตลาดตาง ๆ หรือใหผลตอบแทน
อ่ืนใดนอกจากดอกเบี้ย เวนแตเปนของกํานัลแกสมาชิกในโอกาสประเพณีนิยมท่ีถือปฏิบัติโดยท่ัวไป ซ่ึงใหกับ
สมาชิกทุกรายท่ีเขาเง่ือนไขท่ีกําหนดโดยเทาเทียมกัน 

 
บทเฉพาะกาล 

ขอ 11 สหกรณขนาดเล็กใดไมสามารถจัดทํารายการยอสินทรัพยและหนี้สินไดตามขอ 3   
ใหสหกรณดังกลาวดําเนินการปรับปรุงระบบการทําบัญชี ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกรมตรวจบัญชี
สหกรณประกาศกําหนด ท้ังนี้ สหกรณดังกลาวจะตองดําเนินการใหเปนไปตามขอ 3 ภายในสามปนับแตวันท่ี
กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ 
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                           ใหไว ณ วันท่ี                        พ.ศ. .... 
 
 
                                                                        

           รฐัมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 



 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางกฎกระทรวงการจัดทําบัญชี การจัดทําและการเปดเผย                                                        

งบการเงิน การสอบบัญชี และการแตงตั้งผูสอบบัญชี  
พ.ศ. .... 

 
 

หลักการ 
 

การจัดทําบัญชี การจัดทําและการเปดเผยงบการเงินการสอบบัญชี และการแตงตั้ง                         
ผูสอบบัญชี  
 

เหตุผล 
 

  โดยท่ีมาตรา 89/2 แห งพระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ.  2542 ซ่ึงแก ไขเ พ่ิมเติม  
โดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ไดกําหนดใหการดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณ
ออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
สมควรกําหนดใหสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนเปดเผยงบการเงิน และหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินเพ่ิมเติมจากระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการบัญชีของสหกรณ จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี้ 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

ราง 
กฎกระทรวง 

การจัดทําบัญชี การจัดทําและการเปดเผยงบการเงิน การสอบบัญชี และการแตงตั้งผูสอบบัญชี  
พ.ศ. .... 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง (11) และมาตรา 105 วรรคสาม                          

แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้   

    ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้ 
“สหกรณ” หมายความวา สหกรณและชุมนุมสหกรณท่ีจดทะเบียนประเภทสหกรณ                    

ออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

ขอ 2 ใหสหกรณจัดทําบัญชี งบการเงิน และเปดเผยขอมูลใหเปนไปตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณวาดวยการบัญชีของสหกรณ 

  ขอ 3 ใหสหกรณเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจหรือกิจกรรมอ่ืนใดท่ีไมเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยสหกรณ กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ รวมท้ังระเบียบและขอบังคับของสหกรณ 
  ขอ 4 การแตงตั้งผูสอบบัญชีสหกรณและการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ ใหเปนไปตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบท่ีอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด 
  

                                      ใหไว ณ วันท่ี                         พ.ศ. .... 
 
 

                                                                        
            รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางกฎกระทรวงการจัดเก็บและรายงานขอมูลของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

พ.ศ. .... 
 
 

หลักการ 
 

  การจัดเก็บและรายงานขอมูลของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
 

เหตุผล 
 

  โดยท่ีมาตรา 89/2 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ไดกําหนดให                   
การดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง เพ่ือใหมีขอมูลทางการเงินของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิต 
ยูเนี่ยนในการวิเคราะหและติดตามฐานะการเงิน สําหรับการสงเสริม ชวยเหลือ แนะนํา และกํากับ ดูแล                  
การดําเนินธุรกิจและเชื่อมโยงธุรกิจทางการเงินของสหกรณ จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ราง 
กฎกระทรวง 

การจัดเก็บและรายงานขอมูลของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
พ.ศ. .... 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 
89/2 วรรคหนึง่ (12) และมาตรา 105 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว 
ดังตอไปนี้ 
  ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้ 
  “สหกรณ” หมายความวา สหกรณและชุมนุมสหกรณท่ีจดทะเบียนประเภทสหกรณ                   
ออมทรัพยและประเภทสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
  ขอ 2 ใหสหกรณจัดเก็บและรายงานขอมูลทางการเงินของสหกรณตอนายทะเบียนสหกรณ 
ดังตอไปนี้ 
  (1) งบแสดงฐานะทางการเงิน 
  (2) งบกําไรขาดทุน 
  (3) งบทดลอง 
  (4) การลงทุนในหลกัทรัพย 
  (5) ลูกหนี้เงินใหกูยืมและการฝากเงิน 
  (6) เจาหนี้เงินกูและผูฝากเงิน 
  (7) การดํารงสินทรัพยสภาพคลอง 
  (8) ฐานะสภาพคลองสุทธิ 
  (9) รายงานการกอหนี้ 
  (10) การจัดชั้นสินทรัพยและการกันเงินสํารอง 
  (11) รายงานการสอบทานหนี้ 

 (12) การดํารงเงินกองทุน  

 (13) แบบรายงานคุณภาพลูกหนี้เงินใหกูยืม  

  (14) รายงานอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรปีระกาศกําหนด 
  ขอ 3 ใหสหกรณรายงานขอมูลตามรายการในขอ 2 ตามแบบรายงาน วิธีการ หลักเกณฑ                 
และเง่ือนไขท่ีนายทะเบียนสหกรณประกาศกําหนด 
  ขอ 4 บรรดาระเบียบและคําสั่งท่ีใชบังคับอยูกอนกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับ
ตอไปไดเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงนี้ จนกวาจะมีประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 
   

                                       ใหไว ณ วันท่ี                       พ.ศ. .... 
 
 

 
            รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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