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พรบ.สหกรณ ์(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562 

เหตุผลการแกไ้ข 

**พรบ. ปี 42 ใชม้านาน 

ไม่เอ้ือต่อการพฒันา 

และคุม้ครองระบบ

สหกรณ*์* 

สาระส าคญัของการแกไ้ข 

1. ก าหนดคุณสมบติัของสมาชิกสหกรณเ์พ่ิมเติม (สญัชาติไทย) 

2. ก าหนดคุณสมบติัของกรรมการผูท้รงคุณวฒิุฯ ในคณะ คพช.  

     (คณะกรรมการพฒันาสหกรณแ์ห่งชาติ) 6 ดา้น 

3. เพ่ิมอ านาจหนา้ท่ีของนายทะเบียน 

4. ก าหนด ประเภท  8 ประเภท ประกอบดว้ย 

 (1) ลกัษณะของสหกรณอ์อมทรพัย ์

 (2) วตัถุประสงคข์องสหกรณ ์

 (3) ขอบเขตการด าเนินกิจการ 



สาระส าคญัของการแกไ้ข (ต่อ) 

5. ปรบัปรงุคณุสมบติัสมาชิกสมทบ (ไม่บรรลุนิติภาวะในสถานศึกษา) 

6. ก าหนดหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ ผูจ้ดัการ และเจา้หนา้ท่ีสหกรณ ์

7. แกไ้ขเร่ืองผูต้รวจสอบกิจการ โดยใหน้ายทะเบียนก าหนดใหแ้ตกต่างตามขนาดและประเภทสหกรณ์

ออมทรพัย ์

8. แกไ้ขบทบญัญติัเก่ียวกบั 

- งบการเงิน  (เดิมใชง้บดลุ) 

- การสอบบญัชี (กรมตรวจสหกรณ)์ 

9. เพ่ิมบทบญัญติัเก่ียวกบัการด าเนินงานกบัการก ากบัดแูลในท านองเดียวกนักบั “สถาบนัการเงิน” 

10. ก าหนดใหมี้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณแ์ยกจากคณะ คพช. เพ่ือสะดวกรวดเร็ว 

11. ก าหนดใหส้หกรณ ์จว. เป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ าจงัหวดั เพ่ือประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

12. ปรบัปรงุบทก าหนดโทษใหเ้หมาะสมย่ิงข้ึน (มีโทษจ า/โทษปรบั หรือทัง้จ าทัง้ปรบั)  



การก ากบัดแูลสหกรณ ์

ตาม พรบ. ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมฉบบัใหม่ 



การก ากบัดแูลสหกรณ ์

ตาม พรบ. ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบัใหม่ (ม.89/2) 

1. การก าหนดขนาดสหกรณฯ์ (ใหญ่ ≥ 5,000 ลา้น/ เล็ก < 5,000 ลา้น) 

3. การก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสหกรณ ์

2. การก าหนดคณุสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการ และผูจ้ดัการ 

มี 13 เร่ือง (ออกเป็นกฎกระทรวง) 

4. การใหกู้แ้ละการใหสิ้นเช่ือ 

5. การรบัฝากเงิน การก่อหน้ี และการสรา้งภาระผูกผนั ซ่ึงรวมถึงการกูยื้มเงิน

หรือการค ้าประกนั 

6. การด ารงเงินกองทนุ 



7. การบริหารสินทรพัย ์และการด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่อง 

9. การก ากบัดแูลดา้นธรรมาภิบาล 

8. การฝากเงินหรือการลงทนุ 

10. การจดัชัน้สินทรพัยแ์ละการกนัเงินส ารอง 

11. การจดัท าบญัชี การจดัท าและการเปิดเผยงบการเงิน การสอบบญัชี  

      และการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี   

12. การจดัเก็บและรายงานขอ้มลู 

13. การจ่ายเงินปันผล 



กฎกระทรวงในการก ากบัสหกรณ ์  

13 ฉบบั โดยย่อ 
“ 
“ 



1.การก าหนดขนาดของสหกรณ ์มี 2 ขนาด 

(1)ขนาดใหญ่  มีสินทรพัยต์ัง้แต่ 5,000 ลา้นข้ึนไป 

(2)ขนาดเล็ก   มีสินทรพัยน์อ้ยกว่า  5,000 ลา้น 



2. การก าหนดคุณสมบติั และลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการและ

ผูจ้ดัการ 

(1)สหกรณข์นาดเล็กตอ้งมีกรรมการอย่างนอ้ย 1 คน ท่ีมีความรู ้ความ

เช่ียวชาญดา้นการเงิน การบริหารจดัการ หรือการบญัชี 

(2)สหกรณข์นาดใหญ่ตอ้งมีกรรมการอย่างนอ้ย 3 คน ท่ีมีความรู ้ความ

เช่ียวชาญ ดา้นการเงิน การบริหารจดัการ หรือการบญัชี 

     (1) + (2) เลือกจากผูมี้วฒิุการศึกษา หรือผ่านการอบรมหลกัสตูรท่ี            

     คพช. รบัรองแลว้ 

(3) ไม่เคยถกูหน่วยงานท่ีก ากบัดแูลผูใ้หบ้ริการทางการเงินสัง่ถอดถอน     

      หรือรอ้งทุกขก์ล่าวโทษ หรือด าเนินคดีฐานความยดัยอก ฉอ้โกง หรือ        

      ทุจริต 



(4) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจ หรือด าเนินการใดๆ ท่ีผิด

กฎหมายลกัษณะหลอกลวงหรือฉอ้โกงประชาชน 

(5) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย 

(6) มีปัญหาในการช าระเงินกู ้หรือดอกเบ้ียกบัสหกรณ ์หรือผูใ้หบ้ริการ

ทางการเงิน หรือถกูจดัชัน้ลูกหน้ี ต า่กว่ามาตรฐานชัน้สงสยั ชัน้สงสยั

จะสญู หรือชัน้สญู 2 ปี ยอ้นหลงั 

2 (ตอ่) 



3.อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ และอนุกรรมการ 

สหกรณข์นาดใหญ่ ใหค้ณะกรรมการฯ มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

(1) ก าหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธใ์นภาพรวม พิจารณานโยบาย 

และทิศทางการด าเนินงาน เสนออนุมติัต่อท่ีประชุมใหญ่ 

(2) จดัใหมี้บทบญัญติั เก่ียวกบัจริยธรรมของกรรมการ ผูจ้ดัการ และ

เจา้หนา้ท่ี 

(3) ควบคมุบริหารความเส่ียงด่านสินเช่ือ สภาพคล่อง และการปฏิบติัการ 

(4) ติดตามการด าเนินงานของฝ่ายจดัการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ

นโยบาย 

(5) ก ากบัดแูลฝ่ายจดัการในการจดัการงานของสหกรณ ์

(6) ก ากบัดแูลใหส้หกรณมี์ระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบ 



(ตอ่) (7) ก ากบัดแูลใหฝ่้ายจดัการ จดัส่งขอ้มลูอย่างเพียงพอต่อการปฏิบติั

หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ 

(8) ก าหนดนโยบายการใหสิ้นเช่ือ ประเภทต่าง ๆ และการลงทุน 

(9) จดัท านโยบายและแผนการลงทุนเสนอท่ีประชุมใหญ่อนุมติั 

(10)พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามความจ าเป็น 

(11)ก ากบัดแูลการจดัส่งรายงานต่าง ๆ ตามกฎหมาย และค าสัง่นาย

ทะเบียน 

(12)ก ากบัดแูลการจดัส่งรายงานผูส้อบบญัชี ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 3 เดือน 

หลงัปิดงวดปีบญัชี (31 ธ.ค.) 

* สหกรณข์นาดใหญ่ ใหแ้ต่งตัง้คณะอนุกรรมการเฉพาะดา้นอย่างนอ้ย 

อนุกรรมการบริหารความเส่ียง อนุกรรมการตรวจสอบ ตามระเบียบหรือ

ขอ้บงัคบั 



4.การใหกู้ ้และการใหสิ้นเช่ือของสหกรณ ์

การใหกู้ต้อ้งค านึงสดัส่วนหน้ีสินรายเดือนต่อรายไดร้ายเดือน ไม่เกิน 70%  

4.1 สหกรณใ์หกู้ ้แก่สมาชิก 3 ประเภท คือ 

(1) กูฉุ้กเฉิน ไม่เกิน    12  งวด 

(2) กูส้ามญั ไม่เกิน  150  งวด 

(3) กูพิ้เศษ ไม่เกิน  360  งวด 

4.2  หา้มก าหนดงวดช าระหน้ี เกินกว่าอายุ 75 ปี ยกเวน้วงเงินกูท่ี้ไม่เกิน

ค่าหุน้และเงินฝาก 

4.3  การกูใ้หม่ประเภทเดียวกนั ตอ้งช าระหน้ีเก่าไม่นอ้ยกว่า 6 งวด 

4.4  หลกัประกนัเงินกู ้ถือปฏิบติั ดงัน้ี 

(1)กูส้ามญั ใชบุ้คคลหรือหลกัทรพัยห์รือบุคคลร่วมกบัหลกัทรพัย ์

(2)กูพิ้เศษ  ใหห้ลกัทรพัยท่ี์เป็นอสงัหาริมทรพัย ์



(ตอ่) 
4.5  การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกใหพิ้จารณาจาก 

(1) ระยะเวลาการเป็นสมาชิก ไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน 

(2) พฤติกรรมของผูกู้ ้

(3) ความสามารถในการช าระหน้ี 

(4) หลกัประกนั 

(5) เง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเห็นสมควร 

• กรณีกูต้ ัง้แต่ 1 ลา้น ใหส้มาชิกส่งขอ้มลูเครดิตบโูร  

• กรณีกูไ้ม่ถึง 1 ลา้น อาจใหส่้งขอ้มลูเครดิตบโูรก็ได ้   



5. การรบัฝากเงิน  การก่อหน้ี  การสรา้งภาระผูกพนั  การกูยื้มเงิน   

    หรือการค ้าประกนัของสหกรณ ์ 

(1) สหกรณก์ าหนดอตัราดอกเบ้ียรบัฝากทุกประเภทได ้ไม่เกินอตัราเฉล่ีย

เงินฝากประจ า 12 เดือน ของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 5 ธนาคาร 

บวกรอ้ยละ 3 

(2) สหกรณจ์ะก่อภาระผูพ้นัได ้ไม่เกิน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุน้รวมกบัทุน

ส ารอง 



6.  การด ารงเงินกองทุน (ใชบ้งัคบัเฉพาะชุมนุมสหกรณ+์เครดิตยูเน่ียน) 



7. การด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่อง 

     สหกรณต์อ้งด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องอย่างนอ้ย 3% ของยอดเงินรบัฝาก   

     (เฉล่ียรายเดือน) 



8. การฝากเงินและการลงทุน 

    สหกรณอ์าจฝาก หรือลงทุนได ้ไม่เกิน  80% ของทุนเรือนหุน้ และทุนส ารอง 



9. ธรรมาภิบาลของสหกรณ ์

9.1 ในการประชุมใหญ่ใหส้หกรณแ์จง้ท่ีประชุมใหญ่ เร่ืองต่อไปน้ี 

    (1) ผลประโยชนค่์าตอบแทน สวสัดิการ และผลตอบแทนอ่ืนของ   

          กรรมการรายบุคคล 

    (2) ผลประโยชนค่์าตอบแทน สวสัดิการและผลตอบแทนอ่ืนของผูจ้ดัการ   

           รองผูจ้ดัการ ท่ีปรึกษา 

    (3) ขอ้มลูการถกูด าเนินคดี รอ้งเรียน ถกูปรบั พรอ้มแผนป้องกนั 

    (4) ขอ้มลูการจดัสวสัดิการสมาชิก 

    (5) รายการอ่ืนท่ีท่ีประชุมใหญ่มีมติใหเ้ปิดเผย 

    (6) รายการอ่ืนท่ีนายทะเบียนประกาศก าหนด 

9.2  ใหท้ ารายการย่อแสดงสินทรพัยแ์ละหน้ีสินเป็นประจ าทุกเดือน 

9.3  จดัใหมี้ช่องทางรอ้งเรียนปัญหา และก าหนดมาตรการแกปั้ญหาเยียวยา 



10. การจดัชัน้สินทรพัย ์และการกนัเงินส ารอง 

10.1  ใหส้หกรณจ์ดัชัน้คณุภาพลูกหน้ี  ดงัน้ี 

ค่าเผ่ือ  0%   (1)  ลูกหน้ีชัน้ปกติ  (ไม่ผิดนดั) 

ค่าเผ่ือ  10% (2)  ลูกหน้ีจดัชัน้กล่าวถึงเป็นพิเศษ (คา้งไม่เกิน 3 เดือน) 

ค่าเผ่ือ  20% (3)  ลูกหน้ีจดัชัน้ต า่กว่ามาตรฐาน (คา้งเกิน 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน) 

ค่าเผ่ือ  50% (4)  ลูกหน้ีจดัชัน้สงสยั (คา้งเกิน 6 เดือน ไม่เกิน 12 เดือน รวมท่ี 

สอ.พช. ฟ้องคดี) 

ค่าเผ่ือ  100% (5)  ลูกหน้ีจดัชัน้สงสยัจะสญู (คา้งเกิน 12 เดือน เจา้หน้ีอ่ืนฟ้อง 

           ถกูฟ้องลม้ละลาย) 

ค่าเผ่ือ  100% (6)  ลูกหน้ีจดัชัน้สญู (ตาย, ไม่มีทรพัยสิ์นช าระ) 



11. การจดัท าบญัชี การจดัท าและเปิดเผยงบการเงิน การสอบบญัชี 

และการแต่งตัง้ ผูส้อบบญัชี 

  - ใหค้ณะกรรมการมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบใหเ้ป็นไปตามระเบียบนายทะเบียน 



12. การจดัเก็บและรายงานขอ้มูลของสหกรณ ์

ใหส้หกรณจ์ดัเก็บและรายงานขอ้มลูทางการเงินต่อนายทะเบียนสหกรณ ์ดงัน้ี 

(1) งบแสดงฐานะทางการเงิน (2) งบก าไรขาดทุน 

(3) งบทดลอง  (4) รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์

(5) ลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้ม (6) เจา้หน้ีเงินกูแ้ละผูฝ้ากเงิน 

(7) การด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่อง (8) รายงานการก่อหน้ี 

(9) สถานะสภาพคล่องสุทธิ (10) การจดัชัน้และการกนัส ารอง 

(11) รายงานการสอบทานหน้ี (12) รายงานอ่ืนๆ ตามท่ีนายทะเบียนก าหนด 



13. การก าหนดอตัราเงินปันผลของสหกรณ ์

      การจ่ายเงินปันผลใหจ่้ายไดไ้ม่เกิน 8% ต่อปี 



14. ผูแ้ทนสมาชิกมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

ผูแ้ทนสมาชิกมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

 ผูแ้ทนสมาชิกมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

(1) เขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัหรือวิสามญัของสหกรณ ์  

(2) รบัเร่ืองจากสมาชิกเพ่ือเสนอญติัต่อท่ีประชุมใหญ่ 

(3) น าเร่ืองท่ีไดพิ้จารณาหรือรบัทราบจากการประชุมใหญ่เผยแพร่  

      ประชาสมัพนัธ ์ใหส้มาชิกในพ้ืนท่ีท่ีเป็นผูแ้ทนไดร้บัทราบ  

(4) รบัฟังความคิดเห็นของสมาชิกเพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ 

(5) ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากท่ีประชุมใหญ่  



14. ผูแ้ทนสมาชิกมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

ผูแ้ทนสมาชิกมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

อ านาจหนา้ท่ีของท่ีประชุมใหญ่       

ท่ีประชุมใหญ่มีอ านาจหนา้ท่ีพิจารณาวินิจฉยัเร่ืองทัง้ปวงท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของสหกรณ ์

ซ่ึงรวมทัง้ในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) รบัทราบเร่ืองการรบัสมาชิกเขา้ใหม่  สมาชิกออกจากสหกรณ ์ การเลือกตัง้ผูแ้ทนสมาชิก  และ 

      วินิจฉยัขอ้อุทธรณข์องผูส้มคัรซ่ึงมิไดร้บัเลือกเขา้เป็นสมาชิก และสมาชิกท่ีถกูใหอ้อกจากสหกรณ ์

(2) พิจารณาเลือกตัง้และถอดถอนกรรมการด าเนินการและผูต้รวจสอบกิจการและพิจารณาคดัเลือก  

      ผูส้อบบญัชีของสหกรณ ์

(3) พิจารณาอนุมติังบดลุ  และจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ ์

(4) รบัทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณจ์ากคณะกรรมการด าเนินการและผล 

      การตรวจสอบประจ าปีจากผูต้รวจสอบกิจการ 

(5) พิจารณาก าหนดบ าเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบกิจการ 

(6) พิจารณาก าหนดวงเงินซ่ึงสหกรณอ์าจกูยื้มหรือค ้าประกนั  



14. ผูแ้ทนสมาชิกมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

ผูแ้ทนสมาชิกมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

อ านาจหนา้ท่ีของท่ีประชุมใหญ่ (ต่อ) 

(7) อนุมติัแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ ์เม่ือยงัไม่มีการประชุมใหญ่ใหใ้ช ้

      จ่ายเงินตามกรอบของงบประมาณเดิมไปก่อน 

(8) พิจารณาการแยกสหกรณ ์ การควบสหกรณ ์

(9) ก าหนดค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพกั และค่าเบ้ียประชุมของกรรมการด าเนินการ  กรรมการ 

      อ่ืน ๆ  ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

(10) พิจารณาแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั และเห็นชอบระเบียบสหกรณว่์าดว้ยการสรรหาคณะกรรมการ 

        ด าเนินการ 

(11) รบัทราบเร่ืองการด าเนินงานของสนันิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณท่ี์สหกรณน้ี์ 

        เป็นสมาชิกอยู่ 

(12) พิเคราะหแ์ละปฏิบติัตามบนัทึกหรือหนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ ์ รองนายทะเบียน สหกรณ ์   

        ผูต้รวจการสหกรณ ์  ผูส้อบบญัชี  หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณม์อบหมาย 

(13) ก าหนดรปูการซ่ึงสหกรณคิ์ดจะท าเป็นเคร่ืองเก้ือหนุนบรรดาสมาชิกตามวตัถปุระสงคข์องสหกรณ ์



ขอบคณุครบั 

จบการบรรยาย 


