
กฎกระทรวงกบัเกณฑ์การด าเนินงานและการก ากบัดูแล 
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดติยูเน่ียน 



ร่างกฎกระทรวง 

 

ทีม่าของกฎกระทรวง 

หลกัเกณฑ์และวธีิการด าเนินงานและการก ากบั
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดติยูเน่ียน 

และมาตรการบังคบั 



 
การด าเนินงานและการก ากบัดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 

พระราชบัญญัตสิหกรณ์ 2542 
แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 

มาตรา 89/1 เว้นแต่จะได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในหมวดนี้ ให้การด าเนินงานและการก ากับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดติยูเน่ียนเป็นไปตามบทบญัญตัิในหมวดอืน่ด้วย 

มาตรา 89/2 การด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนในเร่ือง
ดงัต่อไปนี ้ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงือ่นไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

(๑) การก าหนดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดติยูเน่ียน  
(๒) การก าหนดคุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามอืน่ของกรรมการด าเนินการสหกรณ์และผู้จัดการ 
(๓) การก าหนดอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  
(๔) การให้กู้และการให้สินเช่ือ  

ฯลฯ 
การออกกฎกระทรวง ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือร่วมกบักระทรวงการคลงัและธนาคารแห่ง

ประเทศไทย 



 
การด าเนินงานและการก ากบัดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 

พระราชบัญญัตสิหกรณ์ 2542 
แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 

มาตรา 89/3 ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นว่าคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
กรรมการ หรือผู้จัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนใดฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 89/2 ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจส่ัง
ให้แก้ไขข้อบกพร่องหรือระงับการด าเนินการน้ันได้  

ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นว่าการกระท าตามวรรคหน่ึงอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรงต่อสหกรณ์หรือสมาชิก ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจส่ังให้
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ กรรมการ หรือผู้จัดการน้ัน พ้นจากต าแหน่ง หรือส่ังให้เลกิ
สหกรณ์ดงักล่าวได้แล้วแต่กรณี 



 
บทก าหนดโทษกรณีฝ่าฝืนกฎกระทรวง 

พระราชบัญญัตสิหกรณ์ 2542 
แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 

 

 มาตรา 133/3 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 89/2 
(4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12) หรือ (13) ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิหน่ึงแสนบาท 

  
มาตรา 133/4 ผู้ใดฝ่าฝืนไม่แก้ไขข้อบกพร่องหรือระงับการด าเนินการตามที่นาย

ทะเบียนสหกรณ์ส่ังการตามมาตรา 89/3 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน
สองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 



ร่างกฎกระทรวง 

 
 

ร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 (1) 

การก าหนดขนาดสหกรณ์ 



การก าหนดขนาดของสหกรณ์ 

สหกรณ์ขนาดเลก็ สหกรณ์ขนาดใหญ่ 
สหกรณ์ทีม่ขีนาดสินทรัพย์น้อยกว่า 5 พนัล้านบาท 
 

(1) สหกรณ์ทีม่ขีนาดสินทรัพย์ตั้งแต่ 5 พนัล้านบาท 
(2) ชุมนุมสหกรณ์ (ไม่ต้องดูเร่ืองสินทรัพย์) 

สหกรณ์ขนาดใหญ่ ต้องจดแจ้งต่อนายทะเบียนสหกรณ์ (โดยใช้ข้อมูลสินทรัพย์ตามมาตรา 66 และ 67) ภายใน 30 วนั นับ
แต่วนัที่ได้งบการเงนิรับอนุมัตจิากที่ประชุมใหญ่ (ควรต้องให้สหกรณ์มีขนาด 5 พนัล้านตดิต่อกนัสัก 3 ปี ขึน้ทะเบียน) 

เมื่อสหกรณ์ขึน้ทะเบียนเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่แล้ว ต่อมาขนาดสินทรัพย์ลดลงเหลอืไม่ถึง ๕ พนัล้านบาท ไม่มีข้อก าหนด
ให้กลบัไปเป็นสหกรณ์ขนาดเลก็อกี นั่นอาจหมายความว่าจะต้องถอืเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ตลอดไป หากก าหนดให้มีการกลบัเป็น
สหกรณ์ขนาดเล็กได้ สหกรณ์น้ันก็จะกลับขึ้นเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่อีกได้ตามการผันแปรของขนาดสินทรัพย์อีก สหกรณ์
ดงักล่าวจะไม่มีความแน่นอนในเร่ืองเกณฑ์ก ากบัและเกณฑ์ด าเนินงานเลย ผู้ปฏิบัตงิานจะสับสน 

การก าหนดให้สหกรณ์ขนาดใหญ่จดแจ้งเพือ่ให้เกิดการเช็คลสิต์ตัวเองก่อนเป็นล าดับแรก หากจะให้นายทะเบียนสหกรณ์
ประกาศรายช่ือเลย กอ็าจจะพลาดได้ 



ร่างกฎกระทรวง 

 

ร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 (2) 

การก าหนดคุณสมบัตแิละลกัษณะต้องห้ามอืน่ 

ของกรรมการและผู้จดัการสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดติยูเน่ียน 



คุณสมบัตขิองกรรมการสหกรณ์ 

คุณสมบัต ิ สหกรณ์ขนาดเลก็ สหกรณ์ขนาดใหญ่ หมายเหตุ 

กรรมการต้องมคีวามเช่ียวชาญ 
(1) ด้านการเงนิ หรือ 
(2) ด้านการบริหารจัดการ หรือ 
(3) ด้านบัญชี 

 

อย่างน้อย 1  คน อย่างน้อย 3 คน จบการศึกษาโดยตรง 
หรือผ่านการอบรม
ตามที่ คพช. เห็นชอบ 
 

กรรมการสหกรณ์ที่ด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวนัที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคบั กย็งัคงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ 

ข้อเสนอแนะ 
(1) ถ้าสหกรณ์ยงัมีผู้เช่ียวชาญดงักล่าวน้อยอยู่ การเลอืกตั้งกรรมการสหกรณ์อาจต้องก าหนดให้มีการสมัครเป็น 2 ประเภท 

คอื กรรมการประเภททั่วไป กบักรรมการประเภทคุณสมบัตเิช่ียวชาญเฉพาะ 
หากเลอืกกรรมการรวมทั้งหมด บุคคลที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านที่ก าหนด อาจจะไม่ได้รับเลอืกตั้งเลยกไ็ด้ 
(2) ต้องแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคบัก าหนดคุณสมบัตแิละวธีิการได้มาซ่ึงกรรมการสหกรณ์ 



ลกัษณะต้องห้ามอืน่ของกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ 

พระราชบญัญตัิสหกรณ์  พ.ศ. 2542 มาตรา 52 
แก้ไขเพิม่เติมพระราชบญัญตัิสหกรณ์ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2562 

สหกรณ์ 
ขนาดเลก็ 

สหกรณ์ 
ขนาดใหญ่ 

มาตรา 52 ห้ามมิให้บุคคลซ่ึงมีลกัษณะดงัต่อไปนีเ้ป็นหรือท าหน้าที่กรรมการหรือผู้จดัการ 
(1)  เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผดิที่

ได้กระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
(2)  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐหรือ

เอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
(3)  เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่ง

กรรมการตามมาตรา 22 (4) 
(4)  เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อ

หน้าที่ 
(5) เคยถูกส่ังให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้จดัการตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 
(6) เป็นกรรมการหรือผู้จดัการในสหกรณ์ที่ถูกส่ังเลกิตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 
(7) เป็นบุคคลที่มีลกัษณะต้องห้ามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

ใช้บังคบั ใช้บังคบั 



ลกัษณะต้องห้ามอืน่ของกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ 

ลกัษณะต้องห้ามอืน่ (นอกจากมาตรา 52) สหกรณ์ขนาดเลก็ สหกรณ์ขนาดใหญ่ 

กรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ (ข้อที่ส าคญั) 
(1) ต้องไม่เป็นกรรมการหรือผู้จัดการหรือที่ปรึกษาของ

สหกรณ์แห่งอืน่ แต่ไม่รวมถึงการเป็นกรรมการชุมนุมสหกรณ์ 
(2) ไม่มีปัญหาในการช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์

หรือผู้ให้บริการทางการเงิน หรือถูกจัดช้ันเป็นลูกหนี้ช้ันต ่ากว่า
มาตรฐาน ช้ันสงสัย ช้ันสงสัยจะสูญ หรือช้ันสูญในระยะเวลา 2 ปี
ย้อนหลงั (น่าจะมีปัญหาขึน้มากทั้งกรรมการและผู้จดัการ) 

หากพบภายหลัง นายทะเบียนสหกรณ์จะส่ังถอดถอนหรือส่ังเพิก
ถอนมตทิี่ประชุมใหญ่ 

 
ไม่มีก าหนด 

ก าหนดไว้ 
ส าหรับกรรมการ 
และผู้จัดการ 

ข้อสังเกต 
(1) สหกรณ์ขนาดเลก็น้ัน บุคคลหน่ึงสามารถเป็นกรรมการหลายสหกรณ์ได้ 
(2) กรรมการสหกรณ์ขนาดใหญ่ จะต้องเป็นกรรมการสหกรณ์ได้เพียงแห่งเดียว (ไม่ว่าสหกรณ์อื่นจะเป็นขนาดใหญ่

หรือขนาดเลก็กต็าม)  เว้นแต่จะเป็นกรรมการชุมนุมสหกรณ์ 
(3) กรรมการชุมนุมสหกรณ์สามารถเป็นกรรมการชุมนุมสหกรณ์ได้หลายแห่ง 



ร่างกฎกระทรวง 

 

ร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 (3) 

การก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ด าเนินการและคณะอนุกรรมการ 

ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดติยูเน่ียน 



อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ สหกรณ์ขนาดเลก็ สหกรณ์ขนาดใหญ่ 

คณะกรรมการอ านวยการ อาจตั้ง อาจตั้ง 

คณะกรรมการเงนิกู้ อาจตั้ง อาจตั้ง 

คณะอนุกรรมการบริหารและลงทุน  ต้องตั้ง 
กรณสีหกรณ์มีสัดส่วนการลงทุนมากกว่า 
ร้อยละ 20 ของทุนเรือนหุ้น หรือมากกว่า 

1 พนัล้านบาท 

ต้องตั้ง 
กรณสีหกรณ์มีสัดส่วนการลงทุนมากกว่า 
ร้อยละ 20 ของทุนเรือนหุ้น หรือมากกว่า 

1 พนัล้านบาท 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ไม่ต้องตั้ง ต้องตั้ง 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ไม่ต้องตั้ง ต้องตั้ง 

ข้อสังเกต 
(1) ต้องมีการแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคบัหรือระเบียบก าหนดคณะอนุกรรมการและอ านาจหน้าที่ 
(2) คณะอนุกรรมการบริหารและลงทุน คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ควรจะมีบุคคลภายนอกร่วมเป็น

คณะอนุกรรมการด้วย เพราะต้องอาศัยประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะประกอบ  ส่วนคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
ควรเป็นบุคคลภายนอกเน่ืองจากต้องอาศัยความเป็นอสิระในการท าหน้าที่ 



ร่างกฎกระทรวง 

 

 

ร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 (4) 

การให้กู้และการให้สินเช่ือ 

ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดติยูเน่ียน 



การให้กู้และการให้สินเช่ือแก่สมาชิกสหกรณ์                

การให้กู้ยมื สหกรณ์ขนาดเลก็/ขนาดใหญ่ เงือ่นไขรวม 

เงนิกู้ฉุกเฉิน ไม่เกนิ 12 งวด (1)  ผู้กู้เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6  เดอืน 
(2) ต้องช าระให้เสร็จภายในอายุ 75 ปี  เว้นแต่เงินกู้รวมทุก

สัญญามีจ านวนไม่เกนิค่าหุ้นและเงนิฝาก 
(3) สัดส่วนหนีสิ้นรายเดอืนต่อรายได้รายเดือนไม่เกนิร้อยละ 

70 ตลอดอายุสัญญา (เงนิได้รายเดอืนเหลอืไม่น้อยกว่าร้อยละ 30) 
(4) การกู้ยมืเงนิตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึน้ไป  สมาชิกต้องส่งข้อมูล

เครดติจากบริษทัข้อมูลเครดติแห่งชาต ิจ ากดั ด้วย 
(5)  หากท าสัญญาเงินกู้ ใหม่ (กู้วนซ ้า) จะต้องช าระหนี้ตาม

สัญญาเดมิมาแล้วไม่น้อยกว่า  6 งวด (หนีส้ามัญ) 

เงนิกู้สามญั ไม่เกนิ 150 งวด 

เงนิกู้พเิศษ ไม่เกนิ 360 งวด  

ข้อสังเกต 
(1) ต้องช าระให้แล้วเสร็จภายในอายุ 75 ปี ไม่ควรน ามาใช้กบัหนีท้ี่มีหลกัประกนัที่คุ้มจ านวนหนี ้
(2) สมาชิกต้องส่งข้อมูลเครดติบูโร หากสมาชิกเครดติไม่ด ีไม่ได้ห้ามว่ามิให้ปล่อยกู้ แต่หากหนีม้ีปัญหา ผู้อนุมัตเิส่ียงต้อง

รับผดิชอบฐานประมาทหรือบกพร่อง 
(3) เงินได้รายเดือนคงเหลอืไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 น้ันจะกระทบต่อสมาชิกโดยเฉพาะคนวัยเกษียณเพราะจะเหลือน้อยกว่า

ร้อยละ 30 หากจ าเป็นและไม่สามารถกู้ได้ ท าให้สมาชิกอาจต้องไปกู้นอกระบบ 



การผ่อนปรนกฎเกณฑ์เกีย่วกบังวดช าระหนี ้     

การปรับงวดช าระหนีเ้ข้าสู่เกณฑ์เมือ่ท าสัญญาใหม่ สหกรณ์ขนาดเลก็/สหกรณ์ขนาดใหญ่ 

งวดช าระหนีเ้กนิกว่า 301 งวดขึน้ไป   ต้องปรับตามเกณฑ์ภายใน 10 ปี 

งวดช าระหนีต้ั้งแต่ 241-300 งวด ต้องปรับตามเกณฑ์ภายใน 8 ปี 

งวดช าระหนีต้ั้งแต่ 181-240 งวด  ต้องปรับตามเกณฑ์ภายใน 5 ปี 

งวดช าระหนีต้ั้งแต่ 151-180 งวด ต้องปรับตามเกณฑ์ภายใน 3 ปี 

หากผู้กู้มีสัดส่วนหนี้สินรายเดือนต่อรายได้รายเดือนเกิน
ร้อยละ 70  (เงนิได้รายเดอืนเหลอืไม่ถงึร้อยละ 30) 

จะให้กู้ยืมได้ไม่เกินวงเงินเดิมเมื่อมีการท าสัญญาใหม่ 
ในแต่ละคร้ังจนเข้าสู่เกณฑ์ 

ข้อสังเกต 
(1) ต้องปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการให้กู้ยมืต่างๆ ให้สอดคล้องกบักฎกระทรวงนี ้
(2) การที่จะต้องปรับงวดให้เป็นไปตามเกณฑ์   ท าให้สมาชิกไม่อยากกู้ใหม่  เพราะน่ันอาจท าให้สมาชิกต้องส่งหนีต่้องวด

มากขึน้ เงนิคงเหลอืรายเดอืนกล็ดลง 



ข้อเสนอต่อการปรับงวดช าระหนีใ้ห้กู้ยมืแก่สมาชิก 

(1) ก าหนดระเบยีบเปิดช่องการรวมหนี ้(เช่น สามญั 1 รวมเข้ากบัสามญั 2) 
(2) ปรับงวดช าระหนี้ใหม่โดยก าหนดให้ช าระหนี้น้อยในงวดล าดับต้น ๆ เพื่อให้เงินได้รายเดือน

เหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และช าระมากขึ้นตามล าดับในงวดหลัง ๆ จนครบก าหนดงวดตามเกณฑ์ที่
ก าหนดใหม่ เน่ืองจากฐานเงินเดือนจะเพิ่มขึน้และรองรับการช าระหนี้ที่เพิ่มขึน้ ซ่ึงอาจจะปรับคร้ังเดียว
ให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือจะค่อยๆ ปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ทุกคร้ังทีกู่้ใหม่ แต่ต้องอยู่ภายในเวลาผ่อนปรน
ตามกฎกระทรวง และภายในอายุ 75 ปี ของผู้กู้   ขึน้อยู่กับจ านวนหนี้ อายุสมาชิก การเกษียณ และอื่น ๆ  
ซ่ึงสามารถพลกิเพลงได้ไม่ตายตัว  



การให้เงนิกู้ของชุมนุมสหกรณ์และการให้เงนิกู้ระหว่างสหกรณ์ 

เงือ่นไขการให้กู้ สหกรณ์ขนาดเลก็/สหกรณ์ขนาดใหญ่ 

ก าหนดระยะเวลาช าระคนืเงนิกู้ ต้องไม่เกนิ 60 งวด 
 

หลกัประกนัเงนิกู้ทีเ่ป็นอสังหาริมทรัพย์ ให้ใช้ราคาประเมนิจากผู้ประเมนิอสิระ (รับอนุญาต
จาก กลต. ) หรือราคาประเมนิของทางราชการ 
 



การรับช าระหนีจ้ากทรัพย์สินอย่างอืน่ 

เงือ่นไข สหกรณ์ขนาดเลก็/สหกรณ์ขนาดใหญ่ 

การช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอย่างอืน่แทนเงนิ 
  

ต้องด าเนินการตามกฎหมายที่เกีย่วข้อง 
ข้อสังเกต 
(1) ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์กต้็องจดทะเบียนการได้มา 
(2) ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีสหกรณ์

ก าหนดให้รับรู้ที่ดินแทนการช าระหนี้ตามราคาประเมินของทาง
ราชการเท่าน้ัน ซ่ึงต า่กว่าราคาตลาด 

 

การขายทรัพย์สินที่ได้รับแทนเงนิ ต้องขายทรัพย์ที่ได้รับจากการช าระหนีใ้ห้แล้วเสร็จภายใน  3 ปี 
หากไม่สามารถขายได้ภายใน 3 ปี จะต้องกนัส ารองค่าเผือ่ด้อยค่า 



การสอบทานธุรกรรมด้านการให้กู้และการให้สินเช่ือ 

กระบวนการ สหกรณ์ขนาดเลก็/สหกรณ์ขนาดใหญ่ 

ขอบเขตการสอบทาน การปฏิบัตงิานที่เกีย่วข้องกบัการท าธุรกรรมด้านสินเช่ือตั้งแต่เร่ิมต้นจนส้ินสุดกระบวนการ 
(1) การวิเคราะห์ความสามารถการช าระคืน การประเมินราคาหลักประกัน และการอนุมัติวงเงิน

สินเช่ือ  
(2) ความถูกต้องครบถ้วนของสัญญา เช่น การจดัท าสัญญากู้ยมืเงนิ สัญญาค า้ประกนั การจดจ านอง 
(3) การเบิกใช้วงเงิน และกระบวนการติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการกู้ยืม 

โดยเฉพาะลูกหนีป้ระเภทสหกรณ์ 
(4) การด าเนินการกบัลูกหนีม้ีปัญหาการช าระหนี+้ระบุสถานะ/ขั้นตอนที่สหกรณ์ก าลงัด าเนินการ 
(5) การปฏิบัตติามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ข้อบังคบัของทางการ 
(6) ความถูกต้องของการจดัช้ันเงนิให้กู้ยมืและการกนัเงนิส ารอง ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

บุคคลผู้สอบทาน ต้องจัดให้มีผู้สอบทานที่เป็นอิสระแยกออกจากสายงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานที่มีอ านาจ
อนุมัตใิห้กู้และให้สินเช่ือ  



การสอบทานธุรกรรมด้านการให้กู้และการให้สินเช่ือ 

ลูกหนี ้ สหกรณ์ขนาดเลก็/สหกรณ์ขนาดใหญ่ 

ลูกหนี ้
ที่เป็นสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์ 

ก าหนดให้สอบทานอย่างน้อย 1 คร้ัง ในรอบ 1 ปีบัญชี 

ลูกหนี ้
ที่จัดเป็นช้ันปกตแิละกล่าวถึงเป็น
พเิศษ (ผู้ให้กู้เป็นชุมนุมสหกรณ์ ) 
 

ก าหนดให้สอบทานโดยมีปริมาณการสอบทานสินเช่ือต้องไม่ต ่ากว่าร้อยละ  
50 ของยอดคงค้างของลูกหนี้ ทั้งนี้ ต้องครอบคลุมถึงลูกหนี้รายใหญ่  10 ราย
แรก และลูกหนีร้ายใหม่ที่อนุมัตย้ิอนหลงั 1 ปี 

 

ลูกหนี ้
ที่เป็นสมาชิก  

ก าหนดให้สอบทานโดยมีปริมาณการสอบทานสินเช่ือต้องไม่ต ่ากว่าร้อยละ 
10 ของยอดคงค้างของลูกหนี ้แต่ไม่เกนิ 500 ราย ทั้งนี ้การสอบทานดังกล่าวต้อง
ครอบคลุมถึงลูกหนี ้รายใหญ่ 100 รายแรก 



ร่างกฎกระทรวง 

 

ร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 (5) 

การรับฝากเงนิ การก่อหนี ้การสร้างภาระผูกพนั 

การกู้ยมืและการค า้ประกนั 

ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดติยูเน่ียน 



การรับฝากเงนิ 

เงือ่นไข สหกรณ์ขนาดเลก็/สหกรณ์ขนาดใหญ่ 

อตัราดอกเบีย้ สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ก าหนดอตัราดอกเบีย้เงนิรับฝากทุก
ประเภทได้ไม่เกนิอตัราเฉลีย่ เงนิฝากประจ า 12 เดอืนของ 5 ธนาคาร
พาณชิย์ขนาดใหญ่บวกร้อยละ 3 

การรับฝากเงนิ สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์จะต้องท าการรู้จักผู้ฝากเงิน (ข้อมูล
เกีย่วกบัผู้ฝากในการขอเปิดบญัชีเงนิฝาก) 
 
 
 



การกู้ยมืเงนิ 

เงือ่นไข สหกรณ์ขนาดเลก็/สหกรณ์ขนาดใหญ่ 

แหล่งเงนิกู้ สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ผู้กู้เงนิสามารถกู้เงนิได้เฉพาะจาก 
(1) สหกรณ์ 
(2) สหกรณ์ต่างประเภท 
(3) ชุมนุมสหกรณ์ 
(4) ชุมนุมสหกรณ์ต่างประเภท 
(5) สถาบันการเงนิ 
(6) กองทุนพฒันาสหกรณ์ 
(7) กองทุนอืน่ตามทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์ประกาศก าหนด 



เพดานการรับฝากเงนิและการกู้ยมืเงนิ 

แหล่งเงินฝาก/แหล่งเงนิกู้ สหกรณ์ขนาดเลก็/สหกรณ์ขนาดใหญ่ 

การรับฝากเงนิและกู้ยมืเงนิจากสหกรณ์ เมือ่รวมกนัแล้ว 
แต่ละรายต้องไม่เกนิร้อยละ 25 ของทุนเรือนหุ้นรวม
กบัทุนส ารองของสหกรณ์ผู้รับฝากเงนิหรือกู้ยมืเงนิ 

การรับฝากเงนิและกู้ยมืเงนิจากชุมนุมสหกรณ์ เมือ่รวมกนัแล้ว 
แต่ละรายต้องไม่เกนิร้อยละ 50 ของทุนเรือนหุ้นรวม
กบัทุนส ารองของสหกรณ์ผู้รับฝากเงนิหรือกู้ยมืเงนิ 

ข้อสังเกต 
ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นเงินกู้ที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบไว้น้ัน 

ก าหนดจ านวนเงินที่สหกรณ์จะให้สหกรณ์อื่นกู้ได้น้ัน เมื่อรวมเงินฝากที่ฝากไว้กับสหกรณ์ที่ขอกู้แล้ว ต้องไม่
เกนิร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นรวมกบัทุนส ารองของสหกรณ์ผู้ให้กู้ 



การก่อภาระผูกพนั 

อตัรา 
การก่อภาระผูกพนั 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
(ขนาดเลก็/ขนาดใหญ่) 

สหกรณ์เครดติยูเน่ียน 
(ขนาดเลก็/ขนาดใหญ่) 

อตัราความสามารถก่อภาระผูกพนั ไม่เกนิ 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้น+ทุนส ารอง ไม่เกนิ 5 เท่าของทุนเรือนหุ้น+ทุนส ารอง 

(1) สหกรณ์ที่ก่อภาระผูกพนัไว้เกนิเกณฑ์ = ต้องปรับลดลงปีละไม่ต า่กว่าร้อยละ 20 และให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี 
(2) สหกรณ์ยงัคงต้องขอความเห็นชอบก าหนดวงเงนิกู้ยมืหรือการค า้ประกนัประจ าปีจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ภาระผูกพนั = 
(1) จ านวนเงนิที่เบิกจากวงเงนิเบิกเกนิบัญชีหรือเงนิกู้ยมือืน่ใดในลกัษณะเดยีวกนั 
(2) จ านวนเงนิกู้เฉพาะส่วนที่ได้รับเงนิกู้แล้วของสัญญาเงนิกู้ที่ระบุการจ่ายเงนิกู้หลายงวด 
(3) จ านวนเงนิกู้ของทุกสัญญาที่ระบุเงือ่นไขให้สหกรณ์รับเงนิกู้เพยีงงวดเดยีวหรือคร้ังเดยีว 
(4) จ านวนเงินที่ระบุในตั๋วสัญญาใช้เงินเพือ่การค า้ประกนัการกู้ยืมหรือการค า้ประกนัอื่น ซ่ึงสหกรณ์เป็นผู้ออกและยังไม่ได้

ช าระเงนิตามที่ระบุในตัว๋สัญญาใช้เงนิ 
(5) จ านวนเงนิที่รับฝากจากสหกรณ์อืน่แต่ไม่นับรวมจ านวนเงนิที่ชุมนุมสหกรณ์รับฝาก จากสหกรณ์สมาชิก 
(6) จ านวนเงนิที่รับฝากจากสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์และนิตบุิคคล ตามมาตรา 46 (5) แห่งพระราชบัญญตัสิหกรณ์  2542 

และที่แก้ไขเพิม่เตมิ (สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซ่ึงมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผูรั้บฝากเงิน หรือนิติ
บุคคลซ่ึงมีบุคลากรหรือลูกจา้งไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของนิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผูรั้บฝากเงิน) 
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การด ารงเงนิกองทุนของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
และชุมนุมสหกรณ์เครดติยูเน่ียน 



การด ารงเงินกองทุน 
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์เครดติยูเน่ียน 

เงนิกองทุน สหกรณ์ขนาดเลก็/สหกรณ์ขนาดใหญ่ ชุมนุมสหกรณ์ 

อตัราส่วน ไม่มี ด ารงอตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์ดงันี ้
เงนิกองทุนของชุมนุมสหกรณ์  x 100  มากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 15 

 สินทรัพย์ 

องค์ประกอบ ไม่มี เงนิกองทุนของชุมนุมสหกรณ์ ประกอบด้วย 
-ร้อยละ 80 ของทุนเรือนหุ้นที่ช าระแล้ว 
-ทุนส ารอง 

หมายถึง การด ารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง อัตราส่วนทางการเงินของเกณฑ์นี ้คอื เงินกองทุนหารด้วยสินทรัพย์เส่ียง
โดยสินทรัพย์แต่ละตัวจะมีน ้าหนักความเส่ียงไม่เท่ากนั เช่น เงินสดและพนัธบัตรรัฐบาล มีน ้าหนักความเส่ียงเท่ากบัศูนย์  เงินฝาก
ธนาคารมีน า้หนักความเส่ียงเท่ากบั 0.2 และเงนิให้กู้มีน า้หนักความเส่ียงอยู่ระหว่าง 0.5-1.0 เป็นต้น 

เงินกองทุนนี้เป็นตัวเลขทางบัญชีเท่าน้ัน มีไว้เพื่อเป็นกันชนรองรับความเสียหายจากทรัพย์สินที่มี เช่น ลูกหนี้เงินกู้ที่
กลายเป็นลูกหนี ้NPL ก่อนที่ความเสียหายน้ันจะส่งผลเสียไปถึงผู้ฝ ากเงินและเจ้าหนีต่้าง ๆ ถ้าเงินกองทุนมีมากกจ็ะคุ้มครองผู้ฝาก
เงนิและเจ้าหนีต่้าง ๆ ได้มาก 
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การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของ 

สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดติยูเน่ียน 



การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดติยูเน่ียน 

ระยะเวลา สหกรณ์ขนาดเลก็/สหกรณ์ขนาดใหญ่ ชุมนุมสหกรณ์ 

ปีที ่1-3 เฉลี่ยรายเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของ
ยอดเงนิรับฝากทุกประเภท  

เฉลี่ยรายเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
ของยอดเงนิรับฝากทุกประเภท 

ปีที่ 4 เป็นต้นไป เฉลี่ยรายเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของ
ยอดเงนิรับฝากทุกประเภท  
 

เฉลี่ยรายเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 
ของยอดเงนิรับฝากทุกประเภท 



การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดติยูเน่ียน 

รายการสินทรัพย์สภาพคล่อง (สหกรณ์ขนาดเลก็/สหกรณ์ขนาดใหญ่) 

สินทรัพย์สภาพคล่องที่สหกรณ์ต้องด ารงต้องเป็นสินทรัพย์ที่ปราศจากภาระผูกพนั 

(1) เงนิสด 

(2) เงนิฝากธนาคาร 
(3) เงินฝากชุมนุมสหกรณ์หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยชุมนุมสหกรณ์ซ่ึงมีระยะเวลา คงเหลอืก่อนวนัถึงก าหนด

ใช้เงนิไม่เกนิหน่ึงปี 

(4) หลกัทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนีท้ี่ออกโดยรัฐบาลไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ฯลฯ 
(5) หลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือกองทุนเพื่อการ

ฟ้ืนนฟูและพฒันาระบบสถาบันการเงนิ คํ้าประกนัเฉพาะต้นเงนิหรือรวมทั้งดอกเบีย้ 
(6) บัตรเงนิฝากที่ออกโดยธนาคารซ่ึงมีระยะเวลาการฝากไม่เกนิ 1 ปี 

(7) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ซ่ึงมีระยะเวลาคงเหลือก่อนวันถึงก าหนดใช้เงินไม่เกิน 1 ปีที่ธนาคารรับรอง 
สลกัหลงั หรือรับอาวลั ทั้งนี ้โดยไม่มีข้อก าหนดจ ากดัความรับผดิของธนาคาร 

(8) หุ้นกู้  พันธบัตร หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือบริษัทบริหาร
สินทรัพย์ ตามรายช่ือที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด  
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การฝากเงนิและการลงทุน 

ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดติยูเน่ียน 



การฝากเงนิและการลงทุน 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดติยูเน่ียน 

พระราชบัญญัตสิหกรณ์ พ.ศ. 2542  

มาตรา  62 เงนิของสหกรณ์น้ัน สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดงัต่อไปนี ้
(1) ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อืน่ 
(2) ฝากในธนาคารหรือฝากในสถาบนัการเงนิทีม่วีตัถุประสงค์เพือ่ให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน

แก่สหกรณ์ 
(3) ซ้ือหลกัทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวสิาหกจิ 
(4) ซ้ือหุ้นของธนาคารทีม่วีตัถุประสงค์เพือ่ให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิแก่สหกรณ์ 
(5) ซ้ือหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อืน่ 
(6) ซ้ือหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันท าให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่

กจิการของสหกรณ์โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์ 
(7) ฝากหรือลงทุนอย่างอืน่ตามทีค่ณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด 



การฝากเงนิและการลงทุน 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดติยูเน่ียน 

ประเภทการฝากและลงทุน สหกรณ์ขนาดเลก็/สหกรณ์ขนาดใหญ่ 

 

ชุมนุมสหกรณ์ 

การฝากและลงทุน 
ตามมาตรา 62 (1) ถงึ (6) 
 

ลงทุนได้โดยไม่มีข้อจ ากดั 
  

ลงทุนได้โดยไม่มีข้อจ ากดั 

 

การฝากและลงทุนอย่างอืน่ 
ตามมาตรา 62 (7) ตามที่ คพช. ก าหนด 
 

ไม่เกนิร้อยละ 80 ของทุนเรือนหุ้นและทุนส ารอง ไม่เกนิทุนเรือนหุ้นและทุนส ารอง 

ถ้าฝากหรือลงทุนเกนิอตัราอยู่ก่อนแล้วให้ถอืต่อไปจนครบก าหนดสัญญา แต่ห้ามฝากหรือลงทุนเพิม่อกี 
การก าหนดให้สหกรณ์ลงทุนตามมาตรา 62 (7) ได้ไม่เกนิร้อยละ 80 ของทุนเรือนหุ้นและทุนส ารอง จะก่อให้เกดิปัญหากับ

สหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ เช่น สหกรณ์ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย ฯลฯ เพราะมีทุนมาก อีกทั้งการลงทุนตาม
มาตรา 62 (1) - (6 ) กม็ีน้อยเช่นกนั จะท าให้เงนิเหลอื สุดท้ายต้องไปฝากธนาคารและชุมนุมสหกรณ์ซ่ึงได้ผลตอบแทนต ่า แต่ภาระ
จ่ายเงนิปันผลมีอยู่ ดงัน้ัน ควรให้ลงทุนได้มากกว่านี ้
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ธรรมาภิบาล 

ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดติยูเน่ียน 



 
ธรรมาภบิาลของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดติยูเน่ียน  

การเปิดเผยข้อมูลต่อทีป่ระชุมใหญ่ 

สหกรณ์ขนาดใหญ่และสหกรณ์ขนาดเลก็ 
(1) ผลประโยชน์ ค่าตอบแทน และสวสัดกิาร ที่กรรมการได้รับจากสหกรณ์ ในรอบปีบัญชี 

ที่ผ่านมา โดยให้แจงหรือแสดงเป็นรายบุคคล 

(2) ผลประโยชน์ ค่าตอบแทน และสวัสดิการ ที่ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ และ 
ที่ปรึกษาของสหกรณ์ได้รับจากสหกรณ์ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 

(3) ข้อมูลการกล่าวโทษ ถูกกล่าวโทษ การถูกด าเนินคดี การถูกร้องเรียน และการถูก 
เปรียบเทียบปรับของสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา พร้อมทั้งจัดท าแผน
หรือแนวทางการป้องกนัไม่ให้เกดิขึน้อกี 

(4) ข้อมูลการจดัสวสัดกิารให้แก่สมาชิก 

 



 
ธรรมาภบิาลของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดติยูเน่ียน  

การแสดงรายการย่อสินทรัพย์และหนีสิ้น 
 

สหกรณ์ขนาดใหญ่และสหกรณ์ขนาดเลก็ 
จัดท ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนีสิ้นให้ครบถ้วนถูกต้องตามความ

เป็นจริง เป็นประจ าทุกเดือน 

ข้อยกเว้น  = สหกรณ์ขนาดเล็กใดไม่สามารถจัดท าได้ ให้ปรับปรุง
ระบบการท าบัญชี ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี 

 

 



 
ธรรมาภบิาลของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดติยูเน่ียน  

การป้องกนัการขัดกนัแห่งผลประโยชน์ 
 

คณะกรรมการสหกรณ์ขนาดใหญ่และสหกรณ์ขนาดเลก็ 
 (1) ไม่จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่น หรือผลประโยชน์อื่นใด ซ่ึงมิใช่บ าเหน็จ เงินเดือน รางวัล 

และเงินเพิ่มอย่างอื่นบรรดาที่พึงจ่ายตามปกติแก่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ 
ที่ปรึกษาของสหกรณ์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ส าหรับหรือเน่ืองจากการกระท าหรือ 
การประกอบธุรกจิใด ๆ ของสหกรณ์น้ัน 

(2) ไม่ขาย ให้ หรือให้เช่าทรัพย์สินใด ๆ แก่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ 
ท่ีปรึกษาของสหกรณ์ หรือผู้ซ่ึงมีต าแหน่งเทียบเท่าท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว  หรือรับซ้ือ หรือเช่าทรัพย์สินใด ๆ จากบุคคลดังกล่าวมีมูลค่ารวมกันสูงกว่าที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

(3) ห้ามมิให้กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาชิกซ่ึงขอสินเช่ือ ร่วมพิจารณาให้สินเช่ือ
ดงักล่าว  
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การจัดช้ันสินทรัพย์และการกนัเงินส ารอง 

ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดติยูเน่ียน 



 
การจัดช้ันสินทรัพย์และการกนัเงินส ารอง 

การจัดช้ันคุณภาพลูกหนี ้ ความหมาย การกนัเงนิส ารอง 

ลูกหนีจ้ัดช้ันปกต ิ ลูกหนีท้ี่ไม่ผดินัดช าระหนี ้

ลูกหนีจ้ัดช้ันกล่าวถึงพเิศษ ลูกหนีท้ี่ค้างช าระเงนิต้นไม่เกนิ 3 เดอืน ร้อยละ 10 

ลูกหนีจ้ัดช้ันต า่กว่ามาตรฐาน ลูกหนีท้ี่ค้างช าระเงนิต้นเกนิกว่า 3 เดอืน แต่ไม่เกนิ 6 เดอืน ร้อยละ 20 

ลูกหนีจ้ัดช้ันสงสัย ลูกหนีท้ี่ค้างช าระเงนิต้นเกนิกว่า 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 12 เดอืน 
รวมถึงลูกหนีซ่ึ้งสหกรณ์ได้ฟ้องหรือศาลส่ังพทิักษ์ทรัพย์แล้ว 

ร้อยละ 50 

ลูกหนีจ้ัดช้ันสงสัยจะสูญ ลูกหนีท้ี่ค้างช าระเงนิต้นเกนิกว่า 12 เดอืน 
ลูกหนีซ่ึ้งตามพฤตกิารณ์ไม่สามารถเรียกให้ช าระหนีไ้ด้ 
ลูกหนีท้ี่สหกรณ์ฟ้องในคดล้ีมละลาย  

ร้อยละ 100 

ลูกหนีจ้ัดช้ันสูญ ลูกหนีท้ี่ถึงแก่ความตาย หรือเป็นคนสาบสูญ หรือมีหลกัฐานว่า
หายสาบสูญ และไม่มีทรัพย์สินใด ๆ จะช าระหนีไ้ด้ ฯลฯ 

ร้อยละ 100 



 
การประมาณการหนีส้งสัยจะสูญ 

รายการทีส่ามารถน ามาหักจากหนีเ้งนิต้น 
ก่อนตั้งค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

อตัรา 
(สหกรณ์ขนาดเลก็และขนาดใหญ่) 

จ านวนเงนิที่ได้รับช าระหนีห้ลงัวนัส้ินปีทางบัญชี แต่ก่อนวนัที่ผู้สอบบัญชี
แสดงความเห็นต่องบการเงนิ  

ตามจ านวนที่ได้รับ 

เงนิฝากสหกรณ์ตามจ านวนเงนิที่เจ้าของบัญชีเงนิฝากท าสัญญาตกลงผูกพนั
ค า้ประกนัหนีข้องลูกหนีแ้ละให้สิทธิแก่สหกรณ์หักเงนิฝากของตนเพือ่ช าระหนีไ้ด้ 

ตามจ านวนเงนิฝาก 

หลักทรัพย์รัฐบาล/หลักทรัพย์ที่ รัฐบาลหรือกระทรวงการคลังค ้าประกัน 
ต้นเงนิ 

เตม็จ านวน 

 

ที่ดนิว่างเปล่าหรือที่ดนิพร้อมอาคาร/ส่ิงปลูกสร้างที่ประเมินโดยทางราชการ เตม็จ านวน (ราคาประเมิน) 

ที่ดินว่างเปล่าหรือที่ดินพร้อมอาคาร/ส่ิงปลูกสร้างที่ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ 
ที่มีคุณสมบัต ิและประสบการณ์ตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 50 ของราคาประเมิน  
 

ไม่สามารถน าค่าหุ้นของสมาชิกมาหักออกจากหนีเ้งนิต้นก่อนการตั้งค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญได้ดังเช่นแต่ก่อน อย่างไรกต็าม 
เมื่อสมาชิกออกจากสหกรณ์ สมาชิกสามารถน าเงนิค่าหุ้นมาช าระหนีด้งักล่าวได้ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญตัสิหกรณ์ 2542 



 
ทรัพย์สินอืน่และการกนัเงินส ารอง 

 

  เงินฝากสหกรณ์อื่น หากสหกรณ์ผู้ฝากประสงค์จะถอนคืนแต่สหกรณ์
ผู้รับฝากไม่สามารถจ่ายคืนเงินฝากได้ ให้สหกรณ์ผู้ฝากรับรู้ค่าเสียหายจากเงิน
ฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญ และกันเงินส ารองเป็นค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อื่น
สงสัยจะสูญเต็ม 

  

กรณีสหกรณ์มีที่ดินแทนการช าระหนีร้อขาย หลงัจากวันที่กฎกระทรวง
มีผลบังคับใช้ หากสหกรณ์ถือครองที่ดินแทนการช าระหนี้เกนิกว่า 5 ปีทางบัญชี
นับจากปีที่ได้รับ ให้ทยอยกนัเงินส ารองเป็นค่าเผื่อที่ดินแทนการช าระหนีร้อขาย
สงสัยจะสูญ ร้อยละ 10 ต่อปีเป็นเวลา 5 ปี 

 



ร่างกฎกระทรวง 

 

 

ร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 (11) 

การจัดท าบัญชี การจัดท าและเปิดเผยงบการเงิน 



การจัดท าบัญชี และการจัดท าและเปิดเผยงบการเงนิ 

สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ 
เปิดเผยงบการเงนิ และหมายเหตุประกอบงบการเงนิเพิม่เติมจากระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ 
- เงนิรอตรวจสอบ 
- การจ่ายเงนิทีไ่ม่มเีอกสารหลกัฐาน 
- เงนิฝากสหกรณ์อืน่ที่ถอนไม่ได้ 
- การลงทุนทีป่ฏิบตัิไม่เป็นไปตามกฎหมาย 
- การจ่ายเงนิกู้ไม่เป็นไปตามระเบยีบของสหกรณ์ 
- ทีด่นิแทนการช าระหนีร้อขาย 
- การซ้ือทรัพย์สินทีม่มูีลค่าสูงโดยไม่ผ่านมติทีป่ระชุมใหญ่ 
- การจ่ายเงนิปันผลและเงนิเฉลีย่คนืล่วงหน้า 
- การจัดสรรทุนสะสมเพือ่ชดเชยหนีแ้ละเงนิฝากทีไ่ม่สามารถเรียกคนืได้ 
- การค านวณมูลค่าหุ้นกรณสีหกรณ์มผีลขาดทุนสะสม 
- การจ่ายคนืค่าหุ่นเกนิกว่ามูลค่าหุ้น 



ร่างกฎกระทรวง 

 

 

ร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 (12) 

การจดัเกบ็และรายงานข้อมูล 

ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดติยูเน่ียน 



ร่างกฎกระทรวง 

สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ 
จัดเกบ็และส่งข้อมูลทางการเงนิของสหกรณ์ต์อนายทะเบียนสหกรณ์ 
(1) งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
(2) งบก าไรขาดทุน 
(3) งบทดลอง 
(4) รายละเอยีดการลงทุนในหลกัทรัพย์ 
(5) ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยมื 
(6) เจ้าหนีเ้งนิกู้และผู้ฝากเงนิ 
(7) การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง 
(8) รายงานการก่อหนี ้
(9) สถานะสภาพคล่องสุทธิ 
(10) การจัดช้ันและการกนัเงนิส ารอง 
(11) รายงานการสอบทานหนี ้



ร่างกฎกระทรวง 

 

 

ร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 (13) 

การก าหนดอตัราเงินปันผล 

ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดติยูเน่ียน 



 
การก าหนดอตัราเงนิปันผล 

ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดติยูเน่ียน 

สหกรณ์ออมทรัพย์  สหกรณ์เครดติยูเน่ียน  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ชุมนุมสหกรณ์เครดติยูเน่ียน  

ไม่เกนิอตัราร้อยละ 8 ต่อปี 
 
 

(เดมิไม่เกนิร้อยละ 10) 
 

ไม่เกนิอตัราร้อยละ 8 ต่อปี 
 
 

(เดมิไม่เกนิร้อยละ 10) 
 
 

ไม่เกนิอตัราร้อยละ 8 ต่อปี 
 
 

(เดมิไม่เกนิร้อยละ 10) 
 

เพื่อมิให้มีการปันผลที่สูงจนเกินไป เพราะจะเป็นแรงกดดันให้คณะกรรมการสหกรณ์ลงทุน 
ในสินทรัพย์เส่ียงที่มีผลตอบแทนสูง และมิให้เอาเร่ืองการปันผลในอัตราที่สูงเป็นเคร่ืองมือในการจูงใจ
สมาชิกในการลงเลอืกตั้งกรรมการสหกรณ์ 



พระราชบัญญตัิสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562  



 
สมาชิกสมทบ 

พระราชบญัญตัิสหกรณ์ 2542 
แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญตัิสหกรณ์ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2562 

เหตุผล 

มาตรา 41 สหกรณ์ตามมาตรา 33/1 อาจรับสมาชิกสมทบได้  
(วรรคห้า) ห้ามมิให้สหกรณ์ให้สิทธิแก่สมาชิกสมทบในการ

นับช่ือของสมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ 
การออกเสียงในเร่ืองใด ๆ การเป็นกรรมการด าเนินการ หรือกู้ยืม
เงนิเกนิกว่าเงนิฝากและทุนเรือนหุ้นของตนเองจากสหกรณ์ 

 

ร่างเดิม ก าหนดให้สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิกู้
เงินจากสหกรณ์ แต่ก็มีการช้ีแจงในช้ันกรรมาธิการ
จนยอมที่จะให้กู้ยืมได้แต่ต้องไม่เกนิเงินฝากและทุน
เรือนหุ้นของตน น่ันหมายความว่าสมาชิกจะ
สามารถถอนเงินฝากได้เพียงส่วนต่างของหนี้กับ
ยอดเงินฝากกบัทุนเรือนหุ้นเท่าน้ัน 

บางสหกรณ์ให้สมาชิกสมทบ (พนักราชการ) กู้
โดยใช้หลกัทรัพย์ค า้ประกนัซ่ึงยอดเงินกู้เกนิกว่าเงิน
ฝากรวมทุนเรือนหุ้น ดังน้ัน ทางแก้ ก็คงต้องแก้ไข
เพิม่เติมข้อบังคับให้รับสมาชิกสมทบเหล่านี้เข้าเป็น
สมาชิกสามัญได้และก าหนดหลกัเกณฑ์การให้กู้เป็น
การเฉพาะ คอื เอาหลกัเกณฑ์เดิมมาใช้ 



 
การอุทธรณ์ค าส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 

พระราชบัญญัตสิหกรณ์ 2542 
แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 

มาตรา 128/4 ค าส่ังตามมาตรา 20 มาตรา 22 (3) และ (4) มาตรา 71 และ
มาตรา 89/3 วรรคสอง.......ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน
สามสิบวนันับแต่วนัทีไ่ด้รับค าส่ัง  

ค าส่ังไม่รับจดทะเบียนตามมาตรา 38 และค าส่ังตามมาตรา 43 ให้อุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ภายในหกสิบวนันับแต่วนัทีไ่ด้รับค าส่ัง 

การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค าส่ัง เว้นแต่คณะกรรมการ
พจิารณาอุทธรณ์จะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคบัตามค าส่ังน้ันไว้ช่ัวคราว 



 
การอุทธรณ์ค าส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 

พระราชบัญญัตสิหกรณ์ 2542 
แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 

ค าส่ังตามมาตรา 20      = ค าส่ังเพกิถอนมตทิีป่ระชุมใหญ่/ทีป่ระชุมคณะกรรมการ 
ค าส่ังตามมาตรา 22 (3) = ค าส่ังให้กรรมการหยุดปฏิบัตหิน้าทีช่ั่วคราว 
ค าส่ังตามมาตรา 22 (4) = ค าส่ังให้กรรมการพ้นจากต าแหน่ง 
ค าส่ังตามมาตรา 38       = ค าส่ังไม่รับจดทะเบียนสหกรณ์ 
ค าส่ังตามมาตรา 43       = ค าส่ังไม่รับจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคบั 
ค าส่ังตามมาตรา 71      = ค าส่ังเลกิสหกรณ์ 
ค าส่ังตามมาตรา 89/3 วรรคสอง    =ค าส่ังให้กรรมการ/ผู้จัดการพ้นจากต าแหน่ง/ส่ังเลกิ 
                                                            สหกรณ์กรณีไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตาม 
                                                             มาตรา 89/2 และมีความเสียหายร้ายแรง 



 
การอุทธรณ์ค าส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 

พระราชบัญญัตสิหกรณ์ 2542 
แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 

ค าส่ังนายทะเบียนสหกรณ์เหล่านี ้อุทธรณ์ได้หรือไม่ อุทธรณ์ต่อใคร และตามกฎหมายใด 
ค าส่ังตามมาตรา 16 (4)  = ค าส่ังให้จัดท าแผนปรับปรุงการด าเนินงานของสหกรณ์ 
ค าส่ังตามมาตรา 22 (1)  = ค าส่ังแก้ไขข้อบกพร่อง 
ค าส่ังตามมาตรา 22 (2)   = ค าส่ังให้ระงบัการปฏิบัตทิี่อาจเป็นเหตุให้เกดิความเสียหาย 
ค าส่ังตามมาตรา 89/3 วรรคหน่ึง = แก้ไขข้อบกพร่อง/ระงับการด าเนินงาน 
                                                         กรณีไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง 
ค าส่ังเพิกถอนค าส่ังเดิม เช่น เดิม ส่ังรับจดทะเบียนข้อบังคับ ต่อมา ส่ังเพิกถอนค าส่ังรับ

จดทะเบียนข้อบังคบั (ตาม พ.ร.บ. วธีิปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539 มาตรา 49) 



 
การอุทธรณ์ค าส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 

พระราชบัญญัตสิหกรณ์ 2542 
แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 

ค าส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ตามมาตรา 16 (4) มาตรา 22 (1) และ (2)   มาตรา 89/3 วรรค
หน่ึง และค าส่ังเพิกถอนค าส่ังเดิม สามารถอุทธรณ์ได้ต่อผู้ออกค าส่ังภายใน 15 วัน และ
สามารถขอทุเลาการบังคับตามค าส่ังต่อผู้ออกค าส่ังได้ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 2539 มาตรา 44 

 
มาตรา 44  ภายใต้บังคบัมาตรา 48 ในกรณีที่ค าส่ังทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และไม่มีกฎหมายก าหนดขั้นตอน

อุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์ค าส่ังทางปกครองน้ันโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าส่ังทางปกครอง
ภายในสิบห้าวนันับแต่วนัที่ตนได้รับแจ้งค าส่ังดงักล่าว 

มาตรา 66  ในกรณีที่ผู้ใดไม่อาจกระท าการอย่างหน่ึงอย่างใดภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายได้เพราะมีพฤติการณ์ 
ที่จ าเป็นอนัมิได้เกดิขึน้จากความผดิของผู้น้ัน ถ้าผู้น้ันมีค าขอเจ้าหน้าที่อาจขยายระยะเวลาและด าเนินการส่วนหน่ึงส่วนใดที่ล่วง
มาแล้วเสียใหม่กไ็ด้  ทั้งนี ้ต้องยืน่ค าขอภายในสิบห้าวนันับแต่พฤตกิารณ์เช่นว่าน้ันได้ส้ินสุดลง 



 
การอุทธรณ์ค าส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 

ประเดน็การอุทธรณ์ค าส่ังนายทะเบียนสหกรณ์และอืน่ ๆ 

1. ค าส่ังทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ให้คู่กรณีมีโอกาสทราบข้อเท็จจริงอย่าง
เพยีงพอและมโีอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลกัฐานของตน หรือไม่ 

2. ข้อกฎหมายคลาดเคลือ่นหรือไม่/ทีถู่กต้องเป็นอย่างไร 
3. ข้อเทจ็จริงไม่ครบถ้วนหรือคลาดเคลือ่นหรือไม่/ทีถู่กต้องเป็นอย่างไร 
4. ค าส่ังน้ันได้สัดส่วนหรือไม่ (เกนิความจ าเป็น/เหมาะสม/ให้เกิดความเดือดร้อนเกินสมควรหรือไม่) (มี

วธีิการอืน่ทีจ่ะแก้ไขปัญหาได้เช่นเดยีวกนั แต่ก่อให้เกดิผลกระทบน้อยกว่าวธีิการทีก่ าหนดในค าส่ัง) 
5. ไม่ขอความเป็นธรรม ไม่ขอความช่วยเหลอื แต่ขอให้ยกเลกิหรือเพกิถอนค าส่ัง 
6. กรณสีหกรณ์อุทธรณ์ ต้องมมีติทีป่ระชุมคณะกรรมการสหกรณ์ด้วย 
7. แนบเอกสารพยานหลกัฐานให้ครบถ้วน 
8. เมือ่ยืน่หนังสืออุทธรณ์แล้ว   ต้องให้เจ้าหน้าทีผู้่รับลงรับในส าเนาพร้อมระบุวัน/เดือน/ปีที่รับในส าเนา

เพือ่น าเกบ็เป็นหลกัฐาน 
9. การยืน่อุทธรณ์ผดิคน  แม้อุทธรณ์ดเีพยีงใด ย่อมไร้ความหมาย 


