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ข้อ 1 ✓ ✓ ✓

หมวด 1 การกำาหนดขนาดของสหกรณ์

ข้อ 2 (1)

 (2)

✓

✘

✘

✓

✓

ข้อ 3 (1)

 (2)

 (3)

✘

✘

✓

✘

✓

✘

✓

✘ 

✘

ข้อ 4 ✓ ✘ ชุมนุมไม่มีการลดขนาด

หมวด 2 อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคุณสมบัติและลักษณะ

ต้องห้ามของกรรมการและผู้จัดการ

ข้อ 5 ✓ ● ✓

ข้อ 6 ✓ ● ✓

ข้อ 7 ✓
(ถ้าเข้าเงื่อนไขที่กำาหนดตามกฎกระทรวง)

✓
(ถ้าเข้าเงื่อนไขที่กำาหนดตามกฎกระทรวง)

✓
(ถ้าเข้าเงื่อนไขที่กำาหนดตามกฎกระทรวง)

ข้อ 8 ✓ ✓ ✓

ข้อ 9 ✓ ● ✓

ข้อ 10 ✓ ● ✓

ข้อ 11 ✓ ● ✓

หมวด 3 การดำารงเงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ์

ข้อ 12 ✘ ✘ ✓

ข้อ 13 ✘ ✘ ✓

หมวด 4 การกำากับดูแลด้านธรรมาภิบาลของสหกรณ์

ข้อ 14 ✓ ✓ ✓

ข้อ 15 ทุกเดือน ทุกหกเดือน ทุกเดือน

ข้อ 16 ✓ ✓ ✓
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หมวด 5 การบัญชีและการรายงานข้อมูล

ข้อ 23 ✓ ✓ ✓

ข้อ 24 ✓ ✓ ✓

ข้อ 25 เป็นไปตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์

บทเฉพาะกาล

ข้อ 26 ✓ ✘ ✓

ข้อ 27 ✓ ✘ ✓

ข้อ 28 ✓ ✓  ✓

ข้อ 29 ✘ ✘ ✓

ข้อ 30 ✘ ✓

ข้อ 31 ✓ ✓ ✓

 ✓  หมายถึง  ต้องปฏิบัติ

  ●  หมายถึง  ไม่บังคับ

 ✘  หมายถึง  ไม่ต้องปฏิบัติ / ไม่เกี่ยวข้อง





หมวด 1 
ก�รกำ�หนดขน�ดของสหกรณ์
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วัตถุประสงค์
 เพื่อให้สามารถกำาหนดการดำาเนินงานและการกำากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยนได้อย่างเหมาะสมตามขนาดของสหกรณ์

คว�มต�มกฎกระทรวง

 ข้อ 2 สหกรณ์แบ่งเป็นสองขนาด ดังต่อไปนี้ 

 (1) สหกรณ์ขนาดใหญ่ ได้แก่ สหกรณ์ซึ่งมีขนาดสินทรัพย์ตั้งแต่ห้าพันล้านบาทขึ้นไป 

และชุมนุมสหกรณ์

 (2) สหกรณ์ขนาดเล็ก ได้แก่ สหกรณ์ซึ่งมีขนาดสินทรัพย์น้อยกว่าห้าพันล้านบาท

 ขนาดของสินทรัพย์ของสหกรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาจากข้อมูลงบการเงินของ

สหกรณ์ในปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว

บทเฉพาะกาล

 ข้อ 26 ให้นายทะเบยีนสหกรณ์ประกาศรายชือ่สหกรณ์ขนาดใหญ่ตามข้อ 2 (1) ภายใน

เก้าสิบวัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

 การแบ่งขนาดของสหกรณ์

 พิจารณาจากงบการเงินประจำาปีในปีปัจจุบันที่สหกรณ์จัดส่งให้นายทะเบียนสหกรณ์  

ตามมาตรา 67 ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วและผ่านการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์  

โดยพิจารณาจาก “งบแสดงฐานะการเงนิ” รายการ “รวมสนิทรพัย์” หากรวมสนิทรพัย์แล้ว มจีำานวน

ตัง้แต่ 5,000 ล้านบาทขึน้ไป สหกรณ์นั้นจะเข้าข่ายเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่

 สสจ. และ สสพ. 1 – 2

 สามารถตรวจสอบรายชือ่สหกรณ์ขนาดใหญ่ได้จากประกาศนายทะเบยีนสหกรณ์ในเวบ็ไซต์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งนี้ ให้ สสจ. และ สสพ. 1 – 2 นำาประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ลงในเว็บไซต์

สำานักงานสหกรณ์จังหวัด และต้องปิดประกาศที่สำานักงานจังหวัดด้วย



กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์

17คู่มือปฏิบัติตามกฎกระทรวงการดำาเนินงานและการกำากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564

 สหกรณ์

 สหกรณ์จะเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ออกประกาศรายชื่อฯ แล้ว 

และให้สหกรณ์ขนาดใหญ่ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดตามกฎกระทรวง ให้สหกรณ์ขนาดใหญ่ 

ลงประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ไว้ในเว็บไซต์ของสหกรณ์ และปิดประกาศรายชื่อไว้ในท่ีเปิดเผย  

ณ สำานกังานใหญ่และสำานกังานสาขาของสหกรณ์นัน้ทุกแห่งหรือประกาศผ่านช่องทางอเิล็กทรอนกิส์

         

คว�มต�มกฎกระทรวง

 ข้อ 3 เพื่อประโยชน์ในการกำาหนดขนาดของสหกรณ์ ให้ดำาเนินการดังต่อไปนี้

 (1) ในกรณีที่มีการจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์ ให้นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศรายชื่อ

ชุมนุมสหกรณ์ดังกล่าวเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับจดทะเบียน

 (2) ในกรณีสหกรณ์ขนาดเล็กแห่งใดมีขนาดสินทรัพย์ที่มีลักษณะเป็นสหกรณ์ 

ขนาดใหญ่ให้นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศรายชื่อสหกรณ์ดังกล่าวเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่

ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์ได้รบัสำาเนารายงานประจำาปีและงบการเงนิ 

ประจำาปี

 ข้อ 4 การประกาศรายชือ่สหกรณ์ขนาดใหญ่และการประกาศถอนชือ่ออกจากการเป็น

สหกรณ์ขนาดใหญ่ตามข้อ 3 ให้ดำาเนนิการโดยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส์ ในกรณทีีไ่ม่สามารถ

ดำาเนินการหรือมีเหตุผลอื่นทำาให้ไม่สามารถดำาเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  

ให้ประกาศรายชื่อไว้ในที่เปิดเผย ณ สำานักงานใหญ่และสำานักงานสาขาของสหกรณ์นั้น 

ทุกแห่ง



กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์

18 คู่มือปฏิบัติตามกฎกระทรวงการดำาเนินงานและการกำากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564

การประกาศรายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่เพิ่มเติม 

 นายทะเบยีนสหกรณ์จะประกาศรายชือ่สหกรณ์ขนาดใหญ่เพิ่มเติมใน 2 กรณี คือ

 

 ชุมนุมสหกรณ์จัดตั้งใหม่

 เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับแจ้งการรับจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์จากสหกรณ์จังหวัด  

หรอืผูอ้ำานวยการสำานกังานส่งเสรมิสหกรณ์กรงุเทพมหานคร พืน้ที ่1 – 2 นายทะเบยีนสหกรณ์จะออก

ประกาศรายชือ่สหกรณ์ขนาดใหญ่เพิม่เตมิ ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีร่บัจดทะเบยีนชมุนมุสหกรณ์นัน้

 สหกรณ์เปลี่ยนแปลงขนาดจากขนาดเล็กเป็นขนาดใหญ่

 เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับงบการเงินประจำาปีจากสหกรณ์ตามมาตรา 67 และพบว่า

สหกรณ์มีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินเพิ่มขึ้นไปเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ นายทะเบียนสหกรณ์ 

จะประกาศรายชื่อสหกรณ์ให้เป็นขนาดใหญ่เพิ่มเติม ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สหกรณ์จังหวัด  

หรอืผูอ้ำานวยการสำานกังานส่งเสรมิสหกรณ์กรงุเทพมหานคร พืน้ที ่1 – 2 ได้รบัทราบงบการเงนิประจำาปี 

ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์

 ให้สหกรณ์ตดิประกาศนายทะเบยีนสหกรณ์ เร่ือง รายชือ่สหกรณ์ขนาดใหญ่ไว้ ณ สำานกังานใหญ่ 

และสำานักงานสาขาของสหกรณ์ทุกแห่งหรือประกาศผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
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19คู่มือปฏิบัติตามกฎกระทรวงการดำาเนินงานและการกำากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564

ตัวอย่าง   งบการเงินของสหกรณ์ที่เข้าข่ายเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่

สหกรณ์ออมทรัพย์ 5 พันล้าน จำากัด

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

 

หมายเหตุ

ปี 2560

บาท

ปี 2559

บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินฝากสหกรณ์อื่น

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

ลูกหนี้ระยะสั้น - สุทธิ

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

2

3

4

5

6

162,368,278.57

100,002.70

558,488,817.46

2,933,609.68

1,311,239.73

396,892.30

157,742,175.07

20,097,789.20

524,818,119.92

2,426,990.77

1,126,483.12

485,553.28

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 725,598,840.44 706,697,111.36

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 

สทิธิประโยชนใ์นการใชอ้าคารรอตดัจา่ย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

7

4

8

9

10

11

1,732,510.00

4,682,415,303.51

441,015.55

7,230,988.00

19,966.20

81,550.00

1,731,510.00

4,499,326,127.59

503,615.12

7,903,766.64

40,342.81

81,550.00

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,691,921,333.26 4,509,586,912.16

รวมสินทรัพย์ 5,417,520,173.70 5,216,284,023.52

  

  เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ ➜
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20 คู่มือปฏิบัติตามกฎกระทรวงการดำาเนินงานและการกำากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564

1. สหกรณ์จังหวัด และผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 – 2  

(รองนายทะเบยีนสหกรณ์) ท่ีมสีหกรณ์ท่ีเข้าข่ายดงักล่าวอยูใ่นพืน้ทีร่บัผดิชอบ ให้ทำาหนงัสอืเพือ่แจ้ง

นายทะเบยีนสหกรณ์ภายใน 7 วนั นบัจากวนัทีไ่ด้รบัสำาเนารายงานประจำาปี และงบการเงนิประจำาปี 

ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วและผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ตามมาตรา 67

2. นายทะเบียนสหกรณ์ จะดำาเนินการออกประกาศรายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่

 กรณีสหกรณ์ - หลังจากมีการออกประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เร่ือง รายชื่อสหกรณ์

ขนาดใหญ่ครั้งแรกไปแล้ว หากมีสหกรณ์ขนาดเล็กแห่งใดเข้าข่ายสหกรณ์ขนาดใหญ่ นายทะเบียน

สหกรณ์จะประกาศรายชือ่สหกรณ์ขนาดใหญ่ ภายใน 30 วนั นบัจากสหกรณ์จงัหวดัและผูอ้ำานวยการ 

สำานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร  พ้ืนท่ี 1 และพ้ืนท่ี 2 ได้รับรายงานประจำาปีและ 

งบการเงนิประจำาปีทีผู่ส้อบบญัชตีรวจสอบแล้วและผ่านการอนมุตัจิากทีป่ระชมุใหญ่ของสหกรณ์ 

ตามมาตรา 67

 กรณีชุมนุมสหกรณ์ - นายทะเบียนสหกรณ์จะประกาศรายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่ภายใน  

30 วัน นับแต่วันที่จดทะเบียน

คว�มต�มกฎกระทรวง

 ข้อ 3 เพื่อประโยชน์ในการกำาหนดขนาดของสหกรณ์ ให้ดำาเนินการดังต่อไปนี้

 (3) ในกรณีที่สหกรณ์ขนาดใหญ่แห่งใดมีขนาดสินทรัพย์ลดลงตำ่ากว่าขนาดที่กำาหนด

ให้เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่เป็นเวลาสามปีติดต่อกัน และสหกรณ์นั้นยื่นคำาร้องโดยแสดง

เหตุผลและความจำาเป็นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพ่ือขอยกเลิกการเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่  

ให้นายทะเบยีนสหกรณ์ประกาศถอนชือ่สหกรณ์ดังกล่าวจากการเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่เมือ่

พจิารณาแล้วเหน็ด้วยกบัเหตผุลและความจำาเป็น ทัง้นี ้ภายในสามสบิวนันบัแต่ทีน่ายทะเบยีน

สหกรณ์ได้รับคำาร้อง

 การประกาศถอนชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่

 1. การพิจารณาถอนชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่ใดที่มีสินทรัพย์ลดลงตำ่ากว่า 5,000 ล้านบาท  

เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน เพื่อให้เป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก สหกรณ์สามารถยื่นคำาร้องต่อนายทะเบียน

สหกรณ์เพื่อขอยกเลิกเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ พร้อมเหตุผลและความจำาเป็น
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21คู่มือปฏิบัติตามกฎกระทรวงการดำาเนินงานและการกำากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564

ตัวอย่าง   การพิจารณาการลดขนาดของสหกรณ์ขนาดใหญ่

ตัวอย่างที่ 1   สามารถยื่นคำาร้องต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอยกเลิกเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่

 งบการเงินประจำาปี 2566 สินทรัพย์ เท่ากับ 4,999 ล้านบาท

 งบการเงินประจำาปี 2565 สินทรัพย์ เท่ากับ 4,888 ล้านบาท

 งบการเงินประจำาปี 2564 สินทรัพย์ เท่ากับ 4,777 ล้านบาท

 งบการเงินประจำาปี 2563 สินทรัพย์ เท่ากับ 5,000 ล้านบาท

ตัวอย่างที่ 2   สามารถยื่นคำาร้องต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอยกเลิกเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่

 งบการเงินประจำาปี 2566 สินทรัพย์ เท่ากับ 4,777 ล้านบาท

 งบการเงินประจำาปี 2565 สินทรัพย์ เท่ากับ 4,888 ล้านบาท

 งบการเงินประจำาปี 2564 สินทรัพย์ เท่ากับ 4,999 ล้านบาท

 งบการเงินประจำาปี 2563 สินทรัพย์ เท่ากับ 5,000 ล้านบาท

ตัวอย่างที่ 3   สามารถยื่นคำาร้องต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอยกเลิกเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่

 งบการเงินประจำาปี 2566 สินทรัพย์ เท่ากับ 4,777 ล้านบาท

 งบการเงินประจำาปี 2565 สินทรัพย์ เท่ากับ 4,999 ล้านบาท

 งบการเงินประจำาปี 2564 สินทรัพย์ เท่ากับ 4,888 ล้านบาท

 งบการเงินประจำาปี 2563 สินทรัพย์ เท่ากับ 5,000 ล้านบาท

ตัวอย่างที่ 4   ไม่เข้าข่ายยื่นคำาร้องต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอยกเลิกเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่

 งบการเงินประจำาปี 2565 สินทรัพย์ เท่ากับ 5,000 ล้านบาท

 งบการเงินประจำาปี 2564 สินทรัพย์ เท่ากับ 5,000 ล้านบาท

 งบการเงินประจำาปี 2563 สินทรัพย์ เท่ากับ 5,000 ล้านบาท

ตัวอย่างที่ 5   ไม่เข้าข่ายยื่นคำาร้องต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอยกเลิกเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่

 งบการเงินประจำาปี 2565 สินทรัพย์ เท่ากับ 4,300 ล้านบาท

 งบการเงินประจำาปี 2564 สินทรัพย์ เท่ากับ 5,000 ล้านบาท

 งบการเงินประจำาปี 2563 สินทรัพย์ เท่ากับ 5,000 ล้านบาท

ตัวอย่างที่ 6   ไม่เข้าข่ายยื่นคำาร้องต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอยกเลิกเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่

 งบการเงินประจำาปี 2565 สินทรัพย์ เท่ากับ 5,000 ล้านบาท

 งบการเงินประจำาปี 2564 สินทรัพย์ เท่ากับ 4,000 ล้านบาท

 งบการเงินประจำาปี 2563 สินทรัพย์ เท่ากับ 5,000 ล้านบาท

ลดลงตำ่ากว่า 

5,000 ล้านบาท 

3 ปีติดต่อกัน

ลดลงตำ่ากว่า 

5,000 ล้านบาท 

3 ปีติดต่อกัน

ลดลงตำ่ากว่า 

5,000 ล้านบาท 

3 ปีติดต่อกัน

ยังไม่ตำ่ากว่า 

5,000 ล้านบาท 

ลดลงตำ่ากว่า 

5,000 ล้านบาท 

เพียง 1 ปี

ลดลงตำ่ากว่า 
5,000 ล้านบาท 

เพียง 1 ปี 
และไม่ติดต่อกัน
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ตัวอย่างที่ 7   ไม่เข้าข่ายยื่นคำาร้องต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอยกเลิกเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่

 งบการเงินประจำาปี 2565 สินทรัพย์ เท่ากับ 5,000 ล้านบาท

 งบการเงินประจำาปี 2564 สินทรัพย์ เท่ากับ 4,000 ล้านบาท

 งบการเงินประจำาปี 2563 สินทรัพย์ เท่ากับ 5,000 ล้านบาท

ตัวอย่างที่ 8   ไม่เข้าข่ายยื่นคำาร้องต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอยกเลิกเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่

 งบการเงินประจำาปี 2565 สินทรัพย์ เท่ากับ 4,999 ล้านบาท

 งบการเงินประจำาปี 2564 สินทรัพย์ เท่ากับ 4,000 ล้านบาท

 งบการเงินประจำาปี 2563 สินทรัพย์ เท่ากับ 5,000 ล้านบาท

 2. การยื่นคำาร้องต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอยกเลิกเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่พร้อม

เหตผุลและความจำาเป็นทีม่อิาจเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ได้ ให้สหกรณ์ยืน่คำาร้องทีส่ำานกังานสหกรณ์

จังหวัดหรือสำานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ที่สำานักงานใหญ่ของสหกรณ์นั้นตั้งอยู่ และ

ให้สหกรณ์จังหวัดและผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 - 2 พิจารณา

ความถูกต้องและเหตุผลประกอบ และส่งคำาร้องให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยให้ทำาเป็นหนังสือ หาก

นายทะเบยีนสหกรณ์เหน็ด้วยกบัเหตผุลและความจำาเป็น จะดำาเนนิการออกประกาศถอนชือ่สหกรณ์

นั้นจากการเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ ภายใน 7 วัน นับจากได้รับคำาร้อง

ก�รถอนชื่อสหกรณ์ที่ยื่นคำ�ร้องดังกล่�ว
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของน�ยทะเบียนสหกรณ์

ลดลงตำ่ากว่า 

5,000 ล้านบาท 

เพียง 1 ปี

ลดลงตำ่ากว่า 

5,000 ล้านบาท 

เพยีง 2 ปีตดิต่อกนั
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ตัวอย่าง   คำาร้องขอยกเลิกการเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่

คำาร้องขอยกเลิกการเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่

เขียนที่...............................................................
                                                      วันที่............................................................................
เรียน นายทะเบียนสหกรณ์
สิ่งที่ส่งมาด้วย  สำาเนางบการเงินประจำาปีของสหกรณ์ฯ จำานวน 3 ชุด
 ด้วยสหกรณ์...............................................................................................................จ ำากัด  
เลขทะเบยีนสหกรณ์ที ่......................................................สำานกังานตัง้อยู ่เลขที.่.............หมูท่ี.่...............
ถนน....................................ตำาบล/แขวง........................................อำาเภอ/เขต............................. 
จังหวัด................................................................................................................................................
ซึง่เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ตามความในกฎกระทรวง เรือ่ง การดำาเนนิงานและกำากบัดแูลสหกรณ์ออมทรพัย์
และสหกรณ์เครดติยเูนีย่น พ.ศ. 2564 และในข้อ 3 (3) กำาหนดว่าในกรณทีีส่หกรณ์ขนาดใหญ่แห่งใด 
มีขนาดสินทรัพย์ลดลงตำ่ากว่าขนาดที่กำาหนดให้เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่เป็นเวลาสามปีติดต่อกัน 
สามารถยื่นคำาร้องโดยแสดงเหตุผลและความจำาเป็นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอยกเลิกการเป็น
สหกรณ์ขนาดใหญ่
 บัดนี ้สหกรณ์.......................................................................จำากดั ได้มขีนาดสนิทรพัย์ลดลงตำา่
กว่าขนาดท่ีกำาหนดให้เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่เป็นเวลาสามปีติดต่อกนัต้ังแต่ปีทางบญัช.ี...................... 
เป็นต้นมา ซึ่งคณะกรรมการดำาเนินการมีมติเห็นควรขอยกเลิกการเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ และมี
เหตุผลและความจำาเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้.....................................................................
..............................................................................................................................................................
................................................................................................จงึขอยืน่คำาร้องต่อนายทะเบยีนสหกรณ์ 
พร้อมเอกสารประกอบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อโปรดพิจารณาถอนชื่อสหกรณ์ จากการเป็นสหกรณ์
ขนาดใหญ่ต่อไป
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 ขอแสดงความนับถือ

 (......................................................)
 ประธานกรรมการ
 สหกรณ์ .............................................................. จำากัด

กรมส่งเสริมสหกรณ์
COOPERATIVE PROMOTION DEPARTMENT





หมวด 2 
อำ�น�จหน้�ท่ีของคณะกรรมก�ร

และคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้�มของกรรมก�รและผู้จัดก�ร
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วัตถุประสงค์
 1. เพื่อกำาหนดอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์และ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งกำาหนดให้มีการจัดทำานโยบายและแผนงาน 

ทีส่ำาคญัเสนอทีป่ระชมุใหญ่พจิารณาอนมุตั ิการจัดทำาบทบญัญติัเกีย่วกบัจริยธรรมเพ่ือใช้กบับคุลากร

ของสหกรณ์ และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำาหน้าที่ในการบริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ ที่มี 

ความสำาคัญต่อสหกรณ์เป็นการเฉพาะ

 2. กำาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นของกรรมการดำาเนินการและผู้จัดการ 

ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมทั้งในด้านจริยธรรม  

ความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการและควบคุมการดำาเนินงานของ

สหกรณ์

 ข้อ 5 นอกจากอำานาจหน้าที่ตามมาตรา 51 และมาตรา 51/1 ให้คณะกรรมการของ

สหกรณ์ขนาดใหญ่มีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย

 (1) กำาหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของสหกรณ์เพื่อ

เสนอท่ีประชมุใหญ่พจิารณาอนมุตั ิรวมทัง้กำากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการดำาเนนิการให้เป็นไปตาม

นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 (2) จัดให้มข้ีอกำาหนดเกีย่วกบัจรยิธรรมของกรรมการ ผูจ้ดัการ ผูม้อีำานาจในการจดัการ

ที่ปรึกษาของสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของสหกรณ์

 (3) จัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ โดย

อย่างน้อยจะต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านสินเชื่อ การลงทุน สภาพคล่อง และปฏิบัติการ 

รวมทัง้จดัให้มกีารทบทวนนโยบายและกระบวนการบรหิารความเสีย่งอย่างสมำา่เสมอ พร้อมทัง้

รายงานผลการดำาเนินการดังกล่าวให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ

 (4) กำากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการให้จดัการงานของสหกรณ์อย่างมปีระสทิธภิาพ และดำาเนิน

กิจการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

 (5) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ

คว�มต�มกฎกระทรวง
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 (6) กำากับดูแลให้ฝ่ายจัดการรายงานเรื่องที่สำาคัญของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการอย่าง

รวดเรว็ และมกีระบวนการนำาเสนอข้อมลูและข้อเทจ็จรงิอย่างครบถ้วนเพือ่ให้คณะกรรมการ

สามารถปฏิบัติตามอำานาจหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์

 (7) กำาหนดนโยบายและแผนเกีย่วกับการฝาก การลงทนุ การกู้ยมืจากสหกรณ์อืน่และ

สถาบันการเงิน และการคำ้าประกันเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์พิจารณาอนุมัติ

 (8) พิจารณาแต่งตั้งและกำาหนดอำานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ  ตามความ

จำาเป็น

 (9) กำากับดูแลสหกรณ์ให้มีการจัดทำาและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เก่ียวข้องเพื่อ

แสดงฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานที่แท้จริงของสหกรณ์ โดยต้องเปิดเผยให้สมาชิก

ได้รับทราบและสามารถตรวจสอบได้

 (10) กำากับดูแลสหกรณ์ให้มีการจัดส่งข้อมูลและรายงานต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วย

สหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำาหนด

 (11) ปฏบิตัติามและกำากบัดแูลสหกรณ์ให้ดำาเนนิการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 การจัดส่งข้อมูลและรายงานตาม (10) นายทะเบียนสหกรณ์จะกำาหนดให้ดำาเนินการ

โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
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ข้อกำาหนดตามกฎกระทรวง

(เฉพาะสหกรณ์ขนาดใหญ่)

หน้าที่คณะกรรมการดำาเนินการ

สหกรณ์

ดำาเนินการ

กำากับดูแล

ฝ่ายจัดการ

(1) กำาหนดนโยบาย ทศิทาง และเป้าหมายเชงิกลยทุธ์

ในภาพรวมของสหกรณ์ ✓
�	เสนอทีป่ระชมุใหญ่ทกุปี 

�	เป็นวาระเพื่อพิจารณา

อนุมัติ
ให้ฝ่ายจัดการดำาเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย 

ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ✓

(2) ข้อกำาหนดเกีย่วกบัจรยิธรรมของกรรมการ ผูจ้ดัการ 

ผู้มีอำานาจในการจัดการ ท่ีปรึกษาของสหกรณ์  

และเจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์
✓

(3) นโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง

ด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์
✓

� เสนอทีป่ระชมุใหญ่ทกุปี 

�	เป็นวาระเพื่อทราบ

�	แต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

✓

การทบทวนนโยบายและกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยงอย่างสมำ่าเสมอ

(4) ให้ฝ่ายจัดการให้จัดการงานของสหกรณ์อย่างมี

ประสิทธิภาพและดำาเนินกิจการตามกฎหมาย

ว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
✓

(5) ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบกจิการ

ที่มีประสิทธิภาพ
✓

(6) ให้ฝ่ายจดัการรายงานเรือ่งท่ีสำาคญัของสหกรณ์ต่อ

คณะกรรมการอย่างรวดเร็ว และมีกระบวนการ

นำาเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน
✓

(7) นโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน  

การกู ้ยืมจากสหกรณ์อื่น และสถาบันการเงิน  

และการคำา้ประกนั

✓
�	เสนอทีป่ระชมุใหญ่ทกุปี 

�	เป็นวาระเพื่อพิจารณา

อนุมัติ

(8) พิจารณาแต่งตั้งและกำาหนดอำานาจหน้าที่ของ

คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ตามความจำาเป็น
✓
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ข้อกำาหนดตามกฎกระทรวง

(เฉพาะสหกรณ์ขนาดใหญ่)

หน้าที่คณะกรรมการดำาเนินการ

สหกรณ์

ดำาเนินการ

กำากับดูแล

ฝ่ายจัดการ

(9) ให้สหกรณ์มีการจัดทำาและเก็บรักษาบัญชีและ

เอกสารทีเ่กีย่วข้องเพือ่แสดงฐานะการเงนิและผล

การดำาเนนิงานทีแ่ท้จรงิของสหกรณ์ โดยต้องเปิด

เผยให้สมาชกิได้รบัทราบและสามารถตรวจสอบได้

✓

(10) ให้สหกรณ์มีการจัดส่งข้อมูลและรายงานต่าง ๆ 

ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำาหนด

✓
�	รูปแบบและวิธีการ

 ตามที่ นทส. และ

กฎหมายอื่นกำาหนด

�	ภายในระยะเวลา

(11) ให้สหกรณ์ดำาเนนิการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
✓

 

คว�มต�มกฎกระทรวง
 

 ข้อ 6 ให้คณะกรรมการของสหกรณ์ขนาดใหญ่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำาหน้าที่

และรับผิดชอบการดำาเนินการเฉพาะด้าน ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารความ

เสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและอำานาจหน้าที่ตามที่กำาหนดในข้อบังคับของสหกรณ์นั้น

 สหกรณ์ขนาดใหญ่ ต้องกำาหนดข้อบงัคบัให้มคีณะอนกุรรมการบริหารความเส่ียง โดยจะ

ต้องกำาหนดองค์ประกอบและอำานาจหน้าทีใ่ห้ชดัเจนในข้อบงัคบัของสหกรณ์

 การกำาหนดองค์ประกอบและอำานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ใน 

ข้อบังคับของสหกรณ์ ให้สหกรณ์แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ โดยถือใช้ความตามระเบียบนายทะเบียน

สหกรณ์ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่สามัญครั้งถัดไป (ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  

ว่าด้วยการรบัจดทะเบยีนข้อบงัคบัเกีย่วกบัคณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่งและคณะอนกุรรมการ

การลงทุน พ.ศ. 2564)
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30 คู่มือปฏิบัติตามกฎกระทรวงการดำาเนินงานและการกำากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564

 กรณสีหกรณ์ขนาดเลก็ ทีม่ขีนาดสนิทรพัย์ถงึ 5,000 ล้านบาทแล้ว สำาหรบัปีทางบญัชี

น้ัน แต่นายทะเบียนสหกรณ์ยังไม่ได้ประกาศรายชื่อเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ ให้สหกรณ์ดำาเนินการ

แก้ไขเพิม่เตมิข้อบงัคบัไปในคราวเดยีวกนักบัการพิจารณาอนมุติังบการเงินประจำาปี ทีม่สิีนทรัพย์ถงึ  

5,000 ล้านบาทนั้น

คว�มต�มกฎกระทรวง

 ข้อ 7 สหกรณ์ทีม่สีดัส่วนการลงทนุมากกว่าร้อยละยีส่บิของทนุเรอืนหุน้และทนุสำารอง 

หรอืเงนิลงทนุมากกว่าหนึง่พนัล้านบาท ให้คณะกรรมการแต่งตัง้คณะอนกุรรมการการลงทนุ 

เพื่อจัดทำานโยบาย และแผนการลงทุนเสนอต่อคณะกรรมการและที่ประชุมใหญ่พิจารณา

อนุมัติ รวมทั้งดูแลและจัดการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการลงทุนดังกล่าว

 ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนตามวรรคหน่ึง มีองค์ประกอบและอำานาจหน้าที่ตามที่

กำาหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์นั้น

 สหกรณ์ทีม่สีดัส่วนการลงทนุมากกว่าร้อยละ 20 ของทนุเรอืนหุน้และทนุสำารอง 

หรือมีเงินลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท ต้องจัดให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุน 

โดยจะต้องกำาหนดองค์ประกอบและอำานาจหน้าทีข่องคณะอนกุรรมการการลงทนุตามข้อบงัคบัของ

สหกรณ์

 การพิจารณาว่าสหกรณ์เข้าข่ายที่จะต้องมีคณะอนุกรรมการการลงทุน หรือไม่

  ขั้นตอนที่ 1 แนะนำาให้สหกรณ์จัดทำางบทดลองของเดือนปัจจุบัน

  ขัน้ตอนที ่2 พิจารณาจากงบทดลอง รายการยอดคงเหลือของการลงทุนตาม 

   มาตรา 62 (3) - (7)  

  ขั้นตอนที่ 3 วิธีคำานวณสัดส่วนการลงทุน
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                                                     การลงทุนตามมาตรา 62 (3) - (7) 
× 100  > 20%   จะต้องมีคณะอนุกรรมการการลงทุน

          ทุนเรือนหุ้น + ทุนสำารอง

                                                                       หรือ

  จะต้องมีคณะอนุกรรมการการลงทุน   การลงทุนตามมาตรา 62 (3) – (7) >  1,000 ล้านบาท

 ขั้นตอนที่ 4 หากยอดการลงทุนของสหกรณ์มีสัดส่วนเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง จาก 

ขัน้ตอนที ่3 กใ็ห้สหกรณ์ยงัคงมคีณะอนกุรรมการการลงทนุต่อไปได้ 

 สหกรณ์ต้องกำาหนดองค์ประกอบและอำานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการการลงทุนไว้ใน 

ข้อบงัคบัของสหกรณ์ ให้สหกรณ์แก้ไขเพิม่เตมิข้อบงัคบัโดยถอืใช้ตามความระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์

ไปพลางก่อนจนกว่าจะมกีารประชมุใหญ่สามญัคร้ังถัดไป (ระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ ว่าด้วยการ

รบัจดทะเบยีนข้อบังคบัเกีย่วกบัคณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่งและคณะอนกุรรมการการลงทนุ  

พ.ศ. 2564)

คว�มต�มกฎกระทรวง

 ข้อ 8 สหกรณ์ต้องมีกรรมการซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี การบริหาร

จัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรในด้านดังกล่าวหรือด้านอื่นตามที่

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำาหนด

 สหกรณ์ขนาดเล็กต้องมีกรรมการซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิหรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 

ตามวรรคหนึง่อย่างน้อยหนึง่คน และสหกรณ์ขนาดใหญ่ต้องมกีรรมการซึง่เป็นผูม้คีณุวฒุหิรอื

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยสามคน

บทเฉพาะกาล

 ข้อ 28 ให้สหกรณ์ดำาเนินการให้มีกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำาหนดในข้อ 8 

ภายในหกเดือนนับแต่วันที่สหกรณ์นั้นมีกรรมการชุดใหม่ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ 

กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
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 กรรมการของสหกรณ์ ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้

 1. กรรมการของสหกรณ์ขนาดใหญ่จะต้องมีระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในด้านการเงิน การบัญชี  

การบริหารจัดการ หรือเศรษฐศาสตร์

    1.1 สหกรณ์ขนาดใหญ่ ต้องมีกรรมการที่มีคุณสมบัติด้านคุณวุฒิการศึกษาข้างต้น  

อย่างน้อย จำานวน 3 คน

    1.2 สหกรณ์ขนาดเล็ก ต้องมีกรรมการที่มีคุณสมบัติด้านคุณวุฒิการศึกษาข้างต้น  

อย่างน้อย จำานวน 1 คน

 2. กรรมการที่ไม่มีคุณวุฒิตามข้อ 1 สามารถที่จะเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที ่

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำาหนด ประกอบด้วยหลักสูตรสำาหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่  

และหลกัสตูรสำาหรบัสหกรณ์ขนาดเลก็ 

 �	กรรมการคนใดผ่านการอบรมหลักสูตรสำาหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่แล้วสามารถ 

เป็นกรรมการสหกรณ์ได้ทกุขนาด 

 �	กรรมการคนใดที่ผ่านการอบรมหลักสูตรสำาหรับสหกรณ์ขนาดเล็ก หากจะเป็นกรรมการ

สหกรณ์ขนาดใหญ่ ต้องอบรมหลกัสตูรสำาหรบัสหกรณ์ขนาดใหญ่เพิม่เติม 

 สหกรณ์ใดยังไม่สามารถเลือกตั้งกรรมการได้ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1 และ 2 สามารถ

ดำาเนินการให้มีกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำาหนดภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สหกรณ์นั้นม ี

คณะกรรมการชดุใหม่ แต่เมือ่กฎกระทรวงมผีลบงัคบัใช้ครบ 2 ปี (10 กมุภาพนัธ์ 2566) สหกรณ์ต้อง

จดัให้มกีรรมการผูม้คีณุวฒุหิรอืผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเป็นไปตามจำานวนทีก่ำาหนดในกฎกระทรวง

ตวัอย่าง   ข้อหารอืการปฏบิตัติามกฎกระทรวงด้านคณุสมบตัขิองกรรมการสหกรณ์ ตามข้อ 8 และ 28
กรณท่ีี 1 กรรมการดำาเนนิการทีเ่ลอืกตัง้ไว้ก่อนกฎกระทรวงบงัคบัใช้ (ก่อน 10 กมุภาพนัธ์ 2564)
 สหกรณ์ออมทรพัย์ ก. จำากดั (ขนาดเลก็) จดัประชมุใหญ่และมกีารเลอืกตัง้กรรมการดำาเนนิการ 
แทนตำาแหน่งที่ว่างลงตามวาระ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564 และปรากฏว่าไม่มีกรรมการคนใดที่มี
คณุสมบัตติามกฎกระทรวง ยงัไม่ต้องดำาเนนิการตามกฎกระทรวง จนกว่าจะมกีารเลอืกตัง้กรรมการ
แทนตำาแหน่งที่ว่างลงตามวาระภายหลังกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้

กรณีที่ 2  การดำาเนินการเลือกตั้งกรรมการหลังการประกาศรายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่
 สหกรณ์ออมทรัพย์ ข. จำากัด เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ จัดประชุมใหญ่และมีการเลือกต้ัง
กรรมการดำาเนินการแทนตำาแหน่งที่ว่างลงตามวาระ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ภายหลัง 
นายทะเบยีนสหกรณ์ประกาศรายชือ่สหกรณ์ขนาดใหญ่แล้วและปรากฏว่าไม่มกีรรมการทีม่คีณุสมบติั

ตามกฎกระทรวง 
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 ให้สหกรณ์จดัให้กรรมการอย่างน้อย 3 คน เข้ารบัการอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ คพช.  

เห็นชอบให้จัดอบรมได้ โดยต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน หลังจากที่ได้เลือกตั้ง 

คณะกรรมการชุดนี้

 นับตั้งแต่ 10 กุมภาพันธ์ 2566  หากสหกรณ์ไม่มีกรรมการที่มีคุณวุฒิตามจำานวนที่

กำาหนด ย่อมถือว่าเป็นข้อบกพร่อง ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์จะต้องสั่งให้แก้ไขข้อบกพร่องตาม

ความมาตรา 89/3

คว�มต�มกฎกระทรวง

 ข้อ 9 นอกจากลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 52 แล้ว กรรมการและผูจ้ดัการของสหกรณ์

ขนาดใหญ่ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย

 (1) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ หรอืสำานกังานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธรุกิจประกันภยั 

สั่งถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำานาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผู้ให้

บริการทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้นแต่จะพ้นระยะที่กำาหนด

ห้ามดำารงตำาแหน่งดังกล่าวแล้ว หรือได้รับการยกเว้นจากหน่วยงานกำากับดูแล แล้วแต่กรณี

 (2) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดำาเนินกิจการใด ๆ อันผิด

กฎหมายที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน

 (3) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

 (4) เป็นกรรรมการหรือผูจ้ดัการของสหกรณ์อืน่ เว้นแต่เป็นกรรมการของชมุนมุสหกรณ์

ที่สหกรณ์นั้นเป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง

 (5) เป็นกรรมการของสหกรณ์ซึง่พ้นจากตำาแหน่งผูจ้ดัการสหกรณ์น้ันไม่เกินหน่ึงปี หรือ

เป็นผู้จัดการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำาแหน่งกรรมการของสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี แล้วแต่กรณี

 (6) ผิดนัดชำาระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของ

บริษัทข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลาสองปี

ก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือวันที่ทำาสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรือในขณะที่

ดำารงตำาแหน่งนั้น

 (7) ผดินดัชำาระเงนิต้นหรอืดอกเบีย้กับสหกรณ์ทีต่นเป็นสมาชิกในระยะเวลาสองปีทาง

บัญชก่ีอนวนัทีไ่ด้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการหรือวนัทีท่ำาสญัญาจ้างเป็นผูจ้ดัการหรือในขณะที่ 

ดำารงตำาแหน่งนั้น
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 ข้อ 10 ให้ผู้ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ

ของสหกรณ์ขนาดใหญ่ดำาเนนิการจดัทำาหนงัสอืพร้อมลงลายมอืชือ่ยืน่ต่อสหกรณ์เพือ่รบัรอง

ตนเองว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 52 และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่น

ตามกฎกระทรวงนี้ และแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องประกอบด้วยภายในเจ็ดวันนับแต่

วันที่ได้รับเลือกตั้งหรือได้รับแต่งตั้ง

 ให้สหกรณ์ดำาเนนิการตรวจสอบคณุสมบติัและลกัษณะต้องห้าม และเอกสารหลกัฐาน

ที่เกี่ยวข้องของบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ

ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานตามวรรคหน่ึง หากเห็นว่าเอกสารหลักฐาน

ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้สหกรณ์แจ้งเป็นหนังสือให้บุคคลดังกล่าวส่งเอกสารหลักฐาน

เพิ่มเติมภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งนั้น

 ข้อ 11 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ซึ่งได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการหรือได้รับการแต่งต้ัง

เป็นผูจ้ดัการของสหกรณ์ขนาดใหญ่ขาดคณุสมบตั ิหรอืมลีกัษณะต้องห้ามเป็นกรรมการหรอื

ผู้จัดการ ให้คณะกรรมการดำาเนินการ ดังต่อไปนี้

 (1) แจ้งเหตทุีข่าดคณุสมบตัหิรอืมลีกัษณะต้องห้ามให้กรรมการรายนัน้ทราบ เพือ่หยดุ

ปฏิบัติหน้าที่และพ้นจากตำาแหน่งทันที

 (2) มีหนังสือแจ้งเหตุในการเลิกจ้างผู้จัดการทันที

บทเฉพาะกาล

 ข้อ 27 กรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ขนาดใหญ่ซึ่งดำารงตำาแหน่งอยู่ในวันก่อน

วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 9 (4) หรือ (5) ให้ดำารงตำาแหน่ง

ต่อไปได้จนกว่าจะครบวาระหรือครบกำาหนดตามสัญญาจ้าง

แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาลักษณะต้องห้าม
 1. การเป็นกรรมการของสหกรณ์อื่น เว้นแต่เป็นกรรมการของชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์

นั้นเป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกิน 1 แห่ง หมายถึง

  1.1 หากผู้ใดเป็นกรรมการของสหกรณ์ขนาดใหญ่แล้ว ไม่สามารถเป็นกรรมการ

ของสหกรณ์อื่นได้อีก ไม่ว่าขนาดใดหรือประเภทใดก็ตาม

  1.2 หากผู้ใดเป็นกรรมการของสหกรณ์ขนาดเล็กแล้ว แม้จะต่างประเภทกัน 

ก็ไม่สามารถเป็นกรรมการของสหกรณ์ขนาดใหญ่ได้อีก เว้นแต่จะลาออกจากตำาแหน่งกรรมการ 

ของสหกรณ์ขนาดเล็กเสียก่อน
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 2. การเป็นกรรมการของสหกรณ์ซึง่พ้นจากตำาแหน่งผูจ้ดัการสหกรณ์นัน้ไม่เกิน 1 ปี หรอื

เป็นผู้จัดการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำาแหน่งกรรมการของสหกรณ์นั้นไม่เกิน 1 ปี ให้แยกพิจารณา

เป็น 2 กรณี ดังนี้

  2.1 ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำาเนินการ หากสมาชิกรายใดเคยเป็น

ผู้ที่ดำารงตำาแหน่งผู้จัดการของสหกรณ์แห่งนี้ หากประสงค์จะลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการของ

สหกรณ์ จะต้องพ้นจากตำาแหน่งผู้จัดการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี เพื่อเป็นการป้องกันการขัดกันของ

ผลประโยชน์

 ทัง้นี ้กรณตีามประเดน็ปัญหาว่ากรรมการทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ทำาหน้าทีผู่จ้ดัการของสหกรณ์

ตามข้อบังคับจะเข้าลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงฯ เรื่องนี้หรือไม่นั้น หากเป็นกรณีที่เป็นการ 

มอบหมายหน้าที่ให้ทำาหน้าที่ผู้จัดการโดยไม่ใช่ลักษณะการจ้างงานตามกฎหมายแรงงานจะไม่เข้า

ลักษณะต้องห้ามนี ้แต่มปีระเดน็ทีส่หกรณ์จะต้องถอืปฏบิตักิรณกีารมอบหมายให้กรรมการทำาหน้าที่

ผู้จัดการในระหว่างที่สหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจ้างผู้จัดการได้ตามข้อบังคับนั้น นายทะเบียน

สหกรณ์ได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติตามนัยหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1115/11 ลงวันที่ 4 

เมษายน 2556 ว่าข้อบงัคบัข้อดงักล่าวให้ใช้บงัคบัได้เพยีงไม่เกนิ 5 ปี นบัแต่วนัทีร่บัจดทะเบยีนจดัตัง้

สหกรณ์ เมือ่ครบระยะเวลาดงักล่าวแล้ว สหกรณ์ไม่อาจนำาความตามข้อบงัคบัข้อนัน้มาใช้บงัคบัได้อกี

  2.2 ผูท้ีจ่ะสมคัรรบัแต่งตัง้เป็นผูจ้ดัการของสหกรณ์ หากสมาชกิรายใดท่ีเคยดำารง

ตำาแหน่งเป็นกรรมการของสหกรณ์แห่งนี้มาก่อนที่จะทำาสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์ จะต้อง

พ้นจากตำาแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่า  1 ปี เพื่อเป็นการป้องกันการขัดกันของผลประโยชน์

 3. ผูท้ีผ่ดินดัชำาระหนีเ้งนิต้นหรอืดอกเบีย้ >90 วนั กับนิติบคุคลทีเ่ป็นสมาชิกบริษัทข้อมลู

เครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธรุกจิข้อมลูเครดติระยะเวลาสองปีก่อนวนัทีไ่ด้รบัเลอืกตัง้ 

เป็นกรรมการหรือวันที่ทำาสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรือในขณะที่ดำารงตำาแหน่งน้ัน มีแนวทาง

ปฏิบัติในแต่ละกรณีดังนี้

  กรณีที่ 1 กรรมการดำาเนินการ 

  ให้สหกรณ์พิจารณาลักษณะต้องห้ามในประเด็นนี้ โดยใช้วันที่ได้รับเลือกตั้งหรือ 

วันที่จัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นวันตั้งต้นและย้อนหลังไปอีกเป็นระยะเวลาสองปี  

เพ่ือตรวจสอบว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวสมาชิกที่ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการได้ตกเป็นผู้ผิดนัด

ชำาระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยกับนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกบริษัทข้อมูลเครดิตฯ เกินกว่า 90 วัน หรือไม่ 

  • สมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการมีหน้าที่จะต้องจัดทำาหนังสือรับรองตนเอง

และแนบเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง ซึ่งในกรณีนี้ผู้ได้รับ 

เลือกตั้งจะต้องแนบข้อมูลเครดิตของตนเองให้แก่สหกรณ์ด้วย
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36 คู่มือปฏิบัติตามกฎกระทรวงการดำาเนินงานและการกำากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564

  • หากสหกรณ์ตรวจสอบพบว่าผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นผู้มีลักษณะต้อง

ห้ามตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 9 (6) จะต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้กรรมการรายนั้นทราบเพื่อหยุดปฏิบัติ

หน้าที่และพ้นจากตำาแหน่งทันที อันจะมีผลทำาให้ตำาแหน่งกรรมการดังกล่าวว่างลงก่อนครบวาระ  

ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดปัญหาดังกล่าว สหกรณ์สามารถกำาหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง

เป็นกรรมการดำาเนนิการต้องแนบข้อมลูเครดติของตนเองก่อน เพือ่จะได้ตรวจสอบคณุสมบตัผิูส้มคัร

ก่อนจะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

  • กรณีผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการปฏิเสธการจัดส่งข้อมูลเครดิตของตนเอง 

ให้แก่สหกรณ์ภายหลังจากที่ได้รับเลือกต้ังแล้ว ให้ถือเป็นเหตุท่ีกรรมการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 

กฎกระทรวงทีอ่อกตามความในมาตรา 89/2 แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

ซึง่นายทะเบยีนสหกรณ์มอีำานาจตามมาตรา 89/3 ในการสัง่ให้กรรมการรายนัน้แก้ไขข้อบกพร่องได้ 

  กรณีที่ 2  ผู้จัดการ

  ให้สหกรณ์พจิารณาลกัษณะต้องห้ามในประเดน็นี ้โดยใช้วนัทีม่กีารแต่งตัง้ผูจ้ดัการ

รายนั้นเป็นวันตั้งต้นและย้อนหลังไปอีกเป็นระยะเวลาสองปี เพื่อตรวจสอบว่าในช่วงระยะเวลา 

ดงักล่าวผูท่ี้ได้รบัแต่งตัง้เป็นผูจ้ดัการได้ตกเป็นผูผ้ดินดัชำาระหนีเ้งนิต้นหรอืดอกเบีย้กบันติบิคุคลทีเ่ป็น

สมาชิกบริษัทข้อมูลเครดิตฯ เกินกว่า 90 วัน หรือไม่

 สำาหรบัแนวทางปฏบัิตหิากสหกรณ์ตรวจสอบพบว่าผูจ้ดัการรายดงักล่าวมลีกัษณะต้องห้าม 

การแจ้งเหตุในการเลิกจ้าง และการปฏิเสธไม่ให้ข้อมูล ให้ถือปฏิบัติในลักษณะเดียวกับกรณีของ

กรรมการดำาเนินการ

  กรณีที่ 3 กรรมการและผู้จัดการผิดนัดชำาระหน้ีตามเง่ือนไขดังกล่าวในขณะที่

ดำารงตำาแหน่งแล้ว 

 ลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 9 จะมีลักษณะเช่นเดียวกับมาตรา 52 แห่ง 

พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ ซึง่กำาหนดลกัษณะต้องห้ามเป็นหรอืทำาหน้าที่

กรรมการและผูจ้ดัการ ดงันัน้ แม้ว่าก่อนหน้านัน้ผู้ทีไ่ด้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการหรือได้รับแต่งต้ังเป็น 

ผู้จัดการจะไม่มีลักษณะต้องห้ามก็ตาม แต่หากเข้าเหตุตามลักษณะต้องห้ามในขณะที่ดำารงตำาแหน่ง

แล้ว ก็ให้ถอืว่าเป็นลกัษณะต้องห้ามทำาหน้าทีเ่ป็นกรรมการและผูจ้ดัการด้วย จงึต้องถอืปฏบิตัใินการ 

แจ้งเหตุในการพ้นจากตำาแหน่งกรรมการหรือเลิกจ้างผู้จัดการทันทีตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 11



กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์

37คู่มือปฏิบัติตามกฎกระทรวงการดำาเนินงานและการกำากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564

2563

 วิธีการตรวจสอบข้อมูลเครดิตกับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำากัด การเข้าข่ายผิดนัด

ชำาระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิต

 หากมกีารตรวจสอบข้อมลูเครดติพบว่าผูท้ีไ่ด้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการหรอืวนัทีท่ำาสญัญา

จ้างเป็นผู้จัดการหรือในขณะที่ดำารงตำาแหน่งนั้น หากมีการผิดนัดชำาระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 

90 วัน แม้ว่าปัจจุบันจะชำาระหนี้ตามปกติ ถือว่าผู้นั้นมีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงนี้



กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์

38 คู่มือปฏิบัติตามกฎกระทรวงการดำาเนินงานและการกำากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564

การจัดทำาหนังสือรับรองและการตรวจสอบ
 กรรมการและผู้จัดการของสหกรณ์ขนาดใหญ่ ต้องทำาหนังสือรับรองตนเองว่าไม่มี

ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 52 และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามกฎกระทรวงนี้ 

พร้อมแนบประวัติข้อมูลเครดิต ยื่นแก่สหกรณ์ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับเลือกตั้งหรือได้รับการ 

แต่งตัง้ (ตวัอย่าง หน้า 44 เรือ่ง หนงัสอืรบัรองตนเองของผู้ทีไ่ด้รับการเลือกต้ัง/แต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่ง

ประธานกรรมการสหกรณ์/กรรมการสหกรณ์/ผู้จัดการสหกรณ์)

 สหกรณ์ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการและผู้จัดการให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 

ข้อ 9 (7) และดำาเนินการตรวจสอบหนังสือรับรองตนเองและเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีได้รับ

จากผู้ที่ได้รับเลือกตั้งหรือได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้จัดการ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับ

เอกสารหลักฐาน และหากเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน สหกรณ์จะต้องดำาเนินการโดยต้องแจ้ง

เป็นหนังสือให้บุคคลดังกล่าวส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายใน 7 วัน นับแต่ผู้นั้นได้รับแจ้ง



กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์

39คู่มือปฏิบัติตามกฎกระทรวงการดำาเนินงานและการกำากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564

ขั้นตอนก�รรับรองตนเองของกรรมก�รและผู้จัดก�ร
และก�รตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้�ม 

และเอกส�รหลักฐ�นที่เกี่ยวข้องของสหกรณ์

เมื่อได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมก�ร/แต่งตั้งเป็นผู้จัดก�ร
ให้จัดทำ�หนังสือรับรองพร้อมลงล�ยมือชื่อ

จัดเตรียมเอกส�รหลักฐ�นประกอบหนังสือรับรอง

กรรมการ/ผู้จัดการจัดส่งภายใน 7 วัน 

นับแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง/แต่งตั้ง/ได้รับแจ้ง

สหกรณ์ตรวจสอบคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้�มและ

เอกส�รหลักฐ�นที่เกี่ยวข้อง

เอกสารหลักฐาน

ถูกต้อง/ครบถ้วน

เอกสารหลักฐาน

ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน

สิ้นสุด
กระบวนก�ร

สหกรณ์
แจ้งกรรมก�ร/ผู้จัดก�ร

เป็นหนังสือ

สหกรณ์ตรวจสอบแล้วเสร็จภายใน 7 วัน 

นับแต่วันที่ได้รับเอกสาร

ผลก�รตรวจสอบ



กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์

40 คู่มือปฏิบัติตามกฎกระทรวงการดำาเนินงานและการกำากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564

 กรณีที่ปรากฏว่าผู้ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ

ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเป็นกรรมการหรือผู้จัดการ ให้คณะกรรมการดำาเนินการ  

ดังต่อไปนี้

 1. จัดทำาหนังสือแจ้งเหตุท่ีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามให้กรรมการรายนั้นทราบ 

และให้หยดุปฏบิตัหิน้าทีแ่ละพ้นจากตำาแหน่งทนัททีีไ่ด้รบัทราบหนงัสอืแจ้งมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ

ดำาเนินการ

 2. จัดทำาหนังสือแจ้งเหตุท่ีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามให้ผู้จัดการรายนั้นทราบ 

และให้เลิกจ้างผู้จัดการรายนั้นทันทีที่ได้รับทราบหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการ

ตัวอย่าง   การพ้นจากตำาแหน่ง

กรณีที่ 1 กรรมการ/ผู้จัดการที่ปฏิบัติหน้าที่ในสหกรณ์ ภายหลังมีผู้ร้องว่า กรรมการ/ผู้จัดการ 

ร่วมลงทุนในการประกอบธุรกิจที่ถูกดำาเนินคดีฉ้อโกง/หลอกลวงประชาชน กรณีการพิจารณาว่า

กรรมการผูจ้ดัการนัน้มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงข้อ 9 (2) หรือไม่ ให้ถือคำาพิพากษาเป็นท่ีสุด

เท่าน้ันในการพจิารณาว่าบุคคลดงักล่าวได้กระทำาความผดิทีเ่ป็นการฉ้อโกงหรอืหลอกลวงประชาชน

กรณีที่ 2 กรรมการ/ผู้จัดการที่ปฏิบัติหน้าที่ในสหกรณ์ ภายหลังมีผู้ร้องว่า กรรมการ/ผู้จัดการ 

เคยเป็นบุคคลล้มละลาย แม้ว่าจะมีการประกาศปลดจากการล้มละลายในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

ถือว่ามีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงข้อ 9 (3) เนื่องจากให้หมายความรวมถึงผู้ที่เคยเป็นบุคคล

ล้มละลายด้วย

กรณีที่ 3 ผู้จัดการสหกรณ์ดำารงตำาแหน่งมาแล้ว 20 ปี ภายหลังมีผู้ร้องว่า ผู้จัดการผิดนัดชำาระหนี้

สถาบนัการเงนิในปีก่อนเกนิ 90 วนัตดิต่อกนั หากผลการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิพบว่า ผูจ้ดัการสหกรณ์

มีลักษณะต้องห้ามตามที่ถูกร้องจริง ถือว่ามีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงข้อ 9 (6) เนื่องจาก 

ให้หมายความรวมถึงการผิดชำาระหนี้ในขณะที่ดำารงตำาแหน่งด้วย



กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์

41คู่มือปฏิบัติตามกฎกระทรวงการดำาเนินงานและการกำากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564

ตวัอย่าง   ร่างประกาศสหกรณ์ เรือ่ง ประมวลจรยิธรรมของคณะกรรมการดำาเนนิการของผูจ้ดัการ 

ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

- ตราสหกรณ์ -

ประกาศ

สหกรณ์...........................................................จำากัด

เรือ่ง ประมวลจรยิธรรมของกรรมการดำาเนนิการ ผูจ้ดัการ ทีป่รกึษา และเจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์

............................

 เพื่อให้การบริหารและจัดการสหกรณ์เป็นไปอย่างมั่นคง ยั่งยืน และโปร่งใส ประกอบกับ

กฎกระทรวงว่าด้วยการดำาเนินงานและกำากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

พ.ศ. 2564 กำาหนดให้สหกรณ์ต้องจัดทำาประมวลจริยธรรม เพื่อกำาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของ

กรรมการดำาเนินการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ โดยมีกลไกและ

ระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ สหกรณ์..................................จำากัด จึงได้ออกประกาศ

ใช้ประมวลจริยธรรมของสหกรณ์ไว้ดังนี้ 

 

หมวด 1 บททั่วไป

 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสหกรณ์..........................จำากัด เรื่อง ประมวลจริยธรรม

ของกรรมการดำาเนินการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ พ.ศ. .....”

 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

 ข้อ 3 ในประกาศนี้

 “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์.............................................จำากัด

 “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการของสหกรณ์

 “กรรมการ” หมายถึง กรรมการดำาเนินการสหกรณ์

 “ผู้จัดการ” หมายถึง บุคคลที่สหกรณ์จ้างทำางานในตำาแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ หรือที่ปฏิบัติ

หน้าที่ในลักษณะเดียวกัน

 “ที่ปรึกษา” หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งทำาหน้าที่ในการให้ความเห็นหรือคำาแนะนำา 

แก่สหกรณ์โดยอาจมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้

 “เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์” หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ตั้งแต่หัวหน้าฝ่าย/แผนก ทุกระดับ 

ลงมา และเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้าง
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หมวด 2

มาตรฐานทางจริยธรรม

ส่วนที่ 1

ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม

 ข้อ 4 กรรมการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทุกคนมีหน้าที่

โดยยึดค่านิยมตามหลัก 9 ประการ ดังนี้

 (1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

 (2) การมีจิตสำานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ

 (3) การยึดถือประโยชน์สหกรณ์เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน

 (4) การยืนหยัดทำาในสิ่งถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย

 (5) การให้บริการแก่สมาชิกของสหกรณ์ด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ

 (6) การให้ข้อมลูข่าวแก่สมาชกิของสหกรณ์อย่างครบถ้วน ถกูต้อง และไม่บดิเบอืนข้อเทจ็จรงิ

 (7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

 (8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 (9) การยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณของสหกรณ์

ส่วนที่ 2

มาตรฐานจริยธรรมขององค์กร

 ข้อ 5 กรรมการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทุกคนต้องจงรัก

ภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

 ข้อ 6 กรรมการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทุกคนต้องเป็น

แบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้ และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายทุกประการ

 ข้อ 7 กรรมการ ผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการ ทีป่รกึษา และเจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์ทกุคนต้องยดึมัน่และ

ปฏบิตัติามจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูจั้ดการ รองผูจั้ดการ ทีป่รึกษาและเจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์

หมวด 3

กลไกและระบบการบังคับใช้

 ข้อ 8 กรรมการ ผูจ้ดัการ ท่ีปรกึษาของสหกรณ์และเจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์ทกุคนต้องประพฤติ

ปฏบิตัแิละวางตนอยูใ่นกรอบระเบยีบว่าด้วยประมวลจรยิธรรมของสหกรณ์ ทัง้นี ้ให้ประธานกรรมการ

ทำาหน้าทีก่ำากบัดแูลการประพฤตปิฏบิตัขิองผู้จัดการ รองผู้จัดการ ทีป่รึกษาและเจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์

ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมนี้
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 ข้อ 9 กรณีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีกรรมการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ที่ปรึกษา และ

เจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์ประพฤตปิฏบิตัฝ่ิาฝืนประมวลจรยิธรรมนี ้ให้ยืน่เรือ่งต่อประธานกรรมการเพือ่

พิจารณาดำาเนินการ

 เมื่อประธานกรรมการได้รับเร่ืองร้องเรียนแล้ว จะต้องนำาเสนอต่อคณะกรรมการ  

ดำาเนินการสหกรณ์เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง จำานวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ 

ไม่เกิน 5 คน เพื่อดำาเนินการสอบสวนจริยธรรมในเรื่องดังกล่าว โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นจะต้อง

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ร้องเรียนและไม่อยู่ในสังกัดฝ่ายหรือสายงานเดียวกันกับผู้ถูกร้องเรียน 

อีกทั้งต้องไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือถูกพิจารณาว่ากระทำาผิดทางวินัย แม้ว่าจะไม่ต้อง

ได้รับโทษทางวินัยก็ตาม

 ข้อ 10 การดำาเนินการสอบสวนให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์

 หากดำาเนินการสอบสวนตามข้อ 10 เสร็จสิ้นลง ให้รายงานต่อประธานกรรมการ หาก

ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ยุติเรื่อง แต่หากปรากฏว่ามีมูลอันควร 

ดำาเนินการทางวินัย ให้พิจารณาดำาเนินการทางวินัยผู้นั้น ตามข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ต่อไป

หมวด 4

ขั้นตอนการลงโทษ

 ข้อ 11 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีที่มิใช่เป็นความผิดทางวินัย

หรือความผิดทางอาญาให้ดำาเนินการตามสมควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือดำาเนินการท่ีถูกต้อง

หรือตักเตือน หรือสั่งการให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี

 ข้อ 12 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีเป็นความผิดทางวินัยหรือ

ความผิดทางอาญา ให้ดำาเนินการตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์กำาหนด

 ข้อ 13 กรณีเกิดปัญหาในการตีความหรือดำาเนินการตามประกาศนี้ ให้ประธานกรรมการ

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

   ประกาศ ณ วันที่......เดือน......................พ.ศ...........

     (                                      )

                                                             ประธานกรรมการ

                                                  สหกรณ์.......................................จำากัด
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ตัวอย่าง   หนังสือรับรองตนเองของผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง/แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง

กรรมการสหกรณ์/ผู้จัดการสหกรณ์

หนังสือรับรองตนเอง

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อืน่ ๆ  ...........................................ชือ่สกลุ................................................. 

ภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่).............................................................................................................. 

เลขประจำาตัวประชาชน ❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏
วัน เดือน ปีเกิด....................................................................อายุ....................................................ปี 

ได้รับเลือกตั้ง/แต่งตั้งเป็น..............................ของสหกรณ์....................................................จำากัด 

ตั้งแต่วันที่..........................................................................ขอรับรองตนเอง ดังนี้

1. ❏ เคย ❏ ไม่เคย ได้รับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุก เว้นแต่เป็นโทษ 

   สำาหรับความผิดที่ได้กระทำาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

2. ❏ เคย ❏ ไม่เคย ถกูไล่ออก ปลดออก หรอืให้ออกจากราชการ องค์การหรอืหน่วยงาน 

   ของรฐัหรอืเอกชน ฐานทจุรติต่อหน้าที่

3. ❏ เคย ❏ ไม่เคย ถกูนายทะเบยีนสหกรณ์สัง่ให้พ้นจากตำาแหน่งหรอืมคีำาวนิจิฉยัเป็นทีส่ดุ 

   ให้พ้นจากตำาแหน่งกรรมการ ตามมาตรา 22 (4) หรอืมาตรา 89/3 วรรคสอง

4. ❏ เคย ❏ ไม่เคย ถกูทีป่ระชมุใหญ่มมีติให้ถอดถอนออกจากตำาแหน่งกรรมการเพราะ 

   เหตุทุจริตต่อหน้าที่

5. ❏เคย ❏ ไม่เคย ถูกนายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้พ้นจากตำาแหน่งหรือมีคำาวินิจฉัย 

   เป็นที่สุดให้พ้นจากตำาแหน่งผู้จัดการ ตามมาตรา 89/3 วรรคสอง

6. ❏ เป็น ❏ ไม่เป็น กรรมการหรือผู ้จัดการในสหกรณ์ที่ถูกนายทะเบียนสหกรณ ์

   สั่งเลิก ตามมาตรา 89/3 วรรคสอง

7. ❏ เป็น ❏ ไม่เป็น บุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ ์

   กำาหนด

8. ❏ เคย ❏ ไม่เคย ถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับ 

   หลกัทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำานกังานคณะกรรมการกำากบั 

   และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สั่งถอดถอนจากการเป็น 

   กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำานาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผู้ให้ 

   บริการทางการเงิน
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9. ❏ เคย ❏ ไม่เคย มีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดำาเนินกิจการใด ๆ อันผิด 

   กฎหมายที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน

10. ❏ เคย ❏ ไม่เคย เป็นบุคคลล้มละลาย

11. ❏ เป็น ❏ ไม่เป็น กรรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์อื่น

12. ❏ เป็น ❏ ไม่เป็น กรรมการของสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำาแหน่งผู้จัดการสหกรณ์นี้ไม่เกิน  

   1 ปี หรือเป็นผู้จัดการสหกรณ์ซ่ึงพ้นจากตำาแหน่งกรรมการของ 

   สหกรณ์นี้ไม่เกิน 1 ปี

13. ❏ เป็น ❏ ไม่เป็น ผูผ้ดินดัชำาระเงนิต้นหรอืดอกเบีย้กบันติบิคุคลทีเ่ป็นสมาชกิของบรษิทั 

   ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำากัด ในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการ 

   เลือกตั้งเป็นกรรมการหรือวันที่ทำาสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการเกินกว่า  

   90 วัน

14. ❏ เป็น ❏ ไม่เป็น ผู้ผิดนัดชำาระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ในระยะเวลาสองป ี

   ทางบัญชีก่อนวันที่ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการหรือวันที่ทำา 

   สัญญาจ้างเป็นผู้จัดการ

 ทั้งนี้ ได้ยื่นเอกสารประกอบการรับรอง ดังนี้

 (  ) สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยส่วนราชการ

 (  ) หลกัฐานแสดงคณุวฒุกิารศกึษา หรอื หลกัฐานทีแ่สดงถงึการผ่านการฝึกอบรมตามหลกัสตูร 

      ที่คพช. กำาหนด

 (  ) หนังสือแสดงข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำากัด

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดในแบบประวัติข้างต้นและเอกสารที่แนบเพิ่มเติมมาด้วยนี้ 

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง และข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีลักษณะต้องห้ามใด ตาม 

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง และระเบียบนายทะเบียน

สหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และยินยอมให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามที่ได้รับรองไว้

 ลงชื่อ..............................................................ผู้รับรอง

 (..............................................................)

 ตำาแหน่ง..............................................................

 วันที่...................เดือน.........................................พ.ศ. ...........
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ได้รับเรื่องเมื่อวันที่..................................เดือน...............................................พ.ศ. ............................
ตรวจสอบแล้วพบว่า เอกสารหลักฐาน ❏ ครบ
     ❏ ไม่ครบ คือ
 1)……………………………………………………………….
 2)……………………………………………………………….
 3)……………………………………………………………….

 (ลงชื่อ)...................................................
         (.................................................)
 ตำาแหน่ง...........................................................

ส่วนของกรรมการสหกรณ์/ผู้จัดการสหกรณ์

เลขที่รับ..............................

 หนังสือรับรองของ นาย/นางสาว/นาง...................................... ตำาแหน่ง............................

ได้รับเรื่อง เมื่อวันที่..................................เดือน...............................................พ.ศ. ..........................

ตรวจสอบแล้วพบว่า เอกสารหลักฐาน ❏ ครบ

     ❏ ไม่ครบ คือ

     1)……………………………………………………………….

     2)……………………………………………………………….

     3)……………………………………………………………….

ดังนั้น กรุณานำาเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ภายใน...............วัน

นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 (ลงชื่อ)...................................................

         (................................. ...............)

 ตำาแหน่ง...........................................................

ตัวอย่าง   การตรวจสอบหนังสือรับรองและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
เลขที่รับ..............................

ส่วนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 หนังสือรับรองของ นาย/นางสาว/นาง............................................ตำาแหน่ง.........................
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ตัวอย่าง   หนังสือแจ้งการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของผู้ที่ได้รับการ

เลือกตั้ง/แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการสหกรณ์/ผู้จัดการสหกรณ์

ที่ .......................................   สำานักงาน .......................................................

     วันที่...........เดือน......................พ.ศ. ..............

เรื่อง แจ้งการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเป็นกรรมการสหกรณ์/ผู้จัดการสหกรณ์

เรียน .................................................................................

 ตามที่ท่านได้รับ ❏ เลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์/  ❏ แต่งตั้งเป็นผู้จัดการสหกรณ์ 

เมื่อวันที่.................................................... และได้จัดส่งหนังสือรับรองพร้อมเอกสารหลักฐานที่

เกี่ยวข้องตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

 สหกรณ์.............................จำากัด ขอแจ้งว่าคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ได้มีมติ 

ในคราวการประชุม ครั้งที่............ เมื่อวันที่..................................พิจารณาผลการตรวจสอบพบว่า 

ท่าน  ❏ เป็น ❏ เคย............................ ซึ่งเข้าลักษณะต้องห้ามเป็นหรือทำาหน้าที่กรรมการสหกรณ์

หรือผู้จัดการสหกรณ์ จึงขอแจ้งให้ท่านทราบเพื่อ

 ❏ หยุดปฏิบัติหน้าที่และพ้นจากตำาแหน่งกรรมการทันที

 ❏ แจ้งเหตุในการเลิกจ้างผู้จัดการทันที

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงชื่อ)...........................................................

          (.........................................................)

 ตำาแหน่ง.......................................................
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ตัวอย่าง   หนังสือแจ้งการส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ต่อ)

ที่ .......................................   สำานักงาน .......................................................

     วันที่...........เดือน......................พ.ศ. ..............

เรื่อง แจ้งเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน

เรียน .................................................................................

อ้างถึง .................................................................................

 ตามที่ท่านได้รับ ❏ เลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์/  ❏ แต่งตั้งเป็นผู้จัดการสหกรณ์ 

เมื่อวันที่.................................................... และได้จัดส่งหนังสือรับรองพร้อมเอกสารหลักฐาน 

ที่เกี่ยวข้องตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

 สหกรณ์ได้ดำาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และเอกสารหลักฐาน 

ที่เกี่ยวข้องแล้วพบว่ายังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กำาหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ ดังนี้

 1......................................................................................................................................... 

 2...........................................................................................................................................

 3........................................................................................................................................... 

 4...........................................................................................................................................

 ฉะนั้น จึงขอให้ท่านส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้  

เพื่อสหกรณ์จะได้ดำาเนินการต่อไป

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงชื่อ)...........................................................

          (.........................................................)

 ตำาแหน่ง.......................................................



หมวด 3 
ก�รดำ�รงเงินกองทุนของ

ชุมนุมสหกรณ์
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วัตถุประสงค์
 1. เพือ่ให้ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์และชมุนมุสหกรณ์เครดิตยเูนีย่นมคีวามมัน่คงและสามารถ

ทำาหน้าทีเ่ป็นศนูย์กลางทางการเงนิของสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรพัย์และสหกรณ์เครดติยเูนีย่น

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมควรกำาหนดให้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ดำารงเงินกองทนุเพือ่รองรบัความเสีย่งในการดำาเนนิงานและความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต

ได้อย่างเหมาะสม

 2. เพือ่ให้ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์และชมุนมุเครดิตยเูนีย่นมทุีนเพียงพอของทุนท่ีจะรองรับ 

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่สินทรัพย์ของสหกรณ์ด้อยค่า หรือมูลค่าของสินทรัพย์ลดลง หรือ

ขาดทุนจากการดำาเนินงาน

คว�มต�มกฎกระทรวง

 ข้อ 12 เงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ์ ประกอบด้วย

 (1) ร้อยละเก้าสิบของทุนเรือนหุ้นที่ชำาระแล้ว

 (2) ทุนสำารอง

 ข้อ 13 ให้ชมุนมุสหกรณ์ดำารงอตัราส่วนเงินกองทนุต่อสนิทรพัย์ไม่ตำา่กว่าร้อยละสบิห้า

โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

 (1) การคำานวณเงนิกองทนุ ให้นำารายการทนุเรอืนหุน้ทีช่ำาระแล้ว ตามข้อ 12 (1) รวมกบั 

ทุนสำารองตามข้อ 12 (2) แต่ในกรณทีีช่มุนมุสหกรณ์มผีลขาดทนุสะสมและผลขาดทนุระหว่าง

งวดให้นำามาหักออกด้วย

 (2) การคำานวณสินทรัพย์ ให้หมายถึงสินทรัพย์ทุกรายการในงบการเงิน ยกเว้น 

พันธบัตรรัฐบาลและเงินสด โดยใช้มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่คำานวณอัตราส่วนเงินกองทุนต่อ

สินทรัพย์ หักเงินสำารองที่ได้กันไว้สำาหรับสินทรัพย์นั้น

 ให้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมเครดิตยูเน่ียนดำารงเงินกองทุนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 15 ของสินทรัพย์ทุกรายการในงบการเงิน ยกเว้นพันธบัตรรัฐบาลและเงินสด โดยใช้มูลค่า

ตามบัญชี ณ วันที่คำานวณ (ใช้งบทดลองเดือนล่าสุดในการคำานวณ)

 เงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ์ ประกอบด้วย

 ❶ มูลค่าทุนเรือนหุ้น ร้อยละ 90 

 ❷ ทุนสำารอง
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 ❸ หัก ผลขาดทุนสะสม 

 ❹ หัก ผลขาดทุนระหว่างงวด

 สินทรัพย์สหกรณ์ที่นำามาคำานวณ ประกอบด้วย

 ❺ สินทรัพย์หักเงินสำารองที่ได้กันไว้สำาหรับสินทรัพย์นั้น (สินทรัพย์สุทธิ)

 ❻ หัก พันธบัตรรัฐบาล

 ❼ หัก เงินสด

 โดยมีสูตรคำานวณ ดังนี้

การดำารงเงินกองทุน (%)

    เงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ์     
X 100

  
>  15%

                              สินทรัพย์สหกรณ์ที่นำามาคำานวณ

   ❶ + ❷ - ❸ - ❹ (ถ้ามี)       
X 100

  
>  15%

                             ❺ - ❻ - ❼

สินทรัพย์สุทธิ  คำานวณจากงบทดลอง โดยนำา ผลรวมรายการสินทรัพย์ในส่วนยกไป หรือคงเหลอื

ด้านเดบติ (ลกูหนี)้ หกัออกด้วย ผลรวมรายการสนิทรพัย์ยกไป/คงเหลอื ด้านเครดติ 

(เจ้าหนี้)

ขาดทุนสะสม ตรวจสอบจากหมวดทนุของสหกรณ์ในงบทดลองกรณทีีก่ารดำาเนนิงานของสหกรณ์

มผีลขาดทนุสทุธปิระจำาปีล่าสุดมากกว่าทนุสำารองของสหกรณ์ หากไม่มใีห้ใส่ 0 ใน

สูตรการคำานวณ 

ผลขาดทุนระหว่างงวด (ถ้ามี) คำานวณจาก

 (1) ยอดรวมงบทดลองยกไป หรอื คงเหลือในหมวดรายได้ ด้านเครดิต หกัออกด้วย ด้านเดบติ

 (2) ยอดรวมงบทดลองยกไป หรอื คงเหลอืในหมวดค่าใช้จ่าย ด้านเดบติ หกัออกด้วย ด้านเครดติ

 (3) นำายอดรวม (1) – (2) กรณี :

  ➢ ยอดตาม (3) เป็นเท่ากับ หรือ มากกว่า 0 

  ➢ ยอดตาม (3) น้อยกว่า 0 

หมายเหตุ 1.  พันธบัตรรัฐบาลทั้งหมดทั้งที่มีภาระผูกพันและไม่มีภาระผูกพัน

 2.  ให้นำาการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ที่ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลมาหักออกจาก

สินทรัพย์สุทธิด้วย

 3.  ขาดทุนสะสมและผลขาดทุนสะสม ไม่ต้องใส่เครื่องหมายลบในการคำานวณ



กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์

52 คู่มือปฏิบัติตามกฎกระทรวงการดำาเนินงานและการกำากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564

ตัวอย่าง   การคำานวณเงินกองทุน (จากงบการเงินประจำาปี)
ชุมนุมสหกรณ์ ......................................... จำากัด

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

 (หน่วย : บาท) 
 หมายเหตุ ปี 2560 ปี 2559 
 สินทรัพย์   
สินทรัพย์หมุนเวียน  775,984,016.86 1,571,753,162.49
 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 2,180,756,940.37 2,293,403,633.20
 เงินลงทุนระยะสั้น 3 21,324,561,772.10 15,000,227,933.01
 ลูกหนี้ระยะสั้น - สุทธิ 4 7,808,688.75 7,243,807.25
 ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ 5 11,256,305.33 11,532,660.00
 เงินจ่ายล่วงหน้าเพ่ือจองซ้ือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ  500,000,000.00 0.00
 สินทรัพย์หมุนเวียน - สุทธิ 6 323,970,719.48 277,908,180.46
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  25,124,338,442.89 19,162,069,376.41
   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   
 เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 3 26,086,921,311.15 23,019,603,089.22
 เงินให้กู้ยืมระยะยาว 4 58,382,350,809.08 55,402,145,513.42
 ลูกหนี้ระยะยาว 5 32,418,788.29 26,712,276.77
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 7 285,066,177.96 295,220,235.71
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 8 106,995,864.84 86,806,522.60
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 9 240,600.00 243,100.00
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  84,893,993,551.32 78,830,730,737.72

  รวมสินทรัพย์   110,018,331,994.21 97,992,800,114.13

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย   
  (หน่วย : บาท) 
 ปี 2560  ปี 2559 
 เงินสด 174,462.50 159,343.25
 เงินฝากธนาคาร   
 กระแสรายวัน 43,111,316.43 195,669,408.78
 ออมทรัพย์ 731,982,595.15 1,275,217,089.91
 ออมทรัพย์พิเศษ 715,642.78 707,320.55
ใบรับฝากเงินธนาคาร 0.00 100,000,000.00
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 775,984,016.86 1,571,753,162.49

สินทรัพย์สหกรณ์ที่นำามาคำานวณ  = 110,018,331,994.21 - 174,462.50 = 110,018,157,531.71 
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รายการ
ยอดยกมา สะสมจากต้นงวด ณ ช่วงที่ออกงบ ยอดคงเหลือ

ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ เจ้าหนี้

เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้ีค้างจ่าย

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีค้างจ่าย

ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย

เงินรอการตรวจสอบ

เงินรอจ่ายคืน

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม - สอ.รพ.หาดใหญ่ ค้างจ่าย

หุ้นรอจ่ายคืน

หนี้สินอื่น

เงินสำารองบำาเหน็จเจ้าหน้าที่

55,000.00

95,268.78

542.85

432.55

10,368.85

1,138,360.00 

250,000.00

55,000.00

600.00

10,368.85

131,358.49

250,000.00

1,049.32

600.00

131,358.49

95,268.78

1,592.17

1,632.55

1,138,360.00

รวมหนี้สิน 227,585,098.84 48,810,507.40 46,591,889.44 222,912,900.72

ทุน

ทุนเรือนหุ้น

ทุนสำารอง

ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบ

ทุนสาธารณประโยชน์

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล

ทุนเพื่อศึกษาอบรม

ทุนสวัสดิการสมาชิก

ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ

154,005,550.00

12,378,595.27

259,273.91

230,000.00

114,592.20

350,143.69

686,888.29

2,584,462.27

153,300.00

27,800.00

5,877,412.27

1,516,425.68

287,652.92

50,000.00

373,130.00

115,000.00

17,000.00

4,300.00

1,800.00

1,416,400.00

1,120.00

158,697,900.00

13,895,020.95

389,326.83

230,000.00

164,592.20

694,793.69

801,888.29

ตัวอย่าง   การคำานวณสินทรัพย์สุทธิ (จากงบทดลอง)

การคำานวณเงินกองทุน

รายการ
ยอดยกมา สะสมจากต้นงวด ณ ช่วงที่ออกงบ ยอดคงเหลือ

ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ Dr ลูกหนี้ Cr เจ้าหนี้

ทรัพย์สินอ่ืน

หุ้นชุมนุม สอ.แห่งประเทศไทย จำากัด

หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จำากัด

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำากัด

207,500.00

200,000.00

4,550.00

207,500.00

200,000.00

4,550.00

รวมสินทรัพย์ 408,399,493.12 1,253,468.32 250,756,570.05 253,267,799.38 46,409,936.86 45,734,944.97 406,563,255.68 1,258,468.32

สินทรัพย์สุทธิ = 406,563,255.68 – 1,258,468.32 = 405,304,787.36

การคำานวณเงินกองทุน

เงินกองทุน = (0.9 x 158,697,900.00) + 13,385,020.95 = 156,213,130.95

 
การดำารงเงินกองทุน      =

  156,213,130.95   
x 100 = 38.54%

   405,304,787.36





หมวด 4
ก�รกำ�กับดูแลด้�นธรรม�ภิบ�ล

ของสหกรณ์
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วัตถุประสงค์
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์มีการดำาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ และ 

ไม่เกิดการขดักนัของผลประโยชน์ อนัจะนำาไปสูก่ารเพิม่ความเชือ่มัน่ของสมาชกิ และทำาให้เกดิความ

มั่นคงแก่การดำาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

คว�มต�มกฎกระทรวง

 ข้อ 14 ในการประชุมใหญ่ นอกจากเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบเป็นปกติแล้ว 

สหกรณ์ต้องแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ ในเรื่องดังต่อไปนี้

 (1) ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำานาจในการจัดการ และ

ท่ีปรึกษาของสหกรณ์ ได้รับจากสหกรณ์นั้น ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยให้สหกรณ์แสดง 

รายละเอียดดังกล่าวเป็นรายบุคคลในรายงานประจำาปี

 (2) ข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การถูกดำาเนินคดี การถูกร้องเรียน และถูกลงโทษ

ของสหกรณ์ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแผนหรือแนวทางการป้องกันไม่ให้ถูกร้องทุกข์

กล่าวโทษ ถูกดำาเนินคดี ถูกร้องเรียน และถูกลงโทษในเรื่องดังกล่าวอีก

 (3) รายการอื่นที่คณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่มีมติให้เปิดเผยแก่สมาชิก

 (4) รายการอื่นตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศกำาหนด

สาระสำาคัญ

 ในการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี สหกรณ์ทุกแห่งจะต้องจัดทำาเป็นวาระเพื่อทราบเพื่อให้

ที่ประชุมใหญ่รับทราบในเรื่องดังต่อไปนี้

 1. สหกรณ์ต้องแสดงรายละเอียดผลประโยชน์และค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้จัดการ  

ผู้มีอำานาจในการจัดการและที่ปรึกษาของสหกรณ์ ที่ได้รับจากสหกรณ์ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็น 

รายบุคคลโดยต้องแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบและให้แสดงรายละเอียดในรายงานประจำาปี ให้ถือ

ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1106/1902 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 เรื่อง แนะนำา

แนวทางปฏิบัติในการแสดงรายละเอียดผลประโยชน์และค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้จัดการ  

ผู้มีอำานาจในการจัดการและที่ปรึกษาของสหกรณ์

 2. สหกรณ์ต้องแจ้งข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การถูกดำาเนินคดี การถูกร้องเรียน 

และถูกลงโทษของสหกรณ์ (สหกรณ์เป็นจำาเลย) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ  

โดยกำาหนดเพิ่มเติมไว้ในวาระเพื่อทราบ 
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  2.1 การถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ คือ การที่สหกรณ์ถูกผู้เสียหายหรือบุคคลอื่น  

ซึ่งไม่ใช่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าท่ี พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำารวจ ว่าสหกรณ์หรือ 

คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ที่ได้กระทำาแทนสหกรณ์กระทำาความผิดอย่างหนึ่งขึ้น (ประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 123)

  2.2 การถูกดำาเนินคดี คือ การที่สหกรณ์ถูกฟ้องคดีทั้งทางแพ่งและอาญา (แม้ยัง

ไม่มีคำาพิพากษา)

  2.3 การถกูรอ้งเรยีน คอื การทีห่นว่ยงานของรฐั เชน่ กรมสง่เสรมิสหกรณ ์สำานกังาน

คณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) คณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ศูนย์ดำารงธรรม และกระทรวงต่าง ๆ เป็นต้น แจ้งว่าสหกรณ์

ถูกร้องเรียน

  2.4 การถูกลงโทษ คือ สหกรณ์ถูกหน่วยงานกำากับดูแลอื่นลงโทษ ในกรณีที่

สหกรณฝ์า่ฝนืหรอืไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย เชน่ สำานกังานปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)  

ปรับสหกรณ์ที่มิได้รายงานตามแบบรายงานที่ ปปง. กำาหนด เป็นต้น

 ท้ังนี้ สหกรณ์ต้องจัดให้มีีแผนหรือแนวทางการป้องกันไม่ให้ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ  

ถูกดำาเนินคดี ถูกร้องเรียน และถูกลงโทษในเรื่องดังกล่าวอีก โดยเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบใน

คราวเดียวกัน

 3. หากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่มีมติให้เปิดเผยเรื่องใด ให้กำาหนดไว้ใน

วาระเพื่อทราบ

 4. นอกเหนือจากรายการตาม ข้อ 1 – 3 หากนายทะเบียนสหกรณ์ออกประกาศให้ 

กำาหนดรายการอื่นใดเพิ่มเติม สหกรณ์จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบด้วย
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คว�มต�มกฎกระทรวง

 ข้อ 15 ให้สหกรณ์จัดทำารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหน้ีสินตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประกาศกำาหนด
 ในการจดัทำารายการย่อแสดงสนิทรพัย์และหนีส้นิตามวรรคหนึง่ ให้สหกรณ์ขนาดเลก็
จัดทำาอย่างน้อยทุกหกเดือน และสหกรณ์ขนาดใหญ่จัดทำาทุกเดือน
 ให้สหกรณ์เปิดเผยรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้จัดทำาตามวรรคหนึ่ง โดย 
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ในกรณีที่ไม่สามารถดำาเนินการหรือมีเหตุอื่นทำาให้ 
ไม่สามารถดำาเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ประกาศรายการย่อแสดงสินทรัพย์
และหนี้สินไว้ในที่เปิดเผย ณ สำานักงานใหญ่ และสำานักงานสาขาของสหกรณ์นั้นทุกแห่ง
 ข้อ 16 ให้สหกรณ์จัดส่งรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินตามข้อ 15 ให้แก ่
กรมตรวจบญัชสีหกรณ์และนายทะเบยีนสหกรณ์โดยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส์เป็นหลกัภายใน
ระยะเวลาที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประกาศกำาหนด ในกรณีที่ไม่สามารถดำาเนินการหรือมี 
เหตุอื่นทำาให้ไม่สามารถดำาเนินการโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้จัดส่งโดยวิธีอื่นตามที่ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประกาศกำาหนด
 ข้อ 17 ในการจดัทำารายการย่อแสดงสนิทรพัย์และหนีส้นิ หากมเีหตจุำาเป็นและสมควร
จะต้องปรับปรุงข้อมูลในรายการดังกล่าว หรือข้อมูลในรายการดังกล่าวยังไม่ได้ผ่านการ 
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ให้สหกรณ์ดำาเนินการ ดังต่อไปนี้
 (1) ในกรณีที่มีการปรับปรุงรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินหลังจากที่ได้มีการ
เปิดเผยตามข้อ 15 หรือได้จัดส่งตามข้อ 16 แล้ว ให้ระบุข้อความว่า “ฉบับปรับปรุง” ไว้ 
ตรงกลางด้านบนสดุของรายการย่อแสดงสนิทรพัย์และหนีส้นิฉบบัปรบัปรงุนัน้ และให้สหกรณ์
นั้นเผยแพร่รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหน้ีสินซึ่งได้ปรับปรุงแล้วและจัดส่งให้กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์และนายทะเบียนสหกรณ์เพิ่มเติม
 (2) ในกรณีที่ข้อมูลในรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของสหกรณ์ยังไม่ได้ผ่าน
การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ให้ระบุข้อความว่า “รายการย่อแสดงสินทรัพย์และ
หนี้สินนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์” ไว้ในรายการย่อแสดงสินทรัพย์
และหนี้สินนั้นด้วย

บทเฉพาะกาล
 ข้อ 30 สหกรณ์ขนาดเล็กใดไม่สามารถจัดทำารายการย่อสินทรัพย์และหน้ีสินตาม 
ข้อ 15 ได้ ให้สหกรณ์ดังกล่าวดำาเนินการปรับปรุงระบบการทำาบัญชีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประกาศกำาหนด เพื่อให้สามารถดำาเนินการให้เป็นไป

ตามข้อ 15 ภายในสามปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
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 การแสดงรายการสินทรัพย์และหนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

(ตัวอย่างในหน้า 63 เรื่อง รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน) ให้แสดงตามรูปแบบท่ีกำาหนด 

ข้างต้น โดยแสดงให้ถูกต้องตามประเภทของรายการและขอบเขตความหมาย ดังนี้

ส่วนหัวของรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

 1. ชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน...........................จำากัด ให้ระบุชื่อสหกรณ์

ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่จัดทำารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

 2. ณ วนัที.่....................... ให้ใช้ ณ วนัส้ินเดือนทีจั่ดทำารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนีสิ้น

 3. ในกรณีท่ีมีเหตุจำาเป็นและสมควร ซ่ึงทำาให้สหกรณ์ต้องมีการปรับปรุงรายการย่อแสดง

สนิทรพัย์และหนีส้นิหลงัจากทีไ่ด้มกีารเปิดเผยข้อมลูแล้ว ให้สหกรณ์จดัทำารายการย่อแสดงสนิทรพัย์ 

และหนี้สินฉบับปรับปรุงโดยระบุข้อความ “ฉบับปรับปรุง” ไว้ตรงกลางด้านบนสุดของรายการ 

ย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินและจัดส่งรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินฉบับปรับปรุงต่อ 

นายทะเบยีนสหกรณ์หรอืหน่วยงานรายการทีเ่กีย่วข้อง พร้อมทัง้ประกาศไว้ในทีเ่ปิดเผย ณ สำานกังาน

ทุกแห่งและ/หรือเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสหกรณ์ด้วย สำาหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์ 

เครดิตยูเนี่ยนที่บันทึกในระบบสารสนเทศรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินสหกรณ์และยืนยัน

ข้อมูลไปแล้ว ให้บันทึกในระบบอีกครั้ง

 4. ในกรณีที่ข้อมูลในรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดย 

ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ให้สหกรณ์ระบุข้อความว่า “ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์”

สินทรัพย์

 1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร

 เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินสดย่อย ได้แก่ ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่สหกรณ์มี

อยู่ รวมทั้งเช็คที่ยังไม่ได้นำาฝาก เช็คเดินทาง ดราฟต์ของธนาคาร และธนาณัติ ทั้งนี้ ไม่รวมดวงตรา

ไปรษณยีากร อากรแสตมป์ เชค็ลงวนัทีล่่วงหน้า ใบยมืและเอกสารทางการเงิน เช่น ต๋ัวเงิน พันธบตัร

รัฐบาล ใบหุ้นกู้และใบหุ้นทุน เป็นต้น

 เงินฝากธนาคาร หมายถึง เงินที่สหกรณ์นำาไปฝากไว้ที่ธนาคารทุกประเภท รวมถึงบัตร 

เงินฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่น สลากออมสิน สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. 

และสลากออมทรัพย์ ธอส.

 2. เงินฝากสหกรณ์อื่น หมายถึง เงินที่สหกรณ์นำาไปฝากไว้ที่ชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น

ทุกประเภท แสดงด้วยจำานวนเงินที่ฝากหักค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญ

 3. เงินลงทุน หมายถึง เงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนตาม 

มาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่สหกรณ์นำาเงินไปลงทุน

เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในรูปของรายได้ เช่น ดอกเบี้ยและเงินปันผล หรืออยู่ในรูปของราคาที่เพิ่มขึ้น 
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หรอืในรปูของประโยชน์อย่างอืน่ทีส่หกรณ์จะได้รับ แต่ไม่รวมถงึเงินฝาก สินค้าคงเหลือ ทีดิ่น อาคาร

และอุปกรณ์ที่สหกรณ์มีไว้เพื่อขายหรือใช้ประโยชน์ในการดำาเนินงานของสหกรณ์

 4. ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน หมายถึง ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า

เงินลงทุนระหว่างราคาทุนหรือราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์

 5. เงินให้กู้ยืม หมายถึง เงินที่ให้สมาชิกและสหกรณ์อื่นกู้ยืมทุกประเภทโดยมีสัญญาการ 

กู้ยืม เป็นหลักฐานซึ่งยังคงค้างชำาระต่อสหกรณ์ รวมถึงลูกหนี้อื่นอันมีมูลหนี้ที่เกิดจากการให้เงินกู้ 

เช่น ลูกหนี้เงินกู้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ลูกหนี้เงินกู้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ  

ลูกหนี้เงินกู้ระหว่างดำาเนินคดี ลูกหนี้เงินกู้ตามคำาพิพากษา เป็นต้น

 6. ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู หมายถงึ จำานวนเงนิทีป่ระมาณการว่าจะเรยีกเกบ็ไม่ได้ ณ วนัสิน้ปี

ทางบัญชี เพื่อปรับมูลค่าของลูกหนี้เงินกู้

 7. ที่ดินแทนการชำาระหนี้รอขาย หมายถึง ที่ดินและทรัพย์ที่ติดกับที่ดิน ซึ่งสหกรณ์ได้รับ

ชำาระหนี้จากลูกหน้ีแทนเงินสด แสดงด้วยราคาประเมินโดยทางราชการเต็มจำานวนหรือร้อยละ 70 

ของราคาประเมินโดยผู้ประเมินทรัพย์สินรับอนุญาต

 8. ส่วนต่างมลูค่าทีด่นิแทนการชำาระหนีร้อขาย หมายถงึ ส่วนต่างระหว่างมลูค่าทีด่นิแทนการ

ชำาระหนีร้อขายท่ีใช้ราคาประเมนิอืน่ท่ีสงูกว่าราคาประเมนิโดยทางราชการ ซ่ึงสหกรณ์ได้บนัทกึไว้ก่อน

ระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ ว่าด้วยการบญัชขีองสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 จะถอืใช้

 9. ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธ ิหมายถงึ สนิทรพัย์มตีวัตนทีส่หกรณ์มไีว้เพือ่ใช้ประโยชน์       

ในการบริหารงาน หรือให้บริการ รวมทั้งทรัพย์สินที่ซื้อมาตามสัญญาเช่าทางการเงิน ซึ่งคาดว่าจะใช้

ประโยชน์มากกว่า 1 รอบปีบัญชี ซึ่งอาจะจำาแนกเป็น

  9.1 สินทรัพย์ที่ไม่ต้องคิดค่าเสื่อมราคา ได้แก่ ที่ดิน

  9.2 สินทรัพย์ที่ต้องคิดค่าเสื่อมราคา ได้แก่ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ยานพาหนะ 

เครื่องใช้สำานักงาน เป็นต้น แสดงรายการด้วยยอดสุทธิหลังจากหักค่าเสื่อมราคาสะสม

 10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง สินทรัพย์ประเภทที่ไม่มีลักษณะทางกายภาพและ 

ไม่สามารถจับต้องได้ เช่น สินทรัพย์ทางปัญญา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ 

สิทธิบัตร เป็นต้น แสดงรายการด้วยยอดสุทธิหลังจากหักค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 11. สินทรัพย์อื่น หมายถึง สินทรัพย์นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น

หนี้สิน

 1. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร หมายถึง จำานวนเงินที่สหกรณ์เป็นหนี้ธนาคาร/สถาบัน 

การเงิน ซึ่งเกิดจากการสั่งจ่ายเงินเกินกว่าจำานวนเงินที่ฝากไว้โดยทำาสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีกับ

ธนาคารไว้เป็นหลักฐาน
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 2. เงินกู้ยืม หมายถึง หนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมโดยทำาสัญญากู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน

 3. เงินรับฝาก หมายถึง เงินที่สหกรณ์รับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น

 4. หนี้สินอื่น หมายถึง ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้รับล่วงหน้า เงินยืมทดรอง เงินปันผล/ 

เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย และหนี้สินอื่นที่ไม่อาจแสดงรวมอยู่ในรายการที่ 1 – 3 ได้

ทุนของสหกรณ์

 1. ทุนเรือนหุ้น หมายถึง จำานวนเงินค่าหุ้นที่สมาชิกได้ชำาระเต็มมูลค่าแล้ว

 2. ทนุสำารอง หมายถงึ ส่วนทนุของสหกรณ์ทีไ่ด้จากการจดัสรรกำาไรสทุธปิระจำาปีทีส่หกรณ์

จัดสรรไว้ตามข้อบังคับ รวมทั้งได้จากเงินอุดหนุนหรือสินทรัพย์ที่สหกรณ์ได้รับบริจาคโดยมิได้มีการ

กำาหนดวัตถปุระสงค์ว่าให้ใช้เพือ่การใด เงนิโอนจากทนุสะสมตา่ง ๆ  ที่ได้จดัสรรเพือ่จดัให้มสีนิทรพัย์ 

และได้มกีารจดัหาสนิทรพัย์แล้ว เงนิโอนจากทนุสะสมต่าง ๆ  คงเหลือเมือ่ส้ินสุดวตัถปุระสงค์ของทนุ

แล้ว ทัง้นี ้ทนุสำารองจะถอนจากบญัชไีด้ เพือ่ชดเชยการขาดทนุหรอืเพือ่จดัสรรเข้าบญัชทีนุสำารองให้

แก่สหกรณ์ใหม่ทีไ่ด้จดทะเบยีนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม ในกรณท่ีีสหกรณ์ประสบผลขาดทุนให้แสดง

ทุนสำารองหักด้วยขาดทุนสุทธิ

 3. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ หมายถึง ส่วนทุนของสหกรณ์ที่จัดสรร

จากกำาไรสุทธิประจำาปีตามข้อบังคับเพื่อตอบแทนแก่สมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

หรือเพื่อดำาเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงตามที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ ได้แก่  

ทุนสาธารณประโยชน์ ทุนศึกษาอบรมทางสหกรณ์ ทุนเพื่อขยายงาน ทุนเพื่อส่งเสริมสวัสดิการ  

รวมถึงเงินทุนหรือเงินกองทุนต่าง ๆ  ที่เกิดจากการตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจำาปีและจากการจัดสรร

จากกำาไรสุทธิรวมกัน ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ และขาดทุนสะสม

 4. กำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น หมายถึง ส่วนเกินหรือตำ่ากว่าทุนจากการ

เปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน

 5. ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำาระหนี้รอขาย หมายถึง ส่วนต่างระหว่างมูลค่าที่ดิน 

แทนการชำาระหนี้รอขายซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าจำานวนเงินที่ลูกหนี้เป็นหนี้

 6. กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ หมายถึง ผลการดำาเนินงานของสหกรณ์ ณ วันสิ้นเดือนที่จัดทำา

รายการย่อแสดงสนิทรพัย์และหนีส้นิ คำานวณจากการนำารายได้เปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ 

หากรายได้สงูกว่าค่าใช้จ่ายจะเป็นกำาไรสทุธ ิและในทางตรงกนัข้ามหากค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้จะเป็น

ขาดทุนสุทธิ
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ส่วนท้ายของรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

 1. เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำานวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวก

ด้วยทนุสำารอง ให้แยกแสดงรายการเงนิฝากสหกรณ์อืน่ทีม่จีำานวนเงนิฝากคงเหลอืเกนิกว่าร้อยละ 10 

โดยแยกแสดงเป็นรายสหกรณ์

 2. เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 ให้ระบุ

เงินลงทุนที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 62 ได้แก่  

หุ้นสามัญของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

 3. เงนิให้กูย้มืแก่สมาชกิทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ ให้แสดงยอดรวมของจำานวนเงนิให้กูแ้ก่สมาชกิ

สหกรณ์ที่ผิดนัดชำาระหนี้

 4. เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ให้แสดงยอดรวมของจำานวนเงินให้กู้แก่

สหกรณ์อื่นที่ผิดนัดชำาระหนี้

 5. สินทรัพย์ที่นำาไปคำ้าประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก ให้แยกแสดงสินทรัพย์ เช่น เงินลงทุน 

ที่ดิน อาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงินและสินทรัพย์อื่น ๆ (โดยระบุให้ชัดเจน) ที่สหกรณ์นำาไปคำ้าประกัน 

การกู้ยืมหรือเงินรับฝากโดยให้แสดงยอดรวมของสินทรัพย์ที่นำาไปคำ้าประกันเงินกู้หรือเงินรับฝาก

 6. หนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า เช่น สหกรณ์ถกูฟ้องร้องค่าเสียหาย ให้แสดงจำานวนเงิน

ที่สหกรณ์คาดว่าจะต้องชำาระในอนาคตหากสามารถประมาณจำานวนเงินได้

 ทั้งนี้ ให้สหกรณ์รับรองความถูกต้องของรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน และลงนาม

โดยผูจ้ดัการสหกรณ์หรอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมาย โดยแสดงชือ่สกลุในเครือ่งหมายวงเลบ็พร้อมทัง้ตำาแหน่ง

ใต้ลายมือชื่อ

การเปิดเผยรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

 ให้สหกรณ์เปิดเผยรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินตามรูปแบบข้างต้น โดย

 1. ประกาศรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สำานักงานใหญ่ และ

สำานักงานสาขาของสหกรณ์นั้นทุกแห่ง

 2. ในกรณทีีส่หกรณ์มเีวบ็ไซต์ของสหกรณ์ ให้เผยแพร่รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนีสิ้น

ในเว็บไซต์ของสหกรณ์นั้นด้วย

การแจ้งรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 ให้สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยเูนีย่นขนาดใหญ่บนัทกึในระบบสารสนเทศรายการย่อ 

แสดงสินทรัพย์และหนี้สินสหกรณ์ (CAD_ASSET) ทุกเดือน ภายใน 20 วัน หลังจากวันสิ้นเดือน  
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 สำาหรบัสหกรณ์ออมทรพัย์และสหกรณ์เครดติยเูนีย่นขนาดเลก็ ให้บนัทกึในระบบสารสนเทศ
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินสหกรณ์ (CAD_ASSET) อย่างน้อยทุก 6 เดือน ภายใน 20 วัน
หลังจากวันสิ้นเดือน ให้สหกรณ์นับ 6 เดือนของปีบัญชีของสหกรณ์ (รอบครึ่งปีบัญชี) เป็นสำาคัญ   
 กรณีสหกรณ์ไม่สามารถบันทึกในระบบได้ ให้สหกรณ์แจ้งรายการย่อแสดงสินทรัพย์และ 
หนี้สินไปยังสำานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ที่สหกรณ์ตั้งอยู่ภายใน 20 วัน หลังจากวันสิ้นเดือน 
ทางไปรษณีย์เป็นเอกสารหรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบไฟล์ข้อมูล Excel 

การแจ้งรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินต่อนายทะเบียนสหกรณ์
 ให้สหกรณ์ออมทรพัย์และสหกรณ์เครดิตยเูนีย่นทกุขนาดจัดส่งทางไปรษณย์ีอเิล็กทรอนกิส์
ในรูปแบบไฟล์ข้อมูล Excel โดยผ่านสำานักงานสหกรณ์จังหวัด หรือสำานักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 หรือพื้นที่ 2 ที่สหกรณ์แห่งนั้นต้ังอยู่ กรณีไม่สามารถจัดส่งโดยวิธีการ 

ข้างต้นได้ให้จัดส่งเป็นเอกสารแทน

ตัวอย่าง   รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
สหกรณ์ออมทรัพย์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน............................................จำากัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันที่.........................................................

                           (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)                 หน่วย : บาท

 สินทรัพย์ หนี้สิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร  XXX เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร XXX
เงินฝากสหกรณ์อื่น  XXX เงินกู้ยืม XXX
เงินลงทุน XXX  เงินรับฝาก XXX
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน XXX  หนี้สินอื่น XXX
เงินให้กู้ยืม XXX   รวมหนี้สิน XXX
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ XXX XXX                    ทุนของสหกรณ์
ที่ดินแทนการชำาระหนี้รอขาย  XXX ทุนเรือนหุ้น XXX
ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชำาระหนี้รอขาย XXX ทุนสำารอง XXX
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ  XXX ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ XXX
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  XXX กำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น XXX
สินทรัพย์อื่น  XXX ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำาระหนี้รอขาย XXX
   กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ XXX
  XXX รวมทุนของสหกรณ์ XXX
รวมสินทรัพย์  XXX รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ XXX



กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์

64 คู่มือปฏิบัติตามกฎกระทรวงการดำาเนินงานและการกำากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำานวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำารอง
 สหกรณ์.................................................................. XXX
 สหกรณ์.................................................................. XXX
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62
 หุ้นกู้ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน................................ XXX
 ................................................. XXX
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ XXX
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ XXX
สินทรัพย์ที่นำาไปคำ้าประกันเงินกู้ยืม
 เงินลงทุน................................................................ XXX
 ที่ดิน....................................................................... XXX
 อาคาร.................................................................... XXX
 ตั๋วสัญญาใช้เงิน...................................................... XXX
 อื่น ๆ (ระบุ)........................................................... XXX
สินทรัพย์ที่นำาไปคำ้าประกันเงินรับฝาก
 เงินลงทุน................................................................ XXX
 ที่ดิน....................................................................... XXX
 อาคาร.................................................................... XXX
 ตั๋วสัญญาใช้เงิน...................................................... XXX
 อื่น ๆ (ระบุ)........................................................... XXX

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) (ระบุ) XXX
อื่น ๆ (ระบุ)........................................................... XXX

 ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

    ..........................................................
    (..........................................................)
         ตำาแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ / ผู้ได้รับมอบหมาย
    วันที่....................................................
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คว�มต�มกฎกระทรวง

 ข้อ 18 เพื่อป้องกันการขัดกันของผลประโยชน์ในการดำาเนินงานของสหกรณ์ ให้คณะ
กรรมการถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 (1) การให้สินเชื่อหรือให้กู้แก่กรรมการซึ่งเป็นสมาชิกต้องไม่มีเงื่อนไขหรือข้อกำาหนด
พเิศษและต้องไม่มลีกัษณะทีเ่ป็นการเอือ้ประโยชน์ให้แก่บคุคลดังกล่าวมากกว่าการให้สินเช่ือ
หรือให้กู้กับสมาชิกอื่น
 (2) การทำาธรุกรรมกบักรรมการ ผูจ้ดัการ ผูม้อีำานาจในการจดัการ ทีป่รกึษาของสหกรณ์
หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องไม่มีเง่ือนไขหรือข้อกำาหนดพิเศษและต้องไม่มี
ลักษณะที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลดังกล่าว
 (3) การจ่ายเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นค่าตอบแทนแก่กรรมการ 
ผูจ้ดัการ ผูม้อีำานาจในการจัดการ ทีป่รึกษาของสหกรณ์ หรอืผูซ้ึง่เกีย่วข้องกบับคุคลดงักล่าว 
ต้องไม่มลีกัษณะเป็นการจ่ายเพือ่เป็นค่าตอบแทนนอกเหนือไปจากบรรดาทีพ่งึจ่ายตามปกติ
 (4) การขาย ให้ หรือให้เช่าทรัพย์สินใด ๆ แก่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำานาจในการ
จัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์ หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และการรับซื้อ หรือเช่า
ทรัพย์สินใด ๆ จากบุคคลดังกล่าวหรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องเป็นการดำาเนิน
การตามมูลค่าของทรัพย์สินนั้น โดยถือเอาราคาตามบัญชีของทรัพย์สินของสหกรณ์นั้นหรือ
ราคาตลาดตามมาตรฐานการบญัชขีองทรพัย์สนินัน้ แล้วแต่จำานวนใดจะสงูกว่า โดยสหกรณ์
ต้องเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์เห็นชอบก่อนดำาเนินการดังกล่าว
 (5) การพิจารณาให้สินเชื่อหรือให้กู้แก่กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ห้ามกรรมการซึ่งขอ
สินเชื่อหรือกู้เงินและผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับกรรมการซึ่งขอสินเช่ือหรือกู้เงินเข้าร่วมพิจารณาใน
เรื่องดังกล่าว
 (6) การพจิารณาให้สนิเชือ่หรอืให้กู้แก่สหกรณ์อืน่ ห้ามกรรมการซึง่เป็นผูซ้ึง่เก่ียวข้อง
กับสหกรณ์ที่ขอสินเชื่อหรือขอกู้เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

 การขัดกันของผลประโยชน์ในการดำาเนินการของสหกรณ์ หมายถึง สถานการณ์ที่บุคคล 

ผู้ดำารงตำาแหน่งอันเป็นท่ีไว้วางใจ เช่น กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำานาจในการจัดการ และที่ปรึกษา

ของสหกรณ์ เป็นต้น ต้องเลือกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของสหกรณ์และสมาชิก  

ซึง่ทำาให้ตดัสนิใจยากในอนัทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยปราศจากอคตไิด้ รปูแบบการขดักนัแห่งผลประโยชน์  

เช่น 
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 - การขดักนัแห่งผลประโยชน์สาธารณะกบัผลประโยชน์ส่วนตวั อาท ิการปล่อยเงนิกูด้อกเบีย้ตำา่

ให้แก่กรรมการดำาเนินการสหกรณ์เป็นการเฉพาะ เป็นต้น

 - การขัดกันแห่งผลประโยชน์ในการงานหลักกับผลประโยชน์ในการงานรอง เช่น ประธาน

เจ้าของบรษิทัซึง่เป็นประธานกรรมการสหกรณ์ใช้อำานาจครอบงำาการบริหารงานของคณะกรรมการ

ดำาเนินการสหกรณ์ เป็นต้น

 - การขดักนัแห่งผลประโยชน์ทีเ่กีย่วข้องกบัเครอืญาต ิเช่น ประธานกรรมการเงนิกูพ้จิารณา

เงินให้กู้แก่คู่สมรสของตนเอง เป็นต้น

 - การขัดกันของผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับมิตรสหาย เช่น การให้สหกรณ์อื่นกู้ หรือลงทุน

ในสหกรณ์อืน่ โดยไม่พจิารณาฐานะ ผลการดำาเนนิธรุกจิ และเรียกเกบ็อตัราดอกเบีย้ตำา่กว่าปกติ หรือ

ตำ่ากว่าต้นทุน แม้สหกรณ์นั้นจะมีระดับความเสี่ยงเท่ากับสหกรณ์อื่น

 1. ข้อกำาหนดพิเศษ หมายถึง ข้อความที่ระบุเป็นหลักเกณฑ์หรือวิธีการพิเศษในการดำาเนิน

การให้สินเชื่อหรือให้กู้แก่กรรมการ เช่น

 - กรรมการดำาเนินการสหกรณ์ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าสมาชิก

 - กรรมการดำาเนินการได้รับระยะเวลาในการชำาระหนี้ที่นานกว่าสมาชิก

 - กรรมการดำาเนินการได้รับการยกเว้นไม่ต้องอนุมัติสัญญาเงินกู ้ของคณะกรรมการ 

ในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้

 - กรรมการดำาเนินการได้รับการยกเว้นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้คำ้าประกันเงินกู้

 การเอื้อประโยชน์ หมายถึง การใช้อำานาจหรืออิทธิพลในตำาแหน่งหน้าที่ที่ตนเองมีอยู่เพื่อ

ให้ได้มาซึ่งประโยชน์ให้แก่ตนเอง ญาติพี่น้อง และพวกพ้อง

 2. ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับอีกบุคคลหนึ่งใน

ลักษณะ คือ (1) เป็นคู่สมรส (2) เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ (3) เป็นนิติบุคคล 

ซึ่งบุคคลนั้นหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) มีอำานาจในการจัดการหรือการควบคุม

 3. ค่าตอบแทนนอกเหนือจากบรรดาที่พึงจ่ายตามปกติ ซึ่งการจ่ายเงินของสหกรณ์ต้อง

มีระเบียบรองรับและต้องกำาหนดหลักเกณฑ์การจ่าย อัตราการจ่าย และบุคคลที่ได้รับให้ชัดเจน  

การจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากระเบียบไม่สามารถกระทำาได้

 4. กรณีการขาย ต้องดำาเนินการตามมูลค่าทรัพย์สินนั้นตามราคาตามบัญชีหรือตามราคา

ตลาด โดยถือเอาราคาที่สูงกว่า กรณีการให้เช่า ต้องดำาเนินการตามมูลค่าตลาด และต้องได้รับ 

ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่เสียก่อน
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คว�มต�มกฎกระทรวง

 ข้อ 19 สหกรณ์ต้องจัดให้มีช่องทางให้สมาชิกสามารถแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนได้
อย่างสะดวก โดยต้องแจ้งให้สมาชิกทราบถึงช่องทาง วิธีการแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียน 
และระยะเวลาในการพิจารณาปัญหาหรือข้อร้องเรียนนั้น รวมทั้งจัดให้มีระบบการติดตาม
ความคืบหน้าและแจ้งความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
เป็นระยะ
 การแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนตามวรรคหน่ึง ต้องดำาเนินการด้วยความเป็นธรรม 

โดยพจิารณาข้อเทจ็จรงิและพฤตกิารณ์แวดล้อมในแต่ละกรณ ีรวมทัง้เหตปัุจจยัทัง้หมดด้วย

 สหกรณ์ต้องจัดให้มีช่องทางให้สมาชิกสามารถแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนได้อย่างสะดวก  
เช่น แจ้งประธานกรรมการหรือผู้จัดการโดยตรง โทรศัพท์ Website จดหมาย E-mail ตู้แสดง 
ความคิดเห็น Line Facebook และแอพพลิเคชั่น เป็นต้น โดยกำาหนดวิธีการแจ้งปัญหาหรือข้อร้อง
เรียน ระยะเวลาในการพิจารณาปัญหาข้อร้องเรียน ให้มีระบบติดตามความคืบหน้าและแจ้งความ 
คืบหน้าในการแก้ไขปัญหาฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะ โดยให้ถือปฏิบัติเป็นไปตามหนังสือ 
กรมส่งเสรมิสหกรณ์ ที ่กษ 1115/3493 ลงวนัที ่8 มถินุายน 2564 เร่ือง แนวทางการแนะนำาสหกรณ์
ออมทรพัย์และสหกรณ์เครดติยเูนีย่นจดัให้มช่ีองทางให้สมาชกิสามารถแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนได้
อย่างสะดวก และร่างระเบียบสหกรณ์ .............… จำากัด ว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือ

ข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ. …...........

     

 หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์   ร่างระเบียบสหกรณ์

              ที่ กษ 1115/3493
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กรณีร้ายแรง/ซับซ้อน
รายงานผลภายใน 3-5 วันทำาการ 

หากไม่แล้วเสร็จให้รายงานทุก 7 วัน

ไม่สามารถรายงานผลได้ภายใน 
15 วันทำาการ 

ให้แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ 
และรายงานเป็นระยะ ๆ 

(ผู้ร้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้)

ก�รร้องเรียนผ่�น
ช่องท�งต่�ง ๆ

ลงทะเบียนรับเรื่อง
และพิจ�รณ�

ประเด็นเรื่องร้องเรียน

1 วันทำ�ก�ร
แจ้งหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ตรวจสอบข้อเท็จจริง

กรณีทั่วไป
ร�ยง�นผลไม่เกิน 

15 วัน ทำ�ก�ร

ตอบผู้ร้องเรียน
(ผู้ร้องที่ให้ที่อยู่ชัดเจน

ติดต่อกลับได้)

ง�นรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
รวบรวมข้อมูลสรุปรายงาน

เสนอผู้บริหาร

ตัวอย่าง   ขั้นตอนการให้บริการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
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คว�มต�มกฎกระทรวง

 ข้อ 20 ให้สหกรณ์จัดให้มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาและการเยียวยาหรือชดเชยแก่
สมาชิกซึ่งได้รับผลกระทบจากการดำาเนินงานของสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
 (1) กำาหนดมาตรฐานในการแก้ไขปัญหาและการเยียวยาหรือชดเชย สำาหรับนำาไปใช้
กับปัญหาที่เกิดขึ้นอันมีลักษณะเดียวกันเพื่อให้สมาชิกได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
 (2) กำาหนดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาและการเยียวยาหรือชดเชยในแต่ละขั้นตอน
ให้ชัดเจน เหมาะสม รวดเร็ว และเป็นธรรม
 (3) แจ้งให้สมาชกิทราบถงึความคบืหน้าในการแก้ไขปัญหาและการเยยีวยาหรือชดเชย
เป็นระยะรวมทั้งกำาหนดระยะเวลาและปัจจัยในการพิจารณาให้เป็นธรรม โดยเฉพาะกรณีที่
เป็นความผิดพลาดจากระบบงานหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น
 การจัดทำาหรอืแก้ไขมาตรการในการแก้ไขปัญหาและการเยยีวยาหรอืชดเชยแก่สมาชกิ
ตามวรรคหนึ่ง ให้สหกรณ์แจ้งให้สมาชิกทราบในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี และเปิดเผย
มาตรการดงักล่าวโดยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส์เป็นหลกั ในกรณทีีไ่ม่สามารถดำาเนนิการหรอื
มเีหตุอืน่ทำาให้ไม่สามารถดำาเนนิการโดยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส์ได้ ให้เปิดเผยมาตรการนัน้ 

ณ สำานักงานใหญ่และสำานักงานสาขาของสหกรณ์นั้นทุกแห่ง

 

 กรณทีีส่หกรณ์ดำาเนนิงานแล้วส่งผลกระทบทางลบต่อสมาชกิ สหกรณ์ต้องจดัให้มมีาตรการ

ในการแก้ไขปัญหาและการเยียวยาหรือชดเชยแก่สมาชิก ดังนี้ 

 1. กำาหนดมาตรฐานในการแก้ไขปัญหาและการเยยีวยาหรอืชดเชย โดยแบ่งตามความเหมาะสม 

ของประเภทของปัญหา และช่องทางการแจ้งปัญหาต่าง ๆ 

 2. กำาหนดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาและการเยยีวยาหรอืชดเชยในแต่ละขัน้ตอนให้ชดัเจน  

 3. ให้สหกรณ์มีการติดตามความคืบหน้าในการชดเชยเยียวยา และในการแก้ไขปัญหา 

และเปิดเผยมาตรการดังกล่าวโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ Line Facebook  

แอพพลิเคชั่น การปิดประกาศไว้ที่สำานักงานสหกรณ์ เป็นต้น รวมทั้งแจ้งให้สมาชิกทราบ 

ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาและการเยียวยาหรือชดเชยเป็นระยะเวลารวม และจะต้องแจ้งให ้

ที่ประชุมใหญ่ทราบ
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คว�มต�มกฎกระทรวง

 ข้อ 21 สหกรณ์ต้องจัดให้มีการอธิบายข้อมูลรายละเอียดของบริการทางการเงินและ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้สมาชิกรับทราบและเข้าใจได้ง่ายโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็น
หลกั ในกรณทีีไ่ม่สามารถดำาเนนิการหรือมเีหตุอืน่ทำาให้ไม่สามารถดำาเนินการโดยวธิกีารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ให้เปิดเผยข้อมูลนั้น ณ สำานักงานใหญ่ และสำานักงานสาขาของสหกรณ์นั้น
ทุกแห่ง
 ข้อมูลรายละเอียดของบริการทางการเงินของสหกรณ์ตามวรรคหนึ่ง ต้องมีการแสดง
เงื่อนไข สิทธิประโยชน์ และข้อควรระวังอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจนเพื่อการตัดสินใจ
ของสมาชิกในการเลือกใช้บริการทางการเงินของสหกรณ์

 สหกรณ์ต้องจัดให้มีการอธิบายข้อมูลรายละเอียดของบริการทางการเงิน เช่น ผลิตภัณฑ์ 

เงินฝาก ผลิตภัณฑ์เงินกู้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้สมาชิกรับทราบและเข้าใจได้ง่ายโดยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก เช่น เว็บไซต์ Line Facebook แอพพลิเคชั่น เป็นต้น ต้องมีการแสดง

เงื่อนไข สิทธิประโยชน์ และข้อควรระวังอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน เพ่ือการตัดสินใจของ

สมาชิกในการเลือกใช้บริการทางการเงินของสหกรณ์

ตัวอย่าง   การอธิบายข้อมูลรายละเอียดของบริการทางการเงิน

ข้อมูล รายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ "กองเงินกองทอง"

ประเภทผลิตภัณฑ์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เผื่อเรียก) แบบมีสมุดคู่ฝาก

ระยะเวลาการฝาก ไม่มีกำาหนดระยะเวลา

ตัวอย่าง   สหกรณ์ข้าราชการตำารวจแห่งหนึ่งจัดทำาโครงการร่วมกับบริษัท โดยให้สินเชื่อกับสมาชิก

เพื่อให้สมาชิกซื้อปืนและบริษัทเป็นผู้จัดหาปืนรุ่นที่กำาหนดในราคาถูกกว่าท้องตลาด เมื่อสมาชิก

ชำาระค่าปืนให้กับบริษัทแล้วไม่ได้รับปืนตามกำาหนดเนื่องจากบริษัทไม่สามารถจัดหาปืนได้จึงคืนเงิน

ทั้งจำานวนให้แก่สหกรณ์ ต่อมาสหกรณ์ได้หาบริษัทใหม่ทดแทนแต่ราคาปืนกลับเพิ่มสูงขึ้น สหกรณ์

อาจกำาหนดแนวทางเยียวยาหรือชดเชยโดยต้องรับผิดชอบราคาปืนที่สูงขึ้นนั้นโดยการชดเชยราคา 

ส่วนต่างที่เกิดขึ้น
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ข้อมูล รายละเอียด

จำานวนเงินเปิดบัญชี
ขั้นตำ่าและสูงสุด

เปิดบัญชีขั้นตำ่า 50 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ยต่อปี ตั้งแต่ 1.25% ถึง 2.25% ต่อปี
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่อปี ขึ้นอยู่กับจำานวนเงินฝากของสมาชิก

รายละเอียด

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ข้อมูลล่าสุด ดูได้ที่ www.aaa–saving.com

 วงเงนิไม่เกนิ 100,000 บาท อตัราดอกเบีย้ 2.25%

 วงเงนิเกนิ 100,000 บาทขึน้ไป อตัราดอกเบีย้ 1.25% (เฉลีย่ 2.25% - 1.25%)

ตัวอย่างการคำานวณ

ดอกเบี้ย

วธิกีารและจำานวนวนัต่อปีทีใ่ช้ในการคำานวณดอกเบีย้ สหกรณ์จะคำานวณดอกเบีย้

อัตราร้อยละต่อปีที่ประกาศไว้ในประกาศอัตราดอกเบ้ียเงินฝากของสหกรณ์  

ตามยอดเงนิคงเหลอื เป็นรายวนั โดยจำานวนวนัต่อปีทีใ่ช้ในการคำานวณ คอื 365 วนั 

(ทั้งนี้ ไม่ว่าปฏิทินที่ฝากนั้นจะมี 365 หรือ 366 วันก็ตาม)

มีสูตรการคำานวณดอกเบี้ย ดังนี้

จำานวนดอกเบีย้ทีไ่ด้รบั = เงนิต้น 
 
×
 อตัราดอกเบีย้   

×
 ระยะเวลา (วนั) ทีฝ่ากจรงิ

   100  365

ตวัอย่าง ท่านฝากเงนิ จำานวน 150,000 บาท ระยะเวลาฝาก 1 วนั จะได้รบัดอกเบีย้

ดังนี้ (อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 มกราคม 2564)

จำานวนเงินส่วนที่ไม่เกิน 100,000 บาท  ดอกเบี้ย 2.25%

จะได้รับดอกเบี้ย (100,000 × 2.25 / 100 × 1 / 365) = 6.16

จำานวนเงินส่วนที่เกิน 100,000 บาท   ดอกเบี้ย 1.25%

จะได้รับดอกเบี้ย (50,000 × 1.25 / 100 × 1 / 365) = 1.71

รวมดอกเบ้ียรับ (6.16+1.71) = 7.87 บาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตามตัวอย่างนี้

คือ 1.916% 

(การคำานวณดอกเบีย้เฉล่ียจะขึน้อยูก่บัระยะเวลาทีฝ่าก และจำานวนเงนิฝากของสมาชกิ)

ระยะเวลาการจ่ายดอกเบีย้ สหกรณ์จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 25 มิถุนายน และ 25 ธันวาคม โดย

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ไม่ต้องเสียภาษี ตามประมวลรัษฎากร  

ว่าด้วยเรื่องการยกเว้นภาษีเงินได้ ตามมาตรา 42 (8)

เงื่อนไขหลัก -  ผู้ฝากต้องเป็นสมาชิกและสมาชิกสมทบของสหกรณ์

-  จำากัด 1 ท่านเปิดได้ 1 บัญชี
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ข้อมูล รายละเอียด

เงื่อนไขการ 
ฝาก/ถอน/โอน 
สิทธิประโยชน์และ
เงื่อนไขอื่น ๆ

-  สามารถ “ฝาก” ได้ตลอดเวลา ไม่จำากัดจำานวนครั้ง และสามารถ “ถอน/โอน” 
ได้เดือนละ 1 ครั้ง
-  สามารถทำารายการที่เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ “กองเงินกองทอง” ผ่าน
ช่องทาง ดังต่อไปนี้
 •  ที่ทำาการสหกรณ์ :
  o  ให้บริการฝากเงินสด และถอนเงิน
  o  ให้บริการโอนภายในบัญชีตัวเอง
  o  ให้บริการเปิดบัญชี
 •  ถอนเงินสดผ่านระบบ ATM ของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ
 •  AAA Saving Mobile Application :
  o ทำารายการถอนเงนิฝากออมทรพัย์ “กองเงนิกองทอง” ได้โดยสหกรณ์ 
   จะทำาการโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยเท่านั้น
  o ทำารายการโอนเงินภายในบัญชีตัวเอง
- ไม่มีกำาหนดการดำารงเงินขั้นตำ่าในบัญชี
- เงื่อนไขการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำาหนด

อัตราดอกเบี้ยกรณี
ผิดเงื่อนไขการฝาก

ไม่มีเงื่อนไข

ค่ารักษาบัญชี ไม่มีค่ารักษาบัญชี

การต่ออายุบญัชเีมือ่ครบ
กำาหนดระยะเวลาการฝาก

บัญชีนี้เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ไม่มีกำาหนดระยะเวลาการฝาก

ช่องทางในการตดิต่อ
สหกรณ์

ฝ่ายเงนิฝาก โทร 08–XXXX–XXXX ทีท่ำาการสหกรณ์ หรอื www.aaasaving.com

ข้อควรระวงั ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.aaa–saving.com หัวข้ออัตราดอกเบี้ย
และค่าธรรมเนียม

ช่องทางการร้องเรยีน สมาชกิสามารถตดิต่อผ่านทีท่ำาการสหกรณ์ หรอืโทรศพัท์ 08–XXXX–XXXX หรอื 
Facebook : AAA Saving Cooperative Limited หรือ Line : @aaasaving 
หรืออีเมล customerhelp@aaasaving.com

การแจ้งเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการให้บริการ 
หรือการแจ้งเตือน
ที่สำาคัญต่าง ๆ

ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝาก และทำาให้
สมาชิกเสียประโยชน์ สหกรณ์จะทำาการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน



หมวด 5 
ก�รบัญชีและก�รร�ยง�นข้อมูล
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วัตถุประสงค์
 1. กำาหนดให้การดำาเนนิงานและการกำากบัดแูลสหกรณ์ออมทรพัย์และสหกรณ์เครดติยเูนีย่น 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำาหนดในกฎกระทรวง 

 2. เพื่อให้มีข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในการ

วเิคราะห์และตดิตามฐานะการเงนิ สำาหรบัการส่งเสรมิ ช่วยเหลอื แนะนำา และกำากบั ดูแล การดำาเนนิ

ธุรกิจและเชื่อมโยงธุรกิจทางการเงินของสหกรณ์

คว�มต�มกฎกระทรวง

 ข้อ 23 ให้สหกรณ์จดัทำาบญัชแีละงบการเงนิ และเปิดเผยข้อมลูงบการเงนิ ตามระเบยีบ

นายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์

 ข้อ 24 การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชสีหกรณ์และการปฏบิติังานสอบบญัชีสหกรณ์ ให้เป็นไป

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำาหนด

 ข้อ 25 ให้สหกรณ์จัดเก็บและรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ต่อนายทะเบียน

สหกรณ์ ดังต่อไปนี้

 (1) งบแสดงฐานะทางการเงิน

 (2) งบกำาไรขาดทุน

 (3) งบทดลอง

 (4) การลงทุนในหลักทรัพย์

 (5) ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและการฝากเงิน

 (6) เจ้าหนี้เงินกู้และผู้ฝากเงิน

 (7) การดำารงสินทรัพย์สภาพคล่อง

 (8) ฐานะสภาพคล่องสุทธิ

 (9) รายงานการก่อหนี้

 (10) การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินสำารอง

 (11) รายงานการสอบทานหนี้

 (12) การดำารงเงินกองทุน

 (13) แบบรายงานคุณภาพลูกหนี้เงินให้กู้ยืม

 (14) รายงานอื่นตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศกำาหนด

 แบบรายงานและวิธีการรายงานให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศกำาหนด
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สาระสำาคัญ

 1. ให้สหกรณ์จัดทำาบัญชีและงบการเงินตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการ

บัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 (https://www.cad.go.th/ewt_dl_link.

php?nid=44580)

 2. ให้สหกรณ์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์และการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ให้เป็นไป 

ตามมาตรฐานการสอบบญัชแีละระเบียบกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ว่าด้วยการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชสีหกรณ์ 

พ.ศ. 2562 (https://www.cad.go.th/ewt_dl_link.php?nid=44601)

 3. ให้สหกรณ์จัดเก็บและรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์  

ตามรปูแบบและวธิกีารรายงานทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์ประกาศกำาหนด (ประกาศนายทะเบยีนสหกรณ์ 

เรื่อง ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การจัดเก็บและรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ 

ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564)
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แบบ
ร�ยง�นที่ ชื่อแบบร�ยง�น คว�มถี่ใน

ก�รร�ยง�น หม�ยเหตุ

1 งบแสดงฐานะทางการเงิน รายปี

2 งบกำาไรขาดทุน รายปี

3 งบทดลอง รายเดือน

4 การลงทุนในหลักทรัพย์ รายเดือน

5 ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและการฝากเงิน

5.1 ข้อกำาหนดและเงื่อนไขการให้เงินกู็ยืม รายหกเดือน ทกุส้ินเดอืนมนีาคม
และกนัยายน

5.2 ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและการฝากเงิน (สถาบัน) รายเดือน

5.3 ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมรายใหญ่ (รายบุคคล) รายเดือน

6 เจ้าหนี้เงินกู้และผู้ฝากเงิน

6.1 การรบัฝากเงนิและการออกตัว๋สญัญาใช้เงนิ รายหกเดือน ทกุส้ินเดอืนมนีาคม
และกนัยายน

6.2 เจ้าหนี้เงินกู้และผู้ฝากเงิน (สถาบัน) รายเดือน

6.3 เจ้าหนี้เงินกู้และผู้ฝากเงินรายใหญ่ (รายบุคคล) รายเดือน

7 การดำารงสินทรัพย์สภาพคล่อง รายเดือน

8 ฐานะสภาพคล่องสุทธิ รายเดือน

9 รายงานการก่อหนี้ รายเดือน ไม่ต้องรายงาน
เนือ่งจากใช้ข้อมลู
จากแบบรายงาน

ที ่3 ทดลอง



กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์

77คู่มือปฏิบัติตามกฎกระทรวงการดำาเนินงานและการกำากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564

แบบ
ร�ยง�นที่ ชื่อแบบร�ยง�น คว�มถี่ใน

ก�รร�ยง�น หม�ยเหตุ

10 การจัดขั้นสินทรัพย์และการกันเงินสำารอง รายปี

11 รายงานการสอบทานหนี้

11.1 แผนการสอบทานหนี้ รายปี

11.2 ผลการสอบทานหนี้ รายปี

12 การดำารงเงินกองทุน รายเดือน ไม่ต้องรายงาน

เนือ่งจากใช้ข้อมลูจาก

แบบรายงานงบทดลอง

13 แบบรายงานคุณภาพลูกหนี้เงินให้กู้ยืม รายเดือน

14 การจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี รายปี

ที่ กลุ่มสหกรณ์ที่ต้องร�ยง�น
ข้อมูล

ต้องร�ยง�น
ตั้งแต่

1 ม.ค. 65
เป็นต้นไป

ต้องร�ยง�น
ภ�ยใน 1 ปี

(31 ธ.ค. 65)

ต้องร�ยง�น
ภ�ยในระยะเวล�

ต�มประก�ศ
นทส.

ยกเว้น
ไม่ต้อง

ร�ยง�น

แบบ 1 - 14
ภายใน

31 ธ.ค. 2566

แบบ 1 - 14
ภายใน

31 ธ.ค. 2567



กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์

78 คู่มือปฏิบัติตามกฎกระทรวงการดำาเนินงานและการกำากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564

เนื่องจากเป็นการจำาเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์

สาธารณะ ตาม ม. 24 (4) แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และ  

ม. 16 (2) แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 บญัญตัใิห้นายทะเบยีนสหกรณ์สามารถ

กำาหนดแบบรายงานที่สหกรณ์ต้องยื่นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ให้



กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์

79คู่มือปฏิบัติตามกฎกระทรวงการดำาเนินงานและการกำากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564

แนวท�งปฏิบัติในก�รแนะนำ�ส่งเสริมสหกรณ์
ในก�รร�ยง�นข้อมูลต�มประก�ศน�ยทะเบียนสหกรณ์ 

เรื่อง ก�รจัดเก็บและร�ยง�นข้อมูลท�งก�รเงินของ
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564

-----------------------------------------------------

 ตามทีก่ฎกระทรวงการดำาเนนิงานและการกำากบัดแูลสหกรณ์ออมทรพัย์และสหกรณ์เครดติ 

ยเูนีย่น พ.ศ. 2564 ข้อ 25 กำาหนดให้สหกรณ์ออมทรพัย์และสหกรณ์เครดติยเูนีย่นจดัเกบ็และรายงาน

ข้อมลูทางการเงนิต่อนายทะเบยีนสหกรณ์ตามแบบรายงานและวธิกีารรายงานทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์

ประกาศกำาหนด ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การจัดเก็บและรายงานข้อมูลทางการ

เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการ

พัฒนาระบบ MIS เพื่อรองรับการรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ และได้จัดอบรมชี้แจงการ

รายงานข้อมลูผ่านระบบ MIS ให้กบัเจ้าหน้าทีส่ำานกังานสหกรณ์จงัหวดัและสำานกังานส่งเสรมิสหกรณ์

กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 – 2 (สสพ. 1 – 2) รวมถึงเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต

ยูเนี่ยนขนาดใหญ่แล้ว ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำาหรับการแนะนำาส่งเสริมสหกรณ์ จึงขอชี้แจง

แนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สำานักงานสหกรณ์จังหวัดและ สสพ. 1 - 2 ดังนี้

 1. ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ฯ จะมีผลบังคับใช้ถัดจากวันที่ประกาศลงในราชกิจจา

นเุบกษาโดยกำาหนดให้สหกรณ์และชมุนมุสหกรณ์ทกุแห่งเริม่จดัเกบ็และรายงานข้อมลู

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

 2. การรายงานข้อมลูตามประกาศนายทะเบียนสหกรณฯ์ ให้รายงานผา่นระบบ MIS ได้ที่

เว็ปไซต์ https://fininfo.cpd.go.th/ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์จะจัดส่ง Username 

และ Password ของเจ้าหน้าที่สำานักงานสหกรณ์จังหวัดและ สสพ. 1 – 2 และของ 

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ลงทะเบียนไว้

 3. ยกเลิกการรายงานข้อมูล 8 แบบ ตามคำาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 15 – 17/2560 

และให้สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ตามกฎกระทรวงการ

ดำาเนนิงานและการกำากบัดแูลสหกรณ์ออมทรพัย์และสหกรณ์เครดติยเูนีย่น พ.ศ. 2564 

โดยทดลองการรายงานข้อมูลในระบบ MIS ได้ที่ https://fininfo.cpd.go.th/ ตั้งแต่

เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564



กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์

80 คู่มือปฏิบัติตามกฎกระทรวงการดำาเนินงานและการกำากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564

 4. ศูนย์วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ทางการเงินสหกรณ์ (ศวส.) จะมีการจัดอบรม

ชีแ้จงการใช้งานระบบ MIS และการรายงานข้อมลูทางการเงนิให้กบัสหกรณ์ออมทรพัย์

และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มีขนาดสินทรัพย์ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5,000 

ล้านบาท พร้อมทั้งจัดทำาคลิปแนะนำาการรายงานข้อมูลทุกแบบรายงาน เพื่อสร้าง 

ความรู้ความเข้าใจในการรายงานข้อมูลทางการเงินให้กับเจ้าหน้าที่สำานักงานสหกรณ์

จังหวัดและ สสพ. 1 – 2 รวมถึงเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต 

ยเูนีย่นทกุแห่ง โดยสามารถชมคลิปได้ทีเ่วป็ไซต์ศนูย์วเิคราะห์และติดตามสถานการณ์

ทางการเงินสหกรณ์ (http://office.cpd.go.th/cfc/) และที่เว็ปไซต์ของระบบ 

MIS (https://fininfo.cpd.go.th/เมนูเว็บบอร์ด ) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  

เป็นต้นไป

 5. ให้เจ้าหน้าท่ีสำานกังานสหกรณ์จงัหวดัและ สสพ. 1 - 2 ทีไ่ด้รบัมอบหมาย ชีแ้จงแนวทาง

ปฏิบัติให้กับสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนทุกแห่งในพื้นที่ 

รับผิดชอบตามเอกสารแนบ

 6. ให้เจ้าหน้าท่ีสำานักงานสหกรณ์จังหวัดและ สสพ. 1 – 2 ที่ได้รับมอบหมาย ติดตาม

การรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนตาม 

หลักเกณฑ์ที่กำาหนดในประกาศนายทะเบียนสหกรณ์



กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์

81คู่มือปฏิบัติตามกฎกระทรวงการดำาเนินงานและการกำากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564

 กรณีของสหกรณ์ทุกขนาดที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฏกระทรวงที่ออกตามความ

มาตรา 89/2 

 (4)  การให้กู้และการให้สินเชื่อ

 (5)  การรับฝากเงิน การก่อหน้ี และการสร้างภาระผูกพัน ซึ่งรวมถึงการกู้ยืม 

หรือการคำ้าประกัน

 (6)  การดำารงเงินกองทุน

 (7)  การบริหารสินทรัพย์และการดำารงสินทรัพย์สภาพคล่อง

 (8)  การฝากเงินหรือการลงทุน

 (10)  การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินสำารอง

 (11)  การจดัทำาบญัช ีการจดัทำาและการเปิดเผยงบการเงนิ การสอบบญัช ีและการแต่งตัง้ 

ผู้สอบบัญชี

 (12)  การจัดเก็บและรายงานข้อมูล

 (13)  เรื่องอื่น ๆ ที่จำาเป็นต่อการกำากับดูแล

 จะมบีทกำาหนดโทษตามมาตรา 133/3 ซึง่แตกต่างจากสหกรณ์ประเภทอืน่  เนือ่งจาก

เป็นบทกำาหนดโทษ ที่ดำาเนินการได้ก่อนที่นายทะเบียนสหกรณ์จะออกคำาส่ังให้แก้ไข 

ข้อบกพร่อง ทัง้นี ้จะรวมถงึกรณขีองผูส้อบบญัชีทีไ่ม่ปฏบิตัใิห้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบญัชี

ด้วยเช่นกัน จึงเป็นสิ่งที่คณะกรรมการดำาเนินการ และผู้ที่เกี่ยวข้องพึงระมัดระวัง





ภ�คผนวก



กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์

84 คู่มือปฏิบัติตามกฎกระทรวงการดำาเนินงานและการกำากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564

หนังสือซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนายทะเบียนสหกรณ์ 
เรื่อง รายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่



กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์

85คู่มือปฏิบัติตามกฎกระทรวงการดำาเนินงานและการกำากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564



กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์

86 คู่มือปฏิบัติตามกฎกระทรวงการดำาเนินงานและการกำากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564



กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์

87คู่มือปฏิบัติตามกฎกระทรวงการดำาเนินงานและการกำากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564



กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์

88 คู่มือปฏิบัติตามกฎกระทรวงการดำาเนินงานและการกำากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564



กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์

89คู่มือปฏิบัติตามกฎกระทรวงการดำาเนินงานและการกำากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564



กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์

90 คู่มือปฏิบัติตามกฎกระทรวงการดำาเนินงานและการกำากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564
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