


วันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 
 

 

(ราง) กฎกระทรวง 

กําหนดขนาดของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. …. 

 

 อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง มาตรา 89/2 (1) และมาตรา 105 แหง

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้  

 ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้ 

 “สหกรณ” หมายความวา สหกรณประเภทสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน  

 “ชุมนุมสหกรณ” หมายความวา ชุมนุมสหกรณออมทรัพยและชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

 ขอ 2 ใหกําหนดขนาดของสหกรณ ดังตอไปนี้ 

  (1) สหกรณขนาดใหญ ไดแก สหกรณท่ีมีขนาดสินทรัพยตั้งแต 5,000 ลานบาท ข้ึนไป และ

ชุมนุมสหกรณ 

  (2) สหกรณขนาดเล็ก ไดแก สหกรณท่ีมีขนาดสินทรัพยนอยกวา 5,000 ลานบาท 

 ขอ 3 ใหสหกรณขนาดใหญจดแจงตอนายทะเบียนสหกรณ โดยใชขอมูลสินทรัพยตามมาตรา 66 และ

มาตรา 67 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 วรรคสาม ภายใน 30 วัน นับจากไดรับการอนุมัติจากท่ี

ประชุมใหญของสหกรณ 

 ขอ 4 ใหนายทะเบียนสหกรณประกาศรายชื่อสหกรณขนาดใหญตามขอ 2 (1) ภายใน 30 วัน นับจาก 

วันรับจดแจง  

บทเฉพาะกาล 

 ขอ 5 ใหนายทะเบียนสหกรณประกาศรายชื่อสหกรณขนาดใหญ ภายใน 90 วันนับแตกฎกระทรวงนี้มีผล

บังคับใช 

 

 

     ใหไว ณ วันท่ี ..... เดือน ................. พ.ศ. .... 

 

 

               รฐัมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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(ราง) กฎกระทรวง 
กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามอ่ืนของกรรมการและผูจัดการ  

ของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. …. 
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง มาตรา 89/2 (2) และมาตรา 105 แหง
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้ 
 “สหกรณ” หมายความวา สหกรณประเภทสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
 “ชุมนุมสหกรณ” หมายความวา ชุมนุมสหกรณออมทรัพยและชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

“สหกรณขนาดเล็ก” หมายความวา สหกรณตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดขนาดของสหกรณออม
ทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
 “สหกรณขนาดใหญ” หมายความวา สหกรณและชุมนุมสหกรณตามกฎกระทรวงกําหนดขนาด 
ของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
 “กรรมการสหกรณ” หมายความวา กรรมการดําเนินการสหกรณ  
 “ผูใหบริการทางการเงิน” หมายความวา ผูใหบริการทางการเงินตามกฎหมายวาดวยสถาบันการเงิน 
กฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎหมายวาดวยการ
ประกันภัยชีวิต กฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย หรือกฎหมายวาดวยผูใหบริการทางการเงินตามกฎหมายอ่ืน
 “ผูมีอํานาจในการจัดการ” หมายความวา 
  (๑) ผูจัดการ รองผูจัดการ หรือผูมีอํานาจในการจัดการซ่ึงมีตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนแลวแต
กรณี 
  (๒) บุคคลซ่ึงผูใหบริการทางการเงินทําสัญญาใหมีอํานาจในการบริหารงานท้ังหมดหรือบางสวน หรือ 
  (๓) บุคคลท่ีตามพฤติการณมีอํานาจควบคุมหรือครอบงําผูจัดการ รองผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ 
พนักงานเจาหนาท่ีของผูใหบริการทางการเงิน หรือผูมีอํานาจในการจัดการซ่ึงมีตําแหนงใหปฏิบัติตามคําสั่งของตนใน
การดําเนินงานของผูใหบริการทางการเงิน 

ขอ 2 คณะกรรมการตองมีองคประกอบตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับของสหกรณและชุมนุมสหกรณ ท้ังนี้ 
สหกรณขนาดเล็กตองมีกรรมการอยางนอย 1 คน ท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญดานการเงิน การบริหารจัดการ  
หรือการบัญชี และสหกรณขนาดใหญตองมีกรรมการอยางนอย 3 คน ท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญดานการเงิน  
การบริหารจัดการ หรือการบัญชี ท้ังนี้ ใหพิจารณาเลือกตั้งจากผูท่ีมีวุฒิการศึกษาโดยตรงหรือเปนผูท่ีผานการ
อบรมตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

 ขอ 3 ใหคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนดหลักสูตรใหความรูดานการเงิน การบริหาร
จัดการ หรือการบัญชี  
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 ใหสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณระดับประเทศ สถาบันอุดมศึกษา หรือหนวยงานของ
รัฐท่ีเก่ียวของ สามารถนําหลักสูตรตามวรรคหนึ่งมาจัดฝกอบรม โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติ และใหหนวยงานท่ีจัดฝกอบรมมอบหลักฐานการผานการฝกอบรมตามหลักสูตร  
 กรรมการซ่ึงไดรับหลักฐานตามวรรคสอง ใหถือวาเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญดานการเงิน การบริหาร
จัดการ หรือการบัญชีตาม ขอ 2 ใหสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ หรือหนวยงานของรัฐท่ี
เก่ียวของแลวแตกรณี สงรายชื่อผูผานการฝกอบรมในหลักสูตรตามวรรคหนึ่งใหนายทะเบียนสหกรณภายใน
สามสิบวันนับแตวันสิ้นสุดการฝกอบรม 

 ขอ 4 กรรมการสหกรณและผูจัดการของสหกรณขนาดใหญตองไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 52 แหง
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และใหรวมถึงลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
  (1) เคยถูกธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือหนวยงานกํากับดูแลผูใหบริการทางการเงิน 
สั่งถอดถอนจากการเปนกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการหรือท่ีปรึกษาของผูใหบริการทางการเงิน 
ซ่ึงอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานดังกลาว เวนแตจะพนระยะเวลาท่ีกําหนดหามดํารงตําแหนงดังกลาวแลว 
หรือไดรับการยกเวนจากหนวยงานกํากับดูแลแลวแตกรณี 
  (2) เคยถูกธนาคารแหงประเทศไทยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือหนวยงานกํากับดูแลผูใหบริการทางการเงิน
ท้ังในและตางประเทศ กลาวโทษ รองทุกข หรือกําลังถูกดําเนินคดีในความผิดฐานฉอโกงหรือทุจริต เวนแตปรากฏ
วาคดีถึงท่ีสุดโดยไมมีความผิด 
  (3) มีหรือเคยมีสวนรวมในการประกอบธุรกิจหรือการดําเนินกิจการใด ๆ ท่ีผิดกฎหมาย หรือท่ีมี
ลักษณะเปนการหลอกลวงผูอ่ืนหรือฉอโกงประชาชน 
  (4) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
  (5) เปนกรรมการสหกรณ ผูจัดการสหกรณ หรือท่ีปรึกษาของสหกรณแหงอ่ืน แตมิใหรวมถึงการ
เปนกรรมการชุมนุมสหกรณ 
  (6) มีปญหาในการชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ หรือผูใหบริการทางการเงิน หรือถูกจัด
ชั้นเปนลูกหนี้ชั้นต่ํากวามาตรฐาน ชั้นสงสัย ชั้นสงสัยจะสูญ หรือชั้นสูญ ในระยะเวลา 2 ปยอนหลัง นับตั้งแตวันท่ี
ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการหรือวันท่ีทําสัญญาจางเปนผูจัดการ เวนแตมีเหตุสุดวิสัย 

 ขอ 5 ใหผูท่ีไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการสหกรณและผูท่ีไดรับการแตงตั้งเปนผูจัดการในสหกรณขนาด
ใหญดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 
  (1) ใหผูท่ีไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการสหกรณหรือผูท่ีไดรับการแตงตั้งเปนผูจัดการ จัดทํา
หนังสือพรอมลงลายมือชื่อตอสหกรณเพ่ือรับรองตนเองวาไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และลักษณะตองหามตามกฎกระทรวงนี้ และอาจแนบเอกสารหลักฐาน 
ท่ีเก่ียวของประกอบดวยก็ได 
  (2) เม่ือสหกรณไดรับเอกสารตาม (1) แลว ใหสหกรณตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลท่ีไดรับ
เลือกตั้งเปนกรรมการสหกรณหรือแตงตั้งเปนผูจัดการ 
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 ขอ 6 ในกรณีท่ีปรากฏตอสหกรณหรือนายทะเบียนสหกรณในภายหลังวา ผูท่ีไดรับการ เลือกตั้งเปน
กรรมการสหกรณหรือแตงตั้งเปนผูจัดการในสหกรณขนาดใหญมีลักษณะตองหาม  

(1) ใหสหกรณแจงเหตุท่ีเขาลักษณะตองหามใหกรรมการสหกรณรายนั้นทราบเพ่ือหยุดปฏิบัติ
หนาท่ีและพนจากตําแหนง หรือนายทะเบียนสหกรณมีคําสั่งเพิกถอนมติในการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ แลวแตกรณี 

(2) สหกรณมีหนังสือแจงเหตุในการเลิกจางผูจัดการ  หรือนายทะเบียนสหกรณมีคําสั่งใหสหกรณ
เลิกจางผูจัดการดังกลาว แลวแตกรณี  

 ขอ 7 กรรมการและผูจัดการของสหกรณขนาดใหญท่ีดํารงตําแหนงอยูกอนวันท่ีกฎกระทรวงฉบับนี้ 
มีผลใชบังคับ ใหกรรมการและผูจัดการดังกลาวยังคงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ 

 ขอ 8 ใหสหกรณแกไขขอบังคับใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี ้
 

ใหไว ณ วันท่ี ....... เดือน ................ พ.ศ. .... 
 
 
 

            รฐัมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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(ราง) กฎกระทรวง 
กําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการ และคณะอนุกรรมการ  

ของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. …. 
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง มาตรา 89/2 (3) และมาตรา 105 แหง
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้  

  ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้ 
 “สหกรณ” หมายความวา สหกรณและชุมนุมสหกรณ ประเภทสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยู
เนี่ยน 
 “สหกรณขนาดใหญ” หมายความวา สหกรณและชุมนุมสหกรณตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดขนาด
ของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
 “กรรมการสหกรณ” หมายความวา กรรมการดําเนินการสหกรณ  
 “ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการสหกรณ  
 “ผูมีอํานาจในการจัดการ” หมายความวา 
  (๑) รองผูจัดการ หรือผูมีอํานาจในการจัดการซ่ึงมีตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนแลวแตกรณี 
  ๒) บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงสหกรณทําสัญญาใหมีอํานาจในการบริหารงานท้ังหมดหรือบางสวน หรือ 
  (๓) บุคคลท่ีตามพฤติการณมีอํานาจควบคุมหรือครอบงําผูจัดการ รองผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ 
เจาหนาท่ีของสหกรณ หรือผูมีอํานาจในการจัดการซ่ึงมีตําแหนงใหปฏิบัติตามคําสั่งของตนในการดําเนินงานของ
สหกรณ 
 “ท่ีปรึกษาของสหกรณ” หมายความวา บุคคลท่ีเปนท่ีปรึกษาของสหกรณ รวมไปถึงบุคคลที่มีลักษณะ
ดังกลาว แตเรียกชื่ออยางอ่ืนดวย อยางไรก็ตาม ไมรวมถึงบุคคลท่ีรับจางทํางานใหแกสหกรณโดยมีลักษณะของงานท่ี
ใชความรูความสามารถพิเศษดานเทคนิค หรือใชความชํานาญเฉพาะดาน เชน ท่ีปรึกษางานบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย 
ท่ีปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 

 ขอ 2 ในการดําเนินงานของสหกรณขนาดใหญนอกจากท่ีกําหนดไวตามมาตรา 51 และมาตรา 51/1  
แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และขอบังคับของสหกรณแลว ใหคณะกรรมการ 
มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
  (1) กําหนดทิศทางและเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของสหกรณ รวมท้ังพิจารณานโยบายและ
ทิศทางการดําเนินงานของสหกรณเพ่ือเสนออนุมัติตอท่ีประชุมใหญรวมท้ังกํากับควบคุมดูแลใหฝายจัดการดําเนินการ
ใหเปนไปตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือระมัดระวังรักษาผลประโยชนของสหกรณและสมาชิก 
  (2) จัดใหมีบทบัญญัติเก่ียวกับจริยธรรมของกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ ท่ีปรึกษา
ของสหกรณ และเจาหนาท่ีของสหกรณ เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติภายในองคกร 
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  (3) กํากับดูแลใหสหกรณมีการกําหนดนโยบายกระบวนการ และการควบคุมทางดานการบริหาร
ความเสี่ยงประเภทตาง ๆ โดยอยางนอยจะตองครอบคลุมถึงความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ การลงทุน สภาพคลอง และ
การปฏิบัติการ ท้ังนี้ คณะกรรมการตองอนุมัตินโยบายดังกลาว รวมท้ังทบทวนกลยุทธการปฏิบัติงานจริง และ
นโยบายในเรื่องดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ 
  (4) ติดตามการดําเนินกิจการของสหกรณ เพ่ือใหม่ันใจวาฝายจัดการดําเนินกิจการตามกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของและนโยบายของสหกรณท่ีวางไว 
  (5) กํากับดูแลใหเกิดความม่ันใจวาฝายจัดการมีความสามารถในการจัดการงานของสหกรณ 
ซ่ึงรวมถึงการแตงตั้งผูมีอํานาจในการจัดการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม 
  (6) กํากับดูแลใหสหกรณมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการท่ีมีประสิทธิภาพ 
  (7) กํากับดูแลใหฝายจัดการบอกกลาวเรื่องท่ีสําคัญของสหกรณตอคณะกรรมการ และมี
กระบวนการในการจัดสงขอมูลเพ่ือใหคณะกรรมการไดรับขอมูลจากฝายจัดการอยางเพียงพอท่ีจะทําใหสามารถ
ปฏิบัติตามอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบไดอยางสมบูรณ 
  (8) กําหนดนโยบายเก่ียวกับการใหสินเชื่อประเภทตาง ๆ และการลงทุนแกสมาชิกและสมาชิกสมทบ 
  (9) จัดทํานโยบายและแผนการลงทุนเพ่ือเสนอท่ีประชุมใหญของสหกรณพิจารณาอนุมัติ 
  (10) พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตาง ๆ ตามความจําเปน และกําหนด
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตาง ๆ อยางเหมาะสม 
  (11) กํากับดูแลใหมีการจัดสงขอมูลและรายงานตาง ๆ ตามกฎกระทรวง กฎหมาย และคําสั่ง
นายทะเบียนสหกรณท่ีเก่ียวของภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
  (12) กํากับดูแลใหมีกระบวนการในการจัดสงรายงานจากผูสอบบัญชีและขอคิดเห็นจากฝายจัดการ
ของสหกรณตอคณะกรรมการโดยไมลาชา โดยคณะกรรมการควรไดรับเอกสารดังกลาวภายใน 3 เดือน หลังจาก
วันท่ีปดงวดการบัญชี ท้ังนี้ หากมีความลาชาเกินกวาระยะเวลาท่ีกําหนด คณะกรรมการจะตองขอคําชี้แจงในเรื่อง
ดังกลาวจากฝายจัดการ 

 ขอ 5 สหกรณอาจแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการของสหกรณ โดยอยางนอยตอง
ประกอบดวย คณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการเงินกู โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนด 
ในขอบังคับของสหกรณ 

 ขอ 6 นอกจากการแตงตั้งคณะกรรมการตามขอ 5 แลว ใหสหกรณขนาดใหญแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือทํา
หนาท่ีรับผิดชอบการดําเนินการเฉพาะดานซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวย คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบตามท่ีกําหนดในขอบังคับหรือระเบียบของสหกรณ 

 ขอ 7 สหกรณท่ีมีสัดสวนการลงทุนมากกวารอยละ 20 ของทุนเรือนหุนและทุนสํารอง หรือมากกวา 1,000 
ลานบาท จะตองจัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารและลงทุน เพ่ือดําเนินการเสนอแนะคณะกรรมการในการบริหาร
จัดการการเงินและการลงทุนตามท่ีกําหนดในขอบังคับหรือระเบียบของสหกรณ 

 ขอ 8 ในการบริหารงานสหกรณ กรรมการสหกรณมีหนาท่ีปฏิบัติตามขอกําหนด ดังตอไปนี้ 
 (1) ปฏิบัติตามและกํากับดูแลสหกรณใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม กฎกระทรวง และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
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 (2) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตยสุจริต รวมท้ังตองปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของสหกรณ และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมใหญของสหกรณและ
ดําเนินการตามท่ีผูตรวจการสหกรณ นายทะเบียนสหกรณ หรือผูท่ีนายทะเบียนสหกรณมอบหมายสั่งการอยาง
เครงครัด 
 (3) ดูแลใหมีการจัดทําและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารท่ีเก่ียวของ เพ่ือแสดงฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานท่ีแทจริงของสหกรณ โดยตองเปดเผยใหสมาชิก ประชาชน และผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบและสามารถ
ตรวจสอบได  
 (4) กํากับดูแลการดําเนินกิจการของสหกรณมิใหมีการขัดแยงของผลประโยชน 
 
 
      ใหไว ณ วันท่ี ...... เดือน ................ พ.ศ. .... 
 
 
              รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
 



วันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 
 

 

(ราง) กฎกระทรวง 

การใหกูและการใหสินเช่ือของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

พ.ศ. 2562 

 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง มาตรา 89/2 (4) และมาตรา 105 แหง

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้ 

 “สหกรณ” หมายความวา สหกรณประเภทสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

 “ชุมนุมสหกรณ” หมายความวา ชุมนุมสหกรณออมทรัพยและชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

 “สหกรณขนาดใหญ” หมายความตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดขนาดของสหกรณออมทรัพยและ

สหกรณเครดิตยูเนี่ยน  

 “สมาชิก” หมายความวา สมาชิกของสหกรณ ท่ีเปนบุคคลธรรมดา 

 “สหกรณสมาชิก” หมายความวา สหกรณท่ีเปนสมาชิกของชุมนุมสหกรณ 

 “งวดชําระหนี้” หมายความวา งวดเดือนท่ีสมาชิกผอนชําระหนี้เปนรายเดือน 

 “ผูประเมินราคาอิสระ” หมายความวา ผูประเมินราคาอสังหาริมทรัพยท่ีไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 

หมวดท่ี 1 

การใหเงินกูแกสมาชิก 

 

สวนท่ี 1 

บทท่ัวไป 

 ขอ 2 สหกรณจะใหเงินกูแกสมาชิกได 3 ประเภท ตามวัตถุประสงคและเง่ือนไข ดังนี้ 

  (1) เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน เปนการใหเงินกูในกรณีสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือจําเปนเรงดวน 

จะกําหนดงวดชําระหนี้ไดไมเกิน 12 งวด 

  (2) เงินกูสามัญ เปนการใหเงินกูแกสมาชิกมีวัตถุประสงคเพ่ือใชจายหรือการอันจําเปนหรือมี

ประโยชนตาง ๆ จะกําหนดงวดชําระหนี้ไดไมเกิน 150 งวด 

  (3) เงินกูพิเศษ เปนการใหเงินกูแกสมาชิก มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพ หรือการ

เคหะ หรือประโยชนในความม่ันคงหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต จะกําหนดงวดชําระหนี้ไดไมเกิน 360 งวด 

 ขอ 3 หามมิใหกําหนดงวดการชําระหนี้ของสมาชิกผูกูใหมีระยะเวลาชําระหนี้แลวเสร็จเกินกวาอายุ 75 ป 

เวนแตการกูเงินนั้นเม่ือรวมทุกสัญญาแลวมีจํานวนไมเกินคาหุนและเงินฝากท่ีผูกูมีอยูกับสหกรณ 
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 ขอ 4 ในกรณีท่ีมีการทําสัญญาเงินกูใหมสําหรับเงินกูประเภทเดียวกันหรือมีการรวมสัญญาจะตองชําระหนี้

ตามสัญญาเดิมมาแลวไมนอยกวา 6 งวด 

 ขอ 5 หลักประกันเงินกู ใหถือปฏิบัติ ดังนี้ 

  (1) เงินกูสามัญ ใชบุคคล หรือหลักทรัพย หรือใชบุคคลรวมกับหลักทรัพย เปนหลักประกันเงินกู 

  (2) เงินกูพิเศษ ใชหลักทรัพยท่ีเปนอสังหาริมทรัพยเปนหลักประกันเงินกู และใหใชราคาประเมิน

จากผูประเมินอิสระหรือราคาประเมินของทางราชการ 

 

สวนท่ี 2 

การใหเงินกูแกสมาชิก 

 ขอ 6 การพิจารณาเงินใหกูแกสมาชิก สหกรณจะตองพิจารณาจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูกู 

โดยคํานึงถึงสัดสวนหนี้สินรายเดือนตอรายไดรายเดือนไมเกินรอยละ 70 ตลอดอายุสัญญา  

 กรณีท่ีผูกูไมมีเงินไดรายเดือนใหประมาณการรายไดเฉลี่ยรายเดือนเพ่ือคํานวณสัดสวนหนี้สินรายเดือน 

ตอรายไดรายเดือนไมเกินรอยละ 70 ตลอดอายุสัญญา 

 ขอ 7 การพิจารณาเงินใหกูแกสมาชิก สหกรณจะตองพิจารณาจาก  

  (1) ระยะเวลาการเปนสมาชิกของผูกู โดยจะตองเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน  

  (2) พฤติกรรมของผูกู  

  (3) ความสามารถในการชําระหนี้ในแตละงวด ท้ังนี้ หามมิใหนําเงินฌาปนกิจสงเคราะหหรือเงิน

ประกันชีวิตหรือเงินอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันมาพิจารณาความสามารถในการชําระหนี้ 

  (4) หลักประกัน  

  (5) เง่ือนไขอ่ืน ๆ ตามท่ีสหกรณเห็นสมควรใชประกอบการพิจารณา  

กรณีการกูยืมเงินตั้งแต 1,000,000 บาทข้ึนไป ใหสหกรณกําหนดหลักเกณฑใหสมาชิกสงขอมูล

เครดิตจากบริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด เพ่ือประกอบการพิจารณาใหเงินกู ท้ังนี้ กรณีมีการกูยืมเงินไมถึง 

1,000,000 บาท สหกรณอาจกําหนดหลักเกณฑใหสมาชิกสงขอมูลเครดิตจากบริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด  

เพ่ือประกอบการพิจารณาใหเงินกู ก็ได 

  ท้ังนี้ ใหสหกรณกําหนดระเบียบและขอบังคับของสหกรณใหสอดคลองกับกฎกระทรวงฉบับนี้ 

 

หมวดท่ี 2 

การใหเงินกูของชุมนุมสหกรณและการใหเงินกูระหวางสหกรณ 

 ขอ 8 ชุมนุมสหกรณหรือสหกรณผูขอกู จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้  

  (1) มีความม่ันคงทางการเงิน และมีความสามารถในการชําระหนี้  

  (2) มีความสามารถในการบริหารจัดการท่ีดี และไดปฏิบัติตามกฎหมายขอบังคับ ระเบียบของ

สหกรณหรือชุมนุมสหกรณ และระเบียบของทางราชการ โดยเครงครัดสมํ่าเสมอ 
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 ขอ 9 การกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกูตองไมเกินหกสิบงวด 

 ขอ 10 หลักประกันเงินกูท่ีเปนอสังหาริมทรัพยใหใชราคาประเมินจากผูประเมินอิสระ หรือราคาประเมิน

ของทางราชการ ในเวลา และสถานท่ี ขณะทําสัญญากู 

 

หมวดท่ี 3 

การรับชําระหนี้จากทรัพยสินอยางอ่ืน 

 ขอ 11 การชําระหนี้ดวยทรัพยสินอยางอ่ืนแทนจํานวนเงิน ตองดําเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวของและ

ขอกําหนดของสหกรณหรือชุมนุมสหกรณอยางเครงครัด 

 ขอ 12 สหกรณและชุมนุมสหกรณตองขายทรัพยท่ีไดรับจากการชําระหนี้ใหแลวเสร็จภายใน 3 ป หากไม

สามารถขายทรัพยดังกลาวไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดจะตองกันสํารองคาเผื่อดอยคาตามกฎกระทรวงวาดวยการ 

จัดชั้นสินทรัพยและการกันเงินสํารอง 

 

หมวดท่ี 4 

การสอบทานธุรกรรมดานการใหกูและการใหสินเช่ือ 

 ขอ 13 สหกรณและชุมนุมสหกรณตองสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการทําธุรกรรมดาน

สินเชื่อตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการ รวมถึงความถูกตองของการจัดชั้นเงินใหกูยืมและการกันเงินสํารอง 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และใหถือเปนสวนหนึ่งของระบบการควบคุมการบริหารความเสี่ยง โดยมีแนวทางข้ันต่ํา 

ดังนี้ 

  (1) การวิเคราะหความสามารถในการชําระคืนของลูกหนี้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด การประเมิน

ราคาหลักประกัน และการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ตองเปนไปตามระเบียบ ข้ันตอน และวิธีการท่ีสหกรณกําหนดไว 

โดยจะตองมีเอกสารหลักฐานท่ีจําเปนครบถวน 

  (2) ความถูกตองครบถวนของนิติกรรมท่ีเก่ียวของ เปนไปตามเง่ือนไขในการอนุมัติการทําธุรกรรม

ดานสินเชื่อ เชน การจัดทําสัญญากูยืมเงิน การจัดทําสัญญาคํ้าประกัน การจดจํานองหลักประกัน เปนตน 

  (3) การเบิกใชวงเงินเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในสัญญากูยืมเงิน และกระบวนการติดตาม

การใชเงินใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการกูยืม โดยเฉพาะลูกหนี้ประเภทสหกรณ 

  (4) การทบทวนวงเงินเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว และมีการคํานึงถึงความเสี่ยง 

ท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

  (5) การจัดชั้นลูกหนี้และการกันเงินสํารองเปนไปอยางถูกตองตามกฎกระทรวงวาดวยการจัดชั้น

และการกันเงินสํารองของสหกรณ 

  (6) การดําเนินการกับลูกหนี้ท่ีมีปญหาในการชําระหนี้ โดยใหระบุสถานะหรือข้ันตอนท่ีสหกรณ

กําลังดําเนินการกับลูกหนี้ เชน อยูระหวางการปรับปรุงโครงสรางหนี้ หรืออยูระหวางฟองรองดําเนินคดี หรือ 

อยูระหวางบังคับหลักประกัน เปนตน พรอมท้ังรายละเอียดการดําเนินการพอสังเขป 
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  (7) การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑขอบังคับของทางการ เชน การกํากับลูกหนี้รายใหญ 

การทําธุรกรรมดานสินเชื่อกับกรรมการและผูบริหารของสหกรณ เปนตน 

 ขอ 14 อัตราการสอบทาน  

  (1) ลูกหนี้ท่ีเปนสหกรณหรือชุมนุมสหกรณ กําหนดใหสอบทานอยางนอย 1 ครั้ง ในรอบ 1 ป

บัญชี ในกรณีท่ีผูใหกูเปนชุมนุมสหกรณ ลูกหนี้ท่ีจัดเปนชั้นปกติและกลาวถึงเปนพิเศษกําหนดใหสอบทานโดย 

มีปริมาณการสอบทานสินเชื่อตองไมต่ํากวารอยละ 50 ของยอดคงคางของลูกหนี้ ท้ังนี้ การสอบทานดังกลาวตอง

ครอบคลุมถึงลูกหนี้รายใหญ 10 รายแรก และลูกหนี้รายใหมท่ีอนุมัติยอนหลัง 1 ป นับจากวันท่ีจัดทําแผน 

การสอบทานประจําป  

  (2) ลูกหนี้ท่ีเปนสมาชิก กําหนดใหสอบทานโดยมีปริมาณการสอบทานสินเชื่อตองไมต่ํากวา 

รอยละ 10 ของยอดคงคางของลูกหนี้ แตไมเกิน 500 ราย ท้ังนี้ การสอบทานดังกลาวตองครอบคลุมถึงลูกหนี้ 

รายใหญ 100 รายแรก 

 ขอ 15 สหกรณและชุมนุมสหกรณตองจัดใหมีผูสอบทานท่ีเปนอิสระ แยกออกจากสายงานหรือ

กระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีอํานาจพิจารณาอนุมัติการทําธุรกรรมดานการใหกูและการใหสินเชื่อ โดยตองไมเปน

ผูเก่ียวของกับการทําธุรกรรมดานการใหกูและการใหสินเชื่อ การพิจารณาอนุมัติการทําธุรกรรมดานการใหกูและ

การใหสินเชื่อ หรือประเมินราคาหลักประกัน รวมถึงตองกําหนดอํานาจหนาท่ีของผูสอบทานไวใหชัดเจน  

 ขอ 16 สหกรณและชุมนุมสหกรณตองจัดทําแผนงานการสอบทานประจําป และเสนอคณะกรรมการ

ดําเนินการใหความเห็นชอบใหแลวเสร็จภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นปบัญชี ท้ังนี้ คณะกรรมการดําเนินการอาจ

มอบหมายใหคณะกรรมการชุดอ่ืน เปนผูใหความเห็นชอบแผนการสอบทานประจําปและใหนําเสนอคณะกรรมการ

ดําเนินการเพ่ือทราบภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นปบัญชี โดยใหจัดเก็บแผนงานดังกลาวไวท่ีสหกรณหรือชุมนุม

สหกรณ เพ่ือใหนายทะเบียนสหกรณหรือผูท่ีนายทะเบียนสหกรณมอบหมายสามารถตรวจสอบได และใหผูท่ีไดรับ

มอบหมายรายงานความคืบหนา ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการสอบทานสินเชื่อ รวมถึงแนวทางในการแกไข

ปญหาใหคณะกรรมการดําเนินการทราบทุกไตรมาส  

 ขอ 17 สหกรณและชุมนุมสหกรณตองจัดทํารายงานการสอบทานลูกหนี้ตามแบบรายงานท่ีนายทะเบียน

สหกรณกําหนด ท้ังนี้ สหกรณและชุมนุมสหกรณตองจัดเก็บเอกสารและหลักฐานการสอบทานทุกประเภท  

ซ่ึงรวมถึงเอกสารและหลักฐานการสอบทานกระบวนการปฏิบัติงาน และแบบรายงานท่ีเก่ียวของไว เพ่ือให 

นายทะเบียนสหกรณหรือผูท่ีนายทะเบียนสหกรณมอบหมายสามารถตรวจสอบได 

 

บทเฉพาะกาล 

 ขอ 18 การใหเงินกูแกสมาชิก สหกรณ หรือชุมนุมสหกรณท่ีมีขอกําหนดไมเปนไปตามกฎกระทรวงนี้และ

นิติกรรมไดจัดทําอยูกอนกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหนิติกรรมนั้นยังคงอยูตอไปจนกวาจะสิ้นสุดไปตามเง่ือนไขหรือ

เง่ือนเวลาท่ีตกลงกัน 
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 ขอ 19 กรณีท่ีมีการทําสัญญาเงินกูใหมสําหรับเงินกูประเภทเดียวกันหรือมีการรวมสัญญาจะตองชําระหนี้

ตามสัญญาเดิมมา หากไมเปนไปตามขอ 4 ใหดําเนินการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ภายใน 3 ป  

 ขอ 20 กรณีสมาชิกผูกูท่ีมีความจําเปนตองทําสัญญาใหมเพ่ือรวมหนี้ หากงวดชําระหนี้ของผูกูรายใด 

ไมเปนไปตามหลักเกณฑกําหนดงวดชําระหนี้ตามกฎกระทรวงนี้ ใหสหกรณพิจารณาปรับลดจํานวนงวดลงเม่ือ 

มีการทําสัญญาใหมในแตละครั้ง ดังนี้  

  (1) งวดชําระเงินหนี้ตั้งแต 301 งวดข้ึนไป จัดทําแผนปรับลดงวดภายใน 10 ป  

  (2) งวดชําระเงินหนี้ตั้งแต 241 – 300 งวด จัดทําแผนปรับลดงวดภายใน 8 ป  

  (3) งวดชําระเงินหนี้ตั้งแต 181 – 240 งวด จัดทําแผนปรับลดงวดภายใน 5 ป  

  (4) งวดชําระเงินหนี้ตั้งแต 151 – 180 งวด จัดทําแผนปรับลดงวดภายใน 3 ป  

จนกวาจะเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 

  หากผูกูรายใดท่ีมีสัดสวนหนี้สินรายเดือนตอรายไดรายเดือนหากเกินรอยละ 70 ใหสหกรณ 

ใหกูยืมไดไมเกินวงเงินเดิม เม่ือมีการทําสัญญาใหมในแตละครั้ง จนเขาสูเกณฑตามกฎกระทรวงนี้   

 ขอ 21 การสอบทานธุรกรรมดานสินเชื่อของสหกรณ ใหดําเนินการดังนี้ 
  (1) สหกรณขนาดใหญผอนปรนใหดําเนินการสอบทานธุรกรรมดานสินเชื่อตามอัตราไวใน
กฎกระทรวงในปแรกกําหนดใหสอบทานสินเชื่อ ไมต่ํากวารอยละ 5 ของลูกหนี้คงคาง แตไมเกิน 100 ราย 
  ท้ังนี้ การสอบทานดังกลาวตองครอบคลุมถึงลูกหนี้รายใหญ 50 รายแรกและตองดําเนินการให
เปนไปตามกฎกระทรวงนี้ภายใน 2 ป  
  (2) สหกรณขนาดเล็กผอนปรนใหดําเนินการสอบทานธุรกรรมดานสินเชื่อตามอัตราไวใน
กฎกระทรวงในปแรกกําหนดใหสอบทานสินเชื่อ ไมต่ํากวารอยละ 2.5 ของลูกหนี้คงคาง แตไมเกิน 100 ราย  
  ท้ังนี้ การสอบทานดังกลาวตองครอบคลุมถึงลูกหนี้รายใหญ 50 รายแรก และตองดําเนินการให
เปนไปตามกฎกระทรวงนี้ภายใน 4 ป 

 ขอ 22 ใหสหกรณเตรียมการพัฒนาระบบสารสนเทศและการบัญชี เพ่ือรองรับการสมัครเขาเปนสมาชิก 
บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด เม่ือมีความพรอม 
 

 

 

ใหไว ณ วันท่ี ....... เดือน ................ พ.ศ. .... 
 

 
            รฐัมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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(ราง) กฎกระทรวง 

การรับฝากเงิน การกอหนี้ การสรางภาระผูกพัน การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน 

ของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. …. 

 

 อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 89 วรรคหนึ่ง มาตรา 89/2 (5) และมาตรา 105 แหงพระราชบัญญัติ

สหกรณ พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้   

 ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้ 

 “สหกรณ” หมายความวา สหกรณประเภทสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

 “ชุมนุมสหกรณ” หมายความวา ชุมนุมสหกรณออมทรัพย และชุมนุมเครดิตยูเนี่ยน 

  “สถาบันการเงิน” หมายความวา ธนาคารพาณิชย สถาบันการเงินเฉพาะกิจ บริษัทเงินทุน บริษัท

เครดิตฟองซิเอร 

 “วงเงินกูยืม” หมายความวา วงเงินท่ีสหกรณจะสามารถกอหนี้ภาระผูกพันไดในภายหนาซ่ึงจํากัดสําหรับ

รอบปทางบัญชีหนึ่งๆ ตามท่ีนายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ ตามมาตรา 47 แหง พระราชบัญญัติสหกรณ 

2542 

 “ภาระผูกพัน” หมายความวา  

  (1) จํานวนเงินท่ีเบิกจากวงเงินเบิกเกินบัญชีหรือเงินกูยืมอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  

  (2) จํานวนเงินกูเฉพาะสวนท่ีไดรับเงินกูแลวของสัญญาเงินกูท่ีระบุการจายเงินกูหลายงวด  

  (3) จํานวนเงินกูของทุกสัญญาท่ีระบุเง่ือนไขใหสหกรณรับเงินกูเพียงงวดเดียวหรือครั้งเดียว  

  (4) จํานวนเงินท่ีระบุในตั๋วสัญญาใชเงินเพ่ือการคํ้าประกันการกูยืมหรือการคํ้าประกันอ่ืน 

ซ่ึงสหกรณเปนผูออกและยังไมไดชําระเงินตามท่ีระบุในตั๋วสัญญาใชเงิน  

  (5) จํานวนเงินท่ีรับฝากจากสหกรณอ่ืนแตไมนับรวมจํานวนเงินท่ีชุมนุมสหกรณรับฝาก 

จากสหกรณสมาชิก 

  (6) จํานวนเงินท่ีรับฝากจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหและนิติบุคคล ตามมาตรา 46 (5)  

แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 

สวนท่ี 1 

การรับฝากเงิน 

 ขอ 2 ใหสหกรณและชุมนุมสหกรณกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากทุกประเภทไดไมเกินอัตราเฉลี่ย 

เงินฝากประจํา 12 เดือนของ 5 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญบวกรอยละ 3 และเปนไปตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ

ประกาศกําหนด 
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 ขอ 3. ในการเปดบัญชีเพ่ือรับฝากเงินหรือการรับเงินฝาก สหกรณและชุมนุมสหกรณจะตองทําการรูจัก 

ผูฝากเงิน ดังนี้ 

  (1) สหกรณและชุมนุมสหกรณตองจัดใหผูฝากเงินแจงขอมูลเก่ียวกับตนเองอยางละเอียดในแบบ

รายการท่ีสหกรณกําหนดข้ึนซ่ึงอยางนอยจะตองมีรายละเอียดของขอมูลตามหลักเกณฑของสํานักงานปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินวาดวยวิธีการแสดงตนของลูกคาสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖  

แหงกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

  (2) สหกรณและชุมนุมสหกรณตองจัดใหมีเอกสารแสดงตนของผูฝากหรือสําเนาเอกสารดังกลาว

เพ่ือเปนหลักฐานประกอบการเปดบัญชีเพ่ือรับฝากเงินอยางนอยดังตอไปนี้ 

   (ก) สําหรับผูฝากเงินท่ีเปนสมาชิกสหกรณ เอกสารท่ีตองมีไดแก บัตรประจําตัวประชาชน

หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐซ่ึงตองระบุเลขประจําตัวประชาชนของบุคคลนั้นไวดวย 

   (ข) สําหรับผูฝากเงินท่ีเปนสหกรณ ชุมนุมสหกรณ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห หรือ 

นิติบุคคลตามมาตรา 46 (5) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม เอกสารท่ีตองมี ไดแก 

หนังสือรับรองการจดทะเบียนของนายทะเบียนสหกรณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

กระทรวงอ่ืน หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของแลวแตกรณี รายงานการประชุมคณะกรรมการหรือหนังสือแสดงความ

ประสงคในการทําธุรกรรมกับสหกรณ หรือหนังสือแตงตั้งหรือหนังสือมอบอํานาจในการทําธุรกรรม รวมท้ังกําหนด

อํานาจและเง่ือนไขในการสั่งจายโดยผูมีอํานาจลงนามรับรองพรอมท้ังประทับตรา (หากมี) 

  (3) สหกรณและชุมนุมสหกรณตองจัดใหมีการลงลายมือชื่อสําหรับการเปดบัญชีเพ่ือรับฝากเงิน

หรือการรับเงินจากผูฝากเพ่ือยืนยันการทําธุรกรรมดังกลาว 

 ขอ 4 ในการพิสูจนตัวตนของผูฝาก สหกรณและชุมนุมสหกรณตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและ

เอกสารแสดงตนหรือสําเนาเอกสารดังกลาว รวมท้ังใชมาตรการท่ีเหมาะสมในการพิสูจนทราบผูไดรับผลประโยชน 

ท่ีแทจริงตามหลักเกณฑของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินวาดวยการตรวจสอบเพ่ือทราบ

ขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาโดยปราศจากความประมาทเลินเลอ รวมถึงสหกรณและชุมนุมสหกรณจะตองจัดให 

มีกระบวนการปฏิบัติงานภายในท่ีรัดกุมซ่ึงจะตองไดรับการทบทวนเปนระยะและปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ 

 

สวนท่ี 2 

การกูยืมเงิน 

 ขอ 5 สหกรณและชุมนุมสหกรณผูกูเงินสามารถกูเงินไดเฉพาะจากสหกรณ สหกรณตางประเภท ชุมนุม

สหกรณ ชุมนุมสหกรณตางประเภท สถาบันการเงิน กองทุนพัฒนาสหกรณ และกองทุนอ่ืนตามท่ีนายทะเบียน

ประกาศกําหนด 

 ขอ 6 หามมิใหสหกรณและชุมนุมสหกรณออกหรือเสนอขายหลักทรัพย หรือประกอบธุรกิจหลักทรัพย

ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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สวนท่ี 3 

เพดานการรับฝากเงินและการกูยืมเงิน 

 ขอ 7 สหกรณจะรับฝากเงินและกูยืมเงินจากสหกรณและสหกรณประเภทอ่ืนเม่ือรวมกันแลวแตละราย

ตองไมเกินรอยละ 25 ของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองของสหกรณผูรับฝากเงินหรือกูยืมเงิน  

  สหกรณจะรับฝากเงินและกูยืมเงินจากชุมนุมสหกรณและชุมนุมสหกรณประเภทอ่ืนเม่ือรวมกัน

แลวแตละรายไดตองไมเกินรอยละ 50 ของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองของสหกรณผูรับฝากเงินหรือกูยืมเงิน 

 ขอ 8 การกอภาระผูกพันของสหกรณ ใหดําเนินการภายใตหลักเกณฑดังนี้  

  (1) สหกรณออมทรัพยจะกอภาระผูกพันไดไมเกิน 1.5 เทาของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองของ

สหกรณ 

  (2) สหกรณเครดิตยูเนี่ยนจะกอภาระผูกพันไดไมเกิน 5 เทาของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองของ

สหกรณ  

  (3) สหกรณท่ีจดทะเบียนจัดตั้งใหมไมเกินสามป หรือสหกรณท่ีนายทะเบียนสั่งใหจัดทําแผน

ปรับปรุงการดําเนินงานตามมาตรา 16 (4) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ 2542 ใหสามารถกอหนี้ภาระผูกพันได 

ตามท่ีนายทะเบียนใหความเห็นชอบ 

 ท้ังนี้ ใหสหกรณขอความเห็นชอบกําหนดวงเงินการกูยืมหรือการคํ้าประกันประจําปตามมาตรา 47  

ตามวิธีการท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด 

 

บทเฉพาะกาล 

 ขอ 9 การรับฝากเงิน การกูยืมเงิน หรือการกอภาระผูกพันของสหกรณและชุมนุมสหกรณ ท่ีไมเปนไปตาม

กฎกระทรวงนี้และนิติกรรมไดจัดทําอยูกอนกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหนิติกรรมนั้นยังคงอยูตอไป จนกวา 

จะสิ้นสุดไปตามเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาท่ีตกลงกัน 

 ขอ 10 สหกรณตามขอ 8 (1) และ (2) ท่ีมีภาระผูกพันเกินกวาท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี้ ใหจัดสง

แผนการปรับลดภาระผูกพันท่ีผานการเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญตอนายทะเบียนสหกรณ โดยแผนดังกลาวตองมี

การปรับลดภาระผูกพันลงปละไมต่ํากวารอยละ 20 ของวงเงินท่ีเกิน ท้ังนี้ สหกรณตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้

ภายใน 5 ปทางบัญชี 

 

 

ใหไว ณ วันท่ี ....... เดือน ................ พ.ศ. .... 
 

 
            รฐัมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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(ราง) กฎกระทรวง 
การดํารงเงินกองทุน 

ของชุมนุมสหกรณออมทรัพยและชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. …. 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง มาตรา 89/2 (6) และมาตรา 105 แหง
พระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ.  2542 ซ่ึงแก ไขเ พ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ  (ฉบับ ท่ี  3)  
พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้ 
“ชุมนุมสหกรณ” หมายความวา ชุมนุมสหกรณออมทรัพยและชุมนุมสหกรณเครดิต 

ยูเนี่ยน 
“เงินกองทุน” หมายความวา ทุนเรือนหุนท่ีชําระแลวและทุนสํารองของสหกรณ 

ขอ 2 ใหชุมนุมสหกรณดํารงอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยดังนี้ 
    เงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ  x 100   มากกวาหรือเทากับรอยละ 15 
                สินทรัพย 

ขอ 3 เงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ ประกอบดวย 
 (1) รอยละ 80 ของทุนเรือนหุนท่ีชําระแลว 
 (2) ทุนสํารอง 

  ขอ 4 ในการดํารงเงินกองทุนเปนอัตราสวนกับสินทรัพยตามขอ 2 ใหชุมนุมสหกรณปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้ 

  (1) การคํานวณเงินกองทุน ใหนํารายการทุนเรือนหุนท่ีชําระแลว ตามขอ 3 (1) รวม
กับทุนสํารองตามขอ 3 (2) หากในกรณีท่ีชุมนุมสหกรณมีผลขาดทุนสะสมและผลขาดทุนระหวางงวดใหนํามา
หักออกดวย 

  (2) การคํานวณสินทรัพย ใหหมายถึงสินทรัพยทุกรายการในงบการเงิน โดยใชมูลคา
ตามบัญชี ณ วันท่ีรายงาน หักเงินสํารองท่ีไดกันไวสําหรับสินทรัพยนั้น 

 
 
    ใหไว ณ วันท่ี ...... เดือน ................ พ.ศ. .... 
 
 

           รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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(ราง) กฎกระทรวง 

การดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. …. 
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง มาตรา 89/2 (7) และมาตรา 105 แหง
พระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ.  2542 ซ่ึงแก ไขเ พ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ  (ฉบับ ท่ี  3)  
พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้  

 ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้ 
 “สหกรณ” หมายความวา สหกรณประเภทสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

“ชุมนุมสหกรณ” หมายความวา ชุมนุมสหกรณออมทรัพยและชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

 “ธนาคาร” หมายความวา ธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 

 ขอ  2 กฎกระทรวงนี้ ให ใชบั ง คับ เ ม่ือพน กําหนดหนึ่ ง ร อยยี่ สิ บวันนับแตวั นประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 ขอ 3 สหกรณตองดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามท่ีกําหนดไวในขอ 4 เฉลี่ยรายเดือนไมนอยกวา 
รอยละ 3 ของยอดเงินรับฝากทุกประเภท  
 จํานวนสินทรัพยสภาพคลองท่ีตองดํารงตามวรรคหนึ่ง ใหคํานวณโดยนําสวนเฉลี่ยรายเดือนของยอด
สินทรัพยสภาพคลองในทุกสิ้นวันหารดวยสวนเฉลี่ยรายเดือนของยอดเงินรับฝากในทุกสิ้นวันท้ังนี้ ใหนับวันหยุด
ทําการรวมคํานวณเขาดวย 

 ขอ 4 สินทรัพยสภาพคลองท่ีสหกรณตองดํารงตามขอ 3 ตองเปนสินทรัพยท่ีปราศจากภาระผูกพัน 
ประกอบดวย 
  (1) เงินสด 
  (2) เงินฝากธนาคาร 
  (3) เงินฝากชุมนุมสหกรณหรือตั๋วสัญญาใชเงินท่ีออกโดยชุมนุมสหกรณ ซ่ึงมีระยะเวลา
คงเหลือกอนวันถึงกําหนดใชเงินไมเกินหนึ่งป 
  (4) หลักทรัพยหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีออกโดยรัฐบาลไทย ธนาคารแหงประเทศไทย 
หรือกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
  (5) หลักทรัพยหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีกระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย 
หรือกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน คํ้าประกันเฉพาะตนเงินหรือรวมท้ังดอกเบี้ย 
  (6) บัตรเงินฝากท่ีออกโดยธนาคารซ่ึงมีระยะเวลาการฝากไมเกิน 1 ป  
  (7) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงิน ซ่ึงมีระยะเวลาคงเหลือกอนวันถึงกําหนดใชเงินไมเกิน  
1 ป ท่ีธนาคารรับรอง สลักหลัง หรือรับอาวัล ท้ังนี้ โดยไมมีขอกําหนดจํากัดความรับผิดของธนาคาร 
  (8) ตั๋วสัญญาใชเงินท่ีออกโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ซ่ึงมีระยะเวลา
คงเหลือกอนวันถึงกําหนดใชเงินไมเกิน 1 ป และไดรับการคุมครองจากสถาบันคุมครองเงินฝาก 
  (9) หุนกู พันธบัตร หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ท่ีออกโดยรัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ 
หรือบริษัทบริหารสินทรัพย ตามรายชื่อท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
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  (10) หนวยลงทุนในกองทุนรวมท่ีสามารถไถถอนการลงทุนหรือลงทุนไดทุกวัน (daily fix)  
ท่ีมีวัตถุประสงคลงทุนในสินทรัพยตาม (4) และ (5) ไมนอยกวารอยละ 80 ซ่ึงปราศจากภาระผูกพัน 
  (11) สินทรัพยอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 ขอ 5 ชุมนุมสหกรณตองดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามท่ีกําหนดไวใน ขอ 6 เฉลี่ยรายเดือนไมนอยกวา
รอยละ 6 ของยอดเงินรับฝากทุกประเภท 
 จํานวนสินทรัพยสภาพคลองท่ีตองดํารงตามวรรคหนึ่ง ใหคํานวณโดยนําสวนเฉลี่ยรายเดือนของยอด
สินทรัพยสภาพคลองในทุกสิ้นวันหารดวยสวนเฉลี่ยรายเดือนของยอดเงินรับฝากทุกประเภทในทุกสิ้นวัน ท้ังนี้  
ใหนับวันหยุดทําการรวมคํานวณเขาดวย 

 ขอ 6 สินทรัพยสภาพคลองท่ีชุมนุมสหกรณตองดํารงตามขอ 5 ตองเปนสินทรัพยท่ีปราศจากภาระ
ผูกพัน ประกอบดวย 
  (1) เงินสด 
  (2) เงินฝากธนาคาร 
  (3) สินทรัพยตามขอ 4 (4) (5) (6) (7) (8) (9) และ (10) 
  (4) สินทรัพยอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 ขอ 7 ในกรณีท่ีนายทะเบียนสหกรณเห็นวาสหกรณหรือชุมนุมสหกรณใดไมดํารงสินทรัพยสภาพคลอง
หรือดํารงสินทรัพยสภาพคลองไมไดตามอัตราท่ีกําหนดหรือไมรายงานเก่ียวกับการดํารงสินทรัพยสภาพคลอง
ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหคณะกรรมการแกไขขอบกพรองหรือดําเนินการตามท่ี
เห็นสมควร โดยจะกําหนดวิธีการหรือระยะเวลาไวดวยก็ได 

 
บทเฉพาะกาล 

 ขอ 8 ใหสหกรณและชุมนุมสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลอง ในอัตราดังตอไปนี้ 
  (1) ภายใน 3 ป หลังกฎกระทรวงฉบับนี้มีผลใชบังคับ ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลอง
เฉลี่ยรายเดือนไมนอยกวารอยละ 1 ของยอดเงินรับฝากทุกประเภท  
  (2) ภายใน 3 ป หลังกฎกระทรวงฉบับนี้มีผลใชบังคับ ใหชุมนุมสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพ
คลองเฉลี่ยรายเดือนไมนอยกวารอยละ 3 ของยอดเงินรับฝากทุกประเภท 
 
 
      ใหไว ณ วันท่ี ...... เดือน ................... พ.ศ. .... 
 
 
               รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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หุนกู พันธบัตร หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ท่ีออกโดยรัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ หรือบริษัทบริหาร
สินทรัพย ท่ีสามารถนับเปนสินทรัพยสภาพคลองได 
 ใหสหกรณหรือชุมนุมสหกรณสามารถนําหุนกู พันธบัตร หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ซ่ึงปราศจาก
ภาระผูกพันและสามารถโอนเปลี่ยนมือได ท่ีออกโดยสถาบันดังตอไปนี้เปนสินทรัพยสภาพคลองได (ตามนัยขอ 
4 (9) ของกฎกระทรวง) 

1. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
2. การไฟฟานครหลวง  
3. การไฟฟาสวนภูมิภาค 
4. การทาเรือแหงประเทศไทย 
5. การประปานครหลวง 
6. การประปาสวนภูมิภาค 
7. การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
8. การเคหะแหงชาติ 
9. การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
10. โรงงานยาสบู กระทรวงการคลงั 
11. ธนาคารออมสิน 
12. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
13. ธนาคารอาคารสงเคราะห 
14. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
15. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
16. ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 
17. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม 
18. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยูอาศัย 
19. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
20. บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
21. บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
22. บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
23. บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
24. บริษัท ปตท. สผ. จํากัด (มหาชน) 
25. บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 
26. บริษัทบริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด 
27. บริษัทบริหารสินทรัพยสุขุมวิท จํากัด 
28. สถาบันคุมครองเงินฝาก 
29. บริษัทบริหารสินทรัพยท่ีกระทรวงการคลังถือหุนเต็มจํานวน 
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(ราง) กฎกระทรวง 
การฝากเงินและการลงทุนของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. …. 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง มาตรา 89/2 (8) และมาตรา 105 แหง
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้ 
 “สหกรณ” หมายความวา สหกรณประเภทสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

“ชุมนุมสหกรณ” หมายความวา ชุมนุมสหกรณออมทรัพยและชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

 ขอ 2 สหกรณและชุมนุมสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ตามท่ีกําหนดไวตามมาตรา 62 (1) (2) (3) 
(4) (5) และ (6) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 

 ขอ 3 สหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ตามท่ีกําหนดไวตามมาตรา 62 (7) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ 
พ.ศ. 2542 ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนดไว ท้ังนี้ ไมเกินรอยละ 80 ของทุนเรือน
หุนและทุนสํารอง 

 ขอ 4 ชุมนุมสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ตามท่ีกําหนดไวตามมาตรา 62 (7) แหงพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. 2542 ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนดไว ท้ังนี้ ไมเกินทุนเรือนหุนและ
ทุนสํารอง 

 ขอ 5 การฝากหรือลงทุนของสหกรณและชุมนุมสหกรณท่ีไดดําเนินการอยูกอนวันท่ีกฎกระทรวงฉบับ
นี้ใชบังคับ ใหฝากหรือลงทุนในสินทรัพยดังกลาวตอไปไดจนกวาจะครบกําหนดตามสัญญาการลงทุนแตละ
สัญญา 

 สหกรณหรือชุมนุมสหกรณใดลงทุนในสัดสวนเกินกวาท่ีกําหนดในขอ 3 และขอ 4 หามมิใหมีการ
ลงทุนตามมาตรา 62 (7) เพ่ิมเติม 
  

 
    ใหไว ณ วันท่ี .. เดือน .......... พ.ศ. .... 
 
 

                                                           รัฐมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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(ราง) กฎกระทรวง 
ธรรมาภิบาลของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. …. 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง มาตรา 89/2 (9) และมาตรา 105 แหง
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้ 
 “สหกรณ” หมายความวา สหกรณประเภทสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนชุมนุมสหกรณ
ประเภทสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
 “สหกรณขนาดใหญ” หมายความวา สหกรณและชุมนุมสหกรณตามกฎกระทรวงกําหนดขนาด 
ของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
 “สหกรณขนาดเล็ก”หมายความวา สหกรณขนาดเล็กตามกฎกระทรวงกําหนดขนาดของสหกรณ 
ออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
 “กรรมการสหกรณ” หมายความวา กรรมการดําเนินการสหกรณ  
 “ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการสหกรณ  
 “ท่ีปรึกษาของสหกรณ” หมายความวา บุคคลท่ีเปนท่ีปรึกษาของสหกรณ รวมไปถึงบุคคลที่มีลักษณะ
ดังกลาว แตเรียกชื่ออยางอ่ืนดวย อยางไรก็ตาม ไมรวมถึงบุคคลท่ีรับจางทํางานใหแกสหกรณโดยมีลักษณะของงาน 
ท่ีใชความรูความสามารถพิเศษดานเทคนิค หรือใชความชํานาญเฉพาะดาน เชน ท่ีปรึกษางานบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย 
ท่ีปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 
 “บริษัท” หมายความวา บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล 
หรือนิติบุคคลอ่ืน 
 “บริ ษัทแม” หมายความวา บริ ษัทท่ี มี อํานาจควบคุมกิจการของบริ ษัทอ่ืนไมวาโดยทางตรง 
หรือทางออม ในลักษณะดังตอไปนี้ 
  (๑) มีหุนในบริษัทหนึ่งเกินกวารอยละหาสิบของหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 
  (๒) มีอํานาจควบคุมคะแนนเสียงสวนใหญในท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทหนึ่ง 
  (๓) มีอํานาจควบคุมการแตงตั้งหรือถอดถอนผูมีอํานาจในการจัดการหรือกรรมการตั้งแตก่ึงหนึ่ง
ของกรรมการท้ังหมดในบริษัทหนึ่ง หรือ 
  (๔) มีอํานาจควบคุมกิจการในลักษณะอ่ืนใดตามหลักเกณฑท่ีนายทะเบียนสหกรณประกาศกําหนด 
การมีหุนในบริษัทหนึ่งตั้งแตรอยละยี่สิบข้ึนไปของหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  
ใหสันนิษฐานไวกอนวามีอํานาจควบคุมกิจการ เวนแตจะพิสูจนไดวามิไดมีอํานาจควบคุมกิจการ 
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 “บริษัทลูก” หมายความวา 
  (๑) บริษัทท่ีมีบริษัทอ่ืนเปนบริษัทแม หรือ 
  (๒) บริษัทลูกของบริษัทตาม (๑) ตอไปทุกทอด 
 “บริษัทรวม” หมายความวา บริษัทลูกท่ีมีบริษัทแมรวมกัน 
 “ผูมีอํานาจในการจัดการ” หมายความวา 
  (๑) รองผูจัดการ หรือผูมีอํานาจในการจัดการซ่ึงมีตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนแลวแตกรณี 
  (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงสหกรณทําสัญญาใหมีอํานาจในการบริหารงานท้ังหมดหรือบางสวน หรือ 
  (๓) บุคคลท่ีตามพฤติการณมีอํานาจควบคุมหรือครอบงําผูจัดการ รองผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ 
พนักงานเจาหนาท่ีของสหกรณ หรือผูมีอํานาจในการจัดการซ่ึงมีตําแหนงใหปฏิบัติตามคําสั่งของตนในการดําเนินงาน
ของสหกรณ 
 “ผูท่ีเก่ียวของ” หมายความวา บุคคลท่ีมีความสัมพันธกับอีกบุคคลหนึ่งในลักษณะดังตอไปนี้ 
  (๑) เปนคูสมรส 
  (๒) เปนบุตรหรือบุตรบุญธรรมท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 
  (๓) เปนบริษัทท่ีบุคคลนั้นหรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) มีอํานาจในการจัดการ 
  (๔) เปนบริษัทท่ีบุคคลนั้นหรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) มีอํานาจควบคุมคะแนนเสียงสวนใหญ 
ในท่ีประชุมผูถือหุน 
  (๕) เปนบริษัทท่ีบุคคลนั้นหรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) มีอํานาจควบคุมการแตงตั้งหรือถอดถอน
กรรมการ 
  (๖) เปนบริษัทลูกของบริษัทตาม (๓) หรือ (๔) หรือ (๕) 
  (๗) เปนบริษัทรวมของบริษัทตาม (๓) หรือ (๔) หรือ (๕) 
  (๘) เปนตัวการ ตัวแทน หรือ 
  (๙) บุคคลอ่ืนท่ีมีลักษณะตามท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด 
 ในกรณีท่ีบุคคลใดถือหุนในบริษัทใดตั้งแตรอยละยี่สิบข้ึนไปของหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม ใหสันนิษฐานไวกอนวาบริษัทนั้นเปนผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว เวนแตจะพิสูจนไดวามิได
เปนผูท่ีเก่ียวของ 
 

สวนท่ี 1 
การเปดเผยขอมูลตอท่ีประชุมใหญ 

 ขอ 2 ในการประชุมใหญ นอกเหนือจากเรื่องท่ีแจงใหท่ีประชุมใหญทราบเปนปกติแลว สหกรณตองแจงใหท่ี
ประชุมใหญทราบ ในเรื่องดังตอไปนี้ 
  (1) ผลประโยชนคาตอบแทน สวัสดิการ และผลตอบแทนอ่ืนท่ีกรรมการไดรับจากสหกรณ  
ในรอบปบัญชีท่ีผานมา โดยใหสหกรณแจงหรือแสดงเปนรายบุคคล 
  (2) ผลประโยชน คาตอบแทน สวัสดิการ และผลตอบแทนอ่ืนท่ีผูจัดการของสหกรณ ผูมีอํานาจ
ในการจัดการ หรือท่ีปรึกษาของสหกรณ ไดรับจากสหกรณในรอบปบัญชีท่ีผานมาโดยสหกรณจะแสดงเปนยอดรวม
ตามประเภทของตําแหนงก็ได 
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  (3) ขอมูลการกลาวโทษ ถูกกลาวโทษ การถูกดําเนินคดี การถูกรองเรียน และการถูก
เปรียบเทียบปรับ ของสหกรณหรือชุมนุมสหกรณในรอบปบัญชีท่ีผานมา พรอมท้ังจัดทําแผนหรือแนวทางการ
ปองกันไมใหถูกกลาวโทษ ถูกดําเนินคดี ถูกรองเรียน และถูกเปรียบเทียบปรับในเรื่องดังกลาวอีก 
  (4) ขอมูลการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก 
  (5) รายการอ่ืนท่ีท่ีประชุมใหญของสหกรณมีมติใหเปดเผยแกสมาชิก 
  (6) รายการอ่ืนตามท่ีนายทะเบียนสหกรณประกาศกําหนด 
 

สวนท่ี 2 
การแสดงรายการยอสินทรัพยและหนี้สิน 

 ขอ 3 ใหสหกรณจัดทํารายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินใหครบถวนถูกตองตามความเปนจริง เปนประจํา
ทุกเดือนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณประกาศกําหนด 
 ใหสหกรณเปดเผยรายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินซ่ึงไดจัดทําตามวรรคหนึ่ งไว ในท่ีเปดเผย  
ณ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาของสหกรณนั้นทุกแหง เปนประจําทุกเดือน ท้ังนี้ หากสหกรณใดมีเว็บไซต
ของตนเองใหสหกรณนั้นเปดเผยรายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินในเว็บไซตของสหกรณนั้นดวย 
 ใหสหกรณจัดสงรายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินตามวรรคหนึ่งใหแกกรมตรวจบัญชีสหกรณผานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและระยะเวลาท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณประกาศกําหนด ท้ังนี้ ใหสหกรณจัดสงรายการ
ดังกลาวตอนายทะเบียนสหกรณดวย 
 สหกรณใดไมอาจจัดสงรายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินแกกรมตรวจบัญชีสหกรณผานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามวรรคสามไดเนื่องจากมีขอจํากัดดานเทคโนโลยีหรือบุคลากร กรมตรวจบัญชีสหกรณอาจ
กําหนดใหสหกรณนั้นจัดสงดวยวิธีอ่ืนใดก็ได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ
ประกาศกําหนด 

 ขอ 4 ในการปรับปรุงขอมูลในรายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สิน ใหสหกรณดําเนินการ ดังนี้ 
  (1) ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนและสมควร ซ่ึงทําใหสหกรณตองมีการปรับปรุงรายการยอแสดงสินทรัพย
และหนี้สิน หลังจากท่ีไดมีการเปดเผยตามขอ 3 หรือไดจัดสงตามขอ 4 แลว ใหสหกรณเผยแพรรายการยอแสดงสนิทรัพย
และหนี้สินของสหกรณซ่ึงไดปรับปรุงแลวตามขอ 3 และจัดสงใหกรมตรวจบัญชีสหกรณตามขอ 4 อีกครั้ง โดยใหระบุ
ขอความ “ฉบับปรับปรุง” ไวตรงกลางดานบนสุดของรายการยอฉบับปรับปรุงดวย 
  (2) ในกรณีท่ีขอมูลในรายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินยังไมไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี
รับอนุญาต ใหสหกรณระบุขอความวา “รายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินนี้ไมไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี
รับอนุญาต” ในรายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินนี้ดวย 
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สวนท่ี 3 
การปองกันการขัดกันของผลประโยชน 

 ขอ 5 ในการดําเนินงานสหกรณ คณะกรรมการสหกรณจะตองถือปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
  (1) ใหสินเชื่อหรือทําธุรกรรมกับบุคคลหรือนิ ติบุคคลท่ีเ ก่ียวของกับกรรมการ ผูจัดการ  
ผู มี อํานาจในการจัดการ ท่ีปรึกษาของสหกรณ  หรือผู ท่ี เ ก่ียวของกับบุคคลดังกลาวได  แตจะเ กินกว า 
ท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนดมิได เวน31แต 31ไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนสหกรณ  
  (2) ไมจายเงินหรือทรัพยสินอ่ืน หรือผลประโยชนอ่ืนใดแกกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจ 
ในการจัดการ ท่ีปรึกษาของสหกรณหรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว เปนคาตอบแทนสําหรับหรือเนื่องจากการ
กระทําหรือการประกอบธุรกิจใด ๆ ของสหกรณนั้น ซ่ึงมิใชบําเหน็จ เงินเดือน รางวัล และเงินเพ่ิมอยางอ่ืนบรรดาท่ี
พึงจายตามปกติ 
  (3) ไมขาย ให หรือใหเชาทรัพยสินใด ๆ แกกรรมการ ผูจัดการ ผู มีอํานาจในการจัดการ  
ท่ีปรึกษาของสหกรณ หรือผู ซ่ึงมีตําแหนงเทียบเทาท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน หรือผู ท่ี เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว  
หรือรับซ้ือ หรือเชาทรัพยสินใด ๆ จากบุคคลดังกลาวมีมูลคารวมกันสูงกวาท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด  
เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
  (4) การพิจารณาสินเชื่อของสหกรณ หามมิใหกรรมการท่ีมีสวนเก่ียวของกับสมาชิกซ่ึงขอสินเชื่อ
รวมพิจารณาใหสินเชื่อดังกลาว 
 

สวนท่ี 4 
การจัดการการปญหา การรองเรียน และการเยียวยาแกสมาชิก 

 ขอ 6  สหกรณตองจัดให มีชองทางใหสมาชิกสามารถแจงปญหาหรือรองเรียนไดอยางสะดวก  
โดยสหกรณตองแจงใหสมาชิกทราบถึงชองทางและวิธีการแจงปญหาหรือรองเรียน รวมถึงระยะเวลาท่ีจะใชในการ
พิจารณาปญหาหรือเรื่องรองเรียนนั้นดวย 
 การแกไขปญหาการใหบริการและเรื่องรองเรียนตามวรรคหนึ่งตองดําเนินการดวยความเปนธรรม โดย
พิจารณาท้ังขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนและพฤติการณแวดลอมในแตละกรณี รวมถึงพิจารณาเหตุปจจัยท้ังหมดดวย 
สหกรณตองจัดใหมีระบบในการติดตามความคืบหนาในการดําเนินการเก่ียวกับปญหาการใหบริการและเรื่องรองเรียน
และแจงความคืบหนาของการแกไขปญหาหรือเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบเปนระยะ 

 ขอ 7 สหกรณตองจัดใหมีมาตรการในการแกไขปญหา เยียวยา หรือชดเชยใหแกสมาชิกและกําหนดเปน
มาตรฐานสําหรับปญหาท่ีมีลักษณะคลายกันรวมถึงมีการกําหนดระยะเวลาในแตละข้ันตอนใหการจัดการเปนไปดวย
ความเหมาะสมและไมชักชารวมท้ังแจงใหสมาชิกทราบความคืบหนาเปนระยะ และกําหนดระยะเวลาและปจจัยใน
การพิจารณาแกไขเยียวยาหรือชดเชยใหเปนธรรม โดยเฉพาะกรณีท่ีเปนความผิดพลาดจากระบบงานหรือพนักงาน
ของสหกรณและปฏิบัติอยางเทาเทียมในกรณีท่ีมีลักษณะเดียวกัน 
 เ ม่ือสหกรณไดจัดทําหรือเปลี่ยนแปลงมาตรการตามวรรคหนึ่ง ใหสหกรณแจงใหสมาชิกทราบ 
ในท่ีประชุมใหญสามัญประจําป และเปดเผยไวมาตรการดงักลาวในท่ีเปดเผย ณ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขา
ของสหกรณนั้นทุกแหงท้ังนี้ หากสหกรณใดมีเว็บไซตของตนเองใหสหกรณนั้นเปดเผยมาตรการตามวรรคหนึ่ง 
ในเว็บไซตของสหกรณนั้นดวย 
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สวนท่ี 5 
การเปดเผยขอมูลรายละเอียดบริการทางการเงิน 

 ขอ 8 สหกรณตองจัดใหมีการอธิบายขอมูลรายละเอียดของบริการทางการเงินใหสมาชิกไดรับทราบและ
เขาใจงายข้ึน โดยตองแสดงขอมูลของบริการทางการเงินท่ีนําเสนออยางครบถวน ท้ังเง่ือนไขสิทธิประโยชนและ 
ขอควรระวัง โดยมีความถูกตองชัดเจนไมเกินจริง ไมบิดเบือน และเพียงพอตอการตัดสินใจเลือกใชบริการทาง
การเงิน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีนายทะเบียนสหกรณประกาศกําหนด 
 

สวนท่ี 6 
การจายผลตอบแทนท่ีสืบเนื่องจากการระดมเงิน 

 ขอ 9 หามมิใหสหกรณแจกเงิน ชิงโชค จัดกิจกรรมทางการตลาดตางๆ หรือใหผลตอบแทนอ่ืนใดนอกจาก
ดอกเบี้ย เวนแตเปนของกํานัลแกสมาชิกในโอกาสประเพณีนิยมท่ีถือปฏิบัติโดยท่ัวไป ซ่ึงใหกับลูกคาทุกรายท่ีเขา
เง่ือนไขท่ีกําหนดโดยเทาเทียมกัน 
 

บทเฉพาะกาล 

 ขอ 10 สหกรณขนาดเล็กใดไมสามารถจัดทํารายการยอสินทรัพยและหนี้สินเปนประจําทุกเดือนตามขอ 3 
ใหสหกรณดังกลาวดําเนินการปรับปรุงระบบการทําบัญชี ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ
ประกาศกําหนดใหแลวเสร็จภายในหาป  
 
      ใหไว ณ วนัท่ี .. เดือน .......... พ.ศ. .... 
 
 
                    รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 



 

(ราง) กฎกระทรวง 

วาดวย การจัดช้ันสินทรัพยและการกันเงินสํารอง 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง มาตรา 89/2 (10) และมาตรา 105 วรรคสาม แหง
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้ 
“สหกรณ” หมายความวา สหกรณประเภทสหกรณออมทรัพย สหกรณเครดิตยูเนี่ยน  

ชุมนุมสหกรณประเภทออมทรัพย และชุมนุมสหกรณประเภทเครดิตยูเนี่ยน 
“การจัดชั้นสินทรัพย”  หมายความวา การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้ของสหกรณ ไดแก ลูกหนี้เงินกู 

ลูกหนี้อ่ืน และลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้  
“ลูกหนี้เงินกู” หมายความวา สมาชิกหรือสหกรณอ่ืนท่ีกูยืมเงินจากสหกรณโดยมีหนังสือ 

สัญญากูยืมเงินเปนหลักฐาน  
“ลูกหนี้อ่ืน” หมายความวา ลูกหนี้ท่ีมิใชลูกหนี้เงินกู เชน ลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี ลูกหนี้ตัวแทน

หักเงินสง ลูกหนี้เงินยืมทดรอง ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ ลูกหนี้ระหวางดําเนินคดี ลูกหนี้ตามคําพิพากษา เปนตน 
“ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้” หมายความวา ลูกหนี้เงินกูท่ีมีปญหาไมสามารถชําระหนี้  

ใหเปนไปตามสัญญาได และเขาเง่ือนไขตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในระเบียบการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสหกรณ 
“ลูกหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได” หมายความวา ลูกหนี้ท่ีไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนดตั้งแต

ลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐานจนถึงลูกหนี้จัดชั้นสูญ  
“หลักประกัน” หมายความวา ทรัพยสินท่ีลูกหนี้นํามาเปนหลักประกันเพ่ือใชในการชําระหนี้ 

โดยตองผานการพิจารณาสอบสวนจากคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณวาเพียงพอตอการเปนหลักประกัน 
ในการชําระหนี้ตามระเบียบของสหกรณ 
 “การกันเงินสํารอง” หมายความวา คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสวนท่ีกันไวสําหรับลูกหนี้เงินกูและ
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับท่ีคาดวาจะเรียกเก็บไมได ซ่ึงถือเปนบัญชีปรับมูลคาท่ีตั้งข้ึนเปนรายการหักจากบัญช ี
ลูกหนี้เงินกูและดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับในงบการเงิน เพ่ือใหแสดงยอดคงเหลือเปนมูลคาสุทธิของลูกหนี้เงินกู
และดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับท่ีคาดวาจะเรียกเก็บได และสวนท่ีกันไวสําหรับสินทรัพยอ่ืนท่ีมิใชลูกหนี้เงินกู  
เชน เงินฝากสหกรณอ่ืนท่ีถอนคืนไมได ท่ีดินแทนการชําระหนี้รอขาย เปนตน 
 

สวนท่ี 1 
การจัดช้ันคุณภาพลูกหนี้และการประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 ขอ 2 ใหสหกรณจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้ ดังนี้ 
  2.1 ลูกหนี้จัดชั้นปกติ  
  2.2 ลูกหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 
  2.3 ลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 
  2.4 ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย 
  2.5 ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ 
  2.6 ลูกหนี้จัดชั้นสูญ   



 ขอ 3 ใหสหกรณจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้ ตามลักษณะดังตอไปนี้  
 3.1 ลูกหนี้จัดชั้นปกติ หมายถึง ลูกหนี้ท่ีเขาลักษณะตามขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
  3.1.1 ลูกหนี้ท่ีไมผิดนัดชําระ 
  3.1.2 ลูกหนี้ท่ีไมเขาขายเปนลูกหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ ต่ํากวามาตรฐาน สงสัย  

สงสัยจะสูญ หรือ ชั้นสูญ 
  3.2 ลูกหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ หมายถึง ลูกหนี้เงินกู หรือลูกหนี้อ่ืน ท่ีคางชําระตนเงิน        

เปนระยะเวลารวมกันไมเกิน 3 เดือน นับแตวันถึงกําหนดชําระ ไมวาจะเปนไปตามเง่ือนไข หรือเง่ือนเวลา 
ตามสัญญา หรือวันท่ีสหกรณทวงถาม หรือเรียกใหชําระคืน แลวแตวันใดจะถึงกอน   

  3.3 ลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน หมายถึง ลูกหนี้เงินกู หรือลูกหนี้อ่ืน ท่ีคางชําระตนเงิน        
เปนระยะเวลารวมกันเกินกวา 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน นับแตวันถึงกําหนดชําระไมวาจะเปนไปตามเง่ือนไข 
หรือเง่ือนเวลาตามสัญญา หรือวันท่ีสหกรณทวงถาม หรือเรียกใหชําระคืน แลวแตวันใดจะถึงกอน 

 3.4 ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย หมายถึง ลูกหนี้ตามเกณฑขอหนึ่งขอใดตอไปนี้  
  3.4.1 ลูกหนี้เงินกู หรือลูกหนี้อ่ืน ท่ีคางชําระตนเงิน เปนระยะเวลารวมกันเกินกวา 6 เดือน 

แตไมเกิน 12 เดือน นับแตวันถึงกําหนดชําระ ไมวาจะเปนไปตามเง่ือนไข หรือเง่ือนเวลาตามสัญญา หรือวันท่ี
สหกรณทวงถาม หรือเรียกใหชําระคืน แลวแตวันใดจะถึงกอน  

  3.4.2 ลูกหนี้เงินกู หรือลูกหนี้อ่ืน หรือลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ ซ่ึงสหกรณไดฟอง
ดําเนินคดีท่ีไมสามารถชําระหนี้ไดตามปกติ  

  3.4.3 ลูกหนี้เงินกู หรือลูกหนี้อ่ืน หรือลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ท่ีศาลสั่งพิทักษทรัพยแลว  
  3.4.4 ลูกหนี้เงินกู หรือลูกหนี้อ่ืน ท่ีนําเงินไปใชผิดวัตถุประสงค 
  3.4.5 ลูกหนี้ท่ีอยูระหวางชําระบัญชี 
 3.5 ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ หมายถึง ลูกหนี้ตามเกณฑขอหนึ่งขอใดตอไปนี้  
  3.5.1 ลูกหนี้เงินกู หรือลูกหนี้อ่ืน ท่ีคางชําระตนเงิน เปนระยะเวลารวมกันเกินกวา 12 เดือน

นับแตวันถึงกําหนดชําระ ไมวาจะเปนไปตามเง่ือนไข หรือเง่ือนเวลาตามสัญญา หรือวันท่ีสหกรณทวงถาม  
หรือเรียกใหชําระคืน แลวแตวันใดจะถึงกอน  

  3.5.2 ลูกหนี้เงินกู หรือลูกหนี้อ่ืน หรือลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ ซ่ึงตามพฤติการณ                     
ไมสามารถเรียกใหชําระหนี้ได 

  3.5.3 ลูกหนี้เงินกู หรือลูกหนี้อ่ืน หรือลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ ท่ีถูกเจาหนี้รายอ่ืนฟอง
และสหกรณไดยื่นขอเฉลี่ยทรัพย 

  3.5.4 ลูกหนี้เงินกู หรือลูกหนี้อ่ืน หรือลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ ท่ีสหกรณฟองในคดี
ลมละลาย หรือหนี้ท่ีสหกรณไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ในคดีท่ีลูกหนี้ถูกเจาหนี้รายอ่ืนฟองในคดีลมละลาย 

  3.5.5 ลูกหนี้อ่ืนท่ีไมมีสัญญา หรือไมไดกําหนดเง่ือนเวลาในการชําระหนี้ และไมสามารถ
ชําระหนี้ได 

 3.6 ลูกหนี้จัดชั้นสูญ หมายถึงลูกหนี้ตามเกณฑขอหนึ่งขอใดตอไปนี้  
  3.6.1 ลูกหนี้เงินกู หรือลูกหนี้อ่ืน หรือลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ ท่ีถึงแกความตาย 

หรือเปนคนสาบสูญ หรือมีหลักฐานวาหายสาบสูญ และไมมีทรัพยสินใด ๆ จะชําระหนี้ได  
  3.6.2 ลูกหนี้เงินกู หรือลูกหนี้อ่ืน หรือลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ ท่ีมีหนี้ของเจาหนี้รายอ่ืน 

ท่ีมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินท้ังหมดของลูกหนี้ท่ีอยูในลําดับกอนสหกรณจํานวนมากกวาทรัพยสินของลูกหนี้ 
และสหกรณไมมีทางท่ีจะไดรับชําระหนี้ 



  3.6.3 ลูกหนี้เงินกู หรือลูกหนี้อ่ืน หรือลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ ท่ีสหกรณไดฟอง
ลูกหนี้ หรือไดยื่นคําขอเฉลี่ยทรัพยในคดีท่ีลูกหนี้ถูกเจาหนี้รายอ่ืนฟอง และในกรณีนั้น ๆ ไดมีคําบังคับ หรือ
คําสั่งของศาลแลว แตลูกหนี้ไมมีทรัพยสินใด ๆ จะชําระหนี้ได 

  3.6.4 ลูกหนี้เงินกู หรือลูกหนี้อ่ืน หรือลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ ท่ีสหกรณไดฟองลูกหนี ้
ในคดีลมละลาย หรือไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ในคดีท่ีลูกหนี้ถูกเจาหนี้รายอ่ืนฟองในคดีลมละลาย และในกรณีนั้น ๆ 
ไดมีการประนอมหนี้กับลูกหนี้โดยศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยกับการประนอมหนี้นั้น หรือลูกหนี้ถูกศาลพิพากษา
ใหเปนบุคคลลมละลาย และไดมีการแบงทรัพยสินของลูกหนี้ครั้งแรกแลว และสหกรณไมมีทรัพยสินใด ๆ  
ท่ีจะไดรับชําระหนี้ 

  3.6.5 ลูกหนี้ เ งินกู หรือลูกหนี้ อ่ืน หรือลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ ท่ีไมสามารถ 
ชําระตนเงินได โดยสิ้นเชิง  

ขอ 4 ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ท่ีไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด ใหนับระยะเวลาตั้งแตงวด 
ท่ีคางชําระหนี้ตามสัญญาเดิมกอนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ตอเนื่องไปจนถึงงวดท่ีคางชําระตามสัญญา 
การปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหมแลวพิจารณาจําแนกอายุหนี้ตามการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้ ขอ 3.3 – ขอ 3.6 

ขอ 5 ใหสหกรณระงับการรับรูรายไดจากดอกเบี้ยคางรับของลูกหนีเ้งินกู หรือลูกหนี้อ่ืน หรือลูกหนี้ปรับปรุง
โครงสรางหนี้ ท่ีจัดชั้นตั้งแตชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ ชั้นตํ่ากวามาตรฐาน ชั้นสงสัย ชั้นสงสัยจะสูญ และชั้นสูญ โดยไม
บันทึกบัญชีเปนรายไดของสหกรณ  

ขอ 6 ใหสหกรณเปดเผยรายการและจํานวนเงินลูกหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ขอ 7 ใหสหกรณตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากตนเงินคงเหลือสําหรับลูกหนี้จัดชั้นคุณภาพ ดังนี้  
7.1 ลูกหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ    รอยละ 10 
7.2 ลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน     รอยละ 20 
7.3 ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย     รอยละ 50 
7.4 ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ    รอยละ 100 
7.5 ลูกหนี้จัดชั้นสูญ     รอยละ 100 

ขอ 8 ในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามขอ 7 หากมีหลักประกันหรือธุรกรรมรายการดังตอไปนี้  
ใหสหกรณนํามาหักออกจากตนเงินคงเหลือ กอนประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นปทางบัญชี 

 8.1 จํานวนเงินท่ีไดรับชําระหนี้หลังวันสิ้นปทางบัญชี แตกอนวันท่ีผูสอบบัญชีแสดงความเห็น 
ตองบการเงิน 

 8.2 เงินฝากสหกรณ ตามจํานวนเงินท่ีเจาของบัญชีเงินฝากดังกลาวมีการทําสัญญาตกลงผูกพัน
คํ้าประกันหนี้ของลูกหนี้และใหสิทธิแกสหกรณสามารถหักเงินฝากของตนเพ่ือชําระหนี้ได 

 8.3 หลักทรัพยรัฐบาลและหลักทรัพยท่ีรัฐบาลหรือกระทรวงการคลังคํ้าประกันตนเงินเต็มจํานวน 
 8.4 ท่ีดินวางเปลาหรือท่ีดินพรอมอาคาร/สิ่งปลูกสรางท่ีประเมินโดยทางราชการเต็มจํานวน 

  8.5 ท่ีดินวางเปลาหรือท่ีดินพรอมอาคาร/สิ่งปลูกสรางท่ีประเมินโดยผูเชี่ยวชาญท่ีมีคุณสมบัติ 
และประสบการณทางวิชาชีพตามหลักเกณฑท่ีกําหนดจากสมาคมวิชาชีพและ/หรือหนวยงานรัฐท่ีกํากับดูแล 
ผูประเมิน รอยละ 50 ของราคาประเมิน 

 
 
 
 
 



สวนท่ี 2 
สินทรัพยอ่ืนและการกันเงินสํารอง 

 
ขอ 9 เงินฝากสหกรณอ่ืน หากสหกรณผูฝากประสงคจะถอนคืนแตสหกรณผูรับฝากไมสามารถจายคืน

เงินฝากไดใหสหกรณผูฝากรับรูคาเสียหายจากเงินฝากสหกรณอ่ืนสงสัยจะสูญ และกันเงินสํารองเปน 
คาเผื่อเงินฝากสหกรณอ่ืนสงสัยจะสูญเต็ม  

ขอ 10 ท่ีดินแทนการชําระหนี้รอขาย  
 กรณีสหกรณมีท่ีดินแทนการชําระหนี้รอขาย หลังจากวันท่ีกฎกระทรวงมีผลบังคับใช หากสหกรณ

ถือครองท่ีดินแทนการชําระหนี้เกินกวา 5 ปทางบัญชีนับจากปท่ีไดรับ ใหทยอยกันเงินสํารองเปนคาเผื่อท่ีดินแทน
การชําระหนี้รอขายสงสัยจะสูญ รอยละ 10 ตอป เปนเวลา 5 ป  

 
บทเฉพาะกาล 

 
ขอ 11 สหกรณท่ีตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไมเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ใหสหกรณทยอยตั้งคาเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดในระเบียบนี้ใหเสร็จสิ้นภายใน 3 ป 
 
 

 
    ใหไว ณ วนัท่ี .. เดือน .......... พ.ศ. .... 

 
 
 
 
        รฐัมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 



 

(ราง) กฎกระทรวง 
การจัดทําบัญชี การจัดทาํและการเปดเผยงบการเงิน 

 

อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 89 วรรคหนึ่ง มาตรา 89/2 (11) และมาตรา 105 วรรคสาม 
แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้   

ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้ 
“สหกรณ” หมายความวา สหกรณประเภทสหกรณออมทรัพย สหกรณประเภทเครดิตยูเนี่ยน 

ชุมนุมสหกรณประเภทออมทรัพย และชุมนุมสหกรณประเภทเครดิตยูเนี่ยน 

ขอ 2 การจัดทําบัญชี การจัดทําและการเปดเผยงบการเงิน ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 

มีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําบัญชี งบการเงิน และการเปดเผยขอมูล ใหเปนไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ  
วาดวยการบัญชีของสหกรณ 

 ขอ 3 ใหสหกรณเปดเผยงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ิมเติม นอกเหนือจาก        
ท่ีกําหนดใน ขอ 2 ดังตอไปนี้  
   - เงินรอตรวจสอบ  

   - การจายเงินท่ีไมมีเอกสารหลักฐาน 
   - เงินฝากสหกรณอ่ืนท่ีถอนไมได 
   - การลงทุนท่ีปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมาย 
   - การจายเงินกูไมเปนไปตามระเบียบของสหกรณ 
   - ท่ีดินแทนการชําระหนี้รอขาย 

   - การซ้ือทรัพยสินท่ีมีมูลคาสูงโดยไมผานมติท่ีประชุมใหญ 
   - การจายเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนลวงหนา 
   - การจัดสรรทุนสะสมเพ่ือชดเชยหนี้และเงินฝากท่ีไมสามารถเรียกคืนได 
   - การคํานวณมูลคาหุนกรณีสหกรณมีผลขาดทุนสะสม  
   - การจายคืนคาหุนเกินกวามูลคาหุน 

  ท้ังนี้ใหสหกรณเปดเผยเนื้อหาสาระเก่ียวกับสาเหตุของการเกิดรายการ ชวงเวลาท่ีเกิดรายการ  
จํานวนเงิน ผูเก่ียวของ ผูรับผิดชอบในกรณีท่ีเกิดความเสียหาย ฯลฯ 

ขอ 4 ขอกําหนดอ่ืนใดท่ีอาจมีเพ่ิมเติมใหเปนไปตามประกาศกระทรวงกําหนด 
 
 

                                      ใหไว ณ วนัท่ี .. เดือน .......... พ.ศ. .... 
 

 
 

      รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 



วันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 

 
 

(ราง) กฎกระทรวง 
การจัดเก็บและรายงานขอมูลของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

พ.ศ. 2562 
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง มาตรา 89/2 (12) และมาตรา 105 แหง
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้  

 ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้ 
 “สหกรณ” หมายความวา สหกรณประเภทสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน ชุมนุม
สหกรณออมทรัพยและชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

 ขอ 2 ใหสหกรณจัดเก็บและสงขอมูลทางการเงินของสหกรณตอนายทะเบียนสหกรณ ดังตอไปนี้ 
   (1) งบแสดงฐานะทางการเงิน 
   (2) งบกําไรขาดทุน 
   (3) งบทดลอง 
   (4) รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย 
   (5) ลูกหนี้เงินใหกูยืมราย 
   (6) เจาหนี้เงินกูและผูฝากเงิน 
   (7) การดํารงสินทรัพยสภาพคลอง 
   (8) รายงานการกอหนี้ 
   (9) สถานะสภาพคลองสุทธิ 
   (10) การจัดชั้นและการกันสํารอง 
   (11) รายงานการสอบทานหนี้ 
   (12) รายงานอ่ืนตามท่ีนายทะเบียนสหกรณประกาศกําหนด 

 ขอ 3 ใหสหกรณรายงานขอมูลตามรายการในขอ 2 ตามวิธีการหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีนายทะเบียน
สหกรณประกาศกําหนด  

ขอ 4 บรรดาระเบียบและคําสั่งท่ีใชบังคับอยูกอนกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหยังคงบังคับใช 
ตอไปไดเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงนี้จนกวาจะมีประกาศนายทะเบียนสหกรณตามกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 
 
 
      ใหไว ณ วนัท่ี... เดือน .......... พ.ศ. .... 
 

 
      รฐัมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 



วันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 
 

 

(ราง) กฎกระทรวง 

การกําหนดอัตราเงินปนผลของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. .... 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 (1) ประกอบ มาตรา 89 วรรคหนึ่ง มาตรา 89/2 
(13) และมาตรา 105 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔2 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

  ขอ 1 การจายเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลวของสหกรณประเภทสหกรณออมทรัพย สหกรณ
ประเภทสหกรณเครดิตยูเนี่ยน ชุมนุมสหกรณออมทรัพย และชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน ใหจายไดไมเกิน
อัตรารอยละ 8 ตอป 

  ขอ 2 กฎกระทรวงฉบับนี้ใหใชบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีสิ้นสุดในหรือหลังวันท่ี 30 
กันยายน พ.ศ. 2562 เปนตนไป 
 
 

      ใหไว ณ วนัท่ี ......................................... 

 

                       รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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