วันที่ 3 พฤษภาคม 2562
(ราง) กฎกระทรวง
กําหนดขนาดของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ….
อาศั ย อํ า นาจตามความใน มาตรา 89/2 วรรคหนึ่ ง มาตรา 89/2 (1) และมาตรา 105 แห ง
พระราชบั ญญั ติส หกรณ พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติส หกรณ (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2562
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้
“สหกรณ” หมายความวา สหกรณประเภทสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
“ชุมนุมสหกรณ” หมายความวา ชุมนุมสหกรณออมทรัพยและชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
ขอ 2 ใหกําหนดขนาดของสหกรณ ดังตอไปนี้
(1) สหกรณขนาดใหญ ไดแก สหกรณที่มีขนาดสินทรัพยตั้งแต 5,000 ลานบาท ขึ้นไป และ
ชุมนุมสหกรณ
(2) สหกรณขนาดเล็ก ไดแก สหกรณที่มีขนาดสินทรัพยนอยกวา 5,000 ลานบาท
ขอ 3 ใหสหกรณขนาดใหญจดแจงตอนายทะเบียนสหกรณ โดยใชขอมูลสินทรัพยตามมาตรา 66 และ
มาตรา 67 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 วรรคสาม ภายใน 30 วัน นับจากไดรับการอนุมัติจากที่
ประชุมใหญของสหกรณ
ขอ 4 ใหนายทะเบียนสหกรณประกาศรายชื่อสหกรณขนาดใหญตามขอ 2 (1) ภายใน 30 วัน นับจาก
วันรับจดแจง
บทเฉพาะกาล
บังคับใช

ขอ 5 ใหนายทะเบียนสหกรณประกาศรายชื่อสหกรณขนาดใหญ ภายใน 90 วันนับแตกฎกระทรวงนี้มีผล

ใหไว ณ วันที่ ..... เดือน ................. พ.ศ. ....
รัฐมนตรีวา การกระทรวงเกษตรและสหกรณ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562
(ราง) กฎกระทรวง
กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามอื่นของกรรมการและผูจัดการ
ของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ….
อาศั ย อํ านาจตามความในมาตรา 89/2 วรรคหนึ่ ง มาตรา 89/2 (2) และมาตรา 105 แห ง
พระราชบั ญญั ติส หกรณ พ.ศ. 2542 ซึ่ งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติสหกรณ (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2562
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้
“สหกรณ” หมายความวา สหกรณประเภทสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
“ชุมนุมสหกรณ” หมายความวา ชุมนุมสหกรณออมทรัพยและชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
“สหกรณขนาดเล็ก” หมายความวา สหกรณตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดขนาดของสหกรณออม
ทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
“สหกรณ ข นาดใหญ ” หมายความว า สหกรณ แ ละชุ ม นุ ม สหกรณ ต ามกฎกระทรวงกํ า หนดขนาด
ของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
“กรรมการสหกรณ” หมายความวา กรรมการดําเนินการสหกรณ
“ผูใหบริการทางการเงิน” หมายความวา ผูใหบริการทางการเงินตามกฎหมายวาดวยสถาบันการเงิน
กฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎหมายวาดวยการ
ประกันภัยชีวิต กฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย หรือกฎหมายวาดวยผูใหบริการทางการเงินตามกฎหมายอื่น
“ผูมีอํานาจในการจัดการ” หมายความวา
(๑) ผูจัดการ รองผูจัดการ หรือผูมีอํานาจในการจัดการซึ่งมีตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นแลวแต
กรณี
(๒) บุคคลซึ่งผูใหบริการทางการเงินทําสัญญาใหมีอํานาจในการบริหารงานทั้งหมดหรือบางสวน หรือ
(๓) บุคคลที่ตามพฤติการณมีอํานาจควบคุมหรือครอบงําผูจัดการ รองผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ
พนักงานเจาหนาที่ของผูใหบริการทางการเงิน หรือผูมีอํานาจในการจัดการซึ่งมีตําแหนงใหปฏิบัติตามคําสั่งของตนใน
การดําเนินงานของผูใหบริการทางการเงิน
ขอ 2 คณะกรรมการตองมีองคประกอบตามที่กําหนดไวในขอบังคับของสหกรณและชุมนุมสหกรณ ทั้งนี้
สหกรณขนาดเล็ กต องมี กรรมการอยางน อย 1 คน ที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานการเงิน การบริหารจัดการ
หรือการบัญชี และสหกรณขนาดใหญตองมีกรรมการอยางนอย 3 คน ที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานการเงิน
การบริหารจัดการ หรือการบัญชี ทั้งนี้ ใหพิจารณาเลือกตั้งจากผูที่มีวุฒิการศึกษาโดยตรงหรือเปนผูที่ผานการ
อบรมตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้
ขอ 3 ใหคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ แหงชาติกําหนดหลั กสู ตรใหความรูดานการเงิน การบริหาร
จัดการ หรือการบัญชี

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562
ใหสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณระดับประเทศ สถาบันอุดมศึกษา หรือหนวยงานของ
รัฐที่เกี่ยวของ สามารถนําหลักสูตรตามวรรคหนึ่งมาจัดฝกอบรม โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติ และใหหนวยงานที่จัดฝกอบรมมอบหลักฐานการผานการฝกอบรมตามหลักสูตร
กรรมการซึ่งไดรับหลักฐานตามวรรคสอง ใหถือวาเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญดานการเงิน การบริหาร
จัดการ หรือการบัญชีตาม ขอ 2 ใหสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ หรือหนวยงานของรัฐที่
เกี่ย วข องแล วแตกรณี ส งรายชื่อผูผ านการฝกอบรมในหลักสูตรตามวรรคหนึ่งใหนายทะเบีย นสหกรณภายใน
สามสิบวันนับแตวันสิ้นสุดการฝกอบรม
ขอ 4 กรรมการสหกรณและผูจัดการของสหกรณขนาดใหญตองไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 52 แหง
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม และใหรวมถึงลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(1) เคยถูกธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือหนวยงานกํากับดูแลผูใหบริการทางการเงิน
สั่งถอดถอนจากการเปนกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการหรือที่ปรึกษาของผูใหบริการทางการเงิน
ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานดังกลาว เวนแตจะพนระยะเวลาที่กําหนดหามดํารงตําแหนงดังกลาวแลว
หรือไดรับการยกเวนจากหนวยงานกํากับดูแลแลวแตกรณี
(2) เคยถูกธนาคารแหงประเทศไทยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือหนวยงานกํากับดูแลผูใหบริการทางการเงิน
ทั้งในและตางประเทศ กลาวโทษ รองทุกข หรือกําลังถูกดําเนินคดีในความผิดฐานฉอโกงหรือทุจริต เวนแตปรากฏ
วาคดีถึงที่สุดโดยไมมีความผิด
(3) มีหรือเคยมีสวนรวมในการประกอบธุรกิจหรือการดําเนินกิจการใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือที่มี
ลักษณะเปนการหลอกลวงผูอื่นหรือฉอโกงประชาชน
(4) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย
(5) เปนกรรมการสหกรณ ผูจัดการสหกรณ หรือที่ปรึกษาของสหกรณแหงอื่น แตมิใหรวมถึงการ
เปนกรรมการชุมนุมสหกรณ
(6) มีปญหาในการชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ หรือผูใหบริการทางการเงิน หรือถูกจัด
ชั้นเปนลูกหนี้ชั้นต่ํากวามาตรฐาน ชั้นสงสัย ชั้นสงสัยจะสูญ หรือชั้นสูญ ในระยะเวลา 2 ปยอนหลัง นับตั้งแตวันที่
ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการหรือวันที่ทําสัญญาจางเปนผูจัดการ เวนแตมีเหตุสุดวิสัย
ขอ 5 ใหผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการสหกรณและผูที่ไดรับการแตงตั้งเปนผูจัดการในสหกรณขนาด
ใหญดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
(1) ให ผู ที่ได รั บการเลื อกตั้งเป นกรรมการสหกรณ หรื อผูที่ไดรับการแต งตั้งเปนผูจัดการ จั ดทํ า
หนังสือพรอมลงลายมือชื่อตอสหกรณเพื่อรับรองตนเองวาไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม และลักษณะตองหามตามกฎกระทรวงนี้ และอาจแนบเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวของประกอบดวยก็ได
(2) เมื่อสหกรณไดรับเอกสารตาม (1) แลว ใหสหกรณตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ไดรั บ
เลือกตั้งเปนกรรมการสหกรณหรือแตงตั้งเปนผูจัดการ
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ขอ 6 ในกรณีที่ป รากฏตอสหกรณ หรือนายทะเบียนสหกรณในภายหลังวา ผูที่ไดรับการ เลือกตั้ งเป น
กรรมการสหกรณหรือแตงตั้งเปนผูจัดการในสหกรณขนาดใหญมีลักษณะตองหาม
(1) ให สหกรณ แจ งเหตุที่เขาลักษณะตองหามให กรรมการสหกรณรายนั้นทราบเพื่ อหยุดปฏิบั ติ
หนาที่และพนจากตําแหนง หรือนายทะเบียนสหกรณมีคําสั่งเพิกถอนมติในการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ แลวแตกรณี
(2) สหกรณมีหนังสือแจงเหตุในการเลิกจางผูจัดการ หรือนายทะเบียนสหกรณมีคําสั่งใหสหกรณ
เลิกจางผูจัดการดังกลาว แลวแตกรณี
ข อ 7 กรรมการและผู จั ดการของสหกรณ ขนาดใหญ ที่ ดํ ารงตํ าแหน งอยู ก อ นวั น ที่ ก ฎกระทรวงฉบั บ นี้
มีผลใชบังคับ ใหกรรมการและผูจัดการดังกลาวยังคงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ
ขอ 8 ใหสหกรณแกไขขอบังคับใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้
ใหไว ณ วันที่ ....... เดือน ................ พ.ศ. ....

รัฐมนตรีวา การกระทรวงเกษตรและสหกรณ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562
(ราง) กฎกระทรวง
กําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ และคณะอนุกรรมการ
ของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ….
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 89/2 วรรคหนึ่ ง มาตรา 89/2 (3) และมาตรา 105 แห ง
พระราชบั ญญั ติส หกรณ พ.ศ. 2542 ซึ่ งแกไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญ ญัติส หกรณ (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2562
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

เนี่ยน

ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้
“สหกรณ” หมายความวา สหกรณและชุมนุมสหกรณ ประเภทสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยู

“สหกรณขนาดใหญ” หมายความวา สหกรณและชุมนุมสหกรณตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดขนาด
ของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
“กรรมการสหกรณ” หมายความวา กรรมการดําเนินการสหกรณ
“ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการสหกรณ
“ผูมีอํานาจในการจัดการ” หมายความวา
(๑) รองผูจัดการ หรือผูมีอํานาจในการจัดการซึ่งมีตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นแลวแตกรณี
๒) บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งสหกรณทําสัญญาใหมีอํานาจในการบริหารงานทั้งหมดหรือบางสวน หรือ
(๓) บุคคลที่ตามพฤติการณมีอํานาจควบคุมหรือครอบงําผูจัดการ รองผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ
เจาหนาที่ของสหกรณ หรือผูมีอํานาจในการจัดการซึ่งมีตําแหนงใหปฏิบัติตามคําสั่งของตนในการดําเนินงานของ
สหกรณ
“ที่ปรึกษาของสหกรณ” หมายความวา บุคคลที่เปนที่ปรึกษาของสหกรณ รวมไปถึงบุคคลที่มีลักษณะ
ดังกลาว แตเรียกชื่ออยางอื่นดวย อยางไรก็ตาม ไมรวมถึงบุคคลที่รับจางทํางานใหแกสหกรณโดยมีลักษณะของงานที่
ใชความรูความสามารถพิเศษดานเทคนิค หรือใชความชํานาญเฉพาะดาน เชน ที่ปรึกษางานบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
ที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน
ข อ 2 ในการดํ าเนิ นงานของสหกรณขนาดใหญ นอกจากที่ กํ าหนดไว ตามมาตรา 51 และมาตรา 51/1
แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม และขอบังคับของสหกรณแลว ใหคณะกรรมการ
มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) กําหนดทิศทางและเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของสหกรณ รวมทั้งพิจารณานโยบายและ
ทิศทางการดําเนินงานของสหกรณเพื่อเสนออนุมัติตอที่ประชุมใหญรวมทั้งกํากับควบคุมดูแลใหฝายจัดการดําเนินการ
ใหเปนไปตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อระมัดระวังรักษาผลประโยชนของสหกรณและสมาชิก
(2) จัดใหมีบทบัญญัติเกี่ยวกับจริยธรรมของกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ ที่ปรึกษา
ของสหกรณ และเจาหนาที่ของสหกรณ เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติภายในองคกร
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(3) กํากับดูแลใหสหกรณมีการกําหนดนโยบายกระบวนการ และการควบคุมทางดานการบริหาร
ความเสี่ยงประเภทตาง ๆ โดยอยางนอยจะตองครอบคลุมถึงความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ การลงทุน สภาพคลอง และ
การปฏิบัติการ ทั้งนี้ คณะกรรมการตองอนุมัตินโยบายดังกลาว รวมทั้งทบทวนกลยุทธการปฏิบัติงานจริง และ
นโยบายในเรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอ
(4) ติดตามการดําเนินกิจการของสหกรณ เพื่อใหมั่นใจวาฝายจัดการดําเนินกิจการตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของและนโยบายของสหกรณที่วางไว
(5) กํากับดูแลใหเกิดความมั่น ใจวาฝายจัดการมีความสามารถในการจัดการงานของสหกรณ
ซึ่งรวมถึงการแตงตั้งผูมีอํานาจในการจัดการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
(6) กํากับดูแลใหสหกรณมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ
(7) กํ า กั บ ดู แ ลให ฝ า ยจั ด การบอกกล า วเรื่ อ งที่ สํ า คั ญ ของสหกรณ ต อ คณะกรรมการ และมี
กระบวนการในการจัดสงขอมูลเพื่อใหคณะกรรมการไดรับขอมูลจากฝายจัดการอยางเพียงพอที่จะทําใหสามารถ
ปฏิบัติตามอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบไดอยางสมบูรณ
(8) กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการใหสินเชื่อประเภทตาง ๆ และการลงทุนแกสมาชิกและสมาชิกสมทบ
(9) จัดทํานโยบายและแผนการลงทุนเพื่อเสนอที่ประชุมใหญของสหกรณพิจารณาอนุมัติ
(10) พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตาง ๆ ตามความจําเปน และกําหนด
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตาง ๆ อยางเหมาะสม
(11) กํากับดูแลใหมีการจัดสงขอมูลและรายงานตาง ๆ ตามกฎกระทรวง กฎหมาย และคําสั่ง
นายทะเบียนสหกรณที่เกี่ยวของภายในระยะเวลาที่กําหนด
(12) กํากับดูแลใหมีกระบวนการในการจัดสงรายงานจากผูสอบบัญชีและขอคิดเห็นจากฝายจัดการ
ของสหกรณตอคณะกรรมการโดยไมลาชา โดยคณะกรรมการควรไดรับเอกสารดังกลาวภายใน 3 เดือน หลังจาก
วันที่ปดงวดการบัญชี ทั้งนี้ หากมีความลาชาเกินกวาระยะเวลาที่กําหนด คณะกรรมการจะตองขอคําชี้แจงในเรื่อง
ดังกลาวจากฝายจัดการ
ข อ 5 สหกรณ อาจแต งตั้ งคณะกรรมการเพื่ อสนั บสนุ นการดํ าเนิ นการของสหกรณ โดยอย างน อยต อง
ประกอบดวย คณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการเงินกู โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาที่ตามที่กําหนด
ในขอบังคับของสหกรณ
ขอ 6 นอกจากการแตงตั้งคณะกรรมการตามขอ 5 แลว ใหสหกรณขนาดใหญแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทํา
หน าที่ รั บผิ ดชอบการดํ าเนินการเฉพาะดานซึ่ งอย างน อยต องประกอบด วย คณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยงและ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบตามที่กําหนดในขอบังคับหรือระเบียบของสหกรณ
ขอ 7 สหกรณที่มีสัดสวนการลงทุนมากกวารอยละ 20 ของทุนเรือนหุนและทุนสํารอง หรือมากกวา 1,000
ลานบาท จะตองจัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารและลงทุน เพื่อดําเนินการเสนอแนะคณะกรรมการในการบริหาร
จัดการการเงินและการลงทุนตามที่กําหนดในขอบังคับหรือระเบียบของสหกรณ
ขอ 8 ในการบริหารงานสหกรณ กรรมการสหกรณมีหนาที่ปฏิบัติตามขอกําหนด ดังตอไปนี้
(1) ปฏิบัติตามและกํากับดูแลสหกรณใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม กฎกระทรวง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
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(2) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งตองปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของสหกรณ และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมใหญของสหกรณและ
ดําเนินการตามที่ผูตรวจการสหกรณ นายทะเบียนสหกรณ หรือผูที่นายทะเบียนสหกรณมอบหมายสั่ง การอยา ง
เครงครัด
(3) ดู แลให มีการจั ดทํ า และเก็บ รั กษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ย วของ เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานที่แทจริงของสหกรณ โดยตองเปดเผยใหสมาชิก ประชาชน และผูที่เกี่ยวของไดรับทราบและสามารถ
ตรวจสอบได
(4) กํากับดูแลการดําเนินกิจการของสหกรณมิใหมีการขัดแยงของผลประโยชน
ใหไว ณ วันที่ ...... เดือน ................ พ.ศ. ....
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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(ราง) กฎกระทรวง
การใหกูและการใหสินเชื่อของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
พ.ศ. 2562
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 89/2 วรรคหนึ่ ง มาตรา 89/2 (4) และมาตรา 105 แห ง
พระราชบั ญญั ติส หกรณ พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติส หกรณ (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2562
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้
“สหกรณ” หมายความวา สหกรณประเภทสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
“ชุมนุมสหกรณ” หมายความวา ชุมนุมสหกรณออมทรัพยและชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
“สหกรณขนาดใหญ” หมายความตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดขนาดของสหกรณออมทรัพยและ
สหกรณเครดิตยูเนี่ยน
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกของสหกรณ ที่เปนบุคคลธรรมดา
“สหกรณสมาชิก” หมายความวา สหกรณที่เปนสมาชิกของชุมนุมสหกรณ
“งวดชําระหนี้” หมายความวา งวดเดือนที่สมาชิกผอนชําระหนี้เปนรายเดือน
“ผูประเมินราคาอิสระ” หมายความวา ผูประเมินราคาอสังหาริมทรัพยที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
หมวดที่ 1
การใหเงินกูแกสมาชิก
สวนที่ 1
บททั่วไป
ขอ 2 สหกรณจะใหเงินกูแกสมาชิกได 3 ประเภท ตามวัตถุประสงคและเงื่อนไข ดังนี้
(1) เงิ น กู เ พื่ อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น เป น การให เ งิ น กู ใ นกรณี ส มาชิ ก มี เ หตุ ฉุ ก เฉิ น หรื อ จํ า เป น เร ง ด ว น
จะกําหนดงวดชําระหนี้ไดไมเกิน 12 งวด
(2) เงินกูสามัญ เปนการใหเงินกูแกสมาชิกมีวัตถุประสงคเพื่อใชจายหรือการอันจําเปนหรือมี
ประโยชนตาง ๆ จะกําหนดงวดชําระหนี้ไดไมเกิน 150 งวด
(3) เงินกูพิเศษ เปนการใหเงินกูแกสมาชิก มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพ หรือการ
เคหะ หรือประโยชนในความมั่นคงหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต จะกําหนดงวดชําระหนี้ไดไมเกิน 360 งวด
ขอ 3 หามมิใหกําหนดงวดการชําระหนี้ของสมาชิกผูกูใหมีระยะเวลาชําระหนี้แลวเสร็จเกินกวาอายุ 75 ป
เวนแตการกูเงินนั้นเมื่อรวมทุกสัญญาแลวมีจํานวนไมเกินคาหุนและเงินฝากที่ผูกูมีอยูกับสหกรณ
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ขอ 4 ในกรณีที่มีการทําสัญญาเงินกูใหมสําหรับเงินกูประเภทเดียวกันหรือมีการรวมสัญญาจะตองชําระหนี้
ตามสัญญาเดิมมาแลวไมนอยกวา 6 งวด
ขอ 5 หลักประกันเงินกู ใหถือปฏิบัติ ดังนี้
(1) เงินกูสามัญ ใชบุคคล หรือหลักทรัพย หรือใชบุคคลรวมกับหลักทรัพย เปนหลักประกันเงินกู
(2) เงินกูพิเศษ ใชหลักทรัพยที่เปนอสังหาริมทรัพยเปนหลักประกันเงินกู และใหใชราคาประเมิน
จากผูประเมินอิสระหรือราคาประเมินของทางราชการ
สวนที่ 2
การใหเงินกูแกสมาชิก
ขอ 6 การพิจารณาเงินใหกูแกสมาชิก สหกรณจะตองพิจารณาจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูกู
โดยคํานึงถึงสัดสวนหนี้สินรายเดือนตอรายไดรายเดือนไมเกินรอยละ 70 ตลอดอายุสัญญา
กรณีที่ผูกูไมมีเงินไดรายเดือนใหประมาณการรายไดเฉลี่ยรายเดือนเพื่อคํานวณสัดสวนหนี้สินรายเดือน
ตอรายไดรายเดือนไมเกินรอยละ 70 ตลอดอายุสัญญา
ขอ 7 การพิจารณาเงินใหกูแกสมาชิก สหกรณจะตองพิจารณาจาก
(1) ระยะเวลาการเปนสมาชิกของผูกู โดยจะตองเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน
(2) พฤติกรรมของผูกู
(3) ความสามารถในการชําระหนี้ในแตละงวด ทั้งนี้ หามมิใหนําเงินฌาปนกิจสงเคราะหหรือเงิน
ประกันชีวิตหรือเงินอื่นที่มีลักษณะเดียวกันมาพิจารณาความสามารถในการชําระหนี้
(4) หลักประกัน
(5) เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่สหกรณเห็นสมควรใชประกอบการพิจารณา
กรณีการกูยืมเงินตั้งแต 1,000,000 บาทขึ้นไป ใหสหกรณกําหนดหลักเกณฑใหสมาชิกสงขอมูล
เครดิตจากบริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด เพื่อประกอบการพิจารณาใหเงินกู ทั้งนี้ กรณีมีการกูยืมเงินไมถึง
1,000,000 บาท สหกรณอาจกําหนดหลักเกณฑใหสมาชิกสงขอมูลเครดิตจากบริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด
เพื่อประกอบการพิจารณาใหเงินกู ก็ได
ทั้งนี้ ใหสหกรณกําหนดระเบียบและขอบังคับของสหกรณใหสอดคลองกับกฎกระทรวงฉบับนี้
หมวดที่ 2
การใหเงินกูของชุมนุมสหกรณและการใหเงินกูระหวางสหกรณ
ขอ 8 ชุมนุมสหกรณหรือสหกรณผูขอกู จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีความมั่นคงทางการเงิน และมีความสามารถในการชําระหนี้
(2) มีความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี และไดปฏิบัติตามกฎหมายขอบังคับ ระเบียบของ
สหกรณหรือชุมนุมสหกรณ และระเบียบของทางราชการ โดยเครงครัดสม่ําเสมอ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562
ขอ 9 การกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกูตองไมเกินหกสิบงวด
ขอ 10 หลักประกันเงินกูที่เปนอสังหาริมทรัพยใหใชราคาประเมินจากผูประเมินอิสระ หรือราคาประเมิน
ของทางราชการ ในเวลา และสถานที่ ขณะทําสัญญากู
หมวดที่ 3
การรับชําระหนี้จากทรัพยสินอยางอื่น
ขอ 11 การชําระหนี้ดวยทรัพยสินอยางอื่นแทนจํานวนเงิน ตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของและ
ขอกําหนดของสหกรณหรือชุมนุมสหกรณอยางเครงครัด
ขอ 12 สหกรณและชุมนุมสหกรณตองขายทรัพยที่ไดรับจากการชําระหนี้ใหแลวเสร็จภายใน 3 ป หากไม
สามารถขายทรัพยดังกลาวไดตามระยะเวลาที่กําหนดจะตองกันสํารองคาเผื่อดอยคาตามกฎกระทรวงวาดวยการ
จัดชั้นสินทรัพยและการกันเงินสํารอง
หมวดที่ 4
การสอบทานธุรกรรมดานการใหกูและการใหสินเชื่อ
ขอ 13 สหกรณและชุมนุมสหกรณตองสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการทําธุรกรรมดาน
สินเชื่อตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการ รวมถึงความถูกตองของการจัดชั้นเงินใหกูยืมและการกันเงินสํารอง
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และใหถือเปนสวนหนึ่งของระบบการควบคุมการบริหารความเสี่ยง โดยมีแนวทางขั้นต่ํา
ดังนี้
(1) การวิเคราะหความสามารถในการชําระคืนของลูกหนี้ตามระยะเวลาที่กําหนด การประเมิน
ราคาหลักประกัน และการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ตองเปนไปตามระเบียบ ขั้นตอน และวิธีการที่สหกรณกําหนดไว
โดยจะตองมีเอกสารหลักฐานที่จําเปนครบถวน
(2) ความถูกตองครบถวนของนิติกรรมที่เกี่ยวของ เปนไปตามเงื่อนไขในการอนุมัติการทําธุรกรรม
ดานสินเชื่อ เชน การจัดทําสัญญากูยืมเงิน การจัดทําสัญญาค้ําประกัน การจดจํานองหลักประกัน เปนตน
(3) การเบิกใชวงเงินเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญากูยืมเงิน และกระบวนการติดตาม
การใชเงินใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการกูยืม โดยเฉพาะลูกหนี้ประเภทสหกรณ
(4) การทบทวนวงเงิ น เป น ไปตามระยะเวลาที่ กํ า หนดไว และมี ก ารคํ า นึ ง ถึ ง ความเสี่ ย ง
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
(5) การจัดชั้นลูกหนี้และการกันเงินสํารองเปนไปอยางถูกตองตามกฎกระทรวงวาดวยการจัดชั้น
และการกันเงินสํารองของสหกรณ
(6) การดําเนินการกับลูกหนี้ที่มีปญหาในการชําระหนี้ โดยใหระบุสถานะหรือขั้นตอนที่สหกรณ
กําลังดําเนินการกับลูกหนี้ เชน อยูระหวางการปรับปรุงโครงสรางหนี้ หรืออยูระหวางฟ องรองดําเนินคดี หรื อ
อยูระหวางบังคับหลักประกัน เปนตน พรอมทั้งรายละเอียดการดําเนินการพอสังเขป
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(7) การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑขอบังคับของทางการ เชน การกํากับลูกหนี้รายใหญ
การทําธุรกรรมดานสินเชื่อกับกรรมการและผูบริหารของสหกรณ เปนตน
ขอ 14 อัตราการสอบทาน
(1) ลูกหนี้ที่เปนสหกรณหรือชุมนุมสหกรณ กําหนดใหสอบทานอยางนอย 1 ครั้ง ในรอบ 1 ป
บัญชี ในกรณีที่ผูใหกูเปนชุมนุมสหกรณ ลูกหนี้ที่จัดเปนชั้นปกติและกลาวถึงเปนพิเศษกําหนดใหสอบทานโดย
มีปริมาณการสอบทานสินเชื่อตองไมต่ํากวารอยละ 50 ของยอดคงคางของลูกหนี้ ทั้งนี้ การสอบทานดังกลาวตอง
ครอบคลุ มถึ งลู กหนี้ ร ายใหญ 10 รายแรก และลูกหนี้ร ายใหมที่อนุมัติยอนหลัง 1 ป นับ จากวัน ที่จัดทําแผน
การสอบทานประจําป
(2) ลู กหนี้ ที่เป น สมาชิก กําหนดใหส อบทานโดยมีป ริมาณการสอบทานสิน เชื่อตองไมต่ํากวา
รอยละ 10 ของยอดคงคางของลูกหนี้ แตไมเกิน 500 ราย ทั้งนี้ การสอบทานดังกลาวตองครอบคลุมถึงลูกหนี้
รายใหญ 100 รายแรก
ข อ 15 สหกรณ แ ละชุ ม นุ ม สหกรณ ต อ งจั ด ให มี ผู ส อบทานที่ เ ป น อิ ส ระ แยกออกจากสายงานหรื อ
กระบวนการปฏิบัติงานที่มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการทําธุรกรรมดานการใหกูและการใหสินเชื่อ โดยตองไมเปน
ผูเกี่ยวของกับการทําธุรกรรมดานการใหกูและการใหสินเชื่อ การพิจารณาอนุมัติการทําธุรกรรมดานการใหกูและ
การใหสินเชื่อ หรือประเมินราคาหลักประกัน รวมถึงตองกําหนดอํานาจหนาที่ของผูสอบทานไวใหชัดเจน
ขอ 16 สหกรณและชุมนุมสหกรณตองจัดทําแผนงานการสอบทานประจําป และเสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการใหความเห็นชอบใหแลวเสร็จภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นปบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการดําเนินการอาจ
มอบหมายใหคณะกรรมการชุดอื่น เปนผูใหความเห็นชอบแผนการสอบทานประจําปและใหนําเสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการเพื่อทราบภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นปบัญชี โดยใหจัดเก็บแผนงานดังกลาวไวที่สหกรณหรือชุมนุม
สหกรณ เพื่อใหนายทะเบียนสหกรณหรือผูที่นายทะเบียนสหกรณมอบหมายสามารถตรวจสอบได และใหผูที่ไดรับ
มอบหมายรายงานความคืบหนา ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการสอบทานสินเชื่อ รวมถึงแนวทางในการแกไข
ปญหาใหคณะกรรมการดําเนินการทราบทุกไตรมาส
ขอ 17 สหกรณและชุมนุมสหกรณตองจัดทํารายงานการสอบทานลูกหนี้ตามแบบรายงานที่นายทะเบียน
สหกรณ กํา หนด ทั้ ง นี้ สหกรณ แ ละชุ ม นุ มสหกรณต อ งจั ด เก็ บ เอกสารและหลั ก ฐานการสอบทานทุ กประเภท
ซึ่ งรวมถึ งเอกสารและหลั กฐานการสอบทานกระบวนการปฏิบัติ งาน และแบบรายงานที่เกี่ย วของไว เพื่อให
นายทะเบียนสหกรณหรือผูท่นี ายทะเบียนสหกรณมอบหมายสามารถตรวจสอบได
บทเฉพาะกาล
ขอ 18 การใหเงินกูแกสมาชิก สหกรณ หรือชุมนุมสหกรณที่มีขอกําหนดไมเปนไปตามกฎกระทรวงนี้และ
นิติกรรมไดจัดทําอยูกอนกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหนิติกรรมนั้นยังคงอยูตอไปจนกวาจะสิ้นสุดไปตามเงื่อนไขหรือ
เงื่อนเวลาที่ตกลงกัน
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ขอ 19 กรณีที่มีการทําสัญญาเงินกูใหมสําหรับเงินกูประเภทเดียวกันหรือมีการรวมสัญญาจะตองชําระหนี้
ตามสัญญาเดิมมา หากไมเปนไปตามขอ 4 ใหดําเนินการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ภายใน 3 ป
ขอ 20 กรณีส มาชิกผูกูที่มีความจําเปนตองทําสัญญาใหมเ พื่อรวมหนี้ หากงวดชําระหนี้ ของผูกูรายใด
ไมเปนไปตามหลักเกณฑกําหนดงวดชําระหนี้ตามกฎกระทรวงนี้ ใหสหกรณพิจารณาปรับลดจํานวนงวดลงเมื่อ
มีการทําสัญญาใหมในแตละครั้ง ดังนี้
(1) งวดชําระเงินหนี้ตั้งแต 301 งวดขึ้นไป 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
หากผูกูร ายใดที่ มีสัดส วนหนี้สิ น รายเดือนตอรายไดร ายเดือนหากเกินรอยละ 70 ใหสหกรณ
ใหกูยืมไดไมเกินวงเงินเดิม เมื่อมีการทําสัญญาใหมในแตละครั้ง จนเขาสูเกณฑตามกฎกระทรวงนี้
ขอ 21 การสอบทานธุรกรรมดานสินเชื่อของสหกรณ ใหดําเนินการดังนี้
(1) สหกรณ ข นาดใหญผ อ นปรนให ดํ าเนิ น การสอบทานธุ ร กรรมด า นสิ น เชื่ อตามอั ต ราไว ใ น
กฎกระทรวงในปแรกกําหนดใหสอบทานสินเชื่อ ไมต่ํากวารอยละ 5 ของลูกหนี้คงคาง แตไมเกิน 100 ราย
ทั้งนี้ การสอบทานดังกลาวตองครอบคลุมถึงลูกหนี้รายใหญ 50 รายแรกและตองดําเนินการให
เปนไปตามกฎกระทรวงนี้ภายใน 2 ป
(2) สหกรณ ข นาดเล็ ก ผ อ นปรนให ดํ า เนิ น การสอบทานธุ ร กรรมด า นสิ น เชื่ อ ตามอั ต ราไว ใ น
กฎกระทรวงในปแรกกําหนดใหสอบทานสินเชื่อ ไมต่ํากวารอยละ 2.5 ของลูกหนี้คงคาง แตไมเกิน 100 ราย
ทั้งนี้ การสอบทานดังกลาวตองครอบคลุมถึงลูกหนี้รายใหญ 50 รายแรก และตองดําเนินการให
เปนไปตามกฎกระทรวงนี้ภายใน 4 ป
ขอ 22 ใหสหกรณเตรียมการพัฒนาระบบสารสนเทศและการบัญชี เพื่อรองรับการสมัครเขาเปนสมาชิก
บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด เมื่อมีความพรอม

ใหไว ณ วันที่ ....... เดือน ................ พ.ศ. ....
รัฐมนตรีวา การกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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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 ซึ่ งแกไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบัญญัติ ส หกรณ (ฉบั บที่ 3) พ.ศ. 2562 รัฐ มนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้
“สหกรณ” หมายความวา สหกรณประเภทสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
“ชุมนุมสหกรณ” หมายความวา ชุมนุมสหกรณออมทรัพย และชุมนุมเครดิตยูเนี่ยน
“สถาบั น การเงิ น ” หมายความว า ธนาคารพาณิช ย สถาบัน การเงิน เฉพาะกิ จ บริ ษัทเงิ น ทุน บริษั ท
เครดิตฟองซิเอร
“วงเงินกูยืม” หมายความวา วงเงินที่สหกรณจะสามารถกอหนี้ภาระผูกพันไดในภายหนาซึ่งจํากัดสําหรับ
รอบปทางบัญชีหนึ่งๆ ตามที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ ตามมาตรา 47 แหง พระราชบัญญัติสหกรณ
2542
“ภาระผูกพัน” หมายความวา
(1) จํานวนเงินที่เบิกจากวงเงินเบิกเกินบัญชีหรือเงินกูยืมอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
(2) จํานวนเงินกูเฉพาะสวนที่ไดรับเงินกูแลวของสัญญาเงินกูที่ระบุการจายเงินกูหลายงวด
(3) จํานวนเงินกูของทุกสัญญาที่ระบุเงื่อนไขใหสหกรณรับเงินกูเพียงงวดเดียวหรือครั้งเดียว
(4) จํานวนเงินที่ระบุในตั๋วสัญญาใชเงินเพื่อการค้ําประกันการกูยืมหรือการค้ําประกันอื่น
ซึ่งสหกรณเปนผูออกและยังไมไดชําระเงินตามที่ระบุในตั๋วสัญญาใชเงิน
(5) จํ า นวนเงิ น ที่ รั บ ฝากจากสหกรณ อื่ น แต ไ ม นั บ รวมจํ า นวนเงิ น ที่ ชุ ม นุ ม สหกรณ รั บ ฝาก
จากสหกรณสมาชิก
(6) จํ า นวนเงิ น ที่ รั บ ฝากจากสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะหและนิติบุ คคล ตามมาตรา 46 (5)
แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
สวนที่ 1
การรับฝากเงิน
ขอ 2 ให สหกรณ และชุมนุมสหกรณกําหนดอั ตราดอกเบี้ยเงิน รับ ฝากทุกประเภทไดไมเ กินอัตราเฉลี่ ย
เงินฝากประจํา 12 เดือนของ 5 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญบวกรอยละ 3 และเปนไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ
ประกาศกําหนด
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ขอ 3. ในการเปดบัญชีเพื่อรับฝากเงินหรือการรับเงินฝาก สหกรณและชุมนุมสหกรณจะตองทําการรูจัก
ผูฝากเงิน ดังนี้
(1) สหกรณและชุมนุมสหกรณตองจัดใหผูฝากเงินแจงขอมูลเกี่ยวกับตนเองอยางละเอียดในแบบ
รายการที่สหกรณกําหนดขึ้นซึ่งอยางนอยจะตองมีรายละเอียดของขอมูลตามหลักเกณฑของสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินว าด วยวิธี การแสดงตนของลูกคาสถาบัน การเงินและผูป ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
แหงกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(2) สหกรณและชุมนุมสหกรณตองจัดใหมีเอกสารแสดงตนของผูฝากหรือสําเนาเอกสารดังกลาว
เพื่อเปนหลักฐานประกอบการเปดบัญชีเพื่อรับฝากเงินอยางนอยดังตอไปนี้
(ก) สําหรับผูฝากเงินที่เปนสมาชิกสหกรณ เอกสารที่ตองมีไดแก บัตรประจําตัวประชาชน
หรือเอกสารอื่นใดที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐซึ่งตองระบุเลขประจําตัวประชาชนของบุคคลนั้นไวดวย
(ข) สําหรับ ผูฝากเงินที่เปนสหกรณ ชุมนุมสหกรณ สมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห หรือ
นิติบุคคลตามมาตรา 46 (5) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม เอกสารที่ตองมี ไดแก
หนังสือรั บรองการจดทะเบียนของนายทะเบียนสหกรณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กระทรวงอื่น หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของแลวแตกรณี รายงานการประชุมคณะกรรมการหรือหนังสือแสดงความ
ประสงคในการทําธุรกรรมกับสหกรณ หรือหนังสือแตงตั้งหรือหนังสือมอบอํานาจในการทําธุรกรรม รวมทั้งกําหนด
อํานาจและเงื่อนไขในการสั่งจายโดยผูมีอํานาจลงนามรับรองพรอมทั้งประทับตรา (หากมี)
(3) สหกรณและชุมนุมสหกรณตองจัดใหมีการลงลายมือชื่อสําหรับการเปดบัญชีเพื่อรับฝากเงิน
หรือการรับเงินจากผูฝากเพื่อยืนยันการทําธุรกรรมดังกลาว
ขอ 4 ในการพิสูจนตัวตนของผูฝาก สหกรณและชุมนุมสหกรณตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและ
เอกสารแสดงตนหรือสําเนาเอกสารดังกลาว รวมทั้งใชมาตรการที่เหมาะสมในการพิสูจนทราบผูไดรับผลประโยชน
ที่ แ ท จ ริ ง ตามหลั ก เกณฑ ข องสํ า นั ก งานป อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น ว า ด ว ยการตรวจสอบเพื่ อ ทราบ
ขอเท็จ จริงเกี่ ยวกับลู กค าโดยปราศจากความประมาทเลิ นเล อ รวมถึงสหกรณและชุ มนุ มสหกรณจ ะตองจั ดให
มีกระบวนการปฏิบัติงานภายในที่รัดกุมซึ่งจะตองไดรับการทบทวนเปนระยะและปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ
สวนที่ 2
การกูยืมเงิน
ขอ 5 สหกรณและชุมนุมสหกรณผูกูเงินสามารถกูเงินไดเฉพาะจากสหกรณ สหกรณตางประเภท ชุมนุม
สหกรณ ชุมนุมสหกรณตางประเภท สถาบันการเงิน กองทุนพัฒนาสหกรณ และกองทุนอื่นตามที่นายทะเบียน
ประกาศกําหนด
ขอ 6 หามมิใหสหกรณและชุมนุมสหกรณออกหรือเสนอขายหลักทรัพย หรือประกอบธุรกิจหลักทรัพย
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
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สวนที่ 3
เพดานการรับฝากเงินและการกูยืมเงิน
ขอ 7 สหกรณจะรับฝากเงินและกูยืมเงินจากสหกรณและสหกรณประเภทอื่นเมื่อรวมกันแลวแตละราย
ตองไมเกินรอยละ 25 ของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองของสหกรณผูรับฝากเงินหรือกูยืมเงิน
สหกรณจะรับฝากเงินและกูยืมเงินจากชุมนุมสหกรณและชุมนุมสหกรณประเภทอื่นเมื่อรวมกัน
แลวแตละรายไดตองไมเกินรอยละ 50 ของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองของสหกรณผูรับฝากเงินหรือกูยืมเงิน
ขอ 8 การกอภาระผูกพันของสหกรณ ใหดําเนินการภายใตหลักเกณฑดังนี้
สหกรณ
สหกรณ

(1) สหกรณออมทรัพยจะกอภาระผูกพันไดไมเกิน 1.5 เทาของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองของ
(2) สหกรณเครดิตยูเนี่ยนจะกอภาระผูกพันไดไมเกิน 5 เทาของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองของ

(3) สหกรณที่จดทะเบี ยนจั ดตั้งใหมไมเกิ นสามป หรือสหกรณที่น ายทะเบี ยนสั่งใหจัดทําแผน
ปรับปรุงการดําเนินงานตามมาตรา 16 (4) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ 2542 ใหสามารถกอหนี้ภาระผูกพันได
ตามทีน่ ายทะเบียนใหความเห็นชอบ
ทั้งนี้ ให ส หกรณ ขอความเห็ น ชอบกําหนดวงเงิน การกูยืมหรือการค้ําประกัน ประจําปตามมาตรา 47
ตามวิธีการที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
บทเฉพาะกาล
ขอ 9 การรับฝากเงิน การกูยืมเงิน หรือการกอภาระผูกพันของสหกรณและชุมนุมสหกรณ ที่ไมเปนไปตาม
กฎกระทรวงนี้ แ ละนิ ติ ก รรมได จั ด ทํ า อยู ก อ นกฎกระทรวงนี้ ใ ช บั ง คั บ ให นิ ติ ก รรมนั้ น ยั ง คงอยู ต อ ไป จนกว า
จะสิ้นสุดไปตามเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่ตกลงกัน
ขอ 10 สหกรณตามข อ 8 (1) และ (2) ที่มีภ าระผูกพันเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ ใหจัดสง
แผนการปรับลดภาระผูกพันที่ผานการเห็นชอบจากที่ประชุมใหญตอนายทะเบียนสหกรณ โดยแผนดังกลาวตองมี
การปรับลดภาระผูกพันลงปละไมต่ํากวารอยละ 20 ของวงเงินที่เกิน ทั้งนี้ สหกรณตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้
ภายใน 5 ปทางบัญชี
ใหไว ณ วันที่ ....... เดือน ................ พ.ศ. ....
รัฐมนตรีวา การกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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(ราง) กฎกระทรวง
การดํารงเงินกองทุน
ของชุมนุมสหกรณออมทรัพยและชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ….
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง มาตรา 89/2 (6) และมาตรา 105 แหง
พระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ พ.ศ. 2542 ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ (ฉบั บ ที่ 3)
พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ยูเนี่ยน

ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้
“ชุ มนุ มสหกรณ ” หมายความวา ชุมนุมสหกรณออมทรัพยและชุมนุมสหกรณเครดิต
“เงินกองทุน” หมายความวา ทุนเรือนหุนที่ชําระแลวและทุนสํารองของสหกรณ
ขอ 2 ใหชุมนุมสหกรณดํารงอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยดังนี้
เงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ x 100 มากกวาหรือเทากับรอยละ 15
สินทรัพย
ขอ 3 เงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ ประกอบดวย
(1) รอยละ 80 ของทุนเรือนหุนที่ชําระแลว
(2) ทุนสํารอง

ขอ 4 ในการดํารงเงินกองทุนเปนอัตราสวนกับสินทรัพยตามขอ 2 ใหชุมนุมสหกรณปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้
(1) การคํานวณเงินกองทุน ใหนํารายการทุนเรือนหุนที่ชําระแลว ตามขอ 3 (1) รวม
กับทุนสํารองตามขอ 3 (2) หากในกรณีที่ชุมนุมสหกรณมีผลขาดทุนสะสมและผลขาดทุนระหวางงวดใหนํามา
หักออกดวย
(2) การคํานวณสินทรัพย ใหหมายถึงสินทรัพยทุกรายการในงบการเงิน โดยใชมูลคา
ตามบัญชี ณ วันที่รายงาน หักเงินสํารองที่ไดกันไวสําหรับสินทรัพยนั้น
ใหไว ณ วันที่ ...... เดือน ................ พ.ศ. ....
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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(ราง) กฎกระทรวง
การดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ….
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 89/2 วรรคหนึ่ ง มาตรา 89/2 (7) และมาตรา 105 แห ง
พระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ พ.ศ. 2542 ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ (ฉบั บ ที่ 3)
พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้
“สหกรณ” หมายความวา สหกรณประเภทสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
“ชุมนุมสหกรณ” หมายความวา ชุมนุมสหกรณออมทรัพยและชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
“ธนาคาร” หมายความวา ธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
ข อ 2 กฎกระทรวงนี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ เมื่ อ พ น กํ า หนดหนึ่ ง ร อ ยยี่ สิ บ วั น นั บ แต วั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ข อ 3 สหกรณ ตองดํ า รงสิ น ทรั พ ย ส ภาพคล องตามที่ กําหนดไวในขอ 4 เฉลี่ ย รายเดื อนไม น อ ยกว า
รอยละ 3 ของยอดเงินรับฝากทุกประเภท
จํานวนสินทรัพยสภาพคลองที่ตองดํารงตามวรรคหนึ่ง ใหคํานวณโดยนําสวนเฉลี่ยรายเดือนของยอด
สินทรัพยสภาพคลองในทุกสิ้นวันหารดวยสวนเฉลี่ยรายเดือนของยอดเงินรับฝากในทุกสิ้นวันทั้งนี้ ใหนับวันหยุด
ทําการรวมคํานวณเขาดวย
ขอ 4 สินทรัพยสภาพคลองที่สหกรณตองดํารงตามขอ 3 ตองเปนสินทรัพยที่ปราศจากภาระผูกพัน
ประกอบดวย
(1) เงินสด
(2) เงินฝากธนาคาร
(3) เงินฝากชุมนุมสหกรณหรือตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดยชุมนุมสหกรณ ซึ่งมีระยะเวลา
คงเหลือกอนวันถึงกําหนดใชเงินไมเกินหนึ่งป
(4) หลักทรัพยหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลไทย ธนาคารแหงประเทศไทย
หรือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(5) หลักทรัพยหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่กระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย
หรือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ค้ําประกันเฉพาะตนเงินหรือรวมทั้งดอกเบี้ย
(6) บัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารซึ่งมีระยะเวลาการฝากไมเกิน 1 ป
(7) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงิน ซึ่งมีระยะเวลาคงเหลือกอนวันถึงกําหนดใชเงินไมเกิน
1 ป ทีธ่ นาคารรับรอง สลักหลัง หรือรับอาวัล ทั้งนี้ โดยไมมีขอกําหนดจํากัดความรับผิดของธนาคาร
(8) ตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ซึ่งมีระยะเวลา
คงเหลือกอนวันถึงกําหนดใชเงินไมเกิน 1 ป และไดรับการคุมครองจากสถาบันคุมครองเงินฝาก
(9) หุนกู พันธบัตร หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ
หรือบริษัทบริหารสินทรัพย ตามรายชื่อที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
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(10) หนวยลงทุนในกองทุนรวมที่สามารถไถถอนการลงทุนหรือลงทุนไดทุกวัน (daily fix)
ที่มีวัตถุประสงคลงทุนในสินทรัพยตาม (4) และ (5) ไมนอยกวารอยละ 80 ซึ่งปราศจากภาระผูกพัน
(11) สินทรัพยอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ขอ 5 ชุมนุมสหกรณตองดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามที่กําหนดไวใน ขอ 6 เฉลี่ยรายเดือนไมนอยกวา
รอยละ 6 ของยอดเงินรับฝากทุกประเภท
จํานวนสินทรัพยสภาพคลองที่ตองดํารงตามวรรคหนึ่ง ใหคํานวณโดยนําสวนเฉลี่ยรายเดือนของยอด
สินทรัพยสภาพคลองในทุกสิ้นวันหารดวยสวนเฉลี่ยรายเดือนของยอดเงินรับฝากทุกประเภทในทุกสิ้นวัน ทั้งนี้
ใหนับวันหยุดทําการรวมคํานวณเขาดวย
ขอ 6 สินทรัพยสภาพคลองที่ชุมนุมสหกรณตองดํารงตามขอ 5 ตองเปนสินทรัพยที่ปราศจากภาระ
ผูกพัน ประกอบดวย
(1) เงินสด
(2) เงินฝากธนาคาร
(3) สินทรัพยตามขอ 4 (4) (5) (6) (7) (8) (9) และ (10)
(4) สินทรัพยอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ขอ 7 ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณเห็นวาสหกรณหรือชุมนุมสหกรณใดไมดํารงสินทรัพยสภาพคลอง
หรือดํารงสินทรัพยสภาพคลองไมไดตามอัตราที่กําหนดหรือไมรายงานเกี่ยวกับการดํารงสินทรัพยสภาพคลอง
ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหคณะกรรมการแกไขขอบกพรองหรือดําเนินการตามที่
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 วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ....
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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หุนกู พันธบัตร หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ หรือบริษัทบริหาร
สินทรัพย ที่สามารถนับเปนสินทรัพยสภาพคลองได
ใหสหกรณหรือชุมนุมสหกรณสามารถนําหุนกู พันธบัตร หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ซึ่งปราศจาก
ภาระผูกพันและสามารถโอนเปลี่ยนมือได ที่ออกโดยสถาบันดังตอไปนี้เปนสินทรัพยสภาพคลองได (ตามนัยขอ
4 (9) ของกฎกระทรวง)
1.
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
2.
การไฟฟานครหลวง
3.
การไฟฟาสวนภูมิภาค
4.
การทาเรือแหงประเทศไทย
5.
การประปานครหลวง
6.
การประปาสวนภูมิภาค
7.
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
8.
การเคหะแหงชาติ
9.
การทางพิเศษแหงประเทศไทย
10. โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
11. ธนาคารออมสิน
12. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
13. ธนาคารอาคารสงเคราะห
14. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
15. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
16. ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
17. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม
18. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย
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. บริษัทบริหารสินทรัพยที่กระทรวงการคลังถือหุนเต็มจํานวน
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(ราง) กฎกระทรวง
การฝากเงินและการลงทุนของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ….
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง มาตรา 89/2 (8) และมาตรา 105 แหง
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้
“สหกรณ” หมายความวา สหกรณประเภทสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
“ชุมนุมสหกรณ” หมายความวา ชุมนุมสหกรณออมทรัพยและชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
ขอ 2 สหกรณและชุมนุมสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ตามที่กําหนดไวตามมาตรา 62 (1) (2) (3)
(4) (5) และ (6) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542
ขอ 3 สหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ตามที่กําหนดไวตามมาตรา 62 (7) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ
พ.ศ. 2542 ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนดไว ทั้งนี้ ไมเกินรอยละ 80 ของทุนเรือน
หุนและทุนสํารอง
ขอ 4 ชุมนุมสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ตามที่กําหนดไวตามมาตรา 62 (7) แหงพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. 2542 ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนดไว ทั้งนี้ ไมเกินทุนเรือนหุนและ
ทุนสํารอง
ขอ 5 การฝากหรือลงทุนของสหกรณและชุมนุมสหกรณที่ไดดําเนินการอยูกอนวันที่กฎกระทรวงฉบับ
นี้ใชบังคับ ใหฝากหรือลงทุนในสินทรัพยดังกลาวตอไปไดจนกวาจะครบกําหนดตามสัญญาการลงทุนแตละ
สัญญา
สหกรณหรือชุมนุมสหกรณใดลงทุนในสัดสวนเกินกวาที่กําหนดในขอ 3 และขอ 4 หามมิใหมีการ
ลงทุนตามมาตรา 62 (7) เพิ่มเติม
ใหไว ณ วันที่ .. เดือน .......... พ.ศ. ....
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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(ราง) กฎกระทรวง
ธรรมาภิบาลของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ….
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 89/2 วรรคหนึ่ ง มาตรา 89/2 (9) และมาตรา 105 แห ง
พระราชบั ญญั ติส หกรณ พ.ศ. 2542 ซึ่ งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติสหกรณ (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2562
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้
“สหกรณ” หมายความวา สหกรณประเภทสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนชุมนุมสหกรณ
ประเภทสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
“สหกรณ ข นาดใหญ ” หมายความว า สหกรณ แ ละชุ ม นุ ม สหกรณ ต ามกฎกระทรวงกํ า หนดขนาด
ของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
“สหกรณ ข นาดเล็ ก ”หมายความว า สหกรณ ข นาดเล็ ก ตามกฎกระทรวงกํ า หนดขนาดของสหกรณ
ออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
“กรรมการสหกรณ” หมายความวา กรรมการดําเนินการสหกรณ
“ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการสหกรณ
“ที่ปรึกษาของสหกรณ” หมายความวา บุคคลที่เปนที่ปรึกษาของสหกรณ รวมไปถึงบุคคลที่มีลักษณะ
ดังกลาว แตเรียกชื่ออยางอื่นดวย อยางไรก็ตาม ไมรวมถึงบุคคลที่รับจางทํางานใหแกสหกรณโดยมีลักษณะของงาน
ที่ใชความรูความสามารถพิเศษดานเทคนิค หรือใชความชํานาญเฉพาะดาน เชน ที่ปรึกษางานบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
ที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน
“บริษัท” หมายความวา บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล
หรือนิติบุคคลอื่น
“บริ ษั ท แม ” หมายความว า บริ ษั ท ที่ มี อํ า นาจควบคุ ม กิ จ การของบริ ษั ท อื่ น ไม ว า โดยทางตรง
หรือทางออม ในลักษณะดังตอไปนี้
(๑) มีหุนในบริษัทหนึ่งเกินกวารอยละหาสิบของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
(๒) มีอํานาจควบคุมคะแนนเสียงสวนใหญในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทหนึ่ง
(๓) มีอํานาจควบคุมการแตงตั้งหรือถอดถอนผูมีอํานาจในการจัดการหรือกรรมการตั้งแตกึ่งหนึ่ง
ของกรรมการทั้งหมดในบริษทั หนึ่ง หรือ
(๔) มีอํานาจควบคุมกิจการในลักษณะอื่นใดตามหลักเกณฑที่นายทะเบียนสหกรณประกาศกําหนด
การมีหุ นในบริษัทหนึ่งตั้งแตรอยละยี่สิบ ขึ้นไปของหุนที่จําหนายไดแลว ทั้งหมดไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
ใหสันนิษฐานไวกอนวามีอํานาจควบคุมกิจการ เวนแตจะพิสูจนไดวามิไดมีอํานาจควบคุมกิจการ
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“บริษัทลูก” หมายความวา
(๑) บริษัทที่มีบริษัทอื่นเปนบริษัทแม หรือ
(๒) บริษัทลูกของบริษัทตาม (๑) ตอไปทุกทอด
“บริษัทรวม” หมายความวา บริษัทลูกที่มีบริษัทแมรวมกัน
“ผูมีอํานาจในการจัดการ” หมายความวา
(๑) รองผูจัดการ หรือผูมีอํานาจในการจัดการซึ่งมีตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นแลวแตกรณี
(๒) บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งสหกรณทําสัญญาใหมีอํานาจในการบริหารงานทั้งหมดหรือบางสวน หรือ
(๓) บุคคลที่ตามพฤติการณมีอํานาจควบคุมหรือครอบงําผูจัดการ รองผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ
พนักงานเจาหนาที่ของสหกรณ หรือผูมีอํานาจในการจัดการซึ่งมีตําแหนงใหปฏิบัติตามคําสั่งของตนในการดําเนินงาน
ของสหกรณ
“ผูที่เกี่ยวของ” หมายความวา บุคคลที่มีความสัมพันธกับอีกบุคคลหนึ่งในลักษณะดังตอไปนี้
(๑) เปนคูสมรส
(๒) เปนบุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
(๓) เปนบริษัทที่บุคคลนั้นหรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) มีอํานาจในการจัดการ
(๔) เปนบริษัทที่บุคคลนั้นหรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) มีอํานาจควบคุมคะแนนเสียงสวนใหญ
ในที่ประชุมผูถือหุน
(๕) เปนบริษัทที่บุคคลนั้นหรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) มีอํานาจควบคุมการแตงตั้งหรือถอดถอน
กรรมการ
(๖) เปนบริษัทลูกของบริษัทตาม (๓) หรือ (๔) หรือ (๕)
(๗) เปนบริษัทรวมของบริษัทตาม (๓) หรือ (๔) หรือ (๕)
(๘) เปนตัวการ ตัวแทน หรือ
(๙) บุคคลอื่นที่มีลักษณะตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
ในกรณีที่บุคคลใดถือหุนในบริษัทใดตั้งแตรอยละยี่สิบขึ้นไปของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม ใหสันนิษฐานไวกอนวาบริษัทนั้นเปนผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว เวนแตจะพิสูจนไดวามิได
เปนผูที่เกี่ยวของ
สวนที่ 1
การเปดเผยขอมูลตอที่ประชุมใหญ
ขอ 2 ในการประชุมใหญ นอกเหนือจากเรื่องที่แจงใหที่ประชุมใหญทราบเปนปกติแลว สหกรณตองแจงใหที่
ประชุมใหญทราบ ในเรื่องดังตอไปนี้
(1) ผลประโยชน คา ตอบแทน สวัส ดิการ และผลตอบแทนอื่น ที่กรรมการไดรับ จากสหกรณ
ในรอบปบัญชีที่ผานมา โดยใหสหกรณแจงหรือแสดงเปนรายบุคคล
(2) ผลประโยชน คาตอบแทน สวัสดิการ และผลตอบแทนอื่นที่ผูจัดการของสหกรณ ผูมีอํานาจ
ในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสหกรณ ไดรับจากสหกรณในรอบปบัญชีที่ผานมาโดยสหกรณจะแสดงเปนยอดรวม
ตามประเภทของตําแหนงก็ได
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(3) ข อ มู ล การกล า วโทษ ถู ก กล า วโทษ การถู ก ดํ า เนิ น คดี การถู ก ร อ งเรี ย น และการถู ก
เปรียบเทียบปรับ ของสหกรณหรือชุมนุมสหกรณในรอบปบัญชีที่ผานมา พรอมทั้งจัดทําแผนหรือแนวทางการ
ปองกันไมใหถูกกลาวโทษ ถูกดําเนินคดี ถูกรองเรียน และถูกเปรียบเทียบปรับในเรื่องดังกลาวอีก
(4) ขอมูลการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก
(5) รายการอื่นที่ที่ประชุมใหญของสหกรณมีมติใหเปดเผยแกสมาชิก
(6) รายการอื่นตามที่นายทะเบียนสหกรณประกาศกําหนด
สวนที่ 2
การแสดงรายการยอสินทรัพยและหนี้สิน
ขอ 3 ใหสหกรณจัดทํารายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินใหครบถวนถูกตองตามความเปนจริง เปนประจํา
ทุกเดือนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมตรวจบัญชีสหกรณประกาศกําหนด
ให ส หกรณ เ ป ด เผยรายการย อ แสดงสิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น ซึ่ ง ได จั ด ทํ า ตามวรรคหนึ่ ง ไว ใ นที่ เ ป ด เผย
ณ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาของสหกรณนั้นทุกแหง เปนประจําทุกเดือน ทั้งนี้ หากสหกรณใดมีเว็บไซต
ของตนเองใหสหกรณนั้นเปดเผยรายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินในเว็บไซตของสหกรณนั้นดวย
ใหสหกรณจัดสงรายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินตามวรรคหนึ่งใหแกกรมตรวจบัญชีสหกรณผานระบบ
เทคโนโลยีส ารสนเทศและระยะเวลาที่กรมตรวจบัญชีส หกรณประกาศกําหนด ทั้งนี้ ใหสหกรณจัดส งรายการ
ดังกลาวตอนายทะเบียนสหกรณดวย
สหกรณ ใ ดไม อ าจจั ด ส ง รายการย อ แสดงสิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น แก ก รมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ ผ า นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามวรรคสามไดเนื่องจากมีขอจํากัดดานเทคโนโลยีหรือบุคลากร กรมตรวจบัญชีสหกรณอาจ
กําหนดใหสหกรณนั้นจัดสงดวยวิธีอื่นใดก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ
ประกาศกําหนด
ขอ 4 ในการปรับปรุงขอมูลในรายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สิน ใหสหกรณดําเนินการ ดังนี้
(1) ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควร ซึ่งทําใหสหกรณตองมีการปรับปรุงรายการยอแสดงสินทรัพย
และหนี้สิน หลังจากที่ไดมีการเปดเผยตามขอ 3 หรือไดจัดสงตามขอ 4 แลว ใหสหกรณเผยแพรรายการยอแสดงสินทรัพย
และหนี้สินของสหกรณซึ่งไดปรับปรุงแลวตามขอ 3 และจัดสงใหกรมตรวจบัญชีสหกรณตามขอ 4 อีกครั้ง โดยใหระบุ
ขอความ “ฉบับปรับปรุง” ไวตรงกลางดานบนสุดของรายการยอฉบับปรับปรุงดวย
(2) ในกรณีที่ขอมูลในรายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินยังไมไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี
รับอนุญาต ใหสหกรณระบุขอความวา “รายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินนี้ไมไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี
รับอนุญาต” ในรายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินนี้ดวย
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สวนที่ 3
การปองกันการขัดกันของผลประโยชน
ขอ 5 ในการดําเนินงานสหกรณ คณะกรรมการสหกรณจะตองถือปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(1) ให สิ น เชื่ อ หรื อ ทํ า ธุ ร กรรมกั บ บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กรรมการ ผู จั ด การ
ผู มี อํ า นาจในการจั ด การ ที่ ป รึ ก ษาของสหกรณ หรื อ ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ บุ ค คลดั ง กล า วได แต จ ะเกิ น กว า
ที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดมิได เวน แต ไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนสหกรณ
(2) ไม จ า ยเงิ น หรื อ ทรั พ ย สิ น อื่ น หรื อ ผลประโยชน อื่ น ใดแก ก รรมการ ผู จั ด การ ผู มี อํ า นาจ
ในการจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณหรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว เปนคาตอบแทนสําหรับหรือเนื่องจากการ
กระทําหรือการประกอบธุรกิจใด ๆ ของสหกรณนั้น ซึ่งมิใชบําเหน็จ เงินเดือน รางวัล และเงินเพิ่มอยางอื่นบรรดาที่
พึงจายตามปกติ
(3) ไม ข าย ให หรื อ ให เ ช า ทรั พ ย สิ น ใด ๆ แก ก รรมการ ผู จั ด การ ผู มี อํ านาจในการจั ดการ
ที่ ป รึ ก ษาของสหกรณ หรื อผู ซึ่ งมี ตํ าแหน งเที ย บเท า ที่ เ รี ย กชื่ อ อย างอื่ น หรื อผู ที่ เกี่ ย วข องกั บ บุ ค คลดั ง กล า ว
หรื อ รั บ ซื้ อ หรื อ เช าทรั พ ย สิ น ใด ๆ จากบุ ค คลดั ง กล าวมี มู ล ค า รวมกั น สู งกว า ที่ น ายทะเบี ย นสหกรณ กํ า หนด
เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
(4) การพิจารณาสินเชื่อของสหกรณ หามมิใหกรรมการที่มีสวนเกี่ยวของกับสมาชิกซึ่งขอสินเชื่อ
รวมพิจารณาใหสินเชื่อดังกลาว
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สวนที่ 4
การจัดการการปญหา การรองเรียน และการเยียวยาแกสมาชิก
ข อ 6 สหกรณ ต อ งจั ด ให มี ช อ งทางให ส มาชิ ก สามารถแจ ง ป ญ หาหรื อ ร อ งเรี ย นได อ ย า งสะดวก
โดยสหกรณตองแจงใหสมาชิกทราบถึงชองทางและวิธีการแจงปญหาหรือรองเรียน รวมถึงระยะเวลาที่จะใชในการ
พิจารณาปญหาหรือเรื่องรองเรียนนั้นดวย
การแกไขปญหาการใหบริการและเรื่องรองเรียนตามวรรคหนึ่งตองดําเนินการดวยความเปนธรรม โดย
พิจารณาทั้งขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นและพฤติการณแวดลอมในแตละกรณี รวมถึงพิจารณาเหตุปจจัยทั้งหมดดวย
สหกรณตองจัดใหมีระบบในการติดตามความคืบหนาในการดําเนินการเกี่ยวกับปญหาการใหบริการและเรื่องรองเรียน
และแจงความคืบหนาของการแกไขปญหาหรือเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบเปนระยะ
ขอ 7 สหกรณต องจัดใหมีมาตรการในการแกไขป ญหา เยี ยวยา หรื อชดเชยให แก สมาชิกและกํ าหนดเปน
มาตรฐานสําหรับปญหาที่มีลักษณะคลายกันรวมถึงมีการกําหนดระยะเวลาในแตละขั้นตอนใหการจัดการเปนไปดวย
ความเหมาะสมและไมชักชารวมทั้งแจงใหสมาชิกทราบความคืบหนาเปนระยะ และกําหนดระยะเวลาและปจจัยใน
การพิจารณาแกไขเยียวยาหรือชดเชยใหเปนธรรม โดยเฉพาะกรณีที่เปนความผิดพลาดจากระบบงานหรือพนักงาน
ของสหกรณและปฏิบัติอยางเทาเทียมในกรณีที่มีลักษณะเดียวกัน
เมื่ อ สหกรณ ไ ด จั ด ทํ า หรื อ เปลี่ ย นแปลงมาตรการตามวรรคหนึ่ ง ให ส หกรณ แ จ ง ให ส มาชิ ก ทราบ
ในที่ประชุมใหญสามัญประจําป และเปดเผยไวมาตรการดังกลาวในที่เปดเผย ณ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขา
ของสหกรณนั้นทุกแหงทั้งนี้ หากสหกรณใดมีเว็บไซตของตนเองใหสหกรณนั้นเปดเผยมาตรการตามวรรคหนึ่ง
ในเว็บไซตของสหกรณนั้นดวย
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สวนที่ 5
การเปดเผยขอมูลรายละเอียดบริการทางการเงิน
ขอ 8 สหกรณตองจัดใหมีการอธิบายขอมูลรายละเอียดของบริการทางการเงินใหสมาชิกไดรับทราบและ
เขาใจงายขึ้น โดยตองแสดงขอมูลของบริการทางการเงินที่นําเสนออยางครบถวน ทั้งเงื่อนไขสิทธิประโยชนและ
ขอควรระวัง โดยมีความถูกตองชัดเจนไมเกินจริง ไมบิดเบือน และเพียงพอตอการตัดสินใจเลือกใชบริการทาง
การเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนสหกรณประกาศกําหนด
สวนที่ 6
การจายผลตอบแทนที่สืบเนื่องจากการระดมเงิน
ขอ 9 หามมิใหสหกรณแจกเงิน ชิงโชค จัดกิจกรรมทางการตลาดตางๆ หรือใหผลตอบแทนอื่นใดนอกจาก
ดอกเบี้ย เวนแตเปนของกํานัลแกสมาชิกในโอกาสประเพณีนิยมที่ถือปฏิบัติโดยทั่วไป ซึ่งใหกับลูกคาทุกรายที่เขา
เงื่อนไขที่กําหนดโดยเทาเทียมกัน
บทเฉพาะกาล
ขอ 10 สหกรณขนาดเล็กใดไมสามารถจัดทํารายการยอสินทรัพยและหนี้สินเปนประจําทุกเดือนตามขอ 3
ใหสหกรณดังกลาวดําเนินการปรับปรุงระบบการทําบัญชี ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ
ประกาศกําหนดใหแลวเสร็จภายในหาป
ใหไว ณ วันที่ .. เดือน .......... พ.ศ. ....
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

(ราง) กฎกระทรวง
วาดวย การจัดชั้นสินทรัพยและการกันเงินสํารอง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง มาตรา 89/2 (10) และมาตรา 105 วรรคสาม แหง
พระราชบั ญญั ติ สหกรณ พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบัญญั ติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้
“สหกรณ ” หมายความว า สหกรณ ป ระเภทสหกรณ อ อมทรั พ ย สหกรณ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย น
ชุมนุมสหกรณประเภทออมทรัพย และชุมนุมสหกรณประเภทเครดิตยูเนี่ยน
“การจัดชั้นสินทรัพย” หมายความวา การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้ของสหกรณ ไดแก ลูกหนี้เงินกู
ลูกหนี้อื่น และลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้
“ลู กหนี้ เ งิ น กู ” หมายความวา สมาชิกหรือสหกรณอื่น ที่กูยืมเงิน จากสหกรณโ ดยมี ห นังสื อ
สัญญากูยืมเงินเปนหลักฐาน
“ลูกหนี้อื่น” หมายความวา ลูกหนี้ที่มิใชลูกหนี้เงินกู เชน ลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี ลูกหนี้ตัวแทน
หักเงินสง ลูกหนี้เงินยืมทดรอง ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ ลูกหนี้ระหวางดําเนินคดี ลูกหนี้ตามคําพิพากษา เปนตน
“ลู กหนี้ ป รั บ ปรุ ง โครงสร า งหนี้ ” หมายความวา ลูก หนี้เ งิ น กู ที่มี ปญ หาไมส ามารถชํา ระหนี้
ใหเปนไปตามสัญญาได และเขาเงื่อนไขตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสหกรณ
“ลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได” หมายความวา ลูกหนี้ที่ไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนดตั้งแต
ลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐานจนถึงลูกหนี้จัดชั้นสูญ
“หลักประกัน” หมายความวา ทรัพยสินที่ลูกหนี้นํามาเปนหลักประกันเพื่อใชในการชําระหนี้
โดยตองผานการพิจารณาสอบสวนจากคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณวาเพียงพอตอการเปนหลักประกัน
ในการชําระหนี้ตามระเบียบของสหกรณ
“การกันเงินสํารอง” หมายความวา คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสวนที่กันไวสําหรับลูกหนี้เงินกูและ
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับที่ คาดวาจะเรี ยกเก็บไมได ซึ่งถือเปนบั ญชีปรับมู ลคาที่ตั้งขึ้นเปนรายการหั กจากบัญชี
ลูกหนี้เงินกูและดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับในงบการเงิน เพื่อใหแสดงยอดคงเหลือเปนมูลคาสุทธิของลูกหนี้เงินกู
และดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับที่คาดวาจะเรียกเก็บได และสวนที่กันไวสําหรับสินทรัพยอื่นที่มิใชลูกหนี้เงินกู
เชน เงินฝากสหกรณอื่นที่ถอนคืนไมได ที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย เปนตน
สวนที่ 1
การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้และการประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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 ลูกหนี้ที่เขาลักษณะตามขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
3.1.1 ลูกหนี้ที่ไมผิดนัดชําระ
3.1.2 ลู กหนี้ ที่ไม เ ขาขายเปนลูกหนี้จัดชั้น กลาวถึงเปน พิเศษ ต่ํากวามาตรฐาน สงสัย
สงสัยจะสูญ หรือ ชั้นสูญ
3.2 ลูกหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ หมายถึง ลูกหนี้เงินกู หรือลูกหนี้อื่น ที่คางชําระตนเงิน
เป นระยะเวลารวมกั นไม เกิ น 3 เดื อน นั บแต วั นถึ งกํ าหนดชํ าระ ไม ว าจะเป นไปตามเงื่ อนไข หรื อเงื่ อนเวลา
ตามสัญญา หรือวันที่สหกรณทวงถาม หรือเรียกใหชําระคืน แลวแตวันใดจะถึงกอน
3.3 ลูกหนี้ จัดชั้ นต่ํ ากวา มาตรฐาน หมายถึง ลูกหนี้เงินกู หรือลูกหนี้อื่น ที่คางชําระตนเงิน
เปนระยะเวลารวมกันเกินกวา 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน นับแตวันถึงกําหนดชําระไมวาจะเปนไปตามเงื่อนไข
หรือเงื่อนเวลาตามสัญญา หรือวันที่สหกรณทวงถาม หรือเรียกใหชําระคืน แลวแตวันใดจะถึงกอน
3.4 ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย หมายถึง ลูกหนี้ตามเกณฑขอหนึ่งขอใดตอไปนี้
3.4.1 ลูกหนี้เงินกู หรือลูกหนี้อื่น ที่คางชําระตนเงิน เปนระยะเวลารวมกันเกินกวา 6 เดือน
แตไมเกิน 12 เดือน นับแตวันถึงกําหนดชําระ ไมวาจะเปนไปตามเงื่อนไข หรือเงื่อนเวลาตามสัญญา หรือวันที่
สหกรณทวงถาม หรือเรียกใหชําระคืน แลวแตวันใดจะถึงกอน
3.4.2 ลูกหนี้เงินกู หรือลูกหนี้อื่น หรือลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ ซึ่งสหกรณไดฟอง
ดําเนินคดีที่ไมสามารถชําระหนี้ไดตามปกติ
3.4.3 ลูกหนี้เงินกู หรือลูกหนี้อื่น หรือลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ที่ศาลสั่งพิทักษทรัพยแลว
3.4.4 ลูกหนี้เงินกู หรือลูกหนี้อื่น ที่นําเงินไปใชผิดวัตถุประสงค
3.4.5 ลูกหนี้ที่อยูระหวางชําระบัญชี
3.5 ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ หมายถึง ลูกหนี้ตามเกณฑขอหนึ่งขอใดตอไปนี้
3.5.1 ลูกหนี้เงินกู หรือลูกหนี้อื่น ที่คางชําระตนเงิน เปนระยะเวลารวมกันเกินกวา 12 เดือน
นั บแต วั นถึ งกํ าหนดชํ าระ ไม ว าจะเป นไปตามเงื่ อนไข หรื อเงื่ อนเวลาตามสั ญญา หรื อวั นที่ สหกรณ ทวงถาม
หรือเรียกใหชําระคืน แลวแตวันใดจะถึงกอน
3.5.2 ลูกหนี้เงินกู หรือลูกหนี้อื่น หรือลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ ซึ่งตามพฤติการณ
ไมสามารถเรียกใหชําระหนี้ได
3.5.3 ลูกหนี้เงินกู หรือลูกหนี้อื่น หรือลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ ที่ถูกเจาหนี้รายอื่นฟอง
และสหกรณไดยื่นขอเฉลี่ยทรัพย
3.5.4 ลูกหนี้เงินกู หรือลูกหนี้อื่น หรือลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ ที่สหกรณฟองในคดี
ลมละลาย หรือหนี้ที่สหกรณไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจาหนี้รายอื่นฟองในคดีลมละลาย
3.5.5 ลูกหนี้อื่นที่ไมมีสัญญา หรือไมไดกําหนดเงื่อนเวลาในการชําระหนี้ และไมสามารถ
ชําระหนี้ได
3.6 ลูกหนี้จัดชั้นสูญ หมายถึงลูกหนี้ตามเกณฑขอหนึ่งขอใดตอไปนี้
3.6.1 ลูกหนี้เงินกู หรือลูกหนี้อื่น หรือลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ ที่ถึงแกความตาย
หรือเปนคนสาบสูญ หรือมีหลักฐานวาหายสาบสูญ และไมมีทรัพยสินใด ๆ จะชําระหนี้ได
3.6.2 ลูกหนี้เงินกู หรือลูกหนี้อื่น หรือลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ ที่มีหนี้ของเจาหนี้รายอื่น
ที่มีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมดของลูกหนี้ที่อยูในลําดับกอนสหกรณจํานวนมากกวาทรัพยสินของลูกหนี้
และสหกรณไมมีทางที่จะไดรับชําระหนี้

3.6.3 ลูกหนี้เงินกู หรือลูกหนี้อ่ืน หรือลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ ที่สหกรณไดฟอง
ลูกหนี้ หรือไดยื่นคําขอเฉลี่ยทรัพยในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจาหนี้รายอื่นฟอง และในกรณีนั้น ๆ ไดมีคําบังคับ หรือ
คําสั่งของศาลแลว แตลูกหนี้ไมมีทรัพยสินใด ๆ จะชําระหนี้ได
3.6.4 ลูกหนี้เงินกู หรือลูกหนี้อื่น หรือลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ ที่สหกรณไดฟองลูกหนี้
ในคดีลมละลาย หรือไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจาหนี้รายอื่นฟองในคดีลมละลาย และในกรณีนั้น ๆ
ไดมีการประนอมหนี้กับลูกหนี้โดยศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยกับการประนอมหนี้นั้น หรือลูกหนี้ถูกศาลพิพากษา
ให เป นบุ คคลล มละลาย และได มี การแบ งทรั พย สิ นของลู กหนี้ ครั้ งแรกแล ว และสหกรณ ไม มี ทรั พย สิ นใด ๆ
ที่จะไดรับชําระหนี้
3.6.5 ลู ก หนี้ เ งิ น กู หรื อ ลู ก หนี้ อื่ น หรื อ ลู ก หนี้ ป รั บ ปรุ ง โครงสร า งหนี้ ที่ ไ ม ส ามารถ
ชําระตนเงินได โดยสิ้นเชิง
ขอ 4 ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ที่ไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด ใหนับระยะเวลาตั้งแตงวด
ที่ คางชํ า ระหนี้ ตามสั ญ ญาเดิ มก อ นการปรับ ปรุงโครงสรางหนี้ต อเนื่องไปจนถึงงวดที่คางชําระตามสัญญา
การปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหมแลวพิจารณาจําแนกอายุหนี้ตามการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้ ขอ 3.3 – ขอ 3.6
ขอ 5 ใหสหกรณระงับการรับรูรายไดจากดอกเบี้ยคางรับของลูกหนี้เงินกู หรือลูกหนี้อื่น หรือลูกหนี้ปรับปรุง
โครงสรางหนี้ ที่จัดชั้นตั้งแตชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ ชั้นต่ํากวามาตรฐาน ชั้นสงสัย ชั้นสงสัยจะสูญ และชั้นสูญ โดยไม
บันทึกบัญชีเปนรายไดของสหกรณ
ขอ 6 ใหสหกรณเปดเผยรายการและจํานวนเงินลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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 จํานวนเงินที่ไดรับชําระหนี้หลังวันสิ้นปทางบัญชี แตกอนวันที่ผูสอบบัญชีแสดงความเห็น
ตองบการเงิน
8.2 เงินฝากสหกรณ ตามจํานวนเงินที่เจาของบัญชีเงินฝากดังกลาวมีการทําสัญญาตกลงผูกพัน
ค้ําประกันหนี้ของลูกหนี้และใหสิทธิแกสหกรณสามารถหักเงินฝากของตนเพื่อชําระหนี้ได
8.3 หลักทรัพยรัฐบาลและหลักทรัพยที่รัฐบาลหรือกระทรวงการคลังค้ําประกันตนเงินเต็มจํานวน
8.4 ที่ดินวางเปลาหรือที่ดินพรอมอาคาร/สิ่งปลูกสรางที่ประเมินโดยทางราชการเต็มจํานวน
8.5 ที่ดินวางเปลาหรือที่ดินพรอมอาคาร/สิ่งปลูกสรางที่ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติ
และประสบการณทางวิชาชีพตามหลักเกณฑที่กําหนดจากสมาคมวิชาชีพและ/หรือหนวยงานรัฐที่กํากับดูแล
ผูประเมิน รอยละ 50 ของราคาประเมิน

สวนที่ 2
สินทรัพยอื่นและการกันเงินสํารอง
ขอ 9 เงินฝากสหกรณอื่น หากสหกรณผูฝากประสงคจะถอนคืนแตสหกรณผูรับฝากไมสามารถจายคืน
เงิ น ฝากได ใ ห ส หกรณ ผู ฝ ากรั บ รู ค า เสี ย หายจากเงิ น ฝากสหกรณ อื่ น สงสั ย จะสู ญ และกั น เงิ น สํ า รองเป น
คาเผื่อเงินฝากสหกรณอื่นสงสัยจะสูญเต็ม
ขอ 10 ที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย
กรณีสหกรณมีที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย หลังจากวันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช หากสหกรณ
ถือครองที่ดินแทนการชําระหนี้เกินกวา 5 ปทางบัญชีนับจากปที่ไดรับ ใหทยอยกันเงินสํารองเปนคาเผื่อที่ดินแทน
การชําระหนี้รอขายสงสัยจะสูญ รอยละ 10 ตอป เปนเวลา 5 ป
บทเฉพาะกาล
ขอ 11 สหกรณที่ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไมเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ใหสหกรณทยอยตั้งคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญเปนไปตามเกณฑที่กําหนดในระเบียบนี้ใหเสร็จสิ้นภายใน 3 ป

ใหไว ณ วันที่ .. เดือน .......... พ.ศ. ....

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

(ราง) กฎกระทรวง
การจัดทําบัญชี การจัดทําและการเปดเผยงบการเงิน
อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 89 วรรคหนึ่ง มาตรา 89/2 (11) และมาตรา 105 วรรคสาม
แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้
“สหกรณ” หมายความวา สหกรณประเภทสหกรณออมทรัพย สหกรณประเภทเครดิตยูเนี่ยน
ชุมนุมสหกรณประเภทออมทรัพย และชุมนุมสหกรณประเภทเครดิตยูเนี่ยน
ขอ 2 การจัดทําบัญชี การจัดทําและการเปดเผยงบการเงิน ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําบัญชี งบการเงิน และการเปดเผยขอมูล ใหเปนไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
วาดวยการบัญชีของสหกรณ
ขอ 3 ใหสหกรณเปดเผยงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิ่มเติม นอกเหนือจาก
ที่กําหนดใน ขอ 2 ดังตอไปนี้
- เงินรอตรวจสอบ
- การจายเงินที่ไมมีเอกสารหลักฐาน
- เงินฝากสหกรณอื่นที่ถอนไมได
- การลงทุนที่ปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมาย
- การจายเงินกูไมเปนไปตามระเบียบของสหกรณ
- ที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย
- การซื้อทรัพยสินที่มีมูลคาสูงโดยไมผานมติที่ประชุมใหญ
- การจายเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนลวงหนา
- การจัดสรรทุนสะสมเพื่อชดเชยหนี้และเงินฝากที่ไมสามารถเรียกคืนได
- การคํานวณมูลคาหุนกรณีสหกรณมีผลขาดทุนสะสม
- การจายคืนคาหุนเกินกวามูลคาหุน
ทั้งนี้ใหสหกรณเปดเผยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดรายการ ชวงเวลาที่เกิดรายการ
จํานวนเงิน ผูเกี่ยวของ ผูรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหาย ฯลฯ
ขอ 4 ขอกําหนดอื่นใดที่อาจมีเพิ่มเติมใหเปนไปตามประกาศกระทรวงกําหนด
ใหไว ณ วันที่ .. เดือน .......... พ.ศ. ....

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

(ราง) กฎกระทรวง
การจัดเก็บและรายงานขอมูลของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
พ.ศ. 2562
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง มาตรา 89/2 (12) และมาตรา 105 แหง
พระราชบัญญั ติสหกรณ พ.ศ. 2542 ซึ่ งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้
“สหกรณ” หมายความวา สหกรณป ระเภทสหกรณออมทรั พย และสหกรณเ ครดิตยู เนี่ ยน 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) รายงานอื่นตามที่นายทะเบียนสหกรณประกาศกําหนด
ขอ 3 ใหสหกรณรายงานขอมูลตามรายการในขอ 2 ตามวิธีการหลักเกณฑและเงื่อนไขที่นายทะเบียน
สหกรณประกาศกําหนด
ขอ 4 บรรดาระเบียบและคําสั่งที่ใชบังคับอยูกอนกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหยังคงบังคับใช
ตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงนี้จนกวาจะมีประกาศนายทะเบียนสหกรณตามกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
ใหไว ณ วันที่... เดือน .......... พ.ศ. ....
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

วันที่ 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 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 การจายเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวของสหกรณประเภทสหกรณออมทรัพย สหกรณ
ประเภทสหกรณเครดิตยูเนี่ยน ชุมนุมสหกรณออมทรัพย และชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน ใหจายไดไมเกิน
อัตรารอยละ 8 ตอป
ขอ 2 กฎกระทรวงฉบับนี้ใหใชบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 30
กันยายน พ.ศ. 2562 เปนตนไป
ใหไว ณ วันที่ .........................................
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

