กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ในฐานะหน่วยงานของ
รัฐที่มีภารกิจหลักในการแนะนำ ส่งเสริม และกำกับดูแลสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 10 กุมภาพั นธ์ พ.ศ. 2564 และมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกัน
จึงได้จัดทำคู่มือปฏิบัติตามกฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ใช้ในการแนะนำส่งเสริมได้ถูกต้องเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และให้สหกรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สิงหาคม 2564




หมวด 1 การกำหนดขนาดของสหกรณ์


ข้อ 2 (1)




(2)

ข้อ 3 (1)





(2)



(3)

ข้อ 4
ชุมนุมไม่มีการลดขนาด

หมวด 2 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้จัดการ


ข้อ 5
⚫


ข้อ 6
⚫



ข้อ 7
ข้อ 1

(ถ้าเข้าเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎกระทรวง)

ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
ข้อ 13
ข้อ 14
ข้อ 15
ข้อ 16
ข้อ 17
ข้อ 18
ข้อ 19
ข้อ 20
ข้อ 21
ข้อ 22
ข้อ 23
ข้อ 24
ข้อ 25

(ถ้าเข้าเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎกระทรวง)

(ถ้าเข้าเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎกระทรวง)




⚫

⚫

⚫
หมวด 3 การดำรงเงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ์




หมวด 4 การกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาลของสหกรณ์


ทุกเดือน
ทุกหกเดือน














หมวด 5 การบัญชีและการรายงานข้อมูล




เป็นไปตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์








ทุกเดือน










บทเฉพาะกาล
ข้อ 26
ข้อ 27
ข้อ 28
ข้อ 29
ข้อ 30
ข้อ 31















 หมายถึง ต้องปฏิบัติ
⚫ หมายถึง ไม่บังคับ
 หมายถึง ไม่ต้องปฏิบัติ / ไม่เกี่ยวข้อง








เพื่อให้สามารถกำหนดการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ได้อย่างเหมาะสมตามขนาดของสหกรณ์

ข้อ 2 สหกรณ์แบ่งเป็นสองขนาด ดังต่อไปนี้
(1) สหกรณ์ขนาดใหญ่ ได้แก่ สหกรณ์ซึ่งมีขนาดสินทรัพย์ตั้งแต่ห้าพันล้านบาทขึ้นไป และชุมนุม
สหกรณ์

(2) สหกรณ์ขนาดเล็ก ได้แก่ สหกรณ์ซึ่งมีขนาดสินทรัพย์น้อยกว่าห้าพันล้านบาท
ขนาดของสินทรัพย์ของสหกรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาจากข้อมูลงบการเงินของสหกรณ์
ในปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว

บทเฉพาะกาล
ข้อ 26 ให้นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศรายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่ตามข้อ 2 (1) ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

สหกรณ์พิจารณางบการเงินประจำปีในปีปัจจุบันที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วและผ่านการอนุมัติจาก
ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ โดยจะต้องเป็นงบการเงินที่สหกรณ์จัดส่งให้ตามมาตรา 67 โดยการพิจารณาจาก
“งบแสดงฐานะการเงิน” รายการ “รวมสินทรัพย์” หากรวมสินทรัพย์แล้ว มีจำนวนตั้งแต่ 5,000 ล้านบาท
ขึ้นไป สหกรณ์นั้นจะเข้าข่ายเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่
สามารถตรวจสอบรายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่ได้จากประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ในเว็บไซต์ กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งนี้ สสจ. และ สสพ. 1 – 2 พร้อมนำประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ลงในเว็บไซต์ สำนักงาน
สหกรณ์จังหวัด และต้องปิดประกาศที่สำนักงานจังหวัดด้วย
สหกรณ์จะเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ออกประกาศรายชื่อฯ แล้ว และให้
สหกรณ์ขนาดใหญ่ตามประกาศถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามกฎกระทรวง ให้สหกรณ์ขนาดใหญ่ ลง
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ไว้ในเว็ บไซต์ของสหกรณ์ และปิดประกาศรายชื่อไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงาน
ใหญ่และสำนักงานสาขาของสหกรณ์นั้นทุกแห่งหรือประกาศผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 3 เพื่อประโยชน์ในการกำหนดขนาดของสหกรณ์ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่มีการจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์ ให้นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศรายชื่อชุมนุ ม
สหกรณ์ดังกล่าวเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับจดทะเบียน
(2) ในกรณีสหกรณ์ขนาดเล็กแห่งใดมีขนาดสิน ทรัพ ย์ที่มีลักษณะเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่
ให้นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศรายชื่อสหกรณ์ดังกล่าวเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับสำเนารายงานประจำปีและงบการเงิน
ข้อ 4 การประกาศรายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่และการประกาศถอนชื่อออกจากการเป็นสหกรณ์
ขนาดใหญ่ตามข้อ 3 ให้ดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการหรือ
มี เ หตุ ผ ลอื ่ น ทำให้ ไ ม่ สามารถดำเนิน การโดยวิ ธ ี การทางอิ เ ล็ก ทรอนิก ส์ไ ด้ ให้ ป ระกาศรายชื่อไว้
ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของสหกรณ์นั้นทุกแห่ง

การประกาศรายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่เพิ่มเติม นายทะเบียนสหกรณ์ จะออกประกาศรายชื่อสหกรณ์
ขนาดใหญ่เพิ่มเติมใน 2 กรณี คือ
เมื่อนายทะเบีย นสหกรณ์ ได้ร ั บ แจ้ง การรับ จดทะเบียนชุมนุม สหกรณ์จากสหกรณ์จั งหวัด และ
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 – 2 นายทะเบียนสหกรณ์จะออกประกาศ
รายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่เพิ่มเติมภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์นั้น
เมื่อนายทะเบีย นสหกรณ์ ได้ร ั บ งบการเงินจากสหกรณ์ตามมาตรา 67 และพบว่าสหกรณ์ม ี ก าร
เปลี่ยนแปลงทรัพย์สินไปเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ นายทะเบียนสหกรณ์จะออกประกาศรายชื่อสหกรณ์ขนาด
ใหญ่ เ พิ ่ ม เติ ม ภายใน 30 วั น นั บ แต่ ว ั น ที ่ ส หกรณ์ จ ั ง หวั ด และผู ้ อ ำนวยการสำนั ก งานส่ ง เสริ ม สหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 – 2 ได้รับงบการเงิน
สหกรณ์อาจติดประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่ ไว้ ณ สำนักงานใหญ่
และสำนักงานสาขาของสหกรณ์ทุกแห่งหรือประกาศผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อสหกรณ์จังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 – 2 ได้รับจด
ทะเบีย นชุมนุมสหกรณ์ห รือได้ร ับ งบการเงินประจำปีจากสหกรณ์ ให้ส หกรณ์จังหวัด และผู้อำนวยการ

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 – 2 แจ้งนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน 7 วัน นับจากวันที่
ได้รับงบการเงิน

ตัวอย่าง งบการเงินของสหกรณ์ที่เข้าข่ายเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่
สหกรณ์ออมทรัพย์ 5 พันล้าน จำกัด
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณ์อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
ลูกหนี้ระยะสั้น - สุทธิ
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

2
3
4
5
6

ปี2560
บาท
162,368,278.57
100,002.70
558,488,817.46
2,933,609.68
1,311,239.73
396,892.30
725,598,840.44

ปี2559
บาท
157,742,175.07
20,097,789.20
524,818,119.92
2,426,990.77
1,126,483.12
485,553.28
706,697,111.36

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
7
1,732,510.00
1,731,510.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
4
4,682,415,303.51 4,499,326,127.59
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
8
441,015.55
503,615.12
สิทธิประโยชน์ในการใช้อาคารรอตัดจ่าย
9
7,230,988.00
7,903,766.64
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
10
19,966.20
40,342.81
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
11
81,550.00
81,550.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
4,691,921,333.26 4,509,586,912.16
รวมสินทรัพย์
ต้องเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่→5,417,520,173.70 5,216,284,023.52
ที่มีสหกรณ์ที่เข้าข่ายดังกล่าวอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้ทำบันทึกข้อความเพื่อ
แจ้งนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน 7 วัน นับจากได้รายงานประจำปี และงบการเงินประจำปีที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
แล้วและผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ (ตามมาตรา 67)

จะดำเนินการออกประกาศรายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่
กรณีสหกรณ์ - หลังจากมีการออกประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่
ครั้งแรกไปแล้ว หากมีสหกรณ์ขนาดเล็กแห่งใดเข้าข่ายสหกรณ์ขนาดใหญ่ นายทะเบียนสหกรณ์จะประกาศ
รายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่ภายใน 30 วัน นับจากสหกรณ์จังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และ พื้นที่ 2 ได้ร ับรายงานประจำปีและงบการเงินประจำปีที่ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้วและผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ (ตามมาตรา 67)
กรณีชุมนุมสหกรณ์ - นายทะเบียนสหกรณ์จะประกาศรายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่จดทะเบียน

ข้อ 3 เพื่อประโยชน์ในการกำหนดขนาดของสหกรณ์ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
(3) ในกรณีสหกรณ์ขนาดใหญ่แห่งใดมีขนาดสินทรัพย์ลดลงต่ำกว่าขนาดที่กำหนดให้เป็น
สหกรณ์ขนาดใหญ่เป็นเวลาสามปีติดต่อกัน และสหกรณ์นั้นยื่นคำร้องโดยแสดงเหตุผลและความจำเป็น
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอยกเลิกการเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ ให้นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศถอน
ชื่อสหกรณ์ดังกล่าวจากการเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่เมื่อพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับเหตุผลและความ
จำเป็น ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่ที่นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับคำร้อง
1. การพิจารณาสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีสินทรัพย์ลดต่ำกว่าขนาดที่กำหนดให้เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่เป็น
เวลา 3 ปี ติดต่อกัน สามารถยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอยกเลิกเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่
ตัวอย่าง การพิจารณาการลดขนาดของสหกรณ์ขนาดใหญ่
ตัวอย่างที่ 1 สามารถยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอยกเลิกเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่
งบการเงินประจำปี 2566 สินทรัพย์ เท่ากับ 4,999 ล้านบาท
ลดลงต่ำกว่า
งบการเงินประจำปี 2565 สินทรัพย์ เท่ากับ 4,888 ล้านบาท
5,000 ล้านบาท
3 ปีติดต่อกัน
งบการเงินประจำปี 2564 สินทรัพย์ เท่ากับ 4,777 ล้านบาท
งบการเงินประจำปี 2563 สินทรัพย์ เท่ากับ 5,000 ล้านบาท
ตัวอย่างที่ 2 สามารถยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอยกเลิกเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่
งบการเงินประจำปี 2566 สินทรัพย์ เท่ากับ 4,777 ล้านบาท
ลดลงต่ำกว่า
5,000 ล้านบาท
งบการเงินประจำปี 2565 สินทรัพย์ เท่ากับ 4,888 ล้านบาท
3 ปีติดต่อกัน
งบการเงินประจำปี 2564 สินทรัพย์ เท่ากับ 4,999 ล้านบาท
งบการเงินประจำปี 2563 สินทรัพย์ เท่ากับ 5,000 ล้านบาท
ตัวอย่างที่ 3 สามารถยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอยกเลิกเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่
งบการเงินประจำปี 2566 สินทรัพย์ เท่ากับ 4,777 ล้านบาท
ลดลงต่ำกว่า
งบการเงินประจำปี 2565 สินทรัพย์ เท่ากับ 4,999 ล้านบาท
5,000 ล้านบาท
3 ปีติดต่อกัน
งบการเงินประจำปี 2564 สินทรัพย์ เท่ากับ 4,888 ล้านบาท
งบการเงินประจำปี 2563 สินทรัพย์ เท่ากับ 5,000 ล้านบาท
ตัวอย่างที่ 4 ไม่เข้าข่ายยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอยกเลิกเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่
งบการเงินประจำปี 2566 สินทรัพย์ เท่ากับ 4,999 ล้านบาท
ลดลงต่ำกว่า
5,000 ล้านบาท
งบการเงินประจำปี 2565 สินทรัพย์ เท่ากับ 5,000 ล้านบาท
ไม่ถึง 3 ปีติดต่อกัน
งบการเงินประจำปี 2564 สินทรัพย์ เท่ากับ 5,000 ล้านบาท
งบการเงินประจำปี 2563 สินทรัพย์ เท่ากับ 5,000 ล้านบาท

ตัวอย่างที่ 5 ไม่เข้าข่ายยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอยกเลิกเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่
งบการเงินประจำปี 2566 สินทรัพย์ เท่ากับ 4,999 ล้านบาท
ลดลงต่ำกว่า
5,000 ล้านบาท
งบการเงินประจำปี 2565 สินทรัพย์ เท่ากับ 4,300 ล้านบาท
ไม่ถึง 3 ปีติดต่อกัน
งบการเงินประจำปี 2564 สินทรัพย์ เท่ากับ 5,000 ล้านบาท
งบการเงินประจำปี 2563 สินทรัพย์ เท่ากับ 5,000 ล้านบาท
ตัวอย่างที่ 6 ไม่เข้าข่ายยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอยกเลิกเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่
งบการเงินประจำปี 2566 สินทรัพย์ เท่ากับ 4,999 ล้านบาท
ลดลงต่ำกว่า
5,000 ล้านบาท
งบการเงินประจำปี 2565 สินทรัพย์ เท่ากับ 5,000 ล้านบาท
ไม่
ถึง 3 ปีติดต่อกัน
งบการเงินประจำปี 2564 สินทรัพย์ เท่ากับ 4,000 ล้านบาท
งบการเงินประจำปี 2563 สินทรัพย์ เท่ากับ 5,000 ล้านบาท
ตัวอย่างที่ 7 ไม่เข้าข่ายยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอยกเลิกเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่
งบการเงินประจำปี 2566 สินทรัพย์ เท่ากับ 5,000 ล้านบาท
ลดลงต่ำกว่า
5,000 ล้านบาท
งบการเงินประจำปี 2565 สินทรัพย์ เท่ากับ 5,000 ล้านบาท
ไม่
ถึง 3 ปีติดต่อกัน
งบการเงินประจำปี 2564 สินทรัพย์ เท่ากับ 4,000 ล้านบาท
งบการเงินประจำปี 2563 สินทรัพย์ เท่ากับ 5,000 ล้านบาท
ตัวอย่างที่ 8 ไม่เข้าข่ายยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอยกเลิกเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่
งบการเงินประจำปี 2566 สินทรัพย์ เท่ากับ 5,000 ล้านบาท
ลดลงต่ำกว่า
5,000 ล้านบาท
งบการเงินประจำปี 2565 สินทรัพย์ เท่ากับ 4,999 ล้านบาท
ไม่ถึง 3 ปีติดต่อกัน
งบการเงินประจำปี 2564 สินทรัพย์ เท่ากับ 4,000 ล้านบาท
งบการเงินประจำปี 2563 สินทรัพย์ เท่ากับ 5,000 ล้านบาท
2. ในกรณีที่สหกรณ์ขนาดใหญ่แห่งใดมีขนาดสินทรัพย์ลดลงต่ำกว่าขนาดที่กำหนดให้เป็นสหกรณ์
ขนาดใหญ่เป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน สหกรณ์อาจยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอยกเลิกเป็นสหกรณ์
ขนาดใหญ่พร้อมเหตุผลและความจำเป็น ที่มิอาจเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ได้ โดยให้สหกรณ์ยื่นคำร้องที่
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหรือสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครที่สำนักงานใหญ่ของสหกรณ์นั้นตั้งอยู่
และให้สหกรณ์จังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และ พื้นที่ 2
พิจารณาความถูกต้องและเหตุผลประกอบ และส่งสำเนาคำร้องให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ต้นฉบับคำร้องเก็บไว้ที่
สำนักงานสหกรณ์ของจังหวัดนั้น) โดยให้ทำหนังสือประทับตราเพื่อส่งสำเนาคำร้องให้กรมส่งเสริมสหกรณ์
หากนายทะเบียนเห็นด้วยกับเหตุผลและความจำเป็น ให้กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ดำเนินการ
ประกาศถอนชื่อออกจากการเป็นสหกรณ์ ขนาดใหญ่ โดยสหกรณ์จังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม
สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 – 2 (รองนายทะเบียนสหกรณ์) ต้องทำหนังสือประทับตราส่งให้กรมส่งเสริม
สหกรณ์ภายใน 7 วัน นับจากได้รับคำร้อง

ตัวอย่าง คำร้องขอยกเลิกการเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่

คำร้องขอยกเลิกการเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่
เขียนที่ ...............................................................
วันที่ ...................................................................
เรียน นายทะเบียนสหกรณ์
ด้วยสหกรณ์.................................................................................................................จำ กัด
รหัสสหกรณ์ (13 หลัก) ....................................................... สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่..............หมู่ที่................
ถนน....................................ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต............................ ................
จังหวัด.............................................................................................................................................................
อาศัยอำนาจตามความในกฎกระทรวง เรื่อง การดำเนินงานและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2563 ข้อ 3 (3) ในกรณีที่สหกรณ์ขนาดใหญ่แห่งใดมีขนาดสินทรัพย์ลดลงต่ำกว่าขนาด
ที ่ ก ำหนดให้ เ ป็ น สหกรณ์ ข นาดใหญ่ เ ป็ น เวลาสามปี ต ิ ด ต่ อ กั น สามารถยื ่ น คำร้ อ งโดยแสดงเหตุ ผ ล
และความจำเป็นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอยกเลิกการเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่
บัดนี้ สหกรณ์.......................................................................จำกัด ได้มีขนาดสินทรัพย์ลดลง
ต่ำกว่าขนาดที่กำหนดให้เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่เป็นเวลาสามปีติดต่อกัน ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบขอ
ลดขนาด และมีเหตุผลและความจำเป็นเพื่อขอยกเลิกการเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ ดังนี้ …..…………………………
.........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................จึงขอยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนสหกรณ์
เพื่อโปรดพิจารณาถอนชื่อสหกรณ์........................................................จำกัด จากการเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(......................................................)
ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ .............................................................. จำกัด

1. เพื่อกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งกำหนดให้มีการจัดทำนโยบายและแผนงานที่สำคัญเสนอที่ประชุมใหญ่
พิจ ารณาอนุมัติ การจัดทำบทบัญญัติเกี่ยวกับจริยธรรมเพื่อใช้กับบุคลากรของสหกรณ์ และกา รแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อสหกรณ์เป็นการเฉพาะ
2. กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นของกรรมการดำเนินการและผู้จัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมทั้งในด้านจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการและควบคุมการดำเนินงานของสหกรณ์

ข้อ 5 นอกจากอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 และมาตรา 51/1 ให้คณะกรรมการของสหกรณ์
ขนาดใหญ่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) กำหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของสหกรณ์เพื่อเสนอที่
ประชุมใหญ่พิจ ารณาอนุมัต ิ รวมทั้งกำกับดูแ ลให้ฝ่า ยจัดการดำเนินการให้เ ป็น ไปตามนโยบาย
ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(2) จัดให้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ
ที่ปรึกษาของสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของสหกรณ์
(3) จัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ โดยอย่าง
น้อยจะต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านสินเชื่อ การลงทุน สภาพคล่อง และปฏิบัติการ รวมทั้งจัดให้
มีการทบทวนนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ย งอย่า งสม่ำ เสมอ พร้อมทั้งรายงานผล
การดำเนินการดังกล่าวให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ
(4) กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการให้จัดการงานของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนิน
กิจการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
(5) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ
(6) กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการรายงานเรื่องที่สำคัญของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการอย่างรวดเร็ว
และมีกระบวนการนำเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติ
ตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์
(7) กำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืมจากสหกรณ์อื่น และ
สถาบันการเงิน และการค้ำประกันเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์พิจารณาอนุมัติ
(8) พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ตามความจำเป็น
(9) กำกับดูแลสหกรณ์ให้มีการจัดทำและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดง
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่แท้จริงของสหกรณ์ โดยต้องเปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบและ
สามารถตรวจสอบได้

(10) กำกับดูแลสหกรณ์ให้มีการจัดส่งข้อมูลและรายงานต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด
(11) ปฏิบัติตามและกำกับดูแลสหกรณ์ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์แ ละกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง
การจั ด ส่ ง ข้ อ มู ล และรายงานตาม (10) นายทะเบี ย นสหกรณ์ จ ะกำหนดให้ ด ำเนิ น การ
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

(1) นโยบาย ทิ ศ ทาง และเป้ า หมายเชิ ง กลยุ ท ธ์ ใ น
✓
(เสนอที่ประชุมใหญ่ทุกปี
ภาพรวมของสหกรณ์
ให้ ฝ ่ า ยจั ด การดำเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามนโยบาย เป็นวาระเพื่อพิจารณา)
ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(2) ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของกรรมการ ผู้จัดการ
✓
ผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์ และ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
(3) นโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ
ของสหกรณ์
การทบทวนนโยบายและกระบวนการบริหารความ
✓
(เสนอที่ประชุมใหญ่ทุกปี
เสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
เป็นวาระเพื่อทราบ)
(4) ให้ ฝ ่ า ยจั ด การให้ จ ั ด การงานของสหกรณ์ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและดำเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(5) ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการที่
✓
มีประสิทธิภาพ
(6) ให้ฝ่ายจัดการรายงานเรื่องที่สำคัญของสหกรณ์ต่อ
คณะกรรมการอย่ า งรวดเร็ ว และมี ก ระบวนการ
นำเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนเพื่อให้
คณะกรรมการสามารถปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ได้
อย่างสมบูรณ์
(7) นโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืม
✓
จากสหกรณ์อื่น และสถาบันการเงิน และการค้ำประกัน (เสนอที่ประชุมใหญ่ทุกปี
เป็นวาระเพื่อพิจารณา)

✓

✓

✓

✓

(8) พิ จ ารณาแต่ ง ตั ้ ง และกำหนดอำนาจหน้ า ที ่ ข อง
คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ตามความจำเป็น
(9) ให้ ส หกรณ์ ม ี ก ารจั ด ทำและเก็ บ รั ก ษาบั ญ ชี แ ละ
เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการ
ดำเนินงานที่แท้จริงของสหกรณ์ โดยต้องเปิดเผยให้
สมาชิกได้รับทราบและสามารถตรวจสอบได้
(10) ให้สหกรณ์มีการจัดส่งข้อมูลและรายงานต่าง ๆ ตาม
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ภายในระยะเวลาที่กำหนด
(11) ให้สหกรณ์ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

✓
✓

✓
(รูปแบบและวิธีการ
ตามที่ นทส. กำหนด)
✓

ข้อ 6 ให้คณะกรรมการของสหกรณ์ขนาดใหญ่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่แ ละ
รับผิดชอบการดำเนินการเฉพาะด้าน ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมี
องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดในข้อบังคับของสหกรณ์นั้น
ต้ อ งกำหนดให้ ม ี ค ณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี ่ ย ง อย่ า งน้ อ ยต้ อ งมี
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยจะต้องกำหนดองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงตามข้อบังคับของสหกรณ์
สหกรณ์ต้องกำหนดองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ใน
ข้ อ บั ง คั บ ของสหกรณ์ ให้ ส หกรณ์ แ ก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม ข้ อ บั ง คั บ โดยผ่ า นมติ ข องที ่ ป ระชุ ม ใหญ่ แ ละนำไป
จดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ได้
จดทะเบียนแล้วให้มีผลบังคับใช้ได้ ในกรณีที่สหกรณ์ได้ประชุมใหญ่ไปแล้ว สหกรณ์อาจแก้ไขเพิ่มเติมโดยผ่าน
มติที่ประชุมใหญ่วิสามัญได้ หรือถือใช้ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่
สามัญครั้งถัดไป (ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและคณะอนุกรรมการการลงทุน พ.ศ. 2564)
มีขนาดสินทรัพย์ถึง 5,000 ล้านบาทแล้วแต่นายทะเบียนสหกรณ์ยังไม่ได้
ประกาศรายชื่อเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ ให้สหกรณ์แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับโดยผ่านมติของที่ประชุมใหญ่ ในคราว
เดียวกันกับการพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีที่สินทรัพย์ถึง 5,000 ล้านบาทนั้น

ข้อ 7 สหกรณ์ที่มีสัดส่วนการลงทุนมากกว่าร้อยละยี่สิบของทุนเรือนหุ้นและทุนสำรอง หรือ
เงินลงทุนมากกว่าหนึ่งพันล้านบาท ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุน เพื่อจัดทำ
นโยบาย และแผนการลงทุนเสนอต่อคณะกรรมการและที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งดูแลและ
จัดการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการลงทุนดังกล่าว
ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนตามวรรคหนึ่ง มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้
ในข้อบังคับของสหกรณ์นั้น

ต้องจัดให้มีคณะอนุกรรมการการลงทุน โดยจะต้องกำหนดองค์ประกอบ
และอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการการลงทุนตามข้อบังคับของสหกรณ์
การพิจารณาสหกรณ์เข้าข่ายที่จะต้องมีคณะอนุกรรมการการลงทุน หรือไม่
ขั้นตอนที่ 1 แนะนำให้สหกรณ์จัดทำงบทดลองของเดือนปัจจุบัน
ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาจากงบทดลอง รายการยอดคงเหลือของ เงินฝากสหกรณ์อื่น เงินฝาก
ชุมนุมสหกรณ์ เงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุน การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และรายการเทียบเท่าเงินลงทุน
ขั้นตอนที่ 3 วิธีคำนวณสัดส่วนการลงทุน
การลงทุนตามมาตรา 62 (3) – (7) × 100 ≥ 20%
ทุนเรือนหุ้น + ทุนสำรอง
หรือ
การลงทุนตามมาตรา 62 (3) – (7) ≥ 1,000 ล้านบาท
ขั้นตอนที่ 4 หากยอดการฝากและการลงทุนของสหกรณ์มีสัดส่วนเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลง จากขั้นตอนที่ 3 ก็ให้สหกรณ์ยังคงมีคณะอนุกรรมการการลงทุนต่อไปได้
สหกรณ์ต้องกำหนดองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการการลงทุนไว้ในข้อบังคับของ
สหกรณ์ ให้สหกรณ์แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับโดยผ่านมติของที่ประชุมใหญ่และนำไป
จดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ได้
จดทะเบียนแล้วให้มีผลบังคับใช้ได้ ในกรณีที่สหกรณ์ได้ประชุมใหญ่ไปแล้ว สหกรณ์อาจแก้ไขเพิ่มเติมโดยผ่าน
มติที่ประชุมใหญ่วิสามัญได้ หรือถือใช้ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่
สามัญครั้งถัดไป (ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและคณะอนุกรรมการการลงทุน พ.ศ. 2564)

ข้อ 8 สหกรณ์ต้องมีกรรมการซึ่งเป็นผู้มีคุณ วุฒิด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ
เศรษฐศาสตร์ หรือผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรในด้านดังกล่าวหรือด้านอื่นตามที่คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด
สหกรณ์ ข นาดเล็ ก ต้ อ งมี ก รรมการซึ ่ ง เป็ น ผู ้ ม ี ค ุ ณ วุ ฒ ิ ห รื อ ผ่ า นการฝึ ก อบรมหลั กสู ต ร
ตามวรรคหนึ ่ง อย่ า งน้ อ ยหนึ ่ ง คน และสหกรณ์ ข นาดใหญ่ ต้ อ งมี ก รรมการซึ่ ง เป็ น ผู ้ม ี ค ุ ณ วุ ฒ ิ หรื อ
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยสามคน

บทเฉพาะกาล
ข้อ 28 ให้สหกรณ์ดำเนินการให้มีกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 8 ภายในหก
เดือนนับแต่วันที่สหกรณ์นั้นมีกรรมการชุดใหม่ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ ดังนี้
1. กรรมการของสหกรณ์ขนาดใหญ่ จะต้องมีระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับ ประกาศนียบัตรวิช าชี พ
(ปวช.) ขึ้นไป หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ หรือ
เศรษฐศาสตร์
1.1 สหกรณ์ขนาดใหญ่ กรรมการจะต้องมีคุณสมบัติด้านคุณวุฒิตามข้อ 1 อย่างน้อยจำนวน 3 คน
1.2 สหกรณ์ขนาดเล็ก กรรมการจะต้องมีคุณสมบัติด้านคุณวุฒิตามข้อ 1 อย่างน้อยจำนวน 1 คน
2. กรรมการที่ไม่คุณวุฒิตามข้อ 1 จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรตามที่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติกำหนด ประกอบด้วยหลักสูตรสำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่ และหลักสูตรสำหรับสหกรณ์ขนาด
เล็ก หากกรรมการใดผ่านการอบรมหลักสูตรสำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่แล้วสามารถบริหารสหกรณ์ได้ทุกขนาด
ส่วนกรรมการใดที่ผ่านการอบรมหลักสูตรสำหรับสหกรณ์ขนาดเล็ก หากจะไปบริหารสหกรณ์ขนาดใหญ่ ต้อง
อบรมหลักสูตรสำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่เพิ่มเติม
สหกรณ์จะต้องดำเนินการให้มีกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่
สหกรณ์น ั้น มี ค ณะกรรมการชุด ใหม่ ทั้งนี้ เมื่อ กฎกระทรวงมีผ ลบั ง คั บใช้ค รบ 2 ปี สหกรณ์ต้องจั ด ให้ มี
คณะกรรมการผู้มีคุณวุฒิหรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรตามที่กำหนด

ตัวอย่าง ข้อหารือการปฏิบัติตามกฎกระทรวงด้านคุณสมบัติของกรรมการสหกรณ์ตามข้อ 8 และ 28
กรณีที่ 1 การดำเนินการก่อนกฎกระทรวงบังคับใช้ (ก่อนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564)
สหกรณ์ ก. จำกัด ประชุมใหญ่และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ ชุดที่ 15 เมื่อวันที่ 31 มกราคม
2564 และปรากฎว่าไม่มีคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติตามกฎกระทรวง ให้คณะกรรมการอย่างน้อย 1 คน
เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่ คพช. กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนหลังจากกฎกระทรวงนี้บังคับใช้
กรณีที่ 2 การดำเนินการระหว่างกฎกระทรวงบังคับใช้แต่ นทส. ยังไม่ได้ประกาศรายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่
(หลังวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564)
สหกรณ์ ข. จำกัด ประชุมใหญ่และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ ชุดที่ 25 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์
2564 และปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติตามกฎกระทรวง ให้คณะกรรมการอย่างน้อย 1 คน
เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่ คพช. กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนหลังจากที่ได้คณะกรรมการชุดนี้
กรณีที่ 3 การดำเนินการหลังการประกาศรายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่
สหกรณ์ ค. จำกัด เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ ประชุมใหญ่และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ ชุดที่ 35
หลังประกาศรายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่แล้วและปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติตามกฎกระทรวง
ให้คณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่ คพช. กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 6
เดือนหลังจากที่ได้คณะกรรมการชุดนี้
นับตั้งแต่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 สมาชิกผู้ประสงค์ จะเป็นกรรมการไม่จำเป็นต้องมีวุฒิหรือผ่าน
การอบรม เพียงแต่เมื่อได้กรรมการชุดใหม่แล้วจะต้องมีคุณวุฒิครบตาม ข้อ 8 วรรคสองกำหนด หาก
สหกรณ์ไม่มีกรรมการตามที่กำหนด ย่อมถือว่าเป็นข้อบกพร่อง ซึ่งนายทะเบียนจะต้องสั่งให้แก้ไข
ข้อบกพร่อง ตามมาตรา 89/3

ข้อ 9 นอกจากลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 52 แล้ว กรรมการและผู้จัดการของสหกรณ์
ขนาดใหญ่ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย
(1) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สั่งถอดถอน
จากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงิน
ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้นแต่จะพ้นระยะที่กำหนดห้ามดำรงตำแหน่งดังกล่าว
แล้ว หรือได้รับการยกเว้นจากหน่วยงานกำกับดูแล แล้วแต่กรณี
(2) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจการใด ๆ อันผิดกฎหมาย
ที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน
(3) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(4) เป็นกรรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์อื่น เว้นแต่เป็นกรรมการของชุมนุมสหกรณ์
ที่สหกรณ์นั้นเป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง
(5) เป็นกรรมการของสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี หรือเป็น
ผู้จัดการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการของสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี แล้วแต่กรณี
(6) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของบริษัท
ข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือวันที่ทำสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรือในขณะที่ดำรงตำแหน่งนั้น
(7) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกในระยะเวลาสองปีทางบัญชี
ก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือวันที่ทำสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรือในขณะที่ดำรง
ตำแหน่งนั้น
ข้อ 10 ให้ผู้ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ จัดการของ
สหกรณ์ขนาดใหญ่ดำเนินการจัดทำหนังสือพร้อมลงลายมือชื่อยื่นต่อสหกรณ์เพื่อรับรองตนเองว่าไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 52 และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามกฎกระทรวงนี้ และ
แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเลือกตั้งหรือได้รับแต่งตั้ง
ให้สหกรณ์ด ำเนิน การตรวจสอบคุณ สมบั ติแ ละลัก ษณะต้ องห้า ม และเอกสารหลัก ฐาน
ที่เกี่ยวข้องของบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการภายในเจ็ด
วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง หากเห็นว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วน ให้สหกรณ์แจ้งเป็นหนังสือให้บุคคลดังกล่าวส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งนั้น

ข้อ 11 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ซึ่งได้ร ับการเลือกตั้งเป็น กรรมการหรือได้รับการแต่งตั้ งเป็น
ผู้จัดการของสหกรณ์ขนาดใหญ่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเป็นกรรมการหรือผู้จัดการให้
คณะกรรมการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) แจ้งเหตุที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามให้กรรมการรายนั้นทราบ เพื่อหยุดปฏิบัติ
หน้าที่และพ้นจากตำแหน่งทันที
(2) มีหนังสือแจ้งเหตุในการเลิกจ้างผู้จัดการทันที

บทเฉพาะกาล
ข้อ 27 กรรมการหรือผู้จัด การของสหกรณ์ขนาดใหญ่ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวัน ที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 9 (4) หรือ (5) ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้จนกว่า
จะครบวาระหรือครบกำหนดตามสัญญาจ้าง

ดังนี้
1. หากผู้ใดเป็นกรรมการของสหกรณ์ ขนาดใหญ่แล้ว ไม่สามารถเป็นกรรมการของสหกรณ์อื่นได้อีก
ไม่ว่าขนาดใดหรือประเภทใดก็ตาม
2. หากผู้ใดเป็นกรรมการของสหกรณ์ขนาดเล็กแล้ว ไม่สามารถเป็นกรรมการของสหกรณ์ ขนาดใหญ่
ได้อีก
3. หากผู้ใดเป็นกรรมการของสหกรณ์ขนาดใหญ่แล้ว หากสหกรณ์นั้นเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์
มากกว่า 1 แห่ง กรรมการของสหกรณ์ขนาดใหญ่ สามารถเป็นกรรมการของชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นั้นเป็น
สมาชิกอยู่ได้เพียง 1 แห่ง
4. สำหรับการเป็นการเป็นกรรมการของสหกรณ์ขนาดใหญ่ ผู้ที่จะสมัครเป็นกรรมการต้องไม่เป็น
กรรมการของสหกรณ์อื่น
ผู้ที่จะเป็นกรรมการหรือ
เป็นผู้จัดการของสหกรณ์ของสหกรณ์ขนาดใหญ่ จะต้องพ้นจากตำแหน่งผู้จัดการหรือกรรมการของสหกรณ์ ไม่
ว่าขนาดใดหรือประเภทใดก็ตาม เกิน 1 ปี
ทั้งนี้ หากผู้ที่เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ขนาดใหญ่ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวัน ก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้จนกว่าจะครบวาระหรือครบกำหนดตามสัญญาจ้าง แต่หาก
เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ขนาดใหญ่ซึ่งดำรงตำแหน่ง หลังวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่ามี
ลักษณะต้องห้ามอื่นตามกฎกระทรวงนี้

สหกรณ์ มีกรรมการยังปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการอีกตำแหน่งด้วย
- กรณีที่กรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรือ ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็ นผู้จัดการเต็มเวลา หาก
กรรมการบุคคลนั้นดำรงตำแหน่งกรรมการจนครบวาระ สามารถได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือ จัดจ้างเป็น
ผู้จัดการได้โดยไม่ต้องเว้นว่างจากการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการ
- กรณีที่กรรมการได้ร ับค่า ตอบแทนรายเดือนหรือปฏิบัติหน้าที่เ ป็นผู้จัดการเต็มเวลา จะเข้า
องค์ป ระกอบตามลักษณะต้องห้ามอื่น ตามกฎกระทรวงข้อ 9 (5) หากกรรมการบุคคลนั้นดำรงตำแหน่ง
กรรมการจนครบวาระให้เว้นว่างจากการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการเป็นเวลา 1 ปี จึงจะสามารถ
ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือจัดจ้างเป็นผู้จัดการได้

การเข้าข่ายผิดนัดชำระ
เงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิต

หากมีการตรวจสอบข้อมูลเครดิตพบว่าผู้ที่ ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือวันที่ทำสัญญาจ้ างเป็น
ผู้จัดการหรือในขณะที่ดำรงตำแหน่งนั้น หากมีการผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน แม้ว่า
ปัจจุบันจะชำระหนี้ตามปกติ ถือว่ารายดังกล่าวมีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงนี้ ทั้งนี้ บริษัท ข้อมูลเครดิต
แห่งชาติ จำกัด หรือ NCB จะบันทึกข้อมูลเครดิตไว้เพียง 2 ปี

ต้องทำหนังสือรับรองตนเองว่าไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา 52 และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามกฎกระทรวงนี้ พร้อมแนบประวัติ
ข้อมูลเครดิต ยื่นแก่สหกรณ์ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับเลือกตั้งหรือได้รับการแต่งตั้ง (ตัวอย่าง หน้า 49
เรื่อง หนังสือรับรองตนเองของผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง/แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์/
กรรมการสหกรณ์/ผู้จัดการสหกรณ์)
สหกรณ์ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการและผู้จัดการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงข้อ 9 (7) และ
ดำเนินการตรวจสอบหนังสือรับรองตนเองและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับจากผู้ที่ ได้รับเลือกตั้งหรือ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้จัดการ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐาน และหากเอกสาร
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน สหกรณ์จะต้องดำเนินการโดยต้องแจ้งเป็นหนังสือให้บุคคลดังกล่าวส่งเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมภายใน 7 วัน นับแต่ผู้นั้นได้รับแจ้ง

กรรมการ/ผู้จัดการจัดส่งภายใน 7 วัน
นับแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง/แต่งตั้ง/ได้รับแจ้ง

สหกรณ์ตรวจสอบแล้วเสร็จภายใน 7 วัน
นับแต่วันที่ได้รับเอกสาร
เอกสารหลักฐาน
ถูกต้อง/ครบถ้วน

เอกสารหลักฐาน
ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน

ให้คณะกรรมการดำเนิน การ
ดังต่อไปนี้
1. จัดทำหนังสือแจ้งเหตุที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามให้กรรมการรายนั้นทราบ และให้หยุด
ปฏิบัติหน้าที่และพ้นจากตำแหน่งทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
2. จัดทำหนังสือแจ้งเหตุที่ขาดคุณสมบัติหรื อมีลักษณะต้องห้ามให้ผู้จัดการรายนั้นทราบ และให้เลิก
จ้างผู้จัดการรายนั้นทันที
ตัวอย่าง การพ้นจากตำแหน่ง
กรณีที่ 1 กรรมการ/ผู้จัดการที่ปฏิบัติหน้าที่ในสหกรณ์ ภายหลังมีผู้ร้องว่า กรรมการ/ผู้จัดการร่วมลงทุนใน
การประกอบธุรกิจที่ถูกดำเนินคดีฉ้อโกง/หลอกลวงประชาชน ให้ถือว่ากรรมการนั้นมีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎกระทรวงข้อ 9 (2)
กรณีที่ 2 กรรมการ/ผู้จัดการที่ปฏิบัติหน้าที่ในสหกรณ์ ภายหลังมีผู้ร้องว่า กรรมการ/ผู้จัดการเคยเป็นบุคคล
ล้มละลาย แม้ว่าจะมีการประกาศปลดจากการล้มละลายในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ถือว่ามีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎกระทรวงข้อ 9 (3)
กรณีที่ 3 ผู้จัดการสหกรณ์ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 20 ปี ภายหลังมีผู้ร้องว่า ผู้จัดการผิดนัดชำระหนี้สถาบัน
การเงินเกิน 90 วันติดต่อกัน ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ผู้จัดการสหกรณ์มีลักษณะต้องห้ามตามที่
ถูกร้องจริง ถือว่ามีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงข้อ 9 (6)

ตัวอย่าง ร่างประกาศสหกรณ์ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา
และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

- ตราสหกรณ์ ประกาศ
สหกรณ์...........................................................จำกัด
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการดำเนินการ ผูจ้ ัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
............................
ตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยการดำเนินงานและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต
ยู เ นี ่ ย น กำหนดให้ ส หกรณ์ ต ้ อ งจั ด ทำประมวลจริ ย ธรรม เพื ่ อ กำหนดมาตรฐานทางจริ ย ธรรม
ของคณะกรรมการดำเนิ น การสหกรณ์ ที ่ ป รึ ก ษาของสหกรณ์ ผู ้ จ ั ด การและฝ่า ยจั ด การของสหกรณ์
โดยมีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว สหกรณ์..................................จำกัด
จึงได้ออกประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของสหกรณ์ไว้ดังนี้
หมวด 1 บททั่วไป
ข้ อ 1 ประมวลนี ้ เ รี ย กว่ า “ประมวลสหกรณ์ ว่ า ด้ ว ย ประมวลจริ ย ธรรม จรรยาบรรณ
ของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ พ.ศ. ”
ข้อ 2 ประมวลนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประมวลนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์.............................................จำกัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
“ผู้จัดการ” หมายถึง บุคคลที่สหกรณ์จ้างทำงานในตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ หรือที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
ลักษณะเดียวกัน
“ที่ปรึกษาของสหกรณ์” หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งทำหน้าที่ในการให้ความเห็นหรือคำแนะนำ
แก่สหกรณ์โดยอาจมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้
“เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์” หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ตั้งแต่หัวหน้าฝ่าย/แผนก ทุกระดับลงมา และ
เจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้าง
หมวด 2 มาตรฐานทางจริยธรรม
ส่วนที่ 1 ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม
ข้อ 4 คณะกรรมการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทุกคนมีหน้าที่โดย
ยึดค่านิยมตามหลัก 9 ประการ ดังนี้

(1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(2) การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
(3) การยึดถือประโยชน์สหกรณ์เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน
(4) การยืนหยัดทำในสิ่งถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(5) การให้บริการแก่สมาชิกของสหกรณ์ด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(6) การให้ข้อมูลข่าวแก่สมาชิกของสหกรณ์อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณของสหกรณ์
ส่วนที่ 2 มาตรฐานจริยธรรมขององค์กร
ข้ อ 5 คณะกรรมการ ผู ้ จ ั ด การ ที ่ ป รึ ก ษาของสหกรณ์ แ ละเจ้ า หน้ า ที ่ ข องสหกรณ์ ท ุ ก คน
ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ข้อ 6 คณะกรรมการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทุกคนต้องเป็น
แบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้ และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายทุกประการ
ข้อ 7 คณะกรรมการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทุกคนต้องยึดมั่น
และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
หมวด 3 กลไกและระบบการบังคับใช้
ข้อ 8 คณะกรรมการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทุกคนต้องประพฤติ
ปฏิบัติและวางตนอยู่ในกรอบระเบียบว่าด้วยประมวล จริยธรรมของสหกรณ์ ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ทำหน้าที่กำกับดูแลการประพฤติปฏิบัติของผู้จัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์และเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมนี้
ข้อ 9 กรณีการร้องเรีย นหรือปรากฏเหตุว ่ามี กรรมการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์ แ ละ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ให้ยื่นเรื่องต่อประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์เพื่อพิจารณาดำเนินการ
เมื่อประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว จะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นชุดหนึ่งจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เพื่อดำเนินการ
สอบสวนจริยธรรมในเรื่องดังกล่าว โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ร้องเรียน
และไม่อยู่ในสังกัดฝ่ายหรือสายงานเดียวกันกับผู้ถูกร้องเรียน อีกทั้งต้องไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย
หรือถูกพิจารณาว่ากระทำผิดทางวินัย แม้ว่าจะไม่ต้องได้รับโทษทางวินัยก็ตาม
ข้อ 10 การดำเนินการสอบสวนให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
หากดำเนินการสอบสวนตามข้อ 10 เสร็จสิ้นลง ให้รายงานต่อประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์
หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืน ประมวลจริยธรรม ให้ยุติเรื่อง แต่หากปรากฏว่ามีมูล อั น ควร
ดำเนินการทางวินัย ให้พิจารณาดำเนินการทางวินัยผู้นั้น ตามข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ต่อไป

หมวด 4 ขั้นตอนการลงโทษ
ข้ อ 11 การประพฤติ ป ฏิ บ ั ติ ฝ ่ า ฝื นประมวลจริ ยธรรมนี้ ในกรณี ท ี ่ ม ิ ใ ช่ เ ป็ นความผิด ทางวินัย
หรือความผิดทางอาญา ให้ดำเนินการตามสมควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือดำเนินการที่ถูกต้อง
หรือตักเตือน หรือสั่งการให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี
ข้อ 12 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีเป็นความผิดทางวินัยหรือความผิด
ทางอาญา ให้ดำเนินการตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์กำหนด
ข้อ 13 กรณีเกิดปัญหาในการตีความหรือดำเนินการตามประมวลจริยธรรมนี้ ให้ประธานกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ตัวอย่าง ร่างประกาศสหกรณ์ เรื่อง จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

- ตราสหกรณ์ ประกาศ
สหกรณ์...........................................................จำกัด
เรื่อง จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
............................
เพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์ ซึงประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา
ของสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ได้ตระหนักรู้ว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ มีข้อควร
ปฏิบัติและไม่พึงปฏิบัติใดบ้างที่ต้องยึดถืออย่างเคร่งครัด เพื่อให้องค์กรที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ได้รับยกย่อง
ในเกียรติศักดิ์ศรี จึงกำหนดจรรยาบรรณบุคลากรของสหกรณ์ ไว้ดังนี้
หมวด 1
จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
(1) คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ต่อสหกรณ์และสมาชิก
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนักที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของสหกรณ์
และสมาชิกโดยรวม
แนวทางปฏิบัติ
ปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ ด ้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ ละเอี ย ดรอบคอบ อย่ า งเต็ ม ความสามารถตามหน้ า ที่
ความรับผิดชอบของตนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ และหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะก่อให้เกิด
ความเสี่ยงแก่สหกรณ์
2. ปฏิบัติหน้าที่โดยประยุกต์ความรู้และประสบการณ์การบริหารจัดการอย่างสุดความ สามารถ
ในทุกกรณี ด้วยความระมัดระวังและไตร่ตรอง ผ่านการพิจารณาอย่างรอบด้าน
แนวทางปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ ตามหลักวิชาชีพ ศึกษาหาความรู้ เพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว
ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
3. รักษาความลับของสหกรณ์โดยไม่แจ้งแก่บุคคลภายนอกด้วยวิธีการใด ๆ เว้นแต่ข้อมูลที่ต้อง
รายงานให้แก่หน่วยงานกำกับของรัฐที่มีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมาย
แนวทางปฏิบัติ
มีความระมัดระวัง และความรอบคอบในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของสหกรณ์ ไม่เปิดเผย
ข้อมูลความลับของสหกรณ์ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก เว้นแต่ข้อมูลที่ต้องรายงานให้แก่หน่วยงาน
กำกับของรัฐที่มีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมาย

4. จัดการดูแลมิให้สินทรัพย์ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ หรือ เทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ ของสหกรณ์เสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ
แนวทางปฏิบัติ
ไม่น ำทรัพย์ส ิ น ที ่เป็ น ของสหกรณ์ ไปใช้ใ นกิจการส่ว นตัว และช่ว ยกันรักษาและใช้ ทรั พ ย์ สิ น
ของสหกรณ์อย่างเกิดประโยชน์ส ูงสุด รวมถึงการนำทรัพย์ส ินที่ส หกรณ์ไม่ได้ใช้ประโยชน์ไปบริ จ าค
เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกโดยรวม
6. รายงานสถานภาพขององค์กรโดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
แนวทางปฏิบัติ
ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์แก่สมาชิกอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทั่วถึงเท่าเทียม และทันต่อเวลาตามกำหนด
7. มุ่งมั่นดำเนินงานสหกรณ์ให้มีความมั่นคง สามารถสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินงาน
ด้วยความรอบคอบและโปร่งใส เสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิก
แนวทางปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ไม่ประมาทเลินเล่อและกระทำการใดๆ โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญกำหนดมาตรการ แผนงาน และกรอบระยะเวลา ในการดำเนินการที่ชัดเจน
เป็ น ไปตามขั ้ น ตอนของกระบวนงาน พร้ อ มทั ้ ง ติ ด ตามการดำเนิ น งานอย่ า งใกล้ ช ิ ด ปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที่
ด้วยความขยัน อดทน อุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของสหกรณ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้สหกรณ์ยั่งยืนต่อไป
8. ไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อสหกรณ์
แนวทางปฏิบัติ
ทุ่มเทกำลังกายและกำลังความคิดในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมายของสหกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ ห้ามมิให้ทำธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับผลิตภัณฑ์
และการให้ บ ริ ก ารของสหกรณ์ ห้ า มทำกิ จ กรรมอื ่ น ใดที่ เ กี ่ย วข้ อ งกั บ ธุ รกิ จ ของสหกรณ์ ไม่ แ สวงหา
ผลประโยชน์จากการใช้ชื่อ สถานที่ยานพาหนะ ข้อมูลที่เป็นความลับ หรือทรัพย์สินอื่นใดของสหกรณ์
เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลในครอบครัว ทั้งนี้ ให้พึ่งระวังการจัดกับระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม
(2) คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ต่อฝ่ายจัดการของสหกรณ์
1. ให้ ค วามสำคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาความรู ้ ค วามสามารถของผู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง าน และสนั บ สนุ น
ให้ ม ี ค วามก้ า วหน้ า ตามความรู ้ ค วามสามารถอย่ า งทั ่ ว ถึ ง เพื ่ อ เพิ ่ ม ศั ก ยภาพผู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านให้ พ ร้ อ ม
ต่อการให้บริการสมาชิกโดยรวมและทั่วถึง
แนวทางปฏิบัติ
ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญ และเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโ อกาสเข้ามาได้รับการพัฒ นา
เสริมสร้างความรู้รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเจริญก้าวหน้าอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

2. ปฏิบัติและควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ข้อบังคับและกฎระเบียบ
อย่างเคร่งครัด
แนวทางปฏิบัติ
ผู้บริหารกำกับ ดูแล ให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น อย่างเคร่งครัด
3. รับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของผู้ปฏิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติ
รับฟังพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อนำมาปรับเปลี่ยน
การทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนรับฟังข้อร้องเรียนของผู้ปฏิบัติงาน โดยปราศจากอคติใด ๆ
เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิผล
4. ปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อ สิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์และหลีกเลี่ยงการดำเนินการใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจคุกคามและสร้างความกดดัน
ต่อสภาพจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติ
ใช้วาจาที่สุภาพ ไม่ใช้คำพูดหยาบคาย ให้ความเคารพต่อ สิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์โดยการระมัดระวังการกระทำและการปฏิบัติใด ๆ ต่อผู้ปฏิบัติงานที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจคุกคาม
และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน
5. ให้ความมั่นใจในเรื่องสวัสดิภาพ สวัสดิการ รวมถึงการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน
การแต่งตั้งและโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษผู้ปฏิบัติงาน ต้องกระทำด้วย
ความยุติธรรม ความสุจริตใจ
แนวทางปฏิบัติ
ดูแลผู้ปฏิบัติงานในเรื่องเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้อยู่ในระดับ
ที่เหมาะสม สร้างความเข้าใจและมั่นใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยการชี้แจงและให้คำปรึก ษาในเรื่องสวัสดิภาพ
สวัสดิการ รวมถึงการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน มีกระบวนงานในเรื่องการแต่งตั้งและ
โยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษพนักงานด้วยความยุติธรรมความสุจริตใจ
ภายใต้กรอบมาตรฐานเดียวกัน
6. ให้ความสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอ มีการกำหนดมาตรการความปลอดภัยที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
และกฎระเบี ย บของสหกรณ์ และให้ ผ ู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านตระหนั ก ถึ ง การใช้ ท รั พ ยากรที ่ ม ี อ ยู ่ อ ย่ า งจำกั ด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์
แนวทางปฏิบัติ
ดูแล รักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานไม่ให้เกิดความเสี่ยง เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานพร้อมทั้งมีการกำกับดูแล ไม่นำทรัพย์สินที่เป็น
ของสหกรณ์ไปใช้ในกิจการส่วนตัว โดยช่วยกันรักษาและใช้ท รัพย์สินของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
รวมถึงให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อการส่งเสริมรักษาสภาพแวดล้อม สร้างประโยชน์ต่อ
สมาชิก ผู้ปฏิบัติงานและสังคม โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

7. เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาท เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรม
ที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณทั่วทั้งสหกรณ์
แนวทางปฏิบัติ
สื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจ อาทิ จัดประชุมเพื่อทบทวนเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทหน้าที่
ของผู้ปฏิบัติงานที่พึ่งปฏิบัติ รวมทั้งประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิด
พฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วทั้งสหกรณ์
(3) คณะกรรมการดำเนินการต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ ที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
ในนามธนาคารหรือเพื่อหวังผลความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หรือการพิจารณาความดีความชอบประจำปี
แนวทางปฏิบัติ
ไม่เรียกร้อง หรือรับสินบน รวมทั้งสิ่งตอบแทนในรู ปแบบใด ๆ เพื่อให้ได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษ
ละเว้นการให้ของกำนัล ไม่รับหรือขอเรี่ยไรของขวัญ เช่น การสนับสนุนทางการเงิน การเลี้ยงรับรอง
การเดินทาง ต้อนรับ หรือเงินรางวัลอื่นใดการรับของขวัญเนื่องในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามธรรมเนียม
ประเพณีหรือวัฒนธรรม ในแต่ละโอกาส
(4) คณะกรรมการดำเนินการต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1. ไม่ใช้โอกาสหรือตำแหน่งหน้าที่การงาน แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น
2. ไม่ทำการใด ๆ ที่ขัดแย้งกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์
3. ตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิกและสหกรณ์
4. ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม
5. ไม่นำผลประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลในครอบครัวมามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่ทำให้เบี่ยงเบน
ไปจากหลักการข้างต้น
แนวทางปฏิบัติ
ทุ่มเทกำลังกาย และกำลังความคิดในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุวิสั ยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมายของสหกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ ห้ามมิให้ทำธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับผลิตภัณฑ์
และการให้ บ ริ ก ารของสหกรณ์ ห้ า มทำกิ จ กรรมอื ่ น ใดที่ เ กี ่ย วข้ อ งกั บ ธุ รกิ จ ของสหกรณ์ ไม่ แ สวงหา
ผลประโยชน์จากการใช้ชื่อ สถานที่ ยานพาหนะ ข้อมูลที่เป็นความลับหรือทรัพย์ สินอื่นใดของสหกรณ์
เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลในครอบครัว
หมวด 2
จรรยาบรรณของที่ปรึกษาของสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์
(1) ที่ปรึกษาของสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ต่อสหกรณ์
1. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
แนวทางปฏิบัติ
ปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ ด ้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ ละเอี ย ดรอบคอบอย่ า งเต็ ม ความสามารถตามหน้ า ที่
ความรับผิดชอบของตนอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงประโยชน์ และหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะก่อให้เกิด
ความเสี่ย งแก่ส หกรณ์ ซึ่งการปฏิบ ัติห น้าที่ต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีความถูกต้องแม่นยำ

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์และคู่มือปฏิบัติงาน กำหนดอย่าง
เคร่งครัด
2. ประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็นผู้ปฏิบัติงานสหกรณ์ทั้งกริยามารยาท การวางตัว และการแต่งกาย
แนวทางปฏิบัติ
สหกรณ์จ ะประสบความสำเร็จ ได้ด้ว ยความร่ว มมือจากผู้ปฏิบัติงานทุกคนดังนั้นภาพลักษณ์
และการวางตัวของผู้ปฏิบัติงานจึงเป็นสิ่งสำคัญผู้ปฏิบัติงานต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามระเบียบของ
สหกรณ์ การพูดสื่อสารกับ สมาชิก ผู้บ ังคับบัญชา หรือเพื่อนร่ว มงาน ควรใช้ภ าษา น้ำเสี ยงที่ส ุภ าพ
ระมัดระวังวาจา กริยาและการกระทำต่าง ๆ ที่อาจนำไปสู่การกระทบกระทั่งซึ่งกันและกัน
3. รักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์โดยไม่กระทำการใด ๆ ที่จะทำให้สหกรณ์สูญเสียประโยชน์
และไม่เบียดบังประโยชน์ของสหกรณ์ไปเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
แนวทางปฏิบัติ
ทุ่มเทกำลังกาย กำลังความคิดในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ โดยผู้ปฏิบัติงานห้ามทำ
ธุรกิจอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของสหกรณ์ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ชื่อ
เครื่องหมาย สัญลักษณ์ สถานที่ ยานพาหนะ ข้อมูลที่เป็นความลับ หรือทรัพย์สินอื่ น ๆ ของสหกรณ์ในการ
ทำงานส่วนตนหรือกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของสหกรณ์
4. ใช้และรักษาทรัพย์ส ิน ของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมอันเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญของสหกรณ์
แนวทางปฏิบัติ
ไม่น ำทรัพย์ส ิน ที่เป็น ของสหกรณ์ ไปใช้ ใ นกิจ การส่ว นตัว และช่ว ยกันรักษาและใช้ ทรั พ ย์ สิ น
ของสหกรณ์อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงให้ความร่วมมือ และสนับสนุนกิจกรรมของสหกรณ์ที่จัดขึ้น
เพื่อการส่งเสริม และสร้างประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชน
5. รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของสหกรณ์ โดยดำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงอันดีงามของสหกรณ์ โดยไม่ให้
ร้ายหรือให้ข้อมูลข่าวสาร อันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สหกรณ์
แนวทางปฏิบัติ
ประพฤติตนให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ของสหกรณ์ เพื่อเป็นแบบอย่าง
ที่ดีต่อบุคคลอื่นเพื่อรักษาชื่อเสียงและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสหกรณ์ ไม่กระทำ หรือมีวาจาที่ไม่สุภาพ
กับบุคคลอื่นและไม่บิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริงให้คำชี้แจงแนะนำและแก้ไขข้อมูลในสิ่งที่ถูกต้องเมื่อมีบุคคล
อื่นวิพากษ์วิจารณ์สหกรณ์ในทางที่เสียหาย
6. รักษาข้อมูลของสหกรณ์ไว้เป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารของสหกรณ์ที่ยังไม่ควร
เปิดเผยและไม่ให้ข่าวสารหรือข้อมูลใด ๆ ที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ยังไม่อนุญาต
แนวทางปฏิบัติ
มีความระมัดระวัง และความรอบคอบในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของสหกรณ์ไม่เปิดเผยข้อมูล
ความลับของสหกรณ์ เว้นแต่ได้ รับอนุมัติจากสหกรณ์เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ
สมาชิก และผู้ปฏิบัติงาน
7. ตระหนักถึงความปลอดภัย ของเทคโนโลยีส ารสนเทศรักษาความปลอดภัยของระบบข้อ มูล
สารสนเทศของสหกรณ์

แนวทางปฏิบัติ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ของสหกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คำนึงถึงความปลอดภัยของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ผู้ปฏิบัติงานต้อง
หลีกเลี่ยงการใช้งานอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลทรัพย์สิน หรือการ
ดำเนินงานของสหกรณ์
(2) ที่ปรึกษาของสหกรณ์ ผู้จ ัด การสหกรณ์ และฝ่า ยจัดการของสหกรณ์ต่อการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด
ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ ที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
ในนามสหกรณ์หรือเพื่อหวังผลความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หรือการพิจารณาความดีความชอบประจำปี
แนวทางปฏิบัติ
ไม่เรียกร้อง หรือรับสินบน รวมทั้งสิ่งตอบแทนในรูปแบบใด ๆ เพื่อให้ได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษ
ละเว้นการให้ของกำนัล ไม่รับหรือขอเรี่ยไรของขวัญ เช่น การสนับสนุนทางการเงิน การเลี้ยงรับรอง
การเดินทาง ต้อนรับ หรือเงินรางวัลอื่นใดการรับของขวัญเนื่องในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามธรรมเนียม
ประเพณีหรือวัฒนธรรม ในแต่ละโอกาส
(3) ที ่ ป รึ ก ษาของสหกรณ์ ผู ้ จ ั ด การสหกรณ์ และฝ่ า ยจั ด การของสหกรณ์ ต ่ อ ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์
1. ไม่ใช้โอกาสหรือตำแหน่งหน้าที่การงาน แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น
2. ไม่ทำการใด ๆ ที่ขัดแย้งกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์
3. ตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิกและสหกรณ์
4. ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม
5. ไม่นำผลประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลในครอบครัวมามีอิทธิพลต่อการตั ดสินใจที่ทำให้เบี่ยงเบน
ไปจากหลักการข้างต้น
แนวทางปฏิบัติ
ทุ่มเทกำลังกาย และกำลังความคิดในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมายของสหกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ ห้ามมิให้ทำธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับผลิตภัณฑ์และ
การให้บริการของสหกรณ์ ห้ามทำกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของสหกรณ์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์
จากการใช้ชื่อ สถานที่ ยานพาหนะ ข้อมูลที่เป็นความลับหรือทรัพย์สินอื่นใดของสหกรณ์ เพื่อประโยชน์
ส่วนตนหรือบุคคลในครอบครัว
ประกาศ ณ วันที่ ........................................................
ลงชื่อ
(.............................................................)
ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์..........................................................จำกัด

ตัวอย่าง หนังสือรับรองตนเองของผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง/แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
สหกรณ์/กรรมการสหกรณ์/ผู้จัดการสหกรณ์
หนังสือรับรองตนเอง
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ ...........................................ชือ่ สกุล..............................................
ภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่)............................................................................................................... ..............
เลขประจำตัวประชาชน
วัน เดือน ปีเกิด.............................................................................อายุ.........................................................ปี
ได้รับเลือกตั้ง/แต่งตั้งเป็น........................................ของสหกรณ์.............................................................จำกัด
ตั้งแต่วันที่..........................................................................และขอรับรองตนเอง ดังนี้
1.

เคย

ไม่เคย ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

2.

เคย

ไม่เคย ถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงาน
ของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่

3.

เคย

ไม่เคย ถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจาก
ตำแหน่งกรรมการตามมาตรา 22 (4)

4.

เคย

ไม่เคย ถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะ
เหตุทุจริตต่อหน้าที่

5.

เคย

ไม่เคย ถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตามมาตรา 89/3
วรรคสอง

6.

เป็น

ไม่เป็น เป็น กรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3
วรรคสอง

7.

เป็น

ไม่เป็น เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์
กำหนด

8.

เคย

ไม่เคย ถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุ รกิ จประกั นภั ย สั ่ งถอดถอนจากการเป็ นกรรมการ ผู ้ จ ั ดการ
ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงิน

9.

เคย

ไม่เคย มีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจการใด ๆ อันผิด
กฎหมายที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน

10.

เคย

ไม่เคย เป็นบุคคลล้มละลาย

11.

เป็น

ไม่เป็น กรรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์อื่น

12.

เป็น

ไม่เป็น กรรมการของสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์นั้นไม่เกิน 1 ปี
หรือเป็นผู้จัดการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการของสหกรณ์นั้นไม่
เกิน 1 ปี

13.

เป็น

ไม่เป็น ผู้ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลที่เป็น
สมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ
ข้อมูลเครดิตในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
หรือวันที่ทำสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรือในขณะที่ดำรงตำแหน่งนั้น

14.

เป็น

ไม่เป็น ผู้ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกใน
ระยะเวลาสองปีทางบัญชีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือ
วันที่ทำสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรือในขณะที่ดำรงตำแหน่งนั้น

ทั้งนี้ ได้ยื่นเอกสารประกอบการรับรอง ดังนี้
1. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยส่วนราชการ
3. หลักฐานที่แสดงถึงการผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ คพช. กำหนด
4. หนังสือแสดงข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดในแบบประวัติข้างต้นและเอกสารที่แนบเพิ่มเติมมาด้ วยนี้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นความจริง และข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีลักษณะต้องห้ามใด ตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 รวมทั้งกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
และประกาศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และยินยอมให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามที่
ได้รับรองไว้
ลงชื่อ..............................................................ผู้รับรอง
(..............................................................)
ตำแหน่ง..............................................................
วันที่...................เดือน.........................................พ.ศ. ..........................

ตัวอย่าง หนังสือแจ้งเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน
ส่วนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
เลขที่.......................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.................เดือน..............................พ.ศ. .....................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไม่ครบ คือ
1)……………………………………………………………….
2)……………………………………………………………….
3)……………………………………………………………….
(ลงชื่อ)...................................................
(........................................................)
ตำแหน่ง...........................................................

___________________________________________________________________________
ส่วนของประธานกรรมการสหกรณ์/กรรมการสหกรณ์
เลขที่.......................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.................เดือน..............................พ.ศ. .....................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไม่ครบ คือ
1)……………………………………………………………….
2)……………………………………………………………….
3)……………………………………………………………….
ดังนั้น กรุณานำเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ภายใน...............วันนับตั้งแต่
วันนี้เป็นต้นไป
(ลงชื่อ)...................................................
(........................................................)
ตำแหน่ง...........................................................

ตัวอย่าง หนังสือแจ้งเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน (ต่อ)

ที่ .......................................

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

เรื่อง แจ้งเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน
เรียน .................................................................................
อ้างอิง .................................................................................
ตามที่ท่านได้รับ  เลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์/  แต่งตั้งเป็นผู้จัดการสหกรณ์ นั้น สหกรณ์
ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ วพบว่ายังไม่
ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

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

ฉะนั้น จึงขอให้ท่านส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ เพื่อ
สหกรณ์จะได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)...........................................................
(.........................................................)
ตำแหน่ง.......................................................

ตัวอย่าง หนังสือแจ้งเหตุที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง/แต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์/กรรมการสหกรณ์/ผู้จัดการสหกรณ์

ที่ .......................................

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

เรื่อง แจ้งเหตุการณ์ขาดคุณสมบัติของคณะกรรมการสหกรณ์/ผู้จัดการสหกรณ์
เรียน ...............................................................................
อ้างถึง ...............................................................................
ตามที่ท่านได้รับ  เลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์/  แต่งตั้งเป็นผู้จัดการสหกรณ์ นั้น จากการ
ตรวจสอบปรากฎว่าท่านขาดคุณสมบัติ/มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
2542 ข้อ ...........
ดังนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 จึงขอให้ท่านหยุด
ปฏิบัติหน้าที่และพ้นจากตำแหน่ง (กรรมการ) / จึงขอเลิกจ้างท่าน (ผู้จัดการสหกรณ์)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)...........................................................
(.........................................................)
ตำแหน่ง.......................................................

1. เพื่อให้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีความมั่นคงและสามารถทำ
หน้าที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินของสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สมควรกำหนดให้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดำรงเงิ นกองทุน
เพื่อรองรับความเสี่ยงในการดำเนินงานและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างเหมาะสม
2. เพื ่ อ ให้ ช ุ ม นุ ม สหกรณ์อ อมทรัพ ย์แ ละชุม นุม เครดิต ยู เนี่ ยนมีท ุ นเพีย งพอของทุน ที ่จ ะรองรับ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่สินทรัพย์ของสหกรณ์ด้อยค่า หรือมูลค่าของสิ นทรัพย์ลดลง หรือขาดทุนจาก
การดำเนินงาน

ข้อ 12 เงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ์ ประกอบด้วย
(1) ร้อยละเก้าสิบของชุมนุมเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว
(2) ทุนสำรอง
ข้อ 13 ให้ชุมนุมสหกรณ์ด ำรงอัต ราส่ วนเงิน กองทุน ต่ อสิน ทรั พย์ไ ม่ต่ำ กว่า ร้ อยละสิ บ ห้ า
โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) การคำนวณเงินกองทุน ให้นำรายการทุนเรือนหุ้น ที่ชำระแล้ว ตามข้อ 4 (1) รวมกับ
ทุนสำรองตามข้อ 12 (2) หากในกรณีที่ชุมนุมสหกรณ์มีผลขาดทุนสะสมและผลขาดทุนระหว่างงวด
ให้นำมาหักออกด้วย
(2) การคำนวณสินทรัพย์ ให้หมายถึงสินทรัพย์ทุกรายการในงบการเงิน โดยใช้มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่รายงาน หักเงินสำรองที่ได้กันไว้สำหรับสินทรัพย์นั้น

ของสินทรัพย์ทุกรายการในงบการเงิน ยกเว้นพันธบัตรรัฐบาลและเงินสด โดยใช้มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่
คำนวณ (ใช้งบทดลองเดือนล่าสุดในการคำนวณ)
เงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ์ ประกอบด้วย
 มูลค่าทุนเรือนหุ้น ร้อยละ 90
 ทุนสำรอง
 หัก ผลขาดทุนสะสม
 หัก ผลขาดทุนระหว่างงวด
สินทรัพย์สหกรณ์ที่นำมาคำนวณ ประกอบด้วย
 สินทรัพย์หักเงินสำรองที่ได้กันไว้สำหรับสินทรัพย์นั้น (สินทรัพย์สุทธิ)
 หัก พันธบัตรรัฐบาล
 หัก เงินสด
โดยมีสูตรคำนวณ ดังนี้

≥ 15%
+−−(
−  − 

)

≥ 15%

สินทรัพย์สุทธิ สามารถหาได้จากงบทดลอง โดยนำ ผลรวมรายการสินทรัพย์ในส่วนยกไป หรือคงเหลือ
ด้า นเดบิต (ลูกหนี้) หักออกด้วย ผลรวมรายการสิน ทรัพย์ยกไป/คงเหลือ ด้า นเครดิต
(เจ้าหนี้)
ขาดทุนสะสม สามารถหาได้จากรายงานในหมวดทุนของสหกรณ์ในงบทดลองกรณีที่การดำเนินงานของ
สหกรณ์มีผลขาดทุนสุทธิประจำปีล่าสุดมากกว่าเงินทุนสำรองของสหกรณ์ หากไม่มีให้ใส่ 0 ใน
สูตรการคำนวณ
ผลขาดทุนระหว่างงวด (ถ้ามี) คำนวณจาก
(1) ยอดรวมงบทดลองยกไป หรือ คงเหลือในหมวดรายได้ ด้านเครดิต หักออกด้วย ด้านเดบิต
(2) ยอดรวมงบทดลองยกไป หรือ คงเหลือในหมวดค่าใช้จ่าย ด้านเดบิต หักออกด้วย ด้านเครดิต
(3) นำยอดรวม (1) – (2) กรณี :
➢ ยอดตาม (3) เป็นเท่ากับ หรือ มากกว่า 0 .....
➢ ยอดตาม (3) น้อยกว่า 0 ........
หมายเหตุ

1. พันธบัตรรัฐบาลทั้งหมดที่มีภาระผูกพันและไม่มีภาระผูกพัน
2. ให้นำการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ที่ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลมาหักออก
จากสินทรัพย์สุทธิด้วย
3. ขาดทุนสะสมและผลขาดทุนสะสม ไม่ต้องใส่เครื่องหมายลบในการคำนวณ

ตัวอย่าง การคำนวณเงินกองทุน
รายการ
ลูกหนี้
เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหนี้ค้างจ่าย
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีค้างจ่าย
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย
เงินรอการตรวจสอบ
เงินรอจ่ายคืน
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม - สอ.รพ.หาดใหญ่ ค้างจ่าย
หุ้นรอจ่ายคืน
หนีส้ ินอื่น
เงินสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่
รวม หนี้สิน

ยอดยกมา
เจ้าหนี้
55,000.00
95,268.78
542.85
432.55
10,368.85

สะสมจากต้นงวด
ลูกหนี้
เจ้าหนี้
250,000.00 250,000.00
55,000.00

ณ ช่วงทีอ่ อกงบ
ลูกหนี้
เจ้าหนี้

ยอดคงเหลือ
ลูกหนี้
เจ้าหนี้

3,100.00

95,268.78
1,592.17
1,632.55

1,138,360.00
227,585,098.84 48,810,507.40 46,591,889.44 5,951,042.80 3,497,462.64

1,138,360.00
222,912,900.72

600.00
10,368.85
131,358.49

1,049.32
600.00

1,900.00

131,358.49

ทุน
ทุนเรือนหุ้น
ทุนสำรอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบ
ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ทุนเพื่อศึกษาอบรม
ทุนสวัสดิการสมาชิก
ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ

154,005,550.00 2,584,462.27 5,877,412.27
12,378,595.27
1,516,425.68
259,273.91
230,000.00
114,592.20
350,143.69
686,888.29

17,000.00 1,416,400.00

153,300.00

287,652.92

4,300.00

27,800.00

50,000.00
373,130.00
115,000.00

1,800.00

158,697,900.00
13,895,020.95
389,326.83
230,000.00
164,592.20
694,793.69
801,888.29

1,120.00

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

ยอดยกมา
ลูกหนี้
เจ้าหนี้

สะสมจากต้นงวด
ลูกหนี้
เจ้าหนี้

ณ ช่วงที่ออกงบ
ลูกหนี้
เจ้าหนี้

ยอดคงเหลือ
Dr ลูกหนี้ Cr เจ้าหนี้

ทรัพย์สินอื่น
หุ้นชุมนุมสอ.แห่งประเทศไทย จำกัด
207,500.00
207,500.00
หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด
200,000.00
200,000.00
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด
4,550.00
4,550.00
รวม สินทรัพย์
408,399,493.12 1,253,468.32 250,756,570.05 253,267,799.38 46,409,936.86 45,734,944.97 406,563,255.68 1,258,468.32

สินทรัพย์สุทธิ = 406,563,255.68 – 1,258,468.32 = 405,304,787.36
ตัวอย่าง การคำนวณการดำรงเงินกองทุน จากรายงานของผู้สอบบัญชี
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ
หนี้สินและทุนของชุมนุมสหกรณ์ฯ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินรับฝาก - ประจำ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สำรองเงินชดเชยการเกษียณอายุ
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

10
11

12

ปี 2560

ปี 2559

24,551,162,948.24
60,545,647,548.24
281,248,199.10
85,378,058,695.58

26,253,956,133.51
52,491,396,250.53
269,746,564.94
79,015,098,948.98

263,300.00
263,300.00
85,378,321,995.58

700,000.00
700,000.00
79,015,798,948.98

ทุนของชุมนุมสหกรณ์ฯ
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 500.00 บาท)
หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว
ทุนสำรอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
กำไรสุทธิประจำปี
รวมทุนของชุมนุมสหกรณ์ฯ
รวมหนี้สินและทุนของชุมนุมสหกรณ์ฯ

13
14
15

20,174,293,500.00
1,671,544,577.27
576,221,156.45
861,834,391.29
1,356,116,373.62
24,640,009,998.63
110,018,331,994.21

14,037,370,000.00
1,402,115,058.65
548,548,230.06
1,871,772,373.09
1,117,195,503.35
18,977,001,165.15
97,992,800,114.13

เงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ์ (2560)= (0.9 x ทุนเรือนหุ้น) + ทุนสำรอง – ขาดทุนสะสม – ผลขาดทุนระหว่างงวด
= (0.9 * 20,174,293,500.00) + 1,671,544,577.27
= 19,828,408,727.27 บาท
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

ปี 2560

ปี 2559

775,984,016.86
2,180,756,940.37
21,324,561,772.10
7,808,688.75
11,256,305.33
500,000,000.00
323,970,719.48
25,124,338,442.89

1,571,753,162.49
2,293,403,633.20
15,000,227,933.01
7,243,807.25
11,532,660.00
0.00
277,908,180.46
19,162,069,376.41

26,086,921,311.15
58,382,350,809.08
32,418,788.29
285,066,177.96
106,995,864.84
240,600.00
84,893,993,551.32
110,018,331,994.21

23,019,603,089.22
55,402,145,513.42
26,712,276.77
295,220,235.71
86,806,522.60
243,100.00
78,830,730,737.72
97,992,800,114.13

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้ระยะสั้น - สุทธิ
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อจองซื้อพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
สินทรัพย์หมุนเวียน - สุทธิ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
ลูกหนี้ระยะยาว
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

2
3
4
5
6

3
4
5
7
8
9

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์พิเศษ
ใบรับฝากเงินธนาคาร
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร

ปี 2560
174,462.50

ปี 2559
159,343.25

43,111,316.43
731,982,595.15
715,642.78
0.00

195,669,408.78
1,275,217,089.91
707,320.55
100,000,000.00
1,571,753,162.49

775,984,016.86

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ และไม่เกิดความ
ขัดกันของผลประโยชน์ อันจะนำไปสู่การเพิ่มความเชื่อมั่นของสมาชิก และทำให้เกิดความมั่นคงแก่การดำเนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ข้อ 14 ในการประชุมใหญ่น อกจากเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบเป็น ปกติแ ล้วสหกรณ์
ต้องแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(1) ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการและที่ปรึกษา
ของสหกรณ์ ได้รับจากสหกรณ์นั้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยให้สหกรณ์แสดงรายละเอียดดังกล่าวเป็น
รายบุคคลในรายงานประจำปี
(2) ข้อมูลการถู กร้ อ งทุ ก ข์ กล่า วโทษ การถูกดำเนิน คดี การถูกร้องเรี ยน และถูกลงโทษ
ของสหกรณ์ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแผนหรือแนวทางการป้องกันไม่ให้ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ
ถูกดำเนินคดี ถูกร้องเรียน และถูกลงโทษในเรื่องดังกล่าวอีก
(3) รายการอื่นที่คณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่มีมติให้เปิดเผยแก่สมาชิก
(4) รายการอื่นตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศกำหนด
1. สหกรณ์ต้องแสดงรายละเอียดผลประโยชน์และค่าตอบแทน1ของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจใน
การจัดการและที่ปรึกษาของสหกรณ์ ที่ได้รับจากสหกรณ์ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นรายบุคคลโดยต้องแจ้งให้
ที่ประชุมใหญ่ทราบและให้แสดงรายละเอียดในรายงานประจำปี
ผลประโยชน์และค่าตอบแทน คือ สิ่งที่จ่ายเพื่อทดแทนการทำงานของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจ
ในการจัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงินก็ได้
- ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงิน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง เงินโบนัส ค่าพาหนะ
และค่าใช้จ่ายอื่นที่ได้รับจากการทำหน้าที่นั้น
- ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น เครื่องแบบ รถรับส่ง รถประจำตำแหน่ง
ประกันชีวิต และผลประโยชน์อื่นๆที่ได้รับจากการทำหน้าที่โดยให้สหกรณ์คำนวณจำนวนเงินของผลประโยชน์
และค่าตอบแทนนั้น
2. สหกรณ์ ต ้ อ งแจ้ ง ข้ อ มู ล การถู ก ร้ อ งทุ ก ข์ ก ล่ า วโทษ การถู ก ดำเนิ น คดี การถู ก ร้ อ งเรี ย น
และถูกลงโทษของสหกรณ์ (สหกรณ์เป็นจำเลย) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ โดยกำหนด
เพิ่มเติมไว้ในวาระเพื่อทราบ สหกรณ์ต้องจัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน จัดทำฐานข้อมูล และรวบรวม
สถิติข้อร้องเรียนทุกประเภท โดยปัญหาข้อร้องเรียน แบ่งตามความเหมาะสมของประเภทข้อร้องเรียนต่าง ๆ
เช่ น (1) ร้ อ งเรี ย นเจ้ า หน้ า ที ่ห รือ หน่ ว ยงาน (2) ร้ อ งเรี ย นการให้ บ ริ ก าร (3) ข้ อ เสนอแนะ ข้ อ คิ ด เห็ น
และคำชมเชย (4) อื่น ๆ เป็นต้น และช่องทางการรับข้อร้องเรียน อย่า งน้อย 3 ช่องทาง เช่น แจ้งประธาน

กรรมการหรือผู้จัดการโดยตรง โทรศัพท์ Website จดหมาย E-mail ตู้แสดงความคิดเห็น Line Facebook
แอพพลิเคชั่น เป็นต้น รวมถึงมีการกำหนดแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน มีการจัดเก็บข้อมูล
ผลการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน รวมถึงการนำข้อมูลมาใช้เพื่อการจัดการข้อร้องเรียน มีการติดตามการรายงานผล
และการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีแผนหรือ
แนวทางการป้องกันไม่ให้ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ ถูกดำเนินคดี ถูกร้องเรียน และถูกลงโทษในเรื่องดังกล่าวอีก
2.1 การถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ คือ การที่สหกรณ์ถูกผู้เสียหายหรือบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้เสียหาย
ได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ ว่าสหกรณ์หรือคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ที่
ได้กระทำแทนสหกรณ์กระทำความผิดอย่างหนึ่งขึ้น (ป.วิ.อ. ม.123)
2.2 การถูกดำเนินคดี คือ การที่สหกรณ์ถูก ฟ้องคดี ทั้งทางแพ่งและอาญา (แม้ยังไม่มีคำ
พิพากษา)
2.3 การถูกร้องเรีย น คือ การที่ห น่ว ยงานของรัฐ เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ศูนย์ดำรงธรรม และกระทรวงต่าง ๆ เป็นต้น แจ้งว่าสหกรณ์ถูกร้องเรียน
2.4 การถูกลงโทษ คือ สหกรณ์ถูกหน่วยงานกำกับดูแลอื่นลงโทษ ในกรณีที่สหกรณ์ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ปรับสหกรณ์ที่มิได้
รายงานตามแบบรายงานที่ ปปง. กำหนด เป็นต้น
3. หากที่ป ระชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่มีมติให้เปิดเผยเรื่องใด ให้กำหนดไว้ในวาระ
เพื่อทราบ
4. หากที่นายทะเบียนสหกรณ์มีประกาศในเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลหรือการดำเนินงาน
ของสหกรณ์ เช่น ประกาศนายทะเบียนเรื่อง มาตรการความช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกที่ได้รับผลกระทบ
จากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นต้น ให้สหกรณ์กำหนดไว้ในวาระเพื่อทราบ

ข้อ 15 ให้สหกรณ์จัดทำรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินตามหลักเกณฑ์วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประกาศกำหนด
ในการจัดทำรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินตามวรรคหนึ่ง ให้สหกรณ์ขนาดเล็กจัดทำ
อย่างน้อยทุกหกเดือน และสหกรณ์ขนาดใหญ่จัดทำทุกเดือน
ให้สหกรณ์เปิดเผยรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้จัดทำตามวรรคหนึ่ง โดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการหรือมีเหตุอื่นทำให้ไม่สามารถดำเนินการ
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ประกาศรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินไว้ในที่เปิดเผย ณ
สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของสหกรณ์นั้นทุกแห่ง
ข้อ 16 ให้สหกรณ์จัดส่งรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ตามข้อ 15 ให้แก่กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์และนายทะเบียนสหกรณ์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักภายในระยะเวลาที่กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ประกาศกำหนด ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการหรือมีเหตุอื่นทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินการโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้จัดส่งโดยวิธีอื่นตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประกาศ
กำหนด
ข้อ 17 ในการจัดทำรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน หากมีเหตุจำเป็นและสมควรจะต้อง
ปรับปรุงข้อมูลในรายการดังกล่าว หรือข้อมูลในรายการดังกล่าวยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชีสหกรณ์ ให้สหกรณ์ดำเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่มีการปรับปรุงรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินหลังจากที่ได้มีการเปิดเผย
ตามข้อ 15 หรือได้จัดส่งตามข้อ 16 แล้ว ให้ระบุข้อความว่า “ฉบับปรับปรุง” ไว้ตรงกลางด้านบนสุด
ของรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินฉบับปรับปรุงนั้น และให้สหกรณ์นั้นเผยแพร่รายการย่อ
แสดงสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งได้ปรับปรุงแล้วและจัดส่งให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และนายทะเบียน
สหกรณ์เพิ่มเติม
(2) ในกรณี ท ี ่ ข ้ อ มู ล ในรายการย่ อ แสดงสิน ทรั พ ย์ แ ละหนี ้ ส ิน ของสหกรณ์ยั ง ไม่ ไ ด้ผ่า น
การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ให้ระบุข้อความว่า “รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินไม่ได้
ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์” ไว้ในรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนั้นด้วย
บทเฉพาะกาล
ข้อ 30 สหกรณ์ขนาดเล็กใดไม่สามารถจัดทำรายการย่อสินทรัพย์และหนี้ สินตามข้อ 15 ได้
ให้สหกรณ์ดังกล่าวดำเนินการปรับปรุงระบบการทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประกาศกำหนด เพื่อให้สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามข้อ 15 ภายในสามปี
นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

การแสดงรายการสินทรัพย์และหนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (ตัวอย่างใน
หน้า 72 เรื่อง รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน) ให้แสดงตามรูปแบบที่กำหนดข้างต้น โดยแสดงให้ถูกต้อง
ตามประเภทของรายการและขอบเขตความหมาย ดังนี้
1. ชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน...........................จำกัด ให้ระบุชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์
หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่จัดทำรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
2. ณ วันที่................................ ให้ใช้ ณ วันสิ้นเดือนที่จัดทำรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
3. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งทำให้สหกรณ์ต้องมีการปรับปรุงรายการย่อแสดงสินทรัพย์
และหนี้สินหลังจากที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลแล้ว ให้สหกรณ์จัดทำรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินฉบับ
ปรับปรุงโดยระบุข้อความ “ฉบับปรับปรุง” ไว้ตรงกลางด้านบนสุดของรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
และจัดส่งรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินฉบับปรับปรุงต่อนายทะเบียนสหกรณ์หรือหน่วยงานรายการที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานทุกแห่งและ/หรือเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสหกรณ์ด้วย
สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่บันทึกในระบบสารสนเทศรายการย่อแสดงสินทรัพย์
และหนี้สินสหกรณ์และยืนยันข้อมูลไปแล้ว ให้บันทึกในระบบอีกครั้ง
4. ในกรณีที่ข้อมูลในรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ ให้สหกรณ์ระบุข้อความว่า “ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์”
1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินสดย่อย ได้แก่ ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่สหกรณ์มีอยู่
รวมทั้งเช็คที่ยังไม่ได้นำฝาก เช็คเดินทาง ดราฟต์ของธนาคาร และธนาณัติ ทั้งนี้ ไม่รวมดวงตราไปรษณียากร อากร
แสตมป์ เช็คลงวันที่ล่วงหน้า ใบยืมและเอกสารทางการเงิน เช่น ตั๋วเงิน พันธบัตรรัฐบาล ใบหุ้นกู้และ ใบหุ้นทุน
เป็นต้น
เงินฝากธนาคาร หมายถึง เงินที่สหกรณ์นำไปฝากไว้ที่ธนาคารทุกประเภท รวมถึงบัตรเงินฝาก
ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่น สลากออมสิน สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. และสลากออมทรัพย์
ธอส.
2. เงิน ฝากสหกรณ์อื่น หมายถึง เงินที่สหกรณ์นำไปฝากไว้ที่ชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่ นทุ ก
ประเภท แสดงด้วยจำนวนเงินที่ฝากหักค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญ
3. เงินลงทุน หมายถึง เงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนตามมาตรา 62 แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่สหกรณ์นำเงินไปลงทุนเพื่อให้ได้รับประโยชน์ในรูป
ของรายได้ เช่น ดอกเบี้ยและเงินปันผล หรืออยู่ในรูปของราคาที่เพิ่มขึ้น หรือในรูปของประโยชน์อย่างอื่นที่
สหกรณ์จะได้รับ แต่ไม่รวมถึงเงินฝาก สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่สหกรณ์มีไว้เพื่อขายหรือใช้
ประโยชน์ในการดำเนินงานของสหกรณ์

4. ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน หมายถึง ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ระหว่างราคาทุนหรือราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
5. เงิน ให้กู้ยืม หมายถึง เงิน ที่ให้ส มาชิกและสหกรณ์อื่นกู้ยืมทุกประเภทโดยมีส ัญญาการกู้ยืม
เป็นหลักฐานซึ่งยังคงค้างชำระต่อสหกรณ์ รวมถึงลูกหนี้อื่นอันมีมูลหนี้ที่เกิดจากการให้เงินกู้ เช่น ลูกหนี้เงินกู้
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ลูกหนี้เงินกู้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ ลูกหนี้เงินกู้ระหว่าง
ดำเนินคดี ลูกหนี้เงินกู้ตามคำพิพากษา เป็นต้น
6. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง จำนวนเงินที่ประมาณการว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ ณ วันสิ้นปีทาง
บัญชี เพื่อปรับมูลค่าของลูกหนี้เงินกู้
7. ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย หมายถึง ที่ดินและทรัพย์ที่ติดกับที่ดิน ซึ่งสหกรณ์ได้รับชำระหนี้จาก
ลูกหนี้แทนเงินสด แสดงด้วยราคาประเมินโดยทางราชการเต็มจำนวนหรือร้อยละ 70 ของราคาประเมินโดย
ผู้ประเมินทรัพย์สินรับอนุญาต
8. ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย หมายถึง ส่วนต่างระหว่างมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้
รอขายที่ ใช้ราคาประเมิ นอื่ นที ่ส ู งกว่ าราคาประเมิ นโดยทางราชการ ซึ่งสหกรณ์ ได้บ ันทึ กไว้ ก่ อนระเบี ยบ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตร พ.ศ. 2563 จะถือใช้
9. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ หมายถึง สินทรัพย์มีตัวตนที่สหกรณ์มีไว้เพื่อใช้ประโยชน์
ในการบริหารงาน หรือให้บริการ รวมทั้งทรัพย์สินที่ซื้อมาตามสัญญาเช่าทางการเงิน ซึ่งคาดว่าจะใช้ประโยชน์
มากกว่า 1 รอบปีบัญชี ซึ่งอาจะจำแนกเป็น
9.1 สินทรัพย์ที่ไม่ต้องคิดค่าเสื่อมราคา ได้แก่ ที่ดิน
9.2 สินทรัพย์ที่ต้องคิดค่าเสื่อมราคา ได้แก่ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ยานพาหนะ เครื่องใช้
สำนักงาน เป็นต้น แสดงรายการด้วยยอดสุทธิหลังจากหักค่าเสื่อมราคาสะสม
10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง สินทรัพย์ประเภทที่ไม่มีลักษณะทางกายภาพและไม่สามารถจับ
ต้องได้ เช่น สินทรัพย์ทางปัญญา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องหมายการค้ า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เป็นต้น แสดง
รายการด้วยยอดสุทธิหลังจากหักค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
11. สินทรัพย์อื่น หมายถึง สินทรัพย์นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น
1. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร หมายถึง จำนวนเงินที่สหกรณ์เป็นหนี้ธนาคาร / สถาบันการเงิน ซึ่งเกิด
จากการสั่งจ่ายเงินเกินกว่าจำนวนเงินที่ฝากไว้โดยทำสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารไว้เป็นหลักฐาน
2. เงินกู้ยืม หมายถึง หนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมโดยทำสัญญากู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน
3. เงินรับฝาก หมายถึง เงินที่สหกรณ์รับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น
4. หนี้สินอื่น หมายถึง ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้รับล่วงหน้า เงินยืมทดรอง เงินปันผล/เงินเฉลี่ยคืนค้าง
จ่าย และหนี้สินอื่นที่ไม่อาจแสดงรวมอยู่ในรายการที่ 1 – 3 ได้

1. ทุนเรือนหุ้น หมายถึง จำนวนเงินค่าหุ้นที่สมาชิกได้ชำระมูลค่าแล้ว
2. ทุนสำรอง หมายถึง ส่วนทุนของสหกรณ์ที่ได้จากการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีที่สหกรณ์จัดสรรไว้
ตามข้อบังคับ รวมทั้งได้จากเงินอุดหนุนหรือสินทรัพย์ที่สหกรณ์ได้รับบริจาคโดยมิได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์
ว่าให้ใช้เพื่อการใด เงินโอนจากทุนสะสมต่าง ๆ ที่ได้จัดสรรเพื่อจัดให้มีสินทรัพย์ และได้มีการจัดหาสินทรัพย์
แล้ว เงินโอนจากทุนสะสมต่าง ๆ คงเหลือเมื่อสิ้นสุดวัตถุประสงค์ของทุนแล้ว ทั้งนี้ ทุนสำรองจะถอนจากบัญชี
ได้ เพื่อชดเชยการขาดทุนหรือเพื่อจัดสรรเข้าบัญชีทุนสำรองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจาก
สหกรณ์เดิม ในกรณีที่สหกรณ์ประสบผลขาดทุนให้แสดงทุนสำรองหักด้วยขาดทุนสุทธิ
3. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ หมายถึง ส่วนทุนของสหกรณ์ที่จัดสรรจากกำไรสุทธิ
ประจำปีตามข้อบังคับเพื่อตอบแทนแก่สมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรือเพื่อดำเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ ได้แก่ ทุนสาธารณประโยชน์ ทุนศึกษาอบรมทาง
สหกรณ์ ทุนเพื่อขยายงาน ทุนเพื่อส่งเสริมสวัสดิการ รวมถึงเงินทุนหรือเงินกองทุนต่าง ๆ ที่เกิดจากการตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายประจำปีและจากการจัดสรรจากกำไรสุ ทธิรวมกัน ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ และ
ขาดทุนสะสม
4. กำไร (ขาดทุ น ) จากเงิ น ลงทุ น ที ่ ย ั ง ไม่ เ กิ ด ขึ ้ น หมายถึ ง ส่ ว นเกิ น หรื อ ต่ำ กว่ า ทุน จากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
5. ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย หมายถึง ส่วนต่างระหว่างมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้
รอขายซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าจำนวนเงินที่ลูกหนี้เป็นหนี้
6. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ หมายถึง ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ณ วันสิ้นเดือนที่จัดทำรายการย่อ
แสดงสินทรัพย์และหนี้สิน คำนวณจากการนำรายได้เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ หากรายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่ายจะเป็นกำไรสุทธิ และในทางตรงกันข้ามหากค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้จะเป็นขาดทุนสุทธิ
1. เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง
ให้แยกแสดงรายการเงินฝากสหกรณ์อื่นที่มีจำนวนเงินฝากคงเหลือเกินกว่าร้อยละ 5 โดยแยกแสดงเป็นราย
สหกรณ์
2. เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 ให้ระบุเงินลงทุน
ที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 62 ได้แ ก่ หุ้นสามัญของ
ธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น
3. เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ให้แสดงยอดรวมของจำนวนเงินให้กู้แก่สมาชิกสหกรณ์
ทีผ่ ิดนัดชำระหนี้
4. เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ให้แสดงยอดรวมของจำนวนเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
ที่ผิดนัดชำระหนี้

5. สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก ให้แยกแสดงสินทรัพย์ เช่น เงินลงทุน ที่ดิน
อาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงินและสินทรัพย์อื่น ๆ (โดยระบุให้ชัดเจน) ที่สหกรณ์นำไปค้ำประกันการกู้ยืมหรือเงินรั บฝาก
โดยให้แสดงยอดรวมของสินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้หรือเงินรับฝาก
6. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า เช่น สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย ให้แสดงจำนวนเงินที่สหกรณ์
คาดว่าจะต้องชำระในอนาคตหากสามารถประมาณจำนวนเงินได้
ทั้งนี้ ให้สหกรณ์รับรองความถูกต้องของรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน และลงนามโดยผู้จัดการ
สหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยแสดงชื่อสกุลในเครื่องหมายวงเล็บพร้อมทั้งตำแหน่งใต้ลายมือชื่อ
ให้สหกรณ์เปิดเผยรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินตามรูปแบบข้างต้น โดย
1. ประกาศรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา
ของสหกรณ์นั้นทุกแห่ง
2. ในกรณีที่สหกรณ์มีเว็บไซต์ของสหกรณ์ ให้เผยแพร่รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินในเว็บไซต์
ของสหกรณ์นั้นด้วย
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่บันทึกในระบบสารสนเทศรายการย่อ
แสดงสินทรัพย์และหนี้สินสหกรณ์ (CAD_ASSET) ทุกเดือน ภายใน 20 วันหลังจากวันสิ้นเดือน
สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดเล็ก ให้บันทึกในระบบสารสนเทศรายการ
ย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินสหกรณ์ (CAD_ASSET) อย่างน้อยทุก 6 เดือน ภายใน 20 วันหลังจากวันสิ้นเดือน
กรณีสหกรณ์ไม่สามารถบันทึกในระบบได้ ให้สหกรณ์แจ้งรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินไปยัง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ที่สหกรณ์ตั้งอยู่ภายใน 20 วันหลังจากวันสิ้นเดือน ทางไปรษณีย์หรือ
ในรูปแบบ Excel File ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

ตัวอย่าง รายการย่อสินทรัพย์และหนี้สิน
สหกรณ์ออมทรัพย์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน............................................จำกัด
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนีส้ ิน
ณ วันที่.........................................................(รอบ 1 เดือน หรือ 6 เดือน)

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณ์อื่น
เงินลงทุน
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
เงินให้กู้ยืม
หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ที่ดินแทนการชำระหนีร้ อขาย
ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

หน่วย : บาท

หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกู้ยืม
เงินรับฝาก
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น
ทุนสำรอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
รวมทุนของสหกรณ์
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์

เงินฝากที่สหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง
สหกรณ์..................................................................
สหกรณ์..................................................................
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62
หุ้นกู้ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน................................
.................................................
เงินให้กู้ยมื แก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์ทไี่ ม่ก่อให้เกิดรายได้
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยมื
เงินลงทุน................................................................
ที่ดิน.......................................................................
อาคาร....................................................................
ตั๋วสัญญาใช้เงิน......................................................
อื่น ๆ (ระบุ)...........................................................
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก
เงินลงทุน................................................................
ที่ดิน.......................................................................
อาคาร....................................................................
ตั๋วสัญญาใช้เงิน......................................................
อื่น ๆ (ระบุ)...........................................................

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) (ระบุ)
อื่น ๆ (ระบุ)...........................................................
ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง
..........................................................
(..........................................................)
ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ / ผูไ้ ด้รบั มอบหมาย
วันที่..........................................................

XXX
XXX

ข้อ 18 เพื่อป้องกันการขัดกันของผลประโยชน์ในการดำเนินงานของสหกรณ์ให้คณะกรรมการ
ถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(1) การให้สินเชื่อหรือให้กู้แก่กรรมการซึ่งเป็นสมาชิกต้องไม่มีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษ
และต้องไม่มีลักษณะที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลดังกล่าวมากกว่าการให้สิ นเชื่อหรือให้กู้กับ
สมาชิกอื่น
(2) การทำธุรกรรมกับกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์
หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องไม่มีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษและต้องไม่มีลักษณะที่เป็น
การเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลดังกล่าว
(3) การจ่ายเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นค่าตอบแทนแก่กรรมการ ผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์ หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องไม่มีลักษณะ
เป็นการจ่ายเพื่อเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือไปจากบรรดาที่พึ่งจ่ายตามปกติ
(4) การขาย ให้ หรือให้ เช่าทรัพย์สินใด ๆ แก่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ
ที่ปรึกษาของสหกรณ์ หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และการรับซื้อ หรือเช่าทรัพย์สินใด ๆ
จากบุคคลดังกล่าวหรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องเป็นการดำเนินการตามมูลค่าของทรัพย์นั้น
โดยถื อเอาราคาตามบั ญชีข องทรัพ ย์ส ิน ของสหกรณ์น ั้น หรื อราคาตลาดตามมาตรฐานการบั ญ ชี
ของทรัพย์สินนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าโดยสหกรณ์ต้องเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์เห็นชอบ
ก่อนดำเนินการดังกล่าว
(5) การพิจารณาให้สินเชื่อหรือให้กู้แก่กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ห้ามกรรมการซึ่ง ขอสินเชื่อ
หรือกู้เงินและผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับกรรมการซึ่งขอสินเชื่อหรือกู้เงินเข้าร่วมพิจารณาในเรื่องดังกล่าว
(6) การพิจ ารณาให้สิน เชื่อหรือให้กู้แ ก่สหกรณ์อื่น ห้า มกรรมการซึ่งเป็น ผู้ซึ่งเกี่ยวข้อ ง
กับสหกรณ์ที่ขอสินเชื่อหรือขอกู้เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

การขัดกัน ของผลประโยชน์ในการดำเนินการของสหกรณ์ หมายถึง สถานการณ์ที่บุคคลผู้ดำรง
ตำแหน่งอันเป็นที่ไว้วางใจ เช่น กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์ เป็นต้น
ต้องเลือกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของสหกรณ์และสมาชิก ซึ่งทำให้ตัดสินใจยากในอันที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติได้ รูปแบบการขัดกันแห่งผลประโยชน์ เช่น
- การขัดกันแห่งผลประโยชน์สาธารณะกับผลประโยชน์ส่วนตัว อาทิ การปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ย
ต่ำให้แก่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เป็นการเฉพาะ เป็นต้น

- การขัดกันแห่งผลประโยชน์ในการงานหลักกับผลประโยชน์ในการงานรอง เช่น ประธาน
เจ้าของบริษัทซึ่งเป็นประธานกรรมการสหกรณ์ใช้อำนาจครอบงำการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ เป็นต้น
- การขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับเครือญาติ เช่น ประธานคณะกรรมการพิจารณา
เงินกู้พิจารณาเงินให้กู้แก่คู่สมรสของตนเอง เป็นต้น
- การขัดกันของผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับมิตรสหาย เช่น การให้สหกรณ์อื่นกู้ หรือลงทุน
ในสหกรณ์อื่น โดยไม่พิจารณาฐานะ ผลการดำเนินธุรกิจ และเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าปกติ หรือต่ำกว่า
ต้นทุน แม้สหกรณ์นั้นจะมีระดับความเสี่ยงเท่ากับสหกรณ์อื่น
1. ข้อกำหนดพิเศษ หมายถึง ข้อความที่ระบุเป็นหลักเกณฑ์หรือวิธีการพิเศษในการดำเนิ นการ
ให้สินเชื่อหรือให้กู้แก่กรรมการ เช่น
ตัวอย่าง
- กรรมการดำเนินการสหกรณ์ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าสมาชิก
- กรรมการดำเนินการได้รับระยะเวลาในการชำระหนี้ที่นานกว่าสมาชิก
- กรรมการดำเนินการได้รับการยกเว้นไม่ต้อ งอนุมัติสัญญาเงินกู้ของคณะกรรมการในที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้
- กรรมการดำเนินการได้รับการยกเว้นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้ค้ำประกันเงินกู้
การเอื้อประโยชน์ หมายถึง การใช้อำนาจหรืออิทธิพลในตำแหน่งหน้าที่ที่ตนเองมีอยู่เพื่อให้ได้มา
ซึ่งประโยชน์ให้แก่ตนเอง ญาติพี่น้อง และพวกพ้อง
2. ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับอีกบุคคลหนึ่งในลักษณะ คือ
(1) เป็นคู่สมรส (2) เป็นบุตรหรือบุตรบุ ญธรรมซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ (3) เป็นนิติบุคคลนั้นหรือบุคคลตาม (1)
หรือ (2) มีอำนาจในการจัดการหรือการควบคุม
3. ค่าตอบแทนนอกเหนือ จากบรรดาที่พึงจ่ายตามปกติ ซึ่งการจ่ายเงินของสหกรณ์ต้องมีระเบียบ
รองรับและต้องกำหนดหลักเกณฑ์การจ่าย อัตราการจ่าย และบุคคลที่ได้รั บให้ชัดเจน นอกเหนือจากระเบียบ
ไม่สามารถจ่ายได้
4. กรณีการขาย ต้องดำเนินการตามมูลค่าทรัพย์สินนั้นตามราคาตามบัญชีหรือตามราคาตลาด โดย
ถือเอาราคาที่สูงกว่า กรณีการให้เช่า ต้องดำเนินการตามมูลค่าตลาด
ตัวอย่าง คณะกรรมการดำเนินการทราบข้อมูลฐานะการเงินของสหกรณ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนเนื่องจาก
หลักทรัพย์ที่สหกรณ์นำไปลงทุนไว้มีมูลค่าลดลงจนเป็นเหตุให้มูลค่าหุ้นของสหกรณ์ลดลง แต่กรรมการ
ดำเนินการดังกล่าวกลับเลือกแจ้งเหตุเฉพาะกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับตนเองให้ลาออกจากการเป็นสมาชิกเพื่อให้
ได้รับเงินค่าหุ้นเต็มจำนวน

ข้อ 19 สหกรณ์ต้องจัดให้มีช่องทางให้สมาชิกสามารถแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนได้อย่าง
สะดวก โดยต้องแจ้งให้สมาชิกทราบถึงช่องทาง วิธีการแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนและระยะเวลา
ในการพิจารณาปัญหาหรือข้อร้องเรียนนั้น รวมทั้งจัดให้มีระบบการติดตามความคืบหน้าและแจ้งความ
คืบหน้าในการแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะ
การแก้ ไ ขปั ญ หาและข้ อ ร้ อ งเรี ย นตามวรรคหนึ ่ ง ต้ อ งดำเนิ น การด้ ว ยความเป็ น ธรรม
โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แวดล้อมในแต่ละกรณี รวมทั้งเหตุปัจจัยทั้งหมดด้วย
สหกรณ์ต้องจัดให้มีช่องทางให้สมาชิกสามารถแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนได้อย่างสะดวก เช่น
แจ้งประธานกรรมการหรือผู้จัดการโดยตรง โทรศัพท์ Website จดหมาย E-mail ตู้แสดงความคิดเห็น Line
Facebook และแอพพลิเคชั่ น เป็น ต้น โดยกำหนดวิธีการแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียน ระยะเวลาในการ
พิจารณาปัญหาข้อร้องเรียน ให้มีระบบติดตามความคืบหน้าและแจ้งความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาฯ ให้
ผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะ (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1115/3493 ลงวันที่ 8 มิถุนายน
2564 เรื่อง แนวทางการแนะนำสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจัดให้มีช่องทางให้สมาชิกสามารถ
แจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนได้อย่างสะดวก และ (ร่าง) ระเบียบสหกรณ์ .............… จำกัด ว่าด้วยการตรวจสอบ
และแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ. ….....)

หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์
ที่ กษ 1115/3493

ร่างระเบียบสหกรณ์

ตัวอย่าง ขั้นตอนการให้บริการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ข้อ 20 ให้สหกรณ์จัดให้มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาและการเยียวยาหรือชดเชยแก่สมาชิก
ซึ่งได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
(1) กำหนดมาตรฐานในการแก้ไขปัญหาและการเยียวยาหรือชดเชย สำหรับนำไปใช้กับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นอันมีลักษณะเดียวกันเพื่อให้สมาชิกได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
(2) กำหนดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาและการเยียวยาหรือชดเชยในแต่ละขั้นตอนให้
ชัดเจน เหมาะสม รวดเร็ว และเป็นธรรม
(3) แจ้งให้สมาชิกทราบถึงความคืบหน้าในการแก้ไ ขปัญหาและการเยียวยาหรือชดเชย
เป็นระยะรวมทั้งกำหนดระยะเวลาและปัจจัยในการพิจารณาให้เ ป็นธรรม โดยเฉพาะกรณีที่เ ป็น
ความผิดพลาดจากระบบงานหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น
การจัด ทำหรือแก้ไ ขมาตรการในการแก้ไ ขปัญหาและการเยียวยาหรือชดเชยแก่สมาชิ ก
ตามวรรคหนึ่ง ให้สหกรณ์แจ้งให้สมาชิกทราบในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี และเปิดเผยมาตรการ
ดังกล่าว โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการหรือมีเหตุอื่นทำให้
ไม่สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้เปิดเผยมาตรการนั้น ณ สำนักงานใหญ่
และสำนักงานสาขาของสหกรณ์นั้นทุกแห่ง

กรณีที่สหกรณ์ดำเนินงานแล้วส่งผลกระทบทางลบต่อสมาชิก สหกรณ์ต้องจัดให้มีมาตรการในการ
แก้ไขปัญหาและการเยียวยาหรือชดเชยแก่สมาชิก กำหนด ดังนี้
1. กำหนดมาตรฐานในการแก้ไขปัญหาและการเยียวยาหรือชดเชย โดยแบ่งตามความเหมาะสมของ
ประเภทข้อร้องเรียนต่าง ๆ เช่น ประเภทของเรื่องข้อร้องเรียน และช่องทางการรับข้อร้องเรียน
2. กำหนดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาและการเยียวยาหรือชดเชยในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน
3. แจ้งให้สมาชิกทราบถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาและการเยียวยาหรือชดเชยเป็นระยะ
4. ให้สหกรณ์มีการติดตามความคืบหน้าในการชดเชยเยียวยา และในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
สหกรณ์ ต้องแจ้งให้ส มาชิกทราบในที่ประชุมใหญ่ส ามัญประจำปี และเปิดเผยมาตรการดังกล่ าว
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ Line Facebook แอพพลิเคชั่น การปิดประกาศไว้ที่สำนักงานสหกรณ์
เป็นต้น
ตัวอย่าง สหกรณ์ข้าราชการตำรวจแห่งหนึ่งจัดทำโครงการร่วมกับบริษัท โดยให้สินเชื่อกับสมาชิกเพื่อให้
สมาชิกซื้อปืนและบริษัทเป็นผู้จัดหาปืน รุ่นที่กำหนดในราคาถูกกว่าท้องตลาด เมื่อสมาชิกชำระค่าปืนให้กับ
บริษัทแล้วไม่ได้รับปืนตามกำหนดเนื่องจากบริษัทไม่สามารถจัดหาปืนได้จึงคืนเงินทั้งจำนวนให้แก่ สหกรณ์

ต่อมาสหกรณ์ได้หาบริษัทใหม่ทดแทนแต่ราคาปืนกลับเพิ่มสูงขึ้น สหกรณ์ต้องรับผิดชอบราคาปืนที่สูงขึ้นนั้น
โดยการชดเชยราคาส่วนต่างที่เกิดขึ้น

ข้อ 21 สหกรณ์ต้องจัดให้มีการอธิบายข้อมูลรายละเอียดของบริการทางการเงินและเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวให้สมาชิกรับทราบและเข้าใจได้ง่ายโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ในกรณีที่
ไม่สามารถดำเนิน การหรือมีเ หตุอื่น ทำให้ไ ม่สามารถดำเนิน การโดยวิธ ีการทางอิเ ล็กทรอนิกส์ได้
ให้เปิดเผยข้อมูลนั้น ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของสหกรณ์นั้นทุกแห่ง
ข้อมูลรายละเอียดของการบริการทางการเงินของสหกรณ์ตามวรรคหนึ่ง ต้องมีการแสดง
เงื่อนไข สิทธิประโยชน์ และข้อควรระวังอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจนเพื่อการตัดสินใจของสมาชิก
ในการเลือกใช้บริการทางการเงินของสหกรณ์
สหกรณ์ต้องจัดให้มีการอธิบายข้อมูลรายละเอียดของบริการทางการเงิน เช่น ผลิตภัณฑ์เงินฝาก
โครงการเงินกู้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้สมาชิกรับทราบและเข้าใจได้ง่ายโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็น
หลัก เช่น เว็บไซต์ Line Facebook แอพพลิเคชั่น เป็นต้น ต้องมีการแสดงเงื่อนไข สิทธิประโยชน์ และข้อควร
ระวังอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อการตัดสินใจของสมาชิกในการเลือกใช้บริการทางการเงินของ
สหกรณ์ (ตัวอย่างหน้า 80 เรื่อง การอธิบายข้อมูลรายละเอียดของบริการทางการเงิน)

ข้ อ 22 ห้ า มมิ ใ ห้ ส หกรณ์ ใ ห้ ผ ลตอบแทนอื ่ น ใดนอกจากดอกเบี ้ ย เว้ น แต่ เ ป็ น ของกำนั ล
แก่สมาชิกในโอกาสประเพณีนิยมที่ถือปฏิบัติโดยทั่วไป และมีการให้แก่สมาชิกทุกรายที่เข้าเงื่อนไข
ซึ่งสหกรณ์กำหนดอย่างเท่าเทียมกัน
เพื่อจำกัดต้นทุนทางการเงิน และก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมในหมู่สมาชิกสหกรณ์
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก หมายความว่า เงินหรือสิ่งอื่นที่อาจคำนวณได้เป็นเงินซึ่งผู้ฝากเงินได้รับตอบแทน
เนื่องจากการฝากเงิน ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึงผลตอบแทนเนื่องจากการฝากเงินตามหลักศาสนาอิสลาม
ผลตอบแทนอื่นนอกจากดอกเบี้ย เช่น ค่าจัดทัวร์ที่สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิกหรือสหกรณ์ผู้ฝากเงินราย
ใหญ่ ของกำนัล ที่มีมูล ค่าสูงที่น อกเหนือจากของชำร่วยประจำปี ซึ่งการให้แก่ส มาชิกและสหกรณ์อื่นที่
ไม่เท่าเทียมกัน (ของชำร่วยประจำปีตามประเพณีนิยม เช่น ปฏิทิน ปากกา สมุด ออมสิน เป็นต้น)
ตัวอย่างที่ 1 สหกรณ์ ก. จัดท่องเที่ยวศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับสมาชิกผู้ฝากเงิน 10 ล้านบาท
ขึ้นไป สหกรณ์ไม่สามารถกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวได้

ตัวอย่างที่ 2 สหกรณ์ ข. มีโครงการระดมเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับสมาชิกที่ฝากเงิน ตั้งแต่ 1 ล้าน
บาทขึ้นไป จะได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และหากฝากต่ำกว่า 1 ล้านบาท จะได้รับอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 2.5 ต่อปี สหกรณ์สามารถกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวได้
ตัวอย่างที่ 3 จากตัวอย่างที่ 2 หากสหกรณ์กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า ถ้าสมาชิกนำเงินมาฝากตั้งแต่ 2
ล้านบาทขึ้นไป จะได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และทองคำหนัก 1 บาท กรณีเช่นนี้สหกรณ์ไม่สามารถ
กระทำได้
ตัวอย่าง การอธิบายข้อมูลรายละเอียดของบริการทางการเงิน
ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ "กองเงินกองทอง"

ประเภทผลิตภัณฑ์

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เผื่อเรียก) แบบมีสมุดคู่ฝาก

ระยะเวลาการฝาก

ไม่มีกำหนดระยะเวลา

จำนวนเงินเปิดบัญชี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)
ขั้นต่ำและสูงสุด
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
รายละเอียด
อัตราดอกเบี้ย

ตั้งแต่ 1.25% ถึง 2.25% ต่อปี
ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่อปี ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินฝากของสมาชิก

อัตราดอกเบีย้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ข้อมูลล่าสุด ดูได้ที่ www.aaa–saving.com
วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
อัตราดอกเบีย้ 2.25%
วงเงินเกิน 100,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบีย้ 1.25% (เฉลี่ย 2.25% - 1.25%)
ตัวอย่างการคำนวณ วิธีการและจำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย สหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
ดอกเบี้ย
ต่อปีที่ประกาศไว้ในประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ ตามยอดเงินคงเหลือ เป็น
รายวัน โดยจำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคำนวณ คือ 365 วัน (ทั้งนี้ ไม่ว่าปฏิทินที่ฝากนั้นจะมี 365
หรือ 366 วันก็ตาม)
มีสูตรการคำนวณดอกเบี้ย ดังนี้
อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา (วัน) ที่ฝากจริง
จำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับ = เงินต้น ×
×
100
365
ตัวอย่าง ท่านฝากเงินจำนวน 150,000 บาท ระยะเวลาฝาก 1 วัน จะได้รับดอกเบี้ยดังนี้ (อัตรา
ดอกเบีย้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564)
จำนวนเงินส่วนที่ไม่เกิน 100,000 บาท ดอกเบี้ย 2.25%
จะได้รับดอกเบี้ย (100,000 × 2.25 / 100 × 1 / 365) = 6.16
จำนวนเงินส่วนที่เกิน 100,000 บาท ดอกเบี้ย 1.25%
จะได้รับดอกเบี้ย (50,000 × 1.25 / 100 × 1 / 365) = 1.71
รวมดอกเบี้ยรับ (6.16+1.71) = 7.87 บาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตามตัวอย่างนี้คือ 1.916%
(การคำนวณดอกเบี้ยเฉลี่ยจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ฝาก และจำนวนเงินฝากของสมาชิก)

ระยะเวลาการจ่าย
ดอกเบี้ย
เงื่อนไขหลัก
เงื่อนไขการ
ฝาก/ถอน/โอน
สิทธิประโยชน์และ
เงื่อนไขอื่น ๆ

อัตราดอกเบี้ยกรณี
ผิดเงื่อนไขการฝาก
ค่ารักษาบัญชี

สหกรณ์จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 25 มิถุนายน และ 25 ธันวาคม โดยดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์ของสหกรณ์ไม่ต้องเสียภาษี ตามประมวลรัษฎากร ว่าด้วยเรื่องการยกเว้นภาษีเงินได้
ตามมาตรา 42 (8)
- ผู้ฝากต้องเป็นสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบของสหกรณ์
- จำกัด 1 ท่านเปิดได้ 1 บัญชี
- สามารถ “ฝาก” ได้ตลอดเวลา ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และสามารถ “ถอน/โอน” ได้เดือนละ
1 ครั้ง
- สามารถทำรายการที่เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ "กองเงินกองทอง" ผ่านช่องทาง
ดังต่อไปนี้
• ที่ทำการสหกรณ์ :
o ให้บริการฝากเงินสด และถอนเงิน
o ให้บริการโอนภายในบัญชีตัวเอง
o ให้บริการเปิดบัญชี
• ถอนเงินสดผ่านระบบ ATM ของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ
• AAA Saving Mobile Application :
o ทำรายการถอนเงินฝากออมทรัพย์ "กองเงินกองทอง" ได้โดยสหกรณ์
จะทำการโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยเท่านั้น
o ทำรายการโอนเงินภายในบัญชีตัวเอง
- ไม่มีกำหนดการดำรงเงินขั้นต่ำในบัญชี
- เงื่อนไขการยกเว้นภาษีดอกเบีย้ เงินฝากเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด
ไม่มเี งื่อนไข
ไม่มีค่ารักษาบัญชี

การต่ออายุบัญชีเมื่อ บัญชีนี้เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ไม่มีกำหนดระยะเวลาการฝาก
ครบกำหนด
ระยะเวลาการฝาก
ช่องทางในการ
ฝ่ายเงินฝาก โทร 08–XXXX–XXXX ที่ทำการสหกรณ์ หรือ www.aaasaving.com
ติดต่อสหกรณ์
ข้อควรระวัง
ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.aaa–saving.com หัวข้ออัตราดอกเบี้ยและ
ค่าธรรมเนียม
ช่องทางการ
สมาชิกสามารถติดต่อผ่านที่ทำการสหกรณ์ หรือโทรศัพท์ 08–XXXX–XXXX หรือ Facebook
ร้องเรียน
: AAA Saving Cooperative Limited หรือ Line : @aaasaving หรืออีเมล
customerhelp@aaasaving.com
การแจ้ง
ในกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมที่เกีย่ วข้องกับบัญชีเงินฝาก และทำให้สมาชิกเสีย
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ประโยชน์ สหกรณ์จะทำการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
การให้บริการ หรือ
การแจ้งเตือนที่
สำคัญต่าง ๆ

1. กำหนดให้การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
2. เพื่อให้มีข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในการวิเคราะห์และ
ติดตามฐานะการเงิน สำหรับการส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำ และกำกับ ดูแล การดำเนินธุรกิจและเชื่อมโยง
ธุรกิจทางการเงินของสหกรณ์

ข้อ 2 สหกรณ์แบ่งเป็น
ข้อ 23 ให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงิน และเปิดเผยข้อมูลงบการเงินตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 24 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์และการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด
ข้อ 25 ให้สหกรณ์จัดเก็บและรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ดังต่อไปนี้
(1) งบแสดงฐานะทางการเงิน
(2) งบกำไรขาดทุน
(3) งบทดลอง
(4) การลงทุนในหลักทรัพย์
(5) ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและการฝากเงิน
(6) เจ้าหนี้เงินกู้และผู้ฝากเงิน
(7) การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง
(8) ฐานสภาพคล่องสุทธิ
(9) รายงานการก่อหนี้
(10) การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินสำรอง
(11) รายงานการสอบทานหนี้
(12) การดำรงเงินกองทุน
(13) แบบรายงานคุณภาพลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
(14) รายงานอื่นตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศกำหนด
แบบรายงานและวิธีการรายงานให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศกำหนด

1. ให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 (https://www.cad.go.th/ewt_dl_link.php?nid=44580)

2. ให้สหกรณ์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์ และการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การสอบบั ญ ชี แ ละระเบี ย บกรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ ว ่ า ด้ ว ยการแต่ ง ตั้ ง ผู ้ส อบบั ญ ชีส หกรณ์ พ.ศ. 2562
(https://www.cad.go.th/ewt_dl_link.php?nid=44601)

3. ให้สหกรณ์จัดเก็บและรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ตามรูปแบบ
และวิธีการรายงานที่นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศกำหนด (ให้เป็นตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด)

หนังสือซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะอนุกรรมการการลงทุน พ.ศ. 2564

เอกสาร download เพิ่มเติม

