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การดําเนินงานของสหกรณ

อํานาจกระทําการ

 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒

 มาตรา ๔๖ เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงค ใหสหกรณมีอํานาจกระทําการ ดังตอไปนี้ได

 (๑) ดําเนินธุรกิจ การผลิต การคา การบริการ และอุตสาหกรรมเพื่อประโยชนของสมาชิก

 (๒) ใหสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว

 (๓) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก

 (๔) ขอหรอืรบัความชวยเหลอืทางวชิาการจากทางราชการ หนวยงานของตางประเทศหรอืบคุคลอ่ืนใด

 (๕) รบัฝากเงนิประเภทออมทรัพยหรือประเภทประจําจากสมาชกิหรือสหกรณอืน่หรอืสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไมนอยกวากึ่งหน่ึงเปนสมาชิกของสหกรณผูรับฝากเงิน ท้ังน้ี ตามระเบียบ             

ของสหกรณทีไ่ดรบัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ

 (๖) ใหกู ใหสินเชื่อ ใหยืม ใหเชา ใหเชาซื้อ โอน รับจํานองหรือรับจํานํา ซึ่งทรัพยสินแกสมาชิก         

หรือของสมาชิก

 (๗) จัดใหไดมา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง กูยืม เชา เชาซื้อ รับโอนสิทธิการเชา

หรือสิทธิการเชาซื้อ จํานองหรือจํานํา ขายหรือจําหนายดวยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพยสิน

 (๘) ใหสหกรณอืน่กูยมืเงนิไดตามระเบยีบของสหกรณทีไ่ดรับความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ

 (๙) ดําเนนิกจิการอยางอืน่บรรดาทีเ่กีย่วกับ หรอืเนือ่งในการจดัใหสาํเรจ็ตามวตัถปุระสงคของสหกรณ

นายทะเบียนสหกรณ

 - การรับฝากเงินของสหกรณ

  • ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง กําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ ประกาศ                  

ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓

  • คําแนะนํา การจัดทําระเบียบวาดวยการรับเงินฝากออมทรัพย เงินฝากออมทรัพยพิเศษ           

เงินฝากประจํา และเงินฝากประจําที่ไดรับการยกเวนภาษี

  • หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๐/ว ๑ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๑ เรื่อง เห็นชอบ         

ใหสหกรณถือใชระเบียบวาดวยเงินฝาก

  • หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๑๒๔๑๘ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔  เรื่อง แนวทาง

ปฏบิตัใินการพจิารณาใหความเหน็ชอบระเบยีบวาดวยการรับฝากเงนิจากสหกรณอืน่ (เหน็ชอบ

รางระเบียบ)

  • หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๐๔๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ เรื่อง เห็นชอบ

ใหสหกรณถือใชระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

 - การใหสหกรณกูยืมเงิน

  • หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๑/ว ๒ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๒ เรื่อง เห็นชอบ       

ใหสหกรณถือใชระเบียบวาดวยการใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน
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 - เรื่องอื่น ๆ

  • คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่ ๒/๒๕๕๗ เรื่อง ใหสหกรณแท็กซี่ดําเนินการตามนโยบาย             

จัดระเบียบรถแท็กซี่ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗

  • ประกาศนายทะเบยีนสหกรณ เรือ่ง ใหคําแนะนาํเกีย่วกบัการยกเลกิตราประทบัตามขอแนะนาํ

ของธนาคารแหงประเทศไทย ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

  • ประกาศนายทะเบยีนสหกรณ เรือ่ง คําแนะนาํการผลติหรอืจดัหาปุยไวขายของสหกรณประกาศ 

ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

  • คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ เรื่อง การกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองจายขึ้น 

ถือใช ใหไว ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

  • หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๐๗๓ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓  เรื่อง แนวทาง

ปฏิบัติกรณีสหกรณจะดําเนินธุรกิจจัดหาสลากกินแบงรัฐบาลมาจําหนายแกสมาชิก

  • หนงัสือกรมสงเสริมสหกรณ ที ่กษ ๑๑๑๕/๒๕ ลงวนัที ่๙ มถุินายน ๒๕๕๔ เรือ่ง แนวทางปฏิบติั

เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจจัดหาสลากกินแบงรัฐบาลมาจําหนาย (เพิ่มเติม)

  • คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ เรื่อง การออกตั๋วสัญญาใชเงินสําหรับสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๔   

ใหไว ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

กรมสงเสริมสหกรณ

  - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๑/๑๐๒๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ เรื่อง การจัด

สวัสดิการของสหกรณ มีลักษณะอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕

  - หนังสอืกรมสงเสรมิสหกรณ ที ่กษ ๑๑๑๐/๔๓๖๕ ลงวนัที ่๒๕ เมษายน ๒๕๔๓ เรือ่ง แจงหลกัเกณฑ

การกระทําการเปนผูรับประกันภัย โดยมิไดรับใบอนุญาตของกรมการประกันภัย

  - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๑.๑๑/๘๓๐ ลงวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๔๕                         

เรื่อง หามสหกรณดําเนินธุรกิจประกันชีวิต

  - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๘/๑๐๔๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗                          

เรื่อง คําแนะนําเกี่ยวกับการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ

  - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๒๙๖๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การดําเนิน

ธุรกิจจัดหาปจจัยการผลิตมาจําหนายของสหกรณ

  - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๔๑๐๑ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง คําแนะนํา

เกี่ยวกับการกําหนดงวดชําระหนี้เงินกูของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน

  - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๔๑๐๒ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง คําแนะนํา

เกี่ยวกับการกําหนดงวดชําระหนี้เงินกูของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน

  - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ดวนที่สุด ที่ ๑๑๑๕/๘๕๓๒ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘                    

เรื่อง บริษัทเอกชนขอเชาพื้นที่บนที่ดินของสหกรณเพื่อดําเนินธุรกิจ
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หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

  - ประกาศกระทรวงการพฒันาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เรือ่ง วธิกีารจายเงนิคาจัดการศพ 

หรือคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัว การใชจาย และการเก็บรักษาเงินของสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห (ฉบับที่ ๒) ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

  - หนงัสือกรมการประกนัภัย ท่ี พณ ๐๕๐๓/๔๓๓๐ ลงวันท่ี ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๔๔ เรือ่ง ตอบขอหารอื 

(การประกอบธุรกิจประกันชีวิต)

  - หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๑/ว ๑๖๐ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ 

เรือ่ง ขอใหกรรมการดาํเนนิการของสหกรณทีเ่ปนขาราชการ พนกังานรัฐวสิาหกจิ หรอืลกูจาง

ของสวนราชการไปประชุมประจําเดือนไดโดยไมถือเปนวันลา
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ประกาศนายทะเบียนสหกรณ

เรื่อง กําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ

 เนือ่งจากภาวะเศรษฐกจิในปจจบุนัธนาคารพาณิชยไดกําหนดอตัราดอกเบีย้เงนิรบัฝากประจาํ ๑๒ เดอืน 

โดยเฉลี่ยในอัตรารอยละ ๔.๐๐ ตอป และมีแนวโนมจะลดลง แตยังมีหลายสหกรณไดกําหนดอัตราดอกเบี้ย                

เงินรับฝากไวสูงกวานี้มาก อันเปนผลใหสหกรณมีตนทุนที่สูง และไมเปนผลดีตอการบริหารการเงินของสหกรณ

 อาศยัอาํนาจตามมาตรา ๔๖(๕) แหงพระราชบญัญตัสิหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ และคาํสัง่ของนายทะเบยีน

สหกรณที่ ๓/๒๕๓๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๓๙ เรื่อง มอบหมายใหรองนายทะเบียนสหกรณสั่งและปฏิบัติ

ราชการแทนนายทะเบียนสหกรณ ขอ ๓.๑ และขอ ๓.๗ นายทะเบียนสหกรณจึงออกประกาศใหสหกรณทุกประเภท

กําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากไดไมเกินรอยละ ๗ ตอป เม่ือสหกรณใดไดกําหนดอัตราดอกเบี้ยตามประกาศนี้             

ถือวาระเบียบนี้ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ตามมาตรา ๔๖(๕) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ              

พ.ศ. ๒๕๔๒ แลว

 อน่ึง หนังสอื คําสัง่หรือระเบยีบเกีย่วกบัเรือ่งนีท้ีไ่ดใหความเหน็ชอบไปแลว หากขัดหรอืแยงกบัประกาศนี้

ใหยกเลิกและใหประกาศฉบับนี้แทน

 จึงประกาศมาเพื่อทราบ

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓

 (นายบุญมี  จันทรวงศ)

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

 รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติราชการแทน

 นายทะเบียนสหกรณ
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คําแนะนํา
การจัดทําระเบียบวาดวยการรับเงินฝากออมทรัพย เงินฝากออมทรัพยพิเศษ

เงินฝากประจํา และเงินฝากประจําที่ไดรับการยกเวนภาษี

 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๖(๕) บัญญัติใหสหกรณรับฝากเงินประเภทออมทรัพย

หรือประเภทประจําจากสมาชิกหรือสหกรณอื่นได ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

สหกรณ

 สหกรณสามารถรับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณอื่นได ซึ่งเงินฝากออมทรัพยแยกไดเปน ๒ อยาง 

คือ เงินฝากออมทรัพยและออมทรัพยพิเศษ สําหรับเงินฝากประจําแยกไดเปน ๒ อยาง เชนกัน คือ เงินฝากประจํา

และเงินฝากประจําที่ไดรับยกเวนภาษี (เงินฝากประจําที่ตองฝากเทา ๆ กัน ทุกเดือน ไมนอยกวา ๒๔ เดือน)

 การกําหนดระเบียบวาดวยการรับเงินฝากตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอน 

ระเบียบนั้นจึงจะมีผลบังคับใช ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๖(๕) หรือหากถือใชระเบียบ         

ตามรางระเบียบวาดวยเงินฝากฯ ที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบไวแลว ใหถือวาไดรับความเห็นชอบ          

จากนายทะเบียนสหกรณแลว และสงสําเนาระเบียบดังกลาวใหนายทะเบียนสหกรณรับทราบ

๑. ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากออมทรัพย

 สหกรณตองกําหนดเนื้อหาสาระเพื่อใหฝายจัดการและสมาชิกปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

 ๑.๑  การเปดบัญชี

   ๑.๑.๑ สหกรณตองกําหนดเงื่อนไขการเปดบัญชีและเอกสารประกอบการขอเปดบัญชี

   ๑.๑.๒ กําหนดจํานวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยวาผูฝากรายหนึ่งๆ สามารถเปดบัญชีเงินฝาก 

ออมทรัพยไดรายละไมเกินกี่บัญชี สําหรับเงินฝากออมทรัพยควรใหผูฝากเปดไดเพียงบัญชีเดียว

   ๑.๑.๓ ตองกําหนดจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ขอเปดบัญชีครั้งแรก

 ๑.๒ การนําเงินฝากเขาบัญชีออมทรัพยในครั้งตอไป อาจกําหนดใหชัดเจนวาตองไมตํ่ากวาเทาไร 

หรือจํานวนเทาไรก็ได

 ๑.๓  การกําหนดอัตราดอกเบี้ย

   ๑.๓.๑ สหกรณกําหนดอัตราดอกเบี้ยไดไมเกินจากประกาศนายทะเบียนสหกรณเรื่องกําหนด

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๔๓ ซึ่งกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากไวไมเกิน      

รอยละ ๗ ตอป

   ๑.๓.๒ การคิดและคํานวณดอกเบี้ยสหกรณสามารถกระทําได ๒ กรณี คือ การคิดดอกเบี้ย        

เปนรายวันหรือรายเดือน

   ๑.๓.๓ การนาํดอกเบีย้ทบเปนตนเงนิเขาบญัชเีงนิฝาก สหกรณสามารถนาํดอกเบ้ียทบเปนตนเงนิ

เขาบัญชีเงินฝากไดมากกวาปละ ๑ ครั้ง เชน ปละ ๑ ครั้ง ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง โดยสหกรณตองกําหนดใหชัดเจน             

วาจะนําดอกเบี้ยทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหทุกวันที่เทาไหร หามนําระยะเวลาการฝากมาเปนเงื่อนไขการทบ

ดอกเบี้ยเปนเงินตน เชน สหกรณหนึ่ง จํากัด ปทางบัญชีของสหกรณ คือวันที่ ๓๑ ธันวาคม และสหกรณประสงค

จะนําดอกเบี้ยทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหปละ ๔ ครั้ง กระทําไดโดยทบเปนตนเงินใหทุกวันที่ ๓๑ ธันวาคม                 

๓๑ มีนาคม ๓๐ มิถุนายน และทุกวันที่ ๓๐ กันยายน หามใชคําวาทุกๆ ๓ เดือน
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 ๑.๔ การถอนเงินฝากออมทรัพย สหกรณจะนําเงื่อนเวลามากําหนดไมได เนื่องจากเงินฝาก             

ออมทรัพยเปนเงินฝากที่ตองจายคืนเมื่อทวงถาม ดังนั้น การถอนเงินฝากออมทรัพยสหกรณตองกําหนดใหถอน        

เมื่อใดก็ได สําหรับจํานวนเงินที่ถอน สหกรณอาจกําหนดวาจํานวนเทาใดก็ไดหรือตองไมตํ่ากวาเทาใดก็ได                  

เชน ไมตํ่ากวา ๕๐ บาท หรือ ๑๐๐ บาท

 ๑.๕ การปดบัญชี สหกรณตองกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปดบัญชีวามีกี่วิธี พรอมทั้งการคิด

ดอกเบี้ยในกรณีปดบัญชี และหามนําเงื่อนเวลามาเปนตัวกําหนด

๒. ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากออมทรัพยพิเศษ

 สหกรณตองกําหนดเนื้อหาสาระเพื่อใหฝายจัดการและสมาชิกปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

 ๒.๑ การเปดบัญชี

   ๒.๑.๑ สหกรณตองกําหนดเงื่อนไขการเปดบัญชีและเอกสารประกอบการขอเปดบัญชี

   ๒.๑.๒ กําหนดจํานวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษวาผูฝากรายหนึ่งๆ สามารถเปดบัญชี          

เงนิฝากออมทรพัยไดรายละกีบ่ญัช ีซึง่สาํหรบัเงนิฝากออมทรพัยพเิศษควรใหผูฝากเปดไดเพยีงบญัชเีดยีว หากสหกรณ

ตองการระดมทุนอาจใหเปดบัญชีมากกวาหนึ่งบัญชีได

   ๒.๑.๓ ตองกําหนดจํานวนขึ้นตํ่าเงินที่ขอเปดบัญชีครั้งแรก

 ๒.๒ การนาํเงนิฝากเขาบญัชอีอมทรัพยพเิศษในคร้ังตอไป อาจกาํหนดใหชดัเจนวาเทาไร หรอืจํานวน

เทาไรกไ็ด

 ๒.๓ การกําหนดอัตราดอกเบี้ย

   ๒.๓.๑ สหกรณกําหนดอัตราดอกเบี้ยไดไมเกินจากประกาศนายทะเบียนสหกรณเรื่องกําหนด

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๓ ซึ่งกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากไวไมเกิน       

รอยละ ๗ ตอป

   ๒.๓.๒ การคิดและคํานวณดอกเบี้ยสหกรณ สามารถกระทําได ๒ กรณี คือ การคิดดอกเบี้ย  

เปนรายวันหรือเปนรายเดือน

   ๒.๓.๓ การนําดอกเบี้ยทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝาก สหกรณสามารถนําดอกเบ้ียทบ               

เปนตนเงนิเขาบญัชเีงนิฝากไดมากกวาปละ ๑ ครัง้ เชน ปละ ๑ ครัง้ ๒ ครัง้ ๓ ครัง้ โดยสหกรณตองกาํหนดใหชดัเจน

วาจะนําดอกเบี้ยทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหทุกวันท่ีเทาไร หามนําระยะเวลาการฝากมาเปนเงื่อนไขการทบ

ดอกเบี้ยเปนเงินตน เชน สหกรณหนึ่ง จํากัด ปทางบัญชีของสหกรณคือ วันที่ ๓๑ ธันวาคม และสหกรณประสงค

จะนําดอกเบี้ยทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหปละ ๔ ครั้ง กระทําไดโดยทบเปนตนเงินใหทุกวันที่ ๓๑ ธันวาคม   

๓๑ มีนาคม ๓๐ มิถุนายน และทุกวันที่ ๓๐ กันยายน หามใชคําวาทุก ๓ เดือน

 ๒.๔ การถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษ สหกรณจะนําเงื่อนเวลามากําหนดไมได เนื่องจากเงินฝาก

ออมทรพัยพเิศษ กค็อื เงนิฝากออมทรพัยชนิดหนึง่ จงึเปนเงนิฝากทีต่องจายคนืเมือ่ทวงถาม ดงันัน้ การถอนเงนิฝาก

ออมทรัพยพิเศษ สหกรณตองกําหนดใหถอนเมื่อใดก็ได แตการถอนนั้นสหกรณอาจกําหนดจํานวนครั้งการถอน       

ทีไ่มตองเสยีคาธรรมเนยีมการถอน และระบกุารถอนครัง้ทีเ่ทาไรทีต่องเสยีคาธรรมเนยีมการถอน และคาธรรมเนยีม

การถอนตองกําหนดใหขัดเจนวาคิดเทาไรของการถอนในแตละครั้ง หรือคาธรรมเนียมการถอนรอยละเทาไรของ

จํานวนเงินที่ถอน สําหรับจํานวนเงินที่ถอนในแตละครั้ง สหกรณอาจกําหนดวาจํานวนเทาใดก็ไดหรือตองไมตํ่ากวา

เทาใดก็ได เชน ไมตํ่ากวา ๕๐๐ บาท หรือ ๑,๐๐๐ บาท
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 ๒.๕ การปดบัญชีสหกรณ สหกรณตองกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปดบัญชีใหชัดเจนวามีก่ีวิธีิ 

พรอมทั้งการคิดดอกเบี้ยในกรณีปดบัญชี และหามนําเงื่อนเวลามาเปนตัวกําหนด

๓. ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากประจํา

 สหกรณตองกําหนดเนื้อหาสาระเพื่อใหฝายจัดการและสมาชิกปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

 ๓.๑  การเปดบัญชี

   ๓.๑.๑ สหกรณตองกําหนดเงื่อนไขการเปดบัญชีและเอกสารประกอบการขอเปดบัญชี

   ๓.๑.๒ กาํหนดจาํนวนบญัชเีงนิฝากประจาํวา ผูฝากรายหนึง่ ๆ  สามารถเปดบญัชเีงนิฝากประจาํ

ไดรายละไมเกินกี่บัญชี โดยอาจกําหนดตามระยะเวลาการฝากก็ได

   ๓.๑.๓ กําหนดจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ขอเปดบัญชีครั้งแรก

   ๓.๑.๔ เงินฝากประจําสามารถแยกตามระยะเวลาการฝาก เชน ฝากประจํา ๓ เดือน ๖ เดือน 

หรือ ๑ ป เปนตน

 ๓.๒ การนําเงินฝากเขาบัญชีประจําในครั้งตอไป อาจกําหนดใหชัดเจนวาตองไมตํ่ากวาเทาไร         

หรือจํานวนเทาไรก็ได

 ๓.๓ การกําหนดอัตราดอกเบี้ย

   ๓.๓.๑ สหกรณกําหนดอัตราดอกเบี้ยไดไมเกินจากประกาศนายทะเบียนสหกรณเรื่องกําหนด

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๔๓ ซึ่งกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากไวไมเกิน       

รอยละ ๗ ตอป

   ๓.๓.๒ การคิดดอกเบ้ีย สหกรณตองกําหนดใหชัดเจนวาสหกรณจะคิดดอกเบี้ยใหเมื่อครบ

กําหนดการฝาก

   ๓.๓.๓ หากผูฝากไมถอนเงินฝากเมื่อถึงกําหนดพรอมดอกเบี้ยภายในกี่วัน (ไมควรเกิน ๗ วัน) 

สหกรณสามารถกําหนดดังนี้ “ใหถือวาผูฝากตกลงฝากเงินตนพรอมดอกเบี้ยตอไปอีกเทาระยะเวลาเดิม” หรือ            

“ใหถอืวาผูฝากตกลงฝากเงนิตนไปอีกในระยะเวลาเทาเดมิ สาํหรบัดอกเบีย้ใหผูฝากมารบัทีส่าํนกังานสหกรณโดยเรว็”

 ๓.๔  การถอนเงนิฝากประจาํ เงนิฝากประจาํจะถอนไดตอเม่ือครบกาํหนดการฝากเทานัน้ แตสหกรณ

สามารถใหผูฝากถอนเงนิฝากกอนครบกาํหนดได ตองกาํหนดใหชดัเจนวาผูฝากไมมีสทิธิถ์อนเงินฝากกอนครบกาํหนด 

แตหากผูฝากยื่นคําขอเปนหนังสือโดยชี้แจงความจําเปนสหกรณอาจจะยอมใหถอนได โดยจะคิดดอกเบี้ยใหหรือไม

ก็ไดตองกําหนดใหชัดเจน เชน เงินฝากที่ยังไมครบ ๓ เดือน สหกรณจะไมคิดดอกเบี้ยให หรือคิดดอกเบี้ยในอัตรา

เงินฝากออมทรัพยก็ได หรือเงินฝากที่ยังไมครบ ๓ เดือน สหกรณจะไมคิดดอกเบี้ยให แตหากเงินฝากเกิน ๓ เดือน 

แตไมถึงกําหนดที่ตกลงไวจะคิดดอกเบี้ยเปนรายเดือนตามระยะเวลาการฝากจริง เปนตน

 ๓.๕  การปดบัญชี สหกรณตองกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปดบัญชีใหชัดเจนวามีกี่วิธี พรอมทั้ง

การคิดดอกเบี้ยในกรณีปดบัญชีกอนครบกําหนดระยะเวลาการฝาก

๔. ระเบียบวาดวยเงินฝาก..............(ฝากเดือนละเทาๆ กัน)

 เงินฝากประจําท่ีไมตองเสียภาษี ซึ่งกําหนดตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร 

วาดวยการยกเวนรษัฎากร (ฉบบัที ่๓๐๑) พ.ศ. ๒๕๓๙ สหกรณตองกาํหนดเนือ้หาสาระเพ่ือใหฝายจดัการและสมาชิก

ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
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 ๔.๑  การเปดบัญชี

   ๔.๑.๑ สหกรณตองกําหนดเงื่อนไขการเปดบัญชีและเอกสารประกอบการขอเปดบัญชี              

และใหผูประสงคจะเปดบัญชีแจงและแสดงบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรดวย

   ๔.๑.๒ สหกรณตองระบุจํานวนเงินในการขอเปดบัญชีครั้งแรก ตองไมตํ่ากวาเทาไร แตตอง       

ไมเกนิ ๒๕,๐๐๐ บาท การนาํสงเงินฝากในครัง้ตอไปตองเทากบัจาํนวนเงนิทีข่อเปดบญัชคีรัง้แรกและตองระบดุวยวา

ระยะเวลาการฝากตองไมนอยกวา ๒๔ เดอืน แตเมือ่รวมเงนิฝากทัง้หมดตองไมเกนิ ๖๐๐,๐๐๐ บาท จงึจะไดรบัยกเวน

ภาษี

 ๔.๒  การนําเงินฝากเขาบัญชีในครั้งตอไป  สหกรณตองกําหนดใหชัดเจนเกี่ยวกับการสงเงินฝาก   

เขาบัญชีในครั้งตอไปวาตองสงภายในวันที่เทาไหรของเดือน (ไมควรเกินวันที่ ๕ ของเดือน) และเงินฝากประเภทนี้

จะขาดการฝากหรอืฝากไมครบตามวงเงนิทีก่าํหนด หรือฝากลาชากวาระยเวลาท่ีกาํหนดทุกกรณี รวมกนัไมเกิน ๒ เดอืน 

ซึ่งหากผิดเงื่อนไขดังนี้ผูฝากจะไมไดรับยกเวนภาษีเงินฝาก

 ๔.๓  การกําหนดอัตราดอกเบี้ย

   ๔.๓.๑ สหกรณกําหนดอัตราดอกเบี้ยไดไมเกินจากประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่องกําหนด

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๓ ซึ่งกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากไวไมเกิน       

รอยละ ๗ ตอป และสหกรณตองกําหนดใหชัดเจนวาเงินฝากประเภทนี้ใหอัตราดอกเบี้ยเทาไหร หรืออาจกําหนดวา

อัตราดอกเบี้ยเทากับเงินฝากประจํา บวก ๑% หรือ ๒% เมื่อครบงวดการฝากเงิน

   ๔.๓.๒ การทบดอกเบีย้เปนตนเงนิ สหกรณอาจกาํหนดใหทบดอกเบีย้เปนตนเงนิไดเม่ือทกุยอด

เงินฝากครบระยะเวลา ๓ เดือน ๖ เดือน หรือ ๑๒ เดือน ก็ไดตามความเหมาะสม

 ๔.๔  การถอนเงนิฝาก  สหกรณตองกาํหนดใหชดัเจนวาเงนิฝากประเภทน้ีผูฝากไมมสีทิธถิอนเงนิฝาก

กอนครบกาํหนด เวนแตการถอนเพ่ือปดบญัชแีละผูฝากจะไมมีสิทธไิดรบัยกเวนภาษดีอกเบ้ียเงนิฝากนัน้ ทัง้นี ้สหกรณ

สามารถกําหนดการคิดดอกเบี้ยกรณีนี้ไดเทากับเงินฝากออมทรัพยก็ไดพรอมทั้งหักภาษีดอกเบี้ย

 ๔.๕  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินฝากเมื่อครบกําหนด สหกรณตองกําหนดวิธีปฏิบัติเก่ียวกับเงินฝาก          

เมื่อครบกําหนด ซึ่งสามารถกําหนดไดดังนี้

   ๔.๕.๑ กําหนดใหผูฝากมาติดตอขอปดบัญชีดวยตนเอง หรือ

   ๔.๕.๒ เมื่อครบกําหนดแลวผูฝากไมมาติดตอขอปดบัญชี ใหสหกรณเปนผูปดบัญชีแลวแจงให

ผูฝากมาติดตอขอรับเงินฝากพรอมดอกเบี้ย หรือ

   ๔.๕.๓ สหกรณรบัฝากเงนิตนพรอมดอกเบีย้ตอ แตจะคิดดอกเบีย้ใหในอตัราเงนิฝากออมทรพัย
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(สําเนา)

ที่ กษ ๑๑๑๐ / ว ๑ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม.๑๐๒๐๐

        ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๑

เรื่อง  เห็นชอบใหสหกรณถือใชระเบียบวาดวยเงินฝาก

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อางถึง ๑. หนังสือนายทะเบียนสหกรณที่ กษ ๑๑๑๐/๑๕๙๕ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๓๖

 ๒. หนังสือนายทะเบียนสหกรณที่ กษ ๑๑๑๐/ว.๑ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๗

 ๓. หนังสือนายทะเบียนสหกรณที่ กษ ๑๑๑๐/๑๔๘๙๓ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๐

สิ่งที่สงมาดวย ๑. รางระเบียบวาดวยการรับเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจํา พ.ศ. ......................

 ๒. รางระเบียบวาดวยเงินฝากออมทรัพยพิเศษ พ.ศ. ..........................

   ๓. รางระเบียบวาดวยเงินฝาก ................................. พ.ศ. ......................

 ตามหนังสือท่ีอางถึง ๑ นายทะเบยีนสหกรณไดใหความเห็นชอบใหสหกรณประเภทสหกรณออมทรพัย 

ถือใชระเบียบตามรางระเบียบวาดวยการรับเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจํา ตามหนังสือที่อ างถึง                        

๒ นายทะเบียนสหกรณไดเห็นชอบใหสหกรณภาคเกษตรถือใชระเบียบตามรางระเบียบวาดวยการรับฝากเงิน             

และหนังสือท่ีอางถึง ๓ นายทะเบียนสหกรณไดเห็นชอบใหสหกรณประเภทสหกรณออมทรัพยถือใชระเบียบ              

ตามรางระเบียบวาดวยเงินฝากออมทรัพยพิเศษและรางระเบียบวาดวยเงินฝาก..............................................

 บัดนี ้ กรมสงเสรมิสหกรณไดปรับปรงุรางระเบยีบวาดวยเงนิฝากดงักลาวขางตนใหมีความเหมาะสม

ย่ิงข้ึน สําหรับสหกรณทุกประเภทถือใชเปนบรรทัดฐานเดียวกัน พรอมทั้งไดนําเสนอรางระเบียบที่ปรับปรุง                 

ตอนายทะเบียนสหกรณ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแลว เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๑ โดยระเบียบตามสิ่งที่         

สงมาดวย ๑ และ ๒ ใหถือใชสําหรับสหกรณทุกประเภท ระเบียบตามสิ่งที่สงมาดวย ๓ ใหถือใชสําหรับสหกรณ

ประเภทสหกรณออมทรัพย ดังนั้น สหกรณใดไดถือใชระเบียบวาดวยเงินฝากตามรางซึ่งนายทะเบียนสหกรณ            

เห็นชอบตามหนังสือท่ีอางถึง ๑ – ๓ ก็ใหถือใชตอไป สําหรับสหกรณที่จะถือใชระเบียบดังกลาวในโอกาสตอไปนี้                

ใหถือใชระเบียบวาดวยเงินฝากตามสิ่งที่สงมาดวยและถือวาไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณแลว            

ขอใหสงสําเนาไปเพื่อนายทะเบียนสหกรณทราบ
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 จงึเรียนมาเพือ่โปรดใหสหกรณจงัหวัดเผยแพร แนะนาํรางระเบยีบวาดวยเงนิฝากแกสหกรณตอไปดวย

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงชื่อ)  วิรัช  ชีพสมทรง

 (นายวิรัช  ชีพสมทรง)

 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

กองสหกรณพาณิชยและธนกิจ

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๘๕๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๕๘๕๒
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(ราง)

ระเบียบสหกรณ..................................................................................จํากัด

วาดวยการรับเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจํา พ.ศ..................................

 อาศัยอาํนาจตามความในขอบังคบัของสหกรณ ขอ... และขอ........... ท่ีประชมุคณะกรรมการดําเนินการ 

ครั้งที ่................./........... เมื่อวนัที.่............................................................ไดกําหนดระเบยีบวาดวยการรับเงินฝากออมทรัพย              

และเงินฝากประจํา โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ดังตอไปนี้

หมวดที่ ๑

ขอกําหนดทั่วไป

 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณ................................................................................................จํากัด

วาดวยการรับเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจํา พ.ศ....................”

 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่.....................................................................................เปนตนไป

 ขอ ๓ สหกรณรับเงินฝากจากสมาชิกได ๒ ประเภท คือ

   (๑) เงินฝากออมทรัพย

   (๒) เงินฝากประจํา

หมวดที่ ๒

การเปดบัญชีและการฝากเงิน

 ขอ ๔ ผูประสงคจะเปดบญัชเีงินฝากตามขอ ๓ ใหมาติดตอกบัพนกังานสหกรณ ณ สาํนกังานสหกรณ

ดวยตนเอง และตองยื่นหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ โดยมีรายการครบถวนตามที่ระบุไวใน      

แบบหนังสือขอเปดบัญชีนั้น

 ในกรณทีีส่หกรณมโีครงการระดมเงนิฝากเปนกรณพิีเศษ และประสงคจะออกรบัเงินฝากนอกสํานกังาน

ของสหกรณ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ พรอมทั้งกําหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยดวย

 ขอ ๕ พรอมกับหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก ผูฝากตองใหตัวอยางลายมือชื่อของตนหรือของตัวแทน

ซึ่งเปนผูมีอํานาจถอนเงิน ตลอดจนใหคําสั่งเกี่ยวกับเงินฝากที่เปดบัญชีนั้นไวตอสหกรณ

 การเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัตวัอยางลายมอืชือ่ทีใ่หไว จะมผีลตอเมือ่ผูฝากไดแจงเปนหนงัสอืตอสหกรณ 

และสหกรณไดพิจารณาเห็นเปนการถูกตองและตอบรับแลว

 ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากใหใชอักษรไทยและเขียนดวยหมึกทั้งตองเขียนดวยลายมือตนเอง 

สหกรณจะไมรับรูการใชตราประทับแทนลายมือชื่อ

 ขอ ๖ ผูฝากคนหนึ่งสามารถเปดบัญชีเงินฝากไดดังนี้

   (๑) เงินฝากออมทรัพย ผูฝากรายหนึ่งอาจเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยในสหกรณนี้ได        

โดยจํานวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดตองไมนอยกวา....................................................................................บาท

และผูฝากจะสงเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใด โดยจํานวนเทาใดก็ได
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   (๒) เงินฝากประจํารายหนึ่งๆ ตองมีจํานวนไมนอยกวา...........................................................บาท

และระยะเวลาฝากตองไมนอยกวา.................................................เดือน

 ขอ ๗ ในการเปดบัญชีเงินฝากตามขอ ๖ สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหผูฝากยึดถือไว

   สมุดคูฝากนั้นผูฝากตองรักษาไว เพื่อใหสหกรณลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบ้ีย เงินถอน 

และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย

   การลงบันทึกรายการตางๆ ในสมุดคูฝากนั้น จะกระทําไดแตโดยทางฝายสหกรณ ซึ่งประธาน

กรรมการหรอืรองประธานกรรมการ หรือเหรญัญกิ หรอืผูจดัการ หรอืผูทีไ่ดรบัมอบหมายคนหน่ึงคนใดเปนผูลงลายมอื

ช่ือยอกํากับไวเปนสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคูฝากโดยไมเปนไปตามที่กลาวนี้ยอมไมมีผลผูกพันสหกรณ 

อนึง่ ถาผูฝากตรวจพบวารายการใดในสมดุคูฝากคลาดเคล่ือน ตองแจงตอสหกรณเพือ่แกไขให จะแกไขโดยประการอืน่

ไมได

   สมุดคูฝากเลมที่ใชเต็มแลวหรือชํารุดจนใชการไมได นํามายื่นตอสหกรณเพื่อจะไดยกเลิก        

สมดุคูฝากเลมนัน้ และโอนยอดเงนิคงเหลอืเขาสมดุคูฝากใหม ซึง่ออกใหผูฝากยึดถอืไวตอไป สมุดคูฝากเลมทีย่กเลิกนัน้ 

ผูฝากจะรับไปก็ได

   ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคูฝากของตนไวในที่ปลอดภัย ถาสมุดคูฝากหาย ผูฝากตองแจงเปน

หนังสือตอสหกรณโดยมิชักชา สหกรณจะนํายอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากเลมใหม ซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป 

สวนสมุดคูฝากเลมที่หายใหยกเลิก

   ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากครั้งแรกก็ดี   หรือออกเลมใหมใหตอจากเลมกอน 

ซึ่งลงรายการเต็มแลวก็ดี หรือชํารุดใชการไมไดก็ดี สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม แตกรณีที่สมุดคูฝากของผูฝาก 

คนใดสูญหาย สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียมเลมละ.............บาท

 ขอ ๘ ในการสงเงนิเขาบัญชีเงนิฝากทกุครัง้ ใหทาํใบสงเงนิตามแบบพมิพทีส่หกรณกาํหนดยืน่พรอมดวย

สมุดคูฝากและจํานวนเงินฝากตอพนักงานสหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ ทั้งนี้ ผูฝากหรือผูอื่นจะเปนผูสงเงินก็ได

   เมือ่สหกรณไดลงบนัทกึรายการจาํนวนเงนิฝากทีไ่ดรบันัน้ในสมดุคูฝาก และตรวจสอบเปนการ

ถูกตองแลว สหกรณจะคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก

 ขอ ๙ ถาสงเช็คเขาบัญชีเงินฝาก ตองขีดครอมเช็คกอน สหกรณสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะไมจายเงินถอน

จากรายการเชนนั้นจนกวาจะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแลว

หมวดที่ ๓

การกําหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจายดอกเบี้ย

 ขอ ๑๐  สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามขอ ๓ ในอัตราไมเกินรอยละ ๗ ตอป โดยจะได

ประกาศใหทราบเปนคราวๆ ไป

   (*) ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยใหคํานวณเปนรายวันตามยอดเงินคงเหลือและสหกรณจะนํา

ดอกเบี้ยทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ ใหผูฝากรีบยื่นสมุดคูฝาก ณ สํานักงาน

สหกรณ เพื่อสหกรณบันทึกรายการดอกเบี้ยให
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   ดอกเบ้ียเงินฝากประจํา สหกรณจะคํานวณและจายดอกเบี้ยใหเม่ือถึงกําหนดระยะเวลา            

การฝาก สําหรับเงินฝากที่ถอนกอนกําหนดโดยไดรับอนุญาตจากสหกรณตามขอ ๑๒ สหกรณจะจายดอกเบี้ยให        

ตามจํานวนเดือนเต็ม

   กรณีถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไมถึง ๓ เดือน สหกรณจะไมจายดอกเบี้ยให

   ถาผูฝากไมถอนเงินฝากประจําเมื่อครบกําหนดพรอมดอกเบี้ย จนพนกําหนดไปอีกเจ็ดวัน             

ก็เปนอันถือวาผูฝากตกลงฝากตนเงินฝากพรอมดอกเบี้ยตอไปอีกเทาระยะเวลาเดิม

หมวดที่ ๔

การถอนเงินฝากและการปดบัญชี

 ขอ ๑๑ การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ตองใชใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ

    ในการถอนเงินฝาก ผูมีอํานาจถอนเงินตามที่ไดใหตัวอยางลายมือชื่อไวตอสหกรณควรมา   

รับเงินที่สํานักงานสหกรณดวยตนเอง และตองยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไวนั้น พรอมกับ

สมุดคูฝากตอพนักงานสหกรณ

    ถาผูมอีาํนาจถอนเงนิฝากจะมอบใหผูใดถอนเงนิแทน ก็ตองทาํใบถอนเงินฝาก และตองมอบ

อํานาจใหรับเงินแทนเปนหนังสือไวดานหลังของใบถอนเงินฝากนั้นดวย ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ไดใหตัวอยาง

ไวแลวมอบใหผูรับมอบอํานาจยื่นใบถอนเงินฝากน้ัน พรอมดวยสมุดคูฝากตอพนักงานของสหกรณ ณ สํานักงาน

สหกรณ ในการนี้สหกรณจะเรียกหลักฐานพิสูจนตัวผูรับมอบอํานาจก็ได

    เมื่อสหกรณไดตรวจถูกตองแลว จะจายเงินถอนให และลงรายการเงินถอนพรอมทั้ง            

เงินคงเหลือในสมุดคูฝาก แลวคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก

    อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเขียนดวยหมึก ถามีการแกไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผูมีอํานาจ

ถอนเงินตองลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไวกํากับดวย

 ขอ ๑๒ การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยนั้น จะถอนเมื่อใด จํานวนเทาใดก็ได

    สวนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํานั้น ผูฝากยอมไมมีสิทธิถอนเงินกอนครบกําหนด 

แตเมื่อผูฝากยื่นคําขอเปนหนังสือโดยชี้แจงความจําเปน สหกรณจะยอมใหถอนเงินฝากกอนครบกําหนดก็ได

 ขอ ๑๓ ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได ใหผูมีอํานาจ

ถอนเงินจดแจงไวทายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากดวยวา “เพื่อปดบัญชี”

 ขอ ๑๔ ในกรณีที่ผูฝากตาย สหกรณจะจายคืนเงินคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากใหแกผูรับโอน

ประโยชนทีไ่ดตัง้ไว หรือถามไิดตัง้ไวก็คนืใหแกบคุคลทีไ่ดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนท่ีพอใจคณะกรรมการดาํเนนิการ

วาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น

 ขอ ๑๕ ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเห็นวาผูฝากฝาฝนระเบียบนี้ หรือกอใหเกิด

ความยุงยากแกสหกรณ หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะปดบัญชีเงินฝากของผูฝาก สหกรณจะไมรับเงินเขาบัญชี 

เงินฝากของผูฝากอีก และใหผูฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี้ สหกรณจะแจงเปน

หนังสือไปยังผูฝาก

 ขอ ๑๖  การถอนเงินฝากเพื่อปดบัญชีตามขอ ๑๓ และขอ ๑๔ สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหตาม       

ขอ ๑๐ ถึงวันกอนวันถอนหนึ่งวัน เวนแตการปดบัญชีเงินฝากในกรณีผูฝากฝาฝนระเบียบ ตามขอ ๑๕ สหกรณ             

จะคํานวณดอกเบี้ยใหถึงกอนวันที่แจงหนึ่งวัน และสหกรณจะไมใหดอกเบี้ยอีกไมวาผูฝากจะถอนเงินเมื่อใด
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 เมื่อสหกรณไดจายเงินคืนผูฝากแลว จะยกเลิกสมุดคูฝากสําหรับบัญชีนั้น

 ประกาศ ณ วันที่................................................................

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

 ประธานกรรมการ

 สหกรณ................................................................จํากัด

นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบใหใชรางระเบียบนี้ได

(ลงชื่อ)   วัลลภ  วิทยประพัฒน

        (นายวัลลภ  วิทยประพัฒน)

         อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

รองนายทะเบียนสหกรณ  ปฏิบัติราชการแทน

            นายทะเบียนสหกรณ
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คําแนะนําการถือใชระเบียบวาดวยการรับเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจํา

 ๑. ในกรณีที่สหกรณไดเคยกําหนดระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสมาชิกไวแลวและประสงค        

จะกาํหนดใหมตามรางระเบยีบนีใ้หเพิม่หมวด ๑ อีกขอหนึง่ เปนขอ ๓ ความวา “ใหยกเลกิบรรดาประกาศ มติทีป่ระชุม

คณะกรรมการดําเนินการระเบียบอื่นใดที่มีอยูกอนวันใชระเบียบนี้ ซึ่งมีขอกําหนดขัดแยงกับระเบียบนี้ทั้งสิ้น”           

แลวเลื่อนขอ ๓ เดิม เปนขอ ๔ ตามลําดับ

 ๒. การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากไวไมเกินรอยละ ๗ ตอป นั้น เนื่องจากโดยหลักการแลวอัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณไมควรสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําของธนาคารพาณิชยมากจนเกินไปประกอบ

กับเงินปนผลของสหกรณก็จํากัดอยูในอัตรานี้ อยางไรก็ตาม หากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําของธนาคารพาณิชย

สูงกวารอยละ ๗ ตอปแลว สหกรณก็สามารถขอความเห็นชอบในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหสูงขึ้นกวารอยละ ๗ 

ตอปได

 สาํหรบัสหกรณในภาคการเกษตร ไดแก สหกรณประเภทสหกรณการเกษตร สหกรณนคิมและสหกรณ

ประมง ขอใหพิจารณากําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากแตละประเภทดวยความรอบคอบ โดยคํานึงถึงหลักบริหาร         

การเงินวาสหกรณจะนําเงินท่ีรับฝากน้ันไปหาผลตอบแทนไดมากนอยเพียงใดจึงจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุด               

แกสหกรณ เพราะดอกเบี้ยเงินรับฝากเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นตลอดเวลา แตอยางไรก็ตาม ตองไมทําใหสมาชิกที่จะ 

กูเงินจากสหกรณตองรับภาระดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกวาลูกคา ธ.ก.ส. ในทองถิ่นเดียวกัน

 ๓. วิธีการคํานวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย สหกรณอาจเลือกวิธีการคํานวณดอกเบี้ยเงินฝาก        

ออมทรพัยเปนรายวันหรอืรายเดอืนกไ็ดตามความเหมาะสม และจะนาํดอกเบีย้ทบเปนตนเงินเขาบญัชเีงนิฝากปละ  

มากกวา ๑ ครั้งก็ได ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับฐานะทางการเงิน นโยบายการระดมเงินฝาก ความพรอมของอุปกรณ            

เคร่ืองมอืเครือ่งใชและความสามารถในการบริหารจดัการเงนิทนุของแตละสหกรณดวย ดงันัน้ สาํหรบัขอ ๑๐ วรรคสอง 

(*) จึงไดกําหนดวิธีการคํานวณดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยใหสหกรณเลือกปฏิบัติแทนในวรรคนี้ไวหลายกรณีตามที่   

เห็นสมควร และสอดคลองกับการดําเนินงานของสหกรณ

  ตัวอยางเชน วันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ คือ วันที่ ๓๑ ธันวาคม

  + ถาสหกรณประสงคจะคิดดอกเบี้ยเปนรายวัน และนําดอกเบี้ยเขาบัญชีเงินฝากปละ ๒ ครั้ง 

ใหแกไขขอความในขอ ๑๐ วรรคสอง ดังนี้

  “ดอกเบีย้เงนิฝากออมทรพัยใหคาํนวณเปนรายวนัตามยอดเงนิคงเหลอื และสหกรณจะนาํดอกเบีย้

ทบเปนตนเงินเขาบญัชเีงนิฝากในวนัที ่๓๐ มถินุายน และ ๓๑ ธนัวาคม ใหผูฝากรบีย่ืนสมดุคูฝาก ณ สาํนกังานสหกรณ

เพือ่สหกรณบนัทกึรายการดอกเบีย้ให”

  + ถาสหกรณประสงคจะคดิดอกเบีย้เปนรายเดอืน และนาํดอกเบีย้เขาบญัชเีงนิฝากปละ ๑ คร้ัง 

ใหแกไขขอความในขอ ๑๐ วรรคสอง ดังนี้

  “ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยใหคํานวณเปนรายเดือนตามยอดเงินฝากคงเหลือต่ําสุดในระหวาง

เดือนหนึ่งๆ แตเศษของบาทในยอดเงินคงเหลือดังกลาวนั้นไมนํามาคํานวณดวย สําหรับเงินฝากภายในวันที่เจ็ด        

ของเดือนจะถือเสมือนหนึ่งวาไดฝากไวแลวตั้งแตวันที่หนึ่งของเดือน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการคํานวณดอกเบี้ยให           

แตถาในระหวางเดอืนใดยอดเงนิฝากคงเหลอืตํา่สดุมจีาํนวนนอยกวาสบิบาทจะไมคาํนวณดอกเบีย้สาํหรบัเดอืนนัน้ให 

สหกรณจะนําดอกเบี้ยทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ ใหผูฝากรีบยื่นสมุดคูฝาก         

ณ สํานักงานสหกรณ เพื่อสหกรณบันทึกรายการดอกเบี้ยให”
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  + ถาสหกรณประสงคจะคิดดอกเบีย้เปนรายเดอืน และนาํดอกเบีย้เขาบญัชเีงินฝากปละ ๒ คร้ัง 

ใหแกไขขอความในขอ ๑๐ วรรคสอง ดังนี้

  “ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยใหคํานวณเปนรายเดือนตามยอดเงินฝากคงเหลือต่ําสุดในระหวาง

เดือนหนึ่งๆ แตเศษของบาทในยอดเงินคงเหลือดังกลาวนั้นไมนํามาคํานวณดวย สําหรับเงินฝากภายในวันที่เจ็ด        

ของเดือนจะถือเสมือนหนึ่งวาไดฝากไวแลวตั้งแตวันที่หนึ่งของเดือน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการคํานวณดอกเบี้ยให          

แตถาในระหวางเดอืนใดยอดเงินฝากคงเหลอืตํา่สุดมจีาํนวนนอยกวาสบิบาท จะไมคาํนวณดอกเบีย้สาํหรบัเดอืนนัน้ให 

สหกรณจะนําดอกเบี้ยทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากในวันที่ ๓๐ มิถุนายน และ ๓๑ ธันวาคม ใหผูฝากรีบยื่น            

สมุดคูฝาก ณ สํานักงานสหกรณ เพื่อสหกรณบันทึกรายการดอกเบี้ยให”

  มีขอสังเกตสําหรับสหกรณที่กําหนดวันสิ้นปทางบัญชีไวเปนอยางอื่น เชน ๓๑ มีนาคม หรือ           

๓๐ กันยายน เปนตน ก็ตองปรับเปลี่ยนวันที่จะทําดอกเบี้ยทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหสอดคลองกันดวย

  ๔. ในกรณีที่สหกรณเลือกวิธีการคิดดอกเบี้ยในขอ ๑๐ วรรคสอง เปนรายเดือนก็ใหแกไขขอความ

ในขอ ๑๖ วรรคหนึ่ง ดังนี้

  “การถอนเงินฝากเพื่อปดบัญชีตามขอ ๑๓ และขอ ๑๔ สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหตามขอ ๑๐ 

ถึงสิ้นเดือนที่แลว เวนแตการปดบัญชีเงินฝากในกรณีผูฝากฝาฝนระเบียบตามขอ ๑๕ สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ย      

ใหถึงสิ้นเดือนกอนถึงวันที่แจง และสหกรณจะไมใหดอกเบี้ยอีกไมวาผูฝากจะถอนเงินเมื่อใด”
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(ราง)

ระเบียบ

สหกรณ.............................................................................จํากัด

วาดวยเงินฝากออมทรัพยพิเศษ

พ.ศ. ........................................

 อาศัยอาํนาจตามความในขอบงัคับของสหกรณ ขอ............. และขอ..................... ทีป่ระชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการ ครั้งที่...................../.................... เมื่อวันที่....................................................... ไดกําหนดระเบียบวาดวยเงินฝาก

ออมทรัพยพิเศษ พ.ศ............................. โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ดังตอไปนี้

 ขอ ๑ ระเบยีบนีเ้รยีกวา ระเบยีบสหกรณ.........................................จาํกดั วาดวยเงนิฝากออมทรพัยพเิศษ 

พ.ศ....................................

 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่............................................เปนตนไป

 ขอ ๓ สหกรณรับเงินฝากออมทรัพยพิเศษจากสมาชิกไดตามที่สหกรณเห็นสมควร

 ขอ ๔ ผูประสงคจะเปดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยพเิศษ  ตองยืน่หนงัสอืขอเปดบญัชเีงนิฝากออมทรพัย

พิเศษตามแบบของสหกรณ โดยมีรายการครบถวนตามที่ระบุไวในแบบหนังสือขอเปดบัญชีนั้น

 ขอ ๕ ผูขอเปดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยพเิศษ ตองใหตวัอยางลายมอืชือ่ของผูมอีาํนาจในการถอนเงิน 

หรือในการใหคําสั่งเกี่ยวกับบัญชีที่เปดนั้นไวตอสหกรณ โดยใชบัตรตัวอยางลายมือชื่อ ตามแบบของสหกรณ

   การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอยางลายมือชื่อของผูมีอํานาจ จะมีผลก็ตอเมื่อไดแจงเปนหนังสือ

ตอสหกรณ และสหกรณไดตอบรับแลว

 ขอ ๖ ผูฝากคนหนึง่เปดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยพเิศษไดเพยีงบญัชีเดียว โดยจํานวนเงินฝากในบญัชนีัน้

ในครั้งแรกตองไมนอยกวา............................................บาท

 ขอ ๗ ในการเปดบญัชเีงนิฝากประเภทน้ี สหกรณจะออกสมุดคูบัญชเีงนิฝากออมทรัพยพเิศษใหผูฝาก

ยึดถือไว โดยผูฝากตองเก็บรักษาไวเพื่อใหสหกรณบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงินคงเหลือของตน 

บรรดาที่มีทุกราย

 การบันทึกรายการในสมุดคูบัญชี จะกระทําไดเฉพาะทางฝายสหกรณเทานั้น โดยใหผูจัดการหรือ         

ผูชวยผูจัดการ หรือพนักงานสหกรณท่ีผูจัดการมอบหมายคนใดคนหนึ่ง เปนผูลงลายมือชื่อกํากับไวเปนสําคัญ           

การบันทึกรายการในสมุดคูบัญชีซึ่งไมเปนไปตามที่กลาวขางตน จะไมมีผลผูกพันกับสหกรณ ถาผูฝากตรวจพบวา

รายการใดในสมุดคูบัญชีคลาดเคลื่อน ตองแจงตอสหกรณเพื่อแกไขใหถูกตอง
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  สมดุคูบัญชท่ีีบันทึกรายการเตม็แลว ใหผูฝากสงมอบใหแกสหกรณ เพือ่สหกรณโอนยอดเงนิคงเหลอื

เขาสมุดบันชีเลมใหมให ซึ่งจะไดออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป

  ในกรณทีีส่หกรณออกสมดุคูบญัชใีหแกผูฝากเมือ่เปดบญัชกีดี็ หรอืออกเลมใหมใหตอจากเลมกอน

ที่บันทึกรายการเต็มแลวก็ดี สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม แตถาสมุดคูบัญชีของผูฝากสูญหายสหกรณจะออกสมุด

คูบัญชีเลมใหมให โดยคิดคาธรรมเนียมเลมละ..................บาท

 ขอ ๘ ในการสงเงินฝากเขาบัญชีทุกครั้ง   ใหทําใบสงเงินฝากออมทรัพยพิเศษตามแบบของสหกรณ 

ยื่นพรอมกับสมุดคูบัญชีและจํานวนเงินที่ฝากตอสหกรณ เม่ือสหกรณไดตรวจสอบเปนการถูกตองแลว จะบันทึก

รายการจํานวนเงินฝากที่ไดรับนั้นในสมุดคูบัญชีใหผูฝาก

 ขอ ๙ สหกรณจะใหดอกเบีย้เงนิฝากออมทรพัยพเิศษในอตัราไมเกนิรอยละ ๗ ตอป  โดยจะไดประกาศ

อัตราดอกเบี้ยใหทราบเปนคราวๆ ไป และคํานวณดอกเบี้ยใหเปนรายวันตามจํานวนตนเงินฝากคงเหลือ

   สหกรณจะคิดดอกเบี้ยทบเปนเงินตนเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษใหทุกวันที่........................

......................และวันที่.....................................ใหผูฝากรีบยื่นสมุดคูฝากเพื่อสหกรณบันทึกรายการดอกเบี้ยให

   ในกรณีที่จํานวนเงินฝากออมทรัพยพิเศษคงเหลือต่ํากวา......................บาท สหกรณจะไมคิด

ดอกเบี้ยให

 ขอ ๑๐  ผูฝากจะถอนเงนิฝากออมทรพัยพเิศษของตนไดเมือ่ทวงถาม โดยทาํใบถอนเงนิฝากออมทรพัยพเิศษ

ตามแบบที่สหกรณกําหนด

 ขอ ๑๑ การถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษ ใหถอนไดเดือนละหนึ่งครั้ง โดยไมตองเสียคาธรรมเนียม 

หากเดือนใดมีการถอนมากวาหนึ่งครั้ง สหกรณจะคิดคาธรรมเนียมการถอนครั้งที่สองและครั้งตอๆ ไป ในอัตรา         

รอยละ.................ของจํานวนเงินที่ถอน แตตองไมตํ่ากวา....................................บาท

 ขอ ๑๒ ผูฝากจะปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษก็ยอมกระทําได โดยสหกรณจะคิดดอกเบี้ยใหถึง   

วันกอนวันถอนหนึ่งวัน

 ขอ ๑๓ ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นวา ผูฝากเงินออมทรัพยพิเศษรายใดฝาฝน

ระเบียบนี้ หรือกอความยุงยากใหแกสหกรณ หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ          

ของผูฝากรายใด สหกรณอาจไมรับเงนิฝากออมทรัพยพเิศษของผูฝากรายนัน้อีก หรอืจะปดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยพเิศษ

ของผูฝากนั้น พรอมกับคิดดอกเบี้ยใหถึงกอนวันปดบัญชีหนึ่งวันก็ได

 ขอ ๑๔ ในกรณทีีผู่ฝากตาย สหกรณจะจายเงนิตนเงนิฝากคงเหลอืทัง้หมดในบญัชเีงนิฝากออมทรพัย

พเิศษของผูฝากใหแกผูรบัโอนประโยชนในกรณทีีส่มาชกิไมไดทาํหนงัสอืต้ังผูรบัโอนประโยชนไว สหกรณจะจายเงนิ

ทั้งหมดใหแก่ผูรับมรดก หรือผูจัดการมรดก หรือทายาทของผูฝากเมื่อไดนําหลักฐานมาแสดงสิทธิของตนใหเปนที่

พอใจแกสหกรณ
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 ประกาศ ณ วันที่.............................................

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

 ประธานกรรมการ

 สหกรณ..............................จํากัด

นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบใหใชรางระเบียบนี้ได

(ลงชื่อ)   วัลลภ  วิทยประพัฒน

        (นายวัลลภ  วิทยประพัฒน)

         อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

รองนายทะเบียนสหกรณ  ปฏิบัติราชการแทน

           นายทะเบียนสหกรณ



ประมวลคําสั่ง ระเบียบ และขอกําหนดตามกฎหมายวาดวยสหกรณ

กรมสงเสริมสหกรณ
138

คําแนะนําเกี่ยวกับการถือใชระเบียบวาดวยเงินฝากออมทรัพยพิเศษ

 ๑. เงินฝากออมทรัพยพิเศษ เปนเงินฝากประเภทออมทรัพย ซึ่งผู ฝากจะตองจายเงินฝากคืน              

เมื่อผูฝากทวงถาม แตกําหนดเงื่อนไขการฝาก – การถอนเงิน และการกําหนดอัตราดอกเบี้ยแตกตางจากเงินฝาก            

ออมทรัพยทั่วไป แตควรระวังวาเงื่อนไขดังกลาวจะตองไมใหผูกกับเงื่อนเวลา เพราะจะเขาลักษณะเงินฝากประจํา

 ๒. จํานวนเงินฝากออมทรัพยพิเศษครั้งแรกเมื่อเปดบัญชี (ในขอ ๖) และคาธรรมเนียมการออกสมุด

คูบัญชีเลมใหมแทนสมุดคูบัญชีเลมที่สูญหาย (ในขอ ๗ วรรค ๔ ) ใหแตละสหกรณกําหนดไดตามที่เห็นสมควร         

กับฐานะของแตละสหกรณ

 ๓. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษ (ในขอ ๙) สหกรณควรกําหนดใหเหมาะสมกับภาวการณ

ในแตละชวง ไมควรสูงกวาสถาบันการเงินอื่นมากเกินไป เพราะดอกเบี้ยเงินฝากเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นตลอดเวลา 

โดยตองกําหนดใหสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยทั่วไป แตไมสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําสุทธิ           

เมื่อหักภาษี ณ ที่จายแลว สําหรับการคิดดอกเบี้ยทบเปนเงินตนเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ สหกรณจะคิดให          

ปละมากกวาหนึ่งครั้ง เชน ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง ๔ ครั้ง หรือทุกเดือนก็ไดตามความเหมาะสม

 ๔. การกาํหนดคาธรรมเนยีมการถอนเงนิฝากออมทรพัยพิเศษ (ในขอ ๑๑) เปนกลวธิกีารหยดุเงนิฝาก

ไวในสหกรณนานๆ ดงันัน้ คาธรรมเนยีมการถอนเงนิของแตละสหกรณจงึควรคาํนงึวาจะสามารถชะลอการถอนเงนิ

ของสมาชิกได หรือสามารถทําใหสมาชิกมีความรอบคอบกับการวางแผนการใชเงินฝากออมทรัพยพิเศษนี้
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(ราง)

ระเบียบ

สหกรณออมทรัพย.....................................................................................จํากัด

วาดวยเงินฝาก..........................................................

พ.ศ. .................................

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณ ขอ....................... และขอ..................... ที่ประชุม             

คณะกรรมการดําเนินการ ครั้งท่ี................./...................... เมื่อวันท่ี..........................................ไดกําหนดระเบียบวาดวย       

เงินฝาก................................... พ.ศ. .................. โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ดังตอไปนี้

 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพย.....................................................................จํากัด         

วาดวยเงินฝาก................................................ พ.ศ. ..........................”

 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแต....................................................................................เปนตนไป

 ขอ ๓ สหกรณจะรับเงินฝาก...............................................จากสมาชิกไดตามที่สหกรณเห็นสมควร

 ขอ ๔ ผูประสงคจะเปดบัญชีเงินฝาก...................................................ตองยื่นหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก.

...................................ตามแบบของสหกรณ พรอมแสดงบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร โดยชื่อผูฝากกับชื่อผูมีอํานาจ

ถอน หรือผูมีสิทธิไดรับดอกเบี้ยเงินฝากตองเปนบุคคลเดียวกัน

 ขอ ๕ การเปดบญัชคีรัง้แรก ตองไมต่ํากวา ๑๐๐ บาท สงูสดุไมเกนิ ๒๕,๐๐๐ บาท โดยตองฝากติดตอกัน

ทุกเดือนๆ ละเทากัน และเทากับที่เปดบัญชีครั้งแรกเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๒๔ เดือน และรวมทั้งหมดแลว        

ตองไมเกิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท จึงจะไดรับการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับดอกเบี้ยเงินฝาก.......................

 ขอ ๖ สหกรณออกสมุดคูบัญชีเงินฝาก.........................ใหผูฝากยึดถือไว โดยผูฝากตองเก็บรักษาไว         

ใหสหกรณบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย

  การลงบันทึกรายการตางๆ ในสมุดคูฝากนั้น จะกระทําไดแตโดยทางฝายสหกรณ ซึ่งประธาน

กรรมการหรอืรองประธานกรรมการ หรือเหรญัญกิ หรอืผูจดัการ หรอืผูทีไ่ดรบัมอบหมายคนหน่ึงคนใดเปนผูลงลายมอื

ชื่อยอกํากับไวเปนสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคูฝากโดยไมเปนไปตามที่กลาวนี้ยอมไมมีผลผูกพันสหกรณ        

อนึง่ ถาผูฝากตรวจพบวารายการใดในสมดุคูฝากคลาดเคล่ือน ตองแจงตอสหกรณเพือ่แกไขให จะแกไขประการอืน่ไมได

  สมุดคูฝากเลมที่ใชเต็มแลวหรือชํารุดจนใชการไมได ใหนํามายื่นตอสหกรณเพื่อจะไดยกเลิกสมุด

คูฝากเลมนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากใหม ซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป สมุดคูฝากเลมที่ยกเลิกนั้น 

ผูฝากจะรับไปก็ได
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  ผูฝากตองเกบ็รกัษาสมดุคูฝากของตนไวในทีป่ลอดภยั ถาสมุดคูฝากหายผูฝากตองแจงเปนหนงัสอื

ตอสหกรณโดยมิชกัชา สหกรณจะนาํยอดเงนิคงเหลอืเขาสมุดคูฝากเลมใหมซึง่ออกใหผูฝากยดึถอืไวตอไป สวนสมดุ

คูฝากเลมที่หายใหยกเลิก

  ในกรณีท่ีสหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเลมใหมใหตอจากเลมกอน           

ซึ่งลงรายการเต็มแลวก็ดี สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม แตกรณีที่สมุดคูฝากของผูฝากคนใดสูญหาย สหกรณ           

จะออกสมุดคูฝากใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียม เลมละ...............................บาท

 ขอ ๗ ในการสงเงินฝากเขาบญัช ีตองฝากภายในวนัที ่๕ ของเดือน และจะขาดการฝากหรอืฝากไมครบ

ตามวงเงินที่กําหนด หรือฝากลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดทุกกรณีรวมกันตองไมเกิน ๒ เดือน การสงเงินเขาบัญชี

เงินฝากทุกคร้ัง ใหทําใบสงเงินตามแบบพิมพที่สหกรณกําหนด ยื่นพรอมดวยสมุดคูฝากและจํานวนเงินฝาก                 

ตอพนักงานสหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ ทั้งนี้ ผูฝากหรือผูอื่นจะเปนผูสงเงินก็ได

   เมือ่สหกรณไดลงบนัทกึรายการจํานวนเงนิฝากทีไ่ดรบันัน้ในสมุดคูฝาก และตรวจสอบเปนการ

ถกูตองแลว สหกรณจะคนืสมดุคูฝากใหผูฝาก

   ในกรณีที่ผูฝากอยูตางจังหวัด หรือไมสามารถมาฝากดวยตนเอง สามารถนําเงินโอนเขาบัญชี

ของสหกรณที่มีอยูในธนาคารพาณิชยตางๆ ได โดยสหกรณจะถือวาสมาชิกผูนั้นไดนําเงินเขาฝากกับสหกรณ ตั้งแต

วันที่สหกรณไดรับโอน หรือสมาชิกจะยินยอมใหสหกรณหักเงินเดือน ณ ที่จายสงฝากแบบหุนรายเดือนก็ได

 ขอ ๘ สหกรณจะคิดดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราไมเกินรอยละ ๗ ตอป ตามประกาศของสหกรณ             

โดยจะคดิดอกเบีย้ใหทกุยอดเงนิฝากทีฝ่ากครบ............เดือน และทบเปนเงนิตนให สาํหรบัเงนิฝากทีไ่มครบ...........เดอืน

จะไมทบตนให

 ขอ ๙ ในกรณีมีเหตุไมสามารถปฏิบัติไดตามเงื่อนไข หรือฝากตอไปไมได อันเปนเหตุใหไมไดรับสิทธิ

ยกเวนภาษี สหกรณจะคิดดอกเบี้ยใหในอัตรา............................สําหรับเงินฝาก ๓ เดือนขึ้นไป สวนเงินฝากที่ไมถึง          

๓ เดือน สหกรณจะไมจายดอกเบี้ยให และจะปดบัญชีเมื่อเจาของบัญชีมาติดตอกับสหกรณ

 ขอ ๑๐  ในชวงระยะเวลาไมครบตามจํานวนเดือนที่แจงความจํานงไวในหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก

ของผูฝากตามขอ ๔ จะถอนเงินฝากดังกลาวไมได เวนแตเปนการถอนเพื่อปดบัญชี และจะไมไดรับการยกเวนภาษี

เงินไดสําหรับดอกเบี้ยเงินฝากนั้น

 ขอ ๑๑ ในกรณีที่ฝากเงินครบตามจํานวนเดือนที่แจงความจํานงไวในหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก               

ของผูฝากตามขอ ๔ เจาของบัญชีจะตองติดตอขอปดบัญชีกับสหกรณ ถาไมปดบัญชีสหกรณจะคิดดอกเบี้ย                  

ใหในอัตราเงินฝากออมทรัพยจนกวาสมาชิกจะมาปดบัญชี

 ขอ ๑๒ ในกรณทีีผู่ฝากถงึแกกรรมในระหวางไมครบสญัญา สหกรณจะจายคนืเงนิฝาก พรอมดอกเบีย้

ในอัตรา........................................................ตามประกาศของสหกรณใหแกผูรับผลประโยชน ในกรณีที่สมาชิกไมไดทํา

หนังสือตั้งผูรับผลประโยชนไว สหกรณจะจายเงินทั้งหมดใหแกผูรับมรดก หรือผูจัดการมรดก หรือทายาทของผูฝาก 

เมื่อไดนําหลักฐานมาแสดงสิทธิของตนใหเปนที่พอใจแกสหกรณ
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 ประกาศ ณ วันที่...............................................................

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

 ประธานกรรมการ

 สหกรณ.......................................................จํากัด

นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบใหใชระเบียบนี้ได

(ลงชื่อ)    วัลลภ  วิทยประพัฒน

        (นายวัลลภ    วิทยประพัฒน)

          อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

รองนายทะเบียนสหกรณ  ปฏิบัติราชการแทน

             นายทะเบียนสหกรณ
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คําแนะนําเกี่ยวกับการถือใชระเบียบวาดวยเงินฝากประจําไมนอยกวา ๒๔ เดือน

 ๑. เงนิฝากตามรางระเบียบนี ้จะไดรบัการยกเวนภาษีเฉพาะแกผูฝากเงนิกบัสหกรณประเภทสหกรณ
ออมทรพัยเทานัน้

 ๒. เงนิฝากตามรางระเบยีบน้ีในขอ ๑-๖ ใหสหกรณกาํหนดตามทีเ่หน็สมควร เชน กาํหนดใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงค หรือกลุมเปาหมายของการระดมเงินฝากรูปแบบนี้

 ๓. คาธรรมเนียมการออกสมุดคูฝากแทนเลมเดิมที่สูญหาย (ในขอ ๖ วรรค ๕) ใหสหกรณกําหนด
ตามความเหมาะสม

 ๔. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก กําหนดไวไมเกินรอยละ ๗ ตอป ตามประกาศของสหกรณ (ในขอ ๘)        
ซึ่งควรคํานึงถึงฐานะการเงิน การดําเนินงานของสหกรณและสภาวะทางการเงินโดยทั่วไป

  ๏ ถาเปนการฝากเงินประเภทนี้กับธนาคารพาณิชย ธนาคารบางแหงจะคิดดอกเบี้ย เงินฝาก         
ใหเทากบัอตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจาํ (บวก ๒% ของดอกเบีย้ทีไ่ดรบัเม่ือสิน้โครงการ บางแหงกาํหนดอตัราดอกเบีย้
สูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา ๑%) และธนาคารพาณิชยจะคิดดอกเบี้ยใหทุกยอดเงินฝากที่ครบระยะเวลา          
๓ เดือน ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามความเหมาะสม

 ๕. ในกรณีมีเหตุที่ผูฝากไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือฝากตอไปไมได อันเปนเหตุใหไมไดรับ        
สทิธยิกเวนภาษ ี(ในขอ ๙) สหกรณควรคดิดอกเบีย้ใหตามทีเ่หน็สมควรในอกีอตัราหนึง่ สําหรบัเงนิฝากครบ ๓ เดอืน
ขึ้นไป เชน คิดใหในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย หรือเงินฝากประจํา ตามประกาศของสหกรณ เปนตน

 ๖. ในกรณีที่ผูฝากถึงแกกรรมในระหวางไมครบสัญญา (ตามขอ ๑๒) สหกรณอาจคิดดอกเบี้ยให          
ในอีกอัตราหนึ่งตามที่เห็นสมควร ทํานองเดียวกับขอ ๙
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บันทึกขอความ

สวนราชการ   กรมสงเสริมสหกรณ สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย โทร ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๙๕

   ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :cpd_rlo@cpd.go.th http://webhost.cpd.go.th/rlo

ที่     กษ ๑๑๑๕/๑๒๔๑๘                              วันที่      ๑๘    ตุลาคม  ๒๕๕๔

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาใหความเห็นชอบระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอื่น

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณ พื้นที่ ๑ พื้นที่ ๒ และสหกรณจังหวัดทุกจังหวัด

 ดวยศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาตามหมายเลขคดีแดงที่ อ.๑๗๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน 

๒๕๕๔ ใหเพิกถอนระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการใหสหกรณและชุมนุมสหกรณถือปฏิบัติในเรื่องการรับ

ฝากเงินจากสหกรณอื่น พ.ศ. ๒๕๔๗ เนื่องจากเห็นวาขอกําหนดตามระเบียบฯ มีลักษณะใชบังคับกับสหกรณ               

จึงไมชอบดวยมาตรา ๔๖(๕) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ (รายละเอียดตามคําพิพากษาที่แนบ)

 นายทะเบียนสหกรณพิจารณาแลวเห็นวา

 ๑. เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด จึงกําหนดระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 

เรื่อง ยกเลิกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการใหสหกรณและชุมนุมสหกรณถือปฏิบัติในเรื่องการรับเงินฝาก

จากสหกรณอื่น พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามที่แนบมาพรอมนี้

 ๒. เพ่ือสงเสริมระบบสหกรณใหพัฒนาดวยความมั่นคงและปกปองผลประโยชนของสหกรณในการ

รับฝากเงินจากสหกรณอื่นตามนัยคําพิพากษา รวมทั้งเพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ จึงใหยกเลิกหนังสือ

กรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๐๘๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และใหรองนายทะเบียนสหกรณที่แตงตั้ง       

จากผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณ พื้นที่ ๑ พื้นที่ ๒ หรือสหกรณจังหวัด ถือปฏิบัติในการใหความเห็นชอบ

ระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอื่นตามความมาตรา ๔๖(๕) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒        

และที่แกไขเพิ่มเติม ใหเปนไปตามรางระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอื่นที่ไดใหความเห็นชอบไวแลว  

ตามท่ีแนบมาพรอมนี้ สําหรับสหกรณใดไดถือใชระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอื่นเปนไปตามราง                

ก็ใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณแลว และใหสงสําเนาระเบียบใหนายทะเบียนสหกรณทราบ

เทานั้น

 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการ

 (นายสมชาย   ชาญณรงคกุล)

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

 นายทะเบียนสหกรณ



ประมวลคําสั่ง ระเบียบ และขอกําหนดตามกฎหมายวาดวยสหกรณ

กรมสงเสริมสหกรณ
144

ระเบียบสหกรณ ……………………………………………………จํากัด

วาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอื่น

พ.ศ. ………………

 อาศยัอาํนาจตามความในขอบงัคบัของสหกรณ ขอ….. และขอ.…. ทีป่ระชมุคณะกรรมการดําเนนิการ 

ครั้งท่ี…………../…………. เมื่อวันที่…………………..……………………. ไดกําหนดระเบียบวาดวยการ                

รับฝากเงินจากสหกรณอื่น   โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ดังตอไปนี้

หมวด  ๑

ขอกําหนดทั่วไป

 ขอ ๑. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณ…………………………………………………….จํากัด 

วาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอื่น พ.ศ. ………………..”

 ขอ ๒. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ …………….………………………..…………. เปนตนไป

 ขอ ๓. ในระเบียบนี้

   “สหกรณ” หมายความวา  สหกรณ…………….…………………….……….จํากัด

   “ผูฝาก”  หมายความวา  สหกรณผูฝากเงิน

 ขอ ๔. สหกรณรับฝากเงินจากสหกรณอื่นได ๒ ประเภท คือ

   (๑) เงินฝากออมทรัพย

   (๒) เงินฝากประจํา

หมวด  ๒

การเปดบัญชีและการฝากเงิน

 ขอ ๕. สหกรณทีป่ระสงคจะเปดบญัชเีงนิฝากตามขอ ๔ ใหมาติดตอกับเจาหนาทีส่หกรณ ณ สํานกังาน 

สหกรณดวยตนเอง และตองยืน่หนังสอืขอเปดบญัชเีงินฝากตามแบบของสหกรณ โดยมีรายการครบถวนตามทีร่ะบไุว

ในแบบหนังสือขอเปดบัญชีนั้น

 ขอ ๖ พรอมกับหนงัสอืขอเปดบญัชเีงนิฝาก ผูฝากตองใหตัวอยางลายมือชือ่ของตัวแทนซึง่เปนผูมีอาํนาจ

ถอนเงิน ตลอดจนใหเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากที่เปดบัญชีนั้นไวตอสหกรณ

 การเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัตวัอยางลายมอืชือ่ทีใ่หไว จะมผีลตอเมือ่ผูฝากไดแจงเปนหนงัสอืตอสหกรณ 

และสหกรณไดพิจารณาเห็นเปนการถูกตองและตอบรับแลว

 ลายมอืช่ือทุกกรณเีก่ียวกับเงนิฝากใหใชอักษรไทยและเขยีนดวยหมึก ทัง้ตองเขยีนดวยลายมือของผูนาํฝาก 

สหกรณจะไมรับรูการใชตราประทับแทนลายมือชื่อ
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 ขอ ๗. ผูฝากสามารถเปดบัญชีเงินฝากได ดังนี้

  (๑) เงินฝากออมทรพัย ผูฝากรายหนึง่อาจเปดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยในสหกรณนีไ้ดโดยจาํนวน

เงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดตองไมนอยกวา ……………….บาท และผูฝากจะสงเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใด

โดยจํานวนเทาใดก็ได

  (๒) เงนิฝากประจาํ เงนิฝากประจาํรายหนึง่ ๆ  ตองมีจาํนวนไมนอยกวา ………………… บาท        

และระยะเวลาฝากตองไมนอยกวา……………………เดือน

 ขอ ๘. ในการเปดบัญชีเงินฝากตามขอ ๗ สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหผูฝากยึดถือไว

   สมุดคูฝากนั้นผูฝากตองรักษาไวเพื่อใหสหกรณลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบ้ีย เงินถอน     

และเงินคงเหลือบรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย

   การลงบันทึกรายการตางๆ ในสมุดคูฝากนั้น จะกระทําไดแตโดยทางฝายสหกรณ ซึ่งประธาน

กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายคนหนึ่งคนใด เปนผูลง

ลายมือช่ือยอกํากับไวเปนสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคูฝากโดยไมเปนไปตามที่กลาวนี้ ยอมไมมีผลผูกพัน

สหกรณ อนึ่ง ถาผูฝากตรวจพบวารายการใดในสมุดคูฝากคลาดเคลื่อน  ตองแจงตอสหกรณเพื่อแกไขให  จะแกไข

โดยประการอื่นไมได

   สมุดคูฝากเลมท่ีใชเต็มแลวหรือชํารุดจนใชการไมได ใหนํามายื่นตอสหกรณเพื่อจะไดยกเลิก

สมดุคูฝากเลมนัน้ และโอนยอดเงนิคงเหลอืเขาสมดุคูฝากใหม ซึง่ออกใหผูฝากยดึถือไวตอไป  สมดุคูฝากเลมทีย่กเลกินัน้

ผูฝากจะรับไปก็ได

   ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคูฝากของตนไวในที่ปลอดภัย ถาสมุดคูฝากหายผูฝากตองแจงเปน

หนังสือตอสหกรณโดยมิชักชา  สหกรณจะนํายอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากเลมใหม ซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป 

สวนสมุดคูฝากเลมที่หายใหยกเลิก

   ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากคร้ังแรกก็ดี หรือออกเลมใหมใหตอจากเลมกอน  

ซึง่ลงรายการเตม็แลวก็ด ีหรอืชาํรุดใชการไมไดกด็ ีสหกรณจะไมคดิคาธรรมเนยีม แตกรณทีีส่มดุคูฝากของผูฝากคนใด

สูญหาย  สหกรณจะออกสมุดคูฝากเลมใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียม เลมละ …….……….. บาท

 ขอ ๙. ในการสงเงนิเขาบญัชเีงนิฝากทกุครัง้ ใหทาํใบสงเงนิตามแบบพมิพทีส่หกรณกาํหนด ยืน่พรอมดวย

สมุดคูฝากและจํานวนเงินฝากตอเจาหนาที่สหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ ทั้งนี้ ผูฝากหรือผูอื่นจะเปนผูสงเงินก็ได

   เมือ่สหกรณไดลงบนัทกึรายการจาํนวนเงนิฝากทีไ่ดรบันัน้ในสมดุคูฝาก และตรวจสอบเปนการ

ถูกตองแลว  สหกรณจะคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก

 ขอ ๑๐. ถาสงเช็คเขาบัญชีเงินฝาก ตองขีดครอมเช็คกอน สหกรณสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะไมจายเงิน

ถอนจากรายการเชนนั้น จนกวาจะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแลว

หมวด  ๓

การกําหนดอัตราดอกเบี้ย  ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย

วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจายดอกเบี้ย

 ขอ ๑๑. สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามขอ ๔ ในอัตราไมเกินรอยละ………….ตอป 

โดยจะไดประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป
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 ดอกเบีย้เงนิฝากออมทรพัยใหคาํนวณเปนรายวันตามยอดเงนิคงเหลอื และสหกรณจะนาํดอกเบีย้ทบ

เปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ ใหผูฝากรีบยื่นสมุดคูฝาก ณ สํานักงานสหกรณ               

เพื่อสหกรณบันทึกรายการดอกเบี้ยให

 ดอกเบ้ียเงินฝากประจํา  สหกรณจะคํานวณและจายดอกเบี้ยใหเมื่อถึงกําหนดระยะเวลาการฝาก 

สําหรับเงินฝากที่ถอนกอนกําหนดโดยไดรับอนุญาตจากสหกรณตามขอ ๑๓ สหกรณจะจายดอกเบี้ยใหตามจํานวน

เดือนเต็ม

 กรณีถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไมถึง ๓ เดือน สหกรณจะไมจายดอกเบี้ยให

 ถาผูฝากไมถอนเงนิฝากประจําเมือ่ครบกาํหนดพรอมดอกเบีย้ จนพนกาํหนดไปอีกเจด็วนั กเ็ปนอนัถือวา

ผูฝากตกลงฝากตนเงนิฝากพรอมดอกเบีย้ตอไปอกีเทาระยะเวลาเดิม

หมวด  ๔

การถอนเงินฝากและการปดบัญชี

 ขอ ๑๒. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากตองใชใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ

    ในการถอนเงินฝาก  ผูมีอํานาจถอนเงินตามที่ไดใหตัวอยางลายมือชื่อไวตอสหกรณควรมา

รบัเงนิทีส่าํนกังานสหกรณดวยตนเอง  และตองยืน่ใบถอนเงนิฝากโดยลงลายมือชือ่ตามทีใ่หตัวอยางไวนัน้  พรอมกบั

สมุดคูฝากตอเจาหนาที่สหกรณ

    ถาผูมีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบใหผูใดรับเงินแทนก็ตองทําใบถอนเงินฝาก และตองมอบ

อํานาจใหรับเงินแทนเปนหนังสือตามแบบที่กําหนด ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ไดใหตัวอยางไว แลวมอบให          

ผูรบัมอบอาํนาจยืน่ใบถอนเงนิฝากนัน้  พรอมดวยสมุดคูฝากตอเจาหนาทีข่องสหกรณ ณ สาํนกังานสหกรณ ในการนี้

สหกรณจะเรียกหลักฐานพิสูจนตัวผูรับมอบอํานาจก็ได

    เมือ่สหกรณไดตรวจถกูตองแลวจะจายเงนิถอนให และลงรายการเงนิถอนพรอมทัง้เงนิคงเหลอื

ในสมุดคูฝาก แลวคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก

    อนึง่  การเขยีนใบถอนเงนิฝากใหเขียนดวยหมึก ถามีการแกไขเปลีย่นแปลงใด ๆ  ผูมีอาํนาจ

ถอนเงินตองลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไวกํากับดวย

 ขอ ๑๓. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยนั้น จะถอนเมื่อใด จํานวนเทาใดก็ได

    สวนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํานั้น  ผูฝากยอมไมมีสิทธิถอนเงินกอนครบกําหนด  

แตเมื่อผูฝากยื่นคําขอเปนหนังสือโดยชี้แจงความจําเปน  สหกรณจะยอมใหถอนเงินฝากกอนครบกําหนดก็ได

 ขอ ๑๔. ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได ใหผูมีอํานาจ

ถอนเงินจดแจงไวทายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากดวยวา “เพื่อปดบัญชี”  

 ขอ ๑๕. ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเห็นวาผูฝากฝาฝนระเบียบนี้ หรือกอใหเกิด

ความยุงยากแกสหกรณ หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะปดบัญชีเงินฝากของผูฝาก สหกรณจะไมรับเงินเขาบัญชี  

เงินฝากของผูฝากอีก และใหผูฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี้ สหกรณจะแจงเปน

หนังสือไปยังผูฝาก

 ขอ ๑๖. การถอนเงินฝากเพื่อปดบัญชีตามขอ ๑๔ สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหตามขอ ๑๑ ถึงวัน

กอนวันถอนหนึ่งวัน เวนแตการปดบัญชีเงินฝากในกรณีผูฝากฝาฝนระเบียบตามขอ ๑๕ สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ย

ใหถึงกอนวันที่แจงหนึ่งวัน และสหกรณจะไมใหดอกเบี้ยอีก ไมวาผูฝากจะถอนเงินเมื่อใด
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    เมื่อสหกรณไดจายเงินคืนผูฝากแลว  จะยกเลิกสมุดคูฝากสําหรับบัญชีนั้น

 ขอ ๑๗. ในกรณีที่มีความจําเปน สหกรณสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับฝากเงินก็ได แตกรณีที่จํานวนยอดเงิน

รับฝากในเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อรวมกับหนี้การกูยืมเงินจากภายนอกและหนี้ในฐานะผูคํ้าประกัน จะเกินวงเงินกูยืม

หรือคํ้าประกันประจําปของสหกรณที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบไว สหกรณสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับฝากเงิน

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

      
 (...............................................................................)
 ประธานกรรมการ
 สหกรณ...............................................................................จํากัด

(นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบไวตามหนังสือ ที่ กษ ๑๑๑๕/๑๒๔๑๘  ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔)
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ที่ กษ ๑๑๑๕/๐๔๘  กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม

              ๒๙    มิถุนายน  ๒๕๕๓

เรื่อง เห็นชอบใหสหกรณถือใชระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่สงมาดวย  รางระเบียบสหกรณ.........จํากัด วาดวยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห   พ.ศ.......

  ตามทีพ่ระราชบญัญตัสิหกรณ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดประกาศในราชกจิจานเุบกษา เม่ือวนัที่ 

๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ มาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว           

ไดแกไขบทบัญญัติมาตรา ๔๖(๕) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒ กําหนดใหสหกรณมีอํานาจกระทําการ        

ในการรับฝากเงินประเภทออมทรพัยหรอืประเภทประจาํจากสมาชกิหรอืสหกรณอืน่หรอืสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห   

ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไมนอยกวากึ่งหนึ่งเปนสมาชิกของสหกรณผูรับฝากเงิน ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ       

ที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ นั้น

  นายทะเบียนสหกรณไดใหความเห็นชอบรางระเบียบวาดวยการรับฝากเงิน จากสมาคม           

ฌาปนกิจสงเคราะห ตามสิ่งที่สงมาดวย เพื่อใหสหกรณทุกประเภทถือใช ดังนั้น สหกรณใดไดถือใชระเบียบวาดวย

การรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเปนไปตามสิ่งที่ส งมาดวย ก็ใหถือวาไดรับความเห็นชอบ                      

จากนายทะเบยีนสหกรณแลว ใหสงสาํเนาระเบยีบใหนายทะเบยีนสหกรณทราบเทานัน้ และกาํหนดแนวทางปฏบิตัิ 

ดังนี้

  ๑. ขอบงัคบัของสหกรณใดทีย่งัไมไดมกีารกาํหนดใหรบัฝากเงนิจากสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหได

ตามความมาตรา ๔๖(๕) แหงพระราชบญัญตัสิหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไขเพ่ิมเติม สหกรณสามารถดําเนนิการ

ดงักลาวไปไดกอนเพือ่ปฏบิตัเิปนไปตามทีก่ฎหมายสหกรณกาํหนดไว แตสหกรณตองแกไขเพ่ิมเติมขอบงัคบัใหครบถวน

ในการประชุมใหญคราวถัดไป ท้ังนี้ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจะนําเงินมาฝากกับสหกรณไดตอเมื่อมีประกาศ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยกําหนดใหกระทําการไดกอน

  ๒. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหดังกลาว ไมรวมถึง “การฌาปนกิจสงเคราะหของสวนราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองคกรวิชาชีพซึ่งเปนนิติบุคคลที่อยูภายใดการกํากับของรัฐ” เนื่องจากมิไดเปน

นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๔๕

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหสหกรณจังหวัดเผยแพรใหสหกรณถือใชตอไป

   

 ขอแสดงความนับถือ

 

 (นายฉกรรจ     แสงรักษาวงศ)

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

 นายทะเบียนสหกรณ

ที่ กษ ๑๑๑๕/๐๔๘  กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม

สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย
โทร ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๙๕
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๔๒
E-mail :cpd_rio@cpd.go.th
www.cpd.go.th
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(สําเนา)

ที่ กษ ๑๑๐๑/ว ๒ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม

          ๓    กันยายน  ๒๕๔๒

เรื่อง เห็นชอบใหสหกรณถือใชระเบียบวาดวยการใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่สงมาดวย รางระเบียบสหกรณ.........จํากัด วาดวยการใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน พ.ศ.............

 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๖(๘) กําหนดใหสหกรณกระทําการใหสหกรณอื่น

กูยืมเงินได ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ นั้น

 บัดนี ้กรมสงเสรมิสหกรณไดจดัทาํรางระเบยีบวาดวยการใหสหกรณอืน่กูยมืเงนิ พรอมทัง้ไดนาํเสนอ

ตอนายทะเบียนสหกรณเพือ่พิจารณาใหความเหน็ชอบแลว เมือ่วนัที ่๑๙ สงิหาคม ๒๕๔๒ โดยใหสหกรณทกุประเภท

ถอืใช ดงันัน้ สหกรณใดถือใชระเบียนวาดวยการใหสหกรณอืน่กูยมืเงินตามสิง่ทีส่งมาดวย กใ็หถอืวาไดรบัความเหน็ชอบ

จากนายทะเบียนสหกรณแลว ขอใหสงสําเนาไปเพื่อนายทะเบียนสหกรณทราบ

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหสหกรณจังหวัดเผยแพร แนะนํา รางระเบียบวาดวยการ            

ใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน แกสหกรณตอไปดวย

   

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงชื่อ)   วิจิตร  สุขเพสน

 (นายวิจิตร  สุขเพสน)

 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

สํานักงานเลขานุการกรม
โทร ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๔๒
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๖๐๗๘
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ระเบียบสหกรณ ……………………………………….จํากัด

วาดวยการใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน

พ.ศ. ………………

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณ.............................................................จํากัด ขอ..................

และขอ................................ ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่............/...........เมื่อวันที่...............................................

ไดกําหนดระเบียบวาดวยการใหสหกรณอื่นกูยืมเงินโดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณดังตอไปนี้

 ขอ ๑. ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสหกรณ................................................................จํากัด วาดวยการ                

ใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน พ.ศ.................................”
 ขอ ๒. ระเบยีบนีใ้หใชบงัคับ ตั้งแตวันที่................................................................พ.ศ........................เปนตนไป

 ขอ ๓. ในระเบียบนี้

 “สหกรณ”  หมายความวา สหกรณผูใหกูเงิน

 “คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณผูใหกูเงิน

 “สหกรณผูขอกู”  หมายความถึง สหกรณรวมถึงชุมนุมสหกรณดวย

 ขอ ๔. สหกรณผูขอกูจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้

   (๑) ไมมีขอบกพรองทางการเงินและการบัญชี หรือถามีตองไดรับการแกไขจนเปนที่พอใจ

ของสหกรณแลว

   (๒) มีความมั่นคงทางการเงิน และมีความสามารถในการชําระหนี้

   (๓) มคีวามสามารถในการจัดการทีด่ ีและไดปฏบิตัติามกฎหมายขอบงัคบั ระเบยีบของสหกรณ

และระเบยีบของทางราชการโดยเครงครดัสมํา่เสมอ

   (๔) มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามหลักเกณฑที่สหกรณกําหนด

 ขอ ๕. สหกรณจะใหเงนิกูแกสหกรณผูขอกูทีมี่วตัถปุระสงคจะใชเงนิกูเพือ่เปนทนุหมุนเวยีน ใหสมาชกิกู

หรือเพื่อการดําเนินธุรกิจอื่นของสหกรณตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในขอบังคับ และระเบียบอันเหมาะสมเทานั้น

 ขอ ๖. จํานวนเงินกูที่ใหแกสหกรณผูขอกูสหกรณหนึ่งๆ ตองไมเกินรอยละ ๒๕ ของทุนเรือนหุนรวม

กบัทนุสาํรองของสหกรณ แตเมือ่รวมหนีเ้งนิกูทกุรายของสหกรณผูขอกูแลว จะตองไมเกนิวงเงนิกูยมืและคํา้ประกัน

ประจําป ที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ

 ขอ ๗. หลกัประกนัเงนิกูใหคณะกรรมการดําเนนิการของสหกรณผูกูทัง้คณะค้ําประกันเปนรายบคุคล

และใหจัดหาอสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยที่มีมูลคาไมนอยกวาจํานวนเงินกูจํานองเปนประกัน เวนแตในกรณี

จําเปนที่สหกรณผูขอกูไมมีหลักทรัพยหรือไมสามารถหาหลักทรัพยมาใชเปนหลักประกันเงินกูได ใหคณะกรรมการ

ดําเนินการของสหกรณผูขอกูทั้งคณะเปนผูคํ้าประกันเงินกู และในกรณีผูค้ําประกันคนใดพนจากตําแหนงกอนที่

สหกรณผูขอกูจะชําระหนี้เสร็จสิ้น ใหสหกรณผูขอกูจัดใหกรรมการดําเนินการคนใหมเปนผูคํ้าประกันแทนคนเดิม

 ขอ ๘. การกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกู ใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดใหสหกรณที่ขอกูเงิน

ชําระคืนตนเงินและดอกเบี้ยใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการใชเงินกู แตตองไมเกินหกสิบเดือน

 ขอ ๙. อัตราดอกเบ้ียเงินกู ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดตามความเหมาะสมกับภาวะการเงิน            

โดยประกาศเปนคราวๆ ไป การคิดดอกเบี้ยเงินกูใหคิดเปนรายวัน โดยนับถัดจากวันรับเงินกู
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 ขอ ๑๐. ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยหรือความจําเปนเกิดขึ้นอันทําใหสหกรณผูขอกูไมสามารถชําระคืน    

เงินกูไดตามกําหนด ใหสหกรณผูขอกูยื่นคํารองขอผอนผันเลื่อนกําหนดเวลาชําระคืนเงินกูตอสหกรณ เพื่อให           

คณะกรรมการพิจารณาการผอนผันใหขยายเวลาชําระคืนเงินกู และระงับการเสียเบี้ยปรับในชวงระยะเวลาที่ไดรับ

การผอนผันได  ตามที่เห็นสมควร

 ขอ ๑๑. สหกรณผูกูไมชาํระคนืเงนิกูเมือ่ถงึกาํหนด โดยไมไดรบัการผอนผนัจากคณะกรรมการ   หรอื

ไมมีเหตุผลอันสมควรจะตองเสียเบี้ยปรับผิดนัดชําระหนี้เปนรายวันในอัตรารอยละ………ตอป ของตนเงินที่ผิดนัด

โดยนับถัดจากวันที่ถึงกําหนดชําระจนถึงวันที่สหกรณผูขอกูชําระเงินกูเสร็จสิ้น

 ขอ ๑๒. การขอกู ใหสหกรณผูขอกูยื่นหนังสือแสดงความจํานงระบุวัตถุประสงคในการใชเงินกู       

จํานวนเงินที่ขอกู ระยะเวลาชําระหนี้ พรอมดวยหลักฐานดังตอไปนี้

    (๑) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่มีการพิจารณาเรื่องขอกูเงิน

จากสหกรณ

    (๒) งบการเงินและรายงานการสอบบัญชีประจําปลาสุด พรอมดวยรายงานกิจการประจําป

    (๓) งบทดลอง ณ วันสิ้นสุดเดือน กอนวันยื่นหนังสือแสดงความจํานงขอกู และยอนหลัง     

๒ เดือน

    (๔) สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนเปนสหกรณ

    (๕) ขอบังคับของสหกรณ รวมทั้งระเบียบการเงินของสหกรณ

    (๖) รายนามคณะกรรมการดําเนินการ ตําแหนงในคณะกรรมการดําเนินการและตําแหนง

ในหนวยงานที่สังกัด (ถามี) พรอมทั้งวาระของการดํารงตําแหนงของกรรมการดําเนินการ

    (๗) สําเนาหนังสือใหความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในการกําหนดวงเงินกูยืม       

หรือคํ้าประกันประจําป

    (๘) สําเนาหลักฐานการกู ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือบุคคลซึ่งสหกรณไดกู ยืมไว             

และยังมีภาระผูกพันอยู

    (๙) เอกสารอื่น ๆ ที่สหกรณกําหนด

 ขอ ๑๓. ใหผู จัดการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและวิเคราะหฐานะความมั่นคง ความสามารถ              

ในการชาํระหน้ีและการจดัการ เสนอผลการวิเคราะหพรอมทัง้ความเหน็ตอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนมุตัติอไป

 ขอ ๑๔. ถาสหกรณผูขอกูจะกูเงินจากผูอื่น ในระหวางที่ยังมีหนี้เงินกูอยูตอสหกรณ ตองแจงให 

สหกรณทราบ

 ขอ ๑๕. ในกรณใีดกรณหีนึง่ดงัตอไปนี ้ใหสหกรณเรยีกคนืเงนิกูและใหสหกรณผูขอกูชาํระคนืตนเงนิ

พรอมทั้งดอกเบี้ยแกสหกรณโดยทันที แมยังไมถึงกําหนดตามสัญญาเงินกูก็ตาม

    (๑) เมื่อสหกรณผูขอกูตองเลิกไมวาเพราะเหตุใด

    (๒) เมื่อปรากฏวาสหกรณผูขอกูฝาฝนขอกําหนดตาม ขอ ๑๔ แหงระเบียบนี้

    (๓) เมื่อปรากฏวาสหกรณผูขอกูใชเงินกูไมถูกตองตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในสัญญาเงินกู

    (๔) เมื่อสหกรณผูขอกูผิดนัดไมชําระเงินกูตามกําหนดและคณะกรรมการไมไดผอนเวลาให

  (๕) เมื่อมีเหตุผลที่คณะกรรมการเห็นวาสหกรณนั้นไมสมควรกูเงินสหกรณตอไป

 ขอ ๑๖. เมื่อคณะกรรมการอนุมัติเงินกูแลวใหผูจัดการแจงใหสหกรณผูขอกูทราบโดยเร็วเพ่ือจัดทํา

สัญญากู และจัดทําหลักประกันใหเรียบรอย แลวจึงจัดสงเงินกูใหสหกรณผูขอกูตอไป
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 ขอ ๑๗. การทําสัญญากู ใหจัดทําตามแบบที่สหกรณกําหนด และใหผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทน 

สหกรณตามขอบังคับของสหกรณ และสหกรณผูขอกู เปนผูลงชื่อในสัญญากูที่ทํากับสหกรณ

 ขอ ๑๘. การใหเงินกูแกสหกรณผูขอกูโดยใชตั๋วสัญญาใชเงินเปนหลักฐานแทนการทําสัญญากู             

ใหสามารถกระทําได โดยจํานวนเงินกูใหเปนไปตามขอ ๖ ของระเบียบน้ี สําหรับหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติอื่น ๆ           

ใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดขึ้นไดตามความเหมาะสม และไมกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณ

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

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

 ประธานกรรมการ

 สหกรณ....................................................................................จํากัด
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คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ

ที่ ๒ / ๒๕๕๗

เรื่อง ใหสหกรณแท็กซี่ดําเนินการตามนโยบายจัดระเบียบรถแท็กซี่

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

 เพือ่เปนการสนบัสนนุการจดัระเบยีบรถแทก็ซีต่ามนโยบายของคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิ(คสช.) 

เห็นวาสหกรณแท็กซี่มีรถแท็กซี่และสมาชิกจํานวนมากซึ่งเกี่ยวของตองดําเนินการตามนโยบายดังกลาวอันจะเปน

ผลดีตอสาธารณชน

 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๑๖(๘) แหงพระราชบญัญตัสิหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ นายทะเบยีนสหกรณ 

จึงมีคําสั่ง ดังนี้

 ๑. สหกรณแท็กซี่ตองดําเนินกิจการภายใตอุดมการณ หลักการ วิธีสหกรณ กฎหมาย ระเบียบคําสั่ง

ของทางราชการ ขอบังคับระเบียบสหกรณ และนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติโดยเครงครัด

 ๒. ใหสหกรณแทก็ซีต่รวจสอบคุณสมบตัสิมาชกิ ถาสมาชกิคนใดเปนเจาของรถแทก็ซีเ่กินกวา ๓ คนั 

หรือขาดคุณสมบัติอื่นตามที่กําหนดในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการรับจดทะเบียนสหกรณ                       

และรับจดทะเบียนขอบังคับของสหกรณแท็กซี่ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ หรือขอบังคับ

สหกรณใหพิจารณาพนจากสมาชิกภาพ

 ๓. จัดใหสมาชิกมีรูปถาย ชื่อ – นามสกุล ชื่อสหกรณ และเลขทะเบียนสมาชิก แสดงไวภายในรถ   

ใหผูโดยสารเห็นไดอยางชัดเจนในขณะที่สมาชิกขับขี่

 ๔. ใหจัดทําทะเบียนสมาชิกตามมาตรา ๖๔ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒ เพิ่มเติม ดังนี้

  (๑) ขอมูลประวัติผูขับรถแท็กซี่ตามกฎระเบียบของกรมการขนสงทางบก

  (๒) แสดงสถานภาพเปนเจาของรถ ผูเชาซื้อรถ หรือผูเชารถ

 ใหสหกรณแท็กซี่ดําเนินการตามคําสั่งนี้ ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับคําสั่ง

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

 สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือน กรกฏาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗

   

 (นายจุมพล  สงวนสิน)

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

 นายทะเบียนสหกรณ
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ประกาศนายทะเบียนสหกรณ

เรื่อง ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการยกเลิกตราประทับ ตามขอแนะนําของธนาคารแหงประเทศไทย

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

 ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทย ขอความรวมมือใหธนาคารสมาชิก แจงใหลูกคาปรับเปลี่ยนเงื่อนไข

การสัง่จายเงินตามเชค็ โดยใหมเีฉพาะลายมอืชือ่ผูสัง่จาย สวนตราประทบัไมควรใชเปนสวนหนึง่ในเงือ่นไขการสัง่จาย

เนื่องจากธนาคารไดใชระบบการหักบัญชีเช็คดวยสภาพเช็ค การใชตราประทับจะไปรบกวนขอมูลสําคัญ                     

เมื่อปรากฏเปนภาพเช็ค นั้น

 ฉะน้ัน เพื่อใหสหกรณทุกแหงที่ทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม           

และไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานของสหกรณ อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๖(๑) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ         

พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงใหขอแนะนําไว ดังนี้

 ๑. กรณขีอบงัคบัสหกรณ ไมไดกาํหนดใหมีการประทบัตราของสหกรณไวบนเชค็ ก็ใหสหกรณปฏิบตัิ

ตามขอบังคับที่กําหนดไว

 ๒. กรณขีอบงัคบัสหกรณกาํหนดเรือ่งตราของสหกรณไว เพือ่ใหผูมอีาํนาจลงลายมอืชือ่แทนสหกรณ 

พรอมทั้งประทับตราของสหกรณบนเช็คและตราสารการเงินตางๆ ของสหกรณ อาจดําเนินการได ๒ วิธี คือ 

  ๒.๑ ใหสหกรณดําเนินการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ โดยตัดคําวา “เช็ค” ออก

  ๒.๒ หากสหกรณประสงคจะคงไวซึ่งตราประทับบนเช็ค ใหสหกรณทําความตกลงกับธนาคาร

เจาของเช็ควา สหกรณจะออกเช็คและประทับตราบนเช็ค สวนที่จะไมรบกวนหรือทับลายมือชื่อหรือขอความสําคัญ

บนเช็คก็สามารถทําได 

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

 (นายฉกรรจ   แสงรักษาวงศ)

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

 นายทะเบียนสหกรณ
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ประกาศนายทะเบียนสหกรณ

เรื่อง คําแนะนําการผลิตหรือจัดหาปุยไวขายของสหกรณ

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

 เพื่อใหสหกรณที่ดําเนินกิจการผลิตและจัดหาปุยเพื่อขายแกสมาชิกของสหกรณภาคเกษตรดําเนินไป

ภายใตการบังคับกฎหมายวาดวยปุย และใหสหกรณจาํหนายปุยท่ีมคีณุภาพไดมาตรฐานปลอดภยั อนัจะทาํใหบรรดา

สมาชิกสหกรณไดรับประโยชนเต็มประสิทธิภาพและคุมคากับเงินที่จายซื้อปุยจากสหกรณ 

 จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖(๑) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒ ใหขอแนะนํา        

แกสหกรณไวดังตอไปนี้

๑. การจัดหาและขายปุยใหสมาชิก

 โดยทีพ่ระราชบญัญตัปิุย พ.ศ.๒๕๑๘ แกไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตั ิ(ฉบบัที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๐ บญัญตัิ

หามมิใหผูใดผลิตเพ่ือการคา ขาย หรือนําเขาปุยปลอม ปุยเคมีผิดมาตรฐาน ปุยเคมีเสื่อมคุณภาพ ปุยชีวภาพ            

หรอื ปุยอินทรยีตํา่กวาเกณฑ ปุยทีต่องขึน้ทะเบยีนแตมิไดขึน้ทะเบียนไว ปุยทีถ่กูสัง่เพกิถอนทะเบยีน และปุยทีม่สีาร

เปนพิษเกินกวากําหนด หากฝาฝนถือเปนความผิดถูกลงโทษทั้งปรับและจําคุก ดังนั้น เพื่อปองกันมิใหกระทําการ             

โดยฝาฝนกฎหมายดังกลาว สหกรณที่จัดหาและขายปุยใหสมาชิก ควรตองปฏิบัติ ดังนี้

 ๑.๑  สหกรณตองซื้อปุยจากผูขายเฉพาะปุยที่มีหนังสือรับรองตัวอยางปุยจากกรมวิชาการเกษตร 

หรือกรมพัฒนาที่ดิน หรือบริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด หรือหองปฏิบัติการที่กรมวิชาการเกษตร

ใหการรับรอง เทานั้น

 ๑.๒  ปุยทุกชนิดทุกสูตรท่ีสหกรณมีไวเพื่อขาย ตองมีคุณภาพมาตรฐานตามที่กรมวิชาการเกษตร

กําหนด และตองขึ้นทะเบียนอยางถูกตองจากกรมวิชาการเกษตร

 ๑.๓  สหกรณตองไมซ้ือปุยจากเอกชนหรือพอคาที่ไมมีใบอนุญาตขายและ/หรือใบอนุญาตผลิตปุย

เพื่อจําหนายจากกรมวิชาการเกษตรอยางเด็ดขาด

๒. การตรวจสอบปุยของสหกรณ

 สหกรณตองถูกตรวจสอบและควบคุมเกี่ยวกับการขายปุยตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข            

ตามกฎหมายวาดวยปุย ดังนี้

 ๒.๑  กรมสงเสริมสหกรณจะสุมตวัอยางปุยทกุชนดิ ทกุสตูร ทีส่หกรณมไีวเพือ่ขายเปนระยะ อยางนอย

ปละหนึ่งครั้ง ตามวิธีการที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด เพื่อสงใหกรมวิชาการเกษตรหรือบริษัท หองปฏิบัติการกลาง 

(ประเทศไทย) จํากัด หรือหองปฏิบัติการที่กรมวิชาการเกษตรใหการรับรองทําการตรวจวิเคราะห

 ๒.๒  การดาํเนนิการตามขอ ๒.๑ สหกรณเปนผูจายเฉพาะคาวเิคราะหในอตัราของทางราชการเทานัน้ 

สําหรับคาใชจายในการเก็บตัวอยาง กรมสงเสริมสหกรณจะเปนผูรับผิดชอบ
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 ๒.๓  กรณีผลการวิเคราะหเปนปุ ยที่ไมไดคุณภาพตามมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด             

กรมสงเสริมสหกรณจะสงผลการวิเคราะหนั้นใหกับกรมวิชาการเกษตรเพ่ือดําเนินการตามกฎหมายกับผูกระทํา         

ความผิดตอไป โดยเฉพาะผูขายปุยใหสหกรณ

 ๒.๔  สหกรณตองอาํนวยความสะดวกและใหขอมูลเอกสารและอืน่ๆ ตอเจาหนาทีข่องกรมสงเสรมิสหกรณ

และกรมวิชาการเกษตรในการดําเนินการดังกลาวขางตน

๓. การผลิตและการผสมปุย

 สหกรณใดที่ดําเนินกิจการผลิตหรือผสมปุยเพื่อขายใหสมาชิก สหกรณตองดําเนินการ ดังนี้

 ๓.๑  สหกรณตองใชวิธีการและกระบวนการผลิตหรือผสมปุยชนิดและสูตรตางๆ ตามหลักวิชาการ

ที่กรมสงเสริมสหกรณรวมกับกรมวิชาการเกษตรกําหนด

 ๓.๒  กรมสงเสริมสหกรณจะเก็บตัวอยางปุยที่สหกรณผลิตหรือผสมและสงใหบริษัท หองปฏิบัติ          

การกลาง (ประเทศไทย) จํากัด หรือหองปฏิบัติการที่กรมวิชาการเกษตรใหการรับรอง ตรวจวิเคราะห โดยสหกรณ

เปนผูจายเฉพาะคาวิเคราะห

 ๓.๓  สหกรณจะขายปุยที่ผลิตหรือผสมใหสมาชิกได เม่ือกรมสงเสริมสหกรณแจงผลการวิเคราะห

ตัวอยางปุยตามขอ ๓.๒ วาผานมาตรฐานตามชนิดและสูตรปุยที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด

๔. การบริหารจัดการเกี่ยวกับการผลิต การจัดหา และขายปุย 

 สหกรณควรตองมีระเบียบของสหกรณที่กําหนดวิธีบริหารจัดการเกี่ยวกับปุยทั้งการผลิตการผสม       

การจัดหา และการขาย ในระเบียบอยางนอยตองมีรายการกําหนด ดังนี้

 ๔.๑  วิธีการผลิต หรือการผสม หรือการจัดหา และการขายปุยที่ชอบดวยกฎหมาย

 ๔.๒  การตรวจสอบและควบคุมปุยที่สหกรณมีไวหรือไดมา

 ๔.๓  ผูรับผิดชอบกรณีสหกรณ หรือสมาชิกไดรับความเสียหายอันเกิดจากปุยสหกรณผลิต ผสม       

หรือจัดหา และขายใหสมาชิก หรือการที่สหกรณปฏิบัติฝาฝนกฎหมาย หรือขอกําหนดของทางราชการ

๕. ความรับผิดของสหกรณ

 หากพบวาสหกรณใดผลิต ผสม จัดหา และขายปุยใหกับสมาชิก อันเปนการฝาฝนกฎหมายวาดวยปุย 

คณะกรรมการดาํเนนิการสหกรณ เจาหนาที ่และผูเกีย่วของ จะถูกดําเนนิคดีตามกฎหมายวาดวยปุย และคณะกรรมการ

ดําเนินการอาจถูกสั่งใหพนจากตําแหนงตามกฎหมายสหกรณดวย

 ประกาศนี้ใหมีผลตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

 ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 (นายฉกรรจ    แสงรักษาวงศ)

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

 นายทะเบียนสหกรณ
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คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ

เรื่อง การกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองจายขึ้นถือใช
--------------------------------------------------------------

 ดวยมีการตรวจสอบพบวา สหกรณบางแหงมีการใหกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่ของสหกรณ       

ยมืเงนิทดรองจายโดยยงัไมมแีนวทางปฏบิตัทิีชั่ดเจนหรอืไมมีการกาํหนดระเบยีบขึน้ถอืใช เปนเหตุใหการดําเนนิงาน

ของสหกรณไมเปนมาตรฐาน และอาจเปนเหตใุหเกดิความเสยีหายหรอืเสือ่มเสยีผลประโยชนของสหกรณและสมาชิก 

หรอืสหกรณมขีอบกพรองในการดาํเนนิงาน

 เพื่อใหสหกรณท่ีมีการใหกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่ยืมเงินทดรองจาย มีหลักเกณฑปฏิบัติ         

ทีช่ดัเจนเกีย่วกบัการยมืเงนิทดรองจาย โดยมกีารกาํหนดวงเงนิ ขัน้ตอนการยมื การคืนและวธิปีฏบิติัในแตละขัน้ตอน 

จึงกําหนดรางระเบียบวาดวยการยืมเงินทดรองจาย เพื่อเปนแนวทางใหสหกรณกําหนดระเบียบขึ้นถือใชตอไป            

แตหากสหกรณใดทีม่กีารกําหนดระเบยีบขึน้ถอืใชและมีแนวทางปฏบิติัทีช่ดัเจนแลวกใ็หถอืปฏบิติัตามระเบยีบเดมิได

 ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

 ใหไว ณ วันที่ ๒๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

 (นายวิณะโรจน    ทรัพยสงสุข)

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

 นายทะเบียนสหกรณ
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(ราง)

ระเบียบสหกรณ..........................................................................จํากัด

วาดวย เงินยืมทดรองจาย พ.ศ. .......................

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

 เพื่อใหการยืมเงินทดรองจายมีหลักเกณฑการปฏิบัติอันจะทําใหการบริหารการเงินเกิดประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น จึงสมควรใหมีระเบียบเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองจาย

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณ ขอ................. และขอ................. ที่ประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการ ครั้งที่............. เมื่อวันที่...................................... มีมติกําหนดระเบียบวาดวยเงินยืมทดรองจาย ดังนี้

 ขอ ๑ ระเบยีบนี ้เรยีกวา “ระเบยีบสหกรณ.....................................................................จาํกดั วาดวยเงนิยืม

ทดรองจาย พ.ศ. .........”

 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่................................... เปนตนไป

 ขอ ๓ ในระเบียบนี้

 “สหกรณ” หมายถึง สหกรณ................................................................จํากัด

 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ........................................จํากัด

 “กรรมการ” หมายถึง กรรมการในคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ............................จํากัด และให

หมายความรวมถึง ผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการดวย

 “เงินยืมทดรองจาย” หมายถึง เงินที่สหกรณจายใหแกผูยืม ตามสัญญายืมเงินทดรองจาย

 “ผูยืม” หมายถึง กรรมการ ผูจัดการสหกรณ หรือ เจาหนาที่สหกรณ

 ขอ ๔ ผูมีสิทธิยืมเงินทดรองจายไดตามระเบียบนี้

 (๑) กรรมการ

 (๒) ผูจัดการสหกรณ

 (๓) เจาหนาที่สหกรณ 

 ขอ ๕ การยืมเงินทดรองจายจะกระทําไดก็แตเฉพาะกรณีดังตอไปนี้

 (๑) เปนคาใชจายสําหรับตัวผูยืมซึ่งมีสิทธิไดรับตามระเบียบหรือขอบังคับของสหกรณ

 (๒) เปนคาใชจายสําหรับการจัดการงานของสหกรณซึ่งสมควรจายในเวลา สถานที่ จัดการงานนั้น

 (๓) เปนคาใชจายหรือชําระหนี้ตามภาระผูกพันซ่ึงตองกระทําเพื่อใหไดมาซ่ึงทรัพยสินหรือประโยชน

ของสหกรณ

 ขอ ๖ ผูยืมมีสิทธิยืมเงินทดรองจายได เทาที่ตนพึงจะมีสิทธิเบิกจายได หรือไมเกินจํานวนเงิน                  

ที่ใชสําหรับการจัดการงานของสหกรณ

 กรณีการยืมเงินเพื่อชําระหนี้ตามภาระผูกพันของสหกรณ จะยืมเงินทดรองจายไดไมเกินคร้ังละ          

หนึ่งแสนบาท
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 ขอ ๗ การยืมเงินทดรองจายผูยืมตองยื่นเปนหนังสือขออนุมัติตอผูมีอํานาจอนุมัติ เม่ือไดรับอนุมัติ        

ผูยืมตองทําสัญญายืมเงินทดรองจายไวกับสหกรณกอนรับเงิน
 ถาผูยืมมีเงินยืมทดรองจายคางชําระกับสหกรณจะยืมเงินทดรองจายอีกไมได

 ขอ ๘ ผูมีอํานาจอนุมัติใหยืมเงินทดรองจาย

 (๑) เจาหนาท่ีสหกรณเปนผูยืม และยืมเงินไมเกิน.......................บาท ใหผูจัดการสหกรณหรือผูปฏิบัติ

หนาที่แทนผูจัดการสหกรณ เปนผูอนุมัติ

 (๒) กรรมการหรือผูจัดการสหกรณรวมทั้งผูปฏิบัติหนาที่แทนผูจัดการเปนผูยืม ใหคณะกรรมการ       

ดําเนินการสหกรณเปนผูอนุมัติ ในการนี้กรรมการผูยืมจะออกเสียงลงมติดวยไมได

 ขอ ๙ สัญญายืมเงินทดรองจายใหเปนไปตามแบบตามที่สหกรณกําหนด ซึ่งอยางนอยตองมีรายการ

กําหนด ดังนี้

 (๑) วัน เดือน ป ที่ทําสัญญายืมเงินทดรองจาย

 (๒) จํานวนเงินที่ยืม และวันที่ไดรับเงินยืม

 (๓) วัตถุประสงคของการยืมเงินทดรองจาย

 (๔) วันครบกําหนดสงหลักฐานหักลางเงินยืมหรือสงคืนเงินยืม

 (๕) ขอสัญญายอมใหสหกรณหักเงินที่มีสิทธิไดรับจากสหกรณ

 (๖) ลายมือชื่อผูยืมพรอมพยาน

 สัญญายืมเงินทดรองจายใหผูจัดการสหกรณหรอืผูปฏบิตัหินาทีแ่ทนผูจดัการเปนผูลงนามแทนสหกรณ

 ขอ ๑๐  ผูยืมตองสงหลักฐานการจายเงินมาหักลางเงินยืมทดรองจายกับสหกรณและสงคืนเงินสวน

ที่เหลือ (ถามี) ภายในกําหนดเวลาสิบหาวันนับแตวันที่รับเงินจากสหกรณ

 ในกรณีผูยืมรับเงินจากสหกรณแลว แตปรากฏเหตุอันตองปฏิบัติหนาที่ตามวัตถุประสงคที่ยืมเงิน

ทดรองจายระงับไป ผูยืมตองสงคืนเงินยืมภายในสามวันนับแตวันที่ระงับ

 ขอ ๑๑ หลกัฐานการจายเงนิตามขอ ๑๐ ตองเปนหนงัสอืลงลายมือชือ่ของผูรบัเงนิ เวนแตการจายเงนิ

ไมเกินหารอยบาท จะทําเปนหนังสือสําคัญจายลงลายมือชื่อผูยืมก็ได

 กรณีคาเบี้ยเลี้ยงหรือคาใชจายเหมาจายตามสิทธิของผูยืมไมตองปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง แตใหระบุ        

เปนคาใชจายในหนังสือขอหักลางเงินยืมทดรองจาย

 ขอ ๑๒ ผู มีหนาที่อนุมัติเงินยืมทดรองจาย กอนอนุมัติตองพิจารณาโดยรอบคอบ ถึงเหตุ                    

และวัตถุประสงคแหงการยืมเงินทดรองจายนั้น ซึ่งตองเปนเรื่องที่จําเปนและเหมาะสม เพื่อประโยชนของสหกรณ

หรือสมาชิก

 หากอนมัุตโิดยไมชอบดวยระเบยีบนีห้รอือนมุตัไิปโดยประมาทเลนิเลอ ใหถอืวาปฏิบตัหินาทีอ่นัเปนเหตุ

ใหเกิดความเสื่อมเสียผลประโยชนของสหกรณ และถาสหกรณไดรับความเสียหาย ตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหาย

แกสหกรณ กับตองชําระคาดอกเบี้ยรอยละเจ็ดครึ่งตอป

 ขอ ๑๓ ผูยมื จายเงนิยมืทดรองจายโดยไมชอบหรือแสดงหลกัฐานอนัเปนเทจ็ ตองถกูพจิารณาลงโทษ

ทั้งทางแพงและทางอาญา

 ในกรณีไมสงหลักฐานการจายเงินหรือสงคืนเงินยืมตามเวลาที่กําหนดในสัญญายืมเงินทดรองจาย    

หรอืตามทีร่ะเบยีบนีก้าํหนด ใหถือวาเปนผูผดินดัชาํระหน้ี และตองชาํระคาดอกเบ้ียรอยละเจ็ดครึง่ตอป นับแตวันผดินดั

จนถึงวันที่สงหลักฐานการจายเงินหักลางเงินยืมหรือสงคืนเงินยืม
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 ผูยืมผิดนัดชําระหนี้สหกรณจะทําหนังสือรับสภาพหนี้ไมได

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

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

 ประธานกรรมการ

 สหกรณ...........................................................จํากัด
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ที่ กษ ๑๑๑๕/๐๗๓ กรมสงเสริมสหกรณ  เทเวศร  กทม. ๑๐๒๐๐

              ๒๒   กันยายน ๒๕๕๓

เรื่อง   แนวทางปฏิบัติกรณีสหกรณจะดําเนินธุรกิจจัดหาสลากกินแบงรัฐบาลมาจําหนายแกสมาชิก

เรียน   ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

 ดวยปรากฏวามีสหกรณบางแหงไดดําเนินธุรกิจจัดหาสลากกินแบงรัฐบาลมาจําหนายแกสมาชิก            

และ/หรอืบคุคลภายนอก โดยใหเหตุผลวาเพือ่เปนการเพ่ิมรายไดใหแกสมาชกิและสหกรณ และสหกรณจะนาํรายได        

ดังกลาวมาจัดเปนสวัสดิการใหแกสมาชิกซึ่งทําใหเปนแบบอยางแกสหกรณอื่น จึงกอใหเกิดปญหาวาสหกรณ              

จะดําเนินธุรกิจดังกลาวไดหรือไม

 นายทะเบียนสหกรณจึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติ กรณีสหกรณจะดําเนินธุรกิจจัดหาสลากกินแบง

รัฐบาลมาจําหนายแกสมาชิก ตามผลการประชุมหารือรวมกันระหวางกรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ

และกรมสรรพากร ดังนี้

 ๑. ธรุกจิจดัหาสลากกนิแบงรฐับาลมาจาํหนาย ไมใชกจิการรวมกนัตามประเภทของสหกรณตามความ

มาตรา ๓๓(๑) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ และไมเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดต้ังสหกรณ

ประกอบกบัลกัษณะการดาํเนนิธรุกจิดงักลาวเขาขายการแสวงหาผลกาํไรมาแบงปนกนั จึงกอใหเกดิความไมเปนธรรม

ตอธุรกิจเอกชนอันเนื่องมาจากสหกรณไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนั้น หากใหสหกรณดําเนินธุรกิจ                 

ในลักษณะที่มุงแสวงหากําไรสูงสุดเชนเดียวกับธุรกิจเอกชน จะสงผลกระทบตอการยกเวนการจัดเก็บภาษีเงินได       

ของระบบสหกรณโดยรวมได

 ๒. หากสหกรณเห็นวาสมาชิกจะไดรับประโยชนจากธุรกิจดังกลาว สหกรณจะตองดําเนินการให         

เปนไปตามหลักการสหกรณ โดยสหกรณจะตองไมเปนผูดําเนินธุรกิจในลักษณะจัดหาสินคามาจําหนายเสียเอง          

เชน การจัดทําโครงการเพ่ือใหสมาชิกท่ีประสงคจะดําเนินธุรกิจจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลกูเงินเพื่อนําไปลงทุน 

และสหกรณจะตองเปนเพียงผูแทนของบรรดาสมาชกิทีป่ระสงคจะดาํเนินธรุกจิดงักลาว และคดิคาตอบแทนไดเฉพาะ

คาใชจายท่ีเกิดขึน้จากการเปนผูแทนของบรรดาสมาชกิในธรุกจิดงักลาวเทานัน้ เพือ่มใิหเขาขายการแสวงหาผลกําไร

มาแบงปนกัน

 ๓. ขอใหแจงสหกรณจังหวัดตรวจสอบการดําเนินธุรกิจของสหกรณ หากพบวาสหกรณในความ        

รบัผดิชอบดําเนนิธรุกจิในลกัษณะดงักลาว ใหใชอาํนาจตามมาตรา ๒๒(๑) แหงพระราชบญัญติัสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ตามทีไ่ดรับมอบอํานาจออกคาํสัง่ใหสหกรณปฏบัิตเิปนไปตามนัย ขอ ๒ รวมทัง้ใหเพกิถอนการรบัจดทะเบยีนขอบงัคบั

ที่เกี่ยวของ โดยใหคํานึงถึงผลประโยชนของสหกรณและความเสียหายที่อาจพึงเกิดขึ้นตอสหกรณประกอบดวย

ที่ กษ ๑๑๑๕/๐๗๓ กรมสงเสริมสหกรณ  เทเวศร  กทม. ๑๐๒๐๐
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 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหสหกรณจังหวัดถือปฏิบัติตอไป

 ขอแสดงความนับถือ

 (นายจิตรกร  สามประดิษฐ)

 รองอธิบดี รักษาราชการแทน

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

 นายทะเบียนสหกรณ

สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๙๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๔๒

E-mail : cpd_rlo@cpd.go.th

http://webhost.cpd.go.th/rlo
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บันทึกขอความ

สวนราชการ  กรมสงเสริมสหกรณ สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย โทร ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๙๕

  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : cpd_rlo@cpd.go.th    http://webhost.cpd.go.th/rlo 

ที่   กษ ๑๑๑๕/๒๕                             วันที่     ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจจัดหาสลากกินแบงรัฐบาลมาจําหนาย (เพิ่มเติม)

เรียน สหกรณจังหวัดทุกจังหวัด

 ตามหนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๐๗๓ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ นายทะเบียน

สหกรณไดกําหนดแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการดาํเนนิธรุกจิจดัหาสลากกนิแบงรฐับาลมาจาํหนายแกสมาชกิและ/หรอื

บุคคลภายนอก และวิธีปฏิบัติใหเปนไปตามหลักการสหกรณ หากสหกรณเห็นวาจะเปนประโยชนแกสมาชิก รวมทั้ง

ใหรองนายทะเบียนสหกรณตรวจสอบการดําเนินธุรกิจของสหกรณในความรับผิดชอบ นั้น

 นายทะเบียนสหกรณพิจารณาขอเท็จจริงและลักษณะการดําเนินธุรกิจดังกลาวแลวเห็นวา เพื่อมิให

สหกรณดําเนินธุรกิจในลักษณะที่ขัดตอวัตถุประสงคในการจัดตั้งสหกรณ หลักการสหกรณ และกฎหมายอื่นรวมทั้ง

มิใหเกิดความเสียหายตอระบบสหกรณโดยรวม จึงกําหนดใหรองนายทะเบียนสหกรณถือปฏิบัติ ดังนี้

 ๑. สหกรณเปนนิติบุคคลที่มีสภาพและวัตถุประสงคเปนการเฉพาะตามกฎหมายสหกรณท่ีจะตอง

ดําเนินงานใหเปนไปตามหลักการสหกรณและจะตองดําเนินธุรกิจในลักษณะที่จะไมแสวงหาผลกําไรมาแบงปนกัน

ประกอบกับลักษณะการดําเนินงานและโครงสรางภาษีสหกรณกอใหเกิดความไดเปรียบในเชิงการคาและทําใหเกิด

การแขงขันไมเปนธรรม จึงไมเหมาะสมท่ีจะดําเนินธุรกิจจัดหาสลากกินแบงรัฐบาลมาจําหนายแขงขันกับเอกชน          

อกีทัง้ประชาชนยงัสามารถจดัตัง้นติบิคุคลรปูอืน่ทีมี่วตัถปุระสงคเพ่ือดําเนนิธรุกจิแสวงหาผลกาํไรโดยตรง หรอืขอรบั

การจัดสรรสลากฯ ในฐานะบุคคลธรรมดาก็ยอมสามารถกระทําได ดังนั้น จึงมิใหรับจดทะเบียนสหกรณจัดตั้งใหม        

ที่จะดําเนินธุรกิจดังกลาวอีกตอไป

 ๒.  การจัดสรรสลากกินแบงรฐับาลของสาํนกังานสลากกนิแบงรฐับาล (สสร.) จะจดัสรรใหแกสหกรณ

ในฐานะผูคารายยอยในจํานวนเพียง ๑๙ – ๔๕ เลมตอสหกรณตองวด ซึ่งไมเพียงพอที่จะใหบริการแกสมาชิกตามที่

กลาวอาง ทาํใหสหกรณจะตองซือ้หรอืทาํสญัญาซือ้เพ่ิมเติมจากตัวแทนจําหนาย โดยมีทัง้ตัวแทนทีไ่ดรบัจดัสรรจาก 

สสร. โดยตรงและตวัแทนทีไ่มไดรบัจดัสรรโดยตรง ประกอบกบัเกดิปญหาขอรองเรียนวากรรมการดําเนนิการเขาไป

มีสวนไดเสียและผลประโยชนจากธุรกิจดังกลาว การทําสัญญาซื้อขายทางบัญชีโดยไมมีการสงมอบสลากฯ กันจริง 

รวมทัง้สหกรณกระทาํการในลกัษณะทีจ่ะทาํใหเกดิการขายสลากฯ เกนิราคาท่ีกาํหนด ดังน้ัน เพือ่มิใหเกดิความเสยีหาย

แกระบบสหกรณโดยรวม จึงกําหนดใหมีการตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้

    (๑) กรณีที่สหกรณไดจัดทําโครงการฯ ใหสมาชิกกูเงินเพื่อดําเนินธุรกิจดังกลาว และใหสหกรณ        

เปนเพยีงตัวแทนของบรรดาสมาชกิทีเ่ขารวมโครงการฯ ตามแนวทางปฏบิตัทิีไ่ดกาํหนดไวเดมิ เพือ่มิใหเกดิความเสยีหาย

ตอระบบสหกรณโดยรวม ใหแจงผูตรวจการสหกรณตรวจสอบราคาในการซ้ือขายหรอืทาํสญัญาซือ้ขายวาจะเปนผล

ทาํใหสมาชกิตองจาํหนายสลากฯ เกนิราคาท่ีกาํหนดในสลากกนิแบงหรอืไม เน่ืองจากเปนความผดิตามความมาตรา ๓๙ 



ประมวลคําสั่ง ระเบียบ และขอกําหนดตามกฎหมายวาดวยสหกรณ

กรมสงเสริมสหกรณ
164

แหงพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ รวมทั้งใหตรวจสอบกรณีการซื้อขายผานทางบัญชี

โดยไมมีการสงมอบสลากฯ กันจริง ท้ังนี้ หากตรวจพบใหรองนายทะเบียนสหกรณใชอํานาจสั่งยับยั้ง หรือใหยุต ิ       

การดาํเนนิการ หรอืแกไขขอบกพรอง (แลวแตกรณี) หากสหกรณใดยงัฝาฝนขอใหแจงผูตรวจราชการกรมสงเสรมิสหกรณ 

เพื่อพิจารณาใหอํานาจตามมาตรา ๒๒(๔) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตอไป

    (๒) กรณีสหกรณที่จัดตั้งขึ้นมาโดยสมาชิกที่เปนผูคาสลากรายยอยและไดรับการจัดสรรสลากฯ    

จาก สสร. ไวแลว หากมกีารจดัหาสลากฯ เพิม่เตมิจากตัวแทนจาํหนาย ใหแจงผูตรวจการสหกรณเขาตรวจสอบโดย

ถือปฏิบัติตามนัย (๑) และหากเห็นวาสหกรณที่จัดตั้งขึ้นนั้นไมอาจดําเนินกิจการใหเกิดผลดี หรือกอใหเกิดความเสีย

หายแกสหกรณ ระบบสหกรณ หรือประโยชนสวนรวม ก็ใหพิจารณาสั่งเลิกสหกรณดังกลาวเสีย

    (๓) สหกรณอื่นใดที่มิไดจัดตั้งขึ้นโดยสมาชิกที่เปนผูมีอาชีพหลักในการคาสลากรายยอยและไมมี

วัตถุประสงคหลักเพื่อดําเนินธุรกิจดังกลาว รวมทั้งมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามแนวทางที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

หากไดรับการจัดสรรจาก สสร. ไวแลว ใหดําเนินธุรกิจดังกลาวตอไปไดเฉพาะสวนที่ไดรับการจัดสรรไวและใหยุติ

การดําเนินธุรกิจดังกลาวทันทีที่ครบกําหนดการจัดสรร

 จึงเรียนมาเพื่อดําเนินการอยางเครงครัด

 (นายสมชาย   ชาญณรงคกุล)

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

 นายทะเบียนสหกรณ

/ตรวจ
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คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ

เรื่อง การออกตั๋วสัญญาใชเงินสําหรับสหกรณ

พ.ศ. ๒๕๕๔

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

 ดวยสหกรณไดมกีารออกตัว๋สญัญาใชเงนิ เพือ่เปนเครือ่งมอืทางการเงนิในการระดมเงนิทนุหรือกูเงนิ

เพื่อเปนทุนดําเนินงานของสหกรณอยางแพรหลาย ซึ่งสหกรณมีอํานาจกระทําการไดตามพระราชบัญญัติสหกรณ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๖ แตยังไมมีความชัดเจนในการปฏิบัติเกี่ยวกับตั๋วสัญญาใชเงิน ซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาในทาง

ปฏิบัติได

 ฉะนัน้ อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๖ (๑) แหงพระราชบญัญติัสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหขอแนะนํา

แกสหกรณไวดังตอไปนี้

 ๑. ความหมายตั๋วสัญญาใชเงิน

  ตัว๋สญัญาใชเงนิ คอื หนังสอืตราสารซึง่บคุคลหนึง่เรยีกวา “ผูออกตัว๋” ใหคาํมัน่สัญญาวาจะใชเงนิ

จํานวนหนึ่งใหแกบุคคลอีกคนหนึ่ง หรือใชใหตามคําสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกวา “ผูรับเงิน”

 ๒. วัตถุประสงคการออกตั๋วสัญญาใชเงินของสหกรณ

  ตัว๋สญัญาใชเงนิออกใหเพือ่วัตถปุระสงคแหงการชาํระหนีแ้ทนเงนิสดไวกอน สะดวกตอการทาํธรุกจิ

ระหวางสหกรณดวยกัน ทั้งนี้ ใหมีผลผูกพันความเปนหนี้ซึ่งอาจเกิดจากธุรกิจการคา การกูยืมเงินและการรับ           

ฝากเงิน

 ๓. ขอบเขตการออกตั๋วสัญญาใชเงินของสหกรณ

  (๑) ออกใหสหกรณดวยกัน เพื่อชําระหนี้การคาขายระหวางสหกรณ หรือการกูยืมเงินระหวาง

สหกรณ หรือรับฝากเงินจากสหกรณอื่น

  (๒) ออกใหสมาชิกสหกรณ เพ่ือชําระหนี้การคา กรณีเมื่อสหกรณซื้อสินคาหรือผลิตผล                 

แตไมสามารถจายเงินสดไดทันที

  (๓) ออกใหธนาคาร เพื่อการกูยืมเงิน ตามหลักเกณฑและวิธีการของธนาคาร

  (๔) ตั๋วสัญญาใชเงินตองกําหนดตัวผู รับเงินใหแนนอนและตองเปนตั๋วสัญญาใชเงินชนิด           

“หามโอนเปลี่ยนมือ” เขียนไวที่หนาตั๋ว

  (๕) จํานวนเงินที่กําหนดในตั๋วสัญญาใชเงิน ถือเปนหนี้ของสหกรณผูออกตั๋วสัญญาใชเงิน            

จะตองอยูในวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกันของสหกรณที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ

  (๖) การกาํหนดอัตราดอกเบีย้ใหต๋ัวสญัญาใชเงนิตองใหสอดคลองกบัหน้ีทีอ่อกต๋ัวสญัญาใชเงนินัน้

ตามความเหมาะสม เชน เพื่อการกูยืมเงิน กําหนดอัตราดอกเบี้ยการกูยืมเงิน หรือเพื่อการรับฝากเงิน กําหนด         

อัตราดอกเบี้ยการรับฝากเงิน



ประมวลคําสั่ง ระเบียบ และขอกําหนดตามกฎหมายวาดวยสหกรณ

กรมสงเสริมสหกรณ
166

  (๗) การดําเนินการออกตั๋วสัญญาใชเงินของสหกรณตองอยูในกรอบและหลักเกณฑอยางเปน

ระบบ จึงใหสหกรณกาํหนดระเบยีบและวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการออกตัว๋สญัญาใชเงนิเพือ่เปนเครือ่งมอืควบคมุตรวจสอบ

  (๘) การออกตั๋วสัญญาใชเงินของสหกรณเพื่อการชําระหนี้ตามสัญญาซื้อขาย ชําระหนี้ตาม

สัญญากูยืมเงิน หรือชําระหนี้ตามสัญญารับฝากเงิน แตไมบังคับกันตามสัญญาซื้อขาย กูยืมเงิน หรือรับฝากเงิน       

เวนแตจะบังคับตามตั๋วสัญญาใชเงินนั้นไมได

 ๔. รายการที่ตองมีในตั๋วสัญญาใชเงิน คือ

  (๑) คําบอกชื่อวาเปนตั๋วสัญญาใชเงิน

  (๒) คํามั่นสัญญาอันปราศจากเงื่อนไขจะใชเงินเปนจํานวนแนนอน

  (๓) วันถึงกําหนดใชเงิน

  (๔) สถานที่ใชเงิน

  (๕) ชื่อหรือยี่หอของผูรับเงิน

  (๖) วันและสถานที่ออกตั๋วสัญญาใชเงิน

  (๗) ลายมือชื่อผูออกตั๋ว

  รายการที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๕ และที่ ๗ หากมิไดระบุลงในหนังสือตราสารยอมไมสมบูรณเปนตั๋วสัญญา

ใชเงิน ฝนทําขึ้นไมสามารถบังคับไดตามสัญญาตั๋วสัญญาใชเงิน สวนรายการที่ ๓ ที่ ๔ และ ที่ ๖ ถามิไดระบุลงไว 

กฎหมายยกเวนใหยงัเปนตัว๋สญัญาใชเงนิทีส่มบรูณ โดยปฏิบตัดิงันี ้(มาตรา ๙๘๔ ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย)

  ก. ไมระบวุนัถงึกาํหนดใชเงนิ ตามรายการที ่๓ ใหถอืวาผูออกตัว๋สญัญาใชเงนิ พึงใชเงนิเมือ่ไดเหน็ 

คือวันที่ลูกหนี้ยื่นขอรับเงิน

  ข. ไมระบุสถานที่ใชเงิน ตามรายการท่ี ๔ ใหถือเอาภูมิลําเนาของผูออกต๋ัวสัญญาใชเงินนั้น          

เปนสถานที่ใชเงิน สถานที่ใชเงินหมายถึงสถานที่ที่เจาหนาที่ไปรับเงินจากลูกหนี้

  ค. ไม ระบุสถานที่ออกตั๋วสัญญาใชเงินตามรายการที่ ๖ ให ถือว าตั๋วสัญญาใชเงินน้ัน                      

ออก ณ ภมูลิาํเนาของผูออกตัว๋ และไมระบวุนัทีอ่อกตัว๋สญัญาใชเงนิ ผูรบัเงินโดยชอบดวยกฎหมาย และทาํการโดย

สุจริตจะจดวันตามที่ถูกตองแทจริงลงในตั๋วนั้นก็ได

  ถาไมมรีายการตามตัว๋สญัญาใชเงนิ อาจทาํใหต๋ัวสัญญาใชเงนิไมมผีลสมบรูณตามกฎหมายทาํให

การบังคับชําระหนี้ไมเปนผล

 ใหไว   ณ  วันที่ ๑๓ มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕๔

 (นายสมชาย  ชาญณรงคกุล)

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

 นายทะเบียนสหกรณ
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ที่ กษ ๑๑๐๑/๑๐๒๖ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

              ๒   กุมภาพันธ  ๒๕๔๓

เรื่อง การจัดสวัสดิการของสหกรณ มีลักษณะอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อางถึง ๑. หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๙/ว ๕ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๔

 ๒. หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๑/๗๑๘๑ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๒

สิ่งที่สงมาดวย  ๑. กรมธรรมประกันภัยกลุม “สหกรณพิทักษและประกันภายกลุมผูสูงอายุ”

   ๒. กรมธรรมประกันชีวิต  “สหพูนผล”

 ตามหนังสือที่อางถึง ๑. กรมสงเสริมสหกรณส่ังการใหสหกรณจังหวัดแจงสหกรณออมทรัพยที่         

ดาํเนนิการจัดสวสัดกิารใหแกสมาชกิโดยวธิทีีส่มาชกิจายเงนิใหแกสหกรณจาํนวนหนึง่ ในรปูของเงนิฝาก หรอืจายเปน       

รายศพเมือ่สมาชกิอืน่ถึงแกกรรม และจะจายเงนิจาํนวนหนึง่ใหกบัทายาทเมือ่สมาชกิถงึแกกรรมนัน้ ไมควรดาํเนนิการ

ตอไป เนือ่งจากเขาลกัษณะตองหามตามพระราชบญัญติัประกนัชวีติ พ.ศ. ๒๕๑๐ (ปจจบุนัเปลีย่นเปนพระราชบญัญติั

ประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕) และพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๑๗ และหนังสือที่อางถึง                     

๒. กรมสงเสริมสหกรณไดสงสําเนาหนังสือกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชยที่ พณ ๐๕๐๓/๒๐๐๓ ลงวันที่ ๒๔ 

มิถุนายน ๒๕๔๒ มีความโดยสรุปวา การที่สมาชิกสหกรณไดบริจาคเงินเพื่อเขากองทุน ซึ่งตอมาเมื่อสมาชิก              

ถึงแกกรรม สหกรณจะจายเงนิคนืใหจาํนวนหนึง่ เง่ือนไขการทีจ่ะใชเงนิใหแกกนัดงักลาว พจิารณาโดยอาศยัความมรณะ

ของบุคคลผูเปนสมาชิก จึงเปนลักษณะสัญญาประกันชีวิต ตองกระทําในรูปของบริษัท จํากัด หรือบริษัทมหาชน 

จํากัด และตองไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ความละเอียดแจงแลวนั้น

 กรมสงเสริมสหกรณไดพจิารณาแลว เหน็ควรแนะนาํสหกรณทีด่าํเนนิการดงักลาวใหยตุกิารดาํเนนิการ

เสียโดยเร็ว แตถาสหกรณใดมีความจําเปนที่จะตองจัดสวัสดิการตามขางตนอยู หากยังจะดําเนินการตามรูปแบบ

เดิมก็จะเปนการฝาฝนกฎหมาย ซึ่งจะไมเปนผลดีและอาจทําใหสหกรณเกิดความเสียหายได จึงควรแนะนําสหกรณ

ใหปรบัปรงุแกไขการจดัสวสัดกิารเสียใหม โดยพจิารณานําเงนิกองทนุทีมี่อยูทัง้หมดไปทาํประกนัชวีติกบับรษิทัประกนั

ชวีติ ซึง่สหกรณอาจเลอืกรปูแบบของการประกนัภยักลุมหรอืแบบสะสมทรพัยได แลวแตความเหมาะสม รายละเอยีด

ตามสิ่งที่มาดวย ทั้งนี้ ขอใหพิจารณาและประสานงานในรายละเอียดกับบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด เปนลําดับแรก 

เนื่องจากเปนบริษัทที่สหกรณเปนผูที่ถือหุนทั้งหมด

 อนึ่ง การจัดสวัสดิการของสหกรณในลักษณะการฌาปนกิจสงเคราะห ถาไมจดทะเบียนกับ                 

กรมประชาสงเคราะห ก็เปนการกระทําที่ฝาฝนกฎหมายเชนกัน หากสหกรณตองการดําเนินการในลักษณะเชนนี้      

ตอไป ขอใหแนะนําสหกรณดําเนินการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๑๗

ที่ กษ ๑๑๐๑/๑๐๒๖ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐
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 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจงสหกรณจังหวัดใหแนะนําสหกรณในความดูแลสงเสริม         

ใหดําเนินการถูกตองตอไปดวย จักขอบคุณมาก

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม)  บุญมี   จันทรวงศ

 (นายบุญมี   จันทรวงศ)

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

กองสหกรณพาณิชยและธนกิจ
โทร (๐๒) ๒๒๘ ๕๘๕๓
โทรสาร (๐๒) ๒๘๐ ๗๓๑๙
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ที่ กษ ๑๑๑๐/๔๓๖๕ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

              ๒๕   เมษายน  ๒๕๔๓

เรื่อง แจงหลักเกณฑการกระทําการเปนผูรับประกันภัย โดยมิไดรับใบอนุญาตของกรมการประกันภัย

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่สงมาดวย  สําเนาหนังสือกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย ที่ พณ ๐๕๐๓/๙๒๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๓  

 ดวยกรมการประกันภัยแจงวา มีสหกรณออมทรัพยไดหารือเกี่ยวกับระเบียบการจะจัดต้ังกองทุนวา 

การดําเนินงานของกองทุนบางกองทุนนั้น มีลักษณะเปนการประกอบธุรกิจประกันชีวิตหรือไม และการดําเนินการ

ดังกลาวเปนการกระทําผิดกฎหมายหรือไม นั้น ซึ่งเรื่องนี้กรมการประกันภัยไดตอบขอหารือดังกลาวแลว หากเขา

หลักเกณฑตามที่กรมการประกันภัยกําหนด ไดแก

 (๑) มีคูสัญญาสองฝาย คือ ผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัย

 (๒) ผูรับประกันภัยตกลงจะชดใชคาสินไหมทดแทนใหในกรณีวินาศภัย หรือ ใชเงินจํานวนหนึ่งใหใน

เหตุอยางอื่นใดในอนาคตที่ระบุไวในสัญญา อันมีลักษณะเปนการเสี่ยงภัย

 (๓) ผูเอาประกันภัยตกลงจะสงเบี้ยประกัน

  และไมมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจการประกันชีวิต หรือไมมีกฎหมายใดบัญญัติไวโดยเฉพาะให

กระทําการไดถือเปนการกระทําผิดและฝาฝนพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ จะตองถูกดําเนินการตาม

กฎหมาย โดยมโีทษจาํคกุตัง้แตสองปถงึหาป หรือปรบัตัง้แตสองแสนบาทถงึหาแสนบาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั และปรบั

อีกไมเกินวันละสองหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย

 กรมสงเสริมสหกรณไดพิจารณาแลว เห็นควรแจงหนังสือของกรมการประกันภัยใหสหกรณไดทราบ

ถงึหลกัเกณฑการกระทาํการเปนผูรบัประกนัภยัโดยมิไดรบัอนญุาต หากมีการดําเนนิงานเขาลกัษณะนีต้อไป อาจถกู

ดําเนินการตามกฎหมายได

 อนึง่ กรมสงเสรมิสหกรณไดเคยแนะนาํใหสหกรณไดยตุกิารดาํเนนิการในลกัษณะนีแ้ลว ตามหนงัสอื

ที่ กษ ๑๑๑๐/๑๐๒๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๓

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใหสหกรณจังหวัดไดชี้แจงทําความเขาใจสหกรณตางๆ ในความดูแล

สงเสริม วาสหกรณไมสามารถทํากิจกรรมในลักษณะนี้ตอไปได

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม)   บุญมี  จันทรวงศ

 (นายบุญมี  จันทรวงศ)

  อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

ที่ กษ ๑๑๑๐/๔๓๖๕ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

กองสหกรณพาณิชยและธนกิจ
โทร ๐ ๒๒๘๒ ๕๘๕๓
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๗๓๑๙
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ที่ กษ ๑๑๐๑.๑๑/๘๓๐ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

              ๒๓ มกราคม  ๒๕๔๕

เรื่อง หามสหกรณดําเนินธุรกิจประกันชีวิต

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อางถึง หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๐/๑๐๒๖  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ และ ที่ กษ ๑๑๑๐/๔๓๖๕

 ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๓

สิ่งที่สงมาดวย  สําเนาหนังสือกรมการประกันภัย ที่ พณ ๐๕๐๓/๔๓๓๐ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔

 ตามหนงัสอืทีอ่างถึง กรมสงเสรมิสหกรณไดสงหนังสอืของกรมการประกนัภยั เพือ่ใหสหกรณจังหวัด

ชีแ้จงกับสหกรณตางๆ ในความดแูลสงเสรมิวา สหกรณไมสามารถทาํกจิกรรมในลกัษณะการเปนผูรบัประกนัภยัโดย

มิไดรับอนุญาต หากมีการดําเนินการเขาลักษณะดังกลาวอาจถูกดําเนินการตามกฎหมายได ดังความละเอียดแจง

แลวนั้น

 ปรากฏวา ยังมีสหกรณบางแหงกําหนดระเบียบ วิธีการ หลักเกณฑ หรือโดยวิธีอื่นใด เพื่อดําเนินการ

ในลักษณะเขาหลักเกณฑเปนการประกันชีวิต ซึ่งมีองคประกอบครบตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 

๘๖๑ คือ

 ๑. มีคูสัญญาสองฝาย คือ ผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัย 

 ๒. ผูรับประกันภัย ตกลงจะชดใชเงินจํานวนหนึ่งใหในเหตุอยางหนึ่งอยางใดในอนาคตที่ระบุไวใน

สัญญาอันมีลักษณะเปนการเสี่ยงภัย

 ๓. ผูเอาประกันตกลงจะสงเบี้ยประกันภัย

  และสหกรณเปนผูไมไดรบัใบอนุญาตประกอบธรุกจิ ตามมาตรา ๗ แหงพระราชบญัญติัประกนัชวีติ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ หากสหกรณดําเนินการในลักษณะดังกลาวขางตน จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต           

พ.ศ. ๒๕๓๕ รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย

 กรมสงเสริมสหกรณไดพิจารณาแลว เห็นควรกําชับและยํ้าเตือนใหสหกรณระมัดระวังในการทํา

กิจกรรมเพื่อไมใหเปนการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕

ที่ กษ ๑๑๐๑.๑๑/๘๓๐ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐
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  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใหสหกรณจังหวัดดําเนินการตอไปดวย

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม)  เรืองชัย   บุญญานันต

 (นายเรืองชัย   บุญญานันต)

 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

สํานักสงเสริมและพัฒนาสถาบัน

โทร ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๔๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๔๒
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ที่ กษ ๑๑๐๘/๑๐๔๖๗ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

              ๓๐ กันยายน  ๒๕๔๗

เรื่อง    คําแนะนําเกี่ยวกับการใหเงินกูแกสมาชิก

เรียน    ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

  ดวยปรากฏวาสหกรณในปจจุบันมีสภาพคลองทางการเงินสูง ทําใหสหกรณหลายสหกรณขยาย

ขอบเขตการใหเงนิกูและเพิม่เพดานเงนิกูสงูขึน้เพือ่แกไขปญหาสภาพคลองดังกลาว ซ่ึงอาจเปนเหตุใหคณะกรรมการ

ดาํเนนิการบางสหกรณขาดความระมดัระวงัในการใหกู ประกอบกบัการใหเงนิกูระยะยาวอาจทาํใหสหกรณขาดสภาพ

คลองในอนาคตได จนเปนเหตใุหเกิดความเสยีหายตอระบบสหกรณ

  กรมสงเสรมิสหกรณพิจารณาแลวเหน็วา สหกรณควรระมดัระวงัในการบรหิารการเงนิโดยเฉพาะ

การปลอยเงินกู โดยตรวจสอบที่มาของทุนดําเนินงานใหเหมาะสมกับระยะเวลาในการใหเงินกู ซึ่งเงินกูประเภทใด

ประเภทหนึ่งสหกรณสามารถใหกูหลายสัญญาได แตทั้งนี้ยอดรวมของเงินกูทุกสัญญาตองจํากัดอยูในวงเงินกูของ   

ประเภทนัน้ๆ

  อนึ่ง ในการพิจารณากําหนดงวดชําระหนี้เงินกูแตละประเภท ใหคณะกรรมการดําเนินการพึงใช

ความระมัดระวงัในการพิจารณา โดยคาํนงึถงึฐานะการเงนิ ทนุ เงนิกูและเงนิฝากของสหกรณเปนเกณฑ หากสหกรณ

ใหกูโดยมรีะยะเวลาชาํระหนีน้าน หรอืใหกูเงนิโดยมีหลกัประกนัไมเพียงพอหนี ้จนเปนเหตุใหเสือ่มเสยีผลประโยชน

ของสหกรณหรือสมาชิก นายทะเบียนสหกรณอาจใชอํานาจสั่งการตามความในมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติ

สหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหสหกรณดําเนินการแกไขได

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใหสหกรณจังหวัดแจงใหสหกรณถือปฏิบัติ

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม) สุรศักดิ์   นาคสวัสดิ์

 (นายสุรศักดิ์   นาคสวัสดิ์)

 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

สํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ
โทร ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๔๒
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๔๒
Email :coop_est@cpd.go.th
www.cpd.go.th

ที่ กษ ๑๑๐๘/๑๐๔๖๗ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐
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ที่ กษ ๑๑๑๕/๒๙๘ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

                ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง    การดําเนินธุรกิจจัดหาปจจัยการผลิตมาจําหนายของสหกรณ

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อางถึง หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๖๗๖๐ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

 ตามหนังสือที่อางถึง กรมสงเสริมสหกรณไดซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาปจจัยการผลิต

มาจาํหนายของสหกรณ อาท ิปุย ยาปราบศตัรูพชื โดยใหจดัหาปจจยัการผลติมาจาํหนายเพือ่ตอบสนองความตองการ

ของสมาชิกเปนหลัก และสหกรณไมควรจําหนายปจจัยการผลิตใหแกสหกรณอื่นหรือบุคคลภายนอก เวนแตปจจัย

การผลิตดังกลาวเปนผลผลิตหรือผลิตภัณฑของสหกรณหรือของสมาชิกและเปนลักษณะการจําหนายเพื่อชวยเหลือ

ซึ่งกันและกัน มิใชเปนการขายเพื่อแสวงหาผลกําไร โดยขอใหสหกรณจังหวัดตรวจสอบการดําเนินการจัดหาปจจัย

การผลติมาจาํหนายของสหกรณในความรบัผดิชอบ หากพบวา สหกรณดาํเนนิการนอกเหนอืจากขอแนะนาํและทาํให

เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียผลประโยชนแกสหกรณหรือสมาชิก ใหสหกรณจังหวัดใชอํานาจตามกฎหมายหรือ

ตามที่ไดรับมอบหมายตามควรแกกรณี ความละเอียดแจงแลว นั้น

 กรมสงเสริมสหกรณพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหการกํากับเกี่ยวกับกรณีดังกลาวมีประสิทธิภาพและ

ปองกันมิใหเกิดความเสียหายแกสหกรณหรือสมาชิก จึงขอใหแจงสหกรณจังหวัด และนําสหกรณดําเนินการจัดหา

ปจจัยการผลิตมาจําหนายใหเปนไปตามระเบียบและความตองการของสมาชิกตามนัยหนังสือดังกลาวขางตน หาก

พบวา สหกรณดําเนินการไมเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ หรือดําเนินการนอกเหนือจาก

ขอแนะนํา จนกอใหเกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียผลประโยชนแกสหกรณหรือสมาชิก ขอใหพิจารณาดําเนินการ

ตามอํานาจหนาที่โดยเครงครัด

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใหสหกรณจังหวัดแจงใหสหกรณถือปฏิบัติ

 ขอแสดงความนับถือ

 (นายเสนอ  ชูจันทร)

 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

  อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

ที่ กษ ๑๑๑๕/๒๙๘ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย

โทร/โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๕๑๓๗

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : cpd_rlo@cpd.go.th

www.cpd.go.th
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ที่ กษ ๑๑๑๕/๔๑๐๑ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

              ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง คําแนะนําเกี่ยวกับการกําหนดงวดชําระหนี้เงินกูของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อางถึง ๑. หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๘/๑๐๔๖๗  ลงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๔๗

 ๒. หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๙/๓๖๗๔  ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗

 ตามหนงัสือที่อางถึง ๑ แนะนําใหสหกรณระมัดระวังในการบริหารการเงินโดยเฉพาะการปลอยเงินกู 

และการพจิารณากําหนดงวดชาํระหน้ีเงนิกูแตละประเภท และหนงัสอืทีอ่างถงึ ๒ ใหสหกรณจงัหวดัดาํเนนิการศกึษา 

วิเคราะหการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย และสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในความดูแลสงเสริม เก่ียวกับการให       

เงนิกูแกสมาชกิและหรอืสหกรณอืน่ และจดัทาํคาํแนะนาํการดาํเนนิงานโดยเฉพาะการขยายงวดชาํระหนีเ้งนิกูใหอยูใน

ระดับที่มีความเหมาะสมกับฐานะทางการเงินของสหกรณ ความละเอียดแจงแลวนั้น

 เนือ่งจากสภาพการณปจจบุนั พบวา มีสหกรณออมทรพัยและสหกรณเครดิตยเูนีย่นหลายแหงกาํหนด

จาํนวนงวดการสงชาํระหนีเ้งนิกูของสมาชกิเปนระยะเวลานาน โดยมิไดคํานงึถงึสภาพคลองทางการเงนิของสหกรณ 

และความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนจากการปลอยเงินกู สงผลใหเกิดความเสียหายตอสมาชิกสหกรณ สหกรณ และระบบ

สหกรณในภาพรวม ดงันัน้ กรมสงเสรมิสหกรณ โดยคณะผูเชีย่วชาญจงึไดทาํการศกึษาในเรือ่งดังกลาว ผลการศกึษา

พบวา สหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน มีการขยายวงเงินกู และเพิ่มงวดชําระหนี้ ทําใหเงินไหลกลับ

เขาสูสหกรณชา เปนเหตุใหสหกรณขาดเงินทุนหมุนเวียน เกิดปญหาการขาดสภาพคลองพรอมทั้งใหขอเสนอแนะ

ในการกําหนดงวดชําระหนี้เงินกูที่เหมาะสม

 กรมสงเสริมสหกรณพิจารณาแลว เพื่อมิใหเกิดผลกระทบตามผลการศึกษาดังกลาว จึงขอใหแจง

สหกรณจังหวัด แนะนําใหสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครติดยูเนี่ยนพิจารณากําหนดงวดชําระหนี้เงินกู ดังนี้

 ๑. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ไมเกิน ๑๒ งวด 

 ๒. เงินกูสามัญ ไมเกิน ๑๒๐ งวด และใหสหกรณมีมาตรการผอนคลาย ๒ วิธี คือ

  วิธีที่ ๑ ใชแหลงที่มาของทุนดําเนินงานเปนเกณฑ กําหนดเปน ๓ กลุม โดย

     กลุมที ่๑ ทนุดาํเนนิงานมาจากแหลงทนุภายนอกสหกรณ  มากกวา ๕๐% ใหปฏบิตัติาม

คําแนะนําอยางเครงครัด

     กลุมที่ ๒ ทุนดําเนินงานมาจากแหลงทุนภายในสหกรณ มากกวา ๖๐ – ๘๕% สามารถ

พิจารณาขยายงวดชําระหนี้เพิ่มจากคําแนะนําที่กําหนดไดอีกไมเกิน ๑๐%

ที่ กษ ๑๑๑๕/๔๑๐๑ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐
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     กลุมที่ ๓ ทุนดําเนินงานมาจากแหลงทุนภายในสหกรณ มากกวา ๘๕% สามารถขยาย

งวดชําระหนี้เพิ่มจากคําแนะนําที่กําหนดไดอีกไมเกิน ๒๐%

  วิธีที่ ๒ ใชหลักประกันเปนเกณฑ กําหนดเปน ๒ แบบ โดย

     แบบที่ ๑  ใชบุคคลคํ้าประกันอยางเดียว ใหปฏิบัติตามคําแนะนําอยางเครงครัด (งวด

ชําระหนี้ไมเกิน ๑๒๐ งวด)

     แบบที่ ๒ ใชบุคคลคํ้าประกันรวมกับหลักทรัพย  หรือหลักทรัพยเปนประกันอยางเดียว 

สามารถขยายงวดชําระหนี้เพิ่มเปนสองเทา (ไมเกิน ๒๔๐ งวด)

 ๓. เงินกูพิเศษไมเกิน ๓๖๐ งวด ใชหลักทรัพยที่เปนอสังหาริมทรัพยเปนหลักประกันเงินกู 

 ทั้งนี้ การใหเงินกูทั้ง ๓ ประเภท อยูภายใตเงื่อนไขการชําระหนี้ ที่สมาชิกควรจะมีเงินเหลือเพื่อการ

ดํารงชีพไมนอยกวา ๔๐% ของรายได และนําเงื่อนไขอายุของสมาชิกมากําหนดระยะเวลาการชําระหนี้ใหแลวเสร็จ

ไมเกินอายุ ๗๕ ป

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงสหกรณจังหวัดใหแจงสหกรณปฏิบัติตอไป

   

 ขอแสดงความนับถือ

 (นายเสนอ   ชูจันทร)

 รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย

โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๕๑๓๗

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : cpd_rlo@cpd.go.th

www.cpd.go.th
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บันทึกขอความ

สวนราชการ  กรมสงเสริมสหกรณ สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย โทร ๐ ๒๖๒๘ ๕๑๓๗

  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :cpd_rlo@cpd.go.th    www.cpd.go.th/rlo 

ที่    กษ ๑๑๑๕/๔๑๐๒                                      วันที่      ๒๑  เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง คําแนะนําเกี่ยวกับการกําหนดงวดชําระหนี้เงินกูของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑-๒

  ตามทีก่รมสงเสรมิสหกรณไดมหีนงัสอื ที ่กษ ๑๑๐๘/๑๐๔๖๗ ลงวนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๔๗ แนะนาํ

ใหสหกรณระมัดระวังในการบริหารการเงินโดยเฉพาะการปลอยเงินกู และการพิจารณากําหนดงวดชําระหนี้เงินกู

แตละประเภท (เอกสารแนบ ๑) และหนังสือ ที่ กษ ๑๑๐๙/๓๖๗๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ใหสหกรณจังหวัด

ดําเนินการศึกษา วิเคราะหการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในความดูแล สงเสริม 

เก่ียวกบัการใหเงนิกูแกสมาชกิและหรอืสหกรณอืน่ และจดัทาํคาํแนะนาํการดาํเนนิงานโดยเฉพาะการขยายงวดชาํระ

หนี้เงินกูใหอยูในระดับที่มีความเหมาะสมกับฐานะทางการงินของสหกรณ (เอกสารแนบ ๒) นั้น

  เนื่องจากสภาพการณปจจุบัน พบวา มีสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนหลายแหง

กาํหนดจํานวนงวดการสงชาํระหนีเ้งนิกูของสมาชกิเปนระยะเวลานาน โดยมไิดคาํนงึถงึสภาพคลองทางการเงนิของ

สหกรณ และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการปลอยเงินกู สงผลใหเกิดความเสียหายตอสมาชิกสหกรณ สหกรณ และ

ระบบสหกรณในภาพรวม ดังนั้น กรมสงเสริมสหกรณ โดยคณะผูเชี่ยวชาญจึงไดทําการศึกษาในเรื่องดังกลาว            

ผลการศึกษาพบวา สหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน มีการขยายวงเงินกู และเพิ่มงวดชําระหนี้ ทําให

เงินไหลกลับเขาสูสหกรณชา เปนเหตุใหสหกรณขาดเงินทุนหมุนเวียน เกิดปญหาการขาดสภาพคลองพรอมทั้งให 

ขอเสนอแนะในการกําหนดงวดชําระหนี้เงินกูที่เหมาะสม

  กรมสงเสริมสหกรณพิจารณาแลว เพ่ือมิใหเกิดผลกระทบตามผลการศึกษาดังกลาว จึงขอให 

แนะนําสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครติดยูเนี่ยน พิจารณากําหนดงวดชําระหนี้เงินกู ดังนี้

  ๑. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ไมเกิน ๑๒ งวด 

  ๒. เงินกูสามัญ ไมเกิน ๑๒๐ งวด และใหสหกรณมีมาตรการผอนคลาย ๒ วิธี คือ

        วิธีที่ ๑ ใชแหลงที่มาของทุนดําเนินงานเปนเกณฑ กําหนดเปน ๓ กลุม โดย

       กลุมท่ี ๑ ทุนดําเนินงานมาจากแหลงทุนภายนอกสหกรณ  มากกวา ๕๐%             

ใหปฏิบัติตามคําแนะนําอยางเครงครัด

       กลุมที่ ๒ ทุนดําเนินงานมาจากแหลงทุนภายในสหกรณ มากกวา ๖๐ – ๘๕% 

สามารถพิจารณาขยายงวดชําระหนี้เพิ่มจากคําแนะนําที่กําหนดไดอีกไมเกิน ๑๐%

       กลุมที่ ๓ ทุนดําเนินงานมาจากแหลงทุนภายในสหกรณ มากกวา ๘๕% สามารถ

ขยายงวดชําระหนี้เพิ่มจากคําแนะนําที่กําหนดไดอีกไมเกิน ๒๐%

/ วิธีที่ ๒ ............



ประมวลคําสั่ง ระเบียบ และขอกําหนดตามกฎหมายวาดวยสหกรณ

กรมสงเสริมสหกรณ
177

        วิธีที่ ๒ ใชหลักประกันเปนเกณฑ กําหนดเปน ๒ แบบ โดย

       แบบที่ ๑  ใชบุคคลคํ้าประกันอยางเดียว ใหปฏิบัติตามคําแนะนําอยางเครงครัด 

(งวดชําระหนี้ไมเกิน ๑๒๐ งวด)

       แบบที ่๒ ใชบคุคลค้ําประกันรวมกบัหลกัทรพัย  หรอืหลกัทรพัยเปนประกนัอยาง

เดียว สามารถขยายงวดชําระหนี้เพิ่มเปนสองเทา (ไมเกิน ๒๔๐ งวด)

  ๓. เงินกูพิเศษ ไมเกิน ๓๖๐ งวด ใชหลักทรัพยที่เปนอสังหาริมทรัพยเปนหลักประกันเงินกู 

  ทั้งนี้ การใหเงินกูท้ัง ๓ ประเภท อยูภายใตเงื่อนไขการชําระหนี้ ที่สมาชิกควรจะมีเงินเหลือ         

เพื่อการดํารงชีพไมนอยกวา ๔๐% ของรายได และนําเงื่อนไขอายุของสมาชิกมากําหนดระยะเวลาการชําระหนี้        

ใหแลวเสร็จไมเกินอายุ ๗๕ ป

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจงใหสหกรณปฏิบัติตอไป

 (นายเสนอ   ชูจันทร)

 รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
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ดวนที่สุด
ที่ กษ ๑๑๑๕/๘๕๓๒ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

              ๗  สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง บริษัทเอกชนขอเชาพื้นที่บนที่ดินของสหกรณเพื่อดําเนินธุรกิจ

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

 ดวยไดรับทราบวาบริษัทเอกชนมีหนังสือเชิญชวนขอความรวมมือกับสหกรณที่มีความพรอมเพื่อขอ

เชาที่บนที่ดินของสหกรณในการเพ่ือจัดสรางอาคารและดําเนินธุรกิจ โดยบริษัทเอกชนจะเปนผูบริหารจัดการพื้นที่

บนที่ดินบริเวณโดยรอบทุกแหงตลอดอายุสัญญา

 กรมสงเสริมสหกรณ พิจารณาแลวเห็นวา สหกรณเปนนิติบุคคลมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม                  

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการ

สหกรณ เพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ จึงขอใหสหกรณจังหวัดแนะนําใหสหกรณถือปฏิบัติดังนี้

 ๑. สหกรณสามารถดาํเนินการใหมกีารเชาพืน้ทีห่รอืท่ีดินของสหกรณได ซึง่เปนไปตามมาตรา ๔๖ (๗) 

แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ทั้งนี้ที่ดินของสหกรณที่จะดําเนินการจัดใหเชาจะตองเปนพื้นที่หรือที่ดิน

ของสหกรณที่มีอยูเดิม และยังไมไดจัดการทําประโยชนในพื้นที่หรือที่ดินดังกลาว 

 ๒. สหกรณจะตองไมดําเนินการจัดซื้อที่ดินมาเพื่อการใหบริษัทเอกชนเชาทรัพยสินดังกลาว             

โดยเฉพาะ

 ๓. เมื่อสหกรณไดดําเนินการใหบริษัทเอกชนเชาพื้นที่หรือที่ดินเพื่อไปดําเนินธุรกิจแลวบริษัทเอกชน

จะตองเปนผูดําเนินธุรกิจดวยตนเอง

 ๔. เมื่อสหกรณไดดําเนินการใหบริษัทเอกชนเชาพ้ืนที่หรือที่ดินเพ่ือไปดําเนินธุรกิจแลว สหกรณจะ

ตองไมเขาไปมีสวนรวม หรือดําเนินธุรกิจแทนบริษัทเอกชน ในลักษณะเปนการจางงานและมีคาตอบแทน และจะ

ตองไมดําเนินการซื้อธุรกิจของบริษัทเอกชนมาดําเนินการเอง หรือเขารวมดําเนินธุรกิจกับบริษัทเอกชน เพราะการ

ดําเนินธุรกิจดังกลาวไมเขาลักษณะการทําธุรกิจรวมกับสมาชิก ตามวัตถุประสงคในการจัดต้ังสหกรณและไมเปน

กิจการรวมกันตามประเภทของสหกรณ ตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒

 ๕. ขอตกลงในการทาํสญัญาเชาพ้ืนทีห่รอืทีดิ่นของสหกรณ จะตองกําหนดระยะเวลาการเชา เงือ่นไข

ลักษณะการเชาวาการเชาที่ดินดังกลาวเพื่อไปดําเนินการในเรื่องใดกําหนดไวในสัญญาใหชัดเจน ตลอดจนถึงเรื่อง

สิทธิการบอกเลิกสัญญา

 ๖. ถาพืน้ท่ีหรือท่ีดนิของสหกรณซึง่ไดมาโดยมวัีตถปุระสงคเพ่ือใชในกจิการของสหกรณ หากสหกรณ

ประสงคจะนําพื้นที่หรือที่ดินดังกลาวไปใหเชา หรือถาการเชานั้นสหกรณจะตองนําไปจดทะเบียนการเชา สหกรณ

ที่ กษ ๑๑๑๕/๘๕๓๒ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐
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ตองนาํเสนอใหทีป่ระชมุใหญพจิารณาใหความเห็นชอบ เน่ืองจากการทาํสญัญามีผลผกูพนัตามสญัญากบัสหกรณใน

ระยะยาว

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงใหสหกรณจังหวัดถือปฏิบัติตอไป

 ขอแสดงความนับถือ

 (นายเสนอ   ชูจันทร)

 รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๖๘๗๕

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : cpd_rlo@cpd.go.th
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ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เรื่อง  วิธีการจายเงินคาจัดการศพ หรือคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัว 

การใชจาย และการเก็บรักษาเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห (ฉบับที่ ๒)

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

 โดยทีเ่ปนการสมควรแกไขเพิม่เตมิประกาศกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนษุย เรือ่ง 

วธีิการจายเงินคาจดัการศพ หรอืคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครวั การใชจายและการเกบ็รกัษาเงนิของสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๑๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการฌาปนกิจ

สงเคราะห พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล       

ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้

 ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เรื่อง วิธี

การจายเงินคาจัดการศพ หรือคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัว การใชจาย และการเก็บรักษาเงินของสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห (ฉบับที่ ๒)”

 ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

 ขอ ๓ ใหยกเลกิความในวรรคหนึง่ของขอ ๖ แหงประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย เรื่อง วิธีการจายเงินคาจัดการศพ หรือคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัว การใชจาย และการเก็บ

รักษาเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕ และใหใชความตอไปนี้แทน

 “ขอ ๖ การเก็บรักษาเงิน ใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนําเงินฝากไวกับธนาคารของรัฐ ธนาคาร

พาณิชย หรือสหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ในนามของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห”

 ประกาศ    ณ   วันที่  ๓  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓

 อิสสระ  สมชัย

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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ที่ พณ ๐๕๐๓/๔๓๓๐ กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย

 ๔๔/๑๐๐  ถนนสนามบินนํ้า-นนทบุรี

 ต.บางกระสอ  อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

              ๒๐  ธันวาคม ๒๕๔๔

เรื่อง ตอบขอหารือ

เรียน อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

อางถึง หนังสือ ที่ กษ ๑๑๐๑.๑๑/๑๕๕๗๗ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔

 ตามหนังสือที่อางถึง กรมสงเสริมสหกรณ ขอหารือเกี่ยวกับระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสกลนคร 

จาํกดั วามลีกัษณะเปนการประกอบธรุกจิประกนัชีวติหรอืไม และหากดําเนนิการตามระเบยีบดังกลาวจะผดิกฎหมาย

หรือไมอยางไร นั้น 

 กรมการประกนัภยั ขอเรยีนวา การกระทาํทีจ่ะเขาลกัษณะเปนการประกนัชวีติ จะตองมอีงคประกอบ

ครบตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๘๖๑ กลาวคือ

 ๑. มีคูสัญญาสองฝาย คือ ผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัย

 ๒. ผูรับประกันภัย ตกลงจะชดใชเงินจํานวนหนึ่งใหในเหตุอยางหนึ่งอยางใดในอนาคตที่ระบุไวใน

สัญญาอันมีลักษณะเปนการเสี่ยงภัย

 ๓. ผูเอาประกันภัยตกลงจะสงเบี้ยประกันภัย

 หากการกระทาํครบองคประกอบขางตน กถ็อืไดวามกีารรบัประกนัชวีติแลว และหากผูทีท่าํหนาทีเ่ปน

ผูรับประกันชีวิต เปนผูไมไดรับใบอนุณาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต ตามความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติ

ประกันชีวิต พ.ศ.๒๕๓๕ ทั้งไมมีกฎหมายอื่นยกเวนใหกระทําการเปนผูรับประกันชีวิตไดแลว ก็จะมีความผิดตาม

กฎหมาย

 กรณตีามขอหารือ ถอืวามลีกัษณะเปนการประกอบธรุกจิประกนัชวีติ เน่ืองจากมคีูสญัญาสองฝาย คอื 

สหกรณออมทรัพยครูสกลนคร จํากัด ฝายหนึ่งกับสมาชิกสหกรณและ/หรือ ผูใหอีกฝายหนึ่งเมื่อปรากฏวาสหกรณ

ตกลงจะชดใชเงนิจาํนวนหนึง่ใหทายาท หรอืบคุคลอืน่ หากสมาชกิสหกรณและ/หรอืผูใหเสยีชวีติ ยอมเปนการอาศยั

ความมรณะของสมาชิกสหกรณและ/หรือผูใหเปนเงื่อนไขในการชดใชเงินตามสัญญาประกอบกับในการท่ีสมาชิก

สหกรณและ/หรือผูให จะตองชําระเงินใหแกสหกรณเปนการตอบแทนดวย แมจะไมเรียกวาเบี้ยประกันภัย ก็ถือได

วาสหกรณออมทรัพยครูสกลนคร จํากัด ดําเนินการเปนผูรับประกันชีวิต และเมื่อไมปรากฏวามีกฎหมายยกเวนไว

เปนการเฉพาะใหสหกรณออมทรพัยครสูกลนคร จาํกดั สามารถดําเนินการเปนผูรับประกนัชวีติได ดังนัน้ หากสหกรณ

ดําเนินการตามระเบียบดังกลาวขางตน ก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ตองระวางโทษ    

จําคุกตั้งแตสองปถึงหาป หรือปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับและปรับอีกไมเกินวันละ       

สองหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู ตามมาตรา ๙๑

ที่ พณ ๐๕๐๓/๔๓๓๐ กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย

 ๔๔/๑๐๐  ถนนสนามบินนํ้า-นนทบุรี
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 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณาแจงใหสหกรณตาง ๆ ไดรับทราบดวย

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม) บุษรา   อึ๊งภากรณ

 (นางบุษรา   อึ๊งภากรณ)

 รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

กองนิติการ

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๔๕๘๓-๘

โทรสาร. ๐ ๒๕๔๗ ๔๕๘๘
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(สําเนา)

ที่ นร ๐๑๒๐๑/ว ๑๖๐ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 ทําเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

             ๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๗

เรื่อง ขอใหกรรมการดาํเนนิการของสหกรณทีเ่ปนขาราชการ พนกังานรฐัวิสาหกจิ หรอืลกูจางของสวนขาราชการ 
ไปประชุมประจําเดือนไดโดยไมถือเปนวันลา

เรียน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

 ดวยกระทรวงเกษตรและสหกรณขอใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติใหขาราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือลูกจางของสวนราชการ ท่ีเปนกรรมการดําเนินการของสหกรณ ไปประชุมประจําเดือนโดยไมถือ
เปนวันลา ท้ังน้ีตองไดรับอนญุาตจากผูบงัคบับญัชากอน สาํหรบัการไปประชมุใหญ หรือปฏบิตักิารใดๆ นัน้ ไมอนมุตัิ
เปนหลักการใหไป หรือกระทํานอกเวลาราชการ หากอนุมัติเปนหลักการแลว อาจเสียหายแกราชการได   

 คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๗ ลงมติเห็นชอบและอนุมัติใหขาราชการ 
พนักงานรัฐวสิาหกจิ หรอืลกูจางของสวนราชการ ทีเ่ปนกรรมการดาํเนินการของสหกรณ ไปประชมุประจาํเดือนโดย
ไมถือเปนวันลา และไมเบิกคาใชจายจากตนสังกัด ทั้งนี้ ตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชากอน ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณเสนอ

 จึงเรียนยืนยันมา

 ขอแสดงความนับถือ 

 (ลงชื่อ)  ปลั่ง   มีจุล
 (นายปลั่ง   มีจุล)
 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองกลาง
โทร ๒๘๑๒๒๔๐
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วงเงินกูยืมและคํ้าประกันของสหกรณ

 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒
 มาตรา ๔๗ การกูยืมเงินหรือการคํ้าประกันของสหกรณ จะตองจํากัดอยูภายในวงเงินที่นายทะเบียน
สหกรณเห็นชอบ
 นายทะเบียนสหกรณ
 - ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง คํานิยามวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกันของสหกรณ ประกาศ ณ 

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗
 - ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินการกูยืมเงิน

หรือการคํ้าประกันของสหกรณ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
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ประกาศนายทะเบียนสหกรณ
เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินการกูยืมเงินหรือการคํ้าประกันของสหกรณ

 อาศยัอาํนาจตามมาตรา ๑๖ (๘) ความวา ออกระเบยีบหรอืคําสัง่เพือ่ใหมกีารปฏบิตัติามพระราชบญัญัติ
นี ้และเพือ่ประโยชนในการดาํเนนิกจิการของสหกรณ ประกอบมาตรา ๔๗ ความวา การกูยมืเงนิหรอืการค้ําประกนั
ของสหกรณจะตองจํากัดอยูภายในวงเงินที่นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เพื่อใหการพิจารณาหลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินการกูยืมเงินหรือการคํ้าประกันของสหกรณ           
มีความชัดเจนและครอบคลุมถึงสหกรณท่ีจดทะเบียนใหม นายทะเบียนสหกรณจึงขอยกเลิกประกาศนายทะเบียน
สหกรณ เรื่อง หลักการและเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกันของสหกรณ ซึ่งประกาศ 
ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๘ และใหใชหลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบ วงเงินการกูยืมเงินหรือการคํ้าประกัน
ของสหกรณ ดังนี้

 ๑. ในประกาศฉบบันี ้คาํวา “สหกรณ” หมายถงึ สหกรณทีย่ืน่คําขอความเหน็ชอบกาํหนดวงเงินการ
กูยืมเงินหรือการคํ้าประกันของสหกรณตอนายทะเบียนสหกรณ และคําวา “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกของสหกรณ 
(ไมรวมสมาชิกสมทบ) ที่ยื่นขอความเห็นชอบกําหนดวงเงินการกูยืมเงินหรือการคํ้าประกันของสหกรณ

 ๒. จําแนกประเภทสหกรณ ในการพิจารณาเปน ๓ กลุม คือ

  ๑) ประเภทสหกรณออมทรัพย

  ๒) ประเภทสหกรณรานคา

  ๓) ประเภทสหกรณการเกษตร สหกรณประมง สหกรณนคิม สหกรณบรกิาร และสหกรณประเภท
อื่นที่กฎหมายกําหนดขึ้นใหม

 ๓. หลักเกณฑการพิจารณาวงเงินการกูยืมเงินหรือการคํ้าประกันของสหกรณ

  ๓.๑ หลักเกณฑการพิจารณาทั่วไป

    ๓.๑.๑ พจิารณาจากทนุเรอืนหุนทีช่าํระเตม็มลูคาแลวรวมกบัทนุสาํรองของสหกรณ ตามงบ
ทดลอง ณ วันสิ้นเดือนสุดทายกอนวันประชุมใหญ

    ๓.๑.๒ กําหนดคาสัมประสิทธิ์ในการคํานวณวงเงินการกูยืมหรือการคํ้าประกันของสหกรณ 
แยกตามประเภทของสหกรณ ดังนี้ 

/ ๑) ประเภทสหกรณ .........................
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  ๑)  ประเภทสหกรณออมทรัพย

ทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองของสหกรณ
ถือใชวงเงินการกูยืมเงินหรือการคํ้าประกันของ
สหกรณ เปนจํานวน......เทาของทุนเรือนหุน

รวมกับทุนสํารองของสหกรณ

ไมเกิน ๒๐๐ ลานบาท

เกิน ๒๐๐ ลานบาท ถึง ๓๐๐ ลานบาท

เกิน ๓๐๐ ลานบาท ถึง ๔๐๐ ลานบาท

เกิน ๔๐๐ ลานบาท ถึง ๕๐๐ ลานบาท

เกิน ๕๐๐ ลานบาท ถึง ๖๐๐ ลานบาท

เกิน ๖๐๐ ลานบาท

๑.๕

๑.๔

๑.๓

๑.๒

๑.๒

๑.๐

  ๒)  ประเภทสหกรณรานคา ถือใชวงเงินการกูยืมเงินหรือการคํ้าประกันของสหกรณไมเกิน ๑๐ 
เทาของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองของสหกรณ

  ๓)  ประเภทสหกรณการเกษตร ประเภทสหกรณประมง ประเภทสหกรณนิคม ประเภท            
สหกรณบริการ และสหกรณประเภทอื่นที่กฎหมายกําหนดข้ึนใหม ถือใชวงเงินการกูยืมเงินหรือการค้ําประกันของ
สหกรณ ไมเกิน ๕ เทา ของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองของสหกรณ 

    ๓.๒  หลักเกณฑการพิจารณาสหกรณที่ขอความเห็นชอบกําหนดวงเงินการกูยืมเงินหรือ
การคํ้าประกันของสหกรณมากกวาที่กําหนดตามหลักเกณฑการพิจารณาทั่วไปขอ ๓.๑ พิจารณาจากความตองการ
ของสมาชิกเปนหลัก ดังนี้

      ๓.๒.๑ จํานวนสมาชิกที่มีความประสงคเขารวมโครงการรวมแลว ตองไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสหกรณ

      ๓.๒.๒ มลูคาเงนิรวมทัง้หมดของสมาชกิสหกรณแตละคนทีมี่ความประสงคเขารวม
โครงการตองไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของวงเงินการกูยืมเงินหรือการคํ้าประกันของสหกรณที่เสนอขอความเห็นชอบ
ตอนายทะเบียนสหกรณ

 ๔. วิธีปฏิบัติ ใหสหกรณนําเสนอวาระการกําหนดวงเงินการกูยืมเงินหรือการคํ้าประกันของสหกรณ
ใหที่ประชุมใหญพิจารณา และตองมีมติใหความเห็นชอบกําหนดวงเงินการกูยืมเงินหรือการค้ําประกันของสหกรณ 
และใหยื่นเสนอตอนายทะเบียนสหกรณ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันประชุมใหญเสร็จสิ้นลง

 ๕. เอกสาร และหลักฐานประกอบการยื่นคําขอความเห็นชอบกําหนดวงเงินการกูยืมเงินหรือ           
การคํ้าประกันของสหกรณ มีดังนี้

/ ๕.๑ หนังสือขอ....................
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  ๕.๑ หนังสือขอความเห็นชอบกําหนดวงเงินการกูยืมเงินหรือการคํ้าประกันของสหกรณที่เสนอ
ตอนายทะเบียนสหกรณ

  ๕.๒ สําเนารายงานการประชุมใหญของสหกรณที่มีมติใหความเห็นชอบกําหนดวงเงินการกูยืม
เงินหรือการคํ้าประกันของสหกรณ

  ๕.๓ งบดลุ หรือรายงานประจาํปของปลาสดุ ยกเวนสหกรณทีจ่ดทะเบยีนใหมใหใชงบทดลอง ณ 
วันสิ้นเดือนสุดทายกอนวันประชุมใหญแทน

  ๕.๔ กรณีสหกรณขอความเห็นชอบกําหนดวงเงินการกูยืมเงินหรือการคํ้าประกันของสหกรณ
มากกวาที่กําหนดตามหลักเกณฑการพิจารณาทั่วไปขอ ๓.๑ ตองจัดทําเอกสารเพิ่มเติม โดยใหดําเนินการดังนี้

    ๕.๔.๑ ใหจัดทําบัญชีรายชื่อสมาชิกสหกรณที่ประสงคเขารวมโครงการทั้งหมดตองไมนอย
กวารอยละ ๘๐ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสหกรณ โดยระบุเลขประจําตัวประชาชน ที่อยู จํานวนเงินหรือมูลคา
สินคาที่ตองการตามขอ ๕.๔.๒ และสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการทุกคนตองลงลายมือชื่อเปนหลักฐาน

    ๕.๔.๒ มลูคาเงนิรวมทัง้หมดของสมาชกิสหกรณแตละคนทีป่ระสงคเขารวมโครงการตองไม
นอยกวารอยละ ๘๐ ของวงเงนิการกูยมืเงนิการคํา้ประกนัของสหกรณทีเ่สนอขอความเหน็ชอบตอนายทะเบยีนสหกรณ

  ๕.๕ สหกรณตองลงนามกํากับเอกสารหลักฐานทุกแผน ทั้งน้ีใหถือวาสหกรณไดรับรองเอกสาร 
และหลักฐานดังกลาวที่ยื่นตอนายทะเบียนสหกรณเปนความจริงและถูกตองทุกประการ

 ๖. เมือ่นายทะเบยีนสหกรณใหความเหน็ชอบวงเงนิการกูยมืเงนิหรอืการค้ําประกนัของสหกรณแลว 
คณะกรรมการการดําเนินการของสหกรณจะตองดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของที่ประชุมใหญที่มีมติ               
โดยเครงครัด

  อนึ่ง สหกรณจะไดรับอนุมัติใหกูยืมเงินหรือไม เพียงใด ใหเปนดุลยพินิจของสถาบันการเงินหรือ
แหลงเงินทุนท่ีจะตองพิจารณาตามความเหมาะสมและความเปนไปไดเอง ซ่ึงไมมีขอผูกพันใดๆ กับนายทะเบียน
สหกรณ

 ๗. ในกรณทีีน่ายทะเบยีนสหกรณไดพจิารณาใหความเหน็ชอบใหสหกรณใดถอืใชวงเงนิการกูยืมเงนิ
หรือการคํ้าประกันของสหกรณเปนวงเงินเทาใดแลว หากในปตอๆ มาไมมีการเปลี่ยนแปลงวงเงินการกูยืมเงินหรือ
การคํ้าประกันของสหกรณอีก ก็ไมตองขอความเห็นชอบตอนายทะเบียนสหกรณ

 ๘. หนังสือ คําสั่ง หรือคําแนะนําเกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินการกูยืม
เงินหรือการคํ้าประกันของสหกรณ ตามคําสั่งหรือคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณที่มีอยูกอนหนาประกาศนี้        
ถาขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้ ก็ใหถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้แทน

/ ทั้งนี้ .........................
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 ทั้งนี้ใหถือปฏิบัติ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘

 (นายบุญมี   จันทรวงศ)
 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
 นายทะเบียนสหกรณ
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ประกาศนายทะเบียนสหกรณ
เรื่อง คํานิยามวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกันของสหกรณ

 ดวยนายทะเบียนสหกรณมีคําสั่งที่ ๑๑๑๕/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ยกเลิกระเบียบ
นายทะเบยีนสหกรณ วาดวยวงเงนิกูยืมหรือคํา้ประกนัของสหกรณ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เนือ่งจากระเบยีบดงักลาว
เปนการกําหนดคานิยามของวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันของสหกรณ ตามมาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ เทานั้น มิใชเปนการกําหนดวิธีปฏิบัติ
 ฉะนัน้ เพือ่ปองกนัมใิหสหกรณหรอืชมุนมุสหกรณบรหิารการกูยมืเงนิและการค้ําประกนัเกินกวาวงเงิน
ที่นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบ และเพื่อความเขาใจเปนบรรทัดฐานเดียวกัน จึงไดกําหนดคํานิยามวงเงินกูยืมหรือ
คํ้าประกันของสหกรณ ดังนี้
 “วงเงินที่นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบ” ตามมาตรา ๔๗ ของพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
หมายถึง “วงเงินการกูยืมหรือการคํ้าประกันของสหกรณที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ” คือ
 ๑. วงเงินที่สหกรณจะสามารถกอหนี้ภาระผูกพันไดในภายหนาซึ่งนายทะเบียนสหกรณใหความ         
เห็นชอบแลว
 ๒. วงเงินและจํานวนเงินที่สหกรณไดกอหนี้ภาระผูกพันแลว ประกอบดวย
  ๒.๑ วงเงินกูยืมรวมของทุกสัญญาที่มีพันธะผูกพันที่จะเกิดขึ้นภายหนา เชน วงเงินเบิกเกินบัญชี 
สัญญาเงินกูที่ระบุการจายเงินกูหลายงวด เปนตน
  ๒.๒ จาํนวนเงินกูคงเหลือของทกุสญัญาทีร่ะบตุามเงือ่นไขใหสหกรณรบัเงนิกูเพยีงงวดเดยีวหรอื
ครั้งเดียว
  ๒.๓ จาํนวนเงนิทีร่ะบใุนตัว๋สญัญาใชเงนิเพ่ือการค้ําประกนัหรอืการกูยมืหรอืการค้ําประกนัอืน่ซึง่
สหกรณยังไมไดชําระเงินตามที่ระบุในตั๋วสัญญาใชเงิน
 ๓. วงเงนิและจาํนวนเงนิกูยมืหรอืค้ําประกนัคงเหลือ หมายถงึ วงเงนิกูยมืหรอืค้ําประกนัของสหกรณ
ตามขอ ๑ หักดวยวงเงินและจํานวนเงินที่สหกรณไดกอหนี้ภาระผูกพันแลวตามขอ ๒

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗

 (นายสุรศักดิ์   นาคสวัสดิ์)
 รองอธิบดี รักษาราชการแทน
 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
 นายทะเบียนสหกรณ
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คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ
ที่ ๑๑๑๕/๒๕๔๗

เรื่อง ยกเลิกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกันของสหกรณ

 ตามที่นายทะเบียนสหกรณไดกําหนดระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกัน
ของสหกรณ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ปรากฏวาระเบียบดังกลาวเปนเพียงการกําหนดคํานิยามของวงเงนิ         
กูยมืหรอืคํา้ประกนัของสหกรณ ตามมาตรา ๔๗ แหงพระราชบญัญติัสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ เทานัน้ มิใชเปนการกาํหนด
วิธีปฏิบัติ

 ฉะนัน้ อาศยัอาํนาจตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ แหงพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง 
พ.ศ.๒๕๓๙ และมาตรา ๑๖ (๑) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงยกเลิกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ       
ดังกลาวขางตน และใหถือใชประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง คํานิยามวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกันของสหกรณ        
ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๗ แทน

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๗ 

 (นายสุรศักดิ์   นาคสวัสดิ์)
 รองอธิบดี รักษาราชการแทน
 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
 นายทะเบียนสหกรณ
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การดํารงสินทรัพยสภาพคลอง

 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒
 มาตรา ๔๘ ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ
 - กฎกระทรวงวาดวยการดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหไว ณ วันที่ ๓๐ 

พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๐
 - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง การกําหนดอัตราการดํารงสินทรัพยสภาพคลองของ

สหกรณ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
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กฎกระทรวง
วาดวยการดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ

พ.ศ. ๒๕๕๐

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๑๐๕ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ            
พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ กฎกระทรวงนีใ้หใชบงัคบัเมือ่พนกาํหนดหนึง่รอยยีส่บิวนันบัแตวันทีป่ระกาศในราชกจิจานุเบกษา
เปนตนไป

 ขอ ๒ สหกรณตองดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามที่กําหนดในขอ ๓ หรือขอ ๔ แลวแตกรณีเฉลี่ยราย
เดือนไมตํ่ากวาอัตราที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ซึ่งตองกําหนดไมตํ่ากวารอยละหนึ่งและไมเกินรอยละยี่สิบของยอด
เงินฝากทั้งหมด 

 จํานวนสนิทรพัยสภาพคลองทีต่องดํารงตามวรรคหนึง่ ใหคาํนวณโดยนําสวนเฉลีย่รายเดอืนของยอด
สินทรพัยสภาพคลองในทุกสิน้วนัหารดวยสวนเฉลีย่รายเดือนของยอดเงนิฝากในทุกสิน้วนั ทัง้น้ี ใหนบัวนัหยดุทําการ
รวมคํานวณเขาดวย 
 ขอ ๓ สินทรัพยสภาพคลองที่สหกรณซึ่งมิใชชุมนุมสหกรณตองดํารงไวตามขอ ๒ มีดังตอไปนี้
   (๑) เงินสด
   (๒) เงินฝากที่ชุมนุมสหกรณหรือธนาคาร
   (๓) บัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารซึ่งมีระยะเวลาการฝากเงินไมเกินหนึ่งป
   (๔) หลักทรัพยของรัฐบาลหรือของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังคํ้าประกัน
   (๕) พันธบัตรของธนาคารแหงประเทศไทย
   (๖) ตัว๋สญัญาใชเงนิทีอ่อกโดยชมุนมุสหกรณซึง่มรีะยะเวลาคงเหลอืกอนวนัถงึกําหนดใชเงนิ
ไมเกินหนึ่งป
   (๗) ตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ซึ่งมีระยะเวลา         
คงเหลือกอนวันถึงกําหนดใชเงินไมเกินหนึ่งป และกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินประกัน       
การใชเงิน
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   (๘) ตัว๋แลกเงนิท่ีทางธนาคารรบัรอง สลกัหลงั หรอืรบัอาวลั หรอืตัว๋สญัญาใชเงนิซึง่ธนาคาร
สลักหลังหรือรับอาวัล ทั้งนี้ โดยไมมีขอกําหนดจํากัดความรับผิดของธนาคาร
   (๙) สินทรัพยอื่นที่รัฐมนตรีกําหนด 
     สินทรัพยตาม (๑) ถึง (๙) ตองเปนสินทรัพยที่ปราศจากภาระผูกพัน

 ขอ ๔ สินทรัพยสภาพคลองที่สหกรณซึ่งเปนชุมนุมสหกรณตองดํารงไวตามขอ ๒ มีดังตอไปนี้ 

   (๑) เงินสด

   (๒) เงินฝากที่ธนาคาร

   (๓) สินทรัพยตามขอ ๓ (๓) (๔) (๕) (๗) และ (๘)

   (๔) สินทรัพยอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

   สินทรัพยตามขอ (๑) ถึง (๔) ตองเปนสินทรัพยที่ปราศจากภาระผูกพัน

   ในกรณีของชุมนุมสหกรณระดับภูมิภาค ใหนําเงินฝากที่ชุมนุมสหกรณระดับประเทศและ          
ตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดยชุมนุมสหกรณระดับประเทศมาคิดรวมเปนสินทรัพยสภาพคลองที่ตองดํารงไวตามขอ ๒ 
ไดดวย

 ขอ ๕ ใหสหกรณรายงานเก่ียวกบัการดาํรงสนิทรพัยสภาพคลองในแตละเดอืนตอนายทะเบยีนสหกรณ
ตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด ภายในสิบหาวันนับแตวันสุดทายของเดือน

 ขอ ๖ ในกรณทีีน่ายทะเบยีนสหกรณเหน็วาสหกรณใดไมดํารงสนิทรพัยสภาพคลอง หรอืดํารงสินทรพัย
สภาพคลองไมไดตามอตัราทีก่าํหนดหรอืไมรายงานเกีย่วกบัการดํารงสนิทรพัยสภาพคลองใหนายทะเบยีนสหกรณมี
อาํนาจออกคําสัง่เปนหนงัสอืใหคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณแกไขขอบกพรองหรอืดําเนนิการตามทีเ่ห็นสมควร 
โดยจะกําหนดวิธีการหรือระยะเวลาดําเนินการไวดวยก็ได

 ใหไว ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ธีระ   สูตะบุตร
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 
๒๕๔๒ บัญญัติใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งเมื่อ
สหกรณดําเนินการดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามที่กําหนดแลว จะทําใหเกิดหลักประกันที่มั่นคงแกการดําเนินงาน
ของสหกรณตอไป จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรื่องการกําหนดอัตราการดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒ แหงกฎกระทรวงวาดวยการดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ กําหนดอัตราการดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ                 
ดังตอไปนี้
 ขอ ๑. สหกรณตองดํารงสินทรัพยสภาพคลอง เฉลี่ยรายเดือนอัตราไมต่ํากวารอยละหนึ่งของยอด       
เงินฝากทั้งหมด 
 ขอ ๒. ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแต วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตนไป

 ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐

 (ศาสตราจารยธีระ   สูตะบุตร)
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ

 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒
 มาตรา ๕๐ ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคน 
และกรรมการอื่นอีกไมเกินสิบสี่คนซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก 
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแตวันเลือกตั้ง ในวาระ        
เร่ิมแรกเม่ือครบหน่ึงปนับแตวันเลือกตั้ง ใหกรรมการดําเนินการสหกรณออกจากตําแหนงเปนจํานวนหน่ึงในสอง 
ของกรรมการดําเนินการทั้งหมดโดยวิธีจับฉลาก และใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ 
 กรรมการดาํเนนิการสหกรณ ซึง่พนจากตําแหนงอาจไดรบัเลอืกอกีได แตตองไมเกนิสองวาระติดตอกัน
 ในกรณทีีม่กีารเลอืกตัง้กรรมการดาํเนินการสหกรณแทนตาํแหนงทีว่าง ใหกรรมการดาํเนนิการสหกรณ
ที่ไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน 
 มาตรา ๕๑ ใหคณะกรรมการดาํเนนิการสหกรณเปนผูดาํเนนิกจิการและเปนผูแทนสหกรณในกิจการ
อนัเกีย่วกบับคุคลภายนอก เพือ่การนีค้ณะกรรมการดําเนนิการสหกรณจะมอบหมายใหกรรมการคนหนึง่หรอืหลายคน
หรือผูจัดการทําการแทนก็ได
 มาตรา ๕๒ หามมิใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทําหนาที่กรรมการหรือผูจัดการ
 (๑) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (๒) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากขาราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชน 
ฐานทุจริตตอหนาที่
 (๓) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการตาม
มาตรา ๒๒ (๔)
 (๔) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ 

 นายทะเบียนสหกรณ
 - ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง ขอแนะนําวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการถอดถอน               

คณะกรรมการหรือกรรมการดําเนินการสหกรณ และการยื่นอุทธรณของสมาชิก กรณี        
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีมติใหพนจากสมาชิกภาพ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ 
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๓

 - คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ ประเด็นปญหาและแนวทางปฏิบัติวาระการดํารงตําแหนง
ของกรรมการดําเนินการสหกรณ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ 



ประมวลคําสั่ง ระเบียบ และขอกําหนดตามกฎหมายวาดวยสหกรณ

กรมสงเสริมสหกรณ
197

คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ
ที่ ๕๓๖/๒๕๔๖

เรื่อง ใหสหกรณจัดทําทะเบียนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ

 เพือ่ประโยชนในการตรวจสอบของสหกรณและปองกนัไมใหมีความผดิพลาดวาระการดํารงตาํแหนง
ในคณะกรรมการดําเนินการสหกรณทุกประเภท รวมทั้งชุมนุมสหกรณตามเจตนารมณกฎหมายในมาตรา ๕๐ แหง
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒
 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ (๘) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ ฑ.ศ. ๒๕๔๒ จึงออก   
คําสั่งนายทะเบียนสหกรณไว ดังนี้
 ๑. ใหสหกรณทุกประเภทรวมทั้งชุมนุมสหกรณจัดทําทะเบียนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไว
เปนหลักฐาน 
 ๒. แบบทะเบียนใหสหกรณจัดทําตามตัวอยางที่แนบทายคําสั่งนี้

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

 สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๖

 (นายเรืองชัย  บุญญานันต)
 รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
 รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติการแทน
 นายทะเบียนสหกรณ
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(สําเนา)

ที่ กษ ๑๑๐๘/๒๓๕๗ กรมสงเสรมิสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

             ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๖

เรื่อง รายงานวาระการดํารงตําแหนงคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณและชุมนุมสหกรณ

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่สงมาดวย แบบรายงานวาระการดํารงตําแหนงคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ/ชุมนุมสหกรณ
   จํานวน ๑ ชุด

 ดวยปรากฏวา วาระการดํารงตําแหนงคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณและชุมนุมสหกรณ        
สวนหนึ่งในปจจุบันไมเปนไปตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๑๐๗ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนผลให
สหกรณและชมุนุมสหกรณเสียหาย กรณคีณะกรรมการดาํเนินการ นัน้ ใชอาํนาจดําเนนิกจิการและเปนผูแทนสหกรณ
ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก

 เพือ่ปองกนัไมใหเกิดผลเสยีตอสหกรณและชมุนมุสหกรณตามนยัดังกลาวขางตนกรมสงเสรมิสหกรณ
เหน็ควรใหสหกรณและชมุนมุสหกรณ รายงานวาระการดาํรงตาํแหนงคณะกรรมการดาํเนนิการทกุครัง้ทีม่กีารประชุม
ใหญและวาระการเลอืกตัง้คณะกรรมการดําเนนิการ แลวใหจงัหวัดตรวจสอบความถกูตองของวาระการดาํรงตาํแหนง
คณะกรรมการดําเนินการ สงสํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ พรอมสําเนาใหผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและ
แผน (งานสงเสริมสหกรณ) หรือผูตรวจราชการกรมในแตละพื้นที่ดวย รายละเอียดตามแบบรายงานและคําชี้แจง 
ที่แนบ

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจงใหสหกรณจังหวัดดําเนินการตอไป

 ขอแสดงความนับถือ 

 (ลงชื่อ)  บรรเจิด  สมหวัง
 (นายบรรเจิด  สมหวัง)
 ผูอํานวยการสํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

สํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ
โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๑๓๗
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๔๒
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แบบรายงานวาระการดํารงตําแหนงคณะกรรมการดําเนินการของ
สหกรณ/ชุมนุมสหกรณ...................................................................................จํากัด ชุดที่.........................

โดยการไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ.....................................................ครั้งที่....................
เมื่อวันที่..................เดือน..........................................................................พ.ศ..............................

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง

วาระการดํารงตําแหนง

วาระที่ ๑ วาระที่ ๒

ปที่ ๑ ปที่ ๒ ปที่ ๑ ปที่ ๒

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

 (ลงชื่อ)..............................................................................ผูรายงาน
 (..............................................................................)
 ตําแหนง                   ผูจัดการ
 วันที่....................../....................../...................

 (ลงชื่อ)..............................................................................ผูรับรอง
 (..............................................................................)
 ตําแหนง             ประธานกรรมการ
 วันที่....................../....................../...................
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คําชี้แจงประกอบการกรอกขอมูลแบบรายงานวาระการดํารงตําแหนงคณะกรรมการดําเนินการ

  ๑. ใหผูจัดการสหกรณ/ชุมนุมสหกรณ เปนผูกรอกขอมูลตามแบบรายงานทุกครั้งที่สหกรณ/ชุมนุม
สหกรณ มีการประชุมใหญ และมีวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ โดยใหประธานกรรมการเปนผูรับรอง 
สงรายงานถึงจังหวัดภายใน ๗ วัน นับตั้งแตมีการเลือกตั้ง สหกรณละ ๒ ชุด ทั้งนี้ วาระการดํารงตําแหนงของ
กรรมการดําเนินการแตละราย ใหทําเครื่องหมาย   ลงในชองวาระที่................................ปที่................................
 ๒. ใหจังหวัดติดตาม เรงรัด การจัดทํารายงานดังกลาว และตรวจสอบความถูกตองของวาระการ
ดํารงตําแหนงคณะกรรมการดําเนินการ แลวจัดสงรายงานถึงสํานักจัดต้ังและสงเสริมสหกรณภายใน ๗ วัน            
นบัตัง้แตวันที ่สหกรณ/ชมุนมุสหกรณจดัสงรายงานใหจงัหวดั พรอมทัง้สาํเนาใหผูเชีย่วชาญเฉพาะดานนโยบายและ
แผน (งานสงเสริมสหกรณ) หรือผูตรวจราชการกรมในแตละพื้นที่ดวย
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ประกาศนายทะเบียนสหกรณ
เรื่อง ขอแนะนําวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการถอดถอนคณะกรรมการ 

หรือกรรมการดําเนินการสหกรณ และการยื่นอุทธรณ
ของสมาชิก กรณีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีมติใหพนจากสมาชิกภาพ

 โดยท่ีขอบังคับของสหกรณจํานวนมากกําหนดไวแตเพียงวาที่ประชุมใหญมีอํานาจถอดถอนคณะ
กรรมการหรอืกรรมการดาํเนนิการสหกรณ และสมาชกิมีสทิธยิืน่อุทธรณตอทีป่ระชมุใหญ กรณ ีคณะกรรมการดาํเนนิ
การสหกรณ มีมติใหพนจากการเปนสมาชิก แตมิไดกําหนดวิธีการเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวไว จึงเกิดปญหาขอขัดของ
ในการดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับ 

 ฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินการของสหกรณมีประสิทธิภาพ และเกิดความเปนธรรมแกทุกฝาย อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๑๖ (๑) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ 
ที่ ๖๘๘/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๓ เรื่อง มอบอํานาจใหปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ จึงให               
ขอแนะนาํวธิกีารดาํเนนิการเกีย่วกบัการถอดถอนคณะกรรมการหรอืกรรมการดาํเนนิการสหกรณ และการย่ืนอุทธรณ
ของสมาชกิตอทีป่ระชมุใหญ กรณ ีคณะกรรมการมีมติใหสมาชกิออกจากสหกรณ เฉพาะสหกรณทีย่งัมิไดกาํหนดวิธี
ดําเนินการเรื่องดังกลาว ในขอบังคับหรือระเบียบสหกรณ ดังนี้ 

 ก. การพิจารณาถอดถอนคณะกรรมการหรือกรรมการดําเนินการสหกรณ (คณะกรรมการทั้งคณะ
หรือกรรมการเปนรายบุคคล)

 ๑. ที่ประชุมใหญอาจพิจารณาถอดถอนคณะกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการสหกรณได เมื่อ

  (๑) กระทําโดยทุจริตตอหนาที่

  (๒) จงใจกระทําการใดโดยผิดกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ สหกรณ กระทํา หรือละเวนการ     
กระทํา โดยประมาทเลินเลออันเปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหายอยางรายแรง

  (๓) กระทําการใดอันเปนการประกอบธุรกิจ ซึ่งมีลักษณะแขงขันกับกิจการของสหกรณ

  (๔) กระทําการใดอันเปนปฏิปกษตอสหกรณหรือกิจการของสหกรณ

 ๒. การยื่นขอกลาวหา

 ผูใดกลาวหาวาคณะกรรมการหรอืกรรมการดําเนนิการของสหกรณกระทาํการตาม ขอ ๑ และสมควร
ใหที่ประชุมใหญพิจารณาถอดถอนออกจากตําแหนงใหยื่นหนังสือขอถอดถอนพรอมสําเนาเอกสารที่ใชเปนพยาน   
หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นตอผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ
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 ๓. การดําเนินการกอนการพิจารณาของที่ประชุมใหญ

  ๓.๑ ผูตรวจสอบกิจการแจงขอกลาวหาที่รับไวใหกรรมการที่ถูกกลาวหาภายใน ๕ วัน นับแตวัน
ที่รับขอกลาวหา พรอมทั้งสําเนาใหสหกรณทราบดวย

  ๓.๒ กรรมการที่ถูกกลาวหาตองชี้แจงแกขอกลาวหา พรอมแสดงพยานหลักฐานสงใหแกผูตรวจ
สอบกิจการภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่รับแจงขอกลาวหาจากผูตรวจสอบกิจการ

 ผูตรวจสอบกิจการไดรับคําชี้แจงจากผูกลาวหาแลวตองแจงคําชี้แจงนั้นใหผูกลาวหาทราบภายใน          
๕ วัน นับแตวันรับคําชี้แจง

  ๓.๓ ถาผูกลาวหาไมพอใจคําชี้แจงของคณะกรรมการหรือกรรมการดําเนินการสหกรณที่              
ถูกกลาวหา หรือไมไดรับคําชี้แจงมาภายใน ๓๐ วัน นับแตวันยื่นขอกลาวหา ผูกลาวหาอาจใหสมาชิกรวมลงชื่อกัน       
ตามขอบังคับสหกรณหรือกฎหมายวาดวยสหกรณ ขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญพิจารณาถอดถอนคณะกรรมการ 
หรือกรรมการดําเนินการสหกรณ

  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองเรียกประชุมใหญวิสามัญภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับ
หนังสือรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ แตถาไดกําหนดประชุมใหญสามัญประจําปไวกอนแลว ภายใน ๖๐ วัน 
นับแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอจะไมเรียกประชุมใหญวิสามัญก็ได แตคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองกําหนด
วาระถอดถอนคณะกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการสหกรณไวในระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญนั้นดวย   
หากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมกําหนดวาระการถอดถอนตามคํารองขอ ใหผูตรวจสอบกิจการสามารถนํา
เร่ืองการถอดถอนคณะกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการสหกรณไปพิจารณาในที่ประชุมใหญสามัญประจําป            
โดยสามารถนําเสนอเรื่องถอดถอนดังกลาวเปนวาระแรกของการประชุม

 ๔. วิธีพิจารณาของที่ประชุมใหญ

  ๔.๑ เมือ่ถงึวาระการพจิารณาถอดถอนคณะกรรมการหรอืกรรมการดําเนนิการสหกรณ ใหผูตรวจ
สอบกิจการเปนประธานการพิจารณา โดยเสนอขอกลาวหาตามที่ผูกลาวหาไดยื่นหนังสือและพยานหลักฐานไวให        
ที่ประชุมใหญรับทราบ และเปดโอกาสใหผูกลาวหาแถลงสนับสนุนขอกลาวหาของตนตอที่ประชุมใหญได ๑ ครั้ง  
หลงัจากนัน้ผูตรวจสอบกจิการตองนาํคาํชีแ้จงของผูถกูกลาวหาแจงตอทีป่ระชมุใหญ และเปดโอกาสใหผูถกูกลาวหา
แถลงสนับสนุนแกขอกลาวหาของตนได ๑ ครั้ง เชนกัน

  การแถลงขอกลาวหาหามไมใหผูกลาวหาแถลงตั้งขอกลาวหาเปนประเด็นใหมอีก 

  ๔.๒ เม่ือท่ีประชมุใหญรบัทราบขอกลาวหาและคาํชีแ้จงแกขอกลาวหาแลว หากผูเขาประชุมใหญ
คนใดมีขอสงสัยประเด็นใด ยอมมีสิทธิอภิปรายซักถามผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหาได

  ๔.๓ ผูตรวจสอบกิจการ เห็นวาที่ประชุมใหญไดรับทราบขอเท็จจริงทั้งจากผูกลาวหา และผูถูก
กลาวหามากพอสมควรแลว ก็ใหปดการอภิปราย และใหที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายบุคคลแลวแต
กรณี การลงมติใหถือเสียงขางมากของที่ประชุมใหญเปนเกณฑการตัดสิน
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 ข. การอุทธรณกรณีสมาชิกถูกใหพนจากสมาชิกภาพ

 ๕.  สมาชกิทีค่ณะกรรมการดาํเนินการมมีตใิหออกจากสหกรณ อาจยืน่อทุธรณตอทีป่ระชมุใหญได 
โดยยื่นอุทธรณเปนหนังสือตอผูตรวจสอบกิจการ ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงใหออกจากสหกรณ

 หนังสืออุทธรณตองมีรายละเอียดอันแสดงวาตนถูกใหพนจากการเปนสมาชิกภาพโดยไมเปนธรรม
อยางไร และขอเท็จจริงในเรื่องนั้นมีอยางไร ทั้งนี้ผูตรวจสอบกิจการอาจเรียกผูอุทธรณมาใหคําชี้แจงเพิ่มเติมก็ได

 ๖. เมื่อมีสมาชิกยื่นหนังสืออุทธรณ ผูตรวจสอบกิจการตองแจงใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
ทราบ และคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองกําหนดวาระการวินิจฉัยขออุทธรณของสมาชิกไวในระเบียบวาระ
การประชุมใหญที่จะมีขึ้นในครั้งถัดไป

 ถาคณะกรรมการดาํเนนิการสหกรณไมกาํหนดวาระใหถอืเอาวาระอืน่ๆ เปนวาระการวนิจิฉยัขออทุธรณ
ของสมาชิก

 ๗. วธิพีจิารณาวนิจิฉยัขออทุธรณของสมาชกิ ใหผูตรวจสอบกจิการเสนอหนงัสอือทุธรณของสมาชิก
ใหท่ีประชุมใหญพิจารณา ผูเขาประชุมใหญยอมมีสิทธิอภิปรายซักถามขอเท็จจริงจากคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ และผูตรวจสอบกิจการ เมื่อที่ประชุมใหญหมดประเด็นซักถามแลวใหที่ประชุมใหญลงมติ การลงมติใหถือ
เสียงขางมากเปนเกณฑตัดสิน

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓

 (นายบุญมี   จันทรวงศ)
 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
 รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติการแทน
 นายทะเบียนสหกรณ
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คําแนะนํา
นายทะเบียนสหกรณ

ประเด็นปญหาและแนวทางปฏิบัติ
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการดําเนินการสหกรณ

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒
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คํานํา

 คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ “ประเด็นปญหาและแนวทางปฏิบัติวาระการดํารงตําแหนงของ
กรรมการดําเนินการสหกรณ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒” ฉบับนี้ กรมสงเสริมสหกรณ ไดจัดทําขึ้น
เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติในการกํากับวาระการเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ ใหเปนไปตามกฎหมายสหกรณ 
และเกิดประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ
 คาํแนะนาํนายทะเบยีนสหกรณฉบบันี ้เกดิจากการศกึษาพจิารณาวางระบบ หลักเกณฑ หรือแนวทาง 
ของคณะกรรมการศึกษาพิจารณาวางระบบ หลักเกณฑ กํากับวาระการเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ และกลุม
เกษตรกร ซ่ึงกรมสงเสรมิสหกรณไดแตงตัง้ขึน้ จงึหวงัเปนอยางยิง่วาคาํแนะนาํนีจ้ะเปนประโยชนตอสหกรณจังหวัด
และเจาหนาที่สงเสริมสหกรณเพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติและแนะนําสหกรณตอไป

 คณะกรรมการศึกษาพิจารณาวางระบบ หลักเกณฑ กํากับวาระ
 การเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ และกลุมเกษตรกร
 กันยายน ๒๕๔๖
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ประเด็นที่ ๑ กรณีการควบ การแยกสหกรณ 

ประเด็นที่ ๒ ประธานกรรมการ 

ประเด็นที่ ๓ ตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระ 

ประเด็นที่ ๔ ระเบียบวาดวยการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
 หรือระเบียบวาดวยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ 

ประเด็นที่ ๕ จํานวนกรรมการดําเนินการ 

ประเด็นที่ ๖ ชุมนุมสหกรณ 

ประเด็นที่ ๗ ประเด็นปญหาอื่นๆ 

ภาคผนวก คําสั่งกรมสงเสริมสหกรณที่ ๒๑๕/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๖ 
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ประเด็นที่ ๑
กรณีการควบ การแยกสหกรณ

ปญหา
 กรณีสหกรณควบเขากันเปนสหกรณใหม การนับวาระกรรมการดําเนินการที่มา
จากการเลือกตัง้ของสหกรณทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหมนัน้ จะตองนบัรวมวาระการเปนกรรมการของสหกรณ
เดิมดวยหรือไม
แนวทางปฏิบัติ
 เม่ือนายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนสหกรณที่ควบเขากันเปนสหกรณใหม
ตามความในมาตรา ๙๔ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ แลว จะถอนชื่อสหกรณที่ได
ควบเขากนันัน้ออกจากทะเบยีน ทําใหสหกรณเดิมสิน้สภาพนติิบคุคลและวาระการดํารงตําแหนง
ยอมสิ้นสุดไปดวย  กรรมการดําเนินการของสหกรณใหมจึงนับเปนวาระแรก

ปญหา
 สหกรณทีเ่กดิขึน้จากการแยกสหกรณ การนบัวาระกรรมการดาํเนนิการทีม่าจาก
การเลอืกตัง้ของสหกรณท่ีจัดตัง้ขึน้ใหมนัน้ จะตองนบัรวมวาระการเปนกรรมการดําเนินการของ
สหกรณเดิมดวยหรือไม
แนวทางปฏิบัติ
 ๑. การแยกสหกรณ ใหถือวาสหกรณที่เกิดขึ้นจากการแยกสหกรณเปนสหกรณ
ใหมตามมาตรา ๙๙ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้น ผูที่เขามาดํารงตําแหนง
กรรมการดําเนินการก็ใหเปนการนับวาระใหม
 ๒. สําหรับสหกรณเดิมก็ใหนับวาระไปอยางเดิม
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ประเด็นที่ ๒
ประธานกรรมการ

ปญหา
 ประธานกรรมการจะตองจับฉลากออก เม่ือดํารงตําแหนงครบหนึ่งปตามความ
แหงมาตรา ๕๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ดวยหรือไม
แนวทางปฏิบัติ
 ประธานกรรมการถือเปนกรรมการดําเนินการคนหน่ึง จึงตองจับสลากออกตาม
ความในมาตรา ๕๐ วรรคสอง ดวย

ปญหา
 เมือ่ตาํแหนงประธานกรรมการวางลงกอนถงึคราวออกตามวาระ สหกรณจาํเปน
ตองเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการหรือไม
แนวทางปฏิบัติ เมื่อตําแหนงประธานกรรมการวางลง
 ๑. กรณีขอบังคับไดกําหนดวิธีปฏิบัติไวชัดเจนแลว ก็ใหถือปฏิบัติตามขอบังคับ
 ๒. กรณีขอบังคบัไมไดกําหนดวธิีปฏิบัตไิวเปนการเฉพาะ รองประธานกรรมการ
สามารถปฏิบัติหนาที่แทนไดอยูแลว ดังนั้น จึงขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสหกรณวาจะเรียกประชุม
ใหญวสิามญัเพือ่เลือกตัง้ซอมหรอืไม หรอือาจรอจนกวาจะถงึวันประชมุใหญสามัญประจาํปแลว
จึงจะเลอืกตัง้ซอมหรอืเลอืกตัง้ใหม แลวแตกรณวีาตาํแหนงนัน้ครบวาระพอดีหรอืยังเหลอืเวลา
ในวาระอยู

ปญหา
 สหกรณขอเปลีย่นใชขอบงัคับใหมซึง่นายทะเบยีนสหกรณยงัไมไดรบัจดทะเบยีน 
ซึง่ตามขอบังคับเดมิกําหนดใหกรรมการดาํเนินการเลอืกตัง้ระหวางกันเองดาํรงตาํแหนงประธาน
กรรมการ เม่ือสหกรณไดเลือกตั้งกรรมการดําเนินการและถือปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ คือ ใหที่
ประชุมใหญเลือกตั้งตําแหนงประธานกรรมการตามที่กําหนดในขอบังคับใหม จะกระทําไดหรือ
ไม
แนวทางปฏิบัติ
 ขอความตามขอบงัคบัเดมิของสหกรณขดัตอมาตรา ๕๐ วรรคแรก จงึถอืบงัคบัใช
ไมได เมื่อสหกรณไดปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ จึงถือวาถูกตองแลว แมวาขอบังคับฉบับใหมจะยังไม
ไดรับการจดทะเบียนก็ตาม
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ประเด็นที่ ๓
ตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระ

ปญหา
 นาย ก. พนจากตาํแหนงกอนถงึคราวออกตามวาระ และพนจากตาํแหนงกอนถงึ
วันจับสลากออกกึ่งหนึ่งตามความในมาตรา ๕๐ วรรคสอง เมื่อนาย ข. ไดรับเลือกตั้งเขามาแทน
นาย ก. กอนถึงวันจับสลากออก นาย ข. จะตองจับสลากออกดวยหรือไม
แนวทางปฏิบัติ
 นาย ข. ไดรับเลือกตั้งเขามาแทนนาย ก. จึงตองถือปฏิบัติตามความแหงมาตรา 
๕๐ วรรคทาย โดยผูที่ไดรับเลือกตั้งตําแหนงกรรมการดําเนินการแทนตําแหนงที่วาง จะอยูใน
ตําแหนงตอไปไดเทากับวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน ดังนั้น นาย ข. จะตองจับสลากออกตาม
มาตรา ๕๐ วรรคสอง ดวย

ปญหา
 กรณสีหกรณมีกรรมการดําเนนิการ ๑๕ คน เม่ือครบหนึง่ปไดจบัสลากออก ๘ คน 
ซึ่งถือวาครบวาระแรกและกรรมการดําเนินการทั้ง ๘ คน ไดรับเลือกต้ังเขามาเปนกรรมการ
ดาํเนนิการอกีวาระ ปตอมากรรมการดําเนนิการอกี ๗ คน ครบวาระสองป และกรรมการดําเนิน
การอีก ๘ คน ขอลาออกดวย ทําใหกรรมการดําเนินการพนจากตําแหนงทั้งคณะ จึงขอหารือ
จากผลการเลือกตั้งครั้งใหม ดังนี้
 ๑. กรรมการดําเนินการชุด ๘ คน ไดรับเลือกตั้งเขามาใหมจํานวน ๗ คน
 ๒. กรรมการดําเนินการชุด ๗ คน ไดรับเลือกตั้งเขามาใหมจํานวน ๕ คน
 ๓. กรรมการดําเนินการคนใหมไดรับเลือกตั้งเขามา ๓ คน 
แนวทางปฏิบัติ
 ๑. กรรมการดําเนินการชุด ๘ คน ไดรับเลือกตั้งเขามา ๗ คน กรรมการ            
ดําเนินการท้ัง ๗ คน ถือวามีคุณสมบัติ ที่ขัดตอมาตรา ๕๐ วรรคสาม เนื่องจากเขามาเปน
กรรมการในวาระที่ ๓ และสหกรณจะตองจัดใหมีการประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งกรรมการเขามา
แทนตําแหนงที่วาง
 ๒. กรรมการดําเนินการชุด ๗ คน ไดรับเลือกตั้งเขามา ๕ คน ถือวาเปนวะระที่
สอง ยังสามารถบริหารงานตอไปได
 ๓. กรรมการดําเนินการใหมจํานวน ๓ คน ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงวาระ
แรก
 สําหรับปตอไปใหกรรมการดําเนินการจับสลากออกกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ดาํเนนิการสหกรณท้ังหมดและหากเปนกรรมการดําเนินการตามขอ ๒ ถกูจบัสลากออก ใหถอืวา
ดํารงตาํแหนงครบวาระทีส่องแลว ตามมาตรา ๕๐ วรรคสาม จงึไมมีสทิธทิีจ่ะสมัครเปนกรรมการ
ในวาระตอไปไดอีก



ประมวลคําสั่ง ระเบียบ และขอกําหนดตามกฎหมายวาดวยสหกรณ

กรมสงเสริมสหกรณ
214

ปญหา
 กรณขีอบงัคบักาํหนดใหสหกรณมกีรรมการดาํเนนิการจาํนวน ๑๕ คน ตามมาตรา 
๕๐ เมื่อครบหนึ่งป กรรมการดําเนินการจะตองจับสลากออกกึ่งหนึ่ง แตไดมีปญหาทางปฏิบัติ 
ดังนี้
 ๑. กรรมการดําเนินการไดขอลาออกตอที่ประชุมใหญจํานวน ๑๑ คน สหกรณ
จะตองจับสลากอีกหรือไม
 ๒. เมื่อมีการเลือกตั้งใหมเพื่อเลือกกรรมการดําเนินการแทนคนเดิมที่ขอลาออก 
จํานวน ๑๑ คน แตที่ประชุมใหญเลือกตั้งไดเพียง ๗ คน รวมกับกรรมการดําเนินการที่เหลืออีก 
๔ คน รวมมีกรรมการดําเนินการจํานวน ๑๑ คน จะกระทําไดหรือไม และสหกรณจะมีวิธีปฏิบัติ
ตอไปอยางไร
แนวทางปฏิบัติ
 ๑. เมือ่กรรมการดาํเนนิการไดลาออกไปจาํนวน ๑๑ คน ซึง่มีจาํนวนเกนิกวาหนึง่
ในสองของกรรมการดําเนินการทั้งหมดแลว สหกรณจึงไมตองนําวิธีจับสลากมาใชอีก
 ๒. ขอบังคับของสหกรณไดกําหนดใหมีกรรมการดําเนินการจํานวน ๑๕ คน          
ดงันัน้เม่ือเลอืกตัง้ไดเพยีง ๗ คน รวมกบัคนเดิม ๔ คน เปน ๑๑ คน ไมสามารถกระทาํไดเนือ่งจาก
ขดัตอขอบงัคบัของสหกรณ จงึตองใหทีป่ระชมุใหญเลอืกตัง้เพ่ิมใหไดจาํนวนทัง้หมด ๑๕ คน หาก
ไมสามารถกระทําไดในการประชุมใหญครั้งนั้นก็จะตองเรียกประชุมใหญวิสามัญเพ่ือเลือกต้ัง
กรรมการดําเนินการใหไดจํานวน ๑๕ คน โดยในระหวางนี้กรรมการดําเนินการจํานวน ๑๑ คน 
ก็ไมสามารถทํานิติกรรมใดๆ ไดจนกวาจะมีกรรมการดําเนินการครบตามขอบังคับ อีกทั้งในป     
ตอไปเมือ่กรรมการดาํเนนิการจํานวน ๔ คน ครบวาระตองออก กแ็นะนาํสหกรณใหมีการจบัสลาก
ใหกรรมการดําเนินการออกจากตําแหนงอีก ๓ คน เพื่อจะไดมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ
สลับกันไป ตามเจตนารมณของมาตรา ๕๐

ปญหา
 กรรมการดาํเนนิการดาํรงตาํแหนงวาระแรกตามความแหงมาตรา ๑๓๖ เมือ่หมด
วาระไดรับเลือกเปนกรรมการดําเนินการอีกวาระ แตเมื่อครบหน่ึงปไดจับสลากออกตามความ
แหงมาตรา ๕๐ วรรคสอง ขอหารือวาผูที่จับสลากออกจะสามารถไดรับเลือกตั้งเขามาดํารง
ตําแหนงอีกใหครบ ๒ ป จะไดหรือไม
แนวทางปฏิบัติ
 กรรมการดาํเนินการซึง่ไดดํารงตําแหนงวาระแรกแลวตามความแหงมาตรา ๑๓๖ 
วรรคสอง เมื่อครบวาระและไดรับเลือกตั้งเขามาอีกครั้ง ถือวาเปนการดํารงตําแหนงในวาระ       
ที่สอง หากถูกจับสลากออกเมื่อดํารงตําแหนงครบหนึ่งป ใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตาม
วาระ จึงไมมีสิทธิ์ไดรับเลือกตั้งเขามาใหมได ตามความแหงมาตรา ๕๐ วรรคสอง วรรคสาม
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ปญหา
 สหกรณเลือกตั้งกรรมการดําเนินการไว ๑๕ คน ตอมามีกรรมการดําเนินการพน
จากตาํแหนงไป ๑ คน โดยไมมกีารเลอืกตัง้ซอม เม่ือครบหนึง่ปจะตองใหกรรมการจบัสลากออก
กี่คน
แนวทางปฏิบัติ
 ใหกรรมการดําเนินการจับสลากออกจํานวน ๗ คน ตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง 
แตใหทีป่ระชมุใหญเลอืกตัง้เขามาจาํนวน ๘ คน เพือ่ใหครบตามจาํนวนทีก่าํหนดในขอบงัคับคือ 
๑๕ คน
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ประเด็นที่ ๔
ระเบียบวาดวยการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ หรือระเบียบวาดวยการสรรหา

คณะกรรมการดําเนินการ

ปญหา
 สหกรณออมทรพัยหนึง่ จาํกดั ไดกาํหนดระเบยีบวาดวยการเลอืกต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการ โดยกําหนดเขตเลือกตั้ง ๓ เขต ใหแตละเขตเลือกตั้งขึ้นกอนแลวนําผลการเลือกตั้ง
ดังกลาวมาใหที่ประชุมใหญรับรอง ระเบียบดังกลาวขัดตอกฎหมายหรือไม
แนวทางปฏิบัติ
 คณะกรรมการดําเนินการที่ไดรับเลือกต้ังตามวิธีการที่กําหนดในระเบียบ ไมได
กระทําในที่ประชุมใหญของสหกรณ ดังนั้น ระเบียบดังกลาวจึงขัดตอมาตรา ๕๐ 

ปญหา
 สหกรณออมทรพัยสอง จาํกดั ไดกาํหนดระเบยีบวาดวยการเลอืกต้ังคณะกรรมการ
ดาํเนนิการสหกรณ โดยผานความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุใหญ ไดกาํหนดวาหากตําแหนงกรรมการ
ดาํเนนิการวางลงกอนถงึวาระใหคณะกรรมการเลอืกตัง้ประกาศชือ่ผูสมคัรทีไ่ดรบัคะแนนลาํดบั
ถัดไปของเขตเลือกตั้งนั้นๆ เปนกรรมการดําเนินการแทนจะกระทําไดหรือไม
แนวทางปฏิบัติ
 ระเบียบดังกลาวมิไดเลือกต้ังกรรมการดําเนินการโดยที่ประชุมใหญของสหกรณ 
ดังนั้น ระเบียบดังกลาวจึงขัดตอมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒ 

ปญหา
 สหกรณออมทรัพยสาม จํากัด ใหแตละหนวยงานยอยเลือกต้ังกรรมการ         
ดาํเนนิการในแตละหนวยงานกอนแลวนาํมาใหทีป่ระชมุใหญรบัรองอกีครัง้หนึง่จะกระทาํไดหรอืไม
แนวทางปฏิบัติ
 หนวยงานยอยจะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการในแตละหนวยงานแลวนํามาให       
ท่ีประชมุใหญรบัรองอกีคร้ังหน่ึงไมสามารถปฏบิติัไดเพราะไมเปนการเลอืกต้ังโดยทีป่ระชมุใหญ
ตามมาตรา ๕๐ แตควรกําหนดในขอบังคับวาใหหนวยงานยอยมิสิทธิเสนอผูเขารับเลือกต้ังได
จาํนวนกีค่น เพือ่ใหทีป่ระชมุใหญเลอืกตัง้อีกครัง้ หรอืกาํหนดสัดสวนจาํนวนกรรมการดาํเนนิการ
ตอจํานวนสมาชิกที่สังกัดหนวยงานยอย เพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งตามสัดสวนดังกลาว
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ขอแนะนํา การกําหนดระเบียบการสรรหากรรมการดําเนินการ
 สหกรณไมสามารถกําหนดระเบียบวาดวยการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการได 
เนื่องจากขัดตอมาตรา ๔๓ (๙) แตในทางปฏิบัติสหกรณไดมีการออกระเบียบวาดวยการสรรหา
บุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการกอนถึงวันประชุมใหญ ขอยุติในกรณีดังกลาว
สามารถแนะนําสหกรณถือปฏิบัติไดดังนี้
 ๑. การออกระเบียบของสหกรณควรจะกําหนดระเบียบอยางไร
  - ระเบียบวาดวยการสรรหาบุคคลเพื่อเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการ
ดําเนินการ เปนตน
 ๒. ขอบเขตของการกําหนดระเบียบเปนอยางไร
  - กําหนดการสรรหาบุคคลในแตละเขตหรือพื้นที่ หรือกําหนดโควตาของ
หนวยงานหรือพื้นที่วาจะมีจํานวนกรรมการไดกี่คนสามารถกระทําได
  - การเลือกตั้งหรือสรรหาบุคคลโดยการเลือกต้ังมาจากหนวยงานหรือพื้นที่
กอนจะเสนอชื่อบุคคลที่ไดรับเลือกตั้งหรือสรรหาเบื้องตนใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งอีกคร้ัง           
ควรกระทําโดยใหจาํนวนท่ีไดมาจากกการสรรหาขางตนมีจาํนวนมากพอทีจ่ะสามารถใหทีป่ระชมุใหญ
มีตัวเลือกในการพิจารณา แตหากเปนการสรรหามาจํานวนพอดีก็สามารถกระทําได แตตอง       
ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งอีกครั้ง
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ประเด็นที่ ๕
จํานวนกรรมการดําเนินการ

ปญหา
 สหกรณกําหนดขอความในขอบังคับวา “ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นไมตํ่ากวาเจ็ดคน แตไมเกิน       
สิบหาคน...” ขัดตอมาตรา ๕๐ หรือไม
แนวทางปฏิบัติ
 มาตรา ๕๐ กําหนดวา “ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณประกอบ
ดวยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไมเกินสิบสี่คน” แตแนวปฏิบัติเปนสาระ
สาํคญัทีส่หกรณจะตองกาํหนดจาํนวนกรรมการดําเนนิการไวใหชดัเจนและแนนอนในขอบงัคับ
ของสหกรณ เพื่อใหสหกรณสามารถปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ วรรคสองได โดยสามารถสลับกัน
ดํารงตําแหนงหรือพนจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสองของจํานวนกรรมการดําเนินการ
ทั้งหมด มิเชนนั้นที่ประชุมใหญก็อาจกําหนดจํานวนและเปลี่ยนแปลงจํานวนกรรมการอื่นได     
ทุกป ทําใหไมสามารถปฏิบัติตามความแหงมาตรา ๕๐ วรรคสองได

ปญหา
 สหกรณกําหนดจํานวนกรรมการดําเนินการไวไมเกิน ๑๕ คน แตไดเลือกต้ังไว
เพียง ๙ คน เมื่อครบหนึ่งป ไดจับสลากออกจํานวน ๕ คน เหลืออยู ๔ คน แตเมื่อเลือกตั้งใหม
ไดเลือกตั้งกรรมการเขามา ๑๑ คน เพื่อใหครบจํานวน ๑๕ คน ตามที่มาตรา ๕๐ กําหนดไว จะ
กระทําไดหรือไม
แนวทางปฏิบัติ
 สหกรณไดเคยกําหนดจํานวนกรรมการไว ๙ คน เมื่อจับสลากออกไป ๕ คน ก็จะ
ตองเลือกตั้งเขามาอีกเพียง ๕ คน ไมสามารถเลือกตั้งเขามาเพิ่มอีก ๑๑ คน เพราะจะขัดตอ
มาตรา ๕๐ วรรคสอง และเจตนารมณของพระราชบัญญัติสหกรณจะตองเขาออกกึ่งหนึ่งสลับ
กันไป ดังนั้น สหกรณจะตองแกไขเพิ่มเติมขอบังคับโดยกําหนดจํานวนกรรมการดําเนินการ         
ที่แนนอนตอไป มิฉะนั้นจะเกิดปญหาในการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแตละปและจํานวน
กรรมการดําเนินการเขาออกในแตละปไมเปนตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง
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ปญหา
 กรณีเลือกตั้งกรรมการดําเนินการไวเดิม ๑๑ คน ตอมาขอแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
เปนจํานวน ๑๕ คน เมื่อครบหนึ่งปที่จะตองจับสลากออกนั้น สหกรณจะมีวิธีปฏิบัติอยางไร
แนวทางปฏิบัติ
 เมือ่ครบหนึง่ปใหกรรมการดาํเนนิการจับสลากออกจาํนวน ๖ คน แตเลอืกตัง้เพิม่
เขามา ๑๐ คน เพื่อใหมีจํานวนครบ ๑๕ คน โดยใหที่ประชุมใหญตั้งเงื่อนไขวาเมื่อเลือกตั้งครบ
หนึ่งปใหกรรมการดําเนินการจํานวน ๑๐ คน ที่เลือกตั้งเขามาใหม จับสลากออกจํานวน ๒ คน 
รวมกบัทีต่องออกตามวาระอกี ๕ คน รวมเปน ๗ คน เพ่ือจะไดสลบักนัดํารงตําแหนงปละ ๗ คน 
หรือ ๘ คน ตามเจตนารมณแหงมาตรา ๕๐ 
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ประเด็นที่ ๖
ชุมนุมสหกรณ

ปญหา
 มาตรา ๑๐๗ กาํหนดใหชมุนุมสหกรณฯ บัญญัติเรือ่งจาํนวน หลักเกณฑ และวธิกีาร
เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการไวในขอบังคับ ดังนั้น ชุมนุมสหกรณฯ จะตองนําบทบัญญัติ
ตามมาตรา ๕๐ มาใชบังคับดวยหรือไม
แนวทางปฏิบัติ
 เมือ่มาตรา ๑๐๗ บญัญตัใิหชมุนมุสหกรณกาํหนดจาํนวน หลกัเกณฑ และวธิกีาร
เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการไวในขอบังคับเปนการเฉพาะแลว จึงไมตองนําบทบัญญัติ       
ในมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง มาใชบังคับอีก ดังนั้น ขอบังคับของชุมนุมสหกรณจึงกําหนดจํานวน 
หลักเกณฑ และวิธีการเลือกตั้งแตกตางไปจากมาตรา ๕๐ ได

ปญหา
 เรื่องวาระการดํารงตําแหนง บทบัญญัติเก่ียวกับชุมนุมสหกรณไมไดกําหนดไว
เปนการเฉพาะ ดงัน้ัน ชมุนมุสหกรณฯ จะตองนาํบทบญัญตัติามมาตรา ๕๐ มาใชบงัคบัดวยหรอื
ไม
แนวทางปฏิบัติ
 บทบญัญตัเิกีย่วกบัชมุนมุสหกรณไมไดกาํหนดวาระการดํารงตําแหนงไวเปนการ
เฉพาะ ดังนั้น ชุมนุมสหกรณจะตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรา ๕๐ วรรคสอง วรรคสาม 
และวรรคทาย

ปญหา
 การนบัวาระการดาํรงตาํแหนงของกรรมการดาํเนนิการใหนบัจากตวับคุคล หรอื
จากสหกรณที่กรรมการดําเนินการสังกัดอยู
แนวทางปฏิบัติ
 การนบัวาระการดาํรงตาํแหนงกรรมการดําเนนิการของชมุนมุสหกรณใหนบัจาก
ตัวบุคคลที่เปนผูแทนของสหกรณสมาชิก มิใชนับจากสหกรณที่มีผูแทนสหกรณเปนกรรมการ
ดําเนินการของชุมนุมสหกรณ



ประมวลคําสั่ง ระเบียบ และขอกําหนดตามกฎหมายวาดวยสหกรณ

กรมสงเสริมสหกรณ
221

ปญหา
 กรณีผูไดรับเลือกเปนผูแทนสหกรณสมาชิกซึ่งเปนกรรมการดําเนินการของ
สหกรณ และเปนกรรมการดําเนินการของชุมนุมสหกรณฯ ดวย เมื่อพนจากตําแหนงกรรมการ
ดาํเนนิการของสหกรณสมาชกิ จะตองพนจากตําแหนงกรรมการดําเนินการของชมุนุมสหกรณฯ 
ดวยหรือไม กรณีที่ไมไดกําหนดไวใหชัดเจนในขอบังคับ
แนวทางปฏิบัติ
 เมื่อขอบังคับไมไดกําหนดไวใหชัดเจนวาผูแทนสหกรณจะตองพนจากตําแหนง
กรรมการดําเนินการของชุมนุมสหกรณ เมื่อพนจากตําแหนงกรรมการดําเนินการจากสหกรณ
สมาชิก แตสหกรณสมาชิกยังไมไดมีมติเลือกผูแทนสหกรณคนใหม ก็ใหผูแทนสหกรณสมาชิก
เดิมยงัคงเปนกรรมการดาํเนนิการตอไป จนกวาจะครบตามวาระ หรอืสหกรณสมาชกิจะไดมมีติ
เลือกผูแทนสหกรณคนใหม ผูแทนสหกรณคนเดิมจึงจะพนจากการเปนผูแทนสหกรณและจะ
ตองพนจากตําแหนงกรรมการดําเนินการของชุมนุมสหกรณฯ ดวย

ปญหา
 การกําหนดการพนจากตําแหนงของกรรมการดําเนินการในขอบังคับของชุมนุม
สหกรณ เพื่อมิใหชุมนุมสหกรณตองเกิดปญหาการบริหารงานไมตอเนื่อง เน่ืองจากกรรมการ
ดําเนินการชุมนุมสหกรณจะตองพนจากตําแหนง เมื่อพนจากการเปนกรรมการดําเนินการของ
สหกรณสมาชิก ชุมนุมสหกรณจะมีแนวทางแกไขไดอยางไร
แนวทางปฏิบัติ
 แนะนําใหชุมนุมสหกรณแกไขขอบังคับ โดยกําหนดใหกรรมการดําเนินการของ
ชุมนุมสหกรณอยูในตําแหนงไดจนกวาจะครบวาระตามที่กําหนดในขอบังคับ แมวาจะพนจาก
ตาํแหนงกรรมการดาํเนนิการจากสหกรณสมาชกิกต็าม เพือ่ใหการบรหิารงานของชมุนมุสหกรณ
เปนไปอยางตอเนื่อง

ปญหา
 ชมุนมุสหกรณแหงหนึง่ไดเลอืกตัง้นาย ก. เขาเปนประธานกรรมการ เมือ่ป ๒๕๔๔ 
เปนวาระที่ ๒ ปที่ ๑ เมื่อเปนไดหนึ่งปนาย ก. ตองพนจากตําแหนงประธานกรรมการกอนถึง
คราวออกตามวาระ เนื่องจากพนจากการเปนผูแทนสหกรณสมาชิก ที่ประชุมใหญป ๒๕๔๕ จึง
ไดเลือกนาย ข. เขามาเปนประธานกรรมการแทนอยากทราบวานาย ข. จะอยูในตําแหนงไดกี่ป
จึงจะครบวาระ
แนวทางปฏิบัติ
 นาย ข. ไดรับเลือกตั้งเขามาแทนนาย ก. จึงเขาขายตามมาตรา ๕๐ วรรคทาย 
ดังนั้น จึงอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน คือ หนึ่งป
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ปญหา
 นาย X ไดรับเลือกเปนกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ ในป ๒๕๔๓ เปนวาระ
ที่ ๑ ปที่ ๑ ตอมาป ๒๕๔๔ นาย X ไดลาออกจากตําแหนง โดยที่ประชุมใหญไดเลือกตั้งนาย B 
เขามาแทน ป ๒๕๔๕ นาย X ไดรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ นาย X จะตองนับการดํารง
ตําแหนงเปนวาระใด
แนวทางปฏิบัติ
 แมวานาย X จะไดลาออกกอนจะดาํรงตาํแหนงครบวาระกต็าม การนบัวาระการ
ดํารงตําแหนงของนาย X เมื่อไดรับเลือกต้ังใหมก็ใหนับระยะเวลาของวาระตอเนื่องจาก              
วาระเดิม ดังนั้นจึงถือเปนการดํารงตําแหนงในวาระที่สอง
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ประเด็นที่ ๗
ประเด็นปญหาอื่นๆ

ปญหา
 ผูที่ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๒ แตไดรับเลือกต้ังเป นกรรมการ       
ดําเนินการตามมติของที่ประชุมใหญแลว เมื่อตรวจพบแลวจะใหบุคคลนั้นพนจากตําแหนง         
โดยวิธีใด อยางไร และเมื่อใด
แนวทางปฏิบัติ
 บุคคลนั้นถือวาไมมีคุณสมบัติจึงไมไดเปนกรรมการดําเนินการมาตั้งแตตน ดังนั้น           
จึงไมตองทําหนังสือลาออก แตใหยกเลิกมติที่ประชุมใหญครั้งนั้นโดยอาศัยอํานาจตามความ        
ในมาตรา ๒๐ เนื่องจากลงมติขัดตอพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๐ หรือ      
มาตรา ๕๒

ปญหา
 เมือ่กรรมการดาํรงตาํแหนงครบสองวาระแลว จะตองเวนการเปนกรรมการดาํเนนิการ
เปนเวลาเทาไร
แนวทางปฏิบัติ
 ๑. กรณปีกตใิหเวน ๑ รอบการเลอืกต้ังปกติ คือ เม่ือมีการประชมุใหญสามัญประจาํป
 ๒. หากคณะกรรมการดําเนินการที่ไดรับเลือกตั้งมีการพนจากตําแหนงทั้งคณะกอน
ครบวาระ กรรมการดาํเนนิการคนนัน้กส็ามารถสมัครเขารบัการเลอืกต้ังได เนือ่งจากวาระทีต่อง
เวนไดสิ้นสุดลงแลว
 ๓. สหกรณควรกําหนดในขอบังคับใหชัดเจนวาเม่ือกรรมการดําเนินการของสหกรณ
ดํารงตําแหนงครบสองวาระแลวจะตองเวนเทาไร เพื่อใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติของ
สหกรณ
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ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ

 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒
 มาตรา ๕๓ ใหสหกรณมีผูตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ดําเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณแลวทํารายงานเสนอตอที่ประชุมใหญ
 จํานวนผูตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

 นายทะเบียนสหกรณ
 - ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง กําหนดจํานวนผูตรวจสอบกิจการ ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๖
 - คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ เรื่อง การตรวจสอบกิจการสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่          

๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
 กรมสงเสริมสหกรณ
 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๙๕๙๓ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง ใหผูตรวจสอบ

กิจการสงรายงานการตรวจสอบตอรองนายทะเบียนสหกรณ
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ประกาศนายทะเบียนสหกรณ
เรื่อง กําหนดจํานวนผูตรวจสอบกิจการ

 เพื่อใหการตรวจสอบกิจการเปนไปโดยถูกตองและเปนประโยชนตอการดําเนินงานของสหกรณ          
รวมทั้งดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญติั พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกบัคําส่ังนายทะเบยีน
สหกรณ ที่ ๗๐๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงกําหนดจํานวนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ ในกรณี
ที่เปนบุคคลธรรมดาใหมีจํานวนไมเกินหาคน และกรณีเปนนิติบุคคลใหมีจํานวนหนึ่งนิติบุคคล

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

 ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 (นายวิจักร   อากัปกริยา)
 อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ
 รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติการแทน
 นายทะเบียนสหกรณ
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คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ

เรื่องการตรวจสอบกิจการสหกรณ

พ.ศ. ๒๕๕๖

 เพือ่ใหการตรวจสอบกจิการของสหกรณเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพและมแีนวทางทีช่ดัเจนอนัจะเปน

ประโยชนตอการดําเนนิงานของสหกรณ รวมถงึรกัษาผลประโยชนของมวลสมาชกิและเพือ่ใหผูตรวจสอบกิจการใช

เปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคของการตรวจสอบกิจการ

 อาศัยอํานาจตามขอความขอ ๒(๑)(๑.๔) ของคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่ ๗๐๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๓ 

มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่องมอบอํานาจหนาที่ ใหรองนายทะเบียนสหกรณปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณจึงออกคํา

แนะนําเกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการสหกรณดังนี้

 ๑. การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ

  มาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดใหสหกรณมีผูตรวจสอบกิจการซึ่ง

ทีป่ระชมุใหญเลอืกตัง้จากสมาชกิ หรือบุคคลภายนอก เพือ่ดําเนนิการตรวจสอบกจิการของสหกรณน้ันในการเลอืกต้ัง

ผูตรวจสอบกิจการใหเปนไปตามขอบังคับของสหกรณ และโดยที่สหกรณเปนองคกรประชาธิปไตยที่ควบคุมโดย    

สมาชิก ซ่ึงสมาชิกไดเลือกกรรมการเขามาเปนตัวแทนในการบริหารงานสหกรณ การที่จะตรวจสอบวากรรมการ        

ที่ไดรับการเลือกเขามานั้นไดทําหนาที่ของตนตามที่ควรเพียงใดก็ควรทําโดยสมาชิกเชนเดียวกัน ดังนั้น การเลือก       

ผูตรวจสอบกิจการควรพิจารณาเลือกจากสมาชิกของสหกรณเปนลําดับแรก กรณีเลือกบุคคลภายนอกเปนผูตรวจ

สอบกิจการอาจเลือกบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได ทั้งนี้ ในกรณีที่สหกรณเลือกนิติบุคคลเปนผูตรวจสอบกิจการ 

หนังสือเสนอบริการตรวจสอบกิจการของนิติบุคคลควรระบุชื่อผูที่รับผิดชอบในการตรวจสอบกิจการของสหกรณไว

ใหชัดเจนดวย

  อนึ่ง สหกรณอาจเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการเปนการสํารองไวดวย เพื่อใหผูตรวจสอบกิจการที่

สหกรณเลือกตั้งสํารองไว สามารถปฏิบัติงานไดทันทีในกรณีที่ผูตรวจสอบกิจการที่ไดรับเลือกต้ังจากที่ประชุมใหญ

พนจากตําแหนง ยกเวนกรณีถึงคราวออกตามวาระ

  สําหรับการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการของชุมนุมสหกรณ เนื่องจากสมาชิกของชุมนุมสหกรณคือ 

สหกรณตางๆ การทีส่หกรณสมาชกิจะรบังานตรวจสอบกจิการของชมุนมุสหกรณในขอบงัคบัของสหกรณสมาชกินัน้ 

ตองมีการกําหนดเรือ่งการรบังานตรวจสอบกจิการไวในวตัถปุระสงคของสหกรณและจะตองมอบหมายใหผูแทนของ

สหกรณซึ่งเขารวมประชุมใหญของชุมนุมสหกรณ เปนผูรับงานตรวจสอบกิจการของชุมนุมสหกรณดวย

 ๒. ผูตรวจสอบกิจการ

  ๒.๑. คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนงของผูตรวจกิจการใหเปนไปตามขอ

บังคับของสหกรณ ทั้งนี้ผูตรวจสอบกิจการควรมีคุณสมบัติอยางนอย ดังตอไปนี้

    (๑) เปนสมาชกิของสหกรณ หรอืบุคคลภายนอกท่ีไดรบัเลอืกต้ังจากทีป่ระชมุใหญของสหกรณ

เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบกิจการ

    (๒) ไมเปนผูสอบบญัช ีหรอืผูชวยผูสอบบญัช ีหรอืบคุคลทีอ่ยูในสงักดันติิบคุคลทีร่บังานสอบ

บัญชีของสหกรณนั้น
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    (๓) ไมเปนกรรมการของสหกรณนั้น

    (๔) ไมเปนผูจัดการหรือเจาหนาที่ของสหกรณนั้น หรือสหกรณอื่น

  ๒.๒ จํานวนผูตรวจสอบกิจการใหเปนไปตามที่นายทะเบียนกําหนด ซึ่งไดกําหนดไวในขอบังคับ

ของสหกรณ ท้ัง ควรพจิารณาใหมีจาํนวนผูตรวจสอบกจิการทีเ่หมาะสมกบัสภาพของสหกรณโดยคาํนงึถงึขนาดและ

ปริมาณธุรกิจของสหกรณเปนสําคัญ นอกนี้หากที่ประชุมใหญเลือกผูตรวจสอบกิจการเกินกวา ๑ คน ใหผูตรวจสอบ

กจิการเหลานัน้เลือกประธานผูตรวจสอบกจิการขึน้ แลวแจงทีป่ระชมุใหญในคราวเดียวกันกบัทีมี่การเลอืกต้ังผูตรวจ

สอบกิจการไดทราบ โดยประธานผูตรวจสอบกิจการมีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคในการ

จัดใหมีการตรวจสอบกิจการและสรุปผลการตรวจสอบกิจการเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการและที่ประชุมใหญ

ดวย

  ๒.๓. ผูตรวจสอบกิจการควรประกอบดวยบุคคลที่มีความรู ความสามารถในดานตางๆ เชน การ

เงิน การบัญชี กฎหมาย การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร เปนตน

  ๒.๔ ผูตรวจสอบกิจการควรเขารับการอบรมหรือสัมมนาดานการตรวจสอบกิจการเพื่อพัฒนา

ความรูและทักษะดานการเงนิการบญัชแีละการตรวจสอบกจิการอยางตอเนือ่ง เพ่ือใหการปฏบิติังานตรวจสอบกจิการ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

 ๓. อํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ

 ผูตรวจสอบกิจการ มีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการดําเนินการทั้งปวงของสหกรณ รวมทั้งตรวจสอบ

กิจการดานตางๆ ของสหกรณตามที่กําหนดไวในขอบังคับ

 ๔. การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ

 ผูตรวจสอบกิจการควรปฏิบัตงิานใหเปนไปตามอํานาจหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบทีก่าํหนดในขอบงัคบั

ของสหกรณ รวมทั้งในเรื่องตอไป

  ๔.๑. สอบทานและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของสหกรณวาเหมาะสมและ

เพยีงพอสาํหรบัการดาํเนินงานและการบรหิารงานอยางมปีระสทิธภิาพ เพือ่ประเมนิความเสีย่ง แลวพจิารณากาํหนด

ขอบเขตและวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบใหเหมาะสมรัดกุม

  ๔.๒. ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในดานตางๆ เชน การใหสินเชื่อ การ

จัดหาสินคามาจําหนาย การรวบรวมผลิตผล การแปรรูปผลิตผลการเกษตรและการผลิตสินคา การใหบริการและ 

สงเสริมการเกษตร การรับฝากเงิน เปนตน

  ๔.๓ ตรวจสอบการควบคมุ ดูแลสนิทรพัยและการใชทรพัยากรทกุประเภทของสหกรณวาเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพและคุมคา

  ๔.๔. ติดตามผลการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอ

ปรับปรุงแผนงาน นโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนประสิทธิภาพในการบริหารงาน

  ๔.๕ จัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการใหครอบคลุมเรื่องที่ตรวจสอบ ตาม ๔.๑ – ๔.๔

  ๔.๖. เขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือนและเขารวมประชุมใหญเพื่อ

ชี้แจงเกี่ยวกับรายงานการตรวจสอบกิจการที่นําเสนอตอที่ประชุมนั้นๆ

 ๕. การรายงานการตรวจสอบกิจการ

 ผูตรวจสอบกิจการควรรายงานผลการตรวจสอบกิจการเปนลายลักษณอักษร ดังตอไปนี้
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  ๕.๑. รายงานการตรวจสอบกจิการประจาํเดอืน หรอืรายงานการตรวจสอบกจิการของเดอืนท่ีเขา

ทาํการตรวจสอบ เปนการสรปุผลการตรวจสอบกจิการประจาํเดือน รวมทัง้ใหคําปรกึษาแนะนาํทีเ่ปนประโยชนเสนอ

ตอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมประจําเดือนคราวถัดไป

  ๕.๒ รายงานการตรวจสอบกิจการประจําป เปนการสรุปผลการตรวจสอบโดยภาพรวมเสนอตอ

ที่ประชุมใหญ

  ๕.๓ รายงานการตรวจสอบกจิการกรณเีรงดวน ในกรณทีีต่รวจพบวามีเหตุการณทีอ่าจกอใหเกดิ

ความเสยีหายแกสหกรณอยางมนียัสาํคญั และ/หรอืสหกรณมีการปฏบิติัไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอกาํหนด 

ประกาศหรือคําแนะนําของทางราชการ รวมทั้งขอบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุม หรือคําสั่งของสหกรณอยางมีสาระ

สาํคญั ใหเสนอตอคณะกรรมการดาํเนนิการสหกรณ และเพือ่ประโยชนของสหกรณควรจดัสงสาํเนารายงานดงักลาว

ตอสาํนกังานตรวจบญัชสีหกรณและสาํนกังานสหกรณจงัหวดัในพ้ืนทีห่รอืสาํนกังานสงเสรมิสหกรณกรงุเทพมหานคร 

พื้นที่ ๑ หรือพื้นที่ ๒ โดยมิชักชา

   ทั้งนี้ ผูตรวจสอบกิจการควรติดตามผลการดําเนินการแกไขของสหกรณ และจัดสงสําเนา

รายงานการแกไขของสหกรณตอสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณและสํานักงานสหกรณจังหวัดในพื้นที่หรือสํานักงาน

สงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ พื้นที่ ๒ ดวย

 ๖. จริยธรรมในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบกิจการ

  ผูตรวจสอบกิจการควรมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ดังนี้

  ๖.๑ ความรับผิดชอบ

    - มีความตระหนักและความรับผิดชอบในหนาที่ผูตรวจสอบกิจการ

    - ตองเขาถึงขอมูลทางการเงินการบัญชีและธุรกิจของสหกรณอยางเพียงพอที่จะปฏิบัติ

หนาที่ผูตรวจสอบกิจการใหมีประสิทธิภาพ

    - ใหความสําคัญกับการเตือนภัยลวงหนาและรายการที่ผิดปกติ

    - ใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนกับการบริหารจัดการสหกรณ

  ๖.๒ ความซื่อตรง

    - มีความซื่อสัตย สุจริต เที่ยงธรรม ปราศจากอคติสวนตัว

    - ไมใชโอกาสในการแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูอื่น

  ๖.๓ ความเปนกลาง

    - พึงละเวนการเขามีสวนรวมหรือกระทําการใดๆ ที่กอใหเกิดความเสียหายตอสหกรณ

    - ใชดุลพินิจอยางเปนอิสระในการใหขอเสนอแนะเพื่อการตัดสินใจ

  ๖.๔ ความรู ความสามารถ

    - รับงานที่ตนมีความรู ทักษะและประสบการณที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน

    - พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของงานตรวจสอบอยางตอเนื่อง

  ๖.๕ การรกัษาความลบั ไมเปดเผยขอมูลทีอ่าจกอใหเกดิผลเสยีหายแกสหกรณทีไ่ดจากการปฏบิตัิ

งานตรวจสอบกิจการ เวนแต เพื่อประโยชนตอสหกรณ หรือเปนการดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด

  ๖.๖ ไมพึงเรียกรอง หรือรับส่ิงของ หรือทรัพยสินมีคาใดๆ เกินควรจากสหกรณนอกเหนือจาก 

คาตอบแทนและคาใชจายอื่นตามที่สหกรณกําหนด
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 ๗. ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ

  สหกรณควรกาํหนดขอบเขตความรบัผดิของผูตรวจสอบกิจการไวใหชดัเจนในขอบงัคบัของสหกรณ 

ในกรณีผูตรวจสอบกิจการปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเปนเหตุให

สหกรณไดรับความเสียหาย

 ๘. การขึ้นทะเบียนผูตรวจสอบกิจการ

  เพือ่ใหมขีอมลูเก่ียวกบัผูตรวจสอบกจิการอนัจะเปนประโยชนตอสหกรณในการพิจารณาเลอืกตัง้

ผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการที่ผานการอบรมหรือสัมมนาดานการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชี

สหกรณหรือหนายงานอื่น สามารถขอขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบกิจการตามแนวปฏิบัติในการขึ้นทะเบียน รวมทั้ง

สามารถขอบันทึกขอมูลเพิ่มเติมหากผานการอบรมเพิ่มเติมในภายหลังแลว

  ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนผูตรวจสอบกิจการดังกลาว ถือเปนฐานขอมูลดานผูตรวจสอบกิจการของ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ อยางไรก็ตามใหเปนไปโดยความสมัครใจของผูตรวจสอบกิจการ

 ๙. หนาที่ของสหกรณผูรับการตรวจสอบกิจการ

  ๙.๑ อาํนวยความสะดวกและใหความรวมมอืแกผูตรวจสอบกจิการในการเขาไปในสาํนกังานของ

สหกรณเพื่อประโยชนในการตรวจสอบกิจการ

  ๙.๒ จัดทําบัญชี เอกสารหลักฐานทางการเงิน การบัญชี ตลอดจนเอกสารหลักฐานอื่นๆ ให

เรียบรอย ครบถวนและพรอมที่จะใหผูตรวจสอบกิจการตรวจสอบได

  ๙.๓ ชี้แจงและตอบขอซักถามตางๆ พรอมทั้งหาขอมูลเพิ่มเติมใหแกผูตรวจสอบกิจการ

  ๙.๔ พิจารณาปฏิบัติตามขอทักทวงและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการ

 ๑๐. การถือปฏิบัติ

  ใหยกเลกิคาํแนะนาํใดๆ ในสวนทีไ่ดกาํหนดไวแลวในคาํแนะนาํนี ้หรอืซึง่ขดัหรอืแยงกบัคาํแนะนาํ

นี้ ใหใชคําแนะนํานี้แทน

 ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตั้งแตวันถัดจากวันที่ประกาศใชคําแนะนํานี้เปนตนไป

 ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 (นายวิจักร อากัปกริยา)

 อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ

 รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติการแทน

 นายทะเบียนสหกรณ



ประมวลคําสั่ง ระเบียบ และขอกําหนดตามกฎหมายวาดวยสหกรณ

กรมสงเสริมสหกรณ
230

ที่ กษ ๑๑๑๕/๙๕๙๓ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

              ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง ใหผูตรวจสอบกิจการสงรายงานตรวจสอบตอรองนายทะเบียนสหกรณ

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อางถึง หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ดวนที่สุด ที่ กษ ๑๑๑๕/๕๙๘๗ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗

 ตามหนังสือที่อางถึง กําหนดใหสหกรณจังหวัดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณเม่ือไดสั่งการให

สหกรณแกไขขอบกพรองแลว ใหรายงานผลการสั่งการนั้นใหกรมสงเสรมิสหกรณทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันออก

คําสั่ง ความละเอียดแจงแลว นั้น

 กรมสงเสริมสหกรณพิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๓ บัญญัติ

ใหที่ประชุมใหญของสหกรณเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการทําหนาที่ตรวจสอบกิจการของสหกรณ ใหเปนไปดวยความ

เรียบรอยตามวัตถุประสงคและอํานาจกระทําการที่กําหนดในขอบังคับสหกรณหรือกฎหมาย ชวยเหลือตนเองและ

ชวยเหลือซึ่งกันและกันของบรรดาสมาชิก ตามอุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณ และปองกันหรือแกไขไมให

สหกรณดําเนินการโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบของสหกรณ หรือระเบียบคําสั่งของนายทะเบียน

สหกรณ ดงันัน้ เพือ่ใหการตรวจสอบกจิการสหกรณเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพตามเจตนารมณของกฎหมาย สมควร

แนะนําใหผูตรวจสอบกิจการปฏิบัติดังนี้

 ๑. ตรวจสอบกจิการสหกรณดวยความเปนอสิระไมอยูในการครอบงาํของผูใด และผูตรวจสอบกจิการ

ตองรับผิดชอบตอความเสียหายของสหกรณ ถาผูตรวจสอบกิจการปลอยปละละเลยในเรื่องนั้น

 ๒. การรายงานผลการตรวจสอบเมื่อพบวาผูใดกระทําการหรืองดเวนกระทําการอันอาจเปนเหตุให

สหกรณเสยีหาย หรอืเกดิความเสือ่มเสยีประโยชนของสหกรณหรอืมีการดําเนนิงานไมเปนไปตามวตัถปุระสงคอํานาจ

กระทําการที่กําหนดในขอบังคับ หรือฝาฝนกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบสหกรณ หรือระเบียบคําสั่งของนายทะเบียน

สหกรณหรือมีขอบกพรอง ผูตรวจสอบกิจการตองรายงานใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณทราบและพิจารณา

แกไขโดยไมชักชา

 ๓. การรายงานตาม ขอ ๒ ขอความรวมมือกับผูตรวจสอบกิจการ สําเนารายงานนั้นสงสํานักงาน

สหกรณจังหวัด หรือสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ หรือพื้นที่ ๒ แลวแตกรณีโดยเร็วดวย หาก

ไมไดรับความรวมมือ สหกรณจังหวัดหรือผู อํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครในฐานะ                

รองนายทะเบียนสหกรณ จะใชอํานาจตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ สั่งเปนหนังสือให       

ผูตรวจสอบกิจการสงสําเนารายงานดังกลาวหรือเรียนใหมาชี้แจงก็ได

/ ๔. ถาในรายงาน ..........

ที่ กษ ๑๑๑๕/๙๕๙๓ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐
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 ๔. ถาในรายงานของผูตรวจสอบกิจการมีขอเสนอใหสหกรณแกไขความบกพรอง ตองติดตาม            

ตรวจสอบการแกไขของสหกรณอยางใกลชดิดวย แตถาเหน็วาในรายงานนัน้มคีวามบกพรองทาํใหสหกรณเกิดความ

เสยีหาย หรอือาจเกดิความเสยีหายหรอือาจเกดิความเสือ่มประโยชนตอสหกรณหรอืสมาชกิ รองนายทะเบยีนสหกรณ 

ตองพจิารณาดาํเนนิการสัง่การแกไขตามอาํนาจหนาทีโ่ดยรวดเรว็ เพือ่ปองกนัหรอืบรรเทาความเสยีหายมใิหเกิดแก

สหกรณหรือสมาชิก

 ๕. เมือ่รองนายทะเบยีนสหกรณไดสัง่การใหสหกรณแกไขอยางไรแลว ใหรายงานกรมสงเสริมสหกรณ

ทราบภายในกําหนดเวลาตามหนังสือที่อางถึง

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหสหกรณจังหวัดถือปฏิบัติตอไป

 ขอแสดงความยินดี

 (นางบริสุทธิ์  เปรมประพันธ) 

 รองอธิบดี รักษาราชการแทน 

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย

โทร.  ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๔๒

โทรสาร.  ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๙๕

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : cpd_rlo@cpd.go.th

www.cpd.go.th
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การประชุมใหญของสหกรณ

 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 มาตรา ๕๔ ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมสามัญปละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งรอย        

หาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณนั้น

 มาตรา ๕๕ เม่ือมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะเรียกประชุมใหญวิสามัญ       

เมื่อใดก็ได แตถานายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ หรือในกรณีที่สหกรณขาดทุนเกิน

ก่ึงของจํานวนทุนเรือนหุนที่ชําระแลว ตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชาแตไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่

สหกรณทราบ

 สมาชกิซึง่มจีาํนวนไมนอยกวาหนึง่ในหาของจาํนวนสมาชกิทัง้หมด หรอืไมนอยกวาหนึง่รอยคน หรอื 

ผูแทนสมาชิกในกรณีที่มีผูแทนสมาชิกตามมาตรา ๕๖ ซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนผูแทนสมาชิก

ทัง้หมด หรอืไมนอยกวาหาสบิคนลงลายมือชือ่ทําหนงัสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณ ใหเรยีกประชมุ

ใหญวิสามัญก็ได

 ในกรณีที่สมาชิก หรือผูแทนสมาชิกของสหกรณเปนผูรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ ใหคณะ

กรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับคํารองขอ ถาคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจ

เรียกประชุมใหญวิสามัญภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได

 นายทะเบียนสหกรณ

 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๘/๑๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เรื่องการประชุม

ใหญสามัญประจําปภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน นับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ

 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๘/๒๖ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๗ เรื่อง การใชอํานาจ

นายทะเบียนสหกรณตามมาตรา ๕๕ วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒

 - หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ กษ ๐๒๑๖/๒๙๖๑๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๓          

เรื่องตอบขอหารือเรื่องการเพิ่มวาระการประชุมใหญของสหกรณโดยสมาชิกในวันประชุมใหญ

 - หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ กษ ๐๒๑๖/๐๙๖๓๙ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓               

เรื่อง ตอบขอหารือเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุม

 - หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ กษ ๐๒๑๖/๒๘๒๒๗ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๔                  

เรื่อง ตอบขอหารือเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ (ในสวนที่เกี่ยวของกับ

การประชุมใหญของสหกรณ)
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ที่ กษ ๑๑๐๘/๑๘ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐ 

                                ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

เรื่อง การประชุมใหญสามัญประจําปภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน นับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ

เรียน ผูวาราชการทุกจังหวัด

อางถึง หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ กษ ๑๑๐๑/ว.๑๐๒๑๒ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๑

 ตามหนงัสือทีอ่างถึง นายทะเบยีนสหกรณไดกําหนดวธิปีฏบิตัใินการประชมุใหญสามญัประจาํปภายใน

หนึ่งรอยหาสิบวัน นับแตวันสิ้นปทางบัญชีสหกรณ ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสหกรณ              

พ.ศ. ๒๕๑๑ ตลอดจนกรณีที่สหกรณไมสามารถประชุมใหญสามัญประจําปภายในกําหนดเวลาดังกลาวได นั้น

 นายทะเบียนสหกรณพิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือใหสหกรณปฏิบัติเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๔ ประกอบมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ จึงยกเลิกหนังสือที่อางถึง และใหสหกรณถือปฏิบัติใน

การประชุมใหญดังนี้

 ๑. คณะกรรมการดาํเนินการตองเรยีกประชมุใหญสามญัปละหนึง่ครัง้ เพือ่พจิารณางบดลุและรายงาน

ประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ รวมทั้ง

เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อใหเปนไปตามาตรา ๕๔  ประกอบมาตรา ๕๐ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ แหง

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒

 ๒. กรณีสหกรณยังจัดทํางบดุลไมแลวเสร็จ หรือผูสอบบัญชีไมสามารถรับรองงบดุลไดภายใน            

หนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ สหกรณจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรา ๕๔ โดยจัดใหมี

การประชุมใหญสามัญประจําปภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว และใหคณะกรรมการดําเนินการจัดทําวาระ          

เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ การจัดทํางบดุลและรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ

เพือ่ใหทีป่ระชมุใหญซักถามพรอมท้ังจัดทําแผนงาน ประมาณการรายจาย และงบประมาณเสนอทีป่ระชมุใหญสามญั

ประจําปพิจารณาอนุมัติหรือรับทราบแลวแตกรณี

 เมือ่สหกรณจดัทาํงบดลุแลวเสรจ็และผูสอบบญัชไีดรบัรองงบดลุแลว สหกรณตองจดัใหมกีารประชุม

ใหญวิสามัญเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบดุล และสงสําเนารายงานประจําปกับงบดุลซึ่งที่ประชุมใหญพิจารณาแลวไปยัง

นายทะเบียนสหกรณภายในสามสบิวนันบัแตวนัทีม่กีารประชมุใหญตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ ดวยหากสหกรณ

ไมสงสําเนางบดุลและรายงานประจําปตอนายทะเบียนสหกรณเปนเวลาสามปติดตอกัน นายทะเบียนสหกรณอาจ

ใชอํานาจสั่งเลิกสหกรณตามมาตรา ๗๑(๒) ได

 ๓. หากปรากฏวาสหกรณไมจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปภายใน ๑๕๐ วันนับแตวันสิ้นป

ทางบัญชี สหกรณจังหวัดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณสามารถมีหนังสือแจงใหสหกรณเรียกประชุมใหญ           

ที่ กษ ๑๑๐๘/๑๘ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐ 
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เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ พิจารณางบดุลและรายงานประจําป แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ

พรอมทัง้จดัทาํแผนงานประมาณการรายจายและงบประมาณโดยสหกรณตองเรยีกประชุมใหญโดยมชิกัชานบัแตวนั

ที่สหกรณทราบคําสั่งตามมาตรา ๕๕ วรรคแรก และสหกรณยังไมเรียกประชุมใหญจนทําใหเสื่อมเสียผลประโยชน

ของสหกรณหรือสมาชิกสหกรณจังหวัดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจออกคําสั่งใหสหกรณปฏิบัติตาม

มาตรา ๒๒(๑) และตามมาตรา ๑๓๓ ผูใดฝาฝนไมแกไขขอบกพรองตามทีน่ายทะเบยีนสหกรณสัง่การตามมาตรา ๒๒

(๑) ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใหสหกรณจังหวัดแจงใหสหกรณทราบและถือปฏิบัติตอไป

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม) ปราโมช ถาวร

 (นายปราโมช ถาวร)

 รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

 นายทะเบียนสหกรณ

สํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๔๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๔๒

E-mail : cpd_cepo@cpd.go.th

www.cpd.go.th
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บันทึกขอความ
สวนราชการ   กรมสงเสริมสหกรณ สํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๔๒

ที่ กษ ๑๑๐๘/๒๖                               วันที่      ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๗

เรื่อง การใชอํานาจนายทะเบียนสหกรณตามมาตรา ๕๕ วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒

เรียน สหกรณจังหวัดทุกจังหวัด

 ดวยนายทะเบียนสหกรณ ไดมอบอํานาจใหรองนายทะเบียนสหกรณที่แตงต้ังจากผูอํานวยการ

สาํนกังานสงเสรมิสหกรณ พืน้ที ่๑ พืน้ที ่๒ หรอื สหกรณจงัหวดั เรยีกประชมุใหญวสิามัญตามมาตรา ๕๕ วรรคทาย 

ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่ ๘๒๗/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๖ ขอ ๔.๔(๖) ซึ่งประกาศราชกิจจานุเบกษา 

เลมที่ ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง ลงวันที่ ๒๐  พฤศจิกายน ๒๕๔๖

 ดงันัน้เพือ่ใหการใชอาํนาจดังกลาวเปนไปในแนวทางเดยีวกนั นายทะเบยีนสหกรณจงึกาํหนดแนวทาง

และขั้นตอนการเรียกประชุมใหญวิสามัญ กรณีที่สมาชิกรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการสั่งใหเรียกประชุมใหญ

วิสามัญแตคณะกรรมการดําเนินการสั่งไมเรียกประชุมใหญวิสามัญ ดังนี้

 ๑. สมาชิกผูรองขอเปดประชุมใหญวิสามัญตองแจงนายทะเบียนสหกรณ เพื่อขอใหนายทะเบียน

สหกรณเรียกประชมุใหญวสิามญักรณทีีค่ณะกรรมการดาํเนินการไมเรยีกประชมุใหญวสิามัญตามมาตรา ๕๕ วรรคทาย

โดยมเีอกสารประกอบการแจง คอื สาํเนาหนงัสอืรองขอเปดประชมุใหญวสิามัญตอคณะกรรมการดาํเนนิการพรอม

สําเนาลายมือชื่อสมาชิกผูรองขอขอใหเปดประชุมใหญวิสามัญ

 ๒. ระยะเวลาในการแจงนายทะเบยีนสหกรณทราบ กรณคีณะกรรมการดาํเนนิการประชมุและมมีติ

ไมเรียกประชุมใหญวิสามัญ ก็ไมจําเปนตองรอใหครบกําหนดสามสิบวัน ตามมาตรา ๕๕ วรรคทาย โดยใหถือวันที่

ประชุมพิจารณาและมีมติดังกลาวเปนวันครบกําหนด แตหากคณะกรรมการดําเนินการปลอยใหระยะเวลาลวงเลย

มามิไดเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่รองขอดังกลาวก็ตองรอใหครบกําหนดสามสิบ

วันกอน

 ๓. เมื่อนายทะเบียนสหกรณไดรับเรื่องจากสมาชิกผูรองขอตามขอ ๑ หากพิจารณาแลวเห็นวา          

คณะกรรมการดําเนินการไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวตามขอ ๒ โดยไมมีเหตุผล  

อันสมควรนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญในระยะเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได  หากเห็นวา

สมควรใหเรยีกประชมุใหญวสิามญัเพ่ือการใดการหน่ึงโดยสจุริตยอมสามารถดาํเนนิการไดแตถานายทะเบยีนสหกรณ

ไดพิจารณาขอเรียกรองใหเรียกประชุมใหญวิสามัญแลวเห็นวาไมมีเหตุอันสมควรนายทะเบียนสหกรณจะไมเรียก

ประชุมใหญวิสามัญก็สามารถทําได

   กรมสงเสริมสหกรณ สํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๔๒
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 จึงเรียนมาเพื่อทราบและใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ

 (ลงนาม) สรพล  เถระพัฒน

 (นายสรพล เถระพัฒน)

 รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

 รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติการแทน

 นายทะเบียนสหกรณ
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ที่กษ ๐๒๑๖ / ๒๙๖๑๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

 ถนนราชดําเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

               ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

เรื่อง ตอบขอหารือเรื่องการเพิ่มวาระการประชุมใหญของสหกรณโดยสมาชิกในวันประชุมใหญ

เรียน ผูวาราชการจังหวัดสงขลา

อางถึง หนังสือจังหวัดสงขลา ดวนที่สุด ที่ สข ๐๐๑๓/๒๙๑๙๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

 ตามหนังสือที่อางถึงแจงวา ในการประชุมใหญของสหกรณไดมีสมาชิกเสนอเพิ่มวาระเรื่องตางๆ ให

ท่ีประชุมไดพจิารณาโดยขอเพิม่ในวนัทีป่ระชมุใหญ (ระหวางการประชมุ) จะกระทาํไดหรอืไม และในวาระเร่ืองอ่ืนๆ 

สมาชิกสามารถเสนอใหที่ประชุมพิจารณาหรือเพื่อทราบในเรื่องลักษณะใดบางความละเอียดแจงแลวนั้น 

 นายทะเบียนสหกรณไดพิจารณาจากขอบังคับของสหกรณโดยทั่วไปเรื่องการแจงกําหนดการประชุม

ใหญแลวเห็นวา ตามที่ขอบังคับกําหนดใหสหกรณมีหนังสือแจงวัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมใหบรรดา

สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบลวงหนา เพื่อเปดโอกาสใหสมาชิกไดศึกษา พิจารณา ตรวจสอบ หรือเพื่อเตรียมตัว

ซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องตางๆ ตามที่สหกรณไดแจงมา ซึ่งตามปกติการจัดการประชุมใหญสหกรณ

จะกําหนดวาระตางๆ ไวอยางชัดเจน รวมทั้งกําหนดวาระเรื่องอื่นๆ (ถามี) ไวดวย และเปดโอกาสใหสมาชิกได

พจิารณาเพือ่ลงมตทิัง้การอนมุตัหิรอืการรบัทราบของแตละวาระ ดังนัน้การทีส่มาชกิขอเพ่ิมวาระในวนัทีป่ระชมุใหญ 

โดยไมไดแจงลวงหนาจึงไมสามารถกระทําได ซึ่งสมาชิกสามารถใชสิทธิในการเสนอเร่ืองตาง ๆ ในวาระอ่ืนๆ ได    

แตการพิจารณาของที่ประชุมใหญอาจจะไมไดขอยุติในทันที ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการจะตองรับขอเสนอนําไป

พิจารณาอีกครั้งหนึ่งเพื่อนําเสนอในการประชุมใหญคราวตอไป

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหสหกรณจังหวัดสงขลาไดรับทราบตอไป

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม) อุดร  ขจรเวหาศน

 (นายอุดร ขจรเวหาศน)

 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

 รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติการราชการแทน

 นายทะเบียนสหกรณ

สํานักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

สํานักพัฒนาสถาบันเกษตรกร 

โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๘๓๐๑

ที่กษ ๐๒๑๖ / ๒๙๖๑๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

 ถนนราชดําเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐
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ที่ กษ ๐๒๑๖/๐๙๖๓๙ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

 ถนนราชดําเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

              วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓

เรื่อง ตอบขอหารือเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุม

เรียน ผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย

อางถึง หนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ สท ๐๐๑๓/๔๖๘๗ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๓

 ตามหนงัสอืท่ีอางถงึแจงวา จังหวดัสโุขทยั ขอหารอืวธิกีารปฏบิติัเกีย่วกับการรบัรองรายงานการประชมุ

วาเมือ่มกีารประชมุใหญมกีารรบัรองรายงานการประชมุทนัทหีลงัจากการประชมุสิน้สดุลง โดยยงัมิไดมีการจดบนัทกึ

ลงในสมุดรายงานการประชุม เพียงอานสรุปมติใหที่ประชุมรับรองวาเหมาะสมหรือไมอยางไรนั้น

 นายทะเบยีนสหกรณไดพจิารณาแลวเหน็วา การรบัรองรายงานการประชมุใหญของสหกรณสามารถ

กระทําได ๓ วิธี ดังนี้

 ๑. รบัรองในการประชมุครัง้นัน้หลงัจากการประชมุสิน้สดุลง โดยใหประธานกรรมการหรอืเลขานกุาร

ของที่ประชุม อานสรุปมติใหที่ประชุมพิจารณารับรอง ซึ่งวิธีนี้จะใชสําหรับกรณีเรงดวนเทานั้น

 ๒. รับรองในการประชุมครั้งตอไป โดยประธานกรรมการหรือเลขานุการเสนอรายงานการประชุม

ครั้งที่แลวมาใหที่ประชุมพิจารณารับรอง ซ่ึงเปนวิธีที่สหกรณโดยทั่วไปไดถือปฏิบัติอยูแลว ทั้งนี้เนื่องจากในการ

ประชมุใหญของสหกรณ การลงมตใินวาระตางๆ เปนการลงมติของสมาชกิหรอืผูแทนสมาชกิทีมี่จาํนวนมากใชเสยีง

ขางมาก ดังนั้น แมวาในการประชุมครั้งที่แลวมา จะมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกบางคนมิไดเขารวมประชุมก็ตามแต

การรับรองรายงานการประชุมไดใชเสียงขางมาก หากไมมีขอทักทวงจึงถือเปนการรับรองรายงานการประชุม

 ๓. รบัรองโดยการแจงเวียนใชในกรณทีีไ่มมีการประชมุครัง้ตอไป หรอืมีแตยงักาํหนดเวลาครัง้ตอไป

ยังไมไดหรือมีระยะเวลาหางจากการประชุมครั้งน้ันมาก ใหเลขานุการสงรายงานการประชุมไปใหสมาชิกพิจารณา

รับรองภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งตามปกติสหกรณจะจัดใหมีการประชุมใหญสามัญปละหนึ่งครั้งเทานั้น               

การประชุมในครัง้ตอไปจึงมรีะยะเวลาท่ีหางกนัมาก ดัง้นัน้ เลขานกุารอาจจะใชวธินีีโ้ดยการสงรายงานการประชมุไปให

สมาชกิ หรอืผูแทนสมาชกิไดพจิารณารบัรองภายในระยะเวลาทีส่หกรณกาํหนดกไ็ด แตวธิดัีงกลาวอาจทาํใหสหกรณ

ยุงยากและสิ้นเปลืองคาใชจายในการจัดทําและจัดสงรายงานการประชุม

 และสําหรับการรับรองรายงานการประชุมของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งตามปกติจะประชุมทุกๆ

เดือน  สหกรณควรใชการรับรองรายงานการประชุมตามวิธีที่ ๒ จะเหมาะสมกวา เวนแตกรณีมีการเปลี่ยนแปลง

ที่ กษ ๐๒๑๖/๐๙๖๓๙ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

 ถนนราชดําเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐
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คณะกรรมการดาํเนนิการใหมทัง้คณะ ทีม่ใิชคนเดิม ชดุเดิม การรบัรองรายงานการประชมุใหญครัง้ดังกลาว จงึควร

รับรองตามวิธีที่ ๓ 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดแจงใหสหกรณจังหวัดสุโขทัยไดรับทราบ และถือปฏิบัติตอไป

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม) อภิชาติ  พงษศรีหดุลชัย

 (นายอภิชาติ พงศศรีหดุลชัย)

 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

 รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติราชการแทน

 นายทะเบียนสหกรณ

สํานักงานปลัดกระทรวง 

สํานักงานพัฒนาสถาบันเกษตรกร

โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๘๓๐๑
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ที่ กษ ๐๒๑๖/๒๘๒๒๗ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

 ถนนราชดําเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

         ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๔

เรื่อง ตอบขอหารือเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ

เรียน ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จํากัด

อางถึง หนังสือสหกรณออมทรัพย ที่ สอ.สศ/ ๑๖๕๙ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๔

 ตามหนังสือที่อางถึง สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จํากัด ขอหารือเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธี

ปฏบิตัใินการเลอืกตัง้คณะกรรมการดาํเนนิการสหกรณ ตามนัยมาตรา ๕๐  แหงพระราชบญัญติัสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มีประเด็นที่ขอหารือหลายประการ ความละเอียดแจงแลว นั้น

 นายทะเบียนสหกรณไดพิจารณาแลวมีความเห็นดังตอไปนี้

 ๑. การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ และขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ โดยนัย

แหงกฎหมายวาดวยสหกรณ สหกรณไมอาจกําหนดโดยระเบียบของสหกรณ เนื่องจากมาตรา ๔๓(๙) และมาตรา 

๔๓(๘) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตองนําเรื่องดังกลาวกําหนดไวในขอบังคับ แมวา ระเบียบนั้นจะ

กาํหนดขึน้โดยความเห็นชอบของท่ีประชมุใหญ ก็ไมสอดคลองกบัเจตนารมณของกฎหมาย ทีป่ระสงคใหเรือ่งดังกลาว

ตองจดทะเบียนกับนายทะเบียนสหกรณ

 ๒. สหกรณอาจกําหนดการประชุมใหญ ๒ วัน ตอเนื่องกันไดโดยกําหนดวาระการประชุม สถานที่

ประชุมไวแหงเดียวกันใหชัดเจนและการประชุมตองมีสมาชิกอยูในที่ประชุมครบองคประชุมตลอดเวลาการประชุม 

จึงจะเปนการประชุมใหญที่ชอบดวยกฎหมายและขอบังคับ

 ๓. ที่ประชุมใหญหมายถึง “ที่ประชุมรวมกันของบรรดาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกแลวแตกรณี ซึ่งได

มาประชุมกันเพือ่พิจารณาหรอืรบัทราบเกีย่วกบัการดาํเนนิการของสหกรณ ตามทีข่อบงัคบัสหกรณ หรอืกฎหมายวา

ดวยสหกรณกําหนดไว “ ซึ่งองคประกอบของที่ประชุมใหญจะตองประกอบไปดวย สถานที่และเวลา ที่ประชุม            

องคประชมุ วาระการประชมุ และมตทิี่ประชมุ สถานทีป่ระชมุจะตองเปนสถานทีเ่ดียวกนัหรอืบรเิวณเดียวกนั พอที่

สมาชิกหรอืผูแทนสมาชกิจะสามารถแสดงความเหน็โตตอบกนัไดในขณะทีด่าํเนนิการประชมุน้ัน ดงันัน้ การทีส่หกรณ

กาํหนดใหหนวยเลอืกตัง้เปน “ท่ีประชมุใหญ” จึงไมเปนไปตามหลกัเกณฑดงักลาว หนวยเลอืกตัง้เปนสถานทีท่ีส่มาชกิ

สวนหนึ่งไปทํากิจกรรมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเทานั้น หาใชเปนการประชุมไม

 ๔. สหกรณสามารถดําเนินการประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิกได แตผูแทนสมาชิกตองไดมาตามที่

กําหนดในขอบังคับ
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คําแนะนําสําหรับสหกรณ

 การเลอืกตัง้คณะกรรมการดาํเนนิการสหกรณ จะทาํไดกแ็ตเฉพาะในทีป่ระชมุใหญของสหกรณเทานัน้ 

กรณสีหกรณมีสมาชกิมากแตเพือ่ใหเกดิความสะดวกรวดเรว็ในการเลอืกตัง้ของทีป่ระชมุใหญ สหกรณมวีธีิปฏบิตัไิด

หลายวิธี โดยกําหนดวิธีการเลือกตั้งอยางใดอยางหนึ่งไวในขอบังคับ ดังนี้

 ๑. กําหนดใหมกีารประชมุใหญโดยผูแทนสมาชกิ ซึง่จะมจีาํนวนผูเขาประชมุใหญและใชสทิธเิลอืกตัง้

เฉพาะผูแทนสมาชิกที่อยูในที่ประชุมเทานั้น

 ๒. สหกรณเปดรับสมัครผูจะเปนประธานกรรมการและกรรมการอื่นลวงหนา กําหนดเบอรผูสมัคร

และใหสมาชิกที่มาประชุมใหญหยอนบัตรลงคะแนนเลือกตั้งลงในหีบบัตรที่ตั้งไวในที่ประชุมใหญ แตกําหนดเวลา

การลงคะแนนใหเสร็จสิ้นกอนวาระการประชุมครั้งแรกจะเริ่มขึ้น

 ๓. หากสหกรณตองการใหมีกรรมการกระจายในเขตสมาชิกอยางทั่วถึง อาจกําหนดในขอบังคับวา

ในเขตสมาชกิใดบางทีใ่หมกีรรมการและมไีดเขตละกีค่น เม่ือถงึคราวเลอืกต้ังกใ็หสมาชกิในเขตสมัครเขารบัเลอืกตัง้

ในที่ประชุมใหญ สมาชิกที่มาประชุมก็ดําเนินการเลือกตั้งใหไดกรรมการตามจํานวนที่กําหนดในแตละเขต

 ๔. สหกรณอาจกําหนดระเบียบวาดวยการสรรหาบุคคลที่จะเสนอใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งเปน        

คณะกรรมการดําเนินสหกรณ พ.ศ..... เพ่ือใชสรรหาบคุคลทีจ่ะเสนอใหทีป่ระชมุใหญเลอืกตัง้ใหเปนกรรมการดาํเนนิการ

สหกรณ ขั้นตอนการสรรหายังไมเปนการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตามนัยมาตรา ๕๐ แหง                 

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงไมอยูภายใตบังคับของบทมาตราดังกลาว การสรรหาจึงไมตองทําในที่                 

ประชุมใหญและสามารถดําเนินการกอนวันประชุมใหญได  ผลการสรรหาไมทําใหผูไดรับการสรรหาเปนกรรมการ

สหกรณ ตอเมื่อใหที่ประชุมใหญทําการพิจารณาเลือกตั้งผูไดรับการสรรหานั้นแลว ผูนั้นจึงเปนกรรมการดําเนินการ

สหกรณ ดังนัน้ สหกรณจงึไมจาํเปนตองขยายความหมายของคําวาทีป่ระชมุใหญใหกวางไปกวานยัทีมี่อยูตามกฎหมาย             

ซึ่งสหกรณไมสามารถกระทําเชนนั้นได

 ในขอบังคับของสหกรณควรกําหนดขอความวา “การสรรหาผูที่จะเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ

ใหเปนไปตามวธิกีารทีกํ่าหนดไวในระเบยีบของสหกรณท่ีตองไดรบัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมใหญ” เพ่ือใหสอดคลอง

กับการกําหนดระเบียบวาดวยการสรรหาฯ ที่จะกําหนดขึ้นมา

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติตอไป

 ขอแสดงความนับถือ

 (นายสุทธิพร จีระพันธุ)

 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

 รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติราชการแทน

 นายทะเบียนสหกรณ

สํานักงานพัฒนาสถาบันเกษตรกร

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๘๓๐๑
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การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป

 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒

 มาตรา ๖๐ การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบ

ของกําไรสุทธิ และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกิน

รอยละหาของกําไรสุทธิ

 กาํไรสทุธปิระจําปท่ีเหลือจากการจัดสรรเปนทนุสาํรองและคาบาํรงุสนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทย

ที่ประชุมใหญอาจจัดสรรไดภายใตขอบังคับ ดังตอไปนี้

 (๑) จายเปนเงนิปนผลตามหุนท่ีชาํระแลว แตตองไมเกนิอตัราทีก่าํหนดในกฎกระทรวงสําหรบัสหกรณ

แตละประเทศ

 (๒) จายเปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทําไวกับสหกรณในระหวางป

 (๓) จายเปนเงินโบนัสใหแกกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ

 (๔) จายเปนทุนสะสมไว เพื่อดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดของสหกรณตามที่กําหนดในขอบังคับ

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ

 - กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหไว                  

ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ (การจายเงินปนผลตามหุน)

 นายทะเบียนสหกรณ

 - หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ี กษ ๐๔๐๖/ว.๒๕๗๕๘ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๐            

เรื่อง คําแนะนําวิธีปฏิบัติกรณีเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายเปนระยะเวลานาน

 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๒๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอหารือแนวทาง

ปฏิบัติกรณีสมาชิกขาดสมาชิกภาพแตยังไมถอนคาหุนคืน

 - หนังสือสํานักงานพัฒนาสถาบันเกษตรกร ที่ กษ ๐๒๑๖/๑๒๙๗๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๔ 

เรื่อง การแกไขระเบียบสหกรณวาดวยการทําการตางๆ เกี่ยวกับทรัพยสินของสหกรณ

 - หนังสือ ที่ กษ ๐๒๑๖/๔๕๘๘ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๕ เรื่อง คําวินิจฉัยการลงมติของที่ประชุม

ใหญของสหกรณ(กรณีไมเห็นดวยกับการจัดสรรกําไรสุทธิ)

 - คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับสหกรณที่ประสงคจะผอนใชคืน

เงินคางขาดทุนสะสมบางสวน พ.ศ. ๒๕๔๙ ใหไว ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๙
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 - หนงัสอืกรมสงเสรมิสหกรณ ที ่กษ ๑๑๐๑.๑๑/๑๓๗๖๔ ลงวนัที ่๘ กนัยายน ๒๕๔๔ เรือ่ง การจดัสรร

กําไรสุทธิประจําปของสหกรณการเกษตรกรณีมีรายไดคางรับ

การสงเสริมสหกรณ

 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๑.๑๑/๐๙๒๑๕ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๔  เรื่อง การ

แกไขระเบียบสหกรณวาดวยการกระทําการตางๆ เกี่ยวกับทรัพยสินของสหกรณ

 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๘/๓๔๖ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม  ๒๕๕๐ เรื่อง การกําหนด

ระเบียบขึ้นถือใชของสหกรณ

 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๘๐๑๖ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ซักซอม

แนวทางปฏิบัติในการอนุมัติคาใชจายเปนคาตอบแทนการถือหุนของสมาชิก
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กฎกระทรวง
(พ.ศ. ๒๕๔๓)

ออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖๐ (๑) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒  

อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 

ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

 ขอ ๑ การจายเงนิปนผลตามหุนทีช่าํระแลวของสหกรณแตละประเภท ใหจายไดไมเกนิอตัรารอยละ

สิบตอป

 ขอ ๒ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ ๓๐ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๔๓ เปนตนไป

 ใหไว ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 ประภัตร  โพธสุธน

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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หมายเหตุ  : เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๖๐ (๑) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติวา กําไรสุทธิประจําปท่ีเหลือจากการจัดสรรเปนทุนสํารองและคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหง

ประเทศไทย ท่ีประชมุใหญอาจนาํมาจดัสรรเปนเงนิปนผลตามหุนทีช่าํระแลวไดภายใตขอบงัคบัของสหกรณ แตตอง

ไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงสําหรับสหกรณแตละประเภท จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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ที่ กษ ๐๔๐๖/ว.๒๕๗๕๘ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 ถนนราชดําเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐ 

              ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๐

เรื่อง คําแนะนําวิธีปฏิบัติกรณีเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายเปนระยะเวลานาน

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

 ดวยปจจุบัน สหกรณหลายแหงมียอดเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายบางสวนสะสมอยูในงบการ

เงินเปนระยะเวลานาน ทําใหงบการเงินตองแสดงภาระผูกพันของสหกรณเกี่ยวกับการจายคืนเงินปนผลและ            

เงินเฉลี่ยคืนนั้นอยางตอเน่ืองตลอดมา ซึ่งภาระผูกพันที่ไมเคล่ือนไหวดังกลาว มีผลกระทบตอขอมูลที่จะแสดงให

บุคคลทั่วไปไดเห็นถึงสภาพคลองทางการเงินของสหกรณดวย ดังนั้น เพื่อปรับปรุงสถานะของภาระผูกพันดังกลาว

ในงบการเงินใหสอดคลองกับขอเท็จจริง รวมทั้งยังชวยอํานวยประโยชนใหสหกรณมีทุนหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจากการ

โอนเปลีย่นแปลงภาระผกูพันดานเงนิปนผลและเงนิเฉลีย่คืนคางนานนัน้ไปเปนเงนิสาํรองโดยถกูตองเหมาะสมและ

สอดคลองกับกฎหมายนายทะเบียนสหกรณ จึงควรกําหนดใหสหกรณถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกันดังตอไปนี้

 ๑. เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายเปนระยะเวลานาน สวนที่ไมมีรายละเอียดวาเปนของสมาชิก

ผูใด เชน อาจเกิดจากที่ประชุมใหญอนุมัติเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนไวสูงกวาที่จายจริง และไมไดปรับปรุงสวนที่

เกนิเขาเปนเงนิสาํรองจนลวงเลยมานานทําใหตดิตามสาเหตุไมพบ เปนตน ใหสหกรณนาํเขาทีป่ระชมุคณะกรรมการ

ดําเนินการเพื่อขออนุมัติโอนเงินดังกลาวเขาเปนเงินสํารอง จากนั้นใหคณะกรรมการดําเนินการนําเสนอที่ประชุม

ใหญ เพื่ออนุมัติกอนจึงโอนเขาเปนเงินสํารอง และถาเงินจํานวนดังกลาวมีสาระสําคัญตองเปดเผยขอมูลไวใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินดวย

 ๒. เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายเปนระยะเวลานาน สวนที่มีรายละเอียดวาสมาชิกผูใด ถา

สมาชิกมีความประสงคที่จะมอบใหแกสหกรณ ใหสมาชิกจัดทําหนังสือมอบ (บริจาค) ใหแกสหกรณเปนรายบุคคล 

สวนวิธีปฏิบัติทางบัญชีใหสหกรณดําเนินการตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณวาดวยวิธีปฏิบัติทางบัญชีเก่ียวกับ

ทรัพยสินที่สหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับบริจาคหรืออุดหนุน พ.ศ. ๒๕๓๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. 

๒๕๓๘ 

 ๓ . เงนิปนผลและเงนิเฉลีย่คนืคางจายเปนระยะเวลานาน สวนทีมี่รายละเอยีดวาเปนของสมาชกิผูใด 

แตสมาชิกไมมาติดตอขอรับทําใหสหกรณตองตั้งบัญชีคางจายไวเปนเวลานาน ๕ ป หากสหกรณไมประสงคจะ            

ตัง้บญัชคีางจายไว ใหสหกรณแจงแกสมาชกิทราบในวนัประชมุใหญสามัญประจาํปพรอมปดประกาศใหเปนทีท่ราบ

ทั่วกัน ณ ที่ทําการสหกรณ โดยระบุใหชัดเจนในประกาศดวยวา หากพนระยะเวลาที่สหกรณกําหนด ใหสมาชิกมา

รับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนแลว สหกรณจะโอนเงินดังกลาวเขาเปนเงินสํารองตอไป การโอนบัญชีเงินปนผลและ

เงินเฉลี่ยคืนคางจายจํานวนดังกลาวไปบัญชีเงินสํารองตองเปดเผยขอมูลไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินดวย

ที่ กษ ๐๔๐๖/ว.๒๕๗๕๘ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 ถนนราชดําเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐ 
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 สําหรับคําแนะนําหรือวิธีปฏิบัติใดที่ขัดหรือแยงกับคําแนะนํานี้ ใหถือปฏิบัติตามคําแนะนํานี้แทน

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดแจงใหสหกรณทราบ และถือปฏิบัติตอไปดวย

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงชื่อ) ทวีศักดิ์ เสสะเวช

 (นายทวีศักดิ์ เสสะเวช)

 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

 นายทะเบียนสหกรณ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ

กองวิชาการและแผนงาน

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๔๑๘๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๑๑๐๕
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บันทึกขอความ

สวนราชการ  กรมสงเสริมสหกรณ  สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๔๒

  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : cpd_rlo@cpd.go.th   http://webhost.cpd.go.th

ที่   กษ ๑๑๑๕/๒๕                                วันที่   ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕

เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติกรณีสมาชิกขาดสมาชิกภาพแตยังไมถอนคาหุนคืน

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ 

 ตามหนังสือสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ ที่ กษ ๑๑๐๖/๑๒๔๕ ลงวันที่ ๓๐ 
เมษายน ๒๕๕๕ และที ่กษ ๑๑๐๖/๗๔๘ ลงวันที ่๑๕ มีนาคม  ๒๕๕๕ แจงวาสหกรณออมทรพัยกรมชลประทาน จาํกดั 
ขอหารือแนวทางปฏิบัติกรณีสมาชิกขาดสมาชิกภาพแตยังไมไดถอนคาหุนคืนสหกรณจะขอโอนเงินคาหุนดังกลาว
เขาเปนทุนสํารองของสหกรณไดหรือไมนั้น

 นายทะเบียนสหกรณพิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.  ๒๕๔๒ ไมมีบทบัญญัติ
เปนการเฉพาะเกี่ยวกับอายุความในการใชสิทธิเรียกรองใหสหกรณจายคืนเงินคาหุน ประกอบกับมาตรา ๔๓(๕) 
กาํหนดเพยีงใหสหกรณกาํหนดเรือ่งการจายคืนคาหุนไวในขอบงัคบัสหกรณ ดงันัน้ เม่ือกฎหมายสหกรณมิไดบัญญัติ
ไวโดยเฉพาะในเรื่องอายุความในการใชสิทธิเรียกรองคาหุน สหกรณยอมตองถือปฏิบัติตามความมาตรา ๑๙๓/๓๐ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย อายุความในการใชสิทธิเรียกรองคาหุนจึงมีกําหนดสิบปและพิจารณาไดวา

 ๑. กรณีคาหุนของสมาชิกที่ขาดสมาชิกภาพเกินสิบป เมื่อสหกรณไดแจงใหสมาชิกหรือผูมีสิทธิได       
รับทราบเพื่อใหมารับคาหุนคืนแตไมมีผูใดมารับ ยอมถือวาพนกําหนดอายุความฟองคดี ตามมาตรา ๑๙๓/๓๐ แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงสามารถโอนจํานวนเงินคาหุนดังกลาวเขาเปนทุนสํารองของสหกรณได โดย
ใหสหกรณนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการนําเสนอที่ประชุมใหญเพื่ออนุมัติกอนจึงโอนเขาเปนทุนสํารอง
และถาเงินจํานวนดังกลาวมีสาระสําคัญตองเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินดวย

 ๒. กรณีคาหุนของสมาชิกที่ขาดสมาขิกภาพไมครบสิบป ยอมถือวายังไมพนกําหนดอายุความในการ
ใชสิทธิเรียกรองคาหุน ตามความมาตรา ๑๙๓/๓๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ดังนั้น เพื่อใหสหกรณมี
แนวทางปฏิบติัทีชั่ดเจน เห็นควรแนะนําใหสหกรณกาํหนดขอบงัคบั ๔๔ เพ่ิมเตมิวา “เมือ่พนกาํหนดอายคุวามฟองคดี
ใหสหกรณโอนจาํนวนเงนิคาหุนท่ีสมาชกิหรอืผูมีสทิธไิดรบัไมมาเรยีกรองคืนไปสมทบเปนทนุสํารองของสหกรณทัง้สิน้”

 ๓. กรณสีมาชกิไดตัง้ผูรบัโอนประโยชนไวตามขอบงัคับ ๓๘ สหกรณไมสามารถโอนคาหุนของสมาชกิ
ที่ขาดสมาชิกภาพเขาเปนทุนสํารองไดเนื่องจากขอบังคับกําหนดขอยกเวนไว จึงตองแกไขเพิ่มเติมขอบังคับโดยตัด
ขอความ “ยกเวนคาหุนและเงินรับฝาก” ออกเพื่อใหปฏิบัติในการโอนเปนทุนสํารองได

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจงใหสหกรณทราบตอไป

 (นายสมชาย  ชาญณรงคกุล)
 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
 นายทะเบียนสหกรณ
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บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักงานพัฒนาสถาบันเกษตรกร สํานักงานปลัดกระทรวง โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๙๐๓๔

ที่    กษ ๐๒๑๖/๑๒๙๗๐                วันที่   ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๔ 

เรื่อง การแกไขระเบียบสหกรณวาดวยการทําการตางๆ เกี่ยวกับทรัพยสินของสหกรณ

เรียน อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

  ดวยกรมตรวจบญัชสีหกรณรายงานวา การกาํหนดระเบยีบของสหกรณวาดวยการกระทาํตางๆ เกีย่วกบั

ทรัพยสินของสหกรณ กําหนดเนื้อหาของระเบียบในสวนที่เก่ียวของกับการขายทรัพยสินวา “เงินที่ไดจากการขาย

ทรพัยสินมใิหถือเปนรายได และใหสหกรณนาํเขาสมทบในบญัชีทนุสะสมเพือ่การพฒันากจิการของสหกรณ” ซึง่กรม

ตรวจบัญชีสหกรณเห็นวาเปนการไมถูกตองตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป นั้น

 นายทะเบียนสหกรณพิจารณาแลวเห็นวา ตามระเบียบที่กําหนดขางตนสหกรณตองถือเงินที่ไดจาก

การขายทรัพยสินในสวนท่ีเปนกําไรจากการขายทรัพยสินเปนรายไดทั้งน้ีไดแจงใหสหกรณดําเนินการแกไขระเบียบ

ดงักลาวแลวตามสาํเนาหนังสอืท่ีแนบ ท้ังน้ี ขอใหกรมสงเสรมิสหกรณชวยกาํกับดแูลการปฏบิตัติามระเบยีบในเรือ่งนี้

ใหถูกตองตอไปพรอมกับขอใหแจงหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการใหเปนไปในทํานองเดียวกันดวย

 อนึ่ง ในการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรเปนทุนสํารองและคาบํารุงสันนิบาต

สหกรณแหงประเทศไทยแลว ใหสหกรณกนักาํไรจากการขายทรพัยสนิหรอืกาํไรจากการตีราคาทรัพยสนิเพิม่ขึน้ออก 

เพื่อสมทบเขาทุนสะสมท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อจัดหาทรัพยสินหรือเพื่อขยายกิจการของสหกรณกอน กําไรสุทธิสวนที่

เหลือที่ประชุมใหญจึงอาจจัดสรรไดภายใตขอบังคับของสหกรณตอไป

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการตอไป

 (ลงนาม)   อุดร  ขจรเวหาศน

 (นายอุดร  ขจรเวหาศน)

 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

 รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติราชการแทน

 นายทะเบียนสหกรณ
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ที่ กษ ๐๒๑๖/๔๕๘๘ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 ถนนราชดําเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

              ๑๒ เมษายน ๒๕๔๕

เรื่อง คําวินิจฉัยการลงมติของที่ประชุมใหญของสหกรณ

เรียน ผูวาราชการจังหวัดลพบุรี

อางถึง หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ กษ ๐๐๑๓/๓๒๒๙ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๕

 ตามหนังสือท่ีอางถึง จังหวัดลพบุรี ขอหารือแนวทางในการปฏิบัติในการประชุมใหญของสหกรณ      

ออมทรัพยครูลพบุรี จํากัด ซึ่งที่ประชุมใหญไมเห็นดวยกับการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปที่คณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณเสนอ โดยท่ีประชุมยอมใหมีการเสนอการจัดสรรกําไรสุทธิใหมในขณะน้ัน โดยคณะกรรมการมิไดมี               

การประชุมหารือกันแตอยางใด และที่ประชุมใหญไดลงมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตามที่ประธานเสนอใหม        

ความละเอียดแจงแลว นั้น

 นายทะเบียนสหกรณพิจารณาแลวเห็นวา

 ๑. การที่ที่ประชุมใหญไมเห็นดวยกับการเสนอการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของคณะกรรมการ      

ดําเนินการซึ่งเสนอไวในวาระการประชุม และประธานกรรมการยินยอมเสนอการจัดสรรกําไรสุทธิใหม ในระหวาง

การประชุมตามที่สมาชิกรองขอ โดยมิไดมีประชุมกรรมการหรือหารือกับกรรมการอื่นกอน ไมสามารถกระทําได        

การจัดสรรกําไรสุทธิท่ีสอดคลองกับความตองการของสมาชิกแนวทางที่ถูกตอง คือ ที่ประชุมใหญตองยกเลิกวาระ

การประชุมวาระที่ ๕.๒ เรื่องการพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรและจําแนกกําไรของสหกรณ ประจําป ๒๕๔๔ แลว

ตองประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื่อจัดสรรกําไรสุทธิใหม และเรียกประชุมใหญอีกครั้ง เพื่อจัดสรรกําไรสุทธิ

 ๒. มตขิองท่ีประชมุใหญในการจัดสรรกาํไรสทุธดัิงกลาว เปนมติทีข่ดัตอขอบงัคับของสหกรณ ขอ ๒๕ 

วรรคสามซ่ึงกําหนดวา “กําไรสุทธิประจําปของสหกรณซึ่งคณะกรรมการเสนอแนะใหที่ประชุมใหญจัดสรรตาม          

ขอบังคับ ขอ ๒๔ หากท่ีประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรร หรือตัดจํานวนใหนอยลงก็ดี           

ยอดเงินจํานวนดังกลาวใหจัดสรรเปนทุนสํารองทั้งสิ้น” ถึงแมวาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตามขอบังคับของ

สหกรณ ขอ ๒๔ จะเปนอํานาจของที่ประชุมใหญในการพิจารณาจัดสรรตามที่ขอบังคับกําหนดไว หากที่ประชุมใหญ

ไมเห็นดวยกับการเสนอแนะของคณะกรรมการดําเนินการโดยเห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรร หรือตัดจํานวนให          

นอยลงก็ดี แลวนําเงินยอดที่ตัดออกมาไปจัดสรรเปนรายการอื่นตามขอบังคับนั้นไมได โดยตองนํายอดเงินจํานวน 

ดังกลาวจัดสรรเปนทุนสํารองทั้งสิ้น ตามความในขอบังคับ ขอ ๒๕  วรรคสาม

 ๓. สหกรณจังหวัดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่ ๖๘๘/๒๕๔๓ 

ลงวันที ่๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ควรแนะนาํใหสหกรณออมทรพัยครลูพบรีุ จาํกดั ยกเลกิมติทีป่ระชมุใหญสามัญประจาํ

ป ๒๕๔๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๕ วาระที่ ๕.๒ เรื่องการพิจารณาเสนอแนะการจัดสรร และ

จําแนกกําไรของสหกรณประจําป ๒๕๔๔ หากสหกรณไมอาจยกเลิกมติดังกลาวได สหกรณจังหวัดในฐานะ                  

ที่ กษ ๐๒๑๖/๔๕๘๘ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 ถนนราชดําเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐
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รองนายทะเบียนสหกรณสามารถสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมใหญดังกลาว โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐      

แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ แลวแนะนําใหจัดสรรกําไรสุทธิใหถูกตอง

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหสหกรณออมทรัพยครูลพบุรี จํากัด ใหถือปฏิบัติตอไป 

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม)   สุทธิพร   จีระพันธุ

 (นายสุทธิพร   จีระพันธุ)

 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

 รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติราชการแทน 

 นายทะเบียนสหกรณ

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

สํานักงานพัฒนาสถาบันเกษตรกร

โทร . ๐ ๒๖๒๙ ๙๐๓๔
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คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ

เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับสหกรณที่ประสงคจะผอนใชคืนเงินคางขาดทุนสะสมบางสวน

พ.ศ. ๒๕๔๙

 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสําหรับสหกรณที่มียอดเงินคางขาดทุนสะสม ในทางปฏิบัติสหกรณจะ

ตองนาํกําไรสทุธท้ัิงหมดมาใชคนืเงนิคางขาดทนุสะสม หากยงัมีกาํไรสทุธเิหลอืจงึจะนาํไปจดัสรรตามขอบงัคบัไดแต

สาํหรบัสหกรณท่ีมยีอดเงินคางขาดทนุสะสมจาํนวนมาก และตองนาํกาํไรสุทธมิาใชคนืเงนิคางขาดทนุสะสมทัง้หมด 

จนเปนเหตุใหสหกรณไมสามารถจายเงินปนผลตามหุนหรือเงินเฉล่ียคืนใหกับสมาชิกไดเปนระยะเวลาหลายป           

อาจสงผลใหสมาชิกขาดแรงจูงใจในการถือหุนและดําเนินธุรกิจรวมกับสหกรณ เพื่อเปนแรงจูงใจใหสมาชิกเชื่อมั่น

ในระบบสหกรณและทําธุรกิจรวมกับสหกรณ

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖(๑) และ(๒) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงยกเลิก

หนังสือแนะนําของนายทะเบียนสหกรณตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ กษ ๐๒๑๕/ว.๘๒๙ ลงวันที่ ๒๖ 

เมษายน ๒๕๓๒ และใหถือปฏิบัติทางบัญชีสําหรับสหกรณที่ประสงคจะจัดสรรกําไรสุทธิประจําปโดยผอนใชคืนเงิน

คางขาดทุนสะสมบางสวน ดังตอไปนี้

๑. ความหมาย

 “สหกรณ” หมายถึง  สหกรณหรือชุมนุมสหกรณ

 “กําไร” (ขาดทุน) สุทธิ” หมายถึง  ผลการดําเนินงานของสหกรณในรอบปทางบัญชี ซึ่งคํานวณได

จากการนํารายไดเปรียบเทียบกับคาใชจายของสหกรณ หากรายไดสูงกวาคาใชจายจะเปนกําไรสุทธิ ในทางตรงกัน

ขามหากคาใชจายสูงกวารายไดจะเปนขาดทุนสุทธิ ทั้งนี้ จะปรากฏเปนรายการสุดทายในงบกําไรขาดทุน โดยกรณี

ที่ขาดทุนสุทธิใหแสดงตัวเลขในวงเล็บ และสหกรณสามารถถอนทุนสํารองที่มีอยูมาชดเชยผลขาดทุนสุทธิได

 “ขาดทุนสะสม” หมายถึง ผลของขาดทุนสุทธิประจําปที่เกินกวาทุนสํารอง ซึ่งจะแสดงตัวเลขไวใน

วงเล็บ ปรากฏรายการในงบดุล ในสวนทุนของสหกรณ

 “กําไรสทุธปิระจําป” หมายถงึ ยอดคงเหลอืของกาํไรสทุธทิีน่าํไปหกัขาดทนุสะสมแลว ซึง่เปนผลลัพธ

จากกําไรสุทธิสูงกวาขาดทุนสะสม หรือกรณีสหกรณผอนใชขาดทุนสะสมบางสวน กําไรสุทธิประจําปใหหมายถึง

กําไรสุทธิสวนที่เหลือจากการผอนใชคืนขาดทุนสะสมแลว

 “ยอดขาดทุนสะสมจํานวนมาก” หมายถึง ยอดคงเหลือของจํานวนเงินขาดทุนสะสมที่ไมสามารถนํา

กําไรสุทธิ(ปกติ) มาใชคืนไดหมดภายในระยะเวลา ๓ ป

 “กาํไรสทุธ ิ(ปกต)ิ” หมายถึง  คาเฉลีย่ของผลรวมกาํไรสุทธทิีค่าํนวณจากผลการดาํเนนิงานของสหกรณ

ในรอบปทางบัญชีที่มีกําไรสุทธิยอนหลังสามปทางบัญชี
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๒. วิธีปฏิบัติทางบัญชี

 ๒.๑ ในกรณีที่สหกรณมียอดขาดทุนสะสมมาแตปกอนและในปปจจุบันสหกรณมีกําไรสุทธิใหนํา          

กําไรสุทธิใชเงินคางขาดทุนกอน ยอดคงเหลือใหถือเปนกําไรสุทธิประจําปที่สามารถนําไปจัดสรรตามขอบังคับได

 การปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกรณีนี้ ใหแสดงรายการกําไรสุทธิหักดวยจํานวนเงินคางขาดทุนในงบดุล

ดานหนี้สินและทุนของสหกรณ ยอดกําไรสุทธิที่เหลือเปนกําไรสุทธิประจําป ซึ่งสหกรณอาจนําไปจัดสรรไดตามขอ

บังคับ

 ๒.๒ ในกรณีท่ียอดขาดทุนสะสมมีจํานวนมาก จนสหกรณไมสามารถนํากําไรสุทธิ ซึ่งไดจาก                

การดําเนินงานตามปกติมาใชคืนไดหมดภายในระยะเวลาสามป หากสหกรณตองการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเปน

บางสวนก็อาจทําไดโดยการผอนใชคืนเงินคางขาดทุนสะสมบางสวน ซึ่งจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังนี้

   ๒.๒.๑  สหกรณที่เขาหลักเกณฑในการผอนใชคืนเงินคางขาดทุนสะสมได ตองมียอดขาดทุน

สะสมจํานวนมาก จนไมสามารถนํากําไรสุทธิ (ปกติ) มาใชคืนไดหมดภายในระยะเวลา ๓ ป

   ๒.๒.๒  จํานวนเงินที่สหกรณจะจัดสรรเพื่อผอนใชขาดทุนสะสมตองไมนอยกวารอยละ ๕๐ 

ของยอดกําไรสุทธิ

   ๒.๒.๓  คณะกรรมการดําเนินการตองมีมติเปนเอกฉันทใหสหกรณผอนใชขาดทุนสะสม          

บางสวนและนําเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ

   สาํหรบัการปฏบิตัทิางบญัช ีใหแสดงรายการกาํไรสุทธหิกัดวยจาํนวนขาดทนุสะสม เทาจาํนวน

ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรผอนใชขาดทุนสะสม โดยแสดงรายการในงบดุลในสวนทุนของสหกรณ          

ยอดกําไรสุทธิท่ีเหลือใหถือเปนกําไรสุทธิประจําปที่สหกรณสามารถนําไปจัดสรรไดตามขอบังคับ เมื่อที่ประชุมใหญ

ของสหกรณมีมติเห็นชอบใหผอนใชขาดทุนสะสม

   ๒.๒.๔ การจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปใหใชยอดกาํไรสทุธปิระจาํปทีป่รากฏในงบดลุ สวนทนุของ

สหกรณ

 อนึง่ การจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปสาํหรบัสหกรณทีมี่ยอดรายไดคางรบัปรากฏตามงบดุลเม่ือวันสิน้ป

ทางบัญชี จะจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเปนเงินโบนัสกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่สหกรณได จะตองถือปฏิบัติ

ตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้

 (๑) ยอดกําไรสุทธิประจําปมีมากกวารายไดคางรับระหวางป

 (๒) ในระหวางปสหกรณจะตองเรงรัดการเรยีกเกบ็เงนิทีเ่ปนรายไดคางรบัปกอนๆ ใหไดไมต่ํากวาอัตรา

รอยละ ๔๐ ของรายไดคางรับที่ปรากฏตามบัญชียกมาตนป

 (๓) สหกรณจะตองใชยอดกาํไรสทุธปิระจาํปหลงัหกัรายไดคางรบัระหวางปแลว ในการพจิารณาจัดสรร

เปนเงินโบนัสกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่สหกรณ
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 ทั้งนี้ ใหสหกรณถือปฏิบัติตั้งแตประจําปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ เปนตนไป

 ใหไว ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙

 (นายบุญมี จันทรวงศ)

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

 นายทะเบียนสหกรณ
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ที่ กษ ๑๑๐๑.๑๑/๑๓๗๖๔ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

               ๘ กันยายน ๒๕๔๔

เรื่อง การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณการเกษตรกรณีมีรายไดคางรับ

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อางถึง หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ กษ ๐๒๑๖/ว.๒๖๔๐๐  ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๑

 ตามหนงัสอืทีอ่างถงึ นายทะเบยีนสหกรณไดกาํหนดแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํป

ของสหกรณการเกษตร กรณีที่สหกรณมียอดรายไดคางรับปรากฏตามงบดุล เพื่อใหสหกรณการเกษตรไดถือปฏิบัติ

นั้น

 นายทะเบียนสหกรณ พิจารณาแลว เห็นวาคําแนะนําดังกลาวกอใหมีการตีความไดหลายประการ 

และเพือ่ใหสหกรณสนใจตดิตามหนีค้างทัง้จาํนวนอยางเตม็ท่ี ซึง่จะเปนผลดแีกสหกรณเอง จงึยกเลกิหนังสอืกระทรวง

เกษตรและสหกรณที่ กษ ๐๒๑๖/ว.๒๖๔๐๐  ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๑ และใหสหกรณการเกษตรถือปฏิบัติเกี่ยว

กับการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป ในกรณีมีรายไดคางรับปรากฏตามงบดุล เมื่อวันสิ้นปทางบัญชีดังนี้

 ๑. อาจจัดสรรเงินปนผลตามหุน แกสมาชิกไดตามที่กําหนดไวในขอบังคับ แตถาสมาชิกรายใดมีหนี้

สินคางชําระในวันสิ้นปทางบัญชีใหสหกรณหักเงินปนผลตามหุนชําระหนี้ใหหมดสิ้นเสียกอนที่เหลือจึงจายเปนเงิน

ใหแกสมาชิก

 ๒. อาจจดัสรรเงนิเฉล่ียคนืแกสมาชกิไดตามทีก่าํหนดไวในขอบงัคบั แตถาสมาชกิรายใดมหีนีส้นิคาง

ชําระในวันสิ้นปทางบัญชี ใหสหกรณหักเงินเฉลี่ยคืนชําระหนี้นั้นใหหมดสิ้นเสียกอนที่เหลือจึงจายเปนตัวเงินใหแก

สมาชิก

 ๓. สหกรณทีม่ยีอดรายไดคางรบัปรากฏตามงบดุล เม่ือวนัสิน้ปทางบญัช ีจะจดัสรรกาํไรสุทธปิระจาํป 

เปนเงินโบนัสกรรมการดําเนินการและพนักงานสหกรณไดจะตองถือปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้

  ๓.๑ ยอดกําไรสุทธิประจําปมากกวารายไดคางรับระหวางป

  ๓.๒ ในระหวางป สหกรณตองเรงรดัการเรยีกเกบ็เงนิทีเ่ปนรายไดคางรบัปกอนๆ ใหไดไมตํา่กวา

อัตรารอยละ ๔๐ ของรายไดคางรับที่ปรากฏตามบัญชียกมาตนป

  ๓.๓ สหกรณตองใชยอดกําไรสุทธิประจําปหลังหักรายไดคางรับระหวางปแลว ในการพิจารณา

จัดสรรเปนเงินโบนัสกรรมการดําเนินงาน และพนักงานสหกรณ

ที่ กษ ๑๑๐๑.๑๑/๑๓๗๖๔ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐
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 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหสหกรณจังหวัดแนะนําใหสหกรณไดถือปฏิบัติตอไป

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม)   วรรณี  รัตนวราหะ

 (นางวรรณี รัตนวราหะ)

 รองอธิบดี รักษาราชการแทน

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

 รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติการแทน

 นายทะเบียนสหกรณ

สํานักสงเสริมและพัฒนาสถาบัน

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๙๕

โทรสาร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๐๗๘
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ที่ กษ ๑๑๐๑.๑๑/๐๙๒๑๕  กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

              ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๔

เรื่อง การแกไขระเบียบสหกรณวาดวยการกระทําตางๆ เกี่ยวกับทรัพยสินของสหกรณ

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่สงมาดวย    สําเนาบันทึกนายทะเบียนสหกรณที่ กษ ๐๒๑๖/๑๒๙๗๐  ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๔

 ดวยขณะนีไ้ดมสีหกรณกาํหนดระเบียบวาดวยการกระทําการตางๆ เกีย่วกบัทรพัยสนิของสหกรณซึง่

กาํหนดเนือ้หาของระเบยีบในสวนทีเ่กีย่วของกบัการขายทรพัยสนิวา “เงนิทีไ่ดจากการขายทรพัยสนิมใิหถอืเปนรายได

และใหสหกรณนําเขาสมทบในบัญชีทุนสะสมเพื่อการพัฒนากิจการของสหกรณ” ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณเห็นวา

เปนการไมถูกตองตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และนายทะเบียนสหกรณเห็นวา การกําหนดระเบียบดังกลาว     

ขางตนสหกรณตองถือเงินท่ีไดจากการขายทรัพยสินในสวนที่เปนกําไรจากการทรัพยสินที่เปนรายได และใน              

การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรเปนทุนสํารองและคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

แลว ใหสหกรณกนักาํไรจากการขายทรพัยสนิหรอืกําไรจากการตีราคาทรพัยสนิเพ่ิมขึน้ออก เพ่ือสมทบเขาทนุสะสม

ที่มีวัตถุประสงคเพื่อจัดหาทรัพยสินเพื่อขยายกิจการของสหกรณกอน กําไรสุทธิสวนที่เหลือที่ประชุมใหญจึงอาจ

จัดสรรไดภายใตขอบังคับสหกรณตอไป

 กรมสงเสรมิสหกรณไดพจิารณาแลว ใครขอใหจงัหวัดกาํกบัดูแลใหสหกรณถอืปฏบิติัในเรือ่งดงักลาว 

ใหถูกตองและดําเนินการใหเปนไปในทํานองเดียวกันดวย

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาใหสหกรณจังหวัดแจงใหสหกรณทราบและถือปฏิบัติตอไป

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม) เรืองชัย บุญญานันต

 (นายเรืองชัย บุญญานันต)

 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

สํานักสงเสริมและพัฒนาสถาบัน

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๙๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๔๒

ที่ กษ ๑๑๐๑.๑๑/๐๙๒๑๕  กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐
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ที่ กษ ๑๑๐๘/๓๔๖  กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

              ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐

เรื่อง การกําหนดระเบียบขึ้นถือใชของสหกรณ

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

 ดวยปรากฏวาในปจจุบันมีสหกรณหลายแหงไดนํากําไรสุทธิประจําปมาจัดสรรเปนเงินกองทุน

สงเคราะหทีเ่อือ้ประโยชนตอกรรมการดาํเนนิการ และเจาหนาทีส่หกรณ โดยอาศยัอาํนาจของคณะกรรมการดําเนนิ

การกําหนดระเบียบขึ้นถือใชเปนไปในลักษณะที่ไมถูกตองและเปนธรรมตอมวลสมาชิก บางระเบียบพบวาสหกรณ

ไดกําหนดข้ึนซ้ําซอนกบัเงนิสวสัดกิารทีส่หกรณจดัใหในรปูระเบยีบตางๆ อยูแลว ซึง่การกาํหนดระเบยีบบางระเบยีบ

มีผลทําใหสหกรณมีคาใชจายเพิ่มขึ้นโดยไมมีความจําเปน หรือการที่สหกรณอนุมัติเงินใหคณะกรรมการดําเนินการ

และเจาหนาที่สหกรณโดยท่ีประชุมใหญ ในรูปของเงินคาตอบแทนตางๆ โดยมีการจายเงินเปนรายเดือนหรือ                 

ครั้งคราวอยางไมถูกตองเหมาะสม รวมทั้งการจัดทําหลักประกันการทํางานของเจาที่สหกรณที่กําหนดใหใช              

หลักประกันเพียงบุคคลคํ้าประกันเพียงอยางเดียว ซึ่งอาจทําใหสหกรณเสียผลประโยชนได

 กรมสงเสริมสหกรณพิจารณาแลว เห็นควรใหสหกรณจังหวัดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณได

ตรวจสอบและแนะนําสหกรณ ดังนี้

 ๑. การที่สหกรณกําหนดระเบียบที่เกี่ยวของกับการเงินที่มีผลทําใหคาใชจายของสหกรณเพิ่มขึ้นใน

ลักษณะที่เอื้อประโยชนตอกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่สหกรณโดยตรงไมสามารถกระทําได หากสหกรณ

กําหนดระเบียบขึ้นถือใชเพื่อเปนการใหสวัสดิการแกกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่สหกรณ โดยการนําเงินจาก

การจัดสรรกําไรสุทธิท่ีเหลือจากการหักทุนสํารองและเงินบํารุงสันนิบาตสหกรณมาจัดเปนสวัสดิการใหกูยืมแก

กรรมการดําเนนิการและเจาหนาทีส่หกรณการจดัสรรเงนิทนุดงักลาวตามพระราชบญัญัตสิหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 

๖๐(๔) ทุนสะสมไวเพือ่ดาํเนนิการอยางหนึง่อยางใดของสหกรณนัน้ ควรผานการจดัสรรมาเปนลาํดับตามทีก่ฎหมาย

กําหนดมากอน และการกําหนดระเบียบการใหเงินสงเคราะหในรูปเงินกูยืมควรใหเฉพาะเจาหนาที่สหกรณเทานั้น 

และตองไมซ้ําซอนกับการใหเงินสวัสดิการอื่นที่สหกรณกําหนดไว สําหรับการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมและระยะ

เวลาการสงชําระคืน สหกรณควรกําหนดไมตํ่ากวา หรือระยะเวลานานกวาที่สหกรณคิดกับสมาชิกสหกรณ รวมทั้ง

ระเบียบดังกลาวควรผานความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญโดยกําหนดเปนวาระการประชุมที่ชัดเจน และเปดโอกาส

ใหสมาชิกไดรวมกันอภิปราย ซักถามอยางละเอียดกอนลงมติใหความเห็นชอบ

 ๒. การท่ีสหกรณอนุมัติเงินใหคณะกรรมการและเจาหนาที่สหกรณโดยที่ประชุมใหญในรูปของคา

ตอบแทนตางๆ โดยจายเปนรายเดอืนหรอืครัง้คราวนัน้ไมถกูตองเหมาะสม เนือ่งจากกรรมการดาํเนนิการมิไดปฏิบตัิ

งานที่สหกรณเปนประจําทุกวัน การปฏิบัติงานของกรรมการดําเนินการแตละครั้งสหกรณไดกําหนดคาตอบแทนให

ที่ กษ ๑๑๐๘/๓๔๖  กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

/ในรูปของ.........
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ในรูปของเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และคาใชจายอื่นๆ สวนเจาหนาที่สหกรณ สหกรณไดกําหนดเงินคาตอบแทนใหใน

รูปคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และคาทํางานลวงเวลาใหแลวเชนกัน สําหรับการจายเงินคาตอบแทนแกกรรมการที่ทํา

หนาทีผู่จัดการสหกรณควรกําหนดการจายเงนิใหชดัเจน โดยจายเฉพาะวนัทีม่าปฏบิตังิานหรอืจะจายในลกัษณะเหมา

จาย หากจายในลักษณะเหมาจายแลวไมสามารถรับคาใชจายในการประชุมประจําเดือนไดอีก และอัตราเงินคา

ตอบแทนไมควรเกินระดับผูจัดการสหกรณตามปกติที่ควรไดรับเทานั้น

 ๓. การกําหนดระเบียบวาดวยเจาหนาที่สหกรณในหมวดหลักประกันการทํางาน ซึ่งกําหนดให           

เจาหนาท่ีสหกรณใชหลักทรพัยหรอืบคุคลคํา้ประกนั การทีส่หกรณหลายสหกรณพยายามทีจ่ะกาํหนดใหใชหลกัประกัน

เพยีงบุคคลคํา้ประกนัเพยีงอยางเดยีวอาจทาํใหสหกรณเสยีผลประโยชน สหกรณควรกาํหนดหลกัประกนัการทาํงาน

ของเจาหนาทีส่หกรณใหมคีวามเหมาะสมกบัตาํแหนงหนาทีค่วามรบัผดิชอบ เกดิความปลอดภยัตอสหกรณ และควร

พิจารณาตรวจสอบทบทวนหลักประกันเปนประจําทุกป แตทั้งนี้ตองไมขัดตอกฎหมายแรงงาน เม่ือสหกรณไดรับ

ความเสียหายจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สหกรณ

 ๔. เห็นควรใหสหกรณจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณไดพิจารณาตรวจสอบ

ระเบยีบท่ีเกีย่วของกบัการเงนิของสหกรณโดยเฉพาะระเบยีบทีเ่อือ้ประโยชนใหกบัคณะกรรมการดําเนนิการเจาหนาที่

สหกรณ พรอมทัง้แจงใหผูตรวจการสหกรณและเจาหนาทีส่งเสรมิสหกรณไดเขาตรวจสอบการถอืใชระเบยีบดงักลาว 

หากเกดิความไมเหมาะสมหรืออาจทําใหสหกรณไดรบัความเสยีหาย และไมเปนธรรมตอสมาชกิสหกรณ ควรรายงาน

ใหสหกรณจังหวัดรองนายทะเบียนสหกรณทราบ และพิจารณาใหคําแนะนําสหกรณปฏิบัติใหถูกตองเหมาะสมกับ

ฐานะการเงินของสหกรณ ตลอดจนรวบรวมสําเนาระเบียบสหกรณที่เกี่ยวของกับการจายเงินในลักษณะดังกลาว       

ขางตน (หากม)ี แจงใหสาํนกัจดัตัง้และสงเสรมิสหกรณทราบ เพ่ือนาํมาเปนตัวอยางในการกาํหนดแนวทางการแกไข

ใหเกิดความเหมาะสม และเปนประโยชนในการสงเสริมแนะนําสหกรณ

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหสหกรณจังหวัดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

 ขอแสดงความนับถือ

 (นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน)

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

สํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๔๒

โทรสาร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๔๒

E-mail: cpd_cepo@cpd.go.th

www.cpd.go.th
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ที่ กษ ๑๑๑๕/๘๐๑๖ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐  

              ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติในการอนุมัติคาใชจายเปนคาตอบแทนการถือหุนของสมาชิก

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

 ดวยปรากฏวามสีหกรณบางแหงไดจายคาตอบแทนในการถอืหุนใหแกสมาชกิโดยถือเปนคาใชจายของ

สหกรณ โดยที่ประชุมใหญหรือคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไดลงมติอนุมัติใหจายคาตอบแทนดังกลาวได         

จึงเกิดปญหาวาการดําเนินการในลักษณะดังกลาวจะเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม

 กรมสงเสริมสหกรณจึงขอซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงินปนผลและการจายคาตอบแทน               

การถือหุนใหแกสมาชิก ดังนี้

 ๑. เงินปนผลเปนเงินที่จายเพื่อวัตถุประสงคเปนคาตอบแทนการใชเงินทุนของผูถือหุนโดยตองแบง

สวนจากเงินกําไรสุทธิประจําป และการจายเงินปนผลตามหุนของสหกรณจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรา ๖๐(๑) 

แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่บัญญัติใหทําไดแตเฉพาะการจัดสรรจากกําไรสุทธิประจําปไมเกินอัตรา

ที่กําหนดในกฎกระทรวง และตองเปนไปตามมติของที่ประชุมใหญ หากขอเท็จจริงรับฟงไดวาที่ประชุมใหญหรือ       

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีมติใหตั้งคาใชจายเปนคาตอบแทนแกสมาชิกผูถือหุน แมจะไมเรียกวาเงินปนผล          

แตโดยสาระสําคัญของการจายคาตอบแทนโดยอางอิงตามสัดสวนจํานวนหุนที่มีสมาชิกมีอยูกับสหกรณ ยอมถือได

วาเปนการจายเพื่อวัตถุประสงคปนผลตามหุนใหแกสมาชิก และขอบังคับของสหกรณก็ไมปรากฏวาที่ประชุมใหญ

หรือคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีอํานาจในการจายเงินเปนคาใชจายตอบแทน การถือหุนของสมาชิกได            

ดังนั้น กรณีท่ีประชุมใหญหรือคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีมติใหจายคาตอบแทน การถือหุนใหแกสมาชิก        

จึงเขาลักษณะการจายเงินปนผลที่ไมชอบดวยกฎหมายและขอบังคับของสหกรณ

 ๒. กรณีที่สหกรณมีกําไรสุทธิประจําปไมเพียงพอที่จะจายเงินปนผลตามหุนใหแกสมาชิกในอัตราที่

พอสมควร จะตองแนะนําใหสหกรณพิจารณาจายเงินปนผลเพ่ิมจากทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล หากขอบังคับ

ของสหกรณกําหนดไว

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงสหกรณจังหวัดแนะนําใหสหกรณถือปฏิบัติตอไป

 ขอแสดงความนับถือ

 (นายเสนอ  ชูจันทร)

 รองอธิบดี รักษาราชการแทน

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

ที่ กษ ๑๑๑๕/๘๐๑๖ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐  

สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย
โทรศัพท ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๙๕
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๔๒
E-mail :  cpd_rlo@cpd.go.th
www.cpd.go.th
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การฝากหรือลงทุนของสหกรณ

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒

 มาตรา ๖๒ เงินของสหกรณนั้น สหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ดังตอไปนี้

 (๑) ฝากในชุมนุมสหกรณนั้นหรือสหกรณอื่น

 (๒) ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแก

สหกรณ

 (๓) ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

 (๔) ซื้อหุนของธนาคารที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ

 (๕) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น

 (๖) ซ้ือหุนของสถาบันท่ีประกอบธุรกจิอันทาํใหเกดิความสะดวกหรอืสงเสรมิความเจรญิแกกจิการของ

สหกรณ โดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ

 (๗) ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ

 - ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่อง ขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่น

ของสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่  ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 - หนังสือคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ กษ ๑๑๐๔/๑๓๖๒๒ ลงวันที่ ๒๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เรื่องการลงทุนในหลักทรัพยที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติให

ความเห็นชอบ

 - หนังสือคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ กษ ๑๑๐๔/๓๐๐๒ ลงวันที่ ๒๒ 

มีนาคม ๒๕๔๗ เรื่อง แจงมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติเรื่องเห็นชอบใหสหกรณ

ลงทุนในหลักทรัพยของ บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

 - หนังสือคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ กษ ๑๑๐๔/๓๐๐๑  ลงวันที่ ๒๒ 

มนีาคม ๒๕๔๗ เรือ่ง แจงมตคิณะกรรมการพฒันาการสหกรณแหงชาตเิร่ืองการลงทนุของสหกรณ

ตามโครงการธนาคารสหกรณในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)

นายทะเบียนสหกรณ

 - หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ กษ ๐๒๑๕/๖๒๕๑ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๓๕              

เรื่อง ขอความเห็นชอบเปนกรณีพิเศษใหสหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. ถือหุนใน

บริษัทรวมทุน

 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ดวนที่สุด ที่ กษ ๑๑๐๘/๑๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ เรื่องการ            

สงเสริมธุรกิจประกันชีวิตในสหกรณ
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กรมสงเสริมสหกรณ

 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๐๕๙ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การลงทุน

ในสลากออมสินพิเศษ ๕ ป

 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๑๓๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การฝากหรือ

ลงทุนเงินของสหกรณในสลากออมทรัพยของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร

 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๗๕๗๐ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แนวทาง

ปฏิบัติกรณีสหกรณนําเงินไปลงทุนตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒

 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ดวนที่สุด ที่ กษ ๑๑๑๕/๑๐๑๙๔ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การ

ลงทุนตามโครงการศูนยธุรกิจบริการชุมชนสหกรณรวมกับบริษัทเอกชน
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ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ

เรื่อง ขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๘

 ดวยคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ไดมีมติในคราวการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เห็นชอบใหมีการปรับปรุงขอกําหนดการนําเงินของสหกรณฝากหรือลงทุนอยางอื่น ตาม     

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อใหเกิดความมั่นคงกับสหกรณมากยิ่งขึ้น

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐(๗) ประกอบมาตรา ๖๒(๗) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 

๒๕๔๒ และมตคิณะกรรมการพฒันาการสหกรณแหงชาต ิในการประชุม คร้ังที ่๒/๒๕๕๘ เม่ือวนัที ่๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ จึงออกประกาศกําหนดการนําเงินของสหกรณฝากหรือลงทุนอยางอ่ืน        

ไวดงัตอไปนี้

 ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่อง ขอกําหนดการฝากหรือการ

ลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

 ขอ ๒ ในประกาศนี้

 “ธนาคาร” หมายความวา ธนาคารพาณิชยและธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ซึง่ประกอบกจิการ

ภายในราชอาณาจักร

 “ตราสารแสดงสิทธิในหนี้” หมายความวา ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หุนกูที่มีหลักประกัน                

หุนกูไมดอยสิทธิ

 ขอ ๓ เงินของสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ดังตอไปนี้

   (๑) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเปนผูออก

   (๒) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเปนผูรับรอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่ธนาคาร

เปนผูสลักหลังหรือรับอาวัล โดยไมมีขอจํากัดความรับผิด

   (๓) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใชรัฐวิสาหกิจเปนผูออก

   (๔) บัตรเงินฝาก  หรือใบรับเงินฝากที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรซึ่ง

สถาบันคุมครองเงินฝากประกันการชําระคืนตนเงินและดอกเบี้ย

   (๕) ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเปนผูออกภายใตโครงการแปลงสินทรัพย
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เปนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตตามพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย พ.ศ. 

๒๕๔๐ และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ A-ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับ

ความนาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

   (๖) หุนกูท่ีมหีลักประกัน หรอืหุนกูไมดอยสทิธิ ทีไ่ดรบัการจดัอนัดบัความนาเช่ือถอืตัง้แตระดบั 

A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย

   (๗) หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

และอยูในการกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

 ขอ ๔ การนําเงินไปฝากหรือลงทุนตามขอ ๓(๗) รวมกันตองไมเกินทุนสํารองของสหกรณและตอง

ผานการอนุมัติจากที่ประชุมใหญของสหกรณกอนจึงจะดําเนินการได

 ขอ ๕ การฝากหรือลงทุนของสหกรณที่ไดดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ

แหงชาติ เรื่อง ขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๒ อยูกอนวันที่ประกาศฉบับที่ใชบังคับ 

ใหถือวาเปนการฝากหรือลงทุนตามประกาศฉบับนี้ตอไป

 ขอ ๖ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันออกประกาศเปนตนไป

 ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 (นายปติพงศ  พึ่งบุญ ณ อยุธยา)

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

 ประธานกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
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ดวนที่สุด
ที่ กษ ๑๑๐๔/๑๓๖๒๒  คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 

 กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

              ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

เรื่อง การลงทุนในหลักทรัพยที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติใหความเห็นชอบ

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่สงมาดวย  ๑.  ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่อง ขอกําหนดการฝาก หรือลงทุน      

อยางอื่นของสหกรณ 

  ๒.  บันทึกการลงทุนในหลักทรัพยที่ คพช. เห็นชอบ

 ตามที่สหกรณออมทรัพยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จํากัด ไดขอความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการพฒันาการสหกรณแหงชาต ิในการลงทนุในหลกัทรพัยตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหง

ชาติ เรื่อง ขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ ขอ ๕(๖) นั้น

 คณะอนกุรรมการสงเสรมิและสนับสนนุการขยายธรุกจิของสหกรณไดพจิารณาแลว เหน็วาหลกัทรพัย

ของบริษทัไฟฟาตางๆ ทีส่หกรณออมทรพัยการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย จาํกดั ขอลงทนุนัน้มคีวามม่ันคง และ

ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Credit Ratings) ในระดับไมตํ่ากวา A จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ได

รับการรับรองจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) จึงเห็นควรใหสหกรณออมทรัพยการ

ไฟฟาฯ ลงทุนได แตใหลงทุนไดเฉพาะหุนกูที่มีหลักประกันหรือหุนกูไมดอยสิทธิ์ โดยลงทุนไดไมเกินทุนสํารองของ

สหกรณและตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมใหญของสหกรณ

 นอกจากนี้ เพื่อประโยชนของสหกรณตางๆ คณะอนุกรรมการฯ จึงเห็นชอบใหสหกรณที่มีความ

ประสงคจะลงทุนในหลักทรัพยที่มีลักษณะเชนเดียวกันกับบริษัทไฟฟาตางๆ ลงทุนในหลักทรัพยดังกลาวไดโดยตอง

ลงทุนในหุนกูที่มีหลักประกันหรือหุนกูไมดอยสิทธิ์ ที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Credit Ratings) ไมตํ่ากวา

ระดับ A จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (กลต.) โดยลงทุนไดไมเกินทุนสํารองของสหกรณและตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมใหญของ

สหกรณ ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาต ิเรือ่ง ขอกาํหนดการฝากหรอืลงทนุอยางอืน่ของสหกรณ 

ขอ ๕(๖) และขอ ๖ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ไดเสนอใหคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติพิจารณา

 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ไดประชุมเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ไดลงมติเห็น

ชอบในหลักการใหสหกรณลงทุนในหุนกูที่มีหลักประกันหรือหุนกูไมดอยสิทธิ์ ซึ่งไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ

(Credit Ratings) ตัง้แตระดบั A ขึน้ไป จากบรษิทัจดัอนัดับความนาเชือ่ถอืทีไ่ดรบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

ที่ กษ ๑๑๐๔/๑๓๖๒๒  คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 

 กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐
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กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่อง                 

ขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณขอ ๕(๖) โดยลงทุนไดไมเกินทุนสํารองของสหกรณและตองผาน

การอนุมัติจากที่ประชุมใหญ

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหสหกรณจังหวัดแจงใหสหกรณตางๆ ทราบ ตอไปดวย

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม) สุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์

 (นายสุรศักดิ์  นาคสวัสดิ์)

 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

 เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ

ฝายเลขานุการ

กองแผนงาน

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๘๐๕๙

โทรสาร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๕๑๘
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บันทึก
เรื่อง การลงทุนในหลักทรัพยที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ

(คพช.) เห็นชอบสาระสําคัญ

 ๑. สํานกังานเศรษฐกิจการคลัง มีความเห็นเรื่องการลงทุนของสหกรณ ในตราสารแสดงสิทธิใ์นหนี้

ของนิติบุคคลท่ีมีความมั่นคงของรัฐหรือที่สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยถือหุน ตราสารแสดงสิทธิ์ในหนี้

ของนิติบุคคลผูมิใชธนาคารเปนผูออกหนวยลงทุน หรือใบสําคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุน ดังนี้

  ๏  ปจจุบันนี้สหกรณสามารถนําเงินของสหกรณไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพยที่มีความเสี่ยง

นอยไดอยูแลว เชน ฝากใหชมุนมุสหกรณหรอืสหกรณอืน่ ฝากในธนาคาร หรอืฝากในสถาบนัการเงนิทีมี่วตัถปุระสงค

เพือ่ใหความชวยเหลอืทางการเงนิแกสหกรณซือ้หุนของชมุนุมสหกรณหรือสหกรณอืน่ซือ้หลกัทรพัยของรฐับาลหรอื

รัฐวิสาหกิจ เปนตน ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒

  ๏  หลักทรัพยที่สหกรณขอหารือวาจะนําเงินไปลงทุนดังกลาวเปนหลักทรัพยที่ใหผลตอบแทน

สูงกวาการลงทุนประเภทอื่นๆ แตในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงสูงดวย

  ๏  วัตถุประสงคของสหกรณ มุงเนนการสงเสริมการออมใหกูยืมเงินเพื่อชวยเหลือแกสมาชิก

เม่ือมคีวามจาํเปน โดยสหกรณไมไดมุงหวงัการแสวงหากาํไรเหมือนธรุกจิประเภทอืน่ ดังนัน้ การนาํเงินของสหกรณ

ไปลงทนุในหลกัทรพัยท่ีมคีวามเสีย่งเพ่ือแสวงหาผลตอบแทนทีส่งูเปนการนาํเงนิไปใชไมตรงกบัวตัถปุระสงคหลกัของ

สหกรณ

  ๏  การดาํเนนิงานของสหกรณนัน้ไมมีหนวยงานทีมี่ความเชีย่วชาญพิเศษในการกาํกบัดแูลดาน

การเงินการลงทนุโดยเฉพาะเหมือนกองทนุประเภทอืน่ๆ ทีอ่ยูภายใตการกาํกบัดูแลของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และจากการที่สหกรณในประเทศไทยมีจํานวนมากและมีเครือขายโยงใยถึงสังคม

ชุมชนในระดับภูมิภาค ทําใหการควบคุมดูแลใหทั่วถึงอาจทําไดคอนขางยากและหากเกิดปญหาวิกฤติดังเชนสถาบัน

การเงินแลวอาจจะกอใหเกิดผลกระทบขึ้นในวงกวาง

  ๏  การบรหิารเงนิและการลงทนุของสหกรณดําเนนิการโดยผูจดัการและคณะกรรมการสหกรณ

นั้นๆ ซึ่งสวนใหญยังขาดความชํานาญเกี่ยวกับการบริหารการลงทุนและการเงินที่มีความเสี่ยง ซึ่งแตกตางจากการ

ลงทุนของกองทุนรวมฯ ตางๆ ที่มีการบริหารกองทุนโดยผูเชี่ยวชาญดานการเงินและการลงทุนมืออาชีพโดยเฉพาะ 

ดังนั้นหากสหกรณขาดความรูความชํานาญในดานนี้อาจสงผลตอฐานะการเงินโดยรวมของสหกรณได

 ๒. ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ ๓๒/๒๕๔๔ เรื่อง การขอ

อนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูที่ออกใหม ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๑๔(๖) กําหนด

ใหหุนกูตองไดรบัการจดัอันดบัความนาเชือ่ถือโดยสถาบนัจดัอนัดับความนาเชือ่ถอืทีไ่ ดรบัความเหน็ชอบจากสํานกังาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

 ๓. บริษัทท่ีเปนสถาบันการจัดอันดับความนาเชื่อถือ ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ

กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย จํากัด
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  ๏  บริษัท ทริสเรทดิ้ง จํากัด

  ๏  บริษัท ฟทช เรทติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด

  สัญลักษณตวัอกัษรแสดงผลการจดัอนัดบัเครดิต ตามระดบัความสามารถของผูออกตราสารหนี้

ในการชาํระดอกเบีย้และคืนเงนิตนของตราสารหนีร้ะยะยาว จาํนวน ๘ อันดบั โดยเริม่จาก AAA ซึง่เปนอนัดบัเครดติ

สูงสุด จนถึง D ซึ่งเปนระดับตํ่าสุด แตละสัญลักษณมีความหมายดังนี้

 AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุด มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินใน

เกณฑสูงสุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะสงผลกระทบนอยมาก

 AA  มีความเสี่ยงตํ่ามาก มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก แต

อาจไดรับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกวาอันดับเครดิตที่อยู

ในระดับสูงกวา

 A   มีความเสี่ยงในระดับตํ่า มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูง แต

อาจไดรับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกวาอันดับเครดิตที่อยู

ในระดับสูงกวา

 BBB มคีวามเสีย่งและมคีวามสามารถในการชาํระดอกเบีย้และคืนเงนิตนในเกณฑปานกลาง ความ

ผนัผวนท่ีเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงทางธรุกิจและเศรษฐกจิ อาจมผีลใหความสามารถในการ

ชําระหนี้ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา

 BB  มีความเสี่ยงในระดับสูง มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑต่ํากวา

ระดบัปานกลาง และจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจคอนขาง

ชัดเจน มีปจจัยที่คุมครองเจาหนี้ตํ่ากวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา

 B  มีความเสี่ยงในระดับสูงกวา มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑตํ่า

และอาจจะหมดความสามารถในการชําระหนีไ้ดตามการเปลีย่นแปลงของสถานการณทางธุรกิจ

และเศรษฐกิจ

 C  มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด เพราะสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตน

ตองอาศัยเงือ่นไขท่ีเอ้ืออาํนวยทางธรุกิจ เศรษฐกิจและสิง่แวดลอมอยางมาก การเปลีย่นแปลง

ของเงื่อนไขตาง ๆ จะสงผลกระทบอยางมาก 
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ดวนที่สุด
ที่ กษ  ๑๑๐๔/๓๐๐๒ คณะกรรมการการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 

 กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

              ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๗

เรื่อง แจงมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่อง เห็นชอบใหสหกรณลงทุนในหลักทรัพยของ           

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อางถึง ประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณแหงชาติ เรือ่ง ขอกาํหนดการฝากหรอืลงทนุอยางอืน่ของสหกรณ

 ตามที่ บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ไดขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการ

สหกรณแหงชาติ ใหสหกรณลงทุนในหลักทรัพยของบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ไดตามประกาศ      

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่องขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณขอ ๕(๖) และ           

ขอ ๖ นั้น

 หลักทรัพยของบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ที่ขอความเห็นชอบตอ คพช. ใหสหกรณ

ลงทุนมีสาระสําคัญดังนี้

 ๑. ใบแสดงสทิธใินผลประโยชนทีเ่กดิจากหุนสามญั (DR-หุนสามญั) และใบแสดงสทิธใินผลประโยชน

ที่เกิดจากหุนกูแปลงสภาพ (DR หุนกูแปลงสภาพ) ของบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) เปนหลักทรัพย

ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ๒. การออก DR หุนสามญั และ DR หุนกูแปลงสภาพของ บรษัิท บางจากปโตรเลยีม จาํกัด (มหาชน) 

ครั้งนี้ เปนไปตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ซึ่งเห็นชอบในหลักการให

  ๒.๑ ออกและเสนอขายหุนเพิ่มทุน จํานวนไมเกิน ๓,๐๐๐ ลานบาท

  ๒.๒ ออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ จํานวน ๔,๐๐๐ ลานบาท อายุ ๑๐ ป

 ๓. กระทรวงการคลังรบัประกนัการลงทนุตนเงนิ (Capital Protected) โดยใหสทิธแิกผูลงทนุในการ

ขายใบแสดงสิทธิ(Depository Receipt, DR) ณ ราคาเสนอขายครั้งแรกตอกระทรวงการคลัง

 คณะอนุกรรมการสงเสริมและสนับสนุนการขยายธุรกิจของสหกรณ ไดพิจารณาสาระสําคัญแลว       

เห็นวาในอนาคตรัฐบาลมีนโยบายที่จะใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการจัดจําหนายนํ้ามันของภูมิภาค ซึ่งรัฐบาลจะ

ตองค้ําจุนโรงงานของบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) เพราะเปนโรงงานเดียวของประเทศไทยและ         

หลักทรัพยนี้เปนหุนเพ่ิมทุน เพราะฉะนั้นรัฐบาลคงไมยอมใหหุนเพิ่มทุนนี้หายไปแนนอน จึงเห็นวาหุนเพิ่มทุนนี้มี

ที่ กษ  ๑๑๐๔/๓๐๐๒ คณะกรรมการการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 

 กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐
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ความมัน่คง ชอบทีจ่ะใหสหกรณลงทนุไดตามประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณแหงชาต ิเรือ่ง ขอกาํหนดการ

ฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ ขอ ๕(๖) และขอ ๘

 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ไดประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ไดลงมติ          

เห็นชอบใหสหกรณลงทุนในหลักทรัพยของบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ไดดังตอไปนี้

 ๑. ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหุนสามัญของบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

 ๒. ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหุนกูแปลงสภาพของบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด 

(มหาชน) 

 ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่อง ขอกําหนดการฝากหรือ

ลงทุนอยางอื่นของสหกรณ ขอ ๕(๖)และขอ ๖

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหสหกรณจังหวัดแจงใหสหกรณตางๆ ทราบตอไปดวย

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม)  สุรศักดิ์  นาคสวัสดิ์

 (นายสุรศักดิ์   นาคสวัสดิ์)

 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

 เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ

ฝายเลขานุการ

กองแผนงาน

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๘๐๕๙

โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๕๕๑๘
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ดวนที่สุด
ที่ กษ  ๑๑๐๔/๓๐๐๑ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ

 กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

              ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๗

เรื่อง แจงมตคิณะกรรมการพฒันาการสหกรณแหงชาติ เรือ่ง การลงทนุของสหกรณตามโครงการธนาคารสหกรณ

ในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณเกษตร (ธ.ก.ส.)

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่สงมาดวย บันทึก เรื่อง สาระสําคัญของการลงทุนผานหนาตางการใหบริการของ ธ.ก.ส.

 ตามท่ีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ไดจัดตั้งโครงการธนาคารสหกรณใน 

ธ.ก.ส. โดยเปดบริการใหสหกรณลงทุนผานหนาตาง (Window) การใหบริการ ธ.ก.ส. นั้น

 คณะอนุกรรมการสงเสริมและสนับสนุนการขยายธุรกิจของสหกรณ ไดพิจารณาในสาระสําคัญแลว

เห็นวา 

 ๑. รัฐบาลมีนโยบายใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณเกษตร (ธ.ก.ส.) เปนสถาบันกลางในการ

บริหารเงินใหแกสหกรณ โดยในระยะแรกใหมกีารดําเนนิการในรปูแบบการบรหิารการเงนิของสหกรณ ผาน Window 

ใน ธ.ก.ส. ดังนัน้ สาํนกังานเศรษฐกจิการคลงั จงึไดจดัประชมุเรือ่ง แนวทางการดาํเนนิงานของ ธ.ก.ส. ในการบรหิาร

เงินของสหกรณรวม ๓ คร้ัง โดยในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ ที่ประชุมมีมติให 

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย นําเรื่องการลงทุนของสหกรณ ผาน Window ใน ธ.ก.ส. เสนอคณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณแหงชาติพิจารณาใหความเห็นชอบ

 ๒. การลงทุนตามโครงการธนาคารสหกรณใน ธ.ก.ส. เปนการบริหารเงินสหกรณ โดยใหสหกรณ

ลงทุนผานหนาตาง (Window) การใหบรกิารใน ธ.ก.ส. ได ซึง่เปนกรณทีีส่หกรณสามารถลงทนุไดอยูแลว ตามมาตรา 

๖๒(๒) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ๓. คณะอนุกรรมการสงเสริมและสนับสนุนการขยายธุรกิจของสหกรณ จึงเห็นวาควรเสนอให          

คพช. ทราบ

ที่ กษ  ๑๑๐๔/๓๐๐๑ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ

 กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐
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 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ไดประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ไดลงมติรับ

ทราบเรือ่งโครงการธนาคารสหกรณใน ธ.ก.ส. และเหน็วาสหกรณอาจลงทุนในโครงการดงักลาวได ตามมาตรา ๖๒(๒) 

แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหสหกรณจังหวัดแจงใหสหกรณตางๆ ทราบตอไปดวย

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม)   สุรศักดิ์   นาคสวัสดิ์

 (นายสุรศักดิ์   นาคสวัสดิ์)

 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

 เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ

ฝายเลขานุการ

กองแผนงาน

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๘๐๕๙

โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๕๕๑๘
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บันทึก
เรื่อง สาระสําคัญของการลงทุนผานหนาตาง (Window) การใหบริการของ ธ.ก.ส.

 ๑. การบริหาร Window
  มีคณะกรรมการบริหารเพื่อดูแลติดตาม และตรวจสอบการเงิน Window คณะกรรมการบริหาร
มีองคประกอบและอํานาจหนาที่ ดังนี้
  (๑) องคประกอบของคณะกรรมการบริหาร Window มีจํานวนไมเกิน ๙ คน ประกอบดวย           
ผูแทนสหกรณที่ถือหนวยลงทุนประเภทที่ ๑ จํานวน ๕ คน ผูทรงคุณวุฒิ (โดยผูแทนกระทรวงการคลัง ๑ คน และ
ผูทรงคุณวุฒิอื่น ๒ คน ) รวมจํานวน ๓ คน ฝายจัดการธนาคารสหกรณ (โดยผูแทน ธ.ก.ส.) จํานวน ๑ คน
  (๒) อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการฯ มีดังนี้
    - กําหนดแผนการลงทุน
    - ติดตาม ดูแล การจัดการเงินของ Window
    - ตรวจสอบความถูกตองทางดานบัญชี
    - จัดสรรผลตอบแทน
    - มอบหมายใหบุคคลหรือกลุ มบุคคลดําเนินการแทนในขอบเขตอํานาจหนาที่ของ            
คณะกรรมการฯ

 ๒. การบริหารจัดการเงินใน Window
  สหกรณทกุประเภททีเ่ขารวมโครงการจะซือ้หนวยลงทนุของ Window ซึง่มีมูลคาหนวยลงทนุละ 
๑๐๐ บาท ตามความสมัครใจ (ในระยะแรกคาดวาจะมีเงินสหกรณประมาณ ๑,๐๐๐ ลานบาท) ซึ่งมีประเภทหนวย
ลงทุน เงื่อนไขการลงทุนและการกําหนดอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
  (๑) ประเภทของหนวยลงทุน
    - หนวยลงทุนประเภทที ่๑ จาํนวน ๕๐๐ ลานบาท มีลกัษณะคลายการซือ้หุนทนุเม่ือสหกรณ
ลงทุนแลวจะไมสามารถขายคืนให Window ไดแตสามารถโอนเปลี่ยนมือได ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับผลตอบแทน
เปนเงินปนผล
    - หนวยลงทนุประเภทที ่๒ จาํนวน ๕๐๐ ลานบาท มลีกัษณะคลายการนาํเงนิไปฝากลงทนุ
แบบมีเงื่อนไขกําหนดระยะเวลาในการถือไว ๑ ป จึงจะสามารถขายคืน Window ได โดยไดรับผลตอบแทนเปน
ดอกเบี้ย ตามอัตราที่คณะกรรมการบริหาร Window กําหนด
  (๒) เงื่อนไขการลงทุน
    - สหกรณแตละแหงจะซื้อหนวยลงทุนไดไมเกินรอยละ ๒๐ ของหนวยลงทุนทั้งหมด แต
ตองซื้ออยางนอยไมตํ่ากวา ๑,๐๐๐ หนวย มูลคา ๑๐๐,๐๐๐ บาท
    - Window จะจายผลตอบแทนแกผูถือหนวยลงทุนปละ ๑ ครั้ง หลังสิ้นสุดปบัญชี
    - การโอนเปลีย่นมอืหรอืการขายคืนหนวยลงทนุจะดําเนนิการได เม่ือถือหนวยลงทนุครบ 
๓ เดือนแลว
    - Window จะรับซ้ือหนวยลงทนุคนืตามมลูคาของหนวยลงทนุ หลงัจากหักผลขาดทนุแลว
(ถามี)
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  (๓) อัตราดอกเบี้ยเงินกูใน Window เปนไปตามที่คณะกรรมการบริหาร Window กําหนด โดย
คิดอัตราดอกเบี้ยจากสหกรณชั้น ๑ ในอัตราตํ่าสุด และเพิ่มขึ้นรอยละ ๐.๕ ตอชั้น ซึ่งไดจัดชั้นสหกรณไวทั้งหมด        
๔ ชั้น ตามความเสี่ยง โดยสหกรณชั้น ๑ มีความเสี่ยงตํ่าสุด เรียงลําดับไปจนถึงสหกรณชั้น ๔ ซึ่งจะมีความเสี่ยง
สูงสุด

 ๓. การดําเนินงาน
  ธ.ก.ส. เปนผูบรหิารจดัการเงนิของ Window โดยจะนาํเงนิทีไ่ดจากการขายหนวยลงทนุทัง้ประเภท 
๑ และ ๒ ไปลงทุนหรือใหสินเชื่อแกสหกรณที่เขารวมโครงการ ตามแผนการลงทุนที่คณะกรรมการบริหารกําหนด 
อยางไรก็ตาม เพื่อการลดความเสี่ยงในการดําเนินงาน ในระยะแรกจะใหสินเชื่อเฉพาะสหกรณชั้น ๑ เทานั้น และ 
ธ.ก.ส. จะติดตาม แนะนํา และตรวจสอบการดําเนินงานของสหกรณที่ขอกูเงินจาก Window อยางใกลชิด

 ๔. การจัดสรรผลตอบแทนใน Window ประกอบดวย
  (๑) คาใชจายดําเนินงานของ Window ประมาณปละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
  (๒) คาใชจายดําเนินงานของ ธ.ก.ส. ในการบริหารจัดการเงินของ Window ในอัตรารอยละ 
๐.๗๕ ของเงินใหสินเชื่อคงเหลือเปนรายวัน
  (๓) ผลตอบแทนแกผูถือหนวยลงทุนประเภท ๒ เทากับอัตราดอกเบี้ยฝากประจํา ๑ ป ของ
ธนาคารพาณิชย บวกเพิ่มอีกรอยละ ๑ หรือเทากับรอยละ ๒ ตอปในภาวะปจจุบัน
  (๔) เปนรายไดผลตอบแทนแก ธ.ก.ส. ผูถอืหนวยลงทนุประเภท ๑ และเงนิทนุสาํรองตามสดัสวน 
NPLs ดังนี้

ลําดับที่
เงื่อนไขจํานวน NPLs

(%) 

สัดสวนการจัดสรร 
ธ.ก.ส. : ผูถือหนวยลงทุนประเภท ๑ : 

ทุนสํารอง

๑ ๐.๐ - ๑.๐ ๒๐ : ๗๕ : ๕

๒ ๑.๑ - ๒.๐ ๑๕ : ๗๐ : ๑๕

๓ ๒.๑ – ๓.๐ ๑๐ : ๖๕ : ๒๕

๔ ๓.๑ ขึ้นไป ๕ : ๖๐ : ๓๕
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ผังการดําเนินงานการบริหาร Window

คณะกรรมการบริหาร
Window

ธนาคารสหกรณ
ใน ธ.ก.ส. (Window)

หนวยลงทุน
ประเภท 1

หนวยลงทุน
ประเภท 2

ลงทุน / ใหสินเชื่อ

รายได

คาใชจาย กําไร

คาใชจาย
ดําเนินงาน

ของ Window

จัดสรรเปน        
ผลตอบแทน       
ให ธ.ก.ส.

คาใชจาย
ดําเนินงาน
ของ ธ.ก.ส.

จัดสรรเปน
ผลตอบแทน
หนวยลงทุน
ประเภท 1

ดอกเบี้ยจาย
หนวยลงทุน
ประเภท 2

จัดสรรเปน
เงินทุนสํารอง
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ที่ กษ ๐๒๑๕/๖๒๕๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 ถนนราชดําเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

              ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๓๕

เรื่อง ขอความเห็นชอบเปนกรณีพิเศษใหสหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. ถือหุนในบริษัทรวมทุน

เรียน ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร

อางถึง หนังสือ ธ.ก.ส. ดวนมาก ที่ ๑๘๓๐/๔๘๘๓ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๓๕

 ตามหนังสือที่อางถึง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ขอใหนายทะเบียนสหกรณ
พิจารณาใหความเห็นชอบเปนหลักการให สกต. เขาไปซื้อหุนในบริษัทรวมทุนที่ ธ.ก.ส. และสกต. จัดตั้งขึ้นเปนกรณี
พเิศษ และเมือ่ขอบงัคบัใหมเสรจ็สมบรูณแลวจะไดแนะนาํให สกต. ขอแกไขวตัถปุระสงคเพิม่เตมิตอไปความละเอยีด
แจงแลว นั้น

 นายทะเบียนสหกรณพจิารณาแลวเห็นชอบในหลักการให สกต. ไปซือ้หุนในบรษิทัรวมทนุไดเน่ืองจาก   
บริษัทฯ ดังกลาวจะอํานวยประโยชนแก สกต. ไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม) บุญเลื่อน  บุญเรือง
 (นายบุญเลื่อน บุญเรือง)
 รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติราชการแทน
 นายทะเบียนสหกรณ

ที่ กษ ๐๒๑๕/๖๒๕๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 ถนนราชดําเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐
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ดวนที่สุด
ที่ กษ ๑๑๐๘/๓ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

             ๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ 

เรื่อง การสงเสริมธุรกิจประกันชีวิตในสหกรณ

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่สงมาดวย   รายชื่อผูบริหารของ บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด

 ตามที่บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด ไดกอตั้งขึ้นโดยขบวนการสหกรณ ภายใตการสนับสนุนจาก          
กรมสงเสริมสหกรณ ไดมีการจดทะเบียนบริษัทฯ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๗ และไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันชีวิต เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ โดยมีวัตถุประสงคดังนี้

 ๑.) เพื่อสงเสริมใหสหกรณรวมกันดําเนินธุรกิจประกันชีวิต เปนธุรกิจของสหกรณตามหลักการชวย
เหลือตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน

 ๒.) เพือ่สงเสรมิใหสหกรณไดรบัการคุมครองภยั และเสรมิสรางความมัน่คงในชวิีตแกสมาชกิสหกรณ
และบุคคลในครอบครัว โดยทําประกันชีวิต

 ๓.) เพือ่สงเสรมิใหมกีารประหยดัและเก็บออมทรพัยอยางสม่ําเสมอและตอเนือ่งมีหลกัประกันทีม่ัน่คง
ในการดํารงชีวิตในวัยชรา

 ปจจุบัน บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด มีสหกรณทุกประเภทถือหุนอยูจํานวน ๒,๒๕๔ สหกรณไมมี      
เอกชนอ่ืนๆ ถือหุนแตอยางใด นับเปนบริษัทของขบวนการสหกรณอยางแทจริง แตเน่ืองจากมีมติคณะรัฐมนตรี
กําหนดใหบริษัทประกันภัย ทุกแหงตองมีทุนจดทะเบียนอยางตํ่า ๕๐๐ ลานบาท เปนเหตุใหบริษัท สหประกันชีวิต 
จํากัด จําเปนตองเรงดําเนินการเพิ่มทุนอีกประมาณ ๒๙๐ ลานบาท เพื่อใหมีเงินกองทุนครบถวนตามกฎหมาย และ
มีอัตราสวนสินทรัพยลงทุนเพียงพอตอเงินสํารองประกันภัย

 เพื่อเปนการรักษาบริษัท สหประกันชีวิต จํากัด ไวเปนสมบัติของขบวนการสหกรณตามเจตนารมณ
ของการกอต้ัง สงเสริมใหมีธุรกิจประกันภัยในสหกรณ เพื่อประโยชนดานสวัสดิการและความมั่นคงแหงชีวิตของ
สมาชิกสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณพิจารณาแลว เห็นควรใหสหกรณจังหวัดชี้แจงทําความเขาใจกับสหกรณ และ
หากสหกรณเห็นประโยชนและคุณคาของธุรกิจประกันชีวิตของขบวนการสหกรณ อาจแนะนําสหกรณใหสนับสนุน
ธุรกิจ ของ บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด ไดดังนี้

 ๑. ซื้อหุนหรือเพิ่มหุนใน บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด ซึ่งเปนสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิด
ความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญแกกิจการของสหกรณตามมาตรา ๖๒(๖) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 
๒๕๔๒ โดยถือวานายทะเบียนสหกรณไดใหความเห็นชอบแลว

ที่ กษ ๑๑๐๘/๓ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐
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 ๒. ใชบริการประกันชีวิตกับบริษัท สหประกันชีวิต จํากัด ในการจัดสวัสดิการคุมครองประโยชนแก
สมาชิกสหกรณ ซึ่งมีการประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ รวมท้ังการประกันสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเสียหายของ
สหกรณและแบงเบาภาระของผูคํา้ประกนั หรอืทายาทของผูกู กรณผีูกูเงินจากสหกรณเสยีชวีติซึง่กรมสงเสรมิสหกรณ
ไดมีหนังสือ ที่ กษ ๑๑๑๐/๗๕๕๑ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ใหสหกรณจังหวัดแนะนําสหกรณในเรื่องนี้แลว

 ๓. เปนสํานักงานตัวแทนของบริษัท สหประกันชีวิต จํากัด ซึ่งสหกรณจะไดรับคาตอบแทนจากการ
ดําเนินงานในรูป “คาสงเสริมการขายของสหกรณ” และ “คาบําเหน็จตัวแทนประกันชีวิต” 

 ทั้งนี้ สหกรณสามารถติดตอผูบริหารของบริษัท สหประกันชีวิต จํากัด ซึ่งรับผิดชอบในเขตพื้นที่ได
รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย และบริษัท สหประกันชีวิต จํากัด จะจัดสงเจาหนาที่ประสานงานกับสหกรณจังหวัด
อีกโสดหนึ่ง

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหสหกรณจังหวัดดําเนินการตอไป

 ขอแสดงความนับถือ

 (นายบุญสง พานิชการ)
 ผูอํานวยการสํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ
 รักษาราชการแทน อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
 นายทะเบียนสหกรณ

สํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ
โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๕๒๗
โทรสาร. ๐ ๒๒๘๑ ๘๒๘๐
E-mail: cpd_cepo@cpd.go.th
www.cpd.go.th 
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บันทึกขอความ

สวนราชการ  กรมสงเสริมสหกรณ สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย โทร ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๙๕
  http://webhost.cpd.go.th/rlo Email: cpd_rlo@cpd.go.th

ที่     กษ ๑๑๑๕/๐๕๙                        วันที่      ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๓ 

เรื่อง การลงทุนในสลากออมสินพิเศษ ๕ ป

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณ พื้นที่ ๑

 ตามหนังสือสํานักงานสงเสริมสหกรณ พื้นที่ ๑ ที่ กษ ๑๑๐๖/๑๘๙๐ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
ขอหารอืกรณสีหกรณออมทรพัยสาํนกังานเลขานกุารกองทพับก จาํกดั จะนาํเงนิไปลงทนุในสลากออมสนิพิเศษ ๕ ป 
จะเขาขายการฝากหรือลงทุนตามความมาตรา ๖๒(๓) หรือมาตรา ๖๒(๗) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
นั้น
 นายทะเบียนสหกรณพิจารณาแลวเห็นวา
 ๑. กฎกระทรวง วาดวยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกตามความใน
พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ ขอ ๒ กําหนดวา
  “สลากออมสนิ” หมายความวา หนงัสอืตราสารทีธ่นาคารออมสนิออกใหแกผูฝากโดยมีขอสญัญา
วา ถาหนังสือตราสารนั้นมีเลขหมายถูกเลขสลากจายคืน ธนาคารออมสินจะจายเงินใหแกผูฝากเปนจํานวนเงินตาม
ที่กําหนดไว และเมื่อหนังสือตราสารนั้นครบกําหนดอายุธนาคารออมสินจะจายเงินตนคืนพรอมดอกเบี้ย (ถามี) ให
แกผูฝาก
  “ผูฝาก” หมายความวา บุคคลที่ฝากเงินกับธนาคารออมสินโดยวิธีการซื้อสลากออมสินพิเศษที่
ธนาคารออมสินนําออกจําหนายหรือโดยไดรับการโอนกรรมสิทธิ์ และไดยึดถือครอบครองสลากออมสินพิเศษที่ระบุ
ใหใชเงินแกผูมีชื่อสลากนั้นหรือแกผูถือสลากนั้น
 ๒. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมีคําวินิจฉัยขอกฎหมาย เรื่องเสร็จที่ ๗๕๓/๒๕๕๑ เรื่องการ
รับจํานําสลากออมสินพิเศษตามพระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พ.ศ. ๒๕๐๕ มีความเห็นวา สลากออมสินเปนตราสาร
ที่ใชแสดงสิทธิในเงินที่ผูฝากไดฝากไวกับธนาคารออมสิน และการฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษผูฝากเงินกับ
ธนาคารออมสินจะไดรับสลากออมสินพิเศษเปนเอกสารแสดงสิทธิในเงินฝากของตนที่มีอยูกับธนาคาร
 ๓. กรณีสหกรณจะนําเงินไปลงทุนในสลากออมสินพิเศษ จึงเขาลักษณะการฝากเงินกับธนาคาร
ออมสินตามนิยามในขอ ๒ แหงกฎกระทรวงฯ ที่อางถึง ประกอบความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
จึงเขาขายการนําเงินฝากในธนาคาร ตามความมาตรา ๖๒(๒) ซึ่งสามารถกระทําไดเลย

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจงใหสหกรณทราบตอไป

 (ลงนาม)  ฉกรรจ แสงรักษาวงศ

 (นายฉกรรจ แสงรักษาวงศ)
 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
 นายทะเบียนสหกรณ
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ที่ กษ ๑๑๑๕/๑๓๒๑๘ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

                ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓

เรื่อง การฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณในสลากออมทรัพยของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร

เรียน ผูวาราชการจังหวัดลําปาง

อางถึง หนังสือจังหวัดลําปาง ที่ ลป ๐๐๑๐/๑๗๗๑๘  ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓

สิ่งที่สงมาดวย สําเนาหนังสือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรที่ กธฝ/๙๐๐๖๘ 

 ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

 ตามหนงัสอืทีอ่างถงึ จงัหวดัลาํปางขอหารอืกรณสีหกรณการเกษตรเพ่ือการตลาดลกูคา ธ.ก.ส. ลาํปาง 

จาํกดั จะนาํเงินไปฝากหรอืลงทนุในสลากออมทรพัยทวสิีนของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 

จะเขาขายการนาํเงนิฝากในธนาคาร ตามมาตรา ๖๒(๒) แหงพระราชบญัญติัสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ เชนเดียวกบักรณี

สหกรณจะนําเงินไปฝากหรือลงทุนในสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสินหรือไม นั้น

 กรมสงเสริมสหกรณพิจารณาแลวเห็นวา

 ๑. ธ.ก.ส. ชีแ้จงวาการออกสลากออมทรพัย ถอืเปนการรบัฝากเงนิตามความขอบงัคบั ธ.ก.ส. ฉบบัที ่๕ 

วาดวยการรับฝากเงิน ขอ ๒(๓) ซึ่งกําหนดไว ธ.ก.ส. สามารถรับฝากเงินประเภทเงินฝากออมทรัพย ที่ตองจายคืน

เมื่อทวงถาม ซึ่งใชบัตรออมทรัพยหรือสลากออมทรัพยในการฝากและถอน โดยไมใชเช็คในการถอน ดังนั้น สลาก

ออมทรัพยจึงเปนหนังสือตราสารที่ ธ.ก.ส. ออกเปนหลักฐานแสดงสิทธิ์ในเงินที่ผูฝากไดฝากไวกับธนาคาร ซึ่งผูฝาก

จะไดรับผลตอบแทนเปนดอกเบี้ยเงินฝาก และมีสิทธิ์ไดรับเงินรางวัลตามที่ ธ.ก.ส. กําหนด

 ๒. กรณีสหกรณจะนําเงินไปฝากหรือลงทุนในสลากออมทรัพยของ ธ.ก.ส. จึงเขาขายการนําเงินฝาก

ในธนาคาร ตามความมาตรา ๖๒(๒) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งสามารถกระทําได

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม) วินัย กสิรักษ

 (นายวินัย กสิรักษ)

 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๙๕

โทรสาร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๕๒

E-mail: cpd_rlo@cpd.go.th

www.cpd.go.th 

ที่ กษ ๑๑๑๕/๑๓๒๑๘ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐
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ที่ กษ ๑๑๑๕/๗๕๗๐ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

            ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีสหกรณนําเงินไปลงทุนตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

 ดวยปรากฏวาในปจจบุนัสหกรณมคีวามตองการนําเงนิไปลงทนุอยางอืน่ตามทีก่ฎหมายวาดวยสหกรณ

กําหนดใหสามารถนําเงินไปลงทุนได แตพบวามีสหกรณหลายแหงนําเงินไปลงทุนโดยไมดําเนินการใหเปนไปตาม

ความในมาตรา ๖๒ (๖) และ (๗) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ และเมื่อดําเนินการไปแลวจึงจะแจงขอ

ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณหรือคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติในภายหลังอันเขาขายเปน  

การลงทุนที่ขัดตอกฎหมายวาดวยสหกรณ

 กรมสงเสริมสหกรณพิจารณาแลว เห็นสมควรกําหนดแนวทางปฏิบัติในการนําเงินของสหกรณไป

ลงทุนตามมาตรา ๖๒ (๖) และ (๗) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหชัดเจน เพื่อใหเจาหนาที่สงเสริม

สหกรณและสหกรณถือปฏิบัติใหถูกตอง ดังนี้ 

 ๑. มาตรา มาตรา ๖๒ (๖) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริม

ความเจริญแกกิจการของสหกรณโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ พิจารณาจาก

  ๑.๑ สถาบัน หมายถึง นิติบุคคลตามกฎหมายที่จัดตั้งไวกอนจะมีการขอความเห็นชอบ

  ๑.๒ ซื้อหุน หมายถึง การซื้อหุนของสถาบันที่มีทุนซึ่งแบงเปนหุน

  ๑.๓ ความสะดวก หมายถงึ ธรุกจิของสถาบนัดงักลาว ทาํใหกจิการของสหกรณเกดิความสะดวก

อยางไร ซึ่งสหกรณจะตองชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาใหชัดเจน

  ๑.๔ ความเจริญ หมายถึง ธุรกิจของสถาบันดังกลาว ทําใหกิจการของสหกรณมีความเจริญ

กาวหนาอยางไร ซึ่งสหกรณจะตองชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาใหชัดเจน

 เมื่อสหกรณจังหวัดท่ีไดรับมอบอํานาจในการใหความเห็นชอบตามมาตรา ๖๒ (๖) ไดรับคํารองขอ

พรอมเอกสารประกอบการพิจารณาจากสหกรณ แลวยังมีประเด็นสงสัยใดๆ สามารถแจงใหสหกรณชี้แจงหรือสง 

เอกสารเพิ่มเติมตามท่ีเห็นสมควรได และหากเห็นวาการลงทุนซื้อหุนดังกลาวไมเขาขายตาม มาตรา ๖๒ (๖)                

จะตองแจงใหสหกรณขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติตามมาตรา ๖๒ (๗)

 ๒. มาตรา ๖๒ (๗) ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.) 

กําหนด พิจารณาจาก

  ๒.๑ กรณีการลงทุนตามมาตรา ๖๒ (๗) ซึ่งเขาขายเปนการลงทุนที่ คพช. ใหความเห็นชอบใน

หลักการใหทุกสหกรณสามารถลงทุนได หรือเปนไปตามประกาศ คพช. ที่ใหลงทุนไดตามเงื่อนไขที่กําหนดใหเปน

ที่ กษ ๑๑๑๕/๗๕๗๐ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐
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อํานาจของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณที่จะสามารถพิจารณาลงทุนไดตามที่เห็นสมควร โดยไมตองขอ            

ความเห็นชอบจาก คพช.อีก

 ๒.๒  กรณีการลงทุนที่ไมเปนไปตามมาตรา ๖๒ (๑) - (๖) และไมเขาขายตามความเห็นชอบหรือ

ประกาศ คพช. ที่ใหอํานาจกระทําได สหกรณจะตองดําเนินการขอความเห็นชอบจาก คพช. กอนจะนําเงินไปลงทุน 

และจะตองปฏิบัติตามประกาศ คพช. ซึ่งกําหนดวาการนําเงินไปฝากหรือลงทุนที่จะขอความเห็นชอบจาก คพช.       

รวมกันตองไมเกินทุนสํารองของสหกรณและตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมใหญของสหกรณกอน

 ๓. การลงทุนตามมาตรา ๖๒ (๖) และ (๗) ที่จะตองใหนายทะเบียนสหกรณหรือ คพช. เห็นชอบ      

เสียกอนนั้น ใหแนะนําสหกรณมิใหนําเงินไปลงทุนกอนแลวจึงมาขอความเห็นชอบในภายหลัง เนื่องจากไมสามารถ

ใหความเห็นชอบลงทุนยอนหลังได ดังนั้น หากตรวจพบใหสหกรณจังหวัดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณสั่งการ

ใหสหกรณแกไขขอบกพรองดังกลาว และถาเห็นคณะกรรมการดาํเนนิการจงใจฝาฝนกฎหมายและขอบงัคบัสหกรณ

โดยชัดแจง ใหพิจารณาใชอํานาจตามมาตรา ๒๒ (๓) และ (๔) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามที่เห็น

สมควร และหากการดาํเนนิการดงักลาวเปนเหตทุาํใหสหกรณเสยีหาย ถาสหกรณไมรองทกุขหรอืฟองคด ีใหพิจารณา

ดําเนินการตามมาตรา ๒๑  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหสหกรณจังหวัดดําเนินการตอไป

 ขอแสดงความนับถือ

 (นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ)

 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๙๕

โทรสาร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๔๒

E-mail: cpd_rlo@cpd.go.th

www.cpd.go.th
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ดวนที่สุด
ที่ กษ ๑๑๑๕/๑๐๑๙๔  กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

             ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง การลงทุนตามโครงการศูนยธุรกิจบริการชุมชนสหกรณรวมกับบริษัทเอกชน

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

 ดวยกรมสงเสริมสหกรณไดรับทราบวามีบริษัทเอกชนไดมีหนังสือเชิญชวนใหสหกรณเขารวมลงทุน 

“โครงการศนูยธรุกจิบรกิารชมุชนสหกรณ” กาํหนดใหสหกรณทีป่ระสงคจะเขารวมโครงการจะตองจดัหาพ้ืนทีร่องรบั

การกอสรางโรงภาพยนตรและบรหิารจดัการพืน้ทีโ่ดยรอบทัง้หมด ซึง่ทางบรษิทัฯ จะเปนผูลงทุนกอสรางโรงภาพยนตร 

และมีผลตอบแทนใหแกสหกรณเปนพื้นที่รานคาในอาคาร สวนแบงรายไดจากการขายตั๋วภาพยนตร และสนับสนุน

คาจางบุคลากร ท้ังนี้ บริษัทฯ จะเปนผูบริหารจัดการรายไดโครงการทั้งหมด โดยกําหนดใหสหกรณจะตองจัดทํา         

ขอตกลงเขารวมโครงการ ๑๕ ป 

 กรมสงเสรมิสหกรณพจิารณาจากลกัษณะของโครงการเชญิชวนสหกรณแลวเหน็วา การดําเนินธรุกจิ

ดังกลาวไมเขาลักษณะการทําธุรกิจรวมกับสมาชิกตามวัตถุประสงคในการจัดตั้งสหกรณและไมเปนกิจการรวมกัน

ตามประเภทของสหกรณตามมาตรา ๓๓(๑) แหงพระราชบญัญัตสิหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกบัเปนการรวมลงทนุ

กบับรษิทัหรอืผูประกอบการเอกชนโดยทัว่ไปซึง่ไมสามารถดาํเนนิธรุกจิดงักลาวไดตามมาตรา ๔๖ จงึเหน็ควรแจงให

สหกรณจังหวัดแนะนําใหสหกรณทราบและถือปฏิบัติ

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหสหกรณจังหวัดดําเนินการตอไป

 ขอแสดงความนับถือ

 (นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ)

 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๙๕

โทรสาร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๔๒

E-mail: cpd_rlo@cpd.go.th

www.cpd.go.th

ที่ กษ ๑๑๑๕/๑๐๑๙๔  กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐
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การแยกสหกรณ

 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒

 มาตรา ๙๖ การแยกสหกรณจะกระทํามิได แตถามีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองทองที่หรือแบง

หนวยงาน หรือสถานประกอบการ จะแยกสหกรณก็ไดหากมีความจําเปนหรือมีเหตุใหไมสะดวกแกการดําเนินงาน

 การแยกสหกรณตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดโดยสมาชิกของสหกรณนั้นจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหา

ของจํานวนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวาหารอยคนลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอแยกสหกรณตอคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณ

 ใหคณะกรรมการดาํเนนิการสหกรณเรยีกประชมุใหญภายในสามสบิวนันบัแตวนัทีไ่ดรบัคาํรองขอตาม

วรรคสอง เพือ่พจิารณาเรือ่งการแยกสหกรณ ถาทีป่ระชมุใหญไดมีมติเหน็ชอบใหแยกสหกรณ ใหพิจารณาแบงแยก

ทรัพยสิน ทุน ทุนสํารอง หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดชอบของสหกรณตามวิธีการที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด

 การวินจิฉยัชีข้าดในเรือ่งตางๆ ของทีป่ระชมุใหญตามวรรคสาม ใหถอืเสยีงไมนอยกวาสองในสามของ

จํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกที่มาประชุม

 ถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม                    

ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจเรียกประชุมใหญภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควร

 นายทะเบียนสหกรณ

  - ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง กําหนดวิธีการพิจารณาแบงแยกทรัพยสิน ทุน ทุนสํารอง 

หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดชอบของสหกรณ ประกาศ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
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ประกาศนายทะเบียนสหกรณ

เรื่อง กําหนดวิธีการพิจารณาแบงแยกทรัพยสิน ทุน ทุนสํารอง

หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดชอบของสหกรณ

 ตามที่พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหสหกรณสามารถแยกสหกรณได หากมีความ

จําเปนหรือมีเหตุใหไมสะดวกแกการดําเนินงาน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองทองที่ หรือแบง          

หนวยงาน หรือสถานประกอบการ

 ดังนั้น เพื่อใหสหกรณที่ขอแยกมีการแบงผลประโยชน และความรับผิดที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม 

จึงอาศัยตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสาม แหงพระราชบญัญตัสิหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ และคาํสัง่นายทะเบยีนสหกรณ 

ที่ ๖๘๘/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ขอ ๒.๒(๑๒) กําหนดวิธีการพิจารณาแบงแยกทรัพยสิน ทุน ทุนสํารอง 

หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดของสหกรณไวดังตอไปนี้

 ๑. เมือ่มกีารแยกสหกรณ ใหสหกรณจดัทาํงบดลุ ถงึวนักอนวนัทีน่ายทะเบยีนสหกรณรบัจดทะเบียน

สหกรณใหมที่เกิดจากการแยก เพื่อใหผูสอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็น และใชงบดุลนี้เปนฐานในการแบง

แยกทรัพยสิน ทุน ทุนสํารอง หนี้สิน สิทธิ และความรับผิด

  กอนการจดัทาํงบดลุตามวรรคแรกสหกรณอาจตรีาคาทีด่นิ อาคาร และอปุกรณใหม ตามระเบยีบ

นายทะเบียนสหกรณวาดวยการบัญชีของสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๑๓.๓

 ๒. ทรัพยสิน หนี้สิน และทุนเรือนหุน ที่เปนสิทธิและความรับผิดชอบเฉพาะตัวของสมาชิก ไดแก 

จํานวนเงินที่เปนหนี้สินของสมาชิกตอสหกรณ รวมถึงดอกเบี้ยคางชําระ คาปรับคางชําระในหนี้ทุกประเภท จํานวน

เงินรบัฝากคงเหลอืของสมาชกิตอสหกรณ รวมถงึดอกเบีย้คางจายในเงนิฝากทกุประเภท จาํนวนเงนิคาหุนทีช่าํระแลว

ของสมาชิกตอสหกรณ รวมถึงเงินปนผลตามหุนคางจาย ตลอดทั้งทรัพยสิน หนี้สินอื่นใดอันเกี่ยวของโดยตรงกับตัว

สมาชิกใหจัดสรรไปตามตัวของสมาชิกที่ขอแยกไปแตละสหกรณ

 ๓. ทรพัยสนิ หนีส้นิ และทนุซึง่เปนของสหกรณโดยรวม ใหแบงใหทกุสหกรณทีแ่ยกตามสดัสวนของ

จํานวนหุนที่แยกไปแตละสหกรณ

 ๔. ทรพัยสนิ หนีส้นิ และทุนบางรายการอาจพจิารณายกใหสหกรณใดสหกรณหนึง่ไดเพือ่ใหการแบง

ตามขอ ๓ สามารถดําเนินการไดและมีขอยุติ

 ๕. สหกรณใดไดรับทรัพยสิน หนี้สิน และทุนรายการใดไป และรายการนั้นมีภาระติดพันทั้งในสิทธิ 

และความรับผิดชอบใด ใหสหกรณนั้นรับภาระติดพันนั้นไปดวย
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 ๖. เมื่อแบงแยกทรัพยสิน หนี้สิน และทุน ตามขอกําหนด ดังกลาวขางตนแลวใหตั้งเปนงบดุลของ

แตละสหกรณ ซึ่งจะตองเกิดกรณีงบดุลไมสมดุล ยอดที่ตางกันจะปรับปรุงไดโดยการต้ังอีกสหกรณหน่ึงเปนลูกหนี้ 

หรือเจาหนี้แลวแตกรณี

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๓

 (นายบุญมี  จันทรวงศ)

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

 รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติการแทน

 นายทะเบียนสหกรณ

 




