
แนวทางการตรวจการสหกรณ์
ทีเกียวข้องกับข้อบงัคับและระเบียบของสหกรณ์ฯ

รุงโรจน  สรวุฒิพิบูลย

ผูเช่ียวชาญดานการบริหารการเงินสหกรณ

กรมสงเสริมสหกรณ



การดําเนินงานของสหกรณ์

การจัดหาทุนเพือดาํเนินงานตามวตัถุประสงค์

การดาํเนินธุรกจิตามอํานาจกระทําการ

การประชุมคณะกรรมการฯ การประชุมใหญ่ และการออกเสียง

การจัดสรรกาํไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์

เกณฑ์กํากับดูแลกจิการทางการเงินของสหกรณ์ภาคการเงิน

การฝากและการลงทุนเงินของสหกรณ์



ทุนดําเนินงานของสหกรณ์

(1) ออกหุ้น

(2) รับฝากเงนิ

(3) กู้ ยืมเงนิและรับเงนิจากการออกตวัสัญญาใช้เงนิและ

ตราสารการเงนิอย่างอืน

(4) สะสมทุนสํารองและทุนอืน ๆ

(5) รับเงนิอุดหนุนหรือทรัพย์สินทมีีผู้ยกให้

ทมีาของทุนดาํเนินงาน



หุ้นของสหกรณ์

สมาชิกรายหนึงถือหุ้นได้ไม่เกิน 1 ใน 5 (ม.33 (3))

การขายหุ้นให้แก่สมาชิกและสหกรณ์อืน   

การถือหุ้นรายเดือน / การถือหุ้นตามส่วนเงินกู้

การโอนหรือถอนหุ้นบางส่วน  

การจ่ายคืนค่าหุ้นกรณีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ

การจ่ายคืนค่าหุ้นกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสม   

การออกหุ้น



การรับฝากเงิน

มาตรา 46 (5) แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542

รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจํา

รับฝากได้จาก   1) สมาชิก 2) สหกรณ์อืน

3) สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ฯ ทีเข้าเงือนไข

4) นิติบุคคลทเีข้าเงือนไข

ระเบียบของสหกรณ์ทไีด้รับความเห็นชอบจาก

นายทะเบยีนสหกรณ์                       



การรับฝากเงิน

 ความแตกต่างของเงนิฝากออมทรัพย์และประจํา 
 การเปิดบญัชี

 อตัราดอกเบยีเงินรับฝาก  
 เงือนไขการฝากการถอน

 การปิดบญัชี

หลักเกณฑ์และเงือนไขต่าง ๆ



การให้เงินกู้

การออกตวัสัญญาใช้เงิน 

มาตรา 46 (6) แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542

ให้เงนิกู้แก่สหกรณ์อืน ได้ตามระเบยีบของสหกรณ์

ทไีด้รับความเห็นชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์ 

มาตรา 46 (8) แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542

ให้เงนิกู้แก่สมาชิก ได้ตามระเบยีบของสหกรณ์



การให้เงินกู้

1) หลกัเกณฑ์การให้เงินกู้  2) ประเภทและจํากดัแห่งเงนิกู้  

3) หลกัประกันสําหรับเงินกู้  4) ลาํดับแห่งการให้เงินกู้  

5) การกาํหนดอัตราดอกเบียเงินกู้     

6) การส่งชําระหนีเงินกู้  

7) การควบคุมหลกัประกนั  การเรียกคืนเงนิกู้และอืน ๆ  

ให้เป็นไปตามทกีาํหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

ข้อบังคับกาํหนดเกยีวกบัการให้เงินกู้ ดังนี



การให้เงินกู้

     1) บังคับเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ 
     2) ทําประกนัชีวติหรือประกนัวนิาศภยั 
     3) กองทุนสวสัดกิารหรือกองทุนช่วยเหลือผู้คําประกนั

     4) หักเงนิกู้บางส่วนเข้ากองทุนฯ  

ประเด็นปัญหาเกยีวกบัหลกัประกนัเงนิกู้



คณะกรรมการดาํเนินการ ตาม ม. 43 (9) และ ม. 50

 การกาํหนดจํานวนคณะกรรมการ 
 การกาํหนดระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการฯ 
 การจัดทาํทะเบียนคุมวาระกรรมการดาํเนินการ 
 การนับระยะเวลาการผิดนัดชําระหนี 
 การนับวาระต่อเนือง 
 การแต่งตงัคณะกรรมการอืน

 ประธานในทปีระชุม

 การมอบหมายงานในตําแหน่งผู้จัดการ 



คณะกรรมการดําเนินการ

การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ

การแจ้งกําหนดการประชุม

องค์ประชุม

ประธานในทปีระชุม

การออกเสียงและวินิจฉัยปัญหา



กรณปัีญหาการประชุมคณะกรรมการฯ

สหกรณ์มคีณะกรรมการดําเนินการจาํนวน 15 คน

ระหว่างปีมกีรรมการดาํเนินการขอลาออก จาํนวน 2 คน

กรรมการดาํเนินการมาประชุมประจําเดือน จํานวน 7 คน 

 กรรมการฯ ครบเป็นองค์ประชุมหรือไม่

กรรมการดาํเนินการมาประชุมประจําเดือน จํานวน 8 คน

 ระหว่างประชุม ประธานกรรมการขออนุญาตออกไป

ประชุมท ีสสจ. และทปีระชุม คกก. ได้ประชุมพจิารณา

วาระทเีหลือต่อไป



กรณปัีญหาองค์ประชุมและการลงมติ

คณะกรรมการดําเนินการ มีจํานวน 15 คน ต่อมาลาออก 1 คน 

วันท ี26 เม.ย. 64  จัดประชุม คกก. มีกรรมการฯ มาประชุม 8 คน 

 วาระพจิารณา 

- เรืองท ี1 ทปีระชุมลงมติเห็นด้วย 4 คน ไม่เห็นด้วย 4 คน 

   จะดาํเนินการต่ออย่างไร

- เรืองท ี2 ทปีระชุมลงมติเห็นด้วย 3 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง

                งดออกเสียง 4 เสียง จะถือว่าทีประชุมมมีติอย่างไร

 หากประธานกรรมการมธุีระด่วน จึงมอบหมายให้เลขานุการทํา

หน้าทเีป็นประธานในทปีระชุมแทน ทําได้หรือไม่



การประชุมใหญ่

การประชุมใหญ่สามญัครังแรก (ม. 40) 

การประชุมใหญ่สามญัประจําปี  (ม. 54)

การประชุมใหญ่วิสามัญ  (ม. 55)

การประชุมใหญ่เรียกครังทสีอง (ม. 58)

รูปแบบการประชุมใหญ่



การประชุมใหญ่

การแจ้งกําหนดการประชุมใหญ่

องค์ประชุมในการประชุมใหญ่

การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก

อํานาจหน้าทขีองทีประชุมใหญ่

การออกเสียงและวินิจฉัยปัญหา



กรณปัีญหาการประชุมใหญ่

 สหกรณ์มสีมาชิก 1,000 คน

 สมาชิกมาลงชือเข้าร่วมประชุมใหญ่ 600 คน

 ระหว่างการประชุม สมาชิกเข้าๆออกๆ จนเหลือเพยีง 300 คน

 ทปีระชุมกาํลังขอมติเพือพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจําปี

 สมาชิกยงัครบเป็นองค์ประชุมหรือไม่

 ถ้าครบเป็นองค์ประชุม การนับมติจะนับอย่างไร



การฝากหรือลงทุน

มาตรา 62  เงินของสหกรณ์นัน สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี

(1) ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อืน

(2) ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบันการเงินทมีีวัตถุประสงค์เพือให้

ความช่วยเหลือทางการเงนิแก่สหกรณ์ 
- สถาบันการเงินตาม พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 
- วตัถุประสงค์เพือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

(3) ซือหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกจิ 
- หลกัทรัพย์ตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535

(4) ซือหุ้นของธนาคารทีมีวัตถุประสงค์เพือให้ความช่วยเหลือทาง

การเงินแก่สหกรณ์ 
(5) ซือหุ้นของชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อืน 



การฝากหรือลงทุน

(6) ซือหุ้นของสถาบนัทปีระกอบธุรกิจอนัทําให้เกดิความสะดวก

หรือส่งเสริมความเจริญแก่กจิการของสหกรณ์ โดยได้รับความเห็นชอบจาก

นายทะเบียนสหกรณ์ 
- สถาบัน หมายถึง นิติบุคคลตามกฎหมายทจีัดตังไว้ก่อน

- ซือหุ้น หมายถึง การซือหุ้นของสถาบันทมีทีุนซึงแบ่งเป็นหุ้น

- ความสะดวก หมายถึง ธุรกิจของสถาบันดงักล่าว ทาํให้กจิการ

ของสหกรณ์เกิดความสะดวกอย่างไร

- ความเจริญ หมายถึง ธุรกิจของสถาบันดงักล่าว ทาํให้กจิการ

ของสหกรณ์มคีวามเจริญ ก้าวหน้าอย่างไร

- ห้ามลงทุนก่อนได้รับความเห็นชอบ (ไม่เห็นชอบย้อนหลัง)



การฝากหรือลงทุน

(7) ฝากหรือลงทุนอย่างอืนตามท ีคพช. กําหนด 
- การออกตัวสัญญาใช้เงินระหว่างสหกรณ์ด้วยกนั

- การร่วมทุนเพือดาํเนินธุรกจิกับเอกชน



กรมส่งเสริมสหกรณ์

การฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์ประกาศ คพช. เรือง ข้อกาํหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอืนของสหกรณ์

พ.ศ.2558 พ.ศ.2563

ข้อ 3

(1) บัตรเงินฝากทธีนาคารเป็นผู้ออก

(2) ตวัแลกเงิน/ตวัสัญญาใช้เงิน ทธีนาคารรับรอง สลกัหลงั     

      หรือรับอาวลั

(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนีท ีธ.(มิใช่รัฐวสิาหกจิ)ออก

(4) บัตรเงินฝาก/ใบรับฝากเงิน บ.เงินทุน/เครดิตฟองซิเอร์

(5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี ระดับ A- ขนึไป

(6) หุ้นกู้มหีลกัประกนั/หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ระดับ A- ขนึไป

       (ไม่รวมหุ้นกู้อนุพนัธ์แฝง / หุ้นกู้ไม่กาํหนดอายุไถ่ถอน)

(7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทรัีฐวสิาหกจิ

      จัดตังขนึ

ข้อ 3

(1) คงเดิม

(2) คงเดิม

(3) คงเดิม

(4) คงเดิม

(5) คงเดิม

(6) คงเดิม แต่ไม่รวมหุ้นกู้อนุพนัธ์แฝง / หุ้นกู้

      ไม่กาํหนดอายุไถ่ถอน

(7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทรัีฐวสิาหกจิ

      จัดตังขนึ

(8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ทมีวีตัถุประสงค์ 

       ในการลงทุนตาม ม. 62

ข้อ 4 การนําเงินฝากตามข้อ 3 (7) ต้องไม่เกนิทุนสํารองและ 

         ต้องผ่านการอนุมตัิจากทปีระชุมใหญ่ก่อน

ข้อ 4 คงเดิม



การจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี

มาตรา 60  การจัดสรรสุทธิประจําปีของสหกรณ์

1. ต้องจัดสรรเป็น

1.1 ทุนสํารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

1.2 ค่าบาํรุงสันนิบาตฯ ตามอัตราทกีําหนดในกฎกระทรวง

       แต่ไม่เกินร้อยละ 1 (ไม่เกนิสามหมืนบาท)

2. ทเีหลือ ทีประชุมใหญ่อาจจัดสรรภายใต้ข้อบงัคบั ดงันี

2.1 เงนิปันผล ไม่เกนิอตัราทกีําหนดในกฎกระทรวง

2.2 เงนิเฉลยีคืน ตามส่วนธุรกิจทสีมาชิกทาํไว้กับสหกรณ์



การจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี

2.3 เงนิโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าท ีไม่เกินร้อยละ 10

      - อํานาจการจ่ายโบนัสเป็นรายบุคคล

2.4 ทุนสะสม เพือดําเนินการอย่างใดอย่างหนึงของสหกรณ์

ตามทกีาํหนดในข้อบังคับ 

      - การจัดสรรเป็นทุนสะสมอืนทไีม่ได้กําหนดใน

ข้อบงัคบั

      - การกําหนดระเบียบเพือใช้จ่ายทุนสะสม

      - การจ่ายทุนสะสมเพือรักษาระดับอัตราเงนิปันผล



Q & AQ & A


