
องค์ความรู้เร่ือง มาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

สหกรณ์ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนโยบายใช้การจัดมาตรฐานสหกรณ์เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาสหกรณ์

ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีการจัดมาตรฐานสหกรณ์ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาโดยล าดับ และ
ด าเนินการปรับปรุงการจัดมาตรฐานสหกรณ์มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาแนวทางพัฒนาสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และเพ่ือให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
สามารถก าหนดแนวทางการด าเนินงานหรือแนวทางการพัฒนาให้ผ่านมาตรฐานได้ 

ซ่ึงที่มาของการจัดมาตรฐานสหกรณ์ มีดังนี ้
1.1 วัดประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 
 1.2 วัดผลการด าเนินงานของสหกรณ์ 
 1.3 เป็นตัวชี้วัดตามค ารับรองของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
๒. วัตถุประสงค์ของการจัดมาตรฐานสหกรณ์ 
 2.1 วัดความเป็นสถาบันของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 2.2 ประเมินศักยภาพในการด าเนินงานของสหกรณ์เบื้องต้น 
 2.3 แบ่งระดับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อส่งเสริมและพัฒนา 
๓. ความส าคัญของมาตรฐานสหกรณ์ 
 3.1 ใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการบริหารจัดการ 
 3.2 เป็นตัวชี้วัดมาตรฐานค ารับรองของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดมาตรฐานสหกรณ์ 
 4.1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้ทราบถึงสถานะและผลการด าเนินงาน 
 4.2 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาองค์กร 
 4.3 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับสิทธิบางประการ 
หลักเกณฑ์การจัดมาตรฐานสหกรณ์ 
วิวัฒนาการของการจัดมาตรฐานสหกรณ์ อธิบายและเปรียบเทียบโดยสังเขป ดังนี้ 
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  ๑) ผลการด าเนินงาน ๓ ปีบัญชี
ย้อนหลัง สหกรณ์มีก าไรต่อเนื่อง 
เ ว้ นแต่ ปี ใ ดมี อุ ทกภั ยห รื อภั ย
ธรรมชาติจนเกิดความเสียหายต่อ
สมาชิกและสหกรณ์โดยรวมให้ตัด
ปีนั้นออกไป 

๑) ผลการด าเนินงาน ๓ ปีบัญชี
ย้อนหลัง สหกรณ์มีก าไรต่อเนื่อง 
เ ว้ น แต่ ปี ใ ดมี อุ ทกภั ยห รื อภั ย
ธรรมชาติจนเกิดความเสียหายต่อ
สมาชิกและสหกรณ์โดยรวมให้ตัด
ปีนั้นออกไป 

๑) ผลการด าเนินงานในรอบสองปี
บัญชีย้อนหลัง สหกรณ์มีผลการ
ด าเนินงานไม่ขาดทุน เว้นแต่ปีใดมี
อุทกภัยหรือภัยธรรมชาติจนเกิด
ความ เสี ยหายต่ อสมาชิ กและ
สหกรณ์โดยรวมให้ตัดปีนั้นออกไป 
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๒) ในรอบ ๓ ปีบัญชีย้อนหลัง ไม่มี
การกระท าอัน ถือได้ว่าทุจริตต่อ
สหกรณ ์

๒) ในรอบ ๓ ปีบัญชีย้อนหลัง ไม่มี
การกระท า  อันถือได้ว่าทุจริตต่อ
สหกรณ ์

๒) ผลการด าเนินงานในรอบสองปี
บัญชีย้อนหลัง ไม่มีการกระท าอัน
ถือได้ว่าทุจริตต่อสหกรณ์ 

๓) ในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์
จัดท างบการเงินแล้วเสร็จ และ
สามารถส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ตาม
เวลาที่กฎหมายก าหนด 

๓) ในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์
จัดท างบการเงินแล้วเสร็จ และ
สามารถส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ตาม
เวลาที่กฎหมายก าหนด 

๓) ผลการด าเนินงานในรอบปี
บัญชีสุดท้าย สหกรณ์จัดท างบ
การเงินแล้วเสร็จ และส่งให้ผู้สอบ
บัญชีตรวจสอบแล้วน าเสนอเพ่ือ
อนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับแต่วัน
สิ้นปีทางบัญชี 

๔) ในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์
ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๕๐ ของสมาชิกทั้งหมด ร่วมท า
กิจกรรมหรือท าธุรกิจกับสหกรณ์ 
โดยค านวณจากจ านวนสมาชิกที่มี
สิทธิที่จะได้รับเงินเฉลี่ยคืน 

๔) ในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์
ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๕๐ ของสมาชิกทั้งหมด ร่วมท า
กิจกรรมหรือท าธุรกิจกับสหกรณ์ 
โดยค านวณจากจ านวนสมาชิกที่มี
สิทธิที่จะได้รับเงินเฉลี่ยคืน 

๔) ผลการด าเนินงานในรอบปี
บัญชีสุดท้าย สหกรณ์ต้องมีสมาชิก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของสมาชิก
ทั้งหมด ร่วมท าธุรกิจกับสหกรณ์ 

๕) สหกรณ์ต้องมีจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดไม่น้อยกว่าหนึ่ งร้อยคน 
เว้นแต่สหกรณ์ที่โดยสภาพหรือ
กิจกรรมที่ด า เนินการไม่อาจมี
สมาชิกถึงหนึ่งร้อยคน ให้มีสมาชิก
ไม่น้อยกว่า ห้าสิบคน โดยไม่นับ
รวมสมาชิกสมทบ 

๕) สหกรณ์ต้องมีจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดไม่น้อยกว่าหนึ่ งร้อยคน 
เว้นแต่สหกรณ์ที่ โดยสภาพหรือ
กิจกรรมที่ด า เนินการไม่อาจมี
สมาชิกถึงหนึ่งร้อยคน ให้มีสมาชิก
ไม่น้อยกว่า ห้าสิบคน โดยไม่นับ
รวมสมาชิกสมทบ 

ข้อนี้ตัดออก 

๖) ต้องจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ปฏิ บั ติ ง านประจ า รั บผิ ดชอบ
ด าเนินการและธุรกิจของสหกรณ์ 
หากไม่มีการจัดจ้างต้องมีบุคคลอ่ืน 
เช่น กรรมการ สมาชิกที่ ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจ า 

๖) ต้องจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ปฏิ บั ติ ง านประจ า รั บผิ ดชอบ
ด าเนินการและธุรกิจของสหกรณ์ 
หากไม่มีการจัดจ้างต้องมีบุคคลอ่ืน 
เช่น กรรมการ สมาชิกที่ ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจ า 

๕) ต้องจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ปฏิ บั ติ ง านประจ า รั บผิ ดชอบ
ด าเนินการและธุรกิจของสหกรณ์ 
หากไม่มีการจัดจ้างต้องมีกรรมการ
ด าเนินการ หรือสมาชิกที่ ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจ า 

๗) ในรอบปีบัญชีย้อนหลัง ๓ ปี 
สหกรณ์ต้องมีการจัดสรรก าไรสุทธิ
เป็นทุน เพ่ือสวัสดิการสมาชิกหรือ
ทุนสาธารณประโยชน์อย่างน้อย 
หนึ่งครั้ง 

๗) ในรอบปีบัญชีย้อนหลัง ๓ ปี 
สหกรณ์ต้องมีการจัดสรรก าไรสุทธิ
เป็นทุน เพ่ือสวัสดิการสมาชิกหรือ
ทุนสาธารณประโยชน์อย่างน้อย 
หนึ่งครั้ง 

๖) ผลการด าเนินงานในรอบสองปี
บัญชีย้อนหลัง สหกรณ์ต้องมีการ
จัดสรรก าไรสุทธิและจ่ายเงินทุน
สวัสดิการหรือทุนสาธารณประโยชน์
อย่างน้อยหนึ่งครั้ง 
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๘) ในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์
ต้องไม่กระท าการอันเป็นการจงใจ 
ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งของ
นายทะเบียนสหกรณ ์

๘) ในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์
ต้องไม่กระท าการอันเป็นการจงใจ 
ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งของ
นายทะเบียนสหกรณ์ 

๗) ผลการด าเนินงานในรอบ  
สองปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์ต้องไม่
กระท าการ อัน เป็ นการฝ่ าฝื น
กฎหมาย ระเบียบ หรือค าสั่งของ
นายทะเบียนสหกรณ์ 

 
ซึ่งในปี 2553 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ปรับปรุงตัวชี้วัดระดับมาตรฐานขึ้นใหม่ ตามประกาศกรม

ส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องก าหนดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ฉบับลงวันที่ 23 มิถุนายน 2553 ได้มีการก าหนดระดับ
มาตรฐานสหกรณ์ออกเป็นสี่ระดับ ได้แก่ ระดับมาตรฐานดีเลิศ, ระดับมาตรฐานดีมาก, ระดับมาตรฐานดี และ
ไม่ผ่านมาตรฐาน ในส่วนของตัวชี้วัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ยังคงไว้เช่นเดิมพร้อมทั้งได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
จัดระดับมาตรฐานจากเดิมให้ใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของสหกรณ์ จ านวน 7 ข้อ สหกรณ์ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด
ทั้ง 7 ข้อ ถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ แต่ถ้าสหกรณ์ตกข้อเกณฑ์ชี้วัดใดข้อหนึ่ง ถือว่าสหกรณ์ไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน เปลี่ยนการจัดระดับมาตรฐานโดยใช้หลักเกณฑ์ตัวชี้วัด จ านวน 7 ข้อ เหมือนเดิมแต่ได้เพ่ิมเติม
เกี่ยวกับวิธีการประเมินการจัดมาตรฐานสหกรณ์ โดยแบ่งวิธีการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ วัดผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ และวัดกระบวนการบริหารจัดการภายในสหกรณ์ มีหลักเกณฑ์ประเมินรวมทั้งสิ้น 
137 ข้อ ซึ่งในแต่ละข้อมีคะแนะการประเมินที่ต่างกัน ซึ่งมาตรฐานของสหกรณ์มีจ านวน ๗ ข้อ ดังนี้ 

ข้อที่ ๑ ผลการด าเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์มีผลการด าเนินงานไม่ขาดทุน  
เว้นแต่ปีใดมีอุทกภัยหรือภัยธรรมชาติจนเกิดความเสียหายต่อสมาชิกหรือสหกรณ์โดยรวมให้ตัดปีนั้นออก 

ข้อที่ ๒ ผลการด าเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลังไม่มีการกระท าอันถือว่าทุจริตต่อสหกรณ์ 
ข้อที่ ๓ ผลงานการด าเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์จัดท างบการเงินแล้วเสร็จและส่งให้

ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วน าเสนอเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับแต่วัน
สิ้นปีบัญชี 

ข้อที่ ๔ ผลการด าเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
ของสมาชิกท้ังหมดร่วมท าธุรกิจกับสหกรณ์ 

ข้อที่ ๕ ต้องจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ปฏิบัติงานประจ ารับผิดชอบด าเนินการและธุรกิจของ
สหกรณ์ หากไม่มีการจัดจ้างต้องมีบุคคลอ่ืน เช่น กรรมการ สมาชิกท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจ า 

ข้อที่ ๖ ผลการด าเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์ต้องมีการจัดสรรก าไรสุทธิและ
จ่ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิก หรือทุนสาธารณประโยชน์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง 

ข้อที่ ๗ ผลการด าเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์ต้องไม่กระท าการอันใดเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เพ่ิมเติมการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ยังคงใช้ผลการด าเนินงานของ  สหกรณ์ 
จ านวน 7 ข้อ เช่นเดิมแต่มีข้อแตกต่างจากที่ผ่านมาคือ แต่ละข้อจะต้องประกอบด้วยผลการด าเนินงาน  ของ
สหกรณ์ และกระบวนการบริหารจัดการภายในสหกรณ์ รวมทั้งสิ้น 137 ข้อ ซึ่งต้องประเมินผลการจัดระดับ
มาตรฐานสหกรณ์ผ่านระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์เท่านั้น 

 



แบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์ตามระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 

เกณฑ์ข้อที่ 1 ผลการด าเนินงานในรอบสองปีบัญชีสุดท้ายย้อนหลังสหกรณ์มีผลการด าเนินงานไม่ขาดทุน
เว้นแต่มีอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติจนเกิดความเสียหายต่อสมาชิกและสหกรณ์โดยรวม 

ผลการด าเนินงาน 

 1) ในรอบสองปีบัญชีสุดท้าย มีผลการด าเนินงานขาดทุน 

 2) ในรอบสองปีบัญชีสุดท้ายมีผลการด าเนินงานไม่ขาดทุน หนึ่ง ปี 

 2.1) ปีที่ 1 ขาดทุน ปีที่ 2 ก าไร 

 2.2) ปีที่ 1 ก าไร ปีที่ 2 ขาดทุน 

 3) ผลการด าเนินงานในรอบสองปีบัญชีสุดท้าย มีผลการด าเนินงานไม่ขาดทุนเว้นแต่มีอุบัติเหตุ
หรือ ภัยธรรมชาติจนเกิดความเสียหาย ต่อสมาชิกและสหกรณ์โดยรวม 

กระบวนการจัดการภายในสหกรณ์ 
4) จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีและแผนงบประมาณรายรับ - รายจ่าย 

 4.1) ไม่มีการจัดท าทั้ง 2 อย่าง 

 4.2) จัดท าอย่างใดอย่างหนึ่ง 

 4.3) จัดท าทั้ง 2 อย่างครบถ้วน 
5) มีการน าแผนปฏิบัติประจ าปีมาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการรายเดือน 

 5.1) ไม่มีการจัดท า 

 5.2) มีการจัดท าเป็นรายไตรมาส 

 5.3) มีการจัดท าเป็นแผนรายเดือน 
6) มีการรายงานผลการด าเนินงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา 

 6.1) ไม่มีการรายงานผล 

 6.2) มีการรายงานผลไม่เป็นประจ าทุกเดือน 

 6.3) มีการรายงานผลเป็นประจ าทุกเดือน 
7) มีการรายงานผลการรับ-จ่ายเงินให้ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา 

 7.1) ไม่มีการรายงานผล 

 7.2) มีการรายงานผลไม่เป็นประจ าทุกเดือน 

 7.3) มีการรายงานผลเป็นประจ าทุกเดือน 
8) มีการติดตามผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการรายเดือน 

 8.1) ไม่มีการติดตามผลการด าเนินงาน 

 8.2) มีการติดตามผลเปรียบเทียบกับแผน ไม่เป็นประจ าทุกเดือน 

 8.3) มีการติดตามผลเปรียบเทียบกับแผน เป็นประจ าทุกเดือน 
 
 



เกณฑ์ ข้อที่ 2 ผลการด าเนนิงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลังไม่มีการกระท าอันถือได้ว่าทุจริตต่อสหกรณ์ 
ผลการด าเนินงาน 

 9) ผลการด าเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลังมีการกระท า อันถือได้ว่าทุจริตต่อสหกรณ์ 

 10) ผลการด าเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลังไม่มีการกระท า อันถือได้ว่าทุจริตต่อสหกรณ์ 
กระบวนการจัดการภายในสหกรณ์ 
การติดตามผลการปฏิบัติงาน 

 11) น าแนวทางการควบคุมภายในเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการให้สหกรณ์ถือปฏิบัติ 

 12) ถ้ามีปัญหาในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ คณะกรรมการด าเนินการก าหนดมาตรการ
ปรับปรุงแก้ไข 

 13) มีการบันทึกรายงานการประชุมใหญ่ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ให้ถูกต้องสมบูรณ์ 

 14) คณะกรรมการด าเนินการควบคุมผู้ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 

 15) ได้ส าเนาระเบียบต่าง ๆ ที่สหกรณ์ก าหนดขึ้นถือใช้ให้หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องทราบ 
งานการเงิน 

 16) มีการก าหนดระเบียบ ว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน 

 17) มีค าสั่งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 

 18) ได้แยกเจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่บัญชีออกจากกัน 

 19) มีเอกสารการรับเงิน-จ่ายเงิน ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบ และเก็บไว้ในที่ปลอดภัย 

 20) มีการตรวจนับเงินสดคงเหลือเมื่อสิ้นเวลาท าการ เพื่อยืนยันยอดกับบัญชีเงินสด 

 21) มีการเก็บรักษาเงินสดในมือในแต่ละวันตามระเบียบที่ก าหนด 

 22) มีการจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน และมีการท าทะเบียนคุมเป็นปัจจุบัน 

 23) จัดให้มีกรรมการและหรือผู้เกี่ยวข้องสุ่มตรวจเงินสดในมือเพ่ือสอบทานยอด กับสมุดเงินสด 
การจัดท าบัญชี 

 24) มีการบันทึกรายการบัญชีที่ไม่เก่ียวกับกระแสเงินสดภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีรายการ
เกิดข้ึน 

 25) เก็บรักษาสมุดบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ในที่ปลอดภัย 
การจัดท างบดุล 

 26) ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและให้ความเห็นงบการเงินก่อนเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ืออนุมัติ 

 27) ได้ขออนุมัติงบดุลจากที่ประชุมใหญ่ ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปี ทางบัญชี 
ธุรกิจสินเชื่อ 

 28) มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการให้สินเชื่อ 

 29) มีค าสั่งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบท าหน้าที่ด้านสินเชื่อ 

 30) ลงรายการในค าขอกู้ สัญญากู้ ครบถ้วนและถูกต้อง 

 31) มีการจัดหลักประกันเงินกู้ให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 



 32) ได้จัดท าทะเบียนหนังสือกู้เงินระยะสั้น - ปานกลาง ให้เป็นปัจจุบัน 

 33) มีการจัดท าทะเบียนการค้ าประกันให้เป็นปัจจุบัน 

 34) เงินกู้ทุกสัญญาต้องผ่านการอนุมัติก่อนจ่ายเงินกู้ 

 35) สมาชิกจะลงลายมือชื่อในใบรับเงินกู้ เมื่อรับเงินกู้เท่านั้น 

 36) หลักฐานการจ่ายเงินกู้มีข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน 

 37) จัดท าทะเบียนลูกหนี้ให้เป็นปัจจุบัน 

 38) มีหลักฐานการรับช าระหนี้ครบถ้วน 

 39) มีแผนปฏิบัติการเร่งรัดหนี้สิน 

 40) เก็บรักษาเอกสารสิทธิที่ใช้ค้ าประกันเงินกู้ และหลักฐานเกี่ยวกับการให้กู้ไว้ในที่ปลอดภัยใน
ส านักงานสหกรณ์ 

 41) มีการแยกอายุหนี้ 

 42) มีการรายงานผลการปฏิบัติงานการให้สินเชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ด าเนินการ
ประจ าเดือน 

 43) มีการสุ่มสอบทานหนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ธุรกิจการรับฝากเงิน 

 44) ได้ก าหนดระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือฝากประจ าถูกต้องตามที่
นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

 45) มีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบท าหน้าที่รับฝากเงินและอนุมัติให้ถอนเงิน ภายในวงเงินที่
ก าหนด 

 46) เจ้าหน้าที่รับฝากเงิน เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์ต้องไม่เป็นบุคคลคน
เดียวกัน 

 47) มีตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอ านาจถอนเงินในการเปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรก และการถอนเงิน
หรือการปิดบัญชี เงินฝาก กระท าได้โดยผู้มีอ านาจถอนเงินตามตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้ 

 48) ออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้ ห้ามฝากสหกรณ์ 

 49) มีการสุ่มตรวจบัญชีเงินฝากของสมาชิกที่ขาดการติดต่อกับสหกรณ์เกิน 1 ปี 

 50) มีการจัดท าทะเบียนย่อยเจ้าหนี้เงินฝากรายตัวเป็นปัจจุบัน 

 51) มีการตรวจสอบสมุดคู่ฝากกับทะเบียนย่อยเจ้าหนี้เงินฝากและตัวอย่างลายมือชื่อทุกครั้งที่มี
การถอนเงิน 

 52) มีหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการรับฝากเงินถูกต้อง ครบถ้วน 

 53) มีการตรวจสอบทะเบียนย่อยเจ้าหนี้เงินฝากและบัญชีแยกประเภทเป็นประจ า 

 54) มีการรายงานผลการรับฝากเงินของสหกรณ์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

 55) มีการสุ่มสอบทานและยืนยันยอดเงินฝากของสมาชิกกับทะเบียนเจ้าหนี้ เงินฝากรายตัว เมื่อ
สิ้นปีทางบัญชี 



ธุรกิจการซื้อ 

 56) มีการก าหนดระเบียบว่าด้วยการจัดหาสิ่งของที่สมาชิกต้องการมาจ าหน่าย 

 57) มีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบด้านการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

 58) มีการส ารวจความต้องการสินค้าจากสมาชิก 

 59) มีการจัดซื้อสินค้าตามความต้องการของสมาชิก 

 60) มีการอนุมัติก่อนการจัดซื้อสินค้า 

 61) มีการอนุมัติก่อนการจ าหน่ายสินค้าเป็นเงินเชื่อ 

 62) ผู้ท าหน้าที่ในการจัดซื้อสินค้าและผู้ท าหน้าที่ตรวจรับสินค้าต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน 

 63) จัดเก็บสินค้าไว้ในที่ปลอดภัย 

 64) จัดท าทะเบียนคุมสินค้าให้เป็นปัจจุบัน 

 65) มีการจัดท าทะเบียนย่อยเจ้าหนี้การค้าเป็นปัจจุบันและส่งช าระหนี้ตามสัญญา 

 66) จัดท าทะเบียนย่อยลูกหนี้การค้าเป็นปัจจุบันและติดตามการช าระหนี้ของลูกหนี้การค้า     
ให้เป็นไปตามสัญญา 

 67) มีหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อสินค้าและจ าหน่ายสินค้าถูกต้องครบถ้วน 

 68) มีการรายงานผลการจัดหาและจ าหน่ายสินค้าต่อคณะกรรมการด าเนินการ 

 69) มีการตรวจนับสินค้าคงเหลือเป็นประจ า 

 70) มีการรายงานผลการตรวจนับสินค้าคงเหลือต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

 71) มีการสุ่มตรวจนับสินค้ายืนยันยอดจากการตรวจนับกับทะเบียนคุม 

 72) มีการส ารวจสินค้าเก่าเก็บเสื่อมช ารุด เสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ เพ่ือขอลด
ราคาและหรือตัดจ าหน่าย 

 73) มีการสุ่มสอบทานหนี้ กรณีที่มีการซื้อขายเป็นเงินเชื่อ 
ธุรกิจการขาย 

 74) มีการก าหนดระเบียบว่าด้วยการรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของสมาชิก 

 75) มีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบด้านการรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ 

 76) มีการส ารวจความต้องการจ าหน่ายผลผลิตของสมาชิก 

 77) มีการก าหนดแผนปฏิบัติการในการรับซื้อผลผลิต 

 78) มีการตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตที่รวบรวม 

 79) ก่อนขายผลผลิตเป็นเงินเชื่อต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ / อนุกรรมการ 

 80) มีการจัดท าทะเบียนคุมผลผลิตให้เป็นปัจจุบัน 

 81) มีการจัดท าทะเบียนย่อยเจ้าหนี้และหรือลูกหนี้ กรณีซื้อขายเป็นเงินเชื่อให้เป็นปัจจุบัน 

 82) มีหลักฐานเกี่ยวกับการจัดซื้อ และการจ าหน่ายผลผลิตถูกต้อง ครบถ้วน 

 83) มีการตรวจนับผลผลิตคงเหลือ 



 84) มีการสุ่มตรวจผลผลิตคงเหลือเพ่ือยืนยันยอดการตรวจนับกับทะเบียนคุม 

 85) มีการรายงานผลของธุรกิจรวบรวมต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

 86) มีการสุ่มสอบทานหนี้ กรณีซื้อ-ขายเป็นเงินเชื่อ 
 

เกณฑ์ข้อที่ 3 ผลการด าเนินงานในรอบบัญชีสุดท้ายสหกรณ์จัดท างบการเงินแล้วเสร็จและส่งให้ผู้สอบ
บัญชีตรวจแล้วน าเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 

ผลการด าเนินงาน 

 87) ไม่จัดท างบการเงินแล้วเสร็จ 

 88) จัดท างบการเงินแล้วเสร็จและส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแต่ยังไม่ได้เสนอท่ีประชุมใหญ่ 

 89) จัดท างบการเงินแล้วเสร็จแล้วน าเสนอเพ่ือขออนุมัติในที่ประชุมใหญ่เกิน 150 วัน 

 90) ผลการด าเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้ายจัดท างบการเงินแล้วเสร็จและส่งให้ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้วน าเสนอเพ่ืออนุมัติให้ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

กระบวนการจัดการภายในสหกรณ์ 
91) มีค าสั่งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบประจ าหรือจัดจ้างผู้รับผิดชอบประจ าในการจัดท าบัญชี 

 91.1) ไม่มีค าสั่งมอบหมายหรือจัดจ้างให้มีผู้จัดท าบัญชี 

 91.2) มีการมอบหมายหรือจัดจ้างให้มีผู้จัดท าบัญชีเป็นครั้งคราว 

 91.3) มี่ค าสั่งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบประจ าหรือจัดจ้างผู้รับผิดชอบประจ าในการจัดท าบัญชี 
92) มีการบันทึกรายการบัญชีขั้นต้นและบัญชีแยกประเภทเป็นปัจจุบัน 

 92.1) ไม่มีการบันทึกรายการบัญชีขั้นต้นและบัญชีแยกประเภทให้เป็นปัจจุบัน 

 92.2) มีการบันทึกรายการบัญชีขั้นต้นเป็นปัจจุบันและไม่บันทึกบัญชีแยกประเภทให้เป็นปัจจุบัน 

 92.3) มีการบันทึกรายการบัญชีขั้นต้นและบัญชีแยกประเภทเป็นปัจจุบัน 
93) มีการเปรียบเทียบยอดรวมของบัญชีย่อยต่างๆ กับบัญชีแยกประเภทเป็นประจ า 

 93.1) มีการเปรียบเทียบยอดรวมบัญชีย่อยต่างกับบัญชีแยกประเภทปีละ 1 ครั้ง 

 93.2) มีการเปรียบเทียบยอดรวมบัญชีย่อยต่างกับบัญชีแยกประเภท 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง 

 93.3) มีการเปรียบเทียบยอดรวมบัญชีย่อยต่างกับบัญชีแยกประเภทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
94) มีการจัดท างบทดลองประจ าเดือน 

 94.1) ไม่มีการจัดท างบทดลองประจ าเดือน 

 94.2) มีการจัดท างบทดลองแต่ไม่สามารถจัดท าให้แล้วเสร็จเป็นประจ าทุกเดือน 

 94.3) มีการจัดท างบทดลองแล้วเสร็จเป็นประจ าทุกเดือน 
95) มีการน าเสนองบทดลองให้ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา 

 95.1) ไม่มีการน าเสนองบทดลองให้ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา 

 95.2) มีการน าเสนองบทดลองให้ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาแต่ไม่ครบทุกเดือน
ทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 



 95.3) มีการน าเสนองบทดลองให้ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเป็นประจ าครบทุก
เดือนทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
 

เกณฑ์ข้อที่ 4 ผลการด าเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้ายสหกรณ์ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
สมาชิกทั้งหมดร่วมท าธุรกิจกับสหกรณ์ 

ผลการด าเนินงาน 

 96) สมาชิกร่วมท าธุรกิจกับสหกรณ์น้อยกว่า ร้อยละ 20 

 97) สมาชิกร่วมท าธุรกิจกับสหกรณ์ ร้อยละ 20 - 29 

 98) สมาชิกร่วมท าธุรกิจกับสหกรณ์ ร้อยละ 30 - 39 

 99) สมาชิกร่วมท าธุรกิจกับสหกรณ์ ร้อยละ 40 - 49 

 100) สมาชิกร่วมท าธุรกิจกับสหกรณ์ ร้อยละ 50 - 59 

 101) สมาชิกร่วมท าธุรกิจกับสหกรณ์ ร้อยละ 60 - 69 

 102) สมาชิกร่วมท าธุรกิจกับสหกรณ์ ร้อยละ 70 - 79 

 103) สมาชิกร่วมท าธุรกิจกับสหกรณ์ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
กระบวนการจัดการภายในสหกรณ์ 

 104) จัดท าทะเบียนสมาชิก 

 105) มีการรายงานผลการเข้า - ออกของสมาชิก 

 106) จัดท าทะเบียนย่อยเจ้าหนี้ - ลูกหนี้ของสหกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน 

 107) มีการรายงานผลแต่ละธุรกิจต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจ า 

 108) มีการสุ่มทานหนี้ 
 

เกณฑ์ข้อที่ 5 ต้องจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ปฏิบัติงานประจ ารับผิดชอบด าเนินงานและธุรกิจของสหกรณ์ 
หากไม่มีการจัดจ้างต้องมีกรรมการด าเนินการหรือสมาชิกที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจ า 

ผลการด าเนินงาน 

 109) ไม่มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ 

 110) มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสหกรณ์โดยไม่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการหรือเป็นลายลักษณ์อักษร 

 111) ไม่มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ปฏิบัติงานประจ ารับผิดชอบด าเนินงานและธุรกิจของ
สหกรณ์ แต่มีกรรมการหรือสมาชิกที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจ า 

 112) จัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ าโดยได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการหรือเป็นลายลักษณ์อักษร 

 
 
 
 



กระบวนการจัดการภายในสหกรณ์ 
113) มีการจัดโครงสร้างและมีการแบ่งส่วนงานที่ชัดเจนเหมาะสมกับขนาดและลักษณะของธุรกิจ 

 113.1) ไม่มีการจัดโครงสร้างและการแบ่งส่วนงานที่ชัดเจนเหมาะสม 

 113.2) มีการจัดโครงสร้างแต่ไม่มีการแบ่งส่วนงานที่ชัดเจนเหมาะสม 

 113.3) มีการจัดโครงสร้างและมีการแบ่งส่วนงานที่ชัดเจนเหมาะสมกับขนาดและลักษณะของ
ธุรกิจ 

114) มีการก าหนดระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับการท างานหรือเรียกชื่ออ่ืนที่มีข้อก าหนด
สอดคล้องกับระเบียบนี้ 

 114.1) ไม่มีการก าหนดระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับการท างานหรือเรียกชื่ออ่ืนที่มี
ข้อก าหนดสอดคล้องกับระเบียบนี้ 

 114.2) ไม่ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับการท างานแต่ออกเป็นประกาศค าสั่ง
หรือมติคณะกรรมการด าเนินการ 

 114.3) มีการก าหนดระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับการท างานหรือเรียกชื่ออ่ืนที่มี
ข้อก าหนดสอดคล้องกับระเบียบนี้ 

115) มีการก าหนดระเบียบว่าด้วยการก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่หรือ
เรียกชื่ออ่ืนที่มีข้อก าหนดสอดคล้องกับระเบียบนี้ 

 115.1) ไม่มีการก าหนดระเบียบว่าด้วยการก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าที่หรือเรียกชื่ออ่ืนที่มีข้อก าหนดสอดคล้องกับระเบียบนี้ 

 115.2) ไม่ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
แต่ออกเป็นประกาศค าสั่งหรือมติคณะกรรมการด าเนินการ 

 115.3) มีการก าหนดระเบียบว่าด้วยการก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
หรือเรียกชื่ออ่ืนที่มีข้อก าหนดสอดคล้องกับระเบียบนี้ 

116) มีค าสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่แต่ละต าแหน่งหรือกรรมการหรือสมาชิกท่ี
ได้รับมอบหมายปฏิบัติอย่างชัดเจน 

 116.1) ไม่มีค าสั่งหรือมติคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้
เจ้าหน้าทีแ่ต่ละต าแหน่งหรือกรรมการหรือสมาชิกท่ีได้รับมอบหมายปฏิบัติอย่างชัดเจน 

 116.2) ใช้มติคณะกรรมการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่แต่ละต าแหน่งหรือ
กรรมการหรือสมาชิกปฏิบัติ 

 116.3) มีค าสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่แต่ละต าแหน่งหรือกรรมการหรือ
สมาชิกท่ีได้รับมอบหมายปฏิบัติอย่างชัดเจน 

117) มีการจัดท าสัญญาจ้างและจัดท าหลักประกันเจ้าหน้าที่ 

 117.1) ไม่มีการจัดท าสัญญาจ้างและจัดท าหลักประกันเจ้าหน้าที่ 

 117.2) มีการจัดท าสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่หรือจัดท าหลักประกันเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจัดท า
ไม่ครบทุกคน 

 117.3) มีการจัดท าสัญญาจ้างและจัดท าหลักประกันเจ้าหน้าที่ครบถ้วน 



เกณฑ์ข้อที่ 6 ผลการด าเนินการในรอบสองปีบัญชีย้อนหลังสหกรณ์ต้องมีการจัดสรรก าไรสุทธิและจ่ายทุน
สวัสดิการสมาชิกหรือทุนสาธารณประโยชน์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง 

ผลการด าเนินงาน 

 118) สหกรณ์ไม่มีก าไร ไม่มีการจัดสรรก าไร ไม่มีการตั้งกองทุน และไม่มีการจ่าย 

 119) ในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง มีการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนสวัสดิการสมาชิกหรือทุน
สาธารณประโยชน์ 

 120) ในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์มีการจัดสรรก าไรสุทธิ เป็นทุนสวัสดิการสมาชิกและ
ทุนสาธารณประโยชน์ 

 121) ในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง มีการจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิกหรือทุนสาธารณประโยชน์ 

 122) ในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์มีการจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิกและทุน
สาธารณประโยชน์ 

 123) ในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์มีการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนสวัสดิการหรือทุน
สาธารณประโยชน์ และมีการจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิกหรือทุนสาธารณประโยชน์ 

 124) ผลการด าเนินการในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง มีการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนสวัสดิการ
สมาชิกและทุนสาธารณประโยชน์ และมีการจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิกและทุนสาธารณประโยชน์ 

กระบวนการจัดการภายในสหกรณ์ 
125) สหกรณ์มีการก าหนดระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการสมาชิกและระเบียบว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์ 

 125.1) สหกรณ์ไม่มีการก าหนดระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการสมาชิกและระเบียบว่าด้วยทุน
สาธารณประโยชน์ 

 125.2) สหกรณ์มีการก าหนดระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการสมาชิกหรือระเบียบว่าด้วยทุน
สาธารณประโยชน์ ระเบียบใดระเบียบหนึ่ง 

 125.3) สหกรณ์มีการก าหนดระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการสมาชิกและระเบียบว่าด้วยทุน
สาธารณประโยชน์ 

126) สหกรณ์มีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบท าหน้าที่ 

 126.1) สหกรณ์ไม่มีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

 126.2) สหกรณ์มีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
127) สหกรณ์ก าหนดการจัดสรรก าไรเพื่อการจัดสรรสวัสดิการไว้ในข้อบังคับ 

 127.1) สหกรณ์ไม่มีก าหนดการจัดสรรก าไรเพ่ือการจัดสรรสวัสดิการไว้ในข้อบังคับ 

 127.2) สหกรณ์ก าหนดการจัดสรรก าไรเพื่อการจัดสรรสวัสดิการไว้ในข้อบังคับอย่างหนึ่งอย่างไร 

 127.3) สหกรณ์ก าหนดการจัดสรรก าไรเพื่อการจัดสวัสดิการไว้ในข้อบังคับทั้งสองอย่าง 
128) สหกรณ์จัดท าทะเบียนจ าแนกตามประเภทให้เป็นปัจจุบัน 

 128.1) สหกรณ์ไม่จัดท าทะเบียนจ าแนกตามประเภทให้เป็นปัจจุบัน 

 128.2) สหกรณ์จัดท าทะเบียนจ าแนกตามประเภทให้เป็นปัจจุบันอย่างหนึ่งอย่างไร 

 128.3) สหกรณ์จัดท าทะเบียนจ าแนกตามประเภทให้เป็นปัจจุบันทั้งสองอย่าง 



129) สหกรณ์มีหลักฐานและเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ 

 129.1) สหกรณ์มีหลักฐานและเอกสารถูกต้องไม่ครบถ้วนตามระเบียบ 

 129.2) สหกรณ์มีหลักฐานและเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ ระเบียบใดระเบียบหนึ่ง 

 129.3) สหกรณ์มีหลักฐานและเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ ทั้งสองระเบียบ 
130) มีการรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าเดือน 

 130.1) ไม่มีการรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าเดือน 

 130.2) มีการรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าเดือน เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง 

 130.3) มีการรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าเดือน ทั้งสองอย่าง 
131) มีการสุ่มสอบการจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามระเบียบ 

 131.1) ไม่มีการสุ่มสอบการจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามระเบียบ 

 131.2) มีการสุ่มสอบการจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามระเบียบ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง 

 131.3) มีการสุ่มสอบการจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามระเบียบ ทั้งสองอย่าง 
 

เกณฑ์ข้อที่ 7 ผลการด าเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้ายสหกรณ์ ต้องไม่กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ของนายทะเบียนสหกรณ์ 

ผลการด าเนินงาน 

 132) ผลการด าเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย ได้กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายระเบียบ
ค าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ 

 133) ผลการด าเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย ไม่ได้กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
ระเบียบค าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ 

กระบวนการจัดการภายในสหกรณ์ 
134) ผู้ตรวจสอบกิจการมีการก าหนดแผนการเข้าตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

 134.1) ผู้ตรวจสอบกิจการไม่มีการก าหนดแผนการเข้าตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

 134.2) ผู้ตรวจสอบกิจการมีการก าหนดแผนการเข้าตรวจสอบกิจการสหกรณ์ไม่เป็นประจ าทุก
เดือน 

 134.3) ผู้ตรวจสอบกิจการมีการก าหนดแผนการเข้าตรวจสอบกิจการสหกรณ์เป็นประจ าทุก
เดือน 

135) ผู้ตรวจสอบกิจการมีการรายงานผลการตรวจสอบกิจการให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ 

 135.1) ผู้ตรวจสอบกิจการไม่มีการรายงานผลการตรวจสอบกิจการให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ 

 135.2) ผู้ตรวจสอบกิจการมีการรายงานผลการตรวจสอบกิจการให้ทีประชุมใหญ่ทราบด้วย
วาจา 

 135.3) ผู้ตรวจสอบกิจการมีการรายงานผลการตรวจสอบกิจการให้ที่ประชุมใหญ่ทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

 



136) ผู้ตรวจสอบกิจการมีการรายงานผลการตรวจสอบกิจการให้ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการทราบ
เป็นประจ าตามข้อบังคับของสหกรณ์ 

 136.1) ผู้ตรวจสอบกิจการไม่มีการรายงานผลการตรวจสอบกิจการให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการทราบ 

 136.2) ผู้ตรวจสอบกิจการมีการรายงานผลการตรวจสอบกิจการให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการทราบแต่ไม่เป็นประจ าตามข้อบังคับสหกรณ์ 

 136.3) ผู้ตรวจสอบกิจการมีการรายงานผลการตรวจสอบกิจการให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการทราบเป็นประจ าตามข้อบังคับของสหกรณ์ 

137) น าข้อสังเกตหรือข้อบกพร่องที่ได้รับแจ้งจากผู้ตรวจสอบกิจการ/ผู้ตรวจสอบภายในของสหกรณ์มา
พิจารณาด าเนินการแก้ไข 

 137.1) ไม่มีการน าข้อสังเกตหรือข้อบกพร่องที่ได้รับแจ้งจากผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบ
กิจการ/ผู้ตรวจสอบภายในของสหกรณ์มาพิจารณาด าเนินการแก้ไข 

 137.2) มีการน าข้อสังเกตหรือข้อบกพร่องที่ได้รับแจ้งจากผู้ตรวจสอบกิจการ/ผู้ตรวจสอบภายใน
ของสหกรณ์มาพิจารณาเป็นการแก้ไขเป็นบางครั้ง 

 137.3) มีการน าข้อสังเกตหรือข้อบกพร่องที่ได้รับแจ้งจากผู้ตรวจสอบกิจการ/ผู้ตรวจสอบภายใน
ของสหกรณ์มาพิจารณาทุกครั้งที่ได้รับแจ้งหรือสหกรณ์ท่ีไม่มีข้อสังเกตหรือข้อบกพร่อง 

 

ข้อที่ ข้อความข้อของเกณฑ์ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
กระบวนการบริหารจัดการ

ภายใน 
๑ ไม่ขาดทุน ข้อ ๑ - ข้อ ๓ ข้อ ๔ - ข้อ ๘ 
๒ ไม่ทุจริต ข้อ ๙ – ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ – ข้อ ๘๖ 
๓ ประชุมใหญ่ 150 วัน ข้อ ๘๗ – ข้อ ๙๐ ข้อ ๙๑ – ข้อ ๙๕ 
๔ สมาชิก 60% ข้อ ๙๖ – ข้อ ๑๐๓ ข้อ ๑๐๔ – ข้อ ๑๐๘ 
๕ จัดจ้างเจ้าหน้าที่ ข้อ ๑๐๙ – ข้อ ๑๑๒ ข้อ ๑๑๓ – ข้อ ๑๑๗ 
๖ จัดสรรก าไร จ่ายเงินสวัสดิการ ข้อ ๑๑๘ – ข้อ ๑๒๔ ข้อ ๑๒๕ – ข้อ ๑๓๑ 
๗ ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อ ๑๓๒ – ข้อ ๑๓๓ ข้อ ๑๓๔ – ข้อ ๑๓๗ 

รวม ๑๓๗ ข้อ 
 

เกณฑ์การให้คะแนนมาตรฐานในแต่ข้อ  
ข้อ 1 ไม่ผ่าน คือข้อ 1,2  (....) ผ่านคือข้อ 3 ()  
ข้อ 2 ไม่ผ่าน คือข้อ 9  (....) ผ่านคือข้อ 10  () 
ข้อ 3 ไม่ผ่าน คือข้อ 87 - 89  (....) ผ่านคือข้อ 90  () 
ข้อ 4 ไม่ผ่าน คือข้อ 96 - 100  (....)  ผ่านคือข้อ 101 - 103 () 
ข้อ 5 ไม่ผ่าน คือข้อ 109 - 110 (....) ผ่านคือข้อ 111 - 112  () 
ข้อ 6 ไม่ผ่าน คือข้อ 118 - 122 (....) ผ่านคือข้อ 123 - 124  () 
ข้อ 7 ไม่ผ่าน คือข้อ 132  (....) ผ่านคือข้อ 133  () 

 
 



โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วย  
1. คะแนนจากผลการด าเนินงานของสหกรณ์ 70 คะแนน  
2. คะแนนจากกระบวนการบริหารจัดการภายในสหกรณ์ 30 คะแนน  
หลักเกณฑ์การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์  
คะแนนตั้งแต่ 96 ขึ้นไป  ได้เกรด A ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ระดับดีเลิศ  
คะแนนตั้งแต่ 86-95.99  ได้เกรด B ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ระดับดีมาก  
คะแนนตั้งแต่ 76-85.99  ได้เกรด C ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ระดับดี  
คะแนนต่ ากว่า 76   ได้เกรด F ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สหกรณ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์มีจ านวนทั้งสิ้น ๖๘ แห่ง ผลการ
ประเมินมาตรฐาน ดังนี้ 

 

ที ่ ประเภทสหกรณ์ 

จ านวนสหกรณ์ 

สหกรณ์ 
ทั้งหมด 

น ามาจัด 
มาตรฐาน 

ไม่น ามาจัด 
มาตรฐาน 

ผลการจัดมาตรฐาน
สหกรณ ์

ส่วนท่ีไม่น ามาจัด 

ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 
จัดตั้งไม่
ถึง ๒ ป ี

หยุด
ด าเนินงาน 

อยู่
ระหว่าง
ช าระ
บัญช ี

A B C 

1 สหกรณ์การเกษตร ๔๗ ๓๔ ๑๓ ๑๖ ๘ ๕ ๕ ๗ ๒ ๔ 

2 สหกรณ์ประมง ๑ ๑ ๐ ๑             

3 สหกรณ์นิคม ๐ ๐ ๐               

4 สหกรณ์ร้านคา้ ๐ ๐ ๐               

5 สหกรณ์ออมทรัพย ์ ๙ ๙ ๐ ๗ ๒           

6 สหกรณ์บริการ ๙ ๘ ๑ ๕ ๒ ๑       ๑ 

7 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ๒ ๑ ๑ ๑       ๑     

รวม ๖๘ ๕๓ ๑๕ ๓๐ ๑๒ ๖ ๕ ๘ ๒ ๕ 
 
สหกรณ์ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จากผลการด าเนินธุรกิจขาดทุน (มาตรฐานข้อ ๑) จึงท าให้ไม่

สามารถจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนสาธารณประโยชน์ (มาตรฐานข้อ ๖) ได้ ซึ่งสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐาน หมายถึง 
สหกรณ์ท่ีผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ท้ัง ๗ ข้อ  

 
 
 
 
 



แนวทางการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีดังนี้ 
มาตรฐานสหกรณ์ข้อท่ี ๑ โดย 
๑. ติดตามเร่งรัดหนี้ที่ค้างช าระ โดยการให้สมาชิกมาช าระหนี้โดยเร็ว 
๒. เพ่ิมรายได้ให้กับสหกรณ์โดยการ เพิ่มปริมาณธุรกิจ เพิ่มประเภทธุรกิจอ่ืน ๆ 
๓. ลดรายจ่าย โดยการลดต้นทุนการด าเนินงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายและปฏิบัติตามแผน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ 
 

มาตรฐานสหกรณ์ข้อท่ี ๖ โดย  
๑. สหกรณ์จะต้องด าเนินธุรกิจให้มีก าไรเพียงพอต่อการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนต่าง ๆ ตามที่

กฎหมายก าหนด 
๒. ให้จัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนสวัสดิการสมาชิกหรือทุนสาธารณประโยชน์และให้มีการจ่ายเงิน

จากทุนสวัสดิการสมาชิกหรือทุนสาธารณประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งด้วย 
กรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสม แล้วด าเนินธุรกิจในปีมีก าไร ให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามค าแนะน า

นายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีส าหรับสหกรณ์ที่ประสงค์จะผ่อนช าระคืนเงินค้างขาดทุนสะสม
บางส่วน พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยจ านวนเงินที่สหกรณ์จะจัดสรรเพ่ือผ่อนใช้ขาดทุนสะสมต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
ของยอดก าไรสุทธิ เพ่ือเป็นการจูงใจให้สมาชิกเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์และท าธุรกิจร่วมกับสหกรณ์ 
 

กลุ่มเกษตรกร 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีการปรับบทบาทภารกิจ โดยได้รับมอบภารกิจการส่งเสริม การจัดตั้งกลุ่ม

เกษตรกรที่เป็นนิติบุคคลจากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
โอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรจะประสบผลส าเร็จ สามารถอ านวยประโยชน์แก่มวลสมาชิกตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ เพ่ือให้เป็นที่การยอมรับและสอดคล้องกับหลักวิชาการและกฎหมายพร้อมสามารถ
เผยแพร่แก่สาธารณะชนทั่วไปได้ กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรทั่ว
ประเทศ โดยแบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับผ่านมาตรฐาน กับไม่ผ่านมาตรฐาน 

หลักเกณฑ์การจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร มีตัวชี้วัดทั้งสิ้นจ านวน ๕ ข้อ ดังนี้ 
ข้อที่ ๑ คณะกรรมการด าเนินการจัดให้การจัดท างบดุลรอบสิบสองเดือนแล้วเสร็จและจัดให้มี

ผู้สอบบัญชีตรวจสอบได้ภายใน ๑๕๐ วันตามกฎหมาย 
ข้อที่ ๒ ไม่มีข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับรายการข้อบกพร่องทางการเงินและบัญชีอย่าง

ร้ายแรง 
ข้อที่ ๓ มีการด าเนินธุรกิจหรือบริการอย่างน้อย ๑ ชนิด 
ข้อที่ ๔ มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีภายในก าหนดเวลา ๑๕๐ วัน ตามกฎหมาย 
ข้อที่ ๕ มีก าไรสุทธิประจ าปีและมีการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีตามกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 



โดยมเีอกสารประกอบการพิจารณาตัวชี้วัดจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
หลักเกณฑ์ 

การจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
เอกสารที่ใช้ประกอบ 

การจัดมาตรฐานกลุ่มฯ 
1. คณะกรรมการด าเนินการจัดให้มีการจัดท างบ
ดุลรอบสิบสองเดือนแล้วเสร็จและจัดให้มีผู้สอบ
บัญชีตรวจสอบได้ภายใน 150 วัน ตามกฎหมาย 

งบดุลประจ าปีสุดท้าย 

2. ไม่มีข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับรายการ
ข้อบกพร่องทางการเงินและบัญชีอย่างร้ายแรง (ไม่
มีการทุจริตจากกรรมการหรือฝ่ายจัดการหรือ
เจ้าหน้าที)่ 

ใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกัน 
- รายงานการตรวจสอบบัญชี 
- ค าสั่งนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรให้แก้ไขข้อบกพร่อง 
- รายงานการประชุมคณะท างานแก้ไขปัญหาสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง 

3. มีการท าธุรกิจหรือการบริการอย่างน้อย 1 
ชนิด 

ใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกัน 
 - สมุดขายสินค้า 
 - สมุดซื้อสินค้า 
 - รายงานการตรวจสอบบัญชี 
 - งบก าไร ขาดทุน 

4. มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีภายใน
ก าหนดเวลา 150 วัน ตามกฎหมาย 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีสุดท้ายที่มีการ
ก าหนดตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร 

5. มีก าไรสุทธิประจ าปีและมีการจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีตามกฎหมาย 

- งบดุล งบก าไรขาดทุน 
- สมุดรายงานการประชุมใหญ่ที่จดรายงานเป็นปัจจุบัน 
มีเรื่องเก่ียวกับการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 

 
แบบส ารวจมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรตามระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 

1) กลุ่มเกษตรกรถูกน ามาจัดมาตรฐานหรือไม่ 

 จัด 

 ไม่จัด 

 1) จัดตั้งไม่ครบ 1 ปี 

 2) หยุดด าเนินงาน 

 3) เลิกหรือช าระบัญชี 

 4) ถูกฟ้องล้มละลาย/พิทักษ์ทรัพย์ 

 5) ค้นหาข้อมูลไม่พบ 
2) ผลสรุปการประเมินระดับมาตรฐานของกลุ่มเกษตรกรแห่งนี้ 

 ผ่าน 

 ไม่ผ่าน 
 



3) สาเหตุที่ผลการประเมินระดับมาตรฐานไม่ผ่าน คือ 

 3.1) คณะกรรมการด าเนินการจัดให้มีการจัดท างบดุลรอบสิบสองเดือนให้แล้วเสร็จ และจัดให้มี
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ ภายใน 150 วันตามกฎหมาย 

 3.2) ไม่มีข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับรายการข้อบกพร่องทางการเงินและบัญชีอย่าง
ร้ายแรง 

 3.3) มีการท าธุรกิจหรือบริการอย่างน้อย 1 ชนิด 

 3.4) มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีภายในก าหนดเวลา 150 วัน เว้นแต่มีอุบัติเหตุหรือภัย
ธรรมชาติจนเกิดความเสียหายต่อสมาชิกและกลุ่มเกษตรกรโดยรวม 

 3.5) มีก าไรสุทธิประจ าปี และมีการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีตามกฎหมาย เว้นแต่มีอุบัติเหตุหรื
อภัยธรรมชาติจนเกิดความเสียหายต่อสมาชิกและกลุ่มเกษตรกรโดยรวม 

 
กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์มีจ านวน ๕๙ แห่ง ผลการประเมินมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้ 

ที ่
ประเภทอาชีพกลุ่ม

เกษตรกร 

จ านวน
ทั้งหมด 

น ามาจัด
มาตรฐาน 

ผ่านมาตรฐาน (กลุ่ม) ต่ ากว่า
มาตรฐาน รักษา ผลักดัน 

(กลุ่ม) (กลุ่ม) 
มาตรฐาน

เดิม 
ให้ผ่าน

มาตรฐาน 
(กลุ่ม) 

๑ กลุ่มเกษตรกรท านา ๒๙ ๒๖ ๑๗ ๔ ๕ 
๒ กลุ่มเกษตรกรท าสวน ๑ ๑ ๑   ๐ 
๓ กลุ่มเกษตรกรท าไร่ ๒๑ ๒๑ ๑๗ ๒ ๒ 
๔ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ๘ ๘ ๖   ๒ 
๕ กลุ่มเกษตรกรประมง ๐ ๐ ๐   ๐ 

  รวม ๕๙ ๕๖ ๔๑ ๖ ๙ 
 

ไม่น ามาจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
  

  

ที ่ สาเหตุ 
จ านวน
กลุ่ม 

หมายเหตุ 

๑ กลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้งใหม่ไม่เกิน ๑ ปี     
  ๒ กลุ่มเกษตรกรหยุดด าเนินธุรกิจ ๒   
  ๓ กลุ่มเกษตรกรเลิกหรือช าระบัญชี ๑   
  ๔ กลุ่มเกษตรกรถูกฟ้องล้มละลาย/พิทักษ์ทรัพย์     
 ๕ ค้นหาข้อมูลไม่พบ     
 รวม ๓   
  

 

กลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ระดับต่ ากว่ามาตรฐาน (ไม่ผ่านมาตรฐาน) คือ การด าเนินธุรกิจประสบ
ผลขาดทุน (ข้อที่ ๕)  



แนวทางการแก้ไขปัญหากลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีดังนี ้
๑. ติดตามเร่งรัดหนี้ที่ค้างช าระ ให้สมาชิกมาช าระหนี้โดยเร็ว 
๒. เพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรโดยการเพ่ิมปริมาณธุรกิจและเพ่ิมประเภทธุรกิจอ่ืน ๆ 
๓. ลดรายจ่าย ลดต้นทุนการด าเนินงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายและปฏิบัติตามแผนงบประมาณ

ประจ าปีที่ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ 
๔. เพ่ิมทุนให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยการระดมหุ้นและเงินรับฝากออมทรัพย์จากสมาชิกเพ่ิม เพ่ือ

เป็นทุนในการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรและสร้างความเข้มแข็งต่อไป 
๕. กรณีกลุ่มเกษตรกรมีการขาดทุนสะสม แต่ในปีที่น าจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรได้ด าเนินธุรกิจ

ก่อให้เกิดก าไร ให้กลุ่มเกษตรกรด าเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ กษ ๑๑๑๐/๑๐๗๔๔ ลงวันที่ 
๑๔ กันยายน ๒๕๕๐ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีส าหรับกลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์จะผ่อนช าระใช้คืนเงินค้าง
ขาดทุนสะสมบางส่วน โดยสามารถจัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือผ่อนใช้ขาดทุนสะสมต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของ
ยอดก าไรสุทธิ 


