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      4.2 การแกไขเพิ่มเติมขอบงัคับสหกรณ 
 
   ตนเรื่อง 
   1. นายทะเบียนสหกรณ ไดกําหนดระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยหลักเกณฑ 
การกําหนดรายการในขอบังคับเก่ียวกับการจายคืนคาหุนบางสวนระหวางเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพย 
พ.ศ. 2565 เพ่ือใหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสามารถนําหุนบางสวนไปใชจายเพื่อการดํารงชีพ ซึ่งระเบียบฉบับ
ดังกลาวเปดโอกาสใหสมาชิกไดใชเงินคาหุนอันจะเปนประโยชนตอสมาชิก และการดําเนินกิจการของสหกรณ
ออมทรัพย 
   2. นายทะเบียนสหกรณ ไดกําหนดระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการบัญชี
ของสหกรณ พ.ศ. 2560 เพ่ือใหการจัดทําบัญชีและงบการเงินของสหกรณเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและมาตรฐานการบัญชี เพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสดที่เปน
ประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน 
 

         ขอเท็จจริง 
   คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 50 ในการประชุมครั้งที่ 13 เม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2565 
ไดมีมติเห็นชอบใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณฯ ขอ 6 และขอ 8 เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ วาดวยหลักเกณฑการกําหนดรายการในขอบังคับเก่ียวกับการจายคืนคาหุนบางสวนระหวางเปนสมาชิกของ
สหกรณออมทรัพย พ.ศ. 2564 และแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับสหกรณฯ ขอ 22 ขอ 23 ขอ 53 ขอ 70 และขอ 75 
เพ่ือใหสอดคลองกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการบัญชีของสหกรณ พ.ศ. 2560 ดังนี้  
 

ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไข เหตุผล 
     ขอ 6 การถือหุน สมาชิกทุกคนตอง 
ถือหุนและสงเงินคาหุนเปนรายเดือนตั้งแต
เดือนแรกที่เขาเปนสมาชิกตามอัตราสวน
ของจํานวนเงนิไดรายเดือนของตน ตามที่
กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
     เงนิไดรายเดือนตามความในวรรคแรก 
หมายถึง เงินเดือนและเงินเพ่ิมคาครองชีพ 
หรือเงินที่จายควบกับเงินเดือน หรือคาจาง
ประจํา ซึ่งสมาชิกไดรับจากหนวยงาน 
เจาสังกัด และหมายถึงบํานาญ 
ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ  
ซึ่งสมาชิกไดรับจากทางราชการดวย 
     สมาชิกจะขอถือหุนรายเดือนในอัตรา 
ที่สูงกวาอัตราที่กําหนดไวในระเบียบ
สหกรณ หรือจะขอซื้อหุนเพิ่มขึ้น ใหกระทํา
ไดโดยแสดงความจํานงเปนหนังสือและ
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการ 
     สมาชิกจะโอนหุนซึ่งตนถือใหผูอ่ืนไมได 
นอกจากที่กลาวไวในขอ 40 และจะถอนหุน
ในระหวางที่ตนเปนสมาชิกอยูก็ไมได 

     ขอ 6 การถือหุน สมาชิกทุกคนตอง 
ถือหุนและสงเงินคาหุนเปนรายเดือนตั้งแต
เดือนแรกที่เขาเปนสมาชิกตามอัตราสวน
ของจํานวนเงนิไดรายเดือนของตน ตามที่
กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
     เงนิไดรายเดือนตามความในวรรคแรก 
หมายถึง เงินเดือนและเงินเพ่ิมคาครองชีพ 
หรือเงินที่จายควบกับเงินเดือน หรือคาจาง
ประจํา ซึ่งสมาชิกไดรับจากหนวยงาน 
เจาสังกัด และหมายรวมถึงบํานาญ 
ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ 
ซึ่งสมาชิกไดรับจากทางราชการดวย 
     สมาชิกจะขอถือหุนรายเดือนในอัตรา 
ทีสู่งกวาอัตราที่กําหนดไวในระเบียบ
สหกรณ หรือจะขอซื้อหุนเพิ่มขึ้น ใหกระทํา
ไดโดยแสดงความจํานงเปนหนังสือและ
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการ 
     สมาชิกจะโอนหุนซึ่งตนถือใหผูอ่ืนไมได 
นอกจากที่กลาวไวในขอ 40 
 

แกไขตาม
ระเบียบ 
นายทะเบียน
สหกรณ วาดวย
หลักเกณฑการ
กําหนดรายการ
ในขอบังคับ
เก่ียวกับการจาย
คืนคาหุน
บางสวนระหวาง
เปนสมาชิก 
ของสหกรณ 
ออมทรัพย  
พ.ศ. 2565 
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ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไข เหตุผล 
     ในระหวางทีส่มาชิกภาพของสมาชิก 
ยังไมสิ้นสุด สหกรณไมตองสงเงินคาหุน 
ของสมาชิกเพ่ือชําระหนี้แกเจาหนี้ของ
สมาชิกนั้น 

     ในระหวางที่สมาชิกภาพของสมาชิก 
ยังไมสิ้นสุด สหกรณไมตองสงเงินคาหุน 
ของสมาชิกเพ่ือชําระหนี้แกเจาหนี้ของ
สมาชิกนั้น 

 

ไมมี      ขอ 6/1 การจายคืนคาหุนบางสวน
ระหวางเปนสมาชิก เมื่อสหกรณไดปดบัญชี
เปนปจจุบันและไมมียอดขาดทุนสะสม 
สหกรณจึงจะจายคนืคาหุนบางสวนใหแก
สมาชิกในระหวางท่ียังเปนสมาชิกได 
     คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจ 
ในการจัดทําแผนและวงเงินการจายคืน 
คาหุนบางสวนระหวางเปนสมาชิกในปถัดไป  
เสนอตอที่ประชุมใหญอนุมัติ โดยใหคํานวณ
วงเงินการจายในปถัดไปจากการ
เปรียบเทียบทุนเรือนหุนสองปทางบัญชีที่
ผานมา ซึ่งใหจายไดไมเกินยอดทุนเรือนหุน
ที่เพ่ิมข้ึน 
     เม่ือที่ประชุมใหญอนุมัติแผนการ
จายเงินคาหุนบางสวนระหวางเปนสมาชิก
แลว สหกรณจะจายคนืคาหุนบางสวน 
ใหสมาชิกไมเกินรอยละหา ของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดที่มีอยู ณ วันสิ้นปทางบัญชีที่
ผานมา 
     สมาชิกแตละรายจะไดรับคืนคาหุน
บางสวนไมเกินรอยละเจ็ดสิบหา  
ของมูลคาหุนที่สมาชิกรายนั้นถืออยู 
     ขอกําหนดตาง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ
การพิจารณาการจายคืนคาหุนบางสวน 
ลําดับการจาย และอื่น ๆ ใหเปนไปตามที่
กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

แกไขตาม
ระเบียบ 
นายทะเบียน
สหกรณ วาดวย
หลักเกณฑการ
กําหนดรายการ
ในขอบังคับ
เก่ียวกับการจาย
คืนคาหุน
บางสวนระหวาง
เปนสมาชิก 
ของสหกรณ 
ออมทรัพย  
พ.ศ. 2565 
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ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไข เหตุผล 
ไมมี      ขอ 6/2 คุณสมบัติของสมาชิกท่ี

สามารถรับคืนคาหุนบางสวน มีดังนี้ 
     (1) เปนสมาชิก โดยไมรวมสมาชิก
สมทบ 
     (2) ตองพนจากงานประจํา 
     (3) ไมมีภาระผูกพันตอสหกรณ 
ในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน 
     (4) ไมเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษาของ
สหกรณและสถาบันการเงินอ่ืน ๆ 
  

แกไขตามระเบียบ 
นายทะเบียน
สหกรณ วาดวย
หลักเกณฑการ
กําหนดรายการใน
ขอบังคับเก่ียวกับ
การจายคืนคาหุน
บางสวนระหวาง
เปนสมาชิก 
ของสหกรณ 
ออมทรัพย  
พ.ศ. 2565 

     ขอ 8 การงดสงเงินคาหุนรายเดือน 
สมาชิกที่ไดสงเงินคาหุนไมนอยกวา 
แปดสิบสี่เดือน หรือเปนจํานวนเงิน 
ไมนอยกวาสามหมื่นบาท โดยไมมีหนี้สิน
และภาระผูกพันกับสหกรณ จะงดสงเงิน 
คาหุนรายเดือน หรือลดจํานวนการถือหุน
รายเดือนลงก็ได โดยแจงความจํานงเปน
หนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 
      

ขอ 8 การงดสงเงินคาหุนรายเดือน 
สมาชิกที่ไดสงเงินคาหุนไมนอยกวา 
แปดสิบสี่เดือน หรือเปนจํานวนเงิน 
ไมนอยกวาสามหมื่นบาท โดยไมมีหนี้สิน
และภาระผูกพันกับสหกรณ จะงดสงเงิน
คาหุนรายเดือน หรือลดจํานวนการถือหุน
รายเดือนลงก็ได โดยแจงความจํานงเปน
หนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 
     ในกรณีสมาชิกตามวรรคแรก มีหนี้สิน
กับสหกรณประเภทเงินกูสามัญทุนเรือน
หุน หรือประเภทเงินกูสามัญทุนเรือนหุน 
เอทีเอม เทานั้น จะงดสงเงินคาหุนราย
เดือน หรือลดจํานวนการถือหุนรายเดือน
ลงก็ได โดยแจงความจํานงเปนหนังสือตอ
คณะกรรมการดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  เพ่ือใหสมาชิกที่มี
ทุนเรือนหุน
มากกวาหนี้สิน
สามารถของด 
หรือลดสงทุนเรือน
หุนได 

     ขอ 22 การบัญชีของสหกรณ  
ใหสหกรณจัดทําบัญชีตามแบบ 
และรายการที่นายทะเบียนสหกรณ 
กําหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสาร
ประกอบการลงบัญชีไวที่สํานักงาน 
สหกรณภายในระยะเวลาที่นายทะเบียน
สหกรณกําหนด 
 

     ขอ 22 การบัญชีของสหกรณ  
ใหสหกรณจัดทําบัญชีตามแบบ 
และรายการที่นายทะเบียนสหกรณ
กําหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสาร
ประกอบการลงบัญชีไวที่สํานักงาน
สหกรณภายในระยะเวลาที่นายทะเบียน
สหกรณกําหนด 

เปลี่ยนตาม
ระเบียบ 
นายทะเบียน
สหกรณ วาดวย
การบัญชีของ
สหกรณ  
พ.ศ. 2560 
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ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไข เหตุผล 
     ใหบันทึกรายการในบัญชีเก่ียวกับ
กระแสเงินสดของสหกรณในวันท่ี 
เกิดเหตุนั้น สําหรับเหตุอ่ืนที่ไมเก่ียวกับ
กระแสเงินสด ใหบันทึกรายการในสมุด
บัญชีภายในสามวันนับแตวันที่มีเหตุอัน
จะตองบันทึกรายการนั้น และการลงบัญชี
ตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่
สมบูรณโดยครบถวน 
     ใหสหกรณจัดทํางบดุล 
อยางนอยครั้งหนึ่งทุกรอบสองสองเดือน 
อันจัดวาเปนรอบปทางบัญชีของสหกรณ 
ซึ่งตองมีรายการแสดงสินทรัพย หนี้สิน 
และทุนของสหกรณ กับทั้งบัญชีกําไร
ขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ
กําหนด 
     วันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหสิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป 

     ใหบันทึกรายการในบัญชีเก่ียวกับ
กระแสเงินสดของสหกรณในวันท่ี 
เกิดเหตุนั้น สําหรับเหตุอ่ืนที่ไมเก่ียวกับ
กระแสเงินสด ใหบันทึกรายการในสมุด
บัญชีภายในสามวันนับแตวันที่มีเหตุอัน
จะตองบันทึกรายการนั้น และการลงบญัชี
ตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่
สมบูรณโดยครบถวน 
     ใหสหกรณจัดทํางบการเงินประจําป
อยางนอยครั้งหนึ่งทุกรอบสองสองเดือน 
อันจัดวาเปนรอบปทางบัญชีของสหกรณ 
ซึ่งตองมีรายการแสดงสินทรัพย หนี้สิน 
และทุนของสหกรณ กับทั้งบัญชีกําไร
ขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ
กําหนด 
     วันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหสิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป 

เปลี่ยนตาม
ระเบียบ 
นายทะเบียน
สหกรณ วาดวย
การบัญชีของ
สหกรณ  
พ.ศ. 2560 

     ขอ 23 การเสนองบดุลตอที่ประชุม
ใหญ ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนองบ
ดุลซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรอง
แลวเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญภายในหนึ่ง
รอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี โดย
ใหเปดเผยไว ณ สํานักงานสหกรณ กอนวัน
ประชุมใหญไมนอยกวา 7 วัน 
     ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอ
รายงานประจําปผลการดําเนินงานของ
สหกรณตอที่ประชุมใหญดวยในคราวที่
เสนองบดุล และใหสงสําเนารายงาน
ประจําปกับงบดุลไปยังนายทะเบียน
สหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการ
ประชุมใหญ 
 
 

     ขอ 23 การเสนองบการเงินประจําป
ตอที่ประชุมใหญ ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการเสนองบการเงินประจําปซึ่ง
ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลว
เพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญภายในหนึ่งรอย
หาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี โดยให
เปดเผยไว ณ สํานักงานสหกรณ กอนวัน
ประชุมใหญไมนอยกวา 7 วัน 
     ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอ
รายงานประจําปผลการดําเนินงานของ
สหกรณตอที่ประชุมใหญดวยในคราวที่
เสนองบการเงินประจําป และใหสงสําเนา
รายงานประจําปกับงบการเงินประจําปไป
ยังนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่มีการประชุมใหญ 
 

เปลี่ยนตาม
ระเบียบ 
นายทะเบียน
สหกรณ วาดวย
การบัญชีของ
สหกรณ  
พ.ศ. 2560 
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     อนึ่ง ใหเก็บรักษารายงานประจําป
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ งบดุล 
พรอมท้ังขอบังคับ ระเบียบ และกฎหมาย
วาดวยสหกรณไว ณ สํานักงานสหกรณ
เพ่ือใหสมาชิกขอตรวจดูไดโดยไมตองเสีย
คาธรรมเนียม 

     อนึ่ง ใหเก็บรักษารายงานประจําป
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ งบ
การเงินประจําปพรอมทั้งขอบังคับ 
ระเบียบ และกฎหมายวาดวยสหกรณไว 
ณ สํานักงานสหกรณเพื่อใหสมาชิกขอ
ตรวจดูไดโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม 

เปลี่ยนตาม
ระเบียบ 
นายทะเบียน
สหกรณ วาดวย
การบัญชีของ
สหกรณ  
พ.ศ. 2560 

     ขอ 53 อํานาจหนาที่ของท่ีประชุม 
ใหญ ที่ประชุมใหญมีอํานาจหนาที่ 
พิจารณาวินิจฉัยปญหาทุกอยางที่เกิดข้ึน
เก่ียวกับกิจการของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งใน 
ขอตอไปนี้ 
     (1) รับทราบเรื่องรับสมาชิกเขาใหม 
สมาชิกออกจากสหกรณ และวินิจฉัยขอ
อุทธรณของผูสมัครซึ่งมิไดรับเลือกเขาเปน
สมาชิก และสมาชิกที่ถูกใหออกจาก
สหกรณ 
     (2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอน
กรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ และกําหนดคาตอบแทนของผู
ตรวจสอบกิจการ 
     (3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปของสหกรณ 
          (4) รับทราบรายงานประจําป
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ ของ
คณะกรรมการดําเนินการ และรายงายของ
ผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ 
 
 
 
     (5) พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ
อาจกูยืมหรือค้ําประกัน 
     (6) รับทราบแผนงานและประมาณการ
รายจายประจําปของสหกรณ 
     (7) พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคบั 
 

     ขอ 53 อํานาจหนาที่ของท่ีประชุม
ใหญ ที่ประชุมใหญมีอํานาจหนาที่
พิจารณาวินิจฉัยปญหาทุกอยางท่ีเกิดขึ้น
เก่ียวกับกิจการของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งใน
ขอตอไปนี้ 
     (1) รับทราบเรื่องรับสมาชิกเขาใหม 
สมาชิกออกจากสหกรณ และวินิจฉัยขอ
อุทธรณของผูสมัครซึ่งมิไดรับเลือกเขาเปน
สมาชิก และสมาชิกที่ถูกใหออกจาก
สหกรณ 
     (2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอน
กรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ และกําหนด
คาตอบแทนของผูตรวจสอบกิจการ 
     (3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 
และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของ 
     (4) รับทราบรายงานประจําปแสดงผล
การดําเนินงานของสหกรณ ของ
คณะกรรมการดําเนินการ และรายงาย
ของผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ 
     (5) พิจารณาอนุมัติแผน และวงเงิน
การจายคืนคาหุนบางสวนระหวางเปน
สมาชิก 
     (6) พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ
อาจกูยืมหรือค้ําประกัน 
     (7) รับทราบแผนงานและประมาณ
การรายจายประจําปของสหกรณ 
     (8) พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคบั 
 

เปลี่ยนตาม
ระเบียบ 
นายทะเบียน
สหกรณ วาดวย
การบัญชีของ
สหกรณ  
พ.ศ. 2560 
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     (8) รับทราบเรื่องการดําเนินงาน 
ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และ 
หรือชุมนุมสหกรณที่สหกรณนี ้
เปนสมาชิกอยู 
     (9) พิเคราะหและปฏิบัติตามขอบันทึก
ของนายทะเบียนสหกรณหรือรองนาย
ทะเบียนสหกรณ หรือผูตรวจการสหกรณ 
หรือผูสอบบัญชี ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ
แตงตั้ง 
     (10) กําหนดรูปการซึ่งสหกรณคดิจะทํา
เปนเครื่องเก้ือหนุนบรรดาสมาชิกตาม
วัตถุประสงคของสหกรณ 

     (9) รับทราบเรื่องการดําเนินงาน 
ของสันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย 
และหรือชุมนุมสหกรณท่ีสหกรณนี ้
เปนสมาชิกอยู 
     (10) พิเคราะหและปฏิบัติตามขอ
บันทึกของนายทะเบียนสหกรณหรือรอง
นายทะเบียนสหกรณ หรือผูตรวจการ
สหกรณ หรือผูสอบบัญชี ซึ่งนายทะเบียน
สหกรณแตงตั้ง 
     (11) กําหนดรูปการซึ่งสหกรณคดิจะ
ทําเปนเครื่องเก้ือหนุนบรรดาสมาชิกตาม
วัตถุประสงคของสหกรณ 

 

     ขอ 70 อํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบของผูจัดการ ผูจัดการมีอํานาจ
หนาที่จัดการทั่วไป และรับผิดชอบ 
เก่ียวกับบรรดากิจการของสหกรณ รวมทั้ง
ในขอตอไปนี้ 
     (1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปน 
สมาชิกใหเปนการถูกตอง ตลอดจนเปนธุระ
จัดใหผูเขาเปนสมาชิกลงลายมือชื่อใน
ทะเบียนสมาชิก และชําระคาธรรมเนียม
แรกเขากับเงินคาหุนตามขอบังคบัของ
สหกรณ 
     (2) ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุน 
รายเดือน แจงยอดจํานวนหุน จายคนื 
คาหุน และชักจูงการถือหุนในสหกรณ      
     (3) รับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก และชัก
จูงการฝากเงินในสหกรณ 
     (4) เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู 
จายเงินกู จัดทําเอกสารเก่ียวกับเงินกู และ
ดําเนินการอ่ืน ๆ เกี่ยวกับเรื่องการใหเงินกู
ใหเปนไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ
ที่กําหนดไว 
     (5) จัดทํารายละเอียดเงินคาหุน และ
เงินใหกูแกสมาชิกคงเหลือเปนรายบุคคลทุก
ระยะหกเดือน พรอมกับแจงใหสมาชิก
ทราบเปนรายบุคคลเฉพาะของสมาชิกนั้น 
 
 

     ขอ 70 อํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบของผูจัดการ ผูจัดการมีอํานาจ
หนาที่จัดการทั่วไป และรับผิดชอบ
เก่ียวกับบรรดากิจการของสหกรณ รวมทั้ง
ในขอตอไปนี้ 
     (1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปน
สมาชิกใหเปนการถูกตอง ตลอดจนเปน
ธุระจัดใหผูเขาเปนสมาชิกลงลายมือชื่อใน
ทะเบียนสมาชิก และชําระคาธรรมเนียม
แรกเขากับเงินคาหุนตามขอบังคบัของ
สหกรณ 
     (2) ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุน 
รายเดือน แจงยอดจํานวนหุน จายคืน 
คาหุน และชักจูงการถือหุนในสหกรณ      
     (3) รับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก และ
ชักจูงการฝากเงินในสหกรณ 
     (4) เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู 
จายเงินกู จัดทําเอกสารเก่ียวกับเงินกู และ
ดําเนินการอ่ืน ๆ เกี่ยวกับเรื่องการใหเงินกู
ใหเปนไปตามแบบและระเบียบของ
สหกรณที่กําหนดไว 
     (5) จัดทํารายละเอียดเงินคาหุน และ
เงินใหกูแกสมาชิกคงเหลือเปนรายบุคคล
ทุกระยะหกเดือน พรอมกับแจงใหสมาชิก
ทราบเปนรายบุคคลเฉพาะของสมาชิกนั้น 
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     (6) พิจารณาจัดจางเจาหนาที่และ
ลูกจางของสหกรณตามอํานาจหนาที่ที่
กําหนดในระเบียบ รวมถึงกําหนดหนาที่
และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาที่และ
ลูกจางของสหกรณ ตลอดจนเปน
ผูบังคบับัญชาและรับผิดชอบดูแลการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่และลูกจาง
เหลานั้นใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 
     (7) เปนธุระกวดขันในเรื่องการออก 
ใบรับ เรียกใบรับ หรือมีใบสําคัญโดย
ครบถวน รับผิดชอบในการรับจายเงิน 
ทั้งปวงของสหกรณใหเปนการถูกตอง 
รวบรวมใบสําคัญและเอกสารตาง ๆ 
เก่ียวกับการเงินไวโดยครบถวน  
และเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไป
ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
     (8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทํา
บัญชีและทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณให
ถูกตองครบถวนและเปนปจจุบันอยูเสมอ 
     (9) ติดตอประสานงานกับเลขานุการใน
การนัดเรียกประชุมใหญ ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ และประชุม
คณะกรรมการอื่น ๆ 
     (10) รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมท้ัง
บัญชีกําไรขาดทุนและรายงานประจําป 
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ เสนอ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเสนอตอ
ที่ประชุมใหญ 
     (11) เขารวมประชุมชี้แจงในการ
ประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ 
เวนแตในกรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ มิใหเขา
รวมประชุม  
     (12) ปฏิบัติการเก่ียวกับโตตอบหนังสือ
ของสหกรณ 
     (13) รักษาดวงตราของสหกรณ และ
รับผิดชอบตรวจตราทรัพยสินตาง ๆ ของ
สหกรณใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย 

     (6) พิจารณาจัดจางเจาหนาที่และ
ลูกจางของสหกรณตามอํานาจหนาที่ที่
กําหนดในระเบียบ รวมถึงกําหนดหนาที่
และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาที่
และลูกจางของสหกรณ ตลอดจนเปน
ผูบังคบับัญชาและรับผิดชอบดูแลการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่และลูกจาง
เหลานั้นใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 
     (7) เปนธุระกวดขันในเรื่องการออก 
ใบรับ เรียกใบรับ หรือมีใบสําคัญโดย
ครบถวน รับผิดชอบในการรับจายเงิน 
ทั้งปวงของสหกรณใหเปนการถูกตอง 
รวบรวมใบสําคัญและเอกสารตาง ๆ 
เก่ียวกับการเงินไวโดยครบถวน  
และเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไป
ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
     (8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทํา
บัญชีและทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณให
ถูกตองครบถวนและเปนปจจุบันอยูเสมอ 
     (9) ติดตอประสานงานกับเลขานุการ
ในการนัดเรียกประชุมใหญ ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ และประชุม
คณะกรรมการอื่น ๆ 
     (10) รับผิดชอบจัดทํางบการเงิน
ประจําปรวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุนและ
รายงานประจําป แสดงผลการดําเนินงาน
ของสหกรณ เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาเสนอตอที่ประชุมใหญ 
     (11) เขารวมประชุมชี้แจงในการ
ประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการ 
อ่ืน ๆ เวนแตในกรณีซึ่งท่ีประชุมนั้น ๆ  
มิใหเขารวมประชุม  
     (12) ปฏิบัติการเก่ียวกับโตตอบ
หนังสือของสหกรณ 
     (13) รักษาดวงตราของสหกรณ และ
รับผิดชอบตรวจตราทรัพยสินตาง ๆ ของ
สหกรณใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย  

เปลี่ยนตาม
ระเบียบ 
นายทะเบียน
สหกรณ วาดวย
การบัญชีของ
สหกรณ  
พ.ศ. 2560 
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     (13) รักษาดวงตราของสหกรณ และ
รับผิดชอบตรวจตราทรัพยสินตาง ๆ ของ
สหกรณใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย 
     (14) เสนอรายงานกิจการประจําเดือน 
ตอคณะกรรมการดําเนินการ 
     (15) เสนอรายการ หรือรายงานของ
สหกรณตอทางราชการตามแบบและ
ระยะเวลาที่ทางราชการกําหนด 
     (16) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการ หรือ
คณะกรรมการอื่น ๆ ของสหกรณมอบให 
หรือตามที่ควรกระทํา เพ่ือใหกิจการใน
หนาที่ลุลวงไปดวยดี   

     (13) รักษาดวงตราของสหกรณ และ
รับผิดชอบตรวจตราทรัพยสินตาง ๆ ของ
สหกรณใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย 
     (14) เสนอรายงานกิจการประจําเดือน 
ตอคณะกรรมการดําเนินการ 
     (15) เสนอรายการ หรือรายงานของ
สหกรณตอทางราชการตามแบบและ
ระยะเวลาที่ทางราชการกําหนด 
     (16) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการ หรือ
คณะกรรมการอื่น ๆ ของสหกรณมอบให 
หรือตามที่ควรกระทํา เพ่ือใหกิจการใน
หนาที่ลุลวงไปดวยดี   

 

     ขอ 75 การเปลี่ยนผูจัดการ ในกรณีท่ีมี
การเปลี่ยนผูจัดการ ใหเปนหนาที่ของ
คณะกรรมการดําเนินการตองจัดใหมีการ
ตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงินกับ
บรรดาทรัพยสิน และหนี้สินของสหกรณ 
ตลอดจนจัดทํางบดุลของสหกรณเพ่ือทราบ
ฐานะอันแทจริงกอนที่จะสงมอบงาน 

     ขอ 75 การเปลี่ยนผูจัดการ ในกรณีที่
มีการเปลี่ยนผูจัดการ ใหเปนหนาที่ของ
คณะกรรมการดําเนินการตองจัดใหมีการ
ตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน
กับบรรดาทรัพยสิน และหนี้สินของ
สหกรณ ตลอดจนจัดทํางบการเงิน
ประจําปของสหกรณเพื่อทราบฐานะอัน
แทจริงกอนที่จะสงมอบงาน 

เปลี่ยนตาม
ระเบียบ 
นายทะเบียน
สหกรณ วาดวย
การบัญชีของ
สหกรณ  
พ.ศ. 2560 

 
 

  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม ................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 


