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พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับชุมนุมสหกรณ 

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

 

  ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) กําหนดจัดประชุมใหญสามัญ 

ประจําป 2559  และมีระเบียบวาระท่ี  4 พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ดังน้ี 

1. งบดุล เปลี่ยนเปนงบแสดงฐานะการเงิน  

2.  การพนตําแหนงของผูจัดการ 

ตามขอบังคับ ชสอ. การแกไขขอบังคับ กําหนดไวใน ขอ 77 วรรคสอง “การเสนอใหท่ี 

ประชุมพิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับจะกระทําไดตอเม่ือแจงขอความท่ีเสนอใหพิจารณาน้ันโดยเต็ม

สํานวนไปใหสหกรณสมาชิกไมนอยกวาเจ็ดวันพรอมหนังสือเชิญประชุม” 

  จึงเสนอท่ีประชุมใหญ เพื่อพิจารณา 

 

ขอความเดิม ขอความทีข่อแกไขเพิ่มเติม เหตุผล 

สารบัญ สารบัญ  

หมวดที่ 22 การบัญชีและงบดุล หมวดที่ 22 การบัญชีและงบดุล - แกไขจากงบดุล  เปนงบ 

 งบแสดงฐานะการเงิน แสดงฐานะการเงิน ตามท่ี 

ขอ 60 การบัญชีและงบดลุของชุมนุมสหกรณ ขอ 60 การบัญชีและงบดลุ งบแสดง กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 ฐานะการเงิน ของชุมนุมสหกรณ ปรับเปลี่ยนรปูแบบงบ        

ขอ 61 ปทางบัญชีของชุมนุมสหกรณ ขอ 61 ปทางบัญชีของชุมนุมสหกรณ การเงินใหสอดคลองกับ 

ขอ 62 การเสนองบดุลตอท่ีประชุมใหญ ขอ 62 การเสนองบดุล งบแสดงฐานะ มาตรฐานการบัญช ี

 การเงิน ตอท่ีประชมุใหญ  

ฯลฯ ฯลฯ  

งบดุล งบดุล งบแสดงฐานะการเงิน  

   

หมวด 15 หมวด 15  

การประชุมใหญ การประชุมใหญ  

ขอ 37 อํานาจหนาท่ีของท่ีประชุมใหญ ขอ 37 อํานาจหนาท่ีของท่ีประชุมใหญ  

ท่ีประชุมใหญมอํีานาจหนาท่ีพิจารณาวนิิจฉัย ประชุมใหญมอํีานาจหนาท่ีพิจารณา  

ปญหาท้ังปวงเก่ียวกับกิจการของชุมนุม วินิจฉัยปญหาท้ังปวงเก่ียวกับกิจการของ  

สหกรณ ซึ่งรวมท้ังในขอตอไปนี ้ ชุมนุมสหกรณซึ่งรวมท้ังในขอตอไปนี้  

 (1) รับทราบเรื่องการรับสหกรณสมาชิก (1) รับทราบเรื่องการรับสหกรณ  

เขาใหม และการออกจากชุมนมุสหกรณ สมาชิกเขาใหม และการออกจาก  

 ชุมนุมสหกรณ  
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ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติม เหตุผล 

 (2) กําหนดวงเงินซึ่งชุมนุมสหกรณอาจกูยืม (2) กําหนดวงเงินซึ่งชุมนุมสหกรณ  

หรือคํ้าประกัน อาจกูยืมหรือคํ้าประกัน  

 (3) เลือกต้ังหรือถอดถอนกรรมการ (3) เลือกต้ังหรือถอดถอนกรรมการ  

ดําเนินการ ดําเนินการ  

(4) เลือกต้ังหรือถอดถอนผูตรวจสอบกิจการ (4) เลือกต้ังหรือถอดถอนผูตรวจสอบ  

 กิจการ  

(5) พิจารณาคัดเลือกผูสอบบญัช ีเพื่อเสนอ (5) พิจารณาคัดเลือกผูสอบบญัชี  

ทะเบียนสหกรณแตงต้ัง เพื่อเสนอทะเบียนสหกรณแตงต้ัง  

(6) รับทราบรายงานประจําป แสดงผลงาน (6) รับทราบรายงานประจําป แสดง  

ของชุมนุมสหกรณ ผลงานของชุมนุมสหกรณ  

(7) พิจารณาอนุมัติงบดุล (7) พิจารณาอนุมัติงบดุล งบแสดง - แกไขจากงบดุล  เปนงบ 

 ฐานะการเงิน แสดงฐานะการเงิน ตามท่ี 

ฯลฯ ฯลฯ กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

ขอ 45 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ขอ 45 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ปรับเปลี่ยนรปูแบบงบ        

ดําเนินการ คณะกรรมการดาํเนินการมีอํานาจ ดําเนินการ คณะกรรมการดาํเนินการ การเงินใหสอดคลองกับ 

หนาท่ีในการดําเนินกิจการและเปนผูแทนของ มีอํานาจหนาท่ีในการดาํเนินกิจการและ มาตรฐานการบัญช ี

ชุมนุมสหกรณในกิจการอันเก่ียวกับบุคคล เปนผูแทนของชุมนุมสหกรณในกิจการ  

ภายนอก เพือ่การนี ้คณะกรรมการดําเนินการ อันเก่ียวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้  

จะมอบหมายใหกรรมการดําเนินการคนหนึ่ง คณะกรรมการดําเนินการ จะมอบหมาย  

หรือหลายคน หรือผูจัดการทําการแทนก็ได ใหกรรมการดําเนินการคนหรอื  

 หลายคน หรือผูจัดการทําการแทนก็ได  

       การมอบอํานาจใหกรรมการคนใด การมอบอํานาจใหกรรมการคนใด   

คนหนึ่งหรือหลายคนหรือผูจัดการทําการแทน คนหนึ่งหรือหลายคนหรือผูจัดการทํา  

ดังกลาวในวรรคแรกตองบันทึก ไวในรายงาน การแทนดังกลาวในวรรคแรกตอง  

การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ บันทึกไวในรายงานการประชมุ  

      ในการดาํเนินกิจการ คณะกรรมการ คณะกรรมการดําเนินการ  

ดําเนินการตองปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุ   ในการดาํเนินกิจการ คณะกรรมการ  

ประสงค ของชุมนุมสหกรณและตองควบคุม ดําเนินการตองปฏิบัติใหเปนไปตาม  

ดูแลการดาํเนินกิจการท้ังปวงใหเปนไปตาม วัตถุประสงค ของชุมนุมสหกรณ และ  

กฎหมาย ขอบังคับ และระเบยีบของชุมนุม ตองควบคุมดูแลการดําเนินกิจการ  

สหกรณ รวมท้ังมติของท่ีประชุมใหญ ท้ังปวงใหเปนไปตามกฎหมาย   

และท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ขอบังคับ และระเบียบของชุมนุม  

ตลอดจนในทางอันสมควรเพื่อใหบังเกิดผลด ี สหกรณ รวมท้ังมติของท่ีประชุมใหญ  

แกสหกรณสมาชิกและชุมนุมสหกรณ รวมท้ัง และท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  

ในขอดังตอไปนี้ ตลอดจนในทางอันสมควรเพื่อใหบังเกิด  
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ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติม เหตุผล 

 ผลดีแกสหกรณสมาชิก และ  

 ชุมนุมสหกรณ รวมท้ัง ในขอดังตอไปนี ้  

     (1) กูยืมเงินหรือคํ้าประกัน      (1) กูยืมเงินหรือคํ้าประกัน  

      (2) ใหเงินกู       (2) ใหเงินกู  

     (3) พิจารณาเรียกประชุมใหญ      (3) พิจารณาเรียกประชุมใหญ  

     (4) เสนองบดลุ บัญชีกําไรขาดทุน      (4) เสนองบดลุ งบแสดงฐานะการ - แกไขจากงบดุล  เปนงบ 

 รายงานประจําป แสดงผลการดําเนินงาน   เงิน บัญชีกําไรขาดทุน รายงานประจําป แสดงฐานะการเงิน ตามท่ี 

ตอท่ีประชุมใหญ แสดงผลการดําเนนิงาน ตอท่ีประชุมใหญ   กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

ฯลฯ ฯลฯ ปรับเปลี่ยนรปูแบบงบ        

หมวด 22 หมวด 22 การเงินใหสอดคลองกับ 

การบัญชีและงบดุล การบัญชีและงบดุล  แสดงฐานะ มาตรฐานการบัญช ี

 การเงิน  

ขอ 60 การบัญชีและงบดลุของชุมนุมสหกรณ ขอ 60 การบัญชีและงบดลุแสดงฐานะ  

ใหชุมนุมสหกรณจัดทําบัญชีตามแบบ การเงินของชุมนุมสหกรณ ใหชุมนุม  

และรายการท่ี นายทะเบียนสหกรณกําหนด สหกรณจัดทําบัญชีตามแบบ และรายการ  

ใหถูกตองตามความเปนจริง และเก็บรักษา ท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด ใหถูกตอง  

บัญชีพรอมดวยเอกสารการลงบัญช ีไวท่ี  ตามความเปนจริงและเก็บรักษาบัญช ี  

สํานักงานชุมนุมสหกรณเปนระยะเวลาตามท่ี พรอมดวยเอกสารการลงบัญช ีไวท่ี  

นายทะเบียนสหกรณกําหนด สํานักงานชุมนุมสหกรณเปนระยะเวลา  

      การบันทึกรายการในบัญชีเก่ียวกับ ตามท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด  

กระแสเงินสดใหบันทึกรายการในวันท่ี      การบันทึกรายการในบัญชีเก่ียวกับ  

เกิดเหตุนั้นสําหรับ เหตุอ่ืนท่ีไมเก่ียวกับ กระแสเงินสดใหบันทึกรายการในวันท่ี  

กระแสเงินสดใหบันทึกรายการในสมดุบัญช ี เกิดเหตุนั้นสําหรับเหตุอ่ืนท่ีไมเก่ียวกับ  

ภายในสามวันนบัแตวนัท่ีมีเหตุอันจะตอง กระแสเงินสดใหบันทึกรายการในสมดุ  

บันทึกรายการนั้น และการลงบัญชีตองมี บัญช ีภายในสามวันนบัแตวันท่ีมเีหตุ  

เอกสารประกอบการลงบัญชีท่ีสมบูรณ อันจะตองบันทึกรายการนั้น และ  

โดยครบถวน การลงบัญชีตองมีเอกสารประกอบ  

 การลงบัญชีท่ีสมบูรณโดยครบถวน  

     เมื่อสิ้นปทางบัญชีทุกปใหชุมนุมสหกรณ        เมื่อสิ้นปทางบัญชีทุกปใหชุมนุม    

จัดทํางบดลุซึ่งตองมีรายการแสดงสินทรัพย สหกรณจัดทํางบดุล งบแสดงฐานะการ  

หนี้สินและทุนของชุมนุมสหกรณรวมท้ัง เงิน ซึ่งตองมีรายการแสดงสินทรัพย  

งบกําไรขาดทุน  และงบอ่ืนๆ ตามแบบท่ี หนี้สินและทุนของชุมนุมสหกรณ  

นายทะเบียนสหกรณกําหนด รวมท้ัง งบกําไรขาดทุน  และงบอ่ืนๆ  

 ตามแบบท่ี นายทะเบียนสหกรณกําหนด  

ฯลฯ ฯลฯ  
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ขอ 62 การเสนองบดุลตอท่ีประชุมใหญ  ขอ 62 การเสนองบดุล งบแสดงฐานะ - แกไขจากงบดุล  เปนงบ 

ใหคณะกรรมการดําเนินการ เสนองบดุล การเงิน ตอท่ีประชุมใหญ   ให แสดงฐานะการเงิน ตามท่ี 

ซึ่งผูสอบบัญชี  ไดตรวจสอบผูสอบบัญชี คณะกรรมการดําเนินการ เสนองบดุล กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

ไดตรวจสอบและรับรองแลวตอท่ีประชุมใหญ งบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งผูสอบบัญชี               ปรับเปลี่ยนรปูแบบงบ        

สามัญ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ภายในหนึ่งรอย ไดตรวจสอบผูสอบบัญชี ไดตรวจสอบ การเงินใหสอดคลองกับ 

หาสิบวันนับแตวนัสิ้นปทางบัญชี และรบัรองแลวตอท่ีประชุมใหญสามัญ มาตรฐานการบัญช ี

     ใหคณะกรรมการดาํเนินการเสนอรายงาน เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในหนึง่รอย  

 ประจําป แสดงผลการดาํเนินงาน ของชุมนุม         หาสิบวันนับแตวนัสิ้นปทางบัญช ี  

สหกรณตอท่ีประชุมใหญสามัญในคราวท่ี    ใหคณะกรรมการดําเนนิการเสนอ   

เสนองบดุลดวย รายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงาน  

 ชุมนุมสหกรณตอท่ีประชุมใหญสามัญ  

 ในคราวท่ีเสนองบดลุ งบแสดงฐานะ  

 การเงิน ดวย   

     ใหชุมนุมสหกรณสงสําเนางบดุลท่ีจะเสนอ      ใหชุมนุมสหกรณสงสําเนางบดุล  

ตอ ท่ีประชุมใหญนั้นไปยังผูแทนสหกรณ งบแสดงฐานะการเงิน ท่ีจะเสนอตอท่ี  

สมาชิก และใหปดประกาศไว ณ สํานักงาน ประชุมใหญนั้นไปยังผูแทนสหกรณ  

ของชุมนุมสหกรณกอนวันประชุมใหญ  สมาชิก และใหปดประกาศไว ณ   

ไมนอยกวาเจ็ดวัน สํานักงานของชุมนุมสหกรณกอน  

 วันประชุมใหญ ไมนอยกวาเจด็วัน  

     ใหชุมนุมสหกรณสงรายงานประจําป     ใหชุมนมุสหกรณสงรายงานประจําป  

แสดงผลการดําเนนิงานและงบดุลของ แสดงผลการดําเนนิงานและงบดุล  

ชุมนุมสหกรณไปยังนายทะเบียนสหกรณ งบแสดงฐานะการเงิน ของชุมนุมสหกรณ  

ภายในสามสบิวันนบัแตท่ีมีการประชุมใหญ ไปยังนายทะเบียนสหกรณ ภายใน  

 สามสิบวันนบัแตท่ีมีการประชมุใหญ  

     อนึ่ง ใหชุมนุมสหกรณเก็บรักษารายงาน     อนึ่งใหชุมนุมสหกรณเก็บรกัษา  

ประจาํปแสดงผลการดําเนนิงานและงบดุลของ รายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงาน    

ชุมนุมสหกรณ เพื่อใหสหกรณสมาชิกขอดูได และงบดุลงบแสดงฐานะการเงิน ของ  

 ของ ชุมนุมสหกรณ เพื่อใหสหกรณ  

 สมาชิกขอดูได  

ฯลฯ ฯลฯ  

หมวด 26 หมวด 26  

กฎหมาย ขอบังคับ และเอกสารอ่ืนๆ กฎหมาย ขอบังคับ และเอกสารอ่ืนๆ  

ขอ 71 กฎหมาย ขอบังคับ และเอกสารอ่ืน ขอ 71 กฎหมาย ขอบังคับ และเอกสารอื่น  

ใหชุมนุมสหกรณเก็บรักษารายงานประจาํป ใหชุมนุมสหกรณเก็บรกัษารายงาน  

แสดงผลการดําเนนิงานของชุมนุมสหกรณ ประจาํปแสดงผลการดําเนนิงานของ  

และงบดุล พรอมท้ังขอบังคับและกฎหมาย ชุมนุมสหกรณและงบดลุงบแสดงฐานะ  
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วาดวยสหรณไว ท่ีสํานักงานชมุนุมสหกรณ การเงิน พรอมท้ังขอบังคับและกฎหมาย  

เพื่อใหสหกรณสมาชิกขอดูไดในระหวางเวลา วาดวยสหรณไว ที่สํานักงานชุมนุมสหกรณ  

ทําการโดยไมเสียคาธรรมเนียม เพื่อใหสหกรณสมาชิกขอดูไดในระหวาง  

 เวลาทําการโดยไมเสียคาธรรมเนียม  
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หมวด 19 หมวด 19  

ผูจัดการและเจาหนาที ่ ผูจัดการและเจาหนาที ่  

ขอ 54 การพนจากตําแหนงของผูจัดการ ขอ 54 การพนจากตําแหนงของผูจัดการ  

ผูจัดการของชุมนุมสหกรณพนจากตําแหนง ผูจัดการของชุมนุมสหกรณพนจาก  

เมื่อ ตําแหนงเมื่อ  

    (1) ตาย     (1) ตาย  

    (2) ลาออกโดยทําเปนหนังสือ     (2) ลาออกโดยทําเปนหนังสือ  

    (3) ตกเปนบุคคลมีลักษณะตองหามตาม     (3) ตกเปนบุคคลมีลักษณะตองหาม  

ขอ 39 (1) (2) (3) (4) (5) (6) หรือ (7) ตามขอ 39 (1) (2) (3) (4) (5) (6)หรือ(7) - เพื่อใหสามารถบริหาร  

    (4)  ขาดคุณสมบัติตามระเบียบชุมนุม     (4)  ขาดคุณสมบัติตามระเบียบชุมนุม จัดการงานของ ชสอ. 

สหกรณ สหกรณ ดําเนินการตอไป 

   (5)  อายุครบ 60 ปบรบิูรณ     (5)  อายุครบ 60 ปบรบิูรณ อยางตอเนื่องถึงสิ้นปบัญชี 

 ใหเปนอันเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปทาง - เพื่อใหมีความสอดคลอง 

 บัญชขีองชุมนุมสหกรณ ซ่ึงเปนปที่ผูน้ัน กับระเบียบวาดวยขอบังคับ 

 มีอายุครบ 60 ปบริบรูณ เก่ียวกับการทํางาน พ.ศ. 

   (6)  ถูกเลิกจาง     (6)  ถูกเลิกจาง 2558 ขอ 32 เกษียณอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


