
 

 

 ขอบังคับสหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี จำกัด 
 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

 ............................................ 
                  ที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2560 ของ สหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี จำกัด เมื่อวันที่ 
29 พฤศจิกายน 2560 ไดลงมติเปนเอกฉันทใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของสหกรณและ นายทะเบียนสหกรณ
ไดรับจดทะเบียนแลว มีความดังนี้ 
 ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ ขอบังคับสหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี จำกัด แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ” 
 ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันท่ี นายทะเบียนสหกรณ รับจดทะเบียน 
 ขอ 3 ใหยกเลิกความตามที่กำหนดในขอ 29 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี 
จำกัด พ.ศ. 2560 เลขทะเบียนขอบังคบัที่ 7000000425598 เสียทั้งหมด และใชความตอไปน้ีแทน 
  “ขอ 29 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำป  เมื่อสิน้ปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแลว ปรากฏวา สหกรณมีกำไรสุทธิ ใหจัดสรรเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละสิบ
ของกำไรสุทธิ และเปนคาบำรุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง   
                      กำไรสุทธิประจำปที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนนั้น ที่ประชุมใหญอาจจะ
จัดสรรไดดังตอไปนี้   
 (1) เปนเงินปนผลตามหุนท่ีชำระแลวใหแกสมาชิก แตตองไมเกินอัตราที่กำหนดใน 
กฎกระทรวงตามคาหุนท่ีชำระแลวของสมาชิกแตละคน โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา อนึ่ง ถาสหกรณถอน
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลตาม 29 (4) ออกจายเปนเงินปนผลสำหรับปใดดวยจำนวนเงนิปนผลทั้งสิ้นท่ีจาย
สำหรับปนั้น  ก็ตองไมเกินอัตราดังกลาวแลว ในการคำนวณเงินปนผลตามหุน  ใหถือวาหุนท่ีสมาชิกไดชำระตอ 
สหกรณภายในวันท่ีเจ็ดของเดือน มีระยะเวลาสำหรับคำนวณเงนิปนผลตั้งแตเดือนนั้นสวนหุนที่สมาชิกชำระตอ
สหกรณหลังวันที่เจ็ดของเดือน สหกรณจะคิดเงนิปนผลใหตั้งแตเดือนถัดไป 
 (2) เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนจำนวนรวมแหงดอกเบี้ยเงินกูซึ่งสมาชิกนั้นๆ 
ไดสงแกสหกรณในระหวางปเวนแตสมาชิกท่ีผิดนัดการสงเงินงวดชำระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียในปใด มิให
ไดรับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปน้ัน 
 (3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการ เจาหนาที่และลูกจางสหกรณไมเกินรอยละสิบ ของ
กำไรสุทธิ 
 (4)  เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของ สหกรณ
ตามที่มีอยูในวันสิ้นปนั้น จนกวาจะมีจำนวนถึงรอยละแปด แหงทุนเรือนหุนดังกลาว ทุนรักษาระดับอัตราเงิน
ปนผลน้ีจะถอนไดโดยมติแหงท่ีประชุมใหญ เพ่ือจายเปนเงินปนผลตามหุน ตาม (1) 
 (5)  เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ สิบของกำไรสุทธิ  ทุนสาธารณประโยชน
นี้ สหกรณสะสมไวสำหรับใชจายเพ่ือการศึกษาโดยทั่วไปหรือเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณหรือทุนสาธารณ 
ประโยชนหรือการกุศลตามที่กำหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
 (6) เปนทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงานหรือกองทุนตาง ๆ เพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหแก
สหกรณ 
 (7) กำไรสุทธิสวนท่ีเหลือ (ถามี) ใหจัดสรรเปนทุนสำรองทั้งสิ้น” 
 ขอ 4 ใหยกเลิกความตามท่ีกำหนดในขอ 104 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี 
จำกัด พ.ศ. 2560 เลขทะเบียนขอบังคบัที่ 7000000425598 เสียทั้งหมด และใชความตอไปน้ีแทน 
  “ขอ 104 ผู ตรวจสอบกิจการ ใหที ่ประชุมใหญเล ือกตั ้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก
ผูทรงคุณวุฒิ ความรู ความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร การสหกรณ 
กฎหมายที่เกี่ยวของกับสหกรณและมีคุณสมบัติเปนผูผานการอบรมการตรวจสอบกิจการตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ จำนวน 1 คน เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ” 
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  ขอ 5 ใหเพิ่มความดังตอไปนี้เปนขอ 104/1 ไวทายขอ 104 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพย
คายภาณุรังษี จำกัด เลขทะเบียนขอบังคับที่ 7000000425598 
   “ขอ 104/1 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการใหคณะกรรมการดำเนินการ 
ประกาศรับสมัครผูตรวจสอบกิจการและพิจารณาคัดเลือกผูตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะ
ตองหามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกำหนด และนำเสนอผูตรวจสอบกิจการท่ีผานการคัดเลือกใหที่
ประชุมใหญเลือกตั้ง โดยวิธีลงคะแนนโดยเปดเผย และใหผูที่ไดรับเลือกตั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด (ตามลำดับจำนวน
ที่ระบุไวในขอ 104) เปนผูตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเทากันใหประธานออกเสยีงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียง และให
ผูรับเลือกตั้งลำดับคะแนนรองลงมาเปนผูตรวจสอบกิจการสำรอง จำนวน 1 คน กรณีผูตรวจสอบกิจการไดพน
จากตำแหนงตามขอ 105/1 (2) (3) (4) (5) ใหผูตรวจสอบกิจการสำรองปฏิบัติงานไดทันทีเทาระยะเวลาที่ 
ผูตรวจสอบกิจการคนเดิมคงเหลืออยู หรือจนกวาจะมีการเลือกตั้งใหม” 
 ขอ 6 ใหยกเลิกความตามท่ีกำหนดในขอ 105 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี 
จำกัด พ.ศ. 2560 เลขทะเบียนขอบังคบัที่ 7000000425598 เสียทั้งหมด และใชความตอไปน้ีแทน 
 “ขอ 105 การดำรงตำแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการอยูในตำแหนง ไดมี
กำหนดเวลา 1 ป ทางบัญชีสหกรณ ถาเม่ือครบกำหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็
ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาท่ีพลางไปกอน ผูตรวจสอบกิจการที่ไดรับเลือกตั้งไปน้ันอาจไดรับ
เลือกตั้งซ้ำได” 
  ขอ 7 ใหเพิ ่มความดังตอไปนี้เปนขอ 105/1 ไวทายขอ 105 แหงขอบังคับสหกรณออม
ทรัพยคายภาณุรังษี จำกัด เลขทะเบียนขอบังคับท่ี 7000000425598 
  “ขอ 105/1 การพนจากตำแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการตองพนจากตำแหนง 
เพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
  (1) ถึงคราวออกตามวาระ 
  (2) ตาย 
  (3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเปนหนังสือยื่นตอประธานคณะผูตรวจสอบกิจการ
หรือยื่นตอคณะกรรมการดำเนนิการสหกรณ แลวแตกรณี 
  (4) ที่ประชุมใหญของสหกรณลงมติถอดถอนผูตรวจสอบกิจการซึ่งเปนบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคล ออกจากตำแหนงท้ังคณะหรือรายบุคคล 
  (5) นายทะเบียนสหกรณวินิจฉัยวาขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณกำหนด” 
 ขอ 8 ใหยกเลิกความตามท่ีกำหนดในขอ 106 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี 
จำกัด พ.ศ. 2560 เลขทะเบียนขอบังคบัที่ 7000000425598 เสียทั้งหมด และใชความตอไปน้ีแทน 
  “ขอ 106 อำนาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการมีอำนาจหนาที่ตรวจสอบ
การดำเนินงานท้ังปวงของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ คือ 
  (1) ตรวจสอบเอกสาร  สรรพสมุด  บัญชี  ทะเบียนการเงิน ตลอดจนทรัพยสิน 
และหนี้สินทั้งปวงของสหกรณ  เพ่ือทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณที่เปนอยูจริง 
  (2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการดำเนินธุรกิจแตละประเภทของ
สหกรณเพ่ือประเมินผลและอาจใหขอแนะนำแกคณะกรรมการ ผูจัดการ และเจาหนาที่ของสหกรณทั้งทาง
วิชาการและทางปฏิบัตใินกิจการนั้น ๆ 
  (3) ตรวจสอบการจัดจางและแตงตั้งเจาหนาที่สหกรณ ตลอดจนหนังสือสัญญา
จางและหลักประกัน 
  (4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน  และการใชจายงบประมาณรายจาย
ประจำปของสหกรณ 
  (5) ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ  เพ่ือพิจารณา
หาทางปรับปรุงแผนงาน ขอบังคับ ระเบียบ มติตลอดจนคำสั่งตางๆ ของสหกรณ 

-2- 

พล.ท.            พ.อ. 



  (6)  ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายขอบังคับ ระเบียบ  มติ และคำสั่งของ
สหกรณ หรือกิจการอ่ืนๆ เพื่อใหเกิดผลดีแกการดำเนินกิจการของสหกรณ การตรวจสอบกิจการและการ
ดำเนินการของสหกรณ ผูตรวจสอบกิจการ ตองปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติการตรวจสอบกิจการที่กรมตรวจ
บัญชีสหกรณกำหนด” 
  ขอ 9 ใหเพิ่มความดังตอไปนี้เปนขอ 106/1 ไวทายขอ 106 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพย
คายภาณุรังษี จำกัด เลขทะเบียนขอบังคับท่ี 7000000425598 
  “ขอ 106/1 การรายงานผลการตรวจสอบใหผูตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบ
ประจำเดือน และประจำปรวมทั้งขอสังเกต ขอเสนอแนะเปนลายลักษณอักษร และเขารวมประชุมเพื่อแจงผล
การตรวจสอบประจำเดือนตอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมประจำเดือนคราวถัดไป และรายงานผล
การตรวจสอบประจำปตอท่ีประชุมใหญของสหกรณดวย กรณีที่ผูตรวจสอบกิจการพบวามีเหตุการณที่อาจ
กอใหเกิดความเสียหายแกสมาชิกของสหกรณอยางรายแรง หรือสหกรณมีการปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือคำแนะนำของทางราชการ รวมทั้งขอบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุม หรือคำสั่งของ
สหกรณจนกอให เกิดความเสียหายแกสมาชิก และสหกรณอยางรายแรง ใหแจงผลการตรวจสอบตอ
คณะกรรมการดำเนินการทันทีเพื่อดำเนินการแกไขและใหจัดสงสำเนารายงานดังกลาว ตอสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ และสำนักงานสหกรณจังหวัด/สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครที่กำกับดูแลโดยเร็ว ให
ผูตรวจสอบกิจการติดตามผลการแกไขตามรายงานการตรวจสอบ และสำเนารายงานผลการแกไขและผลการ
ติดตามของผูตรวจสอบกิจการ ตอสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ สำนักงานสหกรณจังหวัด/สำนักงานสงเสริม
สหกรณกรุงเทพมหานคร ที่กำกับดูแล” 
 ขอ 10 ใหยกเลิกความตามที่กำหนดในขอ 107 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยคายภาณุ
รังษี จำกัด พ.ศ. 2560 เลขทะเบียนขอบังคับที่ 7000000425598 เสยีท้ังหมด และใชความตอไปนี้แทน 
  “ขอ 107 ความรับผิดชอบของผูตรวจสอบกิจการ กรณีผูตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละ
เวนการปฏิบัติตามอำนาจหนาที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเปนเหตุใหสหกรณไดรับความ
เสียหาย ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณหรือหากตรวจพบขอบกพรองของ
สหกรณตองแจงใหคณะกรรมการดำเนินการทราบโดยเร็ว ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหาย
อันจะเกิดแกสหกรณดวยเหตุอันไมแจงนั้น 

   การพิจารณาความรับผิดชอบของผูตรวจสอบกิจการใหเปนไปตามมติที่ประชุมใหญ” 

 
 

  พลโท   ประธานกรรมการ 

 ( จักรชัย  โมกขะสมิต ) 

 

 พันเอก  เลขานุการ 

   ( พิจิตร  บุญญสุวรรณ )  

 

เหตุผล   สรุปเหตุผลท่ีตองแกไขเพ่ิมเติมขอบังคบัเปนตวัที่กำหนดขางตน 

 1. เพ่ือปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราคาบำรุงสนันิบาตสหกรณแหงประเทศไทย พ.ศ.2560 

ลง วันที่ 25 ม.ค.60 

 2. เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ พ.ศ. 2559 

เพ่ือใหการตรวจสอบกิจการของสหกรณมีมาตรฐานและเปนเครื่องมือในการสรางความโปรงใสแกการดำเนิน

กิจการของสหกรณ ซึ่งจะเปนผลดีแกสหกรณและรักษาผลประโยชนของสมาชิก 
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คำรับรองของรองประธานกรรมการและเลขานุการ 

 

        “ขอรับรองวาขอบังคับทั้ง 4 เลม มีขอความถูกตองตรงกัน” 

 

 

  พลตร ี  รองประธานกรรมการ 

 ( วัจนพัฒน   เฟองฟู ) 

 

  พันเอก  เลขานุการ 

  ( พิจิตร  บุญญสุวรรณ )  

 

 



 

 

 

 

 

 เลขทะเบียนสหกรณท่ี   สทส(อ) 32/2530 

 เลขทะเบียนขอบังคับที่  7000003125547 

 

 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553

นายทะเบียนสหกรณ ไดรับจดทะเบียนขอบังคับสหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี จำกัด แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ไวแลว ตั้งแตวันท่ี ……………………………… 

 



  

 

บันทึกผูอำนวยการกลุมตรวจการสหกรณ 

 

  ขาพเจา นางจันทรทิพย  อินทคง ตำแหนง ผูอำนวยการกลุมตรวจการสหกรณ ไดตรวจสอบ 

ขอบังคับนี้แลว มีขอความครบถวนตามมติของที่ประชุมใหญ และไมขัดกฎหมายสหกรณ ระเบียบ คำสั่งของ

นายทะเบียนสหกรณ 

 

 

 

              (นางจันทรทิพย  อินทคง) 

        ผูอำนวยการกลุมตรวจการสหกรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ขอบังคับ 

 

ประเภทสหกรณออมทรัพย 
 

 

 

 



สหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี  จำกัด 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2560 


