
 

 

 ขอบังคับสหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี จำกัด 
 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

 ............................................ 
                  ที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2562 ของ สหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี จำกัด เมื่อวันที่ 

19 พฤศจิกายน 2562 ไดลงมติเปนเอกฉันทใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของสหกรณและ นายทะเบียนสหกรณ

ไดรับจดทะเบียนแลว มีความดังนี้.- 

 ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ ขอบังคับสหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี จำกัด แกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ” 

 ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ นายทะเบียนสหกรณ รับจดทะเบียน 

 ขอ 3 ใหยกเลิกความตามที่กำหนดในขอ 22 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี 

จำกัด พ.ศ. 2559 เลขทะเบียนขอบังคบัที่ 7000000425598 เสียท้ังหมด และใชความตอไปน้ีแทน 

  “ขอ 22 การบัญชีของสหกรณ ใหสหกรณจัดใหมีการทำบัญชีตามที่หลักการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไปวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน ของทกุป 

    เมื่อมีเหตุตองบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณใหบันทึกรายการ 

ในวันท่ีเกิดเหตุนั้น สำหรับเหตุอ่ืนท่ีไมเกี่ยวกับกระแสเงินสด  ใหบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวัน 

นับแตวันที่มีเหตุอันจะตองบันทึกรายการนั้น และการลงบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณโดย

ครบถวน 

   ใหสหกรณจัดทำงบการเงินประจำปอยางนอยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดวาเปน

รอบปทางบัญชีของสหกรณซึ่งตองมีรายการแสดงสินทรัพย หนี้สินและทุนของสหกรณ กับทั้งบัญชีกำไรขาดทุน

ตามแบบทีน่ายทะเบียนสหกรณกำหนด” 

 ขอ 4 ใหยกเลิกความตามที่กำหนดในขอ 23 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี 

จำกัด พ.ศ. 2559 เลขทะเบียนขอบังคบัที่ 7000000425598 เสียทั้งหมด และใชความตอไปนี้แทน 

  “ขอ 23 การเสนองบการเงินประจำปตอท่ีประชุมใหญ ใหคณะกรรมการดำเนินการเสนอ

งบการเงินประจำปซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลวเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ ภายในหน่ึงรอยหาสิบ

วันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี 

   การเสนองบการเงินประจำปใหคณะกรรมการดำเนินการเสนอรายงานประจำป แสดงผล

การดำเนินงานของสหกรณตอที่ประชุมใหญดวย 

   ใหสหกรณสงสำเนางบการเงินประจำปท่ีเสนอตอที่ประชุมใหญนั้นไปยังสมาชิกทุกคนและ

ใหเปดเผยไว ณ สำนักงานสหกรณกอนวันประชุมใหญไมนอยกวาเจ็ดวัน 

   ใหสหกรณสงสำเนารายงานประจำป แสดงผลการดำเนินงานของสหกรณกับงบการเงิน

ประจำป ไปยังนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวัน นับแตวันที่มีการประชุมใหญอน่ึง ใหเก็บรักษารายงาน

ประจำปแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ งบดุล พรอมทั้งขอบังคับ ระเบียบ และกฎหมายวาดวยสหกรณไว  

ณ  สำนักงานของสหกรณเพ่ือใหสมาชิกขอตรวจดูได” 

พล.ท.            พ.อ. 



 ขอ 5 ใหยกเลิกความตามที่กำหนดในขอ 33 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี 

จำกัด พ.ศ. 2562 เลขทะเบียนขอบังคบัที่ 7000000425598 เสียทั้งหมด และใชความตอไปน้ีแทน 

  “ขอ 33 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 

(2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย 

(3) ก. เปนขาราชการหรือลูกจางประจำสังกัดหนวยทหารในพื้นที่ มทบ.16 

   หรือเปนเจาหนาที่และลูกจางประจำสหกรณนี้ หรือ 

  ข. เปนขาราชการบำนาญสังกัด มทบ.16 ซึ่งเคยเปนสมาชิกอยูเดิม หรือ 

  ค. เปนเจาหนาท่ีราชการซึ่งปฏิบัติหนาที่ประจำสังกัดหนวยทหารในพ้ืนที่ 

       มทบ.16 

(4) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม 

  (5) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน” 

 ขอ 6 ใหยกเลิกความตามที่กำหนดในขอ 51 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี 

จำกัด แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เลขทะเบียนขอบังคับที่ 7000000425598 เสียทั้งหมด และใชความ

ตอไปนี้แทน 

  “ขอ 51 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติ ดังนี้.- 

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 

(2) เปนพลทหารที่มีสังกัดอยูในพื้นที่จังหวัดราชบุร ี 

(3) ตองมีความสัมพันธกับสหกรณหรือสมาชิกสหกรณตามหลักเกณฑที่ 

     นายทะเบียนสหกรณประกาศกำหนด 

(4) เปนผูที่มีความประพฤติดีงาม 

(5) เปนผูท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ 

(6) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน” 

 ขอ 7 ใหยกเลิกความตามที่กำหนดในขอ 73 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี 
จำกัด พ.ศ. 2559 เลขทะเบียนขอบังคบัที่ 7000000425598 เสยีท้ังหมด และใชความตอไปน้ีแทน 

  “ขอ 73 อำนาจหนาท่ีของที่ประชุมใหญ ที่ประชุมใหญมีอำนาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัย

ปญหาทุกอยางที่เกิดข้ึนเก่ียวกับกิจการของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) รับทราบเร่ืองการรับสมาชิกเขาใหม สมาชิกออกจากสหกรณ การเลือกตั้ง 

ผูแทนสมาชิก และวินิจฉัยขออุทธรณของผูสมัครซึ่งมิไดรับเลือกเขาเปน

สมาชิกและสมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณ 

(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดำเนินการและผูตรวจสอบกิจการ 

ของสหกรณ 

   (3) พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจำปและจัดสรรกำไรสุทธิประจำปของสหกรณ 

   (4) รับทราบรายงานประจำปแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณจาก 

    คณะกรรมการดำเนินการ และรายงานของผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ 

พล.ท.            พ.อ. 
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   (5) พิจารณากำหนดบำเหน็จคาตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ 

    ดำเนินการหรือกรรมการอื่น ๆ และผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ 

   (6) พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรอืค้ำประกัน 

   (7) อนมุัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจำปของสหกรณ 

   (8) พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 

   (9) รับทราบเร่ืองการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และ 

    ชุมนุมสหกรณที่สหกรณนี้เปนสมาชิกอยู 

   (10) พิเคราะหและปฏิบัติตามขอบังคบัของนายทะเบียนสหกรณ หรือ 

      รองนายทะเบียนสหกรณหรือผูตรวจการสหกรณหรือผูสอบบัญชีหรือ 

      เจาหนาที่เจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 

   (11) กำหนดรูปการณซึ่งสหกรณคดิจะทำเปนเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตาม 

      วัตถุประสงคของสหกรณ” 

 ขอ 8 ใหยกเลิกความตามทีก่ำหนดในขอ 81 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี 

จำกัด พ.ศ. 2559 เลขทะเบียนขอบังคบัที่ 7000000425598 เสยีท้ังหมด และใชความตอไปน้ีแทน 

  “ข้อ 81 อาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการดาํเนินการ คณะกรรมการดําเนินการมี

อํานาจหน้าทดีําเนินกจิการทงัปวงของสหกรณ์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิทปีระชุม

ใหญ ่กบัทงัในทางอนัจะทาํใหเ้กดิความจําเรญิแกส่หกรณ์ ทุกประการ ซงึรวมทงัในขอ้ต่อไปนี 

(1) ดาํเนินการในเรอืงการรบัสมาชกิและสมาชกิออกจากสหกรณ์  ตลอดจน 

ดูแลใหส้มาชกิปฏบิตักิารต่าง ๆ ตามขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  มตขิอง

สหกรณ์ 

(2) พจิารณาดําเนินการในเรอืงการรบัฝากเงนิ การกู้ยมืเงนิ การใหเ้งนิกู ้

และ 

การฝาก หรอืลงทุนเงนิของสหกรณ์ 

(3) กําหนดและดําเนินการเกยีวกบัการประชุมใหญ่ และเสนองบการเงนิ

ประจาํปีกบัรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อที

ประชุมใหญ่ 

(4) เสนอแนะการจดัสรรกําไรสุทธปิระจาํปีต่อทปีระชุมใหญ่ 

(5) พจิารณารบัทราบงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 

(6) พจิารณากําหนดค่าเบยีเลยีง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทพีกั และค่าเบยีประชุม

ของ 

คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอนืๆ ทปีรกึษาและทปีรกึษา

กติตมิศกัด ิ

(7) พจิารณาดําเนินการแต่งตงั  หรอืจา้ง  และกําหนดค่าตอบแทนแก่

ผูจ้ดัการ 

ตลอดจนควบคุม ดแูลการปฏบิตังิานของผูจ้ดัการใหเ้ป็นการถูกต้อง 
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(8) พจิารณาดําเนินการแต่งตงั และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผูต้รวจสอบ

ภายใน 

(9) กําหนดระเบยีบต่างๆ ของสหกรณ์ 

(10)  จดัใหม้แีละดแูลใหเ้รยีบรอ้ยซงึบรรดาทะเบยีน สมุดบญัชี

เอกสารต่างๆ 

และบรรดาอุปกรณ์ดาํเนินงานของสหกรณ์ 

(11)  พจิารณาใหส้หกรณ์สมคัรเขา้เป็นสมาชกิและออกจากชุมนุม

สหกรณ์ 

(12)  พจิารณาดาํเนินการแต่งตงัคณะกรรมการ หรอื

คณะอนุกรรมการ หรอื 

คณะทาํงานเพอืประโยชน์ในการดําเนินกจิการของสหกรณ์ 

พล.ท.            พ.อ. 



 

(13)  พเิคราะหแ์ละปฏบิตัติามหนงัสอืของนายทะเบยีนสหกรณ์ 

หรอื 

 รองนายทะเบยีนสหกรณ์ หรอื ผูต้รวจการสหกรณ์ หรอื ผูส้อบบญัช ี

 หรอืเจา้หน้าทเีจา้หน้าทซีงึนายทะเบยีนสหกรณ์มอบหมาย 

(14)  พจิารณาใหค้วามเทยีงธรรมแกบ่รรดาสมาชกิ  เจา้หน้าท ีและ

ลูกจา้งของ 

 สหกรณ์ตลอดจนสอดสอ่งดแูลโดยทวัไป  เพอืใหก้จิการของสหกรณ์

ดําเนิน 

 ไปดว้ยด ี

(15)  พจิารณารายงานของคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการ

อนืๆ หรอื 

  ผูต้รวจสอบกจิการ หรอื ความเหน็ของผู้จดัการ และสมาชกิเกยีวกบั 

  กจิการของสหกรณ์ 

(16)  เชญิสมาชกิหรอืบุคคลภายนอกทเีหน็สมควรเป็นทปีรกึษาของ

คณะกรรมการ  

 ดาํเนินการตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนใหต้ามทเีหน็ควร 

(17)  ฟ้องต่อสู ้ หรอืดาํเนินคดเีกยีวกบักจิการของสหกรณ์ หรอื

ประนีประนอม  

 ยอมความหรอืมอบขอ้พพิาทใหอ้นุญาโตตุลาการพจิารณาชขีาด 

  ( ) เสนอแผนงานและเป้าหมายในการดําเนินงานรวมทงัประมาณการ

รายจ่าย 

     ประจําปีใหท้ปีระชุมใหญ่สามญัอนุมตั ิ

  (19) พจิารณาแต่งตงักรรมการดําเนินการเป็นผูแ้ทนสหกรณ์ เพอืเขา้ประชุม

ใหญ ่

    และออกเสยีงในการประชุมใหญ่ของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

    ชุมนุมสหกรณ์และองคก์รอนื  ซึงสหกรณ์นีเป็นสมาชกิ ทงันี ใหเ้ป็นไป

ตามท ี

        ขอ้บงัคบัของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยชุมนุมสหกรณ์ และ

องคก์ร 

    นนักําหนดไว ้

  (20) ทาํการต่าง ๆ เกยีวกบัทรพัยส์นิดงัระบไุวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

  ( ) พจิารณามอบอํานาจหน้าทใีนการดําเนินงานใหแ้ก่ประธานกรรมการ 

    รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรญัญกิ ผูจ้ดัการและบุคคลที

เกยีวขอ้ง 

    ไดต้ามความเหมาะสม” 
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 ขอ 9 ใหยกเลิกความตามที่กำหนดในขอ 84 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี 

จำกัด พ.ศ. 2559 เลขทะเบียนขอบังคบัที่ 7000000425598 เสยีท้ังหมด และใชความตอไปน้ีแทน 

  “ข้อ 84 อํานาจหน้าทีของคณ ะกรรมการอํานวยการ  ให้คณะกรรมการ

อํ า น ว ย ก า ร เ ป็ น 

ผู้ดําเนินกิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามทีได้รบัมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ 

ระเบยีบ มต ิและคําสงัของสหกรณ์ ซงึรวมทงัในขอ้ต่อไปนี 

(1) ควบคุมในเรอืงการรบัเงนิ การจ่ายเงนิ การสะสมเงนิ การฝากเงนิหรอื 

การเกบ็รกัษาเงนิใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั และระเบยีบของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมการจดัทําบญัช ีและทะเบยีนต่างๆ ของสหกรณ์ใหถู้กต้อง

ครบถว้น 

และเป็น ปัจจบุนัอยู่เสมอ 

พล.ท.            พ.อ. 



 

(3) ควบคุมดแูล เกบ็รกัษาเอกสารหลกัฐานต่างๆ ตลอดจนทรพัยส์นิของ 

สหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอนัดแีละปลอดภยัและพรอ้มทจีะนํามาให้

ผูเ้กยีวขอ้งตรวจสอบไดท้นัท ี

(4) เสนอแนะคณะกรรมการดาํเนินการในการปรบัปรุงหรอืแกไ้ขการ

บรหิารงาน 

ของสหกรณ์ 

(5) ควบคุมดแูลการจดัทํางบการเงนิประจาํปี รวมทงับญัชกํีาไรขาดทุน และ

รายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการ

ดําเนินการพจิารณาเสนอต่อทปีระชุมใหญ่ 

(6) พจิารณาการจดัสรรกําไรสุทธปิระจาํปีของสหกรณ์  เสนอต่อ

คณะกรรมการ 

ดําเนินการพจิารณาเสนอใหท้ปีระชุมใหญ่พจิารณา 

(7) จดัทําแผนงานและงบประมาณประจําปีของสหกรณ์เสนอต่อ

คณะกรรมการ 

ดําเนินการพจิารณาและเสนอทปีระชุมใหญ่อนุมตั ิ

(8) ทาํนิตกิรรมต่าง ๆ เกยีวกบัการดําเนินงานของสหกรณ์ตามที

คณะกรรมการ 

ดําเนินการมอบหมาย” 

 ขอ 10 ใหยกเลิกความตามที่กำหนดในขอ 96 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี 

จำกัด พ.ศ. 2559 เลขทะเบียนขอบังคบัที่ 7000000425598 เสียท้ังหมด และใชความตอไปนี้แทน 

  “ข้อ 96 อาํนาจหน้าทีและความรบัผิดชอบของผู้จดัการ ผูจ้ดัการมอํีานาจหน้าที

ในการจดัการทวัไป และรบัผดิชอบเกยีวกบับรรดากจิการประจาํของสหกรณ์ รวมทงัในขอ้ต่อไปนี 

(1) ตรวจสอบการสมคัรเขา้เป็นสมาชกิใหเ้ป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระ 

จดัใหผู้เ้ขา้เป็นสมาชกิลงลายมอืชอืในทะเบยีนสมาชกิ และชําระ

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้กบัเงนิค่าหุน้ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมใหม้กีารเกบ็เงนิค่าหุ้นรายเดอืน แจง้ยอดจํานวนหุน้ จา่ยคนืค่าหุน้

และ 

ชกัจงูการถอืหุน้ในสหกรณ์ 

  (3) รบัฝากเงนิ จา่ยคนืเงนิฝาก และชกัจงูการรบัฝากเงนิของสหกรณ์ 

  (4) เป็นธุระในการตรวจสอบคาํขอกู ้จ่ายเงนิกู ้จดัทําเอกสารเกยีวกบัเงนิกู้และ 

   ดาํเนินการอนืๆ เกยีวกบัเรอืงการใหเ้งนิกูใ้หเ้ป็นไปตามแบบและระเบยีบ

ของ 

   สหกรณ์ทกีําหนดไว ้

(5) จดัทํารายละเอยีดเงนิค่าหุ้นและเงนิใหกู้้แก่สมาชกิคงเหลอืเป็นรายบุคคล 
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ทุกระยะหกเดอืนพรอ้มกบัแจง้ใหส้มาชกิทราบเป็นรายบุคคลเฉพาะของ

สมาชกินนั 

(6) พจิารณาจดัจา้งเจา้หน้าทแีละลูกจา้งของสหกรณ์ตามอํานาจหน้าททีี

กําหนดใน 

ระเบยีบรวมถงึกําหนดหน้าทแีละวธิปีฏบิตังิานของบรรดาเจา้หน้าทแีละ

ลูกจา้งของสหกรณ์ตลอดจนเป็นผูบ้งัคบับญัชาและรบัผดิชอบดูแลการ

ปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทแีละลูกจา้งของสหกรณ์เหล่านันใหเ้ป็นไปโดย 

ถูกตอ้งเรยีบรอ้ย 

(7) เป็นธุระกวดขนัในเรอืงการออกใบรบั เรยีกใบรบั หรอืมใีบสาํคญั โดย

ครบถว้น 

รบัผดิชอบในการรบัจ่ายเงนิทงัปวงของสหกรณ์ใหเ้ป็นการถูกตอ้ง 

รวบรวมใบสําคญัและเอกสารต่างๆ เกยีวกบัการเงนิไวโ้ดยครบถว้น และ

เกบ็รกัษาเงนิของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามทคีณะกรรมการดําเนินการ

กําหนด 

(8) รบัผดิชอบและดแูลในการจดัทําบญัชแีละทะเบยีนต่างๆ ของสหกรณ์ให้

ถูกตอ้ง 

ครบถว้นและเป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ 

  (9) ตดิต่อประสานงานกบัเลขานุการในการนดัเรยีกประชุมใหญ่ประชุม

คณะกรรมการ 

   ดาํเนินการ และประชุมคณะกรรมการอนืๆ 

  (10) รบัผดิชอบจดัทํางบการเงนิประจาํปีรวมทงับญัชกีําไรขาดทุน และรายงาน 

    ประจําปี แสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดําเนินการ 

    พจิารณา เพอืเสนอต่อทปีระชุมใหญ่ 

  (11) เขา้ร่วมประชุมและชแีจงในการประชุมใหญ่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

     และประชุมคณะกรรมการอนืๆ เวน้แต่กรณีซงึทปีระชุมนันๆ มใิหเ้ขา้ร่วม 

     ประชุม 

  (12) ปฏบิตักิารเกยีวกบัการโตต้อบหนงัสอืของสหกรณ์ 

  (13) รกัษาดวงตราของสหกรณ์ และรบัผดิชอบตรวจตราทรพัยส์นิต่างๆ ของ 

     สหกรณ์ใหอ้ยู่ในสภาพอนัดแีละปลอดภยั 

  (14) เสนอรายงานกจิการประจําเดอืนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการ 

  (15) เสนอรายการหรอืรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและ

ระยะเวลา 

     ททีางราชการกําหนด 

  ( ) ปฏบิตังิานอนืๆ ตามทคีณะกรรมการดําเนินการ หรอืคณะกรรมการอนืๆ 

     ของสหกรณ์มอบให ้หรอืตามทคีวรกระทาํเพอืใหก้จิการในหน้าทลีุล่วงไป

ดว้ยด ี  
 

พล.ท.            พ.อ. 
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  พลโท   ประธานกรรมการ 

 ( อนุสรณ  ปญญะบูรณ ) 

 

 พันเอก  เลขานุการ 

   ( สุรเชษฐ    คำพุฒ )  

 

เหตุผล   สรุปเหตุผลท่ีตองแกไขเพ่ิมเติมขอบังคบัเปนตวัที่กำหนดขางตน ดังนี้.- 

 1. เพ่ือปฏิบัติตาม พ.ร.บ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มาตรา 66 (เปลี่ยนจากงบดุลเปนงบการเงินประจำป) 

 2. เพ่ือปฏิบัติตาม พ.ร.บ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มาตรา 4 

 3. เพ่ือปฏิบัติตาม พ.ร.บ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มาตรา 41 



 

คำรบัรองของประธานกรรมการและเลขานุการ 

 

        “ขอรับรองวาขอบังคับทั้ง 4 เลม มีขอความถูกตองตรงกัน” 

 

 

  พลโท   ประธานกรรมการ 

 ( อนุสรณ  ปญญะบูรณ ) 

 

 

 พันเอก  เลขานุการ 

   ( สุรเชษฐ    คำพุฒ )  

 

 



 

 

 

 

 

 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 ……………………………… 

 



  

 

บันทกึผูอำนวยการกลุมตรวจการสหกรณ 

 

  ขาพเจา นางจันทรทิพย  อินทคง ตำแหนง ผูอำนวยการกลุมตรวจการสหกรณ ไดตรวจสอบ 

ขอบังคับนี้แลว มีขอความครบถวนตามมติของที่ประชุมใหญ และไมขัดกฎหมายสหกรณ ระเบียบ คำสั่งของ

นายทะเบียนสหกรณ 

 

 

 

              (นางจนัทรทิพย  อินทคง) 

        ผูอำนวยการกลุมตรวจการสหกรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขอบังคับ 

 

ประเภทสหกรณออมทรัพย 
 

 

 

 

สหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี  จำกัด 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2562 


