
   

       
 

ข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสุราษฎร์ธานี  จํากดั 
แก้ไขเพิ�มเตมิ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2555 

********************** 

               ที�ประชุมใหญ่สามญัของ สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั   เมื�อวนัที� 18 พฤศจิกายน 2555 

ไดล้งมติเป็นเอกฉนัทใ์ห้แกไ้ขขอ้บงัคบัของสหกรณ์และนายทะเบียนสหกรณ์ไดรั้บจดทะเบียนแลว้ มีความดงันี�  

                 ขอ้ 1. ขอ้บงัคบันี� เรียกวา่ “ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  แกไ้ขเพิ�มเติม 

(ฉบบัที� 1) พ.ศ. 2555 

ขอ้ 2. ขอ้บงัคบันี� ใหใ้ชบ้งัคบัตั�งแต่วนัถดัจากวนัที�นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน 

      ขอ้ 3. ใหย้กเลิกขอ้ความที�กาํหนดใน ขอ้ 26  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั   

เลขทะเบียนขอ้บงัคบัที� 8400000525549   เสียทั�งหมด และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปนี�แทน 

  ข้อ  26  การจัดสรรกาํไรสุทธิประจําปีเมื�อสิ�นปีทางบัญชี    การจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีของ

สหกรณ์ใหจ้ดัสรรเป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ    และเป็นค่าบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทยตามอตัราที�กาํหนดในกฎกระทรวง แต่ตอ้งไม่เกินร้อยละหา้ของกาํไรสุทธิ 

              กาํไรสุทธิประจาํปีที�เหลือจากการจดัสรรเป็นทุนสํารองและค่าบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย ที�ประชุมใหญ่อาจจดัสรรไดภ้ายใตข้อ้บงัคบัดงัต่อไปนี�  

(1) เป็นเงินปันผลตามหุน้ใหแ้ก่สมาชิก  ในอตัราไม่เกินที�กาํหนดในกฎกระทรวงตามมูลค่าหุ้นที� 

ชาํระแลว้ของสมาชิกแต่ละคน  โดยคิดตามส่วนแห่งระยะเวลา  

อนึ� ง  ถา้สหกรณ์ถอนทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลตาม (4.1) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสําหรับปี

ใดดว้ยจาํนวนเงินปันผลทั�งสิ�นที�จ่ายสาํหรับปีนั�นก็ตอ้งไม่เกินอตัราดงักล่าวมาแลว้ 

ในการคาํนวณเงินปันผลตามหุน้  ใหถื้อหุน้ที�สมาชิกไดช้าํระต่อสหกรณ์ภายในวนัที�ห้าของเดือน

มีระยะเวลาสําหรับคาํนวณเงินปันผลตั�งแต่นั�น  ส่วนหุ้นที�สมาชิกชาํระต่อสหกรณ์หลงัวนัที�ห้าของเดือนสหกรณ์

จะคิดปันผลใหต้ั�งแต่เดือนถดัไป 

(2) เป็นเงินเฉลี�ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วน  จาํนวนรวมแห่งดอกเบี�ยเงินกูซึ้� งสมาชิกนั�นๆ  ไดส่้ง

แก่สหกรณ์ในระหว่างปี  แต่สมาชิกที�ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี� ไม่ว่าต้นเงิน  หรือ

ดอกเบี�ยในปีใดมิใหไ้ดรั้บเงินเฉลี�ยคืนตามระเบียบของสหกรณ์ 

(3) เป็นเงินโบนสัแก่  กรรมการเจา้หนา้ที�  และลูกจา้งสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ 

(4) จ่ายเป็นทุนสะสมไว ้ เพื�อดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ�งของสหกรณ์  ดงัต่อไปนี�  

4.1 เป็นทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล  ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์

ตามที�มีอยู่ในวนัสิ�นปีนั�น  จนกว่าจะมีจาํนวนถึงร้อยละแปดแห่งทุนเรือนหุ้นดงักล่าว  

ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลนี�จะถอนไดโ้ดยมติแห่งที�ประชุมใหญ่เพื�อจ่ายเป็นเงิน

ปันผลตามหุน้  ตาม (1) 



   

4.2 ทุนสาธารณะประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ  ทุนสาธารณะประโยชน์นี� ให้

สหกรณ์สะสมไวส้ําหรับใช้จ่ายเพื�อการศึกษาโดยทั�วไป  หรือเพื�อการศึกษาอบรมทาง

สหกรณ์หรือสาธารณะประโยชน์  หรือการกุศลตามที�กําหนดไวใ้นระเบียบของ

สหกรณ์ 

4.3 เป็นทุนเพื�อการจัดตั� ง สํานักงานหรือเป็นทุนสวสัดิการหรือกองทุนต่างๆ    เพื�อ

เสริมสร้างความมั�นคงใหส้หกรณ์  ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ 

(5) กาํไรสุทธิส่วนที�เหลืออยู ่(ถา้มี)  ใหส้มทบเป็นทุนสาํรองทั�งสิ�น 

ขอ้ 4. ใหย้กเลิกขอ้ความที�กาํหนดใน ขอ้ 91 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั   

เลขทะเบียนขอ้บงัคบัที� 8400000525549   เสียทั�งหมด และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปนี�แทน 

   ข้อ  91 ผู้ตรวจสอบกจิการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี�  

           (1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอก ผูมี้คุณวุฒิความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ 

การเงินการบญัชี  การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์  หรือนิติบุคคลที�ไดรั้บการเลือกตั�งจากที�ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 

หากเป็นสมาชิกของสหกรณ์ตอ้งไม่ผดินดัชาํระหนี�ใน 1 ปีบญัชีที�ผา่นมา 

  (2) ผา่นการอบรมจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์หรือหน่วย 

งานอื�นที�ไดรั้บการรับรองหลกัสูตรจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ หรือเคยเป็นผูต้รวจการสหกรณ์     ผูส้อบบญัชี

ภาครัฐ และไดรั้บการขึ�นทะเบียนเป็น  

 ผูต้รวจสอบกิจการ 

(3)ไม่เป็นผูส้อบบญัชีหรือผูช่้วยสอบบญัชีหรือบุคคลที�อยูใ่นสังกดันิติบุคคลที�รับงานสอบบญัชี

ของสหกรณ์นั�น 

(4) ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์นั�น 

(5) ไม่เป็นผูจ้ดัการหรือเจา้หนา้ที�ของสหกรณ์นั�น หรือสหกรณ์อื�น 

(6) พน้จากตาํแหน่งคณะกรรมการการดาํเนินการสหกรณ์มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี ทางบญัชีของสหกรณ์ 

  ห้ามมิให้บุคคลซึ�งมีลกัษณะ ดังต่อไปนี�เป็นหรือทาํหน้าที�ผู้ตรวจสอบกจิการ 

(1) เคยไดรั้บโทษจาํคุกพิพากษาถึงที�สุดใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผดิที�ไดก้ระทาํโดย

ประมาท หรือความผดิลหุโทษ 

(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องคก์ร หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 

ฐานทุจริต ต่อหนา้ที� 

(3) เคยถูกใหพ้น้จากตาํแหน่งกรรมการหรือผูต้รวจสอบกิจการ หรือมีคาํวนิิจฉยัเป็นที�สุดใหพ้น้

จากตาํแหน่งกรรมการหรือผูต้รวจสอบกิจการ 

(4) เคยถูกที�ประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนออกจากตาํแหน่งกรรมการหรือผูต้รวจสอบกิจการ

เพราะเหตุทุจริต  ต่อหนา้ที� 

(5) เคยถูกใหอ้อกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 

 

 

  



   

จาํนวนผูต้รวจสอบกิจการตามวรรคก่อนใหมี้จาํนวน  2 คน     โดยให้เลือกตั�งกนัเองเป็นหวัหนา้ 1 คน  

วธีิรับสมคัรและวธีิเลือกตั�งผูต้รวจสอบกิจการใหค้ณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดเป็นระเบียบโดยผา่นการ 

  เห็นชอบจากที�ประชุมใหญ่ 

                ขอ้ 5. ใหย้กเลิกขอ้ความที�กาํหนดใน ขอ้ 92  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั   

เลขทะเบียนขอ้บงัคบัที� 8400000525549   เสียทั�งหมด และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปนี�แทน 

   ข้อ 92 การดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบกจิการ ผูต้รวจสอบกิจการอยูใ่นตาํแหน่งไดมี้กาํหนดเวลา

หนึ�งปีทางบญัชีของสหกรณ์  ถา้เมื�อครบกาํหนดเวลาแลว้ยงัไม่มีการเลือกตั�งผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่    ก็ให้

ผูต้รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบติัหนา้ที�ไปพลางก่อนผูต้รวจสอบกิจการซึ�งออกไปนั�นอาจไดรั้บการเลือกตั�งซํ� า 

      นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว ผู้ตรวจสอบกจิการจะพ้นจากตําแหน่งเมื�อ 

(1)   ตาย 

(2)  ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนงัสือยื�นต่อคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์หรือที�ประชุมใหญ่ 

(3) ที�ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผูต้รวจสอบกิจการ จากตาํแหน่งทั�งคณะหรือรายบุคคล 

(4) ลาออกจากสมาชิกภาพ 

(5) เขา้รับตาํแหน่งหนา้ที�ประจาํในสหกรณ์นี�  

(6) ตกเป็นผูผ้ิดนดัการส่งเงินงวดชาํระหนี�ไม่วา่เงินตน้หรือดอกเบี�ย 

(7) ที�ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั�งคณะหรือรายตวั 

(8) นายทะเบียนสหกรณ์สั�งใหอ้อกทั�งคณะหรือรายตวั 

(9) รับราชการนอกพื�นที�จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

(10)  ไม่ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัหรือระเบียบของสหกรณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัทางดา้นการเงิน 

 ขอ้ 6. ใหย้กเลิกขอ้ความที�กาํหนดใน ขอ้ 93  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั   

เลขทะเบียนขอ้บงัคบัที� 8400000525549   เสียทั�งหมด และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปนี�แทน 

  ข้อ  93 อาํนาจหน้าที�ของผู้ตรวจสอบกจิการ  ผูต้รวจสอบกิจการ  มีอาํนาจหนา้ที�ตรวจสอบ

ดาํเนินงานทั�งปวงของสหกรณ์ อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 ครั� ง  ซึ� งรวมทั�งขอ้ต่อไปนี�   คือ 

 (1)   ตรวจสอบเอกสารสรรพสมุด  บญัชี  ทะเบียนและการเงิน  ตลอดจนทรัพยสิ์นหนี� สินทั�งปวง

ของสหกรณ์ เพื�อทราบฐานะและขอ้เทจ็จริงของสหกรณ์ที�เป็นอยูจ่ริง 

(2) ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกตอ้งของการดาํเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์  เพื�อ

ประเมินผลและอาจใหข้อ้แนะนาํแก่คณะกรรมการ  ผูจ้ดัการ  และพนกังานอื�นๆ ของสหกรณ์  

ทั�งทางวชิาการและปฏิบติัการในกิจการนั�นๆ  

(3)  ตรวจสอบการจดัจา้งและแต่งตั�งพนกังาน และลูกจา้งของ 

       สหกรณ์  ตลอดจนหนงัสือสัญญาจา้ง  และ  หลกัประกนั 

 (4)  ตรวจสอบการปฏิบติังานตามแผนงาน  และการใช ้จ่ายเงินตามประมาณการรายจ่ายของสหกรณ์ 

(6) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ  เพื�อพิจารณาหาทางปรับปรุง  

แผนงาน  ขอ้บงัคบั  และระเบียบ  ตลอดจนมติต่างๆ  ของคณะกรรมการดาํเนินการ 



   

(7) ตรวจสอบการปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และคาํสั�งของสหกรณ์ หรือกิจการอื�นๆ  

ตามที�เห็นสมควรหรือที�เห็นวา่จะก่อใหเ้กิดผลดีแก่การดาํเนินกิจการของสหกรณ์  ให้ผูต้รวจ

สอบกิจการเสนอ 

ให้ผูต้รวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจาํเดือน  ต่อคณะกรรมการดาํเนินการ

ในการประชุมประจาํเดือนคราวถดัไป  แลว้เสนอผลการตรวจสอบประจาํปีต่อที�ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ดว้ย 

ทั�งนี�  การรายงานผลการตรวจสอบกิจการ ให้จดัสําเนารายงานผลการตรวจสอบกิจการต่อสํานกังานตรวจบญัชี 

สหกรณ์พื�นที� และสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั พื�นที�โดยเร็ว           

                ความรับผดิของผู้ตรวจสอบกจิการ  หากผูต้รวจสอบกิจการตรวจพบขอ้บกพร่องหรือการกระทาํใดที�ขดั

ต่อกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  ของสหกรณ์  แลว้ตอ้งแจง้ให้คณะกรรมการดาํเนินการทราบเพื�อดาํเนินการ

แกไ้ขโดยทนัที หากผูต้รวจสอบกิจการ จงใจหรือละเลยไม่แจง้คณะกรรมการดาํเนินการทราบและก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่สหกรณ์  ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งรับผดิชอบชดใชค้่าสินไหมทดแทนใหแ้ก่สหกรณ์ดว้ยเหตุอนัไม่แจง้ 

 

ดาบตาํรวจ     ถานนัเดช  ชยัสงคราม     ประธานกรรมการ 

           ( ถานนัเดช  ชยัสงคราม ) 

 

       ดาบตาํรวจ     กฤษฎา  เตวชิชะนนท ์    เลขานุการฯ 

              ( กฤษฎา  เตวชิชะนนท ์) 
 

เหตุผล   เพื�อใหเ้ป็นไปตาม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 และแกไ้ขเพิ�มเติม พ.ศ.2553 และเพื�อใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 

              นายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ย การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2555    

 

 

 

 

 

 


