
นาถูกต้อง – เก็บ                               พิมลรักษ์  รา่ง/
พิมพ ์
             ตรวจ  

ส าเนาถูก– เก็บ                  
                       

         ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบจ ากัด  
                                            แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561   

                  ……………………….                

              ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จ ากัด  เมื่อวันที่ 8  กุมภาพันธ์  2561  ได้ลงมติเป็น 
เอกฉันท์ให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของสหกรณ์และนายทะเบียนสหกรณ์ ได้รับจดทะเบียนแล้ว  มีความดังนี้ 
     ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จ ากัด แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561” 
     ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน 
     ข้อ 3. ให้ยกเลิกความตามที่ก าหนดใน ข้อ 28  แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จ ากัด เลข     
ทะเบียนข้อบังคับที่ 1020000725519 เสียทั้งหมด และใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 28 การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี     เมื่อสิ้นปีทางบัญชี  และได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว  ปรากฏว่าสหกรณ์มีก าไรสุทธิ  ให้จัดสรรเป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 
และเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยให้จัดสรรจากก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ในอัตราร้อยละหนึ่งของ
ก าไรสุทธิแต่ไม่เกินสามหมื่นบาท ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
   ก าไรสุทธิประจ าปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรร
ได้ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้วให้แก่สมาชิก       แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงโดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา  อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตรา
เงินปันผลตาม   (4)     ออกจ่ายเป็นเงินปันผลส าหรับปีด้วยจ านวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่าย
ส าหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว 

ในการค านวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ช าระต่อสหกรณ์    
ภายในวันที่เจ็ดของเดือนมีระยะเวลาส าหรับค านวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น ส่วนหุ้นที่
สมาชิกช าระต่อสหกรณ์หลังวันที่เจ็ดของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป 

(2)  เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ท าไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี เว้น
แต่สมาชิกท่ีผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใด มิให้ได้รับเงิน
เฉลี่ยคืนส าหรับปีนั้น 

(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 
(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามท่ีมี

อยู่ในวันสิ้นปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น ตาม (1) 

(5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ ตามระเบียบ 
ของสหกรณ์ 
 
                           /(6) เป็น......   
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(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์ 
(7) เป็นทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกิน ร้อยละ

สิบของก าไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 
(8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งส านักงานหรือทุนอ่ืน ๆ เพื่อเสริมสร้างความม่ันคงให้แก่สหกรณ์ 
(9) ก าไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนส ารองทั้งสิ้น” 

    ข้อ 4. ให้ยกเลิกความตามที่ก าหนดใน ข้อ 97  แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จ ากัด เลข
ทะเบียนข้อบังคับที่ 1020000725519 เสียทั้งหมด และใช้ความต่อไปนี้แทน 

            “ข้อ 97  ผู้ตรวจสอบกิจการ   ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้  
ความสามารถในด้านธุรกิจ  การเงิน  การบัญชี การเศรษฐกิจ  หรือการสหกรณ์   กฎหมายที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์ และมี
คุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรอง
หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
จ านวนหนึ่งคน เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
              ข้อ 97/1. ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการให้คณะกรรมการด าเนินการประกาศรับ
สมัครผู้ตรวจสอบกิจการ     และพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติ   และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด แล้วน าเสนอชื่อผู้ตรวจสอบกิจการที่ผ่านการคัดเลือกให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งโดยวิธี
เปิดเผย  และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งที่มีคะแนนสูงสุด (ตามล าดับตามจ านวนที่ก าหนดในข้อ 97)  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ หาก
มีคะแนนเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียง และให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งล าดับคะแนนรองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการส ารอง จ านวนหนึ่งคน กรณีผู้ตรวจสอบกิจการได้พ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุตามข้อ 
98/1 (2) (3) (4) (5)    ให้ผู้ตรวจสอบกิจการส ารองปฏิบัติงานได้ทันทีเท่าระยะเวลาที่ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมคง
เหลืออยู่ หรือจนกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่” 

    ข้อ 5. ให้ยกเลิกความตามที่ก าหนดใน ข้อ 98  แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จ ากัด เลข
ทะเบียนข้อบังคับที่ 1020000725519 เสียทั้งหมด และใช้ความต่อไปนี้แทน 
              “ข้อ 98 การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้มีก าหนดเวลาหนึ่ง
ปีทางบัญชีสหกรณ์  ถ้าเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคน
เดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน 
       ผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับเลือกตั้งไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้ าได้ 
      ข้อ 98/1  การพ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ   ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพ้นจากต าแหน่ง เพราะ
เหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการหรือยื่นต่อ

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ แล้วแต่กรณี 
(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติ

บุคคลออกจากต าแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล 
(5) นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนาย

ทะเบียนสหกรณ์ก าหนด” 
        /ข้อ 6. ให้........ 
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     ข้อ 6. ให้ยกเลิกความตามที่ก าหนดใน ข้อ 99  แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จ ากัด เลข

ทะเบียนข้อบังคับที่ 1020000725519 เสียทั้งหมด และใช้ความต่อไปนี้แทน 
              “ข้อ 99 อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบ การ
ด าเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ 

(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี  ทะเบียนและการเงิน  ตลอดจนทรัพย์สิน              
และหนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์     เพ่ือทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ท่ีเป็นอยู่
จริง 

(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการด าเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์    
เพ่ือประเมินผลและอาจให้ข้อแนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการ ผู้จัดการและ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ทั้งทางวิชาการ  และทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ  

(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้าง
และหลักประกัน 

(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของสหกรณ์ 

(5) ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ เพ่ือพิจารณาหาทางปรับปรุง
แผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนค าสั่งต่าง ๆ ของสหกรณ์ 

(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ หรือ
กิจการอ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดผลดีแก่การด าเนินกิจการของสหกรณ์  

     การตรวจสอบกิจการ    และการด าเนินงานของสหกรณ์     ผู้ตรวจสอบกิจการต้อง
ปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติการตรวจสอบกิจการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 
      ข้อ 99/1. การรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบประจ าเดือน
และประจ าปี รวมทั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร และเข้าร่วมประชุมเพ่ือแจ้งผลการตรวจสอบ
ประจ าเดือนต่อคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมประจ าเดือนคราวถัดไป    และรายงานผลการตรวจสอบประจ าปี
ต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 
       กรณีท่ีผู้ตรวจสอบกิจการพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกของ
สหกรณ์อย่างร้ายแรง หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศหรือค าแนะน าของทาง
ราชการรวมทั้งข้อบังคับ  ระเบียบ มติที่ประชุมหรือค าสั่งของสหกรณ์จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์
อย่างร้ายแรง ให้แจ้งผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด าเนินการทันที เพ่ือด าเนินการแก้ไข และให้จัดส่งส าเนารายงาน
ดังกล่าวต่อส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์      และส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ที่
ก ากับดูแลโดยเร็ว 
      ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ       และส าเนารายงาน
ผลการแก้ไข และผลการติดตามของผู้ตรวจสอบกิจการ ต่อส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ที่ก ากับดูแล” 
 
             /ข้อ 7. ให้...... 
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          ข้อ 7. ให้ยกเลิกความตามที่ก าหนดใน ข้อ 100  แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จ ากัด 
เลขทะเบียนข้อบังคับท่ี 1020000725519 เสียทั้งหมด และใช้ความต่อไปนี้แทน 
            “ข้อ 100  ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ    กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
ตามอ านาจหน้าที่       หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย ผู้ตรวจสอบ
กิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ หรือหากตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์ ต้องแจ้งให้คณะกรรมการ
ด าเนินการทราบโดยเร็ว   ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย อันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุไม่แจ้งนั้น 
    การพิจารณาความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่” 
 

 
                                                             ลงชื่อ..............................................................ประธานกรรมการ 
                                                                          (นายสุรจิต  กัลยาณมิตร) 
 

     
                                                             ลงชื่อ...............................................................เลขานุการ 
                                                                (นายกฤตวุฒิ    สุดมลทิน)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เหตุผล    สรุปเหตุผลที่ต้องแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์เป็นดังที่ก าหนดข้างต้น 
             เป็นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดการจัดสรรจากก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ และตามระเบียบ 
             นายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2559  

 
        
   

    ส ำเนำถูกต้อง – เก็บ                 ศรุตยำ   ร่าง/
พิมพ์ 

            ตรวจ 
            


