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ระเบียบวาระที่ 11     เร่ือง พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 

  ตามท่ีพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2562  ซึ่งมีผล
บังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 19 พฤษภาคม 2562 นั้น 

  เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อบังคับสหกรณ์ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2562 รวมถึง
ประเด็นอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันของสหกรณ์   คณะกรรมการดำเนินการชุดท่ี 58       
ในการประชุมครั้งท่ี 25/2562 เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติเสียงข้างมาก 11 ต่อ 4 ให้เสนอแก้ไข
ข้อบังคับสหกรณ์ในประเด็นดังนี้ 
 

ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2553 ข้อความท่ีขอแก้ไข เหตุผล 
ข้อ  28 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี   เมื่อสิ้นปี
ทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว  ปรากฏว่าสหกรณ์มีกำไรสุทธิ  
ให้จัดสรรเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ
กำไรสุทธิ  และเป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยตามอัตราท่ีกำหนดในกฎกระทรวง แต่
ต้องไม่เกินร้อยละห้าของกำไรสุทธิ 
 
          กำไรสุทธิประจำปีที่เหลือจากการจัดสรรตาม
ความในวรรคก่อนน้ัน ท่ีประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้
ดังต่อไปน้ี 
     (1)  เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วให้แก่
สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราท่ีกำหนดในกฎกระทรวง   
โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อน่ึง ถ้าสหกรณ์
ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่าย
เป็นเงินปันผลสำหรับปีใดด้วยจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น
ที่จ่ายสำหรับปีน้ันก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว 
           ในการคำนวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่า
หุ้นที่สมาชิกได้ชำระต่อสหกรณ์ภายในวันที่เจ็ดของ
เดือนมีระยะเวลาสำหรับคำนวณเงินปันผลต้ังแต่
เดือนน้ัน  ส่วนหุ้นที่สมาชิกชำระต่อสหกรณ์หลงัวันที่
เจ็ดของเดือนสหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือน
ถัดไป 
     (2)  เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจ
ที่สมาชิกได้ทำไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปีตามมติที่
ประชุมใหญ่ เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวด
ชำระหน้ีไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยเดือนใดในปีบัญชี  
มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีน้ัน  โดยให้คำนวณเงิน
เฉลี่ยคืนหักจำนวนเดือนที่ผิดนัดชำระหน้ี 
     (3)  เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าท่ีของ
สหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ 
 

ข้อ 28 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี   เมื่อสิ้นปี
ทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว  ปรากฏว่าสหกรณ์มีกำไรสุทธิ  
ให้จัดสรรเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ
กำไรสุทธิ  และเป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยตามอัตราท่ีกำหนดในกฎกระทรวง  
ในอัตราร้อยละหน่ึงของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 
สามหมื่นบาท 
          กำไรสุทธิประจำปีที่เหลือจากการจัดสรรตาม
ความในวรรคก่อนน้ัน ท่ีประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้
ดังต่อไปน้ี 
     (1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วให้แก่
สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราท่ีกำหนดในกฎกระทรวง   
โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อน่ึง ถ้าสหกรณ์
ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่าย
เป็นเงินปันผลสำหรับปีใดด้วยจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น
ที่จ่ายสำหรับปีน้ันก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว 
 
 
 
 
 
 
    - คงเดิม - 
 
 
 
 
 
    - คงเดิม - 
 
 

 
 
 
 
ปรับปรุงให้
สอดคล้องตาม
กฎกระทรวง  
พ.ศ.2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัดข้อความออก
เพ่ือให้คำนวณเงิน
ปันผลตามวันที่
ได้รับเงินเข้า
สหกรณ ์
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ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2553 ข้อความท่ีขอแก้ไข เหตุผล 
     (4)  เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกิน
ร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามท่ีมีอยู่ใน 
วันสิ้นปีน้ัน  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลน้ีจะถอน
ได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่  เพ่ือจ่ายเป็นเงินปันผล
ตามหุ้นตาม (1) 
     (5)  เป็นทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่
เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์ 
     (6)  เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบ
ของกำไรสุทธิ   ตามระเบียบของสหกรณ์ 
     (7)  เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตาม
สมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกินร้อยละสิบ
ของกำไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 
     (8)  เป็นทุนเพ่ือจัดต้ังสำนักงานหรือทุนอื่น ๆ  
เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ ์
 
 
     (9)  กำไรสุทธิส่วนที่เหลือ  (ถ้ามี)  ให้จัดสรรเป็น
ทุนสำรองทั้งสิ้น 
 

    - คงเดิม - 
 
 
 
 
    - คงเดิม - 
 
    - คงเดิม - 
 
    - คงเดิม - 
 
 
    - คงเดิม - 
 
     (9) เป็นเงินกองทุนช่วยเหลือผู้คำ้ประกันไม่เกิน
ร้อยละสองของกำไรสทุธ ิ
     (10)  กำไรสุทธิส่วนที่เหลือ  (ถ้ามี)  ให้จัดสรร
เป็นทุนสำรองทั้งสิ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพ่ิมเติมประเภท
การจัดสรรเป็น
กองทุนช่วยเหลือ
ผู้ค้ำประกัน 

หมวด 5 
สมาชิก 

ข้อ  32 คุณสมบัติของสมาชิก   สมาชิกต้องมี
คุณสมบัติดังน้ี 
       (2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 

หมวด 5 
สมาชิก 

ข้อ  32 คุณสมบัติของสมาชิก   สมาชิกต้องมี
คุณสมบัติดังน้ี 
       (2) เป็นบุคคลธรรมดา บรรลุนิติภาวะ และมี
สัญชาติไทย 
 

 
 
เพ่ิมเติมข้อความ
ให้สอดคล้องกับ 
พรบ.สหกรณ์ 
2562 มาตรา 4 

หมวด 6 
สมาชิกสมทบ 

ข้อ  50 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ   สมาชิก
สมทบต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
       (2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
 

หมวด 6 
สมาชิกสมทบ 

ข้อ  50 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ   สมาชิก
สมทบต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
       (2) เป็นบุคคลธรรมดา บรรลุนิติภาวะ และมี
สัญชาติไทย 
 

 
 
เพ่ิมเติมข้อความ
ให้สอดคล้องกับ 
พรบ.สหกรณ์ 
2562 มาตรา 4 

ข้อ  68 คณะกรรมการดำเนินการ    ให้สหกรณ์มี
คณะกรรมการดำเนินการประกอบด้วย ประธาน
กรรมการหน่ึงคน  และกรรมการดำเนินการอีกสิบสี่
คน  ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังจากสมาชิกแต่ละ
หน่วยงาน โดยให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบว่าด้วย
การสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการ
ดำเนินการ 

ข้อ  68 คณะกรรมการดำเนินการ    ให้สหกรณ์มี
คณะกรรมการดำเนินการประกอบด้วย ประธาน
กรรมการหน่ึงคน  และกรรมการดำเนินการอีกสิบสี่
คน  ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังจากสมาชิกแต่ละ
หน่วยงาน โดยให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบว่าด้วย
การสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการ
ดำเนินการ  และระเบียบน้ีต้องได้รับความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมใหญ ่
 

 
เพ่ิมเติมข้อความ
เพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจน ตาม
หนังสือหารือที่ 
กษ 0216/28227 
ลว 30 ต.ค.2544 
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ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2553 ข้อความท่ีขอแก้ไข เหตุผล 
ข้อ  102  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกต้ังสมาชิกหรือบคุคลภายนอก  ผู้มีคุณวุฒิ 
ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจการเงิน  การบัญชี  
การเศรษฐกจิหรือการสหกรณ์  เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์เป็นการประจำปี จำนวนห้าคน  
โดยให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการสรรหา
บุคคลทีจ่ะได้รับการเลือกต้ังเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ  102  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกต้ังสมาชิกหรือบคุคลภายนอก  ผู้มีคุณวุฒิ 
ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจการเงิน  การบัญชี  
การเศรษฐกจิหรือการสหกรณ์  เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์เป็นการประจำปี จำนวนห้าคน  
โดยให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการสรรหา
บุคคลทีจ่ะได้รับการเลือกต้ังเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 
และระเบียบน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม
ใหญ ่

 
 
เพ่ิมเติมข้อความ
เพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจน ตาม
หนังสือหารือที่ 
กษ 0216/28227 
ลว 30 ต.ค.2544 

             ที่ประชุมใหญ่จะเลือกต้ังกรรมการ
ดำเนินการ หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งหน้าท่ีประจำใน
สหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 

             ที่ประชุมใหญ่จะเลือกต้ังกรรมการ
ดำเนินการ หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งหน้าท่ีประจำใน
สหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 

 

ข้อ  105  ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ หาก
ผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์  
ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการทราบเพ่ือแก้ไข
โดยเร็ว  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหาย  อันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุอัน 
ไม่แจ้งน้ัน 

ข้อ  105  ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ กรณี
ผู้ตรวจสอบกิจการปฏบิัติหรือละเว้นการปฏิบัติตาม
อำนาจหน้าท่ี หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย  
ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใชค้่าเสียหาย
ให้แก่สหกรณ์ หรือหากตรวจพบข้อบกพร่องของ
สหกรณ์ ต้องแจ้งใหค้ณะกรรมการดำเนินการทราบ
โดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุไม่แจ้งน้ัน 
            การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบ
กิจการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
เพ่ิมข้อความเพ่ือ
ความชัดเจนใน
การพิจารณา
ความผิด 

ข้อ  106  การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  จะกระทำได้
ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปน้ี 
      (2) คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์จะเสนอ
วาระแกไ้ขเพ่ิมเติมข้อบังคับได้  เมื่อมีการพิจารณา
เรื่องที่จะขอแก้ไขเพ่ิมเติมน้ันในที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ซึ่งมีกรรมการ
ดำเนินการมาประชุมเต็มจำนวนของคณะกรรมการ
ดำเนินการที่มีอยู่ในขณะน้ัน โดยมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อบังคับน้ันให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
กรรมการดำเนินการที่มาประชุมซึ่งลงลายมือชื่อเข้า
ประชุม  แต่ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกไม่น้อยกว่า
หน่ึงในสิบของจำนวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก
ทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือชื่อทำ
หนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดำเนินการก่อนการ
ประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้แก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อบังคับก็ย่อมทำได้   โดยต้องระบุข้อความท่ีจะขอ
แก้ไขเพ่ิมเติมน้ันพร้อมด้วยเหตุผล 

ข้อ  106  การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  จะกระทำได้
ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปน้ี 
      (2) คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์จะเสนอ
วาระแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับได้  เมื่อมีการพิจารณา
เรื่องที่จะขอแก้ไขเพ่ิมเติมน้ันในที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ซึ่งมีกรรมการ
ดำเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่าสี่ในหา้ของจำนวน
คณะกรรมการดำเนินการที่มีอยู่ในขณะน้ัน โดยมติให้
แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับน้ันให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสามของกรรมการดำเนินการที่มีอยู่ แต่ถ้าสมาชิก
หรือผู้แทนสมาชิกไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจำนวน
สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า   
ห้าสิบคนลงลายมือชื่อทำหนังสือร้องขอต่อ
คณะกรรมการดำเนินการก่อนการประชุมใหญ่      
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับก็ย่อม
ทำได้  โดยต้องระบุข้อความท่ีจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมน้ัน
พร้อมด้วยเหตุผล 

 
 
 
 
 
 
เพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัวในทาง
ปฏิบัติมากข้ึน 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติที่ประชุม 
............................................................................................................................. ................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. 


