ต้ นฉบับ
ข้ อบังคับ
ประเภทสหกรณ์ ออมทรั พย์
สหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู ลพบุรี จำกัด
แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2549

ข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ลพบุรี จำกัด
แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549


ตามมติที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 ให้ แก้ ไขข้ อบังคับของสหกรณ์
และนายทะเบียนสหกรณ์ได้ จดทะเบียนแล้ ว ซึง่ มีข้อความดังนี ้
ข้ อ 1. ข้ อบังคับนี ้เรี ยกว่า “ข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ลพบุรี จากัด แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549”

ข้ อ 2. ข้ อบังคับนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน
ข้ อ 3. ให้ ยกเลิกความตามที่กาหนดในข้ อ 31 แห่งข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด
เลขทะเบียนข้ อบังคับที่ อ.092645 ซึง่ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด แก้ ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 เสียทังหมด
้
และใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน
ข้ อ 31. คุณสมบัตขิ องสมำชิก สมาชิกต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(1) เป็ นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิตภิ าวะ
(3) ก. เป็ นข้ าราชการ หรื อลูกจ้ างประจาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการประจาจังหวัดลพบุรี หรื อ
ข. เป็ นข้ าราชการประจาการ หรื อลูกจ้ างประจาซึง่ ทาหน้ าที่เกี่ยวกับการศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในจังหวัดลพบุรี หรื อ
ค. เป็ นสมาชิกคุรุสภาซึง่ ทางานประจาโรงเรี ยนเอกชนในจังหวัดลพบุรี หรื อ
ง. เป็ นสมาชิกคุรุสภาซึง่ ทาหน้ าที่เกี่ยวกับการศึกษาหรื อลูกจ้ างประจาในสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลในจังหวัดลพบุรี หรื อ
จ. เป็ นสมาชิกคุรุสภาซึง่ ทาหน้ าที่เกี่ยวกับการศึกษาหรื อ ลูกจ้ างประจาในสถานศึกษา สังกัด
กระทรวงวัฒนธรรม ในจังหวัดลพบุรี หรื อ
ฉ. เป็ นข้ าราชการประจาการ หรื อ ลูกจ้ างประจาและเป็ นสมาชิกคุรุสภาและต้ องเคยเป็ นสมาชิก
สหกรณ์แห่งนี ้ หรื อสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์อื่นมาก่อน หรื อ
ช. เป็ นเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์นี ้ หรื อ
ซ. เป็ นลูกจ้ างประจาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์นี ้ หรื อ
ฌ. เป็ นข้ าราชการบานาญมีอายุไม่เกิน 65 ปี และต้ องเคยเป็ นสมาชิกสหกรณ์แห่งนี ้มาก่อน

-2ญ. เป็ นพนักงานเจ้ าหน้ าที่สงั กัด สานักงาน สกสค.จังหวัดลพบุรี
(4) เป็ นผู้มีความประพฤติและนิสยั ดีงาม
(5) มิได้ เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้ ก้ ยู ืมเงิน
ข้ อ 4 ให้ ยกเลิกความตามที่กาหนดในข้ อ 49 แห่งข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด
เลขทะเบียนข้ อบังคับที่ อ.092645 และใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน
ข้ อ 49 คุณสมบัตขิ องสมำชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
(1) เป็ นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาทังบรรลุ
้
นิตภิ าวะและยังไม่บรรลุนิตภิ าวะในกรณีที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
จะต้ องได้ รับคายินยอมจากผู้ปกครองเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อ นิตบิ คุ คล ได้ แก่ กลุ่มเกษตรกร สมาคม มูลนิธิ
ห้ างหุ้นส่วน บริ ษัท วัด โรงเรี ยน
(3) ตังบ้
้ านเรื อนหรื อมีที่ทางานตังอยู
้ ท่ ้ องที่จงั หวัดลพบุรี
(4) เป็ นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม
(5) เป็ นผู้ที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
(6) มิได้ เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้ ก้ ยู ืมเงิน

(ลงชื่อ)

ปั ญญำ แก้ วเหล็ก ประธำนกรรมกำร
(นำยปั ญญำ แก้ วเหล็ก)

(ลงชื่อ)

ปรีชำ ปำลวัฒน์
เลขำนุกำร
(นำยปรีชำ ปำลวัฒน์ )

เหตุผลที่ (ขอแก้ ไข) เพื่อให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่สงั กัด สานักงาน สกสค.จังหวัดลพบุรี เข้ าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ได้
และเพื่อเปิ ดโอกาสให้ บคุ คลทัว่ ไปและนิตบิ คุ คลสมัครเป็ นสมาชิกสมทบกับสหกรณ์ได้

“ขอรับรองว่าข้ อบังคับทัง้ 4 ฉบับ มีข้อความถูกต้ องตรงกัน ”

ลงชื่อ)

ปั ญญำ แก้ วเหล็ก ประธำนกรรมกำร
(นำยปั ญญำ แก้ วเหล็ก)

(ลงชื่อ)

ปรีชำ ปำลวัฒน์
เลขำนุกำร
(นำยปรีชำ ปำลวัฒน์ )

บันทึกกลุ่มจัดตัง้ และส่ งเสริมสหกรณ์
ข้ าพเจ้ า นางดวงธิดา เสงี่ยมจิตร ตาแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 7 ว หัวหน้ ากลุม่ จัดตังและส่
้
งเสริม
สหกรณ์ ได้ ตรวจสอบข้ อบังคับนี ้แล้ วมีความครบถ้ วนตามมติของที่ประชุมใหญ่ และไม่ขดั กฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ
คาสัง่ ของนายทะเบียนสหกรณ์

(ลงชื่อ)................................................
( นำงดวงธิดำ เสงี่ยมจิตร )
นักวิชำกำรสหกรณ์ 7 ว
หัวหน้ ำกลุ่มจัดตัง้ และส่ งเสริมสหกรณ์

คู่ฉบับ
ข้ อบังคับ
ประเภทสหกรณ์ ออมทรั พย์
สหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู ลพบุรี จำกัด
แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2548

