ต้นฉบับ
ข้อบังคับ
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2550

คู่ฉบับ
ข้อบังคับ
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2550

เลขทะเบียนที่สหกรณ์ที่ 30 / 10918
เลขทะเบียนข้ อบังคับที่ ..อ.092645...

อาศั ย อ านาจตามพระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์ พ.ศ.2542 นายทะเบี ย นสหกรณ์
ได้ รับจดทะเบียนข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 ไว้ แล้ ว
ตังแต่
้ วนั ที่..........................................................................................................................

นายทะเบียนสหกรณ์

ข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ลพบุรี จำกัด
แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
ตามมติที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ให้ แก้ ไขข้ อบังคับของสหกรณ์
และนายทะเบียนสหกรณ์ได้ จดทะเบียนแล้ ว ซึง่ มีข้อความดังนี ้
ข้ อ 1. ข้ อบังคับนี ้เรี ยกว่า “ข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ลพบุรี จากัด แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550”

ข้ อ 2. ข้ อบังคับนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน
ข้ อ 3. ให้ ยกเลิกความตามที่กาหนดในข้ อ 4 แห่งข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด
เลขทะเบียนข้ อบังคับที่ อ.092645 และใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน
ข้ อ 4. กำรออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้ โดยไม่จากัดจานวนมีมลู ค่าหุ้นละสิบบาท
สหกรณ์จะออกใบหุ้นสาหรับหุ้นหนึง่ หรื อหลายหุ้นที่สมาชิกถือมอบให้ สมาชิกไว้ เป็ นหลักฐาน
ใบหุ้นของสมาชิกคนใดสูญหายหรื อชารุด และสมาชิกนันประสงค์
้
ให้ สหกรณ์ ออกใบหุ้นให้ ใหม่
ให้ ยื่นคาร้ องเป็ นหนังสือต่อสหกรณ์
อนึ่ง ในกรณี ที่ส มาชิ ก ออกจากสหกรณ์ เมื่ อ รั บค่า หุ้น คื นต้ อ งเวนคื น ใบหุ้น ของสมาชิ ก นัน้
ให้ สหกรณ์ทงสิ
ั ้ ้น
ข้ อ 4. ให้ ยกเลิกความตามที่กาหนดในข้ อ 27 แห่งข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด
เลขทะเบียนข้ อบังคับที่ อ.092645 ซึง่ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด แก้ ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2547 เสียทังหมด
้
และใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน
ข้ อ 27. กำรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เมื่อสิ ้นปี ทางบัญชี และได้ ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ที่รับรองโดยทัว่ ไปแล้ ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกาไรสุทธิให้ จดั สรรเป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของกาไรสุทธิ
และเป็ นค่ า บ ารุ ง สัน นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทยไม่ เ กิ น ร้ อยละห้ าของก าไรสุ ท ธิ แ ต่ต้ อ งไม่ เ กิ น อัต รา
ที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาหนด
กาไรสุทธิประจาปี ที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนันที
้ ่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้
ดังต่อไปนี ้
(1) เป็ นเงินปั นผลตามหุ้นที่ชาระแล้ วให้ แก่สมาชิกแต่ต้องไม่เกินอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
โดยคิดให้ ตามส่วนแห่งระยะเวลาเป็ นรายวัน อนึง่ ถ้ าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลตาม (4) ออก
จ่ายเป็ นเงินปั นผลสาหรับปี ใดด้ วย จานวนเงินปั นผลทังสิ
้ ้นที่จา่ ยสาหรับปี นันก็
้ ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวด้ วย

- 2 (2) เป็ นเงินเฉลี่ยคืนให้ แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ ทาไว้ กบั สหกรณ์ในระหว่างปี
เว้ นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี ้ไม่วา่ ต้ นเงินหรื อดอกเบี ้ยในปี ใด มิให้ ได้ รับเงินเฉลี่ยคืนในงวดนันๆ
้
สาหรับปี นัน้
(3) เป็ นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้ อยละสิบของกาไรสุทธิ
(4) เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล ไม่เกินร้ อยละสองแห่งทุนเรื อนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่
ในวันสิ ้นปี นัน้ ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลนี ้จะถอนได้ โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็ นเงินปั นผลตามหุ้น
ตาม (1)
(5) เป็ นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้ อยละสิบของกาไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(6) เป็ นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้ อยละสิบของกาไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(7) เป็ นทุนสวัสดิการ หรื อการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกินร้ อยละสิบ
ของกาไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
(8) เป็ นทุนเพื่อจัดตังส
้ านักงานหรื อทุนอื่นๆเพื่อเสริมสร้ างความมัน่ คงให้ แก่ สหกรณ์
(9) กาไรสุทธิสว่ นที่เหลือ (ถ้ ามี) ให้ จดั สรรเป็ นทุนสารองทังสิ
้ ้น
ข้ อ 5. ให้ ยกเลิกความตามที่กาหนดในข้ อ 31 แห่งข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด
เลขทะเบียนข้ อบังคับที่ อ.092645 ซึง่ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด แก้ ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 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 สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้ 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
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม สานักพุทธศาสนา สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี ศูนย์การท่องเที่ยวและกีาา สังกัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีาา ในจังหวัดลพบุรี หรื อ
ฉ. เป็ นข้ าราชการประจาการ หรื อ ลูกจ้ างประจาและเป็ นสมาชิกคุรุสภาและต้ องเคยเป็ น
สมาชิกสหกรณ์แห่งนี ้ หรื อสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์อื่นมาก่อน หรื อ

-3 ช. เป็ นเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์นี ้ หรื อ
ซ. เป็ นลูกจ้ างประจาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์นี ้ หรื อ
ฌ. เป็ นข้ าราชการบานาญมีอายุไม่เกิน 65 ปี และต้ องเคยเป็ นสมาชิกสหกรณ์แห่งนี ้มาก่อน
ญ. เป็ นพนักงานเจ้ าหน้ าที่สงั กัด สานักงาน สกสค.จังหวัดลพบุรี
(4) เป็ นผู้มีความประพฤติและนิสยั ดีงาม
(5) มิได้ เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้ ก้ ยู ืมเงิน
ข้ อ 6. ให้ ยกเลิกความตามที่กาหนดในข้ อ 66 แห่งข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด
เลขทะเบียนข้ อบังคับที่ อ.092645 และใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน
ข้ อ 66. กำรพ้ นจำกตำแหน่ ง ผู้แทนสมาชิกพ้ นจากตาแหน่ง เมื่อ
(1) ครบวาระหรื อมีการเลือกตังผู
้ ้ แทนสมาชิกใหม่
(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการหรื อกรรมการดาเนินการประจากลุม่ หรื อหน่วย
ซึง่ ตนสังกัด
(3) ออกจากกลุม่ หรื อหน่วยที่ตนสังกัดทุกกรณีเกิน 90 วัน ยกเว้ นผู้ที่เกษียณอายุราชการให้ เป็ น
ผู้แทนสมาชิก หรื อกรรมการดาเนินการจนกว่าจะครบวาระ

(4) ขาดจากสมาชิกภาพ
(5) ที่ประชุมกลุม่ หรื อหน่วยที่ตนสังกัดลงมติถอดถอน

(ลงชื่อ)

เสริมศักดิ์ วงษ์ เจริญสุข
( นำยเสริมศักดิ์ วงษ์ เจริญสุข )

(ลงชื่อ)

สุชินทร์ แกมทับทิม
( นำยสุชินทร์ แกมทับทิม )

ประธำนกรรมกำร
เลขำนุกำร

เหตุผลที่ (ขอแก้ ไข) ดังนี ้
- เพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ สมาชิกในการ ถูกฟ้องดาเนินคดีแล้ วศาลอายัดหุ้น
- เพื่อให้ สมาชิกได้ รับประโยชน์จากการคานวณเงินปั นผลเป็ นรายวัน
- เพื่อกาหนดคุณสมบัตขิ องสมาชิกสหกรณ์ไว้ ในข้ อบังคับให้ ชดั เจน
- เพื่อให้ ผ้ แู ทนสมาชิก ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการหรื อกรรมการดาเนินการประจากลุม่ หรื อหน่วย
และเพื่อให้ ผ้ แู ทนสมาชิกหรื อกรรมการดาเนินการที่เกษียณอายุราชการสามารถปฏิบตั หิ น้ าที่จนครบวาระ

“ขอรับรองว่าข้ อบังคับทัง้ 4 ฉบับ มีข้อความถูกต้ องตรงกัน ”

(ลงชื่อ)

เสริมศักดิ์ วงษ์ เจริญสุข
( นำยเสริมศักดิ์ วงษ์ เจริ ญสุข )

(ลงชื่อ)

สุชินทร์ แกมทับทิม
( นำยสุชินทร์ แกมทับทิม )

ประธำนกรรมกำร
เลขำนุกำร

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

