ต้นฉบับ
ข้อบังคับ
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2553

คู่ฉบับ
ข้อบังคับ
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2553

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 6) พ.ศ.2553 ไว้ แล้ ว
ตังแต่
้ วนั ที่...........................ธันวาคม พ.ศ. 2553

(นายศุภชัย นุกลู กิจ)
สหกรณ์จงั หวัดลพบุรี
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบตั ิการแทน
นายทะเบียนสหกรณ์

ข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ลพบุรี จำกัด
แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2553

ตามมติที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 ให้ แก้ ไขข้ อบังคับของสหกรณ์
และนายทะเบียนสหกรณ์ได้ จดทะเบียนแล้ ว ซึง่ มีข้อความดังนี ้
ข้ อ 1. ข้ อบังคับนี ้เรี ยกว่า “ข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ลพบุรี จากัด แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2553”

ข้ อ 2. ข้ อบังคับนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน
ข้ อ 3. ให้ ยกเลิกความตามที่กาหนดในข้ อ 5 แห่งข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด
เลขทะเบียนข้ อบังคับที่ อ.092645 และใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน
ข้ อ 5. กำรถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้ องชาระค่าหุ้นเป็ นรายเดือนตังแต่
้ เดือนแรกที่เข้ าเป็ นสมาชิกตาม
อัตราส่วนของจานวนเงินได้ รายเดือนของตน ตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์
เงินได้ รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึง เงินเดือนหรื อค่าจ้ างประจา และเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน
หรื อค่าจ้ างประจา ซึง่ สมาชิกได้ รับจากหน่วยงานเจ้ าสังกัด และหมายถึงบานาญตามกฎหมายว่าด้ วยบาเหน็จบานาญ
ซึง่ สมาชิกได้ รับจากทางราชการด้ วย
ถ้ าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กาหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์ หรื อจะ
ขอซื ้อหุ้นเพิ่มขึ ้นอี กเมื่อใดก็ย่อมทาได้ โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ แต่จานวน
หุ้นทังหมดต้
้
องไม่เกินหนึง่ ในห้ าของหุ้นที่ชาระแล้ วทังหมด
้
สมาชิกจะโอนหรื อถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็ นสมาชิกอยูไ่ ม่ได้
ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ ้นสุด ห้ ามมิให้ เจ้ า หนี ้ของสมาชิกใช้ สิทธิเรี ยกร้ องหรื ออายัด
ค่าหุ้นของสมาชิกผู้นนั ้ และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธินาเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมี
อยู่มาหักกลบลบหนี ้ที่สมาชิกผูกพันต้ องชาระหนี ้แก่สหกรณ์ได้ และให้ สหกรณ์มีฐานะเป็ นเจ้ าหนี ้บุริมสิทธิพิเศษ
เหนือเงินค่าหุ้นนัน้

-2ข้ อ 4. ให้ ยกเลิกความตามที่กาหนดในข้ อ 9 แห่งข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด เลขทะเบียน
ข้ อบังคับที่ อ.092645 และใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน
ข้ อ 9 กำรรั บฝำกเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรื อประเภทประจาจากสมาชิกหรื อ
สหกรณ์ อื่น หรื อรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์ได้ และอาจรับฝากเงินประเภทประจา
จากสมาชิกสมทบได้ ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้ อกาหนดเกี่ ยวกับการฝาก ดอกเบี ้ย การถอนเงินฝากและอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบ
ของสหกรณ์ที่ได้ รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ให้ สหกรณ์ดารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
ข้ อ 5. ให้ ยกเลิ ก ความตามที่ ก าหนดในข้ อ 19 แห่ ง ข้ อบัง คับ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู ล พบุ รี จ ากั ด
เลขทะเบียนข้ อบังคับที่ อ.092645 และใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน
ข้ อ 19 กำรลงลำยมื อชื่ อแทนสหกรณ์ การลงลายมื อชื่ อเพื่ อให้ มี ผลผูกพันสหกรณ์ ในกิ จ การอัน
เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้ นแต่จะกาหนดไว้ เป็ นพิเศษตามข้ อบังคับนี ้ ให้ ปฏิบตั ดิ งั นี ้
(1) หนังสือกู้ยืมซึง่ สหกรณ์เป็ นผู้ก้ ยู ืม ตลอดจนการเบิก หรื อรับเงินกู้ การจานองซึ่งสหกรณ์เป็ นผู้จานอง
การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่นๆ จะต้ องลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ หรื อรองประธาน
กรรมการและเลขานุการ หรื อเหรัญญิก หรื อกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และผู้จดั การ หรื อ
ผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายรวมเป็ นสามคน
(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทังปวง
้
นอกจากที่กล่า วไว้ ใน (1) ข้ างบนนี ้จะต้ องลงลายมือ
ชื่อของผู้จดั การ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย
อนึง่ ในหนังสือกู้ยืมซึง่ สหกรณ์เป็ นผู้ก้ ยู ืม ใบสัง่ จ่ายเงิน ใบรับเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน และตราสารการเงิน
ของสหกรณ์นนั ้ ต้ องประทับตราของสหกรณ์ เป็ นสาคัญด้ วย
ข้ อ 6. ให้ ยกเลิ ก ความตามที่ ก าหนดในข้ อ 27 แห่ ง ข้ อบัง คับ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู ล พบุ รี จ ากั ด
เลขทะเบียนข้ อบังคับที่ อ.092645 ซึง่ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด แก้ ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 เสียทังหมด
้
และใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน
ข้ อ 27. กำรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เมื่อสิ ้นปี ทางบัญชี และได้ ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไปแล้ ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกาไรสุทธิให้ จดั สรรเป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของกาไร
สุทธิและเป็ นค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่ เกินร้ อยละ
ห้ าของกาไรสุทธิ

-3กาไรสุทธิ ประจ าปี ที่ เ หลื อจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อ นนัน้ ที่ ประชุม ใหญ่ อาจจะจัด สรรได้
ดังต่อไปนี ้
(1) เป็ นเงินปั นผลตามหุ้นที่ชาระแล้ วให้ แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวงโดยคิด
ให้ ตามส่วนแห่งระยะเวลาเป็ นรายวัน อนึ่ง ถ้ าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลตาม (4) ออกจ่ายเป็ น
เงินปั นผลสาหรับปี ใดด้ วย จานวนเงินปั นผลทังสิ
้ ้นที่จา่ ยสาหรับปี นันก็
้ ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวด้ วย
(2) เป็ นเงินเฉลี่ยคืนให้ แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ ทาไว้ กบั สหกรณ์ในระหว่างปี เว้ นแต่สมาชิ ก
ที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี ้ไม่วา่ ต้ นเงินหรื อดอกเบี ้ยในปี ใด มิให้ ได้ รับเงินเฉลี่ยคืนในงวดนันๆ
้ สาหรับปี นัน้
(3) เป็ นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้ อยละสิบของกาไรสุทธิ
(4) เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล ไม่เกินร้ อยละสองแห่งทุนเรื อนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวัน
สิ ้นปี นัน้ ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลนีจ้ ะถอนได้ โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็ นเงินปั นผลตามหุ้น
ตาม (1)
(5) เป็ นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้ อยละสิบของกาไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(6) เป็ นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้ อยละสิบของกาไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(7) เป็ นทุนสวัสดิการ หรื อการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกินร้ อยละสิบของ
กาไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
(8) เป็ นทุนเพื่อจัดตังส
้ านักงานหรื อทุนอื่นๆเพื่อเสริมสร้ างความมัน่ คงให้ แก่ สหกรณ์
(9) กาไรสุทธิสว่ นที่เหลือ (ถ้ ามี) ให้ จดั สรรเป็ นทุนสารองทังสิ
้ ้น
ข้ อ 7. ให้ ยกเลิ ก ความตามที่ ก าหนดในข้ อ 38 แห่ ง ข้ อ บัง คับ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู ล พบุรี จ ากั ด
เลขทะเบียนข้ อบังคับที่ อ.092645 และใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน
ข้ อ 38. กำรตัง้ ผู้ รับโอนประโยชน์ สมาชิ กอาจทาหนังสือตังบุ
้ คคลหนึ่ง หรื อหลายคนเป็ นผู้รับโอน
ประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรื อเงินอื่นใดจากสหกรณ์ เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้ แก่สหกรณ์ เป็ น
หลักฐาน หนังสือตังผู
้ ้ รับโอนประโยชน์ดงั ว่านี ้ต้ องทาตามลักษณะพินยั กรรม
ถ้ าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรื อเปลี่ยนแปลงการตังผู
้ ้ รับโอนประโยชน์ที่ได้ ทาไว้ แล้ ว ก็ต้องทาเป็ น
หนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้ สหกรณ์ถือไว้
เมื่ อสมาชิกตาย ให้ ส หกรณ์ แจ้ ง ให้ ผ้ ูรับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์ จ ะ
จ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปั นผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรื อเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกผู้ ตายมีอยู่
ในสหกรณ์ให้ แก่ผ้ รู ับโอนประโยชน์ที่ได้ ตงไว้
ั ้ หรื อถ้ ามิได้ ตงไว้
ั ้ ก็คืนให้ แก่บคุ คลที่ได้ นาหลักฐานมาแสดงให้ เป็ นที่
พอใจคณะกรรมการดาเนินการว่าเป็ นทายาทผู้มีสิทธิได้ รับเงินจานวนดังกล่าวนัน้ ทังนี
้ ้ ตามข้ อกาหนดในข้ อ 44
วรรคแรกและข้ อ 45

-4ให้ ผ้ รู ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคาขอรับเงินผลประโยชน์ตอ่ สหกรณ์ภายในกาหนดหนึ่ง
ปี นับแต่วนั ที่สมาชิกตายหรื อได้ รับแจ้ งจากสหกรณ์ โดยให้ แนบสาเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้ แสดงว่า
สมาชิกนัน้ ๆ ได้ ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้ วย เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้ พิจารณาและ
อนุมตั ิแล้ ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงั กล่าวภายในสี่สิบห้ าวัน ในกรณีผ้ มู ีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่น
คาขอรับเงินผลประโยชน์ หรื อผู้ที่มีชื่อเป็ นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้ จดั ทาให้ สหกรณ์ถือไว้ ไม่มีตวั อยู่ก็ดี เมื่อ
พ้ นกาหนดอายุความฟ้องคดีให้ สหกรณ์โอนจานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็ นทุนสารองของสหกรณ์ทงสิ
ั ้ ้น
ข้ อ 8. ให้ ยกเลิ ก ความตามที่ ก าหนดในข้ อ 49 แห่ ง ข้ อ บัง คับ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู ล พบุรี จ ากั ด
เลขทะเบียนข้ อบังคับที่ อ.092645 ซึง่ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด แก้ ไขเพิ่ มเติม
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2549 เสียทังหมด
้
และใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน
ข้ อ 49 คุณสมบัตขิ องสมำชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
(1) เป็ นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิตภิ าวะเท่านัน้
(3) ตังบ้
้ านเรื อนหรื อมีที่ทางานตังอยู
้ ท่ ้ องที่จงั หวัดลพบุรี
(4) เป็ นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม
(5) เป็ นผู้ที่จะปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
(6) มิได้ เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้ ก้ ยู ืมเงิน
ข้ อ 9. ให้ ยกเลิ ก ความตามที่ ก าหนดในข้ อ 65 แห่ ง ข้ อ บัง คับ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู ล พบุรี จ ากั ด
เลขทะเบียนข้ อบังคับที่ อ.092645 และใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน
ข้ อ 65 วิธีกำรเลือกตัง้ จำนวนและกำรดำรงตำแหน่ งผู้แทนสมำชิก ให้ กาหนดดังนี ้
(1) สมาชิกเท่านันมี
้ สิทธิได้ รับเลือกตังเป็
้ นผู้แทนสมาชิก
(2) วิธีการเลือกตังผู
้ ้ แทนสมาชิก อาจกาหนดโดย ตามลักษณะการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน
ต้ นสังกัดของสมาชิก สภาพท้ องที่ หรื อตามกลุ่มของสมาชิก โดยให้ มีการเลือกตังผู
้ ้ แทนสมาชิกก่อนการประชุม
ใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(3) จานวนผู้แทนของสมาชิกให้ ใช้ อตั ราส่วน จานวนสมาชิกสิบคนต่อผู้แทนสมาชิกหนึ่งคนถ้ าเศษของ
จานวนสมาชิกดังกล่าวเกินกึ่งหนึง่ ให้ เลือกตังผู
้ ้ แทนสมาชิกเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ คน
อนึง่ จานวนผู้แทนสมาชิก ต้ องไม่น้อยกว่าหนึง่ ร้ อยคน
(4) การดารงตาแหน่งผู้แทนสมาชิก ผู้แทนสมาชิกมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละหนึ่งปี นับแต่วัน
เลือกตังถ้
้ ายังไม่มีการเลือกตังผู
้ ้ แทนสมาชิกใหม่ ก็ให้ ผ้ แู ทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในตาแหน่งต่อไปพลางก่อน ยกเว้ น
ผู้ที่เป็ นกรรมการดาเนินการให้ เป็ นผู้แทนสมาชิกจนครบวาระการดารงตาแหน่งกรรมการดาเนินการ
(5) การเลือกตังผู
้ ้ แทนสมาชิกให้ มาจากการเลือกตังโดยตรงของสมาชิ
้
กและโดยทางลับ

-5ข้ อ 10. ให้ ย กเลิ ก ความตามที่ ก าหนดในข้ อ 66 แห่ง ข้ อ บัง คับ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู ล พบุรี จ ากัด
เลขทะเบียนข้ อบังคับที่ อ.092645 ซึง่ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด แก้ ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 เสียทังหมด
้
และใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน
ข้ อ 66 กำรพ้ นจำกตำแหน่ ง ผู้แทนสมาชิกพ้ นจากตาแหน่ง เมื่อ
(1) ครบวาระหรื อมีการเลือกตังผู
้ ้ แทนสมาชิกใหม่ ยกเว้ นผู้ที่เป็ นกรรมการดาเนินการให้ เป็ นผู้แทน
สมาชิกจนครบวาระการดารงตาแหน่งกรรมการดาเนินการ
(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อที่ประชุมกลุม่ หรื อหน่วยซึง่ ตนสังกัด
(3) ออกจากกลุ่มหรื อหน่วยที่ตนสังกัดทุกกรณีเกิน 90 วัน ยกเว้ น ผู้ที่เกษี ยณอายุราชการให้ เป็ นผู้แทน
สมาชิกหรื อกรรมการดาเนินการจนครบวาระ
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ
(5) ที่ประชุมกลุม่ หรื อหน่วยที่ตนสังกัดลงมติถอดถอน
ข้ อ 11. ให้ ย กเลิ ก ความตามที่ ก าหนดในข้ อ 72 แห่ ง ข้ อ บัง คับ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู ล พบุรี จ ากัด
เลขทะเบียนข้ อบังคับที่ อ.092645 และใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน
ข้ อ 72. คณะกรรมกำรดำเนิ นกำร ให้ สหกรณ์ มีคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ประกอบด้ วย
ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดาเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตังจากสมาชิ
้
ก หรื อผู้แทน
สมาชิกแล้ วแต่กรณีทงนี
ั ้ ใ้ ห้ เป็ นไปตามระเบียบว่าด้ วยการสรรหากรรมการดาเนินการของสหกรณ์ โดยความ
เห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
ให้ กรรมการดาเนินการเลือกตังในระหว่
้
างกันเองขึน้ ดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรื อ
หลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรื อเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนันเป็
้ นกรรมการ และปิ ดประกาศให้ ทราบ โดยทัว่
กัน ณ สานักงานสหกรณ์
ห้ ามบุคคลซึง่ มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้เป็ นหรื อทาหน้ าที่กรรมการดาเนินการ
(1) เคยได้ รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้ จาคุก เว้ นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่กระทาโดย
ประมาท หรื อความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรื อเอกชน ฐาน
ทุจริตต่อหน้ าที่
(3) เคยถูกให้ พ้นจากตาแหน่งกรรมการหรื อมีคาวินิจฉัยเป็ นที่สดุ ให้ พ้นจากตาแหน่งกรรมการตามคาสัง่
นายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุทจุ ริตต่อหน้ าที่
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชาระเงินงวดชาระหนี ้ ไม่ว่าต้ นเงินหรื อดอกเบี ้ย ในระยะเวลาสองปี ทางบัญชี
นับแต่ปีที่ผิดนัด ถึงปี ที่เลือกตังกรรมการด
้
าเนินการ เว้ นแต่การผิดนัดนันมิ
้ ได้ เกิดขึ ้นจากการกระทาของตนเอง
(6) ผู้ซงึ่ เป็ นเจ้ าหน้ าที่ในสหกรณ์นี ้
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(ลงชื่อ)

ประธำนกรรมกำร
( นำยเสริมศักดิ์ วงษ์ เจริ ญสุข )

(ลงชื่อ)

เลขำนุกำร
( นำยสุรชัย รุ่งเรือง )

เหตุผลที่ (ขอแก้ ไข) ดังนี ้
- เพื่อให้ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 และคาสัง่ ของนายทะเบียนสหกรณ์
- เพื่อให้ เป็ นไปตามระเบียบ คาสัง่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ขอให้ ธนาคารขอความร่วมมือจากลูกค้ า ให้ ยกเลิก
ตราประทับ/ตรานูน/ตราสี เป็ นเงื่อนไขการสัง่ จ่ายเงิน ตามเช็ค โดยให้ มีเฉพาะลายมือชื่อผู้สงั่ จ่ายเท่านัน้
- เพื่อให้ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.2542 และคาสัง่ ของนายทะเบียนสหกรณ์
- เพื่อให้ กรรมการดาเนินการเป็ นผู้แทนสมาชิกโดยตาแหน่งจนครบวาระการดารงตาแหน่งกรรมการดาเนินการ

“ขอรับรองว่าข้ อบังคับทัง้ 4 ฉบับ มีข้อความถูกต้ องตรงกัน ”

(ลงชื่อ)

ประธำนกรรมกำร
( นำยเสริมศักดิ์ วงษ์ เจริญสุข )

(ลงชื่อ)

เลขำนุกำร
( นำยสุรชัย รุ่งเรือง )

บันทึกกลุม่ จัดตังและส่
้
งเสริมสหกรณ์
ข้ าพเจ้ า นางดวงธิดา เสงี่ยมจิตร ตาแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ ผู้อานวยการกลุ่มจัดตัง้
และส่ง เสริ ม สหกรณ์ ได้ ตรวจสอบข้ อบังคับนี แ้ ล้ ว มี ความครบถ้ วนตามมติของที่ ประชุมใหญ่ และไม่ขัดกฎหมาย
สหกรณ์ ระเบียบ คาสัง่ ของนายทะเบียนสหกรณ์

(ลงชื่อ)................................................
( นำงดวงธิดำ เสงี่ยมจิตร )
นักวิชำกำรสหกรณ์ ชำนำญกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มจัดตัง้ และส่ งเสริมสหกรณ์

