ต้นฉบับ
ข้อบังคับ
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2554

คู่ฉบับ
ข้อบังคับ
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2554

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 7) พ.ศ.2554 ไว้ แล้ ว
ตังแต่
้ วนั ที่...........................ธันวาคม พ.ศ. 2554

(นายศุภชัย นุกลู กิจ)
สหกรณ์จงั หวัดลพบุรี
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบตั ิการแทน
นายทะเบียนสหกรณ์

ข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ลพบุรี จำกัด
แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554

ตามมติที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ให้ แก้ ไขข้ อบังคับของสหกรณ์
และนายทะเบียนสหกรณ์ได้ จดทะเบียนแล้ ว ซึง่ มีข้อความดังนี ้
ข้ อ 1. ข้ อบังคับนี ้เรี ยกว่า “ข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ลพบุรี จากัด แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554”

ข้ อ 2. ข้ อบังคับนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน
ข้ อ 3. ให้ ยกเลิกความตามที่กาหนดในข้ อ 2 แห่งข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด
เลขทะเบียนข้ อบังคับที่ อ.092645 และใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน
ข้ อ 2. วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ของบรรดาสมาชิก โดยวิธีชว่ ยตนเองและช่วยเหลือซึง่ กันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทังในข้
้ อต่อไปนี ้
1. ส่ง เสริ ม ให้ ส มาชิ ก ออมทรั พ ย์ โดยช่ว ยให้ ส ามารถสงวนส่ว นแห่ ง รายได้ ข องตนไว้ ใ นทาง
อันมัน่ คงและได้ รับประโยชน์ตามสมควร
2. ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึง่ กันและกันในหมูส่ มาชิก
3. รับฝากเงินจากสมาชิกหรื อสหกรณ์อื่น หรื อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์
4. จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
5. ให้ เงินกู้แก่สมาชิก
6. ให้ สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
7. ซื ้อหุ้นของธนาคารซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
8. ซื ้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรื อสหกรณ์อื่น
9. ซื ้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทาให้ เกิดความสะดวกหรื อส่งเสริมความเจริญแก่ กิจการ
ของสหกรณ์
10. ซื ้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรื อรัฐวิสาหกิจ
11. ออกตัว๋ สัญญาใช้ เงินและตราสารการเงิน
12. ฝากหรื อลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
กาหนด

-213. ดาเนินการให้ ก้ ยู ืมเพื่อการเคหะ
14. ให้ สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
15. ร่ วมมื อกับทางราชการสันนิ บาตสหกรณ์ แห่ง ประเทศไทย ชุม นุม สหกรณ์ และสหกรณ์ อื่ น
เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
16. กระท าการต่ า ง ๆ ตามที่ อ นุ ญ าตไว้ ในกฎหมายว่ า ด้ วยสหกรณ์ เพื่ อ ให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้ างต้ น รวมถึง ซื ้อ ถือกรรมสิทธิ์หรื อทรัพย์สิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรื อให้ เช่า เช่าซื ้อหรื อ
ให้ เช่าซื ้อ โอนหรื อรับโอน สิทธิการเช่าหรื อสิทธิการเช่าซื ้อ ขายหรื อจาหน่าย จานองหรื อรับจานอง จานาหรื อรับ
จานา ด้ วยวิธีอื่นใด ซึง่ ทรัพย์สินแก่สมาชิกหรื อของสมาชิก
17. ให้ ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
18. ขอหรื อรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรื อบุคคลอื่นใด
19. ดาเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรื อเนื่องในการจัดให้ สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
ข้ อ 4. ให้ ยกเลิกความตามที่กาหนดในข้ อ 3 แห่งข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด
เลขทะเบียนข้ อบังคับที่ อ.092645 และใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน
ข้ อ 3. ที่มำของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ออกหุ้น
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก หรื อสหกรณ์อื่น หรื อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์
(3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตัว๋ สัญญาใช้ เงินและตราสารการเงินอย่างอื่น
(4) สะสมทุนสารองและทุนอื่น ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรื อทรัพย์สินที่มีผ้ ยู กให้
ข้ อ 5. ให้ ยกเลิกความตามที่กาหนดในข้ อ 31 แห่งข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด
เลขทะเบียนข้ อบังคับที่ อ.092645 ซึง่ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด แก้ ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 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

-3จ. เป็ นสมาชิกคุรุสภาซึง่ ทาหน้ าที่เกี่ยวกับการศึกษาหรื อ ลูกจ้ างประจาในสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม สานักพุทธศาสนา สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี ศูนย์การท่องเที่ยวและกีฬา สังกัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ในจังหวัดลพบุรี หรื อ
ฉ. เป็ นข้ าราชการประจาการ หรื อ ลูกจ้ างประจาและเป็ นสมาชิกคุรุสภาและต้ องเคย
เป็ นสมาชิกสหกรณ์แห่งนี ้ หรื อสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์อื่นมาก่อน หรื อ
ช. เป็ นเจ้ าหน้ าที่และลูกจ้ างประจาของสหกรณ์นี ้ 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
ฎ. เป็ นพนักงานในสถาบันอุมดมศึกษา สังกัดคณะกรรมการอุดมศึกษา หรื อเป็ น
พนักงานราชการ สังกัดหน่วยงานตามข้ อ ก. หรื อข้ อ ข. ทาหน้ าที่เกี่ยวกับการศึกษาประจาอยูใ่ นจังหวัดลพบุรี
(4) เป็ นผู้มีความประพฤติและนิสยั ดีงาม
(5) มิได้ เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้ ก้ ยู ืมเงิน
ข้ อ 6. ให้ ยกเลิกความตามที่กาหนดในข้ อ 65 แห่งข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด
เลขทะเบียนข้ อบังคับที่ อ.092645 ซึง่ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด แก้ ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2553 เสียทังหมด
้
และใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน
ข้ อ 65. วิธีกำรเลือกตัง้ จำนวนและกำรดำรงตำแหน่ งผู้แทนสมำชิก ให้ กาหนดดังนี ้
(1) สมาชิกเท่านันมี
้ สิทธิได้ รับเลือกตังเป็
้ นผู้แทนสมาชิก
(2) วิธีการเลือกตังผู
้ ้ แทนสมาชิก อาจกาหนดโดย ตามลักษณะการแบ่งส่วนงานภายใน
ของหน่วยงาน ต้ นสังกัดของสมาชิก สภาพท้ องที่ หรื อตามกลุม่ ของสมาชิก โดยให้ มีการเลือกตังผู
้ ้ แทนสมาชิกก่อน
การประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(3) จ านวนผู้แทนของสมาชิ กให้ ใช้ อัตราส่วน จ านวนสมาชิ ก สิบคนต่อผู้แทนสมาชิ ก
หนึง่ คนถ้ าเศษของจานวนสมาชิกดังกล่าวเกินกึ่งหนึง่ ให้ เลือกตังผู
้ ้ แทนสมาชิกเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งคน
อนึง่ จานวนผู้แทนสมาชิก ต้ องไม่น้อยกว่าหนึง่ ร้ อยคน
(4) การดารงตาแหน่งผู้แทนสมาชิก ผู้แทนสมาชิกมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละหนึ่งปี นับ
แต่วนั เลือกตังถ้
้ ายังไม่มีการเลือกตังผู
้ ้ แทนสมาชิกใหม่ ก็ให้ ผ้ แู ทนสมาชิกคนเดิมอยูใ่ นตาแหน่งต่อไปพลางก่อน
(5) การเลือกตังผู
้ ้ แทนสมาชิกให้ มาจากการเลือกตังโดยตรงของสมาชิ
้
ก
ข้ อ 7. ให้ ยกเลิกความตามที่กาหนดในข้ อ 66 แห่งข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด
เลขทะเบียนข้ อบังคับที่ อ.092645 ซึง่ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด แก้ ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2553 เสียทังหมด
้
และใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน

-4ข้ อ 66. กำรพ้ นจำกตำแหน่ ง ผู้แทนสมาชิกพ้ นจากตาแหน่ง เมื่อ
(1) ครบวาระหรื อมีการเลือกตังผู
้ ้ แทนสมาชิกใหม่
(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อที่ประชุมกลุม่ หรื อหน่วยซึง่ ตนสังกัด
(3) ออกจากกลุ่ม หรื อ หน่ ว ยที่ ต นสัง กัด ทุก กรณี เ กิ น 90 วัน ยกเว้ น ผู้ที่ เ กษี ย ณอายุ
ราชการให้ เป็ นผู้แทนสมาชิกจนครบวาระ
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ
(5) ที่ประชุมกลุม่ หรื อหน่วยที่ตนสังกัดลงมติถอดถอน
ข้ อ 8. ให้ ยกเลิกความตามที่กาหนดในข้ อ 76 แห่งข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ลพบุรี จากัด
เลขทะเบียนข้ อบังคับที่ อ.092645 และใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน
ข้ อ 76. กำรพ้ นจำกตำแหน่ ง กรรมการดาเนินการต้ องพ้ นจากตาแหน่ ง เพราะเหตุอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ หรื อลาออก
ต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(3) พ้ นจากตาแหน่งตามข้ อ 66 (2), (3) ,(4) และ (5)
(4) เข้ ารับตาแหน่งหน้ าที่ประจาในสหกรณ์นี ้
(5) จงใจเป็ นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี ้ไม่วา่ เงินต้ นหรื อดอกเบี ้ย
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทังคณะ
้
หรื อรายบุคคล
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สงั่ ให้ ออกทังคณะ
้
หรื อรายบุคคล
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดาเนินการติดต่อกันสามครัง้ โดยไม่มีเหตุอนั ควร
(9) ได้ รับคาสัง่ ให้ ไปดารงตาแหน่งประจาในต่างจังหวัด
(10) ลาศึกษาต่อในประเทศหรื อต่างประเทศในเวลาปกติ
ให้ กรรมการดาเนิ นการผู้มี ส่วนได้ เสี ย ตาม (7) อุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการพัฒ นาการสหกรณ์
แห่งชาติได้ ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่รับทราบคาสัง่ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ให้ เป็ นที่สดุ
กรณีที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้ กรรมการดาเนินการพ้ นจากตาแหน่งทังคณะให้
้
ที่ประชุม
ใหญ่เลือกตังคณะกรรมการด
้
าเนินการใหม่ทงคณะอยู
ั้
่ในตาแหน่งได้ เช่นเดียวกับคณะกรรมการดาเนินการชุดแรก
ข้ อ 9. ให้ ยกเลิกความตามที่กาหนดในข้ อ 107 แห่งข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด
เลขทะเบียนข้ อบังคับที่ อ.092645 ซึง่ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ลพบุรี จากัด แก้ ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 เสียทังหมด
้
และใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน

-5ข้ อ 107. ระเบียบของสหกรณ์ ให้ คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจหน้ าที่กาหนดระเบียบต่าง ๆ
เพื่อดาเนินการให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้ อบังคับนี ้ และเพื่ อความสะดวกในการปฏิ บตั ิงานของสหกรณ์
รวมทังในข้
้ อต่อไปนี ้
(1) ระเบียบว่าด้ วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์
(2) ระเบียบว่าด้ วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
(3) ระเบียบว่าด้ วยการให้ เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์
(4) ระเบียบว่าด้ วยการให้ เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น
(5) ระเบียบว่าด้ วยการเก็บรักษา การยืม และการทาลายเอกสารของสหกรณ์
(6) ระเบียบว่าด้ วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
(7) ระเบียบว่าด้ วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
(8) ระเบียบว่าด้ วยเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์
(9) ระเบียบว่าด้ วยการใช้ ทนุ เพื่อสาธารณประโยชน์
(10) ระเบียบว่าด้ วยที่ปรึกษาและที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
(11) ระเบียบว่าด้ วยการสรรหากรรมการดาเนินการของสหกรณ์
(12) ระเบียบว่าด้ วยการรับเงินฝากจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
(13) ระเบียบอื่นๆ ที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรกาหนดไว้ ให้ มี เพื่อสะดวกและ
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านของสหกรณ์
เฉพาะระเบียบใน (1) , (2) , (4) , (12) ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ และระเบียบใน (8) , (11) ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ก่อนจึงจะใช้ บงั คับได้ ส่วนระเบียบ
อื่นเมื่อคณะกรรมการดาเนินการกาหนดใช้ แล้ วให้ ส่งสาเนาให้ นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริ มสหกรณ์ และ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
(ลงชื่อ)

ประธำนกรรมกำร
( ผศ.พิพัฒน์ วงศ์ เกษม )

(ลงชื่อ)

เลขำนุกำร
( นำยสำรวย ม่ วงสว่ ำง )

-6เหตุผลที่ (ขอแก้ ไข) ดังนี ้
- เพื่อให้ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 และคาสัง่ ของนายทะเบียนสหกรณ์
- เพื่อให้ ครอบคลุมสมาชิกของสหกรณ์ ซึ่งเปลี่ยนสังกัดไปตามการปฏิรูประบบราชการ รวมทังครอบคลุ
้
ม
ถึงพนักงานราชการ
- เพื่อเป็ นการระดมสมาชิกให้ เพิ่มขึ ้น
- เพื่อให้ สมาชิกสหกรณ์สามารถสมัครเข้ ารับการเลือกตังและสรรหาเป็
้
นประธานกรรมการหรื อกรรมการได้
จึงไม่ต้องมีการยกเว้ นกรรมการให้ เป็ นผู้แทนสมาชิก

“ขอรับรองว่าข้ อบังคับทัง้ 4 ฉบับ มีข้อความถูกต้ องตรงกัน ”

(ลงชื่อ)

ประธำนกรรมกำร
( ผศ.พิพัฒน์ วงศ์ เกษม )

(ลงชื่อ)

เลขำนุกำร
( นำยสำรวย ม่ วงสว่ ำง )

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

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

