คู่ฉบับ
ข้อบังคับ
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 8)
พ.ศ. 2555

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 8) พ.ศ.2555 ไว้ แล้ ว
ตังแต่
้ วนั ที่...........................ธันวาคม พ.ศ. 2555

ข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ลพบุรี จากัด
แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2555

ตามมติที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ให้ แก้ ไขข้ อบังคับของสหกรณ์
และนายทะเบียนสหกรณ์ได้ จดทะเบียนแล้ ว ซึง่ มีข้อความดังนี ้
ข้ อ 1. ข้ อบังคับนี ้เรี ยกว่า “ข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ลพบุรี จากัด แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2555”

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 7) พ.ศ.2554 เสียทังหมด
้
และใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน
ข้ อ 31. คุณสมบัตขิ องสมาชิก สมาชิกต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(1) เป็ นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิตภิ าวะ
(3) ก. เป็ นข้ าราชการ หรื อลูกจ้ างประจา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการประจาจังหวัดลพบุรี หรื อ
ข. เป็ นข้ าราชการประจาการ หรื อลูกจ้ างประจาซึ่งทาหน้ าที่เกี่ยวกับการศึกษา สังกัดองค์ กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นในจังหวัดลพบุรี หรื อ
ค. เป็ นสมาชิกคุรุสภาซึง่ ทางานประจาโรงเรี ยนเอกชนในจังหวัดลพบุรี หรื อ
ง. เป็ นสมาชิกคุรุสภาซึง่ ทาหน้ าที่เกี่ยวกับการศึกษาหรื อลูกจ้ างประจาในสถานศึกษา สังกัด
เทศบาล ในจังหวัดลพบุรี หรื อ
จ. เป็ นสมาชิกคุรุสภาซึง่ ทาหน้ าที่เกี่ยวกับการศึกษาหรื อ ลูกจ้ างประจาในสถานศึกษา สังกัด
กระทรวงวัฒนธรรม สานักพุทธศาสนา สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี ศูนย์การท่องเที่ยวและกีฬา สังกัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาในจังหวัดลพบุรี หรื อ
ฉ. เป็ นข้ าราชการประจาการ หรื อ ลูกจ้ างประจาและเป็ นสมาชิกคุรุสภาและต้ องเคยเป็ น
สมาชิกสหกรณ์แห่งนี ้ หรื อสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์อื่นมาก่อน หรื อ
ช. เป็ นเจ้ าหน้ าที่และลูกจ้ างประจาของสหกรณ์นี ้ หรื อ
ซ. เป็ นลูกจ้ างประจาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์นี ้ หรื อ

-2ฌ. เป็ นข้ าราชการบานาญมีอายุไม่เกิน 65 ปี และต้ องเคยเป็ นสมาชิกสหกรณ์แห่งนี ้มาก่อน
ญ. เป็ นพนักงานเจ้ าหน้ าที่สงั กัด สานักงาน สกสค.จังหวัดลพบุรี
ฎ. เป็ นพนัก งานในสถาบัน อุด มศึก ษา สัง กัด คณะกรรมการอุด มศึกษา หรื อ เป็ นพนักงาน
ราชการ สังกัดหน่วยงานตามข้ อ ก. หรื อข้ อ ข. หรื อข้ อ ง. หรื อข้ อ จ. ทาหน้ าที่เกี่ยวกับการศึกษาประจาอยู่ในจังหวัด
ลพบุรี
(4) เป็ นผู้มีความประพฤติและนิสยั ดีงาม
(5) มิได้ เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้ ก้ ยู ืมเงิน
ข้ อ 4. ให้ ยกเลิกความตามที่กาหนดในข้ อ 53 แห่งข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด
เลขทะเบียนข้ อบังคับที่ อ.092645 ซึง่ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด แก้ ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 เสียทังหมด
้
และใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน
ข้ อ 53 สิทธิและหน้ าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ
สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดงั ต่อไปนี ้
(1) ถือหุ้นในสหกรณ์ได้ ไม่เกิน 1 ใน 5 ของจานวนหุ้นที่ชาระแล้ วทังหมด
้
ที่สหกรณ์มีอยู่
ในขณะนัน้ และมีความรับผิดเพียงไม่เกินจานวนเงินค่าหุ้นที่ยงั ส่งใช้ ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ
(2) มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์
(3) มีสิทธิได้ รับเงินกู้จากสหกรณ์รวมกันทุกประเภทไม่เกินร้ อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นและ
เงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยู่ ณ เวลานัน้
หน้ าที่ของสมาชิกสมทบ มีดงั ต่อไปนี ้
(1) ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
(2) ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมของสหกรณ์ เพื่อให้ สหกรณ์เป็ นองค์กรที่เข้ มแข็ง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
( ผศ.พิพัฒน์ วงศ์ เกษม )

(ลงชื่อ)

เลขานุการ
( นายอภิชาต ทวีคูณ )

-6เหตุผลที่ (ขอแก้ ไข) ดังนี ้
- เพื่อให้ ครอบคลุมถึงพนักงานราชการที่สงั กัดหน่วยงานอื่น ซึ่งทาหน้ าที่เกี่ยวกับการศึกษาในจังหวัด
ลพบุรี นอกเหนือจากที่สงั กัดกระทรวงศึกษาธิการ
- เพื่อเป็ นการระดมสมาชิกสหกรณ์ให้ เพิ่มขึ ้น
- เพื่อระดมหุ้นและระดมเงินฝากเพิ่มทุนให้ กบั สหกรณ์ฯ
“ขอรับรองว่าข้ อบังคับทัง้ 4 ฉบับ มีข้อความถูกต้ องตรงกัน ”

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
( ผศ.พิพัฒน์ วงศ์ เกษม )

(ลงชื่อ)

เลขานุการ
( นายอภิชาต ทวีคูณ )

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)................................................
( นางดวงธิดา เสงี่ยมจิตร )
นักวิชาการสหกรณ์ ชานาญการ
ผู้อานวยการกลุ่มจัดตัง้ และส่ งเสริมสหกรณ์

