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ข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ลพบุรี จำกัด
แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2547


ตามมติที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2547 ให้ แก้ ไขข้ อบังคับของสหกรณ์
และนายทะเบียนสหกรณ์ได้ จดทะเบียนแล้ ว ซึง่ มีข้อความดังนี ้
ข้ อ 1. ข้ อบังคับนี ้เรี ยกว่า “ข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ลพบุรี จากัด แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2547”

ข้ อ 2. ข้ อบังคับนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน
ข้ อ 3. ให้ ย กเลิ ก ความตามที่ ก าหนดในข้ อ 27 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 27 กำรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เมื่อสิ ้นปี ทางบัญชีและได้ ปิดบัญชีตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไปแล้ ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกาไรสุทธิให้ จดั สรรเป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของ
กาไรสุทธิและเป็ นค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินร้ อยละห้ าของกาไรสุทธิแต่ต้องไม่เกินอัตราที่
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาหนด
กาไรสุทธิประจาปี ที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนันที
้ ่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรร
ได้ ดงั ต่อไปนี ้
(1) เป็ นเงิ น ปั น ผลตามหุ้ นที่ ช าระแล้ ว ให้ แ ก่ ส มาชิ ก แต่ต้ อ งไม่ เ กิ น อัต ราที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง โดยคิดให้ ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้ าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลตาม (4)
ออกจ่ายเป็ นเงิ นปั นผลสาหรับปี ใดด้ วยจ านวนเงินปั นผลทัง้ สิ น้ ที่จ่ายสาหรับปี นัน้ ก็ ต้องไม่เกิ นอัตราดัง กล่าว
มาแล้ ว
ในการค านวณเงิ น ปั น ผลตามหุ้น ให้ ถื อ ว่า หุ้น ที่ ส มาชิ ก ได้ ช าระต่อ สหกรณ์ ภ ายในวัน ที่ ห้ า
ของเดือน มีระยะเวลาสาหรั บคานวณเงินปั นผลตังแต่
้ เดือนนัน้ ส่วนหุ้นที่สมาชิกชาระต่อสหกรณ์หลังวันที่ห้า
ของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปั นผลให้ ตงแต่
ั ้ เดือนถัดไป
(2) เป็ นเงินเฉลี่ ยคืนให้ แก่ส มาชิกตามส่วนธุ รกิ จ ที่ สมาชิ กได้ ทาไว้ กับสหกรณ์ ในระหว่างปี
เว้ นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี ้ไม่วา่ ต้ นเงินหรื อดอกเบี ้ยในงวดใดปี ใด มิให้ ได้ รับเงินเฉลี่ยคืนในงวด
นันๆ
้ สาหรับปี นัน้
(3) เป็ นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้ อยละสิบของกาไรสุทธิ
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(4) เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล ไม่เกินร้ อยละสองแห่งทุนเรื อนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มี
อยูใ่ นวันสิ ้นปี นัน้ ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลนี ้จะถอนได้ โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็ นเงินปั นผล
ตามหุ้น ตาม (1)
(5) เป็ นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้ อยละสิบของกาไรสุทธิ ตามระเบียบของ
สหกรณ์
(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 4. ให้ ยกเลิ กความตามที่ ก าหนดในข้ อ 31 แห่ง ข้ อบัง คับ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู ล พบุรี จ ากัด
เลขทะเบียนข้ อบังคับที่ อ.092645 และใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน
“ ข้ อ 31 คุณสมบัตขิ องสมำชิก สมาชิกต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
(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 สังกัด
องค์การบริหารส่วนท้ องถิ่นในจังหวัดลพบุรี หรื อ
ค. เป็ นสมาชิกคุรุสภาซึง่ ทางานประจาโรงเรี ยนเอกชนในจังหวัดลพบุรี หรื อ
ง. เป็ นสมาชิกคุรุสภาซึ่งทาหน้ าที่เกี่ยวกับการศึกษาหรื อลูกจ้ างประจาในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลในจังหวัดลพบุรี หรื อ
จ. เป็ นสมาชิกคุรุสภาซึง่ ทาหน้ าที่เกี่ยวกับการศึกษาหรื อ ลูกจ้ างประจาในสถานศึกษา สังกัด
กระทรวงวัฒนธรรม ในจังหวัดลพบุรี หรื อ
ฉ. เป็ นเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์นี ้ หรื อ
ช. เป็ นลูกจ้ างประจาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์นี ้ หรื อ
ซ. เป็ นข้ าราชการบานาญมีอายุไม่เกิน 65 ปี และต้ องเคยเป็ นสมาชิกสหกรณ์แห่งนี ้มาก่อน
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(4) เป็ นผู้มีความประพฤติและนิสยั ดีงาม
(5) มิได้ เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้ ก้ ยู ืมเงิน”
(ลงชื่อ)

ปั ญญำ แก้ วเหล็ก
ประธำนกรรมกำร
( นำยปั ญญำ แก้ วเหล็ก )

(ลงชื่อ)

กำพล อินชมฤทธิ์
เลขำนุกำร
( นำยกำพล อินชมฤทธิ์ )

เหตุผลที่ (ขอแก้ ไข) เพื่อให้ สมาชิกที่ผิดนัดชาระหนี ้ได้ รับเงินเฉลี่ยคืนเฉพาะงวดที่ไม่ผิดนัดและเพื่อให้
สมาชิกที่สงั กัดกระทรวงวัฒนธรรม (วิทยาลัยนาฏศิลป)เข้ าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ได้

“ขอรับรองว่าข้ อบังคับทัง้ 4 ฉบับ มีข้อความถูกต้ องตรงกัน”
(ลงชื่อ)

ปั ญญำ แก้ วเหล็ก ประธำนกรรมกำร
(นำยปั ญญำ แก้ วเหล็ก)

(ลงชื่อ)

กำพล อินชมฤทธิ์ เลขำนุกำร
(นำยกำพล อินชมฤทธิ์)

บันทึกกลุม่ จัดตังและส่
้
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 1)
พ.ศ. 2547

