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สหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู แพร่ จํากัด
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ข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู แพร่ จํากัด
แก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที ) พ.ศ.
****************************
ทีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู แพร่ จํากัด เมือวันที มกราคม พ.ศ.
มีมติด้วยคะแนน
เสียงเกินกว่าสองในสามให้ แก้ ไขข้ อบังคับของสหกรณ์ และนายทะเบียนสหกรณ์ได้ จดทะเบียนแล้ ว ซึงมีความดังนี
ข้ อ . ข้ อบังคับนีเรี ยกว่า “ข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู แพร่ จํากัด แก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที ) พ.ศ.
”
ข้ อ . ข้ อบังคับนี ให้ ใช้ บงั คับตังแต่วนั ถัดจากวันทีนายทะเบียนสหกรณ์รบั จดทะเบียน
ข้ อ . ให้ ยกเลิกความตามทีกําหนดในข้ อ แห่งข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู แพร่ จํากัด เลขทะเบียน
ข้ อบังคับที
เสียทังหมด และใช้ ความต่อไปนีแทน
“ข้ อ 2. วัตถุประสงค์ สหกรณ์นมีี วตั ถุประสงค์ เพือส่งเสริ มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ของบรรดาสมาชิกและสมาชิกสมทบ โดยวิธีชว่ ยตนเองและช่วยเหลือซึงกันและกัน ตามหลักการสหกรณ์ รวมทังข้ อ
ต่อไปนี
( ) ส่งเสริ มให้ สมาชิกและสมาชิกสมทบออมทรัพย์ โดยช่วยให้ สามารถสงวนส่วน
แห่งรายได้ ของตนไว้ ในทางอันมันคงและได้ รับประโยชน์ตามสมควร
( ) ส่งเสริ มการช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึงกันในหมูส่ มาชิกและสมาชิกสมทบ
( ) จัดหาทุนเพือกิจการสหกรณ์
( ) รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจําจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ
หรื อสหกรณ์อนหรื
ื อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
( ) ให้ ก้ ู ให้ สินเชือ ให้ ยืม ให้ เช่า ให้ เช่าซือ โอนรับจํานองหรื อจํานําซึงทรัพย์สิน
แก่สมาชิก และสมาชิกสมทบ หรื อของสมาชิกและสมาชิกสมทบ
( ) ให้ สหกรณ์อืนกู้ยืมเงินได้
( ) ให้ สวัสดิการหรื อการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
( ) ให้ ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ
( ) ขอหรื อรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการหน่วยงานของต่างประเทศ
หรื อบุคคลอืนใด
( ) ร่วมมือกับสหกรณ์อืน สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กร
ชุมชน ภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐ เพือส่งเสริ ม และปรับปรุ งกิจการของสหกรณ์
( ) ดําเนินกิจการอย่างอืนบรรดาทีเกียวกับหรือเนืองในการจัดให้ สําเร็ จตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์”

ข้ อ . ให้ ยกเลิกความตามทีกําหนดในข้ อ แห่งข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู แพร่ จํากัด เลขทะเบียน
ข้ อบังคับที
เสียทังหมด และใช้ ความต่อไปนีแทน
“ข้ อ 3. ทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพือดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ โดยวิธีดงั ต่อไปนี
( ) ออกหุ้น
( ) รับฝากเงินจากสมาชิกและสมาชิกสมทบหรื อสหกรณ์อืนหรื อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยให้ เป็ นไปตามระเบียบของสหกรณ์ ทีได้ รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์
( ) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตัวสัญญาใช้ เงินและตราสารการเงิน โดยให้ เป็ นไป
ตามระเบียบของสหกรณ์ทีได้ รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
( ) สะสมทุนสํารองและทุนอืน ๆ
( ) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินทีมีผ้ ูยกให้ ”
ข้ อ . ให้ ยกเลิกความตามทีกําหนดในข้ อ แห่งข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู แพร่ จํากัด เลขทะเบียน
ข้ อบังคับที
เสียทังหมด และใช้ ความต่อไปนีแทน
“ข้ อ 4. หุ้น สหกรณ์ออกหุ้นโดยไม่จํากัดจํานวน มีมลู ค่าหุ้นละสิบบาท สมาชิกและสมาชิกสมทบเท่านัน
จึงจะถือหุ้นของสหกรณ์ได้ อย่างน้ อย 1 หุ้น เมือรวมกันแล้ วต้ องไม่เกิน 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นทังหมด เมือสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสินสุดลง สหกรณ์ มีสิทธินําเงินตามมูลค่ าหุ้นทีสมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหนีทีสมาชิกผูกพันต้ องชําระ
หนีแก่ สหกรณ์ ได้ และให้ สหกรณ์ มีฐานะเป็ นเจ้ าหนีบุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่ าหุ้นนัน”
ข้ อ . ให้ ยกเลิกความตามทีกําหนดในข้ อ แห่งข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู แพร่ จํากัด เลขทะเบียน
ข้ อบังคับที
เสียทังหมด และใช้ ความต่อไปนีแทน
“ข้ อ . การถือหุ้น การชําระหุ้น การถอนหุ้น การขายหุ้น การโอนหุ้น การเปลียนแปลงหุ้นเดิม
การจ่ายคืนค่าหุ้น การจ่ายเงินปั นผลตามหุ้นแก่สมาชิก การออกและคืนใบหุ้น ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับนี
. การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้ องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อสหกรณ์ในอัตราร้ อยละห้ า
ของเงินได้ รายเดือน แต่ต้องไม่มีเศษของสิบบาท หากมีเศษของสิบบาทให้ ปัดทิง
เงินได้ รายเดือนตามความในข้ อบังคับนี หมายถึง เงินเดือน ค่าจ้ างประจํา
หรื อเงินบํานาญ และเงินวิทยฐานะ หรื อเงินประจําตําแหน่ง ถ้ าสมาชิกประสงค์
จะส่งเพิมเงินค่าหุ้นรายเดือนในอัตราทีสูงกว่าอัตราดังกล่าวมานีโดยไม่มีเศษของสิบบาท
ก็ยอ่ มกระทําได้
. สมาชิกทีส่งค่าหุ้นรายเดือนมาไม่น้อยกว่า เดือน เป็ นจํานวนเงินไม่น้อยกว่า
100,000 บาท และไม่มีหนีสินกับสหกรณ์แล้ ว จะลดจํานวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้
แต่ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าเดือนละ 300 บาท โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสือต่อ
คณะกรรมการ แต่ในปี หนึงจะขอเปลียนแปลงมากกว่าสองครังไม่ได้ ยกเว้ นสมาชิก
ทีไม่มีเงินได้ รายเดือนและไม่มีหนีสินกับสหกรณ์โดยแสดงวามจํานงเป็ นหนังสือต่อ
คณะกรรมการเช่นกัน

3
. สมาชิกอาจขอซือหุ้นเพิมได้ ตามความประสงค์ โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสือ
ต่อคณะกรรมการ ทังนี ให้ เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการ
. กรณีสมาชิกโอนหรื อย้ ายไปต่างจังหวัด จะต้ องส่งค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า
เดือนละ บาท ทังนี จะต้ องไม่มีหนีสินกับสหกรณ์
. การชําระค่าหุ้น สมาชิกต้ องชําระค่าหุ้น โดยปฏิบตั ิดงั นี
( ) หุ้นทีสมาชิกถือเป็ นรายเดือน ให้ ชําระเต็มมูลค่าหุ้น โดยวิธีหกั จากเงินได้
รายเดือนของสมาชิก ณ ทีจ่าย ในวันจ่ายเงินได้ รายเดือนประจําเดือน
( ) การซือหุ้นเพิม จะต้ องชําระเต็มจํานวนในคราวทีขอซือหุ้น
. ถ้ าสมาชิกมีเหตุอนั ทําให้ ไม่สามารถชําระค่าหุ้นรายเดือนในเดือนใด และประสงค์
จะของดส่งค่าหุ้นชัวคราว ต้ องแสดงความจํานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ทราบล่วงหน้ า และคณะกรรมการจะอนุญาตให้ สมาชิกนัน ไม่ต้องส่งเงินค่าหุ้น
รายเดือนชัวระยะเวลาตามทีคณะกรรมการเห็นสมควร
. สมาชิกจะโอนหรือขายหรื อถอนคืนค่าหุ้น แม้ บางส่วนหรื อทังหมดในระหว่างทีตน
เป็ นสมาชิกอยูไ่ ม่ได้
. การจ่ายคืนค่าหุ้น
( ) สมาชิกทีออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นแก่
ผู้มีสิทธิ ได้ รับ โดยไม่มีเงินปั นผลและเงินเฉลียคืนสําหรับปี ทีออกนัน เว้ นแต่
ผู้มีสิทธิ ได้ รับค่าหุ้นจะเรี ยกให้ จา่ ยคืนค่าหุ้นหลังจากวันสินปี ทางบัญชีสหกรณ์
ทีออกหรื อค่าหุ้นของสมาชิกทีได้ โอนตามสมาชิกนันไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์อืน
จึงมีสิทธิ ได้ รับเงินปั นผลและเงินเฉลียคืนสําหรับปี ทีออกนัน
( ) สมาชิกทีออกจากสหกรณ์เพราะเหตุต้องคําพิพากษาให้ ล้มละลาย สหกรณ์
จะจ่ายคืนค่าหุ้น เงินปั นผล และเงินเฉลียคืนให้ ตามกฎหมายว่าด้ วยล้ มละลาย
ถ้ าในปี ใด จํานวนค่าหุ้นทีถอนคืนเนืองจากสมาชิกลาออกจากสหกรณ์จะเกิน
ร้ อยละสิบแห่งทุนเรื อนหุ้นของสหกรณ์ตามทีมีอยูใ่ นวันต้ นปี นนั คณะกรรมการ
มีอํานาจให้ รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกทีลาออกรายต่อไปในปี นันไว้
จนถึงปี ทางบัญชีใหม่
. การจ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้ สหกรณ์หกั กลบลบหนีทีสมาชิกต้ องรับผิดชอบต่อสหกรณ์
ก่อนเจ้ าหนีรายอืน
. สําหรับสมาชิกสมทบแรกเข้ าต้ องถือหุ้นไม่ตํากว่า
หุ้น ถ้ าประสงค์จะซือ
หุ้นเพิม ก็ยอ่ มกระทําได้ โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการ
. ใบหุ้น สหกรณ์จะออกใบหุ้นสําหรับหุ้นหนึงหรื อหลายหุ้นทีสมาชิกถือ มอบให้
สมาชิกไว้ เป็ นหลักฐาน

ใบหุ้นของสมาชิกคนใดสูญหายหรื อชํารุ ด และสมาชิกนันประสงค์ให้
สหกรณ์ออกใบหุ้นให้ ใหม่ ให้ ยืนคําร้ องเป็ นหนังสือต่อสหกรณ์ พร้ อมทังต้ อง
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับใบหุ้นให้ แก่สหกรณ์ ฉบับละ บาท
อนึง ในกรณีทสมาชิ
ี
กออกจากสหกรณ์ เมือรับค่าหุ้นคืนแล้ ว ให้ คืน
ใบหุ้นของสมาชิกนันให้ แก่สหกรณ์”
ข้ อ . ให้ ยกเลิกความตามทีกําหนดในข้ อ แห่งข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด เลขทะเบียน
ข้ อบังคับที
เสียทังหมด และใช้ ความต่อไปนีแทน
“ข้ อ 10. การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ หรื อฝากประจําจากสมาชิก
และสมาชิกสมทบ หรื อสหกรณ์อืน หรื อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ซงสมาชิ
ึ
กของสมาคมนันไม่ น้อยกว่ า
กึงหนึงเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ ทังนี ตามระเบียบทีได้ รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ข้ อกําหนดเกียวกับการฝาก ดอกเบีย การถอนเงินฝาก และข้ อกําหนดอืน ๆ ว่าด้ วยเงินฝาก
ออมทรัพย์หรือเงินฝากประจํานัน ให้ เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์”
ข้ อ . ให้ ยกเลิกความตามทีกําหนดในข้ อ แห่งข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด เลขทะเบียน
ข้ อบังคับที
เสียทังหมด และใช้ ความต่อไปนีแทน
“ข้ อ 26. การจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี ของสหกรณ์ ในการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี ของสหกรณ์
ให้ จดั สรรเป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของกําไรสุทธิ และเป็ นค่าบํารุ งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ตามอัตราทีกําหนดในกฎกระทรวงแต่ ต้องไม่ เกินร้ อยละห้ าของกําไรสุทธิ
กําไรสุทธิ ประจําปี ทีเหลือจากการจัดสรรเป็ นทุนสํารอง และค่าบํารุ งสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย ทีประชุมใหญ่อาจจัดสรรได้ ภายใต้ ข้อบังคับดังต่อไปนี
(1) จ่ายเป็ นเงินปั นผลตามหุ้นทีชําระแล้ วให้ แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ แต่ต้อง
ไม่เกินอัตราทีกําหนดในกฎกระทรวงสําหรับสหกรณ์แต่ละประเภท โดยคิดให้
ตามส่วนแห่งเวลา อนึง ถ้ าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลตาม ( )
ออก จ่ายเป็ นเงินปั นผลสําหรับปี ใด ด้ วยจํานวนเงินปั นผลทังสินทีจ่ายสําหรับ
ปี นัน ก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ ว
ในการคํานวณเงินปั นผลตามหุ้น ให้ ถอื ว่าหุ้นทีสมาชิกและสมาชิกสมทบ
ได้ ชําระต่อสหกรณ์ภายในวันที ของเดือน มีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปั นผล
ตังแต่เดือนนัน ส่วนหุ้นทีสมาชิกและสมาชิกสมทบชําระต่อสหกรณ์หลังวันที
ของเดือน สหกรณ์จะคิดปั นผลให้ ตงแต่
ั เดือนถัดไป
( ) จ่ายเป็ นเงินเฉลียคืนให้ แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ ตามส่วนธุรกิจทีได้ ทาํ ไว้ กบั
สหกรณ์ระหว่างปี
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เว้ นแต่สมาชิก และสมาชิกสมทบทีผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนีไม่วา่
ต้ นเงินหรื อดอกเบียในปี ใด ให้ ได้ รับเงินเฉลียคืนตามระเบียบทีสหกรณ์กําหนด
(3) จ่ายเป็ นเงินโบนัสแก่กรรมการ เจ้ าหน้ าทีและลูกจ้ างของสหกรณ์ไม่เกินร้ อยละสิบ
ของกําไรสุทธิ
( ) เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลไม่เกินร้ อยละสองแห่งทุนเรื อนหุ้นของสหกรณ์
ตามทีมีอยูใ่ นวันสินปี นัน ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลนีจะถอนได้ โดยมติแห่ง
ทีประชุมใหญ่ เพือจ่ายเป็ นเงินปั นผลตามหุ้นตาม ( )
( ) จ่ายเป็ นทุนสะสมไว้ ไม่เกินร้ อยละ 6 ของกําไรสุทธิ เพือใช้ จา่ ยเป็ นทุนสวัสดิการ
หรื อการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัวตามระเบียบของสหกรณ์
( ) กําไรสุทธิส่วนทีเหลืออยู่ (ถ้ ามี) ให้ จดั สรรตามข้ อบังคับทีกล่าวข้ างต้ น”
ข้ อ . ให้ ยกเลิกความตามทีกําหนดในข้ อ แห่งข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด เลขทะเบียน
ข้ อบังคับที
เสียทังหมด และใช้ ความต่อไปนีแทน
“ข้ อ 7. ห้ ามมิให้ บคุ คลซึงมีลกั ษณะดังต่อไปนีเป็ นหรื อทําหน้ าทีกรรมการ
(1) เคยได้ รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้ จําคุก เว้ นแต่ เป็ นโทษสําหรับ
ความผิดทีได้ กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ ออกจากราชการ องค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐ
หรื อเอกชน ฐานทุจริ ตต่อหน้ าที
(3) เคยถูกให้ พ้นจากตําแหน่งกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเป็ นทีสุดให้ พ้นจากตําแหน่ง
กรรมการตามคําสังนายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกทีประชุมใหญ่มีมติให้ ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการ เพราะเหตุ
ทุจริ ตต่อหน้ าที”
ลงชือ.....................................................
(นายสุทศั น์ กองป่ า)

ประธานกรรมการ

ลงชือ.....................................................
(นายชาตรี สุมนะ)

เลขานุการ

เหตุผล ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ .
ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ

เพือให้ สอดคล้ องกับ พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที ) พ.ศ. 2553
เพือให้ สอดคล้ องกับ พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที ) พ.ศ. 2553
เพือให้ สอดคล้ องกับ พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที ) พ.ศ. 2553
- เพือให้ เป็ นไปตามสภาวะของเศรษฐกิจสมาชิก
- เพือให้ สมาชิกมีเงินคงเหลือใช้ จา่ ยในครอบครัวเพิมขึน
เพือให้ สอดคล้ องกับ พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที ) พ.ศ. 2553
เพือให้ สอดคล้ องกับ พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที ) พ.ศ. 2553
เพือให้ สอดคล้ องกับ พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที ) พ.ศ. 2553

“ขอรับรองว่า ข้ อบังคับทัง ฉบับ มีข้อความถูกต้ อง ตรงกัน”

ลงชือ..................................................
(นายสุทศั น์ กองป่ า)

ประธานกรรมการ

ลงชือ..................................................
(นายชาตรี สุมนะ)

เลขานุการ

ข้ อบังคับ
ประเภท สหกรณ์ ออมทรัพย์

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู แพร่ จํากัด
แก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที )
พ.ศ.

ข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูแพร่ จํากัด
แก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที ) พ.ศ.
****************************
ทีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด เมือวันที ตุลาคม พ.ศ.
มีมติด้วย
คะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามให้ แก้ ไขข้ อบังคับของสหกรณ์ และนายทะเบียนสหกรณ์ได้ จดทะเบียนแล้ ว ซึง
มีความดังนี
ข้ อ . ข้ อบังคับนีเรียกว่า “ข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด แก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที )
พ.ศ.
”
ข้ อ . ข้ อบังคับนี ให้ ใช้ บงั คับตังแต่วนั ถัดจากวันทีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน
ข้ อ . ให้ ยกเลิกความตามทีกําหนดในข้ อ
แห่งข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด เลข
ทะเบียนข้ อบังคับที
เสียทังหมด และใช้ ความต่อไปนีแทน
“ข้ อ 26. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ของสหกรณ์
ในการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ของ
สหกรณ์ ให้ จดั สรรเป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของกําไรสุทธิ และเป็ นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยไม่เกินร้ อยละห้ าของกําไรสุทธิ
แต่ต้องไม่เกินอัตราทีคณะกรรมการการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติกําหนด
กําไรสุทธิประจําปี ทีเหลือจากการจัดสรรเป็ นทุนสํารอง
และค่าบํารุงสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย ทีประชุมใหญ่อาจจัดสรรได้ ภายใต้ ข้อบังคับดังต่อไปนี
( ) จ่ายเป็ นเงินปั นผลตามหุ้นทีชําระแล้ วให้ แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ แต่ต้อง
ไม่เกินอัตราทีกําหนดในกฎกระทรวงสําหรับสหกรณ์แต่ละประเภท โดยคิดให้
ตามส่วนแห่งเวลา อนึง ถ้ าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ตาม ( )
ออก จ่ายเป็ นเงินปั นผลสําหรับปี ใด ด้ วยจํานวนเงินปันผลทังสินทีจ่ายสําหรับ
ปี นันก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ ว
ในการคํานวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ ถือว่าหุ้นทีสมาชิกและสมาชิกสมทบ
ได้ ชําระต่อสหกรณ์ภายในวันที ของเดือน
มีระยะเวลาสําหรับคํานวณ
เงินปันผลตังแต่เดือนนัน ส่วนหุ้นทีสมาชิกและสมาชิกสมทบชําระต่อสหกรณ์
หลังวันที ของเดือน สหกรณ์จะคิดปั นผลให้ ตงแต่
ั เดือนถัดไป

( ) จ่ายเป็ นเงินเฉลียคืนให้ แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ ตามส่วนธุรกิจทีได้ ทําไว้
กับสหกรณ์ระหว่างปี
เว้ นแต่สมาชิกและสมาชิกสมทบทีผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี ไม่วา่
ต้ นเงินหรือดอกเบียในปี ใด มิให้ ได้ รับเงินเฉลียคืนสําหรับปี นัน
(3) จ่ายเป็ นเงินโบนัสแก่กรรมการ เจ้ าหน้ าที และลูกจ้ างของสหกรณ์
ไม่เกิน
ร้ อยละสิบของกําไรสุทธิ
( ) เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล
ไม่เกินร้ อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของ
สหกรณ์ ตามทีมีอยู่ในวันสินปี นัน ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี จะถอนได้
โดยมติแห่งทีประชุมใหญ่ เพือจ่ายเป็ นเงินปั นผลตามหุ้นตาม ( )
( ) จ่ายเป็ นทุนสะสมไว้ ไม่เกินกว่าร้ อยละ 6 ของกําไรสุทธิ เพือใช้ จ่ายเป็ นทุน
สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ แก่ สมาชิกและครอบครัวตามระเบียบของ
สหกรณ์
( ) กําไรสุทธิสว่ นทีเหลืออยู่ (ถ้ ามี) ให้ จดั สรรตามข้ อบังคับทีกล่าวข้ างต้ น”

เหตุผล ข้ อ
ข้ อ

ลงชือ..................................................
(นายสุทศั น์ กองป่ า)

ประธานกรรมการ

ลงชือ..................................................
(นายจําเริญ กิมประสิทธิ)

เลขานุการ

( ) เพือเสริมสร้ างความมีวินยั ให้ สมาชิก และเพือสร้ างความมันคงให้ แก่สหกรณ์
( ) เพือให้ สอดคล้ องกับการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกอย่างเป็ นธรรมและทัวถึงตามระเบียบที
สหกรณ์กําหนด
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“ขอรับรองว่า ข้ อบังคับทัง ฉบับ มีข้อความถูกต้ อง ตรงกัน”

ลงชือ..................................................
(นายสุทศั น์ กองป่ า)

ประธานกรรมการ

ลงชือ..................................................
(นายจําเริญ กิมประสิทธิ)

เลขานุการ

(สําเนาถูกต้ อง)

(นายสุทศั น์ กองป่ า)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด

ข้ อบังคับ
ประเภท สหกรณ์ ออมทรัพย์

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู แพร่ จํากัด
แก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที )
พ.ศ.

ข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูแพร่ จํากัด
แก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที ) พ.ศ.
****************************
ทีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด เมือวันที มกราคม พ.ศ.
มีมติด้วย
คะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ให้ แก้ ไขข้ อบังคับของสหกรณ์ และนายทะเบียนสหกรณ์ได้ จดทะเบียนแล้ ว ซึงมี
ความดังนี
ข้ อ . ข้ อบังคับนีเรียกว่า “ข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด แก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที )
พ.ศ.
”
ข้ อ . ข้ อบังคับนี ให้ ใช้ บงั คับตังแต่วนั ถัดจากวันทีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน
ข้ อ . ให้ ยกเลิกความตามทีกําหนดในข้ อ
แห่งข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด เลข
ทะเบียนข้ อบังคับที
เสียทังหมด และใช้ ความต่อไปนีแทน
“ข้ อ 26. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ของสหกรณ์
ในการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ของ
สหกรณ์ ให้ จดั สรรเป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของกําไรสุทธิ และเป็ นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยไม่เกินร้ อยละห้ าของกําไรสุทธิ
แต่ต้องไม่เกินอัตราทีคณะกรรมการการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติกําหนด
กําไรสุทธิประจําปี ทีเหลือจากการจัดสรรเป็ นทุนสํารอง
และค่าบํารุงสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย ทีประชุมใหญ่อาจจัดสรรได้ ภายใต้ ข้อบังคับดังต่อไปนี
( ) จ่ายเป็ นเงินปั นผลตามหุ้นทีชําระแล้ วให้ แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ แต่ต้อง
ไม่เกินอัตราทีกําหนดในกฎกระทรวงสําหรับสหกรณ์แต่ละประเภท โดยคิดให้
ตามส่วนแห่งเวลา อนึง ถ้ าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ตาม ( )
ออก จ่ายเป็ นเงินปั นผลสําหรับปี ใด ด้ วยจํานวนเงินปันผลทังสินทีจ่ายสําหรับ
ปี นันก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ ว
ในการคํานวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ ถือว่าหุ้นทีสมาชิกและสมาชิกสมทบ
ได้ ชําระต่อสหกรณ์ภายในวันที ของเดือน
มีระยะเวลาสําหรับคํานวณ
เงินปันผลตังแต่เดือนนัน ส่วนหุ้นทีสมาชิกและสมาชิกสมทบชําระต่อสหกรณ์
หลังวันที ของเดือน สหกรณ์จะคิดปั นผลให้ ตงแต่
ั เดือนถัดไป

( ) จ่ายเป็ นเงินเฉลียคืนให้ แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ ตามส่วนธุรกิจทีได้ ทําไว้
กับสหกรณ์ระหว่างปี
เว้ นแต่สมาชิกและสมาชิกสมทบทีผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี ไม่วา่
ต้ นเงินหรือดอกเบียในปี ใด ให้ ได้ รับเงินเฉลียคืนตามระเบียบทีสหกรณ์
กําหนด
(3) จ่ายเป็ นเงินโบนัสแก่กรรมการ เจ้ าหน้ าที และลูกจ้ างของสหกรณ์
ไม่เกิน
ร้ อยละสิบของกําไรสุทธิ
( ) เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล
ไม่เกินร้ อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของ
สหกรณ์ ตามทีมีอยู่ในวันสินปี นัน ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี จะถอนได้
โดยมติแห่งทีประชุมใหญ่ เพือจ่ายเป็ นเงินปั นผลตามหุ้นตาม ( )
( ) จ่ายเป็ นทุนสะสมไว้ ไม่เกินกว่าร้ อยละ 6 ของกําไรสุทธิ เพือใช้ จ่ายเป็ นทุน
สวัสดิการหรือการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัวตามระเบียบของสหกรณ์
( ) กําไรสุทธิสว่ นทีเหลืออยู่ (ถ้ ามี) ให้ จดั สรรตามข้ อบังคับทีกล่าวข้ างต้ น”

ลงชือ..................................................
(นายสุทศั น์ กองป่ า)

ประธานกรรมการ

ลงชือ..................................................
(นายจําเริญ กิมประสิทธิ)

เลขานุการ

เหตุผล เพือให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.

มาตรา

3
“ขอรับรองว่า ข้ อบังคับทัง ฉบับ มีข้อความถูกต้ อง ตรงกัน”

ลงชือ..................................................
(นายสุทศั น์ กองป่ า)

ประธานกรรมการ

ลงชือ..................................................
(นายจําเริญ กิมประสิทธิ)

เลขานุการ

