ข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู แพร่ จํากัด
แก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที ) พ.ศ.
-----------------------------------------ทีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด เมือวัน ที มกราคม พ.ศ.2556 มีมติด้วย
คะแนนเสี ย งเกิ น กว่ า สองในสามให้ แก้ ไขข้ อบั ง คับ ของสหกรณ์ และนายทะเบี ย นสหกรณ์ ไ ด้ รั บ
จดทะเบียนแล้ ว มีข้อความดังนี
ข้ อ . ข้ อบังคับนีเรียกว่า “ข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด แก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที )
พ.ศ. ”
ข้ อ . ข้ อบังคับนีให้ ใช้ บงั คับตังแต่วนั ถัดจากวันทีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน
ข้ อ . ให้ ย กเลิก ความตามที กําหนดในข้ อ แห่ ง ข้ อบัง คับ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ค รู แพร่ จํ ากัด
เลขทะเบียนข้ อบังคับที
เสียทังหมด และใช้ ความต่อไปนีแทน
“ข้ อ 26. การจัด สรรกําไรสุทธิประจําปี ของสหกรณ์ ในการจัดสรรกําไรสุทธิป ระจําปี ของ
สหกรณ์ ให้ จดั สรรเป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของกําไรสุทธิ และเป็ นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยไม่เ กิน ร้ อยละห้ าของกําไรสุท ธิ แต่ต้ องไม่เ กิน อัต ราทีคณะกรรมการการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติกําหนด
กําไรสุท ธิป ระจํ าปี ทีเหลือจากการจัด สรรเป็ นทุนสํารอง และค่าบํารุ ง สัน นิ บาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย ทีประชุมใหญ่อาจจัดสรรได้ ภายใต้ ข้อบังคับดังต่อไปนี
(1) จ่ายเป็ นเงินปั นผลตามหุ้นทีชําระแล้ วให้ แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ แต่ต้องไม่เกิน
อัตราทีกําหนดในกฎกระทรวงสําหรับสหกรณ์แต่ละประเภท โดยคิดให้ ตามส่วนแห่ง
เวลา อนึง ถ้ าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล ตาม ( ) ออก จ่ายเป็ น
เงินปั นผลสําหรับปี ใด ด้ วยจํ านวนเงิน ปั นผลทังสินทีจ่ายสําหรับปี นันก็ ต้องไม่เกิ น
อัตราดังกล่าวมาแล้ ว
ในการคํานวณเงินปั นผลตามหุ้น ให้ ถือว่าหุ้นทีสมาชิกและสมาชิกสมทบ
ได้ ชําระต่อสหกรณ์ภายในวันที ของเดือนมีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปั นผล
ตังแต่เ ดื อนนัน ส่ว นหุ้น ที สมาชิ ก และสมาชิ ก สมทบชํ าระต่อสหกรณ์ ห ลัง วัน ที
ของเดือน สหกรณ์จะคิดปั นผลให้ ตงแต่
ั เดือนถัดไป
( ) จ่ายเป็ นเงินเฉลียคืนให้ แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ ตามส่วนธุรกิจทีได้ ทําไว้ กับ
สหกรณ์ระหว่างปี
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เว้ นแต่ ส มาชิ ก และสมาชิ ก สมทบที ผิ ด นั ด การส่ ง เงิ น งวดชํ า ระหนี
ไม่วา่ ต้ นเงินหรือดอกเบียในปี ใด ให้ ได้ รับเงินเฉลียคืนตามระเบียบทีสหกรณ์กําหนด
(3) จ่ายเป็ นเงินโบนัสแก่กรรมการ เจ้ าหน้ าทีและลูกจ้ าง ของสหกรณ์ไม่เกินร้ อยละสิบ
ของกําไรสุทธิ
( ) เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล ไม่เกินร้ อยละสองแห่งทุนเรื อนหุ้นของสหกรณ์
ตามทีมีอยู่ในวันสินปี นัน ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลนีจะถอนได้ โดยมติแห่ง
ทีประชุมใหญ่ เพือจ่ายเป็ นเงินปั นผลตามหุ้นตาม ( )
( ) จ่ ายเป็ นทุนสะสม เพือใช้ จ่ายเป็ นทุนสวัสดิการ และหรือการสงเคราะห์ แก่
สมาชิก ครอบครัวสมาชิก และสวัสดิการเพือสาธารณประโยชน์ และสังคม
ตามระเบียบของสหกรณ์
( ) กําไรสุทธิสว่ นทีเหลืออยู่ (ถ้ ามี) ให้ จดั สรรตามข้ อบังคับทีกล่าวข้ างต้ น”
ข้ อ . ให้ ย กเลิก ความตามที กําหนดในข้ อ แห่ ง ข้ อบัง คับ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ค รู แพร่ จํ ากัด
เลขทะเบียนข้ อบังคับที
เสียทังหมด และใช้ ความต่อไปนีแทน
“ข้ อ 31. คุณสมบัติของสมาชิก ผู้เข้ าเป็ นสมาชิกต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี
(1) เป็ นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์นี
(2) ไม่เป็ นผู้มีหนีสินล้นพ้ นตัว
(3) เป็ นผู้มีความประพฤติและลักษณะนิสยั ดี
(4) มิได้ เป็ นสมาชิกสหกรณ์อืน ซึงมีวตั ถุประสงค์ในประเภทเดียวกัน
( ) เป็ นข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัดแพร่
(6) เป็ นข้ าราชการบํานาญ และ ลูกจ้างประจําสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัดแพร่
(7) เป็ นข้ าราชการครูสังกัดกองการศึกษาองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิน
ในจังหวัดแพร่
(8) เป็ นเจ้าหน้ าทีสังกัดสํานักงานส่ งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจังหวัดแพร่
(9) เป็ นเจ้ าหน้ าทีคุรุสภาจังหวัดแพร่
(10) เป็ นพนักงานของรัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย
วิทยาเขตแพร่
(11) เป็ นเจ้าหน้ าทีหรือลูกจ้างประจําของสหกรณ์ นี
ผู้ทเป็
ี นสมาชิกอยู่ก่อนแล้ วแต่ ไม่ เป็ นไปตาม (5) - (11) ให้ คงสภาพ
การเป็ นสมาชิกต่ อไป
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(12) เป็ นผู้ทเคยลาออกจากสหกรณ์
ี
มาแล้ วไม่ น้อยกว่า ปี และต้ องมีอายุ
ไม่ เกิน 60 ปี บริบูรณ์ และให้ ถือหุ้นแรกเข้ า ไม่ ตากว่
ํ า , หุ้น หรือตามที
คณะกรรมการเห็นสมควรเนืองในโอกาสทีสําคัญ และต้ องถือหุ้นแรกเข้า
ไม่ ตํากว่า , หุ้น”
ข้ อ . ให้ ย กเลิก ความตามที กําหนดในข้ อ แห่ ง ข้ อบัง คับ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ค รู แพร่ จํ ากัด
เลขทะเบียนข้ อบังคับที
เสียทังหมด และใช้ ความต่อไปนีแทน
“ข้ อ 60. วิธีเลือกตังผู้แทนสมาชิก จํานวนผู้แทนสมาชิก การดํารงตําแหน่ง และการพ้ นจาก
ตําแหน่งของผู้แทนสมาชิก ให้ ถือปฏิบตั ิดงั นี
(1) สมาชิกเท่านันมีสิทธิได้ รับเลือกตังให้ เป็ นผู้แทนสมาชิกในแต่ละหน่วย หรือกลุม่ สมาชิก
ในหน่วยนัน ๆ อัตราส่วนจํานวนสมาชิก 20 คน ต่อผู้แทนสมาชิก 1 คน หน่วยใด
มีเศษของอัตราส่วนเกินกึงหนึง ก็ให้ มีผ้ แู ทนสมาชิกเพิมอีก 1 คน
(2) ให้ มีจํานวนผู้แทนสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึงร้ อยคน
(3) ให้ ผ้ แู ทนสมาชิกดํารงตําแหน่งได้ คราวละสองปี
(4) ให้ ผ้ แู ทนสมาชิกพ้ นจากตําแหน่งเมือ
(ก) ครบวาระหรือมีการเลือกตังผู้แทนสมาชิกใหม่
(ข) ลาออกโดยยืนใบลาออกต่อคณะกรรมการ
(ค) ขาดจากสมาชิกภาพ
เมือตําแหน่ง ผู้แทนสมาชิ ก ว่างก่ อนถึ ง คราวออกตามวาระ ถ้ าผู้แทน
สมาชิกพ้ นจากตําแหน่งไม่วา่ ด้ วยประการใด ๆ จนทําให้ จํานวนผู้แทนสมาชิกเหลือ
ไม่ถึงหนึงร้ อยคน หรื อเหลือไม่ถึงสามในสีของจํานวนผู้แทนสมาชิกทังหมด ก็ให้
ทีประชุมกลุ่มดําเนินการเลือกตังผู้แทนสมาชิกให้ ครบตามจํานวนทีว่างลง และให้
ผู้แทนสมาชิกทีได้ รับเลือกตัง อยู่ในตําแหน่งได้ เพียงเท่าทีกําหนดเวลาทีผู้ซึงตนแทน
นันชอบจะอยู่ได้
(5) วิธีเลือกตังผู้แทนสมาชิก จํานวนผู้แทนสมาชิก การดํารงตําแหน่ง และการพ้ นจาก
ตําแหน่งของผู้แทนสมาชิก ให้ เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์”

~4~

ลงชือ ……….………………………... ประธานกรรมการ
(นายเชษฐา สยนานนท์)

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

เหตุผล ข้ อ

ข้ อ
ข้ อ

( ) สหกรณ์ฯ ได้ จดั สรรเงินสวัสดิการให้ กบั สมาชิกครอบครัวสมาชิก เพือสาธารณ
ประโยชน์และสังคมตามมติทีประชุมใหญ่สามัญประจําปี การจัดสรรเงินสวัสดิการ
แต่ละประเภท ขึนอยู่กบั กําไรสุทธิของแต่ละปี ซึงเป็ นจํานวนไม่แน่นอน ฉะนันจึง
ไม่สามารถกําหนดสัดส่วนการจัดสรรเงินสวัสดิการในแต่ละประเภทเป็ นร้ อยละได้
และในการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี เพือใช้ เป็ นสวัสดิการ คณะกรรมการได้ ควบคุม
และติดตามให้ เป็ นไปตามมติทีประชุมใหญ่ และตามระเบียบของสหกรณ์ฯ
ทุกประการ
( ) เพือให้ สอดคล้ องกับโครงสร้ างของกระทรวงศึกษาธิการ
( ) เพือความชัดเจนเกียวกับคุณสมบัติของสมาชิก
( ) เพือให้ ผ้ แู ทนสมาชิกในแต่ละหน่วยได้ ใช้ สทิ ธิในฐานะผู้แทนสมาชิกอย่างต่อเนือง
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“ขอรับรองว่า ข้ อบังคับทัง ฉบับ มีข้อความถูกต้ อง ตรงกัน”

ลงชือ ……….………………………... ประธานกรรมการ
(นายเชษฐา สยนานนท์)

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

