ด้ วยรองนายทะเบีย นสหกรณ์ ได้ แนะนําการแก้ ไขข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ ครู นครราชสี ม า จํากัด และตามมติการประชุ ม คณะกรรมการดําเนินการ ชุ ดที% &' ครั( งที% )*/&'
(กรณีพ เิ ศษ) วันศุกร์ ที% 0) มีนาคม พ.ศ. '2&) เห็นชอบให้ นําเสนอแก้ ไขข้ อบังคับ ในวันประชุ มใหญ่ วสิ ามัญ ครั(งที% 0/'2&) วันเสาร์ ที% 07 มีนาคม พ.ศ. '2&) ณ ห้ องประชุ มสหกรณ์
ออมทรัพ ย์ ครู นครราชสี มา จํากัด ดังนี(

(ใหม่ )
2.' พิจารณาแก้ไขข้ อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. '2&0
ข้ อความและเหตุผลขอจดทะเบียนแก้ไขข้ อบังคับ
ของสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู นครราชสี มา จํากัด
ข้ อความเดิม
หมวด & การประชุ มใหญ่

ข้ อความทีขÉ อแก้ ไขเพิมÉ เติม
หมวด & การประชุ มใหญ่
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ข้ อ 2& การแจ้ งกําหนดการประชุ มใหญ่ เมือจะมีการประชุมใหญ่ทุกคราว
ให้สหกรณ์ มีหนังสื อแจ้ง วัน เวลา สถานที และเรื องทีจะประชุมให้บรรดา
สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน แต่ถา้ การประชุมนั(นเป็ นการด่วน
อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทั(งนี( ให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธาน
กรรมการ หรื อผูจ้ ดั การ เป็ นผูล้ งชือในหนังสื อนั(นและต้องแจ้งให้สหกรณ์
จังหวัดนครราชสี มาและกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ทราบล่วงหน้าในโอกาสเดียวกับ
ทีแจ้งให้สมาชิกทราบด้วย

ข้ อ 2& การแจ้ งกําหนดการประชุ มใหญ่ เมือจะมีการประชุมใหญ่ทุกคราว
ให้สหกรณ์ มีหนังสื อ หรื อประกาศสหกรณ์ หรื อการสื% อสารทางอิเลคทรอนิกส์
โดยแจ้ ง วัน เวลา สถานที% และเรื% องทีจ% ะประชุ มให้ บรรดาสมาชิ กหรื อหน่ วยงาน
ทีส% มาชิ กสั งกัดอยู่ทราบล่ วงหน้ าไม่ น้อยกว่ าเจ็ดวันก่ อนการประชุ มใหญ่ แต่ถา้
การประชุมนั(นเป็ นการด่วนอาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทั(งนี( ให้ประธาน
กรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อผูจ้ ดั การ เป็ นผูล้ งชือในหนังสื อ
หรื อประกาศนั(น และต้องแจ้งให้สหกรณ์จงั หวัดนครราชสี มาและกรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์ทราบล่วงหน้าในโอกาสเดียวกับทีแจ้งให้สมาชิกทราบด้วย

เพือให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบนั
เกิดความสะดวก,
รวดเร็ ว, ครอบคลุม
ทัว ถึง และประหยัด
ค่าใช้จ่าย

ข้ อความเดิม
ข้ อความทีข% อแก้ ไขเพิม% เติม
หมวด < คณะกรรมการดําเนินการ
หมวด < คณะกรรมการดําเนินการ
ข้ อ 62 ลักษณะต้ องห้ ามของบุคคลทีจ% ะเป็ นกรรมการดําเนินการ ห้ามมิให้
ข้ อ 62 ลักษณะต้ องห้ ามของบุคคลทีจ% ะเป็ นกรรมการดําเนินการ ห้ามมิให้บุคคล
บุคคลซึ งมีลกั ษณะดังต่อไปนี( เป็ นหรื อทําหน้าทีกรรมการดําเนินการ
ซึ งมีลกั ษณะดังต่อไปนี( เป็ นหรื อทําหน้าทีกรรมการดําเนิ นการ
(1) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษ
(1) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษ
สําหรับความผิดทีได้กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
สําหรับความผิดทีได้กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การ
หรื อหน่วยงานของรัฐ หรื อเอกชนฐานทุจริ ตต่อหน้าที
หรื อหน่วยงานของรัฐ หรื อเอกชนฐานทุจริ ตต่อหน้าที
(3) เคยถูกให้พน้ จากตําแหน่งกรรมการ หรื อมีคาํ วินิจฉัยเป็ นทีสุดให้พน้ จาก (3) เคยถูกให้พน้ จากตําแหน่งกรรมการ หรื อมีคาํ วินิจฉัยเป็ นทีสุดให้พน้ จาก
ตําแหน่งกรรมการตามมาตรา ;; (<)
ตําแหน่งกรรมการตามมาตรา ;; (<)
(4) เคยถูกทีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการ
(4) เคยถูกทีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการ
เพราะเหตุทุจริ ตต่อหน้าที
เพราะเหตุทุจริ ตต่อหน้าที
(5) สมาชิกซึ งเคยผิดนัดการส่ งเงินงวดชําระหนี(ไม่วา่ ต้นเงิน หรื อดอกเบี(ย
(5) เคยถูกสั% งให้ พ้ นจากตําแหน่ งกรรมการหรื อผู้จัดการตามมาตรา @*/)
ในระยะเวลาสองปี ทางบัญชี ถึงวันเลือกตั(ง เว้นแต่การผิดนัดนั(น
วรรคสอง
มิได้เกิดขึ(นจากการกระทําของตนเอง และหรื อผูซ้  ึ งเป็ นเจ้าหน้าที
(6) เป็ นกรรมการหรื อผู้จัดการในสหกรณ์ ทถี% ูกสั% งเลิกตามมาตรา @*/)
ประจําในสหกรณ์น( ี
วรรคสอง
(6) มีทุนเรื อนหุ ้นน้อยกว่าสองแสนบาท
(7) เป็ นบุคคลทีม% ีลกั ษณะต้ องห้ ามตามระเบียบทีน% ายทะเบีย นสหกรณ์ กาํ หนด
(7) เป็ นสมาชิกน้อยกว่า ; ปี นับถึงวันเลือกตั(ง
(8) สมาชิกซึ งเคยผิดนัดการส่ งเงินงวดชําระหนี(ไม่วา่ ต้นเงิน หรื อดอกเบี(ย
(8) ไม่เป็ นสมาชิกโครงการสวัสดิการโครงการใดโครงการหนึง
ในระยะเวลาสองปี ทางบัญชี ถึงวันเลือกตั(ง เว้นแต่การผิดนัดนั(น
(9) เป็ นเจ้าหน้าทีสหกรณ์
มิได้เกิดขึ(นจากการกระทําของตนเอง และหรื อการกระทําของผู้ซึ%ง
เป็ นเจ้ าหน้ าทีป% ระจําในสหกรณ์ นี(
(9) มีทุนเรื อนหุ ้นน้อยกว่าสองแสนบาท
(10)เป็ นสมาชิ กน้ อยกว่ าสามปี ติดต่ อกันนับถึงวันทีย% ื%นใบสมัคร
(11)ไม่เป็ นสมาชิกโครงการสวัสดิการโครงการใดโครงการหนึง
(12)เป็ นเจ้าหน้าทีสหกรณ์
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เพือเป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. ;D<;
และแก้ไขเพิมเติม
ตามมาตรา D;
เพือความมัน คง
และการมีส่วนร่ วม
ของสหกรณ์

