
                      
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเกต็ จ ำกดั 

แก้ไขเพิม่เตมิ  (ฉบับที ่3)  พ.ศ.2553 
......................................... 

 
 ตามมติของท่ีประชุมใหญ่วสิามญั คร้ังท่ี 1/2553   เม่ือวนัท่ี  30  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2553  ใหแ้กไ้ขขอ้บงัคบัของ
สหกรณ์  และ    นายทะเบียนสหกรณ์ไดจ้ดทะเบียนแลว้  ซ่ึงมีความดงัน้ี 
 ข้อ 1. ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่  “ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั  แกไ้ขเพ่ิมเติม  (ฉบบัท่ี  3)  พ.ศ.2553” 
 ข้อ 2. ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน 
 ข้อ 3. ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 16.  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั  เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี  
8300000125498  เสียทั้งหมด  และใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้  16.  ประเภทแห่งเงนิกู้      เงินกูข้องสหกรณ์นั้น ใหแ้บ่งเป็น 3 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 
(1) เงินกูร้ะยะสั้น  หมายถึง  เงินกูท่ี้มีระยะเวลาการผอ่นช าระไม่เกิน  24   งวด 
(2) เงินกูร้ะยะปานกลาง  หมายถึง  เงินกูท่ี้มีระยะเวลาการผอ่นช าระไม่เกิน 180 งวด 
(3) เงินกูร้ะยะยาว  หมายถึง  เงินกูท่ี้มีระยะเวลาการผอ่นช าระไม่เกิน   240  งวด” 

 
 ข้อ 4. ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 18.  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี  
8300000125498  เสียทั้งหมด  และใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้  18.  กำรควบคุมหลกัประกนัและกำรเรียกคนืเงนิกู้        ใหค้ณะกรรมการด าเนินการตรวจตราควบคุม 
ใหเ้งินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์     และเม่ือคณะกรรมการด าเนินการ เห็นวา่หลกัประกนั
ส าหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง    ผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
  ในกรณีอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี   ใหถื้อวา่เงินกูไ้ม่วา่ประเภทใด ๆ  เป็นอนัถึงก าหนดช าระคืน   โดย
ส้ินเชิง  พร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัที  โดยมิพกัตอ้งค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้ และใหค้ณะกรรมการด าเนินการ จดัการเรียกคืน
โดยมิชกัชา้ 

                  (1) เม่ือสมาชิกผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ 
(2) เม่ือปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการวา่ผูกู้น้  าเงินกูไ้ปใชผ้ิดความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 

                (3) เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง   และผูกู้ ้   
มิไดจ้ดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

(4)  เม่ือสมาชิกผูกู้ค้า้งช าระเงินงวดช าระหน้ีไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ียเป็นเวลาถึงสองงวด 
ติดต่อกนั  หรือผดินดัการช าระเงินงวดช าระหน้ีดงัวา่นั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกูร้ายหน่ึง ๆ 

ในกรณีท่ีผูค้  ้าประกนัจะตอ้งรับผดิช าระหน้ีแทนผูกู้เ้พราะเหตุใด ๆ ตามวรรคสอง และไม่สามารถช าระหน้ี 
นั้นโดยส้ินเชิงได ้   เม่ือผูค้  ้าประกนัร้องขอ   คณะกรรมการด าเนินการอาจผอ่นผนัใหผู้ค้  ้าประกนัช าระเป็นงวดรายเดือนจนครบ
จ านวนเงินตามท่ีผูกู้ไ้ดท้  าหนงัสือกูใ้หไ้วต้่อสหกรณ์ก็ได”้    
 
 
 
 
 
 
 
  



 
ข้อ 5. ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 33.  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั  เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี  

8300000125498  เสียทั้งหมด  และใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
“ขอ้  33.  คุณสมบตัขิองสมำชิก   สมำชิกต้องมคุีณสมบตัดิงันี ้

                             (1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
                             (2)  เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 

                            (3) ก. เป็นขา้ราชการ หรือลูกจา้ง  ซ่ึงไดรั้บเงินเดือนประจ าสงักดักระทรวงศึกษาธิการประจ า
จงัหวดัภูเก็ต หรือ 

                                       ข.เป็นขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินหรือลูกจา้งประจ าในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงปฏิบติังาน
ดา้นการศึกษา ในส านกั/กอง/หรือสถานศึกษาในจงัหวดัภูเก็ต หรือ 
                                         ค.  เป็นผูมี้ใบประกอบวชิาชีพทางการศึกษา ซ่ึงท างานประจ าในโรงเรียนเอกชนในจงัหวดั
ภูเก็ต หรือ 
                                         ง. เป็นเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งประจ าของสหกรณ์น้ี หรือ 

                                       จ.เป็นผูรั้บบ านาญในสงักดักระทรวงศึกษาธิการ ในจงัหวดัภูเก็ต 
     (4)   เป็นผูมี้ความประพฤติและนิสยัดีงาม 
     (5) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นท่ีมีวตัถปุระสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงิน” 

 
 ข้อ 6. ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 55.  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั  เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี  
8300000125498  เสียทั้งหมด  และใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ข้อ  55.  วธีิกำรเลอืกตั้ง จ ำนวน และกำรด ำรงต ำแหน่งผู้แทนสมำชิก ใหก้ าหนดดงัน้ี 
(1)    สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิไดรั้บเลือกตั้งเป็นผูแ้ทนสมาชิก 
(2)    วธีิการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิก อาจก าหนดโดย ตามลกัษณะการแบ่งส่วนงานภายในของ    

หน่วยงานตน้สงักดัของสมาชิก สภาพทอ้งท่ี หรือตามกลุ่มของสมาชิก โดยใหมี้การเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกก่อนการประชุมใหญ่
ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

(3) จ านวนผูแ้ทนของสมาชิก ใหใ้ชอ้ตัราส่วน จ านวนสมาชิกสิบคน ต่อผูแ้ทนสมาชิกหน่ึงคน      
ถา้เศษของจ านวนสมาชิกดงักล่าวเกินก่ึงหน่ึงใหเ้ลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงคน สมาชิกหน่วยใดท่ีมีสมาชิกไม่ถึง 6 คน  
ก็ใหมี้ผูแ้ทนสมาชิกได ้ 1  คน   อน่ึง จ านวนผูแ้ทนสมาชิก ตอ้งไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยคน 

(4) การด ารงต าแหน่งผูแ้ทนสมาชิก ผูแ้ทนสมาชิกมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละหน่ึงปีนบัแต่      
วนัเลือกตั้ง ถา้ยงัไม่มีการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกใหม่ ก็ใหผู้แ้ทนสมาชิกคนเดิมอยูใ่นต าแหน่งต่อไปพลางก่อน” 
 
 

ลงช่ือ  พงษศ์กัด์ิ  วสุิทธ์ิ     ประธานกรรมการ 
        (นายพงษศ์กัด์ิ  วสุิทธ์ิ) 
 
 
ลงช่ือ  พลัลภ  เอ่งฉว้น     เลขานุการ 
        (นายพลัลภ  เอ่งฉว้น) 

เหตุผล     1. เพ่ือขยายระยะเวลาการช าระหน้ีของสมาชิกใหย้าวข้ึน   
2. เพื่อเปิดโอกาสใหส้มาชิกไดป้รับปรุงโครงสร้างหน้ี 
3. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน   
4. เพ่ือใหส้มาชิกแต่ละโรงเรียนมีผูแ้ทนเขา้ประชุมใหญ่ 


