
                      
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเกต็ จ ำกดั 

แก้ไขเพิม่เตมิ  (ฉบับที ่4)  พ.ศ.2554 
......................................... 

 
 ตามมติของท่ีประชุมใหญ่วสิามญั คร้ังท่ี 1/2554   เม่ือวนัท่ี  6  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2554  ใหแ้กไ้ขขอ้บงัคบัของ
สหกรณ์  และ นายทะเบียนสหกรณ์ไดจ้ดทะเบียนแลว้  ซ่ึงมีความดงัน้ี 
 ข้อ 1. ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่  “ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั  แกไ้ขเพ่ิมเติม  (ฉบบัท่ี  4)  พ.ศ.2554” 
 ข้อ 2. ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน 
 ข้อ 3. ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 3.  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั  เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี  
8300000125498  เสียทั้งหมด  และใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
                 “ ข้อ 3.  วตัถุประสงค์   สหกรณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมผลประโยชนท์างเศรษฐกิจและสงัคมของ
บรรดาสมาชิก  โดยวธีิช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  ตามหลกัการสหกรณ์ดว้ยการร่วมกนัด าเนินธุรกิจในขอ้ต่อไปน้ี  

(1) ส่งเสริมใหส้มาชิกออมทรัพย ์โดยช่วยใหส้ามารถสงวนส่วนแห่งรายไดข้องตนไวใ้นทาง       
อนัมัน่คงและไดรั้บประโยชนต์ามสมควร 

(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในหมู่สมาชิก 
(3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน 
(4) จดัหาทุนเพ่ือกิจการของสหกรณ์ 
(5) ใหค้วามช่วยเหลือทางวชิาการแก่สมาชิก 
(6) ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 
(7) ด าเนินการใหกู้ย้มืเพ่ือการเคหะ 
(8) ใหส้หกรณ์อ่ืนกูย้มืเงิน 
(9) ออกตัว๋สญัญาใชเ้งินหรือตราสารการเงิน  หรือซ้ือตัว๋สญัญาใชเ้งิน 
(10) ซ้ือหุน้ของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
(11) ซ้ือหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือรัฐวสิาหกิจ 
(12) ซ้ือหุน้ของธนาคารซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
(13)      ใหสิ้นเช่ือ ใหย้มื ใหเ้ช่า ใหเ้ช่าซ้ือ โอน รับจ านองหรือรับจ าน า ซ่ึงทรัพยสิ์นแก่สมาชิก   

ของสมาชิก  หรือเพื่อสมาชิก     
(14)      จดัใหไ้ดม้า ซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพย ์สิทธิครอบครอง กู ้ยมื เช่า เช่าซ้ือ รับโอนสิทธิ 

การเช่าหรือสิทธิการเช่าซ้ือ จ านองหรือจ าน า ขาย หรือ จ าหน่ายดว้ยวิธีอ่ืนใดซ่ึงทรัพยสิ์น  รวมถึงการด าเนินกิจการอนัเก่ียวกบั
ท่ีดิน  ท่ีอยูอ่าศยั   เพ่ือประโยชน์ของสมาชิก 

(15) ซ้ือหุน้ของสถาบนัท่ีประกอบธุรกิจอนัท าใหเ้กิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญแก่       
กิจการของสหกรณ์ 

(16) ฝากหรือลงทุนตามกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ 
(17) ฝากหรือลงทุนตามท่ีคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด 
(18) ใหส้วสัดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
 



(19) ร่วมมือกบัทางราชการ สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อ่ืน 
เพ่ือส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 

(20) ด าเนินธุรกิจหรือกิจการอยา่งอ่ืนบรรดาท่ีเก่ียวกบัหรือเน่ืองในการจดัใหส้ าเร็จตาม 
วตัถุประสงคข์องสหกรณ์” 

 
 
 ข้อ 4. ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 10.  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี  
8300000125498  เสียทั้งหมด  และใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ข้อ 10.  กำรลงลำยมอืช่ือแทนสหกรณ์  เวน้แตจ่ะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนตามขอ้บงัคบัน้ี การลงลายมือช่ือ
เพ่ือใหมี้ผลผกูพนักบัสหกรณ์ ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

(1) หนงัสือกูย้มืซ่ึงสหกรณ์เป็นผูกู้ย้มื  ตลอดจนการเบิก  หรือรับเงินกู ้ การจ านองซ่ึงสหกรณ์ 
เป็นผูจ้  านองหรือรับจ านอง  การถอนเงินฝากของสหกรณ์  และในนิติกรรมอ่ืน ๆ  จะตอ้งลงลายมือช่ือของประธานกรรมการ  
หรือ                 รองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  หรือเหรัญญิก  หรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายหรือผูจ้ดัการ หรือผูท่ี้
คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย   รวมเป็นสองคน 

(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และ เอกสารทั้งปวง  นอกจากท่ีกล่าวไวใ้น (1) ขา้งบนน้ีจะตอ้ง 
ลงลายมือช่ือของผูจ้ดัการ  และหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 

อน่ึง  ในหนงัสือกูย้มืซ่ึงสหกรณ์เป็นผูกู้ย้มื    ใบสัง่จ่ายเงิน  ใบรับเงิน  ตัว๋สญัญาใชเ้งินและ   
ตราสารการเงินของสหกรณ์นั้น   ตอ้งประทบัตราของสหกรณ์เป็นส าคญัดว้ย” 
 

ข้อ 5. ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 16.  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั  เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี  
8300000125498  เสียทั้งหมด  และใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ข้อ  16.  ประเภทแห่งเงนิกู้      เงินกูข้องสหกรณ์นั้น ใหแ้บ่งเป็น 3 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 
(1) เงินกูร้ะยะสั้น   
(2) เงินกูร้ะยะปานกลาง   
(3) เงินกูร้ะยะยาว   
ซ่ึงหลกัเกณฑแ์ละวธีิการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกใหเ้ป็นไปตามระเบียบ  และมติคณะกรรมการ 

ด าเนินการ “  
 
 ข้อ 6. ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 54.  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั  เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี  
8300000125498  เสียทั้งหมด  
 
 ข้อ 7. ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 55.  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั  เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี  
8300000125498  เสียทั้งหมด  
 
 ข้อ 8. ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 56.  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั  เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี  
8300000125498  เสียทั้งหมด  
 
 ข้อ 9. ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 57.  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั  เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี  
8300000125498  เสียทั้งหมด  
 
 
 
 
 
 



ข้อ 10. ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 58.  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั  เลขทะเบียนขอ้บงัคบั
ท่ี  8300000125498  เสียทั้งหมด  และใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
          “ข้อ 58.  กำรแจ้งก ำหนดกำรประชุมใหญ่  เม่ือมีการประชุมใหญ่ทุกคราวใหส้หกรณ์มีหนงัสือแจง้วนัเวลา 
สถานท่ี และเร่ืองท่ีจะประชุมใหบ้รรดาสมาชิก   หรือสมาชิกสมทบทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจด็วนั  แต่ถา้การประชุมนั้นเป็น
การด่วนอาจแจง้ล่วงหนา้ไดต้ามสมควร  ทั้งน้ีใหป้ระธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  เป็นผูล้ง
ลายมือช่ือในหนงัสือนั้น  และตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์  และเจา้หนา้ท่ีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบล่วงหนา้ใน
โอกาสเดียวกนักบัท่ีแจง้ใหส้มาชิกทราบดว้ย” 
 

ข้อ 11. ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 59.  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั  เลขทะเบียนขอ้บงัคบั
ท่ี  8300000125498  เสียทั้งหมด  และใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
         “ข้อ 59. องค์ประชุมในกำรประชุมใหญ่    การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้งมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกวา่
ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยคนจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

             ในการประชุมใหญ่  สมาชิกจะมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทนตนไม่ได”้ 
 
ข้อ 12. ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 60.  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั  เลขทะเบียนขอ้บงัคบั

ท่ี  8300000125498  เสียทั้งหมด  และใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
          “ข้อ 60. กำรนัดประชุมใหญ่คร้ังทีส่อง  ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ถา้สมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์

ประชุม  ใหน้ดัประชุมใหญ่อีกคร้ังหน่ึงภายในสิบส่ีวนั  นบัแต่วนัท่ีนดัประชุมใหญ่คร้ังแรก  ในการประชุมคร้ังหลงัน้ี  ถา้มิใช่
การประชุมใหญ่วสิามญัท่ีสมาชิกร้องขอใหเ้รียกประชุมแลว้  เม่ือมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมด  หรือไม่นอ้ยกวา่สามสิบคนก็ใหถื้อเป็นองคป์ระชุม  แต่ถา้เป็นการประชุมใหญ่วสิามญัท่ีสมาชิกร้องขอใหเ้รียกประชุม  
เม่ือมีสมาชิกมาประชุมมีจ านวนไม่ถึงท่ีจะเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกล่าว  ก็ใหง้ดประชุม”   

 
ข้อ 13. ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 62.  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั  เลขทะเบียนขอ้บงัคบั

ท่ี  8300000125498  เสียทั้งหมด  และใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
“ข้อ 62. กำรเลอืกตั้งและกำรด ำรงต ำแหน่ง   ใหส้หกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการสิบหา้คน  ซ่ึงท่ีประชุม 

ใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก   การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการใหเ้ลือกโดยวธีิเลือกประธานคณะกรรมการหน่ึงคนและ
กรรมการอ่ืนอีกสิบส่ีคน  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งระหวา่งกนัเองเป็นรองประธานกรรมการหน่ึงคนหรือหลายคน  
เลขานุการหน่ึงคน  และอาจใหมี้กรรมการอ่ืนดว้ยก็ได ้ นอกนั้นเป็นกรรมการ” 
 

ข้อ 14. ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 63.  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั  เลขทะเบียนขอ้บงัคบั
ท่ี  8300000125498  เสียทั้งหมด  และใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
               “ข้อ 63. ลกัษณะต้องห้ำมของบุคคลทีจ่ะเป็นกรรมกำรด ำเนินกำร  หา้มมิใหบุ้คคลซ่ึงมีลกัษณะดงัตอ่ไปน้ี
เป็น  หรือท าหนา้ท่ีกรรมการด าเนินการ 

(1) เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก  เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท า 
โดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ 

(2) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือใหอ้อกจากราชการ  องคก์ารหน่วยงานของรัฐ หรือ เอกชน   
ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 

(3) เคยถูกใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการ  หรือมีค าวนิิจฉยัเป็นท่ีสุดใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการ   
ตามมาตรา 22 (4) แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
 
 
 



         (4)  เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตทุุจริตต่อหนา้ท่ี 
สมาชิกซ่ึงเคยผิดนดัการช าระเงินงวดช าระหน้ี  ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ียในระยะเวลาสองปี 

ทางบญัชีถึงวนัเลือกตั้ง  เวน้แต่การผิดนดันั้นมิไดเ้กิดข้ึนจากการกระท าของตนเอง  และหรือผูซ่ึ้งเป็นเจา้หนา้ท่ีประจ าใน
สหกรณ์น้ี  ไม่มีสิทธิไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการของสหกรณ์” 
 

ข้อ 15. ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 78.  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั  เลขทะเบียนขอ้บงัคบั
ท่ี  8300000125498  เสียทั้งหมด  และใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
            “ ข้อ 78. ผู้ตรวจสอบกจิกำร   ใหท่ี้ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก  หรือบุคคลภายนอกผูมี้คุณวฒิุ  ความรู้  
ความสามารถในดา้นธุรกิจ  การเงิน  การบญัชี  การเศรษฐกิจ  กฎหมาย  หรือการสหกรณ์  สามคน ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์เป็นการประจ าปี 

           การรับสมคัรและวธีิการเลือกตั้งใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 
            ท่ีประชุมใหญ่จะเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ      หรือผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งหนา้ท่ีประจ าในสหกรณ์น้ี   
เป็นผูต้รวจสอบกิจการไม่ได”้ 
 

ข้อ 16. ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 80.  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั  เลขทะเบียนขอ้บงัคบั
ท่ี  8300000125498  เสียทั้งหมด  และใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
            “ข้อ 80. อ ำนำจหน้ำทีข่องผู้ตรวจสอบกจิกำร   ผูต้รวจสอบกิจการมีอ านาจหนา้ท่ีตรวจสอบการด าเนินงาน
ทั้งปวงของสหกรณ์  ซ่ีงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี คือ   

(1) ตรวจสอบเอกสาร หลกัฐาน บญัชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพยสิ์นหน้ีสินทั้งปวงของ 
สหกรณ์  เพ่ือทราบฐานะและขอ้เท็จจริงของสหกรณ์ท่ีเป็นอยูจ่ริง 

(2) ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกตอ้งของการด าเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์เพื่อ 
ประเมินผล และอาจใหข้อ้แนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการ ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆของสหกรณ์ ทั้งทางวชิาการและทาง
ปฏิบติัในกิจการนั้นๆ 

(3) ตรวจสอบการจดัจา้งและแตง่ตั้งผูจ้ดัการ  เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งของสหกรณ์  ตลอดจนหนงัสือ 
สญัญาจา้งและหลกัประกนั 

(4) ตรวจสอบการปฏิบติังานตามแผนงาน  และการใชจ่้ายเงินตามงบประมาณของสหกรณ์  และ 
ขอ้สงัเกต  ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์และสามารถปฏิบติัไดจ้ากท่ีประชุมใหญ่ 

(5) ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ  เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน   
ขอ้บงัคบัและระเบียบ  ตลอดจนมติต่างๆของคณะกรรมการด าเนินการ 

(6) ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ  มติและค าสัง่ของสหกรณ์  หรือกิจการ 
อ่ืนๆ  ตามท่ีเห็นสมควร หรือท่ีเห็นวา่จะก่อใหเ้กิดผลดีแกการด าเนินกิจการของสหกรณ์ 

(7) ใหผู้ต้รวจสอบกิจการเขา้ร่วมประชุมใหญ่และประชุมคณะกรรมการด าเนินการทุกคราวท่ีมีการ 
ประชุม  และแจง้ผลการตรวจสอบกิจการต่อคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมประจ าเดือน  แลว้เสนอผลการตรวจสอบ
ประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่ดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 



 
            ในการประชุมใหญ่ใหป้ระธานผูต้รวจสอบกิจการหรือตวัแทน  รายงานผลการตรวจสอบให ้

ท่ีประชุมใหญ่ทราบ” 
 
 

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

 
 
 
เหตุผล     1. เพื่อรับจ านองอสงัหาริมทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของสมาชิกหรือเพ่ือประโยชนข์องสมาชิก   

2. เพื่อใหค้รอบคลุมถึงการรับจ านองของสหกรณ์ดว้ย 
3. เพ่ือใหส้ะดวกต่อการปรับเปล่ียนจ านวนงวด ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ในอนาคต 
4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการประชุมใหญ่โดยสมาชิก 

 5. เพื่อใหเ้ป็นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ และค าแนะน าของนายทะเบียน 
 6. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัมาตรา 13 แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2553 อนัเก่ียวกบัคุณสมบติั 

    ของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
7. เพ่ือความชดัเจนในการปฏิบติังานทั้งผูต้รวจสอบกิจการและสหกรณ์ 
 

 

 
 


