
                      
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเกต็ จ ำกดั 

แก้ไขเพิม่เตมิ  (ฉบับที ่5)  พ.ศ.2556 
......................................... 

 
 ตามมติของท่ีประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี 2555   เม่ือวนัท่ี  27  เดือนมกราคม  พ.ศ.2556  ใหแ้กไ้ขขอ้บงัคบัของ
สหกรณ์  และ นายทะเบียนสหกรณ์ไดจ้ดทะเบียนแลว้  ซ่ึงมีความดงัน้ี 
 ข้อ 1. ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่  “ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั  แกไ้ขเพ่ิมเติม  (ฉบบัท่ี  5)  พ.ศ.2556” 
 ข้อ 2. ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน 
 ข้อ 3. ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 2.  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั  เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี  
8300000125498  เสียทั้งหมด  และใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
      “ข้อ 2.  ตรำของสหกรณ์  ตราของสหกรณ์มีรูปลกัษณะ  ดงัน้ี 

 
 

      
   
            เป็นรูปภูเขา  บนยอดภูเขามีแกว้เปล่งรัศมี  และมีตราเสมาธรรมจกัรติดอยูด่า้นหนา้รูปภูเขา  และมีพ้ืนน ้ าอยู่
เบ้ืองล่างภูเขา  โดยลอ้มรอบดว้ยวงกลม 2 วง ภายในวงกลมดา้นบนมีค าวา่ “สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั” ส่วนดา้นล่างมี
อกัษรยอ่ภาษาองักฤษ  PKTCO-OP ดงัรูป”               

 
 
 ข้อ 4. ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 3.  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี  
8300000125498  เสียทั้งหมด  และใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ข้อ  3.  วตัถุประสงค์     สหกรณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสงัคมของ
บรรดาสมาชิก  โดยวธีิช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัตามหลกัการสหกรณ์ดว้ยการร่วมกนัด าเนินธุรกิจ      ในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ส่งเสริมใหส้มาชิกออมทรัพย ์โดยช่วยใหส้ามารถสงวนส่วนแห่งรายไดข้องตนไวใ้นทาง  
อนัมัน่คงและไดรั้บประโยชน์ตามสมควร 

(2)   ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในหมู่สมาชิก 
    (3) รับฝากเงินประเภทออมทรัพยห์รือประเภทประจ าจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน หรือสมาคม 

ฌาปนกิจสงเคราะห์ซ่ึงมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผูรั้บฝากเงิน ทั้งน้ีตามระเบียบของ
สหกรณ์ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

(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 5. ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 8.  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั  เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี  
8300000125498  เสียทั้งหมด  และใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ข้อ  8.  กำรงดช ำระเงนิค่ำหุ้นรำยเดอืน      สมาชิกท่ีไดช้ าระเงินคา่หุน้ไม่นอ้ยกวา่ 180 เดือน  หรือ    เป็น 
จ านวนเงินไม่นอ้ยกวา่ 200,000 บาท และไม่มีหน้ีต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รือผูค้  ้าประกนั จะงดช าระเงินค่าหุน้รายเดือน หรือลด
จ านวนการถือหุน้รายเดือนลงก็ได ้โดยแจง้ความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึง
ของเงินค่าหุน้ท่ีจะตอ้งช าระตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั” 
 
 ข้อ 6. ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้  16.  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั  เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี  
8300000125498  เสียทั้งหมด  และใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ข้อ  16.  ประเภทแห่งเงนิกู้      สหกรณ์อาจใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกไดต้ามประเภทดงัต่อไปน้ี 
(1) เงินกูฉุ้กเฉิน ในกรณีท่ีสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอนัจ าเป็นรีบด่วน และมีความประสงค ์

ขอกูเ้งิน คณะกรรมการด าเนินการอาจใหเ้งินกูเ้พ่ือเหตนุั้นไดต้ามระเบียบของสหกรณ์  
(2) เงินกูส้ามญั ในกรณีท่ีสมาชิกมีความประสงคข์อกูเ้งินส าหรับใชจ่้าย เพื่อการอนัจ าเป็นหรือมี 

ประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกนั้นไดต้ามระเบียบของ สหกรณ์ 



 
(3) เงินกูพิ้เศษ เม่ือสหกรณ์มีฐานะการเงินกา้วหนา้พอท่ีจะช่วยเหลือใหเ้งินกู ้เพ่ือส่งเสริมฐานะ 

ความมัน่คงหรือเพ่ือการเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได ้คณะกรรมการด าเนินการอาจใหเ้งินกูพิ้เศษแก่สมาชิกนั้น
ไดต้ามท่ีเห็นสมควร โดยผูกู้ต้อ้งระบุความมุ่งหมายแต่ละอยา่งของเงินกูป้ระเภทน้ี ตลอดจนเง่ือนไขและวธีิการ และตอ้งมี
หลกัประกนัตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์” 
 
 ข้อ 7. ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 24.  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั  เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี  
8300000125498  เสียทั้งหมด  และใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ข้อ  24.  กำรจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี   เม่ือส้ินปีทางบญัชีและไดปิ้ดบญัชีตามมาตรฐานการบญัชี   
ท่ีรับรองโดยทัว่ไปแลว้  ปรากฏวา่สหกรณ์มีก าไรสุทธิ  ใหจ้ดัสรรเป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ  และเป็น
ค่าบ ารุงสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง แต่ตอ้งไม่เกินร้อยละหา้ของก าไรสุทธิ (พ.ร.บ.
2553) 
  ก าไรสุทธิประจ าปีท่ีเหลือจากการจดัสรรตามความในวรรคหน่ึง    ท่ีประชุมใหญ่อาจจะจดัสรรไดด้งัต่อไปน้ี 

(1) เป็นเงินปันผลตามหุน้ท่ีช าระแลว้ใหแ้ก่สมาชิกแต่ละคน    แต่ตอ้งไม่เกินอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง   
โดยคิดใหต้ามส่วนแห่งระยะเวลาเป็นรายวนั 

อน่ึง  ถา้สหกรณ์ถอนทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลตาม (4)  ออกจ่ายเป็นเงินปันผลส าหรับปีใดดว้ยจ านวน 
เงินปันผลทั้งส้ินท่ีจ่ายส าหรับปีนั้นตอ้งไม่เกินอตัราดงักล่าวดว้ย 

(2) เป็นเงินเฉล่ียคืนใหแ้ก่สมาชิกตามส่วนจ านวนรวมแห่งดอกเบ้ียเงินกู ้ซ่ึงสมาชิกไดช้ าระแก่สหกรณ์ใน 
ระหวา่งปี แต่สมาชิกท่ีผิดนดัการช าระเงินงวดช าระหน้ีไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ียในปีใดมิใหไ้ดรั้บเงินเฉล่ียคืนส าหรับ  ปีนั้น 

(3) เป็นเงินโบนสัแก่กรรมการและเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 
(4) เป็นทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุน้ของสหกรณ์ตามท่ีมีอยูใ่น 

วนัส้ินปีนั้น ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลน้ีจะถอนไดโ้ดยมติแห่งท่ีประชุมใหญ่ เพ่ือจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุน้ตาม (1) 
(5) เป็นทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 
(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์  
(7) เป็นทุนสวสัดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว สมาชิกสมทบ ไม่เกิน 

ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์ 
(8) เป็นทุนเพ่ือจดัตั้งส านกังานหรือทุนอ่ืน ๆ เพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงใหแ้ก่สหกรณ์ 
(9) ก าไรสุทธิส่วนท่ีเหลือ (ถา้มี) ใหจ้ดัสรรเป็นทุนส ารองทั้งส้ิน” 

 
 ข้อ 8. ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 33.  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั  เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี  
8300000125498  เสียทั้งหมด  และใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ข้อ 33. คุณสมบัตขิองสมำชิก  สมาชิกตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงค ์ของสหกรณ์ 

      (2) เป็นบุคคลธรรมดาบรรลุนิติภาวะ  และมีอายไุม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ในวนัสมคัร 
                (3) เป็นผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

                            ก. เป็นขา้ราชการ  เจา้หนา้ท่ีของรัฐ พนกังานของรัฐ  พนกังานราชการ  ลูกจา้งประจ า  หรือ
พนกังาน ในสงักดั  



 
         - กระทรวงศึกษาธิการ  
         - กระทรวงวฒันธรรม 
         - กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
         - ส านกัพระพทุธศาสนาแห่งชาติ   
         - ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จงัหวดั (สกสค)   
         - ส านกังานคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาภูเก็ต  
         - ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         -  มหาวทิยาลยั 

              และรวมถึงครูอตัราจา้ง  หรือ อาจารยอ์ตัราจา้ง ท่ีไดรั้บเงินเดือน  ค่าจา้งจาก ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ) กระทรวงศึกษาธิการ   

ซ่ึงสงักดัต่างๆดงักล่าวตอ้งมีหน่วยงานประจ าอยูใ่นจงัหวดัภูเก็ต หรือ 
                           ข.  เป็นเจา้หนา้ท่ี และลูกจา้งของสหกรณ์น้ีหรือ 
                           ค.  เป็นพนกังานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจา้งประจ า ซ่ึงท างานประจ าในกองการศึกษา 
หรือส านกัการศึกษา ส่วนการศึกษา  สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัภูเก็ต หรือ 
                          ง.  เป็นครู  อาจารย ์ หรือบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงท างานประจ าในสถานศึกษาเอกชนใน
จงัหวดัภูเก็ต หรือ 

                 จ. ขา้ราชการบ านาญ (ผูรั้บบ านาญ) หรือลูกจา้งประจ าท่ีรับบ าเหน็จรายเดือน ตามขอ้ ก.  
และ ค. 
                   (4) เป็นผูมี้ความประพฤติและนิสยัดีงาม 
                            (5) มิไดเ้ป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์น  และ/หรือสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการ
ใหกู้ย้มืเงิน” 
 
 ข้อ 9. ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 34.  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั  เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี  
8300000125498  เสียทั้งหมด  และใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ข้อ 34.  กำรเข้ำเป็นสมำชิก     ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก  ตอ้งยืน่ใบสมคัรถึงสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไวโ้ดย 
ตอ้งมีผูบ้งัคบับญัชาของผูส้มคัรในต าแหน่งไม่ต ่ากวา่ผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้รับรอง    แต่ถา้ผูส้มคัรเป็นผูด้  ารงต าแหน่งไม่ต ่ากวา่
ผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ตอ้งรับรองตนเองดว้ย 
          เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณา  ปรากฏวา่ผูส้มคัรมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้ 33 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแลว้ ก็ใหแ้จง้ผูส้มคัรนั้นลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิกกบัช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และ
ช าระค่าหุน้ตามจ านวนท่ีจะถือใหค้รบถว้น แลว้เสนอเร่ืองการรับสมาชิกเขา้ใหม่ใหท่ี้ประชุมใหญ่คราวถดัไปทราบ 
           ถา้คณะกรรมการด าเนินการไม่รับผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกดว้ยเหตใุด ๆ ก็ตาม เม่ือผูส้มคัรร้องขอ  ก็ให ้ 
คณะกรรมการด าเนินการน าเร่ืองเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือวนิิจฉยัช้ีขาด มติแห่งท่ีประชุมใหญ่ใหรั้บเขา้เป็นสมาชิก    ในกรณีดงั
วา่น้ี  ตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามแห่งจ านวนสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกท่ีมาประชุม” 
 



ข้อ 10. ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 36.  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั  เลขทะเบียนขอ้บงัคบั
ท่ี  8300000125498  เสียทั้งหมด  และใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
                     “ ข้อ 36. คุณสมบตัขิองสมำชิกสมทบสมำชิกสมทบต้องมคุีณสมบัต ิดงันี ้
                                               (1)   เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถปุระสงคข์องสหกรณ์ และ 

(2) เป็นผูศ้รัทธาในระบบสหกรณ์ และประสงคจ์ะเขา้ร่วมกิจกรรมกบัสหกรณ์  
(3) เป็นบุตรท่ีบรรลุนิติภาวะ คู่สมรส บิดามารดา ของสมาชิก และมีอายไุม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ใน 

วนัสมคัร หรือ  เป็นลูกจา้งชัว่คราวต าแหน่ง นกัการภารโรงเจา้หนา้ท่ีต าแหน่งต่างๆ ในสงักดัหน่วยงานตามท่ีระบุไวใ้น 
ขอ้ 33. (3)   
                                    และมิไดเ้ป็นสมาชิกสหกรณ์อ่ืน  และ/หรือสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการให้กูย้มืเงิน” 
 
 

ข้อ 11. ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 40.  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั  เลขทะเบียนขอ้บงัคบั
ท่ี  8300000125498  เสียทั้งหมด  และใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

        “ข้อ 40. กำรโอนสมำชิกระหว่ำงสหกรณ์  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นซ่ึงยา้ยหรือโอนมาปฏิบติังานสงักดั
หน่วยงานตามขอ้ 33 (3) และมีคุณสมบติัครบตามขอ้ 33 หากประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกก็ใหย้ืน่ใบสมคัรถึงสหกรณ์ เม่ือ
ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดใน ขอ้ 34  ครบถว้นแลว้ ก็จะไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกตามขอ้ 39 ทั้งน้ี เม่ือสหกรณ์ท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่
เดิมไดโ้อนเงินค่าหุน้ใหส้หกรณ์น้ีเสร็จส้ินแลว้  
การรับโอนเงินค่าหุน้และการปฏิบติัเก่ียวกบัหน้ีสินท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์เดิมนั้น ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์  

         สมาชิกท่ียา้ย หรือโอนไปปฏิบติังานสงักดัอ่ืน และประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยซ่ึ์งตั้งข้ึนใน
สงักดันั้น หากสหกรณ์นั้นมีขอ้บงัคบัใหรั้บเขา้เป็นสมาชิกไดแ้ละคณะกรรมการด าเนินการไดมี้มติใหรั้บเขา้เป็นสมาชิกแลว้ ถา้
สมาชิกนั้นมีความประสงคจ์ะใหโ้อนเงินค่าหุน้และเงินกูท่ี้ตนมีอยูใ่นสหกรณ์น้ีไปยงัสหกรณ์ท่ีตนไดไ้ปเขา้เป็นสมาชิกใหม่ 
สหกรณ์ก็จะจดัการโอนเงินค่าหุน้และ เงินกู ้ท่ีสมาชิกนั้นมีอยูต่่อสหกรณ์  ตามวธีิการท่ีไดก้ าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์” 
 

ข้อ 12. ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 53.  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั  เลขทะเบียนขอ้บงัคบั
ท่ี  8300000125498  เสียทั้งหมด  และใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ข้อ 53. กำรประชุมใหญ่วสิำมญั   เม่ือมีเหตุอนัสมควร คณะกรรมการด าเนิน การสหกรณ์จะเรียกประชุมใหญ่ 
วสิามญัเม่ือใดก็ได ้ แต่ถา้นายทะเบียนสหกรณ์มีหนงัสือแจง้ใหเ้รียกประชุมใหญ่วสิามญั  หรือ ในกรณีท่ีสหกรณ์ขาดทุนเกินก่ึง
หน่ึงของจ านวนทุนเรือนหุน้ท่ีช าระแลว้ คณะกรรมการด าเนิน การตอ้งเรียกประชุมใหญ่วสิามญัโดยมิชกัชา้  แต่ไม่เกินสามสิบ
วนันบัแต่วนัท่ีสหกรณ์ทราบ  

สมาชิกท่ีมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยคน  ลงลายมือ 
ช่ือท าหนงัสือร้องขอเพ่ือการใดการหน่ึง ต่อคณะกรรมการด าเนินการใหเ้รียกประชุมใหญ่วสิามญัเม่ือใดก็ได ้  และให้
คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่วสิามญัภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีรับค าร้องขอ 

ถา้คณะกรรมการด าเนินการไม่เรียกประชุมใหญ่วสิามญัภายในก าหนดระยะเวลาดงักล่าวขา้งตน้  ให ้
นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจเรียกประชุมใหญ่วสิามญัไดภ้ายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร” 

 
 



ข้อ 13. ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 78.  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั  เลขทะเบียนขอ้บงัคบั
ท่ี  8300000125498  เสียทั้งหมด  และใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ข้อ 78. ผู้ตรวจสอบกจิกำร  ใหท่ี้ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก หรือ บุคคล ภายนอก ประกอบดว้ย 
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นบญัชี 1 คน และผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นกฎหมาย หรือ   ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นบริหาร หรือ ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้น
การเงิน หรือผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นสหกรณ์ จ านวนไม่เกิน 3  คน 

คุณสมบติัของผูส้มคัร   การรับสมคัร  วธีิการเลือกตั้ง และวาระการด ารงต าแหน่ง ใหเ้ป็นไปตามระเบียบและ 
ประกาศของสหกรณ์  
                ท่ีประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ หรือ ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งหนา้ท่ีประจ าในสหกรณ์เป็นผู ้
ตรวจสอบกิจการไม่ได”้ 
           

ข้อ 14. ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 79.  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั  เลขทะเบียนขอ้บงัคบั
ท่ี  8300000125498  เสียทั้งหมด  และใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
                   “ข้อ 79. กำรด ำรงต ำแหน่งผู้ตรวจสอบกจิกำร 

 วาระการด ารงต าแหน่งของผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์  ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์   
แต่ตอ้งไม่เกิน 3 ปีทางบญัชี 
               เม่ือครบก าหนดเวลาแลว้หากยงัไม่มีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ใหผู้ต้รวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีไปพลางก่อน”     
 

ลงช่ือ     ประเสริฐ  งานวงศพ์าณิชย ์  ประธานกรรมการ 
        (นายประเสริฐ  งานวงศพ์าณิชย)์ 
 
ลงช่ือ    ประชา  ชลชวลิต                เลขานุการ 
             (นายประชา  ชลชวลิต) 

เหตุผล     1. เพื่อความเป็นสากล (เตรียมตวัเขา้สู่ประชาคมอาเซียน AEC) 
 2. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัช่ือ โดเมนเนมของสหกรณ์ ในระบบ Internet 
 3. เพ่ือแกไ้ขค าอธิบายภาพใหถู้กตอ้ง 
 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2553 มาตรา 9 

5. เพ่ือส่งเสริมใหส้มาชิกออมเงิน  และเพ่ือความมัน่คงมีเสถียรภาพของสหกรณ์ และสามารถงดช าระค่าหุน้ 
    รายเดือนได ้
6. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั วา่ดว้ย การใหเ้งินกู ้  
7. เพ่ือแกไ้ขกลบัใหต้รงกบัแนวปฏิบติั 
8. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2553 มาตรา 11 
9. เพื่อใหค้รอบคลุม หน่วยงาน  ต าแหน่ง และลกัษณะการจา้งบุคลากรของแต่ละหน่วยงานในปัจจุบนั 
10. เพื่อใหถู้กตอ้งและรัดกมุ และมีแนวปฏิบติัท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน 
11. เพื่อความชดัเจนในการใชบ้งัคบั 
12. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการประชุมใหญ่โดยสมาชิกทั้งหมด 
13. เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ย การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ.2555 


