ข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ภูเก็ต จำกัด
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558
.........................................
ตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 มีมติดว้ ย
คะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ให้แก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ และ นายทะเบียนสหกรณ์ได้จดทะเบียนแล้ว ซึ่งมี
ความดังนี้
ข้ อ 1. ข้อบังคับนี้ เรี ยกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
พ.ศ.2558”
ข้ อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน
ข้ อ 3. ให้ยกเลิกความตามที่กาหนดในข้อ 18. แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด
เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 8300000125498 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 เสี ยทั้งหมด และให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 18. กำรควบคุมหลักประกันและกำรเรียกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการดาเนินการตรวจ
ตราควบคุมให้เงินกูท้ ุกรายมีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการ
ดาเนินการ เห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ อง ผูก้ จู้ ะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ในกรณี อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่วา่ ประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกาหนดชาระ
คืน โดยสิ้ นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั ต้องคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการ
ดาเนินการ จัดการเรี ยกคืนโดยมิชกั ช้า
(1) เมื่อสมาชิกผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการว่าผูก้ นู้ าเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุ่งหมายที่ให้
เงินกูน้ ้ นั
(3) เมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ อง
และผูก้ มู้ ิได้จดั การแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมื่อสมาชิกที่ผดิ นัดงวดชาระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง ให้ถือว่าสมาชิกผิดนัดชาระหนี้
ให้สหกรณ์ทาหนังสื อแจ้งเตือนทั้งผูก้ แู้ ละผูค้ ้ าประกันภายในหกสิ บวัน นับแต่วนั ที่ผดิ นัดชาระหนี้
ในกรณี ที่ผคู ้ ้ าประกันจะต้องรับผิดชาระหนี้แทนผูก้ เู้ พราะเหตุใด ๆ ตามวรรคสอง และ
ไม่สามารถชาระหนี้น้ นั โดยสิ้ นเชิงได้ เมื่อผูค้ ้ าประกันร้องขอ คณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผันให้ผคู ้ ้ า
ประกันชาระเป็ นงวดรายเดือนจนครบจานวนเงินตามที่ผกู ้ ไู้ ด้ทาหนังสื อกูใ้ ห้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้”

ข้ อ 4. ให้ยกเลิกความตามที่กาหนดในข้อ 45. แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด เลข
ทะเบียนข้อบังคับที่ 8300000125498 เสี ยทั้งหมด และใช้ความต่อไปนี้ แทน
“ข้อ 45. กำรให้ ออกจำกสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก หรื อไม่ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรื อไม่ถือหุ น้ ครั้ง
แรกตามข้อ 6
(2) ขาดส่ งค่าหุ น้ รายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรื อขาดส่ งรวมถึงหกงวด ทั้งนี้ โดยมิได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการดาเนินการ
(3) นาเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
(4) ไม่จดั การแก้ไขหลักประกันสาหรับเงินกูท้ ี่เกิดบกพร่ องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดาเนิ นการกาหนด
(5) ค้างชาระเงินงวดชาระหนี้ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ย และสหกรณ์ได้แจ้งเตือนไว้เป็ น
หนังสื อแล้ว แต่ยงั เพิกเฉยไม่ชาระหนี้ที่คา้ ง
(6) ไม่ให้ขอ้ ความจริ งเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็ นสมาชิก หรื อเมื่อจะ
ก่อภาระผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ หู้ รื อผูค้ ้ าประกัน หรื อเมื่อมีภาระผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่
แล้ว
(7) จงใจฝ่ าฝื นกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติของสหกรณ์ หรื อมีพฤติการณ์ใด ๆ อันเป็ น
เหตุที่เชื่อได้วา่ ไม่ซื่อสัตย์สุจริ ต หรื อแสดงตนเป็ นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ไม่วา่ โดยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการได้สอบสวนและพิจารณาแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริ งว่าสมาชิกมีพฤติการณ์
อย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวข้างต้นจริ ง และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามแห่ง
จานวนกรรมการดาเนินการที่มีอยูใ่ นที่ประชุมแล้ว ก็เป็ นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์
สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิ อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยนื่ อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ทราบมติของคณะกรรมการดาเนิ นการ คาวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้
เป็ นที่สุด”
ลงชื่อ สมพงศ์ ศิริสมบัติ ประธานกรรมการ
(ผศ.สมพงศ์ ศิริสมบัติ)

ลงชื่อ สุ ชาย จินะเสนา
เลขานุการ
(นายสุ ชาย จินะเสนา)
เหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่แก้ไขใหม่ตาม พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
ฉบับที่ 20 พ.ศ.2557

