ขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําปาง จํากัด
แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 2554
--------------------ที่ประชุมใหญของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําปาง จํากัด เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2554
ไดลงมติเปนเอกฉันท ใหแกไขขอบังคับของสหกรณ และนายทะเบียนสหกรณไดจดทะเบียนแลว มีความ
ดังนี้
ขอ 1. ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําปาง จํากัด แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 2554”
ขอ 2. ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียน
ขอ 3. ใหยกเลิกความตามที่กาํ หนดในขอ 2 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
ลําปาง จํากัด เลขทะเบียนขอบังคับที่ อ.045343 เสียทั้งหมด และใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 2. วัตถุประสงค สหกรณนี้มวี ัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและ
สังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณในขอตอไปนี้
(1) สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของตนไวในทางอัน
มั่นคง และไดรับประโยชนตามสมควร
(2) สงเสริมการชวยเหลือซึ่งกันและกัน และชวยเหลือตนเองในหมูสมาชิก และครอบครัว
(3) รับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณอื่นๆ หรือ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
(4) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค
(5) ใหกูยืมใหเชาซื้อซึ่งทรัพยสินแกสมาชิก
(6) ใหสหกรณอื่นกูยืมเงินได ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ
(7) ซื้อหุนของธนาคารที่มีวัตถุประสงค เพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ หุน
ของชุมนุมสหกรณ หุนของสหกรณอื่น หรือของสถาบันซึ่งประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือ
สงเสริมความเจริญแกกิจการสหกรณ
(8) ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาล หรือของรัฐวิสาหกิจ
(9) ดําเนินการใหกูยืมเพื่อการเคหะ
(10) ใหสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว
(11) ดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยเพื่อประโยชนของ
สมาชิกและสหกรณ
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(13) ซื้อตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน
(14)รวมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ และสหกรณ
อื่น เพื่อสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ
(15) กระทํ าการตาง ๆ ตามที่อนุญาตไว ในพระราชบั ญญัติ สหกรณ เพื่อใหเ ปนไปตาม
วัตถุประสงคที่กลาวขางตน ทั้งนี้รวมถึงการถือกรรมสิทธิ์ หรือทรัพยสินครอบครองซื้อ แลกเปลี่ยน โอน
หรือรับโอน เชาหรือใหเชา เชาซื้อหรือใหเชาซื้อ จํานองหรือรับจํานอง จํานําหรือรับจํานํา ขายหรือจําหนาย
ซึ่งทรัพยสินตลอดจนดําเนินการอื่น บรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคดวย
(16) ใหความรวมมือทางวิชาการแกสมาชิก
(17) ขอ หรือรับความชวยเหลือทางวิชาการ จากทางราชการ หนวยงานตางประเทศ หรือ
บุคคลอื่นใด
(18) ฝากเงินในชุมนุมสหกรณ หรือสหกรณอื่น หรือธนาคาร หรือสถาบันทางการเงินอื่นที่
มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ
(19) โอน รับจํานอง หรือจํานํา ซึ่งทรัพยสินของสมาชิก
ขอ 4. ใหยกเลิกความตามที่กาํ หนดในขอ 3 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
ลําปาง จํากัด เลขทะเบียนขอบังคับที่ อ.045343 เสียทั้งหมด และใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 3. ทุน สหกรณอาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
(1) ออกหุน
(2) รับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณอื่น หรือ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
(3) กูยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใชเงิน และตราสารทางการเงิน
(4) สะสมทุนสํารองและทุนอื่น ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผูยกให”
ขอ 5. ใหยกเลิกความตามที่กาํ หนดในขอ 5 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
ลําปาง จํากัด เลขทะเบียนขอบังคับที่ อ.045343 เสียทั้งหมด และใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 5. การถือหุน สมาชิกทุกคนตองชําระเงินคาหุนเปนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกที่เขาเปน
สมาชิกตามอัตราสวนของจํานวนเงินไดรายเดือนของตน ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรือคาจางประจํา หรือเงินอื่นใดที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด ซึ่งสมาชิกไดรับจากหนวยงานเจาสังกัด และหมายถึงบํานาญตามกฎหมาย
วาดวยบําเหน็จบํานาญ ซึ่งสมาชิกไดรับจากทางราชการดวย
ถาสมาชิกประสงคจะขอซื้อหุนเพิ่มนอกจากซื้อเปนรายเดือนแลว ตองยื่นหนังสือเปนคําขอ
ตอสหกรณใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาการซื้อหุนตามจํานวนที่เหมาะสม
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ทั้งหมด
สมาชิกจะโอนหุนหรือถอนหุนในระหวางที่ตนเปนสมาชิกอยูไมได
เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณมีสิทธินําเงินตามมูลคาหุนที่สมาชิกมีอยูมา
หักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันตองชําระหนี้แกสหกรณไดและใหสหกรณมีฐานะเปนเจาหนี้บุริมสิทธิพิเศษ
เหนือเงินคาหุนนั้น”
ขอ 6. ใหยกเลิกความตามทีก่ าํ หนดในขอ 13 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
ลําปาง จํากัด เลขทะเบียนขอบังคับที่ อ.045343 เสียทั้งหมด และใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 13. การรับฝากเงิน สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย หรือ ประเภทประจํา
จากสมาชิกหรือสหกรณอื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
เปนสมาชิกของสหกรณ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
ขอกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝาก และขอกําหนดอื่น ๆ วาดวยเงินฝาก
ออมทรัพยหรือเงินฝากประจํานั้นใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง”
ขอ 7. ใหยกเลิกความตามทีก่ าํ หนดในขอ 23 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
ลําปาง จํากัด เลขทะเบียนขอบังคับที่ อ.045343 เสียทั้งหมด และใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 23. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป เมื่อสิ้นปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแลว ปรากฏวาสหกรณมีกําไรสุทธิประจําป ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอย
กวารอยละสิบของกําไรสุทธิ และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง แตตองไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ
กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนนั้น ที่ประชุมใหญอาจจะ
จัดสรรไดดังตอไปนี้
(1) เปนเงินปนผลตามหุนใหแกสมาชิกในอัตราไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงแต
ประเภทของสหกรณแหงคาหุนที่ชําระแลวของสมาชิกแตละคน โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา อนึ่งถา
สหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลตาม (4) ออกจายเปนเงินปนผลสําหรับปใดดวย จํานวนเงินปน
ผลทั้งสิ้นที่จายสําหรับปนั้นก็ตองไมเกินอัตราดังกลาวมาแลว
ในการคํานวณเงินปนผลตามหุน ใหถือวาหุนที่สมาชิกไดชําระตอสหกรณภายในวันที่เจ็ด
ของเดือนมีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปนผลตั้งแตเดือนนั้น สวนหุนที่สมาชิกชําระตอสหกรณหลังวันที่
เจ็ดของเดือนสหกรณจะคิดเงินปนผลใหตั้งแตเดือนถัดไป
(2) เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนจํานวนรวมแหงดอกเบี้ยเงินกู ซึ่งสมาชิกนั้น ๆ
ไดสงแกสหกรณในระหวางป แตสมาชิกที่ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยในปใดมิ
ใหไดรับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปนั้น
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สุทธิ
(4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณ
ตามที่มีอยู ในวันสิ้นปนั้นจนกวาจะมีจํานวนถึงรอยละแปดแหงทุนเรือนหุนดังกลาวทุนรักษาระดับอัตรา
เงินปนผลนี้จะถอนไดโดยมติแหงที่ประชุมใหญ เพื่อจายเปนเงินปนผลตามหุน (ตาม (1) ) เทานั้น
(5) เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ ทุนสาธารณประโยชนนี้ให
สหกรณ ส ะสมไว สํ า หรั บ ใช จ า ยเพื่ อ การศึ ก ษาโดยทั่ ว ไปหรื อ เพื่ อ การศึ ก ษาอบรมทางสหกรณ หรื อ
สาธารณประโยชนหรือการกุศลตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
(6) เปนทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือกองทุนตาง ๆ เพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหแกสหกรณ
(7) กําไรสุทธิสวนที่เหลืออยู (ถามี) ใหสมทบเปนทุนสํารองทั้งสิ้น”
ขอ 8. ใหยกเลิกความตามทีก่ ําหนดในขอ 39 ขอ 58 และขอ 88 แหงขอบังคับสหกรณออม
ทรัพยสาธารณสุขลําปาง จํากัด เลขทะเบียนขอบังคับที่ อ.045343 เสียทั้งหมด และใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 39. การตั้งผูรับโอนประโยชน สมาชิกอาจทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเปน
ผูรับโอนประโยชนในเงินคาหุน เงินฝากหรือเงินอื่นใดจากสหกรณเมื่อตนถึงแกความตายโดยมอบไวแก
สหกรณเปนหลักฐาน หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวานี้ตองทําตามลักษณะพินัยกรรม
ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลวก็
ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว
เมื่อสมาชิกตายใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบสหกรณ
จะจายคาหุน เงินรับฝาก หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว
หรือถามิไดตั้งไวก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจของคณะกรรมการดําเนินการวา
เปนทายาทของผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้นทั้งนี้ตามที่กําหนดในขอ 45 และขอ 46
ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณ
ภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่สมาชิกตายหรือไดรับแจงจากสหกรณโดยใหแนบสําเนามรณะบัตรที่ทาง
ราชการออกใหแสดงวาสมาชิกนั้น ๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย เมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาว ภายในสี่สิบหาวัน ในกรณีผู
มีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนหรือผูที่มีชื่อเปนผูรับโอนประโยชนที่สมาชิกได
จัดทําใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดี ใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไป
สมทบเปนทุนสํารองของสหกรณทั้งสิ้น”
ขอ 9. ใหยกเลิกความตามทีก่ าํ หนดในขอ 58 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
ลําปาง จํากัด เลขทะเบียนขอบังคับที่ อ.045343 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
ลําปาง จํากัด แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2551 เสียทั้งหมด และใชความตอไปนีแ้ ทน

-5“ขอ 58. หามมิใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนหรือทําหนาที่กรรมการ
(1) เคยไดรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่
ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐหรือ
เอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่
(3) เคยถู ก ให พ น จากตํา แหนง กรรมการ หรือมี คํา วินิจ ฉัย เป น ที่ สุด ใหพน จากตํา แหน ง
กรรมการ
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปทางบัญชี
นับแตปที่ผิดนัดถึงปที่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ เวนแตการผิดนัดนั้นมิไดเกิดขึ้นจากการกระทําของ
ตนเอง
(6) ผูซึ่งเปนเจาหนาที่หรือลูกจางประจําในสหกรณ”
“ขอ 88. ระเบียบของสหกรณ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบตาง ๆ
เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
สหกรณรวมทัง้ ในขอตอไปนี้
(1) ระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสมาชิก
(2) ระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอื่น
(3) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ
(4) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอื่น
(5) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
(6) ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ
(7) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน
(8) ระเบียบวาดวยเจาหนาที่และลูกจาง
(9) ระเบียบวาดวยที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(10) ระเบียบวาดวยการใชทุนเพื่อสาธารณประโยชน
(11) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไวใหมี เพื่อสะดวกและ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ
เฉพาะระเบียบขอ (1) (2) (4) (5) ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณเสียกอน
สวนระเบียบอื่น เมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใชแลวใหสงสําเนาใหนายทะเบียนสหกรณ กรม
สงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ”

-6บทเฉพาะกาล
ขอ 10. นับแตวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ ระเบียบใดซึ่งสหกรณถือใชอยูกอนวันที่ขอบังคับ
นี้ถือใช และไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนีใ้ หถือใชตามระเบียบนั้นไปกอน จนกวาจะไดกําหนดระเบียบ
ขึ้นถือใชใหม

ลงชื่อ...............................................ประธานกรรมการ
(นายนิเวศย ตันตาปกุล)

ลงชื่อ...............................................เลขานุการ
(นายภูวพล พงษวานิช)

เหตุผล : เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

คํารับรองของประธานกรรมการและเลขานุการ
“ ขอรับรองวาขอบังคับทัง้ 4 ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน”

ลงชื่อ...............................................ประธานกรรมการ
(นายนิเวศย ตันตาปกุล)

ลงชื่อ...............................................เลขานุการ
(นายภูวพล พงษวานิช)

บันทึกผูอํานวยการกลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ
ขาพเจา นายสุธี ขันทอง ตําแหนงผูอํานวยการกลุมจัดตัง้ และสงเสริมสหกรณ ได
ตรวจสอบขอบังคับนี้แลว มีขอความครบถวนตามมติของที่ประชุมใหญ และไมขัดกฎหมายสหกรณ
ระเบียบ คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ
ลงชื่อ..................................................................
(นายสุธี ขันทอง)
ผูอํานวยการกลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ

