
ข้อบังคับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 

********************** 
         ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีบัญชี 2562 ของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของสหกรณ์และ 
นายทะเบียนสหกรณ์ ได้รับจดทะเบียนแล้ว มีความดังนี้ 
  ข้อ 1.  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2562” 

ข้อ 2.  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ 
รับจดทะเบียน 
  ข้อ 3.  ให้ยกเลิกความตามที่ก าหนดในข้อ 2 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์      
วชิรพยาบาล จ ากัด เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 1010001725548 เสียทั้งหมดและใช้ข้อความต่อไปนี้
แทน 
                 “ข้อ 2 วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมฐานะทาง
เศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกโดยวิธีร่วมด าเนินธุรกิจเพ่ือประโยชน์ด้วยกัน  ในข้อ
ต่อไปนี้ 

(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์  โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่ง 
รายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร 

         (2)  ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  และช่วยตัวเองในหมู่สมาชิก 
                 (3)  รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจ าจากสมาชิกหรือ  
                       สหกรณ์อ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคม 
                       นั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน หรือ     
                       นิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น 
                       เป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน ทั้งนี้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
                       ทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

(4) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ 
(5) จัดให้มีเงินกู้ส าหรับสมาชิกตามข้อก าหนดอันสมควร 
(6) ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงินได้ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความ

เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
(7) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

แก่สหกรณ์ 
(8) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ 
(9) ซื้อหุ้นของสหกรณ์อ่ืน หรือของสถาบันซึ่งประกอบธุรกิจอันท าให้เกิด

ความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  

(10)   ซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 
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(11) ด าเนินการให้กู้ยืมเพ่ือการเคหะ 
(12) ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 

     (13)  ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอน รับจ านองหรือรับจ าน า ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือ 
             ของสมาชิกหรือด าเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
             เพ่ือประโยชน์ของสมาชิก 

(14) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน 
(15) ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน 
(16) ร่วมมือกับทางราชการ  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์และ

สหกรณ์อ่ืนเพ่ือส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
(17)   กระท าการต่างๆ ตามท่ีอนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพ่ือให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้รวมถึงการถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ
ครอบครอง  ซ้ือ  แลกเปลี่ยน  โอนหรือรับโอน  เช่าหรือให้เช่า  เช่าซื้อหรือให้  
เช่าซื้อ  จ านองหรือรับจ านอง จ าน าหรือรับจ าน า ขายหรือจ าหน่ายด้วยวิธีอ่ืนใด
ซึ่งทรัพย์สินเพ่ือให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วย 

(18) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
(19)   ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ  หน่วยงานของ

ต่างประเทศหรือบุคคลอ่ืนใดโดยไม่มีพันธะผูกพัน 
(20)   ด าเนินกิจการอย่างอ่ืนบรรดาที่ เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้ส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์” 
ข้อ 4.  ให้ยกเลิกความตามที่ก าหนดในข้อ 3 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล  

จ ากัด เลขทะเบียนข้อบังคับท่ี 1010001725548 เสียทั้งหมดและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 3 ทุน  สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

(1) ออกหุ้น 
(2) รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจ าจากสมาชิกหรือสหกรณ์ 
       อ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่า  
       กึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากร 
       หรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 
       ผู้รับฝากเงิน ทั้งนี้ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจาก 
       นายทะเบียนสหกรณ ์
(3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน  และตราสารการเงิน 
(4) สะสมทุนส ารองและทุนอ่ืน ๆ 
(5)  รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้” 
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ข้อ 5.  ให้ยกเลิกความตามที่ก าหนดในข้อ 12 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล  
จ ากัด เลขทะเบียนข้อบังคับท่ี 1010001725548 เสียทั้งหมดและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 12  รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจ าจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน
หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์
ผู้รับฝากเงิน หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิก
ของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน ทั้งนี้ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
     ข้อก าหนดเกี่ยวกับการฝากดอกเบี้ย  การถอนเงินฝาก  และข้อก าหนดอ่ืน ๆ 
ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากประจ านั้นให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์” 

ข้อ 6.  ให้ยกเลิกความตามที่ก าหนดในข้อ 99 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล  
จ ากัด เลขทะเบียนข้อบังคับท่ี 1010001725548 เสียทั้งหมดและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
                  “ข้อ 99  ระเบียบของสหกรณ์  ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจก าหนดระเบียบ
ต่าง ๆ  เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้  และเพ่ือความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของสหกรณ์  ระเบียบใดเมื่อคณะกรรมการด าเนินการก าหนดใช้แล้วให้ส่งส าเนาให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ  เว้นแต่ระเบียบว่าด้วย      
   1.  การรับฝากเงินจากสมาชิก  
   2.  ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน    

3.  ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจ าจากสมาคม  
     ฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของ 
     สหกรณ์ผู้รับฝากเงิน หรือนิติบุคคล  ซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
     ของนิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน  

                  4.  ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน หรือระเบียบใดที่นายทะเบียนสหกรณ์ 
     ก าหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ จะใช้บังคับได้ต่อเมื่อ 
                       ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  เท่านั้น 
                   อนึ่งระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ  ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมใหญ่เสียก่อนจึงจะใช้บังคับได้ 

  ลงชื่อ....................................................ประธานกรรมการ 
          (นายแพทย์จักราวุธ  มณีฤทธิ์) 
 

ลงชื่อ....................................................กรรมการและเลขานุการ 
              (นายจ านงค์  ศรีแจ่ม) 

เหตุผล  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 46 (5) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3)  
          พ.ศ. 2562 
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ค ารับรองของประธานกรรมการและเลขานุการ 

“ขอรับรองว่าข้อบังคับทั้ง 4 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน” 

 

  ลงชื่อ....................................................ประธานกรรมการ 
          (นายแพทย์จักราวุธ  มณีฤทธิ์) 
 
 

ลงชื่อ....................................................กรรมการและเลขานุการ 
                (นายจ านงค์  ศรีแจ่ม) 

    
 


