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**  ข้อ 1 ช่ือ ประเภท ท่ีตัง้สาํนกังาน  แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ.2559  

ข้อบังคบั 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร   จํากดั 

พ.ศ. 2543 ( ฉบับปรับปรุง ปี 2562 ) 

 

 

หมวด 1 

ช่ือ ประเภทและทีต่ั้งสํานักงาน 

ข้อ  1.  ช่ือ ประเภทและทีต่ั้งสํานักงาน 

ช่ือ  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร  จาํกดั  

CHUMPHON  PROVINCIAL PUBLIC HEALTH SAVING  AND CREDIT 

COOPERATIVE, LIMITED. 

ประเภท  สหกรณ์ออมทรัพย์  

       ** ทีต้ั่งสํานักงาน  เลขท่ี  91/12-14   ถนน    -     หมู่ท่ี  10  ตาํบล  นาทุ่ง   อาํเภอ  เมือง  

   จังหวดั    ชุมพร  

ทีต่ั้งสํานักงานสาขา   เลขท่ี    -     ถนน    -     หมู่ท่ี   -  ตาํบล    -     อาํเภอ  - จงัหวดั     -                               

 สหกรณ์อาจยา้ยท่ีตั้งสาํนกังานไดต้ามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเห็นสมควร   โดยแจง้ให้  

นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ  และใหปิ้ดประกาศไวท่ี้

สาํนกังานของสหกรณ์เดิม  สาํนกังานส่วนราชการสหกรณ์  และท่ีวา่การอาํเภอแห่งทอ้งท่ีสหกรณ์ตั้งอยูเ่ป็น

เวลาไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั  และใหด้าํเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัในการประชุมใหญ่คราวต่อไปดว้ย 

 ตราของสหกรณ์  ตราของสหกรณ์มีรูปลกัษณะ  ดงัน้ี 

 (ประกอบคาํอธิบายต่าง ๆ)  

          วงกลมในรูปงูพนัคบเพลิง (สัญลกัษณ์กระทรวงสาธารณสุข) 

          วงกลมนอก มีขอ้ความวา่ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร 

จาํกดั 
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หมวด 2 

วตัถุประสงค์ 

 

 ข้อ  2.  วตัถุประสงค์      สหกรณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม

ของบรรดาสมาชิก   โดยวธีิช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัตามหลกัสหกรณ์  รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ส่งเสริมใหส้มาชิกออมทรัพย ์โดยช่วยใหส้ามารถสงวนส่วนแห่งรายไดข้องตนไวใ้นทาง   

อนัมัน่คงและไดรั้บประโยชน์ตามสมควร 

(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในหมู่สมาชิก  

(3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน  

(4) จดัหาทุนเพื่อกิจการตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์  

(5) ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก  

(6) ใหส้หกรณ์อ่ืนกูย้มืเงิน  

(7) ซ้ือหุน้ของธนาคารซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์  

(8) ซ้ือหุน้ของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน  

(9) ซ้ือหุน้ของสถาบนัท่ีประกอบธุรกิจอนัทาํใหเ้กิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่    

กิจการของสหกรณ์ 

(10) ซ้ือหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือรัฐวสิาหกิจ  

(11) ออกตัว๋สัญญาใชเ้งินและตราสารการเงิน  

(12) ฝากหรือลงทุนอยา่งอ่ืนตามกฎหมายและตามท่ีคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ  

กาํหนด 

(13) ดาํเนินการใหกู้ย้มืเพื่อการเคหะ  

(14) ใหส้วสัดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว  

(15) ร่วมมือกบัทางราชการ  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อ่ืน  

เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 

(16) กระทาํการต่าง ๆ   ตามท่ีอนุญาตไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์    เพื่อใหเ้ป็นไปตาม

วตัถุประสงคท่ี์กล่าวขา้งตน้ รวมถึง ซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู ้ ยมื เช่าหรือ    

ใหเ้ช่า  เช่าซ้ือหรือใหเ้ช่าซ้ือ   โอนหรือรับโอน  สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซ้ือ ขายหรือจาํหน่าย   

จาํนองหรือรับจาํนอง  จาํนาํหรือรับจาํนาํ   ดว้ยวธีิอ่ืนใด   ซ่ึงทรัพยสิ์นแก่สมาชิกหรือของสมาชิก 
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**  ข้อ 5 การถือหุ้น  แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ.2548  

(17) ใหค้วามช่วยเหลือทางวชิาการแก่สมาชิก  

(18) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวชิาการจากทางราชการ  หน่วยงานของต่างประเทศ  หรือ

บุคคลอ่ืนใด 

(19) ดาํเนินกิจการอยา่งอ่ืนบรรดาท่ีเก่ียวกบัหรือเน่ืองในการจดัใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงคข์อง 

สหกรณ์ 

(20) ดาํเนินธุรกิจ การผลิต การคา้ การบริการ และอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ของสมาชิก  

 

หมวด 3 

ทุน 

ข้อ  3.  ทีม่าของทุน     สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดาํเนินงานตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

(1) ออกหุน้  

(2) รับฝากเงินจากสมาชิก  หรือสหกรณ์อ่ืน  

(3) กูย้มืเงินและรับเงินจากการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินและตราสารการเงินอยา่งอ่ืน  

(4) สะสมทุนสาํรองและทุนอ่ืน ๆ  

(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูย้กให้  

(6) รับเงินรายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจหรือกิจการอ่ืน  

 

หุ้น 

ข้อ  4.  การออกหุ้น   สหกรณ์ออกหุน้ไดโ้ดยไม่จาํกดัจาํนวน มีมูลค่าหุน้ละสิบบาท 

         **  ข้อ  5.  การถอืหุ้น  สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้น และชาํระค่าหุ้นเป็นรายเดือนต้ังแต่เดือนแรกท่ีเข้าเป็น

สมาชิกตามอัตราส่วนของจาํนวนเงินได้รายเดือนของตน   ตามท่ีกาํหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

 เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจาํ  และเงินท่ีจ่ายควบกับ      

เงินเดือน หรือค่าจ้างประจาํ ซ่ึงสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงบาํนาญตามกฎหมายว่าด้วย

บาํเหนจ็บาํนาญ  ซ่ึงสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย 

ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราท่ีสูงกว่าอัตราท่ีกาํหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

หรือจะขอซ้ือหุ้นเพ่ิมขึน้อีกเม่ือใด กย่็อมทาํได้ โดยแสดงความจาํนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ  

แต่จาํนวนหุ้นท้ังหมดต้องไม่เกินหน่ึงในห้าของหุ้นท่ีชาํระแล้วท้ังหมด 

 สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้   
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**  ข้อ 7 การการงดชําระเงินคา่หุ้นรายเดือน  แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบบัท่ี 6 ) พ.ศ.2562  

ในระหว่างท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกยงัไม่ส้ินสุด  สหกรณ์ไม่ต้องส่งเงินค่าหุ้นของสมาชิกเพ่ือชาํระ

หนีแ้ก่เจ้าหนีข้องสมาชิกน้ัน 

 ข้อ  6.  การชําระค่าหุ้นรายเดือน     การชาํระค่าหุน้รายเดือนนั้น    ใหช้าํระโดยวธีิหกัจากเงินได ้

รายเดือนของสมาชิกในวนัจ่ายเงินไดร้ายเดือนประจาํเดือนนั้น ๆ  ทุกเดือน 

 เม่ือสมาชิกมีคาํขอเป็นหนงัสือและคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นวา่ สมาชิกนั้น      

ตกอยูใ่นพฤติการณ์อนัทาํใหไ้ม่สามารถชาํระค่าหุน้รายเดือนได ้  โดยมิใช่เกิดข้ึนดว้ยเจตนาอนัไม่สุจริตของ

ตน  คณะกรรมการดาํเนินการจะอนุญาตใหส้มาชิกนั้นมิตอ้งชาํระค่าหุน้รายเดือนชัว่ระยะเวลาตามท่ี

คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรก็ได ้

        ** ข้อ  7.  การงดชําระเงินค่าหุ้นรายเดือน   สมาชิกท่ีได้ชาํระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า   240  เดือน  หรือ    

เป็นจาํนวนเงินไม่น้อยกว่า   300,000.-  บาท ( สามแสนบาทถ้วน)  และไม่มีหนีสิ้นกับสหกรณ์  จะงดชาํระ

เงินค่าหุ้นรายเดือน  หรือลดจาํนวนการถือหุ้นรายเดือนลงกไ็ด้ โดยแจ้งความจาํนงเป็นหนังสือ ต่อ

คณะกรรมการดาํเนินการ 

ข้อ  8.  การแจ้งยอดจํานวนหุ้น     สหกรณ์จะแจง้ยอดจาํนวนหุน้ท่ีสมาชิกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 

ใหส้มาชิกแต่ละคนทราบทุกส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

 

หมวด 4 

การดําเนินงาน 

 ข้อ  9.  การรับฝากเงิน      สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย ์ หรือประเภทประจาํจาก

สมาชิก หรือสหกรณ์อ่ืนไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ 

 ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการฝาก ดอกเบ้ีย การถอนเงินฝากและอ่ืน ๆ  ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้น

ระเบียบของสหกรณ์ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

 ใหส้หกรณ์ดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องตามหลกัเกณฑ ์ และวธีิการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง  

 

การให้เงินกู้ 

 ข้อ 10. การให้เงินกู้  เงินกูน้ั้นอาจใหไ้ดแ้ก่ 

     (1)  สมาชิกของสหกรณ์ 

     (2)  สหกรณ์อ่ืน 
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         การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกนั้น ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจพิจารณาวนิิจฉยัใหเ้งินกูไ้ดต้าม

ขอ้บงัคบัน้ี  และตามระเบียบของสหกรณ์ 

         ขอ้กาํหนดต่าง ๆ เก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวนิิจฉยัใหเ้งินกู ้ ประเภทและจาํกดัแห่งเงินกู้

หลกัประกนัสาํหรับเงินกู ้ลาํดบัแห่งการใหเ้งินกู ้ การกาํหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ การส่งงวดชาํระหน้ีสาํหรับ

เงินกู ้ การควบคุมหลกัประกนั การเรียกคืนเงินกูแ้ละอ่ืน  ๆ  ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบของ

สหกรณ์ 

        การใหเ้งินกูแ้ก่สหกรณ์อ่ืนนั้น คณะกรรมการดาํเนินการจะพิจารณาใหกู้ไ้ดต่้อเม่ือสหกรณ์มีเงินทุน

เหลือจากการใหกู้แ้ก่สมาชิกแลว้ ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

        สมาชิก หรือสหกรณ์อ่ืนซ่ึงประสงคจ์ะขอกูเ้งินสหกรณ์น้ี ตอ้งเสนอคาํขอกูต้ามแบบและระเบียบของ

สหกรณ์ท่ีกาํหนด 

ข้อ  11.  ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้       เงินกูซ่ึ้งใหแ้ก่สมาชิกไม่วา่ประเภทใด ๆ    จะใหไ้ดแ้ต่เฉพาะ

เพื่อการอนัจาํเป็นหรือมีประโยชน์ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร 

ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสอดส่อง และกวดขนัการใชเ้งินกูข้องสมาชิกใหต้รงตามความมุ่งหมาย

ท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 

ข้อ  12.  ประเภทแห่งเงินกู้    สหกรณ์อาจใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกไดต้ามประเภทดงัต่อไปน้ี 

(1) เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน   ในกรณีท่ีสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอนัจาํเป็นรีบด่วน  

และ  มีความประสงคข์อกูเ้งิน คณะกรรมการดาํเนินการอาจใหเ้งินกูเ้พื่อเหตุนั้นไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ 

(2) เงินกูส้ามญั   ในกรณีท่ีสมาชิกมีความประสงคข์อกูเ้งินสาํหรับใชจ่้าย   เพื่อการอนั  

จาํเป็น  หรือมีประโยชน์ต่าง ๆ   คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณาใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกนั้นได ้    

ตามระเบียบของสหกรณ์ 

(3) เงินกูพ้ิเศษ   เม่ือสหกรณ์มีฐานะการเงินกา้วหนา้พอท่ีจะช่วยเหลือใหเ้งินกู ้  เพื่อ  

ส่งเสริมฐานะความมัน่คงหรือเพื่อการเคหะ   หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได ้  คณะกรรมการ

ดาํเนินการอา จใหเ้งินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกนั้นไดต้ามท่ีเห็นสมควร   โดยผูกู้ต้อ้งระบุความมุ่งหมายแต่ละอยา่ง

ของเงินกูป้ระเภทน้ี   ตลอดจนเง่ือนไขและวธีิการ   และตอ้งมีหลกัประกนัตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบของ

สหกรณ์ 

ข้อ  13.  ดอกเบีย้เงินกู้      ใหส้หกรณ์เรียกดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภทท่ีใหแ้ก่สมาชิกในอตัราตามท่ี

กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

 ข้อ  14.  การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู้        ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตรวจตรา 
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ควบคุมใหเ้งินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ และเม่ือคณะกรรมการ

ดาํเนินการเห็นวา่หลกัประกนัสาํหรับเงินกูร้ายใดบกพร่อง    ผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลา

ท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

 ในกรณีอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี   ใหถื้อวา่เงินกูไ้ม่วา่ประเภทใด ๆ  เป็นอนัถึงกาํหนดส่งคืน        

โดยส้ินเชิง  พร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัที  โดยมิพกัตอ้งคาํนึงถึงกาํหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้ และใหค้ณะกรรมการ

ดาํเนินการจดัการเรียกคืนโดยมิชกัชา้ 

(1) เม่ือสมาชิกผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ  

(2) เม่ือปรากฏต่อคณะกรรมการดาํเนินการวา่ผูกู้น้าํเงินกูไ้ปใชผ้ดิความมุ่งหมายท่ีให ้

เงินกูน้ั้น 

(3) เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่หลกัประกนัสาํหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง    

และผูกู้ ้มิไดจ้ดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

(4) เม่ือสมาชิกผูกู้ ้ คา้งส่งเงินงวดชาํระหน้ีไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ียติดต่อกนัเป็นเวลา  

ถึงสองเดือน   หรือผดินดัการส่งเงินงวดชาํระหน้ีดงัวา่นั้นถึงสามคราวสาํหรับเงินกูร้ายหน่ึง ๆ 

ในกรณีท่ีผูค้ ํ้าประกนัจะตอ้งรับผดิชาํระหน้ีแทนผูกู้ต้ามท่ีกล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถชาํระ

หน้ีนั้นโดยส้ินเชิงได ้เม่ือผูค้ ํ้าประกนัร้องขอ คณะกรรมการดาํเนินการอาจผอ่นผนัใหผู้ค้ ํ้าประกนัชาํระเป็น

งวดรายเดือนจนครบจาํนวนเงินกู ้ตามท่ีผูกู้ไ้ดท้าํหนงัสือใหไ้วต่้อสหกรณ์ก็ได ้ แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินจาํนวน

งวดสาํหรับเงินกูป้ระเภทนั้น ๆ 

 ข้อ  15.  ความผูกพนัของผู้กู้และผู้คํา้ประกนั     ผูกู้ ้ หรือผูค้ ํ้าประกนัตอ้งรับผกูพนัวา่  ถา้ตน

ประสงค ์ จะขอโอนหรือยา้ย  หรือลาออกราชการ  หรืองานประจาํตามขอ้ 31 (3)  จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให ้ 

สหกรณ์ทราบ   และจดัการชาํระหน้ีสินซ่ึงตนมีอยูต่่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อน  (เวน้แต่กรณีท่ียงัคงเป็น

สมาชิกอยูต่ามขอ้  43) 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 

 ข้อ  16.  การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์      เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้

ตามท่ีกาํหนดไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์   และตามท่ีคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติกาํหนด  

ภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์   โดยใหค้าํนึงถึงความมัน่คงและประโยชน์สูงสุดท่ีสหกรณ์หรือสมาชิกจะ

ไดรั้บ 
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**  ข้อ 19  การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ์ฯ  แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ.2559  

การกู้ยมืเงินหรือการคํา้ประกนั 

 ข้อ  17.  วงเงินกู้ยมืหรือการคํา้ประกนั     ท่ีประชุมใหญ่อาจกาํหนดวงเงินกูย้มืหรือการคํ้าประกนั

สาํหรับปีหน่ึง ๆ  ไวต้ามท่ีจาํเป็นและสมควรแก่การดาํเนินงาน วงเงินซ่ึงกาํหนดดงัวา่น้ีตอ้งไดรั้บความ

เห็นชอบ จากนายทะเบียนสหกรณ์ 

 ถา้ท่ีประชุมใหญ่ยงัมิไดก้าํหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงัมิไดใ้หค้วามเห็นชอบวงเงินกูย้มืหรือ  

การคํ้าประกนัสาํหรับปีใด   ก็ใหใ้ชว้งเงินกูย้มืหรือการคํ้าประกนัสาํหรับปีก่อนไปพลาง 

 ข้อ  18.  การกู้ยมืเงินหรือการคํา้ประกนั      สหกรณ์อาจกูย้มืเงิน   หรือออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน  หรือ    

ตราสารการเงิน    หรือโดยวธีิอ่ืนใด    สาํหรับใชเ้ป็นทุนดาํเนินงานตามวตัถุประสงคไ์ดต้ามท่ีคณะกรรมการ 

ดาํเนินการเห็นสมควร  ทั้งน้ี  จะตอ้งอยูภ่ายในวงเงินกูย้มืหรือการคํ้าประกนัประจาํปีตามขอ้  17 

 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 

            ** ข้อ  19  การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ์  การลงลายมือช่ือเพ่ือให้มีผลผกูพันสหกรณ์ในกิจการอัน

เก่ียวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกาํหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี ้ ให้ปฏิบัติดังนี ้

(1) ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือ 

กรรมการ หรือผู้จัดการท่ีคณะกรรมการดาํเนินการมีมติมอบหมาย อย่างน้อยสองคนให้ลงช่ือร่วมกัน

สาํหรับการทาํนิติกรรมสัญญา การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทุกประเภท การเบิกถอนเงิน ตรา

สารหนี ้ตราสารการเงินทุกชนิด รวมท้ังหนังสือมอบอาํนาจ  

(2) ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการลงช่ือในเอกสารประกาศ  

คาํส่ัง ระเบียบของสหกรณ์ และเอกสารอ่ืนท่ีเป็นการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกหรือกับ

สมาชิกของสหกรณ์ แต่การลงช่ือของรองประธานกรรมการหรือเลขานุการจะกระทาํได้กแ็ต่เฉพาะ

เพ่ือการปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานกรรมการเท่าน้ัน 

(3) ผู้จัดการสหกรณ์หรือเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ สาํหรับเอกสาร 

การรับฝากเงิน ถอนเงินของสมาชิก และเอกสารอ่ืนท่ีใช้ภายในสาํนักงานสหกรณ์ แต่ถ้าผู้จัดการเห็น

ว่าการลงนามในเอกสารไปยงับุคคลภายนอกจะไม่มีผลผกูพันสหกรณ์ กใ็ห้มีอาํนาจลงนามใน

เอกสารน้ันได้   

การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ์ตามความในข้อ ( 1) (2) และ(3) ต้องประทบัตราของสหกรณ์ 

เป็นสําคัญด้วย ยกเว้นการส่ังจ่ายเช็คของสหกรณ์หรือใบรับเงินทีส่หกรณ์ออกให้ 

 ข้อ  20.  การเงินของสหกรณ์       การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์   ใหอ้ยูใ่นความ

รับผดิชอบของผูจ้ดัการ  ทั้งน้ี  เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 
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 ข้อ  21.  การบัญชีของสหกรณ์      ใหส้หกรณ์จดัใหมี้การทาํบญัชีตามแบบและรายการท่ีนาย

ทะเบียนสหกรณ์กาํหนด    และเก็บรักษาบญัชีและเอกสารประกอบการลงบญัชีไวท่ี้สาํนกังานสหกรณ์

ภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 

 ใหบ้นัทึกรายการในบญัชีเก่ียวกบักระแสเงินสดของสหกรณ์ในวนัท่ีเกิดเหตุนั้น     สาํหรับเหตุอ่ืน  

ท่ีไม่เก่ียวกบักระแสเงินสด  ใหบ้นัทึกรายการในสมุดบญัชีภายในสามวนันบัแต่วนัท่ีมีเหตุอนัจะตอ้งบนัทึก

รายการนั้น    และการลงบญัชีตอ้งมีเอกสารประกอบการลงบญัชีท่ีสมบูรณ์โดยครบถว้น 

ใหส้หกรณ์จดัทาํงบดุลอยา่งนอ้ยคร้ังหน่ึงทุกรอบสิบสองเดือน  อนัจดัวา่เป็นรอบปีทางบญัชีของ

สหกรณ์    ซ่ึงตอ้งมีรายการแสดงสินทรัพย ์หน้ีสิน และทุนของสหกรณ์กบัทั้งบญัชีกาํไรขาดทุน  ตามแบบท่ี

นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 

วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ใหส้ิ้นสุด  ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม ของทุกปี 

ข้อ  22.  การเสนองบดุลต่อทีป่ระชุมใหญ่       ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเสนองบดุล   ซ่ึงผูส้อบ

บญัชีไดต้รวจสอบและรับรองแลว้เพื่ออนุมติัในท่ีประชุมใหญ่   ภายในหน่ึงร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทาง

บญัชี 

 ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเสนอรายงานประจาํปี  แสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ต่อท่ีประชุม

ใหญ่ดว้ยในคราวท่ีเสนองบดุล  และใหส่้งสาํเนารายงานประจาํปีกบังบดุลไปยงันายทะเบียนสหกรณ์ภายใน

สามสิบวนันบัแต่วนัท่ีมีการประชุมใหญ่ 

 อน่ึง ใหเ้ก็บรักษารายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ งบดุล  พร้อมทั้งขอ้บงัคบั 

ระเบียบ  และกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ไว ้ ณ  สาํนกังานของสหกรณ์เพื่อใหส้มาชิกขอตรวจดูไดโ้ดยไม่ตอ้ง

เสียค่าธรรมเนียม 

 ข้อ  23.  ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์     ใหส้หกรณ์มีทะเบียนสมาชิก  ทะเบียนหุน้  สมุด

รายงาน  การประชุม  ตลอดจนทะเบียนอ่ืน ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรใหมี้ข้ึน 

ใหส้หกรณ์ส่งสาํเนาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนหุน้แก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเกา้สิบวนันบั

แต่วนัท่ีจดทะเบียน 

ใหส้หกรณ์รายงานการเปล่ียนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรือทะเบียนหุน้ต่อนายทะเบียน

สหกรณ์ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดงักล่าวในวรรคก่อนได ้ ณ  สาํนกังานของสหกรณ์ในระหวา่งเวลา

ทาํงาน  แต่จะดูบญัชีหรือทะเบียนเก่ียวกบัเงินค่าหุน้  เงินฝาก  หรือเงินกูข้องสมาชิกรายอ่ืนไม่ได ้ นอกจาก

จะไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือของสมาชิกนั้น  และไดรั้บอนุญาตจากผูจ้ดัการก่อน 
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**  ข้อ 27  การจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี  แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ.2559  

ใหส้หกรณ์จดัใหมี้พระราชบญัญติัสหกรณ์  และกฎกระทรวงออกตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ ซ่ึง

คงใชอ้ยูก่บัขอ้บงัคบั และระเบียบของสหกรณ์ท่ีไว ้ณ สาํนกังานสหกรณ์ สมาชิก และผูส้นใจอาจขอตรวจดู

ได ้โดยไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม 

 

การตรวจสอบบัญชีและการกาํกบัดูแลสหกรณ์ 

 ข้อ  24.  การตรวจสอบบัญชี      บญัชีของสหกรณ์นั้นตอ้งไดรั้บการตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีละหน่ึง

คร้ัง   ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด  โดยผูส้อบ

บญัชีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 

 ข้อ  25.  การกาํกบัดูแลสหกรณ์      นายทะเบียนสหกรณ์   รองนายทะเบียนสหกรณ์   ผูต้รวจการ 

สหกรณ์  ผูส้อบบญัชี  หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย  มีอาํนาจออกคาํสั่งเป็น

หนงัสือ  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์  คณะกรรมการอ่ืน   ผูต้รวจสอบกิจการ  ผูจ้ดัการ  เจา้หนา้ท่ี  

หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาช้ีแจงขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการของสหกรณ์    หรือใหส่้งเอกสาร

เก่ียวกบัการดาํเนินงาน  หรือรายงานการประชุมได ้  และมีอาํนาจเขา้ไปตรวจสอบในสาํนกังานของสหกรณ์

ระหวา่งเวลาทาํงานของสหกรณ์ได ้

ทั้งน้ี ใหผู้ซ่ึ้งเก่ียวขอ้งตามความในวรรคแรกอาํนวยความสะดวกใหค้วามช่วยเหลือและใหค้าํช้ีแจง

แก่ผูป้ฏิบติัการตามสมควร 

 ข้อ  26.  การส่งรายการหรือรายงาน   ใหส้หกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์

ต่อหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล   ตามแบบและระยะเวลาท่ีหน่วยงานนั้นกาํหนด 

 

กาํไรสุทธิประจําปี 

           ** ข้อที ่ 27  การจัดสรรกาํไรสุทธิประจําปี   เม่ือส้ินปีทางบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรอง

โดยท่ัวไปแล้ว  ปรากฏว่าสหกรณ์มีกาํไรสุทธิ  ให้จัดสรรเป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ

และเป็นค่าบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละห้าของกาํไรสุทธิ  แต่ต้องไม่เกินอัตราท่ี

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาํหนด 

     กาํไรสุทธิประจาํปีท่ีเหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนน้ันท่ีประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้

ดังต่อไปนี ้

(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีชาํระแล้วให้แก่สมาชิก  แต่ต้องไม่เกินอัตราท่ีกาํหนดใน 
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กฎกระทรวง  โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา  อน่ึง  ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปัน

ผลตาม ( 4) ออกจ่ายเป็นปันผลสาํหรับปีใดด้วยจาํนวนเงินปันผลท้ังส้ินท่ีจ่ายสาํหรับปีน้ันกต้็อง     

ไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว 

         ในการคาํนวณเงินปันผลตามหุ้นให้คาํนวณนับต้ังแต่วนัท่ีสมาชิกได้ชาํระค่าหุ้นเป็นต้นไปจนถึงวนัส้ิน

ปีบัญชี   

(2) เป็นเงินเฉล่ียคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจท่ีสมาชิกได้ทาํไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี 

เว้นแต่สมาชิก ท่ีผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีไ้ม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบีย้ในปีใด  มิให้ได้รับเงินเฉล่ีย

คืนสาํหรับปีน้ัน เว้นแต่ การผิดนัดมิได้เกิดจากกระทาํของตนเองเม่ือคณะกรรมการดาํเนินการ        

ได้สอบสวนแล้วมีเหตุผลควรเช่ือได้ว่ากใ็ห้รับเงินเฉล่ียคืนได้ 

(3)   เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ 

(4)  เป็นทุนรักษาระดับปันผล  ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามท่ีมีอยู่ 

ในวนัส้ินปีน้ัน ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนีจ้ะถอนได้โดยมติท่ีประชุมใหญ่  เพ่ือจ่ายเป็นเงิน   

ปันผลตามหุ้น ตาม (1) 

(5) เป็นทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ  ตามระเบียบ 

ของสหกรณ์ 

(6) เป็นทุนสวสัดิการ  หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัวไม่เกิน   

ร้อยละสิบของกาํไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์    

    (7)   กาํไรสุทธิส่วนท่ีเหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนสาํรองท้ังส้ิน 

 

 

ทุนสํารอง 

 ข้อ  28.  ทีม่าแห่งทุนสํารอง      นอกจากจดัสรรจากกาํไรสุทธิตามขอ้  27   แลว้   บรรดาเงินอุดหนุน

หรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูย้กใหแ้ก่สหกรณ์  ถา้ผูย้กใหมิ้ไดก้าํหนดวา่ใหใ้ชเ้พื่อการใด  ใหจ้ดัสรรเงินอุดหนุนหรือ 

ทรัพยสิ์นนั้นเป็นทุนสาํรองของสหกรณ์ 

 อน่ึง จาํนวนเงินซ่ึงสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถา้ไม่มีการเรียกร้องจนพน้กาํหนดอายคุวาม    

ก็ใหส้มทบจาํนวนเงินนั้นเป็นทุนสาํรอง 

 กาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ์ซ่ึงคณะกรรมการดาํเนินการเสนอแนะใหท่ี้ประชุมใหญ่จดัสรรตาม

ขอ้  27 หากท่ีประชุมใหญ่พิจารณาแลว้เห็นวา่รายการใดไม่สมควรจดัสรรหรือตดัจาํนวนใหน้อ้ยลงก็ดี   

ยอดเงินจาํนวนดงักล่าวใหส้มทบเป็นทุนสาํรองทั้งส้ิน 
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**   ข้อ 31  คณุสมบตัิของสมาชิก  แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ.2559 

***  ข้อ 32 การเข้าเป็นสมาชิก แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบบัท่ี 6 ) พ.ศ.2562 

 ข้อ  29.  สภาพแห่งทุนสํารอง    ทุนสาํรองยอ่มเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกนั

ไม่ได ้หรือจะเรียกร้องแมส่้วนใดส่วนหน่ึงก็ไม่ได ้

 ทุนสาํรองน้ีจะถอนจากบญัชีไดเ้พื่อชดเชยการขาดทุนอนัหากบงัเกิดข้ึน หรือเพื่อจดัสรรเขา้บญัชี  

ทุนสาํรองใหแ้ก่สหกรณ์ใหม่ท่ีไดจ้ดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม   

 

หมวด 5 

สมาชิก 

 ข้อ  30.  สมาชิก     สมาชิกสหกรณ์น้ีคือ 

(1) ผูท่ี้มีช่ือและลงลายมือช่ือในบญัชีรายช่ือผูซ่ึ้งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ และได ้

ชาํระค่าหุน้ตามจาํนวนท่ีจะถือครบถว้นแลว้ 

(2) ผูไ้ดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบัท่ีไดล้งลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก และ 

ไดช้าํระค่าหุน้ตามจาํนวนท่ีจะถือครบถว้นแลว้ 

         ** ข้อที ่ 31  คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี ้

         (1)  เป็นผู้เห็นชอบในวตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ 

        (2)  เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 

      (3)   เป็นข้าราชการ  หรือพนักงานของรัฐ  หรือเจ้าพนักงานของรัฐ  หรือข้าราชการบาํนาญ   

หรือลูกจ้างประจาํ  หรือลูกจ้างช่ัวคราว ประเภทพนักงานกระทรวง   และลูกจ้างช่ัวคราวประเภท  

เงินบาํรุง  สังกัดสาํนักงานสาธารณสุขจังหวดัชุมพร หรือ  ศตม.ชุมพร  หรือข้าราชการในสังกัด

สาธารณสุขจังหวดัชุมพร หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างประจาํของสหกรณ์นี ้  

          (4)  เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 

       (5)  มิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการให้กู้ ยืมเงิน 

          *** ข้อ 32.  การเข้าเป็นสมาชิก   เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเป็นท่ีพอใจวา่

ผูส้มคัรมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 31 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเขา้เป็นสมาชิกได ้ก็ใหแ้จง้

ผูส้มคัรนั้นลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิกกบัชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้  และชาํระค่าหุน้ตาม

จาํนวนท่ีจะถือใหค้รบถว้น  แลว้เสนอเร่ือง  การรับสมาชิกเขา้ใหม่ใหท่ี้ประชุมใหญ่คราวถดัไปทราบ 

 ถา้คณะกรรมการดาํเนินการไม่ยอมรับผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกดว้ยเหตุใด ๆ  เม่ือผูส้มคัรร้องขอ ก็ให ้ 

คณะกรรมการดาํเนินการนาํเร่ืองเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อวนิิจฉยัช้ีขาด  

 สมาชิกท่ีลาออกจากสหกรณ์ฯแลว้ หากจะสมคัรเป็นสมาชิกใหม่ ตอ้งลาออกมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 180 

วนั จึงมีสิทธิ 
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 ข้อ  33.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า       ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใหแ้ก่สหกรณ์  

คนละ   100  บาท   ค่าธรรมเนียมแรกเขา้น้ีใหถื้อเป็นรายไดข้องสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได ้

 ข้อ  34.  สิทธิหน้าทีใ่นฐานะสมาชิก       ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกตอ้งลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิก    

กบัชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าหุน้ตามจาํนวนท่ีจะถือครบถว้น  เม่ือไดป้ฏิบติัดงัน้ีแลว้จึงจะถือวา่       

ไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิก 

  สิทธิของสมาชิก มีดังนี ้

(1)   เขา้ร่วมประชุมใหญ่  เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 

(2)   เขา้ช่ือเรียกประชุมใหญ่วสิามญั 

(3)   เสนอหรือไดรั้บเลือกเป็นกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ หรือผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ 

(4)   ไดรั้บบริการทางธุรกิจและทางวชิาการจากสหกรณ์ 

(5)   สิทธิอ่ืน ๆ  ท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ 

หน้าทีข่องสมาชิก  มีดังนี ้

(1)   ปฏิบติัตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  มติ  และคาํสั่งของสหกรณ์ 

(2)   เขา้ร่วมประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณ์นดัหมาย 

(3)   ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื่อใหส้หกรณ์เป็นองคก์รท่ีเขม็แขง็ 

(4)   สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 

(5)   ร่วมมือกบัคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์  พฒันาสหกรณ์ใหเ้จริญรุ่งเรืองและมัน่คง 

 ข้อ  35.  สมาชิกย้ายสังกดั     สมาชิกท่ียา้ย   หรือโอนไปรับราชการในสังกดัอ่ืน และประสงค ์

จะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยซ่ึ์งตั้งข้ึนในสังกดันั้น หากสหกรณ์นั้นมีขอ้บงัคบัใหรั้บ       

เขา้เป็นสมาชิกไดแ้ละคณะกรรมการดาํเนินการไดมี้มติใหรั้บเขา้เป็นสมาชิกแลว้ ถา้สมาชิกนั้นมีความ

ประสงคจ์ะใหโ้อนเงินค่าหุน้ และ  เงินกูท่ี้ตนมีอยูใ่นสหกรณ์น้ีไปยงัสหกรณ์ท่ีตนไดไ้ปเขา้เป็นสมาชิกใหม่ 

สหกรณ์ก็จะจดัการโอนเงินค่าหุน้ เงินกู ้   และเงินฝาก  (ถา้มี)  ท่ีสมาชิกนั้นมีอยูต่่อสหกรณ์ใหต้ามวธีิการ     

ท่ีไดก้าํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

 ข้อ  36.  การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อืน่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นซ่ึงยา้ย  หรือโอนมารับราชการ 

ในสังกดัตามขอ้ 31 (3)  หากประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิก  ก็ใหย้ืน่ใบสมคัรถึงสหกรณ์  เม่ือไดป้ฏิบติั

ตามขอ้กาํหนดใน ขอ้  32  ครบถว้นแลว้  ก็จะไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกตามขอ้  34  ทั้งน้ี  เม่ือสหกรณ์ท่ีตน

เป็นสมาชิกอยูเ่ดิมไดโ้อนเงินค่าหุน้ใหส้หกรณ์น้ีเสร็จส้ินแลว้ 
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 การรับโอนเงินค่าหุน้และการปฏิบติัเก่ียวกบัหน้ีสินท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์เดิมนั้น ใหเ้ป็นไปตาม             

ท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

 ข้อ  37.  การเปลีย่นแปลงช่ือ  สัญชาติ  และทีอ่ยู่   สมาชิกคนใดมีการเปล่ียนแปลงช่ือ  สัญชาติและ  

ท่ีอยู ่ ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

 ข้อ  38.  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์     สมาชิกจะทาํเป็นหนงัสือตั้งบุคคลหน่ึงหรือหลายคน  เพื่อให้

เป็นผูรั้บโอนประโยชน์ซ่ึงตนมีอยูใ่นสหกรณ์ในเม่ือตนตายนั้น มอบใหส้หกรณ์ถือไว ้ หนงัสือตั้งผูรั้บโอน

ประโยชน์ดงัวา่น้ีตอ้งทาํตามลกัษณะพินยักรรม 

 ถา้สมาชิกประสงคจ์ะเพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงการตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีไดท้าํไวแ้ลว้  ก็ตอ้งทาํ

เป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถือไว ้ 

 เม่ือสมาชิกตาย  ใหส้หกรณ์แจง้ใหผู้รั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ  และสหกรณ์จะ

จ่ายเงินค่าหุน้  เงินรับฝาก  เงินปันผล  เงินเฉล่ียคืน  และเงินผลประโยชน์หรือเงินอ่ืนใดบรรดาท่ีสมาชิกผูต้าย

มีอยูใ่นสหกรณ์ใหแ้ก่ผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีไดต้ั้งไว ้ หรือถา้มิไดต้ั้งไว ้ ก็คืนใหแ้ก่บุคคลท่ีไดน้าํหลกัฐานมา

แสดงใหเ้ป็นท่ีพอใจคณะกรรมการดาํเนินการ วา่เป็นทายาทผูมี้สิทธิไดรั้บเงินจาํนวนดงักล่าวนั้น  ทั้งน้ีตาม

ขอ้กาํหนดในขอ้  44  วรรคแรกและขอ้  45 

 ใหผู้รั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยืน่คาํขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน

กาํหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีสมาชิกตายหรือไดรั้บแจง้จากสหกรณ์  โดยใหแ้นบสาํเนามรณบตัรท่ีทางราชการ

ออกใหแ้สดงวา่สมาชิกนั้น ๆ  ไดถึ้งแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาดว้ย  เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการ

ไดพ้ิจารณาและอนุมติัแลว้  สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงักล่าวภายในส่ีสิบหา้วนั  ในกรณีผูมี้สิทธิรับ

เงินผลประโยชน์ไม่ยืน่คาํขอรับเงินผลประโยชน์  หรือผูท่ี้มีช่ือเป็นผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีสมาชิกไดจ้ดัทาํให้

สหกรณ์ถือไวไ้ม่มีตวัอยูก่็ดี  เม่ือพน้กาํหนดอายคุวามฟ้องคดีใหส้หกรณ์โอนจาํนวนเงินดงักล่าวไปสมทบ

เป็นทุนสาํรองของสหกรณ์ทั้งส้ิน 
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การขาดจากสมาชิกภาพ 

 ข้อ  39.  การขาดจากสมาชิกภาพ     สมาชิกยอ่มขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ  ดงัต่อไปน้ี 

(1) ตาย  

(2) ลาออก  

(3) เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ  

(4) ตอ้งคาํพิพากษาใหล้ม้ละลาย  

(5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจาํตามขอ้ 31 (3) โดยมีความผดิ  

(6) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์  

ข้อ  40.  การลาออกจากสหกรณ์       สมาชิกผูไ้ม่มีหน้ีสินอยูต่่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รือผูค้ ํ้าประกนั

อาจลาออกจากสหกรณ์ได ้ โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ  และเม่ือ

คณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นวา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้   จึงใหถื้อ

วา่ออกจากสหกรณ์ได ้

 คณะกรรมการดาํเนินการอาจมอบหมายใหค้ณะกรรมการอาํนวยการ หรือประธานกรรมการ หรือ

รองประธานกรรมการ หรือกรรมการดาํเนินการสอบสวนพิจารณา  หากเห็นวา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบั   

ก็ใหถื้อวา่ออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได ้  แลว้ใหเ้สนอคณะกรรมการดาํเนินการในการประชุม

คราวถดัไปทราบดว้ย 

 ข้อ  41.  การให้ออกจากสหกรณ์      สมาชิกอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์เพราะเหตุอยา่งหน่ึงอยา่งใด 

ดงัต่อไปน้ี 

(1) ไม่ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก หรือไม่ชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ หรือไม่ถือ 

หุน้คร้ังแรกตามขอ้  36 

(2)  ขาดชาํระค่าหุน้รายเดือนถึงสามงวดติดต่อกนัหรือขาดชาํระรวมถึงหกงวด   ทั้งน้ี  

โดยมิไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการดาํเนินการ 

(3)  นาํเงินกูไ้ปใชผ้ดิความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น  

(4)  ไม่จดัการแกไ้ขหลกัประกนัสาํหรับเงินกูท่ี้เกิดบกพร่องใหคื้นดีภายในระยะเวลา    

ท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

(5) คา้งส่งเงินงวดชาํระหน้ี  ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ียติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองเดือน   

หรือ   ผดินดัการส่งเงินงวดชาํระหน้ีดงัวา่นั้นถึงสามคราวสาํหรับเงินกูร้ายหน่ึง ๆ 

(6) ไม่ใหข้อ้ความจริงเก่ียวกบัหน้ีสินของตนแก่สหกรณ์เม่ือสมคัรเขา้เป็นสมาชิก หรือ 
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เม่ือจะก่อความผกูพนัในหน้ีสินต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รือผูค้ ํ้าประกนั หรือเม่ือมีความผกูพนั 

ในหน้ีสินต่อสหกรณ์อยูแ่ลว้ 

(7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคาํสั่งของสหกรณ์ 

หรือของท่ีประชุมกลุ่มท่ีตนสังกดั  หรือประพฤติการใด ๆ   อนัเป็นเหตุใหเ้ห็นวา่ไม่ซ่ือสัตยสุ์จริต 

แสดงตนเป็นปฏิปักษห์รือทาํใหเ้ส่ือมเสียต่อสหกรณ์    ไม่วา่โดยประการใด ๆ  

เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาปรากฏวา่  สมาชิกมีเหตุใด ๆ  ดงักล่าวขา้งตน้น้ี  

และไดล้งมติใหส้มาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามแห่งจาํนวนกรรมการดาํเนินการท่ีมีอยู่

ทั้งหมดในขณะนั้นแลว้   ก็เป็นอนัถือวา่สมาชิกนั้นถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

 สมาชิกท่ีถูกใหอ้อกจากสหกรณ์มีสิทธิยืน่อุทธรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่  โดยใหย้ืน่อุทธรณ์ต่อ

คณะกรรมการดาํเนินการภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีทราบมติการใหอ้อก   คาํวนิิจฉยัของท่ีประชุมใหญ่ให้

เป็นท่ีสุด 

 ข้อ  42.  การถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก        ในกรณีท่ีสมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่วา่ 

เพราะเหตุใด ๆ   ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

 อน่ึงใหส้หกรณ์แจง้เร่ืองสมาชิกออกใหป้ระธานกลุ่ม (ถา้มี) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกนัเสนอท่ีประชุมกลุ่ม

ทราบโดยเร็ว 

ข้อ  43.  สมาชิกทีโ่อน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไม่มีความผดิ     สมาชิกท่ี

โอน หรือยา้ย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจาํตามขอ้ 31 (3)  โดยไม่มีความผดิ  เวน้แต่ออกเพราะตาย  

หรือ   เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ  หรือตอ้งคาํพิพากษาใหล้ม้ละลาย  ถา้มิได้

ลาออกจากสหกรณ์ดว้ย  ก็ใหถื้อวา่คงเป็นสมาชิกอยู ่ และจะงดชาํระค่าหุน้ไดก้็ต่อเม่ือมีหน้ีสินไม่เกินค่าหุน้  

โดยไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการดาํเนินการ  สมาชิกเช่นวา่นั้นอาจไดรั้บเงินกูจ้ากสหกรณ์ไดต้ามระเบียบ

ของสหกรณ์ 

 ข้อ  44.  การจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกทีข่าดจากสมาชิกภาพ          ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจาก    

สมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 39 (1), (2), (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนคา้งจ่าย  

บรรดาท่ีสมาชิกมีอยูใ่นสหกรณ์ใหก่้อนค่าหุน้ของสมาชิกซ่ึงออกเพราะเหตุอ่ืน พร้อมดว้ยเงินปันผลและเงิน      

เฉล่ียคืนคา้งจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนใหแ้ก่ผูมี้สิทธิไดรั้บ  โดยเฉพาะค่าหุน้นั้น ผูมี้สิทธิ

ไดรั้บจะเรียกใหส้หกรณ์จ่ายคืนทนัทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนสาํหรับปีท่ีออกนั้น  หรือจะเรียกให้

จ่ายคืนหลงัจากวนัส้ินปีทางบญัชีท่ีออก โดยไดรั้บเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนสาํหรับปีท่ีออกนั้นดว้ย ในเม่ือ
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**  ข้อ 45  ความรับผิดในหนีข้องสมาชิกตอ่สหกรณ์  แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ.2559  

ท่ีประชุมใหญ่  มีมติใหจ้ดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีนั้นแลว้ก็ไดสุ้ดแต่จะเลือก  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้น  

สหกรณ์จะจ่ายคืนให ้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

 ถา้ในปีใด จาํนวนค่าหุน้ท่ีถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุน

เรือนหุน้ของสหกรณ์ตามท่ีมีอยูใ่นวนัตน้ปีนั้น คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจใหร้อการจ่ายคืนค่าหุน้ของ

สมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไวจ้นถึงปีทางบญัชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิก

ภาพเน่ืองจากตนไดโ้อนหรือยา้ย หรือออกจากราชการ หรืองานประจาํตามขอ้ 31 (3) โดยไม่มีความผดินั้น 

คณะกรรมการดาํเนินการอาจผอ่นผนัเป็นพิเศษ 

 ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้  39 (4)    สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้    เงินรับฝาก   

เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ียคา้งจ่าย   บรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนใหต้ามกฎหมาย

ลม้ละลาย 

 ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 39 (5) ,(6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินปัน

ผล  และเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ียคา้งจ่าย บรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนใหภ้ายในเวลาอนัสมควร 

โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนตั้งแต่ประจาํปีท่ีออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอใหจ้่ายค่าหุน้

ภายหลงัวนัส้ินปี  โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนในปีนั้นภายหลงัท่ี ท่ีประชุมใหญ่ไดพ้ิจารณาจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีก็ได ้ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้น สหกรณ์จะจ่ายใหต้ามระเบียบของสหกรณ์ 

 **  ข้อ 45.  ความรับผิดในหน้ีของสมาชิกต่อสหกรณ์  

      สมาชิกต้องชาํระหนีใ้ห้สหกรณ์โดยพลัน เม่ือหนีถึ้งกาํหนดชาํระ หากมีความเสียหายท่ีเกิดแก่

สหกรณ์อันเน่ืองมาจากการผิดนัดชาํระหนีข้องสมาชิกผู้ใด สมาชิกผู้ น้ันต้องรับผิดในความเสียหายน้ันก่อน 

หนีเ้ช่นว่านีใ้ห้รวมถึงหนีท่ี้สมาชิกต้องรับผิดชอบในฐานะผู้คํา้ประกันหรือหนีอั้นเกิดจากการกระทาํละเมิด

แก่สหกรณ์ 

         หนีท่ี้ผิดนัดและสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้สมาชิกชาํระหนีภ้ายในกาํหนดเวลาใดแล้วถ้าไม่ชาํระ

ภายในเวลาท่ีกาํหนดโดยมิได้รับการผ่อนผนัจากสหกรณ์ สหกรณ์ย่อมใช้สิทธิหักกลบลบหนี ้กับเงินปันผล 

เงินเฉล่ียคืนหรือเงินอ่ืน ๆ ท่ีสมาชิกพึงได้รับจากสหกรณ์ได้  

 ข้อ  46.  กลุ่มสมาชิก     สหกรณ์อาจจดัตั้งกลุ่มสมาชิกข้ึน  การจดักลุ่ม  การประชุมกลุ่ม  กิจกรรม

ของท่ีประชุมกลุ่ม  การเลือกตั้งจาํนวนกรรมการบริหารกลุ่ม  การดาํรงตาํแหน่ง  การพน้จากตาํแหน่ง  และ

การประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ่มใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
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**  ข้อ 49 คณุสมบตัิของสมาชิกสมทบ แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ.2559  

ความรับผดิเพือ่หนีสิ้นของสหกรณ์ 

 ข้อ  47.  ความรับผดิของสมาชิก       สมาชิกมีความรับผดิเพื่อหน้ีสินของสหกรณ์จาํกดัเพียงไม่เกิน   

จาํนวนเงินค่าหุน้ท่ียงัส่งใชไ้ม่ครบมูลค่าหุน้ท่ีตนถือ 

 

หมวด 6 

สมาชิกสมทบ 

ข้อ  48.  สมาชิกสมทบ    สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบไดต้ามท่ีเห็นสมควร  โดยตอ้งสมคัรเขา้เป็น

สมาชิกสมทบดว้ยความสมคัรใจ  และมีความประสงคจ์ะใชบ้ริการต่าง ๆ  ของสหกรณ์เป็นการประจาํ 

        ** ข้อ  49. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี ้   

         (1)   เป็นผู้เห็นชอบในวตัถปุระสงค์ของสหกรณ์  

         (2)  เจ้าหน้าท่ีสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีสมคัรใจ และข้าราชการ  สังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในจังหวดัชุมพร ท่ีทาํงานด้านสาธารณสุข   

         (3)   เป็นบิดา มารดา สามี ภรรยาหรือบุตรของสมาชิกท่ีบรรลุนิติภาวะ   

        (4)   เป็นผู้ ท่ีมีความประพฤติและนิสัยดีงาม  

        (5)   เป็นผู้ ท่ีมีความประสงค์จะทาํธุรกิจหรือใช้บริการสหกรณ์  

ข้อ  50.  การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ     ผูป้ระสงคส์มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้งยืน่ใบสมคัรถึง

สหกรณ์ตามแบบท่ีกาํหนดไว ้ โดยตอ้งมีสมาชิกสหกรณ์น้ีไม่นอ้ยกวา่ 3 คนรับรอง  เม่ือคณะกรรมการ

ดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นวา่    ผูส้มคัรมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามท่ีกาํหนดในขอ้  49    ทั้งเห็นเป็น

การสมควรแลว้ก็ใหรั้บเขา้เป็นสมาชิกสมทบได ้และตอ้งจดัใหผู้ส้มคัรไดล้งลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก

สมทบกบัชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และค่าหุน้ตามท่ีจะถือครบถว้น 

เม่ือสมาชิกสมทบไดป้ฏิบติัตามวรรคก่อนแลว้ยอ่มไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

 ข้อ  51.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า       ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้      

ในวนัท่ียืน่ใบสมคัรเป็นสมาชิกจาํนวนเงิน  100  บาท   ค่าธรรมเนียมแรกเขา้น้ีใหถื้อวา่เป็นรายไดข้อง

สหกรณ์   จะเรียกคืนไม่ไดไ้ม่วา่ดว้ยกรณีใด ๆ 

ข้อ  52.  การให้บริการ      สหกรณ์อาจใหบ้ริการหรือสวสัดิการแก่สมาชิกสมทบไดต้ามท่ี

เห็นสมควร   แต่ตอ้งไม่ขดักบัขอ้หา้มมิใหส้มาชิกสมทบใชสิ้ทธิในสหกรณ์  ทั้งน้ี  ประเภทของสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์ ขอ้กาํหนด  วธีิการใหบ้ริการและอ่ืน ๆ  ตลอดจนสวสัดิการ  และผลตอบแทนจากการใชบ้ริการ  

ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 
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**  ข้อ 53 สทิธิและหน้าท่ีในฐานะสมาชิกสมทบ แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบบัท่ี 1 ) พ.ศ.2546  

              ** ข้อ  53.  สิทธิและหน้าทีใ่นฐานะสมาชิกสมทบ      สหกรณ์อาจกาํหนดในข้อบังคับให้สมาชิก

สมทบได้รับสิทธิ ไม่มากกว่าหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้

สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังน้ี 

(1) อาจถือหุ้นในสหกรณ์ได้ไม่เกิน 1 ใน 5 ของจาํนวนหุ้นท่ีชาํระแล้วท้ังหมด ท่ี 

สหกรณ์มีอยู่ในขณะน้ัน และมีความรับผิดเพียงไม่เกินจาํนวนเงินค่าหุ้นท่ียงัส่งใช้ไม่ครบมลูค่าหุ้น  

ท่ีตนถือ 

(2) มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์เฉพาะประเภทเงินฝากออมทรัพย์  

(3) มีสิทธิได้รับเงินกู้จากสหกรณ์รวมกันทุกประเภทไม่เกินร้อยละ 90 ของมลูค่าหุ้น  

และ/หรือเงินฝาก ท่ีสมาชิกสมทบน้ันมีอยู่ในขณะน้ัน 

(4) มีสิทธิได้รับสินเช่ือจากสหกรณ์รวมกันทุกประเภทไม่เกินร้อยละ 90 ของมลูค่าหุ้น  

และ/หรือเงินฝากท่ีสมาชิกสมทบน้ันมีอยู่ในขณะน้ัน 

(5) เงินกู้และสินเช่ือท่ีสมาชิกสมทบได้รับตามข้อ (3) และ (4)  เม่ือรวมกันแล้วกต้็อง 

ไม่เกินร้อยละ 90 ของมลูค่าหุ้น และ/หรือเงินฝากท่ีสมาชิกสมทบน้ันมีอยู่ในขณะน้ัน 

(6)    คาํว่า  “สินเช่ือ”   ตามข้อ (4)   ในท่ีนี ้สหกรณ์จะให้ได้เฉพาะท่ีเป็นธุรกิจการเงิน 

เท่าน้ัน ได้แก่  การให้เงินกู้แก่สมาชิกทุกประเภทตามระเบียบของสหกรณ์ 

หน้าทีข่องสมาชิกสมทบ  มีดังน้ี 

(1)   ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  และคาํส่ังของสหกรณ์ 

(2)   เข้าร่วมประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณ์นัดหมาย 

(3)   ให้ความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุนกิจการของสหกรณ์  เพ่ือให้สหกรณ์เป็น 

องค์กรท่ีเขม็แขง็ 

(4)   อุดหนุนสหกรณ์ด้วยความภักดี ซ่ือสัตย์ และเสียสละ เพ่ือผลประโยชน์ของส่วนรวม 

 สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิ ดังต่อไปน้ี 

(1) ออกเสียงลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมใหญ่  

(2) เข้าช่ือเรียกประชุมใหญ่วิสามญั  

(3) เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์  
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**  ข้อ 54 การขาดจากสมาชิกภาพ  แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบบัท่ี 6 ) พ.ศ.2562  

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

** ข้อ  54.  การขาดจากสมาชิกภาพ      สมาชิกสมทบยอ่มขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ  

ดงัต่อไปน้ี 

(1) ตาย  

(2) เป็นคนวกิลจริต หรือเป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ  

(3) ตอ้งคาํพิพากษาใหล้ม้ละลาย  

(4) ลาออกจากสหกรณ์    และไดรั้บอนุญาตแลว้  

(5) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์  

(6) ถูกใหอ้อกจากงานประจาํ  

(7) สมาชิกสามญัของสหกรณ์ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัสมาชิกสมทบ ตอ้งขาดจาก  

สมาชิกภาพ ตามขอ้ 39 (2) (3) (4) (5) (6) ใหส้มาชิกสมทบขาดสมาชิกภาพ 

ข้อ  55.  การลาออกจากสหกรณ์    สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได ้  โดยแสดงความ

จาํนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ และเม่ือคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นวา่

เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้จึงใหถื้อวา่ออกจากสหกรณ์ได ้

คณะกรรมการดาํเนินการอาจมอบหมายใหป้ระธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ

กรรมการดาํเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นวา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบั ก็ใหถื้อวา่ออกจากสหกรณ์ตาม

ความในวรรคก่อนได ้แลว้ใหเ้สนอคณะกรรมการดาํเนินการในการประชุมคราวถดัไปทราบดว้ย 

ข้อ  56.  การให้ออกจากสหกรณ์    สมาชิกสมทบอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ  

ดงัต่อไปน้ี 

(1) ไม่ชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และไม่ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ  

(2) ขาดชาํระค่าหุน้รายเดือนถึงสามงวดติดต่อกนั หรือขาดชาํระรวมถึงหกงวด ทั้งน้ี  

โดยมิไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการดาํเนินการ 

(3) นาํเงินกูไ้ปใชผ้ดิความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น  

(4) ไม่จดัการแกไ้ขหลกัประกนัสาํหรับเงินกูท่ี้เกิดบกพร่องใหคื้นภายในระยะเวลา      

ท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

(5) คา้งส่งเงินงวดชาํระหน้ี ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ียติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองเดือน  

หรือผดินดัการส่งเงินงวดชาํระหน้ีดงัวา่นั้นถึงสามคราวสาํหรับเงินกูร้ายหน่ึง ๆ 

(6) ไม่ใหข้อ้ความจริงเก่ียวกบัหน้ีสินของตนแก่สหกรณ์ เม่ือสมคัรเขา้เป็นสมาชิก  
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หรือเม่ือจะก่อความผกูพนัในหน้ีสิน ต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รือผูค้ ํ้าประกนั หรือเม่ือมีความผกูพนั

ในหน้ีสินต่อสหกรณ์อยูแ่ลว้ 

(7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และคาํสั่งของสหกรณ์ 

หรือของท่ีประชุมกลุ่มท่ีตนสังกดั หรือ ประพฤติใด ๆ  อนัเป็นเหตุใหเ้ห็นวา่ไม่ซ่ือสัตยสุ์จริต แสดง

ตนเป็นปฏิปักษ ์หรือทาํใหเ้ส่ือมเสียต่อสหกรณ์ ไม่วา่โดยประการใด ๆ 

เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาปรากฏวา่ สมาชิกสมทบมีเหตุใด ๆ ดงักล่าว

ขา้งตน้น้ี และไดล้งมติใหส้มาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม  แห่งจาํนวนกรรมการ

ดาํเนินการท่ีมีอยูท่ ั้งหมดในขณะนั้นแลว้ ก็เป็นอนัถือวา่สมาชิกสมทบนั้นถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

สมาชิกสมทบท่ีถูกใหอ้อกจากสหกรณ์มีสิทธิยืน่อุทธรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ โดยใหย้ืน่อุทธรณ์ต่อ

คณะกรรมการดาํเนินการภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีทราบมติการใหอ้อก คาํวนิิจฉยัของท่ีประชุมใหญ่ให้

เป็นท่ีสุด 

 ข้อ  57.  การเปลีย่นแปลงช่ือ  สัญชาติ  และทีอ่ยู่      สมาชิกสมทบคนใดมีการเปล่ียนแปลงในเร่ือง

ช่ือ  สัญชาติและท่ีอยู ่  ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

 ข้อ  58.  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์  สมาชิกสมทบจะทาํเป็นหนงัสือตั้งบุคคลหน่ึงหรือหลายคน        

เพื่อใหเ้ป็นผูรั้บโอนประโยชน์ซ่ึงตนมีอยูใ่นสหกรณ์ในเม่ือตนตายนั้น  มอบใหส้หกรณ์ถือไว ้ หนงัสือตั้ง

ผูรั้บโอนประโยชน์ดงัวา่น้ี ตอ้งทาํตามลกัษณะพินยักรรม 

 ถา้สมาชิกสมทบประสงคจ์ะเพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงการตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีไดท้าํไวแ้ลว้  ก็

ตอ้งทาํเป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถือไว ้ 

 เม่ือสมาชิกสมทบตาย  ใหส้หกรณ์แจง้ใหผู้รั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ  และ

สหกรณ์  จะจ่ายเงินค่าหุน้  เงินรับฝาก  เงินปันผล  เงินเฉล่ียคืน  และเงินผลประโยชน์หรือเงินอ่ืนใดบรรดาท่ี

สมาชิกสมทบผูต้ายมีอยูใ่นสหกรณ์ใหแ้ก่ผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีไดต้ั้งไว ้ หรือถา้มิไดต้ั้งไว ้ ก็คืนใหแ้ก่บุคคล

ท่ีไดน้าํหลกัฐานมาแสดงใหเ้ป็นท่ีพอใจคณะกรรมการดาํเนินการวา่เป็นทายาทผูมี้สิทธิไดรั้บเงินจาํนวน

ดงักล่าวนั้น  ทั้งน้ี  ตามขอ้กาํหนดในขอ้  59  วรรคแรกและขอ้  60 

 ใหผู้รั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยืน่คาํขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ ภายใน

กาํหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีสมาชิกสมทบตายหรือไดรั้บแจง้จากสหกรณ์  โดยใหแ้นบสาํเนามรณบตัร             

ท่ีทางราชการออกใหแ้สดงวา่สมาชิกสมทบนั้น ๆ  ไดถึ้งแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาดว้ย             

เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการไดพ้ิจารณาและอนุมติัแลว้  สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงักล่าวภายใน      

ส่ีสิบหา้วนั  ในกรณีผูมี้สิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยืน่คาํขอรับเงินผลประโยชน์  หรือผูท่ี้มีช่ือเป็นผูรั้บโอน
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ประโยชน์ท่ีสมาชิกสมทบไดจ้ดัทาํใหส้หกรณ์ถือไวไ้ม่มีตวัอยูก่็ดี  เม่ือพน้กาํหนดอายคุวามฟ้องคดี             

ใหส้หกรณ์โอนจาํนวนเงินดงักล่าวไปสมทบเป็นทุนสาํรองของสหกรณ์ทั้งส้ิน 

ข้อ  59.  การจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบทีข่าดจากสมาชิกภาพ    ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบ

ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 54 (1), (2), (4) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน

คา้งจ่าย  บรรดาท่ีสมาชิกสมทบมีอยูใ่นสหกรณ์ใหก่้อนค่าหุน้ของสมาชิกสมทบซ่ึงออกเพราะเหตุอ่ืน พร้อม

ดว้ยเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนคา้งจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนใหแ้ก่ผูมี้สิทธิไดรั้บ  

โดยเฉพาะค่าหุน้นั้นผูมี้สิทธิไดรั้บจะเรียกใหส้หกรณ์จ่ายคืนทนัทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนสาํหรับ

ปีท่ีออกนั้น  หรือจะเรียกใหจ่้ายคืนหลงัจากวนัส้ินปีทางบญัชีท่ีออก  โดยไดรั้บเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน

สาํหรับปีท่ีออกนั้นดว้ย ในเม่ือท่ีประชุมใหญ่มีมติใหจ้ดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีนั้นแลว้ก็ไดสุ้ดแต่จะเลือก  

ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้น  สหกรณ์จะจ่ายคืนใหต้ามระเบียบของสหกรณ์ 

ถา้ในปีใด จาํนวนค่าหุน้ท่ีถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบ     

แห่งทุนเรือนหุน้ของสหกรณ์ตามท่ีมีอยูใ่นวนัตน้ปีนั้น คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจใหร้อการจ่ายคืน  

ค่าหุน้ของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไวจ้นถึงปีทางบญัชีใหม่ 

 ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้54 (3)สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้  เงินรับฝาก 

เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ียคา้งจ่าย   บรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนให้               

ตามกฎหมายลม้ละลาย 

 ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 54 (5) ,(6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้       

เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ียคา้งจ่าย บรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนใหภ้ายในเวลา         

อนัสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนตั้งแต่ประจาํปีท่ีออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกสมทบ

ขอใหจ่้ายค่าหุน้ภายหลงัวนัส้ินปี   โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนในปีนั้นภายหลงัท่ีท่ีประชุมใหญ่     

ไดพ้ิจารณาจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีก็ได ้  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้น  สหกรณ์จะจ่ายใหต้ามระเบียบ

ของสหกรณ์ 

 ข้อ  60.  การหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบต้องรับผดิต่อสหกรณ์    ในการจ่ายคืนจาํนวนเงิน 

ของสมาชิกสมทบตามขอ้ 59  นั้น   สหกรณ์มีอาํนาจหกัจาํนวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบตอ้งรับผดิต่อสหกรณ์ 

ออกก่อน 

 ข้อ  61  การถอนช่ือสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก     ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบออกจาก

สหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
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**  ข้อ 64  การประชมุใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก  แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ.2559  

หมวด  7 

การประชุมใหญ่ 

ข้อ  62.  การประชุมใหญ่สามัญ     ใหค้ณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์นดัสมาชิกมาประชุมกนัเป็นการประชุม

ใหญ่สามญัคร้ังแรกภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนสหกรณ์    เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดาํเนินการ    

และมอบหมายการทั้งปวงใหแ้ก่คณะกรรมการดาํเนินการ 

 การประชุมใหญ่สามญัคร้ังต่อไป ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเรียกประชุมปีละหน่ึงคร้ังภายใน  

หน่ึงร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

 ข้อ  63.  การประชุมใหญ่วสิามัญ      คณะกรรมการดาํเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วสิามญัเม่ือใด 

ก็ได ้ แต่ถา้นายทะเบียนสหกรณ์มีหนงัสือแจง้ใหเ้รียกประชุมใหญ่วสิามญั หรือในกรณีท่ีสหกรณ์ขาดทุนเกิน

ก่ึงหน่ึงของจาํนวนทุนเรือนหุน้ท่ีชาํระแลว้   ตอ้งเรียกประชุมใหญ่วสิามญัโดยมิชกัชา้  แต่ไม่เกินสามสิบวนั

นบัแต่วนัท่ีสหกรณ์ทราบ 

 สมาชิกซ่ึงมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ของจาํนวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยคน 

หรือผูแ้ทนสมาชิกซ่ึงมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ของจาํนวนผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด    หรือไม่นอ้ยกวา่ 

หา้สิบคน ลงลายมือช่ือทาํหนงัสือร้องขอต่อคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ใหเ้รียกประชุมใหญ่วสิามญั

เม่ือใดก็ได ้ และใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วสิามญัภายในสามสิบวนันบัแต่วนั 

ท่ีรับคาํร้องขอ 

 ถา้คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วสิามญัภายในกาํหนดระยะเวลาดงักล่าว        

ใหน้ายทะเบียนสหกรณ์หรือเจา้หนา้ท่ี ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย  มีอาํนาจเรียกประชุมใหญ่วสิามญั

ไดภ้ายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 

        ** ข้อ  64.  การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก      กรณีท่ีสหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่า  3,000 คน  ให้การ   

ประชุมใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่าน้ัน 

 ข้อ  65.  การเลอืกตั้งและการดํารงตําแหน่งผู้แทนสมาชิก 

(1)  สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิไดรั้บเลือกตั้งเป็นผูแ้ทนสมาชิก  

(2)  วธีิการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิก อาจกาํหนดโดย ตามลกัษณะการแบ่งส่วนงานภายใน  

ของหน่วยงานตน้สังกดัของสมาชิก สภาพทอ้งท่ี หรือตามกลุ่มของสมาชิก โดยใหมี้การเลือกตั้ง

ผูแ้ทนสมาชิกคราวหน่ึง ๆ ใหก้ระทาํในท่ีประชุมกลุ่มก่อนการประชุมใหญ่สามญัของสหกรณ์       

ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั และใหป้ระธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถา้มี) หรือตวัแทนกลุ่มแจง้รายช่ือ

ผูแ้ทนสมาชิกในกลุ่มของตนต่อสหกรณ์โดยมิชกัชา้ 
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(3) ใหท่ี้ประชุมกลุ่มดาํเนินการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิก  โดยอตัราส่วนจาํนวนสมาชิก   

10 คนต่อผูแ้ทนสมาชิกหน่ึงคน   ถา้เศษของอตัราส่วนดงักล่าวเกินก่ึง หน่ึงใหเ้ลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิก

เพิ่มข้ึนอีกหน่ึงคน ในจาํนวนน้ีใหป้ระธานกลุ่ม (ถา้มี) หรือตวัแทนกลุ่มเป็นผูแ้ทนสมาชิก 

โดยตาํแหน่ง โดยใหน้บัรวมอยูใ่นจาํนวนผูแ้ทนสมาชิกท่ีกลุ่มพึงเลือกตั้งได ้  

อน่ึง  จํานวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหน่ึงร้อยคนไม่ได้ 

(4) ใหผู้แ้ทนสมาชิกอยูใ่นตาํแหน่งคราวละหน่ึงปีทางบญัชีของสหกรณ์ ถา้ยงัไม่มีการ 

เลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกใหม่  ก็ใหผู้แ้ทนสมาชิกคนเดิมอยูใ่นตาํแหน่งต่อไปพลางก่อน 

ข้อ  66.  การพ้นจากตําแหน่ง     ผูแ้ทนสมาชิกพน้จากตาํแหน่ง  เม่ือ 

(1)  ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกใหม่  

(2)  ลาออกโดยยืน่ใบลาออกต่อท่ีประชุมกลุ่มซ่ึงตนสังกดั  

(3)  ออกจากกลุ่มท่ีตนสังกดั  

(4)  ขาดจากสมาชิกภาพ  

(5)  ท่ีประชุมกลุ่มซ่ึงตนสังกดัลงมติถอดถอน  

ข้อ  67.  ตําแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ        ถา้ผูแ้ทนสมาชิกพน้จากตาํแหน่ง    

ไม่วา่ดว้ยประการใด ๆ   จนทาํใหจ้าํนวนผูแ้ทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหน่ึงร้อยคนหรือเหลือไม่ถึงสามในส่ีของ

จาํนวนผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด  ก็ใหท่ี้ประชุมกลุ่มดาํเนินการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกใหค้รบตามจาํนวนท่ีวา่งลง  

และใหผู้แ้ทนสมาชิกท่ีไดรั้บเลือกตั้งอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าท่ีกาํหนดเวลาท่ีผูซ่ึ้งตนแทนนั้นชอบจะอยูไ่ด ้

 ข้อ  68.  การแจ้งกาํหนดการประชุมใหญ่    เม่ือมีการประชุมใหญ่ทุกคราว  ใหส้หกรณ์มีหนงัสือแจง้

วนัเวลา  สถานท่ี  และเร่ืองท่ีจะประชุมใหบ้รรดาสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิก หรือสมาชิกสมทบทราบ

ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจด็วนั  แต่ถา้การประชุมนั้นเป็นการด่วน อาจแจง้ล่วงหนา้ไดต้ามสมควร ทั้งน้ีให้

ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เป็นผูล้งลายมือช่ือในหนงัสือนั้น   และตอ้ง

แจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีจากกรมส่งเสริมสหกรณ์    และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบล่วงหนา้   ในโอกาสเดียวกนั

กบัท่ีแจง้ใหส้มาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทราบดว้ย 

 ข้อ  69.  องค์ประชุมในการประชุมใหญ่          การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้งมีสมาชิกมาประชุม          

ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยคน  ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดย

ผูแ้ทนสมาชิกตอ้งมีผูแ้ทนสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่นอ้ย

กวา่หน่ึงร้อยคนจึงจะเป็นองคป์ระชุม 
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 ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชิก     สมาชิกทัว่ไปสามารถเขา้ร่วมประชุมใหญ่ในฐานะ       

ผูส้ังเกตการณ์ได ้   แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือไดรั้บเลือกตั้งใด ๆ   ทั้งส้ิน 

 ในการประชุมใหญ่  สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกจะมอบอาํนาจใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทนตนไม่ได้  

 ข้อ 70. การนัดประชุมใหญ่คร้ังทีส่อง   ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  ถา้สมาชิกหรือผูแ้ทน

สมาชิกแลว้แต่กรณี    มาประชุมไม่ครบองคป์ระชุม    ใหน้ดัประชุมใหญ่อีกคร้ังหน่ึงภายในสิบส่ีวนันบัแต่

วนัท่ีนดัประชุมใหญ่คร้ังแรก ในการประชุมคร้ังหลงัน้ี ถา้มิใช่การประชุมใหญ่วสิามญัท่ีสมาชิกหรือผูแ้ทน

สมาชิกร้องขอใหเ้รียกประชุมแลว้ เม่ือมีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิก แลว้แต่กรณี มาประชุมไม่นอ้ยกวา่หน่ึง

ในสิบของจาํนวนสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด   หรือไม่นอ้ยกวา่สามสิบคน ก็ใหถื้อเป็นองคป์ระชุม    

แต่ถา้เป็นการประชุมใหญ่วสิามญัท่ีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกร้องขอใหเ้รียกประชุม เม่ือมีสมาชิกหรือผูแ้ทน

สมาชิกมาประชุมมีจาํนวนไม่ถึงท่ีจะเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกล่าวในขอ้  69  วรรคแรก   ก็ใหง้ดประชุม 

 ข้อ  71.  อาํนาจหน้าทีข่องทีป่ระชุมใหญ่       ท่ีประชุมใหญ่มีอาํนาจหนา้ท่ีพิจารณาวนิิจฉยัเร่ืองทั้ง

ปวงท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการของสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) รับทราบเร่ืองการรับสมาชิก หรือสมาชิกสมทบเขา้ใหม่  สมาชิกออกจากสหกรณ์   

การเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิก  และวนิิจฉยัขอ้อุทธรณ์ของผูส้มคัรซ่ึงมิไดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิก และ

สมาชิกท่ีถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

(2)   พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดาํเนินการและผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

(3)   พิจารณาอนุมติังบดุล และจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ์ 

(4)   รับทราบรายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ ของคณะกรรมการ 

ดาํเนินการและของผูต้รวจสอบกิจการ 

(5) พิจารณากาํหนดบาํเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบติังานของกรรมการดาํเนินการหรือ  

กรรรมการอ่ืน ๆ  และผูต้รวจสอบกิจการ 

(6)    พิจารณากาํหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์อาจกูย้มืหรือคํ้าประกนั 

(7)    อนุมติัแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของสหกรณ์ 

(8)    พิจารณาการแยกสหกรณ์ 

(9)    กาํหนดค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพกั  และค่าเบ้ียประชุมของกรรมการ 

ดาํเนินการ   กรรมการอ่ืน ๆ  ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

(10)    พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั 

(11)    รับทราบเร่ืองการดาํเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุม 
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**  ข้อ 72 คณะกรรมการดําเนินการ  แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ.2548  

สหกรณ์ท่ีสหกรณ์น้ีเป็นสมาชิกอยู ่

(12)    พิเคราะห์และปฏิบติัตามบนัทึกหรือหนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ์  รองนาย 

ทะเบียนสหกรณ์   ผูต้รวจการสหกรณ์   ผูส้อบบญัชี   หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงนายทะเบียน

สหกรณ์มอบหมาย 

(13)    กาํหนดรูปการซ่ึงสหกรณ์คิดจะทาํเป็นเคร่ืองเก้ือหนุนบรรดาสมาชิกตาม 

วตัถุประสงค ์ของสหกรณ์ 

 

หมวด 8 

คณะกรรมการดําเนินการ 

           ** ข้อ  72.  คณะกรรมการดําเนินการ     ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์    

ประกอบด้วยประธานกรรมการดาํเนินการ 1 คน  และกรรมการดาํเนินการอีก  14  คน  ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่

เลือกต้ังจากสมาชิก 

 วิธีการดาํเนินการเลือกคณะกรรมการดาํเนินการ ให้ดาํเนินการตามระเบียบว่าด้วย การสรรหา

คณะกรรมการดาํเนินการ โดยได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ เพ่ือให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกผู้ได้รับการ

สรรหาอีกคร้ังหน่ึง 

ให้กรรมการดาํเนินการเลือกต้ังในระหว่างกันเองขึน้ดาํรงตาํแหน่งรองประธานกรรมการคนหน่ึง

หรือหลายคน  เลขานุการคนหน่ึง และ/หรือเหรัญญิกคนหน่ึง  นอกน้ันเป็นกรรมการ  และปิดประกาศให้

ทราบโดยท่ัวกัน  ณ  สาํนักงานสหกรณ์ 

ห้ามไม่ให้บุคคลซ่ึงมีลักษณะดังต่อไปนีเ้ป็นหรือทาํหน้าท่ีกรรมการดาํเนินการ 

(1) เคยได้รับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดให้จาํคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพย์ 

ท่ีกระทาํโดยทุจริต 

(2) เคยถกูไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์การ  หน่วยงานของรัฐ  

หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 

(3) เคยถกูให้พ้นจากตาํแหน่งกรรมการหรือมีคาํวินิจฉัยเป็นท่ีสุดให้พ้นจากตาํแหน่ง 

กรรมการตามคาํส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 

(4) เคยถกูท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาํแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริต 

ต่อหน้าท่ี 

(5) สมาชิกซ่ึงผิดนัดการชาํระเงินงวดชาํระหนี ้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบีย้ ในระยะเวลา 
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สองปีทางบัญชีนับแต่ปีท่ีผิดนัด   ถึงปีท่ีเลือกต้ังกรรมการดาํเนินการ   เว้นแต่การผิดนัดน้ัน           

มิได้เกิดขึน้จากการกระทาํของตนเอง 

(6) ผู้ ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ีในสหกรณ์นี้  

 ข้อ  73.  อาํนาจหน้าทีข่องกรรมการดําเนินการแต่ละตําแหน่ง 

(ก)   ประธานกรรมการ   มีอาํนาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

(1) เป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่ และท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ และควบคุม         

การประชุมดงักล่าวใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

(2) ควบคุมดูแลการดาํเนินงานทัว่ไปของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและ   

อยูใ่นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

(3) ลงลายมือช่ือในเอกสารต่าง ๆ  ในนามสหกรณ์ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี  

(4) ดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมาย   

ขอ้บงัคบั ระเบียบ  มติ  และคาํสั่งของสหกรณ์ 

(ข)   รองประธานกรรมการ   มีอาํนาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

(1) ปฏิบติัการในอาํนาจหนา้ท่ีของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เม่ือ  

ประธานกรรมการไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้หรือเม่ือตาํแหน่งประธานกรรมการวา่งลง 

(2) ปฏิบติัการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให้  

(3) ดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมาย   

ขอ้บงัคบั ระเบียบ  มติ  และคาํสั่งของสหกรณ์ 

(ค)   เลขานุการ   มีอาํนาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

(1)       จดัทาํรายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ     

ทุกคร้ัง 

(2)       ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ใหเ้รียบร้อยอยูเ่สมอ 

(3) แจง้นดัประชุมไปยงับรรดาสมาชิก หรือกรรมการดาํเนินการ   แลว้แต่กรณี  

(4) ดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมาย   

ขอ้บงัคบั ระเบียบ  มติ  และคาํสั่งของสหกรณ์ 

(ง)    เหรัญญกิ   มีอาํนาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพยสิ์นของสหกรณ์   

ใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งเรียบร้อย 
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(2) ดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมาย   

ขอ้บงัคบั ระเบียบ  มติ  และคาํสั่งของสหกรณ์ 

ข้อ  74.  กาํหนดเวลาอยู่ในตําแหน่ง      คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์มีวาระอยูใ่นตาํแหน่ง     

คราวละสองปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง  ในวาระเร่ิมแรกเม่ือครบหน่ึงปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง  ใหก้รรมการดาํเนินการ

สหกรณ์ออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหน่ึงในสองของกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวธีิจบัสลาก 

(ถา้มีเศษใหปั้ดข้ึน) และใหถื้อวา่เป็นการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  ในปีต่อไปใหก้รรมการดาํเนินการท่ี     

อยูใ่นตาํแหน่งจนครบวาระ  หรืออยูน่านท่ีสุด   ออกจากตาํแหน่งสลบักนัไปทุก ๆ  ปี 

 เม่ือครบกาํหนดแลว้ หากยงัไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาํเนินการชุดใหม่ ก็ใหค้ณะกรรมการ   

ดาํเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวา่จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาํเนินการชุดใหม่  แต่ตอ้งไม่เกิน     

หน่ึงร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชีสหกรณ์ 

กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ซ่ึงพน้จากตาํแหน่งอาจไดรั้บเลือกตั้งซํ้ าอีกได ้ แต่ตอ้งไม่เกินสองวาระ        

ติดต่อกนั 

 ในกรณีท่ีกรรมการดาํเนินการตอ้งพน้จากตาํแหน่งทั้งคณะ ใหก้รรมการดาํเนินการท่ีไดรั้บเลือกตั้ง

ใหม่    อยูใ่นตาํแหน่งไดเ้ช่นเดียวกบักรรมการดาํเนินการชุดแรก  และใหน้าํความในวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบั

โดยอนุโลม 

 ข้อ  75.  คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์  เม่ือไดรั้บจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แลว้ใหค้ณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์  

มีอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบเช่นเดียวกบัคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์จนกวา่ท่ีประชุมใหญ่

สามญัคร้ังแรกภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนสหกรณ์  จะไดเ้ลือกตั้งคณะกรรมการดาํเนินการข้ึน 

 ใหค้ณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์มอบหมายกิจการทั้งปวงใหแ้ก่คณะกรรมการดาํเนินการในวนัท่ีไดรั้บ

เลือกตั้ง 

 ข้อ  76.  การพ้นจากตําแหน่ง  กรรมการดาํเนินการตอ้งพน้จากตาํแหน่ง เพราะเหตุอยา่งหน่ึงอยา่งใด   

ดงัต่อไปน้ี 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ  

(2) ลาออก โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ  หรือลาออก  

ต่อท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 

(3) ขาดจากสมาชิกภาพ  

(4) เขา้รับตาํแหน่งหนา้ท่ีประจาํในสหกรณ์น้ี  

(5) ตกเป็นผูผ้ดินดัการส่งเงินงวดชาํระหน้ีไม่วา่เงินตน้หรือดอกเบ้ีย  
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(6) ท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตวั  

(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งใหอ้อกทั้งคณะหรือรายตวั  

(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดาํเนินการติดต่อกนัสามคร้ัง  โดยไม่มีเหตุอนัควร  

ใหก้รรมการดาํเนินการผูมี้ส่วนไดเ้สียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ

ไดภ้ายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีรับทราบคาํสั่ง   คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติให้

เป็นท่ีสุด 

กรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนใหก้รรมการดาํเนินการพน้จากตาํแหน่งทั้งคณะ  ใหท่ี้ประชุม

ใหญ่  เลือกตั้งคณะกรรมการดาํเนินการใหม่ทั้งคณะอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้ช่นเดียวกบัคณะกรรมการดาํเนินการ

ชุดแรก 

ข้อ  77.  ตําแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ     ถา้ตาํแหน่งกรรมการดาํเนินการวา่งลงก่อนถึง

คราวออกตามวาระ (เวน้แต่เพราะเหตุตามขอ้ 76 (7)) ใหก้รรมการดาํเนินการท่ียงัดาํรงตาํแหน่งอยูด่าํเนินการ

ต่อไปจนกวา่จะมีการประชุมใหญ่    ซ่ึงจะไดมี้การเลือกตั้งกรรมการดาํเนินการแทนในตาํแหน่งท่ีวา่ง    แต่

ถา้ในเวลาใดจาํนวนกรรมการดาํเนินการลดลงจนเหลือนอ้ยกวา่องคป์ระชุม กรรมการดาํเนินการท่ีดาํรง

ตาํแหน่งอยูจ่ะประชุมดาํเนินการใด ๆ  ไม่ได ้ นอกจากตอ้งนดัเรียกใหมี้การประชุมใหญ่วสิามญัข้ึนโดยเร็ว 

 ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการดาํเนินการวา่งลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนั้น      

เป็นตาํแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการทาํหนา้ท่ีแทนและยงัมิไดมี้การประชุมใหญ่ 

เพื่อเลือกตั้งใหม่  คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดาํเนินการอ่ืนข้ึนทาํหนา้ท่ีแทน

ชัว่คราวจนกวา่จะมีการเลือกตั้งใหม่ 

 กรรมการดาํเนินการซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งข้ึนแทนในตาํแหน่งท่ีวา่ง ใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียง

เท่ากาํหนดเวลาท่ีผูซ่ึ้งตนแทนนั้นชอบท่ีจะอยูไ่ด ้

 ข้อ  78.  การประชุมและองค์ประชุม      ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการประชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ      

แต่ตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละหน่ึงคร้ังเป็นอยา่งนอ้ย 

 ใหป้ระธานกรรมการ    หรือรองประธานกรรมการ    หรือเลขานุการ     เรียกประชุมคณะกรรมการ    

ดาํเนินการได ้ ในกรณีท่ีเป็นการประชุมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงแกไ้ขระเบียบ ขอ้บงัคบั และเร่ืองท่ีสาํคญั

อ่ืน ๆ ของสหกรณ์ใหแ้จง้เจา้หนา้ท่ีของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบดว้ยทุกคราว 

 ในการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ตอ้งมีกรรมการดาํเนินการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง

ของจาํนวนกรรมการดาํเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
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**  ข้อ 79  อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการดําเนินการ  แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ.2559  

             ** ข้อที ่ 79 อํานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการดําเนินการ   

  คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจหน้าท่ีดาํเนินกิจการท้ังปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย  

ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคาํส่ังของสหกรณ์กับท้ังในทางอันจะทาํให้เกิดความจาํเริญแก่สหกรณ์  ซ่ึง

รวมท้ังในข้อต่อไปนี ้

(1)  พิจารณาในเร่ืองการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์  ตลอดจนดูแลให้สมาชิก 

ปฏิบัติการต่างๆ  ตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคาํส่ังของสหกรณ์ 

(2)  พิจารณาในเร่ืองรับฝากเงิน  การกู้ ยืมเงิน  การให้เงินกู้   และการฝากหรือลงทุนเงินของ 

สหกรณ์ 

(3)  กาํหนดและดาํเนินการเก่ียวกับการประชุมใหญ่  และเสนองบดุลและรายงานประจาํปี 

แสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ 

          (4)    เสนอแนะการจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีต่อท่ีประชุมใหญ่  

          (5)    เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีให้ท่ีประชุมใหญ่อนุมติั  

     (6)   พิจารณาดาํเนินการแต่งต้ัง หรือจ้าง  และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการตลอดจน  

ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถกูต้อง 

(7)    พิจารณาดาํเนินการแต่งต้ัง  และกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 

      (8)    กาํหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 

 (9)   จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซ่ึงบรรดาทะเบียน  สมดุบัญชีเอกสารต่างๆ  และบรรดา 

อุปกรณ์ดาํเนินงานของสหกรณ์ 

      (10)    พิจารณาให้สหกรณ์สมคัรเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์  และองค์กรอ่ืน 

 (11)   พิจารณาดาํเนินการแต่งต้ังและถอดถอนคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการ  หรือ 

คณะทาํงาน  เพ่ือประโยชน์ในการดาํเนินกิจการของสหกรณ์ 

(12)   พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์  

ผู้ตรวจการสหกรณ์  ผู้สอบบัญชี  หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

(13)   พิจารณาให้ความเท่ียงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์  ตลอดจนสอดส่อง 

ดูแลโดยท่ัวไป  เพ่ือให้กิจการของสหกรณ์ดาํเนินไปด้วยดี 

(14)   พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน      ผู้ตรวจสอบกิจการ  ความเห็นของผู้จัดการ 

และสมาชิกเก่ียวกับกิจการของสหกรณ์ 

(15)   เชิญสมาชิก  หรือบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควร  เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ 

ดาํเนินการตลอดจนกาํหนดค่าตอบแทนให้ตามท่ีเห็นสมควร 

(16)   ฟ้องหรือดาํเนินคดี ประนีประนอมยอมความ ไกล่เกล่ียหนีสิ้นของสมาชิกท่ีมีต่อ 

สหกรณ์ ลด งด เรียกเกบ็เงินต่าง ๆ เช่น ดอกเบีย้ ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินคดี หรือค่าใช้จ่าย  

อ่ืน ๆ เว้นแต่ในส่วนของเงินต้นท่ีสมาชิกกู้ หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 

   (17)    พิจารณาดาํเนินการต่าง ๆ เก่ียวกับทรัพย์สิน  ดังระบุไว้ในวตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ 
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    (18)    พิจารณาแต่งต้ังกรรมการดาํเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์  เพ่ือเข้าประชุมใหญ่และ 

ออกเสียงในการประชุมใหญ่ ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  และองค์กร

อ่ืน  ซ่ึงสหกรณ์นีเ้ป็นสมาชิกหรือองค์กรท่ีสหกรณ์ร่วมทุน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ขององค์กร

น้ัน ๆ 

(19)    พิจารณามอบหมายอาํนาจหน้าท่ีในการดาํเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ  รอง 

ประธานกรรมการ  เลขานุการ  เหรัญญิก  ผู้ จัดการและบุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ตามความเหมาะสม 

(20)   ฟ้องหรือดาํเนินคดี ประนีประนอมยอมความ ไกล่เกล่ียหนีสิ้นของสมาชิกท่ีมีต่อ

สหกรณ์ ลด งด เรียกเกบ็เงินต่าง ๆ เช่น ดอกเบีย้ ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินคดี หรือค่าใช้จ่าย

อ่ืนๆ เว้นแต่ในส่วนของเงินต้นท่ีสมาชิกกู้  

     (21)    ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีท่ีประชุมใหญ่มอบหมาย 

 ข้อ  80.  ความรับผดิของคณะกรรมการดําเนินการ        ในกรณีคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์     

กระทาํการ  หรืองดเวน้การกระทาํการ  หรือกระทาํการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน 

จนทาํใหเ้สียผลประโยชน์ของสหกรณ์  หรือสมาชิก  อนัเป็นเหตุใหส้หกรณ์มีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัการเงิน  

การบญัชี  หรือ กิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบญัชี  หรือรายงานการตรวจสอบ  เป็นเหตุให้  

สหกรณ์ไดรั้บความเสียหาย  คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งรับผดิชอบชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่สหกรณ์ 

 

คณะกรรมการอืน่ 

 ข้อ  81.  คณะกรรมการอาํนวยการ     คณะกรรมการดาํเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอาํนวยการ   

จาํนวนไม่เกิน  5  คน  โดยใหป้ระธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของ

คณะกรรมการดาํเนินการเป็นกรรมการอาํนวยการ และใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตั้งกรรมการดาํเนินการ

อ่ืนเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร 

 ใหป้ระธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดาํเนินการ เป็นประธานและเลขานุการ

คณะกรรมการอาํนวยการตามลาํดบั 

 คณะกรรมการอาํนวยการใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งไดเ้ท่ากบักาํหนดเวลาของคณะกรรมการดาํเนินการซ่ึง

ตั้งคณะกรรมการอาํนวยการนั้น 

 ใหค้ณะกรรมการอาํนวยการประชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละคร้ัง

เป็นอยา่งนอ้ย   และใหป้ระธานกรรมการอาํนวยการ หรือเลขานุการนดัเรียกประชุมได ้

 ในการประชุมคณะกรรมการอาํนวยการ ตอ้งมีกรรมการอาํนวยการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง

ของจาํนวนกรรมการอาํนวยการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
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 ขอ้วนิิจฉยัทั้งปวงของคณะกรรมการอาํนวยการ ใหเ้สนอคณะกรรมการดาํเนินการในการประชุม

คราวถดัไปทราบ 

ข้อ  82.  อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการอาํนวยการ     ใหค้ณะกรรมการอาํนวยการเป็นผูด้าํเนิน

กิจการแทนคณะกรรมการดาํเนินการตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  และตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และ

คาํสั่ง  ของสหกรณ์   ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ควบคุมในเร่ืองการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษาเงิน      

ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั  และระเบียบของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมการจดัทาํบญัชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ใหถู้กตอ้งครบถว้นและ 

เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพยสิ์นของสหกรณ์ให ้

อยูใ่นสภาพอนัดีและปลอดภยั และพร้อมท่ีจะใหผู้เ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบไดท้นัที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมการดาํเนินการในการปรับปรุง  หรือแกไ้ขการบริหารงานของ 

สหกรณ์ 

(5) ควบคุมดูแลการจดัทาํงบดุล รวมทั้งบญัชีกาํไรขาดทุน และรายงานประจาํปี 

แสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา   เพื่อเสนอต่อท่ีประชุม

ใหญ่อนุมติั 

(6) พิจารณาการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดาํเนินการ  

พิจารณาเสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมติั 

(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ  

ดาํเนินการพิจารณาและเสนอท่ีประชุมใหญ่อนุมติั 

(8) ทาํนิติกรรมต่าง ๆ  เก่ียวกบัการดาํเนินงานของสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการ  

มอบหมาย 

  ข้อ  83.  คณะกรรมการเงินกู้   คณะกรรมการดาํเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู ้จาํนวนไม่เกิน     

5 คน โดยใหมี้ตาํแหน่งประธานกรรมการคนหน่ึง   และเลขานุการคนหน่ึง  นอกนั้นเป็นกรรมการ 

 คณะกรรมการเงินกูใ้หอ้ยูใ่นตาํแหน่งไดเ้ท่ากบักาํหนดเวลาของคณะกรรมการดาํเนินการ ซ่ึงตั้ง         

คณะกรรมการเงินกูน้ั้น 

 ใหค้ณะกรรมการเงินกูป้ระชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละคร้ัง    

เป็นอยา่งนอ้ย  และใหป้ระธานกรรมการเงินกู ้ หรือเลขานุการนดัเรียกประชุมได ้
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 ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ้ตอ้งมีกรรมการเงินกูเ้ขา้ประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวน

กรรมการเงินกูท้ ั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 ขอ้วนิิจฉยัทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู ้ใหน้าํเสนอคณะกรรมการดาํเนินการทราบในการประชุม     

คราวถดัไป 

ข้อ  84.  อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการเงินกู้     ใหค้ณะกรรมการเงินกูมี้อาํนาจหนา้ท่ีในการ

พิจารณาวนิิจฉยัอนุมติัการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคาํสั่งของสหกรณ์

รวมทั้งขอ้ต่อไปน้ี 

(1)   ตรวจสอบการใชเ้งินกูข้องสมาชิกใหเ้ป็นไปตามความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 

(2)   ตรวจสอบการควบคุมใหเ้งินกูมี้หลกัประกนัตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบของ 

สหกรณ์ และ  เม่ือเห็นวา่หลกัประกนัสาํหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง  ก็ตอ้งกาํหนดใหผู้กู้จ้ดัการ

แกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

(3)   ดูแลและติดตามการชาํระหน้ีของสมาชิกผูกู้ใ้หเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในสัญญา 

(4)   สอบสวนเบ้ืองตน้ใหไ้ดข้อ้ความจริง ในกรณีสมาชิกผูกู้ข้อผอ่นเวลาการส่งเงินงวด 

ชาํระหน้ีเงินกู ้หรือผดินดัการส่งเงินงวดชาํระหน้ี เพื่อเสนอความเห็นใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ

พิจารณาผอ่นผนั หรือ   เรียกคืนเงินกู ้หรือสอบสวนลงโทษใหส้มาชิกออกจากสหกรณ์ 

 ข้อ  85.   คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์   คณะกรรมการดาํเนินการอาจตั้งคณะกรรมการ

ศึกษาและประชาสัมพนัธ์  จาํนวนไม่เกิน 5 คนโดยใหมี้ตาํแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหน่ึง และ

เลขานุการคนหน่ึง  นอกนั้นเป็นกรรมการ  

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งไดเ้ท่าท่ีกาํหนดเวลาของคณะกรรมการ      

ดาํเนินการ ซ่ึงตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์นั้น 

ใหค้ณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ประชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ แต่จะตอ้งมีการประชุม

กนั   เดือนละคร้ังเป็นอยา่งนอ้ย และใหป้ระธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์  หรือเลขานุการนดัเรียก

ประชุมได ้

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่         

ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 ใหค้ณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์รายงานผลการปฏิบติังานใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ

ทราบในการประชุมคราวถดัไป 

 ข้อ  86.  อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์        ใหค้ณะกรรมการศึกษา 
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และประชาสัมพนัธ์มีอาํนาจและหนา้ท่ีดาํเนินกิจการตามกฎหมาย   ขอ้บงัคบั   ระเบียบ  มติ  และคาํสั่งของ 

สหกรณ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ใหค้วามช่วยเหลือทางวชิาการแก่สมาชิก หรือสมาชิกสมทบ  โดยใหก้ารศึกษาและ 

อบรมแก่สมาชิกและผูท่ี้สนใจใหท้ราบถึงเจตนารมณ์  หลกัวธีิการ  และการบริหารงานของสหกรณ์ 

(2) ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ข่าวสาร  ความรู้เก่ียวกบัลกัษณะ  ประโยชน์  รวมทั้ง 

ผลงานของสหกรณ์ใหส้มาชิก  และบุคคลภายนอกรับทราบ 

(3)     ดาํเนินการในการหาผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ 

(4)     ใหก้ารศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิก หรือสมาชิกสมทบถึงวธีิการออมทรัพย ์  

และการใชจ้่ายเงินอยา่งรอบคอบ  ตลอดจนวชิาการต่าง ๆ  อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบ

อาชีพ 

(5)    ศึกษา   และติดตามข่าวความเคล่ือนไหวดา้นการดาํเนินงานของสหกรณ์อ่ืนทั้งใน 

และนอกประเทศ    เพื่อนาํตวัอยา่งท่ีดีมาเสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณานาํมาบริการแก่

สมาชิกตามความเหมาะสม 

(6)     ใหก้ารศึกษา และอบรมสมาชิก  กรรมการ ผูต้รวจสอบกิจการ ผูจ้ดัการ และ 

เจา้หนา้ท่ี สหกรณ์ ใหมี้ส่วนร่วมในการพฒันาสหกรณ์อยา่งมีประสิทธิภาพ และอยา่งมีประสิทธิผล 

(7)    ดาํเนินการอ่ืนของสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการมอบหมาย 

ข้อ  87.  คณะอนุกรรมการ  ในกรณีจาํเป็นแก่การดาํเนินการ   คณะกรรมการดาํเนินการอาจมีคาํสั่ง 

แต่งตั้งอนุกรรมการต่าง ๆ  หรือคณะทาํงานต่าง ๆ  เพื่อมอบหมายใหป้ฏิบติัภารกิจของสหกรณ์   โดยมี

อาํนาจหนา้ท่ีตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

 

ประธานในทีป่ระชุม 

 ข้อ  88. ประธานในทีป่ระชุม  ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  

ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ถา้ประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม ก็ใหร้องประธาน

กรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  และถา้รองประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมดว้ย ก็ใหท่ี้ประชุม

เลือกตั้งกรรมการดาํเนินการคนหน่ึงข้ึนเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

 ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  เช่น  คณะกรรมการอาํนวยการ คณะกรรมการเงินกู ้

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์  ใหป้ระธานของคณะกรรมการนั้น ๆ  เป็นประธานในท่ีประชุม   
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ถา้ประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม   ก็ใหท่ี้ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม

เฉพาะการประชุมคราวนั้น 

 ในการประชุมกลุ่ม  ใหป้ระธานของกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถา้มี)  เป็นประธานในท่ีประชุม

ตามลาํดบั     แต่ถา้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยูใ่นท่ีประชุมก็ใหท่ี้ประชุมเลือกสมาชิกซ่ึง 

เขา้ประชุมคนหน่ึงข้ึนเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

 ในการประชุมใหญ่วสิามญัท่ีสมาชิกร้องขอใหเ้รียกประชุม  ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่ไดมี้มติ  

ถอดถอนกรรมการดาํเนินการ  ถา้มีการร้องขอใหเ้ปล่ียนตวัประธานในท่ีประชุมก็ใหก้ระทาํไดโ้ดยเลือก

สมาชิกคนใดคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะคราวนั้น  หรือจนเสร็จการประชุม  มติเลือกประธาน 

ในท่ีประชุมในกรณีน้ีตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนสมาชิก  หรืออยูแ่ทนสมาชิก 

ซ่ึงมาประชุม 

 

การออกเสียงและการวนิิจฉัยปัญหาในทีป่ระชุม 

 ข้อ  89. การออกเสียง    สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกคนหน่ึงใหมี้เสียงหน่ึงในการลงคะแนนออกเสียง

ในท่ีประชุมใหญ่  และท่ีประชุมกลุ่มสุดแต่กรณี  ไดเ้พียงคนละหน่ึงเสียง  จะมอบใหผู้อ่ื้นมาประชุมและออก

เสียงแทนตนไม่ได ้

 ถา้ปัญหาซ่ึงท่ีประชุมวนิิจฉยันั้น ผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษเฉพาะตวั ผูน้ั้นจะออกเสียงในเร่ืองนั้น        

ไม่ได ้

 ข้อ  90.  การวนิิจฉัยปัญหา   เวน้แต่จะไดก้าํหนดไวเ้ป็นพิเศษในขอ้บงัคบัน้ี  การวนิิจฉยัปัญหา 

ต่าง ๆ   ในท่ีประชุมใหญ่ หรือท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ หรือท่ีประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ ใหถื้อ

คะแนนเสียงขา้งมาก  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั  ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็น 

เสียงช้ีขาด  เวน้แต่ในกรณีต่อไปน้ีใหถื้อเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิก

ซ่ึงมาประชุม 

(1) การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั   

(2) การเลิกสหกรณ์  

(3)       การควบสหกรณ์ 

  (4)       การแยกสหกรณ์  

 

รายงานการประชุม 
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 ข้อ 91. รายงานการประชุม    ในการประชุมใหญ่  การประชุมกลุ่ม  การประชุมคณะกรรมการ

ดาํเนินการ  หรือการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ นั้น ตอ้งจดัใหผู้เ้ขา้ประชุมลงลายมือช่ือ พร้อมทั้งบนัทึก

เร่ืองท่ีพิจารณา   วนิิจฉยัทั้งส้ินไวใ้นรายงานการประชุม และใหป้ระธานในท่ีประชุมกบักรรมการดาํเนินการ 

หรือกรรมการอ่ืน ๆ   แลว้แต่กรณี   อีกคนหน่ึงท่ีเขา้ประชุมนั้น ๆ ลงลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญั 

 

หมวด 9 

ผู้จัดการและเจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์ 

ข้อ  92.  การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ      คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีมี

ความซ่ือสัตยสุ์จริต    มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรือจา้งเป็นผูจ้ดัการของสหกรณ์   

โดยตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้  72 (1) , (2) , (3) , (4)    ในการจา้งผูจ้ดัการสหกรณ์ตอ้ง 

ทาํหนงัสือสัญญาจา้งไวเ้ป็นหลกัฐานและใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเรียกใหมี้หลกัประกนัอนัสมควร 

 ในการแต่งตั้งหรือจา้งผูจ้ดัการ  ตอ้งใหผู้จ้ดัการรับทราบ  และรับรองท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดงักาํหนด  

ไวใ้นขอ้ 94  เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจกาํหนดระเบียบของสหกรณ์เก่ียวกบัการคดัเลือกหรือ  

สอบคดัเลือก การแต่งตั้งหรือจา้ง  การกาํหนดอตัราเงินเดือน  การใหส้วสัดิการ  และการใหอ้อกจากตาํแหน่ง

ของผูจ้ดัการสหกรณ์ 

 ข้อ  93.  การดํารงตําแหน่งผู้จัดการสหกรณ์   สหกรณ์อาจจา้งผูจ้ดัการสหกรณ์โดยกาํหนดระยะเวลา  

หรือไม่กาํหนดระยะเวลาก็ได ้

 ข้อ 94. อาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของผู้จัดการ    ผูจ้ดัการมีอาํนาจหนา้ท่ีในการจดัการทัว่ไป   

และรับผดิชอบเก่ียวกบับรรดากิจการประจาํของสหกรณ์ รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ตรวจสอบการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกใหเ้ป็นการถูกตอ้ง ตลอดจนเป็นธุระจดัใหผู้เ้ขา้ 

เป็นสมาชิกลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก และชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้กบัเงินค่าหุน้ 

ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมใหมี้การเก็บเงินค่าหุน้รายเดือน  แจง้ยอดจาํนวนหุน้  จ่ายคืนค่าหุน้และ 

ชกัชวนการถือหุน้ในสหกรณ์ 

(3)     รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์ 

(4)     เป็นธุระในการตรวจสอบคาํขอกู ้ จ่ายเงินกู ้ จดัทาํเอกสารเก่ียวกบัเงินกู ้ ใหเ้ป็นไป       

ตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ 
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(5)  จดัทาํรายละเอียดของสมาชิกรายตวัเก่ียวกบัเงินค่าหุน้  และเงินใหกู้ทุ้กหกเดือน  

พร้อมกบัแจง้ใหส้มาชิกทราบเป็นรายบุคคล 

(6)    พิจารณาจดัจา้งเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ตามอาํนาจหนา้ท่ีท่ีกาํหนดในระเบียบของ 

สหกรณ์รวมถึงกาํหนดหนา้ท่ีและวธีิปฏิบติังานของบรรดาเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์  ตลอดจนเป็น

ผูบ้งัคบับญัชาและรับผดิชอบดูแลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีเหล่านั้นใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้ง

เรียบร้อย 

(7)    เป็นธุระกวดขนัในเร่ืองการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจดัใหมี้ใบสาํคญัโดย 

ครบถว้น รับผดิชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ใหเ้ป็นการถูกตอ้ง  รวบรวมใบสาํคญั 

และเอกสารต่าง ๆ เก่ียวกบัการเงินไวโ้ดยครบถว้น   และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ใหเ้ป็นไป 

ตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

(8)    รับผดิชอบและดูแลในการจดัทาํบญัชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ใหถู้กตอ้ง 

ครบถว้นและเป็นปัจจุบนั 

(9)    ติดต่อประสานงานกบัเลขานุการในการนดัเรียกประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการ 

ดาํเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  

(10)    รับผดิชอบจดัทาํงบดุลรวมทั้งบญัชีกาํไรขาดทุน   และรายงานประจาํปีแสดงผลการ    

ดาํเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา   เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่อนุมติั 

(11)    จดัทาํแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของสหกรณ์  เสนอคณะกรรมการ 

ดาํเนินการพิจารณา 

(12)    จดัทาํแผนปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีใหส้อดคลอ้งกบัแผนงานท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ี 

ประชุมใหญ่ 

(13)    เขา้ร่วมประชุมและช้ีแจงในการประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ   

และประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  เวน้แต่กรณีซ่ึงท่ีประชุมนั้น ๆ  มิใหเ้ขา้ร่วมประชุม 

(14)   ปฏิบติัการเก่ียวกบังานสารบรรณของสหกรณ์ 

(15)   รักษาดวงตราของสหกรณ์  และรับผดิชอบตรวจตราดูแลทรัพยสิ์นต่าง ๆ  ของ 

สหกรณ์ ใหอ้ยูใ่นสภาพอนัดีและปลอดภยั 

(16) เสนอรายงานกิจการประจาํเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดาํเนินการ  

(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลา  

ท่ีทางราชการกาํหนด 



ขอบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม พ.ศ.2562 หนา 37 

 

(18)   ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ ของ 

สหกรณ์มอบหมาย   หรือตามท่ีควรกระทาํเพื่อใหกิ้จการในหนา้ท่ีลุล่วงไปดว้ยดี 

ข้อ  95.  การพ้นจากตําแหน่งของผู้จัดการ  ผูจ้ดัการของสหกรณ์ตอ้งพน้จากตาํแหน่งดว้ยเหตุอยา่ง

หน่ึงอยา่งใด  ดงัต่อไปน้ี 

(1)   ตาย 

(2)   ลาออกโดยแสดงความจาํนงทาํเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 

(3)   ขาดคุณสมบติัตามระเบียบของสหกรณ์    หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

สหกรณ์กาํหนด 

(4)   อายคุรบ  60  ปีบริบูรณ์   หรือครบกาํหนดตามสัญญาจา้ง 

(5)   ถูกเลิกจา้ง 

(6)   ถูกลงโทษใหอ้อกหรือไล่ออก     หรือมีพฤติกรรมอนัแสดงใหเ้ห็นเป็นประจกัษว์า่ 

ไดก้ระทาํการ  หรือละเวน้การกระทาํการใด ๆ  อนัอาจทาํใหเ้กิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรม

อนัดีแก่ประชาชน   หรือไม่เหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ท่ีผูจ้ดัการสหกรณ์ 

ข้อ  96.  การลาออก     ใหผู้จ้ดัการสหกรณ์ยืน่หนงัสือถึงสหกรณ์ก่อนวนัท่ีจะออกไม่นอ้ยกวา่

สามสิบวนั  และใหเ้ลขานุการคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์นาํเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ

สหกรณ์พิจารณาการลาออกนั้น   การยบัย ั้งการลาออกของผูจ้ดัการสหกรณ์กระทาํไดไ้ม่เกินหกสิบวนั 

 ข้อ  97.  การมอบหมายงานในหน้าทีผู้่จัดการให้กรรมการดําเนินการ   ถา้สหกรณ์ยงัมิไดมี้การจดัจา้ง

และแต่งตั้งผูจ้ดัการ  หรือสหกรณ์ยงัไม่อยูใ่นฐานะท่ีจะจดัจา้งเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ในตาํแหน่งอ่ืนดว้ยได ้

ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายงานในหนา้ท่ีผูจ้ดัการใหก้รรมการดาํเนินการคนใดคนหน่ึงตาม 

ท่ีเห็นสมควรแต่ตอ้งไม่เกิน  5  ปี 

ข้อ  98.  การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ     ถา้ตาํแหน่งผูจ้ดัการวา่งลง  และยงัไม่ไดแ้ต่งตั้งให้

ผูใ้ดดาํรงตาํแหน่งแทน  หรือเม่ือผูจ้ดัการไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นคร้ังคราว  ใหร้องผูจ้ดัการ  

หรือผูช่้วยผูจ้ดัการ  หรือเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายเป็นผูรั้กษาการแทน 

 ข้อ  99.  การเปลีย่นผู้จัดการ  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนผูจ้ดัการ  ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการ    

ดาํเนินการตอ้งจดัใหมี้การตรวจสอบหลกัฐานทางบญัชีและการเงิน   กบับรรดาทรัพยสิ์นและหน้ีสิน   

ตลอดจนจดัทาํงบดุลของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอนัแทจ้ริงก่อนท่ีจะส่งมอบงาน 
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**  ข้อ 102 ผู้ตรวจสอบกิจการ  แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบบัท่ี 5 ) พ.ศ.2561  

 ข้อ  100.  เจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์   นอกจากตาํแหน่งผูจ้ดัการแลว้   สหกรณ์อาจจดัจา้งและแต่งตั้ง       

เจา้หนา้ท่ีอ่ืน   โดยตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้  72 (1) ,(2),(3),(4)  ตามความจาํเป็นเพื่อ

ปฏิบติังานในสหกรณ์   ทั้งน้ี ตามระเบียบของสหกรณ์   ซ่ึงคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

 

ทีป่รึกษา 

 ข้อ  101.  ทีป่รึกษาและทีป่รึกษากติติมศักดิ์   คณะกรรมการดาํเนินการอาจเชิญสมาชิก หรือ

บุคคลภายนอกซ่ึงทรงคุณวฒิุ   และความสามารถเหมาะสมเป็นท่ีปรึกษา    และ/หรือท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิได ้

เพื่อใหค้วามเห็นแนะนาํในการดาํเนินการทัว่ไปของสหกรณ์ ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีสหกรณ์กาํหนด 

 

ผู้ตรวจสอบกจิการ 

           ** ข้อ 102 ผู้ตรวจสอบกจิการ ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกต้ังสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวฒิุความรู้

ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ

สหกรณ์เป็นการประจาํปี กรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้มีจาํนวนไม่เกินห้าคน กรณีนิติบุคคลให้มีจาํนวนหน่ึง

นิติบุคคล 

    ข้อ 102/1 ผู้ตรวจสอบกจิการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

(1)  เป็นสมาชิกของสหกรณ์น้ัน หรือบุคคลภายนอกท่ีได้รับเลือกต้ังจากท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 

(2)  ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีได้รับการ

รับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

    ข้อ 102/2 ผู้ตรวจสอบกจิการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 

เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลท่ีอยู่ในสังกัดนิติบุคคลท่ีรับงานสอบบัญชีของ

สหกรณ์ในปีบัญชีน้ัน 

(1)  เป็นกรรมการของสหกรณ์น้ัน เว้นแต่ได้พ้นจากตาํแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

บัญชีของสหกรณ์ 

(2)  เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์น้ัน 

(3)  เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์น้ัน หรือสหกรณ์อ่ืน หรือเคยถกูให้ออกจากตาํแหน่ง

ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์น้ัน หรือสหกรณ์อ่ืน ฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 

(4)  เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
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**   ข้อ 103  การดํารงตําแหนง่ผู้ตรวจสอบกิจการ  แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบบัท่ี 5 ) พ.ศ.2561 

(5)  เคยได้รับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดให้จาํคุก เว้นแต่เป็นโทษสาํหรับความผิดท่ีได้กระทาํ

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(6)  เคยถกูไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

ฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 

(7)  เคยถกูให้พ้นจากตาํแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือมีคาํวินิจฉัยเป็นท่ีสุดให้พ้นจาก

ตาํแหน่งกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์น้ัน หรือสหกรณ์อ่ืน 

(8)  เคยถกูท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาํแหน่งกรรมการ หรือ ผู้ตรวจสอบกิจการ 

เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าท่ีของสหกรณ์น้ัน หรือสหกรณ์อ่ืน 

(9)  เคยถกูให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์น้ัน หรือสหกรณ์อ่ืน 

(10)  เป็นผู้อยู่ระหว่างการถกูส่ังพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

(11)  เป็นผู้อยู่ระหว่างการถกูส่ังพัก หรือเพิกถอนช่ือออกจากทะเบียนผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตาม

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

(12) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่

สมประกอบ 

ข้อ 102/3  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น การเงิน การบัญชี 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสหกรณ์ การบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น 

ข้อ 102/4 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเงินการบัญชี กฎหมาย ระเบียบ

และการตรวจสอบกิจการอย่างสมํา่เสมอ เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ข้อ 102/5 สหกรณ์อาจเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการเป็นการสาํรองไว้ เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบกิจการท่ี

สหกรณ์ เลือกต้ัง สาํรองไว้สามารถปฏิบัติงานทันที ในกรณีท่ีผู้ตรวจสอบกิจการท่ีได้รับเลือกต้ังจากท่ี

ประชุมใหญ่พ้นจากตาํแหน่ง ตามข้อ 103/1 

 ข้อ 102/6 ให้ท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ กาํหนดค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายอ่ืนและค่าใช้จ่ายเพ่ือการ

พัฒนาแก่ผู้ตรวจสอบกิจการให้เหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพงานและฐานะ

การเงินของสหกรณ์ 

** ข้อ 103. การดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบกจิการ   ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตาํแหน่งได้มี

กาํหนดเวลาหน่ึงปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเม่ือครบกาํหนดเวลาแล้วยงัไม่มีการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการคน

ใหม่ กใ็ห้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าท่ีไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการท่ีพ้นจากตาํแหน่งอาจ

ได้รับเลือกต้ังอีกได้ 
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**  ข้อ 104  การดํารงตําแหนง่ผู้ตรวจสอบกิจการ  แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบบัท่ี 5 ) พ.ศ.2561  
 

    ข้อ 103/1 นอกจากการพ้นจากตาํแหน่งตามวาระแล้ว ผู้ตรวจสอบกิจการจะพ้นจากตาํแหน่งเม่ือ 

            (1)   ตาย 

            (2)   ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือย่ืนต่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการหรือย่ืนต่อ

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์แล้วแต่กรณี 

            (3)  ท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 

ออกจากตาํแหน่งท้ังคณะหรือรายบุคคล 

            (4)  นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติตามข้อ 102/1 หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 102/2        

            ** ข้อ  104.  อํานาจหน้าทีข่องผู้ตรวจสอบกจิการ  ผู้ตรวจสอบกิจการมีอาํนาจหน้าท่ีตรวจสอบการ

ดาํเนินงานท้ังปวงของสหกรณ์ ซ่ึงรวมท้ังในข้อต่อไปนี ้คือ 

(1)  ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมดุ บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและหนีสิ้นท้ังปวง

ของสหกรณ์  เพ่ือทราบฐานะและข้อเทจ็จริงของสหกรณ์ท่ีเป็นอยู่จริง 

(2)  ตรวจสอบหลักฐานและความถกูต้องของการดาํเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพ่ือ

ประเมินผลและอาจให้ข้อแนะนาํแก่คณะกรรมการดาํเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ ท้ังทาง

วิชาการและทางปฏิบัติในกิจการน้ัน ๆ  

(3)  ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและ

หลักประกัน 

(4)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของ

สหกรณ์ และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ท่ีเป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้จากท่ีประชุมใหญ่ 

(5)  ติดตามผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการดาํเนินการ เพ่ือพิจารณาหาทางปรับปรุง แผนงาน 

ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  ตลอดจนคาํส่ังต่าง ๆ ของสหกรณ์ 

(6)  ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ ระเบียบ  มติ และคาํส่ังของสหกรณ์ หรือกิจการ

อ่ืน ๆ  เพ่ือให้เกิดผลดีแก่การดาํเนินกิจการของสหกรณ์ 

ข้อ 104/1 ผู้ตรวจสอบกิจการ มีหน้าท่ีรายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือ

สรุปผลการตรวจสอบ รวมท้ังข้อสังเกตและข้อ เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

ดาํเนินการและท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ โดยให้เสนอผลการตรวจสอบกิจการ ดังต่อไปนี ้

(1)  รายงานการตรวจสอบกิจการประจาํเดือน ให้ผู้ตรวจสอบกิจการแจ้งผลการตรวจสอบต่อ

คณะกรรมการดาํเนินการในการประชุมประจาํเดือนในคราวต่อไป 
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(2)  รายงานการตรวจสอบกิจการประจาํปี ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อท่ี

ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 

(3)  รายงานการตรวจสอบกรณีเร่งด่วน ในกรณีท่ีผู้ตรวจสอบกิจการพบว่ามีเหตุการณ์ท่ีอาจ

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกของสหกรณ์อย่างร้ายแรง หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ คาํส่ัง ประกาศหรือคาํแนะนาํของทางราชการ รวมท้ังข้อบังคับ ระเบียบ มติท่ีประชุมหรือคาํส่ังของ

สหกรณ์จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้ผู้ตรวจสอบกิจการแจ้งผลการ

ตรวจสอบต่อคณะกรรมการดาํเนินการทันที เพ่ือดาํเนินการแก้ไข รวมท้ังให้จัดส่งสาํเนารายงานดังกล่าวต่อ

สาํนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์และสาํนักงานสหกรณ์จังหวดัโดยเร็ว 

ข้อ 104/2 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการดาํเนิน การแก้ไขของสหกรณ์ ตามรายงานการ

ตรวจสอบกิจการข้อ 104/1 และให้จัดส่งสาํเนารายงานผลการแก้ไขของสหกรณ์และผลการติดตามของผู้

ตรวจสอบกิจการต่อสาํนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์และสาํนักงานสหกรณ์จังหวดั 

ข้อ 104/3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดาํเนินการและเข้าร่วมประชุมใหญ่ เพ่ือชี้แจงรายงานการ

ตรวจสอบกิจการท่ีนาํเสนอต่อท่ีประชุม 

ข้อ 104/4 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบกิจการ ให้สหกรณ์มีหน้าท่ีดังต่อไปนี ้

(1)  อาํนวยความสะดวก ช่วยเหลือ ให้คาํชี้แจง พร้อมท้ังจัดเตรียมข้อมลู เอกสารหลักฐานของ

สหกรณ์และทรัพย์สินต่าง ๆ และให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบกิจการในการเข้าไปในสาํนักงานของ

สหกรณ์ในระหว่างเวลาทาํการของสหกรณ์ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบกิจการ 

(2)  กาํหนดวาระการประชุมให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดาํเนินการเพ่ือ

รับทราบผลการตรวจสอบกิจการ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

(3)  พิจารณาปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ เพ่ือให้การดาํเนินกิจการ

ของสหกรณ์ เป็นไปโดยถกูต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ 

               ** ข้อ 105  ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกจิการ หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่องของ

สหกรณ์ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดาํเนินการทราบเพ่ือแก้ไขโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้

ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุอันไม่แจ้งน้ัน 
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หมวด  10 

การแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคบั 

ข้อ  106.  การแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับ   จะกระทาํไดก้็แต่โดยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1) ตอ้งกาํหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ  และใหแ้จง้ 

ไปยงัสมาชิกพร้อมหนงัสือแจง้ระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 

(2)  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัได ้ เม่ือมีการพิจารณา 

เร่ืองท่ีจะขอแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นในท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ซ่ึงมีกรรมการดาํเนินการมา

ประชุมเตม็จาํนวนของคณะกรรมการดาํเนินการท่ีมีอยูใ่นขณะนั้นโดยมติใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบันั้น  ให้

ถือเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของกรรมการดาํเนินการท่ีมาประชุมซ่ึงลงลายมือช่ือเขา้ประชุม     แต่ถา้

สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบของจาํนวนสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด   หรือไม่นอ้ย

กวา่หา้สิบคน  ลงลายมือช่ือทาํหนงัสือร้องขอต่อคณะกรรมการดาํเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกวา่

สามสิบวนัใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั ก็ยอ่มทาํได ้  โดยตอ้งระบุขอ้ความท่ีจะขอแกไ้ขเพิ่มเติมนั้น   พร้อม

ดว้ยเหตุผล 

(3) การพิจารณาวาระการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั  ใหก้ระทาํไดแ้ต่เฉพาะในการประชุมใหญ่ท่ีมี 

องคป์ระชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนสมาชิก หรือของผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อย

คน  แลว้แต่กรณี 

(4) ขอ้ความใดท่ีท่ีประชุมใหญ่ไดล้งมติแกไ้ขเพิ่มเติมแลว้  หากปรากฏวา่ขอ้ความนั้นขดักบั 

กฎหมาย  หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย  นายทะเบียนสหกรณ์

อาจแกไ้ขขอ้ความนั้น   แลว้รับจดทะเบียน 

(5) ขอ้บงัคบัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแลว้  หากยงัไม่ไดก้าํหนดระเบียบ   

หรือ คาํสั่งใหส้อดคลอ้งกนั  ก็ใหน้าํความท่ีไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัแลว้นั้นมาบงัคบัใช ้ และใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง

ถือปฏิบติั 
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**   ข้อ 107  ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ  แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบบัท่ี 6 ) พ.ศ.2562  

หมวด 11 

ข้อเบ็ดเสร็จ 

**  ข้อ  107.  ระเบียบของสหกรณ์       ให้คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจหน้าท่ีกาํหนดระเบียบ

ต่าง ๆ เพ่ือดาํเนินการให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์แห่งข้อบังคับนี ้และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของ

สหกรณ์ รวมท้ังในข้อต่อไปนี ้

(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์  

(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน  

(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์  

(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน  

(5) ระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมาชิก  

(6) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์  

(7) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเกบ็รักษาเงิน  

(8) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์  

(9) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวสัดิการสังคม  

(10) ระเบียบว่าด้วยท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ  

(11)   ระเบียบว่าด้วยกรรมการสรรหากรรมการดาํเนินการ 

(12) ระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรกาํหนดไว้ให้มี เพ่ือสะดวก  

และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 

เฉพาะระเบียบใน  (1) , (2) , (4)     ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะ      

ใช้   บังคับได้     ส่วนระเบียบอ่ืนเม่ือคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดใช้แล้วให้ส่งสาํเนาให้นายทะเบียน

สหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์    และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ 

 ข้อ  108.  การดําเนินคดีเกีย่วกบัความเสียหาย   ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นของสหกรณ์ถูกยกัยอก หรือ

เสียหายโดยประการใด  ๆ   ก็ดี   หรือในกรณีท่ีสหกรณ์เรียกคืนเงินกูต้ามขอ้ 107 (3) , (4)  แต่มิไดรั้บชาํระ

ตามเรียกก็ดี   คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งร้องทุกข ์  หรือฟ้องคดีภายในกาํหนดอายคุวาม 

 ข้อ  109.  การตีความในข้อบังคับ      ถา้มีปัญหาเก่ียวกบัการตีความในขอ้บงัคบั   ใหส้หกรณ์เสนอ    

ปัญหานั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอคาํวนิิจฉยั    และใหส้หกรณ์ถือปฏิบติัตามคาํวนิิจฉยันั้น 
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ข้อ  110.  ทรัพย์สินของสหกรณ์        การจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยข์องสหกรณ์ตอ้งไดรั้บความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการดาํเนินการท่ีมีอยูใ่นขณะนั้นเป็นเอกฉนัท ์   และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก      

ท่ีประชุมใหญ่ดว้ย 

การลงมติเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก  ใหถื้อเสียงขา้งมากของสมาชิกหรือ

ผูแ้ทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

ข้อ   111.  การจําหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลกิ      เม่ือสหกรณ์ตอ้งเลิกและไดจ้ดัการชาํระ

บญัชีโดยจาํหน่ายทรัพยสิ์นตามกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์  ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมดว้ยดอกเบ้ีย      

และชาํระหน้ีสินอ่ืน ๆ  ของสหกรณ์เสร็จส้ินแลว้  ปรากฏวา่มีทรัพยสิ์นเหลืออยูเ่ท่าใด  ใหผู้ช้าํระบญัชี      

จ่ายตามลาํดบั ดงัต่อไปน้ี 

(1) จ่ายคืนเงินค่าหุน้ใหแ้ก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุน้ท่ีชาํระแลว้  

(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุน้ท่ีชาํระแลว้ แต่ตอ้งไม่เกินอตัราท่ีนายทะเบียนสหกรณ์  

กาํหนด 

(3) จ่ายเป็นเงินเฉล่ียคืนตามขอ้  27 (2)  

เงินท่ีจ่ายตามขอ้ (2) และ (3) เม่ือรวมทั้งส้ินตอ้งไม่เกินยอดรวมแห่งจาํนวนเงินกาํไรสุทธิท่ีสหกรณ์

หาได ้ ในระหวา่งปีท่ีเลิกสหกรณ์กบัทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลท่ีถอนไปตามขอ้  27 (4)  ในปีนั้น 

  ถา้ยงัมีทรัพยสิ์นเหลืออยูอี่กใหโ้อนใหแ้ก่สหกรณ์อ่ืน หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย     

ตามมติของท่ีประชุมใหญ่ หรือดว้ยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีท่ีไม่อาจเรียกประชุม

ใหญ่ไดภ้ายในสามเดือนนบัแต่วนัท่ีชาํระบญัชีเสร็จ 

 ข้อ  112.  ในกรณทีีข้่อบังคับนีม้ิได้กาํหนดข้อความเร่ืองใดไว้     ใหส้หกรณ์นาํบทบญัญติัท่ีกาํหนด

ไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ ตลอดจนคาํสั่งหรือคาํแนะนาํและระเบียบปฏิบติัของนายทะเบียนสหกรณ์      

มาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงแห่งขอ้บงัคบัน้ีดว้ย 

 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ 113.  ระเบียบหรือคาํสั่งหรือมติท่ีออกโดยอาศยัขอ้บงัคบัฉบบัก่อน  ใหย้งัคงมีผลใชไ้ดต้่อไป

เท่าท่ีไม่ขดัแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี  ผูท่ี้เป็นสมาชิกอยูก่่อนขอ้บงัคบัน้ีประกาศใช ้ ใหย้งัคงเป็นสมาชิกต่อไปได ้ 

ตามขอ้บงัคบัน้ี 

      คณะกรรมการดาํเนินการ ผูต้รวจสอบกิจการท่ีเป็นอยูก่่อนขอ้บงัคบัน้ีประกาศใชใ้หเ้ป็น

คณะกรรมการดาํเนินการ  ผูต้รวจสอบกิจการ  ท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบัน้ี 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร จํากดั 

วา่ดว้ย   การถือหุน้รายเดือนของสมาชิก     พ.ศ.  2548 

--------------------------------- 

 เพื่อเป็นการส่งเสริมใหส้หกรณ์มีหุน้เพิ่มข้ึน และใหส้มาชิกมีการลงทุนในระยะยาวใน สหกรณ์  ซ่ึง

จะส่งผลดีแก่ทั้งกิจการสหกรณ์ และเป็นการส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิกตามวตัถุประสงคข์อง 

สหกรณ์ อาศยัอาํนาจตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั  ขอ้ท่ี  3 (1),  ขอ้  4, 

ขอ้ 5, ขอ้ 6, ขอ้ 7, ขอ้ 8, ขอ้ 79 (8) และขอ้  107 (11)   ท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 18 ในการ

ประชุมคร้ังท่ี  8/2548   เม่ือวนัท่ี  29 สิงหาคม 2548   จึงกาํหนดระเบียบฯ  วา่ดว้ยการถือหุน้รายเดือนของ

สมาชิก พ.ศ. 2548  (ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม คร้ังท่ี  1/2548)  ดงัต่อไปน้ี 

 ข้อ  1.   ระเบียบนีเ้รียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั วา่ดว้ยการ

ถือหุน้รายเดือนของสมาชิก พ.ศ.   2548 (ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม คร้ังท่ี 1/2548)” 

 ข้อ  2. ระเบียบนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วนัที ่ 1  ตุลาคม  2548  เป็นต้นไป 

 ข้อ  3. ให้ยกเลกิ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั  วา่ดว้ย การถือหุน้    

รายเดือนของสมาชิก พ .ศ. 2548  และบรรดา มติ ,  ประกาศ,  คาํสั่ง และแนวปฏิบติัอ่ืนท่ีขดัหรือแยง้กบั

ระเบียบน้ี และใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

 ข้อ  4. ในระเบียบนี ้ 

  “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร  จาํกดั 

  “สมาชิก”    หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

  “เงินไดร้ายเดือน ”  หมายถึง   เงินเดือน  หรือค่าจา้งประจาํ และเงินท่ีจ่ายควบกบัเงินเดือน 

หรือค่าจา้งประจาํ ซ่ึงสมาชิกไดรั้บจากหน่วยงานเจา้สังกดั  และหมายถึง บาํนาญตามกฎหมายวา่ดว้ย 

บาํเหน็จบาํนาญ  ซ่ึงสมาชิกไดรั้บจากทางราชการดว้ย 

  “เงินหุน้รายเดือน”   หมายถึง   หุน้ท่ีบงัคบัใหถื้อทุกเดือน 

 “ปีทางบญัชีสหกรณ์”  หมายถึง  ระยะเวลาการดาํเนินงานของสหกรณ์ตั้งแต่ 1 มกราคม  -  

31  ธนัวาคม  ของทุกปี 
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หมวด    1 

หุ้นรายเดือน 

             ข้อ  5. การถือหุ้นรายเดือน   สมาชิกทุกคนตอ้งส่งค่าหุน้เป็นประจาํทุกเดือน ตั้งแต่เดือนแรกท่ีเขา้

เป็นสมาชิก ตามอตัราส่วนของเงินไดร้ายเดือนของตน ต่อหุน้ซ่ึงมีมูลค่าหุน้ละ  10.00  บาท (สิบบาทถว้น)  

จาํนวนร้อยละ  6  ของเงินไดร้ายเดือน  โดยเศษท่ีเป็นหลกัหน่วยใหปั้ดทิ้ง    

ข้อ  6. สมาชิก ประสงคจ์ะถือหุน้รายเดือนในอตัราท่ีสูงกวา่อตัราท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบ  ของ

สหกรณ์  หรือจะขอซ้ือหุน้เพิ่มข้ึนอีกเม่ือใดก็ยอ่มทาํได ้ โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการ

ดาํเนินการ   แต่จาํนวนหุน้ทั้งหมดตอ้งไม่เกินหน่ึงในหา้ของหุน้ท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

ถา้สมาชิกประสงคล์ดการถือหุน้รายเดือนก็ยอ่มกระทาํได ้  แต่ตอ้งไม่ตํ่ากวา่อตัราท่ีกาํหนดไวใ้น

ระเบียบ   โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 

ข้อ  7. การส่งค่าหุ้นรายเดือน ใหส่้งโดยวธีิการหกัจากเงินไดร้ายเดือนของสมาชิก ในวนัจ่ายเงินได้

รายเดือนประจาํเดือนนั้น ๆ   ทุกเดือน 

เม่ือสมาชิกมีคาํขอเป็นหนงัสือ และคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นวา่สมาชิกนั้น

ตกอยูใ่นพฤติการณ์อนัทาํใหไ้ม่สามารถส่งเงินค่าหุน้รายเดือนไดโ้ดยมิใช่เกิดข้ึนโดยเจตนา อนัไม่สุจริตของ

ตน คณะกรรมการดาํเนินการจะอนุญาตใหส้มาชิกรายนั้น มิตอ้งส่งเงินค่าหุน้รายเดือน ชาํระเวลาตามท่ี

คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรก็ได ้สมาชิกท่ีไดส่้งค่าหุน้มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 180 เดือน  หรือเป็น

จาํนวนเงินไม่นอ้ยกวา่ 150,000.- บาท  (หน่ึงแสนหา้หม่ืนบาทถว้น)   และไม่มีหน้ีสินกบัสหกรณ์จะงดชาํระ

เงินค่าหุน้รายเดือนก็ได ้    โดยแจง้ความจาํนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 

ข้อ  8. สมาชิกจะโอนหุ้นรายเดือน ซ่ึงตนถืออยูใ่หผู้อ่ื้นไม่ได ้

 

หมวด    2 

การจ่ายเงินปันผล 

ข้อ  9.  การจ่ายเงินปันผลสําหรับหุ้น  ใหเ้ป็นไปตามอตัราซ่ึงท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีพิจารณา

ในการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีนั้น  สูงสุดไม่เกินอตัราท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์กาํหนดไว ้

ข้อ  10.  การคํานวณเงินปันผลสําหรับหุ้น สหกรณ์จะคาํนวณใหต้ามส่วนแบ่งแห่งระยะเวลา จนถึง

ส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์  หุน้ท่ีซ้ือภายในวนัท่ี  5  ของเดือน สหกรณ์จะคาํนวณเงินปันผลใหต้ั้งแต่เดือน

นั้นเตม็เดือน  ส่วนหุน้ท่ีซ้ือหลงัวนัท่ี  5  ของเดือน  สหกรณ์จะคาํนวณเงินปันผลใหต้ั้งแต่เดือนถดัไป 

ข้อ  11. สหกรณ์จะไม่คํานวณเงินปันผลให้  สาํหรับหุน้ท่ีมีการถอนก่อนวนัส้ินปีทางบญัชี            

ของสหกรณ์  การถอนหุน้รายเดือนจะกระทาํได ้ เม่ือสมาชิกขาดจากการเป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบัของ

สหกรณ์ 
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ข้อ  12.  การแจ้งยอดจํานวนหุ้น   สหกรณ์จะแจง้ยอดจาํนวนหุน้ท่ีสมาชิกถือใหส้มาชิกแต่ละคน

ทราบทุกส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

ข้อ  13. ให้คณะกรรมการดําเนินการ รักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี และมีอาํนาจวนิิจฉยั   ช้ีขาด

ในปัญหาทั้งปวง เก่ียวกบัการดาํเนินการตามระเบียบน้ี 

   

 ประกาศ   ณ  วนัที ่   30  สิงหาคม  2548 

 

 

 

        

(นายเฉลิมพล  เบญ็จพนัธ์ุ) 

ประธานกรรมการดาํเนินการ 

               สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร  จํากดั 

ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) พ.ศ. 2560 

........................................................ 

 ดว้ยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ไดมี้หนงัสือแนะนาํเก่ียวกบัการกาํหนดงวดชาํระหน้ีเงินกูใ้หอ้ยูใ่นระดบั 

ท่ีมีความเหมาะสมกบัฐานะทางการเงินของสหกรณ์ คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรปรับปรุงแกไ้ข

ระเบียบเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัคาํแนะนาํ เพื่อคาํนึงถึงสภาพคล่องและความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน ส่งผลใหเ้กิด

ความเสียหายต่อสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ ฉะนั้น อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้ 10 - 1 5 

ขอ้ 79 (8) และขอ้ 107 (3) ท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการชุดท่ี 30 คร้ังท่ี 12 เม่ือวนัท่ี 13 เดือนธนัวาคม 

พ.ศ. 2560 ไดมี้มติกาํหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่

สมาชิกสหกรณ์ แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1) พ.ศ.2560  ดงัต่อไปน้ี  

 ข้อ 1. ระเบียบนีเ้รียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั  วา่ดว้ย  การ

ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1)  พ.ศ. 2560”  

 ข้อ 2. ระเบียบนีใ้ห้บังคับใช้ตั้งแต่วนัที ่ 13  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3. ให้ยกเลกิ  

  3.1 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั  วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 

พ.ศ. 2560  ซ่ึงถือใชก่้อนหนา้น้ีเสียทั้งส้ิน 

  3.2 ประกาศ ระเบียบอ่ืนใดและมติท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ และคณะกรรมการ

เงินกู ้ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี  

 ข้อ 4.  ในระเบียบนี ้

 เงินเดือน หมายถึง เงินรายไดป้ระจาํเดือนท่ีหน่วยงานตน้สังกดัจ่ายใหต้ามบญัชีเงินเดือน รวมถึง

ค่าจา้งประจาํหรือเงินอ่ืนท่ีจ่ายในลกัษณะเดียวกนั เงินบาํนาญ และเงินบาํเหน็จรายเดือน 

 เงินไดสุ้ทธิ หมายถึง เงินไดห้รือเงินเดือนหรือค่าจา้งท่ีหน่วยงานหรือนายจา้งจ่ายใหลู้กจา้งหรือ

บุคลากรขององคก์รหลงัจากหกัเงินภาษีอากร  เงินกองทุนบาํเหน็จบาํนาญ เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เงินท่ี

จ่ายตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน กฎหมายวา่ดว้ยการประกนัสังคม 

 การชาํระหน้ี หมายถึง หน้ีท่ีตอ้งชาํระทั้งท่ีเป็นตน้เงินและดอกเบ้ีย  ซ่ึงสหกรณ์กาํหนดใหช้าํระเป็น

รายงวดหรือคร้ังเดียวทั้งหมด แลว้แต่กรณี 

 เดือนเกษียณ หมายถึง เดือนท่ีทางราชการกาํหนดใหส้มาชิกมีอายคุรบหกสิบปี พน้จากหนา้ท่ีการ

ปฏิบติัราชการ 

 เงินรายไดอ่ื้น ๆ หมายถึง เงินไดน้อกเหนือจากเงินไดป้ระจาํเดือนของสมาชิก เช่น เงินไดท้างดา้น

การเกษตร การดาํเนินธุรกิจส่วนตวั หรือเงินท่ีสมาชิกสามารถแสดงใหส้หกรณ์ทราบได้   

 พนกังานกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มท่ี 1 หมายความถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข

จงัหวดัชุมพร จาํกดั ท่ีไดรั้บการแจง้และไดรั้บเงินค่าจา้งตามสัญญาจา้ง ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวา่                                                                
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ดว้ยพนกังานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 ตาํแหน่งดงัต่อไปน้ี     

 นายแพทย ์, ทนัตแพทย ์, นายสัตวแพทย ์, เภสัชกร , พยาบาลวชิาชีพ , นกักายภาพบาํบดั ,        นกั

กิจกรรมบาํบดั , นกัจิตวทิยาคลินิก , นกัเทคนิคการแพทย ์, แพทยแ์ผนไทย ,  นกัรังสีการแพทย ์, นกัเวช

ศาสตร์การส่ือความหมาย , นกัเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก , นกัฟิสิกส์การแพทย ์, นกัทศันมาตร , นกักาย

อุปกรณ์ , วศิวกรไฟฟ้า , นกัวชิาการศึกษาพิเศษ , นกัวทิยาศาสตร์ , นกัจิตวทิยา , นกัโภชนาการ , นกัวชิาการ

สาธารณสุข , นกัอาชีวบาํบดั , นกัวชิาการอาหารและยา , นกัวทิยาศาสตร์การแพทย ์, ช่างภาพการแพทย์  , 

นกัสังคมสงเคราะห์  , นกัวชิาการคอมพิวเตอร์  ,นกัจดัการงานทัว่ไป , นกัทรัพยากรบุคคล, นิติกร , 

นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน , นกัเทคโนโลยสีารสนเทศ , นกัวชิาการพสัดุ , นกัวชิาการสถิติ , นกัวเิทศ

สัมพนัธ์ , นกัวชิาการเงินและบญัชี , นกัวชิาการตรวจสอบภายใน , นกัประชาสัมพนัธ์ , นกัวชิาการเผยแพร่ , 

นกัวชิาการโสตทศันศึกษา , นกัวชิาการเกษตร , วศิวกร , บรรณารักษ ์, นกัวชิาการศึกษา , วทิยาจารย์  , เจา้

พนกังานเวชสถิติ , เจา้พนกังานทนัตสาธารณสุข , เจา้พนกังานเภสัชกรรม , เจา้พนกังานรังสีการแพทย ์และ

เจา้พนกังานวทิยาศาสตร์การแพทย ์, เจา้พนกังานสาธารณสุข , เจา้พนกังานเวชกิจฉุกเฉิน และเจา้พนกังาน

การแพทยแ์ผนไทย  

 พนกังานกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มท่ี 2 หมายความถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข

จงัหวดัชุมพร จาํกดั ท่ีไดรั้บการจา้งและไดรั้บเงินค่าจา้งตามสัญญาจา้ง ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวา่

ดว้ยพนกังานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 ตาํแหน่งดงัต่อไปน้ี  

 เจา้พนกังานธุรการ , เจา้พนกังานพสัดุ ,เจา้พนกังานสถิติ , เจา้พนกังานการเงินและบญัชี ,        เจา้

พนกังานเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ , เจา้พนกังานการเกษตร , โภชนากร , เจา้พนกังานอาชีวบาํบดั , นายช่าง

ศิลป์ , ช่างกายอุปกรณ์  , เจา้พนกังานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ , ช่างทนัตกรรม , นายช่างเทคนิค , นายช่างไฟฟ้า ,     

นายช่างโยธา , ครูการศึกษาพิเศษ , เจา้พนกังานหอ้งสมุด , พนกังานประจาํตึก  , พนกังานเปล , พนกังาน

ซกัฟอก , พนกังานบริการ , พนกังานรับโทรศพัท ์, พนกังานเกษตรพื้นฐาน , พนกังานเรือยนต ์, พนกังาน

บริการเอกสารทัว่ไป , พนกังานเก็บเอกสาร , พนกังานบริการส่ืออุปกรณ์การสอน , พนกังานเก็บเงิน , 

พนกังานโสตทศันศึกษา , พนกังานผลิตนํ้าประปา , พนกังานการเงินและบญัชี , พนกังานพสัดุ , พนกังาน

ธุรการ , พนกังานพิมพ ์, พนกังานประเมินผล , พนกังานการศึกษา , พนกังานหอ้งสมุด , พนกังานส่ือสาร , 

ล่ามภาษาต่างประเทศ , ครูพี่เล้ียง ,  พี่เล้ียง , พนกังานช่วยการพยาบาล , พนกังานช่วยเหลือคนไข ้, ผูช่้วย

พยาบาล , ผูช่้วยทนัตแพทย ์, พนกังานเภสัชกรรม , พนกังานประจาํหอ้งยา , ผูช่้วยพนกังานสุขศึกษา , ผูช่้วย

เจา้หนา้ท่ีอนามยั , ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข , พนกังานการแพทยแ์ละรังสีเทคนิค , พนกังานจุลทศันกร , 

พนกังานประกอบอาหาร , พนกังานหอ้งผา่ตดั , พนกังานผา่และรักษาศพ , พนกังานบตัรรายงานโรค , 

พนกังานปฏิบติัการทดลองพาหะนาํโรค , ผูช่้วยนกักายภาพบาํบดั , พนกังานกูชี้พ , พนกังานประจาํ

หอ้งทดลอง ,พนกังานวทิยาศาสตร์ , พนกังานพิธีสงฆ ์, ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ , ช่างเหล็ก , ช่างฝีมือ

ทัว่ไป , ช่างต่อท่อ , ช่างศิลป์ , ช่างตดัเยบ็ผา้ , ช่างตดัผม ,   ช่างซ่อมเคร่ืองทาํความเยน็ , ช่างเคร่ืองช่วยคน

พิการ และผูช่้วยช่างทัว่ไป                                   



ขอบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม พ.ศ.2562 หนา 50 

 

        

หมวด   1 

บททัว่ไป 

ข้อ 5.   สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก 3 ประเภท คือ 

   5.1 เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน  

   5.2  เงินกูส้ามญั 

   5. 3 เงินกูพ้ิเศษ 

 ข้อ 6.   การให้เงินกู้แก่สมาชิก  

  6.1 การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก จะใหไ้ดเ้ฉพาะกรณีเพื่อการอนัจาํเป็นหรือมีประโยชน์ต่อการอยู่

อาศยั ต่อการประกอบอาชีพ ต่อการดาํรงชีวติ ต่อการศึกษา ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร 

  6.2 ในการกูเ้งินทุกประเภท ผูกู้ต้อ้งทาํหนงัสือกูไ้วเ้ป็นหลกัฐาน และตอ้งมีหลกัประกนัเงินกู้

ตามแบบท่ีสหกรณ์กาํหนด ยกเวน้เงินกูฉุ้กเฉินไม่ตอ้งมีหลกัประกนั 

  6.3 การขอกูเ้งินทุกประเภท ใหผู้กู้แ้นบหลกัฐานใบแจง้รายการเงินเดือนตน้ฉบบัของเดือน

ก่อนท่ีจะขอกู ้หรือสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคารของผูกู้ท่ี้ใชใ้นการรับโอนเงินเดือน ,  เงินบาํนาญ , เงิน

บาํเหน็จรายเดือน 

  6.4 สมาชิกผูข้อกูเ้งินตอ้งทาํหนงัสือยนิยอมใหห้น่วยงานตน้สังกดัหกัเงินเดือน ค่าจา้งหรือ

เงินบาํนาญ ชาํระหน้ีเงินกูต้ามจาํนวนท่ีสหกรณ์แจง้ในแต่ละเดือน 

  6.5 สมาชิกท่ีเกษียณอายรุาชการแลว้ หากมีความประสงคจ์ะกูเ้งินสหกรณ์ก็สามารถกูไ้ด ้    

โดยปฏิบติัตามเง่ือนไข หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเช่นเดียวกบัสมาชิกท่ียงัไม่เกษียณอายรุาชการ 

  6.6 กรณีมีคู่สมรส สมาชิกผูข้อกูแ้ละผูค้ ํ้าประกนัตอ้งมีหนงัสือใหค้าํยนิยอมจากคู่สมรส      

ทุกคร้ังท่ีกูเ้งินจากสหกรณ์ ยกเวน้เงินกูฉุ้กเฉิน 

  6.7 สมาชิกท่ีขอกูเ้งินไม่เกินวงเงินท่ีตนถือหุน้ ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัใดและกาํหนดใหว้งเงิน 

กูย้มืไดไ้ม่เกินร้อยละ 90 ของหุน้ท่ีตนถือในขณะนั้น โดยใหย้กเวน้วงเงินท่ีระเบียบกาํหนดใน     ขอ้ 21 ก็ได้

  6.8 สมาชิกท่ีลาออกจากงานและไม่มีเงินไดร้ายเดือนหากมีความประสงคก์ูเ้งินใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน

วงเงินร้อยละ 90 ของหุน้ท่ีตนถือในขณะนั้น พร้อมทั้งช้ีแจงท่ีมาของรายไดต่้อสหกรณ์ การส่งชาํระหน้ีใหส่้ง

ดว้ยเงินสดหรือโอนเขา้บญัชีสหกรณ์ในวนัสุดทา้ยของวนัทาํการของเดือนนั้น ๆ  

 ข้อ 7.  คณะกรรมการเงินกู้   คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู ้    

คณะหน่ึงประกอบดว้ยประธานหน่ึงคน เลขานุการหน่ึงคน และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกินสามคน 

 คณะกรรมการเงินกู ้มีอาํนาจหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดในระเบียบน้ี หรือระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และ

ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์มอบหมาย 
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 ข้อ 8.  การกาํหนดจํานวนเงินชําระหนีเ้งินกู้   สหกรณ์จะกาํหนดใหส้มาชิกชาํระหน้ีเงินกู้             

ทุกประเภทรวมหุน้รายเดือน โดยใหค้าํนวณจากเงินรายไดสุ้ทธิเม่ือหกัเงินค่าหุน้และหน้ีทุกประเภทแลว้

จะตอ้งมีเงินไดค้งเหลือไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 

 ข้อ 9.  การชําระหนีเ้งินกู้ 

  9.1 ใหส้มาชิกชาํระเงินกูเ้ดือนละอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังของแต่ละสัญญากู ้ ภายในวนัส้ินเดือน 

สมาชิกตอ้งยนิยอมใหห้น่วยงานท่ีสมาชิกรับเงินเดือนอยูห่กัเงินเดือนตามจาํนวนหน้ี และประเภทของหน้ีท่ี

สหกรณ์แจง้ โดยหน่วยงานนั้นเป็นผูร้วบรวมส่งใหส้หกรณ์โดยตรงหรือผา่นธนาคารเขา้บญัชีสหกรณ์ 

 ในกรณีสมาชิกโอนจากหน่วยงานเดิมหรือพน้จากราชการหรืองานประจาํ และสมาชิกไม่สะดวก  

ท่ีจะชาํระหน้ีดว้ยวธีิตามวรรคแรก สมาชิกอาจขอชาํระหน้ีดว้ยวธีิอ่ืนก็ได ้แต่ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ        

จากคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์เสียก่อน 

 ในกรณีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์น ขอโอนยา้ยมายงัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั

ชุมพร จาํกดั หากทางตน้สังกดัไม่ยนิยอมหกัเงินเดือนใหก้บัทางสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร 

จาํกดั จะไม่รับเป็นสมาชิก 

  9.2 ในกรณีสมาชิกพน้จากราชการหรืองานประจาํและไดรั้บเงินบาํเหน็จ  สมาชิกตอ้งยนิยอม

ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินหกัเงินบาํเหน็จชาํระหน้ีเงินกูต้ามจาํนวนท่ีสหกรณ์แจง้ 

 ข้อ 10.  การตรวจสอบหลกัประกนั 

  10.1 ใหผู้จ้ดัการหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายตรวจสอบการใหเ้งินกูทุ้กราย มีหลกัประกนัให้

ถูกตอ้ง เม่ือเห็นวา่หลกัประกนัสาํหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง ผูจ้ดัการตอ้งแจง้ใหผู้กู้จ้ดัการแกไ้ขให้

ถูกตอ้งภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดและรายงานใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทราบ   

  10.2 สมาชิกผูกู้เ้งินท่ีมีความจาํเป็น อาจขอเปล่ียนหลกัประกนัเงินกู ้โดยทาํหนงัสือระบุ

เหตุผลความจาํเป็นเสนอต่อคณะกรรมการเงินกูห้รือคณะกรรมการดาํเนินการแลว้แต่กรณี 

  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูมี้อาํนาจพิจารณาอนุมติั  การขอ

เปล่ียนแปลงหลกัประกนัเงินกู ้

 ข้อ 11.  การเรียกคืนเงินกู้  

 กรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ีใหถื้อวา่เงินกูไ้ม่วา่ประเภทใด ๆ เป็นอนัถึงกาํหนดส่งคืนโดยส้ินเชิง

พร้อมดอกเบ้ียในทนัที โดยมิพกัคาํนึงถึงกาํหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้

  11.1 เม่ือสมาชิกผูกู้ถู้กใหอ้อกจากสหกรณ์ ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ขอ้ 39 

  11.2 เม่ือปรากฏต่อคณะกรรมการดาํเนินการวา่ผูกู้น้าํเงินไปใชผ้ดิวตัถุประสงค์  

  11.3 เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่หลกัประกนัสาํหรับเงินกูเ้กิดบกพร่อง และผูกู้มิ้ได้

จดัการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

  11.4 เม่ือคา้งส่งเงินงวดชาํระหน้ีไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ียเป็นเวลาถึงสองงวดติดต่อกนั หรือ

ผดินดัการส่งเงินงวดชาํระหน้ีถึงสามคราวสาํหรับเงินกูส้ัญญาหน่ึง 
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  11.5 สมาชิกท่ีออกจากงานก่อนครบกาํหนด ซ่ึงเงินไดร้ายเดือนไม่เพียงพอแก่งวดชาํระหน้ี 

เม่ือสหกรณ์คาํนวณแลว้ดาํเนินการแจง้ใหส้มาชิกส่งคืนตน้เงินตามท่ีแจง้ 

  หากสหกรณ์เรียกคืนเงินกูส้มาชิกผูกู้ต้อ้งยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้าย

เงินเดือน  เงินบาํนาญ เงินบาํเหน็จ เงินกองทุนบาํเหน็จบาํนาญ เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ หรือเงินอ่ืนใดท่ี

หน่วยงาน   ตน้สังกดั หรือสหกรณ์จะพึงจ่ายใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ ้หกัเงินดงักล่าวชาํระหน้ีต่อสหกรณ์ไดท้นัที 

 ข้อ 12.  การผ่อนชําระและการปรับโครงสร้างหนี้  

            12.1 การผ่อนชําระหนี ้   คือการหยดุชาํระหน้ีชัว่ระยะเวลาหน่ึง ใชใ้นกรณีท่ีสมาชิกผูกู้มี้เหตุ

ทาํใหร้ายไดห้ยดุชะงกัชัว่ระยะเวลาหน่ึง สมาชิกผูกู้อ้าจขอผอ่นชาํระหน้ีไดไ้ม่เกินเวลาท่ีรายไดห้ยดุชะงกั  

หรือในกรณีสมาชิกผูค้ ํ้าประกนัหรือบุคคลอ่ืนท่ีตอ้งชาํระหน้ีแทนผูกู้แ้ต่ไม่สามารถชาํระหน้ีนั้นไดโ้ดย

ส้ินเชิงในคราวเดียว อาจขอผอ่นชาํระหน้ีไดส้าํหรับกรณีบุคคลอ่ืนรับใชห้น้ีแทนผูกู้ต้อ้งมีสมาชิกผูค้ ํ้าประกนั

ผูกู้เ้ดิมตามจาํนวนผูค้ ํ้าประกนัเดิมหรืออสังหาริมทรัพยป์ลอดจาํนองเป็นหลกัประกนัเงินกูต้ามท่ี

คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร ตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

                  (1) ใหส้มาชิกทาํหนงัสือแจง้เหตุผลการขอผอ่นชาํระตามแบบท่ีสหกรณ์กาํหนด 

  (2) ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจอนุมติั  

  (3)ในกรณีสมาชิกผูค้ ํ้าประกนัจะตอ้งรับผดิชาํระหน้ีแทนผูกู้แ้ต่ไม่สามารถชาํระหน้ีนั้นได้   

              โดยส้ินเชิงในคราวเดียว ผูค้ ํ้าประกนัสามารถขอผอ่นชาํระแทนผูกู้เ้ป็นงวดรายเดือนได ้ 

              ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร 

   12.2  การปรับโครงสร้างหนี้  

  สมาชิกท่ีเป็นลูกหน้ีสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รือผูค้ ํ้าประกนั หากไม่สามารถชาํระหน้ีไดต้าม

สัญญาหรือตามระเบียบสหกรณ์วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก และมีเอกสารหลกัฐานแสดงใหเ้ห็นวา่มีเหตุ            

อนัจาํเป็นอาจขอปรับโครงสร้างหน้ีกบัสหกรณ์ตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

        การปรับโครงสร้างหน้ี คือการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงสาระสาํคญัของหนงัสือกูเ้งินฉบบัเดิม  

อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร โดยมีเง่ือนไข  ดงัน้ี 

(1)  กรณีสมาชิกตอ้งรับผดิในฐานะผูค้ ํ้าประกนัหรือแสดงใหเ้ห็นวา่ตนเองมีรายไดล้ดลง

หรือมีเหตุใหไ้ม่สามารถชาํระหน้ีตามงวดสัญญาเดิมได ้ใหร้วมตน้เงิน ดอกเบ้ียหรือเงินอ่ืน

เขา้ดว้ยกนัแลว้ขยายระยะเวลาการชาํระหน้ีออกไปตามความสามารถของลูกหน้ีแต่ละราย

ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

(2) เงินกูท่ี้สมาชิกมีหน้ีของตนเอง และหรือตอ้งรับผดิในฐานะผูค้ ํ้าประกนั ซ่ึงทาํใหมี้หน้ี

เพิ่มข้ึน ทาํใหไ้ม่สามารถหกัเงินไดร้ายเดือนชาํระหน้ีได ้หรือสมาชิกแสดงใหเ้ห็นวา่ตนเอง

มีรายไดล้ดลงหรือมีเหตุแสดงใหเ้ห็นวา่ไม่สามารถชาํระหน้ีไดใ้หร้วมหน้ีท่ีรับผดิเขา้

ดว้ยกนัแลว้ขยายระยะเวลาการชาํระหน้ีออกไปตามความสามารถของลูกหน้ีแต่ละราย

ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร   
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**   ข้อ 15  วงเงินกู้    แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ.2561  

เม่ือมีการอนุมติัใหป้รับปรุงโครงสร้างหน้ีวธีิใดแลว้ใหท้าํสัญญากู ้สัญญาจาํนอง สัญญาคํ้า

ประกนัหรือจดัทาํสัญญาแนบทา้ยหรือสัญญาต่อทา้ยแลว้แต่กรณี  สมาชิกท่ีขอปรับโครงสร้างหน้ีและ

สหกรณ์อนุมติัแลว้ ไม่มีสิทธิกูเ้งินประเภทใด ๆ ตามระเบียบน้ีไดอี้ก  เวน้แต่จะไดช้าํระหน้ีเสร็จส้ินแลว้ 

12.3  วธีิปฏิบัติในการผ่อนชําระหนีห้รือการปรับโครงสร้างหนี ้

(1) ยืน่คาํขอผอ่นชาํระหน้ีหรือการปรับโครงสร้างหน้ีต่อสหกรณ์ตามแบบท่ีสหกรณ์       

     กาํหนด พร้อมทั้งแนบเอกสารหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่มีเหตุจาํเป็น 

(2) ผูจ้ดัการเสนอความเห็นแลว้แต่กรณีต่อคณะกรรมการดาํเนินการเพื่ออนุมติั                        

(3) การขอผอ่นผนัการชาํระหน้ี และการปรับโครงสร้างหน้ี สมาชิกจะตอ้งชาํระดอกเบ้ีย 

     ตามตน้เงินคงเหลือทุกเดือน หา้มงดการชาํระดอกเบ้ียใหก้บัสหกรณ์  

ข้อ 13 สมาชิกทีข่อกู้เงินสามัญหรือเงินกู้พเิศษทีม่ีอายุ 50 ปีขึน้ไป  จะตอ้งประมาณการเงินบาํนาญ

หรือเงินบาํเหน็จรายเดือนท่ีคาดวา่จะไดรั้บเม่ือเกษียณอายรุาชการหรืองาน โดยวงเงินท่ีขอกูเ้ม่ือคาํนวณงวด

ชาํระหน้ีรายเดือนแลว้ จะตอ้งไม่เกินบาํนาญหรือบาํเหน็จรายเดือนท่ีคาดวา่จะไดรั้บในแต่ละเดือน 

ข้อ 14 กรณใีดทีร่ะเบียบนีม้ิได้กาํหนดไว้  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ วนิิจฉยัช้ีขาดและใหส้มาชิก

ถือปฏิบติัตามนั้น 

 

หมวด 2 

เงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉิน 

            ** ข้อ 15 วงเงินกู้    

 สมาชิกทีม่ีสถานภาพข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ข้าราชการบํานาญ เจ้าหน้าทีส่หกรณ์ ใหมี้สิทธ์ิขอกู้

เงินฉุกเฉินไดใ้นคราวหน่ึงไม่เกิน 3 เท่าของเงินไดร้ายเดือน แต่ไม่เกินวงเงิน 100,000บาท (หน่ึงแสนบาท

ถว้น)  

 สมาชิกทีม่ีสถานภาพลูกจ้างช่ัวคราว ลูกจ้างเงินบํารุง ลูกจ้างนักเรียนทุน พนักงานราชการ 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างตามภารกจิ และลูกจ้างช่ัวคราวสหกรณ์  ใหมี้สิทธิขอกูเ้งินฉุกเฉินได้

ในคราวหน่ึงไม่เกิน 2 เท่าของเงินไดร้ายเดือน แต่ไม่เกินวงเงิน 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถว้น) และตอ้งใช ้

สมาชิกท่ีเป็นขา้ราชการหรือ ลูกจา้งประจาํหรือ ขา้ราชการบาํนาญ คํ้าประกนัจาํนวน 1 คน โดยผูค้ ํ้าประกนัมี

สิทธ์ิคํ้าประกนัเงินกูฉุ้กเฉินไม่เกิน 5 สัญญา 

 หากสมาชิกมีหน้ีสัญญาอ่ืน ทั้งน้ีเม่ือตรวจสอบแลว้ใหมี้เงินไดเ้หลือจ่ายชาํระหน้ีตามขอ้ 17  

 กรณีเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษ ใหส้มาชิกยืน่กูไ้ดใ้หเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์ฯ             

 ขอ้ 16.  การอนุมัติ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจแต่งตั้งกรรมการเป็นผูแ้ทนสหกรณ์ในการ

อนุมติัเงินกูต้ามลกัษณะพื้นท่ีหรือหน่วยงานท่ีสมาชิกสังกดั การขอรับเงินกูใ้หผู้แ้ทนส่งหลกัฐานหนงัสือ

สัญญาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหส้หกรณ์ทราบ และดาํเนินการจ่ายเงินภายในวนัเดียวกนัโดยการโอน       
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**   ข้อ 17  การชําระหนีเ้งินกู้    แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ.2561  

เขา้บญัชีเงินฝากของสมาชิกผูกู้เ้ท่านั้น และใหด้าํเนินการจดัส่งหนงัสือสัญญาฉบบัจริงใหส้หกรณ์ภายใน     

7 วนัทาํการ 

  ผูจ้ดัการสหกรณ์มีอาํนาจอนุมติัวงเงินกูฉุ้กเฉินได ้และรายงานการอนุมติัใหท่ี้ประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการทราบในคราวถดัไป 

          ** ข้อ 17 การชําระหนีเ้งินกู้   

 สมาชิกตอ้งชาํระหน้ีตามจาํนวนเงินท่ีตกลงกบัสหกรณ์ไม่เกิน 18 งวด  ยกเวน้สมาชิกท่ีมีฐานะเป็น

ลูกจา้งชัว่คราว ลูกจา้งเงินบาํรุง ลูกจา้งนกัเรียนทุน พนกังานราชการ พนกังานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจา้ง

ตามภารกิจ และลูกจา้งชัว่คราวสหกรณ์ ผอ่นชาํระไม่เกิน 12 งวด 

 กรณีเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษ ใหส้มาชิกยืน่กูไ้ดใ้หเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์ฯ  

 

หมวด  3 

เงินกู้สามญั 

  ข้อ 18.  การขอกู้  

  18.1 ใหส้มาชิกส่งคาํขอกูถึ้งสหกรณ์ตามแบบท่ีสหกรณ์กาํหนด  

  18.2 ใหผู้จ้ดัการตรวจสอบเอกสารและหลกัฐานขอกูใ้หถู้กตอ้งแลว้วเิคราะห์ และรวบรวม

เสนอคณะกรรมการดาํเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูพ้ิจารณา 

 ข้อ 19.  การพจิารณาเงินกู้สามัญ 

  19.1  คุณสมบัติของผู้กู้   

   19.1.1 ตอ้งชาํระค่าหุน้รายเดือนติดต่อกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หกงวด  

   19.1.2 ตอ้งมีทุนเรือนหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 17  ของวงเงินท่ีกู ้ยกเวน้เงินกูเ้พื่อสวสัดิการ 

   19.1.3 สมาชิกท่ีขอกูเ้งินตามระเบียบ ขอ้ 21.1(ข)21.3(ข)21.4(ข)และ 21.5(ข)ใหท้าํ

ประกนัชีวติในวงเงินคุม้ครองไม่นอ้ยกวา่ส่วนท่ีเกินจากทุนเรือนหุน้ท่ีตนถืออยูใ่นขณะนั้น โดยแต่งตั้งให้

สหกรณ์เป็นผูรั้บผลประโยชน์ เวน้แต่สมาชิกท่ีกูเ้งินไม่เกินทุนเรือนหุน้หรือเงินฝากหรือสมาชิกท่ีใช้

อสังหาริมทรัพยเ์ป็นประกนั  

  19.2  วตัถุประสงค์ในการขอกู้ 

   19.2.1   เพื่อถือหุน้หรือฝากเงินไวก้บัสหกรณ์  

   19.2.2   เพื่อการปรับปรุงต่อเติม หรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น ของสมาชิกหรือของบุพการี  

   19.2.3   เพื่อซ้ือท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิ  

   19.2.4   เพื่อซ้ือรถยนต ์หรือสมทบซ้ือรถยนต์  

   19.2.5   เพื่อการศึกษาของสมาชิก หรือของบุตรสมาชิก  

   19.2.6   เพื่อประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้  

   19.2.7   เพื่อชาํระหน้ีสินเดิมของสหกรณ์หรือสถาบนัการเงินอ่ืน  
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   19.2.8   การอนัจาํเป็นท่ีสมาชิกร้องขอและคณะกรรมการดาํเนินการเห็นชอบ  

 

 ข้อ 20.  หลกัประกนั 

  20.1  หลกัประกนัอาจมีไดอ้ยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งคือ  สมาชิกคํ้าประกนั หรือ

หลกัประกนัอยา่งอ่ืนท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

  20.2 สมาชิกคํ้าประกนั สมาชิกผูค้ ํ้าประกนัจะรับผดิต่อผูใ้หกู้ ้ภายในวงเงินตามหนงัสือสัญญา

กูย้มืเงินระหวา่งผูกู้ก้บัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

  20.3  กรณีใชอ้สังหาริมทรัพยป์ลอดจาํนองเป็นหลกัประกนัตอ้งจดทะเบียนจาํนองเป็น

ประกนัครอบหน้ีท่ีมีอยูใ่นเวลาจาํนองและหน้ีท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต หากเป็นท่ีดินและบา้นหรืออาคารชุด 

ตอ้งใหส้ถาบนัการประเมินราคาท่ีดินและส่ิงก่อสร้างภายนอกเป็นผูป้ระเมินราคา โดยผูกู้เ้ป็นผูจ่้ายค่าบริการ

ใหก้บัผูป้ระเมินราคา และผูกู้ต้อ้งทาํประกนัอคัคีภยักบับริษทัประกนัภยั             ท่ีสหกรณ์กาํหนดในจาํนวน

เงินตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร โดยระบุใหส้หกรณ์เป็นผูรั้บผลประโยชน์  และตอ้งต่ออายุ

การเอาประกนัจนกวา่จะชาํระเงินกูแ้ลว้เสร็จตามสัญญา ผูกู้ ้  เป็นผูเ้สียเบ้ียประกนั โดยใหส้หกรณ์หกัเอาจาก

เงินปันผล  เงินเฉล่ียคืน เงินฝากหรือเงินเดือนของสมาชิกผูกู้ไ้ด ้

 ข้อ 21.   วงเงินกู้  การชําระหนี ้ และการคํา้ประกนั  

  21.1 สมาชิกทีม่ีสถานภาพเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจํา สามารถยืน่ขอกู้ได้ดังต่อไปนี ้

   (ก)  กรณใีช้สมาชิกคํา้ประกนัเพยีงอย่างเดียว  

   วงเงินกู้  มีสิทธ์ิขอกูไ้ดไ้ม่เกินวงเงิน 1,500,000 บาท (หน่ึงลา้นหา้แสนบาทถว้น)  

   การชําระหนี้  สมาชิกตอ้งชาํระหน้ี ภายในระยะเวลาไม่เกิน 220 งวด  และจะตอ้งชาํระ  

ใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนท่ีสมาชิกมีอายคุรบ 70 ปี  โดยส่งเงินเท่ากนัทุกงวดจนกวา่จะหมดหน้ี   

   การคํา้ประกนั จดัใหส้มาชิกคํ้าประกนัตามวงเงิน เง่ือนไข และหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

   ( 1) วงเงินกูไ้ม่เกิน 250,000 บาท   มีผูค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ย 1 คน  

   ( 2) วงเงินกู ้250,001 - 500,000 บาท   มีผูค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ย 2 คน 

   ( 3) วงเงินกู ้500,001 – 750,000 บาท   มีผูค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ย 3 คน 

   ( 4) วงเงินกู ้750,001 – 1,000,000 บาท   มีผูค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ย 4 คน 

   (5) วงเงินกู ้1,000,001 – 1,250,000 บาท  มีผูค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ย 5 คน 

   ( 6) วงเงินกู ้1,250,001–1,500,000 บาท   มีผูค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ย 6 คน 

    (ข)  กรณใีช้สมาชิกคํา้ประกนัร่วมกบัหลกัประกนัอืน่  

   วงเงินกู้  มีสิทธ์ิขอกู้ได้ไม่เกนิ 3,000,000. 00 บาท (สามล้านบาทถ้วน)  

   การชําระหนี ้สมาชิกตอ้งชาํระหน้ี ภายในระยะเวลาไม่เกิน 220 งวด และจะตอ้งชาํระ 

ใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนท่ีสมาชิกมีอายคุรบ 70 ปี  โดยส่งเงินเท่ากนัทุกงวดจนกวา่จะหมดหน้ี   
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**   ข้อ 21.2  สมาชิกท่ีมีสถานภาพเป็นผู้ รับบํานาญ   แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ.2561  

 

   การคํา้ประกนั   

   ( 1) ใหมี้การทาํประกนัชีวติไม่นอ้ยกวา่ส่วนท่ีเกินจากมูลค่าหุน้ โดยแต่งตั้งใหส้หกรณ์

เป็นผูรั้บผลประโยชน์เวน้แต่สมาชิกท่ีกูเ้งินไม่เกินทุนเรือนหุน้หรือเงินฝากหรือสมาชิกท่ีใช้

อสังหาริมทรัพยเ์ป็นประกนั  

   ( 2) ใหส้มาชิกคํ้าประกนัตามวงเงิน เง่ือนไข และหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

    ( 2.1) วงเงินกูไ้ม่เกิน 500,000 บาท   มีผูค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ย 1 คน 

    (2.2) วงเงินกู ้500,001 – 1,000,000 บาท   มีผูค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ย 2 คน 

    ( 2.3) วงเงินกู ้1,000,001 – 1,500,000 บาท  มีผูค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ย 3 คน 

     ( 2.4) วงเงินกู ้1,500,001 – 2,000,000 บาท  มีผูค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ย 4 คน 

    (2.5) วงเงินกู ้2,000,001 – 2,500,000 บาท  มีผูค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ย 5 คน 

    ( 2.6) วงเงินกู ้2,500,001 – 3,000,000 บาท  มีผูค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ย 6 คน 

    (ค)  กรณใีช้สมาชิกคํา้ประกนัร่วมกบัหลกัประกนัอืน่และบริษัทประกนัภัยผู้คํา้ประกนั   

   วงเงินกู้  มีสิทธ์ิขอกู้ได้ไม่เกนิวงเงินสามล้านบาทถ้วน  

   การชําระหนี ้สมาชิกตอ้งชาํระหน้ี ภายในระยะเวลาไม่เกิน 220 งวด และจะตอ้งชาํระ 

ใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนท่ีสมาชิกมีอายคุรบ 70 ปี  โดยส่งเงินเท่ากนัทุกงวดจนกวา่จะหมดหน้ี 

   การคํา้ประกนั   

  ใหส้มาชิกมีสิทธิในการเสนอหลกัประกนัจากบริษทัประกนัภยัหรือหลกัประกนัอ่ืน  

ตามหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดโดยประกาศสหกรณ์ รวมถึงหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) ใหมี้ผูค้ ํ้าประกนั 2 คน ซ่ึงสิทธ์ิของผูค้ ํ้าประกนัไม่เกิน 2 สัญญา 

(2) ใหมี้การทาํประกนัชีวติไม่นอ้ยกวา่ส่วนท่ีเกินจากมูลค่าหุน้ โดยแต่งตั้งสหกรณ์เป็น

ผูรั้บผลประโยชน์ 

(3) ผูค้ ํ้าประกนัตอ้งเป็นขา้ราชการหรือลูกจา้งประจาํเท่านั้น  

       ** 21.2  สมาชิกทีม่ีสถานภาพเป็นผู้รับบํานาญ  

        กรณใีช้สมาชิกคํา้ประกนัเพยีงอย่างเดียว  

   วงเงินกู้  มีสิทธ์ิขอกูเ้งินไดไ้ม่เกิน 300,000 บาท รวมกบัมูลค่าหุน้ท่ีตนถือและหรือรวม

กบัเงินฝากท่ีมีอยูก่บัสหกรณ์ ทั้งน้ีไม่เกิน 1,500,000 บาท (หน่ึงลา้นหา้แสนบาทถว้น) โดยใหท้าํหนงัสือ

ยนิยอมใหใ้ชเ้งินฝากในการคํ้าประกนั สมาชิกสามารถถอนเงินฝากไดแ้ต่ตอ้งมีเงินฝากคงเหลือในบญัชีไม่

นอ้ยกวา่หน้ีคงเหลือเม่ือรวมกบัทุนเรือนหุน้ในขณะนั้น 

   การชําระหนี ้สมาชิกตอ้งชาํระหน้ี ภายในระยะเวลาไม่เกิน 180 งวด และจะตอ้งชาํระให้

เสร็จส้ินภายในเดือนท่ีสมาชิกมีอายคุรบ 75 ปี โดยส่งเงินเท่ากนัทุกงวดจนกวา่จะหมดหน้ี  การคํ้าประกนั   

   (1) ใหส้มาชิกคํ้าประกนัตามวงเงิน เง่ือนไข และหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
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    (1.1) วงเงินกูไ้ม่เกิน  250,000 บาท             มีผูค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ย 1 คน  

    (1.2) วงเงินกู ้250,001  – 500,000 บาท      มีผูค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ย 2 คน  

    (1.3) วงเงินกู ้500,001  – 750,000 บาท      มีผูค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ย 3 คน  

    (1.4) วงเงินกู ้750,001  – 1,000,000 บาท    มีผูค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ย 4 คน  

    (1.5) วงเงินกู ้1,000,001  – 1,250,000 บาท  มีผูค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ย 5 คน  

    (1.6) วงเงินกู ้1,250,001  – 1,500,000 บาท  มีผูค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ย 6 คน 

 21.3  สมาชิกทีม่ีสถานภาพเป็นลูกจ้างนักเรียนทุน พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง

สาธารณสุขกลุ่มที ่1  

   (ก)  กรณใีช้สมาชิกคํา้ประกนัเพยีงอย่างเดียว  

  วงเงินกู้   

  เป็นสมาชิกสหกรณ์ ไม่เกิน 5 ปี ใหมี้สิทธ์ิขอกูเ้งินไดไ้ม่เกิน 250,000 บาท ( สองแสนหา้หม่ืน

บาทถว้น ) 

  เป็นสมาชิกสหกรณ์ 5 ปีข้ึนไป ใหมี้สิทธ์ิขอกูเ้งินไดไ้ม่เกิน 500,000 บาท (หา้แสนบาทถว้น) 

  การชําระหนี้  ใหส่้งชาํระหน้ีไม่เกิน 120 งวด  และจะตอ้งชาํระใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนท่ี

สมาชิกมีอายคุรบ 60 ปี  

  การคํา้ประกนั   

   ( 1) ใหส้มาชิกคํ้าประกนัตามวงเงิน เง่ือนไข และหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

    ( 1.1) วงเงินกูไ้ม่เกิน 250,000 บาท  มีผูค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ย 1 คน  

    ( 1.2) วงเงินกู ้250,001 – 500,000 บาท  มีผูค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ย 2 คน  

   (2) ผูค้ ํ้าประกนัตอ้งเป็นขา้ราชการหรือลูกจา้งประจาํเท่านั้น  

   (ข)  กรณใีช้สมาชิกคํา้ประกนัร่วมกบัหลกัประกนัอืน่ 

  วงเงินกู้  

 เป็นสมาชิกสหกรณ์ ไม่เกิน 5 ปี ใหมี้สิทธ์ิขอกูเ้งินไดไ้ม่เกิน 500,000 บาท (หา้แสนบาทถว้น) 

 เป็นสมาชิกสหกรณ์ 5 ปีข้ึนไป ใหมี้สิทธ์ิขอกูเ้งินไดไ้ม่เกิน1,000,000 บาท (หน่ึงลา้นบาทถว้น) 

  การชําระหนี้  สมาชิกตอ้ง ชาํระหน้ี   ภายในระยะเวลา ไม่เกิน 1 80 งวด และจะตอ้งชาํระให้

เสร็จส้ินภายในเดือนท่ีสมาชิกมีอายคุรบ 60 ปี    

  การคํา้ประกนั   

  ( 1) ใหมี้การทาํประกนัชีวติไม่นอ้ยกวา่ส่วนท่ีเกินจากมูลค่า โดยแต่งตั้งใหส้หกรณ์เป็น

ผูรั้บผลประโยชน์ 

   ( 2) ใหส้มาชิกคํ้าประกนัตามวงเงิน เง่ือนไข และหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

    ( 2.1) วงเงินกูไ้ม่เกิน 250,000 บาท  มีผูค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ย 1 คน  

    (2.2) วงเงินกู ้250,001 – 500,000 บาท  มีผูค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ย 2 คน 
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    ( 2.3) วงเงินกู ้500,001 – 750,000 บาท  มีผูค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ย 3 คน 

     ( 2.4) วงเงินกู ้750,001 – 1,000,000 บาท  มีผูค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ย 4 คน 

  (ค)  กรณใีช้สมาชิกคํา้ประกนัร่วมกบัหลกัประกนัอืน่และบริษัทประกนัภัยผู้คํา้ประกนัวงเงินกู้  

  เป็นสมาชิกสหกรณ์ ไม่เกนิ 5 ปี  มีสิทธ์ิขอกูไ้ด ้500,000 บาทรวมกบัมูลค่าหุน้ท่ีตนถือ  และ

หรือรวมกบัเงินฝากท่ีมีอยูก่บัสหกรณ์ แต่ไม่เกินวงเงิน 750,000 บาท โดยใหท้าํหนงัสือยนิยอมใหใ้ชเ้งินฝาก

ในการคํ้าประกนั สมาชิกสามารถถอนเงินฝากไดแ้ต่ตอ้งมีเงินฝากคงเหลือในบญัชีไม่นอ้ยกวา่หน้ีคงเหลือ   

ในขณะนั้น 

  เป็นสมาชิกสหกรณ์ 5 ปีขึน้ไป มีสิทธ์ิขอกูไ้ด ้1,000,000 บาทรวมกบัมูลค่าหุน้ท่ีตนถือ  และ

หรือรวมกบัเงินฝากท่ีมีอยูก่บัสหกรณ์ แต่ไม่เกินวงเงิน 1,500,000 บาท โดยใหท้าํหนงัสือยนิยอมใหใ้ชเ้งิน

ฝากในการคํ้าประกนั สมาชิกสามารถถอนเงินฝากไดแ้ต่ตอ้งมีเงินฝากคงเหลือในบญัชีไม่นอ้ยกวา่หน้ี

คงเหลือในขณะนั้น 

  การชําระหนี้  สมาชิกตอ้งชาํระหน้ี  ภายในระยะเวลาไม่เกิน 180 งวด และจะตอ้งชาํระให้

เสร็จส้ินภายในเดือนท่ีสมาชิกมีอายคุรบ 60 ปี            

   การคํา้ประกนั   

  ใหส้มาชิกมีสิทธ์ิในการเสนอหลกัประกนัจากบริษทัประกนัภยัหรือหลกัประกนัอ่ืน          

ตามหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดโดยประกาศสหกรณ์ รวมถึงหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) ใหมี้ผูค้ ํ้าประกนั 2 คน ซ่ึงสิทธ์ิของผูค้ ํ้าประกนัไม่เกิน 2 สัญญา 

(2) ใหมี้การทาํประกนัชีวติไม่นอ้ยกวา่ส่วนท่ีเกินจากมูลค่าหุน้ โดยแต่งตั้งสหกรณ์    

เป็นผูรั้บผลประโยชน์ 

(3) ผูค้ ํ้าประกนัตอ้งเป็นขา้ราชการหรือลูกจา้งประจาํเท่านั้น 

 21.4 สมาชิกทีม่ีสถานภาพเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขกลุ่มที ่ 2 ลูกจ้างช่ัวคราวเงินบํารุง  

ลูกจ้างช่ัวคราวสหกรณ์ ลูกจ้างตามภารกจิ และพนักงานจ้าง 

  (ก)  กรณใีช้สมาชิกคํา้ประกนัเพยีงอย่างเดียว     

   วงเงินกู้ 

   เป็นสมาชิกสหกรณ์ ไม่เกนิ 5 ปี  ใหมี้สิทธ์ิขอกูเ้งินไดภ้ายในวงเงิน 50,000 บาทรวมกบั

มูลค่าหุน้ท่ีตนถือในขณะนั้นและหรือเม่ือรวมอยูก่บัเงินฝากท่ีมีอยูก่บัสหกรณ์ แต่ไม่เกินวงเงิน 100,000 บาท  

(หน่ึงแสนบาทถว้น) 

   เป็นสมาชิกสหกรณ์ 5 ปีขึน้ไป ใหมี้สิทธ์ิขอกูเ้งินไดภ้ายในวงเงิน 100,000 บาทรวมกบั

มูลค่าหุน้ท่ีตนถือในขณะนั้นและหรือเม่ือรวมอยูก่บัเงินฝากท่ีมีอยูก่บัสหกรณ์ แต่ไม่เกินวงเงิน  200,000 บาท  

(สองแสนบาทถว้น) 
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   เป็นสมาชิกสหกรณ์ 10  ปีขึน้ไป ใหมี้สิทธ์ิขอกูเ้งินไดภ้ายในวงเงิน 150,000 บาทรวมกบั

มูลค่าหุน้ท่ีตนถือในขณะนั้นและหรือเม่ือรวมอยูก่บัเงินฝากท่ีมีอยูก่บัสหกรณ์ แต่ไม่เกินวงเงิน 300,000 บาท 

(สามแสนบาทถว้น) 

   การชําระหนี ้สมาชิกตอ้งชาํระหน้ี  ภายในระยะเวลาไม่เกิน 84 งวด และจะตอ้งชาํระให้

เสร็จส้ินภายในเดือนท่ีสมาชิกมีอายคุรบ 60 ปี            

                               การคํา้ประกนั   

   ( 1) ใหส้มาชิกคํ้าประกนัตามวงเงิน เง่ือนไข และหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

    ( 1.1) วงเงินกูไ้ม่เกิน 100,000 บาท   มีผูค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ย 1 คน  

    ( 1.2) วงเงินกู ้100,001 – 200,000 บาท  มีผูค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ย 2 คน  

    ( 1.3) วงเงินกู ้200,001 – 300,000 บาท  มีผูค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ย 3 คน  

   (2) ผูค้ ํ้าประกนัตอ้งเป็นขา้ราชการหรือลูกจา้งประจาํเท่านั้น  

                         (ข)  กรณใีช้สมาชิกคํา้ประกนัร่วมกบัหลกัประกนัอืน่ 

   วงเงินกู้  

   เป็นสมาชิกสหกรณ์ ไม่เกนิ 5 ปี ใหมี้สิทธ์ิขอกูเ้งินไดภ้ายในวงเงิน 100,000 บาทรวมกบั

มูลค่าหุน้ท่ีตนถือในขณะนั้นและหรือเม่ือรวมอยูก่บัเงินฝากท่ีมีอยูก่บัสหกรณ์ แต่ไม่เกินวงเงิน 300,000 บาท  

(สามแสนบาทถว้น) 

   เป็นสมาชิกสหกรณ์ 5 ปีขึน้ไป ใหมี้สิทธ์ิขอกูเ้งินไดภ้ายในวงเงิน 150,000 บาทรวมกบั

มูลค่าหุน้ท่ีตนถือในขณะนั้นและหรือเม่ือรวมอยูก่บัเงินฝากท่ีมีอยูก่บัสหกรณ์ แต่ไม่เกินวงเงิน 300,000 บาท  

(สามแสนบาทถว้น) 

   เป็นสมาชิกสหกรณ์ 10  ปีขึน้ไป ใหมี้สิทธ์ิขอกูเ้งินไดภ้ายในวงเงิน 200,000 บาทรวมกบั

มูลค่าหุน้ท่ีตนถือในขณะนั้นและหรือเม่ือรวมอยูก่บัเงินฝากท่ีมีอยูก่บัสหกรณ์ แต่ไม่เกินวงเงิน 500,000 บาท 

(หา้แสนบาทถว้น) 

   การชําระหนี้  สมาชิกตอ้งชาํระหน้ี  ภายในระยะเวลาไม่เกิน 180 งวด และจะตอ้งชาํระ

ใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนท่ีสมาชิกมีอายคุรบ 60 ปี            

                           การคํา้ประกนั   

   (1) ใหมี้การทาํประกนัชีวติไม่นอ้ยกวา่ส่วนท่ีเกินจากมูลค่าหุน้ โดยแต่งตั้งใหส้หกรณ์

เป็นผูรั้บผลประโยชน์  

   ( 2) ใหส้มาชิกคํ้าประกนัตามวงเงิน เง่ือนไข และหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

    ( 2.1) วงเงินกูไ้ม่เกิน 150,000 บาท  มีผูค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ย 1 คน  

    (2.2) วงเงินกู ้150,001 – 300,000 บาท  มีผูค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ย 2 คน 

    ( 2.3) วงเงินกู ้200,001 – 300,000 บาท  มีผูค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ย 3 คน  

 



ขอบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม พ.ศ.2562 หนา 60 

 

   (3) ผูค้ ํ้าประกนัตอ้งเป็นขา้ราชการหรือลูกจา้งประจาํเท่านั้น 

  (ค)  กรณใีช้สมาชิกคํา้ประกนัร่วมกบัหลกัประกนัอืน่และบริษัทประกนัภัยผู้คํา้ประกนั   

   วงเงินกู้  

   เป็นสมาชิกสหกรณ์ ไม่เกนิ 5 ปี ใหมี้สิทธ์ิขอกูเ้งินไดภ้ายในวงเงิน 100,000 บาทรวมกบั

มูลค่าหุน้ท่ีตนถือในขณะนั้นและหรือเม่ือรวมอยูก่บัเงินฝากท่ีมีอยูก่บัสหกรณ์ แต่ไม่เกินวงเงิน 300,000 บาท  

(สามแสนบาทถว้น) 

   เป็นสมาชิกสหกรณ์ 5 ปีขึน้ไป ใหมี้สิทธ์ิขอกูเ้งินไดภ้ายในวงเงิน 150,000 บาทรวมกบั

มูลค่าหุน้ท่ีตนถือในขณะนั้นและหรือเม่ือรวมอยูก่บัเงินฝากท่ีมีอยูก่บัสหกรณ์ แต่ไม่เกินวงเงิน  300,000 บาท   

(สามแสนบาทถว้น) 

   เป็นสมาชิกสหกรณ์ 10  ปีขึน้ไป ใหมี้สิทธ์ิขอกูเ้งินไดภ้ายในวงเงิน 200,000 บาทรวมกบั

มูลค่าหุน้ท่ีตนถือในขณะนั้นและหรือเม่ือรวมอยูก่บัเงินฝากท่ีมีอยูก่บัสหกรณ์ แต่ไม่เกินวงเงิน 500,000 บาท 

(หา้แสนบาทถว้น) 

   การชําระหนี้  สมาชิกตอ้งชาํระหน้ี  ภายในระยะเวลาไม่เกิน 180 งวด และจะตอ้งชาํระ

ใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนท่ีสมาชิกมีอายคุรบ 60 ปี                                    

   การคํา้ประกนั   

   ใหส้มาชิกมีสิทธิในการเสนอหลกัประกนัจากบริษทัประกนัภยัหรือหลกัประกนัอ่ืน ตาม

หลกัเกณฑเ์ง่ือนไขท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดโดยประกาศสหกรณ์ รวมถึงหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) ใหมี้ผูค้ ํ้าประกนั 2 คน ซ่ึงสิทธ์ิของผูค้ ํ้าประกนัไม่เกิน 2 สัญญา 

(2) ใหมี้การทาํประกนัชีวติไม่นอ้ยกวา่ส่วนท่ีเกินจากมูลค่าหุน้ โดยแต่งตั้งสหกรณ์

เป็นผูรั้บผลประโยชน์ 

(3) ผูค้ ํ้าประกนัตอ้งเป็นขา้ราชการหรือลูกจา้งประจาํเท่านั้น 

 21.5 สมาชิกทีม่ีสถานภาพเป็นเจ้าหน้าทีส่หกรณ์  

  (ก)  กรณใีช้สมาชิกคํา้ประกนัเพยีงอย่างเดียว 

   วงเงินกู้ 

   เป็นสมาชิกสหกรณ์ ไม่เกนิ 5 ปี ใหมี้สิทธ์ิขอกูเ้งินไดไ้ม่เกิน  5 เท่าของมูลค่าหุน้หรือรวม

กบัเงินฝากในขณะนั้นทั้งน้ีจะตอ้งไม่เกิน 250,000 บาท (สองแสนหา้หม่ืนบาทถว้น) 

   เป็นสมาชิกสหกรณ์ 5 ปีขึน้ไป ใหมี้สิทธ์ิขอกูเ้งินไดไ้ม่เกิน 5 เท่าของมูลค่าหุน้หรือรวม

กบัเงินฝากในขณะนั้นทั้งน้ีจะตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท (หา้แสนบาทถว้น) 

   การชําระหนี้  ใหส่้งชาํระหน้ีภายในอาย ุ60 ปี และไม่เกิน 120 งวด 

   การคํา้ประกนั   

   ( 1) ใหส้มาชิกคํ้าประกนัตามวงเงิน เง่ือนไข และหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

    ( 1.1) วงเงินกูไ้ม่เกิน 250,000 บาท  มีผูค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ย 1 คน  
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    ( 1.2) วงเงินกู ้250,001 – 500,000 บาท  มีผูค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ย 2 คน 

  (ข)  กรณใีช้สมาชิกคํา้ประกนัร่วมกบัหลกัประกนัอืน่ 

   วงเงินกู้ 

   เป็นสมาชิกสหกรณ์ ไม่เกนิ 5 ปี ใหมี้สิทธ์ิขอกูเ้งินไดไ้ม่เกิน  5 เท่าของมูลค่าหุน้หรือรวม

กบัเงินฝากในขณะนั้นทั้งน้ีจะตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท (หา้แสนบาทถว้น) 

   เป็นสมาชิกสหกรณ์ 5 ปีขึน้ไป ใหมี้สิทธ์ิขอกูเ้งินไดไ้ม่เกิน 5 เท่าของมูลค่าหุน้หรือรวม

กบัเงินฝากในขณะนั้นทั้งน้ีจะตอ้งไม่เกิน 1,000,000 บาท (หน่ึงลา้นบาทถว้น) 

   การชําระหนี้  ใหส่้งชาํระหน้ีภายในอาย ุ60 ปี และไม่เกิน 180 งวด     

      การคํา้ประกนั   

   (1) ใหมี้การทาํประกนัชีวติไม่นอ้ยกวา่ส่วนท่ีเกินจากมูลค่าหุน้ โดยแต่งตั้งใหส้หกรณ์

เป็นผูรั้บผลประโยชน์  

   ( 2) ใหส้มาชิกคํ้าประกนัตามวงเงิน เง่ือนไข และหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

    (2 .1) วงเงินกูไ้ม่เกิน 250,000 บาท  มีผูค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ย 1 คน  

    (2 .2) วงเงินกู ้250,001 – 500,000 บาท  มีผูค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ย 2 คน 

    (2 .3) วงเงินกู ้500,001 – 750,000 บาท  มีผูค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ย 3 คน 

    (2 .4) วงเงินกู ้750,001 – 1,000,000 บาท  มีผูค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ย 4 คน 

  (ค)  กรณใีช้สมาชิกคํา้ประกนัร่วมกบัหลกัประกนัอืน่และบริษัทประกนัภัยผู้คํา้ประกนั   

   วงเงินกู้  

   เป็นสมาชิกสหกรณ์ ไม่เกนิ 5 ปี ใหมี้สิทธ์ิขอกูเ้งินไดไ้ม่เกิน  5 เท่าของมูลค่าหุน้หรือรวม

กบัเงินฝากในขณะนั้นทั้งน้ีจะตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท (หา้แสนบาทถว้น) 

   เป็นสมาชิกสหกรณ์ 5 ปีขึน้ไป ใหมี้สิทธ์ิขอกูเ้งินไดไ้ม่เกิน 5 เท่าของมูลค่าหุน้หรือรวม

กบัเงินฝากในขณะนั้นทั้งน้ีจะตอ้งไม่เกิน 1,000,000 บาท (หน่ึงลา้นบาทถว้น) 

   การชําระหนี้  ใหส่้งชาํระหน้ีภายในอาย ุ60 ปี และไม่เกิน 180 งวด 

   การคํา้ประกนั   

   ใหส้มาชิกมีสิทธิในการเสนอหลกัประกนัจากบริษทัประกนัภยัหรือหลกัประกนัอ่ืน  

ตามหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดโดยประกาศสหกรณ์ รวมถึงหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) ใหมี้ผูค้ ํ้าประกนั 2 คน ซ่ึงสิทธ์ิของผูค้ ํ้าประกนัไม่เกิน 2 สัญญา 

(2) ใหมี้การทาํประกนัชีวติไม่นอ้ยกวา่ส่วนท่ีเกินจากมูลค่าหุน้ โดยแต่งตั้งสหกรณ์

เป็นผูรั้บผลประโยชน์ 

(3) ผูค้ ํ้าประกนัตอ้งเป็นขา้ราชการหรือลูกจา้งประจาํเท่านั้น 

 ข้อ 22.  หลกัเกณฑ์เง่ือนไขสิทธิของสมาชิกในการคํา้ประกนั 

  หลกัเกณฑเ์ง่ือนไขสิทธิของสมาชิกในการคํ้าประกนั กาํหนดดงัน้ี 
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**   ข้อ 23  เงินกู้ เพ่ือสวสัดิการ   แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ.2561  

   (22.1) เงินไดร้ายเดือนไม่เกิน 7,000 บาท  คํ้าประกนัไดไ้ม่เกิน 2 สัญญา  

   (22.2) เงินไดร้ายเดือน 7,001 – 10,000 บาท  คํ้าประกนัไดไ้ม่เกิน 3 สัญญา  

   (22.3) เงินไดร้ายเดือน 10,001 – 15,000 บาท  คํ้าประกนัไดไ้ม่เกิน 4 สัญญา  

   (22.4) เงินไดร้ายเดือน 15,001 – 20,000 บาท  คํ้าประกนัไดไ้ม่เกิน 5 สัญญา  

   (22 .5) เงินไดร้ายเดือน 20,001 บาทข้ึนไป  คํ้าประกนัไดไ้ม่เกิน 6 สัญญา  

   (22.6) สมาชิกท่ีรับบาํนาญคํ้าประกนัไดไ้ม่เกิน 2 สัญญา  

   (22.7) ลูกจา้งนกัเรียนทุน พนกังานราชการ พนกังานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจา้ง

ชัว่คราวเงินบาํรุง ลูกจา้งชัว่คราวสหกรณ์ ลูกจา้งตามภารกิจ และพนกังานจา้งใหค้ ํ้าประกนัได ้1 สัญญา และ

ตอ้งไม่เป็นผูค้ ํ้าประกนัดว้ยกนัเอง 

 ข้อ 23 เงินกู้เพือ่สวสัดิการ  

            ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู ้มีอาํนาจใหส้มาชิกขอกูแ้ละอนุมติัเงินเพื่อ

จดัซ้ือจดัหาวสัดุอุปกรณ์ในการสนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ท่ีทางราชการหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานรวมถึงสมาชิกท่ีไดรั้บผลกระทบจากภยัธรรมชาติหรือประสบภยัร้ายแรงอ่ืน ๆ และมีความจาํเป็น

จะตอ้งขอกูเ้งิน ก็ใหกู้ไ้ดโ้ดยยกเวน้ระเบียบท่ีกาํหนดในขอ้ 21  , 22 ทั้งน้ีใหกู้ไ้ดไ้ม่เกินวงเงิน 500,000 บาท 

(หา้แสนบาทถว้น)  

              ใหมี้ผูค้ ํ้าประกนั 1 คนโดยสมาชิกรายนั้นมิไดเ้ป็นผูค้ ํ้าประกนัเงินกูเ้พื่อสวสัดิการของสมาชิกรายอ่ืน 

 การส่งชาํระหน้ีใหส่้งชาํระหน้ีใหแ้ลว้เสร็จภายใน 120 งวด หรือภายในอาย ุ60 ปี หรืออายรุาชการ 

หรืออายงุานคงเหลือ 

 สมาชิกท่ีมีสถานภาพเป็นผูรั้บบาํนาญ การส่งชาํระหน้ี ใหส่้งชาํระหน้ีใหแ้ลว้เสร็จภายใน 120 งวด 

หรือภายในเดือนท่ีสมาชิกมีอายคุรบ 70 ปี  

 สมาชิกท่ีมีสถานภาพเป็นลูกจา้งนกัเรียนทุน พนกังานราชการ พนกังานกระทรวงสาธารณสุข 

ลูกจา้งชัว่คราวเงินบาํรุง ลูกจา้งชัว่คราวสหกรณ์ ลูกจา้งตามภารกิจและพนกังานจา้งไม่มีสิทธิในการขอกูเ้พื่อ

สวสัดิการน้ี  

 ข้อ 24.  การชําระหนี ้ใหช้าํระหน้ีแบบ ส่งเงินเท่ากนัทุกงวดจนกวา่จะหมดหน้ี เงินท่ีชาํระหน้ี 

จะหกัส่วนหน่ึงเป็นดอกเบ้ียก่อน ส่วนท่ีเหลือจึงนาํไปหกัตน้เงิน  

 ข้อ 25.   การรวมหนี้  การกูค้ร้ังใหม่สมาชิกอาจขอรวมหน้ีเงินกูไ้ด ้ถา้ส่งชาํระหน้ีสัญญาใดสัญญา

หน่ึงมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 12 งวด หรือเม่ือสมาชิกมีเหตุผลความจาํเป็นโดยแจง้เป็นหนงัสือ  เม่ือคณะกรรมการ

เงินกูส้อบสวนแลว้ก็สามารถใหกู้ไ้ด ้

 การรวมหน้ีนอกเหนือจากท่ีกาํหนดในวรรคก่อนใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาํเนินการ  

 ข้อ 26.  การจ่ายเงินกู้ ก่อนจ่ายเงินกูใ้หแ้ก่สมาชิกผูกู้ต้อ้งดาํเนินการดงัน้ี 

  26.1 สมาชิกผูกู้ต้อ้งทาํหนงัสือเงินกู ้สัญญาจาํนอง สัญญาจาํนาํ และหรือหนงัสือคํ้าประกนั 

แลว้แต่กรณี 
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**   ข้อ 33  การอนมุตัิเงินกู้    แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ.2561  

  26.2 ใหผู้จ้ดัการตรวจหนงัสือเงินกูแ้ละสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งใหถู้กตอ้ง  

 ข้อ 27.  สมาชิกจะคํา้ประกนัเงินกูข้องคู่สมรสของตนเองไม่ไดแ้ละสมาชิกท่ีเป็นสามีภรรยาจะ 

คํ้าประกนัเงินกูข้องผูกู้ค้นเดียวกนัไม่ได ้

 ข้อ 28.  การรายงาน  ใหผู้จ้ดัการรายงานสรุปผลการจ่ายเงินกูทุ้กสัญญา และการรับชาํระหน้ีเงินกู้

ทุกสัญญาใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทราบอยา่งนอ้ยเดือนละคร้ังในวนัประชุมประจาํเดือน     

 

หมวด 4 

เงินกู้พเิศษ 

 ข้อ 29.  การขอกู้ 

  29.1 ใหส้มาชิกยืน่คาํขอกูถึ้งสหกรณ์ตามแบบท่ีสหกรณ์กาํหนด  

  29.2 ใหผู้จ้ดัการตรวจสอบเอกสารและหลกัฐานคาํขอกูใ้หถู้กตอ้งแลว้วเิคราะห์และรวบรวม

เสนอคณะกรรมการดาํเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูอ้นุมติั 

 ข้อ 30.  วตัถุประสงค์เงินกู้ 

  30.1 เพื่อซ้ือท่ีดินและสร้างบา้น หรือซ้ือท่ีดินพร้อมบา้น หรือซ้ืออาคารชุด หรือสร้างท่ีอยู่

อาศยับนท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของสมาชิก และหรือคู่สมรส รวมทั้งการไถ่ถอนหน้ีท่ีอยูอ่าศยัจากสถาบนั

การเงิน 

  30.2 เพื่อซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองใชห้รือปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ท่ีอยูอ่าศยั  

  30.3 เพื่อชาํระหน้ีสหกรณ์หรือสถาบนัการเงินอ่ืนๆ  

  30.4 เพื่อประกอบการลงทุนทาํธุรกิจส่วนตวั หรือการลงทุนเพื่อประกอบอาชีพ  

 ข้อ 31.  คุณสมบัติผู้กู้เงิน มีดงัน้ี 

   31.1 สมาชิกท่ีชาํระค่าหุน้รายเดือนตามระเบียบมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หกงวด 

   31.2 มีหุน้ในสหกรณ์ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 17  ของวงเงินกู ้

 ข้อ 32.  วงเงินกู้  

   32.1 ใหมี้สิทธ์ิขอกูเ้งินไม่เกินร้อยละ 80 ตามมูลค่าหลกัประกนัท่ีสถาบนัการประเมิน

ราคาท่ีดินและส่ิงก่อสร้างภายนอกเป็นผูป้ระเมินราคา รวมกบัทุนเรือนหุน้ท่ีสมาชิกถือในขณะนั้น  แต่ตอ้งอยู่

ในกาํหนดวงเงินกูไ้ม่เกิน 5,000,000 บาท (หา้ลา้นบาทถว้น) 

   32.2 กรณีกูไ้ม่เกินมูลค่าหุน้ท่ีตนเองถือหุน้และหรือรวมกบัเงินฝาก ใหมี้สิทธ์ิขอกูเ้งิน 

ไดไ้ม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินมูลค่าหุน้ท่ีตนเองถือและหรือรวมกบัเงินฝากท่ีมีอยูก่บัสหกรณ์ในขณะนั้น 

** ข้อ 33 การอนุมัติเงินกู้  ใหค้ณะกรรมการเงินกูมี้อาํนาจอนุมติั โดยตรวจสอบคุณสมบติัของผูกู้ ้

ความเหมาะสมแห่งการใชป้ระโยชน์ของเงินท่ีกู ้จาํนวนเงินท่ีควรใหกู้ ้ความสามารถในการส่งชาํระ ท่ีไม่

ก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนหรือเป็นภาระแก่ผูกู้ ้ความเหมาะสมของอสังหาริมทรัพยท่ี์ใชเ้ป็นหลกัประกนั 

พฤติกรรมของผูกู้ ้และตรวจสอบเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาเงินกู ้และหากผูกู้มี้
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ความประสงคข์อกูพ้ิเศษโดยใชอ้สังหาริมทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัคร้ังใหม่ ผูกู้จ้ะตอ้งชาํระหน้ีใหส้หกรณ์

มาแลว้เป็นจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 36 งวด  

 กรณกีู้ไม่เกนิมูลค่าหุ้น จะต้องชําระแล้วอย่างน้อย 1 งวด  

 ข้อ 34.  หลกัประกนัเงินกู้พเิศษ  

 กรณีวตัถุประสงคก์ารกูเ้พื่อซ้ือหรือสร้างท่ีอยูอ่าศยั ใหน้าํท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีซ้ือหรือสร้าง  

อนัเป็นกรรมสิทธ์ิของสมาชิกผูกู้ห้รือคู่สมรสหรือร่วมกบัคู่สมรส จดทะเบียนจาํนองเป็นหลกัประกนัหน้ี 

 หลกัประกนัสาํหรับเงินกูว้ตัถุประสงคเ์พื่อการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัในอาคารชุด ใหน้าํกรรมสิทธ์ิ          

ของสมาชิกผูกู้ห้รือคู่สมรสหรือร่วมกบัคู่สมรส จดทะเบียนจาํนองเป็นหลกัประกนัหน้ี 

 การกูเ้พื่อไถ่ถอนหน้ีจากสถาบนัการเงิน ใหน้าํอสังหาริมทรัพยท่ี์ไถ่ถอนจดทะเบียนจาํนอง         

เป็นหลกัประกนั 

 การใชอ้สังหาริมทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัเงินกูพ้ิเศษ สมาชิกผูกู้ต้อ้งปฏิบติัตามขอ้ 20.3 ดว้ย  

 ข้อ 35.  การชําระหนีเ้งินกู้  

  35.1 ใหช้าํระหน้ีภายในระยะเวลาไม่เกิน 360 งวดและใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนท่ีสมาชิกมีอายุ

ครบ 75 ปี 

  35.2 กรณีกูไ้ม่เกินมูลค่าหุน้ท่ีตนเองถือหุน้ และหรือรวมกบัเงินฝาก การชาํระหน้ีใหส่้งชาํระ

หน้ีโดยไม่กาํหนดงวดการชาํระ และไม่กาํหนดอายขุองผูกู้ ้  

 ข้อ 36.  สมาชิกทีล่าออกจากราชการ หรือย้าย หรือโอนไปหน่วยงานใหม่  จะตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์

ทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีรับทราบคาํสั่ง 

 

หมวด 5 

ดอกเบีย้เงินกู้ 

          ข้อ 37.  การกาํหนดอตัราดอกเบีย้เงินให้กู้  แก่สมาชิกทุกประเภท สหกรณ์จะประกาศใหท้ราบ     

เป็นคราวไป อตัราดอกเบ้ียนั้นตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัตน้ทุนเงินของสหกรณ์และภาวะดอกเบ้ียทอ้งตลาด 

 อตัราดอกเบ้ียเงินกูพ้ิเศษใหก้าํหนดตามอตัราดอกเบ้ียเงินกูส้ามญั - 0.25 หรือตามประกาศอตัรา

ดอกเบ้ียของสหกรณ์ 

 อตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้พื่อบูรณะซ่อมแซมทรัพยสิ์นของสมาชิกท่ีชาํรุดเสียหายเพราะภยัธรรมชาติ 

สินเช่ือตามโครงการในลกัษณะสวสัดิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการหรือโครงการอยา่ง

อ่ืนท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร หรือเงินทุนท่ีสหกรณ์กาํหนดการใหบ้ริการไวเ้ป็นการเฉพาะนั้น ๆ สหกรณ์

จะกาํหนดใหแ้ตกต่างจากอตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้พื่อวตัถุประสงคอ่ื์นก็ได ้

 ข้อ 38.  ดอกเบีย้เงินกู้ ทุกประเภทซ่ึงใหแ้ก่สมาชิกนั้น ใหคิ้ดเป็นรายวนัตามจาํนวนตน้เงินคงเหลือ 
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หมวด 6 

บทเฉพาะกาล 

 ข้อ 39.  เงินกู้ทุกประเภททีส่มาชิกได้รับอนุมัติให้กู้แล้ว  รวมทั้งเงินกูพ้ิเศษก่อนระเบียบน้ีใชบ้งัคบั 

ใหถื้อเป็นการกูเ้งินตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบน้ี และใหถื้อเอาความท่ีปรากฏในหนงัสือกู ้หนงัสือคํ้าประกนั 

สัญญาจาํนาํ และหนงัสือสัญญาจาํนองท่ีดินแลว้แต่กรณีท่ีมีอยูใ่นวนัท่ีระเบียบน้ีบงัคบัใช ้ใหค้งมีผลผกูพนั

ตามสัญญานั้นต่อไป 

 ข้อ 40.  ประกาศกาํหนดอตัราดอกเบีย้เงินให้กู้  ของสหกรณ์ท่ีมีอยูใ่นวนัท่ีระเบียบน้ีบงัคบัใชใ้หมี้

ผลใชบ้งัคบัต่อไปจนกวา่จะมีประกาศเปล่ียนแปลง 

 ข้อ 41.  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี ้

   

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี   13  เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

           ( นายปัญญา ลาวลิยั ) 

                  ประธานกรรมการดาํเนินการ 

          สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั  
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร จํากดั 

วา่ดว้ย  การสรรหากรรมการดาํเนินการ    

พ.ศ. 2548 

………………………………. 

  อาศยัอาํนาจตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั  ขอ้ 72, ขอ้ 79 

(8) และขอ้ 107 (11)  คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี  17 ในการประชุมคร้ังท่ี  15  เม่ือวนัท่ี  28  มกราคม 

2548 ไดก้าํหนดระเบียบวา่ดว้ย การสรรหาคณะกรรมการดาํเนินการ พ .ศ. 2548  โดยความเห็นชอบของท่ี

ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ เม่ือวนัท่ี  12  กุมภาพนัธ์  2548 ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้  1. ระเบียบน้ีเรียกวา่   “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั   วา่

ดว้ยการสรรหาคณะกรรมการดาํเนินการ  พ.ศ. 2548 ” 

  ขอ้  2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากท่ีประชุมใหญ่เห็นชอบเป็นตน้ไป 

  ขอ้  3. ใหย้กเลิกความระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั  วา่ดว้ย 

การเลือกตั้งคณะกรรมการดาํเนินการ  พ.ศ. 2543  (ฉบบัแกไ้ขคร้ังท่ี 1/2546) 

  ขอ้  4. ในระเบียบน้ี 

           "สหกรณ์"  หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

           "สมาชิก"   หมายความวา่  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

           "คณะกรรมการดาํเนินการ "  หมายความวา่  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์        

ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

           "ประธานกรรมการ"   หมายความวา่  ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

           "กรรมการดาํเนินการ "   หมายความวา่  กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์        

สาธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

          "ผูจ้ดัการ"   หมายความวา่  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

          "คณะกรรมการสรรหา"   หมายความวา่  คณะบุคคลซ่ึงเป็นกรรมการ หรือสมาชิกโดย

คณะกรรมการดาํเนินการเป็นผูแ้ต่งตั้งใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีในการดาํเนินการสรรหาคณะกรรมการดาํเนินการ 

          "ผูส้รรหา"  หมายความวา่  สมาชิกสหกรณ์ผูมี้สิทธ์ิออกเสียงสรรหาประธานกรรมการ 

และหรือกรรมการดาํเนินการ 

                     "หน่วยสรรหา"  หมายความวา่  หน่วยสรรหาท่ีไดก้าํหนดไวใ้นระเบียบน้ี 

          "หน่วยลงคะแนนสรรหา "   หมายความวา่  สถานท่ีท่ีสหกรณ์กาํหนดใหมี้การ

ลงคะแนนสรรหา 

          "ผูส้มคัร "   หมายความวา่   สมาชิกสหกรณ์ผูส้มคัรรับการสรรหาเป็นประธาน

กรรมการ หรือกรรมการดาํเนินการ 
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**      ข้อ 6  แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบบัท่ี 3 ) พ.ศ.2553  , ***   ข้อ 8  แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ.2550 

****   ข้อ 9  แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ.2554  
 

  ขอ้  5. ใหป้ระธานกรรมการรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 

หมวด  1 

ข้อกาํหนดทัว่ไป 

         ** ขอ้  6. การเลือกตั้งกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ในขั้นแรกใหเ้ป็นวธีิสรรหาเพื่อเสนอ

ช่ือผูท่ี้ไดรั้บการสรรหา ใหท่ี้ประชุมใหญ่สหกรณ์เลือกตั้งเป็นกรรมการดาํเนินการโดยวธีิลบั 

  ขอ้  7. ใหท่ี้ประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมการดาํเนินการท่ีรับการสรรหามาเป็นกรรมการ

ดาํเนินการ จาํนวน 14 คน  และประธานกรรมการ จาํนวน 1  คน หรือตามตาํแหน่งและจาํนวนท่ีวา่งลง 

แลว้แต่กรณี 

         *** ขอ้  8. การสรรหากรรมการตามขอ้  7  ใหส้มาชิกเป็นผูล้งคะแนนสรรหาโดยวธีิตรงหรือ

ลบั    ใหเ้ป็นมติของคณะกรรมการสรรหา 

  กรณีท่ีผูส้มคัรรับการสรรหามีจาํนวนเท่ากบัท่ีกาํหนดตามขอ้ 18.  ใหถื้อวา่ผูน้ั้นไดรั้บการ

สรรหาแลว้ โดยมิตอ้งลงคะแนนสรรหา 

          **** ขอ้  9.การสรรหากรรมการดาํเนินการ ตามขอ้  7 ใหก้าํหนดหน่วยสรรหา และจาํนวน

กรรมการในแต่ละหน่วยสรรหา  โดยใหมี้กรรมการหน่วยสรรหาละ 1 คน ดงัน้ี 

(1) หน่วยสรรหาท่ี  1 ประกอบดว้ย  สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัชุมพร  และ

ขา้ราชการบาํนาญ 

(2) หน่วยสรรหาท่ี  2  ประกอบดว้ย  สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอเมืองชุมพร  และ

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ 

(3) หน่วยสรรหาท่ี  3  ประกอบดว้ย  โรงพยาบาลปากนํ้าชุมพร 

(4) หน่วยสรรหาท่ี  4  ประกอบดว้ย  สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอท่าแซะ   

(5) หน่วยสรรหาท่ี  5  ประกอบดว้ย  โรงพยาบาลท่าแซะ   

(6) หน่วยสรรหาท่ี  6 ประกอบดว้ย  สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอปะทิว และ

โรงพยาบาลมาบอาํมฤต   

(7) หน่วยสรรหาท่ี  7   ประกอบดว้ย  โรงพยาบาลปะทิว   

(8) หน่วยสรรหาท่ี  8   ประกอบดว้ย  สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอสว ี

(9) หน่วยสรรหาท่ี  9   ประกอบดว้ย  โรงพยาบาลสว ี

(10)  หน่วยสรรหาท่ี  10    ประกอบดว้ย  สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอทุ่งตะโก และ

โรงพยาบาลทุ่งตะโก  

(11)  หน่วยสรรหาท่ี  11   ประกอบดว้ย  โรงพยาบาลหลงัสวน  

(12)  หน่วยสรรหาท่ี  12  ประกอบดว้ย  สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอหลงัสวน  และ

โรงพยาบาลปากนํ้าหลงัสวน 



ขอบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม พ.ศ.2562 หนา 68 

 

(13)  หน่วยสรรหาท่ี  13  ประกอบดว้ย  สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอละแม และ

โรงพยาบาลละแม 

(14)  หน่วยสรรหาท่ี  14 ประกอบดว้ย  สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอพะโตะ๊ และ

โรงพยาบาลพะโตะ๊  

  ขอ้  10. ใหป้ระธานคณะกรรมการสรรหา หรือผูท่ี้ประธานคณะกรรมการสรรหา

มอบหมายนาํเสนอรายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการสรรหาใหท่ี้ประชุมใหญ่ของสหกรณ์เลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ

ดาํเนินการต่อไป 

  ขอ้  11. ใหก้รรมการดาํเนินการท่ีไดรั้บเลือกตั้งรายงานตามแบบรายงานตวัของสหกรณ์

ภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้ง 

หมวด  2 

คณะกรรมการสรรหากรรมการดําเนินการสหกรณ์  

           ขอ้  12. ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาข้ึนมาคณะหน่ึงจาํนวน5 คน 

  กรรมการสรรหาตอ้งไม่เป็นผูส้มคัรเป็นกรรมการในคราวนั้น  กรรมการสรรหาคนใด

สมคัรรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการดาํเนินการใหห้มดสิทธิในการเป็นกรรมการสรรหา 

  องคป์ระชุมในการประชุมคณะกรรมการสรรหา ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของประธานในท่ี

ประชุม ทั้งน้ีตอ้งไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการสรรหากรรมการดาํเนินการ 

  ใหค้ณะกรรมการสรรหามีอาํนาจกาํหนดหลกัเกณฑ ์และวธีิการสรรหาคณะกรรมการ

ดาํเนินการ สหกรณ์ไดต้ามความเหมาะสม เพื่อใหก้ารสรรหาคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์เป็นไปดว้ย

ความเรียบร้อย รวมทั้งใหมี้อาํนาจวนิิจฉยัช้ีขาดปัญหาทั้งปวงท่ีเกิดข้ึนจากการสรรหาคณะกรรมการ

ดาํเนินการสหกรณ์ ทั้งน้ีตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย ขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ 

  ใหค้ณะกรรมการสรรหารายงานผลการสรรหาต่อคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ 

หมวด  3 

การสมัครและการสรรหา 

  ขอ้  13.  ใหค้ณะกรรมการสรรหา ดาํเนินการสรรหาคณะกรรมการดาํเนินการใหเ้สร็จส้ิน

ก่อนการประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกวา่  15  วนั 

  ขอ้  14. ใหค้ณะกรรมการสรรหากาํหนดสถานท่ีและกาํหนดวนัเวลาในการรับสมคัร วนัท่ี

ประกาศรายช่ือผูส้มคัร วนัสรรหา และสถานท่ีทาํการสรรหา การประกาศผลการสรรหา และดาํเนินการ     

อ่ืน ๆ  ใหส้มาชิกทราบโดยเปิดเผย และการรับสมคัรจะตอ้งประกาศก่อนวนัรับสมคัรสรรหาวนัแรกไม่นอ้ย

กวา่  15 วนั 
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**   ข้อ 17  แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบบัท่ี 3 ) พ.ศ.2553  , ***   ข้อ 18  แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ.2550 
 

  สาํหรับการประกาศรายช่ือผูส้มคัรรับการสรรหา ใหแ้จง้หมายเลขสมคัร พร้อมรูปถ่าย

ผูส้มคัรประธานกรรมการ และกรรมการดาํเนินการพร้อมรายช่ือผูมี้สิทธิสรรหาใหทุ้กหน่วยทราบล่วงหนา้

ก่อนลงคะแนนสรรหา 15 วนั 

  สมาชิกรายใดท่ีสมคัรรับการสรรหา แต่ไม่ปรากฏรายช่ือผูส้มคัร ใหย้ืน่คาํร้องต่อ

คณะกรรมการสรรหาภายใน  7 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีประกาศรายช่ือผูส้มคัรรับการสรรหา เพื่อให้

คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบ หรือประกาศเพิ่มเติมรายช่ือผูส้มคัรต่อไป 

  ขอ้  15. สมาชิกผูรั้บสมคัรรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดาํเนินการ ตามขอ้ 7 

สมาชิกทุกคนมีสิทธิสมคัรเป็นประธานกรรมการ โดยไม่ตอ้งสังกดัหน่วยสรรหา  

สมาชิกผูส้มคัรรับการสรรหาเป็นกรรมการดาํเนินการตามขอ้ 7   ตอ้งเป็นสมาชิกในหน่วย

สรรหาท่ีตนสังกดัอยูเ่ท่านั้น 

  ขอ้  16. คุณสมบติัผูส้มคัรรับการสรรหา 

(1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพรจาํกดัไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 

(2) ไม่เคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุกในความผดิเก่ียวกบั

ทรัพย ์ท่ีกระทาํโดยทุจริต 

(3) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อกจากราชการ องคก์าร หรือหน่วยงาน

ของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 

(4) ไม่เคยถูกนายทะเบียนสหกรณ์สั่งใหพ้น้จากตาํแหน่งกรรมการทั้งคณะหรือ

บุคคล 

(5) ไม่เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนออกจากตาํแหน่งกรรมการ เพราะ

เหตุทุจริตต่อหนา้ท่ี 

(6) ไม่เคยผดินดัส่งเงินค่าหุน้ และไม่เคยผดินดัส่งชาํระหน้ี ไม่วา่ตน้เงินหรือ

ดอกเบ้ียในระยะเวลาสองปีทางบญัชีสหกรณ์ (นบัถึงวนัสมคัรรับการสรรหา

คณะกรรมการดาํเนินการ )  เวน้แต่การผดินดันั้นมิไดเ้กิดข้ึนจากการกระทาํ

ของตนเอง 

(7) ไม่เป็นเจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งในสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร 

จาํกดั   

                  ** ขอ้ 17. การสมคัรรับการสรรหา ผูส้มคัรตอ้งยืน่ใบสมคัรตามแบบ และหลกัเกณฑท่ี์

คณะกรรมการสรรหากาํหนด และสามารถสมคัรรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดาํเนินการตามขอ้ 7  ได้

เพียงประเภทเดียว 

     *** ขอ้ 18. ใหห้น่วยสรรหา  สรรหาสมาชิกเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดาํเนินการ         

ใหเ้ป็นจาํนวนสองเท่าของกรรมการท่ีพึงจะมีไดข้องแต่ละหน่วยสรรหา เพื่อใหท่ี้ประชุมใหญ่พิจารณาเลือก 
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ขอ้  19. การสรรหาประธานกรรมการดาํเนินการ  ใหค้ณะกรรมการสรรหาดาํเนินการสรร

หา โดยรับสมคัรจากสมาชิก พร้อมกาํหนดหมายเลขประจาํตวัรายช่ือผูส้มคัร เพื่อเสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่

พิจารณาเลือกเป็นประธานกรรมการดาํเนินการต่อไป 

  การสรรหากรรมการดาํเนินการ ใหค้ณะกรรมการสรรหาดาํเนินการสรรหา  โดยรับสมคัร

จากสมาชิก พร้อมกาํหนดหมายเลขประจาํตวัรายช่ือผูส้มคัร เพื่อใหห้น่วยสรรหาพิจารณาเป็นรายหน่วย  

และเสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกเป็นกรรมการดาํเนินการต่อไป 

หมวด  4 

สิทธิการลงคะแนนสรรหา 

                        ขอ้  20. การลงคะแนนสรรหากรรมการดาํเนินการสหกรณ์ใหถื้อเป็นหนา้ท่ีของสมาชิกทุกคน 

  ขอ้  21. ใหส้หกรณ์ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดาํเนินการใน

วนัท่ีคณะกรรมการสรรหาประกาศรายช่ือผูส้มคัร โดยติดประกาศไวท่ี้สาํนกังานของสหกรณ์ และหน่วย

ลงคะแนน       สรรหา สมาชิกรายใดพบวา่ตนไม่ปรากฏรายช่ือในบญัชี ผูมี้สิทธิลงคะแนนสรรหา  หรือมีช่ือ

อยูผ่ดิหน่วยลงคะแนนสรรหา  ใหแ้จง้และยืน่คาํร้องต่อคณะกรรมการดาํเนินการภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ี

ประกาศรายช่ือ ผูมี้สิทธิลงคะแนนสรรหา  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตรวจสอบ และดาํเนินการประกาศ

เพิ่มเติมรายช่ือผูมิ้สิทธิลงคะแนนสรรหาใหถู้กตอ้งต่อไป 

  ขอ้  22. บตัรลงคะแนนสรรหาใหเ้ป็นไปตามท่ีสหกรณ์กาํหนด 

  ขอ้  23. การลงคะแนนสรรหากรรมการดาํเนินการ ตามขอ้  7  ผูส้รรหามีสิทธิในการ

ลงคะแนนสรรหาผูส้มคัรในหน่วยการสรรหาของตนเป็นกรรมการดาํเนินการไดไ้ม่เกินจาํนวนกรรมการ

ดาํเนินการท่ีกาํหนดใหส้รรหาในคราวนั้นในกรณีท่ีผูส้มคัรรับการสรรหาเท่ากบัสองเท่าของกรรมการท่ีพึง

จะมีไดข้องแต่ละหน่วยสรรหา ใหถื้อวา่ผูน้ั้นไดรั้บการสรรหาแลว้ 

  ขอ้  24.  การลงคะแนนสรรหากรรมการดาํเนินการ ตามขอ้ 22  และขอ้  23  ในกรณีมีผู ้

ไดรั้บคะแนนเสียงเท่ากนัและเป็นคะแนนท่ีมีสิทธิไดรั้บการสรรหาเป็นกรรมการดาํเนินการ  ซ่ึงจะทาํให้

จาํนวนกรรมการดาํเนินการเกินกวา่ท่ีกาํหนดไวใ้นการสรรหาคราวนั้น  ใหค้ณะกรรมการสรรหาคนใดคน

หน่ึงใชว้ธีิจบัฉลากต่อหนา้ผูท่ี้ไดค้ะแนนเท่ากนัเพื่อใหผู้ส้มคัรท่ีไดค้ะแนนเท่ากนันั้นไดรั้บการสรรหาเป็น

กรรมการดาํเนินการตามจาํนวนท่ีกาํหนดไว ้

  ขอ้  25. ผูล้งคะแนนสรรหาตอ้งไปใชสิ้ทธิออกเสียงเฉพาะในหน่วยลงคะแนนสรรหาท่ีตน

มีช่ือในบญัชีรายช่ือผูส้รรหาเท่านั้น 

  ขอ้  26. การดาํเนินการสรรหากรรมการในหน่วยสรรหาใด ๆ ใหค้ณะกรรมการสรรหา

ดาํเนินการใหเ้สร็จส้ินในวนัเดียว  การนบัคะแนนใหน้บัท่ีหน่วยสรรหาท่ีลงคะแนนสรรหากรรมการใน

หน่วยนั้นดว้ย 
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  ขอ้  27. ใหค้ณะกรรมการสรรหา   นาํรายช่ือสมาชิกท่ีไดรั้บการสรรหาเป็นประธาน

กรรมการ และกรรมการดาํเนินการจากแต่ละหน่วยสรรหาเสนอช่ือใหท่ี้ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง

เป็นคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์      

หมวด  5 

ข้อปฏิบัติ และข้อห้ามในการสรรหากรรมการ 

  ขอ้  28. ในวนัลงคะแนนสรรหากรรมการดาํเนินการ หา้มผูส้มคัร หรือผูส้รรหา หรือบุคคล

ใด ๆ ดาํเนินการต่าง ๆ  ดว้ยวธีิการใด ๆ อนัเป็นประโยชน์ หรือโทษแก่ผูส้มคัรคนใดคนหน่ึง   

  ขอ้  29.  ในระหวา่งเวลาเปิดลงคะแนนสรรหา หา้มมิใหผู้ใ้ดเขา้มาในหน่วยลงคะแนนสรร

หา ท่ีกาํหนดไว ้เวน้แต่ผูส้รรหาท่ีเขา้ไปใชสิ้ทธิลงคะแนนสรรหาซ่ึงเขา้ไปเพื่อทาํเคร่ืองหมายในบตัร

ลงคะแนนสรรหา และผูส้รรหาจะเขา้ไปในคูหาลงคะแนนสรรหาไดค้ราวละ 1 คน 

  ขอ้  30. ผูส้รรหาท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิลงคะแนนสรรหา เม่ือเขา้ไปในหน่วยลงคะแนนสรร

หาแลว้ จะตอ้งรายงานตวัต่อคณะกรรมการสรรหาหน่วยลงคะแนนสรรหา รับบตัรลงคะแนนสรรหา และ

ดาํเนินการลงคะแนน สรรหาภายในเวลาอนัสมควรเสร็จแลว้จะตอ้งออกจากบริเวณหน่วยลงคะแนนสรรหา

ในทนัที 

  ขอ้  31. ตั้งแต่วนัท่ีมีการประกาศใหมี้การสรรหากรรมการ จนส้ินสุดการเลือกตั้ง

คณะกรรมการดาํเนินการในท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ กระทาํการอยา่งหน่ึงอยา่งใด เพื่อจะจูงใจใหผู้ส้รรหา

ลงคะแนนสรรหาใหแ้ก่ตนเอง  หรือผูส้มคัรอ่ืน หรือใหง้ดเวน้มิใหล้งคะแนนสรรหาใหแ้ก่ผูส้มคัรดว้ย

วธีิการใด ๆ   ดงัน้ี 

(1) จดัทาํให ้ให ้เสนอให ้หรือสัญญาวา่จะใหท้รัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อ่ืนใด 

ซ่ึงสามารถคาํนวณเป็นเงินได ้

(2) ให ้เสนอให ้หรือสัญญาวา่จะใหเ้งิน ไม่วา่จะโดยทางตรง หรือทางออ้มแก่

ผูใ้ด 

(3) เล้ียง หรือรับจะจดัเล้ียงผูใ้ด หรือใหผู้ใ้ดจดัเล้ียงไม่วา่ในหรือนอกหน่วยสรร

หา 

(4) ข่มขู่ หรือคุกคามผูใ้ด ไม่วา่ดว้ยประการใด ๆ 

 

หมวด  6 

บทลงโทษ 

  ขอ้  32. ในกรณีท่ีคณะกรรมการสรรหา หรือผูส้มคัร หรือผูส้รรหาเห็นวา่มีการกระทาํ

ความผดิตามขอ้ 28, 29,  30  และ 31  ขอ้ใดขอ้หน่ึง หรือหลายขอ้รวมกนั หรือเห็นวา่การสรรหากรรมการไม่

ถูกตอ้ง กรรมการสรรหาคนหน่ึงคนใด หรือผูส้มคัรคนหน่ึงคนใด หรือผูส้รรหาจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง
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ของผูมี้สิทธิสรรหา ลงช่ือร่วมกนั ยืน่คาํร้องคดัคา้นต่อประธานคณะกรรมการสรรหาภายในกาํหนด 7 วนั 

นบัตั้งแต่วนัส้ินสุดการสรรหา 

  ขอ้  33. เม่ือมีการยืน่คาํร้องคดัคา้น ใหป้ระธานคณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนข้ึนชุดหน่ึงจาํนวน 5 คน เพื่อทาํการสอบสวนความผดิโดยมิชกัชา้ และใหค้ณะกรรมการสอบสวน

แจง้ผลการสอบสวนนั้นต่อประธานคณะกรรมการสรรหาภายใน  7  วนั นบัจากวนัรับทราบคาํสั่งแต่งตั้ง ใน

กรณีจาํเป็นตอ้งขยายเวลาไดไ้ม่เกิน 7 วนั 

  ใหป้ระธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาผลการสอบสวน และแจง้ใหส้หกรณ์ทราบเพื่อ

พิจารณาลงโทษต่อไป 

  ขอ้  34. ผูท่ี้เจตนากระทาํผดิ ตามขอ้  28, 29, 30 และ  31  ขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือหลายขอ้

รวมกนั จะไดรั้บโทษต่าง ๆ  ดงัน้ี 

(1) ตดัสิทธิการสมคัรรับเลือกตั้ง และการลงคะแนนสรรหา และการเลือกตั้ง

กรรมการเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 5 ปี และ 

(2) หากผูก้ระทาํผดิเป็นผูส้มคัร จะตอ้งถูกถอนสิทธิการเป็นกรรมการในคราว

นั้น หรือ 

(3) หากผูก้ระทาํผดิเป็นกรรมการดาํเนินการ จะตอ้งถูกใหอ้อกจากการเป็น

กรรมการ 

ขอ้  35. ผูส้มคัร และหรือผูใ้ดเจตนากระทาํผดิตามขอ้ 31 ตอ้งถูกลงโทษใหพ้น้จากสมาชิก

ภาพในทนัที และไม่มีสิทธิสมคัรเป็นสมาชิกเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 4 ปี 

ในกรณีท่ีผูถู้กลงโทษยงัมีหน้ีอยูก่บัสหกรณ์ ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั วา่ดว้ย การใหเ้งินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์และจะเสนอให้

ผูบ้งัคบับญัชาตน้สังกดัทราบ และพิจารณาลงโทษทางวนิยักบัผูก้ระทาํความผดิอีกทางหน่ึงดว้ย 

ขอ้  36. ผูส้มคัรท่ีถูกลงโทษตามขอ้ 34 ซ่ึงอาจเป็นเหตุใหก้ารสรรหากรรมการมีจาํนวนไม่

ครบตามประกาศการสรรหากรรมการในคราวนั้น  ใหค้ณะกรรมการสรรหาประกาศรายช่ือผูส้มคัรท่ีไดรั้บ

คะแนนในลาํดบัถดัไปของเขตการสรรหานั้น เป็นผูไ้ดรั้บการสรรหาแทนผูส้มคัรท่ีถูกลงโทษนั้น 

 

    ประกาศ ณ  วนัท่ี   14  กุมภาพนัธ์  2548 

 

         เฉลิมพล   เบญ็จพนัธ์ 

( นายเฉลิมพล  เบญ็จพนัธ์  ) 

ประธานกรรมการดาํเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร จํากดั 

ว่าด้วย  การรับ - จ่าย และเกบ็รักษาเงินของสหกรณ์ พ.ศ. 2543 

(ฉบับแก้ไขเพิม่เติม คร้ังที ่1/2547) 

………………………………. 

 โดยท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั พิจารณาแลว้เห็นสมควรปรับปรุงแกไ้ข

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั วา่ดว้ย การรับจ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์   

เพื่อใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ก่อใหเ้กิดความมัน่คงแก่สหกรณ์    จึงอาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบั

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั ขอ้ 79 (8)  ขอ้ 107 (7)  ท่ีประชุมคณะกรรมการ

ดาํเนินการ ชุดท่ี  17  คร้ังท่ี  6/2547  วนัท่ี  25  พฤษภาคม  2547  ไดก้าํหนดระเบียบวา่ดว้ย การรับจ่าย และ

เก็บรักษาเงินของสหกรณ์      พ.ศ. 2543  (ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม คร้ังท่ี  1/2547)    ไวด้งัต่อไปน้ี 

ข้อ  1.    ระเบียบนีเ้รียกว่า    “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร การรับจ่าย และ

เก็บรักษาเงินของสหกรณ์  พ.ศ. 2543 (ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม คร้ังท่ี  1/2547)” 

 ข้อ  2. ระเบียบนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วนัที ่ 1  มิถุนายน  2547  เป็นต้นไป 

 ข้อ  3. ให้ยกเลกิความตามข้อ 12.   แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั  

วา่ดว้ย การรับจ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์  และใช้ความต่อไปนีแ้ทน 

ข้อ 12. ถ้ามีความจําเป็นต้องเกบ็รักษาเงินสดในมือ  เพือ่ประโยชน์ทางธุรกจิของสหกรณ์         

ผู้จัดการหรือผู้ปฏิบัติหน้าทีแ่ทนผู้จัดการ  หรือผู้ทีผู่้จัดการมอบหมายเกบ็รักษาเงินสดในมือได้ไม่เกนิ  

5,000.- บาท (ห้าพนับาทถ้วน)  หรือตามมติของคณะกรรมการดําเนินการ สําหรับเงินสดส่วนทีเ่กนิให้นําฝาก

เข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ในธนาคารทีเ่ปิดบัญชีไว้  

 ประกาศ ณ  วนัท่ี   26  พฤษภาคม  2547 

 

 

                     (นายวชิาญ  ไชยแขวง) 

                  ประธานกรรมการดาํเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร จํากดั 

ว่าด้วย   การพสัดุ พ.ศ.  2543 

--------------------------------- 

 อาศยัอาํนาจตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั  พ .ศ  2543  โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี  13  ในการประชุมคร้ังท่ี  10   เม่ือวนัท่ี 27  พฤศจิกายน 2543  

จึงมีมติใหก้าํหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั  วา่ดว้ย การพสัดุ พ .ศ  2543  

ดงัต่อไปน้ี 

 ข้อ  1.    ระเบียบนีเ้รียกว่า     “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั   วา่ดว้ย

การพสัดุ พ.ศ.   2543” 

 ข้อ  2. ระเบียบนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วนัทีป่ระกาศเป็นต้นไป 

 

หมวด    1 

ข้อกาํหนดทัว่ไป 

ส่วนที ่ 1 

 ข้อ  3. ในระเบียบนี ้

  “พสัดุ”    หมายถึง    วสัดุ  ครุภณัฑ ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง 

 “การพสัดุ ”  หมายถึง  การซ้ือ การจา้ง การซ่อม และการบาํรุงรักษา การยมื การเช่า         

การควบคุม การจาํหน่าย และการดาํเนินการอ่ืนการอ่ืน ๆ   ท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบน้ี 

  “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

 “คณะกรรมการดาํเนินการ ”  หมายถึง  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

“คณะกรรมการอาํนวยการ ”  หมายถึง  คณะกรรมการอาํนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

“ประธานกรรมการ ”  หมายถึง  ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

“เหรัญญิก”   หมายถึง  กรรมการและเหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร 

จาํกดั 

  “ผูจ้ดัการ”  หมายถึง  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

 “เจา้หนา้ท่ีพสัดุ”  หมายถึง  เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั  

ท่ีคณะกรรมการดาํเนินการแต่งตั้งใหเ้ป็นเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบงานการพสัดุ 

  “การซ้ือ”   หมายถึง    การซ้ือพสัดุทุกชนิด 
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 “การจา้ง”  หมายถึง   การจา้งทาํ การจา้งซ่อมบาํรุงรักษา การจา้งขนส่ง การจา้งเหมา  

การจา้งบริการเก่ียวกบัพสัดุ 

“การจาํหน่าย ”  หมายถึง  การจาํหน่ายออกจากทะเบียนซ่ึงพสัดุท่ีสูญหาย ชาํรุด เส่ือม

คุณภาพ หมดความจาํเป็นในการใชง้าน 

“การซ่อมและบาํรุงรักษา”   หมายถึง   การดาํเนินการซ่อม บาํรุงรักษาพสัดุ ใหอ้ยูใ่นสภาพ

ใชง้านไดต้ามปกติ และการเก็บรักษา 

“การยมื”  หมายถึง  การใหย้มืพสัดุของสหกรณ์ และการยมืพสัดุของหน่วยงานหรือบุคคล

อ่ืน 

“การเช่า ”  หมายถึง  การใหเ้ช่าพสัดุของสหกรณ์ และการเช่าพสัดุอ่ืนมาใชใ้นกิจการ 

สหกรณ์ 

  “การควบคุม”  หมายถึง   การควบคุมพสัดุตามระเบียบน้ี 

 

ส่วนที ่ 2 

บทกาํหนดโทษ 

 ข้อ  4. ผู้มีอาํนาจหรือหน้าทีด่ําเนินการตามระเบียบนี ้ หรือผูห้น่ึงผูใ้ดกระทาํการโดยจงใจ หรือ 

ประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบติัตามระเบียบน้ี หรือกระทาํการโดยมีเจตนาทุจริต  หรือกระทาํโดยปราศจากอาํนาจ 

หรือนอกเหนืออาํนาจหนา้ท่ี รวมทั้งมีพฤติกรรมท่ีส่อใหมี้การสมยอมกนัในการเสนอราคา  ถือวา่ผูน้ั้น

กระทาํผดิวนิยัตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการ หรือตามระเบียบวา่ดว้ยเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์  

 การลงโทษทางวนิยั   ไม่เป็นเหตุใหผู้ก้ระทาํหลุดพน้จากความรับผดิในทางแพง่ และหรือความผดิ

ทางอาญา  (ถา้มี)  

 

หมวด    2 

การจัดหาพสัดุ 

ส่วนที ่ 1   การซ้ือ และการจ้าง 

ข้อ  5.  การซ้ือ หรือการจ้างกระทาํได้  4  วธีิ คือ 

(1) ตกลงราคา 

(2) สอบราคา 

(3) ประกวดราคา 

(4) วธีิพิเศษ 

ข้อ  6.  การซ้ือ หรือการจ้างโดยวธีิตกลงราคา ไดแ้ก่ การซ้ือ หรือการจา้งคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาไม่เกิน 

100,000.- บาท  (หน่ึงแสนบาทถว้น)    
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ใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุติดต่อตรวจสอบราคากบัผูข้าย หรือผูรั้บจา้งโดยตรง แลว้เสนอผูมี้อาํนาจพิจารณา

สั่งซ้ือ หรือสั่งจา้งพิจารณา 

ข้อ  7.  การซ้ือหรือการจ้างโดยวธีิสอบราคา  ไดแ้ก่  การซ้ือ หรือการจา้งคร้ังหน่ึง  ซ่ึงมีราคาเกิน 

100,000.- บาท  (หน่ึงแสนบาทถว้น)  แต่ไม่เกิน 1,000,000.-  บาท  (หน่ึงลา้นบาทถว้น) 

ใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุแจง้คุณลกัษณะและจาํนวนของพสัดุ หรือรายละเอียด หรือรูปแบบและปริมาณ

งานท่ีตอ้งการจา้ง ใหผู้ข้ายหรือผูรั้บจา้งโดยตรงทราบ และเสนอราคาอยา่งนอ้ย จาํนวน 2 ราย  ใหผู้ส้นใจ 

ยืน่ซองของสอบราคาทราบก่อนกาํหนดเปิดซองสอบราคาไม่นอ้ยกวา่  5 วนัทาํการ มอบคณะกรรมการ        

เปิดซองสอบราคาเปิดซองเสนอผูมี้อาํนาจสั่งซ้ือหรือสั่งจา้งพิจารณา 

ข้อ  8.  การซ้ือ หรือการจ้างโดยวธีิประกวดราคา ไดแ้ก่  การซ้ือ หรือการจา้งคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาเกิน 

1,000,000.-  บาท  (หน่ึงลา้นบาทถว้น)   ข้ึนไป 

ใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุออกประกาศประกวดราคา รายละเอียดตามท่ีผูมี้อาํนาจสั่งซ้ือ หรือสั่งจา้งกาํหนด

ปิดประกาศ โดยเปิดเผยไวท่ี้ป้ายประกาศของสหกรณ์สาํนกังานใหญ่  และจดัส่งใหถึ้งผูข้าย  หรือผูรั้บจา้ง

โดยตรงอยา่งนอ้ย จาํนวน 3 ราย  ประกาศตอ้งประกาศก่อนวนัยืน่ซองประกวดราคา    ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั 

ใหค้ณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา  รับและเปิดซองตามกาํหนดในประกาศ แลว้

สรุปผลการเปิดซอง เสนอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด เพื่อเสนอผูมี้อาํนาจสั่งซ้ือ หรือสั่งจา้ง

พิจารณา 

ข้อ  9.   การซ้ือโดยวธีิพเิศษ    ไดแ้ก่ การซ้ือคร้ังหน่ึง ซ่ึงมีราคาเกิน  100,000.-  บาท  (หน่ึงแสน

บาทถว้น)   ใหก้ระทาํไดเ้ฉพาะกรณีหน่ึงกรณีใด  ดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นพสัดุท่ีตอ้งซ้ือเร่งด่วน หากล่าชา้อาจจะเสียหายแก่สหกรณ์ 

(2) เป็นพสัดุท่ีโดยลกัษณะของการใชง้าน หรือมีขอ้จาํกดัทางเทคนิคท่ีจาํเป็นตอ้งระบุ 

ยีห่อ้เป็นการเฉพาะ 

(3) เป็นการซ้ือโดยวธีิอ่ืนแลว้ไม่ไดผ้ลดี 

ข้อ  10.   การจ้างโดยวธีิพเิศษ   ไดแ้ก่   การจา้งคร้ังหน่ึงมีราคาเกิน 100,000.-  บาท   ใหท้าํไดเ้ฉพาะ

กรณีหน่ึงกรณีใด  ดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นงานท่ีตอ้งใชฝี้มือ หรือความชาํนาญพิเศษ 

(2) เป็นงานเร่งด่วนหากล่าชา้จะเกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ 

(3) เป็นงานจา้งโดยวธีิอ่ืนแลว้ไม่ไดผ้ลดี 

ข้อ  11.  การดําเนินการจัดซ้ือ หรือจัดจ้าง   ใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุรายงานเหตุผลความจาํเป็นในการ

จดัซ้ือ หรือจดัจา้งเสนอผูมี้อาํนาจสั่งซ้ือ หรือสั่งจา้งเพื่อพิจารณา   

ข้อ  12.  ในการดําเนินการซ้ือหรือจ้าง ใหผู้มี้อาํนาจสั่งซ้ือ หรือจา้งแต่งตั้งคณะกรรมการแลว้แต่กรณี  

ดงัน้ี 
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(1) คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 

(2) คณะกรรมการรับ และเปิดซองประกวดราคา 

(3) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 

(4) คณะกรรมการจดัซ้ือโดยวธีิพิเศษ 

(5) คณะกรรมการจดัจา้งโดยวธีิพิเศษ 

(6) คณะกรรมการตรวจการจา้ง 

(7) คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 

ข้อ  13.  ผู้มีอาํนาจส่ังซ้ือ หรือส่ังจ้างตามระเบียบนี ้

(1) ผูจ้ดัการ วงเงินไม่เกิน 100,000.-  บาท 

(2) เหรัญญิก วงเงินเกินกวา่ 100,000.-  บาท  แต่ไม่เกิน 500,000.- บาท 

(3) ประธานกรรมการ วงเงินเกินกวา่ 500,000.-  บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000.- บาท 

(4) คณะกรรมการอาํนวยการวงเงินเกินกวา่ 1,000,000.-  บาท  แต่ไม่เกิน 5,000,000.- 

บาท 

(5) คณะกรรมการดาํเนินการ    วงเงินเกินกวา่ 5,000,000.-  บาท 

ข้อ  14. การซ้ือ หรือการจ้าง  ท่ีมีวงเงินเกินกวา่  50,000.- บาท (หา้หม่ืนบาทถว้น )    ใหท้าํสัญญา

การซ้ือหรือการจา้งตามแบบท่ีสหกรณ์กาํหนด ส่วนท่ีไม่เกิน 50,000.-  บาท  (หา้หม่ืนบาทถว้น )  ใหอ้ยูใ่น

ดุลยพินิจของผูมี้อาํนาจสั่งการจะใหมี้การจดัทาํสัญญาหรือไม่ก็ได ้

 

ส่วนที ่  2 

การเช่า   การยมื 

ข้อ  15.  การเช่าสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ ใหก้ระทาํไดใ้นกรณีจาํเป็น เพื่อประโยชน์ของ

สหกรณ์ใหผู้มี้อาํนาจตามระเบียบน้ีดาํเนินการเช่าและใหเ้ช่า 

ข้อ  16.  การยมืพสัดุ การยมื  และการให้ยมื  เม่ือมีเหตุผลความจาํเป็นเพื่อประโยชน์แก่ สหกรณ์  

ใหผู้มี้อาํนาจตามระเบียบน้ีเป็นผูอ้นุมติัการยมืและใหย้มื 

สาํหรับการใหย้มื ผูย้มืจะตอ้งนาํส่งพสัดุต่อสหกรณ์ภายใน 5 วนั หลงัจากเสร็จส้ินภารกิจ 

หากปรากฏ  พสัดุท่ียมืเกิดการชาํรุดเส่ือมสภาพหรือสูญหาย ใหช้ดใชห้รือแกไ้ขซ่อมแซมใหค้งสภาพดงัเดิม  

หรือชดใชเ้ป็นตวัเงิน ตามราคาพสัดุท่ีชาํรุดเสียหาย หรือสูญหาย 

ข้อ  17.  การอนุมัติการเช่า และการยมื 

(1) การเช่า    ในอตัราท่ีไม่เกินเดือนละ  20,000.-  บาท (สองหม่ืนบาทถว้น )  ใหเ้ป็น

อาํนาจของประธานกรรมการ หรือผูท่ี้ประธานกรรมการมอบหมาย 

(2) การเช่า    ท่ีเกินตาม   (1)     ใหเ้ป็นอาํนาจของคณะกรรมการอาํนวยการ 

(3) การยมื  ใหเ้ป็นอาํนาจของผูจ้ดัการ 
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หมวด    3 

การควบคุม 

ข้อ  18.  พสัดุของสหกรณ์ไม่วา่จะไดม้าดว้ยประการใด  ใหอ้ยูใ่นความควบคุมของระเบียบน้ี 

ข้อ  19. เมื่อเจ้าหน้าทีพ่สัดุได้รับพสัดุแล้ว ใหด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)   ลงบญัชีพสัดุ   และจดัทาํทะเบียนครุภณัฑต์ามแบบท่ีสหกรณ์กาํหนดใหถู้กตอ้ง       

และเป็นปัจจุบนั 

(2)    เก็บรักษาพสัดุใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภยัและใหค้รบถว้นถูกตอ้งตรง         

ตามบญัชีหรือทะเบียน 

 ข้อ  20.  ก่อนส้ินปีทางบัญชีของทุกปี  ใหผู้จ้ดัการแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีซ่ึงมิใช่เจา้หนา้ท่ีพสัดุไม่นอ้ยกวา่ 

3  คน เป็นกรรมการเพื่อตรวจสอบการรับจ่ายในบญัชีพสัดุ และตรวจนบัพสัดุส้ินเปลืองท่ีเหลือในบญัชี 

รับจ่าย และตรวจนบัวสัดุถาวร และครุภณัฑต์ามบญัชี หรือทะเบียนในรอบปีบญัชี 

 ในการตรวจสอบตามวรรค  1  ใหต้รวจสอบใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนมีนาคมของทุกปี  โดยใหจ้ดัทาํ

บญัชีพสัดุชาํรุด เส่ือมคุณภาพ สูญหาย หรือไม่จาํเป็นตอ้งใช ้พร้อมทั้งระบุสาเหตุดงักล่าว  แลว้รายงาน       

ถึงประธานกรรมการเพื่อทราบ 

 ใหผู้จ้ดัการส่งรายงานถึงประธานกรรมการ เพื่อแจง้คณะกรรมการดาํเนินการทราบ 

ข้อ  21.  หากปรากฏว่าพสัดุชํารุด เส่ือมคุณภาพ สูญหาย  หรือไม่จาํเป็นตอ้งใชต่้อไป ใหป้ระธาน

กรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการหาขอ้เทจ็จริง และทาํหนา้ท่ีสอบสวนหาผูรั้บผดิต่อไป 

ข้อ  22.  เมื่อปรากฏตัวผู้รับผดิชอบ   ใหป้ระธานกรรมการสั่งภายใน  30  วนั นบัจากท่ีรู้ตวัผูรั้บผดิ 

โดยชดัแจง้ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) กรณีตอ้งแกไ้ขใหค้งสภาพเดิมได ้ ใหแ้กไ้ขโดยเสียค่าใชจ่้ายของผูรั้บผดิเอง  

ภายในระยะเวลาสมควร 

(2) กรณีสูญหาย   หรือไม่สามารถแกไ้ขใหค้งสภาพเดิมไดใ้หช้ดใชเ้ป็นพสัดุประเภท  

ชนิด ลกัษณะ และขนาดอยา่งเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนั  โดยมีสภาพไม่เลวไปกวา่พสัดุท่ีไดท้าํชาํรุด 

เส่ือมสภาพ หรือสูญหายไป หรือชดใชเ้ป็นเงินท่ีมีมูลค่าไม่เกิน 100,000.-  บาท  (หน่ึงแสนบาท

ถว้น)   ใหช้ดใชภ้ายใน 2 ปี  มูลค่าเกินกวา่ 100,000.- บาท  (หน่ึงแสนบาทถว้น )   ใหค้ณะกรรมการ

อาํนวยการเป็นผูพ้ิจารณา 

(3) ถา้ผูรั้บผดิปฏิเสธไม่ปฏิบติัตาม (1)หรือ (2)ใหส้หกรณ์ฟ้องร้องดาํเนินคดีต่อไป 
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หมวด    4 

การจําหน่าย 

 ข้อ  23.    ยกเลิก โดยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร จาํกัด  ว่าด้วยการพัสดุ 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2559   

 ข้อ  24.   การจําหน่ายเป็นสูญ  มีในกรณีพสัดุสูญหายไปโดยไม่ปรากฏผูรั้บผดิชอบ   หรือมีผูรั้บผดิ

แต่ไม่สามารถชดใชต้ามขอ้  22  ทั้งน้ี  โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการ 

 ข้อ  25.  การจําหน่ายออกจากบัญชี   เม่ือดาํเนินการตามขอ้   23  หรือ  24  แลว้  ใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุ

จาํหน่ายออกจากบญัชี หรือทะเบียนทนัที 

 สาํหรับพสัดุซ่ึงตอ้งจดทะเบียนตามกฎหมาย ใหแ้จง้แก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย

กาํหนดดว้ย 

 ข้อ  26.  กรณทีีพ่สัดุเกดิการชํารุด   เส่ือมคุณภาพ   หรือสูญหาย  ก่อนมีการตรวจสอบในขอ้  23  

หากมีความจาํเป็นโดยเร่งด่วนท่ีจะตอ้งจาํหน่าย   ใหด้าํเนินการตามขอ้  21,  22,  24 และ 25   โดยอนุโลม 

 ข้อ  27.   ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้    และมีอาํนาจวนิิจฉยัช้ีขาดในปัญหา

ทั้งปวงเก่ียวกบัการดาํเนินการตามระเบียบน้ี    

ประกาศ   ณ  วนัท่ี     27   พฤศจิกายน    พ.ศ.  2543 

                            

            

        (นายประมวล   กาลพฒัน์) 

                 ประธานกรรมการดาํเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร  จํากดั 

ว่าด้วยการพสัดุ แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559    

........................................................ 

 ดว้ยคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร ใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขระเบียบ เพื่อใหส้อดคลอ้ง        

กบัวธีิการปฏิบติัในการบริหารจดัการเก่ียวกบัทรัพยสิ์นต่างของสหกรณ์เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและ      

เกิดประโยชน์กบัสหกรณ์ ฉะนั้นอาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้ 79 (8) และขอ้ 107 (11)     

มติท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการเม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2559 ไดก้าํหนดระเบียบ ดงัต่อไปน้ี  

 ข้อ 1 ระเบียบนีเ้รียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั  วา่ดว้ย       

การพสัดุ พ.ศ.2559 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)”  

 ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ห้บังคับใช้ตั้งแต่วนัที ่10 กุมภาพนัธ์ 2559 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลกิ  ความตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั  วา่ดว้ย      

การพสัดุ พ.ศ. 2543 ถือใชเ้ม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2543 ในหมวด 4 วา่ดว้ยการจาํหน่าย ขอ้ 23 เสียทั้งส้ิน 

   

 ประกาศ  ณ  วนัท่ี 10  เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 

 

 

 

                                                (นายสุธรรม ลิมป์ธนกุลชยั)  

                                                ประธานกรรมการดาํเนินการ 

                                            สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั  
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร จํากดั 

ว่าด้วย   การใช้เงินทุนสะสมเพือ่ขยายกจิการของสหกรณ์  พ.ศ.  2543 

………………………………………. 

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั  ขอ้  79(8)   

และขอ้  107 (11) ท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ คร้ังท่ี  10  เม่ือวนัท่ี  27 พฤศจิกายน  2543   ไดก้าํหนด

ระเบียบวา่ดว้ยการใชเ้งินทุนสะสมเพื่อขยายกิจการของสหกรณ์  พ.ศ.  2543    ดงัต่อไปน้ี 

 ข้อ  1.    ระเบียบนีเ้รียกว่า    “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั   วา่ดว้ย

การใชเ้งินทุนสะสมเพื่อขยายกิจการของสหกรณ์  พ.ศ.   2543” 

 ข้อ  2. ระเบียบนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วนัที ่ 1  ธันวาคม  พ.ศ.  2543   เป็นต้นไป 

 ข้อ  3. ในระเบียบนี ้

  “เงินทุนสะสม” หมายความวา่ เงินทุนสะสมเพื่อขยายกิจการของสหกรณ์ 

  “คณะอนุกรรมการ ”   หมายความวา่    คณะอนุกรรมการผูบ้ริหารเงินทุนสะสมเพื่อขยาย

กิจการของสหกรณ์ ตามขอ้  7 

          “ทรัพยสิ์นถาวร” หมายความวา่  ทรัพยสิ์นอนัมีลกัษณะคงทน ท่ีใชใ้นการดาํเนินกิจการ 

และใชไ้ดน้านกวา่หน่ึงรอบระยะเวลาการดาํเนินงานตามปกติ ซ่ึงมิไดมี้ไวเ้พื่อขาย 

ข้อ  4. ให้สหกรณ์จัดให้มีบัญชีเงินทุนสะสมเพือ่ขยายกจิการของสหกรณ์ไว้อกีบัญชีหน่ึงต่างหาก 

ข้อ  5. เงินทีจ่ะนําเข้าบัญชีเงินทุนสะสม คือ 

(1) เงินท่ีสหกรณ์จดัสรรจากกาํไรสุทธิประจาํปี 

(2) เงินอุดหนุน, เงินบริจาค, เงินช่วยเหลือ หรือเงินอ่ืนใดท่ีไดรั้บจากบุคคล องคก์าร  

หรือสถาบนั 

(3) รายไดอ่ื้น ๆ 

ข้อ  6. เงินทุนสะสมใหจ่้ายเพื่อการขยายกิจการของสหกรณ์ตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

(1) เพื่อจดัใหมี้สาํนกังานของสหกรณ์  หรือสาํนกังานสาขา 

(2) เพื่อจดัใหมี้ทรัพยสิ์นถาวรในการดาํเนินกิจการ เช่น  ครุภณัฑส์าํนกังาน ยานพาหนะ  

เป็นตน้ 

(3) เพื่อเป็นทุนในการดาํเนินงานสวสัดิการร้านคา้ของสหกรณ์ 

(4) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม หรือต่อเติมสาํนกังาน และร้านคา้ของสหกรณ์ หรือสาํนกังาน

สาขา 

(5) เพื่อจดัทาํกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวกบัหรือเน่ืองในการจดัใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงค ์

ของการใชเ้งินทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 
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 ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการรายงานการใชจ้่ายเงินทุนสะสมในรอบปีทางบญัชีท่ีผา่นมาใหท่ี้ประชุม

ใหญ่สามญัทราบ ในโอกาสแรกท่ีพึงกระทาํได ้

ข้อ  7. ให้คณะกรรมการดําเนินการ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจากกรรมการดาํเนินการ และสมาชิก

ข้ึนคณะหน่ึงจาํนวนสามคน ซ่ึงประกอบดว้ยประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ และเลขานุการ โดย          

ใหก้รรมการดาํเนินการเป็นประธานอนุกรรมการ 

ข้อ  8. คณะอนุกรรมการ จะพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินตามจาํนวนท่ีเห็นสมควร แต่ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาํเนินการก่อน 

ข้อ  9. การเกบ็รักษาหลกัฐาน ทางการเงิน ทางบญัชี การตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ย

การรับจ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ 

ข้อ  10.  ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี ้

 

ประกาศ   ณ  วนัท่ี   27  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2543 

 

 

                            

     

    (นายประมวล   กาลพฒัน์) 

                 ประธานกรรมการดาํเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร จํากดั 

ว่าด้วย เจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์ พ.ศ. 2554 

………………………………………………. 

อาศยัอาํนาจตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร  จาํกดั ขอ้ 79(8),  ขอ้ 92, ขอ้ 

93, ขอ้ 94,  ขอ้ 95, ขอ้ 96,  ขอ้ 97, ขอ้ 98, ขอ้ 99, ขอ้100  ขอ้ 107(8) และตาม พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน  พ.ศ. 

2541 คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร  จาํกดั ชุดท่ี 24 ในคราวประชุม

คร้ังท่ี  5/2554  เม่ือวนัท่ี 12  พฤษภาคม  2554  จึงกาํหนดระเบียบไว ้ดงัน้ี 

ข้อ 1   ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั วา่ดว้ย 

เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์  พ.ศ. 2554” 

ข้อ 2   ระเบียบนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วนัถัดจากวนัประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ 3   ให้ยกเลกิ 

3.1 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั วา่ดว้ย เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 

พ.ศ.  2543   

3.2 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั วา่ดว้ย สวสัดิการเจา้หนา้ท่ี 

สหกรณ์ พ.ศ.  2543  และ ฉบบัแกไ้ข 

ระเบียบ หลกัเกณฑ ์ประกาศ หรือมติอ่ืน ท่ีขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

ข้อ 4   ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร  จํากดั รักษาการให้เป็นไป

ตามระเบียบนี ้

หมวด 1 

บททัว่ไป 

ข้อ 5   ในระเบียบนี ้

“สหกรณ์” หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร  จาํกดั ซ่ึงมีฐานะเป็น

นายจา้ง โดยมีคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์เป็นตวัแทน 

“นายจา้ง” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

“เจา้หนา้ท่ี” หมายถึง ผูป้ฏิบติังานของสหกรณ์ทุกระดบัท่ีทาํหนา้ท่ีต่าง  ๆ ในฐานะลูกจา้ง

ของสหกรณ์ 

“ผูจ้ดัการ” หมายถึง ผูจ้ดัการสหกรณ์ 

“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 
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“ปี” หมายถึง ปีบญัชีสหกรณ์ 

“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ 

“ผูบ้งัคบับญัชา” หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายจาก

บุคคลดงักล่าว ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 

ข้อ 6 สหกรณ์มีนโยบายแรงงานสัมพนัธ์ เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีไดย้ดึถือปฏิบติัใหเ้ป็นไปในแนวทาง 

เดียวกนัดงัน้ี 

6.1 สหกรณ์จะดูแลประโยชน์ตอบแทนใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกคนอยา่งเหมาะสม เป็นธรรมโดย 

ไม่จาํเป็นตอ้งเรียกร้อง 

6.2 สหกรณ์ ถือเสมอวา่ เจา้หนา้ท่ีทุกคนเป็นเสมือนคนในครอบครัวเดียวกนั 

6.3 สหกรณ์ไม่เลือกปฏิบติั ขณะเดียวกนัจะปฏิบติัต่อเจา้หนา้ท่ีโดยเท่าเทียมกนั 

6.4 สหกรณ์มอบหมายใหผู้บ้งัคบับญัชาตามสายงานทุกระดบัเป็นท่ีพึ่ง และใหก้าร 

ปรึกษาหารือกบัเจา้หนา้ท่ี  เม่ือมีขอ้คบัขอ้งใจ  โดยสหกรณ์เป็นท่ีพึ่ง  และใหก้ารปรึกษาหารือกบั

เจา้หนา้ท่ี 

6.5 สหกรณ์ จะธาํรงไวซ่ึ้งระบบการแรงงานสัมพนัธ์ เชิงทวภิาคี พร้อมกบัระบบการบริหาร 

จดัการโดยใหเ้จา้หนา้ท่ีมีส่วนร่วมอยา่งเสมอภาค 

ข้อ 7 สหกรณ์มีนโยบายการบริหารงานบุคคล ดังนี ้

7.1 สหกรณ์จะพฒันาใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ เสริมสร้างทกัษะ และเพิ่มพนูทศันคติอยา่ง 

เหมาะสมตามความจาํเป็น ซ่ึงสหกรณ์ถือวา่เจา้หนา้ท่ีทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่า 

7.2 เจา้หนา้ท่ีทุกคนยอ่มมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการตามความจาํเป็น โดยสหกรณ์ 

ตระหนกัในการพฒันาความกา้วหนา้ทางวชิาชีพ และงานท่ีเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัอยู ่

7.3 สหกรณ์คาํนึงถึงความรอบคอบในการกาํหนดเง่ือนไข หรือสภาพการจา้งอยา่ง 

เป็นธรรม ปราศจากอคติใด ๆ โดยมุ่งแสวงหาสันติสุขร่วมกนั และมุ่งเสริมบทบาท ระหวา่งสหกรณ์ 

กบัเจา้หนา้ท่ีโดยเคารพระบบทวภิาคีเป็นสาํคญั 

7.4 สหกรณ์ คาํนึงถึง ความปลอดภยั สุขภาพอนามยั สภาพการทาํงาน และสภาพแวดลอ้ม 

ในการปฏิบติังาน 

7.5 สหกรณ์ กาํหนดวนิยั มาตรการ และบทกาํหนดโทษข้ึนตามความเหมาะสมอยา่ง 

เป็นธรรม 

7.6 สหกรณ์จะใหก้ารยอมรับต่อสัญญา และขอ้ตกลงใดท่ีมีข้ึนระหวา่งสหกรณ์กบัเจา้หนา้ท่ี 

ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านั้น 

7.7 สหกรณ์ จะปฏิบติัตามกฎหมายอนัเก่ียวกบัแรงงานทุกฉบบั ท่ีบญัญติัข้ึนในปัจจุบนัและ 

ท่ีจะมีข้ึนในอนาคต 

7.8 สหกรณ์ กาํหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบของเจา้หนา้ท่ีไวใ้นคาํสั่งมอบหมายหนา้ท่ีงาน 
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เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีไดป้ฏิบติังานใหต้รงตามท่ีสหกรณ์กาํหนด 

7.9 สหกรณ์มีหลกัในการบริหารงานดา้นทรัพยากรบุคคลอยา่งมีระบบและเป็นธรรม 

หากเจา้หนา้ท่ีมีขอ้คบัขอ้งใจ ใหเ้สนอมายงัสหกรณ์ ตามแนวทางท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบน้ี 

7.10 สหกรณ์จะจดัสรรประโยชน์สวสัดิการใหเ้จา้หนา้ท่ีอยา่งเสมอภาค ตามสถานการณ์ 

และความจาํเป็นของสหกรณ์ บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม และแบ่งปันประโยชน์สวสัดิการ 

อยา่งเป็นธรรม 

ข้อ 8 หน้าทีข่องเจ้าหน้าที ่

8.1 เจา้หนา้ท่ี ตอ้งใหค้วามร่วมมือกบัการพฒันาฝึกอบรม การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ  

และกิจกรรมตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

8.2 เจา้หนา้ท่ีตอ้งเคารพผูบ้งัคบับญัชาและปฏิบติัตามขอ้บงัคบั  ระเบียบ  นโยบาย ประกาศ  

คาํสั่ง มติ ของสหกรณ์ 

8.3 เจา้หนา้ท่ี ตอ้งใหก้ารยอมรับ และเคารพต่อระบบทวภิาคีเพื่อมุ่งแสวงหาสันติสุขใน 

การอยูร่่วมกนั 

8.4 เจา้หนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามวนิยัของสหกรณ์ท่ีไดก้าํหนดข้ึน รวมถึงปฏิบติัตามหนา้ท่ี 

ความรับผดิชอบและคาํสั่งมอบหมายหนา้ท่ีการงานอยา่งเคร่งครัดและเตม็กาํลงัความสามารถ 

8.5 เจา้หนา้ท่ี จกัตอ้งระมดัระวงัและรักษาความลบัในธุรกิจของสหกรณ์ 

8.6 เจา้หนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงัมิใหเ้กิดความเสียหายแก่ธุรกิจสหกรณ์ 

8.7 เจา้หนา้ท่ีตอ้งปฏิบติังานดว้ยใจบริการและตระหนกัเป็นอยา่งดีวา่การดาํเนินธุรกิจของ 

สหกรณ์  เจา้หนา้ท่ีมีส่วนร่วมอยา่งกระตือรือร้น  และพร้อมท่ีจะรณรงค์  ใหค้วามร่วมมือ

ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์ 

 

หมวด 2 

การบรรจุแต่งตั้ง เลือ่นตําแหน่งเจ้าหน้าที่ 

ข้อ 9 สหกรณ์กาํหนดประเภทเจ้าหน้าทีไ่ว้ 3 ประเภท ดังนี ้

9.1 เจา้หนา้ท่ีทดลองงาน หมายถึง เจา้หนา้ท่ีท่ีสหกรณ์จา้งไวท้าํงาน โดยกาํหนดใหท้ดลอง 

ปฏิบติังานเป็นระยะเวลาหกเดือน และในระหวา่งนั้นจะตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานจาํนวน 2 คร้ัง 

โดยกรรมการประเมินผลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากผูมี้อาํนาจ  ทั้งน้ีจะแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบเป็น

หนงัสือเม่ือเร่ิมการจา้งงาน 

ในกรณีเจา้หนา้ท่ีไม่ผา่นการทดลองงาน  สหกรณ์มีสิทธิเลิกจา้งโดยถือวา่เจา้หนา้ท่ีไดรั้บทราบ

เง่ือนไขการทดลองงานแลว้ตามวรรคก่อน และมีสิทธ์ิไดรั้บเงินค่าชดเชยการเลิกจา้งตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

9.2 เจา้หนา้ท่ีประจาํ หมายถึง เจา้หนา้ท่ีท่ีผา่นการทดลองปฏิบติังานแลว้ และสหกรณ์ 



ขอบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม พ.ศ.2562 หนา 86 

 

บรรจุใหป้ฏิบติังานเป็นการประจาํตลอดไปจนกวา่การจา้งจะส้ินสุดลงหรือเกษียณอายุ  ส่วนอายงุาน

ใหน้บัตั้งแต่วนัแรกท่ีเขา้ทาํงานเป็นเจา้หนา้ท่ีทดลองงาน 

9.3 เจา้หนา้ท่ีชัว่คราว หมายถึง เจา้หนา้ท่ีท่ีสหกรณ์ตกลงจา้งไวโ้ดยมีกาํหนดระยะเวลา 

การจา้งแน่นอน และเลิกจา้งตามกาํหนดระยะเวลาดงักล่าว 

ข้อ 10 ผู้ทีจ่ะได้รับการบรรจุเป็นเจ้าหน้าทีต้่องมีคุณสมบัติทัว่ไป ดงัต่อไปน้ี 

10.1 มีสัญชาติไทย 

10.2 มีอายไุม่ต ํ่ากวา่ยีสิ่บปีบริบูรณ์ 

10.3 มีร่างกายสมบูรณ์และสุขภาพแขง็แรงสมประกอบ ไม่ทุพพลภาพ ไม่เป็นโรคติดต่อ 

อนัตรายและโรคอนัสังคมรังเกียจ ไม่เป็นโรคพิษสุราเร้ือรังโรคยาเสพติดใหโ้ทษ และตอ้ง 

มีสติสัมปชญัญะปกติไม่ฟ่ันเฟือน 

10.4 มีความประพฤติดี  มีท่วงทีกิริยาวาจาสุภาพ  มีใจบริการ  และคุณภาพในเชิงสร้างสรรค์  

และทศันคติท่ีดี 

10.5 ไม่เคยถูกจาํคุก โดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นความ ผดิลหุโทษ  

หรือความผดิท่ีไดก้ระทาํโดยประมาท ไม่เป็นบุคคลท่ีหลบหนีคดีอาญา หรือหลบหนีท่ีคุมขงัและ 

ไม่มีประวติัเส่ือมเสีย 

10.6 ตอ้งไม่เป็นหรือถูกศาลสั่งใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลายหรือหน้ีสินลน้พน้ตวั 

10.7 ผูช้าย จะตอ้งเป็นผูซ่ึ้งเคยไดรั้บราชการทหาร หรือไดรั้บการยกเวน้การเป็นทหารมาแลว้ 

10.8 ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษถึงตอ้งออกจากสหกรณ์ ออกจากราชการ องคก์รหรือหน่วยงาน 

ของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 

ข้อ 11 การกาํหนดอตัรากาํลงัของเจ้าหน้าที ่สหกรณ์จะกาํหนดตามความเหมาะสมของงาน 

 ข้อ 12.  การกาํหนดตําแหน่งของเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ให้กาํหนด ช่ือตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี ้

12.1  ผูจ้ดัการ  มีวฒิุการศึกษาไม่ตํ่ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถ

เหมาะสมกบัตาํแหน่ง และ 

12.1.1  มีประสบการณ์ปฏิบติังานในตาํแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการหรือผูจ้ดัการสาขา 

หรือผูจ้ดัการมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี หรือ 

12.1.2  มีประสบการณ์ปฏิบติังานดา้นการบริหารงานในสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 

หรือธุรกิจการเงินหรือการบริหารงานในองคก์รอ่ืนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 

12.2  รองผูจ้ดัการ ผูช่้วยผูจ้ดัการ หวัหนา้ฝ่าย มีวฒิุการศึกษาไม่ตํ่ากวา่ปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีตรงกบัลกัษณะงานของตาํแหน่ง และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบั

ตาํแหน่ง และ 
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12.2.1  มีประสบการณ์ปฏิบติังานในตาํแหน่งหวัหนา้ฝ่ายในสหกรณ์มาแลว้        

ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี หรือ 

12.2.2  มีประสบการณ์ปฏิบติังานในสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน หรือธุรกิจการเงิน

หรือการบริหารงานในองคก์รอ่ืนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 

12.3  เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ประกอบดว้ย เจา้หนา้ท่ีบญัชี , เจา้หนา้ท่ีการเงิน , เจา้หนา้ท่ี

สินเช่ือ , เจา้หนา้ท่ีไอที , เจา้หนา้ท่ีธุรการ , เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

12.4  สหกรณ์อาจกาํหนดช่ือหรือตาํแหน่งอ่ืนใหต้ามสมควร และใหถื้อวา่เป็นเจา้หนา้ท่ีตาม

ระเบียบน้ี 

*ข้อ 12 ยกเลิก โดยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร  จาํกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าท่ี

สหกรณ์ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 

ข้อ 13 คุณสมบัติของผู้ทีจ่ะได้รับการบรรจุแต่งตั้ง  หรือเลือ่นตําแหน่ง เจา้หนา้ท่ีใหด้าํรงตาํแหน่ง

สูงข้ึน 

13.1 เจา้หนา้ท่ีระดบัตน้ มีวฒิุการศึกษาไม่ตํ่ากวา่ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

ในสาขาวชิาท่ีตรงกบัลกัษณะงานของตาํแหน่งและมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบัตาํแหน่ง 

13.2 เจา้หนา้ท่ีระดบักลาง มีวฒิุการศึกษาไม่ตํ่ากวา่ระดบัอนุปริญญา หรือเทียบเท่าใน 

สาขาท่ีตรงกบัลกัษณะงานของตาํแหน่ง และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบัตาํแหน่ง และ 

13.2.1 มีประสบการณ์ปฏิบติังานในตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีในสหกรณ์มาแลว้ไม่นอ้ย 

กวา่หา้ปี หรือ 

13.2.2 มีเงินเดือนเท่ากบัอตัราสูงสุดของเจา้หนา้ท่ีระดบัตน้ หรือ 

13.2.3 มีประสบการณ์ปฏิบติังานในสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืนหรือธุรกิจการเงินหรือ 

การบริหารงานในองคก์รอ่ืนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปี 

13.3 เจา้หนา้ท่ีชาํนาญการ มีวฒิุการศึกษาไม่ตํ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน 

สาขาท่ีตรงกบัลกัษณะงานของตาํแหน่ง และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบัตาํแหน่ง และ 

13.3.1 มีประสบการณ์ปฏิบติังานในตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีระดบักลางมาแลว้ไม่นอ้ย 

กวา่สามปี หรือ 

13.3.2 มีเงินเดือนเท่ากบัอตัราสูงสุดของเจา้หนา้ท่ีระดบักลาง หรือ 

13.3.3 มีประสบการณ์ปฏิบติังานในสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน หรือธุรกิจการเงิน 

หรือองคก์รอ่ืนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปี 

13.4 ผูช่้วยหวัหนา้ฝ่าย มีวฒิุการศึกษาไม่ตํ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขา 

ท่ีตรงกบัลกัษณะงานของตาํแหน่ง และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบัตาํแหน่ง และ 
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13.4.1 มีประสบการณ์ปฏิบติังานในตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีในสหกรณ์มาแลว้ไม่นอ้ย 

กวา่สามปี หรือ 

13.4.2 มีประสบการณ์ปฏิบติังานในสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน หรือธุรกิจการเงิน 

หรือการบริหารงานในองคก์รอ่ืนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปี 

13.5 หวัหนา้ฝ่าย มีวฒิุการศึกษาไม่ตํ่ากวา่ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีตรงกบั 

ลกัษณะงานของตาํแหน่งและมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบัตาํแหน่ง และ 

13.5.1 มีประสบการณ์ปฏิบติังานในตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีในสหกรณ์มาแลว้ไม่นอ้ย 

กวา่สามปี หรือ 

13.5.2 มีประสบการณ์ปฏิบติังานในสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน หรือธุรกิจการเงิน 

หรือการบริหารงานในองคก์รอ่ืนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปี 

13.6 ผูจ้ดัการสาขา ผูช่้วยผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการ มีวฒิุการศึกษาไม่ตํ่ากวา่ปริญญาตรีหรือ 

เทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีตรงกบัลกัษณะงานของตาํแหน่ง และความรู้ความสามารถเหมาะสม 

กบัตาํแหน่งและ 

13.6.1 มีประสบการณ์ปฏิบติังานในตาํแหน่งหวัหนา้ฝ่ายในสหกรณ์มาแลว้ 

ไม่นอ้ยกวา่สามปี หรือ 

13.6.2 มีประสบการณ์ปฏิบติังานในสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน หรือธุรกิจการเงิน 

หรือการบริหารงานในองคก์รอ่ืนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปี 

13.7 ผูจ้ดัการ  มีวฒิุการศึกษาไม่ตํ่ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  มีความรู้ความสามารถ  

เหมาะสมกบัตาํแหน่ง และ 

13.7.1 มีประสบการณ์ปฏิบติังานในตาํแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการหรือผูจ้ดัการสาขา หรือ  

รองผูจ้ดัการมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สามปี หรือ 

13.7.2 มีประสบการณ์ปฏิบติังานดา้นการบริหารงานในสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 

หรือธุรกิจการเงินหรือการบริหารงานในองคก์รอ่ืนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปี 

ข้อ 14 วธีิการสรรหาเจ้าหน้าที่  การสรรหาเจา้หนา้ท่ีมี  2 วธีิคือ การคดัเลือก  และการสอบคดัเลือก

การจะใชว้ธีิใดในการสรรหาใหค้ณะกรรมการเป็นผูก้าํหนด รายละเอียดวธีิการมีดงัน้ี 

14.1 การคดัเลือก ดาํเนินการดงัน้ี 

14.1.1 ตาํแหน่งผูจ้ดัการ  ใหค้ณะกรรมการแต่งตั้ง  “กรรมการคดัเลือก ” จาํนวนไม่นอ้ย

กวา่ 5 คน และไม่เกิน  7 คน มีหนา้ท่ีดาํเนินการสรรหา  และคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้

ความสามารถ  คุณวฒิุ  และคุณสมบติัเหมาะสมกบัตาํแหน่ง  แลว้เสนอผลการคดัเลือก           

ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และสั่งบรรจุแต่งตั้งต่อไป 

14.1.2 ตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีอ่ืน ใหป้ระธานกรรมการแต่งตั้ง “กรรมการคดัเลือก” 
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จาํนวนไม่นอ้ยกวา่  5 คนและไม่เกิน  7 คน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  มีหนา้ท่ี

ดาํเนินการสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ  และคุณสมบติั  เหมาะสมกบั

ตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีท่ีตอ้งการ  แลว้เสนอผลการคดัเลือกต่อประธานกรรมการ  เพื่อขอความ

เห็นชอบและสั่งบรรจุแต่งตั้งต่อไป 

14.2 การสอบคดัเลือก ดาํเนินการดงัน้ี 

14.2.1ตาํแหน่งผูจ้ดัการ  ใหค้ณะกรรมการประกาศการรับสมคัรและแต่งตั้งกรรมการ  

สอบคดัเลือกตามท่ีเห็นสมควร  การสอบคดัเลือกใหพ้ิจารณาจากคุณวฒิุการศึกษา            

การทดสอบการสอบสัมภาษณ์  ประสบการณ์  และความสามารถพิเศษ  แลว้เสนอผลการ

สอบคดัเลือกเรียงตามลาํดบัคะแนนต่อคณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบและสั่งบรรจุ

แต่งตั้งต่อไป 

14.2.2 ตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีอ่ืน  ใหป้ระธานกรรมการประกาศรับสมคัรและแต่งตั้ง

กรรมการสอบคดัเลือกตามท่ีเห็นสมควร  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  การสอบ

คดัเลือกใหพ้ิจารณาจากคุณวฒิุการศึกษา การทดสอบ การสอบสัมภาษณ์ ประสบการณ์และ

ความสามารถพิเศษ  แลว้เสนอผลการสอบคดัเลือกเรียงตามลาํดบัคะแนนต่อประธาน

กรรมการ เพื่อขอความเห็นชอบและสั่งบรรจุแต่งตั้งต่อไป 

ข้อ 15 การเลือ่นตําแหน่งเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ให้ดํารงตําแหน่งผู้จัดการ ใหด้าํเนินการตามวธีิการ 

สรรหาเจา้หนา้ท่ีตามขอ้ 14.1.1 

ข้อ 16 การเลือ่นตําแหน่งเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ให้ดํารงตําแหน่งซ่ึงไม่สูงกว่าผู้จัดการ  ใหป้ระธาน

กรรมการมีอาํนาจเล่ือนตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีไดทุ้กตาํแหน่งในจาํนวนอตัรากาํลงัเจา้หนา้ท่ีท่ีคณะกรรมการ

ดาํเนินการกาํหนด  ใหป้ระธานกรรมการแต่งตั้ง  “กรรมการเล่ือนตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ี ” จาํนวนไม่นอ้ยกวา่         

5 คนและไม่เกิน  7 คน เพื่อพิจารณากาํหนดวธีิการในการเล่ือนตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ี  และพิจารณาการเล่ือน

ตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ความสามารถ  และคุณสมบติั  เหมาะสมกบัตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีท่ีตอ้งการ          

แลว้เสนอผลการพิจารณาต่อประธานกรรมการ เพื่อขอความเห็นชอบและสั่งเล่ือนตาํแหน่งต่อไป 

 

หมวด 3 

วนั เวลาทาํงานปกต ิเวลาพกัและวนัหยุด 

ข้อ 17 วนัทาํงานปกติ สหกรณ์กาํหนดวนัทาํงานปกติไวส้ัปดาห์ละหา้วนั ตั้งแต่วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ 

ข้อ 18 เวลาทาํงาน  ใหเ้จา้หนา้ท่ีทาํงานวนัละแปดชัว่โมงโดยเร่ิมตั้งแต่  08.00 ถึง 17.00 น.           

ทั้งน้ีหลงัจากเลิกเวลาทาํงานใหส้หกรณ์มอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีประจาํวนัมีหนา้ท่ีดูแลความเรียบร้อย         

ของทรัพยสิ์นและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในอาคารท่ีทาํการโดยไม่ถือวา่เป็นการทาํงานล่วงเวลา 
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 กรณีเจา้หนา้ท่ีท่ีมีไดรั้บการมอบหมาย  สมคัรใจทาํงานต่อ  เน่ืองจากงานในหนา้ท่ียงัไม่แลว้เสร็จ  

ใหส้หกรณ์จดัใหล้งช่ือในสมุดทาํการประจาํวนัและใหถื้อวา่เจา้หนา้ท่ีรายนั้นเป็นผูรั้บผดิชอบกุญแจประตู

เขา้ออกอาคารท่ีทาํการ 

*ข้อ 18 ยกเลิก โดยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร จาํกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าท่ี

สหกรณ์  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 

ข้อ 19 การบันทกึเวลาปฏิบัติงาน เจา้หนา้ท่ีทุกคน จะตอ้งบนัทึกเวลาทุกคร้ังท่ีมาปฏิบติังาน  และเลิก

ปฏิบติังาน  ไม่วา่จะเป็นการมาทาํงานในวนัทาํงานปกติ  หรือในวนัหยดุ   การไม่บนัทึกเวลาไม่วา่กรณีใด  

สหกรณ์ถือวา่ผูน้ั้นขาดงาน 

การลืมบนัทึกเวลาหากไดม้าปฏิบติังานจริง ผูบ้งัคบับญัชาจะพิจารณาใหเ้ป็นกรณี ๆ ไป แต่การ 

ลืมบนัทึกเวลาเม่ือมีการทาํงานล่วงเวลา การทาํงานในวนัหยดุ ไม่วา่กรณีใด ๆ ผูบ้งัคบับญัชาจะไม่ 

พิจารณาให ้เพราะถือวา่เป็นภาระและความรับผดิชอบท่ีเจา้หนา้ท่ีจะตอ้งบนัทึกเวลาโดยเคร่งครัด 

ข้อ 20 เวลาพกั สหกรณ์กาํหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีหยดุพกักลางวนั  วนัละหน่ึงชัว่โมง ในกรณีท่ี  เจา้หนา้ท่ี

ระดบับงัคบับญัชา  และระดบัปฏิบติัการ  ตกลงกนักาํหนดเวลาพกัระหวา่งการทาํงานตามวรรคตน้เป็นอยา่ง

อ่ืนก็ยอ่มกระทาํได ้ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดความราบร่ืนและอาํนวยความสะดวกแก่สมาชิกท่ีมาใชบ้ริการ 

ข้อ 21 วนัหยุดประจําสัปดาห์ สหกรณ์กาํหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีหยดุประจาํสัปดาห์ สัปดาห์ละสองวนั 

ไดแ้ก่ วนัเสาร์ และวนัอาทิตย ์

ข้อ 22 วนัหยุดตามประเพณ ีสหกรณ์กาํหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีหยดุตามประเพณีปีละไม่นอ้ยกวา่สิบสาม

วนั โดยนบัรวมวนัแรงงานแห่งชาติ สหกรณ์จะประกาศล่วงหนา้ใหท้ราบเป็นคราว  ๆ ไป หากวนัหยดุตาม

ประเพณีวนัใดตรงกบัวนัหยดุประจาํสัปดาห์ สหกรณ์จะชดเชยและเล่ือนการหยดุตามประเพณีวนันั้นไปหยดุ

ในวนัทาํงานปกติถดัไป 

ข้อ 23 วนัหยุดพกัผ่อนประจําปี  สหกรณ์กาํหนดใหมี้วนัหยดุพกัผอ่นประจาํปีตามหลกัเกณฑ์

ต่อไปน้ี 

23.1 เจา้หนา้ท่ีซ่ึงไดป้ฏิบติังานติดต่อกนัครบหน่ึงปีบริบูรณ์  สามารถหยดุพกัผอ่นประจาํปี

ไดจ้าํนวนหกวนัทาํงาน 

23.2 เจา้หนา้ท่ีซ่ึงไดป้ฏิบติังานติดต่อกนัครบสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไป สามารถหยดุพกัผอ่น 

ประจาํปีไดจ้าํนวนสิบวนัทาํงาน 

23.3 การหยดุพกัผอ่นประจาํปี เจา้หนา้ท่ีจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาหรือผู ้

ไดรั้บมอบหมายก่อนจึงจะหยดุงานได ้มิฉะนั้น จะถือวา่เจา้หนา้ท่ีผูน้ั้นขาดงาน 

23.4 การหยดุพกัผอ่นประจาํปี เจา้หนา้ท่ีสามารถหยดุติดต่อกนัคร้ังเดียวทั้งหมด หรือ 

แบ่งหยดุเป็นวนั ๆ ไปก็ได ้

23.5 การสะสมหรือเล่ือนวนัหยดุพกัผอ่นประจาํปี เพื่อไปรวมหยดุในปีอ่ืน เจา้หนา้ท่ี 
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สามารถกระทาํได้  โดยสะสมจาํนวนวนัหยดุพกัผอ่นของเจา้หนา้ท่ีไว้  รวมหยดุพกัผอ่นในปีถดัไป

ได ้ไม่เกินยีสิ่บวนัทาํงาน 

 

หมวด 4 

ค่าจ้างและค่าตอบแทน 

ข้อ 24 การกาํหนดอตัราค่าจ้างเร่ิมต้น  สหกรณ์ตอ้งกาํหนดไม่ตํ่ากวา่ประกาศของกระทรวงแรงงาน

และประกาศของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั ประกอบตารางสาํหรับการเพิ่มหรือ

เล่ือนเงินเดือนเจา้หนา้ท่ี ดงัน้ี 

ประเภท/ตาํแหน่ง ช่วงเงินเดือน หมายเหตุ/ความหมาย ลักษณะช่ือตาํแหน่ง 

กลุ่มท่ัวไป ประกอบด้วย 

ธุรการ/พัสดุ 

ขัน้เร่ิมต้นการจ้าง      9,000  บาท 

ขัน้สูง                     30,000  บาท 

จนท.ธุรการ,พัสดุ,ท่ัวไป หรือตาํแหน่งอ่ืนใด

ท่ีสหกรณ์กาํหนด รวมถึงลูกจ้าง จนท.ท่ี

ได้รับเงินเดือนขัน้สูงแล้ว ไม่มีสิทธิเพ่ิมหรือ

เล่ือนเงินเดือนอีก แต่จะได้รับค่าตอบแทน

รายเดือน ๆ ละ 1,000 บาท 

กลุ่มพัฒนาธุรกิจ/บริการ 

ประกอบด้วย การเงิน ,การ

บัญชี,สินเช่ือ, จนท.หน่วย

ธุรกิจ,จนท.ไอที 

ขัน้เร่ิมต้นการจ้าง      9,000  บาท 

ขัน้สูง                     35,000  บาท 

จนท.การเงิน ,การบัญชี,สินเช่ือ หรือ จนท. 

อ่ืนใดท่ีสหกรณ์อาจกาํหนดเพ่ิมเติมใน

ภายหลัง จนท.ท่ีได้รับเงินเดือนขัน้สูงแล้ว 

ไม่มีสิทธิเพ่ิมหรือเล่ือนเงินเดือนอีก แต่จะ

ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 1,500 บาท 

กลุ่มอาํนวยการ/บริหาร 

ประกอบด้วย รองผู้จัดการ , 

ผู้ช่วยผู้จัดการ ,หัวหน้าฝ่าย 

ขัน้เร่ิมต้นการจ้าง    12,000  บาท 

ขัน้สูง                    40,000  บาท 

ใช้เฉพาะตาํแหน่งหัวหน้าฝ่าย ,ผู้ช่วยผู้จัดการ 

,รองผู้จัดการและเม่ือได้รับเงินเดือนขัน้สูง

แล้ว ไม่มีสิทธิเพ่ิมหรือเล่ือนเงินเดือนอีก แต่

จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 2,000 

บาท 

กลุ่มบริหาร/ส่ังการ หมายถึง 

ผู้จัดการ 

ขัน้เร่ิมต้นการจ้าง    15,000  บาท 

ขัน้สูง                    45,000  บาท 

ใช้จัดจ้างเฉพาะตาํแหน่งผู้จัดการ และเม่ือ

ได้รับเงินเดือนขัน้สูงแล้ว ไม่มีสิทธิเพ่ิมหรือ

เล่ือนเงินเดือนอีก แต่จะได้รับค่าตอบแทน

รายเดือน ๆ ละ 2,500 บาท 
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*ข้อ 24  ยกเลิก  โดยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร จาํกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าท่ี

สหกรณ์ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 

ข้อ 25 การเพิม่หรือเลือ่นตําแหน่งค่าจ้าง ใหค้ณะกรรมการพิจารณาเพิ่มหรือเล่ือนเงินเดือนเจา้หนา้ท่ี 

หรือลูกจา้งประจาํปี โดยคาํนวณจากเงินไดร้ายเดือน เดือนสุดทา้ยท่ีไดรั้บ ไม่เกินร้อยละ 8 

*ข้อ 25  ยกเลิก  โดยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร จาํกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าท่ี

สหกรณ์ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 

ข้อ 26 ให้คณะกรรมการดําเนินการแต่งตั้งอนุกรรมการ จํานวน 5 คน  ประกอบดว้ย ประธานหน่ึง

คน เลขานุการหน่ึงคน ท่ีเหลือเป็นกรรมการ มีอาํนาจหนา้ท่ีในการกาํหนดรูปแบบลกัษณะการประเมิน  

ผลงานของเจา้หนา้ท่ี และเสนอแนะการเพิ่มหรือเล่ือนเงินเดือนใหค้ณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

*ข้อ 26  ยกเลิก  โดยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร จาํกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าท่ี

สหกรณ์ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 

ข้อ 27 การเพิม่หรือเลือ่นเงินเดือนเจ้าหน้าที่  จะตอ้งไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีท่ีประชุมใหญ่อนุมติั

แผนงบประมาณการจ่ายหมวดเงินเดือนของเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งของสหกรณ์ 

*ข้อ 27  ยกเลิก  โดยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร จาํกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าท่ี

สหกรณ์ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 

ข้อ 28 สหกรณ์จะจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าทีเ่ดือนละหน่ึงคร้ัง  ภายในไม่เกินวนัทาํการ

สุดทา้ยของเดือนนั้น ๆ โดยจ่ายเขา้บญัชีเงินฝากของเจา้หนา้ท่ีท่ีฝากอยูใ่นสหกรณ์ 

 

หมวด 5 

ภาษเีงินได้ และเงินประกนั 

ข้อ 29 ภาษีเงินได้ เจา้หนา้ท่ีเป็นผูจ่้ายภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาสาํหรับเงินไดท่ี้ไดรั้บจากสหกรณ์ 

ข้อ 30 เงินประกนัหรือหลกัประกนั ในการบรรจุและแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีตอ้งทาํหนงัสือสัญญาจา้ง 

ไวเ้ป็นหลกัฐานตามแบบท่ีสหกรณ์กาํหนด ตอ้งมีเงินประกนัหรือหลกัประกนัตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

30.1 สหกรณ์เรียกเงินประกนัการทาํงาน  ไม่เกินหกสิบเท่าของอตัราค่าจา้งรายวนั  โดยเฉล่ีย

ในวนัทาํสัญญาจา้ง 

30.2 ในกรณีท่ีเงินประกนัตามท่ีสหกรณ์รับไวล้ดลงเน่ืองจากนาํไปชดใชค้่า เสียหายใหแ้ก่ 

สหกรณ์ สหกรณ์จะเรียกหรือรับเงินประกนัเพิ่มไดไ้ม่เกินจาํนวนท่ีกาํหนดตามขอ้ 30.1 

30.3 ใหส้หกรณ์จดัใหมี้บญัชีเงินฝาก  เงินประกนัของเจา้หนา้ท่ีแต่ละคน  โดยแจง้เลขท่ีบญัชี  

ใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบและใหส้หกรณ์จ่ายดอกเบ้ียเงินฝากใหต้ามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบ  วา่ดว้ย การรับ

เงินฝาก 

30.4 ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีไม่สามารถใชเ้งินประกนัได ้สามารถใชห้ลกัประกนัอ่ืนไดด้งัน้ี 
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30.4.1 พนัธบตัรท่ีมีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่อตัราท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 30.1 

30.4.2 อสังหาริมทรัพยซ่ึ์งปลอดจาํนอง และมีมูลค่าตามราคาประเมินของ 

กรมท่ีดิน ไม่นอ้ยกวา่สองเท่าของอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 30.1 จาํนองเป็นประกนักบัสหกรณ์ 

30.5 นอกจากหลกัประกนัท่ีกาํหนดไวข้า้งตน้แลว้ สหกรณ์อาจกาํหนดใหมี้บุคคลคํ้า 

ประกนัอีกโสดหน่ึงดว้ย คุณสมบติัของผูค้ ํ้าประกนัใหเ้ป็นไปตามท่ีผูมี้อาํนาจบรรจุแต่งตั้งกาํหนด 

 

หมวด 6 

เบีย้เลีย้ง และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ข้อ 31 เจ้าหน้าทีซ่ึ่งเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสํานักงานท่ีปฏิบติังานปกติ สหกรณ์จะช่วยเหลือ 

ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพกั ค่าพาหนะเดินทางและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีจาํเป็น ตามระเบียบสหกรณ์ วา่ดว้ย 

เงินค่าตอบแทน และค่าใชจ่้ายในธุรกิจสหกรณ์ และระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

หมวด 7 

การทาํงานล่วงเวลา การทาํงานในวนัหยุด และหลกัเกณฑ์การทาํงาน 

ข้อ 32 การทาํงานล่วงเวลาในวนัทาํงานปกติ สหกรณ์จะคาํนวณจ่ายค่าล่วงเวลาใหก้บัเจา้หนา้ท่ี 

จาํนวนหน่ึงเท่าคร่ึง ของอตัราค่าจา้งต่อชัว่โมง สาํหรับชัว่โมงท่ีทาํล่วงหรือเกินไปจากเวลาทาํงานปกติ 

ข้อ 33 การทาํงานล่วงเวลาในวนัหยุดประจําสัปดาห์ วนัหยดุตามประเพณี หรือวนัหยดุพกัผอ่น 

สหกรณ์จะคาํนวณจ่ายค่าล่วงเวลาใหก้บัเจา้หนา้ท่ีจาํนวนสามเท่าของอตัราค่าจา้งต่อชัว่โมง สาํหรับชัว่โมง 

ท่ีทาํล่วงเวลาหรือเกินไปจากเวลาทาํงานปกติ 

ข้อ 34 การทาํงานในวนัหยุดประจําสัปดาห์ วนัหยดุตามประเพณี หรือวนัหยดุพกัผอ่น สหกรณ์ 

จะคาํนวณจ่ายใหเ้พิ่มข้ึนอีกจาํนวนหน่ึงเท่าของอตัราค่าจา้งต่อชัว่โมงในเวลาทาํงานปกติสาํหรับจาํนวน 

ชัว่โมงท่ีทาํในวนัหยดุประจาํสัปดาห์ 

ข้อ 35 อตัราค่าจ้างหน่ึงช่ัวโมงทาํงานปกติของเจา้หนา้ท่ีเท่ากบัอตัราค่าจา้งหรือเงินเดือนปกติ 

หารดว้ยสองร้อยสิบชัว่โมง 

ข้อ 36 หลกัเกณฑ์และวธีิการ 

36.1 การทาํงานล่วงเวลาและการทาํงานในวนัหยดุประจาํสัปดาห์ วนัหยดุตามประเพณี 

หรือวนัหยดุพกัผอ่น  ใหเ้จา้หนา้ท่ีขออนุญาตเป็นการล่วงหนา้ต่อผูบ้งัคบับญัชาหรือผูไ้ดรั้บ

มอบหมาย  หรือเม่ือไดรั้บคาํสั่งจากผูมี้อาํนาจใหป้ฏิบติังาน  ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นเร่งด่วนฉุกเฉิน  

หรือเป็นงานท่ีมีลกัษณะตอ้งทาํติดต่อกนั 

36.2 กรณีเจา้หนา้ท่ีพน้สภาพจากการเป็นเจา้หนา้ท่ี  ไม่วา่กรณีถึงแก่กรรม  ลาออก

เกษียณอายุ  ปลดออก ไล่ออก หากมีค่าล่วงเวลา  ค่าทาํงานในวนัหยดุอยูก่่อนหนา้วนัท่ีมีผลเป็นการ

พน้สภาพจากการเป็นเจา้หนา้ท่ี สหกรณ์จะดาํเนินการจ่ายใหโ้ดยเร็ว 
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36.3 การทาํงานล่วงเวลาและหรือการทาํงานในวนัหยดุท่ีตรวจสอบแลว้เห็นวา่มิไดป้ฏิบติั 

ใหถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑด์งักล่าว สหกรณ์ถือวา่ไม่สมบูรณ์และจะไม่นาํมาคาํนวณจ่ายเงินให ้

36.4 สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าล่วงเวลาและหรือการทาํงานในวนัหยดุใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี 

ท่ีปฏิบติังานในลกัษณะต่อไปน้ี 

36.4.1 เจา้หนา้ท่ีท่ีถูกกาํหนดใหท้าํงานท่ีมีลกัษณะหรือสภาพท่ีตอ้งออกไปทาํงาน

นอกสถานท่ีและโดยลกัษณะหรือสภาพของงาน ไม่อาจกาํหนดเวลาทาํงานท่ีแน่นอนได ้

36.4.2 เจา้หนา้ท่ีท่ีถูกกาํหนดใหอ้ยูเ่วรเฝ้าดูแลสถานท่ีหรือทรัพยสิ์นเป็นคร้ังคราว 

ข้อ 37 การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทาํงานในวนัหยุดและค่าล่วงเวลาในวนัหยุด 

37.1 สหกรณ์ไดจ่้ายค่าจา้งในวนัหยดุประจาํสัปดาห์  วนัหยดุตามประเพณี  และวนัหยดุ

พกัผอ่นประจาํปี ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี โดยจ่ายรวมอยูใ่นค่าจา้งรายเดือนแลว้ 

37.2 กาํหนดการจ่ายเงินค่าล่วงเวลา  ค่าทาํงานในวนัหยดุ  ค่าล่วงเวลาในวนัหยดุและเงินอ่ืน

ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีตามท่ีไดต้กลงกนั 

 

หมวด 8 

การลาหยุด และหลกัเกณฑ์การลา 

ข้อ 38 การลาป่วย ในรอบปี สหกรณ์อนุญาตใหเ้จา้หนา้ท่ีลาป่วยได ้ตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

38.1 เจา้หนา้ท่ีสามารถลาป่วยโดยไดรั้บค่าจา้งในวนัลาตลอดระยะเวลาท่ีป่วยจริง แต่ไม่เกิน

ปีละส่ีสิบหา้วนัทาํงานปกติ การลาป่วยใหล้าป่วยไดเ้ท่าท่ีป่วยจริงเท่านั้น 

38.2 การลาป่วย  เจา้หนา้ท่ีตอ้งแจง้และขออนุญาตต่อผูบ้งัคบับญัชาในวนันั้นหรืออยา่งชา้

ในวนัทาํการถดัไปจากวนัป่วย 

38.3 การลาป่วยตั้งแต่สามวนัทาํงานข้ึนไป ใหเ้จา้หนา้ท่ีแสดงใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนั 

ชั้นหน่ึงหรือสถานพยาบาลของทางราชการประกอบการลาป่วย  หากไม่อาจแสดงใบรับรองแพทย์

ไดใ้หช้ี้แจงใหผู้มี้อาํนาจอนุญาตพิจารณา 

38.4 กรณีเป็นโรคปัจจุบนั  หรือฉุกเฉินเร่งด่วนอนัจาํเป็นตอ้งไปรับหรือไปอยูรั่บการ

รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลอ่ืนใดโดยรีบด่วน  ใหเ้จา้หนา้ท่ีหรือบุคคลในครอบครัวติดต่อแจง้

การลาป่วยใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบในโอกาสแรกท่ีจะทาํไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 

ข้อ 39 การลากจิ ในรอบปี สหกรณ์อนุญาตใหเ้จา้หนา้ท่ีลากิจไดต้ามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

39.1 เจา้หนา้ท่ีสามารถขอลากิจได ้ตามท่ีผูบ้งัคบับญัชาจะพิจารณาเห็นเป็นการสมควรและ 

อนุมติัใหเ้ป็นคราว ๆ ไปโดยไดรั้บค่าจา้งในวนัลาแต่ไม่เกินปีละส่ีสิบหา้วนัทาํงาน 

39.2 การขอลากิจ เจา้หนา้ท่ีตอ้งยืน่ใบลาต่อผูจ้ดัการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงวนัเม่ือ 

ไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้จึงจะหยดุงานได ้
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กรณีไม่อาจยืน่ใบลาตามวรรคหน่ึงได้  ใหย้ืน่ใบลาในเวลาเร่ิมเปิดทาํงานของวนันั้น  และเม่ือไดรั้บ

อนุญาตแลว้ จึงจะหยดุงานและถือวา่เป็นการลากิจท่ีถูกตอ้ง 

39.3 การอนุมติัใหล้ากิจ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของผูบ้งัคบับญัชาโดยพิจารณาถึงความจาํเป็น 

และความเหมาะสมเป็นราย ๆ ไป 

ข้อ 40 การลาเพือ่การคลอดบุตร สหกรณ์อนุญาตใหเ้จา้หนา้ท่ีลาเพื่อการคลอดบุตรไดต้าม 

หลกัเกณฑด์งัน้ี 

40.1 เจา้หนา้ท่ีหญิงซ่ึงมีครรภ ์สามารถลาเพื่อการคลอดบุตรไดไ้ม่เกินปีละเกา้สิบวนั แต่ 

ไดรั้บค่าจา้งไม่เกินส่ีสิบหา้วนั 

40.2 การลาหยดุเพื่อเตรียมตวัคลอดบุตร เจา้หนา้ท่ีตอ้งยืน่ใบลาก่อนวนัหยดุงาน ไม่นอ้ย 

กวา่หน่ึงวนั เม่ือไดรั้บอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาเป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้จึงจะหยดุงานได ้

40.3 กรณีจาํเป็นตอ้งหยดุงาน เน่ืองจากการคลอดบุตรโดยฉุกเฉินซ่ึงไม่อาจขออนุญาตลา 

หยดุในวนันั้นได้  ใหเ้จา้หนา้ท่ีหรือบุคคลในครอบครัว  ติดต่อแจง้การลาเพื่อการคลอดบุตรให้

ผูบ้งัคบับญัชาทราบในโอกาสแรกท่ีจะกระทาํไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 

40.4 การลาหยดุเพื่อการคลอดบุตรใหน้บัรวมวนัหยดุท่ีอยูใ่นระหวา่งวนัลาดว้ย 

ข้อ 41 การลาเพือ่ทาํหมัน สหกรณ์อนุญาตใหเ้จา้หนา้ท่ีลาเพื่อทาํหมนัได ้อนัเป็นการส่งเสริมการ 

วางแผนครอบครัวตามนโยบายของรัฐ ตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

41.1 เจา้หนา้ท่ีสามารถขอลาเพื่อทาํหมนัและลาเน่ืองจากการทาํหมนัได้  ตามท่ีบงัคบับญัชา

จะพิจารณาเห็นสมควร  โดยไดรั้บค่าจา้งเท่ากบัอตัราค่าจา้งต่อชัว่โมงในเวลาทาํงานปกติของวนั

ทาํงานปกติตลอดระยะเวลาท่ีลาตามท่ีระบุไวใ้นใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึง  โดยใหล้าได้

เพียงคร้ังเดียวตลอดระยะเวลาท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ 

41.2 การลาเพื่อทาํหมนั  เจา้หนา้ท่ีตอ้งยืน่ใบลาพร้อมกบัแจง้และขออนุญาตต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงวนั เม่ือไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูบ้งัคบับญัชา

แลว้จึงจะหยดุงานได ้

41.3 เม่ือทาํหมนัแลว้ เจา้หนา้ท่ีจะตอ้งนาํหลกัฐานแสดงการทาํหมนัมาแสดงต่อสหกรณ์ 

ภายในเจด็วนั นบัแต่วนัเร่ิมกลบัมาปฏิบติังานตามปกติ 

41.4 การทาํหมนัซ่ึงไม่ไดข้ออนุญาตลาเพื่อทาํหมนัตามท่ีกาํหนดไวน้ี้ แต่ไดข้ออนุญาต 

เป็นการลาหยดุงานประเภทอ่ืน  สหกรณ์ถือวา่เจา้หนา้ท่ีไม่ไดล้าเพื่อทาํหมนั  และไม่สามารถขอลา

เพื่อทาํหมนัตามท่ีกาํหนดไวน้ี้ไดอี้ก 

ข้อ 42 การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพธีิฮัจย์ สหกรณ์อาจอนุญาตใหเ้จา้หนา้ท่ีลาเพื่อการ 

อุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮจัยไ์ดต้ามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

42.1 เจา้หนา้ท่ีสามารถลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮจัยไ์ด ้โดยไดรั้บค่าจา้งในวนั 



ขอบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม พ.ศ.2562 หนา 96 

 

ลา แต่ไม่เกินปีละหน่ึงร้อยยีสิ่บวนั และสามารถลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮจัยไ์ดเ้พียงคร้ัง

เดียวตลอดระยะเวลาท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ี 

42.2 การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮจัย ์เจา้หนา้ท่ีตอ้งยืน่ใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชา 

ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนัเม่ือไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้จึงจะหยดุงานได ้

42.3 เม่ือลาสิกขาบทหรือกลบัจากประกอบพิธีฮจัยแ์ลว้ เจา้หนา้ท่ีจะตอ้งนาํหลกัฐานแสดง 

การอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮจัยแ์ลว้แต่กรณีแสดงต่อผูบ้งัคบับญัชาภายในเจด็วนั  นบัแต่วนั

เร่ิมกลบัมาปฏิบติังานปกติ 

ข้อ 43 การลาเพือ่รับราชการทหาร  สหกรณ์อนุญาตใหเ้จา้หนา้ท่ีลาเพื่อรับราชการทหารไดต้าม

หลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

43.1 เจา้หนา้ท่ีสามารถขอลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวชิา 

ทหาร หรือเพื่อทดลองความพร่ังพร้อม  ตามกฎหมายวา่ดว้ย  การรับราชการทหาร  โดยไดรั้บค่าจา้ง

ในวนัลา แต่ไม่เกินปีละหกสิบวนั 

43.2 เจา้หนา้ท่ีท่ีถูกราชการเรียกระดมพลหรือเพื่อรับราชการทหาร  ตอ้งรายงานให้

ผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยเร็ว นบัแต่วนัไดรั้บหมายเรียก เป็นตน้ไป 

43.3 การขอลาเพื่อรับราชการทหาร เจา้หนา้ท่ีตอ้งยืน่ใบลา พร้อมกบัแจง้และขออนุญาต  

ต่อผูบ้งัคบับญัชา  ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่หา้วนั  เม่ือไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้จึงจะหยดุ

งานได ้

43.4 เม่ือกลบัจากการไปรับราชการทหารแลว้ เจา้หนา้ท่ีจะตอ้งนาํหลกัฐานแสดงการไป 

รับราชการทหารมามอบต่อสหกรณ์ภายในเจด็วนั นบัแต่วนัเร่ิมกลบัมาปฏิบติังานปกติ 

ข้อ 44 การลาเพือ่พฒันาและเรียนรู้ สหกรณ์อนุญาตใหเ้จา้หนา้ท่ีลาเพื่อพฒันา และเรียนรู้ไดต้าม 

หลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

44.1 เจา้หนา้ท่ีสามารถขอลา เพื่อพฒันาและเรียนรู้ตามท่ีผูบ้งัคบับญัชา จะพิจารณาเห็น 

เป็นการสมควร และอนุมติัเป็นคราว ๆ ไป โดยไดรั้บค่าจา้งในวนัลา แต่ไม่เกินปีละสามสิบวนั 

44.2 เจา้หนา้ท่ีสามารถขอลาเพื่อพฒันาและเรียนรู้กรณีต่อไปน้ี 

44.2.1 การแรงงานและสวสัดิการสังคม รวมทั้งการฝึกอบรมหรือพฒันาเก่ียวกบั 

ทกัษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ซ่ึงตอ้งมีหลกัสูตรและช่วงเวลาจดัท่ีแน่นอนหรือ 

44.2.2 การสอบวดัผลทางการศึกษา ท่ีทางราชการจดัหรืออนุญาตใหจ้ดั 

 

 

 

 

หมวด 9 
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สวสัดิการเงินช่วยเหลอืเจ้าหน้าที่ 

ข้อ 45 สวสัดิการเงินช่วยเหลอื สาํหรับเจา้หนา้ท่ีทดลองงานและเจา้หนา้ท่ีประจาํ แบ่งออกไดเ้ป็น 

กรณีต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

45.1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 

45.2 เงินช่วยเหลือบุตร 

45.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

45.4 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 

45.5 เงินช่วยเหลือค่าเคร่ืองแบบพนกังาน 

45.6 เงินช่วยเหลือเบ้ียประกนัชีวติประเภทสะสมทรัพย ์

45.7 เงินช่วยเหลือการศึกษาหรืออบรม 

45.8 เงินชดเชย 

45.9 เงินสมนาคุณพิเศษ 

45.10 เงินชดเชยพิเศษ 

ข้อ 46 เงินช่วยเหลอืค่าครองชีพ สหกรณ์ช่วยเหลือเงินค่าครองชีพใหแ้ก่พนกังานเป็นรายเดือน โดย 

จะจ่ายใหพ้ร้อมกบัค่าจา้งและหรือค่าตอบแทน อตัราเงินช่วยเหลือค่าครองชีพใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ

กาํหนด 

ข้อ 47 เงินช่วยเหลอืบุตร สหกรณ์ช่วยเหลือตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

47.1 การจ่ายเงินช่วยเหลือบุตรเจา้หนา้ท่ี  ใหจ่้ายสาํหรับบุตรคนท่ีหน่ึงถึงคนท่ีสามนบัเรียง

ตามลาํดบัก่อนหลงั ทั้งน้ี  ไม่รวมบุตรซ่ึงมิไดอ้ยูใ่นอาํนาจการปกครองของตน  บุตรอายเุกินสิบแปด

ปีบริบูรณ์ และบุตรท่ีมีอายไุม่ครบสิบแปดปีบริบูรณ์แต่เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะโดยการสมรส  บุตร      

คนใดในจาํนวนสามคน ถึงแก่กรรมลงก่อนอายคุรบสิบแปดปีบริบูรณ์  ใหมี้สิทธ์ิไดรั้บเงินช่วยเหลือ

บุตรสาํหรับคนถดัไปแทนได ้และกรณีมีบุตรแฝดใหน้บัเป็นหน่ึงลาํดบัท่ี 

47.2 ใหส้หกรณ์จ่ายเงินช่วยเหลือบุตรเจา้หนา้ท่ีเป็นรายเดือน  เดือนละหน่ึงร้อยบาทต่อบุตร

หน่ึงคน โดยจ่ายพร้อมกบัเงินเดือน 

ข้อ 48 เงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร สหกรณ์ช่วยเหลือตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

48.1 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ไดแ้ก่ เงินบาํรุงการศึกษาหรือเงินค่าเล่าเรียนในโรงเรียน 

รัฐบาลหรือโรงเรียนเอกชนทั้งน้ีบุตรท่ีขอรับเงินช่วยเหลือการศึกษาจะตอ้งมีอายไุม่เกินยีสิ่บหา้ปี

บริบูรณ์ 

48.2 เงินค่าบาํรุงการศึกษา  หมายถึง  เงินท่ีโรงเรียนรัฐบาลเรียกเก็บในปีการศึกษาเป็นค่า

สมคัรเขา้เรียน ค่าบาํรุงหอ้งสมุด หรือบาํรุงสุขภาพ  หรือหอ้งพยาบาล  ค่าภาคปฏิบติั  หรือวสัดุฝึกหดั 

หรือ อุปกรณ์การศึกษา ค่าหอ้งทดลอง ค่าลงทะเบียนรายวชิา ค่าสอบแกต้วั 

48.3 เงินค่าเล่าเรียน หมายถึง เงินค่าเล่าเรียนท่ีโรงเรียนเอกชนเรียกเก็บไม่เกินอตัราท่ีทาง 
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ราชการกาํหนดใหเ้รียกเก็บในปีการศึกษา และใหห้มายความรวมถึง เงินบาํรุงการศึกษาตามขอ้  

48.2 ดว้ย 

48.4 โรงเรียนรัฐบาล หมายถึง สถานศึกษาในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ เทศบาล 

กรุงเทพมหานคร หรือสังกดัส่วนราชการท่ี ก.พ. รับรองวฒิุ 

48.5 โรงเรียนเอกชน หมายถึง สถานศึกษาท่ีจดัตั้งข้ึนถูกตอ้งตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียน 

ราษฎร์ 

48.6 เจา้หนา้ท่ีจะขอรับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรไดเ้พียง บุตรลาํดบัท่ีหน่ึงถึงลาํดบัท่ี 3 

ทั้งน้ี ไม่วา่เป็นบุตรท่ีเกิดจากการสมรสคร้ังใด  หรืออยูใ่นอาํนาจการปกครองของตนหรือไม่  กรณี

บุตรแฝดใหน้บัเป็นหน่ึงลาํดบัท่ี   เจา้หนา้ท่ีคนใดมีบุตรเกินสามคน  และต่อมาบุตรคนหน่ึงคนใดใน

จาํนวนสามคนตามวรรคหน่ึงนั้นถึงแก่กรรมลงก่อนมีอายคุรบยีสิ่บหา้ปีบริบูรณ์  ก็ใหผู้น้ั้นมีสิทธิ

ไดรั้บเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเพิ่มข้ึนอีกเท่าจาํนวนบุตรท่ีถึงแก่กรรมนั้น  โดยใหน้บับุตรคนท่ีอยู่

ในลาํดบัถดัไปตามลาํดบั 

48.7 การจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

โดยอาศยัอตัราตามท่ีกระทรวงการคลงักาํหนด 

48.8 เจา้หนา้ท่ีผูใ้ดมีสิทธิไดรั้บเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรจากหน่วยงานอ่ืน  ไม่มีสิทธิ

ไดรั้บเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบน้ี  เวน้แต่สิทธิท่ีไดรั้บนั้นตํ่ากวา่ท่ีพึงจะไดต้าม

ระเบียบน้ี ก็ใหมี้สิทธิเบิกเพิ่มไดเ้ท่าจาํนวนท่ียงัขาดอยู ่

48.9 เจา้หนา้ท่ีผูใ้ดมีคู่สมรสท่ีมีสิทธิเบิก ใหเ้บิกจ่ายจากหน่วยงานคู่สมรสเวน้แต่สิทธิท่ี 

คู่สมรสไดรั้บนั้นตํ่ากวา่ท่ีพึงจะไดรั้บตามระเบียบน้ี ก็ใหมี้สิทธิเบิกเพิ่มไดเ้ท่าจาํนวนท่ียงัขาดอยู ่

48.10 ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีผูใ้ดมีคู่สมรสเป็นเจา้หนา้ท่ีดว้ยกนั ใหคู้่สมรสท่ีมีรายไดสู้งกวา่ 

เป็นผูมี้สิทธิเบิก ถา้มีรายไดเ้ท่ากนัใหส้ามีเป็นผูเ้บิก 

48.11 ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีใชสิ้ทธิเบิกเงินกบัสหกรณ์ ใหน้าํสาํเนาหรือใบเสร็จรับเงินบาํรุง 

การศึกษา หรือค่าเล่าเรียนบุตรท่ีเบิกไดต้ามระเบียบน้ีมาขอเบิกจากสหกรณ์ 

ข้อ 49 เงินช่วยเหลอืค่ารักษาพยาบาล สหกรณ์ช่วยเหลือตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

49.1 ใหเ้จา้หนา้ท่ีมีสิทธิไดรั้บการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลค่าหอ้งและค่าอาหารสาํหรับ 

ตนเอง บิดามารดา คู่สมรสและบุตรตามหลกัเกณฑแ์ห่งระเบียบน้ี 

49.2 ใหเ้จา้หนา้ท่ีสหกรณ์ตรวจสุขภาพประจาํปี ปีละหน่ึงคร้ัง วนัเวลาใดแลว้แต่ความ 

สะดวกของแต่ละคน  ใหเ้ป็นการตรวจสุขภาพทัว่ไปตามความเหมาะสมของอายแุละความเห็น      

ของแพทยโ์ดยใหเ้บิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเพื่อการตรวจสุขภาพจากสหกรณ์ไม่เกินจาํนวน

ตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

 

49.3 สถานพยาบาลของทางราชการ หมายถึง สถานพยาบาลตามกฎหมาย วา่ดว้ยสถาน 
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พยาบาล ซ่ึงเป็นของรัฐ  องคก์รของรัฐบาล  หน่วยงานของรัฐ  ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  สภากาชาดไทย  

หรือคุรุสภา 

49.4 สถานพยาบาลของเอกชน  หมายถึง สถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล  

ซ่ึงเป็นของเอกชนท่ีกระทรวงสาธารณสุขกาํหนด 

49.5 ค่ารักษาพยาบาล หมายถึง ค่าใชจ่้าย ต่อไปน้ี 

49.5.1 เงินท่ีสถานพยาบาลของทางราชการหรือเอกชนเรียกเก็บเป็นค่ายาค่าเลือด  

ค่านํ้าเกลือ ค่าออ๊กซิเจน และอ่ืนๆ ท่ีใชใ้นการบาํบดัและรักษาโรค 

49.5.2 เงินท่ีสถานพยาบาลของทางราชการหรือเอกชนเรียกเก็บเป็นค่าบริการทาง

แพทยค์่าตรวจ  ค่าวเิคราะห์โรคและค่าอวยัวะเทียม  แต่ไม่รวมถึงค่าจา้งพยาบาลพิเศษ  

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการอยา่งอ่ืน  หรือซ่ึงเรียกช่ือวา่เป็นอยา่งอ่ืนท่ีมีสถานะเป็นเงิน

ค่าตอบแทน 

49.6 ค่ารักษาพยาบาล  ค่าหอ้งและค่าอาหารของสถานพยาบาลของทางราชการ  ใหเ้บิกได้

ทั้งประเภทคนไขใ้นและคนไขน้อก  แต่ถา้เป็นสถานพยาบาลของเอกชน  ใหเ้บิกไดเ้ฉพาะประเภท

คนไขใ้นกรณีประสบอุบติัเหตุ  อุบติัภยั หรือมีความจาํเป็นเร่งด่วน  ซ่ึงถา้มิไดรั้บการรักษาพยาบาล

ในทนัทีทนัใดอาจเป็นอนัตรายถึงชีวติ  โดยใหเ้บิกไดค้ร่ึงหน่ึงของจาํนวนท่ีจ่ายจริง  คร้ังละไม่เกิน

สามสิบวนัและไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 

49.7 ค่าอวยัวะเทียมใหเ้บิกได้  ดงัน้ีคือ แขนเทียม  ขาเทียม ตาเทียม ไตเทียม ล้ินหวัใจเทียม  

เคร่ืองช่วยเตน้หวัใจ  วตัถุชนิดพิเศษต่าง  ๆ ท่ีนาํมาใชเ้ฉพาะร่างกายตามวธีิผา่ตดัตามกระดูก  เลนส์

แกว้ตาเทียม มือเทียม น้ิวเทียม ขอ้เทียม เส้นเอน็เทียม หลอดเลือดเทียม ค่าซ่อมอวยัวะเทียม 

49.8 เจา้หนา้ท่ีท่ีมีสิทธิในการรักษาพยาบาลตนเองจากสิทธิในการประกนัตนจากสาํนกังาน

ประกนัสังคมและหรือเจา้หนา้ท่ีผูใ้ดมีสิทธิไดรั้บเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอ่ืน   

ไม่มีสิทธิไดรั้บเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบน้ี เวน้แต่สิทธิท่ีไดรั้บนั้นตํ่ากวา่  ใหมี้สิทธิ

เบิกเพิ่มไดเ้ท่าจาํนวนท่ีขาดอยู ่

49.9 เจา้หนา้ท่ีผูใ้ดมีคู่สมรสท่ีมีสิทธิเบิก ใหเ้บิกจ่ายจากหน่วยงานคู่สมรส เวน้แต่สิทธิท่ี 

คู่สมรสไดรั้บนั้นตํ่ากวา่พึงจะไดต้ามระเบียบน้ี ก็ใหมี้สิทธิเบิกเพิ่มไดเ้ท่าจาํนวนท่ียงัขาดอยู ่

49.10 ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีผูใ้ดมีคู่สมรสเป็นเจา้หนา้ท่ีดว้ยกนั  ใหคู้่สมรสท่ีมีรายไดสู้งกวา่

เป็นผูมี้สิทธิเบิก ถา้มีรายไดเ้ท่ากนัใหส้ามีเป็นผูเ้บิก 

49.11 ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีใชสิ้ทธิเบิกเงินกบัสหกรณ์ใหน้าํสาํเนาหรือใบเสร็จรับเงิน 

ค่ารักษาพยาบาล ค่าหอ้งและค่าอาหารท่ีเบิกไดต้ามระเบียบน้ีมาขอเบิกจากสหกรณ์ 

49.12 ค่ารักษาพยาบาลต่อไปน้ี จะเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจากสหกรณ์ไม่ได ้

49.12.1 ค่ารักษาพยาบาลของคู่สมรสและหรือบุตรท่ีสามารถเบิกจ่ายจากหน่วยงาน

ของคู่สมรสได ้
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49.12.2 ค่ารักษาพยาบาลของบิดา  และหรือมารดาท่ีสามารถเบิกจ่ายจากหน่วยงาน

ของบิดาและหรือมารดาเองหรือพี่ หรือนอ้งของเจา้หนา้ท่ีได ้

49.13 หากเจา้หนา้ท่ีไม่อยูใ่นฐานะท่ีจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนได้  สหกรณ์อาจ

พิจารณาใหเ้บิกเงินยมืทดรองจ่ายได ้ทั้งน้ีการขอเบิกเงินยมืทดรองจ่ายคราวหน่ึงๆจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 

5,000.-บาท 

49.14 กรณีมีปัญหาในการตีความการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ในวงเงิน 

ไม่เกิน 5,000.-บาท ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูว้นิิจฉยั  ในกรณีท่ีเกินใหค้ณะกรรมการอาํนวยการ

เป็นผูว้นิิจฉยั 

ข้อ 50 เงินช่วยเหลอืค่าเคร่ืองแบบเจ้าหน้าที ่สหกรณ์กาํหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีแต่งเคร่ืองแบบ และให ้

เงินช่วยเหลือ โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

50.1 เจา้หนา้ท่ีหญิง ใหต้กลงกนักาํหนดสีของเคร่ืองแบบและใหแ้ต่งเคร่ืองแบบดว้ย เส้ือ 

กระโปรง หรือกางเกงใชสี้ท่ีสุภาพ โดยสวมรองเทา้หุม้ส้นหรือรัดส้น 

50.2 เจา้หนา้ท่ีชาย ใหแ้ต่งเคร่ืองแบบดว้ยเส้ือคอปก แขนสั้นหรือแขนยาว กางเกงขายาว 

ผกูเน็คไท  ดว้ยแบบและสีสุภาพตามความเหมาะสมหรือแต่งกายชุดซาฟารี  ดว้ยแบบและสีสุภาพ

ตามความเหมาะสม โดยสวมรองเทา้หุม้ส้น 

50.3 เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัความปลอดภยั  อาชีวอนามยั  และสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน  กรณีเป็นเจา้หนา้ท่ีสุภาพสตรี  ใหแ้ต่งเคร่ืองแบบตามสีท่ีกาํหนดดว้ยเส้ือ  กระโปรงหรือ

กางเกงขายาว ตามแบบและสีท่ีสุภาพ หากเป็นเจา้หนา้ท่ีสุภาพบุรุษใหแ้ต่งเคร่ืองแบบดว้ยเส้ือคอปก

แขนสั้นหรือแขนยาว ไม่ผกูเน็คไท หรือชุดซาฟารี และกางเกงขายาวดว้ยแบบและสีท่ีสุภาพ  

โดยสวมรองเทา้หุม้ส้นหรือรัดส้น 

50.4 สหกรณ์จะจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเคร่ืองแบบ จาํนวนตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด  

การเบิกจ่ายใหเ้บิกจ่ายภายในปีบญัชีของสหกรณ์ 

ข้อ 51 เงินช่วยเหลอืเบีย้ประกนัชีวติประเภทสะสมทรัพย์  สหกรณ์ช่วยเหลือการซ้ือประกนัชีวติ

ประเภทสะสมทรัพยโ์ดยไม่เป็นการบงัคบั เจา้หนา้ท่ีผูใ้ดจะขอรับเงินช่วยเหลือหรือไม่ก็ได ้ตามหลกัเกณฑ ์

ดงัน้ี 

51.1 สหกรณ์จ่ายเบ้ียประกนัแก่เจา้หนา้ท่ีในอตัราคร่ึงหน่ึงของเบ้ียประกนัรายปี ในแต่ 

ละกรมธรรมแ์ละจะรวมกนัก่ีกรมธรรมก์็ได ้แต่เงินช่วยเหลือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินอตัรา 

ท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

51.2 เจา้หนา้ท่ีผูท่ี้ไดรั้บเงินสวสัดิการดงักล่าว จะตอ้งผา่นการทดลองงานและไดรั้บบรรจุ 

เขา้ทาํงานสหกรณ์เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

51.3 กรณีเจา้หนา้ท่ีพน้สภาพการเป็นเจา้หนา้ท่ีและการเลิกจา้ง สวสัดิการดงักล่าวถือเป็น 

ท่ีส้ินสุด ณ วนัท่ีออกนั้น โดยไม่มีพนัธะขอ้ผกูพนัใด ๆ ทั้งส้ินกบัสหกรณ์ 
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51.4 การเบิกจ่ายใหใ้ชใ้บเสร็จหรือสาํเนาใบเสร็จหรือหนงัสือรับรองการชาํระเบ้ียประกนั 

จากผูรั้บประกนั ขอรับเงินช่วยเหลือเบ้ียประกนัในช่วงเวลาใดก็ไดใ้นปีท่ีจ่าย หากไม่เบิกจ่ายในปี 

ท่ีจ่ายก็ใหเ้บิกจ่ายไดใ้นปีถดัไปเท่านั้น 

ข้อ 52 เงินช่วยเหลอืค่าศึกษาหรืออบรม สหกรณ์จะช่วยเหลือตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

52.1 เจา้หนา้ท่ีท่ีสามารถขอรับการช่วยเหลือการศึกษาหรืออบรม มีดงัน้ี 

52.1.1 ตอ้งเป็นเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บการบรรจุแต่งตั้งมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สามปี และ 

52.1.2 ตอ้งมีความมุ่งมัน่พฒันาตนและพฒันาสหกรณ์ และ 

52.1.3 ผูบ้งัคบับญัชาเห็นสมควรใหเ้ขา้รับการศึกษาหรืออบรม 

52.2 สหกรณ์จะใหก้ารช่วยเหลือ ดงัน้ี 

52.2.1 ค่าหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 

52.2.2 ค่าลงทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมทั้งหมด หรือบางส่วนเป็นกรณีๆไป 

52.2.3 ค่าเบ้ียเล้ียงเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร เฉพาะหลกัสูตรท่ีมีระยะเวลาไม่เกิน 

หกเดือน 

52.3 เจา้หนา้ท่ีผูข้อรับการช่วยเหลือตามระเบียบน้ีจะตอ้ง 

52.3.1 ไม่เป็นเหตุใหส้หกรณ์ขาดแคลนบุคลากรช่วงท่ีเขา้ศึกษาหรืออบรม 

52.3.2 เป็นผูมี้ความมุ่งมัน่นาํความรู้มาพฒันางานในความรับผดิชอบใหดี้ข้ึน 

52.3.3 เม่ือจบหลกัสูตรการศึกษาหรืออบรม ตอ้งกลบัมาปฏิบติังานในสหกรณ์ 

ไม่นอ้ยกวา่สองเท่าของเวลาท่ีใชใ้นการเขา้ศึกษาหรืออบรม 

52.4 ใหค้ณะกรรมการอาํนวยการเป็นผูมี้อาํนาจวนิิจฉยัในการอนุมติัใหก้ารสนบัสนุนเงิน 

ช่วยเหลือการศึกษาหรืออบรม 

ข้อ 53 เงินชดเชย สหกรณ์จะจ่ายเงินชดเชยใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานในสหกรณ์ตามเง่ือนไขดงัน้ี 

53.1 เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ท่ีปฏิบติังานในสหกรณ์มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 120 วนั และไม่ครบ 

5 ปี หากถูกสหกรณ์เลิกจา้ง จะไดรั้บเงินชดเชยตาม ขอ้ 53.3 

53.2 เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ท่ีปฏิบติังานในสหกรณ์มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี จะไดรั้บเงินชดเชย 

ตามตารางการจ่ายเงินชดเชยในขอ้ 53.3 หากออกจากงานเน่ืองจากสาเหตุต่อไปน้ี 

53.2.1 ถูกสหกรณ์เลิกจา้ง 

53.2.2 ลาออก 

53.2.3 เกษียณอาย ุ

53.2.4 ทุพพลภาพซ่ึงแพทยไ์ดต้รวจ และแสดงความเห็นวา่ไม่สามารถปฏิบติังาน 

ในตาํแหน่งหนา้ท่ีซ่ึงปฏิบติังานอยูน่ั้นได ้

53.2.5 มีคาํสั่งใหอ้อกโดยไม่มีความผดิ 

53.2.6 ถึงแก่กรรม 
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53.2.7 เม่ือตอ้งรับโทษจาํคุกตามคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุกโดยมิใหร้อลงอาญา 

สาํหรับความผดิลหุโทษหรือความผดิอนัไดก้ระทาํโดยประมาท 

53.3 การจ่ายเงินชดเชย และสูตรการคาํนวณเงินชดเชย 

 53.3.1 ทาํงานครบ 120 วนั แต่ไม่ครบ 1 ปี  จ่ายเท่ากบัค่าจา้ง 30 วนั 

 53.3.2 ทาํงานครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี  จ่ายเท่ากบัค่าจา้ง 90 วนั 

 53.3.3 ทาํงานครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี  จ่ายเท่ากบัค่าจา้ง 180 วนั 

 53.3.4 ทาํงานครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี  จ่ายเท่ากบัค่าจา้ง 240 วนั 

 53.3.5 ทาํงานครบ 10 ปีข้ึนไป   ใหจ้่ายเท่ากบัค่าจา้ง 300 วนั  

โดยระยะเวลาทาํงานมากกวา่หน่ึงร้อยแปดสิบวนัใหน้บัเป็นการทาํงานครบหน่ึงปี 

การคํานวณเงินชดเชย = (เงินเดือนเดือนสุดท้าย ÷ 30 วนั) × (จํานวนวนัจ่ายค่าชดเชย) 

53.4 ขอ้ยกเวน้การจ่ายเงินชดเชย สหกรณ์จะไม่จ่ายเงินชดเชย ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 

ท่ีถูกเลิกจา้งกรณีหน่ึงกรณีใด ดงัต่อไปน้ี 

53.4.1 ทุจริตต่อหนา้ท่ีหรือกระทาํความผดิอาญาโดยเจตนาแก่สหกรณ์ 

53.4.2 จงใจทาํใหส้หกรณ์ไดรั้บความเสียหาย 

53.4.3 ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุใหส้หกรณ์ไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 

53.4.4 ฝ่าฝืนขอ้บงัคบัระเบียบ หรือคาํสั่ง อนัชอบดว้ยกฎหมาย และเป็นธรรม และ  

สหกรณ์ไดต้กัเตือนเป็นหนงัสือแลว้  ไม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีเจา้หนา้ท่ีไดก้ระทาํความผดิ  

เวน้แต่กรณีร้ายแรง สหกรณ์ไม่จาํเป็นตอ้งตกัเตือนเป็นหนงัสือ 

53.4.5 ละทิ้งหนา้ท่ีเป็นเวลาสิบหา้วนัทาํงานติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 

53.4.6 ไดรั้บโทษจาํคุกตามคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับ 

ความผดิท่ีไดก้ระทาํโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ 

53.5 สหกรณ์จะไม่จ่ายเงินชดเชย ใหแ้ก่ลูกจา้งท่ีสหกรณ์จา้งไวโ้ดยมีกาํหนดระยะเวลาการ 

จา้งแน่นอนตามสัญญาจา้ง และถูกเลิกจา้งตามกาํหนดระยะเวลาของสัญญาจา้งนั้น  ซ่ึงมีลกัษณะงาน

เป็นโครงการเฉพาะ และงานนั้นจะตอ้งแลว้เสร็จภายในระยะเวลาสองปี 

54. เจ้าหน้าทีห่รือลูกจ้างของสหกรณ์คนใดทาํงานในสหกรณ์นีด้้วยความเรียบร้อยเป็นเวลา

ติดต่อกนัไม่น้อยกว่าสิบปีขึน้ไป มีสิทธิรับเงินบาํเหน็จเม่ือออกจากตาํแหน่ง เวน้แต่การออกเพราะถูกลงโทษ

ไล่ออกหรือเลิกจา้งและมีสิทธิไดรั้บเงินชดเชยตามท่ีกฎหมายและระเบียบกาํหนดแลว้ 

 การคาํนวณเงินบาํเหน็จใหเ้อาเงินเดือนสุดทา้ยตั้งคูณดว้ยจาํนวนปีท่ีทาํงานในสหกรณ์โดย  

ใหน้บัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมปฏิบติังาน เศษของปีถา้ถึง 240 วนัใหน้บัเป็นหน่ึงปี ถา้ตํ่ากวา่น้ีใหปั้ดทิ้ง 

 ในกรณีท่ีคาํนวณบาํเหน็จตามระเบียบน้ีมีจาํนวนมากกวา่เงินชดเชยท่ีเจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้ง  

พึงไดรั้บ ใหส้หกรณ์จ่ายเงินเพิ่มไดเ้ฉพาะส่วนท่ีเกินกวา่เงินชดเชยเท่านั้น 
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 เจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งซ่ึงออกจากตาํแหน่งเพราะตายสหกรณ์จะจ่ายใหแ้ก่ทายาทหรือผูท่ี้ไดรั้บ

แต่งตั้งเป็นผูรั้บผลประโยชน์ไว ้

*ข้อ 54  ยกเลิก  โดยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร จาํกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าท่ี

สหกรณ์ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2559 

ข้อ 55 ค่าชดเชยพเิศษ หมายถึง เงินท่ีสหกรณ์จ่ายใหก้บัเจา้หนา้ท่ีเม่ือสัญญาจา้งส้ินสุดลงเพราะ 

เหตุยา้ยสาํนกังาน หรือเหตุปรับปรุงองคก์รหรือกระบวนการ 

55.1 เหตุยา้ยท่ีตั้งสาํนกังาน หมายถึง สหกรณ์ยา้ยสถานประกอบกิจการไป ณ สถานท่ีอ่ืน 

อนัมีผลต่อการดาํรงชีวติปกติของเจา้หนา้ท่ีหรือครอบครัว สหกรณ์จะดาํเนินการ ดงัน้ี 

55.1.1 แจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบล่วงหนา้สามสิบวนัก่อนวนัยา้ยสถานประกอบ 

กิจการ 

55.1.2 กรณีเจา้หนา้ท่ีไม่ประสงคจ์ะไปปฏิบติังานดว้ย ใหเ้จา้หนา้ท่ีมีสิทธิบอก 

เลิกสัญญาจา้งได ้และสหกรณ์ตอ้งจ่าย “ค่าชดเชยพิเศษ” ใหเ้จา้หนา้ท่ีร้อยละหา้สิบ 

ของอตัราค่าชดเชยท่ีเจา้หนา้ท่ีพึงมีสิทธิไดรั้บตามขอ้ 53 

55.1.3 หากสหกรณ์ไม่แจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบล่วงหนา้ตามขอ้ 55.1.1 สหกรณ์ 

ตอ้งจ่าย“ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหนา้”ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีเท่ากบัค่าจา้ง 

อตัราสุดทา้ยสามสิบวนั 

55.1.4 การบอกเลิกสัญญาจา้งน้ี เจา้หนา้ท่ีตอ้งดาํเนินการภายในสามสิบวนั นบั 

แต่วนัท่ีสหกรณ์ยา้ยสถานประกอบกิจการ 

55.2 เหตุปรับปรุงองคก์ร หรือกระบวนการ หมายถึง สหกรณ์มีความจาํเป็นตอ้งเลิกจา้ง 

เจา้หนา้ท่ี  เน่ืองจากสหกรณ์ปรับปรุงหน่วยงาน  ระบบการทาํงานหรือการบริหาร  และเป็นสาเหตุ

จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งลดเจา้หนา้ท่ีลง สหกรณ์จะดาํเนินการ ดงัน้ี 

55.2.1 สหกรณ์จะแจง้ใหท้ราบถึง วนั เดือน ปี ท่ีจะเลิกจา้ง เหตุผลของการเลิกจา้ง 

และรายช่ือเจา้หนา้ท่ีดงักล่าวต่อพนกังานตรวจแรงงานและเจา้หนา้ท่ีท่ีจะถูกเลิกจา้ง 

ใหรั้บทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่หกสิบวนัก่อนวนัท่ีจะเลิกจา้ง 

55.2.2 หากสหกรณ์ไม่แจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบล่วงหนา้ ตามขอ้ 55.2.1 หรือแจง้ 

ล่วงหนา้แต่นอ้ยกวา่ระยะเวลาหกสิบวนั สหกรณ์จ่ายค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ แทนการ

บอกกล่าวล่วงหนา้เท่ากบัค่าจา้งอตัราสุดทา้ยหกสิบวนั 

55.2.3 เม่ือจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหนา้แลว้ สหกรณ์ถือวา่ 

ไดจ่้ายสินจา้งแทนการบอกกล่าวล่วงหนา้ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยแ์ลว้ 

55.2.4 ค่าชดเชยพิเศษ เพิ่มจากค่าชดเชยตามขอ้ 53 ในกรณีเลิกจา้งตามขอ้ 55.2  

สหกรณ์จะจ่ายใหต่้อเม่ือเจา้หนา้ท่ีไดท้าํงานติดต่อกนัเกินหกปีข้ึนไปตามหลกัเกณฑ์  

ต่อไปน้ี 
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55.2.4.1 ใหไ้ดรั้บไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย สิบหา้วนัต่อการทาํงาน 

ครบหน่ึงปี 

55.2.4.2 รวมค่าชดเชยพิเศษตามขอ้น้ีตอ้งไม่เกินค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 

สามร้อยหกสิบวนั 

55.2.4.3 กรณีระยะเวลาทาํงานไม่ครบหน่ึงปี ถา้เศษของระยะเวลางาน 

มากกวา่หน่ึงร้อยแปดสิบวนัใหน้บัเป็นการทาํงานครบหน่ึงปี 

ข้อ 56 ให้ผู้จัดการ หรือผู้ปฎบิัติหน้าทีแ่ทนผู้จัดการ หรือผู้ทีผู่้จัดการมอบหมายเป็นผู้มีอาํนาจอนุมัติ 

เบิกจ่ายเงินสวสัดิการในข้อ 45.1 ถึง 45.7 ประธานกรรมการมีอาํนาจอนุมัติเบิกจ่ายเงินสวสัดิการบําเหน็จข้อ  

45.8 ถึง 45.10 

 

หมวด 10 

เงินโบนัสเจ้าหน้าที ่

ข้อ 57 สหกรณ์จะจ่ายเงินโบนัสใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีท่ีไดป้ฏิบติังานมาดว้ยดีและประพฤติตนเหมาะสม 

ข้อ 58 อตัราเงินโบนัส คาํนวณเทียบกบัค่าจา้งปกติ เจา้หนา้ท่ีผูใ้ดมีเวลาทาํงานไม่เตม็ปี เน่ืองจาก 

เขา้ทาํงานหรือลาออกระหวา่งปี  ใหไ้ดรั้บเงินโบนสัลดลงตามส่วนแห่งเวลาทาํงานในปีนั้น  การคาํนวณ

ระยะเวลาหากถึงสิบหา้วนัใหค้าํนวณเป็นหน่ึงเดือน 

ข้อ 59 อตัราเงินโบนัส และการจ่ายเงินโบนัสใหเ้ป็นไปตามท่ีสหกรณ์กาํหนด สหกรณ์อาจไม่จ่ายเงิน

โบนสั ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีคนใด ก็ไดห้ากปรากฏวา่เจา้หนา้ท่ีผูน้ั้นปฏิบติังานผดิพลาด  

หรือบกพร่องอยูเ่ป็นนิจ ทั้งไม่พยายามแกไ้ขขอ้ผดิพลาด ขอ้บกพร่องของตนและมีความประพฤติ 

ไม่เหมาะสมหรือถูกลงโทษทางวนิยั 

ข้อ 60 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอาํนาจอนุมัติเบิกจ่ายเงินโบนัส 

 

หมวด 11 

สวสัดิการเงินช่วยเหลอืเจ้าหน้าทีช่ั่วคราว 

ข้อ 61 สวสัดิการเงินช่วยเหลอืเจ้าหน้าทีช่ั่วคราว มีดังนี ้

61.1 เจา้หนา้ท่ีชัว่คราว ท่ีสหกรณ์จา้งเป็นรายปี ใหมี้สิทธิไดรั้บสวสัดิการ ดงัน้ี 

61.1.1 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเช่นเดียวกบัเจา้หนา้ท่ีประจาํ เฉพาะตนเอง 

และตอ้งเป็นการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น 

61.1.2 เงินโบนสัใหไ้ดรั้บเช่นเดียวกบัเจา้หนา้ท่ีประจาํ  แต่ตอ้งปฏิบติัอยู่  ณ          

วนัท่ีจ่ายเงินโบนสั 

61.1.3 เงินช่วยเหลือค่าเคร่ืองแบบเจา้หนา้ท่ี ใหไ้ดรั้บเช่นเดียวกบัเจา้หนา้ท่ีประจาํ 
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61.2 เจา้หนา้ท่ีชัว่คราว ท่ีสหกรณ์จา้งเป็นรายเดือน ใหมี้สิทธิไดรั้บสวสัดิการเงินช่วยเหลือ 

ค่ารักษาพยาบาลเช่นเดียวกบัเจา้หนา้ท่ีประจาํเฉพาะตนเองและตอ้งเป็นการรักษาพยาบาล              

ในสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น 

 

หมวด 12 

วนัิย มาตรการและบทกาํหนดโทษทางวนัิย 

ข้อ 62 วนัิยเจ้าหน้าที่  สหกรณ์ไดก้าํหนดวนิยัเจา้หนา้ท่ีโดยถือวา่การกระทาํดงัต่อไปน้ี  เป็นการ

กระทาํความผดิทางวนิยัและจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาความผดิลงโทษทางวนิยั 

62.1 ฝ่าฝืน หลีกเล่ียง ขดัขืน ไม่ปฏิบติัและหรือละเลย เพิกเฉยต่อการอบรมประชุมสัมมนา 

ท่ีสหกรณ์กาํหนด โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้หรือเหตุผลอนัสมควร 

62.2 ฝ่าฝืน หลีกเล่ียง ขดัขืน ไม่ปฏิบติั และหรือละเลยเพิกเฉย ต่อจรรยาบรรณของสหกรณ์  

ตามท่ีสหกรณ์กาํหนดไวใ้นระเบียบน้ี 

62.3 มาปฏิบติังานสายกลบัก่อนเวลาเลิกงาน โดยท่ีผูบ้งัคบับญัชาหรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย 

ยงัไม่อนุญาต 

62.4 นอนหรือหลบัในเวลาทาํงานปกติหรือในระยะเวลาท่ีไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังาน 

ในวนัหรือนอกวนัทาํงานปกติ 

62.5 เจตนาหรือจงใจปฏิบติังานใหล่้าชา้หรือประวงิหน่วงเหน่ียวการปฏิบติังานและหรือ 

คาํสั่งผูบ้งัคบับญัชา 

62.6 ขาดงาน ละทิ้งหนา้ท่ี ละทิ้งงาน ทอดทิ้งงานหรือหลีกเล่ียงการทาํงาน 

62.7 นาํ หรือพกพาอาวธุใด ๆ เขา้มาในสหกรณ์ เวน้แต่บุคคลผูมี้หนา้ท่ีดงักล่าว และไดรั้บ 

อนุมติัจากสหกรณ์ 

62.8 แสดงกิริยาใชว้าจา หรือขีดเขียน ขอ้ความหยาบคาย กา้วร้าว ดูหม่ิน ล่วงเกิน หม่ิน 

ประมาทหรือเหยยีดหยามบุคคลใด ๆ ภายในสาํนกังาน 

62.9 แพร่ข่าวอกุศล ใหร้้ายป้ายสีบุคคลอ่ืนและหรือก่อใหเ้กิดความแตกแยกความสามคัคี 

ในระหวา่งเจา้หนา้ท่ีดว้ยกนัเอง 

62.10 แจง้หรือรายงานเทจ็ หรือทาํ หรือนาํเอกสารหลกัฐานอนัเป็นเทจ็แสดงต่อ 

ผูบ้งัคบับญัชา 

62.11 ด่ืมสุราหรือของมึนเมา ในสาํนกังานในเวลาทาํงานปกติหรือในระยะเวลาท่ีไดรั้บ 

มอบหมายใหม้าปฏิบติังานในวนัหรือนอกวนัทาํงานปกติ 

62.12 เล่นการพนนั ร่วมในวงการพนนั ทุกประเภท หรือเล่นหวย เปียแชร์ ภายในสาํนกังาน 

62.13 นาํเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้อุปกรณ์ หรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดของสหกรณ์ไปเพื่อประโยชน์ 

ส่วนตนหรือผูอ่ื้น อนัเป็นการแสวงหาประโยชน์ท่ีไม่ควรไดโ้ดยชอบ 
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62.14 ทาํลาย ทาํใหเ้สียหาย สูญหาย ซ่ึงเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้อุปกรณ์ หรือทรัพยสิ์นอ่ืนใด 

ของสหกรณ์ 

62.15 ฝ่าฝืน หลีกเล่ียง  ขดัขืน ไม่ปฏิบติัและหรือละเลย  เพิกเฉยต่อกฎ  ระเบียบ นโยบาย 

ประกาศ คาํสั่ง หลกัเกณฑ ์มติ แนวปฏิบติัของสหกรณ์  รวมทั้งคาํสั่งอนัชอบดว้ยกฎหมาย  หรือชอบ

ดว้ยหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชา 

62.16 ประพฤติตนเส่ือมทรามหรือประพฤติตนจนเป็นท่ีน่ารังเกียจของสังคม ประพฤติตน 

เป็นอนัธพาล  หรือเสเพล  หรือกระทาํการอ่ืนใด  อนัส่อแสดงใหเ้ห็นวา่เส่ือมเสีย  หรือขดัต่อความ

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

62.17 ตอ้งรับโทษจาํคุก โดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นความผดิลหุโทษหรือ 

ความผดิอนักระทาํโดยประมาท 

62.18 เป็นบุคคลท่ีมีหน้ีสินลน้พน้ตวั 

62.19 เรียก รับ ยอมรับ หรือยอมจะรับเงินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากสมาชิกเพื่อตนเองหรือ 

ผูอ่ื้น อนัใหเ้สียความเท่ียงธรรมในหนา้ท่ีรับผดิชอบ หรือปฏิบติัอยู ่

62.20 กระทาํการทุจริตต่อหนา้ท่ี 

62.21 ทะเลาะววิาท ทาํร้ายร่างกายซ่ึงกนัและกนั หรือต่อบุคคลอ่ืนในสาํนกังาน รวมถึงการ 

กระทาํนอกสาํนกังาน อนัเป็นทางทาํใหส้หกรณ์เส่ือมเสียช่ือเสียง หรือภาพลกัษณ์ 

62.22 กระทาํการใด ๆ โดยจงใจอนัอาจเป็นเหตุ ใหส้หกรณ์ไดรั้บความเสียหาย เส่ือมเสีย 

ช่ือเสียงหรือภาพลกัษณ์ 

62.23 เปิดเผย เอกสาร ขอ้ความหรือส่ิงของทรัพยสิ์นใด ๆ ต่อบุคคลอ่ืนหรือบุคคลท่ีสาม 

อนัเป็นเร่ืองปกปิดหรือเป็นความลบัเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ 

ข้อ 63 การพจิารณาความผดิ  และมาตรการลงโทษทางวนัิย  ผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูพ้ิจารณาความผดิ

และลงโทษเจา้หนา้ท่ีท่ีกระทาํความผดิ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ หากมีความจาํเป็นและเห็นเป็น

การสมควร ก็อาจใหต้ั้งกรรมการพิจารณาสอบสวนขอ้เทจ็จริง และไต่สวนทางวนิยั ข้ึนมาคณะหน่ึงเป็น 

ผูพ้ิจารณาความผดิและลงโทษทางวนิยัเจา้หนา้ท่ี  บรรดาโทษท่ีจะลงกบัเจา้หนา้ท่ีผูก้ระทาํความผดิทางวนิยั  

อาจพิจารณาลงโทษอยา่งใดอยา่งหน่ึง  หรือหลายอยา่งรวมกนั  ทั้งไม่จาํเป็นตอ้งลงโทษตามลาํดบัแห่ง

ลกัษณะประเภทของโทษทางวนิยั  ดงัต่อไปน้ีก็ได้  โดยข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูบ้งัคบับญัชาหรือ

คณะกรรมการ 

63.1 การลงโทษโดยการตกัเตือนดว้ยวาจาและหรือลายลกัษณ์อกัษร  จะกระทาํต่อเม่ือ

เจา้หนา้ท่ีไดก้ระทาํความผดิวนิยัเป็นคร้ังแรก  และหรือความผดินั้นไม่เป็นเร่ืองร้ายแรงและมีเหตุ    

อนัควรปราณี ใหผู้บ้งัคบับญัชาตกัเตือนเจา้หนา้ท่ีนั้นดว้ยวาจา และหรือลายลกัษณ์อกัษรตามควรแก่

กรณี 

63.2 การลงโทษโดยการลดระดบัขั้นค่าจา้งและหรือลดตาํแหน่งงาน จะกระทาํต่อเม่ือ 



ขอบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม พ.ศ.2562 หนา 107 

 

เจา้หนา้ท่ีไดก้ระทาํความผดิทางวนิยันั้นยงัไม่ถึงขนาดปลดออกใหผู้บ้งัคบับญัชาและหรือสหกรณ์

สั่งลดระดบัขั้นค่าจา้งและหรือลดตาํแหน่งงานของเจา้หนา้ท่ีผูน้ั้นได ้

การลดระดบัขั้นค่าจา้ง หมายถึง การลดขั้นค่าจา้งจากกระบอกโครงสร้างค่าจา้งท่ีเจา้หนา้ท่ี 

ดาํรงตาํแหน่งตามระดบัตาํแหน่งจากเดิมลงมาตามจาํนวนขั้นในหน่ึงกระบอกค่าจา้ง  หรือการลดอตัราค่าจา้ง

เป็นร้อยละของค่าจา้งตามสถานะของเจา้หนา้ท่ี 

63.3 การลงโทษโดยการใหพ้กังาน จะกระทาํเม่ือเจา้หนา้ท่ีไดก้ระทาํความผดิทางวนิยัและ 

ความผดินั้นยงัไม่ถึงขนาดปลดออกเรียกวา่  “พกังานเพื่อลงโทษ  ” ใหผู้บ้งัคบับญัชา  หรือ สหกรณ์ 

สั่งพกังานได ้โดยไม่ไดรั้บค่าจา้งระหวา่งพกังาน 

กรณีเพื่อสอบขอ้เทจ็จริง  หรือสอบสวนเก่ียวกบัการกระทาํความผดิทางวนิยัของเจา้หนา้ท่ี  ซ่ึงการ

สอบสวนนั้นกระทาํต่อเจา้หนา้ท่ี  ซ่ึงถูกกล่าวหาวา่กระทาํผดิ  จึงพกัการปฏิบติังานในระหวา่งการสอบสวน

นั้น เรียกวา่ “พกังานเพื่อสอบขอ้เทจ็จริงทางวนิยั ” ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือ  สหกรณ์สั่งพกังานได้  โดยสหกรณ์

จะแจง้เป็นหนงัสือสั่งพกังานเพื่อสอบขอ้เทจ็จริงทางวนิยัเจา้หนา้ท่ีผูน้ั้น  ในระยะเวลาไม่เกินเจด็วนั  โดยให้

ไดรั้บค่าจา้งระหวา่งพกังานร้อยละหา้สิบของอตัราค่าจา้ง  และคาํสั่งพกังานใหท้าํเป็นหนงัสือโดยระบุ         

ขอ้กล่าวหาการกระทาํความผดิ  พร้อมกาํหนดระยะเวลาการพกังานเพื่อสอบขอ้เทจ็จริงใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบ

ก่อนการพกังาน ภายหลงัการสอบขอ้เทจ็จริงทางวนิยัแลว้เสร็จ  หากปรากฏวา่เจา้หนา้ท่ีไม่มีความผดิ  หรือ    

ไม่เก่ียวขอ้งกบัการกระทาํความผดิดงักล่าว  สหกรณ์จะจ่ายค่าจา้งใหป้กติตั้งแต่วนัถูกสั่งพกังาน หากการ

สอบสวนขอ้เทจ็จริงทางวนิยัพบวา่เจา้หนา้ท่ีมีความผดิจริงก็ใหพ้ิจารณา ความผดิตามควรแก่กรณี 

63.4 การลงโทษโดยการพิจารณาไม่ข้ึนหรือปรับค่าจา้ง  จะกระทาํต่อเม่ือเจา้หนา้ท่ี              

ไดก้ระทาํความผดิทางวนิยัและความผดินั้นยงัไม่ถึงขนาดปลดออก  ใหผู้บ้งัคบับญัชาและหรือ  

สหกรณ์สั่งไม่ข้ึนหรือปรับค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีผูน้ั้น 

63.5 การลงโทษโดยการปลดออก จะกระทาํต่อเม่ือเจา้หนา้ท่ีไดก้ระทาํความผดิทางวนิยั 

ยงัไม่ถึงขนาดไล่ออก แต่สหกรณ์พิจารณาเห็นวา่ไม่เป็นการสมควรท่ีจะใหเ้จา้หนา้ท่ีผูน้ั้นปฏิบติังาน

กบัสหกรณ์อีกต่อไป จึงลงโทษใหป้ลดออกจากงาน 

63.6 การลงโทษโดยการไล่ออก จะกระทาํต่อเม่ือเจา้หนา้ท่ีไดก้ระทาํความผดิทางวนิยั  

อยา่งร้ายแรงดงัระบุไว ้ดงัต่อไปน้ี อยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอยา่งรวมกนั 

63.6.1 กระทาํการทุจริตต่อหนา้ท่ีหรือต่อสหกรณ์ 

63.6.2 กระทาํความผดิอาญาโดยเจตนาต่อสหกรณ์หรือต่อผูบ้งัคบับญัชา 

63.6.3 กระทาํโดยจงใจอนัอาจทาํใหส้หกรณ์ไดรั้บความเสียหาย 

63.6.4 ฝ่าฝืน หลีกเล่ียง ขดัขืน ไม่ปฏิบติัและหรือละเลยเพิกเฉยต่อขอ้บงัคบั 

นโยบาย ประกาศ คาํสั่ง ระเบียบ แนวปฏิบติัของสหกรณ์  หรือคาํสั่งอนัชอบดว้ยกฎหมาย  

หรือชอบดว้ยหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชาในกรณีร้ายแรง 

63.6.5 ขาดงาน ละทิ้งหนา้ท่ี ละทิ้งการงานหรือหลีกเล่ียงการทาํงานเป็นเวลา 
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สิบหา้วนัทาํงานปกติติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 

63.6.6 ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุใหส้หกรณ์เสียหายอยา่งร้ายแรง 

63.6.7 ตอ้งรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับ 

ความผดิท่ีไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

63.6.8 กระทาํความผดิทางวนิยัและสหกรณ์ไดล้งโทษตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์ 

อกัษรแลว้และปรากฏวา่เจา้หนา้ท่ีไดก้ระทาํความผดิวนิยัซํ้ า  การเตือนอีกในระยะเวลา      

ไม่เกินหน่ึงปี นบัแต่วนัท่ีเจา้หนา้ท่ีไดรั้บทราบคาํสั่งตกัเตือน 

ข้อ 64 การลงโทษทางวนัิยกรณปีลดออกและไล่ออก ใหส้หกรณ์ตั้งกรรมการสอบขอ้เทจ็จริงและ 

ไต่สวนทางวนิยั แลว้เสนอคณะกรรมการพิจารณาตามท่ีเห็นสมควรแก่กรณี 

ข้อ 65 การอุทธรณ์การลงโทษ  ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีผูถู้กลงโทษเห็นวา่ตนไม่ไดรั้บความเป็นธรรม   

อาจอุทธรณ์การลงโทษนั้นต่อคณะกรรมการกรณีผูบ้งัคบับญัชาสั่งลงโทษกรณีคณะกรรมการเป็นผูล้งโทษ

เจา้หนา้ท่ีผูถู้กลงโทษจะอุทธรณ์การลงโทษนั้นไม่ไดอี้ก 

ข้อ 66 การยืน่เร่ืองราวร้องทุกข์ 

66.1 ขอ้ร้องทุกข ์เม่ือเจา้หนา้ท่ีผูใ้ดมีขอ้คบัขอ้งใจวา่ตนไม่ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง 

ตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั ระเบียบ สัญญาจา้ง  ประกาศ คาํสั่งของสหกรณ์  ซ่ึงตอ้งเป็นเร่ืองเก่ียวกบั

ความคิดเห็นหรือขอ้ขดัแยง้วา่ดว้ยระบบหรือวธีิปฏิบติังานสิทธิประโยชน์ตามสัญญาหรือสภาพการ

จา้งตามกฎหมาย  ความประพฤติ  และความเป็นธรรม  โดยขอ้ร้องทุกขต์อ้งไม่ใช่เร่ืองส่วนบุคคล

เจา้หนา้ท่ีจะตอ้งนาํขอ้คบัขอ้งใจของตน ไปปรึกษาหารือต่อผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงภายในสามสิบวนั  

นบัแต่วนัซ่ึงอนัเป็นเหตุคบัขอ้งใจของเจา้หนา้ท่ีผูน้ั้นเกิดข้ึน เม่ือผูบ้งัคบับญัชาไดรั้บแจง้ขอ้คบัขอ้ง

ใจแลว้  ใหด้าํเนินการตอบขอ้ปรึกษาหารือใหเ้จา้หนา้ท่ีไดรั้บทราบดว้ยขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเป็นจริง

ภายในเจด็วนัทาํงานปกตินบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ขอ้คบัขอ้งใจ หากเจา้หนา้ท่ีมิไดรั้บคาํตอบภายใน

กาํหนดระยะเวลาดงักล่าว หรือไดรั้บคาํตอบแลว้ยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจใหถื้อวา่  “ขอ้ร้องทุกข์” เกิดข้ึน

แลว้ขอ้คบัขอ้งใจจะดาํเนินการดว้ยวาจาหรือเป็นลายลกัษณ์อกัษรก็ได ้

66.2 การร้องทุกขแ์ละแนวปฏิบติั เจา้หนา้ท่ีท่ีมีขอ้ร้องทุกขใ์หด้าํเนินการร้องทุกข ์ตามท่ี 

สหกรณ์กาํหนด ดงัน้ี 

66.2.1 ใหเ้จา้หนา้ท่ียืน่หนงัสือร้องทุกข ์โดยระบุถึงเหตุแห่งการร้องทุกขย์ืน่ต่อ 

คณะกรรมการภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีขอ้ร้องทุกขไ์ดเ้กิดข้ึนคณะกรรมการ  จะตอ้ง

ดาํเนินการเพื่อหาทางยติุขอ้ร้องทุกข์  และคาํตอบต่อเจา้หนา้ท่ีผูร้้องทุกขภ์ายในสิบหา้วนั

ทาํงานปกตินบัแต่วนัท่ีไดรั้บขอ้ร้องทุกข ์

66.2.2 กรณีผลการพิจารณาขอ้ร้องทุกข ์ยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจของเจา้หนา้ท่ี ท่ีมี 

ขอ้ร้องทุกขก์็อาจเสนอใหส้หกรณ์แต่งตั้งคณะบุคคลข้ึนคณะหน่ึงทาํหนา้ท่ี  เป็น  

“คณะกรรมการวนิิจฉยัขอ้ร้องทุกข์ ” ประกอบดว้ยกรรมการและเจา้หนา้ท่ีโดยสหกรณ์แต่งตั้งได้
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ตามความเหมาะสมเพื่อสอบขอ้เทจ็จริงและพิจารณาขอ้ร้องทุกขน์ั้น  ทั้งน้ีใหผ้ลการวนิิจฉยัของ

คณะกรรมการวนิิจฉยัขอ้ร้องทุกขถื์อเป็นท่ีสุด 

66.2.3 ในกรณีเจา้หนา้ท่ีไม่ดาํเนินการภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้ใหถื้อวา่ 

ไม่มีขอ้ร้องทุกขเ์กิดข้ึนหรือขอ้ร้องทุกขน์ั้นเป็นอนัส้ินสุดแลว้แต่กรณี 

66.2.4 การคุม้ครองระหวา่งการร้องทุกข ์

66.2.4.1 ขอ้ร้องทุกขใ์ดๆ ท่ีเกิดข้ึน สหกรณ์จะพิจารณาดว้ยความเป็น 

ธรรม เสมอภาค ละเอียดรอบคอบ 

66.2.4.2 เจา้หนา้ท่ีผูร้้องทุกขโ์ดยเจตนาสุจริตจะไดรั้บการปฏิบติัโดยไม่ 

ถูกกลัน่แกลง้ โยกยา้ยหนา้ท่ีการงาน หรือลงโทษวนิยัอยา่งใด ๆ 

66.2.4.3 เจา้หนา้ท่ีซ่ึงใหก้ารเป็นพยาน หรือใหค้วามร่วมมือในการสอบ 

ขอ้เทจ็จริง จะไดรั้บการคุม้ครอง เวน้แต่จะกระทาํโดยอคติ เป็นเทจ็ใส่ความ  ใหร้้าย

หรือไม่ใหค้วามร่วมมือต่อการสอบขอ้เทจ็จริงตามความสัตย ์

66.2.5 หนงัสือร้องทุกขต์อ้งลงลายมือช่ือและตาํแหน่งหนา้ท่ีปฏิบติัของเจา้หนา้ท่ี  

ผูร้้องทุกขซ่ึ์งตอ้งประกอบดว้ยสาระสาํคญัท่ีแสดงขอ้เทจ็จริงปัญหาของเร่ือง  สาเหตุ ทั้งน้ี 

อาจมีขอ้เสนอแนะเป็นแนวทางใหส้หกรณ์ไดพ้ิจารณาขอ้ร้องทุกขไ์วด้ว้ยก็ได ้

ข้อ 67 จรรยาบรรณสําหรับเจ้าหน้าที ่เพื่อใหบ้รรลุเจตนารมณ์ในการดาํเนินกิจการในกรอบแห่ง 

วตัถุประสงคข์องสหกรณ์จึงกาํหนดขอ้พึงปฏิบติัใหเ้จา้หนา้ท่ียดึถือเป็นหลกัและเป็นคุณธรรมประจาํใจใน 

การปฏิบติังานใหก้บัสหกรณ์ ดงัต่อไปน้ี 

67.1 การรักษาทรัพยสิ์นของสหกรณ์ ทรัพยสิ์นของสหกรณ์หมายถึง สังหาริมทรัพย ์

อสังหาริมทรัพย์  รวมถึงเทคโนโลยี  ขอ้มูล เอกสารสิทธ์ิ  และความลบัของสหกรณ์ เจา้หนา้ท่ีพึงมี

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีจะใชท้รัพยสิ์นของสหกรณ์  ใหไ้ดป้ระโยชน์อยา่งเตม็ท่ี  และดูแลมิให้

เส่ือมสลาย  สูญหาย  อีกทั้งไม่ใชท้รัพยสิ์นของสหกรณ์โดยไม่เกิดประโยชน์แก่สหกรณ์  และไม่

นาํไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ่ื้นเจา้หนา้ท่ียอ่มไม่เปิดเผยความลบัหรือขอ้ความอนัเป็น

เร่ืองปกปิดท่ียงัไม่ตอ้งการเปิดเผยในขณะนั้น ๆ ดว้ย 

67.2 ขอ้พึงปฏิบติัในเร่ืองส่วนบุคคล เจา้หนา้ท่ียอ่มมีสิทธิเสรีภาพในการประพฤติปฏิบติั 

ในเร่ืองส่วนบุคคล  แต่โดยท่ีบางเร่ืองอาจกระทบกระเทือนต่อสหกรณ์ได้  ดงันั้น จึงพึงหลีกเล่ียง  

หากเป็นทางอนัอาจส่งผลกระทบกระเทือนถึงช่ือเสียงภาพลกัษณ์หรืออาจเป็นปัญหาแก่สหกรณ์  

เช่น 

67.2.1 การวางตวัในสังคม  เจา้หนา้ท่ีพึงรักษาเกียรติตนเองใหเ้ป็นท่ียอมรับนบัถือ  

ในสังคมและรักษาภาพลกัษณ์ของสหกรณ์โดยตลอด 

67.2.2 การรับประโยชน์และการเก่ียวขอ้งทางการเงินกบัสมาชิก  เจา้หนา้ท่ียอ่ม     

ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยห์รือประโยชน์อ่ืนใดจากสมาชิกและเจา้หนา้ท่ีไม่พึงเขา้ไป
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เก่ียวขอ้งทางการเงิน  เช่น ใหกู้ย้มืเงิน  หรือก่อภาระผกูพนัทางการเงินใด  ๆ กบัสมาชิกดว้ย

ประการทั้งปวง 

67.2.3 การทาํงานอ่ืนนอกเหนือไปจากงานสหกรณ์ เจา้หนา้ท่ีตอ้งอุทิศตนและ 

เวลาใหแ้ก่กิจกรรมของสหกรณ์อยา่งเตม็ท่ี กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีมีความจาํเป็นตอ้งทาํงานอ่ืนเพื่อ

เพิ่มพนูรายไดห้รือเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นงานนั้นจะตอ้งอยูใ่นลกัษณะ ต่อไปน้ี 

67.2.3.1 ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือหนา้ท่ี 

ศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

67.2.3.2 ไม่มีผลเสียหายต่อช่ือเสียง ภาพลกัษณ์หรือกิจการของสหกรณ์ 

67.2.3.3 ไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่องานในหนา้ท่ีของตนเองท่ี

รับผดิชอบ 

67.3 ขอ้พึงปฏิบติัต่อเจา้หนา้ท่ีดว้ยกนัเอง 

67.3.1 การใหแ้ละการรับของขวญั แมจ้ะมีประเพณีการใหข้องขวญัซ่ึงกนัและกนั 

ในโอกาสต่างๆ  แต่เจา้หนา้ท่ีก็พึงหลีกเล่ียงการใหข้องขวญัแก่ผูบ้งัคบับญัชา  หรือ             

รับของขวญัจากผูบ้งัคบับญัชา 

67.3.2 การปฏิบติัตนและการปฏิบติัต่อผูบ้งัคบับญัชา เจา้หนา้ท่ีท่ีเป็นผูบ้งัคบับญัชา

พึงปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ีเคารพนบัถือของเจา้หนา้ท่ีและเจา้หนา้ท่ีก็เช่นกนัไม่พึงกระทาํการ

ใดๆอนัเป็นการไม่เคารพนบัถือผูบ้งัคบับญัชา ทั้งต่อหนา้และลบัหลงั 

67.4 ความมีวนิยัปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหค้นจาํนวนหมู่มากมารวมกนัปฏิบติังานไดอ้ยา่ง 

มีประสิทธิภาพคือความมีวนิยั  ไดแ้ก่  การประพฤติปฏิบติัตน  ตามกฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  และ

ประเพณีอนัดีงามอยา่งถูกตอ้งตามควร  และมีจิตสาํนึกท่ีจะประพฤติปฏิบติัเช่นนั้นตลอดเวลา

เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ตอ้งมีวนิยั  สหกรณ์จึงจะสามารถดาํเนินกิจการใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ได้

ดว้ยดี 

 

หมวด 13 

การพ้นสภาพการเป็นเจ้าหน้าทีแ่ละการเลกิจ้าง 

ข้อ 68 ถึงแก่กรรม หมายถึง เจา้หนา้ท่ีถึงแก่ความตายไม่วา่จะดว้ยเหตุใด ๆ ก็ตามและรวมถึงการท่ี 

ศาลไดมี้คาํสั่งใหเ้ป็นคนสาบสูญในกรณีเจา้หนา้ท่ีพน้สภาพจากการเป็นเจา้หนา้ท่ีเน่ืองจากถึงแก่กรรม         

ถา้เป็นการถึงแก่กรรมในขณะปฏิบติัหนา้ท่ี  ซ่ึงการถึงแก่กรรมนั้นมิไดเ้กิดจากความประมาทเลินเล่อ         

อยา่งร้ายแรง  หรือจากความผดิของตนเอง  ใหไ้ดรั้บการเล่ือนขั้นเงินเดือน  และอตัราเงินเดือนกรณีพิเศษ      

เพื่อนาํไปคาํนวณเงินบาํเหน็จ ดงัน้ี 

68.1 เจา้หนา้ท่ีซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีในลกัษณะเป็นการเส่ียงอนัตรายต่อชีวติ ไดรั้บอนัตรายถึง 

แก่กรรมเน่ืองจากปฏิบติัหนา้ท่ีของสหกรณ์ เล่ือนไดไ้ม่เกิน 7 ขั้น 
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68.2 เจา้หนา้ท่ีซ่ึงถูกประทุษร้าย และไดรั้บอนัตรายถึงแก่กรรมเพราะเหตุปฏิบติัหนา้ท่ีของ 

สหกรณ์ เล่ือนไดไ้ม่เกิน 5 ขั้น 

68.3 เจา้หนา้ท่ีซ่ึงประสบอุบติัเหตุถึงแก่กรรม เน่ืองจากปฏิบติัหนา้ท่ีของสหกรณ์เล่ือนได ้

ไม่เกิน 3 ขั้น 

ข้อ 69 ลาออก หมายถึง  เจา้หนา้ท่ีแสดงเจตนาหรือขอลาออกจากการเป็นเจา้หนา้ท่ีของ  สหกรณ์    

ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีตอ้งยืน่แสดงความจาํนงเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อประธานกรรมการภายในกาํหนดระยะเวลา     

ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั  ก่อนถึงวนัท่ีเจา้หนา้ท่ีประสงคจ์ะลาออก  เม่ือไดรั้บอนุมติัและถึงกาํหนดเวลา             

ท่ีขอลาออกจึงจะถือวา่พน้สภาพจากการเป็นเจา้หนา้ท่ี 

ข้อ 70 เกษียณอายุ  หมายถึง  สหกรณ์ใหเ้จา้หนา้ท่ีพน้สภาพจากการเป็นเจา้หนา้ท่ี  ซ่ึงถือเป็นการ     

“เลิกสัญญาจา้ง” โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

70.1 เจา้หนา้ท่ีครบเกษียณอายเุม่ืออายคุรบหา้สิบหา้ปีบริบูรณ์ 

70.2 เจา้หนา้ท่ีท่ีครบเกษียณอายตุามขอ้ 70.1 ในปีใด สหกรณ์จะใหเ้จา้หนา้ท่ีผูน้ั้นพน้สภาพ

จากการเป็นเจา้หนา้ท่ีนบัแต่วนัท่ี 1 มกราคมของปีถดัไป 

70.3 การขอขยายหรือต่ออายงุานภายหลงัเกษียณอายุ  สหกรณ์จะพิจารณาตามความ

เหมาะสม 

ข้อ 71 การปรับปรุงองค์กร  หรือกระบวนการ  และเป็นสาเหตุจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีสหกรณ์จะตอ้งลด

เจา้หนา้ท่ีลง 

ข้อ 72 ปลดออก หมายถึง สหกรณ์ใหเ้จา้หนา้ท่ีพน้สภาพจากการเป็นเจา้หนา้ท่ี ซ่ึงถือเป็นการเลิกจา้ง

เน่ืองจากกรณีหน่ึงกรณีใด ดงัน้ี 

72.1 ลาหยดุงานนานเกินกาํหนด หรือมีปัญหา หรืออุปสรรค อนัเก่ียวกบัสุขภาพของตนเอง  

อนัอาจกระทบกระเทือนต่องานท่ีปฏิบติั 

72.2 ถูกลงโทษทางวนิยั 

72.3 หยอ่นสมรรถภาพ คือ ผลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีผูน้ั้นไม่เป็นไปตามท่ีกาํหนดไว ้

ในคาํสั่งมอบหมายหนา้ท่ีงาน หรือตามท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมายไม่วา่ดา้นคุณภาพหรือปริมาณงาน

ก็ตามทั้งน้ี  โดยผูบ้งัคบับญัชา  ไดเ้คยช้ีแจงตกัเตือนดว้ยวาจาและหรือดว้ยลายลกัษณ์อกัษรมาก่อน

แลว้ แต่ยงัปรากฏวา่ไม่ไดป้รับปรุงตนเองใหดี้ข้ึนภายในระยะเวลาอนัสมควร 

ข้อ 73 ไล่ออก หมายถึง เจา้หนา้ท่ีถูกลงโทษฐานกระทาํความผดิทางวนิยัอยา่งร้ายแรง ซ่ึงถือเป็น 

การเลิกจา้งตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 63.6 

หมวด 14 

บทภาชน์ 

ข้อ 74 สหกรณ์กาํหนดระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์นีขึ้น้ เพือ่ให้เจ้าหน้าทีทุ่กคนได้รับทราบ

และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทัว่ถึงกนั 
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ข้อ 75 กรณมีีการแก้ไข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เติม ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร 

จาํกดั  วา่ดว้ย  เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์  พ.ศ. 2554 ก็ใหใ้ชฉ้บบัใหม่ท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมนั้นแทน  

โดยสหกรณ์จะแจง้ใหท้ราบทุกคร้ัง  และหากการแกไ้ขเปล่ียนแปลงเพิ่มเติม  ยกเลิก ทาํใหส้ภาพการจา้ง

เปล่ียนแปลงไปสหกรณ์จะขอความยนิยอมจากเจา้หนา้ท่ีทุกคนเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยแรงงาน  

หากการยกเลิกอนัเกิดจากกฎหมายวา่ดว้ย แรงงานหรือกฎหมายใดๆก็ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยกรณีเช่น

วา่นั้นไปพลางก่อนจนกวา่สหกรณ์จะทาํการปรับปรุงใหส้อดคลอ้งตอ้งกนัในภายหลงั 

ข้อ 76 บรรดาข้อความ  ประโยค  ถ้อยคํา  ทีก่าํหนดไว้ในระเบียบนี้  หากมีการคัน่ประโยค  หรือ

ขอ้ความใด ๆ ไวด้ว้ยคาํสันธานหรือเป็นขอ้ควรตีความเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตีความใหก้ระทาํไดเ้ป็น

ลาํดบั กล่าวคือ ตีความตามเจตนารมณ์ ตีความตามตวัอกัษร 

 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ 77 ให้บรรดา หลกัเกณฑ์ ประกาศ คําส่ัง หรือมติ ทีใ่ช้บังคับอยู่ในวนัทีร่ะเบียบนีใ้ช้บังคับยงัคงใช้

บังคับต่อไปเท่าทีไ่ม่ขัดหรือแย้งกบัระเบียบนีจ้นกว่าจะมีหลกัเกณฑ์  ประกาศ  คําส่ังหรือมติ  ทีอ่อกตาม

ระเบียบนี ้

ประกาศ ณ วนัท่ี 12  พฤษภาคม  2554  

 

 

(นายสมชยั  ชูชาติ) 

      ประธานกรรมการดาํเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร  จํากดั 

ว่าด้วยเจ้าหน้าทีส่หกรณ์แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2556 

............................................................... 
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 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั ขอ้ 79 (8) 

ขอ้ 92,93,94,95,96,97,98,99  และขอ้ 107 (8) และมติท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการชุดท่ี 26  คร้ังท่ี 

6/2556  วนัท่ี  14  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2556  ไดก้าํหนดระเบียบวา่ดว้ยเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ ดงัน้ี 

 ข้อ 1.  ระเบียบนีเ้รียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั  วา่ดว้ย

เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2556” 

 ข้อ 2.  ระเบียบนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วนัที ่ 1  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2556  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3.  ให้ยกเลกิความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร  จํากดั  ว่าด้วย

เจ้าหน้าทีส่หกรณ์  พ.ศ.2554  ข้อ 12  เสียทั้งส้ินแล้วให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน 

 ข้อ 12.  การกาํหนดตําแหน่งของเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ให้กาํหนด ช่ือตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี ้

12.1  ผูจ้ดัการ  มีวฒิุการศึกษาไม่ตํ่ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถ

เหมาะสมกบัตาํแหน่ง และ 

12.1.1  มีประสบการณ์ปฏิบติังานในตาํแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการหรือผูจ้ดัการสาขา 

หรือผูจ้ดัการมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี หรือ 

12.1.2  มีประสบการณ์ปฏิบติังานดา้นการบริหารงานในสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 

หรือธุรกิจการเงินหรือการบริหารงานในองคก์รอ่ืนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 

12.2  รองผูจ้ดัการ ผูช่้วยผูจ้ดัการ หวัหนา้ฝ่าย มีวฒิุการศึกษาไม่ตํ่ากวา่ปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีตรงกบัลกัษณะงานของตาํแหน่ง และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบั

ตาํแหน่ง และ 

12.2.1  มีประสบการณ์ปฏิบติังานในตาํแหน่งหวัหนา้ฝ่ายในสหกรณ์มาแลว้ไม่

นอ้ยกวา่ 3 ปี หรือ 

12.2.2  มีประสบการณ์ปฏิบติังานในสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน หรือธุรกิจการเงิน

หรือการบริหารงานในองคก์รอ่ืนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 

12.3  เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ประกอบดว้ย เจา้หนา้ท่ีบญัชี , เจา้หนา้ท่ีการเงิน , เจา้หนา้ท่ี

สินเช่ือ , เจา้หนา้ท่ีไอที , เจา้หนา้ท่ีธุรการ , เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

12.4  สหกรณ์อาจกาํหนดช่ือหรือตาํแหน่งอ่ืนใหต้ามสมควร และใหถื้อวา่เป็นเจา้หนา้ท่ีตาม

ระเบียบน้ี 

ข้อ 4.  ให้ยกเลกิความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร  จํากดั  ว่าด้วย

เจ้าหน้าทีส่หกรณ์  พ.ศ.2554  ข้อ 24  เสียทั้งส้ินแล้วให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน 
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ขอ้ 24.   การกาํหนดอตัราค่าจา้งขั้นเร่ิมตน้ สหกรณ์ตอ้งกาํหนดไม่ตํ่ากวา่ประกาศของกระทรวง

แรงงานและประกาศของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั ประกอบตารางสาํหรับการเพิ่ม

หรือเล่ือนเงินเดือนเจา้หนา้ท่ี ดงัน้ี 

ประเภท/ตาํแหน่ง ช่วงเงินเดือน หมายเหตุ/ความหมาย ลกัษณะช่ือตาํแหน่ง 

กลุ่มทัว่ไป ประกอบดว้ย 

ธุรการ/พสัดุ 

ขั้นเร่ิมตน้การจา้ง      9,000  บาท 

ขั้นสูง                     30,000  บาท 

จนท.ธุรการ,พสัดุ,ทัว่ไป หรือตาํแหน่งอ่ืนใด

ท่ีสหกรณ์กาํหนด รวมถึงลูกจา้ง จนท.ท่ี

ไดรั้บเงินเดือนขั้นสูงแลว้ ไม่มีสิทธิเพิ่มหรือ

เล่ือนเงินเดือนอีก แต่จะไดรั้บค่าตอบแทน

รายเดือน ๆ ละ 1,000 บาท 

กลุ่มพฒันาธุรกิจ/บริการ 

ประกอบดว้ย การเงิน ,การ

บญัชี,สินเช่ือ, จนท.หน่วย

ธุรกิจ,จนท.ไอที 

ขั้นเร่ิมตน้การจา้ง      9,000  บาท 

ขั้นสูง                     35,000  บาท 

จนท.การเงิน ,การบญัชี,สินเช่ือ หรือ จนท. 

อ่ืนใดท่ีสหกรณ์อาจกาํหนดเพิ่มเติมใน

ภายหลงั จนท.ท่ีไดรั้บเงินเดือนขั้นสูงแลว้ 

ไม่มีสิทธิเพิ่มหรือเล่ือนเงินเดือนอีก แต่จะ

ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 1,500 บาท 

กลุ่มอาํนวยการ/บริหาร 

ประกอบดว้ย รองผูจ้ดัการ , 

ผูช่้วยผูจ้ดัการ ,หวัหนา้ฝ่าย 

ขั้นเร่ิมตน้การจา้ง    12,000  บาท 

ขั้นสูง                    40,000  บาท 

ใชเ้ฉพาะตาํแหน่งหวัหนา้ฝ่าย ,ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

,รองผูจ้ดัการและเม่ือไดรั้บเงินเดือนขั้นสูง

แลว้ ไม่มีสิทธิเพิ่มหรือเล่ือนเงินเดือนอีก แต่

จะไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 2,000 

บาท 

กลุ่มบริหาร/สั่งการ หมายถึง 

ผูจ้ดัการ 

ขั้นเร่ิมตน้การจา้ง    15,000  บาท 

ขั้นสูง                    45,000  บาท 

ใชจ้ดัจา้งเฉพาะตาํแหน่งผูจ้ดัการ และเม่ือ

ไดรั้บเงินเดือนขั้นสูงแลว้ ไม่มีสิทธิเพิ่มหรือ

เล่ือนเงินเดือนอีก แต่จะไดรั้บค่าตอบแทน

รายเดือน ๆ ละ 2,500 บาท 

 

ข้อ 5.  ให้ยกเลกิความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร  จํากดั  ว่าด้วย

เจ้าหน้าทีส่หกรณ์  พ.ศ.2554  ข้อ 25  เสียทั้งส้ินแล้วให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน 

ข้อ 25.  การเพิม่หรือเลือ่นตําแหน่งค่าจ้าง ให้คณะกรรมการพจิารณาเพิม่หรือเลือ่นเงินเดือน

เจ้าหน้าที ่หรือลูกจ้างประจําปี โดยคํานวณจากเงินได้รายเดือน เดือนสุดท้ายทีไ่ด้รับ ไม่เกนิร้อยละ 8 
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ข้อ 6.  ให้ยกเลกิความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร  จํากดั  ว่าด้วย

เจ้าหน้าทีส่หกรณ์  พ.ศ.2554  ข้อ 26  เสียทั้งส้ินแล้วให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน 

ข้อ 26.  ให้คณะกรรมการดําเนินการแต่งตั้งอนุกรรมการ จํานวน 5 คน ประกอบด้วย ประธานหน่ึง

คน เลขานุการหน่ึงคน ทีเ่หลอืเป็นกรรมการ มีอาํนาจหน้าทีใ่นการกาํหนดรูปแบบลกัษณะการประเมินผล

งานของเจ้าหน้าที ่และเสนอแนะการเพิม่หรือเลือ่นเงินเดือนให้คณะกรรมการพจิารณาอนุมัติ 

ข้อ 7.  ให้ยกเลกิความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร  จํากดั  ว่าด้วย

เจ้าหน้าทีส่หกรณ์  พ.ศ.2554  ข้อ 27  เสียทั้งส้ินแล้วให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน 

ข้อ 27.  การเพิม่หรือเลือ่นเงินเดือนเจ้าหน้าที ่จะต้องไม่เกนิวงเงินงบประมาณทีท่ีป่ระชุมใหญ่อนุมัติ

แผนงบประมาณการจ่ายหมวดเงินเดือนของเจ้าหน้าทีแ่ละลูกจ้างของสหกรณ์ 

 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ 8 .  ในวาระเร่ิมแรกหลงัจากระเบียบนีถ้ือใช้ ให้คณะกรรมการดําเนินการเป็นผู้พจิารณาอนุมัติ

การเพิม่หรือเลือ่นเงินเดือน โดยมิต้องนําความในข้อ 26 มาบังคับใช้กไ็ด้ 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี 14  เดือน มิถุนายน พ.ศ.  2556  

 

 

     (นายวชิาญ  ไชยแขวง) 

            ประธานกรรมการดาํเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

 

 

 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร  จํากดั 

ว่าด้วยเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2558    

......................................................................... 
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 ตามท่ีสหกรณ์ไดด้าํเนินการจดัซ้ืออาคารเพื่อใชเ้ป็นท่ีทาํการสาํนกังานของสหกรณ์  เพื่อใหก้ารดูแล

ทรัพยสิ์นและการดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้

เห็นสมควรปรับปรุงแกไ้ขระเบียบ  เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีและคณะกรรมการสามารถถือปฏิบติัไดอ้ยา่งชดัเจนและ

ถูกตอ้ง 

 ฉะนั้นอาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ขอ้ 79 (8) ขอ้ 92,93,94,95,96,97,98, 99,100  

และขอ้ 107 (8) มติท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการชุดท่ี 28  คร้ังท่ี 6/2558  วนัท่ี  19  เดือน พฤษภาคม  

พ.ศ. 2558  ไดก้าํหนดระเบียบวา่ดว้ยเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ ดงัต่อไปน้ี 

 ข้อ 1.  ระเบียบนีเ้รียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั  วา่ดว้ย

เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558 ” 

 ข้อ 2.  ระเบียบนีใ้ห้ใช้ข้อบังคับตั้งแต่วนัที ่ 8  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3.  ให้ยกเลกิระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร  จํากดั  ว่าด้วยเจ้าหน้าที่

สหกรณ์  พ.ศ.2554  ข้อ 18  เสียทั้งส้ินและให้ใช้ความต่อไปนีแ้ทน 

 ขอ้ 18.  เวลาทาํงานใหเ้จา้หนา้ท่ีทาํงานวนัละแปดชัว่โมงโดยเร่ิมตั้งแต่  08.00 ถึง 17.00 น. ทั้งน้ี

หลงัจากเลิกเวลาทาํงานใหส้หกรณ์มอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีประจาํวนัมีหนา้ท่ีดูแลความเรียบร้อยของ

ทรัพยสิ์นและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในอาคารท่ีทาํการโดยไม่ถือวา่เป็นการทาํงานล่วงเวลา 

 กรณีเจา้หนา้ท่ีท่ีมีไดรั้บการมอบหมาย  สมคัรใจทาํงานต่อ  เน่ืองจากงานในหนา้ท่ียงัไม่แลว้เสร็จ  

ใหส้หกรณ์จดัใหล้งช่ือในสมุดทาํการประจาํวนัและใหถื้อวา่เจา้หนา้ท่ีรายนั้นเป็นผูรั้บผดิชอบกุญแจประตู

เขา้ออกอาคารท่ีทาํการ 

 ข้อ 4. ให้ประธานกรรมการมีอาํนาจจัดทาํคําส่ังสหกรณ์ตามระเบียบนี ้

 ประกาศ  ณ   วนัท่ี  19  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2558  

 

                                                 (นายสุธรรม ลิมป์ธนกุลชยั)  

                                                ประธานกรรมการดาํเนินการ 

              สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร  จาํกดั  

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร  จํากดั 

ว่าด้วยเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2559 

........................................................ 
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 ดว้ยคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร ใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขระเบียบ เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ี ลูกจา้ง 

มีขวญักาํลงัใจ มีความมัน่คงในอาชีพ และเกิดประโยชน์กบัการดาํเนินงานของสหกรณ์ ฉะนั้นอาศยัอาํนาจ

ตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้ 79(8) ขอ้ 92-100 และขอ้ 107 (8) มติท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  

เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2559 ไดก้าํหนดระเบียบ ดงัต่อไปน้ี  

 ข้อ 1 ระเบียบนีเ้รียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั  วา่ดว้ย  

เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2559”  

 ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ห้บังคับใช้ตั้งแต่วนัที ่16 กุมภาพนัธ์ 2559 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลกิ  ความตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั  วา่ดว้ย         

เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ พ.ศ. 2554 ถือใชเ้ม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2554  ขอ้ 54 เสียทั้งส้ินและใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ี

แทน 

 ข้อ 54  เจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งของสหกรณ์คนใดทาํงานในสหกรณ์น้ีดว้ยความเรียบร้อยเป็นเวลา

ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่สิบปีข้ึนไป มีสิทธิรับเงินบาํเหน็จเม่ือออกจากตาํแหน่ง เวน้แต่การออกเพราะถูกลงโทษ

ไล่ออกหรือเลิกจา้งและมีสิทธิไดรั้บเงินชดเชยตามท่ีกฎหมายและระเบียบกาํหนดแลว้ 

 การคาํนวณเงินบาํเหน็จใหเ้อาเงินเดือนสุดทา้ยตั้งคูณดว้ยจาํนวนปีท่ีทาํงานในสหกรณ์โดยให้

นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมปฏิบติังาน เศษของปีถา้ถึง 240 วนัใหน้บัเป็นหน่ึงปี ถา้ตํ่ากวา่น้ีใหปั้ดทิ้ง 

 ในกรณีท่ีคาํนวณบาํเหน็จตามระเบียบน้ีมีจาํนวนมากกวา่เงินชดเชยท่ีเจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งพึง

ไดรั้บ ใหส้หกรณ์จ่ายเงินเพิ่มไดเ้ฉพาะส่วนท่ีเกินกวา่เงินชดเชยเท่านั้น 

 เจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งซ่ึงออกจากตาํแหน่งเพราะตายสหกรณ์จะจ่ายใหแ้ก่ทายาทหรือผูท่ี้ไดรั้บ

แต่งตั้งเป็นผูรั้บผลประโยชน์ไว ้

    ประกาศ  ณ  วนัท่ี 15 เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559                                             

   

       (นายสุธรรม ลิมป์ธนกุลชยั) 

                                                 ประธานกรรมการดาํเนินการ 

                                            สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั  

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร จํากดั 

ว่าด้วย   การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน พ.ศ.  2552 

……………………………………….. 
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 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั  ขอ้  79 (2), 

(8), (9)  และขอ้  107 (11)  และท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 22   ในการประชุมคร้ังท่ี  6 /2552  

เม่ือวนัท่ี  15   มิถุนายน  2552   ไดมี้มติเป็นเอกฉนัทก์าํหนดระเบียบ วา่ดว้ย การออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน  พ .ศ.  

2552   ดงัต่อไปน้ี 

 ข้อ  1    ระเบียบนีเ้รียกว่า   “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั วา่ดว้ย     

การออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน  พ.ศ.   2552” 

 ข้อ  2 ระเบียบนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วนัที ่ 1  กรกฎาคม  2552  เป็นต้นไป 

 ข้อ  3. ในระเบียบนี ้

  “สหกรณ์”   หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

  “กรรมการอาํนวยการ” หมายความวา่  คณะกรรมการอาํนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

  “ผูจ้ดัการ” หมายความวา่ ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั  

  “เจา้หนา้ท่ี” หมายความวา่เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

 

หมวด    1 

ข้อกาํหนดทัว่ไป 

 ข้อ  4 ให้เจ้าหน้าทีบ่ัญชีจัดทาํรายละเอยีดตั๋วสัญญาใช้เงินทุกฉบับ  ตามแบบท่ีสหกรณ์กาํหนด 

โดยจดัทาํบญัชีใหเ้ป็นปัจจุบนั เพื่อการตรวจสอบในแต่ละวนั 

ข้อ  5 ให้ผู้จัดการรับผดิชอบ และจัดให้มีการบัญชีเอกสารต่าง ๆ เกีย่วกบัตั๋วสัญญาใช้เงิน            

ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง แลว้รายงานใหก้รรมการอาํนวยการทราบทุกเดือนในการประชุมคราวต่อไป  

ข้อ  6 ให้คณะกรรมการอาํนวยการรักษาการตามระเบียบนี้  และเสนอผลการดาํเนินงาน              

ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทราบทุกคร้ังท่ีมีการประชุม 

 

 

 

 

หมวด 2  

การซ้ือตั๋วสัญญาใช้เงิน 
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ข้อ  7 การซ้ือตั๋วสัญญาใช้เงิน   กระทาํไดโ้ดยผูซ้ื้อแจง้ความประสงคต่์อผูจ้ดัการตามแบบ              

ท่ีสหกรณ์กาํหนด 

ผูซ้ื้อตัว๋สัญญาใชเ้งินรายหน่ึง ๆ จะซ้ือตัว๋สัญญาใชเ้งินมากกวา่หน่ึงฉบบัก็ได ้แต่ทั้งน้ีจาํนวนเงินตาม

หนา้ตัว๋แต่ละฉบบั จะตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถว้น) 

ข้อ  8 ผู้ซ้ือตั๋วสัญญาใช้เงิน จะตอ้งมอบตวัอยา่งลายมือช่ือของผูมี้อาํนาจไถ่ถอนตัว๋สัญญาใชเ้งิน

ใหไ้วต้ามแบบท่ีสหกรณ์กาํหนด 

การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตวัอยา่งลายมือช่ือของผูมี้อาํนาจไถ่ถอนตัว๋สัญญาใชเ้งิน ตลอดจน

ขอ้กาํหนดอ่ืน ๆ ผูท้รงตัว๋จะตอ้งทาํเป็นหนงัสือแจง้ต่อสหกรณ์ก่อน เม่ือสหกรณ์ไดพ้ิจารณาเห็นเป็นการ

ถูกตอ้ง และตอบรับแลว้จึงจะถือวา่การเปล่ียนแปลงนั้นมีผลสมบูรณ์ 

ลายมือช่ือ นามสกุล ทุกกรณีท่ีเก่ียวกบัอาํนาจไถ่ถอนตัว๋สัญญาใชเ้งินใหใ้ชอ้กัษรไทย และเขียน 

ดว้ยหมึก ทั้งตอ้งเขียนดว้ยลายมือของตนเอง ไม่ใหใ้ชต้ราประทบัแทนลายมือช่ือนามสกุล 

 

หมวด  3 

การชําระเงินค่าตั๋วสัญญาใช้เงิน 

ข้อ  9   ผู้ซ้ือตั๋วสัญญาใช้เงิน  อาจชาํระค่าตัว๋สัญญาใชเ้งิน โดยวธีิใดวธีิหน่ึง หรือหลายวธีิ           

ได ้ดงัต่อไปน้ี 

(1) เงินสด 

(2) เช็ค 

(3) การโอนเงินเขา้บญัชีของสหกรณ์ผา่นธนาคาร 

(4) ตัว๋สัญญาใชเ้งินของสหกรณ์ 

การชาํระเงินโดยใชเ้ช็ค หรือตัว๋สัญญาใชเ้งินของสหกรณ์  จะมีผลสมบูรณ์ต่อเม่ือสหกรณ์ไดรั้บ 

เงินเขา้บญัชีเรียบร้อยแลว้ และจะคาํนวณดอกเบ้ียใหน้บัตั้งแต่วนัท่ีสหกรณ์ไดรั้บเงินเป็นตน้ไป 

 การชาํระเงินโดยการโอนเขา้บญัชีเงินฝากของสหกรณ์ สหกรณ์จะออกตัว๋สัญญาใชเ้งินใหเ้ม่ือไดรั้บ

ทราบ 

 การโอนเงินเขา้บญัชีก่อนเวลา  15.00 นาฬิกาในวนันั้น หากรับทราบหลงัจากเวลาดงักล่าวถือเป็น

การรับเงินในวนัทาํการถดัไป 

 

 

หมวด 4  

การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 
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ข้อ  10  เมื่อสหกรณ์ได้รับเงินค่าตั๋วสัญญาใช้เงินครบถ้วนแล้ว  จะออกตัว๋สัญญาใชเ้งินชนิดหา้ม

เปล่ียนมือใหแ้ก่ผูซ้ื้อ เพื่อถือไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย 

ข้อ  11 เมื่อเจ้าหน้าทีก่ารเงิน บนัทึกการรับชาํระเงินแลว้ ใหบ้นัทึกรายละเอียดการซ้ือไว ้และ 

ใหเ้จา้หนา้ท่ีบญัชีจดัพิมพต์ัว๋สัญญาใชเ้งิน และจดัทาํทะเบียนคุมการออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน เพื่อใหผู้จ้ดัการ

ตรวจสอบความถูกตอ้ง และนาํเสนอผูมี้อาํนาจลงนาม 

ข้อ  12   ตั๋วสัญญาใช้เงินทีส่มบูรณ์ จะตอ้งมีลายมือช่ือผูมี้อาํนาจลงนามแทนสหกรณ์ และ 

ตอ้งประทบัตราของสหกรณ์เป็นสาํคญัดว้ย 

หมวด 5  

การไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน และการคาํนวณดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงิน 

ข้อ  13  การไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน และการคาํนวณดอกเบ้ียใหป้ฏิบติั ดงัน้ี 

(1)  ตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีครบกาํหนดเวลา หากผูซ้ื้อประสงคจ์ะเปล่ียนตัว๋สัญญาใชเ้งิน        

ฉบบัใหม่ หรือทาํการไถ่ถอนใหแ้จง้ต่อสหกรณ์ก่อนวนัครบกาํหนดอยา่งนอ้ยหน่ึงวนัทาํการ 

(2)  ตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีครบกาํหนดเวลา แต่ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอน สหกรณ์จะจ่ายดอกเบ้ียในอตัรา

ดอกเบ้ีย ตามหนา้ตัว๋นบัแต่วนัท่ีซ้ือตัว๋จนถึงวนัท่ีครบกาํหนด สาํหรับดอกเบ้ียหลงัวนัครบกาํหนด

จะจ่าย ในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประเภทออมทรัพยต์ามประกาศของสหกรณ์ในขณะนั้น 

(3)  ในกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งไถ่ถอนตัว๋สัญญาใชเ้งินก่อนครบกาํหนดเวลา ใหแ้จง้ล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ยสามวนัทาํการ การคิดดอกเบ้ียใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 

(4)  ตัว๋สัญญาใชเ้งินทุกประเภทท่ีมีระยะเวลาการถือตัว๋ไม่ถึงหกเดือน สหกรณ์จะ              

ไม่คาํนวณดอกเบ้ียให ้

ข้อ  14   เมื่อผู้ทรงตั๋วต้องการไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน  ใหผู้ท้รงตัว๋แจง้ความประสงคต่์อสหกรณ์ 

เม่ือสหกรณ์ไดต้รวจสอบลายมือช่ือผูมี้อาํนาจไถ่ถอนถูกตอ้งแลว้ พนกังานการเงินจะทาํการคาํนวณดอกเบ้ีย

ตามส่วนแห่งระยะเวลาของตัว๋ใชเ้งินฉบบันั้น (โดยคาํนวณอตัราดอกเบ้ียตามระยะเวลาท่ีกาํหนด ณ วนัท่ีซ้ือ

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน) แลว้ทาํใบสาํคญัจ่ายเงิน เพื่อประกอบการจ่ายเงินคืนตามตัว๋สัญญาใชเ้งินฉบบันั้น 

ข้อ  15  การจ่ายเงินคืน หรือไถ่ถอนตัว๋สัญญาใชเ้งิน ใหจ่้ายเป็นเช็คขีดคร่อมเท่านั้น 

ข้อ  16  การกาํหนดอตัราดอกเบีย้ของตั๋วสัญญาใช้เงิน ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 

ข้อ  17  การจ่ายดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงิน ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 

 

 

หมวด 6  

การเกบ็รักษาตั๋วสัญญาใช้เงิน 
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ข้อ  18  ให้ผู้จัดการควบคุมดูแลการเกบ็รักษาตั๋วสัญญาใช้เงินให้ปลอดภัย ดงัต่อไปน้ี 

(1) ตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ียงัมิไดอ้อกใหผู้ซ้ื้อ ใหจ้ดัทาํทะเบียนคุม และเก็บไวใ้นตูนิ้รภยั 

ของสหกรณ์โดยใหท้าํการตรวจสอบใหค้รบถว้น ถูกตอ้งอยูเ่สมอ 

(2) ตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีไดอ้อกใหผู้ท้รงตัว๋แลว้ ใหเ้ก็บสาํเนาตัว๋สัญญาใชเ้งิน กบับญัชีรายตวั 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน แต่ละฉบบัใหค้รบถว้น 

(3) ในกรณีท่ีปรากฏวา่ตัว๋สัญญาใชเ้งินใดชาํรุด บกพร่อง หรือยกเลิก ใหเ้ก็บตัว๋สัญญา 

ใชเ้งิน พร้อมคู่สาํเนาไวใ้นแฟ้มท่ีจดัไวโ้ดยเฉพาะใหเ้รียบร้อยพร้อมท่ีจะใหท้าํการตรวจสอบ 

ข้อ  19  ในกรณทีีต่ั๋วสัญญาใช้เงินสูญหายไม่วา่กรณีใดๆ ผูท้รงตัว๋สัญญาใชเ้งินจะตอ้งแจง้ 

ใหส้หกรณ์ทราบ โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้เพื่อใหส้หกรณ์ถ่ายสาํเนาตัว๋สัญญาใชเ้งินไวเ้ป็นหลกัฐาน  

โดยสหกรณ์จะขอใหผู้ท้รงตัว๋สัญญาใชเ้งินมอบหลกัฐานการแจง้หายท่ีผูท้รงตัว๋สัญญาใชเ้งินแจง้ไว ้

ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีของทางราชการ 

   

ประกาศ   ณ  วนัท่ี   16  มิถุนายน  2552 

 

 

 

     
      (นายสมชยั  ชูชาติ) 

ประธานกรรมการดาํเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร จํากดั 

ว่าด้วย   เงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในธุรกจิสหกรณ์ พ.ศ. 2554 
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…………………………………. 

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั  ขอ้ 71(5) ,  

79 (8)   และขอ้  107 (11) ท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 24 ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2554  เม่ือวนัท่ี  

2 กุมภาพนัธ์  2554   มีมติใหก้าํหนดระเบียบ  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั วา่ดว้ย      

เงินค่าตอบแทนและค่าใชจ่้ายในธุรกิจสหกรณ์   พ.ศ.  2554    ตามท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2553 เม่ือ

วนัท่ี  29 มกราคม 2554  ไดมี้มติใหป้รับปรุงแกไ้ขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร 

จาํกดั วา่ดว้ย เงินค่าตอบแทน และค่าใชจ่้ายในธุรกิจสหกรณ์ พ .ศ. 2543 เพื่อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตาม

วตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพดงัน้ี 

 ข้อ  1.    ระเบียบนีเ้รียกว่า     “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั    วา่ดว้ย

เงินค่าตอบแทน และค่าใชจ่้ายในธุรกิจสหกรณ์  พ.ศ.   2554” 

 ข้อ  2. ระเบียบนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วนัที ่ 11 กุมภาพนัธ์  2554   เป็นต้นไป 

 ข้อ  3. ให้ยกเลกิบรรดาระเบียบ , มติ , ประกาศ ,คําส่ัง และแนวปฏิบัติทีขั่ดหรือแย้งกบัระเบียบนี ้

ให้ใช้ระเบียบนีแ้ทน  

 ข้อ  4. ให้ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร จํากดั   รักษาการณ์

ให้เป็นไปตามระเบียบนี ้ 

   

หมวด    1 

ข้อกาํหนดทัว่ไป 

ข้อ  5. ในระเบียบนี ้

“สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

“คณะกรรมการดาํเนินการ”    หมายถึง  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์

สาธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

  “กรรมการ”   หมายถึง  กรรมการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

  “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั 

ชุมพร จาํกดั 

“คณะกรรมการอาํนวยการ ”   หมายถึง  คณะกรรมการอาํนวยการของสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

  “ผูจ้ดัการ”   หมายถึง  ผูจ้ดัการของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

  

  “เจา้หนา้ท่ี”   หมายถึง    พนกังาน และลูกจา้งของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั 

ชุมพร จาํกดั 
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**    ข้อ 6  คา่ตอบแทนและคา่ใช้จ่ายในธุรกิจสหกรณ์   แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ.2561  

***   ข้อ 7  เบีย้ประชมุ   แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ.2561  
 

  “ท่ีปรึกษาสหกรณ์”  หมายถึง  บุคคลท่ีสหกรณ์เชิญ หรือแต่งตั้งเป็นท่ีปรึกษา 

  “ผูต้รวจสอบกิจการ”  หมายถึง  ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั 

ชุมพร  จาํกดั 

** ข้อ  6.ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายในธุรกจิสหกรณ์ กาํหนดให้มีดังต่อไปน้ี 

(1)   ค่าเบีย้ประชุม 

(2)   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

(3)   ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม 

(4)   ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาสหกรณ์ 

(5)   ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 

(6)   ค่าตอบแทนกรรมการ 

(7)   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานพิเศษ 

(8)   ค่าตอบแทนตาํแหน่งเจ้าหน้าท่ี 

(9)   ค่ารับรอง 

(10)  ค่าใช้จ่ายในการประสานงาน 

(11)  ค่าใช้จ่ายเบด็เตลด็ 

(12)  ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดอันได้กระทาํโดยประมาท 

หมวด    2 

อตัราค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย และผู้มอีาํนาจอนุมตั ิ

*** ข้อ  7 เบี้ยประชุม  ให้คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิเบิกค่าตอบแทนในการประชุม

เป็นเบีย้ประชุมในการประชุม ดังนี ้

7.1 การประชุมคณะกรรมการดาํเนินงาน 

(1)   ประธานในท่ีประชุม                 คร้ังละ    1,000.-   บาท 

(2)   เลขานุการในท่ีประชุม              คร้ังละ       800.-  บาท 

(3)  กรรมการท่ีมาประชุม , ท่ีปรึกษา , ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ ,  คณะทาํงาน , ผู้เข้าร่วม     

ประชุมอ่ืนๆ คร้ังละ   600.-  บาท 

7.2 การประชุมคณะกรรมการอ่ืน 

(1)   ประธานในท่ีประชุม       คร้ังละ    800.-  บาท 

(2)   กรรมการท่ีมาประชุม, ท่ีปรึกษา, ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ,  คณะทาํงาน. ผู้เข้าร่วม          

      ประชุมอ่ืนๆ    คร้ังละ    600.-  บาท 

ข้อ  8.   ค่าตอบแทนทีป่รึกษาสหกรณ์ ,  ผู้ตรวจสอบกจิการ  ใหไ้ดรั้บตามงบประมาณรายจ่าย

ประจาํปีท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่ 
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**    ข้อ 11  คา่ใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบตัิงาน   แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ.2561  

ข้อ  9.  ค่าตอบแทนวทิยากร   สาํหรับจ่ายใหบุ้คคลท่ีสหกรณ์เชิญมาบรรยายใหค้วามรู้ในการ

ประชุม อบรม สัมมนา  และอ่ืน ๆ  และค่าท่ีพกัสาํหรับวทิยากรใหจ้่ายตามความเป็นจริง แต่ไม่เกินอตัรา

กาํหนดของกระทรวงการคลงั 

ข้อ  10. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานพเิศษ   ใหจ้่ายค่าตอบแทนแก่ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย ใหป้ฏิบติังาน

เป็นกรณีพิเศษคร้ังคราว เพื่อช่วยเหลืองานนอกเหนือจากงานปกติ ใหจ้่ายค่าตอบแทนรายวนั โดยไม่ตอ้ง

นบัเป็นจาํนวนชัว่โมง  ใหเ้บิกจ่ายในอตัราเดียวกบัเบ้ียประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ 

          **  ข้อ  11.  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก และอ่ืนๆ ให้

เบิกจ่ายตามค่าใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราตามประกาศสหกรณ์ฯ 

           กรณีใช้พาหนะส่วนตัว ให้ทาํขออนุมติัจากประธานกรรมการ โดยให้เบิกจ่ายอัตรากิโลเมตรละ 4 บาท 

ข้อ  12. ค่ารับรอง และค่าใช้จ่ายในการประสานงาน  ใหป้ระธานกรรมการ หรือผูท่ี้ประธาน

กรรมการมอบหมาย  มีอาํนาจรับรองบุคคลหรือคณะบุคคล ท่ีเห็นวา่มีความจาํเป็นต่อธุรกิจสหกรณ์  รวมทั้ง

ค่าใชจ่้ายในการประสานงานซ่ึงก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ธุรกิจสหกรณ์  โดยตอ้งเป็นไปอยา่งประหยดัเดือนละ

ไม่เกิน 3,000.-  บาท 

การจ่ายค่ารับรอง  และค่าใชจ่้ายในการประสานงานท่ีเกินกวา่ท่ีกาํหนดไว ้ตอ้งขออนุมติั  จาก            

ท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ 

ข้อ  13.  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตลด็  ใหผู้จ้ดัการมีอาํนาจในการอนุมติัจ่ายค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด เป็นค่ากระเชา้

ดอกไม ้ของขวญั ของท่ีระลึก ถ่ายเอกสาร ฟิลม์ถ่ายรูป ลา้งฟิลม์ อดั และขยายรูป พวงหรีด พวงมาลา และ

อ่ืน ๆ  คราวละไม่เกิน 1,000.-  บาท 

ข้อ  14.     ค่าใช้จ่ายตามข้อ  7  และข้อ  11  สหกรณ์จะจ่ายใหก้็ต่อเม่ือบุคคลท่ีระบุดงักล่าวมา         

เขา้ร่วมประชุม หรือปฏิบติัภารกิจอ่ืน ๆ  ท่ีสหกรณ์มอบหมาย  เตม็เวลาท่ีจดัใหมี้ข้ึนในวนันั้น   ยกเวน้มีเหตุ   

จาํเป็นเร่งด่วน และไดแ้จง้โดยเปิดเผยต่อท่ีประชุมคณะกรรมการในวนันั้น  และท่ีประชุมมีมติอนุญาต       

โดยเสียงขา้งมาก    

ข้อ  15.  การปฏิบัติงานพเิศษ ทีม่ีสิทธิเบิกค่าตอบแทน ตามข้อ  10    ใหป้ระธานกรรมการ            

เป็นผูอ้นุมติั 

ข้อ  16.  ผู้มีอาํนาจอนุมัติจ่ายเงินตามระเบียบนี ้ นอกเหนือจากท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบน้ีใหผู้จ้ดัการ

เป็นผูมี้อาํนาจในการอนุมติัจ่ายเงิน 

การอนุมติัจ่ายเงิน    ค่าตอบแทน และค่าใชจ่้ายอ่ืนใดท่ีนอกเหนือ หรือเกินอตัราท่ีกาํหนดไว ้        

ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการดาํเนินการ 

 

ข้อ  17. ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้   ท่ีมิไดจ้ดังบประมาณการจ่ายเป็นประจาํปี ไวใ้น

ปีงบประมาณท่ีประกาศใช ้ใหใ้ชง้บประมาณการจ่ายในรายการเงินสาํรองจ่ายทัว่ไป 
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ประกาศ   ณ  วนัท่ี    11  กุมภาพนัธ์  2554 

 

 

                 
(นายสมชยั  ชูชาติ) 

     ประธานกรรมการดาํเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร จํากดั 

ว่าด้วย   การรับเงินฝาก  พ.ศ.  2544 

……………………………………….. 
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 โดยท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั พิจารณาแลว้เห็นสมควรปรับปรุง 

แกไ้ขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั วา่ดว้ย การรับเงินฝาก พ.ศ. 2544 เพื่อให ้

การดาํเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงอาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์

ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั  ขอ้  79 (2), (8), (9)  และขอ้  107   (3)  คณะกรรมการดาํเนินการ 

ชุดท่ี  18ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2548  เม่ือวนัท่ี  29  สิงหาคม 2548   ไดก้าํหนดระเบียบวา่ดว้ยการรับเงินฝาก  

พ.ศ.  2544   (แกไ้ขเพิ่มเติม  ฉบบัท่ี  1  พ.ศ.  2548)  ดงัน้ี 

 ข้อ  1.    ระเบียบนีเ้รียกว่า    “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั วา่ดว้ย    

การรับเงินฝาก  พ.ศ.   2544  (แกไ้ขเพิ่มเติม  ฉบบัท่ี  1  พ.ศ.  2548)” 

 ข้อ  2. ระเบียบนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วนัทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์เป็นต้นไป  

และให้ยกเลกิระเบียบ  มติ   ประกาศ  คําส่ัง  และแนวปฏิบัติอืน่ทีขั่ด หรือแย้งกบัระเบียบนีแ้ละให้ใช้ระเบียบ

นีแ้ทน 

 ข้อ  3. ในระเบียบนี ้

  “สหกรณ์”   หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

  “สมาชิก”    หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

  “เจา้ของบญัชี”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั  ท่ีได้

ฝากเงินไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

  “คณะกรรมการดาํเนินการ ”   หมายถึง  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์  

สาธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

  “ผูจ้ดัการ”    หมายถึง  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

  “ผูรั้บมอบอาํนาจ”  หมายถึง  เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั  

ท่ีไดรั้บมอบอาํนาจใหมี้อาํนาจในการปฏิบติังานรับฝากเงิน 

 

หมวด    1 

ข้อกาํหนดทัว่ไป 

 ข้อ  4. สหกรณ์รับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํา จากสมาชิกไดต้ามท่ีคณะกรรมการ

ดาํเนินการเห็นสมควร 

ข้อ  5.  ผู้ฝากจะเปิดบัญชีเงินฝากกีร่ายกไ็ด้  โดยยืน่แบบคาํขอเปิดบญัชีตามท่ีสหกรณ์กาํหนด 

ผูฝ้ากประสงคจ์ะส่งเงินเป็นรายเดือน  หรือส่งเป็นระยะตามเวลาท่ีผูฝ้ากกาํหนดก็อาจทาํได ้

ขอ้  6. ผู้ขอเปิดบัญชีต้องให้ตัวอย่างลายมือช่ือของผู้มีอาํนาจในการถอนเงิน  หรือในการใหค้าํสั่ง

เก่ียวกบับญัชีนั้นไวต่้อสหกรณ์  โดยใชบ้ตัรตามแบบของสหกรณ์ 
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การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตวัอยา่งลายมือช่ือของผูมี้อาํนาจ  ซ่ึงใหไ้วน้ั้น จะมีผลต่อเม่ือไดแ้จง้       

เป็นหนงัสือต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ไดพ้ิจารณาเห็นเป็นการถูกตอ้ง และตอบรับแลว้ 

ข้อ  7. สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากยดึถือไว้  ผูฝ้ากตอ้งรักษาไวเ้พื่อใหส้หกรณ์ลงบนัทึกรายการ      

เงินฝาก เงินถอน ดอกเบ้ีย และเงินคงเหลือท่ีจะมีข้ึนทุกรายการ 

การลงบนัทึกรายการต่าง ๆ  ในสมุดเงินฝากจะกระทาํไดแ้ต่โดยทางสหกรณ์ โดยประธานกรรมการ 

หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือผูจ้ดัการ หรือเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ ท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากผูจ้ดัการ เป็นผูล้งลายมือช่ือยอ่กาํกบัไวเ้ป็นสาํคญั ถา้ผูฝ้ากตรวจสอบวา่รายการใด ในสมุด 

คู่ฝากคลาดเคล่ือน ตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์เพื่อแกไ้ขให ้จะแกไ้ขประการอ่ืนไม่ได ้

การลงรายการในสมุดคู่ฝาก  ตอ้งกระทาํโดยสหกรณ์เท่านั้น  ซ่ึงผูรั้บมอบอาํนาจจากสหกรณ์       

เป็นผูต้รวจลายมือช่ือกาํกบัไวเ้ป็นสาํคญั 

ในกรณีท่ีสหกรณ์ออกสมุดคู่บญัชีใหแ้ก่ผูฝ้ากคร้ังแรกก็ดี หรือออกฉบบัใหม่ใหต่้อจากเล่ม 

ก่อน หรือลงรายการเดิมแลว้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่ถา้สมุดคู่ฝากหายหรือชาํรุด สหกรณ์ 

จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ใหโ้ดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 20 บาท  (ยีสิ่บบาทถว้น) 

การติดต่อสหกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชีเงินฝาก ตอ้งแสดงสมุดคู่ฝากทุกคร้ัง 

ข้อ  8.  ในการส่งเงินฝากเข้าบัญชี ทุกคร้ัง ใหย้ืน่ใบส่งเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ สมุดคู่ฝาก

พร้อมจาํนวนเงินท่ีฝากต่อสหกรณ์ เม่ือสหกรณ์ไดต้รวจสอบเป็นการถูกตอ้งแลว้ จะไดล้งบนัทึกทาํรายการ 

และคืนสมุดคู่ฝากให ้  ทั้งน้ีเจา้ของบญัชีหรือบุคคลอ่ืนจะเป็นผูฝ้ากใหก้็ได ้

ข้อ  9.   ในการถอนเงินหรือรับคืนเงินฝาก  นั้น  ผูรั้บเงินตอ้งลงลายมือช่ือต่อหนา้เจา้หนา้ท่ี 

สหกรณ์  ถา้ผูฝ้ากมีความจาํเป็นใหผู้อ่ื้นถอนหรือรับเงินแทน ก็ตอ้งมอบอาํนาจเป็นหนงัสือตามแบบ 

ท่ีสหกรณ์กาํหนด และผูรั้บมอบอาํนาจตอ้งแสดงหลกัฐาน พิสูจน์ตวั ใหเ้ป็นท่ีพอใจต่อสหกรณ์ดว้ย 

ข้อ  10.  การเขียนใบส่งเงินกด็ี  ใบถอนเงินฝากกด็ี  ใหเ้ขียนดว้ยหมึก ถา้มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง 

ใด ๆ  ในใบส่งเงิน หรือใบถอนเงินฝาก ผูส่้งเงินหรือผูรั้บเงิน (แลว้แต่กรณี)  ตอ้งลงลายมือช่ือกาํกบัไว ้

ทุกแห่งท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงดว้ย 

ข้อ  11. ในกรณทีีเ่จ้าของบัญชีถึงแก่กรรม   สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินฝากและดอกเบ้ียใหแ้ก่ผูรั้บ

ประโยชน์ท่ีเจา้ของบญัชีระบุเป็นลายลกัษณ์อกัษร หากมิไดร้ะบุผูรั้บประโยชน์ไว ้สหกรณ์จะจ่ายใหแ้ก่ผูรั้บ

มรดก หรือทายาทโดยชอบธรรม  หรือผูจ้ดัการมรดกของผูฝ้าก  เม่ือไดน้าํหลกัฐานมาแสดงสิทธิของตน      

ใหเ้ป็นท่ีพึงพอใจแก่สหกรณ์  และถา้อยูใ่นวสิัยท่ีจะทาํได ้ใหน้าํสมุดคู่ฝากมายืน่พร้อมกนัดว้ย 

ข้อ  12.   ในกรณทีีค่ณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าผู้ฝากคนใดฝ่าฝืนระเบียบนี้  หรือก่อความยุง่ยาก

ใหแ้ก่สหกรณ์ หรือเห็นวา่มีเหตุอนัสมควรท่ีจะปิดบญัชีเงินฝากของผูฝ้ากคนใด สหกรณ์มีอาํนาจไม่รับเงิน

ฝากเขา้บญัชีของผูฝ้ากคนนั้นอีก   และใหผู้ฝ้ากถอนเงินเพื่อปิดบญัชีของตนไดโ้ดยสหกรณ์แจง้เป็นหนงัสือ

ไปยงัผูฝ้าก เม่ือหนงัสือแจง้ดงักล่าวถึงผูฝ้ากแลว้  สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบ้ียในจาํนวนเงินฝากท่ีปิดบญัชีนั้น

ใหอี้กต่อไป 
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ข้อ  13.  สหกรณ์ย่อมทรงไว้ซ่ึงสิทธิทีจ่ะเปลีย่นแปลง อตัราดอกเบีย้เงินฝากเมื่อเห็นสมควร    แต่

ตอ้งไม่เกินอตัราสูงสุดท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ใหค้วามเห็นชอบโดยจะไดป้ระกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 

ภาระในการเสียภาษีเงินไดจ้ากดอกเบ้ียเงินฝาก (ถา้มี)  ใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

ข้อ  14.   การฝากเงินเข้าบัญชีด้วยเช็ค  หรือตราสารทางการเงินอืน่ใด   ตอ้งส่งพร้อมใบฝากเงิน    

ตามแบบท่ีสหกรณ์กาํหนด  สหกรณ์จะรับไวเ้พื่อเรียกเก็บ จากสถาบนัการเงินนั้น ๆ  ตามเวลาและวธีิการ   

รับฝากเงินดว้ยเช็ค  หรือตราสารทางการเงิน ในกรณีท่ีเช็คถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายและคืนใหส้หกรณ์  

สหกรณ์จะเก็บเช็คไวเ้พื่อคืนใหผู้ฝ้าก  ณ  สาํนกังานสหกรณ์ท่ีรับฝาก 

*ข้อ  15.  การฝากเงินเข้าบัญชี  ตอ้งส่งต่อเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ ณ สาํนกังานสหกรณ์ หรือสาํนกังาน

สาขา หรือโดยการหกัจากเงินไดร้ายเดือน ของเจา้ของบญัชี ณ ท่ีจ่าย หรือหกัจากบญัชีเงินฝากของตนเอง    

ในสหกรณ์น้ี  โดยเจา้ของบญัชีตอ้งทาํหนงัสือยนิยอมการหกัเงินไวก้บัสหกรณ์  

*ข้อ  15. การฝากเงินเข้าบัญชี : แก้ไขโดยมติทีป่ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที ่ 20  คร้ังที ่ 

6/2550  วันที ่ 26 มิถุนายน   2550 

ข้อ  16.  เงินฝากทีม่ีระยะเวลาฝากเกนิกว่า 12  เดือน  หากมิไดต้กลงกาํหนดการจ่ายดอกเบ้ียไวเ้ป็น

อยา่งอ่ืน การจ่ายดอกเบ้ียจะจ่ายใหเ้ม่ือครบกาํหนดระยะเวลาฝาก 

ข้อ  17.  ดอกเบีย้ทีส่หกรณ์จ่ายให้โดยการนําเข้าบัญชีเดิม  หากเจา้ของบญัชีไม่ถอนออกใหถื้อวา่    

ตกลงฝากตามเดิม 

ข้อ  18.  เงินฝากทีค่รบกาํหนดระยะเวลาฝาก ตรงกบัวนัหยดุทาํการของสหกรณ์ ใหน้าํดอกเบ้ีย      

เขา้บญัชีในวนัทาํการแรกท่ีเปิดทาํการ โดยลงรายการวนัท่ีครบระยะเวลาตามเดิม   

ข้อ  19.  เจ้าของบัญชีมีวธีินําบัญชีเงินฝากของตนเอง  ไปประกนัเงินกูใ้นการขอกูเ้งินจาก สหกรณ์

ได ้แต่ตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามระเบียบเก่ียวกบัระเบียบการใหเ้งินกู ้

 ข้อ  20.   เงินฝากทีนํ่าไปประกนัเงินกู้ จะถอนเงินฝากไม่ไดจ้นกวา่จะพน้การประกนั 

 ข้อ  21.  การเปลีย่นแปลงผู้รับผลประโยชน์   จะตอ้งทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร และไดรั้บการอนุมติั 

ใหมี้การเปล่ียนแปลงจากผูรั้บมอบอาํนาจแลว้ 

ข้อ  22. สหกรณ์ทรงสิทธ์ิทีจ่ะนําเงินฝากเพือ่ชําระหนี้ของเจา้ของบญัชีท่ีมีต่อสหกรณ์ก่อนภาระหน้ี

อ่ืน 

ข้อ  23.  ให้ผู้จัดการจัดให้มีแบบพมิพ์ เอกสาร หลกัฐาน เก่ียวกบัการรับฝากเงินตามแบบท่ี สหกรณ์

กาํหนด 

หมวด    2 

ประเภทเงินฝาก 

 ข้อ  24. การรับฝากเงินแบ่งเป็น 2  ประเภท ดังนี ้

(1) ประเภทออมทรัพย ์
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(2) ประเภทประจาํ 

 

หมวด    3 

ประเภทออมทรัพย์ 

 *ข้อ  25.  เงินฝากประเภทออมทรัพย์ แบ่งออกเป็น  4  แบบ  ดังนี้ 

(1) ออมทรัพยท์ัว่ไป 

(2) ออมทรัพยส์ัจจะ 

(3) ออมทรัพยพ์ิเศษ 

(4) ออมทรัพยเ์กษียณอายรุาชการ 

*ข้อ  25.  เงินฝากประเภทออมทรัพย์  : แก้ไขโดยมติทีป่ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที ่ 18  

คร้ังที ่ 8/2548  วันที ่ 29  สิงหาคม  2548 

*ข้อ  26.  เงินฝากออมทรัพย์ทัว่ไป  มีเง่ือนไขในการรับฝาก  ดังนี ้

  (1)   จาํนวนเงินฝาก ในการเปิดบญัชีคร้ังแรกตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 100.- บาท (หน่ึงร้อยบาท

ถว้น)   การฝากเพิ่มหรือถอนเงินเม่ือใด จาํนวนเท่าใดก็ไดโ้ดยใหมี้ยอดเหลือไม่นอ้ยกวา่ 50.- บาท (หา้สิบ

บาทถว้น)  เวน้แต่การถอนเงินปิดบญัชี 

  (2)   การจ่ายดอกเบ้ีย  สหกรณ์จะคาํนวณใหต้ามยอดคงเหลือในแต่ละวนั ตามอตัราดอกเบ้ีย

ท่ีประกาศในขณะนั้น และนาํดอกเบ้ีย ฝากทบเป็นตน้เงินเขา้บญัชีเงินฝากใหใ้นวนัส้ินปีทางบญัชี             

ของสหกรณ์ทุกปี                        

    (3)    เจา้ของบญัชีจะถอนเงินฝากทั้งหมด  เพื่อปิดบญัชีเม่ือใดก็ได ้ จะไดรั้บดอกเบ้ีย      

เพียงส้ินวนัก่อนวนัปิดบญัชีหน่ึงวนั 

*ข้อ  26.  เงินฝากออมทรัพย์ทัว่ไป  (2) : แก้ไขโดยมติทีป่ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที ่ 20   

คร้ังที ่6/2550  วันที ่ 26 มิถุนายน   2550 

  

 

 

ข้อ  27.  เงินฝากออมทรัพย์สัจจะ มีเง่ือนไขในการรับฝากดังนี ้

  (1)   จาํนวนเงินฝากในการเปิดบญัชีคร้ังแรกตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 100 บาท (หน่ึงร้อยบาทถว้น )   

การฝากเพิ่มหรือจ่ายคืน เม่ือใดก็ได ้จาํนวนเท่าใดก็ไดโ้ดยใหมี้ยอดคงเหลือไม่นอ้ยกวา่ 50.-  บาท (หา้สิบ

บาทถว้น)  เวน้แต่การถอนเพื่อปิดบญัชี 
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**    ข้อ 28  การฝากออมทรัพย์พิเศษ แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบบัท่ี 3 ) พ.ศ.2562 

**    ข้อ 29  เงินฝากออมทรัพย์เกษียณอายรุาชการ   แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ.2561  

  ผูฝ้ากประสงคจ์ะฝากเงินจาํนวนเท่าใด  ก็ใหย้ืน่ความจาํนงตามแบบคาํขอเปิดบญัชี  ตามท่ี 

สหกรณ์กาํหนด  ซ่ึงจะตอ้งส่งเงินฝากเป็นรายเดือน  เดือนละเท่า  ๆ กนั โดยวธีิหกัจากเงินไดร้ายเดือนของ

สมาชิกในวนัจ่ายเงินไดร้ายเดือน ประจาํเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน 

  กรณีขอเพิ่ม หรือลดจาํนวนเงินฝากสัจจะ ใหผู้ฝ้ากแจง้ผูจ้ดัการ หรือเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 

  (2)   การจ่ายดอกเบ้ีย สหกรณ์จะจ่ายดอกเบ้ียใหเ้หมือนกบัขอ้  26 (2) 

  (3)   เจา้ของบญัชี  จะถอนเงินฝากทั้งหมด เพื่อปิดบญัชีเม่ือใดก็ได ้ จะไดรั้บดอกเบ้ีย      

เพียงส้ินวนัก่อนวนัปิดบญัชีหน่ึงวนั 

              ** ข้อ  28.   เงินฝากออมทรัพย์พเิศษ มีเง่ือนไขในการรับฝากเงิน ดงัน้ี 

 (1)   จาํนวนเงินฝากในการเปิดบญัชีคร้ังแรกตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 10,000.- บาท (หน่ึงหม่ืนบาท

ถว้น) การฝากเพิ่มตอ้งฝากคร้ังละไม่นอ้ยกวา่  5,000.- บาท (หา้พนับาทถว้น )  และหากจะถอนคืน โดยใหมี้

ยอดคงเหลือไม่นอ้ยกวา่ 10,000.- บาท  (หน่ึงหม่ืนบาทถว้น ) จะถอนไดปี้ละไม่เกินสองคร้ัง หากถอนเกิน

กาํหนดตอ้งเสียค่าธรรมเนียม ตามประกาศสหกรณ์เร่ืองค่าธรรมเนียมการถอนเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 

 (2)   การจ่ายดอกเบ้ีย  สหกรณ์จะคาํนวณดอกเบ้ียใหเ้ป็นรายวนั ตามจาํนวนเงินท่ีฝากแต่ละ

คร้ัง และจะนาํดอกเบ้ีย ฝากทบเป็นตน้เงินเขา้บญัชีเงินฝากใหใ้นวนัส้ินปีทางบญัชี  ของสหกรณ์ทุกปี 

  (3)   เงินฝากท่ีฝากเพิ่มข้ึน  หรือเงินฝากท่ีมีการถอนออกบางส่วน  จนทาํใหจ้าํนวนเงินฝาก

คงเหลือ มีจาํนวนเพิ่มข้ึนหรือลดลง ไม่นอ้ยกวา่จาํนวนท่ีสหกรณ์กาํหนดและสามารถรักษาระดบัจาํนวนเงิน

ฝากนั้นไวจ้นถึงวนัจ่ายดอกเบ้ีย อาจไดรั้บดอกเบ้ียแตกต่างสูงข้ึน หรือตํ่าลงไดต้ามจาํนวนเงินฝากคงเหลือ 

ตามประกาศกาํหนดอตัราดอกเบ้ียของสหกรณ์ 

 (4)  การถอนเงินฝากทั้งหมดเพื่อปิดบญัชีหรือถอนบางส่วนหากผดิเง่ือนไข จาํนวนคร้ังการ

ถอน ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการถอน  ตามประกาศเร่ืองการถอนเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ  

              ***  ข้อ 29.  เงินฝากออมทรัพย์เกษยีณอายรุาชการ   มีเง่ือนไขการรับฝากเงิน ดังต่อไปนี ้

(1)  จาํนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีคร้ังแรก ต้องไม่น้อยกว่า 500 .-บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน) 

(2)  เจ้าของบัญชีต้องระบุช่ือผู้รับผลประโยชน์  จากบัญชีเงินฝากนี ้

(3)   การจ่ายดอกเบีย้  สหกรณ์จะคาํนวณดอกเบีย้ให้เป็นรายวนั ตามจาํนวนเงินท่ีฝาก         

แต่ละคร้ัง และนาํดอกเบีย้ฝากทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้ในวนัส้ินปีทางบัญชี         ของ

สหกรณ์ทุกปี 

(4)  ผู้ฝากจะถอนเงิน หรือปิดบัญชีเงินฝากกย่็อมกระทาํได้ต่อเม่ือเกษียณอายรุาชการ หรือ 

พ้นสถานภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์    

(5)  กรณีฝากเงินไม่ครบปีสหกรณ์จะไม่คิดดอกเบีย้ให้ 
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(6)   เม่ือเกษียณอายรุาชการหรือลาออก จากงานประจาํ ต้องปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

เกษียณอายรุาชการ 

 

หมวด    4 

ประเภทประจํา 

ข้อ  30.  จํานวนเงินฝากในการเปิดบัญชีคร้ังแรก ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 1,000.- บาท (หน่ึงพนับาทถว้น )  

การฝากต่อ  ๆ ไปตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 1,000.- บาท  (หน่ึงพนับาทถว้น) 

ข้อ  31.  การจ่ายดอกเบีย้  จะคาํนวณดอกเบ้ียเป็นตามยอดเงินฝากแต่ละยอด เม่ือครบกาํหนด       

ตามระยะเวลาและอตัราดอกเบ้ียท่ีประกาศเป็นคราว ๆ  ไป 

ข้อ  32.  เงินฝากเมื่อถึงกาํหนดถ้าฝากไม่ถอน   ก็ถือเป็นอนัวา่ผูฝ้ากตกลงฝากตน้เงินพร้อมดอกเบ้ีย

ไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 

ข้อ  33.  การถอนเงินฝาก  หากถอนก่อนกาํหนดระยะเวลา  ตอ้งถอนเป็นยอดตามการฝากแต่ละคร้ัง

โดยจะไดรั้บดอกเบ้ียตามระยะเวลาท่ีฝากจริง อตัราดอกเบ้ียตามระยะเวลาฝากท่ีตํ่าลงตามระยะเวลาท่ีฝากจริง  

แต่ถา้ระยะเวลาฝากไม่ถึง 90 วนั สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบ้ียให ้และตอ้งมียอดคงเหลือในบญัชีในเวลาใดเวลา

หน่ึงไม่นอ้ยกวา่ 1,000.- บาท (หน่ึงพนับาทถว้น)  ยกเวน้การถอนปิดบญัชี 

 

หมวด    5 

ดอกเบีย้เงินฝาก 

ข้อ  34.  ดอกเบีย้เงินฝากทุกประเภท ใหส้หกรณ์กาํหนดโดยประกาศเป็นคราว ๆไป  สหกรณ์มีสิทธิ  

เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเงินฝากไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

ประกาศ   ณ  วนัท่ี   30  สิงหาคม  2548 

 

 

   

 (นายเฉลิมพล  เบญ็จพนัธ์ุ) 

ประธานกรรมการดาํเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร จํากดั 

ว่าด้วย หลกัเกณฑ์ และวธีิการออกบัตรประจําตัวของสมาชิกสหกรณ์  พ.ศ. 2544 
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………………………………….. 

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั  พ .ศ. 2543  

ขอ้ 107  (11)  ประกอบกบัระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  วา่ดว้ย บตัรประจาํตวัสมาชิกสหกรณ์ พ .ศ. 2544   

ประกาศ  ณ  วนัท่ี   8  มกราคม  พ .ศ.  2544   ท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ คร้ังท่ี  6/2544  วนัท่ี  24  

สิงหาคม  2544   กาํหนดระเบียบวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์และวธีิการออกบตัรประจาํตวัสมาชิกสหกรณ์                

ไว ้ ดงัต่อไปน้ี   

 ข้อ  1. ระเบียบนี ้ เรียกว่า   “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั วา่ดว้ย 

หลกัเกณฑ ์และวธีิการออกบตัรประจาํตวัสมาชิกสหกรณ์  พ.ศ.  2544” 

 ข้อ  2. ระเบียบนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วนัถัดจากวนัทีป่รากฏในท้ายระเบียบนีเ้ป็นต้นไป 

 ข้อ  3.  ในระเบียบนี ้

  “บตัร”    หมายถึง   บตัรประจาํตวัสมาชิกสหกรณ์ตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 

  “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

  “สมาชิก”  หมายถึง   ผูถื้อบตัรซ่ึงเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 

  “ผูอ้อกบตัร”  หมายถึง    ประธานกรรมการสหกรณ์ 

  “เจา้หนา้ท่ีบตัร ”  หมายถึง    เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายใหท้าํหนา้ท่ี

รับผดิชอบดาํเนินการเก่ียวกบับตัรประจาํตวัสมาชิกสหกรณ์  

“คาํขอ”    หมายถึง   คาํขอมีบตัร มีบตัรใหม่ หรือเปล่ียนบตัรประจาํตวัสมาชิกสหกรณ์   

ตามแบบ  บ.ส. 1  ทา้ยระเบียบน้ี 

“ใบรับ”   หมายถึง    ใบรับคาํขอมีบตัร มีบตัรใหม่  หรือเปล่ียนบตัรประจาํตวัสมาชิก 

สหกรณ์  ตามแบบ บ.ส. 2  ทา้ยระเบียบน้ี 

 ข้อ  4. ให้สมาชิกยืน่คําขอต่อเจ้าหน้าทีบ่ัตร ภายในกาํหนดหกสิบวนั นบัแต่ 

(1) วนัท่ีระเบียบน้ีมีผลใชบ้งัคบั 

(2) วนัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์ 

(3) วนัท่ีคณะกรรมการดาํเนินการรับเขา้เป็นสมาชิก 

 ข้อ  5.  เมื่อบัตรหมดอายุ สมาชิกต้องมีบัตรใหม่   โดยยืน่คาํขอต่อเจา้หนา้ท่ีบตัรภายในสามสิบวนั 

นบัแต่วนัท่ีบตัรเดิมหมดอาย ุ

 สมาชิกจะขอมีบตัรใหม่ก่อนวนัท่ีบตัรเดิมหมดอายกุ็ได ้ โดยยืน่คาํขอต่อเจา้หนา้ท่ีบตัรภายใน

สามสิบวนั ก่อนวนัท่ีบตัรเดิมจะหมดอาย ุ
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 ข้อ  6.  สมาชิกต้องมีบัตรใหม่หรือเปลีย่นบัตรแล้วแต่กรณี   โดยยืน่คาํขอต่อเจา้หนา้ท่ีบตัรภายใน

สามสิบวนั นบัแต่ 

(1) วนัท่ีบตัรหาย หรือถูกทาํลาย 

(2) วนัท่ีบตัรชาํรุดในสาระสาํคญั 

(3) วนัท่ีแกไ้ขช่ือตวั หรือช่ือสกุล หรือช่ือตวั และช่ือสกุล 

 ข้อ  7.  ในบัตรจะต้องมีรายการดังต่อไปนี ้

(1) ช่ือสหกรณ์ และเลขท่ีบตัร 

(2) ช่ือตวั ช่ือสกุล รูปถ่าย เลขทะเบียนสมาชิก เลขประจาํตวัประชาชนของสมาชิก  

และหมู่โลหิตของสมาชิก 

(3) ลายมือช่ือสมาชิก และผูอ้อกบตัร วนัออกบตัร และวนัหมดอาย ุ

รูปถ่ายของสมาชิกตาม  (2)   จะตอ้งเป็นรูปถ่ายไวไ้ม่เกินหกเดือนก่อนวนัยืน่คาํขอ มีขนาด 2.5 x 3.0  

ซม.  คร่ึงตวัหนา้ตรง  ไม่สวมหมวกหรือแวน่ตาสีเขม้ และไม่ใส่ผา้คลุมใบหนา้ หรือผา้โพกศีรษะ  เวน้แต่ 

ผูซ่ึ้งมีความจาํเป็นตามศาสนา นิกายของศาสนา หรือลทัธินิยมในทางศาสนาของสมาชิก แต่จะตอ้งเปิด 

ใหเ้ห็นใบหนา้ หนา้ผาก คิ้ว ตา จมูก ปาก และคาง 

 ข้อ  8.  การขอมีบัตร การขอมีบัตรใหม่  หรือการขอเปลีย่นบัตร  ใหส้มาชิกยืน่คาํขอ พร้อมดว้ย

สาํเนาบตัรประชาชน บตัรประจาํตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ บตัรประจาํตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูรั้บบาํเหน็จบาํนาญ 

บตัรประจาํตวัพนกังานรัฐวสิาหกิจ แลว้แต่กรณี สาํเนาทะเบียนบา้น  รูปถ่ายจาํนวน 3 รูป ต่อเจา้หนา้ท่ีบตัร 

ณ สาํนกังานของสหกรณ์ 

 เม่ือเจา้หนา้ท่ีบตัรไดรั้บคาํขอ และตรวจสอบเห็นวา่สมาชิกผูข้อไดด้าํเนินการตามความในวรรคหน่ึง

อยา่งถูกตอ้ง และครบถว้นแลว้ ใหอ้อกใบรับแก่สมาชิกผูข้อไวเ้ป็นหลกัฐานเพื่อใชแ้ทนบตัรไปพลางก่อน

ตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นใบรับ  และเสนอคาํขอพร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอใหผู้อ้อกบตัร     

ลงลายมือช่ือออกบตัร 

 ก่อนมอบบตัรแก่สมาชิกผูข้อ  ใหเ้จา้หนา้ท่ีบตัรเรียกบตัรเดิม และใบรับคืนจากสมาชิกผูข้อดว้ย     

เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นการขอมีบตัรคร้ังแรก และการขอมีบตัรใหม่เน่ืองจากบตัรเดิมหาย หรือถูกทาํลาย

ทั้งหมด ใหเ้รียกเฉพาะใบรับคืน 

 ข้อ  9.  เมื่อได้ออกบัตรให้แก่สมาชิกผู้ใดแล้ว   ใหเ้จา้หนา้ท่ีบตัรจดัใหมี้สาํเนาบตัร พร้อมรูปถ่าย     

ท่ีชดัเจนของผูน้ั้นไวด้ว้ยหน่ึงฉบบัเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน และทาํทะเบียนคุมบตัรใหถู้กตอ้งเป็นปัจจุบนั        

เก็บรักษาไวใ้นท่ีมัน่คงปลอดภยั พร้อมทั้งรายงานใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทราบเป็นประจาํทุกเดือน 

 ข้อ  10. การออกบัตรให้สมาชิกคร้ังแรก  สหกรณ์จะยกเวน้การคิดค่าธรรมเนียม เวน้แต่การออกบตัร

ใหม่ใหเ้น่ืองจากบตัรหมดอาย ุบตัรหาย หรือถูกทาํลาย  บตัรชาํรุดในสาระสาํคญั   การแกไ้ขช่ือตวั หรือช่ือ

สกุล หรือช่ือตวั และช่ือสกุล  สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมคร้ังละ  10  บาท  
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 ข้อ  11.   ให้สมาชิกแสดงบัตรในกรณดีังต่อไปนี ้

(1) การเขา้ร่วมประชุมใหญ่ ประชุมกลุ่มของสหกรณ์ 

(2) การขอรับบริการจากสหกรณ์ 

(3) การติดต่อกบัสหกรณ์ 

(4) การอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

 ประกาศ      ณ  วนัท่ี      24  สิงหาคม  2544 

 

 

                

      (นายประมวล  กาลพฒัน์) 

    ประธานกรรมการดาํเนินการ 

          สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร จํากดั 
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ว่าด้วย  การใช้ทุนสวสัดิการสังคม  พ.ศ. 2561 

………………………………. 

เพื่อใหก้ารใชทุ้นสวสัดิการของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั เป็นไปตาม

วตัถุประสงค ์และเหมาะสมกบัสภาพการณ์ปัจจุบนั อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย ์        

สาธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั ขอ้ 79 (8) และขอ้ 107(9) คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 31 ในการประชุม

คร้ังท่ี 12/2561  วนัท่ี 15  พฤศจิกายน 2561   มีมติใหก้าํหนดระเบียบวา่ดว้ย การใชทุ้นสวสัดิการสังคม  พ .ศ. 

2561  ดงัน้ี 

ข้อ 1. ระเบียบนีเ้รียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั วา่ดว้ย     

การใชทุ้นสวสัดิการสังคม พ.ศ.2561 

ข้อ  2. ระเบียบนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่ วนัที ่16  พฤศจิกายน  2561  เป็นต้นไป 

ข้อ  3. ให้ยกเลกิระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร จํากดั ว่าด้วย สวสัดิการ

สังคม พ.ศ. 2547 ฉบับปรับปรุงแก้ไข คร้ังที ่ 1/2549  ซ่ึงรวมทั้งบรรดาระเบียบ มติ ประกาศ และคําส่ังอืน่ใด

ทีเ่กีย่วข้องกบัระเบียบนี ้ทีขั่ดหรือแย้งกบัระเบียบนี ้และให้ใช้ระเบียบนีแ้ทน  

ข้อ  4. ในระเบียบนี ้

“สหกรณ์”   หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

“สมาชิก”   หมายถึง   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

“คณะกรรมการ ”   หมายถึง คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข

จงัหวดัชุมพร จาํกดั 

“คณะอนุกรรมการ ”  หมายถึง คณะอนุกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั

ชุมพร จาํกดั 

“ประธานกรรมการ ” หมายถึง ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์       

สาธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั  

“บุตร”  หมายถึง  บุตรท่ีชอบดว้ยกฎหมาย รวมถึงบุตรบุญธรรม 

“บิดา มารดา”  หมายถึง  บิดา มารดาท่ีชอบดว้ยกฎหมาย ไม่รวมถึงผูเ้ป็นอุปการคุณ 

“คู่สมรส”  หมายถึง  สามี หรือภรรยาของสมาชิกท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 

“ผูรั้บโอนประโยชน์ ”  หมายถึง  บุคคลท่ีสมาชิกระบุไวใ้นหนงัสือแสดงเจตนาการตั้งผูรั้บ

โอน ประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

“เงินสวสัดิการ ” หมายถึง เงินท่ีสหกรณ์จ่ายเพื่อสงเคราะห์ใหก้บัสมาชิกตามท่ีกาํหนดใน

ระเบียบน้ี 

“อุบติัเหตุ ” หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งฉบัพลนัและทาํใหเ้กิดผลท่ีมิไดเ้จตนาหรือ

มุ่งหวงัจนทาํใหเ้สียชีวติหรือสูญเสีย อวยัวะและสายตา หรือทุพลภาพถาวรส้ินเชิง 
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“ทุพลภาพถาวรส้ินเชิง” หมายถึงทุพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหนา้ท่ีการงานใด ๆ 

ในอาชีพประจาํหรืออาชีพอ่ืน ๆ ไดโ้ดยส้ินเชิง 

“สูญเสียสายตา” หมายถึง ตาบอดสนิทและไม่มีทางรักษาใหห้ายได ้

“ผูจ้ดัการ”  หมายถึง  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

“เจา้หนา้ท่ี”  หมายถึง  เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

ข้อ  5. ทุนสวสัดิการ  หมายถึง 

(1) เงินซ่ึงท่ีประชุมใหญ่สามญัไดมี้มติใหจ้ดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ์ 

(2) เงินสนบัสนุนจากองคก์รภาครัฐ 

(3) เงินบริจาคเงินอุดหนุน , เงินช่วยเหลือ หรือเงินอ่ืนใดท่ีไดรั้บจากองคก์รเอกชนทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 

(4) รายไดอ่ื้น ๆ 

ข้อ  6. ทุนสวสัดิการนีส้ามารถใช้จ่ายได้เพือ่เป็นสวสัดิการตามวตัถุประสงค์ ดังต่อไปนี ้

(1) เพื่อสวสัดิการมงคลสมรส 

(2) เพื่อสวสัดิการรับขวญัทายาทใหม่ 

(3) เพื่อสวสัดิการสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิก 

(4) เพื่อสวสัดิการบาํเหน็จของสมาชิก 

(5) เพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก 

(6) เพื่อสวสัดิการสาธารณประโยชน์ 

(7) เพื่อสงเคราะห์สมาชิกเก่ียวกบัการศพ และประสบอุบติัเหตุ 

ข้อ  7. ในกรณเีงินทุนสวสัดิการทีไ่ด้รับตามข้อ 5 (2), (3) หรือ (4)  หากเจา้ของทุนไดก้าํหนด 

เง่ือนไขหรือเจตนารมยใ์ด ๆ  ไวเ้ป็นหนงัสือ ก็ใหถื้อเง่ือนไข และเจตนารมยน์ั้นเป็นส่วนหน่ึงของระเบียบ 

หมวด 1 

การใช้ทุนสวสัดิการสังคมเพือ่สวสัดิการมงคลสมรส 

ข้อ  8. สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินสวสัดิการมงคลสมรสใหแ้ก่สมาชิกท่ีสมรสหรือจดทะเบียนสมรส 

ถูกตอ้งตามกฎหมาย จาํนวน 1,000.-  บาท (หน่ึงพนับาทถว้น)  เพียงคร้ังเดียว 

กรณีสมาชิกท่ีสมรสต่างเป็นสมาชิกทั้งสองคน ใหไ้ดรั้บสิทธิทุนสวสัดิการเพื่อสวสัดิการมงคล

สมรส คนละ 1,000.-  บาท 

ข้อ  9. ให้สมาชิกทีส่มรสหรือจดทะเบียนสมรสแล้ว  แจง้เป็นหนงัสือพร้อมทั้งแนบหลกัฐาน

เอกสารสาํเนาทะเบียนสมรส หรือหลกัฐานอ่ืนใดท่ีแสดงถึงการสมรส ถึงคณะกรรมการดาํเนินการฯ  เพื่อ

ขอรับเงินภายในกาํหนด 180  วนั นบัจากวนัท่ีสมรสแลว้  เม่ือพน้กาํหนดน้ีแลว้เป็นอนัหมดสิทธ์ิ 
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ข้อ  10. ให้ประธานกรรมการดําเนินการ หรือผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร 

จาํกดั พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินทุนสวสัดิการสังคมเพื่อการมงคลสมรสใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี และตอ้งให้

ผูรั้บเงิน ทาํหลกัฐานการรับเงินไวใ้หแ้ก่สหกรณ์ฯ แลว้เสนอคณะกรรมการดาํเนินการฯ เพื่อทราบต่อไป 

 

หมวด  2 

การใช้ทุนสวสัดิการสังคมเพือ่สวสัดิการรับขวญัทายาทใหม่ 

ข้อ  11.  สหกรณ์ฯ  จะจ่ายเงินสวสัดิการรับขวญัทายาทใหม่   ท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายของสมาชิก  

ใหแ้ก่บุตรสมาชิกคนละ 1,000.- บาท (หน่ึงพนับาทถว้น) 

 ข้อ  12. ให้สมาชิกแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งแนบหลกัฐานเอกสารสําเนาใบสูติบัตร    ถึง

คณะกรรมการดาํเนินการฯ  เพื่อขอรับเงินภายในกาํหนด 180 วนั นบัตั้งแต่วนัคลอด เม่ือพน้กาํหนดน้ีแลว้

เป็นอนัหมดสิทธ์ิ 

 ข้อ  13. ให้ประธานกรรมการดําเนินการ หรือผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร 

จาํกดั พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินสวสัดิการรับขวญัทายาทใหม่ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี และตอ้งใหผู้รั้บเงิน

ทาํหลกัฐานการรับเงินไวใ้หแ้ก่สหกรณ์ฯ  แลว้เสนอคณะกรรมการดาํเนินการเพื่อทราบต่อไป 

 

หมวด  3 

การใช้ทุนสวสัดิการสังคมเพือ่สวสัดิการสงเคราะห์ศพครอบครัวของสมาชิก 

ข้อ  14. สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินสวสัดิการสงเคราะห์ศพ สมาชิก บิดา   มารดา  คู่สมรส และบุตร  

สมาชิก  จาํนวน  4,000.-  บาท (ส่ีพนับาทถว้น) ต่อศพ  ตั้งแต่วนัท่ีระเบียบน้ีไดถื้อใชเ้ป็นตน้ไป 

ข้อ  15. ให้สหกรณ์จ่ายค่าพวงหรีดเคารพศพบิดา , มารดา , คู่สมรส และบุตร ของสมาชิกท่ีชอบ     

ดว้ยกฎหมายท่ีถึงแก่กรรมตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน   800.- บาท  (แปด ร้อยบาท ถว้น)  โดยใหป้ระธาน

กรรมการหรือกรรมการ หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายเป็นผูด้าํเนินการแทนสหกรณ์ 

 ข้อ  16. เมื่อบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของสมาชิกได้ถึงแก่กรรม ใหส้มาชิกคนใดคนหน่ึง     

แจง้เป็นหนงัสือพร้อมทั้งแนบหลกัฐานเอกสาร สาํเนาใบมรณะบตัร  และสาํเนาทะเบียนบา้นของสมาชิก   

ถึงคณะกรรมการดาํเนินการฯ เพื่อขอรับเงินภายในกาํหนด 180  วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีถึงแก่กรรม เม่ือพน้

กาํหนดน้ีแลว้ใหถื้อวา่เป็นอนัหมดสิทธ์ิ 

 ข้อ  17. ให้ประธานกรรมการดําเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร 

จาํกดั พิจารณาจ่ายเงินสวสัดิการสงเคราะห์ศพบิดามารดา ใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี และตอ้งใหผู้รั้บเงิน  

ทาํหลกัฐานการรับเงินไวใ้หแ้ก่สหกรณ์ฯ แลว้ เสนอคณะกรรมการดาํเนินการฯ เพื่อทราบต่อไป  
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หมวด  4 

การใช้ทุนสวสัดิการสังคมเพือ่สวสัดิการบําเหน็จสมาชิก 

 ข้อ  18.  สหกรณ์จะจ่ายเงินสวสัดิการบําเหน็จสมาชิกทีพ้่นจากหน้าทีร่าชการ   หรืองานประจาํ 

โดยเกษียณอายหุรือลาออกจากราชการหรืองานประจาํโดยไม่มีความผดิ และมีอายกุารเป็นสมาชิกสหกรณ์

ไม่นอ้ยกวา่ 120  เดือน 

 ข้อ  19. การนับอายุการเป็นสมาชิก  ใหน้บัอายกุารเป็นสมาชิกท่ีติดต่อกนัคร้ังหลงัสุด และใหน้บั

จนถึงวนัสุดทา้ยของการเป็นสมาชิก การนบัอายใุหน้บัเป็นเดือน เศษของเดือนใหน้บัเป็นหน่ึงเดือน 

ข้อ  20. การจ่ายเงินทุนสวสัดิการสังคม เพือ่สวสัดิการบําเหน็จสมาชิกเป็นดังต่อไปนี ้

(1) อายกุารเป็นสมาชิกตั้งแต่ 300 เดือนข้ึนไปใหมี้สิทธ์ิไดรั้บบาํเหน็จจาํนวน 

5,000.-บาท  (หา้พนับาทถว้น) 

(2) อายกุารเป็นสมาชิกตั้งแต่ 240 เดือนถึง 299 เดือน ใหมี้สิทธ์ิไดรั้บบาํเหน็จ 

จาํนวน 4,000.-  บาท (ส่ีพนับาทถว้น) 

(3) อายกุารเป็นสมาชิกตั้งแต่ 180 เดือนถึง 239 เดือน ใหมี้สิทธ์ิไดรั้บบาํเหน็จ 

จาํนวน 3,000.-  บาท  (สามพนับาทถว้น) 

(4) อายกุารเป็นสมาชิกตั้งแต่ 120 เดือนถึง 179 เดือน  ใหมี้สิทธ์ิไดรั้บบาํเหน็จ 

จาํนวน 2,000.-  บาท  (สองพนับาทถว้น) 

ข้อ  21. การขอรับเงินสวสัดิการบําเหน็จสมาชิก นั้นใหส้มาชิกผูมี้สิทธ์ิไดรั้บเงินสวสัดิการบาํเหน็จ

สมาชิกยืน่หนงัสือตามแบบพิมพข์องสหกรณ์ พร้อมทั้งแนบหลกัฐานเอกสารคาํสั่งลาออกหรือใหอ้อก 

ประกอบภายในกาํหนดเวลา 180 วนั นบัจากวนัท่ีพน้จากหนา้ท่ีราชการหรืองานประจาํ มิฉะนั้นจะถือวา่

สมาชิกผูน้ั้นสละสิทธ์ิท่ีจะรับเงินสวสัดิการสังคม เพื่อสวสัดิการบาํเหน็จสมาชิก 

ข้อ  22. กรณทีีส่มาชิกผู้มีสิทธ์ิได้รับเงินสวสัดิการสังคม เพื่อสวสัดิการบาํเหน็จสมาชิกยงัมีหน้ีสิน

คา้งชาํระอยูก่บัสหกรณ์ ใหส้หกรณ์นาํเงินท่ีจ่ายตามท่ีไดก้าํหนดมาหกัชาํระหน้ีของสมาชิกท่ีคา้งชาํระอยู่

ทั้งหมดก่อน เวน้แต่กรณีท่ีมีเหตุผลและความจาํเป็นคณะกรรมการอาจพิจารณาผอ่นผนัไดต้ามควรแก่กรณี 

ข้อ  23. ทุนสวสัดิการสังคม ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่จดัสรรไวต้ามความในขอ้บงัคบัขอ้ 27 (6)     

ไม่เพียงพอ ท่ีจะจ่ายตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นขอ้ 20 ใหน้าํเงินทุนสาํรองทัว่ไปท่ีตั้งไวใ้นงบประมาณ

ประจาํปีมาสาํรองจ่าย 

 

หมวด 5 

การใช้ทุนสวสัดิการสังคมเพือ่ส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก 
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ข้อ  24. จํานวนทุนสวสัดิการเพือ่ส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก นั้น ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ

ประกาศใหท้ราบเป็นปี ๆ ไป 

 ข้อ  25. ประเภททุนสวสัดิการเพือ่ส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก แบ่งเป็นระดับการศึกษา   

ดังนี ้

(1) ระดับก่อนประถมศึกษา ทุนละ     500.-  บาท  (หา้ร้อยบาทถว้น)  

(2) ระดับประถมศึกษา 

2.1 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ทุนละ   1,000.- บาท   (หน่ึงพนับาทถว้น) 

2.2 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   ทุนละ   1,000.- บาท  (หน่ึงพนับาทถว้น) 

(3) ระดับมัธยมศึกษา 

3.1  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ทุนละ   1,500.- บาท   (หน่ึงพนัหา้ร้อยบาทถว้น) 

3.2  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ทุนละ   2,000.- บาท  (สองพนับาทถว้น) 

(4) ระดับอาชีวศึกษา/อนุปริญญา ทุนละ  2,000.-  บาท  (สองพนับาทถว้น) 

4.1  ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.3)   ทุนละ  2,000.- บาท  (สองพนับาทถว้น) 

4.2  อนุปริญญาปีสุดทา้ยทุกหลกัสูตร ทุนละ 2,000.- บาท (สองพนับาทถว้น)  

(5) ระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย   ทุนละ  2,500.- บาท  (สองพนัหา้ร้อยบาทถว้น) 

ข้อ  26. สมาชิกผู้มีสิทธ์ิขอรับทุนสวสัดิการเพือ่ส่งเสริมการศึกษา  ตอ้งเป็นสมาชิกติดต่อกนัมาเป็น

เวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี และบุตรของสมาชิกตอ้งกาํลงัศึกษาอยูใ่นปีการศึกษาท่ีขอรับทุนสาํหรับปีนั้น ๆ  ดว้ย 

ข้อ  27. บุตรของสมาชิกทีข่อรับทุน ตอ้งมีอายตุั้งแต่ 3 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ และมีสถานภาพ

เป็นโสด 

ขอ้  28. สมาชิกคนหน่ึงมีสิทธิรับทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกไดต้ามจาํนวนบุตรของสมาชิกท่ี

ศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นท่ีประกาศสหกรณ์กาํหนด 

ขอ้  29. ถา้บิดามารดาต่างเป็นสมาชิกสหกรณ์ใหใ้ชสิ้ทธิของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเท่านั้น  หากมีการหยา่

ร้างหรือแยกกนัอยูใ่หใ้ชสิ้ทธิของบิดามารดาท่ีอุปการะเล้ียงดู 

ขอ้  30. สมาชิกผูมี้สิทธ์ิขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา ตอ้งยืน่คาํขอรับทุนตามแบบพิมพพ์ร้อม

หลกัฐานต่าง ๆ ตามประกาศของสหกรณ์ 

ขอ้  31. ใหค้ณะทาํงานท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ เป็นผูพ้ิจารณา

ตรวจสอบแบบคาํขอหลกัฐาน และดาํเนินการพิจารณาตดัสินการขอรับทุนสวสัดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษา

บุตรของสมาชิก และประกาศผลการพิจารณาตดัสินทุนใหส้มาชิกทราบ แลว้นาํเสนอคณะกรรมการ

ดาํเนินการเพื่อทราบต่อไป 

ข้อ  32. การพจิารณาหาผู้ได้รับทุน   คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจตดัสินผูไ้ดรั้บทุนการศึกษา 

ตามช่วงชั้นท่ีประกาศ  และนาํเสนอใหท่ี้ ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข

จงัหวดัชุมพร จาํกดั ทราบ 
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ข้อ  33. หากสมาชิกผู้ใดมีข้อทกัท้วงผลการพจิารณา ตดัสินทุนสวสัดิการสังคมเพื่อส่งเสริม

การศึกษาบุตรของสมาชิกใหแ้จง้ในวนัท่ีมีการดาํเนินการพิจารณาตดัสิน พร้อมทั้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร

ถึงประธานกรรมการภายใน 3 วนัทาํการ นบัตั้งแต่วนัท่ีดาํเนินการพิจารณาตดัสินทุนนั้น หากพน้กาํหนดน้ี

แลว้ถือวา่สมาชิก  ผูน้ั้นหมดสิทธ์ิการทกัทว้งดงักล่าว 

ข้อ  34. สมาชิกทีไ่ด้รับการพจิารณาตัดสิน ใหไ้ดรั้บทุนสวสัดิการสังคมเพื่อส่งเสริมการศึกษา  ตอ้ง

มาขอรับเงินทุนภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีประกาศผลการพิจารณาตดัสินทุนนั้น ๆ  หากพน้กาํหนดน้ีแลว้ 

ถือวา่สมาชิกผูน้ั้นสละสิทธ์ิการขอรับเงินทุนดงักล่าว 

ข้อ  35. ให้ประธานกรรมการ และผู้จัดการอนุมัติจ่ายเงินทุนอุดหนุนการศึกษาให้เป็นไปตาม

ระเบียบนี ้และต้องให้ผู้รับเงินทาํหลกัฐานการรับเงินไว้ให้แก่สหกรณ์ แล้วนําเสนอคณะกรรมการเพือ่ทราบ

ต่อไป 

 

หมวด 6 

การใช้ทุนสวสัดิการสังคมเพือ่สวสัดิการสาธารณประโยชน์ 

ข้อ  37. การพจิารณาให้ทุนสวสัดิการสังคมเพือ่สาธารณประโยชน์ ให้ถือหลกัความสําคัญตามลาํดับ  

ดังนี ้

(1) เพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่บรรดาสมาชิกโดยส่วนรวม 

(2) เพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่สมาชิกบางส่วน 

(3) เพื่อใหเ้กิดประโยชน์เฉพาะตวัสมาชิก 

(4) เพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยทัว่ไป 

นอกจากท่ีกล่าวขา้งตน้ ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการ การพิจารณาทุนสวสัดิการสังคม        

เพื่อการสาธารณประโยชน์ในแต่ละคร้ัง ใหพ้ิจารณาจากทุนสวสัดิการท่ีมีอยูใ่นขณะนั้นเท่านั้น และเม่ือได้

พิจารณาใหทุ้นสวสัดิการสังคมเพื่อสาธารณประโยชน์เพื่อการหน่ึงการใดไปแลว้ ใหถื้อวา่การพิจารณา

สาํหรับเร่ืองนั้น ๆ  เป็นอนัยติุ 

ข้อ  38. ทุนสวสัดิการเพือ่การสาธารณประโยชน์  ให้จ่ายในกรณดีังนี ้

   (1)    เพื่อการศึกษาโดยทัว่ไป  ไดแ้ก่ 

 1.1    เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนการศึกษาใหแ้ก่สถานศึกษาท่ีขาดแคลน 

  1.2    เพื่อสงเคราะห์นกัเรียนยากจน 

(2) เพื่อสาธารณประโยชน์ ไดแ้ก่  

2.1 การก่อสร้างหรือบูรณะซ่อมแซม หรือต่อเติมอาคารสถานท่ีอนัเป็น   

สาธารณประโยชน์ 

2.2 จดัซ้ือส่ิงของ อุปกรณ์ เคร่ืองใช ้เพื่อการอนัเป็นสาธารณประโยชน์ 
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(3) เพื่อการกุศล  ไดแ้ก่ 

3.1 การกุศลเพื่อบาํรุงการศาสนา  ศิลปวฒันธรรม 

3.2 การสงเคราะห์ผูป้ระสบภยัพิบติัต่าง ๆ 

3.3 การสังคมสงเคราะห์,  สงเคราะห์ผูย้ากไร้ 

(4) เพื่อการส่งเสริม และสนบัสนุนการจดักิจกรรม หรือการร่วมกิจกรรมท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อหน่วยงานสาธารณสุข ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพยท์ัว่ราชอาณาจกัร 

และสมาชิก 

(5) เพื่อส่งเสริมการกีฬา และการออกกาํลงักาย 

ข้อ  39. จํานวนเงินทีจ่ะอนุมัติจ่ายเงินทุนสวสัดิการสังคมเพือ่สาธารณประโยชน์  ไม่เกินรายละ 

2,000.-บาท (สองพนับาทถว้น )  เวน้แต่จะมีระเบียบเฉพาะกรณี หรือมีเหตุจาํเป็นก็ใหค้ณะกรรมการ

ดาํเนินการพิจารณาเป็นเฉพาะราย ๆ ไป 

ข้อ  40. สิทธิการขอทุนสวสัดิการสังคมเพือ่การสาธารณประโยชน์ เพื่อใหเ้ป็นการทัว่ถึงแก่ทุก 

หน่วยงาน หน่วยงานใดไดรั้บทุนสวสัดิการเพื่อการสาธารณประโยชน์ไปแลว้ จะมีสิทธิยืน่ขอไดอี้กเม่ือ

ไดรั้บทุนไปหมดแลว้ เวน้แต่หน่วยงานนั้น ๆ  ไม่ประสงคจ์ะขอ ทั้งน้ีใหเ้ร่ิมนบัตั้งแต่ใชร้ะเบียบน้ีเป็นตน้มา 

ข้อ  41. การขอทุนสาธารณประโยชน์ ให้หน่วยงานหรือบุคคล  ท่ีจะขอทุนสวสัดิการสังคมเพื่อ 

การสาธารณประโยชน์  เสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการดาํเนินการ พร้อมทั้งแสดงหลกัฐานและเหตุผล

ประกอบการพิจารณา 

ข้อ  42. ให้คณะกรรมการอาํนวยการพจิารณาอนุมัติตามคําขอและให้ประธานเป็นผู้ส่ังจ่ายเงิน  ดงัน้ี  

ประธานกรรมการ คร้ังละไม่เกิน  2,000.- บาท  (สองพนับาทถว้น ) และผูจ้ดัการ คร้ังละไม่เกิน 1,000.- บาท 

(หน่ึงพนับาทถว้น) 

การอนุมติัและสั่งจ่ายเงินโดยผูมี้อาํนาจ ผูอ้นุมติั และสั่งจ่ายจะตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการ

ดาํเนินการทราบทุกคร้ัง ในโอกาสแรกท่ีพึ่งกระทาํได ้

ข้อ  43. การจ่ายทุนสวสัดิการเพือ่สาธารณประโยชน์ ให้ปฏิบัติ ดังนี ้

(1) ถา้สหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ในฐานะผูด้าํเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใด ตอ้งมี

ใบสาํคญัรับเงินหรือหลกัฐานการจดัทาํ หรือจดัซ้ือโดยละเอียด 

(2) ถา้สหกรณ์จ่ายทุนสวสัดิการสาธารณประโยชน์สมทบเพื่อการใด  ตอ้งใหผู้มี้อาํนาจใน

การจดัทาํหรือผูมี้อาํนาจในการรับเงินนั้นออกหลกัฐานการรับเงินนั้น ๆ  ใหแ้ก่สหกรณ์

โดยครบถว้น และถูกตอ้ง เม่ือสหกรณ์ไดจ้่ายเงินไปแลว้ทุกคราว ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงิน

ลงลายมือช่ือรับผดิชอบในการจ่ายเงินดว้ย 

หมวด 7 

การใช้ทุนสวสัดิการสังคมเพือ่สงเคราะห์สมาชิกทีเ่สียชีวติ และประสบอบัุติเหตุ 
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ข้อ 44.   วตัถุประสงค์ของระเบียบนีเ้พือ่ช่วยเหลอืเกือ้กูลกนัทางด้านเศรษฐกจิในหมู่สมาชิก   โดย

การแบ่งเบาภาระหน้ีสินของสมาชิก และผูค้ ํ้าประกนัเงินกูข้องสหกรณ์  และเพื่อช่วยเหลือทายาทและ

ครอบครัวของสมาชิก  ในกรณีท่ีสมาชิกเจบ็ป่วย หรือประสบอุบติัเหตุจนทาํใหเ้สียชีวติ หรือทุพลภาพโดย

ส้ินเชิงหรือถาวร 

ข้อ 45.   เงินสวสัดิการตามระเบียบนีม้ี 2 ประเภท คือ 

(1) เงินสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพ 

(2) เงินสงเคราะห์เน่ืองจากประสบอุบติัเหตุ 

              ข้อ  46.   การให้เงินสงเคราะห์สมาชิกทีเ่สียชีวติ  มีหลกัเกณฑ์ดังนี้ 

(1) อายกุารเป็นสมาชิกตํ่ากวา่ 180 วนั              ใหมี้สิทธ์ิไดรั้บเงิน   10,000.- บาท 

(2) อายกุารเป็นสมาชิกตั้งแต่  180 วนั ถึง    5 ปี   ใหมี้สิทธ์ิไดรั้บเงิน 200,000.- บาท 

(3) อายกุารเป็นสมาชิกตั้งแต่      5  ปี  ถึง 15 ปี    ใหมี้สิทธ์ิไดรั้บเงิน 225,000.- บาท 

(4) อายกุารเป็นสมาชิกตั้งแต่     15 ปี  ข้ึนไป        ใหมี้สิทธ์ิไดรั้บเงิน 250,000.- บาท 

(5) สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินสวสัดิการสงเคราะห์สมาชิกท่ีเสียชีวติ ใหแ้ก่สมาชิก จาํนวน 

4,000.- บาท (ส่ีพนับาทถว้น )  และใหส้หกรณ์จ่ายค่าพวงหรีดเคารพศพแก่สมาชิก     

ท่ีถึงแก่กรรมตามจาํนวนท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 800.- บาท (แปดร้อยบาทถว้น)  

ข้อ  47.   สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์เกีย่วกบัการศพให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ทีไ่ด้ระบุไว้กบัสหกรณ์

หากไม่ระบุจะจ่ายให้กบัทายาทโดยธรรมเท่าน้ัน  

ข้อ  48. กรณทีีส่มาชิกเสียชีวติ หากมีหนีสิ้นค้างชําระอยู่กบัสหกรณ์  ก็ใหห้กัชาํระหน้ีของสมาชิก    

ท่ีคา้งชาํระอยูท่ ั้งหมดดว้ย  เวน้แต่กรณีท่ีมีเหตุผลและความจาํเป็นคณะกรรมการอาจพิจารณาผอ่นผนั  ไดต้าม

ควรแต่กรณี  ถา้มีเงินเหลือ จึงมอบใหก้บัผูรั้บโอนประโยชน์ หรือทายาทโดยธรรมของสมาชิกต่อไป 

ข้อ  49.  เมื่อสมาชิกให้ผู้มีสิทธ์ิได้รับเงินแจ้งเป็นหนังสือ  พร้อมทั้งแนบหลกัฐานเอกสารใบมรณ ะ

บตัร สาํเนาทะเบียนบา้น และ/หรือหลกัฐานอ่ืนใดท่ีจาํเป็นถึงคณะกรรมการเพื่อขอรับเงินภายในกาํหนด 180 

วนั นบัตั้งแต่วนัถึงแก่กรรม  เม่ือพน้กาํหนดน้ีแลว้ เป็นอนัหมดสิทธ์ิในการขอรับเงิน 
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เงินสงเคราะห์เน่ืองจากประสบอบัุติเหตุ 

ข้อ  50.    การให้เงินสงเคราะห์เน่ืองจากประสบอุบัติเหตุ มีหลกัเกณฑ์ดังนี ้

(1) กรณีสูญเสียอวยัวะและสายตา ภายใน 180 วนั  นบัตั้งแต่วนัท่ีประสบอุบติัเหตุใหมี้ 

สิทธ์ิไดรั้บเงิน ดงัน้ี 

(1.1) มือสองขา้งตั้งแต่ขอ้มือ  หรือเทา้สองขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้หรือสูญเสียสายตา  

สองขา้ง ไดรั้บเงินจาํนวน 80,000.-  บาท 

(1.2) มือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือและเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ ไดรั้บเงินจาํนวน

50,000.-  บาท 

(1.3) มือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือและสูญเสียสายตาหน่ึงขา้ง  ไดรั้บเงินจาํนวน

50,000.-  บาท 

(1.4) เทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้และสูญเสียสายตาหน่ึงขา้ง  ไดรั้บเงินจาํนวน 

50,000.-  บาท 

(1.5) มือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ ไดรั้บเงินจาํนวน   20,000.-  บาท 

(1.6) เทา้หน่ึงขา้งจั้งแต่ขอ้เทา้ ไดรั้บเงินจาํนวน   20,000.-  บาท 

(1.7) สูญเสียสายตาหน่ึงขา้ง  ไดรั้บเงินจาํนวน 10,000.-  บาท 

กรณีสมาชิกสูญเสียอวยัวะและสายตา  ตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นขอ้ 50 (1) ใหมี้สิทธิไดรั้บเงิน

สูงสุดเพียงขอ้เดียวเท่านั้น 

(2)    กรณีทุพลภาพถาวรส้ินเชิง ภายใน 180 วนั และทุพลภาพถาวรส้ินเชิงนั้น  ไดเ้ป็นไป 

ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ีประสบอุบติัเหตุใหมี้สิทธ์ิไดรั้บเงิน 100,000.-  บาท 

สิทธ์ิในการขอรับเงินอนัเน่ืองจากประสบอุบติัเหตุคร้ังเดียวกนันั้น ใหมี้สิทธ์ิไดรั้บเงินรวมกนัแลว้

ไม่เกิน 100,000.- บาท (หน่ึงแสนบาทถว้น) 

ข้อ  51.  เงินสงเคราะห์เน่ืองจากประสบอุบัติเหตุ ตามระเบียบน้ีใหเ้ป็นสิทธ์ิเฉพาะตวัสมาชิกเท่านั้น 

ข้อ  52. ให้ผู้มีสิทธ์ิได้รับเงินแจ้งเป็นหนังสือ  พร้อมทั้งแนบหลกัฐานเอกสารใบมรณะบตัร หรือ

ใบรับรองแพทย ์สาํเนาทะเบียนบา้น และหรือหลกัฐานอ่ืนใดท่ีจาํเป็นถึงคณะกรรมการเพื่อขอรับเงินภายใน

กาํหนดเวลา ดงัน้ี  

(1) กรณีสูญเสียอวยัวะและสายตา ใหแ้จง้ภายใน 180 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีสูญเสียอวยัวะ

และสายตา 

(2) กรณีทุพลภาพถาวรส้ินเชิง ใหแ้จง้ภายใน 180 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีตกเป็นบุคคลทุพล

ภาพถาวรส้ินเชิงเม่ือพน้กาํหนดเวลาน้ีแลว้ตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นขอ้ 52  แลว้แต่กรณี 

ใหเ้ป็นอนัหมดสิทธ์ิในการขอรับเงิน 

 ข้อ  53.  หากสมาชิกประสบอุบัติเหตุคร้ังใหม่ ให้มีสิทธ์ิขอรับเงินตามสิทธิในข้อ 50 (1) ได้อกี 
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ระเบียบ วา่ดว้ย  การใชทุ้นสวสัดิการสงัคม  พ.ศ. 2561 แกไ้ข ปี 2561 

 ข้อ  54. สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์เน่ืองจากประสบอุบัติเหตุให้แก่บุคคล ดังต่อไปนี ้

(1) กรณีสูญเสียอวยัวะและสายตา ใหจ้่ายเงินแก่สมาชิก 

(2) กรณีทุพลภาพถาวรส้ินเชิง ใหจ่้ายเงินแก่สมาชิก หรือผูรั้บ ผล ประโยชน์

ตามลาํดบั 

ข้อ  55.  กรณทีีส่มาชิกประสบอุบัติเหตุ และยงัมีหนีค้้างชําระอยู่กบัสหกรณ์  ใหส้หกรณ์นาํเงิน         

ท่ีจะจ่ายตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นขอ้ 50 มาหกัชาํระหน้ีของสมาชิกท่ีคา้งชาํระอยูท่ ั้งหมดก่อน เวน้แต่กรณีท่ี      

มีเหตุผล และความจาํเป็นคณะกรรมการอาจพิจารณาผอ่นผนัไดต้ามควรแก่กรณี ถา้มีเงินเหลือ จึงมอบใหก้บั

ผูรั้บผลประโยชน์ หรือทายาทโดยธรรม ของสมาชิกต่อไป 

 

เงื่อนไขการจ่ายเงินทุนสวสัดิการ 

 ข้อ  56. สหกรณ์ย่อมทรงไว้ซ่ึงสิทธ์ิทีจ่ะงดจ่ายเงินสงเคราะห์ เก่ียวกบัการศพ หรือเงินสงเคราะห์

เน่ืองจากประสบอุบติัเหตุ ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นขอ้  46  และหรือขอ้  50 หากปรากฏวา่สมาชิก

กระทาํความผดิทางอาญา ยกเวน้การกระทาํความผดิโดยประมาท 

 ข้อ  57. ทุนสวสัดิการสังคม    ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่จดัสรร ไวต้ามความในขอ้บงัคบั  ขอ้ 107  (9)   

ไม่เพียงพอท่ีจะจ่ายตามหลกัเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไวใ้นขอ้ 46 หรือขอ้ 50 ใหน้าํเงินสาํรองทัว่ไปท่ีตั้งไวใ้น

งบประมาณ ประจาํปีมาสาํรองจ่าย  หากยงัไม่เพียงพอใหร้อเงินทุนสวสัดิการสังคมท่ีจะไดรั้บการจดัสรรใน

ปีต่อไปมาจ่าย 

 ข้อ  58. ให้คณะกรรมการดําเนินการพจิารณาอนุมัติจ่าย และใหป้ระธานเป็นผูส้ั่งจ่ายเงินสงเคราะห์

เก่ียวกบัการศพ และเงินสงเคราะห์ เน่ืองจากประสบอุบติัเหตุใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี โดยใหพ้ิจารณา

ตามลาํดบัคาํร้องท่ียืน่ขอรับเงิน และตอ้งใหผู้รั้บเงินทาํหลกัฐานการรับเงินไวใ้หแ้ก่สหกรณ์ แลว้เสนอ

คณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป 

ข้อ  59. ในกรณทีีม่ีปัญหาเกีย่วกบัการปฏิบัติตามระเบียบนี ้ให้คณะกรรมการดําเนินการเป็นผู้        มี

อาํนาจวนิิจฉัยช้ีขาด 

ข้อ  60. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

 กาํหนดไว ้ ณ  วนัท่ี  16  พฤศจิกายน  พ.ศ.2561 

           

        (นายปัญญา  ลาวลิยั ) 

   ประธานกรรมการดําเนินการ 

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร จํากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร จํากดั 

ว่าด้วย   การยมืเงินทดรองของสหกรณ์ และการส่งใบสําคญัคู่การจ่ายเงิน พ.ศ.  2544 

--------------------------------- 

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั  ขอ้  107  (11)   

คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี  14 ในการประชุมคร้ังท่ี  4/2544  เม่ือวนัท่ี 25  มิถุนายน  2544   ไดก้าํหนด

ระเบียบวา่ดว้ยการยมืเงินทดรองของสหกรณ์ และการส่งใบสาํคญัคู่การจ่ายเงิน  พ.ศ.  2544   ดงัน้ี 

 ข้อ  1.    ระเบียบนีเ้รียกว่า     “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั   วา่ดว้ย

การยมืเงินทดรองของสหกรณ์ และการส่งใบสาํคญัคู่การจ่ายเงิน  พ.ศ.   2544” 

 ข้อ  2. ระเบียบนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วนัที ่  25  มิถุนายน  2544  เป็นต้นไป 

 ข้อ  3.   การยมืเงินทดรองของสหกรณ์   ใหผู้ย้มืเงินทาํหนงัสือการยมืเงินเสนอคณะกรรมการ

ดาํเนินการ  เพื่อพิจารณาอนุมติัโดยใบหนงัสือดงักล่าวใหร้ะบุรายละเอียดวา่ยมืเงินทดรองของสหกรณ์      

เป็นค่าอะไร เท่าใด และถา้เป็นการยมืเงินทดรองไปเพื่อปฏิบติังานนอกสถานท่ีใหแ้นบสาํเนาคาํสั่ง หรือ

หนงัสืออนุญาตใหเ้ดินทางไปปฏิบติังานนอกสถานท่ีของผูมี้อาํนาจอนุญาตไปดว้ย 

 ข้อ  4. การยมืเงินทดรองของสหกรณ์ให้ทาํหนังสือสัญญารับรองการยมืเงิน รวม  3  ฉบับ  

(สหกรณ์เก็บ 1 ฉบบั  ผูย้มืเงิน 1 ฉบบั  และเพื่อแนบในสาํคญัคู่จ่ายของสหกรณ์  1  ฉบบั)   โดยในหนงัสือ

สัญญารับรองการยมืเงินจะตอ้งระบุวา่ยมืเงินไปเพื่อเป็นค่าอะไร เป็นเงินเท่าใด และตั้งแต่เม่ือใดถึงเม่ือใด

ทั้งน้ีเพื่อความสะดวกในการท่ีเจา้หนา้ท่ีจะไดเ้บิกจ่าย ตลอดจนการติดตามทวงถามใหช้ดใชคื้นเงินยมืเม่ือถึง

กาํหนดชาํระ 

ข้อ  5.   การยมืเงินทดรองของสหกรณ์  ให้ยมืเท่าจํานวนทีจํ่าเป็นโดยแท้จริง  และมีระยะเวลา       

ไม่เกิน 30  วนั  โดยใหส่้งสัญญาการยมืเงินถึงสหกรณ์ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 2  วนัทาํการ  ทั้งน้ีเพื่อให้

เจา้หนา้ท่ีไดมี้ช่วงลงตรวจสอบความถูกตอ้งของสัญญาการยมืเงิน เพื่อเสนอผูมี้อาํนาจอนุมติัต่อไป 

ข้อ  6.  ให้คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์  หรือผูบ้งัคบับญัชาของผูย้มืเงินทดรองของ 

สหกรณ์กวดขนัใหผู้ย้มืเงินทดรองของสหกรณ์  ใหใ้ชจ้่ายเงินยมืใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการยมืเงิน

โดยเคร่งครัด 

ข้อ  7.  การส่งใบสําคัญคู่จ่ายเงินเพือ่หักล้างเงินยมื ของแต่ละบุคคลใหจ้ดัทาํหนงัสือการส่งใช้

พร้อมแนบหลกัฐานการจ่ายเงินเพื่อหกัลา้งเงินยมื และเงินเหลือจ่าย (ถา้มี) 

ข้อ  8.   การยมืเงินทดรองของสหกรณ์รายการใหม่  จะตอ้งส่งใบสาํคญัคู่จ่ายเงินกบัเงินเหลือจ่าย  

(ถา้มี)   ไปหกัลา้งเงินยมืท่ีไดย้มืไปจากสหกรณ์ในคร้ังก่อนใหเ้สร็จส้ินจึงจะเสนอเร่ืองราวยมืเงินทดรองจาก 

สหกรณ์รายการใหม่ได ้
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ข้อ  9.    ผู้ยมืเงินทดรองของสหกรณ์รายใดไม่ส่งใบสําคัญคู่จ่ายเงิน หรือเงินเหลอืจ่าย  (ถา้มี)   

ภายในกาํหนดเวลาตามสัญญารับรองการยมืเงินใหส้หกรณ์หกัเงินเดือน เงินค่าจา้ง หรือเงินอ่ืนใด ของผูย้มื   

ท่ีพึงจะไดรั้บจากสหกรณ์ส่งใชเ้งินยมืทดรองดงักล่าวจนครบถว้น  โดยไม่คาํนึงวา่จะยงัมีใบสาํคญัคู่จ่ายเงิน

ท่ีจะหกัลา้งเงินยมือีกหรือไม่ 

ข้อ  10.   การยมืเงินทดรองของสหกรณ์  และการส่งใชใ้บสาํคญัคู่จ่ายเงินในเดือนธนัวาคม ซ่ึงเป็น

เดือนสุดทา้ยของปีการเงินสหกรณ์   ใหส่้งใชภ้ายในส้ินปีการเงินของสหกรณ์ 

 

ประกาศ   ณ  วนัท่ี    25  มิถุนายน    พ.ศ.  2544 

 

 

                       

                       
  (นายประมวล   กาลพฒัน์) 

ประธานกรรมการดาํเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร จํากดั 

ว่าด้วย  การใช้เงินทุนสะสมเพือ่การศึกษาอบรมทางสหกรณ์  พ.ศ. 2546 

………………………………………… 

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั ขอ้ 27 (5)  

และขอ้  79 (8)  ท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการชุดท่ี 15 คร้ังท่ี 13 วนัท่ี  27  มกราคม  2546 ไดก้าํหนด 

ระเบียบวา่ดว้ยการใชเ้งินทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์  พ.ศ.  2546  ดงัต่อไปน้ี   

 ข้อ  1. ระเบียบนี ้ เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั  วา่ดว้ย  

การใชเ้งินทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์  พ.ศ.  2546 ” 

 ข้อ  2. ให้ใช้ระเบียบนีต้ั้งแต่วนัทีป่ระกาศใช้เป็นต้นไป 

 ข้อ  3.  ในระเบียบนี ้

  “เงินทุนสะสม”  หมายความวา่  เงินทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ 

 “คณะอนุกรรมการ”  หมายความวา่  คณะอนุกรรมการผูบ้ริหารเงินทุนสะสมเพื่อการศึกษา

อบรมทางสหกรณ์  ตามขอ้  7   

 ข้อ  4. ให้สหกรณ์จัดให้มีบัญชีเงินทุนสะสมเพือ่การศึกษาอบรมทางสหกรณ์ ฝากธนาคารไว้บัญชี

หน่ึงต่างหากจากบัญชีอืน่ 

 ข้อ   5. เงินทีจ่ะนําเข้าบัญชีเงินทุนสะสมนีค้ือ 

(1) เงินท่ีสหกรณ์จดัสรรจากกาํไรสุทธิในท่ีประชุมใหญ่ ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ

ประจาํปี 

(2) เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินช่วยเหลือ หรือเงินอ่ืนใดท่ีไดรั้บจากบุคคล องคก์ร หรือ

สถาบนั 

(3) รายไดอ่ื้น ๆ 

ข้อ  6. เงินสะสมให้ใช้จ่ายเพือ่การศึกษาอบรมทางสหกรณ์ ตามวตัถุประสงค์ ดังต่อไปนี ้

(1) เพื่อจดัซ้ือวสัดุครุภณัฑ ์อุปกรณ์ในการใหก้ารศึกษาอบรม 

(2) เพื่อจดัซ้ือเอกสารทางวชิาการเก่ียวกบัสหกรณ์ และเอกสารทางวชิาการอ่ืน ๆ            

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์ 

(3) เพื่อเป็นทุนการศึกษาอบรมแก่สมาชิก คณะกรรมการ และเจา้หนา้ท่ีของ สหกรณ์ 

(4) เพื่อใชจ่้ายในการใหก้ารศึกษาอบรม การสัมมนา การวจิยั การทศันศึกษา และดูงาน 

การคน้ควา้ และการจดักิจกรรมอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวกบัหรือเน่ืองในการจดัตั้งใหส้าํเร็จ   

ตามวตัถุประสงคข์องการใหก้ารศึกษาอบรมทางสหกรณ์ใหค้ณะกรรมการ
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ดาํเนินการรายงานการใชจ้่ายเงินทุนสะสมในรอบปีทางบญัชีท่ีผา่นมา ใหท่ี้ประชุม

ใหญ่สามญัทราบ ในโอกาสแรกท่ีพึงกระทาํได ้

 ข้อ  7. ให้คณะกรรมการดําเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  จากกรรมการดาํเนินการ และสมาชิก

ข้ึน คณะหน่ึงจาํนวนสามคน ซ่ึงประกอบดว้ยประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ และเลขานุการ โดยให้

กรรมการดาํเนินการเป็นประธานอนุกรรมการ 

 การดาํรงตาํแหน่ง การประชุม การพน้จากตาํแหน่ง และตาํแหน่งวา่งก่อนถึงคราวออกตามวาระของ

คณะอนุกรรมการใหน้าํระเบียบวา่ดว้ยคณะอนุกรรมการมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 ข้อ  8. คณะอนุกรรมการจะพจิารณาอนุมัติจ่ายเงินตามจํานวนทีเ่ห็นสมควร  แต่ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาํเนินการก่อน 

 ข้อ  9. เมื่อผู้มีอาํนาจอนุมัติการจ่ายเงินแล้ว  ใหผู้จ้ดัการ หรือพนกังานสหกรณ์ท่ีไดรั้บมอบหมาย

จากผูจ้ดัการ หรือกรรมการดาํเนินการท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีผูจ้ดัการ ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการมอบหมาย

แลว้แต่กรณีเบิกจ่ายได ้

 ข้อ  10. การเกบ็รักษา หลกัฐานทางการเงิน ทางบัญชี การตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย

การรับจ่าย และเกบ็รักษาเงินสดของสหกรณ์ 

 ข้อ  11. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี ้

  

ประกาศ      ณ  วนัท่ี      28   มกราคม  2546 

 

 

      (นายสาํราญ   ไชยชนะ) 

  ประธานกรรมการดาํเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร จํากดั 

ว่าด้วย   กลุ่มสมาชิก พ.ศ.  2546 

……………………………………. 

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั ขอ้ พ .ศ.  

2543  ขอ้ 46 และขอ้ 79 (8) ท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี  16 คร้ังท่ี 6 เม่ือวนัท่ี 24  มิถุนายน  

2546  ไดก้าํหนดระเบียบวา่ดว้ย กลุ่มสมาชิก ดงัต่อไปน้ี          

 ข้อ  1.    ระเบียบนีเ้รียกว่า   “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร   จาํกดั   วา่ดว้ย 

กลุ่มสมาชิก  พ.ศ. 2546” 

 ข้อ  2. ระเบียบนีใ้ห้ใช้บังคับ  ตั้งแต่วนัที ่ 25  มิถุนายน  2546   เป็นต้นไป 

 ข้อ  3. การจัดตั้งกลุ่ม  สมาชิกทุกคนตอ้งเขา้สังกดักลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ซ่ึงตั้งข้ึนโดยรวมสมาชิกท่ีอยู่

ใกลเ้คียงกนั และมีลกัษณะเก่ียวขอ้งกบังานดา้นสาธารณสุข ทาํนองเดียวกนันั้นเขา้ดว้ยกนั 

 สมาชิกจะยา้ยจากกลุ่มหน่ึงไปเขา้สังกดัอีกกลุ่มหน่ึงซ่ึงตนอยูใ่กลเ้คียงและมีลกัษณะงาน              

ดา้น สาธารณสุขทาํนองเดียวกนัได ้ต่อเม่ือไดแ้จง้ท่ีประชุมกลุ่มเดิมทราบ  และท่ีประชุมกลุ่มซ่ึงตนจะเขา้นั้น

ไดล้งมติรับรองโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามแห่งจาํนวนสมาชิกท่ีเขา้ประชุม ทั้งน้ีใหป้ระธาน

กลุ่มทั้งสองแจง้เร่ืองน้ีใหส้หกรณ์ทราบโดยเร็ว 

 ข้อ  4. การประชุมกลุ่ม  ใหป้ระธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มนกัเรียกบรรดาสมาชิกในกลุ่ม            

มาประชุมกนัเป็นการประชุมกลุ่มเป็นคราว ๆ  เพื่อกิจกรรมดงัระบุในขอ้ 5 อน่ึง กรรมการดาํเนินการ หรือ

พนกังาน สหกรณ์ หรือเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมสหกรณ์ อาจเรียกประชุมกลุ่มได ้

 บรรดาสมาชิกแต่ละกลุ่มมีหนา้ท่ีเขา้ประชุมกลุ่มซ่ึงตนสังกดันั้นโดยพร้อมเพรียงทุกคราวท่ีนดัเรียก 

 ในการประชุมกลุ่มตอ้งมีสมาชิกประชุมไม่นอ้ยกวา่สองในสามแห่งจาํนวนสมาชิกทั้งหมดในกลุ่ม

นั้นจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 การประชุมกลุ่มในคราวใดมีสมาชิกประชุมไม่ครบองคป์ระชุมก็ใหน้ดัเรียกประชุมใหม่อีก        

คราวหน่ึงภายในสิบส่ีวนั และในการประชุมคราวหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 ใหถื้อวา่มติของท่ีประชุมกลุ่มมีผลผกูมดับรรดาสมาชิกในกลุ่มนั้น ๆ  

 การประชุมกลุ่ม นอกจากจะไดก้ระทาํกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระแลว้ จะตอ้งจดัใหมี้ข้ึนก่อน             

การประชุมใหญ่สามญัของสหกรณ์ทุกคร้ัง  เพื่อวนิิจฉยัเร่ืองราวท่ีจะพิจารณาและวนิิจฉยัในท่ีประชุมใหญ่

แต่ละคร้ังดว้ย 

ข้อ  5.  กจิกรรมของทีป่ระชุมกลุ่ม  ท่ีประชุมกลุ่มมีหนา้ท่ีช่วยพิจารณาวนิิจฉยักิจการ และปัญหา     

ทั้งปวงในส่วนท่ีเก่ียวกบักลุ่มของตน และอาจเสนอใหค้วามคิดเห็นต่อท่ีประชุมใหญ่ หรือต่อคณะกรรมการ

ดาํเนินการแลว้แต่กรณีดงัต่อไปน้ี                              

(1) สอบสวนพิจารณาและรับรองผูส้มคัรรับเลือกเขา้เป็นสมาชิกดว้ย 
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(2) รับทราบเร่ืองสหกรณ์รับสมาชิกเขา้ใหม่สังกดักลุ่มนั้น ๆ 

(3) รับทราบเร่ืองสมาชิกในสังกดักลุ่มออกจากสหกรณ์ 

(4) เลือกตั้งและถอดถอนคณะกรรมการดาํเนินการกลุ่มตามขอ้ 6 ทั้งคณะหรือรายตวั 

(5) เลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิก 

(6) สอบสวนการใชเ้งินกูข้องสมาชิกผูกู้ ้และซกัซอ้มสมาชิกเก่ียวกบัการชาํระหน้ี          

การจดัหาส่ิงของมาจาํหน่ายแก่สมาชิก การจดัใหมี้อุปกรณ์สาํหรับสมาชิกใช้

ประโยชน์ การเก็บรักษาและจดัการเพื่อสหกรณ์ออมทรัพยข์องสมาชิกและเร่ืองอ่ืน ๆ  

ซ่ึงอยูใ่นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

(7) เป็นส่ือในการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัสหกรณ์ออมทรัพยต์ลอดจนแนะนาํสมาชิก     

เพื่อใชว้ธีิปฏิบติัเก่ียวกบัสหกรณ์ออมทรัพยใ์หดี้ข้ึน 

(8) เป็นส่ือในการใหก้ารศึกษาอบรมทางสหกรณ์ และทางอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งในหมู่สมาชิก

ตลอดจนการชกัจูงการฝากเงินในสหกรณ์ 

(9) พิเคราะห์ และร่วมมือปฏิบติัตามมติของท่ีประชุมใหญ่ หรือของคณะกรรมการ

ดาํเนินการ 

(10) พิจารณาและดาํเนินการเร่ืองอ่ืน ๆ  ในทางส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ หรือการ

ประกอบอาชีพหรือการสังคมในหมู่สมาชิก 

ข้อ  6.  การเลอืกตั้งจํานวนกรรมการบริหารกลุ่ม  

ใหท่ี้ประชุมกลุ่มเลือกตั้งสมาชิกในกลุ่มเป็นกรรมการบริหารกลุ่ม จาํนวนอยา่งนอ้ย 3 คน และ      

ไม่เกิน 5 คน ประกอบดว้ยตาํแหน่ง ประธานกลุ่มคนหน่ึง และเลขานุการกลุ่มคนหน่ึ งหรือสองคน นอกนั้น

เป็นกรรมการบริหารกลุ่ม 

ข้อ  7.    การดํารงตําแหน่ง                 

คณะกรรมการบริหารกลุ่ม อยูใ่นตาํแหน่งไดค้ราวละ 1 ปี ถา้เม่ือครบกาํหนดหน่ึงปีแลว้ยงัไม่มีการ

เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มข้ึนใหม่ก็ใหค้ณะกรรมการบริหารกลุ่มคนเดิม อยูใ่นตาํแหน่งไปจนกวา่ จะ

มีการเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่มข้ึนใหม่  คณะกรรมการบริหารกลุ่มผูอ้อกไปนั้นอาจไดรั้บเลือกตั้งซํ้ า 

 ผูซ่ึ้งเคยถูกท่ีประชุมใด ๆ  ถอดถอนจากตาํแหน่งประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มหรือ

กรรมการบริหารกลุ่มไม่ใหไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารกลุ่มอีก 

 ถา้ตาํแหน่งประธานกลุ่ม หรือเลขานุการกลุ่ม หรือกรรมการบริหารกลุ่มวา่งลงก่อนถึงคราวออก  

ตามวาระใหท่ี้ประชุมกลุ่มเลือกตั้งประธานกลุ่ม หรือเลขานุการกลุ่ม หรือกรรมการบริหารกลุ่มแทน           

ในตาํแหน่งท่ีวา่งประธานกลุ่ม หรือเลขานุการกลุ่ม หรือกรรมการบริหารกลุ่มซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งในตาํแหน่ง

ท่ีวา่งนั้นใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าทาํการเวลาท่ีผูซ่ึ้งตนแทนสั้นชอบท่ีจะอยูไ่ด ้

 ทุกคราวซ่ึงท่ีประชุมกลุ่มไดเ้ลือกตั้งประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม หรือกรรมการบริหารกลุ่ม   

ข้ึนใหม่  ใหป้ระธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม  มีหนงัสือแจง้เร่ืองใหส้หกรณ์ทราบโดยเร็ว 
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ข้อ  8.   การพ้นจากตําแหน่ง 

คณะกรรมการบริหารกลุ่ม ออกจากตาํแหน่งเพราะเหตุใด ๆ  ดงัต่อไปน้ี 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 

(2) ลาออกจากตาํแหน่งโดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสือต่อท่ีประชุมกลุ่มซ่ึงตนสังกดั 

(3) ขาดจากสมาชิกภาพในสหกรณ์น้ีไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ 

(4) ยา้ยไปอยูก่ลุ่มอ่ืน 

(5) ท่ีประชุมกลุ่มซ่ึงตนสังกดัลงมติถอดถอน  

ข้อ  9.  หน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 

ประธานกลุ่มมีหนา้ท่ีเป็นประธาน และดูแลกิจการทัว่ไปของท่ีประชุมกลุ่ม เป็นส่ือติดต่อระหวา่ง

สหกรณ์กบักลุ่มสมาชิก และปฏิบติักิจการอ่ืน ๆ ตามท่ีสหกรณ์มอบให ้ 

เลขานุการกลุ่มมีหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยประธานกลุ่ม และปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานกลุ่ม ในเม่ือประธาน

กลุ่มไม่อยู ่หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

กรรมการกลุ่มมีหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยเลขานุการกลุ่ม และปฏิบติัหนา้ท่ีแทน เลขานุการกลุ่ม ในเม่ือ

เลขานุการกลุ่มไม่อยู ่หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

ใหป้ระธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มมีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนท่ีประชุมกลุ่ม 

คณะกรรมการบริหารกลุ่มมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นผูแ้ทนกลุ่มในการติดต่อประสานงานกบักลุ่มอ่ืน ๆ และกบัคณะกรรมการ

ดาํเนินการ 

(2) เป็นผูแ้ทนคณะกรรมการดาํเนินการ ในการดาํเนินงานสหกรณ์ในกลุ่มนั้น ๆ  และ

ปฏิบติังานตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการไดม้อบหมาย 

(3) เสนอความคิดเห็นต่อท่ีประชุมใหญ่เก่ียวกบักิจการของสหกรณ์หรือเป็นผูย้ืน่คาํร้อง  

ต่อสหกรณ์ในเร่ืองเก่ียวกบัการบริหารการดาํเนินอาชีพและอ่ืน ๆ ในกลุ่มของตน 

(4) เป็นผูค้วบคุมกลุ่ม และดูแลจดัการงานและกิจกรรมของกลุ่มใหเ้ป็นไปตามมติระเบียบ

แบบแผนของสหกรณ์ และของกลุ่มนั้น ๆ 

(5) ประสานงานกบัหน่วยงานหรือบุคคลท่ีมีความรู้ ความชาํนาญ และมีประสบการณ์     

มาใหค้าํแนะนาํ ส่งเสริมอาชีพใหส้มาชิกในกลุ่ม เพื่อเป็นการเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่สมาชิก

และครอบครัว 

(6) ช่วยเหลือและใหค้วามสะดวกแก่ผูจ้ดัการ หรือพนกังานอ่ืนของสหกรณ์ในการ

ปฏิบติังานของสหกรณ์ ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีต่าง ๆ ของทางราชการในอนัท่ีจะ             

เขา้ตรวจสอบ หรือดาํเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดเก่ียวกบัการบาํรุงส่งเสริมอาชีพ            

ของสมาชิก 
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ข้อ  10.  การประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 

ใหค้ณะกรรมการบริหารกลุ่ม ประชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ และใหป้ระธานกลุ่มหรือเลขานุการ

กลุ่มนดัเรียกประชุมได ้              

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มตอ้งมีกรรมการบริหารกลุ่มเขา้ประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง

ของจาํนวนคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 

ขอ้วนิิจฉยัทั้งปวงของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ใหน้าํเสนอท่ีประชุมกลุ่มเพื่อทราบหรือพิจารณา

ตามแต่ละกรณีในการประชุมกลุ่มคราวถดัไป 

ข้อ  11.  การออกเสียง 

สมาชิกหรือคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมกลุ่มหรือท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารกลุ่มไดเ้พียงคนละหน่ึงเสียง และจะมอบใหผู้อ่ื้นมาประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน    

ตนไม่ได ้

ถา้เร่ืองซ่ึงท่ีประชุมกลุ่มวนิิจฉยันั้น ผูใ้ดมีส่วนไดส่้วนเสีย ก็จะออกเสียงคงคะแนนในเร่ืองนั้นไม่ได ้

ข้อ  12.  การวนิิจฉัยเร่ืองต่าง ๆ  ในทีป่ระชุมกลุ่ม  และท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มให้          

ถือคะแนนเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนเพิ่มข้ึน  

อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาดเวน้แต่จะไดก้าํหนดไวเ้ป็นกรณีพิเศษ 

ข้อ  13.   ในการประชุมกลุ่ม  และประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มตอ้งบนัทึกเร่ืองท่ีพิจารณา

วนิิจฉยัทั้งส้ินไวใ้นรายงานการประชุม และใหป้ระธานในท่ีประชุมคราวนั้นลงลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญั 

 

ประกาศ   ณ  วนัท่ี    25  มิถุนายน  2546 

 

 

                       

                     
    (นายสาํราญ  ไชยชนะ) 

ประธานกรรมการดาํเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร จํากดั 

ว่าด้วย   การรับฝากเงินจากสหกรณ์อืน่   พ.ศ.  2546 

--------------------------------- 

  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 2 (3)  ขอ้ 9  ขอ้ 79 (8) และขอ้ 107 (2)      

ท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ คร้ังท่ี 6 เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2546  ไดก้าํหนดระเบียบวา่ดว้ย  

การรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน   โดยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ดงัต่อไปน้ี 

 

หมวด  1 

ข้อกาํหนดทัว่ไป 

 ข้อ  1.    ระเบียบนีเ้รียกว่า     “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั   วา่ดว้ย

การรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน   พ.ศ. 2546” 

 ข้อ  2. ระเบียบนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วนัที ่26  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2546  เป็นต้นไป 

 ข้อ  3. ในระเบียบนี ้ 

  “สหกรณ์”  หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

  “ผูฝ้าก”  หมายความวา่  สหกรณ์ผูฝ้ากเงิน 

 ข้อ  4. สหกรณ์รับฝากเงินจากสหกรณ์อืน่ได้ 2  ประเภท  คือ 

4.1  เงินฝากออมทรัพย ์    

4.2  เงินฝากประจาํ                                   

 

หมวด  2 

การเปิดบัญชีและการฝากเงิน 

ข้อ  5.  สหกรณ์ทีป่ระสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 4  ใหม้าติดต่อกบัพนกังานสหกรณ์  

ณ สาํนกังานสหกรณ์ดว้ยตนเอง และตอ้งยืน่หนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการ

ครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นแบบหนงัสือขอเปิดบญัชีนั้น 

ข้อ  6.  พร้อมกบัหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก  ผูฝ้ากตอ้งใหต้วัอยา่งลายมือช่ือของตวัแทน  ซ่ึงเป็น     

ผูมี้อาํนาจถอนเงิน ตลอดจนใหเ้ง่ือนไขเก่ียวกบัเงินฝากท่ีเปิดบญัชีนั้นไวต่้อสหกรณ์ การเปล่ียนแปลง

เก่ียวกบัตวัอยา่งลายมือช่ือท่ีใหไ้ว ้จะมีผลต่อเม่ือผูฝ้ากไดแ้จง้เป็นหนงัสือต่อ สหกรณ์ และสหกรณ์             

ไดพ้ิจารณาเห็นเป็นการถูกตอ้งและตอบรับแลว้ 

ลายมือช่ือทุกกรณีเก่ียวกบัเงินฝากใหใ้ชอ้กัษรไทย และเขียนดว้ยหมึกทั้งตอ้งเขียนดว้ยลายมือ       

ของผูน้าํฝาก สหกรณ์จะไม่รับรู้การใชต้ราประทบัแทนลายมือช่ือ 
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ข้อ  7.  ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินฝาก ได้ดังนี ้

เงินฝากออมทรัพย ์ผูฝ้ากรายหน่ึงอาจเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยใ์นสหกรณ์น้ีไดโ้ดยจาํนวนเงินฝาก

ในบญัชีนั้นในเวลาหน่ึงเวลาใดตอ้งไม่นอ้ยกวา่  500.00 บาท และผูฝ้ากจะส่งเงินฝากเพิ่มข้ึนเม่ือใด            

โดยจาํนวนเท่าใดก็ได ้

เงินฝากประจาํรายหน่ึง ๆ  ตอ้งมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่  500.00 บาท และระยะเวลาฝากตอ้งไม่นอ้ยกวา่   

3  เดือน 

ข้อ  8.  ในการเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ  7  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้ากยดึถือไว้  สมุดคู่ฝาก

นั้น ผูฝ้ากตอ้งรักษาไวเ้พื่อใหส้หกรณ์ลงบนัทึกรายการเงินฝาก ดอกเบ้ีย เงินถอน และเงินคงเหลือบรรดา 

ท่ีจะมีข้ึนทุกราย 

การลงบนัทึกรายการต่าง ๆ  ในสมุดคู่ฝากนั้น  จะกระทาํไดแ้ต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ ซ่ึงประธาน

กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจ้ดัการ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายคนหน่ึงคนใด 

เป็นผูล้งลายมือช่ือยอ่กาํกบัไวเ้ป็นสาํคญั  การลงบนัทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามท่ีกล่าวน้ี  

ยอ่มไม่มีผลผกูพนัสหกรณ์ อน่ึง  ถา้ผูฝ้ากตรวจพบวา่รายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคล่ือนตอ้งแจง้               

ต่อสหกรณ์เพื่อแกไ้ขให ้จะแกไ้ขโดยประการอ่ืนไม่ได ้

สมุดคู่ฝากเล่มท่ีใชเ้ตม็แลว้ หรือชาํรุดจนใชก้ารไม่ได ้ใหน้าํมายืน่ต่อสหกรณ์ เพื่อจะไดย้กเลิกสมุด 

คู่ฝากเล่มนั้น  และโอนยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากใหม่  ซ่ึงออกใหผู้ฝ้ากยดึถือไวต้่อไป  สมุดคู่ฝากเล่ม 

ท่ียกเลิกนั้นผูฝ้ากจะรับไปก็ได ้

ผูฝ้ากตอ้งเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไวใ้นท่ีปลอดภยั ถา้สมุดคู่ฝากหาย ผูฝ้ากตอ้งแจง้เป็นหนงัสือ

ต่อสหกรณ์โดยมิชกัชา้  สหกรณ์จะนาํยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซ่ึงออกใหผู้ฝ้ากยดึถือไวต้่อไป 

ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มท่ีหายใหย้กเลิก 

ในกรณีท่ีสหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากใหแ้ก่ผูฝ้ากคร้ังแรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ใหต่้อจากเล่มก่อน ซ่ึง 

ลงรายการเตม็แลว้ก็ดี หรือชาํรุดใชก้ารไม่ไดก้็ดี สหกรณ์จะไม่คิด ค่าธรรมเนียม แต่กรณีท่ีสมุดคู่ฝากของ 

ผูฝ้ากรายใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ใหโ้ดยคิดค่าธรรมเนียม เล่มละ 20.00 บาท 

ข้อ  9.  ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกคร้ัง  ใหท้าํใบส่งเงินตามแบบพิมพท่ี์สหกรณ์กาํหนด   

ยืน่พร้อมดว้ยสมุดคู่ฝาก และจาํนวนเงินฝากต่อพนกังานสหกรณ์ ณ สาํนกังานสหกรณ์ ทั้งน้ี ผูฝ้ากหรือผูอ่ื้น

จะเป็นผูส่้งเงินก็ได ้

เม่ือสหกรณ์ไดล้งบนัทึกรายการจาํนวนเงินฝาก ท่ีไดรั้บนั้นในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็นการ

ถูกตอ้งแลว้ สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 

ข้อ  10.  ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก  ตอ้งขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงิน

ถอนจากรายการเช่นนั้น จนกวา่จะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแ้ลว้  
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หมวด  3 

การกาํหนดอตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาการคดิดอกเบีย้ 

วธีิการคิดดอกเบีย้ และการจ่ายดอกเบีย้ 

ข้อ  11.  สหกรณ์จะให้ดอกเบีย้เงินฝากทุกประเภทตามข้อ 4  ในอตัราไม่เกนิร้อยละ  7 ต่อปี โดย 

จะไดป้ระกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ  ไป 

ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยใ์หค้าํนวณเป็นรายวนัตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะนาํดอกเบ้ีย 

ทบเป็นเงินตน้เขา้บญัชีเงินฝากในวนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ใหผู้ฝ้ากรีบยืน่สมุดคู่ฝาก ณ สาํนกังาน

สหกรณ์ เพื่อสหกรณ์บนัทึกรายการดอกเบ้ียให ้

ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ สหกรณ์จะคาํนวณและจ่ายดอกเบ้ียใหเ้ม่ือถึงกาํหนดระยะเวลาการฝาก 

สาํหรับเงินฝากท่ีถอนก่อนกาํหนดโดยไดรั้บอนุญาตจากสหกรณ์ ตามขอ้ 13 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบ้ียให ้

ตามจาํนวนเดือนเตม็ 

กรณีถอนเงินฝากประจาํในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบ้ียให ้

ถา้ผูฝ้ากไม่ถอนเงินฝากประจาํเม่ือครบกาํหนดพร้อมดอกเบ้ีย จนพน้กาํหนดไปอีกเจด็วนั ก็เป็นอนั

ถือวา่ผูฝ้ากตกลงฝากตน้เงินฝากพร้อมดอกเบ้ียต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 

 

หมวด 4 

การถอนเงินฝากและการปิดบัญชี 

ข้อ  12.  การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ 

ในการถอนเงินฝาก ผูมี้อาํนาจถอนเงินตามท่ีไดใ้หต้วัอยา่งลายมือช่ือไวต่้อสหกรณ์ ควรมารับเงิน 

ท่ีสาํนกังานสหกรณ์ดว้ยตนเอง และตอ้งยืน่ใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามท่ีใหต้วัอยา่งไวน้ั้น พร้อม

กบัสมุดคู่ฝากต่อพนกังานสหกรณ์ 

ถา้ผูมี้อาํนาจถอนเงินฝาก จะมอบใหผู้ใ้ดรับเงินแทนก็ตอ้งทาํใบถอนเงินฝาก และตอ้งมอบอาํนาจ  

ใหรั้บเงินแทนเป็นหนงัสือตามแบบท่ีกาํหนด ทั้งน้ี โดยลงลายมือช่ือตามท่ีไดใ้หต้วัอยา่งไว ้แลว้มอบให ้

ผูรั้บมอบอาํนาจยืน่ใบถอนเงินฝากนั้น  พร้อมดว้ยสมุดคู่ฝากต่อพนกังานของสหกรณ์  ณ  สาํนกังานสหกรณ์  

ในการน้ี สหกรณ์จะเรียกหลกัฐานพิสูจน์ตวัผูรั้บมอบอาํนาจก็ได ้

เม่ือสหกรณ์ไดต้รวจถูกตอ้งแลว้จะจ่ายเงินถอนให ้และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงินคงเหลือ 

ในสมุดคู่ฝาก แลว้คืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 

อน่ึง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเ้ขียนดว้ยหมึก ถา้มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงใด ๆ ผูมี้อาํนาจถอนเงิน

ตอ้งลงลายมือช่ือตามท่ีใหต้วัอยา่งไวก้าํกบัดว้ย 
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ข้อ  13.   การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์น้ัน  จะถอนเม่ือใด จาํนวนเท่าใดก็ได ้ 

ส่วนการถอนเงินจากบญัชีเงินฝากประจาํนั้น ผูฝ้ากยอ่มไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบกาํหนด แต่เม่ือ 

ผูฝ้ากยืน่คาํขอเป็นหนงัสือโดยช้ีแจงความจาํเป็น สหกรณ์จะยอมใหถ้อนเงินฝากก่อนครบกาํหนดก็ได ้

ข้อ  14.  ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลอืทั้งหมดเพือ่ปิดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดกไ็ด้  ใหผู้มี้อาํนาจ

ถอนเงินจดแจง้ไวท้า้ยรายการจาํนวนเงินในใบถอนเงินฝากดว้ยวา่ “เพื่อปิดบญัชี” 

ข้อ  15.  ในกรณทีีค่ณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์เห็นว่า ผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบนี้ หรือก่อใหเ้กิด

ความยุง่ยากแก่สหกรณ์ หรือเห็นวา่มีเหตุอนัสมควรท่ีจะปิดบญัชี  เงินฝากของผูฝ้าก สหกรณ์จะไม่รับเงินเขา้

บญัชีเงินฝากของผูฝ้ากอีก  และใหผู้ฝ้ากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบญัชีเงินฝากของตน  ทั้งน้ี สหกรณ์

จะแจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูฝ้าก 

ข้อ  16.  การถอนเงินฝากเพือ่ปิดบัญชีตามข้อ  14 สหกรณ์จะคาํนวณดอกเบ้ียใหต้ามขอ้  11  ถึงวนั

ก่อนวนัถอนหน่ึงวนั  เวน้แต่การปิดบญัชีเงินฝากในกรณีผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบตามขอ้ 15   สหกรณ์จะคาํนวณ

ดอกเบ้ียใหถึ้งก่อนวนัท่ีแจง้หน่ึงวนั และสหกรณ์จะไม่ใหด้อกเบ้ียอีก ไม่วา่ผูฝ้ากจะถอนเงินเม่ือใด 

เม่ือสหกรณ์ไดจ่้ายเงินคืนผูฝ้ากแลว้ จะยกเลิกสมุดคู่ฝากสาํหรับบญัชีนั้น 

ข้อ  17.  ในกรณทีีม่ีความจําเป็น สหกรณ์สงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่รับฝากเงินกไ็ด้ 

 

ประกาศ   ณ  วนัท่ี    25  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.   2546 

 

      

                   

          (นายสาํราญ  ไชยชนะ) 

ประธานกรรมการดาํเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร จํากดั 

ว่าด้วย   ทีป่รึกษาและทีป่รึกษากติติมศักดิ์  พ.ศ.  2546 

--------------------------------- 

  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั  พ .ศ.  

2543  ขอ้ 79 (8), (15) และขอ้ 101   ท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 16 คร้ังท่ี 6 เม่ือวนัท่ี 24  

มิถุนายน  2546  ไดก้าํหนดระเบียบวา่ดว้ย  ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ    พ.ศ. 2546  ดงัต่อไปน้ี          

 ข้อ  1.    ระเบียบนีเ้รียกว่า   “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร  จาํกดั วา่ดว้ย 

ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ  พ.ศ. 2546” 

 ข้อ  2.     บรรดา   ระเบียบ  มติ    หรือการกาํหนดอืน่ใดของสหกรณ์อนัเกีย่วกบัทีป่รึกษา   และ             

ทีป่รึกษากติติมศักดิ์ทีขั่ดต่อระเบียบนีใ้ห้เป็นอนัยกเลกิ และให้ใช้ระเบียบนีแ้ทน 

 ข้อ  3. ระเบียบนีใ้ห้ใช้บังคับ  ตั้งแต่วนัที ่ 25  มิถุนายน  2546   เป็นต้นไป 

 ข้อ  4. ในระเบียบนี ้

“สหกรณ์”  หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั  

“คณะกรรมการ ”  หมายถึง  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข

จงัหวดัชุมพร จาํกดั  

“กรรมการ”  หมายถึง  กรรมการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

“ประธาน”  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

“ผูจ้ดัการ”  หมายถึง  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

“เจา้หนา้ท่ี”  หมายถึง  เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

“สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

“คณะกรรมการท่ีปรึกษา ”  หมายถึง  คณะกรรมการท่ีปรึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

 ข้อ  5. ให้กรรมการสรรหาช่ือบุคคลทีจ่ะเสนอเป็นทีป่รึกษาหรือทีป่รึกษากติติมศักดิ์ เพื่อให ้

ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง ซ่ึงคณะกรรมการจะอนุมติัใหมี้ท่ีปรึกษาไดไ้ม่เกิน 15 คน เป็น

คณะกรรมการท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ ไดไ้ม่เกิน 5 คน สาํหรับ “ท่ีปรึกษา”  อาจแต่งเป็นคณะก็ได้

โดยมีประธานท่ีปรึกษา กรรมการท่ีปรึกษา และเลขานุการกรรมการท่ีปรึกษา 

ข้อ  6.  ทีป่รึกษา หรือคณะกรรมการทีป่รึกษาและทีป่รึกษากติติมศักดิ์ ใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งตามวาระ

ของคณะกรรมการชุดท่ีแต่งตั้ง หากคณะกรรมการชุดต่อไปยงัไม่ไดมี้การแต่งตั้งท่ีปรึกษา หรือ

คณะกรรมการท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิใหม่ ใหบุ้คคลดงักล่าวขา้งตน้เป็นท่ีปรึกษาหรือคณะกรรมการท่ีปรึกษา 

หรือท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ ไปจนกวา่จะมีการแต่งตั้งใหม่ 
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ข้อ  7.  บทบาทหน้าทีข่องทีป่รึกษา หรือคณะกรรมการทีป่รึกษาหรือทีป่รึกษากติติมศักดิ์                

ให้เป็นไป ดังนี ้

(1) ท่ีปรึกษาหรือคณะกรรมการท่ีปรึกษา มีหนา้ท่ีใหค้าํปรึกษาแก่คณะกรรมการ  

ประธาน ผูจ้ดัการ หรือเจา้หนา้ท่ี หรือสมาชิก และจะตอ้งปฏิบติัการกิจอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ

มอบหมายอนัเป็นกิจการพิเศษอ่ืนใดท่ีสหกรณ์ดาํเนินการเพื่อประโยชน์ของสมาชิกและสหกรณ์ 

(2) ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ ทาํหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาสหกรณ์ เพื่อท่ีจะใหข้อ้คิดเสนอแนะ 

เอ้ืออาํนวยใหเ้กิดประโยชน์ในการดาํเนินงานของสหกรณ์ และปกป้อง สหกรณ์ใหไ้ม่ตอ้งประสบ

ความยุง่ยากในการดาํเนินการ 

(3) การกาํหนดใหท่ี้ปรึกษา หรือคณะกรรมการท่ีปรึกษาปฏิบติัภารกิจ ประธาน หรือรอง 

ประธาน หรือผูจ้ดัการ หรือคณะกรรมการ อาจเชิญใหบุ้คคลดงักล่าวมาใหค้าํปรึกษาหรือมาร่วม

ประชุมมอบหมายใหป้ฏิบติังาน ณ ท่ีทาํการของ สหกรณ์หรือนอกพื้นท่ีก็ไดต้ามภารกิจท่ีมอบหมาย 

แต่สาํหรับท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ ประธาน หรือรองประธาน หรือผูจ้ดัการ หรือเจา้หนา้ท่ี หรือตวัแทน

กรรมการไปขอรับคาํปรึกษาท่ีทาํการหน่วยงานของท่าน  หรือทาํหนงัสือของสหกรณ์ไป                

ขอคาํปรึกษา 

ข้อ  8.    คุณสมบัติของทีป่รึกษา ทีป่รึกษากติติมศักดิ์ คณะกรรมการต้องใช้ในการพจิารณา 

(1) ท่ีปรึกษา ตอ้งเป็นคนท่ีมีความรู้ ความสามารถมีประสบการณ์ในกิจการของ สหกรณ์  

โดยเฉพาะกิจการของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั  และเป็นท่ียอมรับเช่ือถือ

ของสมาชิกซ่ึงบุคคลดงักล่าวเป็นผูท่ี้มีประวติัการทาํงานเพื่อสังคม ส่วนรวม ดว้ยความตั้งใจจริง 

และมีความพร้อมท่ีจะสละเวลาใหก้บัสหกรณ์ 

(2) ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ  ควรเป็นบุคคลท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีท่ีจะเอ้ือต่อการดาํเนินกิจกาของ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั ได ้มีความตั้งใจท่ีจะอาํนวยช่วยเหลือกิจการของ

สหกรณ์ ใหส้ะดวกกา้วหนา้ และสามารถป้องกนักิจการใหไ้ม่ตอ้งประสบกบัความลาํบากยุง่ยากได ้

ข้อ  9.  ในการตอบแทนแก่ทีป่รึกษา หรือทีป่รึกษากติติมศักดิ์  คณะกรรมการอาจจะใหค้่าตอบแทน

ไดเ้กินประเภทและอตัราท่ีกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือเจา้หนา้ท่ีพึงจะไดรั้บ ทั้งน้ีผูเ้ป็นท่ีปรึกษาหรือท่ีปรึกษา

กิตติมศกัด์ิ ไม่อาจเรียกร้องสิทธิค่าตอบแทนใด ๆ  ได ้หากคณะกรรมการไม่เห็นชอบ 

ข้อ  10.   ให้คณะกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี ้ 

ประกาศ   ณ  วนัท่ี    25  มิถุนายน   2546 

                  

 

    (นายสาํราญ  ไชยชนะ) 

ประธานกรรมการดาํเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร จํากดั 

ว่าด้วย   การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์  พ.ศ.  2546 

…………………………………………. 

  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั  พ .ศ.  

2543  ขอ้ 35, ขอ้ 36 และขอ้ 79 (1), (8)  ท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี  16 คร้ังท่ี 6  เม่ือวนัท่ี  24 

มิถุนายน  2546   ไดก้าํหนดระเบียบวา่ดว้ย การโอนสมาชิกระหวา่งสหกรณ์  พ.ศ. 2546 ดงัต่อไปน้ี          

 ข้อ  1.    ระเบียบนีเ้รียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั วา่ดว้ย      

การโอน สมาชิกระหวา่งสหกรณ์  พ.ศ. 2546” 

 ข้อ  2.    บรรดาระเบียบ มติหรือการกาํหนดอืน่ใดของสหกรณ์อนัเกีย่วกบัการโอนสมาชิก             

ของสหกรณ์ทีขั่ดต่อระเบียบสหกรณ์เป็นอนัยกเลกิและให้ใช้ระเบียบนีแ้ทน 

 ข้อ  3. ระเบียบนีใ้ห้ใช้บังคับ  ตั้งแต่วนัที ่ 25  มิถุนายน  2546   เป็นต้นไป 

 ข้อ  4. ในระเบียบนี ้

“สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

“สหกรณ์อ่ืน”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยท่ี์มีการติดต่อเร่ืองการโอนสมาชิกสหกรณ์  

ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั  

“กรรมการ”  หมายถึง   กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร 

จาํกดั 

“สมาชิก”  หมายถึง   สมาชิกออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั และหรือสมาชิก

ออมทรัพยส์หกรณ์อ่ืนท่ีติดต่อเร่ืองการโอนสมาชิกแลว้แต่กรณี 

“ฝ่ายจดัการ”  หมายถึง   ฝ่ายจดัการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

 

การโอนไปเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อืน่ 

ข้อ  5. สมาชิกผู้ใดประสงค์จะโอนไปเป็นสมาชิกของสหกรณ์อืน่  ซ่ึงตั้งอยูใ่นพื้นท่ีหรือสังกดัท่ีตน

ยา้ยไปรับราชการใหม่นั้น ใหย้ืน่คาํร้องเสนอเร่ืองราวต่อฝ่ายจดัการตามแบบท่ีสหกรณ์กาํหนดภายใน 15 วนั 

นบัตั้งแต่ท่ีไดรั้บคาํสั่งยา้ยหรือโอน 

 เร่ืองราวท่ีไดเ้สนอต่อสหกรณ์นั้นตอ้งระบุจงัหวดัทอ้งท่ีหรือสังกดัท่ีตนยา้ยหรือโอนไปรับราชการ

แห่งใหม่ ตลอดจนสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์จะขอเขา้ไปเป็นสมาชิก และแนบสาํเนาคาํสั่งยา้ย หรือโอน            

ทางราชการดว้ย 

 เม่ือฝ่ายจดัการไดรั้บคาํร้องพร้อมเอกสารประกอบถูกตอ้งแลว้  ใหส่้งเร่ืองการขอโอนไปยงั สหกรณ์

ท่ีสมาชิกประสงคจ์ะขอโอนไปโดยเร็ว 
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ข้อ  6.  การขอโอนเป็นสมาชิกสหกรณ์อืน่ ไม่เป็นเหตุใหส้หกรณ์งดเก็บเงินงวดชาํระหน้ีและค่าหุน้

รายเดือน จนกวา่สหกรณ์จะไดรั้บแจง้การรับโอนสมาชิกจากสหกรณ์ท่ีรับโอนเป็นหนงัสือ 

ข้อ  7.  เมื่อฝ่ายจัดการได้รับแจ้งผลการโอนจากสหกรณ์ทีรั่บโอนประการใด  ใหจ้ดัทาํเป็นวาระ       

การประชุมใหค้ณะกรรมการพิจารณาตามช่วงระยะเวลาการประชุมกรรมการในนดัถดัไป    

หากสหกรณ์ไม่ไดรั้บการติดต่อภายใน 15 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีทางราชการไดส้ั่งโอนอตัราเงินเดือน    

ไปจากสังกดัเดิม หรือไม่รับโอนจากสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์รับโอน ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา

สภาพการเป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบั ขอ้ 31 (3)  การเรียกคืนเงินกูต้ามขอ้บงัคบัขอ้ 14 และดาํเนินการ             

ใหเ้ป็นไปตามกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั 

ข้อ  8.    ถ้าสหกรณ์ได้รับการติดต่อจากสหกรณ์ทีรั่บโอน  เพื่อขอรับโอนสภาพการเป็นสมาชิก 

ขอรับโอนเงินค่าหุน้ชาํระหน้ีเงินกูข้องสมาชิกนั้น และหรือขอผอ่นผนัการชาํระหน้ีเงินกู ้คณะกรรมการ

ดาํเนินการมีอาํนาจท่ีจะตกลงเง่ือนไขเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัในเร่ืองดงักล่าวไดต้ามท่ีเห็นสมควร      

ข้อ  9.   นับจากวนัทีส่หกรณ์ได้โอนเงินค่าหุ้นให้ได้นับการชําระหนี้  หรือไดต้กลงเง่ือนไขในทาง

ชาํระหน้ีเป็นหนงัสือไวก้บัสหกรณ์ท่ีรับโอนแลว้ ใหถื้อวา่สมาชิกนั้นพน้สภาพการเป็นสมาชิกในสหกรณ์ 

ข้อ 10.     ให้ยกเลิก โดยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร จาํกัด  ว่าด้วยการโอน

สมาชิกระหว่างสหกรณ์ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 

 

การรับโอนสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์อืน่ 

ข้อ  11.   สมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์อืน่  ซ่ึงประสงคจ์ะโอนมาเป็นสมาชิกสหกรณ์น้ี ใหท้าํเร่ือง

ผา่นสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์ตนสังกดัอยู ่ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัการเป็นสมาชิก จาํนวนหุน้ หน้ีเงินกู ้จาํนวน

ดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียต่อปี เงินงวดชาํระหน้ี พร้อมทั้งแนบสาํเนาคาํสั่งยา้ยของทางราชการมาดว้ย 

ข้อ  12.  ให้ฝ่ายจัดการทาํการตรวจสอบรายละเอยีด  แลว้นาํเร่ืองเขา้วาระการประชุมกรรมการ          

ในการประชุมแต่ละเดือนตามระยะเวลาท่ีเร่ืองขอโอนมาถึงสหกรณ์เพื่อพิจารณา 

ข้อ  13.   หลกัเกณฑ์การรับโอน 

(1) สมาชิกผูข้อโอนตอ้งคา้งชาํระหน้ีอยูก่บัสหกรณ์ออมทรัพยเ์ดิมซ่ึงตนสังกดัอยูไ่ม่เกิน

กวา่สามเดือน 

(2) ตอ้งมีค่าหุน้และหน้ีคา้งชาํระอยูใ่นเกณฑท่ี์สหกรณ์จะใหเ้งินกูไ้ดต้ามระเบียบวา่ดว้ย

การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

(3) ใหน้าํขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้ 32  มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 

ข้อ 14.  การรับโอนเข้าเป็นสมาชิกจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโดยมติเอกฉันท์ 

ข้อ  15.  เมื่อสหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ้นจากสหกรณ์เดิมแล้ว  ใหอ้อกใบเสร็จรับเงินใหแ้ก่สมาชิกยดึถือ

ไวเ้ป็นหลกัฐาน 
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ข้อ  16.  ถ้าผู้สมัครมีหนีสิ้นอยู่กบัสหกรณ์เดิม  และสหกรณ์จะตอ้งชาํระหน้ีแทน ตอ้งเรียก 

ใหผู้ส้มคัรทาํหนงัสือกูแ้ละจดัทาํหลกัประกนัเงินกูใ้หไ้วต่้อสหกรณ์ตามประเภท และลกัษณะของเงินกู ้

ท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั และระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 17.  สมาชิกทีส่หกรณ์รับโอนได้นับอายุการเป็นสมาชิกต่อเน่ือง  จากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์

เดิมท่ีไดโ้อนมาโดยใหไ้ดรั้บสิทธิดา้นต่าง ๆ  เช่นเดียวกบัสมาชิกโดยทัว่ไป 

ข้อ   18.  ระยะเวลาการรับโอนเข้าเป็นสมาชิก   ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด ทั้งน้ีโดย

พิจารณาถึงกาํลงัเงินหมุนเวยีน และภาระการจ่ายเงินกูข้องสหกรณ์เป็นสาํคญั  และการใหเ้งินกูเ้พื่อรับโอน

นั้นใหพ้ิจารณาตามความเหมาะสมกบัยอดหน้ีคงเหลือและดอกเบ้ียคา้งชาํระ 

ข้อ  19.  สหกรณ์จะคิดเงินปันผลและเงินเฉลีย่คืนให้  ตามระยะเวลาท่ีไดรั้บโอนค่าหุน้ประกอบกบั

จาํนวนเงินค่าหุน้ และดอกเบ้ียท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์ ตั้งแต่วนัรับโอนจนถึงวนัส้ินปีบญัชีท่ีรับโอน 

 ข้อ  20.  หากมีปัญหาเกีย่วกบัการตีความหรือการดําเนินการตามระเบียบนี้   ใหท่ี้ประชุม

คณะกรรมการเป็นผูว้นิิจฉยั โดยใหถื้อเสียงเกินกวา่ก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการท่ีมาประชุม หากเสียงเท่ากนั

ใหป้ระธานเป็นผูช้ี้ขาด 

 

ประกาศ   ณ  วนัท่ี    25   มิถุนายน  2546 

 

 

 

    (นายสาํราญ  ไชยชนะ) 

ประธานกรรมการดาํเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร  จํากดั 

ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 

........................................................ 

 ดว้ยคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร ใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขระเบียบ เพื่อใหส้อดคลอ้ง         

กบัวธีิการปฏิบติัตามขอ้บงัคบักาํหนด และเกิดประโยชน์กบัสหกรณ์ ฉะนั้นอาศยัอาํนาจตามความ              

ในขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้ 35 ขอ้ 36 ขอ้ 44 ขอ้ 79 (8) และขอ้ 107 (6) มติท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  

เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2559ไดก้าํหนดระเบียบ ดงัต่อไปน้ี  

 ข้อ 1 ระเบียบนีเ้รียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั  วา่ดว้ย       

การโอนสมาชิกระหวา่งสหกรณ์ พ.ศ.2559 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)”  

 ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ห้บังคับใช้ตั้งแต่วนัที ่11 กุมภาพนัธ์ 2559 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลกิ  ความตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั  วา่ดว้ย       

การโอนสมาชิกระหวา่งสหกรณ์ พ.ศ. 2546 ถือใชเ้ม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2546  ขอ้ 10 เสียทั้งส้ิน 

   

 ประกาศ  ณ  วนัท่ี 10  เดือนกุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

                                                 (นายสุธรรม ลิมป์ธนกุลชยั)  

                                                 ประธานกรรมการดาํเนินการ 

                                               สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั  
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร จํากดั 

ว่าด้วย   การให้สหกรณ์อืน่กู้ยมืเงิน   พ.ศ.  2546 

…………………………………………. 

อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั  ขอ้ 2 (6) 

ขอ้ 10 (2)   ขอ้ 79 (8)  และขอ้ 107 (4)   ท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ คร้ังท่ี  6 เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน  

2546  ไดก้าํหนดระเบียบวา่ดว้ย การใหส้หกรณ์อ่ืนกูย้มืเงิน  โดยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ 

ดงัต่อไปน้ี 

 ข้อ  1.    ระเบียบนีเ้รียกว่า   “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร  จาํกดั   วา่ดว้ย 

การใหส้หกรณ์อ่ืนกูย้มืเงิน พ.ศ. 2546” 

 ข้อ  2. ระเบียบนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วนัที ่ 26  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2546  เป็นต้นไป 

 ข้อ  3. ในระเบียบนี ้ 

  “สหกรณ์”  หมายความวา่  สหกรณ์ผูใ้หกู้เ้งิน 

  “คณะกรรมการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ผูใ้หกู้เ้งิน 

  “สหกรณ์ผูข้อกู”้  หมายความถึง สหกรณ์รวมถึงชุมนุมสหกรณ์ดว้ย 

 ข้อ  4. สหกรณ์ผู้ขอกู้  จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้

(1) ไม่มีขอ้บกพร่องทางการเงิน และการบญัชี หรือถา้มีตอ้งไดรั้บการแกไ้ขจนเป็นท่ี

พอใจของสหกรณ์แลว้ 

(2) มีความมัน่คงทางการเงิน และมีความสามารถในการชาํระหน้ี 

(3) มีความสามารถในการจดัการท่ีดี และไดป้ฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ      

ของสหกรณ์ และระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัดสมํ่าเสมอ 

(4) มีคุณสมบติัอ่ืน ๆ  ตามหลกัเกณฑท่ี์สหกรณ์กาํหนด 

ข้อ  5.  สหกรณ์จะให้เงินกู้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้ ท่ีมีวตัถุประสงคจ์ะใชเ้งินกูเ้พื่อเป็นทุนหมุนเวยีน 

ใหส้มาชิกกู ้หรือเพื่อการดาํเนินธุรกิจอ่ืนของสหกรณ์ตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัและระเบียบ

อนัเหมาะสมเท่านั้น 

ข้อ  6.  จํานวนเงินกู้ทีใ่ห้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้สหกรณ์หน่ึง ๆ   ตอ้งไม่เกินร้อยละ 25 ของทุนเรือนหุน้

รวมกบัทุนสาํรองของสหกรณ์ แต่เม่ือรวมหน้ีเงินกูทุ้กรายของสหกรณ์ ผูข้อกูแ้ลว้ จะตอ้งไม่เกินวงเงินกูย้มื

และคํ้าประกนัประจาํปี ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ข้อ  7.  หลกัประกนัเงินกู้ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ผูกู้ท้ ั้งคณะคํ้าประกนั  

เป็นรายบุคคลและใหจ้ดัหาอสังหาริมทรัพยห์รือสังหาริมทรัพยท่ี์มีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่จาํนวนเงินกู ้ จาํนอง 

เป็นประกนั เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นท่ีสหกรณ์ผูข้อกูไ้ม่มีหลกัทรัพยห์รือไม่สามารถหาหลกัทรัพยม์าใช้         

เป็นหลกัประกนัเงินกูไ้ด ้ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ผูข้อกูท้ ั้งคณะเป็นผูค้ ํ้าประกนัเงินกู้       
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และในกรณีผูค้ ํ้าประกนัคนใดพน้จากตาํแหน่งก่อนท่ีสหกรณ์ผูข้อกูจ้ะชาํระหน้ีเสร็จส้ิน  ใหส้หกรณ์ผูข้อกู้  

จดัใหก้รรมการดาํเนินการคนใหม่เป็นผูค้ ํ้าประกนัแทนคนเดิม 

ข้อ  8.  การกาํหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกู้  ใหค้ณะกรรมการพิจารณากาํหนดใหส้หกรณ์ท่ีขอกูเ้งิน

ชาํระคืนตน้เงินและดอกเบ้ียใหเ้สร็จส้ินภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นแผนการใชเ้งินกู ้แต่ตอ้งไม่เกิน 

หกสิบเดือน 

ข้อ  9.  อตัราดอกเบีย้เงินกู้  ใหค้ณะกรรมการเป็นผูก้าํหนดตามความเหมาะสมกบัภาวะการเงิน     

โดยประกาศเป็นคราว ๆ  ไป  การคิดดอกเบ้ียเงินกูใ้หคิ้ดเป็นรายวนั โดยนบัถดัจากวนัรับเงินกู ้

ข้อ  10.  ในกรณทีีม่ีเหตุสุดวสัิยหรือความจําเป็นเกดิขึน้อนัทาํให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ไม่สามารถชําระคืน

เงินกู้ ได้ตามกาํหนด  ใหส้หกรณ์ผูข้อกูย้ืน่คาํร้องขอผอ่นผนัเล่ือนกาํหนดเวลาชาํระคืนเงินกูต่้อสหกรณ์ 

เพื่อใหค้ณะกรรมการพิจารณาการผอ่นผนัใหข้ยายเวลาชาํระคืนเงินกู ้และระงบัการเสียเบ้ียปรับ ในช่วง

ระยะเวลาท่ีไดรั้บการผอ่นผนัได ้ตามท่ีเห็นสมควร 

ข้อ  11.  สหกรณ์ผู้กู้ไม่ชําระคืนเงินกู้เมื่อถึงกาํหนด  โดยไม่ไดรั้บการผอ่นผนัจากคณะกรรมการ

หรือไม่มีเหตุผลอนัสมควร จะตอ้งเสียเบ้ียปรับผดินดัชาํระหน้ีเป็นรายวนัในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี  ของตน้เงิน

ท่ีผดินดั โดยนบัถดัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระจนถึงวนัท่ีสหกรณ์ผูข้อกูช้าํระเงินกูเ้สร็จส้ิน 

ข้อ  12.  การขอกู้ ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ยืน่หนังสือแสดงความจํานงระบุวตัถุประสงค์ ในการใช้เงินกู้ 

จํานวนเงินทีข่อกู้ ระยะเวลาชําระหนี ้พร้อมด้วยหลกัฐานดังต่อไปนี ้

(1) สาํเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ คร้ังท่ีมีการพิจารณาเร่ืองขอกูเ้งิน

จากสหกรณ์ 

(2) งบการเงิน และรายงานการสอบบญัชีประจาํปีล่าสุด พร้อมดว้ยรายงานกิจการ

ประจาํปี  

(3) งบทดลอง ณ  วนัส้ินสุดเดือน ก่อนวนัยืน่หนงัสือแสดงความจาํนงขอกู ้และยอ้นหลงั

อีก     2 เดือน 

(4) สาํเนาหลกัฐานการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ 

(5) ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ รวมทั้งระเบียบการเงินของสหกรณ์ 

(6) รายนามคณะกรรมการดาํเนินการ ตาํแหน่งในคณะกรรมการดาํเนินการ และ

ตาํแหน่งในหน่วยงานท่ีสังกดั (ถา้มี)  พร้อมทั้งวาระของการดาํรงตาํแหน่งของ

กรรมการดาํเนินการ 

(7) สาํเนาหนงัสือใหค้วามเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในการกาํหนดวงเงินกูย้มื 

หรือคํ้าประกนัประจาํปี 

(8) สาํเนาหลกัฐานการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน หรือบุคคลซ่ึงสหกรณ์ไดกู้ย้มืไว ้และ

ยงัมีภาระผกูพนัอยู ่

(9) เอกสารอ่ืน ๆ  ท่ีสหกรณ์กาํหนด 
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ข้อ  13.  ให้ผู้จัดการตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน และวเิคราะห์ฐานะความมัน่คง ความสามารถในการ

ชาํระหน้ีและการจดัการ เสนอผลการวเิคราะห์พร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

ข้อ  14.  ถ้าสหกรณ์ผู้ขอกู้จะกู้เงินจากผู้อืน่  ในระหวา่งท่ียงัมีหน้ีเงินกูอ้ยูต่่อสหกรณ์ ตอ้งแจง้ให ้

สหกรณ์ทราบ 

ข้อ  15.  ในกรณใีดกรณหีน่ึงดังต่อไปนี้  ใหส้หกรณ์เรียกคืนเงินกู ้และใหส้หกรณ์ผูข้อกูช้าํระคืนตน้

เงินพร้อมทั้งดอกเบ้ียแก่สหกรณ์โดยทนัที  แมย้งัไม่ถึงกาํหนดตามสัญญาเงินกูก้็ตาม 

(1) เม่ือสหกรณ์ผูข้อกูต้อ้งเลิกไม่วา่เพราะเหตุใด 

(2) เม่ือปรากฏวา่สหกรณ์ผูข้อกูฝ่้าฝืนขอ้กาํหนดตาม ขอ้ 14 แห่งระเบียบน้ี 

(3) เม่ือปรากฏวา่สหกรณ์ผูข้อกูใ้ชเ้งินกูไ้ม่ถูกตอ้งตามวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้นสัญญา

เงินกู ้

(4) เม่ือสหกรณ์ผูข้อกูผ้ดินดัไม่ชาํระเงินกูต้ามกาํหนด และคณะกรรมการไม่ไดผ้อ่นเวลา

ให ้

(5) เม่ือมีเหตุผลท่ีคณะกรรมการ เห็นวา่สหกรณ์นั้นไม่สมควรกูเ้งินสหกรณ์ต่อไป 

ข้อ  16.  เมื่อคณะกรรมการอนุมัติเงินกู้แล้ว ใหผู้จ้ดัการแจง้ใหส้หกรณ์ผูข้อกูท้ราบโดยเร็ว เพื่อจดัทาํ

สัญญากู ้และจดัทาํหลกัประกนัใหเ้รียบร้อย แลว้จึงจดัส่งเงินกูใ้หส้หกรณ์ผูข้อกูต่้อไป 

ข้อ  17.  การทาํสัญญากู้  ใหจ้ดัทาํตามแบบท่ีสหกรณ์กาํหนด และใหมี้ผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือแทน

สหกรณ์ ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ และสหกรณ์ผูข้อกู ้เป็นผูล้งช่ือในสัญญากูท่ี้ทาํกบั สหกรณ์ 

ข้อ  18.  การให้เงินกู้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้โดยใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลกัฐานแทนการทาํสัญญากู้  

ใหส้ามารถกระทาํได ้โดยจาํนวนเงินกูใ้หเ้ป็นไปตามขอ้ 6  ของระเบียบน้ี สาํหรับหลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติั

อ่ืน ๆ  ใหค้ณะกรรมการพิจารณากาํหนดข้ึนไดต้ามความเหมาะสม และไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหาย              

แก่สหกรณ์ 

 

ประกาศ   ณ  วนัท่ี    25   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.   2546 

 

 

                    
    (นายสาํราญ  ไชยชนะ) 

ประธานกรรมการดาํเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร จํากดั 

ว่าด้วยการเกบ็รักษา ยมื และการทาํลายเอกสารของสหกรณ์  พ.ศ. 2546 

………………………………………….. 

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั  พ.ศ. 2543 

ขอ้ 79 (8) และขอ้ 107 (11)  ท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  ชุดท่ี 16  คร้ังท่ี 8  วนัท่ี 25 สิงหาคม  2546   

ไดก้าํหนดระเบียบวา่ดว้ยการเก็บรักษา  ยมื  และการทาํลายเอกสารของสหกรณ์  พ.ศ. 2546  ดงัต่อไปน้ี 

 ข้อ 1.  ระเบียบนี ้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั วา่ดว้ย   

การเก็บรักษา ยมื และการทาํลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2546” 

 ข้อ 2. ให้ยกเลกิ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร จํากดั ว่าด้วยการเกบ็รักษา 

ยมื และการทาํลายเอกสารของสหกรณ์ พ .ศ. 2538  และบรรดาระเบียบ , มติ, ประกาศ, คําส่ัง และแนวปฏิบัติ

อืน่ทีขั่ด หรือแย้งกบัระเบียบนี ้ให้ใช้ระเบียบนีแ้ทน 

 ข้อ 3.  ระเบียบนีใ้ห้ถือใช้บังคับตั้งแต่วนัที ่ 25  สิงหาคม  2546  เป็นต้นไป 

 ข้อ 4. การเกบ็เอกสารในระหว่างปฏิบัติ   คือ การเก็บเอกสารท่ีปฏิบติัยงัไม่เสร็จใหอ้ยูใ่น         

ความรับผดิชอบ ของเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองนั้น 

 ข้อ 5. การเกบ็เอกสารทีป่ฏิบัติเสร็จแล้ว ใหเ้จา้หนา้ท่ีฝ่ายธุรการ แยกเอกสารนั้นเป็นเร่ืองประจาํ

แฟ้มดว้ยพร้อมทั้งทาํบญัชีหนา้เร่ือง หรือบญัชีเร่ืองประจาํแฟ้มดว้ย เอกสารใดซ่ึงไม่สามารถเก็บโดยวธีิ    

ดงักล่าวได ้  ใหม้ดัรวมเขา้ดว้ยกนัเป็นหมวดหมู่  รวมไวใ้นท่ีเดียวกนัพร้อมทั้งทาํบญัชีหนา้เร่ืองประจาํ

หมวดหมู่ เสร็จแลว้ใหท้าํสารบญัเร่ือง หรือแฟ้ม หรือหมวดหมู่ของเอกสารนั้น ๆ ดว้ย เพื่อความสะดวก     

และรวดเร็วในการ   คน้หาเป็นสาํคญั 

 เม่ือทาํการตรวจบญัชีประจาํปีเสร็จเรียบร้อยแลว้ ใหเ้จา้หนา้ท่ีเก็บเอกสารรวบรวมเอกสารท่ีทาํการ

ตรวจบญัชีแลว้นั้นเก็บไวใ้นท่ีอนัปลอดภยั 

 ข้อ 6. ให้เจ้าหน้าทีผู่้เกีย่วข้องในการปฏิบัติเร่ืองน้ัน ๆ  หรือเจา้หนา้ท่ีท่ีเก็บรักษาระมดัระวงัเอกสาร

ใหอ้ยูใ่นสภาพเรียบร้อยและปลอดภยั ถา้ชาํรุดเสียหายตอ้งรีบซ่อมใหใ้ชไ้ดเ้หมือนสภาพเดิม หากสูญหาย

ตอ้งทาํสาํเนามาแทนใหค้รบบริบูรณ์เท่าท่ีจะทาํได ้

 ข้อ    7.  การยมืหนังสือทีส่่งเกบ็แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี ้

(1) ผูย้มืจะตอ้งแจง้ใหท้ราบวา่เร่ืองท่ียมืนั้นจะใชป้ระโยชน์ในการใด 

(2) ผูย้มืจะตอ้งมอบหลกัฐานการยมืใหเ้จา้หนา้ท่ีเก็บและลงช่ือในสมุดทะเบียนยมื 

              เอกสารและเจา้หนา้ท่ีเก็บรวบรวมหลกัฐานการยมืเรียงลาํดบั วนัท่ี เดือน พ .ศ. ไว ้   
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   เพื่อสะดวกในการติดต่อ ทวงถาม 

(3) การยมืเอกสารของสหกรณ์ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากประธานกรรมการ หรือรอง

ประธานกรรมการ (ถา้มี) หรือผูจ้ดัการ 

(4) ในกรณีท่ีเอกสารซ่ึงตอ้งเก็บเป็นความลบันั้นหา้มเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งในการปฏิบติั

เร่ืองนั้น หรือเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก็บอนุญาตใหบุ้คคลภายนอกยมืดู หรือคดัลอกเป็นอนัขาด

เวน้แต่ผูมี้อาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ หรือเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินคดี 

 ข้อ 8.  การเกบ็เอกสารตามปกติ เอกสารจะตอ้งเก็บไวมี้กาํหนดไม่นอ้ยกวา่สิบปี ส่วนเร่ืองท่ีเก็บไว ้

ท่ีเห็นวา่ไม่มีความจาํเป็นตอ้งใชป้ระโยชน์ หรือเป็นเร่ืองธรรมดา จะเก็บไวไ้ม่ถึงสิบปีก็ได ้โดยจาํแนกเป็น      

4  ประเภท   คือ 

   (1)   เอกสารท่ีมีลกัษณะต่อไปน้ี ใหค้งเก็บไวต้ลอดไป คือ 

ก. หนงัสือท่ีตอ้งเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานของสหกรณ์ต่อไป  เช่น เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการ    

 จดัตั้งสหกรณ์ ขอ้บงัคบั ใบสมคัรเขา้เป็นสมาชิก ทะเบียนสมาชิก รายงานการ 

  ประชุม บญัชี ทะเบียนต่าง ๆ หลกัฐานการตรวจบญัชี รายงานกิจการประจาํปี  

  สถิติต่าง ๆ ตลอดจนหลกัฐานหรือเร่ืองท่ีจะใชศึ้กษาคน้ควา้ต่อไป 

ข.  หนงัสือท่ีเป็นหลกัฐานทางอรรถคดี หรือสาํนวนทางศาลอยัการ หรือสาํนวนของ

พนกังานสอบสวน 

(2)    เอกสารท่ีเก็บไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 10 ปี   คือ หลกัฐานทางการเงิน  ยกเวน้ 

ก. คาํขอและหนงัสือกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉินใหเ้ก็บรักษาไว ้ 1  ปี   นบัจากวนัท่ี 

สมาชิก  ไดช้าํระหน้ีเสร็จส้ินแลว้ และตอ้งผา่นการตรวจสอบบญัชีประจาํปี           

จากผูส้อบบญัชีก่อน 

ข. คาํขอกูแ้ละหนงัสือกูเ้งินสามญัและเงินกูพ้ิเศษ ใหเ้ก็บรักษาไว ้ 3 ปี นบัจากวนัท่ี

สมาชิกไดช้าํระหน้ีเสร็จส้ินแลว้ และตอ้งผา่นการตรวจสอบบญัชีประจาํปีจาก

ผูส้อบบญัชีก่อน   

(3)  เอกสารท่ีเก็บไวไ้ม่ถึง 10 ปี แต่ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี เช่น หนงัสือขอเปล่ียนแปลงเงิน 

ค่าหุน้รายเดือน  หนงัสือขอลาออกจากสหกรณ์  เป็นตน้ 

(4)    เอกสารท่ีไม่มีประโยชน์หรือเป็นเร่ืองธรรมดา ใหเ้ก็บไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 

 ข้อ 9.  การทาํลายเอกสารในปีหน่ึง ๆ  ใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารท่ีสมควรจะทาํลายแลว้            

ยืน่หนงัสือเสนอต่อ คณะกรรมการดาํเนินการเพื่อพิจารณา เม่ือเห็นวา่ควรทาํลายไดใ้หต้ั้งกรรมการทาํการ

คดัเลือกเอกสารและควบคุมการทาํลายข้ึนอยา่งนอ้ย 3 คน โดยมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(1) คดัเลือกเอกสาร ตามระเบียบวา่ เอกสารเร่ืองใดควรทาํลายได ้

 (2) เสนอรายงานและบญัชีรายช่ือเอกสารท่ีสมควรทาํลายต่อคณะกรรมการดาํเนิน 

การเพื่ออนุมติั 
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(3)       แสดงรายงานและบญัชีเอกสารท่ีไดรั้บอนุมติัใหท้าํลายไดแ้ละมอบสาํเนาให ้        

 เจา้หนา้ท่ีเก็บเพื่อบนัทึกในหนงัสือเก็บ และบญัชีประจาํเร่ือง หรือประจาํ หมวดหมู่        

            หรือประจาํแฟ้ม 

(4) ควบคุมการทาํลายหรือทาํลายดว้ยตนเอง การทาํลายอาจใชเ้คร่ืองมือเผา หรือวธีิอ่ืน 

 ใด ตามความเหมาะสม 

(5)   เสนอรายงานผลการปฏิบติัใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทราบและมอบใหเ้จา้หนา้ท่ี 

    เก็บรายงานนั้นไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  25  สิงหาคม  2546 

   

   

       

 

                (นายสาํราญ  ไชยชนะ) 

                                                  ประธานกรรมการดาํเนินการ 

                             สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร 

   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบสหกรณ์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร จํากดั 
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ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวยีนเพือ่ทดรองจ่ายในกจิการสหกรณ์  พ.ศ. 2558 

 

 อาศยัมติท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการคร้ังท่ี 3/2558 วนัท่ี 16 มีนาคม 2558  ไดก้าํหนดระเบียบ  

วา่ดว้ยทุนหมุนเวยีนเพื่อทดลองจ่ายในกิจการสหกรณ์ ดงัต่อไปน้ี 

 ข้อ 1.  ระเบียบนีเ้รียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั  วา่ดว้ย

เงินทุนหมุนเวยีนเพื่อทดรองจ่ายในกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2558” 

 ข้อ 2.  ระเบียบนีใ้ช้บังคับตั้งแต่วนัที ่16  มีนาคม พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3.  ในระเบียบนี ้

  “สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

 “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข

จงัหวดัชุมพร จาํกดั 

“รองประธานกรรมการ ” หมายถึง รองประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขจงัหวดัชุมพร  จาํกดั 

“คณะกรรมการ”  หมายถึง คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั

ชุมพร จาํกดั 

“กรรมการ ” หมายถึง กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร 

จาํกดั 

  “ผูจ้ดัการ” หมายถึง ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร  จาํกดั 

 “เจา้หนา้ท่ีการเงิน ” หมายถึง เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้าํหนา้ท่ี

รับผดิชอบในการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ 

“เจา้หนา้ท่ีธุรการและพสัดุ ” หมายถึง  เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั

ชุมพร จาํกดั ท่ีคณะกรรมการดาํเนินการแต่งตั้งใหเ้ป็นเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบงานการพสัดุ 

ข้อ 4.  ให้สหกรณ์เปิดบัญชีออมทรัพย์ เรียกว่า  “ บญัชีเงินทุนหมุนเวยีนเพื่อทดรองจ่ายในกิจการ

สหกรณ์  

 ข้อ 5.  เงินทีจ่ะเข้าบัญชีนี ้คือ 

5.1 วงเงินท่ีคณะกรรมการดาํเนินการอนุมติัใหใ้ชส้าํหรับการน้ี จาํนวน 20,000 บาท  

5.2 เงินท่ีผา่นการอนุมติัจ่ายตามระเบียบการจดัซ้ือจดัจา้งของสหกรณ์ 

ข้อ 6. เจ้าหน้าทีธุ่รการและพสัดุตรวจสอบรายการพสัดุ ท่ีตอ้งการจดัจา้ง จดัซ้ือ   แลว้เขียนใบขอเบิก

เงินเพื่อจา้ง/ซ้ือพสัดุ  โดยใชใ้บสาํคญัจ่ายท่ีระบุรายละเอียดรายการพสัดุและจาํนวนเงิน ท่ีตอ้งการ 
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ข้อ 7. นําเสนอผู้จัดการ  เพือ่พจิารณาอนุมัติ พร้อมแนบใบถอนเงินทดรองจ่าย  

 ข้อ 8. การเบิกเงิน  กาํหนดใหผู้จ้ดัการและรองผูจ้ดัการเป็นผูรั้บผดิชอบในการลงนามในใบถอนเงิน  

ทดรองจ่าย 

ข้อ 9. เจ้าหน้าทีธุ่รการและพสัดุ  นาํใบเบิกเงินทดรองจ่ายท่ีลงนามแลว้ไปใหเ้จา้หนา้ท่ีการเงิน        

เพื่อเบิกเงินสด 

ข้อ 10. หลงัจากจัดจ้างจัดซ้ือพสัดุแล้ว  ใหเ้จา้หนา้ท่ีธุรการและพสัดุจดัทาํเอกสารการจดัซ้ือ จดัจา้ง 

ตามแบบของสหกรณ์ 

ข้อ 11. หลงัการลงนามอนุมัติในหนังสือจัดซ้ือจัดจ้างแล้ว   ใหเ้จา้หนา้ท่ีธุรการและพสัดุทาํรายการ

เบิกเงินสด  พร้อมนาํคืนเขา้บญัชีเงินทดรองจ่าย โดยทนัที 

ข้อ 12. กาํหนดให้เจ้าหน้าทีบ่ัญชี เป็นผูถื้อสมุดคุมเงินและตรวจสอบยอดเงินในบญัชี ใหถู้กตอ้ง     

เป็นปัจจุบนั 

ข้อ 13.  เงินตามบัญชีนี้   ใหจ้่ายไดเ้ฉพาะเป็นค่าจดัจา้ง จดัซ้ือ วสัดุสาํนกังาน วสัดุส้ินเปลือง หรือ

การอ่ืนใด ท่ีตอ้งการความเร่งด่วน ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ เท่านั้น 

ข้อ 14.  ให้ผู้จัดการรายงานการเบิกจ่ายเงิน  และจาํนวนเงินคงเหลือในบญัชี ใหค้ณะกรรมการ

ดาํเนินการทราบเป็นประจาํทุกเดือน 

 

 ประกาศ ณ วนัท่ี 16 เดือน มีนาคม พ .ศ.2558 

 

 

 

 

(นายสุธรรม   ลิมป์ธนกุลชยั) 

ประธานกรรมการดาํเนินการ 

                                                            สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั  

 

 

 

 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร  จํากดั 

ว่าด้วยนโยบายและแนวทางปฏบัิติของสหกรณ์ให้เป็นไป 
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ตาม พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 

พ.ศ. 2558 

........................................................ 

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั  พ.ศ.

2543  ขอ้ 79(8)  และขอ้ 107 (11)  ประกอบกบัมติท่ีประชุม คณะกรรมการดาํเนินการชุดท่ี 28  เม่ือวนัท่ี 16  

ตุลาคม  2558  ใหก้าํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัของสหกรณ์  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั พ.ร.บ.ป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542  ดงัน้ี 

 ข้อ 1.  ระเบียบนี ้เรียกว่า   “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั  วา่ดว้ย

นโยบายและแนวทางปฏิบติัของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตาม  พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.

2542       พ.ศ. 2558 ” 

 ข้อ 2.  ระเบียบนีใ้ห้ใช้ข้อบังคับตั้งแต่  วนัที ่ 16  ตุลาคม  2558  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 .  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร จํากดั   มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัตามขอ้กาํหนด  

ใน พ.ร.บ. ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.2542  และใหค้วามร่วมมือในการป้องกนั มิใหมี้ปัญหา

การฟอกเงินเกิดข้ึน 

 ข้อ 4 .  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร จํากดั  กาํหนดแนวทางในการปฏิบัติ           

ของเจ้าหน้าที ่ ทีเ่กีย่วข้อง ดังนี ้

       4.1  เม่ือมีกรณีสมาชิกฝากเงิน หรือถอนเงินสด ตั้งแต่  2  ลา้นบาท ใหเ้จา้หนา้ท่ีการเงิน

และผูจ้ดัการสหกรณ์ รายงานให ้ปปง. ทราบและแจง้ประธานกรรมการดาํเนินการ  เพื่อนาํแจง้         

ท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ พิจารณาต่อไป 

       4.2  กรณีมีเหตุผลอนัควรสงสัย ท่ีสมาชิกมีการฝากเงิน หรือถอนเงินสดผดิปกติบ่อยคร้ัง            

ใหเ้จา้หนา้ท่ีการเงินและผูจ้ดัการสหกรณ์  แจง้ประธานกรรมการดาํเนินการ  เพื่อนาํแจง้ท่ีประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาต่อไป 

       4.3  ใหเ้จา้หนา้ท่ีสหกรณ์บรรจุเร่ืองรายงานการฝากเงินหรือถอนเงินสด ท่ีผดิปกติหรือท่ีมี

เหตุผลอนัควรสงสัยในวาระการประชุมเพื่อทราบ  ของคณะกรรมการดาํเนินการทุกเดือน 

       4.4  ใหส้หกรณ์ทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ ติดไวใ้นท่ีเห็นไดช้ดัเจน  เพื่อใหส้มาชิกทราบ

แนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัระเบียบน้ี 
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       4.5  ใหส้หกรณ์กาํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัใหส้มาชิกทาํธุรกรรมกบัสหกรณ์โดย

ผา่นระบบธนาคาร  แทนการทาํธุรกรรมเป็นเงินสดกบัสหกรณ์โดยตรง  เช่น ใหโ้อนเงินผา่นระบบ

ธนาคาร แลว้นาํสลิปธนาคารมาแสดงต่อสหกรณ์ เป็นตน้ 

       4.6  กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมและป้องกนัมิใหเ้กิดปัญหาการฟอกเงิน  ก็ใหก้ระทาํ

ไดโ้ดยความเห็นชอบของประธานกรรมการดาํเนินการ    

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  16  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 

 

 

 

       (นายสุธรรม  ลิมป์ธนกุลชยั)  

        ประธานกรรมการดาํเนินการ 

          สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร จํากดั 



ขอบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม พ.ศ.2562 หนา 173 

 

ว่าด้วย วธีิปฏบัิติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย 

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ์  พ.ศ. 2559 

……………………………………….. 

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ขอ้ 79 และขอ้ 107  และมติท่ีประชุดคณะกรรมการ

ดาํเนินการ  คร้ังท่ี 8/2559 วนัท่ี 12  กนัยายน  2559  คณะกรรมการดาํเนินการจึงไดก้าํหนดระเบียบวา่ดว้ย     

วธีิปฏิบติัในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ์  

ดงัต่อไปน้ี 

 

หมวด 1 บททัว่ไป 

ข้อ 1.  ระเบียบนีเ้รียกว่า  “ระเบียบ  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร  จาํกดั วา่ดว้ย         

วธีิปฏิบติัในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ์ออม

ทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั ” 

ข้อ 2.  ระเบียบนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วนัที ่13  กนัยายน พ.ศ. 2559  เป็นต้นไป 

ข้อ 3.  บรรดาระเบียบ  ประกาศ  คําส่ัง  มติ หรือข้อตกลงอืน่ใด  ซ่ึงขัดหรือแย้งกบัระเบียบนี้               

ให้ใช้ระเบียบนีแ้ทน 

ข้อ 4.  ในระเบียบนี ้

“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดาํเนินการ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั

ชุมพร จาํกดั 

“ประธานกรรมการ ” หมายถึง  ประธานคณะกรรมการดาํเนินการ  สหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

“ผูจ้ดัการ” หมายถึง ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

“เจา้หนา้ท่ี” หมายถึง เจา้หนา้ท่ี สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

“บุคลากร” หมายถึง ผูใ้ชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ์  

ซ่ึงครอบคลุมถึงเจา้หนา้ท่ี 

สมาชิกทุกคน ตลอดจนบุคคลภายนอกท่ีไดรั้บอนุญาตใหท้าํงานในสหกรณ์หรือท่ีเขา้มาดาํเนินการ

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใหก้บัสหกรณ์ตามขอ้ตกลงท่ีทาํไวก้บัสหกรณ์  หรือท่ีเขา้มาอบรมตามโครงการ   

ท่ีผา่นความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ  และเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูดู้แลการใชโ้ปรแกรมระบบบญัชี

คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลขอ้มูล 

“เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ” หมายถึง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทั้งหลาย  เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์  หรืออุปกรณ์

อ่ืนใด ท่ีทาํหนา้ท่ีไดเ้สมือนเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ทั้งท่ีใชง้านอยูภ่ายในสหกรณ์  หรือภายนอกแลว้

เช่ือมต่อเขา้กบัระบบเครือข่าย 
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“ระบบเครือข่าย ” หมายถึง  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีสหกรณ์สร้างข้ึนทั้งแบบมีสาย  

และไร้สาย 

“ขอ้มูล” หมายถึง ส่ิงท่ีส่ือความหมายใหรู้้เร่ืองราว  ขอ้เทจ็จริง  ขอ้มูล หรือส่ิงใด  ๆ ไม่วา่     

จะไดจ้ดัทาํไวใ้นรูปแบบของเอกสาร  แฟ้ม รายงาน หนงัสือ แผนผงั แผนท่ี ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิลม์ 

การบนัทึกภาพหรือเสียง  การบนัทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์  หรือวธีิอ่ืนใดท่ีทาํใหส่ิ้งท่ีบนัทึกไว้

ปรากฏได ้

“ระบบสารสนเทศ ” หมายถึง ขอ้มูล และสาระต่าง  ๆ ท่ีเกิดมาจากการประมวลผลขอ้มูล       

ท่ีจดัไวอ้ยา่งเป็นระบบ 

ข้อ 5 วธีิการเผยแพร่ระเบียบ 

(1) แจง้ใหท้ราบการถือใชร้ะเบียบในท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ 

(2) ทาํหนงัสือเวยีนใหเ้จา้หนา้ท่ีรับทราบ 

(3) ติดประกาศไว้ ณ ท่ีทาํการสหกรณ์  เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย  60 วนั นบัแต่วนัท่ีประกาศ

ถือใชร้ะเบียบน้ี 

ข้อ 6 ในกรณทีีม่ีปัญหาเกีย่วกบัการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเป็นผูมี้อาํนาจ

วนิิจฉยั 

 

หมวด 2 วตัถุประสงค์ 

ข้อ 7 วตัถุประสงค์ของการออกระเบียบนี ้

(1) เพื่อใหบุ้คลากรระมดัระวงัในการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยจะไม่ทาํใหป้ระสิทธิภาพของ  

ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายดอ้ยประสิทธิภาพลงอยา่งผดิปกติโดยเจตนาหรือ 

ไม่เจตนาก็ตาม 

(2) เพื่อใหบุ้คลากรใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งถูกตอ้งตามบทบาทและหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ 

มอบหมาย 

(3) เพื่อใหก้ารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ์มีความมัน่คง ปลอดภยั และสามารถ 

ใชง้าน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(4) เพื่อใหบุ้คลากรระมดัระวงัและตระหนกัถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช ้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(5) เพื่อใหส้หกรณ์ไดมี้การควบคุมภายในและรักษาความปลอดภยัระบบสารสนเทศท่ีใช ้

คอมพิวเตอร์เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบสหกรณ์และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

หมวด 3 การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ 

ข้อ 8  สหกรณ์จะต้องจัดตั้งเคร่ืองคอมพวิเตอร์ไว้ในทีท่ีเ่หมาะสม  และหา้มผูไ้ม่มีหนา้ท่ีรับผดิชอบ

เขา้มาใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 



ขอบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม พ.ศ.2562 หนา 175 

 

ข้อ 9 จัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลงิไว้ในทีท่ีเ่หมาะสมและสะดวกต่อการใชง้านเม่ือมีเหตุฉุกเฉิน  

และจดัทาํแผนผงัการขนยา้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

ข้อ 10 จัดให้มีระบบการควบคุมอุณหภูมิ  ใหแ้ก่อุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์อยา่งเพียงพอและ

เหมาะสมกบัสถานท่ีรวมทั้งจดัตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหอ้ยูใ่นสถานท่ีท่ีมีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 

ข้อ 11 จัดให้มีระบบสํารองไฟเคร่ืองแม่ข่ายและอุปกรณ์ทีเ่กีย่วข้องอย่างเพยีงพอ  เพื่อลด              

การหยดุชะงกัการทาํงานของเคร่ืองแม่ข่ายในกรณีท่ีมีไฟฟ้าดบัหรือไฟตก 

 

หมวด 4 คณะกรรมการดําเนินการ 

ข้อ 12  ต้องพจิารณาจัดให้มีทรัพย์สินด้านเทคโนโลยสีารสนเทศตามสมควรและเหมาะสมกบั

สหกรณ์ 

ข้อ 13  มอบหมายให้มีผู้รับผดิชอบในการติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย หรือระเบียบปฏิบติัในการ

ควบคุมภายใน และการรักษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ์ 

ข้อ 14  ส่ือสารให้บุคลากรเข้าใจนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความ

ปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ์ 

ข้อ 15 ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหรือให้ความรู้เกีย่วกบัระบบงาน และการรักษาความปลอดภยัดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศแก่คณะกรรมการดาํเนินการ  ผูจ้ดัการ และเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์  อยา่งนอ้ยปีละ  1 คร้ัง 

หรือสนบัสนุนใหเ้ขา้รับการฝึกอบรมกบัหน่วยงานและองคก์รต่าง ๆ ท่ีมีการจดัอบรมในเร่ืองดงักล่าว 

ข้อ 16 ต้องกาํหนดให้ผู้บริการโปรแกรมระบบบัญชีจัดทาํคู่มือการใช้ โปรแกรมและเอกสารดา้น

ฐานขอ้มูล  ไดแ้ก่ โครงสร้างขอ้มูล  (Data Structure) หรือพจนานุกรมขอ้มูล  (Data Dictionary) ใหก้บั

สหกรณ์เพื่อประกอบการใชง้านโปรแกรมระบบบญัชี 

ข้อ 17 มอบหมายให้มีผู้รับผดิชอบในการเกบ็รักษาคู่มือ และเอกสารสนบัสนุนการปฏิบติังานใหอ้ยู่

ในท่ีปลอดภยั และใหเ้รียกใชง้านไดท้นัที 

ข้อ 18 พจิารณาคัดเลอืกและจัดทาํสัญญากบัผู้ให้บริการโปรแกรม หรือระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

และพิจารณาเก่ียวกบัการรักษาความลบัของขอ้มูล  เง่ือนไขต่างๆ  และขอบเขตงานของผูใ้หบ้ริการ  กรณีท่ีใช้

บริการโปรแกรมของเอกชน 

ข้อ 19 แต่งตั้งเจ้าหน้าทีเ่พือ่รับผดิชอบด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ์ 

ข้อ 20 จัดให้มีการทาํหรือทบทวนแผนฉุกเฉิน  และการประเมินผลของการทดสอบแผนฉุกเฉิน     

อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

ข้อ 21 รณรงค์ให้ทุกคนใช้พลงังานไฟฟ้าอย่างประหยดั  โดยจดัระดบัการทาํงานของเคร่ือง

คอมพิวเตอร์และปิดอุปกรณ์ต่อพว่งทุกคร้ังท่ีไม่มีการใชง้าน  ใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการใช้

มาตรการลดการใชก้ระดาษใหน้อ้ยลงดว้ย 
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หมวด 5 ผู้จัดการสหกรณ์/ผู้ดูแลระบบงาน 

ข้อ 22  ควบคุมดูแลการใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ 

ข้อ 23  ดําเนินการให้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ์ทาํงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ทนัสมยั และมัน่คงปลอดภยัตามนโยบายการรักษาความปลอดภยัของสหกรณ์ 

ข้อ 24  ติดตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของระบบบัญชีคอมพวิเตอร์และระบบเครือข่ายใหส้ามารถ

ป้องกนับุคคลท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตเขา้สู่ระบบไดง่้าย  ไดแ้ก่ ความยาวของรหสัผา่น  ระยะเวลาการเปล่ียนแปลง

รหสัผา่น ระยะเวลาการตั้งเวลาพกัหนา้จอในกรณีผูใ้ชง้านไม่อยูท่ี่เคร่ือง เป็นตน้ 

ข้อ 25  มีหน้าทีรั่บผดิชอบในการบริหารจัดการผู้ใช้งาน  เก่ียวกบัการสร้าง /เปล่ียนแปลง /ลบช่ือ

ผูใ้ชง้าน (username) โดยการกาํหนดสิทธิการใชง้าน จะตอ้งเป็นไปตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบของผูใ้ชง้าน 

ข้อ 26  มีหน้าทีส่อบทานสิทธิการใช้งานของเจ้าหน้าที่ ในระบบบญัชีคอมพิวเตอร์และระบบ

เครือข่ายใหส้อดคลอ้งกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบในแต่ละตาํแหน่งเป็นประจาํทุกปี 

ข้อ 27 บริหารจัดการระบบเครือข่ายให้มีความมั่นคงปลอดภัย  มีประสิทธิภาพ  ครอบคลุมพื้นท่ี     

การทาํงานทั้งหมด ไดแ้ก่ 

(1) กาํหนดสิทธิการเขา้ถึงระบบเครือข่ายใหก้บัผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตเท่านั้น 

(2) จดัทาํการปรับปรุงแผนผงัเครือข่ายและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็นปัจจุบนั 

(3) มีการตรวจสอบหรือเฝ้าระวงัเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยัระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

อยา่งสมํ่าเสมอ 

(4) ติดตั้งระบบป้องกนัไวรัสกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  และปรับปรุงระบบป้องกนั

ไวรัสใหเ้ป็นปัจจุบนัสมํ่าเสมอ 

ข้อ 28 จัดทาํตารางแผนการสํารองข้อมูลและวธีิการกู้คืนข้อมูล  และใหมี้การสาํรองขอ้มูลและ       

การทดสอบการกูคื้นขอ้มูลเป็นไปตามแผนท่ีกาํหนด ไดแ้ก่ 

(1) กาํหนดตารางแผนการสาํรองขอ้มูลใหเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังานของสหกรณ์ 

(2) กาํหนดใหส้าํรองขอ้มูลจากระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ท่ีสหกรณ์ใชใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ท่ีแยกต่างหากจากเคร่ืองแม่ข่ายหลกัของสหกรณ์  จาํนวน 1 ชุดเป็นประจาํทุกวนัทาํการของสหกรณ์

และสาํรองขอ้มูลไวใ้นส่ือบนัทึกขอ้มูลจาํนวน 1 ชุดเป็นประจาํทุกเดือน 

(3) กาํหนดใหส้าํรองโปรแกรม ฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัระบบปฏิบติัการ  ระบบฐานขอ้มูลและ

ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ไวใ้นส่ือบนัทึกขอ้มูลจาํนวน 1 ชุด เป็นประจาํทุก 3 เดือน 

(4) ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบระบบงานสาํรองขอ้มูลในส่ือบนัทึกขอ้มูลและติดฉลากท่ีมี

รายละเอียด โปรแกรมระบบงาน   วนั เดือน ปี จาํนวนหน่วยขอ้มูล 

(5) จดัเก็บส่ือบนัทึกขอ้มูลไวใ้นท่ีปลอดภยัทั้งในและนอกสาํนกังานสหกรณ์  และให้

สามารถนาํมาใชง้านไดท้นัทีในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน 
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(6) ผูจ้ดัการหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายตอ้งทดสอบขอ้มูลท่ีสาํรองทุก  6 เดือน และเก็บรักษา

ชุดสาํรองขอ้มูลไวอ้ยา่งนอ้ย 10 ปีตามกฎหมาย 

(7) จดัทาํทะเบียนคุมขอ้มูลชุดสาํรอง และควบคุมการนาํขอ้มูลชุดสาํรองออกมาใชง้าน 

ข้อ 29  จัดทาํแผนฉุกเฉินรองรับเมื่อเกดิปัญหากบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  ในกรณีเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ไดรั้บความเสียหายหรือหยดุชะงกั และกาํหนดผูรั้บผดิชอบท่ีชดัเจน 

ข้อ 30  ดําเนินการทดสอบแผนฉุกเฉินร่วมกบับุคลากรอย่างน้อยปีละ  1 คร้ังและจดัทาํผล               

การทดสอบแผนฉุกเฉิน 

ข้อ 31  จัดการกบัเหตุการณ์ผดิปกติทีเ่กีย่วข้องกบัความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศโดยทนัทีเม่ือไดรั้บรายงานจากบุคลากร 

 

หมวด 6 บุคลากร 

ข้อ 32  ต้องใช้เคร่ืองคอมพวิเตอร์เพือ่ประโยชน์สูงสุดต่อการดําเนินงานของสหกรณ์  และเป็นไป

ตามวตัถุประสงค์ 

ข้อ 33 ให้คํานึงถึงการใช้งานอย่างประหยดั  และหมัน่ตรวจสอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหส้ามารถ        

ใชง้านไดอ้ยา่ง สมบูรณ์  และมีประสิทธิภาพ 

ข้อ 34 บุคลากรแต่ละคนมีหน้าทีป้่องกนัดูแลรักษาข้อมูล ช่ือผูใ้ชง้าน  (username) และรหสัผา่น  

(password)  ทั้งน้ีตอ้งหา้มเผยแพร่ใหผู้อ่ื้นล่วงรู้รหสัผา่น (password) ของตนเอง 

ข้อ 35 การกาํหนดรหัสผ่านในการเข้าถึงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างน้อย  4 ตัวอกัษร  โดย

กาํหนดใหมี้ ความยากต่อการคาดเดาและใหมี้การเปล่ียนแปลงรหสัผา่นของผูใ้ชง้านทุก ๆ 4 เดือน 

ข้อ 36 บุคลากรแต่ละคนห้ามใช้ช่ือผู้ใช้งาน  (username) และรหัสผ่าน  (password) ของบุคคลอืน่มา

ใชง้านไม่วา่จะไดรั้บอนุญาตจากผูใ้ชง้านนั้นหรือไม่ก็ตาม 

ข้อ 37 การใช้งานเคร่ืองคอมพวิเตอร์  ผูใ้ชง้านตอ้งรับผดิชอบในฐานะเป็นผูถื้อครองเคร่ืองนั้น  ๆ 

และตอ้ง  รับผดิชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากการใชง้านท่ีผดิปกติ  โดยช่ือผูใ้ชง้าน  

(username) และรหสัผา่น (password) ของผูถื้อครองเคร่ืองนั้น ๆ 

ข้อ 38 เมื่อพบเหตุการณ์ผดิปกติ ท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ     

ใหรี้บแจง้ใหผู้จ้ดัการ/ผูดู้แลระบบงานของสหกรณ์โดยทนัที 

 

 

ข้อ 39 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี ้

 

  ประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี   13   กนัยายน พ.ศ. 2559 
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( นายสุธรรม  ลิมป์ธนกุลชยั ) 

ประธานกรรมการดาํเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร  จํากดั 

ว่าด้วย  กองทุนช่วยเหลอืผู้คํา้ประกนัเงินกู้สามญั  พ.ศ.2559 

……………………………………………. 
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อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั  ขอ้ 107(11)  

ท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร   จาํกดั  คร้ังท่ี 9/2559        

วนัท่ี  14  ตุลาคม  2559   ไดก้าํหนดระเบียบวา่ดว้ยกองทุนช่วยเหลือผูค้ ํ้าประกนัเงินกูส้ามญั ดงัต่อไปน้ี 

 ข้อ 1 ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั  

วา่ดว้ยกองทุนช่วยเหลือผูค้ ํ้าประกนัเงินกูส้ามญั พ.ศ.2559 ”  

 ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วนัที ่ 15  ตุลาคม  2559  เป็นต้นไป  

 ข้อ 3  ให้ยกเลกิระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร จํากดั  ว่าด้วยกองทุน

ช่วยเหลอืผู้คํา้ประกนัเงินกู้สามัญ ทีบ่ังคับใช้ก่อนหน้านีท้ั้งหมด 

 ข้อ  4 ในระเบียบนี ้ 

  4.1    “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั  

  4.2    “สมาชิก”หมายความวา่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 

  4.3    “คณะกรรมการกองทุน” หมายความวา่ คณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือผูค้ ํ้าประกนั 

เงินกูส้ามญั 

  4.4    “ประธานกรรมการ” หมายความวา่ ประธานกรรมการกองทุนช่วยเหลือผูค้ ํ้าประกนั 

เงินกูส้ามญั 

  4.5    “กองทุน”หมายความวา่ กองทุนช่วยเหลือผูค้ ํ้าประกนัเงินกูส้ามญั  

  4.6    “สมาชิกกองทุน”หมายความวา่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร  

จาํกดัทั้งหมด   

4.7    “ผูกู้”้ หมายความวา่  สมาชิกท่ีกูเ้งินสามญัจากสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั

ชุมพร จาํกดั      

4.8    “ผูค้ ํ้าประกนั ” หมายความวา่  สมาชิกท่ียนิยอมผกูพนัตนต่อสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั เพื่อชาํระหน้ีเงินกูส้ามญัในเม่ือผูกู้ไ้ม่ชาํระหน้ีนั้น  

 ข้อ 5 วตัถุประสงค์  เพื่อเป็นกองทุนสาํหรับบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกผูค้ ํ้าประกนั  เงินกู้

สามญั ท่ีตอ้งรับชาํระหน้ีแทนผูกู้เ้ม่ือสหกรณ์ไม่สามารถเรียกชาํระหน้ีจากผูกู้ไ้ด ้ 

 ข้อ 6 ทีม่าของเงินกองทุน  

  6.1  จดัสรรจากกาํไรสุทธิประจาํปี    

  6.2  เงินบริจาค ดอกเบ้ีย หรือเงินอ่ืนๆ ท่ีกองทุนไดรั้บ โดยไม่มีเง่ือนไข  

 

 

 ข้อ 7  กองทุนทีไ่ด้มาจากการบริจาค ตามข้อ 5.2 น้ัน ให้กองทุนลงทะเบียนไว้เป็นรายบุคคล  

 ข้อ  8  ผู้บริจาคไม่มีสิทธิเรียกคืนเงินทีบ่ริจาคเข้ากองทุนไม่ว่ากรณใีด ๆ  

 ข้อ 9  หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุน  



ขอบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม พ.ศ.2562 หนา 180 

 

  9.1  กองทุนจะช่วยเหลือผูค้ ํ้าประกนั ในอตัราร้อยละ 10  ของจาํนวนหน้ีท่ีเหลือ(รวมทั้ง 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนซ่ึงไม่ใช่เป็นความผดิของผูค้ ํ้าประกนั) แต่ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อสัญญา  หลงัจากท่ี     

ผูค้ ํ้าประกนัไดย้นิยอมและชาํระหน้ีแทนผูกู้ท้ ั้งหมดก่อน 

  9.2  เงินจาํนวนดงักล่าวสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร  จาํกดั จะนาํเงินจาก  

กองทุนจ่ายใหก้บัผูค้ ํ้าประกนั 

  9.3  ในกรณีท่ีเงินกองทุนมีไม่พอจ่าย ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวต้ามระเบียบน้ี ให ้

คณะกรรมการกองทุนเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ฯ 

ข้อ 10  ให้คณะกรรมการดําเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน  จํานวนทั้งหมด  7 คน โดยมาจาก

คณะกรรมการดาํเนินการ  2  คน และเลือกจากท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  5  คน  เพื่อพิจารณากลัน่กรอง

จาํนวนเงินท่ีจะชดเชยใหก้บั  ผูค้ ํ้าประกนัเงินกูส้ามญั  และใหเ้สนอคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ฯ 

พิจารณาอนุมติั 

 ข้อ  11  คณะกรรมการกองทุนอยู่ในวาระคราวละ  2  ปี   และคณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจาก

คณะกรรมการดาํเนินการใหห้มดวาระตามวาระของคณะกรรมการดาํเนินการ 

ข้อ  12  ในกรณทีีเ่งินกู้สามัญมีสมาชิกผู้คํา้ประกนัหลายคน  ใหส้มาชิกผูค้ ํ้าประกนัทุกคนไดรั้บ  

ความช่วยเหลือจากกองทุนตามสัดส่วนวงเงินท่ีคํ้าประกนั    

 ข้อ 13  ให้ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร จํากดั         

เป็นผู้รักษาการณ์   ให้เป็นไปตามระเบียบนี ้

   

ประกาศ ณ วนัท่ี  15  ตุลาคม  2559 

 

 

 

(นายสุธรรม  ลิมป์ธนกุลชยั) 

             ประธานกรรมการดาํเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชุมพร จาํกดั 
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