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ข้อบงัคับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลยจ ากัด 

พ.ศ. 2544 
………………………………………… 

หมวดท่ี 1 
ช่ือประเภทและที่ตั้งส านกังาน 

ข้อ 1 ช่ือประเภทและที่ตั้งส านักงาน 
ช่ือ  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเลยจ ากดั 

SAVING CO-OPERATIVE OF LOEI PUBLIC HEALTH LIMITED 
ประเภท  สหกรณ์ออมทรัพย ์
ท่ีตั้งส านกังาน เลขท่ี  256  ถนนมะลิวลัย ์ หมูท่ี่  – 

ต าบลนาอาน อ าเภอเมือง   จงัหวดัเลย  
ทอ้งท่ีด าเนินงานจงัหวดัเลย 

สหกรณ์อาจยา้ยท่ีตั้งส านกังานไดต้ามท่ีคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควรโดยแจง้ใหน้ายทะเบียนสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบและใหปิ้ดประกาศไวท่ี้ส านกังานของสหกรณ์เดิมส านกังานส่วนราชการ
สหกรณ์และท่ีว่าการอ าเภอแห่งทอ้งท่ีสหกรณ์ตั้งอยู ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ดำเนินการแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับในการ 

ประชุมใหญ่คราวต่อไปดว้ย 

ตราของสหกรณ์     ตราของสหกรณ์มีรูปลกัษณะ ดงัน้ี 
ให้ใชสั้ญลกัษณ์และเคร่ืองหมายประกอบดว้ยวงกลม 2 วงซอ้นกนัภายใน ระหว่างวงกลมวงใน
และวงกลมวงนอกมีอกัษรภาษาไทย 
ค าว่า “สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเลยจ ากดั” และอกัษรยอ่ “สอ.สล.” ภายในวงกลมวงในมี 
เคร่ืองหมาย “งูพนัคบเพลิง” ใตเ้คร่ืองหมายงูพนัคบเพลิงมีสัญลกัษณ์เป็นรูป “มือขวาสัมผสักบั
มือซา้ย” ใตสั้ญลกัษณ์มือสัมผสัมือ มีตวัเลขไทย “๒๕๓๓”

หมวดท่ี 2 
วัตถุประสงค์ 

ข้อ 2 วัตถุประสงค์ สหกรณ์น้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก

โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัตามหลกัสหกรณ์รวมทั้งขอ้ต่อไปน้ี 
(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพยโ์ดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายไดข้องตนไวใ้นทางอนัมัน่คง

และไดรั้บประโยชน์ตามสมควร 
(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในหมู่สมาชิก 
(3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ์
(4) จดัหาทุนเพื่อกิจการตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(5) ให้เงินกูแ้ก่สมาชิก 
(6) ให้สหกรณ์อื่นกูย้ืมเงิน 

่ 
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(7) ซ้ือหุ้นของธนาคารซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
(8) ซ้ือหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
(9) ซ้ือหุ้นของสถาบนัซ่ึงประกอบธุรกิจอนัท าให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริม 

 ความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ 
(10) ซ้ือหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(11) ออกตัว๋สัญญาใชเ้งินและตราสารการเงิน 
(12) ฝากหรือลงทนุอยา่งอื่นตามกฎหมายและตามท่ีคณะกรรมการการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด 
(13) ด าเนินการให้กูเ้พื่อการเคหะ 
(14) ให้สวสัดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก และครอบครัว 

 (15) ร่วมมือกบัทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุม/สหกรณ์อื่นและสหกรณ์อื่นเพื่อ 
              ส่งเสริม และปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 

(16) กระท าการต่างๆตามท่ีอนุญาตไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์กล่าว 
        ขา้งตน้รวมถึงซ้ือการถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิ์ทธิครอบครอง  กูยื้ม เช่าหรือให้เช่าเช่าซ้ือหรือให้เช่าซ้ือ 
        โอนหรือรับสิทธ์ิการเช่าหรือสิทธ์ิการเช่าซ้ือขายหรือ จ าหน่ายจ านองหรือรับจ านองจ าน าหรือรับจ าน า 
        ดว้ยวิธีการอ่ืนใดซ่ึงทรัพยสิ์น แก่สมาชิก หรือของสมาชิก 
(17) ใหค้วามช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
(18) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการหน่วยงานของต่างประเทศหรือบุคคลอื่นใด 
 (19) ด าเนินกิจการอยา่งอื่นบรรดาท่ีเก่ียวกบัหรือเน่ืองในการจดัใหส้ าเร็จตาม วตัถุประสงคข์องสหกรณ์(7) 

หมวดท่ี 3 
ทุน 

ข้อ 3 ท่ีมาของทุนสหกรณ์อาจหาทุนเพื่อด าเนินงานตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
(1) ออกหุน้ 
(2) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น 
(3) กูยื้มเงินและรับเงินจากการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินและตราสารการเงินอยา่งอ่ืน 
(4) สะสมทุนส ารองและทุนอืน่ๆ 
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูย้กให้ 

หุ้น  
ข้อ 4 การออกหุ้นสหกรณ์ออกหุน้ไดโ้ดยไม่ก าจดัจ านวนมีมูลค่าหุ้นละสิบบาท 
ข้อ 5 การถือหุ้นสมาชิกทุกคนตอ้งช าระค่าหุ้นเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนแรกท่ีเขา้เป็นสมาชิกตามอตัราส่วนของจ านวน

เงินรายไดร้ายเดือนของตนเองตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์เงินไดร้ายเดือนตามความในวรรคแรกหมายถึงเงินเดือน 
หรือค่าจา้งประจ าและเงินท่ีจ่ายควบกบัเงินเดือนหรือค่าจา้งประจ าซ่ึงสมาชิกไดรั้บจากหน่วยงานเจา้สังกดัและหมายถึง

บ านาญตามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญซ่ึงสมาชิกไดรั้บจากทางราชการดว้ย 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………..………… 
 (7)  แก้ไขเพิม่เติม(ฉบบัที่ 7)  พ.ศ. 2555 วันที่  14มนีาคม 2555 เลขทะเบียนข้อบังคบั อ.184244 
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ถา้สมาชิกประสงคจ์ะถือหุน้รายเดือนในอตัราท่ีสูงกว่าอตัราท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์หรือจะขอซ้ือหุ้น

เพ่ิมขึ้นอีกเม่ือใดก็ยอ่มท าไดโ้ดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการแต่จ านวนหุ้นทั้งหมดตอ้งไม่เกินหน่ึง
ในห้าของหุน้ท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างท่ีตนเป็นสมาชิกอยูไ่ม่ได ้
ในระหว่างท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกยงัไม่ส้ินสุดห้ามมิให้เจา้หน้ีของสมาชิกใชสิ้ทธิเรียกร้องในค่าหุ้นของสมาชิกผูน้ั้น 
เม่ือสมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลง สหกรณ์มีสิทธิน าเงินตามมูลค่าหุ้นท่ีสมาชิกมีอยูม่าหกักลบลบหน้ีท่ีสมาชิกผกูพนั

ตอ้งช าระหน้ีแก่สหกรณ์ได ้และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจา้หน้ีบุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุน้นั้น 
การถือหุ้นของสมาชิกสมทบ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบว่าดว้ยการถือหุ้นของสมาชิกสมทบ(7) 
ข้อ  6 การช าระค่าหุ้นรายเดือน การช าระค่าหุ้นรายเดือนนั้นให้ช าระโดยวิธีหกัจากเงินรายไดร้ายเดือน ของสมาชิกใน

วนัจ่ายเงินไดร้ายเดือนประจ าเดือนนั้นๆ ทุกเดือนหรือให้สมาชิกน าเงินสดมาช าระค่าหุน้รายเดือนในวนัส้ินเดือนนั้น ๆ (2) 
เม่ือสมาชิกมีค าขอเป็นหนงัสือและคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นว่า สมาชิกนั้นตกอยูใ่นพฤติการณ์

อนัท าให้ไม่สามารถช าระเงินค่าหุ้นรายเดือนไดโ้ดยมิใช่เกิดขึ้นดว้ยเจตนาอนัไม่สุจริตของตนคณะกรรมการด าเนินการจะอนุญาต
ให้สมาชิกนั้นมิตอ้งช าระเงินค่าหุน้รายเดือนชัว่ระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก็ได ้

การช าระค่าหุ้นรายเดือนตามวรรคแรก และ วรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
ข้อ 7 การงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกท่ีไดช้ าระเงินค่าหุ้นไม่นอ้ยกว่าหน่ึงร้อยย่ีสิบเดือนหรือเป็นเงินไม่นอ้ยกว่า

หน่ึงแสนบาทและไม่มีหน้ีสินกบัสหกรณ์จะงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือลดจ านวนการถือหุน้รายเดือนลงก็ไดโ้ดยแจง้ความ
จ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 

ข้อ 8 การแจ้งยอดจ านวนหุ้น สหกรณ์จะแจง้ยอดจ านวนหุ้นท่ีสมาชิกช าระเตม็มูลค่าแลว้ให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุก
ส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

 
หมวดท่ี 4  

การด าเนินงาน 
 

ข้อ 9 การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพยห์รือประเภทประจ าจากสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ หรือ
สหกรณ์อื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ซ่ึงสมาชิกของสมาคมนั้นไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผูรั้บฝากเงิน 
ทั้งน้ีตามระเบียบท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการฝาก ดอกเบ้ีย การถอนเงินฝากและอ่ืนๆให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
ให้สหกรณ์ด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง(7) 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….… 

  (2)  แก้ไขเพิม่เติม(ฉบบัที่ 2)  พ.ศ. 2547 วันที่  24  กุมภาพนัธ์ 2547  เลขทะเบียนข้อบังคับ อ.184244 
  (7)  แก้ไขเพิม่เติม(ฉบบัที่ 7)  พ.ศ. 2555 วันที่  14  มีนาคม      2555   เลขทะเบียนข้อบงัคับ อ.184244 
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การให้กู้เงิน 
 

ข้อ 10 การให้กู้เงิน  เงินกูน้ั้นอาจให้ไดแ้ก่ 
(1) สมาชิกของสหกรณ์ 
(2) สหกรณ์อื่น 

การให้เงินกูแ้ก่สมาชิกนั้นให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉยัให้เงินกูไ้ดต้ามขอ้บงัคบัน้ีและตาม
ระเบียบของสหกรณ์ขอ้ก าหนดตา่งๆเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวินิจฉยัให้กูเ้งินประเภทและขอ้จ ากดัแห่งเงินกูห้ลกัประกนั
ส าหรับเงินกูล้  าดบัแห่งการให้เงินกูก้ารก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูก้ารส่งเงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกูก้ารควบคุมหลกัประกนั
การเรียกคืนเงินกูแ้ละอื่นๆใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

การให้เงินกูแ้ก่สหกรณ์อ่ืนนั้นคณะกรรมการการด าเนินการพิจารณาให้กูไ้ดต้่อเม่ือสหกรณ์มีเงินทนุเหลือจากการให้
เงินกูแ้ก่สมาชิกแลว้ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

สมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนซ่ึงประสงคจ์ะขอกูเ้งินจากสหกรณ์น้ีตอ้งเสนอค าขอกูเ้งินตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ท่ี
ก าหนดไว ้

ข้อ 11  ความมุ่งหมายแห่งเงนิกู้ เงินกูซ่ึ้งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใดๆจะท าให้ไดแ้ต่เฉพาะเพื่อการอนัจ าเป็นหรือมี
ประโยชน์ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 

ให้คณะกรรมการด าเนินการสอดส่องและกวดขนัการใชเ้งินกูข้องสมาชิกให้ตรงตามความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 
ข้อ 12  ประเภทแห่งเงนิกู้   สหกรณ์อาจให้เงินกูแ้ก่สมาชิกไดต้ามประเภทดงัต่อไปน้ี 

(1) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ในกรณีท่ีสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอนัจ าเป็นรีบด่วนและมี 
ความประสงคข์อกูเ้งินคณะกรรมการด าเนินการอาจให้เงินกูเ้พ่ือเหตุนั้นได ้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

(2) เงินกู้สามัญ ในกรณีท่ีสมาชิกมีความประสงคข์อกูเ้งินส าหรับใชจ้า่ยเพื่อการอนัจ าเป็นหรือมีประโยชน์
ต่างๆคณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกนั้นไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ 

(3) เงินกู้พเิศษ เม่ือสหกรณ์มีฐานะการเงินกา้วหนา้ พอท่ีจะช่วยเหลือให้เงินกูเ้พ่ือส่งเสริมฐานะความมัน่คง
หรือเพ่ือการเคหะหรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได ้คณะกรรมการด าเนินการอาจให้เงินกูพิ้เศษแก่
สมาชิกนั้นได ้ตามท่ีเห็นสมควรโดยผูกู้ต้อ้งระบุความมุ่งหมายแต่ละอยา่งของเงินกูป้ระเภทน้ีตลอดจน
เง่ือนไขและวิธีการและตอ้งมีหลกัประกนัตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 13  ดอกเบีย้เงินกู้ให้สหกรณ์เรียกดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภทท่ีให้แก่สมาชิกในอตัราตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของ
สหกรณ์ 

ข้อ 14  การควบคุมหลกัประกันและการเรียกคืนเงินกู้ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกูทุ้กรายมี
หลกัประกนัตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์และเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใด
บกพร่องผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

ในกรณีอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ีให้ถือว่าเงินกูไ้ม่ว่าประเภทใดๆเป็นอนัถึงก าหนดส่งคนืโดยส้ินเชิง พร้อมทั้ง
ดอกเบ้ียในทนัทีโดยมิพกัตอ้งค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีให้ไวแ้ละใหค้ณะกรรมการด าเนินการจดัการเรียกคืนโดยมิชกัชา้ 

(1)  เม่ือสมาชิกผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด 
(2)  เม่ือปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าผูกู้ ้น าเงินกูไ้ปใชผ้ิดความมุ่งหมายท่ีให้กูเ้งินนั้น 
(3)  เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลกัประกนัเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่องและผูกู้ไ้ม่ไดจ้ดัการแกไ้ขใหค้ืน  
      ดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
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(4) เม่ือคา้งส่งงวดช าระหน้ีไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบ้ียติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนดัการส่งเงิน
ช าระหน้ีดงัว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกูร้ายหน่ึงๆ 

ในกรณีท่ีผูค้  ้าประกนัจะตอ้งรับผดิช าระหน้ีแทนผูกู้ต้ามท่ีกล่าวในวรรคก่อนและไม่สามารถช าระหน้ีนั้นโดยส้ินเชิงได้
เม่ือผูค้  ้าประกนัร้องขอคณะกรรมการด าเนินการ อาจผอ่นผนัให้ผูค้  ้าประกนัช าระเป็นงวดรายเดือนจนครบจ านวนเงินกู ้แต่ทั้งน้ี
ตอ้งไม่เกินจ านวนงวดส าหรับเงินกูป้ระเภทนั้นๆ 

ข้อ 15  ความผูกพนัของผู้กู้และผู้ค า้ประกัน ผูกู้ห้รือผูค้  ้าประกนัตอ้งรับผกูพนัว่าถา้ตนประสงคจ์ะขอโอนหรือยา้ยหรือ
ลาออกจากราชการหรืองานประจ าตามขอ้ 31(3) จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให้สหกรณ์ทราบและจดัการช าระหน้ีสินซ่ึงตนมีอยูต่อ่
สหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อน (เวน้แต่กรณีท่ียงัคงเป็นสมาชิกอยูต่ามขอ้ 43) 

 
การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 

ข้อ 16  การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทนุไดต้ามท่ีก าหนดไวใ้น
วตัถุประสงคข์องสหกรณ์และตามท่ีคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนดภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์ โดยให้
ค  านึงถึงความมัน่คงและประโยชน์สูงสุดท่ีสหกรณ์หรือสมาชิกจะไดรั้บ 

 
การกู้ยืมเงินหรือการค า้ประกัน 

ข้อ 17 วงเงินกู้ยืมหรือการค า้ประกัน ท่ีประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกูยื้มหรือการค ้าประกนัส าหรับปีหน่ึงๆไวต้ามท่ี
จ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงานวงเงินท่ีก าหนดดงัว่าน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ถา้ท่ีประชุมใหญ่ยงัมิไดก้ าหนดหรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงัมิไดใ้ห้ความเห็นชอบวงเงินกูยื้มหรือค ้าประกนัส าหรับปีใด
ก็ให้ใชว้งเงินกูยื้มหรือการค ้าประกนัส าหรับปีก่อนไปพลาง 

ข้อ 18  การกู้ยืมเงินหรือการค า้ประกัน สหกรณ์อาจยืมเงินหรือออกตัว๋สัญญาใชเ้งินหรือตราสารการเงินหรือโดยวิธีอื่น
ใดส าหรับใชเ้ป็นทุนด าเนินงานตามวตัถุประสงคไ์ดต้ามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร ทั้งน้ีจะตอ้งอยูภ่ายในวงเงินกูยื้ม
หรือค ้าประกนัประจ าปีตามขอ้ 17 

 
การเงินและการบญัชีของสหกรณ์ 

ข้อ 19 การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ์การลงลายมือช่ือเพื่อให้มีผลผกูพนัสหกรณ์ในกิจการอนัเก่ียวกบับคุคลภายนอกเวน้
แต่จะก าหนดไวเ้ป็นพิเศษตามขอ้บงัคบัน้ีให้ปฏิบติัดงัน้ี 

(1) หนงัสือกูย้ืมซ่ึงสหกรณ์เป็นผูกู้ย้มืตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกูก้ารจ านองซ่ึง 
สหกรณ์เป็นผูจ้  านองการถอนเงินฝากของสหกรณ์และในนิติกรรมอื่นๆจะตอ้งลงลายมือช่ือของประธาน
กรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการหรือเหรัญญิกหรือกรรมการท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการมอบหมายกบัผูจ้ดัการรวมเป็นอยา่งนอ้ย 3 คน 

(2) การรับฝากเงินใบรับเงินและเอกสารทั้งปวงนอกจากท่ีกล่าวไวใ้น (1) ขา้งบนน้ี 
จะตอ้งลงลายมือช่ือของผูจ้ดัการหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 

อน่ึงในหนงัสือกูยื้มซ่ึงสหกรณ์เป็นผูกู้ยื้มเช็คใบส่ังจ่ายเงินใบรับเงินตัว๋สัญญาใชเ้งินและตราสารการเงินของสหกรณ์นั้น
ตอ้งประทบัตราของสหกรณ์เป็นส าคญัดว้ยยกเวน้เช็ค(6) 

……………………………………………………………………………………………………………… 
(6)  แก้ไขเพิม่เตมิ(ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2554วันที่ 28กุมภาพนัธ์ 2554เลขทะเบียนข้อบงัคับ อ.184244 
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ข้อ 20  การเงินของสหกรณ์ การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้อยูใ่นความรับผิดชอบของผูจ้ดัการทั้งน้ีเป็นไป
ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 21  การบัญชีของสหกรณ์ใหส้หกรณ์จดัให้มีการท าบญัชีตามแบบและรายการท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดและ
เก็บรักษาบญัชีและเอกสารประกอบการลงบญัชีไวท่ี้ส านกังานสหกรณ์ภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

ให้บนัทึกรายการในบญัชีเก่ียวกบักระแสเงินสดของสหกรณ์ในวนัท่ีเกิดเหตนุั้นส าหรับเหตุอ่ืนท่ีไม่เก่ียวกบักระแสเงิน
สดให้บนัทึกรายการในสมุดบญัชีภายในสามวนันบัแต่วนัท่ีวนัท่ีมีเหตุอนัจะตอ้งบนัทึกรายการนั้นและการลงบญัชีตอ้งมีเอกสาร
ประกอบการลงบญัชีท่ีสมบูรณ์โดยครบถว้น 

ให้สหกรณ์จดังบดุลอยา่งนอ้ยคร้ังหน่ึงทุกรอบสิบสองเดือน อนัจดัว่าเป็นรอบปีทางบญัชีของสหกรณ์ ซ่ึงตอ้งมีรายการ
แสดงสินทรัพยห์น้ีสินและทนุของสหกรณ์กบัทั้งบญัชีก าไรขาดทนุ ตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ ให้ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน ของทุกปี(10) 
ข้อ 22 การเสนองบดุลต่อท่ีประชุมใหญ่ให้คณะกรรมการเสนองบดุลซ่ึงผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและรับรองแลว้ เพื่อ

อนุมติัในท่ีประชุมใหญ่ภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชี 
ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนอรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ ต่อท่ีประชุมดว้ย ในคราวท่ีเสนอ

งบดุลและให้ส่งส าเนารายงานประจ าปีกบังบดุลไปยงันายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวนันบัแตว่นัท่ีมีการประชุมใหญ ่
อน่ึงใหเ้ก็บรักษารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์งบดุลพร้อมทั้งขอ้บงัคบัระเบียบและกฎหมายว่า

ดว้ยสหกรณ์ไว ้ณ ส านกังานของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูโดยไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม 
ข้อ 23 ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิกทะเบียนหุ้นสมุดรายงานการประชุมตลอดจน

ทะเบียนอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรให้มีขึ้น 
ให้สหกรณ์ส่งส าเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุน้แก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเกา้สิบวนันบัแตว่นัท่ีจดทะเบียน 
ให้สหกรณ์รายงานการเปล่ียนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุน้ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบ

วนั นบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดงักล่าวในวรรคก่อนได ้ณ ส านกังานของสหกรณ์ระหว่างเวลาท างาน แต่จะดูบญัชีหรือ

ทะเบียนเก่ียวกบัเงินค่าหุ้นเงินฝากหรือเงินกูข้องสมาชิกรายอื่นไม่ไดน้อกจากจะไดรั้บความยินยอมเป็นหนงัสือของสมาชิกนั้น
และไดรั้บอนุญาตจากผูจ้ดัการก่อน 

 
การตรวจสอบบัญชีและการก ากับดูแลสหกรณ์  

ข้อ 24 การตรวจสอบบญัชี บญัชีของสหกรณ์นั้นตอ้งไดรั้บการตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ังตามมาตรฐานการสอบ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและตามระเบียบท่ีนายทะเบียนก าหนดโดยผูส้อบบญัชีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 

 
 
 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
(10)  แก้ไขเพิม่เติม(ฉบบัที่ 10)  พ.ศ. 2561 วันที่  8  กุมภาพนัธ์ 2561 .เลขทะเบียนข้อบังคบั อ.184244 
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ข้อ 25  การก ากับดูแลสหกรณ์   นายทะเบียนสหกรณ์รองนายทะเบียนสหกรณ์ผูต้รวจการสหกรณ์ผูส้อบบญัชีหรือ

พนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอ านาจออกค าส่ังเป็นหนงัสือให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
คณะกรรมการอ่ืนๆผูต้รวจสอบกิจการผูจ้ดัการเจา้หนา้ท่ีหรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาช้ีแจงขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการด าเนินการ
ของสหกรณ์หรือให้ส่งเอกสารเก่ียวกบัการด าเนินงานหรือรายงานการประชุมไดแ้ละมีอ านาจเขา้ไปตรวจสอบในส านกังานของ
สหกรณ์ระหว่างเวลาท างานของสหกรณ์ได ้

ทั้งน้ีให้ผูซ่ึ้งเก่ียวขอ้งตามความในวรรคแรกอ านวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือและให้ค  าช้ีแจงแก่ผูป้ฏิบติัการตาม
สมควร 

ข้อ 26  การส่งรายการหรือรายงาน  ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ ต่อต่อหน่วยงาน
ก ากบัดูแลตามแบบและระยะเวลาท่ีหน่วยงานนั้นก าหนด 

 
ก าไรสุทธิประจ าปี  

ข้อ 27  การจัดสรรก าไรสุทธปิระจ าปี  เม่ือส้ินปีทางบญัชีและไดปิ้ดบญัชีตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป
แลว้ปรากฏว่าสหกรณ์มีก าไรสุทธิให้จดัสรรเป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบของก าไรสุทธิ และเป็นค่าบ ารุงสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวงแตต่อ้งไม่เกินร้อยละห้าของก าไรสุทธิ 

ก าไรสุทธิประจ าปีท่ีเหลือจากการจดัสรรตามความในวรรคก่อนนั้นท่ีประชุมใหญ่อาจจะจดัสรรไดด้งัต่อไปน้ี 
(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีช าระแลว้ให้แก่สมาชิกแต่ตอ้งไม่เกินในอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง โดยคิด

ให้ตามส่วนแห่งระยะเวลาอน่ึงถา้สหกรณ์ถอนทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงิน
ปันผลส าหรับปีใดดว้ยจ านวนเงินปันผลทั้งส้ินท่ีจ่ายส าหรับปีนั้นก็ตอ้งไม่เกินอตัราดงักล่าวมาแลว้ 

ในการค านวณเงินปันผลตามหุ้นให้ถือว่าหุ้นท่ีสมาชิกไดช้ าระต่อสหกรณ์ภายในวนัท่ีห้าของเดือนมีระยะเวลาส าหรับ
ค านวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้นส่วนหุ้นท่ีสมาชิกช าระต่อสหกรณ์หลงัวนัท่ีห้าของเดือนสหกรณ์จะคดิเงินปันผลให้ตั้งแตเ่ดือน
ถดัไป  

(2) เป็นเงินเฉล่ียคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจท่ีสมาชิกไดท้  าไวก้บัสหกรณ์ในระหว่างปีเวน้แต่สมาชิกท่ี 
ผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ี ไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบ้ียในปีใดมิให้ไดรั้บเงินเฉล่ียคนืส าหรับปีนั้น 

(3)    เป็นเงินโบนสัแก่กรรมการและเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 
(4)    เป็นทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลไม่เกินร้อยละสองแห่งทนุเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามท่ีมีอยูใ่นวนัส้ินปี 
         นั้นทุนรักษาระดบัเงินปันผลน้ีจะถอนไดโ้ดยมติแห่งท่ีประชุมใหญ่เพ่ือจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นตาม

 (5)    เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 
(6)    เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 
(7)    เป็นทุนสวสัดิการเพ่ือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัวไม่เกินร้อยละสิบของก าไร 
        สุทธิตามระเบียบของสหกรณ์  
(8)    เป็นทุนเพ่ือจดัตั้งส านกังานหรือทุนอ่ืนๆเพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงแก่สหกรณ์ 
(9)    ก าไรสุทธิส่วนท่ีเหลือ (ถา้มี) ใหจ้ดัสรรเป็นทนุส ารองทั้งส้ิน(7) 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 
(7)  แก้ไขเพิม่เตมิ(ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2555 วันที่ 14 มนีาคม 2555.เลขทะเบียนข้อบังคบั อ.184244 
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ทุนส ารอง  

ข้อ 28  ท่ีมาแห่งทุนส ารอง นอกจากจดัสรรจากก าไรสุทธิตามขอ้ 27   บรรดาเงินอุดหนุนหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูย้กให้แก่
สหกรณ์ถา้ผูย้กให้มิไดก้ าหนดว่าให้ใชเ้พ่ือการใดใหจ้ดัสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพยสิ์นนั้นเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ 

อน่ึงจ านวนเงินซ่ึงสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตามถา้ไม่มีการเรียกร้องจนพน้ก าหนดอายคุวามก็ใหส้มทบจ านวนเงิน
นั้นเป็นทนุส ารอง 

ก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเสนอแนะใหท่ี้ประชุมใหญจ่ดัสรร ตามขอ้ 27 หากท่ี
ประชุมใหญ่พิจารณาและเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจดัสรรหรือตดัจ านวนให้นอ้ยลงก็ดียอดเงินจ านวนดงักล่าวให้สมทบเป็นทนุ
ส ารองทั้งส้ิน 

ข้อ 29  สภาพแห่งทุนส ารองทุนส ารองยอ่มเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวมสมาชิกจะแบ่งกนัไม่ไดห้รือจะเรียกร้องแม้
ส่วนใดส่วนหน่ึงก็ไม่ได ้

ทุนส ารองน้ีจะถอนจากบญัชีไดเ้พ่ือชดเชยการขาดทุนอบับงัเกิดขึ้นหรือเพ่ือจดัสรรเขา้บญัชีทุนส ารองให้แก่สหกรณ์
ใหมท่ี่ไดจ้ดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม 

 
หมวดท่ี 5 
สมาชิก 

ข้อ 30 สมาชิก  สมาชิกสหกรณ์น้ีคือ 
(1) ผูท่ี้มีช่ือและลงลายมือช่ือในบญัชีรายช่ือผูซ่ึ้งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์และไดช้ าระ 

ค่าหุ้นตามจ านวนท่ีจะถือครบถว้นแลว้ 
(2) ผูไ้ดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบัที่ไดล้งลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกและ 

ไดรั้บช าระค่าหุ้นตามจ านวนท่ีจะถือครบถว้นแลว้ 
ข้อ 31  คุณสมบตัิของสมาชิก  สมาชิกตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี(8) 

(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
(3) เป็นขา้ราชการลูกจา้งประจ าขา้ราชการบ านาญลูกจา้งประจ าผูรั้บบ าเหนจ็รายเดือน ลูกจา้งประจ าผูรั้บ

บ าเหน็จพิเศษรายเดือน พนกังานราชการหรือ พนกังานกระทรวงสาธารณสุข สังกดัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเลย
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์หรือ เป็นเจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งสหกรณ์น้ี 

(4) เป็นผูมี้ความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(5) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ์ื่นท่ีมีวตัถปุระสงคใ์นการให้กูย้ืมเงิน 

ข้อ 32 การเข้าเป็นสมาชิกผูส้มคัรเป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบั (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นซ่ึงประสงคจ์ะเขา้เป็น
สมาชิกตามขอ้ 36) ตอ้งยื่นใบสมคัรถึงสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไวโ้ดยตอ้งมีผูบ้งัคบับญัชาของผูส้มคัรรับรอง 

 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 (8)  แก้ไขเพิม่เติม(ฉบบัที่ 8) พ.ศ. 2556 วันที่ 27  มีนาคม  2556   เลขทะเบียนข้อบังคับ อ.184244 
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เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเป็นท่ีพอใจว่า ผูส้มคัรมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามท่ีก าหนดไวใ้น ขอ้ 31 

ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเขา้เป็นสมาชิกไดก็้ให้แจง้ผูส้มคัรนั้น ลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิก กบัช าระค่าธรรมเนียม
แรกเขา้และช าระค่าหุ้นตามจ านวนท่ีจะถือใหค้รบถว้นแลว้เสนอเร่ืองการรับสมาชิกเขา้ใหม่ ให้ท่ีประชุมใหญ่คราวถดัไปทราบ 

ถา้คณะกรรมการด าเนินการไม่ยอมรับผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกดว้ยเหตุใดๆ  เม่ือผูส้มคัรร้องขอ ก็ใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการน าเร่ืองเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือวินิจฉยัช้ีขาด มติแห่งท่ีประชุมใหญ่ให้รับเขา้เป็นสมาชิก ในกรณีดงัว่าน้ีให้ถือเสียงไม่
นอ้ยกว่าสองในสามของสมาชิก หรือ ผูแ้ทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

ข้อ 33  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ให้แก่สหกรณ์คนละ 50 บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้น้ีให้ถือเป็นรายไดข้องสหกรณ์จะเรียกคนืไม่ได ้

ข้อ 34  สิทธิหน้าท่ีในฐานะสมาชิก  ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกตอ้งลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิกกบัช าระค่าธรรมเนียม
แรกเขา้และค่าหุ้นตามจ านวนท่ีจะถือครบถว้นเม่ือไดป้ฏิบติัดงัน้ีแลว้ จึงจะถือว่าไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิก 

สมาชิกตอ้งปฏิบติัตาม ขอ้บงัคบั ระเบียบ  และ มติของสหกรณ์ทุกประการ 
สิทธิของสมาชิก  มีดังนี ้

(1) เขา้ร่วมประชุมใหญ่เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
(2) เขา้ช่ือเรียกประชุมใหญ่วิสามญั 
(3) เสนอหรือไดรั้บเลือกเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์หรือผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ 
(4) ไดรั้บบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
(5) สิทธิอื่นๆท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ 

หน้าท่ีของสมาชิก  มีดังนี ้
(1) ปฏิบติัตามกฎหมายระเบียบขอ้ขอ้บงัคบัมติและค าส่ังของสหกรณ์ 
(2) เขา้ร่วมประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณ์นดัหมาย 
(3) ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์เป็นองคก์ารท่ีเขม้แขง็ 
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
(5) ร่วมมือกบัคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พฒันาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมัน่คง 

ข้อ 35  สมาชิกย้ายสังกัด  สมาชิกท่ียา้ยหรือโอนไปรับราชการในสังกดัอื่นและประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ออมทรัพยซ่ึ์งตั้งขึ้นในสังกดันั้นหากสหกรณ์นั้นมีขอ้บงัคบัให้รับเขา้เป็นสมาชิกไดแ้ละคณะกรรมการด าเนินการไดมี้มติ
ให้รับเขา้เป็นสมาชิกแลว้ ถา้สมาชิกนั้นมีความประสงคจ์ะโอนเงินค่าหุ้น และเงินกูท่ี้ตนมีอยูใ่นสหกรณ์น้ี ไปยงัสหกรณ์ท่ีตนได้
ไปเขา้เป็นสมาชิกใหม่  สหกรณ์ก็จะจดัการโอนเงินค่าหุ้นเงินกูแ้ละเงินฝาก (ถา้มี) ท่ีสมาชิกนั้นมีอยูต่อ่สหกรณ์ให้ตามวิธีการท่ีได้
ก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 36 การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อ่ืน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยอ์ื่น  ซ่ึงยา้ย   หรือโอนมารับราชการในสังกดัตาม     
ขอ้ 31 (3) หากประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิก ก็ให้ยื่นใบสมคัรถึงสหกรณ์เม่ือไดป้ฏิบติัตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้น  ขอ้ 32 ครบถว้น
แลว้ก็จะไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกตาม ขอ้ 34 ทั้งน้ีเม่ือสหกรณ์ท่ีตนเป็นสมาชิกอยูเ่ดิมไดโ้อนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์น้ีเสร็จส้ินแลว้ 

การรับโอนค่าหุ้นและการปฏิบติัเก่ียวกบัหน้ีสินท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์เดิมนั้นให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของ
สหกรณ์ 

ข้อ 37  การเปลี่ยนแปลงช่ือสัญชาติและท่ีอยู่   สมาชิกคนใดมีการเปล่ียนแปลงช่ือสัญชาติและท่ีอยู ่ตอ้งแจง้ให้สหกรณ์
ทราบภายในสิบห้าวนั นบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
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การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

ข้อ 38 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์  สมาชิกจะท าเป็นหนงัสือตั้งบุคคลหน่ึงหรือหลายคนเป็นผูรั้บโอนประโยชน์ในเงิน  
ค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอืน่ใดจากสหกรณ์  เม่ือตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไวแ้ก่สหกรณ์เป็นหลกัฐาน หนงัสือตั้งผูรั้บโอน
ประโยชน์ดงัว่าน้ี ตอ้ท าตามลกัษณะพินยักรรม 

ถา้สมาชิกประสงคจ์ะเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงการตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีไดท้  าไวแ้ลว้ก็ตอ้งท าเป็นหนงัสือตาม
ลกัษณะดงักล่าวในวรรคก่อน มอบให้สหกรณ์ถือไว ้

เม่ือสมาชิกตายให้สหกรณ์แจง้ใหผู้รั้บโอนประโยชนต์ามความในวรรคก่อนทราบและ สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้นเงินรับ
ฝาก  เงินปันผล  เงินเฉล่ียคืน   และ เงินผลประโยชนห์รือเงินอื่นใดบรรดาท่ีสมาชิกผูต้าย มีอยูใ่นสหกรณ์ให้แก่ผูรั้บโอน
ประโยชน์ท่ีไดต้ั้งไว ้ หรือถา้มิไดต้ั้งไวก็้คืนให้แก่บุคคลท่ีไดน้ าหลกัฐานมาแสดงให้เป็นท่ีพอใจคณะกรรมการด าเนินการว่า เป็น
ทายาทผูมี้สิทธิไดรั้บเงินจ านวนดงักล่าวนั้น  ทั้งน้ีตามขอ้ก าหนดในขอ้ 44 วรรคแรก และขอ้ 45 

ให้ผูรั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ ภายในก าหนดหน่ึงปี นบัแต่วนัท่ี
สมาชิกตาย หรือไดรั้บแจง้จากสหกรณ์โดยให้แนบส าเนา มรณะบตัรท่ีทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกนั้นๆไดถึ้งแก่ความตาย
ไปประกอบการพิจารณาดว้ยเม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดพ้จิารณาและอนุมติัแลว้ สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชนด์งักล่าว
ภายในส่ีสิบห้าวนั ในกรณีท่ีผูมี้สิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์หรือผูท่ี้มีช่ือเป็นผูรั้บประโยชน์ ท่ีสมาชิก
ไดจ้ดัท าให้  สหกรณ์ถือไวไ้ม่มีตวัตนอยูก่็ดีเม่ือพน้ก าหนดอายคุวามฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนเงินจ านวนดงักล่าวไปสมทบเป็นทุน
ส ารองของสหกรณ์ทั้งส้ิน(7) 

 
การขาดจากสมาชิกภาพ 

ข้อ 39 การขาดสมาชิกภาพ   สมาชิกยอ่มขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตใุดๆ  ดงัต่อไปน้ี 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ตอ้งค าพิพากษาให้ลม้ละลาย 
(5) ถูกออกจากราชการหรืองานประจ าตามขอ้ 31 (3) โดยมีความผิด 
(6) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

ข้อ 40 การลาออกจากสหกรณ์สมาชิกผูไ้ม่มีหน้ีสินอยูต่่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ ้หรือผูค้  ้าประกนัอาจลาออกจากสหกรณ์ได้
โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการและเม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็น
การชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้ จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได ้

คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือกรรมการด าเนินการ
สอบสวนพิจารณาหากเห็นว่าเป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนไดแ้ลว้ให้เสนอ
คณะกรรมการด าเนินการในการประชุมคราวถดัไปทราบดว้ย 

 

 
 

                   ………………………………………………………………………………………………………. 
(7)  แก้ไขเพิม่เตมิ(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555 วนัที่ 14 มีนาคม  2555   เลขทะเบียนข้อบงัคับ อ.184244 
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ข้อ 41  การให้ออกจากสหกรณ์   สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 

(1) ไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
(2) ขาดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกนัหรือขาดช าระรวมถึงหกงวด ทั้งน้ี โดยมิไดรั้บอนุญาต 
      จากคณะกรรมการด าเนินการ 
(3) น าเงินกูไ้ปใชผ้ิดความมุ่งหมายท่ีให้กูน้ั้น 
(4) ไม่จดัการแกไ้ขหลกัประกนัส าหรับเงินกูท่ี้เกิดบกพร่องใหค้ืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ 
      ด าเนินการก าหนด 
(5) คา้งส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบ้ียติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองเดือน  หรือผดินดัการส่งเงินงวด 
     ช าระหน้ีดงัว่านั้น  ถึงสามคราวส าหรับเงินกูร้ายหน่ึงๆ 
(6) ไม่ให้ขอ้ความจริงเก่ียวกบัหน้ีสินของตนแก่สหกรณ์เม่ือสมคัรเขา้เป็นสมาชิกหรือ เม่ือจะก่อความผกูพนั 
      ในหน้ีสินต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รือผูค้  ้าประกนัหรือเม่ือมี ความผกูพนัในหน้ีสินต่อสหกรณ์อยูแ่ลว้ 
(7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามกฎหมายขอ้บงัคบัระเบียบมติและค าส่ังของสหกรณ์หรือของท่ีประชุมกลุ่มท่ี 
      ตนสังกดัหรือประพฤติการใดๆอนัเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซ่ือสัตย ์สุจริตแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ หรือท าให ้
      เส่ือมเสียต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใดๆ 

เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุใดๆดงักล่าวขา้งตน้น้ีและไดล้งมติให้สมาชิก
ออกโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามแห่งจ านวนกรรมการด าเนินการท่ีมีอยูท่ั้งหมดในขณะนั้นแลว้ก็เป็นอนัถือว่าสมาชิก
นั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

สมาชิกท่ีถูกให้ออกจากสหกรณ์ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่โดยให้ยืน่อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการ
ภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัท่ีทราบมติการให้ออก  ค าวินิจฉยัของท่ีประชุมใหญ่ให้เป็นท่ีสุด 

ข้อ 42  การถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก  ในกรณีท่ีสมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆให้
คณะกรรมการด าเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

อน่ึงให้สหกรณ์แจง้เร่ืองสมาชิกออกให้ประธานกลุ่ม(ถา้มี) ซ่ึงเก่ียวขอ้งเสนอท่ีประชุมกลุ่มทราบโดยเร็ว 
ข้อ 43  สมาชิกที่โอนหรือย้ายหรืออกจากราชการหรืองานประจ าโดยไม่มีความผิด  สมาชิกท่ีโอนหรือยา้ยหรือออกจาก

ราชการหรืองานประจ า ตามขอ้ 31(3) โดยไม่มีความผิด  เวน้แต่ออกเพราะตาย  หรือเป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้
ความสามารถ  หรือตอ้งค าพิพากษาให้ลม้ละลาย  ถา้มิไดอ้อกจากสหกรณ์ดว้ยก็ให้ถือว่ายงัคงเป็นสมาชิกอยู่        และจะงดช าระ
ค่าหุ้นไดก็้ต่อเม่ือมีหน้ีสินไม่เกินค่าหุ้นสมาชิก เช่นว่านั้น อาจไดเ้งินกูจ้ากสหกรณ์ไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 44  การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุ   ตาม
ขอ้ 39(1),(2),(3) นั้นสหกรณ์จะจา่ยคืนค่าหุน้ เงินปันผล และเงินเฉล่ียคืนคา้งจ่าย บรรดาท่ีสมาชิกมีอยูใ่นสหกรณ์ให้ก่อนคา่หุ้น
ของสมาชิกท่ีออกเพราะเหตุอื่น พร้อมดว้ยเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนคา้งจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนให้แก่ผูมี้สิทธิ
ไดรั้บโดยเฉพาะค่าหุน้นั้นผูมี้สิทธิไดรั้บจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทนัทีโดยไม่มีเงินปันผล หรือเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีท่ีออกนั้น 
หรือจะเรียกให้จ่ายคนืหลงัจากวนัส้ินปีทางบญัชีท่ีออก โดยไดรั้บเงินปันผลและเงินเฉล่ียคนืส าหรับปีท่ีออกนั้นดว้ยในเม่ือท่ี
ประชุมใหญ่ไดมี้มติให้จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีนั้นแลว้ก็ได ้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินฝากและดอกเบ้ียนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 
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ถา้ในปีใดจ านวนค่าหุ้นท่ีถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทนุเรือนหุ้นของสหกรณ์

ตามท่ีอยูใ่นวนัตน้ปีนั้นคณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจให้รอการจ่ายคืนหุ้นของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้น
ไวจ้นถึงปีทางบญัชีใหม่แต่เฉพาะสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพเน่ืองจากตนไดโ้อน หรือยา้ย หรืออกจากราชการ หรืองานประจ า
ตามขอ้ 31(3) โดยไม่มีความผิดนั้น คณะกรรมการด าเนินการอาจผอ่นผนัเป็นพเิศษ 

ในกรณีท่ีสมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตตุามขอ้ 39 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝากเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนกบั
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายลม้ละลาย 

ในกรณีท่ีสมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตตุามขอ้ 39(5),(6) นั้นสหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนกบั
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอนัสมควรโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนตั้งแต่ประจ าปี
ท่ีออกจากสหกรณ์หรือหากสมาชิกขอใหจ้่ายค่าหุน้ภายหลงัวนัส้ินปีโดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนในปีนั้นภายหลงัท่ี         
ท่ีประชุมใหญ่ไดพ้จิารณาจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีก็ได ้ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของ
สหกรณ์ 

ข้อ 45  การหักจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกตามขอ้ 44 นั้นสหกรณ์มี
อ านาจหกัจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกตอ้งรับผดิต่อสหกรณ์ออกก่อน 

 
กลุ่มสมาชิก 

ข้อ 46  กลุ่มสมาชิก  สหกรณ์อาจจดัตั้งกลุ่มสมาชิกขึ้นการจดักลุ่มการประชุมกลุ่มกิจกรรมของท่ีประชุมกลุ่มการ
เลือกตั้งจ านวนกรรมการบริหารกลุ่มการด ารงต าแหน่งการพน้จากต าแหน่งและการประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ่มให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

 
ความรับผิดเพ่ือหนีสิ้นของสหกรณ์ 

ข้อ 47 ความรับผิดของสมาชิก  สมาชิกมีความรับผิดเพ่ือหน้ีสินของสหกรณ์จ ากดัเพียงไม่เกินจ านวนเงินค่าหุ้นท่ียงัส่ง
ใชไ้ม่ครบมูลค่าหุ้นท่ีตนถือ 

 
หมวดท่ี 6 

สมาชิกสมทบ 
ข้อ 48 สมาชิกสมทบ  สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบไดต้ามท่ีเห็นสมควรโดยตอ้งสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบดว้ยความ

สมคัรใจและมีความประสงคจ์ะใชบ้ริการต่างๆของสหกรณ์เป็นประจ า 
ข้อ 49 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดา ท่ีบรรลุนิติภาวะ (5) 

(3) ตั้งบา้นเรือนอยูใ่นทอ้งท่ีจงัหวดัเลย 
(4) เป็นผูมี้ความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(5) เป็นผูท่ี้จะปฏิบติัตามกฎหมายขอ้บงัคบัระเบียบมติและค าส่ังของสหกรณ์ 

 (6) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ์ื่น ท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการให้กูย้ืมเงิน 

           ……………………………………………………………………………………… 
          (5) แก้ไขเพิม่เติม(ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2553 วันที่  26  กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2553  เลขทะเบียนข้อบงัคับ อ.184244 
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ข้อ 50 การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ  ผูป้ระสงคส์มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้งยื่นใบสมคัรถึงสหกรณ์ตามแบบท่ี

ก าหนดไวโ้ดยตอ้งมีสมาชิกสหกรณ์น้ี ไม่นอ้ยกว่าสองคนรับรอง เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นว่า
ผูส้มคัรมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามท่ีก าหนดในขอ้ 49   ทั้งเห็นเป็นการสมควรแลว้ ก็ให้รับเขา้เป็นสมาชิกสมทบได ้และตอ้งจดัให้
ผูส้มคัรไดล้งลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบกบัช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าหุ้นตามท่ีจะถือครบถว้น 

เม่ือสมาชิกสมทบไดป้ฏิบติัตามวรรคก่อนแลว้ ยอ่มไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
ข้อ 51 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบ ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ในวนัท่ียืน่ใบสมคัรเป็น

สมาชิกจ านวนเงินห้าสิบบาท ค่าธรรมเนียมแรกเขา้น้ี ให้ถือว่าเป็นรายไดข้องสหกรณ์จะเรียกคนืไม่ได ้ไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆ 
ข้อ 52 การให้บริการ  สหกรณ์อาจใหบ้ริการหรือสวสัดิการแก่สมาชิกสมทบไดต้ามท่ีเห็นสมควรแตต่อ้งไม่ขดักบัขอ้

ห้ามมิให้สมาชิกสมทบใชสิ้ทธิในสหกรณ์  ทั้งน้ีประเภทของสหกรณ์หลกัเกณฑข์อ้ก าหนดวิธีการให้บริการอ่ืนๆตลอดจน
สวสัดิการและผลตอบแทนจากการใชบ้ริการให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 53 สิทธิและหน้าท่ีในฐานะสมาชิกสมทบ(6) และการไดรั้บบริการของสหกรณ์ 
1. สิทธิและหนา้ท่ีในฐานะสมาชิกสมทบให้ไดรั้บเฉพาะในส่วนท่ีไม่ขดักบักฎหมายสหกรณ์ และ ระเบียบ

นายทะเบียนสหกรณ์ท่ีว่าดว้ยการรับจดทะเบียนขอ้บงัคบัสหกรณ์ 
2 สมาชิกสมทบไม่ให้สิทธิในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 ก. การนบัช่ือสมาชิกสมทบเขา้เป็นองคป์ระชุม 
 ข. การออกเสียงในเร่ืองใดๆ 
 ค. เป็นกรรมการด าเนินการ 
 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ  

ข้อ 54 การขาดจากสมาชิกภาพ   สมาชิกสมทบยอ่มขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆดงัต่อไปน้ี 
(1) ตาย 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ตอ้งค าพิพากษาให้ลม้ละลาย 
(4) ลาออกจากสหกรณ์และไดรั้บอนุญาตแลว้ 
(5) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
(6) ถูกใหอ้อกจากงานประจ า 

ข้อ 55  การลาออกจากสหกรณ์  สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ไดโ้ดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อ
คณะกรรมการด าเนินการและเม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบดว้ยขอ้ขอ้บงัคบัและอนุญาต
แลว้จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได ้

ข้อ 56 การให้ออกจากสหกรณ์  สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใดๆดงัต่อไปน้ี 
(1) ไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
(2) ไม่ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
(3) ไม่ปฏิบติัตามกฎหมายขอ้บงัคบัระเบียบมติและค าส่ังของสหกรณ์ 
(4) แสดงตนเป็นปฏิปักษห์รือท าให้เส่ือมเสียต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใดๆ 

       ……………………………………………………………………………………… 
      (6) แก้ไขเพิม่เติม(ฉบบัที่ 6) พ.ศ.2554 วันที่    28 กุมภาพนัธ์ 2554       เลขทะเบียนข้อบงัคับ อ.184244 
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ข้อ 57 การเปลี่ยนแปลงช่ือสัญชาติและท่ีอยู่   สมาชิกสมทบคนใดมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองช่ือสัญชาติและท่ีอยูต่อ้งแจง้

ให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวนั นบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
ข้อ 58  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์  สมาชิกสมทบจะท าเป็นหนงัสือตั้งบคุคลหน่ึงหรือหลายคนเพ่ือให้เป็นผูรั้บโอน

ประโยชน์ซ่ึงตนมีอยูใ่นสหกรณ์ในเม่ือตนตายนั้นมอบให้สหกรณ์ถือไวห้นงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ดงัว่าน้ี ตอ้งท าตามลกัษณะ
พินยักรรม 

ถา้สมาชิกสมทบประสงคจ์ะเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงการตั้งผูรั้บโอนประโยชนท่ี์ไดท้  าไวแ้ลว้ก็ตอ้งท าเป็นหนงัสือ
ตามลกัษณะดงักล่าวในวรรค ก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว ้

เม่ือสมาชิกตายให้สหกรณ์แจง้ใหผู้รั้บโอนประโยชนต์ามความในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้นเงินรับ
ฝากเงินปันผลเงินเฉล่ียคืนและเงินผลประโยชน์หรือเงินอืน่ใดบรรดาท่ีสมาชิกสมทบผูต้ายมีอยูใ่นสหกรณ์     ให้แก่ผูรั้บโอน
ประโยชน์ท่ีไดต้ั้งไวห้รือถา้มิไดต้ั้งไวก็้คืนให้แก่บุคคลท่ีไดน้ าหลกัฐานมาแสดงให้เป็นท่ีพอใจคณะกรรมการด าเนินการว่าเป็น
ทายาทผูมี้สิทธิไดรั้บเงินจ านวนดงักล่าวนั้น  ทั้งน้ีตามขอ้ก าหนดในขอ้ 59 วรรคแรก และขอ้ 60 

ให้ผูรั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในก าหนดหน่ึงปี นบัแต่วนัท่ี
สมาชิกสมทบตายหรือไดรั้บแจง้จากสหกรณ์โดยให้แนบส าเนา มรณบตัรท่ีทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนั้น ๆไดถึ้ง
แก่ความตายไปประกอบการพิจารณาดว้ย เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดพ้ิจารณาและอนุมติัแลว้สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์
ดงักล่าวภายในส่ีสิบห้าวนัในกรณีท่ีผูมี้สิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชนห์รือผูท่ี้มีช่ือเป็นผูรั้บโอน
ผลประโยชนท่ี์สมาชิกสมทบไดท้ าให้สหกรณ์ถือไวไ้ม่มีตวัตนอยูก่็ดีเม่ือพน้ก าหนดอายคุวามฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนเงินจ านวน
ดงักล่าวไปสมทบเป็นทุนส ารอง ของสหกรณ์ทั้งส้ิน 

ข้อ 59 การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตตุามขอ้ 54(1),(2),(4) นั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นเงินปันผลและเงินเฉล่ียคนืคา้งจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบมีอยูใ่น
สหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบท่ีออกเพราะเหตุอ่ืนพร้อมดว้ยเงินปันผล และเงินเฉล่ียคืนคา้งจ่าย  บรรดาท่ีสมาชิกสมทบ
นั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนให้แก่ผูท่ี้มีสิทธิไดรั้บโดยเฉพาะค่าหุน้นั้นผูมี้สิทธิไดรั้บจะเรียกให้สหกรณ์จา่ยคืนทนัทีโดยไม่มีเงินปันผล
หรือเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีท่ีออกนั้น  หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลงัจากวนัส้ินปีทางบญัชีท่ีออกโดยไดรั้บเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน
ส าหรับปีท่ีออกนั้นดว้ยในเม่ือท่ีประชุมใหญ่ไดมี้มติใหจ้ดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีนั้นแลว้ก็ไดสุ้ดแตจ่ะเลือก ส่วนเงินฝากและ
ดอกเบ้ียนั้นสหกรณ์จะจ่ายคนืตามระเบียบของสหกรณ์ 

ถา้ในปีใดจ านวนค่าหุ้นถอนคนืเน่ืองจากสมาชิกสมทบขาดสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์
ตามท่ีมีอยูใ่นวนัตน้ปีนั้น คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจใหร้อการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพราย
ต่อไปในปีนั้นไว ้จนถึงปีทางบญัชีใหม่ 

ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 54(3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นเงินรับฝากเงินปันผลและเงิน
เฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ียคา้งจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายลม้ละลาย 

ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 54(5),(6) นั้นสหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นเงินรับฝากเงินปันผล
และเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ียคา้งจา่ยบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอนัสมควรโดยไม่มีเงินปันผลหรือ
เงินเฉล่ียคืนตั้งแตป่ระจ าปีท่ีออกจากสหกรณ์หรือหากสมาชิกสมทบขอใหจ้่ายค่าหุ้นภายหลงัวนัส้ินปี โดยขอรับเงินปันผลและเงิน
เฉล่ียคืนในปีนั้น ภายหลงัท่ีท่ีประชุมใหญ่ไดพิ้จารณาจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีก็ไดส่้วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้นสหกรณ์จะ
จ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 60  การหักจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ในการจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกสมทบตามขอ้ 59 
นั้นสหกรณ์มีอ านาจหกัจ านวนเงินซ่ึงสหกรณ์สมทบตอ้งรับผดิต่อสหกรณ์ออกก่อน 
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ข้อ 61 การถอนช่ือสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดให้

คณะกรรมการด าเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
 

หมวดท่ี 7 
การประชุมใหญ่ 

ข้อ 62 การประชุมใหญ่สามญั  ให้คณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์นดัสมาชิกมาประชุมกนัเป็นการประชุมใหญ่สามญัคร้ังแรก
ภายในเกา้สิบวนั นบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนสหกรณ์เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ และมอบหมายการทั้งปวงให้แก่
คณะกรรมการด าเนินการ 

การประชุมใหญ่สามญัคร้ังต่อไปให้คณะกรรมการด าเนินการเรียกประชุมปีละหน่ึงคร้ัง ภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวนั นบัแต่
วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

ข้อ 63  การประชุมใหญ่วิสามัญ  คณะกรรมการด าเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ถา้นายทะเบียน
สหกรณ์มีหนงัสือแจง้ใหเ้รียกประชุมใหญ่วิสามญั หรือในกรณีท่ีสหกรณ์เกิดการขาดทุนเกินก่ึงของจ านวนทนุเรือนหุ้นท่ีช าระ
แลว้ตอ้งเรียกประชุมใหญ่วิสามญัโดยมิชกัชา้แต่ไม่เกินสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีสหกรณ์ทราบ 

สมาชิกซ่ึงมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่นอ้ยกว่าหน่ึงร้อยคน หรือผูแ้ทนสมาชิกซ่ึง
มีจ านวนไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในห้าของจ านวนผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่นอ้ยกว่าห้าสิบคนลงลายมือช่ือท าหนงัสือร้องขอต่อ
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามญัเม่ือใดก็ได ้และใหค้ณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เรียกประชุม
ใหญ่วิสามญัภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีรับค าร้องขอ 

ถา้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามญัภายในก าหนดระยะเวลาดงักล่าวให้นายทะเบียน
สหกรณ์หรือเจา้หนา้ท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอ านาจเรียกประชุมใหญ่วิสามญัไดภ้ายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 

ข้อ 64 การประชุมใหญ่ โดยผู้แทนสมาชิก(9)(11)กรณีท่ีสหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าสามพนัคนให้การประชุมใหญ่
ประกอบดว้ยผูแ้ทนสมาชิกเท่านั้น 

ข้อ 65 การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่งผู้แทนสมาชิก 
(1)  สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิไดรั้บเลือกตั้งเป็นผูแ้ทนสมาชิก 
(2)  การเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกคราวหน่ึงๆให้กระท าในท่ีประชุมกลุ่ม ก่อนการประชุมใหญ่สามญัของสหกรณ์ 
      ไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนัและใหป้ระธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม(ถา้มี) หรือตวัแทนกลุ่มแจง้รายช่ือผูแ้ทน 
       สมาชิกในกลุ่มของตน ต่อสหกรณ์โดยมิชกัชา้ 
(3) ให้ท่ีประชุมกลุ่มด าเนินการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกโดยอตัราส่วนจ านวนสมาชิก 10 คนต่อผูแ้ทนสมาชิก 

หน่ึงคนถา้เศษของอตัราส่วนดงักล่าวเกินก่ึงให้เลือกผูแ้ทนสมาชิกเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงคนในจ านวนน้ีให้
ประธานกลุ่ม (ถา้มี) หรือตวัแทนกลุ่มเป็นผูแ้ทนสมาชิกโดยต าแหน่ง โดยให้นบัรวมอยูใ่นจ านวนผูแ้ทน
สมาชิก ท่ีกลุ่มพึงเลือกตั้งได ้อน่ึงจ านวนผูแ้ทนสมาชิกจะมีนอ้ยกว่าหน่ึงร้อยคนไม่ได ้

(4) ให้ผูแ้ทนสมาชิกอยูใ่นต าแหน่งคราวละหน่ึงปีทางบญัชีของสหกรณ์ถา้ยงัไม่มีการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิก
ใหม่ ก็ใหผู้แ้ทนสมาชิกคนเดิมอยูใ่นต าแหน่งต่อไปพลาง 

 

               ………………………………………………………………………………………………………… 
           (9) แก้ไขเพิม่เติม(ฉบบัที่ 9) พ.ศ. 2557วนัที่  18 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557   เลขทะเบียนข้อบังคบั อ.184244 
           (11) แก้ไขเพิม่เติม(ฉบับที1่1) พ.ศ. 2562วันที่  25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562   เลขทะเบียนข้อบงัคับ อ.184244 
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ข้อ 66 การพ้นจากต าแหน่ง  ผูแ้ทนสมาชิกพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกใหม่ 
(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อท่ีประชุมกลุ่มซ่ึงตนสังกดั 
(3) ออกจากกลุ่มท่ีตนสังกดั 
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(5) ท่ีประชุมกลุ่มซ่ึงตนสังกดัลงมติถอดถอน 

ข้อ 67 ต าแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ถา้ผูแ้ทนสมาชิกพน้จากต าแหน่งไม่ว่าดว้ยประการใดๆจน
ท าใหจ้ านวนผูแ้ทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหน่ึงร้อยคน หรือเหลือไม่ถึงสามในส่ีของจ านวนผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด ก็ให้ท่ีประชุมกลุ่ม
ด าเนินการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกให้ครบตามจ านวนท่ีว่างลงและให้ผูแ้ทนสมาชิกท่ีไดรั้บเลือกตั้งอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าท่ี
ก าหนดเวลาท่ีผูซ่ึ้งตนแทนนั้นชอบจะอยูไ่ด ้

ข้อ 68 การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่  เม่ือมีการประชุมใหญ่ทุกคราวให้สหกรณ์มีหนงัสือแจง้ วนัเวลาสถานท่ีและ
เร่ืองท่ีประชุมให้บรรดาสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทราบล่วงหนา้ ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัแต่ถา้การประชุมนั้นเป็นการด่วนอาจแจง้
ล่วงหนา้ไดต้ามสมควรทั้งน้ี ใหป้ระธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการ เป็นผูล้งลายมือช่ือในหนงัสือนั้น
และตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบล่วงหนา้ในโอกาสเดียวกนักบัที่แจง้ให้สมาชิก
หรือผูแ้ทนสมาชิกทราบดว้ย 

ข้อ 69 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่  การประชุมใหญข่องสหกรณ์ตอ้งมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ านวนของสมาชิกทั้งหมดหรือไม่นอ้ยกว่าหน่ึงร้อยคนในกรณีเป็นการประชุมใหญโ่ดยผูแ้ทนสมาชิกตอ้งมีผูแ้ทนสมาชิกมา
ประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนของผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่นอ้ยกว่าหน่ึงร้อยคนจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีประชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชิกสมาชิกทัว่ไปสามารถเขา้ร่วมประชุมใหญใ่นฐานะผูสั้งเกตการณ์ไดแ้ต่ไม่มี
สิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือไดรั้บเลือกตั้งใดๆทั้งส้ิน 

ในการประชุมใหญ่สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกจะมอบอ านาจใหผู้อ้ืน่มาประชุมแทนตนไม่ได ้
ข้อ 70 การนัดประชุมใหญ่คร้ังทีส่อง ในการประชุมใหญข่องสหกรณ์ถา้สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกแลว้แต่กรณีมา

ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมให้นดัประชุมใหญ่อีกคร้ังหน่ึงภายในสิบส่ีวนั นบัแต่วนัท่ีนดัประชุมใหญ่คร้ังแรก ในการประชุมคร้ัง
หลงัน้ี ถา้มิใช่การประชุมใหญ่วิสามญัท่ีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแลว้เม่ือมีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิก
แลว้แต่กรณี มาประชุมไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสิบจ านวนสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่นอ้ยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็น
องคป์ระชุมแต่ถา้เป็นการประชุมใหญ่วิสามญัท่ีมีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมเม่ือมีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิก
มาประชุมมีจ านวนไม่ถึงท่ีจะเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกล่าวในขอ้ 69 วรรคแรกก็ให้งดประชุม 

ข้อ 71 อ านาจหน้าท่ีของท่ีประชุมใหญ่  ท่ีประชุมใหญ่มีอ านาจหนา้ท่ีพิจารณาวินิจฉยัเร่ืองทั้งปวงท่ีเกิดขึ้นเก่ียวกบัการ
ด าเนินกิจการของสหกรณ์ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) รับทราบเร่ืองการรับสมาชิกเขา้ใหม่สมาชิกออกจากสหกรณ์การเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกและวินิจฉยัขอ้
อุทธรณ์ของผูส้มคัร ซ่ึงมิไดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิกและสมาชิกท่ีถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการด าเนินการและผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
(3) พิจารณาอนุมติังบดุลและจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ 
(4) รับทราบรายงานประจ าปีแสดงผลด าเนินงานของสหกรณ์ของคณะกรรมการด าเนินการ และ 

ผูต้รวจสอบกิจการ 
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(5) พิจารณาก าหนดบ าเหนจ็ค่าตอบแทนการปฏิบติังานของคณะกรรมการด าเนินการหรือกรรมการอื่นๆและ
ผูต้รวจสอบกิจการ 

(6)  พิจารณาก าหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์อาจกูยื้มหรือค ้าประกนั 
(7)  อนุมติัแผนงานและประมาณการรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ 
(8)  พิจารณาการแยกสหกรณ์ 
(9)  ก าหนดค่าเบ้ียเล้ียงค่าพาหนะค่าเช่าท่ีพกัและค่าเบ้ียประชุมของกรรมการด าเนินการกรรมการอื่นๆ 
       ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
(10) พิจารณาแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั 
(11) รับทราบเร่ืองการด าเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและชุมนุม สหกรณ์ท่ีสหกรณ์น้ี 
        เป็นสมาชิกอยู่ 
(12) พิเคราะห์และปฏิบติัตามขอ้บนัทึกหรือหนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ์รองนายทะเบียนสหกรณ์  

ผูต้รวจการสหกรณ์ผูส้อบบญัชีหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึง  นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
(13) ก าหนดรูปการซ่ึงสหกรณ์คดิจะท าเป็นเคร่ืองเก้ือหนุนบรรดาสมาชิกตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

 
หมวดท่ี 8 

คณะกรรมการด าเนินการ 

ข้อ 72 คณะกรรมการด าเนินการ  ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ประกอบดว้ย ประธานกรรมการหน่ึง
คน และกรรมการด าเนินการอีกสิบส่ีคน ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก ให้คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งในระหว่าง
กนัเอง ขึ้นด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน เลขานุการคนหน่ึง และหรือเหรัญญิกคนหน่ึงนอกนั้นเป็น
กรรมการและให้ปิดประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั ณ ส านกังานสหกรณ์ 

ห้ามไม่ให้บคุคลซ่ึงมีลกัษณะดงัตอ่ไปน้ี เป็นหรือท าหนา้ท่ีกรรมการด าเนินการ 
(1) เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเวน้แตเ่ป็นโทษส าหรับความผิดท่ีกระท าโดยประมาท 

หรือความผิดลหุโทษ 
(2) เคยถูกไล่ออกปลดออกหรือให้ออกจากราชการองคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทจุริตต่อ

หนา้ท่ี 
(3) เคยถูกให้พน้จากต าแหน่งกรรมการหรือมีค าวินิจฉยัเป็นท่ีสุดให้พน้จากต าแหน่งกรรมการ ตามค าส่ังนาย

ทะเบียนสหกรณ์ 
(4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการ เพราะเหตทุุจริตต่อหนา้ท่ี 
(5) สมาชิกซ่ึงผิดนดัการช าระเงินงวดช าระหน้ีไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบ้ียในระยะเวลาสองปีทางบญัชี นบัแตปี่

ท่ีผิดนดั ถึงปีท่ีเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ เวน้แต่การผดินดันั้น มิไดเ้กิดขึ้นจากการกระท าของตนเอง 
(6) ผูซ่ึ้งเป็นเจา้หนา้ท่ีประจ าในสหกรณ์น้ี(7) 

 
 

                              …………………………………………………………………………… 
                           (7)  แก้ไขเพิม่เตมิ(ฉบบัที่ 7) พ.ศ. 2555วันที่  14มนีาคม  พ.ศ. 2555   เลขทะเบียนข้อบังคับ อ.184244 
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ข้อ 73 อ านาจหน้าท่ีของกรรมการด าเนินการแต่ละต าแหน่ง 
 (ก) ประธานกรรมการมีอ านาจหน้าท่ีดังนี ้

(1) เป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่และท่ีประชุมของคณะกรรมการด าเนินการและควบคุมการประชุม 
      ดงักล่าวให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  
(2) ควบคุมดูแลการด าเนินงานทัว่ไปของสหกรณ์ ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และอยูใ่นวตัถุประสงค ์
     ของสหกรณ์ 
(3) ลงลายมือช่ือในเอกสารต่างๆในนามสหกรณ์ ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี 

         (4) ด าเนินการอื่นๆตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ ภายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ       
              มติหรือค าส่ังของสหกรณ์ 

  (ข) รองประธานกรรมการมีอ านาจหน้าท่ีดังนี ้
(1) ปฏิบติัการในอ านาจหนา้ท่ีของประธานกรรมการ แทนประธานกรรมการ เม่ือประธานกรรมการไม่ 
        อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้หรือเม่ือต าแหน่งประธาน  กรรมการว่างลง 

        (2)   ปฏิบติัการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให้ 
        (3)   ด าเนินการอื่นๆตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ ภายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ     
                มติหรือค าส่ังของสหกรณ์ 

 (ค)  เลขานุการมีอ านาจหน้าท่ีดังนี ้
       (1)    จดัท ารายงานการประชุมใหญ่และรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการทุกคร้ัง 

        (2)    ดูแลรักษาเอกสารและรายงานการประชุมของสหกรณ์ใหเ้รียบร้อยอยูเ่สมอ 
       (3)    แจง้นดัประชุมไปยงับรรดาสมาชิกหรือกรรมการด าเนินการแลว้แต่กรณี 
       (4)    ด าเนินการอื่นๆตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ ภายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั  ระเบียบ   
                มติหรือค าส่ังของสหกรณ์ 

 (ง)   เหรัญญิกมีอ านาจหน้าท่ีดังนี ้
        (1)   ควบคุมดูแลตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพยสิ์นของสหกรณ์  ใหเ้ป็นไปโดย 

ถูกตอ้งเรียบร้อย 
(2) ด าเนินการอื่นๆตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ ภายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ    

มติหรือค าส่ังของสหกรณ์ 
ข้อ 74  ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีวาระอยูใ่นต าแหน่งไดค้ราวละสองปีนบัแต่วนั

เลือกตั้งในวาระเร่ิมแรกเม่ือครบหน่ึงปีนบัแต่วนัเลือกตั้งให้กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออกจากต าแหน่ง เป็นจ านวนหน่ึงในสอง
ของกรรมการด าเนินการการสหกรณ์ทั้งหมด (ถา้มีเศษใหปั้ดขึ้น)โดยวิธีจบัสลาก และให้ถือว่าเป็นการพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
ในปีต่อไปให้กรรมการด าเนินการท่ีอยูใ่นต าแหน่งจนครบวาระ หรืออยูน่านท่ีสุดออกจากต าแหน่งสลบักนัไปทุกๆปี 

เม่ือครบก าหนดแลว้หากยงัไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่ก็ใหค้ณะกรรมการด าเนินการชุดเดิม 
รักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่แต่ตอ้งไม่เกินหน่ึงร้อยห้าสิบวนั นบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชี
สหกรณ์ 

กรรมการด าเนินการสหกรณ์ซ่ึงพน้จากต าแหน่ง อาจไดรั้บเลือกซ ้าอีกไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินสองวาระติดต่อกนั 
ในกรณีท่ีกรรมการด าเนินการตอ้งพน้จากต าแหน่งทั้งคณะให้กรรมการด าเนินการท่ีไดรั้บเลือกตั้งใหม่อยูใ่นต าแหน่งได้

เช่นเดียวกบักรรมการด าเนินการชุดแรกและให้น าความในวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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ข้อ 75   คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์  เม่ือไดรั้บจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แลว้ให้คณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์มีอ านาจหนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบเช่นเดียวกบัคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์จนกว่าท่ีประชุมใหญ่สามญัคร้ังแรกภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีจด
ทะเบียนสหกรณ์จะไดเ้ลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการขึ้น 

ให้คณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์ มอบหมายกิจการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการด าเนินการในวนัท่ีไดรั้บเลือกตั้ง 
ข้อ 76 การพ้นจากต าแหน่ง  กรรมการด าเนินการตอ้งพน้จากต าแหน่งเพราะเหตุอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออกโดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการหรือลาออก 

                    ต่อท่ีประชุมใหญข่องสหกรณ์ 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4) เขา้รับต าแหน่งหนา้ท่ีประจ าในสหกรณ์น้ี 
(5) ตกเป็นผูผ้ิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่ว่าเงินตน้หรือดอกเบ้ีย 
(6) ท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตวั 
(7) นายทะเบียนสหกรณ์ส่ังใหอ้อกทั้งคณะหรือรายตวั 
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ติดต่อกนัสามคร้ังโดยไม่มีเหตุอนัควร 

ให้กรรมการด าเนินการผูมี้ส่วนไดเ้สียตาม(7) อุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติไดภ้ายในสามสิบ
วนั นบัแต่วนัท่ีรับทราบค าส่ัง ค าวินิจฉยัของคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็นท่ีสุด 

กรณีท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการด าเนินการพน้จากต าแหน่งทั้งคณะใหท่ี้ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการใหม่ทั้งคณะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้ช่นเดียวกบัคณะกรรมการด าเนินการชุดแรก 

ข้อ 77 ต าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ถา้ต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ เวน้แต่
เพราะเหตตุามขอ้ 76 (7)) ให้กรรมการด าเนินการท่ียงัด ารงต าแหน่งอยูด่  าเนินการต่อไปไดจ้นกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซ่ึงจะไดมี้
การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการแทน  ในต าแหน่งท่ีว่างแต่ถา้ในเวลาใด จ านวนกรรมการด าเนินการลดลงจนเหลือนอ้ยกว่าองค์
ประชุมกรรมการด าเนินการท่ีด ารงต าแหน่งอยูจ่ะประชุมด าเนินการใดๆไม่ไดน้อกจากตอ้งนดัเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามญั
ขึ้นโดยเร็ว 

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ตามความในวรรคก่อนนั้น เป็นต าแหน่ง
ประธานกรรมการหากไม่มีรองประธานกรรมการท าหนา้ท่ีแทน และยงัมิไดมี้การประชุมใหญ่เพ่ือเลือกตั้งใหม่คณะกรรมการ
ด าเนินการ อาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการด าเนินการอ่ืนขึ้นท าหนา้ท่ีแทนชัว่คราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ 

กรรมการด าเนินการ ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในต าแหน่งท่ีว่างให้อยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าก าหนดเวลาท่ีผูซ่ึ้ง
ตนแทนนั้นชอบท่ีจะอยูไ่ด ้

ข้อ 78 การประชุมและองค์ประชุม  ให้คณะกรรมการด าเนินการประชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระแตจ่ะตอ้งมีการประชุม
กนั เดือนละหน่ึงคร้ังเป็นอยา่งนอ้ย 

ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการเรียกประชุมคณะกรรมการด าเนินการไดใ้นกรณีท่ีเป็น
การประชุมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงแกไ้ขระเบียบ ขอ้บงัคบั และเร่ืองท่ีส าคญัอื่นๆของสหกรณ์ใหแ้จง้เจา้หนา้ท่ีของกรมส่งเสริม
สหกรณ์และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบดว้ยทุกคราว 

ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการตอ้งมีกรรมการด าเนินการมาประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ
ด าเนินการทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 
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ข้อ 79  อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการด าเนินการ  คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหนา้ท่ีด าเนินกิจการทั้งปวงของ

สหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และค าส่ังของสหกรณ์กบัทั้งในทางอนัจะท าให้เกิดความจ าเริญแก่สหกรณ์
ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) พิจารณาในเร่ืองการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ตลอดจนดูแลให้สมาชิก  ปฏิบติัการต่างๆตาม
กฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และค าส่ังของสหกรณ์ 

(2) พิจารณาในเร่ืองการรับฝากเงินการกูย้ืมเงินการใหเ้งินกูแ้ละการฝาก  หรือ ลงทุนเงินของสหกรณ์ 
(3) ก าหนดและด าเนินการเก่ียวกบัการประชุมใหญ่และเสนองบดุลกบัรายงานประจ าปีแสดงผลการ

ด าเนินงานของสหกรณ์ ต่อท่ีประชุมใหญ่ 
(4)   เสนอแนะการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี ต่อท่ีประชุมใหญ่ 
(5)   เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใหท่ี้ประชุมใหญ่อนุมติั 
(6)   พิจารณาด าเนินการแตง่ตั้งหรือจา้งและก าหนดค่าตอบแทนของผูจ้ดัการตลอดจน ควบคุมดูแลการ 
        ปฏิบติังานของผูจ้ดัการให้เป็นการถูกตอ้ง 
(7)   พิจารณาด าเนินการแตง่ตั้งและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูต้รวจสอบภายใน 
(8)   ก าหนดระเบียบต่างๆของสหกรณ์ 
(9)   จดัให้มีและดูแลใหเ้รียบร้อยซ่ึงบรรดาทะเบียนสมุดบญัชีเอกสารต่างๆและบรรดาอุปกรณ์ด าเนินงาน 
        ของสหกรณ์ 
(10) พิจารณาให้สหกรณ์สมคัรเขา้เป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์และองคก์ารอื่น 

                (11) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง  และถอดถอนคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือ คณะท างาน  
                        เพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ 

(12) พิเคราะห์และปฏิบติัตามหนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ์รองนายทะเบียนสหกรณ์ผูต้รวจการสหกรณ์   
ผูส้อบบญัชีหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

(13) พิจารณาให้ความเท่ียงธรรมการแก่บรรดาสมาชิกเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ตลอดจน สอดส่อง ดูแลโดยทัว่ไป 
 เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ด าเนินไปดว้ยดี 

(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่นผูต้รวจสอบกิจการหรือความเห็นของผูจ้ดัการ และสมาชิกเก่ียวกบั 
กิจการของสหกรณ์ 

(15) เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควรเป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการด าเนินการตลอดจนก าหนด 
ค่าตอบแทนให้ตามท่ีเห็นสมควร 

(16) ฟ้องต่อสู้หรือด าเนินคดีเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์หรือประนีประนอมยอมความ หรือมอบขอ้พิพาทให ้
อนุญาโตตุลาการพิจารณาช้ีขาด 

(17) พิจารณาด าเนินการต่างๆเก่ียวกบัทรัพยสิ์นดงัระบุไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(18) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการด าเนินการเป็นผูแ้ทนสหกรณ์เพื่อเขา้ประชุมใหญแ่ละออกเสียงในการประชุม 
       ใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยชุมนุมสหกรณ์  และองคก์ารอ่ืนซ่ึงสหกรณ์น้ีเป็นสมาชิกทั้งน้ี 
       ให้เป็นไปตามท่ี ขอ้บงัคบัของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  และองคก์ารนั้น 
        ก าหนดไว ้
(19) พิจารณามอบหมายอ านาจหนา้ท่ีในการด าเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
         เลขานุการเหรัญญิกผูจ้ดัการและบุคคลเก่ียวขอ้งไดต้ามความเหมาะสม 
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ข้อ 80 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการด าเนินการ ในกรณีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์กระท าการ หรืองดเวน้

การกระท า หรือกระท าการโดยประมาทเลินเล่อ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนจนท าให้เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก 
อนัเป็นเหตุให้สหกรณ์มีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัการเงินการบญัชี หรือกิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบญัชี หรือ
รายงานการตรวจสอบเป็นเหตุใหส้หกรณ์ไดรั้บความเสียหายคณะกรรมการด าเนินการตอ้งรับผิดชอบ ชดใชค้่าเสียหายให้แก่
สหกรณ์ 

 
คณะกรรมการอ่ืน  

ข้อ 81 คณะกรรมการอ านวยการ  คณะกรรมการด าเนินการ อาจตั้งคณะกรรมการอ านวยการจ านวนไม่เกิน 5 คนโดยให้
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการด าเนินการ เป็นกรรมการอ านวยการและให้
คณะกรรมการด าเนินการตั้งกรรมการอ่ืนเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร 

ให้ประธานกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการด าเนินการเป็นประธานและเลขานุการคณะกรรมการอ านวยการ
ตามล าดบั 

คณะกรรมการอ านวยการ ให้อยูใ่นต าแหน่งไดเ้ท่ากบัก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการ ซ่ึงตั้งคณะกรรมการ
อ านวยการนั้น 

ให้คณะกรรมการอ านวยการ ประชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระแตจ่ะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละคร้ังเป็นอยา่งนอ้ยและให้
ประธานกรรมการอ านวยการหรือเลขานุการนดัเรียกประชุมได ้

ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการตอ้งมีกรรมการอ านวยการมาประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ
อ านวยการทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ขอ้วินิจฉยัทั้งปวงของคณะกรรมการอ านวยการให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการ ในการประชุมคราวถดัไปทราบ 
ข้อ 82 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการ  ให้คณะกรรมการอ านวยการเป็นผูด้  าเนินการกิจการแทน

คณะกรรมการด าเนินการ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย และตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ  มติ และค าส่ังของสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้
ต่อไปน้ี 

(1) ควบคุมในเร่ืองการรับเงินการจ่ายเงินการสะสมเงินการฝากเงินหรือการเก็บรักษาเงิน ใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมการจดัท าบญัชีและทะเบียนต่างๆของสหกรณ์ให้ถูกตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 
(3) ควบคุมดูแลเก็บรักษาเอกสารหลกัฐานต่างๆตลอดจนทรัพยสิ์นของสหกรณ์ให้อยูใ่นสภาพอนัดีและ

ปลอดภยั และพร้อมท่ีให้ผูเ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบไดท้นัที 
(4) เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการในการปรับปรุงหรือแกไ้ขการบริหารงานสหกรณ์ 
(5) ควบคุมดูแลการจดัท างบดุลรวมทั้งบญัชีก าไรขาดทุนและรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของ

สหกรณ์ เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่อนุมติั 
(6) พิจารณาการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา เสนอให้ท่ี

ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมติั 
(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการ

พิจารณาและน าเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่อนุมติั 
(8) ท านิติกรรมต่างๆเก่ียวกบัการด าเนินงานของสหกรณ์ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 
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ข้อ 83 คณะกรรมการเงินกู้  คณะกรรมการด าเนินการ อาจตั้งกรรมการเงินกูจ้  านวนไม่เกิน 5 คนโดยให้มีต าแหน่ง

ประธานกรรมการคนหน่ึงและเลขานุการคนหน่ึงนอกนั้นเป็นกรรมการ 
คณะกรรมการเงินกู ้ใหอ้ยูใ่นต าแหน่งไดเ้ท่ากบัก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการซ่ึงตั้งคณะกรรมการเงินกูน้ั้น 
ให้คณะกรรมการเงินกู ้ ประชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระแต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละคร้ังเป็นอยา่งนอ้ย และให้

ประธานกรรมการเงินกูห้รือเลขานุการนดัเรียกประชุมได ้
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกูต้อ้งมีกรรมการเงินกูเ้ขา้ประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการเงินกูท้ั้งหมด

จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
ขอ้วินิจฉยัทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกูใ้หน้ าเสนอคณะกรรมการด าเนินการทราบในการประชุมคราวถดัไป 
ข้อ 84 อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการเงินกู้  ให้คณะกรรมการเงินกูมี้อ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาวินิจฉยัอนุมติัการให้

เงินกูแ้ก่สมาชิก ตามกฎหมายขอ้บงัคบัระเบียบมติและค าส่ังของสหกรณ์ รวมทั้งขอ้ต่อไปน้ี 
(1) ตรวจสอบการใชเ้งินกูข้องสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายท่ีให้เงินกูน้ั้น 
(2) ตรวจสอบควบคุมให้เงินกูมี้หลกัประกนัตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์  และเม่ือเห็นว่า 
          หลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่องก็ตอ้งก าหนดให้ผูกู้ ้จดัการแกไ้ขใหค้ืนดี ภายใน  
          ระยะเวลาท่ีก าหนด 
(3) ดูแลและติดตามการช าระหน้ีของสมาชิกผูกู้ ้ให้เป็นไปตามก าหนดในสัญญา 
(4) สอบสวนเบ้ืองตน้ให้ไดข้อ้ความจริงในกรณีสมาชิกผูกู้ข้อผอ่นเวลาการส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกู ้
          หรือผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีเพ่ือเสนอความเห็นให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาผอ่นผนั  
          หรือเรียกคืนเงินกูห้รือสอบสวนลงโทษ ให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ 

ข้อ 85 คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพนัธ์  คณะกรรมการด าเนินการ อาจตั้งกรรมการศึกษา และ
ประชาสัมพนัธ์จ านวนไม่เกิน 5 คนโดยให้มีต าแหน่งประธานกรรมการคนหน่ึง และเลขานุการคนหน่ึงนอกนั้นเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ให้อยูใ่นต าแหน่งไดเ้ท่ากบัก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการซ่ึงตั้ง
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์นั้น 

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ประชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระแต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละคร้ังเป็น
อยา่งนอ้ยและใหป้ระธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์หรือเลขานุการนดัเรียกประชุมได ้

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ตอ้งมีกรรมการเขา้ประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรม
การศึกษาและประชาสัมพนัธ์ทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ รายงานผลการปฏิบติังานใหค้ณะกรรมการด าเนินการทราบในการประชุม
คราวถดัไป 

ข้อ 86  อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์  ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์มีอ านาจ
หนา้ท่ีด าเนินกิจการ ตามกฎหมายขอ้บงัคบัระเบียบมติและค าส่ังของสหกรณ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงรวมทั้งขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิกโดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิกและผูท่ี้สนใจให ้
          ทราบถึงเจตนารมณ์หลกัวิธีการและการบริหารงานของสหกรณ์ 
(2) ประชาสัมพนัธแ์ละเผยแพร่ข่าวสารความรู้เก่ียวกบัลกัษณะประโยชน์รวมทั้ง ผลงานของสหกรณ์ให ้
           สมาชิกและบุคคลภายนอกรับทราบ 
(3) ด าเนินการในการหาผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก 
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(4)   ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพยแ์ละการใช ้จ่ายเงินอยา่งรอบคอบ 
        ตลอดจนวชิาการต่างๆอนัจะเป็นประโยชนต์่อการประกอบอาชีพ 
(5)    ศึกษาและติดตามข่าวความเคล่ือนไหวดา้นการด าเนินงานของสหกรณ์อ่ืนทั้งใน และนอกประเทศ   
        เพื่อน าตวัอยา่งท่ีดีมาเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาน ามาบริการแก่สมาชิกตามความ  
        เหมาะสม 

ข้อ 87 คณะอนุกรรมการ  ในกรณีจ าเป็นแก่การด าเนินการคณะกรรมการด าเนินการอาจมีค าส่ังแตง่ตั้งอนุกรรมการต่างๆ
เพื่อมอบหมายให้ปฏิบติัภารกิจของสหกรณ์โดยมีอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

 
ประธานในท่ีประชุม  

ข้อ 88 ประธานในท่ีประชุม  ในการประชุมใหญห่รือการประชุมคณะกรรมการด าเนินการใหป้ระธานกรรมการเป็น
ประธานในท่ีประชุมถา้ประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมก็ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม และถา้รอง
ประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมดว้ย ก็ให้ท่ีประชุมเลือกตั้งกรรมการด าเนินการคนหน่ึง ขึ้นเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะ
การประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ เช่นคณะกรรมการอ านวยการ  คณะกรรมการเงินกู ้ คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพนัธ ์ให้ประธานคณะกรรมการนั้นๆเป็นประธานในท่ีประชุมถา้ประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมก็ใหท่ี้ประชุม
เลือกกรรมการคนหน่ึง เป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมกลุ่มใหป้ระธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถา้มี) เป็นประธานในท่ีประชุมตามล าดบัแต่ถา้ประธานกลุ่ม
หรือเลขานุการกลุ่มไม่อยูใ่นท่ีประชุมก็ให้ท่ีประชุมเลือกสมาชิกซ่ึงเขา้ประชุมคนหน่ึงขึ้นเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะการ
ประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมใหญ่วิสามญัท่ีสมาชิกร้องขอใหเ้รียกประชุมในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญมี่มติถอดถอนกรรมการด าเนินการถา้
มีการร้องขอใหเ้ปล่ียนตวัประธานในท่ีประชุมก็ให้กระท าไดโ้ดยเลือกสมาชิกคนใดคนหน่ึง เป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะคราว
นั้นหรือจนเสร็จการประชุมมติเลือกประธานในท่ีประชุมในกรณีน้ี ตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิก
หรือผูแ้ทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

 
การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในท่ีประชุม  

ข้อ 89 การออกเสียง  สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมใหญ่ 
และท่ีประชุมกลุ่มสุดแต่กรณีไดเ้พียงคนละหน่ึงเสียงจะมอบให้ผูอ้ื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได ้

ถา้ปัญหาซ่ึงท่ีประชุมวินิจฉยันั้นผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษเฉพาะตวัผูน้ั้นจะออกเสียงในเร่ืองนั้นไม่ได ้
ข้อ 90 การวินิจฉัยปัญหา  เวน้แตจ่ะไดก้ าหนดไวเ้ป็นพิเศษในขอ้บงัคบัน้ีการวินิจฉยัปัญหาต่างๆในท่ีประชุมใหญห่รือท่ี

ประชุมคณะกรรมการด าเนินการหรือท่ีประชุมคณะกรรมการอื่นๆให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธาน
ในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึง เป็นเสียงช้ีขาดเวน้แตใ่นกรณีต่อไปน้ีให้ถือเสียงไมน้อ้ยกว่าสองในสามของจ านวน
สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

(1) การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั 
(2) การเลิกสหกรณ์ 
(3) การควบสหกรณ์ 
(4) การแยกสหกรณ์ 
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         รายงานการประชุม  

ข้อ 91 รายงานการประชุม  ในการประชุมใหญ่การประชุมกลุ่มการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ หรือการประชุม
คณะกรรมการอ่ืนๆนั้นตอ้งจดัใหผู้เ้ขา้ประชุมลงลายมือช่ือ พร้อมทั้งบนัทึกเร่ืองท่ีพิจารณาวินิจฉยัทั้งส้ิน ไวใ้นรายงานการประชุม
และให้ประธานท่ีประชุมกบักรรมการด าเนินการหรือกรรมการอืน่ๆแลว้แต่กรณี อีกคนหน่ึงท่ีเขา้ประชุมนั้นๆลงลายมือช่ือไวเ้ป็น
ส าคญั 

 
หมวดท่ี 9 

ผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ 

ข้อ 92 การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ  คณะกรรมการด าเนินการ อาจพิจารณาคดัเลือกบคุคลท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริตมีความรู้
ความสามารถ และความเหมาะสมเพ่ือแต่งตั้ง หรือจา้งเป็นผูจ้ดัการของสหกรณ์โดยตอ้งไม่เป็นบคุคลท่ีมีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้ 
72(1),(2),(3),(4) ในการจา้งผูจ้ดัการสหกรณ์ตอ้งท าหนงัสือสัญญาจา้งไวเ้ป็นหลกัฐานและให้คณะกรรมการด าเนินการเรียกให้มี
หลกัประกนัอนัสมควร 

ในการแต่งตั้งหรือจา้งผูจ้ดัการตอ้งให้ผูจ้ดัการรับทราบ และรับรองท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดงัก าหนดไวใ้นขอ้ 94 เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจก าหนดระเบียบของสหกรณ์ เก่ียวกบัการคดัเลือกหรือสอบคดัเลือก การแต่งตั้งหรือ
จา้ง  การก าหนดอตัราเงินเดือน  การให้สวสัดิการ และการให้ออกจากต าแหน่งของผูจ้ดัการสหกรณ์ 

ข้อ 93 การด ารงต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์  สหกรณ์อาจจา้งผูจ้ดัการสหกรณ์โดยก าหนดระยะเวลาหรือไม่ก าหนด
ระยะเวลาก็ได ้

ข้อ 94 อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้จัดการ  ผูจ้ดัการมีอ านาจหนา้ท่ีในการจดัการทัว่ไป และรับผิดชอบ
เก่ียวกบับรรดากิจการประจ าของสหกรณ์รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ตรวจสอบการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกให้เป็นการถูกตอ้งตลอดจนเป็นธุระจดัให้ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกลงลายมือช่ือ
ในทะเบียนสมาชิกและช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ กบัเงินค่าหุน้ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมให้มีการเกบ็เงินค่าหุ้นรายเดือนแจง้ยอดจ านวนหุน้จ่ายคืนค่าหุ้นและชกัชวนการถือหุ้นในสหกรณ์ 
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์  
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบค าขอกูจ้่ายเงินกูจ้ดัท าเอกสารเก่ียวกบัเงินกูใ้ห้เป็นไปตามแบบและระเบียบของ

สหกรณ์ 
(5) จดัท ารายละเอียดของสมาชิกรายตวัเก่ียวกบัเงินค่าหุ้นและเงินให้กูทุ้กหกเดือนพร้อมกบัแจง้ให้สมาชิกทราบ

เป็นรายบุคคล 
(6) พิจารณาจดัจา้งเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ ตามอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดในระเบียบของสหกรณ์ รวมถึงก าหนด

หนา้ท่ีและวิธีปฏิบติังานของบรรดาเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ตลอดจนเป็นผูบ้งัคบับญัชาและรับผิดชอบดูแลการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีเหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกตอ้ง เรียบร้อย 

(7) เป็นธุระกวดขนัในเร่ืองการออกใบรับเรียกใบรับหรือจดัให้มีใบส าคญัโดยครบถว้นรับผิดชอบในการรับ
จ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถกูตอ้งรวบรวมใบส าคญัและเอกสารต่างๆเก่ียวกบัการเงินไวโ้ดยครบถว้น
และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจดัท าบญัชีและทะเบียนต่างๆของสหกรณ์ให้ถูกตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจบุนั 
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(9) ติดต่อประสานงานกบัเลขานุการในการเรียกนดัประชุมใหญ่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการและประชุม
คณะกรรมการอื่นๆ 

(10) รับผิดชอบจดัท างบดุลรวมทั้งบญัชีก าไรขาดทุนและรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์
เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่อนุมติั 

(11) จดัท าแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการ 
ด าเนินการพิจารณา 

(12) จดัท าแผนปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี ให้สอดคลอ้งกบัแผนงานท่ีไดรั้บอนุมติัจาก       
ท่ีประชุมใหญ ่

(13) เขา้ร่วมประชุมช้ีแจงในการประชุมใหญ่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการและประชุมคณะกรรมการอื่นๆเวน้
แต่กรณีซ่ึงท่ีประชุมนั้นๆมิให้เขา้ร่วมประชุม 

(14) ปฏิบติัการเก่ียวกบังานสารบรรณของสหกรณ์ 
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ์และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสิ์นตา่งๆของสหกรณ์ให้อยูใ่นสภาพอนัดีและ

ปลอดภยั 
(16) เสนอรายงานกิจการประจ าเดือนของสหกรณ์ ต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
(17) เสนอรายการ หรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาท่ีทางราชการก าหนด 
(18) ปฏิบติังานอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการอื่นๆ ของสหกรณ์มอบหมาย หรือตามท่ี

ควรกระท า เพื่อให้กิจการในหนา้ท่ีลุล่วงไปดว้ยดี 
ข้อ 95 การพ้นจากต าแหน่งผู้จัดการ  ผูจ้ดัการสหกรณ์ตอ้งพน้จากต าแหน่งดว้ยเหตุอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 

(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจ านง ท าเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
(3) ขาดคุณสมบติัตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายสหกรณ์ก าหนด 
(4) อายคุรบ 60 ปี บริบูรณ์ หรือครบก าหนดตามสัญญาจา้ง 
(5) ถูกเลิกจา้ง 
(6) ถูกลงโทษให้ออก หรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอนัแสดงให้เห็นประจกัษว่์า ไดก้ระท าการหรือละเวน้การ

กระท าการใดๆ อนัอาจท าใหเ้กิดความไม่สงบ เรียบร้อย และศีลธรรมอนัดีแก่ประชาชน หรือไม่เหมาะสม
กบัต าแหน่ง หนา้ท่ีผูจ้ดัการสหกรณ์ 

ข้อ 96 การลาออก  ใหผู้จ้ดัการสหกรณ์ ย่ืนหนงัสือถึงสหกรณ์ก่อนวนัท่ีจะออกไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนั และให้เลขานุการ
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พิจารณาการลาออกนั้นการยบัย ั้งการลาออก
ของผูจ้ดัการสหกรณ์กระท าไดไ้ม่เกินหกสิบวนั 

ข้อ 97 การมอบหมายงานในหน้าท่ีผู้จัดการให้กรรมการด าเนนิการ ถา้สหกรณ์ยงัมิไดมี้การจา้ง และแตง่ตั้งผูจ้ดัการ หรือ
สหกรณ์ยงัไม่อยูใ่นฐานะท่ีจะจดัจา้งเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ในต าแหน่งอื่นดว้ยได ้ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมอบหมายงานในหนา้ท่ี
ผูจ้ดัการให้กรรมการด าเนินการ คนใดคนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควรแต่ตอ้งไม่เกินห้าปี 

ข้อ 98 การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถา้ต าแหน่งผูจ้ดัการว่างลง และยงัไม่ไดแ้ต่งตั้งใหผู้ใ้ดด ารงต าแหน่งแทน
หรือเม่ือผูจ้ดัการไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นคร้ังคราวใหร้องผูจ้ดัการ หรือผูช่้วยผูจ้ดัการ หรือเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์
ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย เป็นผูรั้กษาการแทน 
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ข้อ 99 การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนผูจ้ดัการ ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการด าเนินการตอ้งจดัให้มีการ

ตรวจสอบหลกัฐานทางบญัชี และการเงินกบับรรดาทรัพยสิ์น และหน้ีสินตลอดจนจดัท างบดุลของสหกรณ์เพ่ือทราบฐานะอนั
แทจ้ริง ก่อนท่ีจะส่งมอบงาน 

ข้อ 100 เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์  นอกจากต าแหน่งผูจ้ดัการแลว้ สหกรณ์อาจจดัจา้ง และแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีอ่ืนโดยไม่เป็น
บุคคลท่ีมีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้ 72 (1),(2),(3),(4) ตามความจ าเป็น เพ่ือปฏิบติังานในสหกรณ์ทั้งน้ีตามระเบียบของสหกรณ์ซ่ึง
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

                                                                 
                                                                           ที่ปรึกษา  
ข้อ 101 ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  คณะกรรมการด าเนินการ อาจเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ซ่ึงทรงคุณวุฒิ 

มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิได ้จ านวนไม่เกิน 5 คนเพือ่ให้ความเห็น แนะน าในการ
ด าเนินงานทัว่ไปของสหกรณ์ ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
 

     ผู้ตรวจสอบกิจการ  

 ข้อ 102 ผู้ตรวจสอบกิจการ  ใหท่ี้ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก หรือบุคคลภายนอกผูมี้คุณวุฒิความรู้ความสามารถในดา้น
ธุรกิจการเงินการบญัชีการเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ์ เป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจ าปี จ านวนไม่เกิน 5 คน
หรือหน่ึงนิติบุคคล 

ท่ีประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการด าเนินการหรือผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งหนา้ท่ีประจ าในสหกรณ์ เป็นผูต้รวจสอบกิจการ
ไม่ได ้
 ข้อ 103 การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ใหผู้ต้รวจสอบกิจการอยูใ่นต าแหน่งคราวละไม่เกิน 1ปี ทางบญัชีของ
สหกรณ์ ถา้เม่ือครบก าหนดเวลาแลว้ยงัไม่มีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่ก็ให้ผูต้รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีไป
พลางก่อน 

ผูต้รวจสอบกิจการซ่ึงออกไปนั้นอาจไดรั้บเลือกตั้งซ ้า(9) 
ข้อ 104 อ านาจหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบกิจการผูต้รวจสอบกิจการมีอ านาจหน้าท่ีตรวจสอบการด าเนินงานทั้งปวงของ

สหกรณ์ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ีคือ 
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุดบญัชีทะเบียนและการเงินตลอดจนทรัพยสิ์นและหน้ีสินทั้งปวงของสหกรณ์เพ่ือ

ทราบฐานะและขอ้เทจ็จริงของสหกรณ์ท่ีเป็นอยูจ่ริง 
(2) ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกตอ้งของการด าเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์เพื่อ 

ประเมินผลและอาจใหข้อ้แนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการผูจ้ดัการและเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ทั้งทาง
วิชาการและทางปฏิบติัในกิจการนั้นๆ 

(3) ตรวจสอบการจดัจา้งและแตง่ตั้งเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ตลอดจนหนงัสือสัญญาจา้งและหลกัประกนั 
(4) ตรวจสอบการปฏิบติังานตามแผนงานและการใชจ้่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ 
(5) ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงานขอ้บงัคบัและ

ระเบียบมติตลอดจนค าส่ัง ของสหกรณ์ 

                         ................................................................................................................................................ 
(9) แก้ไขเพิม่เติม(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2557 วันที่  18 กมุภาพนัธ์2557 เลขทะเบียนข้อบังคับ อ.184244 
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(6) ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายขอ้บงัคบัระเบียบมติและค าส่ังของสหกรณ์หรือ 
กิจการอ่ืนๆเพ่ือให้เกิดผลดีแก่การด าเนินกิจการของสหกรณ์ 

ให้ผูต้รวจสอบกิจการ เสนอรายงานผลการตรวจสอบประจ าเดือน ต่อคณะกรรมการด าเนินการในการประชุม
ประจ าเดือนคราวถดัไปแลว้เสนอผลการตรวจสอบประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญข่องสหกรณ์ดว้ย 

หากพบขอ้บกพร่องจากการตรวจสอบตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหค้ณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์แกไ้ขโดยมิชกัชา้ผู ้
ตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแกไ้ขขอ้บกพร่องนั้นดว้ยก็ได ้

ข้อ 105 ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการหากผูต้รวจสอบกิจการตรวจพบขอ้บกพร่องของสหกรณ์ตอ้งแจง้ให้
คณะกรรมการด าเนินการทราบเพ่ือแกไ้ขโดยเร็วผูต้รวจสอบกิจการตอ้งรับผดิชอบชดใชค้่าเสียหายอนัเกิดแก่สหกรณ์ ดว้ยเหตุอนั
ไม่แจง้นั้น 

หมวดท่ี 10 
                 การแก้ไขเพิม่เติมข้อบงัคับ 

ข้อ 106 การแก้ไขเพิม่เติมข้อบงัคบั  จะกระท าไดก้็แต่โดยหลกัเกณฑ ์ และวิธีการดงัต่อไปน้ี 
(1) ตอ้งก าหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญเ่ป็นเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะและให้แจง้ไปยงัสมาชิกพร้อม 

หนงัสือแจง้ระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 
(2) คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัได ้เม่ือมีการพิจารณาเร่ืองท่ีจะ 

ขอแกไ้ขเพ่ิมเติมนั้นในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ซ่ึงมีกรรมการด าเนินการมาประชุม
เตม็จ านวนของคณะกรรมการด าเนินการท่ีมีอยูใ่นขณะนั้น โดยมติให้แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบันั้นใหถื้อ
เสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของกรรมการด าเนินการท่ีมาประชุมซ่ึงลงลายมือช่ือเขา้ประชุม แต่ถา้สมาชิก
หรือผูแ้ทนสมาชิกไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสิบของจ านวนสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่นอ้ยกว่า
ห้าสิบคนลงลายมือช่ือท าหนงัสือร้องขอต่อคณะกรรมการด าเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกว่า
สามสิบวนั ให้แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัก็ยอ่มท าไดโ้ดยตอ้งระบขุอ้ความท่ีจะขอแกไ้ขเพ่ิมเติมนั้นพร้อม
ดว้ยเหตผุล 

(3) การพิจารณาวาระการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัให้กระท าไดแ้ตเ่ฉพาะในการประชุมใหญท่ี่มีองคป์ระชุม 
ไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกหรือของผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่นอ้ยกว่าหน่ึงร้อยคนแลว้แต่
กรณี 

(4) ขอ้ความใดท่ีท่ีประชุมใหญ่ไดล้งมติแกไ้ขเพ่ิมเติมแลว้หากปรากฏว่าขอ้ความนั้น ขดักบักฎหมาย หรือ 
ไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมายนายทะเบียนสหกรณ์อาจแกไ้ข
ขอ้ความนั้นแลว้รับจดทะเบียน 

(5) ขอ้บงัคบัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแลว้หากยงัไม่ไดก้ าหนดระเบียบ หรือค าส่ังให้สอดคลอ้ง 
กนักใ็ห้น าความท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัแลว้นั้นมาบงัคบัใชแ้ละให้ผูเ้ก่ียวขอ้งถือปฏิบติั 

 
หมวดท่ี 11 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

ข้อ 107 ระเบียบของสหกรณ์  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ มีอ านาจหนา้ท่ีก าหนดระเบียบต่าง ๆเพื่อด าเนินการให้
เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ห่งขอ้บงัคบัน้ีและเพ่ือความสะดวกในการปฏิบติังานของสหกรณ์ รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 
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(1) ระเบียบว่าดว้ยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 
(2) ระเบียบว่าดว้ยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น 
(3) ระเบียบว่าดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ 
(4) ระเบียบว่าดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สหกรณ์อ่ืน 
(5) ระเบียบว่าดว้ยกลุ่มสมาชิก 
(6) ระเบียบว่าดว้ยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
(7) ระเบียบว่าดว้ยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
(8) ระเบียบว่าดว้ยเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ 
(9) ระเบียบว่าดว้ยการใชทุ้นเพื่อสาธารณประโยชน์ 
(10) ระเบียบว่าดว้ยท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
(11) ระเบียบว่าดว้ยการรับฝากจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ์
(12) ระเบียบอืน่ๆท่ีคณะกรรมการด าเนินการ เห็นสมควรก าหนดไวใ้ห้มีเพื่อสะดวก และ 
        เป็นแนวทางในการปฏิบติังานสหกรณ์ 

เฉพาะระเบียบในขอ้ (1),(2),(4),(11) ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ จากนายทะเบียนสหกรณ์เสียก่อนจึงจะใชบ้งัคบัไดส่้วน
ระเบียบอื่น เม่ือคณะกรรมการด าเนินการก าหนดใชแ้ลว้ให้ส่งส าเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจ
บญัชีสหกรณ์ทราบ(7) 

ข้อ 108 การด าเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหายในกรณีท่ีทรัพยสิ์นของสหกรณ์ถูกยกัยอกหรือเสียหายโดยประการใดๆก็ดี
หรือในกรณีท่ีสหกรณ์เรียกคืนเงินกูต้ามขอ้ 107 (3),(4) แต่มิไดรั้บช าระตามเรียกก็ดีคณะกรรมการด าเนินการตอ้งร้องทุกขห์รือ
ฟ้องคดีภายในก าหนดอายคุวาม 

ข้อ 109 การตีความในข้อบังคับถา้มีปัญหาเก่ียวกบัการตีความในขอ้บงัคบัให้สหกรณ์เสนอปัญหานั้นต่อนายทะเบียน
สหกรณ์เพื่อขอค าวินิจฉยัและให้สหกรณ์ถือปฏิบติัตามค าวินิจฉยันั้น 

ข้อ 110 ทรัพย์สินของสหกรณ์การจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยข์องสหกรณ์ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ด าเนินการ ท่ีมีอยูใ่นขณะนั้นเป็นเอกฉนัทแ์ละตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ดว้ย 

การลงมติเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรกให้ถือเสียงขา้งมากของสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกซ่ึงมา
ประชุม 

ข้อ 111 การจ าหน่ายทรัพย์สินเม่ือสหกรณ์ต้องเลิกเม่ือสหกรณ์ตอ้งเลิกและไดจ้ดัการช าระบญัชีโดยจ าหน่ายทรัพยสิ์น
ตามกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมดว้ยดอกเบ้ียและช าระหน้ีสินอ่ืนๆของสหกรณ์เสร็จส้ินแลว้ปรากฏ
ว่าสหกรณ์มีทรัพยสิ์นเหลืออยูเ่ท่าใดให้ผูช้  าระบญัชีจ่ายตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 

(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นท่ีช าระแลว้ 
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีช าระแลว้แต่ตอ้งไม่เกินอตัราท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
(3) จ่ายเป็นเงินเฉล่ียคนืตามขอ้ 27 (2)  

เงินท่ีจ่ายตามขอ้ (2) และ (3) เม่ือรวมทั้งส้ินตอ้งไม่เกินยอดรวมแห่งจ านวนเงินก าไรสุทธิท่ีสหกรณ์หาไดใ้นระหว่างปีท่ี
เลิกสหกรณ์ กบัทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลท่ีถอนไปตามขอ้ 27 (4) ในปีนั้น 

                  ................................................................................................................................................ 
                 (7)  แก้ไขเพิม่เติม(ฉบบัที่ 7) พ.ศ. 2555 วันที่  14 มีนาคม 2555   เลขทะเบียนข้อบงัคับ อ.184244 
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ถา้ยงัมีทรัพยสิ์นเหลืออยูอ่ีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อ่ืนหรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ตามมติของท่ีประชุมใหญ่

หรือดว้ยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ในกรณีท่ีไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ไดภ้ายในสามเดือนนบัแต่วนัท่ีช าระบญัชีเสร็จ 
ข้อ 112 ในกรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าสามพนัคน(4)(11)ภายหลงัจากท่ีไดจ้ดทะเบียนถือใชข้อ้บงัคบัน้ีแลว้ให้สหกรณ์

จดัให้มีผูแ้ทนสมาชิกตามขอ้ 64 ให้เสร็จส้ินก่อนการประชุมใหญ่คราวต่อไป 
ข้อ 113 ในกรณีที่ข้อบังคับนีม้ิได้ก าหนดข้อความเร่ืองใดไว้ให้สหกรณ์รับบญัญติัท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์

ตลอดจนค าส่ังหรือค าแนะน าและระเบียบปฏิบติัของนายทะเบียนสหกรณ์มาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงแห่งขอ้บงัคบัน้ีดว้ย 
 

บทเฉพาะกาล  

ข้อ 114 นบัแต่วนัที่ข้อบังคับนีใ้ช้บังคับ 
(1) คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ซ่ึงด ารงต าแหน่งอยูก่่อนวนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีถือใชใ้ห้ด ารงต าแหน่ง  

ต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามท่ีก าหนดไวโ้ดยให้ถือว่าเป็นการด ารงต าแหน่งในวาระแรกตามขอ้บงัคบัน้ี 
(2)   ระเบียบใดซ่ึงสหกรณ์ถือใชอ้ยูก่่อนวนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีถือใชแ้ละไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี ใหถื้อใช ้

ระเบียบนั้นไปก่อนจนกว่าสหกรณ์จะไดก้ าหนดระเบียบขึ้นถือใชใ้หม่ 
 

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

 
ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเลยจ ากดัเม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2544 ไดล้งมติให้

เปล่ียนใชข้อ้บงัคบัขา้งตน้น้ีแทนขอ้บงัคบัเดิมซ่ึงเป็นอนัยกเลิกทั้งส้ินทั้งน้ีตั้งแต่วนัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ไดรั้บจดทะเบียนให้
แลว้ 
 
 
 

(ลงช่ือ)         บัญญัติ  จันทรสา     ประธานท่ีประชุม 
                                ( นายบัญญัติ จันทรสา )  

 
 

(ลงช่ือ)          อุทิศ  โสวันนา   เลขานุการ 
                                                                  ( นายอุทิศ โสวันนา ) 
 

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

                          (4)  แก้ไขเพิม่เตมิ(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2552 วันที่  20 มีนาคม 2552 เลขทะเบียนข้อบังคับ อ.184244 
           (11) แก้ไขเพิม่เติม(ฉบับที1่1) พ.ศ. 2562วันที่  25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562   เลขทะเบียนข้อบงัคับ อ.184244 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
ว่าด้วย  ทุนสวสัดิการเพื่อเก้ือกลูสมาชิก  พ.ศ  2561 

 

   เพือ่ใหส้มาชกิสหกรณ์ ทีม่อีุดมการณ์ เจตนารมณ์ และความศรทัธาทีด่ตี่อการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ ร่วมพฒันางานการสหกรณ์ตดิต่อกนัเป็นเวลานาน ไดร้บัสวสัดกิารตอบแทน และเป็น
ขวญัก าลงัใจ 

อาศยัอ านาจ ตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั พ.ศ.2544  
ขอ้  79 (8) และ 107(12)  ทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที ่  29   ครัง้ที ่3 /2561   เมื่อวนัที ่    21 
มนีาคม   2561  จงึก าหนด ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั   วา่ดว้ยทุนสวสัดกิารเกือ้กูล
สมาชกิ  พ.ศ.  2561 

  ขอ้  1.  ระเบยีบนี้เรยีกว่า   “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย   จ ากดั  ว่าดว้ยทุน
สวสัดกิารเกือ้กูลสมาชกิ   พ.ศ. 2561” 

  ขอ้  2.  ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่ วนัทีถ่ดัจากวนัประกาศ เป็นตน้ไป 
  ขอ้  3.  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย   จ ากดั    ว่าดว้ยทุนสวสัดกิาร

เพือ่เกือ้กูลสมาชกิ พ.ศ.2554  
ขอ้  4.  บรรดาระเบยีบ มต ิประกาศ และค าสัง่อื่นใดในสว่นทีก่ าหนดไวแ้ลว้ ซึง่ขดัหรอืแยง้ 

กบัระเบยีบนี้ ใหใ้ชร้ะเบยีบนี้แทน 
  ขอ้  5.  ในระเบยีบนี้ 
  “สหกรณ์”      หมายความว่า สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  
                                                                                 จ ากดั 
  “คณะกรรมการด าเนินการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั                       
                                     

 “ประธานกรรมการด าเนินการ” หมายความว่า ประธานกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  
จ ากดั 

  “ทุนสวสัดกิารเกือ้กูลสมาชกิ”  หมายความว่า ทุนทีจ่ดัสรรเพือ่จ่ายแก่สมาชกิ 
  “สมาชกิ”      หมายความว่า สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ 
          สาธารณสุขเลย จ ากดั 

 “อายุสมาชกิ”    หมายความว่า จ านวนงวดทีส่มาชกิไดช้ าระค่าหุน้ 
       ตัง้แต่งวดแรกจนถงึงวดสุดทา้ย                 
       และยงัไม่ขาดจากการเป็นสมาชกิ 
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“ปีบญัช”ี     หมายความว่า ปีบญัชขีองสหกรณ์ออมทรพัย ์
       สาธารณสุขเลย จ ากดั 

  ขอ้  6.  ทีม่าของทุนสวสัดกิารเกือ้กูลสมาชกิ 
6.1 จดัสรรจากก าไรสุทธปิระจ าปี 
6.2 เงนิบรจิาค เพือ่เขา้ทุนสวสัดกิารเกือ้กูลสมาชกิ 

  ขอ้  7.  สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงนิทุนสวสัดกิารเกือ้กูลสมาชกิใหแ้ก่สมาชกิทีม่อีายุการเป็นสมาชกิ
ตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป  และยงัเป็นสมาชกิตามหลกัเกณฑ ์ ดงันี้ 

7.1 อายุการเป็นสมาชกิ  1 ปี       ใหไ้ดร้บัเงนิ   100.- บาท 
7.2 อายุการเป็นสมาชกิ  2 ปี ถงึ 20 ปี  ใหไ้ดร้บัเพิม่อกี ปีละ 100.- บาท 
7.3 อายุการเป็นสมาชกิ ตัง้แต่ 21 ปีขึน้ไป ใหไ้ดร้บัปีละ 2,000.- บาท 

  การนบัอายุสมาชกิ ใหน้บัถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน ของทุกปี โดยนบัเป็นปี  
ขอ้ 8. การจ่ายเงนิใหแ้ก่สมาชกิผูม้สีทิธ ิจะจ่ายใหเ้ป็นรายปี หลงัจากวนัประชุมใหญ่สามญั 

ประจ าปี โดย ซือ้หุน้ใหแ้ก่สมาชกิ และสหกรณ์ฯ จะประกาศรายชื่อ สมาชกิผูม้สีทิธิต์ามระเบยีบน้ี ของแต่ละปี
ทางบญัช ี 

ขอ้  9.  สหกรณ์ฯ  ทรงไวซ้ึง่สทิธิใ์นการงดจ่ายเงนิทุนสวสัดกิารเกือ้กูลสมาชกิ กรณีในปี 
บญัชใีด ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรร หรอืลดจ านวนเงนิทุนสวสัดกิาร น้อยกว่าหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในระเบยีบนี้ หาก
ปรากฎว่าเงนิทุนสวสัดกิารหมดลง หรอืมจี านวนน้อยกว่าทีจ่ะจ่ายใหไ้ด้ 

 ขอ้  10.  ในกรณีทีม่ปัีญหาเกี่ยวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี้       ใหค้ณะกรรมการเป็นผู้มี
อ านาจวนิิจฉยัชีข้าด 

 ขอ้  11.  ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี้ 
  
    ก าหนดไว ้ ณ  วนัที ่ 21    มนีาคม   พ.ศ.  2561 
 
                                                     ช านาญ   มมีลู 

(นายช านาญ   มมีลู) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
ว่าด้วย  การใช้เงินทุนสะสมเพื่อการพฒันากิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2562  

………………………………………….  

  อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดัพ.ศ.2544 ขอ้ 
79(8) และขอ้ 107(12) ทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการชดุที ่30  ครัง้ที ่ 3/2562  วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์ พ.ศ.2562  
ไดก้ าหนดระเบยีบว่าดว้ยการใชเ้งนิทุนสะสมเพื่อพฒันากจิการสหกรณ์ ไวด้งัต่อไปนี้ 

ขอ้ 1. ระเบยีบนี้เรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั วา่ 
ดว้ยการใชเ้งนิทุนสะสมเพื่อพฒันากจิการของสหกรณ์ พ.ศ.2562” 

ขอ้ 2. ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบั ตัง้แต่วนัทีถ่ดัจากวนัประกาศ เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3. ใหย้กเลกิ ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั วา่ดว้ย การใชทุ้นสะสมเพื่อการ 

พฒันากจิการของสหกรณ์ พ.ศ.2544 
บรรดาระเบยีบ มต ิประกาศ และค าสัง่อื่นใดในสว่นทีก่ าหนดไวแ้ลว้ ซึง่ขดัหรอืแยง้กบั 

ระเบยีบนี้ใหใ้ชร้ะเบยีบนี้แทน 
ขอ้ 4. เงนิทีจ่ะน าเขา้บญัชเีงนิทุนสะสมเพื่อการพฒันากจิการสหกรณ์ คอื 

(1) เงนิซึง่ทีป่ระชุมใหญ่ ไดม้มีตใิหจ้ดัสรรจากก าไรสุทธปิระจ าปีของสหกรณ์ 
(2) เงนิอุดหนุน เงนิบรจิาค เงนิชว่ยเหลอื หรอืเงนิอื่นใดทีไ่ดร้บัจากบุคคล องคก์าร หรอื

สถาบนั 
(3) ดอกผลทีเ่กดิจากเงนิทุนสะสม 

ขอ้ 5. เงนิทุนสะสมเพื่อการพฒันากจิการสหกรณ์ ใหใ้ชจ้า่ยเพื่อการพฒันากจิการสหกรณ์ ตาม 
วตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี้ 

(1) เพื่อจดัใหม้สี านักงานของสหกรณ์ 
(2) เพื่อจดัใหม้คีรุภณัฑ ์ในการด าเนินกจิการ 
(3) เพื่อการพฒันา ปรบัปรุง ซ่อมแซม หรอืต่อเตมิส านักงาน หรอืครุภณัฑ์ 
(4) เพื่อจดัท ากจิการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบั หรอืเนื่องในการจดัใหส้ าเรจ็ตามวตัถุประสงคข์อง

การพฒันากจิการของสหกรณ์ 
ขอ้ 6. ใหค้ณะกรรมการด าเนนิการ พจิารณาอนุมตัจิ่ายเงนิตามจ านวนทีเ่หน็สมควร และใหร้ายงาน 

การใชจ้่ายเงนิทุนสะสม เพื่อการพฒันากจิการของสหกรณ์ ในรอบปีทางบญัชทีีผ่่านมาใหท้ีป่ระใหญ่สามญัประจ าปี
ทราบ 
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ขอ้ 7. เมื่อคณะกรรมการอนุมตัใิหจ้่ายเงนิไดแ้ลว้ ใหผู้จ้ดัการ หรอืเจา้หน้าทีส่หกรณ์ทีไ่ดร้บั 
มอบหมายจากผูจ้ดัการ หรอืกรรมการด าเนินการทปีฏบิตัหิน้าทีผู่จ้ดัการตามทีค่ณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย
แลว้แต่กรณีเบกิจ่ายได ้

ขอ้ 8. ใหป้ระธานกรรมการรกัษาการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี้ 
 

   ก าหนดไว ้   ณ     วนัที ่ 1 เดอืน มนีาคม  พ.ศ.  2562 
 
             ช านาญ  มมีลู 
           (นายช านาญ   มมีลู) 
               ประธานกรรมการ 

              สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

          ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2544 

…………………………………………  

  อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั พ.ศ.2544  
ขอ้ 79 (8) และขอ้ 107(9) ทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการ ครัง้ที ่ 11/2544  วนัที ่6  สงิหาคม  พ.ศ.2544  ได้
ก าหนดระเบยีบว่าดว้ยการใชทุ้นสาธารณประโยชน์   ดงัต่อไปนี้ 

ขอ้ 1. ระเบยีบนี้เรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั วา่ดว้ย การใช้ 
ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2544” 

ขอ้ 2. ระเบยีบนี้ใหใ้ชข้อ้บงัคบั  ตัง้แต่วนัที ่ 1  กนัยายน  พ.ศ.2544  เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3. บรรดาระเบยีบ มต ิประกาศ  และค าสัง่อื่นใดในสว่นทีก่ าหนดไวแ้ลว้ ซึง่ขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบนี้ให้ 

ใชร้ะเบยีบนี้แทน 
ขอ้ 4. “ทุนสาธารณประโยชน์”  หมายถงึ เงนิซึง่ทีป่ระชุมใหญ่ไดม้มีตใิหจ้ดัสรรจากก าไรสทุธปิระจ าปีของ 

สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุเลย  จ ากดั ตามขอ้บงัคบัขอ้ 27 (6) 
ขอ้ 5. ทุนสาธารณประโยชน์  ใหจ้่ายในกรณี  ดงัต่อไปนี้ 
 5.1 จ่ายเพื่อการศกึษา  ไดแ้ก่ 

ก. เป็นทุนก่อสรา้ง หรอืซ่อมแซม หรอืต่อเตมิอาคารเรยีน คุรุสมันาคาร หอ้งสมุด และค่าย
ลูกเสอื เป็นตน้ 

ข. เป็นทุนจดัซื้ออุปกรณ์การศกึษา  การสอบ  การเรยีน  ใหแ้ก่โรงเรยีน  หรอืสถานศกึษาที่
สมควรจะไดร้บัความชว่ยเหลอื 

ค. เป็นทุนในการอบรม  การสมัมนา การวจิยั การคนัควา้ และการจดักจิกรรมอื่น ๆ ในทาง
สหกรณ์ และทางการศกึษาทัว่ไป 

5.2 จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ ไดแ้ก่  เป็นทุนในการก่อสรา้ง หรอืซ่อมแซม หรอื ต่อเตมิสถานที ่
อนัเป็นสาธารณประโยชน์ทัว่ไปเช่น ถนน สถานีอนามยั ส านักงานสาธารณสขุชุมชน  โรงพยาบาล  
สะพาน บ่อน ้า และสวนสาธารณะ เป็นตน้ 
5.3 จ่ายเพื่อการกุศล ไดแ้ก่ 

ก. บ ารุงการศาสนา  ทัง้ทางวตัถุและวชิาการ 
ข. เป็นการสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยัพบิตัติ่าง ๆ เช่น อคัคภียั อุทกภยั และวาตภยั เป็นตน้  
ค. เป็นการสงเคราะหผ์ูท้ีส่งัคมควรช่วยเหลอืเกือ้กูล 

ขอ้ 6. เรื่องราวทีเ่สนอขอทุนสาธารณประโยชน์นัน้ ใหแ้สดงหลกัฐานเหตุผล และถา้เป็นอาคาร หรอืสถานที ่
ใหแ้สดงแบบ รปูและรายการใหช้ดัเจน และใหย้ื่นต่อประธานกรรมการก่อนการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
ประจ าเดอืน ไม่น้อยกว่า  7  วนั 
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ขอ้ 7. การพจิารณาใหทุ้นสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นหลกัในการพจิารณาใหทุ้นสาธารณประโยชน์ในคราว

หนึ่ง ๆ ใหถ้อืหลกัฐานความส าคญัก่อนหลงั  ดงัต่อไปนี้ 
7.1 ทุนสาธารณประโยชน์ เป็นการสงเคราะหอ์นัเกดิจากภยัพบิตัติ่าง ๆ แก่สมาชกิใหไ้ดร้บัความ

ช่วยเหลอืก่อนเหตุอื่น 
7.2 ทุนสาธารณประโยชน์ทีจ่ะก่อให้เกดิประโยชน์แก่บรรดาสมาชกิโดยทัว่ไป ใหไ้ดร้บัเป็นอนัดบั

สอง 
7.3 ทุนสาธารณประโยชน์ทีจ่ะก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่สว่นรวมโดยทัว่ไป ใหไ้ดร้บัเป็นอนัดบัสาม 
7.4 ทุนสาธารณประโยชน์ทีจ่ะก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่สมาชกิเพยีงบางสว่น ใหไ้ดร้บัเป็นอนัดบัสี ่
7.5 นอกจากทีก่ล่าวขา้งตน้ ใหอ้ยู่ในดุลพนิจิของคณะกรรมการด าเนินการ 
7.6 การพจิารณาใหทุ้นสาธารณประโยชน์ ใหพ้จิารณาจากทุนสาธารณประโยชน์ทีม่อียู่ในขณะนัน้ 

เท่านัน้ และเมื่อไดพ้จิารณาใหทุ้นสาธารณประโยชน์เพื่อการใด ๆ  ในคราวหนึ่งแลว้ใหถ้อืวา่การ
พจิารณาส าหรบัเรื่องนัน้ ๆ เป็นอนัยุต ิ

ขอ้ 8. จ านวนทุนสาธารณประโยชน์ทีจ่ะอนุมตัจิ่าย ในกรณปีกตติอ้งไม่เกนิกว่าครึง่หนึ่งของเงนิทุน
สาธารณประโยชน์ทีไ่ดร้บัการจดัสรรไวใ้นปีนัน้ เวน้แต่กรณีทีม่เีหตุผลและตามความจ าเป็นพเิศษ กใ็หค้ณะกรรมการ
ด าเนินการในการพจิารณาเป็นการเฉพาะราย 

ขอ้ 9 . มตขิองคณะกรรมการด าเนินการ ในการพจิารณาใหทุ้นสาธารณประโยชน์นัน้ ใหถ้อืคะแนนเสยีง  
ดงันี้ 

9.1 มตใินการพจิารณาใหทุ้นสาธารณประโยชน์ ขอ้ 7 ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนกรรมการด าเนินการทีเ่ขา้ประชุม 

9.2 มตใินการพจิารณาขยายวงเงนิตามขอ้ 8 ใหถ้อืคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ 
ขอ้ 10 . ใบส าคญัเกี่ยวกบัการจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์นัน้ให้เจ้าหน้าทีผู่้

จ่ายเงนิเรยีกใบส าคญัรบัเงนิจากผูร้บัทุกราย ดงันี้ 
10.1 ถา้สหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ในฐานะเป็นผูจ้ดักจิกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเอง ตอ้งมี

ใบส าคญัรบัเงนิ หรอืหลกัฐานการจดัท า หรอืจดัซื้อโดยละเอยีด 
10.2 ถา้สหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์สมทบประการใด ตอ้งใหผู้ม้อี านาจในการจดัท าหรอืผูม้ี

อ านาจในการรบัเงนินัน้ออกหกัฐานการรบัเงนินัน้ ๆ ใหแ้ก่สหกรณ์โดยครบถว้นและถูกตอ้ง 
 ก าหนดไว ้  ณ    วนัที ่ 1  กนัยายน  พ.ศ.2544 
                    
                               บญัญตั ิ จนัทรสา 

                 (นายบญัญตั ิ  จนัทรสา) 
               ประธานกรรมการ 

               สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
ว่าด้วย  การใช้เงินทุนเพื่อสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพของสมาชิก หรือคู่สมรส  พ.ศ.2562 

……………………………….. 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  ขอ้ 79 (8)  และขอ้  
107 (12)  ทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที ่30 ในคราวประชุม ครัง้ที ่ 3/2562 วนัที ่ 27 กุมภาพนัธ ์2562  ได้
ก าหนดระเบยีบว่าดว้ย  การใชเ้งนิทุนเพื่อสงเคราะหเ์กีย่วกบัการศพของสมาชกิ หรอืคู่สมรส  ไวด้งัต่อไปนี้ 

ขอ้ 1. ระเบยีบนี้เรยีกว่า  “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  ว่าดว้ยการใชเ้งนิทุนเพื่อ 
สงเคราะหเ์กีย่วกบัการศพของสมาชกิ หรอืคู่สมรส     พ.ศ.2562” 

ขอ้ 2. ระเบยีบนี้ใชบ้งัคบั  ตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศ  เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3. ใหย้กเลกิ ระเบยีบว่าดว้ยการใชเ้งนิทุนเพื่อสงเคราะหเ์กีย่วกบัการศพของสมาชกิ หรอืคู่สมรส  พ.ศ. 

2559 
ขอ้ 4. บรรดา  ระเบยีบ  ประกาศ  มต ิ หรอืค าสัง่อื่นใด  ในสว่นทีก่ าหนดไวแ้ลว้  ซึง่ขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบ 

นี้  ใหใ้ชร้ะเบยีบนี้แทน 
ขอ้ 5. ทุนเพื่อการสงเคราะหเ์กีย่วกบัการศพของสมาชกิหรอืคู่สมรส  หมายถงึ  เงนิทุนซึง่มวีตัถุประสงค์ 

เพื่อช่วยเหลอืทางการเงนิเกีย่วกบัการศพของสมาชกิ  หรอืคู่สมรส  โดยชอบดว้ยกฎหมายและเป็นเงนิทุนสะสมซึง่ที่
ประชุมใหญ่ไดม้มีตใิหจ้ดัสรรจากก าไรสุทธปิระจ าปีของสหกรณ์ 

ขอ้ 6. สมาชกิผูใ้ดถงึแก่กรรมในขณะทีเ่ป็นสมาชกิอยู่ในสหกรณ์ ใหม้สีทิธไิดร้บัเงนิสงเคราะหเ์กีย่วกบัการ 
ศพตามระยะเวลาการนบัเวลาการเป็นสมาชกิ ใหน้บัเฉพาะเวลาทีเ่ป็นสมาชกิตดิต่อกนัครัง้หลงัสุด ดงันี้ 

(1) เป็นสมาชกิในสหกรณ์นี้  ตัง้แต่  3  เดอืน ถงึ 1  ปี  ใหไ้ดร้บัเงนิสงเคราะหเ์กีย่วกบัการศพสอง
หมื่นบาท 

(2) เป็นสมาชกิในสหกรณ์นี้  เกนิกว่า  1 ปี ถงึ 3  ปี  ใหไ้ดร้บัเงนิสงเคราะหเ์กีย่วกบัการศพสีห่มื่น
บาท 

(3) เป็นสมาชกิในสหกรณ์นี้  เกนิกว่า  3  ปี ถงึ 5  ปี  ใหไ้ดร้บัเงนิสงเคราะหเ์กีย่วกบัการศพหก
หมื่นบาท 

(4) เป็นสมาชกิในสหกรณ์นี้  เกนิกว่า  5  ปี ถงึ 7  ปี  ใหไ้ดร้บัเงนิสงเคราะหเ์กีย่วกบัการศพแปด
หมื่นบาท 

(5) เป็นสมาชกิในสหกรณ์นี้  เกนิกว่า  7  ปี ถงึ 9  ปี  ใหไ้ดร้บัเงนิสงเคราะหเ์กี่ยวกบัการศพหนึ่ง
แสนบาท 

(6) เป็นสมาชกิในสหกรณ์นี้    10  ปีขึน้ไป  ใหไ้ดร้บัเงนิสงเคราะหเ์กีย่วกบัการศพหนึ่งแสนสอง
หมื่นบาท 

ขอ้ 7. คู่สมรสของสมาชกิผูใ้ดถงึแก่กรรม  ใหม้สีทิธไิดร้บัเงนิสงเคราะหเ์กีย่วกบัการศพหนึ่งในสามของอตัรา 
ทีก่ าหนดในขอ้ 6. 

ขอ้ 8. สหกรณ์จะจ่ายเงนิสงเคราะหเ์กีย่วกบัการศพ  ดงัต่อไปนี้ 
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(1) ในกรณีสมาชกิถงึแก่กรรม ใหน้ าเงนิครึง่หนึ่งจ่ายใหแ้ก่ผูม้ชีื่อระบุใหเ้ป็นผูร้บัโอนประโยชน์  ตาม
หนังสอืตัง้ผูร้บัโอนประโยชน์ กรณีมไิดต้ัง้ผูร้บัโอนประโยชน์ไว ้ใหม้อบใหคู้่สมรส  หรอืบตุร  
หรอืบดิามารดา หรอืผูจ้ดัการศพ ตามล าดบั  

(2) ในกรณีคู่สมรสถงึแก่กรรม  ใหจ้่ายแก่สมาชกิ 
ขอ้ 9. เมื่อสมาชกิหรอืคู่สมรส  ถงึแก่กรรมใหผู้ม้สีทิธริบัเงนิสงเคราะหเ์กีย่วกบัการศพ ยื่นค าขอรบัเงนิ 

สงเคราะหต์่อสหกรณ์ พรอ้มทัง้แนบหลกัฐาน เอกสารใบมรณบตัร และส าเนาทะเบยีนบา้น ภายในก าหนด 90 วนั นบั
แต่วนัถงึแก่กรรม เมื่อพน้ก าหนดนี้แลว้ เป็นอนัหมดสทิธใินการรบัเงนิ  ในกรณีทีใ่ชส้ าเนาเป็นหลกัฐานเอกสารตอ้งมี
หวัหน้าหน่วยงาน  หรอืสมาชกิทีเ่ป็นขา้ราชการประจ าในต าแหน่งทีไ่ม่ต ่ากว่าหวัหน้าแผนก  หรอืเทยีบเท่า  เป็นผู้
รบัรอง 

ขอ้ 10. สหกรณ์ทรงไวซ้ึง่สทิธทิีจ่ะงดจ่าย  หรอืลดจ านวนลงน้อยกว่าหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 6 และ 
ขอ้ 7 ได ้ หากปรากฏว่า 

(1) สมาชกิ  หรอืคู่สมรสของสมาชกิทีข่อรบัการสงเคราะหถ์งึแก่กรรมนัน้  กระท าความผดิและตอ้ง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ บรรพ  6  มาตรา  1606 

(2) เงนิทุนซึง่ทีป่ระชุมใหญ่จดัสรรไว ้ ตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์หมดลง  หรอืมจี านวนน้อย
กว่าหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้น  ขอ้ 6 และขอ้ 7 ซึง่สมาชกินัน้จะพงึมสีทิธไิดร้บัการสงเคราะห์ 

ขอ้ 11. ในกรณีทีปี่ใด  สมาชกิเสยีชวีติ  และมวีงเงนิจ่ายเกนิกว่างบประมาณทีต่ัง้ไว ้ ใหน้ าไปตัง้จ่ายในปี 
ถดัไปได ้

ข้อ 12. ให้ประธานกรรมการ  พิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ  ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ การ
พจิารณาการจ่าย  ใหพ้จิารณาตามล าดบัค ารอ้งทีย่ื่นขอรบัการสงเคราะหแ์ละต้องจดัใหผู้ร้บัท าหลกัฐานการรบัเงนิแก่
สหกรณ์ทุกรายใหเ้รยีบรอ้ย  แลว้เสนอคณะกรรมการด าเนินการทราบทุกราย  ในการประชุมคราวถดัไป  

 
  ประกาศ    ณ     วนัที ่ 1 เดอืน มนีาคม พ.ศ.2562 
 
             ช านาญ  มมีลู 
         (นายช านาญ    มมีลู) 
              ประธานกรรมการ 

             สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
ว่าด้วย  การใช้ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์  พ.ศ.2562 

……………………………….. 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  ขอ้ 79 (8)  และขอ้  
107 (12)  พ.ศ.  2544  ทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการชดุที ่30   ครัง้ที ่ 3/2562 วนัที ่ 27 กุมภาพนัธ ์2562  ได้
ก าหนดระเบยีบว่าดว้ย  การใชทุ้นเพื่อการศกึษาอบรมทางสหกรณ์       ไวด้งัต่อไปนี้ 

ขอ้ 1. ระเบยีบนี้เรยีกว่า  “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  ว่าดว้ยการใชทุ้นเพื่อ 
การศกึษาอบรมทางสหกรณ์  พ.ศ.2562” 

ขอ้ 2. ระเบยีบนี้ใชบ้งัคบั  ตัง้แต่วนัทีถ่ดัจากวนัประกาศ เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3. ใหย้กเลกิ ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั วา่ดว้ย การใชทุ้นเพื่อการศกึษาอบรม 

ทางสหกรณ์ พ.ศ.2544 
บรรดา  ระเบยีบ  ประกาศ  มต ิ หรอืค าสัง่อื่นใด  ในสว่นทีก่ าหนดไวแ้ลว้  ซึง่ขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบนี้  ให้ 

ใชร้ะเบยีบนี้แทน 
ขอ้ 4. “ทุนเพื่อการศกึษาอบรมทางสหกรณ์”  หมายถงึ  เงนิซึง่ทีป่ระชุมใหญ่ไดม้มีตใิหจ้ดัสรรจากก าไรสุทธ ิ 

ประจ าปีของสหกรณ์ 
ขอ้ 5. ทุนเพื่อการศกึษาอบรมทางสหกรณ์  ใหใ้ชจ้่ายเพื่อการศกึษาอบรมทางสหกรณ์  ดงัต่อไปนี้ 

(1) เพื่อซื้อ หรอื สรา้ง หรอื ซ่อมแซม หรอื ต่อเตมิอาคาร หรอื อุปกรณ์ในการใหก้ารศกึษาอบรม 
(2) เพื่อจดัซื้อวสัดุ ครุภณัฑ ์อุปกรณ์ในการใหก้ารศกึษาอบรม 
(3) เพื่อการจดัซื้อเอกสารทางวชิาการ 
(4) เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการศกึษาอบรม  ประชุมสมัมนา  การวจิยั  การคน้ควา้  การทศันศกึษาและ

ดงูาน  และการจดักจิกรรมนัน้ ๆ ทีเ่กีย่วกบัหรอืเนื่องในการจดัใหส้ าเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องการ
ใหก้ารศกึษาอบรม  ทางสหกรณ์ของสมาชกิ  เจา้หน้าที ่ หรอืกรรมการ 

ขอ้ 6. ใหค้ณะกรรมการด าเนนิการ  เป็นผูพ้จิารณาอนุมตั ิ จ่ายเงนิตามทีเ่หน็สมควร 
ขอ้ 7. เมื่อคณะกรรมการด าเนินการอนุมตัจิ่ายเงนิแลว้  ใหผู้จ้ดัการหรอืเจา้หน้าทีส่หกรณ์ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

จากผูจ้ดัการเบกิจ่ายได ้
ขอ้ 8. ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการ  รกัษาการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี้ 
 
   ก าหนดไว ้   ณ     วนัที ่ 1 เดอืน มนีาคม  พ.ศ.  2562 
 
               ช านาญ  มมีลู 
           (นายช านาญ   มมีลู) 
               ประธานกรรมการ 

               สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  
 



 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
ว่าด้วย  หุ้น  พ.ศ.2562 

……………………………….. 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  ขอ้ 79 (8)   
ขอ้ 107 (12)  ทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที ่30 ครัง้ที ่ 3/2562 เมื่อวนัที ่27  กุมภาพนัธ ์ พ.ศ.2562  ไดม้ี
มตใิหก้ าหนดระเบยีบว่าดว้ย  หุน้  ดงัต่อไปนี้ 

ขอ้ 1. ระเบยีบนี้เรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั ว่าดว้ยหุน้ พ.ศ. 2562 “ 
ขอ้ 2. ระเบยีบนี้ใชบ้งัคบั  ตัง้แต่วนัทีถ่ดัจากวนัประกาศ เป็นตน้ไป   
ขอ้ 3. ใหย้กเลกิ ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั วา่ดว้ยหุน้ พ.ศ.2549 
ขอ้ 4. บรรดาระเบยีบ มต ิประกาศ ค าสัง่อื่นใดในสว่นทีก่ าหนดไวแ้ลว้  ซึง่ขดั หรอืแยง้กบัระเบยีบนี้  ให้

ใชร้ะเบยีบนี้แทน 
ขอ้ 5. ใหส้มาชกิถอืหุน้ตามเกณฑเ์งนิไดร้ายเดอืน ของสมาชกิในอตัราไม่น้อยกว่า รอ้ยละ 10  ของเงนิ

ไดร้ายเดอืน   
ขอ้ 6. ถา้สมาชกิประสงคจ์ะถอืหุน้รายเดอืนมากกว่าทีก่ าหนดใน ขอ้ 5 กย็่อมท าได ้  โดยแสดงความ

จ านงเป็นหนังสอืต่อคณะกรรมการด าเนินการ   
ขอ้ 7. สมาชกิอาจขอซื้อหุน้เพิม่เป็นครัง้คราวไดต้ามความประสงค ์ โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสอืต่อ

คณะกรรมการด าเนินการ 
ข้อ 8. ถ้าสมาชิกประสงค์จะลดหุ้นของสมาชิก  ให้แสดงความจ านงเป็นหนังสอืต่อคณะกรรมการ

ด าเนินการ  ทัง้นี้  จะตอ้งถอืหุน้เดมิไม่น้อยกว่า  12  เดอืน 
ขอ้ 9. ถา้มปัีญหาในการปฏบิตัติามระเบยีบนี้  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเป็นผูม้อี านาจวนิจิฉยัชีข้าด 

 
  ก าหนดไว ้   ณ     วนัที ่ 1  เดอืน มนีาคม พ.ศ.  2562 
                          
         ช านาญ  มมีลู 
      (นายช านาญ  มมีลู) 
                ประธานกรรมการ 
                              สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จ ากดั 
ว่าด้วย ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าตอบแทน  ค่าเบีย้ประชุม  ค่าพาหนะและ ค่าเช่าที่พกั  พ.ศ. 2562  

--------------------------------------  
อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั พ.ศ.  2544  ขอ้  79 (8) 

และ 107(12)    ทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที ่30 ครัง้ที ่3/2562  วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2562   ไดก้ าหนด
ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั ว่าดว้ยค่าเบีย้เลีย้ง ค่าตอบแทน  ค่าเบีย้ประชุม  ค่าพาหนะและ ค่า
เช่าทีพ่กั  พ.ศ. 2562  ดงัต่อไปนี้ 

ขอ้ 1. ระเบยีบนี้เรยีกว่าระเบยีบสหกรณ์สาธารณสุขเลย  จ ากดั ว่าดว้ยค่าเบีย้เลีย้ง ค่าตอบแทน  ค่าเบีย้
ประชุม  ค่าพาหนะและ ค่าเชา่ทีพ่กั   พ.ศ. 2562 

ขอ้  2. ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากทีป่ระชุมเป็นตน้ไป 
ขอ้  3. ใหย้กเลกิ ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั วา่ดว้ยค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไป

ปฏบิตังิานของสหกรณ์  พ.ศ 2561  
ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั ว่าดว้ย การเบกิจ่ายค่าตอบแทนในการปฎบิตังิานให้

สหกรณ์ พ.ศ.2554  
ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั ว่าดว้ย  ค่าเบีย้ประชุม พ.ศ.2544 
บรรดา ระเบยีบ ประกาศ ค าสัง่ มต ิหรอืขอ้ตกลงอื่นใด ซึง่ขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบนี้ และใหใ้ชร้ะเบยีบนี้แทน 

หมวด 1  
ข้อก าหนดทัว่ไป  

ขอ้ 4. ในระเบยีบนี้ 
“สหกรณ์”  หมายถงึ สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
“ประธาน”  หมายถงึ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
“เลขานุการ”  หมายถงึ เลขานุการคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
“คณะกรรมการ”  หมายถงึ  คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ 
“กรรมการ”  หมายถงึ  กรรมการด าเนินการของสหกรณ์ 
“ผูจ้ดัการ”   หมายถงึ  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
“ผูช้่วยผูจ้ดัการ”  หมายถงึ  ผูช้่วยผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
“เจา้หน้าที”่  หมายถงึ เจา้หน้าที ่ลูกจา้งของสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุเลย จ ากดั 
“ทีป่รกึษา”  หมายถงึ  บุคคลทีส่หกรณ์แต่งตัง้ใหเ้ป็นทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์และทีป่รกึษาของสหกรณ์ 

ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
“ผูต้รวจสอบกจิการ” หมายถงึ  ผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั  
 “คณะอนุกรรมการ” หมายถงึ คณะอนุกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการด าเนินการ 
“สมาชกิ”  หมายถงึ สมาชกิสหกรณ์ 
“เหรญัญกิ” หมายถงึ เหรญัญกิคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
“บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัมอบหมาย” หมายถงึ ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหป้ฎบิตังิานของสหกรณ์ตามความ 
เหน็ชอบของคณะกรรมการด าเนินการ 
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“ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชุม” หมายถงึ เงนิตามอตัราทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมใหญ่ 

หมวด 2  
ค่าเบีย้เลี้ยง 

ขอ้ 5. ค่าเบีย้เลีย้ง หมายถงึ ค่าเบีย้เลีย้งทีส่หกรณ์จ่ายใหแ้ก่ คณะกรรมการ เจา้หน้าที ่   หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บั
มอบหมาย หรอืรบัเชญิจากสหกรณ์ใหไ้ปปฏบิตังิานใหแ้ก่สหกรณ์ หรอืไปประชุม อบรม สมัมนา ศกึษาดงูาน เพือ่
ประโยชน์ของสหกรณ์ นอกทีท่ าการส านักงานสหกรณ์เป็นการชัว่คราว 

ขอ้ 6. ผูม้อี านาจอนุมตัใิหก้รรมการหรอืเจา้หน้าทีเ่ดนิทางไปปฏบิตังิาน 
(1)  ผูจ้ดัการ อนุมตัใิหเ้จา้หน้าทีท่ีม่ตี าแหน่งต ่ากว่าผูจ้ดัการ เดนิทางไปปฏบิตังิานไดไ้ม่เกนิ   3  วนั 
(2)  ประธาน  อนุมตัใิหเ้จา้หน้าทีทุ่กต าแหน่ง  กรรมการ หรอืบุคคลอื่น เดนิทางไปปฏบิตังิานไดไ้ม่    

  เกนิ  7  วนั 
(3)  คณะกรรมการ ใหเ้จา้หน้าทีทุ่กต าแหน่ง กรรมการ เดนิทางไปปฏบิตังิานไดทุ้กกรณี 

หมวด 3  
ค่าตอบแทน 

ขอ้ 7. ค่าตอบแทน หมายถงึ ค่าตอบแทนทีส่หกรณ์จ่ายใหแ้ก่ คณะกรรมการ เจา้หน้าที ่ ทีป่รกึษา                      
ผูต้รวจสอบกจิการ หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัมอบหมาย หรอืรบัเชญิจากสหกรณ์ใหไ้ปหรอืปฏบิตังิานใหแ้ก่สหกรณ์ เพื่อ
ประโยชน์ของสหกรณ์ เป็นการชัว่คราว 

ขอ้ 8. การจ่ายค่าตอบแทนในการไปปฏบิตังิานในหนึ่งวนั ไม่ใหเ้บกิค่าตอบแทนเกนิกว่า2ครัง้ 
ขอ้ 9. ในการไปปฎบิตังิานใหแ้ก่สหกรณ์ตามขอ้ 8. ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากประธานกรรมการ หรอืผูท้ีป่ระธาน

มอบอ านาจใหเ้ป็นผูอ้นุมตัแิทนก่อนทุกครัง้ 

หมวด 4  
ค่าเบีย้ประชุม  

ขอ้ 10. ค่าเบีย้ประชุม หมายถงึ   เงนิทีจ่่ายใหก้รรมการด าเนินการ  กรรมการอ านวยการ   กรรมการเงนิกู ้ 
กรรมการศกึษา  ผูต้รวจสอบกจิการ  ทีป่รกึษา  อนุกรรมการ  หรอื  บุคคลอื่นทีค่ณะกรรมการด าเนินการเชญิเขา้รว่ม
ประชุม  

ขอ้ 11. ผูม้สีทิธไิดร้บัค่าเบีย้ประชุม ทีม่ชีื่อเขา้ร่วมประชุมหลายคณะในเวลาเดยีวกนั ใหเ้บกิค่าเบีย้ประชุมได้
เพยีงคณะเดยีวเท่านัน้ และหากไดร้บัค่าเบีย้ประชุมแลว้  จะเบกิค่าเบีย้เลีย้งในวนัเดยีวกนันัน้อกีไม่ได้ 

ขอ้ 12. อตัราเบีย้ประชุมใหจ้่ายต่อการประชุมหนึ่งครัง้  แต่หนึ่งวนัไม่ใหเ้บกิค่าเบีย้ประชมุเกนิกว่าสองครัง้ 

หมวด 5  
ค่าพาหนะ  

ขอ้ 13. ค่าพาหนะ ไดแ้ก่ ค่าพาหนะทีส่หกรณ์จ่ายใหค้ณะกรรมการ เจา้หน้าที ่หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บั
มอบหมาย หรอืรบัเชญิจากสหกรณ์ใหไ้ป หรอืปฏบิตังิานใหแ้ก่สหกรณ์ หรอืประชุม อบรมสมัมนา ศกึษาดงูาน เพื่อ
ประโยชน์ของสหกรณ์ ทัง้ในและนอกทีท่ าการส านักงาน สหกรณ์เป็นการชัว่คราว  

ขอ้ 14. การเดนิทางไปปฏบิตังิานใหเ้บกิจ่ายค่าพาหนะตามทีจ่่ายจรงิและเหมาะสม หากผูท้ีไ่ปปฏบิตังิานใช้
พาหนะสว่นตวัตามค าสัง่ของสหกรณ์ ใหเ้บกิจ่ายค่าน ้ามนัเชือ้เพลงิรถยนตใ์นอตัรากโิลเมตรละ 4 บาท   โดยค านวณ
ระยะทางตามทางหลวงแผ่นดนิ จากทีพ่กัหรอืส านักงานตามความเป็นจรงิ  

การเบกิค่าพาหนะรบัจา้ง ใหเ้บกิจ่ายในการเดนิทางไปปฏบิตังิานได ้ดงันี้ 
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    - การเดนิทางไปกลบัระหว่างทีพ่กัและสถานีขนสง่ ในเขตอ าเภอเมอืงเลยใหเ้หมาจ่าย 200 

บาท ในต่างจงัหวดั ค่าพาหนะแทก็ซีใ่หเ้บกิไดเ้ทีย่วละไม่เกนิ 400 บาท ค่าพาหนะมอเตอรไ์ซดร์บัจา้งใหเ้บกิไดเ้ทีย่ว
ละไม่เกนิ 100 บาท  

         - การเดนิทางในวนัปฏบิตังิานระหว่างทีพ่กัและทีอ่บรม  ใหเ้บกิจ่ายไดว้นัละ  300 บาท 
  - กรณีพกัที่เดยีวกบัสถานที่จดัอบรม ประชุม หรอืสมัมนา ให้งดการเบกิจ่ายค่าพาหนะ

รบัจา้ง 
   กรณีเดนิทางโดยยานพาหนะเครื่องบนิโดยสารตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากประธานกรรมการเป็น

ผูพ้จิารณาอนุมตั ิ
ขอ้ 15. ในคราวการเดนิทางใดทีท่างสหกรณ์จดัพาหนะเดนิทางใหแ้ลว้ ผูเ้ดนิทางไม่มสีทิธเิบกิค่าพาหนะ

เดนิทาง  เวน้แต่ในคราวการเดนิทางนัน้มเีหตุจ าเป็น ฉุกเฉิน เร่งด่วน ประธานหรอืผูจ้ดัการอาจอนุมตักิารเดนิทาง
ใหก้บับุคคลใดตามความเหมาะสม และเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่สหกรณ์กไ็ด ้ 

หมวด 6  
ค่าเช่าท่ีพกั  

ขอ้ 16.  ค่าเช่าทีพ่กั ไดแ้ก่ ค่าเช่าทีพ่กัทีส่หกรณ์จ่ายให้คณะกรรมการ   เจา้หน้าที ่หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บั
มอบหมาย หรอืรบัเชญิจากสหกรณ์ใหไ้ปปฏบิตังิานใหแ้ก่สหกรณ์ หรอืไปประชุม อบรมสมัมนา ศกึษาดงูาน   เพื่อ
ประโยชน์ของสหกรณ์ ทีจ่ าเป็นตอ้งเช่าทีพ่กัเพื่ออยู่อาศยัเป็นการชัว่คราว 

ขอ้ 17.  ค่าเช่าทีพ่กัใหจ้่ายตามทีจ่่ายจรงิ แต่ไม่เกนิอตัราวนัละ 2,500  บาท หรอืเหมาจ่ายไม่เกนิอตัราวนั
ละ 1,200  บาท 

หมวด 7  
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

ขอ้ 18.  ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ  ไดแ้ก่ ค่าลงทะเบยีน ค่าธรรมเนียม หรอืค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็อื่นทีไ่ม่ไดก้ าหนดไวใ้น
ระเบยีบนี้ 

                                                                          หมวด 8 
การเบิกจ่ายและหลกัฐานประกอบการเบิกจ่าย   

ขอ้  19. ในการเดนิทางไปปฏบิตังิาน  ถา้หยุดอยู่  ณ  ทีใ่ด  โดยไม่มคีวามจ าเป็นแก่งานของสหกรณ์จะ
เบกิจ่ายในการเดนิทางส าหรบัวนัทีห่ยุดอยู่โดยไม่จ าเป็นนัน้ไม่ได ้  ในกรณีผูไ้ปปฏบิตังิานจ าเป็นตอ้งหยุดพกัเพราะ
เจบ็ป่วยโดยมใีบรบัรองแพทยใ์หเ้บกิจ่ายในการเดนิทางส าหรบัวนัหยุดไดเ้มื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
ก่อน 

ขอ้  20.    การค านวณวนัในการเบกิจ่ายค่าเบีย้เลีย้ง  
(1)  การนับเวลาในการปฏบิตังิาน  ใหน้ับเวลาออกจากทีพ่กัหรอืส านักงาน จนมาถงึทีพ่กัหรอื

ส านักงาน 
(2) เวลาไปปฏบิตังิานยีส่บิสีช่ ัว่โมงนับเป็นหนึ่งวนั  เศษของวนัถา้เกนิแปดชัว่โมงนบัเป็นหนึ่งวนั 

และเศษของวนัเกนิสามชัว่โมงนับเป็นครึง่วนั 
ขอ้  21.  ผูเ้ดนิทางไปปฏบิตังิานจะขอยมืเงนิทดรองจ่ายเพือ่เป็นค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปปฎบิตังิานกไ็ด ้ 
ขอ้  22. ผูเ้ดนิทางไปปฏบิตังิานจะเบกิค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ทีจ่ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่งานสหกรณ์ไดเ้ท่าทีจ่่าย

จรงิ 
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ขอ้  23. ในการเบกิจ่ายใหใ้ชห้ลกัฐานดงันี้ 

(1)  ใบส าคญัจ่ายเงนิตามแบบของสหกรณ์  
(2)  รายงานการเดนิทางตามแบบของสหกรณ์  
(3)  การเดนิทางโดยเครื่องบนิ และรถไฟตูน้อนชัน้ 2 ขึน้ไป ตอ้งมกีากตัว๋ (Boarding Pass) 
แนบดว้ย  
(4)  หนังสอืขออนุญาตเดนิทางเขา้ประชุม/ อบรม/  สมัมนา / ปฏบิตังิาน  
(5)  ใบเสรจ็รบัเงนิค่าเช่าทีพ่กั  
(6)  สรุปรายงานการประชุม หรอื สรุปรายงานผลการปฏบิตังิาน 

ขอ้ 24. ในกรณีทีม่ปัีญหาเกีย่วกบัการปฏบิตักิารตามระเบยีบนี้ ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูม้อี านาจวนิิจฉยัชี้
ขาด และค าวนิจิฉยัของประธานกรรมการใหถ้อืเป็นทีสุ่ด  

 
ประกาศ ณ วนัที ่ 1  เดอืน มนีาคม   พ.ศ. 2562 

                             
                                                         ช านาญ  มมีลู 

(นายช านาญ  มมีลู) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุเลย จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธรณสุขเลย จ ากดั 
ว่าด้วย   เงินยืมทดรองจ่าย 

พ.ศ. 2562 
....................................................... 

 
 โดยทีเ่หน็เป็นการสมควร ก าหนดระเบยีบว่าดว้ย เงนิยมืทดรองจ่าย เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบตั ิใน

การด าเนินงานของสหกรณ์   
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 79(8)  และขอ้ 107(12) แห่งขอ้บงัคบั สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุข

เลย จ ากดั พ.ศ. 2544 และทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที ่30 ครัง้ที ่ 3/2562 เมื่อ  วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์  พ.ศ. 
2562 ใหก้ าหนดระเบยีบ สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั วา่ดว้ย เงนิยมืทดรองจ่าย พ.ศ. 2562 ไว ้ดงันี้ 

 ขอ้ 1 ระเบยีบนี้ เรยีกว่า “ ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั ว่าดว้ย เงนิยมืทดรอง
จ่าย พ.ศ. 2562 ” 

 ขอ้ 2 ระเบยีบนี้ ใหถ้อืใชบ้งัคบั ตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ใหย้กเลกิ ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั ว่าดว้ย เงนิยมืทดรองจ่าย พ.ศ.

2553 
บรรดาระเบยีบ  มต ิค าสัง่ หรอืประกาศ อื่นใด ทีม่อียู่ก่อนวนัใชร้ะเบยีบนี้ ซึง่มีขอ้ก าหนดขดัหรอื 

แยง้กบัระเบยีบนี้ ใหใ้ชร้ะเบยีบนี้แทน 
 ขอ้ 4 ในระเบยีบนี้ 
  “สหกรณ์”  หมายความว่า สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
  “คณะกรรมการ”  หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัย ์

                                       สาธารณสขุเลย จ ากดั 
  “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์ 

                                        สาธารณสุขเลย จ ากดั 
  “ผูจ้ดัการ”  หมายความว่า ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย   
                                                                         จ ากดั  
  “เจา้หน้าที”่  หมายความว่า เจา้หน้าทีส่หกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  
                                                                         จ ากดั 
  “เงนิยมืทดรองจ่าย” หมายความว่า เงนิทีส่หกรณ์ จ่ายใหแ้ก่ผูย้มืเพื่อใชเ้ป็น 
                                                                        ค่าใชจ้่ายในการปฏบิตังิาน 
  “ใบส าคญัจ่าย”  หมายความว่า หลกัฐานการจา่ยทีเ่ป็นใบเสรจ็รบัเงนิ หรอื 
                                                                        ใบรบัรองการจ่ายเงนิ ตามระเบยีบ ว่าดว้ย 
                                                                        การรบั จา่ยและการเกบ็รกัษาเงนิ 
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ขอ้ 5  ใหส้หกรณ์จ่ายเงนิยมืทดรองจ่ายตามหมวดต่างๆ ดงันี้ 

(1) หมวดค่าตอบแทน 
(2) หมวดค่าใชส้อย 
(3) หมวดค่าวสัด ุเฉพาะอ านาจการจดัซื้อ จดัจา้ง โดยวธิตีกลงราคา 
(4) เงนิอื่นใดทีค่ณะกรรมการด าเนินการพจิารณาอนุมตั ิ

ขอ้ 6 เงนิทดรองจ่าย จะน าไปจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายนอกเหนือจากทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 5 มไิด้ 
ขอ้ 7 ใหบุ้คคลต่อไปนี้ เป็นผูม้อี านาจอนุมตักิารจ่ายเงนิยมื 

(1) ผูจ้ดัการ ใหม้อี านาจจ่ายเงนิยมื ครัง้ละไม่เกนิ 10,000.- บาท 
(2) ประธานกรรมการ ใหม้อี านาจจ่ายเงนิยมื ครัง้ละไม่เกนิ 30,000.- บาท 
(3) ประธานกรรมการ โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการด าเนินการ มอี านาจจ่ายเงนิยมื

เกนิกว่า 30,001.-บาท 
ขอ้ 8 การจ่ายเงนิยมืทดรองจ่าย จะจ่ายไดเ้ฉพาะทีผู่ย้มืไดท้ าสญัญาการยมืเงนิ ตามแบบทีส่หกรณ์ก าหนด  

และผูม้อี านาจไดอ้นุมตัจิ่ายเงนิยมืตามสญัญาการยมืเงนิแลว้เท่านัน้ ทัง้นี้ ไม่ว่าจะจ่ายเป็นเงนิสด หรอืจ่ายเป็นเชค็ 
ข้อ 9 สญัญาการยืมเงิน ให้ผู้ยืมเงินยื่นต่อผู้มีอ านาจตามที่ก าหนดไว้ 2 ฉบับ โดยแสดงประมาณการ

ค่าใชจ้่าย และก าหนดเวลาใชค้นื และใหผ่้านเจา้หน้าทีก่ารเงนิ ใหค้วามเหน็ว่ามงีบประมาณรายจ่ายก าหนดไว ้
ข้อ 10 การอนุมตัิให้ยืมเงนิทดรองจ่าย ให้ผู้มีอ านาจพจิารณาอนุมตัิให้ยมืเฉพาะเท่าที่จ าเป็น เพื่อใช้ใน

กจิการสหกรณ์ และหา้มมใิหอ้นุมตัเิงนิยมื ใหย้มืเงนิใหม่ เมื่อผูย้มืยงัมไิดช้ าระเงนิยมืเก่าใหเ้สรจ็สิน้ 
ขอ้ 11 เมื่อผูย้มืไดร้บัเงนิตามสญัญาการยมืเงนิแลว้ ใหล้งลายมอืชื่อรบัเงนิในสญัญายมืเงนิทัง้ 2 ฉบบั มอบ

ใหส้หกรณ์เกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน 1 ฉบบั ใหผู้ย้มืเกบ็ไว ้1 ฉบบั 
ขอ้ 12 ใหผู้ย้มืส่งใบส าคญัคู่จ่าย และเงนิเหลอืจ่าย (ถ้าม)ี  ภายใน 15 วนั นับจากวนัเสรจ็สิน้ภารกจิ ทัง้นี้ 

ภายในปีบญัชขีองสหกรณ์ 
ขอ้ 13 เมื่อผู้ยมืส่งใช้เงนิยมืทดรองจ่าย ให้เจ้าหน้าที่ผู้รบัคนืเงนิยมืบนัทกึการรบัคนื ในสญัญาการยมืเงนิ

พรอ้มทัง้ออกใบเสรจ็รบัเงนิและ/หรอืใบรบัใบส าคญัคู่จ่าย  ตามแบบทีส่หกรณ์ก าหนด ใหผู้ย้มืไวเ้ป็นหลกัฐาน 
ข้อ 14 ในกรณีที่ผู้ยืมมิได้ช าระคืนเงนิยืมทดรองจ่าย ภายในก าหนด ให้ผู้จดัการเรียกชดใช้เงนิยืมตาม

เงือ่นไขในใบยมืเงนิทดรองจ่าย ใหเ้สรจ็สิน้โดยเรว็ อย่างชา้ไม่เกนิ 15 วนั นับแต่วนัครบก าหนด หากพน้ก าหนดแลว้ 
ผูย้มืยงัไม่ชดใชเ้งนิยมื ใหผู้จ้ดัการรายงาน ผูม้อี านาจอนุมตั ิเพื่อพจิารณาสัง่การ  

หากเลยก าหนด 45 วนั นับแต่วนัเสรจ็สิน้ภารกจินัน้ ๆ และผูย้มืยงัไม่ชดใชเ้งนิยมืทดรองจ่าย ใหผู้จ้ดัการ
รายงานใหป้ระธานกรรมการทราบ เพื่อพจิารณาสัง่การบงัคบัใหเ้ป็นไปตามรายละเอยีดในใบยมืทดรองจ่าย ต่อไป 

ข้อ 15 ในกรณีที่ผู้ยืมเงนิ ได้ส่งใบส าคญัคู่จ่ายล้างเงนิยืมแล้ว มีเหตุผลต้องทักท้วง ให้ผู้จดัการแจ้งข้อ
ทกัท้วง ให้ผู้ยมืทราบโดยด่วน และใหผู้้ยมืปฏบิัตติามขอ้ทกัท้วงภายใน 7 วนั นับจากวนัที่รบัขอ้ทกัท้วง หากผู้ยมื
มไิดด้ าเนินการตามขอ้ทกัทว้ง และไม่ชี้แจงเหตุผลใหท้ราบ ใหส้หกรณ์ ด าเนินการตามเงื่อนไขในใบยมื โดยถอืว่าผู้
ยมืไม่ไดส้ง่ใชเ้งนิเท่าจ านวนทีท่กัทว้งนัน้ 
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ขอ้ 16 ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รกัษาการตามระเบยีบนี้ และให้มอี านาจออกประกาศ ขอ้ก าหนด โดย

ความเหน็ชอบของคณะกรรมการด าเนินการ เพื่อปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี้ 
   

ประกาศ ณ วนัที ่  1  เดอืน มนีาคม  พ.ศ. 2562 
                                                          
                                                         ช านาญ  มมีลู                                                        
     (นายช านาญ  มมีลู) 
      ประธานกรรมการ 
                                         สหกรณ์ออมทรพัยส์าธรณสุขเลย จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
ว่าด้วย  การรบัฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์   

พ.ศ.2562 
………………………………..  

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์   ขอ้ 79 (8)  และขอ้ 107 (11)  ทีป่ระชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ ครัง้ที ่ 9/2553  เมื่อวนัที ่ 17  กนัยายน  พ.ศ.2553  ไดก้ าหนดระเบยีบว่าดว้ย  การรบัฝากเงนิจาก
สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห ์ โดยความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์  ดงัต่อไปนี้ 

หมวดท่ี 1 
ข้อก าหนดทัว่ไป 

ขอ้ 1. ระเบยีบนี้เรยีกว่า  “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  ว่าดว้ยการรบัฝาก 
เงนิจากสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห ์ พ.ศ.2553 “ 

ขอ้ 2. ระเบยีบนี้ใชบ้งัคบั  ตัง้แต่วนัทีถ่ดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
ขอ้ 3. ในระเบยีบนี้   
 “สหกรณ์” หมายความว่า  สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุเลย  จ ากดั   
        “สมาคม”   หมายความว่า สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห ์
 “ผูฝ้าก”  หมายความว่า  สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหผ์ูฝ้ากเงนิ 
ขอ้ 4. สหกรณ์จะรบัฝากเงนิจากสมาคมเฉพาะสมาคมทีม่สีมาชกิไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชกิของ 

สหกรณ์ 
ขอ้ 5. สหกรณ์รบัฝากเงนิจากผูฝ้ากได ้ 3  ประเภทคอื 

(1) เงนิฝากออมทรพัย ์
(2) เงนิฝากประจ า 
(3) เงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษ 

หมวดท่ี  2 
การเปิดบญัชีและการฝากเงิน 

ขอ้ 6. สมาคมทีป่ระสงคจ์ะเปิดบญัชเีงนิฝากตามขอ้  5  ใหม้าตดิต่อกบัเจา้หน้าทีส่หกรณ์  ณ  ส านักงาน 
สหกรณ์ดว้ยตนเอง  และตอ้งยื่นหนังสอืขอเปิดบญัชเีงนิฝากตามแบบของสหกรณ์  โดยมรีายการครบถว้นตามทีร่ะบุ
ไวใ้นแบบหนังสอืขอเปิดบญัชนีัน้ 

ขอ้ 7. พรอ้มกบัหนังสอืขอเปิดบญัชเีงนิฝาก  ผูฝ้ากตอ้งใหต้วัอย่างลายมอืชื่อของตวัหรอืตวัแทน  ซึง่เป็นผูม้ ี
อ านาจถอนเงนิ  ตลอดจนใหเ้งือ่นไขเกีย่วกบัเงนิฝากทีเ่ปิดบญัชนีัน้ไวต้่อสหกรณ์ 

  การเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัตวัอย่างลายมอืชื่อทีใ่หไ้ว้  จะมผีลต่อเมื่อผูฝ้ากไดแ้จง้เป็นหนังสอื 
ต่อสหกรณ์  และสหกรณ์ไดพ้จิารณาเหน็เป็นการถูกต้องและตอบรบัแลว้ 

  ลายมอืชื่อทุกกรณีเกีย่วกบัเงนิฝากใหใ้ชอ้กัษรไทย  และเขยีนดว้ยหมกึทัง้ต้องเขยีนดว้ยลายมอืของ 
ผูน้ าฝาก  สหกรณ์จะไม่รบัรูก้ารใชต้ราประทบัแทนลายมอืชื่อ 
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ขอ้ 8. ผูฝ้ากสามารถเปิดบญัชเีงนิฝากไดด้งันี้ 

(1) เงนิฝากออมทรพัย ์ ผูฝ้ากรายหนึ่งอาจเปิดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์นสหกรณ์นี้ไดโ้ดยจ านวนเงนิ
ฝากในบญัชนีัน้ในเวลาหนึ่งเวลาใดตอ้งไม่น้อยกว่า 1,000.- บาท และผูฝ้ากจะสง่เงนิฝากเพิม่ขึน้
เมื่อใดโดยจ านวนเท่าใดกไ็ด ้ 

(2) เงนิฝากประจ า  ผูฝ้ากรายหนึ่งอาจเปิดบญัชเีงนิฝากประจ า ในสหกรณ์นี้ได ้โดยจ านวนเงนิฝากใน
บญัชนีัน้ในเวลาหนึ่งเวลาใดตอ้งไม่น้อยกว่า 1,000.- บาทและระยะเวลาฝากตอ้งไม่น้อยกว่า 3 
เดอืน 

(3) เงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษ  ผูฝ้ากรายหนึ่งอาจเปิดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษ ในสหกรณ์นี้ได ้
โดยจ านวนเงนิฝากในบญัชนีัน้ในเวลาหนึ่งเวลาใดตอ้งไม่น้อยกว่า 1,000.- บาท  

ขอ้ 9. ในการเปิดบญัชเีงนิฝากตามขอ้ 7  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้ากยดึถอืไว้ 
  สมุดคู่ฝากนัน้  ผูฝ้ากตอ้งรกัษาไว ้ เพื่อใหส้หกรณ์ลงบนัทกึรายการเงนิฝาก  ดอกเบีย้  เงนิ 

ถอนและเงนิคงเหลอืบรรดาทีม่ขี ึน้ทุกราย 
  การลงบนัทกึรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนัน้  จะกระท าไดโ้ดยทางฝ่ายสหกรณ์  ซึง่ประธาน 

กรรมการหรอืรองประธานกรรมการ  หรอืเหรญัญกิ  หรอืผูจ้ดัการ  หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายคนหนึ่งคนใด  เป็นผูล้ง
ลายมอืชื่อย่อก ากบัไวเ้ป็นส าคญั  การลงบนัทกึรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามทีก่ล่าวนี้  ย่อมไม่มผีลผกูพนั
สหกรณ์  อนึ่ง  ถา้ผูฝ้ากตรวจพบว่ารายการใดในสมดุคู่ฝากคลาดเคลื่อน  ตอ้งแจง้ต่อ สหกรณ์เพื่อแกไ้ขให ้ จะแกไ้ข
โดยประการอื่นไม่ได ้

  สมุดคู่ฝากทีใ่ชเ้ตม็แลว้หรอืช ารุดจนใชก้ารไม่ได ้ ใหน้ ามายืน่ต่อสหกรณ์  เพื่อจะไดย้กเลกิสมุดคู่ 
ฝาก  และโอนยอดเงนิคงเหลอืเขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหม่  ซึง่ออกใหผู้ฝ้ากยดึถอืไวต้่อไป  สมุดคู่ฝากทีย่กเลกินัน้ผูฝ้ากจะ
รบัไปกไ็ด ้

  ผูฝ้ากตอ้งเกบ็รกัษาสมุดคู่ฝากของตนไวใ้นทีป่ลอดภยั  ถา้สมุดคู่ฝากหาย  ผูฝ้ากตอ้งแจง้เป็น 
หนังสอืต่อสหกรณ์โดยมชิกัชา้  สหกรณ์จะน ายอดเงนิคงเหลอืเขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซึง่ออกใหผู้ฝ้ากยดึถอืไวต้่อไป  
สว่นสมดุคู่ฝากทีห่ายใหย้กเลกิ 

  กรณีสหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากใหแ้ก่ผูฝ้ากครัง้แรกกด็ ี หรอืออกเล่มใหม่ใหต้่อจากเล่มก่อนซึง่ลง 
รายการเตม็แลว้กด็ ี  หรอืช ารดุใชก้ารไม่ไดก้ด็ ีสหกรณ์จะไม่คดิค่าธรรมเนียม  แต่กรณีทีส่มุดคู่ฝากของผูฝ้ากรายใด
สญูหาย  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ใหโ้ดยคดิค่าธรรมเนียมเล่มละ 20.-บาท 

ขอ้ 10. ในการสง่เงนิเขา้บญัชเีงนิฝากทุกครัง้  ใหท้ าใบสง่เงนิตามแบบพมิพท์ีส่หกรณ์ก าหนด  ยื่น 
พรอ้มดว้ยสมุดคู่ฝากและจ านวนเงนิฝากต่อเจา้หน้าทีส่หกรณ์ หรอืโดยวธิโีอนเงนิตามบญัชขีองสหกรณ์ ณ  
ส านักงานสหกรณ์  ทัง้นี้  ผูฝ้ากหรอืผูอ้ื่นจะเป็นผูส้ง่เงนิกไ็ด้ 

  เมื่อสหกรณ์ไดล้งบนัทกึรายการจ านวนเงนิฝากทีไ่ดร้บันัน้ในสมุดคู่ฝากและตรวจสอบเป็น 
การถูกตอ้งแลว้  สหกรณ์จะคนืสมุดคู่ฝากทีไ่ดร้บันัน้ในสมุดคู่ฝาก 

ขอ้ 11. ถา้สง่เชค็เขา้บญัชเีงนิฝาก  ตอ้งขดีคร่อมเชค็ก่อน  สหกรณ์สงวนไวซ้ึง่สทิธทิีจ่ะไม่จ่ายเงนิถอน 
รายการเช่นนัน้  จนกว่าจะเรยีกเกบ็เงนิตามเชค็ไดแ้ลว้ 
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หมวด 3 
การก าหนดอตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้ วิธีการคิดดอกเบีย้ 

และการจ่ายดอกเบีย้  

ขอ้ 12. สหกรณ์จะใหด้อกเบีย้เงนิฝากทุกประเภทตามขอ้ 5  ในอตัราตามระเบยีบทีส่หกรณ์ออมทรพัย ์
สาธารณสุขเลย จ ากดั ก าหนด  โดยจะประกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 

  ดอกเบีย้เงนิฝากออมทรพัยใ์หค้ านวณเป็นรายวนัตามยอดเงนิคงเหลอื  และสหกรณ์จะน าดอกเบีย้ 
ทบเป็นตน้เงนิเขา้บญัชเีงนิฝากในวนัสิน้ปีทางบญัชขีอง สหกรณ์ ใหผู้ฝ้ากรบียื่นสมุดเงนิฝาก ณ ส านักงานสหกรณ์ 
เพื่อสหกรณ์บนัทกึรายการดอกเบีย้ให ้

  ดอกเบีย้เงนิฝากประจ า สหกรณ์จะค านวณและจา่ยดอกเบีย้ใหเ้มื่อถงึก าหนดระยะเวลาการฝาก  
ส าหรบัเงนิฝากทีถ่อนก่อนก าหนดโดยไดร้บัอนุญาตจากสหกรณ์ตามขอ้ 14 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบีย้ใหต้ามจ านวน
เดอืนเตม็ 

  กรณีถอนเงนิฝากประจ าในระยะเวลาไม่ถงึ  3 เดอืนสหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบีย้ให ้
  ถา้สมาคมไม่ถอนเงนิฝากประจ า  เมื่อครบก าหนดพรอ้มดอกเบีย้  จนพน้ก าหนดไปอกีเจด็วนั  ก ็

เป็นอนัถอืว่าผูฝ้ากตกลงฝากตน้เงนิฝากพรอ้มดอกเบีย้ต่อไปอกีเท่าระยะเวลาเดมิ 

           หมวด  4 
การถอนเงินฝากและการปิดบญัชี 

ขอ้ 13. การถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝาก  ตอ้งใชใ้บถอนเงนิตามแบบของสหกรณ์ ในการถอนเงนิฝาก  ผูม้ ี
อ านาจถอนเงนิตามทีไ่ดใ้หต้วัอย่างลายมอืชื่อไวต้่อ สหกรณ์  ตอ้งยื่นใบถอนเงนิฝากโดยลงลายมอืชื่อตามใหต้วัอย่าง
ไวน้ัน้  พรอ้มกบัสมุดคู่ฝากต่อเจา้หน้าทีส่หกรณ์ 

  ถา้ผูม้อี านาจถอนเงนิฝากจะมอบใหผู้ใ้ดถอนเงนิแทน  กต็อ้งท าใบถอนเงนิฝากและตอ้งมอบอ านาจ 
ใหร้บัเงนิแทนเป็นหนังสอืตามแบบทีก่ าหนด  ทัง้นี้  โดยลงลายมอืชื่อตามทีไ่ดใ้หต้วัอย่างไวแ้ลว้มอบใหผู้ร้บัมอบ
อ านาจยื่นใบถอนเงนิฝากนัน้  พรอ้มดว้ยสมุดคู่ฝากต่อเจา้หน้าทีส่หกรณ์  ณ  ส านักงานสหกรณ์  ในการนี้สหกรณ์จะ
เรยีกหลกัฐานพสิจูน์ตวัผูร้บัมอบอ านาจกไ็ด้ 

  เมื่อสหกรณ์ไดต้รวจสอบถูกตอ้งแลว้จะจ่ายเงนิถอนให ้ และลงรายการถอนเงนิพรอ้มทัง้เงนิ 
คงเหลอืในสมุดคู่ฝาก  แลว้คนืสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 

  อนึ่ง การเขยีนใบถอนเงนิฝากใหเ้ขยีนดว้ยหมกึ  ถา้มกีารเปลีย่นแปลงแกไ้ขใด ๆ ผูม้อี านาจถอน 
เงนิตอ้งลงลายมอืชื่อตามทีใ่หต้วัอย่างไวก้ ากบัดว้ย 

ขอ้ 14. การถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากออมทรพัยน์ัน้  จะถอนเมื่อใด  จ านวนเท่าใดกไ็ด ้  
  สว่นการถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากประจ านัน้  ผูฝ้ากย่อมไม่สทิธถิอนเงนิก่อนครบก าหนด  แต่เมื่อผู ้

ฝากยื่นค าขอเป็นหนังสอืโดยชีแ้จงความจ าเป็น  สหกรณ์จะยอมใหถ้อนเงนิฝากก่อนครบก าหนดกไ็ด้ 
ขอ้ 15. ผูฝ้ากจะถอนเงนิฝากคงเหลอืทัง้หมดเพื่อปิดบญัชเีงนิฝากของตนเมื่อใดกไ็ด ้ ใหผู้ม้อี านาจถอนเงนิ 

จดแจง้ไวท้า้ยรายการจ านวนเงนิในใบถอนเงนิฝากดว้ยว่า “เพื่อปิดบญัช”ี 
ขอ้ 16. ในกรณีทีค่ณะกรรมการด าเนนิการของสหกรณ์เหน็ว่าผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบยีบนี้  หรอืก่อใหเ้กดิ 
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ความยุ่งยากแก่สหกรณ์  หรอืเหน็ว่ามเีหตุอนัสมควรทีจ่ะปิดบญัชเีงนิฝากของผูฝ้าก  สหกรณ์จะไม่รบัเงนิเขา้

บญัชเีงนิฝากของผูฝ้ากอกี  และใหผู้ฝ้ากถอนเงนิคงเหลอืทัง้หมด  เพื่อปิดบญัชเีงนิฝากของตน  ทัง้นี้  สหกรณ์จะแจง้
เป็นหนังสอืไปยงัผูฝ้าก 

ขอ้ 17. การถอนเงนิฝากเพื่อปิดบญัชตีามขอ้ 15.สหกรณ์จะค านวณดอกเบีย้ใหต้ามขอ้  12  ถงึวนัก่อนถอน 
หนึ่งวนั  เวน้แต่ การปิดบญัชเีงนิฝากในกรณีผู้ฝากฝ่าฝืนระเบยีบตามขอ้ 16 สหกรณ์จะค านวณดอกเบีย้ใหถ้งึก่อน
วนัทีแ่จง้หนึ่งวนั  และสหกรณ์จะไม่ใหด้อกเบีย้อกีไม่ว่าผูฝ้ากจะถอนเงนิเมื่อใด 

 เมื่อสหกรณ์ไดจ้่ายเงนิคนืแก่ผูฝ้ากแลว้  จะยกเลกิสมุดคู่ฝากส าหรบับญัชนีัน้ 
ขอ้ 18. ในกรณีทมีคีวามจ าเป็น  สหกรณ์สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัฝากเงนิกไ็ด ้
 
   ประกาศ   ณ     วนัที ่17 กนัยายน  พ.ศ.  2553 
                         
                                                     อุทศิ   โสวนันา 
           (นายอุทศิ  โสวนันา) 
               ประธานกรรมการ 

               สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
ว่าด้วย  การรบัฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์   

พ.ศ.2562 
……………………………….. 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั พ.ศ.2544  ขอ้ 79 (8)   
และขอ้ 107(1) ทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการเฉพาะกจิ  ชุดที ่30/2562 ครัง้ที ่1/2562 เมื่อวนัที ่6  กนัยายน พ.ศ.
2562  ไดก้ าหนดระเบยีบว่าดว้ย  การรบัฝากเงนิจากสมาชกิสหกรณ์     ไวด้งัต่อไปนี้ 

ขอ้ 1. ระเบยีบนี้เรยีกว่า  “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  ว่าดว้ยการรบัฝากเงนิ 
จากสมาชกิสหกรณ์  พ.ศ.2562” 

ขอ้ 2. ระเบยีบนี้ใชบ้งัคบั  ตัง้แต่วนัทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์ใหค้วามเหน็ชอบเป็นตน้ไป 
ขอ้ 3. ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั ว่าดว้ย การรบัฝากเงนิจากสมาชกิ 

สหกรณ์ พ.ศ.2557 
ขอ้ 4. บรรดา  ระเบยีบ  ประกาศ  มต ิ หรอืค าสัง่อื่นใด  ในสว่นทีก่ าหนดไวแ้ลว้  ซึง่ขดัหรอืแยง้กบั 

ระเบยีบนี้  ใหใ้ชร้ะเบยีบนี้แทน 
ขอ้ 5. ในระเบยีบนี้ 
 “สหกรณ์”  หมายความว่า  สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุเลย  จ ากดั 
 “สมาชกิ”  หมายความว่า  สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
 “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  
                                                    จ ากดั 
 “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
 “เงนิฝากออมทรพัย”์ หมายความว่า เงนิฝากประเภททีไ่ม่ไดก้ าหนดระยะเวลาในการฝาก จะฝาก   
                                                    ถอนเมื่อใดกไ็ดใ้นวนั เวลา ท าการ  
 “เงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษ” หมายความว่า เงนิฝากประเภททีไ่ม่ไดก้ าหนดระยะเวลาในการฝาก 
                                                           แต่มเีงือ่นไขในการถอนเงนิได ้เดอืนละ 1 ครัง้ โดยไม่เสยี 
                                                           ค่าธรรมเนยีม  
 “เงนิฝากประจ า” หมายความว่า  เงนิฝากทีก่ าหนดระยะเวลาในการฝาก สหกรณ์จะคดิดอกเบีย้ 
                                                 ใหเ้มื่อครบก าหนด 
 “เงนิฝากออมทรพัยท์วสีนิ” หมายความว่า  โครงการเงนิฝากทีส่หกรณ์เปิดใหฝ้ากในกรณีเฉพาะกจิ 

หมวดท่ี  1 
ประเภทเงินฝาก และการเปิดบญัชี 

ขอ้ 6. สหกรณ์รบัเงนิฝากจากสมาชกิได ้ 4  ประเภท  คอื 
(1) เงนิฝากออมทรพัย ์
(2) เงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษ 
(3) เงนิฝากประจ า 
(4) เงนิฝากออมทรพัยท์วสีนิ 
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ทัง้นี้ รายละเอยีดเงือ่นไขการรบัฝากเงนิใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์ 
ขอ้ 7. สมาชกิทีป่ระสงคจ์ะเปิดบญัช ีใหม้าตดิต่อกบัเจา้หน้าทีส่หกรณ์  ณ  ส านักงาน สหกรณ์ดว้ยตนเอง   

และตอ้งยื่นหนังสอืขอเปิดบญัชตีามแบบทีส่หกรณ์ก าหนด  โดยใชภ้าษาไทยและมรีายการครบถว้นตามทีร่ะบุไวใ้น
แบบหนังสอืของบญัชนีัน้ และผูฝ้ากตอ้งใหต้วัอย่างลายมอืชื่อของตนหรอืตวัแทนซึง่มอี านาจถอนเงนิ  ใหก้บัสหกรณ์
รวม  2  ฉบบั  ตลอดจนเงือ่นไขเกีย่วกบัการฝากเงนิทีเ่ปิดบญัชนีัน้ไวต้่อสหกรณ์ 

การเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัตวัอย่างลายมอืชื่อทีใ่หไ้ว ้ ตลอดจนขอ้ก าหนดต่าง ๆ จะท าไดโ้ดยสมาชกิผูฝ้าก 
ตอ้งแจง้เป็นหนังสอืยื่นต่อสหกรณ์ดว้ยตนเอง  เมื่อสหกรณ์ไดต้อบรบัแลว้เหน็ว่าถูกตอ้ง การเปลีย่นแปลงนัน้ถอืว่ามี
ผลสมบูรณ์ สหกรณ์จะไม่ยนิยอมใหใ้ชต้ราประทบัแทนลายมอืชื่อ 

ขอ้ 8. เมื่อสหกรณ์ตกลงเปิดบญัชเีงนิฝากใหส้มาชกิรายใดตามทีข่อ  เป็นอนัถอืว่าสมาชกิรายนัน้ยอมรบัขอ้
ผกูพนั  และระเบยีบนี้ทุกประการ 

ขอ้ 9. สมาชกิสามารถเปิดบญัชเีงนิฝากไดทุ้กประเภท  ดงันี้ 
(1) เงนิฝากออมทรพัย ์ สมาชกิคนหนึ่งอาจเปิดบญัชฝีากออมทรพัย ์ ในสหกรณ์นี้ไดเ้พยีงบญัชี

เดยีว  โดยจ านวนเงนิฝากครัง้แรกตอ้งไม่ต ่ากว่าหนึ่งรอ้ยบาท  และจะสง่เงนิฝากเพิม่ขึน้
จ านวนเท่าใด  เมื่อใดกไ็ด ้

(2) เงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษ  สมาชกิคนหนึ่งอาจเปิดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษไดเ้พยีงบญัชี
เดยีว  โดยจ านวนเงนิฝากครัง้แรกตอ้งไม่ต ่ากว่าหนึ่งพนับาท   

(3) เงนิฝากประจ า  สมาชกิอาจเปิดบญัชเีงนิฝากประจ า  ไดเ้พยีงบญัชเีดยีว  โดยจ านวนเงนิฝาก
ครัง้แรกตอ้งไม่ต ่ากว่าหนึ่งพนับาท  และระยะเวลาการฝากจะตอ้งไม่น้อยกว่า 3  เดอืน 

(4) เงนิฝากออมทรพัยท์วสีนิ  เป็นเงนิฝากเฉพาะกจิ ซึง่ในการเปิดใหส้มาชกิฝากเป็นดุลพนิจิ     
ของคณะกรรมการด าเนินการ โดยก าหนดเงือ่นไข การฝาก การถอน ระยะเวลา และอตัรา
ดอกเบีย้เป็นพเิศษ และจดัท าประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป  

ขอ้ 10. ในการเปิดบญัชเีงนิฝาก  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหส้มาชกิผูฝ้ากเงนิถอืไวเ้อง สมุดคู่ฝากนัน้  
สมาชกิผูฝ้ากตอ้งเกบ็รกัษาไว ้ เพื่อใหส้หกรณ์บนัทกึรายการเงนิฝาก  ดอกเบีย้  เงนิถอน  และเงนิคงเหลอืบรรดาจะ
มขีึน้ทุกราย 

การลงบนัทกึรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนัน้  จะกระท าได ้ โดยทางฝ่ายสหกรณ์ซึง่ประธานกรรมการ   
หรอืรองประธานกรรมการ  หรอืเหรญัญกิ  หรอืผูจ้ดัการ  ตอ้งลงลายมอืชื่อก ากบัไวเ้ป็นส าคญั  การลงบนัทกึรายการ
โดยสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามทีก่ล่าวนี้ย่อมไม่มผีลผกูพนักบัสหกรณ์  อนึ่งถา้สมาชกิผูฝ้ากตรวจพบว่ารายการใด  
ในสมุดเงนิฝากคลาดเคลื่อน  ตอ้งแจง้สหกรณ์เพื่อแกไ้ขให ้ จะแกไ้ขโดยประการอื่นไม่ได้ 

สมุดคู่ฝากทีใ่ชเ้ตม็แลว้หรอืช ารุด  จนใชก้ารไม่ไดใ้ห้น ามายืน่ต่อสหกรณ์เพื่อจะไดย้กเลกิสมุดคู่ฝากเล่มนัน้   
และโอนยอดเงนิคงเหลอืเขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซึง่ออกใหส้มาชกิผูฝ้ากถอืไวต้่อไป  สมดุคู่ฝากทีย่กเลกินัน้  สมาชกิคู่
ฝากจะรบัไปกไ็ด ้

สมาชกิผูฝ้ากตอ้งเกบ็รกัษาสมุดคู่ฝากของตนไวใ้นทีป่ลอดภยั  ถา้สมุดคู่ฝากหาย สมาชกิผูฝ้ากตอ้งแจง้ 
เป็นหนังสอืต่อสหกรณ์โดยมชิกัชา้  สหกรณ์จะน ายอดเงนิคงเหลอืเขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซึง่ออกใหส้มาชกิผูฝ้าก
ยดึถอืไวต้่อไป  สว่นสมุดคู่ฝากเล่มทีส่ญูหายใหย้กเลกิ 
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ในกรณีทีส่หกรณ์ออกสมุดคู่ฝากใหส้มาชกิผูฝ้ากครัง้แรกกด็ ี หรอืออกเล่มใหม่ใหต้่อจากเล่มก่อนซึง่ลง 

รายการเดมิแลว้กด็ ี หรอืช ารดุใชก้ารไม่ไดก้ด็ ี สหกรณ์จะไม่คดิค่าธรรมเนียม  แต่กรณีทีส่มุดคู่ฝากของสมาชกิผูฝ้าก
ไดส้ญูหาย  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ใหโ้ดยคดิค่าธรรมเนียมเล่มละยีส่บิบาท 

ขอ้ 11. ในการสง่เงนิฝากเขา้บญัชฝีากทุกครัง้  ใหท้ าใบสง่เงนิฝากตามแบบทีส่หกรณ์ก าหนดยื่นพรอ้ม 
สมุดคู่ฝาก และจ านวนเงนิฝากต่อเจา้หน้าทีส่หกรณ์  ณ  ส านักงานสหกรณ์ทัง้นี้  สมาชกิผูฝ้าก  หรอืผูอ้ื่นจะเป็นผูส้ง่
กไ็ด ้   

เมื่อสหกรณ์ไดล้งบนัทกึรายการจ านวนเงนิฝากทีไ่ดร้บันัน้พรอ้ม  ยอดเงนิคงเหลอืใบสมุดคู่ฝากตรวจสอบ 
ถูกตอ้งเรยีบรอ้ยแลว้  สหกรณ์จะคนืสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 

ขอ้ 12. ถา้สง่เชค็เขา้บญัชเีงนิฝากตอ้งขดีคร่อมเชค็ก่อน  สหกรณ์สงวนไวซ้ึง่สทิธิท์ีจ่ะไม่จ่ายเงนิถอนจาก 
รายการนัน้  จนกว่าจะเรยีกเกบ็เงนิตามเชค็ไดแ้ลว้ 

ขอ้ 13. เมื่อสมาชกิผูฝ้ากยา้ยทีอ่ยู่  ตอ้งแจง้เป็นหนังสอืต่อสหกรณ์โดยเรว็ 

หมวดท่ี  2 
การก าหนดอตัราดอกเบีย้  ระยะเวลาคิดดอกเบีย้  วิธีการคิดดอกเบีย้ 

และการจ่ายดอกเบีย้ 

ขอ้ 14. สหกรณ์จะใหด้อกเบีย้  เงนิฝากทุกประเภท ในอตัราไม่เกนิทีน่ายทะเบยีน สหกรณ์ก าหนด โดย 
ประกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 

ดอกเบีย้เงนิฝากออมทรพัย ์ ใหค้ านวณเป็นรายวนัตามยอดเงนิคงเหลอื และสหกรณ์จะน าดอกเบีย้ทบ 
เป็นเงนิตน้เขา้บญัชเีงนิฝากในวนัครึง่ปีวนัที ่31 พฤษภาคม และวนัสิน้ปีทางบญัชสีหกรณ์วนัที ่30 พฤศจกิายน 

ดอกเบีย้เงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษ  ใหค้ านวณเป็นรายวนัตามยอดเงนิคงเหลอื สหกรณ์จะน าดอกเบีย้ 
ทบเป็นเงนิตน้บญัชเีงนิฝากในวนัครึง่ปีวนัที ่31 พฤษภาคม และวนัสิน้ปีทางบญัชสีหกรณ์วนัที ่30 พฤศจกิายน กรณี
ผูฝ้ากไม่ขอรบัดอกเบีย้ภายในเจด็วนัสหกรณ์จะน าดอกเบีย้ทบเป็นเงนิตน้ เวน้แต่ผูฝ้ากไดแ้สดงความประสงคใ์หน้ า
ดอกเบีย้เขา้ทบตน้ไวแ้ลว้ ในกรณีเงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษคงเหลอืต ่ากว่าหนึ่งพนับาทสหกรณ์จะไม่คดิดอกเบีย้ให้ 

ดอกเบีย้เงนิฝากประจ า  สหกรณ์จะค านวณดอกเบีย้ใหเ้มื่อถงึก าหนดระยะการฝาก เงนิฝากประจ าใน
ระยะเวลาไม่ถงึ 3 เดอืน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบีย้ให ้ส าหรบัเงนิฝากทีถ่อนเพื่อปิดบญัชก่ีอนครบก าหนด สหกรณ์จะ
จ่ายดอกเบีย้ใหต้ามจ านวนเดอืนเตม็ ในอตัราดอกเบีย้ของประเภทเงนิฝากออมทรพัย์ 

ถา้สมาชกิผูฝ้ากไม่ถอนเงนิฝากประจ าเมื่อครบก าหนดพรอ้มดอกเบีย้จนพน้ก าหนดไปอกีเจด็วนั กเ็ป็นอนั 
ถอืว่าสมาชกิผูฝ้ากตกลงฝากตน้เงนิฝากพรอ้มดอกเบีย้ต่อไปอกีเท่าระยะเวลาเดมิ 

เมื่อสิน้ปีทางบญัช ี ใหส้มาชกิผูฝ้ากรบียื่นสมุดคู่ฝาก  ณ  ส านักงานสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์บนัทกึดอกเบีย้ให้ 

หมวดท่ี  3 
การถอนเงินฝากและการปิดบญัชี 

ขอ้ 15. การถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากทุกประเภท  ตอ้งใชใ้บถอนตามแบบของสหกรณ์ในการถอนเงนิฝาก   
ผูม้อี านาจถอนเงนิตามทีใ่หต้วัอย่างลายมอืชื่อไวต้่อสหกรณ์ตอ้งยื่นใบถอนเงนิฝาก โดยลงลายมอืชื่อตามทีใ่ห้
ตวัอย่างไวพ้รอ้มสมุดคู่ฝากต่อเจา้หน้าที ่สหกรณ์ 

ถา้ผูม้อี านาจถอนเงนิฝาก จะมอบใหผู้ใ้ดถอนเงนิแทน ใหผู้ม้อี านาจลงลายมอืชื่อตามทีใ่หต้วัอย่างไว้ 
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ในใบถอนเงนิฝาก และลงลายมอืชื่อมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะรบัเงนิแทน แลว้มอบใหผู้ร้บัมอบฉนัทะลง

ลายมอืชื่อเพื่อรบัมอบฉนัทะ แลว้ยื่นใบถอนเงนิฝากนัน้พรอ้มสมุดคู่ฝากต่อเจา้หน้าทีส่หกรณ์  ณ  ส านักงานสหกรณ์  
ในการนี้สหกรณ์จะเรยีกหลกัฐานพสิจูน์ตวัผูร้บัมอบฉนัทะกไ็ด้ 

เมื่อสหกรณ์ตรวจถูกตอ้งแลว้  จะจ่ายเงนิถอนให ้และลงรายการเงนิถอนพรอ้มทัง้เงนิคงเหลอืในสมุดคู่ฝาก   
และคนืสมดุคู่ฝากใหผู้ฝ้าก  

การเขยีนใบถอนเงนิฝากใหเ้ขยีนดว้ยหมกึ  ถา้มกีารเปลีย่นแปลงใด ๆ ผูม้อี านาจถอนเงนิตอ้งลงลายมอืชื่อ
ตามทีใ่หต้วัอย่างไวก้ ากบัดว้ย 

ขอ้ 16. การถอนเงนิฝาก สมาชกิสามารถถอนเงนิฝากประเภทใด ประเภทหนึ่งดงันี้ 
(1) เงนิฝากออมทรพัยจ์ะถอนเมื่อใด  จ านวนเท่าใดกไ็ด ้ แต่ยอดเงนิในบญัชคีงเหลอืไม่น้อยกว่า  

100  บาทและวนัหนึ่งๆ ผูฝ้ากจะถอนเงนิฝากไดค้รัง้เดยีว 
(2) เงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษใหถ้อนไดเ้ดอืนละหนึ่งครัง้ สหกรณ์จะคดิค่าธรรมเนียมการถอนครัง้ที่

สอง  และครัง้ต่อ ๆ ไปในอตัรารอ้ยละหนึ่งของจ านวนเงนิทีถ่อน แต่ตอ้งไม่ต ่ากว่ายีส่บิหา้บาท 
(3) เงนิฝากประจ า สมาชกิผูฝ้ากย่อมไม่มสีทิธถิอนเงนิฝากประจ าก่อนครบก าหนด แต่ถา้สหกรณ์

เหน็สมควรจะยอมใหถ้อนก่อนครบก าหนดได ้โดยจะตอ้งถอนเป็นยอดๆ ทีไ่ดฝ้ากไว้ 
(4) เงนิฝากออมทรพัยท์วสีนิ การถอนใหเ้ป็นไปตามประกาศและเงือ่นไขของสหกรณ์ 

ทัง้นี้ในการถอนเงนิฝาก  ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 
ขอ้ 17. สมาชกิผูฝ้ากจะถอนเงนิทัง้หมดเพื่อปิดบญัชเีงนิฝากของตนเมื่อใดกไ็ด ้ใหผู้ม้อี านาจถอนเงนิจดแจง้ 

ไวท้า้ยรายการ ในใบถอนดว้ยว่า “เพื่อปิดบญัช”ี 
ขอ้ 18. ในกรณีผูฝ้ากตาย  สหกรณ์จะจ่ายเงนิฝากคงเหลอืทัง้หมดในบญัชเีงนิฝากของผูฝ้ากคนืพรอ้ม 

ดอกเบีย้ใหแ้ก่ทายาทผูม้สีทิธริบัมรดกของผูฝ้าก  เมื่อไดน้ าหลกัฐานมาแสดงสทิธขิองตนใหเ้ป็นทีพ่อใจแก่สหกรณ์
และน าสมุดคู่ฝากมายื่นพรอ้มกนัดว้ย 

ขอ้ 19. ในกรณีทีค่ณะกรรมการด าเนนิการของสหกรณ์เหน็ว่า  สมาชกิผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบยีบนี้หรอืก่อใหเ้กดิ 
ความยุ่งยากแก่สหกรณ์  หรอื สหกรณ์เหน็ว่ามเีหตุอนัสมควรทีจ่ะปิดบญัชเีงนิฝากของสมาชกิผูฝ้าก  สหกรณ์จะไม่
รบัเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากของสมาชกิผูฝ้ากอกีและใหผู้ฝ้ากถอนเงนิคงเหลอืทัง้หมดเพื่อปิดบญัชเีงนิฝากของตน  ทัง้นี้
สหกรณ์จะแจง้เป็นหนังสอืไปยงัสมาชกิผูฝ้าก 

ขอ้ 20. การถอนเงนิฝากเพื่อปิดบญัชตีามขอ้ 17 สหกรณ์จะค านวณดอกเบีย้ใหต้ามขอ้ 14 ถงึวนัก่อน 
ถอนหนึ่งวนั  เวน้แต่การปิดบญัชเีงนิฝากในกรณีผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบยีบตามขอ้ 19 สหกรณ์จะค านวณดอกเบีย้ใหถ้งึ
ก่อนวนัทีแ่จง้หนึ่งวนั  และสหกรณ์จะไม่ใหด้อกเบีย้อกีไม่ว่าผูฝ้ากจะถอนเมื่อใด และเมื่อสหกรณ์ไดจ้่ายเงนิฝากคนื
สมาชกิผูฝ้ากแลว้  จะยกเลกิสมุดคู่ฝากส าหรบับญัชนีัน้ 
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ขอ้ 21. ในกรณีทีม่คีวามจ าเป็น เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์  สหกรณ์สงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัฝากเงนิกไ็ด้ 
ขอ้ 22. ใหป้ระธานกรรมการ เป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี้ 
 

ประกาศ    ณ     วนัที ่ 6  กนัยายน    พ.ศ.  2562 
                                                         ช านาญ มมีลู 
             (นายช านาญ    มมีลู) 
                 ประธานกรรมการ 

                  สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
ว่าด้วย  เงินฝากออมทรพัย ์ATM  พ.ศ.2558 

……………………………….. 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  ขอ้ 79 (8)  และ 
ขอ้ 107(1) ทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที ่26/2558 ครัง้ที ่9/2558 เมื่อวนัที ่21 ตุลาคม พ.ศ.2558ไดก้ าหนด
ระเบยีบว่าดว้ย  เงนิฝากออมทรพัย ์ATM  พ.ศ.2558 ไวด้งัต่อไปนี้ 

ขอ้ 1. ระเบยีบนี้เรยีกว่า  “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดัว่าดว้ย เงนิฝากออมทรพัย ์ 
ATM  พ.ศ.2558” 

ขอ้ 2. ระเบยีบนี้ใชบ้งัคบั  ตัง้แต่วนัทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์ใหค้วามเหน็ชอบเป็นตน้ไป 
ขอ้ 3. บรรดา  ระเบยีบ  ประกาศ  มต ิ หรอืค าสัง่อื่นใด  ในสว่นทีก่ าหนดไวแ้ลว้  ซึ่งขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบ 

นี้  ใหใ้ชร้ะเบยีบนี้แทน 
ขอ้ 4. ในระเบยีบนี้ 
 “สหกรณ์”          หมายถงึ  สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุเลย  จ ากดั 
 “สมาชกิ”          หมายถงึ  สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
 “คณะกรรมการ”   หมายถงึ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
 “ประธานกรรมการ”    หมายถงึ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
 “บญัชเีงนิฝาก”   หมายถงึ เงนิฝากออมทรพัย ์ATM  ประเภททีไ่ม่ไดก้ าหนดระยะเวลาในการฝาก จะ 

ฝากทีส่ านักงานสหกรณ์ และถอนจากเครื่องกดเงนิอตัโนมตัขิองธนาคารกรุงไทยตลอด 24 ชัว่โมง   
  

หมวดท่ี  1  
ประเภทเงินฝาก และการเปิดบญัชี 

ขอ้ 5. สมาชกิทีป่ระสงคจ์ะเปิดบญัชเีงนิฝากดว้ยตนเอง ใหม้าตดิต่อกบัเจา้หน้าทีส่หกรณ์  ณ  ส านักงาน 
สหกรณ์  และตอ้งยื่นหนังสอืขอเปิดบญัชเีงนิฝากตามแบบทีส่หกรณ์ก าหนด โดยใชภ้าษาไทยและมรีายการครบถว้น
ตามทีร่ะบุไวใ้นแบบหนังสอืของบญัชเีงนิฝากนัน้และผูฝ้ากตอ้งใหต้วัอย่างลายมอืชื่อของตนหรอืตวัแทนซึง่มอี านาจ
ถอนเงนิ  ใหก้บัสหกรณ์รวม  2  ฉบบั  ตลอดจนเงือ่นไขเกีย่วกบัการฝากเงนิทีเ่ปิดบญัชนีัน้ไวต้่อสหกรณ์ 

การเปิดบญัชเีงนิฝากก่อนวนัที ่ 1  มกราคม 2559 สมาชกิอาจมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นทีบ่รรลุนิตภิาวะ ท า
การเปิดบญัชแีทนได ้โดยอนุโลม 

การเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัตวัอย่างลายมอืชื่อทีใ่หไ้ว ้ ตลอดจนขอ้ก าหนดต่าง ๆ จะท าไดโ้ดยสมาชกิผูฝ้าก 
ตอ้งแจง้เป็นหนังสอืยื่นต่อสหกรณ์ดว้ยตนเอง  เมื่อสหกรณ์ไดต้อบรบัแลว้เหน็ว่าถูกตอ้ง การเปลีย่นแปลงนัน้ถอืว่ามี
ผลสมบูรณ์สหกรณ์จะไม่ยนิยอมใหใ้ชต้ราประทบัแทนลายมอืชื่อ 

ขอ้ 6. เมื่อสหกรณ์ตกลงเปิดบญัชเีงนิฝากใหส้มาชกิรายใดตามทีข่อ  เป็นอนัถอืว่าสมาชกิรายนัน้ยอมรบัขอ้
ผกูพนั  และระเบยีบนี้ทุกประการ 
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ขอ้ 7. บญัชเีงนิฝาก สมาชกิคนหนึ่งอาจเปิดบญัชเีงนิฝาก ไดเ้พยีงบญัชเีดยีว โดยจ านวนเงนิฝากครัง้แรก 

ตอ้งไม่ต ่ากว่าหนึ่งรอ้ยบาท  ซึ่งผูฝ้ากจะตอ้งมบีญัชเีงนิฝากประเภทออมทรพัย ์พรอ้มบตัร ATM ของธนาคารกรุงไทย 
และผูฝ้ากเงนิประเภทนี้ จะสง่ฝากเพิม่ขึน้ผ่านทางสหกรณ์ในวนัท าการ ตัง้แต่ 09.00-15.00 น.จ านวนเท่าใด เมื่อใดก็
ได ้

ขอ้ 8. ในกรณีทีส่มาชกิเปลีย่นแปลงบญัชเีงนิฝากออมทรพัยข์องธนาคารกรุงไทยทีใ่ชเ้ป็นบญัชคีู่กบับญัช ี
เงนิฝาก ตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์ทุกครัง้พรอ้มแนบเอกสารหน้าบญัช ี

ขอ้ 9. ในการเปิดบญัชเีงนิฝากสหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหส้มาชกิผูฝ้ากเงนิถอืไวเ้อง สมุดคู่ฝากนัน้  
สมาชกิผูฝ้ากตอ้งเกบ็รกัษาไว ้ เพื่อใหส้หกรณ์บนัทกึรายการเงนิฝาก  ดอกเบีย้  เงนิถอน  และเงนิคงเหลอืบรรดาจะ
มขีึน้ทุกราย 

การลงบนัทกึรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนัน้  จะกระท าได ้ โดยทางฝ่ายสหกรณ์ซึง่ประธานกรรมการ   
หรอืรองประธานกรรมการ  หรอืเหรญัญกิ  หรอืผูจ้ดัการ  ตอ้งลงลายมอืชื่อก ากบัไวเ้ป็นส าคญั  การลงบนัทกึรายการ
โดยสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามทีก่ล่าวนี้ย่อมไม่มผีลผกูพนักบัสหกรณ์  อนึ่งถา้สมาชกิผูฝ้ากตรวจพบว่ารายการใด  
ในสมุดเงนิฝากคลาดเคลื่อน  ตอ้งแจง้สหกรณ์เพื่อแกไ้ขให ้ จะแกไ้ขโดยประการอื่นไม่ได ้

สมุดคู่ฝากทีใ่ชเ้ตม็แลว้หรอืช ารุด  จนใชก้ารไม่ไดใ้หน้ ามายืน่ต่อสหกรณ์เพื่อจะไดย้กเลกิสมุดคู่ฝากเล่มนัน้   
และโอนยอดเงนิคงเหลอืเขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซึง่ออกใหส้มาชกิผูฝ้ากถอืไวต้่อไป  สมดุคู่ฝากทีย่กเลกินัน้  สมาชกิคู่
ฝากจะรบัไปกไ็ด ้

สมาชกิผูฝ้ากตอ้งเกบ็รกัษาสมุดคู่ฝากของตนไวใ้นทีป่ลอดภยั  ถา้สมุดคู่ฝากหายสมาชกิผูฝ้ากตอ้งแจง้ 
เป็นหนังสอืต่อสหกรณ์โดยมชิกัชา้  สหกรณ์จะน ายอดเงนิคงเหลอืเขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซึง่ออกใหส้มาชกิผูฝ้าก
ยดึถอืไวต้่อไป  สว่นสมุดคู่ฝากเล่มทีส่ญูหายใหย้กเลกิ 

ในกรณีทีส่หกรณ์ออกสมุดคู่ฝากใหส้มาชกิผูฝ้ากครัง้แรกกด็ ี หรอืออกเล่มใหม่ใหต้่อจากเล่มก่อนซึง่ลง 
รายการเดมิแลว้กด็ ี หรอืช ารดุใชก้ารไม่ไดก้ด็ ี สหกรณ์จะไม่คดิค่าธรรมเนียม  แต่กรณีทีส่มุดคู่ฝากของสมาชกิผูฝ้าก
ไดส้ญูหาย  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ใหโ้ดยคดิค่าธรรมเนียมเล่มละยีส่บิบาท 

ขอ้ 10. ในการสง่เงนิฝากเขา้บญัชฝีากทุกครัง้  ใหท้ าใบสง่เงนิฝากตามแบบทีส่หกรณ์ก าหนดยื่นพรอ้ม 
สมุดคู่ฝาก และจ านวนเงนิฝากต่อเจา้หน้าทีส่หกรณ์  ณ  ส านักงานสหกรณ์ทัง้นี้  สมาชกิผูฝ้าก  หรอืผูอ้ื่นจะเป็นผูส้ง่
กไ็ด ้   

เมื่อสหกรณ์ไดล้งบนัทกึรายการจ านวนเงนิฝากทีไ่ดร้บันัน้พรอ้ม  ยอดเงนิคงเหลอืใบสมุดคู่ฝากตรวจสอบ 
ถูกตอ้งเรยีบรอ้ยแลว้  สหกรณ์จะคนืสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 

ขอ้ 11. ถา้สง่เชค็เขา้บญัชเีงนิฝากตอ้งขดีคร่อมเชค็ก่อน  สหกรณ์สงวนไวซ้ึง่สทิธิท์ีจ่ะไม่จ่ายเงนิถอนจาก 
รายการนัน้  จนกว่าจะเรยีกเกบ็เงนิตามเชค็ไดแ้ลว้ 

ขอ้ 12. เมื่อสมาชกิผูฝ้ากยา้ยทีอ่ยู่  ตอ้งแจง้เป็นหนังสอืต่อสหกรณ์โดยเรว็ 

หมวดท่ี  2 
การก าหนดอตัราดอกเบีย้  ระยะเวลาคิดดอกเบีย้  วิธีการคิดดอกเบีย้ 

และการจ่ายดอกเบีย้ 

ขอ้ 13. สหกรณ์จะคดิดอกเบีย้เงนิฝากใหใ้นอตัราเงนิฝากออมทรพัยด์อกเบีย้เงนิฝากออมทรพัย ์ATM  ให ้
ค านวณเป็นรายวนัตามยอดเงนิคงเหลอืโดยคดิดอกเบีย้ในวนัครึง่ปีและวนัสิน้ปีของสหกรณ์ และสหกรณ์จะน า
ดอกเบีย้ทบเป็นเงนิตน้เขา้บญัชเีงนิฝากในวนัครึง่ปี และสิน้ปีทางบญัชสีหกรณ์ 
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เมื่อสิน้ปีทางบญัช ี ใหส้มาชกิผูฝ้ากรบียื่นสมุดคู่ฝาก  ณ  ส านักงานสหกรณ์เพื่อสหกรณ์บนัทกึดอกเบีย้ให ้
 กรณีทีส่หกรณ์มกีารประกาศเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ไม่ว่าประเภทใด การค านวณดอกเบีย้ใหม่

ดงักล่าวจะค านวณตัง้แต่วนัประกาศของสหกรณ์เป็นตน้ไป 

หมวดท่ี  3 
การถอนเงินฝากและการปิดบญัชี 

ขอ้ 14. การถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝาก ผูม้อี านาจถอนเงนิสามารถเบกิถอนเงนิโดยการท ารายการผ่าน 
ทางเครื่องถอนเงนิอตัโนมตั ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั เท่านัน้ทุกสาขาทัว่ประเทศ ทัง้นี้ สามารถท า

รายการไดทุ้กวนัตลอด 24 ชัว่โมง 
การถอนเงนิดงักล่าวจะเสยีค่าธรรมเนียมในการโอนเงนิระหว่างบญัชขีองสหกรณ์และธนาคารกรุงไทย จ ากดั 

เป็นรายครัง้ ตามอตัราทีธ่นาคารกรุงไทยเรยีกเกบ็จากบญัชขีองสมาชกิ 
ในกรณีทีส่มาชกิไม่สามารถถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากผ่านทางเครื่องถอนเงนิอตัโนมตั(ิATM) 

ของธนาคารกรุงไทยได ้ สมาชกิตอ้งแจง้เหตุขดัขอ้งต่อสหกรณ์ในวนัท าการ ในกรณีทีส่หกรณ์ยงัไม่สามารถแกไ้ขได ้ 
สมาชกิสามารถน าสมุดเงนิฝากมาถอนเงนิทีส่หกรณ์ได ้ในวนัท าการถดัไปโดยอนุโลม  

ขอ้ 15. สมาชกิผูฝ้ากมสีทิธจิะปิดบญัชเีงนิฝากเมื่อใดกไ็ด ้โดยท าหนังสอืแจง้ความประสงคข์อปิดบญัชี 
ยื่นต่อสหกรณ์ ตามแบบทีก่ าหนด 

ขอ้ 16. ในกรณีทีค่ณะกรรมการด าเนนิการของสหกรณ์เหน็ว่า  สมาชกิผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบยีบนี้หรอืก่อใหเ้กดิ 
ความยุ่งยากแก่สหกรณ์  หรอื สหกรณ์เหน็ว่ามเีหตุอนัสมควรทีจ่ะปิดบญัชเีงนิฝากของสมาชกิผูฝ้าก  สหกรณ์จะไม่
รบัเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากของสมาชกิผูฝ้ากอกีและใหผู้ฝ้ากถอนเงนิคงเหลอืทัง้หมดเพื่อปิดบญัชเีงนิฝากของตน  ทัง้นี้
สหกรณ์จะแจง้เป็นหนังสอืไปยงัสมาชกิผูฝ้าก 

ขอ้ 17. การถอนเงนิฝากเพื่อปิดบญัชตีามขอ้ 15 สหกรณ์จะค านวณดอกเบีย้ใหต้ามขอ้ 13ถงึวนัก่อนถอน 
หนึ่งวนั  เวน้แต่การปิดบญัชเีงนิฝากในกรณีผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบยีบตามขอ้ 15 สหกรณ์จะค านวณดอกเบีย้ใหถ้งึก่อน
วนัทีแ่จง้หนึ่งวนั  และสหกรณ์จะไม่ใหด้อกเบีย้อกีไม่ว่าผูฝ้ากจะถอนเมื่อใดและเมื่อสหกรณ์ไดจ้่ายเงนิฝากคนืสมาชกิ
ผูฝ้ากแลว้  จะยกเลกิสมดุคู่ฝากส าหรบับญัชนีัน้ 

ขอ้ 18. ในกรณีทีม่คีวามจ าเป็น เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์  สหกรณ์สงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัฝากเงนิกไ็ด้ 
 
   ประกาศ    ณ     วนัที ่21  ตุลาคม    พ.ศ.  2558 
 
                                                     กายสทิธิ ์ แกว้ยาศร ี
         (นายกายสทิธิ ์  แกว้ยาศร)ี 
     ประธานกรรมการ 

                 สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
ว่าด้วย  การรบัฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน  พ.ศ.2544 

……………………………….. 
อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  พ.ศ.  2544    

ขอ้ 79 (8)  และขอ้ 107 (2)  ทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนนิการ  ครัง้ที ่ 11/2544  วนัที ่ 6  สงิหาคม  พ.ศ.2544  ได้
ก าหนดระเบยีบว่าดว้ย  การรบัฝากเงนิจากสหกรณ์อื่น  โดยความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์  ดงัต่อไปนี้ 

 
หมวดท่ี 1 

ข้อก าหนดทัว่ไป 
ขอ้ 1. ระเบยีบนี้เรยีกว่า  “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  ว่าดว้ยการรบัฝากเงนิจาก 

สหกรณ์อื่น  พ.ศ.2544 “ 
ขอ้ 2. ระเบยีบนี้ใชบ้งัคบั  ตัง้แต่วนัทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์ใหค้วามเหน็ชอบ  เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3. ในระเบยีบนี้   
 “สหกรณ์”  หมายความว่า  สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุเลย  จ ากดั   
 “ผูฝ้าก”  หมายความว่า  สหกรณ์ผูฝ้ากเงนิ 
ขอ้ 4. สหกรณ์รบัฝากเงนิจากผูฝ้ากได ้ 3  ประเภทคอื 

(4) เงนิฝากออมทรพัย ์
(5) เงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษ 
(6) เงนิฝากประจ า 

 
หมวดที ่ 2 

การเปิดบญัชแีละการฝากเงนิ 

ขอ้ 5. ผูฝ้ากทีป่ระสงคจ์ะเปิดบญัชเีงนิฝากตามขอ้  4  ใหม้าตดิต่อกบัเจา้หน้าทีส่หกรณ์  ณ  ส านักงาน 
สหกรณ์ดว้ยตนเอง  และตอ้งยื่นหนังสอืขอเปิดบญัชเีงนิฝากตามแบบของสหกรณ์  โดยมรีายการครบถว้นตามทีร่ะบุ
ไวใ้นแบบหนังสอืขอเปิดบญัชนีัน้ 

ขอ้ 6. พรอ้มกบัหนังสอืขอเปิดบญัชเีงนิฝาก  ผูฝ้ากตอ้งใหต้วัอย่างลายมอืชื่อของตวัหรอืตวัแทน  ซึง่เป็นผูม้ ี
อ านาจถอนเงนิ  ตลอดจนใหเ้งือ่นไขเกีย่วกบัเงนิฝากทีเ่ปิดบญัชนีัน้ไวต้่อสหกรณ์ 

  การเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัตวัอย่างลายมอืชื่อทีใ่หไ้ว้  จะมผีลต่อเมื่อผูฝ้ากไดแ้จง้เป็นหนังสอืต่อ 
สหกรณ์  และสหกรณ์ไดพ้จิารณาเหน็เป็นการถูกตอ้งและตอบรบัแลว้ 

  ลายมอืชื่อทุกกรณีเกีย่วกบัเงนิฝากใหใ้ชอ้กัษรไทย  และเขยีนดว้ยหมกึทัง้ต้องเขยีนดว้ยลายมอืของ 
ผูน้ าฝาก  สหกรณ์จะไม่ยนิยอมใหใ้ชต้ราประทบัแทนลายมอืชื่อ 

ขอ้ 7. ผูฝ้ากสามารถเปิดบญัชเีงนิฝากได ้ ประเภทละไม่เกนิหนึ่งบญัช ี ดงันี้ 
(1) เงนิฝากออมทรพัย ์ เปิดบญัชคีรัง้แรกตอ้งไม่น้อยกว่าหนึ่งลา้นบาท  และตอ้งคงบญัชไีวไ้ม่น้อย

กว่าหนึ่งลา้นบาท 



60 
 

(2) เงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษ  เปิดบญัชคีรัง้แรกตอ้งไม่น้อยกว่าหนึ่งลา้นบาท  และตอ้งคงบญัชไีวไ้ม่
น้อยกว่าหนึ่งลา้นบาท 

(3) เงนิฝากประจ า  เปิดบญัชคีรัง้แรกตอ้งไม่น้อยกว่าหนึ่งลา้นบาท  และตอ้งคงบญัชไีวไ้ม่น้อยกว่า
หนึ่งลา้นบาท 

ขอ้ 8. ในการเปิดบญัชเีงนิฝากตามขอ้ 7  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้ากยดึถอืไว ้สมุดคู่ฝากนัน้  ผูฝ้าก 
ตอ้งรกัษาไว ้ เพื่อใหส้หกรณ์ลงบนัทกึรายการเงนิฝาก  ดอกเบีย้  เงนิถอนและเงนิคงเหลอืบรรดาทีม่ขี ึน้ทุกราย 

  การลงบนัทกึรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนัน้  จะกรท าไดโ้ดยทางฝ่ายสหกรณ์  ซึง่ประธาน 
กรรมการหรอืรองประธานกรรมการ  หรอืเหรญัญกิ  หรอืผูจ้ดัการ  หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายคนหนึ่งคนใด  เป็นผูล้ง
ลายมอืชื่อย่อก ากบัไวเ้ป็นส าคญั  การลงบนัทกึรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามทีก่ล่าวนี้  ย่อมไม่มผีลผกูพนัธ์
สหกรณ์  อนึ่ง  ถา้ผูฝ้ากตรวจพบว่ารายการใดในสมดุคู่ฝากคลาดเคลื่อน  ตอ้งแจง้ต่อ สหกรณ์เพื่อแกไ้ขให ้ จะแกไ้ข
โดยประการอื่นไม่ได ้

  สมุดคู่ฝากทีใ่ชเ้ตม็แลว้หรอืช ารุดจนใชก้ารไม่ได ้ ใหน้ ามายืน่ต่อสหกรณ์  เพื่อจะไดย้กเลกิสมุดคู่ 
ฝาก  และโอนยอดเงนิคงเหลอืเขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหม่  ซึง่ออกใหผู้ฝ้ากยดึถอืไวต้่อไป  สมุดคู่ฝากทีย่กเลกินัน้ผูฝ้ากจะ
รบัไปกไ็ด ้

  ผูฝ้ากตอ้งเกบ็รกัษาสมุดคู่ฝากของตนไวใ้นทีป่ลอดภยั  ถา้สมุดคู่ฝากหาย  ผูฝ้ากตอ้งแจง้เป็น 
หนังสอืต่อสหกรณ์โดยมชิกัชา้  สหกรณ์จะน ายอดเงนิคงเหลอืเขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหม่  ซึง่ออกใหผู้ฝ้ากยดึถอืไวต้่อไป  
สว่นสมดุคู่ฝากทีห่ายใหย้กเลกิ 

  กรณีสหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากใหแ้ก่ผูฝ้ากครัง้แรกกด็ ี หรอืออกเล่มใหม่ใหต้่อจากเล่มก่อน  ซึง่ลง 
รายการเตม็แลว้กด็ ี  สหกรณ์จะไม่คดิค่าธรรมเนียม  แต่กรณีทีส่มุดคู่ฝากของผูฝ้ากรายใดสญูหาย  สหกรณ์จะออก
สมุดคู่ฝากเล่มใหม่ใหโ้ดยคดิคา่ธรรมเนียมเล่มละยีส่บิบาท 

ขอ้ 9. ในการสง่เงนิเขา้บญัชเีงนิฝากทุกครัง้  ใหท้ าใบสง่เงนิตามแบบพมิพท์ีส่หกรณ์ก าหนด  ยื่นพรอ้มดว้ย 
สมุดคู่ฝากและจ านวนเงนิฝากต่อเจา้หน้าทีส่หกรณ์  หรอืโดยวธิโีอนเงนิตามบญัชขีองสหกรณ์  ณ  ส านักงานสหกรณ์  
ทัง้นี้  ผูฝ้ากหรอืผูอ้ื่นจะเป็นผูส้ง่เงนิกไ็ด้ 

  เมื่อสหกรณ์ไดล้งบนัทกึรายการจ านวนเงนิฝากทีไ่ดร้บันัน้ในสมุดคู่ฝากและตรวจสอบเป็นการ 
ถูกตอ้งแลว้  สหกรณ์จะคนืสมดุคู่ฝากทีไ่ดร้บันัน้ในสมุดคู่ฝาก 

ขอ้ 10. ถา้สง่เชค็เขา้บญัชเีงนิฝาก  ตอ้งขดีคร่อมเชค็ก่อน  สหกรณ์สงวนไวซ้ึง่สทิธทิีจ่ะไม่จ่ายเงนิถอน 
รายการเช่นนัน้  จนกว่าจะเรยีกเกบ็เงนิตามเชค็ไดแ้ลว้ 

 
หมวด 3 

การก าหนดอตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้ วิธีการคิดดอกเบีย้และการจ่ายดอกเบีย้ 

ขอ้ 11. สหกรณ์จะใหด้อกเบีย้เงนิฝากทุกประเภทตามขอ้ 4  ในอตัราไม่เกนิทีน่ายทะเบยีน สหกรณ์ก าหนด   
โดยจะประกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 

  ดอกเบีย้เงนิฝากออมทรพัยใ์หค้ านวณเป็นรายวนัตามยอดเงนิคงเหลอื  และสหกรณ์จะน าดอกเบีย้ 
ทบเป็นตน้เงนิเขา้บญัชเีงนิฝากในวนัสิน้ปีทางบญัชขีอง สหกรณ์ 

  ดอกเบีย้เงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษใหค้ านวณเป็นรายวนัตามยอดเงนิคงเหลอืและสหกรณ์จะน า 
ดอกเบีย้ทบเป็นตน้เงนิเขา้บญัชเีงนิฝากใหทุ้กครึง่ปีทางบญัช ี และ วนัสิน้ปีทางบญัชขีองสหกรณ์ 
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  ดอกเบีย้เงนิฝากประจ า  สหกรณ์จะค านวณและจ่ายดอกเบีย้ใหเ้มื่อถงึก าหนดระยะเวลาการฝาก   

ส าหรบัเงนิฝากทีถ่อนก่อนก าหนดโดยไดร้บัอนุญาตจาก สหกรณ์ตามขอ้ 13 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบีย้ใหต้ามจ านวน
เดอืนเตม็ 

  กรณีถอนเงนิฝากประจ าในระยะเวลาไม่ถงึ  3 เดอืนสหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบีย้ให ้
  กรณีผูฝ้ากไม่ถอนเงนิฝากประจ า  เมื่อครบก าหนดพรอ้มดอกเบีย้  จนพน้ก าหนดไปอกีเจด็วนั  ก ็

เป็นอนัถอืว่าผูฝ้ากตกลงฝากตน้เงนิฝากพรอ้มดอกเบีย้ต่อไปอกีเท่าระยะเวลาเดมิ 
  เมื่อสิน้ปีทางบญัชขีองสหกรณ์  ใหผู้ฝ้ากยื่นสมุดคู่ฝาก ณ  ส านักงานสหกรณ์เพื่อสหกรณ์บนัทกึ 

รายการดอกเบีย้ให ้
 

หมวด  4 
การถอนเงินฝากและการปิดบญัชี 

ขอ้ 12. การถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝาก  ตอ้งใชใ้บถอนเงนิตามแบบของสหกรณ์ 
  ในการถอนเงนิฝาก  ผูม้อี านาจถอนเงนิตามทีไ่ดใ้หต้วัอย่างลายมอืชื่อไวต้่อ สหกรณ์  ตอ้ง 

ยื่นใบถอนเงนิฝากโดยลงลายมอืชื่อตามใหต้วัอย่างไวน้ัน้  พรอ้มกบัสมุดคู่ฝากต่อเจา้หน้าทีส่หกรณ์ 
  ถา้ผูม้อี านาจถอนเงนิฝากจะมอบใหผู้ใ้ดถอนเงนิแทน  กต็อ้งท าใบถอนเงนิฝากและตอ้งมอบอ านาจ 

ใหร้บัเงนิแทนเป็นหนังสอืตามแบบทีก่ าหนด  ทัง้นี้  โดยลงลายมอืชื่อตามทีไ่ดใ้หต้วัอย่างไวแ้ลว้มอบใหผู้ร้บัมอบ
อ านาจยื่นใบถอนเงนิฝากนัน้  พรอ้มดว้ยสมุดคู่ฝากต่อเจา้หน้าที่สหกรณ์  ณ  ส านักงานสหกรณ์  ในการนี้สหกรณ์จะ
เรยีกหลกัฐานพสิจูน์ตวัผูร้บัมอบอ านาจกไ็ด้ 

  เมื่อสหกรณ์ไดต้รวจสอบถูกตอ้งแลว้จะจ่ายเงนิถอนให ้ และลงรายการถอนเงนิพรอ้มทัง้เงนิ 
คงเหลอืในสมุดคู่ฝาก  แลว้คนืสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 

  อนึ่ง การเขยีนใบถอนเงนิฝากใหเ้ขยีนดว้ยหมกึ  ถา้มกีารเปลีย่นแปลงแกไ้ขใด ๆ ผู้มอี านาจถอน 
เงนิตอ้งลงลายมอืชื่อตามทีใ่หต้วัอย่างไวก้ ากบัดว้ย 

ขอ้ 13. การถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากออมทรพัยน์ัน้  จะถอนเมื่อใด  จ านวนเท่าใดกไ็ด ้    
สว่นการถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากประจ านัน้  ผูฝ้ากย่อมไม่สทิธถิอนเงนิก่อนครบก าหนด  แต่เมื่อผู ้

ฝากยื่นค าขอเป็นหนังสอืโดยชีแ้จงความจ าเป็น  สหกรณ์จะยอมใหถ้อนเงนิฝากก่อนครบก าหนดให ้
ขอ้ 14. ผูฝ้ากจะถอนเงนิฝากคงเหลอืทัง้หมดเพื่อปิดบญัชเีงนิฝากของตนเมื่อใดกไ็ด ้ ใหผู้ม้อี านาจถอนเงนิ 

จดแจง้ไวท้า้ยรายการจ านวนเงนิในใบถอนเงนิฝากดว้ยว่า “เพื่อปิดบญัช”ี 
ขอ้ 15. ในกรณีทีค่ณะกรรมการด าเนนิการของสหกรณ์เหน็ว่าผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบยีบนี้  หรอืก่อใหเ้กดิความ 

ยุ่งยากแก่สหกรณ์  หรอืเหน็ว่ามเีหตุอนัสมควรทีจ่ะปิดบญัชเีงนิฝากของผูฝ้าก  สหกรณ์จะไม่รบัเงนิเขา้บญัชเีงนิฝาก
ของผูฝ้ากอกี  และใหผู้ฝ้ากถอนเงนิคงเหลอืทัง้หมด  เพื่อปิดบญัชเีงนิฝากของตน  ทัง้นี้  สหกรณ์จะแจ้งเป็นหนังสอื
ไปยงัผูฝ้าก 
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ขอ้ 16. การถอนเงนิฝากเพื่อปิดบญัชตีามขอ้ 14 สหกรณ์จะค านวณดอกเบีย้ใหต้ามขอ้  11  ถงึวนัก่อนถอน   

หนึ่งวนั  เวน้แต่การปิดบญัชเีงนิฝากในกรณีผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบยีบตามขอ้ 15 สหกรณ์จะค านวณดอกเบีย้ใหถ้งึก่อน
วนัทีแ่จง้หนึ่งวนั  และสหกรณ์จะไม่ใหด้อกเบีย้อกีไม่ว่าผูฝ้ากจะถอนเงนิเมื่อใด 

  เมื่อสหกรณ์ไดจ้่ายเงนิคนืแก่ผูฝ้ากแลว้  สมดุคู่ฝากส าหรบับญัชนีัน้เป็นอนัยกเลกิ 
ขอ้ 17. ในกรณีทมีคีวามจ าเป็น  สหกรณ์สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัฝากเงนิกไ็ด้ 
    

ก าหนด   ณ     วนัที ่ 1  กนัยายน  พ.ศ.  2544 
                                                     บญัญตั ิจนัทรสา     
         (นายบญัญตั ิ  จนัทรสา) 
               ประธานกรรมการ 

             สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 

ว่าด้วยการเงินและการบญัชี 
พ.ศ. 2560 

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

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 79(8) และขอ้ 107 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
พ.ศ. 2544 คณะกรรมการด าเนินการชุดที ่28 ในคราวประชุม ครัง้ที ่6/2560 เมื่อวนัที ่16 มถิุนายน 2560 จงึก าหนด
ระเบยีบว่าดว้ยการเงนิและการบญัชสีหกรณ์ ไวด้งันี้ 

 ขอ้ 1  ระเบยีบนี้เรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั ว่าดว้ยการเงนิและการบญัช ี 
พ.ศ. 2560” 

 ขอ้ 2  ระเบยีบนี้ใหบ้งัคบัใชต้ัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลยจ ากดั ว่าดว้ย การเงนิและการบญัชพี.ศ.2558  
 บรรดาระเบยีบ หรอืค าสัง่อื่นใดในสว่นทีก่ าหนดไวแ้ลว้ในระเบยีบนี้ หรอืซึง่ขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบนี้ใหใ้ช้

ระเบยีบนี้แทน 

 ขอ้ 4  ในระเบยีบนี้ 
   “เงนิสด” หมายความว่า  เงนิสดในมอืทีเ่ป็นธนบตัร เหรยีญกษาปณ์ เชค็ ดราฟต์ของธนาคาร และ

ธนาณัติที่สหกรณ์มีอยู่ ซึ่งสหกรณ์เก็บรกัษาไว้ที่ส านักงานสหกรณ์ เพื่อใช้จ่ายหมุนเวียนในการด าเนินงานของ
สหกรณ์  
  “เงนิสดในมอื” หมายความว่า  เงนิสดทีเ่ป็นธนบตัรและเหรยีญกษาปณ์  ซึง่สหกรณ์      เกบ็รกัษา
ไวท้ีส่ านักงานสหกรณ์  เพื่อใชจ้่ายหมุนเวยีนในทางธุรกจิของสหกรณ์              

 ขอ้ 5  ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการรกัษาการตามระเบยีบนี้ 

หมวด 1 
บททัว่ไป 

    ขอ้ 6  สหกรณ์เปิดท าการจ่ายเงนิตัง้แต่ 09.00 น – 15.00 น. ทุกวนัท าการ เวน้วนัหยุดตามประกาศของ
สหกรณ์ 

 ขอ้ 7 ใหผู้จ้ดัการเป็นผูร้บัผดิชอบในการเกบ็รกัษาเงนิและควบคุมดแูลการรบัจ่ายเงนิของสหกรณ์ 
   ขอ้ 8 ในกรณีทีย่งัไม่มผีูจ้ดัการ  หรอืผูจ้ดัการไม่อยู่  หรอืผูจ้ดัการ  ไม่อาจปฏบิตัหิน้าที ่ ตามขอ้ 7  ได ้  

ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ  หรอืเจา้หน้าทีก่ารเงนิ  หรอืเจา้หน้าทีผู่ห้นึ่งผูใ้ดซึง่ไม่ไดป้ฏบิตัหิน้าทีเ่กีย่วกบัการเงนิ  
เป็นผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามขอ้ 7  แทนโดยอยู่ในความรบัผดิชอบของคณะกรรมการด าเนินการ 

 ข้อ 9  การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ใดเป็นผู้รบัจ่ายเงนิ หรือเก็บรกัษาเงนิสดให้ผู้จ ัดการท าเป็นค าสัง่ของ
สหกรณ์ 
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  ข้อ 10  เจ้าหน้าที่การเงนิจะต้องตรวจสอบการหกัเงนิ ณ ที่จ่ายของสมาชิกจากใบแจ้งเก็บเงนิ หาก

ปรากฏว่าสมาชกิรายใดมไิดช้ าระ หรอืช าระเป็นบางสว่น จะต้องแจง้เจา้หน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งออกใบแจง้หนี้เพื่อตดิตาม
ทวงหนี้โดยเรว็ 

 ขอ้ 11  เอกสารหลกัฐานทุกชนิดทีเ่กี่ยวกบัการเงนิและบญัช ีใหถ้อืเป็นเอกสารปกปิด ผูใ้ดจะน าเอกสาร
นัน้ไปเปิดเผยหรอืน าไปใช้เพื่อกจิการอย่างอื่นนัน้ จะต้องได้รบัอนุมตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากประธานกรรมการ
ด าเนินการ หรอืผูจ้ดัการก่อน 

 ขอ้ 12  เจา้หน้าทีผู่ใ้ดกระท าการโดยจงใจ หรอืประมาทเลนิเล่อไม่ปฏบิตัติามระเบยีบนี้ หรอืกระท าการ
โดยมเีจตนาทุจรติ หรอืนอกเหนืออ านาจถอืว่าผูน้ัน้กระท าผดิวนิัย 

 เจ้าหน้าที่ผู้ใดก่อให้เกดิความเสยีหาย ต้องรบัผดิชดใช้เงนิหรอืทรพัย์สนิคนื และไม่เป็นเหตุให้พ้นจาก
ความรบัผดิทางวนิัย 

  
หมวด 2 

การเปิดบญัชีเงินฝากไว้กบัสถาบนัการเงิน 

 ขอ้ 13  เงนิของสหกรณ์ต้องน าฝากไว้กบัธนาคาร ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ ากดั หรอื
สหกรณ์อื่น โดยค านึงถงึความมัน่คง ประโยชน์สงูสุดและความสะดวกต่อการด าเนินงานของสหกรณ์  

 การเปิดบญัชใีหม่กบัสถาบนัการเงนิทุกกรณี ใหเ้สนอขออนุมตัติ่อคณะกรรมการด าเนินการ  

ข้อ 14  การโอนเงินระหว่างบัญชีของสหกรณ์หรือการถอนเงินของสหกรณ์เพื่อน ามาใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ ใหผู้จ้ดัการ หรอืผูท้ าหน้าทีแ่ทน ท าบนัทกึขออนุมตัโิอนหรอืถอนเงนิสด โดยชี้แจงแหตุผล 
หรอือา้งองิมต ิหรอืค าสัง่ต่อผูม้อี านาจอนุมตัโิอนหรอืถอนเงนิสด พรอ้มทัง้แนบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ทีส่มบูรณ์และ
ครบถว้น เพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย 

 การโอนเงนิระหว่างบญัชขีองสหกรณ์กบัสหกรณ์อื่น ใหถ้อืปฏบิตัติามวรรคแรก  
 ขอ้ 15  ผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อในเชค็ หรอืใบถอนเงนิของสหกรณ์ ไดแ้ก่ ประธานกรรมการด าเนนิการ หรอื
รองประธานกรรมการด าเนินการ หรอืเลขานุการ หรอืเหรญัญกิ หรอืกรรมการด าเนินการทีไ่ดร้บัมอบหมายคนใดคน
หนึ่งหรอืหลายคน ลงนามร่วมกบัผูจ้ดัการตามทีค่ณะกรรมการด าเนนิการมอบหมาย ทัง้นี้ตอ้งลงนามร่วมกนัไม่น้อย
กว่าสามคน 

         หมวด 3 

การรบัเงินและใบเสรจ็รบัเงิน 

 ขอ้ 16  การรบัเงนิตอ้งออกใบเสรจ็รบัเงนิหรอืหลกัฐานรบัเงนิของสหกรณ์ทุกครัง้  การรบัเงนิของ
สหกรณ์อาจรบัเป็นตวัเงนิสด เชค็ หรอืเป็นเอกสารการเงนิอื่น 

 ในกรณีมกีารรบัเชค็ ใบเสรจ็รบัเงนิทีส่หกรณ์ออกใหแ้ก่ผูจ้่ายเชค็ตอ้งระบุว่าเป็นเชค็ของธนาคารใด  สาขา
ใด เลขทีเ่ท่าใด และลงวนัทีใ่ด ทัง้ใหก้ าหนดเงื่อนไขไว้ในใบเสรจ็รบัเงนิว่า “ใบเสรจ็รบัเงนินี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อไดร้บั
เงนิตามเชค็นัน้แลว้”   

 ในกรณีมกีารรบัเงนิดว้ยเอกสารการเงนิทีไ่ม่อาจเปลีย่นเป็นเงนิสดไดท้นัท ีใหถ้อืปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการ
รบัเชค็โดยอนุโลม 
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 ขอ้ 17  ใบเสรจ็รบัเงนิ ใหใ้ชต้ามแบบทีส่หกรณ์ก าหนดโดยใหม้สี าเนาอย่างน้อยหนึ่งฉบบั เพื่อประโยชน์

ในการตรวจสอบและบนัทกึบญัช ี 
 ขอ้ 18  ใบเสรจ็รบัเงนิ ทีจ่ดัพมิพข์ึน้เพื่อเป็นหลกัฐานการรบัเงนิ ใหม้หีมายเลขก ากบัใบเสรจ็รบัเงนิเรยีง

ตามล าดบักนัไปทุกฉบบั ใหส้หกรณ์จดัท าทะเบยีนคุมใบเสรจ็รบัเงนิไวเ้พื่อใหท้ราบ และตรวจสอบไดว้่าไดจ้ดัพมิพ์
ขึน้จ านวนเท่าใด ไดจ้่ายใบเสรจ็รบัเงนิหมายเลขใดถงึหมายเลขใด ใหเ้จา้หน้าทีค่นใดน าไปใชเ้มื่อใด  

 การเบกิใชใ้บเสรจ็รบัเงนิใหเ้บกิใชต้ามจ านวนทีเ่หมาะสมและจ าเป็นกบัสภาพการด าเนินงานของสหกรณ์ 
โดยใหเ้บกิตามล าดบัเลขทีข่องใบเสรจ็รบัเงนิ และใหม้หีลกัฐานการเบกิจ่ายใบเสรจ็รบัเงนิไวด้ว้ย 

 ให้ผู้จ ัดการมอบหมายเป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งท าหน้าที่ควบคุมการจัดเก็บรักษา
ใบเสรจ็รบัเงนิทีย่งัไม่ไดใ้ช ้และสว่นทีย่งัใชไ้ม่หมดไวใ้นทีม่ ัน่คงปลอดภยั 

 ขอ้ 19  หา้มขดู ลบ แกไ้ข เพิม่เตมิขอ้ความในใบเสรจ็รบัเงนิ หากใบเสรจ็รบัเงนิฉบบัใดลงรายการรบัเงนิ
ผดิพลาด กใ็หข้ดีฆา่ยกเลกิใบเสรจ็รบัเงนินัน้ทัง้ฉบบั แลว้ออกฉบบัใหม่ใหแ้ทน 

 กรณีที่ลงจ านวนเงนิผดิพลาดให้ขดีฆ่าจ านวนเงนิ แล้วเขยีนใหม่ทัง้จ านวนและให้ผู้รบัเงนิลงลายมอืชื่อ
ก ากบั 

 ใบเสรจ็รบัเงนิฉบบัทีย่กเลกิ ใหข้ดีฆ่าและเขยีนเหตุผลพรอ้มกบัลงชื่อก ากบัไวแ้ละใหเ้ยบ็ตดิรวมไวโ้ดยมี
ส าเนาอยู่ครบทุกฉบบัพรอ้มตน้ฉบบั 

 ขอ้ 20  ให้สหกรณ์เก็บรกัษาส าเนาใบเสรจ็รบัเงนิที่ใช้แล้วไว้ในที่ปลอดภยั   และจดัท าทะเบยีนคุมให้
พรอ้มส าหรบัการตรวจสอบ 

 ขอ้ 21  เมื่อสิ้นปีทางบญัชขีองสหกรณ์ ให้กรรมการซึ่งได้รบัการแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการเพื่อท าการ
ตรวจนับใบเสรจ็รบัเงนิทัง้ทีใ่ชแ้ลว้และทีย่งัคงเหลอืใหเ้ป็นการถูกตอ้งโดยจดัท าหลกัฐานการตรวจนับไวด้ว้ย   

หมวด 4 
การจ่ายเงินและหลกัฐานการจ่ายเงิน 

 ขอ้ 22  ประธานกรรมการด าเนินการมอี านาจอนุมตัริายจ่ายต่าง ๆ ของสหกรณ์ ตามงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการด าเนินการ โดยใหผู้จ้ดัการหรอืผูป้ฏบิตัหิน้าทีแ่ทนผูจ้ดัการเป็นผูเ้สนอขออนุมตัิ
จ่าย 

 การอนุมตัริายจ่ายทีน่อกเหนือจากวรรคหนึ่งตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการด าเนินการก่อน 

 ขอ้ 23  การจ่ายเงนิของสหกรณ์ใหจ้่ายเป็นเชค็  
  การจ่ายเงนิเป็นเงนิสดใหก้ระท าไดภ้ายใตเ้งือ่นไขต่อไปนี้  

(1) การช าระหนี้แก่ผูข้าย หรอืผูร้บัจา้ง ตามใบสัง่ซื้อหรอืสัง่จา้ง วงเงนิไม่เกนิ 10,000 บาท  
(หนึ่งหมื่นบาทถว้น)  

   (2)  การจ่ายเงนิใหแ้ก่สมาชกิผูถ้อนเงนิฝากวงเงนิไม่เกนิ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถว้น)  
   (3)  การจ่ายค่าเบีย้ประชุม ค่าตอบแทนการปฏบิตังิาน  
   (4)  การจ่ายค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ของสหกรณ์ ครัง้ละไม่เกนิ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถว้น) 
   (5)  การจ่ายเงนิกรณีเร่งด่วนเพื่อการสงเคราะหศ์พใหจ้่ายไดต้ามจ านวนทีก่ าหนดในระเบียบ 
         สหกรณ์ 
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ขอ้ 24  การลงลายมอืชื่อในเชค็หรอืใบถอนเงนิของสหกรณ์ครัง้หนึ่งทีม่วีงเงนิเกนิ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท

ถว้น) ใหผู้ม้อี านาจลงลายมอืชื่อตามขอ้ 15 ลงลายมอืชื่อร่วมกนัไม่น้อยกว่า 3 คน  
ขอ้ 25 การเขยีนเชค็สัง่จ่ายเงนิตอ้งปฏบิตัดิงันี้ 
    (1)  ตอ้งระบุชื่อผูร้บัอย่างชดัเจนและตอ้งไม่มชี่องว่างใหเ้ตมิขอ้ความใด ๆ ไดอ้กี 
    (2)  ขดีฆา่ค าว่า “ผูถ้อื” ออก 
    (3)  ถ้าหากเป็นเชค็สัง่จ่ายให้กบัผู้ขอกู้ที่ได้รบัอนุมตัิให้กู้จากสหกรณ์แล้วให้ขดีคร่อม และเขยีน

หรอืประทบัตรายางค าว่า “A/C PAYEE ONLY” 
   (4) เขยีนจ านวนเงนิตวัเลขที่ส ัง่จ่ายและตวัอกัษรให้ชดิข้อความด้านหน้าหรอืขดีเส้นปิดช่องว่าง

ดา้นหน้าหลงัไม่ใหม้กีารเตมิตวัเลขหรอืขอ้ความได้ 
   (5) กรณีมกีารขดีฆา่ จากเดมิ ใหย้กเลกิแลว้เขยีนใหม่ทัง้ฉบบั 

ขอ้ 26  การจ่ายเชค็ ใหจ้ดัท าทะเบยีนจ่ายเชค็ ซึ่งมรีายละเอยีดเกี่ยวกบัเชค็ทีจ่่าย เช่น เลขทีเ่ชค็ วนัทีใ่น
เชค็ ชื่อธนาคารและสาขา วตัถุประสงค์ในการจ่ายเงนิ ชื่อผู้รบัเชค็และจ านวนเงนิ เลขที่ใบเสรจ็รบัเงนิ วนัที่ตาม
ใบเสรจ็รบัเงนิ พรอ้มทัง้ลงชื่อผูจ้ดัท าเอกสาร ผูต้รวจทาน และผูอ้นุมตัไิวเ้ป็นหลกัฐาน   

  เชค็ทีม่กีารลงชื่อสัง่จ่ายเชค็เรยีบรอ้ยแลว้ แต่ยงัไม่มผีูม้ารบัใหเ้กบ็รกัษาไวใ้นทีป่ลอดภยั และใหต้ดิต่อ
ใหผู้ร้บัมารบัไปโดยเรว็ทีสุ่ด 

ขอ้ 27  ในกรณียกเลกิการจ่ายเชค็รายการใด ใหผู้ม้หีน้าทีจ่่ายเขยีนหรอืประทบัตรายางค าว่า  “ยกเลกิ” ใน
เชค็และเอกสารทีย่กเลกิทุกฉบบั เชค็ทีย่กเลกิใหเ้ยบ็ตดิกบัต้นขัว้เชค็ พรอ้มบนัทกึเหตุผลที่ยกเลกิและลงลายมอืชื่อ
ผูร้บัผดิชอบก ากบัไวด้ว้ย 

 ข้อ 28  การจ่ายเงินจะจ่ายได้เฉพาะตามที่ได้รบัอนุมตัิจากประธานกรรมการด าเนินการหรือผู้ที่ได้รบั
มอบหมายเท่านัน้ 

ขอ้ 29  การอนุมตัสิ ัง่จ่ายเงนิ ใหผู้อ้นุมตัลิงลายชื่ออนุมตัใินหลกัฐานการจ่าย  หรอืจะลงลายมอืชื่ออนุมตัใิน
งบหน้าหลกัฐานการจ่ายหรอืใบส าคญัคู่จ่ายกไ็ด ้

ขอ้ 30  ก่อนการจ่ายเงนิทุกครัง้ ผูท้ีม่หีน้าทีจ่่ายเงนิต้องตรวจสอบหลกัฐานการจ่ายว่าไดผ่้านการตรวจสอบ
จากเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งแลว้ และมหีลกัฐานต่าง ๆ ประกอบใบส าคญัจ่ายถูกต้อง ครบถว้น และมกีารอนุมตัจิ่าย ผูม้ี
หน้าทีจ่่ายเงนิจงึจะจ่ายเงนิได ้ 

 ให้ผู้มีหน้าที่จ่ายเงนิเรียกใบเสร็จรบัเงนิจากผู้รบัเงนิหรือให้ผู้รบัเงนิลงลายมือชื่อรบัเงนิไว้ในเอกสาร
หลกัฐานการจ่ายของสหกรณ์ทุกครัง้ และผูม้หีน้าทีจ่่ายเงนิตอ้งลงลายมอืชื่อในฐานะผูจ้่ายเงนิในใบส าคญัจ่ายดว้ย 

ขอ้ 31 หลกัฐานการจ่ายเงนิต้องพมิพห์รอืเขยีนดว้ยหมกึ การแก้ไขหลกัฐานการจ่ายเงนิใหใ้ชว้ธิขีดีฆา่แลว้
พมิพห์รอืเขยีนใหม่ และใหผู้จ้่ายเงนิลงลายมอืชื่อก ากบัไวทุ้กแห่ง 

ขอ้ 32  หลกัฐานการจ่ายเงนิ หรอืหลกัฐานอื่นที่แสดงว่าไดม้กีารจ่ายเงนิให้แก่ผู้รบัเงนิหรอืเจา้หนี้แลว้ ให้
เป็นไปตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นระเบยีบ หรอืค าสัง่ของสหกรณ์ 

ขอ้ 33  ใบส าคญัคู่จ่ายทีเ่ป็นใบเสรจ็รบัเงนิ ซึง่ผูร้บัเงนิออกใหอ้ย่างน้อยตอ้งมรีายการดงัต่อไปนี้ 
   (1)  ชื่อสถานทีอ่ยู่ หรอืทีท่ าการของผูร้บัเงนิ 
   (2)  วนั เดอืน ปี ทีร่บัเงนิ 
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   (3)  รายการแสดงการรบัเงนิว่าเป็นมลูหนี้ใด  
   (4)  จ านวนเงนิทัง้ตวัเลขและตวัอกัษร 
   (5)  ลายมอืชื่อของผูร้บัเงนิ 
 เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและป้องกนัการท าหลกัฐานการจ่ายเงนิมาเบกิซ ้าซอ้น ใหเ้จา้หน้าทีก่ารเงนิ

เขยีนหรอืประทบัตรายางค าว่า “จ่ายเงนิแล้ว” และลงลายมอืชื่อก ากบัการจ่ายพร้อม วนัเดอืน ปี ในหลกัฐานการ
จ่ายเงนิทุกฉบบั  

 ขอ้ 34  การจ่ายเงนิ ถ้าผูม้สีทิธริบัเงนิไม่สามารถรบัเงนิดว้ยตนเองได ้จะมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเป็นผูร้บัเงนิ
แทนกไ็ด ้ แต่จะตอ้งมใีบมอบฉนัทะการรบัเงนิ พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้บัมอบทีร่บัรองส าเนา
ถูกตอ้ง ทัง้นี้ แบบใบมอบฉนัทะใหเ้ป็นไปตามทีส่หกรณ์ก าหนด 

 ขอ้ 35  การจ่ายเงนิ ซึง่ไม่อาจเรยีกใบเสรจ็รบัเงนิจากผูร้บัเงนิไดใ้หผู้จ้่ายเงนิใชห้ลกัฐานใบส าคญัจ่ายเงนิ
ของสหกรณ์แทนกไ็ด ้ ทัง้นี้ใหผู้จ้่ายเงนิยนืยนัว่าไดจ้่ายเงนิจรงิดว้ย  

 ขอ้ 36  การจ่ายเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งของเจา้หน้าที ่ใหง้านการเงนิจดัท าบญัชเีงนิเดอืนหรอืค่าจา้งคงเหลอื
สุทธขิองเจา้หน้าทีแ่ต่ละคน พรอ้มขออนุมตัจิ่ายก่อนวนัก าหนดจ่าย  และใหส้ัง่จ่ายผ่านบญัชอีอมทรพัยข์องเจา้หน้าที่
แต่ละบุคคล 

หมวด 6 
การเกบ็รกัษาเงินสดและเอกสารส าคญั 

 ขอ้ 37  ในระหว่างเวลาท าการใหง้านการเงนิเป็นผูต้รวจสอบ ดแูล และรบัผดิชอบเงนิสด 
   ขอ้ 38  ถา้มคีวามจ าเป็นจะตอ้งเกบ็รกัษาเงนิสดในมอืไวเ้พื่อประโยชน์ของการด าเนินงาน ผูจ้ดัการจะ 

เกบ็รกัษาธนบตัร และเหรยีญกษาปณ์ของ สหกรณ์ไวไ้ดไ้ม่เกนิ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถว้น) เงนิสดสว่นทีเ่กนิ 
ใหน้ าฝากธนาคารทีส่หกรณ์เปิดบญัชเีงนิฝากไวข้อ้ 13. กรณีเงนิน าฝากธนาคารมจี านวนมาก  หรอืธนาคารอยู่
ห่างไกล  หรอืกรณีทีเ่หน็ว่าจะไม่ปลอดภยัแก่เงนิทีน่ าฝากธนาคารใหค้ณะกรรมการด าเนินการพจิารณาแต่งตัง้ใหใ้ห้
กรรมการคนใดคนหนึ่ง  รว่มกบัผูจ้ดัการ  ควบคุมเงนิไปฝากธนาคารและ  หรอือาจจะใหม้เีจา้หน้าทีต่ ารวจควบคุม
รกัษาความปลอดภยักไ็ด ้

  ในกรณีที่จ าเป็นไม่สามารถน าฝากได้ทนัในวนันัน้ ๆ ให้ท าบนัทึกเสนอประธานกรรมการด าเนินการ
ทราบ และใหน้ าฝากในวนัท าการถดัไป 

 ขอ้ 39  ใหเ้กบ็รกัษาเงนิสดไวใ้นตู้นิรภยัของสหกรณ์ โดยอยู่ในความรบัผดิชอบของผูจ้ดัการ และผูจ้ดัการ
อาจมคี าสัง่มอบหมายใหเ้จา้หน้าทีค่นหนึ่งหรอืหลายคนเป็นผูเ้กบ็รกัษาเงนิสดกใ็หก้ระท าได ้ 

 ขอ้ 40  ตู้นิรภยัของสหกรณ์ ใหต้ัง้ไวใ้นทีป่ลอดภยัและให้มลีูกกุญแจอย่างน้อย 2 ชุด ชุดละ 2 ดอก ชุด
หนึ่งส าหรบัประธานกรรมการด าเนินการ อกีชุดหนึ่งส าหรบัผูจ้ดัการเป็นผูร้กัษากุญแจ ทัง้นี้ผูจ้ดัการจะมอบอ านาจ
เป็นหนังสอื ใหเ้จา้หน้าทีผู่ห้นึ่งผูใ้ดท าหน้าทีร่กัษากุญแจกใ็หก้ระท าได้ 

 ขอ้ 41  ถ้าผูร้กัษากุญแจตู้นิรภยัคนใดไม่สามารถมาปฏบิตังิานไดแ้ละจะสง่มอบใหเ้จา้หน้าทีอ่ื่นท าหน้าที่
แทน ใหท้ ารายงานต่อผูจ้ดัการเพื่อเปลีย่นตวัผูถ้อืกุญแจตูน้ิรภยัเป็นการชัว่คราว  

 การสง่มอบและรบัมอบลูกกุญแจตูน้ิรภยั จะตอ้งมบีนัทกึไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ยทุกครัง้ 
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 ขอ้ 42  การเก็บรกัษาลูกกุญแจตู้นิรภยัต้องให้อยู่ในที่ปลอดภยัอย่าให้สูญหายหรอืให้ผู้ใดลักลอบน าไป

พมิพแ์บบลูกกุญแจได ้หากปรากฏว่าลูกกุญแจหายหรอืมกีรณีสงสยัว่าจะมผีูป้ลอมแปลงลูกกุญแจให ้รบีรายงานให้
ผูจ้ดัการทราบเพื่อพจิารณาสัง่การโดยด่วน 

 ขอ้ 43  ใหง้านการเงนิจดัท ารายงานเงนิสดคงเหลอืประจ าวนัตามแบบทีก่ าหนดทุกวนั 
 ขอ้ 44  เมื่อสิ้นเวลาท าการรบัจ่ายเงนิ ให้ผู้จดัการหรอืผู้ปฏบิตัิหน้าที่แทน ตรวจสอบรายการเงนิสดใน

สมุดบญัชเีปรยีบเทยีบยอดเงนิสดคงเหลอืกบัเงนิสดทีต่รวจนับไดเ้ป็นประจ าทุกวนัเมื่อเหน็ว่าถูกต้องตรงกนัแลว้ ให้
ลงลายมือชื่อก ากบัไว้ในสมุดบญัชีด้วยหากพบขอ้บกพร่องให้ผู้จดัการหรอืเจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบแจ้งให้ประธาน
กรรมการด าเนินการเพื่อทราบและพจิารณาด าเนินการโดยด่วน 

 การตรวจนับเงนิสด ใหน้ับเงนิสดคงเหลอืรวมกบัเอกสารหลกัฐานการจ่ายเงนิ ใบส าคญัจ่าย และสญัญา
เงนิยมืทดรองจ่ายทีย่งัไม่ไดเ้บกิชดเชย   

 ขอ้ 45  ในทุกสิน้วนัท าการใหเ้กบ็รกัษาเงนิสด สมุดคู่บญัชเีงนิฝากของสหกรณ์ สมุดเชค็ เอกสารเกีย่วกบั
การเงนิอื่น ๆ ไวใ้นตูน้ิรภยั โดยใหอ้ยู่ในความรบัผดิชอบของผูจ้ดัการหรอืมอบหมายใหเ้จา้หน้าทีผู่ใ้ดผูห้นึ่งได้ 

 ขอ้ 46  ในการเปิดตู้นิรภยั ใหม้เีจา้หน้าทีก่ารเงนิหรอืเจา้หน้าที่อื่นที่ผูจ้ดัการมอบหมาย อย่างน้อยหนึ่ง
ราย อยู่ ณ ทีน่ัน้ดว้ย 

 หากพบว่ามคีวามผดิปกติหรือความไม่เรยีบร้อยของตู้นิรภยั หรอืมพีฤติการณ์อื่นใดที่เป็นเหตุอันควร
สงสยัว่ามคีวามผดิปกติที่ตู้นิรภยั ก็ให้ยุติการเปิดตู้นิรภยัแลว้รายงานให้ผู้จดัการและประธานกรรมการด าเนินการ
เพื่อพจิารณาสัง่การตามทีเ่หน็สมควรต่อไป 

หมวด 7 
การบญัชี 

 ขอ้ 47  การรบัและการจ่ายเงนิของสหกรณ์ ใหผู้จ้ดัการเป็นผูร้บัผดิชอบจดัท าบญัชตีามแบบและรายการที่
นายทะเบยีนสหกรณ์ก าหนด ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปโดยใชเ้กณฑพ์งึรบัพงึจ่าย ใหถู้กต้องตามความเป็นจรงิ
ภายในระยะเวลาที่นายทะเบยีนสหกรณ์ก าหนด และเก็บรกัษาบญัชแีละเอกสารประกอบการลงบญัชไีว้ที่ส านักงาน
สหกรณ์ใหเ้ป็นระเบยีบ เพื่อสะดวกแก่การตรวจสอบ 

 ข้อ 48  ให้ผู้จดัการเป็นผู้รบัผิดชอบจดัท ารายงานการเงนิ โดยแสดงให้เห็นฐานะการเงนิและผลการ
ด าเนินงานประจ าเดอืนเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดอืน 

 ขอ้ 49  ใหผู้จ้ดัการรบัผดิชอบจดัท างบดุล งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงนิสด ตามแบบทีน่ายทะเบยีน
สหกรณ์ก าหนดใหเ้สรจ็เรยีบรอ้ยทุกรอบปีบญัชขีองสหกรณ์ เพื่อใหผู้ต้รวจสอบบญัชทีีไ่ดร้บัแต่งตัง้จากนายทะเบยีน
สหกรณ์ตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิเพื่อน าเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ภายใน 150 วนันับแต่วนัสิน้ปี
ทางบญัช ี

  ก าหนดไว ้ณ วนัที ่  19   เดอืน มถิุนายน  พ.ศ. 2560 
                                       ช านาญ  มมีลู 

 (นายช านาญ    มมีลู) 
ประธานกรรมการด าเนนิการ 

 สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุเลย จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 

ว่าด้วย  การให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน  พ.ศ.2544 
……………………………….. 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  ขอ้ 79 (8)  และ
ขอ้ 107 (4)  ทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ครัง้ที ่ 11/2544  วนัที ่ 6  สงิหาคม  พ.ศ.2544  ไดก้ าหนด
ระเบยีบนี้ว่าดว้ย  การใหส้หกรณ์อื่นกูย้มืเงนิ  โดยความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์ดงัต่อไปนี้ 

ขอ้ 1. ระเบยีบนี้เรยีกว่า  “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  ว่าดว้ยการใหส้หกรณ์อื่นกูย้มื 
เงนิ  พ.ศ.2544 “ 

ขอ้ 2. ระเบยีบนี้ใชบ้งัคบั  ตัง้แต่วนัที ่ 1  กนัยายน  พ.ศ.2544  เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3. ในระเบยีบนี้ 

“สหกรณ์”  หมายความถงึ  สหกรณ์ผูใ้หกู้้เงนิ 
“คณะกรรมการ”  หมายความถงึ  คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ผูใ้หกู้้เงนิ 
“สหกรณ์ผูข้อกู”้   หมายความถงึ  สหกรณ์รวมถงึชุมนุมสหกรณ์ดว้ย 

ขอ้ 4. สหกรณ์ผูข้อกู ้ จะตอ้งมคุีณสมบตั ิ ดงันี้ 
(1) ไม่มขีอ้บกพร่องทางการเงนิและการบญัช ี หรอืถา้มตีอ้งไดร้บัการแกไ้ขจนเป็นทีน่่า 

พอใจของสหกรณ์แลว้ 
(2) มคีวามมัน่คงทางการเงนิ  และมคีวามสามารถในการช าระหนี้ 
(3) มคีวามสามารถในการจดัการทีด่ ี และไดป้ฏบิตัติามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ 

สหกรณ์และระเบยีบของทางราชการ  โดยเคร่งครดัสม ่าเสมอ 
(4) มคุีณสมบตัอิื่น ๆ ตามหลกัเกณฑท์ีส่หกรณ์ก าหนด 

ขอ้ 5. สหกรณ์จะใหเ้งนิกูแ้ก่สหกรณ์ผูข้อกู ้ ทีม่วีตัถุประสงคจ์ะใชเ้งนิกูเ้ป็นทุนหมุนเวยีนใหส้มาชกิกูห้รอื 
เพื่อการด าเนินการธุรกจิอื่นของสหกรณ์  ตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั และระเบยีบอนัเหมาะสมนัน้ 

ขอ้ 6. จ านวนเงนิกูท้ีใ่หแ้ก่สหกรณ์ผูข้อกูส้หกรณ์หนึ่ง ๆ ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ  25  ของทุนเรอืนหุน้รวมกบัทุน 
ส ารองของสหกรณ์  แต่เมื่อรวมหนี้เงนิกูทุ้กรายของสหกรณ์ผูข้อกูแ้ลว้  จะตอ้งไม่เกนิวงเงนิกูย้มื  และค ้าประกนั  
ประจ าปีทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์ 

ขอ้ 7. หลกัประกนัเงนิกู ้ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ผูกู้ท้ัง้คณะค ้าประกนัเป็นรายบุคคลและให ้
จดัหาอสงัหารมิทรพัยห์รอื  สงัหารมิทรพัยท์ีม่มีลูค่าไม่น้อยกว่า  จ านวนเงนิกูจ้ านอง  เป็นประกนั  เวน้แต่ในกรณี
จ าเป็น  ทีส่หกรณ์ผูข้อกู้ไม่มหีลกัทรพัยห์รอืไม่สามารถหาหลกัทรพัยม์าใชเ้ป็นหลกัประกนัเงนิกูไ้ด ้ ให้
คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ผูข้อกูท้ัง้คณะ  เป็นผูค้ ้าประกนัเงนิกู ้ และในกรณีผูค้ ้าประกนัคนใดพน้จาก
ต าแหน่งก่อนทีส่หกรณ์ผูข้อกู้จะช าระหนี้เสรจ็สิน้ใหส้หกรณ์ผูข้อกู ้ จดัใหก้รรมการด าเนินการคนใหม่เป็นผูค้ ้าประกนั
แทนคนเดมิ 
 ขอ้ 8. การก าหนดระยะเวลาช าระคนืเงนิกู ้ ใหค้ณะกรรมการพจิารณาก าหนดใหส้หกรณ์ทีข่อกูเ้งนิช าระคนื 
ตน้เงนิ  และดอกเบีย้ใหเ้สรจ็สิน้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นแผนการใชเ้งนิกูแ้ต่ตอ้งไม่เกนิหกสบิเดอืน 

ขอ้ 9. อตัราดอกเบีย้เงนิกูใ้หค้ณะกรรมการด าเนินการเป็นผูก้ าหนดตามความเหมาะสมกนัภาวะการเงนิ   
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โดยประกาศเป็นคราว ๆ ไป  การคดิดอกเบีย้เงนิกูใ้หค้ดิเป็นรายวนั  โดยนบัถดัจากวนัรบัเงนิกู้ 
ขอ้ 10. ในกรณีทีม่เีหตุสุดวสิยัหรอืความจ าเป็นเกดิขึน้  อนัท าใหส้หกรณ์ผูข้อกูไ้ม่สามารถช าระคนืเงนิกูต้าม 

ก าหนดใหส้หกรณ์ผูข้อกูย้ื่นค ารอ้งขอผ่อนผนัเลื่อนก าหนดเวลาช าระคนืเงนิกูต้่อสหกรณ์  เพื่อใหค้ณะกรรมการ
พจิารณาการผ่อนผนัใหข้ยายเวลาช าระคนืเงนิกู ้ และระงบัการเสยีเบีย้ปรบั  ในชว่งระยะเวลาทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัได ้ 
ตามทีเ่หน็สมควร 

ขอ้ 11. สหกรณ์ผูกู้ไ้ม่ช าระคนืเงนิกูเ้มื่อถงึก าหนด  โดยไม่ไดร้บัการผ่อนผนัจากคณะกรรมการหรอืไม่มี 
เหตุผลอนัสมควร  จะตอ้งเสยีเบีย้ปรบัผดินัดช าระหนี้เป็นรายวนัในอตัรารอ้ยละ  18  ต่อปีของตน้เงนิทีผ่ดินัด  โดย
นับถดัจากวนัทีถ่งึก าหนดช าระจนถงึวนัทสีหกรณ์ผูข้อกูช้ าระเงนิกูเ้สรจ็สิ้น 

ขอ้ 12. การขอกูใ้หส้หกรณ์ผูข้อกูย้ื่นหนังสอืแสดงความจ านงระบุวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งนิกู้  จ านวนเงนิที ่
ขอกู ้ ระยะเวลาช าระหนี้  พรอ้มดว้ยหลกัฐานดงัต่อไปนี้ 

(1) ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ครัง้ทีม่กีารพจิารณาเรื่องขอกูเ้งนิจาก
สหกรณ์ 

(2) งบการเงนิและรายงานการสอบบญัชปีระจ าปีลา่สุด  พรอ้มดว้ยรายงานกจิการประจ าปี 
(3) งบทดลอง  ณ  วนัสิน้สุดเดอืน  ก่อนวนัยื่นหนังสอืแสดงความจ านงขอกู ้ และยอ้นหลงัอกี  2  

เดอืน 
(4) ส าเนาหลกัฐานการจดัทะเบยีนเป็นสหกรณ์ 
(5) ขอ้บงัคบัของสหกรณ์  รวมทัง้ระเบยีบการเงนิของสหกรณ์ 
(6) รายนามคณะกรรมการด าเนนิการ  ต าแหน่งในคณะกรรมการด าเนนิการ  และต าแหน่งใน

หน่วยงานทีส่งักดั (ถา้ม)ี พรอ้มทัง้วาระของการด ารงต าแหน่งของกรรมการด าเนินการ 
(7) ส าเนาหนังสอืใหค้วามเหน็ชอบของนายทะเบยีนสหกรณ์  ในการก าหนดวงเงนิกูย้มืหรอืค ้า

ประกนัประจ าปี 
(8) ส าเนาหลกัฐานการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิ  หรอืบุคคลซึง่สหกรณ์ไดกู้ย้มืไว ้ และยงัมภีาระ

ผกูพนัอยู่ 
(9) เอกสารอื่น ๆ ทีส่หกรณ์ก าหนด 

ขอ้ 13. ใหผู้จ้ดัการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานและวเิคราะหฐ์านะความมัน่คง  ความสามารถในการช าระหนี้ 
และการจดัการ  เสนอผลการวเิคราะหพ์รอ้มทัง้ความเหน็ต่อคณะกรรมการเพื่อพจิารณาอนุมตัติ่อไป 

ขอ้ 14. ถา้สหกรณ์ผูข้อกูจ้ะกูเ้งนิผูอ้ื่น  ในระหว่างทยีงัมหีนี้เงนิกูอ้ยู่ต่อสหกรณ์  ตอ้งแจง้ให้สหกรณ์ทราบ 
ขอ้ 15. ในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้  ใหส้หกรณ์เรยีกคนืเงนิกูแ้ละใหส้หกรณ์ผู้ขอกูช้ าระคนืตน้เงนิพรอ้ม 

ทัง้ดอกเบีย้แก่สหกรณ์โดยทนัท ี แมย้งัไม่ถงึก าหนดตามสญัญาเงนิกูก้ต็าม 
(1) เมื่อสหกรณ์ผูข้อกูต้อ้งเลกิไม่ว่าเพราะเหตุใด 
(2) เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผูข้อกูฝ่้าฝืนขอ้ก าหนดตามขอ้ 14  แห่งระเบยีบนี้ 
(3) เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผูข้อกูใ้ชเ้งนิกูไ้ม่ถูกตอ้งตามวตัถุประสงคท์ีร่ะบุไวใ้นสญัญาเงนิกู้ 
(4) เมื่อสหกรณ์ผูข้อกูผ้ดินัดไม่ช าระเงนิกูต้ามก าหนด  และคณะกรรมการไม่ไดผ่้อนเวลาให ้
(5) เมื่อมเีหตุผลทีค่ณะกรรมการ  เหน็ว่าสหกรณ์นัน้ไม่สมควรกูเ้งนิสหกรณ์ต่อไป 

ขอ้ 16. เมื่อคณะกรรมการอนุมตัเิงนิกูแ้ลว้  ใหผู้จ้ดัการแจง้ใหส้หกรณ์ผูข้อกู้ทราบโดยเรว็  เพื่อจดัท าสญัญา 
กูแ้ละจดัท าหลกัประกนัใหเ้รยีบรอ้ย  แลว้จงึจดัสง่เงนิกูใ้หส้หกรณ์ผูข้อกูต้่อไป. 
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ขอ้ 17. การท าสญัญากู ้ ใหจ้ดัท าตามแบบทีส่หกรณ์ก าหนด  และใหผู้ม้อี านาจลงลายมอืชื่อแทนสหกรณ์   

ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์  และสหกรณ์ผูข้อกูเ้ป็นผู้ลงชื่อในสญัญากูท้ีท่ ากบัสหกรณ์ 
ขอ้ 18. การใหเ้งนิกูแ้ก่สหกรณ์ผูข้อกูโ้ดยใชต้ัว๋สญัญาใชเ้งนิเป็นหลกัฐานแทนการท าสญัญากูใ้หส้ามารถ 

กระท าได ้ โดยจ านวนเงนิกูใ้หเ้ป็นไปตามขอ้ 6  ของระเบยีบนี้  ส าหรบัหลกัเกณฑ ์ และวธิปีฏบิตัอิื่น ๆ ให้
คณะกรรมการพจิารณาก าหนดขึน้ไดต้ามความเหมาะสม  และไม่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่สหกรณ์ 
   ก าหนดไว ้   ณ     วนัที ่ 1  กนัยายน  พ.ศ.  2544 
     
             บญัญตั ิ จนัทรสา 
         (นายบญัญตั ิ  จนัทรสา) 
               ประธานกรรมการ 

      สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
ว่าด้วย  การจดัสวสัดิการเงินกู้เพื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์  พ.ศ  2562  

   อาศยัอ านาจ  ตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  ขอ้  79 (8)  และ ขอ้ 
107(12) ทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที ่ 30   ครัง้ที ่3/2562   เมื่อวนัที ่ 27 กุมภาพนัธ ์ 2562 จงึก าหนด
ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั   ว่าดว้ยการจดัสวสัดกิารเพื่อการฌาปนกจิสงเคราะห ์ไวด้งัต่อไปนี้ 
  ขอ้  1  ระเบยีบนี้เรยีกว่า   “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย   จ ากดั  ว่าดว้ยการจดัสวสัดกิารเงนิกู้
เพื่อการฌาปนกจิสงเคราะห ์   พ.ศ. 2562” 
  ขอ้   2  ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัประกาศ เป็นตน้ไป 
  ขอ้   3  ใหย้กเลกิ ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย   จ ากดั  ว่าดว้ยการจดัสวสัดกิารเงนิกูเ้พื่อ
การฌาปนกจิสงเคราะห ์   พ.ศ. 2554 

ในระเบยีบนี้ 
   “สหกรณ์”  หมายความว่า  สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
  “คณะกรรมการ”          หมายความว่า  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออม  
                                                                    ทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั                                                                             

 

“ประธานกรรมการ” หมายความว่า   ประธานกรรมการด าเนินการ  สหกรณ์ออม 
                                              ทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั                                                                      

 

“คณะกรรมการเงนิกู”้ หมายความว่า  คณะกรรมการเงนิกูส้หกรณ์ออมทรพัย ์        
                                                       สาธารณสุขเลย จ ากดั                                           

           “สมาชกิ”  หมายความว่า  สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย   
                                                                  จ ากดั  

  “ผูจ้ดัการ”  หมายความว่า  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย   
                                                                             จ ากดั                                                                            

 

           “เงนิเดอืน”  หมายความว่า      เงนิเดอืน เงนิประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทน 
                                                                             รายเดอืน                                                                                         

 

  ขอ้  4  เงนิกู้เพื่อการฌาปนกจิสงเคราะห์แก่สมาชกิ นัน้ สหกรณ์จะใหกู้้ไดเ้ฉพาะบุคคลทีเ่ป็นสมาชกิสามญั
เท่านัน้ 
 ขอ้  5  การใหเ้งนิกู้เพื่อการฌาปนกจิสงเคราะห์แก่สมาชกินัน้ จะใหโ้ดยเฉพาะกรณีเพื่อจ่ายเงนิสงเคราะห์
ศพล่วงหน้าให้กบัสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสุขไทย และสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหส์มาชกิชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เท่านัน้ 
  ขอ้  6  เมื่อสมาชกิมเีหตุจ าเป็นต้องจ่ายเงนิสงเคราะห์ศพล่วงหน้าใหก้บัสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชกิ
สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขไทย และหรอืสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์มาชกิชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย และประสงคจ์ะขอกูเ้งนิใหย้ื่นค าขอและหนังสอืกูเ้งนิเพื่อการฌาปนกจิสงเคราะหฯ์ ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนดไว ้
 ขอ้  7   ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมอี านาจพจิารณาวนิิจฉยัใหเ้งนิกูเ้พื่อการฌาปนกจิสงเคราะหแ์ก่สมาชกิ 
ตามทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบนี้ 
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 ทัง้นี้คณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตัง้หรือมอบหมายคณะกรรมการเงนิกู้ หรือกรรมการอื่น เป็นผู้

พจิารณาและอนุมตัเิงนิกู้เพื่อการฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชกิ แลว้รายงานการจ่ายเงนิกู้เพื่อการฌาปนกจิสงเคราะห์
สมาชกิ ต่อคณะกรรมการด าเนินการเพื่อทราบทุกเดอืน 
 ขอ้  8   เงนิกูเ้พื่อการฌาปนกจิสงเคราะหส์มาชกิทีใ่ห้สมาชกินัน้ ใหม้สีทิธกูิไ้ดไ้ม่เกนิ จ านวนเงนิสงเคราะห์
ศพล่วงหน้าทีจ่ะตอ้งสง่ใหก้บัสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์มาชกิสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขไทย และหรอื สมาคม
ฌาปนกจิสงเคราะหส์มาชกิชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
 ขอ้  9   ค าขอและหนังสอืกู้เงนิเพื่อฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชกิ ต้องเสนอผ่านผูบ้งัคบับญัชาและผูม้ีหน้าที่
หกัเงนิไดร้ายเดอืน ณ ทีจ่่าย ของหน่วยงานลงนามรบัรอง 
           ขอ้  10  เงนิกู้เพื่อฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชกิ ใหใ้ชค้ าขอและหนังสอืกู้เงนิเพื่อการฌาปนกจิสงเคราะห์ทีไ่ด้
ยื่นต่อสหกรณ์เป็นหนังสอืสญัญา มติอ้งมหีลกัประกนัอย่างอื่นอกี 

ขอ้  11  ให้ผู้กู้ส่งคนืเงนิกู้เพื่อการฌาปนกจิสงเคราะห์เป็นเงนิต้นและดอกเบี้ยรวมกนัเท่ากนัทุกงวด ถ้ามี
เศษที่เหลอืให้รวมในงวดสุดท้าย โดยจ านวนเงนิกู้ที่ส่งคนืในแต่ละงวดหากมเีศษหลกัหน่วยหรอืหลกัสบิใหป้รบัขึน้
เป็นหลกัรอ้ย และสง่ช าระใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัสิน้ปีทางบญัชสีหกรณ์ 

ขอ้  12  การเรยีกเกบ็ดอกเบีย้เงนิกูเ้พื่อการฌาปนกจิสงเคราะหใ์หเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 
ขอ้  13  คณะกรรมการด าเนินการมหีน้าทีต่รวจสอบ ควบคุมการใหเ้งนิกูเ้พื่อการฌาปนกจิสงเคราะหส์มาชกิ 

ถา้มขีอ้บกพร่องตอ้งใหผู้กู้แ้กไ้ขภายในระยะเวลาตามทีค่ณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
ขอ้ 14 สมาชกิทีม่หีนี้เงนิกูเ้พื่อการฌาปนกจิสงเคราะหส์มาชกิ ถา้มคีวามประสงคจ์ะขอลาออกจากสหกรณ์ 

ตอ้งแจง้เป็นหนังสอืใหส้หกรณ์ทราบ และจดัการช าระหนี้สนิซึง่มตี่อสหกรณ์ใหเ้สรจ็สิน้ก่อน 
ขอ้  15  ในกรณีทีม่ปัีญหาเกีย่วกบัการปฎบิตัติามระเบยีบนี้ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเป็นผูว้นิิจฉยัชีข้าด 

ค าวนิิจฉยัชีข้าดของคณะกรรมการด าเนินการถอืว่าเป็นการสิน้สุด 
ขอ้  16  ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการ  รกัษาการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี้ 

 
   ประกาศ  ณ  วนัที ่ 27 กุมภาพนัธ ์   พ.ศ.  2562 
 
                                                              ช านาญ มมีลู 

(นายช านาญ   มมีลู) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุเลย  จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 

ว่าด้วย  การให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก  พ.ศ 2557 
................................................................. 

 
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั พ.ศ.2544   
ขอ้  79 (8)และมตคิณะกรรมการด าเนินการชุดที ่ 25  ครัง้ที3่/2557 เมื่อวนัที ่12 ธนัวาคม พ.ศ.2557  จงึไดก้ าหนด
ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลยจ ากดั ว่าดว้ยการใหเ้งนิกูพ้เิศษแก่สมาชกิ พ.ศ. 2557   ดงันี้ 
 

หมวด  1 
บททัว่ไป 

 
ขอ้  1. ระเบยีบนี้เรยีกว่า“ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  ว่าดว้ยการใหเ้งนิกู้พเิศษแก่

สมาชกิ  พ.ศ.2557” 
ขอ้  2. ระเบยีบนี้ใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัทีถ่ดัจากวนัประกาศ เป็นตน้ไป 
ขอ้  3. บรรดาระเบยีบ  ประกาศ  มตหิรอืหลกัเกณฑอ์ื่นใดทีข่ดัแยง้  หรอืไม่เป็นไปตามระเบยีบนี้  ใหใ้ช้

ระเบยีบนี้แทน   
ขอ้  4. ในระเบยีบนี้ 

  “สหกรณ์”  หมายถงึ  สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุเลย  จ ากดั 
  “คณะกรรมการ”  หมายถงึ   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออม 
                                                                            ทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 

“ประธานกรรมการ” หมายถงึ  ประธานกรรมการด าเนนิการ  สหกรณ์ออม 
                                                      ทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
“ เงนิกูพ้เิศษ”  หมายถงึ  เงนิใหกู้แ้ก่สมาชกิสหกรณ์ โดยมหีลกัทรพัย.์ 

                     จ านองเพื่อค ้าประกนั 
  “สมาชกิ”  หมายถงึ           สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลยจ ากดั 
                          ในหมวดที ่5 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์
                                                                           สาธารณสุขเลย จ ากดั พ.ศ.2544 

ขอ้  5. เงนิกูต้ามระเบยีบนี้  สหกรณ์จะใหเ้งนิกูไ้ดเ้ฉพาะสมาชกิเท่านัน้ 
ขอ้  6. การใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกินัน้  จะใหไ้ดเ้ฉพาะกรณี  เพือ่การอนัจ าเป็น  หรอืมปีระโยชน์ตามที่

คณะกรรมการเหน็สมควร  ใหค้ณะกรรมการสอดสอ่ง  และกวดขนัการใหเ้งนิกูข้องสมาชกิใหต้รงตามความมุ่งหมาย
ทีใ่หเ้งนิกูน้ัน้ 

ขอ้  7. สมาชกิผูป้ระสงคจ์ะขอกูเ้งนิ  ตอ้งเสนอค าขอกูต้่อสหกรณ์ตามแบบทีก่ าหนด 
ขอ้  8. สมาชกิผูกู้ต้อ้งกรอกรายการในแบบขอกูใ้หถู้กตอ้งตรงตามความจรงิ  หากคณะกรรมการ  ตรวจ

พบว่า  ขอ้ความในค าขอกูไ้ม่ตรงตามความจรงิ  คณะกรรมการอาจไม่อนุมตัเิงนิกูร้ายนัน้กไ็ด ้ หรอืเมื่อไดอ้นุมตัิ
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เงนิกูแ้ละท าสญัญากูแ้ลว้ ปรากฏภายหลงัว่าสมาชกิผูกู้ใ้หข้อ้มลูอนัเป็นเทจ็  คณะกรรมการมอี านาจบอกเลกิสญัญา  
และเรยีกคนืเงนิกูโ้ดยสิน้เชงิ  พรอ้มทัง้ดอกเบีย้โดยไม่ชกัชา้  และให้น าขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  
จ ากดั  ขอ้  14   มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 

ขอ้  9. ใหค้ณะกรรมการก าหนดและปรบัปรุงแบบค าขอกูแ้ละแบบสญัญาเงนิกู ้สญัญาค ้าประกนัให้
สอดคลอ้งกบัระเบยีบ  ขอ้บงัคบัสหกรณ์  และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

 
หมวด  2 
เงินกูพ้ิเศษ 

  ขอ้ 10. การใหเ้งนิกูพ้เิศษไดแ้ก่ 
    (1) การใหเ้งนิกูพ้เิศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 
    (2) การใหเ้งนิกูพ้เิศษเพื่อการสง่เสรมิฐานะความมัน่คงของสมาชกิ 
    (3) การใหเ้งนิกูพ้เิศษเพื่อการอื่น ๆ 
    ใหถ้อืว่าการกูเ้งนิพเิศษเพื่อการเคหะสงเคราะหอ์ยู่ในล าดบัส าคญัก่อนเงนิกูพ้เิศษ(2) และ(3) 

  ขอ้ 11. การใหเ้งนิกูพ้เิศษ ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนคณะกรรมการทีม่าประชุม 

  ขอ้ 12. ในกรณีทีผู่กู้ย้งัสง่คนืเงนิกูพ้เิศษไม่เสรจ็สิน้ จะตอ้งยนิยอมและอ านวยความสะดวกให้
คณะกรรมการเงนิกู ้หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการมอบหมายเขา้ตรวจสอบว่าผูกู้ไ้ด้ใชเ้งนิกูต้ามวตัถุประสงคท์ีข่อกู้
หรอืไม่  
  ผูกู้จ้ะจ าหน่ายทรพัยส์นิซึง่ใชค้ ้าประกนัเงนิกูน้ัน้ไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดไม่ได ้เวน้แต่ในกรณีทีจ่ าเป็น และ
ไดร้บัอนุญาตเป็นหนังสอืจากคณะกรรมการ 

ขอ้ 13. การใหเ้งนิกูพ้เิศษเพื่อการเคหะสงเคราะห ์มวีตัถุประสงค ์ดงันี้ 
    (1) เพื่อปลูกสรา้งอาคารส าหรบัเป็นทีอ่ยู่อาศยัในทีด่นิของตนเอง คู่สมรสหรอืบดิามารดา 
    (2) เพื่อขยาย ต่อเตมิ ปรบัปรุงหรอืซ่อมแซมอาคารทีเ่ป็นทีอ่ยู่อาศยัในทีด่นิของตนเอง คู่สมรส 
และ/หรอืบดิามารดา 
    (3)  เพื่อซื้อทีด่นิ หรอืทีด่นิพรอ้มอาคารส าหรบัเป็นทีอ่ยู่อาศยัของตนเอง 
    (4) เพื่อไถ่ถอนจ านองหรอืขายฝากทีด่นิหรอือาคารทีเ่ป็นทีอ่ยู่อาศยัในทีด่นิของตนเอง คู่สมรส 
และ/หรอืบดิามารดา  
         (5)  กรณีอื่น ๆ เพื่อการเคหะสงเคราะห ์
  ขอ้ 14.การเปลีย่นแปลงแกไ้ขในสาระส าคญัหลงัจากทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหกู้แ้ลว้  จะกระท าไดต้่อเมื่อไดร้บัความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการเงนิกูแ้ลว้ 

  ขอ้ 15.สมาชกิมสีทิธกูิพ้เิศษเพื่อการเคหะสงเคราะหไ์ดไ้ม่เกนิรายละ 5,000,000 บาท (หา้ลา้นบาทถว้น) 
  ขอ้ 16.เพื่อเป็นการช่วยเหลอืและสง่เสรมิใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่สมาชกิและครอบครวั คณะกรรมการอาจ
อนุมตัใิหเ้งนิกูพ้เิศษเพื่อการสง่เสรมิฐานะความมัน่คงของสมาชกิหรอืเงนิกูพ้เิศษเพื่อการอื่นกไ็ด ้
       ทัง้นี้หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารใหเ้งนิกูพ้เิศษตามขอ้ 15 และ ขอ้16 ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 
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หมวด  3 
หลกัเกณฑก์ารผ่อนช าระเงินกู้และการเรียกคืนเงินกู้ 

  ขอ้ 17. หลกัเกณฑก์ารผ่อนช าระหนี้เงนิกู้พเิศษ ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 

  ขอ้ 18. ในกรณีทีผู่กู้ม้คี าขอเป็นหนังสอื และคณะกรรมการเงนิกูเ้หน็ว่ามเีหตุอนัควรผ่อนผนัการช าระหนี้ให้
เป็นพเิศษ ใหค้ณะกรรมการเงนิกูร้ายงานต่อคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพจิารณาผ่อนผนัการสง่เงนิงวดช าระหนี้
ส าหรบังวดไดค้รัง้ละไม่เกนิสีเ่ดอืน แต่การผ่อนผนัเช่นนัน้รวมกนัทัง้หมดรายหนึ่ง ๆ ตอ้งไม่เกนิสามครัง้ 

  ขอ้ 19. ผูกู้ต้อ้งสง่เงนิงวดช าระหนี้ต่อสหกรณ์ โดยใหห้กัจากเงนิไดร้ายเดอืนของผูกู้ ้ณ ทีจ่่าย  
  ในกรณีทีไ่ม่อาจหกัเงนิไดร้ายเดอืน ผูกู้ต้อ้งเปิดบญัชเีงนิฝากไวก้บัสหกรณ์และสหกรณ์จะหกัเงนิงวดช าระ
หนี้จากบญัชเีงนิฝาก ตามหลกัเกณฑท์ีส่หกรณ์ประกาศ 
 

หมวด 4 
หลกัประกนัส าหรับเงินกู้ 

ขอ้ 20. อสงัหารมิทรพัยอ์นัปลอดจากการจ านองรายอื่นจ านองเป็นประกนัเตม็จ านวนเงนิกูเ้ตม็มลูค่าแห่ง
อสงัหารมิทรพัยน์ัน้ในกรณีทีอ่สงัหารมิทรพัยท์ีจ่ านองประกนัเงนิกูเ้ป็นทีด่นิใหถ้อืราคาประเมนิไม่เกนิกว่าทีท่าง
ราชการก าหนด ในสว่นของหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นอาคารใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการก าหนดไว้
ในประกาศของสหกรณ์โดยผูกู้ต้อ้งท าประกนัวนิาศภยัซึง่ทรพัยส์นิทีกู่เ้งนิสหกรณ์ไปช าระและจ านองกบับรษิทั
ประกนัภยัทีจ่ดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชยใ์นจ านวนเอาประกนัและบรษิทัประกนัภยัตามทีค่ณะกรรมการ
เหน็สมควรและจะตอ้งต่ออายุการเอาประกนัตลอดเวลาตราบเท่าทีผู่กู้ย้งัช าระเงนิกูต้ามสญัญาไม่เสรจ็สิน้ ทัง้นี้ให้
เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 

 
หมวด 5 

เงินงวดช าระหนีส้ าหรับเงินกู้ 
ขอ้ 21. เงนิกูพ้เิศษใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการก าหนดไวใ้นประกาศของสหกรณ์ 

เงนิงวดช าระหนี้นัน้ใหส้ง่งวดช าระตัง้แต่เดอืนทีค่ดิดอกเบีย้เดอืนแรก 
ขอ้ 22. การสง่เงนิงวดช าระหนี้เงนิกูซ้ึง่ผูกู้ต้อ้งสง่ต่อสหกรณ์นัน้ สหกรณ์ขอสงวนสทิธทิีจ่ะเรยีกเกบ็ช าระหนี้

ตามลกัษณะการรบัเงนิเดอืนของสมาชกิเป็นกลุ่มๆไปโดยวธิกีารตามล าดบัดงันี้ 
(1) หกั ณ ทีจ่่ายหน่วยงานตน้สงักดั 
(2) หรอืวธิกีารอื่นตามทีม่ตคิณะกรรมการเหน็สมควร 
ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 

หากไม่สามารถเรยีกเกบ็ช าระหนี้ตามวธิกีารในขอ้ (1) ไดเ้มือ่ผูกู้ร้อ้งขอต่อสหกรณ์เป็นลายลกัษณ์อกัษร
คณะกรรมการด าเนินการมอี านาจพจิารณาใหผู้กู้ส้ง่ช าระหนี้ตามวธิกีารในขอ้ (2) เป็นรายๆไปทัง้นี้การสง่เงนิงวด
ช าระหนี้เงนิกูทุ้กประเภท ดอกเบีย้เงนิกู ้และเงนิค่าหุน้รายเดอืนของสมาชกิรวมกนัตอ้งไม่เกนิ 
รอ้ยละเกา้สบิของเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกินัน้ 

ในกรณีทีส่มาชกิมภีาระหนี้กบัเจา้หนี้รายอื่นซึง่ถูกหกัช าระหนี้จากเงนิเดอืนเช่นเดยีวกบัสหกรณ์ใหห้กัภาระ
หนี้ดงักล่าวออกก่อนแลว้จงึค านวณตามวรรคหนึ่ง 
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เงนิไดร้ายเดอืนตามวรรคหนึ่งใหห้มายความรวมถงึเงนิเดอืนหรอืเงนิอื่นใดทีส่มาชกิไดร้บัพรอ้มกบัเงนิเดอืน

เป็นประจ าทุกเดอืน 
ใหถ้อืว่าเงนิงวดช าระหนี้แตล่ะงวดถงึก าหนดสง่ภายในวนัสิน้เดอืนนัน้ 
 

หมวด 6 
ดอกเบีย้เงินกู้ 

ขอ้ 23. ใหเ้รยีกดอกเบีย้เงนิกู้พเิศษตามทีค่ณะกรรมการก าหนดไวใ้นประกาศของสหกรณ์ 
ขอ้ 24. ดอกเบีย้นัน้ใหค้ านวณดอกเบีย้เป็นรายวนัตามจ านวนตน้เงนิคงเหลอื 
 

หมวด 7 
การควบคมุหลกัประกนัและเรียกคืนเงินกู้ 

ขอ้ 25. ใหค้ณะกรรมการตรวจตราควบคุมใหเ้งนิกูทุ้กรายมหีลกัประกนัตามทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบนี้และเมื่อ
คณะกรรมการเหน็ว่าหลกัประกนัส าหรบัเงนิกู้รายใดเกดิบกพร่องผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขใหค้นืดภีายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการก าหนด 

ใหค้ณะกรรมการมอี านาจก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขตลอดจนวธิกีารต่าง ๆอนัจ าเป็นเพื่อบงัคบัให้
สมาชกิปฏบิตัติามระเบยีบนี้รวมทัง้หลกัเกณฑว์ธิกีารในการบงัคบัแก่ลูกหนี้ทีผ่ดิสญัญาโดยก าหนดไวใ้นประกาศของ
สหกรณ์ 

คณะกรรมการทรงสทิธทิีจ่ะไม่ใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิรายใดถา้มเีหตุอนัควรเชื่อไดว้่าถา้ใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิราย
นัน้แลว้อาจเกดิปัญหาในการเรยีกคนืเงนิกูแ้มว้่าสมาชกิผูกู้ร้ายนัน้จะมคุีณสมบตัหิรอืปฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวก้็
ตาม 

ขอ้ 26 ในกรณีต่อไปนี้ใหถ้อืว่าหนี้เป็นอนัถงึก าหนดสง่คนืโดยสิน้เชงิพรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในทนัทโีดยมพิกั
ค านึงถงึก าหนดเวลาทีใ่หไ้วใ้หค้ณะกรรมการจดัการเรยีกคนืโดยมชิกัชา้ 

(1) เมื่อสมาชกิผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการว่าผูกู้น้ าเงนิไปใชผ้ดิความมุ่งหมายทีใ่หเ้งนิกูน้ัน้ 
(3) เมื่อคณะกรรมการเหน็ว่าหลกัประกนัส าหรบัเงนิกูเ้กดิบกพร่องและผูกู้ม้ไิดจ้ดัการ 

แกไ้ขใหค้นืดภีายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการก าหนด 
(4) เมื่อคา้งสง่เงนิงวดช าระหนี้ไม่ว่าตน้เงนิหรอืดอกเบีย้เป็นเวลาถงึสองเดอืนหรอืผดิ 

นัดสง่งวดช าระหนี้ดงัว่านัน้ถงึสามคราวส าหรบัเงนิกู้รายหนึ่งๆ 

  ขอ้ 27.  ใหป้ระธานกรรมการรกัษาการตามระเบยีบนี้ 
   
   ประกาศ  ณ  วนัที ่ 26  เดอืน ธนัวาคม   พ.ศ. 2557 
 

              กายสทิธิ ์ แกว้ยาศร ี
      (นายกายสทิธิ ์ แกว้ยาศร)ี 
                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                        สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุเลย  จ ากดั 
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         ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
        ว่าด้วย  การให้เงินกู้แก่สมาชิกกลุ่มเฝ้าระวงั พ.ศ.2562 

……………………………….. 
 

 เพื่อใหก้ารบรหิารงานสหกรณ์ เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย จากการทีส่หกรณ์ไดจ้ดักลุ่มต่าง ๆ ของสมาชกิ
และสมาชกิกลุ่มเฝ้าระวงัการช าระหนี้ เพื่อไม่ใหเ้ป็นภาระของผูค้ ้าประกนั  คอือกีกลุ่มทีส่หกรณ์จ าเป็นจะตอ้งเฝ้า
ระวงักลุ่มทีม่คีวามตอ้งการไดร้บับรกิารสนิเชื่อจากสหกรณ์ซึง่อาจจะไดร้บัการช่วยเหลอืทางดา้นการเงนิ เพื่อการยงั
ชพีของสมาชกิ และป้องกนัไม่ใหเ้กดิหนี้สญู   

อาศยัอ านาจตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุเลย  จ ากดั ขอ้ 79(8) ทีป่ระชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ  ชุดที ่30 ในคราวประชุมครัง้ที ่3/2562 เมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2562ไดก้ าหนดระเบยีบว่าดว้ย การ
ใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิกลุ่มเฝ้าระวงั ดงัต่อไปนี้ 

ขอ้ 1. ระเบยีบนี้เรยีกว่า  “ระเบยีบวา่ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิกลุ่มเฝ้าระวงั พ.ศ.2562” 
ขอ้ 2. ระเบยีบนี้ใชบ้งัคบั  ตัง้แต่วนัทีถ่ดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
ขอ้ 3. ใหย้กเลกิระเบยีบวา่ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิกลุ่มเฝ้าระวงั พ.ศ.2558 

 บรรดาระเบยีบ  มต ิประกาศ  หรอืค าสัง่อื่นใด  ในสว่นทีก่ าหนดไวแ้ลว้  ซึง่ขดัหรอืแยง้ 
กบัระเบยีบนี้  ใหใ้ชร้ะเบยีบนี้แทน 

ขอ้ 4. ในระเบยีบนี้ 
สหกรณ์   หมายความว่า สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
คณะกรรมการ   หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
สมาชกิกลุ่มเฝ้าระวงั หมายความว่า สมาชกิทีม่หีนี้กบัสหกรณ์และถูกจดัใหอ้ยู่ในกลุ่ม

สมาชกิเฝ้าระวงัในการช าระหนี้ การถูกสอบสวนวนิัยอย่าง
รา้ยแรงหมายถงึสมาชกิทีถู่กตัง้กรรมการสอบสวนวนิัย 
อย่างรา้ยแรงและยงัไม่ไดข้อ้ยุต ิ

เงนิบ านาญ               หมายความว่า เงนิตอบแทนทีไ่ดท้ างานเป็นเวลานาน  ซึง่ทาง
ราชการ จา่ยเป็นรายเดอืนจนตลอดชวีติ  เมื่อออกจากงาน เช่น 
บ านาญขา้ราชการ  บ าเหน็จรายเดอืนลูกจา้งประจ า 

ขอ้ 5. ใหส้หกรณ์จดักลุ่มเฝ้าระวงั  ดงันี้ 
(1) สมาชกิทีร่บัหนี้ในฐานะผูค้ ้าประกนั 
(2) สมาชกิทีอ่ยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวนิัยอย่างรา้ยแรง 
(3) สมาชกิทีอ่อกจากราชการ โดยไม่ไดร้บัเงนิบ านาญ 
(4) สมาชกิทีข่อกูเ้งนิสามญักรณีพเิศษ ลดเงือ่นไข 
(5) สมาชกิทีป่ระนอมหนี้ 
(6) สมาชกิอื่นทีม่เีหตุตอ้งเฝ้าระวงั 
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ขอ้ 6. สมาชกิทีร่บัหนี้ในฐานะผูค้ ้าประกนัตามขอ้ 5 (1) ทัง้ในกรณีแยกสญัญากูข้องตนเอง และหนี้สญัญาใน

ฐานะผูค้ ้าประกนั หรอืในกรณรีวมหนี้ในสญัญาเดยีว หากสมาชกิมคีวามจ าเป็นเดอืดรอ้นในการขอ 
กูเ้งนิสามญัในครัง้ต่อไป สหกรณ์อาจพจิารณาใหกู้ต้ามสทิธ ิแต่ตอ้งมเีงนิเดอืนคงเหลอืไม่น้อยกว่า 5% 

ขอ้ 7. สมาชกิทีอ่ยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวนิัยอย่างรา้ยแรงตามขอ้ 5 (2) จะไม่มสีทิธกูิเ้งนิใด ๆ จาก
สหกรณ์  เวน้แต่  การกูทุ้นเรอืนหุน้เท่านัน้  ทัง้นี้ไม่เกนิ 90% ของหุน้ทีถ่อื 

ขอ้ 8. สมาชกิทีอ่อกจากราชการ โดยไม่ไดร้บัเงนิบ านาญตามขอ้ 5 (3) สมาชกิในกลุ่มนี้จะไม่มสีทิธ ิ
กูเ้งนิใด ๆ จากสหกรณ์ เวน้แต่เป็นการกูทุ้นเรอืนหุน้เท่านัน้ ทัง้นี้ไม่เกนิ 90% ของหุน้ทีถ่อื 

ขอ้ 9. สมาชกิทีข่อกูเ้งนิสามญักรณีพเิศษ ลดเงือ่นไขตามขอ้ 5 (4) ทีม่คีวามจ าเป็นเดอืดรอ้น โดยมเีหตุผล
อนัสมควรคณะกรรมการอาจพจิารณาใหกู้เ้งนิสามญักรณีพเิศษ ลดเงือ่นไข ตามแต่จะเหน็สมควร ทัง้นี้ตอ้งมี
เงนิเดอืนคงเหลอืไม่น้อยกว่า 5% 

ขอ้ 10. สมาชกิทีป่ระนอมหนี้ตามขอ้ 5 (5) ทีม่คีวามจ าเป็นเดอืดรอ้น  คณะกรรมการอาจพจิารณา 
ใหกู้เ้งนิสามญักรณีพเิศษ ลดเงือ่นไข จากระเบยีบการประนอมหนี้ 

ขอ้ 11. สมาชกิอื่นทีม่เีหตุต้องเฝ้าระวงัตามขอ้ 5 (6)ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ซึง่คณะกรรมการ
อาจพจิารณาใหกู้เ้งนิสามญักรณีพเิศษ ลดเงื่อนไข ตามแต่จะเหน็สมควร ทัง้นี้ตอ้งมเีงนิเดอืนคงเหลอืไม่น้อยกว่า 5% 

ขอ้ 12.สมาชกิทีไ่ดร้บัการช่วยเหลอืดว้ยเหตุหนึ่งเหตุใดตามระเบยีบนี้แลว้จะไม่มสีทิธกูิเ้งนิใดๆ   
จากสหกรณ์  โดยลดเงือ่นไขอกี 

ขอ้ 13. ใหค้ณะกรรมการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี้ 
 

ก าหนดไว ้ ณ  วนัที ่ 1 เดอืน มนีาคม  พ.ศ.2562 
 

                 ช านาญ  มมีลู 
              (นายช านาญ   มมีลู) 
                  ประธานกรรมการ 

         สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
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          ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 

       ว่าด้วย  การคิดอตัราดอกเบีย้เงินกู้ผู้รบัช าระหน้ีในฐานะผู้ค า้ประกนัแทนผู้กู้ 
พ.ศ. 2560 

.................................................................  
 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดอืดรอ้นใหแ้ก่สมาชกิทีเ่ป็นผูร้บัช าระหนี้ในฐานะผูค้ ้าประกนัแทนผูกู้้   
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั พ.ศ.2544   
ขอ้  79 (8)โดย มตทิีป่ระชุมใหญ่สามญัประจ าปี พ.ศ.2559 วนัที ่21 มกราคม 2560  และมตคิณะกรรมการ
ด าเนินการชดุที ่ 28  ครัง้ที ่4/2560 เมื่อวนัที ่ 19  เมษายน พ.ศ.2560  จงึไดก้ าหนดระเบยีบสหกรณ์ออม 
ทรพัยส์าธารณสขุเลย จ ากดั ว่าดว้ยการคดิอตัราดอกเบีย้เงนิกูผู้ร้บัช าระหนี้ในฐานะผูค้ ้าประกนัแทนผูกู้ ้ 
พ.ศ 2560  ดงันี้ 
 

หมวด  1 
บททัว่ไป 

 
ขอ้  1. ระเบยีบนี้เรยีกว่า“ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  ว่าดว้ยการคดิอตัราดอกเบีย้

เงนิกูผู้ร้บัช าระหนี้ในฐานะผูค้ ้าประกนัแทนผูกู้ ้พ.ศ 2560 ”   
ขอ้  2. ระเบยีบนี้ใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัทีถ่ดัจากวนัประกาศ เป็นตน้ไป 
ขอ้  3. บรรดาระเบยีบ  ประกาศ  มตหิรอืหลกัเกณฑอ์ื่นใดทีข่ดัแยง้  หรอืไม่เป็นไปตามระเบยีบนี้  ใหใ้ช้

ระเบยีบนี้แทน   
ขอ้  5. ในระเบยีบนี้ 

  “สหกรณ์”  หมายถงึ    สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
  “คณะกรรมการ”  หมายถงึ    คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออม 
                                                                    ทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 

“ประธานกรรมการ” หมายถงึ   ประธานกรรมการด าเนินการ  สหกรณ์ออม 
                                                                    ทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 

“ผูร้บัช าระหน้ีในฐานะผูค้ ้าประกนัแทนผูกู้้” หมายถงึ   ผูร้บัช าระหน้ีในฐานะผูค้ ้าประกนั    
                       แทนผูกู้ต้าม   ขอ้ 39 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ 
                         ออมทรพัย ์     

“หลกัฐานเอกสารประกอบ” หมายถงึ  ใบมรณบตัรกรณีเสยีชวีติ ค าสัง่ศาลเป็นคนไร ้
   ความสามารถ หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ 
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หมวด  2 

การคิดอตัราดอกเบีย้ 

ขอ้  6. กรณีเป็นผูร้บัช าระหนี้ในฐานะผูค้ ้าประกนัแทนผูกู้ท้ีพ่น้สภาพตามขอ้บงัคบั ขอ้ 39(1)(3)   สหกรณ์
จะงดคดิอตัราดอกเบีย้เงนิใหกู้เ้ฉพาะหนี้ทีต่อ้งรบัช าระแทน   

ขอ้  7. กรณีเป็นผูร้บัช าระหนี้ในฐานะผูค้ ้าประกนัแทนผูกู้ท้ีพ่น้สภาพตามขอ้บงัคบั ขอ้ 39(2)(4)(5)(6)   
สหกรณ์จะคดิอตัราดอกเบีย้เงนิใหกู้เ้ฉพาะหนี้ทีต่อ้งรบัช าระแทน ลดลงจากอตัราดอกเบีย้เงนิใหกู้แ้ก่สมาชกิในอตัรา
รอ้ยละ 1.50 บาทต่อปี  ตามประกาศสหกรณ์อตัราดอกเบีย้เงนิใหกู้แ้ก่สมาชกิ 
 ขอ้ 8.สหกรณ์จะประกาศผูท้ีไ่ดร้บัสทิธดิงักล่าวหลงัจากทีผู่ร้บัช าระหนี้ในฐานะผูค้ ้าประกนัแทนผูกู้้ไดย้ื่น
หลกัฐานเอกสารประกอบต่อสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการไดม้มีต ิ

ขอ้ 9.ใหค้ณะกรรมการเป็นผูร้กัษาการในระเบยีบนี้ ทัง้นี้ตอ้งไม่ขดัต่อขอ้บงัคบัสหกรณ์ 

หมวด  3 
บทเฉพาะกาล 

ขอ้  10. สทิธใิดทีส่มาชกิไดร้บัจากระเบยีบ  ประกาศ  มต ิ ทีย่กเลกิ  โดยระเบยีบนี้ใหส้มาชกิยงัคงมสีทิธิ
ต่อไป จนกว่าจะไดใ้ชส้ทิธติามระเบยีบนี้ 
  ประกาศ  ณ  วนัที ่1  เดอืน   พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 
 

ลงชื่อ          ช านาญ  มมีลู 
        (นายช านาญ    มมีลู) 

                  ประธานกรรมการ 
                  สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
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   ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จ ากดั 
ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก 

พ.ศ. 2562 
................................................................. 

      อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเลย จ ากดั  พ.ศ. 2544  ขอ้ 79 (8) 
และขอ้107(3)  และมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเฉพาะกิจ ชุดท่ี  30  คร้ังท่ี  1/2562  เม่ือวนัท่ี  6 กนัยายน 
พ.ศ. 2562 ไดมี้มติใหก้ าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเลย จ ากดั วา่ดว้ย การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก พ.ศ. 
2562  ดงัต่อไปน้ี 
      ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเลย จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่
สมาชิก พ.ศ. 2562” 
      ขอ้ 2 ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2562  เป็นตน้ไป 
      ขอ้ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเลย จ ากดั ว่าดว้ย การให้เงินกูแ้ก่สมาชิกและ
ดอกเบ้ียเงินกู ้ พ.ศ.  2562   

     ขอ้ 4 บรรดา ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติ หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบ 
น้ีแทน 

 
หมวด  1 

ข้อก าหนดท่ัวไป 
       ขอ้ 5 ในระเบียบน้ี   
                 “สหกรณ์”     หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
                 “คณะกรรมการ”   หมายความวา่ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข 

เลยจ ากดั 
                “ประธานกรรมการ”    หมายความวา่  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์

สาธารณสุขเลย  จ ากดั 
                  “กรรมการ”     หมายความวา่ กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข 

เลย จ ากดั 
                  “สมาชิก”    หมายความวา่  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
            “สมาชิกสมทบ”   หมายความวา่  สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
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“ผูกู้”้   หมายความวา่ สมาชิกท่ีกูย้มืเงินจากสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเลย 
จ ากดั 

“ผูค้  ้าประกนั”  หมายความวา่ สมาชิกท่ีค ้าประกนัเงินกูใ้หแ้ก่ผูกู้ ้
                 “ผูจ้ดัการ”    หมายความวา่ ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
  “เงินไดร้ายเดือน” หมายความวา่ เงินไดท่ี้มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1) เงินเดือน และเงินเพิ่มท่ีจ่ายควบกบัเงินเดือน หรือค่าจา้งประจ า 
(2) เงินบ านาญท่ีขา้ราชการไดรั้บตามพระราชบญัญติับ าเหน็จบ านาญ 
ขา้ราชการและเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชัว่คราวของผูรั้บเบ้ียหวดั 
บ านาญ(ชคบ.) 
(3) เงินบ าเหน็จรายเดือน ท่ีลูกจา้งประจ าไดรั้บตามระเบียบ 
กระทรวงการคลงั วา่ดว้ยบ าเหน็จลูกจา้ง(ฉบบัท่ี8) พ.ศ.2552 เม่ือออก 
จากราชการ 
(4) ค่าจา้งรายเดือน หรือเงินอ่ืนท่ีไดรั้บในลกัษณะค่าจา้งรายเดือนท่ี 
หน่วยงานจ่ายให ้

“เงินกูส้ามญั” หมายความวา่ เงินกูส้ามญัทัว่ไปท่ีสหกรณ์จ่ายใหส้มาชิกตามค าขอกู ้
“เงินกูส้ามญัเพื่อการสวสัดิการ” หมายความว่า เงินกู้สามัญท่ีสหกรณ์จ่ายให้สมาชิก ตาม

โครงการท่ีสหกรณ์จดัใหเ้ป็นสวสัดิการแก่สมาชิก 
“เงินกูส้ามญัเพื่อช าระหน้ีแทน” หมายความว่า เงินกูส้ามญัท่ีสหกรณ์จ่ายใหส้มาชิกตามค าขอกู้

เพื่อจ่ายใหผู้ค้  ้าประกนัในฐานะผูรั้บช าระหน้ีแทนผูกู้ ้
“การปรับโครงสร้างหน้ี”  หมายความวา่ การขยายเวลาในการช าระหน้ี 
“เงินกูเ้พื่อปรับโครงสร้างหน้ี”  หมายความวา่  เงินกูซ่ึ้งสหกรณ์ใหส้มาชิกกูเ้พื่อแกไ้ขปัญหา 

หน้ีของสมาชิก ในกรณีท่ีสมาชิกมีเงินกู้กับสถาบนัการเงิน หรือถูก
สถาบนัการเงินฟ้องร้อง หรือถูกบงัคบัคดี หรือกู้เพื่อช าระหน้ีแทน
สมาชิกในฐานะผูค้  ้าประกนั     

“เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน”  หมายความวา่ เงินกูท่ี้สหกรณ์จ่ายใหส้มาชิกตามค าขอกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน  
  “สมาชิกกลุ่มท่ี 1”  หมายความวา่  สมาชิกท่ีเป็นขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า  และเจา้หนา้ท่ี 

สหกรณ์  
  “สมาชิกกลุ่มท่ี 2”  หมายความวา่  สมาชิกท่ีเป็นขา้ราชการบ านาญ ลูกจา้งประจ าผูรั้บ 

บ าเหน็จรายเดือน หรือบ าเหน็จพิเศษรายเดือน  
“สมาชิกกลุ่มท่ี 3”  หมายความวา่  สมาชิกท่ีเป็นพนกังานราชการ  พนกังานกระทรวง 

สาธารณสุข 
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“สมาชิกกลุ่มท่ี 4”  หมายความว่า  สมาชิกท่ีเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ีถูกจ้าง
เป็นลูกจา้งชัว่คราวรายปี  

“สมาชิกกลุ่มท่ี 5”  หมายความว่า  สมาชิกท่ียา้ยไปสังกดัส่วนราชการอ่ืน หรือหน่วยงาน
อ่ืน 

“สมาชิกกลุ่มท่ี 6”  หมายความว่า  สมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ
หรืองานประจ า ท่ีไม่มีเงินไดร้ายเดือน  

“สมาชิกกลุ่มท่ี 7”  หมายความวา่  สมาชิกสมทบของสหกรณ์ 
“อสังหาริมทรัพย”์  หมายความว่า  ท่ีดินและทรัพยอ์นัติดกบัท่ีดินมีลกัษณะเป็นการถาวร 

หรือประกอบเป็นอันเดียวกับท่ี ดินนั้ น และหมายความรวมถึง
ทรัพยสิทธิอนัเก่ียวกบัท่ีดิน หรือทรัพยอ์นัติดอยู่กบัท่ีดินหรือประกอบ
เป็นอนัเดียวกบัท่ีดินนั้นดว้ย   

      ขอ้ 6 สหกรณ์ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 2 ประเภท  คือ 
(1) เงินกูส้ามญั 
(2) เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 

      ขอ้ 7 การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 
   (1) สหกรณ์จะใหเ้งินกูเ้ฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น และตอ้งเป็นสมาชิกไม่นอ้ยกวา่หกเดือน 

     (2) การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอนัจ าเป็นหรือมีประโยชน์ตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร แต่จะใหเ้งินกูเ้พื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งก าไรไม่ได้ 
     (3) สมาชิกผูป้ระสงค์ขอกูเ้งิน ตอ้งเสนอค าขอกูต้่อสหกรณ์ และแนบหลกัฐานตามท่ีสหกรณ์
ก าหนด 
     (4) การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น ผูกู้ ้ตอ้งท าหนังสือกู้และสมาชิกผูค้  ้ าประกัน (ถา้มี) ตอ้งท า
หนงัสือ      ค  ้าประกนัใหไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้
     (5) สมาชิกผูข้อกูเ้งินตอ้งท าหนงัสือยินยอมให้หน่วยงานตน้สังกดัหกัเงินไดร้ายเดือน ช าระหน้ี
เงินกูต้ามจ านวนท่ีสหกรณ์แจง้ในแต่ละเดือน  

      ขอ้ 8 หลกัเกณฑก์ารใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 
   8.1 สหกรณ์จะใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกกลุ่มท่ี 1  

(1)  ใหกู้ย้มืเงินกูส้ามญั และเงินกูส้ามญัเพื่อปรับโครงสร้างหน้ี ไม่เกิน ส่ีลา้นบาท  
  (2)  เงินกูส้ามญัเพื่อการสวสัดิการ ไม่เกิน หน่ึงลา้นบาท 

(3)  วงเงินกูย้มืตาม (1) และ (2) รวมกนัตอ้งไม่เกินส่ีลา้นบาท  
     กรณีท่ีวงเงินกูย้มืเกินกวา่ท่ีก าหนดตาม (1) และ (2) เน่ืองจากการกูย้มืเงินสามญัเพื่อช าระ

หน้ีแทนใหเ้ป็นอ านาจของคณะกรรมการในการพิจารณาใหกู้ ้ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามประกาศ 
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   8.2 สหกรณ์จะใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกกลุ่มท่ี 2   
(1)  ใหกู้ย้มืเงินกูส้ามญั และเงินกูส้ามญัเพื่อปรับโครงสร้างหน้ี ไม่เกิน ส่ีลา้นบาท  

  (2)  เงินกูส้ามญัเพื่อการสวสัดิการ ไม่เกินหน่ึงลา้นบาท 
(3)  วงเงินกูย้มืตาม (1) และ (2) รวมกนัตอ้งไม่เกินส่ีลา้นบาท  

     กรณีท่ีวงเงินกูย้มืเกินกวา่ท่ีก าหนดตาม (1) และ (2) เน่ืองจากการกูย้มืเงินสามญัเพื่อช าระ
หน้ีแทนใหเ้ป็นอ านาจของคณะกรรมการในการพิจารณาใหกู้ ้ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามประกาศ 

    8.3 สหกรณ์จะใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกกลุ่มท่ี 3   
(1)  ใหกู้ย้มืเงินกูส้ามญั และเงินกูส้ามญัเพื่อปรับโครงสร้างหน้ี ไม่เกินส่ีแสนบาท 

  (2)  เงินกูส้ามญัเพื่อการสวสัดิการ ไม่เกินหน่ึงแสนบาท 
(3)  วงเงินกูย้มืตาม (1) และ (2) รวมกนัตอ้งไม่เกินหา้แสนบาท  

     กรณีท่ีวงเงินกูย้มืเกินกวา่ท่ีก าหนดตาม (1) และ (2) เน่ืองจากการกูย้มืเงินสามญัเพื่อช าระ
หน้ีแทนใหเ้ป็นอ านาจของคณะกรรมการในการพิจารณาใหกู้ ้ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามประกาศ 

    8.4 สหกรณ์จะใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกกลุ่มท่ี 4 ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามประกาศ 
     กรณีท่ีวงเงินกูย้มืเกินกวา่ท่ีก าหนดตาม (1) และ (2) เน่ืองจากการกูย้มืเงินสามญัเพื่อช าระ

หน้ีแทนใหเ้ป็นอ านาจของคณะกรรมการในการพิจารณาใหกู้ ้ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามประกาศ 
     8.5 สหกรณ์จะใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกกลุ่มท่ี 5 สิทธิตามกลุ่มท่ี 1 ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามประกาศ 
     8.6 สหกรณ์จะใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกกลุ่มท่ี 6 ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามประกาศ 
     8.7 สหกรณ์จะใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกกลุ่มท่ี 7 ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามประกาศ 

       ขอ้ 9 การช าระหน้ีเงินกู ้การส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกูทุ้กประเภท ซ่ึงผูกู้ต้อ้งส่งต่อสหกรณ์นั้นให้ส่ง
โดยวิธีหกัจากเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ ้ณ ท่ีจ่าย และการส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกูทุ้กประเภท ดอกเบ้ียเงินกู ้รวมทั้ง
เงินอ่ืน ๆ รวมกนัจะตอ้งไม่เกินเงินไดร้ายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้น   และให้ถือว่าเงินงวดช าระหน้ีแต่ละงวดถึง
ก าหนดส่งภายในวนัส้ินเดือน 
          ในกรณีผูกู้ ้และผูค้  ้ าประกันโอนจากหน่วยงานเดิม หรือพน้จากราชการหรืองานประจ าและไม่
สามารถ    ท่ีจะช าระหน้ีดว้ยวิธีการตามวรรคแรก อาจขอช าระหน้ีดว้ยวิธีอ่ืนก็ได ้แต่ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการเสียก่อน 

          ในกรณีผูกู้ ้และผูค้  ้ าประกันท่ียา้ยไปสังกัดส่วนราชการอ่ืน ให้หน่วยงานตน้สังกัดหักเงินได้ราย
เดือน  ของสมาชิกส่งใหส้หกรณ์ 
           ในกรณีผูกู้พ้น้จากราชการหรืองานประจ า ผูกู้ต้อ้งยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชา หรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงิน      
หักเงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จรายเดือน หรือเงินอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บจากส่วนราชการหรือจากตน้สังกดั      
ช าระหน้ีเงินกูต้ามจ านวนท่ีกูก้บัสหกรณ์ 
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       ขอ้ 10  การตรวจหลกัประกนั 
      (1) ให้คณะกรรมการเงินกู ้ตรวจสอบการให้เงินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัให้ถูกต้อง เม่ือเห็นว่า
หลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง ตอ้งแจง้ใหส้มาชิกผูกู้แ้กไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาท่ีก าหนดและ
รายงานใหค้ณะกรรมการทราบ 
      (2) ผูกู้ท่ี้มีความจ าเป็น อาจขอเปล่ียนแปลงหลกัประกนัเงินกูโ้ดยท าเป็นหนังสือระบุเหตุผล      
ความจ าเป็นเสนอต่อคณะกรรมการ 
      ขอ้ 11  การเรียกคืนเงินกู ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือว่าเงินกูไ้ม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอนัถึงก าหนดส่งคืน
โดยส้ินเชิง พร้อมดอกเบ้ียในทนัที โดยมิพกัค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้และใหค้ณะกรรมการจดัการเรียกคืน โดย
มิชกัชา้ 
      (1) เม่ือผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด  ๆ 
      (2) เม่ือปรากฏแก่คณะกรรมการวา่  ผูกู้น้ าเงินกูไ้ปใชผ้ิดความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 
      (3) เม่ือคณะกรรมการเห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกูเ้กิดบกพร่องและผูกู้มิ้ไดจ้ดัการแกไ้ขให้
คืนดีภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
      (4) เม่ือคา้งส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่ว่าเงินตน้หรือดอกเบ้ียเป็นเวลาสองเดือนติดต่อกนั หรือผิด
นดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีดงัวา่นั้นถึงสามคราว ส าหรับเงินกูร้ายหน่ึง ๆ     

 หากสหกรณ์เรียกคืนเงินกู ้ ผูกู้ต้อ้งยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ท่ีผูมี้หนา้ท่ีจ่ายเงินไดร้าย
เดือน หรือเงินอ่ืนใดท่ีหน่วยงานตน้สังกดัพึงจ่ายใหแ้ก่ผูกู้ ้หกัเงินดงักล่าวส่งช าระหน้ีต่อสหกรณ์ไดท้นัที 
       ขอ้ 12  ในกรณีท่ีเงินกูเ้ป็นอนัตอ้งส่งคืนโดยส้ินเชิงตามกล่าวแลว้ในขอ้ 11 ถา้ผูกู้ไ้ม่สามารถช าระหน้ี
ได ้      ไม่วา่กรณีใด ๆ ผูค้  ้าประกนัตอ้งรับผิดชอบช าระหน้ีแทนในฐานะผูค้  ้าประกนั       
       ข้อ 13  ผู ้กู ้  ผู ้ค  ้ าประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะออกจากราชการ หรือย้ายจาก
ราชการ หรือ      งานประจ า ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเลย จ ากดั พ.ศ. 2544 ขอ้ 43 ตอ้งแจง้เป็น
หนงัสือใหส้หกรณ์ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ยสามสิบวนั 
      ขอ้ 14  การผอ่นผนัการช าระหน้ีและการปรับโครงสร้างหน้ี 
     (1) ใหผู้กู้ท้  าหนงัสือแจง้เหตุผลการขอผอ่นช าระ หรือการขอปรับโครงสร้างหน้ีตามหลกัเกณฑ์
ท่ีสหกรณ์ก าหนด 
     (2) ในกรณีสมาชิกผูค้  ้าประกนัจะตอ้งรับผิดช าระหน้ีแทนผูกู้แ้ต่ไม่สามารถช าระหน้ีนั้นไดโ้ดย
ส้ินเชิงในคราวเดียว ผูค้  ้าประกนัสามารถขอผ่อนผนัช าระหน้ีแทนผูกู้เ้ป็นงวดรายเดือน จนครบจ านวนเงินกู ้แต่
ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินจ านวนงวดส าหรับเงินกูป้ระเภทนั้น ๆ  

   (3) ใหค้ณะกรรมการเงินกู ้พิจารณาค าขอตามขอ้ (1) และ (2) ตามหลกัเกณฑท่ี์สหกรณ์ก าหนด 
และใหร้ายงานคณะกรรมการทราบในวนัประชุมประจ าเดือน  
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หมวด 2 
เงินกู้สามัญ 

     ขอ้ 15  เงินกูส้ามญั มี 4 ประเภท ดงัน้ี 
      (1)  เงินกูส้ามญัทัว่ไป 
      (2)  เงินกูส้ามญัเพื่อการสวสัดิการ 
      (3)  เงินกูส้ามญัเพื่อช าระหน้ีแทน   

    (4)  เงินกูส้ามญัเพื่อปรับโครงสร้างหน้ี   
                  ขอ้ 16  สมาชิกมีสิทธิกูเ้งินสามญั ตาม ขอ้ 15(1), (2), (3) ไดแ้ละตอ้งมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ
ยีสิ่บห้าของวงเงินกูย้มื  ทั้งน้ีหากทุนเรือนหุน้ไม่ครบตามสัดส่วนแห่งวงเงินกูย้มืใหห้กัเงินกูย้มืเพิ่มทุนเรือนหุ้นได ้
      ข้อ 17 การให้เงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก      
คณะกรรมการ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกูข้ึ้นตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ พ.ศ. 2544 ขอ้ 83 และขอ้ 84    
มอบอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาวินิจฉยัเงินกูส้ามญัแก่สมาชิก    
       ข้อ 18  ค  าขอกู้เ งินสามัญของสมาชิกนั้ น  ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้การรับรองจาก
ผูบ้งัคบับญัชา หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา   
                        กรณีสมาชิกเป็นผูบ้งัคบับญัชา ยืน่ค าขอกูย้มืเงินใหล้งนามรับรองตนเองได ้  
                        กรณีสมาชิกเป็นขา้ราชการบ านาญ ยืน่ค าขอกูย้มืเงินใหล้งนามรับรองตนเองได ้  

          ใหส้าธารณสุขอ าเภอ ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล หวัหนา้กลุ่มงานในส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั 
เลยหวัหนา้ส่วนราชการของสมาชิก  หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา เป็นผูบ้งัคบับญัชาตามวรรคแรก 
      ขอ้ 19  ผูกู้ย้ืมเงินตามขอ้ 15 ตอ้งมีเงินไดร้ายเดือนคงเหลือตามประกาศของสหกรณ์ กรณีมีเงินไดร้าย
เดือนคงเหลือนอ้ยกว่าประกาศของสหกรณ์ ซ่ึงมีสาเหตุจากการกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉิน เม่ือไดรั้บอนุมติัเงินกูส้ามญั
แลว้ ใหห้กัช าระหน้ีเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินก่อน 

เงินกู้สามัญ 

     ขอ้ 20  วงเงินกูส้ามญัท่ีให้แก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้น ใหเ้ป็นไปตามรายละเอียดดงัน้ี 
(1) สมาชิกกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกินส่ีลา้นบาท ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

   เป็นสมาชิก   6  เดือน ขึ้นไป          วงเงินกูไ้ม่เกิน     500,000 บาท 
   เป็นสมาชิก 12  เดือน ขึ้นไป           วงเงินกูไ้ม่เกิน  1,000,000 บาท 

เป็นสมาชิก 18  เดือน ขึ้นไป  วงเงินกูไ้ม่เกิน  1,500,000 บาท 
   เป็นสมาชิก 24  เดือน ขึ้นไป           วงเงินกูไ้ม่เกิน  2,000,000 บาท 
   เป็นสมาชิก 30  เดือน ขึ้นไป           วงเงินกูไ้ม่เกิน  2,500,000 บาท 

เป็นสมาชิก 36  เดือน ขึ้นไป  วงเงินกูไ้ม่เกิน 3,000,000 บาท 
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(2) สมาชิกกลุ่มท่ี 3 ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกินส่ีแสนบาท ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
   เป็นสมาชิก    6  เดือน ขึ้นไป  วงเงินกูไ้ม่เกิน    50,000 บาท 
   เป็นสมาชิก  12  เดือน ขึ้นไป  วงเงินกูไ้ม่เกิน  100,000 บาท 
   เป็นสมาชิก  18  เดือน ขึ้นไป  วงเงินกูไ้ม่เกิน  150,000 บาท 
   เป็นสมาชิก  24  เดือน ขึ้นไป  วงเงินกูไ้ม่เกิน  200,000 บาท 
   เป็นสมาชิก  30  เดือน ขึ้นไป  วงเงินกูไ้ม่เกิน 300,000 บาท 
   เป็นสมาชิก  36  เดือน ขึ้นไป  วงเงินกูไ้ม่เกิน 400,000 บาท                     

(3) สมาชิกกลุ่มท่ี 4 ใหง้ดสิทธิการกูทุ้กประเภท  
(4) สมาชิกกลุ่มท่ี 5 ใหไ้ดสิ้ทธิกูต้ามกลุ่มท่ี 1  
(5) สมาชิกกลุ่มท่ี 6 ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกินร้อยละเกา้สิบของทุนเรือนหุน้ท่ีมีอยู่  
(6) สมาชิกกลุ่มท่ี 7 ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกินร้อยละเกา้สิบของทุนเรือนหุน้ท่ีมีอยู่       

                ขอ้  21 การช าระหน้ีเงินกูส้ามญัทัว่ไป  ใหส่้งช าระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเท่ากนัทุกงวด  
      สมาชิกกลุ่มท่ี  1 และกลุ่มท่ี  2 ก าหนดใหส่้งช าระหน้ีเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือนดงัต่อไปน้ี 
                    ส่งช าระเป็นงวดรายเดือนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเท่ากนัทุกงวด ให้ส่งช าระไม่เกินสองร้อยส่ีสิบ
งวด สมาชิกท่ีมีหน้ีเงินกูส้ามญัเดิมหากส่งช าระไม่ครบตามสัญญา แต่ประสงคจ์ะขอกูใ้หม่ ใหกู้ไ้ดเ้ม่ือส่งช าระหน้ี
มาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่หกงวด                 
      สมาชิกกลุ่มท่ี 3 และกลุ่มท่ี 4 ก าหนดใหส่้งช าระหน้ีเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือนดงัต่อไปน้ี 
      ส่งช าระเป็นงวดรายเดือนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเท่ากนัทุกงวด ไม่เกินส่ีสิบแปดงวด และ ใหส่้ง
ช าระหน้ีใหแ้ลว้เสร็จภายในอายสุมาชิกไม่เกินหกสิบปี   

    ในการกูแ้ต่ละคร้ังตอ้งมีสญัญาจา้งเหลือไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี โดยแนบสัญญาจา้งทุกคร้ัง หากส่ง 
ช าระไม่ครบตามสัญญา แต่ประสงคจ์ะขอกูใ้หม่ ใหกู้ไ้ดเ้ม่ือส่งช าระหน้ีมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หกงวด 
      กรณีสมาชิกกูเ้งินโดยมีหุ้นเป็นหลกัประกนัยงัส่งช าระไม่ครบตามสัญญา แต่ประสงคจ์ะขอกู้
ใหม่ใหกู้ไ้ดเ้ม่ือส่งช าระหน้ีมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงงวด 

    กรณีสมาชิกท่ีเป็น ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า และ เจา้หน้าท่ีสหกรณ์ ท่ีไม่ไดรั้บบ านาญ ตอ้ง
ช าระหน้ีใหแ้ลว้เสร็จภายในอายสุมาชิกไม่เกินหกสิบปี 

   
เงินกู้สามัญเพ่ือการสวัสดิการ 

      ขอ้ 22 เงินกูส้ามญัเพื่อการสวสัดิการ คณะกรรมการอาจพิจารณาเงินกูส้ามญัเพื่อการสวสัดิการ ดงัน้ี 
(1) เงินกู้สามญัสวสัดิการเพื่อเป็นทุนการศึกษาของสมาชิก  บุตรสมาชิก  และคู่สมรสของ

สมาชิก 
(2) เงินกูส้ามญัสวสัดิการเพื่อซ้ือยานพาหนะ 
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(3) เงินกูส้ามญัสวสัดิการเพื่อส่งเสริมอาชีพ 
(4) เงินกูส้ามญัสวสัดิการเพื่อการอุปโภค บริโภค 
(5) เงินกูส้ามญัสวสัดิการเพื่อการท่องเท่ียว 
(6) เงินกูส้ามญัสวสัดิการเพื่อช าระหน้ีสถาบนัการเงินอ่ืน 
(7) เงินกูส้ามญัสวสัดิการเพื่อเล้ียงดูบุพการี 
(8) อ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร  

      ขอ้ 23 วงเงินกู้ เพื่อการสวสัดิการ ท่ีให้สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆนั้นย่อมสุดแต่คณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควร แต่ตอ้งไม่เกินจ านวนหน่ึงลา้นบาท   ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์สหกรณ์ก าหนด 
       ขอ้ 24 การช าระหน้ีเงินกู ้การช าระหน้ีเงินกูส้ามญัเพื่อการสวสัดิการโดยช าระเป็นงวดรายเดือน 

    การส่งช าระเงินกู ้ตามขอ้ 22 ใหส่้งช าระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเท่ากนัทุกงวดไม่เกินหน่ึงร้อยหา้ 
สิบงวด  และตอ้งช าระจนครบจ านวน  เม่ือมีความจ าเป็นใหกู้ไ้ดเ้ม่ือส่งช าระหน้ีมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สิบสองงวด 
   

เงินกู้สามัญเพ่ือช าระหนี้แทน  

                 ขอ้ 25 วงเงินกูส้ามญัเพื่อช าระหน้ีแทน ให้แก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง  ตอ้งมีจ านวนเท่ากบัหน้ีและภาระ
ผกูพนั   ท่ีตอ้งช าระหน้ีสหกรณ์แทนผูกู้ ้

     ขอ้ 26 การช าระหน้ีเงินกูส้ามญัเพื่อช าระหน้ีแทน ให้ส่งช าระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย  เท่ากนัทุกงวด 
ทั้งน้ีระยะเวลาช าระหน้ีสุดแต่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร   
       

เงินกู้สามัญเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ 

      ขอ้ 27 เงินกูส้ามญัเพื่อการปรับโครงสร้างหน้ีให้กู ้เฉพาะสมาชิก ยกเวน้สมาชิกท่ียา้ยไปสังกัดส่วน
ราชการอ่ืน ทั้งน้ีสมาชิกผูย้ื่นค าขอกูเ้งินตอ้งแสดงรายการขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ จ ากดั ( เครดิตบูโร ) หรือเอกสาร
หลกัฐานการกูเ้งินจากสถาบนัการเงินอ่ืน เพื่อประกอบการพิจารณา 

     ขอ้ 28 วงเงินกูส้ามญัเพื่อการปรับโครงสร้างหน้ีใหกู้แ้ก่สมาชิกไดไ้ม่เกินวงเงินกูส้ามญั สมาชิกผูกู้ต้อ้ง
ช าระหน้ีเงินกูป้ระเภทอ่ืนของสหกรณ์  และหน้ีเงินกูส้ถาบนัการเงินอ่ืน เพื่อรวมหน้ีไวท่ี้สหกรณ์ โดยสหกรณ์จะ
จ่ายช าระหน้ีใหก้บัสถาบนัการเงินแทนผูกู้ ้

      สถาบนัการเงิน ไดแ้ก่ ธนาคารออมสิน  ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อ 
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือธนาคารพาณิชยอ่ื์น ๆ  

     ขอ้ 29 การช าระหน้ีเงินกู้สามญัเพื่อการปรับโครงสร้างหน้ี  เป็นการส่งช าระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย
เท่ากนั  ทุกงวดโดยระยะเวลาการส่งช าระหน้ีคืนตามท่ีก าหนดไว ้ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  
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(1) กรณีใชเ้ฉพาะบุคคลค ้าประกนั ใหส่้งช าระเงินกูไ้ดไ้ม่เกินสองร้อยส่ีสิบงวด                        
(2) กรณีใชอ้สังหาริมทรัพยร่์วมกบับุคคลค ้าประกนั ให้ส่งช าระเงินกูไ้ดไ้ม่เกินสองร้อยห้าสิบ
งวด  

                 (3) กรณีใชเ้ฉพาะอสังหาริมทรัพยค์  ้าประกนั ใหส่้งช าระเงินกูไ้ดไ้ม่เกินสามร้อยหกสิบงวด   

หมวด 3 
เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน        

       ขอ้ 30 การให้เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน ให้คณะกรรมการเงินกู ้ เป็นผูว้ินิจฉัยให้เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินแทน
คณะกรรมการก็ได้ และให้คณะกรรมการเงินกู้แถลงรายการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินท่ีให้ไปและส่งคืน เพื่อให้
คณะกรรมการทราบ ในการประชุมคณะกรรมการทุกเดือน 
        ขอ้ 31 ค าขอกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉินของสมาชิกนั้น ตอ้งเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
จากผูบ้งัคบับญัชา หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา   
                        กรณีสมาชิกเป็นผูบ้งัคบับญัชา ยืน่ค าขอกูย้มืเงินใหล้งนามเห็นชอบดว้ยตนเองได ้  
                        กรณีสมาชิกเป็นขา้ราชการบ านาญยื่นค าขอกูย้มืเงินใหล้งนามเห็นชอบดว้ยตนเองได ้  

          ใหส้าธารณสุขอ าเภอ ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล หวัหนา้กลุ่มงานในส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั 
เลยหวัหนา้ส่วนราชการของสมาชิก  หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา  เป็นผูบ้งัคบับญัชาตามวรรคแรก  
       ขอ้ 32 วงเงินกู ้ เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน ท่ีให้แก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึงๆ นั้น ให้มีจ านวนไม่เกินหน่ึงแสน        
สองหม่ืนบาท เวน้แต่สมาชิกท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มท่ี 3  ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกินสามหม่ืนบาท 
       ขอ้ 33 การช าระหน้ีเงินกู้ ให้สมาชิกผูข้อกู้ท าหนังสือเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกับสหกรณ์ตามแบบ ท่ี
ก าหนด หนงัสือเงินกูมี้อายุหน่ึงปี  เม่ือครบก าหนดเวลาดงักล่าวหากสมาชิกมิไดบ้อกเลิก ให้ถือว่าหนงัสือกู้เพื่อ
เหตุฉุกเฉินมีการต่ออายุไปอีกจนกว่าจะมีการช าระหน้ีเสร็จส้ิน และไดมี้การบอกเลิกสัญญา ยกเวน้กรณีท่ีสมาชิก
ไดรั้บอตัราเงินเดือนเพิ่มขึ้นและมีความประสงคจ์ะขอกูเ้พิ่ม สมาชิกตอ้งจดัแบบค าขอและหนงัสือสัญญากูเ้งินเพื่อ
เหตุฉุกเฉินใหม่ 
                        กรณีมีเหตุอนัสมควรสหกรณ์อาจบอกเลิกหนงัสือเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินได ้
       ขอ้ 34 หลกัประกนัส าหรับเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนงัสือกูซ่ึ้งผูกู้ไ้ดท้  าไวต้่อสหกรณ์แลว้ ให้
ถือเงินค่าหุน้ท่ีมีทั้งหมดในระหวา่งด ารงสมาชิกภาพเป็นหลกัประกนั 
       ขอ้ 35 การเบิกเงินกู ้ ผูกู้อ้าจเบิกเงินกูต้ามหนังสือกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินตามจ านวนท่ีตอ้งการเม่ือใดก็ได ้         
แต่รวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินวงเงินกูท่ี้ไดรั้บอนุมติั  
      การเบิกเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินน้ี เป็นการเบิกผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารท่ีสหกรณ์
ก าหนด และสมาชิกตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ รวมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการเบิกเงินกู้ตามท่ีธนาคาร
ก าหนด 



91 
 

      ขอ้ 36 การช าระหน้ีเงินกู ้  ใหผู้กู้ส่้งคืนเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินเตม็จ านวนพร้อมดว้ยดอกเบ้ียภายในวนัส้ิน
เดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก หรือใหส่้งเป็นงวดรายเดือนรวมกนัไม่เกินยีสิ่บส่ีงวด   

หมวด 4 
หลกัประกนั การควบคุมหลักประกนัและการเรียกเงินกู้คืน 

               ขอ้ 37 หลกัประกนัเงินกูส้ามญั ถา้เงินกูส้ามญัรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือเม่ือรวมกบัเงินกูส้ามญั     
รายก่อนของผูกู้ท่ี้คงเหลืออยู่ (ถา้มี) ก็ดี มีจ านวนไม่เกินกว่าร้อยละเกา้สิบของหุ้นท่ีผูกู้มี้อยู่ในสหกรณ์ ก็ไม่ตอ้งมี
หลกัประกนัอยา่งอ่ืนอีก 
     ถา้เงินกูส้ามญัรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียว หรือเม่ือรวมกบัเงินกูส้ามญัรายก่อนของผูกู้ ้(ถา้มี) ก็
ดี  มีจ านวนเกินกวา่ทุนเรือนหุน้ซ่ึงผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์ ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 

37.1 เงินกูส้ามญัโดยใชบุ้คคลค ้าประกนั  
(1) เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกวา่ 1 เดือน 
(2) ตอ้งมิใช่คู่สมรสของผูกู้ ้หรือผูค้  ้าประกนัในสัญญาเดียวกนั 
(3) ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้อยูใ่นฐานะผูกู้ ้และผูค้  ้าซ่ึงอยูร่ะหวา่งการประนอมหน้ี เวน้แต่ เป็นการค ้า 
ประกนัผู ้กูร้ายเดิม   
(4) สัญญาเงินกูต้อ้งมีบุคคลค ้าประกนัเต็มวงเงินกู ้อย่างน้อย 2 คน กรณีวงเงินกูมี้ส่วนต่างจาก         
ทุนเรือนหุ้นคงเหลือมากกว่า 600,000.- บาท ให้ใชบุ้คคลค ้าประกนัเพิ่ม โดยส่วนต่าง 300,000 
บาท ใชผู้ค้  ้าประกนัเพิ่ม 1 คน จนครบ 
(5) สิทธิในการค ้าประกนั สมาชิกผูกู้เ้งินรายอ่ืนในกลุ่มขา้ราชการ และลูกจา้งประจ าของแต่ละ
คนไม่เกิน 8 สัญญา  
37.2 เงินกูส้ามญัโดยใชอ้สังหาริมทรัพย ์จ านองเป็นประกนั อสังหาริมทรัพยน์ั้นตอ้งปลอดภาระ 

จ านองรายอ่ืน และจ านองเป็นประกนัเต็มจ านวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกว่าหุ้น  ทั้งน้ี ตอ้งอยู่ภายในร้อยละแปดสิบแห่ง
ค่าของอสังหาริมทรัพยน์ั้น   

37.3 อสังหาริมทรัพยร่์วมกบับุคคลค ้าประกนั อสังหาริมทรัพยน์ั้นตอ้งปลอดภาระจ านองรายอ่ืน  
จ านองเป็นประกนัภายในร้อยละแปดสิบแห่งมูลค่าของอสังหาริมทรัพยน์ั้น แลว้วงเงินกูย้ืมท่ีเหลือให้มี บุคคล           
ค  ้าประกนั 1 คน ต่อวงเงินกูย้มื 300,000 บาท   

 ทั้งน้ี รายละเอียดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการกู ้ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 
 ขอ้ 38 หลกัประกนัเงินกูส้ามญัเพื่อการสวสัดิการ ถา้เงินกูส้ามญัเพื่อการสวสัดิการรายนั้นโดยเฉพาะราย
เดียว  ก็ดี หรือเม่ือรวมกบัเงินกูส้ามญัรายก่อนของผูกู้ท่ี้คงเหลืออยู่ (ถา้มี) ก็ดี มีจ านวนไม่เกินกว่าร้อยละเกา้สิบ
ของหุน้ท่ีผูกู้ ้  มีอยูใ่นสหกรณ์ ก็ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งอ่ืนอีก 
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     ถ้าเงินกู้สามัญเพื่อการสวสัดิการรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียว หรือเม่ือรวมกับเงินกู้สามัญ
สวสัดิการรายก่อนของผูกู้ ้(ถา้มี) ก็ดี  มีจ านวนเกินกว่าทุนเรือนหุ้นซ่ึงผูกู้มี้อยู่ในสหกรณ์ ตอ้งมีหลกัประกนัอย่าง
หน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 

38.1 เงินกูส้ามญัสวสัดิการโดยใชบุ้คคลค ้าประกนั  
(1) เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกวา่ 1 เดือน 
(2) ตอ้งมิใช่คู่สมรสของผูกู้ ้หรือผูค้  ้าประกนัในสัญญาเดียวกนั 
(3) ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้อยู่ในฐานะผูกู้ ้ และผูค้  ้ าซ่ึงอยู่ระหว่างการประนอมหน้ี เวน้แต่ เป็นการค ้า
ประกนั  ผูกู้ร้ายเดิม   
(4) สัญญาเงินกูต้อ้งมีบุคคลค ้าประกนัเต็มวงเงินกู ้อย่างน้อย 2 คน กรณีวงเงินกูมี้ส่วนต่างจาก         
ทุนเรือนหุ้นคงเหลือมากกว่า 600,000.- บาท ให้ใชบุ้คคลค ้าประกนัเพิ่ม โดยส่วนต่าง 300,000 
บาท ใชผู้ค้  ้าประกนัเพิ่ม 1 คน จนครบ 
(5) สิทธิในการค ้าประกนั สมาชิกผูกู้เ้งินรายอ่ืนในกลุ่มขา้ราชการ และลูกจา้งประจ าของแต่ละ
คนไม่เกิน 4 สัญญา  
38.2 เงินกูส้ามญัสวสัดิการโดยใช้อสังหาริมทรัพย ์จ านองเป็นประกนั อสังหาริมทรัพยน์ั้นตอ้ง
ปลอดภาระจ านองรายอ่ืน และจ านองเป็นประกนัเตม็จ านวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกวา่หุน้ ทั้งน้ี ตอ้งอยู่
ภายในร้อยละแปดสิบ     แห่งค่าของอสังหาริมทรัพยน์ั้น   
38.3 อสังหาริมทรัพยร่์วมกบับุคคลค ้าประกนั  อสังหาริมทรัพยน์ั้นตอ้งปลอดภาระจ านองราย
อ่ืน  จ านองเป็นประกนัภายในร้อยละแปดสิบแห่งมูลค่าของอสังหาริมทรัพยน์ั้น แลว้วงเงินกูย้มื
ท่ีเหลือใหมี้ บุคคล           ค  ้าประกนั 1 คน ต่อวงเงินกูย้มื 300,000 บาท   
 ทั้งน้ี รายละเอียดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการกู ้ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 

 ขอ้ 39 หลกัประกนัเงินกูส้ามญัเพื่อช าระหน้ีแทน   
     ถา้เงินกูส้ามญัเพื่อการช าระหน้ีแทนรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียว หรือเม่ือรวมกบัเงินกู้สามัญ
เพื่อช าระหน้ีแทนรายก่อนของผู ้กู ้ (ถ้ามี) ก็ดี มีจ านวนเกินกว่าทุนเรือนหุ้นซ่ึงผู ้กู ้มีอยู่ในสหกรณ์   ต้องมี
หลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 

39.1 เงินกูส้ามญัเพื่อช าระหน้ีแทนโดยใชบุ้คคลค ้าประกนั  
       (1) เป็นผูค้  ้าประกนัในสัญญาเงินกูเ้ดิมท่ีรับภาระอยูก่่อนแลว้  
       (2) กรณีไม่มีผูค้  ้าประกนัตาม (1) ใหใ้ชผู้ค้  ้าประกนัท่ีเป็นสมาชิกไม่นอ้ยกวา่ 1 เดือน  
39.2 เงินกูส้ามญัเพื่อช าระหน้ีแทนโดยใชอ้สังหาริมทรัพย ์จ านองเป็นประกนัอสังหาริมทรัพยน์ั้น
ตอ้งปลอดภาระจ านองรายอ่ืน และจ านองเป็นประกนัเต็มจ านวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกว่าหุ้น   ทั้งน้ี 
ตอ้งอยูภ่ายในร้อยละแปดสิบแห่งมูลค่าของอสังหาริมทรัพยน์ั้น   
39.3 อสังหาริมทรัพยร่์วมกบับุคคลค ้าประกนั อสังหาริมทรัพยน์ั้นตอ้งปลอดภาระจ านองรายอ่ืน 
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จ านองเป็นประกนัภายในร้อยละแปดสิบแห่งมูลค่าของอสังหาริมทรัพยน์ั้น แลว้วงเงินกูย้ืมท่ี
เหลือใหมี้ บุคคลค ้าประกนั 1 คน ต่อวงเงินกูย้มื 300,000 บาท   
 ทั้งน้ี รายละเอียดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการกู ้ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 

ขอ้ 40 เม่ือการค ้าประกนับกพร่อง ผูกู้ ้ตอ้งจดัการแกไ้ขหลกัประกนัท่ีเกิดบกพร่องให้คืนดีภายในเวลา             
ท่ีก าหนด 
                         การใหส้มาชิกผูค้  ้าประกนัออกจากสหกรณ์ไม่วา่ดว้ยเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุใหผู้น้ั้นหลุดพน้จากการ      
ค  ้าประกนั จนกวา่ผูกู้ไ้ดจ้ดัหา สมาชิกอ่ืนเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทน            
                        อน่ึง ภายหลงัจากท าหนงัสือค ้าประกนัแลว้  ถา้สมาชิกผูค้  ้าประกนัไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้
ผูกู้จ้ะตอ้งจดัหาสมาชิกอ่ืนเป็นผูค้  ้าประกนัเงินกูใ้นส่วนท่ีเกินกวา่ค่าหุ้นของตนโดยเร็ว   
            ขอ้ 41 เม่ือหลกัประกนัเงินกูย้ืม การประเมินหลกัทรัพย ์ตามราคาประเมินจากส านักงานท่ีดินจงัหวดั 
ท่ีตั้งของอสังหาริมทรัพยใ์หอ้ยูใ่นเขตพื้นท่ีจงัหวดัเลย เท่านั้น         
   ข้อ 42 เพื่อความมั่นคงของสหกรณ์ในการให้เงินกู้สามัญ อาจเรียกให้ผูกู้ ้จัดให้มีผูค้  ้ าประกันหรือ
อสังหาริมทรัพยเ์พิ่มขึ้นจากท่ีก าหนดก็ได ้ หรือให้จดัหาหลกัประกนัความมัน่คงอย่างอ่ืนเพิ่มเติม ตามประกาศ
สหกรณ์ หรือตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
   ขอ้ 43 เม่ือผูกู้ช้  าระหน้ีเงินกูต่้อสหกรณ์ครบจ านวนแลว้ ผูจ้  านองจะไถ่ถอนจ านองในส่วนท่ีประกนัหน้ี
ของผูกู้ไ้ด ้เม่ือคณะกรรมการหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายไดส้อบสวนพิจารณาเห็นเป็นการถูกตอ้งตามเง่ือนไข ดงักล่าว
แลว้  จึงอนุญาตใหไ้ถ่ถอนจ านองได ้  

หมวด 5 
ดอกเบีย้เงินกู้ 

    ขอ้ 44 ให้เรียกดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภทในอตัราไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปี โดยจะไดป้ระกาศให้ทราบ       
เป็นคราว ๆไปอตัราดอกเบ้ียนั้นตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัตน้ทุนการเงินของสหกรณ์ 
    ขอ้ 45 ดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภทซ่ึงใหกู้แ้ก่สมาชิกนั้น ใหค้ิดเป็นรายวนัตามจ านวนตน้เงินคงเหลือ 
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หมวด  6 
บทเฉพาะกาล 

      ขอ้ 46 เงินกูทุ้กประเภทท่ีสมาชิกไดรั้บอนุมติัให้กูแ้ลว้ ก่อนระเบียบน้ีใชบ้งัคบั ให้ถือว่าเป็นการกูเ้งิน
ตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี และให้ถือเอาความท่ีปรากฏในหนงัสือกู ้หนงัสือค ้าประกนั  ท่ีมีอยู่ในวนัท่ีระเบียบ
น้ีใชบ้งัคบั           ใหค้งมีผลผกูพนัตามสัญญาต่อไป 
      ขอ้ 47 ประกาศก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินให้กูข้องสหกรณ์ท่ีมีอยู่ในวนัท่ีระเบียบน้ีใชบ้งัคบัให้มีผลใช้
บงัคบัต่อไปจนกวา่จะมีประกาศเปล่ียนแปลง 
      ขอ้ 48 ใหป้ระธานกรรมการ เป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  6  กนัยายน  พ.ศ. 2562 
 

                                                                               ช านาญ มีมูล 
(นายช านาญ   มีมูล) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย   จ ากดั 
ว่าด้วย   การประนอมหน้ี   พ.ศ. 2557 

………………………………. 
 

 เพื่อให ้  การบรหิารงานของสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั   เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย และทนั
ต่อสถานการณ์ปัจจบุนั  และเป็นการช่วยเหลอืแบ่งเบาภาระ  แก่สมาชกิสหกรณ์   ในการสง่ช าระหนี้ตามเหตุต่าง ๆ 
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั พ.ศ.2544 ขอ้ 79  (8) ที่
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที ่ 25 ครัง้ที ่ 9/2557  เมื่อวนัที ่ 15 กนัยายน 2557  ไดก้ าหนดระเบยีบวา่ดว้ย
การประนอมหนี้  ดงัต่อไปนี้ 

 ขอ้ 1  ระเบยีบนี้เรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั  วา่ดว้ยการประนอมหนี้พ.ศ. 
2557” 

 ขอ้ 2  ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัทีถ่ดัจากวนัประกาศ  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั วา่ดว้ยการประนอมหนี้ พ.ศ.2556  

บรรดาระเบยีบ  ประกาศ  มต ิ หรอืค าสัง่อื่นใด  ในสว่นทีก่ าหนดไวแ้ลว้ ซึง่ขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบนี้    โดยใหใ้ช้
ระเบยีบนี้แทน 

 ขอ้ 4  ในระเบยีบนี้ 
         “สหกรณ์ฯ                          หมายถงึ  สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
         “สมาชกิ”                        หมายถงึ  สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั                                       

  

         “คณะกรรมการด าเนนิการ”      หมายถงึ  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัย ์                                                  
 

                                                             สาธารณสุขเลย  จ ากดั 
         “คณะอนุกรรมการประนอมหนี้” หมายถงึ  คณะอนุกรรมการประนอมหนี้ 

                                                  สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย   จ ากดั 
   “ประธานกรรมการ”             หมายถงึ  ประธานคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัย ์ 
                                                             สาธารณสุขเลย  จ ากดั 
 “ผูจ้ดัการ”                         หมายถงึ  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
  “เจา้หน้าที”่                       หมายถงึ   เจา้หน้าทีส่หกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั                                                             

หมวดท่ี  1 
ข้อก าหนดทัว่ไป 

 ขอ้  5  ใหม้คีณะกรรมการอ านวยการ  เป็นคณะอนุกรรมการประนอมหนี้ 
 
 ขอ้  6  สมาชกิจะมสีทิธขิอประนอมหนี้ตอ้งมคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 

(1) ไม่มหีนี้กบัสถาบนัการเงนิอื่น 
(2) เป็นผูท้ีร่บัสภาพหนี้ในฐานะผูค้ ้าประกนั  หนี้ของคู่สมรส  หรอืบุคคลในครอบครวั 
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(3) เกษยีณอายุราชการ  หรอืลาออกจากราชการและไดร้บัเงนิบ านาญหรอืบ าเหน็จรายเดอืน ไม่
พอหกัช าระหนี้ 

(4) ตอ้งค าพพิากษาใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลายและอยู่ในระหวา่งการยื่นอุทธรณ์ค าพพิากษา 
(5) เป็นผูท้ีค่ณะอนุกรรมการประนอมหนี้เหน็ว่ามคีวามจ าเป็นตอ้งไดร้บัการประนอมหนี้  

ขอ้  7  การยื่นขอประนอมหนี้  สมาชกิทีป่ระสงคข์อประนอมหนี้จะตอ้งยื่นค าขอต่อสหกรณ์  โดยอย่างน้อย
ตอ้งมเีอกสาร  ดงันี้ 

(1) แบบค าขอตามแบบทีส่หกรณ์ก าหนด 
(2) หนังสอืรบัรองเงนิไดร้ายเดอืนทีแ่สดงรายการหกัเงนิ  ณ ที่จ่าย 
(3) หนังสอืค ้าประกนั  (ถา้ม)ี 
(4) ส าเนาค าพพิากษา  (ถา้ม)ี 
(5) เอกสารจ าเป็นอื่น  ๆ   ทีแ่สดงว่ามภีาระหนี้ทีต่อ้งรบัสภาพ 

ขอ้  8  สหกรณ์จะรบัค าขอประนอมหนี้  ไม่เกนิวนัที ่ 25  ของเดอืน  และจะแจง้นดัไปยงัสมาชกิ 
โดยก าหนดวนัประนอมหนี้   ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการประนอมหนี้ 

ขอ้  9  สหกรณ์จะท าการปรบัปรุงขอ้มลูตามขอ้ตกลง   ในการประนอมหนี้ของสมาชกิรายนัน้   
เมื่อมกีารจดัท าเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งเสรจ็สมบูรณ์แลว้ 
 

หมวดท่ี  2 
หลกัเกณฑก์ารพิจารณา 

ขอ้  10. หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาก าหนดไวด้งันี้ 
(1) ขยายระยะเวลาการสง่ช าระหนี้ไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 10 ของระยะเวลาการสง่เงนิงวดช าระหนี้ที่

ก าหนดไวส้งูสุดตามกลุ่มสมาชกิ   
(2) ก าหนดอตัราค่าหุน้รายเดอืนตอ้งไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  2  ของเงนิไดร้ายเดอืนแต่ไม่ต ่ากว่า   200  

บาท 
(3) หากปฏบิตัติามขอ้ (1) , (2)  แลว้  เงนิไดร้ายเดอืนเหลอืไม่พอหกัช าระหนี้   สมาชกิตอ้งน าเงนิ

สดมาช าระหนี้เงนิตน้บางสว่น   เพื่อใหม้เีงนิคงเหลอืพอทีจ่ะหกัช าระหนี้ไดม้ากที่สุด     หากไม่สามารถปฏบิตัไิด ้ 
สหกรณ์จะน าเงนิปันผลเฉลีย่คนืทีเ่หลอืหลงัจากหกัเงนิเพื่อสง่สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหทุ์กสมาคม และเงนิอื่นใดที่
ผกูพนัตามกฎหมาย หรอืขอ้บงัคบั ระเบยีบของสหกรณ์แลว้ น ามาช าระหนี้เงนิตน้ทุกปี จนกว่าจะสามารถหกัช าระ
หนี้จากเงนิไดร้ายเดอืน  ทัง้จ านวน 

(4) กรณีทีป่ฏบิตัติาม  (1) , (2)  และ 3   แลว้   สมาชกิยงัไม่สามารถสง่ช าระหนี้ได ้  
ใหค้ณะอนุกรรมการประนอมหนี้  พจิารณาก าหนดเงนิงวดและงวดช าระหนี้  ตามทีเ่หน็สมควร  เสนอให้
คณะกรรมการด าเนินการพจิารณา 

ขอ้ 11. ใหค้ณะอนุกรรมการประนอมหนี้ เสนอรายงานผลการประนอมหนี้ ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ  เพื่ออนุมตัใินคราวประชุมประจ าเดอืน 

หมวดท่ี  3 
สิทธิและการจ ากดัสิทธิ 

ขอ้ 12. สทิธขิองผูไ้ดร้บัการประนอมหนี้   
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    (1) สมาชกิรายหนึ่งมสีทิธไิดร้บัการประนอมหนี้เพยีง  1  ครัง้ 
(2) ใหไ้ดร้บัสทิธกิารกูเ้งนิเพื่อเหตุฉุกเฉินไดห้ากมเีงนิไดร้ายเดอืนเหลอืตามเกณฑ์ 

ทีจ่ะไดร้บัสทิธ ิ
                      (3) ใหไ้ดร้บัสทิธใินการค ้าประกนัสมาชกิรายอื่นไดต้ามปกติ 
 ขอ้ 13. การจ ากดัสทิธขิองผูไ้ดร้บัการประนอมหนี้   

(1) สหกรณ์สงวนสทิธใินการจา่ยเงนิปันผล  และเฉลีย่คนื  หากสมาชกิรายใดมเีงนิดอกเบีย้หรอืเงนิ
อื่นทีค่งคา้งกบัสหกรณ์  หรอืกรณีมเีงนิไดร้ายเดอืนเหลอืไม่พอหกัช าระหนี้  จนตอ้งน าเงนิสดมาช าระหนี้บางสว่น 

(2) สมาชกิทีข่อยกเลกิการประนอมหนี้  จะตอ้งเดนิบญัชเีดมิใหเ้ป็นปกตแิลว้ไม่น้อยกว่า   
5  งวด  จงึจะไดส้ทิธกิารกูเ้งนิสามญั  ในวงเงนิกูใ้หม่   เวน้แต่เงนิกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน  

(3) เมื่อสมาชกิช าระหนี้ทัง้หมดแลว้   ใหถ้อืว่าการประนอมหนี้เป็นอนัยุต ิ สมาชกิตอ้ง 
เดนิบญัชเีดมิใหเ้ป็นปกตไิม่น้อยกว่า  3  เดอืน   จงึมสีทิธใินการกูเ้งนิสามญัได ้  เวน้แต่    เงนิกูส้ามญัโดย 
ใชทุ้นเรอืนหุน้ค ้าประกนัใหกู้ไ้ดท้นัท ี

ขอ้ 14  ในกรณีทีส่มาชกิไดใ้ชส้ทิธใินการประนอมหนี้ไปแลว้  ต่อมามเีหตุท าใหไ้ม่สามารถช าระหนี้ได ้ 
ทีม่ใิช่เกดิจากความบกพร่องของตน สมาชกิอาจขอประนอมหนี้ไดอ้กี 

ขอ้ 15  ใหป้ระธานกรรมการสหกรณ์   มอี านาจอนุมตัยิกเลกิการประนอมหนี้   ตามขอ้ 13 (2)  และ 
รายงานใหท้ีป่ระชุมกรรมการด าเนินการทราบ 

ขอ้ 16 ใหป้ระธานกรรมการสหกรณ์รกัษาการตามระเบยีบนี้ 
 

   ประกาศ   ณ  วนัที ่ 16  กนัยายน  พ.ศ. 2557 
 
                                                        กายสทิธิ ์ แกว้ยาศร ี

(นายกายสทิธิ ์  แกว้ยาศร)ี 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุเลย  จ ากดั 
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 ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
     ว่าด้วย ค่าตอบแทนในการประชุมใหญ่ 

     พ.ศ. 2562 
--------------------------------- 

 ปัจจบุนัสหกรณ์ฯ ไดด้ าเนินกจิการมคีวามคล่องตวั มปีระสทิธภิาพในการบรหิารงานโดยองค์กรของตนเอง
มากขึน้ ประกอบกบัภาวะเศรษฐกจิและค่าครองชพีสงูขึน้ 
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 79(8) และขอ้ 107(12) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
พ.ศ. 2544  และมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชดุที ่30 ครัง้ที ่ 3 วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562  ให้
ก าหนดระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั ว่าดว้ย ค่าตอบแทนในการประชมุใหญ่ ไวด้งัต่อไปนี้ 
 ขอ้ 1 ระเบยีบนี้เรยีกว่า“ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั ว่าดว้ย ค่าตอบแทนในการ
ประชุมใหญ่ พ.ศ. 2562 ” 
 ขอ้ 2 ระเบยีบนี้ ใหถ้อืใชบ้งัคบั ตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  ใหย้กเลกิ ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุเลย จ ากดั ว่าดว้ย ค่าตอบแทนในการประชุมใหญ่ 
พ.ศ. 2553  
 บรรดาระเบยีบ มต ิหรอืค าสัง่อื่นใดทีม่อียู่ก่อนวนัใชร้ะเบยีบนี้ ซึง่มขีอ้ก าหนด ขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบนี้ ใหใ้ช้
ระเบยีบนี้แทน 
 ขอ้ 4 ในระเบยีบนี้ 
   “สหกรณ์”         หมายความว่า สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
  “กรรมการ”           หมายความว่า กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  
                                                               จ ากดั  
  “ทีป่รกึษา”            หมายความว่า ทีป่รกึษาคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์ 
                                                               สาธารณสุขเลย จ ากดั 
  “สมาชกิ”               หมายความว่า สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
   “การประชุมใหญ่”    หมายความว่า การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี หรอืการประชุมใหญ่  
                                                               วสิามญัของสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
  “ค่าตอบแทน”         หมายความว่า เงนิทีจ่่ายใหก้รรมการด าเนินการ ทีป่รกึษา สมาชกิ  
                                                                 ทีค่ณะกรรมการด าเนินการ เชญิเขา้ร่วมการประชุมใหญ่ 
                                                                 สามญัประจ าปีหรอืการประชุมใหญ่วสิามญั ของสหกรณ์ 
                                                                 ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
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 ข้อ 5  ผู้มีสทิธิไ์ด้รบัค่าตอบแทน ตามระเบียบนี้มากกว่าหนึ่งครัง้ในหนึ่งวนั ให้ได้รบัเพยีงหนึ่งครัง้ต่อ
วนั 
 ขอ้ 6  อตัราค่าตอบแทนตามระเบยีบนี้ ใหเ้ป็นไปตามมตทิีป่ระชุมใหญ่ 
 
   ประกาศ  ณ  วนัที ่ 1 เดอืน มนีาคม  พ.ศ. 2562  
 
      ช านาญ มมีลู             

              ( นายช านาญ   มมีลู ) 
                ประธานกรรมการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุเลย จ ากดั 
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     ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
    ว่าด้วย  การจดัชัน้คณุภาพลูกหน้ีและการเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  พ.ศ.2544 

……………………………….. 

อาศยัอ านาจตามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ออมทรพัยว์่าดว้ย การจดัชัน้คุณภาพลูกหนี้และการเผื่อหนี้
สงสยัจะสญู  พ.ศ.  2544  และขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั ขอ้ 79(8)  และขอ้ 107 (12)  
ทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนนิการ  ครัง้ที ่ 15/2544  วนัที ่ 7  ธนัวาคม  พ.ศ.2544  ไดก้ าหนดระเบยีบว่าดว้ย การ
จดัชัน้คุณภาพลูกหนี้และการเผื่อหนี้สงสยัจะสญู  ดงัต่อไปนี้ 

ขอ้ 1. ระเบยีบนี้เรยีกว่า  “ระเบยีบวา่ดว้ยการจดัชัน้คุณภาพลูกหนี้และการเผื่อหนี้สงสยัจะสญู  พ.ศ.2544” 
ขอ้ 2. ระเบยีบนี้ใชบ้งัคบั  ตัง้แต่วนัที ่ 8  ธนัวาคม  พ.ศ.2544  เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3. บรรดาระเบยีบ  มต ิ ประกาศ   หรอืค าสัง่อื่นใด  ในสว่นทีก่ าหนดไวแ้ลว้  ซึง่ขดั  หรอืแยง้กบั 

ระเบยีบนี้  ใหใ้ชร้ะเบยีบนี้แทน 
ขอ้ 4. ในระเบยีบนี้ 

สหกรณ์         หมายถงึ   ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
ลูกหนี้เงนิกู ้    หมายถงึ   สมาชกิหรอืสหกรณ์อื่น  ทีกู่ย้มืเงนิจากสหกรณ์โดยมหีนังสอื

สญัญากูย้มืเงนิเป็นหลกัฐาน  รวมถงึลูกหนี้อื่นอนัมลีูกหนี้ทีเ่กดิ
จากการใหเ้งนิกู ้

ดอกเบีย้เงนิใหกู้ค้า้งรบั  หมายถงึ ดอกเบีย้พงึไดร้บัจากเงนิใหกู้ ้ สว่นทีไ่ดร้บัรูเ้ป็นรายไดแ้ลว้แต่
ยงัไม่ไดร้บัช าระ 

ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู  หมายถงึ  สว่นทีก่นัไวส้ าหรบัลูกหนี้เงนิกูแ้ละดอกเบีย้เงนิใหกู้ค้า้งรบัทีค่าด
ว่าจะเรยีกเกบ็ไม่ได ้ ซึง่ถอืว่าเป็นบญัชปีรบัมลูค่าทีต่ ัง้ขึน้เป็น
รายการหกัจากบญัชลีูกหนี้เงนิกูแ้ละดอกเบีย้เงนิกูค้า้งรบัในงบ
การเงนิ  เพื่อใหแ้สดงยอดคงเหลอืเป็นมลูค่าสุทธขิองลูกหนี้เงนิกู้
และดอกเบีย้เงนิใหกู้ค้า้งรบัทีค่าดว่าจะเรยีกเกบ็ได้ 

เกณฑค์งคา้ง      หมายถงึ   วธิกีารบญัชทีีบ่นัทกึรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายใหอ้ยู่ในงวดเวลาตา่ง ๆ 
โดยค านึงถงึรายไดท้ีพ่งึรบัและค่าใชจ้่ายทีพ่งึจ่าย  เพื่อให้
แสดงผลการด าเนนิงานของแต่ละงวดเวลานัน้อย่างเหมาะสม  
ทัง้นี้  โดยไม่ค านึงถงึรายรบัและรายจ่ายเป็นเงนิสดวา่ไดเ้งนิ
มาแลว้  หรอืจ่ายเงนิไปแลว้หรอืไม่ตามเกณฑเ์งนิสด 

เกณฑเ์งนิสด      หมายถงึ   วธิกีารบญัชทีีบ่นัทกึรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย  ต่อเมื่อไดร้บัเงนิหรอื
จ่ายเงนิไปจรงิ  ทัง้นี้  โดยค านึงถงึงวดเวลาทีเ่กีย่วขอ้งของเงนิที่
ไดร้บัมาหรอืจ่ายไปนัน้ 

ขอ้ 5. ใหส้หกรณ์จดัชัน้คุณภาพลูกหนี้เงนิกู ้ ดงันี้ 
(7) ลูกหนี้ปกต ิ
(8) ลูกหนี้จดัชัน้ต ่ากว่ามาตรฐาน 
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(9) ลูกหนี้จดัชัน้สงสยั 
(10) ลูกหนี้จดัชัน้สงสยัจะสญู 
(11) ลูกหนี้จดัชัน้สงู 

ทัง้นี้  ลูกหนี้จดัชัน้คุณภาพตัง้แต่  (2) ถงึ (5) ถอืเป็นลูกหนี้ทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายได ้
ขอ้ 6. ลูกหนี้เงนิตามเกณฑข์อ้หนึ่งขอ้ใดต่อไปนี้ใหจ้ดัชัน้คุณภาพเป็นลูกหนี้ปกต ิ

(1) ลูกหนี้ทีช่ าระหนี้ไดต้ามก าหนด 
(2) ลูกหนี้ทีค่า้งช าระเงนิตน้เงนิและ/หรอืดอกเบีย้เป็นระยะตดิตอ่กนัไม่เกนิ  3  เดอืน นับแตว่นัทีค่รบ

ก าหนดช าระ  และไม่พฤตกิารณ์ทีแ่สดงว่าจะไม่สามารถช าระหนี้ได ้
(3) ลูกหนี้ทีไ่ดข้อผ่อนเวลาการช าระหนี้  และสามารถช าระหนี้ไดต้ามก าหนดเวลาทีข่อ 

ผ่อนผนั 
(4) ลูกหนี้ซึง่สหกรณ์ไดฟ้้องด าเนินคด ี แต่มกีารช าระหนี้ไดต้ามปกติ 

ขอ้ 7. ลูกหนี้เงนิกูต้าเกณฑข์อ้หนึ่งขอ้ใดต่อไปนี้  ใหจ้ดัชัน้คุณภาพเป็นลูกหนี้จดัชัน้ต ่ากว่ามาตรฐาน 
(1) ลูกหนี้ทีค่า้งช าระตน้เงนิและ/หรอืดอกเบีย้เป็นระยะเวลา  ตดิต่อกนัเกนิกว่า 3 เดอืนแต่ไม่เกนิ  6  

เดอืน  นับแต่วนัทีค่รบก าหนดช าระ 
(2) ลูกนี้ทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัเวลาการช าระหนี้ไว ้ แต่ผดินัดไม่ช าระหนี้ตามก าหนดเวลาทีต่กลงกนั 

ขอ้ 8. ลูกหนี้เงนิกูต้ามเกณฑข์อ้หนึ่งขอ้ใดต่อไปนี้  ใหจ้ดัชัน้คุณภาพเป็นลูกหนี้จดัชัน้สงสยั 
(1) ลูกหนี้ทีค่า้งช าระตน้เงนิและ/หรอืดอกเบีย้เป็นระยะตดิต่อกนัเกนิกว่า 6 เดอืนแต่ไม่เกนิ  12 เดอืน

นับแต่วนัทีค่รบก าหนดช าระ 
(2) ลูกหนี้ซึง่สหกรณ์ไดฟ้้องด าเนินคดทีีไ่ม่สามารถช าระหนี้ไดต้ามปกต ิ

ขอ้ 9. ลูกหนี้เงนิกูต้ามเกณฑข์อ้หนึ่งขอ้ใดต่อไปนี้  ใหจ้ดัชัน้คุณภาพเป็นลูกหนี้จดัชัน้สงสยัจะสญู 
(1) ลูกหนี้ทีค่า้งช าระตน้เงนิและ/หรอืดอกเบีย้เป็นระยะเวลาตดิต่อกนัเกนิกว่า 12 เดอืน นับแต่วนัที่

ครบก าหนดช าระหนี้ 
(2) ลูกหนี้ซึง่ตามพฤตกิารณ์  ไม่สามารถเรยีกใหช้ าระหนี้ได ้
(3) ลูกหนี้ทีไ่ดถู้กเจา้หนี้รายอื่นฟ้อง  และสหกรณ์ไดย้ื่นค าขอเฉลีย่ทรพัย์ 
(4) ลูกหนี้ทีส่หกรณ์ไดฟ้้องในคดลีม้ละลาย หรอืหนี้ทีส่หกรณ์ไดย้ื่นค าขอรบัช าระหนี้ในคดทีีลู่กหนี้ถูก

เจา้หนี้รายอื่นฟ้องในคดลีม้ละลาย 
ขอ้ 10. ลูกหนี้เงนิกูต้ามเกณฑข์อ้หนึ่งขอ้ใดต่อไปนี้ ซึง่ไดป้ฏบิตักิารโดยสมควรเพื่อใหไ้ดร้บั 

ช าระหนี้  แต่ไม่มทีางทีจ่ะไดร้บัการช าระหนี้แลว้  ใหจ้ดัชัน้คุณภาพเป็นหนี้จดัชัน้สญู 
(1) ลูกหนี้ถงึแก่ความตายเป็นคนสาบสญู หรอืมหีลกัฐานวา่หายสาบสญูไป และไม่มทีรพัยส์นิใด ๆ จะ

ช าระหนี้ได ้
(2) ลูกหนี้ทีม่หีนี้ของเจา้หนี้รายอื่น  ทีม่บีุรมิสทิธิเ์หนือทรพัยส์นิทัง้หมดของลูกหนี้อยู่ในล าดบัก่อน

สหกรณ์เป็นจ านวนมากกว่าทรพัยส์นิของลูกหนี้ 
(3) ลูกหนี้ทีส่หกรณ์ไดฟ้้องหรอืไดย้ื่นค ารอ้งขอเฉลีย่หนี้ในคดทีีลู่กหนี้ถูกเจา้หนี้รายอื่นฟ้องลม้ละลาย  

และในกรณีนัน้ ๆ ไดม้คี าบงัคบัคดหีรอืค าสัง่ของศาลแลว้แตลู่กหนี้ไม่มทีรพัยส์นิใด ๆ จะช าระหนี้
ได ้
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(4) ลูกหนี้ทีส่หกรณ์ไดฟ้้องในคดลีม้ละลาย หรอืหนี้ทีส่หกรณ์ไดย้ื่นค าขอรบัช าระหนี้ในคดทีีลู่กหนี้ราย
อื่นฟ้องในคดลีม้ละลาย  และในกรณีนัน้ ๆ ไดม้กีารประนอมหนี้กบัลูกหนี้โดยศาลมคี าสัง่เหน็ชอบ
ดว้ยกนัการประนอมหนี้นัน้  หรอืลูกหนี้ถูกศาลพพิากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย  และไดม้กีารแบ่ง
ทรพัยส์นิของลูกหนี้ครัง้แรกแลว้ 

(5) ลูกหนี้เงนิกูท้ีไ่ม่สามารถช าระเงนิตน้และ/หรอืดอกเบีย้ไดโ้ดยสิน้เชงิ 
ขอ้ 11. ในการจดัชัน้คุณภาพลูกหนี้เงนิกูต้ามขอ้ 6 ถงึขอ้ 10 อาจมลีูกหนี้บางรายทีส่ามารถ 

จดัชัน้คุณภาพไดม้ากกว่าหนึ่งชัน้ขึน้ไป  ใหส้หกรณ์จดัชัน้คุณภาพโดยเรยีงจากขอ้ 6 ถงึ 10 อาจมลีูกหนี้เงนิกูบ้าง
รายทีส่ามารถจดัชัน้คุณภาพไดม้ากกว่าหนึ่งขัน้ขึน้ไปใหส้หกรณ์จดัชัน้คุณภาพโดยเรยีงจากขอ้ 10 ขอ้ 9 ขอ้ 8 ขอ้ 7 
และขอ้ 6 ตามล าดบั 

ขอ้ 12. ใหส้หกรณ์ระงบัรบัรูร้ายไดด้อกเบีย้เงนิใหกู้ข้องลูกหนี้ทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายไดต้าม 
เกณฑค์งคา้ง  โดยใหร้บัรูร้ายไดต้ามเกณฑเ์งนิสด 

ขอ้ 13. ใหส้หกรณ์ตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู  จากตน้เงนิคงเหลอืส าหรบัลูกหนี้เงนิกูช้ ัน้ 
คุณภาพต่าง ๆ ดงันี้ 
  ลูกหนี้ชัน้ต ่ากว่ามาตรฐาน   รอ้ยละ  20 
  ลูกหนี้ชัน้สงสยั    รอ้ยละ  50 
  ลูกหนี้จดัชัน้สงสยัจะสญูและลกูหนี้จดัชัน้สญู รอ้ยละ  100 

ดอกเบีย้เงนิใหกู้ค้า้งรบัของลูกหนี้ทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายได ้ ดงักล่าว  ใหต้ัง้ค่าเผื่อหนี้  
สงสยัจะสญูเตม็จ านวน 

ขอ้ 14. การตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูตามขอ้ 13  ใหด้ าเนนิการดงันี้ 
14.1 น าตน้เงนิและดอกเบี้ยใหกู้ค้า้งรบัทีไ่ดร้บัช าระภายหลงัวนัสิน้ปีทางบญัชแีต่ก่อนวนัทีผู่ส้อบ
บญัชแีสดงความเหน็ต่องบการเงนิ  มาหกัออกจากจ านวนตน้เงนิและดอกเบีย้เงนิใหกู้ค้า้งรบั 
14.2 น ามลูค่าหุน้และหลกัประกนัทีป่ราศจากภาระผกูพนัออกจ านวนตน้เงนิตามบญัชขีอง  ลูกหนี้ 
ดงันี้ 

(1) มลูค่าหุน้ซึง่ผูกู้ม้อียู่ในสหกรณ์ น ามาหกัไดร้อ้ยละ 100 
(2) หลกัประกนัทีเ่ป็นสทิธิใ์นเงนิฝากสหกรณ์  เงนิฝากธนาคาร  หลกัทรพัยร์ฐับาลและ

หลกัทรพัยท์ีร่ฐับาลหรอืกระทรวงการคลงัค ้าประกนัตน้เงนิและดอกเบีย้น ามาหกัไดร้อ้ยละ 
100 

(3) หลกัประกนัอื่นทีม่ใิช่บุคคลน าหกัได ้ ไม่เกนิรอ้ยละ 50  ของมลูค่าทีไ่ดม้กีารจดจ าน า  
จ านองไวต้่อสหกรณ์ 

14.3 น าจ านวนเงนิทีเ่หลอืภายหลงัหกั ขอ้ 14.1 ขอ้ 14.2 และค านวณค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูตาม
อตัราทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 13  ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู  ณ  วนัสิน้ปีทีค่ านวณได ้ ถา้มจี านวนมากกว่า
ยอดคงเหลอืใสบญัชค่ีาเผื่อหนี้สงสยัจะสญู  ผลต่างถอืเป็นค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูเกนิความตอ้งการ  
ใหน้ าไปปรบัลดยอดค่าใชจ้่ายของปีนัน้ ๆ ในบญัชหีนี้สงสยัจะสญู 

ขอ้ 15. การตดัลูกหนี้จดัชัน้สญูออกจากบญัช ี ใหป้ฏบิตัติามระเบยีบเกีย่วกบัการตดัหนี้สญู 
ทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์ก าหนด  ทัง้นี้  การตดัลูกหนี้จดัชัน้สญูแต่ละราย  ตอ้งตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูไวเ้ตม็จ านวน
แลว้ 
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ขอ้ 16. การตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูของลูกหนี้ตามขอ้ 13 ในระยะแรกใหถ้อืใชร้ะเบยีบนี้ 

อาจทยอยตัง้ในทางบญัชจีากจ านวนทีต่อ้ตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู ดงันี้ 
(1) ภายในวนัสิน้ปีบญัชแีรกทีถ่อืใชร้ะเบยีบนี้ ใหต้ัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  ของ

จ านวนเงนิทีต่อ้งตัง้เผื่อหนี้สงสยัจะสญูในปีนัน้ 
(2) ภายในวนัสิน้ปีทีส่องทีถ่อืใชร้ะเบยีบนี้  ใหต้ัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู  ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวน

ทีต่อ้งตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูในปีนัน้ 
(3) ภายในสิน้ปีทสีามทีถ่อืใชร้ะเบยีบนี้  ใหต้ัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู  เตม็จ านวนทีต่อ้งตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยั

จะสญู 
ก าหนดไว ้ ณ  วนัที ่ 7  ธนัวาคม  พ.ศ.  2544 

 
              บญัญตั ิ จนัทรสา 
         (นายบญัญตั ิ  จนัทรสา) 
               ประธานกรรมการ 

      สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
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               ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
             ว่าด้วย  การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์  พ.ศ.2562 

……………………………….. 

โดยเหน็เป็นการสมควรใหป้รบัปรุงระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  วา่ดว้ย  การ
โอนสมาชกิระหว่างสหกรณ์  เพื่อใหก้ารด าเนินงานดา้นการโอนสมาชกิระหว่างสหกรณ์เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้79(8)  และขอ้ 107 (6)  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุข
เลย  จ ากดั  พ.ศ.  2562  คณะกรรมการด าเนินการชดุที ่30 ในการประชุม  ครัง้ที ่ 6/2562  วนัที ่ 24 พฤษภาคม  
พ.ศ.2562  จงึไดก้ าหนดระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  ว่าดว้ย  การโอนสมาชกิระหว่างสหกรณ์     
ไวด้งัต่อไปนี้ 

ขอ้ 1. ระเบยีบนี้เรยีกว่า  “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  ว่าดว้ยการโอนสมาชกิ 
ระหว่างสหกรณ์   พ.ศ.2562” 

ขอ้ 2. ระเบยีบนี้ใชบ้งัคบั  ตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป  
ขอ้ 3. ใหย้กเลกิ ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั วา่ดว้ยการโอนสมาชกิระหว่างสหกรณ์  

พ.ศ.2544 
บรรดา  ระเบยีบ  ประกาศ  มต ิ หรอืค าสัง่อื่นใด  ในสว่นทีก่ าหนดไวแ้ลว้  ซึง่ขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบ 

นี้  ใหใ้ชร้ะเบยีบนี้แทน 
ขอ้ 4. ในระเบยีบนี้ 
 สหกรณ์   หมายความว่า  สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุเลย  จ ากดั 
 สมาชกิ  หมายความว่า  สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย    
                                                    จ ากดั 
 คณะกรรมการ หมายความว่า  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัย ์

                                            สาธารณสขุเลย  จ ากดั 
ประธานกรรมการ หมายความว่า  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย ์                                               

         สาธารณสุขเลย  จ ากดั 
 การโอนออก หมายความว่า  การโอนสมาชกิออกจากการเป็นสมาชกิของ  
                                                    สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดัเพือ่เป็น 

 สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยอ์ื่น 
 การโอนเขา้ หมายความว่า  การรบัโอนสมาชกิจากสหกรณ์ออมทรพัยอ์ื่น   
                                                    เขา้เป็นสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุข  
                                                    เลย  จ ากดั 
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ขอ้ 5. สมาชกิผูม้คีวามประสงคจ์ะโอนสมาชกิภาพ  ระหว่างสหกรณ์  ทีม่วีตัถุประสงคเ์ดยีวกนักส็ามารถ 

กระท าได ้ โดยยื่นแสดงความประสงคต์่อคณะกรรมการด าเนินการทัง้นี้ภายใน  60  วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ใหย้า้ย  
หรอืโอน 

ขอ้ 6. ใหส้หกรณ์ฯ  ระงบัการเรยีกเกบ็เงนิค่าหุน้  หรอืเงนิงวดช าระหนี้ (ถา้ม)ี  ซึง่สมาชกินัน้ตอ้งสง่ต่อ 
สหกรณ์ไวช้ัว่คราว  จนกว่าจะทราบผลการพจิารณารบัสมาชกิของสหกรณ์ออมทรพัยท์ีส่มาชกินัน้ขอสมคัรเขา้เป็น
สมาชกิ  แต่ตอ้งไม่เกนิหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนั  นับแต่วนัทีท่างราชการไดส้ัง่โอนอตัราเงนิเดอืนไปจากจงัหวดัหรอืสงักดั
เดมิ 

 ถา้สหกรณ์  ไม่ไดร้บัการตดิต่อจากสหกรณ์ทีส่มาชกินัน้ขอสมคัรเขา้เป็นสมาชกิ  ภายในระยะเวลาที่ 
ก าหนดในวรรคแรก  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการพจิารณาสมาชกิภาพการเป็นสมาชกิ ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออม
ทรพัยส์าธารณสขุเลย  จ ากดั  พ.ศ.2544   

 ในกรณีทีจ่ าเป็น  คณะกรรมการด าเนนิการมอี านาจวนิิจฉยัขยายระยะเวลาระงบัการเรยีกเกบ็เงนิจาก 
สมาชกิตามความในวรรคแรกได ้ ตามทีเ่หน็สมควร 

ขอ้ 7. เมื่อสหกรณ์  ไดร้บัการตดิต่อจากสหกรณ์ทีส่มาชกินัน้  ขอสมคัรเขา้เป็นสมาชกิ  เพื่อขอรบัการโอน 
สภาพการเป็นสมาชกิ  ขอรบัเงนิค่าหุน้  ขอช าระหนี้เงนิกูข้องสมาชกินัน้  และหรอืขอผ่อนผนั  การช าระหนี้เงนิกู ้ 
ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมอี านาจในการทีจ่ะตกลงเงือ่นไขเกีย่วกบัวธิปีฎบิตัิในเรื่องดงักล่าวได ้ ตามทีเ่หน็สมควร 

ขอ้ 8. นับจากวนัทีส่หกรณ์  ไดโ้อนเงนิค่าหุน้  ไดร้บัช าระหนี้  หรอืไดต้กลงเงือ่นไขในการช าระหนี้เป็น 
หนังสอืไวก้บัสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งใหม่แลว้  ใหถ้อืว่าสมาชกินัน้พน้สมาชกิภาพจากการเป็นสมาชกิสหกรณ์ 

ขอ้ 9. กรณีทีส่หกรณ์  ไดร้บัเรื่อง  การขอโอนสมาชกิจากสหกรณ์  ทีม่วีตัถุประสงคเ์ดยีวกนัใหส้หกรณ์  
เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการด าเนินการ 

 เมื่อคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวน  และพจิารณาแลว้  เหน็ว่าผูข้อโอนมคุีณสมบตัถิูกตอ้ง   
ตามขอ้บงัคบัและ/หรอื  ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง  เหน็ว่าเป็นสมควรรบัเขา้เป็นสมาชกิไดก้ใ็หส้หกรณ์  ตดิต่อท าความตก
ลงกบัสหกรณ์ เดมิ  เพื่อรบัโอนเงนิค่าหุน้  และช าระหนี้เงนิกู ้หรอืผ่อนผนัการช าระหนี้เงนิกูแ้ทน  ตามเงือ่นไขและ
วธิกีารตามทีค่ณะกรรมการด าเนินการเหน็สมควร  รวมทัง้เรยีกใหม้าสมคัรเขา้เป็นสมาชกิ  ช าระค่าธรรมเนียมแรก
เขา้  และลงลายมอืชื่อในทะเบยีนสมาชกิดว้ย 

ขอ้ 10. เมื่อสหกรณ์  ไดร้บัเงนิค่าหุน้จากสหกรณ์  เดมิแลว้  ใหอ้อกใบเสรจ็รบัเงนิใหแ้ก่สมาชกิ  ถอืไวเ้ป็น 
หลกัฐาน 

 ถา้ผูส้มคัรมหีนี้สนิอยู่กบัสหกรณ์เดมิ  และสหกรณ์จะตอ้งช าระหนี้แทน  ตอ้งเรยีกใหผู้ส้มคัรมาท า 
สญัญาเงนิกู ้ และจดัท าหลกัประกนัเงนิกูแ้ก่สหกรณ์  ตามระเบยีบของสหกรณ์ 

 กรณีทีจ่ านวนเงนิกูท้ีซ่ึง่ผูโ้อนมอียู่ในสหกรณ์ เดมิ  แตกต่างจากสหกรณ์นี้ใหอ้นุโลมท าหนังสอืกูใ้น 
วงเงนิสงูสุดของเงนิกูใ้นประเภทนัน้ ๆ  แตจ่ านวนเงนิกูข้องผูส้มคัร  ตอ้งไม่เกนิกว่าจ ากดัสงูสุดของสหกรณ์ 

ขอ้ 11. เมื่อผูส้มคัรไดป้ฏบิตัติามทีก่ าหนดดงักล่าวแลว้  ใหถ้อืว่าสมาชกินัน้  ไดส้ทิธใินฐานะเป็นสมาชกิ 
สหกรณ์ 

ขอ้ 12. สมาชกิทีโ่อนเขา้  ย่อมไดร้บัสทิธใิด ๆ  ทีส่มาชกิสหกรณ์พงึมทีัง้ใหไ้ดส้ทิธนิับเวลาการเป็นสมาชกิ 
ในสหกรณ์ เดมิ  รวมเขา้ดว้ย 
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ขอ้ 13. สทิธเิกีย่วกบัเงนิปันผล  และเงนิเฉลีย่คนืของสมาชกิทีโ่อนเขา้  หรอืโอนออก  ใหเ้ป็นไปตาม 

ขอ้บงัคบั  และ/หรอืระเบยีบ ทีเ่กีย่วขอ้งของสหกรณ์  ทุกประการ 
ขอ้ 14. ใหป้ระธานคณะกรรมการสหกรณ์รกัษาการตามระเบยีบนี้ 

 
   ก าหนดไว ้   ณ     วนัที ่ 24 พฤษภาคม  พ.ศ.  2562 
               ช านาญ  มมีลู 
           (นายช านาญ   มมีลู) 
               ประธานกรรมการ 

      สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
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               ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
              ว่าด้วย  การโอนสมาชิกสมทบ เป็นสมาชิก  พ.ศ.2562 

……………………………….. 

เพื่อใหส้มาชกิสมทบทีม่คุีณสมบตัเิขา้เป็นสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั ไดร้บั
สทิธปิระโยชน์อนัพงึมพีงึได ้จงึสมควรก าหนดระเบยีบ 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้79 (8)  และขอ้ 107 (12)  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์
สาธารณสุขเลย  จ ากดั  พ.ศ.  2544  คณะกรรมการด าเนินการชุดที ่30/2562 ในการประชุม  ครัง้ที ่ 6/2562  วนัที ่ 
24 พฤษภาคม  พ.ศ.2562  จงึไดก้ าหนดระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  ว่าดว้ย  การโอนสมาชกิ
สมทบ เป็นสมาชกิ พ.ศ.2562    ไวด้งัต่อไปนี้ 

ขอ้ 1. ระเบยีบนี้เรยีกว่า  “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  ว่าดว้ยการโอนสมาชกิสมทบ 
เป็นสมาชกิ   พ.ศ.2562” 

ขอ้ 2. ระเบยีบนี้ใชบ้งัคบั  ตัง้แต่วนัทีถ่ดัจากวนัประกาศ เป็นตน้ไป  
ขอ้ 3. ใหย้กเลกิ ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  ว่าดว้ย  การโอนสมาชกิสมทบเป็น

สมาชกิ พ.ศ.2556 
ขอ้ 4. บรรดา  ระเบยีบ  ประกาศ  มต ิ หรอืค าสัง่อื่นใด  ในสว่นทีก่ าหนดไวแ้ลว้  ซึง่ขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบ

นี้  ใหใ้ชร้ะเบยีบนี้แทน 
ขอ้ 5. ในระเบยีบนี้ 

สหกรณ์    หมายความว่า สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
สมาชกิสมทบ      หมายความว่า สมาชกิสมทบของสหกรณ์ทีป่ฎบิตังิานใน ต าแหน่ง  

   พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรอื ลูกจา้งชัว่คราว  
ในหน่วยงานสงักดัส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัเลย และลูกจา้งชัว่คราว  
ในหน่วยงานสงักดัโรงพยาบาลจติเวชเลยราชนครนิทร ์ทีไ่ดร้บัการ 
บรรจแุต่งตัง้เป็น พนักงานกระทรวง พนักงานราชการ ขา้ราชการ 

 สมาชกิ  หมายความว่า สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
       คณะกรรมการ   หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย 

จ ากดั 
       ประธานกรรมการ  หมายความว่าประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุข 

เลย จ ากดั 
 การโอน หมายความว่า   การเปลีย่นสมาชกิภาพจากสมาชกิสมทบเป็นสมาชกิสหกรณ์   
ขอ้ 6. สมาชกิสมทบทีม่คุีณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้บงัคบัขอ้ 31 ตอ้งยื่นแสดงความประสงคจ์ะเปลีย่นสมาชกิ

ภาพเป็นสมาชกิของสหกรณ์ ต่อคณะกรรมการด าเนินการ ตามแบบทีส่หกรณ์ก าหนด 
 ขอ้ 7.เมื่อคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวน  และพจิารณาแลว้  เหน็ว่าผูย้ื่นความประสงคม์คุีณสมบตัิ

ถูกตอ้ง  ตามขอ้บงัคบัและ  ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง  และเหน็สมควรเปลีย่นสมาชกิภาพได ้กใ็หเ้ปลีย่น
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จากการเป็นสมาชกิสมทบ เป็นสมาชกิสหกรณ์ได ้ในคราวเดยีวกนั โดยผูย้ื่นความประสงค์ตอ้งเขยีน
ใบสมคัรสมาชกิ และลงลายมอืชื่อในทะเบยีนสมาชกิดว้ย 

ขอ้ 8. เมื่อผูย้ื่นความประสงคไ์ดป้ฏบิตัติามทีก่ าหนดดงักล่าวแลว้  ใหถ้อืว่าสมาชกินัน้  ไดส้ทิธใินฐานะเป็น
สมาชกิของสหกรณ์ ทัง้นี้ไม่ก่อนวนัทีค่ณะกรรมการด าเนินการอนุมตั ิ

ขอ้ 9. การเปลีย่นสมาชกิภาพใหม้กีารนับเวลาการเป็นสมาชกิ ดงันี้ 
(9.1) สมาชกิสมทบทีถ่อืค่าหุน้รายเดอืน ใหน้บัระยะเวลาทัง้หมด 
(9.2) สมาชกิสมทบทีไ่ม่ถอืค่าหุน้รายเดอืน ใหน้บัระยะเวลาการเป็นสมาชกิจากการสง่หุน้โดยนับการ
สง่ค่าหุน้หนึ่งครัง้เป็น 1 เดอืน และการสง่ค่าหุน้แต่ละครัง้จะตอ้งไม่น้อยกว่าประกาศก าหนด 
  การสง่ค่าหุน้ตามวรรคแรก ในแต่ละเดอืนใหน้บัเป็น 1 เดอืน 
(9.3) การนับระยะเวลาการเป็นสมาชกิจะไม่ก่อใหเ้กดิสทิธเิรยีกรอ้งใด ๆ ทีม่อียู่ก่อน 

ขอ้ 10. ใหป้ระธานคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ รกัษาการตามระเบยีบนี้ 
 

   ก าหนดไว ้   ณ     วนัที ่24 พฤษภาคม  พ.ศ.  2562 
 
                 ช านาญ  มมีลู 
             (นายช านาญ   มมีลู) 
                 ประธานกรรมการ 

       สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
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       ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั  

          ว่า ด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2562 
           …………………………………… 

 เพือ่เป็นการเพิม่สมาชกิของสหกรณ์ ในสว่นของสมาชกิสมทบ ประเภทลูกจา้ง ไดร้บัการช่วยเหลอืให้
ไดร้บัการบรกิารสะสมหุน้ สะสมเงนิฝาก และเพือ่ใหก้ารด าเนินการของสหกรณ์เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั พ.ศ. 2544 ขอ้ 
79(8) และ ขอ้ 107(12) ทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที ่30 ครัง้ที ่5 /2562  วนัที ่26 เมษายน 2562  
ไดก้ าหนดระเบยีบว่าดว้ยสมาชกิสมทบ พ.ศ. 2562 ดงัต่อไปนี้ 

ขอ้ 1. ระเบยีบน้ีเรยีกว่า “ ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั ว่าดว้ยสมาชกิสมทบ 
พ.ศ. 2562” 

ขอ้ 2. ใหใ้ชร้ะเบยีบน้ีตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศ เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3. ใหย้กเลกิ 

(1) ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั ว่าดว้ย สมาชกิสมทบ พ.ศ.2547 

(2) ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั ว่าดว้ย สมาชกิสมทบ แกไ้ขเพิม่เตมิ

(ฉบบัที ่2)พ.ศ.2549 

(3) ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั ว่าดว้ย สมาชกิสมทบ แกไ้ขเพิม่เตมิ

(ฉบบัที ่3)พ.ศ.2553 

(4) ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั ว่าดว้ย สมาชกิสมทบ แกไ้ขเพิม่เตมิ

(ฉบบัที ่4)พ.ศ.2553 

ขอ้ 4. บรรดาระเบยีบ มต ิประกาศ และค าสัง่อื่นใดในสว่นทีก่ าหนดไวแ้ลว้ หรอื ซึง่ขดัหรอืแยง้กบั
ระเบยีบน้ีใหใ้ชร้ะเบยีบนี้แทน 

ขอ้ 5. ในระเบยีบน้ี 
สหกรณ์    หมายความว่า สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
สมาชกิสมทบ    หมายความว่า สมาชกิทีส่หกรณ์รบัเขา้เป็นสมาชกิสมทบตามประเภท 

สมาชกิในขอ้  48  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 

คณะกรรมการ   หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย 

จ ากดั 

ประธานกรรมการ   หมายความว่าประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุข 
เลย จ ากดั 
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ทีป่ระชุมคณะกรรมการ   หมายความว่า การประชุมประจ าเดอืนของคณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
 

หมวด 1 
คณุสมบติัของสมาชิกสมทบ 

ขอ้ 6. ผูเ้ขา้เป็นสมาชกิสมทบตอ้งมคีุณสมบตั ิดงันี้ 
(1) เป็นผูเ้หน็ชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์  

(2) เป็นบุคคลในครอบครวัสมาชกิสามญัอนัไดแ้ก่ บดิา มารดา สาม ีภรรยา บุตร ทีถู่กตอ้งตาม

กฎหมายทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิตภิาวะ หรอื 

ก.  เป็นลูกจา้งชัว่คราวของหน่วยงานในสงักดัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเลย หรอื 
ข. เป็นลูกจา้งชัว่คราวของสหกรณ์แห่งนี้  

ค. เป็นผูท้ีจ่ะปฎบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มตแิละค าสัง่ของสหกรณ์  

ขอ้ 7. สมาชกิสมทบตามขอ้ 6 (2) จะตอ้งซือ้หุน้เพิม่ไม่ต ่ากว่า 3,000 บาท / ปี ภายในระยะเวลา 60 
วนัหลงัจากสิน้ปีทางบญัช ี

          
หมวด 2 

วิธีรบัสมคัรสมาชิกสมทบ 

ขอ้ 8 . ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชกิสมทบตอ้งยื่นใบสมคัรถงึสหกรณ์ตามแบบทีก่ าหนดไว ้โดยตอ้งมี
สมาชกิสามญัรบัรองอย่างน้อย 2 คน 

ขอ้ 9 . ใหค้ณะกรรมการ พจิารณารบัผูส้มคัรทีม่คีุณสมบตัถิูกตอ้งตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 6 เขา้เป็น
สมาชกิสมทบ พรอ้มทัง้ก าหนดเลขทะเบยีนสมาชกิ วนั เวลาใหผู้ส้มคัรรบัช าระค่าหุน้ ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
และลงลายมอืชื่อไวใ้นทะเบยีนสมาชกิสมทบ  

ในการรบัเขา้เป็นสมาชกิตามความในวรรคแรก คณะกรรมการอาจมอบหมายใหผู้จ้ดัการหรอื
เจา้หน้าทีข่องสหกรณ์ด าเนินการเรยีก เกบ็ค่าหุน้ ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และใหผู้ส้มคัรลงลายมอืชื่อใน
ทะเบยีนสมาชกิสมทบ แลว้น าเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการ เพือ่พจิารณาอนุมตัิ 

เมื่อคณะกรรมการอนุมตัแิลว้ ใหถ้อืว่าผูส้มคัรเป็นสมาชกิสมทบตัง้แต่วนัทีช่ าระค่าหุน้ แลว้แจง้การรบั
สมาชกิสมทบเขา้ใหม่ ใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการทราบในคราวถดัไป 

ถา้คณะกรรมการ ไม่ยอมรบัผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชกิสมทบดว้ยเหตุใด ๆ ใหส้หกรณ์แจง้มตใิหผู้ส้มคัร
รบัทราบและคนืค่าหุน้ ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ทีไ่ดร้บัไว ้ใหแ้ก่ผูส้มคัร ถา้ผูส้มคัรรอ้งขอ กใ็หค้ณะกรรมการชี้
ขาด ตอ้งมคีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวนคณะกรรมการทีม่าประชุม 

ขอ้ 10 . ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ผูเ้ขา้เป็นสมาชกิสมทบจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใหแ้ก่
สหกรณ์คนละ 50บาท ค่าธรรมเนียมแรกเขา้นี้ใหถ้อืเป็นรายไดข้องสหกรณ์จะเรยีกคนืไม่ได้ 
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ขอ้ 11 . การไดส้ทิธใินฐานะสมาชกิสมทบ ผูเ้ขา้เป็นสมาชกิสมทบตอ้งลงลายมอืชื่อของตนใน

ทะเบยีนสมาชกิกบัช าระค่า ธรรมเนียมแรกเขา้ และช าระค่าหุน้ตามระเบยีบของสหกรณ์ให้ เสรจ็ภายใน
ระยะเวลาทีค่ณะกรรมการก าหนด เมื่อไดป้ฏบิตัดิงันี้แลว้จงึจะถอืว่าไดส้ทิธใินฐานะสมาชกิสมทบ 

สมาชกิสมทบตอ้งปฏบิตัติามขอ้บงัคบั ระเบยีบ มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ และมตทิีป่ระชุมใหญ่ ทุก
ประการ 

ขอ้ 12 . สมาชกิสมทบจะโอนหุน้ทีต่นถอือยู่ใหผู้อ้ ื่นไม่ได ้และจะถอนหุน้ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นใน
ขณะทีต่นเป็นสมาชกิสมทบอยู่ไม่ได้ 

ขอ้ 13 . สมาชกิสมทบคนใดมกีารเปลีย่นแปลงชื่อ ชื่อสกุล สญัชาต ิหรอืทีอ่ยู่ ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์
ทราบภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัทีม่กีารเปลีย่นแปลง 
  

หมวด 3 
การถือหุ้น 

การขาดจากสมาชิกสมทบ 

ขอ้ 14. สมาชกิสมทบ ย่อมขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุใด ๆ ดงัตอ่ไปนี้ 
(1) ตาย 
(2) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ 
(3) ตอ้งค าพพิากษาใหล้ม้ละลาย 
(4) ลาออกจากสหกรณ์และไดร้บัอนุญาตแลว้ 
(5) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ หรอืขาดคุณสมบตัติามขอ้ 6. 
(6) ถูกใหอ้อกจากราชการหรอืงานประจ าโดยมคีวามผดิ 

ขอ้ 15. การใหอ้อกจากสหกรณ์ สมาชกิสมทบอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด
ดงัต่อไปนี้ 

(1) ไม่ลงลายมอืชื่อในทะเบยีนสมาชกิ หรอืไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้หรอืไม่ถอืหุน้ 

     ครัง้แรก 
(2) ขาดการสง่หุน้ หนึ่งปีบญัช ี
(3) คา้งสง่เงนิงวดช าระหน้ี ไม่ว่าเงนิต้น หรอืดอกเบีย้ตดิต่อกนัเป็นเวลาถงึสามเดอืน 
(4) ไม่ใหข้อ้ความจรงิเกี่ยวกบัหนี้สนิของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมคัรเขา้เป็นสมาชกิ สมทบ   
    หรอืเมื่อจะก่อความผกูพนัในหน้ีสนิต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้้ หรอืเมื่อมคีวามผกูพนัใน  
    หนี้สนิต่อสหกรณ์อยู่แลว้ 
(5) จงใจฝ่าฝืนขอ้บงัคบั หรอืระเบยีบ หรอืมตขิองสหกรณ์ หรอืประพฤตกิารใด ๆ อนัเป็น 
     เหตุใหเ้หน็ว่าไม่ซื่อสตัยส์ุจรติ หรอืแสดงตนเป็นปฏปัิกษ์ต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการ   
     ใด ๆ เมื่อคณะกรรมการหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ไดส้อบสวน 
     พจิารณา ปรากฏว่าสมาชกิสมทบมเีหตุใด ๆ ดงักล่าวขา้งตน้น้ีและไดล้งมตใิหส้มาชกิ 
     สมทบออกโดยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสอง ในสามแห่งจ านวนคณะกรรมการทีอ่ยู่ใน 
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     ทีป่ระชุมแลว้ กเ็ป็นอนัถอืว่าสมาชกิสมทบนัน้ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
ขอ้ 16. การถอนชื่อสมาชกิสมทบออกจากทะเบยีน ในกรณีทีส่มาชกิสมทบออกจากสหกรณ์ไม่ว่า

เพราะเหตุใด ๆ ใหค้ณะกรรมการ ถอนชื่อสมาชกิสมทบออกจากทะเบยีน 
ขอ้ 17. การจ่ายเงนิคนืจ านวนเงนิของสมาชกิสมทบทีข่าดจากสมาชกิภาพ ในกรณีทีส่มาชกิสมทบ

ขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามขอ้ 14(1), (2), (4) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคนืค่าหุน้ทีส่มาชกิสมทบมอียู่ใน
สหกรณ์ ใหก้่อนค่าหุน้ของสมาชกิสมทบซึง่ออกเพราะเหตุอื่น พรอ้มดว้ยเงนิปันผลและเงนิเฉลีย่คนืคา้งจ่าย
บรรดาทีส่มาชกิสมทบนัน้มอียู่ใน สหกรณ์คนืใหแ้ก่ผูม้สีทิธไิดร้บั โดยเฉพาะค่าหุน้นัน้ผูม้สีทิธไิดร้บัจะเรยีกให้
สหกรณ์จ่ายคนืทนัทโีดยไม่ม ีเงนิปันผลหรอืเงนิเฉลีย่คนืส าหรบัปีทีอ่อกนัน้ หรอืจะเรยีกใหจ่้ายคนืหลงัจากวนั
สิน้ปีทางบญัชทีีอ่อกโดยไดร้บัเงนิปันผลและ เงนิเฉลีย่คนืส าหรบัปีทีอ่อกนัน้ดว้ยในเมื่อทีป่ระชุมใหญ่มมีตใิห้
จดัสรร ก าไรสุทธปิระจ าปีนัน้แลว้กไ็ดสุ้ดแต่จะเลอืก สว่นเงนิรบัฝากและดอกเบี้ยนัน้สหกรณ์จะจ่ายคนืใหต้าม
ระเบยีบของสหกรณ์ 

ถา้ในปีใด จ านวนค่าหุน้ทีถ่อนคนืเน่ืองจากสมาชกิสมทบขาดจากสมาชกิภาพจะเกนิรอ้ยละสบิ แห่ง
ทุนเรอืนหุน้ของสหกรณ์ตามทีม่อียู่ในวนัตน้ปีนัน้ คณะกรรมการมอี านาจใหร้อการจ่ายคนืค่าหุน้ของสมาชกิที่
ขาดจากสมาชกิภาพรายต่อ ไปในปีนัน้ไวจ้นถงึปีทางบญัชใีหม่ 

ในกรณีทีส่มาชกิสมทบขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามขอ้ 12(3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงนิรบั
ฝาก เงนิปันผลและเงนิเฉลีย่คนื กบัดอกเบีย้คา้งจ่ายบรรดาทีส่มาชกิสมทบนัน้มอียู่ในสหกรณ์คนืใหต้าม
กฎหมาย ลม้ละลาย 

ในกรณีทีส่มาชกิสมทบขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามขอ้ 12(5), (6) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ 
เงนิปันผลและเงนิเฉลีย่คนืกบัดอกเบีย้คา้งจ่ายบรรดาทีส่มาชกิสมทบนัน้มอียู่ ในสหกรณ์คนืใหภ้ายในเวลาอนั 
สมควรโดยไม่มเีงนิปันผลหรอืเงนิเฉลีย่คนืตัง้แต่ปีทีอ่อกจากสหกรณ์ หรอืหากสมาชกิสมทบขอใหจ่้ายค่าหุน้
ภายหลงัวนัสิน้ปี โดยขอรบัเงนิปันผลและเงนิเฉลีย่คนืในปีนัน้ภายหลงัทีท่ีป่ระชุมใหญ่ได้ พจิารณาจดัสรร
ก าไรสุทธปิระจ าปีกไ็ด ้สว่นเงนิรบัฝากและดอกเบีย้นัน้สหกรณ์จะจ่ายใหต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรอืมแีนวโน้มจะขาดทุนสะสม ใหช้ะลอการจ่ายคนืค่าหุน้แก่สมาชกิ
สมทบทีพ่น้จากสมาชกิภาพในระหว่างปีจนกว่า จะปิดบญัชปีระจ าปี และใหค้ านวณเงนิค่าหุน้จ่ายคนืต่อหุน้ที่
จะจ่ายคนืแก่สมาชกิสมทบโดยน าทุน เรอืนหุน้ทัง้หมดหกัดว้ยขาดทุนสะสมคงเหลอืและหน้ีสนิทัง้สิน้แลว้
น ามาเฉลีย่ โดยใชจ้ านวนหุน้ทัง้สิน้เป็นฐานในการค านวณ 

เมื่อสหกรณ์มกีารค านวณมูลค่าเงนิค่าหุน้จ่ายคนืต่อหุน้แลว้ ในปีต่อ ๆ ไป สหกรณ์ตอ้งค านวณมลูค่า
เงนิค่าหุน้จ่ายคนืต่อหุน้ใหเ้ป็นปัจจุบนัทุกปี และมลูค่าดงักล่าวจะตอ้งไม่สงูกว่ามลูค่าต่อหุน้ทีก่ าหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบัสหกรณ์ จนกว่าสหกรณ์ไม่มยีอดขาดทุนสะสม 

ขอ้ 18. การหกัจ านวนเงนิซึ่งสมาชกิสมทบตอ้งรบัผดิต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคนืจ านวนเงนิของ
สมาชกิสมทบตามขอ้ 17 นัน้ สหกรณ์มอี านาจหกัจ านวนเงนิซึง่สมาชกิสมทบตอ้งรบัผดิต่อสหกรณ์ออกก่อน 
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หมวด 4 
สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิกสมทบ 

ขอ้ 19. สทิธขิองสมาชกิสมทบ 
(1) ถอืหุน้ในสหกรณ์ไดไ้ม่เกนิ 1 ใน 5 ของจ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ทัง้หมดทีส่หกรณ์มอียู่ใน

ขณะนัน้ และมคีวามรบัผดิเพยีงไม่เกนิเงนิค่าหุน้ทีย่งัสง่ใชไ้ม่ครบมลูค่าหุน้ทีต่นถอื และใหไ้ดร้บัเงนิ
ปันผลในอตัราเดยีวกนักบัสมาชกิ 

(2) ฝากเงนิกบัสหกรณ์  
(3) ไดร้บัเงนิกู้จากสหกรณ์โดยไม่เกนิมลูค่าหุน้ รวมกบัเงนิฝากของสมาชกิสมทบรายนัน้ ๆ 

และใหไ้ดร้บัเงนิเฉลีย่คนืตามสว่นธุรกจิไดใ้นอตัราเดยีวกนักบัสมาชกิ 
   (4) ไดร้บัสวสัดกิารตามระเบยีบของสหกรณ์ หรอืตามทีส่หกรณ์ก าหนด 

ขอ้ 20. หน้าทีข่องสมาชกิสมทบ มดีงันี้ 
(1) ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั มต ิและค าสัง่ของสหกรณ์ 
(2) เขา้ร่วมประชุมทุกครัง้ทีส่หกรณ์นดัหมาย 
(3) สง่เสรมิสนับสนุนกจิการของสหกรณ์ เพือ่ใหส้หกรณ์เป็นองคก์ารทีเ่ขม้แขง็ 
(4) สอดสอ่งดแูลกจิการของสหกรณ์ 
(5) ร่วมมอืกบัคณะกรรมการ พฒันาสหกรณ์ใหเ้จรญิรุ่งเรอืงและมัน่คง 
(6) ช าระหน้ีตามสญัญา 
(7) ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
(8) ประชาสมัพนัธแ์ละปกป้องชื่อเสยีงของสหกรณ์ 

สมาชกิสมทบไม่ใหม้สีทิธใินเรื่องดงัต่อไปนี้ 
(1) การนบัชื่อสมาชกิสมทบเขา้เป็นองคป์ระชุม 
(2) การออกเสยีงในเรื่องใด ๆ 
(3) เป็นกรรมการด าเนินการ 

  
หมวด 5 

การตัง้ผู้รบัโอนประโยชน์ 
ขอ้ 21. การตัง้ผูร้บัโอนประโยชน์ สมาชกิสมทบจะท าเป็นหนงัสอืตัง้บุคคลหนึ่งหรอืหลายคนเป็นผูร้บั

โอน ประโยชน์ในเงนิค่าหุน้ เงนิฝาก หรอืเงนิอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถงึแก่ความตาย โดยมอบไวแ้ก่สหกรณ์
เป็นหลกัฐาน หนงัสอืตัง้ผูร้บัโอนประโยชน์ดงัว่านี้ตอ้งท าตามลกัษณะพนิัยกรรม 
ถา้สมาชกิสมทบประสงคจ์ะเพกิถอนหรอืเปลีย่นแปลงผูร้บัโอนประโยชน์ทีไ่ดท้ า ไวแ้ลว้ ตอ้งท าเป็นหนงัสอื
ตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถอืไว้ 

เมื่อสมาชกิสมทบตาย ใหส้หกรณ์แจง้ใหผู้ร้บัโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์ 
จะจ่ายเงนิค่าหุน้ เงนิรบัฝาก เงนิปันผล เงนิเฉลีย่คนื และเงนิผลประโยชน์หรอืเงนิอื่นใดบรรดาทีส่มาชกิ
สมทบ ผูต้ายมอียู่ในสหกรณ์ใหแ้ก่ผูร้บัโอนประโยชน์ทีไ่ดต้ัง้ไว้ หรอืถา้มไิดต้ัง้ไว ้กค็นืใหแ้ก่บุคคลทีไ่ดน้ า
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หลกัฐานมาแสดงใหเ้ป็นทีพ่อใจคณะกรรมการว่าเป็น ทายาทของผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิจ านวนดงักล่าวนัน้ ทัง้นี้ 
ตามขอ้ 17 และขอ้ 18 

ใหผู้ร้บัโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นค าขอรบัเงนิผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในก าหนด
หนึ่งปีนบัแต่วนัทีส่มาชกิ สมทบตายหรอืไดร้บัแจง้จากสหกรณ์ โดยใหแ้นบส าเนามรณะบตัรทีท่างราชการ
ออกใหแ้สดงว่าสมาชกิสมทบนัน้ ๆ ไดถ้งึแก่ความตายไปประกอบการพจิารณาดว้ย เมื่อคณะกรรมการได้
พจิารณาและอนุมตัแิลว้ สหกรณ์จะจ่ายเงนิผลประโยชน์ดงักล่าวภายในสีส่บิหา้วนั ในกรณีผูม้สีทิธริบัเงนิ
ผลประโยชน์ไม่ยื่นค าขอรบัเงนิผลประโยชน์ หรอืผูท้ีม่ชีื่อเป็นผูร้บัโอนประโยชน์ทีส่มาชกิสมทบไดจ้ดัท าให้
สหกรณ์ถอื ไวไ้ม่มตีวัอยู่กด็ ีเมื่อพน้ก าหนดอายุความฟ้องคดใีหส้หกรณ์โอนจ านวนเงนิดงักล่าวไปสมทบเป็น
ทุน ส ารองของสหกรณ์ทัง้สิน้ 

ขอ้ 22. ในกรณีทีม่ปัีญหาเกี่ยวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบน้ี ใหค้ณะกรรมการเป็นผูว้นิิจฉยั ชีข้าด ค า
วนิิจฉยัชี้ขาดของคณะกรรมการถอืว่าเป็นการสิน้สุด 

ขอ้ 23. ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูร้กัษาตามระเบยีบน้ี  
 
ประกาศ ณ วนัที ่1  เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 

                                                          ช านาญ มมีลู 

(นายช านาญ  มมีลู) 

ประธานกรรมการ 

                                         สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุเลยจ ากดั 
                  ว่าด้วยทุนสวสัดิการสมาชิก 

              พ.ศ. 2562 
                     --------------------------------- 

 เพื่อเป็นการจดัสวสัดกิารแก่สมาชกิอย่างครอบคลุม และทัว่ถงึกนั  
อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 79(8) และขอ้ 107(12) แห่งขอ้บงัคบั สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 

พ.ศ. 2544 คณะกรรมการด าเนินการชุดที ่30 ในคราวประชมุครัง้ที ่ 6/2562 เมื่อวนัที ่ 24  พฤษภาคม  2562 ได้
ก าหนดระเบยีบว่าดว้ยทุนสวสัดกิารสมาชกิไวด้งัต่อไปนี้ 

 ขอ้ 1. ระเบยีบเรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั วา่ดว้ย      ทุนสวสัดกิารสมาชกิ 
พ.ศ. 2562” 

 ขอ้ 2. ระเบยีบใหบ้งัคบัใชต้ัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3. ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุเลย จ ากดั ว่าดว้ย ทุนสวสัดกิารสมาชกิ พ.ศ.2561  
บรรดาระเบยีบ และค าสัง่ใดในสว่นทีก่ าหนดไวแ้ลว้ซึง่ขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบนี้ ใหใ้ชร้ะเบยีบนี้แทน 

 ขอ้ 4.  ในระเบยีบนี้ 
  สหกรณ์   หมายความว่า  สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุเลย จ ากดั 
  สมาชกิ    หมายความว่า สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  
      จ ากดั       
  คณะกรรมการ   หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรพัย ์
      สาธารณสุขเลย จ ากดั 
  ประธานกรรมการ หมายความว่า  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย ์
      สาธารณสุขเลย จ ากดั 
  ทุนสวสัดกิาร  หมายความว่า  เงนิซึง่ทีป่ระชมุใหญ่ สหกรณ์จดัสรร 
      จากก าไรสุทธปิระจ าปีตามขอ้บงัคบัสหกรณ์  

 ขอ้ 5. เงนิทีไ่ดร้บัจดัสรรจากทีป่ระชมุใหญ่ คณะกรรมการอาจจดัสรรเป็นสวสัดกิารใหแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ 
ดงันี้ 

5.1   เงนิเกือ้หนุนวนัเกดิสมาชกิ 
5.2   เงนิเกือ้หนุนบุตรสมาชกิ 
5.3   เงนิสงเคราะหก์ารจดัการศพบดิา มารดา บุตรทีย่งัไม่บรรลนุิตภิาวะ 
5.4   เงนิช่วยเหลอืลาอุปสมบท 
5.5   เงนิช่วยเหลอืการคลอดบุตร 
5.6   เงนิช่วยเหลอืการจดัการการสมรส 
5.7   เงนิช่วยเหลอืการไปประกอบพธิฮีจัญ ์
5.8   เงนิเกือ้หนุนการครองสถานภาพโสด 
5.9   เงนิเกือ้หนุนการเกษยีณอายุราชการ 
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5.10  เงนิช่วยเหลอืผูส้งูอายุ   
5.11  เงนิสวสัดกิารอื่น ทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร  

 ขอ้ 6. หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข การจดัสรรเงนิสวสัดกิารใหเ้ป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด  
ออกเป็นประกาศดงันี้  
  6.1 เงนิเกือ้หนุนวนัเกดิสมาชกิ  
 คณุสมบติั สมาชกิสหกรณ์  
 เงื่อนไขการจ่าย จ่ายเมื่อสิน้ปีบญัช ีทุกคน โดยการโอนเขา้เงนิฝากสมาชกิ 
 จ านวนเงินท่ีจดัสรร ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 
  6.2 เงนิเกือ้หนุนบุตรสมาชกิ 
 คณุสมบติั บุตรของสมาชกิประเภทสามญั โดยชอบดว้ยกฎหมาย หรอืบุตรบุญธรรมตัง้แต่แรกเกดิ  
 และมอีายุไม่เกนิ 20 ปีบรบิรูณ์ ของปีบญัชสีหกรณ์ จดัสรร 3 ทุน ในกรณีผูม้สีทิธขิอรบัทุนมคีู่สมรส 
 เป็นสมาชกิสหกรณ์ใหคู้่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผูใ้ชส้ทิธขิอรบัทุนแต่เพยีงฝ่ายเดยีว 
 เงื่อนไขการจ่าย จ่ายเมื่อสิน้ปีบญัช ี โดยการโอนเขา้เงนิฝากสมาชกิ 
 จ านวนเงินท่ีจดัสรร และขัน้ตอนการด าเนินการ ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 

6.3   เงนิสงเคราะหก์ารจดัการศพบดิา มารดา บุตรทีย่งัไม่บรรลนุิตภิาวะ 
 คณุสมบติั บดิา มารดา และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ของสมาชกิสหกรณ์  
 เงื่อนไขการจ่าย จ่ายเมื่อสหกรณ์ไดร้บัแจง้จากสมาชกิ พรอ้มแนบเอกสารครบถว้น โดยการโอนเขา้ 
 บญัชเีงนิฝากสมาชกิ หรอื กรณีมกีรรมการเขา้ร่วมงานฌาปนกจิ 
 จ านวนเงินท่ีจดัสรร ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 

6.4   เงนิช่วยเหลอืลาอุปสมบท 
 คณุสมบติั สมาชกิสหกรณ์  
 เงื่อนไขการจ่าย จ่ายเพยีงครัง้เดยีวตลอดอายุของการเป็นสมาชกิ โดยแนบส าเนาบตัร หลกัฐานการ 
 อุปสมบท หรอืหนังสอืรบัรองจากผูบ้งัคบับญัชา สหกรณ์จะโอนเขา้เงนิฝากสมาชกิ 
 จ านวนเงินท่ีจดัสรร ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 

6.5   เงนิช่วยเหลอืการคลอดบุตร 
 คณุสมบติั สมาชกิสหกรณ์  
 เงื่อนไขการจ่าย จ่ายเพยีงครัง้เดยีวตลอดอายุของการเป็นสมาชกิ โดยแนบส าเนาบตัร หลกัฐานการ 
 อุปสมบท หรอืหนังสอืรบัรองจากผูบ้งัคบับญัชา สหกรณ์จะโอนเขา้เงนิฝากสมาชกิ 
 จ านวนเงินท่ีจดัสรร ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 

6.6   เงนิช่วยเหลอืการจดัการการสมรส 
 คณุสมบติั สมาชกิสหกรณ์  
 เงื่อนไขการจ่าย จ่ายใหก้บัสมาชกิ ทีเ่ริม่ตน้ครอบครวัใหม่โดยการจดทะเบยีนสมรสครัง้แรก กรณีคู่ 
 สมรสเป็นสมาชกิทัง้คู่ ใหไ้ดส้ทิธทิัง้คู่  
 จ านวนเงินท่ีจดัสรร ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 

6.7   เงนิช่วยเหลอืการไปประกอบพธิฮีจัญ ์
 คณุสมบติั สมาชกิสหกรณ์  
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 เงื่อนไขการจ่าย จ่ายเพยีงครัง้เดยีวตลอดอายุของการเป็นสมาชกิ ใหแ้ก่สมาชกิทีเ่ดนิทางไปร่วมพธิ ี
 ฮจัญ์ สหกรณ์จะโอนเขา้เงนิฝากสมาชกิ 
 จ านวนเงินท่ีจดัสรร ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 

6.8   เงนิเกือ้หนุนการครองสถานภาพโสด 
 คณุสมบติั สมาชกิสหกรณ์ ทัง้ชายและหญงิ อายุระหว่าง 50-60 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัสิน้ปีบญัชสีหกรณ์ 
 เงื่อนไขการจ่าย จ่ายทุกปี  โดยแนบส าเนาบตัร  หนังสอืรบัรองจากผูบ้งัคบับญัชา สหกรณ์จะโอนเขา้ 
 เงนิฝากสมาชกิ 
 จ านวนเงินท่ีจดัสรร ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 

6.9   เงนิเกือ้หนุนการเกษยีณอายุราชการ 
 คณุสมบติั สมาชกิสหกรณ์  
 เงื่อนไขการจ่าย จ่ายเพยีงครัง้เดยีวเมื่อสมาชกิเกษยีณอายุราชการ โดยการเป็นสมาชกิต่อเนื่องกนั 
 ตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไป  
 จ านวนเงินท่ีจดัสรร ใชอ้ายุของการเป็นสมาชกิ คณูสองรอ้ยบาท โดยแนบส าเนาบตัร สหกรณ์จะโอน 
 เขา้เงนิฝากสมาชกิ 

6.10  เงนิช่วยเหลอืผูส้งูอายุ   
 คณุสมบติั สมาชกิสหกรณ์ ทีม่อีายุครบ 60 ปีบรบิรูณ์ขึน้ไป 
 เงื่อนไขการจ่าย จ่ายทุกปี สหกรณ์จะโอนเขา้เงนิฝากสมาชกิ 
 จ านวนเงินท่ีจดัสรร ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 

6.11  เงนิสวสัดกิารอื่น ทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร 

 ขอ้ 7. ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี้  
  ก าหนดไว ้ณ วนัที ่  24  เดอืน พฤษภาคม   พ.ศ. 2562 

                          ช านาญ  มมีลู 
(นายช านาญ    มมีลู) 

     ประธานกรรมการด าเนินการ 
    สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลยจ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
ว่าด้วย คณะอนุกรรมการ  พ.ศ.2562 

………………………………. 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  ขอ้ 79(8)  และขอ้ 
107 (12)  ทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ครัง้ที ่ 5/2562  วนัที ่ 26 เมษายน พ.ศ 2562  ไดก้ าหนด
ระเบยีบว่าดว้ย  คณะอนุกรรมการ      ดงัตอ่ไปนี้ 
 ขอ้ 1. ระเบยีบน้ีเรยีกว่า  “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  ว่าดว้ย
คณะอนุกรรมการ  พ.ศ.2562” 
 ขอ้ 2. ระเบยีบน้ีใชบ้งัคบั  ตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศ เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. บรรดาระเบยีบ มต ิประกาศ และค าสัง่อื่นใดในสว่นทีก่ าหนดไวแ้ลว้  ซึง่ขดัหรอืแยง้กบั
ระเบยีบน้ีใหใ้ชร้ะเบยีบนี้แทน 
 

หมวดท่ี 1 
จ านวนและการด ารงต าแหน่ง 

 
ขอ้ 4. ในกรณีจ าเป็นแก่การด าเนินงาน  คณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตัง้อนุกรรมการ 

ต่าง  ๆ  เพือ่มอบหมายใหป้ฏบิตัหิน้าทีภ่ายในสหกรณ์  อนุกรรมการแต่ละคณะใหม้จี านวนอย่างน้อยสามคน  
และอย่างมากไม่เกนิหา้คน  โดยแต่งตัง้จากกรรมการด าเนินการอย่างน้อยหน่ึงคน  นอกนัน้ใหแ้ต่งตัง้จาก
กรรมการด าเนินการหรอืสมาชกิ  หรอืผูแ้ทนสมาชกิ  หรอืเจา้หน้าที ่ หรอืบุคคลภายนอกตามทีเ่หน็สมควร  
กไ็ด ้ โดยใหม้ตี าแหน่งประธานคณะอนุกรรมการหนึ่งคน  เลขานุการหน่ึงคน  นอกนัน้เป็นอนุกรรมการ 

ขอ้ 5. การด ารงต าแหน่ง  ใหค้ณะอนุกรรมการอยู่ในต าแหน่งตามภารกจิทีไ่ดร้บั 
มอบหมายเมื่อครบก าหนดแลว้ยงัไม่มกีารแต่งตัง้คณะอนุกรรมการชุดใหม่  กใ็หค้ณะอนุกรรมการชุดเดมิอยู่
ปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้คณะอนุกรรมการชุดใหม่ 

 คณะอนุกรรมการ  ซึง่ออกจากต าแหน่งไปนัน้  อาจไดร้บัการแต่งตัง้ซ ้ากไ็ด้ 
ขอ้ 6. คณะอนุกรรมการมอี านาจหน้าทีต่ามทีค่ณะกรรมการด าเนินการก าหนด   
ขอ้ 7. ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องอนุกรรมการ  ถา้จ าเป็น จะตอ้งมกีารประชุมใหน้ าเอา 

ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ว่าดว้ย  การประชุมของคณะกรรมการด าเนินการ  ใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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หมวดท่ี 2 
การพ้นจากต าแหน่ง 

 
ขอ้ 8. การพน้จากต าแหน่ง  อนุกรรมการพน้จากต าแหน่งทัง้คณะหรอืรายตวัเพราะเหตุ 

ใด ๆ ดงัต่อไปนี้ 
(1) เสรจ็สิน้ภาระกจิตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจ านงเป็นหนังสอืต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
(3) ทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการถอดถอนทัง้คณะ  หรอืรายตวั 
(4) ขาดประชุมคณะอนุกรรมการตดิต่อกนัสามครัง้  โดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร 
(5) เมื่อคณะกรรมการด าเนินการทีแ่ต่งตัง้พน้จากต าแหน่ง 

ขอ้ 9. ต าแหน่งว่างก่อนถงึคราวออกตามวาระ  ในคณะอนุกรรมการนัน้แมต้ าแหน่งจะว่างลง 
อนุกรรมการทีม่อียู่อาจจะปฏบิตัหิน้าทีไ่ดจ้นกว่า  จะมกีารแต่งตัง้แทนในต าแหน่งทีว่่างแต่ถา้ในเวลาใด  
จ านวนอนุกรรมการลดลงเหลอืน้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนทัง้หมดทีแ่ต่งตัง้  อนุกรรมการทีเ่หลอือยู่จะปฏบิตัิ
หน้าทีใ่ด ๆ  ไม่ได ้ จนกว่าจะมกีารแต่งตัง้อนุกรรมการใหม่ 

อนุกรรมการซึง่ไดแ้ต่งตัง้ขึน้แทนในต าแหน่งทีว่่าง  ใหอ้ยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่า 
เวลาทีผู่ซ้ึง่ตนแทนนัน้ชอบจะอยู่ได้ 
 
   ก าหนดไว ้   ณ     วนัที ่ 1  เดอืน พฤษภาคม  พ.ศ.  2562 
              ช านาญ  มมีลู 
         (นายช านาญ   มมีลู) 
             ประธานกรรมการ 

    สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
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         ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
      ว่าด้วย  ท่ีปรึกษา และท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ  พ.ศ.2562 

……………………………….. 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั ขอ้ 79(8)  และขอ้ 107 
(12)  ทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ครัง้ที ่ 5/2562  วนัที ่ 26 เมษายน  พ.ศ.2562  ไดก้ าหนดระเบยีบว่าดว้ย  
ทีป่รกึษา และทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ ของสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั   ไวด้งัต่อไปนี้ 

ขอ้ 1. ระเบยีบนี้เรยีกว่า  “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  ดว้ยทีป่รกึษา  
และทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์    พ.ศ.2562” 

ขอ้ 2. ระเบยีบนี้ใชบ้งัคบั  ตัง้แต่วนัทีถ่ดัจากวนัประกาศ  เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3. ใหย้กเลกิ ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั วา่ดว้ย ทีป่รกึษา และทีป่รกึษา 

กติตมิศกัดิ ์พ.ศ.2544 
บรรดา  ระเบยีบ  ประกาศ  มต ิ หรอืค าสัง่อื่นใด  ในสว่นทีก่ าหนดไวแ้ลว้  ซึง่ขดัหรอืแย้งกบัระเบยีบนี้  ให ้

ใชร้ะเบยีบนี้แทน 
ขอ้ 4. ทีป่รกึษา  และทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ หมายถงึ  สมาชกิหรอืบุคคลภายนอก  ซึง่ทางสหกรณ์เหน็ว่า 

เป็นผูท้รงคุณวุฒ ิ มคีวามรูค้วามสามารถ  และเหมาะสมเป็นทีป่รกึษาและทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์
ขอ้ 5. ใหค้ณะกรรมการด าเนนิการ  เป็นผูพ้จิารณาเชญิ  ทีป่รกึษาและทีป่รกึษากติตมิศกัดิข์องสหกรณ์ออม 

ทรพัยส์าธารณสขุเลย  จ ากดั  ไดไ้ม่เกนิ 5 คน 
ขอ้ 6. ทีป่รกึษาและทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์มหีน้าทีใ่หค้วามเหน็  แนะน า  ในการด าเนนิงานทัว่ไปของสหกรณ์ 
ขอ้ 7. ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการ  รกัษาการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี้ 

 
   ก าหนดไว ้   ณ     วนัที ่1 พฤษภาคม  พ.ศ.  2562 
               ช านาญ  มมีลู 
           (นายช านาญ   มมีลู) 
               ประธานกรรมการ 

      สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
 
 
 

 

 

 

 



121 
 

 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
ว่าด้วย  การตรวจสอบกิจการ  พ.ศ.2562 

……………………………….. 

เพื่อใหก้ารตรวจสอบกจิการของสหกรณ์ มมีาตรฐานและเป็นเครื่องมอืในการสรา้งความโปร่งใสแก่
การด าเนินกจิการของสหกรณ์ ซึง่เป็นผลดแีก่สหกรณ์ และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของสมาชกิ อาศยัอ านาจตาม
ความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  ขอ้ 79 (8)  และขอ้ 107 (12)  ทีป่ระชุม
คณะกรรมการด าเนินการ  ชดุที ่30 ครัง้ที ่ 5/2562  วนัที ่26 เมษายน พ.ศ.2562  ไดก้ าหนดระเบยีบว่าดว้ย  การ
ตรวจสอบกจิการ     ไวด้งัต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ระเบยีบนี้เรยีกว่า  “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  ว่าดว้ยการตรวจสอบกจิการ   
พ.ศ.2562” 

ข้อ 2. ระเบยีบนี้ใชบ้งัคบั  ตัง้แต่วนัทีถ่ดัจากวนัประกาศ  เป็นตน้ไป 
ข้อ 3. ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั วา่ดว้ย การตรวจสอบกจิการ 

พ.ศ.2560 
ข้อ 4. บรรดาระเบยีบ มต ิประกาศ และค าสัง่อื่นใดในสว่นทีก่ าหนดไวแ้ลว้  ซึง่ขดัหรอืแยง้ 

กบัระเบยีบนี้ใหใ้ชร้ะเบยีบนี้แทน 
ข้อ 5. ในระเบยีบนี้ 
 “สหกรณ์ ”       หมายความว่า  สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุเลย  จ ากดั 
 “คณะกรรมการ”   หมายความว่า  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัย ์

                                    สาธารณสุขเลย  จ ากดั 
“การตรวจสอบกจิการ”     หมายความว่า  การตรวจสอบการด าเนินงานทัง้ปวงของสหกรณ์ ไดแ้ก่ 

การปฎบิตัเิกีย่วกบัการเงนิ การบญัช ีการปฎบิตักิาร การบรหิารงาน 
ระบบสารสนเทศ และการตรวจสอบดา้นอื่น ๆ 

 “ผูต้รวจสอบกจิการ”      หมายความว่า  สมาชกิของสหกรณ์ หรอืบุคคลภายนอกซึง่ 
                                            เป็นบุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคล ทีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้จากที่ 

ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ เพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบกจิการ 
 “ผูจ้ดัการ”     หมายความว่า ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  
                                            จ ากดั 
 “เจา้หน้าที”่    หมายความว่า เจา้หน้าทีส่หกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  
                                            จ ากดั 
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      หมวด 1 
    คณุสมบติัของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

ข้อ 6. ผูต้รวจสอบกจิการตอ้งมคุีณสมบตั ิดงัต่อไปนี้ 
 6.1 เป็นสมาชกิของสหกรณ์ หรอืบุคคลภายนอก หรอืนิตบิุคคลทีไ่ดร้บัเลอืกจากทีป่ระชุม 

ใหญ่ของสหกรณ์ หากเป็นสมาชกิของสหกรณ์ต้องไม่ผดินัดช าระหนี้ ใน 1 ปี บญัชทีีผ่่านมา 
 6.2 ผ่านการอบรมจากกรมตรวจบญัชสีหกรณ์หรอืหน่วยงานอื่นทีไ่ดร้บัการรบัรองหลกัสตูร 

จากกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 
 6.3 พน้จากต าแหน่งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ทางบญัช ี

ของสหกรณ์ 
 6.4 ตอ้งมคีวามรู ้ความสามารถ หรอืมปีระสบการณ์ในดา้นการเงนิและบญัช ีธุรกจิการเงนิ 

การบญัช ีการเศรษฐกจิ หรอืการสหกรณ์ หรอืมปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิานตรวจสอบกจิการ 
และสามารถปรบัใชว้ธิกีารและเทคนิคต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นในการตรวจสอบบญัชขีองสหกรณ์ได ้

 6.5 ตอ้งมคีวามรู ้ความสามารถ ความเขา้ใจหลกัการบรหิาร หรอืมปีระสบการณ์ในดา้น 
บรหิารและการปฏบิตักิารในเทคนิคสมยัใหม่ รวมทัง้สามารถวเิคราะหแ์ละประเมนิผลการบรหิารงานได้ 

ข้อ 7. ผูต้รวจสอบกจิการตอ้งไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี้ 
7.1 เป็นผูส้อบบญัช ีหรอืผูช้่วยสอบบญัช ีหรอืบุคคลทีอ่ยู่ในสงักดันิตบิุคคลทีร่บังานสอบ 

บญัชขีองสหกรณ์นัน้ 
7.2 เป็นกรรมการของสหกรณ์ 

 7.3 เป็นผูจ้ดัการหรอืเจา้หน้าทีข่องสหกรณ์นัน้ หรอืสหกรณ์อื่น หรอืเคยถูกใหอ้อกจาก 
ต าแหน่งผูจ้ดัการหรอืเจา้หน้าทีข่องสหกรณ์นัน้ หรอืสหกรณ์อื่น ฐานทุจรติต่อหน้าที่ 

 7.4 เคยไดร้บัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรบัความผดิที่ 
ไดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

 7.5 เคยถูกไล่ออก หรอืปลดออกหรอืใหอ้อกจากราชการ องคก์ร หรอืหน่วยงานของรฐัหรอื 
เอกชน ฐานทุจรติต่อหน้าที ่

 7.6 เคยถูกใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการหรอืมคี าวนิิจฉยัเป็นทีสุ่ดใหพ้น้จากต าแหน่ง 
กรรมการหรอืผูต้รวจสอบกจิการของสหกรณ์ หรอืสหกรณ์อื่น 

 7.7 เคยถูกทีป่ระชุมใหญ่มมีตใิหถ้อดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการหรอืผูต้รวจสอบ 
กจิการเพราะเหตุทุจรติต่อหน้าที ่

 7.8 เคยถูกใหอ้อกจากการเป็นสมาชกิสหกรณ์ 
 
      หมวด 2 
    การเลือกตัง้ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

ข้อ 8. ใหท้ีป่ระชุมใหญ่เลอืกตัง้ผูต้รวจสอบกจิการไม่เกนิหา้คน หรอื หนึ่งนิตบิุคคล 
 
 
 



123 
 
      หมวด 3 
  วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของผูต้รวจสอบกิจการ 

ข้อ 9. ผูต้รวจสอบกจิการทีม่อียู่ก่อนระเบยีบนี้ และผูต้รวจสอบกจิการทีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้ตาม 
ระเบยีบนี้ ใหม้วีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละไม่เกนิหนึ่งปี นับแต่วนัเลอืกตัง้ จนกว่าจะมกีารประชุมใหญ่สามญัประจ าปี
คราวถดัไป 

ข้อ 10. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ ผูต้รวจสอบกจิการจะพน้จากต าแหน่งเมือ่ 
 10.1 ตาย 
 10.2 ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสอืยื่นต่อประธานคณะผูต้รวจสอบกจิการหรอืยื่นต่อ 

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ แลว้แต่กรณี 
 10.3 ทีป่ระชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมตถิอดถอนผูต้รวจสอบกจิการ ออกจากต าแหน่งทัง้คณะ 

หรอืรายบุคคล 
         10.4 นายทะเบยีนสหกรณ์วนิิจฉยัว่าขาดคุณสมบตัติามขอ้ 6 หรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 7  

                                              
                                                   หมวด 4  

                อ านาจหน้าท่ีของผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 
ข้อ 11. ผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์ มอี านาจหน้าทีต่รวจสอบการด าเนินงานทัง้ปวงของสหกรณ์  

และการตรวจสอบดา้นต่างๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของสหกรณ์ โดยผูต้รวจสอบกจิการตอ้งปฎบิตังิานตามแนว
ปฎบิตักิารตรวจสอบกจิการทีก่รมตรวจบญัชสีหกรณ์ก าหนด ซึง่รวมทัง้ในขอ้ต่อไปนี้ คอื 
  11.1 ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุดบญัช ีทะเบยีนและการเงนิ ตลอดจนทรพัยส์นิและหนี้สนิทัง้ปวง
ของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและความเป็นจรงิของสหกรณ์ 
  11.2 ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกตอ้งของการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ เพื่อประเมนิผลและอาจ
ใหค้ าแนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการ ผูจ้ดัการ และเจา้หน้าทีอ่ื่นๆ ทัง้ทางวชิาการและทางปฏบิตัใินกจิการนัน้ ๆ 
  11.3 ตรวจสอบการจดัจา้งและแต่งตัง้เจา้หน้าทีส่หกรณ์ ตลอดจนหนังสอืสญัญาจา้งและ
หลกัประกนั 
  11.4 ตรวจสอบการปฏบิตังิานตามแผนงาน และการใชจ้่ายเงนิตามประมาณการรายจ่ายประจ าปี
ของสหกรณ์ 
  11.5 เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการ เพื่อพจิารณาหาแนวทางปรบัปรุงแผนงาน ขอ้บงัคบั 
ระเบยีบ ประกาศ มต ิค าสัง่ และสญัญาต่างๆ 
  11.6 ตรวจสอบการปฏบิตัติามขอ้บงัคบั ระเบยีบ ประกาศ มต ิและค าสัง่ของสหกรณ์หรอืกจิการ
อื่นๆ ตามทีเ่หน็สมควร 
 ข้อ 12. ผูต้รวจสอบกจิการมหีน้าทีร่ายงานผลการตรวจสอบกจิการเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อสรุปผลการ
ตรวจสอบ รวมทัง้ขอ้สงัเกต และขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์เสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการ และที่
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์  โดยใหเ้สนอผลการตรวจสอบกจิการ ดงัต่อไปนี้ 
  12.1 รายงานผลการตรวจสอบกจิการประจ าเดอืน ใหผู้ต้รวจสอบกจิการ เสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ในการประชมุประจ าเดอืนในคราวต่อไป 
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  12.2 รายงานผลการตรวจสอบกจิการประจ าปี ใหผู้ต้รวจสอบกจิการเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อทีป่ระชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
  12.3 รายงานการตรวจสอบกรณีเร่งด่วน ในกรณีตรวจพบวา่มเีหตุการณ์ทีอ่าจก่อใหเ้กดิความ
เสยีหายแก่สมาชกิของสหกรณ์อย่างรา้ยแรง หรอืสหกรณ์มกีารปฎบิตัไิม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ค าสัง่ 
ประกาศหรอืค าแนะน าของทางราชการ รวมทัง้ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มตทิีป่ระชุมหรอืค าสัง่ของสหกรณ์จนก่อใหเ้กดิ
ความเสยีหายแก่สมาชกิและสหกรณ์อย่างรา้ยแรง ใหผู้ต้รวจสอบกจิการแจง้ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการทนัทเีพื่อด าเนินการแกไ้ข รวมทัง้ใหจ้ดัสง่ส าเนารายงานดงักล่าวต่อส านักงานตรวจบญัชสีหกรณ์ และ
ส านักงานสหกรณ์จงัหวดั หรอืส านักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานคร โดยเรว็   
 ข้อ 13. ใหผู้ต้รวจสอบกจิการตดิตามผลการด าเนินการแกไ้ขของสหกรณ์ตามรายงานผลการตรวจสอบ
กจิการ และใหจ้ดัสง่ส าเนารายงานการแกไ้ขของสหกรณ์ต่อส านักงานตรวจบญัช ีสหกรณ์พืน้ทีแ่ละส านักงานสหกรณ์
จงัหวดัในพืน้ทีด่ว้ย 
 ข้อ 14. ในรอบ 1 ปี ทางบญัช ีใหผู้ต้รวจสอบกจิการพบผูส้อบบญัช ีณ ส านักงานตรวจบญัชสีหกรณ์พื้นที่
อย่างน้อย 1 ครัง้ เพื่อการปรกึษา หารอื แลกเปลีย่นความรูแ้ละขอ้มลูทางบญัช ี
 ข้อ 15. ใหส้หกรณ์มหีน้าทีด่งัต่อไปนี้ 
  15.1 อ านวยความสะดวก ชว่ยเหลอื ใหค้ าชีแ้จง พรอ้มทัง้จดัเตรยีมขอ้มลู เอกสารหลกัฐานของ
สหกรณ์และทรพัยส์นิต่างๆ และใหค้วามรว่มมอืแก่ผูต้รวจสอบกจิการในการเขา้ไปในส านกังานของสหกรณ์เพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบกจิการ    
  15.2 ก าหนดวาระการประชุมใหผู้ต้รวจสอบกจิการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อ
รบัทราบผลการตรวจสอบกจิการ ขอ้สงัเกต และขอ้เสนอแนะ 
  15.3 พจิารณาปฎบิตัติามขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบกจิการ เพื่อใหก้ารด าเนิน
กจิการของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัสหกรณ์ 
  ใหท้ีป่ระชุมใหญ่ของสหกรณ์ ก าหนดค่าตอบแทน และค่าใชจ้่ายเพื่อการพฒันาแก่ผูต้รวจสอบ
กจิการใหเ้หมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ปรมิาณงาน คุณภาพงาน และฐานะการเงนิของสหกรณ์ 
  การพจิารณาความรบัผดิของผูต้รวจสอบกจิการใหเ้ป็นไปตามมตทิีป่ระชุมใหญ่ 
 

หมวด 5 
   จริยธรรมในการปฎิบติังานของผู้ตรวจสอบกิจการ 

 ข้อ 16. ผูต้รวจสอบกจิการควรมจีรยิธรรมในการปฏบิตังิาน ดงันี้ 
  16.1 ความรบัผดิชอบ 
   16.1.1 มคีวามตระหนักและความรบัผดิชอบในหน้าทีผู่ต้รวจสอบกจิการ 
   16.1.2 ตอ้งเขา้ถงึขอ้มลูทางการเงนิการบญัชแีละธุรกจิของสหกรณ์อย่างเพยีง 
                                          พอทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีผู่ต้รวจสอบกจิการใหม้ปีระสทิธภิาพ 
   16.1.3 ใหค้วามส าคญักบัการเตอืนภยัล่วงหน้าและรายการทีผ่ดิปกติ 
   16.1.4 ใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการบรหิารจดัการสหกรณ์ 
  16.2 ความซื่อตรง 
   16.2.1 มคีวามซื่อสตัย ์สุจรติ เทีย่งธรรม ปราศจากอคตสิ่วนตวั 
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   16.2.2 ไม่ใชโ้อกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองและผูอ้ื่น 
  16.3 ความเป็นกลาง 
   16.3.1 พงึละเวน้การเขา้ไปมสีว่นร่วมหรอืกระท าการใด ๆ ทีก่่อใหเ้กดิความ 
                                          เสยีหายต่อสหกรณ์ 
   16.3.2 ใชดุ้ลพนิิจอย่างเป็นอสิระในการใหข้อ้เสนอแนะเพื่อการตดัสนิใจ 
  16.4 ความรูค้วามสามารถ 
   16.4.1 รบังานทีต่นมคีวามรู ้ทกัษะและประสบการณ์ทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตังิาน 
   16.4.2 พฒันาศกัยภาพตนเอง รวมทัง้พฒันาประสทิธภิาพและคุณภาพของงาน 

ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
16.5 การรกัษาความลบั ตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการปฎบิตังิานตรวจสอบกจิการ 

ในทางทีอ่าจก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่สหกรณ์  เวน้แต่ เพื่อประโยชน์ต่อสหกรณ์หรอืตอ้งให้
ถอ้ยค าในฐานะพยานตามกฎหมาย 

  16.6 ไม่พงึเรยีกรอ้งหรอืรบัสิง่ของ หรอืทรพัยส์นิมค่ีาใด ๆ เกนิควรจากสหกรณ์ 
                             นอกเหนือจากค่าตอบแทนและค่าใชจ้่ายอื่นตามทีก่ าหนดในระเบยีบของสหกรณ์ 
 ข้อ 17. กรณีผูต้รวจสอบกจิการประพฤตผิดิจรยิธรรมในการปฎบิตังิาน  ใหเ้ป็นไปตามมต ิ
ทีป่ระชุมใหญ่  

ข้อ 18. ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี้ 
 
  ก าหนดไว ้   ณ     วนัที ่ 1 เดอืน พฤษภาคม  พ.ศ.  2562 
 
                ช านาญ  มมีลู 
            (นายช านาญ   มมีลู) 
                ประธานกรรมการ 

      สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
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               ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
              ว่าด้วย   การเลือกตัง้ประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ   

              พ.ศ.2562 
……………………………….. 

โดยเหน็เป็นการสมควรใหม้กีารก าหนดหลกัเกณฑ ์  และวธิกีารเลอืกตัง้ ประธานกรรมการ 
กรรมการด าเนินการ และผูต้รวจสอบกจิการของสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  เพือ่เป็นแนวทาง
ในการปฏบิตัติ่อไป 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 79 (8)   และ  ขอ้ 107 (12)   แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์
สาธารณสุขเลย  จ ากดั   พ.ศ. 2544    คณะกรรมการด าเนินการมมีตใินการประชุม    ครัง้ที ่5/ 2562 
วนัที ่26 เมษายน 2562    จงึไดก้ าหนดระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั   ว่าดว้ย  การ
เลอืกตัง้ประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการ และผูต้รวจสอบกจิการ   พ.ศ.2562    ไวด้งัต่อไปนี้ 

ขอ้ 1. ระเบยีบน้ีเรยีกว่า  “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  ว่าดว้ยการ 
เลอืกตัง้ประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการ และผูต้รวจสอบกจิการ   พ.ศ.2562” 

ขอ้ 2. ระเบยีบน้ีใชบ้งัคบั  ตัง้แต่วนัที ่ถดัจากวนัประกาศ  
ขอ้ 3. ใหย้กเลกิ  

1.ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั ว่าดว้ยการเลอืกตัง้ประธานกรรมการ 
กรรมการด าเนินการ และผูต้รวจสอบกจิการ พ.ศ.2558 

บรรดา  ระเบยีบ  ประกาศ  มต ิ หรอืค าสัง่อื่นใด  ในสว่นทีก่ าหนดไวแ้ลว้  ซึง่ขดัหรอื 
แยง้กบัระเบยีบน้ี  ใหใ้ชร้ะเบยีบนี้แทน 

ขอ้ 4. ในระเบยีบน้ี 
สหกรณ์     หมายความว่า   สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
การเลอืกตัง้   หมายความว่า   การเลอืกตัง้ประธานกรรมการ กรรมการ 

ด าเนินการ และผูต้รวจสอบกจิการ   สหกรณ์ออมทรพัย์ 
                                 สาธารณสุขเลย  จ ากดั 
ประธานกรรมการ  หมายความว่า   ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออม 

ทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
กรรมการ      หมายความว่า  กรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรพัย์ 
                                 สาธารณสุขเลย  จ ากดั 
 ประธานผูต้รวจสอบกจิการ หมายความว่า   ประธานผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์ 

ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
 ผูต้รวจสอบกจิการ หมายความว่า   ผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์ออมทรพัย์ 

                                                   สาธารณสุขเลย  จ ากดั 
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         ประธานกรรมการการเลอืกตัง้ หมายความว่า    ประธานกรรมการการเลอืกตัง้   

                                       สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
         กรรมการการเลอืกตัง้ หมายความว่า    กรรมการการเลอืกตัง้ของสหกรณ์ออมทรพัย์      

                               สาธารณสุขเลย จ ากดั 
         สมาชกิ   หมายความว่า   สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย 

จ ากดั ตามหมวดที ่5 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์ 
สาธารณสุขเลย จ ากดั 

กลุ่มกรณีพเิศษ  หมายความว่า   สมาชกิกลุ่มบ าเหน็จ บ านาญ รวมถงึสมาชกิ 
อื่นทีม่ไิดส้งักดัหน่วยงานราชการในเขต 1-5 

เจา้หน้าที ่     หมายความว่า เจา้หน้าทีส่หกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย   
                               จ ากดั 

ขอ้ 5. ในกรณีทีเ่ป็นปัญหาเกี่ยวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบน้ี  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ
เป็นผูว้นิิจฉยัชี้ขาด 

หมวดท่ี 1 
บททัว่ไป คณุสมบติั และลกัษณะต้องห้าม 

ขอ้ 6. ก าหนดแบ่งสมาชกิทัง้หมด  จากหน่วยงานต่าง ๆ  เป็น   5  เขต    ดงันี้ 
เขตท่ี 1  ประกอบดว้ย   สมาชกิจาก  ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเลย   เจา้หน้าทีส่หกรณ์

ฯ ขา้ราชการบ านาญ   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมอืงเลย     ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ 
นาดว้ง   โรงพยาบาลนาดว้ง โรงพยาบาลจติเวชเลยราชนครนิทร ์โรงพยาบาลเลย และกลุ่มกรณีพเิศษ 

เขตท่ี  2  ประกอบดว้ย   สมาชกิจาก   ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอภูเรอื    ส านกังาน
สาธารณสุขอ าเภอด่านซา้ย   ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอนาแหว้  โรงพยาบาลภูเรอื  โรงพยาบาลสมเดจ็
พระยุพราชด่านซ้าย  และ โรงพยาบาลนาแหว้   

เขตท่ี  3  ประกอบดว้ย   สมาชกิจาก   ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอปากชม      
ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเชยีงคาน    ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอท่าลี ่   โรงพยาบาลปากชม      
โรงพยาบาลเชยีงคาน   และ  โรงพยาบาลท่าลี่ 

เขตท่ี  4  ประกอบดว้ย   สมาชกิจาก    ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอวงัสะพุง         
ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอภูหลวง    ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเอราวณั  โรงพยาบาลวงัสะพุง  
โรงพยาบาลภูหลวง  และโรงพยาบาลเอราวณั 

เขตท่ี  5  ประกอบดว้ย   สมาชกิจาก    ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอภูกระดงึ         
ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอผาขาว   ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอหนองหนิ โรงพยาบาลหนองหนิ 
โรงพยาบาลภูกระดงึ  และโรงพยาบาลผาขาว 
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หมวดท่ี 2 
การเลือกตัง้ประธานกรรมการ  กรรมการด าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ 

ขอ้ 7. การเลอืกตัง้กรรมการแบ่งเป็น  2  สว่นดงันี้ 
สว่นทีห่นึ่ง   การเลอืกตัง้ประธานกรรมการ    จ านวน      1  คน 
สว่นทีส่อง   การเลอืกตัง้กรรมการด าเนินการ  จ านวน    14  คน 

ตามคุณสมบตัดิงันี้ 
(1) เป็นสมาชกิสหกรณ์ ประเภท สามญั ตดิต่อกนัอย่างน้อย 3 ปี 
(2) เป็นผูเ้หน็ชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(3) มไิดเ้ป็นสมาชกิในสหกรณ์ออมทรพัยอ์ื่น ทีม่วีตัถุประสงคใ์นการใหกู้้ยมืเงนิ 
(4) ไม่เป็นบุคคลตอ้งหา้มตามขอ้บงัคบั หมวดที ่8 ขอ้ 72  

ขอ้ 8. สดัสว่นของจ านวนสมาชกิ   ต่อกรรมการ  ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 
ขอ้ 9. สหกรณ์    จะประกาศใหม้กีารรบัสมคัรล่วงหน้า      ก่อนการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 

ไม่น้อยกว่าหกสบิวนั   และมรีะยะเวลาการรบัสมคัรไม่น้อยกว่า สบิหา้วนั  
ขอ้ 10. สมาชกิทีป่ระสงคจ์ะสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรอืผูต้รวจสอบกจิการ 

ใหย้ื่นใบสมคัรตามแบบของสหกรณ์ ดว้ยตนเองพรอ้มเอกสาร  
สมาชกิ  จะสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการ และ / หรอืผูต้รวจสอบ

กจิการในคราวเดยีวกนัมไิด้ 
ขอ้ 11 สมาชกิทีป่ระสงคจ์ะสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการ จะตอ้งสมคัรในเขตทีต่นปฎบิตังิานอยู่

ในขณะวนัรบัสมคัร หากภายหลงัผูน้ัน้มกีารยา้ยไปปฎบิตังิานในเขตอื่นในช่วงการรบัสมคัรใหถ้อืว่าเป็นการ
สมคัรในเขตทีต่นไปปฎบิตังิานแห่งใหม่ และเป็นล าดบัถดัจากผูส้มคัรในเขตนัน้ หากเขตทีย่า้ยไปปฎบิตังิาน
ใหม่นัน้ ไม่มกีารรบัสมคัรกรรมการใหถ้อืว่า เป็นผูม้คีุณสมบตัใินการสมคัรรบัเลอืกตัง้ และไม่ตดัสทิธทิีจ่ะ
สมคัรในต าแหน่งอื่น  

ขอ้ 12. ในระหว่างการเปิดรบัสมคัร   เจา้หน้าทีต่อ้งตรวจสอบคุณสมบตัแิละหลกัฐานของผูส้มคัร 
ใหเ้สรจ็สิน้ในวนัปิดรบัสมคัร และจดัหมายเลขประจ าตวัผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เรยีงตามล าดบัการสมคัรก่อนหลงั 

ในกรณีทีผู่ส้มคัรรบัเลอืกตัง้สง่ใบสมคัรพรอ้มกนั ใหเ้จา้หน้าทีจ่ดัใหผู้ส้มคัรทีส่ง่ใบสมคัรพรอ้มกนัจบั
สลากหมายเลขประจ าตวัผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ เรยีงตามล าดบัต่อเนื่องจากหมายเลขประจ าตวัผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้
คนสุดทา้ยก่อนหน้านี้ทีไ่ดอ้อกใหแ้ลว้ 

ขอ้ 13. เมื่อสิน้สุดการรบัสมคัรใหป้ระกาศรายชื่อและหมายเลขประจ าตวัผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ โดยตดิ
ประกาศไวใ้นทีเ่ปิดเผยอนัเหมาะสมบรเิวณส านกังานของสหกรณ์ และใหแ้จง้สมาชกิทราบดว้ย 

ขอ้ 14. ในกรณีทีผู่ส้มคัรคนใดขอถอนการสมคัรรบัเลอืกตัง้ ตอ้งท าเป็นหนงัสอืยื่นต่อประธาน
กรรมการด าเนินการเพือ่อนุญาต และใหเ้จา้หน้าทีถ่อนชื่อและเลขประจ าตวัออกทนัท ีโดยใหค้งเลขประจ าตวั
ผูส้มคัรรายอื่นไวต้ามเดมิ 

ขอ้ 15.สมาชกิสหกรณ์สามารถลงคะแนนเลอืกผูต้รวจสอบกจิการ ไดเ้พยีงหนึ่งคน  
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จ านวนผูต้รวจสอบกจิการใหเ้ป็นมตขิองทีป่ระชุมใหญ่ในการก าหนดจ านวนผูต้รวจสอบกจิการโดยล าดบัตาม
คะแนนสงูสุด  

ใหค้ณะผูต้รวจสอบกจิการเลอืกกนัเองเป็นประธานผูต้รวจสอบกจิการหน่ึงคนนอกนัน้ 
เป็นผูต้รวจสอบกจิการ 

 
หมวดท่ี 3 

                                  กรรมการการเลือกตัง้  

ขอ้ 16. ใหม้คีณะกรรมการการเลอืกตัง้  จ านวนไม่เกนิ  17  คน  โดยการรบัสมคัรจากสมาชกิ 
สหกรณ์ 5  เขต  จ านวนคณะกรรมการแต่ละเขตใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์     และคณะกรรมการ
ด าเนินการใหค้วามเหน็ชอบ 

ใหก้รรมการการเลอืกตัง้   เลอืกกนัเอง    เป็นประธานกรรมการการเลอืกตัง้หนึ่งคน 
รองประธานกรรมการการเลอืกตัง้คนหนึ่ง  หรอืหลายคน  เลขานุการหน่ึงคน  นอกนัน้เป็นกรรมการการ
เลอืกตัง้ 

การเลอืกตัง้  ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
ขอ้ 17. ผูม้สีทิธลิงคะแนน 

(1) เป็นสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
(2) ตอ้งเป็นผูท้ีย่ ื่นลงคะแนนดว้ยตนเองในวนัเลอืกตัง้  โดยใหแ้สดงบตัรประจ าตวัขา้ราชการ

หรอืบตัรประจ าตวัประชาชน  หรอืบตัรทีท่างราชการออกให ้ ทีม่รีปูถ่ายตดิอยู่  ต่อ
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

ขอ้ 18. วธิกีารลงคะแนนเลอืกตัง้ 
ใหเ้ป็นการลงคะแนนแบบลบั 
(1) ใหม้กีารลงคะแนนเลอืกตัง้   ในวนัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี   
(2) ใหใ้ชว้ธิที าเครื่องหมาย กากบาท (X)  ลงในบตัรเลอืกตัง้  ตามหมายเลขทีป่ระสงค ์

จะลงคะแนน  ตามจ านวนกรรมการ  ทีพ่งึมใีนเขตเลอืกตัง้นัน้  หรอืใหท้ าเครื่องหมาย 
กากบาท (X)  ลงในช่อง “ไม่ประสงคจ์ะลงคะแนน” 

(3) ใหผู้ล้งคะแนนหย่อนบตัรลงคะแนนต่อหน้ากรรมการการเลอืกตัง้ 
(4) บตัรเลอืกตัง้  ใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้ก าหนด 

ขอ้ 19. การนบัคะแนนและการประกาศผลการเลอืกตัง้ 
(1) ผูน้บัคะแนนจะตอ้งเป็นคณะกรรมการการเลอืกตัง้ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
(2) บตัรเลอืกตัง้ต่อไปนี้ใหถ้อืว่าเป็นบตัรเสยี คอื 

(ก) บตัรปลอม 
(ข) บตัรท าเครื่องหมาย กากบาท (X)  เกนิจ านวนกรรมการฯ ทีจ่ะพงึมใีนเขตนัน้   

                                        โดยยกเวน้ไม่ตดัสทิธิใ์นเขตอื่น 
(ค) บตัรทีไ่ม่ท าเครื่องหมายใด ๆ 
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(ง) บตัรทีท่ าเครื่องหมายผดิทีก่ าหนด 
(จ) บตัรทีพ่บัซอ้นกนัมากกว่า  1  บตัร 
(ฉ) บตัรทีไ่ม่อาจบอกไดว้่าท าเครื่องหมาย กากบาท (X) เป็นหมายเลขใด 

(3) บตัรทีเ่สยีตาม (2) ใหก้รรมการการเลอืกตัง้สลกัหลงัว่า “บตัรเสยี” และลงลายมอืชื่อ 
                       ไม่น้อยกว่า  2  คนและใหแ้ยกบตัรเสยีไวต้่างหาก 

(4) บตัรทีท่ าเครื่องหมาย  กากบาท (X)  ในช่อง “ไม่ลงคะแนน”  ใหแ้ยกไวอ้กีสว่นหน่ึง
ต่างหากจากบตัรเสยี 

(5) หา้มไม่ใหผู้ใ้ดกระท าการใหบ้ตัรเลอืกตัง้ช ารุด  เสยีหาย หรอืท าใหบ้ตัรเสยี 
(6) ผูไ้ดค้ะแนนสงูสุดเรยีงตามล าดบัของเขตนัน้  เป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ

ด าเนินการ  ตามจ านวนกรรมการ  ทีพ่งึมขีองเขตนัน้   
(7) กรณีทีม่ผีูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ในเขตหนึ่งเขตใด ไดค้ะแนนเสยีงเท่ากนั  ใหใ้ชว้ธิจีบัสลากเพือ่

หาผูช้นะการเลอืกตัง้ตามจ านวนกรรมการฯ  ทีม่อียู่ในเขตนัน้ 
(8) การจบัสลากใหก้ระท าต่อคณะกรรมการการเลอืกตัง้  ภายในวนัเลอืกตัง้ 
(9) กรณีทีเ่ขตใด  ไม่มผีูส้มคัรเป็นกรรมการ หรอืสมคัรไม่ครบตามจ านวนกรรมการทีพ่งึมใีน

เขตนัน้  ใหผู้ส้มคัรรบัเลอืกตัง้ทีไ่ดร้บัคะแนนสงูสุดในเขตเลอืกตัง้อื่น  ทีไ่ม่ไดเ้ป็นกรรมการ  
เป็นกรรมการฯ  ในเขตนัน้ได ้ โดยใหเ้รยีงล าดบัตามคะแนนจนครบตามจ านวนกรรมการ  
ในเขตนัน้(ควรตดัออก) 

(10)  เมื่อเสรจ็การเลอืกตัง้  ใหค้ณะกรรมการการเลอืกตัง้  ท าลายบตัรเลอืกตัง้และ  
     เอกสารอื่น  เมื่อพน้ระยะเวลาคดัคา้นไม่น้อยกว่า  7  วนั 
(11) ในกรณีทีม่กีารคดัคา้น  ใหป้ระธานกรรมการการเลอืกตัง้เกบ็รกัษาบตัรและเอกสาร 
      ดงักล่าวไว ้ จนกว่าการคดัคา้นจะถงึทีสุ่ด 
(12) ใหป้ระธานกรรมการการเลอืกตัง้ ประกาศผลใหส้มาชกิทราบภายในวนัเลอืกตัง้ 

ขอ้ 20. การคดัคา้นการเลอืกตัง้ 
(1) ใหผู้ส้มคัรรบัเลอืกตัง้เท่านัน้ทีม่สีทิธยิื่นคดัคา้น 
(2) ใหย้ื่นคดัคา้นภายใน  7  วนันบัแต่วนัทีป่ระกาศผลการเลอืกตัง้โดยใหย้ื่นคดัคา้นต่อ

ประธานกรรมการด าเนินการ 
(3) ใหป้ระธานกรรมการ  เรยีกประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  สอบสวนและพจิารณาการ

คดัคา้นใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน  7  วนั นบัแต่วนัทีป่ระธานไดร้บัการคดัคา้น และประกาศผล
พจิารณาใหท้ราบภายใน 7 วนั 

(4) ถา้ผลการสอบสวนเป็นประการใด  ใหถ้อืว่าขอ้พจิารณาของคณะกรรมการด าเนินการเป็น
ขอ้ยุต ิ

(5) ถา้ผลการสอบสวนพบว่ามคีวามไม่ถูกตอ้งในการเลอืกตัง้  ใหค้ณะกรรมการการเลอืกตัง้
จดัการเลอืกตัง้ใหม่เขตนัน้  ภายใน  30  วนั  นบัแต่วนัประกาศผลการสอบสวน 
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ขอ้ 21. วธิกีารรบัสมคัร การลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลการนบัคะแนนผูต้รวจสอบ

กจิการใหน้ าวธิกีารเลอืกตัง้ประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการ ตามหมวด 2 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  
   ประกาศ    ณ     วนัที ่ 1 เดอืน พฤษภาคม  พ.ศ.  2562  
 
                                                                ช านาญ มมีลู 

(นายช านาญ   มมีลู) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
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         ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จำกัด  
           ว่าด้วย  การพัสดุ  พ.ศ.  2562 

         ……………………………………. 

  เพ่ือเป็นการสมควรกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ว่าด้วยการพัสดุ ให้
เป็นระบบการปฎิบัติงานเดียวกัน เพื่อสะดวกในการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
       อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด  พ.ศ.  2544    ข้อ79 (8) 
และข้อ107(12) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 30 ครั้งที ่5/2562 เมื่อวันที่  26  เมษายน พ.ศ. 2562 ได้
มีมติกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ว่าด้วย การพัสดุ  พ.ศ.  2562   ดังต่อไปนี้ 
      ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ว่าด้วย ว่าด้วยการพัสดุ  
พ.ศ.  2562”  
      ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562  เป็นต้นไป 
      ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2555  และ
บรรดา  ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติหรือข้อตกลงอ่ืนใด ซึ่งขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 

หมวด  1 
ข้อความทั่วไป 

      ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 
   “สหกรณ์”    หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด 
   “ประธานกรรมการ”   หมายความว่า ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

สาธารณสุขเลย จำกัด 
“รองประธานกรรมการ”  หมายความว่า รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขเลยจำกัด 
“คณะกรรมการ”   หมายความว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

สาธารณสุขเลย จำกัด 
   “คณะอนุกรรมการ”   หมายความว่า คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งโดย 

คณะกรรมการเพ่ือดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อการจ้างของ
สหกรณต์ามระเบียบนี้ 

   “ผู้จัดการ”    หมายความว่า ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  
จำกัด 

   “เจ้าหน้าที่”    หมายความว่า เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  
จำกัด  
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              “พัสดุ”    หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง                 
      “วัสดุ”     หมายความว่า  ของใช้ที่มีสภาพใช้สิ้นเปลืองและหมดไป  

แบ่งเป็น  3  ประเภท  คือ 
ก.ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งาน
แล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้
ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า 
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม  
ค.ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของทีใช้
เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็น
การซ่อมบำรุงปกติ 

              “ครุภัณฑ์”    หมายความว่า   สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุ 
การใช้งานเกินกว่า  1  ปี  เมื่อชำรุดเสียหายแล้วสามารถ 
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม 

“การพัสดุ”    หมายความว่า การจัดทำเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา  
การจ้างออกแบบ และควบคุมงานการแลกเปลี่ยน การเช่า การ
ควบคุม การจำหน่าย การดำเนินการอื่น ๆ  ที่กำหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ 

   “การซ้ือ”    หมายความว่า การซื้อพัสดุทุกชนิด และบริการที่เกี่ยวเนื่อง 
อ่ืนๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง 

     “การจ้าง”     หมายความว่า  การจ้างทำของและการรับขน และการจ้าง 
เหมาบริการ  การจ้างออกแบบและควบคุมงาน  และการจ้าง
แรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

   “ใบสั่งซื้อ”    หมายความว่า เอกสารที่ออกโดยสหกรณ์เพ่ือสั่งซื้อพัสดุจาก 
ผู้ขายโดยระบุรายละเอียดของพัสดุตามระเบียบนี้ 

  “ใบสั่งจ้าง”    หมายความว่า เอกสารที่ออกโดยสหกรณ์เพ่ือสั่งจ้างโดยระบุ 
รายละเอียดของงานที่จะจ้าง 

  “เจ้าหน้าที่พัสดุ”   หมายความว่า เจ้าหน้าที่ที่สหกรณ์แต่งตั้งให้มีหน้าที่เก่ียวกับ 
การพัสดุหรือปฎิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุตามระเบียบนี้ 
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 “หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ”  หมายความว่า ผู้จัดการที่สหกรณ์แต่งตั้งให้เป็นหัวหน้า 
เจ้าหน้าที่พัสดุให้มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุหรือปฎิบัติงาน
เกี่ยวกับพัสดุตามระเบียบนี้    

หมวดที่  2 
                       การจัดซื้อ  และการจัดจ้าง 

       ข้อ 5. ให้คณะกรรมการจัดทำโครงการหรือแผนการดำเนินงาน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติก่อน ยกเว้นกรณีจำเป็น เช่น การจัดซื้อจัดจ้างที่จะต้องกระทำเป็นการเร่งด่วน 
ถ้าหากล่าช้าอาจเกิดความเสียหายแก่สหกรณ์  
       เพ่ือความคล่องตัวในการจัดการ  คณะกรรมการ อาจมอบอำนาจให้ประธานกรรมการ  หรือ 
กรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่  ผู้ดำรงตำแหน่ง   รองลงไปตามลำดับสามารถสั่งดำเนินการจัดหาได้     

         ข้อ 6. การซื้อ  หรือการจ้าง  กระทำได้  4  วิธี  คือ 
     (1) วิธีตกลงราคา 
     (2) วิธีสอบราคา 
     (3) วิธีประกวดราคา 
     (4) วิธีพิเศษ 

     ข้อ 7. รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ก่อนดำเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธี นอกจากการซื้อที่ดินและหรือ
สิ่งก่อสร้างตามข้อ 36 ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการดำเนินการตามรายการ ดังต่อไปนี้ 

1. เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องซื้อ  หรือจ้าง 
2. รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ  หรืองานที่จะจ้าง 
3. ราคามาตรฐาน หรือราคากลางของทางราชการ  หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายใน

ระยะเวลา 2 ปีทางบัญชีของสหกรณ ์
(1) วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้างโดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงิน 

ช่วยเหลือที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น 
(2) กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือใหง้านนั้นแล้วเสร็จ 
(3) วิธีที่จะซื้อ หรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น 
(4) ข้อเสนออ่ืน ๆ  เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นในการซื้อหรือจ้าง  

การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา 
การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท และการซื้อหรือการจ้าง 

โดยวิธีพิเศษกรณีเร่งด่วน ซึ่งไม่อาจทำรายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้รับผิดชอบในการ
ปฎิบัติงานนั้นจะทำรายงานตามวรรคหนึ่งเฉพาะรายการที่เห็นว่าจำเป็นก็ได้ 

วิธีตกลงราคา 
    ข้อ 8. วิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน  500,000 บาท 
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    ข้อ 9. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการ ติดต่อตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรง อำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง และ
อำนาจในการอนุมัติการซื้อการจ้าง ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 

วิธีสอบราคา 

       ข้อ 10. วิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้อและการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 
2,000,000 บาท 

      ข้อ 11. การซื้อและการจ้างโดยวิธีสอบราคา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำเอกสารประกาศสอบราคาโดย
อย่างน้อยให้แสดงรายการดังต่อไปนี้ 

(1) คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการซื้อ และจำนวนที่ต้องการ  หรือแบบรูปและรายการ 

ละเอียด และปริมาณงานที่ต้องการจ้าง   
ในกรณีที่จำเป็นต้องดูสถานท่ี  หรือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบ ให้กำหนดสถานที่  วัน   

เวลานัดหมายไว้ด้วย 
(2) คุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคาซึ่งต้องมีอาชีพ หรือรับจ้างตาม (1)  โดยให้ผู้เสนอราคา 

แสดงหลักฐานดังกล่าวด้วย 
(3) กรณีจำเป็นให้ระบุผู้เข้าเสนอราคาส่งตัวอย่าง  แคตตาล็อก หรือแบบรูป รายการละเอียด 

พร้อมกับใบเสนอราคาด้วยก็ได้ 
(4) ในกรณีจำเป็นต้องมีการตรวจทดลอง ให้มีข้อกำหนดไว้ด้วยว่าสหกรณ์จะไม่รับผิดชอบใน 

ความเสียหายใดๆ ที่จะเกิดข้ึนจากการทดสอบตัวอย่างนั้น 

(5) ข้อกำหนดให้ผู้เข้าเสนอราคา เสนอราคารวมทั้งสิ้นและราคาต่อหน่วย หรือต่อรายการ   

พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์โดยชัดเจนว่า  จะพิจารณาราคารวม  หรือราคาต่อหน่วย 
(6) แบบใบเสนอราคาให้กำหนดด้วยว่า ในการเสนอราคาให้ลงราคารวมทั้งสิ้นเป็นตัวเลข และ 

ต้องมตีัวหนังสือกำกับ  ถ้าตัวเลขหรือตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ 
ในการสอบราคาจ้างก่อสร้าง ให้กำหนดแบบบัญชีรายการก่อสร้างตามความเหมาะสมของ 

ลักษณะและประเภทของงาน เพ่ือให้ผู้เข้าเสนอราคากรอกปริมาณพัสดุ  และราคาด้วย 
     (7)  กำหนดระยะเวลายื่นราคาเท่าที่จำเป็น  และมีเงื ่อนไขด้วยว่าซองเสนอราคาที่ยื ่นต่อ
สหกรณ์  และลงทะเบียนรับซองแล้ว จะถอนคืนมิได้ 
     (8)  กำหนดสถานที่ส่งมอบพัสดุ และวันส่งมอบโดยประมาณ(สำหรับการจัดซื้อ) หรือกำหนด
วันที่จะ   เริ่มงาน  และวันแล้วเสร็จโดยประมาณ(สำหรับการจัดจ้าง) 
     (9)  กำหนดสถานที่  วัน  เวลา เปิดซองสอบราคา 



136 
 

     (10)  ข้อกำหนดให้ผู้เสนอราคาผนึกซองราคาให้เรียบร้อย ก่อนยื่นต่อสหกรณ์ จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะอนุกรรมการเปิดซองสอบราคาการซื้อ  หรือการจ้างครั้งนั้น  และส่งถึงสหกรณ์ก่อนวันเปิดซอง โดยให้
ส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อมจัดทำบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพร้อมกับซองราคาด้วย 

  สำหรับกรณีที่จะให้มีการยื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือวันและเวลาที่สหกรณ์ 
ลงรับจากไปรษณีย์ เป็นเวลารับซอง 
     (11) กำหนดเงื่อนไขในการสงวนสิทธิ์ที่จะถือว่าผู้ไม่ไปทำสัญญาหรือรับใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้างกับ
สหกรณ์เป็นผู้ทิ้งงาน 

   (12) ข้อกำหนดว่า ผู้เข้าเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำสัญญา  จะต้องวางหลักประกัน 
ตามสัญญาไว้ด้วย 

   (13) การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน เงื่อนไขการจ่ายเงินล่วงหน้า(ถ้ามี)  และ อัตราค่าปรับ 
   (14) ข้อสงวนสิทธิ์ว่า สหกรณ์จะไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ทิ้งงานของสหกรณ์  หรือของ

สหกรณ์อ่ืน หรือของราชการ และ สหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะงดซื้อหรือจ้าง หรือเลือกซื้อหรือจ้าง โดยไม่จำเป็นต้อง
ซื้อ หรือจ้างจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือน
เป็นผู้ทิ้งงาน  หากมีสาเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต  หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

ข้อ 12. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ให้ดำเนินการดังนี้ 
    (1)  ก่อนวันเปิดซองราคาไม่น้อยกว่า  7  วัน  ให้ส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและเอกสาร

สอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทำงานนั้นโดยตรง หรือโดยวิธีอ่ืนใดให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้และ ให้ปิด
ประกาศเผยแพร่  การสอบราคาไว้โดย เปิดเผย ณ สำนักงานสหกรณ์ หรือเว็บไซต์ของสหกรณ์(ถ้ามี) หรือจะส่งไป
ขอความร่วมมือปิดประกาศ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด หรือสถานที่ราชการอื่นใดก็ได้ 

    (2) ในการยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะอนุกรรมการ
เปิดซองสอบราคาการซื้อหรือการจ้างครั้งนั้น  และส่งถึงสหกรณ์ก่อนเวลาเปิดซองสอบราคาโดยยื่นโดยตรงต่อ
สหกรณ์หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ในกรณีท่ีสหกรณ์กำหนดให้กระทำได้) 

    (3) ในกรณีที่ผู้เสนอราคามายื่นซองโดยตรง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวัน
และเวลาที่รับซอง  สำหรับกรณีท่ียื่นซองทางไปรษณีย์ ให้ถือวันและเวลาที่สหกรณ์ลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับ
ซอง และให้ส่งมอบซองให้แก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
      (4) ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิดซอง  และเมื่อถึง
กำหนดเวลาเปิดซองสอบราคาแล้ว ให้ส่งมอบซองเสนอราคาพร้อมทั้งรายงานผลการรับซองต่อคณะอนุกรรมการ
เปิดซองสอบราคาเพ่ือดำเนินการต่อไป 

วิธีประกวดราคา 
 

       ข้อ 13. วิธีประกวดราคา ได้แก่ การซื้อและการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 2,000,000 บาท ขึ้นไป 
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      ข้อ 14. การซื้อ  หรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำเอกสารประกาศประกวด
ราคา โดยมีรายการทำนองเดียวกับเอกสารประกาศสอบราคา แต่ต้องมีการวางหลักประกันซองประกวด
ราคาด้วย และการเผยแพร่เอกสารประกวดราคาให้จัดทำเป็นประกาศมีสาระสำคัญดังนี้        
 (1) รายการพัสดุที่ต้องการซื้อ หรืองานที่ต้องการจ้าง 
 (2) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าประกวดราคา 
 (3) กำหนดวัน เวลา รับซอง ปิดการรับซอง และเปิดซองประกวดราคา 
 (4) สถานที่  และระยะเวลาในการขอรับ  หรือขอซื้อเอกสารการประกวดราคา  และราคาของ

เอกสาร 
      ข้อ 15. การซื้อ  หรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา  ให้ปิดประกาศประกวดราคาโดยเปิดเผย   ณ  

สำนักงานสหกรณ์  หรือเว็บไซต์ของสหกรณ์(ถ้ามี) และหากเห็นสมควรจะส่งไปประกาศทางวิทยุกระจายเสียง หรือ
ประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยวิธีอ่ืนใดก็ให้ทำได้ และควรดำเนินการก่อนวันรับซองประกวดราคาไม่น้อยกว่า 
15 วัน       
       ข้อ 16. การให้หรือขายเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคา ให้กระทำ ณ สถานที่ที่ผู้ต้องการ
สามารถติดต่อได้สะดวก จะต้องจัดเตรียมให้พอสำหรับความต้องการของผู้มาขอรับหรือขอซื้อที่มีอาชีพขายหรือ
รับจ้างทำงานนั้นโดยไม่มีเงื่อนไขอ่ืนในการให้หรือขาย ในกรณีที่มีการขาย ให้กำหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่
สหกรณ์ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก 
      ข้อ 17. ก่อนวันเปิดซองประกวดราคา  หากมีความจำเป็นที่จะต้องชี้แจง  หรือให้รายละเอียดเพ่ิมเติม
เพ่ือประโยชน์แก่สหกรณ์  หรือมีความจำเป็นต้องแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะ หรือรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมิได้
กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาตั้งแต่ต้น ให้จัดทำเป็นเอกสารประกวดราคาเพ่ิมเติม  และดำเนินการตามข้อ  15  
โดยอนุโลมกับแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ที่จะรับ  หรือขอซื้อเอกสารประกวดราคาไปแล้ว  ทุกรายด้วย และหากเป็นเหตุ
ให้ผู้เสนอราคาไม่สามารถยื่นซองประกวดราคาได้ทันตามกำหนดเดิม  ให้เลื่อนวัน เวลารับซอง ปิดการรับซอง และ
เปิดซองประกวดราคาตามความจำเป็นด้วย 
      ข้อ 18. นอกเหนือจากกรณีท่ีกำหนดไว้ตามข้อ 17 เมื่อถึงกำหนดวันรับซองประกวดราคา ห้ามมิให้ร่น 
หรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลารับซองและเปิดซองประกวดราคา 

วิธีพิเศษ 

       ข้อ 19. วิธีพิเศษ ได้แก่ การซื้อและการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท และให้กระทำได้
เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้  

ก. การซื้อโดยวิธีพิเศษ      

(1) เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจเสียหายแก่สหกรณ์ 
(2) เป็นพัสดุที่มีขายเฉพาะแห่ง หรือจำเป็นต้องซื้อจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรง 
(3) เป็นพัสดุที่จำเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดำเนินการโดยผ่านองค์การระหว่าง

ประเทศ 
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(4) เป็นพัสดุที่มีลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจำกัดทางเทคนิคที่จำเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการ
เฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถึงอะไหล่ หรือเป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการซื้อโดยวิธีอ่ืนแล้ว ไม่ได้ผลดี 

ข. การจ้างโดยวิธีพิเศษ 
(1) เป็นงานที่ต้องจ้างช่าง หรือหน่วยงาน ผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชำนาญเป็นพิเศษ 
(2) เป็นงานที่ต้องการทำโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่สหกรณ์ 
(3) เป็นงานที่ได้ดำเนินการจ้างโดยวิธีอ่ืนแล้ว ไม่ได้ผลดี 

(4) เป็นงานที่ได้ดำเนินการจ้างโดยวิธีอ่ืนแล้ว ไม่ได้ผลดี 

    ข้อ 20. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุและหรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ทำบันทึก

พร้อมชี้แจงรายละเอียดเหตุผลและความจำเป็นตามข้อ 19 ในการจัดหาโดยวิธีพิเศษเสนอคณะกรรมการเมื่อได้รับ

อนุมัติให้ทำการจัดหาโดยวิธีพิเศษแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธี

พิเศษ เพ่ือดำเนินการตามข้อ 31 และข้อ 32 ต่อไป 

    ข้อ 21. การจัดซื้อหรือการจัดจ้างตามข้อ 8 ข้อ 10 และข้อ 13  ให้ผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างกระทำ

โดยวิธีที่กำหนดไว้ การแบ่งซ้ือหรือแบ่งจ้าง โดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพ่ือให้วงเงินต่ำกว่าที่

กำหนดโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือเพ่ือให้อำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนไป จะกระทำมิได้ 

หมวดที่  3 
คณะอนุกรรมการ 

    ข้อ 22. ในการดำเนินการซื้อหรือการจ้างในแต่ละครั้ง ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการขึ้นคณะละอย่างน้อย 3 คน คณะอนุกรรมการคณะหนึ่งๆ ต้องมีอนุกรรมการท่ีแต่งตั้งจาก
กรรมการดำเนินการเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะอนุกรรมการคณะนั้นๆ และให้ประธาน
อนุกรรมการ ต้องเป็นอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากรรมการ เพ่ือปฎิบัติตามระเบียบนี้ ให้มีคณะอนุกรรมการ
แล้วแต่กรณีคือ 

 
(1) คณะอนุกรรมการเปิดซองสอบราคา 

(2) คณะอนุกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา 

(3) คณะอนุกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 

(4) คณะอนุกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 

(5) คณะอนุกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 

(6) คณะอนุกรรมการตรวจการรับพัสดุ 

(7) คณะอนุกรรมการตรวจการจ้าง 
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ในการซื้อหรือการจ้างครั้งเดียวกัน ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการในคณะหนึ่งคณะใดแล้ว ห้ามเป็น

อนุกรรมการในคณะอ่ืนอีก 
   ข้อ 23. ในการประชุมปรึกษาหารือของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีอนุกรรมการมาพร้อมกันไม่

น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด ให้ประธานคณะอนุกรรมการ และอนุกรรมการแต่ละคนมีหนึ่งเสียง
ในการลงมติ 

   มติของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะให้ถือเสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
คณะอนุกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

   ในการประชุมของคณะอนุกรรมการดังกล่าว ถ้ามีการต่อรองราคาการจัดซื้อหรือการจัดจ้างให้ประธาน
คณะอนุกรรมการคณะนั้น ต้องอยู่ร่วมการประชุมทุกครั้ง 

   ข้อ 24. การจ้างเพ่ือก่อสร้างแต่ละครั้ง ถ้าคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า ควรตั้งผู้ควบคุมงานให้แต่งตั้งผู้
ควบคุมงานที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้าง ในกรณีที่ลักษณะของงานก่องร้างมี
ความจำเป็นต้องใช้ความรู้ความชำนาญหลายด้าน จะแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเฉพาะด้าน หรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้    

   ข้อ 25. คณะอนุกรรมการเปิดซองสอบราคา มีหน้าที่ดังนี้ 
(1) เปิดซองใบเสนอราคาและอ่านแจ้งราคา พร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆของ 

ผู้เสนอราคาทุกรายโดยเปิดเผย ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีกำหนด และตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของผู้
เสนอราคาทุกราย  แล้วให้อนุกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในแบบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอ
ราคาทุกแผ่น 

    (2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อก หรือแบบรูป และ รายการ
ละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

    (3) พิจารณาคัดเลือกพัสดุ  หรืองานจ้างของผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตาม (2)  ที่มีคุณภาพและ    
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์  และเสนอให้ซื้อ  หรือจ้างจากรายที่คัดเลือกไว้แล้ว ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด  

      ในกรณีผู้เสนอราคาต่ำสุดดังกล่าว  ไม่ยอมทำสัญญา  หรือข้อตกลงกับทางสหกรณ์ในเวลาที่กำหนด
ตามเอกสารสอบราคา  ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาผู้เสนอราคาต่ำถัดไปตามลำดับ 

    (4) ให้คณะอนุกรรมการเปิดซองสอบราคารายงานผลการพิจารณา  และความเห็นพร้อมด้วย
เอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อคณะกรรมการ  เพ่ืออนุมัติต่อไป 

   ข้อ 26. คณะอนุกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา มีหน้าที่ดังนี้ 
(1) รับซองประกวดราคา  ลงทะเบียนรับซองไว้เป็นหลักฐาน ลงชื่อกำกับซองบันทึกไว้ที่หน้า 

ซองว่าเป็นของผู้ใด   

(2) ตรวจสอบหลักฐานประกันซองร่วมกับเจ้าหน้าที่การเงิน และให้เจ้าหน้าที่การเงินออกใบรับ 

ให้แก่ผู้ยื่นซองไว้เป็นหลักฐาน หากไม่ถูกต้องให้หมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานด้วย 

(3) รับเอกสารต่างๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผู้เสนอราคาพร้อมทั้งพัสดุ ตัวอย่าง   แคต 

ตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด หากไม่ถูกต้องให้บันทึกในรายงานไว้ด้วย 
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       (4)  เมื่อพ้นกำหนดเวลารับซองแล้ว  ห้ามรับซองประกวดราคาหรือเอกสาร      หลักฐานต่าง ๆ  
ตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอีก 

   (5)  เปิดซองใบเสนอราคา  และอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของ 
ผู้เสนอราคาทุกรายโดยเปิดเผย  ตามเวลา  และสถานที่ท่ีกำหนด  และให้อนุกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้
ในใบเสนอราคา  และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น                            

(5) ส่งมอบใบเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อมด้วยบันทึกรายงานการ 
ดำเนินการต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาการประกวดราคาทันที ในวันเดียวกัน 
    ข้อ 27. คณะอนุกรรมการพิจารณาการประกวดราคา มีหน้าที่ดังนี้ 
     (1)  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานต่างๆ พัสดุตัวอย่าง 
แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารประกวด
ราคา 
   ในการพิจารณา คณะอนุกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้เสนอราคารายใดก็ได้ แต่
จะให้ผู้เสนอราคาใดเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ 
     (2)  พิจารณาคัดเลือกสิ่งของหรืองานจ้าง หรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่ตรวจสอบแล้วตาม
(1) ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ แล้วเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้
แล้ว ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด 
   ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดดังกล่าวไม่มาทำสัญญา หรือรับใบสั่งซื้อหรือรับใบสั่งจ้างกับ
สหกรณ์ในเวลาที่กำหนดตามเอกสารประกวดราคา ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำรายถัดไป
ตามลำดับ 
     (3)  ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการประกวดราคา รายงานผลการพิจารณาและความเห็น
พร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อคณะกรรมการดำเนินการ 
    ข้อ 28. ในกรณีไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตามรายละเอียดและเงื่อนไขท่ีกำหนด ให้เสนอ
คณะกรรมการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น เพ่ือดำเนินการประกวดราคาใหม่ หากคณะกรรมการเห็นว่าการ
ประกวดราคาใหม่จะไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษ แล้วแต่กรณีก็ได้ 
    ข้อ 29. ในการซื้อหรือการจ้างที่มีเทคนิคพิเศษ และจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาเป็นการ
เฉพาะ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ให้กำหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้ในเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาด้วย 

   ข้อ 30. คณะอนุกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
     (1) ในกรณีเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดของหน่วยงานต้นสังกัด ให้ดำเนินการซื้อโดยวิธีเจรจาตก
ลงราคา 
     (2) ในกรณีเป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจเสียหายแก่สหกรณ์ ให้เชิญผู้มีอาชีพขาย
พัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้น ยังสูงกว่าราคาในท้องตลาดหรือราคาที่คณะอนุกรรมการ
เห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าท่ีจะทำได้ 
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     (3) ในกรณีเป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจำกัดทางเทคนิคที่จำเป็น ต้องระบุ
ยี่ห้อเป็นการเฉพาะ ให้ปฎิบัติเช่นเดียวกับ (2) โดยอนุโลม 
     (4) ในกรณีเป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการซื้อโดยวิธีอ่ืนแล้วไม่ได้ผลดี ให้สืบราคาจากผู้มีอาชีพขาย
พัสดุนั้นโดยตรง หากเห็นว่าผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรซื้อ เสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาดหรือราคาท่ี
คณะอนุกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าท่ีจะทำได้ 
     (5) ในกรณีพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง ซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง ให้เชิญเจ้าของที่ดิน
โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าผู้เสนอราคานั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่คณะอนุกรรมการ
เห็นสมควร ให้ต่อรองราคาเท่าที่จะทำได้ 
   ให้คณะอนุกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วย
เอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
    ข้อ 31. คณะอนุกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
     (1) ในกรณีเป็นงานที่ต้องจ้างช่างหรือหน่วยงานผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือผู้มีความชำนาญเป็น
พิเศษ ให้เชิญช่างหรือหน่วยงาน ผู้มีฝีมือหรือมีความชำนาญดังกล่าวมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูง
กว่าราคาซึ่งคณะอนุกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าท่ีจะทำได้ 
     (2) ในกรณีเป็นงานที่ต้องกระทำโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่สหกรณ์ ให้ดำเนินการ
โดยเร็ว ให้เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น 
หรอืราคาที่ประมาณได้ หรือราคาท่ีคณะอนุกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าท่ีจะทำได้ 
     (3) ในกรณีเป็นงานที่มีผู้ชำนาญในกิจการนั้นน้อยราย ให้เชิญผู้ชำนาญในกิจการนั้นมาเสนอ
ราคาและให้ดำเนินการเช่นเดียวกับ(2) โดยอนุโลม 
     (4) ในกรณีเป็นงานที่ได้ดำเนินการจ้างโดยวิธีอ่ืนแล้วไม่ได้ผลดี ให้เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้น
โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลง
เท่าท่ีจะทำได้ 
   ให้คณะอนุกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วย
เอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อคณะกรรมการ 

อำนาจในการสั่งซ้ือหรือสั่งจ้างและอำนาจในการอนุมัติการซื้อการจ้าง 

      ข้อ 32.  การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่งโดยวิธีพิเศษให้เป็นอำนาจของประธานโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 
    . บุคคลผู้มีอำนาจในการอนุมัติสั่งซ้ือสั่งจ้าง    มีดังนี้ 

    (1) ผู้จัดการ มีอำนาจในการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง    ในวงเงินไม่เกิน  5,000  บาท 
     (2) รองประธานกรรมการ มีอำนาจในการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง    ในวงเงินไม่เกิน 50,000  บาท 
    (3) ประธานกรรมการ มีอำนาจในการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง    ในวงเงินไม่เกิน 100,000  บาท 

     (4) วงเงินที่เกิน 100,000 บาท ประธานกรรมการเป็นผู้ดำเนินการอนุมัติโดยความเห็นชอบ                           
 

       ของคณะกรรมการ 
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     ข้อ 34. บุคคลผู้มีอำนาจในการอนุมัติจ่าย  มีดังนี้ 
    (1) ผู้จัดการมีอำนาจอนุมัติจ่าย ในวงเงินไม่เกิน 5,000  บาท 

   (2) รองประธานกรรมการมีอำนาจอนุมัติจ่าย ในวงเงินไม่เกิน 100,000  บาท 
    (3) ประธานกรรมการ  มีอำนาจ อนุมัติจ่าย ในวงเงินไม่เกิน  1,000,000  บาท 
    (4) วงเงินที่เกิน 1,000,000 บาท ประธานกรรมการเป็นผู้ดำเนินการอนุมัติจ่ายโดยความ 

   เห็นชอบของคณะกรรมการ       
      

การตรวจรับพัสดุ 

     ข้อ 35. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) ตรวจรับพัสดุ  ณ สำนักงานของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานทีซ่ึ่งกำหนดไว้ในสัญญาหรือ

ข้อตกลง 

(2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สำหรับกรณีที่มีการทดลอง   
หรือตรวจสอบในทางเทคนิค  หรือทางวิทยาศาสตร์จะเชิญผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้น มาให้
คำปรึกษา  หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลอง  หรือตรวจสอบ  ณ สถานที่ของผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒินั้นๆ  ก็ได้ 
   ในกรณีจำเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจำนวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจนับตามหลัก
วิชาการสถิติ 
                        (3) โดยปกติให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขาย  หรือผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่ง  และให้ดำเนินการให้
เสร็จโดยเร็วที่สุด 

    (4) เมื่อตรวจสอบถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขาย  หรือผู้รับจ้างได้ส่งพัสดุ 
ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขาย  หรือผู้รับจ้างนำส่งพัสดุที่ถูกต้องครบถ้วนมาส่ง  และรายงานให้คณะกรรมการ
ทราบ      
                         (5) ในกรณีที่ผู ้ขาย  หรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน  หรือส่งมอบครบ
จำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญา หรือข้อตกลงมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ ตรวจรับไว้เฉพาะจำนวนที่ถูกต้อง 
โดยปฏิบัติตาม (4)  และรีบแจ้งให้ผู้ขาย  หรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ไม่ตัด
สิทธิของสหกรณ์ท่ีจะปรับผู้ขาย  หรือผู้รับจ้างในจำนวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วน  หรือไม่ถูกต้องนั้น 

 
คณะกรรมการตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง  

       ข้อ 36. คณะกรรมการตรวจการจ้าง  มีหน้าที่ดังนี้ 
(1) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน 
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รายงานโดยตรวจสอบกับแบบรูป  และรายการละเอียด  และข้อกำหนดในสัญญา เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปและ

รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา รวมทั้งรับทราบ หรือพิจารณาสั่งหยุดงาน หรือ พักงานของผู้ตรวจควบคุม

งานแล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ 

 (2) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ประธาน 
คณะอนุกรรมการ ได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด 

(2) เมื่อตรวจแล้วเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามรูปรายการละเอียด และ 
ข้อกำหนดในสัญญา ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างที่ถูกต้องครบถ้วนนั้น และให้
ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมด หรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณีโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 2 ฉบับ มอบให้ผู้รับจ้าง
หนึ่งฉบับ มอบเจ้าหน้าที่พัสดุหนึ่งฉบับ เพ่ือทำการเบิกจ่ายตามระเบียบ แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ    

     ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตาม        ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด   
และข้อกำหนดในสัญญา ให้รายงานคณะกรรมการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพ่ือทราบหรือพิจารณาแล้วแต่กรณ ี
      ข้อ 37. ผู้ควบคุมงาน ต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิตามท่ีผู้ออกแบบเสนอแนะ มีความรู้ความชำนาญงานการ
ก่อสร้างให้เหมาะสมกับงานก่อสร้างนั้นๆ และโดยปกติจะต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
และให้ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ดังนี้ 
     (1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ทุกวัน 
ให้เป็นไปตามแบบรูปและรายการละเอียด และข้อกำหนดไว้ในสัญญาทุกประการ 
     (2) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียด หรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน 
หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่า ถึงแม้งานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปและรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา แต่
เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่ม่ันคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อน แล้ว
รายงานคณะอนุกรรมการตรวจการจ้างโดยเร็ว 
     (3) จดบันทึกการปฎิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันพร้อมทั้งผลการ
ปฎิบัติงานอย่างน้อย สองฉบับ เพื่อรายงานให้คณะอนุกรรมการตรวจการจ้างทราบ 
   การบันทึกการปฎิบัติงานของผู้รับจ้าง  ให้ระบุรายละเอียด  ขั้นตอนการปฎิบัติงานและ
วัสดุที่ใช้ด้วย 
     (4) ในวันกำหนดลงมือทำการของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด 
ให้รายงานผลการปฎิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาจ้างหรือไม่ ให้คณะอนุกรรมการตรวจการจ้างทราบ
ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้นๆ 

การดำเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 

    ข้อ 38. ก่อนดำเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ให้ทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาตาม
รายการต่อไปนี้ 
     (1) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ 
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     (2) รายละเอียดของที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างที่ต้องการซื้อ เช่น จำนวนเนื้อที่ ท้องที่ที่ตั้งของ
ที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง ลักษณะของที่ดิน เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ เป็นต้น 
     (3) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น 
     (4) ราคาซื้อขายของที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ใกล้เคียงบริเวณท่ีจะซื้อครั้งหลังสุด ประมาณ 3 
ราย หรือผลการประเมินหลักทรัพย์ของบริษัท 
     (5) วงเงินที่จะซื้อ โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือที่จะ
ซื้อในครั้งนั้นทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าว ให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อในครั้งนั้น 
     (6) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น 
     (7) ข้อเสนออ่ืนๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่จำเป็นในการซื้อ การ
ออกแบบประกาศสอบราคา หรือประกาศประกวดราคา 
  การซื้อที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้าง ให้ติดต่อกับเจ้าของโดยตรง หรือดำเนินการตามกฎหมาย หรือ
ประเพณีนิยมของท้องถิ่น 
    ข้อ 39. เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามข้อ 38  แล้ว ให้ดำเนินการตาม
วิธีการซื้อหรือวิธีการจ้างนั้นต่อไป 

หมวดที่  4 
สัญญาและหลักประกัน 

สัญญา 

   ข้อ 40. การซื้อ การจ้าง ให้ทำหลักฐานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น สัญญาหรือใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง 
ถ้าเป็นการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา จะไม่ทำใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง หรือสัญญาไว้ต่อกันก็ได้ 

การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ให้ทำสัญญาไว้เป็นหลักฐาน เว้นแต่การซื้อหรือการจ้างในกรณี
ดังต่อไปนี้ จะทำเป็นใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้างแทนการทำสัญญาก็ได้ 

   (1) การซื้อหรือการจ้างจากส่วนราชการ 
   (2) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษ วิธีสอบราคา เว้นแต่คณะกรรมการเห็นสมควรจะให้ทำเป็น 

สัญญาไว้ต่อกันแทนใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง ก็ให้ทำได้ 
    ข้อ 41. การทำสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง ให้กำหนดค่าปรับ ดังต่อไปนี้ 
     (1) การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน เป็น
จำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 1 ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท 
     (2) การจ้างบริการซึ่งกำหนดให้ทำงานจ้าง ส่งมอบเป็นรายเดือนหรือรายงวดให้กำหนดค่าปรับ
เป็นรายวัน เป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.5 ของราคาค่าจ้างแต่ละเดือน หรือแต่ละงวดดังกล่าว แต่
จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 50 บาท 

   (3) การจ้างทำสิ่งของที่มีปริมาณหลายชิ้น และแต่ละชิ้นสมบูรณ์ได้ในตัวเอง ซึ่งสามารถนำไปใช้ 
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งานได้ ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวร้อยละ 1 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่จะต้องไม่ต่ำกว่า
วันละ 100 บาท 

การซื้อสิ่งของให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราตายตัวร้อยละ 0.5 ของราคาพัสดุที่ 
ยังไม่ได้รับมอบ 

ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปแล้ว จะไม่ 
สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายในกำหนดตามสัญญา แต่ยังขาดส่วนประกอบ
บางส่วน ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกำหนดสัญญา ให้ถือว่าไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย ให้ปรับ
เต็มราคาของทั้งชุด 
      ข้อ 42. การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ใน
อำนาจของคณะกรรมการที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดข้ึนจริงเฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้ 

   (1) เหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของสหกรณ์ 
   (2) เหตุสุดวิสัย 
   (3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 
ให้สหกรณ์ระบุไว้ในสัญญากำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้สหกรณ์ทราบ ภายใน 15 วัน 

นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อ ขอลดหรืองดค่าปรับ 
หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีตาม (1) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือ สหกรณ์ทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
      ข้อ 43. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา หรือใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลด
วงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาส่งมอบของ หรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป 
      ข้อ 44. การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา หรือใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจ้าง ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่
สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ หรือผู้ขายไม่สามารถส่งมอบภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณา
บอกเลิกสัญญา หรือใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจ้าง 
  การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญา หรือใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง ให้กระทำได้เฉพาะกรณีที่
เป็นประโยชน์แก่สหกรณ์โดยตรง หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของสหกรณ์ในการที่จะปฎิบัติตามสัญญา หรือใบสั่ง
ซื้อหรือใบสั่งจ้างนั้นต่อไป ทั้งนี้ ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณา 
      ข้อ 45. หลักประกันซองและหลักประกันสัญญา โดยปกติให้กำหนดเป็นมูลค่าเป็นจำนวนเต็มในอัตรา
ร้อยละห้าของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนั้น ให้คณะกรรมการมีอำนาจใช้อุลพินิจให้เพิ่มหรือลดจำนวนอัตรา
การวางหลักประกันได้ แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละสอง หรือไม่สูงกว่าร้อยละสิบของวงเงินหรือราคาพัสดุแล้วแต่กรณี 
      ข้อ 46. การกำหนดหลักประกันตามข้อ 45 จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา หรือเอกสาร
ประกวดราคา หรือสัญญา ก็ให้อนุโลมรับได้ 
  ในกรณีที่ผู ้เสนอราคาหรือคู่สัญญาวางหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าในเอกสารสอบราคา หรือ
เอกสารประกวดราคา หรือสัญญา ก็ให้อนุโลมรับได้ 
      ข้อ 47. ในกรณีที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้เสนอราคา หรือเป็นคู่สัญญา ไม่ต้องวางหลักประกัน 
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      ข้อ 48. ให้สหกรณ์คืนหลักประกันให้แก่ผู ้เสนอราคา คู ่สัญญา หรือผู ้ค้ำประกันตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
     (1) หลักประกันซองให้คืนแก่ผู้เสนอราคา หรือผู้ค้ำประกันดังนี้ 
   ก. ผู้เสนอราคารายที่ไม่ได้รับการคัดเลือก ให้คืนภายใน 15 วัน นับแต่วันพิจารณาผลการ
ประกวดราคาแล้วเสร็จ 
   ข. ผู้เสนอราคารายที่สหกรณ์รับราคาและตกลงซื้อหรือจ้าง ให้คืนเมื่อได้ทำสัญญาหรือได้
มีการรับใบสั่งซือ้ หรือใบสั่งจ้างแล้ว 
     (2) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค้ำประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 
วันทำงาน นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 
  การคืนหลักประกันที่เป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ในกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือคู่ สัญญาไม่มา
รับภายในกำหนดเวลาข้างต้น ให้รีบส่งต้นฉบับหรือหนังสือค้ำประกัน ให้แก่ผู ้เสนอราคาหรือคู่สัญญาโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโดยวิธีอ่ืนก็ได้ พร้อมกับแจ้งให้ธนาคารผู้ค้ำประกันทราบด้วย 
 
 หลักประกัน 
      ข้อ 49. หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) เงินสด 
(2) เช็ค(แคชเชียร์เช็ค)    หรือตั๋วแลกเงิน (ดราฟต์) ที่ธนาคารภายในประเทศเซ้นสั่งจ่าย 
(3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ 
(4) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

 
หมวด  5 
การยืม 

      ข้อ 50. การยืม  หรือนำพัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่เพ่ือประโยชน์ของสหกรณ์จะกระทำมิได้ 
      ข้อ 51. การยืมพัสดุประเภทคงรูป  ให้หัวหน้าหน่วยงานของผู้ยืมทำหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์
อักษรแสดงเหตุผล  และกำหนดวันส่งคืน  การยืมต้องได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการ 
      ข้อ 52. การยมืพัสดุประเภทใช้คงรูป  จะต้องนำพัสดุมาส่งคืนให้แก่สหกรณ์ในสภาพที่ใช้การได้
เรียบร้อยหากเกิดการชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้  หรือสูญหายไปให้ผู้ยืมจัดการแก้ไข ซ่อมแซมให้ คงสภาพเดิม
โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง  หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาพอย่างเดียวกัน  หรือ
ชดใช้เป็นเงินตามราคาที่คณะกรรมการกำหนด  หรือราคาที่เป็นจริงในขณะนั้น 
      ข้อ 53. เมื่อครบกำหนดยืมให้ผู้ให้ยืม หรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงถามพัสดุที่ให้ยืมคืน
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ครบกำหนด 
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การควบคุม 

      ข้อ 54. พัสดุของสหกรณ์ไม่ว่าจะได้มาด้วยวิธีใด  ให้อยู่ในการควบคุมตามระเบียบนี้ 
      ข้อ 55. เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุได้รับมอบแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้ 

(1) ลงบัญชี  หรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุแล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด  และแสดงรายการ 
หลักฐานการรับเข้าบัญชี  หรือทะเบียนไว้ประกอบ 

(2) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบ  ปลอดภัย  และให้ครบถ้วนถูกต้องตามบัญชี  และ 

ทะเบียน 

การตรวจสอบพัสดุประจำปี 

       ข้อ 56. ก่อนวันสิ้นปีบัญชีของสหกรณ ์ ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ  
โดยแต่งตั้งจากกรรมการ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน  เพ่ือตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ  ตรวจนับ และทำบัญชีพัสดุคง
เหลืออยู่ในวันสิ้นปีนั้น 
      ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งให้เริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุตั้งแต่วันเปิดทำการวันแรกของปีบัญชี    
เป็นต้นไป ว่าการรับ การจ่าย ถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตามบัญชี หรือทะเบียน หรือไม่มีพัสดุใดชำรุด  
เสื่อมสภาพ หรือสูญหายไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน  30  วัน  นับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบ 
      พัสดุใดได้มาก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ  ไม่ว่าจะโดยวิธีใดให้ถือว่าเป็นพัสดุของสหกรณ์และต้องลงบัญชี  
หรือทะเบียนพัสดุด้วย 
      ข้อ 57. เมื่อประธานกรรมการ  ได้รับรายงานตามข้อ  56  และปรากฏว่ามีพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ  หรือ
สูญหายไป  หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในกิจการต่อไป ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่งจาก
คณะกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน 
      ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่าจะต้องหาผู ้ร ับผิดชอบด้วย  ให้ประธานกรรมการพิจารณาตามที่
เห็นสมควร 
   

หมวด  6 
การเบิก - จ่ายพัสดุ 

       ข้อ 58. การเบิกพัสดุให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ  เป็นผู้เบิกโดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและ
ผู้จัดการเป็นผู้อนุมัต ิ
      ข้อ 59. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ   
      ข้อ 60. ผู้จ่ายพัสดุตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิก และเอกสารประกอบ (ถ้ามี)  แล้วลงบัญชี  หรือ
ทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่ายและเก็บใบเบิก -  จ่าย  ไว้เป็นหลักฐานด้วย 
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การจำหน่ายพัสดุ 

      ข้อ 61. หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุหมดความจำเป็น หรือหากใช้ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ  เพ่ือพิจารณาสั่งให้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ 

(1) ขาย 

(2) แปรสภาพ  หรือทำลาย 

      การขาย  ให้ดำเนินการขายโดยวิธีขายทอดตลาดก่อน  แต่ถ้าขายทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี  ให้นำวิธี 
กำหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม  ในการขายให้ประธานกรรมการแต่งตั้งกรรมการขาย   
โดยแต่งตั้งจากกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน   
       การแปรสภาพ  หรือทำลาย  ให้ดำเนินการหลังจากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว 
และให้เสร็จภายใน  30  วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 
      เมื่อดำเนินการตามข้อ (1)  หรือ (2)  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงจำหน่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชี  หรือทะเบียน
ทันที  แล้วแจ้งให้คณะกรรมการทราบภายใน  30  วัน 
      ข้อ 62. เงินที่ได้รับจากการขายตามข้อ 61 (1)  ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ ์
      ข้อ 63. การพัสดุใด ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ และยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  
ให้ดำเนินการตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2555  และแก้ไข
เพ่ิมเติมทุกฉบับโดยอนุโลม 
      ข้อ 64. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
      ในการจัดซื้อจัดจ้างให้สหกรณ์ปฎิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้ เว้นแต่สหกรณ์ได้รับเงินอุดหนุนจาก
หน่วยงานราชการให้ถือปฎิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของหน่วยงานราชการผู้ให้เงินอุดหนุนนั้น 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  1 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   
 
                                                             ชำนาญ  มีมูล 

 (นายชำนาญ  มีมูล) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 

ว่าด้วยการขออนุญาตใช้ห้องประชุม และอตัราเรียกเกบ็ค่าบ ารงุ 
พ.ศ.2552 

……………………………….. 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  ขอ้ 79 (8)  และ 
ขอ้ 107 (12)  ทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการ    ชดุที ่20 ครัง้ที ่7  /2552    เมื่อวนัที ่ 20  กรกฎาคม  
พ.ศ.2552  ไดก้ าหนดระเบยีบว่าดว้ย  การใชห้อ้งประชุม  พ.ศ. 2552     ไวด้งัต่อไปนี้ 

ขอ้ 1. ระเบยีบนี้เรยีกว่า  “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  ว่าดว้ยการใช ้
หอ้งประชุม   พ.ศ.2552” 

ขอ้ 2. ระเบยีบนี้ใชบ้งัคบั  ตัง้แต่วนัที ่ 13   สงิหาคม  พ.ศ.2552  เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3. บรรดาระเบยีบขอ้บงัคบั และค าสัง่อื่นใดในสว่นทีไ่ดก้ าหนดไวแ้ลว้ ซึง่ขดัหรอืแยง้กบั 
ระเบยีบนี้ใหใ้ชร้ะเบยีบนี้แทน 
                ขอ้ 4. ในระเบยีบนี้ 

 “คณะกรรมการ”        หมายความว่า   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัย ์                                                    

    

    สาธารณสุขเลย จ ากดั                                      
“ประธานกรรมการ”   หมายความว่า   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย ์
                                                        สาธารณสุขเลย จ ากดั                                                         

     

“ผูจ้ดัการ”              หมายความว่า    ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย   
                                                         จ ากดั 
“เจา้หน้าทีก่ารเงนิ”     หมายความว่า    เจา้หน้าทีก่ารเงนิสหกรณ์ออมทรพัย ์
                                                        สาธารณสุขเลย จ ากดั  
 “หน่วยงานในสงักดั”   หมายความว่า   หน่วยงานในส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัเลย                                  

                              

                    รวมถงึองค์การทีด่ าเนินกจิการดา้นการ                       
                                  

 

                                                         สาธารณสขุในจงัหวดัเลย                                              

              

 “หอ้งประชุม”         หมายความว่า    หอ้งประชุมสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุ 
                                                         เลย จ ากดัมไีวเ้พื่อเป็นสถานทีจ่ดัประชุม                                                             

 

                                                         หรอืจดักจิกรรมอื่นๆ ซึง่เป็นการสง่เสรมิ 
                                                         กจิการสหกรณ์ ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  
                                                         จ ากดั ตลอดจนใหบ้รกิารแก่มวลสมาชกิ                      

 

                    “ค่าบ ารุงหอ้งประชุม”  หมายความว่า    เงนิทีช่ าระใหก้บัสหกรณ์ออมทรพัย์ 
                                                                           สาธารณสุขเลย จ ากดั เพื่อตอบแทนใน                     

                                                   
 

                                                                           การใชห้อ้งประชุม   
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ขอ้ 5. ผูม้สีทิธิข์อใชห้อ้งประชุม ไดแ้ก่ กรรมการ  สมาชกิสหกรณ์ฯ และหน่วยงานในสงักดั 
ขอ้ 6. การใชห้อ้งประชุมนอกเหนือจากการใชใ้นกจิกรรมของสหกรณ์จะตอ้งไดร้บัอนุญาตตามระเบยีบนี้ 

ก่อน 
ขอ้ 7.  การขออนุญาตใชห้อ้งประชุม จะอนุญาตใหใ้ชเ้ฉพาะวนั และเวลาราชการเท่านัน้ เวน้แต่ผูข้ออนุญาต 

จะยนิยอมจ่ายค่าปฎบิตังิานนอกเวลา ส าหรบัเจา้หน้าทีข่องสหกรณ์และค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดระยะเวลาการ
ใชห้อ้งประชุม 

ขอ้ 8. ผูใ้ดประสงคจ์ะขออนุญาตใชห้อ้งประชุม  ใหย้ื่นค าขออนุญาตล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการ 
ขอ้ 9. ผูไ้ดร้บัอนุญาตใหใ้ชห้อ้งประชุม ตอ้งรบัผดิชอบทรพัยส์นิทัง้หมด  ใหอ้ยู่ในสภาพเรยีบร้อย และชดใช ้

ค่าเสยีหายในความช ารุด บกพร่อง หรอื สญูหายอนัเป็นผลจากการใชห้อ้งประชุม ภายใน 7 วนัท าการ 
ขอ้ 10. เมื่อไดจ้ดัการประชุม หรอืจดักจิกรรมเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ผูไ้ดร้บัอนุญาตจะตอ้งสง่มอบอุปกรณ์ 

ดงักล่าวคนืแก่เจา้หน้าทีผู่ไ้ดร้บัมอบหมายจนครบจ านวน 
ขอ้ 11.ผูไ้ดร้บัอนุญาตจะตอ้งช าระค่าบ ารุงหอ้งประชุม  ดงันี้ 

11.1   ตัง้แต่เวลา  08.30-13.00  น.  เป็นเงนิ   150  บาท 
      ตัง้แต่เวลา  13.00-16.30  น.  เป็นเงนิ   150  บาท 

11.2   ตัง้แต่เวลา  08.30-16.30  น.  เป็นเงนิ   300  บาท 
         เกนิเวลา  16.30  น.  เฉพาะสว่นทีเ่กนิ  อตัราชัว่โมงละ  50  บาท 
         โดยช าระใหเ้รยีบรอ้ยในวนัใชห้อ้งประชุม 

ขอ้ 12. ใหผู้จ้ดัการ เป็นผูพ้จิารณาเสนอขออนุญาตใชห้อ้งประชุม  
ขอ้ 13.  ใหป้ระธานกรรมการ  หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นผูม้อี านาจในการอนุญาตใหใ้ชห้อ้ง 

ประชุม และการงด หรอืลดค่าบ ารุง   ตามขอ้ 11 
ขอ้ 14.  ในกรณีทีจ่ าเป็นประธานกรรมการอาจแจง้ระงบัการใชห้อ้งประชุมได ้หากพจิารณา 

เหน็ว่าสหกรณ์มงีานเร่งด่วนทีจ่ะตอ้งใชห้อ้งประชุม 
ขอ้ 15.ใหเ้จา้หน้าทีก่ารเงนิเป็นผูเ้รยีกเกบ็ค่าบ ารุงหอ้งประชุม และออกใบเสรจ็รบัเงนิใหแ้ก่ 

ผูข้ออนุญาต ไวเ้ป็นหลกัฐาน และน าเขา้เป็นรายไดอ้ื่นๆ ของสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุเลย จ ากดั 
ขอ้ 16. ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย   จ ากดั      

รกัษาการ    ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี้ 
   ก าหนดไว ้   ณ     วนัที ่ 20  กรกฎาคม  พ.ศ.  2552 
 
               บวร  อุตสาหะ 
           (นายบวร   อุตสาหะ) 
               ประธานกรรมการ 

              สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 

 

 

 



 
 

 

      ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 

ว่าด้วย การจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายทัว่ไป พ.ศ.2562    

  
………………………………………..

 
  โดยเหน็สมควรก าหนด ระเบยีบว่าดว้ยการจ่ายเงนิเป็นค่าใชจ้่ายทัว่ไปของสหกรณ์ เพื่อใหเ้ป็น
แนวทางในการปฎบิตั ิและเพือ่ประโยชน์ของสหกรณ์ 

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั พ.ศ.2544  
ขอ้ 79 (8) และขอ้ 107(12) ทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที ่30  ครัง้ที ่ 3 /2562  วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2562  
ไดก้ าหนดระเบยีบว่าดว้ยการจ่ายเงนิเป็นค่าใชจ้่ายทัว่ไป พ.ศ.2562 ดงัต่อไปนี้ 

ขอ้ 1. ระเบยีบนี้เรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั วา่ดว้ย การ จ่ายเงนิเป็น
ค่าใชจ้่ายทัว่ไป พ.ศ.2562 

ขอ้ 2. ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบั  ตัง้แต่วนัทีถ่ดัจากวนัประกาศ เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3. ใหย้กเลกิ ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั วา่ดว้ยการจ่ายเงนิ ค่าใชจ้่ายทัว่ไป 

พ.ศ.2554 บรรดาระเบยีบ มต ิประกาศ  และค าสัง่อื่นใดในสว่นทีก่ าหนดไวแ้ลว้ ซึง่ขดัแยง้กับระเบียบนี

ใหใ้ชร้ะเบยีบนี้แทน 
ขอ้ 4. ในระเบยีบนี้ 

“สหกรณ์”   หมายความว่า  สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุเลย จ ากดั 
“ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออม 

ทรพัยส์าธารณสขุเลย จ ากดั 
“รองประธานกรรมการ” หมายความว่า  รองประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออม 

ทรพัยส์าธารณสขุเลย จ ากดั 
“ผูจ้ดัการ”   หมายความว่า  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรพัย ์สาธารณสุขเลย  

จ ากดั                                                     
“ค่าใชจ้่ายทัว่ไป”  หมายความว่า   เงนิซึง่ทีป่ระชุมใหญ่อนุมตัติามงบประมาณ 

และแผนงานประจ าปีของสหกรณ์ออมทรพัย ์สาธารณสุขเลย  
จ ากดั เพื่อใชเ้ป็นค่าใชจ้า่ยทีส่หกรณ์จ่ายเป็นค่าใชจ้า่ยทัว่ไป  
ทีไ่ม่เขา้หมวดใดหมวดหนึ่ง เช่น งานบา้นงานครวั                                      

                                   งานท าบุญ บรจิาค ต่างๆ  ค่าสมนาคุณเจา้หน้าที ่
การเงนิทีห่กัเงนิใหก้บัสหกรณ์ เป็นตน้ 

ขอ้ 5. ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการรกัษาการตามระเบยีบนี้ 
ขอ้ 6. ผูม้อี านาจอนุมตัค่ิาใชจ้า่ยต่างๆ ตามระเบยีบนี้ 

(1) ผูจ้ดัการ    ไม่เกนิ  5,000  บาท 
(2) รองประธานกรรมการ   ไม่เกนิ 10,000   บาท 
(3) ประธานกรรมการ    ไม่เกนิ  50,000   บาท 

ประกาศ  และค าสัง่อื่นใดในสว่นทีก่ าหนดไวแ้ลว้ ซึง่ขดัแยง้กับระเบียบนี

ใหใ้ชร้ะเบยีบนี้แทน

 ้
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ขอ้ 8. ถา้ยงัมปัีญหาในการปฏบิตัติามระเบยีบนี้ ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูม้อี านาจ วนิิจฉยัชีข้าด
 และค าวนิจิฉยัชีข้าดใหถ้อืเป็นทีสุ่ด  

 ก าหนดไว ้  ณ   วนัที ่1  มนีาคม  พ.ศ.   2562 
 

       ช านาญ  มมีลู 
     (นายช านาญ  มมีลู) 

         ประธานกรรมการ 
    สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ 7. การขออนุมตัแิละหลกัฐานในการเบกิจา่ยค่าใชจ้า่ยตามระเบยีบนี้ ตลอดจนใบส าคญัหรอืใบรบัรองการ
จ่ายเงนิใหเ้ป็นไปตามแบบและวธิกีารทีส่หกรณ์ก าหนด                                         
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      ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
ว่าด้วย การจ่ายเงินเป็นค่ารบัรอง พ.ศ.2562 

………………………………………….. 

  โดยเหน็สมควรก าหนด ระเบยีบว่าดว้ยการจ่ายเงนิเป็นค่ารบัรองของสหกรณ์ เพื่อใหเ้ป็นแนวทาง
ในการปฎบิตั ิและเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ 

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั พ.ศ.2544 
ขอ้ 79 (8) และขอ้ 107(12) ทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที ่30 ครัง้ที ่ 5 /2562 วนัที ่26 เมษายน 2562  
ไดก้ าหนดระเบยีบว่าดว้ยการจ่ายเงนิเป็นค่ารบัรอง พ.ศ.2562 ดงัต่อไปนี้ 

ขอ้ 1. ระเบยีบนี้เรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั วา่ดว้ย การจ่ายเงนิเป็นค่า 
รบัรอง พ.ศ.2562 

ขอ้ 2. ระเบยีบนี้ใหใ้ชข้อ้บงัคบั  ตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศ  เป็นตน้ไป 
ขอ้  3. ใหย้กเลกิ ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั ว่าดว้ย การจา่ยเงนิเป็นค่า 

รบัรอง พ.ศ.2558 
 บรรดาระเบยีบ มต ิประกาศ  และค าสัง่อื่นใดในสว่นทีก่ าหนดไวแ้ลว้ ซึง่ขดัแยง้กบั 
ระเบยีบนี้ใหใ้ชร้ะเบยีบนี้แทน 
 ขอ้ 4. ในระเบยีบนี้ 

สหกรณ์   หมายความว่า  สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุเลย จ ากดั 
คณะกรรมการ   หมายความว่า  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัย ์ 
                                                                 สาธารณสุขเลย จ ากดั 
ประธานกรรมการ  หมายความว่า  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย ์ 
                                                                 สาธารณสุขเลย จ ากดั 
รองประธานกรรมการ หมายความว่า  รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย ์ 
                                                                 สาธารณสุขเลย จ ากดั 
ผูจ้ดัการ   หมายความว่า  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรพัย ์
                                                                 สาธารณสุขเลย จ ากดั 
 ค่ารบัรอง   หมายความว่า  เงนิซึง่ทีป่ระชมุใหญ่อนุมตัติามงบประมาณ  
                    และแผนงานประจ าปีของสหกรณ์ออมทรพัย ์                         

                            

                                                      สาธารณสุขเลย จ ากดั เพื่อใชเ้ป็นค่าใชจ้่ายที ่
                                                      สหกรณ์จา่ยเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของว่าง 
                                                   ค่าของฝาก ของทีร่ะลกึ งานเทศกาลต่างๆ 
                                                   รวมถงึค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบัการรบัรอง 
                                                   นัน้ๆ                                                
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หมวด 1 
ข้อความทัว่ไป 

 ขอ้ 5. ใหป้ระธานกรรมการหรอืผูท้ีป่ระธานกรรมการมอบหมาย เป็นผูม้อี านาจอนุมตัค่ิาใชจ้่าย
ต่างๆ ตามระเบยีบนี้ การเบกิจ่ายนอกเหนือจากทีไ่ดก้ าหนดไวแ้ลว้ในระเบยีบนี้ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ
ด าเนินการเป็นคราวๆ ไป 

 ขอ้ 6. การขออนุมตัแิละหลกัฐานในการเบกิจ่ายค่าใชจ้่ายตามระเบยีบนี้ ตลอดจนใบส าคญัหรอื
ใบรบัรองการจ่ายเงนิใหเ้ป็นไปตามแบบและวธิกีารที่สหกรณ์ก าหนด  

 
 หมวด 2 

ค่ารบัรองในการประชุม 

ขอ้ 7. การประชุมทีจ่ะเบกิค่ารบัรองตามระเบยีบนี้ไดจ้ะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
7.1 เป็นการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรอืคณะท างาน 
7.2 เป็นการประชุมทีเ่กีย่วกบักจิการหรอืเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ 

ขอ้ 8. ค่ารบัรองในการประชุมใหเ้บกิ ค่าอาหาร 80 บาทต่อมือ้ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
25 บาทต่อมือ้ ส าหรบัผูเ้ขา้ประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุมในวงเงนิเท่าทีจ่่ายจรงิ ไม่เกนิคนละ 130 บาท  
    
                          หมวด 3 

 ค่ารบัรองในการจดัประชุมสมัมนา และการจดังานพิธีการ 

ขอ้ 9. ค่ารบัรองในการจดังานร่วมพธิกีารส าคญัของสหกรณ์ ใหเ้บกิไดเ้ฉพาะค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมพธิกีารในวงเงนิเท่าทีจ่่ายจรงิไม่เกนิคนละ 130 บาท ในกรณีที่

จ าเป็นตอ้งจ่ายเกนิ ใหจ้ดัท าเป็นโครงการเสนอขออนุมตัติ่อคณะกรรมการด าเนินการ 
ขอ้ 10. ค่ารบัรองและงานพธิกีารในการจดัประชุมสมัมนาตา่ง ๆ ใหจ้ดัท าเป็นโครงการขออนุมตัิ 
ต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
                                      
                                                        หมวด 4 
                                             ค่ารบัรองบุคคลภายนอก 

 ขอ้ 11. ค่ารบัรองบุคคลภายนอกทีม่าเยีย่ม หรอืมาตดิต่อธุรกจิกบัสหกรณ์ และเพื่อประโยชน์ใน 
ดา้นความสมัพนัธแ์ละในกจิการของสหกรณ์ ใหเ้บกิ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรบัรบัรอง

บุคคลภายนอกรวมทัง้ผูป้ฎบิตังิานทีเ่ขา้ร่วมในการรบัรองดว้ย ในวงเงนิเท่าทีจ่่ายจรงิ ไม่เกนิคนละ 50 บาทต่อมือ้ 
 ในกรณีมคีวามจ าเป็นตอ้งเลีย้งอาหาร ใหเ้บกิจ่ายค่ารบัรองไดเ้ท่าทีจ่่ายจรงิ แต่ตอ้ง 
ไม่เกนิอตัรา ดงัต่อไปนี้ 
 อาหารเชา้ อตัราคนละไม่เกนิ          100  บาท 
 อาหารกลางวนั อตัราคนละไมเ่กนิ    150  บาท 
 อาหารเยน็  อตัราคนละไม่เกนิ         250  บาท 
 ในกรณีจดัเลีย้งในสถานทีเ่อกชนใหเ้บกิจ่ายไดเ้พิม่อกีไม่เกนิรอ้ยละ 50  
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 ขอ้ 12 . การสนับสนุนกระบวนการสหกรณ์ ใหเ้บกิค่ารบัรองไดค้ราวละ ไม่เกนิ 10,000 บาท  
ส าหรบัการเบกิจ่ายทีเ่กนิ 10,000 บาท ใหเ้สนอขออนุมตัติ่อคณะกรรมการด าเนินการ 
 

หมวด 5 
    ค่าของขวญั และของสมนาคณุต่างๆ 

ขอ้ 13. ในกรณีทีเ่ป็นการสมควรและเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ ให้พจิารณาจดัหาของขวญั  
หรอื ของสมนาคุณต่างๆ ใหก้บัผูป้ระกอบคุณความด ีหรอืท าประโยชน์กบัสหกรณ์ ตลอดจนผูม้เีกยีรต ิอื่นๆ 

ในอตัรา เบกิจ่ายตามความเหมาะสม แต่ตอ้งไม่เกนิ  3,000  บาท / ราย 
 ขอ้ 14. ผูม้อี านาจอนุมตัค่ิาใชจ้่ายต่างๆ ตามระเบยีบนี้ 

(1) ผูจ้ดัการ    ไม่เกนิ  5,000  บาท 
(2) รองประธานกรรมการ   ไม่เกนิ 10,000   บาท 
(3) ประธานกรรมการ    ไม่เกนิ 30,000   บาท 
(4) กรณีเกนิกว่า 30,000 บาท ใหเ้สนอขออนุมตัติ่อคณะกรรมการด าเนนิการ 

ขอ้ 15. ใหป้ระธานกรรมการรกัษาการตามระเบยีบนี้ 
 

 ก าหนดไว ้  ณ วนัที ่ 1 เดอืน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 

                ช านาญ  มมีลู 
  (นายช านาญ   มมีลู) 

         ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุเลย  จ ากดั 
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  ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
ว่าด้วย การรกัษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ 

พ.ศ.2554 
…………………………………………..  

  โดยเหน็สมควรก าหนด ระเบยีบ ว่าดว้ยการรกัษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
ของสหกรณ์ เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตั ิและเพือ่ประโยชน์ของสมาชกิ และสหกรณ์ 

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  
พ.ศ.2544 ขอ้ 79 (8) และขอ้ 107(11) ทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที ่22 ในการประชุมครัง้ที ่ 4 
/2554  วนัที ่19 เมษายน  2554  ไดก้ าหนดระเบยีบ ว่าดว้ยการรกัษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ.2554 ดงัต่อไปนี้ 

ขอ้ 1. ระเบยีบน้ีเรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั ว่าดว้ย การ 
รกัษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ์  พ.ศ.2554 

ขอ้ 2. ระเบยีบนี้ใหใ้ชข้อ้บงัคบั  ตัง้แต่วนัทีถ่ดัจากวนัประกาศ เป็นตน้ไป 

ขอ้ 3. บรรดาระเบยีบ มต ิประกาศ  และค าสัง่อื่นใดในส่วนทีก่ าหนดไวแ้ลว้ ซึง่ขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบ
นี้ใหใ้ชร้ะเบยีบนี้แทน 

 ขอ้ 4. ในระเบยีบน้ี 
“สหกรณ์”   หมายความว่า  สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

                    ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
“คณะกรรมการอ านวยการ” หมายความว่า คณะกรรมการอ านวยการ สหกรณ์  
                                                     ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์    
                                                     ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
“กรรมการ”   หมายความว่า กรรมการด าเนินการ สหกรณ์ 

                   ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
“ผูจ้ดัการ”   หมายความว่า ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย      
                                                    จ ากดั 
“เจา้หน้าที”่  หมายความว่า เจา้หน้าทีส่หกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุข 

                   เลย จ ากดั 
       “ระบบงาน”  หมายความว่า ระบบงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

                   ของสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
 ขอ้ 5. ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการ รกัษาการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี้ 
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หมวด 1 
ข้อความทัว่ไป 

 ขอ้ 6. คณะกรรมการอ านวยการอาจก าหนดหลกัเกณฑ ์ เพิม่เตมิ เพือ่ท าใหก้ารรกัษาความ
ปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ์ มปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 ขอ้ 7. ใหป้ระธานกรรมการ กรรมการ ผูจ้ดัการและเจา้หน้าที ่ ถอืปฏบิตัติามระเบยีบ และ
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดเพิม่เตมิโดยเคร่งครดั  

ขอ้ 8. ในกรณีทีพ่บการกระท าการฝ่าฝืนระเบยีบนี้ หรอืหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดขึน้เพิม่เตมิ ให ้
ปฏบิตัดิงันี้ 

8.1 ถา้ผูก้ระท าผดิเป็นเจา้หน้าทีใ่หผู้จ้ดัการรายงานประธานกรรมการ 
8.2 ถา้ผูก้ระท าผดิเป็นผูจ้ดัการใหร้ายงานประธานกรรมการ 
8.3 ถา้ผูก้ระท าผดิเป็นกรรมการใหร้ายงานประธานกรรมการ 
8.4 ถา้ผูก้ระท าผดิเป็นประธานกรรมการใหร้ายงานใหผู้ต้รวจสอบกจิการเพือ่ 
      รายงานต่อทีป่ระชุมใหญ่ 

           ในกรณีทีผู่ร้ายงานเป็นเจา้หน้าทีห่รอืผูจ้ดัการ ใหส้หกรณ์คุม้ครองผูน้ัน้ ตามระเบยีบว่าดว้ย
การคุม้ครองเจา้หน้าทีท่ีป่ฏบิตังิานโดยสุจรติ 

ขอ้ 9. ในกรณีทีม่ปัีญหาในการปฏบิตัติามระเบยีบนี้ใหค้ณะกรรมการด าเนินการวนิิจฉยั 
ชีข้าด ความเหน็ของคณะกรรมการด าเนินการ ถอืเป็นทีสุ่ด 

   
หมวด 2 

การรกัษาความปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก  

ขอ้ 10. ผูใ้ดจะเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของสมาชกิทีม่อียู่กบัสหกรณ์มไิด ้ เวน้แต่เป็นการรอ้งขอของ
สมาชกิผูน้ัน้ หรอืเป็นการด าเนินการทีเ่กดิจากขอ้ก าหนดตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัหรอืระเบยีบ 

ขอ้ 11. ในกรณีทีส่หกรณ์จดัใหม้เีวบ็ไซต(์Web site)ทีส่มาชกิสามารถตรวจสอบขอ้มลูเองได ้สหกรณ์
ตอ้งจดัใหม้กีารรกัษาความปลอดภยัทีเ่พยีงพอ ทีม่แีต่สมาชกิผูน้ัน้เท่านัน้ทีจ่ะเขา้ไปเรยีกดูขอ้มลูตวัเองได ้                                        

 
หมวด 3 

การรกัษาความปลอดภยัของระบบงาน  

 ขอ้ 12. ใหค้ณะกรรมการอ านวยการก าหนดชื่อผูใ้ชร้ะบบงาน(Username) ส าหรบั 
เจา้หน้าทีทุ่กคนทีต่อ้งเขา้ใชร้ะบบงาน หรอืประธานกรรมการ หรอืกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายโดย

จดัท าเป็นค าสัง่  
ผูท้ีไ่ดร้บัการก าหนดชื่อผูใ้ชร้ะบบงาน (Username) ตามวรรคหนึ่งตอ้งรบัผดิชอบในชื่อผูใ้ช้ 

ระบบงาน(Username) ของตน ใหใ้ชช้ื่อผูใ้ชร้ะบบงาน (Username) เป็นหลกัในการสอบสวนหาผูก้ระท าผดิ 
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ขอ้ 13  ผูท้ีไ่ดร้บัการก าหนดชื่อผูใ้ชร้ะบบงาน (Username)ตามขอ้ 12 มหีน้าทีใ่นการรกัษาความลบั 

ของชื่อผูใ้ชร้ะบบงาน(Username) และรหสัผ่าน(Password)ของตนโดยเคร่งครดั  จะยนิยอมใหผู้อ้ื่นใชช้ื่อผูใ้ช้
ระบบงาน(Username)ของตนในการเขา้ใชง้านระบบงานมไิด ้ และตอ้งเปลีย่นรหสัผ่าน(Password) ของตน
โดยสม ่าเสมอ 

ข้อ 14  ผู้ที่ได้รบัการก าหนดชื่อผู้ใช้งาน (Username) จะเข้าใช้ระบบงานโดยใช้ชื่อผู้ใช้ระบบงาน 
(Username)ของผูอ้ื่น  มไิด ้

ขอ้ 15  ใหค้ณะกรรมการอ านวยการก าหนดระดบัความสามารถในการใชร้ะบบงานโดย 
จดัท าเป็นค าสัง่ภายใตห้ลกัเกณฑด์งันี้ 

15.1 ผูจ้ดัการตอ้งไม่สามารถแกไ้ขขอ้มลูในสว่นของระบบงานบญัชไีด ้เวน้แต่เป็น 
       การเรยีกดูขอ้มลู 
15.2 เจา้หน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายใหจ้ดัการระบบตอ้งไม่สามารถแก้ไขขอ้มลูในสว่น 
       ทีผู่จ้ดัการสามารถกระท าได้ 
15.3 เจา้หน้าทีท่ีจุ่ดบรกิารต้องไม่สามารถแกไ้ขขอ้มลูในสว่นทีเ่กนิความรบัผดิชอบ 
       ของระบบงานไดเ้วน้แต่เป็นการเรยีกดูขอ้มลู 
15.4 เจา้หน้าทีบ่ญัชตีอ้งไม่สามารถแกไ้ขขอ้มลูในสว่นของการปฏบิตังิานประจ าวนั 
       ของจุดบรกิารได ้ยกเวน้ในสว่นของระบบงานบญัชทีีร่บัผดิชอบโดยตรง 
15.5 ประธานกรรมการและกรรมการอื่นตอ้งไม่สามารถแกไ้ขขอ้มลูในระบบงานได้ 
       เวน้แต่เป็นการเรยีกดูขอ้มลู 

 ข้อ 16  ให้คณะกรรมการอ านวยการ แต่งตัง้ผู้มีหน้าที่ร ับผิดชอบในการส ารองข้อมูล
(Backup) เป็นประจ าทุกวนั และใหม้อี านาจก าหนดหลกัเกณฑแ์ละรายละเอยีดของการปฏบิตัโิดยก าหนดไว้
ในค าสัง่ ขอ้มลูทีส่ ารองไวใ้หส้ ารองไวทุ้กวนั ๆ ละสองชุดโดยแยกเกบ็รกัษาดงันี้ 

  16.1 ตูน้ิรภยัของสหกรณ์ 
  16.2 บา้นพกัของผูจ้ดัการ 
ผูท้ีเ่กบ็รกัษาตาม 16.2 ตอ้งเกบ็รกัษาเพยีงอย่างเดยีว จะกระท าการใดกบัขอ้มลูนัน้มไิด ้ เวน้แต่เป็น

การเรยีกคนืขอ้มลู(Restore) ขึน้มาใชใ้หม่ ในระบบงานของสหกรณ์เท่านัน้ 
 

หมวด 4 
บทก าหนดโทษ 

ขอ้ 17  ถ้าเจา้หน้าทีก่ระท าการฝ่าฝืนระเบยีบน้ี หรอืหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด ใหถ้อืว่าเป็นการกระท าผดิ
วนิยัตามระเบยีบสหกรณ์ 

ขอ้ 18  ถา้กรรมการกระท าการฝ่าฝืนระเบยีบน้ี หรอืหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด ใหป้ระธาน 
กรรมการเสนอทีป่ระชุมใหญ่ พจิารณาถอดถอนจากการเป็นกรรมการตามขอ้บงัคบั 

ขอ้ 19  ถา้ประธานกรรมการกระท าการฝ่าฝืนระเบยีบน้ี หรอืหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด ให ้
ผูต้รวจสอบกจิการเสนอทีป่ระชุมใหญ่พจิารณาถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการตามขอ้บงัคบั 
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ขอ้ 20  การด าเนินการตามขอ้ 17 ขอ้ 18 และขอ้ 19 ไม่เป็นเหตุใหส้หกรณ์ทุเลาการ 

ด าเนินการทางแพง่กบัผูก้ระท าผดิในกรณีทีเ่กดิความเสยีหายแก่สหกรณ์เนื่องจากการกระท าการนัน้หมวด 5 

บทเฉพาะกาล 

ขอ้ 21 ใหค้ณะกรรมการอ านวยการ ด าเนินการจดัท าค าสัง่ ประกาศต่าง ๆ เพือ่ด าเนินการ 
ตามระเบยีบน้ี ใหเ้สรจ็ภายในหกสบิวนั นบัถดัจากวนัทีร่ะเบยีบน้ีใชบ้งัคบั 

 
 ประกาศ ณ วนัที ่  19  เมษายน   2554 

                  อุทศิ  โสวนันา         
             (นายอุทศิ   โสวนันา) 

            ประธานกรรมการ 
                                          สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
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         ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 

ว่าด้วย เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง พ.ศ.2561 
………………………………. 

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  ขอ้ 79(8)  และขอ้ 
107 (8)  ทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที ่29 ครัง้ที ่ 3/2561  วนัที ่ 21 มนีาคม  พ.ศ.2561  ไดก้ าหนด
ระเบยีบว่าดว้ย  เจา้หน้าทีแ่ละลูกจา้ง พ.ศ.2561  ไวด้งัต่อไปนี้ 

ขอ้ 1 ระเบยีบนี้เรยีกว่า  “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั ว่าดว้ย 
เจา้หน้าทีแ่ละลูกจา้ง  พ.ศ.2561” 

ขอ้ 2 ระเบยีบน้ีใหบ้งัคบัใชต้ัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก  ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสุขเลย  จ ากัด ว่าด้วย เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 

พ.ศ.2558 บรรดาระเบียบ มติ ประกาศ และค าสัง่อื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว  ซึ่งขดัหรือแย้งกบั
ระเบยีบน้ีใหใ้ชร้ะเบยีบน้ีแทน 

ขอ้ 4  ในระเบยีบน้ี 
  “สหกรณ์”       หมายความว่า  สหกรณ์ออมทรพัยร์ะเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์ 
  สาธารณสุขเลย  จ ากดั 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์ 
                                                        สาธารณสุขเลย จ ากดั 
  “ประธานกรรมการ” หมายความว่า  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออม 
                                                          ทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั                                                             
  “เจา้หน้าทีส่หกรณ์” หมายความว่า   เจา้หน้าทีป่ระจ า ลูกจา้งประจ า ทีส่หกรณ์ออม 
                                                                 ทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั จา้งไว ้
                                                                 ปฏบิตังิานในต าแหน่งต่าง ๆ 

“ลูกจา้งสหกรณ์”    หมายความว่า   เจา้หน้าทีช่ ัว่คราว ลูกจา้งชัว่คราว ทีส่หกรณ์  
                                                      ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั จา้งไว ้ 
                                                      ปฏบิตังิานในต าแหน่งเป็นรายปี 

  “ปี”        หมายความว่า   ปีทางบญัชขีองสหกรณ์                 
ข้อ 5  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รกัษาการตามระเบียบนี้ และให้มอี านาจก าหนดหลกัเกณฑ์แนว

ปฏบิตั ิเพือ่ปฏบิตัติามระเบยีบน้ีได ้

หมวดท่ี 1 
อตัราก าลงัและต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง 

ขอ้ 6 ใหส้หกรณ์จา้งเจา้หน้าทีส่หกรณ์และลูกจา้งสหกรณ์ตามจ านวนทีจ่ าเป็นแก่การปฏบิตังิานของ 
สหกรณ์ 
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ขอ้ 7 ต าแหน่งเจา้หน้าทีส่หกรณ์ มดีงันี้ 

(1) เจา้หน้าทีส่หกรณ์ ประกอบดว้ย 
1.ลูกจา้งประจ า ไดแ้ก่ นกัการภารโรง ยาม พนกังานขบัรถ แม่บา้น 
2.เจา้หน้าทีป่ระจ า ไดแ้ก่ 

ก. เจา้หน้าทีก่ารเงนิ เจา้หน้าทีบ่ญัช ีเจา้หน้าทีธุ่รการ เจา้หน้าทีป่ระจ า 
หน่วยงาน หรอืเจา้หน้าทีท่ีเ่รยีกชื่ออย่างอื่น  

ข. ผูช้่วยหวัหน้างาน หรอื ผูช้่วยหวัหน้าฝ่าย 
ค. หวัหน้างาน หรอื หวัหน้าฝ่าย 
ง. ผูช้่วยผูจ้ดัการ หรอืรองผูจ้ดัการ 
จ. ผูจ้ดัการ 

(2) ลูกจา้งสหกรณ์ ประกอบดว้ย 
1.ลูกจา้งชัว่คราว ไดแ้ก่ นกัการภารโรง ยาม พนกังานขบัรถ แม่บา้น 
2.เจา้หน้าทีช่ ัว่คราว ไดแ้ก่ 

     ก.  เจา้หน้าทีก่ารเงนิ เจา้หน้าทีบ่ญัช ีเจา้หน้าทีธุ่รการ เจา้หน้าทีป่ระจ า 
      หน่วยงานหรอืเจา้หน้าทีท่ีเ่รยีกชื่ออย่างอื่น  

 ข. ผูช้่วยหวัหน้างาน หรอื ผูช้่วยหวัหน้าฝ่าย 
 ค.  หวัหน้างาน หรอื หวัหน้าฝ่าย 
 ง.  ผูช้่วยผูจ้ดัการ หรอืรองผูจ้ดัการ 
 จ.  ผูจ้ดัการ 
 

หมวดท่ี 2 
อตัราเงินเดือน 

ขอ้ 8 ใหก้ าหนดอตัราเงนิเดอืนส าหรบัเจา้หน้าทีส่หกรณ์ และลูกจา้งสหกรณ์ ไวโ้ดยอา้งองิ 
จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เวน้แต่อตัราขัน้ต ่าเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย 
แรงงานก าหนด โดยจดัท าเป็นบญัชแีนบทา้ยระเบยีบนี้ 

หมวดท่ี 3 
การรบัสมคัร การคดัเลือก หรือสอบคดัเลือก หรือสอบแข่งขนั 

การบรรจุ และการแต่งตัง้เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 

ขอ้ 9 ผูท้ีจ่ะไดร้บัการบรรจุ และแต่งตัง้เป็นเจา้หน้าทีส่หกรณ์ และลูกจา้งสหกรณ์ ตอ้งม ี
คุณสมบตัดิงัต่อไปนี้ 

(1) มสีญัชาตไิทย 
(2) มอีายุไม่ต ่ากว่า 18 ปี บรบิูรณ์ 
(3) เป็นเลื่อมใสใสการปกครองตามรฐัธรรมนูญดว้ยความบรสิุทธิใ์จ 



162 
 

(4) ไดเ้ป็นผูม้กีายทุพพลภาพ ไรค้วามสามารถ หรอืจติฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ ทัง้ไม่เป็น
โรคเรือ้น วณัโรคในระยะอนัตราย โรคเทา้ชา้งในระยะทีป่รากฏอาการเป็นทีร่งัเกยีจแก่
สงัคม โรคยาเสพตดิใหโ้ทษ โรคพษิสุราเรือ้รงั หรอืโรคอย่างอื่นตามทีค่ณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนด 

(5) ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศลีธรรมอนัด ี
(6) ไม่เป็นผูม้หีนี้สนิลน้พน้ตวั 
(7) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษถงึตอ้งออกจากสหกรณ์ หรอืออกจากราชการ หรอืออกจาก

องคก์ารของรฐับาล หรอืสถาบนัอื่น 
(8) ไม่เป็นผูเ้คยรบัโทษจ าคุก โดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุก เวน้แต่ความผดิอนัไดก้ระท า

โดยประมาท หรอืความผดิลหุโทษ 
(9) ไม่เป็นผูเ้คยลาออกจากสหกรณ์ โดยกระท าผดิวนิยัซึง่จะไดร้บัโทษไล่ออก หรอืให้ออก

ตามระเบยีบว่าดว้ยการสอบสวน และการลงโทษส าหรบัเจา้หน้าทีแ่ละลูกจา้ง 
ขอ้ 10 ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมอี านาจพจิารณาก าหนดการรบัสมคัร คดัเลอืก หรอืสอบคดัเลอืก  

หรอืสอบแขง่ขนั ตามหลกัเกณฑใ์นระเบยีบน้ี 
ขอ้ 11 การรบัสมคัร ใหป้ระธานกรรมการโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการด าเนินการ ประกาศรบั

สมคัรมกี าหนดเวลาไม่น้อยกว่า 5 วนั หรอืตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรโดยปิดประกาศไว ้ ณ ส านกังาน
ของสหกรณ์ 

ขอ้ 12 ใหผู้ท้ีป่ระสงคจ์ะสมคัรเขา้รบัการคดัเลอืก หรอืสอบคดัเลอืก หรอืสอบแขง่ขนัยื่นใบสมคัรตาม 
แบบทีส่หกรณ์ก าหนด  พรอ้มดว้ยหลกัฐานแสดงพืน้ความรู ้ส าเนาทะเบยีนบา้น และหนงัสอืรบัรองของแพทย์
แผนปัจจุบนัชัน้หน่ึง สาขาเวชกรรม ซึง่รบัรองคุณสมบตัขิองผูส้มคัรตามความในขอ้ 9(4) และรบัรองดว้ยว่า
ผูส้มคัรเป็นผูม้สีุขภาพอนามยัสมบูรณ์ 

ใหย้ื่นใบสมคัรดว้ยตนเองต่อประธานกรรมการ หรอืผูจ้ดัการ และตอ้งช าระค่าธรรมเนียม ค่าสมคัรคน 
ละหา้สบิบาท เงนิค่าธรรมเนียมนี้ สหกรณ์จะไม่คนืใหไ้ม่ว่ากรณีใด ๆ 

ขอ้ 13 ใหค้ณะกรรมการด าเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้คณะหน่ึง มจี านวนไม่น้อยกว่า 3 คน  
โดยใหม้ตี าแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหน่ึง และเลขานุการคนหนึ่ง เพือ่ด าเนินการคดัเลอืก หรอืสอบ
คดัเลอืก หรอืสอบแขง่ขนั   

ขอ้ 14 ในการคดัเลอืกใหค้ณะกรรมการทดสอบผูส้มคัรในวชิาทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 15 ตามทีเ่หน็สมควร 
ขอ้ 15 ในการสอบคดัเลอืก หรอืสอบแขง่ขนั คณะกรรมการอาจจดัใหส้อบในวชิาดงัต่อไปนี้ 

(1) ความรูเ้กี่ยวกบักฎหมาย กฎขอ้บงัคบั ระเบยีบและวธิปีฏบิตังิานเกีย่วกบัสหกรณ์ 
(2) คณิตศาสตร ์และหรอืบญัช ี
(3) พมิพด์ดีภาษาไทย 
(4) เขยีนลายมอืงาม และเรว็ 
(5) ความรูเ้กี่ยวกบังานในต าแหน่งหน้าที่ 
(6) สมัภาษณ์ 
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ผูส้อบคดัเลอืก หรอืสอบแขง่ขนั ตอ้งไดค้ะแนนแต่ละวชิาไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 และ 
ไดค้ะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนทัง้หมด ถงึจะถอืว่าเป็นผูส้อบคดัเลอืก ผูส้อบแขง่ขนัได้ 

ขอ้ 16 เมื่อการคดัเลอืก หรอืสอบคดัเลอืก หรอืสอบแขง่ขนัเสรจ็สิน้แลว้ ใหป้ระธานกรรมการ 
คดัเลอืก หรอืสอบคดัเลอืก หรอืสอบแขง่ขนั ประกาศรายชื่อผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก หรอืสอบคดัเลอืก หรอื
สอบแขง่ขนัได ้ เรยีงตามล าดบัคะแนนไว ้ ณ ส านกังานของสหกรณ์และใหเ้สนอผลการคดัเลอืก หรอืสอบ
คดัเลอืก หรอืสอบแขง่ขนัต่อคณะกรรมการด าเนินการโดยเรว็ 

ขอ้ 17 ใหค้ณะกรรมการด าเนินการพจิารณาบรรจุ และ แต่งตัง้ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก หรอืสอบคดัเลอืก  
หรอืสอบแขง่ขนัไดเ้รยีงล าดบัจากคะแนนสงูมาหาคะแนนต ่า เป็นเจา้หน้าทีข่องสหกรณ์ ถา้มผีูส้อบคดัเลอืกได้
คะแนนรวมเท่ากนัหลายคน ใหถ้อืคะแนนวชิาในขอ้ 15(1) เป็นเกณฑต์ดัสนิ และถ้าคะแนนในวชิาดงักล่าวยงั
เท่ากนัอยู่อกี กใ็หค้ณะกรรมการด าเนินการจดัใหม้กีารคดัเลอืกโดยการสอบสมัภาษณ์  

ขอ้ 18 การบรรจุและแต่งตัง้เจา้หน้าทีส่หกรณ์ ใหด้ ารงต าแหน่งตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ 
ดงัต่อไปนี้ 

1.1 เจา้หน้าที ่ตามขอ้ 7(1)  
(1) ตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัประกาศนียบตัรไม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) หรอื

เทยีบเท่า หรอื 
(2) เป็นผูไ้ดร้บัประกาศนียบตัรวชิาการสหกรณ์จากสถาบนัการศกึษาทางสหกรณ์ซึง่

ทางราชการรบัรอง 
1.2 เจา้หน้าที ่ตามขอ้ 7(2) ง. 

(1) ตอ้งไดร้บัอนุปรญิญา หรอืประกาศนียบตัรวชิาชพี ซึง่เทยีบเท่าไดไ้ม่ต ่ากว่า  
     อนุปรญิญาทางทีส่หกรณ์ตอ้งการ หรอื 
(2) ตอ้งด ารงต าแหน่งเจา้หน้าทีใ่นสหกรณ์นี้มาแลว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

1.3 เจา้หน้าที ่ตามขอ้ 7(2) จ. 
(1) ตอ้งด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการ หรอืรองผูจ้ดัการในสหกรณ์มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื  
     ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของสหกรณ์มาแลว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรอื  
(2)  เคยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของสหกรณ์นี้มาแลว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรอื 
(3) มวีุฒอิื่นที่เหมาะสมแก่ต าแหน่งตามที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด ในกรณีที่มเีหตุ

ยกเวน้การปฏบิตัติามหลกัเกณฑใ์นขอ้นี้ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการพจิารณาเป็นราย ๆ ไป 
ขอ้ 19 ประธานกรรมการ มอี านาจบรรจุและแต่งตัง้ หรอืเลื่อนต าแหน่งเจา้หน้าทีส่หกรณ์ใหด้ ารง 

ต าแหน่งซึ่งไมส่งูกว่าผูช้่วยผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการไดทุ้กต าแหน่ง ภายในจ านวนอตัราต าแหน่งทีค่ณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนด 

ผูไ้ดร้บัการบรรจุเป็นเจา้หน้าที ่จะตอ้งทดลองปฏบิตังิานเป็นเวลาไม่เกนิ 60 วนั ภายใน 
ก าหนดเวลาดงักล่าว ใหค้ณะกรรมการแต่งตัง้บุคคลขึ้นคณะหนึ่งประกอบดว้ย คณะกรรมการจ านวน 3 คน 
ผูบ้งัคบับญัชาชัน้ตน้ และผูจ้ดัการเพือ่ท าการประเมนิไม่น้อยกว่า 2 ครัง้        

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิใหเ้ป็นตามทีค่ณะกรรมการก าหนด   
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ขอ้ 20 ในการบรรจุ และแต่งตัง้ หรอืเลื่อนต าแหน่งเจา้หน้าทีส่หกรณ์ใหด้ ารงต าแหน่งผูช้่วยผูจ้ดัการ 

หรอืผูจ้ดัการ ใหป้ระธานกรรมการพจิารณาผูม้คีุณวุฒ ิ ความสามารถความจดัเจน และความเหมาะสมแก่
ต าแหน่ง เสนอขอรบัความเหน็ชอบของคณะกรรมการด าเนินการก่อน เมื่อไดร้บัความเหน็ชอบแลว้ ประธาน
กรรมการจงึสัง่บรรจุและแต่งตัง้ได ้

ขอ้ 21 การบรรจุและแต่งตัง้เจา้หน้าทีส่หกรณ์ ใหบ้รรจุในอตัราเงนิเดอืนทีค่ณะกรรมการประกาศใช้ 
บญัชเีงนิเดอืนเป็นคราวๆ ไป  

ข้อ 22 การบรรจุและแต่งตัง้ลูกจ้างสหกรณ์ตามข้อ 7(2)ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการด าเนินการ
เหน็สมควร  

หมวดท่ี 4 
การปฏิบติัหน้าท่ีแทนต าแหน่งเจ้าหน้าท่ี  หรือ  

ผู้จดัการ และการเปล่ียนตวัผู้จดัการ 

ขอ้  23  ถา้ต าแหน่งเจา้หน้าทีส่หกรณ์ว่างลง  และยงัมไิดแ้ต่งตัง้ใหผู้ใ้ดด ารงต าแหน่งนัน้ หรอืด ารง 
ต าแหน่งไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดเ้ป็นครัง้คราว  ประธานกรรมการมอี านาจสัง่ใหเ้จา้หน้าทีส่หกรณ์ที่
เหน็สมควรรกัษาการในต าแหน่งผูช้่วยผูจ้ดัการ   หรอืรองผูจ้ดัการ  หรอืผูจ้ดัการ  ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบ
ของคณะกรรมการด าเนินการก่อน 

ขอ้  24  ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นผูจ้ดัการ  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการจดัใหม้กีารตรวจสอบหลกัฐาน 
ทางบญัช ี  และการเงนิกบับรรดาทรพัยส์นิของสหกรณ์  เพือ่ทราบฐานะอนัแทจ้รงิของสหกรณ์ก่อนทีจ่ะไดส้่ง
มอบกนั 

หมวด 5 

หลกัประกนัเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์และลูกจ้างสหกรณ์ 

ขอ้ 25 ในการบรรจุและแต่งตัง้เจา้หน้าทีส่หกรณ์ และลูกจา้งสหกรณ์  ตอ้งใหเ้จา้หน้าทีส่หกรณ์และ
ลูกจา้งสหกรณ์ท าหนงัสอืสญัญาจา้งไวเ้ป็นหลกัฐานตามแบบทีส่หกรณ์ก าหนด  และใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนดใหม้หีลกัประกนัอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรอืหลายอย่างดงัปรากฏขา้งล่างนี้  เพือ่ประกนัความ
เสยีหาย  อนัอาจจะเกดิขึน้แก่สหกรณ์  เนื่องจากกระท าหรอืงดเวน้การกระท า  ซึง่เจา้หน้าทีส่หกรณ์และลูกจา้ง
สหกรณ์ตอ้งรบัผดิ 

(1)  มบีุคคลค ้าประกนั  ตามทีค่ณะกรรมการด าเนินการก าหนด  
(2)  มเีงนิสดไม่น้อยกว่าทีค่ณะกรรมการด าเนินการก าหนด  ฝากไวก้บัสหกรณ์ 
(3)  มหีลกัทรพัยข์องรฐับาลไทย  หรอืหลกัทรพัยอ์ย่างอื่นจ าน าเป็นประกนั 
(4)  มสีงัหารมิทรพัยข์องรฐับาลไทย หรอืหลกัทรพัยอ์ย่างอื่นจ าน าเป็นประกนัต่อสหกรณ์   

ใหค้ณะกรรมการด าเนินการก าหนดจ านวนรวมแห่งมลูค่าของทรพัยส์นิทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั  ตามที่
เหน็แก่ลกัษณะและปรมิาณของงานในความรบัผดิชอบของเจา้หน้าทีส่หกรณ์และลูกจา้งสหกรณ์แต่ละคน  
เพือ่ใหคุ้ม้แก่ความเสยีหายอนัอาจจะเกดิขึน้ โดยประกาศเป็นคราวๆ ไป 
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หมวดท่ี 6 
     การเลื่อนเงินเดือน 

ขอ้ 26  เจา้หน้าทีส่หกรณ์ ซึง่มเีวลาท างานในสหกรณ์ครบแปดเดอืนของปีทางบญัชสีหกรณ์ จงึมสีทิธิ
ไดร้บัการพจิารณารบัเลื่อนขึน้เงนิเดอืน 

ขอ้ 27 การเลื่อนขัน้เงนิเดอืนเจา้หน้าทีส่หกรณ์ ใหเ้ลื่อนปีละสองครัง้ ดงันี้ 
ครัง้ทีห่นึ่ง  ครึง่ปีแรก  เลื่อนวนัที ่1 มถิุนายน ของปี 
ครัง้ทีส่อง  ครึง่ปีหลงั  เลื่อนวนัที ่1 ธนัวาคม ของปี 

ในการเลื่อนเงนิเดอืนของเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ ใหพ้จิารณาถงึความสามารถ การรเิริม่ความอุตสาหะ  
ความรบัผดิชอบ คุณภาพและประมาณงานในหน้าทีต่ลอดจนความประพฤตแิละสมรรถภาพในการปฏบิตังิาน
ในหน้าที ่ ในรอบปีทางบญัชทีีแ่ลว้ของสหกรณ์ ทัง้นี้ ตอ้งอยู่ภายในวงเงนิประมาณการจ่ายส าหรบัเลื่อน
เงนิเดอืนประจ าปี 

เจา้หน้าทีส่หกรณ์ จะไม่ไดร้บัการพจิารณาเลื่อนเงนิเดอืนหากปรากฏว่าในรอบปีทีแ่ลว้มา 
(1) ถูกลงโทษทางวนิยั เวน้แต่โทษภาคทณัฑ ์
(2) ขาดงาน โดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร 
(3) มวีนัลา เกนิ 30 วนั เวน้แต่ 

ก. ลาป่วยซึง่ตอ้งใชเ้วลารกัษาพยาบาลเป็นเวลานานตดิต่อกนัคราวเดยีวกนัหรอืหลายคราว
รวมกนัไม่เกนิ 60 วนั 

ข. ลาคลอดบุตรก่อนและหลงัคลอดครรภห์นึ่งไม่เกนิ 90 วนั (โดยไดร้บัเงนิเดอืน   หรอืค่าจา้ง
ในวนัท างานตลอดระยะเวลาทีล่า  แต่ไม่เกนิสีส่บิหา้วนั) 

ค. ลาอุปสมบท หรอืลาไปประกอบพธิฮีจัญ์เป็นครัง้แรกเกนิ 120 วนั 
ง. ลาป่วยเนื่องจากอุบตัเิหตุจากการไปปฎบิตังิานของสหกรณ์ 

ข้อ 28  ให้ผู้จัดการเสนอการเลื่อนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ต าแหน่งต ่ ากว่าหัวหน้างาน  ต่อ
คณะกรรมการอ านวยการเพื่ออนุมตัิ และให้คณะกรรมการอ านวยการ ร่วมกับผู้จดัการเสนอการเลื่อน
เงินเดือนของเจ้าหน้าที่ต าแหน่งรองผู้จดัการ ผู้ช่วยผู้จดัการ  หวัหน้างาน ต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมตัิ       
 การปรบัอตัราเงนิเดอืนของผูจ้ดัการใหค้ณะกรรมการอ านวยการน าเสนอคณะกรรมการเพือ่พจิารณา
อนุมตั ิ

ขอ้ 29 ผูจ้ดัการมอี านาจเลื่อนขึน้เงนิเดอืนของเจา้หน้าทีแ่ละลูกจา้งต าแหน่งไม่สงูกว่ารองผูจ้ดัการใน
ครัง้หนึ่ง ๆ ไดไ้ม่เกนิครึง่ข ัน้  
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หมวดท่ี 7 
การจ่ายเงินโบนัส เงินบ าเหน็จและค่าชดเชย 

ขอ้ 30 เมื่อสิน้ปีทางบญัชหีนึ่ง ๆ สหกรณ์อาจจดัสรรก าไรเป็นเงนิโบนสัแก่เจา้หน้าทีส่หกรณ์ไดต้าม 
ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ ก าหนดจ านวนเงนิโบนสัทีจ่ะจ่ายใหแ้ก่เจา้หน้าทีส่หกรณ์
ตามสว่นแห่งอตัราเงนิเดอืนของแต่ละคน แต่อย่างสงูไม่เกนิสีเ่ท่าของเงนิเดอืน ซึง่ไดร้บัในเดอืนสุดทา้ยแห่ง
เวลาท างานในปีนัน้ 

เจา้หน้าทีส่หกรณ์ผูใ้ดมเีวลาท างานไม่เตม็ปีทางบญัชใีด ๆ ให้ไดร้บัโบนสัลดลงตาม 
สว่นแห่งเวลาท างานในปีนัน้   

ขอ้ 31 คณะกรรมการด าเนินการอาจไม่จ่ายเงนิโบนสั ไม่ว่าทัง้หมด หรอืบางสว่นใหแ้ก่เจา้หน้าทีแ่ละ 
ลูกจา้งสหกรณ์คนใดกไ็ด ้หากบกพร่องอยู่เป็นประจ า ไม่อุทศิเวลาใหแ้ก่สหกรณ์ ลาหยุดในระหว่างปีของบญัชี
เกนิสมควร ทัง้ไม่พยายามขวนขวายแกไ้ขขอ้ผดิพลาด หรอืขอ้บกพร่องของตน 

ขอ้ 32 เจา้หน้าทีส่หกรณ์ออกจากสหกรณ์ เพราะเลกิจา้งมสีทิธิไ์ดร้บัค่าชดเชยจากสหกรณ์ดงันี้ 
(1) เจา้หน้าทีส่หกรณ์ ซึง่ท างานตดิต่อกนัครบ 120 วนั แต่ไม่ครบหนึ่งปีโดยรวมวนัหยุด วนั

ลาและวนัทีส่หกรณ์สัง่ใหยุ้ดงาน เพือ่ประโยชน์ของสหกรณ์ใหจ่้ายไม่น้อยกว่าค่าจา้ง
อตัราสุดทา้ย 30  วนั 

(2) เจา้หน้าทีส่หกรณ์ ซึง่ท างานตดิต่อกนัครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี โดยรวมวนัหยุด วนัลา
และวนัทีส่หกรณ์สัง่ใหห้ยุด เพือ่ประโยชน์ของสหกรณ์ ใหจ่้ายไม่น้อยกว่าค่าจา้งสุดทา้ย 
90 วนั 

(3) เจา้หน้าทีข่องสหกรณ์ ซึง่ท างานตดิต่อกนัครบ 3 ปีขึน้ไปโดยรวมวนัหยุด วนัลาและวนัที่
สหกรณ์สัง่ใหห้ยุด เพือ่ประโยชน์ของสหกรณ์ ใหจ่้ายไม่น้อยกว่าค่าจา้งสุดทา้ย 180 วนั 

การเลกิจา้ง  หมายความว่า การทีส่หกรณ์ใหเ้จา้หน้าทีส่หกรณ์ออกจากงานโดยทีไ่ม่ได้ 
กระท าความผดิตามขอ้ 34 

 อนึ่ง สหกรณ์ไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหเ้จา้หน้าทีส่หกรณ์ และลูกจา้งสหกรณ์  ทีม่ ี
ก าหนดระยะเวลาจา้งไวแ้น่นอน  และเลกิจา้งตามก าหนดระยะเวลานัน้  หรอืเจา้หน้าทีห่รอืลูกจา้งของสหกรณ์  
ทีส่หกรณ์แจง้ใหท้ราบเป็นหนงัสอืแต่แรกว่า  ใหท้ดลองปฏบิตัิงานในระยะเวลาไม่เกนิ  180  วนั  และยงัอยู่ใน
ระยะเวลานัน้ 

ขอ้ 33 เจา้หน้าทีส่หกรณ์คนใด  ท างานในสหกรณ์นี้ดว้ยความเรยีบรอ้ยเป็นเวลาตดิต่อกนัมาไม่น้อย 
กว่า  5  ปีขึน้ไป  มสีทิธิไ์ดร้บัเงนิบ าเหน็จเมื่อออกจากต าแหน่ง  เวน้แต่การออกเพราะถูกลงโทษไล่ออก  หรอื
เลกิจา้งและมสีทิธิไ์ดร้บัเงนิค่าชดเชยแลว้ตามขอ้  32 

 การค านวณเงนิบ าเหน็จใหเ้อาเงนิเดอืน ๆ สุดทา้ยตัง้  คณูดว้ยจ านวนปีทีท่ างานในสหกรณ์   
เศษของปีถา้ถงึ  100  วนั  ใหน้บัเป็นหน่ึงปี  ถา้ต ่ากว่านี้ใหปั้ดทิง้ 

 จ านวนปีทีท่ างาน  หมายถงึ  ระยะเวลาวนับรรจุเจา้หน้าทีส่หกรณ์เขา้ท างานในสหกรณ์   
จนถงึวนัทีอ่อกจากสหกรณ์ 

 เจา้หน้าทีส่หกรณ์ ซึง่ออกจากต าแหน่งเพราะตาย  สหกรณ์จะจ่ายเงนิบ าเหน็จใหแ้ก่ทายาท 
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ขอ้ 34 สหกรณ์ไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่เจา้หน้าทีส่หกรณ์  ซึง่เลกิจา้งในกรณีหนึ่งกรณีใด   

ดงัต่อไปนี้ 
(1) ทุจรติต่อหน้าทีห่รอืกระท าความผดิทางอาญาโดยเจตนาแก่สหกรณ์ 
(2) จงใจท าใหส้หกรณ์ไดร้บัความเสยีหาย 
(3) ฝ่าฝืนขอ้บงัคบั  หรอืระเบยีบเกีย่วกบัการท างาน  หรอืค าสัง่อนัชอบดว้ยกฎหมายของ

สหกรณ์  และสหกรณ์ไดต้กัเตอืนเป็นหนงัสอืแลว้  เวน้แต่กรณีรา้ยแรงสหกรณ์ไม่
จ าเป็นตอ้งตกัเตอืน 

(4) ละทิง้หน้าทีเ่ป็นเวลาสามวนัตดิต่อกนัโดยไม่มเีหตุอนัควร 
(5) ประมาทเลนิเล่อ  เป็นเหตุใหส้หกรณ์ไดร้บัความเสยีหายอย่างรา้ยแรง 
(6) ไดร้บัโทษจ าคุกตามค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุก 

ขอ้ 35 เพือ่ประโยชน์แก่การจ่ายเงนิบ าเหน็จ  และค่าชดเชยไวต้ดัจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายประจ าปีตาม 
จ านวนทีค่ณะกรรมการด าเนินการพจิารณาเหน็สมควร 

ขอ้ 36 ภาษเีงนิไดอ้นัพงึช าระตามกฎหมาย  ใหผู้ร้บัเงนิชดเชยและเงนิบ าเหน็จเป็นผูจ่้ายทัง้สิน้ 

หมวดท่ี  8 
การพ้นจากต าแหน่ง 

ขอ้ 37 เจา้หน้าทีส่หกรณ์และลูกจา้งสหกรณ์ออกจากงาน  เมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบตัติาม  ขอ้   9 
(4) เกษยีณอายุตามทีก่ าหนดไวใ้น  ขอ้ 40 หรอืครบก าหนดสญัญาจา้งแลว้แต่กรณี 
(5) เลกิจา้ง 
(6) ใหอ้อก 

ขอ้ 38  เจา้หน้าทีส่หกรณ์และลูกจา้งสหกรณ์ผูใ้ดประสงคจ์ะลาออกจากสหกรณ์ใหย้ื่น 
หนงัสอืขอลาออกต่อผูบ้งัคบับญัชาของตนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั เพือ่เสนอตามล าดบัจนถงึ

ประธานกรรมการ เมื่อประธานกรรมการสัง่อนุญาตแลว้จงึใหถ้อืว่าออกจากสหกรณ์ ทัง้นี้ เจา้หน้าทีส่หกรณ์ผู้
นัน้จะตอ้งไม่มภีาระหน้ีสนิคงคา้งกบัสหกรณ์ หากยงัมหีนี้สนิหรอืภาระคงคา้ง ใหน้ าเงนิบ าเหน็จหรอืเงินอื่นใด
ทีจ่ะไดร้บัจากสหกรณ์มาช าระก่อน หรอืมเีหตุทีย่งัไม่สามารถช าระหน้ีสนิได ้ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ
พจิารณาตามความเหมาะสม 

ขอ้ 39 เจา้หน้าทีห่รอืลูกจา้งสหกรณ์ขาดคุณสมบตัติามขอ้  9  นัน้  ใหถ้อืว่าออกจากงาน   
ตัง้แต่วนัทีค่ณะกรรมการด าเนินการลงมต ิ

ขอ้ 40 เจา้หน้าทีส่หกรณ์และลูกจา้งสหกรณ์คนใดมอีายุครบ  60  ปีบรบิูรณ์  ใหเ้ป็นอนั 
ออกจากงานเมื่อสิน้ปีทางบญัชซีึง่เป็นปีทีผู่น้ัน้มอีายุครบ  60  ปีบรบิูรณ์  โดยพน้จากต าแหน่งเว้นแต่

จะไดม้กีารพจิารณาจา้งต่อเนื่อง  จนอายุครบ  65  ปี 
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 การพจิารณาจา้งเจา้หน้าทีส่หกรณ์หรอืลูกจา้งสหกรณ์  จะท าไดแ้ต่ในกรณีทีม่เีหตุพเิศษเพือ่ 

ประโยชน์อย่างยิง่แก่สหกรณ์  และผูน้ัน้ยงัมสีุขภาพสมบูรณ์เพยีงพอทีจ่ะปฏบิตังิาน  โดยมสีมรรถภาพ  ทัง้นี้  
ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 

ขอ้ 41 คณะกรรมการมอี านาจเลกิจา้งเจา้หน้าทีห่รอืลูกจา้งสหกรณ์ในกรณี  ดงัต่อไปนี้ 
(1) เมื่อสหกรณ์ยุบต าแหน่งทีผู่น้ัน้ด ารงอยู่ 
(2) เมื่อมเีหตุอนัสมควร  ซึง่คณะกรรมการเหน็ว่าผูน้ัน้หย่อนสมรรถภาพในการปฏบิตังิาน  

หรอืมคีวามบกพร่องในการปฏบิตังิานอยู่เนือง ๆ หรอืไม่อาจไวว้างใจผูน้ัน้ในการปฏบิตัิ
หน้าทีต่่อไปได ้

(3) เมื่อมมีลทนิ  หรอืมวัหมองในกรณีความผดิวนิัยอย่างรา้ยแรง  หรอืในกรณีมคีวามผดิ
อาญา  เวน้แต่ความผดิลหุโทษ  หรอืความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาท 

(4) เมื่อตอ้งรบัโทษจ าคุก  โดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุกส าหรบัความผดิลหุโทษ  หรอื
ความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาท 

ขอ้ 42 การลงโทษเจา้หน้าทีส่หกรณ์และลูกจา้งของสหกรณ์  ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบว่าดว้ยการ 
สอบสวน  และการลงโทษส าหรบัเจา้หน้าทีส่หกรณ์  และลูกจา้งสหกรณ์ 

บทเฉพาะกาล  

ขอ้ 43 ผูท้ีส่หกรณ์ไดจ้า้งไวแ้ลว้ก่อนวนัใชร้ะเบยีบน้ี  ใหถ้อืว่าเป็นเจา้หน้าทีส่หกรณ์และลูกจา้ง 
สหกรณ์  มสีทิธิแ์ละหน้าทีต่ามระเบยีบน้ีทุกประการ 

เจา้หน้าทีส่หกรณ์หรอืลูกจา้งของสหกรณ์คนใด  ยงัไม่ไดจ้ดัท าสญัญาจา้งและหรอื 
จดัใหม้หีลกัประกนัไวต้่อสหกรณ์  ใหจ้ดัท าสญัญาจา้งและหรอืจดัใหม้หีลกัประกนั  ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในก าหนด  
60  วนั  นบัแต่วนัใชร้ะเบยีบน้ี 

 
   ก าหนดไว ้   ณ     วนัที ่ 21  มนีาคม  พ.ศ.  2561 
                                                    ช านาญ  มมีูล 
            (นายช านาญ   มมีลู) 
                ประธานกรรมการ 

              สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จ ากดั 

เร่ือง อตัราเงินเดือนเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์และลูกจ้างสหกรณ์  
พ.ศ.2558 

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

อาศยัอ านาจ      ตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย    จ ากดั   
พ.ศ. 2544   ขอ้  79 (8)   ขอ้ 107 (8)   และทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการ   ชุดที ่ 26  ในคราวประชุม  ครัง้ที ่ 
12/2559  วนัที ่8   มกราคม  2559  ไดม้มีตใิหป้ระกาศถอืใชบ้ญัชอีตัราเงนิเดอืนเจา้หน้าทีส่หกรณ์และลูกจา้ง
สหกรณ์ พ.ศ.2558   ตามระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั ว่าดว้ยเจา้หน้าทีส่หกรณ์และลูกจา้ง
สหกรณ์ พ.ศ.2558 ดงัต่อไปนี้   

บัญชีอัตราเงินเดือน  บัญชี  13  (3) 

ขั้น บญัชี 13(3) ขั้น บญัชี 13(3) ขั้น บญัชี 13(3)

1 9,360           8 13,070         15 18,200         

1.5 9,590           8.5 13,390         15.5 18,850         

2 9,820           9 13,700         16 19,090         

2.5 10,060         9.5 14,030         16.5 19,560         

3 10,300         10 14,370         17 20,010         

3.5 10,550         10.5 14,720         17.5 20,500         

4 10,800         11 15,060         18 20,980         

4.5 11,070         11.5 15,440         18.5 21,490         

5 11,330         12 15,790         19 22,000         

5.5 11,610         12.5 16,180         19.5 22,540         

6 11,880         13 16,560         20 23,070         

6.5 12,170         13.5 16,970         20.5 23,630         

7 12,460         14 17,360         21 24,200         

7.5 12,770         14.5 17,790         21.5 24,790         
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ขัน้ บญัชี 13(3) ขัน้ บญัชี 13(3) ขัน้ บญัชี 13(3)

22 25,370        36 49,210          50 93,520         

22.5 25,990        36.5 50,400          50.5 95,780         

23 26,600        37 51,590          51 98,040         

23.5 27,240        37.5 52,850          51.5 100,410       

24 27,890        38 54,080          52 102,780       

24.5 28,560        38.5 55,400          52.5 105,270       

25 29,240        39 56,710          53 107,750       

25.5 29,960        39.5 58,080          53.5 110,360       

26 30,650        40 58,310          54 112,960       

26.5 31,400        40.5 59,730          54.5 115,690       

27 32,140        41 61,130          55 118,420       

27.5 32,920        41.5 62,620          55.5 121,280       

28 33,700        42 64,090          56 124,140       

28.5 34,520        42.5 65,650          

29 35,330        43 67,190          

29.5 36,200        43.5 68,820          

30 37,050        44 70,450          

30.5 37,950        44.5 72,160          

31 38,850        45 73,850          

31.5 39,800        45.5 75,650          

32 40,730        46 77,420          

32.5 41,720        46.5 79,300          

33 42,710        47 81,170          

33.5 43,750        47.5 83,130          

34 44,780        48 85,090          

34.5 45,870        48.5 87,150          

35 46,940        49 89,200          

35.5 48,080        49.5 91,370          
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   การบรรจุและแต่งตัง้เจา้หน้าทีส่หกรณ์ หรอื ลูกจา้งสหกรณ์ใหบ้รรจุอตัราเงนิเดอืนตามขอ้ 23 แห่งระเบยีบ
สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุเลย จ ากดั  ดงัต่อไปนี้ 
  (1)  ต าแหน่งตามขอ้  7(1)1   ใหบ้รรจุในอตัราเงนิเดอืนไม่เกนิ   9,360.-บาท 
  (2)  ต าแหน่งตามขอ้  7(1)2 ก ใหบ้รรจใุนอตัราเงนิเดอืนไม่เกนิ 10,300.-บาท 
  (3)  ต าแหน่งตามขอ้  7(1)2 ข ใหบ้รรจุในอตัราเงนิเดอืนไม่เกนิ 11,880.-บาท 
  (4)  ต าแหน่งตามขอ้  7(1)2 ค ใหบ้รรจใุนอตัราเงนิเดอืนไม่เกนิ 15,060.-บาท 
  (5)  ต าแหน่งตามขอ้  7(1)2 ง ใหบ้รรจุในอตัราเงนิเดอืนไม่เกนิ 17,360.-บาท 
  (6)  ต าแหน่งตามขอ้  7(1)2 จ ใหบ้รรจุในอตัราเงนิเดอืนไม่เกนิ          20,980.-บาท” 

ผูไ้ดร้บัเลื่อนขึน้การด ารงต าแหน่งผูช้่วยผูจ้ดัการ  หรอื  รองผูจ้ดัการ  หรอืผูจ้ดัการ  จะใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนสงู
กว่าขัน้ต ่าสุดของต าแหน่งนัน้ไม่ได ้   แต่ถา้ผูน้ัน้      ไดร้บัเงนิเดอืนเดมิสงูกว่าขัน้ต ่าสดุของ 
ต าแหน่งใหม่กใ็หไ้ดร้บัขัน้ทีเ่ท่ากบัเงนิเดอืนเดมิ 
 

ประกาศ  ณ   วนัที ่8   มกราคม  พ.ศ. 2559 
                                                           กายสทิธิ ์แกว้ยาศร ี  

(นายกายสทิธิ ์ แกว้ยาศร)ี 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุเลย  จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
ว่าด้วย อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผู้จดัการและเจ้าหน้าท่ีอ่ืน  พ.ศ.2544 

………………………………. 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  ขอ้ 79 (8)  
และขอ้ 107 (11)  ทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ครัง้ที ่ 11/2544  วนัที ่ 6  สงิหาคม  พ.ศ.2544  ได้
ก าหนดระเบยีบว่าดว้ย  อ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูจ้ดัการและเจา้หน้าทีอ่ื่น  ดงัต่อไปนี้ 

ขอ้ 1. ระเบยีบน้ีเรยีกว่า  “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  ว่าดว้ยอ านาจหน้าที่ 
และความรบัผดิชอบของผูจ้ดัการและเจา้หน้าทีอ่ื่น  พ.ศ.2544 

ขอ้ 2. ระเบยีบน้ีใชบ้งัคบั  ตัง้แต่วนัที ่ 1  กนัยายน  พ.ศ.2544  เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3. บรรดาระเบยีบ มต ิประกาศ และค าสัง่อื่นใดในสว่นทีก่ าหนดไวแ้ลว้  ซึง่ขดัหรอืแย้งกบั 

ระเบยีบน้ีใหใ้ชร้ะเบยีบนี้แทน 
 

หมวดท่ี  1 
ผู้จดัการ 

 
ขอ้ 4. ผูจ้ดัการ  มหีน้าทีจ่ดัการทัว่ไปและรบัผดิชอบเกี่ยวกบับรรดากจิการประจ างานสหกรณ์   

ปฏบิตัติามนโยบายของคณะกรรมการด าเนินการ  ตลอดจนตรวจตราควบคุมดแูลการปฏบิตังิานของ
เจา้หน้าทีส่หกรณ์  เพือ่ใหง้านสหกรณ์ด าเนินตามเป้าหมายบงัเกดิผลดแีละเป็นคุณประโยชน์แก่สมาชกิซึง่
รวมทัง้ในขอ้ต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการสมคัรรบัเขา้เป็นสมาชกิ  ตลอดจนจดัใหผู้เ้ขา้เป็นสมาชกิลงลายมอืชื่อใน
ทะเบยีนสมาชกิ  และช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้กบัค่าหุน้  ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัและ
ระเบยีบของสหกรณ์ 

(2) เกบ็เงนิค่าหุน้รายเดอืน  แจง้ยอดจ านวนหุน้  จ่ายคนืค่าหุน้และชกัชวนการถอืหุน้ใน
สหกรณ์ 

(3) รบัเงนิฝาก  จ่ายคนืเงนิฝากและสง่เสรมิการฝากเงนิในสหกรณ์ 
(4) ตรวจสอบค าขอกู ้ จ่ายเงนิกู ้ จดัท าเอกสารเกี่ยวกบัเงนิกูใ้หเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั  และ

ระเบยีบของสหกรณ์ทีก่ าหนดไว ้
(5) ตรวจสอบการออกใบเสรจ็รบัเงนิ  เรยีกใบส าคญัคู่จ่ายเงนิใหค้รบถว้น รวมทัง้เกบ็รกัษา

เงนิสดของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบของสหกรณ์ทีก่ าหนดไว้ 
(6) ดแูลตรวจตราการจดัท าบญัช ี และทะเบยีนต่าง ๆ  ของสหกรณ์ใหถู้กตอ้งครบถว้น  และ

เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ  รวมทัง้จดัท างบดุล  แระรายงานกจิการ 
ประจ าปีของสหกรณ์เสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่ 

(7) เป็นธุระในการนดัเรยีกประชุมคณะกรรมการด าเนินการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ  
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(8) เขา้ร่วมประชุมชีแ้จง  การประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  และ
คณะกรรมการต่าง   ๆ   เวน้แต่ในกรณีซึง่ทีป่ระชุมนัน้ ๆ  มใิหเ้ขา้ร่วมประชุม 

(9) ปฏบิตักิารเกีย่วกบังานสารบรรณของสหกรณ์ 
(10) รกัษาดวงตราของสหกรณ์  รบัผดิชอบตรวจตราทรพัยส์นิต่าง ๆ  ของสหกรณ์และ

ดแูลใหอ้ยู่ในสภาพอนัดแีละปลอดภยั 
(11) เสนอรายงานกจิการประจ าเดอืนต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
(12) ก าหนดหน้าทีแ่ละวธิปีฏบิตังิานของเจา้หน้าทีแ่ละลูกจา้ง  ใหเ้ป็นไปโดย 

ถูกตอ้งและเรยีบรอ้ย 
(13) จดัท าประมาณการรายไดป้ระจ าปี  และแผนด าเนินงานของสหกรณ์เสนอต่อที่

ประชุมใหญ่ 
(14) พจิารณาออกขอ้ก าหนดเพือ่ใชใ้นการปฏบิตังิานตามหน้าทีข่องเจา้หน้าทีแ่ละลูกจา้ง

ของสหกรณ์ 
(15) ปฏบิตังิานอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการด าเนินการ  หรอืคณะอนุกรรมการมอบหมาย

หรอืตามทีค่วรกระท า  เพือ่ใหก้จิการในหน้าทีลุ่ล่วงไปดว้ยดี 
 

หมวดท่ี  2 
รองผู้จดัการหรือผู้ช่วยผู้จดัการ 

 
ขอ้ 5. รองผูจ้ดัการ  หรอื  ผูช้่วยผูจ้ดัการ  มอี านาจหน้าและความรบัผดิชอบในการ 

ปฏบิตังิาน  ดงัต่อไปนี้ 
(1) ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีค่ณะกรรมการด าเนินการ  หรอืผูจ้ดัการมอบหมาย 
(2) ในกรณีทีไ่ม่มผีูจ้ดัการ  ใหร้องผูจ้ดัการ  หรอืผูช้่วยผูจ้ดัการท าหน้าทีผู่จ้ดัการ 
(3) ในกรณีทีผู่จ้ดัการไม่อยู่  หรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ ใหร้องผูจ้ดัการหรอืผูช้่วยผูจ้ดัการ

เป็นผูป้ฏบิตัหิน้าแทน 
(4) ปฏบิตักิารอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการด าเนินการ หรอืผูจ้ดัการมอบให ้ หรอืตามที่
ควรกระท า  เพือ่ใหก้จิการในหน้าทีข่องตนลุล่วงไปดว้ยด ี

 
หมวดท่ี 3 

เจ้าหน้าท่ีอ่ืน 
 

ขอ้  6. เจา้หน้าทีก่ารเงนิ  มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานเกีย่วกบังานต่อไปนี้ 
(1) ช่วยปฏบิตังิานทีเ่ป็นหน้าทีข่องเหรญัญกิ  หรอืกรรมการซึง่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบ

เกีย่วกบัการเงนิของสหกรณ์ 
(2) รบั – จ่าย เกบ็รกัษาเงนิสดของสหกรณ์ภายในอ านาจทีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูจ้ดัการ 
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(3) ลงบญัชสีมุดเงนิสดรบั  สมุดเงนิสดจ่าย  และรวบรวมหลกัฐานการรบั – จ่ายเงนิสดของ 
สหกรณ์  และเสนอสมุดเงนิสดรบั – จ่าย  พรอ้มหลกัฐานการรบั – จ่ายใหผู้จ้ดัการ  หรอื
ประธานกรรมการ  หรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการทราบเป็นประจ าวนั 

(4) จดัทะเบยีนจ่ายเงนิเดอืน  เงนิสวสัดกิารต่าง ๆ  ตามทีเ่จา้หน้าทีแ่ละลูกจา้งที่มสีทิธไิดร้บั 
(5) ตดัท าทะเบยีนเงนิสะสมเจา้หน้าทีแ่ละลูกจา้ง 
(6) จดัท าเกีย่วกบัการรบัเงนิฝากออมทรพัย ์ และเงนิฝากประจ า 
(7) ปฏบิตังิานอื่น ๆ  ตาทีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูจ้ดัการ 

ขอ้  7.  เจา้หน้าทีบ่ญัช ี มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานเกีย่วกบังาน ดงัต่อไปนี้ 
(1) แยกใบส าคญัทางการรบั – จ่ายเงนิ  ซึง่เจา้หน้าทีก่ารเงนิมอบใหเ้ขา้สลปิลูกหนี้  เจา้หนี้  

ตามประเภทการจ่าย  หรอืรบัทุกวนัเมื่อหมดเวลาปฏบิตังิานประจ าวนั 
(2) ลงรายการรบัจ่ายตามสลปิทีแ่ยกแลว้ในสมุดสรุปประจ าวนั 
(3) ลงรายการผ่านจากสมุดสรุปประจ าวนั  เขา้สมุดรวมบญัชทีัว่ไป 
(4) ท างบทดรองประจ าเดอืน  ทดสอบความถูกตอ้งของบญัช ี
(5) จดัท าและควบคุมงบคงเหลอืทา้ยแฟ้มทะเบยีนทุนเรอืนหุน้  บญัชเีงนิกูซ้ึ่งเจา้หน้าทีห่น่วย

ต่าง ๆ สง่มา  ใหต้รงกบัประเภทในสมุดรวมบญัชทีัว่ไปเป็นประจ าทุกเดอืน  รวมทัง้จดัสง่
ส าเนาทะเบยีนหุน้  และแจง้การเปลีย่นแปลงทะเบยีนดงักล่าว  ภายใน  90  วนั  นบัแต่
วนัทีม่กีารเปลีย่นแปลง 

(6) ปฏบิตังิานอื่น  ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูจ้ดัการ 
ขอ้ 8. เจา้หน้าทีธุ่รการ  มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานเกีย่วกบังาน  ต่อไปนี้ 

(1) ท าหน้าทีง่านสารบรรณ 
(2) รบัสมคัรผูเ้ขา้เป็นสมาชกิ  โดยจดัท าทะเบยีนสมาชกิและดชันีชื่อสมาชกิตามอกัษร  

รวมทัง้จดัสง่ส าเนาทะเบยีนสมาชกิ  และแจง้การเปลีย่นแปลงทะเบยีนดงักล่าวต่อนาย
ทะเบยีนสหกรณ์ทรายใน  90  วนั  นบัแต่วนัทีม่กีารเปลีย่นแปลง 

(3) รบัค าขอกูเ้งนิจากสมาชกิ  และตรวจสอบค าขอกูเ้งนิ  โดยท าทะเบยีนค าขอกูเ้งนิ 
แต่ละประเภทไว ้

(4) รวบรวมและเกบ็รกัษาค าขอกู ้ หนงัสอืกู ้ และหนงัสอืค ้าประกนั 
(5) รบัหนงัสอืแสดงความจ านงการเปลีย่นแปลงค่าหุน้  เงนิงวดช าระหน้ี 
(6) รบัใบลาออกจากสมาชกิ  และตรวจสอบความถูกตอ้ง 
(7) งานประชาสมัพนัธ ์ งานบรรจุแต่งตัง้ 
(8) การตดิต่อประสานงานทัว่ไปของสหกรณ์ 
(9) ปฏบิตังิานอื่น  ๆ ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากผูจ้ดัการ 

ขอ้ 10. เจา้หน้าทีป่ระจ าหน่วย 
ก. เจา้หน้าทีฝ่่ายทะเบยีนหุน้และบญัชเีงนิกู ้ มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน

เกีย่วกบังานต่อไปนี้ 
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(1) ตรวจสอบค าขอกูเ้งนิสามญั  ฉุกเฉิน  และพเิศษของสมาชกิเกี่ยวกบัการถอืหุน้และหนี้สนิ 
(2) จดัท าบญัชเีงนิกู ้ และทะเบยีนหุน้รายตวัใหเ้ป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ 
(3) คดิเงนิปันผลตามหุน้ทุก ๆ วนัสิน้ปีทางบญัช ี และท ารายการจ่ายเงนิปันผลโดย

ประสานงานกบัฝ่ายจดัเกบ็ 
(4) จดัรายการหุน้  หนี้คงเหลอืรายตวัประจ าเดอืน  และรายหน่วยตรวจสอบกบัยอดคุมของ

ฝ่ายบญัชใีหถู้กตอ้ง 
(5) แจง้หุน้  หนี้คงเหลอื  ทุก ๆ วนัที ่ 31  ธนัวาคม  ใหส้มาชกิและสหกรณ์จงัหวดัทราบ 
(6) จดัท ารายการเกบ็เงนิประจ าเดอืน 
(7) ปฏบิตังิานอื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูจ้ดัการ 
ข. เจา้หน้าทีฝ่่ายจดัเกบ็  มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานเกีย่วกบังานต่อไปนี้ 
(1) จดัท าสญัญาเงนิกู ้ และสญัญาค ้าประกนั 
(2) จดัท าทะเบยีนเงนิงวดช าระหนี้ 
(3) จดัท าใบเสรจ็รบัเงนิประจ าเดอืน  และใบเสรจ็รบัเงนิก่อนก าหนด 
(4) คดิเงนิเฉลีย่คนืของสมาชกิรายคน  และรายหน่วยทุกสิน้ปี  โดยประสานงานกบัฝ่าย

ทะเบยีนหุน้  และบญัชเีงนิกู้ 
(5) จดัท าทะเบยีนหนงัสอืกูเ้งนิสามญั  ฉุกเฉิน  และพเิศษ 
(6) ปฏบิตังิานอื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูจ้ดัการ 

ขอ้ 9. ถา้ผูจ้ดัการ  หรอืเจา้หน้าทีอ่ื่นทีป่ฏบิตั ิ หรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าที ่ หรอืกระท าโดย 
ประมาท  เลนิเล่อ  เป็นเหตใุหส้หกรณ์ไดร้บัความเสยีหาย  บุคคลดงักล่าวจะตอ้งรบัผดิชอบชดใชค้่าเสยีหาย
ใหแ้ก่สหกรณ์จนครบถว้น 

ขอ้ 10. ในการปฏบิตัหิน้าที ่ ผูจ้ดัการ  เจา้หน้าทีอ่ื่น ๆ ตอ้งกระท าตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั   
และระเบยีบของสหกรณ์  ตลอดจนค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชา  ในกรณีที่ไม่มกีฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  
หรอืค าสัง่ดงัว่านัน้  กต็อ้งกระท าตามทางอนัสมควรเพือ่ใหบ้งัเกดิผลดแีก่สหกรณ์ 

  เพือ่เป็นขอ้ผกูพนัใหผู้จ้ดัการ  และเจา้หน้าทีอ่ื่น ๆ จงึใหล้งลายมอืชื่อรบัรองการ 
ปฏบิตัหิน้าทีไ่วด้ว้ย 
 
   ก าหนดไว ้   ณ     วนัที ่ 1  กนัยายน  พ.ศ.  2544 
 
            บญัญตั ิ จนัทรสา 
         (นายบญัญตั ิ  จนัทรสา) 
               ประธานกรรมการ 

                              สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
ว่าด้วย  การสอบสวนและการลงโทษ  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ และลูกจ้างสหกรณ์  พ.ศ.2559 

……………………………….. 
อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  ขอ้ 79 (8)  

และขอ้ 107 (11)  ทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที ่26  ครัง้ที ่ 13/2558  วนัที ่ 18  มกราคม  
พ.ศ.2559  ไดก้ าหนดระเบยีบว่าดว้ย  การสอบสวนและการลงโทษเจา้หน้าทีแ่ละลูกจา้ง  ดงัต่อไปนี้ 

ขอ้ 1. ระเบยีบน้ีเรยีกว่า  “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  ว่าดว้ยวนิยั 
การสอบสวนและการลงโทษ  เจา้หน้าทีส่หกรณ์และลูกจา้งสหกรณ์  พ.ศ.2559 “ 

ขอ้ 2. ระเบยีบน้ีใชบ้งัคบั  ตัง้แต่วนัทีถ่ดัจากวนัประกาศ  เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3. ใหย้กเลกิ ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  ว่าดว้ยวนิยัการ 

สอบสวนและการลงโทษ เจา้หน้าทีแ่ละลูกจา้ง  พ.ศ.2544 
 บรรดาระเบยีบ มต ิประกาศ และค าสัง่อื่นใดในสว่นทีก่ าหนดไวแ้ลว้  ซึง่ขดัหรอืแยง้ 

กบัระเบยีบนี้ใหใ้ชร้ะเบยีบนี้แทน 
ขอ้ 4. เจา้หน้าทีส่หกรณ์ และลูกจา้งสหกรณ์  ตอ้งรกัษาวนิยัโดยเคร่งครดัอยู่เสมอ  ผูใ้ด 

ฝ่าฝืนใหถ้อืว่าผูน้ัน้กระท าผดิวนิัย  จกัตอ้งไดร้บัโทษตามทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบน้ี 
ขอ้ 5. วนิยัซึง่เจา้หน้าทีส่หกรณ์และลูกจา้งสหกรณ์  ตอ้งรกัษามดีงัต่อไปนี้ 

(1) ตอ้งสนบัสนุนการปกครองตามรฐัธรรมนูญ ดว้ยความบรสิุทธิใ์จ 
(2) ตอ้งรกัษาความลบัของสหกรณ์ และไม่เป็นปฏปัิกษ์ต่อขบวนการสหกรณ์ 
(3) ตอ้งใหก้ารตอ้นรบั ค าชีแ้จง ความสะดวก ความเป็นธรรม และความสงเคราะหแ์ก่ผูม้า

ตดิต่อในกจิการของสหกรณ์โดยมชิกัชา้  ทัง้ตอ้งสุภาพเรยีบรอ้ยต่อสมาชกิของ สหกรณ์  
และประชาชนทัว่ไป  หา้มมใิหด้หูมิน่เหยยีดหยามบุคคลใด ๆ 

(4) ตอ้งปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยเ์ทีย่งธรรม  และประพฤตอิยู่ในความสุจรติ  หา้มมใิห้
กดขีข่ม่เหง  หรอืเบยีดเบยีนผูใ้ด  และหา้มมใิหอ้าศยังานในหน้าทีข่องตน  ไม่ว่าใน
ทางตรง  หรอืทางออ้มหาผลประโยชน์แก่ตน  หรอืผูอ้ื่น 

(5) ตอ้งขวนขวายปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความอุตสาหะและรวดเรว็ใหเ้กดิผลด ี และความกา้วหน้า
แก่สหกรณ์  และสมาชกิของสหกรณ์ทัง้เอาใจใสร่ะมดัระวงัผลประโยชน์ของสหกรณ์ 

(6) ตอ้งไม่รายงานเทจ็  หรอืเสนอความเหน็ทีไ่ม่สุจรติต่อผูบ้งัคบับญัชา 
(7) ตอ้งปฏบิตัติามขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  ค าสัง่  แบบแผน  และวธิปีฏบิตัขิองสหกรณ์ 
(8) ตอ้งอุทศิเวลาของตนใหแ้ก่กจิการของสหกรณ์ จะละทิง้ หรอืทอดทิง้หน้าทีไ่ม่ได ้ ทัง้นี้โดย

ตอ้งปฏบิตัหิน้าที ่ และด ารงต าแหน่งในสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่ง  เพยีงแห่งเดยีวเท่านัน้  
หา้มมใิหเ้ป็นตวักระท าการในหา้งหุน้สว่น  หรอืบรษิทัใด ๆ  

(9) ตอ้งสุภาพเรยีบรอ้ย  เชื่อฟัง  และไม่แสดงความกระดา้งกระเดื่องต่อผูบ้งัคบับญัชา  ผูอ้ยู่
ใตบ้งัคบับญัชาตอ้งปฏบิตัติามค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชา  ซึง่สัง่ในกจิการของ สหกรณ์โดย
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ชอบ  ในการปฏบิตักิจิการของสหกรณ์  หา้มมใิหก้ระท าการขา้มผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน  
เวน้แต่ผูบ้งัคบับญัชาเหนือตนขึน้ไป  สัง่ใหก้ระท าหรอืไดร้บัอนุญาตเป็นพเิศษเป็นครัง้
คราว 

(10) ตอ้งรกัษาชื่อเสยีงมใิหข้ึน้ชื่อว่าประพฤตชิัว่  หา้มมใิหป้ระพฤตใินทางทีอ่าจท าใหเ้สือ่ม
เสยีเกยีรตศิกัดิข์องต าแหน่งหน้าที ่ เช่น  ประพฤตตินเป็นคนเสเพล  เสพสุราหรอืของมนึ
เมาอย่างอื่นจนไม่สามารถครองสตไิด ้ เสพยาเสพตดิใหโ้ทษ  มหีนี้สนิรุงรงั  เล่นการพนัน  
กระท าหรอืยอมใหผู้อ้ื่นกระท าการอื่นใด  ซึง่อาจท าใหเ้สือ่มเสยีเกยีรตศิกัดิข์องต าแหน่ง
หน้าที ่

(11) ตอ้งไม่เสพสุรา  หรอืของมนึเมาอย่างอื่นในเวลาปฏบิตัหิน้าที่เป็นอนัขาด 
(12) ตอ้งร่วมมอืช่วยเหลอืกนัในกจิการของสหกรณ์  ตอ้งรกัษาความสามคัคขีองบรรดาผูอ้ยู่ใน

วงงานของสหกรณ์  และตอ้งไม่กระท าการใด ๆ อนัอาจเป็นเหตุก่อใหเ้กิดการแตกแยก
สามคัค ี หรอืก่อใหเ้กดิความกระดา้งกระเดื่องในบรรดาผูอ้ยู่ในวงงานสหกรณ์ 

(13) ตอ้งร่วมมอืประสานงานดว้ยดกีบัสว่นราชการ  หรอืสถาบนัอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 
กจิการสหกรณ์ 

ขอ้ 6. โทษผดิวนิยั  ม ี 5  สถาน  คอื 
(1) ภาคทณัฑ ์
(2) ตดัเงนิเดอืน 
(3) ลดขัน้เงนิเดอืน 
(4) ใหอ้อก 
(5) ไล่ออก 

ขอ้ 7. เมื่อเจา้หน้าทีส่หกรณ์หรอืลูกจา้งสหกรณ์ผูใ้ดถูกกล่าวหาว่า  กระท าผดิวนิัยจนมกีาร 
ตัง้คณะกรรมการสอบสวน  หรอืถูกกล่าวหาว่ากระท าผดิอาญา  หรอืถูกฟ้องคดอีาญา  เวน้แต่ความผดิลหุ
โทษ  หรอืความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาท  ถา้ผูบ้งัคบับญัชาเหน็ว่า  หากผูน้ัน้คงอยู่ในหน้าทีจ่ะเป็นการ
เสยีหายแก่สหกรณ์  กใ็หร้ายงานตามล าดบัจนถงึคณะกรรมการด าเนินการ  เพือ่พจิารณาสัง่พกังาน 

 การพกังานนัน้ใหพ้กัไดไ้ม่เกนิ 7 วนั  ถา้การสอบสวนพจิารณาไดค้วามว่าผูถู้กพกั 
มไิดก้ระท าผดิ  และไม่มมีลทนิมวัหมองกด็ ี หรอืผูถู้กสัง่พกัไดก้ระท าผดิวนิัยไม่รา้ยแรงกด็ ี และกรรมการ
ด าเนินการตอ้งสัง่ใหผู้น้ัน้กลบัเขา้ท างานในต าแหน่งเดมิ  หรอืต าแหน่งทีเ่ทยีบเท่า  สว่นเงนิเดอืน  หรอื
ค่าจา้งในระหว่างพกังานนัน้  ในกรณีแรกใหจ่้ายเตม็อตัรา  ในกรณีหลงัใหจ่้ายกึง่อตัรา  ถา้ผูถู้กสัง่พกัตาย
ก่อนการสอบสวนพจิารณาถงึทีสุ่ด  ใหจ่้ายถงึวนัทีผู่น้ัน้ตาย 

 ถา้การสอบสวนพจิารณาไดค้วามเป็นสตัยว์่า  ผูถู้กสัง่พกัไดก้ระท าผดิวนิัยจรงิใหอ้อก   
ตามขอ้ 9.  หรอืไล่ออกตามขอ้ 10.  ตัง้แต่วนัพกังาน  หรอืแมจ้ะไม่ไดค้วามเป็นสตัยว์่าผูถู้กสัง่พกัไดก้ระท า
ผดิอย่างรา้ยแรง  แต่มมีลทนิหรอืมวัหมอง  ในกรณีดงักล่าวนัน้อยู่  ใหเ้ลกิจา้งตามขอ้  35(3)  แห่งระเบยีบว่า
ดว้ยการเจา้หน้าที ่ และลูกจา้ง 

ขอ้ 8. ในกรณีเจา้หน้าทีส่หกรณ์หรอืลูกจา้งสหกรณ์กระท าผดิวนิัย  แต่โทษไม่ถงึไล่ออก 



178 
 

หรอืใหอ้อก  ผูบ้งัคบับญัชาจะสัง่ลงโทษลดขัน้เงนิเดอืน  หรอืตดัเงนิเดอืนกไ็ด ้ หรอืเหน็ว่ามเีหตุอนัควร
ลดหย่อน  หรอืเป็นความผดิเลก็น้อย  จะสัง่ลงโทษภาคทณัฑโ์ดยแสดงความนัน้ใหป้รากฏเป็นหนงัสอื  และ
จะใหท้ าทณัฑบ์นไวด้ว้ยกไ็ด ้

 การลงโทษตามวรรคแรกส าหรบัเจา้หน้าที่สหกรณ์  หรอืลูกจา้งสหกรณ์ในต าแหน่ง 
ตัง้แต่หวัหน้างานลงไป  ใหผู้จ้ดัการ  หรอืผูช้่วยผูจ้ดัการมอี านาจสัง่ลงโทษได้ 

 ในกรณีลดโทษลดขัน้เงนิเดอืน  หากตอ้งลดเกนิกว่าขัน้ต ่าสุดของต าแหน่ง  กใ็หล้ดใน 
ขัน้เงนิเดอืนส าหรบัต าแหน่งถดัลงไปได ้

 โทษลดขัน้เงนิเดอืน  หรอืโทษตดัเงนิเดอืนนัน้  ผูบ้งัคบับญัชาจะลงโทษผูอ้ยู่ใตบ้งัคบั 
บญัชาทีก่ระท าผดิวนิัยไดค้รัง้หนึ่งไม่เกนิอตัราต่อไปนี้ 

 

ผูบ้งัคบับญัชา
 ลดขัน้เงนิเดอืน 

ไม่เกนิ 
ก าหนดเวลา 

ไม่เกนิ 
ตดัเงนิเดอืน 
ไม่เกนิ 

ก าหนดเวลา 
ไม่เกนิ 

คณะกรรมการด าเนินการ
 

ผูจ้ดัการ 
 

2 ขัน้ 
1    ขัน้ 
 

6 เดอืน 
2 เดอืน 

 

10 % 
5 % 

 

6 เดอืน 
2 เดอืน 

ขอ้ 9. การลงโทษใหอ้อกนัน้  ใหก้ระท าในกรณีทีเ่จา้หน้าทีส่หกรณ์หรอืลูกจา้งสหกรณ์ 
กระท าผดิวนิยัเป็นเหตุใหเ้สยีหายแก่สหกรณ์  แต่ไม่ถงึขัน้รา้ยแรง  ดงัระบุไวด้งัต่อไปนี้ 

(1) รายงานเทจ็  หรอืเสนอความคดิเหน็ทีไ่ม่สุจรติต่อผูบ้งัคบับญัชา 
(2) จงใจไม่ปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
(3) ละทิง้หน้าทีเ่นือง ๆ  
(4) ประมาทเลนิเล่อในหน้าทีเ่นือง ๆ  
(5) ทะเลาะววิาทกบัผูร้่วมงานเป็นนิจสนิ 
(6) ประพฤตตินเป็นทีเ่สือ่มเสยีเกยีรตศิกัดิข์องต าแหน่งหน้าที่ 

 
ขอ้ 10. การลงโทษไล่ออกนัน้  ใหก้ระท าในกรณีเจา้หน้าที่สหกรณ์หรอืลูกจา้งสหกรณ์ 

กระท าผดิวนิยัอย่างรา้ยแรงดงัระบุไวต้่อไปนี้ 
(1) เปิดเผยความลบัของสหกรณ์  หรอืเป็นปฏปัิกษ์ต่อขบวนการสหกรณ์   หรอืสหกรณ์จนเป็น

เหตุใหเ้สยีหายแก่สหกรณ์ 
(2) ท าความผดิตอ้งรบัโทษจ าคุก  โดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุก  เวน้แต่ความผดิลหุโทษ  

หรอื  ความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาท 
(3) ตอ้งค าพพิากษาใหเ้ป็นคนลม้ละลาย 
(4) ทุจรติต่อหน้าที่ 
(5) จงใจไม่ปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัของสหกรณ์  เป็นเหตุใหเ้สยีหายแก่สหกรณ์อย่าง

รา้ยแรง 
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(6) ขดัค าสัง่ผูบ้งัคบับญัชา  ซึง่สัง่ในกจิการของสหกรณ์โดยชอบ  และการขดัค าสัง่เป็นเหตุให้
เสยีหายแก่สหกรณ์อย่างรา้ยแรง 

(7) ละทิง้หน้าทีเ่ป็นเหตุใหเ้สยีหายแก่สหกรณ์อย่างรา้ยแรง 
(8) ประมาทเลนิเล่อในหน้าที ่ เป็นเหตุใหเ้สยีหายแก่สหกรณ์อย่างรา้ยแรง 
(9) ประพฤตชิัว่อย่างรา้ยแรง 
(10) ดหูมิน่เหยยีดหยามผูม้าตดิต่อในกจิการของสหกรณ์  หรอืกดขีข่่มแหงหรอืเบยีดเบยีน

สมาชกิสหกรณ์ 
(11) ขาดงานตดิต่อกนัเกนิกว่า  15  วนัโดยไม่มเีหตุอนัควร 

ขอ้ 11. การลงโทษไล่ออกและใหอ้อกนัน้  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการหรอืผูบ้งัคบับญัชา 
ต าแหน่งผูจ้ดัการ  ตัง้คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการด าเนินการ  หรอืเจา้หน้าทีต่ าแหน่งไม่ต ่ากว่าผูถู้ก
กล่าวหาอย่างน้อยสามคนเพือ่สอบสวน 

 การสอบสวนนัน้ใหก้ระท าใหเ้สรจ็สิน้โดยเรว็  อย่างชา้ไม่เกนิสามสบิวนันบัแต่วนัที่ 
ประธานกรรมการสอบสวนไดท้ราบค าสัง่  เวน้แต่คณะกรรมการด าเนินการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น  แมถู้ก
กล่าวหาตายก่อนการสอบสวนพจิารณาถงึทีสุ่ด  กใ็หส้อบสวนต่อไปจนเสรจ็  เมื่อสอบสวนเสรจ็แลว้  ให้
คณะกรรมการสอบสวนเสนอรายงานพรอ้มทัง้ส านวนการสอบสวนต่อผูส้ ัง่ตัง้กรรมการสอบสวน  เพือ่
พจิารณาใหค้วามเหน็  และเสนอตามล าดบัจนถงึคณะกรรมการด าเนินการ 

ขอ้ 12. ในกรณีนี้ใหถ้อืว่าเป็นกรณีความผดิทีป่รากฏชดัแจง้  ใหล้งโทษไล่ออก  โดยไม่ตอ้ง 
ตัง้คณะกรรมการสอบสวน 

(1) ความผดิตอ้งรบัโทษจ าคุกโยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุก  เวน้แต่ความผดิลหุโทษ  หรอื
ความผดิอนักระท าโดยประมาท 

(2) ตอ้งค าพพิากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย 
(3) ท าความผดิเกีย่วกบัทุจรติต่อหน้าที ่ และใหถ้อ้ยค าสารภาพต่อผูบ้งัคบับญัชาพนกังาน

สอบสวน  หรอืศาล หรอืค าพพิากษาถงึทีสุ่ดว่าท าความผดิเช่นนัน้  แมจ้ะมใิหจ้ าคุกกต็าม 
(4) ขาดงานตดิต่อกนัเกนิ  15  วนั  และผูบ้งัคบับญัชาไดส้อบสวนแลว้เหน็ว่า  ไม่มเีหตุอนัควร 

ในกรณีดงักล่าว  ใหผู้บ้งัคบับญัชาเสนอรายงาน  พรอ้มดว้ยหลกัฐานตามล าดบั
จนถงึคณะกรรมการด าเนินการ  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเหน็ว่ามหีลกัฐานฟังไดต้าม
รายงานนัน้กใ็หไ้ล่ออกได ้

ขอ้ 13. ใหผู้บ้งัคบับญัชาตัง้แต่ผูจ้ดัการลงไป  รบัผดิชอบดแูลระมดัระวงัเจา้หน้าที ่ และ 
ลูกจา้งในบงัคบับญัชาใหป้ฏบิตัติามวนิัย 

  ถา้ผูบ้งัคบับญัชารูว้่าผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชากระท าผดิวนิยั  ผูบ้งัคบับญัชา 
จะตอ้งพจิารณาว่าความผดิของผูน้ัน้อยู่ในอ านาจของตนทีจ่ะลงโทษ  ถา้เหน็ว่าความผดินัน้ควรจะตอ้งลงโทษ
มากไปกว่าทีต่นมอี านาจลงโทษ  กใ็หร้ายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไปเพือ่ใหล้งโทษตามสมควร 

  ถา้ผูบ้งัคบับญัชาคนใดรูว้่าผูใ้ตบ้งัคบับญัชากระท าผดิวนิัย  แต่ไม่จดัการ 
ลงโทษ  หรอืลงโทษไม่เป็นการสุจรติ  ใหถ้อืว่าผูบ้งัคบับญัชานัน้  กระท าผดิวนิัย 
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ขอ้ 14. เมื่อมผีูม้อี านาจลงโทษไดส้ัง่ลงโทษแลว้  ตอ้งเสนอรายงานการลงโทษนัน้ตามล าดบั 

จนถงึคณะกรรมการด าเนินการ 
  หากผูบ้งัคบับญัชาเหนือผูส้ ัง่ลงโทษเหน็ว่าโทษทีล่งไปนัน้เบาไป  ใหม้ี 

อ านาจทีจ่ะสัง่เพิม่โทษได ้ แต่โทษทีส่ ัง่เพิม่ขึน้รวมกบัทีส่ ัง่ไวแ้ลว้เดมิ  ตอ้งไม่เกนิอ านาจของผูส้ ัง่ใหม่นัน้ 
ขอ้ 15. เจา้หน้าทีห่รอืลูกจา้ง  ทีถู่กลงโทษฐานผดิวนิัย  ถา้เหน็ว่าตนไม่ไดร้บัความเป็น 

ธรรม  กอ็าจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการไดภ้ายใน  15  วนั  นบัตัง้แต่วนัทีท่ราบค าสัง่การอุทธรณ์ไม่
เป็นเหตุใหร้อการลงโทษตามค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชา 
  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการไดร้บั  และพจิารณาอุทธรณ์แลว้  จะยกโทษ  ลดโทษ  
เพิม่โทษ  หรอืยนืยนัตามค าสัง่เดมิกไ็ด ้ ทัง้นี้  โดยปกตใิหก้ระท าใหเ้สรจ็ภายในสามสบิวนั  นบัแต่ 
วนัทีไ่ดร้บัอุทธรณ์ค าวนิิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการด าเนินการใหเ้ป็นอนัสิน้สุด 
 
   ก าหนดไว ้   ณ     วนัที ่ 18  มกราคม  พ.ศ.  2559 
            กายสทิธิ ์ แกว้ยาศร ี
         (นายกายสทิธิ ์  แกว้ยาศร)ี 
                  ประธานกรรมการ 

      สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
ว่าด้วย  การลาส าหรบัเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง พ.ศ.2559 

………………………………..
 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  ขอ้ 79 (8)  
และขอ้ 107 (11)  ทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ครัง้ที ่ 3/2559  วนัที ่23 มนีาคม พ.ศ.2559  ได้
ก าหนดระเบยีบว่าดว้ย  การลาส าหรบัเจา้หน้าทีแ่ละลูกจา้ง  ดงัต่อไปนี้ 

ขอ้ 1. ระเบยีบน้ีเรยีกว่า  “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  ว่าดว้ยการลา 
ส าหรบัเจา้หน้าทีแ่ละลูกจา้ง  พ.ศ.2559 “ 

ขอ้ 2. ระเบยีบน้ีใชบ้งัคบั  ตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
ขอ้ 3. ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั ว่าดว้ย การลาส าหรบั 

เจา้หน้าทีแ่ละลูกจา้ง พ.ศ.2544 
บรรดาระเบยีบ มต ิประกาศ และค าสัง่อื่นใดในสว่นทีก่ าหนดไวแ้ลว้  ซึง่ขดัหรอืแยง้ 

กบัระเบยีบนี้ใหใ้ชร้ะเบยีบนี้แทน 
ขอ้ 4. ในระเบยีบน้ี 

  “สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์ 

สาธารณสุขเลย จ ากดั 
“คณะกรรมการอ านวยการ” หมายความว่า คณะกรรมการอ านวยการสหกรณ์ออม 

ทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์ 

สาธารณสุขเลย จ ากดั 
“ผูจ้ดัการ” หมายความว่า ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
“เจา้หน้าทีส่หกรณ์” หมายความว่า เจา้หน้าทีป่ระจ า ลูกจา้งประจ า ลูกจา้งชัว่คราวที่ 

สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั จา้งไวป้ฏบิตังิานในต าแหน่งต่าง ๆ 
“ลูกจา้งสหกรณ์” หมายความว่า เจา้หน้าทีช่ ัว่คราว ลูกจา้งชัว่คราว ลูกจา้งชัว่คราว 

ทีส่หกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั จา้งไวป้ฏบิตังิานในต าแหน่งเป็นรายปี 
 

หมวดท่ี 1 
วนัเวลาท างาน วนัหยุด 

 ขอ้ 5. วนัท างานปกต ิ
  สหกรณ์ก าหนดใหเ้จา้หน้าทีท่ างานสปัดาหล์ะ 5 วนั ตัง้แต่วนัจนัทร ์ถงึ วนัศุกร์ 
 ขอ้ 6.เวลาท างานปกต ิ
  สหกรณ์ก าหนดใหเ้จา้หน้าทีท่ างานวนัละ 8 ชัว่โมง เวลา 09.00 น. ถงึเวลา 17.00 น. 
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 ขอ้ 7.เวลาพกัปกต ิ
  ในวนัท างานปกตสิหกรณ์ก าหนดใหเ้จา้หน้าทีห่ยุดพกัระหว่างเวลา 12.00 น. ถงึเวลา  
13.00 น.  รวมเวลา 1 ชัว่โมง 
  ส าหรบัเวลาพกัระหว่างการท างานตามวรรคหนึ่งเป็นอย่างอื่น กก็ระท าได ้ทัง้นี้เพื่อใหเ้กดิความ
ราบรื่นและอ านวยความสะดวกแก่สมาชกิทีม่าใชบ้รกิาร 
 ขอ้ 8. วนัหยุด 
  วนัหยุดของเจา้หน้าที ่มสีองประเภท คอื 
  (1) วนัหยุดประจ าสปัดาห ์ 
   สหกรณ์ก าหนดใหเ้จา้หน้าทีห่ยุดประจ าสปัดาห ์สปัดาหล์ะ 2 วนั ไดแ้ก่ วนัเสาร ์และวนั
อาทติย ์
  (2) วนัหยุดตามวนัหยุดราชการและตามกฎหมาย 
   สหกรณ์ก าหนดใหเ้จา้หน้าทีห่ยุดตามวนัหยุดราชการประจ าปี  และหยุดในวนัแรงงาน
แห่งชาต ิ
          ในกรณีวนัหยุดตามวรรคแรก ตรงกบัวนัหยุดประจ าสปัดาห ์ใหเ้จา้หน้าทีไ่ดห้ยุดชดเชยใน
วนัท างานถดัไป 
 ขอ้ 9. การลงชื่อในการมาท างานของเจา้หน้าที ่
    เมื่อเจา้หน้าทีส่หกรณ์มาถงึส านกังาน ใหท้ าการบนัทกึเวลาการมาปฏบิตังิานตามความเป็น
จรงิ  

หมวดท่ี 2 
การลา 

ขอ้ 10  การลาแบ่งออกเป็น 6 ประเภท คอื 
  (1) การลาป่วย 
  (2) การลากจิ 
  (3) การลาพกัผ่อน 
  (4) การลาคลอดบุตร 
  (5) การลาอุปสมบทหรอืประกอบพธิฮีจัญ์ 
  (6) การลาเขา้ระดมราชการทหารหรอืฝึกทบทวน 
  ขอ้ 11  เจา้หน้าทีอ่าจลาป่วยโดยไดร้บัเงนิเดอืนเตม็ไดไ้ม่เกนิปีละ 45 วนั 

  เจ้าหน้าทีผู่้ซึ่งประสบอุบตัเิหตุในขณะปฏิบตังิานในหน้าที่ มสีทิธิล์าป่วยโดยไดร้บัเงนิเดอืน
เตม็ตลอดเวลาทีร่กัษาตวัแต่ไม่เกนิ 120 วนั โดยใหน้บัวนัหยุดรวมดว้ย 

การลาป่วย ผูบ้งัคบับญัชาอาจใหย้ื่นใบรบัรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชัน้หน่ึงดว้ยกไ็ด ้ส าหรบัการ 
ลาป่วยต่อเนื่องกนัตัง้แต่ 3 วนัขึน้ไป ตอ้งยื่นใบรบัรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชัน้หน่ึง พรอ้มกบัใบลา 
  ขอ้ 12  เจ้าหน้าที่อาจลากิจโดยได้รบัเงนิเดอืนเต็มไม่เกินปีละ 20 วนั เว้นแต่ปฏบิตังิานในปีนัน้ไม่
ครบ 6 เดอืน จะลาไดไ้ม่เกนิ 10 วนั 
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         ขอ้ 13  เจา้หน้าทีซ่ึง่ไดท้ างานตดิต่อกนัมาแลว้ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี มสีทิธลิาพกัผ่อนประจ าปีไดปี้ละไม่
เกนิ 6 วนั โดยไดร้บัเงนิเดอืนเตม็ 

เจา้หน้าทีอ่าจสะสมวนัลาพกัผ่อนประจ าปีไวร้วมกนัไดแ้ต่ไม่เกนิ 12  วนั  
เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของสหกรณ์และมเีหตุอนัสมควร ผู้จดัการโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการอ านวยการ อาจก าหนดวนัหยุดพกัผ่อนล่วงหน้าใหก้บัเจา้หน้าทีก่ไ็ด้ 
         ขอ้ 14  การลาคลอดบุตร  ใหล้าไดไ้ม่เกนิ 90 วนั โดยไดร้บัเงนิเดอืนเตม็ 45 วนั ถดัจากนัน้ใหไ้ดร้บั
เงนิเดอืนกึง่หนึ่งของเงนิเดอืน ทัง้นี้ ใหย้ื่นใบรบัรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชัน้หน่ึง พรอ้มใบลา          

ขอ้ 15  เจา้หน้าทีซ่ึง่ไม่เคยลาอุปสมบทหรอืลาไปประกอบพธิฮีจัญ์มาก่อน และไดป้ฏบิตัหิน้าทีม่าแลว้
ไม่น้อยกว่าสามปี อาจลาอุปสมบทหรอืลาไปประกอบพธิฮีจัญ์ โดยไดร้บัเงนิเดอืนเตม็ไม่เกนิ 120 วนั เมื่อลา
สกิขาหรอืเดนิทางกลบัประเทศไทยแลว้ ใหร้บีรายงานตวักลบัเขา้ท างานโดยเรว็ 
         ข้อ 16  เจ้าหน้าที่ซึ่งถูกเรยีกเข้าระดมราชการทหารหรอืฝึกทบทวน ให้ได้รบัเงนิเดือนเต็มตลอด
ระยะเวลาทีไ่ดเ้ขา้ระดมหรอืฝึกทบทวน เมื่อเสรจ็จากการเขา้ระดมหรอืฝึกทบทวนแลว้ ใหร้บีรายงานตวักลบั
เขา้ท างานโดยเรว็       
       ขอ้ 17  ผูป้ระสงคจ์ะขอลาต้องเสนอใบลาตามแบบทีส่หกรณ์ก าหนด ต่อผูบ้งัคบับญัชาจนถงึผูม้ี
อ านาจอนุญาต 
         ขอ้ 18  การลาป่วย หรอื ลาคลอดบุตร ต้องเสนอใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาจนถงึผู้มอี านาจอนุญาตโดย
ทนัท ีในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าได ้
         ขอ้ 19  การลากจิหรอืลาพกัผ่อน ตอ้งเสนอใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชา จนถงึผูม้อี านาจอนุญาตล่วงหน้า
ก่อนวนัเริม่ลาตามสมควร และตอ้งไดร้บัอนุญาตก่อนจงึจะหยุดงานได ้เวน้แต่ในกรณีลากจิถ้ามเีหตุจ าเป็นอนั
ไม่อาจรอรบัอนุญาตก่อนได ้  อาจเสนอใบลาพรอ้มทัง้ชี้แจงเหตุอนัจ าเป็นต่อผูบ้งัคบับญัชาแลว้หยุดงานได้ 
        ขอ้ 20  การลาอุปสมบท ลาไปประกอบพธิฮีจัญ์  จะตอ้งเสนอใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชา จนถงึผูม้อี านาจ
อนุญาตล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั เมื่อไดร้บัอนุญาตแลว้จงึจะหยุดงานเพือ่ไปอุปสมบท ประกอบพธิฮีจัญ์  
        ข้อ 21  การลาเพื่อเข้าระดมราชการทหารหรอืฝึกอบรม ให้เสนอใบลาต่อผู้บงัคบับญัชา จนถึงผู้ มี
อ านาจอนุญาต แลว้ไปเขา้รบัการระดมราชการทหาร หรอืฝึกทบทวนไดโ้ดยไม่ตอ้งรอรบัค าสัง่อนุญาต 
       ขอ้ 22  การหยุดงานโดยไม่เสนอใบลาหรอืการหยุดงานโดยไม่ได้รบัอนุญาตใหถ้อืเป็นการขาดงาน
และใหห้กัเงนิเดอืนตามสว่นเฉลีย่รายวนัตลอดเวลาทีข่าดงาน 

ขอ้ 23  ใหผู้จ้ดัการมอี านาจอนุญาตการลาตามขอ้ 10(1) (2) (3) (4) (5) และ (6)  ครัง้หนึ่งไม่เกนิ 
7 วนั 
          ขอ้ 24  ใหค้ณะกรรมการอ านวยการมอี านาจอนุญาตการลาตามขอ้ 10 กรณีเกนิ อ านาจผูจ้ดัการ 
         ขอ้ 25  เจา้หน้าทีผู่ซ้ึ่งลาป่วย  ลากจิ  โดยไดร้บัเงนิเดอืนเตม็ครบจ านวนวนัแล้ว ถ้ามเีหตุอนัจ าเป็น 
ผูม้อี านาจอนุญาตลาตามขอ้ 23 หรอืขอ้ 24 แลว้แต่กรณี อาจเสนอขออนุมตัจิากคณะกรรมการ เพื่ออนุญาต
ใหล้าต่อไปได ้ในกรณีรบีด่วนใหผู้ม้อี านาจอนุญาตดงักล่าวขา้งต้นอนุญาตใหล้าต่อตามทีเ่หน็สมควรไปก่อน
และเสนอคณะกรรมการเพือ่ทราบกไ็ด ้การลาต่อดงักล่าวไม่ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในระหว่างลา 
        ขอ้ 26  การนบัวนัลากจิและลาพกัผ่อนใหน้บัเฉพาะวนัท าการเท่านัน้    
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       ขอ้ 27  ถา้สหกรณ์เหน็ว่ามเีหตุอนัจ าเป็นอย่างยิง่แก่สหกรณ์ จะเรยีกใหผู้ไ้ดร้บัอนุญาตใหล้า กลบัเขา้
ท างานก่อนครบก าหนดการลากไ็ด ้โดยใหถ้อืว่าวนัลาสิน้สุดในวนัก่อนกลบัเขา้ท างานหรอืในวนัก่อนเดนิทาง
กลบัแลว้แต่กรณี 

ขอ้ 28 คณะกรรมการด าเนินการ  มอี านาจอนุญาตการลาของเจา้หน้าทีแ่ละลูกจา้งไดทุ้ก 
กรณีตามระเบยีบนี้ 

การนับวนัลา 

ขอ้ 29 ถา้มกีารมอบหน้าทีก่ารงานใหน้บัวนัลา  เริม่ตัง้แต่วนัมอบเป็นต้นไป   
 วนัลาเป็นอนัสิน้สุดในวนัก่อนวนัรบัมอบงาน  ถา้รบัมอบงานภายหลงัเทีย่ง  ใหถ้อื 

ว่าสิน้สุดในวนัท างานดงักล่าวเป็นวนัลา 
ขอ้ 30 ถา้วนัหยุดท างานของสหกรณ์อยู่ในระหว่างวนัลาประเภทเดยีวกนั  ไม่ใหน้ับวนั 

หยุดท างานดงักล่าวเป็นวนัลา 

ข้อเบด็เตลด็ 

ขอ้ 31 การหยุดงานโดยไม่เสนอใบลา  ตามระเบยีบนี้หรอืการหยุดงานโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 
ใหล้าตามระเบยีบน้ี  เวน้แต่เกดิจากเหตุสุดวสิยัใหถ้อืเป็นการขาดงาน  และคณะกรรมการอาจพจิารณาหกั
เงนิเดอืน  หรอืค่าจา้งตามส่วนเฉลีย่รายวนัตลอดเวลาขาดงาน  นอกจากนัน้ใหพ้จิารณาการลงโทษผดิวนิัย  
ส าหรบัผูข้าดงานตามควรแก่กรณี 
 
   ก าหนดไว ้   ณ     วนัที ่ 1  เดอืน เมษายน  พ.ศ.  2559 
                       ช านาญ  มมีูล 
                  (นายช านาญ      มมีลู) 
                      ประธานกรรมการ 

             สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
ว่าด้วย  การจ่ายค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าท่ี  พ.ศ.2544 

……………………………….. 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั ขอ้ 79(8)  และขอ้ 
107 (11)  ทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ครัง้ที ่ 12/2544  วนัที ่ 10  กนัยายน  พ.ศ.2544  ไดก้ าหนด
ระเบยีบค่าล่วงเวลาของพนักงาน  ไวด้งัต่อไปนี้ 

ขอ้ 1. ระเบยีบน้ีเรยีกว่า  “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  ว่าดว้ยการ 
จ่ายค่าล่วงเวลาของเจา้หน้าที ่    พ.ศ.2544” 

ขอ้ 2. ระเบยีบน้ีใชบ้งัคบั  ตัง้แต่วนัที ่ 1  ตุลาคม  พ.ศ.2544  เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3. บรรดา  ระเบยีบ  ประกาศ  มต ิ หรอืค าสัง่อื่นใด  ในสว่นทีก่ าหนดไวแ้ลว้  ซึง่ขดั 

หรอืแยง้กบัระเบยีบน้ี  ใหใ้ชร้ะเบยีบน้ีแทน 
ขอ้ 4. ในระเบยีบน้ี 

“เจ้าหน้าท่ี”     หมายความว่า  เจา้หน้าทีห่รอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้ า 
                                                              หน้าทีเ่จา้หน้าที ่

“เวลาท างานปกติ”   หมายความว่า  เวลาเปิดท าการของสหกรณ์ซึง่อนุโลม 
                                                                 ตามระเบยีบของทางราชการ  เวน้แต่ 
                                                     สหกรณ์จะก าหนดเป็นอย่างอื่น 
“ค่าล่วงเวลา”    หมายความว่า  เงนิทีส่หกรณ์จ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ 
                                                                  เจา้หน้าทีท่ีท่ างานในวนัท าการ  นอก 
                                                      เวลาท างานปกต ิ
“ค่าท างานวนัหยุด”   หมายความว่า  เงนิทีส่หกรณ์จ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ 
                                                                   เจา้หน้าทีท่ีท่ างานในวนัหยุด 
“ค่าล่วงเวลาในวนัหยุด”  หมายความว่า  เงนิทีส่หกรณ์จ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ 
                                                                  เจา้หน้าทีท่ีท่ างานในวนัหยุดนอกเวลา 
                                                     ท างานปกต ิ

ขอ้ 5. เจา้หน้าทีท่ีจ่ะมสีทิธไิดร้บัค่าท างานล่วงเวลา  ตามระเบยีบนี้จะตอ้งท างานนอกเวลา 
ท างานตามปกตไิม่น้อยกว่า  4  ชัว่โมง  โดยไดร้บัอนุญาตจากประธานหรอืคณะกรรมการด าเนินการ 

ขอ้ 6. ใหเ้จา้หน้าทีท่ีไ่ดร้บัอนุญาตใหท้ างานล่วงเวลา  บนัทกึงานทีท่ า  ระยะเวลา  และลง 
ลายมอืชื่อเจา้หน้าทีท่ีม่าท างานทุกคน 

ขอ้ 7. ในวนัหน่ึง  เจา้หน้าทีม่สีทิธเิบกิค่าล่วงเวลาไดไ้ม่เกนิหน่ึงครัง้ 
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(3) ค่าล่วงเวลาในวนัหยุด  ใหจ่้ายไม่น้อยกว่า  3  เท่าของค่าแรงงานเฉลีย่รายวนั 

   ก าหนดไว ้   ณ     วนัที ่ 12  กนัยายน  พ.ศ.  2544 
 
             บญัญตั ิจนัทรสา 
         (นายบญัญตั ิ  จนัทรสา) 
                ประธานกรรมการ 
                                  สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขอ้ 8. อตัราค่าล่วงเวลา 
(1) ค่าล่วงเวลา  ใหจ่้ายไม่น้อยกว่า  1.5  เท่าของค่าแรงงานเฉลีย่รายวนั 
(2) ค่าท างานในวนัหยุด  ใหจ่้ายไม่น้อยกว่า 1 เท่าของค่าแรงงานเฉลีย่รายวนั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 

ว่าด้วย  การจ่ายค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าท่ี  พ.ศ.2544 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ.2545 

……………………………….. 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั พ.ศ.2544ขอ้ 79(8)  
และขอ้ 107 (11)  ทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ครัง้ที ่ 7/2545  วนัที ่ 9  กรกฎาคม  พ.ศ.2545  ได้
ก าหนดระเบยีบว่าดว้ย  การจ่ายค่าล่วงเวลาของเจา้หน้าที ่  ไวด้งันี้ 

ขอ้ 1. ระเบยีบน้ีเรยีกว่า  “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  ว่าดว้ยการ 
จ่ายค่าล่วงเวลาของเจา้หน้าที ่ พ.ศ.2544 “ (แกไ้ขเพิม่เตมิ  ฉบบัที ่2  พ.ศ.2545) 

ขอ้ 2. ระเบยีบน้ีใชบ้งัคบั  ตัง้แต่วนัที ่ 1  สงิหาคม  พ.ศ.2545   
ขอ้ 3. ใหย้กเลกิขอ้ความในขอ้ 5  ของระเบยีบว่าดว้ยการจ่ายค่าล่วงเวลาของเจา้หน้าที่ 

พ.ศ.2544  ความเดมิ  ขอ้ 5  เจา้หน้าทีท่ีจ่ะมสีทิธ”ิไดร้บัค่าท างานล่วงเวลาตามระเบยีบน้ีจะตอ้งท างานนอก
เวลาท างานตามปกต ิ ไม่น้อยกว่า  4  ชัว่โมง  โดยไดร้บัอนุญาตจากประธานกรรมการหรอืคณะกรรมการ
ด าเนินการ” และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปนี้แทน  ขอ้ 5. เจา้หน้าทีท่ีจ่ะมสีทิธ”ิไดร้บัค่าท างานล่วงเวลาตามระเบยีบ
นี้จะตอ้งท างานนอกเวลาท างานตามปกต ิ โดยไดร้บัอนุญาตจากประธานกรรมการหรอืคณะกรรมการ
ด าเนินการ”  

ขอ้ 4. ใหย้กเลกิตามความในขอ้ 8 ของระเบยีบว่าดว้ยการจ่ายค่าล่วงเวลาของเจา้หน้าที่  
พ.ศ.2544  ความเดมิ  ขอ้ 8. อตัราค่าล่วงเวลา 

(1) ค่าล่วงเวลา ใหจ่้ายไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของค่าแรงงานเฉลีย่รายวนั 
(2) ค่าท างานในวนัหยุด  ใหจ่้ายไม่น้อยกว่า 1 เท่าของค่าแรงงานเฉลีย่รายวนั 
(3) ค่าล่วงเวลาในวนัหยุด ใหจ่้ายไม่น้อยกว่า 3 เท่าของค่าแรงงานเฉลีย่รายวนัและใหใ้ช้

ขอ้ความต่อไปนี้แทน 
ขอ้ 8. อตัราค่าล่วงเวลา 
(1) ค่าล่วงเวลา ใหจ่้ายไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของค่าจา้งตามชัง่โมงทีท่ าเกนิ 
(2) ค่าท างานในวนัหยุด  ใหจ่้ายไม่น้อยกว่า 1 เท่าของค่าจา้งตามชัว่โมงทีท่ า 
(3) ค่าล่วงเวลาในวนัหยุด ใหจ่้ายไม่น้อยกว่า 3 เท่าของค่าจา้งตามชัว่โมงทีท่ าเกนิ 

   ก าหนดไว ้ ณ  วนัที ่ 1  สงิหาคม  พ.ศ.  2545 
                                              บวร  อุตสาหะ 
       (นายบวร  อุตสาหะ) 
        ประธานกรรมการ 
              สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
ว่าด้วย  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  พ.ศ.2545 

……………………………….. 

โดยทีเ่ป็นการสมควร  ใหก้ าหนดระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  ว่าดว้ยเงนิ
ช่วยเหลอืการศกึษาบุตรขึน้   

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ขอ้ 79 (8)  และขอ้ 107 (11)  แห่งขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัย์
สาธารณสุขเลย  จ ากดั  พ.ศ.  2544  คณะกรรมการด าเนินการมมีตใินการประชุม  ครัง้ที ่ 1/2545  วนัที ่ 9  
มกราคม  พ.ศ.2545  ไดก้ าหนดระเบยีบว่าดว้ย  เงนิช่วยเหลอืการศกึษาบุตร    ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ขอ้ 1. ระเบยีบน้ีเรยีกว่า  “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  ว่าดว้ยเงนิช่วยเหลอื
การศกึษาบุตร     พ.ศ.2545 

ขอ้ 2. ระเบยีบน้ีใชบ้งัคบั  ตัง้แต่วนัที ่ 10  มกราคม  พ.ศ.2545  เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3. ในระเบยีบน้ี 

“รายได”้   หมายความว่า  เงนิเดอืนและค่าจา้ง 
“สถานศกึษาของทางราชการ”  หมายความว่า   

(1) มหาวทิยาลยั  หรอืสถาบนัอุดมศกึษาทีเ่รยีกชื่ออย่างอื่น  ในสงักดัทบวงมหาวทิยาลยั 
(2) วทิยาลยัในสงักดักระทรวงศกึษาฯ หรอืสงักดัสว่นราชการอื่นที ่ก.พ. รบัรองคุณวุฒ ิ
(3) โรงเรยีนในสงักดักระทรวงศกึษาฯ มหาวทิยาลยั วทิยาลยั กรุงเทพมหานคร เทศบาล หรอื

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
(4) โรงเรยีนในสงักดัสว่นราชการอื่น หรอืองคก์ารของรฐับาล  ที ่ก.พ.รบัรองคุณวุฒ ิ
(5) โรงเรยีนในสงักดัสว่นราชการทีค่ณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ ก าหนด 

”สถานศกึษาของเอกชน”  หมายความว่า  
(1) สถาบนัอุดมศกึษาเอกชนตามกฎหมายว่าดว้ยสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน  ซึง่จดัหลกัสตูร

ระดบัอนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่าแยกต่างหากจากปรญิญาตร ี
(2) โรงเรยีนตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรยีนราษฎร ์ แต่ไม่รวมถงึโรงเรยีนราษฎรป์ระเภท 

อาชวีศกึษาทีใ่ชห้ลกัสตูรของโรงเรยีนเอง  และโรงเรยีนการศกึษาพเิศษ 
“เงนิบ ารุงการศกึษา”  หมายความว่า  เงนิประเภทต่าง ๆ  ทีส่ถานศกึษาของทางราชการ

เรยีกเกบ็ตามอตัราทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากกระทรวงศกึษาธกิาร  สว่นราชการเจา้สงักดั  มหาวทิยาลยั  
กรุงเทพมหานคร  องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัหรอืองคก์ารของรฐับาล 

“เงนิค่าเล่าเรยีน”  หมายความว่า  เงนิค่าธรรมเนียมการเรยีน  หรอืค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึง่
สถานศกึษาของเอกชนเรยีกเกบ็ตามอตัราทีไ่ด้รบัอนุมตัจิากกระทรวงศกึษา ฯ หรอืทบวง  
มหาวทิยาลยั 
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“บุตร”  หมายความว่า  บุตรโดยชอบดว้ยกฎหมายซึง่มอีายุไม่เกนิยีส่บิหา้ปีในวนัที ่ 1  
พฤษภาคม  ของทุกปี  แต่ไม่รวมถงึบุตรบุญธรรม  และบุตรซึง่บดิามารดาไดย้กใหเ้ป็นบุตรบุญธรรม
ของผูอ้ื่น 

“ปีการศกึษา”  หมายความว่า  ปีการศกึษาทีก่ าหนดโดยกระทรวงศกึษาฯ  
ทบวงมหาวทิยาลยั  สว่นราชการเจา้สงักดั  มหาวทิยาลยั  กรุงเทพมหานคร  เทศบาล  องคก์าร
บรหิารสว่นจงัหวดั  หรอืองคก์ารของรฐับาล 
ขอ้ 4. การจ่ายเงนิเป็นเงนิช่วยเหลอืเกีย่วกบัการศกึษาของบุตรใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ และอตัรา

การจ่ายตามทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบนี้สว่นวธิกีารเบกิจ่ายนัน้  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ และวธิกีารที่
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

ขอ้ 5. ผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิช่วยเหลอืเกีย่วกบัการศกึษาของตามระเบยีบน้ี  ไดแ้ก่  เจา้หน้าทีห่รอื
ลูกจา้งประจ า  ซึง่ไดร้บัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งจากหมวดค่าเงนิเดอืนและค่าจา้งประจ าของสหกรณ์นี้ 

ขอ้ 6. ใหผู้ม้สีทิธไิดร้บัเงนิช่วยเหลอืเกีย่วกบัการศกึษาบุตร  ตาม  ขอ้ 5 มสีทิธไิดร้บัเงนิช่วยเหลอื
เกีย่วกบัการศกึษาบุตรไดเ้พยีงคนทีห่นึ่งถงึคนทีส่าม 

 การนบัล าดบับุตรคนทีห่นึ่งถงึคนทีส่าม  ใหน้บัเรยีงตามล าดบัการเกดิก่อนหลงั  ทัง้นี้ไม่ว่า
เป็นบุตรทีเ่กดิจากการสมรสครัง้ใด  หรอือยู่ในอ านาจปกครองของตนหรอืไม่ 

ผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิช่วยเหลอืเกีย่วกบัการศกึษาบุตร  ผูใ้ดมบีุตรเกนิสามคน  ถา้บุตรคนหน่ึง
คนใดในจ านวนสามคนตามวรรคหนึ่งตาย  กายพกิารจนไม่สามารถเล่าเรยีนได ้ หรอืเป็นคนไรค้วามสามารถ  
คนเสมอืนไรค้วามสามารถทีม่ไิดศ้กึษาในสถานศกึษาทมีสีทิธไิดร้บัเงนิช่วยเหลอืเกี่ยวกบัการศกึษาบุตร
วกิลจรติฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ  ก่อนอายุครบยีส่บิหา้ปีบรบิูรณ์กใ็หผู้น้ัน้มสีทิธไิดร้บัเงนิช่วยเหลอืเกีย่วกบั
การศกึษาบุตรเพิม่ขึน้อกีเท่าจ านวนบุตรทีต่าย  กายพกิาร  หรอืเป็นคนไรค้วามสามารถ  คนเสมอืนไร้
ความสามารถ  วกิลจรติหรอืจติฟันเฟือน  ไม่สมประกอบนัน้  โดยใหน้บับุตรคนทีอ่ยู่ในล าดบัถดัไปก่อน 

ขอ้ 7. ผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิช่วยเหลอืเกีย่วกบัการศกึษาของบุตร  ผูใ้ดยงัไม่มบีุตรหรอืมบีุตรทีม่สีทิธิ
ไดร้บัเงนิช่วยเหลอืเกีย่วกบั  การศกึษาบุตรตาม ขอ้ 6  ยงัไม่ถงึสามคนถา้ต่อมามบีุตรแฝด  ซึง่ท าใหม้ี
จ านวนบุตรเกนิสามคน  ใหผู้ม้สีทิธไิดร้บัเงนิช่วยเหลอืเกีย่วกบัการศกึษาของบุตรผูน้ัน้  มสีทิธไิดร้บัเงนิ
ช่วยเหลอืเกีย่วกบัการศกึษาของบุตรตามขอ้ 6 ส าหรบับุตรคนทีห่นึ่งถงึคนสุดทา้ย  แต่บุตรแฝดดงักล่าว
จะตอ้งเป็นบุตรซึง่เกดิจากคู่สมรสหรอืเป็นบุตรของตนเอง  ในกรณีทีห่ญงิเป็นผูใ้หส้ทิธเิบกิเงนิช่วยเหลอื
เกีย่วกบัการศกึษาบุตร 

ในกรณทีีบุ่ตรคนหนึ่งคนใดของผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิช่วยเหลอืเกีย่วกบัการศกึษาบุตรดงักล่าว  ตามวรรค
ทีห่นึ่งตาย  กายพกิาร  จนไม่สามารถเล่าเรยีนได ้ หรอืเป็นคนไรค้วามสามารถคนเสมอืนไรค้วามสามารถที่
มไิดศ้กึษาในสถานศกึษาทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิช่วยเหลอืเกี่ยวกบัการศกึษาของบุตร   
วกิลจรติ  จติฟัน่เฟือนไม่สมประกอบก่อนมอีายุครบยีส่บิหา้ปีบรบิูรณ์  กใ็หล้ดจ านวนบุตรทีไ่ดร้บัเงนิ
สวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบุตรลง  จนกว่าจ านวนบุตรทีไ่ดร้บัเงนิช่วยเหลอืดงักล่าวเหลอืไม่เกนิสามคน
และหลงัจากนัน้  ผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิช่วยเหลอืเกีย่วกบัการศกึษาบุตรดงักล่าว  จงึมสีทิธไิดร้บัเงนิช่วยเหลอื
เกีย่วกบัการศกึษาของบุตรเพิม่ขึน้ไดต้ามขอ้ 6  วรรคสาม 
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ขอ้ 8. การรบัเงนิช่วยเหลอืเกีย่วกบัการศกึษาบุตร  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑป์ระเภทและอตัราดงันี้ 

(1) บุตรทีศ่กึษาในสถานศกึษาของทางราชการในหลกัสตูรระดบัไม่สงูกว่าอนุปรญิญาหรอื
เทยีบเท่า  และหลกัสตูรนัน้แยกต่างหากจากหลกัสตูรปรญิญาตร ี ใหไ้ดร้บัเงนิบ ารุงการศกึษาเตม็จ านวนได้
จ่ายไปจรงิ  แต่ทัง้นี้ตอ้งไม่เกนิประเภทและอตัราทีค่ณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

(2) บุตรทีศ่กึษาในสถานศกึษาของเอกชนในหลกัสตูรระดบัไม่สงูกว่ามธัยมศกึษาตอนปลายหรือ
เทยีบเท่า  ใหไ้ดร้บัเงนิค่าเล่าเรยีนเตม็จ านวนทีไ่ดจ่้ายไปจรงิ  แต่ทัง้นี้ตอ้งไม่เกนิประเภทและอตัราที่
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

(3) บุตรทีศ่กึษาในสถานศกึษา  ของเอกชนในหลกัสตูรระดบัสงูกว่ามธัยมศกึษาตอนปลาย  หรอื
เทยีบเท่าแต่ไม่สงูกว่าอนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่า  และหลกัสตูรนัน้แยกต่างหากจากหลกัสตูรปรญิญาตร ี ให้
ไดร้บัเงนิค่าเล่าเรยีน  ตามประเภทและอตัราทีค่ณะกรรมการด าเนินการก าหนด  ทัง้นี้ตอ้งไม่เกนิครึง่หนึ่งของ
จ านวนทีไ่ดจ่้ายไปจรงิ 

ขอ้ 9. ใหป้ระธานคณะกรรมการด าเนินการ  รกัษาการตามระเบยีบน้ี   
   ประกาศ    ณ     วนัที ่ 10  มกราคม  พ.ศ.  2545 
                                                 บญัญตั ิ จนัทรสา     
         (นายบญัญตั ิ  จนัทรสา) 
               ประธานกรรมการ 

      สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
ว่าด้วย  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  พ.ศ.2545 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2553 
……………………………….. 

โดยทีเ่ป็นการสมควรใหป้รบัปรุงระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั ว่าดว้ยเงนิ
ช่วยเหลอืการศกึษาบุตร พ.ศ.2545 เพือ่ใหก้ารจดัสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบุตรเป็นไปตามการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม และความเจรญิกา้วหน้าทางวทิยาการ และใหไ้ดร้บัสทิธปิระโยชน์ที่
เหมาะสม   

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัขอ้ 79 (8)  และขอ้ 107 (11)  แหง่ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออม
ทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  พ.ศ.  2544  คณะกรรมการด าเนินการมมีตใินการประชุม   
ครัง้ที ่12/2553  วนัที ่ 15 ธนัวาคม  พ.ศ.2553  ไดก้ าหนดระเบยีบว่าดว้ย  เงนิช่วยเหลอืการศกึษาบุตร    
ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ขอ้ 1  ระเบยีบนี้เรยีกว่า  “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  ว่าดว้ยเงนิช่วยเหลอื
การศกึษาบุตร พ.ศ.2545 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2553 

ขอ้ 2  ระเบยีบนี้ใชบ้งัคบั  ตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศ เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3  ใหย้กเลกิความในขอ้  8  แห่งระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  ว่าดว้ยเงนิ

ช่วยเหลอืการศกึษาบุตร พ.ศ.2545  และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้  แทน 
“ขอ้ 8  การรบัเงนิช่วยเหลอืเกีย่วกบัการศกึษาบุตร  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑป์ระเภทและอตัราดงันี้ 
 (1) บุตรทีศ่กึษาในสถานศกึษาของทางราชการในหลกัสตูรระดบัไม่สงูกว่าอนุปรญิญา 
หรอืเทยีบเท่า และหลกัสตูรนัน้แยกต่างหากจากหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีใหไ้ดร้บัเงนิบ ารุง
การศกึษาเตม็จ านวนทีไ่ดจ่้ายไปจรงิ แต่ทัง้นี้ ตอ้งเป็นไปตามประเภทและไม่เกนิอตัราที่
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
(2) บุตรทีศ่กึษาในสถานศกึษาของทางราชการในหลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ีใหไ้ดร้บัเงนิบ ารุง
การศกึษาเตม็จ านวนทีไ่ดจ่้ายไปจรงิ แต่ทัง้นี้ ตอ้งเป็นไปตามประเภทและไม่เกนิอตัราที่
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
(3) บุตรทีศ่กึษาในสถานศกึษาของเอกชนในหลกัสตูรระดบัไม่สงูกว่ามธัยมศกึษาตอนปลายหรอื
เทยีบเท่า ใหไ้ดร้บัเงนิค่าเล่าเรยีนเตม็จ านวนทีไ่ดจ่้ายไปจรงิ แต่ทัง้นี้ ตอ้งเป็นไปตามประเภทและไม่
เกนิอตัราทีค่ณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
(4) บุตรทีศ่กึษาในสถานศกึษาของเอกชนในหลกัสตูรระดบัสงูกว่ามธัยมศกึษาตอนปลายหรอื
เทยีบเท่าแต่ไม่สงูกว่าอนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่า และหลกัสตูรนัน้แยกต่างหากจากหลกัสตูรระดบั
ปรญิญาตร ีใหไ้ดร้บัเงนิค่าเล่าเรยีนครึง่หนึ่งของจ านวนทีไ่ดจ่้ายไปจรงิ แต่ทัง้นี้ ตอ้งเป็นไปตาม
ประเภทและไม่เกนิอตัราทีค่ณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
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(5) บุตรทีศ่กึษาในสถานศกึษาของเอกชนในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีใหไ้ดร้บัเงนิค่าเล่าเรยีน
ครึง่หนึ่งของจ านวนทีไ่ดจ่้ายไปจรงิ แต่ทัง้นี้ ตอ้งเป็นไปตามประเภทและไม่เกนิอตัราทีค่ณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนด 
ทัง้นี้ บุตรทีศ่กึษาในสถานศกึษาของทางราชการหรอืเอกชนในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรี 
ตาม (2) หรอื (5) จะตอ้งเป็นการศกึษาในระดบัปรญิญาตรเีป็นหลกัสูตรแรกเท่านัน้” 

 
   ประกาศ    ณ     วนัที ่ 1  ธนัวาคม  พ.ศ.  2553 
              อุทศิ  โสวนันา 
           (นายอุทศิ   โสวนันา) 
               ประธานกรรมการ 

      สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
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ประกาศ  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จ ากดั 
ฉบับที่   13 /  2553 

เร่ือง  ประเภทและอตัราเงินบ ารุงการศึกษา  
..................................................... 

  เพื่อใหก้ารเบิกจ่ายเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตร  มีความสะดวกและคล่องตวั อีกทั้งบรรเทา
ภาวะค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการศึกษาของบุตรใหผู้มี้สิทธิสามารถเบิกจ่ายเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตร 
จากสหกรณ์ ไดเ้หมาะสมยิง่ขึ้น จึงสมควรก าหนดประเภทและอตัราเงินบ ารุงการศึกษา ขึ้น 

อาศยัอ านาจตามความ ในขอ้ 4    และขอ้ 8   แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเลย จ ากดั วา่
ดว้ย เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ. 2545 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม  และท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน    
คร้ังท่ี  12 / 2553  วนัท่ี   15 เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2553  ใหส้หกรณ์  ออกประกาศไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1  ประกาศน้ีเรียกวา่  “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเลย จ ากดั เร่ือง ประเภทและอตัราเงิน
บ ารุงการศึกษา” 
 ขอ้ 2 ประกาศน้ี ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่  วนัประกาศ  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ประเภทและอตัราเงินบ ารุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ 

1. ระดบัอนุบาลหรือเทียบเท่าปีละไม่เกิน     4,650 บาท 
2. ระดบัประถมศึกษาหรือเทียบเท่า ปีละไม่เกิน    3,200 บาท 
3. ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า ปีละไม่เกิน   3,900 บาท 
4. ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/หรือหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.)3,900 บาท 

หรือเทียบเท่า ปีละไม่เกิน 
5. ระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ปีละไม่เกิน    11,000 บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา  หมายถึง เงินประเภทต่างๆท่ีสถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บตามอตัรา

ท่ีไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลยั องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องคก์ารบริหารส่วน
ต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตั้ง หรือองคก์ารของรัฐบาล 

โดยระดบัอนุบาลจนถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เงินบ ารุงการศึกษาท่ีให้
เบิกจ่ายตามประเภทและอตัราขา้งตน้ ประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายในการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

1. ค่าสอนคอมพิวเตอร์กรณีโรงเรียนจดัอบรมคอมพิวเตอร์ใหน้กัเรียนเกินมาตรฐานท่ี 
รัฐจดัให้ 

2. หอ้งเรียนพิเศษ EP (English Program) 

3. หอ้งเรียนพิเศษ MEP(Mini English Program) 
4. หอ้งเรียนพิเศษดา้นภาษาต่างประเทศ ดา้นวิชาการและดา้นอ่ืนๆ 
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5. ค่าจา้งครูชาวต่างประเทศ 
6. ค่าจา้งครูท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ 
ส าหรับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เงินบ ารุงการศึกษาท่ีใหเ้บิกจ่ายจะตอ้งเป็นค่าใช้จ่ายท่ี

สถานศึกษาไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานเจา้สังกดัให้เรียกเก็บ ทั้งน้ี ไม่รวมค่าปรับต่างๆ ค่าลงทะเบียนเรียนล่าชา้ 
การลงทะเบียนเรียนซ ้าเพื่อปรับผลการเรียน(รีเกรด) ค่าประกนัอุบติัเหตุ ค่าประกนัของเสียหาย ค่าหอพกั 
ค่าอาหาร ค่าซกัรีด และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

ขอ้ 4 ประเภทและอตัราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน 
4.1 สถานศึกษาเอกชนประเภทสามญัศึกษา 
 4.1.1 สถานศึกษาท่ีไม่รับเงินอุดหนุน ค่าธรรมเนียมการศึกษาปีละไม่เกิน 
  (1)  ระดบัอนุบาลหรือเทียบเท่า     10,856 บาท 
  (2) ระดบัประถมศึกษาหรือเทียบเท่า   10,556 บาท  
  (3) ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า   12,647 บาท 
  (4) ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  12,947 บาท 
 4.1.2 สถานศึกษาท่ีรับเงินอุดหนุน ค่าธรรมเนียมการศึกษาปีละไม่เกิน 
  (1)  ระดบัอนุบาลหรือเทียบเท่า     3,874  บาท 
  (2) ระดบัประถมศึกษาหรือเทียบเท่า   3,404  บาท  
  (3) ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า   2,636  บาท 
  (4) ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  2,605  บาท 
4.2 สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 
 4.2.1 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่า 

4.2.1.1 สถานศึกษาท่ีไม่รับเงินอุดหนุน ค่าธรรมเนียมการศึกษาในประเภท    
            วิชาหรือสายวิชา ดงัน้ี 
(1) คหกรรม หรือคหกรรมศาสตร์ ปีละไม่เกิน 13,217 บาท 
(2) พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ ปีละไม่เกิน 15,877 บาท 
(3) ศิลปหตัถกรรม หรือศิลปกรรม ปีละไม่เกิน 15,967 บาท 
(4) เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร์ ปีละไม่เกิน 16,887 บาท 
(5) ช่างอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม ปีละไม่เกิน 19,487 บาท 
(6) ประมง    ปีละไม่เกิน 16,887 บาท 
(7) อุตสาหกรรมท่องเท่ียว  ปีละไม่เกิน 15,877 บาท 
(8) อุตสาหกรรมส่ิงทอ   ปีละไม่เกิน 19,487 บาท 
4.2.1.2  สถานศึกษาท่ีรับเงินอุดหนุน ค่าธรรมเนียมการศึกษาในประเภท    
            วิชาหรือสายวิชา ดงัน้ี 
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(1) คหกรรม หรือคหกรรมศาสตร์ ปีละไม่เกิน 1,148  บาท 
(2) พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ ปีละไม่เกิน 4,142  บาท 
(3) ศิลปหตัถกรรม หรือศิลปกรรม ปีละไม่เกิน 2,923  บาท 
(4) เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร์ ปีละไม่เกิน 4,051  บาท 
(5) ช่างอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม ปีละไม่เกิน 5,791  บาท 
(6) ประมง    ปีละไม่เกิน 4,051  บาท 
(7) อุตสาหกรรมท่องเท่ียว  ปีละไม่เกิน 4,142  บาท 
(8) อุตสาหกรรมส่ิงทอ   ปีละไม่เกิน 5,791  บาท 

4.2.2 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่า และหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรือเทียบเท่า ใหเ้บิกไดค้ร่ึงหน่ึงของจ านวนท่ี
จ่ายจริง แต่ไม่เกินค่าธรรมเนียมการศึกษาในประเภทวิชา หรือสายวิชา ดงัน้ี 
 (1) ช่างอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม ปีละไม่เกิน 30,000 บาท 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ทศันศาสตร์ 
 (2) พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ ปีละไม่เกิน 25,000 บาท 

 ศิลปหตัถกรรม หรือศิลปกรรมเกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร์ คหกรรมหรือคหกรรมศาสตร์           
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

ส าหรับรายละเอียดของสาขาวิชา ตามประเภทวิชา หรือสายวิชาของหลกัสูตรท่ีก าหนดดงักล่าว ให้
เป็นไปตามท่ีกระทรวงศึกษาไดอ้นุญาตใหส้ถานศึกษาเอกชนท าการเปิดสอนในสาขาวิชานั้นๆ 
 ขอ้ 5 ประเภทและอตัราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 

5.1 สถานศึกษาของทางราชการ ใหเ้บิกไดเ้ตม็จ านวนท่ีไดจ่้ายไปจริง แต่ไม่เกิน 
ปีการศึกษาละ 20,000 บาท 

5.2 สถานศึกษาเอกชน ใหเ้บิกจ่ายไดค้ร่ึงหน่ึงของจ านวนท่ีไดจ่้ายไปจริง แต่ไม่เกิน 
ปีการศึกษาละ 20,000 บาท 

  5.3  ส าหรับการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรดงักล่าว ค่าใชจ่้ายท่ีจะเบิกจ่ายได ้ตอ้งเป็น
ค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีสถานศึกษาไดรั้บอนุมติัให้เรียกเก็บตามระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือประกาศของสถานศึกษานั้นๆ 
ทั้งน้ี ไม่รวมค่าปรับต่างๆ ค่าลงทะเบียนล่าชา้ ค่าลงทะเบียนเรียนซ ้าเพื่อปรับผลการเรียน(รีเกรด) ค่าประกนั
อุบติัเหตุ ค่าประกนัของเสียหาย ค่าหอพกั ค่าอาหาร ค่าซกัรีด และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา     

 จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั  
  ประกาศ ณ  วนัท่ี  1   เดือน มกราคม   พ.ศ. 2554 
                                                                                          อุทิศ  โสวนันา 

(นายอุทิศ  โสวนันา) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จ ากดั 
เร่ือง  อตัราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลกัสูตรระดับปริญญาตรี 

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

เพื่อใหก้ารบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั   เป็นไปดว้ยความ 

เรียบร้อย  เกิดประโยชน์แก่เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯและใหผู้มี้สิทธิไดรั้บสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตรสามารถน า
ค่าใชจ่้ายท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บส าหรับบุตรท่ีศึกษาอยูใ่นหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่ามาเบิกจ่ายจาก
สหกรณ์ฯไดทุ้กประเภทสาขาวิชา 

         อาศยัอ านาจตามความใน  ขอ้  79  (13)    แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั   
พ.ศ.2544   และโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี  21  คร้ังท่ี    /2553   วนัท่ี  15  ธนัวาคม  2553   
เห็นควรก าหนดประเภทและอตัราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน จึงขอประกาศ   ดงัน้ี 

1) บุตรท่ีศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการใหเ้บิกจ่ายไดเ้ตม็จ านวนเงินท่ีไดจ่้ายไปจริง แต่ไม่
เกินปีละ  20,000.- บาท  

2) บุตรท่ีศึกษาในสถานศึกษาของเอกชน ใหเ้บิกจ่ายไดค้ร่ึงหน่ึงของจ านวนท่ีไดจ่้ายไปจริง แต่ไม่
เกินปีละ 20,000.- บาท 

ประกาศ ณ วนัท่ี  1  เดือน ธนัวาคม   พ.ศ. 2553 
                                                                         อุทิศ  โสวนันา 
     (นายอุทิศ   โสวนันา) 
                                            ประธานกรรมการ 
                                                   สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
ว่าด้วย  เงินเพ่ิมการครองชีพเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์  พ.ศ.2553 

……………………………….. 
จากการทีค่่าครองชพีเพิม่สงูขึน้เป็นอย่างมากในปัจจุบนั และรฐับาลไดม้นีโยบายในการช่วยเหลอื

ขา้ราชการทีม่รีายไดต้ ่า โดยใหเ้งนิเพิม่ค่าครองชพีพเิศษใหน้อกเหนือจากเงนิเดอืนนัน้ 
 สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั ไดร้บัการจดัใหเ้ป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ตามแนวทางของ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่ง ประเทศไทย จงึสมควรทีจ่ะมกีารช่วยเหลอืเจา้หน้าทีท่ีม่รีายไดน้้อย เพือ่เป็น
การบรรเทาความเดอืดรอ้น 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัขอ้ 79 (8)  และขอ้ 107 (11)  แห่งขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออม
ทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  พ.ศ.  2544  คณะกรรมการด าเนินการมมีตใินการประชุม  ครัง้ที ่  10/2553  
วนัที ่14 ตุลาคม  พ.ศ.2553  ไดก้ าหนดระเบยีบว่าดว้ย  เงนิเพิม่การครองชพีเจา้หน้าทีส่หกรณ์ พ.ศ.2553    
ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ขอ้ 1  ระเบยีบนี้เรยีกว่า  “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  ว่าดว้ยเงนิเพิม่การ
ครองชพีเจา้หน้าทีส่หกรณ์ พ.ศ.2553 

ขอ้ 2  ระเบยีบนี้ใชบ้งัคบั  ตัง้แต่วนัทีถ่ดัจากวนัประกาศ เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3  ในระเบยีบนี้ 

“สหกรณ์” หมายถงึ สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
“ประธานกรรมการ” หมายถงึ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
“คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถงึ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์
สาธารณสุขเลย จ ากดั 
“เจา้หน้าที”่ หมายความว่า เจา้หน้าทีส่หกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
"เงนิเพิม่การครองชพี" หมายความว่า เงนิทีส่หกรณ์จดัสรรเพิม่พเิศษใหเ้จา้หน้าที่สหกรณ์  
โดยความเหน็ชอบของทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจ าปี 

ขอ้ 4  ใหเ้จา้หน้าทีส่หกรณ์ทีม่อีตัราเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง ไม่เกนิเดอืนละ 10,000 บาท ไดร้บัเงนิเพิม่
การครองชพีเดอืนละ 1,500 บาท แต่เมื่อรวมกบัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งแลว้ ตอ้งไม่เกนิเดอืนละ 10,000 บาท 

ขอ้ 5  การจ่ายเงนิเพิม่การครองชพี ตอ้งมหีลกัฐานการจ่ายเงนิ ตามระเบยีบของสหกรณ์เพือ่การ
ตรวจสอบดว้ย 

ขอ้ 6 การจ่ายเงนิเพิม่การครองชพี หากมเีศษสตางคใ์หปั้ดทิง้ 
ขอ้ 7 ใหป้ระธานกรรมการสหกรณ์เป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี้  

   ประกาศ    ณ     วนัที ่ 14  ตุลาคม  พ.ศ.  2553 
                                                  อุทศิ  โสวนันา     
         (นายอุทศิ   โสวนันา) 
              ประธานกรรมการ       
                                 สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 



198 
 
 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
ว่าด้วย  เงินเพ่ิมการครองชีพเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างสหกรณ์   

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2555 
……………………………….. 

จากการทีค่่าครองชพีเพิม่สงูขึน้เป็นอย่างมากในปัจจุบนั และรฐับาลไดม้นีโยบายในการช่วยเหลอื
ขา้ราชการทีม่รีายไดต้ ่า โดยใหเ้งนิเพิม่ค่าครองชพีพเิศษใหน้อกเหนือจากเงนิเดอืนนัน้ 

 สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน  จงึ
สมควรทีจ่ะมกีารช่วยเหลอืเจา้หน้าทีท่ีม่รีายไดน้้อย เพือ่เป็นการบรรเทาความเดอืดรอ้น 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัขอ้ 79 (8)  และขอ้ 107 (11)  แห่งขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออม
ทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  พ.ศ.  2544  คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที ่23/2555 มมีตใินการประชุม  
ครัง้ที ่  8/2555  วนัที ่16 สงิหาคม  พ.ศ.2555  แกไ้ขเพิม่เตมิระเบยีบว่าดว้ย  เงนิเพิม่การครองชพีเจา้หน้าที่
และลูกจา้งสหกรณ์ พ.ศ.2553    ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ขอ้ 1  ระเบยีบนี้เรยีกว่า  “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  ว่าดว้ยเงนิเพิม่การ
ครองชพีเจา้หน้าทีแ่ละลูกจา้งสหกรณ์ แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2555 

ขอ้ 2  ระเบยีบนี้ใชบ้งัคบั  ตัง้แต่วนัที ่ 1 กรกฎาคม  2555 เป็นต้นไป 
ขอ้ 3  ใหย้กเลกิความในขอ้  4 และใชค้วามต่อไปนี้แทน 
“ขอ้ 4  ลูกจา้ง ทีม่เีงนิเดอืนไม่ถงึ 9,000 บาท ใหไ้ดร้บัเงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราวเดอืนละ 1,500 

บาท ทัง้นี้เมื่อรวมกบัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งแลว้ตอ้งไม่เกนิ เดอืนละ 9,000 บาท 
  เจา้หน้าที ่ผูม้วีุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีทีม่เีงนิเดอืนไม่ถงึ 15,000 บาท ใหไ้ดร้บัเงนิ

เพิม่การครองชพีชัว่คราวเดอืนละ 1,500 บาท ทัง้นี้เมื่อรวมกบัเงนิเดอืนแลว้ตอ้งไม่เกนิ 15,000 บาท 
เจา้หน้าที ่ผูม้วีุฒกิารศกึษาต ่ากว่าระดบัปรญิญาตรทีีม่เีงนิเดอืนไม่ถงึ12,500 บาท 

ใหไ้ดร้บัเงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราวเดอืนละ 1,500 บาท ทัง้นี้เมื่อรวมกบัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งแลว้ ตอ้งไม่
เกนิ เดอืนละ 12,500 บาท” 

 
   ประกาศ    ณ     วนัที ่16  สงิหาคม  พ.ศ.  2555 
                                                 กายสทิธิ ์ แกว้ยาศร ี     
         (นายกายสทิธิ ์ แกว้ยาศร)ี 
                 ประธานกรรมการ 

      สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
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                                         ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
ว่าด้วยเงินสวสัดิการค่าตรวจสุขภาพประจ าปีเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง    

พ.ศ.  2553 
---------------------- 

          เพือ่ใหเ้ป็นสวสัดกิารนอกเหนือจากการประกนัตนของเจา้หน้าทีแ่ละลูกจา้งสหกรณ์ฯ 
                   อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั ขอ้  79 (8)  
และขอ้  107(11)   ทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที ่ 21   ครัง้ที ่ 11/2553  วนัที ่  15  พฤศจกิายน  
2553  ไดก้ าหนดระเบยีบว่าดว้ยเงนิสวสัดกิารค่าตรวจสุขภาพประจ าปีเจา้หน้าทีแ่ละลูกจา้ง   พ.ศ.  2553   
ดงัต่อไปนี้ 
                   ขอ้ 1   ระเบยีบน้ีเรยีกว่า   "ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั  ว่าดว้ย 
เงนิสวสัดกิารค่าตรวจสุขภาพประจ าปีเจา้หน้าทีแ่ละลูกจา้ง   พ.ศ.  2553" 
                   ขอ้ 2   ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศ เป็นต้นไป 
          ขอ้ 3  ในระเบยีบนี้ 

   "สหกรณ์"                หมายความว่า    สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
"คณะกรรมการ"        หมายความว่า    คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัย ์  

  สาธารณสุขเลย  จ ากดั 
"ประธานกรรมการ"    หมายความว่า    ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออม 

  ทรพัยส์าธารณสุขเลย  จ ากดั 
                       "เจา้หน้าทีแ่ละลูกจา้ง" หมายความว่า    เจา้หน้าทีแ่ละลูกจา้งของสหกรณ์ฯ 
                       "ตรวจสุขภาพประจ าปี" หมายความว่า   การตรวจสุขภาพประจ าปีตามที่ 

                                                     กระทรวงการคลงัก าหนดโดยอนุโลม     
"เงนิสวสัดกิารค่าตรวจสุขภาพประจ าปี" หมายความว่า   เงนิทีม่าจากการตัง้    
                                                 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์               

                    ขอ้  4  ใหเ้จา้หน้าทีแ่ละลูกจา้งของสหกรณ์เบกิค่าตรวจสุขภาพประจ าปีไดค้นละไม่เกนิ 
2,000 บาท  
                    ขอ้  5  ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์  เป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี้ 

ประกาศ  ณ  วนัที ่   15  พฤศจกิายน    พ.ศ. 2553 
                                                                   อุทศิ  โสวนันา 

(นายอุทศิ   โสวนันา) 
ประธานกรรมการ 

                      สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 
 
 


