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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํา พ.ศ. 2558
อาศั ย อํ า นาจตามความในข้ อ บั ง คั บ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู สุ โ ขทั ย จํ า กั ด ข้ อ 69 (8) ข้ อ 96 (1) และมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 57 ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ได้ประกาศระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝาก
ออมทรัพย์และเงินฝากประจํา โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1
ข้อกําหนดทั่วไป
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํา
พ.ศ. 2558”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับได้นับถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ระเบียบอื่นใดที่มีอยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ซึ่งมี
ข้อกําหนดขัดแย้งกับระเบียบนี้ทั้งสิ้น
ข้อ 4 สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิกได้ 2 ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย์
(2) เงินฝากประจํา
หมวดที่ 2
การเปิดบัญชีเงินฝาก
ข้อ 5 ผู้ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 4 ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้อง
ยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชีนั้น
ข้อ 6 พร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของตนหรือของตัวแทนซึ่งเป็นผู้มีอํานาจถอนเงิน
ตลอดจนให้คําสั่งเกี่ยวกับเงินฝากที่เปิดบัญชีไว้ต่อสหกรณ์
การเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับตัวอย่างลายมือชื่อให้ไว้ จะมีผลต่อเมื่อผูฝ้ ากได้แจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์และสหกรณ์ได้พิจารณา
เห็นเป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว
ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้อักษรไทยและเขียนด้วยหมึก ทั้งต้องเขียนด้วยลายมือตนเอง สหกรณ์จะไม่รบั รู้การ
ใช้ตราประทับลายมือชื่อ
ข้อ 7 ผู้ฝากคนหนึ่งสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ดังนี้
(1) เงินฝากออมทรัพย์ ผู้ฝากรายหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นี้ได้ โดยจํานวนเงินฝากในบัญชีนั้น
ในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยบาท และผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใดโดยจํานวนใดก็ได้
(2) เงินฝากประจํารายการหนึ่งๆต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยบาท และระยะเวลาฝากต้องไม่น้อยกว่าหกเดือน
ข้อ 8 ในการเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 7 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้ สมุดคูฝ่ ากผูฝ้ ากจะต้องรักษาไว้เพื่อให้
สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย สหกรณ์จะบันทึกรายการในสมุดคู่
ฝากให้ พร้อมทั้งลงรหัสของเจ้าหน้าที่ผู้ทํารายการเป็นสําคัญ
อนึ่ง ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขให้จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้
สมุดคูฝ่ ากเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรือชํารุดจนใช้การไม่ได้ ให้นํามายื่นต่อสหกรณ์เพื่อจะได้ยกเลิกสมุดคูฝ่ ากเล่มนั้น และโอน
ยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคูฝ่ ากใหม่ ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคูฝ่ ากเล่มที่ยกเลิกนั้นผู้ฝากจะรับไปก็ได้
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ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมุดคูฝ่ ากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากสูญหายผูฝ้ ากต้องแจ้งความและนําสําเนาใบแจ้งความ
จากสถานีตํารวจในท้องที่มาแสดงต่อเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์เพื่อเป็นหลักฐาน และสหกรณ์จะนํายอดคงเหลือเข้าสมุดคูฝ่ ากเล่มใหม่ซึ่งออก
ให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก
ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคูฝ่ ากให้แก่ผู้ฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อนซึ่งลงรายการเต็มแล้วก็ดี หรือ
ชํารุดใช้การไม่ได้กด็ ี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีสมุดคู่ฝากของผู้ฝากคนใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ให้โดย
คิดค่าธรรมเนียมเล่มละห้าสิบบาท
ข้อ 9 ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ให้ทําใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์กําหนดยื่นพร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและ
จํานวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ ทั้งนี้ ผู้ฝากหรือผู้อื่นจะเป็นผู้ส่งเงินก็ได้
ในกรณีที่ผฝู้ ากแจ้งความประสงค์ขอฝากเงินออมทรัพย์ หรือเงินฝากประจําเป็นรายเดือน โดยให้สหกรณ์หักจากเงินได้ราย
เดือนเป็นประจําทุกเดือน ตามทีแ่ จ้งไว้ในแบบขอเปิดบัญชีนั้น ก็ไม่ต้องเขียนใบฝากอีก ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สหกรณ์จะบันทึกรายการ
จํานวนเงินฝากตามใบรับเงินประจําเดือนที่เก็บหักไว้ ลงในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากประจําของสมาชิกทุกเดือน
เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคูฝ่ าก และตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืน
สมุดคูฝ่ ากให้ผู้ฝาก
การส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝาก สามารถกระทําได้ดังนี้
9.1 ผู้ฝากหรือผู้อื่นเป็นผู้ส่งเงินฝาก ณ สํานักงานสหกรณ์ โดยกรอกข้อความลงในใบรับฝากเงิน พร้อมสมุดคู่ฝาก
หรือไม่มีสมุดคู่ฝากก็ได้ต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เมื่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้ตรวจนับเงินตรงจํานวนที่แจ้งในใบรับฝากเงินแล้ว จะได้
ทําการลงรายการในสมุดคู่ฝาก เพื่อเป็นหลักฐานให้ผู้ฝากต่อไป
9.2 โดยโอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ที่สหกรณ์ได้ทําการเปิดบัญชีของสหกรณ์ไว้ เมื่อสหกรณ์ตรวจสอบยอดเงิน
โอนในบัญชีถูกต้องแล้วและอยู่ในเวลาทําการของสหกรณ์จะนําเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้ หากเลยเวลาทําการไปแล้ว จะนําเข้า
ฝากในบัญชีให้ในวันทําการถัดไป
9.3 รับโอนจากบัญชีเงินฝากอื่นที่เปิดไว้กับสหกรณ์ของผู้ฝากเองโดยทําเป็นหนังสือแจ้งความประสงค์ไว้กับสหกรณ์
9.4 หักจากเงินได้รายเดือน โดยสมาชิกแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์ ไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน
สหกรณ์จะดําเนินการหักเงินได้รายเดือนเข้าบัญชีเงินฝากในเดือนนั้น นอกนั้นจะดําเนินการในเดือนถัดไป สมาชิกรายใดไม่
สามารถหักเงินฝาก ณ ที่จ่ายได้ สหกรณ์จะงดฝากรายเดือนจนกว่าจะยื่นคําร้องขอฝากรายเดือนใหม่
ข้อ 10 ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝากต้องขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินถอนจากรายการเช่นว่านั้น
จนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว
หมวดที่ 3
การกําหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย
วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจ่ายดอกเบี้ย
ข้อ 11 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 4 ในอัตราไม่เกินร้อยละเจ็ดต่อปีโดยจะได้ประกาศอัตรา
ดอกเบี้ยแต่ละประเภทให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
คณะกรรมการดําเนินการอาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามวรรคก่อนได้ตามความเหมาะสม โดยจะประกาศให้
ทราบเป็นคราวๆ ไป
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้คํานวณเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือและสหกรณ์จะนําดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชี
เงินฝากในวันสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์ แต่ถ้าในระหว่างเดือนใดยอดคงเหลือต่ําสุดมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนบาท จะคํานวณ
ดอกเบี้ยสําหรับเดือนนั้นให้โดยนําเข้าฝากในวันทําการแรกของเดือนถัดไป ให้ผู้ฝากยื่นสมุดคู่ฝาก ณ สํานักงานสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์
บันทึกรายการดอกเบี้ยให้
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา สหกรณ์จะคํานวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงกําหนดระยะเวลาการฝาก สําหรับเงินฝากที่ถอนก่อน
กําหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 13 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามประกาศสหกรณ์ในอัตราเดิมจนกว่าจะครบกําหนด
ระยะเวลาการฝาก โดยสหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามจํานวนเดือนเต็ม
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กรณีถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้ ถ้าผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากประจําเมื่อครบ
กําหนดพร้อมดอกเบี้ย ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม
หมวดที่ 4
การถอนเงินฝากและการปิดบัญชี
ข้อ 12 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ ในการถอนเงินฝากผู้มีอํานาจถอนเงินตามที่
ได้ให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์ควรมารับเงินที่สหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่าง
ไว้นั้น พร้อมกับสมุดคู่ฝากของสหกรณ์
ถ้า ผู้มี อํ านาจถอนเงิ นฝากจะมอบให้ ผู้ใ ดถอนเงิ น แทนก็ต้ อ งทํ าใบถอนเงิ น ฝากและต้อ งมอบอํ า นาจให้ รั บเงิ นแทนเป็ น
ตัวหนังสือไว้ในใบถอนเงินฝากนั้นด้วย ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ได้ให้ตัวอย่างไว้ แล้วมอบให้ผู้รับมอบอํานาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น
พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ ในการนี้สหกรณ์จะเรียกพิสูจน์ตัวผู้รับมอบอํานาจก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงินคงเหลือในสมุดคู่ฝาก แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้
ฝาก
ถอนเงินฝากผ่านระบบของ ธนาคารพาณิชย์ โดยแจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์เป็นหนังสือยินยอม
อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก หรือพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้มีอํานาจถอน
เงินต้องลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้กํากับด้วย ในกรณีที่ลงลายมือชื่อไม่ได้ ให้ประทับลายพิมพ์นิ้วมือข้างขวาหรือข้างซ้ายแทนการ
ลงลายมือชื่อและพยานลงลายมือชื่อรับรอง 2 คน
กรณีผู้ฝากได้ย้ายไปรับราชการต่างจังหวัด หรือเป็นข้าราชการบํานาญประเภทเงินบํานาญจ่ายตรง หรือรับบําเหน็จ มีความ
ประสงค์จะให้สหกรณ์ถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก เพื่อไปชําระหนี้ และ หรือเพิ่มหุ้นของตนเองเป็นประจําทุกเดือน ให้ผู้ฝากหรือผู้มี
อํานาจถอนเงินในบัญชีดังกล่าว แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือตามแบบของสหกรณ์ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์
เมื่อสหกรณ์ได้รับหนังสือก่อนวันที่ 10 ของทุกเดือนสหกรณ์จะดําเนินการให้ภายในเดือนนั้น นอกนั้นสหกรณ์จะดําเนินการให้ใน
เดือนถัดไป
ข้อ 13 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นั้น จะถอนเมื่อใดจํานวนเท่าใดก็ได้ ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก
ประจํานั้น ผู้ฝากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบกําหนด แต่เมื่อผู้ฝากยื่นคําขอเป็นหนังสือโดยชี้แจงความจําเป็น สหกรณ์จะยอมให้
ถอนเงินฝากก่อนครบกําหนดก็ได้
ข้อ 14 ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้ ให้ผู้มีอํานาจถอนเงินจดแจ้งไว้ท้าย
รายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพื่อปิดบัญชี”
ข้อ 15 ในกรณีที่ผู้ฝากตาย สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้า
มิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นําหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจํานวน
ดังกล่าวนั้น
ในกรณีที่ผู้ฝากถึงแก่กรรมสหกรณ์จะจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้แก่
1. พินัยกรรม
2. หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
3. ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ ตามแบบของสหกรณ์
4. ทายาทตามเอกสารการสอบสวนการเป็นทายาทโดยธรรม
มาแสดงต่อสหกรณ์เพื่อบันทึกเสนอประธานอนุมัติจ่ายเงิน
ข้อ 16 ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบนี้ หรือก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่สหกรณ์
หรือเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก สหกรณ์จะไม่รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฝากอีก และให้ผู้ฝากถอนเงิน
คงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี้ สหกรณ์จะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ฝาก
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ข้อ 17 การถอนเงินฝากออมทรัพย์เพื่อปิดบัญชีตามข้อ 14 และข้อ 15 สหกรณ์จะคํานวณดอกเบี้ยให้ตามข้อ 11 ถึงวัน
ก่อนถึงวันแจ้ง เว้นแต่การปิดบัญชีเงินฝากในกรณีผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบตามข้อ 16 สหกรณ์จะคํานวณดอกเบี้ยให้ถึงวัน ก่อนถึงวันแจ้ง
และสหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยอีกไม่ว่าผู้ฝากจะถอนเมื่อใด
การถอนเงินฝากประจําเพื่อปิดบัญชีตามข้อ 14 และข้อ 15 สหกรณ์จะคํานวณดอกเบี้ยให้ตามข้อ 11 ถึงสิ้นเดือนที่แล้ว
เว้นแต่การปิดบัญชีเงินฝากในกรณีผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบตามข้อ 16 สหกรณ์จะคํานวณดอกเบี้ยให้ถึงสิ้นเดือนวัน ก่อนถึงวันแจ้ง และ
สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยอีกไม่ว่าผู้ฝากจะถอนเมื่อใด
เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผู้ฝากแล้ว จะยกเลิกสมุดคู่ฝากสําหรับบัญชีนั้น
ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2558

(นายอัมพร ฉันทรัตน์)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จํากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2558
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ข้อ 69(8) และข้อ 96(1) มติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ ชุดที่ 57 ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ได้มีมติกําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2558 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2558
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ระเบียบอื่นใดที่มีอยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ซึ่งมี
ข้อกําหนดขัดแย้งกับระเบียบนี้ทั้งสิ้น
ข้อ 4 สหกรณ์รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิกได้ตามที่สหกรณ์เห็นสมควร
ข้อ 5 ผู้ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามแบบของ
สหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชีนั้น
ข้อ 6 ผู้ขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอํานาจในการถอนเงิน หรือในการให้คําสั่ง
เกี่ยวกับบัญชีที่เปิดนั้นไว้ต่อสหกรณ์ โดยใช้บัตรตัวอย่างลายมือชื่อตามแบบของสหกรณ์
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอํานาจ จะมีผลต่อเมื่อได้แจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ได้ตอบ
รับแล้ว
ข้อ 7 ผู้ฝากคนหนึ่งเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษในสหกรณ์นี้ได้ โดยจํานวนเงินฝากในบัญชีในครั้งแรกต้อง ไม่น้อย
กว่า 1,000,000.- บาท
ข้อ 8 ในการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทนี้ สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ผู้ฝากยึดถือไว้ โดยผู้ฝากต้อง
เก็บรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์บันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่มีทุกราย
การบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชี จะกระทําได้เฉพาะทางฝ่ายสหกรณ์เท่านั้น โดยให้ผู้จัดการ หรือรองผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ที่ผู้จัดการมอบหมายคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ลงลายมือชื่อกํากับไว้เป็นสําคัญ การบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชีซึ่งไม่เป็นไปตามที่
กล่าวข้างต้น จะไม่มีผลผูกพันกับสหกรณ์ ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่บัญชีคลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขให้
ถูกต้อง
สมุดคู่บัญชีที่บันทึกรายการเต็มแล้ว ให้ผู้ฝากส่งมอบให้แก่สหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์โอนยอดคงเหลือเข้าสมุดบัญชีเล่มใหม่
ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป
ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่บัญชีให้แก่ผู้ฝากเมื่อเปิดบัญชีก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อนที่บันทึกรายการเต็มแล้วก็ดี
สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่ถ้าสมุดคู่บัญชีของผู้ฝากคนใดสูญหาย ผู้ฝากต้องแจ้งความและนําสําเนาใบแจ้งความจากสถานี
ตํารวจในท้องที่มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อเป็นหลักฐาน สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ
ห้าสิบบาท
ข้อ 9 ในการส่งเงินฝากเข้าบัญชีทุกครั้ง ให้ทําใบส่งเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามแบบของสหกรณ์ ยื่นพร้อมกับสมุดคู่บัญชี
และจํานวนเงินที่ฝากต่อสหกรณ์ เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว จะบันทึกรายการจํานวนเงินที่ฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคู่
บัญชีให้ผู้ฝาก
ในกรณีที่ผู้ฝากแจ้งความประสงค์ขอฝากเงินออมทรัพย์พิเศษเป็นรายเดือน โดยให้สหกรณ์หักจากเงินได้รายเดือนเป็นประจํา
ทุกเดือน ตามที่แจ้งไว้ในแบบขอเปิดบัญชีนั้น ก็ไม่ต้องเขียนใบฝากอีก ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สหกรณ์จะบันทึกรายการจํานวนเงินฝากตาม
ใบรับเงินประจําเดือนที่หักเก็บไว้ ลงในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสมาชิกทุกเดือน
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ข้อ 10 สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษในอัตราไม่เกินร้อยละเจ็ดต่อปี โดยจะได้ประกาศอัตราดอกเบี้ย
ให้ทราบเป็นคราวๆ ไป และคํานวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามจํานวนต้นเงินฝากคงเหลือ
สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ทุกวันครึ่งปีบัญชีและวันสิ้นปีบัญชี และถ้าสมาชิกไม่
ถอนจะนําดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชี ให้ผู้ฝากรีบยื่นสมุดคู่ฝากเพื่อสหกรณ์บันทึกรายการดอกเบี้ยให้
ในกรณีที่จํานวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษคงเหลือต่ํากว่า 100,000 บาท สหกรณ์จะไม่คดิ ดอกเบี้ยให้
ข้อ 11 ผู้ฝากจะถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของตน ได้เมื่อทวงถาม โดยทําใบถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามแบบที่
สหกรณ์กําหนด ให้เขียนใบถอนเงินฝากเขียนด้วยหมึกหรือพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ถ้ามีการเปลี่ยนใดๆผู้มีอํานาจถอนต้องลงลายมือชื่อ
ตามที่ให้ตัวอย่างไว้กํากับด้วย
ข้อ 12 การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ให้ถอนได้เดือนละหนึ่งครั้ง โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอน
มากกว่าหนึ่งครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่สอง และครั้งต่อๆไป ในอัตราร้อยละ 1 ของจํานวนเงินที่ถอนแต่ต้องไม่ต่ํา
กว่า 300 บาท
ข้อ 13 ผู้ฝากจะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษก็ย่อมกระทําได้ โดยสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันถอนหนึ่งวัน
ข้อ 14 ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นว่า ผู้ฝากเงินออมทรัพย์พิเศษรายใดฝ่าฝืนระเบียบนี้ หรือก่อความ
ยุ่งยากให้แก่สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผู้ฝากรายใด สหกรณ์อาจไม่รับเงินฝากออม
ทรัพย์พิเศษของผู้ฝากรายนั้นอีก หรือจะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผู้ฝากนั้น พร้อมกับคิดดอกเบี้ยให้ถึงวันก่อนปิดบัญชีหนึ่ง
วันก็ได้
ข้อ 15 ในกรณีที่ผู้ฝากตาย สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้า
มิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นําหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจํานวน
ดังกล่าวนั้น
ในกรณีที่ผู้ฝากถึงแก่กรรมสหกรณ์จะจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้แก่
1. พินัยกรรม
2. หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
3. ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ ตามแบบของสหกรณ์
4. ทายาทตามเอกสารการสอบสวนการเป็นทายาทโดยธรรม
มาแสดงต่อสหกรณ์เพื่อบันทึกเสนอประธานอนุมัติจ่ายเงิน
ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2558

(นายอัมพร ฉันทรัตน์)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จํากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2560
อาศัย อํา นาจตามความในข้อ บัง คับ สหกรณ์อ อมทรั พย์ ครู สุโ ขทั ย จํา กัด ข้ อ 69(8) และข้ อ 96(1) และมติที่ ประชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 59 ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ได้กําหนดระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจาก
สหกรณ์อื่นโดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1
ข้อกําหนดทั่วไป
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป
ข้ อ 3 ให้ ย กเลิ ก บรรดาประกาศ มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการดํ า เนิ น การ ระเบี ย บอื่ น ใดที่ มี อ ยู่ ก่ อ นวั น ใช้ ร ะเบี ย บนี้
ซึ่งมีข้อกําหนดขัดแย้งกับระเบียบนี้ทั้งสิ้น
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จํากัด
“ผู้ฝาก” หมายความว่า สหกรณ์ผฝู้ ากเงิน
ข้อ 5 สหกรณ์รับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นได้ 3 ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย์
(2) เงินฝากประจํา
หมวดที่ 2
การเปิดบัญชีและการฝากเงิน
ข้อ 6 สหกรณ์ที่ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 5 ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง
และต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชีนั้น
ข้อ 7 พร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของตัวแทนซึ่งเป็นผู้มีอํานาจถอนเงิน ตลอดจน
เงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากที่เปิดบัญชีนั้นไว้ต่อสหกรณ์
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไ ว้ จะมีผลต่อเมื่อผู้ฝากได้แจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ไ ด้
พิจารณาเห็นเป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว
ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้อักษรไทยเขียนด้วยหมึก ทั้งต้องเขียนด้วยลายมือชื่อของผู้นําฝาก สหกรณ์จะไม่
รับรู้การใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ
ข้อ 8 ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินฝาก ได้ดังนี้
(1) เงินฝากออมทรัพย์ ผู้ฝากรายหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นี้ได้โดยจํานวนเงินฝากในบัญชีนั้นใน
เวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยบาท และผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใดโดยจํานวนใดก็ได้
(2) เงินฝากประจํา ผู้ฝากรายหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากประจําในสหกรณ์นี้ได้โดยจํานวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลา
หนึ่งเวลาใดต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยบาท และผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใดโดยจํานวนใดก็ได้ และระยะเวลาฝากต้องไม่
น้อยกว่าหกเดือน
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ข้อ 9 ในการเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 8 สหกรณ์จะออกสมุดคูฝ่ ากให้ผู้ฝากยึดถือไว้
สมุดคู่ฝากนั้นผู้ฝากต้องรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงินคงเหลือบรรดาที่จะมีขึ้น
ทุกราย
การลงบันทึกรายการต่างๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระทําได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ ซึ่งประธานกรรมการ หรือรองประธาน
กรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายคนหนึ่งคนใด เป็นผู้ลงลายมือชื่อย่อกํากับไว้เป็นสําคัญ การลงบันทึก
รายการในสมุด คู่ฝากโดยไม่เป็ นไปตามที่ กล่า วนี้ ย่อมไม่มีผ ลผูก พันสหกรณ์ อนึ่ง ถ้า ผู้ฝากตรวจพบว่ ารายการใดในสมุด คู่ฝาก
คลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขให้ จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้
สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรือชํารุดจนใช้การไม่ได้ ให้นํามายื่นต่อสหกรณ์เพื่อจะได้ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนั้น และโอน
ยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝากเล่มที่ยกเลิกนั้นผู้ฝากจะรับไปก็ได้
ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากสูญหาย ผู้ฝากต้องแจ้งความและนําสําเนาใบแจ้งความ
จากสถานีตํารวจในท้องที่มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อเป็นหลักฐาน สหกรณ์จะนํายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซึ่งออกให้
ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก
ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อน ซึ่งลงรายการเต็มแล้วก็ดี หรือ
ชํารุดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีที่สมุดคู่ฝากของผู้ฝากคนใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้
โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละห้าสิบบาท
ข้อ 10 ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ให้ทําใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์กําหนด ยื่นพร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและ
จํานวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ ทั้งนี้ผู้ฝากหรือผู้อื่นจะเป็นผู้ส่งเงินก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคูฝ่ ากและตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุด
คู่ฝากให้ผฝู้ าก
ข้อ 11 ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินถอนจากรายการเช่นนั้น
จนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว
หมวดที่ 3
การกําหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจ่ายดอกเบี้ย
ข้อ 12 สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 4 ในอัตราไม่เกินร้อยละเจ็ดต่อปี โดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็น
คราวๆ ไป
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้คํานวณเป็นรายวันตามยอดคงเหลือ และสหกรณ์จะนําดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝาก
ในวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ ให้ผู้ฝากรีบยื่นสมุดคู่ฝาก ณ สํานักงานสหกรณ์เพื่อสหกรณ์บันทึกรายการดอกเบี้ยให้
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา สหกรณ์จะคํานวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงกําหนดระยะเวลาการฝาก สําหรับเงินฝากที่ถอนก่อน
กําหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 13 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามจํานวนเดือนเต็ม
กรณีถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
ถ้าผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากประจําเมื่อครบกําหนดพร้อมดอกเบี้ยจนพ้นกําหนดไปอีกเจ็ดวัน ก็เป็นอันถือว่าผู้ฝากตกลงฝากต้น
เงินฝากพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม
หมวดที่ 4
การถอนเงินและการปิดบัญชี
ข้อ 13 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์
ในการถอนเงินฝาก ผู้มีอํานาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์ควรมารับเงินที่สํานักงานสหกรณ์ด้วย
ตนเอง และต้องยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้นั้น พร้อมกับสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์
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ถ้าผู้มีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผู้ใดถอนเงินแทนก็ต้องทําใบถอนเงินฝากและต้องมอบอํานาจให้รับเงินแทนเป็นหนังสือ
ตามแบบที่กําหนด ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ได้ให้ตัวอย่างไว้ แล้วมอบให้ผู้รับมอบอํานาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น พร้อมด้วยสมุดคู่
ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ ในการนี้ สหกรณ์จะเรียกหลักฐานพิสูจน์ตัวผู้รับมอบอํานาจก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงินคงเหลือในสมุดคู่ฝาก แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้
ผู้ฝาก
อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก หรือพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้มีอํานาจถอน
เงินต้องลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้กํากับด้วย
ข้อ 14 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นั้น จะถอนเมื่อใด จํานวนเท่าใดก็ได้
ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํานั้น ผูฝ้ ากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบกําหนด แต่เมื่อผูฝ้ ากยื่นคําขอเป็นหนังสือ
โดยชี้แจงความจําเป็น สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบกําหนดก็ได้
ข้อ 15 ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้ ให้ผู้มีอํานาจถอนเงินจดแจ้งไว้ท้าย
รายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพื่อปิดบัญชี”
ข้อ 16 ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบนี้ หรือก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่สหกรณ์
หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก สหกรณ์จะไม่รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฝากอีก และให้ผู้ฝากถอนเงิน
คงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี้ สหกรณ์จะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ฝาก
ข้อ 17 การถอนเงินฝากเพื่อปิดบัญชีตามข้อ 15 สหกรณ์จะคํานวณดอกเบี้ยให้ตามข้อ 12 ถึงวันก่อนวันถอนหนึ่งวัน เว้นแต่
การปิดบัญชีเงินฝากในกรณีผฝู้ ากฝ่าฝืนระเบียบตามข้อ 16 สหกรณ์จะคํานวณดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันที่แจ้งหนึ่งวัน และสหกรณ์จะ
ไม่ให้ดอกเบีย้ อีกไม่ว่าผู้ฝากจะถอนเงินเมื่อใด
เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผู้ฝากแล้ว จะยกเลิกสมุดคู่ฝากสําหรับบัญชีนั้น
ข้อ 18 กรณีที่จํานวนยอดเงินรับฝากในเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อรวมกับหนี้การกู้ยืมเงินจากภายนอกและหนี้ในฐานะผู้ค้ําประกัน
จะเกินวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกันประจําปีของสหกรณ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบไว้ สหกรณ์จะไม่รับฝากเงิน
กรณีของผู้ฝากที่เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท สหกรณ์
จะรับฝากเงินทุกประเภทเมื่อรวมกับเงินกู้จากผู้ฝากดังกล่าว(หากมี) ได้ไม่เกินร้อยละสิบของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสํารองของผู้ฝาก
ข้อ 19 ในกรณีที่มีความจําเป็น สหกรณ์สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับฝากเงินก็ได้
ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560

(นายอัมพร ฉันทรัตน์)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จํากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
ว่ำด้วยกำรให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2555
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ข้อ 69 (8) ข้อ 96 (2) และมติที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการ 54 ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
โดยความเห็นชอบจาก นายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ระเบียบอื่นใดที่มีอยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ซึ่งมี
ข้อกาหนดขัดแย้งกับระเบียบนี้ทั้งสิ้น
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ผู้ให้กเู้ งิน
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“สหกรณ์ผู้ขอกู”้
หมายถึง สหกรณ์อื่นรวมถึงชุมนุมสหกรณ์ดว้ ย
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“ผู้จัดการ”
หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
ข้อ 5 สหกรณ์ผู้ขอกู้ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ไม่มีข้อบกพร่องทางการเงินและการบัญชี หรือถ้ามีต้องได้รับการแก้ไขจนเป็นที่พอใจของสหกรณ์แล้ว
(2) มีความมั่นคงทางการเงิน และมีความสามารถในการชาระหนี้
(3) มีความสามารถในการจัดการที่ดี และได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ และระเบียบของทาง
ราชการโดยเคร่งครัดสม่าเสมอ
(4) มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 6 สหกรณ์จะให้เงินกู้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้ที่มีวัตถุประสงค์จะใช้เงินกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกู้หรือเพื่อการดาเนิน
ธุรกิจอื่นของสหกรณ์ ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบอันเหมาะสมเท่านั้น
ข้อ 7 จานวนเงินกู้ที่ให้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้สหกรณ์หนึ่งๆ ต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสารองของสหกรณ์
แต่เมื่อรวมหนี้เงินกู้ทุกรายของสหกรณ์ผู้ขอกู้แล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินกู้ยืมและค้าประกันประจาปีที่ได้รับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์
ข้อ 8 หลักประกันเงินกู้ ให้คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ผู้กู้ทั้งคณะค้าประกันเป็นรายบุคคล และให้จัดหา
อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่าจานวนเงินกู้จานองหรือจานาเป็นประกัน เว้นแต่ในกรณีจาเป็นที่สหกรณ์ผู้ขอกู้
ไม่มีหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถหาหลักทรัพย์มาใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้ ให้คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ผู้ขอกู้ทั้งคณะ เป็น
ผู้ค้าประกันเงินกู้ และในกรณีผู้ค้าประกันคนใดพ้นจากตาแหน่งก่อนที่สหกรณ์ผู้ขอกู้จะชาระหนี้เสร็จสิ้น ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้จัดให้
กรรมการดาเนินการคนใหม่เป็นผู้ค้าประกันแทนคนเดิม
ข้อ 9 การกาหนดระยะเวลาชาระคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการพิจารณากาหนดให้ สหกรณ์ที่ขอกู้เงินชาระคืนต้นเงินและ
ดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการใช้เงินกู้ แต่ต้องไม่เกินหกสิบเดือน
ข้อ 10 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้กาหนดตามความเหมาะสมกับภาวะการเงินโดยประกาศเป็นคราวๆ ไป
การคิดดอกเบี้ยเงินกู้ให้คิดเป็นรายวัน โดยนับถัดจากวันรับเงินกู้
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ข้อ 11 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือความจาเป็นเกิดขึ้นอันทาให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ไม่สามารถชาระคืนเงินกู้ได้ตามกาหนดให้
สหกรณ์ผู้ขอกู้ยื่นคาร้องขอผ่อนผันเลื่อนกาหนดเวลาชาระคืนเงินกู้ต่อสหกรณ์เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาการผ่อนผันให้ขยายเวลา
ชาระคืนเงินกู้ และระงับการเสียเบี้ยปรับในช่วงระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 12 สหกรณ์ผู้กู้ไม่ชาระคืนเงินกู้เมื่อถึงกาหนด โดยไม่ได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการหรือ ไม่มีเหตุผลอันสมควร
จะต้องเสียเบี้ยปรับผิดนัดชาระหนี้เป็นรายวันในอัตราร้อยละ 5 ต่อปีของต้นเงินที่ผิดนัด โดยนับถัดจากวันที่ถึงกาหนดชาระจนถึงวันที่
สหกรณ์ผู้ขอกู้ชาระเงินกู้เสร็จสิ้น
ข้อ 13 การขอกู้ ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ยื่นหนังสือแสดงความจานงระบุวัตถุประสงค์ในการใช้เงินกู้ จานวนเงินที่ขอกู้ ระยะเวลา
ชาระหนี้ พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ครั้งที่มีการพิจารณาเรื่องขอกู้เงินจากสหกรณ์
(2) งบการเงินและรายงานการสอบบัญชีประจาปีล่าสุด พร้อมด้วยรายงานกิจการประจาปี
(3) งบทดลอง ณ วันสิ้นสุดเดือน ก่อนวันยื่นหนังสือแสดงความจานงขอกู้ และย้อนหลังอีก 2 เดือน
(4) สาเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์
(5) ข้อบังคับ รวมทั้งระเบียบการเงินของสหกรณ์
(6) รายนามคณะกรรมการดาเนินการ ตาแหน่งในคณะกรรมการดาเนินการ และตาแหน่งในหน่วยงานที่สังกัด
(ถ้ามี) พร้อมทั้งวาระของการดารงตาแหน่งของกรรมการดาเนินการ
(7) สาเนาหนังสือให้ความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ในการกาหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้าประกันประจาปี
(8) สาเนาหลักฐานการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือบุคคลซึ่งสหกรณ์ได้กู้ยืมไว้และยังมีภาระผูกพันอยู่
(9) เอกสารอื่นๆ ที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 14 ให้ผู้จัดการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและวิเคราะห์ฐานะความมั่นคง ความสามารถในการชาระหนี้และการจัดการ
เสนอผลการวิเคราะห์พร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ข้อ 15 ถ้าสหกรณ์ผู้ขอกู้จะกู้เงินจากผู้อื่น ในระหว่างที่ยังมีหนี้เงินกู้อยู่ต่อสหกรณ์ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบ
ข้อ 16 ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้และให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ชาระคืนต้นเงินพร้อมทั้งดอกเบี้ยแก่
สหกรณ์โดยทันที แม้ยังไม่ถึงกาหนดตามสัญญาเงินกู้ก็ตาม
(1) เมื่อสหกรณ์ผู้ขอกู้ต้องเลิกไม่ว่าเพราะเหตุใด
(2) เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผู้ขอกู้ฝ่าฝืนข้อกาหนดตาม ข้อ 5 แห่งระเบียบนี้
(3) เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผู้ขอกู้ใช้เงินกู้ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้
(4) เมื่อสหกรณ์ผู้ขอกู้ผิดนัดไม่ชาระเงินกู้ตามกาหนดและคณะกรรมการไม่ได้ผ่อนเวลาให้
(5) เมื่อมีเหตุผลที่คณะกรรมการเห็นว่าสหกรณ์นั้นไม่สมควรกู้เงินสหกรณ์ต่อไป
ข้อ 17 เมื่อคณะกรรมการอนุมัติเงินกู้แล้วให้ผู้จัดการแจ้งให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ทราบโดยเร็ว เพื่อจัดทาสัญญาเงินกู้และจัดทา
หลักประกันให้เรียบร้อย
ข้อ 18 การทาสัญญากู้ ให้จัดทาตามแบบที่สหกรณ์กาหนด และให้ผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ตามข้อบังคับของ
สหกรณ์ และสหกรณ์ผู้ขอกู้ลงชื่อในสัญญากู้ ที่ทากับสหกรณ์
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ข้อ 19 การให้เงินกู้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้โดยใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักฐานแทนการทาสัญญากู้ ให้สามารถกระทาได้โดยจานวน
เงินกู้ให้เป็นไปตามข้อ 7 ของระเบียบนี้สาหรับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติอื่นๆ ให้คณะกรรมการพิจารณากาหนดขึ้นได้ตามความ
เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์
ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

(นายวงกต ขาวนวล)
รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
ว่ำด้วยกำรรับจ่ำยและกำรเก็บรักษำเงิน พ.ศ. 2555
อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ บั งคั บ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู สุ โ ขทั ย จ ากั ด ข้ อ 69 (8) ข้ อ 96 (4) และมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ได้กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สุโขทัย จากัด ว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จากัด ว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน และประกาศ
คาสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“ผู้จัดการ”
หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จากัด
“เจ้าหน้าที่การเงิน” หมายถึง เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทไี่ ด้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่รับผิดชอบในการรับ-จ่าย
และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์
“เงินสดในมือ”
“เอกสารการเงิน”

หมายถึง เงินสดที่เป็นธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ซึ่งสหกรณ์เก็บรักษาไว้ที่สานักงานสหกรณ์
สานักงานใหญ่และสานักงานสาขา เพื่อใช้จ่ายหมุนเวียนในทางธุรกิจของสหกรณ์
หมายถึง เช็ค ธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน

หมวดที่ 1
ข้อกำหนดทั่วไป
ข้อ 5 สหกรณ์เปิดรับ - จ่ายเงินตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดทางานตามระเบียบว่าด้วย
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2555
ข้อ 6 ให้ผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการ รับ - จ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์
ข้อ 7 กรณีที่ยังไม่มีผู้จัดการหรือผู้จัดการไม่อยู่ หรือผู้จัดการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 6 ได้ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่การเงินหรือเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งผู้ใดที่เห็นสมควร ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านบัญชี เป็นผู้ ปฏิบัติหน้าที่
ตามข้อ 6 แทนโดยอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 8 การรับจ่ายเงินจะต้องจัดให้มีเอกสารหลักฐานในใบสาคัญประกอบครบถ้วน และจะต้องบันทึกรายการในสมุดบัญชี
ของสหกรณ์ทุกครั้งทันทีที่เกิดรายการขึ้น และผู้จัดการจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องเป็นประจาวัน

~ 14 ~

หมวดที่ 2
ใบเสร็จรับเงิน
ข้อ 9 ใบเสร็จรับเงินให้ใช้ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด โดยมีสาเนาอย่างน้อย 2 ฉบับ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและ
บันทึกบัญชี
ข้อ 10 ใบเสร็จรับเงินให้มีหมายเลขกากับเล่ม และมีหมายเลขกากับใบเสร็จรับเงินเรียงตามลาดับกันทุกฉบับ ให้สหกรณ์
จัดทาทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อให้ทราบและตรวจสอบได้ว่าได้จัดพิมพ์ขึ้นจานวนเท่าใด ได้จ่ายใบเสร็จรับเงินเล่ม หมายเลขใด
ถึงเลขใด ให้เจ้าหน้าที่ผู้ใดใช้ไปเมื่อไร
การเบิกใช้ใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้เบิกตามจานวนที่เหมาะสมและจาเป็นกับสภาพธุรกิจของ สหกรณ์โดยให้เบิกตามลาดับเล่ม
และเลขที่ของใบเสร็จ และให้มีหลักฐานการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินไว้ด้วย
ข้อ 11 ใบเสร็จรับเงิน ห้ามขูด ลบ แก้ไขเพิ่มเติมจานวนเงินหรือผู้รับเงิน หากใบเสร็จรับเงินฉบับใด ลงรับเงินผิดพลาดก็ให้
ขีดฆ่าจานวนเงิน และเขียนใหม่ทั้งจานวนแล้วให้ผู้รับเงินลงลายมือกากับหรือขีดฆ่ายกเลิกใบเสร็จรับเงินนั้นทั้ งฉบับแล้วออกฉบับใหม่
ให้แทน
สาหรับใบเสร็จรับเงินฉบับที่ยกเลิก ให้ขีดฆ่าและเขียนเหตุผลพร้อมกับลงชื่อกากับไว้และให้เย็บติดไว้กับเล่ม โดยมีสาเนาอยู่
ครบทุกฉบับพร้อมต้นฉบับ
ข้อ 12 ให้สหกรณ์เก็บสาเนาใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชียังมิได้ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัย อย่าให้สูญหาย และเมื่อได้
ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดาได้
ข้อ 13 ให้คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทาหน้าที่ควบคุมการ จัดเก็บรักษา
ใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้และเล่มที่ยังใช้ไม่หมดไว้ในที่มั่นคงปลอดภัย
ข้อ 14 ทุกงวด 3 เดือน และเมื่อสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นทาการตรวจนับ
ใบเสร็จรับเงินที่ใช้แล้ว และที่ยังคงเหลือให้เป็นการถูกต้องโดยจัดทาหลักฐานการตรวจนับไว้ด้วย
หมวดที่ 3
กำรรับเงิน
ข้อ 15 สหกรณ์ต้องออกใบเสร็จทุกครั้งที่มีการรับเงิน โดยปกติให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเดียวกันในการรับเงินทุกประเภท เว้นแต่
เงินประเภทใดมีการรับชาระเป็นประจาและมีจานวนมากราย จะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหนึ่งสาหรับการรับชาระเงินประเภทนั้นก็ได้
ข้อ 16 การรับเงินของสหกรณ์ให้รับเงินสด แต่ถ้าเป็นกรณีจาเป็นและเป็นประโยชน์แก่ สหกรณ์ก็อาจรับเป็นเอกสารการเงิน
เช่น ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ หรือเช็ค หรือตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินได้
ข้อ 17 ในกรณีจาเป็นที่ต้องรับเช็ค หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน จะต้องเป็นเช็ค หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารรับรอง
ในกรณีที่เป็นเช็คที่ไม่สามารถให้ธนาคารรับรองได้ จะต้องเป็นเช็คที่สั่งจ่ายเงินในวันออกเช็คและคณะกรรมการได้พิจารณา
แล้วว่าผู้สั่งจ่ายเช็คเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้
ถ้าจาเป็นต้องรับเช็ควันที่ล่วงหน้า ก็ต้องเป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้าไม่เกินสามวัน และจานวนตามเช็คแต่ละราย รวมแล้ว
จะต้องไม่เกิน 5,000 บาท และคณะกรรมการจะต้องจัดให้ผู้สั่งจ่ายจัดหาหลักประกันที่เป็นทรัพย์สินหรือบุคคล ที่เชื่อถือได้มา
รับประกันเช็ค หรือให้ธนาคารพาณิชย์ค้าประกันหนี้สินต่างๆ ที่ชาระด้วยเช็คทั้งหมด
ข้อ 18 ในกรณีการรับเช็คข้อ 16 ใบเสร็จรับเงินที่สหกรณ์ออกให้แก่ผู้จ่ายเช็คให้ระบุว่า เป็นเช็คของธนาคารใด เลขที่เท่าใด
และลงวันที่เท่าใด ทั้งให้กาหนดเงื่อนไขไว้ในใบเสร็จรับเงินว่า “ใบเสร็จ รับเงินนี้จะสมบูรณ์ ต่อเมื่อได้รับเงินตามเช็คนั้นแล้ว ” และ
ให้จัดทาทะเบียนรับเช็ค เพื่อบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับเช็คดังกล่าวเพื่อการควบคุมและตรวจสอบด้วย เช็คที่ถึงกาหนดให้นาฝาก
ธนาคารทันที ส่วนเช็คที่ยังไม่ถึงกาหนดให้เก็บรักษาไว้จนกว่าจะถึงวันครบกาหนด
ข้อ 19 เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณ์ได้รับในแต่ละวันตามข้อ 15 ให้นาฝากธนาคารเมื่อสิ้นเวลารับจ่ายในวันนั้น เว้น
แต่เอกสารการเงินประเภทที่ต้องนาไปขึ้นเป็นเงินสดก่อนให้ดาเนินการทันที
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ในกรณีที่ไม่สามารถนาฝากธนาคารได้ทันวันนั้น ให้บันทึกเหตุผลไว้ในสมุดบัญชีเงินสด และแจ้งให้ประธานกรรมการ หรือ
กรรมการผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อทราบ และให้รีบนาเข้าฝากธนาคารในเวลาเริ่มทาการของวันทาการถัดไปทันที
เงินสดและเอกสารการเงิน ซึ่งไม่อาจนาฝากธนาคารได้ทันทีในวันนั้นให้เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยของสหกรณ์ หรือในที่มั่นคง
ปลอดภัย
ข้อ 20 กรณีนาเงินฝากธนาคารมีจานวนมาก หรือธนาคารอยู่ห่างไกล หรือกรณีเห็นว่าจะไม่ปลอดภัยแก่เงินที่จะนาฝาก
ธนาคาร ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการคนใดคนหนึ่งร่วมกับผู้จัดการควบคุมเงินไปฝากธนาคาร และหรืออาจจัดให้มี
เจ้าหน้าที่ตารวจควบคุมรักษาความปลอดภัยด้วยก็ได้
หมวดที่ 4
กำรจ่ำยเงิน
ข้อ 21 การจ่ายเงิน ให้จ่ายเฉพาะเพื่อกิจการภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบ
และข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อ 22 การจ่ายเงินทุกครั้ง ต้องมีหลักฐานการจ่ายที่ถูกต้องสมบูรณ์เก็บไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ข้อ 23 หลักฐานการจ่าย นอกจากใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงินออกให้แก่สหกรณ์ ให้ใช้ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 24 หลักฐานการจ่ายเงินที่เป็นใบเสร็จ ซึ่งผู้รับเงินออกให้แก่สหกรณ์อย่างน้อยจะต้องมีรายการดังต่อไปนี้
ก. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทาการของผู้รับเงิน
ข. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
ค. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
ง. จานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
จ. ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
ข้อ 25 ให้เจ้าหน้าที่การเงินประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” และลงลายมือชื่อกากับการจ่ายเงินพร้อมวัน เดือน ปี ไว้เป็น
หลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ข้อ 26 การจ่ายเงินของสหกรณ์ให้กระทาได้ดังนี้
(1) การจ่ายเงินเป็นจานวนไม่มากและต้องจ่ายเป็นประจา เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงของกรรมการและเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ ค่าสื่อสาร ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปา และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น ให้จ่ายจากเงินสดในมือที่กาหนดให้
เก็บรักษาไว้ได้ไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยเก็บที่สานักงานใหญ่ 1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสน
บาทถ้วน) เก็บที่สานักงานสาขา 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
(2) การจ่ายเงินเป็นจานวนมากให้แก่สมาชิก หรือกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของ สหกรณ์หรือการจ่ายเงินของ
สหกรณ์ในทางธุรกิจอื่นๆ ให้จ่ายเป็นเช็ ค ยกเว้นถ้า ผู้รับเงินประสงค์จะให้จ่ายเป็นเงินสดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 27 ก่อนจ่ายเงินทุกครั้ง ผู้มีหน้าที่จ่ายต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ และใบสาคัญประกอบการจ่ายเงินให้ถูกต้อง
เรียบร้อย และต้องมีผู้อนุมัติให้จ่ายเงินได้จึงจ่ายเงินและเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงิน หรือให้ผู้รับเงินลงนามรับเงินไว้ใ นหลักฐาน
การจ่ายเงินของสหกรณ์ทุกครั้ง
ข้อ 28 การจ่ายเงินแก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ในกรณีที่ยังไม่รู้จักตัวผู้ขอรับเงินต้องให้บุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ ลงลายมือชื่อรับรองหรื
อนาหลักฐาน เช่น บัตรประจาตัว แสดงประกอบการรับเงินด้วย
ข้อ 29 การจ่ายเช็คตามที่กาหนดไว้ในข้อ 26(2) ให้สั่งจ่ายในนามบุคคล หรือหน่วยงานผู้รับเงินโดยขีดฆ่าคาว่า “ผู้ถือ”
ข้อ 30 การจ่ายเช็คต้องมีใบสาคัญจ่ายเช็ค ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่จ่ายเช็ค เลขที่เช็ค ชื่อธนาคาร วัตถุประสงค์ใน
การจ่ายเงิน ชื่อผู้รับเงินและจานวนเงิน พร้อมทั้งลงชื่อผู้จัดทาเอกสาร และผู้อนุมัติไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ สหกรณ์ ต้องจัดให้มีทะเบียน
จ่ายเช็คบันทึกรายละเอียดข้างต้นเพื่อการควบคุม และการตรวจสอบด้วย

~ 16 ~

เช็คที่มีการลงชื่อสั่งจ่ายเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีผู้มารับให้เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย และควรติดต่อให้ผู้รับมารับเช็คไป
โดยเร็วที่สุด
ข้อ 31 ในกรณียกเลิกการจ่ายเช็ครายการใด ผู้มีหน้าที่จ่ายประทับตรา “ยกเลิก” ในเอกสารที่ยกเลิกทุกฉบับ ส่วนเช็คที่
ยกเลิกให้เย็บติดกับต้นขั้วและประทับตรา “ยกเลิก” พร้อมบันทึกเหตุผลที่ยกเลิกและลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบกากับไว้ด้วย
ข้อ 32 ในการถอนเงินจากธนาคาร หรือแหล่งรับเงินอื่นๆ เพื่อนามาใช้จ่ายในธุรกิจของ สหกรณ์ให้ผู้จัดการ หรือผู้ทาหน้าที่
แทน ทาบันทึกขออนุมัติถอนเงินโดยชี้แจงเหตุผลต่อประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้เป็นผู้มี
อานาจอนุมัติการถอนเงิน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และเอกสารการถอนเงินเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
หมวดที่ 5
กำรเก็บรักษำเงินและเอกสำรสำคัญ
ข้อ 33 เมื่อสิ้นเวลาทาการตามข้อ 5 ให้ผู้จัดการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามข้อ 7 ตรวจสอบรายการเงินสดในสมุดบัญชี
เปรียบเทียบกับตัวเงินสดในมือเป็นประจาทุกวัน เมื่อเห็นว่าถูกต้องตรงกันแล้วให้ลงลายมือชื่อกากับไว้ในสมุดด้วย
ข้อ 34 เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณ์จะต้องเก็บรักษาไว้ในมือในแต่ละวันนั้น ให้เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยของสหกรณ์
หรือในที่มั่นคงปลอดภัย โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ
ข้อ 35 ให้เก็บรักษาสมุดคู่บัญชีเงินฝากของสหกรณ์ทุกเล่ม สมุดบัญชี ทะเบีย นและเอกสารเกี่ยวกับการเงิน ไว้ในตู้นิรภัย
หรือในที่มั่นคงปลอดภัย โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ
ข้อ 36 ให้คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง ทาการ
ตรวจสอบเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับเงินสดคงเหลือ และเอกสารการเงินอื่นๆ ให้ถูกต้อง
ข้อ 37 ให้ผู้จัดการ จัดให้มีการทาบัญชี รับ -จ่าย งบทดลอง งบสอบยอดเงินฝากธนาคาร (กรณีเงินฝากในบัญชีของ
สหกรณ์และหลักฐานของธนาคารไม่ตรงกัน) รวมทั้งสรุปยอดเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการเป็น
ประจาทุกเดือน
ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

(นายวงกต ขาวนวล)
รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
ว่ำด้วยหุ้น พ.ศ. 2555
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ข้อ 5 ข้อ 69 (8) และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2555”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ว่าด้วยหุ้น และประกาศ คาสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่ง
ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“สมาชิกสมทบ”
หมายถึง สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“ปีบัญชี”
หมายถึง วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีนั้นๆ
“เงินได้รายเดือน” หมายถึง เงินเดือน ค่าจ้างประจา หรือเงินบานาญ หรือเงินบาเหน็จรายเดือน
หมวดที่ 1
กำรถือหุ้น
ข้อ 5 ให้สมาชิกและสมาชิกสมทบถือหุ้นดังนี้
(1) สมาชิกต้องถือหุ้นเมื่อแรกเข้าเป็นสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งหุ้น หรือต้องถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งหุ้นทุกเดือนเพื่อ
แสดงความเป็นเจ้าของ สาหรับสมาชิกสมทบแรกเข้าต้องถือหุ้นไม่ต่ากว่า 100 หุ้น
(2) สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นและชาระค่าหุ้นรายเดือนติดต่อกันตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของเงินได้รายเดือน
ของสมาชิก และเมื่อถือหุ้นเป็นรายเดือนแล้วจะไม่ถือหุ้นตามข้อ 5 (1) ก็ได้
(3) สมาชิกจะถือหุ้นรายเดือนในอัตราสูงกว่าอัตราที่กาหนดในข้อ 5 (2) ก็ย่อมทาได้โดยแสดงความจานงเป็น
หนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(4) นอกจากการถือหุ้นเป็นรายเดือนตามข้อ 5 (2) แล้ว สมาชิกสามารถขอซื้อหุ้นเพิ่มเป็นครั้งคราวตามความ
ประสงค์โดยแสดงความจานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(5) สมาชิกคนหนึ่งจะถือหุ้นในสหกรณ์เกินกว่าหนึ่งในสิบของจานวนหุ้นทั้งหมดไม่ได้
(6) สมาชิกสมทบคนหนึ่งจะถือหุ้นในสหกรณ์เกินกว่าห้าแสนบาทไม่ได้
(7) เงินค่าหุ้นที่สหกรณ์ได้รับภายในวันที่ 5 ของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้สาหรับในเดือนนั้น ส่วนเงินค่า
หุ้นที่สหกรณ์ได้รับหลังวันที่ 5 ของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป
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หมวดที่ 2
กำรชำระค่ำหุ้น
ข้อ 6 หุ้นที่สมาชิกถือตามข้อ 5(1) และ 5(2) ให้ชาระเต็มมูลค่าหุ้น โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิก ณ ที่จ่าย ใน
วันรับเงินได้รายเดือนประจาเดือน สมาชิกสมทบต้องชาระค่าหุ้น ณ วันแรกเข้าเป็นสมาชิกสมทบ โดยนามาชาระโดยตรงกับสหกรณ์
หรือโอนชาระทางธนาคารเพื่อเข้าบัญชีสหกรณ์
ข้อ 7 หุ้นที่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบขอซื้อเพิ่มตามข้อ 5(4) ให้ชาระเป็นเงินสดเต็มจานวนในคราวทีข่ อซื้อหุ้น
ข้อ 8 เมื่ อสมาชิ ก มี คาขอเป็ น หนั งสื อ และคณะกรรมการด าเนิ น การได้ส อบสวนพิ จารณาเห็ นว่ า สมาชิ กนั้ น ตกอยู่ ใ น
พฤติการณ์อันทาให้ไม่สามารถส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ โดยไม่ใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน คณะกรรมการดาเนินการจะ
อนุมัติให้สมาชิกนั้นมิต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรก็ได้
ข้อ 9 การลดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ส่งเงิน ค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 180 เดือน หรือเป็นจานวนเงินไม่น้อยกว่า
100,000.-บาท และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจานวนการถือหุ้นรายเดือนตามข้อ 5 (2) ลงก็ได้
โดยแจ้งความจานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ แต่ในปีหนึ่งๆ จะขอเปลี่ยนแปลงมากกว่าสองครั้งไม่ได้
หมวดที่ 3
กำรโอน กำรถอน และกำรจ่ำยคืนค่ำหุ้น
ข้อ 10 สมาชิกและสมาชิกสมทบจะโอนหรือถอนคืนค่าหุ้นที่ถือตามข้อ 5(1) , 5(2) และ 5(3) แม้บางส่วนหรือทั้งหมดใน
ระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้
ข้อ 11 หุ้นที่ถอนคืนก่อนวันสิ้นปีทางบัญชีในปีใด ไม่ให้ได้รับเงินปันผลในปีนั้น เว้นแต่เงินค่าหุ้นของสมาชิกที่ได้โอนตาม
สมาชิกนั้นไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ให้ได้รับเงินปันผลเพียงสิ้นเดือนก่อนวันโอน
ข้อ 12 การจ่ายคืนค่าหุ้น
(1) ในกรณีที่สมาชิกและสมาชิกสมทบขาดสมาชิกภาพ เพราะเหตุตาย ลาออก หรื อขาดคุณสมบัติ สหกรณ์จะ
จ่ายคืนค่าหุ้นแก่ผู้มีสิทธิได้รับโดยไม่มีเงินปันผลสาหรับปีที่ออกนั้น เว้นแต่ผู้มีสิทธิได้รับค่าหุ้นจะเรียกให้จ่ายคืนค่าหุ้น
หลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์ที่ออก จึงมีสิทธิได้รับเงินปันผลสาหรับปีที่ออกนั้น
(2) สมาชิกและสมาชิกสมทบที่ออกจากสหกรณ์ เพราะเหตุต้องคาพิพากษาให้ล้มละลาย สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้น
เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ให้ตามกฎหมายล้มละลาย
(3) สมาชิกและสมาชิกสมทบที่ออกจากสหกรณ์ เพราะเหตุถูกให้ออกจากสหกรณ์ หรือถูกให้ออกจากงานประจา
โดยมีความผิดสหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบโดยไม่มีเงินปันผลแต่อย่างใด
ข้อ 13 การจ่ายคืนเงินค่าหุ้นตามข้อ 12 นั้น ให้สหกรณ์หักจานวนเงินซึ่งสมาชิกและสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์
ออกก่อน
หมวดที่ 4
กำรจ่ำยเงินปันผลตำมหุ้น
ข้อ 14 สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลตามหุ้นให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบต่อเมื่อมีกาไรสุทธิประจาปีตามอัตราที่ที่ประชุมใหญ่
อนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิ
ข้อ 15 การคิดเงินปันผล ให้คิดตามส่วนแห่งระยะเวลาแห่งการถือหุ้นตามจานวนเดือนเต็ม
ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555
(นายวงกต ขาวนวล)
รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าทีแ่ ทน
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
ว่าด้วยการรวมหนี้เงินกู้ระหว่างสมาชิก พ.ศ. 2560
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ข้อ 69 (8) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที่ 59 ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติกําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ว่าด้วยการ
รวมหนี้เงินกู้ระหว่างสมาชิก พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ว่าด้วยการรวมหนี้เงินกู้ระหว่างสมาชิก พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ว่าด้วยการรวมหนี้เงินกู้ระหว่างสมาชิก พ.ศ. 2559 และบรรดา
ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
ข้อ 5 สมาชิกสามารถรวมหนี้ได้ ดังนี้
(1) สมาชิกผู้กู้ที่เกษียณอายุราชการ สมาชิกผู้กู้ที่เกษียณอายุราชการก่อนกําหนด ได้รับเงินบํานาญไม่พอหักทุนเรือน
หุ้นและเงินงวดชําระหนี้รายเดือนของสหกรณ์
(2) กรณีสมาชิกต้องรับสภาพหนี้ ในฐานะผู้ค้ําประกัน เมื่อสมาชิกมีคําขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมการดําเนินการ
ได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิกนั้น ตกอยู่ในพฤติการณ์ อันไม่สามารถส่งเงินงวดชําระหนี้ต่อสหกรณ์แทนผู้กู้ได้
(3) สมาชิกมีรายการหัก ทุนเรือนหุ้นและเงินงวดชําระหนี้รายเดือนของสหกรณ์ เกินกว่าร้อยละ 85 ของเงินเดือน หรือ
เงินบํานาญหรือค่าจ้างหรือบําเหน็จรายเดือน
ข้อ 6 สิทธิการรวมหนี้ ตามข้อ 5(1) และข้อ 5(2) ผลการรวมหนี้อาจเกินสิทธิการกู้ของสมาชิกผู้รับสภาพหนี้ แต่ต้องไม่เกิน
วงเงินกู้สามัญตามระเบียบ ของสหกรณ์ที่กําหนด และงวดชําระหนี้ต้องไม่เกินงวดชําระหนี้ที่สหกรณ์กําหนด ทั้งนี้ ต้องได้รับความ
เห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคณะกรรมการดําเนินการที่ร่วมประชุม
ข้อ 7 สมาชิกผู้กู้ที่เกษียณอายุราชการ สมาชิกผู้กู้ที่เกษียณอายุราชการก่อนกําหนด ตามข้อ 5(1) หรือสมาชิกตามข้อ 5(3)
ปฏิบัติดังนี้
(1) ส่งเงินงวดชําระหนี้ได้ถึงอายุ 80 ปี และไม่เกิน 300 งวด
(2) ยินยอมให้หักเงินปันผล เฉลี่ยคืน เพื่อชําระหนี้เงินกู้ และในกรณีทําหนังสือยินยอมให้หักชําระค่าบริจาคสมาคม
ฌาปนกิจ สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

(นายอัมพร ฉันทรัตน์)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จํากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
ว่ำด้วยกำรให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2555
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ข้อ 69 (8) ข้อ 96 (3) และมติที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ได้กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย
จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน พ.ศ.2555”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ
และประกาศ คาสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“สมาชิกสมทบ”
หมายถึง สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายถึง ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“รองประธานกรรมการ”
หมายถึง รองประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“เลขานุการ”
หมายถึง เลขานุการคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“ผู้จัดการ”
หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“เจ้าหน้าที่
หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“เงินได้รายเดือน”
หมายถึง เงินเดือน ค่าจ้างประจา หรือเงินบานาญ หรือเงินบาเหน็จรายเดือน
ข้อ 5 ในระเบียบนี้สหกรณ์ให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก 2 ประเภท คือ
(1) เงินให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
(2) เงินให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉินตู้ถอนเงินอัตโนมัติ
ข้อ 6 เงินให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินตู้ถอนเงินอัตโนมัติ สหกรณ์จะให้กู้ได้เฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น
ข้อ 7 การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินตู้ถอนเงินอัตโนมัติแก่สมาชิกนั้น จะให้กู้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอัน
จาเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกู้เพื่อการสุรุ่ยสุร่าย หรือการเก็งกาไรไม่ได้
ข้อ 8 เมื่อสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินอันแสดงหลักฐานพิสูจน์ได้และประสงค์จะขอกู้เงิน ก็ให้ยื่นคาขอกู้ถึงสหกรณ์ตามแบบที่
สหกรณ์กาหนดไว้
ข้อ 9 การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินตู้ถอนเงินอัตโนมัติ คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบอานาจให้
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือกรรมการดาเนินการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรเป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้
เพื่อเหตุฉุกเฉินหรือเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินตู้ถอนเงินอัตโนมัติแทนคณะกรรมการดาเนินการก็ได้ และให้ผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าวนั้น
แถลงรายการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินตู้ถอนเงินอัตโนมัติที่ให้ไปและส่งคืน เพื่อให้คณะกรรมการดาเนินการทราบ
ทุกเดือน
ข้อ 10 สมาชิกซึ่งอาจได้รับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินหรือเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินตู้ถอนเงินอัตโนมัติ ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้
ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน
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ข้อ 11 วงเงินให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉินหรือเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินตู้ถอนเงินอัตโนมัติ ให้แก่ผู้กู้คนหนึ่งๆนั้น มีจานวนไม่เกิน 100,000 บาท
ในกรณีที่สมาชิกนั้นยังมีเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินหรือเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินตู้ถอนเงินอัตโนมัตเิ หลืออยู่ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินหรือ
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินตู้ถอนเงินอัตโนมัติรายใหม่และรายก่อนรวมกันเป็นสัญญาเดียวจะมีจานวนต้นเงินเกินกว่าจานวนที่กล่าวในวรรค
ก่อนไม่ได้
ข้อ 12 หลักประกันสาหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินหรือเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินตู้ถอนเงินอัตโนมัติ นอกจากหนังสือกู้ที่ผู้กู้ได้ทาไว้
ต่อสหกรณ์แล้ว ต้องมีผู้ค้าประกัน 1 คน เว้นแต่ จานวนเงินให้กู้ไม่เกิน 50,000 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น ไม่ต้องมีผู้
ค้าประกันได้
ทั้งนี้ ในการให้เงินกู้ฉุกเฉินคณะกรรมการเงินกู้มีอานาจวินิจฉัยเรียกให้ผู้ค้าประกันมากกว่าที่กาหนดข้างต้นได้
ข้อ 13 การส่งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินตู้ถอนเงินอัตโนมัติ ให้ส่งเป็นงวดรายเดือน
รวมกันไม่เกินยี่สิบห้างวด ให้ส่งเงินต้นไม่ต่ากว่าหนึ่งในยี่สิบห้าของจานวนเงินกู้ พร้อมดอกเบี้ยภายในสิ้นเดือน เว้นแต่การกู้ภายหลัง
วันที่ 12 เงินกู้ดังกล่าวให้ส่งเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยภายในสิ้นเดือนถัดไป
เว้นแต่ ผู้กู้เป็นสมาชิกสังกัดหน่วยบานาญทุกสังกัด หรือสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม หากกู้ก่อนวันที่ 25 ของเดือน ให้ส่งเงินต้น
ไม่ต่ากว่าหนึ่งในยี่สิบห้าของจานวนเงินกู้ พร้อมดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนถัดไป เว้นแต่ การกู้ภายหลังวันที่ 25 ของเดือน เงินกู้
ดังกล่าวให้ส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนถัดไป ทั้งนี้ โดยไม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใดอีก
หากผู้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินตู้ถอนเงินอัตโนมัติ กู้เงินไม่เต็มจานวนที่ขออนุมัติไว้หรือเมื่อชาระงวดรายเดือน ผู้กู้สามารถขอกู้
เพิ่มจากการทารายการโอนจากตู้ถอนเงินอัตโนมัติ และการโอนเงินเข้าบัญชีในวันใดย่อมเป็นหลักฐานว่าผู้กู้ได้รับเงินกู้ในวันนั้น แต่ทั้งนี้
ต้องไม่เกินวงเงินที่ขออนุมัติไว้
ข้อ 14 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
ข้อ 15 ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายวันตามจานวนต้นเงินคงเหลือ
ข้อ 16 ให้คณะกรรมการดาเนินการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ ทุกรายมีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ และเมื่อ
คณะกรรมการ เห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนด
เมื่อผู้ค้าประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ หรือมีเหตุที่คณะกรรมการดาเนินการ หรือคณะกรรมการ
เงินกู้เห็นว่าไม่สมควรจะเป็นผู้ค้าประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้กาหนดเข้า
เป็นผู้ค้าประกันแทน
การให้สมาชิกผู้ค้าประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากการค้าประกัน จนกว่าผู้กไู้ ด้จัดให้มี
สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้าประกันแทน
อนึ่ง ภายหลังการทาหนังสือค้ าประกั นแล้ว ถ้าสมาชิกผู้ค้าประกัน ได้เป็น คู่สมรสของผู้กู้ ผู้กู้ต้อ งจัดให้ มีสมาชิ กอื่น ซึ่ ง
คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเป็นผู้ค้าประกันหนี้เงินกู้ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้โดยเร็ว
ข้อ 17 ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที
โดยมิพักคานึงถึงกาหนดเวลาให้ไว้ และให้คณะกรรมการดาเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า
(1) เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ
(2) เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการดาเนินการ ว่าผู้กู้นาเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการดาเนิน การเห็นว่าหลัก ประกันเงินกู้เกิ ดบกพร่องและผู้ กู้มิได้จัดการแก้ ไขให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสาหรับผู้กรู้ ายหนึ่งๆ
ข้อ 18 ในกรณีที่เงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิ งตามที่กล่าวแล้วในข้อ 17 ถ้าผู้ค้าประกันต้องรับผิดชอบชาระหนี้แทนผู้กู้
และไม่สามารถชาระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้าประกันร้องขอคณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค้าประกันเป็น
งวดรายเดือนจนเสร็จตามที่ผู้กู้ได้ทาหนังสือให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
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ข้อ 19 ผู้กู้ก็ดี ผู้ค้าประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอออก หรือย้ายจากราชการ หรืองานประจาตามระเบียบว่า
ด้วยคุณสมบัติ วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชาระหนี้สินซึ่งมีอยู่ต่อ
สหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน แล้วจึงขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจานั้นได้
ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

(นายวงกต ขาวนวล)
รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
ว่ำด้วยกำรให้เงินกู้สำมัญ พ.ศ.2559
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ข้อ 69(8) ข้อ 96(3) และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนนินการ ชุดที่ 58 ครั้งที่ 9/2559 เนมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2559 ได้กาหนดระเนบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
ว่าด้วยการให้เนงินกู้สามัญ พ.ศ.2559 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเนบียบนี้เนรียกว่า “ระเนบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ว่าด้วยการให้เนงินกู้สามัญ พ.ศ.2559”
ข้อ 2 ระเนบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2559 เนป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเนลิกบรรดาระเนบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ว่าด้วยการให้เนงินกู้สามัญ และประกาศ คาสั่ง มติ หรือ
ข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเนบียบนี้ และให้ใช้ระเนบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเนบียบนี้
“สหกรณ์ฯ”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“สมาชิกสมทบ”
หมายถึง สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการดาเนนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการดาเนนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดาเนนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการดาเนนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“เนลขานุการ”
หมายถึง เนลขานุการคณะกรรมการดาเนนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“ผู้จัดการ”
หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“เนจ้าหน้าที่
หมายถึง เนจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“เนงินได้รายเนดือน”
หมายถึง เนงินเนดือน หรือค่าจ้างประจา หรือเนงินบานาญ หรือเนงินบาเนหน็จรายเนดือน
“เนงินวิทยฐานะ”
หมายถึง เนงินที่ได้รับตามวิทยฐานะและเนงินค่าตอบแทน
“เนงินงวดชาระหนี้”
หมายถึง เนงินต้นและดอกเนบี้ยและอื่นๆตามใบแจ้งหนี้ของสหกรณ์ที่ส่งหัก ณ ที่จ่าย
“หัก ณ ที่จ่าย”
หมายถึง จานวนเนงินที่หน่วยงานต้นสังกัดหักส่งให้สหกรณ์
“ค่าประกันกลุ่มรายเนดือน”หมายถึง การส่งค่าเนบี้ยประกันกลุ่มเนป็นรายเนดือนงวดละเนท่าๆกัน ไม่เนกิน 12 เนดือน
“รายการส่งหักเนงินรายเนดือน” หมายถึง ทุนเนรือนหุ้นรายเนดือน เนงินต้นและดอกเนบี้ย ของสหกรณ์ที่ส่งหัก ณ ที่จ่าย
“รายจ่ายหน่วยงาน” หมายถึง จานวนเนงินที่หน่วยงานต้นสังกัดบันทึกเนป็นรายจ่าย
หมวดที่ 1
ข้อกำหนดทั่วไป
ข้อ 5 ในระเนบียบนี้สหกรณ์ฯให้เนงินกู้สามัญแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ 2 ประเนภท คือ
(1) เนงินให้กู้สามัญเนงินเนดือน
(2) เนงินให้กู้สามัญวิทยฐานะ
ข้อ 6 การให้เนงินกู้สามัญเนงินเนดือนและเนงินกู้สามัญวิทยฐานะแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบนั้น จะให้กู้ได้เนฉพาะกรณีเนพื่อการอัน
จาเนป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการเนห็นสมควร แต่จะให้เนงินกู้เนพื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเนก็งกาไรไม่ได้
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หมวดที่ 2
เงินให้กู้สำมัญเงินเดือนและเงินกูส้ ำมัญวิทยฐำนะ
ข้อ 7 การให้เนงินกู้สามัญเนงินเนดือนให้คณะกรรมการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เนงินกู้สามัญเนงินเนดือนแก่สมาชิกและสมาชิก
สมทบได้ตามที่กาหนดไว้ในระเนบียบนี้
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเนงินกู้ขึ้นตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 73 เนพื่อมอบอานาจหน้าที่ในการ
พิจารณาวินิจฉัยให้เนงินกู้สามัญเนงินเนดือนและเนงินกู้สามัญวิทยฐานะแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบได้
ส่วนการให้เนงินกู้สามัญวิทยฐานะให้คณะกรรมการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เนงินกู้สามัญวิทยฐานะแก่สมาชิกเนท่านั้น
ข้อ 8 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เนงินสามัญเนงินเนดือนหรือเนงินกู้สามัญวิทยฐานะ หรือสมาชิกสมทบผู้ประสงค์ขอกู้เนงินสามัญ
เนงินเนดือนต้องเนสนอคาขอกู้ต่อสหกรณ์ฯตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ 9 คาขอกู้เนงินสามัญเนงินเนดือนหรือกู้เนงินสามัญวิทยฐานะของสมาชิกนั้น ต้องเนสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเนห็นชอบ
ของผู้บังคับบัญชาขั้นต้น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานที่ผู้กู้สังกัดอยู่แต่ถ้าผู้กู้เนป็นหัวหน้าหน่วยงานก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง
สาหรับหน่วยงานที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการศึกษาเนอกชนให้เนสนอผ่านการพิจารณาให้ความเนห็นจากเนจ้าของหรือผู้จัดการโรงเนรียน
ข้อ 10 จานวนเนงินกู้ที่ให้กู้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้นย่อมสุดแต่คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการเนงินกู้พิจารณาเนห็นสมควร
แต่ต้องอยู่ภายในข้อกาหนด ดังนี้
10.1 เนงินกู้สามัญเนงินเนดือน
(1) เนป็นสมาชิกตั้งแต่
6 – 24 เนดือน กู้ได้ไม่เนกินวงเนงิน 1,200,000 บาท
(2) เนป็นสมาชิกตั้งแต่
25 – 48 เนดือน กู้ได้ไม่เนกินวงเนงิน 1,600,000 บาท
(3) เนป็นสมาชิกตั้งแต่
49 – 60 เนดือน กู้ได้ไม่เนกินวงเนงิน 2,000,000 บาท
(4) เนป็นสมาชิกตั้งแต่
61 - 79 เนดือน กู้ได้ไม่เนกินวงเนงิน 2,500,000 บาท
(5) เนป็นสมาชิกตั้งแต่
80 เนดือนขึ้นไป กู้ได้ไม่เนกินวงเนงิน 3,000,000 บาท
สมาชิกสังกัด เนอกชน-พนักงานราชการ กู้ได้ไม่เนกินวงเนงิน 1,000,000 บาท
10.2 เนงินกู้สามัญวิทยฐานะ
กู้ได้ไม่เนกินวงเนงิน 500,000 บาท
สาหรับผู้กู้เนงินวิทยฐานะและรายการส่งหักเนงินรายเนดือนเนกินกว่าร้อยละ 85 หากมีหนี้เนงินกู้กรณีพิเนศษต้องหักชาระหนี้ดังกล่าว
ทั้งจานวน
ข้อ 11 คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการเนงินกู้ เนห็นสมควรให้กู้แก่ผู้มีคุณสมบัติตามระเนบียบว่าด้วยคุณสมบัติ ของสมาชิกผู้
ขอกู้และสมาชิกผู้ค้าประกันเนงินกู้ทุกประเนภท พ.ศ.2559 โดยพิจารณาให้กู้ตามที่กาหนดเนกณฑ์การกู้เนงินสามัญเนงินเนดือน หรือสามัญ
วิทยฐานะของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ดังนี้
11.1 เนงินกู้สามัญเนงินเนดือน
(1) สมาชิกที่มีอายุงานน้อยกว่า 19 ปี กู้สามัญเนงินเนดือนได้ กาหนดให้ชาระหนี้ให้แล้วเนสร็จภายในอายุ 60 ปี
(2) การกู้สัญญาใหม่ผู้กู้ต้องส่งเนงินงวดชาระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด หรือมีเนงินคงเนหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ
10 ของจานวนเนงินกู้
หมวดที่ 3
หลักประกันเงินกู้
ข้อ 12 หลักประกันสาหรับเนงินกู้สามัญเนงินเนดือน ถ้าเนงินกู้สามัญเนงินเนดือน ต้องมีหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่าง
รวมกันต้องไม่น้อยกว่าจานวนเนงินกู้ ดังต่อไปนี้
(1) ร้อยละ 90 ของทุนเนรือนหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ฯ
(2) ร้อยละ 90 ของอสังหาริมทรัพย์ (โฉนดทีด่ ิน) ยกเนว้น สมาชิกสังกัด เนอกชน-พนักงานราชการ ร้อยละ 60
(3) ร้อยละ 50 ของอสังหาริมทรัพย์ (น.ส. 3 ก) จานองเนป็นประกันตามราคาประเนมินของกรมที่ดิน
(4) ร้อยละ 70 ของราคาประเนมินสิ่งปลูกสร้าง

~ 25 ~

(5) ร้อยละ 90 ของพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือเนอกสารฝากเนงินในสหกรณ์ฯ หรือเนอกสารฝากเนงินในสถาบันการเนงินอื่น
(6) บุคคลค้าประกัน วงเนงินกู้เนกินกว่าร้อยละ 90 ของทุนเนรือนหุ้น
ไม่เนกิน
500,000 บาท
ใช้ผู้ค้าประกัน 1 คน
ไม่เนกิน
1,000,000 บาท
ใช้ผู้ค้าประกัน 2 คน
ไม่เนกิน
1,500,000 บาท
ใช้ผู้ค้าประกัน 3 คน
ไม่เนกิน
2,000,000 บาท
ใช้ผู้ค้าประกัน 4 คน
เนกินกว่า 2,000,000 บาท ขึ้นไป ใช้ผู้ค้าประกัน 5 คน
(7) ต้องทาประกันชีวิตกลุม่ เนต็มจานวน หรือ เนมื่อสิ้นสุดการทาประกันชีวิตกลุ่ม วงเนงินกู้คงเนหลือของสมาชิก ต้องไม่
เนกินสิทธิ์ของสมาชิกที่จะได้รับเนงินสวัสดิการต่างๆ ของสหกรณ์ ดังนี้
7.1. ทุนสวัสดิการเนพื่อความมั่นคง
100,000 บาท
7.2. กรมธรรม์ประกันชีวิต
200,000 บาท
โดยสมาชิกยินยอมให้สหกรณ์เนป็นผู้รับผลประโยชน์เนงินสวัสดิการต่างๆ ดังกล่าว
(8) สมาชิกต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของ จานวนเนงินกู้
ข้อ 13 หลักประกันเนงินกู้สามัญวิทยฐานะ เนพื่อความมั่นคงในการให้เนงินกู้สามัญวิทยฐานะ คณะกรรมการเนงินกู้กาหนดให้มีผู้
ค้าประกันในส่วนของจานวนเนงินกู้เนกินที่กว่าร้อยละ 90 ของค่าหุ้น และต้องไม่ใช่สมาชิกผู้ค้าประกันเนงินกู้สามัญเนงินเนดือน ดังนี้
(1) สมาชิกต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจานวนเนงินกู้
(2) ไม่เนกิน 300,000.- บาท ใช้ผู้ค้าประกัน 1 คน เนกินกว่า 300,000.- บาท ใช้ผู้ค้าประกัน 2 คน
(3) ต้องทาประกันชีวิตกลุ่มเนต็มจานวน และเนป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเนคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย
จากัด
ข้อ 14 การส่งเนงินงวดชาระหนี้ให้คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการเนงินกู้พิจารณากาหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเนงินสามัญเนงินเนดือนและ
เนงินกู้สามัญวิทยฐานะเนป็นงวดรายเนดือนเนท่ากันพร้อมดอกเนบี้ย เนป็นจานวนกี่งวดก็สุดแต่จะเนห็นเนป็นการสมควร ดังนี้
14.1 เนงินกู้สามัญเนงินเนดือนไม่เนกินสองร้อยสี่สิบงวด เนว้นแต่ สมาชิกที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเนงินบานาญ เนงินบาเนหน็จราย
เนดือน เนอกชนและพนักงานราชการ ต้องส่งภายในอายุ 60 ปีบริบูรณ์
14.2 เนงินกู้สามัญวิทยฐานะไม่เนกินหนึ่งร้อยสี่สิบสี่งวด และต้องชาระหนี้ระยะเนวลาที่ได้รับเนงินวิทยฐานะ
ในกรณีที่ ผู้ กู้ ผู้แ ละค้าประกั น ทุ กรายมีค าขอเนป็ น หนั งสื อและคณะกรรมการเนห็ น ว่า มี เนหตุ ผ ลสมควรผ่ อ นผั น เนป็น พิ เน ศษ
คณะกรรมการจะผ่อนผันการส่งเนงินงวดชาระหนี้สาหรับเนงินกู้สามัญเนงินเนดือนที่กาหนดไว้ตามความในวรรคก่อนนั้นให้แก่ผู้กู้คราวหนึ่ง
หรือหลายคราวก็ได้ แต่การผ่อนเนวลาเนช่นว่านี้รวมกันทั้งหมดสาหรับเนงินกู้สามัญเนงินเนดือนรายหนึ่งๆ ต้องไม่เนกินหกเนดือน ทั้งนี้ผู้ขอผ่อน
ผันเนงินงวดชาระหนี้ ต้องชาระหนี้รายเนดือนมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองงวด
หมวดที่ 4
ดอกเบี้ยเงินกู้
ข้อ 15 อัตราดอกเนบี้ยเนงินกู้ทุกประเนภท ให้เนป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯ
ข้อ 16 ดอกเนบี้ยนั้นให้คิดเนป็นรายวันตามจานวนเนงินต้นคงเนหลือ
หมวดที่ 5
กำรควบคุมหลักประกันและกำรเรียกคืนเงินกู้
ข้อ 17 ให้คณะกรรมการ ตรวจตราควบคุมให้เนงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเนบียบนี้ และเนมื่อคณะกรรมการ
เนห็นว่าหลักประกันสาหรับเนงินกู้รายใดเนกิดบกพร่องผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเนวลาที่คณะกรรมการกาหนด
เนมื่อผู้ค้าประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์ฯไม่ว่าเนพราะเนหตุใดๆ หรือมีเนหตุที่คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการเนงินกู้เนห็น
ว่าไม่สมควรจะเนป็นผู้ค้าประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเนงินกู้กาหนดเนข้าเนป็นผู้ค้าประกันแทน
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การให้สมาชิกผู้ค้าประกันออกจากสหกรณ์ฯไม่ว่าเนพราะเนหตุใดๆ ไม่เนป็นเนหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากการค้าประกัน จนกว่าผู้กู้ได้
จัดให้มีสมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเนงินกู้เนห็นสมควรเนข้าเนป็นผู้ค้าประกันแทน
อนึ่ง ภายหลังการทาหนังสือค้ าประกั นแล้ว ถ้าสมาชิกผู้ค้าประกัน ได้เนป็น คู่สมรสของผู้กู้ ผู้กู้ต้อ งจัดให้ มีสมาชิ กอื่น ซึ่ ง
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเนงินกู้เนห็นสมควรเนป็นผู้ค้าประกันหนี้เนงินกู้ในส่วนที่เนกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้โดยเนร็ว
ข้อ 18 ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเนงินกู้ไม่ว่าประเนภทใดๆ เนป็นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ้นเนชิง พร้อมทั้งดอกเนบี้ยในทันที
โดยมิพักคานึงถึงกาหนดเนวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการจัดการเนรียกคืนโดยมิชักช้า
(1) เนมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ฯไม่ว่าเนพราะเนหตุใดๆ
(2) เนมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการ ว่าผู้กู้นาเนงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เนงินกู้นั้น
(3) เนมื่อคณะกรรมการเนห็นว่าหลักประกันเนงินกู้เนกิดบกพร่องและผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดี ภายในระยะเนวลาที่
คณะกรรมการกาหนด
(4) เนมื่อค้างส่งเนงินงวดชาระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสาหรับผู้กู้รายหนึ่งๆ
ข้อ 19 ในกรณีที่เนงินกู้เนป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเนชิงตามที่กล่าวแล้วในข้อ 18 ถ้าผู้ค้าประกันต้องรับผิดชอบชาระหนี้แทนผู้กู้
และไม่สามารถชาระหนี้นั้นโดยสิ้นเนชิงได้ เนมื่อผู้ค้าประกันร้องขอคณะกรรมการอาจผ่อนผันให้เนรียกเนก็บจากผู้ค้าประกันเนป็นงวดราย
เนดือนจนเนสร็จตามที่ผู้กู้ได้ทาหนังสือให้ไว้ต่อสหกรณ์ฯก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาเนห็นสมควร
ข้อ 20 ผู้กู้ก็ดี ผู้ค้าประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอออกหรือย้ายจากราชการ หรืองานประจาตามระเนบียบว่า
ด้วยคุณสมบัติวิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพต้องแจ้งเนป็นหนังสือให้สหกรณ์ฯทราบ และจัดการชาระหนี้สินซึ่งมีอยู่ต่อ
สหกรณ์ฯให้เนสร็จสิ้นเนสียก่อน แล้วจึงขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจานั้นได้
ให้ประธานกรรมการเนป็นผูร้ ักษาการตามระเนบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2559

(นายอัมพร ฉันทรัตน์)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
ว่ำด้วยกำรให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ.2559
อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ บั งคั บ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู สุ โ ขทั ย จ ากั ด ข้ อ 69 (8) ข้ อ 96 (3) และมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 58 ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ได้กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สุโขทัย จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ.2559 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ.2559”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษ และประกาศ คาสั่ง มติ หรือ
ข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์ฯ”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“สมาชิกสมทบ”
หมายถึง สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายถึง ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“เลขานุการ”
หมายถึง เลขานุการคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“ผู้จัดการ”
หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“เจ้าหน้าที่”
หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“เงินได้รายเดือน”
หมายถึง เงินเดือน หรือค่าจ้างประจา หรือเงินบานาญ หรือเงินบาเหน็จรายเดือน
“เงินวิทยฐานะ”
หมายถึง เงินที่ได้รับตามวิทยฐานะและเงินค่าตอบแทน
“เงินงวดชาระหนี้”
หมายถึง เงินต้นและดอกเบี้ยและอื่นๆ ตามใบแจ้งหนี้ของสหกรณ์ที่ส่งหัก ณ ที่จ่าย
“หัก ณ ที่จ่าย”
หมายถึง จานวนเงินที่หน่วยงานต้นสังกัดหักส่งให้สหกรณ์
“ค่าประกันกลุ่มรายเดือน” หมายถึง การส่งค่าเบี้ยประกันกลุ่มเป็นรายเดือนงวดละเท่าๆ กัน ไม่เกิน 12 เดือน
“รายการส่งหักเงินรายเดือน” หมายถึง ทุนเรือนหุ้นรายเดือน เงินต้นและดอกเบี้ย ของสหกรณ์ที่ส่งหัก ณ ที่จ่าย
“รายจ่ายหน่วยงาน”
หมายถึง จานวนเงินที่หน่วยงานต้นสังกัดบันทึกเป็นรายจ่าย
หมวดที่ 1
ข้อกำหนดทั่วไป
ข้อ 5 ให้คณะกรรมการมีอานาจวินิจฉัยการให้กู้เงินกู้พิเศษตามระเบียบนี้
ข้อ 6 สมาชิกผู้มีสิทธิกู้เงินกู้พิเศษต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี สาหรับผู้ที่โอนย้ายมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
สามารถนับอายุการเป็นสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์เดิมนั้นมารวมได้
(2) สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างรับบาเหน็จรายเดือน กู้พิเศษได้โดยกาหนดให้ชาระหนี้ ไม่เกิน
สามร้อยงวด
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ข้อ 7 เงินกู้พิเศษแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
(1) เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
(2) เงินกู้พิเศษเพื่อการไถ่ถอนจานองหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงินอื่น
(3) เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
หมวดที่ 2
เงินกู้พิเศษเพื่อกำรเคหะสงเครำะห์
ข้อ 8 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ได้แก่
(1) เงินกู้เพื่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารสาหรับเป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและครัวเรือนตามควรแก่ฐานะ
(2) เงินกู้เพื่อซื้ออาคาร หรือที่ดิน และอาคาร หรือที่ดินเพื่อจะได้ก่อสร้างอาคารในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ สาหรับ
ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและครัวเรือนตามควรแก่ฐานะ
ข้อ 9 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินกู้พิเศษตามหมวดที่นี้ต้องเสนอคาขอกู้ ต่อคณะกรรมการตามแบบที่กาหนดไว้รวมทั้ง
รายละเอียดหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการทรัพย์สินและหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย รายการบุคคลในครัวเรือน การอยู่อาศัย
เดิมและเหตุผลความจาเป็นที่จะต้องมีที่อยู่อ าศัยใหม่ แบบรูปรายการก่อสร้าง หรือต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร ประมาณการการ
ก่อสร้างหรือต่อเติมรายละเอียดและหลักฐานแห่งที่ดินที่จะซื้อ กาหนดเวลาและราคา สัญญาที่ทาไว้หรือร่างสัญญาที่จะทารายละเอียด
แห่งการต้องการกู้ กาหนดการใช้จ่ายเงินกู้ รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นประกัน
ข้อ 10 แบบรูปและรายการก่อสร้าง หรือต่อเติมปรับปรุงอาคารต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูป หรือรายการดังกล่าวในวรรคแรกในสาระสาคัญต้องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย
ข้อ 11 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์นั้น มีความมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกใช้จัดเป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและครัวเรือน
มิใช่จัดมีขึ้นสาหรับให้เช่าหรือโอนให้แก่ผู้อื่น
หมวดที่ 3
เงินกู้พิเศษเพื่อไถ่ถอนกำรจำนองหนี้เงินกู้จำกสถำบันกำรเงินอื่น
ข้อ 12 สมาชิกที่มีหนี้สินโดยการจานองหลักทรัพย์ไว้กับสถาบันการเงินอื่น หากประสงค์จะขอกู้พิเศษเพื่อไถ่ถอนการ
จานองนั้นย่อมกระทาได้ แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กาหนดไว้ตามข้อ 21
ข้อ 13 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้พิเศษเพื่อไถ่ถอนการจานองหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงินอื่น ต้องยื่นหลักฐานการกู้ดังต่อไปนี้
จากคณะกรรมการ
(1) คาขอกู้พิเศษตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
(2) สาเนาสัญญาเงินกู้ที่แสดงว่ามีหนี้สินกับสถาบันการเงินอื่น และหลักฐานที่แสดงถึงการค้างชาระหนี้เงินในขณะนั้น
(3) สาเนาสัญญาตามข้อ17 และรวมถึงหลักประกันที่จานองไว้กับสถาบันการเงินนั้นๆ ด้วย
หมวดที่ 4
กำรกู้เงินกู้พิเศษเพื่อกำรลงทุนประกอบอำชีพ
ข้อ 14 เงินกู้ พิเศษเพื่อการลงทุน ประกอบอาชีพ ให้เพื่อ การประกอบอาชีพของตนเองและครอบครัวซึ่งคณะกรรมการ
เห็นสมควรว่าจะก่อการเพิ่มพูนรายได้แก่สมาชิกผู้กู้
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ข้อ 15 สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ 14 ต้องเสนอคาขอกู้ถึงคณะกรรมการตามแบบที่กาหนดไว้ รวมทั้ง
รายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการสินทรัพย์และหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย แผนงานประกอบอาชีพที่จะให้เงินกู้
รายละเอียดที่แสดงถึงความต้องการเงินกู้ จานวนทุนที่ตนจะออกเอง ประมาณการรายได้ซึ่งคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนนั้น กาหนด
ใช้จ่ายเงินกู้ ความรู้และประสบการณ์ของตนเองและครอบครัวที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพนั้น รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอค้า
ประกัน
หมวดที่ 5
หลักประกันและกำรจำนอง
ข้อ 16 หลักประกันเงินกู้พิเศษ ผู้กู้ต้องมีหลักประกันเงินกู้ตามข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกัน ดังต่อไปนี้
(1) หุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ฯ
(2) อสังหาริมทรัพย์ (โฉนดที่ดิน) จานองเป็นประกันตามราคาประเมินของกรมที่ดิน
(3) อสังหาริมทรัพย์ (น.ส. 3 ก) จานองเป็นประกันตามราคาประเมินของกรมที่ดิน
(4) สิ่งปลูกสร้าง
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือเอกสารฝากเงินในสหกรณ์ฯ หรือเอกสารฝากเงินในสถาบันการเงินอื่น
ข้อ 17 สมาชิกผู้ได้รับการพิจารณาให้เงินกู้พิเศษได้ต้องดาเนินการจานาหุ้นตามข้อ 16 (1) เป็นประกันอันดับแรก หากยังไม่
เพียงพอให้ใช้หลักประกันตามข้อ 16(2) หรือข้อ 16(3) อสังหาริมทรัพย์ที่นามาจานองตามข้อ 16 (2) หรือข้อ 16 (3) ในหมวดที่ 2
และหมวดที่ 3 หรือหมวดที่ 4 ต้องปลอดจากภาระจานองรายอื่น
ข้อ 18 ค่ าใช้ จ่ ายในการประเมิ นหลั ก ทรั พ ย์ที่ ใ ช้ ค้าประกั น เงิน กู้ พิ เศษ สอบสวนและการจ านองอสังหาริม ทรั พย์ เ ป็ น
หลัก ประกั นเงิ นกู้ ให้ เป็ นภาระหน้ าที่ ของผู้กู้ เป็ นผู้ จ่าย สหกรณ์ฯจะจ่ ายเฉพาะของคณะกรรมการ หรื อบุ คคลที่ คณะกรรมการ
มอบหมายให้เป็นผู้ดาเนินการแทนเท่านั้น
ข้อ 19 ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกู้พิเศษไม่เสร็จ คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายมีสิทธิที่จะเข้าตรวจการ
ก่อสร้างขยายต่อเติม หรือปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร หรือทรัพย์สิน หรือการประกอบอาชีพที่ใช้เงินกู้ได้เสมอ ผู้กู้ต้องยินยอมและอานวย
ความสะดวกและต้องชี้แจงข้อความเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจให้ทราบตามความประสงค์
หมวดที่ 6
กำรกู้และกำรส่งคืนเงินกู้พิเศษ
ข้อ 20 ในการกู้เงินกู้พิเศษผู้กู้ต้องทาหนังสือกู้ไว้ต่อสหกรณ์ฯ ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ 21 จานวนเงินกู้พิเศษซึ่งให้แก่สมาชิกคนหนึ่งๆ ตามหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้
1. กู้ได้ไม่เกิน 8 เท่าของทุนเรือนหุ้นของตนเอง แต่วงเงินกู้ไม่เกิน 4,500,000.- บาท และ
2. ต้องไม่เกินหลักประกัน
(1) ร้อยละเก้าสิบของหลักประกันตามข้อ 16 (1)
(2) ร้อยละเก้าสิบ ตามข้อ 16 (2)
(3) ร้อยละห้าสิบ ตามข้อ 16 (3)
(4) ร้อยละเจ็ดสิบ ตามข้อ 16 (4)
(5) ร้อยละเก้าสิบ ตามข้อ 16 (5)
3. การทาประกัน
(1) สมาชิกที่มีหลักประกันตามข้อ 16 (4) ต้องทาประกันอัคคีภัย เต็มจานวนแห่งหลักทรัพย์ดังกล่าวทุกๆ
ปี ตลอดอายุสัญญาเงินกู้พิเศษ
(2) สมาชิกที่กู้เงินพิเศษ ยังมีหนี้สัญญาเงินกู้สามัญเงินเดือนค้างอยู่ต้องทาประกันกลุ่มวงเงินเอาประกัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนเงินกู้
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ข้อ 22 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯ
ข้อ 23 ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายวันตามจานวนเงินต้นคงเหลือ
ข้อ 24 คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรสอบสวนและทารายงาน
เกี่ยวกับคาขอกู้พิเศษเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผู้ขอกู้ต้องให้ความร่วมมือและให้ข้อเท็จจริง
ข้อ 25 เมื่อบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายตรวจสอบคาขอกู้ในเบื้องต้นเห็นว่าถูกต้องตามระเบียบ และเห็นสมควรที่จะให้
เงินกู้ได้ ก็ให้เสนอรายงานการสอบสวนต่อคณะกรรมการพิจารณาอย่างน้อยต้องมีข้อความดังต่อไปนี้
(1) คาขอกู้พิเศษเป็นความจริงและถูกต้องหรือไม่
(2) หลักประกันเงินกู้เหมาะสม และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ข้อ 16 หรือไม่
(3) ประวัติการชาระหนี้ย้อนหลัง 6 เดือน
(4) ผู้กู้มีความสามารถในการส่งคืนเงินกู้เพียงใด
(5) ข้อความอื่นๆ ที่ควรรายงานเพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
ข้อ 26 สมาชิกที่ค้างชาระเงินกู้ประเภทต่างๆ ของสหกรณ์ฯ ยกเว้นเงินกู้สามัญเงินเดือนหรือเงินกู้สามัญวิทยฐานะ หรือ
เงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉินปกติหรือเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินตู้ถอนเงินอัตโนมัติ ที่ได้ทาสัญญาผูกพันกับสหกรณ์ฯไว้ก่อน เมื่อได้รับเงินกู้พิเศษ
ตามระเบียบนี้แล้วจะต้องหักส่งคืนเงินกู้ที่ค้างชาระดังกล่าวให้แล้วเสร็จทันที
ข้อ 27 คณะกรรมการพิจารณาให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากันเป็นจานวนกี่งวด ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการจะเห็นสมควรแต่ไม่เกินสามร้อยงวด ทั้งนี้โดยไม่มีการผ่อนผันเวลาส่งงวดชาระหนี้
เว้นแต่สมาชิกที่กู้พิเศษไว้ก่อนระเบียบนี้ ประสงค์จะขอกู้พิเศษเพื่อเปลี่ยนการส่งชาระหนี้ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ผู้ กู้
ส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากันเป็นกี่งวด ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควรแต่ไม่เกินสามร้อยงวด ทั้งนี้
โดยไม่มีการผ่อนเวลาส่งงวดชาระหนี้
ข้อ 28 ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้พิเศษเป็นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้ง ดอกเบี้ยทันที โดยไม่ต้อง
คานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้และให้คณะกรรมการเรียกคืนภายใน 15 วัน
(1) เมื่อผู้กู้ขาดจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่ว่าเพราะเหตุใด
(2) เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการว่าผู้กู้นาเงินกู้ไปใช้จ่ายผิดวัตถุประสงค์ของการกู้นั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าหลักประกันเงินกู้เกิดบกพร่องและผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีต่อ หลักประกันเงินกู้
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
(4) เมื่อผู้กู้ค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบีย้ เป็นเวลาสามงวดติดต่อกันหรือผิดนัดเวลาการส่ง
เงินงวดชาระหนี้ดังกล่าวถึงสามคราว
ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2559

(นายอัมพร ฉันทรัตน์)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
ว่าด้วยการให้เงินกู้กรณีพิเศษ พ.ศ.2561
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ข้อ 69 (8) ข้อ 96 (3) และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ ชุดที่ 60 ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2561 ได้มีมติกําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย
จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้กรณีพิเศษ พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้กรณีพิเศษ พ.ศ.2561”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้กรณีพิเศษ พ.ศ.2560 และบรรดา
ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
“สมาชิกสมทบ”
หมายถึง สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
“เลขานุการ”
หมายถึง เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
“ผู้จัดการ”
หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
“เจ้าหน้าที่
หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
“เงินได้รายเดือน”
หมายถึง เงินเดือน หรือค่าจ้างประจํา หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จรายเดือน
“เงินวิทยฐานะ”
หมายถึง เงินที่ได้รับตามวิทยฐานะและเงินค่าตอบแทน
“เงินงวดชําระหนี้”
หมายถึง เงินต้นและดอกเบี้ยและอื่นๆ ตามใบแจ้งหนี้ของสหกรณ์ที่ส่งหัก ณ ที่จ่าย
“หัก ณ ที่จ่าย”
หมายถึง จํานวนเงินที่หน่วยงานต้นสังกัดหักส่งให้สหกรณ์
“ค่าประกันกลุ่มรายเดือน” หมายถึง การส่งค่าเบี้ยประกันกลุ่มเป็นรายเดือนงวดละเท่าๆกัน ไม่เกิน 12 เดือน
“รายการส่งหักเงินรายเดือน” หมายถึง ทุนเรือนหุ้นรายเดือน เงินต้นและดอกเบี้ย ของสหกรณ์ที่ส่งหัก ณ ที่จ่าย
“รายจ่ายหน่วยงาน” หมายถึง จํานวนเงินที่หน่วยงานต้นสังกัดบันทึกเป็นรายจ่าย
หมวดที่ 1
ข้อกําหนดทั่วไป
ข้อ 5 ในระเบียบนี้สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก 6 ประเภท คือ
(1) เงินให้กู้พิเศษเพื่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอที
(2) เพื่อซื้อที่ดินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
(3) เพื่อศึกษาดูงานต่างประเทศ
(4) เพื่อซื้อรถยนต์
(5) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก
(6) อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
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ข้อ 6 เงินให้กู้กรณีพิเศษ สหกรณ์จะให้กู้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ข้อ 7 การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น จะให้กู้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจําเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควร แต่จะให้เงินกู้เพื่อการสุรุ่ยสุร่าย หรือการเก็งกําไรไม่ได้
หมวดที่ 2
เงินให้กู้กรณีพิเศษ
ข้อ 8 เมื่อสมาชิกมีเหตุอันแสดงหลักฐานพิสูจน์ไ ด้และประสงค์จะขอกู้เงิน ก็ให้ยื่นคําขอกู้ถึงสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์
กําหนดไว้
ข้อ 9 การให้เงินกู้กรณีพิเศษ คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
เลขานุการ หรือกรรมการดําเนินการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรเป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้กรณีพิเศษแทนคณะกรรมการดําเนินการก็ได้ และให้
ผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าวนั้นแถลงรายการเงินกู้กรณีพิเศษ เพื่อให้คณะกรรมการดําเนินการทราบทุกเดือน
ข้อ 10 สมาชิกซึ่งอาจได้รับเงินกู้กรณีพิเศษ ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ข้อ 11 เงินให้กู้กรณีพิเศษ
11.1 เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอที ให้มีจํานวนไม่เกิน 50,000 บาท ส่งชําระ 36 งวด
11.2 เพื่อซื้อที่ดินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด โดยมีวงเงินไม่เกินราคาที่ดินรวมค่ารังวัดและค่าโอน
กรรมสิทธิ์ ส่งชําระ 100 งวด
11.3 เพื่อศึกษาดูงานต่างประเทศ ให้มีจํานวนไม่เกิน 50,000 บาท ส่งชําระ 36 งวด
11.4 เพื่อซื้อรถยนต์ ให้มีจํานวนไม่เกิน 600,000 บาท ส่งชําระ 100 งวด
11.5 เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของสมาชิก
11.5.1 วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท
11.5.2 ส่งชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 84 งวด ไม่เกินอายุ 75 ปี
11.5.3 เมื่อหักชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย,ทุนเรือนหุ้นและรายจ่ายต่างๆ แล้วต้องมีเงินเดือนคงเหลือไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10
11.5.4 กําหนดระยะเวลาในการกู้ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ข้อ 12 เงินกู้กรณีพิเศษนอกจากหนังสือกู้ซึ่งผู้กู้ได้ทําไว้ต่อสหกรณ์แล้ว ต้องมีหลักประกันเป็นสมาชิกค้ําประกันจํานวน 1 คน
เว้นแต่ เงินกู้กรณีพิเศษเพื่อซื้อรถยนต์และเงินกู้เพื่อชดใช้กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการต้องมีหลักประกันดังนี้
(1) บุคคลค้ําประกัน
ไม่เกิน
300,000 บาท
ใช้ผู้ค้ําประกัน 1 คน
ไม่เกิน
600,000 บาท
ใช้ผู้ค้ําประกัน 2 คน
เกินกว่า
600,000 บาทขึ้นไป
ใช้ผู้ค้ําประกัน 3 คน
(2) ต้องทําประกันชีวิตกลุ่มเต็มจํานวน
สําหรับกรณีทสี่ มาชิกมีหนีเ้ งินกู้รายก่อนรวมกับเงินกู้กรณีพิเศษ รวมกันแล้วไม่เกินร้อยละเก้าสิบของทุนเรือนหุ้น ไม่ต้องมี
หลักประกันอีกก็ได้
หมวดที่ 3
หลักประกันเงินกู้
ข้อ 13 สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ําประกันสําหรับผู้กู้กรณีพิเศษมากกว่าสามสัญญาในเวลาเดียวกันไม่ได้
เมื่อผู้ค้ําประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ หรือมีเหตุที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการ
เงินกู้เห็นว่าไม่สมควรจะเป็นผู้ค้ําประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้กําหนด

~ 33 ~

การให้สมาชิกผู้ค้ําประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากการค้ําประกัน จนกว่าผู้กู้ได้
จัดให้มีสมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร เข้าเป็นผู้ค้ําประกันแทน
หมวดที่ 4
ดอกเบี้ยเงินกู้
ข้อ 14 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
ข้อ 15 ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายวันตามจํานวนเงินต้นคงเหลือ
หมวดที่ 5
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้
ข้อ 16 ให้คณะกรรมการดําเนินการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ และเมื่อ
คณะกรรมการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลา ที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด
ข้อ 17 ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงกําหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที
โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาให้ไว้ และให้คณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า
(1) เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ
(2) เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการดําเนินการ ว่าผู้กู้นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนิน การเห็นว่าหลัก ประกันเงินกู้เกิ ดบกพร่องและผู้ กู้มิไ ด้จัดการแก้ ไ ขให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสําหรับผู้กรู้ ายหนึ่งๆ
ข้อ 18 ในกรณีที่เงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กล่าวแล้วในข้อ 17 ถ้าผู้ค้ําประกันต้องรับผิดชอบชําระหนี้แทนผู้กู้
และไม่สามารถชําระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ําประกันร้องขอคณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค้ําประกันเป็น
งวดรายเดือนจนเสร็จตามที่ผู้กู้ได้ทําหนังสือให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาให้เห็นสมควร
ข้อ 19 ผู้กู้ก็ดี ผู้ค้ําประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอออก หรือย้ายจากราชการ หรืองานประจําตาม
ระเบียบว่าด้วยคุณสมบัติ วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชําระหนี้สินซึ่งมี
อยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน แล้วจึงขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจํานั้นได้
ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

(นายอัมพร ฉันทรัตน์)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จํากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
ว่าด้วยคุณสมบัติสมาชิกผู้ขอกู้และสมาชิกผู้ค้ําประกันเงินกู้ทุกประเภท พ.ศ.2560
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ข้อ 69(8) ข้อ 96(3) และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ ชุดที่ 59 ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ได้กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
ว่าด้วยคุณสมบัติสมาชิกผู้ขอกู้และสมาชิกผู้ค้ําประกันเงินกู้ทุกประเภท พ.ศ.2560 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ว่าด้วยคุณสมบัติสมาชิกผู้ขอกู้และสมาชิกผู้ค้ํา
ประกันเงินกู้ทุกประเภท พ.ศ.2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ว่าด้วยคุณสมบัติสมาชิกผู้ขอกู้ทุกประเภท และประกาศ
คําสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จํากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
“สมาชิกสมทบ”
หมายถึง สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
“เลขานุการ”
หมายถึง เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
“ผู้จัดการ”
หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
“เจ้าหน้าที”่
หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
“เงินได้รายเดือน” หมายถึง เงินเดือน ค่าจ้างประจํา หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จรายเดือน
“เงินงวดชําระหนี”้ หมายถึง เงินต้นและดอกเบี้ย
ข้อ 5 สมาชิกผู้ขอกู้เงินทุกประเภทของสหกรณ์ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นสมาชิกผู้ไม่ผดิ นัดเงินงวดชําระหนี้
(2) กรณีไม่หัก ณ ที่จ่าย และไม่เคยผิดนัดเงินงวดชําระหนี้ ต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนและเงินงวดชําระหนี้โดยหัก ณ ที่
จ่ายติดต่อกันครบ 3 งวด จึงมีสิทธิยื่นกู้
(3) กรณีสมาชิกผู้ผิดนัดเงินงวดชําระหนี้ ต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนและเงินงวดชําระหนี้โดยหัก ณ ที่จ่ายได้ปกติ 6 งวด
จึงมีสิทธิยื่นกู้ และไม่ค้างส่งค่าหุ้นรายเดือนและเงินงวดชําระหนี้
(4) กรณีผู้ขอกู้ เป็นผู้ค้ําประกันผู้ผิดนัดเงินงวดชําระหนี้ หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้
- ให้ผู้ผิดนัดเงินงวดชําระหนี้นําเงินดังกล่าวมาชําระทั้งจํานวน และต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนและเงินงวดชําระหนี้
โดยหัก ณ ที่จ่ายได้เต็มจํานวน 1 งวด ผู้ค้ําประกันดังกล่าว จึงมีสิทธิยื่นกู้
- หรือกรณีผู้ขอกู้ เป็นผู้ค้ําประกันผู้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หากผู้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ยังมีสภาพสมาชิกและที่
ได้ดําเนินการ ส่งหักรายเดือน ณ ต้นสังกัดได้ เต็มจํานวน 1 งวด ผู้ค้ําประกันดังกล่าว จึงมีสิทธิยื่นกู้
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- กรณีผู้ขอกู้ เป็นผู้ค้ําประกันผู้ผิดนัดเงินงวดชําระหนี้ หรือ ค้ําประกันหนี้ดําเนินคดีตามคําพิพากษา หากยอด
เงินกู้คงเหลือรับ มีจํานวนมากกว่า ภาระค้ําประกันผู้ผิดนัดเงินงวดชําระหนี้ หรือ ค้ําประกันหนี้ดําเนินคดีตามคําพิพากษา ก็สามารถ ก็
มีสิทธิ์ยื่นกู้ได้โดยลดสิทธิ์กู้ลงตามจํานวนภาระค้ําประกันผู้ผิดนัดเงินงวดชําระหนี้ หรือ ค้ําประกันหนี้ดําเนินคดีตามคําพิพากษา
(5) กรณีสมาชิกขอกู้ปรับโครงสร้างหนี้แล้วต้องการใช้สิทธิ์กู้ครั้งต่อไป สมาชิกดังกล่าวต้องส่งชําระหนี้โดยหัก ณ ที่
จ่ายได้ปกติ 6 งวด
(6) กรณีผู้ขอกู้เป็นสมาชิกสมทบ ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อยู่กับสหกรณ์ และต้องยินยอมให้สหกรณ์ หักชําระ
เงินงวดชําระหนี้จากบัญชีเงินฝากนั้น ๆ
(7) สมาชิกที่ออกจากราชการหรืองานประจําโดยไม่มีเงินได้รายเดือน และยังเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อบังคับข้อ 46 มี
สิทธิ์ได้รับเงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นทั้งหมดที่เป็นประกัน ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อยู่กับสหกรณ์ฯ และต้องยินยอม
ให้สหกรณ์ฯหักชําระเงินงวดชําระหนี้จากบัญชีเงินฝากนั้น ๆ
ข้อ 6 คุณสมบัตผิ ู้ค้ําประกัน
(1) ไม่เป็นสมาชิกผูผ้ ิดนัดเงินงวดชําระหนี้
(2) เป็นสมาชิกที่หักเก็บ ณ ที่จ่ายได้
(3) เป็นสมาชิกผู้ผิดนัดงวดชําระหนี้ ต้องส่งชําระหุ้นและหนีส้ ่วนที่ค้างให้ครบตามจํานวน
(4) ไม่เป็นผู้ค้ําประกันสมาชิกผูผ้ ิดนัดเงินงวดชําระหนี้
(5) มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้
(6) สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ําประกันสําหรับผู้กู้ประเภทเงินให้กู้สามัญเงินเดือนและประเภทเงินให้กู้สามัญวิทยฐานะ
มากกว่าเจ็ดสัญญาในเวลาเดียวกันไม่ได้
(7) ไม่เป็นผู้ค้ําประกันหนี้ดาํ เนินคดีตามคําพิพากษา
ทั้งนี้ ในการให้เงินกู้สามัญเงินเดือนและเงินกู้สามัญวิทยฐานะ คณะกรรมการเงินกู้มีอํานาจวินิจฉัยเรียกให้ผู้ค้ําประกัน
มากกว่าที่กําหนดข้างต้นได้
ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(นายอัมพร ฉันทรัตน์)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จํากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
ว่าด้วยการรับเงินงวดชําระหนี้ พ.ศ.2561
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ข้อ 69(8) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที่ 60 ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2561 ได้กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ว่าด้วยการรับ
เงินงวดชําระหนี้ พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ว่าด้วยการรับเงินงวดชําระหนี้ พ.ศ.2561”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2561 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ว่าด้วยการรับเงินงวดชําระหนี้ และประกาศ คําสั่ง มติ
หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จํากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
“รองประธานกรรมการ”
หมายถึง รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จํากัด
“เลขานุการ”
หมายถึง เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
“ผู้จัดการ”
หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
“รองผู้จัดการ”
หมายถึง รองผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
“เจ้าหน้าที”่
หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
“เงินได้รายเดือน” หมายถึง เงินเดือน หรือค่าจ้างประจํา หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จรายเดือน
“เงินงวดชําระหนี”้ หมายถึง เงินต้นและดอกเบี้ยและอื่นๆ ตามใบแจ้งหนี้ของสหกรณ์ที่ส่งหัก ณ ที่จ่าย
“หัก ณ ที่จ่าย”
หมายถึง จํานวนเงินที่หน่วยงานต้นสังกัดหักส่งให้สหกรณ์
ข้อ 5 การส่งเงินงวดชําระหนี้ทุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าหุ้นรายเดือนและรายจ่ายหน่วยงานของสมาชิกรวมกันไม่เกินร้อย
ละแปดสิบห้าของเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้นๆ ยกเว้นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินให้กู้กรณีพิเศษ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
สมาชิก การส่งเงินงวดชําระหนี้ ดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าหุ้นรายเดือนและรายจ่ายหน่วยงานของสมาชิกรวมกันไม่เกินร้อยละเก้าสิบของเงินได้
รายเดือนของสมาชิกนั้น ๆ และผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย ยกเว้นการส่งงวดชําระหนี้ของ
สมาชิกสมทบและสมาชิกที่ออกจากราชการโดยไม่มีเงินได้รายเดือน ให้ส่งชําระหนี้โดยหักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก
ข้อ 6 เมื่อสมาชิกมีคําขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิกนั้นตกอยู่ในพฤติการณ์
อันทําให้ไม่สามารถส่งเงินชําระหนี้รายเดือนได้โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน คณะกรรมการดําเนินการจะเห็นสมควรให้
สมาชิกนั้นมิต้องส่งเงินชําระหนี้รายเดือนชั่วระยะเท่าที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได้
ข้อ 7 กรณีที่สมาชิกขอกู้สามัญหรือกู้พิเศษโดยใช้ทุนเรือนหุ้นค้ําประกันและไม่มีหนี้อยู่กับสหกรณ์ให้เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาเป็นรายๆ ไป
ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2561

(นายอัมพร ฉันทรัตน์)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2555
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ข้อ 69(8) ข้อ 96(6) และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ได้มีมติกําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ว่า
ด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2555”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ และบรรดา
ประกาศ คําสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จํากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
“เงินทุนสาธารณประโยชน์” หมายถึง เงินทุนที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการจัดสวัสดิการตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จํากัด
หมายถึง ประธานในคณะกรรมการจัดสวัสดิการตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
“ประธาน”
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จํากัด
“ผู้จัดการ”
หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
“คู่สมรส”
หมายถึง คู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิก
“บุตร”
หมายถึง บุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิก
“บิดา – มารดา”
หมายถึง ผู้ให้กําเนิดสมาชิก
“ผู้ให้อุปการะ”
หมายถึง ผู้อุปการะเลี้ยงดูสมาชิก
“ผู้อยู่ในความอุปการะ” หมายถึง ผู้ที่สมาชิกเลีย้ งดู
ข้อ 5 ให้สหกรณ์จัดทําบัญชีการใช้เงินทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ไว้อกี บัญชีหนึ่งต่างหาก
เงินทุนเพื่อสาธารณประโยชน์
ข้อ 6 เงินที่จะนําเข้าบัญชีเงินทุนสาธารณประโยชน์นี้คือ
6.1 เงินที่สหกรณ์จดั สรรกําไรสุทธิในที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ตามข้อบังคับข้อ 23(5)
6.2 เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
6.3 เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินช่วยเหลือ หรือเงินอื่นที่ได้รับจากบุคคล หรือองค์กร หรือสถาบันทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
6.4 เงินรายได้อื่นๆ
ข้อ 7 ทุนนี้จะใช้จ่ายได้ก็เพื่อส่งเสริมสวัสดิการในหมูส่ มาชิกและครอบครัวตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
7.1 จัดเป็นรางวัลส่งเสริมการศึกษาครอบครัวสมาชิก
7.2 จัดเป็นทุนสาธารณประโยชน์
7.3 จัดเป็นทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก
7.4 จัดเป็นทุนช่วยเหลือสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
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7.5 จัดเป็นทุนช่วยเหลือสมาชิกที่มีอายุเกินกว่า 60 ปี
7.6 จัดเป็นทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงให้แก่สมาชิก
7.7 จัดเป็นทุนเพื่อพัฒนาสมาชิกร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด
7.8 จัดสรรเพื่อดําเนินการตามเงื่อนไขและเจตนารมณ์ของผู้ให้เงินอุดหนุน
7.9 จัดสรรเพื่อสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกที่มีอายุเกิน 80 ปี เพื่อชดเชยสวัสดิการจากบริษัทประกันชีวิตรายละ
200,000.-บาท ที่บริษัทประกันชีวิตไม่รับประกัน โดยจ่ายให้กับทายาทสมาชิกที่เสียชีวิตตามหนังสือตั้งผู้รับผลประโยชน์
ข้อ 8 ในกรณีเงินทุนที่ไ ด้รับจากข้อ 6.3 หากเจ้าของทุนกําหนดเงื่อนไข หรือเจตนารมณ์ใดๆ ไว้เป็นหนังสือก็ให้ถือ
เงื่อนไขและเจตนารมณ์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบนี้
รางวัลส่งเสริมการศึกษาครอบครัวสมาชิก
ข้อ 9 สหกรณ์อาจจัดให้มีรางวัลส่งเสริมการศึกษาครอบครัวสมาชิกในปีหนึ่งๆ ส่วนจํานวนเงินรางวัลส่งเสริมการศึกษา
ครอบครัวสมาชิกให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการกําหนด
ข้อ 10 สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิได้รบั รางวัลส่งเสริมการศึกษาครอบครัวสมาชิกได้ไม่เกิน 1 รางวัล
ข้อ 11 คณะกรรมการดําเนินการจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรจํานวนรางวัลให้โดยแยกเป็น 9 หน่วยอําเภอ และ 1 หน่วย
จังหวัด โดยใช้อัตราส่วนของจํานวนสมาชิกในแต่ละหน่วย ผลพิจารณาของคณะกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาด
ข้อ 12 ให้คณะกรรมการดําเนินการจับสลากเพื่อให้รางวัลส่งเสริมการศึกษาครอบครัวสมาชิกภายในเดือนพฤษภาคมของ
ทุกปี
ข้อ 13 การรับทุนรางวัลส่งเสริมการศึกษาครอบครัวสมาชิก ให้มารับภายใน เดือน มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม ของทุกปี
ข้อ 14 คณะกรรมการดําเนินการจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรจํานวนรางวัลให้แต่ละหน่วยในแต่ละอําเภอ โดยใช้อัตราส่วนของ
จํานวนสมาชิกที่ประสงค์ขอรับรางวัล ผลพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
ข้อ 15 ให้คณะกรรมการดําเนินการกําหนดเวลาในการจับสลากรางวัล การรับรางวัล และอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม
ทุนสาธารณประโยชน์
ข้อ 16 ทุนสาธารณประโยชน์ ให้จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้
16.1 จ่ายเพื่อการศึกษา ได้แก่
(ก) เป็นทุนจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่สมควรจะได้รับการ
ช่วยเหลือ
(ข) เป็นทุนอบรมสัมมนา การวิจัย การค้นคว้า และการจัดกิจกรรมอื่นในทางสหกรณ์และ การศึกษาทั่วไป
(ค) จ่ายเพื่อการศึกษาอื่น ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
16.2 จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ ได้แก่ เป็นทุนในการก่อสร้าง หรือซ่อมแซมอาคาร หรือต่อเติมสถานที่อันเป็น
สาธารณประโยชน์ทั่วไป เช่น ถนน โรงพยาบาล สะพาน บ่อน้ํา และสวนสาธารณะ
16.3 จ่ายเพื่อการกุศล ได้แก่
(ก) บํารุงศาสนาทั้งวัตถุและทางวิชาการ
(ข) เป็นการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย
16.4 จ่ายเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในกิจการสหกรณ์
ข้อ 17 การขอทุนสาธารณประโยชน์ ให้หน่วยงานที่จะขอทุนสาธารณประโยชน์เสนอผ่านการพิจารณา ดังนี้
17.1 หน่วยงานที่สังกัดอําเภอหรือจังหวัด ให้เสนอผ่านความเห็นชอบหน่วยงานต้นสังกัด
17.2 หน่วยงานอื่น ให้เสนอเรื่องผ่านประธานกรรมการของสหกรณ์โดยตรง
17.3 การเสนอขอทุนสาธารณประโยชน์นั้นให้แสดงหลักฐานและเหตุผลความจําเป็น
ข้อ 18 การให้ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์ในคราวหลังๆ ให้ถือหลัก
ความสําคัญก่อนหลัง ดังต่อไปนี้
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18.1 ทุนสาธารณประโยชน์ที่เป็นการสงเคราะห์ อันเกิดจากการภัยพิบัติต่างๆ แก่สมาชิก
18.2 ทุนสาธารณประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาสมาชิกโดยทั่วไป
18.3 ทุนสาธารณประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยทั่วไป
18.4 ทุนสาธารณประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกเพียงบางส่วน
18.5 นอกจากที่กล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ
18.6 การพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์นั้น ให้พิจารณาทุนสาธารณประโยชน์ที่มีอยู่ในขณะนั้นๆ เท่านั้น
และเมื่อได้พิจารณาทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการใดๆ ในคราวหนึ่งๆ ไปแล้ว ให้ถือว่าการพิจารณาสําหรับเรื่องนั้นเป็นอนุมัติ
ข้อ 19 วงเงินการอนุมัติจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ จํานวนเงินทุนสาธารณประโยชน์ที่จะอนุมัติจ่ายให้แก่หน่วยงานที่ยื่น
ขอนั้น ตามปกติไม่เกิน 10,000 บาท เว้นแต่มีเหตุผลความจําเป็นพิเศษก็ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเป็นรายเฉพาะ
ข้อ 20 มติของคณะกรรมการดําเนินการในการให้เงินทุนสาธารณประโยชน์ มติของคณะกรรมการดําเนินการ ในการ
พิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์ตามข้อ 18 นั้น ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการดําเนินการที่เข้าประชุม
มติในการพิจารณาขยายวงเงินตามข้อ 19 ให้ถือคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก
ข้อ 21 ทุนระเบียบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือในทางการเงินเกี่ยวกับศพของสมาชิก หรือคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย
ข้อ 22 สมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรมในขณะที่เป็นสมาชิกอยู่ในสหกรณ์นี้ ให้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ ดังนี้
อายุการเป็นสมาชิก
ได้รับเงินสงเคราะห์(บาท)
แรกเข้า - 5
ปี
30,000
เกินกว่า 5 - 10 ปี
40,000
เกินกว่า 10 - 15 ปี
50,000
เกินกว่า 15 - 20 ปี
60,000
เกินกว่า 20 - 25 ปี
70,000
เกินกว่า 25 - 30 ปี
80,000
เกินกว่า 30 - 35 ปี
90,000
เกินกว่า 35 ปีขึ้นไป
100,000
เว้นแต่ สมาชิกตามการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้ของสหกรณ์มีเกณฑ์การจ่าย ดังนี้
- ลูกหนี้จัดชั้นต่ํากว่ามาตรฐาน จ่าย 75 เปอร์เซ็นต์
- ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์
- ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ จ่าย 25 เปอร์เซ็นต์
- ลูกหนี้จัดชั้นสูญไม่จ่าย
ข้อ 23 คู่สมรสของสมาชิกซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ผู้ใดถึงแก่กรรม ให้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพๆ ละ 20%
ของอายุสมาชิกปัจจุบัน และการเสียชีวิตอันไม่ได้เกิดจากกระทําความผิดทางอาญา และกรณีสมาชิกที่ได้รับทุนช่วยเหลือสมาชิกที่มี
อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ไปแล้วให้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพๆ ละ 20% ของอายุสมาชิกปัจจุบัน และการเสียชีวิตอัน
ไม่ได้เกิดจากการกระทําความผิดอาญา
ข้อ 24 สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพให้แก่บุคคล ดังต่อไปนี้
24.1 ในกรณีสมาชิกถึงแก่กรรมให้จ่ายแก่ผมู้ ีชื่อระบุให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ ซึ่งเป็นทายาทของสมาชิก
24.2 ในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม ให้จ่ายแก่สมาชิกเป็นผู้รบั
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ข้อ 25 สมาชิกทุกคนต้องระบุทายาทที่จะรับเงินทุนเพื่อสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ทายาทได้แก่
(1) คู่สมรส
(2) บุตร
(3) บิดา - มารดา
(4) ผู้ให้อุปการะ
(5) ผู้อยู่ในความอุปการะ
สมาชิกอาจแสดงความจํานงเป็นลายลักษณ์อักษร ให้จ่ายเงินแก่ผู้หนึ่ง ผู้ใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน (1) – (5) ข้างต้นนี้
ก็ได้ ถ้าสมาชิกไม่แสดงความจํานงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรสหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการโดยเฉลี่ยให้แก่ทายาทตาม (1) – (5) ทุกคน
ข้อ 26 เอกสารและหลักฐานในการยื่นเสนอขอรับเงินทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก มีดังนี้
1. หนังสือขอรับเงินทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกตามแบบที่สหกรณ์กําหนด
2. สําเนาใบมรณะบัตร
3. สําเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อสมาชิกและทายาท
4. สําเนาทะเบียนสมรส
5. เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการต้องการเพิ่มเติม
ข้อ 27 การยื่นเรื่องขอรับเงินทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ต้องยื่นภายใน 90 วัน นับจากสมาชิกหรือคู่สมรสสมาชิก
เสียชีวิต และต้องผ่านผู้บังคับบัญชาขั้นต้น และกรรมการประจําหน่วยที่ตนสังกัดอยู่
ทุนช่วยเหลือสมาชิกทีม่ ีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
ข้อ 28 ทุนระเบียบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนแก่สมาชิกที่อยู่เป็นสมาชิกสหกรณ์มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
ข้อ 29 วิธีการคิดเพื่อจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ มีหลักเกณฑ์ดังนี้
อายุการเป็นสมาชิก
ได้รับเงินสงเคราะห์(บาท)
แรกเข้า 1 - 5
ปี
10,000
เกินกว่า 5 - 10
ปี
20,000
เกินกว่า 10 - 15
ปี
30,000
เกินกว่า 15 - 20
ปี
40,000
เกินกว่า 20 - 25
ปี
50,000
เกินกว่า 25 - 30
ปี
60,000
เกินกว่า 30 - 35
ปี
70,000
เกินกว่า 35
ปีขึ้นไป
80,000
เว้นแต่ สมาชิกตามการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้ของสหกรณ์มีเกณฑ์การจ่าย ดังนี้
- ลูกหนี้จัดชั้นต่ํากว่ามาตรฐาน จ่าย 75 เปอร์เซ็นต์
- ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์
- ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ จ่าย 25 เปอร์เซ็นต์
- ลูกหนี้จัดชั้นสูญไม่จ่าย
ข้อ 30 เอกสารและหลักฐานประกอบในการยื่นเสนอขอรับเงินทุนช่วยเหลือสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ มีดังนี้
(1) หนังสือขอรับเงินทุนช่วยเหลือสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ตามแบบที่สหกรณ์กําหนด
(2) สําเนาทะเบียนบ้านทีม่ ีชื่อสมาชิก
(3) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือลูกจ้างประจํา ของสมาชิก
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ข้อ 31 การยื่นเรื่องขอรับเงินทุนช่วยเหลือสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ สมาชิกต้องดําเนินการด้วยตนเอง หรือ
มอบหมายให้ บุ ค คลอื่ น ดํ า เนิ น การแทน โดยมี ห นั ง สื อ มอบอํ า นาจเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร และต้ อ งยื่ น เรื่ อ งขอรั บ เงิ น ทุ น
สาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์ภายในกําหนด 1 ปีนับตั้งแต่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
ข้อ 32 สมาชิกที่ได้รับเงินทุนช่วยเหลือสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว มีสิทธิได้รับเงินทุนสงเคราะห์ครอบครัวในกรณี
สมาชิกเสียชีวิต (ตามตารางถัดไป)
ทุนช่วยเหลือสมาชิกทีม่ ีอายุเกินกว่า 60 ปี
ข้อ 33 ทุนระเบียบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนแก่สมาชิกที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ที่มีอายุเกินกว่า 60 ปี ที่ถึงแก่กรรม
ข้อ 34 วิธีการคิดเพื่อจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือสมาชิกที่มีอายุเกินกว่า 60 ปี มีหลักเกณฑ์ดังนี้
อายุสมาชิก

ได้รับสงเคราะห์ (บาท)

เกินกว่า 60 ปี – 65 ปี
1,000
เกินกว่า 65 ปี – 70 ปี
2,000
เกินกว่า 70 ปี – 75 ปี
3,000
เกินกว่า 75 ปี – 80 ปี
4,000
เกินกว่า 80 ปี – 85 ปี
5,000
เกินกว่า 85 ปี – 90 ปี
6,000
เกินกว่า
90 ปี ขึ้นไป
10,000
ข้อ 35 เอกสารและหลักฐานในการยื่นเสนอขอรับเงินทุนของสมาชิกสหกรณ์ที่มีอายุเกินกว่า 60 ปี มีดังนี้
1. หนังสือขอรับเงินทุนของสมาชิกตามแบบที่สหกรณ์กําหนด
2. สําเนาใบมรณะบัตร
3. สําเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อสมาชิกและทายาท
4. สําเนาทะเบียนสมรส
5. เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการต้องการเพิ่มเติม
ข้อ 36 การยื่นเรื่องขอรับเงินทุนช่วยเหลือสมาชิกที่มีอายุเกินกว่า 60 ปี ต้องยื่นภายใน 90 วัน นับจากสมาชิกเสียชีวิต และ
ต้องผ่านผู้บังคับบัญชาขั้นต้นและกรรมการ ประจําหน่วยที่ตนสังกัดอยู่
ทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคง
ข้อ 37 ทุนระเบียบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในกรณีทสี่ มาชิกถึงแก่กรรม
ข้อ 38 จํานวนเงินสวัสดิการที่จะจ่ายให้แก่สมาชิกหรือทายาทของสมาชิกแล้วแต่กรณีให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายตาม
อายุการเป็นสมาชิก ดังนี้
อายุการเป็นสมาชิก (ปี)
จํานวนเงินสวัสดิการ (บาท)
แรกเข้า – 5 ปี
25,000
เกินกว่า 5 ปี – 10 ปี
50,000
เกินกว่า 10 ปี – 15 ปี
75,000
เกินกว่า 15 ปี ขึ้นไป
100,000
เว้นแต่ สมาชิกตามการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้ของสหกรณ์มีเกณฑ์การจ่าย ดังนี้
- ลูกหนี้จัดชั้นต่ํากว่ามาตรฐาน จ่าย 75 เปอร์เซ็นต์
- ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์
- ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ จ่าย 25 เปอร์เซ็นต์
- ลูกหนี้จัดชั้นสูญไม่จ่าย
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ข้อ 39 เอกสารและหลักฐานในการยื่นเสนอขอรับเงินทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงของสมาชิก มีดังนี้
1. หนังสือขอรับเงินทุนสวัสดิการเพี่อความมั่นคงของสมาชิกตามแบบที่สหกรณ์กําหนด
2. สําเนาใบมรณะบัตร
3. สําเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อสมาชิกและทายาท
4. สําเนาทะเบียนสมรส
5. เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการต้องการเพิ่มเติม
ข้อ 40 สมาชิกทุกคนต้องระบุทายาทที่จะรับเงินทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคง ทายาทได้แก่
(1) คู่สมรส
(2) บุตร
(3) บิดา - มารดา
(4) ผู้ให้อุปการะ
(5) ผู้อยู่ในความอุปการะ
สมาชิกอาจแสดงความจํานงเป็นลายลักษณ์อักษร ให้จ่ายเงินแก่ผู้หนึ่ง ผู้ใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน (1) – (5) ข้างต้นนี้ก็ได้
ถ้าสมาชิกไม่แสดงความจํานงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรสหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการโดยเฉลี่ยให้แก่ทายาทตาม (1) – (5) ทุกคน
ข้อ 41 การยื่นเรื่องขอรับเงินทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคง ต้องยื่นภายใน 90 วัน นับจากสมาชิกเสียชีวิต และต้องผ่าน
ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นและกรรมการประจําหน่วยที่ตนสังกัดอยู่
ทุนเพื่อพัฒนาสมาชิกร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด
ข้อ 42 ทุนระเบียบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการอบรม การสัมมนา การวิจัย การค้นคว้าและการจัดกิจกรรมอื่นๆ ในทางสหกรณ์
และทางการศึกษาทั่วไป
ข้อ 43 จํานวนเงินที่จะจ่ายให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด สหกรณ์พิจารณาจ่ายให้ตามจํานวนสมาชิกในหน่วยของตน ณ วันเสนอ
โครงการ
ข้อ 44 หลักเกณฑ์ในการยื่นเสนอขอรับเงินทุนเพื่อพัฒนาสมาชิกรายละ 150.- บาท และทุนสาธารณประโยชน์ของสมาชิก
รายละ 100.- บาท มีดังนี้
ก. ทุนเพื่อพัฒนาสมาชิกรายละ 150.- บาท
1. เสนอโครงการ ผู้เสนอโครงการ คือหัวหน้าหน่วยงาน นําเสนอผ่านกรรมการประจําหน่วยและเสนอมาที่ประธาน
กรรมการสหกรณ์ลงนามอนุมัติ (หัวหน้าหน่วยงาน หมายถึง ประธานเครือข่าย ผู้อํานวยการโรงเรียนที่มีจํานวนสมาชิก
เกิน 50 คนขึ้นไป หัวหน้าส่วนราชการที่รวมกันหลายๆ หน่วยสําหรับสังกัดอื่น ประธานชมรม นายกสมาคม ชมรมบํานาญ
ชมรมนักการ)
2. แนบตารางการอบรม โดยต้องจัดสรรเวลาสําหรับสหกรณ์เพื่อประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
วิทยากรเป็นประธานกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
3. การรับเงิน,เอกสารการรับเงิน
3.1 ผู้เสนอโครงการรับเงินด้วยตนเอง หรือมอบอํานาจให้กรรมการประจําหน่วยเป็นผู้รับเงินแทน
3.2 จัดทําสัญญายืมเงินตามแบบของทางราชการ
3.3 จัดส่งหลักฐานการล้างหนี้การยืมภายใน 15 วัน หลังเสร็จสิ้นการจัดประชุมสัมมนา
4. หลักฐานการจ่ายเงิน
4.1 ใบสําคัญรับเงิน การจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
4.2 ภาพถ่ายการจัดประชุมสัมมนา จํานวน 4 ภาพ
5. การนับจํานวนสมาชิก ให้นับ ณ วันเสนอโครงการ
6. หน่วยที่มีสมาชิกไม่ถึง 50 คน ที่มีลักษณะองค์กรที่แตกต่างสามารถดําเนินการได้ โดยกรรมการประจําหน่วย
เป็นผู้ทําโครงการเสนอ และขออนุมัติที่ประชุมเป็นคราวๆ ไป
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ข. เงินทุนสาธารณประโยชน์รายละ 100.- บาท ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับเงินค่าพัฒนาสมาชิกรายละ 150.- บาท
แต่ไม่มีช่วงการประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์.
ข้อเบ็ดเตล็ด
ข้อ 45 ให้คณะกรรมการดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานระหว่างปีเกี่ยวกับการให้ทุนสาธารณประโยชน์ ตามระเบียบ
นี้ให้สมาชิกทราบในวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี
ข้อ 46 ในการจ่ายเงินสาธารณประโยชน์ตามระเบียบนี้ สหกรณ์จะทําการหักเงินดังกล่าวไว้เพื่อชําระหนี้สินที่สมาชิกมีพันธะ
อยู่กับสหกรณ์ทั้งหมดก่อน ถ้ามีเงินเหลือจากที่หักชําระหนี้แล้ว สหกรณ์จะจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินสาธารณประโยชน์ที่ระบุไว้ใน
ข้อ 25 และข้อ 40
กรณี สมาชิกที่ยังมีหนี้ค้างชําระอยู่กับสหกรณ์และได้ร้องขอให้สหกรณ์จ่ายเป็นเงินสด สหกรณ์จะจ่ายให้กับสมาชิกทุกราย
ยกเว้น สมาชิกมีปัญหาการหักเงิน ณ ที่จ่ายกับสหกรณ์ สหกรณ์มีสิทธิสงวนสิทธิ์หักเงินจํานวนนี้ชําระหนี้ต่อสหกรณ์
ข้อ 47 ห้ามมิให้คณะกรรมการดําเนินการจ่ายเงินทุนนี้นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ตามข้อ 7 หากมีการจ่ายเงินผิด
วัตถุประสงค์ คณะกรรมการดําเนินการผู้สั่งจ่ายต้องรับผิดชอบชดใช้เงินคืนสหกรณ์ทั้งหมด
ข้อ 48 กรณีสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ให้ยื่นเรื่องขอรับทุนช่วยเหลือสมาชิกอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ โดยคิด
คํานวณเงินสวัสดิการ ณ วันที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
ข้อ 49 เงินสาธารณประโยชน์นี้ไม่ถือเป็นเงินมรดก สหกรณ์ย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิจะจ่ายให้แก่บุคคลที่ได้ระบุไว้ในข้อ 25 และ
ข้อ 40 แห่งระเบียบนี้เท่านั้น และมติของคณะกรรมการดําเนินการในการอนุมัติจ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ถือเป็นอันสิ้นสุด จะนําไป
ฟ้องร้องมิได้
ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

(นายวงกต ขาวนวล)
รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จํากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
ว่ำด้วยกำรใช้ทุนเพื่อสำธำรณประโยชน์ พ.ศ. 2555
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ข้อ 69(8) ข้อ 96(6) และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนนินการ ชุดที่ 57 ครั้งที่ 4/2558 เนมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 ได้กาหนดระเนบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ว่าด้วย
การใช้ทุนเนพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2555 แก้ไขเนพิ่มเนติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเนบียบนี้เนรียกว่า “ระเนบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากั ด ว่าด้วยการใช้ทุนเนพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2555
แก้ไขเนพิ่มเนติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558”
ข้อ 2 ระเนบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีมติเนป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเนลิกความในข้อ 43 ของระเนบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ว่าด้วยการใช้ทุนเนพื่อสาธารณประโยชน์
พ.ศ. 2555 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 43 จานวนเนงินที่จ่ายให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด สหกรณ์พิจารณาจ่ายให้ตามจานวนสมาชิกในหน่วยของตน ณ วันเนสนอ
โครงการและทุกหน่วยงานต้องยื่นเนสนอขอรับเนงินทุนเนพื่อพัฒนาสมาชิกรายละ 150.-บาท และทุนสาธารณประโยชน์ของสมาชิก
รายละ 100.-บาท ภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี”
ให้ประธานกรรมการเนป็นผูร้ ักษาการตามระเนบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

(นายอัมพร ฉันทรัตน์)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
ว่ำด้วยกำรโอนสมำชิกระหว่ำงสหกรณ์ พ.ศ. 2555
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จากัด 69(8) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุด
ที่ 54 ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ได้มีมติกาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จากัด ว่าด้วยการโอน
สมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2555”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ และ ประกาศ
คาสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายถึง ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“ผู้จัดการ”
หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
ข้อ 5 สมาชิกที่ได้รับคาสั่งย้ายหรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น หรือนอกเขตท้องที่ดาเนินการของสหกรณ์นี้ ประสงค์จะขอ
โอนสภาพการเป็ น สมาชิ กไปยั งสหกรณ์อ อมทรั พย์ ซึ่ งอยู่ ท้อ งที่ หรื อสั งกั ด ที่ต นย้ ายไปรับ ราชการใหม่ นั้น ต้ องเสนอเรื่อ งราวถึ ง
คณะกรรมการดาเนินการ สหกรณ์นี้ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับคาสั่งย้ายหรือโอน
เรื่องราวที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการนั้น ต้องแจ้งสังกัดในจังหวัดที่จะย้ายหรือโอนไปรับราชการใหม่ สหกรณ์ออม
ทรัพย์ที่จะขอเข้าเป็นสมาชิก และต้องแนบสาเนาคาสั่งย้ายหรือโอนประกอบเรื่องด้วย
ข้อ 6 ให้สหกรณ์ระงับการเรียกเก็บเงินสะสมรายเดือนหรือเงินค่าหุ้น หรืองวดชาระหนี้ (ถ้ามี) ซึ่งสมาชิกนั้นต้องส่งต่อ
สหกรณ์ไว้ชั่วคราว จนกว่าจะทราบผลการพิจารณารับสมาชิกของ สหกรณ์ออมทรัพย์ที่สมาชิกนั้นสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ แต่ต้องไม่
เกิน 60 วัน นับจากวันที่ทางราชการได้รับคาสั่งโอนอัตราเงินเดือนไปจากจังหวัดหรือสังกัดเดิม
ถ้า สมาชิก ไม่ไ ด้รั บ การติด ต่ อจากสหกรณ์อ อมทรัพ ย์ ใหม่ ภายในกาหนดเวลาตามความในวรรคก่อ นให้ คณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณาสภาพการเป็นสมาชิกตามข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติของสมาชิก และหรือตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุ
ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2555 และดาเนินการให้เป็นไปตามกาหนดไว้ในระเบียบเป็นรายๆ สุดแต่กรณี
ข้อ 7 ถ้าสหกรณ์ได้รับติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่ เพื่อขอรับโอนสภาพการเป็นสมาชิกขอรับเงินค่าหุ้น ขอชาระหนี้
เงินกู้ คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจที่จะตกลงเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีในเรื่องดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 8 นับจากวันที่สหกรณ์ได้โอนค่าหุ้นให้ได้ชาระหนี้ และหรือได้ตกลงเงื่อนไขการชาระหนี้เป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์ออม
ทรัพย์ใหม่แล้ว ให้ถือว่าสมาชิกนั้นพ้นสภาพการเป็นสมาชิกในสหกรณ์
ข้อ 9 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่ย้าย หรือโอนเข้ามารับราชการสังกัด หรือในท้องที่ดาเนินการของสหกรณ์นี้หาก
ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก โดยการโอนสภาพการเป็นสมาชิกระหว่างสหกรณ์ ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบกาหนดไว้ โดย
ต้องมีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้สมัครเป็นผู้รับรอง
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า ผู้ส มัครมีลักษณะถูกต้องตามข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ วิธีรับ
สมาชิกและการขาดจากสมาชิกสภาพ พ.ศ. 2555 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ให้สหกรณ์ ติดต่อทาความตกลงกับ
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สหกรณ์อ อมทรั พย์ ขอรับ โอนเงิน ค่า หุ้น และชาระหนี้ เงิ นกู้ และผ่อ นผั นการชาระหนี้ เงิ นกู้ แทนผู้ สมั ครตามเงื่อ นไขและวิธี การที่
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควรทั้งเรียกให้ผู้สมัครชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น และลงลายมือ
ชื่อในทะเบียนสมาชิก
ข้อ 10 เมื่อสหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ้นจากสหกรณ์เดิมแล้ว ให้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่สมาชิกยึดถือไว้เป็นหลักฐาน ถ้าผู้สมัครมี
หนี้สินอยู่กับสหกรณ์เดิม และสหกรณ์ต้องชาระหนี้แทน ต้องเรียกให้ผู้สมัครทาหนังสือกู้และจัดทาหลักประกันเงินกู้ให้ไว้แก่สหกรณ์
ตามประเภทและลักษณะของเงินกู้ที่กาหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเงินเดือนและเงินกู้สามัญวิทยฐานะ พ.ศ. 2555
แล้วแต่กรณี
ในกรณีจานวนเงินและหรือประเภทเงินกู้ซึ่งผู้สมัครมีอยู่ในสหกรณ์เดิมแตกต่างกับสหกรณ์นี้ ให้อนุโลมทาหนังสือตาม
ประเภทและจานวนจากัดขั้นสูงของเงินกู้ประเภทนั้น ๆ แต่ถ้าจานวนเงินกู้เกินกว่าจากัดขั้นสูงซึ่งไม่อนุโลมเข้ากับประเภทหนึ่ ง
ประเภทใด ก็ให้ทาหนังสือกู้เท่าจากัดจานวนเงินขั้นสูงแห่งประเภทเงินกู้และให้นาเงินส่งชาระแก่สหกรณ์ในวันทาหนังสือกู้ด้วย
ข้อ 11 เมื่อผู้สมัครได้ปฏิบัติตามที่กล่าวในข้อ 9 และข้อ 10 โดยครบถ้วนแล้วให้ถือว่าสมาชิกผู้นั้นได้สิทธิในฐานะสมาชิก
ข้อ 12 สิทธิใดๆ ที่สมาชิกอื่นๆ มีอยู่ในสหกรณ์นี้ หากมีเงื่อนไขเวลาการเป็นสมาชิก ให้มีสิทธิ นับเวลาการเป็นสมาชิกใน
สหกรณ์อนื่ รวมด้วยได้ เว้นแต่ การรับสวัสดิการให้นบั อายุ นับแต่วนั ทีค่ ณะกรรมการดาเนินการมีมติอนุมัตริ ับเข้าเป็นสมาชิก
ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

(นายวงกต ขาวนวล)
รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
ว่ำด้วยกำรสรรหำประธำนกรรมกำรและกรรมกำรดำเนินกำร พ.ศ. 2555
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ข้อ 61 ข้อ 62 ข้อ 66 ข้อ 69(8) และมติที่ประชุม
คณะกรรมการครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ดาเนินการ ได้มีมติกาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย
จากัด ว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดาเนินการ พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ
ดาเนินการ พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ และระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ว่าด้วยการสรรหากรรมการดาเนินการ และ ประกาศ คาสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายถึง ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“หน่วยเลือกตั้ง”
หมายถึง เขตเลือกตั้งที่คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด กาหนด
“กรรมการดาเนินการ”
หมายถึง ประธานกรรมการและกรรมการประจาหน่วย
“ผู้จัดการ”
หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
หมวด 1
คุณสมบัติประธำนกรรมกำรและกรรมกำรดำเนินกำร
ข้อ 5 ผู้เป็นกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด มีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
(2) เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ขดั ต่อข้อบังคับสหกรณ์ในการเป็นประธานกรรมการและกรรมการดาเนินการ
หมวด 2
กำรดำเนินกำรเลือกตั้ง
ข้อ 6 ให้สมาชิกทุกสังกัดหน่วยงานแยกเป็นหน่วยต่างๆ ดังนี้
6.1 หน่วยงานในอาเภอเมืองสุโขทัย
6.2 หน่วยงานในอาเภอกงไกรลาศ
6.3 หน่วยงานในอาเภอคีรีมาศ
6.4 หน่วยงานในอาเภอบ้านด่านลานหอย
6.5 หน่วยงานในอาเภอศรีสาโรง
6.6 หน่วยงานในอาเภอศรีสัชนาลัย
6.7 หน่วยงานในอาเภอสวรรคโลก
6.8 หน่วยงานในอาเภอทุ่งเสลี่ยม
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6.9 หน่วยงานในอาเภอศรีนคร
ข้อ 7 ให้มีประธานกรรมการได้ 1 คน และกรรมการดาเนินการได้ตามสัดส่วนจานวนสมาชิก สหกรณ์เมื่อวันสิ้นเดือน
กันยายน อีกไม่เกิน 14 คน รวมเป็นคณะกรรมการดาเนินการไม่เกิน 15 คน
ข้อ 8 ให้นาสัดส่วนสมาชิกมาจัดสรรให้มีกรรมการประจาสังกัด ดังนี้
8.1 สังกัดอาเภอเมืองสุโขทัย
มีกรรมการ 4 คน
8.2 สังกัดอาเภอกงไกรลาศ
มีกรรมการ 1 คน
8.3 สังกัดอาเภอคีรีมาศ
มีกรรมการ 1 คน
8.4 สังกัดอาเภอบ้านด่านลานหอย มีกรรมการ 1 คน
8.5 สังกัดอาเภอศรีสาโรง
มีกรรมการ 1 คน
8.6 สังกัดอาเภอศรีสัชนาลัย
มีกรรมการ 2 คน
8.7 สังกัดอาเภอสวรรคโลก
มีกรรมการ 2 คน
8.8 สังกัดอาเภอทุ่งเสลี่ยม
มีกรรมการ 1 คน
8.9 สังกัดอาเภอศรีนคร
มีกรรมการ 1 คน
ข้อ 9 ให้ส หกรณ์ก าหนด วั น เวลา สถานที่ และสัด ส่ว นกรรมการประจ าหน่ว ย พร้อ มทั้ งแต่ งตั้ งอนุก รรมการเพื่ อ
ดาเนินการสรรหาของสังกัดต่างๆ แล้วแจ้งให้หน่วยสังกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนถึงวันรับสมัครการสรรหา
ข้อ 10 ให้คณะอนุกรรมการเลือกตั้งตามข้อ 9 มีอานาจหน้าที่รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การสรรหา ดาเนินการสรรหา และรายงานผลการสรรหาต่อสหกรณ์ ภายในเวลาที่สหกรณ์กาหนดตามข้อ 9
ข้อ 11 การรับสมัคร ให้ผู้สมัครรับสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการอื่น ยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กาหนด ณ
สถานที่ตามประกาศของสหกรณ์ โดยมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 5 คน
ข้อ 12 วิธีการสรรหาประธานกรรมการ ให้สมาชิกสหกรณ์ทุกคนมีสิทธิลงคะแนนสรรหาประธานโดยวิธีตรงและลับ
ข้อ 13 ในการสรรหาประธานกรรมการ หากผู้สมัครรับการสรรหาได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน ให้ดาเนินการจับฉลากเฉพาะผู้ที่
คะแนนสูงสุดเท่ากันให้ได้ประธานกรรมการ 1 คน
ข้อ 14 กรณีมีผู้สมัครประธานกรรมการ 1 คน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ
ข้อ 15 วิธีการสรรหากรรมการ ให้สมาชิกในสังกัดต่างๆ ตามข้อ 6 มีสิทธิลงคะแนนสรรหากรรมการตามจานวนในข้อ 8 โดยวิธี
ตรงและลับ
ข้อ 16 ในการสรรหากรรมการ หากผู้สมัครรับการสรรหาได้รับคะแนนเท่ากัน ให้ดาเนินการจับฉลากเฉพาะผู้ที่คะแนนเท่ากัน
ให้ได้กรรมการตามจานวนที่กาหนด ตามข้อ 8
ข้อ 17 กรณีในสังกัดใดมีผู้สมัครกรรมการไม่เกินจานวนตามข้อ 8 ให้ถือว่าได้รับการสรรหาเป็นกรรมการ
ข้อ 18 ให้ประธานในที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปีนาเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี
เพื่อเลือกตั้ง
ข้อ 19 ให้คณะกรรมการดาเนินการที่ได้รับการเลือกตั้งนั้น เลือกตั้งในระหว่างกันเอง เป็นรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือ
หลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ ให้คณะกรรมการดาเนินการดารงตาแหน่งตามวาระที่กาหนด
ในข้อบังคับของสหกรณ์
ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555
(นายวงกต ขาวนวล)
รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
ว่ำด้วยกำรสรรหำผู้ตรวจสอบกิจกำร พ.ศ. 2558
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ข้อ 69(8) ข้อ 93 ข้อ 94 ข้อ 95 และข้อ 96(7) และ
มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2557 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 ณ โรงแรมไพลิน อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย และมติที่
ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 57 ครั้งที่ 15/2558 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ได้กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สุโขทัย จากัด ว่าด้วยคณะผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ว่าด้วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2558”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ระเบียบอื่นใดที่ มีอยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ซึ่งมี
ข้อกาหนดขัดแย้งกับระเบียบนี้ทั้งสิ้น
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายถึง ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“ผู้ตรวจสอบกิจการ”
หมายถึง ผู้ตรวจสอบกิจการการดาเนินกิจการสหกรณ์ตามระเบียบนี้
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“หน่วยสังกัด”
หมายถึง การแบ่งสมาชิกออกเป็นตามหน่วยสังกัดต่างๆ จานวน 9 หน่วย คือ
(1) หน่วยอาเภอเมืองสุโขทัย (2) หน่วยอาเภอกงไกรลาศ
(3) หน่วยอาเภอคีรีมาศ
(4) หน่วยอาเภอบ้านด่านลานหอย
(5) หน่วยอาเภอศรีสาโรง (6) หน่วยอาเภอสวรรคโลก
(7) หน่วยอาเภอศรีสัชนาลัย (8) หน่วยอาเภอทุ่งเสลี่ยม
(9) หน่วยอาเภอศรีนคร
ข้อ 5 ให้มีผู้ตรวจสอบกิจการคณะหนึ่งจานวนไม่เกินห้าคน ซึ่งได้รับการสรรหาจากกรณีดังต่อไปนี้
(1) สรรหาในวันเลือกตั้งทั่วไปที่สหกรณ์กาหนดจากเขตเลือกตั้งตามข้อ 8 เขตเลือกตั้งละหนึ่งคน รวมเป็นสองคน
(2) เลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี จานวนสามคน
ข้อ 6 คุณสมบัติของคณะผู้ตรวจสอบกิจการ มีดังนี้
(1) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
(2) เป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ
(3) ไม่เป็นกรรมการดาเนินการ หรือเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์
(4) มีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในธุรกิจการเงิน,การบัญชี,การเศรษฐกิจ,กฎหมายหรือ
การสหกรณ์
(5) ไม่เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิก
(6) ไม่เป็นผู้มีประวัติเสียหายหรือเคยให้ออกจากราชการหรืองานประจาเนื่องจากกระทาผิด ยกเว้นความผิดลหุโทษ
หรือความผิดโดยประมาท
(7) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ข้อ 7 ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 6 มีสิทธิสมัครรับการเลือกตั้ง ตามวัน เวลา และสถานที่สหกรณ์ประกาศกาหนด สาหรับผู้
ตรวจสอบกิจการตามข้อ 5(1) สมัครรับการเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจาปีสาหรับผู้ตรวจสอบกิจการตามข้อ 5(2)
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ข้อ 8 ให้มีเขตเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการตามข้อ 5(1) จานวนสองเขตเลือกตั้ง ดังนี้
(1) เขตเลือกตั้งที่หนึ่ง ประกอบด้วยสมาชิกในสังกัดหน่วยอาเภอเมืองสุโขทัย หน่วยอาเภอกงไกรลาศ หน่วย
อาเภอคีรีมาศ และหน่วยอาเภอบ้านด่านลานหอย
(2) เขตเลื อ กตั้ ง ที่ ส อง ประกอบด้ ว ยสมาชิ ก ในสั ง กั ด หน่ ว ยอ าเภอศรี ส าโรง หน่ ว ยอ าเภอสวรรคโลก
หน่วยอาเภอศรีสัชนาลัย หน่วยอาเภอทุ่งเสลี่ยม และหน่วยอาเภอศรีนคร
ข้อ 9 ผลการตัดสินการสรรหา ข้อ 8 กรณีคะแนนเท่ากันให้จับฉลากเฉพาะผู้ได้คะแนนเท่ากันเพื่อให้ได้ผู้ตรวจสอบกิจการ
ตามจานวนที่กาหนด
ข้อ 10 ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการ มีอานาจหน้าที่ตรวจสอบการดาเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ตามข้อบังคับข้อ 95 ของ
สหกรณ์
ข้อ 11 ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการ มีวาระการดารงตาแหน่งหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ เมื่อพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว มีสิทธิสมัครหรือเสนอตัว หรือถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งอีกได้
ข้อ 12 นอกจากพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว ผู้ตรวจสอบกิจการอาจพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 6
(4) ที่ป ระชุ มคณะผู้ ต รวจสอบกิ จการ มี มติใ ห้อ อกเนื่องจากขาดประชุม หรือ การปฏิ บัติห น้าที่ เกิ นสี่ค รั้ง โดยไม่ มี
เหตุผลอันควร
ข้อ 13 เมื่อตาแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการว่างลงก่อนครบวาระ ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่า
จะครบวาระ
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558

(นายอัมพร ฉันทรัตน์)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จากัด

~ 51 ~

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
ว่ำด้วยเบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. 2555
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ข้อ 69(8) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ชุดที่ 54 ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ได้กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ว่าด้วยเบี้ยประชุม
กรรมการ พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2555”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ และประกาศ คาสั่ง มติ
หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนิ นการสหกรณ์อ อมทรัพย์ ครู สุโขทัย จากัด , คณะกรรมการ
อานวยการ, คณะกรรมการเงินกู้, คณะกรรมการศึกษา, คณะกรรมการสวัสดิการ และ
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการดาเนินการ
“เบี้ยประชุม”
หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่กรรมการที่เข้าประชุม
“กรรมการ”
หมายถึง บุคคลอื่นที่มิใช่คณะกรรมการ แต่ให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ด้วย
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
ข้อ 5 กรรมการจะได้รับเบี้ยประชุม ได้แก่
(1) กรรมการดาเนินการ
(2) กรรมการอานวยการ
(3) กรรมการเงินกู้
(4) กรรมการศึกษา
(5) กรรมการสวัสดิการ
(6) กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 6 การจ่ายเบี้ยประชุม ให้จ่ายได้เฉพาะเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการ
ข้อ 7 กรรมการตามข้อ 5 ให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งในอัตราที่เท่ากัน ครั้งละ 500 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง
ข้อ 8 การเบิ กจ่ า ยให้ท าตามแบบที่ ส หกรณ์ ก าหนด โดยเสนอขออนุมั ติต่ อ ประธานกรรมการหรื อผู้ จั ดการ ซึ่ งได้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการดาเนินการ
ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555
(นายวงกต ขาวนวล)
รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
ว่ำด้วยค่ำพำหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่ำเช่ำที่พักในกำรเดินทำง สำหรับกรรมกำร และเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ พ.ศ. 2559
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ข้อ 69 (8) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ชุดที่ 58 ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ได้มีมติกาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ว่าด้วยค่าพาหนะ
เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักในการเดินทาง สาหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ว่าด้วยค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ในการ
เดินทางสาหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2559”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ว่าด้วยค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักในการเดินทาง
สาหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และประกาศ คาสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้
แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการดาเนินการ รวมตลอดจนประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก
“เจ้าหน้าที่สหกรณ์”
หมายถึง บุคคลที่สหกรณ์จ้างให้ทางานประจาของสหกรณ์ ตามระเบียบ
ว่าด้วยข้อบังคับ เกี่ยวกับการทางานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2555
ข้อ 5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ไปปฏิบัติงานภายในประเทศ ได้แก่
(1) ค่าพาหนะ ซึ่งรวมถึงค่าเช่าพาหนะ ค่าเชื้อเพลิง ค่าเช่า สัตว์พาหนะ ค่าบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม หรือขน
สิ่งของและอื่นๆ ทานองเดียวกันด้วย
(2) เบี้ยเลี้ยง
(3) ค่าเช่าที่พัก
(4) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการเดินทาง
ข้อ 6 กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์จะเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตจังหวัดสุโขทัย ต้องได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการ
หรือคณะกรรมการดาเนินการแล้วแต่กรณี
ข้อ 7 การเดินทางไปปฏิบัติงาน ถ้าหยุดอยู่ ณ ที่ใด โดยไม่มีความจาเป็นแก่งานสหกรณ์จะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
สาหรับวันที่หยุดนั้นไม่ได้
ในกรณีผู้ไปปฏิบัติงานจาเป็นต้องหยุดพัก เพราะเจ็บป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์ ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาหรับวันที่
หยุดได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการก่อน
ข้อ 8 ในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามปกติ ให้ใช้ยานพาหนะประจาทางและให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
อัตราดังต่อไปนี้
(1) ค่าโดยสารรถไฟชั้นสอง สาหรับผู้ดารงตาแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ หัวหน้าฝ่าย รองผู้จัดการ
(2) ค่าโดยสารรถไฟชั้นหนึ่ง สาหรับผู้ดารงตาแหน่งผู้จัดการ กรรมการสหกรณ์ สาหรับการเดินทางโดยพาหนะที่
ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษให้เบิกค่าธรรมเนียมตามชั้นที่โดยสารนั้นได้

~ 53 ~

ข้อ 9 ในกรณีไม่มียานพาหนะประจาทาง หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็ว หรือเพื่อประโยชน์แก่งานสหกรณ์ให้ใช้ยานพาหนะ
อื่นตลอดจนเครื่องบินได้โดยคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
ข้อ 10 ในกรณีไม่มียานพาหนะประจาทาง ถ้าใช้ยานพาหนะส่วนตัวแทนยานพาหนะอื่น ให้เบิกค่าน้ามันได้ตามอัตราดังนี้
(1) กิโลเมตรละ 4.00 บาท สาหรับรถยนต์
(2) กิโลเมตรละ 3.00 บาท สาหรับรถจักรยานยนต์
ข้อ 11 ให้เบิกค่าพาหนะเหมาจ่ายในการปฏิบัติหน้าที่หรือเข้าประชุม ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) กรรมการดาเนินการที่เข้าประชุม
(2) การเดินทางปฏิบตั ิงานทีส่ านักงานสาขา
ข้อ 12 เบี้ยเลี้ยงสาหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์เดินทางไปปฏิบัติงานในจังหวัดและต่างจังหวัดให้เบิกตามอัตราวันละ
500.- บาท
ข้อ 13 การคานวณเบี้ยเลี้ยงให้ถือเกณฑ์ดังนี้
(1) การนับเวลาไปปฏิบัติงาน ให้นบั ตั้งแต่เวลาออกจากที่พัก หรือสานักงาน จนกลับถึงที่พักหรือสานักงาน
(2) เวลาไปปฏิบตั ิงาน ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับเป็นหนึ่งวัน เศษของวันเกินกว่า 12 ชั่วโมง นับเป็น 1 วัน
ข้อ 14 การเดินทางไปปฏิบัติงาน จาเป็นต้องเช่าโรงแรมหรือที่พักแรม ให้กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ สหกรณ์เบิกค่าเช่าที่พักได้
ดังนี้
(1) กรณีต้องเช่าโรงแรม หรือที่พักแรม หรือที่พัก ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกินคืน ละ 800 บาท
และต้องมีใบเสร็จรับเงินและรายการเข้าพักโรงแรม หรือที่พักแรมประกอบด้วย
(2) ในกรณีไม่มีใบเสร็จรับเงินและรายการเข้าพักโรงแรม หรือที่พักแรม ให้เบิกค่าเช่าที่พักเป็นแบบเหมาจ่ายคืนละ
400 บาท
ข้อ 15 ถ้าในท้องที่ที่ไปปฏิบัติงาน ผู้ไปปฏิบัติงานมีเคหสถานของตนเองที่จะพักอยู่ได้ ผู้ไปปฏิบัติงานจะเบิกค่าเช่าที่พักมิได้
ข้อ 16 การเดินทางไปปฏิบัติงาน จะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาหรับบุคคลในครอบครัวมิได้
ข้อ 17 บรรดาสิ่งของและพัสดุที่นาไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เบิกค่าบรรทุกได้เท่าที่จ่ายจริง
ข้อ 18 สมาชิก หรื อ บุ ค คลภายนอกที่ ส หกรณ์ มี ค วามจ าเป็น ขอให้ เ ดิ น ทางไปปฏิ บั ติ งานสหกรณ์ ต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการดาเนินการก่อนและให้คณะกรรมการดาเนินการกาหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่เกิน
อัตราสูงสุดของระเบียบนี้
ข้อ 19 ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานจะขอยืมเงินทดรองเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามสมควรแก่เหตุการณ์ โดยยื่น
รายการประมาณค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการดาเนินการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
ข้อ 20 ผู้ได้รับเงินยืมต้องออกเดินทางภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเงินยืม ถ้าไม่เดินทางภายในกาหนดดั งกล่าว ต้องส่งคืน
เงินยืมที่ได้รับทั้งสิ้นทันที
ข้อ 21 การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผู้เบิกต้องยื่นรายงานการเดินทางตามแบบที่ คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
พร้อมใบสาคัญคู่จ่าย เว้นแต่ค่าโดยสารรถยนต์ประจาทาง ค่าเช่าที่พักเสนอประธานกรรมการเป็นผู้อนุมัติ
ข้อ 22 ถ้าผู้ได้รับเงินยืม ไม่รายงานการเดินทางพร้อมใบสาคัญคู่จ่ายและเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่
กลับมาจากปฏิบัติงาน ให้ประธานกรรมการสั่งหักเงินคืนที่ยืมนั้นจากเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินใดๆ ที่สหกรณ์จะจ่ายแก่ผู้นั้น
ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559

(นายอัมพร ฉันทรัตน์)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทน พ.ศ. 2555
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ข้อ 60 (7) ข้อ 69(8) และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ได้กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ว่าด้วย
การจ่ายเงินค่าตอบแทน พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน พ.ศ.2555”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน และประกาศ คาสั่ง มติ
หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“ผู้แทนสมาชิก” หมายถึง สมาชิกทีไ่ ด้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกตามทีก่ าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยผู้แทนสมาชิก
“ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์” หมายถึง ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“ผู้เข้าร่วมประชุม” หมายถึง บุคคลที่สหกรณ์เชิญมาประชุมเกีย่ วกับกิจการสหกรณ์
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการดาเนินการ รวมตลอดจนประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
เลขานุการ เหรัญญิก
“ค่าตอบแทน” หมายถึง ค่าตอบแทนผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่, ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์, ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดาเนินการ, ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วม
ประชุมสัมมนา, ค่าตอบแทนกรรมการชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการดาเนินการแต่งตั้ง,
ค่าตอบแทนผู้ที่ปฏิบตั ิ งานให้สหกรณ์, ค่าตอบแทนการทางานนอกเวลาของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ข้อ 5 การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แทนสมาชิก จ่ายแก่ผู้แทนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญ ในอัตรา ครั้งละ
500 บาท
ข้อ 6 การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ให้จ่ายเป็นรายเดือนเฉพาะเดือนที่มาปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม
ใหญ่อนุมัติ ต่อ 1 คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ข้อ 7 ในการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ถ้าสหกรณ์พิจารณาเห็นว่าสมควรที่จะเชิญบุคคลอื่นหรือสมาชิกร่วมประชุม
คณะกรรมการดาเนินการ เพื่อชี้แจงหรือให้คาแนะนาหรือเพื่อการเผยแพร่กิจการ สหกรณ์ หรือการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์
ก็ให้สหกรณ์เชิญเข้าร่วมประชุมโดยได้รับค่าตอบแทนได้ ในอัตราครั้งละ 500 บาท แต่ไม่มีสิทธิ์อานาจในการออกเสียงลงมติ
ข้อ 8 ในกรณีที่สหกรณ์ดาเนินการจัดให้มีการสัมมนาสมาชิก ผู้แทนสมาชิก กรรมการดาเนินการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์
หรือทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถประสบการณ์ ให้ สหกรณ์จ่ายเป็น
ค่าตอบแทนแก่ผู้เข้าประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ในอัตราวันละ 500 บาท
ข้อ 9 ในกรณีที่คณะกรรมการดาเนินการได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ หลายบุคคลดาเนินการเกี่ยวกับกิจการ
สหกรณ์ หรือพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย ให้สหกรณ์จ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่บุคคลนั้น ในอัตราวันละ
500 บาท
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ข้อ 10 ในกรณีประธานกรรมการหรือผู้จัดการพิจารณาเห็นว่ามีความจาเป็นที่จะต้องให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์มาปฏิบัติงานนอก
เวลาทางานปกติ หรือในคราวที่มีงานเร่งด่วน ก็ให้สั่งการให้เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานได้และให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าทางานนอกเวลา
ตามเกณฑ์ดังนี้
(1) ปฏิบัติงานนอกเวลาทางานในวันธรรมดาหรือในวันหยุดเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ในอัตราตาม
ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2555
(2) ปฏิบัติงานในวันหยุดเต็มวันเหมือนวันทาการปกติ ในอัตราตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของ
เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2555
ข้อ 11 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตามระเบียบนี้ ให้ทาตามแบบที่สหกรณ์กาหนด โดยเสนอขออนุมัติประธานกรรมการ
หรือผู้จัดการซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดาเนินการและการใช้จ่ายเงินงบประมาณในหมวดที่นี้ ให้ใช้จ่ายอย่ างประหยัด และ
เกิดผลดีต่อสหกรณ์
ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

(นายวงกต ขาวนวล)
รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
ว่ำด้วยเงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล พ.ศ.2555
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ข้อ 69(8) และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ได้กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ว่าด้วย
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2555”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล และ ประกาศ
คาสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“รายได้”
หมายถึง เงินเดือนหรือค่าจ้างต่างๆ
“ค่ารักษาพยาบาล”
หมายถึง เงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษาพยาบาล ดังนี้
(1) ค่ายา ค่าเลือด และส่วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน ค่าน้ายา หรือค่าอาหารทางเส้นเลือด
ค่าอ๊อกซิเจนและอื่นๆ ทานองเดียวกันที่ใช้ในการบาบัดรักษาโรค
(2) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบาบัดรักษาโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซม
(3) ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าตรวจ ค่าวิเคราะห์โรค และไม่รวมถึงค่าจ้าง ผู้พยาบาลพิเศษ
ค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าบริการอื่นทานองเดียวกันที่มี ลักษณะเป็นเงิน ตอบแทนพิเศษ
(4) ค่าห้องและค่าอาหารตลอดเวลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล
(5) ค่าตรวจสุขภาพประจาปี
“สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายถึง สถานพยาบาลของทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินและให้หมายความรวมถึงสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานคร รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
สภากาชาดไทย คุรุสภา สมาคมปราบวัณโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ องค์การสงเคราะห์ทหาร ผ่านศึก และสถานพยาบาลอื่น
ที่กระทรวงการคลังกาหนด
“สถานพยาบาลเอกชน” หมายถึง สถานพยาบาลของเอกชนที่มีเ ตียงรับผู้ป่ วยไว้ค้างคืนเกินยี่สิ บห้า เตีย ง
ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตั้งหรือดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
“บุคคลในครอบครัว”
หมายถึง
(1) บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแล้วแต่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ
หรือเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบิดาหรือมารดา ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ
ค่ารักษาพยาบาลแต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นแล้ว
(2) คู่สมรสของผูม้ ีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
(3) บิดาหรือมารดา ของผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ข้อ 4 ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล สาหรับตนและบุคคลในครอบครัวของตนตาม
ระเบียบนี้
(1) เจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับเงินเดือนจากงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
(2) ลูกจ้าง ซึ่งได้รับค่าจ้างจากงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
ข้อ 5 ให้ผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามข้อ 4 มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสาหรับบุตรได้
เพียงคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม
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การนับลาดับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม ให้นับเรียงตามลาดับการเกิดก่อนหลัง ทั้งนี้ไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด
หรืออยู่ในอานาจการปกครองของตนหรือไม่
ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้ใดมีบุตรเกินสามคนและต่อมาบุตรคนใดคนหนึ่งในจานวนสามคนตามวรรคหนึง่
นั้นตายลงก่อนที่จะบรรลุนิติภาวะ ก็ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล สาหรับบุตรเพิ่มขึ้นอีกเท่าจานวนบุตรที่ ตาย
นั้น โดยให้นับบุตรคนที่อยู่ในลาดับถัดไปก่อน
ในกรณี มี บุ ต รยั งไม่ ถึ ง 3 คน ต่ อ มามี บุ ต รแฝดซึ่ ง ท าให้ จ านวนบุ ต รเกิ น 3 คน ให้ มี สิ ท ธิ เ บิ ก เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ค่ า
รักษาพยาบาลของบุตรได้สาหรับคนที่หนึ่งถึงคนสุดท้าย
ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบนี้หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้น มีสิทธิหรือได้รับ
เงิ น ค่ า รั ก ษา พยาบาลจากหน่ ว ยงานอื่ น แล้ ว ผู้ นั้ น ไม่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ค่ า รั ก ษาพยาบาลตามระเบี ย บนี้ เว้ น แต่ ค่ า
รั ก ษาพยาบาลที่ ไ ด้ รั บ นั้ น ต่ ากว่ า เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ค่ า รั ก ษาพยาบาลที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ตามระเบี ย บนี้ ก็ ใ ห้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ค่ า
รักษาพยาบาลเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่
ข้อ 7 การขอรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสาหรับบุคคลในครอบครัว ในกรณีที่สามีและภรรยาต่างก็เป็นเจ้าหน้าที่หรือ
ลูกจ้างของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ให้สามีเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์ในข้อ 8
ข้อ 8 การจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราดังนี้
(1) ผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการทั้งประเภท ผู้ป่วยนอกหรือ ผู้ป่วยในให้เบิกค่า
รักษาพยาบาลได้เต็มจานวนที่จ่ายจริง เว้นแต่
(ก) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบาบัดรักษาโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซมให้เบิกได้ตามที่กระทรวงการคลัง
กาหนด
(ข) ค่าห้องและค่าอาหารให้เบิกได้ตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
(2) ผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของเอกชนประเภทผู้ป่วยภายใน ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้
ดังนี้
(ก) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบาบัดโรครวมทั้งค่าซ่อมแซม ค่าห้องและค่าอาหารให้เบิกได้
เช่นเดียวกับผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการ
(ข) ค่ า รั ก ษาพยาบาลประเภทอื่ น ๆ ให้ เ บิ ก ได้ ค รึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวนที่ ไ ด้ จ่ า ยไปจริ ง แต่ จ ะต้ อ งไม่ เ กิ น
3,000 บาท สาหรับระยะเวลาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เข้ารับการรักษาพยาบาล และในกรณีที่เข้ารับการ
รักษาพยาบาลเกิน 30 วัน ให้เบิก ได้ครึ่งหนึ่งของจานวนที่ได้จ่ายไปจริงแต่จะต้องไม่เกินวันละ 100 บาท
ในการเข้าทาการรักษาพยาบาลให้ใช้สถานพยาบาลของทางราชการก่อน เว้นแต่กรณีมีอุบัติเหตุ หรือมีความจาเป็นรีบด่วน
ซึ่งหากผู้ป่วยมิได้รับการรักษาพยาบาลในทันทีทันใดอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้นั้นได้
ในกรณีที่เข้ารับการรักษาพยาบาลหลายครั้ง แต่ละครั้งในระยะเวลาห่างกันไม่เกิน 15 วัน ให้นับระยะเวลาการเข้ารับการ
รักษาพยาบาลครั้งหลังติดต่อกับการเข้ารักษาพยาบาลครั้งก่อน
ข้อ 9 การจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจาปีให้เป็นไปตามเกณฑ์ และอัตราดังนี้
(1) ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพต้องเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
(2) ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพในสถานพยาบาลของทางราชการ
(3) ค่าตรวจสุขภาพให้เบิกได้ตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ 10 การขอรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลของทางราชการประเภทผู้ป่วยภายใน ให้
สิทธิเบิกเพิ่มเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่ ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) ให้ผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลยื่นใบเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพร้อมด้วยหลักฐานการรับ
เงินของสถานพยาบาลต่อผู้จัดการภายในระยะเวลาหนึ่งปีถัดจากวันที่ปรากฏในหลักฐานการรับเงิน หากพ้น
กาหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้มีสิทธิหมดสิทธิในการขอรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลในการรักษาพยาบาลครั้ง
นั้น หลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาลของเอกชนอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
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(2) เมื่อผู้จัดการได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ขอรับเงินเป็นผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบนี้
ให้ลงลายมือชื่อรับรองในใบเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล แล้วเสนอประธานกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(3) ประธานกรรมการ เป็นผู้มีอานาจอนุมัติการจ่ายเงินชาระหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์ของอัตราที่
กาหนดไว้ในข้อ 8 และข้อ 9
ข้อ 11 การขอรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการประเภท
ผู้ป่วยใน ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) ให้ผู้มีสิทธิยื่นคาขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ต่อผู้จัดการ
(2) เมื่อผู้จัดการเห็นว่าผู้ยื่นหนังสือรับรองมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตามระเบียบนี้ ก็ให้ลง
ลายมือชื่อรับรองในคาขอนั้น แล้วเสนอประธานกรรมการเพื่อออกหนังสือรับรองให้ผู้ยื่นคาขอต่อไป
(3) ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอานาจออกหนังสือรับรองมีสิทธิรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ข้อ 12 การยื่นใบเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามข้อ 10 ถ้าผู้มีสิทธิถึงแก่กรรมก่อนยื่นใบเบิกเงินช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาล ให้ผู้จัดการมรดกหรือทายาทตามกฎหมายเป็นผู้ลงลายมือชื่อในใบเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลนั้นได้
ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

(นายวงกต ขาวนวล)
รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
ว่ำด้วยเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร พ.ศ. 2555
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จากัด 69(8) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ชุดที่ 54 ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ได้กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ว่าด้วยเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ.2555”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร และประกาศ คาสั่ง
มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สถานศึกษาของทางราชการ” หมายถึง มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัย วิ ทยาลัยในสังกัดกระทรวงศึก ษาธิการ หรือสังกั ดส่วนราชการอื่น ที่ ก.พ.รับ รองคุณวุฒิ โรงเรีย นในสังกั ด
กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เทศบาล หรื อองค์การบริหารส่วนจังหวัดโรงเรียนในสังกัดส่วน
ราชการอื่น หรือองค์การของรัฐบาลที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
“สถานศึกษาเอกชน”
หมายถึง วิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งจัดหลักสูตร
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า แยกต่างหากจากปริญญาตรีโรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน แต่ไม่รวมถึงโรงเรียนราษฎร์ประเภทอาชีวศึกษาที่ใช้หลักสูตรของโรงเรียนเอง และ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
“เงินบารุงการศึกษา”
หมายถึง เงินประเภทต่าง ๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บตามอัตราที่
ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าสังกัด มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือองค์การของรัฐบาล
“เงินค่าเล่าเรียน”
หมายถึง เงินค่าธรรมเนียมการเรียน หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งสถานศึกษาของ
เอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือทบวง มหาวิทยาลัย
“บุตร”
หมายถึง บุ ต รโดยชอบด้ ว ยกฎหมาย ซึ่ ง มี อ ายุ ไ ม่ เ กิ น ยี่ สิ บ ห้ า ปี ในวั น ที่ 1
พฤษภาคม ของทุกปีแต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม และบุตรซึ่งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น
“ปีการศึกษา”

หมายถึง ปีการศึกษาที่กาหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย ส่วน

ราชการเจ้าสังกัด มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือองค์การของรัฐบาล
ข้อ 5 ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบนี้ ได้เพียงคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม
การนับลาดับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม ให้นับตามลาดับการเกิดก่อนหลัง ทั้งนี้ ไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด
หรืออยู่ในอานาจปกครองของตนหรือไม่
ในกรณีบุตรยังไม่ถึงสามคน ต่อมามีบุตรแฝด ซึ่งทาให้จานวนบุตรเกินสามคน ให้ใช้สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้
สาหรับคนที่หนึ่งถึงคนสุดท้าย
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ผู้ใดมีบุตรเกินสามคน และต่อมาบุตรซึ่งได้ใช้สิทธิรับเงินช่วยเหลือการศึกษาตามระเบียบนี้ คน
ใดคนหนึ่งในจานวนสามคนตามวรรคหนึ่งนั้น ตายลงก่อนอายุครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ก็ให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างผู้นั้น มีสิทธิได้รับเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรเพิ่มขึ้นอีกเท่าจานวนบุตรที่ตายนั้น โดยให้นับบุตรคนที่อยู่ลาดับถัดไปก่อน
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ข้อ 6 การจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประเภทและอัตรา ดังต่อไปนี้
(1) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ ในหลักสูตรระดับไม่สูงกว่าปริญญาหรือเทียบเท่า ให้ได้รับเงิน
บารุงการศึกษาเต็มจานวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
(2) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชน ในหลักสูตรไม่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้เบิกค่า
เล่าเรียนเต็มจานวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
(3) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชน ในหลักสูตรสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แต่ไม่สูงกว่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนตามประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน
ครึ่งหนึ่งของจานวนที่ได้จ่ายไปจริง
ข้อ 7 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างผู้ใดมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือเงินบารุงการศึกษา หรือเงินค่าเล่าเรียนสาหรับบุตรตนเองจาก
รัฐวิสาหกิจหรือจากหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือจากนายจ้างของหน่วยงานที่มิใช่สหกรณ์
เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือเงินบารุงการศึกษาหรือเงินค่าเล่าเรียนสาหรับบุตรของตนเองตามระเบียบนี้ เว้น
แต่สิทธิที่ได้รับนั้นต่ากว่าที่พึงจะได้ตามระเบียบนี้ ในกรณีเช่นนี้ให้มีสิทธิเบิกเพิ่มได้เท่าจานวนที่ยังขาดอยู่
ข้อ 8 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างผู้ใดมีคู่สมรสเป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่ในรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสหกรณ์อื่นใด หรือเป็นข้าราชการ
หรือลูกจ้าง ประจาซึ่งมีสิทธิและเป็นผู้เบิกรับเงินช่วยเหลือค่าบารุงการศึกษาและหรือเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนสาหรับบุตรจาก
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานดังกล่าว เจ้าหน้าที่และลูกจ้างผู้นั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือเงินบารุงการศึกษาหรือเงินค่ าเล่า
เรียนสาหรับบุตรของตนตามระเบียบนี้ เว้นแต่สิทธิที่คู่สมรสได้รับนั้นต่ากว่าที่พึงจะได้รับตามระเบียบนี้ในกรณีเช่นนี้ให้มีสิทธิเบิก
เพิ่มเติมได้เท่าจานวนที่ยังขาดอยู่
ข้อ 9 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างผู้ใดมีคู่สมรสเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ด้วยกันให้คู่สมรสที่มีรายได้สูงกว่าเป็น
ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ข้อ 5 หรือข้อ 7 แล้วแต่กรณี ถ้ามีรายได้เท่ากันให้สามีเป็นผู้เบิก ถ้าคู่สมรสหย่าขาดจาก
กัน หรือแยกกันอยู่โดยมิได้ดาเนินการ หย่าขาดตามกฎหมาย ให้คู่สมรสที่ปกครองบุตรมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบนี้ตาม
จานวนบุตรที่อยู่ในอานาจปกครองของตน
ข้อ 10 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ต้องการใช้สิทธิเบิกเงินกับสหกรณ์ ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างนาใบเสร็จรับเงินบารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรที่เบิกได้ตามระเบียบนี้ มาขอเบิกจากสหกรณ์
ข้อ 11 ให้ผู้จัดการพิจารณาว่า การขอเบิกเงินตามใบเสร็จรับเงินนั้นถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ และจะจ่ายได้เพียงใด แล้วรีบ
เสนอประธานกรรมการเป็นผู้อนุมัติสั่งจ่าย
วิธีการเบิกจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษาหรือเงินค่าเล่าเรียนให้เป็นไปตามที่สหกรณ์กาหนด
ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

(นายวงกต ขาวนวล)
รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
ว่ำด้วยกำรเก็บรักษำ ยืม และ ทำลำยเอกสำรของสหกรณ์ พ.ศ. 2555
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ข้อ 69(8) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ชุดที่ 54 ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ได้กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ว่าด้วยการเก็บ
รักษา ยืม และทาลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และทาลายเอกสารของสหกรณ์
พ.ศ.2555”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และทาลายเอกสารของสหกรณ์
และประกาศ คาสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายถึง ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“ผู้จัดการ”
หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“เจ้าหน้าที่”
หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
ข้อ 5 การเก็บเอกสารในระหว่างปฏิบัติ คือการเก็บเอกสารที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จให้อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน
เรื่องนั้น
ข้อ 6 การเก็บเอกสารที่ปฏิบัติเสร็จแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการหรือฝ่ายจัดเก็บ ซึ่งผู้จัดการมอบหมายแยกเอกสารนั้นเป็น
เรื่องๆ เย็บเข้าเล่มหรือเก็บเข้าแฟ้มพร้อมทั้งทาบัญชีหน้าเรื่องประจาแฟ้มด้วย เอกสารใดซึ่งไม่สามารถเก็บได้โดยวิธีดังกล่าวได้ ให้มัด
รวมเข้าด้วยกันเป็นหมวดหมู่รวมไว้ในที่เดียวกันพร้อมทั้งทาบัญชีหน้าเรื่องประจาหมวดหมู่ เสร็จแล้วให้ทาสารบัญเรื่องหน้าแฟ้ม หรือ
หมวดหมู่ของเอกสารนั้นๆ ด้วยเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการค้นหาเป็นสาคัญ
เมื่อทาการตรวจบัญชีประจาปีเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่เก็บเอกสารรวบรวมเอกสารที่ทาการตรวจบัญชีแล้วนั้นเก็บไว้
ในที่อันปลอดภัย
ข้อ 7 ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติเรื่องนั้นๆ หรือเจ้าหน้าที่ที่เก็บรักษาระมัดระวังเอกสารให้อยู่ ในสภาพเรียบร้อย
และปลอดภัย ถ้าชารุดเสียหายต้องรีบซ่อมให้ได้เหมือนสภาพเดิมหากสูญหายต้องทาสาเนามาแทนให้ครบบริบูรณ์
ข้อ 8 การยืมเอกสาร หลักฐานของสหกรณ์ หรือสาเนาเอกสารต่างๆ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้จัดการ หรือประธานกรรมการ
ในกรณีเอกสารซึ่งต้องเก็บเป็นความลับ เช่น ทะเบียนหุ้น –หนี้ ฯลฯ ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติเรื่องนั้นหรือ
เจ้าหน้าที่ผู้เก็บอนุญาตให้บุคคลภายนอกยืมดู หรือคัดลอกเป็นอันขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดการ หรือประธานกรรมการ
ข้อ 9 ตามปกติเอกสารจะต้องเก็บไว้มีกาหนดไม่น้อยกว่าสิบปี ส่วนเรื่องที่เก็บไว้ที่เห็นว่าไม่มีประโยชน์หรือเป็นเรื่องธรรมดา
สามัญจะเก็บไว้ไม่ถึงสิบปีก็ได้ โดยจาแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ
9.1 เอกสารที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้คงเก็บรักษาไว้ตลอดไปคือ
9.1.1 หนังสือที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานของสหกรณ์ตลอดไป เช่น เรื่องที่เกี่ยวกับ การจัดตั้งสหกรณ์
ข้อบังคับ ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกทะเบียนสมาชิกรายงานการประชุม บัญชีและทะเบียนต่างๆ หลักฐานการตรวจ
บัญชี รายงานกิจการประจาปี สถิติต่างๆ ตลอดจนหลักฐานหรือเรื่องที่จะใช้ศึกษา ค้นคว้าต่อไป
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9.1.2 หนังสือที่หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี หรือสานวนของศาล อัยการ หรือสานวนของ
เจ้าหน้าที่สอบสวน
9.2 เอกสารที่เก็บไว้ไม่น้อยกว่าสิบปี คือ หลักฐานทางการเงินต่างๆ
9.3 เอกสารที่เก็บไว้ไม่เกินสิบปี แต่ไม่ต่ากว่าห้าปี คือ หนังสือ ขอเปลี่ยนแปลงเงินสะสมรายเดือน หนังสือขอ
ลาออกจากสหกรณ์ คาขอกู้เงินทุกประเภท เป็นต้น
ข้อ 10 ในปีหนึ่งๆ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารที่สมควรจะทาลาย แล้วยื่นหนังสือเสนอประธานกรรมการรองประธาน
กรรมการ หรือเหรัญญิก เมื่อผู้มีอานาจดังกล่าวพิจารณาเห็นว่าทาลายเอกสารได้ ให้ตั้งกรรมการทาการคัดเลือกเอกสารและควบคุม
การทาลายขึ้นอย่างน้อย 3 คน โดยมีหน้าที่ดังนี้
10.1 คัดเลือกเอกสารตามระเบียบว่าเอกสารใดควรทาลายได้
10.2 เสนอรายงานและบัญชีรายชื่อเอกสารที่สมควรทาลายต่อคณะกรรมการดาเนินการเพื่ออนุมัติ
10.3 เสนอรายงานและบัญชีรายชื่อเอกสารที่ได้รับอนุมัติให้ทาลายได้ และมอบสาเนาให้เจ้าหน้าที่เก็บ เพื่อ
บันทึกในหนังสือเก็บและบัญชีประจาเรื่อง หรือประจาหมวดหมู่ หรือประจาแฟ้ม
10.4 ควบคุมการทาลายด้วยตนเอง การทาลายอาจใช้เครื่องมือเผา หรือวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม
10.5 เสนอรายงานผลการปฏิบัติให้ประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการดาเนินการทราบ และมอบให้เจ้าหน้าที่
เก็บรายงานนั้นไว้เป็นหลักฐานด้วย
ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

(นายวงกต ขาวนวล)
รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
ว่ำด้วยกำรใช้ห้องประชุมของสหกรณ์ พ.ศ. 2555
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ข้อ 69 (8) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ชุดที่ 54 ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ได้กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ว่าด้วย การใช้ห้อง
ประชุมของสหกรณ์ พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ว่าด้วยการใช้ห้องประชุมของสหกรณ์ พ.ศ.2555”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ว่าด้วยการใช้ห้องประชุมของสหกรณ์ และประกาศ คาสั่ง
มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“ผู้จัดการ”
หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“ห้องประชุม”
หมายถึง ห้องประชุมของอาคารสานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
ข้อ 5 การขอใช้ห้องประชุม
5.1 บุคคล ชมรม สมาคม หรือหน่วยงานใดประสงค์จะใช้ห้องประชุมของสหกรณ์ให้ยื่นคาร้องต่อสหกรณ์ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 3 วัน
5.2 วัตถุประสงค์ในการขอใช้ห้องประชุมต้องไม่ขัดต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และไม่เป็น
นักการเมือง
5.3 ให้ผู้จัดการเป็นผู้มีอานาจอนุมัติการใช้ห้องประชุมสหกรณ์
ข้อ 6 อัตราค่าบารุง
บุคคล ชมรม สมาคม หรือหน่วยงานใด มีความประสงค์จะขอใช้ห้องประชุมของสหกรณ์จะต้องชาระค่าบารุงให้แก่สหกรณ์
ทุกครั้งไป ตามอัตราที่ทางสหกรณ์กาหนดไว้ ดังนี้
6.1 เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น.
อัตราค่าบารุง 1,000 บาท
6.2 เวลา 17.00 น. ถึง 24.00 น.
อัตราค่าบารุง 1,500 บาท
6.3 เวลา 08.00 น. ถึง 24.00 น.
อัตราค่าบารุง 2,000 บาท
ข้อ 7 สหกรณ์อาจจะยกเว้นไม่เก็บค่าบารุง ดังนี้
7.1 เมื่อหน่วยงานหรือราชการ ขอใช้จัดกิจกรรมที่ก่อประโยชน์แก่ราชการ หรือสมาชิกสหกรณ์
7.2 เมื่อหน่วยงานทางการศึกษาขอใช้และก่อประโยชน์แก่หน่วยงานทางการศึกษา
ข้อ 8 ในการประชุมระหว่างเวลานอกราชการให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการประชุม
ครั้งนั้น ครั้งละ 2 คนๆ ละ 200 บาท
ข้อ 9 ความเสียหาย ชารุดบกพร่องของทรัพย์สินในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ที่เกิดจากการใช้ โดยเป็นความ
ประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ห้องประชุมผู้ขอใช้ห้องประชุมจะต้องรับผิดชอบในส่วนนั้น
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ข้อ 10 เงินบารุงให้ถือเป็นเงินรายได้อื่นๆ ของสหกรณ์
ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

(นายวงกต ขาวนวล)
รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
ว่ำด้วยกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ของสมำชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2559
อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ บั งคั บ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู สุ โ ขทั ย จ ากั ด ข้ อ 69 (8) ข้ อ 96 (3) และมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 58 ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ได้กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สุโขทัย จากัด ว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์
พ.ศ.2559”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ และ
ประกาศ คาสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์ฯ”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“คณะอนุกรรมการ”
หมายถึง กรรมการหรือสมาชิกสหกรณ์ที่คณะกรรมการแต่งตั้งเพื่อกระทากิจกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย
“ลูกหนี”้
หมายถึง สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้กับสหกรณ์หรือผู้ที่เข้ารับใช้หนี้แทนสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้กับ
สหกรณ์
ข้อ 5 วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ มีดังนี้
(1) การปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ฯ
(2) เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการชาระหนี้ของลูกหนี้และเป็นการพัฒนาคุณภาพหนี้ของสหกรณ์ฯ
ข้อ 6 การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สหกรณ์ฯจะปรับปรุงโครงสร้างหนี้เฉพาะลูกหนี้ของสหกรณ์ ฯตามความหมายที่กาหนดไว้
ในระเบียบนี้เท่านั้น
ข้อ 7 ลักษณะหนี้ที่จะนามาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ มีดังนี้
กาหนดให้นาหนี้จากบัญชีของลูกหนี้มาปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยหนี้ที่จะปรับปรุงโครงสร้างหนี้ต้องมีลักษณะ ดังนี้
(1) เป็นหนี้ที่ลูกหนี้มีอยู่กับสหกรณ์ฯเท่านั้น
(2) หนี้ที่มีอยู่เป็นภาระหนักโดยพิจารณางบกระแสเงินสดของลูกหนี้แล้วปรากฏว่ามีรายได้คงเหลือสุทธิไม่เพียงพอ
ชาระหนี้
(3) หนี้นั้นเป็นภาระหนักเกิดจากเหตุสุจริตและจาเป็น ได้แก่ สาเหตุจากภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติและสาเหตุจากภาวะ
วิกฤตทางเศรษฐกิจ
ข้อ 8 คุณสมบัติลูกหนี้ที่จะขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) สมาชิกผิดนัดชาระหนี้ตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
(2) สมาชิกผู้ค้าประกันที่มารับสภาพหนี้
(3) สมาชิกรับใช้หนี้แทนสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้กับสหกรณ์ฯ
ข้อ 9 การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้วิธีการดังต่อไปนี้
(1) รวมเงินต้นเป็นหนี้คงเหลือตามบัญชีที่มีอยู่ทุกสัญญา แล้วขยายระยะเวลาชาระหนี้ออกไปตามความสามารถในการ
ชาระหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย

~ 66 ~

(2) รวมดอกเบี้ยเงิ นกู้ที่ยังไม่ได้ชาระทุก สัญญาที่ มีอยู่เ ข้าด้วยกันเป็น เงินต้น แล้วขยายเวลาชาระหนี้ออกไปตาม
ความสามารถในการชาระหนี้ของผู้กู้แต่ละราย โดยได้รับคายินยอมจากลูกหนี้ผู้ขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้
การจัดทาคาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้และหนังสือกู้เงินปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ 10 จานวนเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้จะเกินกว่าเงินต้นและดอกเบี้ยทุกสัญญาที่ยังชาระไม่ได้
ข้อ 11 ระยะเวลาชาระคืนเงินกู้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการแต่ต้องไม่เกิน 300 งวด นับแต่วันอนุมัติการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้
ข้อ 12 ยินยอมให้หักเงินปันผล เฉลี่ยคืน เพื่อชาระหนี้เงินกู้
ข้อ 13 อัตราดอกเบี้ย ให้เรียกดอกเบี้ยในอัตราตามประกาศสหกรณ์ฯกาหนด
ข้อ 14 หลักประกันเงินกู้เพื่อปรับปรุงหนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ฯกาหนด
ข้อ 15 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ฯจานวนไม่เกิน 5 คน
ข้อ 16 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ตามสมควร
ข้อ 17 ในการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสหกรณ์ฯ ต้องมีอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อ 18 อานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสหกรณ์ฯ
(1) พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกลูกหนี้ที่สมควรได้รับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
(2) เจรจาประนีประนอมเพิ่มเติมเงื่อนไขหนี้ตามที่เห็นสมควร
(3) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้
(4) พิจารณาแนวทางการดาเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามนโยบายที่ สหกรณ์ ฯ
กาหนด
(5) เสนอความคิดเห็นประกอบการพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ต่อคณะกรรมการ
(6) ติดตาม กากับ ควบคุมและแก้ไขปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสหกรณ์ฯให้สอดคล้องกับการบริหารหนี้
ทีค่ ้างชาระกับสหกรณ์ฯ
ข้อ 19 อานาจหน้าที่คณะกรรมการในการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ มีดังนี้
(1) พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนีข้ อง
สมาชิกสหกรณ์ฯ
(2) พิจารณากาหนดแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ให้มีคุณภาพเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่
สหกรณ์ฯกาหนด
(3) ติดตาม กากับ ควบคุม และแก้ไขปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ให้สอดคล้องกับการบริหาร
คุณภาพหนี้
ข้อ 20 กรณีอื่นๆ ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ฯกาหนด
ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559

(นายอัมพร ฉันทรัตน์)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
ว่ำด้วยสมำชิกสมทบ พ.ศ. 2555
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จากัด ข้อ 69(8) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ชุดที่ 54 ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ได้กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ว่าด้วยสมาชิก
สมทบ พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ.2555”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ว่าด้วยสมาชิกสมทบ และประกาศ คาสั่ง มติ หรือ
ข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“สมาชิกสมทบ”
หมายถึง สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“กลุ่มบุคคล”
หมายถึง บุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์โดยชอบ
และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยอันดีของสังคม
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จากัด
“ผู้จัดการ”
หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
คุณสมบัติสมำชิกสมทบ
ข้อ 5 สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ กรณีทยี่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะจะต้องได้รับคายินยอมจากผูป้ กครองเป็นลายลักษณ์อักษร
(3) เป็นบุคคลหรือกลุม่ บุคคลหรือองค์กรทั่วไปหรือสถาบันต่าง ๆ ที่มีภูมลิ าเนาในจังหวัดสุโขทัย
(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสยั ดีงาม
(5) เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และคาสั่งของสหกรณ์
(6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
ข้อ 6 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบตามระเบียบนี้ จะต้องยื่นใบสมัครต่อ สหกรณ์ตามแบบ
ที่กาหนด พร้อมค่าธรรมเนียมแรกเข้า จานวน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) เว้นแต่ สมาชิกสมทบที่ลาออกประสงค์สมัครใหม่
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าจานวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็นรายได้ของสหกรณ์จะ
เรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ และต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 2 คนรับรอง
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กาหนดในข้อ 5 ทั้งเห็นเป็นการ
สมควรแล้วก็ให้รับเป็นสมาชิกสมทบได้
ข้อ 7 การลาออก สมาชิกสมทบที่มีความประสงค์ลาออกจากสมาชิกสมทบ จะต้องยื่นใบลาออกต่อสหกรณ์ตามแบบที่
กาหนด โดยให้คณะกรรมการดาเนินการเป็นผู้มีอานาจพิจารณา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์
ผู้ซึ่งเคยเป็นสมาชิกสมทบ และลาออกเมื่อพ้นระยะเวลา 3 ปีนับจากวันลาออก ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบใหม่ ให้
ยื่นใบสมัคร และต้องถือหุ้นแรกเข้าไม่ต่ากว่าร้อยละห้าสิบของจานวนค่าหุ้นที่มีอยู่ ณ วันที่ออกจากสหกรณ์ครั้งก่อน
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หน้ำที่ของสมำชิกสมทบ
ข้อ 8 สมาชิกสมทบต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของ สหกรณ์
ข้อ 9 เข้าร่วมประชุมทุกครั้งตามที่สหกรณ์นัดหมาย
ข้อ 10 ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
ข้อ 11 สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
ข้อ 12 ร่วมมือกับคณะกรรมการดาเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง และมั่นคง
ข้อ 13 สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยน ชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
สิทธิของสมำชิกสมทบ
ข้อ 14 ให้สมาชิกสมทบมีสิทธิต่าง ๆ ในสหกรณ์ได้เฉพาะที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้เท่านั้น
กำรฝำกเงิน
ข้อ 15 การฝากเงิน สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินประเภทออมทรัพย์กับสหกรณ์ ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย
จากัด ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจา พ.ศ. 2555 โดยอนุโลม
การถอนเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจา ในวงเงินเกินกว่า 5,000,000.- บาท ให้แจ้งสหกรณ์ก่อนล่วงหน้า 3 วัน
กำรถือหุ้น
ข้อ 16 การถือหุ้น สมาชิกสมทบต้องชาระเงินค่าหุ้นตั้งแต่วันที่สมัครเป็นสมาชิกสมทบจานวนไม่ต่ากว่า 100 หุ้น และ
สมาชิกสมทบคนหนึ่งจะถือหุ้นในสหกรณ์ได้ไม่เกิน 500,000.- บาท
ข้อ 17 สมาชิกสมทบสามารถซื้อหุ้นเพิ่มได้ โดยแสดงความจานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ ตามแบบที่
กาหนด
กำรกู้ยืมเงิน
ข้อ 18 สมาชิกสมทบสามารถกู้เงินจากสหกรณ์ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นและหรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยู่ โดย
ใช้ค่าหุ้นและหรือบัญชีเงินฝากของสมาชิกสมทบเป็นหลักประกัน
ข้อ 19 ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นรายวันซึ่งสหกรณ์กาหนดไว้ในประกาศของสหกรณ์ และทรงไว้ซึ่งสิทธิที่
จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่ เกินอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดไว้ โดย
สหกรณ์จะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
ข้อ 20 สมาชิกสมทบที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ จะต้องยื่นคาขอกู้และทาสัญญาเงินกู้ตามแบบที่ สหกรณ์กาหนด
ข้อ 21 อานาจในการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้เงินกู้
สามัญเงินเดือนและเงินกู้สามัญวิทยฐานะ พ.ศ. 2555
ข้อ 22 การชาระหนี้เงินกู้ ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน ไม่เกินสองร้อยสี่สิบงวด
กำรบริกำรทำงวิชำกำร
ข้อ 23 สมาชิกสมทบได้รับบริการทางวิชาการ เกี่ยวกับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การสัมมนา การฝึกอบรมวิชาชีพ
หรือกิจกรรมอื่น ทั้งนี้ ต้องเป็นบริการทางวิชาการที่สหกรณ์จัดให้มีขึ้น
กำรขำดสมำชิกภำพ
ข้อ 24 การขาดสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
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(4) เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(6) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 35
ข้อ 25 การให้ออกจากสหกรณ์ คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาให้สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์เพราะจงใจฝ่าฝืน
ข้อบังคับ ระเบียบ มติของสหกรณ์ หรือมีพฤติการณ์ใดๆ อันเป็นเหตุเชื่อได้ว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์
หรือค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองงวด หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ดังว่านั้นถึงสาม
คราวสาหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ
ข้อ 26 การจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนและ
ดอกเบี้ยค้างจ่าย เงินฝาก และดอกเบี้ยเงินฝาก บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ ตามข้อบังคับ
และระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 27 การหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ในการจ่ายคืนจานวนเงินดังกล่าวในข้อ 26 นั้น สหกรณ์
มีอานาจหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ก่อน
ข้อ 28 ข้อความใดที่ไม่ได้กาหนดหรือจาต้องตีความแห่งระเบียบนี้ ให้เป็นอานาจของคณะกรรมการดาเนินการวินิจฉัยและให้ถือ
เป็นที่สุด
ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

(นายวงกต ขาวนวล)
รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จากัด
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ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
ว่ำด้วยกำรใช้เงินทุนขยำยกิจกำรของสหกรณ์ พ.ศ. 2555
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ข้อ 69(8) และข้อ 96(7) และมติที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ได้กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย
จากัด ว่าด้วยการใช้เงินทุนขยายกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ว่าด้วยการใช้เงินทุนขยายกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.
2555”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ว่าด้วยการใช้เงินทุนขยายกิจการของสหกรณ์ และ
ประกาศ คาสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“เงินทุนขยายกิจการ”
หมายถึง เงินทุนเพื่อจัดตั้งสานักงาน หรือเงินทุนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“ทรัพย์สินถาวร”
หมายถึง ทรัพย์สินอันมีลักษณะคงทนที่ ใช้ในการดาเนินกิจการและใช้ได้นานกว่าหนึ่งปีทาง
บัญชีของสหกรณ์ตามปกติ ซึ่งมิได้มีไว้เพื่อขาย
ข้อ 5 เงินที่จะนาเข้าบัญชีเงินทุนขยายกิจการ คือ
(1) เงินที่สหกรณ์จัดสรรจากกาไรสุทธิ ในที่ประชุมใหญ่ ตามข้อบังคับ
(2) เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินช่วยเหลือ หรือเงินอื่นใดที่ได้รับจากบุคคล องค์การ หรือสถาบันที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
เงินทุนขยายกิจการ
ข้อ 6 เงินทุนขยายกิจการให้จ่าย ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อจัดให้มีสานักงานของสหกรณ์
(2) เพื่อจัดให้มีทรัพย์สินถาวรในการดาเนินกิจการสหกรณ์
(3) เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อเติมสานักงาน หรือทรัพย์สินถาวรของสหกรณ์
(4) เป็นกองทุนต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์
(5) เพื่อจัดทากิจการต่างๆ ที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สาเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนากิจการของสหกรณ์
และเพื่อความมั่นคงของสหกรณ์
ข้อ 7 ให้คณะกรรมการดาเนินการ มีอานาจในการอนุมัติจ่ายเงินตามระเบียบนี้ โดยให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจานวนคณะกรรมการที่เข้าประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555
(นายวงกต ขาวนวล)
รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกีย่ วกับการทํางาน พ.ศ. 2560
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัดข้อ 69(8) ข้อ 96 (5) และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ ชุดที่ 59 ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2560 ได้กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ.2560 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
พ.ศ.2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2560 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ว่าด้วยผู้จัดการ และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย
จํากัด ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง และประกาศ คําสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
“ผู้บังคับบัญชา”
หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการ ประธานกรรมการ ผู้จัดการ
“ผู้จัดการ”
หมายถึง ผู้ที่ทําหน้าที่บริหารจัดการตามนโยบายของคณะกรรมการดําเนินการและ
บริหารควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
“รองผู้จัดการ”
หมายถึง ผู้ที่ทําหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายพร้อมทั้งปฏิบัติตาม
คณะกรรมการดําเนินการ
“หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าสํานักงานสาขา” หมายถึง หัวหน้าผู้รับผิดชอบในฝ่ายงานนั้นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย
“ปี”
หมายถึง ปีปฏิทิน
“เจ้าหน้าที่”
หมายถึง ผู้ที่สหกรณ์จ้างไว้ปฏิบัติงานประจําในตําแหน่งเจ้าหน้าที่
“ลูกจ้าง”
หมายถึง ผู้ที่สหกรณ์จ้างไว้ปฏิบัติงานในตําแหน่งนักการภารโรงและบริการทั่วไป
หมวดที่ 1
อัตรากําลัง และตําแหน่ง
ข้อ 5 ให้สหกรณ์จ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้างตามจํานวนที่จําเป็นแก่การปฏิบัติงานของสหกรณ์
ข้อ 6 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ มีดังต่อไปนี้
ก. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่
(1) เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่เงินฝาก
และเจ้าหน้าที่เฉพาะตําแหน่งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าสํานักงานสาขา
(3) รองผู้จัดการ
(4) ผู้จัดการ
ข. ลูกจ้าง ได้แก่ นักการภารโรง บริการทั่วไป
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ข้อ 7 ให้คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก และแต่งตั้งหรือเลื่อนตําแหน่งผู้จัดการ โดยพิจารณาผู้มีคุณวุฒิ
ความสามารถ การริเริ่ม ความจัดเจน ความรับผิดชอบ สมรรถภาพ ในการปฏิบัติงานและความเหมาะสมกับตําแหน่ง และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 11 ง.
ในกรณีที่สหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจ้างผู้จัดการ รองผู้จัดการ หรือหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าสํานักงานสาขาได้ ให้
คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก สอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขันเจ้าหน้าที่ในตําแหน่งที่ต่ําลงไปแล้วแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในตําแหน่ง
ผู้จัดการ รองผู้จัดการ หรือหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าสํานักงานสาขา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในข้อ 11,12,13,14,15
และ 16
หมวดที่ 2
อัตราเงินเดือนและค่าจ้าง
ข้อ 8 ให้กําหนดอัตราเงินเดือนและค่าจ้างของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างไว้ โดยจัดทําเป็นบัญชีในระเบียบนี้
หมวดที่ 3
การรับสมัคร การคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน
ข้อ 9 เมื่อสหกรณ์มีความจําเป็นต้องจ้างเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณารับ
สมัครคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์ในระเบียบนี้
ข้อ 10 ผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทยและมีศรัทธาในอุดมการณ์ของสหกรณ์
(2) สําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างมีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ และไม่เกินห้าสิบห้าปีบริบูรณ์ เพศชายต้อง
ผ่านการเกณฑ์ทหารและมีใบกองหนุน
สําหรับตําแหน่งผู้จัดการมีอายุไม่ต่ํากว่า 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร แต่ทั้งนี้อายุต้องไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะ
อันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอย่างอื่นตามที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(5) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากงานหรืออกจากราชการหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
(7) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทําโดย
ประมาท
(8) ไม่เป็นผู้เคยลาออกจากสหกรณ์โดยได้กระทําผิดวินัยซึ่งอาจต้องได้รับโทษไล่ออก หรือให้ออกตามระเบียบว่าด้วย
วินัยการสอบสวน และการลงโทษสําหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
(9) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(10) ไม่เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการ หรือมีคําวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการตามมาตรา 22(4)
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
ข้อ 11 การบรรจุและแต่งตั้ง หรือเลื่อนตําแหน่งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ให้ดํารงตําแหน่งต่างๆ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
ก. เจ้าหน้าที่
1. เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือ
2. เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีวิชาสหกรณ์จากสถาบันการศึกษาทางสหกรณ์ซึ่งทางราชการรับรอง
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3. ในกรณีเลื่อนตําแหน่ง ให้เลื่อนตามลําดับตําแหน่งและต้องดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่ในชั้นต่ํากว่ามาแล้วไม่น้อย
กว่า 3 ปี
ข. หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าสํานักงานสาขา
1. เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือ
2. เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีวิชาสหกรณ์จากสถาบันการศึกษาทางสหกรณ์ซึ่งทางราชการรับรอง
3. ในกรณีเลื่อนตําแหน่ง ให้เลื่อนตามลําดับตําแหน่งและต้องดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่ในชั้นต่ํากว่ามาแล้วไม่น้อย
กว่า 3 ปี
ค. รองผู้จัดการ
1. เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีในสาขาที่สหกรณ์ต้องการ
2. ต้องดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
ง. ผู้จัดการ
1. เป็ น ผู้ ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ํ า กว่ า ปริ ญ ญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ บริ ห ารธุ ร กิ จ การบั ญ ชี หรื อ ผู้ ที่ มี
ประสบการณ์ด้านการบริหารการเงิน การธนาคาร หรือประสบการณ์การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ ในตําแหน่งประธานกรรมการ
กรรมการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าสํานักงานสาขา มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. ต้องมีวุฒิปริญญาโท (เดิมปริญญาตรี) ในสาขาที่สหกรณ์ต้องการหรือดํารงตําแหน่งรองผู้จัดการมาแล้วไม่น้อย
กว่า 3 ปี
จ. ลูกจ้าง
ก. เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ
ข. มีวุฒิอื่นที่เหมาะสมกับตําแหน่งตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ค. ในกรณีเลื่อนตําแหน่ง ให้เลื่อนตามลําดับตําแหน่งและต้องดํารงตําแหน่งในชั้นต่ํากว่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
ข้อ 12 การรับสมัคร ให้ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการประกาศรับสมัคร มีกําหนดเวลา
ไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยปิดประกาศไว้ ณ สํานักงานสหกรณ์
ข้อ 13 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน ให้ยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์
กําหนด พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน และหนังสือรับรองของ
แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง สาขาเวชกรรมจากโรงพยาบาลของรัฐ และรับรองด้วยว่าผู้สมัครเป็นผู้มีอนามัยสมบูรณ์ดี และให้ยื่นใบ
สมัครด้วยตนเอง และชําระค่าธรรมเนียมสมัครตามที่สหกรณ์กําหนด เงินค่าธรรมเนียมการสมัครนี้ สหกรณ์จะไม่คืนให้ไม่ว่า กรณี
ใดๆ เว้นแต่เฉพาะผู้ขาดคุณสมบัติ
ข้อ 14 ให้คณะกรรมการดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง จากกรรมการดําเนินการ หรือเจ้าหน้าที่ในตําแหน่งไม่
ต่ํากว่ารองผู้จัดการ จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีตําแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง เพื่อดําเนินการ
คัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน
ข้อ 15 ในการคัดเลือก ให้คณะกรรมการทดสอบในวิชาหนึ่งวิชาใด หรือหลายวิชา ที่กําหนดไว้ในข้อ 16 ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 16 ในการสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน ให้คณะกรรมการจัดให้สอบในวิชาดังต่อไปนี้
(1) ความรู้ความสามารถทั่วไป เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบและวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับสหกรณ์
(2) ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
(3) การประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง
ผู้สอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน ต้องได้คะแนนแต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ของคะแนนทั้งหมด จึงถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขันได้
ข้อ 17 เมื่อการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว ให้ประธานกรรมการสอบ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ
การคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขันได้ เรียงตามตามลําดับคะแนนไว้ ณ สํานักงานของสหกรณ์ และให้เสนอผลการ
คัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขันต่อคณะกรรมการดําเนินการโดยเร็ว
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หมวดที่ 4
การจ้างและการแต่งตั้ง
ข้อ 18 ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาบรรจุ และแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขันได้ เรียง
ตามลําดับจากคะแนนสูงมาหาต่ําเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ ถ้ามีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันหลายคน ให้ถือคะแนนใน
ภาควิชาในข้อ 16 (1) (2) และ (3) ตามลําดับ สุดแต่กรณีเป็นเกณฑ์ตัดสิน และถ้าคะแนนในภาควิชาดังกล่าวยังเท่ากันอยู่อีกให้
พิจารณาตามลําดับการสมัครก่อนหลัง
ข้อ 19 ให้ผู้ได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ในตําแหน่งดังต่อไปนี้ ต้องมีเงินประกันการทํางานหรือเงิน
ประกันความเสียหายในการทํางานในหน้าที่
(1) ผู้จัดการ
(2) รองผู้จัดการ
(3) หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าสํานักงานสาขา
(4) เจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เฉพาะตําแหน่งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(5) ลูกจ้าง
จํานวนเงินที่สหกรณ์จะเรียกเป็นประกันได้ไม่เกิน 60 เท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างได้รับอยู่ใน
วันที่สหกรณ์รับเงินประกัน
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น ให้สหกรณ์เรียกเงินประกันเพิ่มในอัตราไม่เกิน 60 เท่าของอัตรา
ค่าจ้างรายวันใหม่ในปีนั้นๆ ด้วย
ในกรณีที่เงินประกันลดลง เนื่องจากนําเงินไปชดใช้ค่าเสียหาย สหกรณ์จะเรียกรับเงินประกันเพิ่มในอัตราไม่เกิน 60 เท่าของ
อัตราค่าจ้างรายวัน
เงินประกันให้ฝากไว้กับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือชุมนุมสหกรณ์ โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
และจัดให้มีบัญชีเงินฝากของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างแต่ละคนพร้อมแจ้งชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างทราบเป็นหนังสือ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รับเงินประกัน
ข้อ 20 การจ้างและแต่งตั้ง ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสหกรณ์ ให้ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนที่กําหนดไว้
ตามข้อ 92
(1) ลูกจ้าง ให้จ้างในขั้นเริ่มต้นไม่เกินขั้นที่ 1 ตามบัญชีอัตราเงินเดือนที่กําหนดไว้ตามข้อ 92 ของตําแหน่งลูกจ้าง
(2) เจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เฉพาะตําแหน่งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้จ้างในขั้นเริ่มต้นไม่เกินขั้นที่ 18 ตามบัญชีอัตรา
เงินเดือนที่กําหนดไว้ตามข้อ 92 ของตําแหน่งเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เฉพาะตําแหน่งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าสํานักงานสาขา ให้จ้างในขั้นเริ่มต้นไม่เกินขั้นที่ 1 ตามบัญชีอัตราเงินเดือนที่กําหนดไว้ตามข้อ 92
ของตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าสํานักงานสาขา
(4) รองผู้จัดการ ให้จ้างในขั้นเริ่มต้นไม่เกินขั้นที่ 1 ตามบัญชีอัตราเงินเดือนที่กําหนดไว้ตามข้อ 92 ของตําแหน่งรองผู้จัดการ
(5) ผู้จัดการ ให้จ้างในขั้นเริ่มต้นไม่เกินขั้นที่ 1 ตามบัญชีอัตราเงินเดือนที่กําหนดไว้ตามข้อ 92 ของตําแหน่งผู้จัดการ
(6) ผู้ใดได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนที่กําหนดไว้ในข้อ 92 ตามข้อ 20 (2) (3) (4) เมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของ
ตําแหน่งนั้นแล้ว ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นของตําแหน่งที่สูงกว่าได้ โดยอาศัยเบิกในตําแหน่งถัดไปอีกตําแหน่งหนึ่ง
ผู้ที่ได้รับเลื่อนขึ้นตําแหน่งรองผู้จัดการจะให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ําสุดของตําแหน่งนั้นไม่ได้ แต่ถ้าผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูง
กว่าขั้นต่ําสุดของตําแหน่งใหม่ ก็ให้ได้รับขั้นที่เท่ากับเงินเดือนเดิม
ข้อ 21 ในการบรรจุและแต่งตั้ง หรือเลื่อนตําแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้
ความสามารถ และความเหมาะสมแก่ตํ าแหน่ ง เพื่อ ประธานกรรมการสั่ งบรรจุแ ละแต่ งตั้ ง และให้ค ณะกรรมการดํ าเนิน การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการทุก 2 ปี ว่าจะต่อสัญญาจ้างหรือไม่ ด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของคณะกรรมการดําเนินการทั้ง
คณะ
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หมวดที่ 5
การปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง หรือผู้จัดการและการเปลี่ยนตัวผู้จัดการ
ข้อ 22 ถ้าตําแหน่งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ว่างลง และยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผู้ใดดํารงตําแหน่งนั้นหรือผู้ดํารงตําแหน่งไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ประธานกรรมการมีอํานาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่เห็นสมควรรักษาการในตําแหน่งหรือ
รักษาการแทนชั่วคราวได้แต่การสั่งให้รักษาการในตําแหน่งรองผู้จัดการ หรือผู้จัดการต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ดําเนินการ
ข้อ 23 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนตัวผู้จัดการ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชี และการเงินกับบรรดา
ทรัพย์สินของ สหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงของสหกรณ์ก่อนที่จะได้ส่งมอบงาน
หมวดที่ 6
การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง
ข้อ 24 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ ซึ่งมีเวลาทํางานในสหกรณ์ครบสี่เดือนในรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ จึงมีสิทธิได้รับ
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในรอบปีบัญชีของสหกรณ์ มีการพิจารณาเป็น 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 (1 กรกฎาคม) และครั้งที่ 2
(1 มกราคม) ของทุกปี
ข้อ 25 ในการเลื่อนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ให้พิจารณาถึงความสามารถ ความคิดริเริ่ม ความอุตสาหะ ความ
รับผิดชอบ คุณภาพและปริมาณงานในหน้าที่ ตลอดจนความประพฤติและสมรรถภาพในการปฏิบัติงานในรอบปีทางบัญชีที่แล้วของ
สหกรณ์ ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายในวงเงินประมาณการรายจ่ายสําหรับเลื่อนเงินเดือนประจําปี
25.1 เกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเจ้าหน้าที่ในแต่ละครั้ง
(1) เกณฑ์ “การลาบ่อยครั้ง” ยกเว้น การลาตามข้อ 42 (5) (6) (7)
- ลาเกิน 4 ครั้ง และวันลาเกิน 12 วันทําการ ไม่พิจารณาความดีความชอบพิเศษในรอบการพิจารณาเงินเดือน
- ลาเกิน 8 ครั้ง และวันลาเกิน 23 วันทําการ ไม่พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบการพิจารณาเงินเดือน
สําหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่ลาเกินจํานวนครั้งที่กําหนด แต่วันลาไม่เกิน 15 วันทําการ และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน อาจพิจารณาผ่อนผันให้เลื่อนขั้นเงินเดือนได้
(2) เกณฑ์ “มาทํางานสายเนื่องๆ” คือ มาทํางานสายเกิน 9 ครั้งจะไม่ได้รับพิจารณาความดีความชอบในรอบการพิจารณา
เงินเดือน
25.2 โควตาสําหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 กรกฎาคม) ให้เลื่อน 1 ขั้นได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเจ้าหน้าที่
สหกรณ์
25.3 วงเงินสําหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 มกราคม) ให้เลื่อนได้ภายในวงเงินร้อยละ 6 ที่คํานวณได้จากฐานอัตรา
เงินเดือนรวมของเจ้าหน้าที่ครั้งสุดท้าย โดยให้นําจํานวนเงินที่ได้เลื่อนขั้นไปแล้วเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม มาหักออกก่อน
ทั้งนี้การเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 มกราคม) จํานวนผู้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปี 2 ขั้น จะต้องไม่เกินร้อยละ
15 ของจํานวนเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ผู้ใด ครบเกษียณอายุในปีใด ถ้าเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างผู้นั้นได้รับเงินเดือนยังไม่ถึง
ขั้นสูงของอัตราเงินเดือนในตําแหน่งที่ดํารงอยู่ และผลการปฏิบัติงานในรอบปีเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนในปีต่อไป
ประธานกรรมการสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างผู้นั้น ในวันสิ้นปีทางบัญชีของปีนั้นได้หนึ่งขั้น โดยไม่จ่ายตัวเงินแต่เพื่อใช้
ในการคํานวณเงินบําเหน็จตามข้อ 89
ข้อ 26 การเลื่อนเงินเดือนประจําปีของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตําแหน่งไม่สูงกว่ารองผู้จัดการให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นผู้ประเมิน
ให้ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ดังนี้
- ผลการประเมินดีเยี่ยม ระดับคะแนนประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป อยู่ในข่ายที่อาจได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ขั้น
- ผลการประเมินดีมาก ระดับคะแนนประเมินร้อยละ 70 – 79 อยู่ในข่ายที่อาจได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น
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- ผลการประเมินดี ระดับคะแนนประเมินร้อยละ 60 - 69 อยู่ในข่ายที่อาจได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
- ผลการประเมินพอใช้ ระดับคะแนนประเมินร้อยละ 50 - 59 อยู่ในข่ายที่อาจได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
- ผลการประเมินควรปรับปรุง ระดับคะแนนประเมินต่ํากว่าร้อยละ 50 ไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้อ 27 การเลื่อนเงินเดือนผู้จดั การ ให้ประธานกรรมการเป็นผูเ้ สนอ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 28 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ผู้ใด ถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ และการตายนั้นมิได้เกิดจากความ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือความประพฤติชั่วของตนเอง ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ
สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ได้ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
(1) ถึงแก่ความตายเพราะปฏิบัติงานในสถานที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิตเลื่อนได้ไม่เกินห้าขั้น
(2) ถึงแก่ความตายโดยถูกประทุษร้าย เลื่อนขั้นได้ไม่เกินสามขั้น
(3) ถึงแก่ความตายเพราะปฏิบัติงานตรากตรําหรือเร่งรัดกว่าการปฏิบัติงานธรรมดาเลื่อนได้หนึ่งขั้น
หมวดที่ 7
การจ่ายเงินโบนัส
ข้อ 29 เมื่อสิ้นปีทางบัญชีหนึ่งๆ สหกรณ์อาจจัดสรรกําไรเป็นเงินโบนัสเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ได้ตามข้อบังคับของ
สหกรณ์และมติที่ประชุมใหญ่
ให้คณะกรรมการดําเนินการกําหนดเงินโบนัสที่จะจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ตามส่วนแห่งอัตราเงินเดือนของ
แต่ละคน อย่างสูงไม่เกินสี่เท่าของเงินเดือนซึ่งได้รับในเดือนสุดท้ายของปีทางบัญชีนั้น
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ผู้ใด มีเวลาทํางานไม่เต็มปีทางบัญชีใดๆ ให้ได้รับเงินโบนัสลดลงตามส่วนแห่งเวลาทํางาน
ในปีนั้น และในกรณีที่เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างผู้ใดลาออกระหว่างปี การคํานวณเงินโบนัสให้ถือเงินเดือนที่ได้รับครั้งสุดท้ายเป็นเกณฑ์
ข้อ 30 คณะกรรมการดําเนินการอาจไม่จ่ายเงินโบนัส ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์คน
ใดก็ได้ หากทราบว่าเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์นั้นปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดหรือบกพร่องอยู่เป็นประจํา ไม่อุทิศเวลาให้แก่งาน
สหกรณ์ ลาหยุดในระหว่างปีบัญชีเกินสมควร ทั้งไม่พยายามขวนขวายแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของตนตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการได้ให้คําแนะนําเช่นว่านั้น
หมวดที่ 8
วัน เวลาทํางานปกติ และเวลาพัก
ข้อ 31 วันทํางาน เวลาทํางาน และเวลาพักของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ให้เป็นไปตามกําหนดดัง ต่อไปนี้
(1) วันทํางานสัปดาห์ละ 5 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์
(2) เวลาทํางานปกติ ในวันทํางานตามข้อ 31 (1) วันละ 7 ชั่วโมง คือ
ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น.
(3) เวลาพัก ตั้งแต่เวลา11.30 น. ถึง 12.30 น. หรือเวลา 12.30 น. ถึง 13.30 น.
ในกรณีที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันกําหนดเวลาพักระหว่างการทํางานตามวรรคหนึ่งเป็นอย่างอื่นก็ย่อมกระทําได้ ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดความราบรื่นและอํานวยความสะดวกแก่สมาชิกที่มาใช้บริการ
ข้อ 32 ให้ผู้จัดการหรือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ จัดทําบัญชีลงเวลาทํางานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง แยกเป็นรายเดือน
ทุกเดือน และตรวจสอบควบคุมให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างได้ลงชื่อ ลงเวลาทํางานให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
หมวดที่ 9
วันหยุดและหลักเกณฑ์วันหยุด
ข้อ 33 วันหยุดทํางานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ มีดังนี้
(1) วันหยุดประจําสัปดาห์ ให้มีวันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน ในวันเสาร์และวันอาทิตย์
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(2) วันหยุดพิเศษในรอบปี ได้แก่
- วันขึ้นปีใหม่
- วันสหกรณ์แห่งชาติ (26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี)
- วันมาฆบูชา
- วันจักรี
- วันสงกรานต์
- วันแรงงานแห่งชาติ (1 พฤษภาคม ของทุกปี)
- วันพืชมงคล
- วันหยุดภาคครึ่งปี (1 กรกฎาคม ของทุกปี)
- วันวิสาขบูชา
- วันอาสาฬหบูชา
- วันเข้าพรรษา
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
- วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
- วันปิยมหาราช
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
- วันรัฐธรรมนูญ
- วันสิ้นปี
- วันอื่นใดที่คณะกรรมการดําเนินการประกาศให้เป็นวันหยุด
- วันหยุดตามประกาศของราชการและสถาบันการเงิน
ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจําสัปดาห์ ให้เจ้าหน้าที่ได้ชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทํางาน
ถัดไป ตามวันหยุดชดเชยของราชการ
ข้อ 34 วันหยุดพักผ่อนประจําปี
สหกรณ์กําหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ทํางานครบ 1 ปี หยุดพักผ่อนประจําปี จํานวน 10 วันทํางานต่อปี โดยจะจัดให้หยุดภายในปี
ถัดไป เว้นแต่ได้ตกลงกันสะสมวันหยุดในปีนั้นไปรวมหยุดในปีถัดไป
สหกรณ์อาจกําหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ทํางานยังไม่ครบ 1 ปี หยุดพักผ่อนประจําปีตามส่วนได้
ถ้าปีใดเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ มิได้ลาพักผ่อนประจําปี หรือลาพักผ่อนในปีนั้นแล้วแต่ไม่ครบ 10 วัน ให้สะสม
วันที่ยังไม่ได้ลาในปีนั้น รวมเข้าเป็นสิทธิการลาพักผ่อนในปีต่อๆ ไปได้ แต่วันลาพักผ่อนสะสมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่
เกิน 20 วัน
หมวดที่ 10
การทํางานล่วงเวลาและการทํางานในวันหยุด
ข้อ 35 การทํางานล่วงเวลาและการทํางานในวันหยุด
(1) ในกรณีที่สหกรณ์มีเหตุฉุกเฉินหรือความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องทํางานติดต่อกันไป ถ้าหยุดแล้วจะเกิดความเสียหาย
สหกรณ์จะให้เจ้าหน้าที่ทํางานล่วงเวลาในวันทํางาน หรือทํางานในวันหยุด รวมถึงทํางานล่วงเวลาในวันหยุดได้ตามความจําเป็น โดย
สหกรณ์จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า และเจ้าหน้าที่จะต้องให้ความร่วมมือในการทํางานล่วงเวลาดังกล่าว โดยไม่ต้องได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าหน้าที่ก่อน
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(2) ในกรณีที่สหกรณ์มีความจําเป็นต้องทํางานเพื่อเพิ่มการบริการ สหกรณ์จะให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างทํางานล่วงเวลา
ทํางานในวันหยุด หรือทํางานล่วงเวลาในวันหยุดเป็นครั้งคราวเท่าที่เป็นประโยชน์แก่การบริการ ทั้งนี้สหกรณ์จะให้เจ้าหน้าที่สมัครใจ
ทํางานล่วงเวลา หรือทํางานในวันหยุดได้ไม่เกิน 36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ข้อ 36 อัตราค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาทํางานในวันหยุด
ก. ค่าล่วงเวลา
(1) สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลาสําหรับการทํางานล่วงเวลาในวันทํางานปกติในอัตราหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อ
ชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา หรือหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําได้สําหรับ
ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย
(2) สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลาสําหรับการทํางานล่วงเวลาในวันหยุดในอัตราสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงใน
วันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา หรือสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําได้สําหรับลูกจ้างซึ่งได้รับ
ค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย
ข. ค่าทํางานในวันหยุด
(1) ลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด วันหยุดประจําสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี และวันหยุด
พักผ่อนประจําปี ถ้ามาทํางานในวันหยุดดังกล่าวจะได้รับค่าทํางานในวันหยุดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้าง ต่อชั่วโมงการ
ทํางานตามจํานวนที่ทํา หรือของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําได้สําหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงาน
โดยคํานวณเป็นหน่วย
(2) ลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ ที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจําสัปดาห์ ถ้ามาทํางานในวันหยุดดังกล่าว จะได้รับ
ค่าทํางานในวันหยุดในอัตราสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา หรือของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวัน
ทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําได้สําหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย
หมวดที่ 11
การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุดและการทํางานในวันหยุด
ข้อ 37 การไม่จ่ายค่าล่วงเวลา ค่าล่วงเวลาในวันหยุด
ก. สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่เจ้าหน้าที่ ดังนี้
(1) เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายให้มีอํานาจทําการแทนสหกรณ์เกี่ยวกับการจ้าง การให้บําเหน็จ การลดค่าจ้าง
หรือการเลิกจ้าง
(2) เจ้าหน้าที่ที่ถูกกําหนดให้ทํางานที่มีลักษณะหรือสภาพที่ต้องออกไปทํางานนอกสถานที่ และโดยลักษณะหรือ
สภาพของงานไม่อาจกําหนดเวลาทํางานที่แน่นอน
(3) เจ้าหน้าที่ที่ถูกกําหนดให้อยู่เวรเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินเป็นครั้งคราว
ข. สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าทํางานในวันหยุดให้แก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับมอบหมายให้มีอํานาจทําการแทนสหกรณ์เกี่ยวกับ
การจ้าง การให้บําเหน็จ การลดค่าจ้าง หรือการเลิกจ้าง
ข้อ 38 การจ่ายค่าจ้างในวันหยุด
(1) สหกรณ์ได้จ่ายค่าจ้างในวันหยุดประจําสัปดาห์ให้แก่เจ้าหน้าที่รายเดือนโดยจ่ายรวมอยู่ในเงินเดือนแล้ว
(2) สหกรณ์ได้จ่ายค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจําปีให้แก่เจ้าหน้าที่รายเดือนโดยจ่าย
รวมอยู่ในเงินเดือนแล้ว
ข้อ 39 การจ่ายค่าจ้างในวันลา
สหกรณ์จะจ่ายค่าจ้างในวันลา ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ลาถูกต้องตามระเบียบสหกรณ์ข้อ 42
ข้อ 40 กําหนดระยะเวลาการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
(1) สหกรณ์กําหนดให้มีการจ่ายเงินเดือน ค่าครองชีพ ค่าล่วงเวลา ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ฯลฯ ให้แก่ เจ้าหน้าที่
รายเดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดยจะจ่ายในวันสิ้นเดือน
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(2) สหกรณ์กําหนดให้มีการจ่ายเงินประเภทอื่นให้แก่เจ้าหน้าที่ตามที่ตกลงกัน
ในกรณีที่วันจ่ายค่าจ้างวันใดตรงกับวันหยุดงาน ให้เลื่อนไปจ่ายในวันทํางานถัดไปจากวันหยุดงานนั้น
ข้อ 41 สถานที่จ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ สหกรณ์จะจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุดและเงิน
อื่น ให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ณ ที่ทําการของสหกรณ์ และหรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่สหกรณ์
กําหนด
หมวดที่ 12
วันลา และหลักเกณฑ์การลา
ข้อ 42 การลาแบ่งออกเป็น 7 ประเภทคือ
(1) ลาป่วย
(2) ลากิจส่วนตัว
(3) ลาพักผ่อน
(4) ลาคลอดบุตร
(5) ลาอุปสมบท
(6) ลาเข้าระดมราชการทหาร
(7) ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบีย
ข้อ 43 เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง จะลาป่วยตามธรรมดาเพื่อรักษาตัวได้ไม่เกิน 60 วัน ในปีหนึ่งๆ โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง
เติมเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ซึ่งป่วยเพราะประสบอันตรายขณะปฏิบัติงานในหน้าที่จะลาป่วยโดยได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างเต็มได้
ตลอดเวลาที่ต้องรักษาตัวแต่ไม่เกิน 120 วัน
การลาป่วยต่อเนื่องกันเกิน 5 วัน ต้องยื่นใบตรวจรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งพร้อมกับใบลา
ข้อ 44 เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง จะลาคลอดบุตรได้ตามความจําเป็นโดยได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างเต็มในปีหนึ่งๆ ไม่เกิน 90 วัน
ข้อ 45 เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง จะลากิจส่วนตัวได้โดยได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างเต็มในปีหนึ่งๆ ไม่เกิน 30 วัน แต่ในปีเริ่มเข้า
ทํางาน ถ้าได้รับการบรรจุไม่เต็มปี วันลาที่กล่าวไว้ให้ลดลงตามจํานวนเดือน เดือนละ 3 วัน แต่เมื่อรวมทั้งปีแล้วต้องไม่เกิน 30 วัน
ข้อ 46 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่ยังไม่เคยอุปสมบทและได้ทํางานประจําในสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี จะลาอุปสมบทได้
โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างเต็มไม่เกิน 120 วัน
ในกรณีลาสิกขาก่อนกําหนดวันลา ผู้นั้นจะต้องกลับเข้าทํางานภายใน 7 วัน นับแต่วันลาสิกขาและถือว่าวันลาอุปสมบทเป็น
อันสิ้นสุด
ข้อ 47 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่ถูกระดมราชการทหาร ต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 48 ชั่วโมงนับแต่เวลารับหมาย
ระดมเป็นต้นไป และไปเข้าระดมตามวัน เวลา ในหมายระดมนั้น เวลาที่เข้ารับระดมราชการทหารนี้ ให้ได้รับเงินเดือนเต็ม
ข้อ 48 เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ซึ่งนับถือศาสนาอิสลามผู้ใด ยังไม่เคยเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ จะลาไป
ประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ต้องยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อ
เสนอตามลําดับจนถึงคณะกรรมการดําเนินการ เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดเพื่อไปประกอบพิธีดังกล่าว โดยได้รับเงินเดือนเต็มมี
กําหนดไม่เกิน 120 วัน
ข้อ 49 ผู้ขออนุญาตต้องเสนอใบลาตามแบบของสหกรณ์ต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีอํานาจอนุญาตการลาโดยเร็ว
ข้อ 50 ผู้ขออนุญาตลาป่วยหรือลาคลอดบุตร ต้องเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อน หรือในวันเริ่มลา เว้นแต่อาการป่วยทํา
ให้ไม่สามารถเสนอใบลาในวันดังกล่าว จึงต้องเสนอใบลาในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได้พร้อมทั้งชี้แจง เหตุผลด้วย
ข้อ 51 ผู้ขออนุญาตลากิจส่วนตัวหรือลาพักผ่อน ต้องเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันที่เริ่มลาตามสมควร และต้องได้รับ
อนุญาตก่อนแล้วจึงหยุดงานเพื่อกิจส่วนตัว หรือพักผ่อนได้ แต่ในกรณีลากิจส่วนตัวที่มีเหตุจําเป็นอันไม่ อาจรอรับอนุญาตก่อนได้
จะเสนอใบลาพร้อมทั้งชี้แจงเหตุจําเป็นต่อผู้บังคับบัญชาแล้วหยุดงานเพื่อส่วนตัวนั้นก็ได้
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ข้อ 52 ผู้ขออนุญาตลาอุปสมบท ต้องเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าก่อนวันอุปสมบทไม่น้อยกว่า 30 วัน เมื่อได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการแล้ว จึงหยุดงานเพื่ออุปสมบทได้
ข้อ 53 เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ซึ่งถูกเรียกเข้าระดมราชการทหาร เมื่อได้รับรายงานและเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาแล้ว ให้
ไปเข้าระดมตามที่กําหนดในหมายเรียกเข้าระดมนั้นได้โดยไม่ต้องรอรับคําสั่งอนุญาต
ข้อ 54 ผู้มีอํานาจอนุญาตการลาของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างในปีหนึ่งๆ ได้ไม่เกินดังต่อไปนี้
กําหนดวันอนุญาตครั้งหนึ่งไม่เกิน
ผู้มีอํานาจอนุญาตลา
ผู้ลา
ลาป่วย
ลากิจ
ลาพักผ่อน
ประธานกรรมการ หรือกรรมการ
ทุกตําแหน่ง
ตามที่เห็นสมควร ตามที่เห็นสมควร ตามที่เห็นสมควร
ดําเนินการทีไ่ ด้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการดําเนินการ
1.รองผู้จัดการ
15
7
7
ผู้จัดการ
2.เจ้าหน้าที่อื่นหรือลูกจ้าง
15
7
7
ข้อ 55 คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจอนุญาตการลาของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างได้ทุกกรณีตามระเบียบนี้
ข้อ 56 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างซึ่งลาป่วย ลาคลอดบุตร หรือลากิจส่วนตัว โดยได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างครบกําหนดตาม
ระเบียบแล้ว ถ้าขอลาต่อโดยประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่ามี
เหตุผลพิเศษ ก็อาจอนุญาตให้ลาต่อไปตามที่เห็นสมควร แต่การลาดังกล่าวไม่ให้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง และให้ผู้อนุญาตการลาเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการครั้งต่อไป
ข้อ 57 ถ้ามีการมอบหน้าที่การงาน ให้นับวันลาเริ่มต้นตั้งแต่วันมอบเป็นต้นไป ถ้ามอบภายหลังเที่ยงให้นับเริ่มต้นตั้งแต่
วันรุ่งขึ้น
วันลาเป็นอันสิ้นสุดในวันก่อนวันรับมอบ ภายหลังเที่ยงให้ถือว่าสิ้นสุดในวันรับมอบ
ข้อ 58 ถ้าวันหยุดทํางานของสหกรณ์อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกัน ให้นับวันหยุดทํางานดังกล่าวเป็นวันลา ยกเว้น
วันลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน
ข้อ 59 ถ้าผู้ใดรับอนุญาตให้ลาถูกเรียกกลับเข้าทํางานก่อนครบกําหนดการลาตามความในข้อ 42 ให้ถือว่าวันลาสิ้นสุดในวัน
ก่อนกลับเข้าทํางาน หรือในวันก่อนวันเดินทางกลับแล้วแต่กรณี
ข้อ 60 ถ้ าสหกรณ์เ ห็ นว่ ามี ค วามจํ า เป็ นแก่ กิจ การสหกรณ์ จะเรีย กให้ ผู้ไ ด้ รับ อนุ ญ าตให้ ล า กลั บ เข้ าทํ า งานก่ อ นครบ
กําหนดการลาก็ได้
ข้อ 61 การลาหยุดโดยไม่เสนอใบลาตามระเบียบนี้ หรือการหยุดงานโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ลาตามระเบียบนี้ เว้นแต่เกิด
จากเหตุสุดวิสัย ให้ถือเป็นการขาดงานและให้หักเงินเดือนหรือค่าจ้างตามส่วนเฉลี่ยรายวันตลอดเวลาขาดงาน นอกจากนั้นให้
พิจารณาการลงโทษผิดวินัยสําหรับผู้ขาดงานตามความแต่ละกรณี
หมวดที่ 13
วินัย และโทษทางวินัย
ข้อ 62 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องรักษาระเบียบวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืนให้ถือว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัย จักต้อง
ได้รับโทษตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้
ข้อ 63 สหกรณ์กําหนดวินัยในการทํางานให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ต้องสนับสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(2) ต้องรักษาความลับของสหกรณ์และไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อขบวนการสหกรณ์
(3) ต้องให้การต้อนรับ ชี้แจง ให้ความสะดวก ความเป็นธรรม และการสงเคราะห์แก่ผู้มาติดต่อในกิจการสหกรณ์โดย
มิชักช้าทั้งต้องสุภาพเรียบร้อยต่อสมาชิกของสหกรณ์และประชาชนทั่วไป ห้ามมิให้ดูหมิ่นเหยียดหยามบุคคลใดๆ
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(4) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม และประพฤติตนให้อยู่ในความสุจริต ห้ามมิให้กดขี่ ข่มเหงหรือ
เบียดเบียนหรือกลั่นแกล้งหรือจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือผู้ใด และห้ามมิให้อาศัยงานในหน้าที่ของตนไม่ว่าในทางตรง
หรือทางอ้อมหาผลประโยชน์แก่ตนหรือผู้อื่น
(5) ต้องขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ ขยัน รวดเร็ว เต็มความสามารถ ให้เกิดผลดีและความก้าวหน้าแก่
สหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์ ทั้งเอาใจใส่ระมัดระวังผลประโยชน์ของสหกรณ์
(6) ต้องไม่รายงานเท็จ หรือเสนอความเห็นที่ไม่สุจริตต่อผู้บังคับบัญชา
(7) ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง แบบแผนและวิธีปฏิบัติของสหกรณ์
(8) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่กิจการของสหกรณ์ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งไม่ได้ ทั้งนี้ โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ และดํารง
ตําแหน่ง ในสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่งเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ห้ามมิให้เป็นตัวกระทําการให้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใดๆ
(9) ต้องสุภาพเรียบร้อย เชื่อฟัง และไม่แสดงความกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติ
ตามคําสั่งผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในกิจการของสหกรณ์โดยชอบ ในการปฏิบัติกิจการของสหกรณ์ห้ามมิให้กระทําการข้ามผู้บังคับบัญชา
เหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปสั่งให้กระทํา หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษเป็นครั้งคราว
(10) ต้องรักษาชื่อเสียงมิให้ขึ้นชื่อว่าประพฤติชั่ว ห้ามมิให้ประพฤติตนในทางที่อาจทําให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของ
ตําแหน่งหน้าที่ เช่น ประพฤติตนเป็นคนเสเพล เสพสุรา หรือของมึนเมาอย่างอื่นจนไม่สามารถครองสติได้ เสพยาเสพติดให้โทษ มี
หนี้สินรุงรัง เล่นการพนัน กระทําหรือยอมให้ผู้อื่น กระทําการอื่นใดซึ่งทําให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่
(11) ต้องไม่เสพสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่นในเวลาปฏิบัติหน้าที่เป็นอันขาด
(12) ต้องร่วมมือช่วยเหลือกันในกิจการของสหกรณ์ ต้องรักษาความสามัคคี บรรดาผู้อยู่ในวงงานของสหกรณ์ และ
ต้องไม่กระทําการใดๆ อันอาจเป็นเหตุก่อให้เกิดการแตกแยกสามัคคี หรือก่อให้เกิดความกระด้างกระเดื่องในบรรดาผู้อยู่ในวงงาน
สหกรณ์
(13) ต้องร่วมมือประสานงานด้วยดีกับส่วนราชการ หรือสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการสหกรณ์
ข้อ 64 โทษผิดวินัย มีดังนี้
(1) ภาคทัณฑ์
(2) ตัดเงินเดือน
(3) ลดขั้นเงินเดือน
(4) ปลดออก
(5) ไล่ออก
ข้อ 65 การลงโทษไล่ออก ให้กระทําในกรณีเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงดังระบุไว้ต่อไปนี้
(1) เปิดเผยความลับของสหกรณ์ หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อขบวนการสหกรณ์ หรือสหกรณ์จนเป็นเหตุให้เสียหาย
แก่สหกรณ์
(2) ทําความผิดต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทํา
โดยประมาท
(3) ต้องคําพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย
(4) ทุจริตต่อหน้าที่
(5) จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์เป็นเหตุให้เสียหายแก่สหกรณ์อย่างร้ายแรง
(6) ขัดคําสั่งผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในกิจการสหกรณ์โดยชอบ และการขัดคําสั่งนั้นเป็นเหตุให้เสียหายแก่สหกรณ์อย่าง
ร้ายแรง
(7) ละทิ้งหน้าที่เป็นเหตุให้เสียหายแก่สหกรณ์อย่างร้ายแรง
(8) ประมาทเลินเล่อในหน้าที่เป็นเหตุให้เสียหายแก่สหกรณ์อย่างร้ายแรง
(9) ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(10) ดูหมิ่นเหยียดหยามผู้มาติดต่อในกิจการสหกรณ์ หรือกดขี่ข่มเหง หรือเบียดเบียนสมาชิกสหกรณ์
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(11) ขาดงานติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน โดยไม่ทราบสาเหตุ
ข้อ 66 การลงโทษปลดออกนั้น ให้กระทําในกรณีที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างกระทําผิดวินัยเป็นเหตุให้เสียหายแก่สหกรณ์ แต่ไม่
ถึงขั้นร้ายแรงดังระบุไว้ ดังต่อไปนี้
(1) รายงานเท็จ หรือเสนอความคิดเห็นที่ไม่สุจริตต่อผู้บังคับบัญชา
(2) จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์
(3) ละทิ้งหน้าที่เนืองๆ
(4) ประมาทเลินเล่อในหน้าที่เนืองๆ
(5) ทะเลาะวิวาทกับเพื่อนร่วมงานเป็นนิจสิน
(6) ประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่
ข้อ 67 การลงโทษปลดออกและให้ออก ให้คณะกรรมการดําเนินการ หรือประธานกรรมการ หรือผู้จัดการ ตั้งคณะกรรมการ
ประกอบด้วย กรรมการดําเนินการ หรือเจ้าหน้าที่ตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้ถูกกล่าวหาอย่างน้อยสามคน เพื่อสืบข้อเท็จจริง
การสืบข้อเท็จจริงให้กระทําให้เสร็จโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินเจ็ดวัน นับตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการสืบข้อเท็จจริงได้รับทราบ
คําสั่ง เว้นแต่คณะกรรมการดําเนินการจะกําหนดเป็นอย่างอื่น แม้ผู้ถูกกล่าวหาตายก่อนการสืบข้อเท็จจริงถึงที่สุด ก็ให้สืบข้อเท็จจริง
ต่อไปจนเสร็จ หากพบว่ามีมูลความผิดจริงให้ประธานกรรมการสืบข้อเท็จจริง รายงานต่อประธานกรรมการดําเนินการเพื่อแต่งตั้ง
กรรมการสอบสวนต่อไป
ข้อ 68 ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ให้ลงโทษไล่ออกโดยไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวน
(1) ทําความผิดต้องรับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันกระทําโดย
ประมาท
(2) ต้องคําพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย
(3) ทําความผิดเกี่ยวกับทุจริตต่อหน้าที่และให้ถ้อยคําสารภาพต่อผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่สอบสวน หรือศาล หรือคํา
พิพากษาถึงที่สุดว่าทําความผิดเช่นนั้นแม้จะมิได้จําคุกก็ตาม
(4) ขาดงานติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน โดยไม่ทราบสาเหตุ
ในกรณี ดั ง กล่ า วให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเสนอรายงานพร้ อ มด้ ว ยหลั ก ฐานตามลํ า ดั บ จนถึ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น การเมื่ อ
คณะกรรมการดําเนินการเห็นว่ามีหลักฐานฟังได้ตามรายงานนั้นก็ให้ไล่ออกได้
ข้อ 69 เมื่อเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยจนมีการตั้งคณะกรรมการสืบสวน หรือถูกกล่าวหาว่า
กระทําผิดอาญา หรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่า
หากผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่จะเป็นการเสียหายแก่สหกรณ์ ก็ให้รายงานตามลําดับจนถึงประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการดําเนินการ
เพื่อพิจารณาสั่งพักงาน
ประธานกรรมการ มีอํานาจสั่งให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์พักงานได้ ถ้าผู้ถูกสั่งพักงานเป็นผู้จัดการหรือรองผู้จัดการให้ประธาน
กรรมการเสนอคณะกรรมการดําเนินการ เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการมีมติอย่างใดก็ถือว่าสิ้นสุด
การพักงานนั้นให้พักงานจนกว่าการสอบสวนพิจารณาถึงที่สุด ถ้าการสอบสวนพิจารณาได้ความว่าผู้ถูกสั่งพักงานมิได้กระทํา
ความผิดและไม่มีมลทินมัวหมองก็ดี หรือผู้ถูกสั่งพักงานได้กระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรงก็ดี คณะกรรมการดําเนินการต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับ
เข้ามาทํางานในตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งที่เทียบเท่าส่วนเงินเดือน หรือค่าจ้างในระหว่างพักงานนั้น ในกรณีแรกให้จ่ายเต็มอัตรา ใน
กรณีหลังให้จ่ายกึ่งอัตราถ้าผู้ถูกสั่งพักงานตายก่อนการสอบสวนพิจารณาถึงที่สุดให้จ่ายถึงวันที่ผู้นั้นตาย
ถ้าการสืบสวนพิจารณาได้ความเป็นสัตย์ว่าผู้ถูกสั่งพักงานได้กระทําความผิดจริงให้ปลดออก หรือให้ไล่ออก ตั้งแต่วันพักงาน
หรือแม้จะไม่ได้ความเป็นสัตย์ว่าผู้ถูกสั่งพักงานได้กระทําความผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีดังกล่าวนั้นอยู่ให้
เลิกจ้างตามข้อ 84(3)
ข้อ 70 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง กระทําผิดวินัย แต่โทษไม่ถึงไล่ออกหรือปลดออก ผู้บังคับบัญชาจะสั่งลงโทษ ลดขั้น
เงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ์ก็ได้ หากเห็นว่ามีเหตุอันควรลดหย่อน หรือเป็นความผิดเล็กน้อยให้ผู้บังคับบัญชาทําหนังสือว่า
กล่าวตักเตือน
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การลงโทษตามวรรคแรกสําหรับเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ในตําแหน่งตั้งแต่หัวหน้างานลงมาให้ผู้จัดการมีอํานาจสั่งตัดเงินเดือน
ได้ร้อยละห้าของเงินเดือน ไม่เกินสามเดือน
ในกรณีลงโทษลดขั้นเงินเดือน หากต้องลดเกินกว่าขั้นต่ําสุดของตําแหน่ง ก็ให้ลดเงินเดือนสําหรับตําแหน่งถัดลงไป
โทษลดขั้นเงินเดือน ผู้บังคับบัญชาจะลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระทําผิดวินัยได้ครั้งหนึ่งไม่เกินอัตราต่อไปนี้
คณะกรรมการดําเนินการ ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
ประธานกรรมการ
ลดขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
ข้อ 71 ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้จัดการลงมารับผิดชอบดูแลระมัดระวังเจ้าหน้าที่และลูกจ้างในบังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามวินัย
ถ้าผู้บังคับบัญชารู้ว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้องพิจารณาว่าความผิดของผู้นั้นอยู่ในอํานาจของ
ตนที่จะลงโทษ ถ้าเห็นว่าความผิดนั้นควรจะลงโทษมากไปกว่าที่ตนมีอํานาจลงโทษก็ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นไปเพื่อให้
ลงโทษตามสมควร
ถ้าผู้บังคับบัญชาคนใดรู้ว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย แต่ไม่จัดการลงโทษ หรือลงโทษไม่เป็นการสุจริต ให้ถือว่า
ผู้บังคับบัญชานั้นกระทําผิดวินัยด้วย
ข้อ 72 เมื่อผู้มีอํานาจลงโทษได้สั่งลงโทษแล้ว ต้องเสนอรายงานการลงโทษนั้นตามลําดับจนถึงคณะกรรมการดําเนินการ
หากผู้บังคับบัญชาเหนือผู้สั่งลงโทษเห็นว่าโทษที่ลงนั้นเบาไป ให้มีอํานาจที่จะสั่งเพิ่มโทษได้แต่โทษที่สั่งเพิ่มขึ้นรวมทั้งกับที่สั่ง
ไว้เดิมแล้ว ต้องไม่เกินอํานาจของผู้สั่งใหม่
ข้อ 73 เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างที่ถูกลงโทษฐานผิดวินัย ถ้าเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็อาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันทราบคําสั่ง
การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้รอการลงโทษตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการ ได้รับและพิจารณาอุทธรณ์แล้ว จะยกโทษ ลดโทษ เพิ่มโทษ หรือยืนตามคําสั่งเดิมก็ได้ ทั้งนี้
โดยปกติให้กระทําให้เสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ คําวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการดําเนินการให้เป็นอัน
สิ้นสุด
ข้อ 74 การลงโทษเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยวินัย
การสอบสวน และการลงโทษสําหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์
ข้อ 75 ในกรณีที่สหกรณ์มิได้กําหนดข้อความเรื่องการสืบสวน สอบสวน ทางวินัยของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ให้
สหกรณ์นําบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องวินัย ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณามาใช้โดยอนุโลม
หมวดที่ 14
การร้องทุกข์
การร้องทุกข์ หมายถึง กรณีเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างมีความไม่พอใจหรือมีความทุกข์อันเกิดขึ้นเนื่องจากการทํางาน ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องสภาพการทํางาน สภาพการจ้าง การบังคับบัญชา การสั่ง หรือมอบหมายงาน การจ่ายค่าตอบแทนในการทํางานหรือประโยชน์อื่น
หรือการปฏิบัติใดที่ไม่เหมาะสมระหว่างสหกรณ์หรือผู้บังคับบัญชาต่อเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง หรือระหว่างเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างด้วยกัน
และเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างได้เสนอความไม่พอใจหรือความทุกข์นั้นต่อสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ได้ดําเนินการแก้ไขหรือยุติเหตุการณ์นั้น
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์และเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ และเพื่อให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างทํางานด้วย
ความสุข
ข้อ 76 เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างที่มีความไม่พอใจหรือมีความทุกข์เนื่องจากการทํางานดังกล่าวข้างต้น ควรยื่นคําร้องทุกข์ต่อ
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือผู้บังคับบัญชาชั้นแรกของตนโดยเร็ว เว้นแต่เรื่องที่จะร้องทุกข์นั้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา
หรือผู้บังคับบัญชาเป็นต้นเหตุ ก็ให้ยื่นคําร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง โดยมีวิธีการและขั้นตอนดังนี้
(1) เจ้าหน้าที่ที่ประสงค์จะร้องทุกข์เป็นหนังสือด้วยตนเองต่อผู้จัดการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี
ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีความขัดแย้ง
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(2) ผู้จัดการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณีต้องทําการสอบสวนและพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคําร้องทุกข์
(3) ผู้จัดการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณีต้องทําการสอบสวนและพิจารณา ชี้แจงทําความ
เข้าใจ หรือวินิจฉัยเป็นหนังสือก็ได้ การแจ้งผลการพิจารณาโดยการชี้แจงด้วยวาจาให้บันทึกคําชี้แจงเหตุผลไว้ในสํานวน โดยให้ผู้ร้อง
ทุกข์ลงลายมือชื่อรับทราบไว้ด้วย
ข้อ 77 การสอบสวนและพิจารณา เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับคําร้องทุกข์จากเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างแล้ว ให้รีบดําเนินการ
สอบสวนเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องที่ร้องทุกข์นั้นโดยละเอียดเท่าที่จะทําได้ โดยดําเนินการด้วยตนเองหรือด้วยความช่วยเหลือจาก
คณะกรรมการดําเนินการหรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างผู้ยื่นคําร้องทุกข์เห็นชอบที่จะขอให้ข้อเท็จจริงโดยละเอียดแก่
ผู้บังคับบัญชาด้วย
เมื่อสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์นั้น หากเป็นเรื่องที่อยู่ในขอบเขตของอํานาจหน้าที่
ผู้บังคับบัญชานั้น และผู้บังคับบัญชาสามารถแก้ไขได้ก็ให้ผู้บังคับบัญชาแก้ไขให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างผู้ยื่นคํา
ร้องทุกข์ทราบพร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการดําเนินการทราบด้วย
หากเรื่องราวที่ร้องทุกข์นั้นเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออํานาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชานั้นให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเสนอเรื่องราว
ที่ร้องทุกข์ พร้อมทั้งข้อเสนอในการแก้ไขหรือความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปตามลําดับ
ให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป ดําเนินการสอบสวนและพิจารณาคําร้องทุกข์เช่นเดียวกับผู้บังคับบัญชาระดับต้นที่ได้รับคํา
ร้องทุกข์
ข้อ 78 กระบวนการยุติข้อร้องทุกข์ เมื่อผู้บังคับบัญชาแต่ละขั้นที่ได้พิจารณาคําร้องทุกข์ ดําเนินการแก้ไขหรือยุติเหตุการณ์
ที่เกิดการร้องทุกข์และได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างผู้ยื่นคําร้องทุกข์ทราบ หากเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างผู้ยื่นคําร้องทุกข์ไม่พอใจ ก็ให้ยื่น
อุทธรณ์โดยกรอกข้อความที่อุทธรณ์ลงในแบบพิมพ์ที่สหกรณ์ได้กําหนดขึ้นและยื่นต่อคณะกรรมการดําเนินการภายใน 7 วัน นับแต่
วันที่ทราบผลการร้องทุกข์จากผู้บังคับบัญชาระดับต้น
คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาอุทธรณ์ และดําเนินการแก้ไขหรือยุติเหตุการณ์ตามคําร้องทุกข์และแจ้งผลการพิจารณา
ดําเนินการให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างผู้ยื่นคําร้องทุกข์ทราบภายใน 15 วัน
ข้อ 79 การอุทธรณ์คําวินิจฉัย
(1) ผู้ร้องทุกข์ที่ไม่พอใจคําชี้แจงหรือคําวินิจฉัย มีสิทธิอุทธรณ์ต่อประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
แล้วแต่กรณี เป็นหนังสือภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับคําชี้แจงหรือวินิจฉัย
(2) ประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณีจะแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ด้วยการชี้แจงทํา
ความเข้าใจ หรือการวินิจฉัยเป็นหนังสือก็ได้ หากแจ้งผลด้วยการชี้แจงด้วยวาจาให้บันทึกคําชี้แจงเหตุผลไว้ในสํานวน โดยให้ผู้ร้องทุกข์
ลงลายมือชื่อรับทราบไว้ด้วย
(3) การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้รอการลงโทษตามคําสั่งของผู้มีอํานาจ
ข้อ 80 ความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผูเ้ กี่ยวข้อง
(1) ผู้ร้องทุกข์จะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นระบบและด้วยความเป็นธรรม
(2) ผู้ร้องทุกข์จะไม่ถูกกลั่นแกล้ง ย้ายหน้าที่การงาน หรือลงโทษแต่อย่างใด เว้นแต่จะเป็นการร้องทุกข์ด้วยเจตนา
ไม่สุจริต
(3) เจ้าหน้าที่ที่ให้การเป็นพยานหรือให้ความร่วมมือในการสอบสวน จะได้รับความคุ้มครองโดยจะไม่ถูกกลั่นแกล้ง
ย้ายหน้าที่การงาน หรือลงโทษ เว้นแต่เจ้าหน้าที่ที่ให้การด้วยอคติ ปรักปรํา ให้ร้ายเป็นเท็จ หรือไม่ให้ความร่วมมือ ในการสอบสวนหา
ความจริง การสอบสวนอาจกระทําโดยคณะกรรมการที่สหกรณ์แต่งตั้งก็ได้
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หมวดที่ 15
การสิ้นสุดการจ้าง
ข้อ 81 การจ้างงานจะสิ้นสุดลงด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 10
(4) อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เมื่อสิน้ ปีทางบัญชี
(5) เลิกจ้างตามสัญญาจ้าง หรือข้อบังคับของสหกรณ์
(6) ปลดออก
(7) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก โดยยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตน เพื่อเสนอตามลําดับ
จนถึงคณะกรรมการดําเนินการ เมื่อคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจากงาน
ข้อ 83 เจ้ าหน้าที่ หรื อลูก จ้า งสหกรณ์ซึ่ง ขาดคุณ สมบัติต ามข้อ 10 นั้น ให้ถือ ว่า ออกจากงานตั้ งแต่ วัน ที่คณะกรรมการ
ดําเนินการลงมติ
ข้อ 84 เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างคนใดมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ให้เป็นอันออกจากงานเมื่อสิ้นปีทางบัญชีซึ่งเป็นปีที่ผู้นั้นอายุครบ
60 ปีบริบูรณ์ โดยให้พ้นจากตําแหน่ง
หมวดที่ 16
บําเหน็จ ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษ
ข้อ 85 สหกรณ์จะจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างที่สหกรณ์เลิกจ้างดังนี้
(1) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ซึ่งทํางานติดต่อกันครบหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่ไม่ครบหนึ่งปี โดยรวมวันหยุด วันลา
และวันที่สหกรณ์สั่งหยุดเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้าของการ
ทํางานสามสิบวันสุดท้ายสําหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย
(2) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ซึ่งทํางานติดต่อกันครบหนึ่งปี แต่ไม่ครบสามปี โดยรวมวันหยุด วันลาและวันที่
สหกรณ์สั่งหยุดเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายเก้าสิบวันหรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทํางานเก้าสิบ
วันสุดท้ายสําหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย
(3) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ซึ่งทํางานติดต่อกันครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี โดยรวมวันหยุด วันลาและวันที่
สหกรณ์สั่งหยุดเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายหนึ่งร้อยแปดสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการ
ทํางานหนึ่งร้อยแปดสิบวันสุดท้ายสําหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย
(4) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ซึ่งทํางานติดต่อกันครบหกปี แต่ไม่ครบสิบปี โดยรวมวันหยุด วันลาและวันที่
สหกรณ์สั่งหยุดเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสองร้อยสี่สิบวันหรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการ
ทํางานสองร้อยสี่สิบวันสุดท้ายสําหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย
(5) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ซึ่งทํางานติดต่อกันครบสิบปีขึ้นไป โดยรวมวันหยุด วันลา และวันที่สหกรณ์สั่ง
หยุดเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามร้อยวันหรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทํางานสามร้อยวัน
สุดท้ายสําหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย
การเลิกจ้างหมายความว่า การที่สหกรณ์ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างออกจากงานโดยไม่กระทําความผิด
อนึ่ง สหกรณ์ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยให้เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสหกรณ์ที่มีกําหนดระยะเวลาจ้างไม่แน่นอน และเลิกจ้าง
ตามกําหนดระยะเวลานั้น หรือเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ที่สหกรณ์แจ้งให้ทราบเป็นหนังสือแต่แรกว่าให้ทดลองปฏิบัติงาน ใน
ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันและยังอยู่ในระยะเวลานั้น
ข้อ 86 สหกรณ์ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ ซึ่งเลิกจ้างในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
(1) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทําความผิดทางอาญาโดยเจตนาแก่สหกรณ์
(2) จงใจทําให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย
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(3) ฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทํางาน หรือคําสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และสหกรณ์ได้
ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างได้กระทําผิด เว้นแต่ กรณีร้ายแรง
สหกรณ์ไม่จําเป็นต้องตักเตือน
(4) ละทิ้งหน้าที่ติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุผลสมควร
(5) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(6) ได้รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก ในกรณีถ้าเป็นความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิด
ลหุโทษ ต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย
ข้อ 87 ค่าชดเชยพิเศษ
ก. ในกรณีที่สหกรณ์ย้ายสํานักงานของสหกรณ์ไปตั้ง ณ สถานที่อื่น อันมีผลกระทบสําคัญต่อการดํารงชีวิตตามปกติ
ของเจ้าหน้าที่หรือครอบครัว สหกรณ์จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวันย้ายที่ทําการของสหกรณ์ ในการ
นี้ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ประสงค์ไปทํางานด้วยให้เจ้าหน้าที่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้ โดยเจ้าหน้าที่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่า
อัตราค่าชดเชยที่เจ้าหน้าที่มีสิทธิได้รับตามข้อ 85
กรณีที่สหกรณ์ไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบในการย้ายสํานักงานล่วงหน้าตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ใช้สิทธิตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 140
ข. ในกรณีที่สหกรณ์มีความจําเป็นต้องลดจํานวนเจ้าหน้าที่อันเนื่องจากการปรับปรุงหน่วยงาน ระบบการทํางาน
หรือการบริการ สหกรณ์จะปฏิบัติ ดังนี้
(1) แจ้งวันที่เลิกจ้าง เหตุผลของการเลิกจ้างให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวัน ในกรณีที่
สหกรณ์ไม่สามารถแจ้งได้ หรือแจ้งการเลิกจ้างน้อยกว่าหกสิบวัน จะจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้าง
อัตราสุดท้ายหกสิบวัน
(2) จ่ายชดเชยพิเศษเพิ่มเติมจากค่าชดเชยตามข้อ 85 เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 15 วัน ต่อการทํางาน
1 ปี สําหรับเจ้าหน้าที่ที่ทํางานติดต่อกันหกปีขึ้นไป ทั้งนี้ ค่าชดเชยพิเศษดังกล่าว จะไม่เกินค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามร้อยหกสิบวัน
กรณีระยะเวลาทํางานไม่ครบหนึ่งปี ถ้าเศษของระยะเวลาทํางานมากว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้นับเป็นการทํางานครบหนึ่งปี
ข้อ 88 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์คนใดทํางานในสหกรณ์นี้ ด้วยความเรียบร้อยเป็นเวลาติดต่อกันมาไม่น้อยกว่าห้าปีขึ้น
ไป มีสิทธิได้รับเงินบําเหน็จเมื่อออกจากตําแหน่ง
การคํานวณเงินบําเหน็จ ให้เอาเงินเดือนครั้งสุดท้ายตั้ง คูณด้วยจํานวนปีที่ทํางานอยู่ในสหกรณ์ เศษของปีถ้าถึง 180 วันให้
นับเป็นหนึ่งปี ถ้าต่ํากว่านี้ให้ปัดทิ้ง
จํานวนปีที่ทํางาน หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วันบรรจุเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์เข้าทํางานในสหกรณ์จนถึงวันที่ออก
จากสหกรณ์ ในกรณีคํานวณเงินบําเหน็จตามระเบียบนี้มีจํานวนมากกว่าเงินชดเชยที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างสหกรณ์พึงได้รับตามข้อ 74
ให้สหกรณ์จ่ายเงินบําเหน็จเพิ่มได้เฉพาะส่วนที่เกินกว่าเงินชดเชยเท่านั้น
เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ซึ่งออกจากตําแหน่งเพราะตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินบําเหน็จให้แก่ทายาท
สหกรณ์จะไม่จ่ายบําเหน็จให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) ถูกไล่ออก
(2) เลิกจ้างตามสัญญาจ้างที่มีกําหนดเวลาการจ้างแน่นอน
(3) เงินชดเชยที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์พึงได้รับมีจํานวนมากกว่าจํานวนเงินบําเหน็จที่คํานวณได้ตามระเบียบนี้
ข้อ 89 เพื่อประโยชน์แก่การจ่ายเงินบําเหน็จและเงินค่าชดเชยแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ให้สหกรณ์ตั้งเงินสํารอง
เงินบําเหน็จและค่าชดเชยไว้ตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจําปี ตามจํานวนที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ข้อ 90 เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างผู้ใดพ้นจากตําแหน่งเพราะตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษให้แก่ทายาทไปในคราว
เดียวกัน มีจํานวนเท่ากับเงินเดือนเต็มครั้งสุดท้ายสามเดือนรวมกัน
ข้อ 91 ภาษีเงินได้อันพึงชําระตามกฎหมายให้ผู้รับเงินชดเชยและเงินบําเหน็จเป็นผู้จ่ายเงินทั้งสิ้น
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กรณีที่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ มีเงินได้รายเดือนเข้าเกณฑ์การเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร ให้สหกรณ์หัก
ภาษีเงินได้พึงประเมินไว้ ณ ที่จ่ายรายเดือน แล้วนําส่งสํานักงานสรรพากรท้องที่ ที่ตั้งสํานักงานสหกรณ์ตามกําหนด
หมวดที่ 17
อัตราเงินเดือนเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ข้อ 92 ให้กําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ ไว้ตามตารางบัญชีอัตราเงินเดือนเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ของสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
75
38
42,010
74
37.5
41,260
73
37
40,530
72
36.5
39,810
61,170
71
36
39,100
60,080
70
35.5
38,400
59,010
69
35
37,720
57,960
68,890
68
34.5
37,050
56,930
67,670
67
34
36,390
55,920
66,470
66
33.5
35,740
54,930
65,290
65
33
35,100
53,950
64,130
64
32.5
34,470
52,990
62,990
63
32
33,860
52,050
61,870
62
31.5
33,260
51,120
60,770
61
31
32,670
50,210
59,690
60
30.5
32,090
49,320
58,630
59
30
31,520
48,440
57,590
58
29.5
30,960
47,580
56,570
57
29
24,970
30,410
46,730
55,560
56
28.5
24,520
29,870
45,900
54,570
55
28
24,080
29,340
45,080
53,600
54
27.5
23,650
28,820
44,280
52,650
53
27
23,230
28,310
43,490
51,710
52
26.5
22,810
27,800
42,720
50,790
51
26
22,400
27,300
41,960
49,890
50
25.5
22,000
26,810
41,210
49,000
74,260
49
25
21,610
26,330
40,480
48,130
72,940
48
24.5
21,220
25,860
39,760
47,270
71,650
47
24
20,840
25,400
39,050
46,430
70,380
46
23.5
20,470
24,950
38,350
45,600
69,130
45
23
20,100
24,500
37,670
44,790
67,900
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44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7

22.5
22
21.5
21
20.5
20
19.5
19
18.5
18
17.5
17
16.5
16
15.5
15
14.5
14
13.5
13
12.5
12
11.5
11
10.5
10
9.5
9
8.5
8
7.5
7
6.5
6
5.5
5
4.5
4

19,740
19,390
19,040
18,700
18,360
18,030
17,710
17,390
17,080
16,770
16,470
16,170
15,880
15,590
15,310
15,030
14,760
14,490
14,230
13,970
13,720
13,470
13,230
12,990
12,760
12,530
12,300
12,080
11,860
11,650
11,440
11,230
11,030
10,830
10,630
10,440
10,250
10,060

24,060
23,630
23,210
22,790
22,380
21,980
21,590
21,200
20,820
20,450
20,080
19,720
19,370
19,020
18,680
18,340
18,010
17,690
17,370
17,060
16,750
16,450
16,150
15,860
15,570
15,290
15,010
14,740
14,470
14,210
13,950
13,700
13,450
13,210
12,970
12,740
12,510
12,280

37,000
36,340
35,690
35,050
34,430
33,820
33,220
32,630
32,050
31,480
30,920
30,370
29,830
29,300
28,780
28,270
27,770
27,270
26,780
26,300
25,830
25,370
24,920
24,470
24,030
23,600
23,180
22,770
22,360
21,960
21,570
21,180
20,800
20,430
20,060
19,700
19,350
19,000

43,990
43,210
42,440
41,680
40,940
40,210
39,490
38,790
38,100
37,420
36,750
36,100
35,460
34,830
34,210
33,600
33,000
32,410
31,830
31,260
30,700
30,150
29,610
29,080
28,560
28,050
27,550
27,060
26,580
26,110
25,640
25,180
24,730
24,290
23,860
23,430
23,010
22,600

66,690
65,510
64,350
63,210
62,090
60,990
59,910
58,850
57,800
56,770
55,760
54,770
53,800
52,840
51,900
50,980
50,070
49,180
48,310
47,450
46,610
45,780
44,970
44,170
43,380
42,610
41,850
41,110
40,380
39,660
38,950
38,260
37,580
36,910
36,250
35,600
34,970
34,350
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6
5
4
3
2
1
ที่

3.5
3
2.5
2
1.5
1
ขั้น

9,880
9,700
9,520
9,350
9,180
9,010
ลูกจ้าง

12,060
11,840
11,630
11,420
11,210
11,010

18,660
18,330
18,000
17,680
17,360
17,050

เจ้าหน้าที่และ
เจ้าหน้าที่เฉพาะ
ตําแหน่ง
ทางด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

หัวหน้าฝ่าย
หรือหัวหน้า
สํานักงาน
สาขา

22,200
21,800
21,410
21,030
20,650
20,280
รองผู้จัดการ

33,740
33,140
32,550
31,970
31,400
30,840
ผู้จัดการ

ข้อ 93 เงินค่าครองชีพให้ลูกจ้างได้รับค่าครองชีพเดือนละ 1,500 บาท
ข้อ 94 เงินประจําตําแหน่ง เจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เฉพาะตําแหน่งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้า
สํานักงานสาขา รองผู้จัดการ และผู้จัดการ
(1) เจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เฉพาะตําแหน่งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่ง 2,000.- บาท
(2) หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าสํานักงานสาขา ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่ง 3,000.- บาท
(3) รองผู้จัดการ ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่ง 5,000.- บาท
(4) ผู้จัดการ ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่ง 10,000.- บาท
หมวดที่ 18
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 95 การหยุดกิจการชั่วคราว ในกรณีที่สหกรณ์มีความจําเป็นต้องหยุดกิจการเป็นการชั่วคราว เนื่องจากหน่วยงานหรือ
สถานประกอบการที่สหกรณ์ตั้งอยู่หยุดกิจการ หรือสหกรณ์ประสบภาวะทางเศรษฐกิจ สหกรณ์จะแจ้งเหตุการณ์หยุดกิจการให้ทราบ
ล่วงหน้า และจ่ายเงินในระหว่างการหยุดกิจการในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง
ข้อ 96 กฎ ระเบียบอื่นๆ
(1) กฎ ระเบียบ คําสั่ง ซึ่งใช้บังคับกับส่วนงานใดส่วนงานหนึ่งเป็นการเฉพาะ ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับใน
การทํางานนี้ด้วย ทั้งนี้ รวมถึงใบสมัครงาน สัญญาจ้าง หนังสือค้ําประกันและข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
(2) การใดที่มิได้กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
(3) กฎ ระเบียบ คําสั่ง ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 97 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานนี้ ได้จัดทําขึ้นให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 แล้ว อย่างไรก็ตามสหกรณ์สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงให้มีความเหมาะสมเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสอดคล้อง
กับสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 98 การบังคับใช้
(1) ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ศึกษาระเบียบนี้ให้มีความเข้าใจอย่างชัดแจ้ง เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และมอบ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน
(2) เจ้าหน้าที่ทุกคนจะปฏิเสธว่าไม่ทราบเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติตามระเบียบนี้ไม่ได้
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(3) เจ้าหน้าที่ระดับบังคับบัญชา และคณะกรรมการดําเนินการ เป็นผู้ควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ
ปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและเคร่งครัด
(4) ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตามข้อ 2

ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2560

(นายอัมพร ฉันทรัตน์)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จํากัด

~ 91 ~

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
ว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2559
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ข้อ 69 (8) ข้อ 96 (7) และมติที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 58 ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ได้ประกาศระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2559”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ระเบียบอื่นใดที่มีอยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ซึ่ง
มีข้อกาหนดขัดแย้งกับระเบียบนี้ทั้งสิ้น
ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
หมวดที่ 1
ข้อกำหนดทั่วไป
ส่วนที่ 1
นิยำม
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
“การพัสดุ”
หมายถึง การจัดทาเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและ
ควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจาหน่าย และการดาเนินการอื่นๆ ที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
“พัสดุ”
หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงประกันชีวิต
“การซื้อ”
หมายถึง การซื้อพัสดุทุกชนิด
“การจ้าง”
หมายถึง การจ้างทาพัสดุ หรือการจ้างเหมาบริการ
“การจ้างที่ปรึกษา” หมายถึง การจ้างบริการจากที่ปรึกษา แต่ไม่รวมถึงการจ้างออกแบบและควบคุมงาน
ก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ
“ผู้ซื้อ”
หมายถึง ผู้มีอานาจในการสั่งซื้อตามระเบียบนี้
“ผู้จ้าง”
หมายถึง ผู้มีอานาจในการสั่งจ้างตามระเบียบนี้
“สหกรณ์ฯ”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“ผู้จัดการ”
หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“หัวหน้าพัสดุ” หมายถึง หัวหน้าฝ่ายธุรการ
“เจ้าหน้าที่พัสดุ” หมายถึง เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้จัดการให้รับผิดชอบเรื่ องการ
พัสดุ
“ประกันชีวิต” หมายถึง กรมธรรม์กลุ่มที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ทากับบริษัทประกันชีวิต
ให้กับสมาชิก
“อาคาร”
หมายถึง สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ทาการ
หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกัน และรวมตลอดถึงสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสาหรับ
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อาคารนั้ น ๆ เช่ น เสาธง รั้ ว ท่ อ ระบายน้ า หอถั งน้ า ถนน ประปาและสิ่ งอื่ น ๆ ซึ่ งเป็ น ส่ ว นประกอบของตั ว อาคาร เช่ น
เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ
“ที่ปรึกษา”
หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ หรือสามารถให้บริการเป็นที่
ปรึกษาทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น รวมทั้งให้บริการด้าน ศึกษา สารวจ ออกแบบและควบคุม
งาน และการวิจัย แต่ไม่รวมถึงการให้บริการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ
“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาขายในการ
ซื้อพัสดุของทางสหกรณ์ฯ หรือเข้าเสนอราคาเพื่อรับจ้างทาพัสดุ หรือเข้าเสนองานเพื่อรับจ้างเป็นที่ปรึกษา หรือรับจ้าง
ออกแบบเพื่อควบคุมงาน ให้แก่สหกรณ์ฯ เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าเสนองานให้แก่สหกรณ์ฯ นั้นในคราวเดียวกัน
การมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ การที่
บุคคลธรรมดาหรือนิติบคุ คลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารหรือผู้มี
อานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอานาจหรือสามารถใช้อานาจในการบริหาร
จัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาหรือเสนองานให้แก่สหกรณ์ฯ นั้นใน
คราวเดียวกัน
(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จากัดความ
รับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ
ห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาหรือ
เสนองานให้แก่สหกรณ์ฯนั้นในคราวเดียวกัน
คาว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้นหรือใน
อัตราอื่น ตามที่ กวพ.เห็นควรประกาศกาหนดสาหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้าง
หุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย
ที่เข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่สหกรณ์ ฯนั้นในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน
การดารงตาแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นเป็นคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดารงตาแหน่งการเป็นหุ้นส่วนหรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว
ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารผู้เป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อานาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือ
บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้น ส่วน หรือบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัดที่เกี่ยวข้องได้
เสนอราคาหรือเสนองานให้แก่สหกรณ์ฯ นั้นในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1)
(2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี
“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายถึง การที่ผู้ เ สนอราคาหรือ ผู้เสนองานรายหนึ่ ง
หรือ หลายรายกระทาการใดๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการเสนอราคา หรือเสนองานต่อสหกรณ์ฯ ไม่ว่าจะกระทาโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก
รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กาลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กาลังประทุษร้าย หรือ
แสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือการกระทาใดโดยทุจริต ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคา
หรือผู้เสนองานด้วยกันหรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานรายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทาสัญญากับสหกรณ์ฯ
นั้น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบสหกรณ์ฯ โดยมิใช่เป็นไปในทางการ
ประกอบธุรกิจปกติ
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ส่วนที่ 2
กำรใช้บังคับและกำรมอบอำนำจ
ข้อ 6 ระเบียบนี้ใช้บังคับสหกรณ์ฯ ซึ่งดาเนินการเกี่ยวกับการพัสดุให้เป็นไปตามแผนงานงบประมาณ
ข้อ 7 ผู้มีอานาจดาเนินการตามระเบียบนี้จะมอบอานาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งใดก็ได้ โดยให้คานึงถึง
ระดับ ตาแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่จะได้รับมอบอานาจเป็นสาคัญ
เมื่อมีการมอบอานาจตามวรรคหนึ่ง ผู้รับมอบอานาจมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบนั้น และจะมอบอานาจนั้นให้แก่ผู้ดารง
ตาแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้
ส่วนที่ 3
บทกำหนดโทษ
ข้อ 8 ผู้มีอานาจหรือหน้าที่ดาเนินการตามระเบียบนี้ หรือผู้หนึ่งผู้ใดกระทาการใดโดยจงใจหรือประมาทเลิ นเล่อไม่
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือกระทาการโดยมีเจตนาทุจริต หรือกระทาการโดยปราศจากอานาจ หรือนอกเหนืออานาจหน้าที่
รวมทั้งมีพฤติกรรมที่เอื้ออานวยแก่ผู้เข้าเสนอราคาหรือเสนองาน ให้มีการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมถือว่าผู้นั้น
กระทาผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน พ.ศ. 2557 ภายใต้หลักเกณฑ์
ดังนี้
(8.1) ถ้าการกระทามีเจตนาทุจริต หรือเป็นเหตุให้ทางสหกรณ์ฯ เสียหายอย่างร้ายแรงให้ดาเนินการลงโทษอย่าง
ต่าปลดออกจากสหกรณ์ฯ
(8.2) ถ้าการกระทาเป็นเหตุให้ทางสหกรณ์ฯ เสียหายไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษอย่างต่าตัดเงินเดือน
(8.3) ถ้าการกระทาไม่เป็นเหตุให้สหกรณ์ฯ เสียหาย ให้ลงโทษภาคทัณฑ์ หรือว่ากล่าวตักเตือนโดยทาคาสั่ง
เป็นลายลักษณ์อักษร
การลงโทษทางวินั ยตาม (8.1) หรื อ (8.2) ไม่ เป็ นเหตุใ ห้ผู้ก ระทาหลุด พ้นจากความรั บผิด ในทางแพ่ ง ตาม
กฎหมายและระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน พ.ศ. 2557 หรือความรับผิดทางอาญา (ถ้ามี)
หมวดที่ 2
ส่วนที่ 1
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ข้อ 9 เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติอนุมัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนงานโครงการแล้ว ให้สหกรณ์ฯ รีบดาเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนหรือโครงการ และตามขั้นตอนที่กาหนด เพื่อให้พร้อมที่จะทาสัญญา หรือข้อตกลงได้ทันที
การจัดหาโดยวิธีสอบราคาและวิธีประกวดราคาให้สหกรณ์ฯ วางแผนในการจัดหาและดาเนินการให้เป็นไปตามแผน
ด้วย
ข้อ 10 กรณีที่มีการจัดทาเอง ให้แต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทาเองนั้นและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการ
ปฏิบัติงาน โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจการจ้าง เว้นแต่สหกรณ์ฯ กาหนดให้มีเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบโดยเฉพาะอยู่แล้ว
ข้อ 11 การจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของการจัดหาต้องดาเนินการโดยเปิดเผย
โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้โดยคานึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอราคา หรือ
ผู้เสนองาน เว้นแต่กรณีที่มีลักษณะเฉพาะอันเป็นข้อยกเว้นตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
ในการดาเนินการแต่ละขั้นตอน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องมีการบันทึกหลักฐานในการดาเนินการพร้อมทั้งต้องระบุ
เหตุผลในการพิจารณาสั่งการในขั้นตอนที่สาคัญไว้ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
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วิธีซื้อและวิธีจ้ำง
ข้อ 12 การซื้อหรือการจ้างกระทาได้ 4 วิธี คือ 1.วิธีตกลงราคา 2.วิธีสอบราคา 3.วิธปี ระกวดราคา 4.วิธีพิเศษ
ข้อ 13 วิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไม่เกิน 200,000 บาท
การซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดต่อตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรง แล้วให้ประธาน
กรรมการดาเนินการหรือผู้จัดการจัดซื้อหรือจ้างได้ ภายในวงเงินตามอานาจ ข้อ 21
การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ในกรณีจาเป็นและเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจ
ดาเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อ
ผู้มีอานาจจัดซื้อจัดจ้าง และเมื่อผู้มีอานาจจัดซื้อจัดจ้างให้ความเห็นชอบแล้วให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจ
รับโดยอนุโลม
ข้อ 14 วิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
(14.1) ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจดั ทาเอกสารสอบราคา โดยอย่างน้อยให้แสดงรายการดังต่อไปนี้
(14.1.1) คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการซื้อและจานวนที่ต้องการ หรือรูปแบบและ
รายการละเอียดและปริมาณงานที่ต้องการจ้าง ในกรณีที่จาเป็นต้องดูสถานที่ หรือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบตาม
วรรคหนึ่ง ให้กาหนดสถานที่ วัน เวลาที่นัดหมายไว้ด้วย
(14.1.2) คุณสมบัติของผู้เสนอราคาซึ่งจะต้องมีอาชีพขายหรือรับจ้างตาม (14.1.1) โดยให้ผู้
เสนอราคาแสดงหลักฐานดังกล่าวด้วย
(14.1.3) ในกรณีจาเป็นให้ระบุผู้เข้าเสนอราคาส่งตัวอย่าง หรือแคตตาล๊อกหรือรูปแบบ และ
รายการละเอียดไปพร้อมกับใบเสนอราคา
(14.1.4) ถ้าจาเป็นต้องมีการตรวจทดลอง ให้กาหนดจานวนตัวอย่างให้พอแก่การตรวจทดลอง
และเหลือไว้สาหรับการทาสัญญาด้วย ทั้งนี้ให้มีข้อกาหนดไว้ด้วยว่าทางสหกรณ์ฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น
จากการทดสอบตัวอย่างนั้น
(14.1.5) สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับแบบรูปและรายละเอียดในกรณีที่มีการขาย ให้ระบุราคาขายไว้
ด้วย
(14.1.6) ข้อกาหนดให้ผู้เข้าเสนอราคาเสนอราคารวมทั้งสิ้น และราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการ
(ถ้าทาได้) พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์โดยชัดเจนว่าจะพิจารณาราคารวม หรือราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการ ในกรณีที่ไม่ได้
กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคาให้พิจารณาราคารวม
(14.1.7) แบบใบเสนอราคา โดยกาหนดไว้ด้วยว่าในการเสนอราคาให้ลงราคารวมทั้งสิ้นเป็น
ตัวเลขและต้องมีตัวหนังสือกากับ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญในการสอบราคาจ้างก่อสร้าง
ให้กาหนดแบบบัญชีรายการก่อสร้างตามความเหมาะสมของลักษณะและประเภทของงาน เพื่อให้ผู้เข้าเสนอราคากรอก
ปริมาณวัสดุและราคาด้วย
(14.1.8) กาหนดระยะเวลายื่นราคาเท่าที่จาเป็นต่อทางสหกรณ์ฯ และเงื่อนไขด้วยว่าซองเสนอ
ราคาที่ยื่นต่อทางสหกรณ์ฯ และลงทะเบียนรับซองแล้วจะถอนคืนมิได้
(14.1.9) กาหนดสถานที่ส่งมอบพัสดุและวันส่งมอบโดยประมาณ (สาหรับการซื้อ) หรือกาหนด
วันที่จะเริ่มทางานและวันแล้วเสร็จโดยประมาณ (สาหรับการจ้าง)
(14.1.10) กาหนดสถานที่ วัน เวลา เปิดซองสอบราคา
(14.1.11) ข้อกาหนดให้ผู้เสนอราคาผนึกซองราคาให้เรียบร้อยก่อนยื่นต่อทางสหกรณ์ฯ จ่าหน้า
ถึงประธานกรรมการเปิดซองสอบราคาการซื้อการจ้างครั้งนั้น และส่งถึงสหกรณ์ฯ ก่อนวันเปิดซอง โดยให้ส่ง เอกสาร
หลักฐานต่างๆ พร้อมจัดทาบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพร้อมกับซองราคาด้วย
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(14.1.12) กาหนดเงื่อนไขในการสงวนสิทธิ์ที่จะถือว่าผู้ที่ไม่ไปทาสัญญา หรือข้อตกลงกับทาง
สหกรณ์ฯ ทางสหกรณ์ฯ จะแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเป็นผู้ทิ้งงาน
(14.1.13) ข้อกาหนดว่าผู้เข้าเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทาสัญญา จะต้องวางหลัก
ประกันสัญญาเป็นเงินสดหรือเช็คเงินสด หรือหนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศในอัตราร้อยละห้าของวงเงินหรือ
ราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนั้นแล้วแต่กรณี เว้นแต่การจัดหาพัสดุที่สหกรณ์ฯ เห็นว่ามีความสาคัญเป็นพิเศษ จะกาหนดอัตราสูงกว่า
ร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้
(14.1.14) ร่างสัญญารวมทั้งการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน เงื่อนไข การจ่ายเงินล่วงหน้า (ถ้ามี)
และอัตราค่าปรับ
(1.15) ขอสงวนสิทธิ์ว่าสหกรณ์ฯ จะไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ และสหกรณ์ฯทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะงดซื้อหรือจ้าง หรือเลือกซื้อหรือจ้างโดยไม่จาเป็นต้องซื้อหรือ
จ้างจากผู้เสนอราคาต่าสุดเสมอไป รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมี
เหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
(14.2) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ให้ดาเนินการดังนี้
(14.2.1) ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า 10 วัน ให้เจ้าหน้าที่พัสดุส่งประกาศเผยแพร่
การสอบราคา และเอกสารสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทางานนั้นโดยตรงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้มากที่สุด
เท่าที่จะทาได้ กับให้ปิดประกาศเผยแพร่การสอบราคาไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทาการสหกรณ์ฯ
(14.2.2) ในการยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาการซื้อหรือการจ้างครั้งนั้น โดยยื่นโดยตรงต่อสหกรณ์ฯ ตามวันและเวลาที่สหกรณ์ฯกาหนด
(14.2.3) ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีที่ผู้เสนอ
ราคามายื่นซองโดยตรงให้ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นซอง และให้ส่งมอบซองให้แก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทันที
(14.2.4) ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิดซอง และเมื่อถึง
กาหนดเวลาเปิดซองสอบราคาแล้ว ให้ส่งมอบซองเสนอราคาพร้อมทั้งรายงานผลการรับซองต่อคณะกรรมการการเปิดซอง
สอบราคาเพื่อดาเนินการต่อไป
(14.3) คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ดังนี้
(14.3.1) เปิดซองใบเสนอราคาและอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่างๆ ของ
ผู้เสนอราคาทุกราย โดยเปิดเผยตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด และตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของผู้เสนอ ราคา
ทุกรายแล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น
(14.3.2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อกหรือแบบรูป และ
รายละเอียดแล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
(14.3.3) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตาม (14.3.2) ที่มีคุณภาพ
และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางสหกรณ์ฯ และเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากรายที่คัดเลือกไว้แล้วซึ่งเสนอราคาต่าสุด
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุดดังกล่าวไม่ยอมเข้าทาสัญญา หรือข้อตกลงกับสหกรณ์ฯในเวลาที่
กาหนด ตามเอกสารสอบราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ารายถัด ไปตามลาดับ ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากัน
หลายรายให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่พร้อมกัน ด้วยวิธียื่นซองเสนอราคา
ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้าง สูงกว่าวงเงินที่
ซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดาเนินการต่อรองราคาให้ต่าสุดเท่าที่จะทาได้ แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่จัดซื้อ
หรือจ้างในครั้งนั้น โดยทาการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
(14.3.4) ในกรณีที่มีผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสาร
สอบราคาเพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
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(14.3.5) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้
ทั้งหมดต่อคณะกรรมการดาเนินการ เพื่ออนุมัติให้ดาเนินการต่อไป
ข้อ 15 วิธีประกวดราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 2,000,000 บาท
(15.1) ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาเอกสารประกวดราคาตามแบบที่สหกรณ์ฯ กาหนดหรือตามตัวอย่างของทาง
ราชการโดยอนุโลม
การเผยแพร่เอกสารประกวดราคาให้จัดเป็นประกาศและมีสาระสาคัญดังนี้
(15.1.1) รายการพัสดุที่ต้องการซือ้ หรืองานที่ต้องการจ้าง
(15.1.2) คุณสมบัติของผู้มสี ิทธิเข้าประกวดราคา
(15.1.3) กาหนดวัน เวลา รับซอง ปิดการรับซอง และเปิดซองประกวดราคา
(15.1.4) สถานที่และระยะเวลาในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารการประกวดราคาและราคาของ
เอกสารให้หัวหน้าพัสดุมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแล และจัดทาเอกสารหลักฐานการเผยแพร่และการปิดประกาศประกวด
ราคาภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการดังนี้
(15.1.4.1) ส่งประกาศไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทางานโดยตรงทางไปรษณียต์ อบ
รับให้มากที่สดุ เท่าที่จะทาได้
(15.1.4.2) ปิดประกาศประกวดราคาโดยเปิดเผย ณ ที่ทาการของสหกรณ์ฯ
การดาเนินการซื้อและจ้างโดยวิธีประกวดราคา จะต้องจัดทาก่อนวันรับซองไม่น้อยกว่า 21 วัน
(15.2) การขายหรือให้เอกสารประกวดราคา รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียด
ให้กระทา ณ สถานที่ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวกและไม่เป็นเขตหวงห้าม และจะต้องจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาไว้ให้
มากพอสาหรับความต้องการของผู้มาขอรับ หรือขอซื้อที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างทางานนั้น รายละ 1 ชุด โดยไม่มีเงื่อนไขอื่น
ใดในการให้หรือการขาย
(15.3) คณะกรรมการการรับและเปิดซองประกวดราคา มีหน้าทีด่ ังนี้
(15.3.1) รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไว้เป็นหลักฐาน ลงชื่อกากับซองกับบันทึกไว้ที่
หน้าซองว่าเป็นของผู้ใด
(15.3.2) ตรวจสอบหลักประกันซองร่วมกับเจ้าหน้าที่การเงิน และให้เจ้าหน้าที่การเงินออกใบ
รับให้แก่ผู้ยื่นซองไว้เป็นหลักฐาน
(15.3.3) รับเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผู้เสนอราคาพร้อมทั้งพัสดุ
ตัวอย่าง แคตตาล็อก หรือแบบรูป และรายการละเอียด(ถ้ามี) หากไม่ถูกต้องให้บันทึกในรายงานไว้ด้วย
(15.3.4) เมื่อพ้นกาหนดเวลารับซองแล้ว ห้ามรับซองประกวดราคา หรือเอกสารหลักฐานต่างๆ
ตามเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาอีก
(15.3.5) เปิดซองใบเสนอราคา และอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่างๆ
ของผู้เสนอราคาทุกรายโดยเปิดเผยตามเวลาและสถานที่ที่กาหนด และให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกากับไว้ในใบเสนอ
ราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น
(15.3.6) ส่งมอบใบเสนอราคาทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อมด้วยบันทึกรายงานการ
ดาเนินการต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทันทีในวันเดียวกัน
(15.4) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีหน้าที่ดังนี้
(15.4.1) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานต่างๆ พัสดุ
ตัวอย่าง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารประกวด
ราคา
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ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายใด เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสาร
ประกวดราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอราคารายอื่น
หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณาผ่อนปรนให้ผู้เข้าประกวดราคาโดยไม่ตัดผู้เข้าประกวดราคารายนั้นออก
ในการพิจารณาคณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงจากผูเ้ สนอราคารายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้
เสนอราคารายใดเปลีย่ นแปลงสาระสาคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้
(15.4.2) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของ หรืองานจ้าง หรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่ตรวจสอบ
แล้วตาม(15.4.1) ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ฯ แล้วเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายที่คัดเลือก
ไว้แล้วซึ่งเสนอราคาต่าสุด
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุดดังกล่าว ไม่ยอมเข้าทาสัญญาหรือข้อตกลงกับสหกรณ์ฯ ในเวลาที่
กาหนด ตามเอกสารประกวดราคาให้คณะกรรมการพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ารายถัดไปตามลาดับ
ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายรายให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่พร้อมกัน
ด้วยวิธียื่นซองเสนอราคา ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้าง สูงกว่าวงเงินที่ซื้อหรือ
จ้างให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดาเนินการต่อรองราคา
(15.4.3) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้
ทั้งหมดต่อคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
(15.5) เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้พิจารณาแล้วปรากฏว่า มีผู้เสนอราคารายเดียว
หรือมีผู้เสนอราคาหลายราย แต่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาเพียงรายเดียว
โดยปกติให้เสนอคณะกรรมการดาเนินการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
เห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดาเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคา ก็ได้
(15.6) ในกรณีไม่มีผู้เสนอราคาหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กาหนด ให้เสนอ
คณะกรรมการดาเนินการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น เพื่อดาเนินการประกวดราคาใหม่หากคณะกรรมการดาเนินการเห็น
ว่าการประกวดราคาใหม่จะไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดาเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษ แล้วแต่กรณี
ข้อ 16 วิธีพิเศษ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 200,000 บาท ให้กระทาได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด
ดังต่อไปนี้
(16.1) ในกรณีเป็นพัสดุจะขายทอดตลาด ให้ดาเนินการซื้อโดยวิธีเจรจาตกลงราคา
(16.2) ในกรณีเป็นพัสดุที่ต้องซื้อหรือจ้างเป็นการเร่งด่วนหากล่าช้าอาจเสียหายแก่สหกรณ์ฯ ให้เชิญผู้มี
อาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคาหากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
(16.3) ในกรณีที่เป็นพัสดุที่ได้ซื้อไว้แล้วแต่มีความจาเป็นต้องใช้เพิ่มในสถานการณ์ที่จาเป็นหรือเร่งด่วน
หรือเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ฯ ให้เจรจากับผู้ขายรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการส่งมอบเพื่อ
ขอให้มีการขายพัสดุตามรายละเอียดและราคาที่ต่ากว่าหรือราคาเดิมภายใต้เงื่อนไขที่ดีกว่าหรือเงื่อนไขเดิม โดยคานึงถึงราคา
ต่อหน่วยตามสัญญาเดิม(ถ้ามี) เพื่อให้บังเกิดผลประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์ฯจะได้รับ
(16.4) ในกรณีเป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจากัดทางเทคนิคที่จาเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็น
การเฉพาะ ให้เชิญผู้ผลิตหรือผู้แทนจาหน่ายพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาใน
ท้องตลาดหรือราคาที่คณะกรรมการให้ควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
(16.5) ในกรณีพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งจาเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่งให้เชิญเจ้าของที่ดินโดยตรงมา
เสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาดหรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่
จะทาได้ สาหรับการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศในกรณีจาเป็นจะติดต่อกับนายหน้า หรือดาเนินการในทานอง
เดียวกันตามกฎหมายหรือประเพณีนิยมท้องถิ่นแทนเจ้าของที่ดินก็ได้

~ 98 ~

(16.6) ในกรณีเป็นพัสดุที่ได้ดาเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี ให้สืบราคาจากผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้น
โดยตรงและผู้เสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป(ถ้ามี) หากเห็นว่าผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรซื้อ
เสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อประธาน
กรรมการเพื่อสั่งการโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ข้อ 17 การซื้อโดยวิธีพิเศษ ให้ประธานกรรมการดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการดาเนินการเพื่อดาเนินการดังต่อไปนี้
(17.1) ในกรณีเป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วนหากล่าช้าอาจเสียหายแก่สหกรณ์ฯ ให้เชิญผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้น
โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาดหรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรอง
ราคาลงเท่าที่จะทาได้
(17.2) ในกรณีเป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจากัดทางเทคนิคที่จาเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็น
การเฉพาะ ให้เชิญผู้ผลิตหรือผู้แทนจาหน่ายพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาใน
ท้องตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
(17.3) ในกรณีพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งจาเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่งให้เชิญเจ้าของที่ดินโดยตรงมา
เสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาดหรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่
จะทาได้
(17.4) ในกรณีเป็นพัสดุที่ได้ดาเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี ให้สืบราคาจากผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้น
โดยตรง และผู้เสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป(ถ้ามี) หากเห็นว่าผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควร
ซื้อเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาดหรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อ
คณะกรรมการดาเนินการเพื่อพิจารณา
ข้อ 18 การจ้างโดยวิธีพิเศษ ให้ประธานกรรมการดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการดาเนินการเพื่อดาเนินการดังต่อไปนี้
(18.1) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ 16(2) ให้เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทางานนั้นโดยตรงมาเสนอราคาหากเห็น
ว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาท้องถิ่นหรือราคาที่ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่
จะทาได้
(18.2) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ 16(6) กรณีเป็นพัสดุที่ได้ดาเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี ให้สืบ
ราคาจากผู้มีอาชีพรับจ้างทางานนั้นโดยตรงและผู้เสนอราคาในการสอบราคา หรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป(ถ้ามี) หากเห็น
ว่าผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องถิ่น หรือราคาที่ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้ให้คณะกรรมการ รายงานผลการพิจารณาและความเห็น พร้อมด้วยเอกสารที่รับไว้
ทั้งหมด ต่อคณะกรรมการดาเนินการเพื่อพิจารณา
รำยงำนขอซื้อหรือขอจ้ำง
ข้อ 19 ก่อนดาเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธี นอกจากการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างตามข้อ 20 ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
จัดทารายงานเสนอผู้มีอานาจตามรายการ ดังต่อไปนี้
(1) เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
(2) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง
(3) ราคามาตรฐานหรือราคากลาง หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุด
(4) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
(5) กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
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(6) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น
(7) ข้อเสนออื่นๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จาเป็นในการซื้อหรือจ้าง การออก
ประกาศสอบราคา หรือประกาศประกวดราคา
ข้อ 20 ก่อนดาเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทารายงานเสนอต่อผู้มีอานาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
ตาม รายการดังต่อไปนี้
(1) เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
(2) รายละเอียดของที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างที่ต้องการซื้อรวมทั้งเนื้อที่และท้องที่ที่ต้องการ
(3) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น
(4) ราคาซื้อขายของที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อ ครั้งหลังสุดประมาณ 3 ราย
(5) วงเงินที่จะซื้อโดยให้ระบุที่มาของแหล่งเงิน
(6) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น
(7) ข้อเสนออื่นๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆที่จาเป็นในการซื้อ การออกประกาศสอบ
ราคาหรือ ประกาศประกวดราคา
การซื้อที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง ให้ติดต่อกับเจ้าของโดยตรงหรือดาเนินการในทานองเดียวกันตามกฎหมาย
หรือประเพณีนิยมของท้องถิ่น
อำนำจกำรสั่งซื้อสั่งจ้ำง
ข้อ 21 ผู้จัดการมีอานาจการสั่งซื้อสั่งจ้างครั้งหนึ่งๆ ไม่เกิน 200,000 บาท การสั่งซื้อสั่งจ้างที่เกิน 200,000 บาท
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการกรรมการ
ข้อ 22 ในการดาเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอานาจสั่งซื้อหรือจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อปฏิบัติการ
ตามระเบียบนี้พร้อมกับกาหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วแต่กรณี คือ
(1) คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
(2) คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา
(3) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
(4) คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
(5) คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
(6) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(7) คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ให้คณะกรรมการแต่ละคณะรายงานผลการพิจารณา ถ้ามีเหตุที่ทาให้การรายงานล่าช้าให้เสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาขยายเวลาได้ตามความจาเป็น
ข้อ 23 คณะกรรมการตามข้อ 22 แต่ละคณะ ให้ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2
คน โดยปกติให้แต่งตั้งจากคณะกรรมการดาเนินการหรือเจ้าหน้าที่ในกรณีจาเป็น หรือเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ฯ จะแต่งตั้ง
บุคคลนอกเหนือจากที่ระบุร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ ถ้าประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการ
ดาเนินการคัดเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นทาหน้าที่ประธานแทน
ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาเป็นกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคา หรือแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการทุกคณะ เว้นแต่คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา ควรแต่งตั้งผู้ชานาญการหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุหรืองานจ้างนั้นๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย
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สาหรับการซื้อหรือจ้างในวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งซึ่งมิใช่ผู้จัดซื้อหรื อจัดจ้างเป็น
ผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ก็ได้
ข้อ 24 ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งให้ผู้มีอานาจแต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ ความชานาญทางด้านช่างตาม
ลักษณะของงานก่อสร้างจากคณะกรรมการดาเนินการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลภายนอกก็ได้ ผู้ควบคุมงานควรมีวุฒิตามที่
ผู้ออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
กำรตรวจรับพัสดุ
ข้อ 25 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ดังนี้
(25.1) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทาการของผู้ใช้พัสดุนั้นหรือสถานที่ซึ่งกาหนดไว้ในสัญญา หรือข้อตกลงการ
ตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่นในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจสั่งซื้อสั่งจ้างก่อน
(25.2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้สาหรับกรณีที่มีการทดลองหรือ
ตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้คาปรึกษา หรือส่ง
พัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้นๆ ก็ได้
ในกรณีจาเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจานวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ
(25.3) โดยปกติให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนาพัสดุมาส่งและให้ดาเนินการให้เสร็จสิ้นไป
โดยเร็วที่สุด
(25.4) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้วให้รับพัสดุไว้ และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้อง
ครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนาพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมกับทาใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็น
หลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับ เพื่อดาเนินการเบิกจ่ายเงินและ
รายงานให้ผู้มีอานาจสั่งซื้อสั่งจ้างทราบ
ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบมีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกาหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานผู้มี
อานาจสั่งซื้อสั่งจ้างผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี
(25.5) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจานวน หรือส่งมอบครบจานวนแต่ไม่
ถูกต้องทั้งหมดถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจานวนที่ถูกต้องโดยถือปฏิบัติตาม
(25.4) และโดยปกติให้รีบรายงานผู้มีอานาจสั่งซื้อสั่งจ้าง เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันทาการ นับแต่วัน
ตรวจพบ แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ์ของสหกรณ์ฯ ที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจานวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น
(25.6) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วจะ
ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดยปกติให้รีบรายงานผู้มีอานาจสั่งซื้อ
สั่งจ้างเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันทาการ นับแต่วันที่ตรวจพบ
(25.7) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุ โดยทาความเห็นแย้งไว้ให้เสนอผู้มีอานาจสั่งซื้อสั่ง
จ้าง เพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าผู้มีอานาจสั่งซื้อสั่งจ้างสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้ จึงดาเนินการตาม 25(4) หรือ 25(5) แล้วแต่กรณี
กำรตรวจกำรจ้ำงและควบคุมงำนก่อสร้ำง
ข้อ 26 คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ดังนี้
(26.1) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน โดย
ตรวจสอบกับแบบรูป รายการละเอียดและข้อกาหนดในสัญญาทุกสัปดาห์รวมทั้งรับทราบ หรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือ
พักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานผู้มีอานาจสั่งซื้อสั่งจ้างเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
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(26.2) การดาเนินการตาม (26.1) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือกรณีที่เห็นว่าไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้
ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กาหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทางานจ้างนั้นๆ โดยให้มีอานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไข
เพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ข้อกาหนดในสัญญา
(26.3) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันทาการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับ
ทราบการส่งมอบงานและให้ทาการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
(26.4) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกาหนดใน
สัญญาแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทาใบรับรองผลการปฏิบัติงาน
ทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณีโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่
พัสดุ 1 ฉบับ เพื่อทาการเบิกจ่ายเงินและรายงานให้ผู้มีอานาจสั่งซื้อสั่งจ้างทราบ
ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ข้อกาหนดในสัญญาให้รายงานผู้มีอานาจสั่งซื้อสั่งจ้าง ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี
(26.5) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงานโดยทาความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอผู้มีอานาจ
สั่งซื้อสั่งจ้างเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าผู้มีอานาจสั่งซื้อสั่งจ้างสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงดาเนินการตาม (26.4)
ข้อ 27 ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ดังนี้
(27.1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กาหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทางานจ้างนั้นๆทุกวัน ให้
เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกาหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้าง
ได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกาหนดในสัญญาถ้าผู้รับจ้างขัด
ขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้
ถูกต้องตามคาสั่ง และให้รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทันที
(27.2) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกาหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นที่
คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกาหนดในสัญญา แต่เมื่อสาเร็จแล้วจะไม่มั่นคง
แข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลัดวิชาช่างที่ดีหรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้าง
โดยเร็ว
(27.3) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันพร้อมทั้งผลการ
ปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย 2 ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ
ทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุเมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเอกสารสาคัญของทางสหกรณ์ฯ
เพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่
การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย
(27.4) ในวันกาหนดลงมือทาการของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกาหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ให้
รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบภายใน 3 วันทาการ
นับตั้งแต่วันถึงกาหนดนั้นๆ
ข้อ 28 การเช่าสังหาริมทรัพย์และการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในหมวดนี้ให้ผู้มีอานาจสั่งซื้อ
สั่งจ้าง พิจารณาดาเนินการได้ตามความเหมาะสมและจาเป็นโดยสาหรับการเช่าสังหาริมทรัพย์ ให้นาข้อกาหนดเกี่ยวกับการ
ซื้อมาใช้โดยอนุโลม
กำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์
ข้อ 29 การเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้กระทาได้กรณีดังต่อไปนี้
(29.1) เช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ของสหกรณ์ฯ
(29.2) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่ทาการในกรณีที่ไม่มีสถานที่ของสหกรณ์ฯ หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
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(29.3) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของทางสหกรณ์ฯ ในกรณีที่ไม่มีสถานที่เก็บเพียงพอ
การเช่าให้นาข้อกาหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม
ข้อ 30 ก่อนดาเนินการเช่าให้เจ้าหน้าที่พัสดุทารายงานเสนอคณะกรรมการดาเนินการตามรายการดังต่อไปนี้
(30.1) เหตุผลและความจาเป็นที่จะต้องเช่า
(30.2) ราคาค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสนอ
(30.3) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะเช่า เช่นสภาพของสถานที่บริเวณที่ต้องการใช้พร้อมทั้ง
ภาพถ่าย(ถ้ามี) และราคาค่าเช่าครั้งหลังสุดเป็นต้น
(30.4)อัตราค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกับที่จะเช่า (ถ้ามี)
ส่วนที่ 3
สัญญำและหลักประกัน
สัญญำ
ข้อ 31 การลงนามในสัญญาในการจัดหาตามระเบียบนี้ให้เป็นอานาจของประธานกรรมการ โดยให้ทาเป็น
ภาษาไทยเท่านั้น
ข้อ 32 การจัดหาในกรณีดังต่อไปนี้ โดยไม่ต้องทาเป็นสัญญาให้ทาใบสั่งซื้อสั่งจ้างแทนและให้อยู่ในดุลพินิจของ
ประธานกรรมการดาเนินการ
(32.1) การซื้อ การจ้าง หรือการแลกเปลี่ยนโดยวิธีตกลงราคาที่มีวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท
(32.2) การจัดหาที่คู่สัญญาสามารถส่ งมอบพัส ดุได้ครบถ้ วนภายใน 5 วันทาการของทางสหกรณ์ ฯ
นับตั้งแต่วันถัดจากวันทาข้อตกลงเป็นหนังสือ
(32.3) การซื้อโดยวิธีพิเศษตามข้อ (17.1),(17.2),(17.3),(17.4)
(32.4) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ (18.1),(18.2)
(32.5) การเช่า ซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า
ข้อ 33 การทาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ให้กาหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ 0.010.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลสาเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกันให้กาหนดค่าปรับเป็น
รายวันเป็นจานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01-0.10 ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ากว่าวันละ 100 บาท
การกาหนดค่าปรับในอัตราหรือเป็นจานวนเงินเท่าใด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการโดยคานึงราคา
และลักษณะของพัสดุซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการที่คู่สัญญาของทางสหกรณ์ฯ จะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือกระทบต่อ
การเจรจา หรือความเสียหายแก่ทางสหกรณ์ฯ แล้วแต่กรณี
ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดย
สมบูรณ์ แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายในกาหนดตามสัญญาแต่ยังขาดส่วนประกอบบางส่วน ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบ
ที่ยังขาดนั้นเกินกาหนดสัญญา ให้ถือว่าไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย ให้ปรับเต็มราคาของทั้งชุด
ในกรณีที่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งค่าติดตั้งหรือทดลองด้วย ถ้าติดตั้งหรือทดลองเกินกว่ากาหนดตามสัญญา
เป็นจานวนวันเท่าใด ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราที่กาหนดของราคาทั้งหมดเมื่อครบกาหนดส่งมอบพัสดุตามสัญญาหรือ
ข้อตกลง ให้สหกรณ์ฯรีบแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญา และเมื่อคู่ สัญญาได้ส่งมอบพัสดุให้
สหกรณ์ฯบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย
ข้อ 34 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่การแก้ไขนั้นจะเป็นความ
จาเป็น โดยไม่ทาให้ทางสหกรณ์ฯต้องเสียประโยชน์ หรือเป็นการแก้ไขเพื่ อประโยชน์แก่ทางสหกรณ์ฯ ให้อยู่ในอานาจของ
คณะกรรมการดาเนินการที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง หากมีความจาเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลด
ระยะเวลาในการทางานให้ตกลงพร้อมกันไป
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สาหรับการจัดหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้องได้ รับการรับรองจากวิศวกร
สถาปนิกและวิศวกรผู้ชานาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรองคุณลักษณะเฉพาะแบบและรายการของ
งานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้นแล้วแต่กรณีด้วย
ข้อ 35 ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับ
จ้างไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาได้เฉพาะกรณีที่เป็น
ประโยชน์แก่ทางสหกรณ์ฯโดยตรง หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของทางสหกรณ์ฯในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น
ต่อไป
ข้อ 36 ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรื อ
ข้อตกลงนั้น หากจานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างให้สหกรณ์ฯ พิจารณาดาเนินการบอกเลิก
สัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางสหกรณ์ฯ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น ให้คณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จาเป็น
ข้อ 37 การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทาการตามสัญญา หรือข้อตกลงให้อยู่ในอานาจ
ของคณะกรรมการดาเนินการที่จะพิจารณาได้ตามจานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
(37.1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของสหกรณ์ฯ
(37.2) เหตุสุดวิสัย
(37.3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
ให้สหกรณ์ฯระบุไว้ในสัญญา กาหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้สหกรณ์ฯ ทราบภายใน 15 วัน นับแต่เหตุ
นั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กาหนดคู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อขอลดหรืองดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาใน
ภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีตาม (37.1) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือสหกรณ์ฯทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
ข้อ 38 ในกรณีที่ไม่มีระเบียบกาหนดไว้เป็นการเฉพาะและเป็นความจาเป็นเพื่อประโยชน์แก่ทางสหกรณ์ฯ ที่จะใช้
สิทธิตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงหรือข้อกฎหมาย ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการที่จะใช้สิทธิดังกล่าว
สั่งการได้ตามความจาเป็น
หลักประกัน
ข้อ 39 หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(39.1) เงินสด
(39.2) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นชาระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3
วันทาการ
(39.3) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ
ข้อ 40 หลักประกันซองและหลักประกันสัญญาในข้อ 33 ให้กาหนดมูลค่าเป็นจานวนเต็มในอัตราร้อยละห้าของ
วงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนั้นแล้วแต่กรณี เว้นแต่การจัดหาพัสดุที่สหกรณ์ฯเห็นว่ามีความสาคัญเป็นพิเศษ จะกาหนด
อัตราสูงกว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้
การกาหนดหลักประกันจะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคาและในสัญญาด้วย
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาวางหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าที่กาหนดไว้ในระเบียบเอกสารสอบราคาหรือ
เอกสารประกวดราคาหรือสัญญาให้อนุโลมรับได้
ข้อ 41 ให้สหกรณ์ฯคืนหลักประกันให้แก่ผู้เสนอราคาคู่สัญญาหรือผู้ค้าประกันตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(41.1) หลักประกันซองให้คืนให้แก่ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้าประกันภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้พิจารณาใน
เบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่าสุดไม่เกิน 3 ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือ
ข้อตกลง หรือผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
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(41.2) หลักประกันสัญญา ให้คืนให้แก่คู่สัญญาหรือผู้ค้าประกันโดยเร็วและอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน
นั บ แต่ วั น ที่ คู่ สั ญ ญาพ้ น จากข้ อ ผู ก พั น ตามสั ญ ญาแล้ ว การจั ด หาที่ ไ ม่ ต้ อ งมี ก ารประกั น เพื่ อ ความชารุ ด บกพร่ อ ง ให้ คื น
หลักประกันให้แก่คสู่ ัญญาหรือผู้ค้าประกันตามอัตราส่วนของพัสดุ ซึ่งทางสหกรณ์ฯได้รับมอบแล้ว แต่ทั้งนี้จะต้องระบุไว้เป็น
เงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคาและในสัญญาด้วย
การคืนหลักประกันที่เป็นหนังสือค้าประกันของธนาคารในกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาไม่มีรับภายใน
กาหนดเวลาข้างต้น ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือค้าประกันให้แก่ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญา โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็ว
พร้อมกับแจ้งให้ธนาคาร
หมวด 3
กำรควบคุมและกำรจำหน่ำยพัสดุ
ส่วนที่ 1 กำรยืม
ข้อ 42 การยืมหรือนาพัสดุไปใช้ภายในสานักงาน ให้กระทาได้เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ฯเพื่อเป็นสวัสดิการและ
อื่นๆ โดยให้ปฏิบัติดังนี้
(42.1) การยืมพัสดุประเภทคงรูปไปใช้ภายในสานักงาน ให้ผู้ยืมทาหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร
แสดงเหตุผลและกาหนดการส่งคืน โดยการยืมภายในสหกรณ์ฯให้ผู้จัดการเป็นผู้อนุมัติ การยืม กรณีอื่นให้ประธานกรรมการ
ดาเนินการเป็นผู้อนุมัติการส่งคืนพัสดุคงรูป ผู้ยืมต้องส่งคืนในสภาพเดิมเรียบร้อยหากเกิดพัสดุเสียหายใช้การไม่ได้ ผู้ยืมต้อง
เป็นผู้ออกค่าซ่อมแซม หรือค่าชดใช้ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
(42.2) การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ให้ผู้ยืมทาหลักฐานการยืม ทั้งนี้ผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุประเภท
ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืน
ส่วนที่2
กำรควบคุม กำรเก็บรักษำพัสดุ
ข้อ 43 พัสดุของสหกรณ์ฯ ไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใดให้อยู่ในควบคุมตามระเบียบนี้
ข้อ 44 เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุได้รับมอบแล้ว ให้ดาเนินการลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุแล้วแต่กรณี แยกเป็น
ชนิด และแสดงรายการตามแบบและวิธีการที่สหกรณ์ฯกาหนด
กำรเบิก - จ่ำยพัสดุ
ข้อ 45 ให้ผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ กาหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุใ ห้
สามารถสอบทานได้โดยมีใบเบิกไว้เป็นหลักฐาน
กำรตรวจสอบพัสดุประจำปี
ข้อ 46 ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม ให้ประธานกรรมการดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี เพื่อ
ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียง
วันสิ้นงวดนั้น ให้เริ่มดาเนินการตรวจพัสดุในวันเปิดทาการวันแรกของเดือนมกราคมเป็นต้นไปว่า การรับจ่ายถูกต้องหรือไม่
พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชารุดเสื่อมคุณภาพหรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่
จาเป็นต้องใช้ในสหกรณ์ฯต่อไป และให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการดาเนินการ ภายใน 30 วันทา
การ นับแต่วันเริ่มดาเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น
ข้อ 47 เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้รับรายงานดังกล่าวตามข้อ 40 และปรากฏว่ามีพัสดุชารุดเสื่อมสภาพ หรือ
สูญไป หรือไม่จาเป็นต้องใช้ในสหกรณ์ฯต่อไป ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง ทาการตรวจสอบ
พร้อมเสนอผลการตรวจสอบ และเสนอวิธีการจาหน่าย ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาสั่งการต่อไป ถ้าผลการ
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พิจารณาปรากฏว่าจะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย ให้คณะกรรมการดาเนินการดาเนินการตามกฎหมาย และระเบียบของสหกรณ์ฯ
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ส่วนที่ 3
กำรจำหน่ำย
ข้อ 48 หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจาเป็นหรือหากใช้ในสหกรณ์ฯต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
มาก ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ เสนอรายงานต่อคณะกรรมการดาเนินการเพื่อพิจารณาสั่งให้ดาเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(48.1) ขาย ให้ดาเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี ให้นาวิธี
ที่กาหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การขายพัสดุครั้ งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
ขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้
(48.2) โอน ให้โอนแก่สถานศึกษาที่มีสมาชิกสังกัดอยู่ ทั้งนี้ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย
(48.3) แปรสภาพหรือทาลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สหกรณ์ฯกาหนด
กำรจำหน่ำยเป็นสูญ
ข้อ 49 ในกรณีที่พัสดุสูญไป โดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้ หรือมีตัวพัสดุอยู่ แต่ไม่สมควร
ดาเนินการตามข้อ 48 ให้จาหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ ถ้าราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 100,000 บาท เป็นอานาจของ
ผู้จัดการ หากเกิน 100,000 บาท จะต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการดาเนินการก่อน
ข้อ 50 เมื่อได้ดาเนินการตามข้อ 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แล้ว
แจ้งให้คณะกรรมการดาเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น
หมวด 4
บทเฉพำะกำล
ข้อ 51 การพัสดุใดที่อยู่ในระหว่างดาเนินการ และยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบนี้บังคับใช้ ให้ปฏิบัติตามเดิมไป
พลางก่อน จนกว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จหรือจนกว่าจะสามารถดาเนินการตามระเบียบได้
ข้อ 52 แบบพิมพ์หรือตัวอย่างใดๆ ที่ระบุในระเบียบนี้ให้เป็นไปตามที่สหกรณ์ฯกาหนด
ข้อ 53 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาด คา
วินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2559

(นายอัมพร ฉันทรัตน์)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
ว่ำด้วยกำรยืมเงินทดรองจ่ำย พ.ศ.2559
เพื่อให้การยืมเงินทดรองจ่ายมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติอันจะทาให้การบริหารการเงินเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึง
สมควรให้มีระเบียบว่าด้วยการยืมเงินทดรองจ่าย พ.ศ.2559
อาศั ยอานาจตามความในข้ อบังคับ สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ครู สุโ ขทัย จากัด ข้อ 69(8) ข้ อ 96(7) และมติ ที่ประชุ ม
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 58 ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2559 ได้ประกาศระเบียบว่าด้วยการยืม
เงินทดรองจ่ายดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ว่าด้วยการยืมเงินทดรองจ่าย พ.ศ. 2559”
ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับนับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ระเบียบอื่นใดที่มีอยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ซึ่ง
มีข้อกาหนดขัดแย้งกับระเบียบนี้ทั้งสิ้น
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์ฯ”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายถึง ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“ผู้จัดการ”
หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“เจ้าหน้าที่”
หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
“เงินยืมทดรองจ่าย”
หมายถึง เงินที่สหกรณ์จ่ายให้แก่ผู้ยืม ตามสัญญายืมเงินทดรองจ่าย
“ผู้ยืม”
หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการสหกรณ์ หรือ เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ข้อ 5 ผู้มีสิทธิยืมเงินทดรองจ่ายได้ตามระเบียบนี้
5.1 กรรมการ
5.2 ประธานกรรมการ
5.3 ผู้จัดการ
5.4 เจ้าหน้าที่
ข้อ 6 การยืมเงินทดรองจ่ายจะกระทาได้ก็แต่เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
6.1 เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับตัวผู้ยืมซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบหรือข้อบังคับของสหกรณ์ฯ
6.2 เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดการงานของสหกรณ์ฯซึ่งสมควรจ่ายในเวลา สถานที่ จัดการงานนั้น
6.3 เป็นค่าใช้จ่ายหรือชาระหนี้ตามภาระผูกพันซึ่งต้องกระทาเพื่อให้ไ ด้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์ของ
สหกรณ์ฯ
ข้อ 7 ผู้ยืมมีสิทธิยืมเงินทดรองจ่ายได้ เท่าที่ตนพึงจะมีสิทธิเบิกจ่ายได้ หรือไม่เกินจานวนเงิน ที่ใช้สาหรับการจั ดการ
งานของสหกรณ์ฯ
ข้อ 8 การยืมเงินทดรองจ่ายผู้ยืมต้องยื่นเป็นหนังสือขออนุมัติต่อผู้มีอานาจอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติ ผู้ยืมต้องทาสัญญา
ยืมเงินทดรองจ่ายไว้กับสหกรณ์ฯ ก่อนรับเงิน
ถ้าผู้ยืมมีเงินยืมทดรองจ่ายค้างชาระกับสหกรณ์ฯจะยืมเงินทดรองจ่ายอีกไม่ได้
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ข้อ 9 ผู้มีอานาจอนุมัติให้ยืมเงินทดรองจ่าย
9.1 เจ้าหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าสานักงานสาขาเป็นผู้ยืม วงเงินยืมไม่เกิน 50,000 บาท ให้ผู้จัดการ
หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการเป็นผู้อนุมัติ
9.2 ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ แทนผู้จัดการเป็นผู้ยืม วงเงินยืมไม่เกิน
50,000 บาท ให้ประธานกรรมการเป็นผู้อนุมัติ วงเงินยืมเกิน 50,000 บาท ให้คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติ
ข้อ 10 สัญญายืมเงินทดรองจ่ายให้เป็นไปตามแบบตามที่สหกรณ์ฯกาหนด ซึ่งอย่างน้อยต้อง มีรายการกาหนดดังนี้
10.1 วัน เดือน ปี ที่ทาสัญญายืมเงินทดรองจ่าย
10.2 จานวนเงินที่ยืม และวันที่ได้รับเงินยืม
10.3 วัตถุประสงค์ของการยืมเงินทดรองจ่าย
10.4 วันครบกาหนดส่งหลักฐานหักล้างเงินยืมหรือส่งคืนเงินยืม
10.5 ข้อสัญญายอมให้สหกรณ์ฯหักเงินที่มีสิทธิได้รับจากสหกรณ์ฯ
10.6 ลายมือชื่อผู้ยืมพร้อมพยาน
สัญญายืมเงินทดรองจ่ายให้ผู้จัดการสหกรณ์หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการเป็นผู้ลงนามแทนสหกรณ์ฯ
ข้อ 11 ผู้ยืมต้องส่งหลักฐานการจ่ายเงินมาหักล้างเงินยืมทดรองจ่ายกับสหกรณ์ ฯและส่งคืนเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี)
ภายในกาหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่รับเงินจากสหกรณ์ฯ
ในกรณีผู้ยืมรับเงินจากสหกรณ์ฯแล้ว แต่ปรากฏเหตุอันต้องปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ที่ยืมเงินทดรองจ่ายระงับไป
ผู้ยืมต้องส่งคืนเงินยืมภายในสามวันนับแต่วันที่ระงับ
ข้อ 12 หลักฐานการจ่ายเงินตามข้อ 11 ต้องเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับเงิน เว้นแต่การจ่ายเงินไม่เกินห้าร้อย
บาท จะทาเป็นหนังสือสาคัญจ่ายลงลายมือชื่อผู้ยืมก็ได้
กรณีค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตามสิทธิของผู้ยืมไม่ต้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง แต่ให้ระบุเป็นค่าใช้จ่ายใน
หนังสือขอหักล้างเงินยืมทดรองจ่าย
ข้อ 13 ผู้มีหน้าที่อนุมัติเงินยืมทดรองจ่าย ก่อนอนุมัติต้องพิจารณาโดยรอบคอบ ถึงเหตุและวัตถุประสงค์แห่งการยืม
เงินทดรองจ่ายนั้น ซึ่งต้องเป็นเรื่องที่จาเป็นและเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ฯหรือสมาชิก
หากอนุมัติโดยไม่ชอบด้วยระเบียบนี้หรืออนุมัติไปโดยประมาทเลินเล่อ ให้ถือว่าปฏิบัติหน้าที่อันเป็นเหตุให้เกิดความ
เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์ฯ และถ้าสหกรณ์ฯได้รับความเสียหาย ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่สหกรณ์ ฯ กับต้อง
ชาระค่าดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี
ข้อ 14 ผู้ยืม จ่ายเงินยืมทดรองจ่ายโดยไม่ชอบหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็ จ ต้องถูกพิจารณาโทษทั้งทางแพ่งและ
ทางอาญา
ในกรณีไม่ส่งหลักฐานการจ่ายเงินหรือส่งคืนเงินยืมตามเวลาที่กาหนดในสัญญายืมเงินทดรองจ่าย หรือตามที่ระเบียบ
นี้กาหนด ให้ถือว่าเป็นผู้ผิดนัดชาระหนี้และต้องชาระค่าดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่ส่งหลักฐาน
การจ่ายเงินหักล้างเงินยืมหรือส่งคืนเงินยืม
ผู้ยืมผิดนัดชาระหนี้สหกรณ์ฯจะทาหนังสือรับสภาพหนี้ไม่ได้
ให้ประธานกรรมการ เป็นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559

(นายอัมพร ฉันทรัตน์)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จากัด

