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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ำกัด 

ว่ำด้วยกำรรับเงินฝำกออมทรัพย์และเงินฝำกประจ ำ พ.ศ. 2558  
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุขทัย จ ากัด ข้อ 69 (8)  ข้อ 96 (1) และมติที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่  57  ครั้งท่ี  12/2558  เมื่อวันท่ี  17  สิงหาคม  2558  ได้ประกาศระเบยีบว่าด้วยการรับเงินฝาก
ออมทรัพย์และเงินฝากประจ า โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี ้
 

หมวดที่  1 
ข้อก ำหนดทั่วไป 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ า 
พ.ศ. 2558” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับได้นับถัดจากวันท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ   ระเบียบอื่นใดที่มีอยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ซึ่งมี
ข้อก าหนดขัดแย้งกับระเบียบนี้ทั้งสิ้น 
 ข้อ 4 สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิกได้  2  ประเภท คือ 

(1) เงินฝากออมทรัพย์  
(2) เงินฝากประจ า 

 

หมวดที่  2 
กำรเปิดบัญชีเงินฝำก 

 ข้อ 5 ผู้ประสงค์จะเปิดบญัชีเงินฝากตามข้อ 4 ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์  ณ ส านักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้อง
ยื่นหนังสือขอเปิดบญัชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสอืขอเปิดบัญชีนั้น 
 ข้อ 6 พร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือช่ือของตนหรือของตัวแทนซึ่งเป็นผู้มีอ านาจถอนเงิน  
ตลอดจนให้ค าสั่งเกี่ยวกับเงินฝากท่ีเปิดบัญชีไว้ต่อสหกรณ์ 
 การเปลีย่นแปลงเกีย่วกับตัวอย่างลายมือช่ือให้ไว้ จะมผีลต่อเมื่อผูฝ้ากได้แจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณแ์ละสหกรณ์ได้พิจารณา
เห็นเป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว 
 ลายมือช่ือทุกกรณเีกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้อักษรไทยและเขียนด้วยหมกึ ทั้งต้องเขียนด้วยลายมือตนเอง สหกรณ์จะไม่รบัรู้การ
ใช้ตราประทับลายมือช่ือ 
 ข้อ 7 ผู้ฝากคนหน่ึงสามารถเปดิบญัชีเงินฝากได้ดังนี ้

(1) เงินฝากออมทรัพย์ ผู้ฝากรายหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นี้ได้  โดยจ านวนเงินฝากในบัญชีนั้น
ในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยบาท และผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใดโดยจ านวนใดก็ได้ 

(2) เงินฝากประจ ารายการหนึ่งๆต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยบาท และระยะเวลาฝากต้องไม่น้อยกว่าหกเดือน 
 ข้อ 8 ในการเปิดบญัชีเงินฝากตามข้อ 7 สหกรณ์จะออกสมดุคู่ฝากให้ผู้ฝากยดึถือไว้   สมุดคู่ฝากผูฝ้ากจะต้องรักษาไว้เพื่อให้
สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงินคงเหลอืของตนบรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย สหกรณ์จะบันทึกรายการในสมดุคู่
ฝากให้ พร้อมทั้งลงรหสัของเจ้าหน้าท่ีผู้ท ารายการเป็นส าคัญ 
 อน่ึง  ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อน  ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขให้จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้ 
 สมุดคูฝ่ากเล่มที่ใช้เตม็แล้วหรือช ารุดจนใช้การไม่ได้ ให้น ามายื่นต่อสหกรณ์เพื่อจะไดย้กเลิกสมดุคูฝ่ากเล่มนั้น และโอน
ยอดเงินคงเหลือเข้าสมดุคูฝ่ากใหม ่ ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป  สมุดคูฝ่ากเล่มที่ยกเลิกนั้นผู้ฝากจะรับไปกไ็ด้ 
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 ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมุดคูฝ่ากของตนไว้ในท่ีปลอดภัย ถ้าสมดุคู่ฝากสูญหายผูฝ้ากต้องแจ้งความและน าส าเนาใบแจ้งความ
จากสถานีต ารวจในท้องที่มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์เพื่อเป็นหลักฐาน และสหกรณ์จะน ายอดคงเหลือเข้าสมุดคูฝ่ากเล่มใหมซ่ึ่งออก
ให้ผู้ฝากยดึถือไว้ต่อไป  ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายใหย้กเลิก 
 ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคูฝ่ากให้แก่ผู้ฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเลม่ก่อนซึ่งลงรายการเตม็แล้วก็ดี  หรือ
ช ารุดใช้การไมไ่ด้กด็ี  สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณสีมุดคู่ฝากของผู้ฝากคนใดสญูหาย  สหกรณ์จะออกสมดุคู่ฝากใหม่ให้โดย
คิดค่าธรรมเนียมเล่มละห้าสิบบาท 
 ข้อ 9 ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง  ให้ท าใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์ก าหนดยื่นพร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและ
จ านวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์  ณ  ส านักงานสหกรณ์  ทั้งนี้ ผู้ฝากหรือผู้อื่นจะเป็นผู้ส่งเงินก็ได้ 
 ในกรณีที่ผูฝ้ากแจ้งความประสงค์ขอฝากเงินออมทรัพย์ หรือเงินฝากประจ าเป็นรายเดือน โดยใหส้หกรณ์หักจากเงินได้ราย
เดือนเป็นประจ าทุกเดือน ตามทีแ่จ้งไว้ในแบบขอเปิดบัญชีน้ัน ก็ไม่ต้องเขียนใบฝากอีก  ทั้งนี้  เจ้าหน้าที่สหกรณ์จะบันทึกรายการ
จ านวนเงินฝากตามใบรับเงินประจ าเดือนที่เก็บหักไว้  ลงในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากประจ าของสมาชิกทุกเดือน 
 เมื่อสหกรณไ์ดล้งบันทึกรายการจ านวนเงินฝากที่ไดร้ับนั้นในสมดุคูฝ่าก  และตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว  สหกรณจ์ะคืน
สมุดคูฝ่ากใหผู้้ฝาก 

การส่งเงินเข้าบญัชีเงินฝาก สามารถกระท าได้ดังนี ้
9.1 ผู้ฝากหรือผู้อื่นเป็นผู้ส่งเงินฝาก ณ ส านักงานสหกรณ์   โดยกรอกข้อความลงในใบรับฝากเงิน  พร้อมสมุดคู่ฝาก  

หรือไม่มีสมุดคู่ฝากก็ได้ต่อเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ เมื่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้ตรวจนับเงินตรงจ านวนท่ีแจ้งในใบรับฝากเงินแล้ว จะได้
ท าการลงรายการในสมุดคู่ฝาก เพื่อเป็นหลักฐานให้ผู้ฝากต่อไป 

9.2 โดยโอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ที่สหกรณ์ได้ท าการเปิดบัญชีของสหกรณ์ไว้ เมื่อสหกรณ์ตรวจสอบยอดเงิน
โอนในบัญชีถูกต้องแล้วและอยู่ในเวลาท าการของสหกรณ์จะน าเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้ หากเลยเวลาท าการไปแล้ว จะน าเข้า
ฝากในบัญชีให้ในวันท าการถัดไป 

9.3 รับโอนจากบัญชีเงินฝากอื่นท่ีเปิดไว้กับสหกรณ์ของผู้ฝากเองโดยท าเป็นหนังสือแจ้งความประสงค์ไว้กับสหกรณ์ 
      9.4 หักจากเงินได้รายเดือน โดยสมาชิกแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์ ไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน 
สหกรณ์จะด าเนินการหักเงินได้รายเดือนเข้าบัญชีเงินฝากในเดือนนั้น นอกนั้นจะด าเนินการในเดือนถัดไป  สมาชิกรายใดไม่
สามารถหักเงินฝาก ณ ที่จ่ายได้  สหกรณ์จะงดฝากรายเดือนจนกว่าจะยื่นค าร้องขอฝากรายเดือนใหม่ 
ข้อ 10 ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝากต้องขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินถอนจากรายการเช่นว่านั้น

จนกว่าจะเรยีกเก็บเงินตามเช็คไดแ้ล้ว 
 

หมวดที่  3 
กำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ย  ระยะเวลำกำรคิดดอกเบีย้ 

วิธีกำรคิดดอกเบี้ยและกำรจ่ำยดอกเบี้ย 
ข้อ 11  สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 4  ในอัตราไม่เกินร้อยละเจ็ดต่อปีโดยจะได้ประกาศอัตรา

ดอกเบี้ยแต่ละประเภทให้ทราบเป็นคราวๆ ไป 
 คณะกรรมการด าเนินการอาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามวรรคก่อนได้ตามความเหมาะสม  โดยจะประกาศให้
ทราบเป็นคราวๆ ไป 
 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้ค านวณเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือและสหกรณ์จะน าดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชี
เงินฝากในวันสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์   แต่ถ้าในระหว่างเดือนใดยอดคงเหลือต่ าสุดมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนบาท   จะค าน วณ
ดอกเบี้ยส าหรับเดือนนั้นให้โดยน าเข้าฝากในวันท าการแรกของเดือนถัดไป ให้ผู้ฝากยื่นสมุดคู่ฝาก ณ ส านักงานสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์
บันทึกรายการดอกเบี้ยให ้
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 ดอกเบี้ยเงินฝากประจ า  สหกรณ์จะค านวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงก าหนดระยะเวลาการฝาก  ส าหรับเงินฝากที่ถอนก่อน
ก าหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 13  สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามประกาศสหกรณ์ในอัตราเดิมจนกว่าจะครบก าหนด
ระยะเวลาการฝาก โดยสหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามจ านวนเดือนเต็ม 
 กรณีถอนเงินฝากประจ าในระยะเวลาไม่ถึง  3  เดือน  สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้ ถ้าผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากประจ าเมื่อครบ
ก าหนดพร้อมดอกเบี้ย  ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 
 

หมวดที่  4 
กำรถอนเงินฝำกและกำรปิดบัญช ี

 ข้อ 12  การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก  ต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์  ในการถอนเงินฝากผู้มีอ านาจถอนเงินตามที่
ได้ให้ตัวอย่างลายมือช่ือไว้ต่อสหกรณ์ควรมารับเงินท่ีสหกรณ์ด้วยตนเอง  และต้องยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามที่ให้ตัวอย่าง
ไว้นั้น พร้อมกับสมุดคู่ฝากของสหกรณ์   
 ถ้าผู้มีอ านาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผู้ใดถอนเงินแทนก็ต้องท าใบถอนเงินฝากและต้องมอบอ านาจให้รับเงินแทนเป็น
ตัวหนังสือไว้ในใบถอนเงินฝากนั้นด้วย  ทั้งนี้ โดยลงลายมือช่ือตามที่ได้ให้ตัวอย่างไว้  แล้วมอบให้ผู้รับมอบอ านาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น 
พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ ส านักงานสหกรณ์ ในการนี้สหกรณ์จะเรียกพิสูจน์ตัวผู้รับมอบอ านาจก็ได้ 
 เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงินคงเหลือในสมุดคู่ฝาก แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้
ฝาก 
 ถอนเงินฝากผ่านระบบของ  ธนาคารพาณิชย์ โดยแจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์เป็นหนังสือยินยอม 
 อน่ึง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก หรือพิมพ์จากคอมพิวเตอร์   ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้มีอ านาจถอน
เงินต้องลงลายมือช่ือตามที่ให้ตัวอย่างไว้ก ากับด้วย ในกรณีที่ลงลายมือช่ือไม่ได้ ให้ประทับลายพิมพ์น้ิวมือข้างขวาหรือข้างซ้ายแทนการ
ลงลายมือช่ือและพยานลงลายมือช่ือรับรอง 2 คน 
 กรณีผู้ฝากได้ย้ายไปรับราชการต่างจังหวัด   หรือเป็นข้าราชการบ านาญประเภทเงินบ านาญจ่ายตรง หรือรับบ าเหน็จ มีความ
ประสงค์จะให้สหกรณ์ถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก เพื่อไปช าระหนี้ และ หรือเพิ่มหุ้นของตนเองเป็นประจ าทุกเดือน  ให้ผู้ฝากหรือผู้มี
อ านาจถอนเงินในบัญชีดังกล่าว แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือตามแบบของสหกรณ์ ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
 เมื่อสหกรณ์ได้รับหนังสือก่อนวันที่ 10 ของทุกเดือนสหกรณ์จะด าเนินการให้ภายในเดือนน้ัน นอกน้ันสหกรณ์จะด าเนินการให้ใน
เดือนถัดไป 
 ข้อ 13 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นั้น   จะถอนเมื่อใดจ านวนเท่าใดก็ได้   ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก
ประจ านั้น  ผู้ฝากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบก าหนด แต่เมื่อผู้ฝากยื่นค าขอเป็นหนังสือโดยช้ีแจงความจ าเป็น  สหกรณ์จะยอมให้
ถอนเงินฝากก่อนครบก าหนดก็ได้ 
 ข้อ 14 ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้  ให้ผู้มีอ านาจถอนเงินจดแจ้งไว้ท้าย
รายการจ านวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า  “เพื่อปิดบัญชี” 
 ข้อ 15 ในกรณีที่ผู้ฝากตาย  สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือท้ังหมดในบัญชีเงินฝากให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้  หรือถ้า
มิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้น าหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการด าเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจ านวน
ดังกล่าวนั้น 
 ในกรณีที่ผู้ฝากถึงแก่กรรมสหกรณ์จะจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ 

1. พินัยกรรม 
2. หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดก 
3. ผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ตั้งไว้ ตามแบบของสหกรณ์  
4. ทายาทตามเอกสารการสอบสวนการเป็นทายาทโดยธรรม 

มาแสดงต่อสหกรณ์เพื่อบันทึกเสนอประธานอนุมัติจ่ายเงิน  
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 ข้อ 16 ในกรณีที่คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบนี้  หรือก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่สหกรณ์  
หรือเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก  สหกรณ์จะไม่รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฝากอีก และให้ผู้ฝากถอนเงิน
คงเหลือท้ังหมดเพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตน ท้ังนี้ สหกรณ์จะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ฝาก 
 ข้อ 17 การถอนเงินฝากออมทรัพย์เพื่อปิดบัญชีตามข้อ 14 และข้อ 15  สหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ยให้ตามข้อ 11  ถึงวัน 
ก่อนถึงวันแจ้ง เว้นแต่การปิดบัญชีเงินฝากในกรณีผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบตามข้อ 16  สหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ยให้ถึงวัน ก่อนถึงวันแจ้ง 
และสหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยอีกไม่ว่าผู้ฝากจะถอนเมื่อใด 

การถอนเงินฝากประจ าเพื่อปิดบัญชีตามข้อ 14 และข้อ 15  สหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ยให้ตามข้อ 11  ถึงสิ้นเดือนที่แล้ว  
เว้นแต่การปิดบัญชีเงินฝากในกรณีผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบตามข้อ 16  สหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ยให้ถึงสิ้นเดือนวัน ก่อนถึงวันแจ้ง และ
สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยอีกไม่ว่าผู้ฝากจะถอนเมื่อใด 

เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผู้ฝากแล้ว  จะยกเลิกสมุดคู่ฝากส าหรับบัญชีนั้น 

 
  ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ักษาการตามระเบียบนี ้
 

ประกาศ  ณ วันที่  17  สิงหาคม  2558 
 
 
 

(นายอัมพร    ฉันทรัตน์) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ครูสโุขทัย จ ากัด 

 



~ 5 ~ 
 

 

 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ำกัด 

ว่ำด้วยกำรรับเงินฝำกออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2558 
  

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ข้อ 69(8) และข้อ 96(1) มติที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ ชุดที่  57  ครั้งที่  12/2558  เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2558  ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 
ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2558 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2558 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ   ระเบียบอื่ นใดที่มีอยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ซึ่งมี
ข้อก าหนดขัดแย้งกับระเบียบนี้ทั้งสิ้น 
 ข้อ 4  สหกรณ์รับเงินฝากออมทรพัย์พิเศษจากสมาชิกไดต้ามที่สหกรณ์เห็นสมควร 
 ข้อ 5 ผู้ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามแบบของ
สหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชีนั้น 
 ข้อ 6 ผู้ขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ต้องให้ตัวอย่างลายมือช่ือของผู้มีอ านาจในการถอนเงิน หรือในการให้ค าสั่ง
เกี่ยวกับบัญชีที่เปิดนั้นไว้ต่อสหกรณ์ โดยใช้บัตรตัวอย่างลายมือช่ือตามแบบของสหกรณ์ 
 การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือช่ือของผู้มีอ านาจ จะมีผลต่อเมื่อได้แจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ได้ตอบ
รับแล้ว 

ข้อ 7 ผู้ฝากคนหน่ึงเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษในสหกรณ์นี้ได้      โดยจ านวนเงินฝากในบัญชีในครั้งแรกต้อง   ไม่น้อย
กว่า 1,000,000.- บาท  

ข้อ 8 ในการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทน้ี  สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ผู้ฝากยึดถือไว้ โดยผู้ฝากต้อง
เก็บรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์บันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่มีทุกราย 

การบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชี จะกระท าได้เฉพาะทางฝ่ายสหกรณ์เท่านั้น โดยให้ผู้จัดการ หรือรองผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าท่ี
สหกรณ์ที่ผู้จัดการมอบหมายคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับไว้เป็นส าคัญ การบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชีซึ่งไม่เป็นไปตามที่
กล่าวข้างต้น จะไม่มีผลผูกพันกับสหกรณ์ ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่บัญชีคลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขให้
ถูกต้อง 

สมุดคู่บัญชีที่บันทึกรายการเต็มแล้ว   ให้ผู้ฝากส่งมอบให้แก่สหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์โอนยอดคงเหลือเข้าสมุดบัญชีเล่มใหม่   
ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป   

ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่บัญชีให้แก่ผู้ฝากเมื่อเปิดบัญชีก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อนที่บันทึกรายการเต็มแล้วก็ดี   
สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม  แต่ถ้าสมุดคู่บัญชีของผู้ฝากคนใดสูญหาย ผู้ฝากต้องแจ้งความและน าส าเนาใบแจ้งความจากสถานี
ต ารวจในท้องที่มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์เพื่อเป็นหลักฐาน  สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ  
ห้าสิบบาท 
 ข้อ 9 ในการส่งเงินฝากเข้าบัญชีทุกครั้ง ให้ท าใบส่งเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามแบบของสหกรณ์  ยื่นพร้อมกับสมุดคู่บัญชี
และจ านวนเงินที่ฝากต่อสหกรณ์ เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว จะบันทึกรายการจ านวนเงินที่ฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคู่
บัญชีให้ผู้ฝาก 
 ในกรณีที่ผู้ฝากแจ้งความประสงค์ขอฝากเงินออมทรัพย์พิเศษเป็นรายเดือน  โดยให้สหกรณ์หักจากเงินได้รายเดือนเป็นประจ า
ทุกเดือน  ตามที่แจ้งไว้ในแบบขอเปิดบัญชีน้ัน  ก็ไม่ต้องเขียนใบฝากอีก  ท้ังนี้  เจ้าหน้าที่สหกรณ์จะบันทึกรายการจ านวนเงินฝากตาม
ใบรับเงินประจ าเดือนที่หักเก็บไว้  ลงในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสมาชิกทุกเดือน 
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 ข้อ 10 สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษในอัตราไม่เกินร้อยละเจ็ดต่อปี โดยจะได้ประกาศอัตราดอกเบี้ย        
ให้ทราบเป็นคราวๆ ไป และค านวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามจ านวนต้นเงินฝากคงเหลือ  

สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ทุกวันครึ่งปีบัญชีและวันสิ้นปีบัญชี และถ้าสมาชิกไม่
ถอนจะน าดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชี  ให้ผู้ฝากรีบยื่นสมุดคู่ฝากเพื่อสหกรณ์บันทึกรายการดอกเบี้ยให้ 
 ในกรณีที่จ านวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษคงเหลือต่ ากว่า 100,000  บาท สหกรณ์จะไม่คดิดอกเบี้ยให ้
 ข้อ 11 ผู้ฝากจะถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของตน ได้เมื่อทวงถาม  โดยท าใบถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามแบบที่
สหกรณ์ก าหนด ให้เขียนใบถอนเงินฝากเขียนด้วยหมึกหรือพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ถ้ามีการเปลี่ยนใดๆผู้มีอ านาจถอนต้องลงลายมือช่ือ
ตามที่ให้ตัวอย่างไว้ก ากับด้วย 
 ข้อ 12 การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ให้ถอนได้เดือนละหนึ่งครั้ง โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอน
มากกว่าหน่ึงครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งท่ีสอง และครั้งต่อๆไป ในอัตราร้อยละ 1 ของจ านวนเงินที่ถอนแต่ต้องไม่ต่ า
กว่า 300 บาท 
 ข้อ 13 ผู้ฝากจะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษก็ย่อมกระท าได้ โดยสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันถอนหนึ่งวัน  

ข้อ 14 ในกรณีที่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นว่า ผู้ฝากเงินออมทรัพย์พิเศษรายใดฝ่าฝืนระเบียบนี้  หรือก่อความ
ยุ่งยากให้แก่สหกรณ์  หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผู้ฝากรายใด  สหกรณ์อาจไม่รับเงินฝากออม
ทรัพย์พิเศษของผู้ฝากรายนั้นอีก หรือจะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผู้ฝากนั้น พร้อมกับคิดดอกเบี้ยให้ถึงวันก่อนปิดบัญชีหนึ่ง
วันก็ได้   

ข้อ 15 ในกรณีที่ผู้ฝากตาย  สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือท้ังหมดในบัญชีเงินฝากให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้  หรือถ้า
มิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้น าหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการด าเนินการว่าเป็นทายาทผู้ มีสิทธิได้รับเงินจ านวน
ดังกล่าวนั้น 
 ในกรณีที่ผู้ฝากถึงแก่กรรมสหกรณ์จะจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ 

1. พินัยกรรม 
2. หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดก 
3. ผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ตั้งไว้ ตามแบบของสหกรณ์  
4. ทายาทตามเอกสารการสอบสวนการเป็นทายาทโดยธรรม 

มาแสดงต่อสหกรณ์เพื่อบันทึกเสนอประธานอนุมัติจ่ายเงิน  

 
ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ักษาการตามระเบียบนี ้

 
ประกาศ  ณ วันที่  17  สิงหาคม  2558 

 
 
 

(นายอัมพร    ฉันทรัตน์) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ครูสโุขทัย จ ากัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด 
ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน พ.ศ. 2560 

 

อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ข้อ 69(8) และข้อ 96(1) และมติท่ีประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี  59 ครั้งท่ี  7/2560  เมื่อวันท่ี  29  มิถุนายน  2560   ได้กําหนดระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจาก
สหกรณ์อ่ืนโดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปน้ี 

 

หมวดท่ี 1 
ข้อกําหนดท่ัวไป 

 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด  ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน พ.ศ.2560” 
 ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาประกาศ มติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ   ระเบียบอ่ืนใดท่ีมีอยู่ก่อนวันใช้ระเบียบน้ี            
ซ่ึงมีข้อกําหนดขัดแย้งกับระเบียบน้ีท้ังสิ้น 
 ข้อ 4 ในระเบียบน้ี 

“สหกรณ”์ หมายความว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุขทัย จํากัด 
 “ผู้ฝาก” หมายความว่า  สหกรณ์ผูฝ้ากเงิน  

ข้อ 5 สหกรณ์รับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืนได้  3 ประเภท คือ 
(1) เงินฝากออมทรัพย์  
(2) เงินฝากประจํา 

 

หมวดท่ี 2 
การเปิดบัญชีและการฝากเงิน 

 ข้อ 6 สหกรณ์ท่ีประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 5  ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง 
และต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์  โดยมีรายการครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชีน้ัน 

ข้อ 7 พร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือช่ือของตัวแทนซ่ึงเป็นผู้มีอํานาจถอนเงิน ตลอดจน
เง่ือนไขเก่ียวกับเงินฝากท่ีเปิดบัญชีน้ันไว้ต่อสหกรณ์ 

การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตัวอย่างลายมือช่ือท่ีให้ไว้ จะมีผลต่อเมื่อผู้ฝากได้แจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์  และสหกรณ์ได้
พิจารณาเห็นเป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว 

ลายมือช่ือทุกกรณีเก่ียวกับเงินฝากให้ใช้อักษรไทยเขียนด้วยหมึก ท้ังต้องเขียนด้วยลายมือช่ือของผู้นําฝาก   สหกรณ์จะไม่
รับรู้การใช้ตราประทับแทนลายมือช่ือ 

ข้อ 8 ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินฝาก  ไดด้ังน้ี 
(1) เงินฝากออมทรัพย์  ผู้ฝากรายหน่ึงอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์น้ีได้โดยจํานวนเงินฝากในบัญชีน้ันใน

เวลาหน่ึงเวลาใดต้องไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยบาท และผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพ่ิมข้ึนเมื่อใดโดยจํานวนใดก็ได้ 
(2) เงินฝากประจํา ผู้ฝากรายหน่ึงอาจเปิดบัญชีเงินฝากประจําในสหกรณ์น้ีได้โดยจํานวนเงินฝากในบัญชีน้ันในเวลา

หน่ึงเวลาใดต้องไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยบาท และผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพ่ิมข้ึนเมื่อใดโดยจํานวนใดก็ได้ และระยะเวลาฝากต้องไม่
น้อยกว่าหกเดือน 
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ข้อ 9 ในการเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 8 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้ 
สมุดคู่ฝากน้ันผู้ฝากต้องรักษาไว้เพ่ือให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบ้ีย เงินถอน และเงินคงเหลือบรรดาท่ีจะมีข้ึน

ทุกราย 
การลงบันทึกรายการต่างๆ ในสมุดคู่ฝากน้ัน  จะกระทําได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์  ซ่ึงประธานกรรมการ    หรือรองประธาน

กรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผู้จัดการ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายคนหน่ึงคนใด เป็นผู้ลงลายมือช่ือย่อกํากับไว้เป็นสําคัญ การลงบันทึก
รายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามท่ีกล่าวน้ี  ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ อน่ึง ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝาก
คลาดเคลื่อน  ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพ่ือแก้ไขให้  จะแก้ไขโดยประการอ่ืนไม่ได้ 

สมุดคู่ฝากเล่มท่ีใช้เต็มแล้วหรือชํารุดจนใช้การไม่ได้ ให้นํามายื่นต่อสหกรณ์เพ่ือจะได้ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มน้ัน  และโอน
ยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่  ซ่ึงออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝากเล่มท่ียกเลิกน้ันผู้ฝากจะรับไปก็ได้ 

ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในท่ีปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากสูญหาย ผู้ฝากต้องแจ้งความและนําสําเนาใบแจ้งความ
จากสถานีตํารวจในท้องท่ีมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์เพ่ือเป็นหลักฐาน สหกรณ์จะนํายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซึ่งออกให้
ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มท่ีหายให้ยกเลิก 

ในกรณีท่ีสหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อน ซ่ึงลงรายการเต็มแล้วก็ดี หรือ
ชํารุดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีท่ีสมุดคู่ฝากของผู้ฝากคนใดสูญหาย  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้
โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละห้าสิบบาท 
 ข้อ 10 ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง    ให้ทําใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ท่ีสหกรณ์กําหนด  ยื่นพร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและ
จํานวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์  ณ  สํานักงานสหกรณ์  ท้ังน้ีผู้ฝากหรือผู้อ่ืนจะเป็นผู้ส่งเงินก็ได้ 
 เมื่อสหกรณไ์ดล้งบันทึกรายการจํานวนเงินฝากท่ีไดร้ับน้ันในสมดุคู่ฝากและตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว  สหกรณ์จะคืนสมดุ
คู่ฝากให้ผูฝ้าก 

ข้อ 11 ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินถอนจากรายการเช่นน้ัน 
จนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว 
 

หมวดท่ี 3 
การกําหนดอัตราดอกเบ้ีย ระยะเวลาการคิดดอกเบ้ีย วิธีการคิดดอกเบ้ียและการจ่ายดอกเบ้ีย 

ข้อ 12 สหกรณ์จะให้ดอกเบ้ียเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 4 ในอัตราไม่เกินร้อยละเจ็ดต่อปี โดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็น
คราวๆ ไป 

ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย์ให้คํานวณเป็นรายวันตามยอดคงเหลือ และสหกรณ์จะนําดอกเบ้ียทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝาก
ในวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์  ให้ผู้ฝากรีบยื่นสมุดคู่ฝาก ณ สํานักงานสหกรณ์เพ่ือสหกรณ์บันทึกรายการดอกเบ้ียให้  
 ดอกเบ้ียเงินฝากประจํา สหกรณ์จะคํานวณและจ่ายดอกเบ้ียให้เมื่อถึงกําหนดระยะเวลาการฝาก  สําหรับเงินฝากท่ีถอนก่อน
กําหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 13 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบ้ียให้ตามจํานวนเดือนเต็ม 

กรณีถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไม่ถึง  3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบ้ียให้ 
ถ้าผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากประจําเมื่อครบกําหนดพร้อมดอกเบ้ียจนพ้นกําหนดไปอีกเจ็ดวัน   ก็เป็นอันถือว่าผู้ฝากตกลงฝากต้น

เงินฝากพร้อมดอกเบ้ียต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 

 

หมวดท่ี  4 
การถอนเงินและการปิดบัญช ี

 ข้อ 13 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก   ต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์    
ในการถอนเงินฝาก ผู้มีอํานาจถอนเงินตามท่ีได้ให้ตัวอย่างลายมือช่ือไว้ต่อสหกรณ์ควรมารับเงินท่ีสํานักงานสหกรณ์ด้วย

ตนเอง และต้องยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามท่ีให้ตัวอย่างไว้น้ัน  พร้อมกับสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
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 ถ้าผู้มีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผู้ใดถอนเงินแทนก็ต้องทําใบถอนเงินฝากและต้องมอบอํานาจให้รับเงินแทนเป็นหนังสือ
ตามแบบท่ีกําหนด  ท้ังน้ี โดยลงลายมือช่ือตามท่ีได้ให้ตัวอย่างไว้ แล้วมอบให้ผู้รับมอบอํานาจยื่นใบถอนเงินฝากน้ัน พร้อมด้วยสมุดคู่
ฝากต่อเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ ในการน้ี สหกรณ์จะเรียกหลักฐานพิสูจน์ตัวผู้รับมอบอํานาจก็ได้ 
 เม่ือสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงินคงเหลือในสมุดคู่ฝาก  แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้
ผู้ฝาก 

อน่ึง  การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก หรือพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้มีอํานาจถอน
เงินต้องลงลายมือช่ือตามท่ีให้ตัวอย่างไว้กํากับด้วย 
 ข้อ 14 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์น้ัน จะถอนเมื่อใด  จํานวนเท่าใดก็ได้   
 ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจําน้ัน  ผูฝ้ากย่อมไมม่ีสิทธิถอนเงินก่อนครบกําหนด  แต่เมื่อผูฝ้ากยื่นคําขอเป็นหนังสือ
โดยช้ีแจงความจําเป็น  สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบกําหนดก็ได ้

ข้อ 15 ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือท้ังหมดเพ่ือปิดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้ ให้ผู้มีอํานาจถอนเงินจดแจ้งไว้ท้าย
รายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า  “เพ่ือปิดบัญชี” 
 ข้อ 16 ในกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบน้ี หรือก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่สหกรณ์ 
หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรท่ีจะปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก  สหกรณ์จะไม่รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฝากอีก และให้ผู้ฝากถอนเงิน
คงเหลือท้ังหมดเพ่ือปิดบัญชีเงินฝากของตน ท้ังน้ี สหกรณ์จะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ฝาก 

ข้อ 17 การถอนเงินฝากเพ่ือปิดบัญชีตามข้อ  15 สหกรณจ์ะคํานวณดอกเบ้ียให้ตามข้อ 12 ถึงวันก่อนวันถอนหน่ึงวัน เว้นแต่
การปิดบัญชีเงินฝากในกรณีผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบตามข้อ  16  สหกรณ์จะคํานวณดอกเบ้ียให้ถึงก่อนวันท่ีแจ้งหน่ึงวัน และสหกรณ์จะ
ไม่ให้ดอกเบ้ียอีกไม่ว่าผู้ฝากจะถอนเงินเมื่อใด   

เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผู้ฝากแล้ว จะยกเลิกสมุดคู่ฝากสําหรับบัญชีน้ัน 
ข้อ 18 กรณีท่ีจํานวนยอดเงินรับฝากในเวลาใดเวลาหน่ึง เมื่อรวมกับหน้ีการกู้ยืมเงินจากภายนอกและหน้ีในฐานะผู้ค้ําประกัน 

จะเกินวงเงินกู้ยืมหรือคํ้าประกันประจําปีของสหกรณ์ท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบไว้ สหกรณ์จะไม่รับฝากเงิน 
กรณีของผู้ฝากท่ีเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนขนาดใหญ่ท่ีมีสินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท  สหกรณ์

จะรับฝากเงินทุกประเภทเมื่อรวมกับเงินกู้จากผู้ฝากดังกล่าว(หากมี)  ได้ไม่เกินร้อยละสิบของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสํารองของผู้ฝาก 
ข้อ 19  ในกรณีท่ีมีความจําเป็น สหกรณ์สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับฝากเงินก็ได้ 

 
  ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ักษาการตามระเบียบน้ี 
 
 

ประกาศ  ณ วันท่ี  30  มิถุนายน  พ.ศ.2560 
 

 
     

(นายอัมพร    ฉันทรัตน์) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ครูสโุขทัย จํากัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ำกัด 
ว่ำด้วยกำรให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน  พ.ศ.2555 

 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ข้อ  69 (8)   ข้อ 96 (2) และมติที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ  54  ครั้งที่ 8/2555  เมื่อวันที่ 16  สิงหาคม  2555   ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
โดยความเห็นชอบจาก   นายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2555” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ   ระเบียบอื่นใดที่มีอยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ซึ่งมี
ข้อก าหนดขัดแย้งกับระเบียบนี้ทั้งสิ้น 
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 

“สหกรณ”์  หมายถึง สหกรณ์ผู้ให้กู้เงิน 
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรัพย์ครสูุโขทัย จ ากัด 
“สหกรณ์ผู้ขอกู”้ หมายถึง สหกรณ์อื่นรวมถึงชุมนุมสหกรณ์ดว้ย  
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รสูุโขทัย จ ากัด 
“ผู้จัดการ”  หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูุโขทัย จ ากัด 

ข้อ 5  สหกรณ์ผู้ขอกู ้ จะต้องมีคุณสมบัต ิ ดังนี ้ 
(1) ไม่มีข้อบกพร่องทางการเงินและการบัญช ี  หรือถ้ามตี้องไดร้ับการแก้ไขจนเป็นท่ีพอใจของสหกรณแ์ล้ว 
(2) มีความมั่นคงทางการเงิน และมีความสามารถในการช าระหนี ้

         (3) มีความสามารถในการจดัการที่ด ีและได้ปฏิบตัิตามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ และระเบียบของทาง
ราชการโดยเคร่งครัดสม่ าเสมอ 

(4) มีคุณสมบตัิอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ก าหนด   

ข้อ 6 สหกรณ์จะให้เงินกู้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้ที่มีวัตถุประสงค์จะใช้เงินกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกู้หรือเพื่อการด าเนิน
ธุรกิจอื่นของสหกรณ์ ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบอันเหมาะสมเท่าน้ัน 

ข้อ 7 จ านวนเงินกู้ที่ให้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้สหกรณ์หนึ่งๆ ต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารองของสหกรณ์ 
แต่เมื่อรวมหนี้เงินกู้ทุกรายของสหกรณ์ผู้ขอกู้แล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินกู้ยืมและค้ าประกันประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 

ข้อ 8 หลักประกันเงินกู้ ให้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ผู้กู้ทั้งคณะค้ าประกันเป็นรายบุคคล  และให้จัดหา
อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ท่ีมีมูลค่าไม่น้อยกว่าจ านวนเงินกู้จ านองหรือจ าน าเป็นประกัน เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นที่สหกรณ์ผู้ขอกู้
ไม่มีหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถหาหลักทรัพย์มาใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้ ให้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ผู้ขอกู้ท้ังคณะ เป็น
ผู้ค้ าประกันเงินกู้ และในกรณีผู้ค้ าประกันคนใดพ้นจากต าแหน่งก่อนที่สหกรณ์ผู้ขอกู้จะช าระหนี้เสร็จสิ้น   ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้จัดให้
กรรมการด าเนินการคนใหม่เป็นผู้ค้ าประกันแทนคนเดิม 

ข้อ 9 การก าหนดระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดให้ สหกรณ์ที่ขอกู้เงินช าระคืนต้นเงินและ
ดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการใช้เงินกู้ แต่ต้องไม่เกินหกสิบเดือน 
 ข้อ 10 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดตามความเหมาะสมกับภาวะการเงินโดยประกาศเป็นคราวๆ ไป  
การคิดดอกเบี้ยเงินกู้ให้คิดเป็นรายวัน โดยนับถัดจากวันรับเงินกู้ 
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 ข้อ 11 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือความจ าเป็นเกิดขึ้นอันท าให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ไม่สามารถช าระคืนเงินกู้ได้ตามก าหนดให้
สหกรณ์ผู้ขอกู้ยื่นค าร้องขอผ่อนผันเลื่อนก าหนดเวลาช าระคืนเงินกู้ต่อสหกรณ์เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาการผ่อนผันให้ขยายเวลา
ช าระคืนเงินกู ้ และระงับการเสียเบี้ยปรับในช่วงระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันได้ตามที่เห็นสมควร 
 ข้อ 12 สหกรณ์ผู้กู้ไม่ช าระคืนเงินกู้เมื่อถึงก าหนด โดยไม่ได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการหรือ ไม่มีเหตุผลอันสมควร   
จะต้องเสียเบี้ยปรับผิดนัดช าระหนี้เป็นรายวันในอัตราร้อยละ 5 ต่อปีของต้นเงินที่ผิดนัด โดยนับถัดจากวันที่ถึงก าหนดช าระจนถึงวันที่
สหกรณ์ผู้ขอกู้ช าระเงินกู้เสร็จสิ้น 
 ข้อ 13 การขอกู้  ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ยื่นหนังสือแสดงความจ านงระบุวัตถุประสงค์ในการใช้เงินกู้ จ านวนเงินที่ขอกู้ ระยะเวลา
ช าระหนี้ พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(1) ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ครั้งท่ีมีการพิจารณาเรื่องขอกู้เงินจากสหกรณ์ 
(2) งบการเงินและรายงานการสอบบัญชีประจ าปีล่าสุด พร้อมด้วยรายงานกิจการประจ าปี 
(3) งบทดลอง ณ วันสิ้นสุดเดือน ก่อนวันยื่นหนังสือแสดงความจ านงขอกู้ และย้อนหลังอีก 2 เดือน 
(4) ส าเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ 
(5) ข้อบังคับ รวมทั้งระเบียบการเงินของสหกรณ์ 
(6) รายนามคณะกรรมการด าเนินการ ต าแหน่งในคณะกรรมการด าเนินการ  และต าแหน่งในหน่วยงานที่สังกัด  

(ถ้ามี) พร้อมทั้งวาระของการด ารงต าแหน่งของกรรมการด าเนินการ 
(7) ส าเนาหนังสือให้ความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ในการก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปี 
(8) ส าเนาหลักฐานการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือบุคคลซึ่งสหกรณไ์ด้กู้ยืมไว้และยังมภีาระผูกพันอยู่ 
(9) เอกสารอื่นๆ ที่สหกรณ์ก าหนด 

ข้อ 14 ให้ผู้จัดการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและวิเคราะห์ฐานะความมั่นคง ความสามารถในการช าระหนี้และการจัดการ  
เสนอผลการวิเคราะห์พร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ข้อ 15 ถ้าสหกรณ์ผู้ขอกู้จะกู้เงินจากผู้อื่น ในระหว่างที่ยังมีหนี้เงินกู้อยู่ต่อสหกรณ์ ตอ้งแจ้งให้สหกรณ์ทราบ 
ข้อ 16 ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้และให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ช าระคืนต้นเงินพร้อมทั้งดอกเบี้ยแก่

สหกรณ์โดยทันที แม้ยังไม่ถึงก าหนดตามสัญญาเงินกู้ก็ตาม 
(1) เมื่อสหกรณ์ผู้ขอกู้ต้องเลิกไม่ว่าเพราะเหตุใด  
(2) เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผู้ขอกู้ฝ่าฝืนข้อก าหนดตาม  ข้อ 5 แห่งระเบียบนี้ 
(3) เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผู้ขอกู้ใช้เงินกู้ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ 
(4) เมื่อสหกรณ์ผู้ขอกู้ผิดนัดไม่ช าระเงินกู้ตามก าหนดและคณะกรรมการไม่ได้ผ่อนเวลาให้ 
(5) เมื่อมีเหตุผลที่คณะกรรมการเห็นว่าสหกรณ์นั้นไม่สมควรกู้เงินสหกรณ์ต่อไป 

ข้อ 17 เมื่อคณะกรรมการอนุมัติเงินกู้แล้วให้ผู้จัดการแจ้งให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ทราบโดยเร็ว เพื่อจัดท าสัญญาเงินกู้และจัดท า
หลักประกันให้เรียบร้อย 

ข้อ 18 การท าสัญญากู้ ให้จัดท าตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด และให้ผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนสหกรณ์ตามข้อบังคับของ
สหกรณ์ และสหกรณ์ผู้ขอกู้ลงช่ือในสัญญากู้ ท่ีท ากับสหกรณ์ 
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ข้อ 19 การให้เงินกู้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้โดยใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักฐานแทนการท าสัญญากู้ ให้สามารถกระท าได้โดยจ านวน
เงินกู้ให้เป็นไปตามข้อ 7 ของระเบียบนี้ส าหรับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติอื่นๆ ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดขึ้นได้ตามความ
เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ 

 
  ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ักษาการตามระเบียบนี ้
 

ประกาศ  ณ วันที่  16  สิงหาคม  พ.ศ.  2555 
 

 
(นายวงกต   ขาวนวล) 

รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหนา้ที่แทน 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ครูสโุขทัย จ ากัด   
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ำกัด 
ว่ำด้วยกำรรับจ่ำยและกำรเก็บรักษำเงิน พ.ศ. 2555 

  

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด  ข้อ 69 (8) ข้อ 96 (4)  และมติที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่  54  ครั้งที่  8/2555  เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  2555  ได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สุโขทัย จ ากัด ว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุขทัย จ ากดั ว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรกัษาเงิน พ.ศ. 2555” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  17  สิงหาคม  พ.ศ.  2555  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รสูุโขทัย จ ากัด วา่ด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน  และประกาศ 

ค าสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“สหกรณ”์  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุขทัย จ ากัด 
“ประธานกรรมการ”   หมายถึง  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รสูุโขทัย จ ากัด 
“รองประธานกรรมการ” หมายถงึ  รองประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูุโขทัย   จ ากัด 
“คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูุโขทัย  จ ากัด 
“กรรมการ”   หมายถึง  กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รสูุโขทัย จ ากัด 
“ผู้จัดการ”    หมายถึง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรพัย์ครูสโุขทัย จ ากัด 
“เจ้าหน้าท่ีการเงิน” หมายถึง  เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ทีไ่ด้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีรับผิดชอบในการรับ-จ่าย  

และเก็บรักษาเงินของสหกรณ ์

“เงินสดในมือ”   หมายถึง  เงินสดที่เป็นธนบตัรและเหรยีญกษาปณ์ซึ่งสหกรณเ์ก็บรกัษาไว้ท่ีส านักงานสหกรณ์     
                                         ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขา เพื่อใช้จ่ายหมุนเวียนในทางธุรกจิของสหกรณ ์
“เอกสารการเงิน”   หมายถึง  เช็ค  ธนาณัติ  ตั๋วแลกเงินไปรษณยี์  หรือตั๋วสญัญาใช้เงิน 

 

หมวดที่  1 
ข้อก ำหนดทั่วไป 

ข้อ 5 สหกรณ์เปิดรับ - จ่ายเงินตั้งแต่เวลา  08.00  น. ถึง  16.00 น.  ทุกวัน  เว้นวันหยุดท างานตามระเบียบว่าด้วย
ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง พ.ศ. 2555 

ข้อ 6 ให้ผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการ รับ - จ่าย  และเก็บรักษาเงินของสหกรณ ์
ข้อ 7 กรณีที่ยังไม่มีผู้จัดการหรือผู้จัดการไม่อยู่   หรือผู้จัดการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 6  ได้ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง

กรรมการหรือเจ้าหน้าที่การเงินหรือเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งผู้ใดที่เห็นสมควร ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านบัญชี   เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
ตามข้อ  6  แทนโดยอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการ 

ข้อ 8 การรับจ่ายเงินจะต้องจัดให้มีเอกสารหลักฐานในใบส าคัญประกอบครบถ้วน  และจะต้องบันทึกรายการในสมุดบัญชี
ของสหกรณ์ทุกครั้งทันทีที่เกิดรายการขึ้น  และผู้จัดการจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องเป็นประจ าวัน 
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หมวดที่  2 
ใบเสร็จรับเงิน 

ข้อ 9 ใบเสร็จรับเงินให้ใช้ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด  โดยมีส าเนาอย่างน้อย  2  ฉบับ  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและ
บันทึกบัญชี 

ข้อ 10 ใบเสร็จรับเงินให้มีหมายเลขก ากับเล่ม  และมีหมายเลขก ากับใบเสร็จรับเงินเรียงตามล าดับกันทุกฉบับ  ให้สหกรณ์
จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อให้ทราบและตรวจสอบได้ว่าได้จัดพิมพ์ขึ้นจ านวนเท่าใด  ได้จ่ายใบเสร็จรับเงินเล่ม  หมายเลขใด
ถึงเลขใด  ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ใดใช้ไปเมื่อไร  

การเบิกใช้ใบเสร็จรับเงิน  ให้ใช้เบิกตามจ านวนที่เหมาะสมและจ าเป็นกับสภาพธุรกิจของ สหกรณ์โดยให้เบิกตามล าดับเล่ม 
และเลขท่ีของใบเสร็จ  และให้มีหลักฐานการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินไว้ด้วย 

ข้อ 11 ใบเสร็จรับเงิน  ห้ามขูด ลบ แก้ไขเพิ่มเติมจ านวนเงินหรือผู้รับเงิน  หากใบเสร็จรับเงินฉบับใด  ลงรับเงินผิดพลาดก็ให้
ขีดฆ่าจ านวนเงิน  และเขียนใหม่ทั้งจ านวนแล้วให้ผู้รับเงินลงลายมือก ากับหรือขีดฆ่ายกเลิกใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับแล้วออกฉบับใหม่
ให้แทน 

ส าหรับใบเสร็จรับเงินฉบับที่ยกเลิก  ให้ขีดฆ่าและเขียนเหตุผลพร้อมกับลงช่ือก ากับไว้และให้เย็บติดไว้กับเล่ม  โดยมีส าเนาอยู่
ครบทุกฉบับพร้อมต้นฉบับ 

ข้อ 12 ให้สหกรณ์เก็บส าเนาใบเสร็จรับเงิน  ซึ่งผู้สอบบัญชียังมิได้ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัยอย่าให้สูญหาย  และเมื่อได้
ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดาได้ 

ข้อ 13 ให้คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง  หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ท าหน้าที่ควบคุมการ จัดเก็บรักษา
ใบเสร็จรับเงินท่ียังไม่ได้ใช้และเล่มที่ยังใช้ไม่หมดไว้ในท่ีมั่นคงปลอดภัย 

ข้อ 14 ทุกงวด  3  เดือน  และเมื่อสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นท าการตรวจนับ
ใบเสร็จรับเงินท่ีใช้แล้ว และที่ยังคงเหลือให้เป็นการถูกต้องโดยจัดท าหลักฐานการตรวจนับไว้ด้วย 
 

หมวดที่  3 
กำรรับเงิน 

ข้อ 15 สหกรณ์ต้องออกใบเสร็จทุกครั้งท่ีมีการรับเงิน  โดยปกติให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเดียวกันในการรับเงินทุกประเภท  เว้นแต่
เงินประเภทใดมีการรับช าระเป็นประจ าและมีจ านวนมากราย  จะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหนึ่งส าหรับการรับช าระเงินประเภทนั้นก็ได้ 

ข้อ 16 การรับเงินของสหกรณ์ให้รับเงินสด  แต่ถ้าเป็นกรณีจ าเป็นและเป็นประโยชน์แก่ สหกรณ์ก็อาจรับเป็นเอกสารการเงิน 
เช่น  ธนาณัติ  หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์  หรือเช็ค  หรือตั๋วแลกเงิน  หรือตั๋วสัญญาใช้เงินได้ 

ข้อ 17 ในกรณีจ าเป็นที่ต้องรับเช็ค หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน จะต้องเป็นเช็ค หรือตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีธนาคารรับรอง 
ในกรณีที่เป็นเช็คที่ไม่สามารถให้ธนาคารรับรองได้  จะต้องเป็นเช็คท่ีสั่งจ่ายเงินในวันออกเช็คและคณะกรรมการได้พิจารณา

แล้วว่าผู้สั่งจ่ายเช็คเป็นบุคคลที่เช่ือถือได ้
ถ้าจ าเป็นต้องรับเช็ควันที่ล่วงหน้า  ก็ต้องเป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้าไม่เกินสามวัน  และจ านวนตามเช็คแต่ละราย  รวมแล้ว

จะต้องไม่เกิน  5,000  บาท    และคณะกรรมการจะต้องจัดให้ผู้สั่งจ่ายจัดหาหลักประกันที่เป็นทรัพย์สินหรือบุคคล ที่เช่ือถือได้มา

รับประกันเช็ค  หรือให้ธนาคารพาณิชย์ค้ าประกันหน้ีสินต่างๆ  ที่ช าระด้วยเช็คท้ังหมด 

ข้อ 18 ในกรณีการรับเช็คข้อ 16 ใบเสร็จรับเงินที่สหกรณ์ออกให้แก่ผู้จ่ายเช็คให้ระบุว่า เป็นเช็คของธนาคารใด เลขที่เท่าใด  

และลงวันท่ีเท่าใด  ท้ังให้ก าหนดเง่ือนไขไว้ในใบเสร็จรับเงินว่า  “ใบเสร็จ รับเงินนี้จะสมบูรณ์ ต่อเมื่อได้รับเงินตามเช็คนั้นแล้ว”  และ

ให้จัดท าทะเบียนรับเช็ค  เพื่อบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับเช็คดังกล่าวเพื่อการควบคุมและตรวจสอบด้วย  เช็คที่ถึงก าหนดให้น าฝาก

ธนาคารทันที  ส่วนเช็คที่ยังไม่ถึงก าหนดให้เก็บรักษาไว้จนกว่าจะถึงวันครบก าหนด  

ข้อ 19 เงินสดและเอกสารการเงินท่ีสหกรณ์ได้รับในแต่ละวันตามข้อ 15 ให้น าฝากธนาคารเมื่อสิ้นเวลารับจ่ายในวันนั้น  เว้น

แต่เอกสารการเงินประเภทที่ต้องน าไปขึ้นเป็นเงินสดก่อนให้ด าเนินการทันที 
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ในกรณีที่ไม่สามารถน าฝากธนาคารได้ทันวันนั้น  ให้บันทึกเหตุผลไว้ในสมุดบัญชีเงินสด  และแจ้งให้ประธานกรรมการ  หรือ
กรรมการผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อทราบ  และให้รีบน าเข้าฝากธนาคารในเวลาเริ่มท าการของวันท าการถัดไปทันที 

เงินสดและเอกสารการเงิน  ซึ่งไม่อาจน าฝากธนาคารได้ทันทีในวันนั้นให้เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยของสหกรณ์  หรือในที่มั่นคง
ปลอดภัย 

ข้อ 20  กรณีน าเงินฝากธนาคารมีจ านวนมาก  หรือธนาคารอยู่ห่างไกล  หรือกรณีเห็นว่าจะไม่ปลอดภัยแก่เงินที่จะน าฝาก
ธนาคาร  ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการคนใดคนหนึ่งร่วมกับผู้จัดการควบคุมเงินไปฝากธนาคาร  และหรืออาจจัดให้มี
เจ้าหน้าท่ีต ารวจควบคุมรักษาความปลอดภัยด้วยก็ได้ 
 

หมวดที่  4 
กำรจ่ำยเงิน 

ข้อ 21 การจ่ายเงิน  ให้จ่ายเฉพาะเพื่อกิจการภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของสหกรณ์   และเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบ
และข้อบังคับของสหกรณ์ 

ข้อ 22 การจ่ายเงินทุกครั้ง  ต้องมีหลักฐานการจ่ายที่ถูกต้องสมบูรณ์เก็บไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
ข้อ 23 หลักฐานการจ่าย  นอกจากใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงินออกให้แก่สหกรณ์  ให้ใช้ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
ข้อ 24 หลักฐานการจ่ายเงินท่ีเป็นใบเสร็จ   ซึ่งผู้รับเงินออกให้แก่สหกรณ์อย่างน้อยจะต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 

ก. ช่ือ  สถานท่ีอยู่  หรือท่ีท าการของผู้รับเงิน  
ข. วัน  เดือน  ปี  ท่ีรับเงิน  
ค. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเปน็ค่าอะไร  
ง. จ านวนเงินท้ังตัวเลขและตัวอักษร 
จ. ลายมือช่ือของผู้รับเงิน 

ข้อ 25 ให้เจ้าหน้าที่การเงินประทับตรา  “จ่ายเงินแล้ว”  และลงลายมือช่ือก ากับการจ่ายเงินพร้อมวัน  เดือน  ปี  ไว้เป็น
หลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

ข้อ 26 การจ่ายเงินของสหกรณ์ให้กระท าได้ดังนี้ 
(1) การจ่ายเงินเป็นจ านวนไม่มากและต้องจ่ายเป็นประจ า เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงของกรรมการและเจ้าหน้าที่

ของสหกรณ์ ค่าสื่อสาร ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น ให้จ่ายจากเงินสดในมือที่ก าหนดให้
เก็บรักษาไว้ได้ไม่เกิน 2,000,000 บาท   (สองล้านบาทถ้วน) โดยเก็บที่ส านักงานใหญ่ 1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสน
บาทถ้วน) เก็บที่ส านักงานสาขา 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

(2) การจ่ายเงินเป็นจ านวนมากให้แก่สมาชิก  หรือกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของ สหกรณ์หรือการจ่ายเงินของ
สหกรณ์ในทางธุรกิจอื่นๆ ให้จ่ายเป็นเช็ค ยกเว้นถ้าผู้รับเงินประสงค์จะให้จ่ายเป็นเงินสดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการด าเนินการ 
ข้อ 27 ก่อนจ่ายเงินทุกครั้ง  ผู้มีหน้าที่จ่ายต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ และใบส าคัญประกอบการจ่ายเงินให้ถูกต้อง

เรียบร้อย  และต้องมีผู้อนุมัติให้จ่ายเงินได้จึงจ่ายเงินและเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงิน  หรือให้ผู้รับเงินลงนามรับเงินไว้ในหลักฐาน
การจ่ายเงินของสหกรณ์ทุกครั้ง 

ข้อ 28 การจ่ายเงินแก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ในกรณีที่ยังไม่รู้จักตัวผู้ขอรับเงินต้องให้บุคคลอื่นที่เช่ือถือได้ ลงลายมือช่ือรับรองหรื
อน าหลักฐาน  เช่น  บัตรประจ าตัว  แสดงประกอบการรับเงินด้วย 

ข้อ 29 การจ่ายเช็คตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 26(2) ให้สั่งจ่ายในนามบุคคล หรือหน่วยงานผู้รับเงินโดยขีดฆ่าค าว่า “ผู้ถือ”   
ข้อ 30 การจ่ายเช็คต้องมีใบส าคัญจ่ายเช็ค  ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่จ่ายเช็ค  เลขที่เช็ค  ช่ือธนาคาร  วัตถุประสงค์ใน

การจ่ายเงิน  ช่ือผู้รับเงินและจ านวนเงิน พร้อมท้ังลงช่ือผู้จัดท าเอกสาร และผู้อนุมัติไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ สหกรณ์ต้องจัดให้มีทะเบียน
จ่ายเช็คบันทึกรายละเอียดข้างต้นเพื่อการควบคุม และการตรวจสอบด้วย 
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เช็คที่มีการลงช่ือสั่งจ่ายเรียบร้อยแล้ว  แต่ยังไม่มีผู้มารับให้เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย และควรติดต่อให้ผู้รับมารับเช็คไป
โดยเร็วที่สุด 

ข้อ 31 ในกรณียกเลิกการจ่ายเช็ครายการใด ผู้มีหน้าที่จ่ายประทับตรา “ยกเลิก” ในเอกสารที่ยกเลิกทุกฉบับ ส่วนเช็คที่
ยกเลิกให้เย็บติดกับต้นข้ัวและประทับตรา “ยกเลิก” พร้อมบันทึกเหตุผลที่ยกเลิกและลงลายมือช่ือผู้รับผิดชอบก ากับไว้ด้วย 

ข้อ 32 ในการถอนเงินจากธนาคาร  หรือแหล่งรับเงินอ่ืนๆ เพื่อน ามาใช้จ่ายในธุรกิจของ สหกรณ์ให้ผู้จัดการ  หรือผู้ท าหน้าที่
แทน ท าบันทึกขออนุมัติถอนเงินโดยชี้แจงเหตุผลต่อประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้เป็นผู้มี
อ านาจอนุมัติการถอนเงิน  พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และเอกสารการถอนเงินเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

 

หมวดที่  5 
กำรเก็บรักษำเงินและเอกสำรส ำคัญ 

ข้อ 33 เมื่อสิ้นเวลาท าการตามข้อ 5 ให้ผู้จัดการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามข้อ 7 ตรวจสอบรายการเงินสดในสมุดบัญชี
เปรียบเทียบกับตัวเงินสดในมือเป็นประจ าทุกวัน เมื่อเห็นว่าถูกต้องตรงกันแล้วให้ลงลายมือช่ือก ากับไว้ในสมุดด้วย 
 ข้อ 34 เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณ์จะต้องเก็บรักษาไว้ในมือในแต่ละวันนั้น  ให้เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยของสหกรณ์  
หรือในท่ีมั่นคงปลอดภัย  โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ 
 ข้อ 35 ให้เก็บรักษาสมุดคู่บัญชีเงินฝากของสหกรณ์ทุกเล่ม  สมุดบัญชี  ทะเบียนและเอกสารเกี่ยวกับการเงิน  ไว้ในตู้นิรภัย
หรือในท่ีมั่นคงปลอดภัย  โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ 
 ข้อ 36 ให้คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง ท าการ
ตรวจสอบเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับเงินสดคงเหลือ  และเอกสารการเงินอ่ืนๆ ให้ถูกต้อง 
 ข้อ 37 ให้ผู้จัดการ  จัดให้มีการท าบัญชี  รับ-จ่าย งบทดลอง  งบสอบยอดเงินฝากธนาคาร  (กรณีเงินฝากในบัญชีของ
สหกรณ์และหลักฐานของธนาคารไม่ตรงกัน)  รวมทั้งสรุปยอดเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเป็น
ประจ าทุกเดือน 
  

  ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ักษาการตามระเบียบนี ้

 
ประกาศ  ณ วันที่  16  สิงหาคม  พ.ศ.  2555 
 

 
(นายวงกต   ขาวนวล) 

รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหนา้ที่แทน 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ครูสโุขทัย จ ากัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ำกัด 
ว่ำด้วยหุ้น   พ.ศ.  2555  

 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ข้อ  5  ข้อ 69 (8)  และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ  ชุดที่  54  ครั้งท่ี  8/2555  เมื่อวันท่ี  16  สิงหาคม  2555  ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2555” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  17  สิงหาคม  พ.ศ.  2555 เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ว่าด้วยหุ้น และประกาศ ค าสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่ง
ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 

“สหกรณ”์  หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุขทัย จ ากดั 
“สมาชิก”  หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูุโขทัย จ ากัด 
“สมาชิกสมทบ” หมายถึง สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากดั 
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรัพย์ครสูุโขทัย จ ากัด 
“กรรมการ”  หมายถึง กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 
“ปีบัญช”ี  หมายถึง วันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม ของปีนั้นๆ 
 “เงินได้รายเดือน” หมายถึง เงินเดือน ค่าจ้างประจ า หรือเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จรายเดือน  
 

หมวดที่  1 
กำรถือหุ้น 

 

ข้อ 5 ให้สมาชิกและสมาชิกสมทบถือหุ้นดังน้ี 
  (1) สมาชิกต้องถือหุ้นเมื่อแรกเข้าเป็นสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งหุ้น  หรือต้องถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งหุ้นทุกเดือนเพื่อ
 แสดงความเป็นเจ้าของ ส าหรับสมาชิกสมทบแรกเข้าต้องถือหุ้นไม่ต่ ากว่า 100 หุ้น 

          (2) สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นและช าระค่าหุ้นรายเดือนติดต่อกันตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของเงินได้รายเดือน
ของสมาชิก  และเมื่อถือหุ้นเป็นรายเดือนแล้วจะไม่ถือหุ้นตามข้อ 5 (1)  ก็ได้ 
         (3) สมาชิกจะถือหุ้นรายเดือนในอัตราสูงกว่าอัตราที่ก าหนดในข้อ 5 (2)   ก็ย่อมท าได้โดยแสดงความจ านงเป็น
หนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
  (4) นอกจากการถือหุ้นเป็นรายเดือนตามข้อ 5 (2)  แล้ว  สมาชิกสามารถขอซื้อหุ้นเพิ่มเป็นครั้งคราวตามความ
ประสงค์โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 

 (5) สมาชิกคนหนึ่งจะถือหุ้นในสหกรณ์เกินกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนหุ้นท้ังหมดไม่ได้ 
 (6) สมาชิกสมทบคนหนึ่งจะถือหุ้นในสหกรณ์เกินกว่าห้าแสนบาทไม่ได้ 

  (7) เงินค่าหุ้นท่ีสหกรณ์ได้รับภายในวันท่ี  5  ของเดือน  สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ส าหรับในเดือนนั้น ส่วนเงินค่า
หุ้นท่ีสหกรณ์ได้รับหลังวันท่ี  5  ของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป 
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หมวดที่  2 
กำรช ำระค่ำหุ้น 

ข้อ 6 หุ้นท่ีสมาชิกถือตามข้อ  5(1)  และ 5(2)  ให้ช าระเต็มมูลค่าหุ้น  โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิก ณ ท่ีจ่าย ใน
วันรับเงินได้รายเดือนประจ าเดือน สมาชิกสมทบต้องช าระค่าหุ้น ณ วันแรกเข้าเป็นสมาชิกสมทบ โดยน ามาช าระโดยตรงกับสหกรณ์  
หรือโอนช าระทางธนาคารเพื่อเข้าบัญชีสหกรณ์ 

ข้อ 7 หุ้นท่ีสมาชิกหรือสมาชิกสมทบขอซื้อเพิ่มตามข้อ  5(4)  ให้ช าระเป็นเงินสดเต็มจ านวนในคราวท่ีขอซื้อหุ้น 
ข้อ 8 เมื่อสมาชิกมีค าขอเป็นหนังสือ  และคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิกนั้นตกอยู่ใน

พฤติการณ์อันท าให้ไม่สามารถส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ โดยไม่ใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน คณะกรรมการด าเนินการจะ
อนุมัติให้สมาชิกนั้นมิต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนช่ัวระยะเวลาตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก็ได้ 

ข้อ 9 การลดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน  สมาชิกที่ได้ส่งเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า  180  เดือน  หรือเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่า  
100,000.-บาท  และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์  จะงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน  หรือลดจ านวนการถือหุ้นรายเดือนตามข้อ 5 (2)  ลงก็ได้  
โดยแจ้งความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ  แต่ในปีหนึ่งๆ จะขอเปลี่ยนแปลงมากกว่าสองครั้งไม่ได้ 

 

หมวดที่  3 
กำรโอน  กำรถอน  และกำรจ่ำยคืนค่ำหุ้น 

ข้อ 10 สมาชิกและสมาชิกสมทบจะโอนหรือถอนคืนค่าหุ้นที่ถือตามข้อ 5(1) , 5(2)  และ 5(3)  แม้บางส่วนหรือทั้งหมดใน
ระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ 

ข้อ 11 หุ้นท่ีถอนคืนก่อนวันสิ้นปีทางบัญชีในปีใด   ไม่ให้ได้รับเงินปันผลในปีนั้น   เว้นแต่เงินค่าหุ้นของสมาชิกที่ได้โอนตาม
สมาชิกนั้นไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น  ให้ได้รับเงินปันผลเพียงสิ้นเดือนก่อนวันโอน 

ข้อ 12 การจ่ายคืนค่าหุ้น 
  (1) ในกรณีที่สมาชิกและสมาชิกสมทบขาดสมาชิกภาพ  เพราะเหตุตาย  ลาออก  หรือขาดคุณสมบัติ สหกรณ์จะ
จ่ายคืนค่าหุ้นแก่ผู้มีสิทธิได้รับโดยไม่มีเงินปันผลส าหรับปีที่ออกนั้น เว้นแต่ผู้มีสิทธิได้รับค่าหุ้นจะเรียกให้จ่ายคืนค่าหุ้น
หลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์ที่ออก  จึงมีสิทธิได้รับเงินปันผลส าหรับปีท่ีออกนั้น 

(2) สมาชิกและสมาชิกสมทบท่ีออกจากสหกรณ์  เพราะเหตุต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย  สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้น  
เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ให้ตามกฎหมายล้มละลาย 
  (3) สมาชิกและสมาชิกสมทบที่ออกจากสหกรณ์ เพราะเหตุถูกให้ออกจากสหกรณ์ หรือถูกให้ออกจากงานประจ า
โดยมีความผิดสหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบโดยไม่มีเงินปันผลแต่อย่างใด 

 ข้อ 13 การจ่ายคืนเงินค่าหุ้นตามข้อ 12  นั้น  ให้สหกรณ์หักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกและสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์

ออกก่อน 

หมวดที่  4 
กำรจ่ำยเงินปันผลตำมหุ้น 

ข้อ 14 สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลตามหุ้นให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบต่อเมื่อมีก าไรสุทธิประจ าปีตามอัตราที่ที่ประชุมใหญ่
อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ 

ข้อ 15 การคิดเงินปันผล  ให้คิดตามส่วนแห่งระยะเวลาแห่งการถือหุ้นตามจ านวนเดือนเตม็ 
  ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ักษาการตามระเบียบนี ้

ประกาศ  ณ วันที่  16  สิงหาคม  พ.ศ.  2555 
 
 

(นายวงกต   ขาวนวล) 
รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าทีแ่ทน 

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ครสูุโขทัย จ ากัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด 
ว่าด้วยการรวมหนี้เงินกู้ระหว่างสมาชกิ พ.ศ. 2560 

 

อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ข้อ 69 (8) และมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  
ชุดท่ี  59  ครั้งท่ี  8/2560  เมื่อวันท่ี  18  กรกฎาคม  2560  ได้มีมติกําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ว่าด้วยการ
รวมหน้ีเงินกู้ระหว่างสมาชิก พ.ศ. 2560 ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ว่าด้วยการรวมหน้ีเงินกู้ระหว่างสมาชิก พ.ศ. 2560” 
 ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี  19  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ว่าด้วยการรวมหน้ีเงินกู้ระหว่างสมาชิก  พ.ศ. 2559  และบรรดา
ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือข้อตกลงอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 
 ข้อ 4 ในระเบียบน้ี 

“สหกรณ์”  หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด 
“สมาชิก”  หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูุโขทัย จํากัด 
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด 
“กรรมการ”  หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด 
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด 

ข้อ 5 สมาชิกสามารถรวมหน้ีได้ ดังน้ี 
(1) สมาชิกผู้กู้ท่ีเกษียณอายุราชการ สมาชิกผู้กู้ท่ีเกษียณอายุราชการก่อนกําหนด ได้รับเงินบํานาญไม่พอหักทุนเรือน

หุ้นและเงินงวดชําระหน้ีรายเดือนของสหกรณ์ 
(2) กรณีสมาชิกต้องรับสภาพหน้ี  ในฐานะผู้ค้ําประกัน  เมื่อสมาชิกมีคําขอเป็นหนังสือ  และคณะกรรมการดําเนินการ

ได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิกน้ัน ตกอยู่ในพฤติการณ์  อันไม่สามารถส่งเงินงวดชําระหน้ีต่อสหกรณ์แทนผู้กู้ได้ 
(3) สมาชิกมีรายการหัก ทุนเรือนหุ้นและเงินงวดชําระหน้ีรายเดือนของสหกรณ์ เกินกว่าร้อยละ 85 ของเงินเดือน หรือ

เงินบํานาญหรือค่าจ้างหรือบําเหน็จรายเดือน 
ข้อ 6 สิทธิการรวมหน้ี  ตามข้อ 5(1) และข้อ 5(2) ผลการรวมหน้ีอาจเกินสิทธิการกู้ของสมาชิกผู้รับสภาพหน้ี  แต่ต้องไม่เกิน

วงเงินกู้สามัญตามระเบียบ  ของสหกรณ์ท่ีกําหนด  และงวดชําระหน้ีต้องไม่เกินงวดชําระหน้ีท่ีสหกรณ์กําหนด  ท้ังน้ี  ต้องได้รับความ
เห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคณะกรรมการดําเนินการท่ีร่วมประชุม 
 ข้อ 7 สมาชิกผู้กู้ท่ีเกษียณอายุราชการ  สมาชิกผู้กู้ท่ีเกษียณอายุราชการก่อนกําหนด ตามข้อ 5(1) หรือสมาชิกตามข้อ 5(3) 
ปฏิบัติดังน้ี 
        (1) ส่งเงินงวดชําระหน้ีได้ถึงอายุ 80 ปี และไม่เกิน 300 งวด  
        (2) ยินยอมให้หักเงินปันผล เฉลี่ยคืน เพ่ือชําระหน้ีเงินกู้ และในกรณีทําหนังสือยินยอมให้หักชําระค่าบริจาคสมาคม
ฌาปนกิจ สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย 
   
  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  19  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 
 

 
 

 
 (นายอัมพร   ฉันทรัตน์) 

 ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ครูสโุขทัย จํากัด 
  



~ 20 ~ 

 

 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ำกัด 
ว่ำด้วยกำรให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2555  

 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด  ข้อ  69 (8) ข้อ 96 (3) และมติที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 54 ครั้งท่ี  8/2555  เมื่อวันท่ี  16  สิงหาคม  2555   ได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย 
จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรยีกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุขทัย  จ ากัด  ว่าด้วยการให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉกุเฉิน พ.ศ.2555” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่   17  สิงหาคม  พ.ศ.  2555 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ      
และประกาศ ค าสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“สหกรณ”์   หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุขทัย จ ากดั 
“สมาชิก”   หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูุโขทัย จ ากัด 
“สมาชิกสมทบ”  หมายถึง สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากดั 
“คณะกรรมการ”  หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรัพย์ครสูุโขทัย จ ากัด 
“กรรมการ”   หมายถึง กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุขทัย จ ากัด 
“ประธานกรรมการ”  หมายถึง ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รสูุโขทัย จ ากัด 
“รองประธานกรรมการ”   หมายถึง รองประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 
“เลขานุการ”  หมายถึง เลขานุการคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูุโขทัย จ ากัด 
“ผู้จัดการ”   หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูุโขทัย จ ากัด 
“เจ้าหน้าท่ี   หมายถึง เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 
“เงินได้รายเดือน”  หมายถึง เงินเดือน ค่าจ้างประจ า หรือเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จรายเดือน  

ข้อ 5 ในระเบียบนี้สหกรณ์ให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแกส่มาชิก 2 ประเภท คือ 
(1) เงินให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
(2) เงินให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉินตู้ถอนเงินอัตโนมัต ิ

ข้อ 6 เงินให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินตู้ถอนเงินอัตโนมัติ สหกรณ์จะให้กู้ได้เฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น 
ข้อ 7 การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินตู้ถอนเงินอัตโนมัติแก่สมาชิกนั้น  จะให้กู้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอัน

จ าเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกู้เพื่อการสุรุ่ยสุร่าย หรือการเก็งก าไรไม่ได้ 
ข้อ 8 เมื่อสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินอันแสดงหลักฐานพิสูจน์ได้และประสงค์จะขอกู้เงิน ก็ให้ยื่นค าขอกู้ถึงสหกรณ์ตามแบบที่

สหกรณ์ก าหนดไว้ 
ข้อ 9 การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินตู้ถอนเงินอัตโนมัติ คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบอ านาจให้

ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  หรือกรรมการด าเนินการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรเป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้
เพื่อเหตุฉุกเฉินหรือเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินตู้ถอนเงินอัตโนมัติแทนคณะกรรมการด าเนินการก็ได้ และให้ผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าวนั้น
แถลงรายการเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินตู้ถอนเงินอัตโนมัติที่ให้ไปและส่งคืน เพื่อให้คณะกรรมการด าเนินการทราบ
ทุกเดือน 

ข้อ 10 สมาชิกซึ่งอาจได้รับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินหรือเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินตู้ถอนเงินอัตโนมัติ ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้
ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน  
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ข้อ 11 วงเงินให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉินหรือเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินตู้ถอนเงินอัตโนมัติ ให้แก่ผู้กู้คนหน่ึงๆน้ัน มีจ านวนไม่เกิน 100,000 บาท 
ในกรณีที่สมาชิกนั้นยังมีเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินหรือเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉนิตู้ถอนเงินอัตโนมัตเิหลืออยู่ เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินหรือ

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินตู้ถอนเงินอัตโนมัติรายใหม่และรายก่อนรวมกันเป็นสัญญาเดยีวจะมจี านวนต้นเงินเกินกว่าจ านวนที่กล่าวในวรรค
ก่อนไม่ได้  

ข้อ 12 หลักประกันส าหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินหรือเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินตู้ถอนเงินอัตโนมัติ   นอกจากหนังสือกู้ที่ผู้กู้ได้ท าไว้
ต่อสหกรณ์แล้ว ต้องมีผู้ค้ าประกัน 1 คน เว้นแต่ จ านวนเงินให้กู้ไม่เกิน 50,000 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น ไม่ต้องมีผู้
ค้ าประกันได้ 

ทั้งนี้ ในการให้เงินกู้ฉุกเฉินคณะกรรมการเงินกู้มีอ านาจวินิจฉยัเรยีกให้ผู้ค้ าประกันมากกว่าที่ก าหนดข้างต้นได้  
ข้อ 13 การส่งเงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินตู้ถอนเงินอัตโนมัติ ให้ส่งเป็นงวดรายเดือน

รวมกันไม่เกินยี่สิบห้างวด ให้ส่งเงินต้นไม่ต่ ากว่าหนึ่งในยี่สิบห้าของจ านวนเงินกู้ พร้อมดอกเบี้ยภายในสิ้นเดือน เว้นแต่การกู้ภายหลัง
วันท่ี 12 เงินกู้ดังกล่าวให้ส่งเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยภายในสิ้นเดือนถัดไป  

เว้นแต่ ผู้กู้เป็นสมาชิกสังกัดหน่วยบ านาญทุกสังกัด หรือสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม หากกู้ก่อนวันท่ี 25 ของเดือน ให้ส่งเงินต้น
ไม่ต่ ากว่าหนึ่งในยี่สิบห้าของจ านวนเงินกู้ พร้อมดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนถัดไป เว้นแต่ การกู้ภายหลังวันที่ 25 ของเดือน เงินกู้
ดังกล่าวให้ส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนถัดไป ท้ังนี้ โดยไม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใดอีก 
 หากผู้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินตู้ถอนเงินอัตโนมัติ  กู้เงินไม่เต็มจ านวนที่ขออนุมัติไว้หรือเมื่อช าระงวดรายเดือน ผู้กู้สามารถขอกู้
เพิ่มจากการท ารายการโอนจากตู้ถอนเงินอัตโนมัติ และการโอนเงินเข้าบัญชีในวันใดย่อมเป็นหลักฐานว่าผู้กู้ได้รับเงินกู้ในวันนั้น แต่ทั้งนี้
ต้องไม่เกินวงเงินท่ีขออนุมัติไว้ 

ข้อ 14 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 
ข้อ 15 ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายวันตามจ านวนต้นเงินคงเหลือ 
ข้อ 16 ให้คณะกรรมการด าเนินการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ และเมื่อ

คณะกรรมการ เห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนด 

เมื่อผู้ค้ าประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ หรือมีเหตุที่คณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการ
เงินกู้เห็นว่าไม่สมควรจะเป็นผู้ค้ าประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ก าหนดเข้า
เป็นผู้ค้ าประกันแทน 
การให้สมาชิกผู้ค้ าประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากการค้ าประกัน จนกว่าผู้กูไ้ด้จัดใหม้ี
สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการด าเนนิการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทน 

อนึ่ง ภายหลังการท าหนังสือค้ าประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผู้ค้ าประกันได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ ผู้กู้ต้องจัดให้มีสมาชิกอื่น ซึ่ง
คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเป็นผู้ค้ าประกันหนี้เงินกู้ในส่วนท่ีเกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้โดยเร็ว 

ข้อ 17 ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที   
โดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาให้ไว้ และให้คณะกรรมการด าเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 

(1) เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ  
(2) เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการด าเนินการ ว่าผู้กู้น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
(3) เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันเงินกู้เกิดบกพร่องและผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายใน

 ระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส าหรับผู้กูร้ายหนึ่งๆ 

ข้อ 18 ในกรณีที่เงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กล่าวแล้วในข้อ 17 ถ้าผู้ค้ าประกันต้องรับผิดชอบช าระหนี้แทนผู้กู้    
และไม่สามารถช าระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ าประกันร้องขอคณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค้ าประกันเป็น
งวดรายเดือนจนเสร็จตามที่ผู้กู้ได้ท าหนังสือให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร 
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ข้อ 19 ผู้กู้ก็ดี ผู้ค้ าประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอออก หรือย้ายจากราชการ หรืองานประจ าตามระเบียบว่า
ด้วยคุณสมบัติ วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการช าระหนี้สินซึ่งมีอยู่ต่อ
สหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน แล้วจึงขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจ านั้นได้ 

 
ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ักษาการตามระเบียบนี ้

 

ประกาศ  ณ วันที่  16  สิงหาคม  พ.ศ.  2555 
 

 
(นายวงกต   ขาวนวล) 

รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหนา้ที่แทน 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ครูสโุขทัย จ ากัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ำกัด 

ว่ำด้วยกำรให้เงินกู้สำมัญ พ.ศ.2559 
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ข้อ 69(8)  ข้อ  96(3) และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนนินการ  ชุดที่ 58  ครั้งที่  9/2559 เนมื่อวันที่  16 กันยายน พ.ศ.2559 ได้ก าหนดระเนบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด       
ว่าด้วยการให้เนงินกู้สามัญ พ.ศ.2559  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเนบียบนี้เนรียกว่า  “ระเนบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ว่าด้วยการให้เนงินกู้สามัญ พ.ศ.2559” 
 ข้อ 2 ระเนบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  16  กันยายน พ.ศ.2559 เนป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเนลิกบรรดาระเนบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด  ว่าด้วยการให้เนงินกู้สามัญ  และประกาศ ค าสั่ง มติ หรือ
ข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเนบียบนี้ และให้ใช้ระเนบียบนี้แทน 

ข้อ 4 ในระเนบียบนี้ 
“สหกรณ์ฯ” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 
“สมาชิกสมทบ” หมายถึง สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการด าเนนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการด าเนนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 
“รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการด าเนนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 
“เนลขานุการ” หมายถึง เนลขานุการคณะกรรมการด าเนนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 
“ผู้จัดการ” หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 
“เนจ้าหน้าท่ี หมายถึง เนจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 
“เนงินได้รายเนดือน” หมายถึง เนงินเนดือน หรือค่าจ้างประจ า หรือเนงินบ านาญ หรือเนงินบ าเนหน็จรายเนดือน 
“เนงินวิทยฐานะ” หมายถึง เนงินท่ีได้รับตามวิทยฐานะและเนงินค่าตอบแทน  
“เนงินงวดช าระหนี้” หมายถึง เนงินต้นและดอกเนบี้ยและอื่นๆตามใบแจ้งหนี้ของสหกรณ์ที่ส่งหัก ณ ท่ีจ่าย  
“หัก ณ ท่ีจ่าย” หมายถึง จ านวนเนงินท่ีหน่วยงานต้นสังกัดหักส่งให้สหกรณ์  
“ค่าประกันกลุ่มรายเนดือน”หมายถึง  การส่งค่าเนบี้ยประกันกลุ่มเนป็นรายเนดือนงวดละเนท่าๆกัน ไม่เนกิน 12 เนดือน 
“รายการส่งหักเนงินรายเนดือน” หมายถึง ทุนเนรือนหุ้นรายเนดือน เนงินต้นและดอกเนบี้ย ของสหกรณ์ที่ส่งหัก ณ ท่ีจ่าย 
“รายจ่ายหน่วยงาน” หมายถึง จ านวนเนงินท่ีหน่วยงานต้นสังกัดบันทึกเนป็นรายจ่าย 
 

หมวดที่ 1 
ข้อก ำหนดทั่วไป 

ข้อ 5 ในระเนบียบนี้สหกรณ์ฯให้เนงินกู้สามัญแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ 2 ประเนภท คือ 
 (1) เนงินให้กู้สามัญเนงินเนดือน 

(2) เนงินให้กู้สามัญวิทยฐานะ 
   ข้อ 6 การให้เนงินกู้สามัญเนงินเนดือนและเนงินกู้สามัญวิทยฐานะแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบนั้น จะให้กู้ได้เนฉพาะกรณีเนพื่อการอัน
จ าเนป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการเนห็นสมควร แต่จะให้เนงินกู้เนพื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเนก็งก าไรไม่ได้ 
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หมวดที่ 2 
เงินให้กู้สำมัญเงินเดือนและเงินกูส้ำมัญวิทยฐำนะ 

ข้อ 7 การให้เนงินกู้สามัญเนงินเนดือนให้คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เนงินกู้สามัญเนงินเนดือนแก่สมาชิกและสมาชิก
สมทบได้ตามที่ก าหนดไว้ในระเนบียบนี้ 

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเนงินกู้ขึ้นตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 73 เนพื่อมอบอ านาจหน้าที่ในการ
พิจารณาวินิจฉัยให้เนงินกู้สามัญเนงินเนดือนและเนงินกู้สามัญวิทยฐานะแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบได้ 

ส่วนการให้เนงินกู้สามัญวิทยฐานะให้คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เนงินกู้สามัญวิทยฐานะแก่สมาชิกเนท่านั้น 
ข้อ 8 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เนงินสามัญเนงินเนดือนหรือเนงินกู้สามัญวิทยฐานะ หรือสมาชิกสมทบผู้ประสงค์ขอกู้เนงินสามัญ

เนงินเนดือนต้องเนสนอค าขอกู้ต่อสหกรณ์ฯตามแบบที่ก าหนดไว้ 
ข้อ 9 ค าขอกู้เนงินสามัญเนงินเนดือนหรือกู้เนงินสามัญวิทยฐานะของสมาชิกนั้น ต้องเนสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเนห็นชอบ

ของผู้บังคับบัญชาข้ันต้น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานที่ผู้กู้สังกัดอยู่แต่ถ้าผู้กู้เนป็นหัวหน้าหน่วยงานก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง 
ส าหรับหน่วยงานที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาเนอกชนให้เนสนอผ่านการพิจารณาให้ความเนห็นจากเนจ้าของหรือผู้จัดการโรงเนรียน 

ข้อ 10 จ านวนเนงินกู้ที่ให้กู้แก่สมาชิกผู้กู้คนหน่ึงๆ นั้นย่อมสุดแต่คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการเนงินกู้พิจารณาเนห็นสมควร
แต่ต้องอยู่ภายในข้อก าหนด ดังน้ี 

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 

 ส าหรับผู้กู้เนงินวิทยฐานะและรายการส่งหักเนงินรายเนดือนเนกินกว่าร้อยละ 85 หากมีหนี้เนงินกู้กรณีพิเนศษต้องหักช าระหนี้ดังกล่าว
ทั้งจ านวน 
 ข้อ 11 คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการเนงินกู้ เนห็นสมควรให้กู้แก่ผู้มีคุณสมบัติตามระเนบียบว่าด้วยคุณสมบัติของสมาชิกผู้
ขอกู้และสมาชิกผู้ค้ าประกันเนงินกู้ทุกประเนภท พ.ศ.2559   โดยพิจารณาให้กู้ตามที่ก าหนดเนกณฑ์การกู้เนงินสามัญเนงินเนดือน หรือสามัญ
วิทยฐานะของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ดังนี ้
  11.1 เนงินกู้สามัญเนงินเนดือน 
       (1) สมาชิกที่มีอายุงานน้อยกว่า 19 ปี  กู้สามัญเนงินเนดือนได้  ก าหนดให้ช าระหนี้ให้แล้วเนสร็จภายในอายุ 60 ปี 
       (2) การกู้สัญญาใหม่ผู้กู้ต้องส่งเนงินงวดช าระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด หรือมีเนงินคงเนหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 
10 ของจ านวนเนงินกู้ 
 

หมวดที่ 3 
หลักประกนัเงินกู ้

 ข้อ 12 หลักประกันส าหรับเนงินกู้สามัญเนงินเนดือน ถ้าเนงินกู้สามัญเนงินเนดือน ต้องมีหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่าง
รวมกันต้องไม่น้อยกว่าจ านวนเนงินกู้ ดังต่อไปนี้ 
  (1) ร้อยละ 90 ของทุนเนรือนหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณฯ์ 
  (2) ร้อยละ 90 ของอสังหาริมทรัพย์ (โฉนดทีด่ิน) ยกเนว้น สมาชิกสังกดั เนอกชน-พนักงานราชการ ร้อยละ 60   
  (3) ร้อยละ 50 ของอสังหาริมทรัพย์ (น.ส. 3 ก) จ านองเนป็นประกันตามราคาประเนมินของกรมที่ดิน  
  (4) ร้อยละ 70 ของราคาประเนมินสิ่งปลูกสร้าง 
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  (5) ร้อยละ 90 ของพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือเนอกสารฝากเนงินในสหกรณ์ฯ หรือเนอกสารฝากเนงินในสถาบนัการเนงินอ่ืน 
  (6) บุคคลค้ าประกัน วงเนงินกู้เนกินกว่าร้อยละ 90 ของทุนเนรือนหุ้น 
   ไม่เนกิน       500,000 บาท  ใช้ผู้ค้ าประกัน 1  คน 
   ไม่เนกิน    1,000,000 บาท  ใช้ผู้ค้ าประกัน 2  คน 
   ไม่เนกิน    1,500,000 บาท  ใช้ผู้ค้ าประกัน 3  คน 
   ไม่เนกิน    2,000,000 บาท  ใช้ผู้ค้ าประกัน 4  คน 
   เนกินกว่า     2,000,000 บาท ข้ึนไป ใช้ผู้ค้ าประกัน 5  คน  
  (7) ต้องท าประกันชีวิตกลุม่เนตม็จ านวน หรือ เนมื่อสิ้นสุดการท าประกนัชีวิตกลุ่ม วงเนงินกู้คงเนหลือของสมาชิก  ต้องไม่
เนกินสิทธ์ิของสมาชิกที่จะได้รับเนงินสวัสดิการต่างๆ ของสหกรณ์  ดังนี้ 

       7.1. ทุนสวัสดิการเนพื่อความมั่นคง   100,000  บาท 
       7.2. กรมธรรม์ประกันชีวิต      200,000  บาท 

 โดยสมาชิกยินยอมให้สหกรณ์เนป็นผู้รับผลประโยชน์เนงินสวัสดิการต่างๆ ดังกล่าว 
  (8) สมาชิกต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของ จ านวนเนงินกู้ 

ข้อ 13 หลักประกันเนงินกู้สามัญวิทยฐานะ เนพื่อความมั่นคงในการให้เนงินกู้สามัญวิทยฐานะ  คณะกรรมการเนงินกู้ก าหนดให้มีผู้
ค้ าประกันในส่วนของจ านวนเนงินกู้เนกินท่ีกว่าร้อยละ 90 ของค่าหุ้น และต้องไม่ใช่สมาชิกผู้ค้ าประกันเนงินกู้สามัญเนงินเนดือน ดังนี ้

 (1) สมาชิกต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจ านวนเนงินกู้ 
 (2) ไม่เนกิน 300,000.- บาท ใช้ผู้ค้ าประกัน 1 คน   เนกินกว่า 300,000.- บาท ใช้ผู้ค้ าประกัน  2 คน 
 (3) ต้องท าประกันชีวิตกลุ่มเนต็มจ านวน และเนป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเนคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย 

จ ากัด 
ข้อ 14 การส่งเนงินงวดช าระหนี้ให้คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการเนงินกู้พิจารณาก าหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเนงินสามัญเนงินเนดือนและ

เนงินกู้สามัญวิทยฐานะเนป็นงวดรายเนดือนเนท่ากันพร้อมดอกเนบี้ย   เนป็นจ านวนกี่งวดก็สุดแต่จะเนห็นเนป็นการสมควร ดังนี้ 
14.1 เนงินกู้สามัญเนงินเนดือนไม่เนกินสองร้อยสี่สิบงวด  เนว้นแต่ สมาชิกท่ีไม่มีสิทธ์ิได้รับเนงินบ านาญ เนงินบ าเนหน็จราย 

เนดือน เนอกชนและพนักงานราชการ ต้องส่งภายในอายุ 60 ปีบริบูรณ์ 
14.2 เนงินกู้สามัญวิทยฐานะไม่เนกินหน่ึงร้อยสี่สิบสี่งวด และต้องช าระหนี้ระยะเนวลาที่ได้รับเนงินวิทยฐานะ 

ในกรณีที่ผู้กู้ผู้และค้ าประกันทุกรายมีค าขอเนป็นหนังสือและคณะกรรมการเนห็นว่ามี เนหตุผลสมควรผ่อนผันเนป็นพิเนศษ
คณะกรรมการจะผ่อนผันการส่งเนงินงวดช าระหนี้ส าหรับเนงินกู้สามัญเนงินเนดือนที่ก าหนดไว้ตามความในวรรคก่อนนั้นให้แก่ผู้กู้คราวหนึ่ง
หรือหลายคราวก็ได้ แต่การผ่อนเนวลาเนช่นว่านี้รวมกันท้ังหมดส าหรับเนงินกู้สามัญเนงินเนดือนรายหนึ่งๆ ต้องไม่เนกินหกเนดือน ทั้งนี้ผู้ขอผ่อน
ผันเนงินงวดช าระหนี้  ต้องช าระหนี้รายเนดือนมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองงวด 
 

หมวดที่ 4 
ดอกเบี้ยเงินกู้ 

ข้อ 15 อัตราดอกเนบี้ยเนงินกู้ทุกประเนภท ให้เนป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯ 
ข้อ 16 ดอกเนบี้ยนั้นให้คิดเนป็นรายวันตามจ านวนเนงินต้นคงเนหลือ 

 
หมวดที่ 5 

กำรควบคุมหลักประกนัและกำรเรียกคืนเงินกู ้
ข้อ 17 ให้คณะกรรมการ ตรวจตราควบคุมให้เนงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเนบียบนี้ และเนมื่อคณะกรรมการ

เนห็นว่าหลักประกันส าหรับเนงินกู้รายใดเนกิดบกพร่องผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเนวลาที่คณะกรรมการก าหนด 
เนมื่อผู้ค้ าประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์ฯไม่ว่าเนพราะเนหตุใดๆ หรือมีเนหตุที่คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการเนงินกู้เนห็น

ว่าไม่สมควรจะเนป็นผู้ค้ าประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเนงินกู้ก าหนดเนข้าเนป็นผู้ค้ าประกันแทน 
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การให้สมาชิกผู้ค้ าประกันออกจากสหกรณ์ฯไม่ว่าเนพราะเนหตุใดๆ ไม่เนป็นเนหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากการค้ าประกัน  จนกว่าผู้กู้ได้
จัดให้มีสมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเนงินกู้เนห็นสมควรเนข้าเนป็นผู้ค้ าประกันแทน 

อนึ่ง ภายหลังการท าหนังสือค้ าประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผู้ค้ าประกันได้เนป็นคู่สมรสของผู้กู้ ผู้กู้ต้องจัดให้มีสมาชิกอื่น ซึ่ง
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเนงินกู้เนห็นสมควรเนป็นผู้ค้ าประกันหนี้เนงินกู้ในส่วนท่ีเนกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้โดยเนร็ว                                                   

ข้อ 18 ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเนงินกู้ไม่ว่าประเนภทใดๆ เนป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเนชิง พร้อมทั้งดอกเนบี้ยในทันที 
โดยมิพักค านึงถึงก าหนดเนวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการจัดการเนรียกคืนโดยมิชักช้า 

(1) เนมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ฯไม่ว่าเนพราะเนหตุใดๆ 
(2) เนมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการ ว่าผู้กู้น าเนงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เนงินกู้นั้น 
(3) เนมื่อคณะกรรมการเนห็นว่าหลักประกันเนงินกู้เนกิดบกพร่องและผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดี ภายในระยะเนวลาที่ 

คณะกรรมการก าหนด 
(4) เนมื่อค้างส่งเนงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส าหรับผู้กู้รายหนึ่งๆ 

ข้อ 19 ในกรณีที่เนงินกู้เนป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเนชิงตามที่กล่าวแล้วในข้อ 18 ถ้าผู้ค้ าประกันต้องรับผิดชอบช าระหนี้แทนผู้กู้ 
และไม่สามารถช าระหนี้นั้นโดยสิ้นเนชิงได้ เนมื่อผู้ค้ าประกันร้องขอคณะกรรมการอาจผ่อนผันให้เนรียกเนก็บจากผู้ค้ าประกันเนป็นงวดราย
เนดือนจนเนสร็จตามที่ผู้กู้ได้ท าหนังสือให้ไว้ต่อสหกรณ์ฯก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาเนห็นสมควร 

ข้อ 20 ผู้กู้ก็ดี ผู้ค้ าประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอออกหรือย้ายจากราชการ หรืองานประจ าตามระเนบียบว่า
ด้วยคุณสมบัติวิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพต้องแจ้งเนป็นหนังสือให้สหกรณ์ฯทราบ  และจัดการช าระหนี้สินซึ่งมีอยู่ต่อ 
สหกรณ์ฯให้เนสร็จสิ้นเนสียก่อน แล้วจึงขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจ านั้นได้ 

 
  ให้ประธานกรรมการเนป็นผูร้ักษาการตามระเนบียบนี ้
 
 

ประกาศ  ณ วันที่  16  กันยายน  พ.ศ.2559 
 

 
(นายอัมพร   ฉันทรัตน์) 

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ครูสโุขทัย จ ากัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ำกัด 

ว่ำด้วยกำรให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ.2559 
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด  ข้อ 69 (8)  ข้อ 96 (3) และมติที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่  58  ครั้งที่ 7/2559  เมื่อวันที่  15  กรกฎาคม พ.ศ.2559 ได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สุโขทัย จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ.2559  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ.2559” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  16  กรกฎาคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษ  และประกาศ  ค าสั่ง มติ หรือ
ข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“สหกรณ์ฯ” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 

“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 

“สมาชิกสมทบ” หมายถึง สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 

“กรรมการ” หมายถึง กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 

“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 

“รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 

“เลขานุการ” หมายถึง เลขานุการคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 

“ผู้จัดการ” หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 

“เจ้าหน้าท่ี” หมายถึง เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 

“เงินได้รายเดือน” หมายถึง เงินเดือน หรือค่าจ้างประจ า หรือเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จรายเดือน  

“เงินวิทยฐานะ” หมายถึง เงินท่ีได้รับตามวิทยฐานะและเงินค่าตอบแทน  
“เงินงวดช าระหนี้” หมายถึง เงินต้นและดอกเบี้ยและอื่นๆ ตามใบแจ้งหนี้ของสหกรณ์ที่ส่งหัก ณ ท่ีจ่าย  
“หัก ณ ท่ีจ่าย” หมายถึง จ านวนเงินท่ีหน่วยงานต้นสังกัดหักส่งให้สหกรณ์  
 “ค่าประกันกลุ่มรายเดือน” หมายถึง  การส่งค่าเบี้ยประกันกลุ่มเป็นรายเดือนงวดละเท่าๆ กัน ไม่เกิน 12 เดือน 
 “รายการส่งหักเงินรายเดือน” หมายถึง  ทุนเรือนหุ้นรายเดือน เงินต้นและดอกเบี้ย ของสหกรณ์ที่ส่งหัก ณ ท่ีจ่าย 

 “รายจ่ายหน่วยงาน” หมายถึง จ านวนเงินท่ีหน่วยงานต้นสังกัดบันทึกเป็นรายจ่าย 

 
หมวดที่   1 

ข้อก ำหนดทั่วไป 

ข้อ 5 ให้คณะกรรมการมีอ านาจวินิจฉัยการให้กู้เงินกู้พิเศษตามระเบียบนี้ 
 ข้อ 6 สมาชิกผู้มีสิทธิกู้เงินกู้พิเศษต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ  ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  3  ปี   ส าหรับผู้ที่โอนย้ายมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น 
สามารถนับอายุการเป็นสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์เดิมนั้นมารวมได้ 

(2) สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างรับบ าเหน็จรายเดือน กู้พิเศษได้โดยก าหนดให้ช าระหนี้ ไม่เกิน     
สามร้อยงวด   
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 ข้อ 7 เงินกู้พิเศษแบ่งเป็น 3  ประเภท คือ 

(1) เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห ์

(2) เงินกู้พิเศษเพื่อการไถ่ถอนจ านองหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงินอ่ืน 

(3) เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 

 
หมวดที่  2 

เงินกู้พิเศษเพ่ือกำรเคหะสงเครำะห์ 
 ข้อ 8 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ได้แก่ 

(1) เงินกู้เพื่อสร้าง  ต่อเติม   หรือปรับปรุงอาคารส าหรับเป็นท่ีอยู่อาศัยของตนเองและครัวเรือนตามควรแก่ฐานะ 

(2) เงินกู้เพื่อซื้ออาคาร หรือท่ีดิน และอาคาร  หรือท่ีดินเพื่อจะได้ก่อสร้างอาคารในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ ส าหรับ
 ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและครัวเรือนตามควรแก่ฐานะ 

ข้อ 9 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินกู้พิเศษตามหมวดที่นี้ต้องเสนอค าขอกู้    ต่อคณะกรรมการตามแบบที่ก าหนดไว้รวมทั้ง
รายละเอียดหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการทรัพย์สินและหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย รายการบุคคลในครัวเรือน การอยู่อาศัย
เดิมและเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องมีที่อยู่อาศัยใหม่  แบบรูปรายการก่อสร้าง หรือต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร ประมาณการการ
ก่อสร้างหรือต่อเติมรายละเอียดและหลักฐานแห่งที่ดินท่ีจะซื้อ ก าหนดเวลาและราคา  สัญญาที่ท าไว้หรือร่างสัญญาที่จะท ารายละเอียด
แห่งการต้องการกู้ ก าหนดการใช้จ่ายเงินกู้ รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นประกัน 

ข้อ 10 แบบรูปและรายการก่อสร้าง    หรือต่อเติมปรับปรุงอาคารต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูป หรือรายการดังกล่าวในวรรคแรกในสาระส าคัญต้องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย 

ข้อ 11 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์นั้น    มีความมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกใช้จัดเป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและครัวเรือน 
มิใช่จัดมีขึ้นส าหรับให้เช่าหรือโอนให้แก่ผู้อื่น 

 

หมวดที่  3 

เงินกู้พิเศษเพ่ือไถ่ถอนกำรจ ำนองหนี้เงินกู้จำกสถำบันกำรเงินอื่น 
 

ข้อ 12 สมาชิกที่มีหนี้สินโดยการจ านองหลักทรัพย์ไว้กับสถาบันการเงินอื่น    หากประสงค์จะขอกู้พิเศษเพื่อไถ่ถอนการ
จ านองนั้นย่อมกระท าได้ แต่ต้องไม่เกินวงเงินท่ีก าหนดไว้ตามข้อ 21 

 ข้อ 13 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้พิเศษเพื่อไถ่ถอนการจ านองหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงินอื่น ต้องยื่นหลักฐานการกู้ดังต่อไปนี้
จากคณะกรรมการ 

       (1) ค าขอกู้พิเศษตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 

       (2) ส าเนาสัญญาเงินกู้ที่แสดงว่ามีหนี้สินกับสถาบันการเงินอ่ืน และหลักฐานที่แสดงถึงการค้างช าระหนี้เงินในขณะนั้น 

       (3) ส าเนาสัญญาตามข้อ17 และรวมถึงหลักประกันท่ีจ านองไว้กับสถาบันการเงินนั้นๆ ด้วย 

 

หมวดที่ 4 

กำรกู้เงินกู้พิเศษเพ่ือกำรลงทุนประกอบอำชีพ 

ข้อ 14 เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพให้เพื่อการประกอบอาชีพของตนเองและครอบครัวซึ่งคณะกรรมการ
เห็นสมควรว่าจะก่อการเพิ่มพูนรายได้แก่สมาชิกผู้กู้ 
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ข้อ 15 สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ 14 ต้องเสนอค าขอกู้ถึงคณะกรรมการตามแบบที่ก าหนดไว้ รวมทั้ง
รายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น รายการสินทรัพย์และหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย แผนงานประกอบอาชีพท่ีจะให้เงินกู้ 
รายละเอียดที่แสดงถึงความต้องการเงินกู้ จ านวนทุนที่ตนจะออกเอง  ประมาณการรายได้ซึ่งคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนนั้น ก าหนด
ใช้จ่ายเงินกู้ ความรู้และประสบการณ์ของตนเองและครอบครัวที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพนั้น รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอค้ า
ประกัน 

 

หมวดที่ 5 

หลักประกนัและกำรจ ำนอง 

 ข้อ 16 หลักประกันเงินกู้พิเศษ ผู้กู้ต้องมีหลักประกันเงินกู้ตามข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกัน ดังต่อไปนี้ 
  (1) หุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ฯ 

  (2) อสังหาริมทรัพย์ (โฉนดที่ดิน) จ านองเป็นประกันตามราคาประเมินของกรมที่ดิน 

  (3) อสังหาริมทรัพย์ (น.ส. 3 ก) จ านองเป็นประกันตามราคาประเมินของกรมที่ดิน 

  (4) สิ่งปลูกสร้าง 

  (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือเอกสารฝากเงินในสหกรณ์ฯ หรือเอกสารฝากเงินในสถาบันการเงินอ่ืน 

ข้อ 17 สมาชิกผู้ได้รับการพิจารณาให้เงินกู้พิเศษได้ต้องด าเนินการจ าน าหุ้นตามข้อ 16 (1) เป็นประกันอันดับแรก หากยังไม่
เพียงพอให้ใช้หลักประกันตามข้อ 16(2) หรือข้อ 16(3)  อสังหาริมทรัพย์ที่น ามาจ านองตามข้อ 16 (2)  หรือข้อ 16 (3) ในหมวดที่ 2 
และหมวดที่ 3 หรือหมวดที่ 4 ตอ้งปลอดจากภาระจ านองรายอื่น 

ข้อ 18 ค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ าประกันเงินกู้พิเศษ  สอบสวนและการจ านองอสังหาริมทรัพย์เป็น
หลักประกันเงินกู้ให้เป็นภาระหน้าที่ของผู้กู้เป็นผู้จ่าย  สหกรณ์ฯจะจ่ายเฉพาะของคณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการ
มอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินการแทนเท่านั้น 

ข้อ 19 ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกู้พิเศษไม่เสร็จ   คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายมีสิทธิที่จะเข้าตรวจการ
ก่อสร้างขยายต่อเติม หรือปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร หรือทรัพย์สิน หรือการประกอบอาชีพท่ีใช้เงินกู้ได้เสมอ ผู้กู้ต้องยินยอมและอ านวย
ความสะดวกและต้องช้ีแจงข้อความเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจให้ทราบตามความประสงค์ 

 
หมวดที่ 6 

กำรกู้และกำรส่งคืนเงนิกู้พิเศษ 

ข้อ 20 ในการกู้เงินกู้พิเศษผู้กู้ต้องท าหนังสือกู้ไว้ต่อสหกรณ์ฯ ตามแบบท่ีก าหนดไว้ 
ข้อ 21 จ านวนเงินกู้พิเศษซึ่งให้แก่สมาชิกคนหน่ึงๆ ตามหลักเกณฑ์ ต่อไปนี ้

 1.  กู้ได้ไมเ่กิน 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) ร้อยละเจด็สิบ  ตามข้อ 16 (4) 
   (5) ร้อยละเก้าสิบ  ตามข้อ 16 (5) 
  3.  การท าประกัน 

   (1) สมาชิกที่มีหลักประกันตามข้อ 16 (4) ต้องท าประกันอัคคีภัย เต็มจ านวนแห่งหลักทรัพย์ดังกล่าวทุกๆ 
ปี ตลอดอายุสัญญาเงินกู้พิเศษ 

   (2) สมาชิกที่กู้เงินพิเศษ ยังมีหนี้สัญญาเงินกู้สามัญเงินเดือนค้างอยู่ต้องท าประกันกลุ่มวงเงินเอาประกัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนเงินกู้ 
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 ข้อ 22 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯ 

ข้อ 23 ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายวันตามจ านวนเงินต้นคงเหลือ 

ข้อ 24 คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง  หรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรสอบสวนและท ารายงาน
เกี่ยวกับค าขอกู้พิเศษเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผู้ขอกู้ต้องให้ความร่วมมือและให้ข้อเท็จจริง 

ข้อ 25 เมื่อบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายตรวจสอบค าขอกู้ในเบื้องต้นเห็นว่าถูกต้องตามระเบียบ  และเห็นสมควรที่จะให้
เงินกู้ได้ ก็ให้เสนอรายงานการสอบสวนต่อคณะกรรมการพิจารณาอย่างน้อยต้องมีข้อความดังต่อไปนี้ 

(1) ค าขอกู้พิเศษเป็นความจริงและถูกต้องหรือไม ่

(2) หลักประกันเงินกู้เหมาะสม และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ข้อ 16 หรือไม ่

(3) ประวัติการช าระหนี้ย้อนหลัง 6 เดือน 

(4) ผู้กู้มีความสามารถในการส่งคนืเงินกู้เพียงใด 

(5) ข้อความอื่นๆ ที่ควรรายงานเพือ่ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 

ข้อ 26 สมาชิกที่ค้างช าระเงินกู้ประเภทต่างๆ ของสหกรณ์ฯ   ยกเว้นเงินกู้สามัญเงินเดือนหรือเงินกู้สามัญวิทยฐานะ   หรือ
เงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉินปกติหรือเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินตู้ถอนเงินอัตโนมัติ  ที่ได้ท าสัญญาผูกพันกับสหกรณ์ฯไว้ก่อน   เมื่อได้รับเงินกู้พิเศษ
ตามระเบียบนี้แล้วจะต้องหักส่งคืนเงินกู้ท่ีค้างช าระดังกล่าวให้แล้วเสร็จทันที 

ข้อ 27 คณะกรรมการพิจารณาให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากันเป็นจ านวนกี่งวด ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการจะเห็นสมควรแต่ไม่เกินสามร้อยงวด ท้ังนี้โดยไม่มีการผ่อนผันเวลาส่งงวดช าระหนี้ 

เว้นแต่สมาชิกที่กู้พิเศษไว้ก่อนระเบียบนี้ ประสงค์จะขอกู้พิเศษเพื่อเปลี่ยนการส่งช าระหนี้ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ผู้ กู้
ส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากันเป็นกี่งวด    ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควรแต่ไม่เกินสามร้อยงวด ทั้งนี้ 
โดยไม่มีการผ่อนเวลาส่งงวดช าระหนี้  

ข้อ 28 ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้พิเศษเป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้ง ดอกเบี้ยทันที   โดยไม่ต้อง
ค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้และให้คณะกรรมการเรียกคืนภายใน 15 วัน 

 (1) เมื่อผู้กู้ขาดจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่ว่าเพราะเหตุใด 

 (2) เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการว่าผู้กู้น าเงินกู้ไปใช้จ่ายผิดวตัถุประสงค์ของการกู้นั้น 

 (3) เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าหลักประกันเงินกู้เกิดบกพร่องและผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีต่อ หลักประกันเงินกู้
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 

 (4) เมื่อผู้กู้ค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบีย้เป็นเวลาสามงวดตดิต่อกันหรือผิดนดัเวลาการส่ง
เงินงวดช าระหนี้ดังกล่าวถึงสามคราว 

 
 

  ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ักษาการตามระเบียบนี ้
 
 

ประกาศ  ณ วันที่  16  กรกฎาคม พ.ศ.2559 

 

   
(นายอัมพร   ฉันทรัตน์)                                    

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ครูสโุขทัย จ ากัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด 
ว่าด้วยการให้เงินกู้กรณีพิเศษ พ.ศ. 2560 

 

อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ข้อ 69 (8) ข้อ 96 (3) และมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ  ชุดท่ี  59  ครั้งท่ี  7/2560  เมื่อวันท่ี  29  มิถุนายน  2560  ได้มีมติกําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด 
ว่าด้วยการให้เงินกู้กรณีพิเศษ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้กรณีพิเศษ พ.ศ.2560” 
 ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี  30  มิถุนายน  พ.ศ.2560  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้กรณีพิเศษ พ.ศ.2558 และบรรดา
ระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง มติ หรือข้อตกลงอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 
 ข้อ 4 ในระเบียบน้ี 

“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 
“เจ้าหน้าท่ี หมายถึง เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด 
“เงินได้รายเดือน” หมายถึง เงินเดือน หรือค่าจ้างประจํา หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จรายเดือน  
“เงินวิทยฐานะ” หมายถึง เงินท่ีได้รับตามวิทยฐานะและเงินค่าตอบแทน  
“เงินงวดชําระหน้ี” หมายถึง เงินต้นและดอกเบ้ียและอ่ืนๆ ตามใบแจ้งหน้ีของสหกรณ์ท่ีส่งหัก ณ ท่ีจ่าย  
“หัก ณ ท่ีจ่าย” หมายถึง จํานวนเงินท่ีหน่วยงานต้นสังกัดหักส่งให้สหกรณ์  
“ค่าประกันกลุ่มรายเดือน”    หมายถึง  การส่งค่าเบ้ียประกันกลุ่มเป็นรายเดือนงวดละเท่าๆ กัน ไม่เกิน 12 เดือน 
“รายการส่งหักเงินรายเดือน” หมายถึง  ทุนเรือนหุ้นรายเดือน เงินต้นและดอกเบ้ีย ของสหกรณ์ท่ีส่งหัก ณ ท่ีจ่าย 
“รายจ่ายหน่วยงาน” หมายถึง จํานวนเงินท่ีหน่วยงานต้นสังกัดบันทึกเป็นรายจ่าย 

  

หมวดท่ี 1 
ข้อกําหนดท่ัวไป 

ข้อ 5 ในระเบียบน้ีสหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก  6  ประเภท คือ 
(1) เงินให้กู้พิเศษเพ่ือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอที  
(2) เพ่ือซ้ือท่ีดินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูุโขทัย จํากัด  
(3) เพ่ือศึกษาดูงานต่างประเทศ  
(4) เพ่ือซ้ือรถยนต์  
(5) เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก 
(6) อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 
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 ข้อ 6 เงินให้กู้กรณีพิเศษ สหกรณ์จะให้กู้ได้เฉพาะสมาชิกเท่าน้ัน 
 ข้อ 7 การให้เงินกู้แก่สมาชิกน้ัน  จะให้กู้ได้เฉพาะกรณีเพ่ือการอันจําเป็นหรือมีประโยชน์ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควร แต่จะให้เงินกู้เพ่ือการสุรุ่ยสุร่าย หรือการเก็งกําไรไม่ได้ 

 

หมวดท่ี 2 
เงินให้กู้กรณีพิเศษ 

 ข้อ 8 เมื่อสมาชิกมีเหตุอันแสดงหลักฐานพิสูจน์ได้และประสงค์จะขอกู้เงิน ก็ให้ยื่นคําขอกู้ถึงสหกรณ์ตามแบบท่ีสหกรณ์
กําหนดไว้ 
 ข้อ 9 การให้เงินกู้กรณีพิเศษ คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
เลขานุการ หรือกรรมการดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควรเป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้กรณีพิเศษแทนคณะกรรมการดําเนินการก็ได้ และให้
ผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าวน้ันแถลงรายการเงินกู้กรณีพิเศษ  เพ่ือให้คณะกรรมการดําเนินการทราบทุกเดือน 
 ข้อ 10 สมาชิกซ่ึงอาจได้รับเงินกู้กรณีพิเศษ ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์น้ีติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
 ข้อ 11 เงินให้กู้กรณีพิเศษ 

(1) เพ่ือซ้ือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอที ให้มีจํานวนไม่เกิน 50,000 บาท ส่งชําระ 36 งวด 
(2) เพ่ือซ้ือท่ีดินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด โดยมีวงเงินไม่เกินราคาท่ีดินรวมค่ารังวัดและค่าโอน

กรรมสิทธ์ิ ส่งชําระ 100 งวด 
(3) เพ่ือศึกษาดูงานต่างประเทศ ให้มีจํานวนไม่เกิน 50,000 บาท สง่ชําระ 36 งวด 
(4) เพ่ือซ้ือรถยนต์ ให้มีจํานวนไมเ่กิน 600,000 บาท ส่งชําระ 100 งวด 

                     (5) เพ่ือบรรเทาความเดือนร้อนของสมาชิก 

   (1) วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท 

   (2) ส่งชําระเงินต้นพร้อมดอกเบ้ียไม่เกิน  84 งวด ไม่เกินอายุ 75 ปี 

   (3) เมื่อหักชําระเงินต้นพร้อมดอกเบ้ียแล้ว ต้องมีเงินต้นคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 

   (4) กําหนดระยะเวลาในการกู้ภายใน 31 ธันวาคม 2560 
 ข้อ 12 เงินกู้กรณีพิเศษนอกจากหนังสือกู้ซึ่งผู้กู้ได้ทําไว้ต่อสหกรณ์แล้ว ต้องมีหลักประกันเป็นสมาชิกคํ้าประกันจํานวน 1 คน 
เว้นแต่ เงินกู้กรณีพิเศษเพ่ือซ้ือรถยนต์และเงินกู้เพ่ือชดใช้กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการต้องมีหลักประกันดังน้ี 

  (1) บุคคลคํ้าประกัน 
   ไม่เกิน        300,000  บาท  ใช้ผู้ค้ําประกัน  1  คน 
   ไม่เกิน        600,000  บาท  ใช้ผู้ค้ําประกัน  2  คน 
   เกินกว่า        600,000  บาทข้ึนไป  ใช้ผู้ค้ําประกัน  3  คน 
  (2) ต้องทําประกันชีวิตกลุ่มเตม็จํานวน 

 สําหรับกรณีท่ีสมาชิกมีหน้ีเงินกู้รายก่อนรวมกับเงินกู้กรณีพิเศษ รวมกันแล้วไมเ่กินร้อยละเก้าสิบของทุนเรือนหุ้น ไมต่้องมี
หลักประกันอีกก็ได ้

 
 

หมวดท่ี 3 
หลักประกนัเงินกู ้

ข้อ 13 สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผู้ค้ําประกันสําหรับผู้กู้กรณีพิเศษมากกว่าสามสัญญาในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
 เมื่อผู้ค้ําประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ หรือมีเหตุท่ีคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการ
เงินกู้เห็นว่าไม่สมควรจะเป็นผู้ค้ําประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้กําหนด 
 การให้สมาชิกผู้ค้ําประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ   ไม่เป็นเหตุให้ผู้น้ันหลุดพ้นจากการคํ้าประกัน จนกว่าผู้กู้ได้
จัดให้มีสมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร เข้าเป็นผู้ค้ําประกันแทน 
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หมวดท่ี 4 
ดอกเบ้ียเงินกู้ 

 ข้อ 14 อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ทุกประเภท ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด  
 ข้อ 15 ดอกเบ้ียน้ันให้คิดเป็นรายวันตามจํานวนเงินต้นคงเหลือ 

 

หมวดท่ี 5 
การควบคุมหลักประกนัและการเรียกคืนเงินกู ้

 ข้อ 16 ให้คณะกรรมการดําเนินการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบน้ี และเมื่อ
คณะกรรมการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลา  ท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด 
 ข้อ 17 ในกรณีใดๆ ดังต่อไปน้ี ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงกําหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมท้ังดอกเบ้ียในทันที 
โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาให้ไว้ และให้คณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 

(1) เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ  
(2) เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการดาํเนินการ ว่าผู้กู้นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้น้ัน  
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันเงินกู้เกิดบกพร่องและผู้ กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายใน

 ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชําระหน้ีดังว่าน้ันถึงสามคราวสําหรับผู้กู้รายหน่ึงๆ  

 ข้อ 18 ในกรณีท่ีเงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามท่ีกล่าวแล้วในข้อ 17 ถ้าผู้คํ้าประกันต้องรับผิดชอบชําระหน้ีแทนผู้กู้ 
และไม่สามารถชําระหน้ีน้ันโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ําประกันร้องขอคณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้คํ้าประกันเป็น
งวดรายเดือนจนเสร็จตามท่ีผู้กู้ได้ทําหนังสือให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาให้เห็นสมควร 
 ข้อ 19 ผู้กู้ก็ดี ผู้คํ้าประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่า  ถ้าตนประสงค์จะขอออก  หรือย้ายจากราชการ  หรืองานประจําตาม
ระเบียบว่าด้วยคุณสมบัติ  วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ   และจัดการชําระหน้ีสินซ่ึงมี
อยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน แล้วจึงขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจําน้ันได้ 

 
ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ักษาการตามระเบียบน้ี 
 

   

ประกาศ  ณ วันท่ี  30 มิถุนายน  พ.ศ. 2560 
 
 

 

 

(นายอัมพร  ฉันทรัตน์) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ครูสโุขทัย จํากัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด 

ว่าด้วยคุณสมบัติสมาชิกผู้ขอกู้และสมาชิกผู้คํ้าประกนัเงินกู้ทุกประเภท  พ.ศ.2560 
 

อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ข้อ  69(8)  ข้อ 96(3) และมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ  ชุดท่ี 59 ครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560  ได้กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด      
ว่าด้วยคุณสมบัติสมาชิกผู้ขอกู้และสมาชิกผู้ค้ําประกันเงินกู้ทุกประเภท พ.ศ.2560 ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จํากัด  ว่าด้วยคุณสมบัติสมาชิกผู้ขอกู้และสมาชิกผู้คํ้า
ประกันเงินกู้ทุกประเภท พ.ศ.2560” 
 ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่ ณ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2560  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ว่าด้วยคุณสมบัติสมาชิกผู้ขอกู้ทุกประเภท และประกาศ 
คําสั่ง มติ หรือข้อตกลงอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 

ข้อ 4 ในระเบียบน้ี 
“สหกรณ”์  หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุขทัย จํากัด 
“สมาชิก”  หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูุโขทัย จํากัด 
“สมาชิกสมทบ” หมายถึง สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด 
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณอ์อมทรัพย์ครสูุโขทัย จํากัด 
“กรรมการ”  หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุขทัย จํากัด 
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รสูุโขทัย จํากัด 
“รองประธานกรรมการ”  หมายถึง  รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูุโขทัย จํากัด 
“เลขานุการ” หมายถึง เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูุโขทัย จํากัด 
“ผู้จัดการ”  หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูุโขทัย จํากัด 
“เจ้าหน้าท่ี”  หมายถึง เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด 
“เงินได้รายเดือน” หมายถึง เงินเดือน ค่าจ้างประจํา หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จรายเดือน  
“เงินงวดชําระหน้ี” หมายถึง เงินต้นและดอกเบ้ีย 

ข้อ 5 สมาชิกผู้ขอกู้เงินทุกประเภทของสหกรณ์ ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
(1) เป็นสมาชิกผู้ไม่ผดินัดเงินงวดชําระหน้ี 
(2) กรณีไม่หัก ณ ท่ีจ่าย และไม่เคยผิดนัดเงินงวดชําระหน้ี ต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนและเงินงวดชําระหน้ีโดยหัก  ณ ท่ี

จ่ายติดต่อกันครบ 3 งวด จึงมีสิทธิยื่นกู้ 
(3) กรณีสมาชิกผู้ผิดนัดเงินงวดชําระหน้ี ต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนและเงินงวดชําระหน้ีโดยหัก ณ ท่ีจ่ายได้ปกติ  6 งวด 

จึงมีสิทธิยื่นกู้ และไม่ค้างส่งค่าหุ้นรายเดือนและเงินงวดชําระหน้ี 
(4) กรณีผู้ขอกู้   เป็นผู้ค้ําประกันผู้ผิดนัดเงินงวดชําระหน้ี หรือปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 

    - ให้ผู้ผิดนัดเงินงวดชําระหน้ีนําเงินดังกล่าวมาชําระท้ังจํานวน และต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนและเงินงวดชําระหน้ี
โดยหัก ณ ท่ีจ่ายได้เต็มจํานวน 1 งวด ผู้ค้ําประกันดังกล่าว จึงมีสิทธิยื่นกู้ 
    - หรือกรณีผู้ขอกู้ เป็นผู้ค้ําประกันผู้ปรับปรุงโครงสร้างหน้ี หากผู้ปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ยังมีสภาพสมาชิกและท่ี
ได้ดําเนินการ ส่งหักรายเดือน ณ ต้นสังกัดได้ เต็มจํานวน 1 งวด  ผู้ค้ําประกันดังกล่าว จึงมีสิทธิยื่นกู้ 
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     - กรณีผู้ขอกู้   เป็นผู้ค้ําประกันผู้ผิดนัดเงินงวดชําระหน้ี หรือ คํ้าประกันหน้ีดําเนินคดีตามคําพิพากษา หากยอด
เงินกู้คงเหลือรับ มีจํานวนมากกว่า ภาระคํ้าประกันผู้ผิดนัดเงินงวดชําระหน้ี หรือ คํ้าประกันหน้ีดําเนินคดีตามคําพิพากษา ก็สามารถ ก็
มีสิทธ์ิยื่นกู้ได้โดยลดสิทธ์ิกู้ลงตามจํานวนภาระคํ้าประกันผู้ผิดนัดเงินงวดชําระหน้ี หรือ คํ้าประกันหน้ีดําเนินคดีตามคําพิพากษา 

          (5) กรณีสมาชิกขอกู้ปรับโครงสร้างหน้ีแล้วต้องการใช้สิทธ์ิกู้ครั้งต่อไป   สมาชิกดังกล่าวต้องส่งชําระหน้ีโดยหัก ณ ท่ี
จ่ายได้ปกติ 6 งวด  
          (6) กรณีผู้ขอกู้เป็นสมาชิกสมทบ ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อยู่กับสหกรณ์  และต้องยินยอมให้สหกรณ์ หักชําระ
เงินงวดชําระหน้ีจากบัญชีเงินฝากน้ัน ๆ 
          (7) สมาชิกท่ีออกจากราชการหรืองานประจําโดยไม่มีเงินได้รายเดือน และยังเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อบังคับข้อ 46 มี
สิทธ์ิได้รับเงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นท้ังหมดท่ีเป็นประกัน ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อยู่กับสหกรณ์ฯ และต้องยินยอม
ให้สหกรณ์ฯหักชําระเงินงวดชําระหน้ีจากบัญชีเงินฝากน้ัน ๆ 

ข้อ 6 คุณสมบัตผิู้ค้ําประกัน 
(1) ไม่เป็นสมาชิกผูผ้ิดนัดเงินงวดชําระหน้ี  
(2) เป็นสมาชิกท่ีหักเก็บ ณ ท่ีจ่ายได ้
(3) เป็นสมาชิกผู้ผิดนัดงวดชําระหน้ี  ต้องส่งชําระหุ้นและหน้ีส่วนท่ีค้างให้ครบตามจํานวน  
(4) ไม่เป็นผู้ค้ําประกันสมาชิกผูผ้ิดนัดเงินงวดชําระหน้ี  
(5) มิไดเ้ป็นคู่สมรสของผู้กู้ 
(6) สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผู้ค้ําประกันสําหรับผู้กู้ประเภทเงินให้กู้สามญัเงินเดือนและประเภทเงินให้กู้สามญัวิทยฐานะ

มากกว่าเจ็ดสัญญาในเวลาเดยีวกันไม่ได้  
(7) ไม่เป็นผู้ค้ําประกันหน้ีดาํเนินคดตีามคําพิพากษา  

 ท้ังน้ี ในการให้เงินกู้สามัญเงินเดือนและเงินกู้สามัญวิทยฐานะ คณะกรรมการเงินกู้มีอํานาจวินิจฉัยเรียกให้ผู้คํ้าประกัน
มากกว่าท่ีกําหนดข้างต้นได้  

 
  ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ักษาการตามระเบียบน้ี 
 

ประกาศ  ณ วันท่ี  20  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2560 
 

 

(นายอัมพร  ฉันทรัตน์) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ครูสโุขทัย จํากัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด 
ว่าด้วยการรับเงินงวดชําระหนี้  พ.ศ.2560 

 

อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ข้อ 69(8) และมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
ชุดท่ี 59 ครั้งท่ี  2/2560 เมื่อวันท่ี 17  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560  ได้กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ว่าด้วยการรับ
เงินงวดชําระหน้ี พ.ศ.2560 ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ว่าด้วยการรับเงินงวดชําระหน้ี พ.ศ. 2560” 
 ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี  17  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2560  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ว่าด้วยการรับเงินงวดชําระหน้ี และประกาศ   คําสั่ง มติ 
หรือข้อตกลงอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 
 ข้อ 4 ในระเบียบน้ี 

“สหกรณ”์  หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุขทัย จํากัด 
“สมาชิก”  หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูุโขทัย จํากัด 
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณอ์อมทรัพย์ครสูุโขทัย จํากัด 
“กรรมการ”  หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุขทัย จํากัด 
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รสูุโขทัย จํากัด 
“รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุขทัย จํากัด 
“เลขานุการ” หมายถึง เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูุโขทัย จํากัด 
“ผู้จัดการ”  หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูุโขทัย จํากัด 
“รองผู้จัดการ” หมายถึง รองผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูุโขทัย จํากัด 
“เจ้าหน้าท่ี”  หมายถึง เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด    

         “เงินไดร้ายเดือน” หมายถึง เงินเดือน หรือค่าจ้างประจํา หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จรายเดอืน  
“เงินงวดชําระหน้ี” หมายถึง เงินต้นและดอกเบ้ียและอ่ืนๆ ตามใบแจ้งหน้ีของสหกรณ์ท่ีส่งหัก ณ ท่ีจ่าย  
“หัก ณ ท่ีจ่าย” หมายถึง จํานวนเงินท่ีหน่วยงานต้นสังกัดหักส่งให้สหกรณ์  

ข้อ 5 การส่งเงินงวดชําระหน้ีทุกประเภทยกเว้นเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  ผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของ 
ผู้กู้ ณ ท่ีจ่าย ยกเว้นการส่งงวดชําระหน้ีของสมาชิกสมทบและสมาชิกท่ีออกจากราชการโดยไม่มีเงินได้รายเดือน ให้ส่งชําระหน้ีโดยหัก
จากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก และการส่งเงินงวดชําระหน้ีเงินกู้ทุกประเภท ดอกเบ้ียเงินกู้ ค่าหุ้นรายเดือนและรายจ่าย
หน่วยงานของสมาชิกรวมกัน   ไม่เกินร้อยละแปดสิบห้าของเงินได้รายเดือนของสมาชิกน้ันๆ  

ข้อ 6 เมื่อสมาชิกมีคําขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิกน้ันตกอยู่ในพฤติการณ์
อันทําให้ไม่สามารถส่งเงินชําระหน้ีรายเดือนได้โดยมิใช่เกิดข้ึนด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน คณะกรรมการดําเนินการจะเห็นสมควรให้
สมาชิกน้ันมิต้องส่งเงินชําระหน้ีรายเดือนช่ัวระยะเท่าท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได้ 
 ข้อ 7 กรณีท่ีสมาชิกขอกู้สามัญหรือกู้พิเศษโดยใช้ทุนเรือนหุ้นคํ้าประกันและไม่มีหน้ีอยู่กับสหกรณ์ให้เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาเป็นรายๆ ไป 

ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ักษาการตามระเบียบน้ี 
ประกาศ  ณ วันท่ี  20  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2560 

  
(นายอัมพร   ฉันทรัตน์) 

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ครูสโุขทัย จํากัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด 
ว่าด้วยการใช้ทุนเพ่ือสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2555 

 

อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด  ข้อ  69(8) ข้อ 96(6) และมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ  ชุดท่ี  54 ครั้งท่ี  8/2555  เมื่อวันท่ี  16  สิงหาคม  2555   ได้มีมติกําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ว่า
ด้วยการใช้ทุนเพ่ือสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2555 ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุนเพ่ือสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2555” 
 ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี  17  สิงหาคม พ.ศ.  2555  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุนเพ่ือสาธารณประโยชน์ และบรรดา
ประกาศ  คําสั่ง มติ หรือข้อตกลงอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 

ข้อ 4 ในระเบียบน้ี 
“สหกรณ”์   หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุขทัย จํากัด 
“สมาชิก”    หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูุโขทัย จํากัด 
“เงินทุนสาธารณประโยชน์” หมายถึง  เงินทุนท่ีตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก 
“กรรมการ”   หมายถึง กรรมการจัดสวัสดิการตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุขทัย จํากัด 
“ประธาน”  หมายถึง ประธานในคณะกรรมการจัดสวัสดิการตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด 

“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูุโขทัย จํากัด  
“ประธานกรรมการ”   หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ครูสโุขทัย จํากัด 
“ผู้จัดการ”   หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูุโขทัย จํากัด 
“คู่สมรส”  หมายถึง คู่สมรสท่ีถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิก 
“บุตร”  หมายถึง บุตรท่ีถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิก 
“บิดา – มารดา” หมายถึง ผู้ให้กําเนิดสมาชิก 
“ผู้ให้อุปการะ” หมายถึง ผู้อุปการะเลี้ยงดูสมาชิก 
“ผู้อยู่ในความอุปการะ”  หมายถึง ผู้ท่ีสมาชิกเลีย้งดู  

ข้อ 5 ให้สหกรณ์จัดทําบัญชีการใช้เงินทุนเพ่ือสาธารณประโยชน์ไว้อีกบัญชีหน่ึงต่างหาก  
 

เงินทุนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
ข้อ 6 เงินท่ีจะนําเข้าบัญชีเงินทุนสาธารณประโยชน์น้ีคือ 

6.1 เงินท่ีสหกรณ์จดัสรรกําไรสุทธิในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจําปี  ตามข้อบังคับข้อ  23(5)  
6.2 เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
6.3 เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินช่วยเหลือ หรือเงินอ่ืนท่ีได้รับจากบุคคล หรือองค์กร หรือสถาบันท้ังในประเทศและ 

ต่างประเทศ 
6.4 เงินรายได้อ่ืนๆ  

ข้อ 7 ทุนน้ีจะใช้จ่ายได้ก็เพ่ือส่งเสริมสวัสดิการในหมูส่มาชิกและครอบครัวตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี 
          7.1 จัดเป็นรางวัลส่งเสริมการศึกษาครอบครัวสมาชิก 

7.2 จัดเป็นทุนสาธารณประโยชน์ 
7.3 จัดเป็นทุนสงเคราะห์ครอบครวัสมาชิก   
7.4 จัดเป็นทุนช่วยเหลือสมาชิกท่ีมีอายุครบ  60  ปีบริบูรณ ์
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7.5 จัดเป็นทุนช่วยเหลือสมาชิกท่ีมีอายุเกินกว่า  60  ปี 
7.6 จัดเป็นทุนสวัสดิการเพ่ือความมั่นคงให้แก่สมาชิก 
7.7 จัดเป็นทุนเพ่ือพัฒนาสมาชิกรว่มกับหน่วยงานต้นสังกัด 
7.8 จัดสรรเพ่ือดําเนินการตามเง่ือนไขและเจตนารมณ์ของผู้ให้เงินอุดหนุน 
7.9 จัดสรรเพ่ือสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกท่ีมีอายุเกิน 80 ปี เพ่ือชดเชยสวัสดิการจากบริษัทประกันชีวิตรายละ  

200,000.-บาท ท่ีบริษัทประกันชีวิตไม่รับประกัน โดยจ่ายให้กับทายาทสมาชิกท่ีเสียชีวิตตามหนังสือตั้งผู้รับผลประโยชน์ 
ข้อ 8 ในกรณีเงินทุนท่ีได้รับจากข้อ  6.3  หากเจ้าของทุนกําหนดเง่ือนไข  หรือเจตนารมณ์ใดๆ ไว้เป็นหนังสือก็ให้ถือ

เง่ือนไขและเจตนารมณ์น้ันเป็นส่วนหน่ึงของระเบียบน้ี 
 

รางวัลส่งเสริมการศึกษาครอบครัวสมาชิก 
ข้อ 9 สหกรณ์อาจจัดให้มีรางวัลส่งเสริมการศึกษาครอบครัวสมาชิกในปีหน่ึงๆ ส่วนจํานวนเงินรางวัลส่งเสริมการศึกษา

ครอบครัวสมาชิกให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการกําหนด 
ข้อ 10 สมาชิกคนหน่ึงมีสิทธิได้รบัรางวัลส่งเสรมิการศึกษาครอบครัวสมาชิกได้ไมเ่กิน 1 รางวัล 
ข้อ 11 คณะกรรมการดําเนินการจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรจํานวนรางวัลให้โดยแยกเป็น 9 หน่วยอําเภอ และ 1 หน่วย

จังหวัด โดยใช้อัตราส่วนของจํานวนสมาชิกในแต่ละหน่วย  ผลพิจารณาของคณะกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาด 
ข้อ 12 ให้คณะกรรมการดําเนินการจับสลากเพ่ือให้รางวัลส่งเสริมการศึกษาครอบครัวสมาชิกภายในเดือนพฤษภาคมของ

ทุกปี 
ข้อ 13 การรับทุนรางวัลส่งเสริมการศึกษาครอบครัวสมาชิก ให้มารับภายใน เดือน มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม ของทุกปี 
ข้อ 14 คณะกรรมการดําเนินการจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรจํานวนรางวัลให้แต่ละหน่วยในแต่ละอําเภอ โดยใช้อัตราส่วนของ

จํานวนสมาชิกท่ีประสงค์ขอรับรางวัล ผลพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
ข้อ 15 ให้คณะกรรมการดําเนินการกําหนดเวลาในการจับสลากรางวัล การรับรางวัล  และอ่ืนๆ ได้ตามความเหมาะสม 

 

ทุนสาธารณประโยชน ์
ข้อ 16 ทุนสาธารณประโยชน์  ให้จ่ายในกรณีดังต่อไปน้ี 

   16.1 จ่ายเพ่ือการศึกษา  ได้แก่ 
(ก) เป็นทุนจัดซ้ืออุปกรณ์การศึกษา การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนหรือสถานศึกษาท่ีสมควรจะได้รับการ

  ช่วยเหลือ 
(ข) เป็นทุนอบรมสัมมนา  การวิจัย  การค้นคว้า  และการจัดกิจกรรมอ่ืนในทางสหกรณ์และ การศึกษาท่ัวไป 
(ค) จ่ายเพ่ือการศึกษาอ่ืน  ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 

    16.2 จ่ายเพ่ือสาธารณประโยชน์ ได้แก่ เป็นทุนในการก่อสรา้ง หรือซ่อมแซมอาคาร หรือต่อเติมสถานท่ีอันเป็น 
สาธารณประโยชน์ท่ัวไป เช่น ถนน โรงพยาบาล  สะพาน  บ่อนํ้า  และสวนสาธารณะ 

  16.3 จ่ายเพ่ือการกุศล  ได้แก่ 
(ก) บํารุงศาสนาท้ังวัตถุและทางวิชาการ 
(ข) เป็นการสงเคราะห์ผู้ประสบภยัพิบัติต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภยั  และวาตภัย 

  16.4 จ่ายเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานในกิจการสหกรณ ์
 ข้อ 17 การขอทุนสาธารณประโยชน์  ให้หน่วยงานท่ีจะขอทุนสาธารณประโยชน์เสนอผา่นการพิจารณา ดังน้ี 
  17.1 หน่วยงานท่ีสังกัดอําเภอหรอืจังหวัด  ให้เสนอผ่านความเห็นชอบหน่วยงานต้นสังกัด 
  17.2 หน่วยงานอ่ืน ให้เสนอเรื่องผ่านประธานกรรมการของสหกรณ์โดยตรง 
  17.3 การเสนอขอทุนสาธารณประโยชน์น้ันให้แสดงหลักฐานและเหตุผลความจําเป็น  
 ข้อ 18 การให้ทุนสาธารณประโยชน์  เพ่ือเป็นหลักฐานในการพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์ในคราวหลังๆ ให้ถือหลัก
ความสําคัญก่อนหลัง  ดังต่อไปน้ี 
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  18.1 ทุนสาธารณประโยชน์ท่ีเป็นการสงเคราะห์ อันเกิดจากการภัยพิบัติต่างๆ แก่สมาชิก   
  18.2 ทุนสาธารณประโยชน์ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาสมาชิกโดยท่ัวไป   
  18.3 ทุนสาธารณประโยชน์ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยท่ัวไป 
  18.4 ทุนสาธารณประโยชน์ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกเพียงบางส่วน 
  18.5 นอกจากท่ีกล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ 

18.6 การพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์น้ัน  ให้พิจารณาทุนสาธารณประโยชน์ท่ีมีอยู่ในขณะน้ันๆ เท่าน้ัน    
 และเมื่อได้พิจารณาทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือการใดๆ ในคราวหน่ึงๆ ไปแล้ว ให้ถือว่าการพิจารณาสําหรับเรื่องน้ันเป็นอนุมัติ 

 ข้อ 19 วงเงินการอนุมัติจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ จํานวนเงินทุนสาธารณประโยชน์ท่ีจะอนุมัติจ่ายให้แก่หน่วยงานท่ียื่น    
ขอน้ัน ตามปกติไม่เกิน 10,000 บาท  เว้นแต่มีเหตุผลความจําเป็นพิเศษก็ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเป็นรายเฉพาะ 
 ข้อ 20 มติของคณะกรรมการดําเนินการในการให้เงินทุนสาธารณประโยชน์   มติของคณะกรรมการดําเนินการ ในการ
พิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์ตามข้อ 18 น้ัน ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการดําเนินการท่ีเข้าประชุม   
มติในการพิจารณาขยายวงเงินตามข้อ 19 ให้ถือคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก 
 ข้อ 21 ทุนระเบียบน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือในทางการเงินเก่ียวกับศพของสมาชิก  หรือคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย 
 ข้อ 22 สมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรมในขณะท่ีเป็นสมาชิกอยู่ในสหกรณ์น้ี  ให้มีสิทธิไดร้ับเงินสงเคราะห์เก่ียวกับการศพ  ดังน้ี 

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 ปีข้ึนไป 100,000 
    

 เว้นแต่  สมาชิกตามการจัดช้ันคุณภาพลูกหน้ีเงินกู้ของสหกรณม์ีเกณฑ์การจ่าย ดังน้ี 
   - ลูกหน้ีจัดช้ันต่ํากว่ามาตรฐาน จ่าย 75 เปอร์เซ็นต ์
   - ลูกหน้ีจัดช้ันสงสยั จ่าย 50 เปอร์เซ็นต ์
   - ลูกหน้ีจัดช้ันสงสยัจะสูญ จ่าย 25 เปอร์เซ็นต ์
   - ลูกหน้ีจัดช้ันสญูไมจ่่าย 
 ข้อ 23 คู่สมรสของสมาชิกซ่ึงไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ผู้ใดถึงแก่กรรม ให้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เก่ียวกับการศพๆ ละ 20% 
ของอายุสมาชิกปัจจุบัน และการเสียชีวิตอันไม่ได้เกิดจากกระทําความผิดทางอาญา และกรณีสมาชิกท่ีได้รับทุนช่วยเหลือสมาชิกท่ีมี
อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ไปแล้วให้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เก่ียวกับการศพๆ ละ 20% ของอายุสมาชิกปัจจุบัน และการเสียชีวิตอัน
ไม่ได้เกิดจากการกระทําความผิดอาญา 
 ข้อ 24 สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์เก่ียวกับการศพให้แก่บุคคล  ดังต่อไปน้ี 
  24.1 ในกรณีสมาชิกถึงแก่กรรมให้จ่ายแก่ผูม้ีช่ือระบุให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์  ซ่ึงเป็นทายาทของสมาชิก 
  24.2 ในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม  ให้จ่ายแก่สมาชิกเป็นผู้รบั 
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 ข้อ 25 สมาชิกทุกคนต้องระบุทายาทท่ีจะรับเงินทุนเพ่ือสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก  ทายาทได้แก่              
  (1) คู่สมรส 
  (2) บุตร 
  (3) บิดา - มารดา 
  (4) ผู้ให้อุปการะ 
  (5) ผู้อยู่ในความอุปการะ 
 สมาชิกอาจแสดงความจํานงเป็นลายลักษณ์อักษร  ให้จ่ายเงินแก่ผู้หน่ึง ผู้ใดนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ใน  (1) – (5)  ข้างต้นน้ี  
ก็ได้ ถ้าสมาชิกไม่แสดงความจํานงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรสหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการโดยเฉลี่ยให้แก่ทายาทตาม (1) – (5) ทุกคน  
 ข้อ 26 เอกสารและหลักฐานในการยื่นเสนอขอรับเงินทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก  มีดังน้ี 
  1. หนังสือขอรับเงินทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกตามแบบท่ีสหกรณ์กําหนด 
  2. สําเนาใบมรณะบัตร 
  3. สําเนาทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือสมาชิกและทายาท 
  4. สําเนาทะเบียนสมรส 
  5. เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการต้องการเพ่ิมเติม 
 ข้อ 27 การยื่นเรื่องขอรับเงินทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ต้องยื่นภายใน  90  วัน นับจากสมาชิกหรือคู่สมรสสมาชิก
เสียชีวิต  และต้องผ่านผู้บังคับบัญชาข้ันต้น และกรรมการประจําหน่วยท่ีตนสังกัดอยู่ 
 

ทุนช่วยเหลือสมาชิกท่ีมีอายุครบ  60  ปีบริบูรณ์ 
 ข้อ 28 ทุนระเบียบน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบแทนแก่สมาชิกท่ีอยู่เป็นสมาชิกสหกรณ์มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 
 ข้อ 29 วิธีการคิดเพ่ือจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือสมาชิกท่ีมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  มีหลักเกณฑ์ดังน้ี 

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 ปีข้ึนไป 80,000 
 เว้นแต่  สมาชิกตามการจัดช้ันคุณภาพลูกหน้ีเงินกู้ของสหกรณม์ีเกณฑ์การจ่าย ดังน้ี 
   - ลูกหน้ีจัดช้ันต่ํากว่ามาตรฐาน จ่าย 75 เปอร์เซ็นต์ 
   - ลูกหน้ีจัดช้ันสงสัย จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ 
   - ลูกหน้ีจัดช้ันสงสัยจะสูญ จ่าย 25 เปอร์เซ็นต์ 
   - ลูกหน้ีจัดช้ันสูญไม่จ่าย 
 ข้อ 30 เอกสารและหลักฐานประกอบในการยื่นเสนอขอรับเงินทุนช่วยเหลือสมาชิกท่ีมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์   มีดังน้ี 
  (1) หนังสือขอรับเงินทุนช่วยเหลือสมาชิกท่ีมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  ตามแบบท่ีสหกรณ์กําหนด 
  (2) สําเนาทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือสมาชิก 
  (3) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ  หรือลูกจ้างประจํา ของสมาชิก 
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 ข้อ 31 การยื่นเรื่องขอรับเงินทุนช่วยเหลือสมาชิกท่ีมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  สมาชิกต้องดําเนินการด้วยตนเอง  หรือ
มอบหมายให้บุคคลอ่ืนดําเนินการแทน   โดยมีหนังสือมอบอํานาจเป็นลายลักษณ์อักษร  และต้องยื่นเรื่องขอรับเงินทุน
สาธารณประโยชน์เพ่ือสงเคราะห์ภายในกําหนด 1 ปีนับตั้งแต่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  
 ข้อ 32 สมาชิกท่ีได้รับเงินทุนช่วยเหลือสมาชิกท่ีมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว  มีสิทธิได้รับเงินทุนสงเคราะห์ครอบครัวในกรณี
สมาชิกเสียชีวิต (ตามตารางถัดไป) 
 

ทุนช่วยเหลือสมาชิกท่ีมีอายุเกินกว่า  60  ปี 
 ข้อ 33 ทุนระเบียบน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบแทนแก่สมาชิกท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีอายุเกินกว่า 60 ปี ท่ีถึงแก่กรรม 
 ข้อ 34 วิธีการคิดเพ่ือจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือสมาชิกท่ีมีอายุเกินกว่า 60 ปี มีหลักเกณฑ์ดังน้ี 

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  ข้ึนไป 10,000 

 ข้อ 35 เอกสารและหลักฐานในการยื่นเสนอขอรับเงินทุนของสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีอายุเกินกว่า 60 ปี มีดังน้ี 
  1. หนังสือขอรับเงินทุนของสมาชิกตามแบบท่ีสหกรณ์กําหนด 
  2. สําเนาใบมรณะบัตร 
  3. สําเนาทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือสมาชิกและทายาท 
  4. สําเนาทะเบียนสมรส 
  5. เอกสารหรือหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการต้องการเพ่ิมเติม 
 ข้อ 36 การยื่นเรื่องขอรับเงินทุนช่วยเหลือสมาชิกท่ีมีอายุเกินกว่า 60 ปี  ต้องยื่นภายใน 90 วัน นับจากสมาชิกเสียชีวิต  และ
ต้องผ่านผู้บังคับบัญชาข้ันต้นและกรรมการ ประจําหน่วยท่ีตนสังกัดอยู่ 
 

ทุนสวัสดิการเพ่ือความมั่นคง 
 ข้อ 37 ทุนระเบียบน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกในกรณีท่ีสมาชิกถึงแก่กรรม 
 ข้อ 38 จํานวนเงินสวัสดิการท่ีจะจ่ายให้แก่สมาชิกหรือทายาทของสมาชิกแล้วแต่กรณีให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายตาม 
อายุการเป็นสมาชิก ดังน้ี 

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 ข้ึนไป 100,000 

 เว้นแต่  สมาชิกตามการจัดช้ันคุณภาพลูกหน้ีเงินกู้ของสหกรณม์ีเกณฑ์การจ่าย ดังน้ี 
   - ลูกหน้ีจัดช้ันต่ํากว่ามาตรฐาน จ่าย 75 เปอร์เซ็นต ์
   - ลูกหน้ีจัดช้ันสงสยั จ่าย 50 เปอร์เซ็นต ์
   - ลูกหน้ีจัดช้ันสงสยัจะสูญ จ่าย 25 เปอร์เซ็นต ์
   - ลูกหน้ีจัดช้ันสญูไมจ่่าย 
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 ข้อ 39 เอกสารและหลักฐานในการยื่นเสนอขอรับเงินทุนสวัสดิการเพ่ือความมั่นคงของสมาชิก  มีดังน้ี 
  1. หนังสือขอรับเงินทุนสวัสดิการเพ่ีอความมั่นคงของสมาชิกตามแบบท่ีสหกรณ์กําหนด 
  2. สําเนาใบมรณะบัตร 
  3. สําเนาทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือสมาชิกและทายาท 
  4. สําเนาทะเบียนสมรส 
  5. เอกสารหรือหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการต้องการเพ่ิมเติม 
 ข้อ 40 สมาชิกทุกคนต้องระบุทายาทท่ีจะรับเงินทุนสวัสดิการเพ่ือความมั่นคง  ทายาทได้แก่              
  (1) คู่สมรส 
  (2) บุตร 
  (3) บิดา - มารดา 
  (4) ผู้ให้อุปการะ 
  (5) ผู้อยู่ในความอุปการะ 
 สมาชิกอาจแสดงความจํานงเป็นลายลักษณ์อักษร  ให้จ่ายเงินแก่ผู้หน่ึง ผู้ใดนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ใน (1) – (5) ข้างต้นน้ีก็ได้ 
ถ้าสมาชิกไม่แสดงความจํานงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรสหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการโดยเฉลี่ยให้แก่ทายาทตาม (1) – (5) ทุกคน  
 ข้อ 41 การยื่นเรื่องขอรับเงินทุนสวัสดิการเพ่ือความมั่นคง  ต้องยื่นภายใน 90 วัน นับจากสมาชิกเสียชีวิต และต้องผ่าน
ผู้บังคับบัญชาข้ันต้นและกรรมการประจําหน่วยท่ีตนสังกัดอยู่ 
 

ทุนเพ่ือพัฒนาสมาชิกร่วมกับหนว่ยงานต้นสังกัด 
 ข้อ 42 ทุนระเบียบน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการอบรม การสัมมนา การวิจัย การค้นคว้าและการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ในทางสหกรณ์
และทางการศึกษาท่ัวไป 
 ข้อ 43 จํานวนเงินท่ีจะจ่ายให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด สหกรณ์พิจารณาจ่ายให้ตามจํานวนสมาชิกในหน่วยของตน ณ วันเสนอ
โครงการ 
 ข้อ 44 หลักเกณฑ์ในการยื่นเสนอขอรับเงินทุนเพ่ือพัฒนาสมาชิกรายละ 150.- บาท    และทุนสาธารณประโยชน์ของสมาชิก
รายละ 100.- บาท มีดังน้ี 
  ก. ทุนเพ่ือพัฒนาสมาชิกรายละ 150.- บาท 

1. เสนอโครงการ ผู้เสนอโครงการ คือหัวหน้าหน่วยงาน นําเสนอผ่านกรรมการประจําหน่วยและเสนอมาท่ีประธาน 
กรรมการสหกรณ์ลงนามอนุมัติ (หัวหน้าหน่วยงาน หมายถึง ประธานเครือข่าย ผู้อํานวยการโรงเรียนท่ีมีจํานวนสมาชิก    
เกิน 50 คนข้ึนไป หัวหน้าส่วนราชการท่ีรวมกันหลายๆ หน่วยสําหรับสังกัดอ่ืน ประธานชมรม นายกสมาคม ชมรมบํานาญ 
ชมรมนักการ) 

2. แนบตารางการอบรม โดยต้องจัดสรรเวลาสําหรับสหกรณ์เพ่ือประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง 
วิทยากรเป็นประธานกรรมการ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย  

  3. การรับเงิน,เอกสารการรับเงิน 
      3.1 ผู้เสนอโครงการรับเงินด้วยตนเอง หรือมอบอํานาจให้กรรมการประจําหน่วยเป็นผู้รับเงินแทน 
      3.2 จัดทําสัญญายืมเงินตามแบบของทางราชการ 
      3.3 จัดส่งหลักฐานการล้างหน้ีการยืมภายใน 15 วัน หลังเสร็จสิ้นการจัดประชุมสัมมนา 
  4. หลักฐานการจ่ายเงิน 
      4.1 ใบสําคัญรับเงิน การจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง 
      4.2 ภาพถ่ายการจัดประชุมสัมมนา จํานวน 4 ภาพ 
  5. การนับจํานวนสมาชิก ให้นับ ณ วันเสนอโครงการ 

  6. หน่วยท่ีมีสมาชิกไม่ถึง 50 คน ท่ีมีลักษณะองค์กรท่ีแตกต่างสามารถดําเนินการได้ โดยกรรมการประจําหน่วย
เป็นผู้ทําโครงการเสนอ และขออนุมัติท่ีประชุมเป็นคราวๆ ไป 
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ข. เงินทุนสาธารณประโยชน์รายละ 100.- บาท ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับเงินค่าพัฒนาสมาชิกรายละ 150.- บาท 
แต่ไม่มีช่วงการประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์. 
 

ข้อเบ็ดเตล็ด 
 ข้อ 45 ให้คณะกรรมการดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานระหว่างปีเก่ียวกับการให้ทุนสาธารณประโยชน์   ตามระเบียบ
น้ีให้สมาชิกทราบในวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี 
 ข้อ 46 ในการจ่ายเงินสาธารณประโยชน์ตามระเบียบน้ี  สหกรณ์จะทําการหักเงินดังกล่าวไว้เพ่ือชําระหน้ีสินท่ีสมาชิกมีพันธะ
อยู่กับสหกรณ์ท้ังหมดก่อน  ถ้ามีเงินเหลือจากท่ีหักชําระหน้ีแล้ว  สหกรณ์จะจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินสาธารณประโยชน์ท่ีระบุไว้ใน   
ข้อ 25 และข้อ 40  
 กรณี สมาชิกท่ียังมีหน้ีค้างชําระอยู่กับสหกรณ์และได้ร้องขอให้สหกรณ์จ่ายเป็นเงินสด สหกรณ์จะจ่ายให้กับสมาชิกทุกราย  
ยกเว้น สมาชิกมีปัญหาการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายกับสหกรณ์   สหกรณ์มีสิทธิสงวนสิทธ์ิหักเงินจํานวนน้ีชําระหน้ีต่อสหกรณ์ 
 ข้อ 47 ห้ามมิให้คณะกรรมการดําเนินการจ่ายเงินทุนน้ีนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ตามข้อ  7 หากมีการจ่ายเงินผิด
วัตถุประสงค์  คณะกรรมการดําเนินการผู้สั่งจ่ายต้องรับผิดชอบชดใช้เงินคืนสหกรณ์ท้ังหมด 
 ข้อ 48 กรณีสมาชิกท่ีมีอายุครบ  60  ปีบริบูรณ์   ให้ยื่นเรื่องขอรับทุนช่วยเหลือสมาชิกอายุครบ  60 ปีบริบูรณ์  โดยคิด
คํานวณเงินสวัสดิการ ณ วันท่ีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 
 ข้อ 49 เงินสาธารณประโยชน์น้ีไม่ถือเป็นเงินมรดก สหกรณ์ย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิจะจ่ายให้แก่บุคคลท่ีได้ระบุไว้ในข้อ  25  และ
ข้อ 40  แห่งระเบียบน้ีเท่าน้ัน  และมติของคณะกรรมการดําเนินการในการอนุมัติจ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ถือเป็นอันสิ้นสุด  จะนําไป
ฟ้องร้องมิได้ 

 
 ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ักษาการตามระเบียบน้ี 

 
ประกาศ  ณ วันท่ี  16  สิงหาคม  พ.ศ.  2555 

 

 
(นายวงกต   ขาวนวล) 

รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ครูสโุขทัย จํากัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ำกัด 
ว่ำด้วยกำรใช้ทุนเพ่ือสำธำรณประโยชน์ พ.ศ. 2555 

แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2558 
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด  ข้อ  69(8) ข้อ 96(6) และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนนินการ  ชุดที่  57 ครั้งท่ี  4/2558  เนมื่อวันท่ี  17  มีนาคม  2558   ได้ก าหนดระเนบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ว่าด้วย
การใช้ทุนเนพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2555 แก้ไขเนพิ่มเนติม ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเนบียบนี้เนรียกว่า “ระเนบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุนเนพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2555 
แก้ไขเนพิ่มเนติม ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2558” 
 ข้อ 2 ระเนบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีมีมตเินป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเนลิกความในข้อ 43 ของระเนบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด  ว่าด้วยการใช้ทุนเนพื่อสาธารณประโยชน์  
พ.ศ. 2555 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 43 จ านวนเนงินท่ีจ่ายให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด  สหกรณ์พิจารณาจ่ายให้ตามจ านวนสมาชิกในหน่วยของตน ณ วันเนสนอ
โครงการและทุกหน่วยงานต้องยื่นเนสนอขอรับเนงินทุนเนพื่อพัฒนาสมาชิกรายละ 150.-บาท และทุนสาธารณประโยชน์ของสมาชิก     
รายละ 100.-บาท  ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม ของทุกปี” 
 
  

  ให้ประธานกรรมการเนป็นผูร้ักษาการตามระเนบียบนี ้
 

ประกาศ  ณ วันท่ี  18  มีนาคม  พ.ศ.  2558 
 
 

(นายอัมพร  ฉันทรัตน์) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ครูสโุขทัย จ ากัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ำกัด 
ว่ำด้วยกำรโอนสมำชกิระหว่ำงสหกรณ์ พ.ศ. 2555 

 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุขทัย จ ากัด 69(8) และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ชุด
ที่  54  ครั้งท่ี 8/2555  เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  2555  ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์ครูสโุขทัย จ ากัด ว่าด้วยการโอน
สมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2555” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที ่ 17  สิงหาคม พ.ศ.  2555  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ และ ประกาศ 
ค าสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ์”  หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 
  “สมาชิก”  หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 
  “คณะกรรมการ”  หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 
  “กรรมการ”  หมายถึง กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 
  “ประธานกรรมการ”  หมายถึง ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 
   “ผู้จัดการ”  หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 
 ข้อ 5 สมาชิกที่ได้รับค าสั่งย้ายหรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น หรือนอกเขตท้องที่ด าเนินการของสหกรณ์นี้  ประสงค์จะขอ
โอนสภาพการเป็นสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งอยู่ท้องที่หรือสังกัดที่ตนย้ายไปรับราชการใหม่นั้น ต้องเสนอเรื่องราวถึง
คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์นี้ ภายใน 7 วัน  นับจากวันที่ได้รับค าสั่งย้ายหรือโอน 
 เรื่องราวท่ีได้เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการนั้น  ต้องแจ้งสังกัดในจังหวัดที่จะย้ายหรือโอนไปรับราชการใหม่  สหกรณ์ออม
ทรัพย์ท่ีจะขอเข้าเป็นสมาชิก  และต้องแนบส าเนาค าสั่งย้ายหรือโอนประกอบเรื่องด้วย 
 ข้อ 6 ให้สหกรณ์ระงับการเรียกเก็บเงินสะสมรายเดือนหรือเงินค่าหุ้น  หรืองวดช าระหนี้ (ถ้ามี)  ซึ่งสมาชิกนั้นต้องส่งต่อ
สหกรณ์ไว้ช่ัวคราว จนกว่าจะทราบผลการพิจารณารับสมาชิกของ สหกรณ์ออมทรัพย์ที่สมาชิกนั้นสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่  แต่ต้องไม่
เกิน  60  วัน นับจากวันท่ีทางราชการได้รับค าสั่งโอนอัตราเงินเดือนไปจากจังหวัดหรือสังกัดเดิม 

ถ้าสมาชิกไม่ได้รับการติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่ภายในก าหนดเวลาตามความในวรรคก่อนให้คณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาสภาพการเป็นสมาชิกตามข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติของสมาชิก และหรือตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุ
ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2555  และด าเนินการให้เป็นไปตามก าหนดไว้ในระเบียบเป็นรายๆ สุดแต่กรณี 
 ข้อ 7 ถ้าสหกรณ์ได้รับติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่  เพื่อขอรับโอนสภาพการเป็นสมาชิกขอรับเงินค่าหุ้น  ขอช าระหนี้
เงินกู้  คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจที่จะตกลงเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีในเรื่องดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร 
 ข้อ 8 นับจากวันที่สหกรณ์ได้โอนค่าหุ้นให้ได้ช าระหนี้  และหรือได้ตกลงเง่ือนไขการช าระหนี้เป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์ออม
ทรัพย์ใหม่แล้ว  ให้ถือว่าสมาชิกนั้นพ้นสภาพการเป็นสมาชิกในสหกรณ์ 
 ข้อ 9 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่ย้าย  หรือโอนเข้ามารับราชการสังกัด หรือในท้องที่ด าเนินการของสหกรณ์นี้หาก
ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก โดยการโอนสภาพการเป็นสมาชิกระหว่างสหกรณ์  ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบก าหนดไว้ โดย
ต้องมีผู้บังคับบัญชาช้ันต้นของผู้สมัครเป็นผู้รับรอง 
 เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า  ผู้สมัครมีลักษณะถูกต้องตามข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ วิธีรับ
สมาชิกและการขาดจากสมาชิกสภาพ พ.ศ. 2555 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ให้สหกรณ์   ติดต่อท าความตกลงกับ
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สหกรณ์ออมทรัพย์ขอรับโอนเงินค่าหุ้น และช าระหนี้เงินกู้และผ่อนผันการช าระหนี้เงินกู้แทนผู้สมั ครตามเง่ือนไขและวิธีการที่
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควรทั้งเรียกให้ผู้สมัครช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น  และลงลายมือ
ช่ือในทะเบียนสมาชิก 
 ข้อ 10 เมื่อสหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ้นจากสหกรณ์เดิมแล้ว  ให้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่สมาชิกยึดถือไว้เป็นหลักฐาน ถ้าผู้สมัครมี
หนี้สินอยู่กับสหกรณ์เดิม และสหกรณ์ต้องช าระหนี้แทน ต้องเรียกให้ผู้สมัครท าหนังสือกู้และจัดท าหลักประกันเงินกู้ให้ไว้แก่สหกรณ์
ตามประเภทและลักษณะของเงินกู้ที่ก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเงินเดือนและเงินกู้สามัญวิทยฐานะ พ.ศ. 2555 
แล้วแต่กรณี 
 ในกรณีจ านวนเงินและหรือประเภทเงินกู้ซึ่งผู้สมัครมีอยู่ในสหกรณ์เดิมแตกต่างกับสหกรณ์นี้  ให้อนุโลมท าหนังสือตาม
ประเภทและจ านวนจ ากัดขั้นสูงของเงินกู้ประเภทนั้น ๆ แต่ถ้าจ านวนเงินกู้เกินกว่าจ ากัดขั้นสูงซึ่งไม่อนุโลมเข้ากับประเภทหนึ่ง    
ประเภทใด  ก็ให้ท าหนังสือกู้เท่าจ ากัดจ านวนเงินข้ันสูงแห่งประเภทเงินกู้และให้น าเงินส่งช าระแก่สหกรณ์ในวันท าหนังสือกู้ด้วย 
 ข้อ 11 เมื่อผู้สมัครได้ปฏิบัติตามที่กล่าวในข้อ 9 และข้อ 10 โดยครบถ้วนแล้วให้ถือว่าสมาชิกผู้นั้นได้สิทธิในฐานะสมาชิก 
 ข้อ 12 สิทธิใดๆ ที่สมาชิกอื่นๆ มีอยู่ในสหกรณ์นี้  หากมีเง่ือนไขเวลาการเป็นสมาชิก  ให้มีสิทธินับเวลาการเป็นสมาชิกใน
สหกรณ์อืน่รวมด้วยได้ เว้นแต ่การรับสวัสดกิารให้นับอายุ นับแตวั่นทีค่ณะกรรมการด าเนินการมมีตอินุมัตริับเข้าเป็นสมาชิก 

 
  ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ักษาการตามระเบียบนี ้
 

ประกาศ  ณ วันที่  16  สิงหาคม  พ.ศ.  2555 
 

 
(นายวงกต   ขาวนวล) 

รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหนา้ที่แทน 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ครูสโุขทัย จ ากัด 

 



~ 47 ~ 

 

 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ำกัด 
ว่ำด้วยกำรสรรหำประธำนกรรมกำรและกรรมกำรด ำเนินกำร พ.ศ. 2555 

 

 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ข้อ 61 ข้อ 62 ข้อ 66 ข้อ 69(8) และมติที่ประชุม
คณะกรรมการครั้งที่  8/2555  เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  2555  ด าเนินการ  ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย 
จ ากัด ว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ
ด าเนนิการ พ.ศ. 2555” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  17  สิงหาคม พ.ศ.  2555  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ และระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ว่าด้วยการสรรหากรรมการด าเนินการ และ ประกาศ ค าสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ์”  หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 
  “สมาชิก”  หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 
  “คณะกรรมการ”     หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 
  “กรรมการ”      หมายถึง กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 
  “ประธานกรรมการ”      หมายถึง  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 
  “หน่วยเลือกตั้ง”    หมายถึง เขตเลือกตั้งท่ีคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ก าหนด 
  “กรรมการด าเนินการ”     หมายถึง  ประธานกรรมการและกรรมการประจ าหน่วย 
   “ผู้จัดการ”  หมายถึง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 
 

หมวด 1 
คุณสมบัติประธำนกรรมกำรและกรรมกำรด ำเนินกำร 

 ข้อ 5 ผู้เป็นกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
  (1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุโขทัย จ ากัด 
  (2) เป็นผู้มีคุณสมบตัิไม่ขดัต่อข้อบังคับสหกรณ์ในการเป็นประธานกรรมการและกรรมการด าเนินการ 
 

หมวด 2 
กำรด ำเนินกำรเลือกตั้ง 

 ข้อ 6 ให้สมาชิกทุกสังกัดหน่วยงานแยกเป็นหน่วยต่างๆ  ดังนี้ 
6.1 หน่วยงานในอ าเภอเมืองสุโขทัย 
6.2 หน่วยงานในอ าเภอกงไกรลาศ 
6.3 หน่วยงานในอ าเภอคีรีมาศ 
6.4 หน่วยงานในอ าเภอบ้านด่านลานหอย 
6.5 หน่วยงานในอ าเภอศรีส าโรง 
6.6 หน่วยงานในอ าเภอศรีสัชนาลยั 
6.7 หน่วยงานในอ าเภอสวรรคโลก 
6.8 หน่วยงานในอ าเภอทุ่งเสลี่ยม 
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6.9 หน่วยงานในอ าเภอศรีนคร 
 ข้อ 7 ให้มีประธานกรรมการได้ 1 คน และกรรมการด าเนินการได้ตามสัดส่วนจ านวนสมาชิก สหกรณ์เมื่อวันสิ้นเดือน
กันยายน อีกไม่เกิน 14 คน รวมเป็นคณะกรรมการด าเนินการไม่เกิน 15  คน 
 ข้อ 8 ให้น าสัดส่วนสมาชิกมาจัดสรรให้มีกรรมการประจ าสังกัด ดังน้ี 
  8.1 สังกัดอ าเภอเมืองสโุขทัย   มีกรรมการ 4 คน 
  8.2 สังกัดอ าเภอกงไกรลาศ   มีกรรมการ 1 คน 
  8.3 สังกัดอ าเภอคีรีมาศ   มีกรรมการ 1 คน 
  8.4 สังกัดอ าเภอบ้านด่านลานหอย  มีกรรมการ 1 คน 
  8.5 สังกัดอ าเภอศรสี าโรง   มีกรรมการ 1 คน 
  8.6 สังกัดอ าเภอศรสีัชนาลัย   มีกรรมการ 2 คน 
  8.7 สังกัดอ าเภอสวรรคโลก   มีกรรมการ 2 คน 
  8.8 สังกัดอ าเภอทุ่งเสลี่ยม   มีกรรมการ 1 คน 
  8.9 สังกัดอ าเภอศรีนคร   มีกรรมการ 1 คน 
 ข้อ 9 ให้สหกรณ์ก าหนด  วัน  เวลา  สถานที่  และสัดส่วนกรรมการประจ าหน่วย พร้อมทั้งแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อ
ด าเนินการสรรหาของสังกัดต่างๆ แล้วแจ้งให้หน่วยสังกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  15 วัน  ก่อนถึงวันรับสมัครการสรรหา 
 ข้อ 10 ให้คณะอนุกรรมการเลือกตั้งตามข้อ  9 มีอ านาจหน้าท่ีรับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับ
การสรรหา ด าเนินการสรรหา และรายงานผลการสรรหาต่อสหกรณ์ ภายในเวลาที่สหกรณ์ก าหนดตามข้อ 9  
 ข้อ 11 การรับสมัคร ให้ผู้สมัครรับสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการอื่น ยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด ณ 
สถานท่ีตามประกาศของสหกรณ์ โดยมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 5 คน 
 ข้อ 12 วิธีการสรรหาประธานกรรมการ ให้สมาชิกสหกรณ์ทุกคนมีสิทธิลงคะแนนสรรหาประธานโดยวิธีตรงและลับ 
 ข้อ 13 ในการสรรหาประธานกรรมการ หากผู้สมัครรับการสรรหาได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน ให้ด าเนินการจับฉลากเฉพาะผู้ที่
คะแนนสูงสุดเท่ากันให้ได้ประธานกรรมการ 1 คน 
 ข้อ 14 กรณีมีผู้สมัครประธานกรรมการ 1 คน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ 
 ข้อ 15 วิธีการสรรหากรรมการ ให้สมาชิกในสังกัดต่างๆ ตามข้อ 6  มีสิทธิลงคะแนนสรรหากรรมการตามจ านวนในข้อ 8 โดยวิธี
ตรงและลับ 
 ข้อ 16 ในการสรรหากรรมการ หากผู้สมัครรับการสรรหาได้รับคะแนนเท่ากัน ให้ด าเนินการจับฉลากเฉพาะผู้ที่คะแนนเท่ากัน
ให้ได้กรรมการตามจ านวนที่ก าหนด ตามข้อ 8 
 ข้อ 17 กรณีในสังกัดใดมีผู้สมัครกรรมการไม่เกินจ านวนตามข้อ 8 ให้ถือว่าได้รับการสรรหาเป็นกรรมการ 
 ข้อ 18 ให้ประธานในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปีน าเสนอรายช่ือผู้ที่ได้รับการสรรหาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี
เพื่อเลือกตั้ง 

ข้อ 19 ให้คณะกรรมการด าเนินการที่ได้รับการเลือกตั้งนั้น เลือกตั้งในระหว่างกันเอง เป็นรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือ
หลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และเหรัญญิกคนหน่ึง นอกนั้นเป็นกรรมการ ให้คณะกรรมการด าเนินการด ารงต าแหน่งตามวาระที่ก าหนด
ในข้อบังคับของสหกรณ์ 
  ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ักษาการตามระเบียบนี ้
 

ประกาศ  ณ วันที่  16  สิงหาคม  พ.ศ.  2555 

 
(นายวงกต   ขาวนวล) 

รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหนา้ที่แทน 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ครูสโุขทัย จ ากัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ำกัด 
ว่ำด้วยกำรสรรหำผู้ตรวจสอบกิจกำร พ.ศ. 2558 

 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ข้อ  69(8)  ข้อ 93 ข้อ 94 ข้อ 95 และข้อ 96(7) และ
มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2557 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 ณ โรงแรมไพลิน อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย และมติที่
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่  57  ครั้งท่ี  15/2558  เมื่อวันท่ี  16 ตุลาคม  2558  ได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สุโขทัย จ ากัด ว่าด้วยคณะผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ว่าด้วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2558” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19  ตุลาคม  พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ   ระเบียบอื่นใดที่ มีอยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ซึ่งมี
ข้อก าหนดขัดแย้งกับระเบียบนี้ทั้งสิ้น 

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“สหกรณ์”   หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 
“ประธานกรรมการ”   หมายถึง ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 
“คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 
“ผู้ตรวจสอบกิจการ”    หมายถึง  ผู้ตรวจสอบกิจการการด าเนินกิจการสหกรณ์ตามระเบียบนี้ 
“สมาชิก”   หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด   
“หน่วยสังกัด”  หมายถึง การแบ่งสมาชิกออกเป็นตามหน่วยสังกัดต่างๆ จ านวน 9 หน่วย คือ  
     (1) หน่วยอ าเภอเมืองสุโขทัย  (2) หน่วยอ าเภอกงไกรลาศ   

     (3) หน่วยอ าเภอคีรีมาศ  (4) หน่วยอ าเภอบ้านด่านลานหอย  
(5) หน่วยอ าเภอศรีส าโรง  (6) หน่วยอ าเภอสวรรคโลก  
(7) หน่วยอ าเภอศรีสัชนาลัย  (8) หน่วยอ าเภอทุ่งเสลี่ยม  
(9) หน่วยอ าเภอศรีนคร 

ข้อ 5 ให้มีผู้ตรวจสอบกิจการคณะหนึ่งจ านวนไม่เกินห้าคน ซึ่งได้รับการสรรหาจากกรณีดังต่อไปนี ้
(1) สรรหาในวันเลือกตั้งท่ัวไปที่สหกรณ์ก าหนดจากเขตเลือกตั้งตามข้อ 8 เขตเลือกตั้งละหนึ่งคน รวมเป็นสองคน 
(2) เลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี จ านวนสามคน 

ข้อ 6 คุณสมบัติของคณะผู้ตรวจสอบกิจการ มีดังนี้ 
(1) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ 
(2) เป็นสมาชิกสหกรณ์  หรือบุคคลภายนอกท่ีมีความรู้ความสามารถ 
(3) ไม่เป็นกรรมการด าเนินการ หรือเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์ 
(4) มีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือเทียบเท่าในธุรกิจการเงิน,การบัญชี,การเศรษฐกิจ,กฎหมายหรือ

การสหกรณ์ 
                    (5) ไม่เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิก 

(6) ไม่เป็นผู้มีประวัติเสียหายหรือเคยให้ออกจากราชการหรืองานประจ าเนื่องจากกระท าผิด  ยกเว้นความผิดลหุโทษ
หรือความผิดโดยประมาท 

         (7) ไม่เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
ข้อ 7 ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 6 มีสิทธิสมัครรับการเลือกตั้ง ตามวัน เวลา และสถานที่สหกรณ์ประกาศก าหนด ส าหรับผู้

ตรวจสอบกิจการตามข้อ 5(1) สมัครรับการเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปีส าหรับผู้ตรวจสอบกิจการตามข้อ 5(2) 
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ข้อ 8 ให้มีเขตเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการตามข้อ 5(1) จ านวนสองเขตเลือกตั้ง ดังนี้ 
(1) เขตเลือกตั้งที่หนึ่ง ประกอบด้วยสมาชิกในสังกัดหน่วยอ าเภอเมืองสุโขทัย หน่วยอ าเภอกงไกรลาศ   หน่วย

อ าเภอคีรีมาศ และหน่วยอ าเภอบ้านด่านลานหอย  
(2) เขตเลือกตั้ งที่สอง ประกอบด้วยสมาชิกในสังกัดหน่วยอ าเภอศรีส าโรง   หน่วยอ าเภอสวรรคโลก              

หน่วยอ าเภอศรีสัชนาลัย  หน่วยอ าเภอทุ่งเสลี่ยม  และหน่วยอ าเภอศรีนคร 
  ข้อ 9 ผลการตัดสินการสรรหา ข้อ 8  กรณีคะแนนเท่ากันให้จับฉลากเฉพาะผู้ได้คะแนนเท่ากันเพื่อให้ได้ผู้ตรวจสอบกิจการ
ตามจ านวนที่ก าหนด 

ข้อ 10 ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการ มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ตามข้อบังคับข้อ 95 ของ
สหกรณ์ 

ข้อ 11 ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการ มีวาระการด ารงต าแหน่งหน่ึงปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ เมื่อพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว มีสิทธิสมัครหรือเสนอตัว หรือถูกเสนอช่ือเข้ารับการเลือกตั้งอีกได้ 
ข้อ 12 นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว ผู้ตรวจสอบกิจการอาจพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 (1) ตาย 

(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 
(4) ที่ประชุมคณะผู้ตรวจสอบกิจการ มีมติให้ออกเน่ืองจากขาดประชุมหรือการปฏิบัติหน้าที่เกินสี่คร้ัง โดยไม่มี    

เหตุผลอันควร 
ข้อ 13 เมื่อต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการว่างลงก่อนครบวาระ ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่า

จะครบวาระ 

  
  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

 
 ประกาศ  ณ วันที่  19  ตุลาคม  พ.ศ.  2558 

 

 
 

(นายอัมพร  ฉันทรัตน์) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ครูสโุขทัย จ ากัด 

 



~ 51 ~ 

 

 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ำกัด 
ว่ำด้วยเบ้ียประชุมกรรมกำร พ.ศ. 2555 

 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ข้อ 69(8) และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  
ชุดที่  54  ครั้งท่ี  8/2555  เมื่อวันท่ี  16  สิงหาคม  2555  ได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ว่าด้วยเบี้ยประชุม
กรรมการ พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2555” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  17  สิงหาคม พ.ศ.  2555  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ และประกาศ  ค าสั่ง  มติ 
หรือข้อตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ”์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุขทัย จ ากดั 

“คณะกรรมการ” หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด , คณะกรรมการ
อ านวยการ,  คณะกรรมการเงินกู้, คณะกรรมการศึกษา, คณะกรรมการสวัสดิการ และ
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการด าเนินการ 

  “เบี้ยประชุม”   หมายถึง  เงินท่ีจ่ายให้แก่กรรมการที่เข้าประชุม 
  “กรรมการ” หมายถึง  บุคคลอื่นที่มิใช่คณะกรรมการ แต่ใหห้มายความรวมถึงเจา้หน้าท่ีด้วย 
  “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รสูุโขทัย จ ากัด 
 ข้อ 5 กรรมการจะได้รับเบี้ยประชุม ได้แก่ 
  (1) กรรมการด าเนินการ 
  (2) กรรมการอ านวยการ 
  (3) กรรมการเงินกู้ 
  (4) กรรมการศึกษา 
  (5) กรรมการสวสัดิการ 
  (6) กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการด าเนินการ 
 ข้อ 6 การจ่ายเบี้ยประชุม  ให้จ่ายได้เฉพาะเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการ 
 ข้อ 7 กรรมการตามข้อ  5  ให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งในอัตราที่เท่ากัน ครั้งละ  500 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง 
 ข้อ 8 การเบิกจ่ายให้ท าตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด  โดยเสนอขออนุมัติต่อประธานกรรมการหรือผู้จัดการ  ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการด าเนินการ 
  

  ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ักษาการตามระเบียบนี ้
 

ประกาศ  ณ วันที่  16  สิงหาคม  พ.ศ.  2555 

 
(นายวงกต   ขาวนวล) 

รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหนา้ที่แทน 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ครูสโุขทัย จ ากัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ำกัด 
ว่ำด้วยค่ำพำหนะ เบ้ียเลี้ยง ค่ำเช่ำท่ีพักในกำรเดินทำง ส ำหรับกรรมกำร และเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ พ.ศ. 2559 

 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ข้อ 69 (8) และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  
ชุดที่  58  ครั้งท่ี  3/2555 เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม  2559  ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ว่าด้วยค่าพาหนะ 
เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพักในการเดินทาง ส าหรับกรรมการและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ว่าด้วยค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก  ในการ
เดินทางส าหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2559” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  17  มีนาคม  พ.ศ. 2559  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด  ว่าด้วยค่าพาหนะ  เบี้ยเลี้ยง   ค่าเช่าท่ีพักในการเดินทาง
ส าหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และประกาศ ค าสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้
แทน 
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
   “สหกรณ”์   หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุขทัย จ ากดั 
  “สมาชิก”    หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูุโขทัย จ ากัด 
  “คณะกรรมการด าเนินการ”  หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 

“กรรมการ”   หมายถึง กรรมการด าเนินการ รวมตลอดจนประธานกรรมการ รองประธาน 
     กรรมการ เลขานุการ  เหรญัญิก  

“เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์”  หมายถึง บุคคลที่สหกรณ์จ้างให้ท างานประจ าของสหกรณ์ ตามระเบียบ 
   ว่าด้วยข้อบังคับ เกี่ยวกับการท างานของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง พ.ศ.2555 

 ข้อ 5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับกรรมการและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ไปปฏิบัติงานภายในประเทศ ได้แก่ 
(1) ค่าพาหนะ ซึ่งรวมถึงค่าเช่าพาหนะ ค่าเช้ือเพลิง ค่าเช่า สัตว์พาหนะ ค่าบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม หรือขน

สิ่งของและอื่นๆ ท านองเดียวกันด้วย 
  (2) เบี้ยเลี้ยง 
  (3) ค่าเช่าท่ีพัก 
  (4) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการเดินทาง 
 ข้อ 6 กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์จะเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตจังหวัดสุโขทัย ต้องได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการ 
หรือคณะกรรมการด าเนินการแล้วแต่กรณี 
 ข้อ 7 การเดินทางไปปฏิบัติงาน ถ้าหยุดอยู่ ณ ที่ใด โดยไม่มีความจ าเป็นแก่งานสหกรณ์จะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ส าหรับวันที่หยุดนั้นไม่ได้ 
 ในกรณีผู้ไปปฏิบัติงานจ าเป็นต้องหยุดพัก เพราะเจ็บป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์ ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับวันที่
หยุดได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการก่อน 
 ข้อ 8 ในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามปกติ ให้ใช้ยานพาหนะประจ าทางและให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
อัตราดังต่อไปนี ้
  (1) ค่าโดยสารรถไฟช้ันสอง ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่สหกรณ์  หัวหน้าฝ่าย รองผู้จัดการ  
  (2) ค่าโดยสารรถไฟช้ันหนึ่ง ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งผู้จัดการ กรรมการสหกรณ์ ส าหรับการเดินทางโดยพาหนะที่
ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษให้เบิกค่าธรรมเนียมตามชั้นที่โดยสารนั้นได้ 
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 ข้อ 9 ในกรณีไม่มียานพาหนะประจ าทาง หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็ว หรือเพื่อประโยชน์แก่งานสหกรณ์ให้ใช้ยานพาหนะ
อื่นตลอดจนเครื่องบินได้โดยคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
 ข้อ 10 ในกรณีไม่มียานพาหนะประจ าทาง ถ้าใช้ยานพาหนะส่วนตัวแทนยานพาหนะอื่น ให้เบิกค่าน้ ามันได้ตามอัตราดังนี้ 

(1) กิโลเมตรละ  4.00 บาท ส าหรับรถยนต ์
(2) กิโลเมตรละ  3.00 บาท ส าหรับรถจักรยานยนต ์

 ข้อ 11 ใหเ้บิกค่าพาหนะเหมาจ่ายในการปฏิบัติหนา้ที่หรือเข้าประชุม ได้ในกรณีดังต่อไปนี ้
(1) กรรมการด าเนินการที่เข้าประชุม 
(2) การเดินทางปฏิบตัิงานท่ีส านักงานสาขา 

 ข้อ 12 เบี้ยเลี้ยงส าหรับกรรมการและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์เดินทางไปปฏิบัติงานในจังหวัดและต่างจังหวัดให้เบิกตามอัตราวันละ 
500.-  บาท 
 ข้อ 13 การค านวณเบี้ยเลี้ยงให้ถือเกณฑด์ังนี้ 
  (1) การนับเวลาไปปฏิบัติงาน ให้นับตั้งแต่เวลาออกจากท่ีพัก หรือส านักงาน จนกลับถึงที่พักหรือส านักงาน 
  (2) เวลาไปปฏิบตัิงาน ยี่สิบสี่ช่ัวโมงนับเป็นหนึ่งวัน เศษของวันเกินกว่า 12 ช่ัวโมง นับเป็น 1 วัน 
 ข้อ 14 การเดินทางไปปฏิบัติงาน จ าเป็นต้องเช่าโรงแรมหรือท่ีพักแรม ให้กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ สหกรณ์เบิกค่าเช่าที่พักได้
ดังนี ้

  (1) กรณีต้องเช่าโรงแรม หรือท่ีพักแรม หรือท่ีพัก ให้เบิกค่าเช่าท่ีพักได้เท่าท่ีจ่ายจริงแต่ต้องไม่เกินคืนละ 800 บาท 
และต้องมีใบเสร็จรับเงินและรายการเข้าพักโรงแรม หรือท่ีพักแรมประกอบด้วย 

  (2) ในกรณีไม่มีใบเสร็จรับเงินและรายการเข้าพักโรงแรม หรือท่ีพักแรม ให้เบิกค่าเช่าท่ีพักเป็นแบบเหมาจ่ายคืนละ 
 400 บาท 
 ข้อ 15 ถ้าในท้องที่ท่ีไปปฏิบัติงาน ผู้ไปปฏิบัติงานมีเคหสถานของตนเองที่จะพักอยู่ได้ ผู้ไปปฏิบัติงานจะเบิกค่าเช่าที่พักมิได้ 
 ข้อ 16 การเดินทางไปปฏิบัติงาน จะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับบุคคลในครอบครัวมิได้ 
 ข้อ 17 บรรดาสิ่งของและพัสดุที่น าไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เบิกค่าบรรทุกได้เท่าท่ีจ่ายจริง 
 ข้อ 18 สมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่สหกรณ์มีความจ าเป็นขอให้เดินทางไปปฏิบัติงานสหกรณ์ต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการด าเนินการก่อนและให้คณะกรรมการด าเนินการก าหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่เกิน
อัตราสูงสุดของระเบียบนี้ 
 ข้อ 19 ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานจะขอยืมเงินทดรองเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามสมควรแก่เหตุการณ์ โดยยื่น
รายการประมาณค่าใช้จ่าย ท้ังนี้ ให้ประธานกรรมการด าเนินการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
 ข้อ 20 ผู้ได้รับเงินยืมต้องออกเดินทางภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเงินยืม ถ้าไม่เดินทางภายในก าหนดดังกล่าว ต้องส่งคืน
เงินยืมที่ได้รับทั้งสิ้นทันที 
 ข้อ 21 การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผู้เบิกต้องยื่นรายงานการเดินทางตามแบบที่ คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
พร้อมใบส าคัญคู่จ่าย เว้นแต่ค่าโดยสารรถยนต์ประจ าทาง ค่าเช่าที่พักเสนอประธานกรรมการเป็นผู้อนุมัติ 
 ข้อ 22 ถ้าผู้ได้รับเงินยืม ไม่รายงานการเดินทางพร้อมใบส าคัญคู่จ่ายและเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่
กลับมาจากปฏิบัติงาน ให้ประธานกรรมการสั่งหักเงินคืนท่ียืมนั้นจากเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินใดๆ ที่สหกรณ์จะจ่ายแก่ผู้นั้น 

ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ักษาการตามระเบียบนี ้
ประกาศ  ณ วันที่  17  มีนาคม  พ.ศ.  2559 

 
 (นายอัมพร  ฉันทรัตน์) 

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ครูสโุขทัย จ ากัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ำกัด 
ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทน พ.ศ. 2555 

 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ข้อ 60 (7) ข้อ  69(8) และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ  ชุดที่  54  ครั้งท่ี  8/2555  เมื่อวันท่ี  16  สิงหาคม  2555 ได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ว่าด้วย
การจ่ายเงินค่าตอบแทน พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน พ.ศ.2555” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  17  สิงหาคม พ.ศ.  2555  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน และประกาศ  ค าสั่ง มติ 
หรือข้อตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ”์  หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุขทัย จ ากดั 
  “สมาชิก”   หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูุโขทัย จ ากัด 
  “ผู้แทนสมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกทีไ่ด้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกตามทีก่ าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยผู้แทนสมาชกิ 
  “ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ”์ หมายถึง  ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณอ์อมทรัพย์ครสูุโขทัย  จ ากัด 
  “ผู้เข้าร่วมประชุม”  หมายถึง  บุคคลที่สหกรณเ์ชิญมาประชุมเกีย่วกับกิจการสหกรณ์ 
  “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูุโขทัย จ ากดั 

“กรรมการ”  หมายถึง กรรมการด าเนินการ รวมตลอดจนประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
เลขานุการ  เหรัญญิก  

“ค่าตอบแทน”  หมายถึง  ค่าตอบแทนผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ,่ ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ  
สหกรณ,์ ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการ, ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วม
ประชุมสมัมนา,  ค่าตอบแทนกรรมการชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้ง, 
ค่าตอบแทนผู้ที่ปฏิบตัิ งานให้สหกรณ,์ ค่าตอบแทนการท างานนอกเวลาของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ ์

 ข้อ 5 การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แทนสมาชิก  จ่ายแก่ผู้แทนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญ ในอัตรา  ครั้งละ 
500 บาท 
 ข้อ 6 การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ให้จ่ายเป็นรายเดือนเฉพาะเดือนที่มาปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม
ใหญ่อนุมัติ ต่อ 1  คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 ข้อ 7 ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ    ถ้าสหกรณ์พิจารณาเห็นว่าสมควรที่จะเชิญบุคคลอื่นหรือสมาชิกร่วมประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ เพื่อช้ีแจงหรือให้ค าแนะน าหรือเพื่อการเผยแพร่กิจการ สหกรณ์ หรือการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์  
ก็ให้สหกรณ์เชิญเข้าร่วมประชุมโดยได้รับค่าตอบแทนได้ ในอัตราครั้งละ 500 บาท แต่ไม่มีสิทธ์ิอ านาจในการออกเสียงลงมติ 
 ข้อ 8 ในกรณีที่สหกรณ์ด าเนินการจัดให้มีการสัมมนาสมาชิก ผู้แทนสมาชิก กรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าที่  สหกรณ์ 
หรือทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถประสบการณ์  ให้ สหกรณ์จ่ายเป็น
ค่าตอบแทนแก่ผู้เข้าประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ในอัตราวันละ 500 บาท 
 ข้อ 9 ในกรณีที่คณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ หลายบุคคลด าเนินการเกี่ยวกับกิจการ
สหกรณ์  หรือพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย ให้สหกรณ์จ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่บุคคลนั้น ในอัตราวันละ 
500 บาท 
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 ข้อ 10 ในกรณีประธานกรรมการหรือผู้จัดการพิจารณาเห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์มาปฏิบัติงานนอก
เวลาท างานปกติ หรือในคราวที่มีงานเร่งด่วน ก็ให้สั่งการให้เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานได้และให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าท างานนอกเวลา
ตามเกณฑ์ดังนี ้
  (1) ปฏิบัติงานนอกเวลาท างานในวันธรรมดาหรือในวันหยุดเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ช่ัวโมง ในอัตราตาม
ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง พ.ศ. 2555 
  (2) ปฏิบัติงานในวันหยุดเต็มวันเหมือนวันท าการปกติ ในอัตราตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของ
เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง พ.ศ. 2555 
 ข้อ 11 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตามระเบียบนี้ ให้ท าตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด โดยเสนอขออนุมัติประธานกรรมการ
หรือผู้จัดการซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการด าเนินการและการใช้จ่ายเงินงบประมาณในหมวดที่นี้ ให้ใช้จ่ายอย่างประหยัด และ
เกิดผลดีต่อสหกรณ์ 

 
  ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ักษาการตามระเบียบนี ้
 

ประกาศ  ณ วันที่  16  สิงหาคม  พ.ศ.  2555 
 

 
(นายวงกต   ขาวนวล) 

รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหนา้ที่แทน 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ครูสโุขทัย จ ากัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ำกัด 
ว่ำด้วยเงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล พ.ศ.2555 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด  ข้อ  69(8)  และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ  ชุดที่  54  ครั้งท่ี  8/2555  เมื่อวันท่ี  16  สิงหาคม  2555  ได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ว่าด้วย
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2555” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี  17  สิงหาคม พ.ศ.  2555  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล และ ประกาศ 
ค าสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
                       “รายได้”    หมายถึง เงินเดือนหรือค่าจ้างต่างๆ  
  “ค่ารักษาพยาบาล”   หมายถึง เงินท่ีสถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษาพยาบาล  ดังนี้ 
   (1) ค่ายา  ค่าเลือด  และส่วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน ค่าน้ ายา หรือค่าอาหารทางเส้นเลือด  
   ค่าอ๊อกซิเจนและอื่นๆ  ท านองเดยีวกันที่ใช้ในการบ าบัดรักษาโรค 
   (2) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค  รวมทั้งค่าซ่อมแซม 
   (3) ค่าบริการทางการแพทย์  ค่าตรวจ  ค่าวิเคราะห์โรค  และไมร่วมถึงค่าจ้าง  ผู้พยาบาลพิเศษ     
   ค่าธรรมเนียมพิเศษ  และค่าบริการอื่นท านองเดียวกันที่มี  ลักษณะเป็นเงิน ตอบแทนพิเศษ 
   (4) ค่าห้องและค่าอาหารตลอดเวลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล 
   (5) ค่าตรวจสุขภาพประจ าป ี

“สถานพยาบาลของทางราชการ”  หมายถึง สถานพยาบาลของทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร 
ราชการแผ่นดินและให้หมายความรวมถึงสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานคร รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
สภากาชาดไทย  คุรุสภา  สมาคมปราบวัณโรค  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  องค์การสงเคราะห์ทหาร ผ่านศึก  และสถานพยาบาลอื่น
ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
  “สถานพยาบาลเอกชน”   หมายถึง สถานพยาบาลของเอกชนที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนเกินยี่สิบห้าเตียง     
ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตั้งหรือด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
  “บุคคลในครอบครัว”   หมายถึง 
   (1) บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ  หรือบรรลุนิติภาวะแล้วแต่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
หรือเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบิดาหรือมารดา  ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ 
ค่ารักษาพยาบาลแต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นแล้ว 
   (2) คู่สมรสของผูม้ีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 
   (3) บิดาหรือมารดา ของผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  
 ข้อ 4 ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ส าหรับตนและบุคคลในครอบครัวของตนตาม
ระเบียบนี้ 
  (1) เจ้าหน้าท่ี ซึ่งได้รับเงินเดือนจากงบประมาณรายจ่ายของสหกรณอ์อมทรัพย์ครสูุโขทัย จ ากัด 
  (2) ลูกจ้าง  ซึ่งได้รับค่าจ้างจากงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด  
 ข้อ 5 ให้ผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามข้อ   4   มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลส าหรับบุตรได้
เพียงคนที่หน่ึงถึงคนท่ีสาม 
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  การนับล าดับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนท่ีสาม  ให้นับเรียงตามล าดับการเกิดก่อนหลัง  ท้ังนี้ไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด  
หรืออยู่ในอ านาจการปกครองของตนหรือไม่ 
 ผู้มีสิทธ์ิได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้ใดมีบุตรเกินสามคนและต่อมาบุตรคนใดคนหนึ่งในจ านวนสามคนตามวรรคหนึง่
นั้นตายลงก่อนท่ีจะบรรลุนิติภาวะ  ก็ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ส าหรับบุตรเพิ่มขึ้นอีกเท่าจ านวนบุตรที่ ตาย
นั้น  โดยให้นับบุตรคนท่ีอยู่ในล าดับถัดไปก่อน 
 ในกรณีมีบุตรยังไม่ถึง  3  คน   ต่อมามีบุตรแฝดซึ่งท าให้จ านวนบุตรเกิน   3  คน  ให้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาลของบุตรได้ส าหรับคนท่ีหนึ่งถึงคนสุดท้าย 
 ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบนี้หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้น มีสิทธิหรือได้รับ
เงินค่ารักษา พยาบาลจากหน่วยงานอื่นแล้ว ผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับ เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบนี้   เว้นแต่ค่า
รักษาพยาบาลที่ได้รับนั้นต่ ากว่าเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบนี้ ก็ให้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาลเฉพาะส่วนท่ีขาดอยู่ 
 ข้อ 7 การขอรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลส าหรับบุคคลในครอบครัว   ในกรณีที่สามีและภรรยาต่างก็เป็นเจ้าหน้าที่หรือ
ลูกจ้างของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ให้สามีเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์ในข้อ 8 
 ข้อ 8 การจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราดังนี้ 

  (1) ผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการทั้งประเภท ผู้ป่วยนอกหรือ ผู้ป่วยในให้เบิกค่า
รักษาพยาบาลได้เต็มจ านวนที่จ่ายจริง  เว้นแต่ 

(ก) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซมให้เบิกได้ตามที่กระทรวงการคลัง
  ก าหนด 

(ข) ค่าห้องและค่าอาหารให้เบิกได้ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
  (2) ผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของเอกชนประเภทผู้ป่วยภายใน ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ 
 ดังนี ้

(ก) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดโรครวมทั้งค่าซ่อมแซม  ค่าห้องและค่าอาหารให้เบิกได้ 
  เช่นเดียวกับผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการ 

(ข) ค่ารักษาพยาบาลประเภทอื่น ๆ  ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจ านวนที่ได้จ่ายไปจริงแต่จะต้องไม่เกิน           
  3,000 บาท  ส าหรับระยะเวลาภายใน  30 วัน  นับแต่วันท่ีเข้ารับการรักษาพยาบาล และในกรณีที่เข้ารับการ 
  รักษาพยาบาลเกิน 30 วัน ให้เบิก ได้ครึ่งหนึ่งของจ านวนที่ได้จ่ายไปจริงแต่จะต้องไม่เกินวันละ 100 บาท 
 ในการเข้าท าการรักษาพยาบาลให้ใช้สถานพยาบาลของทางราชการก่อน เว้นแต่กรณีมีอุบัติเหตุ  หรือมีความจ าเป็นรีบด่วน
ซึ่งหากผู้ป่วยมิได้รับการรักษาพยาบาลในทันทีทันใดอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้นั้นได้   
 ในกรณีที่เข้ารับการรักษาพยาบาลหลายครั้ง แต่ละครั้งในระยะเวลาห่างกันไม่เกิน  15  วัน ให้นับระยะเวลาการเข้ารับการ
รักษาพยาบาลครั้งหลังติดต่อกับการเข้ารักษาพยาบาลครั้งก่อน 
 ข้อ 9 การจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจ าปีให้เป็นไปตามเกณฑ์ และอัตราดังนี้ 
  (1) ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพต้องเป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด  
  (2) ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพในสถานพยาบาลของทางราชการ 
  (3) ค่าตรวจสุขภาพให้เบิกได้ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 ข้อ 10 การขอรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลของทางราชการประเภทผู้ป่วยภายใน ให้
สิทธิเบิกเพิ่มเฉพาะส่วนท่ีขาดอยู่  ให้ปฏิบัติดังนี้ 

(1) ให้ผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลยื่นใบเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพร้อมด้วยหลักฐานการรับ
เงินของสถานพยาบาลต่อผู้จัดการภายในระยะเวลาหนึ่งปีถัดจากวันที่ปรากฏในหลักฐานการรับเงิน   หากพ้น
ก าหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้มีสิทธิหมดสิทธิในการขอรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลในการรักษาพยาบาลครั้ง
นั้น หลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาลของเอกชนอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
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(2) เมื่อผู้จัดการได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ขอรับเงินเป็นผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบนี้  
ให้ลงลายมือช่ือรับรองในใบเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  แล้วเสนอประธานกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
(3) ประธานกรรมการ เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินช าระหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์ของอัตราที่
ก าหนดไว้ในข้อ 8 และข้อ 9 

 ข้อ 11 การขอรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการประเภท
ผู้ป่วยใน  ให้ปฏิบัติดังนี ้
  (1) ให้ผู้มีสิทธิยื่นค าขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ต่อผู้จัดการ 

 (2) เมื่อผู้จัดการเห็นว่าผู้ยื่นหนังสือรับรองมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตามระเบียบนี้  ก็ให้ลง
ลายมือช่ือรับรองในค าขอนั้น  แล้วเสนอประธานกรรมการเพื่อออกหนังสือรับรองให้ผู้ยื่นค าขอต่อไป 

(3) ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองมีสิทธิรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 
 ข้อ 12 การยื่นใบเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามข้อ  10  ถ้าผู้มีสิทธิถึงแก่กรรมก่อนยื่นใบเบิกเงินช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาล ให้ผู้จัดการมรดกหรือทายาทตามกฎหมายเป็นผู้ลงลายมือช่ือในใบเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลนั้นได้ 

   
ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ักษาการตามระเบียบนี ้

 
ประกาศ  ณ วันที่  16  สิงหาคม  พ.ศ.  2555 

 

 
(นายวงกต   ขาวนวล) 

รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหนา้ที่แทน 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ครูสโุขทัย จ ากัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ำกัด 
ว่ำด้วยเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร พ.ศ. 2555 

 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุขทัย จ ากัด  69(8)  และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  
ชุดที่  54  ครั้งท่ี 8/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555  ได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูุโขทัย จ ากัด ว่าด้วยเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ.2555” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  17  มิถุนายน  พ.ศ. 2555  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร และประกาศ  ค าสั่ง 
มติ หรือข้อตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
  “สถานศึกษาของทางราชการ” หมายถึง มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกช่ืออย่างอื่น  ในสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัย วิทยาลัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือสังกัดส่วนราชการอื่น ที่ ก .พ.รับรองคุณวุฒิโรงเรียนในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  เทศบาล   หรื อองค์การบริหารส่วนจังหวัดโรงเรียนในสังกัดส่วน
ราชการอื่น  หรือองค์การของรัฐบาลที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ 
  “สถานศึกษาเอกชน”  หมายถึง วิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ซึ่งจัดหลักสูตร
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  แยกต่างหากจากปริญญาตรีโรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน แต่ไม่รวมถึงโรงเรียนราษฎร์ประเภทอาชีวศึกษาที่ใช้หลักสูตรของโรงเรียนเอง และ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
  “เงินบ ารุงการศึกษา” หมายถึง เงินประเภทต่าง ๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บตามอัตราที่
ได้รับอนมุัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าสังกัด  มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
หรือองค์การของรัฐบาล 
  “เงินค่าเล่าเรียน”    หมายถึง เงินค่าธรรมเนียมการเรียน  หรือคา่ธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งสถานศึกษาของ

เอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ไดร้ับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ  หรือทบวง มหาวิทยาลัย 

  “บุตร”     หมายถึง บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย  ซึ่ งมีอายุไม่ เกินยี่สิบห้าปี   ในวันที่  1 

พฤษภาคม  ของทุกปีแต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม  และบุตรซึ่งเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสหกรณ์ได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น 

  “ปีการศึกษา”   หมายถึง ปีการศึกษาที่ก าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย  ส่วน

ราชการเจ้าสังกัด มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือองค์การของรัฐบาล 

 ข้อ 5 ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์  มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบนี้  ได้เพียงคนท่ีหนึ่งถึงคนท่ีสาม 

 การนับล าดับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม  ให้นับตามล าดับการเกิดก่อนหลัง  ทั้งนี้  ไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด  
หรืออยู่ในอ านาจปกครองของตนหรือไม่ 
 ในกรณีบุตรยังไม่ถึงสามคน  ต่อมามีบุตรแฝด  ซึ่งท าให้จ านวนบุตรเกินสามคน  ให้ใช้สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้
ส าหรับคนท่ีหนึ่งถึงคนสุดท้าย 
 เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างสหกรณ์ผู้ใดมีบุตรเกินสามคน  และต่อมาบุตรซึ่งได้ใช้สิทธิรับเงินช่วยเหลือการศึกษาตามระเบียบนี้ คน
ใดคนหนึ่งในจ านวนสามคนตามวรรคหนึ่งนั้น ตายลงก่อนอายุครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ก็ให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างผู้นั้น  มีสิทธิได้รับเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรเพิ่มขึ้นอีกเท่าจ านวนบุตรที่ตายนั้น  โดยให้นับบุตรคนท่ีอยู่ล าดับถัดไปก่อน 
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 ข้อ 6 การจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประเภทและอัตรา  ดังต่อไปนี้ 
(1) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ ในหลักสูตรระดับไม่สูงกว่าปริญญาหรือเทียบเท่า  ให้ได้รับเงิน

บ ารุงการศึกษาเต็มจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง  แต่ทั้งนี้  ต้องไม่เกินประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด 
(2) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชน  ในหลักสูตรไม่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  ให้เบิกค่า

เล่าเรียนเต็มจ านวนท่ีได้จ่ายไปจริง  แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด 
(3) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชน   ในหลักสูตรสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  แต่ไม่สูงกว่า

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนตามประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน
ครึ่งหนึ่งของจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง 

 ข้อ 7 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างผู้ใดมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือเงินบ ารุงการศึกษา หรือเงินค่าเล่าเรียนส าหรับบุตรตนเองจาก
รัฐวิสาหกิจหรือจากหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือจากนายจ้างของหน่วยงานที่มิใช่สหกรณ์  
เจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือเงินบ ารุงการศึกษาหรือเงินค่าเล่าเรียนส าหรับบุตรของตนเองตามระเบียบนี้  เว้น
แต่สิทธิที่ได้รับนั้นต่ ากว่าท่ีพึงจะได้ตามระเบียบนี้  ในกรณีเช่นนี้ให้มีสิทธิเบิกเพิ่มได้เท่าจ านวนท่ียังขาดอยู่ 
 ข้อ 8 เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างผู้ใดมีคู่สมรสเป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่ในรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสหกรณ์อื่นใด หรือเป็นข้าราชการ 
หรือลูกจ้าง ประจ าซึ่งมีสิทธิและเป็นผู้เบิกรับเงินช่วยเหลือค่าบ ารุงการศึกษาและหรือเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนส าหรับบุตรจาก
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานดังกล่าว    เจ้าหน้าที่และลูกจ้างผู้นั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือเงินบ ารุงการศึกษาหรือเงินค่ าเล่า
เรียนส าหรับบุตรของตนตามระเบียบนี้  เว้นแต่สิทธิที่คู่สมรสได้รับนั้นต่ ากว่าที่พึงจะได้รับตามระเบียบนี้ในกรณีเช่นนี้ให้มีสิทธิเบิก
เพิ่มเติมได้เท่าจ านวนท่ียังขาดอยู่ 
 ข้อ 9 ในกรณีที่เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างผู้ใดมีคู่สมรสเป็นเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสหกรณ์ด้วยกันให้คู่สมรสที่มีรายได้สูงกว่าเป็น
ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ข้อ 5 หรือข้อ 7 แล้วแต่กรณี  ถ้ามีรายได้เท่ากันให้สามีเป็นผู้เบิก   ถ้าคู่สมรสหย่าขาดจาก
กัน หรือแยกกันอยู่โดยมิได้ด าเนินการ  หย่าขาดตามกฎหมาย   ให้คู่สมรสที่ปกครองบุตรมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบนี้ตาม
จ านวนบุตรที่อยู่ในอ านาจปกครองของตน 
 ข้อ 10 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง  ต้องการใช้สิทธิเบิกเงินกับสหกรณ์ ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างน าใบเสร็จรับเงินบ ารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรที่เบิกได้ตามระเบียบนี้ มาขอเบิกจากสหกรณ์ 
 ข้อ 11 ให้ผู้จัดการพิจารณาว่า การขอเบิกเงินตามใบเสร็จรับเงินนั้นถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ และจะจ่ายได้เพียงใด แล้วรีบ
เสนอประธานกรรมการเป็นผู้อนุมัติสั่งจ่าย  
 วิธีการเบิกจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษาหรือเงินค่าเล่าเรียนให้เป็นไปตามที่สหกรณ์ก าหนด 

 
ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ักษาการตามระเบียบนี ้
 

ประกาศ  ณ วันที่  16  สิงหาคม  พ.ศ.  2555 
 

 

(นายวงกต   ขาวนวล) 

รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหนา้ที่แทน 

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ครูสโุขทัย จ ากัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ำกัด 
ว่ำด้วยกำรเก็บรักษำ ยืม และ ท ำลำยเอกสำรของสหกรณ์ พ.ศ. 2555 

 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ข้อ 69(8)  และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  
ชุดที่  54  ครั้งที่  8/2555  เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  2555  ได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ว่าด้วยการเก็บ
รักษา ยืม และท าลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และท าลายเอกสารของสหกรณ์ 
พ.ศ.2555” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี  17  สิงหาคม  พ.ศ. 2555  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และท าลายเอกสารของสหกรณ์ 
และประกาศ ค าสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ์”  หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 
  “คณะกรรมการ”  หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 
  “กรรมการ”  หมายถึง กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 
  “ประธานกรรมการ”  หมายถึง ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 
  “ผู้จัดการ”  หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 
  “เจ้าหน้าท่ี”  หมายถึง เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 
 ข้อ 5 การเก็บเอกสารในระหว่างปฏิบัติ คือการเก็บเอกสารที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จให้อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน
เรื่องน้ัน  
 ข้อ 6 การเก็บเอกสารที่ปฏิบัติเสร็จแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการหรือฝ่ายจัดเก็บ  ซึ่งผู้จัดการมอบหมายแยกเอกสารนั้นเป็น
เรื่องๆ เย็บเข้าเล่มหรือเก็บเข้าแฟ้มพร้อมทั้งท าบัญชีหน้าเรื่องประจ าแฟ้มด้วย เอกสารใดซึ่งไม่สามารถเก็บได้โดยวิธีดังกล่าวได้  ให้มัด
รวมเข้าด้วยกันเป็นหมวดหมู่รวมไว้ในท่ีเดียวกันพร้อมท้ังท าบัญชีหน้าเรื่องประจ าหมวดหมู่  เสร็จแล้วให้ท าสารบัญเรื่องหน้าแฟ้ม  หรือ
หมวดหมู่ของเอกสารนั้นๆ ด้วยเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการค้นหาเป็นส าคัญ 
 เมื่อท าการตรวจบัญชีประจ าปีเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่เก็บเอกสารรวบรวมเอกสารที่ท าการตรวจบัญชีแล้วนั้นเก็บไว้
ในที่อันปลอดภัย 
 ข้อ 7 ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติเรื่องนั้นๆ หรือเจ้าหน้าที่ที่เก็บรักษาระมัดระวังเอกสารให้อยู่ ในสภาพเรียบร้อย
และปลอดภัย ถ้าช ารุดเสียหายต้องรีบซ่อมให้ได้เหมือนสภาพเดิมหากสูญหายต้องท าส าเนามาแทนให้ครบบริบูรณ์ 
 ข้อ 8 การยืมเอกสาร หลักฐานของสหกรณ์ หรือส าเนาเอกสารต่างๆ  ต้องได้รับอนุญาตจากผู้จัดการ  หรือประธานกรรมการ 
 ในกรณีเอกสารซึ่งต้องเก็บเป็นความลับ เช่น ทะเบียนหุ้น –หนี้ ฯลฯ ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติเรื่องนั้นหรือ
เจ้าหน้าท่ีผู้เก็บอนุญาตให้บุคคลภายนอกยืมดู หรือคัดลอกเป็นอันขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดการ  หรือประธานกรรมการ 
 ข้อ 9 ตามปกติเอกสารจะต้องเก็บไว้มีก าหนดไม่น้อยกว่าสิบปี  ส่วนเรื่องที่เก็บไว้ท่ีเห็นว่าไม่มีประโยชน์หรือเป็นเรื่องธรรมดา
สามัญจะเก็บไว้ไม่ถึงสิบปีก็ได้ โดยจ าแนกออกเป็น 3 ประเภท  คือ 
  9.1 เอกสารที่มีลักษณะดังต่อไปนี้  ให้คงเก็บรักษาไว้ตลอดไปคือ 

  9.1.1 หนังสือที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานของสหกรณ์ตลอดไป เช่น เรื่องที่เกี่ยวกับ การจัดตั้งสหกรณ์  
ข้อบังคับ ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกทะเบียนสมาชิกรายงานการประชุม บัญชีและทะเบียนต่างๆ หลักฐานการตรวจ
บัญชี รายงานกิจการประจ าปี สถิติต่างๆ ตลอดจนหลักฐานหรือเรื่องที่จะใช้ศึกษา ค้นคว้าต่อไป 
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 9.1.2 หนังสือที่หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี  หรือส านวนของศาล  อัยการ  หรือส านวนของ
เจ้าหน้าท่ีสอบสวน 

  9.2 เอกสารที่เก็บไว้ไม่น้อยกว่าสิบปี  คือ  หลักฐานทางการเงินต่างๆ  
  9.3 เอกสารที่เก็บไว้ไม่เกินสิบปี  แต่ไม่ต่ ากว่าห้าปี คือ หนังสือขอเปลี่ยนแปลงเงินสะสมรายเดือน หนังสือขอ
 ลาออกจากสหกรณ์  ค าขอกู้เงินทุกประเภท  เป็นต้น 
 ข้อ 10 ในปีหนึ่งๆ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารที่สมควรจะท าลาย แล้วยื่นหนังสือเสนอประธานกรรมการรองประธาน
กรรมการ หรือเหรัญญิก   เมื่อผู้มีอ านาจดังกล่าวพิจารณาเห็นว่าท าลายเอกสารได้   ให้ตั้งกรรมการท าการคัดเลือกเอกสารและควบคุม
การท าลายขึ้นอย่างน้อย 3 คน  โดยมีหน้าที่ดังน้ี 
  10.1 คัดเลือกเอกสารตามระเบียบว่าเอกสารใดควรท าลายได้ 
  10.2 เสนอรายงานและบัญชีรายชื่อเอกสารที่สมควรท าลายต่อคณะกรรมการด าเนินการเพื่ออนุมัติ 

 10.3 เสนอรายงานและบัญชีรายช่ือเอกสารที่ได้รับอนุมัติให้ท าลายได้  และมอบส าเนาให้เจ้าหน้าที่เก็บ  เพื่อ
บันทึกในหนังสือเก็บและบัญชีประจ าเรื่อง หรือประจ าหมวดหมู่ หรือประจ าแฟ้ม 

  10.4 ควบคุมการท าลายด้วยตนเอง  การท าลายอาจใช้เครื่องมือเผา  หรือวิธีอ่ืนใดตามความเหมาะสม 
  10.5 เสนอรายงานผลการปฏิบัติให้ประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการด าเนินการทราบ และมอบให้เจ้าหน้าที่
 เก็บรายงานนั้นไว้เป็นหลักฐานด้วย 

 
  ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ักษาการตามระเบียบนี ้
 

ประกาศ  ณ วันที่  16  สิงหาคม  พ.ศ.  2555 
 

 
(นายวงกต   ขาวนวล) 

รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหนา้ที่แทน 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ครูสโุขทัย จ ากัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จ ำกัด 
ว่ำด้วยกำรใช้ห้องประชุมของสหกรณ์ พ.ศ. 2555 

 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ข้อ 69 (8) และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  
ชุดที่  54  ครั้งท่ี  8/2555  เมื่อวันท่ี  16  สิงหาคม  2555  ได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ว่าด้วย การใช้ห้อง
ประชุมของสหกรณ์ พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ว่าด้วยการใช้ห้องประชุมของสหกรณ์ พ.ศ.2555” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี  17  สิงหาคม  พ.ศ.  2555 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ว่าด้วยการใช้ห้องประชุมของสหกรณ์ และประกาศ ค าสั่ง 
มติ หรือข้อตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ์”    หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 
  “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 
  “ประธานกรรมการ” หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 
  “ผู้จัดการ”     หมายถึง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 
  “ห้องประชุม”         หมายถึง  ห้องประชุมของอาคารส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 
 ข้อ 5 การขอใช้ห้องประชุม 

5.1 บุคคล ชมรม สมาคม หรือหน่วยงานใดประสงค์จะใช้ห้องประชุมของสหกรณ์ให้ย่ืนค าร้องต่อสหกรณ์ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 3 วัน 

5.2 วัตถุประสงค์ในการขอใช้ห้องประชุมต้องไม่ขัดต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และไม่เป็น
นักการเมือง 

5.3 ให้ผู้จัดการเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติการใช้ห้องประชุมสหกรณ์ 
 ข้อ 6 อัตราค่าบ ารุง  
 บุคคล  ชมรม  สมาคม  หรือหน่วยงานใด มีความประสงค์จะขอใช้ห้องประชุมของสหกรณ์จะต้องช าระค่าบ ารุงให้แก่สหกรณ์
ทุกครั้งไป ตามอัตราที่ทางสหกรณ์ก าหนดไว้  ดังนี้ 
  6.1  เวลา   08.00  น.  ถึง  17.00  น.    อัตราค่าบ ารุง  1,000  บาท  
  6.2  เวลา   17.00  น.  ถึง  24.00  น.    อัตราค่าบ ารุง  1,500  บาท 
  6.3  เวลา   08.00  น.  ถึง  24.00  น.    อัตราค่าบ ารุง  2,000  บาท 
 ข้อ 7 สหกรณ์อาจจะยกเว้นไม่เก็บค่าบ ารุง  ดังนี้ 
  7.1 เมื่อหน่วยงานหรือราชการ  ขอใช้จัดกิจกรรมที่ก่อประโยชน์แก่ราชการ หรือสมาชิกสหกรณ์ 
  7.2 เมื่อหน่วยงานทางการศึกษาขอใช้และก่อประโยชน์แก่หน่วยงานทางการศึกษา 
 ข้อ 8 ในการประชุมระหว่างเวลานอกราชการให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการประชุม
ครั้งนั้น   ครั้งละ  2  คนๆ ละ  200  บาท 
 ข้อ 9 ความเสียหาย ช ารุดบกพร่องของทรัพย์สินในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ที่เกิดจากการใช้ โดยเป็นความ
ประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ห้องประชุมผู้ขอใช้ห้องประชุมจะต้องรับผิดชอบในส่วนนั้น 
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 ข้อ 10 เงินบ ารุงให้ถือเป็นเงินรายได้อื่นๆ ของสหกรณ ์

 
  ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ักษาการตามระเบียบนี ้
 

ประกาศ  ณ วันที่  16  สิงหาคม  พ.ศ.  2555 
 

 
(นายวงกต   ขาวนวล) 

รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหนา้ที่แทน 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ครูสโุขทัย จ ากัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ำกัด 

ว่ำด้วยกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ของสมำชกิสหกรณ์  พ.ศ. 2559 
   

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด  ข้อ 69 (8) ข้อ 96 (3)  และมติที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่  58  ครั้งที่  6/2559  เมื่อวันที่  16  มิถุนายน  2559  ได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สุโขทัย จ ากัด ว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ 
พ.ศ.2559” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  17  มิถุนายน  พ.ศ. 2559  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ และ
ประกาศ ค าสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
     “สหกรณ์ฯ”      หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 
     “คณะกรรมการ” หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จ ากัด        
     “คณะอนุกรรมการ”    หมายถึง  กรรมการหรือสมาชิกสหกรณ์ที่คณะกรรมการแต่งตั้งเพื่อกระท ากิจกรรมอย่างใด
      อย่างหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย 
     “ลูกหนี”้     หมายถึง  สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้กับสหกรณ์หรือผู้ที่เข้ารับใช้หนี้แทนสมาชิกท่ีมีหนี้เงินกู้กับ 
    สหกรณ์ 
 ข้อ 5 วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงโครงสร้างหนี้  มีดังน้ี 

(1) การปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ฯ  
(2) เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ีและเป็นการพัฒนาคุณภาพหน้ีของสหกรณ์ฯ 

 ข้อ 6 การปรับปรุงโครงสร้างหนี้  สหกรณ์ฯจะปรับปรุงโครงสร้างหนี้เฉพาะลูกหนี้ของสหกรณ์ฯตามความหมายที่ก าหนดไว้
ในระเบียบนี้เท่านั้น 
 ข้อ 7 ลักษณะหนี้ที่จะน ามาปรับปรุงโครงสร้างหนี้  มีดังน้ี 
 ก าหนดให้น าหนี้จากบัญชีของลูกหนี้มาปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยหนี้ที่จะปรับปรุงโครงสร้างหนี้ต้องมีลักษณะ  ดังนี ้

(1) เป็นหนี้ท่ีลูกหนี้มีอยู่กับสหกรณ์ฯเท่านั้น 
(2) หนี้ท่ีมีอยู่เป็นภาระหนักโดยพิจารณางบกระแสเงินสดของลูกหนี้แล้วปรากฏว่ามีรายได้คงเหลือสุทธิไม่เพียงพอ

ช าระหนี้ 
(3) หนี้นั้นเป็นภาระหนักเกิดจากเหตุสุจริตและจ าเป็น ได้แก่ สาเหตุจากภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติและสาเหตุจากภาวะ

วิกฤตทางเศรษฐกิจ 
  ข้อ 8 คุณสมบัติลูกหนี้ท่ีจะขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(1) สมาชิกผิดนัดช าระหนี้ตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป 
(2) สมาชิกผู้ค้ าประกันท่ีมารับสภาพหน้ี 
(3) สมาชิกรับใช้หนี้แทนสมาชิกท่ีมีหนี้เงินกู้กับสหกรณ์ฯ 

ข้อ 9 การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้วิธีการดังต่อไปนี้ 
(1) รวมเงินต้นเป็นหนี้คงเหลือตามบัญชีที่มีอยู่ทุกสัญญา แล้วขยายระยะเวลาช าระหนี้ออกไปตามความสามารถในการ

 ช าระหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย 
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(2) รวมดอกเบี้ยเงินกู้ที่ยังไม่ได้ช าระทุกสัญญาที่มีอยู่เข้าด้วยกันเป็นเงินต้นแล้วขยายเวลาช าระหนี้ออกไปตาม
 ความสามารถในการช าระหนี้ของผู้กู้แต่ละราย โดยได้รับค ายินยอมจากลูกหนี้ผู้ขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
      การจัดท าค าขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้และหนังสือกู้เงินปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เป็นไปตามแบบท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 ข้อ 10 จ านวนเงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้างหนี้จะเกินกว่าเงินต้นและดอกเบี้ยทุกสัญญาที่ยังช าระไม่ได้ 
 ข้อ 11 ระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการแต่ต้องไม่เกิน 300 งวด  นับแต่วันอนุมัติการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ 
 ข้อ 12 ยินยอมให้หักเงินปันผล เฉลี่ยคืน เพื่อช าระหนี้เงินกู้  
 ข้อ 13 อัตราดอกเบี้ย  ให้เรียกดอกเบี้ยในอัตราตามประกาศสหกรณ์ฯก าหนด 
 ข้อ 14 หลักประกันเงินกู้เพ่ือปรับปรุงหนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ฯก าหนด  
 ข้อ 15 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ฯจ านวนไม่เกิน 5 คน    

ข้อ 16 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ตามสมควร 
 ข้อ 17 ในการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสหกรณ์ฯ ต้องมีอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ข้อ 18 อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสหกรณ์ฯ  

(1) พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกลูกหนี้ท่ีสมควรได้รับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
(2) เจรจาประนีประนอมเพิ่มเติมเง่ือนไขหนี้ตามที่เห็นสมควร 
(3) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ 
(4) พิจารณาแนวทางการด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามนโยบายที่สหกรณ์ฯ

 ก าหนด 
(5) เสนอความคิดเห็นประกอบการพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ต่อคณะกรรมการ 
(6) ติดตาม ก ากับ ควบคุมและแก้ไขปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสหกรณ์ฯให้สอดคล้องกับการบริหารหนี้ 

ทีค่้างช าระกับสหกรณ์ฯ 
 ข้อ 19 อ านาจหน้าที่คณะกรรมการในการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ มีดังนี้   
  (1) พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนีข้อง
 สมาชิกสหกรณ์ฯ 

 (2) พิจารณาก าหนดแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ให้มีคุณภาพเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่
สหกรณ์ฯก าหนด 

 (3) ติดตาม ก ากับ ควบคุม และแก้ไขปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ให้สอดคล้องกับการบริหาร
คุณภาพหนี้ 

 ข้อ 20 กรณีอื่นๆ  ท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ฯก าหนด 
   
  ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ักษาการตามระเบียบนี ้
 

ประกาศ  ณ วันที่  17  มิถุนายน  พ.ศ.  2559 
 

 
(นายอัมพร  ฉันทรัตน์) 

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ครูสโุขทัย จ ากัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ำกัด 
ว่ำด้วยสมำชิกสมทบ  พ.ศ. 2555 

 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุขทัย จ ากัด ข้อ 69(8) และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  
ชุดที่  54  ครั้งท่ี  8/2555  เมื่อวันท่ี  16  สิงหาคม  2555  ได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูุโขทัย จ ากัด ว่าด้วยสมาชิก
สมทบ พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ.2555” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  17  สิงหาคม  พ.ศ.  2555 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ว่าด้วยสมาชิกสมทบ และประกาศ ค าสั่ง มติ หรือ
ข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ”์  หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุขทัย จ ากดั 
  “สมาชิก”  หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูุโขทัย จ ากัด 
  “สมาชิกสมทบ”  หมายถึง สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากดั 
  “กลุ่มบุคคล”  หมายถึง บุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงคโ์ดยชอบ 
     และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยอนัดีของสังคม 
  “คณะกรรมการด าเนินการ”   หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูุโขทัย จ ากัด 
  “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุขทัย จ ากัด 
  “ผู้จัดการ”  หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูุโขทัย จ ากัด 
 

คุณสมบัติสมำชิกสมทบ 
 ข้อ 5 สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ ์ 
  (2) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ  กรณีทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะจะต้องได้รับค ายินยอมจากผูป้กครองเป็นลายลักษณ์อักษร 
  (3) เป็นบุคคลหรือกลุม่บุคคลหรือองค์กรทั่วไปหรือสถาบันต่าง ๆ  ที่มีภูมลิ าเนาในจังหวัดสุโขทัย 
  (4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสยัดีงาม 
  (5) เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอ้บังคับ  ระเบียบ  และค าสั่งของสหกรณ์ 
  (6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีวัตถุประสงค์ในการใหกู้้ยืมเงิน 
 ข้อ 6 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ   ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบตามระเบียบนี้ จะต้องยื่นใบสมัครต่อ สหกรณ์ตามแบบ
ที่ก าหนด  พร้อมค่าธรรมเนียมแรกเข้า  จ านวน  100  บาท  (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)  เว้นแต่ สมาชิกสมทบที่ลาออกประสงค์สมัครใหม่  
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าจ านวน  1,000  บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็นรายได้ของสหกรณ์จะ
เรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ  และต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า  2  คนรับรอง 
 เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ก าหนดในข้อ  5  ทั้งเห็นเป็นการ
สมควรแล้วก็ให้รับเป็นสมาชิกสมทบได้ 
 ข้อ 7 การลาออก  สมาชิกสมทบที่มีความประสงค์ลาออกจากสมาชิกสมทบ    จะต้องยื่นใบลาออกต่อสหกรณ์ตามแบบที่
ก าหนด   โดยให้คณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้มีอ านาจพิจารณา  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ 
 ผู้ซึ่งเคยเป็นสมาชิกสมทบ  และลาออกเมื่อพ้นระยะเวลา 3 ปีนับจากวันลาออก ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบใหม่ ให้
ยื่นใบสมัคร และต้องถือหุ้นแรกเข้าไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนค่าหุ้นท่ีมีอยู่ ณ วันที่ออกจากสหกรณ์ครั้งก่อน 
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หน้ำท่ีของสมำชิกสมทบ 
 ข้อ 8 สมาชิกสมทบต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542  ข้อบังคับ  ระเบียบ  และมติของ สหกรณ์ 
 ข้อ 9 เข้าร่วมประชุมทุกครั้งตามที่สหกรณ์นัดหมาย 
 ข้อ 10 ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง 
 ข้อ 11 สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
 ข้อ 12 ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง  และมั่นคง 
 ข้อ 13 สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยน  ช่ือ  ช่ือสกุล  สัญชาติ  และที่อยู่  ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่
วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
 

สิทธิของสมำชกิสมทบ 
 ข้อ 14 ให้สมาชิกสมทบมีสิทธิต่าง ๆ  ในสหกรณ์ได้เฉพาะที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้เท่านั้น 
 

กำรฝำกเงิน 
 ข้อ 15 การฝากเงิน  สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินประเภทออมทรัพย์กับสหกรณ์    ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รสูุโขทัย 
จ ากัด ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ า พ.ศ. 2555  โดยอนุโลม 
              การถอนเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ า ในวงเงินเกินกว่า 5,000,000.- บาท ให้แจ้งสหกรณ์ก่อนล่วงหน้า 3 วัน 
 

กำรถือหุ้น 
 ข้อ 16 การถือหุ้น สมาชิกสมทบต้องช าระเงินค่าหุ้นตั้งแต่วันที่สมัครเป็นสมาชิกสมทบจ านวนไม่ต่ ากว่า  100 หุ้น  และ
สมาชิกสมทบคนหน่ึงจะถือหุ้นในสหกรณ์ได้ไม่เกิน  500,000.-  บาท 
 ข้อ 17 สมาชิกสมทบสามารถซื้อหุ้นเพิ่มได้  โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ  ตามแบบที่
ก าหนด 
 

กำรกู้ยืมเงิน 
 ข้อ 18 สมาชิกสมทบสามารถกู้เงินจากสหกรณ์ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นและหรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยู่  โดย
ใช้ค่าหุ้นและหรือบัญชีเงินฝากของสมาชิกสมทบเป็นหลักประกัน 
 ข้อ 19 ดอกเบี้ยเงินกู้  ให้คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นรายวันซึ่งสหกรณ์ก าหนดไว้ในประกาศของสหกรณ์  และทรงไว้ซึ่งสิทธิที่
จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่ เกินอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดไว้  โดย
สหกรณ์จะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ  ไป 
 ข้อ 20 สมาชิกสมทบท่ีประสงค์จะกู้ยืมเงินจากสหกรณ์  จะต้องยื่นค าขอกู้และท าสัญญาเงินกู้ตามแบบท่ี สหกรณ์ก าหนด 
 ข้อ 21 อ านาจในการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้เงินกู้
สามัญเงินเดือนและเงินกู้สามัญวิทยฐานะ  พ.ศ. 2555   
 ข้อ 22 การช าระหนี้เงินกู้  ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน ไม่เกินสองร้อยสี่สิบงวด 
 

กำรบริกำรทำงวิชำกำร 
 ข้อ 23 สมาชิกสมทบได้รับบริการทางวิชาการ  เกี่ยวกับการฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน  การสัมมนา  การฝึกอบรมวิชาชีพ
หรือกิจกรรมอื่น  ท้ังนี้  ต้องเป็นบริการทางวิชาการที่สหกรณ์จัดให้มีขึ้น 
 

กำรขำดสมำชิกภำพ 
 ข้อ 24 การขาดสมาชิกภาพ  สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ  ดังนี ้
  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
  (3) เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
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  (4) เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (5) ถูกให้ออกจากสหกรณ ์
  (6) ขาดคุณสมบตัิตามข้อบังคับสหกรณ์  ข้อ  35 
 ข้อ 25 การให้ออกจากสหกรณ์  คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาให้สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์เพราะจงใจฝ่าฝืน
ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติของสหกรณ์  หรือมีพฤติการณ์ใดๆ  อันเป็นเหตุเชื่อได้ว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์  
หรือค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองงวด  หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสาม
คราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ   
 ข้อ 26 การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น  เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนและ
ดอกเบี้ยค้างจ่าย  เงินฝาก  และดอกเบี้ยเงินฝาก  บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์  คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ  ตามข้อบังคับ  
และระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อ 27 การหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ในการจ่ายคืนจ านวนเงินดังกล่าวในข้อ 26 นั้น  สหกรณ์
มีอ านาจหักจ านวนเงินซึ่งสมาชกิสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ก่อน 
 ข้อ 28 ข้อความใดที่ไม่ได้ก าหนดหรือจ าต้องตีความแห่งระเบียบน้ี ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการด าเนินการวินิจฉัยและให้ถือ
เป็นที่สุด 

 
  ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ักษาการตามระเบียบนี ้
 

ประกาศ  ณ วันที่  16  สิงหาคม  พ.ศ.  2555 
 

 
(นายวงกต   ขาวนวล) 

รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหนา้ที่แทน 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ครูสโุขทัย จ ากัด 
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ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จ ำกัด 
ว่ำด้วยกำรใช้เงินทุนขยำยกจิกำรของสหกรณ์ พ.ศ. 2555 

  

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด  ข้อ 69(8)  และข้อ  96(7)  และมติที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่  54 ครั้งท่ี  8/2555  เมื่อวันท่ี  16  สิงหาคม  2555  ได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย 
จ ากัด ว่าด้วยการใช้เงินทุนขยายกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ว่าด้วยการใช้เงินทุนขยายกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.
2555” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  17  สิงหาคม  พ.ศ.  2555 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ว่าด้วยการใช้เงินทุนขยายกิจการของสหกรณ์ และ 
ประกาศ ค าสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ์”   หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จ ากัด 
 “เงินทุนขยายกิจการ”  หมายถึง  เงินทุนเพื่อจัดตั้งส านักงาน หรือเงินทุนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ 
 “คณะกรรมการด าเนินการ”  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 

“ทรัพย์สินถาวร”  หมายถึง  ทรัพย์สินอันมีลักษณะคงทนที่ ใช้ในการด าเนินกิจการและใช้ได้นานกว่าหนึ่งปีทาง
บัญชีของสหกรณ์ตามปกติ ซึ่งมิได้มีไว้เพื่อขาย 

 ข้อ 5 เงินท่ีจะน าเข้าบัญชีเงินทุนขยายกิจการ คือ 
(1) เงินท่ีสหกรณ์จัดสรรจากก าไรสุทธิ ในที่ประชุมใหญ่ ตามข้อบังคับ 
(2) เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินช่วยเหลือ หรือเงินอ่ืนใดที่ได้รับจากบุคคล องค์การ หรือสถาบันท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น

เงินทุนขยายกิจการ 
 ข้อ 6 เงินทุนขยายกิจการให้จ่าย ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

(1) เพื่อจัดให้มีส านักงานของสหกรณ์  
(2) เพื่อจัดให้มีทรัพย์สินถาวรในการด าเนินกิจการสหกรณ์ 
(3) เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อเติมส านักงาน หรือทรัพย์สินถาวรของสหกรณ์ 
(4) เป็นกองทุนต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ 
(5) เพื่อจัดท ากิจการต่างๆ ที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้ส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนากิจการของสหกรณ์ 

และเพื่อความมั่นคงของสหกรณ์ 
 ข้อ 7 ให้คณะกรรมการด าเนินการ มีอ านาจในการอนุมัติจ่ายเงินตามระเบียบนี้ โดยให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
   

ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ักษาการตามระเบียบนี ้
 

ประกาศ  ณ วันที่  16  สิงหาคม  พ.ศ.  2555 

 
(นายวงกต   ขาวนวล) 

รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหนา้ที่แทน 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด 
ว่าด้วยเจ้าหน้าท่ีและข้อบังคับเกีย่วกับการทํางาน พ.ศ. 2560 

 

อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัดข้อ 69(8) ข้อ 96 (5)  และมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ ชุดท่ี 59 ครั้งท่ี 6/2560 เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ.2560   ได้กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด        
ว่าด้วยเจ้าหน้าท่ีและข้อบังคับเก่ียวกับการทํางาน พ.ศ.2560  ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าท่ีและข้อบังคับเก่ียวกับการทํางาน
พ.ศ.2560” 
 ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ.2560 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ว่าด้วยผู้จัดการ และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย 
จํากัด ว่าด้วยข้อบังคับเก่ียวกับการทํางานของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง และประกาศ คําสั่ง มติ หรือข้อตกลงอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบน้ี และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 
 ข้อ 4 ในระเบียบน้ี 

“สหกรณ์”    หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด 
“ประธานกรรมการ” หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด 
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จํากัด 
“ผู้บังคับบัญชา”   หมายถึง  คณะกรรมการดําเนินการ  ประธานกรรมการ  ผู้จัดการ 
“ผู้จัดการ”  หมายถึง  ผู้ท่ีทําหน้าท่ีบริหารจัดการตามนโยบายของคณะกรรมการดําเนินการและ 
   บริหารควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
“รองผู้จัดการ” หมายถึง  ผู้ท่ีทําหน้าท่ีปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายพร้อมท้ังปฏิบัติตาม 

    คณะกรรมการดําเนินการ 
“หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าสํานักงานสาขา” หมายถึง  หัวหน้าผู้รับผิดชอบในฝ่ายงานน้ันๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชา 

      มอบหมาย 
“ปี”    หมายถึง  ปีปฏิทิน 
“เจ้าหน้าท่ี”    หมายถึง  ผู้ท่ีสหกรณ์จ้างไว้ปฏิบัติงานประจําในตําแหน่งเจ้าหน้าท่ี 
“ลูกจ้าง”  หมายถึง  ผู้ท่ีสหกรณ์จ้างไว้ปฏิบัติงานในตําแหน่งนักการภารโรงและบริการท่ัวไป 

 
หมวดท่ี   1 

อัตรากําลัง และตําแหน่ง 
 ข้อ 5 ให้สหกรณ์จ้างเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างตามจํานวนท่ีจําเป็นแก่การปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
 ข้อ 6 ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสหกรณ์ มีดังต่อไปน้ี 
 ก. ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ี   

(1) เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์  ได้แก่  เจ้าหน้าท่ีธุรการ เจ้าหน้าท่ีการเงิน เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ เจ้าหน้าท่ีบัญชี เจ้าหน้าท่ีเงินฝาก
และเจ้าหน้าท่ีเฉพาะตําแหน่งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2) หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าสํานักงานสาขา 
(3) รองผู้จัดการ 
(4) ผู้จัดการ 

ข. ลูกจ้าง ได้แก่ นักการภารโรง บริการท่ัวไป    



~ 72 ~ 

ข้อ 7 ให้คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก และแต่งตั้งหรือเลื่อนตําแหน่งผู้จัดการ โดยพิจารณาผู้มีคุณวุฒิ 
ความสามารถ การริเริ่ม ความจัดเจน ความรับผิดชอบ สมรรถภาพ ในการปฏิบัติงานและความเหมาะสมกับตําแหน่ง และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 11 ง. 
 ในกรณีท่ีสหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐานะท่ีจะจัดจ้างผู้จัดการ รองผู้จัดการ หรือหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าสํานักงานสาขาได้ ให้
คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก สอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขันเจ้าหน้าท่ีในตําแหน่งท่ีต่ําลงไปแล้วแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในตําแหน่ง
ผู้จัดการ รองผู้จัดการ หรือหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าสํานักงานสาขา ท้ังน้ีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในข้อ 11,12,13,14,15 
และ 16 

 
หมวดท่ี  2 

อัตราเงินเดือนและค่าจ้าง 
 ข้อ 8 ให้กําหนดอัตราเงินเดือนและค่าจ้างของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างไว้ โดยจัดทําเป็นบัญชีในระเบียบน้ี 

 
หมวดท่ี  3 

การรับสมัคร การคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขนั 
 ข้อ 9 เมื่อสหกรณ์มีความจําเป็นต้องจ้างเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณารับ
สมัครคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์ในระเบียบน้ี  
 ข้อ 10 ผู้ท่ีจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างของสหกรณ์ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

(1) มีสัญชาติไทยและมีศรัทธาในอุดมการณ์ของสหกรณ์ 
(2) สําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างมีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ และไม่เกินห้าสิบห้าปีบริบูรณ์ เพศชายต้อง

ผ่านการเกณฑ์ทหารและมีใบกองหนุน 
สําหรับตําแหน่งผู้จัดการมีอายุไม่ต่ํากว่า 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร แต่ท้ังน้ีอายุต้องไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 

(3) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ท้ังไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะ
อันตราย  โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอย่างอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

(4) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(5) ไม่เป็นผู้มีหน้ีสินล้นพ้นตัว 
(6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากงานหรืออกจากราชการหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 
(7) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทําโดย

ประมาท 
(8) ไม่เป็นผู้เคยลาออกจากสหกรณ์โดยได้กระทําผิดวินัยซ่ึงอาจต้องได้รับโทษไล่ออก  หรือให้ออกตามระเบียบว่าด้วย

วินัยการสอบสวน และการลงโทษสําหรับเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง 
(9) ไม่เคยถูกท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าท่ี 
(10) ไม่เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการ  หรือมีคําวินิจฉัยเป็นท่ีสุดให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการตามมาตรา 22(4) 

แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 
ข้อ 11 การบรรจุและแต่งตั้ง หรือเลื่อนตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้าง ให้ดํารงตําแหน่งต่างๆ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

ดังต่อไปน้ี 
ก. เจ้าหน้าท่ี 

  1. เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือ 
  2. เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีวิชาสหกรณ์จากสถาบันการศึกษาทางสหกรณ์ซึ่งทางราชการรับรอง      
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  3. ในกรณีเลื่อนตําแหน่ง ให้เลื่อนตามลําดับตําแหน่งและต้องดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีในช้ันต่ํากว่ามาแล้วไม่น้อย
กว่า  3  ปี 

ข. หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าสํานักงานสาขา 
  1. เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือ 
  2. เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีวิชาสหกรณ์จากสถาบันการศึกษาทางสหกรณ์ซึ่งทางราชการรับรอง               
  3. ในกรณีเลื่อนตําแหน่ง ให้เลื่อนตามลําดับตําแหน่งและต้องดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีในช้ันต่ํากว่ามาแล้วไม่น้อย
กว่า  3  ปี 

ค. รองผู้จัดการ 
1. เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีในสาขาท่ีสหกรณ์ต้องการ 
2. ต้องดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีในสหกรณ์น้ีมาแล้วไม่น้อยกว่า  3 ปี 

ง. ผู้จัดการ 
1. เป็นผู้ ท่ีสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์  บริหารธุรกิจ การบัญชี หรือผู้ ท่ีมี

ประสบการณ์ด้านการบริหารการเงิน  การธนาคาร หรือประสบการณ์การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ ในตําแหน่งประธานกรรมการ  
กรรมการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าสํานักงานสาขา  มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี                   

2. ต้องมีวุฒิปริญญาโท (เดิมปริญญาตรี) ในสาขาท่ีสหกรณ์ต้องการหรือดํารงตําแหน่งรองผู้จัดการมาแล้วไม่น้อย
กว่า 3 ปี 

จ. ลูกจ้าง  
  ก. เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาปีท่ี 3 หรือ  

ข. มีวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกับตําแหน่งตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
ค. ในกรณีเลื่อนตําแหน่ง ให้เลื่อนตามลําดับตําแหน่งและต้องดํารงตําแหน่งในช้ันต่ํากว่า  มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 

ข้อ 12 การรับสมัคร  ให้ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการประกาศรับสมัคร มีกําหนดเวลา
ไม่น้อยกว่า  15  วัน  โดยปิดประกาศไว้ ณ  สํานักงานสหกรณ์  
 ข้อ 13 ผู้ท่ีประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  หรือสอบคัดเลือก  หรือสอบแข่งขัน  ให้ยื่นใบสมัครตามแบบท่ีสหกรณ์
กําหนด พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   สําเนาทะเบียนบ้าน  และหนังสือรับรองของ
แพทย์แผนปัจจุบันช้ันหน่ึง สาขาเวชกรรมจากโรงพยาบาลของรัฐ และรับรองด้วยว่าผู้สมัครเป็นผู้มีอนามัยสมบูรณ์ดี และให้ยื่นใบ
สมัครด้วยตนเอง และชําระค่าธรรมเนียมสมัครตามท่ีสหกรณ์กําหนด  เงินค่าธรรมเนียมการสมัครน้ี  สหกรณ์จะไม่คืนให้ไม่ว่า กรณี
ใดๆ เว้นแต่เฉพาะผู้ขาดคุณสมบัติ 

ข้อ 14 ให้คณะกรรมการดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึง จากกรรมการดําเนินการ หรือเจ้าหน้าท่ีในตําแหน่งไม่
ต่ํากว่ารองผู้จัดการ จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีตําแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหน่ึง และเลขานุการคนหน่ึง เพ่ือดําเนินการ
คัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน 
 ข้อ 15 ในการคัดเลือก ให้คณะกรรมการทดสอบในวิชาหน่ึงวิชาใด หรือหลายวิชา ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 16 ตามท่ีเห็นสมควร 
 ข้อ 16 ในการสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน  ให้คณะกรรมการจัดให้สอบในวิชาดังต่อไปน้ี 

(1) ความรู้ความสามารถท่ัวไป เก่ียวกับกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบและวิธีปฏิบัติงานเก่ียวกับสหกรณ์ 
(2) ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง 
(3) การประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

ผู้สอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน ต้องได้คะแนนแต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ  60  
ของคะแนนท้ังหมด  จึงถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขันได้ 

ข้อ 17 เมื่อการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว ให้ประธานกรรมการสอบ ประกาศรายช่ือผู้ได้รับ
การคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขันได้ เรียงตามตามลําดับคะแนนไว้  ณ สํานักงานของสหกรณ์  และให้เสนอผลการ
คัดเลือก หรือสอบคัดเลือก  หรือสอบแข่งขันต่อคณะกรรมการดําเนินการโดยเร็ว 
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หมวดท่ี  4 
การจ้างและการแต่งต้ัง 

ข้อ 18 ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาบรรจุ  และแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขันได้ เรียง
ตามลําดับจากคะแนนสูงมาหาต่ําเป็นเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างของสหกรณ์  ถ้ามีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันหลายคน ให้ถือคะแนนใน
ภาควิชาในข้อ 16 (1) (2) และ (3) ตามลําดับ สุดแต่กรณีเป็นเกณฑ์ตัดสิน และถ้าคะแนนในภาควิชาดังกล่าวยังเท่ากันอยู่อีกให้
พิจารณาตามลําดับการสมัครก่อนหลัง 

ข้อ 19 ให้ผู้ได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างสหกรณ์ในตําแหน่งดังต่อไปน้ี ต้องมีเงินประกันการทํางานหรือเงิน
ประกันความเสียหายในการทํางานในหน้าท่ี 

(1) ผู้จัดการ 
(2) รองผู้จัดการ 
(3) หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าสํานักงานสาขา 
(4) เจ้าหน้าท่ีและเจ้าหน้าท่ีเฉพาะตําแหน่งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(5) ลูกจ้าง  

 จํานวนเงินท่ีสหกรณ์จะเรียกเป็นประกันได้ไม่เกิน 60 เท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยท่ีเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างได้รับอยู่ใน
วันท่ีสหกรณ์รับเงินประกัน 
 ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างสหกรณ์ได้รับค่าจ้างเพ่ิมข้ึน  ให้สหกรณ์เรียกเงินประกันเพ่ิมในอัตราไม่เกิน 60 เท่าของอัตรา
ค่าจ้างรายวันใหม่ในปีน้ันๆ ด้วย 
 ในกรณีท่ีเงินประกันลดลง เน่ืองจากนําเงินไปชดใช้ค่าเสียหาย สหกรณ์จะเรียกรับเงินประกันเพ่ิมในอัตราไม่เกิน 60 เท่าของ
อัตราค่าจ้างรายวัน 
 เงินประกันให้ฝากไว้กับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือชุมนุมสหกรณ์ โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง 
และจัดให้มีบัญชีเงินฝากของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างแต่ละคนพร้อมแจ้งช่ือบัญชีและเลขท่ีบัญชี ให้เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างทราบเป็นหนังสือ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีรับเงินประกัน 

ข้อ 20 การจ้างและแต่งตั้ง ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ี หรือลูกจ้างของสหกรณ์ ให้ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนท่ีกําหนดไว้
ตามข้อ 92 

(1) ลูกจ้าง ให้จ้างในข้ันเริ่มต้นไม่เกินข้ันท่ี 1 ตามบัญชีอัตราเงินเดือนท่ีกําหนดไว้ตามข้อ 92 ของตําแหน่งลูกจ้าง 
(2) เจ้าหน้าท่ีและเจ้าหน้าท่ีเฉพาะตําแหน่งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้จ้างในข้ันเริ่มต้นไม่เกินข้ันท่ี 18 ตามบัญชีอัตรา

เงินเดือนท่ีกําหนดไว้ตามข้อ 92 ของตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีและเจ้าหน้าท่ีเฉพาะตําแหน่งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(3) หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าสํานักงานสาขา ให้จ้างในข้ันเริ่มต้นไม่เกินข้ันท่ี 1 ตามบัญชีอัตราเงินเดือนท่ีกําหนดไว้ตามข้อ 92 

ของตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าสํานักงานสาขา 
(4) รองผู้จัดการ ให้จ้างในข้ันเริ่มต้นไม่เกินข้ันท่ี 1 ตามบัญชีอัตราเงินเดือนท่ีกําหนดไว้ตามข้อ 92 ของตําแหน่งรองผู้จัดการ 
(5) ผู้จัดการ ให้จ้างในข้ันเริ่มต้นไม่เกินข้ันท่ี 1 ตามบัญชีอัตราเงินเดือนท่ีกําหนดไว้ตามข้อ 92 ของตําแหน่งผู้จัดการ 
(6) ผู้ใดได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนท่ีกําหนดไว้ในข้อ 92 ตามข้อ 20 (2) (3) (4) เมื่อได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของ

ตําแหน่งน้ันแล้ว ให้ได้รับเงินเดือนในข้ันของตําแหน่งท่ีสูงกว่าได้ โดยอาศัยเบิกในตําแหน่งถัดไปอีกตําแหน่งหน่ึง 
ผู้ท่ีได้รับเลื่อนข้ึนตําแหน่งรองผู้จัดการจะให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าข้ันต่ําสุดของตําแหน่งน้ันไม่ได้  แต่ถ้าผู้น้ันได้รับเงินเดือนสูง

กว่าข้ันต่ําสุดของตําแหน่งใหม่  ก็ให้ได้รับข้ันท่ีเท่ากับเงินเดือนเดิม  
 ข้อ 21 ในการบรรจุและแต่งตั้ง  หรือเลื่อนตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์  ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ท่ีมีคุณวุฒิ  ความรู้ 
ความสามารถ  และความเหมาะสมแก่ตําแหน่ง  เพ่ือประธานกรรมการสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และให้คณะกรรมการดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการทุก 2 ปี ว่าจะต่อสัญญาจ้างหรือไม่ ด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของคณะกรรมการดําเนินการท้ัง
คณะ 
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หมวดท่ี  5 
การปฏิบัติหน้าท่ีแทนเจ้าหน้าท่ีและลกูจ้าง หรือผู้จัดการและการเปลี่ยนตัวผู้จัดการ 

 ข้อ 22 ถ้าตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างของสหกรณ์ว่างลง และยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผู้ใดดํารงตําแหน่งน้ันหรือผู้ดํารงตําแหน่งไม่
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้เป็นครั้งคราว ประธานกรรมการมีอํานาจสั่งให้เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ท่ีเห็นสมควรรักษาการในตําแหน่งหรือ
รักษาการแทนช่ัวคราวได้แต่การสั่งให้รักษาการในตําแหน่งรองผู้จัดการ หรือผู้จัดการต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ดําเนินการ 

ข้อ 23 ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนตัวผู้จัดการ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชี และการเงินกับบรรดา
ทรัพย์สินของ สหกรณ์เพ่ือทราบฐานะอันแท้จริงของสหกรณ์ก่อนท่ีจะได้ส่งมอบงาน 

 
หมวดท่ี  6 

การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง 
ข้อ 24 เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างสหกรณ์  ซ่ึงมีเวลาทํางานในสหกรณ์ครบสี่เดือนในรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ จึงมีสิทธิได้รับ

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในรอบปีบัญชีของสหกรณ์ มีการพิจารณาเป็น 2 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 (1 กรกฎาคม) และครั้งท่ี 2  

(1 มกราคม) ของทุกปี 
ข้อ 25 ในการเลื่อนเงินเดือนของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง  ให้พิจารณาถึงความสามารถ  ความคิดริเริ่ม ความอุตสาหะ ความ

รับผิดชอบ คุณภาพและปริมาณงานในหน้าท่ี  ตลอดจนความประพฤติและสมรรถภาพในการปฏิบัติงานในรอบปีทางบัญชีท่ีแล้วของ
สหกรณ์ ท้ังน้ี ต้องอยู่ภายในวงเงินประมาณการรายจ่ายสําหรับเลื่อนเงินเดือนประจําปี 

25.1 เกณฑ์การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเจ้าหน้าท่ีในแต่ละครั้ง 
 (1) เกณฑ์ “การลาบ่อยครั้ง” ยกเว้น การลาตามข้อ 42 (5) (6) (7) 

  - ลาเกิน  4  ครั้ง และวันลาเกิน  12  วันทําการ  ไม่พิจารณาความดีความชอบพิเศษในรอบการพิจารณาเงินเดือน 
  - ลาเกิน  8  ครั้ง และวันลาเกิน  23  วันทําการ  ไม่พิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนในรอบการพิจารณาเงินเดือน 
 สําหรับเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างท่ีลาเกินจํานวนครั้งท่ีกําหนด แต่วันลาไม่เกิน 15 วันทําการ และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 
ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน  อาจพิจารณาผ่อนผันให้เลื่อนข้ันเงินเดือนได้ 
 (2) เกณฑ์ “มาทํางานสายเน่ืองๆ” คือ มาทํางานสายเกิน 9 ครั้งจะไม่ได้รับพิจารณาความดีความชอบในรอบการพิจารณา
เงินเดือน 
 25.2 โควตาสําหรับการเลื่อนข้ันเงินเดือน ครั้งท่ี 1 (1 กรกฎาคม) ให้เลื่อน 1 ข้ันได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเจ้าหน้าท่ี
สหกรณ์ 
 25.3 วงเงินสําหรับการเลื่อนข้ันเงินเดือน ครั้งท่ี 2 (1 มกราคม) ให้เลื่อนได้ภายในวงเงินร้อยละ 6 ท่ีคํานวณได้จากฐานอัตรา
เงินเดือนรวมของเจ้าหน้าท่ีครั้งสุดท้าย โดยให้นําจํานวนเงินท่ีได้เลื่อนข้ันไปแล้วเมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม มาหักออกก่อน 
 ท้ังน้ีการเลื่อนข้ันเงินเดือน  ครั้งท่ี 2 (1 มกราคม) จํานวนผู้ได้รับการเลื่อนข้ันเงินเดือนรวมท้ังปี 2 ข้ัน จะต้องไม่เกินร้อยละ 
15  ของจํานวนเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง 
 ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างของสหกรณ์ผู้ใด  ครบเกษียณอายุในปีใด  ถ้าเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างผู้น้ันได้รับเงินเดือนยังไม่ถึง
ข้ันสูงของอัตราเงินเดือนในตําแหน่งท่ีดํารงอยู่  และผลการปฏิบัติงานในรอบปีเข้าเกณฑ์ท่ีจะได้รับการเลื่อนข้ันเงินเดือนในปีต่อไป 
ประธานกรรมการสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนให้เจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างผู้น้ัน  ในวันสิ้นปีทางบัญชีของปีน้ันได้หน่ึงข้ัน โดยไม่จ่ายตัวเงินแต่เพ่ือใช้
ในการคํานวณเงินบําเหน็จตามข้อ 89 
 ข้อ 26 การเลื่อนเงินเดือนประจําปีของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ตําแหน่งไม่สูงกว่ารองผู้จัดการให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นเป็นผู้ประเมิน   
ให้ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะการปฏิบัติงาน  เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน  ดังน้ี 
  - ผลการประเมินดีเยี่ยม ระดับคะแนนประเมินร้อยละ 80 ข้ึนไป อยู่ในข่ายท่ีอาจได้รับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 2 ข้ัน 
  - ผลการประเมินดีมาก ระดับคะแนนประเมินร้อยละ 70 – 79 อยู่ในข่ายท่ีอาจได้รับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 1.5 ข้ัน 
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  - ผลการประเมินดี  ระดับคะแนนประเมินร้อยละ 60 - 69  อยู่ในข่ายท่ีอาจได้รับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 1 ข้ัน 
  - ผลการประเมินพอใช้  ระดับคะแนนประเมินร้อยละ 50 - 59 อยู่ในข่ายท่ีอาจได้รับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 0.5 ข้ัน 
  - ผลการประเมินควรปรับปรุง ระดับคะแนนประเมินต่ํากว่าร้อยละ 50 ไม่ควรเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 ข้อ 27 การเลื่อนเงินเดือนผู้จดัการ  ให้ประธานกรรมการเป็นผูเ้สนอ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ 
 ข้อ 28 เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างสหกรณ์ผู้ใด  ถึงแก่ความตายเน่ืองจากการปฏิบัติหน้าท่ี  และการตายน้ันมิได้เกิดจากความ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือความประพฤติช่ัวของตนเอง ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ  
สั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนให้ได้ตามเกณฑ์ต่อไปน้ี 
 (1) ถึงแก่ความตายเพราะปฏิบัติงานในสถานท่ีเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตเลื่อนได้ไมเ่กินห้าข้ัน 
 (2) ถึงแก่ความตายโดยถูกประทุษร้าย  เลื่อนข้ันได้ไม่เกินสามข้ัน 
 (3) ถึงแก่ความตายเพราะปฏิบัติงานตรากตรําหรือเร่งรดักว่าการปฏบัิติงานธรรมดาเลื่อนได้หน่ึงข้ัน 

 
หมวดท่ี  7 

การจ่ายเงินโบนัส 
 ข้อ 29 เมื่อสิ้นปีทางบัญชีหน่ึงๆ สหกรณ์อาจจัดสรรกําไรเป็นเงินโบนัสเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสหกรณ์ได้ตามข้อบังคับของ
สหกรณ์และมติท่ีประชุมใหญ่ 
 ให้คณะกรรมการดําเนินการกําหนดเงินโบนัสท่ีจะจ่ายให้แก่เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสหกรณ์ตามส่วนแห่งอัตราเงินเดือนของ
แต่ละคน  อย่างสูงไม่เกินสี่เท่าของเงินเดือนซ่ึงได้รับในเดือนสุดท้ายของปีทางบัญชีน้ัน 
 เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสหกรณ์ผู้ใด  มีเวลาทํางานไม่เต็มปีทางบัญชีใดๆ ให้ได้รับเงินโบนัสลดลงตามส่วนแห่งเวลาทํางาน
ในปีน้ัน และในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ี  หรือลูกจ้างผู้ใดลาออกระหว่างปี  การคํานวณเงินโบนัสให้ถือเงินเดือนท่ีได้รับครั้งสุดท้ายเป็นเกณฑ์ 
 ข้อ 30 คณะกรรมการดําเนินการอาจไม่จ่ายเงินโบนัส  ไม่ว่าท้ังหมด หรือบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสหกรณ์คน
ใดก็ได้ หากทราบว่าเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสหกรณ์น้ันปฏิบัติหน้าท่ีผิดพลาดหรือบกพร่องอยู่เป็นประจํา ไม่อุทิศเวลาให้แก่งาน
สหกรณ์ ลาหยุดในระหว่างปีบัญชีเกินสมควร ท้ังไม่พยายามขวนขวายแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของตนตามท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการได้ให้คําแนะนําเช่นว่าน้ัน 
 

หมวดท่ี 8 
วัน เวลาทํางานปกติ และเวลาพัก  

 ข้อ 31 วันทํางาน เวลาทํางาน และเวลาพักของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างสหกรณ์ให้เป็นไปตามกําหนดดัง ต่อไปน้ี 
(1) วันทํางานสัปดาห์ละ 5 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์  
(2) เวลาทํางานปกติ ในวันทํางานตามข้อ 31 (1)  วันละ 7 ช่ัวโมง  คือ 

ภาคเช้า  ตั้งแต่เวลา  08.00 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่าย  ตั้งแตเ่วลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. 
(3) เวลาพัก ตั้งแต่เวลา11.30 น. ถึง 12.30 น. หรือเวลา 12.30 น. ถึง 13.30 น.   

ในกรณีท่ีนายจ้างและลูกจ้างตกลงกันกําหนดเวลาพักระหว่างการทํางานตามวรรคหน่ึงเป็นอย่างอ่ืนก็ย่อมกระทําได้ ท้ังน้ี 
เพ่ือให้เกิดความราบรื่นและอํานวยความสะดวกแก่สมาชิกท่ีมาใช้บริการ 
 ข้อ 32 ให้ผู้จัดการหรือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ จัดทําบัญชีลงเวลาทํางานของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง  แยกเป็นรายเดือน
ทุกเดือน และตรวจสอบควบคุมให้เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างได้ลงช่ือ ลงเวลาทํางานให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
 

หมวดท่ี 9 
วันหยุดและหลักเกณฑ์วันหยุด  

ข้อ 33 วันหยุดทํางานของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างสหกรณ์  มีดังน้ี 
 (1) วันหยุดประจําสัปดาห์ ให้มีวันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ 
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 (2) วันหยุดพิเศษในรอบปี ได้แก่ 
  - วันข้ึนปีใหม่ 
  - 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 
  - วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9    
  - วันรัฐธรรมนูญ 
  - วันสิ้นปี    
  - วันอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการดําเนินการประกาศให้เป็นวันหยุด 

 - วันหยุดตามประกาศของราชการและสถาบันการเงิน 
 ในกรณีท่ีวันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจําสัปดาห์  ให้เจ้าหน้าท่ีได้ชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทํางาน
ถัดไป ตามวันหยุดชดเชยของราชการ 

ข้อ 34 วันหยุดพักผ่อนประจําปี 
สหกรณ์กําหนดให้เจ้าหน้าท่ีท่ีทํางานครบ 1 ปี  หยุดพักผ่อนประจําปี จํานวน 10 วันทํางานต่อปี  โดยจะจัดให้หยุดภายในปี

ถัดไป เว้นแต่ได้ตกลงกันสะสมวันหยุดในปีน้ันไปรวมหยุดในปีถัดไป 
 สหกรณ์อาจกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีท่ีทํางานยังไม่ครบ 1 ปี หยุดพักผ่อนประจําปีตามส่วนได้ 
 ถ้าปีใดเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสหกรณ์  มิได้ลาพักผ่อนประจําปี  หรือลาพักผ่อนในปีน้ันแล้วแต่ไม่ครบ 10 วัน ให้สะสม
วันท่ียังไม่ได้ลาในปีน้ัน รวมเข้าเป็นสิทธิการลาพักผ่อนในปีต่อๆ ไปได้ แต่วันลาพักผ่อนสะสมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่
เกิน 20 วัน 
 

หมวดท่ี 10 
การทํางานล่วงเวลาและการทํางานในวันหยุด 

 ข้อ 35 การทํางานล่วงเวลาและการทํางานในวันหยุด 
 (1) ในกรณีท่ีสหกรณ์มีเหตุฉุกเฉินหรือความจําเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องทํางานติดต่อกันไป ถ้าหยุดแล้วจะเกิดความเสียหาย 
สหกรณ์จะให้เจ้าหน้าท่ีทํางานล่วงเวลาในวันทํางาน หรือทํางานในวันหยุด รวมถึงทํางานล่วงเวลาในวันหยุดได้ตามความจําเป็น โดย
สหกรณ์จะแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทราบล่วงหน้า และเจ้าหน้าท่ีจะต้องให้ความร่วมมือในการทํางานล่วงเวลาดังกล่าว โดยไม่ต้องได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าหน้าท่ีก่อน 
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 (2) ในกรณีท่ีสหกรณ์มีความจําเป็นต้องทํางานเพ่ือเพ่ิมการบริการ  สหกรณ์จะให้เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างทํางานล่วงเวลา 
ทํางานในวันหยุด หรือทํางานล่วงเวลาในวันหยุดเป็นครั้งคราวเท่าท่ีเป็นประโยชน์แก่การบริการ ท้ังน้ีสหกรณ์จะให้เจ้าหน้าท่ีสมัครใจ
ทํางานล่วงเวลา หรือทํางานในวันหยุดได้ไม่เกิน 36 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

ข้อ 36 อัตราค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาทํางานในวันหยุด 
 ก. ค่าล่วงเวลา 
 (1) สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลาสําหรับการทํางานล่วงเวลาในวันทํางานปกติในอัตราหน่ึงเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อ

ช่ัวโมงในวันทํางานตามจํานวนช่ัวโมงท่ีทํา หรือหน่ึงเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทํางานตามจํานวนผลงานท่ีทําได้สําหรับ
ลูกจ้างซ่ึงได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย 
  (2) สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลาสําหรับการทํางานล่วงเวลาในวันหยุดในอัตราสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อช่ัวโมงใน
วันทํางานตามจํานวนช่ัวโมงท่ีทํา หรือสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทํางานตามจํานวนผลงานท่ีทําได้สําหรับลูกจ้างซ่ึงได้รับ
ค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย 

 ข. ค่าทํางานในวันหยุด 
 (1) ลูกจ้างหรือเจ้าหน้าท่ี มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด วันหยุดประจําสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี และวันหยุด

พักผ่อนประจําปี ถ้ามาทํางานในวันหยุดดังกล่าวจะได้รับค่าทํางานในวันหยุดเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้าง ต่อช่ัวโมงการ
ทํางานตามจํานวนท่ีทํา หรือของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทํางานตามจํานวนผลงานท่ีทําได้สําหรับลูกจ้างซ่ึงได้รับค่าจ้างตามผลงาน
โดยคํานวณเป็นหน่วย 
  (2) ลูกจ้างหรือเจ้าหน้าท่ี ท่ีไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจําสัปดาห์ ถ้ามาทํางานในวันหยุดดังกล่าว จะได้รับ
ค่าทํางานในวันหยุดในอัตราสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่อช่ัวโมงในวันทํางานตามจํานวนช่ัวโมงท่ีทํา หรือของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวัน
ทํางานตามจํานวนผลงานท่ีทําได้สําหรับลูกจ้างซ่ึงได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย 
 

หมวดท่ี 11 
การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุดและการทํางานในวันหยุด 

 ข้อ 37 การไม่จ่ายค่าล่วงเวลา ค่าล่วงเวลาในวันหยุด 
ก. สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่เจ้าหน้าท่ี ดังน้ี 

  (1) เจ้าหน้าท่ีซ่ึงได้รับมอบหมายให้มีอํานาจทําการแทนสหกรณ์เก่ียวกับการจ้าง การให้บําเหน็จ การลดค่าจ้าง 
หรือการเลิกจ้าง 
  (2) เจ้าหน้าท่ีท่ีถูกกําหนดให้ทํางานท่ีมีลักษณะหรือสภาพท่ีต้องออกไปทํางานนอกสถานท่ี และโดยลักษณะหรือ
สภาพของงานไม่อาจกําหนดเวลาทํางานท่ีแน่นอน 
  (3) เจ้าหน้าท่ีท่ีถูกกําหนดให้อยู่เวรเฝ้าดูแลสถานท่ีหรือทรัพย์สินเป็นครั้งคราว 

ข. สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าทํางานในวันหยุดให้แก่เจ้าหน้าท่ี ซ่ึงได้รับมอบหมายให้มีอํานาจทําการแทนสหกรณ์เก่ียวกับ
การจ้าง การให้บําเหน็จ การลดค่าจ้าง หรือการเลิกจ้าง 

ข้อ 38 การจ่ายค่าจ้างในวันหยุด 
  (1) สหกรณ์ได้จ่ายค่าจ้างในวันหยุดประจําสัปดาห์ให้แก่เจ้าหน้าท่ีรายเดือนโดยจ่ายรวมอยู่ในเงินเดือนแล้ว 
  (2) สหกรณ์ได้จ่ายค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจําปีให้แก่เจ้าหน้าท่ีรายเดือนโดยจ่าย
รวมอยู่ในเงินเดือนแล้ว 
 ข้อ 39 การจ่ายค่าจ้างในวันลา  

สหกรณ์จะจ่ายค่าจ้างในวันลา ให้แก่เจ้าหน้าท่ีท่ีลาถูกต้องตามระเบียบสหกรณ์ข้อ 42 
 ข้อ 40 กําหนดระยะเวลาการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด   

(1) สหกรณ์กําหนดให้มีการจ่ายเงินเดือน ค่าครองชีพ ค่าล่วงเวลา ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ฯลฯ  ให้แก่   เจ้าหน้าท่ี
รายเดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดยจะจ่ายในวันสิ้นเดือน 
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(2) สหกรณ์กําหนดให้มีการจ่ายเงินประเภทอ่ืนให้แก่เจ้าหน้าท่ีตามท่ีตกลงกัน 
ในกรณีท่ีวันจ่ายค่าจ้างวันใดตรงกับวันหยุดงาน ให้เลื่อนไปจ่ายในวันทํางานถัดไปจากวันหยุดงานน้ัน 

 ข้อ 41 สถานท่ีจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าท่ี สหกรณ์จะจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุดและเงิน
อ่ืน ให้แก่เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง ณ ท่ีทําการของสหกรณ์ และหรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีสหกรณ์
กําหนด  
 

หมวดท่ี 12 
วันลา และหลกัเกณฑ์การลา 

 ข้อ 42 การลาแบ่งออกเป็น 7 ประเภทคือ 
(1) ลาป่วย 
(2) ลากิจส่วนตัว 
(3) ลาพักผ่อน 
(4) ลาคลอดบุตร 
(5) ลาอุปสมบท 
(6) ลาเข้าระดมราชการทหาร 
(7) ลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบีย 

 ข้อ 43 เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง จะลาป่วยตามธรรมดาเพ่ือรักษาตัวได้ไม่เกิน 60 วัน ในปีหน่ึงๆ โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง
เติมเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง  ซ่ึงป่วยเพราะประสบอันตรายขณะปฏิบัติงานในหน้าท่ีจะลาป่วยโดยได้รับเงินเดือน  หรือค่าจ้างเต็มได้
ตลอดเวลาท่ีต้องรักษาตัวแต่ไม่เกิน 120 วัน 
 การลาป่วยต่อเน่ืองกันเกิน 5 วัน ต้องยื่นใบตรวจรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันช้ันหน่ึงพร้อมกับใบลา 
 ข้อ 44 เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง จะลาคลอดบุตรได้ตามความจําเป็นโดยได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างเต็มในปีหน่ึงๆ ไม่เกิน 90 วัน  
 ข้อ 45 เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง จะลากิจส่วนตัวได้โดยได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างเต็มในปีหน่ึงๆ ไม่เกิน 30  วัน  แต่ในปีเริ่มเข้า
ทํางาน  ถ้าได้รับการบรรจุไม่เต็มปี  วันลาท่ีกล่าวไว้ให้ลดลงตามจํานวนเดือน  เดือนละ 3 วัน แต่เมื่อรวมท้ังปีแล้วต้องไม่เกิน 30 วัน 
 ข้อ 46 เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างท่ียังไม่เคยอุปสมบทและได้ทํางานประจําในสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2  ปี จะลาอุปสมบทได้
โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างเต็มไม่เกิน  120  วัน 
 ในกรณีลาสิกขาก่อนกําหนดวันลา  ผู้น้ันจะต้องกลับเข้าทํางานภายใน 7 วัน  นับแต่วันลาสิกขาและถือว่าวันลาอุปสมบทเป็น
อันสิ้นสุด 
 ข้อ 47 เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างท่ีถูกระดมราชการทหาร  ต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 48 ช่ัวโมงนับแต่เวลารับหมาย
ระดมเป็นต้นไป  และไปเข้าระดมตามวัน เวลา ในหมายระดมน้ัน เวลาท่ีเข้ารับระดมราชการทหารน้ี  ให้ได้รับเงินเดือนเต็ม 
 ข้อ 48 เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง ซ่ึงนับถือศาสนาอิสลามผู้ใด ยังไม่เคยเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ จะลาไป
ประกอบพิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ต้องยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน  เพ่ือ
เสนอตามลําดับจนถึงคณะกรรมการดําเนินการ  เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดเพ่ือไปประกอบพิธีดังกล่าว  โดยได้รับเงินเดือนเต็มมี
กําหนดไม่เกิน 120 วัน 
 ข้อ 49 ผู้ขออนุญาตต้องเสนอใบลาตามแบบของสหกรณ์ต่อผู้บังคับบัญชา  ซ่ึงมีอํานาจอนุญาตการลาโดยเร็ว 
 ข้อ 50 ผู้ขออนุญาตลาป่วยหรือลาคลอดบุตร  ต้องเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อน หรือในวันเริ่มลา   เว้นแต่อาการป่วยทํา
ให้ไม่สามารถเสนอใบลาในวันดังกล่าว  จึงต้องเสนอใบลาในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทําได้พร้อมท้ังช้ีแจง เหตุผลด้วย 
 ข้อ 51 ผู้ขออนุญาตลากิจส่วนตัวหรือลาพักผ่อน  ต้องเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันท่ีเริ่มลาตามสมควร  และต้องได้รับ
อนุญาตก่อนแล้วจึงหยุดงานเพ่ือกิจส่วนตัว  หรือพักผ่อนได้  แต่ในกรณีลากิจส่วนตัวท่ีมีเหตุจําเป็นอันไม่      อาจรอรับอนุญาตก่อนได้ 
จะเสนอใบลาพร้อมท้ังช้ีแจงเหตุจําเป็นต่อผู้บังคับบัญชาแล้วหยุดงานเพ่ือส่วนตัวน้ันก็ได้ 
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 ข้อ 52 ผู้ขออนุญาตลาอุปสมบท ต้องเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าก่อนวันอุปสมบทไม่น้อยกว่า 30 วัน  เมื่อได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการแล้ว  จึงหยุดงานเพ่ืออุปสมบทได้ 
 ข้อ 53 เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง  ซ่ึงถูกเรียกเข้าระดมราชการทหาร  เมื่อได้รับรายงานและเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาแล้ว  ให้
ไปเข้าระดมตามท่ีกําหนดในหมายเรียกเข้าระดมน้ันได้โดยไม่ต้องรอรับคําสั่งอนุญาต 
 ข้อ 54 ผู้มีอํานาจอนุญาตการลาของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างในปีหน่ึงๆ ได้ไม่เกินดังต่อไปน้ี 

ผู้มีอํานาจอนุญาตลา ผู้ลา 
กําหนดวันอนุญาตคร้ังหนึ่งไม่เกนิ 

ลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน 
ประธานกรรมการ หรือกรรมการ
ดําเนินการท่ีไดร้ับมอบหมายจาก
คณะกรรมการดําเนินการ 

ทุกตําแหน่ง 
 

ตามท่ีเห็นสมควร 
 

ตามท่ีเห็นสมควร 
 

ตามท่ีเห็นสมควร 
 

ผู้จัดการ 
1.รองผู้จัดการ 
2.เจ้าหน้าท่ีอ่ืนหรือลูกจ้าง 

15 
15 

7 
7 

7 
7 

  
 ข้อ 55 คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจอนุญาตการลาของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างได้ทุกกรณีตามระเบียบน้ี 
 ข้อ 56 เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างซ่ึงลาป่วย  ลาคลอดบุตร  หรือลากิจส่วนตัว โดยได้รับเงินเดือน  หรือค่าจ้างครบกําหนดตาม
ระเบียบแล้ว  ถ้าขอลาต่อโดยประธานกรรมการ  หรือกรรมการดําเนินการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่ามี
เหตุผลพิเศษ ก็อาจอนุญาตให้ลาต่อไปตามท่ีเห็นสมควร แต่การลาดังกล่าวไม่ให้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง และให้ผู้อนุญาตการลาเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการครั้งต่อไป 
 ข้อ 57 ถ้ามีการมอบหน้าท่ีการงาน ให้นับวันลาเริ่มต้นตั้งแต่วันมอบเป็นต้นไป ถ้ามอบภายหลังเท่ียงให้นับเริ่มต้นตั้งแต่
วันรุ่งข้ึน 
 วันลาเป็นอันสิ้นสุดในวันก่อนวันรับมอบ ภายหลังเท่ียงให้ถือว่าสิ้นสุดในวันรับมอบ 
 ข้อ 58 ถ้าวันหยุดทํางานของสหกรณ์อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกัน  ให้นับวันหยุดทํางานดังกล่าวเป็นวันลา  ยกเว้น  
วันลากิจ  ลาป่วย  ลาพักผ่อน 
 ข้อ 59 ถ้าผู้ใดรับอนุญาตให้ลาถูกเรียกกลับเข้าทํางานก่อนครบกําหนดการลาตามความในข้อ 42 ให้ถือว่าวันลาสิ้นสุดในวัน
ก่อนกลับเข้าทํางาน  หรือในวันก่อนวันเดินทางกลับแล้วแต่กรณี 
 ข้อ 60 ถ้าสหกรณ์เห็นว่ามีความจําเป็นแก่กิจการสหกรณ์  จะเรียกให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ลา กลับเข้าทํางานก่อนครบ
กําหนดการลาก็ได้ 
 ข้อ 61 การลาหยุดโดยไม่เสนอใบลาตามระเบียบน้ี  หรือการหยุดงานโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ลาตามระเบียบน้ี  เว้นแต่เกิด
จากเหตุสุดวิสัย  ให้ถือเป็นการขาดงานและให้หักเงินเดือนหรือค่าจ้างตามส่วนเฉลี่ยรายวันตลอดเวลาขาดงาน  นอกจากน้ันให้
พิจารณาการลงโทษผิดวินัยสําหรับผู้ขาดงานตามความแต่ละกรณี 
 

หมวดท่ี  13 
วินัย  และโทษทางวินัย 

 ข้อ 62 เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างต้องรักษาระเบียบวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ  ผู้ใดฝ่าฝืนให้ถือว่าผู้น้ันกระทําผิดวินัย  จักต้อง
ได้รับโทษตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบน้ี 
 ข้อ 63 สหกรณ์กําหนดวินัยในการทํางานให้เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างต้องปฏิบัติ ดังน้ี 

(1) ต้องสนับสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
(2) ต้องรักษาความลับของสหกรณ์และไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อขบวนการสหกรณ์ 
(3) ต้องให้การต้อนรับ ช้ีแจง ให้ความสะดวก ความเป็นธรรม และการสงเคราะห์แก่ผู้มาติดต่อในกิจการสหกรณ์โดย

มิชักช้าท้ังต้องสุภาพเรียบร้อยต่อสมาชิกของสหกรณ์และประชาชนท่ัวไป  ห้ามมิให้ดูหมิ่นเหยียดหยามบุคคลใดๆ  



~ 81 ~ 

         (4) ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์  เท่ียงธรรม  และประพฤติตนให้อยู่ในความสุจริต  ห้ามมิให้กดข่ี ข่มเหงหรือ
เบียดเบียนหรือกลั่นแกล้งหรือจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือผู้ใด  และห้ามมิให้อาศัยงานในหน้าท่ีของตนไม่ว่าในทางตรง
หรือทางอ้อมหาผลประโยชน์แก่ตนหรือผู้อ่ืน 

         (5) ต้องขวนขวายปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความอุตสาหะ ขยัน รวดเร็ว เต็มความสามารถ ให้เกิดผลดีและความก้าวหน้าแก่
สหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์ ท้ังเอาใจใส่ระมัดระวังผลประโยชน์ของสหกรณ์ 

(6) ต้องไม่รายงานเท็จ  หรือเสนอความเห็นท่ีไม่สุจริตต่อผู้บังคับบัญชา 
(7) ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ  ระเบียบ  คําสั่ง  แบบแผนและวิธีปฏิบัติของสหกรณ์ 

         (8) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่กิจการของสหกรณ์ จะละท้ิงหรือทอดท้ิงไม่ได้ ท้ังน้ี โดยจะต้องปฏิบัติหน้าท่ี และดํารง
ตําแหน่ง ในสหกรณ์ใดสหกรณ์หน่ึงเพียงแห่งเดียวเท่าน้ัน ห้ามมิให้เป็นตัวกระทําการให้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใดๆ  

(9) ต้องสุภาพเรียบร้อย เช่ือฟัง และไม่แสดงความกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติ
ตามคําสั่งผู้บังคับบัญชาซ่ึงสั่งในกิจการของสหกรณ์โดยชอบ ในการปฏิบัติกิจการของสหกรณ์ห้ามมิให้กระทําการข้ามผู้บังคับบัญชา
เหนือตน  เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปสั่งให้กระทํา หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษเป็นครั้งคราว 

(10) ต้องรักษาช่ือเสียงมิให้ข้ึนช่ือว่าประพฤติช่ัว ห้ามมิให้ประพฤติตนในทางท่ีอาจทําให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของ
ตําแหน่งหน้าท่ี เช่น ประพฤติตนเป็นคนเสเพล เสพสุรา หรือของมึนเมาอย่างอ่ืนจนไม่สามารถครองสติได้  เสพยาเสพติดให้โทษ มี
หน้ีสินรุงรัง เล่นการพนัน กระทําหรือยอมให้ผู้อ่ืน กระทําการอ่ืนใดซ่ึงทําให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าท่ี 

(11) ต้องไม่เสพสุราหรือของมึนเมาอย่างอ่ืนในเวลาปฏิบัติหน้าท่ีเป็นอันขาด 
          (12) ต้องร่วมมือช่วยเหลือกันในกิจการของสหกรณ์ ต้องรักษาความสามัคคี บรรดาผู้อยู่ในวงงานของสหกรณ์ และ
ต้องไม่กระทําการใดๆ อันอาจเป็นเหตุก่อให้เกิดการแตกแยกสามัคคี หรือก่อให้เกิดความกระด้างกระเดื่องในบรรดาผู้อยู่ในวงงาน
สหกรณ์ 

(13) ต้องร่วมมือประสานงานด้วยดีกับส่วนราชการ หรือสถาบันอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับกิจการสหกรณ์    
 ข้อ 64 โทษผิดวินัย มีดังน้ี 

(1) ภาคทัณฑ์ 
(2) ตัดเงินเดือน  
(3) ลดข้ันเงินเดือน  
(4) ปลดออก 
(5) ไล่ออก 

 ข้อ 65 การลงโทษไล่ออก  ให้กระทําในกรณีเจ้าหน้าท่ี  หรือลูกจ้างกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงดังระบุไว้ต่อไปน้ี 
(1) เปิดเผยความลับของสหกรณ์  หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อขบวนการสหกรณ์  หรือสหกรณ์จนเป็นเหตุให้เสียหาย 

แก่สหกรณ์ 
           (2) ทําความผิดต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่ ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทํา

โดยประมาท 
(3) ต้องคําพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย 
(4) ทุจริตต่อหน้าท่ี 
(5) จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์เป็นเหตุให้เสียหายแก่สหกรณ์อย่างร้ายแรง 
(6) ขัดคําสั่งผู้บังคับบัญชาซ่ึงสั่งในกิจการสหกรณ์โดยชอบ และการขัดคําสั่งน้ันเป็นเหตุให้เสียหายแก่สหกรณ์อย่าง

ร้ายแรง 
(7) ละท้ิงหน้าท่ีเป็นเหตุให้เสียหายแก่สหกรณ์อย่างร้ายแรง 
(8) ประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีเป็นเหตุให้เสียหายแก่สหกรณ์อย่างร้ายแรง 
(9) ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 
(10) ดูหมิ่นเหยียดหยามผู้มาติดต่อในกิจการสหกรณ์ หรือกดข่ีข่มเหง หรือเบียดเบียนสมาชิกสหกรณ์ 
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(11) ขาดงานติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน โดยไม่ทราบสาเหตุ 
 ข้อ 66 การลงโทษปลดออกน้ัน  ให้กระทําในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างกระทําผิดวินัยเป็นเหตุให้เสียหายแก่สหกรณ์  แต่ไม่
ถึงข้ันร้ายแรงดังระบุไว้  ดังต่อไปน้ี 

(1) รายงานเท็จ หรือเสนอความคิดเห็นท่ีไม่สุจริตต่อผู้บังคับบัญชา 
(2) จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ 
(3) ละท้ิงหน้าท่ีเนืองๆ  
(4) ประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีเนืองๆ  
(5) ทะเลาะวิวาทกับเพ่ือนร่วมงานเป็นนิจสิน 
(6) ประพฤติตนเป็นท่ีเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าท่ี 

 ข้อ 67 การลงโทษปลดออกและให้ออก ให้คณะกรรมการดําเนินการ หรือประธานกรรมการ หรือผู้จัดการ ตั้งคณะกรรมการ
ประกอบด้วย กรรมการดําเนินการ  หรือเจ้าหน้าท่ีตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้ถูกกล่าวหาอย่างน้อยสามคน เพ่ือสืบข้อเท็จจริง 
 การสืบข้อเท็จจริงให้กระทําให้เสร็จโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินเจ็ดวัน นับตั้งแต่วันท่ีประธานกรรมการสืบข้อเท็จจริงได้รับทราบ
คําสั่ง เว้นแต่คณะกรรมการดําเนินการจะกําหนดเป็นอย่างอ่ืน แม้ผู้ถูกกล่าวหาตายก่อนการสืบข้อเท็จจริงถึงท่ีสุด ก็ให้สืบข้อเท็จจริง
ต่อไปจนเสร็จ หากพบว่ามีมูลความผิดจริงให้ประธานกรรมการสืบข้อเท็จจริง รายงานต่อประธานกรรมการดําเนินการเพ่ือแต่งตั้ง
กรรมการสอบสวนต่อไป 
 ข้อ 68 ในกรณีต่อไปน้ีให้ถือว่าเป็นกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้ง  ให้ลงโทษไล่ออกโดยไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวน 

(1) ทําความผิดต้องรับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก  เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันกระทําโดย 
ประมาท 

(2) ต้องคําพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย 
                   (3) ทําความผิดเก่ียวกับทุจริตต่อหน้าท่ีและให้ถ้อยคําสารภาพต่อผู้บังคับบัญชา  เจ้าหน้าท่ีสอบสวน หรือศาล หรือคํา
พิพากษาถึงท่ีสุดว่าทําความผิดเช่นน้ันแม้จะมิได้จําคุกก็ตาม 

(4) ขาดงานติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน  โดยไม่ทราบสาเหตุ 
 ในกรณีดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานพร้อมด้วยหลักฐานตามลําดับ  จนถึงคณะกรรมการดําเนินการเมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการเห็นว่ามีหลักฐานฟังได้ตามรายงานน้ันก็ให้ไล่ออกได้ 
 ข้อ 69 เมื่อเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยจนมีการตั้งคณะกรรมการสืบสวน หรือถูกกล่าวหาว่า
กระทําผิดอาญา  หรือถูกฟ้องคดีอาญา  เว้นแต่ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท  ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่า  
หากผู้น้ันคงอยู่ในหน้าท่ีจะเป็นการเสียหายแก่สหกรณ์  ก็ให้รายงานตามลําดับจนถึงประธานกรรมการ  หรือคณะกรรมการดําเนินการ
เพ่ือพิจารณาสั่งพักงาน 
 ประธานกรรมการ  มีอํานาจสั่งให้เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์พักงานได้  ถ้าผู้ถูกสั่งพักงานเป็นผู้จัดการหรือรองผู้จัดการให้ประธาน
กรรมการเสนอคณะกรรมการดําเนินการ  เมื่อท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการมีมติอย่างใดก็ถือว่าสิ้นสุด 
 การพักงานน้ันให้พักงานจนกว่าการสอบสวนพิจารณาถึงท่ีสุด  ถ้าการสอบสวนพิจารณาได้ความว่าผู้ถูกสั่งพักงานมิได้กระทํา
ความผิดและไม่มีมลทินมัวหมองก็ดี  หรือผู้ถูกสั่งพักงานได้กระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรงก็ดี  คณะกรรมการดําเนินการต้องสั่งให้ผู้น้ันกลับ
เข้ามาทํางานในตําแหน่งเดิม  หรือตําแหน่งท่ีเทียบเท่าส่วนเงินเดือน  หรือค่าจ้างในระหว่างพักงานน้ัน ในกรณีแรกให้จ่ายเต็มอัตรา ใน
กรณีหลังให้จ่ายก่ึงอัตราถ้าผู้ถูกสั่งพักงานตายก่อนการสอบสวนพิจารณาถึงท่ีสุดให้จ่ายถึงวันท่ีผู้น้ันตาย 
 ถ้าการสืบสวนพิจารณาได้ความเป็นสัตย์ว่าผู้ถูกสั่งพักงานได้กระทําความผิดจริงให้ปลดออก หรือให้ไล่ออก ตั้งแต่วันพักงาน 
หรือแม้จะไม่ได้ความเป็นสัตย์ว่าผู้ถูกสั่งพักงานได้กระทําความผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีดังกล่าวน้ันอยู่ให้
เลิกจ้างตามข้อ 84(3) 
 ข้อ 70 ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้าง กระทําผิดวินัย แต่โทษไม่ถึงไล่ออกหรือปลดออก ผู้บังคับบัญชาจะสั่งลงโทษ  ลดข้ัน
เงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ์ก็ได้ หากเห็นว่ามีเหตุอันควรลดหย่อน  หรือเป็นความผิดเล็กน้อยให้ผู้บังคับบัญชาทําหนังสือว่า
กล่าวตักเตือน 
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 การลงโทษตามวรรคแรกสําหรับเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้าง  ในตําแหน่งตั้งแต่หัวหน้างานลงมาให้ผู้จัดการมีอํานาจสั่งตัดเงินเดือน
ได้ร้อยละห้าของเงินเดือน ไม่เกินสามเดือน 

ในกรณีลงโทษลดข้ันเงินเดือน หากต้องลดเกินกว่าข้ันต่ําสุดของตําแหน่ง ก็ให้ลดเงินเดือนสําหรับตําแหน่งถัดลงไป 
โทษลดข้ันเงินเดือน ผู้บังคับบัญชาจะลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีกระทําผิดวินัยได้ครั้งหน่ึงไม่เกินอัตราต่อไปน้ี  
 คณะกรรมการดําเนินการ  ลดข้ันเงินเดือน 1 ข้ัน  
 ประธานกรรมการ   ลดข้ันเงินเดือน 0.5 ข้ัน  
ข้อ 71 ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้จัดการลงมารับผิดชอบดูแลระมัดระวังเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างในบังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามวินัย 

 ถ้าผู้บังคับบัญชารู้ว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย  ผู้บังคับบัญชาจะต้องพิจารณาว่าความผิดของผู้น้ันอยู่ในอํานาจของ
ตนท่ีจะลงโทษ  ถ้าเห็นว่าความผิดน้ันควรจะลงโทษมากไปกว่าท่ีตนมีอํานาจลงโทษก็ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือช้ันไปเพ่ือให้
ลงโทษตามสมควร 
 ถ้าผู้บังคับบัญชาคนใดรู้ว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย  แต่ไม่จัดการลงโทษ  หรือลงโทษไม่เป็นการสุจริต  ให้ถือว่า
ผู้บังคับบัญชาน้ันกระทําผิดวินัยด้วย 
 ข้อ 72 เมื่อผู้มีอํานาจลงโทษได้สั่งลงโทษแล้ว  ต้องเสนอรายงานการลงโทษน้ันตามลําดับจนถึงคณะกรรมการดําเนินการ 
 หากผู้บังคับบัญชาเหนือผู้สั่งลงโทษเห็นว่าโทษท่ีลงน้ันเบาไป  ให้มีอํานาจท่ีจะสั่งเพ่ิมโทษได้แต่โทษท่ีสั่งเพ่ิมข้ึนรวมท้ังกับท่ีสั่ง
ไว้เดิมแล้ว  ต้องไม่เกินอํานาจของผู้สั่งใหม่ 
 ข้อ 73 เจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างท่ีถูกลงโทษฐานผิดวินัย  ถ้าเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม  ก็อาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการได้ภายใน 30 วัน  นับตั้งแต่วันทราบคําสั่ง 
 การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้รอการลงโทษตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา 
 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการ ได้รับและพิจารณาอุทธรณ์แล้ว จะยกโทษ ลดโทษ เพ่ิมโทษ หรือยืนตามคําสั่งเดิมก็ได้ ท้ังน้ี 
โดยปกติให้กระทําให้เสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันท่ีได้รับอุทธรณ์   คําวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการดําเนินการให้เป็นอัน
สิ้นสุด 
 ข้อ 74 การลงโทษเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสหกรณ์  ในกรณีท่ีไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบน้ี  ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยวินัย
การสอบสวน  และการลงโทษสําหรับเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างสหกรณ์ 
 ข้อ 75 ในกรณีท่ีสหกรณ์มิได้กําหนดข้อความเรื่องการสืบสวน  สอบสวน  ทางวินัยของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสหกรณ์ ให้
สหกรณ์นําบทบัญญัติของกฎหมายเก่ียวกับเรื่องวินัย ตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 18 (พ.ศ. 2540)  ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณามาใช้โดยอนุโลม 
 

หมวดท่ี 14 
การร้องทุกข์ 

 การร้องทุกข์ หมายถึง กรณีเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างมีความไม่พอใจหรือมีความทุกข์อันเกิดข้ึนเน่ืองจากการทํางาน ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องสภาพการทํางาน สภาพการจ้าง การบังคับบัญชา การสั่ง หรือมอบหมายงาน การจ่ายค่าตอบแทนในการทํางานหรือประโยชน์อ่ืน 
หรือการปฏิบัติใดท่ีไม่เหมาะสมระหว่างสหกรณ์หรือผู้บังคับบัญชาต่อเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้าง หรือระหว่างเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างด้วยกัน 
และเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างได้เสนอความไม่พอใจหรือความทุกข์น้ันต่อสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์ได้ดําเนินการแก้ไขหรือยุติเหตุการณ์น้ัน
ท้ังน้ี เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์และเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสหกรณ์ และเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างทํางานด้วย
ความสุข 
 ข้อ 76 เจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างท่ีมีความไม่พอใจหรือมีความทุกข์เน่ืองจากการทํางานดังกล่าวข้างต้น ควรยื่นคําร้องทุกข์ต่อ
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือผู้บังคับบัญชาช้ันแรกของตนโดยเร็ว เว้นแต่เรื่องท่ีจะร้องทุกข์น้ันเก่ียวกับการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา 
หรือผู้บังคับบัญชาเป็นต้นเหตุ ก็ให้ยื่นคําร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงข้ึนไปอีกช้ันหน่ึง โดยมีวิธีการและข้ันตอนดังน้ี 
  (1) เจ้าหน้าท่ีท่ีประสงค์จะร้องทุกข์เป็นหนังสือด้วยตนเองต่อผู้จัดการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี
ภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีมีความขัดแย้ง 
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(2) ผู้จัดการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณีต้องทําการสอบสวนและพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับคําร้องทุกข์ 

(3) ผู้จัดการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณีต้องทําการสอบสวนและพิจารณา ช้ีแจงทําความ 
เข้าใจ หรือวินิจฉัยเป็นหนังสือก็ได้ การแจ้งผลการพิจารณาโดยการช้ีแจงด้วยวาจาให้บันทึกคําช้ีแจงเหตุผลไว้ในสํานวน โดยให้ผู้ร้อง
ทุกข์ลงลายมือช่ือรับทราบไว้ด้วย 
 ข้อ 77 การสอบสวนและพิจารณา เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับคําร้องทุกข์จากเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างแล้ว ให้รีบดําเนินการ
สอบสวนเพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องท่ีร้องทุกข์น้ันโดยละเอียดเท่าท่ีจะทําได้ โดยดําเนินการด้วยตนเองหรือด้วยความช่วยเหลือจาก
คณะกรรมการดําเนินการหรือบุคคลอ่ืน ท้ังน้ี เจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างผู้ยื่นคําร้องทุกข์เห็นชอบท่ีจะขอให้ข้อเท็จจริงโดยละเอียดแก่
ผู้บังคับบัญชาด้วย 
 เมื่อสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์น้ัน หากเป็นเรื่องท่ีอยู่ในขอบเขตของอํานาจหน้าท่ี
ผู้บังคับบัญชาน้ัน และผู้บังคับบัญชาสามารถแก้ไขได้ก็ให้ผู้บังคับบัญชาแก้ไขให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างผู้ยื่นคํา
ร้องทุกข์ทราบพร้อมท้ังรายงานให้คณะกรรมการดําเนินการทราบด้วย 
 หากเรื่องราวท่ีร้องทุกข์น้ันเป็นเรื่องท่ีอยู่นอกเหนืออํานาจหน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาน้ันให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเสนอเรื่องราว
ท่ีร้องทุกข์ พร้อมท้ังข้อเสนอในการแก้ไขหรือความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงข้ึนไปตามลําดับ 
 ให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงข้ึนไป  ดําเนินการสอบสวนและพิจารณาคําร้องทุกข์เช่นเดียวกับผู้บังคับบัญชาระดับต้นท่ีได้รับคํา
ร้องทุกข์ 
 ข้อ 78 กระบวนการยุติข้อร้องทุกข์   เมื่อผู้บังคับบัญชาแต่ละข้ันท่ีได้พิจารณาคําร้องทุกข์  ดําเนินการแก้ไขหรือยุติเหตุการณ์
ท่ีเกิดการร้องทุกข์และได้แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างผู้ยื่นคําร้องทุกข์ทราบ หากเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างผู้ยื่นคําร้องทุกข์ไม่พอใจ ก็ให้ยื่น
อุทธรณ์โดยกรอกข้อความท่ีอุทธรณ์ลงในแบบพิมพ์ท่ีสหกรณ์ได้กําหนดข้ึนและยื่นต่อคณะกรรมการดําเนินการภายใน 7 วัน นับแต่
วันท่ีทราบผลการร้องทุกข์จากผู้บังคับบัญชาระดับต้น 
 คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาอุทธรณ์ และดําเนินการแก้ไขหรือยุติเหตุการณ์ตามคําร้องทุกข์และแจ้งผลการพิจารณา
ดําเนินการให้เจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างผู้ยื่นคําร้องทุกข์ทราบภายใน 15 วัน  
 ข้อ 79 การอุทธรณ์คําวินิจฉัย 
  (1) ผู้ร้องทุกข์ท่ีไม่พอใจคําช้ีแจงหรือคําวินิจฉัย มีสิทธิอุทธรณ์ต่อประธานกรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย
แล้วแต่กรณี เป็นหนังสือภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีได้รับคําช้ีแจงหรือวินิจฉัย 
  (2) ประธานกรรมการ หรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณีจะแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ด้วยการช้ีแจงทํา
ความเข้าใจ หรือการวินิจฉัยเป็นหนังสือก็ได้ หากแจ้งผลด้วยการช้ีแจงด้วยวาจาให้บันทึกคําช้ีแจงเหตุผลไว้ในสํานวน โดยให้ผู้ร้องทุกข์
ลงลายมือช่ือรับทราบไว้ด้วย 
  (3) การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้รอการลงโทษตามคําสั่งของผู้มีอํานาจ 
 ข้อ 80 ความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผูเ้ก่ียวข้อง 
  (1) ผู้ร้องทุกข์จะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นระบบและด้วยความเป็นธรรม 
  (2) ผู้ร้องทุกข์จะไม่ถูกกลั่นแกล้ง ย้ายหน้าท่ีการงาน หรือลงโทษแต่อย่างใด เว้นแต่จะเป็นการร้องทุกข์ด้วยเจตนา
ไม่สุจริต 
  (3) เจ้าหน้าท่ีท่ีให้การเป็นพยานหรือให้ความร่วมมือในการสอบสวน  จะได้รับความคุ้มครองโดยจะไม่ถูกกลั่นแกล้ง    
ย้ายหน้าท่ีการงาน หรือลงโทษ เว้นแต่เจ้าหน้าท่ีท่ีให้การด้วยอคติ ปรักปรํา ให้ร้ายเป็นเท็จ หรือไม่ให้ความร่วมมือ ในการสอบสวนหา
ความจริง  การสอบสวนอาจกระทําโดยคณะกรรมการท่ีสหกรณ์แต่งตั้งก็ได้ 
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หมวดท่ี  15 
การสิ้นสุดการจ้าง 

  ข้อ 81 การจ้างงานจะสิ้นสุดลงด้วยเหตุใดเหตุหน่ึง ดังน้ี 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
  (3) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 10 
  (4) อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เมื่อสิน้ปีทางบัญชี 
  (5) เลิกจ้างตามสญัญาจ้าง หรือข้อบังคับของสหกรณ ์
  (6) ปลดออก 
  (7) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก  โดยยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตน  เพ่ือเสนอตามลําดับ
จนถึงคณะกรรมการดําเนินการ เมื่อคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุญาตแล้ว  จึงให้ถือว่าออกจากงาน 
 ข้อ 83 เจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างสหกรณ์ซ่ึงขาดคุณสมบัติตามข้อ 10 น้ัน ให้ถือว่าออกจากงานตั้งแต่วันท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการลงมติ 
 ข้อ 84 เจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างคนใดมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ให้เป็นอันออกจากงานเมื่อสิ้นปีทางบัญชีซ่ึงเป็นปีท่ีผู้น้ันอายุครบ 
60 ปีบริบูรณ์  โดยให้พ้นจากตําแหน่ง  
 

หมวดท่ี 16 
บําเหน็จ  ค่าชดเชย  ค่าชดเชยพิเศษ 

 ข้อ 85 สหกรณ์จะจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างท่ีสหกรณ์เลิกจ้างดังน้ี 
(1) เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสหกรณ์ซึ่งทํางานติดต่อกันครบหน่ึงร้อยยี่สิบวัน แต่ไม่ครบหน่ึงปี โดยรวมวันหยุด วันลา  

และวันท่ีสหกรณ์สั่งหยุดเพ่ือประโยชน์ของสหกรณ์ ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้าของการ
ทํางานสามสิบวันสุดท้ายสําหรับเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง ซ่ึงได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย 

(2) เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสหกรณ์ซึ่งทํางานติดต่อกันครบหน่ึงปี แต่ไม่ครบสามปี โดยรวมวันหยุด วันลาและวันท่ี
สหกรณ์สั่งหยุดเพ่ือประโยชน์ของสหกรณ์  ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายเก้าสิบวันหรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทํางานเก้าสิบ
วันสุดท้ายสําหรับเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง ซ่ึงได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย 

(3) เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสหกรณ์ซึ่งทํางานติดต่อกันครบสามปี  แต่ไม่ครบหกปี   โดยรวมวันหยุด วันลาและวันท่ี
สหกรณ์สั่งหยุดเพ่ือประโยชน์ของสหกรณ์  ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายหน่ึงร้อยแปดสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการ
ทํางานหน่ึงร้อยแปดสิบวันสุดท้ายสําหรับเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง ซ่ึงได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย 

(4) เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสหกรณ์ซ่ึงทํางานติดต่อกันครบหกปี   แต่ไม่ครบสิบปี โดยรวมวันหยุด วันลาและวันท่ี
สหกรณ์สั่งหยุดเพ่ือประโยชน์ของสหกรณ์    ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสองร้อยสี่สิบวันหรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการ
ทํางานสองร้อยสี่สิบวันสุดท้ายสําหรับเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง ซ่ึงได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย 

(5) เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสหกรณ์ซึ่งทํางานติดต่อกันครบสิบปีข้ึนไป โดยรวมวันหยุด วันลา  และวันท่ีสหกรณ์สั่ง
หยุดเพ่ือประโยชน์ของสหกรณ์  ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามร้อยวันหรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทํางานสามร้อยวัน
สุดท้ายสําหรับเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง ซ่ึงได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย 

การเลิกจ้างหมายความว่า การท่ีสหกรณ์ให้เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างออกจากงานโดยไม่กระทําความผิด 
อน่ึง  สหกรณ์ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยให้เจ้าหน้าท่ี  หรือลูกจ้างของสหกรณ์ท่ีมีกําหนดระยะเวลาจ้างไม่แน่นอน และเลิกจ้าง

ตามกําหนดระยะเวลาน้ัน  หรือเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างของสหกรณ์ท่ีสหกรณ์แจ้งให้ทราบเป็นหนังสือแต่แรกว่าให้ทดลองปฏิบัติงาน ใน
ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงร้อยยี่สิบวันและยังอยู่ในระยะเวลาน้ัน 

ข้อ 86 สหกรณ์ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างสหกรณ์  ซ่ึงเลิกจ้างในกรณีหน่ึงกรณีใดดังต่อไปน้ี 
(1) ทุจริตต่อหน้าท่ีหรือกระทําความผิดทางอาญาโดยเจตนาแก่สหกรณ์ 
(2) จงใจทําให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย 
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(3) ฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเก่ียวกับการทํางาน  หรือคําสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และสหกรณ์ได้
ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหน่ึงปีนับแต่วันท่ีเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างได้กระทําผิด เว้นแต่ กรณีร้ายแรง
สหกรณ์ไม่จําเป็นต้องตักเตือน 

(4) ละท้ิงหน้าท่ีติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน  โดยไม่มีเหตุผลสมควร 
(5) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
(6) ได้รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก ในกรณีถ้าเป็นความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาท หรือความผิด   

ลหุโทษ ต้องเป็นกรณีท่ีเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย 
ข้อ 87 ค่าชดเชยพิเศษ 

ก. ในกรณีท่ีสหกรณ์ย้ายสํานักงานของสหกรณ์ไปตั้ง ณ สถานท่ีอ่ืน อันมีผลกระทบสําคัญต่อการดํารงชีวิตตามปกติ 
ของเจ้าหน้าท่ีหรือครอบครัว  สหกรณ์จะแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวันย้ายท่ีทําการของสหกรณ์ ในการ
น้ีถ้าเจ้าหน้าท่ีไม่ประสงค์ไปทํางานด้วยให้เจ้าหน้าท่ีมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้ โดยเจ้าหน้าท่ีมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่า
อัตราค่าชดเชยท่ีเจ้าหน้าท่ีมีสิทธิได้รับตามข้อ 85 

กรณีท่ีสหกรณ์ไม่แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทราบในการย้ายสํานักงานล่วงหน้าตามวรรคหน่ึง  ให้เจ้าหน้าท่ีใช้สิทธิตาม 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 140 

ข. ในกรณีท่ีสหกรณ์มีความจําเป็นต้องลดจํานวนเจ้าหน้าท่ีอันเน่ืองจากการปรับปรุงหน่วยงาน ระบบการทํางาน 
หรือการบริการ สหกรณ์จะปฏิบัติ ดังน้ี 

(1) แจ้งวันท่ีเลิกจ้าง เหตุผลของการเลิกจ้างให้เจ้าหน้าท่ีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวัน  ในกรณีท่ี 
สหกรณ์ไม่สามารถแจ้งได้  หรือแจ้งการเลิกจ้างน้อยกว่าหกสิบวัน  จะจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้าง
อัตราสุดท้ายหกสิบวัน 

(2) จ่ายชดเชยพิเศษเพ่ิมเติมจากค่าชดเชยตามข้อ 85  เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 15 วัน ต่อการทํางาน 
1 ปี สําหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีทํางานติดต่อกันหกปีข้ึนไป ท้ังน้ี ค่าชดเชยพิเศษดังกล่าว จะไม่เกินค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามร้อยหกสิบวัน 
 กรณีระยะเวลาทํางานไม่ครบหน่ึงปี ถ้าเศษของระยะเวลาทํางานมากว่าหน่ึงร้อยแปดสิบวัน ให้นับเป็นการทํางานครบหน่ึงปี 

ข้อ 88 เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างสหกรณ์คนใดทํางานในสหกรณ์น้ี  ด้วยความเรียบร้อยเป็นเวลาติดต่อกันมาไม่น้อยกว่าห้าปีข้ึน
ไป  มีสิทธิได้รับเงินบําเหน็จเมื่อออกจากตําแหน่ง  

การคํานวณเงินบําเหน็จ ให้เอาเงินเดือนครั้งสุดท้ายตั้ง คูณด้วยจํานวนปีท่ีทํางานอยู่ในสหกรณ์ เศษของปีถ้าถึง 180 วันให้
นับเป็นหน่ึงปี  ถ้าต่ํากว่าน้ีให้ปัดท้ิง 

จํานวนปีท่ีทํางาน  หมายถึง  ระยะเวลาตั้งแต่วันบรรจุเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างของสหกรณ์เข้าทํางานในสหกรณ์จนถึงวันท่ีออก
จากสหกรณ์ ในกรณีคํานวณเงินบําเหน็จตามระเบียบน้ีมีจํานวนมากกว่าเงินชดเชยท่ีเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างสหกรณ์พึงได้รับตามข้อ 74 
ให้สหกรณ์จ่ายเงินบําเหน็จเพ่ิมได้เฉพาะส่วนท่ีเกินกว่าเงินชดเชยเท่าน้ัน 

เจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างของสหกรณ์ซึ่งออกจากตําแหน่งเพราะตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินบําเหน็จให้แก่ทายาท 
สหกรณ์จะไม่จ่ายบําเหน็จให้เจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างของสหกรณ์ในกรณี ดังต่อไปน้ี 
  (1) ถูกไล่ออก 
  (2) เลิกจ้างตามสัญญาจ้างท่ีมีกําหนดเวลาการจ้างแน่นอน 
  (3) เงินชดเชยท่ีเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างของสหกรณ์พึงได้รับมีจํานวนมากกว่าจํานวนเงินบําเหน็จท่ีคํานวณได้ตามระเบียบน้ี 
ข้อ 89 เพ่ือประโยชน์แก่การจ่ายเงินบําเหน็จและเงินค่าชดเชยแก่เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสหกรณ์  ให้สหกรณ์ตั้งเงินสํารอง

เงินบําเหน็จและค่าชดเชยไว้ตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจําปี  ตามจํานวนท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 
 ข้อ 90 เจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างผู้ใดพ้นจากตําแหน่งเพราะตาย  สหกรณ์จะจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษให้แก่ทายาทไปในคราว
เดียวกัน   มีจํานวนเท่ากับเงินเดือนเต็มครั้งสุดท้ายสามเดือนรวมกัน 
 ข้อ 91 ภาษีเงินได้อันพึงชําระตามกฎหมายให้ผู้รับเงินชดเชยและเงินบําเหน็จเป็นผู้จ่ายเงินท้ังสิ้น 
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 กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสหกรณ์  มีเงินได้รายเดือนเข้าเกณฑ์การเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร  ให้สหกรณ์หัก
ภาษีเงินได้พึงประเมินไว้ ณ ท่ีจ่ายรายเดือน แล้วนําส่งสํานักงานสรรพากรท้องท่ี ท่ีตั้งสํานักงานสหกรณ์ตามกําหนด 

 
หมวดท่ี 17 

อัตราเงินเดือนเจ้าหน้าท่ีและลูกจา้ง 
 ข้อ 92 ให้กําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างสหกรณ์  ไว้ตามตารางบัญชีอัตราเงินเดือนเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง
ของสหกรณ์   ดังต่อไปน้ี 

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 22.5 19,740 24,060 37,000 43,990 66,690 
43 22 19,390 23,630 36,340 43,210 65,510 
42 21.5 19,040 23,210 35,690 42,440 64,350 
41 21 18,700 22,790 35,050 41,680 63,210 
40 20.5 18,360 22,380 34,430 40,940 62,090 
39 20 18,030 21,980 33,820 40,210 60,990 
38 19.5 17,710 21,590 33,220 39,490 59,910 
37 19 17,390 21,200 32,630 38,790 58,850 
36 18.5 17,080 20,820 32,050 38,100 57,800 
35 18 16,770 20,450 31,480 37,420 56,770 
34 17.5 16,470 20,080 30,920 36,750 55,760 
33 17 16,170 19,720 30,370 36,100 54,770 
32 16.5 15,880 19,370 29,830 35,460 53,800 
31 16 15,590 19,020 29,300 34,830 52,840 
30 15.5 15,310 18,680 28,780 34,210 51,900 
29 15 15,030 18,340 28,270 33,600 50,980 
28 14.5 14,760 18,010 27,770 33,000 50,070 
27 14 14,490 17,690 27,270 32,410 49,180 
26 13.5 14,230 17,370 26,780 31,830 48,310 
25 13 13,970 17,060 26,300 31,260 47,450 
24 12.5 13,720 16,750 25,830 30,700 46,610 
23 12 13,470 16,450 25,370 30,150 45,780 
22 11.5 13,230 16,150 24,920 29,610 44,970 
21 11 12,990 15,860 24,470 29,080 44,170 
20 10.5 12,760 15,570 24,030 28,560 43,380 
19 10 12,530 15,290 23,600 28,050 42,610 
18 9.5 12,300 15,010 23,180 27,550 41,850 
17 9 12,080 14,740 22,770 27,060 41,110 
16 8.5 11,860 14,470 22,360 26,580 40,380 
15 8 11,650 14,210 21,960 26,110 39,660 
14 7.5 11,440 13,950 21,570 25,640 38,950 
13 7 11,230 13,700 21,180 25,180 38,260 
12 6.5 11,030 13,450 20,800 24,730 37,580 
11 6 10,830 13,210 20,430 24,290 36,910 
10 5.5 10,630 12,970 20,060 23,860 36,250 
9 5 10,440 12,740 19,700 23,430 35,600 
8 4.5 10,250 12,510 19,350 23,010 34,970 
7 4 10,060 12,280 19,000 22,600 34,350 
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6 3.5 9,880 12,060 18,660 22,200 33,740 
5 3 9,700 11,840 18,330 21,800 33,140 
4 2.5 9,520 11,630 18,000 21,410 32,550 
3 2 9,350 11,420 17,680 21,030 31,970 
2 1.5 9,180 11,210 17,360 20,650 31,400 
1 1 9,010 11,010 17,050 20,280 30,840 

ท่ี ขั้น ลูกจ้าง 

เจ้าหน้าท่ีและ
เจ้าหน้าท่ีเฉพาะ

ตําแหน่ง
ทางด้าน

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หัวหน้าฝ่าย 
หรือหัวหน้า
สํานักงาน

สาขา 

รองผู้จัดการ ผู้จัดการ 

 

ข้อ 93 เงินค่าครองชีพให้ลูกจ้างได้รับค่าครองชีพเดือนละ 1,500 บาท 
ข้อ 94 เงินประจําตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ีและเจ้าหน้าท่ีเฉพาะตําแหน่งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้า

สํานักงานสาขา รองผู้จัดการ และผู้จัดการ 
(1) เจ้าหน้าท่ีและเจ้าหน้าท่ีเฉพาะตําแหน่งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่ง 2,000.- บาท  

 (2) หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าสํานักงานสาขา ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่ง 3,000.- บาท 
 (3) รองผู้จัดการ ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่ง 5,000.- บาท 
 (4) ผู้จัดการ ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่ง 10,000.- บาท 

 
หมวดท่ี 18 
เบ็ดเตล็ด 

 

 ข้อ 95 การหยุดกิจการช่ัวคราว ในกรณีท่ีสหกรณ์มีความจําเป็นต้องหยุดกิจการเป็นการช่ัวคราว เน่ืองจากหน่วยงานหรือ
สถานประกอบการท่ีสหกรณ์ตั้งอยู่หยุดกิจการ หรือสหกรณ์ประสบภาวะทางเศรษฐกิจ สหกรณ์จะแจ้งเหตุการณ์หยุดกิจการให้ทราบ
ล่วงหน้า และจ่ายเงินในระหว่างการหยุดกิจการในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง 
 ข้อ 96 กฎ ระเบียบอ่ืนๆ 

(1) กฎ ระเบียบ คําสั่ง ซ่ึงใช้บังคับกับส่วนงานใดส่วนงานหน่ึงเป็นการเฉพาะ ให้ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของข้อบังคับใน 
การทํางานน้ีด้วย ท้ังน้ี รวมถึงใบสมัครงาน สญัญาจ้าง หนังสือคํ้าประกันและข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง 
  (2) การใดท่ีมิได้กําหนดไว้ในข้อบังคับน้ี ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
  (3) กฎ  ระเบียบ คําสั่ง ขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ีให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 
 ข้อ 97 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับเก่ียวกับการทํางานน้ี   ได้จัดทําข้ึนให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 แล้ว อย่างไรก็ตามสหกรณ์สงวนสิทธ์ิในการแก้ไขปรับปรุงให้มีความเหมาะสมเป็นธรรมมากยิ่งข้ึน รวมท้ังสอดคล้อง
กับสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ข้อ 98 การบังคับใช้ 
  (1) ให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับ ศึกษาระเบียบน้ีให้มีความเข้าใจอย่างชัดแจ้ง เพ่ือให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และมอบ
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีทุกคน 
  (2) เจ้าหน้าท่ีทุกคนจะปฏิเสธว่าไม่ทราบเง่ือนไข หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติตามระเบียบน้ีไม่ได้ 
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  (3) เจ้าหน้าท่ีระดับบังคับบัญชา และคณะกรรมการดําเนินการ เป็นผู้ควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบัติการ 
ปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและเคร่งครัด 
  (4) ระเบียบน้ีมีผลบังคับใช้ตามข้อ 2 
    
 

ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี 
 

 
 ประกาศ  ณ วันท่ี  19  มิถุนายน  พ.ศ.2560 

  
 

 
 (นายอัมพร   ฉันทรัตน์) 

 ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ครูสโุขทัย จํากัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ำกัด 
ว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2559 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ข้อ 69 (8) ข้อ 96 (7) และมติที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่  58  ครั้งท่ี  7/2559 เมื่อวันท่ี  15 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ได้ประกาศระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 
โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2559” 
 ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  16 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป  
 ข้อ 3  ให้ยกเลิกบรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ   ระเบียบอื่นใดที่มีอยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ซึ่ง
มีข้อก าหนดขัดแย้งกับระเบียบนี้ทั้งสิ้น 
 ข้อ 4  ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

 
หมวดที่  1 

ข้อก ำหนดทั่วไป 
ส่วนที่ 1 
นิยำม 

 ข้อ 5  ในระเบียบนี้ 
  “การพัสดุ” หมายถึง  การจัดท าเอง  การซื้อ  การจ้าง  การจ้างท่ีปรึกษา  การจ้างออกแบบและ 
ควบคุมงาน  การแลกเปลี่ยน  การเช่า  การควบคุม  การจ าหน่าย  และการด าเนินการอื่นๆ ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
  “พัสดุ”  หมายถึง  วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงประกันชีวิต 
  “การซื้อ”  หมายถึง  การซื้อพัสดุทุกชนิด 
  “การจ้าง” หมายถึง  การจ้างท าพัสดุ หรือการจ้างเหมาบริการ 
  “การจ้างท่ีปรึกษา” หมายถึง  การจ้างบริการจากท่ีปรึกษา  แต่ไม่รวมถึงการจ้างออกแบบและควบคุมงาน
ก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ 
  “ผู้ซื้อ”  หมายถึง  ผู้มีอ านาจในการสั่งซื้อตามระเบียบนี้ 
  “ผู้จ้าง”  หมายถึง  ผู้มีอ านาจในการสั่งจ้างตามระเบียบนี้ 
  “สหกรณ์ฯ” หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 
  “ประธานกรรมการ” หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 
  “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 
  “ผู้จัดการ” หมายถึง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด 
  “หัวหน้าพัสดุ” หมายถึง  หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
  “เจ้าหน้าท่ีพัสดุ” หมายถึง  เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้จัดการให้รับผิดชอบเรื่องการ
พัสดุ 
  “ประกันชีวิต” หมายถึง กรมธรรม์กลุ่มที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ท ากับบริษัทประกันชีวิต
ให้กับสมาชิก 
  “อาคาร”  หมายถึง  สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ท าการ 
หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกัน  และรวมตลอดถึงสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยส าหรับ
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อาคารนั้นๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ า หอถังน้ า ถนน ประปาและสิ่งอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น 
เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ 
  “ที่ปรึกษา” หมายถึง  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ  หรือสามารถให้บริการเป็นที่
ปรึกษาทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น รวมทั้งให้บริการด้าน ศึกษา ส ารวจ ออกแบบและควบคุม
งาน และการวิจัย แต่ไม่รวมถึงการให้บริการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ 
  “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายถึง  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาขายในการ
ซื้อพัสดุของทางสหกรณ์ฯ  หรือเข้าเสนอราคาเพื่อรับจ้างท าพัสดุ หรือเข้าเสนองานเพื่อรับจ้างเป็นที่ปรึกษา หรือรับจ้าง
ออกแบบเพื่อควบคุมงาน ให้แก่สหกรณ์ฯ เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าเสนองานให้แก่สหกรณ์ฯ นั้นในคราวเดียวกัน 
  การมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น  ได้แก่  การที่
บุคคลธรรมดาหรือนิติบคุคลดังกลา่วมีความสมัพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี ้

(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารหรือผู้มี 
อ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอ านาจหรือสามารถใช้อ านาจในการบริหาร
จัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ท่ีเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่สหกรณ์ฯ นั้นใน
คราวเดียวกัน 

(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน  โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความ 
รับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาหรือ
เสนองานให้แก่สหกรณ์ฯนั้นในคราวเดียวกัน 
  ค าว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้นหรือใน
อัตราอื่น ตามที่ กวพ.เห็นควรประกาศก าหนดส าหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 

(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ 
ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้าง
หุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย 
ที่เข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่สหกรณ์ ฯนั้นในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน 
  การด ารงต าแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นเป็นคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการด ารงต าแหน่งการเป็นหุ้นส่วนหรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว 
  ในกรณีบุคคลใดใช้ช่ือบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารผู้เป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อ านาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือ
บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่เกี่ยวข้องได้
เสนอราคาหรือเสนองานให้แก่สหกรณ์ฯ นั้นในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) 
(2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี 
  “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายถึง  การที่ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานรายหนึ่ง
หรือ   หลายรายกระท าการใดๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการเสนอราคา หรือเสนองานต่อสหกรณ์ฯ ไม่ว่าจะกระท าโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก 
รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้ก าลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย หรือ
แสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือการกระท าใดโดยทุจริต ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคา
หรือผู้เสนองานด้วยกันหรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานรายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญากับสหกรณ์ฯ 
นั้น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบสหกรณ์ฯ โดยมิใช่เป็นไปในทางการ
ประกอบธุรกิจปกติ   
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ส่วนที่  2 
กำรใช้บังคับและกำรมอบอ ำนำจ 

 ข้อ 6  ระเบียบนี้ใช้บังคับสหกรณ์ฯ  ซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุให้เป็นไปตามแผนงานงบประมาณ 
 ข้อ 7  ผู้มีอ านาจด าเนินการตามระเบียบนี้จะมอบอ านาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งใดก็ได้ โดยให้ค านึงถึง
ระดับ ต าแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่จะได้รับมอบอ านาจเป็นส าคัญ 
 เมื่อมีการมอบอ านาจตามวรรคหนึ่ง ผู้รับมอบอ านาจมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบนั้น และจะมอบอ านาจนั้นให้แก่ผู้ด ารง
ต าแหน่งอ่ืนต่อไปไม่ได้   
 

ส่วนที่  3 
บทก ำหนดโทษ 

 ข้อ 8  ผู้มีอ านาจหรือหน้าท่ีด าเนินการตามระเบียบนี้  หรือผู้หนึ่งผู้ใดกระท าการใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่
ปฏิบัติตามระเบียบนี้  หรือกระท าการโดยมีเจตนาทุจริต  หรือกระท าการโดยปราศจากอ านาจ  หรือนอกเหนืออ านาจหน้าที่  
รวมทั้งมีพฤติกรรมที่เอื้ออ านวยแก่ผู้เข้าเสนอราคาหรือเสนองาน  ให้มีการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมถือว่าผู้นั้น
กระท าผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน พ.ศ. 2557  ภายใต้หลักเกณฑ์
ดังนี ้

    (8.1) ถ้าการกระท ามีเจตนาทุจริต  หรือเป็นเหตุให้ทางสหกรณ์ฯ เสียหายอย่างร้ายแรงให้ด าเนินการลงโทษอย่าง
ต่ าปลดออกจากสหกรณ์ฯ 

    (8.2) ถ้าการกระท าเป็นเหตุให้ทางสหกรณ์ฯ เสียหายไม่ร้ายแรง  ให้ลงโทษอย่างต่ าตัดเงินเดือน 
    (8.3) ถ้าการกระท าไม่เป็นเหตุให้สหกรณ์ฯ เสียหาย  ให้ลงโทษภาคทัณฑ์   หรือว่ากล่าวตักเตือนโดยท าค าสั่ง 

เป็นลายลักษณ์อักษร 
     การลงโทษทางวินัยตาม (8.1) หรือ (8.2) ไม่เป็นเหตุให้ผู้กระท าหลุดพ้นจากความรับผิดในทางแพ่ง  ตาม
กฎหมายและระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าท่ีและข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน พ.ศ. 2557 หรือความรับผิดทางอาญา (ถ้ามี) 
 

หมวดที่  2 
ส่วนที่ 1 

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 
 ข้อ 9  เมื่อท่ีประชุมใหญ่มีมติอนุมัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนงานโครงการแล้ว  ให้สหกรณ์ฯ รีบด าเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนหรือโครงการ  และตามขั้นตอนท่ีก าหนด  เพื่อให้พร้อมที่จะท าสัญญา  หรือข้อตกลงได้ทันที 
 การจัดหาโดยวิธีสอบราคาและวิธีประกวดราคาให้สหกรณ์ฯ  วางแผนในการจัดหาและด าเนินการให้เป็นไปตามแผน
ด้วย 
 ข้อ 10  กรณีที่มีการจัดท าเอง  ให้แต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดท าเองนั้นและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการ
ปฏิบัติงาน  โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจการจ้าง  เว้นแต่สหกรณ์ฯ  ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบโดยเฉพาะอยู่แล้ว 
 ข้อ 11  การจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้  ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของการจัดหาต้องด าเนินการโดยเปิดเผย  
โปร่งใส  และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม  ท้ังนี้โดยค านึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอราคา หรือ
ผู้เสนองาน  เว้นแต่กรณีที่มีลักษณะเฉพาะอันเป็นข้อยกเว้นตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
 ในการด าเนินการแต่ละขั้นตอน  ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องมีการบันทึกหลักฐานในการด าเนินการพร้อมทั้งต้องระบุ
เหตุผลในการพิจารณาสั่งการในข้ันตอนท่ีส าคัญไว้  เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 
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วิธีซ้ือและวิธีจ้ำง 
 ข้อ 12  การซื้อหรือการจ้างกระท าได้ 4 วิธี  คือ  1.วิธีตกลงราคา  2.วิธีสอบราคา  3.วิธีประกวดราคา  4.วิธีพิเศษ 
 ข้อ 13  วิธีตกลงราคา  ได้แก่  การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง  ซึ่งมีราคาไม่เกิน  200,000  บาท 

การซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคา  ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุติดต่อตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรง  แล้วให้ประธาน
กรรมการด าเนินการหรือผู้จัดการจัดซื้อหรือจ้างได้  ภายในวงเงินตามอ านาจ ข้อ 21 

การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา  ในกรณีจ าเป็นและเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน  และไม่อาจ
ด าเนินการตามปกติได้ทัน  ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการไปก่อน  แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อ
ผู้มีอ านาจจัดซื้อจัดจ้าง  และเมื่อผู้มีอ านาจจัดซื้อจัดจ้างให้ความเห็นชอบแล้วให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจ
รับโดยอนุโลม 
 ข้อ 14  วิธีสอบราคา  ได้แก่  การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง  ซึ่งมีราคาเกิน 200,000 บาท  แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท 

(14.1)  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจดัท าเอกสารสอบราคา  โดยอย่างน้อยใหแ้สดงรายการดังต่อไปนี้ 
(14.1.1) คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการซื้อและจ านวนที่ต้องการ  หรือรูปแบบและ 

รายการละเอียดและปริมาณงานที่ต้องการจ้าง  ในกรณีที่จ าเป็นต้องดูสถานที่   หรือช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบตาม
วรรคหนึ่ง  ให้ก าหนดสถานท่ี วัน เวลาที่นัดหมายไว้ด้วย 

(14.1.2) คุณสมบัติของผู้เสนอราคาซึ่งจะต้องมีอาชีพขายหรือรับจ้างตาม (14.1.1) โดยให้ผู้ 
เสนอราคาแสดงหลักฐานดังกล่าวด้วย 

(14.1.3) ในกรณีจ าเป็นให้ระบุผู้เข้าเสนอราคาส่งตัวอย่าง หรือแคตตาล๊อกหรือรูปแบบ และ 
รายการละเอียดไปพร้อมกับใบเสนอราคา 

  (14.1.4) ถ้าจ าเป็นต้องมีการตรวจทดลอง  ให้ก าหนดจ านวนตัวอย่างให้พอแก่การตรวจทดลอง 
และเหลือไว้ส าหรับการท าสัญญาด้วย  ทั้งนี้ให้มีข้อก าหนดไว้ด้วยว่าทางสหกรณ์ฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ  ที่เกิดขึ้น
จากการทดสอบตัวอย่างนั้น 

(14.1.5) สถานท่ีติดต่อเกี่ยวกับแบบรูปและรายละเอยีดในกรณีที่มีการขาย  ให้ระบรุาคาขายไว้ 
ด้วย 

(14.1.6) ข้อก าหนดให้ผู้เข้าเสนอราคาเสนอราคารวมทั้งสิ้น  และราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการ 
(ถ้าท าได้) พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์โดยชัดเจนว่าจะพิจารณาราคารวม หรือราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการ ในกรณีที่ไม่ได้
ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาให้พิจารณาราคารวม 

(14.1.7) แบบใบเสนอราคา  โดยก าหนดไว้ด้วยว่าในการเสนอราคาให้ลงราคารวมทั้งสิ้นเป็น 
ตัวเลขและต้องมีตัวหนังสือก ากับ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญในการสอบราคาจ้างก่อสร้าง  
ให้ก าหนดแบบบัญชีรายการก่อสร้างตามความเหมาะสมของลักษณะและประเภทของงาน  เพื่อให้ผู้เข้าเสนอราคากรอก
ปริมาณวัสดุและราคาด้วย 

  (14.1.8) ก าหนดระยะเวลายื่นราคาเท่าที่จ าเป็นต่อทางสหกรณ์ฯ  และเง่ือนไขด้วยว่าซองเสนอ 
ราคาที่ยื่นต่อทางสหกรณ์ฯ และลงทะเบียนรับซองแล้วจะถอนคืนมไิด้ 

  (14.1.9) ก าหนดสถานท่ีส่งมอบพัสดุและวันส่งมอบโดยประมาณ (ส าหรับการซื้อ) หรือก าหนด 
วันท่ีจะเริ่มท างานและวันแล้วเสรจ็โดยประมาณ (ส าหรับการจ้าง) 

(14.1.10) ก าหนดสถานท่ี วัน เวลา เปิดซองสอบราคา 
  (14.1.11) ข้อก าหนดให้ผู้เสนอราคาผนึกซองราคาให้เรียบร้อยก่อนยื่นต่อทางสหกรณ์ฯ จ่าหน้า 

ถึงประธานกรรมการเปิดซองสอบราคาการซื้อการจ้างครั้งนั้น  และส่งถึงสหกรณ์ฯ ก่อนวันเปิดซอง  โดยให้ส่ง   เอกสาร
หลักฐานต่างๆ พร้อมจัดท าบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพร้อมกับซองราคาด้วย 
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(14.1.12) ก าหนดเงื่อนไขในการสงวนสิทธ์ิที่จะถือว่าผู้ที่ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงกับทาง 
สหกรณ์ฯ ทางสหกรณ์ฯ จะแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเป็นผู้ทิ้งงาน 

(14.1.13) ข้อก าหนดว่าผู้เข้าเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปท าสัญญา  จะต้องวางหลัก 
ประกันสัญญาเป็นเงินสดหรือเช็คเงินสด  หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศในอัตราร้อยละห้าของวงเงินหรือ
ราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนั้นแล้วแต่กรณี   เว้นแต่การจัดหาพัสดุที่สหกรณ์ฯ เห็นว่ามีความส าคัญเป็นพิเศษ จะก าหนดอัตราสูงกว่า
ร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได ้

(14.1.14) ร่างสัญญารวมทั้งการแบ่งงวดงาน  การจ่ายเงิน  เง่ือนไข  การจ่ายเงินล่วงหน้า (ถ้ามี) 
และอัตราค่าปรับ 

(1.15) ขอสงวนสิทธ์ิว่าสหกรณ์ฯ จะไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ และสหกรณ์ฯทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ท่ีจะงดซื้อหรือจ้าง  หรือเลือกซื้อหรือจ้างโดยไม่จ าเป็นต้องซื้อหรือ
จ้างจากผู้เสนอราคาต่ าสุดเสมอไป  รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมี
เหตุที่เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต  หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

(14.2)  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา  ให้ด าเนินการดังนี้ 
(14.2.1)  ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า 10 วัน  ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุส่งประกาศเผยแพร่ 

การสอบราคา  และเอกสารสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างท างานนั้นโดยตรงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้มากที่สุด
เท่าที่จะท าได้  กับให้ปิดประกาศเผยแพร่การสอบราคาไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการสหกรณ์ฯ 

  (14.2.2) ในการยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการ 
เปิดซองสอบราคาการซื้อหรือการจ้างครั้งนั้น  โดยยื่นโดยตรงต่อสหกรณ์ฯ ตามวันและเวลาที่สหกรณ์ฯก าหนด 

  (14.2.3) ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง  ในกรณีที่ผู้เสนอ 
ราคามายื่นซองโดยตรงให้ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นซอง  และให้ส่งมอบซองให้แก่หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุทันที 

(14.2.4) ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิดซอง  และเมื่อถึง 
ก าหนดเวลาเปิดซองสอบราคาแล้ว  ให้ส่งมอบซองเสนอราคาพร้อมทั้งรายงานผลการรับซองต่อคณะกรรมการการเปิดซอง
สอบราคาเพื่อด าเนินการต่อไป 

(14.3) คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหนา้ที่ดังนี้ 
(14.3.1) เปิดซองใบเสนอราคาและอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่างๆ ของ 

ผู้เสนอราคาทุกราย  โดยเปิดเผยตามวัน เวลา และสถานท่ีที่ก าหนด  และตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของผู้เสนอ ราคา
ทุกรายแล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น 

  (14.3.2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา  ใบเสนอราคา  แคตตาล็อกหรือแบบรูป  และ 
รายละเอียดแล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

  (14.3.3) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตาม (14.3.2) ที่มีคุณภาพ 
และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางสหกรณ์ฯ  และเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากรายที่คัดเลือกไว้แล้วซึ่งเสนอราคาต่ าสุด  

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดดังกล่าวไม่ยอมเข้าท าสัญญา  หรือข้อตกลงกับสหกรณ์ฯในเวลาที่ 
ก าหนด ตามเอกสารสอบราคา  ให้คณะกรรมการพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ ารายถัดไปตามล าดับ  ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากัน
หลายรายให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่พร้อมกัน  ด้วยวิธียื่นซองเสนอราคา 

ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้าง  สูงกว่าวงเงินท่ี 
ซื้อหรือจ้าง  ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาด าเนินการต่อรองราคาให้ต่ าสุดเท่าที่จะท าได้  แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่จัดซื้อ
หรือจ้างในครั้งนั้น  โดยท าการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 

(14.3.4) ในกรณีที่มีผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสาร 
สอบราคาเพียงรายเดียว  ให้คณะกรรมการเสนอความเห็นให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณา 
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(14.3.5) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ 
ทั้งหมดต่อคณะกรรมการด าเนินการ  เพื่ออนุมัติให้ด าเนินการต่อไป 

ข้อ 15  วิธีประกวดราคา  ได้แก่  การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 2,000,000 บาท 
(15.1) ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าเอกสารประกวดราคาตามแบบที่สหกรณ์ฯ ก าหนดหรือตามตัวอย่างของทาง 

ราชการโดยอนุโลม 
การเผยแพร่เอกสารประกวดราคาให้จัดเป็นประกาศและมสีาระส าคญัดังนี้ 
(15.1.1) รายการพัสดุที่ต้องการซือ้  หรืองานท่ีต้องการจ้าง 
(15.1.2) คุณสมบัติของผู้มสีิทธิเขา้ประกวดราคา 
(15.1.3) ก าหนดวัน เวลา รับซอง ปิดการรับซอง และเปดิซองประกวดราคา 
(15.1.4) สถานท่ีและระยะเวลาในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารการประกวดราคาและราคาของ 

เอกสารให้หัวหนา้พัสดมุีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแล  และจัดท าเอกสารหลักฐานการเผยแพร่และการปิดประกาศประกวด
ราคาภายในระยะเวลาที่ก าหนด  โดยให้เจา้หน้าท่ีพัสดดุ าเนินการดงันี้ 

(15.1.4.1) ส่งประกาศไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างท างานโดยตรงทางไปรษณียต์อบ 
รับให้มากที่สดุเท่าท่ีจะท าได ้

(15.1.4.2) ปิดประกาศประกวดราคาโดยเปิดเผย ณ ท่ีท าการของสหกรณ์ฯ 
การด าเนินการซื้อและจ้างโดยวิธีประกวดราคา จะต้องจัดท าก่อนวันรับซองไม่น้อยกว่า 21 วัน 

(15.2) การขายหรือให้เอกสารประกวดราคา  รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียด 
ให้กระท า ณ สถานที่ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวกและไม่เป็นเขตหวงห้าม  และจะต้องจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาไว้ให้
มากพอส าหรับความต้องการของผู้มาขอรับ  หรือขอซื้อที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างท างานนั้น  รายละ 1 ชุด โดยไม่มีเง่ือนไขอื่น
ใดในการให้หรือการขาย 

(15.3) คณะกรรมการการรับและเปิดซองประกวดราคา  มีหน้าทีด่ังนี้ 
(15.3.1) รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไว้เป็นหลักฐาน  ลงช่ือก ากับซองกับบันทึกไว้ท่ี 

หน้าซองว่าเป็นของผู้ใด 
  (15.3.2) ตรวจสอบหลักประกันซองร่วมกับเจ้าหน้าท่ีการเงิน  และให้เจ้าหน้าที่การเงินออกใบ 

รับให้แก่ผู้ยื่นซองไว้เป็นหลักฐาน 
(15.3.3) รับเอกสารหลักฐานต่างๆ  ตามบัญชีรายการเอกสารของผู้เสนอราคาพร้อมทั้งพัสดุ 

ตัวอย่าง  แคตตาล็อก  หรือแบบรูป  และรายการละเอียด(ถ้ามี) หากไม่ถูกต้องให้บันทึกในรายงานไว้ด้วย 
  (15.3.4) เมื่อพ้นก าหนดเวลารับซองแล้ว  ห้ามรับซองประกวดราคา  หรือเอกสารหลักฐานต่างๆ 

ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาอีก 
  (15.3.5) เปิดซองใบเสนอราคา  และอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่างๆ 

ของผู้เสนอราคาทุกรายโดยเปิดเผยตามเวลาและสถานที่ที่ก าหนด  และให้กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากับไว้ในใบเสนอ
ราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น 

  (15.3.6) ส่งมอบใบเสนอราคาทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อมด้วยบันทึกรายงานการ 
ด าเนินการต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทันทีในวันเดียวกัน 

(15.4) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีหน้าที่ดังน้ี 
(15.4.1) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานต่างๆ พัสดุ 

ตัวอย่าง  แคตตาล็อก  หรือแบบรูปและรายการละเอียด  แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเง่ือนไขในเอกสารประกวด
ราคา 
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ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายใด  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสาร 
ประกวดราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างน้ัน  ไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอราคารายอื่น
หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย  ให้พิจารณาผ่อนปรนให้ผู้เข้าประกวดราคาโดยไม่ตัดผู้เข้าประกวดราคารายนั้นออก 

ในการพิจารณาคณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงจากผูเ้สนอราคารายใดกไ็ด้  แต่จะให้ผู้ 
เสนอราคารายใดเปลีย่นแปลงสาระส าคญัที่เสนอไว้แล้วมไิด้ 

  (15.4.2) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของ  หรืองานจ้าง  หรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่ตรวจสอบ 
แล้วตาม(15.4.1) ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ฯ แล้วเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายที่คัดเลือก
ไว้แล้วซึ่งเสนอราคาต่ าสุด 

  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดดังกล่าว  ไม่ยอมเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงกับสหกรณ์ฯ ในเวลาที่ 
ก าหนด ตามเอกสารประกวดราคาให้คณะกรรมการพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ ารายถัดไปตามล าดับ 

ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายรายให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่พร้อมกัน 
ด้วยวิธียื่นซองเสนอราคา  ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้าง สูงกว่าวงเงินท่ีซื้อหรือ
จ้างให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาด าเนินการต่อรองราคา 

  (15.4.3) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา  และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว ้
ทั้งหมดต่อคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา 

(15.5) เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้พิจารณาแล้วปรากฏว่า  มีผู้เสนอราคารายเดียว 
หรือมีผู้เสนอราคาหลายราย  แต่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเง่ือนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาเพียงรายเดียว  
โดยปกติให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น  แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
เห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคา  ก็ได้ 

(15.6) ในกรณีไม่มีผู้เสนอราคาหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเง่ือนไขท่ีก าหนด  ให้เสนอ 
คณะกรรมการด าเนินการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น  เพื่อด าเนินการประกวดราคาใหม่หากคณะกรรมการด าเนินการเห็น
ว่าการประกวดราคาใหม่จะไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ 16  วิธีพิเศษ  การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน  200,000 บาท  ให้กระท าได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด 
ดังต่อไปนี้ 

(16.1) ในกรณีเป็นพัสดุจะขายทอดตลาด  ให้ด าเนินการซื้อโดยวิธีเจรจาตกลงราคา 
(16.2) ในกรณีเป็นพัสดุที่ต้องซื้อหรือจ้างเป็นการเร่งด่วนหากล่าช้าอาจเสียหายแก่สหกรณ์ฯ  ให้เชิญผู้มี 

อาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคาหากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้ 

(16.3) ในกรณีที่เป็นพัสดุที่ได้ซื้อไว้แล้วแต่มีความจ าเป็นต้องใช้เพิ่มในสถานการณ์ที่จ าเป็นหรือเร่งด่วน 
หรือเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ฯ ให้เจรจากับผู้ขายรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการส่งมอบเพื่อ
ขอให้มีการขายพัสดุตามรายละเอียดและราคาที่ต่ ากว่าหรือราคาเดิมภายใต้เง่ือนไขที่ดีกว่าหรือเง่ือนไขเดิม  โดยค านึงถึงราคา
ต่อหน่วยตามสัญญาเดิม(ถ้ามี)  เพื่อให้บังเกิดผลประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์ฯจะได้รับ 

(16.4) ในกรณีเป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิคท่ีจ าเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็น 
การเฉพาะ ให้เชิญผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาใน
ท้องตลาดหรือราคาที่คณะกรรมการให้ควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้ 

(16.5) ในกรณีพัสดุที่เป็นท่ีดินหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งจ าเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่งให้เชิญเจ้าของที่ดินโดยตรงมา 
เสนอราคา  หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาดหรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่
จะท าได้  ส าหรับการซื้อท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศในกรณีจ าเป็นจะติดต่อกับนายหน้า  หรือด าเนินการในท านอง
เดียวกันตามกฎหมายหรือประเพณีนิยมท้องถิ่นแทนเจ้าของที่ดินก็ได้ 
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 (16.6) ในกรณีเป็นพัสดุที่ได้ด าเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี  ให้สืบราคาจากผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้น 
โดยตรงและผู้เสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป(ถ้ามี)  หากเห็นว่าผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรซื้อ
เสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด  หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้ 

 ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ท้ังหมดต่อประธาน 
กรรมการเพื่อสั่งการโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

ข้อ 17  การซื้อโดยวิธีพิเศษ  ให้ประธานกรรมการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการเพื่อด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(17.1) ในกรณีเป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วนหากล่าช้าอาจเสียหายแก่สหกรณ์ฯ  ให้เชิญผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้น 
โดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาดหรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรอง
ราคาลงเท่าที่จะท าได้ 

(17.2) ในกรณีเป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิคท่ีจ าเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็น 
การเฉพาะ  ให้เชิญผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาใน
ท้องตลาด  หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้ 

(17.3) ในกรณีพัสดุที่เป็นท่ีดินหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งจ าเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่งให้เชิญเจ้าของที่ดินโดยตรงมา 
เสนอราคา  หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาดหรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่
จะท าได้ 

(17.4) ในกรณีเป็นพัสดุที่ได้ด าเนินการซื้อโดยวิธีอ่ืนแล้วไม่ได้ผลดี  ให้สืบราคาจากผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้น 
โดยตรง  และผู้เสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป(ถ้ามี)  หากเห็นว่าผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควร
ซื้อเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาดหรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้   

ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ท้ังหมดต่อ 
คณะกรรมการด าเนินการเพื่อพิจารณา 

ข้อ 18  การจ้างโดยวิธีพิเศษ  ให้ประธานกรรมการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง  โดยวิธีพิเศษตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการเพื่อด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(18.1) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ 16(2) ให้เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างท างานนั้นโดยตรงมาเสนอราคาหากเห็น 
ว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาท้องถิ่นหรือราคาที่ประมาณได้  หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่
จะท าได้ 

(18.2) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ 16(6) กรณีเป็นพัสดุที่ได้ด าเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี  ให้สืบ 
ราคาจากผู้มีอาชีพรับจ้างท างานนั้นโดยตรงและผู้เสนอราคาในการสอบราคา หรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป(ถ้ามี)  หากเห็น
ว่าผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องถิ่น  หรือราคาที่ประมาณได้  หรือราคาที่คณะกรรมการ 
เห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้ให้คณะกรรมการ รายงานผลการพิจารณาและความเห็น  พร้อมด้วยเอกสารที่รับไว้
ทั้งหมด  ต่อคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพิจารณา 

 
รำยงำนขอซ้ือหรือขอจ้ำง 
 ข้อ 19  ก่อนด าเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธี  นอกจากการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างตามข้อ 20  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
จัดท ารายงานเสนอผู้มีอ านาจตามรายการ  ดังต่อไปนี้ 
  (1) เหตุผลและความจ าเป็นท่ีต้องซื้อหรือจ้าง 
  (2) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานท่ีจะจ้าง 
  (3) ราคามาตรฐานหรือราคากลาง หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุด 
  (4) วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง 
  (5) ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
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  (6) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีน้ัน 
  (7) ข้อเสนออื่นๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จ าเป็นในการซื้อหรือจ้าง  การออก
ประกาศสอบราคา หรือประกาศประกวดราคา 

ข้อ 20  ก่อนด าเนินการซื้อท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้าง  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุท ารายงานเสนอต่อผู้มีอ านาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
ตาม รายการดังต่อไปน้ี 
  (1) เหตุผลและความจ าเป็นท่ีต้องซื้อหรือจ้าง 
  (2) รายละเอียดของที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างที่ต้องการซื้อรวมทั้งเนื้อท่ีและท้องที่ท่ีต้องการ 
  (3) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่น้ัน 
  (4) ราคาซื้อขายของที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อ  ครั้งหลังสุดประมาณ 3 ราย 
  (5) วงเงินท่ีจะซื้อโดยให้ระบุที่มาของแหล่งเงิน 
  (6) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น 
  (7) ข้อเสนออื่นๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆที่จ าเป็นในการซื้อ  การออกประกาศสอบ
ราคาหรือ ประกาศประกวดราคา 
  การซื้อที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง  ให้ติดต่อกับเจ้าของโดยตรงหรือด าเนินการในท านองเดียวกันตามกฎหมาย
หรือประเพณีนิยมของท้องถิ่น 

 
อ ำนำจกำรสั่งซื้อสั่งจ้ำง 
 ข้อ 21  ผู้จัดการมีอ านาจการสั่งซื้อสั่งจ้างครั้งหนึ่งๆ ไม่เกิน 200,000 บาท  การสั่งซื้อสั่งจ้างที่เกิน  200,000 บาท  
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการกรรมการ 
 ข้อ 22  ในการด าเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง  ให้ผู้มีอ านาจสั่งซื้อหรือจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อปฏิบัติการ
ตามระเบียบนี้พร้อมกับก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วแต่กรณี คือ 
  (1) คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
  (2) คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา 
  (3) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
  (4) คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 
  (5) คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 
  (6) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
  (7) คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

ให้คณะกรรมการแต่ละคณะรายงานผลการพิจารณา  ถ้ามีเหตุที่ท าให้การรายงานล่าช้าให้เสนอ 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาขยายเวลาได้ตามความจ าเป็น 
 ข้อ 23  คณะกรรมการตามข้อ 22  แต่ละคณะ ให้ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการอย่างน้อย 2 
คน  โดยปกติให้แต่งตั้งจากคณะกรรมการด าเนินการหรือเจ้าหน้าที่ในกรณีจ าเป็น หรือเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ฯ  จะแต่งตั้ง
บุคคลนอกเหนือจากที่ระบุร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้  ถ้าประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการคัดเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นท าหน้าท่ีประธานแทน 
 ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน  ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาเป็นกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคา  หรือแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา  หรือกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการทุกคณะ  เว้นแต่คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา  ควรแต่งตั้งผู้ช านาญการหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุหรืองานจ้างนั้นๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 
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 ส าหรับการซื้อหรือจ้างในวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท  จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งซึ่งมิใช่ผู้จัดซื้อหรือจัดจ้างเป็น
ผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น  โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  หรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ก็ได้ 
 ข้อ 24  ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้  ความช านาญทางด้านช่างตาม
ลักษณะของงานก่อสร้างจากคณะกรรมการด าเนินการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลภายนอกก็ได้  ผู้ควบคุมงานควรมีวุฒิตามที่
ผู้ออกแบบเสนอแนะ  และโดยปกติจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 
กำรตรวจรับพัสด ุ
 ข้อ 25  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  มีหน้าท่ีดังนี้ 

(25.1) ตรวจรับพัสดุ ณ ท่ีท าการของผู้ใช้พัสดุนั้นหรือสถานท่ีซึ่งก าหนดไว้ในสัญญา หรือข้อตกลงการ 
ตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อ่ืนในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง  จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้างก่อน 

  (25.2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ส าหรับกรณีที่มีการทดลองหรือ 
ตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้ค าปรึกษา  หรือส่ง
พัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้นๆ ก็ได้ 

ในกรณีจ าเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจ านวนหน่วยท้ังหมดได้  ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ 
  (25.3) โดยปกติให้ตรวจรับพัสดุในวันท่ีผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุมาส่งและให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นไป 

โดยเร็วที่สุด 
  (25.4) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้วให้รับพัสดุไว้  และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้อง 

ครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุนั้นมาส่ง  แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมกับท าใบตรวจรับโดยลงช่ือไว้เป็น
หลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ  มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ  และเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับ  เพื่อด าเนินการเบิกจ่ายเงินและ
รายงานให้ผู้มีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้างทราบ 

ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบมีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลง  ให้รายงานผู้มี 
อ านาจสั่งซื้อสั่งจ้างผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ  เพื่อทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี 

(25.5) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน  หรือส่งมอบครบจ านวนแต่ไม่ 
ถูกต้องทั้งหมดถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจ านวนที่ถูกต้องโดยถือปฏิบัติตาม 
(25.4)  และโดยปกติให้รีบรายงานผู้มีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้าง  เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันท าการ  นับแต่วัน
ตรวจพบ  แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธ์ิของสหกรณ์ฯ  ท่ีจะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจ านวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น 

  (25.6) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย  ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหน่ึงไปแล้วจะ 
ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น  และโดยปกติให้รีบรายงานผู้มีอ านาจสั่งซื้อ
สั่งจ้างเพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันท าการ  นับแต่วันท่ีตรวจพบ 

(25.7) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุ  โดยท าความเห็นแย้งไว้ให้เสนอผู้มีอ านาจสั่งซื้อสั่ง 
จ้าง เพื่อพิจารณาสั่งการ  ถ้าผู้มีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้างสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้  จึงด าเนินการตาม 25(4) หรือ 25(5) แล้วแต่กรณี 

 
กำรตรวจกำรจ้ำงและควบคุมงำนก่อสร้ำง 
 ข้อ 26  คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าท่ีดังนี ้

(26.1) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  และเหตุการณ์แวดล้อมท่ีผู้ควบคุมงานรายงาน  โดย 
ตรวจสอบกับแบบรูป รายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาทุกสัปดาห์รวมทั้งรับทราบ  หรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน  หรือ
พักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานผู้มีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้างเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 
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  (26.2) การด าเนินการตาม (26.1)  ในกรณีมีข้อสงสัยหรือกรณีที่เห็นว่าไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้ 
ออกตรวจงานจ้าง  ณ  สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญา  หรือที่ตกลงให้ท างานจ้างนั้นๆ โดยให้มีอ านาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไข
เพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่าง  เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ข้อก าหนดในสัญญา 

  (26.3) โดยปกติให้ตรวจผลงานท่ีผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันท าการ  นับแต่วันท่ีประธานกรรมการได้รับ 
ทราบการส่งมอบงานและให้ท าการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วท่ีสุด 

  (26.4) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วน  เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดใน 
สัญญาแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น  และให้ท าใบรับรองผลการปฏิบัติงาน
ทั้งหมดหรือเฉพาะงวด  แล้วแต่กรณีโดยลงช่ือไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ  มอบให้แก่ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ  และเจ้าหน้าที่
พัสดุ 1 ฉบับ  เพื่อท าการเบิกจ่ายเงินและรายงานให้ผู้มีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้างทราบ 

ในกรณีที่เห็นว่าผลงานท่ีส่งมอบท้ังหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ 
ข้อก าหนดในสัญญาให้รายงานผู้มีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้าง  ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุเพื่อทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี 

  (26.5) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงานโดยท าความเห็นแย้งไว้  ให้เสนอผู้มีอ านาจ 
สั่งซื้อสั่งจ้างเพื่อพิจารณาสั่งการ  ถ้าผู้มีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้างสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างน้ันไว้  จึงด าเนินการตาม (26.4) 

ข้อ 27  ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ดังนี้ 
  (27.1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานท่ีที่ก าหนดไว้ในสัญญา  หรือท่ีตกลงให้ท างานจ้างนั้นๆทุกวัน  ให้ 

เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม  หรือตัดทอนงานจ้าง
ได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาช่าง  เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป  รายการละเอียด  และข้อก าหนดในสัญญาถ้าผู้รับจ้างขัด
ขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน  จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้
ถูกต้องตามค าสั่ง  และให้รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทันที 

  (27.2) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด  หรือข้อก าหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นท่ี 
คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญา  แต่เมื่อส าเร็จแล้วจะไม่มั่นคง
แข็งแรง  หรือไม่เป็นไปตามหลัดวิชาช่างที่ดีหรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อน  แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้าง
โดยเร็ว 

(27.3) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  และเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันพร้อมทั้งผลการ 
ปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย 2 ฉบับ  เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ
ทุกสัปดาห์  และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุเมื่อเสร็จงานแต่ละงวด  โดยถือว่าเอกสารส าคัญของทางสหกรณ์ฯ
เพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่ 

 การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  ให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย 
  (27.4) ในวันก าหนดลงมือท าการของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงก าหนดส่งมอบงานแต่ละงวด  ให้ 

รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่  ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบภายใน 3 วันท าการ 
นับตั้งแต่วันถึงก าหนดนั้นๆ 

ข้อ 28  การเช่าสังหาริมทรัพย์และการเช่าอสังหาริมทรัพย์  ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ให้ผู้มีอ านาจสั่งซื้อ 
สั่งจ้าง พิจารณาด าเนินการได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็นโดยส าหรับการเช่าสังหาริมทรัพย์  ให้น าข้อก าหนดเกี่ยวกับการ
ซื้อมาใช้โดยอนุโลม 
 
กำรเช่ำอสังหำริมทรัพย ์

ข้อ 29  การเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้กระท าได้กรณีดังต่อไปนี้ 
  (29.1) เช่าท่ีดินเพื่อใช้ประโยชน์ของสหกรณ์ฯ 
  (29.2) เช่าสถานท่ีเพื่อใช้เป็นที่ท าการในกรณีที่ไม่มีสถานท่ีของสหกรณ์ฯ  หรือมีแต่ไม่เพียงพอ 
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  (29.3) เช่าสถานท่ีเพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของทางสหกรณ์ฯ ในกรณีที่ไม่มีสถานท่ีเก็บเพียงพอ 
การเช่าให้น าข้อก าหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม 

ข้อ 30  ก่อนด าเนินการเช่าให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุท ารายงานเสนอคณะกรรมการด าเนินการตามรายการดังต่อไปนี้ 
  (30.1) เหตุผลและความจ าเป็นท่ีจะต้องเช่า 
  (30.2) ราคาค่าเช่าท่ีผู้ให้เช่าเสนอ 
  (30.3) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะเช่า  เช่นสภาพของสถานที่บริเวณที่ต้องการใช้พร้อมทั้ง
ภาพถ่าย(ถ้ามี) และราคาค่าเช่าครั้งหลังสุดเป็นต้น 

(30.4)อัตราค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกับท่ีจะเช่า (ถ้ามี) 
 

ส่วนที่ 3 
สัญญำและหลกัประกนั 

สัญญำ 
ข้อ 31  การลงนามในสัญญาในการจัดหาตามระเบียบนี้ให้เป็นอ านาจของประธานกรรมการ  โดยให้ท าเป็น

ภาษาไทยเท่าน้ัน 
 ข้อ 32  การจัดหาในกรณีดังต่อไปนี้   โดยไม่ต้องท าเป็นสัญญาให้ท าใบสั่งซื้อสั่งจ้างแทนและให้อยู่ในดุลพินิจของ
ประธานกรรมการด าเนินการ 
  (32.1) การซื้อ  การจ้าง  หรือการแลกเปลี่ยนโดยวิธีตกลงราคาที่มีวงเงินไม่เกิน  200,000  บาท 
  (32.2) การจัดหาที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายใน 5 วันท าการของทางสหกรณ์ฯ  
นับตั้งแต่วันถัดจากวันท าข้อตกลงเป็นหนังสือ 

(32.3) การซื้อโดยวิธีพิเศษตามข้อ (17.1),(17.2),(17.3),(17.4) 
(32.4) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ (18.1),(18.2)  
(32.5) การเช่า  ซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอ่ืนใดนอกจากค่าเช่า 

 ข้อ 33  การท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ให้ก าหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ  0.01-
0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ  เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลส าเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกันให้ก าหนดค่าปรับเป็น
รายวันเป็นจ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01-0.10  ของราคางานจ้างนั้น  แต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท 
 การก าหนดค่าปรับในอัตราหรือเป็นจ านวนเงินเท่าใด  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการโดยค านึงราคา  
และลักษณะของพัสดุซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการที่คู่สัญญาของทางสหกรณ์ฯ จะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือกระทบต่อ
การเจรจา  หรือความเสียหายแก่ทางสหกรณ์ฯ แล้วแต่กรณี 
 ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด  ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดย
สมบูรณ์  แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายในก าหนดตามสัญญาแต่ยังขาดส่วนประกอบบางส่วน  ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบ
ที่ยังขาดนั้นเกินก าหนดสัญญา  ให้ถือว่าไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย  ให้ปรับเต็มราคาของทั้งชุด 
 ในกรณีที่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งค่าติดตั้งหรือทดลองด้วย  ถ้าติดตั้งหรือทดลองเกินกว่าก าหนดตามสัญญา
เป็นจ านวนวันเท่าใด  ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราที่ก าหนดของราคาทั้งหมดเมื่อครบก าหนดส่งมอบพัสดุตามสัญญาหรือ
ข้อตกลง  ให้สหกรณ์ฯรีบแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญา  และเมื่อคู่ สัญญาได้ส่งมอบพัสดุให้
สหกรณ์ฯบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย 
 ข้อ 34  สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้  เว้นแต่การแก้ไขนั้นจะเป็นความ
จ าเป็น  โดยไม่ท าให้ทางสหกรณ์ฯต้องเสียประโยชน์  หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่ทางสหกรณ์ฯ  ให้อยู่ในอ านาจของ
คณะกรรมการด าเนินการที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ 
 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง  หากมีความจ าเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน  หรือเพิ่มหรือลด
ระยะเวลาในการท างานให้ตกลงพร้อมกันไป 
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 ส าหรับการจัดหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง  หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง  จะต้องได้ รับการรับรองจากวิศวกร  
สถาปนิกและวิศวกรผู้ช านาญการ  หรือผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรองคุณลักษณะเฉพาะแบบและรายการของ
งานก่อสร้าง  หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างน้ันแล้วแต่กรณีด้วย 
 ข้อ 35  ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  ในกรณีที่มีเหตุอันเช่ือได้ว่าผู้รับ
จ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาได้เฉพาะกรณีที่เป็น
ประโยชน์แก่ทางสหกรณ์ฯโดยตรง  หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของทางสหกรณ์ฯในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น
ต่อไป 
 ข้อ 36  ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้  และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงนั้น  หากจ านวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างให้สหกรณ์ฯ พิจารณาด าเนินการบอกเลิก
สัญญาหรือข้อตกลง  เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางสหกรณ์ฯ  โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น  ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าท่ีจ าเป็น 
 ข้อ 37  การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา  หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญา  หรือข้อตกลงให้อยู่ในอ านาจ
ของคณะกรรมการด าเนินการที่จะพิจารณาได้ตามจ านวนวันท่ีมีเหตุเกิดขึ้นจริง  เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 
  (37.1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของสหกรณ์ฯ 
  (37.2) เหตุสุดวิสัย 
  (37.3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดท่ีคู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย 
 ให้สหกรณ์ฯระบุไว้ในสัญญา  ก าหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้สหกรณ์ฯ ทราบภายใน 15 วัน  นับแต่เหตุ
นั้นได้สิ้นสุดลง  หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่ก าหนดคู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อขอลดหรืองดค่าปรับ  ห รือขอขยายเวลาใน
ภายหลังมิได้  เว้นแต่กรณีตาม (37.1)  ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือสหกรณ์ฯทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
 ข้อ 38  ในกรณีที่ไม่มีระเบียบก าหนดไว้เป็นการเฉพาะและเป็นความจ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่ทางสหกรณ์ฯ  ที่จะใช้
สิทธิตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงหรือข้อกฎหมาย  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการที่จะใช้สิทธิดังกล่าว  
สั่งการได้ตามความจ าเป็น 

 
หลักประกัน 
 ข้อ 39  หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา  ให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
  (39.1) เงินสด 

 (39.2) เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่ายซึ่งเป็นเช็คลงวันท่ีที่ใช้เช็คนั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน 3 
วันท าการ 

(39.3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ 
 ข้อ 40  หลักประกันซองและหลักประกันสัญญาในข้อ 33  ให้ก าหนดมูลค่าเป็นจ านวนเต็มในอัตราร้อยละห้าของ
วงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนั้นแล้วแต่กรณี  เว้นแต่การจัดหาพัสดุที่สหกรณ์ฯเห็นว่ามีความส าคัญเป็นพิเศษ  จะก าหนด
อัตราสูงกว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้ 
 การก าหนดหลักประกันจะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคาและในสัญญาด้วย 
 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาวางหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าที่ก าหนดไว้ในระเบียบเอกสารสอบราคาหรือ
เอกสารประกวดราคาหรือสัญญาให้อนุโลมรับได้ 
 ข้อ 41  ให้สหกรณ์ฯคืนหลักประกันให้แก่ผู้เสนอราคาคู่สัญญาหรือผู้ค้ าประกันตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(41.1) หลักประกันซองให้คืนให้แก่ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน 15 วัน  นับแต่วันท่ีได้พิจารณาใน 
เบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดไม่เกิน 3 ราย  ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือ
ข้อตกลง  หรือผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
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(41.2) หลักประกันสัญญา  ให้คืนให้แก่คู่สัญญาหรือผู้ค้ าประกันโดยเร็วและอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน 
นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว การจัดหาที่ไม่ต้องมีการประกันเพื่อความช ารุดบกพร่อง  ให้คืน
หลักประกันให้แก่คูส่ัญญาหรือผู้ค้ าประกันตามอัตราส่วนของพัสดุ  ซึ่งทางสหกรณ์ฯได้รับมอบแล้ว   แต่ทั้งนี้จะต้องระบุไว้เป็น
เงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคาและในสัญญาด้วย 

  การคืนหลักประกันที่เป็นหนังสือค้ าประกันของธนาคารในกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาไม่มีรับภายใน 
ก าหนดเวลาข้างต้น  ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือค้ าประกันให้แก่ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญา  โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็ว  
พร้อมกับแจ้งให้ธนาคาร 
 

หมวด 3 
กำรควบคุมและกำรจ ำหน่ำยพัสดุ 

ส่วนที่ 1   กำรยืม 
 ข้อ 42  การยืมหรือน าพัสดุไปใช้ภายในส านักงาน  ให้กระท าได้เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ฯเพื่อเป็นสวัสดิการและ
อื่นๆ โดยให้ปฏิบัติดังนี้ 

  (42.1) การยืมพัสดุประเภทคงรูปไปใช้ภายในส านักงาน  ให้ผู้ยืมท าหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร 
แสดงเหตุผลและก าหนดการส่งคืน  โดยการยืมภายในสหกรณ์ฯให้ผู้จัดการเป็นผู้อนุมัติ  การยืม  กรณีอื่นให้ประธานกรรมการ
ด าเนินการเป็นผู้อนุมัติการส่งคืนพัสดุคงรูป  ผู้ยืมต้องส่งคืนในสภาพเดิมเรียบร้อยหากเกิดพัสดุเสียหายใช้การไม่ได้  ผู้ยืมต้อง
เป็นผู้ออกค่าซ่อมแซม  หรือค่าชดใช้ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 

  (42.2) การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง  ให้ผู้ยืมท าหลักฐานการยืม  ท้ังนี้ผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุประเภท 
ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืน 
 

ส่วนที่2 
กำรควบคุม  กำรเก็บรักษำพัสดุ 

 ข้อ 43  พัสดุของสหกรณ์ฯ ไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใดให้อยู่ในควบคุมตามระเบียบนี้ 
 ข้อ 44  เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุได้รับมอบแล้ว  ให้ด าเนินการลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุแล้วแต่กรณี  แยกเป็น
ชนิด และแสดงรายการตามแบบและวิธีการที่สหกรณ์ฯก าหนด 
 
กำรเบิก - จ่ำยพัสดุ 
 ข้อ 45  ให้ผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ  ก าหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุให้
สามารถสอบทานได้โดยมีใบเบิกไว้เป็นหลักฐาน 
 
กำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 
 ข้อ 46  ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม  ให้ประธานกรรมการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี  เพื่อ
ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  จนถึงวันที่  31  ธันวาคม และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียง
วันสิ้นงวดนั้น  ให้เริ่มด าเนินการตรวจพัสดุในวันเปิดท าการวันแรกของเดือนมกราคมเป็นต้นไปว่า  การรับจ่ายถูกต้องหรือไม่  
พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่  มีพัสดุใดช ารุดเสื่อมคุณภาพหรือสูญไป  เพราะเหตุใด  หรือพัสดุใดไม่
จ าเป็นต้องใช้ในสหกรณ์ฯต่อไป  และให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการด าเนินการ  ภายใน 30 วันท า
การ  นับแต่วันเริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น 
 ข้อ 47  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้รับรายงานดังกล่าวตามข้อ 40 และปรากฏว่ามีพัสดุช ารุดเสื่อมสภาพ  หรือ
สูญไป  หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในสหกรณ์ฯต่อไป  ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง  ท าการตรวจสอบ
พร้อมเสนอผลการตรวจสอบ  และเสนอวิธีการจ าหน่าย  ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาสั่งการต่อไป  ถ้าผลการ
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พิจารณาปรากฏว่าจะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย  ให้คณะกรรมการด าเนินการด าเนินการตามกฎหมาย  และระเบียบของสหกรณ์ฯ
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
ส่วนที่ 3 

กำรจ ำหน่ำย 
 ข้อ 48  หลังจากการตรวจสอบแล้ว  พัสดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใช้ในสหกรณ์ฯต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
มาก  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ  เสนอรายงานต่อคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพิจารณาสั่งให้ด าเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 

(48.1) ขาย  ให้ด าเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน  แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี  ให้น าวิธี 
ที่ก าหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม  เว้นแต่การขายพัสดุครั้ งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 100,000 บาท  
ขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้ 
  (48.2) โอน  ให้โอนแก่สถานศึกษาท่ีมีสมาชิกสังกัดอยู่  ทั้งนี้ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 
  (48.3) แปรสภาพหรือท าลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สหกรณ์ฯก าหนด 
 
กำรจ ำหน่ำยเป็นสูญ 
 ข้อ  49  ในกรณีที่พัสดุสูญไป  โดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้  หรือมีตัวพัสดุอยู่  แต่ไม่สมควร
ด าเนินการตามข้อ 48 ให้จ าหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ  ถ้าราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 100,000 บาท  เป็นอ านาจของ
ผู้จัดการ  หากเกิน 100,000 บาท  จะต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการก่อน 
 ข้อ 50  เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ 49 แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที  แล้ว
แจ้งให้คณะกรรมการด าเนินการ  และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น 
 

หมวด 4 
บทเฉพำะกำล 

 ข้อ 51  การพัสดุใดที่อยู่ในระหว่างด าเนินการ  และยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบนี้บังคับใช้  ให้ปฏิบัติตามเดิมไป
พลางก่อน  จนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จหรือจนกว่าจะสามารถด าเนินการตามระเบียบได้ 
 ข้อ 52  แบบพิมพ์หรือตัวอย่างใดๆ ท่ีระบุในระเบียบนี้ให้เป็นไปตามที่สหกรณ์ฯก าหนด 
 ข้อ 53  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยช้ีขาด  ค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด 
 
 

ประกาศ  ณ วันท่ี  16 กรกฎาคม  พ.ศ.2559 
  
 
 

(นายอัมพร   ฉันทรัตน์) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ครูสโุขทัย จ ากัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ำกัด 
ว่ำด้วยกำรยืมเงินทดรองจ่ำย พ.ศ.2559 

เพื่อให้การยืมเงินทดรองจ่ายมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติอันจะท าให้การบริหารการเงินเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จึง
สมควรให้มีระเบียบว่าด้วยการยืมเงินทดรองจ่าย พ.ศ.2559 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ข้อ 69(8) ข้อ 96(7) และมติที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่  58  ครั้งที่  8/2559  เมื่อวันที่  17 สิงหาคม พ.ศ.2559  ได้ประกาศระเบียบว่าด้วยการยืม
เงินทดรองจ่ายดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด ว่าด้วยการยืมเงินทดรองจ่าย พ.ศ. 2559” 
 ข้อ 2  ระเบียบนีใ้ห้มีผลใช้บังคับนับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
 ข้อ 3  ให้ยกเลิกบรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ   ระเบียบอื่นใดที่มีอยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ซึ่ง
มีข้อก าหนดขัดแย้งกับระเบียบนี้ทั้งสิ้น 
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 

“สหกรณ์ฯ”   หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จ ากัด 
“คณะกรรมการ”       หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จ ากัด 
“กรรมการ”       หมายถึง กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จ ากัด 
“ประธานกรรมการ”    หมายถึง ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จ ากัด 
“ผู้จัดการ”  หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จ ากัด 
“เจ้าหน้าท่ี”  หมายถึง เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จ ากัด 
“เงินยืมทดรองจ่าย”    หมายถึง เงินท่ีสหกรณ์จ่ายให้แก่ผู้ยืม ตามสัญญายืมเงินทดรองจ่าย 
“ผู้ยืม”        หมายถึง กรรมการ  ผู้จัดการสหกรณ์ หรือ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 

 ข้อ 5 ผู้มีสิทธิยืมเงินทดรองจ่ายได้ตามระเบียบนี้ 
5.1 กรรมการ 
5.2 ประธานกรรมการ 
5.3 ผู้จัดการ 
5.4 เจ้าหน้าท่ี  

ข้อ 6 การยืมเงินทดรองจ่ายจะกระท าได้ก็แต่เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 
6.1 เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับตัวผู้ยืมซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบหรือข้อบังคับของสหกรณ์ฯ 
6.2 เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการงานของสหกรณ์ฯซึ่งสมควรจ่ายในเวลา สถานท่ี จัดการงานน้ัน 
6.3 เป็นค่าใช้จ่ายหรือช าระหนี้ตามภาระผูกพันซึ่งต้องกระท าเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์ของ

สหกรณ์ฯ 
ข้อ 7 ผู้ยืมมีสิทธิยืมเงินทดรองจ่ายได้ เท่าที่ตนพึงจะมีสิทธิเบิกจ่ายได้ หรือไม่เกินจ านวนเงิน ที่ใช้ส าหรับการจัดการ

งานของสหกรณ์ฯ 
ข้อ 8 การยืมเงินทดรองจ่ายผู้ยืมต้องยื่นเป็นหนังสือขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติ ผู้ยืมต้องท าสัญญา

ยืมเงินทดรองจ่ายไว้กับสหกรณ์ฯ ก่อนรับเงิน 
ถ้าผู้ยืมมีเงินยืมทดรองจ่ายค้างช าระกับสหกรณ์ฯจะยืมเงินทดรองจ่ายอีกไม่ได้ 
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ข้อ 9 ผู้มีอ านาจอนุมัติให้ยืมเงินทดรองจ่าย 
9.1 เจ้าหน้าท่ี   หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าส านักงานสาขาเป็นผู้ยืม วงเงินยืมไม่เกิน 50,000 บาท ให้ผู้จัดการ

หรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้จัดการเป็นผู้อนุมัติ 
9.2 ประธานกรรมการ  กรรมการ  ผู้จัดการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการเป็นผู้ยืม วงเงินยืมไม่เกิน 

50,000 บาท ให้ประธานกรรมการเป็นผู้อนุมัติ  วงเงินยืมเกิน 50,000 บาท  ให้คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติ  
ข้อ 10 สัญญายืมเงินทดรองจ่ายให้เป็นไปตามแบบตามที่สหกรณ์ฯก าหนด ซึ่งอย่างน้อยต้อง   มีรายการก าหนดดังนี ้

10.1 วัน เดือน ปี ที่ท าสัญญายืมเงินทดรองจ่าย 
10.2 จ านวนเงินท่ียืม และวันท่ีได้รับเงินยืม 
10.3 วัตถุประสงค์ของการยืมเงินทดรองจ่าย 
10.4 วันครบก าหนดส่งหลักฐานหักล้างเงินยืมหรือส่งคืนเงินยืม 
10.5 ข้อสัญญายอมให้สหกรณ์ฯหักเงินที่มีสิทธิได้รับจากสหกรณ์ฯ 
10.6 ลายมือช่ือผู้ยืมพร้อมพยาน 

สัญญายืมเงินทดรองจ่ายให้ผู้จัดการสหกรณ์หรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้จัดการเป็นผู้ลงนามแทนสหกรณ์ฯ 
ข้อ 11 ผู้ยืมต้องส่งหลักฐานการจ่ายเงินมาหักล้างเงินยืมทดรองจ่ายกับสหกรณ์ฯและส่งคืนเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) 

ภายในก าหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันท่ีรับเงินจากสหกรณ์ฯ 
ในกรณีผู้ยืมรับเงินจากสหกรณ์ฯแล้ว แต่ปรากฏเหตุอันต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามวัตถุประสงค์ที่ยืมเงินทดรองจ่ายระงับไป 

ผู้ยืมต้องส่งคืนเงินยืมภายในสามวันนับแต่วันที่ระงับ 

ข้อ 12 หลักฐานการจ่ายเงินตามข้อ 11 ต้องเป็นหนังสือลงลายมือช่ือของผู้รับเงิน เว้นแต่การจ่ายเงินไม่เกินห้าร้อย
บาท จะท าเป็นหนังสือส าคัญจ่ายลงลายมือช่ือผู้ยืมก็ได้ 

กรณีค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตามสิทธิของผู้ยืมไม่ต้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง แต่ให้ระบุเป็นค่าใช้จ่ายใน
หนังสือขอหักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 

ข้อ 13 ผู้มีหน้าที่อนุมัติเงินยืมทดรองจ่าย ก่อนอนุมัติต้องพิจารณาโดยรอบคอบ ถึงเหตุและวัตถุประสงค์แห่งการยืม
เงินทดรองจ่ายนั้น ซึ่งต้องเป็นเรื่องที่จ าเป็นและเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ฯหรือสมาชิก 

หากอนุมัติโดยไม่ชอบด้วยระเบียบนี้หรืออนุมัติไปโดยประมาทเลินเล่อ ให้ถือว่าปฏิบัติหน้าที่อันเป็นเหตุให้เกิดความ
เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์ฯ และถ้าสหกรณ์ฯได้รับความเสียหาย ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่สหกรณ์ฯ กับต้อง
ช าระค่าดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี 

ข้อ 14 ผู้ยืม จ่ายเงินยืมทดรองจ่ายโดยไม่ชอบหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ ต้องถูกพิจารณาโทษทั้งทางแพ่งและ
ทางอาญา 

ในกรณีไม่ส่งหลักฐานการจ่ายเงินหรือส่งคืนเงินยืมตามเวลาที่ก าหนดในสัญญายืมเงินทดรองจ่าย หรือตามที่ระเบียบ
นี้ก าหนด  ให้ถือว่าเป็นผู้ผิดนัดช าระหนี้และต้องช าระค่าดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี  นับแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่ส่งหลักฐาน
การจ่ายเงินหักล้างเงินยืมหรือส่งคืนเงินยืม 

ผู้ยืมผิดนัดช าระหนี้สหกรณ์ฯจะท าหนังสือรับสภาพหนี้ไม่ได้ 
 

ให้ประธานกรรมการ เป็นผูร้ักษาการตามระเบียบนี ้
 

ประกาศ ณ วันท่ี  18  สิงหาคม  พ.ศ.2559 

 
 

(นายอัมพร    ฉันทรัตน์) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ครูสโุขทัย  จ ากัด 
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