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**  ขอ 1 ชื่อ ประเภท ที่ต้ังสํานักงาน  แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2559  

ขอบังคับ 
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร   จํากดั 

พ.ศ. 2543 ( ฉบับปรบัปรงุ ป 2562 ) 
 

 
หมวด 1 

ชื่อ ประเภทและที่ต้ังสํานักงาน 
ขอ  1.  ชื่อ ประเภทและท่ีตั้งสํานักงาน 

ชื่อ  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด 

CHUMPHON  PROVINCIAL PUBLIC HEALTH SAVING  AND CREDIT 

COOPERATIVE, LIMITED. 

ประเภท  สหกรณออมทรัพย 

       ** ท่ีตั้งสํานักงาน  เลขท่ี  91/12-14   ถนน    -     หมูท่ี  10  ตําบล  นาทุง   อําเภอ  เมือง 
   จังหวัด    ชุมพร 

ท่ีตั้งสํานักงานสาขา   เลขท่ี    -     ถนน    -     หมูท่ี   -  ตําบล    -     อําเภอ  - จังหวัด     -                               

 สหกรณอาจยายท่ีต้ังสํานักงานไดตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร   โดยแจงให 

นายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ  และใหปดประกาศไวท่ี

สํานักงานของสหกรณเดิม  สํานักงานสวนราชการสหกรณ  และท่ีวาการอําเภอแหงทองท่ีสหกรณต้ังอยูเปน

เวลาไมนอยกวาสามสิบวัน  และใหดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับในการประชุมใหญคราวตอไปดวย 

 ตราของสหกรณ  ตราของสหกรณมีรูปลักษณะ  ดังนี้ 

 (ประกอบคําอธิบายตาง ๆ) 

          วงกลมในรูปงูพันคบเพลิง (สัญลักษณกระทรวงสาธารณสุข) 

          วงกลมนอก มีขอความวา สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 

จํากัด 
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หมวด 2 
วัตถุประสงค 

 
 ขอ  2.  วัตถุประสงค     สหกรณนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม
ของบรรดาสมาชิก   โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักสหกรณ  รวมท้ังในขอตอไปนี้ 

(1) สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของตนไวในทาง   

อันม่ันคงและไดรับประโยชนตามสมควร 

(2) สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกันในหมูสมาชิก 

(3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอ่ืน 

(4) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงคของสหกรณ 

(5) ใหเงินกูแกสมาชิก 

(6) ใหสหกรณอ่ืนกูยืมเงิน 

(7) ซ้ือหุนของธนาคารซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 

(8) ซ้ือหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 

(9) ซ้ือหุนของสถาบันท่ีประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญแก    

กิจการของสหกรณ 

(10) ซ้ือหลักทรัพยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

(11) ออกต๋ัวสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน 

(12) ฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนตามกฎหมายและตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 

กําหนด 

(13) ดําเนินการใหกูยืมเพื่อการเคหะ 

(14) ใหสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว 

(15) รวมมือกับทางราชการ  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณและสหกรณอ่ืน 

เพื่อสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ 

(16) กระทําการตาง ๆ   ตามที่อนุญาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ    เพื่อใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคท่ีกลาวขางตน รวมถึง ซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู  ยืม เชาหรือ   

ใหเชา  เชาซ้ือหรือใหเชาซ้ือ   โอนหรือรับโอน  สิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซ้ือ ขายหรือจําหนาย   

จํานองหรือรับจํานอง  จํานําหรือรับจํานํา   ดวยวิธีอ่ืนใด   ซ่ึงทรัพยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก 
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**  ขอ 5 การถือหุน  แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2548  

(17) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก 

(18) ขอหรือรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ  หนวยงานของตางประเทศ  หรือ

บุคคลอ่ืนใด 

(19) ดําเนินกิจการอยางอ่ืนบรรดาท่ีเกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของ 

สหกรณ 

(20) ดําเนินธุรกิจ การผลิต การคา การบริการ และอุตสาหกรรม เพื่อประโยชนของสมาชิก 

 

หมวด 3 
ทุน 

ขอ  3.  ท่ีมาของทุน     สหกรณอาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

(1) ออกหุน 

(2) รับฝากเงินจากสมาชิก  หรือสหกรณอ่ืน 

(3) กูยืมเงินและรับเงินจากการออกต๋ัวสัญญาใชเงินและตราสารการเงินอยางอ่ืน 

(4) สะสมทุนสํารองและทุนอ่ืน ๆ  

(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินท่ีมีผูยกให 

(6) รับเงินรายไดจากการดําเนินธุรกิจหรือกิจการอ่ืน 

 
หุน 

ขอ  4.  การออกหุน   สหกรณออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวน มีมูลคาหุนละสิบบาท 

         **  ขอ  5.  การถือหุน  สมาชิกทุกคนตองถือหุน และชําระคาหุนเปนรายเดือนต้ังแตเดือนแรกท่ีเขาเปน
สมาชิกตามอัตราสวนของจํานวนเงินไดรายเดือนของตน   ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
 เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึงเงินเดือนหรือคาจางประจํา  และเงินท่ีจายควบกับ      
เงินเดือน หรือคาจางประจํา ซ่ึงสมาชิกไดรับจากหนวยงานเจาสังกดั และหมายถึงบํานาญตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญ  ซ่ึงสมาชิกไดรับจากทางราชการดวย 

ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราท่ีสูงกวาอัตราท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
หรือจะขอซ้ือหุนเพิ่มข้ึนอีกเม่ือใด ก็ยอมทําได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ  
แตจํานวนหุนท้ังหมดตองไมเกินหนึ่งในหาของหุนท่ีชําระแลวท้ังหมด 
 สมาชิกจะโอนหรือถอนหุนในระหวางท่ีตนเปนสมาชิกอยูไมได  
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**  ขอ 7 การการงดชําระเงินคาหุนรายเดือน  แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2562  

ในระหวางท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกยังไมส้ินสุด  สหกรณไมตองสงเงินคาหุนของสมาชิกเพื่อชําระ
หนี้แกเจาหนี้ของสมาชิกนั้น 
 ขอ  6.  การชําระคาหุนรายเดือน     การชําระคาหุนรายเดือนนั้น    ใหชําระโดยวิธีหักจากเงินได 

รายเดือนของสมาชิกในวันจายเงินไดรายเดือนประจําเดือนนั้น ๆ  ทุกเดือน 

 เม่ือสมาชิกมีคําขอเปนหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวา สมาชิกนั้น      

ตกอยูในพฤติการณอันทําใหไมสามารถชําระคาหุนรายเดือนได   โดยมิใชเกิดข้ึนดวยเจตนาอันไมสุจริตของ

ตน  คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตใหสมาชิกนั้นมิตองชําระคาหุนรายเดือนช่ัวระยะเวลาตามท่ี

คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได 

        ** ขอ  7.  การงดชําระเงินคาหุนรายเดือน  สมาชิกท่ีไดชําระเงินคาหุนไมนอยกวา   240  เดือน  หรือ    
เปนจํานวนเงินไมนอยกวา   300,000.-  บาท (สามแสนบาทถวน)  และไมมีหนี้สินกับสหกรณ  จะงดชําระ
เงินคาหุนรายเดือน  หรือลดจํานวนการถือหุนรายเดือนลงก็ได โดยแจงความจํานงเปนหนังสือตอ
คณะกรรมการดําเนินการ 

ขอ  8.  การแจงยอดจํานวนหุน     สหกรณจะแจงยอดจํานวนหุนท่ีสมาชิกชําระเต็มมูลคาแลว 

ใหสมาชิกแตละคนทราบทุกส้ินปทางบัญชีของสหกรณ 

 
หมวด 4 

การดําเนินงาน 
 ขอ  9.  การรับฝากเงิน     สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย  หรือประเภทประจําจาก

สมาชิก หรือสหกรณอ่ืนไดตามระเบียบของสหกรณ 

 ขอกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบ้ีย การถอนเงินฝากและอ่ืน ๆ  ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน

ระเบียบของสหกรณท่ีไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

 ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑ  และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
การใหเงินกู 

 ขอ 10. การใหเงินกู เงินกูนั้นอาจใหไดแก 
     (1)  สมาชิกของสหกรณ 
     (2)  สหกรณอ่ืน 
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         การใหเงินกูแกสมาชิกนั้น ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูไดตาม
ขอบังคับนี้  และตามระเบียบของสหกรณ 
         ขอกําหนดตาง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกู  ประเภทและจํากัดแหงเงินกู
หลักประกันสําหรับเงินกู ลําดับแหงการใหเงินกู  การกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกู  การสงงวดชําระหนี้สําหรับ
เงินกู  การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกูและอ่ืน ๆ  ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของ
สหกรณ 
        การใหเงินกูแกสหกรณอ่ืนนั้น คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเม่ือสหกรณมีเงินทุน
เหลือจากการใหกูแกสมาชิกแลว ตามระเบียบของสหกรณท่ีไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
        สมาชิก หรือสหกรณอ่ืนซ่ึงประสงคจะขอกูเงินสหกรณนี้ ตองเสนอคําขอกูตามแบบและระเบียบของ
สหกรณท่ีกําหนด 

ขอ  11.  ความมุงหมายแหงเงินกู      เงินกูซ่ึงใหแกสมาชิกไมวาประเภทใด ๆ    จะใหไดแตเฉพาะ

เพื่อการอันจําเปนหรือมีประโยชนตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 

ใหคณะกรรมการดําเนินการสอดสอง และกวดขันการใชเงินกูของสมาชิกใหตรงตามความมุงหมาย

ท่ีใหเงินกูนั้น 

ขอ  12.  ประเภทแหงเงินกู    สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิกไดตามประเภทดังตอไปนี้ 
(1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน   ในกรณีท่ีสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเปนรีบดวน  

และ  มีความประสงคขอกูเงิน คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกูเพื่อเหตุนั้นไดตามระเบียบของสหกรณ 

(2) เงินกูสามัญ   ในกรณีท่ีสมาชิกมีความประสงคขอกูเงินสําหรับใชจาย   เพื่อการอัน 

จําเปน  หรือมีประโยชนตาง ๆ   คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาใหเงินกูสามัญแกสมาชิกนั้นได     

ตามระเบียบของสหกรณ 

(3) เงินกูพิเศษ   เม่ือสหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอท่ีจะชวยเหลือใหเงินกู   เพื่อ 

สงเสริมฐานะความมั่นคงหรือเพื่อการเคหะ   หรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได   คณะกรรมการ

ดําเนินการอาจใหเงินกูพิเศษแกสมาชิกนั้นไดตามที่เห็นสมควร   โดยผูกูตองระบุความมุงหมายแตละอยาง

ของเงินกูประเภทน้ี   ตลอดจนเง่ือนไขและวิธีการ   และตองมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของ

สหกรณ 

ขอ  13.  ดอกเบี้ยเงินกู     ใหสหกรณเรียกดอกเบ้ียเงินกูทุกประเภทที่ใหแกสมาชิกในอัตราตามท่ี
กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

 ขอ  14.  การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู        ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจตรา 



ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562 หน้า 6 

 

ควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ และเม่ือคณะกรรมการ

ดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดบกพรอง    ผูกูจะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลา

ท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

 ในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้   ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ  เปนอันถึงกําหนดสงคืน        

โดยส้ินเชิง  พรอมท้ังดอกเบ้ียในทันที  โดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีใหไว  และใหคณะกรรมการ

ดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา 

(1) เม่ือสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ 

(2) เม่ือปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายท่ีให 

เงินกูนั้น 

(3) เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง    

และผูกู มิไดจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

(4) เม่ือสมาชิกผูกู  คางสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียติดตอกันเปนเวลา 

ถึงสองเดือน   หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ 

ในกรณีท่ีผูคํ้าประกันจะตองรับผิดชําระหนี้แทนผูกูตามท่ีกลาวในวรรคกอน และไมสามารถชําระ

หนี้นั้นโดยส้ินเชิงได เม่ือผูคํ้าประกันรองขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันใหผูคํ้าประกันชําระเปน

งวดรายเดือนจนครบจํานวนเงินกู ตามท่ีผูกูไดทําหนังสือใหไวตอสหกรณก็ได  แตท้ังนี้ตองไมเกินจํานวน

งวดสําหรับเงินกูประเภทนั้น ๆ 

 ขอ  15.  ความผูกพันของผูกูและผูค้ําประกัน    ผูกู  หรือผูคํ้าประกันตองรับผูกพันวา  ถาตน

ประสงค  จะขอโอนหรือยาย  หรือลาออกราชการ  หรืองานประจําตามขอ 31 (3)  จะตองแจงเปนหนังสือให  

สหกรณทราบ   และจัดการชําระหน้ีสินซ่ึงตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จส้ินเสียกอน  (เวนแตกรณีท่ียังคงเปน

สมาชิกอยูตามขอ  43) 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ 
 ขอ  16.  การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ     เงินของสหกรณนั้นสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได
ตามท่ีกําหนดไวในวัตถุประสงคของสหกรณ   และตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด  

ภายใตกฎหมายวาดวยสหกรณ   โดยใหคํานึงถึงความม่ันคงและประโยชนสูงสุดท่ีสหกรณหรือสมาชิกจะ

ไดรับ 
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**  ขอ 19  การลงลายมือชื่อแทนสหกรณฯ  แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2559  

การกูยืมเงินหรือการคํ้าประกัน 
 ขอ  17.  วงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน    ท่ีประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกัน

สําหรับปหนึ่ง ๆ  ไวตามท่ีจําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซ่ึงกําหนดดังวานี้ตองไดรับความ

เห็นชอบ จากนายทะเบียนสหกรณ 

 ถาท่ีประชุมใหญยังมิไดกําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือ 

การคํ้าประกันสําหรับปใด   ก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกันสําหรับปกอนไปพลาง 

 ขอ  18.  การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน     สหกรณอาจกูยืมเงิน   หรือออกต๋ัวสัญญาใชเงิน  หรือ    

ตราสารการเงิน    หรือโดยวิธีอ่ืนใด    สําหรับใชเปนทุนดาํเนินงานตามวัตถุประสงคไดตามท่ีคณะกรรมการ 

ดําเนินการเห็นสมควร  ท้ังนี้  จะตองอยูภายในวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกันประจําปตามขอ  17 

 
การเงินและการบัญชีของสหกรณ 

            ** ขอ  19  การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ  การลงลายมือช่ือเพื่อใหมีผลผูกพันสหกรณในกิจการอัน
เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เวนแตจะกําหนดไวเปนพิเศษตามขอบังคับนี้  ใหปฏิบัติดังนี้ 

(1) ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือ 
กรรมการ หรือผูจัดการท่ีคณะกรรมการดําเนินการมีมติมอบหมาย อยางนอยสองคนใหลงช่ือรวมกนั
สําหรับการทํานิติกรรมสัญญา การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทุกประเภท การเบิกถอนเงิน ตรา
สารหนี้ ตราสารการเงินทุกชนิด รวมท้ังหนังสือมอบอํานาจ  

(2) ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการลงช่ือในเอกสารประกาศ  
คําส่ัง ระเบียบของสหกรณ และเอกสารอื่นท่ีเปนการติดตอประสานงานกับบุคคลภายนอกหรือกับ
สมาชิกของสหกรณ แตการลงช่ือของรองประธานกรรมการหรือเลขานุการจะกระทําไดก็แตเฉพาะ
เพื่อการปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานกรรมการเทานั้น 

(3) ผูจัดการสหกรณหรือเจาหนาท่ีสหกรณท่ีไดรับมอบหมายจากผูจัดการ สําหรับเอกสาร 
การรับฝากเงิน ถอนเงินของสมาชิก และเอกสารอื่นท่ีใชภายในสํานักงานสหกรณ แตถาผูจัดการเห็น
วาการลงนามในเอกสารไปยังบุคคลภายนอกจะไมมีผลผูกพันสหกรณ ก็ใหมีอํานาจลงนามใน
เอกสารนั้นได   

การลงลายมือชื่อแทนสหกรณตามความในขอ (1) (2) และ(3) ตองประทับตราของสหกรณ 
เปนสําคัญดวย ยกเวนการส่ังจายเช็คของสหกรณหรือใบรับเงินท่ีสหกรณออกให 

 ขอ  20.  การเงินของสหกรณ      การรับจายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ   ใหอยูในความ
รับผิดชอบของผูจัดการ  ท้ังนี้  เปนไปตามระเบียบของสหกรณ 



ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562 หน้า 8 

 

 ขอ  21.  การบัญชีของสหกรณ     ใหสหกรณจัดใหมีการทําบัญชีตามแบบและรายการท่ีนาย
ทะเบียนสหกรณกําหนด    และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไวท่ีสํานักงานสหกรณ

ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

 ใหบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณในวันท่ีเกิดเหตุนั้น     สําหรับเหตุอ่ืน 

ท่ีไมเกี่ยวกับกระแสเงินสด  ใหบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแตวันท่ีมีเหตุอันจะตองบันทึก

รายการนั้น    และการลงบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีท่ีสมบูรณโดยครบถวน 

ใหสหกรณจัดทํางบดุลอยางนอยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือน อันจัดวาเปนรอบปทางบัญชีของ

สหกรณ    ซ่ึงตองมีรายการแสดงสินทรัพย หนี้สิน และทุนของสหกรณกับท้ังบัญชีกําไรขาดทุน  ตามแบบท่ี

นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

วันส้ินปทางบัญชีของสหกรณใหส้ินสุด  ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม ของทุกป 

ขอ  22.  การเสนองบดุลตอท่ีประชุมใหญ      ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุล   ซ่ึงผูสอบ

บัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลวเพื่ออนุมัติในท่ีประชุมใหญ   ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปทาง

บัญชี 

 ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําป แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอท่ีประชุม

ใหญดวยในคราวท่ีเสนองบดุล  และใหสงสําเนารายงานประจําปกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณภายใน

สามสิบวันนับแตวันท่ีมีการประชุมใหญ 

 อนึ่ง ใหเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ งบดุล  พรอมท้ังขอบังคับ 

ระเบียบ  และกฎหมายวาดวยสหกรณไว  ณ  สํานักงานของสหกรณเพื่อใหสมาชิกขอตรวจดูไดโดยไมตอง

เสียคาธรรมเนียม 

 ขอ  23.  ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ    ใหสหกรณมีทะเบียนสมาชิก  ทะเบียนหุน  สมุด

รายงาน  การประชุม  ตลอดจนทะเบียนอ่ืน ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรใหมีข้ึน 

ใหสหกรณสงสําเนาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนหุนแกนายทะเบียนสหกรณภายในเกาสิบวันนับ

แตวันท่ีจดทะเบียน 

ใหสหกรณรายงานการเปล่ียนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรือทะเบียนหุนตอนายทะเบียน

สหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันส้ินปทางบัญชีของสหกรณ 

สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคกอนได  ณ  สํานักงานของสหกรณในระหวางเวลา

ทํางาน  แตจะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินคาหุน  เงินฝาก  หรือเงินกูของสมาชิกรายอ่ืนไมได  นอกจาก

จะไดรับความยินยอมเปนหนังสือของสมาชิกนั้น  และไดรับอนุญาตจากผูจัดการกอน 
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**  ขอ 27  การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป  แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2559  

ใหสหกรณจัดใหมีพระราชบัญญัติสหกรณ  และกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติสหกรณ ซ่ึง

คงใชอยูกับขอบังคับ และระเบียบของสหกรณท่ีไว ณ สํานักงานสหกรณ สมาชิก และผูสนใจอาจขอตรวจดู

ได โดยไมตองเสียคาธรรมเนียม 

 
การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ 

 ขอ  24.  การตรวจสอบบัญชี     บัญชีของสหกรณนั้นตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละหนึ่ง
คร้ัง   ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด  โดยผูสอบ

บัญชีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณแตงต้ัง 

 ขอ  25.  การกํากับดูแลสหกรณ     นายทะเบียนสหกรณ   รองนายทะเบียนสหกรณ   ผูตรวจการ 

สหกรณ  ผูสอบบัญชี  หรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย  มีอํานาจออกคําส่ังเปน

หนังสือ  ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  คณะกรรมการอ่ืน   ผูตรวจสอบกิจการ  ผูจัดการ  เจาหนาท่ี  

หรือเชิญสมาชิกของสหกรณมาช้ีแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ    หรือใหสงเอกสาร

เกี่ยวกับการดําเนินงาน  หรือรายงานการประชุมได   และมีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณ

ระหวางเวลาทํางานของสหกรณได 

ท้ังนี้ ใหผูซ่ึงเกี่ยวของตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกใหความชวยเหลือและใหคําช้ีแจง

แกผูปฏิบัติการตามสมควร 

 ขอ  26.  การสงรายการหรือรายงาน  ใหสหกรณสงรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ

ตอหนวยงานท่ีกํากับดูแล   ตามแบบและระยะเวลาท่ีหนวยงานนั้นกําหนด 

 
กําไรสุทธิประจําป 

           ** ขอท่ี  27  การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป   เม่ือส้ินปทางบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรอง
โดยท่ัวไปแลว  ปรากฏวาสหกรณมีกําไรสุทธิ  ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ
และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ แตตองไมเกินอัตราท่ี
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด 
     กําไรสุทธิประจําปท่ีเหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนนั้นท่ีประชุมใหญอาจจะจัดสรรได
ดังตอไปนี้ 

(1) เปนเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลวใหแกสมาชิก  แตตองไมเกินอัตราท่ีกําหนดใน 
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กฎกระทรวง  โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา  อนึ่ง  ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปน
ผลตาม (4) ออกจายเปนปนผลสําหรับปใดดวยจํานวนเงินปนผลทั้งส้ินท่ีจายสําหรับปนั้นก็ตอง    
ไมเกินอัตราดังกลาวมาแลว 

         ในการคํานวณเงินปนผลตามหุนใหคํานวณนับต้ังแตวันท่ีสมาชิกไดชําระคาหุนเปนตนไปจนถึงวันส้ิน
ปบัญชี   

(2) เปนเงินเฉล่ียคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจท่ีสมาชิกไดทําไวกับสหกรณในระหวางป 
เวนแตสมาชิก ท่ีผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียในปใด  มิใหไดรับเงินเฉล่ีย
คืนสําหรับปนั้น เวนแต การผิดนัดมิไดเกิดจากกระทําของตนเองเม่ือคณะกรรมการดําเนินการ       
ไดสอบสวนแลวมีเหตุผลควรเช่ือไดวาก็ใหรับเงินเฉล่ียคืนได 

(3)   เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาท่ีของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ 
(4)  เปนทุนรักษาระดับปนผล  ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามท่ีมีอยู 

ในวันส้ินปนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลนี้จะถอนไดโดยมติท่ีประชุมใหญ  เพื่อจายเปนเงิน  
ปนผลตามหุน ตาม (1) 

(5) เปนทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ  ตามระเบียบ 
ของสหกรณ 

(6) เปนทุนสวัสดิการ  หรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัวไมเกิน   
รอยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ    

    (7)   กําไรสุทธิสวนท่ีเหลือ (ถามี) ใหจัดสรรเปนทุนสํารองท้ังส้ิน 
 
 

ทุนสํารอง 
 ขอ  28.  ท่ีมาแหงทุนสํารอง      นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามขอ  27   แลว   บรรดาเงินอุดหนุน

หรือทรัพยสินท่ีมีผูยกใหแกสหกรณ  ถาผูยกใหมิไดกําหนดวาใหใชเพื่อการใด  ใหจัดสรรเงินอุดหนุนหรือ 

ทรัพยสินนั้นเปนทุนสํารองของสหกรณ 

 อนึ่ง จํานวนเงินซ่ึงสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม ถาไมมีการเรียกรองจนพนกําหนดอายุความ    

ก็ใหสมทบจํานวนเงินนั้นเปนทุนสํารอง 

 กําไรสุทธิประจําปของสหกรณซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะใหท่ีประชุมใหญจัดสรรตาม

ขอ  27 หากท่ีประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนใหนอยลงก็ดี   

ยอดเงินจํานวนดังกลาวใหสมทบเปนทุนสํารองท้ังส้ิน 
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**   ขอ 31  คุณสมบัติของสมาชิก  แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2559 

***  ขอ 32 การเขาเปนสมาชิก แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2562

 ขอ  29.  สภาพแหงทุนสํารอง   ทุนสํารองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม สมาชิกจะแบงปนกัน

ไมได หรือจะเรียกรองแมสวนใดสวนหนึ่งก็ไมได 

 ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีไดเพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดข้ึน หรือเพื่อจัดสรรเขาบัญชี 

ทุนสํารองใหแกสหกรณใหมท่ีไดจดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณเดิม   

 

หมวด 5 
สมาชิก 

 ขอ  30.  สมาชิก     สมาชิกสหกรณนี้คือ 

(1) ผูท่ีมีช่ือและลงลายมือช่ือในบัญชีรายช่ือผูซ่ึงจะเปนสมาชิกของสหกรณ และได 

ชําระคาหุนตามจํานวนท่ีจะถือครบถวนแลว 

(2) ผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับท่ีไดลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก และ 

ไดชําระคาหุนตามจํานวนท่ีจะถือครบถวนแลว 

         ** ขอท่ี  31  คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
         (1)  เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
        (2)  เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 

      (3)   เปนขาราชการ  หรือพนักงานของรัฐ  หรือเจาพนักงานของรัฐ  หรือขาราชการบํานาญ   
หรือลูกจางประจํา  หรือลูกจางช่ัวคราว ประเภทพนักงานกระทรวง   และลูกจางช่ัวคราวประเภท 
เงินบํารุง  สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร หรือ  ศตม.ชุมพร  หรือขาราชการในสังกัด
สาธารณสุขจังหวัดชุมพร หรือเปนเจาหนาท่ีและลูกจางประจําของสหกรณนี้   

          (4)  เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
       (5)  มิไดเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 
          *** ขอ 32.  การเขาเปนสมาชิก  เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเปนท่ีพอใจวา

ผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามท่ีกําหนดไวในขอ 31 ท้ังเห็นเปนการสมควรรับเขาเปนสมาชิกได ก็ใหแจง

ผูสมัครนั้นลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขา  และชําระคาหุนตาม

จํานวนท่ีจะถือใหครบถวน  แลวเสนอเร่ือง  การรับสมาชิกเขาใหมใหท่ีประชุมใหญคราวถัดไปทราบ 

 ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใด ๆ  เม่ือผูสมัครรองขอ ก็ให  

คณะกรรมการดําเนินการนําเร่ืองเสนอท่ีประชุมใหญเพื่อวินิจฉัยช้ีขาด  

 สมาชิกท่ีลาออกจากสหกรณฯแลว หากจะสมัครเปนสมาชิกใหม ตองลาออกมาแลวไมนอยกวา 180 

วัน จึงมีสิทธิ 
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 ขอ  33.  คาธรรมเนียมแรกเขา       ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณ  
คนละ   100  บาท   คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได 

 ขอ  34.  สิทธิหนาท่ีในฐานะสมาชิก       ผูเขาเปนสมาชิกตองลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิก    

กับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามจํานวนท่ีจะถือครบถวน  เม่ือไดปฏิบัติดังนี้แลวจึงจะถือวา      

ไดสิทธิในฐานะสมาชิก 

  สิทธิของสมาชิก มีดังนี้ 
(1)   เขารวมประชุมใหญ  เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 

(2)   เขาช่ือเรียกประชุมใหญวิสามัญ 

(3)   เสนอหรือไดรับเลือกเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ หรือผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 

(4)   ไดรับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ 

(5)   สิทธิอ่ืน ๆ  ท่ีกําหนดไวในขอบังคับและระเบียบของสหกรณ 

หนาท่ีของสมาชิก  มีดังนี้ 
(1)   ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ 

(2)   เขารวมประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณนัดหมาย 

(3)   สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ  เพื่อใหสหกรณเปนองคกรท่ีเข็มแข็ง 

(4)   สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ 

(5)   รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  พัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและม่ันคง 

 ขอ  35.  สมาชิกยายสังกัด     สมาชิกท่ียาย   หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอ่ืน และประสงค 

จะสมัครเขาเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยซ่ึงต้ังข้ึนในสังกัดนั้น หากสหกรณนั้นมีขอบังคับใหรับ      

เขาเปนสมาชิกไดและคณะกรรมการดําเนินการไดมีมติใหรับเขาเปนสมาชิกแลว ถาสมาชิกนั้นมีความ

ประสงคจะใหโอนเงินคาหุน และ  เงินกูท่ีตนมีอยูในสหกรณนี้ไปยังสหกรณท่ีตนไดไปเขาเปนสมาชิกใหม 

สหกรณก็จะจัดการโอนเงินคาหุน เงินกู    และเงินฝาก  (ถามี)  ท่ีสมาชิกนั้นมีอยูตอสหกรณใหตามวิธีการ    

ท่ีไดกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

 ขอ  36.  การรับโอนสมาชิกสหกรณอ่ืน สมาชิกสหกรณออมทรัพยอ่ืนซ่ึงยาย  หรือโอนมารับราชการ 

ในสังกัดตามขอ 31 (3)  หากประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิก  ก็ใหยื่นใบสมัครถึงสหกรณ  เม่ือไดปฏิบัติ

ตามขอกําหนดใน ขอ  32  ครบถวนแลว  ก็จะไดสิทธิในฐานะสมาชิกตามขอ  34  ท้ังนี้  เม่ือสหกรณท่ีตน

เปนสมาชิกอยูเดิมไดโอนเงินคาหุนใหสหกรณนี้เสร็จส้ินแลว 
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 การรับโอนเงินคาหุนและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินท่ีมีอยูในสหกรณเดิมนั้น ใหเปนไปตาม            

ท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

 ขอ  37.  การเปล่ียนแปลงชื่อ  สัญชาติ  และท่ีอยู  สมาชิกคนใดมีการเปล่ียนแปลงช่ือ  สัญชาติและ  

ท่ีอยู  ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

 
การต้ังผูรับโอนประโยชน 

 ขอ  38.  การตั้งผูรับโอนประโยชน    สมาชิกจะทําเปนหนังสือต้ังบุคคลหนึ่งหรือหลายคน  เพื่อให

เปนผูรับโอนประโยชนซ่ึงตนมีอยูในสหกรณในเม่ือตนตายนั้น มอบใหสหกรณถือไว  หนังสือต้ังผูรับโอน

ประโยชนดังวานี้ตองทําตามลักษณะพินัยกรรม 

 ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนท่ีไดทําไวแลว  ก็ตองทํา

เปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว  

 เม่ือสมาชิกตาย  ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ  และสหกรณจะ

จายเงินคาหุน  เงินรับฝาก  เงินปนผล  เงินเฉล่ียคืน  และเงินผลประโยชนหรือเงินอ่ืนใดบรรดาท่ีสมาชิกผูตาย

มีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนท่ีไดต้ังไว  หรือถามิไดต้ังไว  ก็คืนใหแกบุคคลท่ีไดนําหลักฐานมา

แสดงใหเปนท่ีพอใจคณะกรรมการดําเนินการ วาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น  ท้ังนี้ตาม

ขอกําหนดในขอ  44  วรรคแรกและขอ  45 

 ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก  ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายใน

กําหนดหน่ึงปนับแตวันท่ีสมาชิกตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ  โดยใหแนบสําเนามรณบัตรท่ีทางราชการ

ออกใหแสดงวาสมาชิกนั้น ๆ  ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย  เม่ือคณะกรรมการดําเนินการ

ไดพิจารณาและอนุมัติแลว  สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในส่ีสิบหาวัน  ในกรณีผูมีสิทธิรับ

เงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน  หรือผูท่ีมีช่ือเปนผูรับโอนประโยชนท่ีสมาชิกไดจัดทําให

สหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี  เม่ือพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบ

เปนทุนสํารองของสหกรณท้ังส้ิน 
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การขาดจากสมาชิกภาพ 
 ขอ  39.  การขาดจากสมาชิกภาพ     สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ  ดังตอไปนี้ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) เปนคนไรความสามารถ  หรือเสมือนไรความสามารถ 

(4) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 

(5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 31 (3) โดยมีความผิด 

(6) ถูกใหออกจากสหกรณ 

ขอ  40.  การลาออกจากสหกรณ      สมาชิกผูไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูคํ้าประกัน
อาจลาออกจากสหกรณได  โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ  และเม่ือ

คณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลว   จึงใหถือ

วาออกจากสหกรณได 

 คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหคณะกรรมการอํานวยการ หรือประธานกรรมการ หรือ

รองประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา  หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ   

ก็ใหถือวาออกจากสหกรณตามความในวรรคกอนได   แลวใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุม

คราวถัดไปทราบดวย 

 ขอ  41.  การใหออกจากสหกรณ      สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด 

ดังตอไปนี้ 

(1) ไมลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก หรือไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา หรือไมถือ 

หุนคร้ังแรกตามขอ  36 

(2)  ขาดชําระคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด   ท้ังนี้ 

โดยมิไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 

(3)  นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายท่ีใหเงินกูนั้น 

(4)  ไมจัดการแกไขหลักประกันสําหรับเงินกูท่ีเกิดบกพรองใหคืนดีภายในระยะเวลา   

ท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

(5) คางสงเงินงวดชําระหนี้  ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน   

หรือ   ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ 

(6) ไมใหขอความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแกสหกรณเม่ือสมัครเขาเปนสมาชิก หรือ 
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เม่ือจะกอความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูคํ้าประกัน หรือเม่ือมีความผูกพัน 

ในหนี้สินตอสหกรณอยูแลว 

(7) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ 

หรือของท่ีประชุมกลุมท่ีตนสังกัด  หรือประพฤติการใด ๆ   อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซ่ือสัตยสุจริต 

แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเส่ือมเสียตอสหกรณ    ไมวาโดยประการใด ๆ  

เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา  สมาชิกมีเหตุใด ๆ  ดังกลาวขางตนนี้  

และไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการดําเนินการท่ีมีอยู

ท้ังหมดในขณะน้ันแลว   ก็เปนอันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจากสหกรณ 

 สมาชิกท่ีถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิยื่นอุทธรณตอท่ีประชุมใหญ  โดยใหยื่นอุทธรณตอ

คณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีทราบมติการใหออก   คําวินิจฉัยของท่ีประชุมใหญให

เปนท่ีสุด 

 ขอ  42.  การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก        ในกรณีท่ีสมาชิกออกจากสหกรณไมวา 

เพราะเหตุใด ๆ   ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

 อนึ่งใหสหกรณแจงเร่ืองสมาชิกออกใหประธานกลุม (ถามี) ซ่ึงเกี่ยวของกันเสนอท่ีประชุมกลุม

ทราบโดยเร็ว 

ขอ  43.  สมาชิกท่ีโอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไมมีความผิด    สมาชิกท่ี

โอน หรือยาย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจําตามขอ 31 (3)  โดยไมมีความผิด  เวนแตออกเพราะตาย  

หรือ   เปนคนไรความสามารถ  หรือเสมือนไรความสามารถ  หรือตองคําพิพากษาใหลมละลาย  ถามิได

ลาออกจากสหกรณดวย  ก็ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยู  และจะงดชําระคาหุนไดก็ตอเม่ือมีหนี้สินไมเกินคาหุน  

โดยไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ  สมาชิกเชนวานั้นอาจไดรับเงินกูจากสหกรณไดตามระเบียบ

ของสหกรณ 

 ขอ  44.  การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ         ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจาก    

สมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 39 (1), (2), (3) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุนเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนคางจาย  

บรรดาท่ีสมาชิกมีอยูในสหกรณใหกอนคาหุนของสมาชิกซ่ึงออกเพราะเหตุอ่ืน พรอมดวยเงินปนผลและเงิน      

เฉล่ียคืนคางจายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ  โดยเฉพาะคาหุนนั้น ผูมีสิทธิ

ไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉล่ียคืนสําหรับปท่ีออกนั้น  หรือจะเรียกให

จายคืนหลังจากวันส้ินปทางบัญชีท่ีออก โดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนสําหรับปท่ีออกนั้นดวย ในเมื่อ



ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562 หน้า 16 

 
**  ขอ 45  ความรับผิดในหนี้ของสมาชิกตอสหกรณ  แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2559  

ท่ีประชุมใหญ  มีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลือก  สวนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้น  

สหกรณจะจายคืนให ตามระเบียบของสหกรณ 

 ถาในปใด จํานวนคาหุนท่ีถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหงทุน

เรือนหุนของสหกรณตามท่ีมีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุนของ

สมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม แตเฉพาะสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิก

ภาพเนื่องจากตนไดโอนหรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 31 (3) โดยไมมีความผิดนั้น 

คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันเปนพิเศษ 

 ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ  39 (4)    สหกรณจะจายคาหุน    เงินรับฝาก   

เงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบ้ียคางจาย   บรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมาย

ลมละลาย 

 ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 39 (5),(6) นั้น สหกรณจะจายคาหุน เงินปน

ผล  และเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบ้ียคางจาย บรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอันสมควร 

โดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉล่ียคืนต้ังแตประจําปท่ีออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกขอใหจายคาหุน

ภายหลังวันส้ินป  โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนในปนั้นภายหลังท่ี ท่ีประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรร

กําไรสุทธิประจําปก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้น สหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ 

 **  ขอ 45.  ความรับผิดในหนี้ของสมาชิกตอสหกรณ  
      สมาชิกตองชําระหนี้ใหสหกรณโดยพลัน เม่ือหนี้ถึงกําหนดชําระ หากมีความเสียหายท่ีเกิดแก
สหกรณอันเนื่องมาจากการผิดนัดชําระหนี้ของสมาชิกผูใด สมาชิกผูนั้นตองรับผิดในความเสียหายนั้นกอน 
หนี้เชนวานี้ใหรวมถึงหนี้ท่ีสมาชิกตองรับผิดชอบในฐานะผูคํ้าประกันหรือหนี้อันเกิดจากการกระทําละเมิด
แกสหกรณ 
         หนี้ท่ีผิดนัดและสหกรณมีหนังสือแจงใหสมาชิกชําระหนี้ภายในกําหนดเวลาใดแลวถาไมชําระ
ภายในเวลาท่ีกําหนดโดยมิไดรับการผอนผันจากสหกรณ สหกรณยอมใชสิทธิหักกลบลบหนี้ กับเงินปนผล 
เงินเฉล่ียคืนหรือเงินอ่ืน ๆ ท่ีสมาชิกพึงไดรับจากสหกรณได  
 ขอ  46.  กลุมสมาชิก    สหกรณอาจจัดต้ังกลุมสมาชิกข้ึน  การจัดกลุม  การประชุมกลุม  กิจกรรม

ของท่ีประชุมกลุม  การเลือกต้ังจํานวนกรรมการบริหารกลุม  การดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนง  และ

การประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุมใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
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**  ขอ 49 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2559  

ความรับผิดเพ่ือหน้ีสินของสหกรณ 
 ขอ  47.  ความรับผิดของสมาชิก      สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณจํากัดเพียงไมเกิน   

จํานวนเงินคาหุนท่ียังสงใชไมครบมูลคาหุนท่ีตนถือ 

 
หมวด 6 

สมาชิกสมทบ 
ขอ  48.  สมาชิกสมทบ    สหกรณอาจรับสมาชิกสมทบไดตามที่เห็นสมควร  โดยตองสมัครเขาเปน

สมาชิกสมทบดวยความสมัครใจ  และมีความประสงคจะใชบริการตาง ๆ  ของสหกรณเปนการประจํา 

        ** ขอ  49. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติดังนี้    
         (1)   เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 

         (2)  เจาหนาท่ีสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีสมัครใจ และขาราชการ  สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในจังหวัดชุมพร ท่ีทํางานดานสาธารณสุข   

         (3)   เปนบิดา มารดา สามี ภรรยาหรือบุตรของสมาชิกท่ีบรรลุนิติภาวะ   
        (4)   เปนผูท่ีมีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
        (5)   เปนผูท่ีมีความประสงคจะทําธุรกิจหรือใชบริการสหกรณ 

ขอ  50.  การไดเขาเปนสมาชิกสมทบ    ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองยื่นใบสมัครถึง

สหกรณตามแบบท่ีกําหนดไว  โดยตองมีสมาชิกสหกรณนี้ไมนอยกวา 3 คนรับรอง  เม่ือคณะกรรมการ

ดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวา    ผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามท่ีกําหนดในขอ  49    ท้ังเห็นเปน

การสมควรแลวก็ใหรับเขาเปนสมาชิกสมทบได และตองจัดใหผูสมัครไดลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก

สมทบกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขา และคาหุนตามท่ีจะถือครบถวน 

เม่ือสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรคกอนแลวยอมไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

 ขอ  51.  คาธรรมเนียมแรกเขา      ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขา     

ในวันท่ียื่นใบสมัครเปนสมาชิกจํานวนเงิน  100  บาท   คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือวาเปนรายไดของ

สหกรณ   จะเรียกคืนไมไดไมวาดวยกรณีใด ๆ 

ขอ  52.  การใหบริการ     สหกรณอาจใหบริการหรือสวัสดิการแกสมาชิกสมทบไดตามท่ี

เห็นสมควร   แตตองไมขัดกับขอหามมิใหสมาชิกสมทบใชสิทธิในสหกรณ  ท้ังนี้  ประเภทของสหกรณ  

หลักเกณฑ  ขอกําหนด  วิธีการใหบริการและอ่ืน ๆ  ตลอดจนสวัสดิการ  และผลตอบแทนจากการใชบริการ  

ใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณ 
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**  ขอ 53 สิทธิและหนาที่ในฐานะสมาชิกสมทบ แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 1 ) พ.ศ.2546  

              ** ขอ  53.  สิทธิและหนาท่ีในฐานะสมาชิกสมทบ     สหกรณอาจกําหนดในขอบังคับใหสมาชิก
สมทบไดรับสิทธิ ไมมากกวาหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
(1) อาจถือหุนในสหกรณไดไมเกิน 1 ใน 5 ของจํานวนหุนท่ีชําระแลวท้ังหมด ท่ี 

สหกรณมีอยูในขณะน้ัน และมีความรับผิดเพียงไมเกินจํานวนเงินคาหุนท่ียังสงใชไมครบมูลคาหุน 
ท่ีตนถือ 

(2) มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณเฉพาะประเภทเงินฝากออมทรัพย 
(3) มีสิทธิไดรับเงินกูจากสหกรณรวมกันทุกประเภทไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุน  

และ/หรือเงินฝาก ท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูในขณะน้ัน 
(4) มีสิทธิไดรับสินเช่ือจากสหกรณรวมกันทุกประเภทไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุน  

และ/หรือเงินฝากท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูในขณะน้ัน 
(5) เงินกูและสินเช่ือท่ีสมาชิกสมทบไดรับตามขอ (3) และ (4)  เม่ือรวมกันแลวก็ตอง 

ไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุน และ/หรือเงินฝากท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูในขณะน้ัน 
(6)    คําวา  “สินเช่ือ”   ตามขอ (4)   ในท่ีนี้ สหกรณจะใหไดเฉพาะท่ีเปนธุรกิจการเงิน 

เทานั้น ไดแก  การใหเงินกูแกสมาชิกทุกประเภทตามระเบียบของสหกรณ 
หนาท่ีของสมาชิกสมทบ  มีดังนี้ 

(1)   ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ 
(2)   เขารวมประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณนัดหมาย 
(3)   ใหความรวมมือ สงเสริม สนับสนุนกิจการของสหกรณ  เพื่อใหสหกรณเปน 

องคกรท่ีเข็มแข็ง 
(4)   อุดหนุนสหกรณดวยความภักดี ซ่ือสัตย และเสียสละ เพื่อผลประโยชนของสวนรวม 

 สมาชิกสมทบไมมีสิทธิ ดังตอไปนี้ 
(1) ออกเสียงลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมใหญ 
(2) เขาช่ือเรียกประชุมใหญวิสามัญ 
(3) เสนอหรือไดรับเลือกเปนกรรมการดําเนินการของสหกรณ 
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**  ขอ 54 การขาดจากสมาชิกภาพ  แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2562  

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
** ขอ  54.  การขาดจากสมาชิกภาพ     สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ  

ดังตอไปนี้ 

(1) ตาย 

(2) เปนคนวิกลจริต หรือเปนคนไรความสามารถ  หรือเสมือนไรความสามารถ 

(3) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 

(4) ลาออกจากสหกรณ    และไดรับอนุญาตแลว 

(5) ถูกใหออกจากสหกรณ 

(6) ถูกใหออกจากงานประจํา 

(7) สมาชิกสามัญของสหกรณซ่ึงเปนผูเกี่ยวของกับสมาชิกสมทบ ตองขาดจาก 

สมาชิกภาพ ตามขอ 39 (2) (3) (4) (5) (6) ใหสมาชิกสมทบขาดสมาชิกภาพ 

ขอ  55.  การลาออกจากสหกรณ   สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณได   โดยแสดงความ
จํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ และเม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวา

เปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได 

คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ

กรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ ก็ใหถือวาออกจากสหกรณตาม

ความในวรรคกอนได แลวใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบดวย 

ขอ  56.  การใหออกจากสหกรณ   สมาชิกสมทบอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุใด ๆ  

ดังตอไปนี้ 

(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา และไมลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ 

(2) ขาดชําระคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกัน หรือขาดชําระรวมถึงหกงวด ท้ังนี้ 

โดยมิไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 

(3) นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายท่ีใหเงินกูนั้น 

(4) ไมจัดการแกไขหลักประกันสําหรับเงินกูท่ีเกิดบกพรองใหคืนภายในระยะเวลา     

ท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

(5) คางสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน  

หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ 

(6) ไมใหขอความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแกสหกรณ เม่ือสมัครเขาเปนสมาชิก  
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หรือเม่ือจะกอความผูกพันในหนี้สิน ตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูคํ้าประกัน หรือเม่ือมีความผูกพัน

ในหนี้สินตอสหกรณอยูแลว 

(7) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ 

หรือของท่ีประชุมกลุมท่ีตนสังกัด หรือ ประพฤติใด ๆ  อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซ่ือสัตยสุจริต แสดง

ตนเปนปฏิปกษ หรือทําใหเส่ือมเสียตอสหกรณ ไมวาโดยประการใด ๆ 

เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา สมาชิกสมทบมีเหตุใด ๆ ดังกลาว

ขางตนนี้ และไดลงมติใหสมาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม แหงจํานวนกรรมการ

ดําเนินการท่ีมีอยูท้ังหมดในขณะน้ันแลว ก็เปนอันถือวาสมาชิกสมทบนั้นถูกใหออกจากสหกรณ 

สมาชิกสมทบท่ีถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิยื่นอุทธรณตอท่ีประชุมใหญ โดยใหยื่นอุทธรณตอ

คณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีทราบมติการใหออก คําวินิจฉัยของท่ีประชุมใหญให

เปนท่ีสุด 

 ขอ  57.  การเปล่ียนแปลงชื่อ  สัญชาติ  และท่ีอยู     สมาชิกสมทบคนใดมีการเปล่ียนแปลงในเร่ือง
ช่ือ  สัญชาติและท่ีอยู   ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

 ขอ  58.  การตั้งผูรับโอนประโยชน สมาชิกสมทบจะทําเปนหนังสือต้ังบุคคลหน่ึงหรือหลายคน        

เพื่อใหเปนผูรับโอนประโยชนซ่ึงตนมีอยูในสหกรณในเม่ือตนตายนั้น  มอบใหสหกรณถือไว  หนังสือต้ัง

ผูรับโอนประโยชนดังวานี้ ตองทําตามลักษณะพินัยกรรม 

 ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนท่ีไดทําไวแลว  ก็

ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว  

 เม่ือสมาชิกสมทบตาย  ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ  และ

สหกรณ  จะจายเงินคาหุน  เงินรับฝาก  เงินปนผล  เงินเฉล่ียคืน  และเงินผลประโยชนหรือเงินอ่ืนใดบรรดาท่ี

สมาชิกสมทบผูตายมีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนท่ีไดต้ังไว  หรือถามิไดต้ังไว  ก็คืนใหแกบุคคล

ท่ีไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนท่ีพอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวน

ดังกลาวนั้น  ท้ังนี้  ตามขอกําหนดในขอ  59  วรรคแรกและขอ  60 

 ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก  ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณ ภายใน

กําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีสมาชิกสมทบตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ  โดยใหแนบสําเนามรณบัตร            

ท่ีทางราชการออกใหแสดงวาสมาชิกสมทบนั้น ๆ  ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย             

เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว  สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายใน     

ส่ีสิบหาวัน  ในกรณีผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน  หรือผูท่ีมีช่ือเปนผูรับโอน
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ประโยชนท่ีสมาชิกสมทบไดจัดทําใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี  เม่ือพนกําหนดอายุความฟองคดี            

ใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของสหกรณท้ังส้ิน 

ขอ  59.  การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพ   ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบ

ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 54 (1), (2), (4) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุนเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืน

คางจาย  บรรดาท่ีสมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณใหกอนคาหุนของสมาชิกสมทบซ่ึงออกเพราะเหตุอ่ืน พรอม

ดวยเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนคางจายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ  

โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉล่ียคืนสําหรับ

ปท่ีออกนั้น  หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันส้ินปทางบัญชีท่ีออก  โดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืน

สําหรับปท่ีออกน้ันดวย ในเม่ือท่ีประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลือก  

สวนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้น  สหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ 

ถาในปใด จํานวนคาหุนท่ีถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบ    

แหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามท่ีมีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืน 

คาหุนของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม 

 ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ54 (3)สหกรณจะจายคาหุน เงินรับฝาก 

เ งินปนผลและเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบี้ยคางจาย    บรรดาท่ีสมาชิกสมทบน้ันมีอยูในสหกรณคืนให              

ตามกฎหมายลมละลาย 

 ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 54 (5),(6) นั้น สหกรณจะจายคาหุน       

เงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบ้ียคางจาย บรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลา         

อันสมควร โดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉล่ียคืนต้ังแตประจําปท่ีออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกสมทบ

ขอใหจายคาหุนภายหลังวันส้ินป   โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนในปนั้นภายหลังท่ีท่ีประชุมใหญ     

ไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได   สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น  สหกรณจะจายใหตามระเบียบ

ของสหกรณ 

 ขอ  60.  การหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ    ในการจายคืนจํานวนเงิน 

ของสมาชิกสมทบตามขอ 59  นั้น   สหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ 

ออกกอน 

 ขอ  61  การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก    ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบออกจาก

สหกรณไมวาเพราะเหตุใด  ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
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**  ขอ 64  การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก  แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2559  

หมวด  7 
การประชุมใหญ 

ขอ  62.  การประชุมใหญสามัญ    ใหคณะผูจัดต้ังสหกรณนัดสมาชิกมาประชุมกันเปนการประชุม

ใหญสามัญคร้ังแรกภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีจดทะเบียนสหกรณ    เพื่อเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ    

และมอบหมายการท้ังปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการ 

 การประชุมใหญสามัญคร้ังตอไป ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปละหนึ่งคร้ังภายใน 

หนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปทางบัญชีของสหกรณ 

 ขอ  63.  การประชุมใหญวิสามัญ      คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเม่ือใด 

ก็ได  แตถานายทะเบียนสหกรณมีหนงัสือแจงใหเรียกประชุมใหญวสิามัญ หรือในกรณีท่ีสหกรณขาดทุนเกิน

กึ่งหนึ่งของจํานวนทุนเรือนหุนท่ีชําระแลว   ตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชา  แตไมเกินสามสิบวัน

นับแตวันท่ีสหกรณทราบ 

 สมาชิกซ่ึงมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน 

หรือผูแทนสมาชิกซ่ึงมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนผูแทนสมาชิกท้ังหมด    หรือไมนอยกวา 

หาสิบคน ลงลายมือช่ือทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ

เม่ือใดก็ได  และใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวัน 

ท่ีรับคํารองขอ 

 ถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว        

ใหนายทะเบียนสหกรณหรือเจาหนาท่ี ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย มีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญ

ไดภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 

        ** ขอ  64.  การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก     กรณีท่ีสหกรณมีสมาชิกเกินกวา  3,000 คน  ใหการ   
ประชุมใหญประกอบดวยผูแทนสมาชิกเทานั้น 
 ขอ  65.  การเลือกตั้งและการดํารงตําแหนงผูแทนสมาชิก 

(1)  สมาชิกเทานั้นมีสิทธิไดรับเลือกต้ังเปนผูแทนสมาชิก 

(2)  วิธีการเลือกต้ังผูแทนสมาชิก อาจกําหนดโดย ตามลักษณะการแบงสวนงานภายใน 

ของหนวยงานตนสังกัดของสมาชิก สภาพทองท่ี หรือตามกลุมของสมาชิก โดยใหมีการเลือกต้ัง

ผูแทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ใหกระทําในท่ีประชุมกลุมกอนการประชุมใหญสามัญของสหกรณ      

ไมนอยกวาสามสิบวัน และใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถามี) หรือตัวแทนกลุมแจงรายช่ือ

ผูแทนสมาชิกในกลุมของตนตอสหกรณโดยมิชักชา 
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(3) ใหท่ีประชุมกลุมดําเนินการเลือกต้ังผูแทนสมาชิก  โดยอัตราสวนจํานวนสมาชิก   

10 คนตอผูแทนสมาชิกหนึ่งคน   ถาเศษของอัตราสวนดังกลาวเกินกึ่งหนึ่งใหเลือกต้ังผูแทนสมาชิก

เพิ่มข้ึนอีกหนึ่งคน ในจํานวนนี้ใหประธานกลุม (ถามี) หรือตัวแทนกลุมเปนผูแทนสมาชิก 

โดยตําแหนง โดยใหนับรวมอยูในจํานวนผูแทนสมาชิกท่ีกลุมพึงเลือกต้ังได   

อนึ่ง  จํานวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกวาหนึ่งรอยคนไมได 
(4) ใหผูแทนสมาชิกอยูในตําแหนงคราวละหนึ่งปทางบัญชีของสหกรณ ถายังไมมีการ 

เลือกต้ังผูแทนสมาชิกใหม  ก็ใหผูแทนสมาชิกคนเดิมอยูในตําแหนงตอไปพลางกอน 

ขอ  66.  การพนจากตําแหนง     ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนง  เม่ือ 

(1)  ครบวาระหรือมีการเลือกต้ังผูแทนสมาชิกใหม 

(2)  ลาออกโดยยื่นใบลาออกตอท่ีประชุมกลุมซ่ึงตนสังกัด 

(3)  ออกจากกลุมท่ีตนสังกัด 

(4)  ขาดจากสมาชิกภาพ 

(5)  ท่ีประชุมกลุมซ่ึงตนสังกัดลงมติถอดถอน 

ขอ  67.  ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางกอนถึงคราวออกตามวาระ       ถาผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนง    

ไมวาดวยประการใด ๆ   จนทําใหจํานวนผูแทนสมาชิกเหลือไมถึงหนึ่งรอยคนหรือเหลือไมถึงสามในส่ีของ

จํานวนผูแทนสมาชิกท้ังหมด  ก็ใหท่ีประชุมกลุมดําเนินการเลือกต้ังผูแทนสมาชิกใหครบตามจํานวนท่ีวางลง  

และใหผูแทนสมาชิกท่ีไดรับเลือกต้ังอยูในตําแหนงไดเพียงเทาท่ีกําหนดเวลาท่ีผูซ่ึงตนแทนนั้นชอบจะอยูได 

 ขอ  68.  การแจงกําหนดการประชุมใหญ    เม่ือมีการประชุมใหญทุกคราว  ใหสหกรณมีหนังสือแจง

วันเวลา  สถานท่ี  และเร่ืองท่ีจะประชุมใหบรรดาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก หรือสมาชิกสมทบทราบ

ลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน  แตถาการประชุมนั้นเปนการดวน อาจแจงลวงหนาไดตามสมควร ท้ังนี้ให

ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เปนผูลงลายมือช่ือในหนังสือนั้น   และตอง

แจงใหเจาหนาท่ีจากกรมสงเสริมสหกรณ    และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบลวงหนา   ในโอกาสเดียวกัน

กับท่ีแจงใหสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบดวย 

 ขอ  69.  องคประชุมในการประชุมใหญ         การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุม          

ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน  ในกรณีเปนการประชุมใหญโดย

ผูแทนสมาชิกตองมีผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูแทนสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอย

กวาหนึ่งรอยคนจึงจะเปนองคประชุม 
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 ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก     สมาชิกท่ัวไปสามารถเขารวมประชุมใหญในฐานะ      

ผูสังเกตการณได    แตไมมีสิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือไดรับเลือกต้ังใด ๆ   ท้ังส้ิน 

 ในการประชุมใหญ  สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนมาประชุมแทนตนไมได 

 ขอ 70. การนัดประชุมใหญคร้ังท่ีสอง  ในการประชุมใหญของสหกรณ  ถาสมาชิกหรือผูแทน

สมาชิกแลวแตกรณี    มาประชุมไมครบองคประชุม    ใหนัดประชุมใหญอีกคร้ังหนึ่งภายในสิบส่ีวันนับแต

วันท่ีนัดประชุมใหญคร้ังแรก ในการประชุมคร้ังหลังนี้ ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญท่ีสมาชิกหรือผูแทน

สมาชิกรองขอใหเรียกประชุมแลว เม่ือมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก แลวแตกรณี มาประชุมไมนอยกวาหนึ่ง

ในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกท้ังหมด   หรือไมนอยกวาสามสิบคน ก็ใหถือเปนองคประชุม    

แตถาเปนการประชุมใหญวิสามัญท่ีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม เม่ือมีสมาชิกหรือผูแทน

สมาชิกมาประชุมมีจํานวนไมถึงท่ีจะเปนองคประชุมตามท่ีกลาวในขอ  69  วรรคแรก   ก็ใหงดประชุม 

 ขอ  71.  อํานาจหนาท่ีของท่ีประชุมใหญ      ท่ีประชุมใหญมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองท้ัง
ปวงท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ ซ่ึงรวมท้ังในขอตอไปนี้ 

(1) รับทราบเร่ืองการรับสมาชิก หรือสมาชิกสมทบเขาใหม  สมาชิกออกจากสหกรณ   

การเลือกต้ังผูแทนสมาชิก  และวินิจฉัยขออุทธรณของผูสมัครซ่ึงมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิก และ

สมาชิกท่ีถูกใหออกจากสหกรณ 

(2)   พิจารณาเลือกต้ังและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ 

(3)   พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ 

(4)   รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ ของคณะกรรมการ 

ดําเนินการและของผูตรวจสอบกิจการ 

(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จคาตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดําเนินการหรือ  

กรรรมการอ่ืน ๆ  และผูตรวจสอบกิจการ 

(6)    พิจารณากําหนดวงเงินซ่ึงสหกรณอาจกูยืมหรือคํ้าประกัน 

(7)    อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ 

(8)    พิจารณาการแยกสหกรณ 

(9)    กําหนดคาเบ้ียเล้ียง  คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก  และคาเบ้ียประชุมของกรรมการ 

ดําเนินการ   กรรมการอ่ืน ๆ  ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ 

(10)    พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 

(11)    รับทราบเร่ืองการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และชุมนุม 
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**  ขอ 72 คณะกรรมการดําเนินการ  แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2548  

สหกรณท่ีสหกรณนี้เปนสมาชิกอยู 

(12)    พิเคราะหและปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ  รองนาย 

ทะเบียนสหกรณ   ผูตรวจการสหกรณ   ผูสอบบัญชี   หรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงนายทะเบียน

สหกรณมอบหมาย 

(13)    กําหนดรูปการซ่ึงสหกรณคิดจะทําเปนเคร่ืองเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตาม 

วัตถุประสงค ของสหกรณ 

 

หมวด 8 
คณะกรรมการดําเนินการ 

           ** ขอ   72.   คณะกรรมการดําเนินการ     ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ    
ประกอบดวยประธานกรรมการดําเนินการ 1 คน  และกรรมการดําเนินการอีก  14  คน  ซ่ึงท่ีประชุมใหญ
เลือกต้ังจากสมาชิก 
 วิธีการดําเนินการเลือกคณะกรรมการดําเนินการ ใหดําเนินการตามระเบียบวาดวย การสรรหา
คณะกรรมการดําเนินการ โดยไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ เพื่อใหท่ีประชุมใหญเลือกผูไดรับการ
สรรหาอีกคร้ังหนึ่ง 

ใหกรรมการดําเนินการเลือกต้ังในระหวางกันเองข้ึนดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคน  เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหน่ึง  นอกน้ันเปนกรรมการ  และปดประกาศให
ทราบโดยท่ัวกัน  ณ  สํานักงานสหกรณ 

หามไมใหบุคคลซ่ึงมีลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทําหนาท่ีกรรมการดําเนินการ 
(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย 

ท่ีกระทําโดยทุจริต 
(2) เคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  องคการ  หนวยงานของรัฐ  

หรือเอกชนฐานทุจริตตอหนาท่ี 
(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนท่ีสุดใหพนจากตําแหนง 

กรรมการตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ 
(4) เคยถูกท่ีประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริต 

ตอหนาท่ี 
(5) สมาชิกซ่ึงผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ีย ในระยะเวลา 
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สองปทางบัญชีนับแตปท่ีผิดนัด   ถึงปท่ีเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ   เวนแตการผิดนัดนั้น          
มิไดเกิดข้ึนจากการกระทําของตนเอง 

(6) ผูซ่ึงเปนเจาหนาท่ีในสหกรณนี้ 
 ขอ  73.  อํานาจหนาท่ีของกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง 

(ก)   ประธานกรรมการ   มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

(1) เปนประธานในท่ีประชุมใหญ และท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ และควบคุม         

การประชุมดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานท่ัวไปของสหกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอยและ   

อยูในวัตถุประสงคของสหกรณ 

(3) ลงลายมือช่ือในเอกสารตาง ๆ  ในนามสหกรณตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับนี้ 

(4) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย   

ขอบังคับ ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ 

(ข)   รองประธานกรรมการ   มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

(1) ปฏิบัติการในอํานาจหนาท่ีของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เม่ือ 

ประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได หรือเม่ือตําแหนงประธานกรรมการวางลง 

(2) ปฏิบัติการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให 

(3) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย   

ขอบังคับ ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ 

(ค)   เลขานุการ   มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

(1)       จัดทํารายงานการประชุมใหญ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ    

ทุกคร้ัง 

(2)       ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณใหเรียบรอยอยูเสมอ 

(3) แจงนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ   แลวแตกรณี 

(4) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย   

ขอบังคับ ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ 

(ง)    เหรัญญิก   มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจายและเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของสหกรณ  

ใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 
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(2) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย   

ขอบังคับ ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ 

ขอ  74.  กําหนดเวลาอยูในตําแหนง     คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีวาระอยูในตําแหนง    

คราวละสองปนับแตวันเลือกต้ัง  ในวาระเร่ิมแรกเมื่อครบหนึ่งปนับแตวันเลือกต้ัง  ใหกรรมการดําเนินการ

สหกรณออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณท้ังหมดโดยวิธีจับสลาก 

(ถามีเศษใหปดข้ึน) และใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ  ในปตอไปใหกรรมการดําเนินการท่ี    

อยูในตําแหนงจนครบวาระ  หรืออยูนานท่ีสุด   ออกจากตําแหนงสลับกันไปทุก ๆ  ป 

 เม่ือครบกําหนดแลว หากยังไมมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม ก็ใหคณะกรรมการ   

ดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวาจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม  แตตองไมเกิน    

หนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปทางบัญชีสหกรณ 

กรรมการดําเนินการสหกรณซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกต้ังซํ้าอีกได  แตตองไมเกินสองวาระ        

ติดตอกัน 

 ในกรณีท่ีกรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนงท้ังคณะ ใหกรรมการดําเนินการท่ีไดรับเลือกต้ัง

ใหม    อยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก  และใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับ

โดยอนุโลม 

 ขอ  75.  คณะผูจัดตั้งสหกรณ  เม่ือไดรับจดทะเบียนเปนสหกรณแลวใหคณะผูจัดต้ังสหกรณ  
มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณจนกวาท่ีประชุมใหญ

สามัญคร้ังแรกภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีจดทะเบียนสหกรณ  จะไดเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการข้ึน 

 ใหคณะผูจัดต้ังสหกรณมอบหมายกิจการท้ังปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการในวันท่ีไดรับ

เลือกต้ัง 

 ขอ  76.  การพนจากตําแหนง  กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนง เพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด   

ดังตอไปนี้ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 

(2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ  หรือลาออก 

ตอท่ีประชุมใหญของสหกรณ 

(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 

(4) เขารับตําแหนงหนาท่ีประจําในสหกรณนี้ 

(5) ตกเปนผูผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาเงินตนหรือดอกเบ้ีย 
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(6) ท่ีประชุมใหญลงมติถอดถอนท้ังคณะหรือรายตัว 

(7) นายทะเบียนสหกรณส่ังใหออกท้ังคณะหรือรายตัว 

(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดตอกันสามคร้ัง  โดยไมมีเหตุอันควร 

ใหกรรมการดําเนินการผูมีสวนไดเสียตาม (7) อุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ

ไดภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีรับทราบคําส่ัง   คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติให

เปนท่ีสุด 

กรณีท่ีท่ีประชุมใหญลงมติถอดถอนใหกรรมการดําเนินการพนจากตําแหนงท้ังคณะ  ใหท่ีประชุม

ใหญ  เลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการใหมท้ังคณะอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการ

ชุดแรก 

ขอ  77.  ตําแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ    ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึง

คราวออกตามวาระ (เวนแตเพราะเหตุตามขอ 76 (7)) ใหกรรมการดําเนินการท่ียังดํารงตําแหนงอยูดําเนินการ

ตอไปจนกวาจะมีการประชุมใหญ    ซ่ึงจะไดมีการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการแทนในตําแหนงท่ีวาง    แต

ถาในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือนอยกวาองคประชุม กรรมการดําเนินการท่ีดํารง

ตําแหนงอยูจะประชุมดําเนินการใด ๆ  ไมได  นอกจากตองนัดเรียกใหมีการประชุมใหญวิสามัญข้ึนโดยเร็ว 

 ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคกอนนั้น      

เปนตําแหนงประธานกรรมการ หากไมมีรองประธานกรรมการทําหนาท่ีแทนและยังมิไดมีการประชุมใหญ 

เพื่อเลือกต้ังใหม  คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกต้ังกรรมการดําเนินการอ่ืนข้ึนทําหนาท่ีแทน

ช่ัวคราวจนกวาจะมีการเลือกต้ังใหม 

 กรรมการดําเนินการซ่ึงท่ีประชุมใหญเลือกต้ังข้ึนแทนในตําแหนงท่ีวาง ใหอยูในตําแหนงไดเพียง

เทากําหนดเวลาท่ีผูซ่ึงตนแทนนั้นชอบท่ีจะอยูได 

 ขอ  78.  การประชุมและองคประชุม     ใหคณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ      

แตตองมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งคร้ังเปนอยางนอย 

 ใหประธานกรรมการ    หรือรองประธานกรรมการ    หรือเลขานุการ     เรียกประชุมคณะกรรมการ    

ดําเนินการได  ในกรณีท่ีเปนการประชุมเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงแกไขระเบียบ ขอบังคับ และเร่ืองท่ีสําคัญ

อ่ืน ๆ ของสหกรณใหแจงเจาหนาท่ีของกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบดวยทุกคราว 

 ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ตองมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการดําเนินการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 
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**  ขอ 79  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ  แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2559  

             ** ขอท่ี  79 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการ   
  คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาท่ีดําเนินกิจการท้ังปวงของสหกรณใหเปนไปตามกฎหมาย  
ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณกับท้ังในทางอันจะทําใหเกิดความจําเริญแกสหกรณ  ซ่ึง
รวมท้ังในขอตอไปนี้ 

(1)  พิจารณาในเร่ืองการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ  ตลอดจนดูแลใหสมาชิก 
ปฏิบัติการตางๆ  ตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ 

(2)  พิจารณาในเร่ืองรับฝากเงิน  การกูยืมเงิน  การใหเงินกู  และการฝากหรือลงทุนเงินของ 
สหกรณ 

(3)  กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ  และเสนองบดุลและรายงานประจําป 
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอท่ีประชุมใหญ 

          (4)    เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอท่ีประชุมใหญ 
          (5)    เสนอแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปใหท่ีประชุมใหญอนุมัติ 

     (6)   พจิารณาดําเนินการแตงต้ัง หรือจาง  และกําหนดคาตอบแทนของผูจัดการตลอดจน 
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง 

(7)    พิจารณาดําเนินการแตงต้ัง  และกําหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน 
      (8)    กําหนดระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ 

 (9)   จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซ่ึงบรรดาทะเบียน  สมุดบัญชีเอกสารตางๆ  และบรรดา 
อุปกรณดําเนินงานของสหกรณ 

      (10)    พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกและออกจากชุมนมุสหกรณ  และองคกรอ่ืน 
 (11)   พิจารณาดาํเนินการแตงต้ังและถอดถอนคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการ  หรือ 
คณะทํางาน  เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ 

(12)   พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ  รองนายทะเบียนสหกรณ  
ผูตรวจการสหกรณ  ผูสอบบัญชี  หรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 

(13)   พิจารณาใหความเท่ียงธรรมแกบรรดาสมาชิก เจาหนาท่ีสหกรณ  ตลอดจนสอดสอง 
ดูแลโดยท่ัวไป  เพื่อใหกิจการของสหกรณดําเนินไปดวยดี 

(14)   พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน      ผูตรวจสอบกิจการ  ความเห็นของผูจัดการ 
และสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ 

(15)   เชิญสมาชิก  หรือบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควร  เปนท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ 
ดําเนินการตลอดจนกําหนดคาตอบแทนใหตามท่ีเห็นสมควร 

(16)   ฟองหรือดําเนินคดี ประนีประนอมยอมความ ไกลเกล่ียหนี้สินของสมาชิกท่ีมีตอ 
สหกรณ ลด งด เรียกเก็บเงินตาง ๆ เชน ดอกเบ้ีย คาปรับ คาใชจายในการดําเนินคดี หรือคาใชจาย 
อ่ืน ๆ เวนแตในสวนของเงินตนท่ีสมาชิกกู หรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาช้ีขาด 

   (17)    พิจารณาดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน  ดังระบุไวในวัตถุประสงคของสหกรณ 
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    (18)    พิจารณาแตงต้ังกรรมการดําเนินการเปนผูแทนสหกรณ  เพื่อเขาประชุมใหญและ 
ออกเสียงในการประชุมใหญ ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ  และองคกร
อ่ืน  ซ่ึงสหกรณนี้เปนสมาชิกหรือองคกรท่ีสหกรณรวมทุน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑขององคกร
นั้น ๆ 

(19)    พิจารณามอบหมายอํานาจหนาท่ีในการดําเนินงานใหแกประธานกรรมการ  รอง 
ประธานกรรมการ  เลขานุการ  เหรัญญิก  ผูจัดการและบุคคลท่ีเกี่ยวของไดตามความเหมาะสม 

(20)   ฟองหรือดําเนินคดี ประนีประนอมยอมความ ไกลเกล่ียหนี้สินของสมาชิกท่ีมีตอ
สหกรณ ลด งด เรียกเก็บเงินตาง ๆ เชน ดอกเบ้ีย คาปรับ คาใชจายในการดําเนินคดี หรือคาใชจาย
อ่ืนๆ เวนแตในสวนของเงินตนท่ีสมาชิกกู 

     (21)    ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีท่ีประชุมใหญมอบหมาย 
 ขอ  80.  ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ       ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ     

กระทําการ  หรืองดเวนการกระทําการ  หรือกระทําการโดยประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาท่ีของตน 

จนทําใหเสียผลประโยชนของสหกรณ  หรือสมาชิก  อันเปนเหตุใหสหกรณมีขอบกพรองเกี่ยวกับการเงิน  

การบัญชี  หรือ กิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี  หรือรายงานการตรวจสอบ  เปนเหตุให 

สหกรณไดรับความเสียหาย  คณะกรรมการดําเนินการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ 

 
คณะกรรมการอื่น 

 ขอ  81.  คณะกรรมการอํานวยการ    คณะกรรมการดําเนินการอาจต้ังคณะกรรมการอํานวยการ   

จํานวนไมเกิน  5  คน  โดยใหประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของ

คณะกรรมการดําเนินการเปนกรรมการอํานวยการ และใหคณะกรรมการดําเนินการต้ังกรรมการดําเนินการ

อ่ืนเปนกรรมการรวมอีกตามสมควร 

 ใหประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ เปนประธานและเลขานุการ

คณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ 

 คณะกรรมการอํานวยการใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซ่ึง

ต้ังคณะกรรมการอํานวยการนั้น 

 ใหคณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละครั้ง

เปนอยางนอย   และใหประธานกรรมการอํานวยการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 

 ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ตองมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
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 ขอวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุม

คราวถัดไปทราบ 

ขอ  82.  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการอํานวยการ    ใหคณะกรรมการอํานวยการเปนผูดําเนิน

กิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมาย  และตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และ

คําส่ัง  ของสหกรณ   ซ่ึงรวมท้ังในขอตอไปนี้ 

(1) ควบคุมในเร่ืองการรับเงิน การจายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษาเงิน      

ใหเปนไปตามขอบังคับ  และระเบียบของสหกรณ 

(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวนและ 

เปนปจจุบันอยูเสมอ 

(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตลอดจนทรัพยสินของสหกรณให 

อยูในสภาพอันดีและปลอดภัย และพรอมท่ีจะใหผูเกี่ยวของตรวจสอบไดทันที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุง  หรือแกไขการบริหารงานของ 

สหกรณ 

(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล รวมท้ังบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําป 

แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา   เพื่อเสนอตอท่ีประชุม

ใหญอนุมัติ 

(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ  

พิจารณาเสนอใหท่ีประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ 

(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการ  

ดําเนินการพิจารณาและเสนอท่ีประชุมใหญอนุมัติ 

(8) ทํานิติกรรมตาง ๆ  เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ  

มอบหมาย 

  ขอ  83.  คณะกรรมการเงินกู  คณะกรรมการดําเนินการอาจต้ังคณะกรรมการเงินกู จํานวนไมเกิน     

5 คน โดยใหมีตําแหนงประธานกรรมการคนหนึ่ง   และเลขานุการคนหนึ่ง  นอกนั้นเปนกรรมการ 

 คณะกรรมการเงินกูใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ ซ่ึงต้ัง         

คณะกรรมการเงินกูนั้น 

 ใหคณะกรรมการเงินกูประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละคร้ัง   

เปนอยางนอย  และใหประธานกรรมการเงินกู  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 



ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562 หน้า 32 

 

 ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ตองมีกรรมการเงินกูเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการเงินกูท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม 

 ขอวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมการเงินกู ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุม     

คราวถัดไป 

ขอ  84.  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการเงินกู    ใหคณะกรรมการเงินกูมีอํานาจหนาท่ีในการ

พิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการใหเงินกูแกสมาชิกตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ

รวมท้ังขอตอไปนี้ 

(1)   ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามความมุงหมายท่ีใหเงินกูนั้น 

(2)   ตรวจสอบการควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของ 

สหกรณ และ  เม่ือเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง  ก็ตองกําหนดใหผูกูจัดการ

แกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่กําหนด 

(3)   ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามท่ีกําหนดในสัญญา 

(4)   สอบสวนเบ้ืองตนใหไดขอความจริง ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสงเงินงวด 

ชําระหนี้เงินกู หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นใหคณะกรรมการดําเนินการ

พิจารณาผอนผัน หรือ   เรียกคืนเงินกู หรือสอบสวนลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ 

 ขอ  85.   คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ  จํานวนไมเกิน 5 คนโดยใหมีตําแหนงเปนประธานกรรมการคนหนึ่ง และ

เลขานุการคนหนึ่ง  นอกนั้นเปนกรรมการ  

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธใหอยูในตําแหนงไดเทาท่ีกําหนดเวลาของคณะกรรมการ      

ดําเนินการ ซ่ึงต้ังคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธนั้น 

ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุม

กัน   เดือนละคร้ังเปนอยางนอย และใหประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  หรือเลขานุการนัดเรียก

ประชุมได 

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา        

กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม 

 ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดําเนินการ

ทราบในการประชุมคราวถัดไป 

 ขอ  86.  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ        ใหคณะกรรมการศึกษา 
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และประชาสัมพันธมีอํานาจและหนาท่ีดําเนินกิจการตามกฎหมาย   ขอบังคับ   ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของ 

สหกรณในสวนท่ีเกี่ยวของ  ซ่ึงรวมท้ังในขอตอไปนี้ 

(1) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ  โดยใหการศึกษาและ 

อบรมแกสมาชิกและผูท่ีสนใจใหทราบถึงเจตนารมณ  หลักวิธีการ  และการบริหารงานของสหกรณ 

(2) ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร  ความรูเกี่ยวกับลักษณะ  ประโยชน  รวมท้ัง 

ผลงานของสหกรณใหสมาชิก  และบุคคลภายนอกรับทราบ 

(3)     ดําเนินการในการหาผูสมัครเขาเปนสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ 

(4)     ใหการศึกษาอบรมและเผยแพรแกสมาชิก หรือสมาชิกสมทบถึงวิธีการออมทรัพย   

และการใชจายเงินอยางรอบคอบ  ตลอดจนวิชาการตาง ๆ  อันจะเปนประโยชนตอการประกอบ

อาชีพ 

(5)    ศึกษา   และติดตามขาวความเคล่ือนไหวดานการดําเนินงานของสหกรณอ่ืนท้ังใน 

และนอกประเทศ    เพื่อนําตัวอยางท่ีดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแก

สมาชิกตามความเหมาะสม 

(6)     ใหการศึกษา และอบรมสมาชิก  กรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ และ 

เจาหนาท่ี สหกรณ ใหมีสวนรวมในการพัฒนาสหกรณอยางมีประสิทธิภาพ และอยางมีประสิทธิผล 

(7)    ดําเนินการอ่ืนของสหกรณตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 

ขอ  87.  คณะอนุกรรมการ  ในกรณีจําเปนแกการดําเนินการ   คณะกรรมการดําเนินการอาจมีคําส่ัง 

แตงต้ังอนุกรรมการตาง ๆ  หรือคณะทํางานตาง ๆ  เพื่อมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจของสหกรณ   โดยมี

อํานาจหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

 

ประธานในที่ประชุม 
 ขอ  88. ประธานในท่ีประชุม  ในการประชุมใหญหรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  

ใหประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม  ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม ก็ใหรองประธาน

กรรมการเปนประธานในท่ีประชุม  และถารองประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมดวย ก็ใหท่ีประชุม

เลือกต้ังกรรมการดําเนินการคนหน่ึงข้ึนเปนประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวน้ัน 

 ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืน  ๆ   เชน   คณะกรรมการอํานวยการ  คณะกรรมการเงินกู 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  ใหประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ  เปนประธานในท่ีประชุม   
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ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม   ก็ใหท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

เฉพาะการประชุมคราวน้ัน 

 ในการประชุมกลุม  ใหประธานของกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถามี)  เปนประธานในท่ีประชุม

ตามลําดับ     แตถาประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมไมอยูในท่ีประชุมก็ใหท่ีประชุมเลือกสมาชิกซ่ึง 

เขาประชุมคนหนึ่งข้ึนเปนประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวน้ัน 

 ในการประชุมใหญวิสามัญท่ีสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม  ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญไดมีมติ 

ถอดถอนกรรมการดําเนินการ  ถามีการรองขอใหเปล่ียนตัวประธานในท่ีประชุมก็ใหกระทําไดโดยเลือก

สมาชิกคนใดคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุมเฉพาะคราวนั้น  หรือจนเสร็จการประชุม  มติเลือกประธาน 

ในท่ีประชุมในกรณีนี้ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก  หรืออยูแทนสมาชิก 

ซ่ึงมาประชุม 

 
การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในท่ีประชุม 

 ขอ  89. การออกเสียง   สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียง

ในท่ีประชุมใหญ  และท่ีประชุมกลุมสุดแตกรณี  ไดเพียงคนละหน่ึงเสียง  จะมอบใหผูอ่ืนมาประชุมและออก

เสียงแทนตนไมได 

 ถาปญหาซ่ึงท่ีประชุมวินิจฉัยนั้น ผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัว ผูนั้นจะออกเสียงในเร่ืองนั้น        

ไมได 

 ขอ  90.  การวินิจฉัยปญหา   เวนแตจะไดกําหนดไวเปนพิเศษในขอบังคับนี้  การวินิจฉัยปญหา 
ตาง ๆ   ในท่ีประชุมใหญ หรือท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือท่ีประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ใหถือ

คะแนนเสียงขางมาก  ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปน 

เสียงช้ีขาด  เวนแตในกรณีตอไปนี้ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก

ซ่ึงมาประชุม 

(1) การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ   

(2) การเลิกสหกรณ 

(3)       การควบสหกรณ 

  (4)       การแยกสหกรณ 

 

รายงานการประชุม 



ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562 หน้า 35 

 

 ขอ 91. รายงานการประชุม   ในการประชุมใหญ  การประชุมกลุม  การประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการ  หรือการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ นั้น ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมือช่ือ พรอมท้ังบันทึก

เร่ืองท่ีพิจารณา   วินิจฉัยท้ังส้ินไวในรายงานการประชุม และใหประธานในท่ีประชุมกับกรรมการดําเนินการ 

หรือกรรมการอื่น ๆ   แลวแตกรณี   อีกคนหนึ่งท่ีเขาประชุมนั้น ๆ ลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 

 

หมวด 9 
ผูจัดการและเจาหนาท่ีของสหกรณ 

ขอ  92.  การจางและแตงตั้งผูจัดการ     คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมี

ความซ่ือสัตยสุจริต    มีความรูความสามารถและความเหมาะสมเพ่ือแตงต้ังหรือจางเปนผูจัดการของสหกรณ   

โดยตองไมเปนบุคคลท่ีมีลักษณะตองหามตามขอ  72 (1) , (2) , (3) , (4)    ในการจางผูจัดการสหกรณตอง 

ทําหนังสือสัญญาจางไวเปนหลักฐานและใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกใหมีหลักประกันอันสมควร 

 ในการแตงต้ังหรือจางผูจัดการ  ตองใหผูจัดการรับทราบ  และรับรองท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีดังกําหนด 

ไวในขอ 94  เปนลายลักษณอักษร 

 ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณเกี่ยวกับการคัดเลือกหรือ 

สอบคัดเลือก การแตงต้ังหรือจาง  การกําหนดอัตราเงินเดือน  การใหสวัสดิการ  และการใหออกจากตําแหนง

ของผูจัดการสหกรณ 

 ขอ  93.  การดาํรงตาํแหนงผูจัดการสหกรณ   สหกรณอาจจางผูจดัการสหกรณโดยกําหนดระยะเวลา  
หรือไมกําหนดระยะเวลาก็ได 

 ขอ 94. อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูจัดการ   ผูจัดการมีอํานาจหนาท่ีในการจัดการท่ัวไป   

และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ รวมท้ังในขอตอไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง ตลอดจนเปนธุระจัดใหผูเขา 

เปนสมาชิกลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก และชําระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงินคาหุน 

ตามขอบังคับของสหกรณ 

(2) ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน  แจงยอดจํานวนหุน  จายคืนคาหุนและ 

ชักชวนการถือหุนในสหกรณ 

(3)     รับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก และสงเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ 

(4)     เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู  จายเงินกู  จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกู  ใหเปนไป       

ตามแบบและระเบียบของสหกรณ 
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(5)  จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินคาหุน  และเงินใหกูทุกหกเดือน  

พรอมกับแจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคล 

(6)    พิจารณาจัดจางเจาหนาท่ีของสหกรณตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดในระเบียบของ 

สหกรณรวมถึงกําหนดหนาท่ีและวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาท่ีของสหกรณ  ตลอดจนเปน

ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเหลานั้นใหเปนไปโดยถูกตอง

เรียบรอย 

(7)    เปนธุระกวดขันในเร่ืองการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดใหมีใบสําคัญโดย 

ครบถวน รับผิดชอบในการรับจายเงินของสหกรณใหเปนการถูกตอง  รวบรวมใบสําคัญ 

และเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับการเงินไวโดยครบถวน   และเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไป 

ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

(8)    รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตอง 

ครบถวนและเปนปจจุบัน 

(9)    ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ  ประชุมคณะกรรมการ 

ดําเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  

(10)    รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมท้ังบัญชีกําไรขาดทุน   และรายงานประจําปแสดงผลการ    

ดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา   เพื่อเสนอตอท่ีประชุมใหญอนุมัติ 

(11)    จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ  เสนอคณะกรรมการ 

ดําเนินการพิจารณา 

(12)    จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหสอดคลองกับแผนงานท่ีไดรับอนุมัติจากท่ี 

ประชุมใหญ 

(13)    เขารวมประชุมและช้ีแจงในการประชุมใหญ  ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ   

และประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  เวนแตกรณีซ่ึงท่ีประชุมนั้น ๆ  มิใหเขารวมประชุม 

(14)   ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ 

(15)   รักษาดวงตราของสหกรณ  และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสินตาง ๆ  ของ 

สหกรณ ใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย 

(16) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณตอคณะกรรมการดําเนินการ 

(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการ ตามแบบและระยะเวลา 

ท่ีทางราชการกําหนด 
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(18)   ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของ 

สหกรณมอบหมาย   หรือตามท่ีควรกระทําเพื่อใหกิจการในหนาท่ีลุลวงไปดวยดี 

ขอ  95.  การพนจากตําแหนงของผูจัดการ ผูจัดการของสหกรณตองพนจากตําแหนงดวยเหตุอยาง

หนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

(1)   ตาย 

(2)   ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 

(3)   ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ    หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย 

สหกรณกําหนด 

(4)   อายุครบ  60  ปบริบูรณ   หรือครบกําหนดตามสัญญาจาง 

(5)   ถูกเลิกจาง 

(6)   ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก     หรือมีพฤติกรรมอันแสดงใหเห็นเปนประจักษวา 

ไดกระทําการ  หรือละเวนการกระทําการใด ๆ  อันอาจทําใหเกิดความไมสงบเรียบรอยและศีลธรรม

อันดีแกประชาชน   หรือไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีผูจัดการสหกรณ 

ขอ  96.  การลาออก    ใหผูจัดการสหกรณยื่นหนังสือถึงสหกรณกอนวันท่ีจะออกไมนอยกวา

สามสิบวัน และใหเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณพิจารณาการลาออกนั้น   การยับยั้งการลาออกของผูจัดการสหกรณกระทําไดไมเกินหกสิบวัน 

 ขอ  97.  การมอบหมายงานในหนาท่ีผูจัดการใหกรรมการดําเนินการ  ถาสหกรณยังมิไดมีการจัดจาง

และแตงต้ังผูจัดการ  หรือสหกรณยังไมอยูในฐานะท่ีจะจัดจางเจาหนาท่ีสหกรณในตําแหนงอ่ืนดวยได 

ใหคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงานในหนาท่ีผูจัดการใหกรรมการดําเนินการคนใดคนหน่ึงตาม 

ท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกิน  5  ป 

ขอ  98.  การแตงตั้งผูรักษาการแทนผูจัดการ    ถาตําแหนงผูจัดการวางลง  และยังไมไดแตงต้ังให

ผูใดดํารงตําแหนงแทน  หรือเม่ือผูจัดการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดเปนคร้ังคราว  ใหรองผูจัดการ  

หรือผูชวยผูจัดการ  หรือเจาหนาท่ีของสหกรณตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเปนผูรักษาการแทน 

 ขอ  99.  การเปล่ียนผูจัดการ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนผูจัดการ  ใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการ    

ดําเนินการตองจัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน   กับบรรดาทรัพยสินและหน้ีสิน   

ตลอดจนจัดทํางบดุลของสหกรณเพื่อทราบฐานะอันแทจริงกอนท่ีจะสงมอบงาน 
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**  ขอ 102 ผูตรวจสอบกิจการ  แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2561  

 ขอ  100.  เจาหนาท่ีของสหกรณ  นอกจากตําแหนงผูจัดการแลว   สหกรณอาจจัดจางและแตงต้ัง       

เจาหนาท่ีอ่ืน   โดยตองไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามขอ  72 (1),(2),(3),(4)  ตามความจําเปนเพื่อ

ปฏิบัติงานในสหกรณ   ท้ังนี้ ตามระเบียบของสหกรณ   ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

 
ท่ีปรึกษา 

 ขอ  101.  ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์  คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิก หรือ

บุคคลภายนอกซ่ึงทรงคุณวุฒิ   และความสามารถเหมาะสมเปนท่ีปรึกษา    และ/หรือท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ได 

เพื่อใหความเห็นแนะนําในการดําเนินการท่ัวไปของสหกรณ ท้ังนี้ใหเปนไปตามระเบียบท่ีสหกรณกําหนด 

 
ผูตรวจสอบกิจการ 

           ** ขอ 102 ผูตรวจสอบกิจการ ใหท่ีประชุมใหญเลือกต้ังสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูมีคุณวุฒิความรู
ความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ เปนผูตรวจสอบกิจการของ
สหกรณเปนการประจําป กรณีเปนบุคคลธรรมดาใหมีจํานวนไมเกินหาคน กรณีนิติบุคคลใหมีจํานวนหน่ึง
นิติบุคคล 
    ขอ 102/1 ผูตรวจสอบกิจการตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

(1)  เปนสมาชิกของสหกรณนั้น หรือบุคคลภายนอกท่ีไดรับเลือกต้ังจากท่ีประชุมใหญของสหกรณ 
(2)  ผานการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ หรือหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับการ
รับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

    ขอ 102/2 ผูตรวจสอบกิจการตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
เปนผูสอบบัญชี หรือผูชวยผูสอบบัญชี หรือบุคคลท่ีอยูในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของ

สหกรณในปบัญชีนั้น 
(1)  เปนกรรมการของสหกรณนั้น เวนแตไดพนจากตําแหนงกรรมการมาแลวไมนอยกวาสองป

บัญชีของสหกรณ 
(2)  เปนคูสมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผูจัดการ หรือเจาหนาท่ีของสหกรณนั้น 
(3)  เปนผูจัดการหรือเจาหนาท่ีของสหกรณนั้น หรือสหกรณอ่ืน หรือเคยถูกใหออกจากตําแหนง

ผูจัดการหรือเจาหนาท่ีของสหกรณนั้น หรือสหกรณอ่ืน ฐานทุจริตตอหนาท่ี 
(4)  เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
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**   ขอ 103  การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ  แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2561 

(5)  เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(6)  เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือเอกชน
ฐานทุจริตตอหนาท่ี 

(7)  เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการ หรือมีคําวินิจฉัยเปนท่ีสุดใหพนจาก
ตําแหนงกรรมการ หรือผูตรวจสอบกิจการของสหกรณนั้น หรือสหกรณอ่ืน 

(8)  เคยถูกท่ีประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการ หรือ ผูตรวจสอบกิจการ 
เพราะเหตุทุจริตตอหนาท่ีของสหกรณนั้น หรือสหกรณอ่ืน 

(9)  เคยถูกใหออกจากการเปนสมาชิกสหกรณนั้น หรือสหกรณอ่ืน 
(10)  เปนผูอยูระหวางการถูกส่ังพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
(11)  เปนผูอยูระหวางการถูกส่ังพัก หรือเพิกถอนช่ือออกจากทะเบียนผูสอบบัญชีภาคเอกชนตาม

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณ 
(12) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไม

สมประกอบ 
ขอ 102/3  ผูตรวจสอบกิจการตองเปนผูท่ีมีความรูความสามารถในดานตาง ๆ เชน การเงิน การบัญชี 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับสหกรณ การบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร เปนตน 
ขอ 102/4 ผูตรวจสอบกิจการตองพัฒนาความรูและทักษะดานการเงินการบัญชี กฎหมาย ระเบียบ

และการตรวจสอบกิจการอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 ขอ 102/5 สหกรณอาจเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการเปนการสํารองไว เพื่อใหผูตรวจสอบกิจการท่ี

สหกรณ เลือกตั้ง สํารองไวสามารถปฏิบัติงานทันที ในกรณีท่ีผูตรวจสอบกิจการท่ีไดรับเลือกต้ังจากท่ี
ประชุมใหญพนจากตําแหนง ตามขอ 103/1 

 ขอ 102/6 ใหท่ีประชุมใหญของสหกรณ กําหนดคาตอบแทน คาใชจายอ่ืนและคาใชจายเพื่อการ
พัฒนาแกผูตรวจสอบกิจการใหเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพงานและฐานะ
การเงินของสหกรณ 

** ขอ 103. การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ  ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมี
กําหนดเวลาหนึ่งปทางบัญชีสหกรณ ถาเม่ือครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการคน
ใหม ก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอน ผูตรวจสอบกิจการท่ีพนจากตําแหนงอาจ
ไดรับเลือกต้ังอีกได 
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**  ขอ 104  การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ  แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2561  

    ขอ 103/1 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว ผูตรวจสอบกิจการจะพนจากตําแหนงเม่ือ 
            (1)   ตาย 
            (2)  ลาออก โดยแสดงเหตุผลเปนหนังสือยื่นตอประธานคณะผูตรวจสอบกิจการหรือยื่นตอ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณแลวแตกรณี 
            (3)  ท่ีประชุมใหญของสหกรณลงมติถอดถอนผูตรวจสอบกิจการซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
ออกจากตําแหนงท้ังคณะหรือรายบุคคล 
            (4)  นายทะเบียนสหกรณวินิจฉัยวาขาดคุณสมบัติตามขอ 102/1 หรือมีลักษณะตองหามตามขอ 102/2        
            ** ขอ  104.  อํานาจหนาท่ีของผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการมีอํานาจหนาท่ีตรวจสอบการ
ดําเนินงานท้ังปวงของสหกรณ ซ่ึงรวมท้ังในขอตอไปนี้ คือ 

(1)  ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพยสินและหน้ีสินท้ังปวง
ของสหกรณ  เพื่อทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณท่ีเปนอยูจริง 

(2)  ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการดําเนินธุรกิจแตละประเภทของสหกรณ เพื่อ
ประเมินผลและอาจใหขอแนะนําแกคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการและเจาหนาท่ีของสหกรณ ท้ังทาง
วิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ  

(3)  ตรวจสอบการจัดจางและแตงต้ังเจาหนาท่ีของสหกรณ ตลอดจนหนังสือสัญญาจางและ
หลักประกัน 

(4)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําปของ
สหกรณ และขอสังเกต ขอเสนอแนะ ท่ีเปนประโยชนและสามารถปฏิบัติไดจากท่ีประชุมใหญ 

(5)  ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง แผนงาน 
ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  ตลอดจนคําส่ังตาง ๆ ของสหกรณ 

(6)  ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ ระเบียบ  มติ และคําส่ังของสหกรณ หรือกิจการ
อ่ืน ๆ  เพื่อใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของสหกรณ 

ขอ 104/1 ผูตรวจสอบกิจการ มีหนาท่ีรายงานผลการตรวจสอบกิจการเปนลายลักษณอักษร เพื่อ
สรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งขอสังเกตและขอ เสนอแนะท่ีเปนประโยชน เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการและท่ีประชุมใหญของสหกรณ โดยใหเสนอผลการตรวจสอบกิจการ ดังตอไปนี้ 

(1)  รายงานการตรวจสอบกิจการประจําเดือน ใหผูตรวจสอบกิจการแจงผลการตรวจสอบตอ
คณะกรรมการดําเนินการในการประชุมประจําเดือนในคราวตอไป 
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**   ขอ 105  ความรับผิดชอบของผูตรวจสอบกิจการ  แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2561  

(2)  รายงานการตรวจสอบกิจการประจําป ใหผูตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบตอท่ี
ประชุมใหญของสหกรณ 

(3)  รายงานการตรวจสอบกรณีเรงดวน ในกรณีท่ีผูตรวจสอบกิจการพบวามีเหตุการณท่ีอาจ
กอใหเกิดความเสียหายแกสมาชิกของสหกรณอยางรายแรง หรือสหกรณมีการปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ คําส่ัง ประกาศหรือคําแนะนําของทางราชการ รวมท้ังขอบังคับ ระเบียบ มติท่ีประชุมหรือคําส่ังของ
สหกรณจนกอใหเกิดความเสียหายแกสมาชิกและสหกรณอยางรายแรง ใหผูตรวจสอบกิจการแจงผลการ
ตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการทันที เพื่อดําเนินการแกไข รวมทั้งใหจัดสงสําเนารายงานดังกลาวตอ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณและสํานักงานสหกรณจังหวัดโดยเร็ว 

ขอ 104/2 ใหผูตรวจสอบกิจการติดตามผลการดําเนิน การแกไขของสหกรณ ตามรายงานการ
ตรวจสอบกิจการขอ 104/1 และใหจัดสงสําเนารายงานผลการแกไขของสหกรณและผลการติดตามของผู
ตรวจสอบกิจการตอสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณและสํานักงานสหกรณจังหวัด 

ขอ 104/3 เขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการและเขารวมประชุมใหญ เพื่อช้ีแจงรายงานการ
ตรวจสอบกิจการท่ีนําเสนอตอท่ีประชุม 

ขอ 104/4 ในการปฏิบัติหนาท่ีของผูตรวจสอบกิจการ ใหสหกรณมีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(1)  อํานวยความสะดวก ชวยเหลือ ใหคําช้ีแจง พรอมท้ังจัดเตรียมขอมูล เอกสารหลักฐานของ

สหกรณและทรัพยสินตาง ๆ และใหความรวมมือแกผูตรวจสอบกิจการในการเขาไปในสํานักงานของ
สหกรณในระหวางเวลาทําการของสหกรณ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบกิจการ 

(2)  กําหนดวาระการประชุมใหผูตรวจสอบกิจการเขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื่อ
รับทราบผลการตรวจสอบกิจการ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

(3)  พิจารณาปฏิบัติตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการ เพื่อใหการดําเนินกิจการ
ของสหกรณ เปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของสหกรณ 

               ** ขอ 105  ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ หากผูตรวจสอบกิจการตรวจพบขอบกพรองของ
สหกรณตองแจงใหคณะกรรมการดําเนนิการทราบเพ่ือแกไขโดยเร็ว ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใช
คาเสียหายอันจะเกิดแกสหกรณดวยเหตุอันไมแจงนั้น 
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หมวด  10 
การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 

ขอ  106.  การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ   จะกระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) ตองกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญเปนเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ  และใหแจง 

ไปยังสมาชิกพรอมหนังสือแจงระเบียบวาระการประชุมใหญ 

(2)  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะเสนอวาระแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับได  เม่ือมีการพิจารณา 

เร่ืองท่ีจะขอแกไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณซ่ึงมีกรรมการดําเนินการมา

ประชุมเต็มจํานวนของคณะกรรมการดําเนินการท่ีมีอยูในขณะน้ันโดยมติใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับนั้น  ให

ถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการดําเนินการท่ีมาประชุมซ่ึงลงลายมือช่ือเขาประชุม     แตถา

สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกท้ังหมด   หรือไมนอย

กวาหาสิบคน  ลงลายมือช่ือทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการกอนการประชุมใหญไมนอยกวา

สามสิบวันใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ก็ยอมทําได   โดยตองระบุขอความท่ีจะขอแกไขเพิ่มเติมนั้น   พรอม

ดวยเหตุผล 

(3) การพิจารณาวาระการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ  ใหกระทําไดแตเฉพาะในการประชุมใหญท่ีมี 

องคประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก หรือของผูแทนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอย

คน  แลวแตกรณี 

(4) ขอความใดท่ีท่ีประชุมใหญไดลงมติแกไขเพ่ิมเติมแลว  หากปรากฏวาขอความนั้นขัดกับ 

กฎหมาย  หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงคของสหกรณหรือเจตนารมณแหงกฎหมาย  นายทะเบียนสหกรณ

อาจแกไขขอความนั้น   แลวรับจดทะเบียน 

(5) ขอบังคับท่ีนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนแลว  หากยังไมไดกําหนดระเบียบ   

หรือ คําส่ังใหสอดคลองกัน  ก็ใหนําความท่ีไดกําหนดไวในขอบังคับแลวนั้นมาบังคับใช  และใหผูเกี่ยวของ

ถือปฏิบัติ 

 

 
 
 
 



ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562 หน้า 43 

 
**   ขอ 107  ความรับผิดชอบของผูตรวจสอบกิจการ  แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2562  

หมวด 11 
ขอเบ็ดเสร็จ 

**  ขอ  107.  ระเบียบของสหกรณ      ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาท่ีกําหนดระเบียบ
ตาง ๆ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
สหกรณ รวมท้ังในขอตอไปนี้ 

(1) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ 
(2) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสหกรณอ่ืน 
(3) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ 
(4) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอ่ืน 
(5) ระเบียบวาดวยกลุมสมาชิก 
(6) ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 
(7) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน 
(8) ระเบียบวาดวยเจาหนาท่ีของสหกรณ 
(9) ระเบียบวาดวยการใชทุนสวัสดิการสังคม 
(10) ระเบียบวาดวยท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ 
(11)   ระเบียบวาดวยกรรมการสรรหากรรมการดําเนินการ 
(12) ระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไวใหมี เพื่อสะดวก 

และเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ 
เฉพาะระเบียบใน  (1) , (2) , (4)     ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอนจึงจะ     

ใช   บังคับได     สวนระเบียบอ่ืนเม่ือคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใชแลวใหสงสําเนาใหนายทะเบียน
สหกรณกรมสงเสริมสหกรณ    และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ 
 ขอ  108.  การดําเนินคดีเก่ียวกับความเสียหาย  ในกรณีท่ีทรัพยสินของสหกรณถูกยักยอก หรือ

เสียหายโดยประการใด  ๆ   ก็ดี   หรือในกรณีท่ีสหกรณเรียกคืนเงินกูตามขอ 107 (3), (4)  แตมิไดรับชําระ

ตามเรียกก็ดี   คณะกรรมการดําเนินการตองรองทุกข   หรือฟองคดีภายในกําหนดอายุความ 

 ขอ  109.  การตีความในขอบังคับ     ถามีปญหาเกี่ยวกับการตีความในขอบังคับ   ใหสหกรณเสนอ    

ปญหานั้นตอนายทะเบียนสหกรณเพื่อขอคําวินิจฉัย    และใหสหกรณถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น 
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ขอ  110.  ทรัพยสินของสหกรณ       การจําหนายอสังหาริมทรัพยของสหกรณตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการท่ีมีอยูในขณะน้ันเปนเอกฉันท    และตองไดรับความเห็นชอบจาก     

ท่ีประชุมใหญดวย 

การลงมติเห็นชอบของท่ีประชุมใหญตามความในวรรคแรก  ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกหรือ

ผูแทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

ขอ   111.  การจําหนายทรัพยสินเม่ือสหกรณตองเลิก     เม่ือสหกรณตองเลิกและไดจัดการชําระ

บัญชีโดยจําหนายทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ  ตลอดท้ังจายคืนเงินรับฝากพรอมดวยดอกเบ้ีย      

และชําระหนี้สินอ่ืน ๆ  ของสหกรณเสร็จส้ินแลว  ปรากฏวามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด  ใหผูชําระบัญชี     

จายตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

(1) จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนท่ีชําระแลว 

(2) จายเปนเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลว แตตองไมเกินอัตราท่ีนายทะเบียนสหกรณ 

กําหนด 

(3) จายเปนเงินเฉล่ียคืนตามขอ  27 (2) 

เงินท่ีจายตามขอ (2) และ (3) เม่ือรวมท้ังส้ินตองไมเกินยอดรวมแหงจํานวนเงินกําไรสุทธิท่ีสหกรณ

หาได  ในระหวางปท่ีเลิกสหกรณกับทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลที่ถอนไปตามขอ  27 (4)  ในปนั้น 

  ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีกใหโอนใหแกสหกรณอ่ืน หรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย    

ตามมติของท่ีประชุมใหญ หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในกรณีท่ีไมอาจเรียกประชุม

ใหญไดภายในสามเดือนนับแตวันท่ีชําระบัญชีเสร็จ 

 ขอ  112.  ในกรณีท่ีขอบังคับนี้มิไดกําหนดขอความเร่ืองใดไว    ใหสหกรณนําบทบัญญัติท่ีกําหนด
ไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดจนคําส่ังหรือคําแนะนําและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ     

มาใชเปนสวนหนึ่งแหงขอบังคับนี้ดวย 

 

บทเฉพาะกาล 
ขอ 113.  ระเบียบหรือคําส่ังหรือมติท่ีออกโดยอาศัยขอบังคับฉบับกอน ใหยังคงมีผลใชไดตอไป

เทาท่ีไมขัดแยงกับขอบังคับนี้ ผูท่ีเปนสมาชิกอยูกอนขอบังคับนี้ประกาศใช  ใหยังคงเปนสมาชิกตอไปได  
ตามขอบังคับนี้ 
      คณะกรรมการดําเนินการ  ผูตรวจสอบกิจการท่ีเปนอยูกอนขอบังคับนี้ประกาศใชให เปน
คณะกรรมการดําเนินการ  ผูตรวจสอบกิจการ  ท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดในขอบังคับนี้ 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
วาดวย   การถือหุนรายเดือนของสมาชิก     พ.ศ.  2548 

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

 เพื่อเปนการสงเสริมใหสหกรณมีหุนเพิ่มข้ึน และใหสมาชิกมีการลงทุนในระยะยาวใน สหกรณ  ซ่ึง
จะสงผลดีแกท้ังกิจการสหกรณ และเปนการสงเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิกตามวัตถุประสงคของ 
สหกรณ อาศัยอํานาจตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  ขอท่ี  3 (1),  ขอ  4, 
ขอ 5, ขอ 6, ขอ 7, ขอ 8, ขอ 79 (8) และขอ  107 (11)   ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 18 ในการ
ประชุมคร้ังท่ี  8/2548   เม่ือวันท่ี  29 สิงหาคม 2548   จึงกําหนดระเบียบฯ  วาดวยการถือหุนรายเดือนของ
สมาชิก พ.ศ. 2548  (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม คร้ังที่  1/2548)  ดังตอไปนี้ 
 ขอ  1.   ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวยการ

ถือหุนรายเดือนของสมาชิก พ.ศ.   2548 (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2548)” 

 ขอ  2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม  2548  เปนตนไป 
 ขอ  3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  วาดวย การถือหุน    
รายเดือนของสมาชิก พ.ศ. 2548  และบรรดา มติ,  ประกาศ,  คําส่ัง และแนวปฏิบัติอ่ืนท่ีขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ  4. ในระเบียบนี้  
  “สหกรณ”  หมายถึง  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด 
  “สมาชิก”    หมายถึง  สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
  “เงินไดรายเดือน”  หมายถึง   เงินเดือน  หรือคาจางประจํา และเงินท่ีจายควบกับเงินเดือน 
หรือคาจางประจํา ซ่ึงสมาชิกไดรับจากหนวยงานเจาสังกัด  และหมายถึง บํานาญตามกฎหมายวาดวย 
บําเหน็จบํานาญ  ซ่ึงสมาชิกไดรับจากทางราชการดวย 
  “เงินหุนรายเดือน”   หมายถึง   หุนท่ีบังคับใหถือทุกเดือน 

 “ปทางบัญชีสหกรณ”  หมายถึง  ระยะเวลาการดําเนินงานของสหกรณต้ังแต 1 มกราคม  -  
31  ธันวาคม  ของทุกป 
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หมวด    1 
หุนรายเดือน 

             ขอ  5. การถือหุนรายเดือน  สมาชิกทุกคนตองสงคาหุนเปนประจําทุกเดือน ต้ังแตเดือนแรกที่เขา
เปนสมาชิก ตามอัตราสวนของเงินไดรายเดือนของตน ตอหุนซ่ึงมีมูลคาหุนละ  10.00  บาท (สิบบาทถวน)  
จํานวนรอยละ  6  ของเงินไดรายเดือน  โดยเศษท่ีเปนหลักหนวยใหปดท้ิง    

ขอ  6. สมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราท่ีสูงกวาอัตราท่ีกําหนดไวในระเบียบ ของ
สหกรณ  หรือจะขอซ้ือหุนเพิ่มข้ึนอีกเม่ือใดก็ยอมทําได  โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการ
ดําเนินการ   แตจํานวนหุนท้ังหมดตองไมเกินหนึ่งในหาของหุนท่ีชําระแลวท้ังหมด 

ถาสมาชิกประสงคลดการถือหุนรายเดือนก็ยอมกระทําได   แตตองไมตํ่ากวาอัตราท่ีกําหนดไวใน
ระเบียบ   โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 

ขอ  7. การสงคาหุนรายเดือน ใหสงโดยวิธีการหักจากเงินไดรายเดือนของสมาชิก ในวันจายเงินได
รายเดือนประจําเดือนนั้น ๆ   ทุกเดือน 

เม่ือสมาชิกมีคําขอเปนหนังสือ และคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาสมาชิกนั้น
ตกอยูในพฤติการณอันทําใหไมสามารถสงเงินคาหุนรายเดือนไดโดยมิใชเกิดข้ึนโดยเจตนา อันไมสุจริตของ
ตน คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตใหสมาชิกรายนั้น มิตองสงเงินคาหุนรายเดือน ชําระเวลาตามท่ี
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได สมาชิกท่ีไดสงคาหุนมาแลวไมนอยกวา 180 เดือน  หรือเปน
จํานวนเงินไมนอยกวา 150,000.- บาท  (หนึ่งแสนหาหม่ืนบาทถวน)   และไมมีหนี้สินกับสหกรณจะงดชําระ
เงินคาหุนรายเดือนก็ได     โดยแจงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 

ขอ  8. สมาชิกจะโอนหุนรายเดือน ซ่ึงตนถืออยูใหผูอ่ืนไมได 

 
หมวด    2 

การจายเงินปนผล 
ขอ  9.  การจายเงินปนผลสําหรับหุน ใหเปนไปตามอัตราซ่ึงท่ีประชุมใหญสามัญประจําปพิจารณา

ในการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้น  สูงสุดไมเกินอัตราท่ีกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับสหกรณกําหนดไว 
ขอ  10.  การคํานวณเงินปนผลสําหรับหุน สหกรณจะคํานวณใหตามสวนแบงแหงระยะเวลา จนถึง

ส้ินปทางบัญชีของสหกรณ  หุนท่ีซ้ือภายในวันท่ี  5  ของเดือน สหกรณจะคํานวณเงินปนผลใหต้ังแตเดือน
นั้นเต็มเดือน  สวนหุนท่ีซ้ือหลังวันท่ี  5  ของเดือน  สหกรณจะคํานวณเงินปนผลใหต้ังแตเดือนถัดไป 

ขอ  11. สหกรณจะไมคํานวณเงินปนผลให  สําหรับหุนท่ีมีการถอนกอนวันส้ินปทางบัญชี           
ของสหกรณ  การถอนหุนรายเดือนจะกระทําได  เม่ือสมาชิกขาดจากการเปนสมาชิกตามขอบังคับของ
สหกรณ 
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ขอ  12.  การแจงยอดจํานวนหุน  สหกรณจะแจงยอดจํานวนหุนท่ีสมาชิกถือใหสมาชิกแตละคน
ทราบทุกส้ินปทางบัญชีของสหกรณ 

ขอ  13. ใหคณะกรรมการดําเนินการ รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และมีอํานาจวนิิจฉัย   ช้ีขาด
ในปญหาท้ังปวง เกีย่วกับการดําเนินการตามระเบียบนี ้

   
 ประกาศ   ณ  วันท่ี    30  สิงหาคม  2548 
 
 

 
        

(นายเฉลิมพล  เบ็ญจพนัธุ) 
ประธานกรรมการดําเนินการ 

               สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด 
วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2560 

........................................................ 
 ดวยกรมสงเสริมสหกรณ ไดมีหนังสือแนะนําเกี่ยวกับการกําหนดงวดชําระหนี้เงินกูใหอยูในระดับ 
ท่ีมีความเหมาะสมกับฐานะทางการเงินของสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรปรับปรุงแกไข
ระเบียบเพื่อใหสอดคลองกับคําแนะนํา เพื่อคํานึงถึงสภาพคลองและความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน สงผลใหเกิด
ความเสียหายตอสหกรณและสมาชิกสหกรณ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณ ขอ 10 - 15 
ขอ 79 (8) และขอ 107 (3) ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 30 คร้ังท่ี 12 เม่ือวันท่ี 13 เดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2560 ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวยการใหเงินกูแก
สมาชิกสหกรณ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2560  ดังตอไปนี้  
 ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  วาดวย การ
ใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1)  พ.ศ. 2560”  
 ขอ 2. ระเบียบนี้ใหบังคับใชตั้งแตวันท่ี  13  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2560 เปนตนไป 
 ขอ 3. ใหยกเลิก 

  3.1 ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก 
พ.ศ. 2560  ซ่ึงถือใชกอนหนานี้เสียท้ังส้ิน 
  3.2 ประกาศ ระเบียบอ่ืนใดและมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และคณะกรรมการ
เงินกู ซ่ึงขัดแยงกับระเบียบนี้  

 ขอ 4.  ในระเบียบนี้ 
 เงินเดือน หมายถึง เงินรายไดประจําเดือนท่ีหนวยงานตนสังกัดจายใหตามบัญชีเงินเดือน รวมถึง
คาจางประจําหรือเงินอ่ืนท่ีจายในลักษณะเดียวกัน เงินบํานาญ และเงินบําเหน็จรายเดือน 
 เงินไดสุทธิ หมายถึง เงินไดหรือเงินเดือนหรือคาจางท่ีหนวยงานหรือนายจางจายใหลูกจางหรือ
บุคลากรขององคกรหลังจากหักเงินภาษีอากร  เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญ เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เงินท่ี
จายตามท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยการประกันสังคม 
 การชําระหนี้ หมายถึง หนี้ท่ีตองชําระท้ังท่ีเปนตนเงินและดอกเบ้ีย ซ่ึงสหกรณกําหนดใหชําระเปน
รายงวดหรือคร้ังเดียวท้ังหมด แลวแตกรณี 
 เดือนเกษียณ หมายถึง เดือนท่ีทางราชการกําหนดใหสมาชิกมีอายุครบหกสิบป พนจากหนาท่ีการ
ปฏิบัติราชการ 
 เงินรายไดอ่ืน ๆ หมายถึง เงนิไดนอกเหนอืจากเงินไดประจําเดือนของสมาชิก เชน เงินไดทางดาน
การเกษตร การดําเนินธุรกิจสวนตัว หรือเงินท่ีสมาชิกสามารถแสดงใหสหกรณทราบได   
 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข กลุมท่ี 1 หมายความถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวดัชุมพร จํากัด ท่ีไดรับการแจงและไดรับเงินคาจางตามสัญญาจาง ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวา                          
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ดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 ตําแหนงดังตอไปนี้     
 นายแพทย , ทันตแพทย , นายสัตวแพทย , เภสัชกร , พยาบาลวิชาชีพ , นักกายภาพบําบัด ,        นัก
กิจกรรมบําบัด , นักจิตวิทยาคลินิก , นักเทคนิคการแพทย , แพทยแผนไทย ,  นักรังสีการแพทย , นักเวช
ศาสตรการส่ือความหมาย , นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก , นักฟสิกสการแพทย , นักทัศนมาตร , นักกาย
อุปกรณ , วิศวกรไฟฟา , นักวิชาการศึกษาพิเศษ , นักวิทยาศาสตร , นักจิตวิทยา , นักโภชนาการ , นักวิชาการ
สาธารณสุข , นักอาชีวบําบัด , นักวิชาการอาหารและยา , นักวิทยาศาสตรการแพทย , ชางภาพการแพทย , 
นักสังคมสงเคราะห , นักวิชาการคอมพิวเตอร ,นักจัดการงานทั่วไป , นักทรัพยากรบุคคล, นิติกร , 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน , นักเทคโนโลยีสารสนเทศ , นักวิชาการพัสดุ , นักวิชาการสถิติ , นักวิเทศ
สัมพันธ , นักวิชาการเงินและบัญชี , นักวิชาการตรวจสอบภายใน , นักประชาสัมพันธ , นักวิชาการเผยแพร , 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา , นักวิชาการเกษตร , วิศวกร , บรรณารักษ , นักวิชาการศึกษา , วิทยาจารย , เจา
พนักงานเวชสถิติ , เจาพนักงานทันตสาธารณสุข , เจาพนักงานเภสัชกรรม , เจาพนักงานรังสีการแพทย และ
เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย , เจาพนักงานสาธารณสุข , เจาพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน และเจาพนักงาน
การแพทยแผนไทย  
 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข กลุมท่ี 2 หมายความถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดชุมพร จํากัด ท่ีไดรับการจางและไดรับเงินคาจางตามสัญญาจาง ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวา
ดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 ตําแหนงดังตอไปนี้  
 เจาพนักงานธุรการ , เจาพนักงานพัสดุ ,เจาพนักงานสถิติ , เจาพนักงานการเงินและบัญชี ,        เจา
พนักงานเผยแพรประชาสัมพันธ , เจาพนักงานการเกษตร , โภชนากร , เจาพนักงานอาชีวบําบัด , นายชาง
ศิลป , ชางกายอุปกรณ , เจาพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร , ชางทันตกรรม , นายชางเทคนิค , นายชางไฟฟา ,     
นายชางโยธา , ครูการศึกษาพิเศษ , เจาพนักงานหองสมุด , พนักงานประจําตึก  , พนักงานเปล , พนักงาน
ซักฟอก , พนักงานบริการ , พนักงานรับโทรศัพท , พนักงานเกษตรพื้นฐาน , พนักงานเรือยนต , พนักงาน
บริการเอกสารทั่วไป , พนักงานเก็บเอกสาร , พนักงานบริการส่ืออุปกรณการสอน , พนักงานเก็บเงิน , 
พนักงานโสตทัศนศึกษา , พนักงานผลิตน้ําประปา , พนักงานการเงินและบัญชี , พนักงานพัสดุ , พนักงาน
ธุรการ , พนักงานพิมพ , พนักงานประเมินผล , พนักงานการศึกษา , พนักงานหองสมุด , พนักงานส่ือสาร , 
ลามภาษาตางประเทศ , ครูพี่เล้ียง ,  พี่เล้ียง , พนักงานชวยการพยาบาล , พนักงานชวยเหลือคนไข , ผูชวย
พยาบาล , ผูชวยทันตแพทย , พนักงานเภสัชกรรม , พนักงานประจําหองยา , ผูชวยพนักงานสุขศึกษา , ผูชวย
เจาหนาท่ีอนามัย , ผูชวยเจาหนาท่ีสาธารณสุข , พนักงานการแพทยและรังสีเทคนิค , พนักงานจุลทัศนกร , 
พนักงานประกอบอาหาร , พนักงานหองผาตัด , พนักงานผาและรักษาศพ , พนักงานบัตรรายงานโรค , 
พนักงานปฏิบัติการทดลองพาหะนําโรค , ผูชวยนักกายภาพบําบัด , พนักงานกูชีพ , พนักงานประจํา
หองทดลอง ,พนักงานวิทยาศาสตร , พนักงานพิธีสงฆ , ชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส , ชางเหล็ก , ชางฝมือ
ท่ัวไป , ชางตอทอ , ชางศิลป , ชางตัดเย็บผา , ชางตัดผม ,   ชางซอมเคร่ืองทําความเย็น , ชางเคร่ืองชวยคน
พิการ และผูชวยชางท่ัวไป                                   
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หมวด   1 
บทท่ัวไป 

ขอ 5.   สหกรณใหเงินกูแกสมาชิก 3 ประเภท คือ 
   5.1 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 
   5.2 เงินกูสามัญ 
   5.3 เงินกูพิเศษ 
 ขอ 6.   การใหเงินกูแกสมาชิก 
  6.1 การใหเงินกูแกสมาชิก จะใหไดเฉพาะกรณีเพื่อการอันจําเปนหรือมีประโยชนตอการอยู
อาศัย ตอการประกอบอาชีพ ตอการดํารงชีวิต ตอการศึกษา ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 
  6.2 ในการกูเงินทุกประเภท ผูกูตองทําหนังสือกูไวเปนหลักฐาน และตองมีหลักประกันเงินกู
ตามแบบท่ีสหกรณกําหนด ยกเวนเงินกูฉุกเฉินไมตองมีหลักประกัน 
  6.3 การขอกูเงินทุกประเภท ใหผูกูแนบหลักฐานใบแจงรายการเงินเดือนตนฉบับของเดือน
กอนท่ีจะขอกู หรือสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผูกูท่ีใชในการรับโอนเงินเดือน ,  เงินบํานาญ , เงิน
บําเหน็จรายเดือน 
  6.4 สมาชิกผูขอกูเงินตองทําหนังสือยินยอมใหหนวยงานตนสังกัดหักเงินเดือน คาจางหรือ
เงินบํานาญ ชําระหนี้เงินกูตามจํานวนท่ีสหกรณแจงในแตละเดือน 
  6.5 สมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการแลว หากมีความประสงคจะกูเงินสหกรณก็สามารถกูได    
โดยปฏิบัติตามเง่ือนไข หลักเกณฑและวิธีการเชนเดียวกับสมาชิกท่ียังไมเกษียณอายุราชการ 
  6.6 กรณีมีคูสมรส สมาชิกผูขอกูและผูคํ้าประกันตองมีหนังสือใหคํายินยอมจากคูสมรส     
ทุกคร้ังท่ีกูเงินจากสหกรณ ยกเวนเงินกูฉุกเฉิน 
  6.7 สมาชิกท่ีขอกูเงินไมเกินวงเงินท่ีตนถือหุน ไมตองมีหลักประกันใดและกําหนดใหวงเงิน 
กูยืมไดไมเกินรอยละ 90 ของหุนท่ีตนถือในขณะน้ัน โดยใหยกเวนวงเงินท่ีระเบียบกําหนดใน    ขอ 21 ก็ได
  6.8 สมาชิกท่ีลาออกจากงานและไมมีเงินไดรายเดือนหากมีความประสงคกูเงินใหกูไดไมเกิน
วงเงินรอยละ 90 ของหุนท่ีตนถือในขณะน้ัน พรอมท้ังช้ีแจงท่ีมาของรายไดตอสหกรณ การสงชําระหนี้ใหสง
ดวยเงินสดหรือโอนเขาบัญชีสหกรณในวันสุดทายของวันทําการของเดือนนั้น ๆ  
 ขอ 7.  คณะกรรมการเงินกู  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณอาจแตงต้ังคณะกรรมการเงินกู    
คณะหนึ่งประกอบดวยประธานหนึ่งคน เลขานุการหนึ่งคน และกรรมการอ่ืนอีกไมเกินสามคน 
 คณะกรรมการเงินกู มีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดในระเบียบนี้ หรือระเบียบอ่ืนท่ีเกี่ยวของ และ
ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมอบหมาย 
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 ขอ 8.  การกําหนดจํานวนเงินชําระหนี้เงินกู  สหกรณจะกําหนดใหสมาชิกชําระหนี้เ งินกู            
ทุกประเภทรวมหุนรายเดือน โดยใหคํานวณจากเงินรายไดสุทธิเม่ือหักเงินคาหุนและหนี้ทุกประเภทแลว
จะตองมีเงินไดคงเหลือไมนอยกวารอยละ 10 
 ขอ 9.  การชําระหนี้เงินกู 
  9.1 ใหสมาชิกชําระเงินกูเดือนละอยางนอยหนึ่งคร้ังของแตละสัญญากู  ภายในวันส้ินเดือน 
สมาชิกตองยินยอมใหหนวยงานท่ีสมาชิกรับเงินเดือนอยูหักเงินเดือนตามจํานวนหนี้ และประเภทของหนี้ท่ี
สหกรณแจง โดยหนวยงานนั้นเปนผูรวบรวมสงใหสหกรณโดยตรงหรือผานธนาคารเขาบัญชีสหกรณ 
 ในกรณีสมาชิกโอนจากหนวยงานเดิมหรือพนจากราชการหรืองานประจํา และสมาชิกไมสะดวก 
ท่ีจะชําระหน้ีดวยวิธีตามวรรคแรก สมาชิกอาจขอชําระหนี้ดวยวิธีอ่ืนก็ได แตตองไดรับความเห็นชอบ       
จากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเสียกอน 
 ในกรณีสมาชิกสหกรณออมทรัพยอ่ืน ขอโอนยายมายังสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
ชุมพร จํากัด หากทางตนสังกัดไมยินยอมหักเงินเดือนใหกับทางสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 
จํากัด จะไมรับเปนสมาชิก 
  9.2 ในกรณีสมาชิกพนจากราชการหรืองานประจําและไดรับเงินบําเหน็จ สมาชิกตองยินยอม
ใหเจาหนาท่ีผูจายเงินหักเงินบําเหน็จชําระหนี้เงินกูตามจํานวนท่ีสหกรณแจง 
 ขอ 10.  การตรวจสอบหลักประกัน 
  10.1 ใหผูจัดการหรือผูท่ีไดรับมอบหมายตรวจสอบการใหเงินกูทุกราย มีหลักประกันให
ถูกตอง เม่ือเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง ผูจัดการตองแจงใหผูกูจัดการแกไขให
ถูกตองภายในระยะเวลาท่ีกําหนดและรายงานใหคณะกรรมการดําเนินการทราบ   
  10.2 สมาชิกผูกูเงินท่ีมีความจําเปน อาจขอเปล่ียนหลักประกันเงินกู โดยทําหนังสือระบุ
เหตุผลความจําเปนเสนอตอคณะกรรมการเงินกูหรือคณะกรรมการดําเนินการแลวแตกรณี 
  ใหคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ  การขอ
เปล่ียนแปลงหลักประกันเงินกู 
 ขอ 11.  การเรียกคืนเงินกู 
 กรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยส้ินเชิง
พรอมดอกเบ้ียในทันที โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีใหไว 
  11.1 เม่ือสมาชิกผูกูถูกใหออกจากสหกรณ ตามขอบังคับของสหกรณขอ 39 
  11.2 เม่ือปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนําเงินไปใชผิดวัตถุประสงค 
  11.3 เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูเกิดบกพรอง และผูกูมิได
จัดการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
  11.4 เม่ือคางสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยเปนเวลาถึงสองงวดติดตอกัน หรือ
ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ถึงสามคราวสําหรับเงินกูสัญญาหน่ึง 
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  11.5 สมาชิกท่ีออกจากงานกอนครบกําหนด ซ่ึงเงินไดรายเดือนไมเพียงพอแกงวดชําระหน้ี 
เม่ือสหกรณคํานวณแลวดําเนินการแจงใหสมาชิกสงคืนตนเงินตามท่ีแจง 
  หากสหกรณเรียกคืนเงินกูสมาชิกผูกูตองยินยอมใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาท่ีผูจาย
เงินเดือน  เงินบํานาญ เงินบําเหน็จ เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญ เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ หรือเงินอ่ืนใดท่ี
หนวยงาน   ตนสังกัด หรือสหกรณจะพึงจายใหแกสมาชิกผูกู หักเงินดังกลาวชําระหนี้ตอสหกรณไดทันที 
 ขอ 12.  การผอนชําระและการปรับโครงสรางหนี้ 

            12.1 การผอนชําระหนี้    คือการหยุดชําระหนี้ช่ัวระยะเวลาหนึ่ง ใชในกรณีท่ีสมาชิกผูกูมีเหตุ
ทําใหรายไดหยุดชะงักช่ัวระยะเวลาหนึ่ง สมาชิกผูกูอาจขอผอนชําระหนี้ไดไมเกินเวลาท่ีรายไดหยุดชะงัก 
หรือในกรณีสมาชิกผูคํ้าประกันหรือบุคคลอื่นท่ีตองชําระหนี้แทนผูกูแตไมสามารถชําระหนี้นั้นไดโดย
ส้ินเชิงในคราวเดียว อาจขอผอนชําระหนี้ไดสําหรับกรณีบุคคลอ่ืนรับใชหนี้แทนผูกูตองมีสมาชิกผูคํ้าประกัน
ผูกู เดิมตามจํานวนผู คํ้าประกันเดิมหรืออสังหาริมทรัพยปลอดจํานองเปนหลักประกันเงินกูตามท่ี
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร ตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
                  (1) ใหสมาชิกทําหนังสือแจงเหตุผลการขอผอนชําระตามแบบท่ีสหกรณกําหนด 
  (2) ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจอนุมัติ 

  (3)ในกรณีสมาชิกผูคํ้าประกันจะตองรับผิดชําระหนี้แทนผูกูแตไมสามารถชําระหนี้นั้นได  
              โดยส้ินเชิงในคราวเดียว ผูคํ้าประกันสามารถขอผอนชําระแทนผูกูเปนงวดรายเดือนได  
              ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 

   12.2  การปรับโครงสรางหนี้ 
  สมาชิกท่ีเปนลูกหนี้สหกรณในฐานะผูกูหรือผูคํ้าประกัน หากไมสามารถชําระหนี้ไดตาม
สัญญาหรือตามระเบียบสหกรณวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก และมีเอกสารหลักฐานแสดงใหเห็นวามีเหตุ           
อันจําเปนอาจขอปรับโครงสรางหนี้กับสหกรณตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

        การปรับโครงสรางหนี้ คือการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงสาระสําคัญของหนังสือกูเงินฉบับเดิม  
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร โดยมีเง่ือนไข  ดังนี้ 

(1)  กรณีสมาชิกตองรับผิดในฐานะผูคํ้าประกันหรือแสดงใหเห็นวาตนเองมีรายไดลดลง
หรือมีเหตุใหไมสามารถชําระหนี้ตามงวดสัญญาเดิมได ใหรวมตนเงิน ดอกเบ้ียหรือเงินอ่ืน
เขาดวยกันแลวขยายระยะเวลาการชําระหนี้ออกไปตามความสามารถของลูกหนี้แตละราย
ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
(2) เงินกูท่ีสมาชิกมีหนี้ของตนเอง และหรือตองรับผิดในฐานะผูคํ้าประกัน ซ่ึงทําใหมีหนี้
เพิ่มข้ึน ทําใหไมสามารถหักเงินไดรายเดือนชําระหนี้ได หรือสมาชิกแสดงใหเห็นวาตนเอง
มีรายไดลดลงหรือมีเหตุแสดงใหเห็นวาไมสามารถชําระหนี้ไดใหรวมหนี้ท่ีรับผิดเขา
ดวยกันแลวขยายระยะเวลาการชําระหนี้ออกไปตามความสามารถของลูกหนี้แตละราย
ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร   
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**   ขอ 15  วงเงินกู   แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561  

เม่ือมีการอนุมัติใหปรับปรุงโครงสรางหนี้วิธีใดแลวใหทําสัญญากู สัญญาจํานอง สัญญาคํ้า
ประกันหรือจัดทําสัญญาแนบทายหรือสัญญาตอทายแลวแตกรณี  สมาชิกท่ีขอปรับโครงสรางหนี้และ
สหกรณอนุมัติแลว ไมมีสิทธิกูเงินประเภทใด ๆ ตามระเบียบนี้ไดอีก  เวนแตจะไดชําระหนี้เสร็จส้ินแลว 

12.3  วิธีปฏิบัติในการผอนชําระหนี้หรือการปรับโครงสรางหนี้ 
(1) ยื่นคําขอผอนชําระหนี้หรือการปรับโครงสรางหนี้ตอสหกรณตามแบบท่ีสหกรณ       
     กําหนด พรอมท้ังแนบเอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวามีเหตุจําเปน 
(2) ผูจัดการเสนอความเห็นแลวแตกรณีตอคณะกรรมการดําเนินการเพื่ออนุมัติ                        
(3) การขอผอนผันการชําระหนี้ และการปรับโครงสรางหนี้ สมาชิกจะตองชําระดอกเบ้ีย 
     ตามตนเงินคงเหลือทุกเดือน หามงดการชําระดอกเบ้ียใหกับสหกรณ  

ขอ 13 สมาชิกท่ีขอกูเงินสามัญหรือเงินกูพิเศษท่ีมีอายุ 50 ปขึ้นไป จะตองประมาณการเงินบํานาญ
หรือเงินบําเหน็จรายเดือนท่ีคาดวาจะไดรับเม่ือเกษียณอายุราชการหรืองาน โดยวงเงินท่ีขอกูเม่ือคํานวณงวด
ชําระหนี้รายเดือนแลว จะตองไมเกินบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือนท่ีคาดวาจะไดรับในแตละเดือน 

ขอ 14 กรณีใดท่ีระเบียบนี้มิไดกําหนดไว ใหคณะกรรมการดําเนินการ วินิจฉัยช้ีขาดและใหสมาชิก
ถือปฏิบัติตามนั้น 

 
หมวด 2 

เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
            ** ขอ 15 วงเงินกู    
 สมาชิกท่ีมีสถานภาพขาราชการ ลูกจางประจํา ขาราชการบํานาญ เจาหนาท่ีสหกรณ ใหมีสิทธ์ิขอกู
เงินฉุกเฉินไดในคราวหน่ึงไมเกิน 3 เทาของเงินไดรายเดือน แตไมเกินวงเงิน 100,000บาท (หนึ่งแสนบาท
ถวน)  
 สมาชิกท่ีมีสถานภาพลูกจางชั่วคราว ลูกจางเงินบํารุง ลูกจางนักเรียนทุน พนักงานราชการ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจางตามภารกิจ และลูกจางชั่วคราวสหกรณ ใหมีสิทธิขอกูเงินฉุกเฉินได
ในคราวหนึ่งไมเกิน 2 เทาของเงินไดรายเดือน แตไมเกินวงเงิน 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถวน) และตองใช 
สมาชิกท่ีเปนขาราชการหรือ ลูกจางประจําหรือ ขาราชการบํานาญ คํ้าประกันจํานวน 1 คน โดยผูคํ้าประกันมี
สิทธ์ิคํ้าประกันเงินกูฉุกเฉินไมเกิน 5 สัญญา 
 หากสมาชิกมีหนี้สัญญาอ่ืน ท้ังนี้เม่ือตรวจสอบแลวใหมีเงินไดเหลือจายชําระหนี้ตามขอ 17 
 กรณีเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษ ใหสมาชิกยื่นกูไดใหเปนไปตามประกาศสหกรณฯ             
 ขอ 16.  การอนุมัติ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจแตงต้ังกรรมการเปนผูแทนสหกรณในการ
อนุมัติเงินกูตามลักษณะพื้นท่ีหรือหนวยงานที่สมาชิกสังกัด การขอรับเงินกูใหผูแทนสงหลักฐานหนังสือ
สัญญาทางระบบอิเล็กทรอนิกสใหสหกรณทราบ และดําเนินการจายเงินภายในวันเดียวกันโดยการโอน       
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**   ขอ 17  การชําระหนี้เงินกู   แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561  

เขาบัญชีเงินฝากของสมาชิกผูกูเทานั้น และใหดําเนินการจัดสงหนังสือสัญญาฉบับจริงใหสหกรณภายใน     
7 วันทําการ 
  ผูจัดการสหกรณมีอํานาจอนุ มัติวงเงินกู ฉุกเฉินได  และรายงานการอนุมัติให ท่ีประชุม
คณะกรรมการดําเนินการทราบในคราวถัดไป 
          ** ขอ 17 การชําระหนี้เงินกู   
 สมาชิกตองชําระหนี้ตามจํานวนเงินท่ีตกลงกับสหกรณไมเกิน 18 งวด  ยกเวนสมาชิกท่ีมีฐานะเปน
ลูกจางช่ัวคราว ลูกจางเงินบํารุง ลูกจางนักเรียนทุน พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจาง
ตามภารกิจ และลูกจางช่ัวคราวสหกรณ ผอนชําระไมเกิน 12 งวด 
 กรณีเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษ ใหสมาชิกยื่นกูไดใหเปนไปตามประกาศสหกรณฯ 
 

หมวด  3 
เงินกูสามัญ 

  ขอ 18.  การขอกู 
  18.1 ใหสมาชิกสงคําขอกูถึงสหกรณตามแบบท่ีสหกรณกําหนด 
  18.2 ใหผูจัดการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานขอกูใหถูกตองแลววิเคราะห และรวบรวม
เสนอคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูพิจารณา 
 ขอ 19.  การพิจารณาเงินกูสามัญ 
  19.1  คุณสมบัติของผูกู   
   19.1.1 ตองชําระคาหุนรายเดือนติดตอกันมาแลวไมนอยกวาหกงวด  
   19.1.2 ตองมีทุนเรือนหุนไมนอยกวารอยละ 17  ของวงเงินท่ีกู ยกเวนเงินกูเพื่อสวัสดิการ 
   19.1.3 สมาชิกท่ีขอกูเงินตามระเบียบ ขอ 21.1(ข)21.3(ข)21.4(ข)และ 21.5(ข)ใหทํา
ประกันชีวิตในวงเงินคุมครองไมนอยกวาสวนท่ีเกินจากทุนเรือนหุนท่ีตนถืออยูในขณะน้ัน โดยแตงต้ังให
สหกรณเปนผูรับผลประโยชน เวนแตสมาชิกท่ีกูเงินไมเกินทุนเรือนหุนหรือเงินฝากหรือสมาชิกท่ีใช
อสังหาริมทรัพยเปนประกัน  
  19.2  วัตถุประสงคในการขอกู 
   19.2.1   เพื่อถือหุนหรือฝากเงินไวกับสหกรณ 
   19.2.2   เพื่อการปรับปรุงตอเติม หรือซอมแซมทรัพยสิน ของสมาชิกหรือของบุพการี 
   19.2.3   เพื่อซ้ือท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิ 
   19.2.4   เพื่อซ้ือรถยนต หรือสมทบซ้ือรถยนต 
   19.2.5   เพื่อการศึกษาของสมาชิก หรือของบุตรสมาชิก 
   19.2.6   เพื่อประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได 
   19.2.7   เพื่อชําระหนี้สินเดิมของสหกรณหรือสถาบันการเงินอ่ืน 
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   19.2.8   การอันจําเปนท่ีสมาชิกรองขอและคณะกรรมการดําเนินการเห็นชอบ 
 
 ขอ 20.  หลักประกัน 
  20.1  หลักประกันอาจมีไดอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางคือ สมาชิกคํ้าประกัน หรือ
หลักประกันอยางอ่ืนท่ีคณะกรรมการกําหนด 
  20.2 สมาชิกคํ้าประกัน สมาชิกผูคํ้าประกันจะรับผิดตอผูใหกู ภายในวงเงินตามหนังสือสัญญา
กูยืมเงินระหวางผูกูกับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
  20.3  กรณีใชอสังหาริมทรัพยปลอดจํานองเปนหลักประกันตองจดทะเบียนจํานองเปน
ประกันครอบหน้ีท่ีมีอยูในเวลาจํานองและหนี้ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต หากเปนท่ีดินและบานหรืออาคารชุด 
ตองใหสถาบันการประเมินราคาท่ีดินและส่ิงกอสรางภายนอกเปนผูประเมินราคา โดยผูกูเปนผูจายคาบริการ
ใหกับผูประเมินราคา และผูกูตองทําประกันอัคคีภัยกับบริษัทประกันภัย             ท่ีสหกรณกําหนดในจํานวน
เงินตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร โดยระบุใหสหกรณเปนผูรับผลประโยชน และตองตออายุ
การเอาประกันจนกวาจะชําระเงินกูแลวเสร็จตามสัญญา ผูกู เปนผูเสียเบ้ียประกัน โดยใหสหกรณหักเอาจาก
เงินปนผล  เงินเฉล่ียคืน เงินฝากหรือเงินเดือนของสมาชิกผูกูได 
 ขอ 21.   วงเงินกู  การชําระหนี้  และการค้ําประกัน  
  21.1 สมาชิกท่ีมีสถานภาพเปนขาราชการและลูกจางประจํา สามารถยื่นขอกูไดดังตอไปนี้ 
   (ก)  กรณีใชสมาชิกค้ําประกันเพียงอยางเดียว  
   วงเงินกู  มีสิทธ์ิขอกูไดไมเกินวงเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน)  

   การชําระหนี้ สมาชิกตองชําระหนี้ ภายในระยะเวลาไมเกิน 220 งวด และจะตองชําระ 
ใหเสร็จส้ินภายในเดือนท่ีสมาชิกมีอายุครบ 70 ป  โดยสงเงินเทากันทุกงวดจนกวาจะหมดหนี้   
   การค้ําประกัน จัดใหสมาชิกคํ้าประกันตามวงเงิน เง่ือนไข และหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

   (1) วงเงินกูไมเกิน 250,000 บาท   มีผูคํ้าประกันอยางนอย 1 คน 
   (2) วงเงินกู 250,001 - 500,000 บาท   มีผูคํ้าประกันอยางนอย 2 คน 
   (3) วงเงินกู 500,001 – 750,000 บาท   มีผูคํ้าประกันอยางนอย 3 คน 
   (4) วงเงินกู 750,001 – 1,000,000 บาท   มีผูคํ้าประกันอยางนอย 4 คน 
   (5) วงเงินกู 1,000,001 – 1,250,000 บาท  มีผูคํ้าประกันอยางนอย 5 คน 
   (6) วงเงินกู 1,250,001–1,500,000 บาท   มีผูคํ้าประกันอยางนอย 6 คน 
    (ข)  กรณีใชสมาชิกค้ําประกันรวมกับหลักประกันอ่ืน 
   วงเงินกู  มีสิทธ์ิขอกูไดไมเกิน 3,000,000.00 บาท (สามลานบาทถวน)  

   การชําระหนี้ สมาชิกตองชําระหนี้ ภายในระยะเวลาไมเกิน 220 งวด และจะตองชําระ 
ใหเสร็จส้ินภายในเดือนท่ีสมาชิกมีอายุครบ 70 ป  โดยสงเงินเทากันทุกงวดจนกวาจะหมดหนี้   
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**   ขอ 21.2  สมาชิกที่มีสถานภาพเปนผูรับบํานาญ   แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561  

 
   การค้ําประกัน   

   (1) ใหมีการทําประกันชีวิตไมนอยกวาสวนท่ีเกินจากมูลคาหุน โดยแตงต้ังใหสหกรณ
เปนผูรับผลประโยชนเวนแตสมาชิกท่ีกู เงินไมเกินทุนเรือนหุนหรือเงินฝากหรือสมาชิกท่ีใช
อสังหาริมทรัพยเปนประกัน  

   (2) ใหสมาชิกคํ้าประกันตามวงเงิน เง่ือนไข และหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
    (2.1) วงเงินกูไมเกิน 500,000 บาท   มีผูคํ้าประกันอยางนอย 1 คน 
    (2.2) วงเงินกู 500,001 – 1,000,000 บาท   มีผูคํ้าประกันอยางนอย 2 คน 
    (2.3) วงเงินกู 1,000,001 – 1,500,000 บาท  มีผูคํ้าประกันอยางนอย 3 คน 
     (2.4) วงเงินกู 1,500,001 – 2,000,000 บาท  มีผูคํ้าประกันอยางนอย 4 คน 
    (2.5) วงเงินกู 2,000,001 – 2,500,000 บาท  มีผูคํ้าประกันอยางนอย 5 คน 
    (2.6) วงเงินกู 2,500,001 – 3,000,000 บาท  มีผูคํ้าประกันอยางนอย 6 คน 
    (ค)  กรณีใชสมาชิกค้ําประกันรวมกับหลักประกันอ่ืนและบริษัทประกันภัยผูค้ําประกัน   
   วงเงินกู  มีสิทธ์ิขอกูไดไมเกินวงเงินสามลานบาทถวน  

   การชําระหนี้ สมาชิกตองชําระหนี้ ภายในระยะเวลาไมเกิน 220 งวด และจะตองชําระ 
ใหเสร็จส้ินภายในเดือนท่ีสมาชิกมีอายุครบ 70 ป  โดยสงเงินเทากันทุกงวดจนกวาจะหมดหนี้ 
   การค้ําประกัน   
  ใหสมาชิกมีสิทธิในการเสนอหลักประกันจากบริษัทประกันภัยหรือหลักประกันอ่ืน  
ตามหลักเกณฑเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนดโดยประกาศสหกรณ รวมถึงหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) ใหมีผูคํ้าประกัน 2 คน ซ่ึงสิทธ์ิของผูคํ้าประกันไมเกิน 2 สัญญา 
(2) ใหมีการทําประกันชีวิตไมนอยกวาสวนท่ีเกินจากมูลคาหุน โดยแตงต้ังสหกรณเปน

ผูรับผลประโยชน 
(3) ผูคํ้าประกันตองเปนขาราชการหรือลูกจางประจําเทานั้น  

       ** 21.2  สมาชิกท่ีมีสถานภาพเปนผูรับบํานาญ  
        กรณีใชสมาชิกค้ําประกันเพียงอยางเดียว 
   วงเงินกู  มีสิทธ์ิขอกูเงินไดไมเกิน 300,000 บาท รวมกับมูลคาหุนท่ีตนถือและหรือรวม
กับเงินฝากท่ีมีอยูกับสหกรณ ท้ังนี้ไมเกิน 1,500,000 บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) โดยใหทําหนังสือ
ยินยอมใหใชเงินฝากในการคํ้าประกัน สมาชิกสามารถถอนเงินฝากไดแตตองมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีไม
นอยกวาหนี้คงเหลือเม่ือรวมกับทุนเรือนหุนในขณะน้ัน 
   การชําระหนี้ สมาชิกตองชําระหนี้ ภายในระยะเวลาไมเกิน 180 งวด และจะตองชําระให
เสร็จส้ินภายในเดือนท่ีสมาชิกมีอายุครบ 75 ป โดยสงเงินเทากันทุกงวดจนกวาจะหมดหนี้  การคํ้าประกัน   
   (1) ใหสมาชิกคํ้าประกันตามวงเงิน เง่ือนไข และหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
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    (1.1) วงเงินกูไมเกิน  250,000 บาท             มีผูคํ้าประกันอยางนอย 1 คน 
    (1.2) วงเงินกู 250,001 – 500,000 บาท      มีผูคํ้าประกันอยางนอย 2 คน 
    (1.3) วงเงินกู 500,001 – 750,000 บาท      มีผูคํ้าประกันอยางนอย 3 คน 
    (1.4) วงเงินกู 750,001 – 1,000,000 บาท    มีผูคํ้าประกันอยางนอย 4 คน 
    (1.5) วงเงินกู 1,000,001 – 1,250,000 บาท  มีผูคํ้าประกันอยางนอย 5 คน 
    (1.6) วงเงินกู 1,250,001 – 1,500,000 บาท  มีผูคํ้าประกันอยางนอย 6 คน 
 21.3  สมาชิกท่ีมีสถานภาพเปนลูกจางนักเรียนทุน พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุขกลุมท่ี 1  
   (ก)  กรณีใชสมาชิกค้ําประกันเพียงอยางเดียว 
  วงเงินกู   
  เปนสมาชิกสหกรณ ไมเกิน 5 ป ใหมีสิทธ์ิขอกูเงินไดไมเกิน 250,000 บาท ( สองแสนหาหม่ืน
บาทถวน ) 
  เปนสมาชิกสหกรณ 5 ปข้ึนไป ใหมีสิทธ์ิขอกูเงินไดไมเกิน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) 
  การชําระหนี้ ใหสงชําระหนี้ไมเกิน 120 งวด และจะตองชําระใหเสร็จส้ินภายในเดือนท่ี
สมาชิกมีอายุครบ 60 ป  
  การค้ําประกัน   
   (1) ใหสมาชิกคํ้าประกันตามวงเงิน เง่ือนไข และหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
    (1.1) วงเงินกูไมเกิน 250,000 บาท  มีผูคํ้าประกันอยางนอย 1 คน 
    (1.2) วงเงินกู 250,001 – 500,000 บาท  มีผูคํ้าประกันอยางนอย 2 คน  
   (2) ผูคํ้าประกันตองเปนขาราชการหรือลูกจางประจําเทานั้น 
   (ข)  กรณีใชสมาชิกค้ําประกันรวมกับหลักประกันอ่ืน 
  วงเงินกู  
 เปนสมาชิกสหกรณ ไมเกิน 5 ป ใหมีสิทธ์ิขอกูเงินไดไมเกิน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) 
 เปนสมาชิกสหกรณ 5 ปข้ึนไป ใหมีสิทธ์ิขอกูเงินไดไมเกิน1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) 
  การชําระหนี้ สมาชิกตองชําระหนี้  ภายในระยะเวลาไมเกิน 180 งวด และจะตองชําระให
เสร็จส้ินภายในเดือนท่ีสมาชิกมีอายุครบ 60 ป    
  การค้ําประกัน   

  (1) ใหมีการทําประกันชีวิตไมนอยกวาสวนท่ีเกินจากมูลคา โดยแตงต้ังใหสหกรณเปน
ผูรับผลประโยชน 

   (2) ใหสมาชิกคํ้าประกันตามวงเงิน เง่ือนไข และหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
    (2.1) วงเงินกูไมเกิน 250,000 บาท  มีผูคํ้าประกันอยางนอย 1 คน 
    (2.2) วงเงินกู 250,001 – 500,000 บาท  มีผูคํ้าประกันอยางนอย 2 คน 
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    (2.3) วงเงินกู 500,001 – 750,000 บาท  มีผูคํ้าประกันอยางนอย 3 คน 
     (2.4) วงเงินกู 750,001 – 1,000,000 บาท  มีผูคํ้าประกันอยางนอย 4 คน 

  (ค)  กรณีใชสมาชิกค้ําประกันรวมกับหลักประกันอ่ืนและบริษัทประกันภัยผูค้ําประกันวงเงินกู  
  เปนสมาชิกสหกรณ ไมเกิน 5 ป  มีสิทธ์ิขอกูได 500,000 บาทรวมกับมูลคาหุนท่ีตนถือ และ
หรือรวมกบัเงินฝากท่ีมีอยูกับสหกรณ แตไมเกินวงเงิน 750,000 บาท โดยใหทําหนังสือยินยอมใหใชเงินฝาก
ในการค้ําประกัน สมาชิกสามารถถอนเงินฝากไดแตตองมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีไมนอยกวาหนี้คงเหลือ  
ในขณะน้ัน 
  เปนสมาชิกสหกรณ 5 ปขึ้นไป มีสิทธ์ิขอกูได 1,000,000 บาทรวมกับมูลคาหุนท่ีตนถือ และ
หรือรวมกับเงินฝากท่ีมีอยูกับสหกรณ แตไมเกินวงเงิน 1,500,000 บาท โดยใหทําหนังสือยินยอมใหใชเงิน
ฝากในการคํ้าประกัน สมาชิกสามารถถอนเงินฝากไดแตตองมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีไมนอยกวาหนี้
คงเหลือในขณะน้ัน 
  การชําระหนี้ สมาชิกตองชําระหนี้  ภายในระยะเวลาไมเกิน 180 งวด และจะตองชําระให
เสร็จส้ินภายในเดือนท่ีสมาชิกมีอายุครบ 60 ป            
   การค้ําประกัน   
  ใหสมาชิกมีสิทธ์ิในการเสนอหลักประกันจากบริษัทประกันภัยหรือหลักประกันอ่ืน          
ตามหลักเกณฑเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนดโดยประกาศสหกรณ รวมถึงหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) ใหมีผูคํ้าประกัน 2 คน ซ่ึงสิทธ์ิของผูคํ้าประกันไมเกิน 2 สัญญา 
(2) ใหมีการทําประกันชีวิตไมนอยกวาสวนท่ีเกินจากมูลคาหุน โดยแตงต้ังสหกรณ   

เปนผูรับผลประโยชน 
(3) ผูคํ้าประกันตองเปนขาราชการหรือลูกจางประจําเทานั้น 

 21.4 สมาชิกท่ีมีสถานภาพเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขกลุมท่ี 2 ลูกจางชั่วคราวเงินบํารุง 
ลูกจางชั่วคราวสหกรณ ลูกจางตามภารกิจ และพนักงานจาง 
  (ก)  กรณีใชสมาชิกค้ําประกันเพียงอยางเดียว    
   วงเงินกู 
   เปนสมาชิกสหกรณ ไมเกิน 5 ป  ใหมีสิทธ์ิขอกูเงินไดภายในวงเงิน 50,000 บาทรวมกับ
มูลคาหุนท่ีตนถือในขณะน้ันและหรือเม่ือรวมอยูกับเงินฝากท่ีมีอยูกับสหกรณ แตไมเกินวงเงิน 100,000 บาท 
(หนึ่งแสนบาทถวน) 
   เปนสมาชิกสหกรณ 5 ปขึ้นไป ใหมีสิทธ์ิขอกูเงินไดภายในวงเงิน 100,000 บาทรวมกับ
มูลคาหุนท่ีตนถือในขณะน้ันและหรือเม่ือรวมอยูกับเงินฝากท่ีมีอยูกับสหกรณ แตไมเกินวงเงิน 200,000 บาท 
(สองแสนบาทถวน) 
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   เปนสมาชิกสหกรณ 10  ปขึ้นไป ใหมีสิทธ์ิขอกูเงินไดภายในวงเงิน 150,000 บาทรวมกับ
มูลคาหุนท่ีตนถือในขณะน้ันและหรือเม่ือรวมอยูกับเงินฝากท่ีมีอยูกับสหกรณ แตไมเกินวงเงิน 300,000 บาท 
(สามแสนบาทถวน) 
   การชําระหนี้ สมาชิกตองชําระหนี้  ภายในระยะเวลาไมเกิน 84 งวด และจะตองชําระให
เสร็จส้ินภายในเดือนท่ีสมาชิกมีอายุครบ 60 ป            
                               การค้ําประกัน   
   (1) ใหสมาชิกคํ้าประกันตามวงเงิน เง่ือนไข และหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
    (1.1) วงเงินกูไมเกิน 100,000 บาท   มีผูคํ้าประกันอยางนอย 1 คน 
    (1.2) วงเงินกู 100,001 – 200,000 บาท  มีผูคํ้าประกันอยางนอย 2 คน  
    (1.3) วงเงินกู 200,001 – 300,000 บาท  มีผูคํ้าประกันอยางนอย 3 คน  
   (2) ผูคํ้าประกันตองเปนขาราชการหรือลูกจางประจําเทานั้น 
                         (ข)  กรณีใชสมาชิกค้ําประกันรวมกับหลักประกันอ่ืน 
   วงเงินกู  
   เปนสมาชิกสหกรณ ไมเกิน 5 ป ใหมีสิทธ์ิขอกูเงินไดภายในวงเงิน 100,000 บาทรวมกับ
มูลคาหุนท่ีตนถือในขณะน้ันและหรือเม่ือรวมอยูกับเงินฝากท่ีมีอยูกับสหกรณ แตไมเกินวงเงิน 300,000 บาท 
(สามแสนบาทถวน) 
   เปนสมาชิกสหกรณ 5 ปขึ้นไป ใหมีสิทธ์ิขอกูเงินไดภายในวงเงิน 150,000 บาทรวมกับ
มูลคาหุนท่ีตนถือในขณะน้ันและหรือเม่ือรวมอยูกับเงินฝากท่ีมีอยูกับสหกรณ แตไมเกินวงเงิน 300,000 บาท 
(สามแสนบาทถวน) 
   เปนสมาชิกสหกรณ 10  ปขึ้นไป ใหมีสิทธ์ิขอกูเงินไดภายในวงเงิน 200,000 บาทรวมกับ
มูลคาหุนท่ีตนถือในขณะน้ันและหรือเม่ือรวมอยูกับเงินฝากท่ีมีอยูกับสหกรณ แตไมเกินวงเงิน 500,000 บาท 
(หาแสนบาทถวน) 
   การชําระหนี้ สมาชิกตองชําระหนี้  ภายในระยะเวลาไมเกิน 180 งวด และจะตองชําระ
ใหเสร็จส้ินภายในเดือนท่ีสมาชิกมีอายุครบ 60 ป            
                           การค้ําประกัน   

   (1) ใหมีการทําประกันชีวิตไมนอยกวาสวนท่ีเกินจากมูลคาหุน โดยแตงต้ังใหสหกรณ
เปนผูรับผลประโยชน  

   (2) ใหสมาชิกคํ้าประกันตามวงเงิน เง่ือนไข และหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
    (2.1) วงเงินกูไมเกิน 150,000 บาท  มีผูคํ้าประกันอยางนอย 1 คน 
    (2.2) วงเงินกู 150,001 – 300,000 บาท  มีผูคํ้าประกันอยางนอย 2 คน 
    (2.3) วงเงินกู 200,001 – 300,000 บาท  มีผูคํ้าประกันอยางนอย 3 คน  
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   (3) ผูคํ้าประกันตองเปนขาราชการหรือลูกจางประจําเทานั้น 
  (ค)  กรณีใชสมาชิกค้ําประกันรวมกับหลักประกันอ่ืนและบริษัทประกันภัยผูค้ําประกัน   
   วงเงินกู  
   เปนสมาชิกสหกรณ ไมเกิน 5 ป ใหมีสิทธ์ิขอกูเงินไดภายในวงเงิน 100,000 บาทรวมกับ
มูลคาหุนท่ีตนถือในขณะน้ันและหรือเม่ือรวมอยูกับเงินฝากท่ีมีอยูกับสหกรณ แตไมเกินวงเงิน 300,000 บาท 
(สามแสนบาทถวน) 
   เปนสมาชิกสหกรณ 5 ปขึ้นไป ใหมีสิทธ์ิขอกูเงินไดภายในวงเงิน 150,000 บาทรวมกับ
มูลคาหุนท่ีตนถือในขณะน้ันและหรือเม่ือรวมอยูกับเงินฝากท่ีมีอยูกับสหกรณ แตไมเกินวงเงิน 300,000 บาท  
(สามแสนบาทถวน) 
   เปนสมาชิกสหกรณ 10  ปขึ้นไป ใหมีสิทธ์ิขอกูเงินไดภายในวงเงิน 200,000 บาทรวมกับ
มูลคาหุนท่ีตนถือในขณะน้ันและหรือเม่ือรวมอยูกับเงินฝากท่ีมีอยูกับสหกรณ แตไมเกินวงเงิน 500,000 บาท 
(หาแสนบาทถวน) 
   การชําระหนี้ สมาชิกตองชําระหนี้  ภายในระยะเวลาไมเกิน 180 งวด และจะตองชําระ
ใหเสร็จส้ินภายในเดือนท่ีสมาชิกมีอายุครบ 60 ป                                    
   การค้ําประกัน   
   ใหสมาชิกมีสิทธิในการเสนอหลักประกันจากบริษัทประกันภัยหรือหลักประกันอ่ืน ตาม
หลักเกณฑเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนดโดยประกาศสหกรณ รวมถึงหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) ใหมีผูคํ้าประกัน 2 คน ซ่ึงสิทธ์ิของผูคํ้าประกันไมเกิน 2 สัญญา 
(2) ใหมีการทําประกันชีวิตไมนอยกวาสวนท่ีเกินจากมูลคาหุน โดยแตงต้ังสหกรณ

เปนผูรับผลประโยชน 
(3) ผูคํ้าประกันตองเปนขาราชการหรือลูกจางประจําเทานั้น 

 21.5 สมาชิกท่ีมีสถานภาพเปนเจาหนาท่ีสหกรณ 
  (ก)  กรณีใชสมาชิกค้ําประกันเพียงอยางเดียว 
   วงเงินกู 
   เปนสมาชิกสหกรณ ไมเกิน 5 ป ใหมีสิทธ์ิขอกูเงินไดไมเกิน 5 เทาของมูลคาหุนหรือรวม
กับเงินฝากในขณะน้ันท้ังนี้จะตองไมเกิน 250,000 บาท (สองแสนหาหม่ืนบาทถวน) 
   เปนสมาชิกสหกรณ 5 ปขึ้นไป ใหมีสิทธ์ิขอกูเงินไดไมเกิน 5 เทาของมูลคาหุนหรือรวม
กับเงินฝากในขณะน้ันท้ังนี้จะตองไมเกิน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) 
   การชําระหนี้ ใหสงชําระหนี้ภายในอายุ 60 ป และไมเกิน 120 งวด 
   การค้ําประกัน   
   (1) ใหสมาชิกคํ้าประกันตามวงเงิน เง่ือนไข และหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
    (1.1) วงเงินกูไมเกิน 250,000 บาท  มีผูคํ้าประกันอยางนอย 1 คน 
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    (1.2) วงเงินกู 250,001 – 500,000 บาท  มีผูคํ้าประกันอยางนอย 2 คน 
  (ข)  กรณีใชสมาชิกค้ําประกันรวมกับหลักประกันอ่ืน 
   วงเงินกู 

   เปนสมาชิกสหกรณ ไมเกิน 5 ป ใหมีสิทธ์ิขอกูเงินไดไมเกิน 5 เทาของมูลคาหุนหรือรวม
กับเงินฝากในขณะน้ันท้ังนี้จะตองไมเกิน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) 
   เปนสมาชิกสหกรณ 5 ปขึ้นไป ใหมีสิทธ์ิขอกูเงินไดไมเกิน 5 เทาของมูลคาหุนหรือรวม
กับเงินฝากในขณะน้ันท้ังนี้จะตองไมเกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) 

   การชําระหนี้ ใหสงชําระหนี้ภายในอายุ 60 ป และไมเกิน 180 งวด     
      การค้ําประกัน   

   (1) ใหมีการทําประกันชีวิตไมนอยกวาสวนท่ีเกินจากมูลคาหุน โดยแตงต้ังใหสหกรณ
เปนผูรับผลประโยชน  

   (2) ใหสมาชิกคํ้าประกันตามวงเงิน เง่ือนไข และหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
    (2.1) วงเงินกูไมเกิน 250,000 บาท  มีผูคํ้าประกันอยางนอย 1 คน 
    (2.2) วงเงินกู 250,001 – 500,000 บาท  มีผูคํ้าประกันอยางนอย 2 คน 
    (2.3) วงเงินกู 500,001 – 750,000 บาท  มีผูคํ้าประกันอยางนอย 3 คน 
    (2.4) วงเงินกู 750,001 – 1,000,000 บาท  มีผูคํ้าประกันอยางนอย 4 คน 
  (ค)  กรณีใชสมาชิกค้ําประกันรวมกับหลักประกันอ่ืนและบริษัทประกันภัยผูค้ําประกัน   
   วงเงินกู  
   เปนสมาชิกสหกรณ ไมเกิน 5 ป ใหมีสิทธ์ิขอกูเงินไดไมเกิน 5 เทาของมูลคาหุนหรือรวม
กับเงินฝากในขณะน้ันท้ังนี้จะตองไมเกิน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) 
   เปนสมาชิกสหกรณ 5 ปขึ้นไป ใหมีสิทธ์ิขอกูเงินไดไมเกิน 5 เทาของมูลคาหุนหรือรวม
กับเงินฝากในขณะน้ันท้ังนี้จะตองไมเกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) 
   การชําระหนี้ ใหสงชําระหนี้ภายในอายุ 60 ป และไมเกิน 180 งวด 
   การค้ําประกัน   
   ใหสมาชิกมีสิทธิในการเสนอหลักประกันจากบริษัทประกันภัยหรือหลักประกันอ่ืน  
ตามหลักเกณฑเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนดโดยประกาศสหกรณ รวมถึงหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) ใหมีผูคํ้าประกัน 2 คน ซ่ึงสิทธ์ิของผูคํ้าประกันไมเกิน 2 สัญญา 
(2) ใหมีการทําประกันชีวิตไมนอยกวาสวนท่ีเกินจากมูลคาหุน โดยแตงต้ังสหกรณ

เปนผูรับผลประโยชน 
(3) ผูคํ้าประกันตองเปนขาราชการหรือลูกจางประจําเทานั้น 

 ขอ 22.  หลักเกณฑเงื่อนไขสิทธิของสมาชิกในการค้ําประกัน 
  หลักเกณฑเง่ือนไขสิทธิของสมาชิกในการคํ้าประกัน กําหนดดังนี้ 
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**   ขอ 23  เงินกูเพื่อสวัสดิการ   แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561  

   (22.1) เงินไดรายเดือนไมเกิน 7,000 บาท  คํ้าประกันไดไมเกิน 2 สัญญา 
   (22.2) เงินไดรายเดือน 7,001 – 10,000 บาท  คํ้าประกันไดไมเกิน 3 สัญญา 
   (22.3) เงินไดรายเดือน 10,001 – 15,000 บาท  คํ้าประกันไดไมเกิน 4 สัญญา 
   (22.4) เงินไดรายเดือน 15,001 – 20,000 บาท  คํ้าประกันไดไมเกิน 5 สัญญา 
   (22.5) เงินไดรายเดือน 20,001 บาทข้ึนไป  คํ้าประกันไดไมเกิน 6 สัญญา 
   (22.6) สมาชิกท่ีรับบํานาญคํ้าประกันไดไมเกิน 2 สัญญา 
   (22.7) ลูกจางนักเรียนทุน พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจาง
ช่ัวคราวเงินบํารุง ลูกจางช่ัวคราวสหกรณ ลูกจางตามภารกิจ และพนักงานจางใหคํ้าประกันได 1 สัญญา และ
ตองไมเปนผูคํ้าประกันดวยกันเอง 
 ขอ 23 เงินกูเพื่อสวัสดิการ 
            ใหคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู มีอํานาจใหสมาชิกขอกูและอนุมัติเงินเพื่อ
จัดซ้ือจัดหาวัสดุอุปกรณในการสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีทางราชการหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานรวมถึงสมาชิกท่ีไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติหรือประสบภัยรายแรงอ่ืน ๆ และมีความจําเปน
จะตองขอกูเงิน ก็ใหกูไดโดยยกเวนระเบียบท่ีกําหนดในขอ 21 , 22 ท้ังนี้ใหกูไดไมเกินวงเงิน 500,000 บาท 
(หาแสนบาทถวน)  
              ใหมีผูคํ้าประกัน 1 คนโดยสมาชิกรายนั้นมิไดเปนผูคํ้าประกันเงินกูเพื่อสวัสดิการของสมาชิกรายอ่ืน 
 การสงชําระหนี้ใหสงชําระหนี้ใหแลวเสร็จภายใน 120 งวด หรือภายในอายุ 60 ป หรืออายุราชการ 
หรืออายุงานคงเหลือ 
 สมาชิกท่ีมีสถานภาพเปนผูรับบํานาญ การสงชําระหนี้ ใหสงชําระหนี้ใหแลวเสร็จภายใน 120 งวด 
หรือภายในเดือนท่ีสมาชิกมีอายุครบ 70 ป  
 สมาชิกท่ีมีสถานภาพเปนลูกจางนักเรียนทุน พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
ลูกจางช่ัวคราวเงินบํารุง ลูกจางช่ัวคราวสหกรณ ลูกจางตามภารกิจและพนักงานจางไมมีสิทธิในการขอกูเพื่อ
สวัสดิการนี้  
 ขอ 24.  การชําระหนี้ ใหชําระหนี้แบบ สงเงินเทากันทุกงวดจนกวาจะหมดหนี้ เงินท่ีชําระหนี้ 
จะหักสวนหนึ่งเปนดอกเบ้ียกอน สวนท่ีเหลือจึงนําไปหักตนเงิน  
 ขอ 25.   การรวมหนี้ การกูคร้ังใหมสมาชิกอาจขอรวมหนี้เงินกูได ถาสงชําระหนี้สัญญาใดสัญญา
หนึ่งมาแลวไมนอยกวา 12 งวด หรือเม่ือสมาชิกมีเหตุผลความจําเปนโดยแจงเปนหนังสือ เม่ือคณะกรรมการ
เงินกูสอบสวนแลวก็สามารถใหกูได 
 การรวมหนี้นอกเหนือจากท่ีกําหนดในวรรคกอนใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ 
 ขอ 26.  การจายเงินกู กอนจายเงินกูใหแกสมาชิกผูกูตองดําเนินการดังนี้ 
  26.1 สมาชิกผูกูตองทําหนังสือเงินกู สัญญาจํานอง สัญญาจํานํา และหรือหนังสือคํ้าประกัน 
แลวแตกรณี 
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**   ขอ 33  การอนุมัติเงินกู   แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561  

  26.2 ใหผูจัดการตรวจหนังสือเงินกูและสัญญาท่ีเกี่ยวของใหถูกตอง 
 ขอ 27.  สมาชิกจะค้ําประกันเงินกูของคูสมรสของตนเองไมไดและสมาชิกท่ีเปนสามีภรรยาจะ 
คํ้าประกันเงินกูของผูกูคนเดียวกันไมได 
 ขอ 28.  การรายงาน ใหผูจัดการรายงานสรุปผลการจายเงินกูทุกสัญญา และการรับชําระหนี้เงินกู
ทุกสัญญาใหคณะกรรมการดําเนินการทราบอยางนอยเดือนละคร้ังในวันประชุมประจําเดือน     

 
หมวด 4 
เงินกูพิเศษ 

 ขอ 29.  การขอกู 
  29.1 ใหสมาชิกยื่นคําขอกูถึงสหกรณตามแบบท่ีสหกรณกําหนด 
  29.2 ใหผูจัดการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานคําขอกูใหถูกตองแลววิเคราะหและรวบรวม
เสนอคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูอนุมัติ 
 ขอ 30.  วัตถุประสงคเงินกู 
  30.1 เพื่อซ้ือท่ีดินและสรางบาน หรือซ้ือท่ีดินพรอมบาน หรือซ้ืออาคารชุด หรือสรางท่ีอยู
อาศัยบนที่ดินท่ีเปนกรรมสิทธ์ิของสมาชิก และหรือคูสมรส รวมท้ังการไถถอนหนี้ท่ีอยูอาศัยจากสถาบัน
การเงิน 
  30.2 เพื่อซ้ืออุปกรณเคร่ืองใชหรือปรับปรุง ตอเติม ซอมแซม ท่ีอยูอาศัย 
  30.3 เพื่อชําระหนี้สหกรณหรือสถาบันการเงินอ่ืนๆ 
  30.4 เพื่อประกอบการลงทุนทําธุรกิจสวนตัว หรือการลงทุนเพื่อประกอบอาชีพ 
 ขอ 31.  คุณสมบัติผูกูเงิน มีดังนี้ 
   31.1 สมาชิกท่ีชําระคาหุนรายเดือนตามระเบียบมาแลวไมนอยกวาหกงวด 
   31.2 มีหุนในสหกรณไมนอยกวา รอยละ 17 ของวงเงินกู 
 ขอ 32.  วงเงินกู  
   32.1 ใหมีสิทธ์ิขอกูเงินไมเกินรอยละ 80 ตามมูลคาหลักประกันท่ีสถาบันการประเมิน
ราคาท่ีดินและส่ิงกอสรางภายนอกเปนผูประเมินราคา รวมกับทุนเรือนหุนท่ีสมาชิกถือในขณะน้ัน แตตองอยู
ในกําหนดวงเงินกูไมเกิน 5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน) 

   32.2 กรณีกูไมเกินมูลคาหุนท่ีตนเองถือหุนและหรือรวมกับเงินฝาก ใหมีสิทธ์ิขอกูเงิน 
ไดไมเกินรอยละ 95 ของวงเงินมูลคาหุนท่ีตนเองถือและหรือรวมกับเงินฝากท่ีมีอยูกับสหกรณในขณะน้ัน 

** ขอ 33 การอนุมัติเงินกู ใหคณะกรรมการเงินกูมีอํานาจอนุมัติ โดยตรวจสอบคุณสมบัติของผูกู 
ความเหมาะสมแหงการใชประโยชนของเงินท่ีกู จํานวนเงินท่ีควรใหกู ความสามารถในการสงชําระ ท่ีไม
กอใหเกิดความเดือดรอนหรือเปนภาระแกผูกู ความเหมาะสมของอสังหาริมทรัพยท่ีใชเปนหลักประกัน 
พฤติกรรมของผูกู และตรวจสอบเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเห็นวาจะเปนประโยชนตอการพิจารณาเงินกู และหากผูกูมี
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ความประสงคขอกูพิเศษโดยใชอสังหาริมทรัพยเปนหลักประกันคร้ังใหม ผูกูจะตองชําระหนี้ใหสหกรณ
มาแลวเปนจํานวนไมนอยกวา 36 งวด  
 กรณีกูไมเกินมูลคาหุน จะตองชําระแลวอยางนอย 1 งวด 
 ขอ 34.  หลักประกันเงินกูพิเศษ 
 กรณีวัตถุประสงคการกูเพื่อซ้ือหรือสรางท่ีอยูอาศัย ใหนําท่ีดนิและส่ิงปลูกสรางท่ีซ้ือหรือสราง  
อันเปนกรรมสิทธ์ิของสมาชิกผูกูหรือคูสมรสหรือรวมกับคูสมรส จดทะเบียนจํานองเปนหลักประกันหนี้ 
 หลักประกันสําหรับเงินกูวัตถุประสงคเพื่อการซ้ือท่ีอยูอาศัยในอาคารชุด ใหนํากรรมสิทธ์ิ         
ของสมาชิกผูกูหรือคูสมรสหรือรวมกับคูสมรส จดทะเบียนจํานองเปนหลักประกันหนี้ 
 การกูเพื่อไถถอนหนี้จากสถาบันการเงิน ใหนําอสังหาริมทรัพยท่ีไถถอนจดทะเบียนจํานอง        
เปนหลักประกัน 
 การใชอสังหาริมทรัพยเปนหลักประกันเงินกูพิเศษ สมาชิกผูกูตองปฏิบัติตามขอ 20.3 ดวย 
 ขอ 35.  การชําระหนี้เงินกู  

  35.1 ใหชําระหนี้ภายในระยะเวลาไมเกิน 360 งวดและใหเสร็จส้ินภายในเดือนท่ีสมาชิกมีอายุ
ครบ 75 ป 
  35.2 กรณีกูไมเกินมูลคาหุนท่ีตนเองถือหุน และหรือรวมกับเงินฝาก การชําระหนี้ใหสงชําระ
หนี้โดยไมกําหนดงวดการชําระ และไมกําหนดอายุของผูกู   

 ขอ 36.  สมาชิกท่ีลาออกจากราชการ หรือยาย หรือโอนไปหนวยงานใหม จะตองแจงใหสหกรณ
ทราบภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีรับทราบคําส่ัง 
 

หมวด 5 
ดอกเบี้ยเงินกู 

          ขอ 37.  การกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินใหกู แกสมาชิกทุกประเภท สหกรณจะประกาศใหทราบ    
เปนคราวไป อัตราดอกเบ้ียนั้นตองมีความสัมพันธกับตนทุนเงินของสหกรณและภาวะดอกเบ้ียทองตลาด 
 อัตราดอกเบ้ียเงินกูพิเศษใหกําหนดตามอัตราดอกเบี้ยเงินกูสามัญ - 0.25 หรือตามประกาศอัตรา
ดอกเบ้ียของสหกรณ 
 อัตราดอกเบี้ยเงินกูเพื่อบูรณะซอมแซมทรัพยสินของสมาชิกท่ีชํารุดเสียหายเพราะภัยธรรมชาติ 
สินเช่ือตามโครงการในลักษณะสวัสดิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือโครงการอยาง
อ่ืนท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร หรือเงินทุนท่ีสหกรณกําหนดการใหบริการไวเปนการเฉพาะน้ัน ๆ สหกรณ
จะกําหนดใหแตกตางจากอัตราดอกเบ้ียเงินกูเพื่อวัตถุประสงคอ่ืนก็ได 
 ขอ 38.  ดอกเบี้ยเงินกู ทุกประเภทซ่ึงใหแกสมาชิกนั้น ใหคิดเปนรายวันตามจํานวนตนเงินคงเหลือ 
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หมวด 6 
บทเฉพาะกาล 

 ขอ 39.  เงินกูทุกประเภทที่สมาชิกไดรับอนุมัติใหกูแลว รวมท้ังเงินกูพิเศษกอนระเบียบนี้ใชบังคับ 
ใหถือเปนการกูเงินตามท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ และใหถือเอาความท่ีปรากฏในหนังสือกู หนังสือคํ้าประกัน 
สัญญาจํานํา และหนังสือสัญญาจํานองท่ีดินแลวแตกรณีท่ีมีอยูในวันท่ีระเบียบนี้บังคับใช ใหคงมีผลผูกพัน
ตามสัญญานั้นตอไป 
 ขอ 40.  ประกาศกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกู ของสหกรณท่ีมีอยูในวันท่ีระเบียบนี้บังคับใชใหมี
ผลใชบังคับตอไปจนกวาจะมีประกาศเปล่ียนแปลง 
 ขอ 41.  ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
   
  ประกาศ  ณ  วันท่ี   13  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
           ( นายปญญา ลาวิลัย ) 
                  ประธานกรรมการดําเนินการ 
          สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
วาดวย  การสรรหากรรมการดําเนินการ    

พ.ศ. 2548 
………………………………. 

  อาศัยอํานาจตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  ขอ 72, ขอ 79 
(8) และขอ 107 (11)  คณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี  17 ในการประชุมคร้ังท่ี 15  เม่ือวันท่ี  28  มกราคม 
2548 ไดกําหนดระเบียบวาดวย การสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2548  โดยความเห็นชอบของท่ี
ประชุมใหญของสหกรณ เม่ือวันท่ี  12  กุมภาพันธ  2548 ดังตอไปนี้ 

ขอ  1. ระเบียบนี้เรียกวา   “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด   วา
ดวยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ  พ.ศ. 2548 ” 
  ขอ  2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากท่ีประชุมใหญเห็นชอบเปนตนไป 
  ขอ  3. ใหยกเลิกความระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  วาดวย 
การเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ  พ.ศ. 2543  (ฉบับแกไขคร้ังท่ี 1/2546) 
  ขอ  4. ในระเบียบนี้ 
           "สหกรณ"  หมายความวา  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
           "สมาชิก"   หมายความวา  สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
           "คณะกรรมการดําเนินการ"  หมายความวา  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ        
ออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
           "ประธานกรรมการ"   หมายความวา  ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
           "กรรมการดําเนินการ"   หมายความวา  กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย         
สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
          "ผูจัดการ"   หมายความวา  ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
          "คณะกรรมการสรรหา"   หมายความวา  คณะบุคคลซ่ึงเปนกรรมการ หรือสมาชิกโดย
คณะกรรมการดําเนินการเปนผูแตงต้ังใหปฏิบัติหนาท่ีในการดําเนินการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ 
          "ผูสรรหา"  หมายความวา  สมาชิกสหกรณผูมีสิทธ์ิออกเสียงสรรหาประธานกรรมการ 
และหรือกรรมการดําเนินการ 
                     "หนวยสรรหา"  หมายความวา  หนวยสรรหาท่ีไดกําหนดไวในระเบียบนี้ 
          "หนวยลงคะแนนสรรหา"   หมายความวา  สถานท่ีท่ีสหกรณกําหนดใหมีการ
ลงคะแนนสรรหา 
          "ผูสมัคร"   หมายความวา   สมาชิกสหกรณผูสมัครรับการสรรหาเปนประธาน
กรรมการ หรือกรรมการดําเนินการ 
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**      ขอ 6  แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553  , ***   ขอ 8  แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2550 

****   ขอ 9  แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2554

  ขอ  5. ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
หมวด  1 

ขอกําหนดท่ัวไป 
         ** ขอ  6. การเลือกต้ังกรรมการดําเนินการของสหกรณในข้ันแรกใหเปนวิธีสรรหาเพื่อเสนอ
ช่ือผูท่ีไดรับการสรรหา ใหท่ีประชุมใหญสหกรณเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการโดยวิธีลับ 
  ขอ  7. ใหท่ีประชุมใหญเลือกต้ังกรรมการดําเนินการท่ีรับการสรรหามาเปนกรรมการ
ดําเนินการ จํานวน 14 คน  และประธานกรรมการ จํานวน 1  คน หรือตามตําแหนงและจํานวนท่ีวางลง 
แลวแตกรณี 
         *** ขอ  8. การสรรหากรรมการตามขอ  7  ใหสมาชิกเปนผูลงคะแนนสรรหาโดยวิธีตรงหรือ
ลับ    ใหเปนมติของคณะกรรมการสรรหา 
  กรณีท่ีผูสมัครรับการสรรหามีจํานวนเทากับท่ีกําหนดตามขอ 18.  ใหถือวาผูนั้นไดรับการ
สรรหาแลว โดยมิตองลงคะแนนสรรหา 
          **** ขอ  9.การสรรหากรรมการดําเนินการ ตามขอ  7 ใหกําหนดหนวยสรรหา และจํานวน
กรรมการในแตละหนวยสรรหา  โดยใหมีกรรมการหนวยสรรหาละ 1 คน ดังนี้ 

(1) หนวยสรรหาท่ี  1 ประกอบดวย  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร และ
ขาราชการบํานาญ 

(2) หนวยสรรหาท่ี  2  ประกอบดวย  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองชุมพร และ
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

(3) หนวยสรรหาท่ี  3  ประกอบดวย  โรงพยาบาลปากนํ้าชุมพร 
(4) หนวยสรรหาท่ี  4  ประกอบดวย  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทาแซะ   
(5) หนวยสรรหาท่ี  5  ประกอบดวย  โรงพยาบาลทาแซะ   
(6) หนวยสรรหาท่ี   6 ประกอบดวย   สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปะทิว  และ

โรงพยาบาลมาบอํามฤต   
(7) หนวยสรรหาท่ี  7   ประกอบดวย  โรงพยาบาลปะทิว   
(8) หนวยสรรหาท่ี  8   ประกอบดวย  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสวี 
(9) หนวยสรรหาท่ี  9   ประกอบดวย  โรงพยาบาลสวี 
(10)  หนวยสรรหาท่ี  10    ประกอบดวย  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุงตะโก และ

โรงพยาบาลทุงตะโก  
(11)  หนวยสรรหาท่ี  11   ประกอบดวย  โรงพยาบาลหลังสวน  
(12)  หนวยสรรหาท่ี  12  ประกอบดวย  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหลังสวน และ

โรงพยาบาลปากนํ้าหลังสวน 
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(13)  หนวยสรรหาท่ี  13  ประกอบดวย  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอละแม และ
โรงพยาบาลละแม 

(14)  หนวยสรรหาท่ี  14 ประกอบดวย  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพะโตะ และ
โรงพยาบาลพะโตะ  

  ขอ  10. ใหประธานคณะกรรมการสรรหา  หรือผู ท่ีประธานคณะกรรมการสรรหา
มอบหมายนําเสนอรายช่ือผูท่ีไดรับการสรรหาใหท่ีประชุมใหญของสหกรณเลือกต้ังเปนคณะกรรมการ
ดําเนินการตอไป 
  ขอ  11. ใหกรรมการดําเนินการท่ีไดรับเลือกต้ังรายงานตามแบบรายงานตัวของสหกรณ
ภายใน 7 วันทําการนับแตวันถัดจากวันท่ีท่ีประชุมใหญเลือกต้ัง 

หมวด  2 
คณะกรรมการสรรหากรรมการดําเนินการสหกรณ 

           ขอ  12. ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาข้ึนมาคณะหนึ่งจํานวน5 คน 
  กรรมการสรรหาตองไมเปนผูสมัครเปนกรรมการในคราวน้ัน  กรรมการสรรหาคนใด
สมัครรับการสรรหาเปนประธานกรรมการหรือกรรมการดําเนินการใหหมดสิทธิในการเปนกรรมการสรรหา 
  องคประชุมในการประชุมคณะกรรมการสรรหา ใหอยูในดุลยพินิจของประธานในท่ี
ประชุม ท้ังนี้ตองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหากรรมการดําเนินการ 
  ใหคณะกรรมการสรรหามีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการสรรหาคณะกรรมการ
ดําเนินการ สหกรณไดตามความเหมาะสม เพื่อใหการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเปนไปดวย
ความเรียบรอย รวมท้ังใหมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดปญหาท้ังปวงท่ีเกิดข้ึนจากการสรรหาคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ ท้ังนี้ตองไมขัดตอกฎหมาย ขอบังคับและระเบียบของสหกรณ 
  ใหคณะกรรมการสรรหารายงานผลการสรรหาตอคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ 

หมวด  3 
การสมัครและการสรรหา 

  ขอ  13.  ใหคณะกรรมการสรรหา ดําเนินการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการใหเสร็จส้ิน
กอนการประชุมใหญไมนอยกวา  15  วัน 
  ขอ  14. ใหคณะกรรมการสรรหากําหนดสถานท่ีและกําหนดวันเวลาในการรับสมัคร วันท่ี
ประกาศรายช่ือผูสมัคร วันสรรหา และสถานท่ีทําการสรรหา การประกาศผลการสรรหา และดําเนินการ    
อ่ืน ๆ  ใหสมาชิกทราบโดยเปดเผย และการรับสมัครจะตองประกาศกอนวันรับสมัครสรรหาวันแรกไมนอย
กวา  15 วัน 
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**   ขอ 17  แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553  , ***   ขอ 18  แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2550 

  สําหรับการประกาศรายช่ือผูสมัครรับการสรรหา ใหแจงหมายเลขสมัคร พรอมรูปถาย
ผูสมัครประธานกรรมการ และกรรมการดําเนินการพรอมรายช่ือผูมีสิทธิสรรหาใหทุกหนวยทราบลวงหนา
กอนลงคะแนนสรรหา 15 วัน 
  สมาชิกรายใดท่ีสมัครรับการสรรหา แตไมปรากฏรายช่ือผูสมัคร ใหยื่นคํารองตอ
คณะกรรมการสรรหาภายใน  7 วัน นับต้ังแตวันท่ีประกาศรายช่ือผูสมัครรับการสรรหา เพื่อให
คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบ หรือประกาศเพิ่มเติมรายช่ือผูสมัครตอไป 
  ขอ  15. สมาชิกผูรับสมัครรับการสรรหาเปนประธานกรรมการดําเนินการ ตามขอ 7 
สมาชิกทุกคนมีสิทธิสมัครเปนประธานกรรมการ โดยไมตองสังกัดหนวยสรรหา  

สมาชิกผูสมัครรับการสรรหาเปนกรรมการดําเนินการตามขอ 7   ตองเปนสมาชิกในหนวย
สรรหาท่ีตนสังกัดอยูเทานั้น 
  ขอ  16. คุณสมบัติผูสมัครรับการสรรหา 

(1) เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพรจํากัดไมนอยกวา 1 ป 
(2) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับ

ทรัพย ท่ีกระทําโดยทุจริต 
(3) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงาน

ของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาท่ี 
(4) ไมเคยถูกนายทะเบียนสหกรณส่ังใหพนจากตําแหนงกรรมการท้ังคณะหรือ

บุคคล 
(5) ไมเคยถูกท่ีประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการ เพราะ

เหตุทุจริตตอหนาท่ี 
(6) ไมเคยผิดนัดสงเงินคาหุน และไมเคยผิดนัดสงชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือ

ดอกเบ้ียในระยะเวลาสองปทางบัญชีสหกรณ (นับถึงวันสมัครรับการสรรหา
คณะกรรมการดําเนินการ)  เวนแตการผิดนัดนั้นมิไดเกิดข้ึนจากการกระทํา
ของตนเอง 

(7) ไมเปนเจาหนาท่ีหรือลูกจางในสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 
จํากัด   

                  ** ขอ 17. การสมัครรับการสรรหา ผูสมัครตองยื่นใบสมัครตามแบบ และหลักเกณฑท่ี
คณะกรรมการสรรหากําหนด และสามารถสมัครรับการสรรหาเปนคณะกรรมการดําเนินการตามขอ 7  ได
เพียงประเภทเดียว 

     *** ขอ 18. ใหหนวยสรรหา สรรหาสมาชิกเพื่อเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการ         
ใหเปนจํานวนสองเทาของกรรมการที่พึงจะมีไดของแตละหนวยสรรหา เพื่อใหท่ีประชุมใหญพิจารณาเลือก 
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ขอ  19. การสรรหาประธานกรรมการดําเนินการ  ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรร
หา โดยรับสมัครจากสมาชิก พรอมกําหนดหมายเลขประจําตัวรายช่ือผูสมัคร เพื่อเสนอใหท่ีประชุมใหญ
พิจารณาเลือกเปนประธานกรรมการดําเนินการตอไป 
  การสรรหากรรมการดําเนินการ ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหา  โดยรับสมัคร
จากสมาชิก พรอมกําหนดหมายเลขประจําตัวรายช่ือผูสมัคร เพื่อใหหนวยสรรหาพิจารณาเปนรายหนวย  
และเสนอใหท่ีประชุมใหญพิจารณาเลือกเปนกรรมการดําเนินการตอไป 

หมวด  4 
สิทธิการลงคะแนนสรรหา 

                        ขอ  20. การลงคะแนนสรรหากรรมการดําเนินการสหกรณใหถือเปนหนาท่ีของสมาชิกทุกคน 
  ขอ  21. ใหสหกรณประกาศรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดําเนินการใน
วันท่ีคณะกรรมการสรรหาประกาศรายช่ือผูสมัคร โดยติดประกาศไวท่ีสํานักงานของสหกรณ และหนวย
ลงคะแนน       สรรหา สมาชิกรายใดพบวาตนไมปรากฏรายช่ือในบัญชี ผูมีสิทธิลงคะแนนสรรหา  หรือมีช่ือ
อยูผิดหนวยลงคะแนนสรรหา  ใหแจงและยื่นคํารองตอคณะกรรมการดําเนินการภายใน 7 วัน นับแตวันท่ี
ประกาศรายช่ือ ผูมีสิทธิลงคะแนนสรรหา  ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบ และดําเนินการประกาศ
เพิ่มเติมรายช่ือผูมิสิทธิลงคะแนนสรรหาใหถูกตองตอไป 
  ขอ  22. บัตรลงคะแนนสรรหาใหเปนไปตามท่ีสหกรณกําหนด 
  ขอ  23. การลงคะแนนสรรหากรรมการดําเนินการ ตามขอ  7  ผูสรรหามีสิทธิในการ
ลงคะแนนสรรหาผูสมัครในหนวยการสรรหาของตนเปนกรรมการดําเนินการไดไมเกินจํานวนกรรมการ
ดําเนินการท่ีกําหนดใหสรรหาในคราวน้ันในกรณีท่ีผูสมัครรับการสรรหาเทากับสองเทาของกรรมการท่ีพึง
จะมีไดของแตละหนวยสรรหา ใหถือวาผูนั้นไดรับการสรรหาแลว 
  ขอ  24.  การลงคะแนนสรรหากรรมการดําเนินการ ตามขอ 22  และขอ  23  ในกรณีมีผู
ไดรับคะแนนเสียงเทากันและเปนคะแนนท่ีมีสิทธิไดรับการสรรหาเปนกรรมการดําเนินการ  ซ่ึงจะทําให
จํานวนกรรมการดําเนินการเกินกวาท่ีกําหนดไวในการสรรหาคราวนั้น  ใหคณะกรรมการสรรหาคนใดคน
หนึ่งใชวิธีจับฉลากตอหนาผูท่ีไดคะแนนเทากันเพื่อใหผูสมัครท่ีไดคะแนนเทากันนั้นไดรับการสรรหาเปน
กรรมการดําเนินการตามจํานวนท่ีกําหนดไว 
  ขอ  25. ผูลงคะแนนสรรหาตองไปใชสิทธิออกเสียงเฉพาะในหนวยลงคะแนนสรรหาท่ีตน
มีช่ือในบัญชีรายช่ือผูสรรหาเทานั้น 
  ขอ  26. การดําเนินการสรรหากรรมการในหนวยสรรหาใด ๆ ใหคณะกรรมการสรรหา
ดําเนินการใหเสร็จส้ินในวันเดียว  การนับคะแนนใหนับท่ีหนวยสรรหาท่ีลงคะแนนสรรหากรรมการใน
หนวยนั้นดวย 
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  ขอ  27. ใหคณะกรรมการสรรหา   นํารายช่ือสมาชิกท่ีไดรับการสรรหาเปนประธาน
กรรมการ และกรรมการดําเนินการจากแตละหนวยสรรหาเสนอช่ือใหท่ีประชุมใหญเพื่อพิจารณาเลือกต้ัง
เปนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ      

หมวด  5 
ขอปฏิบัติ และขอหามในการสรรหากรรมการ 

  ขอ  28. ในวันลงคะแนนสรรหากรรมการดําเนินการ หามผูสมัคร หรือผูสรรหา หรือบุคคล
ใด ๆ ดาํเนินการตาง ๆ  ดวยวิธีการใด ๆ อันเปนประโยชน หรือโทษแกผูสมัครคนใดคนหน่ึง   
  ขอ  29.  ในระหวางเวลาเปดลงคะแนนสรรหา หามมิใหผูใดเขามาในหนวยลงคะแนนสรร
หา ท่ีกําหนดไว เวนแตผูสรรหาท่ีเขาไปใชสิทธิลงคะแนนสรรหาซ่ึงเขาไปเพื่อทําเคร่ืองหมายในบัตร
ลงคะแนนสรรหา และผูสรรหาจะเขาไปในคูหาลงคะแนนสรรหาไดคราวละ 1 คน 
  ขอ  30. ผูสรรหาท่ีประสงคจะใชสิทธิลงคะแนนสรรหา เม่ือเขาไปในหนวยลงคะแนนสรร
หาแลว จะตองรายงานตัวตอคณะกรรมการสรรหาหนวยลงคะแนนสรรหา รับบัตรลงคะแนนสรรหา และ
ดําเนินการลงคะแนน สรรหาภายในเวลาอันสมควรเสร็จแลวจะตองออกจากบริเวณหนวยลงคะแนนสรรหา
ในทันที 
  ขอ  31. ต้ังแตวันท่ีมีการประกาศใหมีการสรรหากรรมการ  จนส้ินสุดการเลือกต้ัง
คณะกรรมการดําเนินการในท่ีประชุมใหญของสหกรณ กระทําการอยางหนึ่งอยางใด เพื่อจะจูงใจใหผูสรรหา
ลงคะแนนสรรหาใหแกตนเอง  หรือผูสมัครอ่ืน หรือใหงดเวนมิใหลงคะแนนสรรหาใหแกผูสมัครดวย
วิธีการใด ๆ   ดังนี้ 

(1) จัดทําให ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนใด 
ซ่ึงสามารถคํานวณเปนเงินได 

(2) ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงิน ไมวาจะโดยทางตรง หรือทางออมแก
ผูใด 

(3) เล้ียง หรือรับจะจัดเล้ียงผูใด หรือใหผูใดจัดเล้ียงไมวาในหรือนอกหนวยสรร
หา 

(4) ขมขู หรือคุกคามผูใด ไมวาดวยประการใด ๆ 
 

หมวด  6 
บทลงโทษ 

  ขอ  32. ในกรณีท่ีคณะกรรมการสรรหา หรือผูสมัคร หรือผูสรรหาเห็นวามีการกระทํา
ความผิดตามขอ 28, 29,  30  และ 31  ขอใดขอหนึ่ง หรือหลายขอรวมกัน หรือเห็นวาการสรรหากรรมการไม
ถูกตอง กรรมการสรรหาคนหน่ึงคนใด หรือผูสมัครคนหนึ่งคนใด หรือผูสรรหาจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
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ของผูมีสิทธิสรรหา ลงช่ือรวมกัน ยื่นคํารองคัดคานตอประธานคณะกรรมการสรรหาภายในกําหนด 7 วัน 
นับต้ังแตวันส้ินสุดการสรรหา 
  ขอ  33. เม่ือมีการยื่นคํารองคัดคาน ใหประธานคณะกรรมการสรรหาแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนข้ึนชุดหนึ่งจํานวน 5 คน เพื่อทําการสอบสวนความผิดโดยมิชักชา และใหคณะกรรมการสอบสวน
แจงผลการสอบสวนนั้นตอประธานคณะกรรมการสรรหาภายใน  7  วัน นับจากวันรับทราบคําส่ังแตงต้ัง ใน
กรณีจําเปนตองขยายเวลาไดไมเกิน 7 วัน 
  ใหประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาผลการสอบสวน และแจงใหสหกรณทราบเพ่ือ
พิจารณาลงโทษตอไป 
  ขอ  34. ผูท่ีเจตนากระทําผิด ตามขอ  28, 29, 30 และ  31  ขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอ
รวมกัน จะไดรับโทษตาง ๆ  ดังนี้ 

(1) ตัดสิทธิการสมัครรับเลือกต้ัง และการลงคะแนนสรรหา และการเลือกต้ัง
กรรมการเปนเวลาอยางนอย 5 ป และ 

(2) หากผูกระทําผิดเปนผูสมัคร จะตองถูกถอนสิทธิการเปนกรรมการในคราว
นั้น หรือ 

(3) หากผูกระทําผิดเปนกรรมการดําเนินการ จะตองถูกใหออกจากการเปน
กรรมการ 

ขอ  35. ผูสมัคร และหรือผูใดเจตนากระทําผิดตามขอ 31 ตองถูกลงโทษใหพนจากสมาชิก
ภาพในทันที และไมมีสิทธิสมัครเปนสมาชิกเปนเวลาอยางนอย 4 ป 

ในกรณีท่ีผูถูกลงโทษยังมีหนี้อยูกับสหกรณ ตองปฏิบัติตามระเบียบสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย การใหเงินกูและดอกเบ้ียเงินกูแกสมาชิกสหกรณและจะเสนอให
ผูบังคับบัญชาตนสังกัดทราบ และพิจารณาลงโทษทางวินัยกับผูกระทําความผิดอีกทางหนึ่งดวย 

ขอ  36. ผูสมัครท่ีถูกลงโทษตามขอ 34 ซ่ึงอาจเปนเหตุใหการสรรหากรรมการมีจํานวนไม
ครบตามประกาศการสรรหากรรมการในคราวน้ัน  ใหคณะกรรมการสรรหาประกาศรายช่ือผูสมัครท่ีไดรับ
คะแนนในลําดับถัดไปของเขตการสรรหาน้ัน เปนผูไดรับการสรรหาแทนผูสมัครท่ีถูกลงโทษนั้น 
 

    ประกาศ ณ  วันท่ี   14  กุมภาพันธ  2548 
 
         เฉลิมพล   เบ็ญจพันธ 

( นายเฉลิมพล  เบ็ญจพันธ  ) 
ประธานกรรมการดําเนนิการ 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
วาดวย  การรับ - จาย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ พ.ศ. 2543 

(ฉบับแกไขเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2547) 
………………………………. 

 โดยท่ีสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด พิจารณาแลวเห็นสมควรปรับปรุงแกไข
ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย การรับจาย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ  
เพื่อใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดความม่ันคงแกสหกรณ    จึงอาศัยอํานาจตามความในขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ขอ 79 (8)  ขอ 107 (7)  ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ ชุดท่ี  17  คร้ังท่ี  6/2547  วันท่ี  25  พฤษภาคม 2547  ไดกําหนดระเบียบวาดวย การรับจาย และ
เก็บรักษาเงินของสหกรณ      พ.ศ. 2543  (ฉบับแกไขเพิ่มเติม คร้ังท่ี  1/2547)    ไวดังตอไปนี้ 

ขอ  1.    ระเบียบนี้เรียกวา   “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร การรับจาย และ
เก็บรักษาเงินของสหกรณ  พ.ศ. 2543 (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม คร้ังท่ี  1/2547)” 

 ขอ  2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี  1  มิถุนายน  2547  เปนตนไป 
 ขอ  3. ใหยกเลิกความตามขอ 12.   แหงระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  
วาดวย การรับจาย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ  และใชความตอไปนี้แทน 

ขอ 12. ถามีความจําเปนตองเก็บรักษาเงินสดในมือ  เพื่อประโยชนทางธุรกิจของสหกรณ        
ผูจัดการหรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทนผูจัดการ  หรือผูท่ีผูจัดการมอบหมายเก็บรักษาเงินสดในมือไดไมเกิน 
5,000.- บาท (หาพันบาทถวน)  หรือตามมติของคณะกรรมการดําเนินการ สําหรับเงินสดสวนท่ีเกินใหนําฝาก
เขาบัญชีเงินฝากของสหกรณในธนาคารท่ีเปดบัญชีไว  

 ประกาศ ณ  วันท่ี   26  พฤษภาคม  2547 
 

 

                     (นายวิชาญ  ไชยแขวง) 

                  ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
วาดวย   การพัสดุ พ.ศ.  2543 

--------------------------------- 
 อาศัยอํานาจตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  พ.ศ  2543  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี  13  ในการประชุมคร้ังท่ี  10   เม่ือวันท่ี 27  พฤศจิกายน 2543  
จึงมีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  วาดวย การพัสดุ พ.ศ  2543  
ดังตอไปนี้ 
 ขอ  1.    ระเบียบนี้เรียกวา    “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด   วาดวย
การพัสดุ พ.ศ.   2543” 
 ขอ  2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ีประกาศเปนตนไป 

 
หมวด    1 

ขอกําหนดท่ัวไป 
สวนท่ี  1 

 ขอ  3. ในระเบียบนี้ 
  “พัสดุ”    หมายถึง    วัสดุ  ครุภัณฑ  ท่ีดิน และส่ิงกอสราง 

 “การพัสดุ”  หมายถึง  การซ้ือ การจาง การซอม และการบํารุงรักษา การยืม การเชา         
การควบคุม การจําหนาย และการดําเนินการอ่ืนการอ่ืน ๆ   ท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ 

  “สหกรณ”  หมายถึง  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจงัหวัดชุมพร จํากัด 
 “คณะกรรมการดําเนินการ”  หมายถึง  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

“คณะกรรมการอํานวยการ”  หมายถึง  คณะกรรมการอํานวยการสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

“ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

“เหรัญญิก”   หมายถึง  กรรมการและเหรัญญิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 
จํากัด 

  “ผูจัดการ”  หมายถึง  ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
 “เจาหนาท่ีพัสดุ”  หมายถึง  เจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  
ท่ีคณะกรรมการดําเนินการแตงต้ังใหเปนเจาหนาท่ีรับผิดชอบงานการพัสดุ 

  “การซ้ือ”   หมายถึง    การซ้ือพัสดุทุกชนิด 
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 “การจาง”  หมายถึง   การจางทํา การจางซอมบํารุงรักษา การจางขนสง การจางเหมา  
การจางบริการเกี่ยวกับพัสดุ 

“การจําหนาย”  หมายถึง  การจําหนายออกจากทะเบียนซ่ึงพัสดุท่ีสูญหาย ชํารุด เส่ือม
คุณภาพ หมดความจําเปนในการใชงาน 

“การซอมและบํารุงรักษา”   หมายถึง   การดําเนินการซอม บํารุงรักษาพัสดุ ใหอยูในสภาพ
ใชงานไดตามปกติ และการเก็บรักษา 

“การยืม”  หมายถึง  การใหยืมพัสดุของสหกรณ และการยืมพัสดุของหนวยงานหรือบุคคล
อ่ืน 

“การเชา”  หมายถึง  การใหเชาพัสดุของสหกรณ และการเชาพัสดุอ่ืนมาใชในกิจการ 
สหกรณ 

  “การควบคุม”  หมายถึง   การควบคุมพัสดุตามระเบียบนี้ 
 

สวนท่ี  2 
บทกําหนดโทษ 

 ขอ  4. ผูมีอํานาจหรือหนาท่ีดําเนินการตามระเบียบนี้  หรือผูหนึ่งผูใดกระทําการโดยจงใจ หรือ 
ประมาทเลินเลอ ไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือกระทําการโดยมีเจตนาทุจริต  หรือกระทําโดยปราศจากอํานาจ 
หรือนอกเหนืออํานาจหนาท่ี รวมท้ังมีพฤติกรรมท่ีสอใหมีการสมยอมกันในการเสนอราคา  ถือวาผูนั้น
กระทําผิดวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ หรือตามระเบียบวาดวยเจาหนาท่ีสหกรณ  
 การลงโทษทางวินัย   ไมเปนเหตุใหผูกระทําหลุดพนจากความรับผิดในทางแพง และหรือความผิด
ทางอาญา  (ถามี)  
 

หมวด    2 
การจัดหาพัสดุ 

สวนท่ี  1   การซ้ือ และการจาง 
ขอ  5.  การซ้ือ หรือการจางกระทําได  4  วิธี คือ 

(1) ตกลงราคา 
(2) สอบราคา 
(3) ประกวดราคา 
(4) วิธีพิเศษ 

ขอ  6.  การซ้ือ หรือการจางโดยวิธีตกลงราคา ไดแก การซ้ือ หรือการจางคร้ังหนึ่งซ่ึงมีราคาไมเกิน 
100,000.- บาท  (หนึ่งแสนบาทถวน)    
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ใหเจาหนาท่ีพัสดุติดตอตรวจสอบราคากับผูขาย หรือผูรับจางโดยตรง แลวเสนอผูมีอํานาจพิจารณา
ส่ังซ้ือ หรือส่ังจางพิจารณา 

ขอ  7.  การซ้ือหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ไดแก  การซ้ือ หรือการจางคร้ังหนึ่ง  ซ่ึงมีราคาเกิน 
100,000.- บาท  (หนึ่งแสนบาทถวน)  แตไมเกิน 1,000,000.-  บาท  (หนึ่งลานบาทถวน) 

ใหเจาหนาท่ีพัสดุแจงคุณลักษณะและจํานวนของพัสดุ หรือรายละเอียด หรือรูปแบบและปริมาณ
งานท่ีตองการจาง ใหผูขายหรือผูรับจางโดยตรงทราบ และเสนอราคาอยางนอย จํานวน 2 ราย  ใหผูสนใจ 
ยื่นซองของสอบราคาทราบกอนกําหนดเปดซองสอบราคาไมนอยกวา  5 วันทําการ มอบคณะกรรมการ       
เปดซองสอบราคาเปดซองเสนอผูมีอํานาจส่ังซ้ือหรือส่ังจางพิจารณา 

ขอ  8.  การซ้ือ หรือการจางโดยวิธีประกวดราคา ไดแก  การซ้ือ หรือการจางคร้ังหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน 
1,000,000.-  บาท  (หนึ่งลานบาทถวน)   ข้ึนไป 

ใหเจาหนาท่ีพัสดุออกประกาศประกวดราคา รายละเอียดตามท่ีผูมีอํานาจส่ังซ้ือ หรือส่ังจางกําหนด
ปดประกาศ โดยเปดเผยไวท่ีปายประกาศของสหกรณสํานักงานใหญ  และจัดสงใหถึงผูขาย  หรือผูรับจาง
โดยตรงอยางนอย จํานวน 3 ราย  ประกาศตองประกาศกอนวันยื่นซองประกวดราคา    ไมนอยกวา 15 วัน 

ใหคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา  รับและเปดซองตามกําหนดในประกาศ แลว
สรุปผลการเปดซอง เสนอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด เพื่อเสนอผูมีอํานาจส่ังซ้ือ หรือส่ังจาง
พิจารณา 

ขอ  9.   การซ้ือโดยวิธีพิเศษ   ไดแก การซ้ือคร้ังหนึ่ง ซ่ึงมีราคาเกิน  100,000.-  บาท  (หนึ่งแสน
บาทถวน)   ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด  ดังตอไปนี้ 

(1) เปนพัสดุท่ีตองซ้ือเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกสหกรณ 
(2) เปนพัสดุท่ีโดยลักษณะของการใชงาน หรือมีขอจํากัดทางเทคนิคท่ีจําเปนตองระบุ 

ยี่หอเปนการเฉพาะ 
(3) เปนการซ้ือโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี 

ขอ  10.   การจางโดยวิธีพิเศษ   ไดแก   การจางคร้ังหนึ่งมีราคาเกิน 100,000.-  บาท   ใหทําไดเฉพาะ
กรณีหนึ่งกรณีใด  ดังตอไปนี้ 

(1) เปนงานท่ีตองใชฝมือ หรือความชํานาญพิเศษ 
(2) เปนงานเรงดวนหากลาชาจะเกิดความเสียหายแกสหกรณ 
(3) เปนงานจางโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี 

ขอ  11.  การดําเนินการจัดซ้ือ หรือจัดจาง  ใหเจาหนาท่ีพัสดุรายงานเหตุผลความจําเปนในการ
จัดซ้ือ หรือจัดจางเสนอผูมีอํานาจส่ังซ้ือ หรือส่ังจางเพื่อพิจารณา   

ขอ  12.  ในการดําเนินการซ้ือหรือจาง ใหผูมีอํานาจส่ังซ้ือ หรือจางแตงต้ังคณะกรรมการแลวแตกรณี  
ดังนี้ 
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(1) คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
(2) คณะกรรมการรับ และเปดซองประกวดราคา 
(3) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
(4) คณะกรรมการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษ 
(5) คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ 
(6) คณะกรรมการตรวจการจาง 
(7) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ขอ  13.  ผูมีอํานาจส่ังซ้ือ หรือส่ังจางตามระเบียบนี้ 
(1) ผูจัดการ วงเงินไมเกิน 100,000.-  บาท 
(2) เหรัญญิก วงเงินเกินกวา 100,000.-  บาท  แตไมเกิน 500,000.- บาท 
(3) ประธานกรรมการ วงเงินเกินกวา 500,000.-  บาท แตไมเกิน 1,000,000.- บาท 
(4) คณะกรรมการอํานวยการวงเงินเกินกวา 1,000,000.-  บาท  แตไมเกิน 5,000,000.- 

บาท 
(5) คณะกรรมการดําเนินการ    วงเงินเกินกวา 5,000,000.-  บาท 

ขอ  14. การซ้ือ หรือการจาง ท่ีมีวงเงินเกินกวา  50,000.- บาท (หาหม่ืนบาทถวน)    ใหทําสัญญา
การซ้ือหรือการจางตามแบบท่ีสหกรณกําหนด สวนท่ีไมเกิน 50,000.-  บาท  (หาหม่ืนบาทถวน)  ใหอยูใน
ดุลยพินิจของผูมีอํานาจส่ังการจะใหมีการจัดทําสัญญาหรือไมก็ได 
 

สวนท่ี   2 
การเชา   การยืม 

ขอ  15.  การเชาสังหาริมทรัพย และอสังหาริมทรัพย ใหกระทําไดในกรณีจําเปน เพื่อประโยชนของ
สหกรณใหผูมีอํานาจตามระเบียบนี้ดําเนินการเชาและใหเชา 

ขอ  16.  การยืมพัสดุ การยืม  และการใหยืม  เม่ือมีเหตุผลความจําเปนเพื่อประโยชนแก สหกรณ  
ใหผูมีอํานาจตามระเบียบนี้เปนผูอนุมัติการยืมและใหยืม 
สําหรับการใหยืม ผูยืมจะตองนําสงพัสดุตอสหกรณภายใน 5 วัน หลังจากเสร็จส้ินภารกิจ 

หากปรากฏ  พัสดุท่ียืมเกิดการชํารุดเส่ือมสภาพหรือสูญหาย ใหชดใชหรือแกไขซอมแซมใหคงสภาพดังเดิม  
หรือชดใชเปนตัวเงิน ตามราคาพัสดุท่ีชํารุดเสียหาย หรือสูญหาย 

ขอ  17.  การอนุมัติการเชา และการยืม 
(1) การเชา    ในอัตราที่ไมเกินเดือนละ  20,000.-  บาท (สองหม่ืนบาทถวน)  ใหเปน

อํานาจของประธานกรรมการ หรือผูท่ีประธานกรรมการมอบหมาย 
(2) การเชา    ท่ีเกินตาม   (1)     ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการอํานวยการ 
(3) การยืม  ใหเปนอํานาจของผูจัดการ 
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หมวด    3 
การควบคุม 

ขอ  18.  พัสดุของสหกรณไมวาจะไดมาดวยประการใด  ใหอยูในความควบคุมของระเบียบนี้ 
ขอ  19. เม่ือเจาหนาท่ีพัสดุไดรับพัสดุแลว ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1)   ลงบัญชีพัสดุ   และจัดทําทะเบียนครุภัณฑตามแบบท่ีสหกรณกําหนดใหถูกตอง      
และเปนปจจุบัน 

(2)    เก็บรักษาพัสดุใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยและใหครบถวนถูกตองตรง        
ตามบัญชีหรือทะเบียน 

 ขอ  20.  กอนส้ินปทางบัญชีของทุกป  ใหผูจัดการแตงต้ังเจาหนาท่ีซ่ึงมิใชเจาหนาท่ีพัสดุไมนอยกวา 
3  คน เปนกรรมการเพื่อตรวจสอบการรับจายในบัญชีพัสดุ และตรวจนับพัสดุส้ินเปลืองท่ีเหลือในบัญชี 
รับจาย และตรวจนับวัสดุถาวร และครุภัณฑตามบัญชี หรือทะเบียนในรอบปบัญชี 
 ในการตรวจสอบตามวรรค  1  ใหตรวจสอบใหแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคมของทุกป  โดยใหจัดทํา
บัญชีพัสดุชํารุด เส่ือมคุณภาพ สูญหาย หรือไมจําเปนตองใช พรอมท้ังระบุสาเหตุดังกลาว  แลวรายงาน      
ถึงประธานกรรมการเพ่ือทราบ 
 ใหผูจัดการสงรายงานถึงประธานกรรมการ เพื่อแจงคณะกรรมการดําเนินการทราบ 

ขอ  21.  หากปรากฏวาพัสดุชํารุด เส่ือมคุณภาพ สูญหาย หรือไมจําเปนตองใชตอไป ใหประธาน
กรรมการแตงต้ังคณะกรรมการหาขอเท็จจริง และทําหนาท่ีสอบสวนหาผูรับผิดตอไป 

ขอ  22.  เม่ือปรากฏตัวผูรับผิดชอบ  ใหประธานกรรมการส่ังภายใน  30  วัน นับจากท่ีรูตัวผูรับผิด 
โดยชัดแจงตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) กรณีตองแกไขใหคงสภาพเดิมได  ใหแกไขโดยเสียคาใชจายของผูรับผิดเอง  
ภายในระยะเวลาสมควร 

(2) กรณีสูญหาย   หรือไมสามารถแกไขใหคงสภาพเดิมไดใหชดใชเปนพัสดุประเภท  
ชนิด ลักษณะ และขนาดอยางเดียวกันหรือคลายคลึงกัน  โดยมีสภาพไมเลวไปกวาพัสดุท่ีไดทําชํารุด 
เส่ือมสภาพ หรือสูญหายไป หรือชดใชเปนเงินท่ีมีมูลคาไมเกิน 100,000.-  บาท  (หนึ่งแสนบาท
ถวน)   ใหชดใชภายใน 2 ป  มูลคาเกินกวา 100,000.- บาท  (หนึ่งแสนบาทถวน)   ใหคณะกรรมการ
อํานวยการเปนผูพิจารณา 

(3) ถาผูรับผิดปฏิเสธไมปฏิบัติตาม (1)หรือ (2)ใหสหกรณฟองรองดําเนินคดีตอไป 
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หมวด    4 
การจําหนาย 

 ขอ  23.    ยกเลิก โดยระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  วาดวยการพัสดุ 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2559   
 ขอ  24.   การจําหนายเปนสูญ  มีในกรณีพัสดุสูญหายไปโดยไมปรากฏผูรับผิดชอบ   หรือมีผูรับผิด
แตไมสามารถชดใชตามขอ  22  ท้ังนี้  โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการ 
 ขอ  25.  การจําหนายออกจากบัญชี  เม่ือดําเนินการตามขอ   23  หรือ  24  แลว  ใหเจาหนาท่ีพัสดุ
จําหนายออกจากบัญชี หรือทะเบียนทันที 
 สําหรับพัสดุซ่ึงตองจดทะเบียนตามกฎหมาย ใหแจงแกนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนดดวย 
 ขอ  26.  กรณีท่ีพัสดุเกิดการชํารุด   เส่ือมคุณภาพ   หรือสูญหาย กอนมีการตรวจสอบในขอ  23  

หากมีความจําเปนโดยเรงดวนท่ีจะตองจําหนาย   ใหดําเนินการตามขอ  21,  22,  24 และ 25   โดยอนุโลม 
 ขอ  27.   ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้   และมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดในปญหา
ท้ังปวงเกี่ยวกับการดําเนินการตามระเบียบนี้    

ประกาศ   ณ  วันท่ี     27   พฤศจิกายน    พ.ศ.  2543 
                            
            
        (นายประมวล   กาลพัฒน) 
                 ประธานกรรมการดําเนินการ 
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด 
วาดวยการพัสดุ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559    

........................................................ 
 ดวยคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร ใหมีการปรับปรุงแกไขระเบียบ เพื่อใหสอดคลอง       

กับวิธีการปฏิบัติในการบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยสินตางของสหกรณเปนไปดวยความเรียบรอยและ     

เกิดประโยชนกับสหกรณ ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณ ขอ 79 (8) และขอ 107 (11)     

มติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการเม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2559 ไดกําหนดระเบียบ ดังตอไปนี้  

 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  วาดวย      

การพัสดุ พ.ศ.2559 แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2)”  

 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหบังคับใชตั้งแตวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2559 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิก ความตามระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  วาดวย     

การพัสดุ พ.ศ. 2543 ถือใชเม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2543 ในหมวด 4 วาดวยการจําหนาย ขอ 23 เสียท้ังส้ิน 
   

 ประกาศ  ณ  วันท่ี 10  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 

 

 

 

                                                (นายสุธรรม ลิมปธนกุลชัย) 

                                                ประธานกรรมการดําเนนิการ 

                                            สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
วาดวย   การใชเงินทุนสะสมเพ่ือขยายกิจการของสหกรณ  พ.ศ.  2543 

………………………………………. 
 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  ขอ  79(8)   
และขอ  107 (11) ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ คร้ังท่ี  10  เม่ือวันท่ี  27 พฤศจิกายน  2543   ไดกําหนด
ระเบียบวาดวยการใชเงินทุนสะสมเพื่อขยายกิจการของสหกรณ  พ.ศ.  2543    ดังตอไปนี้ 
 ขอ  1.    ระเบียบนี้เรียกวา    “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด   วาดวย

การใชเงินทุนสะสมเพื่อขยายกิจการของสหกรณ  พ.ศ.   2543” 

 ขอ  2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี  1  ธันวาคม  พ.ศ.  2543   เปนตนไป 
 ขอ  3. ในระเบียบนี้ 
  “เงินทุนสะสม” หมายความวา เงินทุนสะสมเพื่อขยายกิจการของสหกรณ 
  “คณะอนุกรรมการ”   หมายความวา    คณะอนุกรรมการผูบริหารเงินทุนสะสมเพื่อขยาย
กิจการของสหกรณ ตามขอ  7 
          “ทรัพยสินถาวร” หมายความวา  ทรัพยสินอันมีลักษณะคงทน ท่ีใชในการดําเนินกิจการ 
และใชไดนานกวาหนึ่งรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติ ซ่ึงมิไดมีไวเพื่อขาย 

ขอ  4. ใหสหกรณจัดใหมีบัญชีเงินทุนสะสมเพื่อขยายกิจการของสหกรณไวอีกบัญชีหนึ่งตางหาก 
ขอ  5. เงินท่ีจะนําเขาบัญชีเงินทุนสะสม คือ 

(1) เงินท่ีสหกรณจัดสรรจากกําไรสุทธิประจําป 
(2) เงินอุดหนุน, เงินบริจาค, เงินชวยเหลือ หรือเงินอ่ืนใดท่ีไดรับจากบุคคล องคการ  

หรือสถาบัน 
(3) รายไดอ่ืน ๆ 

ขอ  6. เงินทุนสะสมใหจายเพื่อการขยายกิจการของสหกรณตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
(1) เพื่อจัดใหมีสํานักงานของสหกรณ  หรือสํานักงานสาขา 
(2) เพื่อจัดใหมีทรัพยสินถาวรในการดําเนินกิจการ เชน  ครุภัณฑสํานักงาน ยานพาหนะ  

เปนตน 
(3) เพื่อเปนทุนในการดําเนินงานสวัสดิการรานคาของสหกรณ 
(4) เพื่อปรับปรุงซอมแซม หรือตอเติมสํานักงาน และรานคาของสหกรณ หรือสํานักงาน

สาขา 
(5) เพื่อจัดทํากิจกรรมตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงค 

ของการใชเงินทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 
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 ใหคณะกรรมการดําเนินการรายงานการใชจายเงินทุนสะสมในรอบปทางบัญชีท่ีผานมาใหท่ีประชุม
ใหญสามัญทราบ ในโอกาสแรกท่ีพึงกระทําได 

ขอ  7. ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงต้ังคณะอนุกรรมการจากกรรมการดําเนินการ และสมาชิก
ข้ึนคณะหนึ่งจํานวนสามคน ซ่ึงประกอบดวยประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ และเลขานุการ โดย         
ใหกรรมการดําเนินการเปนประธานอนุกรรมการ 

ขอ  8. คณะอนุกรรมการจะพิจารณาอนุมัติจายเงินตามจํานวนท่ีเห็นสมควร แตท้ังนี้ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการกอน 

ขอ  9. การเก็บรักษาหลักฐานทางการเงิน ทางบัญชี การตรวจสอบใหเปนไปตามระเบียบวาดวย
การรับจาย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ 

ขอ  10.  ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ   ณ  วันท่ี   27  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2543 
 
 
                            
     

    (นายประมวล   กาลพัฒน) 
                 ประธานกรรมการดําเนินการ 
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
วาดวย เจาหนาท่ีของสหกรณ พ.ศ. 2554 

………………………………………………. 
อาศัยอํานาจตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ขอ 79(8),  ขอ 92, ขอ 

93, ขอ 94,  ขอ 95, ขอ 96,  ขอ 97, ขอ 98, ขอ 99, ขอ100  ขอ 107(8) และตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. 

2541 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ชุดท่ี 24 ในคราวประชุม

คร้ังท่ี  5/2554  เม่ือวันท่ี 12  พฤษภาคม  2554  จึงกําหนดระเบียบไว ดังนี้ 

ขอ 1   ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย 

เจาหนาท่ีของสหกรณ  พ.ศ. 2554” 

ขอ 2   ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ 3   ใหยกเลิก 

3.1 ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย เจาหนาท่ีสหกรณ 

พ.ศ.  2543   

3.2 ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย สวัสดิการเจาหนาท่ี 

สหกรณ พ.ศ.  2543  และ ฉบับแกไข 

ระเบียบ หลักเกณฑ ประกาศ หรือมติอ่ืน ท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ 4   ใหประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด รักษาการใหเปนไป
ตามระเบียบนี้ 

หมวด 1 
บทท่ัวไป 

ขอ 5   ในระเบียบนี้ 
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ซ่ึงมีฐานะเปน

นายจาง โดยมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเปนตัวแทน 
“นายจาง” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
“เจาหนาท่ี” หมายถึง ผูปฏิบัติงานของสหกรณทุกระดับที่ทําหนาท่ีตาง ๆ ในฐานะลูกจาง

ของสหกรณ 
“ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการสหกรณ 
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
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“ป” หมายถึง ปบัญชีสหกรณ 
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ 
“ผูบังคับบัญชา” หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการ ผูจัดการ หรือผูไดรับมอบหมายจาก

บุคคลดังกลาว ใหปฏิบัติหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
ขอ 6 สหกรณมีนโยบายแรงงานสัมพันธ เพื่อใหเจาหนาท่ีไดยึดถือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทาง 

เดียวกันดังนี้ 
6.1 สหกรณจะดูแลประโยชนตอบแทนใหเจาหนาท่ีทุกคนอยางเหมาะสม เปนธรรมโดย 

ไมจําเปนตองเรียกรอง 
6.2 สหกรณ ถือเสมอวา เจาหนาท่ีทุกคนเปนเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน 
6.3 สหกรณไมเลือกปฏิบัติ ขณะเดียวกันจะปฏิบัติตอเจาหนาท่ีโดยเทาเทียมกัน 
6.4 สหกรณมอบหมายใหผูบังคับบัญชาตามสายงานทุกระดับเปนท่ีพึ่ง และใหการ 

ปรึกษาหารือกับเจาหนาท่ี เม่ือมีขอคับของใจ โดยสหกรณเปนท่ีพึ่ง และใหการปรึกษาหารือกับ
เจาหนาท่ี 

6.5 สหกรณ จะธํารงไวซ่ึงระบบการแรงงานสัมพันธ เชิงทวิภาคี พรอมกับระบบการบริหาร 
จัดการโดยใหเจาหนาท่ีมีสวนรวมอยางเสมอภาค 
ขอ 7 สหกรณมีนโยบายการบริหารงานบุคคล ดังนี้ 

7.1 สหกรณจะพัฒนาใหความรู ความเขาใจ เสริมสรางทักษะ และเพิ่มพูนทัศนคติอยาง 
เหมาะสมตามความจําเปน ซ่ึงสหกรณถือวาเจาหนาท่ีทุกคนเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคา 

7.2 เจาหนาท่ีทุกคนยอมมีสวนรวมในการบริหารจัดการตามความจําเปน โดยสหกรณ 
ตระหนักในการพัฒนาความกาวหนาทางวิชาชีพ และงานท่ีเจาหนาท่ีปฏิบัติอยู 

7.3 สหกรณคํานึงถึงความรอบคอบในการกําหนดเง่ือนไข หรือสภาพการจางอยาง 
เปนธรรม ปราศจากอคติใด ๆ โดยมุงแสวงหาสันติสุขรวมกัน และมุงเสริมบทบาท ระหวางสหกรณ 
กับเจาหนาท่ีโดยเคารพระบบทวิภาคีเปนสําคัญ 

7.4 สหกรณ คํานึงถึง ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย สภาพการทํางาน และสภาพแวดลอม 
ในการปฏิบัติงาน 

7.5 สหกรณ กําหนดวินัย มาตรการ และบทกําหนดโทษข้ึนตามความเหมาะสมอยาง 
เปนธรรม 

7.6 สหกรณจะใหการยอมรับตอสัญญา และขอตกลงใดท่ีมีข้ึนระหวางสหกรณกับเจาหนาท่ี 
ท่ีเปนลายลักษณอักษรเทานั้น 

7.7 สหกรณ จะปฏิบัติตามกฎหมายอันเกี่ยวกับแรงงานทุกฉบับ ท่ีบัญญัติข้ึนในปจจุบันและ 
ท่ีจะมีข้ึนในอนาคต 

7.8 สหกรณ กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีไวในคําส่ังมอบหมายหนาท่ีงาน 
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เพื่อใหเจาหนาท่ีไดปฏิบัติงานใหตรงตามท่ีสหกรณกําหนด 
7.9 สหกรณมีหลักในการบริหารงานดานทรัพยากรบุคคลอยางมีระบบและเปนธรรม 

หากเจาหนาท่ีมีขอคับของใจ ใหเสนอมายังสหกรณ ตามแนวทางท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ 
7.10 สหกรณจะจัดสรรประโยชนสวัสดิการใหเจาหนาท่ีอยางเสมอภาค ตามสถานการณ 

และความจําเปนของสหกรณ บนพื้นฐานของการมีสวนรวม และแบงปนประโยชนสวัสดิการ 
อยางเปนธรรม 
ขอ 8 หนาท่ีของเจาหนาท่ี 

8.1 เจาหนาท่ี ตองใหความรวมมือกับการพัฒนาฝกอบรม การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ  
และกิจกรรมตามท่ีไดรับมอบหมาย 

8.2 เจาหนาท่ีตองเคารพผูบังคับบัญชาและปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ นโยบาย ประกาศ 
คําส่ัง มติ ของสหกรณ 

8.3 เจาหนาท่ี ตองใหการยอมรับ และเคารพตอระบบทวิภาคีเพื่อมุงแสวงหาสันติสุขใน 
การอยูรวมกัน 

8.4 เจาหนาท่ีตองปฏิบัติตามวินัยของสหกรณท่ีไดกําหนดข้ึน รวมถึงปฏิบัติตามหนาท่ี 
ความรับผิดชอบและคําส่ังมอบหมายหนาท่ีการงานอยางเครงครัดและเต็มกําลังความสามารถ 

8.5 เจาหนาท่ี จักตองระมัดระวังและรักษาความลับในธุรกิจของสหกรณ 
8.6 เจาหนาท่ีตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังมิใหเกิดความเสียหายแกธุรกิจสหกรณ 
8.7 เจาหนาท่ีตองปฏิบัติงานดวยใจบริการและตระหนักเปนอยางดีวาการดําเนินธุรกิจของ 

สหกรณ เจาหนาท่ีมีสวนรวมอยางกระตือรือรน และพรอมท่ีจะรณรงค ใหความรวมมือ
ประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ของสหกรณ 

 

หมวด 2 
การบรรจุแตงต้ัง เลื่อนตําแหนงเจาหนาท่ี 

ขอ 9 สหกรณกําหนดประเภทเจาหนาท่ีไว 3 ประเภท ดังนี้ 
9.1 เจาหนาท่ีทดลองงาน หมายถึง เจาหนาท่ีท่ีสหกรณจางไวทํางาน โดยกําหนดใหทดลอง 

ปฏิบัติงานเปนระยะเวลาหกเดือน และในระหวางนัน้จะตองประเมินผลการปฏิบัติงานจํานวน 2 คร้ัง 
โดยกรรมการประเมินผลที่ไดรับการแตงต้ังจากผูมีอํานาจ ท้ังนี้จะแจงใหเจาหนาท่ีทราบเปน
หนังสือเม่ือเร่ิมการจางงาน 
ในกรณีเจาหนาท่ีไมผานการทดลองงาน สหกรณมีสิทธิเลิกจางโดยถือวาเจาหนาท่ีไดรับทราบ

เง่ือนไขการทดลองงานแลวตามวรรคกอน และมีสิทธ์ิไดรับเงินคาชดเชยการเลิกจางตามท่ีกฎหมายกําหนด 
9.2 เจาหนาท่ีประจํา หมายถึง เจาหนาท่ีท่ีผานการทดลองปฏิบัติงานแลว และสหกรณ 
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บรรจุใหปฏิบัติงานเปนการประจําตลอดไปจนกวาการจางจะส้ินสุดลงหรือเกษียณอายุ สวนอายุงาน
ใหนับต้ังแตวันแรกท่ีเขาทํางานเปนเจาหนาท่ีทดลองงาน 

9.3 เจาหนาท่ีช่ัวคราว หมายถึง เจาหนาท่ีท่ีสหกรณตกลงจางไวโดยมีกําหนดระยะเวลา 
การจางแนนอน และเลิกจางตามกําหนดระยะเวลาดังกลาว 
ขอ 10 ผูท่ีจะไดรับการบรรจุเปนเจาหนาท่ีตองมีคุณสมบัติท่ัวไป ดังตอไปนี้ 

10.1 มีสัญชาติไทย 
10.2 มีอายุไมตํ่ากวายี่สิบปบริบูรณ 
10.3 มีรางกายสมบูรณและสุขภาพแข็งแรงสมประกอบ ไมทุพพลภาพ ไมเปนโรคติดตอ 

อันตรายและโรคอันสังคมรังเกียจ ไมเปนโรคพิษสุราเร้ือรังโรคยาเสพติดใหโทษ และตอง 
มีสติสัมปชัญญะปกติไมฟนเฟอน 

10.4 มีความประพฤติดี มีทวงทีกิริยาวาจาสุภาพ มีใจบริการ และคุณภาพในเชิงสรางสรรค 
และทัศนคติท่ีดี 

10.5 ไมเคยถูกจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนความ ผิดลหุโทษ  
หรือความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท ไมเปนบุคคลท่ีหลบหนีคดีอาญา หรือหลบหนีท่ีคุมขังและ 
ไมมีประวัติเส่ือมเสีย 

10.6 ตองไมเปนหรือถูกศาลส่ังใหเปนบุคคลลมละลายหรือหนี้สินลนพนตัว 
10.7 ผูชาย จะตองเปนผูซ่ึงเคยไดรับราชการทหาร หรือไดรับการยกเวนการเปนทหารมาแลว 
10.8 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษถึงตองออกจากสหกรณ ออกจากราชการ องคกรหรือหนวยงาน 

ของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาท่ี 
ขอ 11 การกําหนดอัตรากําลังของเจาหนาท่ี สหกรณจะกําหนดตามความเหมาะสมของงาน 

 ขอ 12.  การกําหนดตําแหนงของเจาหนาท่ีสหกรณใหกําหนด ชื่อตําแหนงตาง ๆ ดังนี้ 
12.1  ผูจัดการ  มีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีความรูความสามารถ

เหมาะสมกับตําแหนง และ 

12.1.1  มีประสบการณปฏิบัติงานในตําแหนงผูชวยผูจัดการหรือผูจัดการสาขา 

หรือผูจัดการมาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือ 

12.1.2  มีประสบการณปฏิบัติงานดานการบริหารงานในสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 

หรือธุรกิจการเงินหรือการบริหารงานในองคกรอ่ืนมาแลวไมนอยกวา 5 ป 

12.2  รองผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ หัวหนาฝาย มีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือ

เทียบเทาในสาขาวิชาท่ีตรงกับลักษณะงานของตําแหนง และมีความรูความสามารถเหมาะสมกับ

ตําแหนง และ 
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12.2.1  มีประสบการณปฏิบัติงานในตําแหนงหัวหนาฝายในสหกรณมาแลว       

ไมนอยกวา 3 ป หรือ 

12.2.2  มีประสบการณปฏิบัติงานในสหกรณหรือสหกรณอ่ืน หรือธุรกิจการเงิน

หรือการบริหารงานในองคกรอ่ืนมาแลวไมนอยกวา 5 ป 

12.3  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ประกอบดวย เจาหนาท่ีบัญชี , เจาหนาท่ีการเงิน , เจาหนาท่ี

สินเช่ือ , เจาหนาท่ีไอที , เจาหนาท่ีธุรการ , เจาหนาท่ีพัสดุ 

12.4  สหกรณอาจกําหนดช่ือหรือตําแหนงอ่ืนใหตามสมควร และใหถือวาเปนเจาหนาท่ีตาม

ระเบียบนี้ 

*ขอ 12 ยกเลิก โดยระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวดัชุมพร  จํากัด วาดวยเจาหนาท่ี
สหกรณ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 

ขอ 13 คุณสมบัติของผูท่ีจะไดรับการบรรจุแตงตั้ง หรือเล่ือนตําแหนงเจาหนาท่ีใหดํารงตําแหนง
สูงข้ึน 

13.1 เจาหนาท่ีระดับตน มีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
ในสาขาวิชาท่ีตรงกับลักษณะงานของตําแหนงและมีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนง 

13.2 เจาหนาท่ีระดับกลาง มีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเทาใน 
สาขาท่ีตรงกับลักษณะงานของตําแหนง และมีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนง และ 

13.2.1 มีประสบการณปฏิบัติงานในตําแหนงเจาหนาท่ีในสหกรณมาแลวไมนอย 
กวาหาป หรือ 

13.2.2 มีเงินเดือนเทากับอัตราสูงสุดของเจาหนาท่ีระดับตน หรือ 
13.2.3 มีประสบการณปฏิบัติงานในสหกรณหรือสหกรณอ่ืนหรือธุรกิจการเงินหรือ 

การบริหารงานในองคกรอ่ืนมาแลวไมนอยกวาหาป 
13.3 เจาหนาท่ีชํานาญการ มีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาใน 

สาขาท่ีตรงกับลักษณะงานของตําแหนง และมีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนง และ 
13.3.1 มีประสบการณปฏิบัติงานในตําแหนงเจาหนาท่ีระดับกลางมาแลวไมนอย 

กวาสามป หรือ 
13.3.2 มีเงินเดือนเทากับอัตราสูงสุดของเจาหนาท่ีระดับกลาง หรือ 
13.3.3 มีประสบการณปฏิบัติงานในสหกรณ หรือสหกรณอ่ืน หรือธุรกิจการเงิน 

หรือองคกรอ่ืนมาแลวไมนอยกวาหาป 
13.4 ผูชวยหัวหนาฝาย มีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาในสาขา 

ท่ีตรงกับลักษณะงานของตําแหนง และมีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนง และ 
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13.4.1 มีประสบการณปฏิบัติงานในตําแหนงเจาหนาท่ีในสหกรณมาแลวไมนอย 
กวาสามป หรือ 

13.4.2 มีประสบการณปฏิบัติงานในสหกรณ หรือสหกรณอ่ืน หรือธุรกิจการเงิน 
หรือการบริหารงานในองคกรอ่ืนมาแลวไมนอยกวาหาป 
13.5 หัวหนาฝาย มีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรี หรือเทียบเทาในสาขาวิชาท่ีตรงกับ 

ลักษณะงานของตําแหนงและมีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนง และ 
13.5.1 มีประสบการณปฏิบัติงานในตําแหนงเจาหนาท่ีในสหกรณมาแลวไมนอย 

กวาสามป หรือ 
13.5.2 มีประสบการณปฏิบัติงานในสหกรณหรือสหกรณอ่ืน หรือธุรกิจการเงิน 

หรือการบริหารงานในองคกรอ่ืนมาแลวไมนอยกวาหาป 
13.6 ผูจัดการสาขา ผูชวยผูจัดการ รองผูจัดการ มีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือ 

เทียบเทาในสาขาวิชาท่ีตรงกับลักษณะงานของตําแหนง และความรูความสามารถเหมาะสม 
กับตําแหนงและ 

13.6.1 มีประสบการณปฏิบัติงานในตําแหนงหัวหนาฝายในสหกรณมาแลว 
ไมนอยกวาสามป หรือ 

13.6.2 มีประสบการณปฏิบัติงานในสหกรณหรือสหกรณอ่ืน หรือธุรกิจการเงิน 
หรือการบริหารงานในองคกรอ่ืนมาแลวไมนอยกวาหาป 
13.7 ผูจัดการ มีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีความรูความสามารถ 
เหมาะสมกับตําแหนง และ 

13.7.1 มีประสบการณปฏิบัติงานในตําแหนงผูชวยผูจัดการหรือผูจัดการสาขา หรือ  
รองผูจัดการมาแลวไมนอยกวาสามป หรือ 
13.7.2 มีประสบการณปฏิบัติงานดานการบริหารงานในสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 
หรือธุรกิจการเงินหรือการบริหารงานในองคกรอ่ืนมาแลวไมนอยกวาหาป 

ขอ 14 วิธีการสรรหาเจาหนาท่ี การสรรหาเจาหนาท่ีมี 2 วิธีคือ การคัดเลือก และการสอบคัดเลือก
การจะใชวิธีใดในการสรรหาใหคณะกรรมการเปนผูกําหนด รายละเอียดวิธีการมีดังนี้ 

14.1 การคัดเลือก ดําเนินการดังนี้ 
14.1.1 ตําแหนงผูจัดการ ใหคณะกรรมการแตงต้ัง “กรรมการคัดเลือก” จํานวนไมนอย

กวา 5 คน และไมเกิน 7 คน มีหนาท่ีดําเนินการสรรหา และคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู
ความสามารถ คุณวุฒิ และคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหนง แลวเสนอผลการคัดเลือก          
ตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และส่ังบรรจุแตงต้ังตอไป 

14.1.2 ตําแหนงเจาหนาท่ีอ่ืน ใหประธานกรรมการแตงต้ัง “กรรมการคัดเลือก” 
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จํานวนไมนอยกวา 5 คนและไมเกิน 7 คน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีหนาท่ี
ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ และคุณสมบัติ เหมาะสมกับ
ตําแหนงเจาหนาท่ีท่ีตองการ แลวเสนอผลการคัดเลือกตอประธานกรรมการ เพื่อขอความ
เห็นชอบและส่ังบรรจุแตงต้ังตอไป 

14.2 การสอบคัดเลือก ดําเนินการดังนี้ 
14.2.1ตําแหนงผูจัดการ ใหคณะกรรมการประกาศการรับสมัครและแตงต้ังกรรมการ 

สอบคัดเลือกตามที่เห็นสมควร การสอบคัดเลือกใหพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา           
การทดสอบการสอบสัมภาษณ ประสบการณ และความสามารถพิเศษ แลวเสนอผลการ
สอบคัดเลือกเรียงตามลําดับคะแนนตอคณะกรรมการเพ่ือขอความเห็นชอบและส่ังบรรจุ
แตงต้ังตอไป 

14.2.2 ตําแหนงเจาหนาท่ีอ่ืน ใหประธานกรรมการประกาศรับสมัครและแตงต้ัง
กรรมการสอบคัดเลือกตามที่เห็นสมควร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ การสอบ
คัดเลือกใหพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา การทดสอบ การสอบสัมภาษณ ประสบการณและ
ความสามารถพิเศษ แลวเสนอผลการสอบคัดเลือกเรียงตามลําดับคะแนนตอประธาน
กรรมการ เพื่อขอความเห็นชอบและส่ังบรรจุแตงต้ังตอไป 

ขอ 15 การเล่ือนตําแหนงเจาหนาท่ีสหกรณใหดํารงตําแหนงผูจัดการ ใหดําเนินการตามวิธีการ 
สรรหาเจาหนาท่ีตามขอ 14.1.1 

ขอ 16 การเล่ือนตําแหนงเจาหนาท่ีสหกรณใหดํารงตําแหนงซ่ึงไมสูงกวาผูจัดการ ใหประธาน
กรรมการมีอํานาจเล่ือนตําแหนงเจาหนาท่ีไดทุกตําแหนงในจํานวนอัตรากําลังเจาหนาท่ีท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด ใหประธานกรรมการแตงต้ัง “กรรมการเล่ือนตําแหนงเจาหนาท่ี” จํานวนไมนอยกวา        
5 คนและไมเกิน 7 คน เพื่อพิจารณากําหนดวิธีการในการเล่ือนตําแหนงเจาหนาท่ี และพิจารณาการเล่ือน
ตําแหนงเจาหนาท่ีท่ีมีความรูความสามารถ และคุณสมบัติ เหมาะสมกับตําแหนงเจาหนาท่ีท่ีตองการ         
แลวเสนอผลการพิจารณาตอประธานกรรมการ เพื่อขอความเห็นชอบและส่ังเล่ือนตําแหนงตอไป 

 

หมวด 3 
วัน เวลาทํางานปกติ เวลาพักและวันหยุด 

ขอ 17 วันทํางานปกติ สหกรณกําหนดวันทํางานปกติไวสัปดาหละหาวัน ต้ังแตวันจันทรถึงวันศุกร 
ขอ 18 เวลาทํางาน ใหเจาหนาท่ีทํางานวันละแปดช่ัวโมงโดยเร่ิมต้ังแต  08.00 ถึง 17.00 น.           

ท้ังนี้หลังจากเลิกเวลาทํางานใหสหกรณมอบหมายใหเจาหนาท่ีประจําวันมีหนาท่ีดูแลความเรียบรอย        
ของทรัพยสินและอุปกรณตาง ๆ ภายในอาคารท่ีทําการโดยไมถือวาเปนการทํางานลวงเวลา 
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 กรณีเจาหนาท่ีท่ีมีไดรับการมอบหมาย  สมัครใจทํางานตอ  เนื่องจากงานในหนาท่ียังไมแลวเสร็จ 

ใหสหกรณจัดใหลงช่ือในสมุดทําการประจําวันและใหถือวาเจาหนาท่ีรายนั้นเปนผูรับผิดชอบกุญแจประตู

เขาออกอาคารที่ทําการ 

*ขอ 18 ยกเลิก โดยระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวยเจาหนาท่ี
สหกรณ  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 

ขอ 19 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน เจาหนาท่ีทุกคน จะตองบันทึกเวลาทุกคร้ังท่ีมาปฏิบัติงาน และเลิก
ปฏิบัติงาน ไมวาจะเปนการมาทํางานในวันทํางานปกติ หรือในวันหยุด  การไมบันทึกเวลาไมวากรณีใด 
สหกรณถือวาผูนั้นขาดงาน 

การลืมบันทึกเวลาหากไดมาปฏิบัติงานจริง ผูบังคับบัญชาจะพิจารณาใหเปนกรณี ๆ ไป แตการ 
ลืมบันทึกเวลาเม่ือมีการทํางานลวงเวลา การทํางานในวันหยุด ไมวากรณีใด ๆ ผูบังคับบัญชาจะไม 
พิจารณาให เพราะถือวาเปนภาระและความรับผิดชอบท่ีเจาหนาท่ีจะตองบันทึกเวลาโดยเครงครัด 

ขอ 20 เวลาพัก สหกรณกําหนดใหเจาหนาท่ีหยุดพักกลางวัน วันละหนึ่งช่ัวโมง ในกรณีที่ เจาหนาท่ี
ระดับบังคับบัญชา และระดับปฏิบัติการ ตกลงกันกําหนดเวลาพักระหวางการทํางานตามวรรคตนเปนอยาง
อ่ืนก็ยอมกระทําได ท้ังนี้เพื่อใหเกิดความราบร่ืนและอํานวยความสะดวกแกสมาชิกท่ีมาใชบริการ 

ขอ 21 วันหยุดประจําสัปดาห สหกรณกําหนดใหเจาหนาท่ีหยุดประจําสัปดาห สัปดาหละสองวัน 
ไดแก วันเสาร และวันอาทิตย 

ขอ 22 วันหยุดตามประเพณี สหกรณกําหนดใหเจาหนาท่ีหยุดตามประเพณีปละไมนอยกวาสิบสาม
วัน โดยนับรวมวันแรงงานแหงชาติ สหกรณจะประกาศลวงหนาใหทราบเปนคราว ๆ ไป หากวันหยุดตาม
ประเพณีวันใดตรงกับวนัหยุดประจําสัปดาห สหกรณจะชดเชยและเล่ือนการหยุดตามประเพณีวันนั้นไปหยุด
ในวันทํางานปกติถัดไป 

ขอ 23 วันหยุดพักผอนประจําป สหกรณกําหนดใหมีวันหยุดพักผอนประจําปตามหลักเกณฑ
ตอไปนี้ 

23.1 เจาหนาท่ีซ่ึงไดปฏิบัติงานติดตอกันครบหน่ึงปบริบูรณ สามารถหยุดพักผอนประจําป
ไดจํานวนหกวันทํางาน 

23.2 เจาหนาท่ีซ่ึงไดปฏิบัติงานติดตอกันครบสิบปบริบูรณข้ึนไป สามารถหยุดพักผอน 
ประจําปไดจํานวนสิบวันทํางาน 

23.3 การหยุดพักผอนประจําป เจาหนาท่ีจะตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาหรือผู 
ไดรับมอบหมายกอนจึงจะหยุดงานได มิฉะนั้น จะถือวาเจาหนาท่ีผูนั้นขาดงาน 

23.4 การหยุดพักผอนประจําป เจาหนาท่ีสามารถหยุดติดตอกันคร้ังเดียวท้ังหมด หรือ 
แบงหยุดเปนวัน ๆ ไปก็ได 

23.5 การสะสมหรือเล่ือนวนัหยุดพักผอนประจําป เพื่อไปรวมหยุดในปอ่ืน เจาหนาท่ี 
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สามารถกระทําได โดยสะสมจํานวนวันหยุดพักผอนของเจาหนาท่ีไว รวมหยุดพักผอนในปถัดไป
ได ไมเกินยี่สิบวันทํางาน 

 
หมวด 4 

คาจางและคาตอบแทน 
ขอ 24 การกําหนดอัตราคาจางเริ่มตน สหกรณตองกําหนดไมตํ่ากวาประกาศของกระทรวงแรงงาน

และประกาศของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ประกอบตารางสําหรับการเพิ่มหรือ
เล่ือนเงินเดือนเจาหนาท่ี ดังนี้ 

ประเภท/ตําแหนง ชวงเงินเดือน หมายเหตุ/ความหมาย ลักษณะช่ือตําแหนง
กลุมท่ัวไป ประกอบดวย
ธุรการ/พัสดุ 

ข้ันเร่ิมตนการจาง      9,000  บาท
ข้ันสูง                     30,000  บาท 

จนท.ธุรการ,พัสดุ,ท่ัวไป หรือตําแหนงอ่ืนใด
ท่ีสหกรณกําหนด รวมถึงลูกจาง จนท . ท่ี
ไดรับเงินเดือนข้ันสูงแลว ไมมีสิทธิเพิ่มหรือ
เล่ือนเงินเดือนอีก แตจะไดรับคาตอบแทน
รายเดือน ๆ ละ 1,000 บาท 

กลุมพัฒนาธุรกิจ /บริการ 
ประกอบดวย การเงิน ,การ
บัญชี,สินเช่ือ, จนท.หนวย
ธุรกิจ,จนท.ไอที 

ข้ันเร่ิมตนการจาง      9,000  บาท
ข้ันสูง                     35,000  บาท 

จนท.การเงิน ,การบัญชี,สินเช่ือ หรือ จนท. 
อ่ืนใดที่สหกรณอาจกํ าหนดเพิ่ม เ ติมใน
ภายหลัง จนท.ท่ีไดรับเงินเดือนข้ันสูงแลว 
ไมมีสิทธิเพิ่มหรือเล่ือนเงินเดือนอีก แตจะ
ไดรับคาตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 1,500 บาท

ก ลุ ม อํ านวยการ /บริหาร 
ประกอบดวย รองผูจัดการ , 
ผูชวยผูจัดการ ,หัวหนาฝาย 

ข้ันเร่ิมตนการจาง    12,000  บาท
ข้ันสูง                    40,000  บาท 

ใชเฉพาะตําแหนงหัวหนาฝาย ,ผูชวยผูจัดการ 
,รองผูจัดการและเม่ือไดรับเงินเดือนข้ันสูง
แลว ไมมีสิทธิเพิ่มหรือเล่ือนเงินเดือนอีก แต
จะไดรับคาตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 2,000 
บาท 

กลุมบริหาร/ส่ังการ หมายถึง 
ผูจัดการ 

ข้ันเร่ิมตนการจาง    15,000  บาท
ข้ันสูง                    45,000  บาท 

ใชจัดจางเฉพาะตําแหนงผูจัดการ และเม่ือ
ไดรับเงินเดือนข้ันสูงแลว ไมมีสิทธิเพิ่มหรือ
เล่ือนเงินเดือนอีก แตจะไดรับคาตอบแทน
รายเดือน ๆ ละ 2,500 บาท 

 



ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562 หน้า 92 

 

*ขอ 24  ยกเลิก โดยระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวยเจาหนาท่ี
สหกรณ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 

ขอ 25 การเพิ่มหรือเล่ือนตําแหนงคาจาง ใหคณะกรรมการพิจารณาเพิ่มหรือเล่ือนเงินเดือนเจาหนาท่ี 
หรือลูกจางประจําป โดยคํานวณจากเงินไดรายเดือน เดือนสุดทายท่ีไดรับ ไมเกินรอยละ 8 

*ขอ 25  ยกเลิก โดยระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวยเจาหนาท่ี
สหกรณ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 

ขอ 26 ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งอนุกรรมการ จํานวน 5 คน ประกอบดวย ประธานหนึ่ง
คน เลขานุการหนึ่งคน ท่ีเหลือเปนกรรมการ มีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดรูปแบบลักษณะการประเมิน 
ผลงานของเจาหนาท่ี และเสนอแนะการเพ่ิมหรือเล่ือนเงินเดือนใหคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

*ขอ 26  ยกเลิก โดยระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวยเจาหนาท่ี
สหกรณ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 

ขอ 27 การเพิ่มหรือเล่ือนเงินเดือนเจาหนาท่ี จะตองไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีท่ีประชุมใหญอนุมัติ
แผนงบประมาณการจายหมวดเงินเดือนของเจาหนาท่ีและลูกจางของสหกรณ 

*ขอ 27  ยกเลิก โดยระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวยเจาหนาท่ี
สหกรณ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 

ขอ 28 สหกรณจะจายคาจางและคาตอบแทนใหเจาหนาท่ีเดือนละหนึ่งคร้ัง ภายในไมเกินวันทําการ
สุดทายของเดือนนั้น ๆ โดยจายเขาบัญชีเงินฝากของเจาหนาท่ีท่ีฝากอยูในสหกรณ 

 
หมวด 5 

ภาษีเงินได และเงินประกัน 
ขอ 29 ภาษีเงินได เจาหนาท่ีเปนผูจายภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับเงินไดท่ีไดรับจากสหกรณ 
ขอ 30 เงินประกันหรือหลักประกัน ในการบรรจุและแตงต้ังเจาหนาท่ีตองทําหนังสือสัญญาจาง 
ไวเปนหลักฐานตามแบบท่ีสหกรณกําหนด ตองมีเงินประกันหรือหลักประกันตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

30.1 สหกรณเรียกเงินประกันการทํางาน ไมเกินหกสิบเทาของอัตราคาจางรายวัน โดยเฉล่ีย
ในวันทําสัญญาจาง 

30.2 ในกรณีท่ีเงินประกันตามท่ีสหกรณรับไวลดลงเน่ืองจากนําไปชดใชคา เสียหายใหแก 
สหกรณ สหกรณจะเรียกหรือรับเงินประกันเพิ่มไดไมเกินจํานวนท่ีกําหนดตามขอ 30.1 

30.3 ใหสหกรณจัดใหมีบัญชีเงินฝาก เงินประกันของเจาหนาท่ีแตละคน โดยแจงเลขท่ีบัญชี 
ใหเจาหนาท่ีทราบและใหสหกรณจายดอกเบ้ียเงินฝากใหตามท่ีกําหนดไวในระเบียบ วาดวย การรับ
เงินฝาก 

30.4 ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีไมสามารถใชเงินประกันได สามารถใชหลักประกันอ่ืนไดดังนี้ 
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30.4.1 พันธบัตรท่ีมีมูลคาไมนอยกวาอัตราท่ีกําหนดไวในขอ 30.1 
30.4.2 อสังหาริมทรัพยซ่ึงปลอดจํานอง และมีมูลคาตามราคาประเมินของ 

กรมท่ีดิน ไมนอยกวาสองเทาของอัตราท่ีกําหนดไวในขอ 30.1 จํานองเปนประกันกับสหกรณ 
30.5 นอกจากหลักประกันท่ีกําหนดไวขางตนแลว สหกรณอาจกําหนดใหมีบุคคลคํ้า 

ประกันอีกโสดหน่ึงดวย คุณสมบัติของผูคํ้าประกันใหเปนไปตามท่ีผูมีอํานาจบรรจุแตงต้ังกําหนด 
 

หมวด 6 
เบี้ยเลี้ยง และคาใชจายในการเดินทาง 

ขอ 31 เจาหนาท่ีซ่ึงเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสํานักงานท่ีปฏิบัติงานปกติ สหกรณจะชวยเหลือ 
คาเบ้ียเล้ียง คาเชาท่ีพัก คาพาหนะเดินทางและคาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปน ตามระเบียบสหกรณ วาดวย 
เงินคาตอบแทน และคาใชจายในธุรกิจสหกรณ และระเบียบอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 

หมวด 7 
การทํางานลวงเวลา การทํางานในวันหยุด และหลักเกณฑการทํางาน 

ขอ 32 การทํางานลวงเวลาในวันทํางานปกติ สหกรณจะคํานวณจายคาลวงเวลาใหกับเจาหนาท่ี 
จํานวนหนึ่งเทาคร่ึง ของอัตราคาจางตอช่ัวโมง สําหรับช่ัวโมงท่ีทําลวงหรือเกินไปจากเวลาทํางานปกติ 

ขอ 33 การทํางานลวงเวลาในวันหยุดประจําสัปดาห วันหยุดตามประเพณี หรือวันหยุดพักผอน 
สหกรณจะคํานวณจายคาลวงเวลาใหกับเจาหนาท่ีจํานวนสามเทาของอัตราคาจางตอช่ัวโมง สําหรับช่ัวโมง 
ท่ีทําลวงเวลาหรือเกินไปจากเวลาทํางานปกติ 

ขอ 34 การทํางานในวันหยุดประจําสัปดาห วันหยุดตามประเพณี หรือวันหยุดพักผอน สหกรณ 
จะคํานวณจายใหเพิ่มข้ึนอีกจํานวนหนึ่งเทาของอัตราคาจางตอช่ัวโมงในเวลาทํางานปกติสําหรับจํานวน 
ช่ัวโมงท่ีทําในวันหยุดประจําสัปดาห 

ขอ 35 อัตราคาจางหนึ่งชั่วโมงทํางานปกติของเจาหนาท่ีเทากับอัตราคาจางหรือเงินเดือนปกติ 
หารดวยสองรอยสิบช่ัวโมง 

ขอ 36 หลักเกณฑและวิธีการ 
36.1 การทํางานลวงเวลาและการทํางานในวันหยุดประจําสัปดาห วันหยุดตามประเพณี 

หรือวันหยุดพักผอน ใหเจาหนาท่ีขออนุญาตเปนการลวงหนาตอผูบังคับบัญชาหรือผูไดรับ
มอบหมาย หรือเม่ือไดรับคําส่ังจากผูมีอํานาจใหปฏิบัติงาน ในกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวนฉุกเฉิน 
หรือเปนงานท่ีมีลักษณะตองทําติดตอกัน 

36.2 กรณีเจาหนาท่ีพนสภาพจากการเปนเจาหนาท่ี ไมวากรณีถึงแกกรรม ลาออก
เกษียณอายุ ปลดออก ไลออก หากมีคาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุดอยูกอนหนาวันท่ีมีผลเปนการ
พนสภาพจากการเปนเจาหนาท่ี สหกรณจะดําเนินการจายใหโดยเร็ว 
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36.3 การทํางานลวงเวลาและหรือการทํางานในวันหยุดท่ีตรวจสอบแลวเห็นวามิไดปฏิบัติ 
ใหถูกตองตามหลักเกณฑดังกลาว สหกรณถือวาไมสมบูรณและจะไมนํามาคํานวณจายเงินให 

36.4 สหกรณจะไมจายคาลวงเวลาและหรือการทํางานในวันหยุดใหแกเจาหนาท่ี 
ท่ีปฏิบัติงานในลักษณะตอไปนี้ 

36.4.1 เจาหนาท่ีท่ีถูกกําหนดใหทํางานท่ีมีลักษณะหรือสภาพท่ีตองออกไปทํางาน
นอกสถานท่ีและโดยลักษณะหรือสภาพของงาน ไมอาจกําหนดเวลาทํางานท่ีแนนอนได 

36.4.2 เจาหนาท่ีท่ีถูกกําหนดใหอยูเวรเฝาดูแลสถานท่ีหรือทรัพยสินเปนคร้ังคราว 
ขอ 37 การจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุดและคาลวงเวลาในวันหยุด 

37.1 สหกรณไดจายคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห วันหยุดตามประเพณี และวันหยุด
พักผอนประจําป ใหแกเจาหนาท่ี โดยจายรวมอยูในคาจางรายเดือนแลว 

37.2 กําหนดการจายเงินคาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุดและเงินอ่ืน
ใหแกเจาหนาท่ีตามท่ีไดตกลงกัน 

 
หมวด 8 

การลาหยุด และหลักเกณฑการลา 
ขอ 38 การลาปวย ในรอบป สหกรณอนุญาตใหเจาหนาท่ีลาปวยได ตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

38.1 เจาหนาท่ีสามารถลาปวยโดยไดรับคาจางในวันลาตลอดระยะเวลาท่ีปวยจริง แตไมเกิน
ปละส่ีสิบหาวันทํางานปกติ การลาปวยใหลาปวยไดเทาท่ีปวยจริงเทานั้น 

38.2 การลาปวย เจาหนาท่ีตองแจงและขออนุญาตตอผูบังคับบัญชาในวันนั้นหรืออยางชา
ในวันทําการถัดไปจากวันปวย 

38.3 การลาปวยต้ังแตสามวันทํางานข้ึนไป ใหเจาหนาท่ีแสดงใบรับรองแพทยแผนปจจุบัน 
ช้ันหนึ่งหรือสถานพยาบาลของทางราชการประกอบการลาปวย หากไมอาจแสดงใบรับรองแพทย
ไดใหช้ีแจงใหผูมีอํานาจอนุญาตพิจารณา 

38.4 กรณีเปนโรคปจจุบัน หรือฉุกเฉินเรงดวนอันจําเปนตองไปรับหรือไปอยูรับการ
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลอ่ืนใดโดยรีบดวน ใหเจาหนาท่ีหรือบุคคลในครอบครัวติดตอแจง
การลาปวยใหผูบังคับบัญชาทราบในโอกาสแรกท่ีจะทําไดโดยไมชักชา 
ขอ 39 การลากิจ ในรอบป สหกรณอนุญาตใหเจาหนาท่ีลากิจไดตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

39.1 เจาหนาท่ีสามารถขอลากิจได ตามท่ีผูบังคับบัญชาจะพิจารณาเห็นเปนการสมควรและ 
อนุมัติใหเปนคราว ๆ ไปโดยไดรับคาจางในวันลาแตไมเกินปละส่ีสิบหาวันทํางาน 

39.2 การขอลากิจ เจาหนาท่ีตองยื่นใบลาตอผูจัดการลวงหนาไมนอยกวาหนึ่งวันเม่ือ 
ไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรแลวจึงจะหยุดงานได 
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กรณีไมอาจยื่นใบลาตามวรรคหน่ึงได ใหยื่นใบลาในเวลาเร่ิมเปดทํางานของวันนั้น และเม่ือไดรับ
อนุญาตแลว จึงจะหยุดงานและถือวาเปนการลากิจท่ีถูกตอง 

39.3 การอนุมัติใหลากิจ ใหอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาโดยพิจารณาถึงความจําเปน 
และความเหมาะสมเปนราย ๆ ไป 
ขอ 40 การลาเพื่อการคลอดบุตร สหกรณอนุญาตใหเจาหนาท่ีลาเพ่ือการคลอดบุตรไดตาม 

หลักเกณฑดังนี้ 
40.1 เจาหนาท่ีหญิงซ่ึงมีครรภ สามารถลาเพ่ือการคลอดบุตรไดไมเกินปละเกาสิบวัน แต 

ไดรับคาจางไมเกินส่ีสิบหาวัน 
40.2 การลาหยุดเพื่อเตรียมตัวคลอดบุตร เจาหนาท่ีตองยื่นใบลากอนวันหยุดงาน ไมนอย 

กวาหนึ่งวัน เม่ือไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรแลวจึงจะหยุดงานได 
40.3 กรณีจําเปนตองหยุดงาน เนื่องจากการคลอดบุตรโดยฉุกเฉินซ่ึงไมอาจขออนุญาตลา 

หยุดในวันนั้นได ใหเจาหนาท่ีหรือบุคคลในครอบครัว ติดตอแจงการลาเพื่อการคลอดบุตรให
ผูบังคับบัญชาทราบในโอกาสแรกท่ีจะกระทําไดโดยไมชักชา 

40.4 การลาหยุดเพื่อการคลอดบุตรใหนับรวมวันหยุดท่ีอยูในระหวางวันลาดวย 
ขอ 41 การลาเพื่อทําหมัน สหกรณอนุญาตใหเจาหนาท่ีลาเพ่ือทําหมันได อันเปนการสงเสริมการ 

วางแผนครอบครัวตามนโยบายของรัฐ ตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
41.1 เจาหนาท่ีสามารถขอลาเพ่ือทําหมันและลาเน่ืองจากการทําหมันได ตามท่ีบังคับบัญชา

จะพิจารณาเห็นสมควร โดยไดรับคาจางเทากับอัตราคาจางตอช่ัวโมงในเวลาทํางานปกติของวัน
ทํางานปกติตลอดระยะเวลาที่ลาตามท่ีระบุไวในใบรับรองแพทยแผนปจจุบันช้ันหนึ่ง โดยใหลาได
เพียงคร้ังเดียวตลอดระยะเวลาที่เปนเจาหนาที่ของสหกรณ 

41.2 การลาเพ่ือทําหมัน เจาหนาท่ีตองยื่นใบลาพรอมกับแจงและขออนุญาตตอ
ผูบังคับบัญชาลวงหนาไมนอยกวาหนึ่งวัน เม่ือไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูบังคับบัญชา
แลวจึงจะหยุดงานได 

41.3 เม่ือทําหมันแลว เจาหนาท่ีจะตองนําหลักฐานแสดงการทําหมันมาแสดงตอสหกรณ 
ภายในเจ็ดวัน นับแตวันเร่ิมกลับมาปฏิบัติงานตามปกติ 

41.4 การทําหมันซ่ึงไมไดขออนุญาตลาเพื่อทําหมันตามท่ีกําหนดไวนี้ แตไดขออนุญาต 
เปนการลาหยุดงานประเภทอ่ืน สหกรณถือวาเจาหนาท่ีไมไดลาเพื่อทําหมัน และไมสามารถขอลา
เพื่อทําหมันตามท่ีกําหนดไวนี้ไดอีก 
ขอ 42 การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย สหกรณอาจอนุญาตใหเจาหนาท่ีลาเพ่ือการ 

อุปสมบทหรือไปประกอบพธีิฮัจยไดตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
42.1 เจาหนาท่ีสามารถลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจยได โดยไดรับคาจางในวัน 
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ลา แตไมเกินปละหน่ึงรอยยี่สิบวัน และสามารถลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจยไดเพียงคร้ัง
เดียวตลอดระยะเวลาที่เปนเจาหนาท่ี 

42.2 การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย เจาหนาท่ีตองยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชา 
ไมนอยกวาสามสิบวันเม่ือไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรแลวจึงจะหยุดงานได 

42.3 เม่ือลาสิกขาบทหรือกลับจากประกอบพิธีฮัจยแลว เจาหนาท่ีจะตองนําหลักฐานแสดง 
การอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจยแลวแตกรณีแสดงตอผูบังคับบัญชาภายในเจ็ดวัน นับแตวัน
เร่ิมกลับมาปฏิบัติงานปกติ 
ขอ 43 การลาเพื่อรับราชการทหาร สหกรณอนุญาตใหเจาหนาท่ีลาเพ่ือรับราชการทหารไดตาม

หลักเกณฑ ดังนี้ 
43.1 เจาหนาท่ีสามารถขอลาเพ่ือรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชา 

ทหาร หรือเพื่อทดลองความพร่ังพรอม ตามกฎหมายวาดวย การรับราชการทหาร โดยไดรับคาจาง
ในวันลา แตไมเกินปละหกสิบวัน 

43.2 เจาหนาท่ีท่ีถูกราชการเรียกระดมพลหรือเพื่อรับราชการทหาร ตองรายงานให
ผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว นับแตวันไดรับหมายเรียก เปนตนไป 

43.3 การขอลาเพื่อรับราชการทหาร เจาหนาท่ีตองยื่นใบลา พรอมกับแจงและขออนุญาต  
ตอผูบังคับบัญชา ลวงหนาไมนอยกวาหาวัน เม่ือไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรแลวจึงจะหยุด
งานได 

43.4 เม่ือกลับจากการไปรับราชการทหารแลว เจาหนาท่ีจะตองนําหลักฐานแสดงการไป 
รับราชการทหารมามอบตอสหกรณภายในเจ็ดวัน นับแตวันเร่ิมกลับมาปฏิบัติงานปกติ 
ขอ 44 การลาเพื่อพัฒนาและเรียนรู สหกรณอนุญาตใหเจาหนาท่ีลาเพ่ือพัฒนา และเรียนรูไดตาม 

หลักเกณฑ ดังนี้ 
44.1 เจาหนาท่ีสามารถขอลา เพื่อพัฒนาและเรียนรูตามท่ีผูบังคับบัญชา จะพิจารณาเห็น 

เปนการสมควร และอนุมัติเปนคราว ๆ ไป โดยไดรับคาจางในวันลา แตไมเกินปละสามสิบวัน 
44.2 เจาหนาท่ีสามารถขอลาเพ่ือพัฒนาและเรียนรูกรณีตอไปนี้ 

44.2.1 การแรงงานและสวัสดิการสังคม รวมท้ังการฝกอบรมหรือพัฒนาเกี่ยวกับ 
ทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซ่ึงตองมีหลักสูตรและชวงเวลาจัดท่ีแนนอนหรือ 

44.2.2 การสอบวัดผลทางการศึกษา ท่ีทางราชการจัดหรืออนุญาตใหจัด 
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สวัสดิการเงินชวยเหลือเจาหนาท่ี 
ขอ 45 สวัสดิการเงินชวยเหลือ สําหรับเจาหนาท่ีทดลองงานและเจาหนาท่ีประจํา แบงออกไดเปน 

กรณีตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
45.1 เงินชวยเหลือคาครองชีพ 
45.2 เงินชวยเหลือบุตร 
45.3 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 
45.4 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 
45.5 เงินชวยเหลือคาเคร่ืองแบบพนักงาน 
45.6 เงินชวยเหลือเบ้ียประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย 
45.7 เงินชวยเหลือการศึกษาหรืออบรม 
45.8 เงินชดเชย 
45.9 เงินสมนาคุณพิเศษ 
45.10 เงินชดเชยพิเศษ 

ขอ 46 เงินชวยเหลือคาครองชีพ สหกรณชวยเหลือเงินคาครองชีพใหแกพนักงานเปนรายเดือน โดย 
จะจายใหพรอมกับคาจางและหรือคาตอบแทน อัตราเงินชวยเหลือคาครองชีพใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการ
กําหนด 

ขอ 47 เงินชวยเหลือบุตร สหกรณชวยเหลือตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
47.1 การจายเงินชวยเหลือบุตรเจาหนาท่ี ใหจายสําหรับบุตรคนท่ีหนึ่งถึงคนท่ีสามนับเรียง

ตามลําดับกอนหลัง ท้ังนี้ ไมรวมบุตรซ่ึงมิไดอยูในอํานาจการปกครองของตน บุตรอายุเกินสิบแปด
ปบริบูรณ และบุตรท่ีมีอายุไมครบสิบแปดปบริบูรณแตเปนผูบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส บุตร     
คนใดในจํานวนสามคน ถึงแกกรรมลงกอนอายุครบสิบแปดปบริบูรณ ใหมีสิทธ์ิไดรับเงินชวยเหลือ
บุตรสําหรับคนถัดไปแทนได และกรณีมีบุตรแฝดใหนับเปนหนึ่งลําดับท่ี 

47.2 ใหสหกรณจายเงินชวยเหลือบุตรเจาหนาท่ีเปนรายเดือน เดือนละหน่ึงรอยบาทตอบุตร
หนึ่งคน โดยจายพรอมกับเงินเดือน 
ขอ 48 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร สหกรณชวยเหลือตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

48.1 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ไดแก เงินบํารุงการศึกษาหรือเงินคาเลาเรียนในโรงเรียน 
รัฐบาลหรือโรงเรียนเอกชนทั้งนี้บุตรท่ีขอรับเงินชวยเหลือการศึกษาจะตองมีอายุไมเกินยี่สิบหาป
บริบูรณ 

48.2 เงินคาบํารุงการศึกษา หมายถึง เงินท่ีโรงเรียนรัฐบาลเรียกเก็บในปการศึกษาเปนคา
สมัครเขาเรียน คาบํารุงหองสมุด หรือบํารุงสุขภาพ หรือหองพยาบาล คาภาคปฏิบัติ หรือวัสดุฝกหัด 
หรือ อุปกรณการศึกษา คาหองทดลอง คาลงทะเบียนรายวิชา คาสอบแกตัว 

48.3 เงินคาเลาเรียน หมายถึง เงินคาเลาเรียนท่ีโรงเรียนเอกชนเรียกเก็บไมเกินอัตราท่ีทาง 
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ราชการกําหนดใหเรียกเก็บในปการศึกษา และใหหมายความรวมถึง เงินบํารุงการศึกษาตามขอ  
48.2 ดวย 

48.4 โรงเรียนรัฐบาล หมายถึง สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เทศบาล 
กรุงเทพมหานคร หรือสังกัดสวนราชการท่ี ก.พ. รับรองวุฒิ 

48.5 โรงเรียนเอกชน หมายถึง สถานศึกษาท่ีจัดต้ังข้ึนถูกตองตามกฎหมายวาดวยโรงเรียน 
ราษฎร 

48.6 เจาหนาท่ีจะขอรับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดเพียง บุตรลําดับท่ีหนึ่งถึงลําดบัท่ี 3 
ท้ังนี้ ไมวาเปนบุตรท่ีเกิดจากการสมรสคร้ังใด หรืออยูในอํานาจการปกครองของตนหรือไม กรณี
บุตรแฝดใหนับเปนหนึ่งลําดับท่ี  เจาหนาท่ีคนใดมีบุตรเกินสามคน และตอมาบุตรคนหน่ึงคนใดใน
จํานวนสามคนตามวรรคหน่ึงนั้นถึงแกกรรมลงกอนมีอายุครบยี่สิบหาปบริบูรณ ก็ใหผูนั้นมีสิทธิ
ไดรับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรเพ่ิมข้ึนอีกเทาจํานวนบุตรท่ีถึงแกกรรมนั้น โดยใหนับบุตรคนท่ีอยู
ในลําดับถัดไปตามลําดับ 

48.7 การจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหเปนไปตามอัตราท่ีคณะกรรมการกําหนด 
โดยอาศัยอัตราตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

48.8 เจาหนาท่ีผูใดมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรจากหนวยงานอ่ืน ไมมีสิทธิ
ไดรับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบนี้ เวนแตสิทธิท่ีไดรับนั้นตํ่ากวาท่ีพึงจะไดตาม
ระเบียบนี้ ก็ใหมีสิทธิเบิกเพิ่มไดเทาจํานวนท่ียังขาดอยู 

48.9 เจาหนาท่ีผูใดมีคูสมรสท่ีมีสิทธิเบิก ใหเบิกจายจากหนวยงานคูสมรสเวนแตสิทธิท่ี 
คูสมรสไดรับนั้นตํ่ากวาท่ีพึงจะไดรับตามระเบียบนี้ ก็ใหมีสิทธิเบิกเพิ่มไดเทาจํานวนท่ียังขาดอยู 

48.10 ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีผูใดมีคูสมรสเปนเจาหนาท่ีดวยกัน ใหคูสมรสท่ีมีรายไดสูงกวา 
เปนผูมีสิทธิเบิก ถามีรายไดเทากันใหสามีเปนผูเบิก 

48.11 ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีใชสิทธิเบิกเงินกับสหกรณ ใหนําสําเนาหรือใบเสร็จรับเงินบํารุง 
การศึกษา หรือคาเลาเรียนบุตรท่ีเบิกไดตามระเบียบนี้มาขอเบิกจากสหกรณ 
ขอ 49 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล สหกรณชวยเหลือตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

49.1 ใหเจาหนาท่ีมีสิทธิไดรับการชวยเหลือคารักษาพยาบาลคาหองและคาอาหารสําหรับ 
ตนเอง บิดามารดา คูสมรสและบุตรตามหลักเกณฑแหงระเบียบนี้ 

49.2 ใหเจาหนาท่ีสหกรณตรวจสุขภาพประจําป ปละหนึ่งคร้ัง วันเวลาใดแลวแตความ 
สะดวกของแตละคน ใหเปนการตรวจสุขภาพท่ัวไปตามความเหมาะสมของอายุและความเห็น     
ของแพทยโดยใหเบิกเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลเพ่ือการตรวจสุขภาพจากสหกรณไมเกินจํานวน
ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 

49.3 สถานพยาบาลของทางราชการ หมายถึง สถานพยาบาลตามกฎหมาย วาดวยสถาน 
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พยาบาล ซ่ึงเปนของรัฐ องคกรของรัฐบาล หนวยงานของรัฐ ราชการสวนทองถ่ิน สภากาชาดไทย 
หรือคุรุสภา 

49.4 สถานพยาบาลของเอกชน หมายถึง สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
ซ่ึงเปนของเอกชนท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

49.5 คารักษาพยาบาล หมายถึง คาใชจาย ตอไปนี้ 
49.5.1 เงินท่ีสถานพยาบาลของทางราชการหรือเอกชนเรียกเก็บเปนคายาคาเลือด 

คาน้ําเกลือ คาออกซิเจน และอ่ืนๆ ท่ีใชในการบําบัดและรักษาโรค 
49.5.2 เงินท่ีสถานพยาบาลของทางราชการหรือเอกชนเรียกเก็บเปนคาบริการทาง

แพทยคาตรวจ คาวิเคราะหโรคและคาอวัยวะเทียม แตไมรวมถึงคาจางพยาบาลพิเศษ 
คาธรรมเนียมและคาบริการอยางอ่ืน หรือซ่ึงเรียกช่ือวาเปนอยางอ่ืนท่ีมีสถานะเปนเงิน
คาตอบแทน 
49.6 คารักษาพยาบาล คาหองและคาอาหารของสถานพยาบาลของทางราชการ ใหเบิกได

ท้ังประเภทคนไขในและคนไขนอก แตถาเปนสถานพยาบาลของเอกชน ใหเบิกไดเฉพาะประเภท
คนไขในกรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีความจําเปนเรงดวน ซ่ึงถามิไดรับการรักษาพยาบาล
ในทันทีทันใดอาจเปนอันตรายถึงชีวิต โดยใหเบิกไดคร่ึงหนึ่งของจํานวนท่ีจายจริง คร้ังละไมเกิน
สามสิบวันและไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท 

49.7 คาอวัยวะเทียมใหเบิกได ดังนี้คือ แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม ไตเทียม ล้ินหัวใจเทียม 
เคร่ืองชวยเตนหัวใจ วัตถุชนิดพิเศษตาง ๆ ท่ีนํามาใชเฉพาะรางกายตามวิธีผาตัดตามกระดูก เลนส
แกวตาเทียม มือเทียม นิ้วเทียม ขอเทียม เสนเอ็นเทียม หลอดเลือดเทียม คาซอมอวัยวะเทียม 

49.8 เจาหนาท่ีท่ีมีสิทธิในการรักษาพยาบาลตนเองจากสิทธิในการประกันตนจากสํานักงาน
ประกันสังคมและหรือเจาหนาท่ีผูใดมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอ่ืน  
ไมมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลตามระเบียบนี้ เวนแตสิทธิท่ีไดรับนั้นตํ่ากวา ใหมีสิทธิ
เบิกเพิ่มไดเทาจํานวนท่ีขาดอยู 

49.9 เจาหนาท่ีผูใดมีคูสมรสท่ีมีสิทธิเบิก ใหเบิกจายจากหนวยงานคูสมรส เวนแตสิทธิท่ี 
คูสมรสไดรับนั้นตํ่ากวาพึงจะไดตามระเบียบนี้ ก็ใหมีสิทธิเบิกเพิ่มไดเทาจํานวนท่ียังขาดอยู 

49.10 ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีผูใดมีคูสมรสเปนเจาหนาท่ีดวยกัน ใหคูสมรสท่ีมีรายไดสูงกวา
เปนผูมีสิทธิเบิก ถามีรายไดเทากันใหสามีเปนผูเบิก 

49.11 ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีใชสิทธิเบิกเงินกับสหกรณใหนําสําเนาหรือใบเสร็จรับเงิน 
คารักษาพยาบาล คาหองและคาอาหารท่ีเบิกไดตามระเบียบนี้มาขอเบิกจากสหกรณ 

49.12 คารักษาพยาบาลตอไปนี้ จะเบิกเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลจากสหกรณไมได 
49.12.1 คารักษาพยาบาลของคูสมรสและหรือบุตรท่ีสามารถเบิกจายจากหนวยงาน

ของคูสมรสได 
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49.12.2 คารักษาพยาบาลของบิดา และหรือมารดาท่ีสามารถเบิกจายจากหนวยงาน
ของบิดาและหรือมารดาเองหรือพี่ หรือนองของเจาหนาท่ีได 
49.13 หากเจาหนาท่ีไมอยูในฐานะท่ีจะจายคารักษาพยาบาลไปกอนได สหกรณอาจ

พิจารณาใหเบิกเงินยมืทดรองจายได ท้ังนี้การขอเบิกเงินยืมทดรองจายคราวหน่ึงๆจะตองไมนอยกวา 
5,000.-บาท 

49.14 กรณีมีปญหาในการตีความการเบิกจายเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ในวงเงิน 
ไมเกิน 5,000.-บาท ใหประธานกรรมการเปนผูวินิจฉัย ในกรณีท่ีเกินใหคณะกรรมการอํานวยการ
เปนผูวินิจฉัย 
ขอ 50 เงินชวยเหลือคาเคร่ืองแบบเจาหนาท่ี สหกรณกําหนดใหเจาหนาท่ีแตงเคร่ืองแบบ และให 

เงินชวยเหลือ โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้ 
50.1 เจาหนาท่ีหญิง ใหตกลงกันกําหนดสีของเคร่ืองแบบและใหแตงเคร่ืองแบบดวย เส้ือ 

กระโปรง หรือกางเกงใชสีท่ีสุภาพ โดยสวมรองเทาหุมสนหรือรัดสน 
50.2 เจาหนาท่ีชาย ใหแตงเคร่ืองแบบดวยเส้ือคอปก แขนส้ันหรือแขนยาว กางเกงขายาว 

ผูกเน็คไท ดวยแบบและสีสุภาพตามความเหมาะสมหรือแตงกายชุดซาฟารี ดวยแบบและสีสุภาพ
ตามความเหมาะสม โดยสวมรองเทาหุมสน 

50.3 เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน กรณีเปนเจาหนาท่ีสุภาพสตรี ใหแตงเคร่ืองแบบตามสีท่ีกําหนดดวยเส้ือ กระโปรงหรือ
กางเกงขายาว ตามแบบและสีท่ีสุภาพ หากเปนเจาหนาท่ีสุภาพบุรุษใหแตงเคร่ืองแบบดวยเส้ือคอปก
แขนส้ันหรือแขนยาว ไมผูกเน็คไท หรือชุดซาฟารี และกางเกงขายาวดวยแบบและสีท่ีสุภาพ  
โดยสวมรองเทาหุมสนหรือรัดสน 

50.4 สหกรณจะจายเงินชวยเหลือคาเคร่ืองแบบ จํานวนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  
การเบิกจายใหเบิกจายภายในปบัญชีของสหกรณ 
ขอ 51 เงินชวยเหลือเบ้ียประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย สหกรณชวยเหลือการซื้อประกันชีวิต

ประเภทสะสมทรัพยโดยไมเปนการบังคับ เจาหนาท่ีผูใดจะขอรับเงินชวยเหลือหรือไมก็ได ตามหลักเกณฑ 
ดังนี้ 

51.1 สหกรณจายเบ้ียประกันแกเจาหนาท่ีในอัตราคร่ึงหนึ่งของเบ้ียประกันรายป ในแต 
ละกรมธรรมและจะรวมกันกี่กรมธรรมก็ได แตเงินชวยเหลือรวมกันแลวตองไมเกินอัตรา 
ท่ีคณะกรรมการกําหนด 

51.2 เจาหนาท่ีผูท่ีไดรับเงินสวัสดิการดังกลาว จะตองผานการทดลองงานและไดรับบรรจุ 
เขาทํางานสหกรณเปนท่ีเรียบรอยแลว 

51.3 กรณีเจาหนาท่ีพนสภาพการเปนเจาหนาท่ีและการเลิกจาง สวัสดิการดังกลาวถือเปน 
ท่ีส้ินสุด ณ วันท่ีออกนั้น โดยไมมีพันธะขอผูกพันใด ๆ ท้ังส้ินกับสหกรณ 
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51.4 การเบิกจายใหใชใบเสร็จหรือสําเนาใบเสร็จหรือหนังสือรับรองการชําระเบ้ียประกัน 
จากผูรับประกัน ขอรับเงินชวยเหลือเบ้ียประกันในชวงเวลาใดก็ไดในปท่ีจาย หากไมเบิกจายในป 
ท่ีจายก็ใหเบิกจายไดในปถัดไปเทานั้น 
ขอ 52 เงินชวยเหลือคาศึกษาหรืออบรม สหกรณจะชวยเหลือตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

52.1 เจาหนาท่ีท่ีสามารถขอรับการชวยเหลือการศึกษาหรืออบรม มีดังนี้ 
52.1.1 ตองเปนเจาหนาท่ีท่ีไดรับการบรรจุแตงต้ังมาแลวไมนอยกวาสามป และ 
52.1.2 ตองมีความมุงม่ันพัฒนาตนและพัฒนาสหกรณ และ 
52.1.3 ผูบังคับบัญชาเห็นสมควรใหเขารับการศึกษาหรืออบรม 

52.2 สหกรณจะใหการชวยเหลือ ดังนี้ 
52.2.1 คาหนวยกิตตลอดหลักสูตร 
52.2.2 คาลงทะเบียน หรือคาธรรมเนียมท้ังหมด หรือบางสวนเปนกรณีๆไป 
52.2.3 คาเบ้ียเล้ียงเหมาจายตลอดหลักสูตร เฉพาะหลักสูตรท่ีมีระยะเวลาไมเกิน 

หกเดือน 
52.3 เจาหนาท่ีผูขอรับการชวยเหลือตามระเบียบนี้จะตอง 

52.3.1 ไมเปนเหตุใหสหกรณขาดแคลนบุคลากรชวงท่ีเขาศึกษาหรืออบรม 
52.3.2 เปนผูมีความมุงม่ันนําความรูมาพัฒนางานในความรับผิดชอบใหดีข้ึน 
52.3.3 เม่ือจบหลักสูตรการศึกษาหรืออบรม ตองกลับมาปฏิบัติงานในสหกรณ 

ไมนอยกวาสองเทาของเวลาท่ีใชในการเขาศึกษาหรืออบรม 
52.4 ใหคณะกรรมการอํานวยการเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยในการอนุมัติใหการสนับสนุนเงิน 

ชวยเหลือการศึกษาหรืออบรม 
ขอ 53 เงินชดเชย สหกรณจะจายเงินชดเชยใหเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในสหกรณตามเง่ือนไขดังนี้ 

53.1 เจาหนาท่ีสหกรณท่ีปฏิบัติงานในสหกรณมาแลวไมนอยกวา 120 วัน และไมครบ 
5 ป หากถูกสหกรณเลิกจาง จะไดรับเงินชดเชยตาม ขอ 53.3 

53.2 เจาหนาท่ีสหกรณท่ีปฏิบัติงานในสหกรณมาแลวไมนอยกวา 5 ป จะไดรับเงินชดเชย 
ตามตารางการจายเงินชดเชยในขอ 53.3 หากออกจากงานเนื่องจากสาเหตุตอไปนี้ 

53.2.1 ถูกสหกรณเลิกจาง 
53.2.2 ลาออก 
53.2.3 เกษียณอายุ 
53.2.4 ทุพพลภาพซ่ึงแพทยไดตรวจ และแสดงความเหน็วาไมสามารถปฏิบัติงาน 

ในตําแหนงหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติงานอยูนั้นได 
53.2.5 มีคําส่ังใหออกโดยไมมีความผิด 
53.2.6 ถึงแกกรรม 
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53.2.7 เม่ือตองรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกโดยมิใหรอลงอาญา 
สําหรับความผิดลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
53.3 การจายเงินชดเชย และสูตรการคํานวณเงินชดเชย 
 53.3.1 ทํางานครบ 120 วัน แตไมครบ 1 ป  จายเทากับคาจาง 30 วัน 
 53.3.2 ทํางานครบ 1 ป แตไมครบ 3 ป  จายเทากับคาจาง 90 วัน 
 53.3.3 ทํางานครบ 3 ป แตไมครบ 6 ป  จายเทากับคาจาง 180 วัน 
 53.3.4 ทํางานครบ 6 ป แตไมครบ 10 ป  จายเทากับคาจาง 240 วัน 
 53.3.5 ทํางานครบ 10 ปข้ึนไป   ใหจายเทากับคาจาง 300 วัน  

โดยระยะเวลาทํางานมากกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันใหนับเปนการทํางานครบหนึ่งป 
การคํานวณเงินชดเชย = (เงินเดือนเดือนสุดทาย ÷ 30 วัน) × (จํานวนวันจายคาชดเชย) 

53.4 ขอยกเวนการจายเงินชดเชย สหกรณจะไมจายเงินชดเชย ใหแกเจาหนาท่ีสหกรณ 
ท่ีถูกเลิกจางกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้ 

53.4.1 ทุจริตตอหนาท่ีหรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกสหกรณ 
53.4.2 จงใจทําใหสหกรณไดรับความเสียหาย 
53.4.3 ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหายอยางรายแรง 
53.4.4 ฝาฝนขอบังคับระเบียบ หรือคําส่ัง อันชอบดวยกฎหมาย และเปนธรรม และ 

สหกรณไดตักเตือนเปนหนังสือแลว ไมเกินหนึ่งปนับแตวันท่ีเจาหนาท่ีไดกระทําความผิด 
เวนแตกรณีรายแรง สหกรณไมจําเปนตองตักเตือนเปนหนังสือ 

53.4.5 ละท้ิงหนาท่ีเปนเวลาสิบหาวันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
53.4.6 ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ 

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
53.5 สหกรณจะไมจายเงินชดเชย ใหแกลูกจางท่ีสหกรณจางไวโดยมีกําหนดระยะเวลาการ 

จางแนนอนตามสัญญาจาง และถูกเลิกจางตามกําหนดระยะเวลาของสัญญาจางนั้น ซ่ึงมีลักษณะงาน
เปนโครงการเฉพาะ และงานนั้นจะตองแลวเสร็จภายในระยะเวลาสองป 
54. เจาหนาท่ีหรือลูกจางของสหกรณคนใดทํางานในสหกรณนี้ดวยความเรียบรอยเปนเวลา

ติดตอกันไมนอยกวาสิบปขึ้นไป มีสิทธิรับเงินบําเหน็จเม่ือออกจากตําแหนง เวนแตการออกเพราะถูกลงโทษ
ไลออกหรือเลิกจางและมีสิทธิไดรับเงินชดเชยตามท่ีกฎหมายและระเบียบกําหนดแลว 
 การคํานวณเงินบําเหน็จใหเอาเงินเดือนสุดทายต้ังคูณดวยจํานวนปท่ีทํางานในสหกรณโดย 

ใหนับต้ังแตวันท่ีเร่ิมปฏิบัติงาน เศษของปถาถึง 240 วันใหนับเปนหนึ่งป ถาตํ่ากวานี้ใหปดท้ิง 

 ในกรณีท่ีคํานวณบําเหน็จตามระเบียบนี้มีจํานวนมากกวาเงินชดเชยท่ีเจาหนาท่ีหรือลูกจาง 

พึงไดรับ ใหสหกรณจายเงินเพิ่มไดเฉพาะสวนท่ีเกินกวาเงินชดเชยเทานั้น 
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 เจาหนาท่ีหรือลูกจางซ่ึงออกจากตําแหนงเพราะตายสหกรณจะจายใหแกทายาทหรือผูท่ีไดรับ

แตงต้ังเปนผูรับผลประโยชนไว 

*ขอ 54  ยกเลิก โดยระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวยเจาหนาท่ี
สหกรณ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2559 

ขอ 55 คาชดเชยพิเศษ หมายถึง เงินท่ีสหกรณจายใหกับเจาหนาท่ีเม่ือสัญญาจางส้ินสุดลงเพราะ 
เหตุยายสํานักงาน หรือเหตุปรับปรุงองคกรหรือกระบวนการ 

55.1 เหตุยายท่ีต้ังสํานักงาน หมายถึง สหกรณยายสถานประกอบกิจการไป ณ สถานท่ีอ่ืน 
อันมีผลตอการดํารงชีวิตปกติของเจาหนาท่ีหรือครอบครัว สหกรณจะดําเนินการ ดังนี้ 

55.1.1 แจงใหเจาหนาท่ีทราบลวงหนาสามสิบวันกอนวันยายสถานประกอบ 
กิจการ 

55.1.2 กรณีเจาหนาท่ีไมประสงคจะไปปฏิบัติงานดวย ใหเจาหนาท่ีมีสิทธิบอก 
เลิกสัญญาจางได และสหกรณตองจาย “คาชดเชยพิเศษ” ใหเจาหนาท่ีรอยละหาสิบ 
ของอัตราคาชดเชยท่ีเจาหนาท่ีพึงมีสิทธิไดรับตามขอ 53 

55.1.3 หากสหกรณไมแจงใหเจาหนาท่ีทราบลวงหนาตามขอ 55.1.1 สหกรณ 
ตองจาย“คาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา”ใหกับเจาหนาท่ีเทากับคาจาง 
อัตราสุดทายสามสิบวัน 

55.1.4 การบอกเลิกสัญญาจางนี้ เจาหนาท่ีตองดําเนินการภายในสามสิบวัน นับ 
แตวันท่ีสหกรณยายสถานประกอบกิจการ 
55.2 เหตุปรับปรุงองคกร หรือกระบวนการ หมายถึง สหกรณมีความจําเปนตองเลิกจาง 

เจาหนาท่ี เนื่องจากสหกรณปรับปรุงหนวยงาน ระบบการทํางานหรือการบริหาร และเปนสาเหตุ
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองลดเจาหนาท่ีลง สหกรณจะดาํเนินการ ดังนี้ 

55.2.1 สหกรณจะแจงใหทราบถึง วัน เดือน ป ท่ีจะเลิกจาง เหตุผลของการเลิกจาง 
และรายช่ือเจาหนาท่ีดังกลาวตอพนักงานตรวจแรงงานและเจาหนาท่ีท่ีจะถูกเลิกจาง 
ใหรับทราบลวงหนาไมนอยกวาหกสิบวันกอนวันท่ีจะเลิกจาง 

55.2.2 หากสหกรณไมแจงใหเจาหนาท่ีทราบลวงหนา ตามขอ 55.2.1 หรือแจง 
ลวงหนาแตนอยกวาระยะเวลาหกสิบวนั สหกรณจายคาชดเชย และคาชดเชยพเิศษ แทนการ
บอกกลาวลวงหนาเทากับคาจางอัตราสุดทายหกสิบวัน 

55.2.3 เม่ือจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาแลว สหกรณถือวา 
ไดจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว 

55.2.4 คาชดเชยพิเศษ เพิ่มจากคาชดเชยตามขอ 53 ในกรณีเลิกจางตามขอ 55.2  
สหกรณจะจายใหตอเม่ือเจาหนาท่ีไดทํางานติดตอกันเกินหกปข้ึนไปตามหลักเกณฑ 
ตอไปนี้ 
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55.2.4.1 ใหไดรับไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย สิบหาวันตอการทํางาน 
ครบหนึ่งป 

55.2.4.2 รวมคาชดเชยพิเศษตามขอนี้ตองไมเกินคาจางอัตราสุดทาย 
สามรอยหกสิบวัน 

55.2.4.3 กรณีระยะเวลาทํางานไมครบหนึ่งป ถาเศษของระยะเวลางาน 
มากกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันใหนับเปนการทํางานครบหนึ่งป 

ขอ 56 ใหผูจัดการ หรือผูปฎิบัติหนาท่ีแทนผูจัดการ หรือผูท่ีผูจัดการมอบหมายเปนผูมีอํานาจอนุมัติ 
เบิกจายเงินสวัสดิการในขอ 45.1 ถึง 45.7 ประธานกรรมการมีอํานาจอนุมัติเบิกจายเงินสวัสดิการบําเหน็จขอ 
45.8 ถึง 45.10 
 

หมวด 10 
เงินโบนัสเจาหนาท่ี 

ขอ 57 สหกรณจะจายเงินโบนัสใหแกเจาหนาท่ีท่ีไดปฏิบัติงานมาดวยดีและประพฤติตนเหมาะสม 
ขอ 58 อัตราเงินโบนัส คํานวณเทียบกับคาจางปกติ เจาหนาท่ีผูใดมีเวลาทํางานไมเต็มป เนื่องจาก 

เขาทํางานหรือลาออกระหวางป ใหไดรับเงินโบนัสลดลงตามสวนแหงเวลาทํางานในปนั้น การคํานวณ
ระยะเวลาหากถึงสิบหาวันใหคํานวณเปนหนึ่งเดือน 

ขอ 59 อัตราเงินโบนัส และการจายเงินโบนัสใหเปนไปตามท่ีสหกรณกําหนด สหกรณอาจไมจายเงิน
โบนัส ไมวาท้ังหมดหรือบางสวนใหแกเจาหนาท่ีคนใด ก็ไดหากปรากฏวาเจาหนาท่ีผูนั้นปฏิบัติงานผิดพลาด 
หรือบกพรองอยูเปนนิจ ท้ังไมพยายามแกไขขอผิดพลาด ขอบกพรองของตนและมีความประพฤติ 
ไมเหมาะสมหรือถูกลงโทษทางวินัย 

ขอ 60 ใหประธานกรรมการเปนผูมีอํานาจอนุมัติเบิกจายเงินโบนัส 
 

หมวด 11 
สวัสดิการเงินชวยเหลือเจาหนาท่ีชั่วคราว 

ขอ 61 สวัสดิการเงินชวยเหลือเจาหนาท่ีชั่วคราว มีดังนี้ 
61.1 เจาหนาท่ีช่ัวคราว ท่ีสหกรณจางเปนรายป ใหมีสิทธิไดรับสวัสดิการ ดังนี้ 

61.1.1 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลเชนเดียวกับเจาหนาท่ีประจํา เฉพาะตนเอง 
และตองเปนการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐเทานั้น 

61.1.2 เงินโบนัสใหไดรับเชนเดียวกับเจาหนาท่ีประจํา แตตองปฏิบัติอยู ณ          
วันท่ีจายเงินโบนัส 

61.1.3 เงินชวยเหลือคาเคร่ืองแบบเจาหนาท่ี ใหไดรับเชนเดียวกับเจาหนาท่ีประจํา 
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61.2 เจาหนาท่ีช่ัวคราว ท่ีสหกรณจางเปนรายเดือน ใหมีสิทธิไดรับสวัสดิการเงินชวยเหลือ 
คารักษาพยาบาลเชนเดียวกับเจาหนาท่ีประจําเฉพาะตนเองและตองเปนการรักษาพยาบาล             
ในสถานพยาบาลของรัฐเทานั้น 

 

หมวด 12 
วินัย มาตรการและบทกําหนดโทษทางวินัย 

ขอ 62 วินัยเจาหนาท่ี สหกรณไดกําหนดวินัยเจาหนาท่ีโดยถือวาการกระทําดังตอไปนี้ เปนการ
กระทําความผิดทางวินัยและจะตองไดรับการพิจารณาความผิดลงโทษทางวินัย 

62.1 ฝาฝน หลีกเล่ียง ขัดขืน ไมปฏิบัติและหรือละเลย เพิกเฉยตอการอบรมประชุมสัมมนา 
ท่ีสหกรณกําหนด โดยมิไดแจงใหทราบลวงหนาหรือเหตุผลอันสมควร 

62.2 ฝาฝน หลีกเล่ียง ขัดขืน ไมปฏิบัติ และหรือละเลยเพิกเฉย ตอจรรยาบรรณของสหกรณ  
ตามท่ีสหกรณกําหนดไวในระเบียบนี้ 

62.3 มาปฏิบัติงานสายกลับกอนเวลาเลิกงาน โดยท่ีผูบังคับบัญชาหรือผูไดรับมอบหมาย 
ยังไมอนุญาต 

62.4 นอนหรือหลับในเวลาทํางานปกติหรือในระยะเวลาท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน 
ในวันหรือนอกวันทํางานปกติ 

62.5 เจตนาหรือจงใจปฏิบัติงานใหลาชาหรือประวิงหนวงเหนี่ยวการปฏิบัติงานและหรือ 
คําส่ังผูบังคับบัญชา 

62.6 ขาดงาน ละท้ิงหนาท่ี ละท้ิงงาน ทอดท้ิงงานหรือหลีกเล่ียงการทํางาน 
62.7 นํา หรือพกพาอาวุธใด ๆ เขามาในสหกรณ เวนแตบุคคลผูมีหนาท่ีดังกลาว และไดรับ 

อนุมัติจากสหกรณ 
62.8 แสดงกิริยาใชวาจา หรือขีดเขียน ขอความหยาบคาย กาวราว ดูหม่ิน ลวงเกิน หม่ิน 

ประมาทหรือเหยียดหยามบุคคลใด ๆ ภายในสํานักงาน 
62.9 แพรขาวอกุศล ใหรายปายสีบุคคลอ่ืนและหรือกอใหเกิดความแตกแยกความสามัคคี 

ในระหวางเจาหนาท่ีดวยกันเอง 
62.10 แจงหรือรายงานเท็จ หรือทํา หรือนําเอกสารหลักฐานอันเปนเท็จแสดงตอ 

ผูบังคับบัญชา 
62.11 ดื่มสุราหรือของมึนเมา ในสํานักงานในเวลาทํางานปกติหรือในระยะเวลาท่ีไดรับ 

มอบหมายใหมาปฏิบัติงานในวันหรือนอกวันทํางานปกติ 
62.12 เลนการพนัน รวมในวงการพนัน ทุกประเภท หรือเลนหวย เปยแชร ภายในสํานักงาน 
62.13 นําเคร่ืองมือ เคร่ืองใช อุปกรณ หรือทรัพยสินอ่ืนใดของสหกรณไปเพื่อประโยชน 

สวนตนหรือผูอ่ืน อันเปนการแสวงหาประโยชนท่ีไมควรไดโดยชอบ 



ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562 หน้า 106 

 

62.14 ทําลาย ทําใหเสียหาย สูญหาย ซ่ึงเคร่ืองมือ เคร่ืองใช อุปกรณ หรือทรัพยสินอ่ืนใด 
ของสหกรณ 

62.15 ฝาฝน หลีกเล่ียง ขัดขืน ไมปฏิบัติและหรือละเลย เพิกเฉยตอกฎ ระเบียบ นโยบาย 
ประกาศ คําส่ัง หลักเกณฑ มติ แนวปฏิบัติของสหกรณ รวมทั้งคําส่ังอันชอบดวยกฎหมาย หรือชอบ
ดวยหนาท่ีของผูบังคับบัญชา 

62.16 ประพฤติตนเส่ือมทรามหรือประพฤติตนจนเปนท่ีนารังเกียจของสังคม ประพฤติตน 
เปนอันธพาล หรือเสเพล หรือกระทําการอ่ืนใด อันสอแสดงใหเห็นวาเส่ือมเสีย หรือขัดตอความ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

62.17 ตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนความผิดลหุโทษหรือ 
ความผิดอันกระทําโดยประมาท 

62.18 เปนบุคคลท่ีมีหนี้สินลนพนตัว 
62.19 เรียก รับ ยอมรับ หรือยอมจะรับเงินหรือประโยชนอ่ืนใดจากสมาชิกเพื่อตนเองหรือ 

ผูอ่ืน อันใหเสียความเท่ียงธรรมในหนาท่ีรับผิดชอบ หรือปฏิบัติอยู 
62.20 กระทําการทุจริตตอหนาท่ี 
62.21 ทะเลาะวิวาท ทํารายรางกายซ่ึงกันและกัน หรือตอบุคคลอ่ืนในสํานักงาน รวมถึงการ 

กระทํานอกสํานักงาน อันเปนทางทําใหสหกรณเส่ือมเสียช่ือเสียง หรือภาพลักษณ 
62.22 กระทําการใด ๆ โดยจงใจอันอาจเปนเหตุ ใหสหกรณไดรับความเสียหาย เส่ือมเสีย 

ช่ือเสียงหรือภาพลักษณ 
62.23 เปดเผย เอกสาร ขอความหรือส่ิงของทรัพยสินใด ๆ ตอบุคคลอ่ืนหรือบุคคลท่ีสาม 

อันเปนเร่ืองปกปดหรือเปนความลับเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ 
ขอ 63 การพิจารณาความผิด และมาตรการลงโทษทางวินัย ผูบังคับบัญชาเปนผูพิจารณาความผิด

และลงโทษเจาหนาท่ีท่ีกระทําความผิด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ หากมีความจําเปนและเห็นเปน
การสมควร ก็อาจใหต้ังกรรมการพิจารณาสอบสวนขอเท็จจริง และไตสวนทางวินัย ข้ึนมาคณะหนึ่งเปน 
ผูพิจารณาความผิดและลงโทษทางวินัยเจาหนาท่ี บรรดาโทษที่จะลงกับเจาหนาท่ีผูกระทําความผิดทางวินัย 
อาจพิจารณาลงโทษอยางใดอยางหน่ึง หรือหลายอยางรวมกัน ท้ังไมจําเปนตองลงโทษตามลําดับแหง
ลักษณะประเภทของโทษทางวินัย ดังตอไปนี้ก็ได โดยข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาหรือ
คณะกรรมการ 

63.1 การลงโทษโดยการตักเตือนดวยวาจาและหรือลายลักษณอักษร จะกระทําตอเม่ือ
เจาหนาท่ีไดกระทําความผิดวินัยเปนคร้ังแรก และหรือความผิดนั้นไมเปนเร่ืองรายแรงและมีเหตุ   
อันควรปราณี ใหผูบังคับบัญชาตักเตือนเจาหนาท่ีนั้นดวยวาจา และหรือลายลักษณอักษรตามควรแก
กรณี 

63.2 การลงโทษโดยการลดระดับข้ันคาจางและหรือลดตําแหนงงาน จะกระทําตอเม่ือ 
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เจาหนาท่ีไดกระทําความผิดทางวินัยนั้นยังไมถึงขนาดปลดออกใหผูบังคับบัญชาและหรือสหกรณ
ส่ังลดระดับข้ันคาจางและหรือลดตําแหนงงานของเจาหนาท่ีผูนั้นได 
การลดระดับข้ันคาจาง หมายถึง การลดข้ันคาจางจากกระบอกโครงสรางคาจางท่ีเจาหนาท่ี 

ดํารงตําแหนงตามระดับตําแหนงจากเดิมลงมาตามจํานวนข้ันในหนึ่งกระบอกคาจาง หรือการลดอัตราคาจาง
เปนรอยละของคาจางตามสถานะของเจาหนาท่ี 

63.3 การลงโทษโดยการใหพักงาน จะกระทําเม่ือเจาหนาท่ีไดกระทําความผิดทางวินัยและ 
ความผิดนั้นยังไมถึงขนาดปลดออกเรียกวา “พักงานเพื่อลงโทษ ” ใหผูบังคับบัญชา หรือ สหกรณ 
ส่ังพักงานได โดยไมไดรับคาจางระหวางพักงาน 
กรณีเพื่อสอบขอเท็จจริง หรือสอบสวนเกี่ยวกับการกระทําความผิดทางวินัยของเจาหนาท่ี ซ่ึงการ

สอบสวนนั้นกระทําตอเจาหนาท่ี ซ่ึงถูกกลาวหาวากระทําผิด จึงพักการปฏิบัติงานในระหวางการสอบสวน
นั้น เรียกวา “พักงานเพื่อสอบขอเท็จจริงทางวินัย” ใหผูบังคับบัญชาหรือ สหกรณส่ังพักงานได โดยสหกรณ
จะแจงเปนหนังสือส่ังพักงานเพื่อสอบขอเท็จจริงทางวินัยเจาหนาท่ีผูนั้น ในระยะเวลาไมเกินเจ็ดวัน โดยให
ไดรับคาจางระหวางพักงานรอยละหาสิบของอัตราคาจาง และคําส่ังพักงานใหทําเปนหนังสือโดยระบุ        
ขอกลาวหาการกระทําความผิด พรอมกําหนดระยะเวลาการพักงานเพื่อสอบขอเท็จจริงใหเจาหนาท่ีทราบ
กอนการพักงาน ภายหลังการสอบขอเท็จจริงทางวินัยแลวเสร็จ หากปรากฏวาเจาหนาท่ีไมมีความผิด หรือ    
ไมเกี่ยวของกับการกระทําความผิดดังกลาว สหกรณจะจายคาจางใหปกติต้ังแตวันถูกส่ังพักงาน หากการ
สอบสวนขอเท็จจริงทางวินัยพบวาเจาหนาท่ีมีความผิดจริงก็ใหพิจารณา ความผิดตามควรแกกรณี 

63.4 การลงโทษโดยการพิจารณาไมข้ึนหรือปรับคาจาง จะกระทําตอเม่ือเจาหนาท่ี             
ไดกระทําความผิดทางวินัยและความผิดนั้นยังไมถึงขนาดปลดออก ใหผูบังคับบัญชาและหรือ 
สหกรณส่ังไมข้ึนหรือปรับคาจางเจาหนาท่ีผูนั้น 

63.5 การลงโทษโดยการปลดออก จะกระทําตอเม่ือเจาหนาท่ีไดกระทําความผิดทางวินัย 
ยังไมถึงขนาดไลออก แตสหกรณพิจารณาเห็นวาไมเปนการสมควรท่ีจะใหเจาหนาท่ีผูนั้นปฏิบัติงาน
กับสหกรณอีกตอไป จึงลงโทษใหปลดออกจากงาน 

63.6 การลงโทษโดยการไลออก จะกระทําตอเม่ือเจาหนาท่ีไดกระทําความผิดทางวินัย  
อยางรายแรงดังระบุไว ดังตอไปนี้ อยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางรวมกัน 

63.6.1 กระทําการทุจริตตอหนาท่ีหรือตอสหกรณ 
63.6.2 กระทําความผิดอาญาโดยเจตนาตอสหกรณหรือตอผูบังคับบัญชา 
63.6.3 กระทําโดยจงใจอันอาจทําใหสหกรณไดรับความเสียหาย 
63.6.4 ฝาฝน หลีกเล่ียง ขัดขืน ไมปฏิบัติและหรือละเลยเพิกเฉยตอขอบังคับ 

นโยบาย ประกาศ คําส่ัง ระเบียบ แนวปฏิบัติของสหกรณ หรือคําส่ังอันชอบดวยกฎหมาย 
หรือชอบดวยหนาท่ีของผูบังคับบัญชาในกรณีรายแรง 

63.6.5 ขาดงาน ละท้ิงหนาท่ี ละท้ิงการงานหรือหลีกเล่ียงการทํางานเปนเวลา 
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สิบหาวันทํางานปกติติดตอกันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
63.6.6 ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหสหกรณเสียหายอยางรายแรง 
63.6.7 ตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ 

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
63.6.8 กระทําความผิดทางวินัยและสหกรณไดลงโทษตักเตือนเปนลายลักษณ 

อักษรแลวและปรากฏวาเจาหนาท่ีไดกระทําความผิดวินัยซํ้า การเตือนอีกในระยะเวลา     
ไมเกินหนึ่งป นับแตวันท่ีเจาหนาท่ีไดรับทราบคําส่ังตักเตือน 

ขอ 64 การลงโทษทางวินัยกรณีปลดออกและไลออก ใหสหกรณต้ังกรรมการสอบขอเท็จจริงและ 
ไตสวนทางวินัย แลวเสนอคณะกรรมการพิจารณาตามท่ีเห็นสมควรแกกรณี 

ขอ 65 การอุทธรณการลงโทษ ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีผูถูกลงโทษเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม  
อาจอุทธรณการลงโทษนั้นตอคณะกรรมการกรณีผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษกรณีคณะกรรมการเปนผูลงโทษ
เจาหนาท่ีผูถูกลงโทษจะอุทธรณการลงโทษนั้นไมไดอีก 

ขอ 66 การยื่นเร่ืองราวรองทุกข 
66.1 ขอรองทุกข เม่ือเจาหนาท่ีผูใดมีขอคับของใจวาตนไมไดรับการปฏิบัติอยางถูกตอง 

ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ สัญญาจาง ประกาศ คําส่ังของสหกรณ ซ่ึงตองเปนเร่ืองเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นหรือขอขัดแยงวาดวยระบบหรือวิธีปฏิบัติงานสิทธิประโยชนตามสัญญาหรือสภาพการ
จางตามกฎหมาย ความประพฤติ และความเปนธรรม โดยขอรองทุกขตองไมใชเร่ืองสวนบุคคล
เจาหนาท่ีจะตองนําขอคับของใจของตน ไปปรึกษาหารือตอผูบังคับบัญชาโดยตรงภายในสามสิบวัน 
นับแตวันซ่ึงอันเปนเหตุคับของใจของเจาหนาท่ีผูนั้นเกิดข้ึน เม่ือผูบังคับบัญชาไดรับแจงขอคับของ
ใจแลว ใหดําเนินการตอบขอปรึกษาหารือใหเจาหนาท่ีไดรับทราบดวยขอมูลท่ีถูกตองเปนจริง
ภายในเจ็ดวันทํางานปกตินับแตวันท่ีไดรับแจงขอคับของใจ หากเจาหนาท่ีมิไดรับคําตอบภายใน
กําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือไดรับคําตอบแลวยังไมเปนท่ีนาพอใจใหถือวา “ขอรองทุกข” เกิดข้ึน
แลวขอคับของใจจะดําเนินการดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษรก็ได 

66.2 การรองทุกขและแนวปฏิบัติ เจาหนาท่ีท่ีมีขอรองทุกขใหดําเนินการรองทุกข ตามท่ี 
สหกรณกําหนด ดังนี้ 

66.2.1 ใหเจาหนาท่ียื่นหนังสือรองทุกข โดยระบุถึงเหตุแหงการรองทุกขยื่นตอ 
คณะกรรมการภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีขอรองทุกขไดเกิดข้ึนคณะกรรมการ จะตอง
ดําเนินการเพื่อหาทางยุติขอรองทุกข และคําตอบตอเจาหนาท่ีผูรองทุกขภายในสิบหาวัน
ทํางานปกตินับแตวันท่ีไดรับขอรองทุกข 

66.2.2 กรณีผลการพิจารณาขอรองทุกข ยังไมเปนท่ีนาพอใจของเจาหนาท่ี ท่ีมี 
ขอรองทุกขก็อาจเสนอใหสหกรณแตง ต้ังคณะบุคคลข้ึนคณะหนึ่งทําหนา ท่ี  เปน 

“คณะกรรมการวินิจฉัยขอรองทุกข” ประกอบดวยกรรมการและเจาหนาท่ีโดยสหกรณแตงต้ังได
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ตามความเหมาะสมเพื่อสอบขอเท็จจริงและพิจารณาขอรองทุกขนั้น ท้ังนี้ใหผลการวินิจฉัยของ
คณะกรรมการวินิจฉัยขอรองทุกขถือเปนท่ีสุด 

66.2.3 ในกรณีเจาหนาท่ีไมดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว ใหถือวา 
ไมมีขอรองทุกขเกิดข้ึนหรือขอรองทุกขนั้นเปนอันส้ินสุดแลวแตกรณี 

66.2.4 การคุมครองระหวางการรองทุกข 
66.2.4.1 ขอรองทุกขใดๆ ท่ีเกิดข้ึน สหกรณจะพิจารณาดวยความเปน 

ธรรม เสมอภาค ละเอียดรอบคอบ 
66.2.4.2 เจาหนาท่ีผูรองทุกขโดยเจตนาสุจริตจะไดรับการปฏิบัติโดยไม 

ถูกกล่ันแกลง โยกยายหนาท่ีการงาน หรือลงโทษวินัยอยางใด ๆ 
66.2.4.3 เจาหนาท่ีซ่ึงใหการเปนพยาน หรือใหความรวมมือในการสอบ 

ขอเท็จจริง จะไดรับการคุมครอง เวนแตจะกระทําโดยอคติ เปนเท็จใสความ ใหราย
หรือไมใหความรวมมือตอการสอบขอเท็จจริงตามความสัตย 
66.2.5 หนังสือรองทุกขตองลงลายมือช่ือและตําแหนงหนาท่ีปฏิบัติของเจาหนาท่ี  

ผูรองทุกขซ่ึงตองประกอบดวยสาระสําคัญท่ีแสดงขอเท็จจริงปญหาของเร่ือง สาเหตุ ท้ังนี้ 
อาจมีขอเสนอแนะเปนแนวทางใหสหกรณไดพิจารณาขอรองทุกขไวดวยก็ได 
ขอ 67 จรรยาบรรณสําหรับเจาหนาท่ี เพื่อใหบรรลุเจตนารมณในการดําเนินกิจการในกรอบแหง 

วัตถุประสงคของสหกรณจึงกําหนดขอพึงปฏิบัติใหเจาหนาท่ียึดถือเปนหลักและเปนคุณธรรมประจําใจใน 
การปฏิบัติงานใหกับสหกรณ ดังตอไปนี้ 

67.1 การรักษาทรัพยสินของสหกรณ ทรัพยสินของสหกรณหมายถึง สังหาริมทรัพย 
อสังหาริมทรัพย รวมถึงเทคโนโลยี ขอมูล เอกสารสิทธ์ิ และความลับของสหกรณ เจาหนาท่ีพึงมี
หนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีจะใชทรัพยสินของสหกรณ ใหไดประโยชนอยางเต็มท่ี และดูแลมิให
เส่ือมสลาย สูญหาย อีกท้ังไมใชทรัพยสินของสหกรณโดยไมเกิดประโยชนแกสหกรณ และไม
นําไปใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอ่ืนเจาหนาท่ียอมไมเปดเผยความลับหรือขอความอันเปน
เร่ืองปกปดท่ียังไมตองการเปดเผยในขณะน้ัน ๆ ดวย 

67.2 ขอพึงปฏิบัติในเร่ืองสวนบุคคล เจาหนาท่ียอมมีสิทธิเสรีภาพในการประพฤติปฏิบัติ 
ในเร่ืองสวนบุคคล แตโดยท่ีบางเร่ืองอาจกระทบกระเทือนตอสหกรณได ดังนั้น จึงพึงหลีกเล่ียง 
หากเปนทางอันอาจสงผลกระทบกระเทือนถึงช่ือเสียงภาพลักษณหรืออาจเปนปญหาแกสหกรณ 
เชน 

67.2.1 การวางตัวในสังคม เจาหนาท่ีพึงรักษาเกียรติตนเองใหเปนท่ียอมรับนับถือ 
ในสังคมและรักษาภาพลักษณของสหกรณโดยตลอด 

67.2.2 การรับประโยชนและการเกี่ยวของทางการเงินกับสมาชิก เจาหนาท่ียอม    
ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยหรือประโยชนอ่ืนใดจากสมาชิกและเจาหนาที่ไมพึงเขาไป
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เกี่ยวของทางการเงิน เชน ใหกูยืมเงิน หรือกอภาระผูกพันทางการเงินใด ๆ กับสมาชิกดวย
ประการท้ังปวง 

67.2.3 การทํางานอ่ืนนอกเหนือไปจากงานสหกรณ เจาหนาท่ีตองอุทิศตนและ 
เวลาใหแกกิจกรรมของสหกรณอยางเต็มท่ี กรณีท่ีเจาหนาท่ีมีความจําเปนตองทํางานอ่ืนเพื่อ
เพิ่มพูนรายไดหรือเพื่อวัตถุประสงคอ่ืนงานนั้นจะตองอยูในลักษณะ ตอไปนี้ 

67.2.3.1 ไมฝาฝนกฎหมายหรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือหนาท่ี 
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 

67.2.3.2 ไมมีผลเสียหายตอช่ือเสียง ภาพลักษณหรือกิจการของสหกรณ 
67.2.3.3 ไมเปนการกระทบกระเทือนตองานในหนาท่ีของตนเองท่ี

รับผิดชอบ 
67.3 ขอพึงปฏิบัติตอเจาหนาท่ีดวยกันเอง 

67.3.1 การใหและการรับของขวัญ แมจะมีประเพณีการใหของขวัญซ่ึงกันและกัน 
ในโอกาสตางๆ แตเจาหนาท่ีก็พึงหลีกเล่ียงการใหของขวัญแกผูบังคับบัญชา หรือ            
รับของขวัญจากผูบังคับบัญชา 

67.3.2 การปฏิบัติตนและการปฏิบัติตอผูบังคับบัญชา เจาหนาท่ีท่ีเปนผูบังคับบัญชา
พึงปฏิบัติตนใหเปนท่ีเคารพนับถือของเจาหนาท่ีและเจาหนาท่ีก็เชนกันไมพึงกระทําการ
ใดๆอันเปนการไมเคารพนับถือผูบังคับบัญชา ท้ังตอหนาและลับหลัง 
67.4 ความมีวินัยปจจัยสําคัญท่ีทําใหคนจํานวนหมูมากมารวมกันปฏิบัติงานไดอยาง 

มีประสิทธิภาพคือความมีวินัย ไดแก การประพฤติปฏิบัติตน ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และ
ประเพณีอันดีงามอยางถูกตองตามควร และมีจิตสํานึกท่ีจะประพฤติปฏิบัติเชนนั้นตลอดเวลา
เจาหนาท่ีของสหกรณตองมีวินัย สหกรณจึงจะสามารถดําเนินกิจการใหเปนไปตามเจตนารมณได
ดวยดี 

 

หมวด 13 
การพนสภาพการเปนเจาหนาท่ีและการเลิกจาง 

ขอ 68 ถึงแกกรรม หมายถึง เจาหนาท่ีถึงแกความตายไมวาจะดวยเหตุใด ๆ ก็ตามและรวมถึงการท่ี 
ศาลไดมีคําส่ังใหเปนคนสาบสูญในกรณีเจาหนาท่ีพนสภาพจากการเปนเจาหนาท่ีเนื่องจากถึงแกกรรม        
ถาเปนการถึงแกกรรมในขณะปฏิบัติหนาท่ี ซ่ึงการถึงแกกรรมนั้นมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลอ        
อยางรายแรง หรือจากความผิดของตนเอง ใหไดรับการเล่ือนข้ันเงินเดือน และอัตราเงินเดือนกรณีพิเศษ     
เพื่อนําไปคํานวณเงินบําเหน็จ ดังนี้ 

68.1 เจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในลักษณะเปนการเส่ียงอันตรายตอชีวิต ไดรับอันตรายถึง 
แกกรรมเน่ืองจากปฏิบัติหนาท่ีของสหกรณ เล่ือนไดไมเกิน 7 ข้ัน 
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68.2 เจาหนาท่ีซ่ึงถูกประทุษราย และไดรับอันตรายถึงแกกรรมเพราะเหตุปฏิบัติหนาท่ีของ 
สหกรณ เล่ือนไดไมเกิน 5 ข้ัน 

68.3 เจาหนาท่ีซ่ึงประสบอุบัติเหตุถึงแกกรรม เนื่องจากปฏิบัติหนาท่ีของสหกรณเล่ือนได 
ไมเกิน 3 ข้ัน 
ขอ 69 ลาออก หมายถึง เจาหนาท่ีแสดงเจตนาหรือขอลาออกจากการเปนเจาหนาท่ีของ สหกรณ    

ซ่ึงเจาหนาท่ีตองยื่นแสดงความจํานงเปนลายลักษณอักษรตอประธานกรรมการภายในกําหนดระยะเวลา    
ไมนอยกวาสามสิบวัน กอนถึงวันท่ีเจาหนาท่ีประสงคจะลาออก เม่ือไดรับอนุมัติและถึงกําหนดเวลา            
ท่ีขอลาออกจึงจะถือวาพนสภาพจากการเปนเจาหนาท่ี 

ขอ 70 เกษียณอายุ หมายถึง สหกรณใหเจาหนาท่ีพนสภาพจากการเปนเจาหนาท่ี ซ่ึงถือเปนการ    
“เลิกสัญญาจาง” โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้ 

70.1 เจาหนาท่ีครบเกษียณอายุเม่ืออายุครบหาสิบหาปบริบูรณ 
70.2 เจาหนาท่ีท่ีครบเกษียณอายุตามขอ 70.1 ในปใด สหกรณจะใหเจาหนาท่ีผูนั้นพนสภาพ

จากการเปนเจาหนาท่ีนับแตวันท่ี 1 มกราคมของปถัดไป 
70.3 การขอขยายหรือตออายุงานภายหลังเกษียณอายุ สหกรณจะพิจารณาตามความ

เหมาะสม 
ขอ 71 การปรับปรุงองคกร หรือกระบวนการ และเปนสาเหตุจําเปนอยางยิ่งท่ีสหกรณจะตองลด

เจาหนาท่ีลง 
ขอ 72 ปลดออก หมายถึง สหกรณใหเจาหนาท่ีพนสภาพจากการเปนเจาหนาท่ี ซ่ึงถือเปนการเลิกจาง

เนื่องจากกรณีหนึ่งกรณีใด ดังนี้ 
72.1 ลาหยุดงานนานเกินกําหนด หรือมีปญหา หรืออุปสรรค อันเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง 

อันอาจกระทบกระเทือนตองานท่ีปฏิบัติ 
72.2 ถูกลงโทษทางวินัย 
72.3 หยอนสมรรถภาพ คือ ผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีผูนั้นไมเปนไปตามท่ีกําหนดไว 

ในคําส่ังมอบหมายหนาท่ีงาน หรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมายไมวาดานคุณภาพหรือปริมาณงาน
ก็ตามทั้งนี้ โดยผูบังคับบัญชา ไดเคยช้ีแจงตักเตือนดวยวาจาและหรือดวยลายลักษณอักษรมากอน
แลว แตยังปรากฏวาไมไดปรับปรุงตนเองใหดีข้ึนภายในระยะเวลาอันสมควร 
ขอ 73 ไลออก หมายถึง เจาหนาท่ีถูกลงโทษฐานกระทําความผิดทางวินัยอยางรายแรง ซ่ึงถือเปน 

การเลิกจางตามท่ีกําหนดไวในขอ 63.6 

หมวด 14 
บทภาชน 

ขอ 74 สหกรณกําหนดระเบียบวาดวยเจาหนาท่ีของสหกรณนี้ขึ้น เพื่อใหเจาหนาท่ีทุกคนไดรับทราบ
และถือปฏิบัติอยางเครงครัดท่ัวถึงกัน 
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ขอ 75 กรณีมีการแกไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 
จํากัด  วาดวย  เจาหนาท่ีของสหกรณ  พ.ศ. 2554 ก็ใหใชฉบับใหมท่ีมีการแกไขเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมนั้นแทน 
โดยสหกรณจะแจงใหทราบทุกคร้ัง และหากการแกไขเปล่ียนแปลงเพิ่มเติม ยกเลิก ทําใหสภาพการจาง
เปล่ียนแปลงไปสหกรณจะขอความยินยอมจากเจาหนาท่ีทุกคนเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยแรงงาน 
หากการยกเลิกอันเกิดจากกฎหมายวาดวย แรงงานหรือกฎหมายใดๆก็ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยกรณีเชน
วานั้นไปพลางกอนจนกวาสหกรณจะทําการปรับปรุงใหสอดคลองตองกันในภายหลัง 

ขอ 76 บรรดาขอความ ประโยค ถอยคํา ท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ หากมีการค่ันประโยค หรือ
ขอความใด ๆ ไวดวยคําสันธานหรือเปนขอควรตีความเพ่ือประโยชนในการพิจารณาตีความใหกระทําไดเปน
ลําดับ กลาวคือ ตีความตามเจตนารมณ ตีความตามตัวอักษร 
 

บทเฉพาะกาล 
ขอ 77 ใหบรรดา หลักเกณฑ ประกาศ คําส่ัง หรือมติ ท่ีใชบังคับอยูในวันท่ีระเบียบนี้ใชบังคับยังคงใช

บังคับตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้จนกวาจะมีหลักเกณฑ ประกาศ คําส่ังหรือมติ ท่ีออกตาม
ระเบียบนี้ 

ประกาศ ณ วันท่ี 12  พฤษภาคม  2554  
 
 

(นายสมชัย  ชูชาติ) 
      ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด 
วาดวยเจาหนาท่ีสหกรณแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 

............................................................... 
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 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ขอ 79 (8) 

ขอ 92,93,94,95,96,97,98,99  และขอ 107 (8) และมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 26  คร้ังท่ี 

6/2556  วันท่ี  14  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2556  ไดกําหนดระเบียบวาดวยเจาหนาท่ีสหกรณ ดังนี้ 

 ขอ 1.  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  วาดวย

เจาหนาท่ีสหกรณ  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556” 

 ขอ 2.  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี  1  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2556  เปนตนไป 
 ขอ 3.  ใหยกเลิกความในระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด  วาดวย
เจาหนาท่ีสหกรณ  พ.ศ.2554  ขอ 12  เสียท้ังส้ินแลวใหใชขอความตอไปนี้แทน 
 ขอ 12.  การกําหนดตําแหนงของเจาหนาท่ีสหกรณใหกําหนด ชื่อตําแหนงตาง ๆ ดังนี้ 

12.1  ผูจัดการ  มีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีความรูความสามารถ

เหมาะสมกับตําแหนง และ 

12.1.1  มีประสบการณปฏิบัติงานในตําแหนงผูชวยผูจัดการหรือผูจัดการสาขา 

หรือผูจัดการมาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือ 

12.1.2  มีประสบการณปฏิบัติงานดานการบริหารงานในสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 

หรือธุรกิจการเงินหรือการบริหารงานในองคกรอ่ืนมาแลวไมนอยกวา 5 ป 

12.2  รองผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ หัวหนาฝาย มีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือ

เทียบเทาในสาขาวิชาท่ีตรงกับลักษณะงานของตําแหนง และมีความรูความสามารถเหมาะสมกับ

ตําแหนง และ 

12.2.1  มีประสบการณปฏิบัติงานในตําแหนงหัวหนาฝายในสหกรณมาแลวไม

นอยกวา 3 ป หรือ 

12.2.2  มีประสบการณปฏิบัติงานในสหกรณหรือสหกรณอ่ืน หรือธุรกิจการเงิน

หรือการบริหารงานในองคกรอ่ืนมาแลวไมนอยกวา 5 ป 

12.3  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ประกอบดวย เจาหนาท่ีบัญชี , เจาหนาท่ีการเงิน , เจาหนาท่ี

สินเช่ือ , เจาหนาท่ีไอที , เจาหนาท่ีธุรการ , เจาหนาท่ีพัสดุ 

12.4  สหกรณอาจกําหนดช่ือหรือตําแหนงอ่ืนใหตามสมควร และใหถือวาเปนเจาหนาท่ีตาม

ระเบียบนี้ 

ขอ 4.  ใหยกเลิกความในระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด  วาดวย
เจาหนาท่ีสหกรณ  พ.ศ.2554  ขอ 24  เสียท้ังส้ินแลวใหใชขอความตอไปนี้แทน 
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ขอ 24.   การกําหนดอัตราคาจางข้ันเร่ิมตน สหกรณตองกําหนดไมตํ่ากวาประกาศของกระทรวง

แรงงานและประกาศของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ประกอบตารางสําหรับการเพ่ิม

หรือเล่ือนเงินเดือนเจาหนาท่ี ดังนี้ 

ประเภท/ตําแหนง ชวงเงินเดือน หมายเหตุ/ความหมาย ลักษณะช่ือตําแหนง 

กลุมท่ัวไป ประกอบดวย 

ธุรการ/พัสดุ 

ข้ันเร่ิมตนการจาง      9,000  บาท 

ข้ันสูง                     30,000  บาท 

จนท.ธุรการ,พัสดุ,ท่ัวไป หรือตําแหนงอ่ืนใด

ท่ีสหกรณกําหนด รวมถึงลูกจาง จนท . ท่ี

ไดรับเงินเดือนข้ันสูงแลว ไมมีสิทธิเพิ่มหรือ

เล่ือนเงินเดือนอีก แตจะไดรับคาตอบแทน

รายเดือน ๆ ละ 1,000 บาท 

กลุมพัฒนาธุรกิจ /บริการ 

ประกอบดวย การเงิน ,การ

บัญชี,สินเช่ือ, จนท.หนวย

ธุรกิจ,จนท.ไอที 

ข้ันเร่ิมตนการจาง      9,000  บาท 

ข้ันสูง                     35,000  บาท 

จนท.การเงิน ,การบัญชี,สินเช่ือ หรือ จนท. 

อ่ืนใดที่สหกรณอาจกํ าหนดเพิ่ม เ ติมใน

ภายหลัง จนท.ท่ีไดรับเงินเดือนข้ันสูงแลว 

ไมมีสิทธิเพิ่มหรือเล่ือนเงินเดือนอีก แตจะ

ไดรับคาตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 1,500 บาท 

ก ลุ ม อํ านวยการ /บริหาร 

ประกอบดวย รองผูจัดการ , 

ผูชวยผูจัดการ ,หัวหนาฝาย 

ข้ันเร่ิมตนการจาง    12,000  บาท 

ข้ันสูง                    40,000  บาท 

ใชเฉพาะตําแหนงหัวหนาฝาย ,ผูชวยผูจัดการ 

,รองผูจัดการและเม่ือไดรับเงินเดือนข้ันสูง

แลว ไมมีสิทธิเพิ่มหรือเล่ือนเงินเดือนอีก แต

จะไดรับคาตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 2,000 

บาท 

กลุมบริหาร/ส่ังการ หมายถึง 

ผูจัดการ 

ข้ันเร่ิมตนการจาง    15,000  บาท 

ข้ันสูง                    45,000  บาท 

ใชจัดจางเฉพาะตําแหนงผูจัดการ และเม่ือ

ไดรับเงินเดือนข้ันสูงแลว ไมมีสิทธิเพิ่มหรือ

เล่ือนเงินเดือนอีก แตจะไดรับคาตอบแทน

รายเดือน ๆ ละ 2,500 บาท 

 

ขอ 5.  ใหยกเลิกความในระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด  วาดวย
เจาหนาท่ีสหกรณ  พ.ศ.2554  ขอ 25  เสียท้ังส้ินแลวใหใชขอความตอไปนี้แทน 

ขอ 25.  การเพิ่มหรือเล่ือนตําแหนงคาจาง ใหคณะกรรมการพิจารณาเพิ่มหรือเล่ือนเงินเดือน
เจาหนาท่ี หรือลูกจางประจําป โดยคํานวณจากเงินไดรายเดือน เดือนสุดทายท่ีไดรับ ไมเกินรอยละ 8 
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ขอ 6.  ใหยกเลิกความในระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด  วาดวย
เจาหนาท่ีสหกรณ  พ.ศ.2554  ขอ 26  เสียท้ังส้ินแลวใหใชขอความตอไปนี้แทน 

ขอ 26.  ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งอนุกรรมการ จํานวน 5 คน ประกอบดวย ประธานหนึ่ง
คน เลขานุการหนึ่งคน ท่ีเหลือเปนกรรมการ มีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดรูปแบบลักษณะการประเมินผล
งานของเจาหนาท่ี และเสนอแนะการเพิ่มหรือเล่ือนเงินเดือนใหคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

ขอ 7.  ใหยกเลิกความในระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด  วาดวย
เจาหนาท่ีสหกรณ  พ.ศ.2554  ขอ 27  เสียท้ังส้ินแลวใหใชขอความตอไปนี้แทน 

ขอ 27.  การเพิ่มหรือเล่ือนเงินเดือนเจาหนาท่ี จะตองไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีท่ีประชุมใหญอนุมัติ
แผนงบประมาณการจายหมวดเงินเดือนของเจาหนาท่ีและลูกจางของสหกรณ 
 

บทเฉพาะกาล 
ขอ 8 .  ในวาระเริ่มแรกหลังจากระเบียบนี้ถือใช ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผูพิจารณาอนุมัติ

การเพิ่มหรือเล่ือนเงินเดือน โดยมิตองนําความในขอ 26 มาบังคับใชก็ได 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 14  เดือน มิถุนายน พ.ศ.  2556  

 

 

     (นายวิชาญ  ไชยแขวง) 

            ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

 
 
 
 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด 
วาดวยเจาหนาท่ีสหกรณ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558    

......................................................................... 
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 ตามท่ีสหกรณไดดําเนินการจัดซ้ืออาคารเพื่อใชเปนท่ีทําการสํานักงานของสหกรณ  เพื่อใหการดูแล

ทรัพยสินและการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการไดพิจารณาแลว

เห็นสมควรปรับปรุงแกไขระเบียบ  เพื่อใหเจาหนาท่ีและคณะกรรมการสามารถถือปฏิบัติไดอยางชัดเจนและ

ถูกตอง 

 ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณขอ 79 (8) ขอ 92,93,94,95,96,97,98, 99,100  

และขอ 107 (8) มติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 28  คร้ังท่ี 6/2558  วันท่ี  19  เดือน พฤษภาคม  

พ.ศ. 2558  ไดกําหนดระเบียบวาดวยเจาหนาท่ีสหกรณ ดังตอไปนี้ 

 ขอ 1.  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  วาดวย

เจาหนาท่ีสหกรณ  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 ” 

 ขอ 2.  ระเบียบนี้ใหใชขอบังคับตั้งแตวันท่ี  8  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2558  เปนตนไป 
 ขอ 3.  ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด  วาดวยเจาหนาท่ี
สหกรณ  พ.ศ.2554  ขอ 18  เสียท้ังส้ินและใหใชความตอไปนี้แทน 
 ขอ 18.  เวลาทํางานใหเจาหนาท่ีทํางานวันละแปดช่ัวโมงโดยเร่ิมต้ังแต  08.00 ถึง 17.00 น. ท้ังนี้

หลังจากเลิกเวลาทํางานใหสหกรณมอบหมายใหเจาหนาท่ีประจําวันมีหนาท่ีดูแลความเรียบรอยของ

ทรัพยสินและอุปกรณตาง ๆ ภายในอาคารท่ีทําการโดยไมถือวาเปนการทํางานลวงเวลา 

 กรณีเจาหนาท่ีท่ีมีไดรับการมอบหมาย  สมัครใจทํางานตอ  เนื่องจากงานในหนาท่ียังไมแลวเสร็จ 

ใหสหกรณจัดใหลงช่ือในสมุดทําการประจําวันและใหถือวาเจาหนาท่ีรายนั้นเปนผูรับผิดชอบกุญแจประตู

เขาออกอาคารที่ทําการ 

 ขอ 4. ใหประธานกรรมการมีอํานาจจัดทําคําส่ังสหกรณตามระเบียบนี้ 
 ประกาศ  ณ   วันท่ี  19  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 

 

                                                 (นายสุธรรม ลิมปธนกุลชัย) 

                                                ประธานกรรมการดําเนินการ 

              สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด 
วาดวยเจาหนาท่ีสหกรณ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2559 

........................................................ 
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 ดวยคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร ใหมีการปรับปรุงแกไขระเบียบ เพื่อใหเจาหนาท่ี ลูกจาง 

มีขวัญกําลังใจ มีความม่ันคงในอาชีพ และเกิดประโยชนกับการดําเนินงานของสหกรณ ฉะนั้นอาศัยอํานาจ

ตามความในขอบังคับสหกรณ ขอ 79(8) ขอ 92-100 และขอ 107 (8) มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2559 ไดกําหนดระเบียบ ดังตอไปนี้  

 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  วาดวย 

เจาหนาท่ีสหกรณ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2559”  

 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหบังคับใชตั้งแตวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2559 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิก ความตามระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  วาดวย        

เจาหนาท่ีสหกรณ พ.ศ. 2554 ถือใชเม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2554  ขอ 54 เสียท้ังส้ินและใหใชขอความตอไปนี้

แทน 
 ขอ 54 เจาหนาท่ีหรือลูกจางของสหกรณคนใดทํางานในสหกรณนี้ดวยความเรียบรอยเปนเวลา

ติดตอกันไมนอยกวาสิบปข้ึนไป มีสิทธิรับเงินบําเหน็จเม่ือออกจากตําแหนง เวนแตการออกเพราะถูกลงโทษ

ไลออกหรือเลิกจางและมีสิทธิไดรับเงินชดเชยตามท่ีกฎหมายและระเบียบกําหนดแลว 

 การคํานวณเงินบําเหน็จใหเอาเงินเดือนสุดทายต้ังคูณดวยจํานวนปท่ีทํางานในสหกรณโดยให

นับต้ังแตวันท่ีเร่ิมปฏิบัติงาน เศษของปถาถึง 240 วันใหนับเปนหนึ่งป ถาตํ่ากวานี้ใหปดท้ิง 

 ในกรณีท่ีคํานวณบําเหน็จตามระเบียบนี้มีจํานวนมากกวาเงินชดเชยท่ีเจาหนาท่ีหรือลูกจางพึง

ไดรับ ใหสหกรณจายเงินเพิ่มไดเฉพาะสวนท่ีเกินกวาเงินชดเชยเทานั้น 

 เจาหนาท่ีหรือลูกจางซ่ึงออกจากตําแหนงเพราะตายสหกรณจะจายใหแกทายาทหรือผูท่ีไดรับ

แตงต้ังเปนผูรับผลประโยชนไว 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี 15 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2559                                             

   

       (นายสุธรรม ลิมปธนกุลชัย) 

                                                 ประธานกรรมการดําเนนิการ 

                                            สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
วาดวย   การออกต๋ัวสัญญาใชเงิน พ.ศ.  2552 

……………………………………….. 
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 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  ขอ  79 (2), 
(8), (9)  และขอ  107 (11)  และท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 22   ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2552  
เม่ือวันท่ี  15  มิถุนายน  2552   ไดมีมติเปนเอกฉันทกําหนดระเบียบ วาดวย การออกต๋ัวสัญญาใชเงิน  พ.ศ.  
2552   ดังตอไปนี้ 
 ขอ  1    ระเบียบนี้เรียกวา   “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย    

การออกต๋ัวสัญญาใชเงิน  พ.ศ.   2552” 

 ขอ  2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี  1  กรกฎาคม  2552  เปนตนไป 
 ขอ  3. ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ”   หมายถึง  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
  “กรรมการอํานวยการ” หมายความวา  คณะกรรมการอํานวยการสหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
  “ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
  “เจาหนาท่ี” หมายความวาเจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

 

หมวด    1 
ขอกําหนดท่ัวไป 

 ขอ  4 ใหเจาหนาท่ีบัญชีจัดทํารายละเอียดตั๋วสัญญาใชเงินทุกฉบับ ตามแบบท่ีสหกรณกําหนด 

โดยจัดทําบัญชีใหเปนปจจุบัน เพื่อการตรวจสอบในแตละวัน 

ขอ  5 ใหผู จัดการรับผิดชอบ และจัดใหมีการบัญชีเอกสารตาง ๆ เก่ียวกับตั๋วสัญญาใชเงิน           
ใหครบถวนถูกตอง แลวรายงานใหกรรมการอํานวยการทราบทุกเดือนในการประชุมคราวตอไป  

ขอ  6 ใหคณะกรรมการอํานวยการรักษาการตามระเบียบนี้  และเสนอผลการดําเนินงาน             
ใหคณะกรรมการดําเนินการทราบทุกคร้ังท่ีมีการประชุม 

 
 
 
 

หมวด 2 
การซ้ือต๋ัวสัญญาใชเงิน 
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ขอ  7 การซ้ือตั๋วสัญญาใชเงิน  กระทําไดโดยผูซ้ือแจงความประสงคตอผูจัดการตามแบบ             
ท่ีสหกรณกําหนด 

ผูซ้ือต๋ัวสัญญาใชเงินรายหนึ่ง ๆ จะซ้ือต๋ัวสัญญาใชเงินมากกวาหนึ่งฉบับก็ได แตท้ังนี้จํานวนเงินตาม
หนาต๋ัวแตละฉบับ จะตองไมตํ่ากวา 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) 

ขอ  8 ผูซ้ือตั๋วสัญญาใชเงินจะตองมอบตัวอยางลายมือช่ือของผูมีอํานาจไถถอนต๋ัวสัญญาใชเงิน
ใหไวตามแบบท่ีสหกรณกําหนด 

การเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับตัวอยางลายมือช่ือของผูมีอํานาจไถถอนต๋ัวสัญญาใชเงิน ตลอดจน
ขอกําหนดอ่ืน ๆ ผูทรงตั๋วจะตองทําเปนหนังสือแจงตอสหกรณกอน เม่ือสหกรณไดพิจารณาเห็นเปนการ
ถูกตอง และตอบรับแลวจึงจะถือวาการเปล่ียนแปลงนั้นมีผลสมบูรณ 

ลายมือช่ือ นามสกุล ทุกกรณีท่ีเกี่ยวกับอํานาจไถถอนต๋ัวสัญญาใชเงินใหใชอักษรไทย และเขียน 
ดวยหมึก ท้ังตองเขียนดวยลายมือของตนเอง ไมใหใชตราประทับแทนลายมือช่ือนามสกุล 

 
หมวด  3 

การชําระเงินคาต๋ัวสัญญาใชเงิน 
ขอ  9   ผู ซ้ือตั๋วสัญญาใชเงิน อาจชําระคาต๋ัวสัญญาใชเงิน โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี          

ได ดังตอไปนี้ 

(1) เงินสด 
(2) เช็ค 
(3) การโอนเงินเขาบัญชีของสหกรณผานธนาคาร 
(4) ต๋ัวสัญญาใชเงินของสหกรณ 

การชําระเงินโดยใชเช็ค หรือต๋ัวสัญญาใชเงินของสหกรณ  จะมีผลสมบูรณตอเม่ือสหกรณไดรับ 
เงินเขาบัญชีเรียบรอยแลว และจะคํานวณดอกเบ้ียใหนับต้ังแตวันท่ีสหกรณไดรับเงินเปนตนไป 
 การชําระเงินโดยการโอนเขาบัญชีเงินฝากของสหกรณ สหกรณจะออกต๋ัวสัญญาใชเงินใหเม่ือไดรับ
ทราบ 
 การโอนเงินเขาบัญชีกอนเวลา  15.00 นาฬิกาในวันนั้น หากรับทราบหลังจากเวลาดังกลาวถือเปน
การรับเงินในวันทําการถัดไป 
 
 

หมวด 4 
การออกต๋ัวสัญญาใชเงิน 
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ขอ  10  เม่ือสหกรณไดรับเงินคาตั๋วสัญญาใชเงินครบถวนแลว จะออกต๋ัวสัญญาใชเงินชนิดหาม
เปล่ียนมือใหแกผูซ้ือ เพื่อถือไวเปนหลักฐานทุกราย 

ขอ  11 เม่ือเจาหนาท่ีการเงิน บันทึกการรับชําระเงินแลว ใหบันทึกรายละเอียดการซ้ือไว และ 
ใหเจาหนาท่ีบัญชีจัดพิมพต๋ัวสัญญาใชเงิน และจัดทําทะเบียนคุมการออกต๋ัวสัญญาใชเงิน เพื่อใหผูจัดการ
ตรวจสอบความถูกตอง และนําเสนอผูมีอํานาจลงนาม 

ขอ  12   ตั๋วสัญญาใชเงินท่ีสมบูรณ จะตองมีลายมือช่ือผูมีอํานาจลงนามแทนสหกรณ และ 
ตองประทับตราของสหกรณเปนสําคัญดวย 

หมวด 5 
การไถถอนต๋ัวสัญญาใชเงิน และการคํานวณดอกเบี้ยต๋ัวสัญญาใชเงิน 

ขอ  13  การไถถอนตั๋วสัญญาใชเงิน และการคํานวณดอกเบ้ียใหปฏิบัติ ดังนี้ 
(1)  ต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีครบกําหนดเวลา หากผูซ้ือประสงคจะเปล่ียนต๋ัวสัญญาใชเงิน       

ฉบับใหม หรือทําการไถถอนใหแจงตอสหกรณกอนวันครบกําหนดอยางนอยหนึ่งวันทําการ 
(2)  ต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีครบกําหนดเวลา แตยังไมไดไถถอน สหกรณจะจายดอกเบ้ียในอัตรา

ดอกเบ้ีย ตามหนาต๋ัวนับแตวันท่ีซ้ือต๋ัวจนถึงวันท่ีครบกําหนด สําหรับดอกเบ้ียหลังวันครบกําหนด
จะจาย ในอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประเภทออมทรัพยตามประกาศของสหกรณในขณะน้ัน 

(3)  ในกรณีท่ีจําเปนตองไถถอนต๋ัวสัญญาใชเงินกอนครบกําหนดเวลา ใหแจงลวงหนา 
อยางนอยสามวันทําการ การคิดดอกเบ้ียใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ 

(4)  ต๋ัวสัญญาใชเงินทุกประเภทที่ มีระยะเวลาการถือต๋ัวไมถึงหกเดือน สหกรณจะ             
ไมคํานวณดอกเบ้ียให 
ขอ  14   เม่ือผูทรงต๋ัวตองการไถถอนตั๋วสัญญาใชเงิน ใหผูทรงตั๋วแจงความประสงคตอสหกรณ 

เม่ือสหกรณไดตรวจสอบลายมือช่ือผูมีอํานาจไถถอนถูกตองแลว พนักงานการเงินจะทําการคํานวณดอกเบ้ีย
ตามสวนแหงระยะเวลาของต๋ัวใชเงินฉบับนั้น (โดยคํานวณอัตราดอกเบ้ียตามระยะเวลาท่ีกําหนด ณ วันท่ีซ้ือ
ต๋ัวสัญญาใชเงิน) แลวทําใบสําคัญจายเงิน เพื่อประกอบการจายเงินคืนตามต๋ัวสัญญาใชเงินฉบับนั้น 

ขอ  15  การจายเงินคืน หรือไถถอนต๋ัวสัญญาใชเงิน ใหจายเปนเช็คขีดครอมเทานั้น 
ขอ  16  การกําหนดอัตราดอกเบี้ยของตั๋วสัญญาใชเงิน ใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ 
ขอ  17  การจายดอกเบ้ียตั๋วสัญญาใชเงิน ใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ 

 
 

หมวด 6 
การเก็บรักษาต๋ัวสัญญาใชเงิน 
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ขอ  18  ใหผูจัดการควบคุมดูแลการเก็บรักษาตั๋วสัญญาใชเงินใหปลอดภัย ดังตอไปนี้ 
(1) ต๋ัวสัญญาใชเงินท่ียังมิไดออกใหผูซ้ือ ใหจัดทําทะเบียนคุม และเก็บไวในตูนิรภัย 

ของสหกรณโดยใหทําการตรวจสอบใหครบถวน ถูกตองอยูเสมอ 
(2) ต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีไดออกใหผูทรงต๋ัวแลว ใหเก็บสําเนาต๋ัวสัญญาใชเงิน กับบัญชีรายตัว 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน แตละฉบับใหครบถวน 
(3) ในกรณีท่ีปรากฏวาต๋ัวสัญญาใชเงินใดชํารุด บกพรอง หรือยกเลิก ใหเก็บต๋ัวสัญญา 

ใชเงิน พรอมคูสําเนาไวในแฟมท่ีจัดไวโดยเฉพาะใหเรียบรอยพรอมท่ีจะใหทําการตรวจสอบ 
ขอ  19  ในกรณีท่ีตั๋วสัญญาใชเงินสูญหายไมวากรณีใดๆ ผูทรงต๋ัวสัญญาใชเงินจะตองแจง 

ใหสหกรณทราบ โดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําได เพื่อใหสหกรณถายสําเนาต๋ัวสัญญาใชเงินไวเปนหลักฐาน  
โดยสหกรณจะขอใหผูทรงต๋ัวสัญญาใชเงินมอบหลักฐานการแจงหายท่ีผูทรงต๋ัวสัญญาใชเงินแจงไว 
ตอพนักงานเจาหนาท่ีของทางราชการ 

   
ประกาศ   ณ  วันท่ี   16  มิถุนายน  2552 

 
 
 

     
      (นายสมชัย  ชูชาติ) 
ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
วาดวย   เงินคาตอบแทนและคาใชจายในธุรกิจสหกรณ พ.ศ. 2554 
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…………………………………. 
 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  ขอ 71(5) ,  
79 (8)   และขอ  107 (11) ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 24 ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2554  เม่ือวันท่ี  
2 กุมภาพันธ  2554   มีมติใหกําหนดระเบียบ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย     
เงินคาตอบแทนและคาใชจายในธุรกิจสหกรณ  พ.ศ.  2554    ตามท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2553 เม่ือ
วันท่ี  29 มกราคม 2554  ไดมีมติใหปรับปรุงแกไขระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 
จํากัด วาดวย เงินคาตอบแทน และคาใชจายในธุรกิจสหกรณ พ.ศ. 2543 เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตาม
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพดังนี้ 
 ขอ  1.    ระเบียบนี้เรียกวา    “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด   วาดวย

เงินคาตอบแทน และคาใชจายในธุรกิจสหกรณ  พ.ศ.   2554” 

 ขอ  2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี  11 กุมภาพันธ  2554   เปนตนไป 
 ขอ  3. ใหยกเลิกบรรดาระเบียบ , มติ , ประกาศ ,คําส่ัง และแนวปฏิบัติท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 
ใหใชระเบียบนี้แทน  
 ขอ  4. ใหประธานคณะกรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  รักษาการณ
ใหเปนไปตามระเบียบนี้  
   

หมวด    1 
ขอกําหนดท่ัวไป 

ขอ  5. ในระเบียบนี้ 
“สหกรณ”  หมายถึง  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
“คณะกรรมการดําเนินการ”    หมายถึง  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย 

สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
  “กรรมการ”   หมายถึง  กรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
  “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด 

ชุมพร จํากัด 
“คณะกรรมการอํานวยการ”   หมายถึง  คณะกรรมการอํานวยการของสหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
  “ผูจัดการ”   หมายถึง  ผูจัดการของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
  
  “เจาหนาท่ี”   หมายถึง    พนักงาน และลูกจางของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด 

ชุมพร จํากัด 
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**    ขอ 6  คาตอบแทนและคาใชจายในธุรกิจสหกรณ   แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561  

***   ขอ 7  เบี้ยประชุม   แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561  

  “ท่ีปรึกษาสหกรณ”  หมายถึง  บุคคลท่ีสหกรณเชิญ หรือแตงต้ังเปนท่ีปรึกษา 
  “ผูตรวจสอบกิจการ”  หมายถึง  ผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด 

ชุมพร  จํากัด 
** ขอ  6.คาตอบแทน และคาใชจายในธุรกิจสหกรณ กําหนดใหมีดังตอไปนี้ 

(1)   คาเบ้ียประชุม 
(2)   คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
(3)   คาตอบแทนผูเขารวมประชุม 
(4)   คาตอบแทนท่ีปรึกษาสหกรณ 
(5)   คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ 
(6)   คาตอบแทนกรรมการ 
(7)   คาตอบแทนการปฏิบัติงานพิเศษ 
(8)   คาตอบแทนตําแหนงเจาหนาท่ี 
(9)   คารับรอง 
(10)  คาใชจายในการประสานงาน 
(11)  คาใชจายเบ็ดเตล็ด 
(12)  คาตอบแทนอ่ืน ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนดอันไดกระทําโดยประมาท 

หมวด    2 
อัตราคาตอบแทน คาใชจาย และผูมีอาํนาจอนุมัติ 

*** ขอ  7 เบี้ยประชุม ใหคณะกรรมการและผูเขารวมประชุมมีสิทธิเบิกคาตอบแทนในการประชุม
เปนเบ้ียประชุมในการประชุม ดังนี้ 

7.1 การประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
(1)   ประธานในท่ีประชุม                 คร้ังละ    1,000.-   บาท 
(2)   เลขานุการในท่ีประชุม              คร้ังละ       800.-  บาท 
(3)  กรรมการที่มาประชุม, ท่ีปรึกษา, ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์,  คณะทํางาน, ผูเขารวม     

ประชุมอ่ืนๆ คร้ังละ   600.-  บาท 
7.2 การประชุมคณะกรรมการอ่ืน 

(1)   ประธานในท่ีประชุม       คร้ังละ    800.-  บาท 
(2)   กรรมการท่ีมาประชุม, ท่ีปรึกษา, ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์,  คณะทํางาน. ผูเขารวม          
      ประชุมอ่ืนๆ    คร้ังละ    600.-  บาท 

ขอ  8.   คาตอบแทนท่ีปรึกษาสหกรณ,  ผูตรวจสอบกิจการ ใหไดรับตามงบประมาณรายจาย
ประจําปท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ 
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**    ขอ 11  คาใชจายเดินทางไปปฏิบัติงาน   แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561  

ขอ  9.  คาตอบแทนวิทยากร  สําหรับจายใหบุคคลท่ีสหกรณเชิญมาบรรยายใหความรูในการ
ประชุม อบรม สัมมนา  และอ่ืน ๆ  และคาท่ีพักสําหรับวิทยากรใหจายตามความเปนจริง แตไมเกินอัตรา
กําหนดของกระทรวงการคลัง 

ขอ  10. คาตอบแทนการปฏิบัติงานพิเศษ  ใหจายคาตอบแทนแกผูท่ีไดรับมอบหมาย ใหปฏิบัติงาน
เปนกรณีพิเศษคร้ังคราว เพื่อชวยเหลืองานนอกเหนือจากงานปกติ ใหจายคาตอบแทนรายวัน โดยไมตอง
นับเปนจํานวนช่ัวโมง  ใหเบิกจายในอัตราเดียวกับเบ้ียประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
          **  ขอ  11.  คาใชจายเดินทางไปปฏิบัติงาน ประกอบดวย คาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ คาท่ีพัก และอ่ืนๆ ให
เบิกจายตามคาใชจายจริง แตไมเกินอัตราตามประกาศสหกรณฯ 
           กรณีใชพาหนะสวนตัว ใหทําขออนุมัติจากประธานกรรมการ โดยใหเบิกจายอัตรากิโลเมตรละ 4 บาท 

ขอ  12. คารับรอง และคาใชจายในการประสานงาน ใหประธานกรรมการ หรือผูท่ีประธาน
กรรมการมอบหมาย  มีอํานาจรับรองบุคคลหรือคณะบุคคล ที่เห็นวามีความจําเปนตอธุรกิจสหกรณ  รวมท้ัง
คาใชจายในการประสานงานซ่ึงกอใหเกิดประโยชนแกธุรกิจสหกรณ  โดยตองเปนไปอยางประหยัดเดือนละ
ไมเกิน 3,000.-  บาท 

การจายคารับรอง  และคาใชจายในการประสานงานที่เกินกวาท่ีกําหนดไว ตองขออนุมัติ จาก           
ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

ขอ  13.  คาใชจายเบ็ดเตล็ด ใหผูจัดการมีอํานาจในการอนุมัติจายคาใชจายเบ็ดเตล็ด เปนคากระเชา
ดอกไม ของขวัญ ของท่ีระลึก ถายเอกสาร ฟลมถายรูป ลางฟลม อัด และขยายรูป พวงหรีด พวงมาลา และ
อ่ืน ๆ  คราวละไมเกิน 1,000.-  บาท 

ขอ  14.     คาใชจายตามขอ  7  และขอ  11  สหกรณจะจายใหก็ตอเม่ือบุคคลท่ีระบุดังกลาวมา        
เขารวมประชุม หรือปฏิบัติภารกิจอ่ืน ๆ  ท่ีสหกรณมอบหมาย  เต็มเวลาที่จัดใหมีข้ึนในวันนั้น   ยกเวนมีเหตุ  
จําเปนเรงดวน และไดแจงโดยเปดเผยตอท่ีประชุมคณะกรรมการในวันนั้น  และท่ีประชุมมีมติอนุญาต      
โดยเสียงขางมาก    

ขอ  15.  การปฏิบัติงานพิเศษ ท่ีมีสิทธิเบิกคาตอบแทน ตามขอ  10    ใหประธานกรรมการ           
เปนผูอนุมัติ 

ขอ  16.  ผูมีอํานาจอนุมัติจายเงินตามระเบยีบนี้  นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ใหผูจัดการ
เปนผูมีอํานาจในการอนุมัติจายเงิน 

การอนุมัติจายเงิน   คาตอบแทน และคาใชจายอ่ืนใดที่นอกเหนือ หรือเกินอัตราที่กําหนดไว         
ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการ 

 
ขอ  17. คาตอบแทนและคาใชจายตามระเบียบนี้  ท่ีมิไดจัดงบประมาณการจายเปนประจําป ไวใน

ปงบประมาณท่ีประกาศใช ใหใชงบประมาณการจายในรายการเงินสํารองจายท่ัวไป 
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ประกาศ   ณ  วันท่ี    11  กุมภาพันธ  2554 
 
 

                 
(นายสมชัย  ชูชาติ) 

     ประธานกรรมการดําเนินการ 
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
วาดวย   การรับเงินฝาก  พ.ศ.  2544 

……………………………………….. 
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 โดยท่ีสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด พิจารณาแลวเห็นสมควรปรับปรุง 
แกไขระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย การรับเงินฝาก พ.ศ. 2544 เพื่อให 
การดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  ขอ  79 (2), (8), (9)  และขอ  107   (3)  คณะกรรมการดําเนินการ 
ชุดท่ี  18ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2548  เม่ือวันท่ี  29  สิงหาคม 2548   ไดกําหนดระเบียบวาดวยการรับเงินฝาก  
พ.ศ.  2544   (แกไขเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  1  พ.ศ.  2548)  ดังนี้ 
 ขอ  1.    ระเบียบนี้เรียกวา   “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย   

การรับเงินฝาก  พ.ศ.   2544  (แกไขเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  1  พ.ศ.  2548)” 

 ขอ  2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณเปนตนไป  
และใหยกเลิกระเบียบ  มติ   ประกาศ  คําส่ัง  และแนวปฏิบัติอ่ืนท่ีขัด หรือแยงกับระเบียบนี้และใหใชระเบียบ
นี้แทน 
 ขอ  3. ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ”   หมายถึง  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
  “สมาชิก”    หมายถึง  สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
  “เจาของบัญชี”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ท่ีได
ฝากเงินไวกับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
  “คณะกรรมการดําเนินการ”   หมายถึง  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย 
สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
  “ผูจัดการ”    หมายถึง  ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
  “ผูรับมอบอํานาจ”  หมายถึง  เจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  
ท่ีไดรับมอบอํานาจใหมีอํานาจในการปฏิบัติงานรับฝากเงิน 
 

หมวด    1 
ขอกําหนดท่ัวไป 

 ขอ  4. สหกรณรับเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจําจากสมาชิกไดตามท่ีคณะกรรมการ

ดําเนินการเห็นสมควร 

ขอ  5.  ผูฝากจะเปดบัญชีเงินฝากก่ีรายก็ได  โดยยื่นแบบคําขอเปดบัญชีตามท่ีสหกรณกําหนด 
ผูฝากประสงคจะสงเงินเปนรายเดือน  หรือสงเปนระยะตามเวลาท่ีผูฝากกําหนดก็อาจทําได 

ขอ  6. ผูขอเปดบัญชีตองใหตัวอยางลายมือชื่อของผูมีอํานาจในการถอนเงิน หรือในการใหคําส่ัง
เกี่ยวกับบัญชีนั้นไวตอสหกรณ  โดยใชบัตรตามแบบของสหกรณ 
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การเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับตัวอยางลายมือช่ือของผูมีอํานาจ  ซ่ึงใหไวนั้น จะมีผลตอเม่ือไดแจง      
เปนหนังสือตอสหกรณ และสหกรณไดพิจารณาเห็นเปนการถูกตอง และตอบรับแลว 

ขอ  7. สหกรณจะออกสมุดคูฝากยึดถือไว ผูฝากตองรักษาไวเพื่อใหสหกรณลงบันทึกรายการ     
เงินฝาก เงินถอน ดอกเบ้ีย และเงินคงเหลือท่ีจะมีข้ึนทุกรายการ 

การลงบันทึกรายการตาง ๆ  ในสมุดเงินฝากจะกระทําไดแตโดยทางสหกรณ โดยประธานกรรมการ 
หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือเจาหนาท่ีสหกรณ ท่ีไดรับ
มอบหมายจากผูจัดการ เปนผูลงลายมือช่ือยอกํากับไวเปนสําคัญ ถาผูฝากตรวจสอบวารายการใด ในสมุด 
คูฝากคลาดเคล่ือน ตองแจงตอสหกรณเพื่อแกไขให จะแกไขประการอ่ืนไมได 

การลงรายการในสมุดคูฝาก  ตองกระทําโดยสหกรณเทานั้น  ซ่ึงผูรับมอบอํานาจจากสหกรณ      
เปนผูตรวจลายมือช่ือกํากับไวเปนสําคัญ 

ในกรณีท่ีสหกรณออกสมุดคูบัญชีใหแกผูฝากคร้ังแรกก็ดี หรือออกฉบับใหมใหตอจากเลม 
กอน หรือลงรายการเดิมแลวก็ดี สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม แตถาสมุดคูฝากหายหรือชํารุด สหกรณ 
จะออกสมุดคูฝากเลมใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียมเลมละ 20 บาท  (ยี่สิบบาทถวน) 

การติดตอสหกรณท่ีเกี่ยวของกับบัญชีเงินฝาก ตองแสดงสมุดคูฝากทุกคร้ัง 
ขอ  8.  ในการสงเงินฝากเขาบัญชีทุกคร้ัง ใหยื่นใบสงเงินฝากตามแบบของสหกรณ สมุดคูฝาก

พรอมจํานวนเงินท่ีฝากตอสหกรณ เม่ือสหกรณไดตรวจสอบเปนการถูกตองแลว จะไดลงบันทึกทํารายการ 
และคืนสมุดคูฝากให   ท้ังนี้เจาของบัญชีหรือบุคคลอ่ืนจะเปนผูฝากใหก็ได 

ขอ  9.   ในการถอนเงินหรือรับคืนเงินฝาก นั้น  ผูรับเงินตองลงลายมือช่ือตอหนาเจาหนาท่ี 
สหกรณ  ถาผูฝากมีความจําเปนใหผูอ่ืนถอนหรือรับเงินแทน ก็ตองมอบอํานาจเปนหนังสือตามแบบ 
ท่ีสหกรณกําหนด และผูรับมอบอํานาจตองแสดงหลักฐาน พิสูจนตัว ใหเปนท่ีพอใจตอสหกรณดวย 

ขอ  10.  การเขียนใบสงเงินก็ดี  ใบถอนเงินฝากก็ดี  ใหเขียนดวยหมึก ถามีการแกไขเปล่ียนแปลง 
ใด ๆ  ในใบสงเงิน หรือใบถอนเงินฝาก ผูสงเงินหรือผูรับเงิน (แลวแตกรณี)  ตองลงลายมือช่ือกํากับไว 
ทุกแหงท่ีมีการแกไขเปล่ียนแปลงดวย 

ขอ  11. ในกรณีท่ีเจาของบัญชีถึงแกกรรม  สหกรณจะจายคืนเงินฝากและดอกเบ้ียใหแกผูรับ
ประโยชนท่ีเจาของบัญชีระบุเปนลายลักษณอักษร หากมิไดระบุผูรับประโยชนไว สหกรณจะจายใหแกผูรับ
มรดก หรือทายาทโดยชอบธรรม  หรือผูจัดการมรดกของผูฝาก  เม่ือไดนําหลักฐานมาแสดงสิทธิของตน     
ใหเปนท่ีพึงพอใจแกสหกรณ  และถาอยูในวิสัยท่ีจะทําได ใหนําสมุดคูฝากมายื่นพรอมกันดวย 

ขอ  12.   ในกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาผูฝากคนใดฝาฝนระเบียบนี้ หรือกอความยุงยาก
ใหแกสหกรณ หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรท่ีจะปดบัญชีเงินฝากของผูฝากคนใด สหกรณมีอํานาจไมรับเงิน
ฝากเขาบัญชีของผูฝากคนนั้นอีก   และใหผูฝากถอนเงินเพื่อปดบัญชีของตนไดโดยสหกรณแจงเปนหนังสือ
ไปยังผูฝาก เม่ือหนังสือแจงดังกลาวถึงผูฝากแลว  สหกรณจะไมคิดดอกเบ้ียในจํานวนเงินฝากท่ีปดบัญชีนั้น
ใหอีกตอไป 
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ขอ  13.  สหกรณยอมทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเม่ือเห็นสมควร   แต
ตองไมเกินอัตราสูงสุดท่ีนายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบโดยจะไดประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป 

ภาระในการเสียภาษีเงินไดจากดอกเบ้ียเงินฝาก (ถามี)  ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 
ขอ  14.   การฝากเงินเขาบัญชีดวยเช็ค  หรือตราสารทางการเงินอ่ืนใด  ตองสงพรอมใบฝากเงิน   

ตามแบบท่ีสหกรณกําหนด  สหกรณจะรับไวเพื่อเรียกเก็บ จากสถาบันการเงินนั้น ๆ  ตามเวลาและวิธีการ  
รับฝากเงินดวยเช็ค  หรือตราสารทางการเงิน ในกรณีท่ีเช็คถูกธนาคารปฏิเสธการจายและคืนใหสหกรณ  
สหกรณจะเก็บเช็คไวเพื่อคืนใหผูฝาก  ณ  สํานักงานสหกรณท่ีรับฝาก 

*ขอ  15.  การฝากเงินเขาบัญชี  ตองสงตอเจาหนาท่ีสหกรณ ณ สํานกังานสหกรณ หรือสํานักงาน
สาขา หรือโดยการหกัจากเงินไดรายเดือน ของเจาของบัญชี ณ ท่ีจาย หรือหักจากบัญชีเงินฝากของตนเอง   
ในสหกรณนี้  โดยเจาของบัญชีตองทําหนงัสือยินยอมการหักเงินไวกับสหกรณ 

*ขอ  15. การฝากเงินเขาบัญชี : แกไขโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ชดุท่ี  20  คร้ังท่ี  
6/2550  วันท่ี  26 มิถุนายน   2550 

ขอ  16.  เงินฝากท่ีมีระยะเวลาฝากเกินกวา 12  เดือน  หากมิไดตกลงกําหนดการจายดอกเบ้ียไวเปน
อยางอ่ืน การจายดอกเบ้ียจะจายใหเม่ือครบกําหนดระยะเวลาฝาก 

ขอ  17.  ดอกเบ้ียท่ีสหกรณจายใหโดยการนําเขาบัญชีเดิม หากเจาของบัญชีไมถอนออกใหถือวา   
ตกลงฝากตามเดิม 

ขอ  18.  เงินฝากท่ีครบกําหนดระยะเวลาฝากตรงกับวันหยุดทําการของสหกรณ ใหนําดอกเบ้ีย     
เขาบัญชีในวันทําการแรกท่ีเปดทําการ โดยลงรายการวันท่ีครบระยะเวลาตามเดิม   

ขอ  19.  เจาของบัญชีมีวิธีนําบัญชีเงินฝากของตนเอง ไปประกันเงินกูในการขอกูเงินจาก สหกรณ
ได แตตองปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบเกี่ยวกับระเบียบการใหเงินกู 
 ขอ  20.   เงินฝากท่ีนําไปประกันเงินกู จะถอนเงินฝากไมไดจนกวาจะพนการประกัน 
 ขอ  21.  การเปล่ียนแปลงผูรับผลประโยชน  จะตองทําเปนลายลักษณอักษร และไดรับการอนุมัติ 
ใหมีการเปล่ียนแปลงจากผูรับมอบอํานาจแลว 

ขอ  22. สหกรณทรงสิทธ์ิท่ีจะนําเงินฝากเพื่อชําระหนี้ของเจาของบัญชีท่ีมีตอสหกรณกอนภาระหน้ี
อ่ืน 

ขอ  23.  ใหผูจัดการจัดใหมีแบบพิมพ เอกสาร หลักฐาน เกี่ยวกับการรับฝากเงินตามแบบท่ี สหกรณ
กําหนด 

หมวด    2 
ประเภทเงินฝาก 

 ขอ  24. การรับฝากเงินแบงเปน 2  ประเภท ดังนี้ 
(1) ประเภทออมทรัพย 
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(2) ประเภทประจํา 

 
หมวด    3 

ประเภทออมทรัพย 
 *ขอ  25.  เงินฝากประเภทออมทรัพย แบงออกเปน  4  แบบ  ดังนี้ 

(1) ออมทรัพยท่ัวไป 
(2) ออมทรัพยสัจจะ 
(3) ออมทรัพยพิเศษ 
(4) ออมทรัพยเกษียณอายุราชการ 

*ขอ  25.  เงินฝากประเภทออมทรัพย : แกไขโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ชุดท่ี  18  
คร้ังท่ี  8/2548  วันท่ี  29  สิงหาคม  2548 

*ขอ  26.  เงินฝากออมทรัพยท่ัวไป  มีเงื่อนไขในการรับฝาก  ดังนี้ 
  (1)   จํานวนเงินฝาก ในการเปดบัญชีคร้ังแรกตองไมนอยกวา 100.- บาท (หนึ่งรอยบาท
ถวน)   การฝากเพ่ิมหรือถอนเงินเม่ือใด จํานวนเทาใดก็ไดโดยใหมียอดเหลือไมนอยกวา 50.- บาท (หาสิบ
บาทถวน)  เวนแตการถอนเงินปดบัญชี 
  (2)   การจายดอกเบ้ีย  สหกรณจะคํานวณใหตามยอดคงเหลือในแตละวัน ตามอัตราดอกเบ้ีย
ท่ีประกาศในขณะนั้น และนําดอกเบี้ย ฝากทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหในวันส้ินปทางบัญชี             
ของสหกรณทุกป                        

    (3)    เจาของบัญชีจะถอนเงินฝากท้ังหมด  เพื่อปดบัญชีเม่ือใดก็ได  จะไดรับดอกเบ้ีย     
เพียงส้ินวันกอนวันปดบัญชีหนึ่งวัน 

*ขอ  26.  เงินฝากออมทรัพยท่ัวไป  (2) : แกไขโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ชุดท่ี  20   
คร้ังท่ี 6/2550  วันท่ี  26 มิถุนายน   2550 
  
 
 

ขอ  27.  เงินฝากออมทรัพยสัจจะ มีเงื่อนไขในการรับฝากดังนี้ 
  (1)   จํานวนเงินฝากในการเปดบัญชีคร้ังแรกตองไมนอยกวา 100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน)   
การฝากเพ่ิมหรือจายคืน เม่ือใดก็ได จํานวนเทาใดก็ไดโดยใหมียอดคงเหลือไมนอยกวา 50.-  บาท (หาสิบ
บาทถวน)  เวนแตการถอนเพื่อปดบัญชี 
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**    ขอ 28  การฝากออมทรัพยพิเศษ แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2562 
**    ขอ 29  เงินฝากออมทรัพยเกษียณอายราชการ   แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561

  ผูฝากประสงคจะฝากเงินจํานวนเทาใด  ก็ใหยื่นความจํานงตามแบบคําขอเปดบัญชี ตามท่ี 
สหกรณกําหนด  ซ่ึงจะตองสงเงินฝากเปนรายเดือน  เดือนละเทา  ๆ กัน โดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือนของ
สมาชิกในวันจายเงินไดรายเดือน ประจําเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน 
  กรณีขอเพ่ิม หรือลดจํานวนเงินฝากสัจจะ ใหผูฝากแจงผูจัดการ หรือเจาหนาท่ีสหกรณ 
  (2)   การจายดอกเบ้ีย สหกรณจะจายดอกเบ้ียใหเหมือนกับขอ  26 (2) 
  (3)   เจาของบัญชี  จะถอนเงินฝากท้ังหมด เพื่อปดบัญชีเม่ือใดก็ได  จะไดรับดอกเบ้ีย     
เพียงส้ินวันกอนวันปดบัญชีหนึ่งวัน 
              ** ขอ  28.   เงินฝากออมทรัพยพิเศษ มีเง่ือนไขในการรับฝากเงิน ดังนี้ 

 (1)   จํานวนเงินฝากในการเปดบัญชีคร้ังแรกตองไมนอยกวา 10,000.- บาท (หนึ่งหม่ืนบาท

ถวน) การฝากเพ่ิมตองฝากคร้ังละไมนอยกวา  5,000.- บาท (หาพันบาทถวน)  และหากจะถอนคืน โดยใหมี

ยอดคงเหลือไมนอยกวา 10,000.- บาท  (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) จะถอนไดปละไมเกินสองคร้ัง หากถอนเกิน

กําหนดตองเสียคาธรรมเนียม ตามประกาศสหกรณเร่ืองคาธรรมเนียมการถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 

 (2)   การจายดอกเบ้ีย  สหกรณจะคํานวณดอกเบ้ียใหเปนรายวัน ตามจํานวนเงินท่ีฝากแตละ

คร้ัง และจะนําดอกเบ้ีย ฝากทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหในวันส้ินปทางบัญชี  ของสหกรณทุกป 

  (3)   เงินฝากท่ีฝากเพิ่มข้ึน  หรือเงินฝากท่ีมีการถอนออกบางสวน  จนทําใหจํานวนเงินฝาก

คงเหลือ มีจํานวนเพิ่มข้ึนหรือลดลง ไมนอยกวาจํานวนท่ีสหกรณกําหนดและสามารถรักษาระดับจํานวนเงิน

ฝากนั้นไวจนถึงวันจายดอกเบ้ีย อาจไดรับดอกเบ้ียแตกตางสูงข้ึน หรือตํ่าลงไดตามจํานวนเงินฝากคงเหลือ 

ตามประกาศกําหนดอัตราดอกเบ้ียของสหกรณ 

 (4)  การถอนเงินฝากท้ังหมดเพื่อปดบัญชีหรือถอนบางสวนหากผิดเงื่อนไข จํานวนคร้ังการ

ถอน ตองเสียคาธรรมเนียมการถอน  ตามประกาศเร่ืองการถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษ  

              ***  ขอ 29.  เงินฝากออมทรัพยเกษียณอายุราชการ   มีเง่ือนไขการรับฝากเงิน ดังตอไปนี้ 
(1)  จํานวนเงินฝากในการเปดบัญชีคร้ังแรก ตองไมนอยกวา 500 .-บาท  (หารอยบาทถวน) 
(2)  เจาของบัญชีตองระบุช่ือผูรับผลประโยชน  จากบัญชีเงินฝากนี้ 
(3)  การจายดอกเบ้ีย  สหกรณจะคํานวณดอกเบ้ียใหเปนรายวัน ตามจํานวนเงินท่ีฝาก         

แตละคร้ัง และนําดอกเบี้ยฝากทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหในวันส้ินปทางบัญชี         ของ
สหกรณทุกป 

(4)  ผูฝากจะถอนเงิน หรือปดบัญชีเงินฝากก็ยอมกระทําไดตอเม่ือเกษียณอายุราชการ หรือ 
พนสถานภาพจากการเปนสมาชิกสหกรณ    

(5)  กรณีฝากเงินไมครบปสหกรณจะไมคิดดอกเบ้ียให 
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(6)  เม่ือเกษียณอายุราชการหรือลาออก จากงานประจํา ตองปดบัญชีเงินฝากออมทรัพย
เกษียณอายุราชการ 

 

หมวด    4 
ประเภทประจํา 

ขอ  30.  จํานวนเงินฝากในการเปดบัญชีคร้ังแรกตองไมนอยกวา 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถวน)  
การฝากตอ  ๆ ไปตองไมตํ่ากวา 1,000.- บาท  (หนึ่งพันบาทถวน) 

ขอ  31.  การจายดอกเบ้ีย จะคํานวณดอกเบ้ียเปนตามยอดเงินฝากแตละยอด เม่ือครบกําหนด      
ตามระยะเวลาและอัตราดอกเบ้ียท่ีประกาศเปนคราว ๆ  ไป 

ขอ  32.  เงินฝากเมื่อถึงกําหนดถาฝากไมถอน  ก็ถือเปนอันวาผูฝากตกลงฝากตนเงินพรอมดอกเบ้ีย
ไปอีกเทาระยะเวลาเดิม 

ขอ  33.  การถอนเงินฝาก  หากถอนกอนกําหนดระยะเวลา  ตองถอนเปนยอดตามการฝากแตละคร้ัง
โดยจะไดรับดอกเบ้ียตามระยะเวลาท่ีฝากจริง อัตราดอกเบ้ียตามระยะเวลาฝากท่ีตํ่าลงตามระยะเวลาท่ีฝากจริง  
แตถาระยะเวลาฝากไมถึง 90 วัน สหกรณจะไมจายดอกเบ้ียให และตองมียอดคงเหลือในบัญชีในเวลาใดเวลา
หนึ่งไมนอยกวา 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถวน)  ยกเวนการถอนปดบัญชี 

 
หมวด    5 

ดอกเบี้ยเงินฝาก 
ขอ  34.  ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท ใหสหกรณกําหนดโดยประกาศเปนคราว ๆไป สหกรณมีสิทธิ 

เปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียเงินฝากไดตามท่ีเห็นสมควร 
ประกาศ   ณ  วันท่ี   30  สิงหาคม  2548 
 

 
   

 (นายเฉลิมพล  เบ็ญจพันธุ) 
ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
วาดวย หลักเกณฑ และวธิีการออกบัตรประจําตัวของสมาชิกสหกรณ  พ.ศ. 2544 
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………………………………….. 
 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  พ.ศ. 2543  

ขอ 107  (11)  ประกอบกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ  วาดวย บัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณ พ.ศ. 2544   

ประกาศ  ณ  วันท่ี   8  มกราคม  พ.ศ.  2544   ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ คร้ังท่ี  6/2544  วันท่ี  24  

สิงหาคม  2544   กําหนดระเบียบวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการออกบัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณ               

ไว  ดังตอไปนี้   

 ขอ  1. ระเบียบนี้  เรียกวา  “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย 

หลักเกณฑ และวิธีการออกบัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณ  พ.ศ.  2544” 

 ขอ  2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีปรากฏในทายระเบียบนี้เปนตนไป 
 ขอ  3.  ในระเบียบนี้ 
  “บัตร”    หมายถึง   บัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด 

  “สหกรณ”  หมายถึง  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

  “สมาชิก”  หมายถึง   ผูถือบัตรซ่ึงเปนสมาชิกของสหกรณ 

  “ผูออกบัตร”  หมายถึง    ประธานกรรมการสหกรณ 

  “เจาหนาท่ีบัตร”  หมายถึง    เจาหนาท่ีสหกรณผูซ่ึงไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ี

รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับบัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณ  

“คําขอ”    หมายถึง   คําขอมีบัตร มีบัตรใหม หรือเปล่ียนบัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณ   

ตามแบบ  บ.ส. 1  ทายระเบียบนี้ 

“ใบรับ”   หมายถึง    ใบรับคําขอมีบัตร มีบัตรใหม  หรือเปล่ียนบัตรประจําตัวสมาชิก 

สหกรณ  ตามแบบ บ.ส. 2  ทายระเบียบนี้ 

 ขอ  4. ใหสมาชิกยื่นคําขอตอเจาหนาท่ีบัตร ภายในกําหนดหกสิบวัน นับแต 

(1) วันท่ีระเบียบนี้มีผลใชบังคับ 
(2) วันท่ีนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณ 
(3) วันท่ีคณะกรรมการดําเนินการรับเขาเปนสมาชิก 

 ขอ  5.  เม่ือบัตรหมดอายุ สมาชิกตองมีบัตรใหม  โดยยื่นคําขอตอเจาหนาท่ีบัตรภายในสามสิบวัน 

นับแตวันท่ีบัตรเดิมหมดอายุ 

 สมาชิกจะขอมีบัตรใหมกอนวันท่ีบัตรเดิมหมดอายุก็ได  โดยยื่นคําขอตอเจาหนาท่ีบัตรภายใน

สามสิบวัน กอนวันท่ีบัตรเดิมจะหมดอายุ 
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 ขอ  6.  สมาชิกตองมีบัตรใหมหรือเปล่ียนบัตรแลวแตกรณี  โดยยื่นคําขอตอเจาหนาท่ีบัตรภายใน
สามสิบวัน นับแต 

(1) วันท่ีบัตรหาย หรือถูกทําลาย 
(2) วันท่ีบัตรชํารุดในสาระสําคัญ 
(3) วันท่ีแกไขช่ือตัว หรือช่ือสกุล หรือช่ือตัว และช่ือสกุล 

 ขอ  7.  ในบัตรจะตองมีรายการดังตอไปนี้ 
(1) ช่ือสหกรณ และเลขท่ีบัตร 
(2) ช่ือตัว ช่ือสกุล รูปถาย เลขทะเบียนสมาชิก เลขประจําตัวประชาชนของสมาชิก  

และหมูโลหิตของสมาชิก 

(3) ลายมือช่ือสมาชิก และผูออกบัตร วันออกบัตร และวันหมดอายุ 
รูปถายของสมาชิกตาม  (2)   จะตองเปนรูปถายไวไมเกินหกเดือนกอนวันยื่นคําขอ มีขนาด 2.5 x 3.0  

ซม.  คร่ึงตัวหนาตรง  ไมสวมหมวกหรือแวนตาสีเขม และไมใสผาคลุมใบหนา หรือผาโพกศีรษะ  เวนแต 

ผูซ่ึงมีความจําเปนตามศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนาของสมาชิก แตจะตองเปด 

ใหเห็นใบหนา หนาผาก ค้ิว ตา จมูก ปาก และคาง 

 ขอ  8.  การขอมีบัตร การขอมีบัตรใหม  หรือการขอเปล่ียนบัตร ใหสมาชิกยื่นคําขอ พรอมดวย
สําเนาบัตรประชาชน บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ 
บัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ แลวแตกรณี สําเนาทะเบียนบาน  รูปถายจํานวน 3 รูป ตอเจาหนาท่ีบัตร 
ณ สํานักงานของสหกรณ 
 เม่ือเจาหนาท่ีบัตรไดรับคําขอ และตรวจสอบเห็นวาสมาชิกผูขอไดดําเนนิการตามความในวรรคหน่ึง
อยางถูกตอง และครบถวนแลว ใหออกใบรับแกสมาชิกผูขอไวเปนหลักฐานเพื่อใชแทนบัตรไปพลางกอน
ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในใบรับ  และเสนอคําขอพรอมเอกสารหลักฐานประกอบคําขอใหผูออกบัตร    
ลงลายมือช่ือออกบัตร 
 กอนมอบบัตรแกสมาชิกผูขอ  ใหเจาหนาท่ีบัตรเรียกบัตรเดิม และใบรับคืนจากสมาชิกผูขอดวย     
เวนแตในกรณีท่ีเปนการขอมีบัตรคร้ังแรก และการขอมีบัตรใหมเนื่องจากบัตรเดิมหาย หรือถูกทําลาย
ท้ังหมด ใหเรียกเฉพาะใบรับคืน 
 ขอ  9.  เม่ือไดออกบัตรใหแกสมาชิกผูใดแลว  ใหเจาหนาท่ีบัตรจัดใหมีสําเนาบัตร พรอมรูปถาย    
ท่ีชัดเจนของผูนั้นไวดวยหนึ่งฉบับเก็บไวเปนหลักฐาน และทําทะเบียนคุมบัตรใหถูกตองเปนปจจุบัน        
เก็บรักษาไวในท่ีม่ันคงปลอดภัย พรอมท้ังรายงานใหคณะกรรมการดําเนนิการทราบเปนประจําทุกเดือน 
 ขอ  10. การออกบัตรใหสมาชิกคร้ังแรก  สหกรณจะยกเวนการคิดคาธรรมเนียม เวนแตการออกบัตร

ใหมใหเนื่องจากบัตรหมดอายุ บัตรหาย หรือถูกทําลาย  บัตรชํารุดในสาระสําคัญ   การแกไขช่ือตัว หรือช่ือ

สกุล หรือช่ือตัว และช่ือสกุล  สหกรณจะคิดคาธรรมเนียมคร้ังละ  10  บาท  
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 ขอ  11.   ใหสมาชิกแสดงบัตรในกรณีดังตอไปนี้ 
(1) การเขารวมประชุมใหญ ประชุมกลุมของสหกรณ 
(2) การขอรับบริการจากสหกรณ 
(3) การติดตอกับสหกรณ 
(4) การอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

 ประกาศ      ณ  วันท่ี      24  สิงหาคม  2544 

 

 

                
      (นายประมวล  กาลพัฒน) 

    ประธานกรรมการดําเนินการ 

          สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
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วาดวย  การใชทุนสวัสดิการสังคม  พ.ศ. 2561 
………………………………. 

เพื่อใหการใชทุนสวัสดิการของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด เปนไปตาม
วัตถุประสงค และเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพย         
สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ขอ 79 (8) และขอ 107(9) คณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 31 ในการประชุม
คร้ังท่ี 12/2561  วันท่ี 15  พฤศจิกายน 2561  มีมติใหกําหนดระเบียบวาดวย การใชทุนสวัสดิการสังคม  พ.ศ. 
2561  ดังนี้ 

ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย     
การใชทุนสวัสดิการสังคม พ.ศ.2561 

ขอ  2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแต วันท่ี 16  พฤศจิกายน  2561  เปนตนไป 
ขอ  3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย สวัสดิการ

สังคม พ.ศ. 2547 ฉบับปรับปรุงแกไข คร้ังท่ี 1/2549  ซ่ึงรวมท้ังบรรดาระเบียบ มติ ประกาศ และคําส่ังอ่ืนใด
ท่ีเก่ียวของกับระเบียบนี้ ท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน  

ขอ  4. ในระเบียบนี้ 
“สหกรณ”   หมายถึง  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
“สมาชิก”   หมายถึง   สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
“คณะกรรมการ”   หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดชุมพร จํากัด 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายถึง คณะอนุกรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
ชุมพร จํากัด 
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย        
สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  
“บุตร”  หมายถึง  บุตรท่ีชอบดวยกฎหมาย รวมถึงบุตรบุญธรรม 
“บิดา มารดา”  หมายถึง  บิดา มารดาท่ีชอบดวยกฎหมาย ไมรวมถึงผูเปนอุปการคุณ 
“คูสมรส”  หมายถึง  สามี หรือภรรยาของสมาชิกท่ีชอบดวยกฎหมาย 
“ผูรับโอนประโยชน”  หมายถึง  บุคคลท่ีสมาชิกระบุไวในหนังสือแสดงเจตนาการตั้งผูรับ
โอน ประโยชนของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
“เงินสวัสดิการ” หมายถึง เงินท่ีสหกรณจายเพื่อสงเคราะหใหกับสมาชิกตามท่ีกําหนดใน
ระเบียบนี้ 
“อุบัติเหตุ” หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนอยางฉับพลันและทําใหเกิดผลที่มิไดเจตนาหรือ
มุงหวังจนทําใหเสียชีวิตหรือสูญเสีย อวัยวะและสายตา หรือทุพลภาพถาวรส้ินเชิง 
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“ทุพลภาพถาวรส้ินเชิง” หมายถึงทุพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาท่ีการงานใด ๆ 
ในอาชีพประจําหรืออาชีพอ่ืน ๆ ไดโดยส้ินเชิง 
“สูญเสียสายตา” หมายถึง ตาบอดสนิทและไมมีทางรักษาใหหายได 
“ผูจัดการ”  หมายถึง  ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
“เจาหนาท่ี”  หมายถึง  เจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

ขอ  5. ทุนสวัสดิการ  หมายถึง 
(1) เงินซ่ึงท่ีประชุมใหญสามัญไดมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ 
(2) เงินสนับสนุนจากองคกรภาครัฐ 
(3) เงินบริจาคเงินอุดหนุน, เงินชวยเหลือ หรือเงินอ่ืนใดท่ีไดรับจากองคกรเอกชนท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ 
(4) รายไดอ่ืน ๆ 

ขอ  6. ทุนสวัสดิการนี้สามารถใชจายไดเพื่อเปนสวัสดกิารตามวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 
(1) เพื่อสวัสดิการมงคลสมรส 
(2) เพื่อสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม 
(3) เพื่อสวัสดิการสงเคราะหศพครอบครัวสมาชิก 
(4) เพื่อสวัสดิการบําเหน็จของสมาชิก 
(5) เพื่อสงเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก 
(6) เพื่อสวัสดิการสาธารณประโยชน 
(7) เพื่อสงเคราะหสมาชิกเกี่ยวกับการศพ และประสบอุบัติเหตุ 

ขอ  7. ในกรณีเงินทุนสวัสดิการท่ีไดรับตามขอ 5 (2), (3) หรือ (4)  หากเจาของทุนไดกําหนด 
เง่ือนไขหรือเจตนารมยใด ๆ  ไวเปนหนังสือ ก็ใหถือเง่ือนไข และเจตนารมยนั้นเปนสวนหนึ่งของระเบียบ 

หมวด 1 
การใชทุนสวัสดิการสังคมเพ่ือสวัสดิการมงคลสมรส 

ขอ  8. สหกรณฯ จะจายเงินสวัสดกิารมงคลสมรสใหแกสมาชิกท่ีสมรสหรือจดทะเบียนสมรส 
ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1,000.-  บาท (หนึ่งพันบาทถวน)  เพียงคร้ังเดียว 

กรณีสมาชิกท่ีสมรสตางเปนสมาชิกท้ังสองคน ใหไดรับสิทธิทุนสวัสดิการเพื่อสวัสดิการมงคล
สมรส คนละ 1,000.-  บาท 

ขอ  9. ใหสมาชิกท่ีสมรสหรือจดทะเบียนสมรสแลว แจงเปนหนังสือพรอมท้ังแนบหลักฐาน
เอกสารสําเนาทะเบียนสมรส หรือหลักฐานอ่ืนใดท่ีแสดงถึงการสมรส ถึงคณะกรรมการดําเนินการฯ  เพื่อ
ขอรับเงินภายในกําหนด 180  วัน นับจากวันท่ีสมรสแลว  เม่ือพนกําหนดนี้แลวเปนอันหมดสิทธ์ิ 
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ขอ  10. ใหประธานกรรมการดําเนินการ หรือผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 
จํากัด พิจารณาอนุมัติการจายเงินทุนสวัสดิการสังคมเพื่อการมงคลสมรสใหเปนไปตามระเบียบนี้ และตองให
ผูรับเงิน ทําหลักฐานการรับเงินไวใหแกสหกรณฯ แลวเสนอคณะกรรมการดําเนินการฯ เพื่อทราบตอไป 
 

หมวด  2 
การใชทุนสวัสดิการสังคมเพ่ือสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม 

ขอ  11.  สหกรณฯ  จะจายเงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม  ท่ีถูกตองตามกฎหมายของสมาชิก  
ใหแกบุตรสมาชิกคนละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถวน) 

 ขอ  12. ใหสมาชิกแจงเปนหนังสือพรอมท้ังแนบหลักฐานเอกสารสําเนาใบสูติ บัตร    ถึง
คณะกรรมการดําเนินการฯ  เพื่อขอรับเงินภายในกําหนด 180 วัน นับต้ังแตวันคลอด เม่ือพนกําหนดนี้แลว
เปนอันหมดสิทธ์ิ 

 ขอ  13. ใหประธานกรรมการดําเนินการ หรือผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 
จํากัด พิจารณาอนุมัติการจายเงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม ใหเปนไปตามระเบียบนี้ และตองใหผูรับเงิน
ทําหลักฐานการรับเงินไวใหแกสหกรณฯ  แลวเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบตอไป 

 

หมวด  3 
การใชทุนสวัสดิการสังคมเพ่ือสวัสดิการสงเคราะหศพครอบครัวของสมาชกิ 

ขอ  14. สหกรณฯ จะจายเงินสวัสดิการสงเคราะหศพสมาชิก บิดา  มารดา คูสมรส และบุตร 
สมาชิก  จํานวน  4,000.-  บาท (ส่ีพันบาทถวน) ตอศพ  ต้ังแตวันท่ีระเบียบนี้ไดถือใชเปนตนไป 

ขอ  15. ใหสหกรณจายคาพวงหรีดเคารพศพบิดา, มารดา, คูสมรส และบุตรของสมาชิกท่ีชอบ    
ดวยกฎหมายท่ีถึงแกกรรมตามท่ีจายจริงแตไมเกิน  800.- บาท  (แปดรอยบาทถวน)  โดยใหประธาน
กรรมการหรือกรรมการ หรือผูไดรับมอบหมายเปนผูดําเนินการแทนสหกรณ 

 ขอ  16. เม่ือบิดา มารดา คูสมรส และบุตรของสมาชิกไดถึงแกกรรม ใหสมาชิกคนใดคนหนึ่ง     
แจงเปนหนังสือพรอมท้ังแนบหลักฐานเอกสาร สําเนาใบมรณะบัตร  และสําเนาทะเบียนบานของสมาชิก   
ถึงคณะกรรมการดําเนนิการฯ เพื่อขอรับเงินภายในกําหนด 180  วัน นบัต้ังแตวนัท่ีถึงแกกรรม เม่ือพน
กําหนดนี้แลวใหถือวาเปนอันหมดสิทธ์ิ 
 ขอ  17. ใหประธานกรรมการดําเนินการ และผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวดัชุมพร 
จํากัด พจิารณาจายเงินสวัสดิการสงเคราะหศพบิดามารดา ใหเปนไปตามระเบียบนี ้และตองใหผูรับเงิน 
ทําหลักฐานการรับเงินไวใหแกสหกรณฯ แลว เสนอคณะกรรมการดําเนินการฯ เพื่อทราบตอไป 
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หมวด  4 
การใชทุนสวัสดิการสังคมเพ่ือสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก 

 ขอ  18.  สหกรณจะจายเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกท่ีพนจากหนาท่ีราชการ   หรืองานประจํา 
โดยเกษียณอายุหรือลาออกจากราชการหรืองานประจําโดยไมมีความผิด และมีอายุการเปนสมาชิกสหกรณ
ไมนอยกวา 120  เดือน 
 ขอ  19. การนับอายุการเปนสมาชิก ใหนับอายุการเปนสมาชิกท่ีติดตอกันคร้ังหลังสุด และใหนับ
จนถึงวันสุดทายของการเปนสมาชิก การนับอายุใหนับเปนเดือน เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน 

ขอ  20. การจายเงินทุนสวัสดิการสังคม เพื่อสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกเปนดังตอไปนี้ 
(1) อายุการเปนสมาชิกต้ังแต 300 เดือนข้ึนไปใหมีสิทธ์ิไดรับบําเหน็จจํานวน 

5,000.-บาท  (หาพันบาทถวน) 
(2) อายุการเปนสมาชิกต้ังแต 240 เดือนถึง 299 เดือน ใหมีสิทธ์ิไดรับบําเหน็จ 

จํานวน 4,000.-  บาท (ส่ีพันบาทถวน) 
(3) อายุการเปนสมาชิกต้ังแต 180 เดือนถึง 239 เดือน ใหมีสิทธ์ิไดรับบําเหน็จ 

จํานวน 3,000.-  บาท  (สามพันบาทถวน) 
(4) อายุการเปนสมาชิกต้ังแต 120 เดือนถึง 179 เดือน  ใหมีสิทธ์ิไดรับบําเหน็จ 

จํานวน 2,000.-  บาท  (สองพันบาทถวน) 
ขอ  21. การขอรับเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกนั้นใหสมาชิกผูมีสิทธ์ิไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จ

สมาชิกยื่นหนังสือตามแบบพิมพของสหกรณ พรอมท้ังแนบหลักฐานเอกสารคําส่ังลาออกหรือใหออก 
ประกอบภายในกําหนดเวลา 180 วัน นับจากวันท่ีพนจากหนาท่ีราชการหรืองานประจํา มิฉะนั้นจะถือวา
สมาชิกผูนั้นสละสิทธ์ิท่ีจะรับเงินสวัสดิการสังคม เพื่อสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก 

ขอ  22. กรณีท่ีสมาชิกผูมีสิทธ์ิไดรับเงินสวัสดิการสังคมเพื่อสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกยังมีหนี้สิน
คางชําระอยูกับสหกรณ ใหสหกรณนําเงินท่ีจายตามท่ีไดกําหนดมาหักชําระหนี้ของสมาชิกท่ีคางชําระอยู
ท้ังหมดกอน เวนแตกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนคณะกรรมการอาจพิจารณาผอนผันไดตามควรแกกรณี 

ขอ  23. ทุนสวัสดิการสังคม ซ่ึงท่ีประชุมใหญจัดสรรไวตามความในขอบังคับขอ 27 (6)     
ไมเพียงพอ ท่ีจะจายตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในขอ 20 ใหนําเงินทุนสํารองท่ัวไปท่ีต้ังไวในงบประมาณ
ประจําปมาสํารองจาย 
 

หมวด 5 
การใชทุนสวัสดิการสังคมเพ่ือสงเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก 
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ขอ  24. จํานวนทุนสวัสดิการเพื่อสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกนั้น ใหคณะกรรมการดําเนินการ
ประกาศใหทราบเปนป ๆ ไป 

 ขอ  25. ประเภททุนสวัสดิการเพื่อสงเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก แบงเปนระดับการศึกษา   
ดังนี้ 

(1) ระดับกอนประถมศึกษา ทุนละ     500.-  บาท  (หารอยบาทถวน)  
(2) ระดับประถมศึกษา 

2.1 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  ทุนละ   1,000.- บาท  (หนึ่งพันบาทถวน) 
2.2 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6   ทุนละ   1,000.- บาท  (หนึ่งพันบาทถวน) 

(3) ระดับมัธยมศึกษา 
3.1  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  ทุนละ   1,500.- บาท   (หนึ่งพันหารอยบาทถวน) 
3.2  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ทุนละ   2,000.- บาท  (สองพันบาทถวน) 

(4) ระดับอาชีวศึกษา/อนุปริญญา ทุนละ  2,000.-  บาท  (สองพันบาทถวน) 
4.1  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)   ทุนละ  2,000.- บาท  (สองพันบาทถวน) 
4.2  อนุปริญญาปสุดทายทุกหลักสูตร ทุนละ 2,000.- บาท (สองพันบาทถวน) 

(5) ระดับปริญญาตรีปสุดทาย   ทุนละ  2,500.- บาท  (สองพันหารอยบาทถวน) 
ขอ  26. สมาชิกผูมีสิทธ์ิขอรับทุนสวัสดิการเพื่อสงเสริมการศึกษา ตองเปนสมาชิกติดตอกันมาเปน

เวลาไมนอยกวา 1 ป และบุตรของสมาชิกตองกําลังศึกษาอยูในปการศึกษาท่ีขอรับทุนสําหรับปนั้น ๆ  ดวย 
ขอ  27. บุตรของสมาชิกท่ีขอรับทุน ตองมีอายุต้ังแต 3 ป และไมเกิน 25 ปบริบูรณ และมีสถานภาพ

เปนโสด 
ขอ  28. สมาชิกคนหน่ึงมีสิทธิรับทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกไดตามจํานวนบุตรของสมาชิกท่ี

ศึกษาอยูในระดับช้ันท่ีประกาศสหกรณกําหนด 
ขอ  29. ถาบิดามารดาตางเปนสมาชิกสหกรณใหใชสิทธิของฝายใดฝายหน่ึงเทานั้น  หากมีการหยา

รางหรือแยกกันอยูใหใชสิทธิของบิดามารดาท่ีอุปการะเล้ียงดู 
ขอ  30. สมาชิกผูมีสิทธ์ิขอรับทุนสงเสริมการศึกษา ตองยื่นคําขอรับทุนตามแบบพิมพพรอม

หลักฐานตาง ๆ ตามประกาศของสหกรณ 
ขอ  31. ใหคณะทํางานท่ีไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ เปนผูพิจารณา

ตรวจสอบแบบคําขอหลักฐาน และดําเนินการพิจารณาตัดสินการขอรับทุนสวัสดิการเพื่อสงเสริมการศึกษา
บุตรของสมาชิก และประกาศผลการพิจารณาตัดสินทุนใหสมาชิกทราบ แลวนําเสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการเพื่อทราบตอไป 

ขอ  32. การพิจารณาหาผูไดรับทุน  คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจตัดสินผูไดรับทุนการศึกษา 
ตามชวงช้ันท่ีประกาศ  และนําเสนอใหท่ีประชุมใหญสามัญประจําปของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดชุมพร จํากัด ทราบ 
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ขอ  33. หากสมาชิกผูใดมีขอทักทวงผลการพิจารณาตัดสินทุนสวัสดิการสังคมเพื่อสงเสริม
การศึกษาบุตรของสมาชิกใหแจงในวันท่ีมีการดําเนินการพิจารณาตัดสิน พรอมท้ังแจงเปนลายลักษณอักษร
ถึงประธานกรรมการภายใน 3 วันทําการ นับต้ังแตวันท่ีดําเนินการพิจารณาตัดสินทุนนั้น หากพนกําหนดนี้
แลวถือวาสมาชิก  ผูนั้นหมดสิทธ์ิการทักทวงดังกลาว 

ขอ  34. สมาชิกท่ีไดรับการพิจารณาตัดสินใหไดรับทุนสวัสดิการสังคมเพื่อสงเสริมการศึกษา ตอง
มาขอรับเงินทุนภายใน 30 วัน นับต้ังแตวันท่ีประกาศผลการพิจารณาตัดสินทุนนั้น ๆ  หากพนกําหนดนี้แลว 
ถือวาสมาชิกผูนั้นสละสิทธ์ิการขอรับเงินทุนดังกลาว 

ขอ  35. ใหประธานกรรมการ และผูจัดการอนุมัติจายเงินทุนอุดหนุนการศึกษาใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้ และตองใหผูรับเงินทําหลักฐานการรับเงินไวใหแกสหกรณ แลวนําเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ
ตอไป 
 

หมวด 6 
การใชทุนสวัสดิการสังคมเพ่ือสวัสดิการสาธารณประโยชน 

ขอ  37. การพิจารณาใหทุนสวัสดิการสังคมเพื่อสาธารณประโยชน ใหถือหลักความสําคัญตามลําดับ  
ดังนี้ 

(1) เพื่อใหเกิดประโยชนแกบรรดาสมาชิกโดยสวนรวม 
(2) เพื่อใหเกิดประโยชนแกสมาชิกบางสวน 
(3) เพื่อใหเกิดประโยชนเฉพาะตัวสมาชิก 
(4) เพื่อใหเกิดประโยชนแกสวนรวมโดยท่ัวไป 

นอกจากท่ีกลาวขางตน ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ การพิจารณาทุนสวัสดิการสังคม       
เพื่อการสาธารณประโยชนในแตละคร้ัง ใหพิจารณาจากทุนสวัสดิการที่มีอยูในขณะน้ันเทานั้น และเม่ือได
พิจารณาใหทุนสวัสดิการสังคมเพื่อสาธารณประโยชนเพื่อการหน่ึงการใดไปแลว ใหถือวาการพิจารณา
สําหรับเร่ืองนั้น ๆ  เปนอันยุติ 

ขอ  38. ทุนสวัสดิการเพื่อการสาธารณประโยชน  ใหจายในกรณีดังนี้ 
   (1)    เพื่อการศึกษาโดยท่ัวไป  ไดแก 

 1.1    เพื่อสงเสริม สนับสนุนการศึกษาใหแกสถานศึกษาท่ีขาดแคลน 
  1.2    เพื่อสงเคราะหนักเรียนยากจน 

(2) เพื่อสาธารณประโยชน ไดแก  
2.1 การกอสรางหรือบูรณะซอมแซม  หรือตอเติมอาคารสถานท่ีอันเปน   

สาธารณประโยชน 
2.2 จัดซ้ือส่ิงของ อุปกรณ เคร่ืองใช เพื่อการอันเปนสาธารณประโยชน 
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(3) เพื่อการกุศล  ไดแก 
3.1 การกุศลเพ่ือบํารุงการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
3.2 การสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ 
3.3 การสังคมสงเคราะห,  สงเคราะหผูยากไร 

(4) เพื่อการสงเสริม  และสนับสนุนการจัดกิจกรรม  หรือการรวมกิจกรรมท่ีเปน
ประโยชนตอหนวยงานสาธารณสุข ขบวนการสหกรณออมทรัพยท่ัวราชอาณาจักร 
และสมาชิก 

(5) เพื่อสงเสริมการกีฬา และการออกกําลังกาย 
ขอ  39. จํานวนเงินท่ีจะอนุมัติจายเงินทุนสวัสดิการสังคมเพื่อสาธารณประโยชน ไมเกินรายละ 

2,000.-บาท (สองพันบาทถวน)  เวนแตจะมีระเบียบเฉพาะกรณี หรือมีเหตุจําเปนก็ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาเปนเฉพาะราย ๆ ไป 

ขอ  40. สิทธิการขอทุนสวัสดิการสังคมเพื่อการสาธารณประโยชน เพื่อใหเปนการท่ัวถึงแกทุก 
หนวยงาน หนวยงานใดไดรับทุนสวัสดิการเพื่อการสาธารณประโยชนไปแลว จะมีสิทธิยื่นขอไดอีกเม่ือ
ไดรับทุนไปหมดแลว เวนแตหนวยงานนั้น ๆ  ไมประสงคจะขอ ท้ังนี้ใหเร่ิมนับต้ังแตใชระเบียบนี้เปนตนมา 

ขอ  41. การขอทุนสาธารณประโยชน ใหหนวยงานหรือบุคคล  ท่ีจะขอทุนสวัสดิการสังคมเพื่อ 
การสาธารณประโยชน  เสนอเร่ืองตอคณะกรรมการดําเนินการ พรอมท้ังแสดงหลักฐานและเหตุผล
ประกอบการพิจารณา 

ขอ  42. ใหคณะกรรมการอํานวยการพิจารณาอนุมัติตามคําขอและใหประธานเปนผูส่ังจายเงิน  ดังนี้  
ประธานกรรมการ คร้ังละไมเกิน  2,000.- บาท  (สองพันบาทถวน) และผูจัดการ คร้ังละไมเกิน 1,000.- บาท 
(หนึ่งพันบาทถวน) 

การอนุมัติและส่ังจายเงินโดยผูมีอํานาจ ผูอนุมัติ และส่ังจายจะตองรายงานใหคณะกรรมการ
ดําเนินการทราบทุกคร้ัง ในโอกาสแรกท่ีพึ่งกระทําได 

ขอ  43. การจายทุนสวัสดิการเพื่อสาธารณประโยชน ใหปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ถาสหกรณจายทุนสาธารณประโยชนในฐานะผูดําเนินการอยางหน่ึงอยางใด ตองมี

ใบสําคัญรับเงินหรือหลักฐานการจัดทํา หรือจดัซ้ือโดยละเอียด 
(2) ถาสหกรณจายทุนสวัสดิการสาธารณประโยชนสมทบเพื่อการใด  ตองใหผูมีอํานาจใน

การจัดทําหรือผูมีอํานาจในการรับเงินนั้นออกหลักฐานการรับเงินนั้น ๆ  ใหแกสหกรณ
โดยครบถวน และถูกตอง เม่ือสหกรณไดจายเงินไปแลวทุกคราว ใหเจาหนาท่ีผูจายเงิน
ลงลายมือช่ือรับผิดชอบในการจายเงินดวย 

หมวด 7 
การใชทุนสวัสดิการสังคมเพ่ือสงเคราะหสมาชิกท่ีเสียชีวิต และประสบอบุัติเหตุ 



ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562 หน้า 142 

 

ขอ 44.   วัตถุประสงคของระเบียบนี้เพื่อชวยเหลือเก้ือกูลกันทางดานเศรษฐกิจในหมูสมาชิก  โดย
การแบงเบาภาระหนี้สินของสมาชิก และผูคํ้าประกันเงินกูของสหกรณ  และเพ่ือชวยเหลือทายาทและ
ครอบครัวของสมาชิก  ในกรณีท่ีสมาชิกเจ็บปวย หรือประสบอุบัติเหตุจนทําใหเสียชีวิต หรือทุพลภาพโดย
ส้ินเชิงหรือถาวร 

ขอ 45.   เงินสวัสดิการตามระเบียบนี้มี 2 ประเภท คือ 
(1) เงินสงเคราะหเกี่ยวกับการศพ 
(2) เงินสงเคราะหเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ 

              ขอ  46.   การใหเงินสงเคราะหสมาชิกท่ีเสียชีวิต  มีหลักเกณฑดังนี้ 
(1) อายุการเปนสมาชิกตํ่ากวา 180 วัน              ใหมีสิทธ์ิไดรับเงิน   10,000.- บาท 
(2) อายุการเปนสมาชิกต้ังแต  180 วนั ถึง    5 ป   ใหมีสิทธ์ิไดรับเงิน 200,000.- บาท 
(3) อายุการเปนสมาชิกต้ังแต      5  ป  ถึง 15 ป    ใหมีสิทธ์ิไดรับเงิน 225,000.- บาท 
(4) อายุการเปนสมาชิกต้ังแต     15 ป  ข้ึนไป        ใหมีสิทธ์ิไดรับเงิน 250,000.- บาท 
(5) สหกรณฯ จะจายเงินสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกท่ีเสียชีวิต ใหแกสมาชิก จํานวน 

4,000.- บาท (ส่ีพันบาทถวน)  และใหสหกรณจายคาพวงหรีดเคารพศพแกสมาชิก    
ท่ีถึงแกกรรมตามจํานวนท่ีจายจริง แตไมเกิน 800.- บาท (แปดรอยบาทถวน)  

ขอ  47.   สหกรณจะจายเงินสงเคราะหเก่ียวกับการศพใหแกผูรับผลประโยชนท่ีไดระบุไวกับสหกรณ
หากไมระบุจะจายใหกับทายาทโดยธรรมเทานั้น  

ขอ  48. กรณีท่ีสมาชิกเสียชีวิต หากมีหนี้สินคางชําระอยูกับสหกรณ ก็ใหหักชําระหนี้ของสมาชิก   
ท่ีคางชําระอยูท้ังหมดดวย  เวนแตกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนคณะกรรมการอาจพิจารณาผอนผัน ไดตาม
ควรแตกรณี  ถามีเงินเหลือ จึงมอบใหกับผูรับโอนประโยชน หรือทายาทโดยธรรมของสมาชิกตอไป 

ขอ  49.  เม่ือสมาชิกใหผูมีสิทธ์ิไดรับเงินแจงเปนหนังสือ พรอมท้ังแนบหลักฐานเอกสารใบมรณะ
บัตร สําเนาทะเบียนบาน และ/หรือหลักฐานอ่ืนใดท่ีจําเปนถึงคณะกรรมการเพื่อขอรับเงินภายในกําหนด 180 
วัน นับต้ังแตวันถึงแกกรรม  เม่ือพนกําหนดนี้แลว เปนอันหมดสิทธ์ิในการขอรับเงิน 
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เงินสงเคราะหเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ 
ขอ  50.    การใหเงินสงเคราะหเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ มีหลักเกณฑดังนี้ 

(1) กรณีสูญเสียอวัยวะและสายตา ภายใน 180 วัน  นับต้ังแตวันท่ีประสบอุบัติเหตุใหมี 
สิทธ์ิไดรับเงิน ดังนี้ 

(1.1) มือสองขางต้ังแตขอมือ  หรือเทาสองขางต้ังแตขอเทาหรือสูญเสียสายตา 
สองขาง ไดรับเงินจํานวน 80,000.-  บาท 

(1.2) มือหนึ่งขางต้ังแตขอมือและเทาหนึ่งขางต้ังแตขอเทา ไดรับเงินจํานวน
50,000.-  บาท 

(1.3) มือหนึ่งขางต้ังแตขอมือและสูญเสียสายตาหนึ่งขาง  ไดรับเงินจํานวน
50,000.-  บาท 

(1.4) เทาหนึ่งขางต้ังแตขอเทาและสูญเสียสายตาหนึ่งขาง  ไดรับเงินจํานวน 
50,000.-  บาท 

(1.5) มือหนึ่งขางต้ังแตขอมือ ไดรับเงินจํานวน   20,000.-  บาท 
(1.6) เทาหนึ่งขางจั้งแตขอเทา ไดรับเงินจํานวน   20,000.-  บาท 
(1.7) สูญเสียสายตาหน่ึงขาง  ไดรับเงินจํานวน 10,000.-  บาท 

กรณีสมาชิกสูญเสียอวัยวะและสายตา  ตามท่ีไดกําหนดไวในขอ 50 (1) ใหมีสิทธิไดรับเงิน
สูงสุดเพียงขอเดียวเทานั้น 

(2)    กรณีทุพลภาพถาวรส้ินเชิง ภายใน 180 วัน และทุพลภาพถาวรส้ินเชิงนั้น  ไดเปนไป 
ติดตอกันไมนอยกวา 12 เดือน นับต้ังแตวันท่ีประสบอุบัติเหตุใหมีสิทธ์ิไดรับเงิน 100,000.-  บาท 
สิทธ์ิในการขอรับเงินอันเนื่องจากประสบอุบัติเหตุคร้ังเดียวกันนั้น ใหมีสิทธ์ิไดรับเงินรวมกันแลว
ไมเกิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) 
ขอ  51.  เงินสงเคราะหเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ตามระเบียบนี้ใหเปนสิทธ์ิเฉพาะตัวสมาชิกเทานั้น 
ขอ  52. ใหผูมีสิทธ์ิไดรับเงินแจงเปนหนังสือ พรอมท้ังแนบหลักฐานเอกสารใบมรณะบัตร หรือ

ใบรับรองแพทย สําเนาทะเบียนบาน และหรือหลักฐานอ่ืนใดท่ีจําเปนถึงคณะกรรมการเพ่ือขอรับเงินภายใน
กําหนดเวลา ดังนี้  

(1) กรณีสูญเสียอวัยวะและสายตา ใหแจงภายใน 180 วัน นับต้ังแตวันท่ีสูญเสียอวัยวะ
และสายตา 

(2) กรณีทุพลภาพถาวรส้ินเชิง ใหแจงภายใน 180 วัน นับต้ังแตวันท่ีตกเปนบุคคลทุพล
ภาพถาวรส้ินเชิงเม่ือพนกําหนดเวลานี้แลวตามท่ีไดกําหนดไวในขอ 52  แลวแตกรณี 
ใหเปนอันหมดสิทธ์ิในการขอรับเงิน 

 ขอ  53.  หากสมาชิกประสบอุบัติเหตุคร้ังใหม ใหมีสิทธ์ิขอรับเงินตามสิทธิในขอ 50 (1) ไดอีก 
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ระเบียบ วาดวย  การใชทุนสวัสดิการสังคม  พ.ศ. 2561 แกไข ป 2561 

 ขอ  54. สหกรณจะจายเงินสงเคราะหเนื่องจากประสบอุบัติเหตุใหแกบุคคล ดังตอไปนี้ 
(1) กรณีสูญเสียอวัยวะและสายตา ใหจายเงินแกสมาชิก 
(2) กรณีทุพลภาพถาวรส้ินเชิง ใหจายเงินแกสมาชิก หรือผูรับผลประโยชน

ตามลําดับ 
ขอ  55.  กรณีท่ีสมาชิกประสบอุบัติเหตุ และยังมีหนี้คางชําระอยูกับสหกรณ ใหสหกรณนําเงิน        

ท่ีจะจายตามท่ีไดกําหนดไวในขอ 50 มาหักชําระหนี้ของสมาชิกท่ีคางชําระอยูท้ังหมดกอน เวนแตกรณีท่ี     
มีเหตุผล และความจําเปนคณะกรรมการอาจพิจารณาผอนผันไดตามควรแกกรณี ถามีเงินเหลือ จึงมอบใหกับ
ผูรับผลประโยชน หรือทายาทโดยธรรม ของสมาชิกตอไป 

 
เง่ือนไขการจายเงินทุนสวัสดิการ 

 ขอ  56. สหกรณยอมทรงไวซ่ึงสิทธ์ิท่ีจะงดจายเงินสงเคราะหเกี่ยวกับการศพ หรือเงินสงเคราะห
เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในขอ  46  และหรือขอ  50 หากปรากฏวาสมาชิก
กระทําความผิดทางอาญา ยกเวนการกระทําความผิดโดยประมาท 
 ขอ  57. ทุนสวัสดิการสังคม    ซ่ึงท่ีประชุมใหญจัดสรร ไวตามความในขอบังคับ  ขอ 107  (9)   
ไมเพียงพอท่ีจะจายตามหลักเกณฑท่ีไดกําหนดไวในขอ 46 หรือขอ 50 ใหนําเงินสํารองท่ัวไปท่ีต้ังไวใน
งบประมาณ ประจําปมาสํารองจาย  หากยังไมเพียงพอใหรอเงินทุนสวัสดิการสังคมท่ีจะไดรับการจัดสรรใน
ปตอไปมาจาย 
 ขอ  58. ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติจาย และใหประธานเปนผูส่ังจายเงินสงเคราะห
เกี่ยวกับการศพ และเงินสงเคราะห เนื่องจากประสบอุบัติเหตุใหเปนไปตามระเบียบนี้ โดยใหพิจารณา
ตามลําดับคํารองท่ียื่นขอรับเงิน และตองใหผูรับเงินทําหลักฐานการรับเงินไวใหแกสหกรณ แลวเสนอ
คณะกรรมการเพ่ือทราบตอไป 

ขอ  59. ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผู       มี
อํานาจวินิจฉัยชี้ขาด 

ขอ  60. ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

 กําหนดไว  ณ  วันท่ี  16  พฤศจิกายน  พ.ศ.2561 

           

        (นายปญญา  ลาวิลัย ) 
   ประธานกรรมการดําเนินการ 

  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
วาดวย   การยืมเงินทดรองของสหกรณ และการสงใบสําคัญคูการจายเงิน พ.ศ.  2544 

--------------------------------- 
 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  ขอ  107  (11)   
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี  14 ในการประชุมคร้ังท่ี  4/2544  เม่ือวันท่ี 25  มิถุนายน  2544   ไดกําหนด
ระเบียบวาดวยการยืมเงินทดรองของสหกรณ และการสงใบสําคัญคูการจายเงิน  พ.ศ.  2544   ดังนี้ 
 ขอ  1.    ระเบียบนี้เรียกวา    “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด   วาดวย

การยืมเงินทดรองของสหกรณ และการสงใบสําคัญคูการจายเงิน  พ.ศ.   2544” 

 ขอ  2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี   25  มิถุนายน  2544  เปนตนไป 
 ขอ  3.   การยืมเงินทดรองของสหกรณ  ใหผูยืมเงินทําหนังสือการยืมเงินเสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการ  เพื่อพิจารณาอนุมัติโดยใบหนังสือดังกลาวใหระบุรายละเอียดวายืมเงินทดรองของสหกรณ     
เปนคาอะไร เทาใด และถาเปนการยืมเงินทดรองไปเพ่ือปฏิบัติงานนอกสถานท่ีใหแนบสําเนาคําส่ัง หรือ
หนังสืออนุญาตใหเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานท่ีของผูมีอํานาจอนุญาตไปดวย 
 ขอ  4. การยืมเงินทดรองของสหกรณใหทําหนังสือสัญญารับรองการยืมเงิน รวม  3  ฉบับ  
(สหกรณเก็บ 1 ฉบับ  ผูยืมเงิน 1 ฉบับ  และเพื่อแนบในสําคัญคูจายของสหกรณ  1  ฉบับ)   โดยในหนังสือ
สัญญารับรองการยืมเงินจะตองระบุวายืมเงินไปเพื่อเปนคาอะไร เปนเงินเทาใด และต้ังแตเม่ือใดถึงเม่ือใด
ท้ังนี้เพื่อความสะดวกในการท่ีเจาหนาท่ีจะไดเบิกจาย ตลอดจนการติดตามทวงถามใหชดใชคืนเงินยืมเม่ือถึง
กําหนดชําระ 

ขอ  5.   การยืมเงินทดรองของสหกรณ  ใหยืมเทาจํานวนท่ีจําเปนโดยแทจริง และมีระยะเวลา      
ไมเกิน 30  วัน  โดยใหสงสัญญาการยืมเงินถึงสหกรณลวงหนาไมนอยกวา 2  วันทําการ  ท้ังนี้เพื่อให
เจาหนาท่ีไดมีชวงลงตรวจสอบความถูกตองของสัญญาการยืมเงิน เพื่อเสนอผูมีอํานาจอนุมัติตอไป 

ขอ  6.  ใหคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ หรือผูบังคับบัญชาของผูยืมเงินทดรองของ 
สหกรณกวดขันใหผูยืมเงินทดรองของสหกรณ  ใหใชจายเงินยืมใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการยืมเงิน
โดยเครงครัด 

ขอ  7.  การสงใบสําคัญคูจายเงินเพื่อหักลางเงินยืมของแตละบุคคลใหจัดทําหนังสือการสงใช
พรอมแนบหลักฐานการจายเงินเพื่อหักลางเงินยืม และเงินเหลือจาย (ถามี) 

ขอ  8.   การยืมเงินทดรองของสหกรณรายการใหม จะตองสงใบสําคัญคูจายเงินกับเงินเหลือจาย  
(ถามี)   ไปหักลางเงินยืมท่ีไดยืมไปจากสหกรณในคร้ังกอนใหเสร็จส้ินจึงจะเสนอเร่ืองราวยืมเงินทดรองจาก 
สหกรณรายการใหมได 
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ขอ  9.    ผูยืมเงินทดรองของสหกรณรายใดไมสงใบสําคัญคูจายเงิน หรือเงินเหลือจาย (ถามี)   
ภายในกําหนดเวลาตามสัญญารับรองการยืมเงินใหสหกรณหักเงินเดือน เงินคาจาง หรือเงินอ่ืนใด ของผูยืม  
ท่ีพึงจะไดรับจากสหกรณสงใชเงินยืมทดรองดังกลาวจนครบถวน  โดยไมคํานึงวาจะยังมีใบสําคัญคูจายเงิน
ท่ีจะหักลางเงินยืมอีกหรือไม 

ขอ  10.   การยืมเงินทดรองของสหกรณ และการสงใชใบสําคัญคูจายเงินในเดือนธันวาคม ซ่ึงเปน
เดือนสุดทายของปการเงินสหกรณ   ใหสงใชภายในส้ินปการเงินของสหกรณ 

 
ประกาศ   ณ  วันท่ี    25  มิถุนายน    พ.ศ.  2544 

 
 
                       

                       
  (นายประมวล   กาลพัฒน) 
ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562 หน้า 147 

 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
วาดวย  การใชเงินทุนสะสมเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ  พ.ศ. 2546 

………………………………………… 
 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ขอ 27 (5)  

และขอ  79 (8)  ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 15 คร้ังท่ี 13 วันท่ี  27  มกราคม  2546 ไดกําหนด 

ระเบียบวาดวยการใชเงินทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ  พ.ศ.  2546  ดังตอไปนี้   

 ขอ  1. ระเบียบนี้  เรียกวา  “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  วาดวย  

การใชเงินทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ  พ.ศ.  2546 ” 

 ขอ  2. ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันท่ีประกาศใชเปนตนไป 
 ขอ  3.  ในระเบียบนี้ 
  “เงินทุนสะสม”  หมายความวา  เงินทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ 

 “คณะอนุกรรมการ”  หมายความวา  คณะอนุกรรมการผูบริหารเงินทุนสะสมเพ่ือการศึกษา

อบรมทางสหกรณ  ตามขอ  7   

 ขอ  4. ใหสหกรณจัดใหมีบัญชีเงินทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ ฝากธนาคารไวบัญชี
หนึ่งตางหากจากบัญชีอ่ืน 
 ขอ   5. เงินท่ีจะนําเขาบัญชีเงินทุนสะสมนี้คือ 

(1) เงินท่ีสหกรณจัดสรรจากกําไรสุทธิในท่ีประชุมใหญ ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
ประจําป 

(2) เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินชวยเหลือ หรือเงินอ่ืนใดท่ีไดรับจากบุคคล องคกร หรือ
สถาบัน 

(3) รายไดอ่ืน ๆ 
ขอ  6. เงินสะสมใหใชจายเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ ตามวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

(1) เพื่อจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ อุปกรณในการใหการศึกษาอบรม 
(2) เพื่อจัดซ้ือเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับสหกรณ และเอกสารทางวิชาการอื่น ๆ            

ท่ีเกี่ยวของกับสหกรณ 
(3) เพื่อเปนทุนการศึกษาอบรมแกสมาชิก คณะกรรมการ และเจาหนาท่ีของ สหกรณ 
(4) เพื่อใชจายในการใหการศึกษาอบรม การสัมมนา การวิจัย การทัศนศึกษา และดูงาน 

การคนควา และการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดต้ังใหสําเร็จ  
ตามวัตถุประสงคของการใหการศึกษาอบรมทางสหกรณใหคณะกรรมการ
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ดําเนินการรายงานการใชจายเงินทุนสะสมในรอบปทางบัญชีท่ีผานมา ใหท่ีประชุม
ใหญสามัญทราบ ในโอกาสแรกท่ีพึงกระทําได 

 ขอ  7. ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ จากกรรมการดําเนินการ และสมาชิก

ข้ึน คณะหนึ่งจํานวนสามคน ซ่ึงประกอบดวยประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ และเลขานุการ โดยให

กรรมการดําเนินการเปนประธานอนุกรรมการ 

 การดํารงตําแหนง การประชุม การพนจากตําแหนง และตําแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระของ

คณะอนุกรรมการใหนําระเบียบวาดวยคณะอนุกรรมการมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 ขอ  8. คณะอนุกรรมการจะพิจารณาอนุมัติจายเงินตามจํานวนท่ีเห็นสมควร แตท้ังนี้ตองไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการกอน 

 ขอ  9. เม่ือผูมีอํานาจอนุมัติการจายเงินแลว ใหผูจัดการ หรือพนักงานสหกรณท่ีไดรับมอบหมาย

จากผูจัดการ หรือกรรมการดําเนินการท่ีปฏิบัติหนาท่ีผูจัดการ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย

แลวแตกรณีเบิกจายได 

 ขอ  10. การเก็บรักษา หลักฐานทางการเงิน ทางบัญชี การตรวจสอบใหเปนไปตามระเบียบวาดวย
การรับจาย และเก็บรักษาเงินสดของสหกรณ 
 ขอ  11. ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
  

ประกาศ      ณ  วันท่ี      28   มกราคม  2546 

 

 

      (นายสําราญ   ไชยชนะ) 

  ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
วาดวย   กลุมสมาชิก พ.ศ.  2546 

……………………………………. 
 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ขอ พ.ศ.  
2543  ขอ 46 และขอ 79 (8) ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี  16 คร้ังท่ี 6 เม่ือวันท่ี 24  มิถุนายน  
2546  ไดกําหนดระเบียบวาดวย กลุมสมาชิก ดังตอไปนี้          
 ขอ  1.    ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร   จํากัด  วาดวย 

กลุมสมาชิก  พ.ศ. 2546” 

 ขอ  2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับ  ตั้งแตวันท่ี  25  มิถุนายน  2546   เปนตนไป 
 ขอ  3. การจัดตั้งกลุม สมาชิกทุกคนตองเขาสังกัดกลุมใดกลุมหนึ่ง ซ่ึงต้ังข้ึนโดยรวมสมาชิกท่ีอยู
ใกลเคียงกัน และมีลักษณะเกี่ยวของกับงานดานสาธารณสุข ทํานองเดียวกันนั้นเขาดวยกัน 
 สมาชิกจะยายจากกลุมหนึ่งไปเขาสังกัดอีกกลุมหนึ่งซ่ึงตนอยูใกล เคียงและมีลักษณะงาน             
ดาน สาธารณสุขทํานองเดียวกันได ตอเม่ือไดแจงท่ีประชุมกลุมเดิมทราบ  และท่ีประชุมกลุมซ่ึงตนจะเขานั้น
ไดลงมติรับรองโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนสมาชิกท่ีเขาประชุม ท้ังนี้ใหประธาน
กลุมท้ังสองแจงเร่ืองนี้ใหสหกรณทราบโดยเร็ว 
 ขอ  4. การประชุมกลุม ใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมนักเรียกบรรดาสมาชิกในกลุม           
มาประชุมกันเปนการประชุมกลุมเปนคราว ๆ  เพื่อกิจกรรมดังระบุในขอ 5 อนึ่ง กรรมการดําเนินการ หรือ
พนักงาน สหกรณ หรือเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณ อาจเรียกประชุมกลุมได 
 บรรดาสมาชิกแตละกลุมมีหนาท่ีเขาประชุมกลุมซ่ึงตนสังกัดนั้นโดยพรอมเพรียงทุกคราวท่ีนัดเรียก 
 ในการประชุมกลุมตองมีสมาชิกประชุมไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนสมาชิกท้ังหมดในกลุม
นั้นจึงจะเปนองคประชุม 
 การประชุมกลุมในคราวใดมีสมาชิกประชุมไมครบองคประชุมก็ใหนัดเรียกประชุมใหมอีก       
คราวหน่ึงภายในสิบส่ีวัน และในการประชุมคราวหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 
 ใหถือวามติของท่ีประชุมกลุมมีผลผูกมัดบรรดาสมาชิกในกลุมนั้น ๆ  
 การประชุมกลุม นอกจากจะไดกระทํากันตามคราวท่ีมีกิจธุระแลว  จะตองจัดใหมีข้ึนกอน            
การประชุมใหญสามัญของสหกรณทุกคร้ัง  เพื่อวินิจฉัยเร่ืองราวท่ีจะพิจารณาและวินิจฉัยในที่ประชุมใหญ
แตละคร้ังดวย 

ขอ  5.  กิจกรรมของท่ีประชุมกลุม ท่ีประชุมกลุมมีหนาท่ีชวยพิจารณาวินิจฉัยกิจการ และปญหา    
ท้ังปวงในสวนท่ีเกี่ยวกับกลุมของตน และอาจเสนอใหความคิดเห็นตอท่ีประชุมใหญ หรือตอคณะกรรมการ
ดําเนินการแลวแตกรณีดังตอไปนี้                              

(1) สอบสวนพิจารณาและรับรองผูสมัครรับเลือกเขาเปนสมาชิกดวย 
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(2) รับทราบเร่ืองสหกรณรับสมาชิกเขาใหมสังกัดกลุมนั้น ๆ 
(3) รับทราบเร่ืองสมาชิกในสังกัดกลุมออกจากสหกรณ 
(4) เลือกต้ังและถอดถอนคณะกรรมการดําเนินการกลุมตามขอ 6 ท้ังคณะหรือรายตัว 
(5) เลือกต้ังผูแทนสมาชิก 
(6) สอบสวนการใชเงินกูของสมาชิกผูกู และซักซอมสมาชิกเกี่ยวกับการชําระหนี้          

การจัดหาส่ิงของมาจําหนายแกสมาชิก  การจัดใหมีอุปกรณสําหรับสมาชิกใช
ประโยชน การเก็บรักษาและจัดการเพ่ือสหกรณออมทรัพยของสมาชิกและเร่ืองอ่ืน ๆ  
ซ่ึงอยูในวัตถุประสงคของสหกรณ 

(7) เปนส่ือในการเผยแพรความรูเกี่ยวกับสหกรณออมทรัพยตลอดจนแนะนําสมาชิก    
เพื่อใชวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสหกรณออมทรัพยใหดีข้ึน 

(8) เปนส่ือในการใหการศึกษาอบรมทางสหกรณ และทางอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวของในหมูสมาชิก
ตลอดจนการชักจูงการฝากเงินในสหกรณ 

(9) พิเคราะห และรวมมือปฏิบัติตามมติของท่ีประชุมใหญ หรือของคณะกรรมการ
ดําเนินการ 

(10) พิจารณาและดําเนินการเร่ืองอ่ืน ๆ  ในทางสงเสริมกิจการของสหกรณ หรือการ
ประกอบอาชีพหรือการสังคมในหมูสมาชิก 

ขอ  6.  การเลือกตั้งจํานวนกรรมการบริหารกลุม  
ใหท่ีประชุมกลุมเลือกต้ังสมาชิกในกลุมเปนกรรมการบริหารกลุม จํานวนอยางนอย 3 คน และ     

ไมเกิน 5 คน ประกอบดวยตําแหนง ประธานกลุมคนหนึ่ง และเลขานุการกลุมคนหนึ่งหรือสองคน นอกน้ัน
เปนกรรมการบริหารกลุม 

ขอ  7.    การดํารงตําแหนง                 
คณะกรรมการบริหารกลุม อยูในตําแหนงไดคราวละ 1 ป ถาเมื่อครบกําหนดหนึ่งปแลวยังไมมีการ

เลือกต้ังคณะกรรมการบริหารกลุมข้ึนใหมก็ใหคณะกรรมการบริหารกลุมคนเดิม อยูในตําแหนงไปจนกวาจะ
มีการเลือกคณะกรรมการบริหารกลุมข้ึนใหม  คณะกรรมการบริหารกลุมผูออกไปนั้นอาจไดรับเลือกต้ังซํ้า 
 ผู ซ่ึง เคยถูกท่ีประชุมใด  ๆ   ถอดถอนจากตําแหนงประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมหรือ
กรรมการบริหารกลุมไมใหไดรับเลือกต้ังเปนคณะกรรมการบริหารกลุมอีก 
 ถาตําแหนงประธานกลุม หรือเลขานุการกลุม หรือกรรมการบริหารกลุมวางลงกอนถึงคราวออก 
ตามวาระใหท่ีประชุมกลุมเลือกต้ังประธานกลุม หรือเลขานุการกลุม หรือกรรมการบริหารกลุมแทน          
ในตําแหนงท่ีวางประธานกลุม หรือเลขานุการกลุม หรือกรรมการบริหารกลุมซ่ึงไดรับเลือกต้ังในตําแหนง
ท่ีวางนั้นใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาทําการเวลาท่ีผูซ่ึงตนแทนส้ันชอบท่ีจะอยูได 
 ทุกคราวซ่ึงท่ีประชุมกลุมไดเลือกต้ังประธานกลุมหรือเลขานุการกลุม หรือกรรมการบริหารกลุม  
ข้ึนใหม  ใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุม  มีหนังสือแจงเร่ืองใหสหกรณทราบโดยเร็ว 
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ขอ  8.   การพนจากตําแหนง 
คณะกรรมการบริหารกลุม ออกจากตําแหนงเพราะเหตุใด ๆ  ดังตอไปนี้ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออกจากตําแหนงโดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอท่ีประชุมกลุมซ่ึงตนสังกัด 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพในสหกรณนี้ไมวาเพราะเหตุใด ๆ 
(4) ยายไปอยูกลุมอ่ืน 
(5) ท่ีประชุมกลุมซ่ึงตนสังกัดลงมติถอดถอน  

ขอ  9.  หนาท่ีของคณะกรรมการบริหารกลุม 
ประธานกลุมมีหนาท่ีเปนประธาน และดูแลกิจการท่ัวไปของท่ีประชุมกลุม เปนส่ือติดตอระหวาง

สหกรณกับกลุมสมาชิก และปฏิบัติกิจการอ่ืน ๆ ตามท่ีสหกรณมอบให  
เลขานุการกลุมมีหนาท่ีเปนผูชวยประธานกลุม และปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานกลุม ในเม่ือประธาน

กลุมไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได 
กรรมการกลุมมีหนาท่ีเปนผูชวยเลขานุการกลุม และปฏิบัติหนาท่ีแทน เลขานุการกลุม ในเม่ือ

เลขานุการกลุมไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได 
ใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนท่ีประชุมกลุม 
คณะกรรมการบริหารกลุมมีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1) เปนผูแทนกลุมในการติดตอประสานงานกับกลุมอ่ืน ๆ และกับคณะกรรมการ
ดําเนินการ 

(2) เปนผูแทนคณะกรรมการดําเนินการ ในการดําเนินงานสหกรณในกลุมนั้น ๆ  และ
ปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการไดมอบหมาย 

(3) เสนอความคิดเห็นตอท่ีประชุมใหญเกี่ยวกับกิจการของสหกรณหรือเปนผูยื่นคํารอง 
ตอสหกรณในเร่ืองเกี่ยวกับการบริหารการดําเนินอาชีพและอ่ืน ๆ ในกลุมของตน 

(4) เปนผูควบคุมกลุม และดูแลจัดการงานและกิจกรรมของกลุมใหเปนไปตามมติระเบียบ
แบบแผนของสหกรณ และของกลุมนั้น ๆ 

(5) ประสานงานกับหนวยงานหรือบุคคลท่ีมีความรู ความชํานาญ และมีประสบการณ    
มาใหคําแนะนํา สงเสริมอาชีพใหสมาชิกในกลุม เพื่อเปนการเพ่ิมรายไดใหแกสมาชิก
และครอบครัว 

(6) ชวยเหลือและใหความสะดวกแกผูจัดการ หรือพนักงานอ่ืนของสหกรณในการ
ปฏิบัติงานของสหกรณ  ตลอดจนเจาหนาท่ีตาง  ๆ ของทางราชการในอันท่ีจะ            
เขาตรวจสอบ หรือดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเกี่ยวกับการบํารุงสงเสริมอาชีพ           
ของสมาชิก 
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ขอ  10.  การประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุม 
ใหคณะกรรมการบริหารกลุม ประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ และใหประธานกลุมหรือเลขานุการ

กลุมนัดเรียกประชุมได               
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมตองมีกรรมการบริหารกลุมเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง

ของจํานวนคณะกรรมการบริหารกลุม 
ขอวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมการบริหารกลุม ใหนําเสนอที่ประชุมกลุมเพื่อทราบหรือพิจารณา

ตามแตละกรณีในการประชุมกลุมคราวถัดไป 
ขอ  11.  การออกเสียง 
สมาชิกหรือคณะกรรมการบริหารกลุม ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมกลุมหรือท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารกลุมไดเพียงคนละหน่ึงเสียง และจะมอบใหผูอ่ืนมาประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน   
ตนไมได 

ถาเร่ืองซ่ึงท่ีประชุมกลุมวินิจฉัยนั้น ผูใดมีสวนไดสวนเสีย ก็จะออกเสียงคงคะแนนในเร่ืองนั้นไมได 
ขอ  12.  การวินิจฉัยเร่ืองตาง ๆ  ในท่ีประชุมกลุม และท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมให         

ถือคะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑ ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนเพ่ิมข้ึน 
อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาดเวนแตจะไดกําหนดไวเปนกรณีพิเศษ 

ขอ  13.   ในการประชุมกลุม และประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมตองบันทึกเร่ืองท่ีพิจารณา
วินิจฉัยท้ังส้ินไวในรายงานการประชุม และใหประธานในท่ีประชุมคราวน้ันลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 

 
ประกาศ   ณ  วันท่ี    25  มิถุนายน  2546 

 
 

                       

                     
    (นายสําราญ  ไชยชนะ) 
ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
วาดวย   การรับฝากเงินจากสหกรณอืน่   พ.ศ.  2546 

--------------------------------- 
  อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณ ขอ 2 (3)  ขอ 9  ขอ 79 (8) และขอ 107 (2)      
ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ คร้ังท่ี 6 เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2546  ไดกําหนดระเบียบวาดวย  
การรับฝากเงินจากสหกรณอ่ืน   โดยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ดังตอไปนี้ 
 

หมวด  1 
ขอกําหนดท่ัวไป 

 ขอ  1.    ระเบียบนี้เรียกวา    “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  วาดวย
การรับฝากเงินจากสหกรณอ่ืน   พ.ศ. 2546” 
 ขอ  2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 26  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2546  เปนตนไป 
 ขอ  3. ในระเบียบนี้  
  “สหกรณ”  หมายความวา  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
  “ผูฝาก”  หมายความวา  สหกรณผูฝากเงิน 
 ขอ  4. สหกรณรับฝากเงินจากสหกรณอ่ืนได 2  ประเภท  คือ 

4.1  เงินฝากออมทรัพย     
4.2  เงินฝากประจํา                                   

 
หมวด  2 

การเปดบัญชีและการฝากเงิน 
ขอ  5.  สหกรณท่ีประสงคจะเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 4  ใหมาติดตอกับพนักงานสหกรณ  

ณ สํานักงานสหกรณดวยตนเอง และตองยื่นหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ โดยมีรายการ
ครบถวนตามท่ีระบุไวในแบบหนังสือขอเปดบัญชีนั้น 

ขอ  6.  พรอมกับหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก ผูฝากตองใหตัวอยางลายมือช่ือของตัวแทน ซ่ึงเปน     
ผูมีอํานาจถอนเงิน ตลอดจนใหเง่ือนไขเก่ียวกับเงินฝากท่ีเปดบัญชีนั้นไวตอสหกรณ การเปล่ียนแปลง
เกี่ยวกับตัวอยางลายมือช่ือท่ีใหไว จะมีผลตอเม่ือผูฝากไดแจงเปนหนังสือตอ สหกรณ และสหกรณ            
ไดพิจารณาเห็นเปนการถูกตองและตอบรับแลว 

ลายมือช่ือทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากใหใชอักษรไทย และเขียนดวยหมึกท้ังตองเขียนดวยลายมือ      
ของผูนําฝาก สหกรณจะไมรับรูการใชตราประทับแทนลายมือช่ือ 
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ขอ  7.  ผูฝากสามารถเปดบัญชีเงินฝาก ไดดังนี้ 
เงินฝากออมทรัพย ผูฝากรายหน่ึงอาจเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยในสหกรณนี้ไดโดยจํานวนเงินฝาก

ในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดตองไมนอยกวา 500.00 บาท และผูฝากจะสงเงินฝากเพ่ิมข้ึนเม่ือใด           
โดยจํานวนเทาใดก็ได 

เงินฝากประจํารายหน่ึง ๆ  ตองมีจํานวนไมนอยกวา 500.00 บาท และระยะเวลาฝากตองไมนอยกวา   
3  เดือน 

ขอ  8.  ในการเปดบัญชีเงินฝากตามขอ  7  สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหผูฝากยึดถือไว สมุดคูฝาก
นั้น ผูฝากตองรักษาไวเพื่อใหสหกรณลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบ้ีย เงินถอน และเงินคงเหลือบรรดา 
ท่ีจะมีข้ึนทุกราย 

การลงบันทึกรายการตาง ๆ  ในสมุดคูฝากน้ัน  จะกระทําไดแตโดยทางฝายสหกรณ ซ่ึงประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายคนหนึ่งคนใด 
เปนผูลงลายมือช่ือยอกํากับไวเปนสําคัญ  การลงบันทึกรายการในสมุดคูฝากโดยไมเปนไปตามท่ีกลาวนี้  
ยอมไมมีผลผูกพันสหกรณ อนึ่ง  ถาผูฝากตรวจพบวารายการใดในสมุดคูฝากคลาดเคล่ือนตองแจง              
ตอสหกรณเพื่อแกไขให จะแกไขโดยประการอื่นไมได 

สมุดคูฝากเลมท่ีใชเต็มแลว หรือชํารุดจนใชการไมได ใหนํามายื่นตอสหกรณ เพื่อจะไดยกเลิกสมุด 
คูฝากเลมนั้น  และโอนยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากใหม  ซ่ึงออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป  สมุดคูฝากเลม 
ท่ียกเลิกนั้นผูฝากจะรับไปก็ได 

ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคูฝากของตนไวในท่ีปลอดภัย ถาสมุดคูฝากหาย ผูฝากตองแจงเปนหนังสือ
ตอสหกรณโดยมิชักชา  สหกรณจะนํายอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากเลมใหมซ่ึงออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป 
สวนสมุดคูฝากเลมท่ีหายใหยกเลิก 

ในกรณีท่ีสหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากคร้ังแรกก็ดี หรือออกเลมใหมใหตอจากเลมกอน ซ่ึง 
ลงรายการเต็มแลวก็ดี หรือชํารุดใชการไมไดก็ดี สหกรณจะไมคิด คาธรรมเนียม แตกรณีท่ีสมุดคูฝากของ 
ผูฝากรายใดสูญหาย สหกรณจะออกสมุดคูฝากเลมใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียม เลมละ 20.00 บาท 

ขอ  9.  ในการสงเงินเขาบัญชีเงินฝากทุกคร้ัง  ใหทําใบสงเงินตามแบบพิมพท่ีสหกรณกําหนด   
ยื่นพรอมดวยสมุดคูฝาก และจํานวนเงินฝากตอพนักงานสหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ ท้ังนี้ ผูฝากหรือผูอ่ืน
จะเปนผูสงเงินก็ได 

เม่ือสหกรณไดลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝาก ท่ีไดรับนั้นในสมุดคูฝาก และตรวจสอบเปนการ
ถูกตองแลว สหกรณจะคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก 

ขอ  10.  ถาสงเช็คเขาบัญชีเงินฝาก ตองขีดครอมเช็คกอน สหกรณสงวนไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมจายเงิน
ถอนจากรายการเชนนั้น จนกวาจะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแลว  
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หมวด  3 
การกําหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย 

วิธีการคิดดอกเบ้ีย และการจายดอกเบ้ีย 
ขอ  11.  สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามขอ 4  ในอัตราไมเกินรอยละ  7 ตอป โดย 

จะไดประกาศใหทราบเปนคราว ๆ  ไป 
ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยใหคํานวณเปนรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณจะนําดอกเบ้ีย 

ทบเปนเงินตนเขาบัญชีเงินฝากในวันส้ินปทางบัญชีของสหกรณใหผูฝากรีบยื่นสมุดคูฝาก ณ สํานักงาน
สหกรณ เพื่อสหกรณบันทึกรายการดอกเบ้ียให 

ดอกเบ้ียเงินฝากประจํา สหกรณจะคํานวณและจายดอกเบี้ยใหเม่ือถึงกําหนดระยะเวลาการฝาก 
สําหรับเงินฝากท่ีถอนกอนกําหนดโดยไดรับอนุญาตจากสหกรณ ตามขอ 13 สหกรณจะจายดอกเบ้ียให 
ตามจํานวนเดือนเต็ม 

กรณีถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไมถึง 3 เดือน สหกรณจะไมจายดอกเบ้ียให 
ถาผูฝากไมถอนเงินฝากประจําเม่ือครบกําหนดพรอมดอกเบ้ีย จนพนกําหนดไปอีกเจ็ดวัน ก็เปนอัน

ถือวาผูฝากตกลงฝากตนเงินฝากพรอมดอกเบ้ียตอไปอีกเทาระยะเวลาเดิม 

 
หมวด 4 

การถอนเงินฝากและการปดบัญชี 
ขอ  12.  การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากตองใชใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ 
ในการถอนเงินฝาก ผูมีอํานาจถอนเงินตามท่ีไดใหตัวอยางลายมือช่ือไวตอสหกรณ ควรมารับเงิน 

ท่ีสํานักงานสหกรณดวยตนเอง และตองยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามท่ีใหตัวอยางไวนั้น พรอม
กับสมุดคูฝากตอพนักงานสหกรณ 

ถาผูมีอํานาจถอนเงินฝาก จะมอบใหผูใดรับเงินแทนก็ตองทําใบถอนเงินฝาก และตองมอบอํานาจ 
ใหรับเงินแทนเปนหนังสือตามแบบท่ีกําหนด ท้ังนี้ โดยลงลายมือช่ือตามท่ีไดใหตัวอยางไว แลวมอบให 
ผูรับมอบอํานาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น  พรอมดวยสมุดคูฝากตอพนักงานของสหกรณ  ณ  สํานักงานสหกรณ  
ในการนี้ สหกรณจะเรียกหลักฐานพิสูจนตัวผูรับมอบอํานาจก็ได 

เม่ือสหกรณไดตรวจถูกตองแลวจะจายเงินถอนให และลงรายการเงินถอนพรอมท้ังเงินคงเหลือ 
ในสมุดคูฝาก แลวคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก 

อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเขียนดวยหมึก ถามีการแกไขเปล่ียนแปลงใด ๆ ผูมีอํานาจถอนเงิน
ตองลงลายมือช่ือตามท่ีใหตัวอยางไวกํากับดวย 
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ขอ  13.   การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยนั้น  จะถอนเม่ือใด จํานวนเทาใดก็ได  
สวนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํานั้น ผูฝากยอมไมมีสิทธิถอนเงินกอนครบกําหนด แตเม่ือ 

ผูฝากยื่นคําขอเปนหนังสือโดยช้ีแจงความจําเปน สหกรณจะยอมใหถอนเงินฝากกอนครบกําหนดก็ได 
ขอ  14.  ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือท้ังหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตนเม่ือใดก็ได ใหผูมีอํานาจ

ถอนเงินจดแจงไวทายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากดวยวา “เพื่อปดบัญชี” 
ขอ  15.  ในกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเห็นวา ผูฝากฝาฝนระเบียบนี้ หรือกอใหเกิด

ความยุงยากแกสหกรณ หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรท่ีจะปดบัญชี เงินฝากของผูฝาก สหกรณจะไมรับเงินเขา
บัญชีเงินฝากของผูฝากอีก  และใหผูฝากถอนเงินคงเหลือท้ังหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตน ท้ังนี้ สหกรณ
จะแจงเปนหนังสือไปยังผูฝาก 

ขอ  16.  การถอนเงินฝากเพื่อปดบัญชีตามขอ 14 สหกรณจะคํานวณดอกเบ้ียใหตามขอ 11  ถึงวัน
กอนวันถอนหน่ึงวัน  เวนแตการปดบัญชีเงินฝากในกรณีผูฝากฝาฝนระเบียบตามขอ 15   สหกรณจะคํานวณ
ดอกเบ้ียใหถึงกอนวันท่ีแจงหนึ่งวัน และสหกรณจะไมใหดอกเบ้ียอีก ไมวาผูฝากจะถอนเงินเม่ือใด 

เม่ือสหกรณไดจายเงินคืนผูฝากแลว จะยกเลิกสมุดคูฝากสําหรับบัญชีนั้น 
ขอ  17.  ในกรณีท่ีมีความจําเปน สหกรณสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรับฝากเงินก็ได 

 
ประกาศ   ณ  วันท่ี    25  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.   2546 

 
      

                   

          (นายสําราญ  ไชยชนะ) 
ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
วาดวย   ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ  พ.ศ.  2546 

--------------------------------- 
  อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  พ.ศ.  
2543  ขอ 79 (8), (15) และขอ 101   ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 16 คร้ังท่ี 6 เม่ือวันท่ี 24  
มิถุนายน  2546  ไดกําหนดระเบียบวาดวย  ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์    พ.ศ. 2546  ดังตอไปนี้          
 ขอ  1.    ระเบียบนี้เรียกวา   “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด วาดวย 

ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์  พ.ศ. 2546” 

 ขอ  2.     บรรดา   ระเบียบ  มติ    หรือการกําหนดอ่ืนใดของสหกรณอันเก่ียวกับท่ีปรึกษา  และ             
ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ท่ีขัดตอระเบียบนี้ใหเปนอันยกเลิก และใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ  3. ระเบียบนี้ใหใชบังคับ  ตั้งแตวันท่ี  25  มิถุนายน  2546   เปนตนไป 
 ขอ  4. ในระเบียบนี้ 

“สหกรณ”  หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  
“คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข

จังหวัดชุมพร จํากัด  
“กรรมการ”  หมายถึง  กรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
“ประธาน”  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
“ผูจัดการ”  หมายถึง  ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
“เจาหนาท่ี”  หมายถึง  เจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
“สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
“คณะกรรมการที่ปรึกษา”  หมายถึง  คณะกรรมการที่ปรึกษาของสหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
 ขอ  5. ใหกรรมการสรรหาชื่อบุคคลท่ีจะเสนอเปนท่ีปรึกษาหรือท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ เพื่อให 
ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแตงต้ัง ซ่ึงคณะกรรมการจะอนุมัติใหมีท่ีปรึกษาไดไมเกิน 15 คน เปน
คณะกรรมการที่ปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ ไดไมเกิน 5 คน สําหรับ “ที่ปรึกษา”  อาจแตงเปนคณะก็ได
โดยมีประธานท่ีปรึกษา กรรมการท่ีปรึกษา และเลขานุการกรรมการที่ปรึกษา 

ขอ  6.  ท่ีปรึกษา หรือคณะกรรมการท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ใหอยูในตําแหนงตามวาระ
ของคณะกรรมการชุดท่ีแตงต้ัง  หากคณะกรรมการชุดตอไปยังไมไดมีการแตงต้ังท่ีปรึกษา  หรือ
คณะกรรมการท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ใหม ใหบุคคลดังกลาวขางตนเปนท่ีปรึกษาหรือคณะกรรมการที่ปรึกษา 
หรือท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ ไปจนกวาจะมีการแตงต้ังใหม 
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ขอ  7.  บทบาทหนาท่ีของท่ีปรึกษา หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์               
ใหเปนไป ดังนี้ 

(1) ท่ีปรึกษาหรือคณะกรรมการที่ปรึกษา มีหนาท่ีใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการ  
ประธาน ผูจัดการ หรือเจาหนาท่ี หรือสมาชิก และจะตองปฏิบัติการกิจอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ
มอบหมายอันเปนกจิการพิเศษอ่ืนใดท่ีสหกรณดําเนินการเพื่อประโยชนของสมาชิกและสหกรณ 

(2) ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ ทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาสหกรณ เพื่อท่ีจะใหขอคิดเสนอแนะ 
เอ้ืออํานวยใหเกิดประโยชนในการดําเนินงานของสหกรณ และปกปอง สหกรณใหไมตองประสบ
ความยุงยากในการดําเนินการ 

(3) การกําหนดใหท่ีปรึกษา หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาปฏิบัติภารกิจ ประธาน หรือรอง 
ประธาน หรือผูจัดการ หรือคณะกรรมการ อาจเชิญใหบุคคลดังกลาวมาใหคําปรึกษาหรือมารวม
ประชุมมอบหมายใหปฏิบัติงาน ณ ท่ีทําการของ สหกรณหรือนอกพื้นท่ีก็ไดตามภารกิจท่ีมอบหมาย 
แตสําหรับท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ ประธาน หรือรองประธาน หรือผูจัดการ หรือเจาหนาท่ี หรือตัวแทน
กรรมการไปขอรับคําปรึกษาท่ีทําการหนวยงานของทาน   หรือทําหนังสือของสหกรณไป               
ขอคําปรึกษา 
ขอ  8.    คุณสมบัติของท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการตองใชในการพิจารณา 

(1) ท่ีปรึกษา ตองเปนคนท่ีมีความรู ความสามารถมีประสบการณในกิจการของ สหกรณ  
โดยเฉพาะกิจการของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  และเปนท่ียอมรับเช่ือถือ
ของสมาชิกซ่ึงบุคคลดังกลาวเปนผูท่ีมีประวัติการทํางานเพ่ือสังคม สวนรวม ดวยความต้ังใจจริง 
และมีความพรอมท่ีจะสละเวลาใหกับสหกรณ 

(2) ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์  ควรเปนบุคคลท่ีมีอํานาจหนาท่ีท่ีจะเอ้ือตอการดําเนินกิจกาของ 
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ได มีความต้ังใจท่ีจะอํานวยชวยเหลือกิจการของ
สหกรณ ใหสะดวกกาวหนา และสามารถปองกันกิจการใหไมตองประสบกับความลําบากยุงยากได 
ขอ  9.  ในการตอบแทนแกท่ีปรึกษา หรือท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการอาจจะใหคาตอบแทน

ไดเกินประเภทและอัตราท่ีกรรมการ ผูจัดการ หรือเจาหนาท่ีพึงจะไดรับ ท้ังนี้ผูเปนท่ีปรึกษาหรือท่ีปรึกษา
กิตติมศักดิ์ ไมอาจเรียกรองสิทธิคาตอบแทนใด ๆ  ได หากคณะกรรมการไมเห็นชอบ 

ขอ  10.   ใหคณะกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  
ประกาศ   ณ  วันท่ี    25  มิถุนายน   2546 

                  
 
    (นายสําราญ  ไชยชนะ) 
ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
วาดวย   การโอนสมาชิกระหวางสหกรณ  พ.ศ.  2546 

…………………………………………. 
  อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  พ.ศ.  
2543  ขอ 35, ขอ 36 และขอ 79 (1), (8)  ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี  16 คร้ังท่ี 6  เม่ือวันท่ี  24 
มิถุนายน  2546   ไดกําหนดระเบียบวาดวย การโอนสมาชิกระหวางสหกรณ  พ.ศ. 2546 ดังตอไปนี้          
 ขอ  1.    ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย     

การโอน สมาชิกระหวางสหกรณ  พ.ศ. 2546” 

 ขอ  2.    บรรดาระเบียบ มติหรือการกําหนดอ่ืนใดของสหกรณอันเก่ียวกับการโอนสมาชิก            
ของสหกรณท่ีขัดตอระเบียบสหกรณเปนอันยกเลิกและใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ  3. ระเบียบนี้ใหใชบังคับ  ตั้งแตวันท่ี  25  มิถุนายน  2546   เปนตนไป 
 ขอ  4. ในระเบียบนี้ 

“สหกรณ”  หมายถึง  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
“สหกรณอ่ืน”  หมายถึง  สหกรณออมทรัพยท่ีมีการติดตอเร่ืองการโอนสมาชิกสหกรณ 

ออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  
“กรรมการ”  หมายถึง   กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 

จํากัด 
“สมาชิก”  หมายถึง   สมาชิกออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด และหรือสมาชิก

ออมทรัพยสหกรณอ่ืนท่ีติดตอเร่ืองการโอนสมาชิกแลวแตกรณี 
“ฝายจัดการ”  หมายถึง   ฝายจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

 
การโอนไปเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่น 

ขอ  5. สมาชิกผูใดประสงคจะโอนไปเปนสมาชิกของสหกรณอ่ืน  ซ่ึงต้ังอยูในพื้นท่ีหรือสังกัดท่ีตน
ยายไปรับราชการใหมนั้น ใหยื่นคํารองเสนอเร่ืองราวตอฝายจัดการตามแบบท่ีสหกรณกําหนดภายใน 15 วัน 
นับต้ังแตท่ีไดรับคําส่ังยายหรือโอน 
 เร่ืองราวท่ีไดเสนอตอสหกรณนั้นตองระบุจังหวัดทองท่ีหรือสังกัดท่ีตนยายหรือโอนไปรับราชการ
แหงใหม ตลอดจนสหกรณออมทรัพยท่ีจะขอเขาไปเปนสมาชิก และแนบสําเนาคําส่ังยาย หรือโอน           
ทางราชการดวย 
 เม่ือฝายจัดการไดรับคํารองพรอมเอกสารประกอบถูกตองแลว  ใหสงเร่ืองการขอโอนไปยัง สหกรณ
ท่ีสมาชิกประสงคจะขอโอนไปโดยเร็ว 
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ขอ  6.  การขอโอนเปนสมาชิกสหกรณอ่ืนไมเปนเหตุใหสหกรณงดเก็บเงินงวดชําระหนี้และคาหุน
รายเดือน จนกวาสหกรณจะไดรับแจงการรับโอนสมาชิกจากสหกรณท่ีรับโอนเปนหนังสือ 

ขอ  7.  เม่ือฝายจัดการไดรับแจงผลการโอนจากสหกรณท่ีรับโอนประการใด ใหจัดทําเปนวาระ      
การประชุมใหคณะกรรมการพิจารณาตามชวงระยะเวลาการประชุมกรรมการในนัดถัดไป    

หากสหกรณไมไดรับการติดตอภายใน 15 วันนับต้ังแตวันท่ีทางราชการไดส่ังโอนอัตราเงินเดือน   
ไปจากสังกัดเดิม หรือไมรับโอนจากสหกรณออมทรัพยท่ีรับโอน ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
สภาพการเปนสมาชิกตามขอบังคับ ขอ 31 (3)  การเรียกคืนเงินกูตามขอบังคับขอ 14 และดําเนินการ            
ใหเปนไปตามกําหนดไวในขอบังคับ 

ขอ  8.    ถาสหกรณไดรับการติดตอจากสหกรณท่ีรับโอน เพื่อขอรับโอนสภาพการเปนสมาชิก 
ขอรับโอนเงินคาหุนชําระหนี้เงินกูของสมาชิกนั้น และหรือขอผอนผันการชําระหนี้เงินกู คณะกรรมการ
ดําเนินการมีอํานาจท่ีจะตกลงเง่ือนไขเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในเร่ืองดังกลาวไดตามท่ีเห็นสมควร      

ขอ  9.   นับจากวันท่ีสหกรณไดโอนเงินคาหุนใหไดนับการชําระหนี้ หรือไดตกลงเงื่อนไขในทาง
ชําระหนี้เปนหนังสือไวกับสหกรณท่ีรับโอนแลว ใหถือวาสมาชิกนั้นพนสภาพการเปนสมาชิกในสหกรณ 

ขอ 10.     ใหยกเลิก โดยระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  วาดวยการโอน
สมาชิกระหวางสหกรณ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 

 

การรับโอนสมาชิกจากสหกรณออมทรัพยอื่น 
ขอ  11.   สมาชิกจากสหกรณออมทรัพยอ่ืน  ซ่ึงประสงคจะโอนมาเปนสมาชิกสหกรณนี้ ใหทําเร่ือง

ผานสหกรณออมทรัพยท่ีตนสังกัดอยู  โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเปนสมาชิก จํานวนหุน หนี้เงินกู จํานวน
ดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียตอป เงินงวดชําระหนี้ พรอมท้ังแนบสําเนาคําส่ังยายของทางราชการมาดวย 

ขอ  12.  ใหฝายจัดการทําการตรวจสอบรายละเอียด แลวนําเร่ืองเขาวาระการประชุมกรรมการ         
ในการประชุมแตละเดือนตามระยะเวลาท่ีเร่ืองขอโอนมาถึงสหกรณเพื่อพิจารณา 

ขอ  13.   หลักเกณฑการรับโอน 
(1) สมาชิกผูขอโอนตองคางชําระหนี้อยูกับสหกรณออมทรัพยเดิมซ่ึงตนสังกัดอยูไมเกิน

กวาสามเดือน 
(2) ตองมีคาหุนและหนี้คางชําระอยูในเกณฑท่ีสหกรณจะใหเงินกูไดตามระเบียบวาดวย

การใหเงินกูแกสมาชิกของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
(3) ใหนําขอบังคับสหกรณ ขอ 32  มาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ 14.  การรับโอนเขาเปนสมาชิกจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโดยมติเอกฉันท 
ขอ  15.  เม่ือสหกรณไดรับเงินคาหุนจากสหกรณเดิมแลว  ใหออกใบเสร็จรับเงินใหแกสมาชิกยึดถือ

ไวเปนหลักฐาน 
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ขอ  16.  ถาผูสมัครมีหนี้สินอยูกับสหกรณเดิม  และสหกรณจะตองชําระหนี้แทน ตองเรียก 
ใหผูสมัครทําหนังสือกูและจัดทําหลักประกันเงินกูใหไวตอสหกรณตามประเภท และลักษณะของเงินกู 
ท่ีกําหนดไวในขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ 

ขอ 17.  สมาชิกท่ีสหกรณรับโอนไดนับอายุการเปนสมาชิกตอเนื่อง จากการเปนสมาชิกของสหกรณ
เดิมท่ีไดโอนมาโดยใหไดรับสิทธิดานตาง ๆ  เชนเดียวกับสมาชิกโดยท่ัวไป 

ขอ   18.  ระยะเวลาการรับโอนเขาเปนสมาชิก  ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด ท้ังนี้โดย
พิจารณาถึงกําลังเงินหมุนเวียน และภาระการจายเงินกูของสหกรณเปนสําคัญ  และการใหเงินกูเพื่อรับโอน
นั้นใหพิจารณาตามความเหมาะสมกับยอดหน้ีคงเหลือและดอกเบ้ียคางชําระ 

ขอ  19.  สหกรณจะคิดเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนให ตามระยะเวลาท่ีไดรับโอนคาหุนประกอบกับ
จํานวนเงินคาหุน และดอกเบ้ียท่ีมีอยูในสหกรณ ต้ังแตวันรับโอนจนถึงวันส้ินปบัญชีท่ีรับโอน 
 ขอ  20.  หากมีปญหาเก่ียวกับการตีความหรือการดําเนินการตามระเบียบนี้  ใหท่ีประชุม
คณะกรรมการเปนผูวินิจฉัย โดยใหถือเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการท่ีมาประชุม หากเสียงเทากัน
ใหประธานเปนผูช้ีขาด 
 

ประกาศ   ณ  วันท่ี    25   มิถุนายน  2546 
 

 
 

    (นายสําราญ  ไชยชนะ) 
ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด 
วาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 

........................................................ 
 ดวยคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร ใหมีการปรับปรุงแกไขระเบียบ เพื่อใหสอดคลอง        

กับวิธีการปฏิบัติตามขอบังคับกําหนด และเกิดประโยชนกับสหกรณ ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความ             

ในขอบังคับสหกรณ ขอ 35 ขอ 36 ขอ 44 ขอ 79 (8) และขอ 107 (6) มติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2559ไดกําหนดระเบียบ ดังตอไปนี้  

 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  วาดวย      

การโอนสมาชิกระหวางสหกรณ พ.ศ.2559 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)”  

 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหบังคับใชตั้งแตวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2559 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิก ความตามระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  วาดวย      

การโอนสมาชิกระหวางสหกรณ พ.ศ. 2546 ถือใชเม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2546  ขอ 10 เสียท้ังส้ิน 
   

 ประกาศ  ณ  วันท่ี 10  เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

                                                 (นายสุธรรม ลิมปธนกุลชัย) 

                                                 ประธานกรรมการดําเนินการ 

                                               สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
วาดวย   การใหสหกรณอืน่กูยืมเงิน   พ.ศ.  2546 

…………………………………………. 
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ขอ 2 (6) 

ขอ 10 (2)   ขอ 79 (8)  และขอ 107 (4)   ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ คร้ังท่ี  6 เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน  
2546  ไดกําหนดระเบียบวาดวย การใหสหกรณอ่ืนกูยืมเงิน  โดยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ 
ดังตอไปนี้ 
 ขอ  1.    ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด   วาดวย 

การใหสหกรณอ่ืนกูยืมเงิน พ.ศ. 2546” 

 ขอ  2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี  26  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2546  เปนตนไป 
 ขอ  3. ในระเบียบนี้  
  “สหกรณ”  หมายความวา  สหกรณผูใหกูเงิน 
  “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณผูใหกูเงิน 
  “สหกรณผูขอกู”  หมายความถึง สหกรณรวมถึงชุมนุมสหกรณดวย 
 ขอ  4. สหกรณผูขอกู  จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) ไมมีขอบกพรองทางการเงิน และการบัญชี หรือถามีตองไดรับการแกไขจนเปนท่ี
พอใจของสหกรณแลว 

(2) มีความม่ันคงทางการเงิน และมีความสามารถในการชําระหนี้ 
(3) มีความสามารถในการจัดการท่ีดี และไดปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ     

ของสหกรณ และระเบียบของทางราชการโดยเครงครัดสมํ่าเสมอ 
(4) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ  ตามหลักเกณฑท่ีสหกรณกําหนด 

ขอ  5.  สหกรณจะใหเงินกูแกสหกรณผูขอกู ท่ีมีวัตถุประสงคจะใชเงินกูเพื่อเปนทุนหมุนเวียน 
ใหสมาชิกกู หรือเพื่อการดําเนินธุรกิจอ่ืนของสหกรณตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในขอบังคับและระเบียบ
อันเหมาะสมเทานั้น 

ขอ  6.  จํานวนเงินกูท่ีใหแกสหกรณผูขอกูสหกรณหนึ่ง ๆ  ตองไมเกินรอยละ 25 ของทุนเรือนหุน
รวมกับทุนสํารองของสหกรณ แตเม่ือรวมหน้ีเงินกูทุกรายของสหกรณ ผูขอกูแลว จะตองไมเกินวงเงินกูยืม
และคํ้าประกันประจําป ท่ีไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

ขอ  7.  หลักประกันเงินกู ใหคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณผูกูท้ังคณะคํ้าประกัน  
เปนรายบุคคลและใหจัดหาอสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยท่ีมีมูลคาไมนอยกวาจํานวนเงินกู  จํานอง 
เปนประกัน เวนแตในกรณีจําเปนท่ีสหกรณผูขอกูไมมีหลักทรัพยหรือไมสามารถหาหลักทรัพยมาใช        
เปนหลักประกันเงินกูได  ใหคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณผูขอกูท้ังคณะเปนผูคํ้าประกันเงินกู      
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และในกรณีผูคํ้าประกันคนใดพนจากตําแหนงกอนท่ีสหกรณผูขอกูจะชําระหนี้เสร็จส้ิน ใหสหกรณผูขอกู 
จัดใหกรรมการดําเนินการคนใหมเปนผูคํ้าประกันแทนคนเดิม 

ขอ  8.  การกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกู ใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดใหสหกรณท่ีขอกูเงิน
ชําระคืนตนเงินและดอกเบ้ียใหเสร็จส้ินภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการใชเงินกู แตตองไมเกิน 
หกสิบเดือน 

ขอ  9.  อัตราดอกเบี้ยเงินกู ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดตามความเหมาะสมกับภาวะการเงิน     
โดยประกาศเปนคราว ๆ  ไป  การคิดดอกเบ้ียเงินกูใหคิดเปนรายวัน โดยนับถัดจากวันรับเงินกู 

ขอ  10.  ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยหรือความจําเปนเกิดขึ้นอันทําใหสหกรณผูขอกูไมสามารถชําระคืน
เงินกู ไดตามกําหนด ใหสหกรณผูขอกูยื่นคํารองขอผอนผันเล่ือนกําหนดเวลาชําระคืนเงินกูตอสหกรณ 
เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาการผอนผันใหขยายเวลาชําระคืนเงินกู และระงับการเสียเบ้ียปรับ ในชวง
ระยะเวลาที่ไดรับการผอนผันได ตามท่ีเห็นสมควร 

ขอ  11.  สหกรณผูกูไมชําระคืนเงินกูเม่ือถึงกําหนด โดยไมไดรับการผอนผันจากคณะกรรมการ
หรือไมมีเหตุผลอันสมควร จะตองเสียเบ้ียปรับผิดนัดชําระหนี้เปนรายวันในอัตรารอยละ 3 ตอป  ของตนเงิน
ท่ีผิดนัด โดยนับถัดจากวันท่ีถึงกําหนดชําระจนถึงวันท่ีสหกรณผูขอกูชําระเงินกูเสร็จส้ิน 

ขอ  12.  การขอกู ใหสหกรณผูขอกูยื่นหนังสือแสดงความจํานงระบุวัตถุประสงค ในการใชเงินกู 
จํานวนเงินท่ีขอกู ระยะเวลาชําระหนี้ พรอมดวยหลักฐานดังตอไปนี้ 

(1) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ คร้ังท่ีมีการพิจารณาเร่ืองขอกูเงิน
จากสหกรณ 

(2) งบการเงิน และรายงานการสอบบัญชีประจําปลาสุด พรอมดวยรายงานกิจการ
ประจําป  

(3) งบทดลอง ณ  วันส้ินสุดเดือน กอนวันยื่นหนังสือแสดงความจํานงขอกู และยอนหลัง
อีก     2 เดือน 

(4) สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนเปนสหกรณ 
(5) ขอบังคับของสหกรณ รวมท้ังระเบียบการเงินของสหกรณ 
(6) รายนามคณะกรรมการดําเนินการ ตําแหนงในคณะกรรมการดําเนินการ และ

ตําแหนงในหนวยงานท่ีสังกัด (ถามี)  พรอมท้ังวาระของการดํารงตําแหนงของ
กรรมการดําเนินการ 

(7) สําเนาหนังสือใหความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในการกําหนดวงเงินกูยืม 
หรือคํ้าประกันประจําป 

(8) สําเนาหลักฐานการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือบุคคลซ่ึงสหกรณไดกูยืมไว และ
ยังมีภาระผูกพันอยู 

(9) เอกสารอ่ืน ๆ  ท่ีสหกรณกําหนด 
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ขอ  13.  ใหผูจัดการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และวิเคราะหฐานะความม่ันคง ความสามารถในการ
ชําระหนี้และการจัดการ เสนอผลการวิเคราะหพรอมท้ังความเห็นตอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

ขอ  14.  ถาสหกรณผูขอกูจะกูเงินจากผูอ่ืน ในระหวางท่ียังมีหนี้เงินกูอยูตอสหกรณ ตองแจงให 
สหกรณทราบ 

ขอ  15.  ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปน้ี ใหสหกรณเรียกคืนเงินกู และใหสหกรณผูขอกูชําระคืนตน
เงินพรอมท้ังดอกเบ้ียแกสหกรณโดยทันที  แมยังไมถึงกําหนดตามสัญญาเงินกูก็ตาม 

(1) เม่ือสหกรณผูขอกูตองเลิกไมวาเพราะเหตุใด 
(2) เม่ือปรากฏวาสหกรณผูขอกูฝาฝนขอกําหนดตาม ขอ 14 แหงระเบียบนี้ 
(3) เม่ือปรากฏวาสหกรณผูขอกูใชเงินกูไมถูกตองตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในสัญญา

เงินกู 
(4) เม่ือสหกรณผูขอกูผิดนัดไมชําระเงินกูตามกําหนด และคณะกรรมการไมไดผอนเวลา

ให 
(5) เม่ือมีเหตุผลท่ีคณะกรรมการ เห็นวาสหกรณนั้นไมสมควรกูเงินสหกรณตอไป 

ขอ  16.  เม่ือคณะกรรมการอนุมัติเงินกูแลว ใหผูจัดการแจงใหสหกรณผูขอกูทราบโดยเร็ว เพื่อจัดทํา
สัญญากู และจัดทําหลักประกันใหเรียบรอย แลวจึงจัดสงเงินกูใหสหกรณผูขอกูตอไป 

ขอ  17.  การทําสัญญากู ใหจัดทําตามแบบที่สหกรณกําหนด และใหมีผูมีอํานาจลงลายมือช่ือแทน
สหกรณ ตามขอบังคับของสหกรณ และสหกรณผูขอกู เปนผูลงช่ือในสัญญากูท่ีทํากับ สหกรณ 

ขอ  18.  การใหเงินกูแกสหกรณผูขอกูโดยใชตั๋วสัญญาใชเงินเปนหลักฐานแทนการทําสัญญากู  
ใหสามารถกระทําได โดยจํานวนเงินกูใหเปนไปตามขอ 6  ของระเบียบนี้ สําหรับหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ
อ่ืน ๆ  ใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดข้ึนไดตามความเหมาะสม และไมกอใหเกิดความเสียหาย             
แกสหกรณ 

 
ประกาศ   ณ  วันท่ี    25   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.   2546 

 
 

                    
    (นายสําราญ  ไชยชนะ) 
ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
วาดวยการเก็บรักษา ยืม และการทําลายเอกสารของสหกรณ  พ.ศ. 2546 

………………………………………….. 
 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด พ.ศ. 2543 

ขอ 79 (8) และขอ 107 (11)  ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ชุดท่ี 16  คร้ังท่ี 8  วันท่ี 25 สิงหาคม  2546   

ไดกําหนดระเบียบวาดวยการเก็บรักษา  ยืม  และการทําลายเอกสารของสหกรณ  พ.ศ. 2546  ดังตอไปนี้ 

 ขอ 1.  ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย  

การเก็บรักษา ยืม และการทําลายเอกสารของสหกรณ พ.ศ. 2546” 

 ขอ 2. ใหยกเลิก ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวยการเก็บรักษา 
ยืม และการทําลายเอกสารของสหกรณ พ.ศ. 2538  และบรรดาระเบียบ, มติ, ประกาศ, คําส่ัง และแนวปฏิบัติ
อ่ืนท่ีขัด หรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ 3.  ระเบียบนี้ใหถือใชบังคับตั้งแตวันท่ี  25  สิงหาคม  2546  เปนตนไป 
 ขอ 4. การเก็บเอกสารในระหวางปฏิบัติ  คือ การเก็บเอกสารท่ีปฏิบัติยังไมเสร็จใหอยูใน        

ความรับผิดชอบ ของเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของในเร่ืองนั้น 

 ขอ 5. การเก็บเอกสารท่ีปฏิบัติเสร็จแลวใหเจาหนาท่ีฝายธุรการ แยกเอกสารนั้นเปนเร่ืองประจํา

แฟมดวยพรอมท้ังทําบัญชีหนาเร่ือง หรือบัญชีเร่ืองประจําแฟมดวย เอกสารใดซ่ึงไมสามารถเก็บโดยวิธี    

ดังกลาวได  ใหมัดรวมเขาดวยกันเปนหมวดหมู  รวมไวในท่ีเดียวกันพรอมท้ังทําบัญชีหนาเร่ืองประจํา

หมวดหมู เสร็จแลวใหทําสารบัญเร่ือง หรือแฟม หรือหมวดหมูของเอกสารนั้น ๆ ดวย เพื่อความสะดวก    

และรวดเร็วในการ   คนหาเปนสําคัญ 

 เม่ือทําการตรวจบัญชีประจําปเสร็จเรียบรอยแลว ใหเจาหนาท่ีเก็บเอกสารรวบรวมเอกสารท่ีทําการ

ตรวจบัญชีแลวนั้นเก็บไวในท่ีอันปลอดภัย 

 ขอ 6. ใหเจาหนาท่ีผูเก่ียวของในการปฏิบัติเร่ืองนั้น ๆ หรือเจาหนาท่ีท่ีเก็บรักษาระมัดระวังเอกสาร

ใหอยูในสภาพเรียบรอยและปลอดภัย ถาชํารุดเสียหายตองรีบซอมใหใชไดเหมือนสภาพเดิม หากสูญหาย

ตองทําสําเนามาแทนใหครบบริบูรณเทาท่ีจะทําได 

 ขอ    7.  การยืมหนังสือท่ีสงเก็บแลว ใหปฏิบัติดังนี้ 
(1) ผูยืมจะตองแจงใหทราบวาเร่ืองท่ียืมนั้นจะใชประโยชนในการใด 
(2) ผูยืมจะตองมอบหลักฐานการยืมใหเจาหนาท่ีเก็บและลงช่ือในสมุดทะเบียนยืม 

              เอกสารและเจาหนาท่ีเก็บรวบรวมหลักฐานการยืมเรียงลําดับ วันท่ี เดือน พ.ศ. ไว    
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   เพื่อสะดวกในการติดตอ ทวงถาม 
(3) การยืมเอกสารของสหกรณตองไดรับอนุญาตจากประธานกรรมการ หรือรอง

ประธานกรรมการ (ถามี) หรือผูจัดการ 
(4) ในกรณีท่ีเอกสารซ่ึงตองเก็บเปนความลับนั้นหามเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของในการปฏิบัติ

เร่ืองนั้น หรือเจาหนาท่ีผูเก็บอนุญาตใหบุคคลภายนอกยืมดู หรือคัดลอกเปนอันขาด
เวนแตผูมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบ หรือเกี่ยวของกับการดําเนินคดี 

 ขอ 8.  การเก็บเอกสารตามปกติ เอกสารจะตองเก็บไวมีกําหนดไมนอยกวาสิบป สวนเร่ืองท่ีเก็บไว 
ท่ีเห็นวาไมมีความจําเปนตองใชประโยชน หรือเปนเร่ืองธรรมดา จะเก็บไวไมถึงสิบปก็ได โดยจําแนกเปน      
4  ประเภท   คือ 
   (1)   เอกสารท่ีมีลักษณะตอไปนี้ ใหคงเก็บไวตลอดไป คือ 

ก. หนังสือท่ีตองเก็บไวเปนหลักฐานของสหกรณตอไป  เชน เร่ืองท่ีเกี่ยวกับการ    
 จัดต้ังสหกรณ ขอบังคับ ใบสมัครเขาเปนสมาชิก ทะเบียนสมาชิก รายงานการ 

  ประชุม บัญชี ทะเบียนตาง ๆ หลักฐานการตรวจบัญชี รายงานกิจการประจําป  
  สถิติตาง ๆ ตลอดจนหลักฐานหรือเร่ืองท่ีจะใชศึกษาคนควาตอไป 

ข.  หนังสือท่ีเปนหลักฐานทางอรรถคดี หรือสํานวนทางศาลอัยการ หรือสํานวนของ
พนักงานสอบสวน 

(2)    เอกสารท่ีเก็บไวไมนอยกวา 10 ป   คือ หลักฐานทางการเงิน  ยกเวน 
ก. คําขอและหนังสือกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินใหเก็บรักษาไว  1  ป   นับจากวันท่ี 

สมาชิก ไดชําระหนี้เสร็จส้ินแลว และตองผานการตรวจสอบบัญชีประจําป           
จากผูสอบบัญชีกอน 

ข. คําขอกูและหนังสือกูเงินสามัญและเงินกูพิเศษ ใหเก็บรักษาไว 3 ป นับจากวันท่ี
สมาชิกไดชําระหนี้เสร็จส้ินแลว และตองผานการตรวจสอบบัญชีประจําปจาก
ผูสอบบัญชีกอน   

(3)  เอกสารท่ีเก็บไวไมถึง 10 ป แตไมนอยกวา 5 ป เชน หนังสือขอเปล่ียนแปลงเงิน 
คาหุนรายเดือน  หนังสือขอลาออกจากสหกรณ  เปนตน 

(4)    เอกสารท่ีไมมีประโยชนหรือเปนเร่ืองธรรมดา ใหเก็บไวไมนอยกวา 1 ป 
 ขอ 9.  การทําลายเอกสารในปหนึ่ง ๆ ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารที่สมควรจะทําลายแลว           
ยื่นหนังสือเสนอตอ คณะกรรมการดําเนินการเพ่ือพิจารณา เม่ือเห็นวาควรทําลายไดใหต้ังกรรมการทําการ
คัดเลือกเอกสารและควบคุมการทําลายข้ึนอยางนอย 3 คน โดยมีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1) คัดเลือกเอกสาร ตามระเบียบวา เอกสารเร่ืองใดควรทําลายได 
 (2) เสนอรายงานและบัญชีรายช่ือเอกสารที่สมควรทําลายตอคณะกรรมการดําเนิน 

การเพื่ออนุมัติ 
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(3)       แสดงรายงานและบัญชีเอกสารท่ีไดรับอนุมัติใหทําลายไดและมอบสําเนาให         
 เจาหนาท่ีเก็บเพื่อบันทึกในหนังสือเก็บ และบัญชีประจําเร่ือง หรือประจํา หมวดหมู        

            หรือประจําแฟม 
(4) ควบคุมการทําลายหรือทําลายดวยตนเอง การทําลายอาจใชเคร่ืองมือเผา หรือวิธีอ่ืน 
 ใด ตามความเหมาะสม 
(5)   เสนอรายงานผลการปฏิบัติใหคณะกรรมการดําเนินการทราบและมอบใหเจาหนาท่ี 
    เก็บรายงานนั้นไวเปนหลักฐานดวย 
 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  25  สิงหาคม  2546 
   
   
       
 
                (นายสําราญ  ไชยชนะ) 
                                                  ประธานกรรมการดําเนินการ 
                             สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 
   

 
                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบสหกรณสาธารณสุขจังหวัดชมุพร จํากัด 
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วาดวยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อทดรองจายในกิจการสหกรณ  พ.ศ. 2558 
 
 อาศัยมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการคร้ังท่ี 3/2558 วันท่ี 16 มีนาคม 2558  ไดกําหนดระเบียบ  
วาดวยทุนหมุนเวียนเพื่อทดลองจายในกิจการสหกรณ ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1.  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณ ออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  วาดวย

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อทดรองจายในกิจการสหกรณ พ.ศ. 2558” 

 ขอ 2.  ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 16  มีนาคม พ.ศ. 2558  เปนตนไป 
 ขอ 3.  ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

 “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข

จังหวัดชุมพร จํากัด 

“รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด 

“คณะกรรมการ”  หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด

ชุมพร จํากัด 

“กรรมการ” หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 

จํากัด 

  “ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด 

 “เจาหนาท่ีการเงิน” หมายถึง เจาหนาท่ีของสหกรณท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ี

รับผิดชอบในการรับจายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ 

“เจาหนาท่ีธุรการและพัสดุ” หมายถึง  เจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด

ชุมพร จํากัด ท่ีคณะกรรมการดําเนินการแตงต้ังใหเปนเจาหนาท่ีรับผิดชอบงานการพัสดุ 

ขอ 4.  ใหสหกรณเปดบัญชีออมทรัพย เรียกวา “ บัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อทดรองจายในกิจการ

สหกรณ  

 ขอ 5.  เงินท่ีจะเขาบัญชีนี้ คือ 
5.1 วงเงินท่ีคณะกรรมการดําเนินการอนุมัติใหใชสําหรับการนี้ จํานวน 20,000 บาท  
5.2 เงินท่ีผานการอนุมัติจายตามระเบียบการจัดซ้ือจัดจางของสหกรณ 

ขอ 6. เจาหนาท่ีธุรการและพัสดุตรวจสอบรายการพัสดุท่ีตองการจัดจาง จัดซ้ือ  แลวเขียนใบขอเบิก
เงินเพื่อจาง/ซ้ือพัสดุ  โดยใชใบสําคัญจายท่ีระบุรายละเอียดรายการพัสดุและจํานวนเงิน ท่ีตองการ 
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ขอ 7. นําเสนอผูจัดการ  เพื่อพิจารณาอนุมัติ พรอมแนบใบถอนเงินทดรองจาย  
 ขอ 8. การเบิกเงิน  กําหนดใหผูจัดการและรองผูจัดการเปนผูรับผิดชอบในการลงนามในใบถอนเงิน  
ทดรองจาย 

ขอ 9. เจาหนาท่ีธุรการและพัสดุ นําใบเบิกเงินทดรองจายท่ีลงนามแลวไปใหเจาหนาท่ีการเงิน        
เพื่อเบิกเงินสด 

ขอ 10. หลังจากจัดจางจัดซ้ือพัสดุแลว ใหเจาหนาท่ีธุรการและพัสดุจัดทําเอกสารการจัดซ้ือ จัดจาง 
ตามแบบของสหกรณ 

ขอ 11. หลังการลงนามอนุมัติในหนังสือจัดซ้ือจัดจางแลว  ใหเจาหนาท่ีธุรการและพัสดุทํารายการ
เบิกเงินสด  พรอมนําคืนเขาบัญชีเงินทดรองจาย โดยทันที 

ขอ 12. กําหนดใหเจาหนาท่ีบัญชีเปนผูถือสมุดคุมเงินและตรวจสอบยอดเงินในบัญชี ใหถูกตอง    
เปนปจจุบัน 

ขอ 13.  เงินตามบัญชีนี้  ใหจายไดเฉพาะเปนคาจัดจาง จัดซ้ือ วัสดุสํานักงาน วัสดุส้ินเปลือง หรือ
การอ่ืนใด ท่ีตองการความเรงดวน ท่ีเปนประโยชนตอสหกรณ เทานั้น 

ขอ 14.  ใหผูจัดการรายงานการเบิกจายเงิน และจํานวนเงินคงเหลือในบัญชี ใหคณะกรรมการ

ดําเนินการทราบเปนประจําทุกเดือน 

 
 ประกาศ ณ วันท่ี 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 

 
 
 
 

(นายสุธรรม   ลิมปธนกุลชัย) 
ประธานกรรมการดําเนินการ 

                                                            สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

 

 
 
 

 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด 
วาดวยนโยบายและแนวทางปฏิบัติของสหกรณใหเปนไป 
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ตาม พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 
พ.ศ. 2558 

........................................................ 
 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  พ.ศ.

2543  ขอ 79(8)  และขอ 107 (11)  ประกอบกับมติท่ีประชุม คณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 28  เม่ือวันท่ี 16  

ตุลาคม  2558  ใหกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติของสหกรณ  เพื่อใหสอดคลองกับ พ.ร.บ.ปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542  ดังนี้ 

 ขอ 1.  ระเบียบนี้ เรียกวา  “ ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  วาดวย

นโยบายและแนวทางปฏิบัติของสหกรณใหเปนไปตาม  พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.

2542       พ.ศ. 2558 ” 

 ขอ 2.  ระเบียบนี้ใหใชขอบังคับตั้งแต  วันท่ี  16  ตุลาคม  2558  เปนตนไป 
 ขอ 3.  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  มีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตามขอกําหนด 

ใน พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.2542  และใหความรวมมือในการปองกัน มิใหมีปญหา

การฟอกเงินเกิดข้ึน 

 ขอ 4.  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  กําหนดแนวทางในการปฏิบัติ          
ของเจาหนาท่ี  ท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

       4.1  เม่ือมีกรณีสมาชิกฝากเงิน หรือถอนเงินสด ต้ังแต  2  ลานบาท ใหเจาหนาท่ีการเงิน

และผูจัดการสหกรณ รายงานให ปปง. ทราบและแจงประธานกรรมการดําเนินการ  เพื่อนําแจง        

ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ พิจารณาตอไป 

       4.2  กรณีมีเหตุผลอันควรสงสัย ท่ีสมาชิกมีการฝากเงิน หรือถอนเงินสดผิดปกติบอยคร้ัง            

ใหเจาหนาท่ีการเงินและผูจัดการสหกรณ  แจงประธานกรรมการดําเนินการ  เพื่อนําแจงท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาตอไป 

       4.3  ใหเจาหนาท่ีสหกรณบรรจุเร่ืองรายงานการฝากเงินหรือถอนเงินสด ท่ีผิดปกติหรือท่ีมี

เหตุผลอันควรสงสัยในวาระการประชุมเพื่อทราบ  ของคณะกรรมการดําเนินการทุกเดือน 

       4.4  ใหสหกรณทําปายประชาสัมพันธ ติดไวในท่ีเห็นไดชัดเจน  เพื่อใหสมาชิกทราบ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบนี้ 
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       4.5  ใหสหกรณกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติใหสมาชิกทําธุรกรรมกับสหกรณโดย

ผานระบบธนาคาร  แทนการทําธุรกรรมเปนเงินสดกับสหกรณโดยตรง  เชน ใหโอนเงินผานระบบ

ธนาคาร แลวนําสลิปธนาคารมาแสดงตอสหกรณ เปนตน 

       4.6  กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเปนการสงเสริมและปองกันมิใหเกิดปญหาการฟอกเงิน  ก็ใหกระทํา

ไดโดยความเห็นชอบของประธานกรรมการดําเนินการ    

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  16  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 

 

 

 

       (นายสุธรรม  ลิมปธนกุลชัย) 

        ประธานกรรมการดําเนินการ 

          สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระเบียบ สหกรณออมทรพัยสาธารณสุขจังหวัดชมุพร จํากัด 
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วาดวย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ  พ.ศ. 2559 

……………………………………….. 
 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณขอ 79 และขอ 107  และมติท่ีประชุดคณะกรรมการ
ดําเนินการ คร้ังท่ี 8/2559 วันท่ี 12  กันยายน  2559  คณะกรรมการดําเนินการจึงไดกําหนดระเบียบวาดวย    
วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ 
ดังตอไปนี้ 
 

หมวด 1 บทท่ัวไป 
ขอ 1.  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย         

วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณออม
ทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ” 

ขอ 2.  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 13  กันยายน พ.ศ. 2559  เปนตนไป 
ขอ 3.  บรรดาระเบียบ ประกาศ คําส่ัง มติ หรือขอตกลงอ่ืนใด ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้              

ใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ 4.  ในระเบียบนี้ 

“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด

ชุมพร จํากัด 
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
“ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
“เจาหนาท่ี” หมายถึง เจาหนาท่ี สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
“บุคลากร” หมายถึง ผูใชประโยชนจากทรัพยสินดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ 

ซ่ึงครอบคลุมถึงเจาหนาท่ี 
สมาชิกทุกคน ตลอดจนบุคคลภายนอกท่ีไดรับอนุญาตใหทํางานในสหกรณหรือท่ีเขามาดําเนินการ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับสหกรณตามขอตกลงที่ทําไวกับสหกรณ หรือท่ีเขามาอบรมตามโครงการ  
ท่ีผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และเจาหนาที่ของรัฐผูดูแลการใชโปรแกรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอรในการประมวลผลขอมูล 

“เคร่ืองคอมพิวเตอร” หมายถึง เคร่ืองคอมพิวเตอรท้ังหลาย เคร่ืองเซิรฟเวอร หรืออุปกรณ
อ่ืนใด ท่ีทําหนาท่ีไดเสมือนเคร่ืองคอมพิวเตอร ท้ังท่ีใชงานอยูภายในสหกรณ หรือภายนอกแลว
เช่ือมตอเขากับระบบเครือขาย 
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“ระบบเครือขาย” หมายถึง ระบบเครือขายคอมพิวเตอรท่ีสหกรณสรางข้ึนท้ังแบบมีสาย 
และไรสาย 

“ขอมูล” หมายถึง ส่ิงท่ีส่ือความหมายใหรูเร่ืองราว ขอเท็จจริง ขอมูล หรือส่ิงใด ๆ ไมวา     
จะไดจัดทําไวในรูปแบบของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนท่ี ภาพวาด ภาพถาย ฟลม 
การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร หรือวิธีอ่ืนใดท่ีทําใหส่ิงท่ีบันทึกไว
ปรากฏได 

“ระบบสารสนเทศ” หมายถึง ขอมูล และสาระตาง ๆ ท่ีเกิดมาจากการประมวลผลขอมูล      
ท่ีจัดไวอยางเปนระบบ 
ขอ 5 วิธีการเผยแพรระเบียบ 

(1) แจงใหทราบการถือใชระเบียบในท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
(2) ทําหนังสือเวียนใหเจาหนาท่ีรับทราบ 
(3) ติดประกาศไว ณ ท่ีทําการสหกรณ เปนระยะเวลาอยางนอย 60 วัน นับแตวันท่ีประกาศ

ถือใชระเบียบนี้ 
ขอ 6 ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผูมีอํานาจ

วินิจฉัย 
 

หมวด 2 วัตถุประสงค 
ขอ 7 วัตถุประสงคของการออกระเบียบนี้ 

(1) เพื่อใหบุคลากรระมัดระวังในการใชเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยจะไมทําใหประสิทธิภาพของ  
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร และระบบเครือขายดอยประสิทธิภาพลงอยางผิดปกติโดยเจตนาหรือ 
ไมเจตนาก็ตาม 

(2) เพื่อใหบุคลากรใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางถูกตองตามบทบาทและหนาท่ีท่ีไดรับ 
มอบหมาย 

(3) เพื่อใหการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณมีความม่ันคง ปลอดภัย และสามารถ 
ใชงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(4) เพื่อใหบุคลากรระมัดระวังและตระหนักถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(5) เพื่อใหสหกรณไดมีการควบคุมภายในและรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศท่ีใช 
คอมพิวเตอรเปนไปตามนโยบาย ระเบียบสหกรณและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 

หมวด 3 การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ 
ขอ 8  สหกรณจะตองจัดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอรไวในท่ีท่ีเหมาะสม และหามผูไมมีหนาท่ีรับผิดชอบ

เขามาใชเคร่ืองคอมพิวเตอรของสหกรณโดยไมไดรับอนุญาต 
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ขอ 9 จัดใหมีการติดตั้งอุปกรณดับเพลิงไวในท่ีท่ีเหมาะสมและสะดวกตอการใชงานเม่ือมีเหตุฉุกเฉิน 
และจัดทําแผนผังการขนยายเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณตาง ๆ รวมท้ังเอกสารที่เกี่ยวของ 

ขอ 10 จัดใหมีระบบการควบคุมอุณหภูมิ ใหแกอุปกรณเคร่ืองคอมพิวเตอรอยางเพียงพอและ
เหมาะสมกับสถานท่ีรวมท้ังจัดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอรใหอยูในสถานท่ีท่ีมีอากาศถายเทไดสะดวก 

ขอ 11 จัดใหมีระบบสํารองไฟเคร่ืองแมขายและอุปกรณท่ีเก่ียวของอยางเพียงพอ เพื่อลด             
การหยุดชะงักการทํางานของเคร่ืองแมขายในกรณีท่ีมีไฟฟาดับหรือไฟตก 
 

หมวด 4 คณะกรรมการดําเนินการ 
ขอ 12  ตองพิจารณาจัดใหมีทรัพยสินดานเทคโนโลยีสารสนเทศตามสมควรและเหมาะสมกับ

สหกรณ 
ขอ 13  มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติในการ

ควบคุมภายใน และการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ 
ขอ 14  ส่ือสารใหบุคลากรเขาใจนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความ

ปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ 
ขอ 15 สงเสริมใหมีการฝกอบรมหรือใหความรูเก่ียวกับระบบงานและการรักษาความปลอดภัยดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศแกคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการ และเจาหนาท่ีสหกรณ อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
หรือสนับสนุนใหเขารับการฝกอบรมกับหนวยงานและองคกรตาง ๆ ท่ีมีการจัดอบรมในเร่ืองดังกลาว 

ขอ 16 ตองกําหนดใหผูบริการโปรแกรมระบบบัญชีจัดทําคูมือการใชโปรแกรมและเอกสารดาน
ฐานขอมูล ไดแก โครงสรางขอมูล (Data Structure) หรือพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) ใหกับ
สหกรณเพื่อประกอบการใชงานโปรแกรมระบบบัญชี 

ขอ 17 มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบในการเก็บรักษาคูมือและเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงานใหอยู
ในท่ีปลอดภัย และใหเรียกใชงานไดทันที 

ขอ 18 พิจารณาคัดเลือกและจัดทําสัญญากับผูใหบริการโปรแกรมหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และพิจารณาเกี่ยวกับการรักษาความลับของขอมูล เง่ือนไขตางๆ และขอบเขตงานของผูใหบริการ กรณีท่ีใช
บริการโปรแกรมของเอกชน 

ขอ 19 แตงตั้งเจาหนาท่ีเพื่อรับผิดชอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ 
ขอ 20 จัดใหมีการทําหรือทบทวนแผนฉุกเฉิน และการประเมินผลของการทดสอบแผนฉุกเฉิน    

อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
ขอ 21 รณรงคใหทุกคนใชพลังงานไฟฟาอยางประหยัด โดยจัดระดับการทํางานของเครื่อง

คอมพิวเตอรและปดอุปกรณตอพวงทุกคร้ังท่ีไมมีการใชงาน ใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการใช
มาตรการลดการใชกระดาษใหนอยลงดวย 
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หมวด 5 ผูจัดการสหกรณ/ผูดูแลระบบงาน 
ขอ 22  ควบคุมดูแลการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
ขอ 23  ดําเนินการใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ทันสมัย และม่ันคงปลอดภัยตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของสหกรณ 
ขอ 24  ติดตั้งคาการรักษาความปลอดภยัของระบบบัญชีคอมพิวเตอรและระบบเครือขายใหสามารถ

ปองกันบุคคลท่ีไมไดรับอนุญาตเขาสูระบบไดงาย ไดแก ความยาวของรหัสผาน ระยะเวลาการเปล่ียนแปลง
รหัสผาน ระยะเวลาการต้ังเวลาพักหนาจอในกรณีผูใชงานไมอยูท่ีเคร่ือง เปนตน 

ขอ 25  มีหนาท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการผูใชงาน เกี่ยวกับการสราง/เปล่ียนแปลง/ลบช่ือ
ผูใชงาน (username) โดยการกําหนดสิทธิการใชงาน จะตองเปนไปตามหนาท่ีความรับผิดชอบของผูใชงาน 

ขอ 26  มีหนาท่ีสอบทานสิทธิการใชงานของเจาหนาท่ีในระบบบัญชีคอมพิวเตอรและระบบ
เครือขายใหสอดคลองกับหนาท่ีความรับผิดชอบในแตละตําแหนงเปนประจําทุกป 

ขอ 27 บริหารจัดการระบบเครือขายใหมีความม่ันคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นท่ี    
การทํางานท้ังหมด ไดแก 

(1) กําหนดสิทธิการเขาถึงระบบเครือขายใหกับผูท่ีไดรับอนุญาตเทานั้น 
(2) จัดทําการปรับปรุงแผนผังเครือขายและอุปกรณท่ีเกี่ยวของใหเปนปจจุบัน 
(3) มีการตรวจสอบหรือเฝาระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรแมขาย

อยางสมํ่าเสมอ 
(4) ติดต้ังระบบปองกันไวรัสกับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย และปรับปรุงระบบปองกัน

ไวรัสใหเปนปจจุบันสมํ่าเสมอ 
ขอ 28 จัดทําตารางแผนการสํารองขอมูลและวิธีการกูคืนขอมูล และใหมีการสํารองขอมูลและ      

การทดสอบการกูคืนขอมูลเปนไปตามแผนท่ีกําหนด ไดแก 
(1) กําหนดตารางแผนการสํารองขอมูลใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของสหกรณ 
(2) กําหนดใหสํารองขอมูลจากระบบบัญชีคอมพิวเตอรท่ีสหกรณใชในเคร่ืองคอมพิวเตอร

ท่ีแยกตางหากจากเคร่ืองแมขายหลักของสหกรณ จํานวน 1 ชุดเปนประจําทุกวันทําการของสหกรณ
และสํารองขอมูลไวในส่ือบันทึกขอมูลจํานวน 1 ชุดเปนประจําทุกเดือน 

(3) กําหนดใหสํารองโปรแกรม ฐานขอมูลท่ีเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ ระบบฐานขอมูลและ
ระบบบัญชีคอมพิวเตอรไวในส่ือบันทึกขอมูลจํานวน 1 ชุด เปนประจําทุก 3 เดือน 

(4) ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบระบบงานสํารองขอมูลในส่ือบันทึกขอมูลและติดฉลากท่ีมี
รายละเอียด โปรแกรมระบบงาน   วัน เดือน ป จํานวนหนวยขอมูล 

(5) จัดเก็บส่ือบันทึกขอมูลไวในท่ีปลอดภัยท้ังในและนอกสํานักงานสหกรณ และให
สามารถนํามาใชงานไดทันทีในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน 
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(6) ผูจัดการหรือผูท่ีไดรับมอบหมายตองทดสอบขอมูลท่ีสํารองทุก 6 เดือน และเก็บรักษา
ชุดสํารองขอมูลไวอยางนอย 10 ปตามกฎหมาย 

(7) จัดทําทะเบียนคุมขอมูลชุดสํารอง และควบคุมการนําขอมูลชุดสํารองออกมาใชงาน 
ขอ 29  จัดทําแผนฉุกเฉินรองรับเม่ือเกิดปญหากับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกรณีเคร่ือง

คอมพิวเตอรไดรับความเสียหายหรือหยุดชะงัก และกําหนดผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน 
ขอ 30  ดําเนินการทดสอบแผนฉุกเฉินรวมกับบุคลากรอยางนอยปละ 1 คร้ังและจัดทําผล              

การทดสอบแผนฉุกเฉิน 
ขอ 31  จัดการกับเหตุการณผิดปกติท่ีเก่ียวของกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศโดยทันทีเม่ือไดรับรายงานจากบุคลากร 
 

หมวด 6 บุคลากร 
ขอ 32  ตองใชเคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนสูงสุดตอการดําเนินงานของสหกรณ และเปนไป

ตามวัตถุประสงค 
ขอ 33 ใหคํานึงถึงการใชงานอยางประหยัด และหม่ันตรวจสอบเคร่ืองคอมพิวเตอรใหสามารถ       

ใชงานไดอยาง สมบูรณ  และมีประสิทธิภาพ 
ขอ 34 บุคลากรแตละคนมีหนาท่ีปองกันดูแลรักษาขอมูลช่ือผูใชงาน (username) และรหัสผาน 

(password)  ท้ังนี้ตองหามเผยแพรใหผูอ่ืนลวงรูรหัสผาน (password) ของตนเอง 
ขอ 35 การกําหนดรหัสผานในการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางนอย 4 ตัวอักษร โดย

กําหนดใหมี ความยากตอการคาดเดาและใหมีการเปล่ียนแปลงรหัสผานของผูใชงานทุก ๆ 4 เดือน 
ขอ 36 บุคลากรแตละคนหามใชชื่อผูใชงาน (username) และรหัสผาน (password) ของบุคคลอ่ืนมา

ใชงานไมวาจะไดรับอนุญาตจากผูใชงานนั้นหรือไมก็ตาม 
ขอ 37 การใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอร ผูใชงานตองรับผิดชอบในฐานะเปนผูถือครองเครื่องนั้น ๆ 

และตอง รับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากการใชงานท่ีผิดปกติ โดยช่ือผูใชงาน 
(username) และรหัสผาน (password) ของผูถือครองเคร่ืองนั้น ๆ 

ขอ 38 เม่ือพบเหตุการณผิดปกติท่ีเกี่ยวกับความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ใหรีบแจงใหผูจัดการ/ผูดูแลระบบงานของสหกรณโดยทันที 

 
 
ขอ 39 ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

 
  ประกาศใชเม่ือวันท่ี  13   กันยายน พ.ศ. 2559 
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( นายสุธรรม  ลิมปธนกุลชัย ) 

ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด 
วาดวย  กองทุนชวยเหลือผูคํ้าประกันเงินกูสามัญ  พ.ศ.2559 

……………………………………………. 
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อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ขอ 107(11)  
ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด  คร้ังท่ี 9/2559        
วันท่ี  14  ตุลาคม  2559   ไดกําหนดระเบียบวาดวยกองทุนชวยเหลือผูคํ้าประกันเงินกูสามัญ ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  
วาดวยกองทุนชวยเหลือผูคํ้าประกันเงินกูสามัญ พ.ศ.2559 ”  
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี  15  ตุลาคม  2559  เปนตนไป  
 ขอ 3  ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  วาดวยกองทุน
ชวยเหลือผูค้ําประกันเงินกูสามัญ ท่ีบังคับใชกอนหนานี้ท้ังหมด 
 ขอ 4 ในระเบียบนี้  
  4.1    “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  
  4.2    “สมาชิก”หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
  4.3    “คณะกรรมการกองทุน” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนชวยเหลือผูคํ้าประกัน 

เงินกูสามัญ 
  4.4    “ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการกองทุนชวยเหลือผูคํ้าประกัน 

เงินกูสามัญ 
  4.5    “กองทุน”หมายความวา กองทุนชวยเหลือผูคํ้าประกันเงินกูสามัญ  
  4.6    “สมาชิกกองทุน”หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  

จํากัดท้ังหมด   
4.7    “ผูกู” หมายความวา สมาชิกท่ีกูเงินสามัญจากสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด

ชุมพร จํากัด      
4.8    “ผูคํ้าประกัน” หมายความวา สมาชิกท่ียินยอมผูกพันตนตอสหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด เพื่อชําระหนี้เงินกูสามัญในเม่ือผูกูไมชําระหนี้นั้น  
 ขอ 5 วัตถุประสงค เพื่อเปนกองทุนสําหรับบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิกผูคํ้าประกัน เงินกู
สามัญ ท่ีตองรับชําระหนี้แทนผูกูเม่ือสหกรณไมสามารถเรียกชําระหนี้จากผูกูได  
 ขอ 6 ท่ีมาของเงินกองทุน  
  6.1  จัดสรรจากกําไรสุทธิประจําป    
  6.2  เงินบริจาค ดอกเบ้ีย หรือเงินอ่ืนๆ ท่ีกองทุนไดรับ โดยไมมีเง่ือนไข  
 
 
 ขอ 7  กองทุนท่ีไดมาจากการบริจาค ตามขอ 5.2 นั้น ใหกองทุนลงทะเบียนไวเปนรายบุคคล  
 ขอ 8  ผูบริจาคไมมีสิทธิเรียกคืนเงินท่ีบริจาคเขากองทุนไมวากรณีใด ๆ  
 ขอ 9  หลักเกณฑการจายเงินกองทุน  
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  9.1  กองทุนจะชวยเหลือผูคํ้าประกัน ในอัตรารอยละ 10  ของจํานวนหนี้ท่ีเหลือ(รวมท้ัง 
คาใชจายอ่ืนซ่ึงไมใชเปนความผิดของผูคํ้าประกัน) แตไมเกิน 300,000 บาท ตอสัญญา  หลังจากท่ี    
ผูคํ้าประกันไดยินยอมและชําระหนี้แทนผูกูท้ังหมดกอน 

  9.2  เงินจํานวนดังกลาวสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด จะนําเงินจาก 
กองทุนจายใหกับผูคํ้าประกัน 

  9.3  ในกรณีท่ีเงินกองทุนมีไมพอจาย ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวตามระเบียบนี้ ให 
คณะกรรมการกองทุนเสนอความเห็นตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ 
ขอ 10  ใหคณะกรรมการดําเนินการ แตงตั้งคณะกรรมการกองทุน จํานวนท้ังหมด 7 คน โดยมาจาก

คณะกรรมการดําเนินการ  2  คน และเลือกจากท่ีประชุมใหญสามัญประจําป  5  คน  เพื่อพิจารณากล่ันกรอง
จํานวนเงินท่ีจะชดเชยใหกับ  ผูคํ้าประกันเงินกูสามัญ  และใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ 
พิจารณาอนุมัติ 
 ขอ  11  คณะกรรมการกองทุนอยูในวาระคราวละ  2  ป  และคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังจาก
คณะกรรมการดําเนินการใหหมดวาระตามวาระของคณะกรรมการดําเนินการ 

ขอ  12  ในกรณีท่ีเงินกูสามัญมีสมาชิกผูค้ําประกันหลายคน ใหสมาชิกผูคํ้าประกันทุกคนไดรับ 
ความชวยเหลือจากกองทุนตามสัดสวนวงเงินท่ีคํ้าประกัน    
 ขอ 13  ใหประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด         
เปนผูรักษาการณ   ใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
   

ประกาศ ณ วันท่ี  15  ตุลาคม  2559 
 
 
 

(นายสุธรรม  ลิมปธนกุลชัย) 
             ประธานกรรมการดาํเนินการ 
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