ขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
พ.ศ. 2543 ( ฉบับปรับปรุง ป 2562 )

หมวด 1
ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสํานักงาน
ขอ 1. ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสํานักงาน
ชื่อ

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
CHUMPHON PROVINCIAL PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT
COOPERATIVE, LIMITED.

ประเภท

สหกรณออมทรัพย

** ที่ตั้งสํานักงาน เลขที่ 91/12-14 ถนน - หมูที่ 10 ตําบล นาทุง อําเภอ เมือง
จังหวัด ชุมพร
ที่ตั้งสํานักงานสาขา เลขที่ - ถนน - หมูที่ - ตําบล - อําเภอ - จังหวัด สหกรณอาจยายที่ตั้งสํานักงานไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจงให
นายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ และใหปดประกาศไวที่
สํานักงานของสหกรณเดิม สํานักงานสวนราชการสหกรณ และที่วาการอําเภอแหงทองที่สหกรณตั้งอยูเปน
เวลาไมนอยกวาสามสิบวัน และใหดําเนินการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับในการประชุมใหญคราวตอไปดวย
ตราของสหกรณ ตราของสหกรณมีรูปลักษณะ ดังนี้
(ประกอบคําอธิบายตาง ๆ)
วงกลมในรูปงูพันคบเพลิง (สัญลักษณกระทรวงสาธารณสุข)
วงกลมนอก มีขอความวา สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
จํากัด

ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562
** ขอ 1 ชื่อ ประเภท ที่ต้งั สํานักงาน แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2559
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หมวด 2
วัตถุประสงค
ขอ 2. วัตถุประสงค สหกรณนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม
ของบรรดาสมาชิก โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปนี้
(1)

สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของตนไวในทาง
อันมั่นคงและไดรับประโยชนตามสมควร

(2)

สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสมาชิก

(3)

รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอื่น

(4)

จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงคของสหกรณ

(5)

ใหเงินกูแกสมาชิก

(6)

ใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน

(7)

ซื้อหุนของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ

(8)

ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น

(9)

ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญแก
กิจการของสหกรณ

(10)

ซื้อหลักทรัพยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

(11)

ออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน

(12)

ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
กําหนด

(13)

ดําเนินการใหกูยืมเพื่อการเคหะ

(14)

ใหสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว

(15)

รวมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณและสหกรณอื่น
เพื่อสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ

(16)

กระทํ า การต า ง ๆ ตามที่ อ นุ ญ าตไว ใ นกฎหมายว า ด ว ยสหกรณ เพื่ อ ให เ ป น ไปตาม

วัตถุประสงคที่กลาวขางตน รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู ยืม เชาหรือ
ใหเชา เชาซื้อหรือใหเชาซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซื้อ ขายหรือจําหนาย
จํานองหรือรับจํานอง จํานําหรือรับจํานํา ดวยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก
ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562
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(17)

ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก

(18)

ขอหรือรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนวยงานของตางประเทศ หรือ
บุคคลอื่นใด

(19)

ดําเนินกิจการอยางอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
สหกรณ

(20)

ดําเนินธุรกิจ การผลิต การคา การบริการ และอุตสาหกรรม เพื่อประโยชนของสมาชิก

หมวด 3
ทุน
ขอ 3. ที่มาของทุน สหกรณอาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(1)

ออกหุน

(2)

รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณอื่น

(3)

กูยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงินอยางอื่น

(4)

สะสมทุนสํารองและทุนอื่น ๆ

(5)

รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผูยกให

(6)

รับเงินรายไดจากการดําเนินธุรกิจหรือกิจการอื่น

หุน
ขอ 4. การออกหุน สหกรณออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวน มีมูลคาหุนละสิบบาท
** ขอ 5. การถือหุน สมาชิกทุกคนตองถือหุน และชําระคาหุนเปนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกที่เขาเปน
สมาชิกตามอัตราสวนของจํานวนเงินไดรายเดือนของตน ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรือคาจางประจํา และเงินที่จายควบกับ
เงินเดือน หรือคาจางประจํา ซึ่งสมาชิกไดรับจากหนวยงานเจาสังกัด และหมายถึงบํานาญตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญ ซึ่งสมาชิกไดรับจากทางราชการดวย
ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราที่สูงกวาอัตราที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
หรือจะขอซื้อหุนเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใด ก็ยอมทําได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ
แตจํานวนหุนทั้งหมดตองไมเกินหนึ่งในหาของหุนที่ชําระแลวทั้งหมด
สมาชิกจะโอนหรือถอนหุนในระหวางที่ตนเปนสมาชิกอยูไมได
ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562
** ขอ 5 การถือหุน แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2548
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ในระหวางที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไมสิ้นสุด สหกรณไมตองสงเงินคาหุนของสมาชิกเพื่อชําระ
หนี้แกเจาหนี้ของสมาชิกนั้น
ขอ 6. การชําระคาหุนรายเดือน การชําระคาหุนรายเดือนนั้น ใหชําระโดยวิธีหักจากเงินได
รายเดือนของสมาชิกในวันจายเงินไดรายเดือนประจําเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน
เมื่อสมาชิกมีคําขอเปนหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวา สมาชิกนั้น
ตกอยูในพฤติการณอันทําใหไมสามารถชําระคาหุนรายเดือนได โดยมิใชเกิดขึ้นดวยเจตนาอันไมสุจริตของ
ตน คณะกรรมการดํ า เนิน การจะอนุ ญ าตใหส มาชิ ก นั้ น มิ ต อ งชํา ระค าหุ น รายเดื อนชั่ว ระยะเวลาตามที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได
** ขอ 7. การงดชําระเงินคาหุนรายเดือน สมาชิกที่ไดชําระเงินคาหุนไมนอยกวา 240 เดือน หรือ
เปนจํานวนเงินไมนอยกวา 300,000.- บาท (สามแสนบาทถวน) และไมมีหนี้สินกับสหกรณ จะงดชําระ
เงิ น ค า หุ น รายเดื อ น หรื อ ลดจํ า นวนการถื อ หุ น รายเดื อ นลงก็ ไ ด โดยแจ ง ความจํ า นงเป น หนั ง สื อ ต อ
คณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 8. การแจงยอดจํานวนหุน สหกรณจะแจงยอดจํานวนหุนที่สมาชิกชําระเต็มมูลคาแลว
ใหสมาชิกแตละคนทราบทุกสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ

หมวด 4
การดําเนินงาน
ขอ 9. การรับฝากเงิน สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย หรือประเภทประจําจาก
สมาชิก หรือสหกรณอื่นไดตามระเบียบของสหกรณ
ขอกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน
ระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

การใหเงินกู
ขอ 10. การใหเงินกู เงินกูนั้นอาจใหไดแก
(1) สมาชิกของสหกรณ
(2) สหกรณอื่น
ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562
** ขอ 7 การการงดชําระเงินคาหุนรายเดือน แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2562
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การใหเงินกูแกสมาชิกนั้น ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูไดตาม
ขอบังคับนี้ และตามระเบียบของสหกรณ
ขอกําหนดตาง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกู ประเภทและจํากัดแหงเงินกู
หลักประกันสําหรับเงินกู ลําดับแหงการใหเงินกู การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู การสงงวดชําระหนี้สําหรับ
เงินกู การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกูและอื่น ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของ
สหกรณ
การใหเงินกูแกสหกรณอื่นนั้น คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเมื่อสหกรณมีเงินทุน
เหลือจากการใหกูแกสมาชิกแลว ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
สมาชิก หรือสหกรณอื่นซึ่งประสงคจะขอกูเงินสหกรณนี้ ตองเสนอคําขอกูตามแบบและระเบียบของ
สหกรณที่กําหนด
ขอ 11. ความมุงหมายแหงเงินกู เงินกูซึ่งใหแกสมาชิกไมวาประเภทใด ๆ จะใหไดแตเฉพาะ
เพื่อการอันจําเปนหรือมีประโยชนตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ใหคณะกรรมการดําเนินการสอดสอง และกวดขันการใชเงินกูของสมาชิกใหตรงตามความมุงหมาย
ที่ใหเงินกูนั้น
ขอ 12. ประเภทแหงเงินกู สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิกไดตามประเภทดังตอไปนี้
(1)

เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเปนรีบดวน

และ มีความประสงคขอกูเงิน คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกูเพื่อเหตุนั้นไดตามระเบียบของสหกรณ
(2)

เงินกูสามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงคขอกูเงินสําหรับใชจาย เพื่อการอัน

จําเปน หรือมีประโยชนตาง ๆ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาใหเงินกูสามัญแกสมาชิกนั้นได
ตามระเบียบของสหกรณ
(3)

เงินกูพิเศษ เมื่อสหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอที่จะชวยเหลือใหเงินกู เพื่อ

สงเสริมฐานะความมั่ นคงหรือเพื่อการเคหะ หรือก อประโยชนง อกเงยแกสมาชิกได คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจใหเงินกูพิเศษแกสมาชิกนั้นไดตามที่เห็นสมควร โดยผูกูตองระบุความมุงหมายแตละอยาง
ของเงินกูประเภทนี้ ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และตองมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของ
สหกรณ
ขอ 13. ดอกเบี้ยเงินกู ใหสหกรณเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทที่ใหแกสมาชิกในอัตราตามที่
กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
ขอ 14. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู

ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจตรา

ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562
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ควบคุม ให เ งิ น กู ทุก รายมี ห ลัก ประกั น ตามที่กํ า หนดไว ใ นระเบีย บของสหกรณ และเมื่ อ คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดบกพรอง ผูกูจะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืน
โดยสิ้นเชิง พรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และใหคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา
(1)

เมื่อสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ

(2)

เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ให

เงินกูนั้น
(3)

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง

และผูกู มิไดจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4)

เมื่อสมาชิกผูกู คางสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลา

ถึงสองเดือน หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ
ในกรณีที่ผูค้ําประกันจะตองรับผิดชําระหนี้แทนผูกูตามที่กลาวในวรรคกอน และไมสามารถชําระ
หนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได เมื่อผูค้ําประกันรองขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันใหผูค้ําประกันชําระเปน
งวดรายเดือนจนครบจํานวนเงินกู ตามที่ผูกูไดทําหนังสือใหไวตอสหกรณก็ได แตทั้งนี้ตองไมเกินจํานวน
งวดสําหรับเงินกูประเภทนั้น ๆ
ข อ 15. ความผู ก พั น ของผู กู แ ละผู ค้ํ า ประกั น ผู กู หรื อ ผู ค้ํ า ประกั น ต อ งรั บ ผู ก พั น ว า ถ า ตน
ประสงค จะขอโอนหรือยาย หรือลาออกราชการ หรืองานประจําตามขอ 31 (3) จะตองแจงเปนหนังสือให
สหกรณทราบ และจัดการชําระหนี้สินซึ่งตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน (เวนแตกรณีที่ยังคงเปน
สมาชิกอยูตามขอ 43)

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ
ขอ 16. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ เงินของสหกรณนั้นสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได
ตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคของสหกรณ และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด
ภายใตกฎหมายวาดวยสหกรณ โดยใหคํานึงถึงความมั่นคงและประโยชนสูงสุดที่สหกรณหรือสมาชิกจะ
ไดรับ

ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562
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การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน
ขอ 17. วงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน
สําหรับปหนึ่ง ๆ ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้ตองไดรับความ
เห็นชอบ จากนายทะเบียนสหกรณ
ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือ
การค้ําประกันสําหรับปใด ก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปกอนไปพลาง
ขอ 18. การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน สหกรณอาจกูยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใชเงิน หรือ
ตราสารการเงิน หรือโดยวิธีอื่นใด สําหรับใชเปนทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงคไดตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้ จะตองอยูภายในวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันประจําปตามขอ 17

การเงินและการบัญชีของสหกรณ
** ขอ 19 การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ การลงลายมือชื่อเพื่อใหมีผลผูกพันสหกรณในกิจการอัน
เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เวนแตจะกําหนดไวเปนพิเศษตามขอบังคับนี้ ใหปฏิบัติดังนี้
(1) ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือ
กรรมการ หรือผูจัดการที่คณะกรรมการดําเนินการมีมติมอบหมาย อยางนอยสองคนใหลงชื่อรวมกัน
สําหรับการทํานิติกรรมสัญญา การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทุกประเภท การเบิกถอนเงิน ตรา
สารหนี้ ตราสารการเงินทุกชนิด รวมทั้งหนังสือมอบอํานาจ
(2) ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการลงชื่อในเอกสารประกาศ
คําสั่ง ระเบียบของสหกรณ และเอกสารอื่นที่เปนการติดตอประสานงานกับบุคคลภายนอกหรือกับ
สมาชิกของสหกรณ แตการลงชื่อของรองประธานกรรมการหรือเลขานุการจะกระทําไดก็แตเฉพาะ
เพื่อการปฏิบัติหนาที่แทนประธานกรรมการเทานั้น
(3) ผูจัดการสหกรณหรือเจาหนาที่สหกรณที่ไดรับมอบหมายจากผูจัดการ สําหรับเอกสาร
การรับฝากเงิน ถอนเงินของสมาชิก และเอกสารอื่นที่ใชภายในสํานักงานสหกรณ แตถาผูจัดการเห็น
วาการลงนามในเอกสารไปยังบุคคลภายนอกจะไมมีผลผูกพันสหกรณ ก็ใหมีอํานาจลงนามใน
เอกสารนั้นได
การลงลายมือชื่อแทนสหกรณตามความในขอ (1) (2) และ(3) ตองประทับตราของสหกรณ
เปนสําคัญดวย ยกเวนการสั่งจายเช็คของสหกรณหรือใบรับเงินที่สหกรณออกให
ข อ 20. การเงิ น ของสหกรณ

การรั บ จ า ยและเก็ บ รั ก ษาเงิ น ของสหกรณ ให อ ยู ใ นความ

รับผิดชอบของผูจัดการ ทั้งนี้ เปนไปตามระเบียบของสหกรณ
ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562
** ขอ 19 การลงลายมือชื่อแทนสหกรณฯ แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2559
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ขอ 21. การบั ญ ชี ข องสหกรณ

ให ส หกรณ จั ด ให มี ก ารทํ า บั ญ ชีต ามแบบและรายการที่ น าย

ทะเบียนสหกรณกําหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไวที่สํานักงานสหกรณ
ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
ใหบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณในวันที่เกิดเหตุนั้น สําหรับเหตุอื่น
ที่ไมเกี่ยวกับกระแสเงินสด ใหบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแตวันที่มีเหตุอันจะตองบันทึก
รายการนั้น และการลงบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณโดยครบถวน
ใหสหกรณจัดทํางบดุลอยางนอยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือน อันจัดวาเปนรอบปทางบัญชีของ
สหกรณ ซึ่งตองมีรายการแสดงสินทรัพย หนี้สิน และทุนของสหกรณกับทั้งบัญชีกําไรขาดทุน ตามแบบที่
นายทะเบียนสหกรณกําหนด
วันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป
ขอ 22. การเสนองบดุลตอที่ประชุมใหญ

ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุล ซึ่งผูสอบ

บัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลวเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทาง
บัญชี
ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําป แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอที่ประชุม
ใหญดวยในคราวที่เสนองบดุล และใหสงสําเนารายงานประจําปกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่มีการประชุมใหญ
อนึ่ง ใหเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ งบดุล พรอมทั้งขอบังคับ
ระเบียบ และกฎหมายวาดวยสหกรณไว ณ สํานักงานของสหกรณเพื่อใหสมาชิกขอตรวจดูไดโดยไมตอง
เสียคาธรรมเนียม
ขอ 23. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ ให สหกรณ มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน สมุด
รายงาน การประชุม ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรใหมีขึ้น
ใหสหกรณสงสําเนาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนหุนแกนายทะเบียนสหกรณภายในเกาสิบวันนับ
แตวันที่จดทะเบียน
ใหสหกรณรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรือทะเบียนหุนตอนายทะเบียน
สหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคกอนได ณ สํานักงานของสหกรณในระหวางเวลา
ทํางาน แตจะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินกูของสมาชิกรายอื่นไมได นอกจาก
จะไดรับความยินยอมเปนหนังสือของสมาชิกนั้น และไดรับอนุญาตจากผูจัดการกอน
ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562
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ใหสหกรณจัดใหมีพระราชบัญญัติสหกรณ และกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติสหกรณ ซึ่ง
คงใชอยูกับขอบังคับ และระเบียบของสหกรณที่ไว ณ สํานักงานสหกรณ สมาชิก และผูสนใจอาจขอตรวจดู
ได โดยไมตองเสียคาธรรมเนียม

การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ
ขอ 24. การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณนั้นตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละหนึ่ง
ครั้ง ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด โดยผูสอบ
บัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง
ขอ 25. การกํากับดูแลสหกรณ นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการ
สหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่งเปน
หนังสือ ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ คณะกรรมการอื่น ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ เจาหนาที่
หรือเชิญสมาชิกของสหกรณมาชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ หรือใหสงเอกสาร
เกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือรายงานการประชุมได และมีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณ
ระหวางเวลาทํางานของสหกรณได
ทั้งนี้ ใหผูซึ่งเกี่ยวของตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกใหความชวยเหลือและใหคําชี้แจง
แกผูปฏิบัติการตามสมควร
ขอ 26. การสงรายการหรือรายงาน ใหสหกรณสงรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ
ตอหนวยงานที่กํากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หนวยงานนั้นกําหนด

กําไรสุทธิประจําป
** ขอที่ 27 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป เมื่อสิ้นปทางบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไปแลว ปรากฏวาสหกรณมีกําไรสุทธิ ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ
และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ แตตองไมเกินอัตราที่
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด
กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนนั้นที่ประชุมใหญอาจจะจัดสรรได
ดังตอไปนี้
(1) เปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวใหแกสมาชิก แตตองไมเกินอัตราที่กําหนดใน

ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562
** ขอ 27 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2559
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กฎกระทรวง โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา อนึ่ง ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปน
ผลตาม (4) ออกจายเปนปนผลสําหรับปใดดวยจํานวนเงินปนผลทั้งสิ้นที่จายสําหรับปนั้นก็ตอง
ไมเกินอัตราดังกลาวมาแลว
ในการคํานวณเงินปนผลตามหุนใหคํานวณนับตั้งแตวันที่สมาชิกไดชําระคาหุนเปนตนไปจนถึงวันสิ้น
ปบัญชี
(2) เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทําไวกับสหกรณในระหวางป
เวนแตสมาชิก ที่ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยในปใด มิใหไดรับเงินเฉลี่ย
คืนสําหรับปนั้น เวนแต การผิดนัดมิไดเกิดจากกระทําของตนเองเมื่อคณะกรรมการดําเนินการ
ไดสอบสวนแลวมีเหตุผลควรเชื่อไดวาก็ใหรับเงินเฉลี่ยคืนได
(3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ
(4) เปนทุนรักษาระดับปนผล ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยู
ในวันสิ้นปนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลนี้จะถอนไดโดยมติที่ประชุมใหญ เพื่อจายเปนเงิน
ปนผลตามหุน ตาม (1)
(5) เปนทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบ
ของสหกรณ
(6) เปนทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัวไมเกิน
รอยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ
(7) กําไรสุทธิสวนที่เหลือ (ถามี) ใหจัดสรรเปนทุนสํารองทั้งสิ้น

ทุนสํารอง
ขอ 28. ที่มาแหงทุนสํารอง นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามขอ 27 แลว บรรดาเงินอุดหนุน
หรือทรัพยสินที่มีผูยกใหแกสหกรณ ถาผูยกใหมิไดกําหนดวาใหใชเพื่อการใด ใหจัดสรรเงินอุดหนุนหรือ
ทรัพยสินนั้นเปนทุนสํารองของสหกรณ
อนึ่ง จํานวนเงินซึ่งสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม ถาไมมีการเรียกรองจนพนกําหนดอายุความ
ก็ใหสมทบจํานวนเงินนั้นเปนทุนสํารอง
กําไรสุทธิประจําปของสหกรณซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะใหที่ประชุมใหญจัดสรรตาม
ขอ 27 หากที่ประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนใหนอยลงก็ดี
ยอดเงินจํานวนดังกลาวใหสมทบเปนทุนสํารองทั้งสิ้น

ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562
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ขอ 29. สภาพแหงทุนสํารอง ทุนสํารองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม สมาชิกจะแบงปนกัน
ไมได หรือจะเรียกรองแมสวนใดสวนหนึ่งก็ไมได
ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีไดเพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพื่อจัดสรรเขาบัญชี
ทุนสํารองใหแกสหกรณใหมที่ไดจดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณเดิม

หมวด 5
สมาชิก
ขอ 30. สมาชิก สมาชิกสหกรณนี้คือ
(1)

ผูที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูซึ่งจะเปนสมาชิกของสหกรณ และได

ชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว
(2)

ผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับที่ไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และ

ไดชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว
** ขอที่ 31 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(3) เปนขาราชการ หรือพนักงานของรัฐ หรือเจาพนักงานของรัฐ หรือขาราชการบํานาญ
หรือลูกจางประจํา หรือลูกจางชั่วคราว ประเภทพนักงานกระทรวง และลูกจางชั่วคราวประเภท
เงินบํารุง สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร หรือ ศตม.ชุมพร หรือขาราชการในสังกัด
สาธารณสุขจังหวัดชุมพร หรือเปนเจาหนาที่และลูกจางประจําของสหกรณนี้
(4) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) มิไดเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน
*** ขอ 32. การเขาเปนสมาชิก เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเปนที่พอใจวา
ผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่กําหนดไวในขอ 31 ทั้งเห็นเปนการสมควรรับเขาเปนสมาชิกได ก็ใหแจง
ผูสมัครนั้นลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขา และชําระคาหุนตาม
จํานวนที่จะถือใหครบถวน แลวเสนอเรื่อง การรับสมาชิกเขาใหมใหที่ประชุมใหญคราวถัดไปทราบ
ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใด ๆ เมื่อผูสมัครรองขอ ก็ให
คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด
สมาชิกที่ลาออกจากสหกรณฯแลว หากจะสมัครเปนสมาชิกใหม ตองลาออกมาแลวไมนอยกวา 180
วัน จึงมีสิทธิ
ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562
** ขอ 31 คุณสมบัติของสมาชิก แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2559
*** ขอ 32 การเขาเปนสมาชิก แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2562

หน้า 11

ขอ 33. คาธรรมเนียมแรกเขา

ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณ

คนละ 100 บาท คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได
ขอ 34. สิทธิหนาที่ในฐานะสมาชิก

ผูเขาเปนสมาชิกตองลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก

กับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวน เมื่อไดปฏิบัติดังนี้แลวจึงจะถือวา
ไดสิทธิในฐานะสมาชิก
สิทธิของสมาชิก มีดังนี้
(1) เขารวมประชุมใหญ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) เขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ
(3) เสนอหรือไดรับเลือกเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ หรือผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
(4) ไดรับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ
(5) สิทธิอื่น ๆ ที่กําหนดไวในขอบังคับและระเบียบของสหกรณ
หนาที่ของสมาชิก มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(2) เขารวมประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย
(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคกรที่เข็มแข็ง
(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ
(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ พัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและมั่นคง
ขอ 35. สมาชิกยายสังกัด สมาชิกที่ยาย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงค
จะสมัครเขาเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณนั้นมีขอบังคับใหรับ
เขาเปนสมาชิกไดและคณะกรรมการดําเนินการไดมีมติใหรับเขาเปนสมาชิกแลว ถาสมาชิกนั้นมีความ
ประสงคจะใหโอนเงินคาหุน และ เงินกูที่ตนมีอยูในสหกรณนี้ไปยังสหกรณที่ตนไดไปเขาเปนสมาชิกใหม
สหกรณก็จะจัดการโอนเงินคาหุน เงินกู และเงินฝาก (ถามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยูตอสหกรณใหตามวิธีการ
ที่ไดกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
ขอ 36. การรับโอนสมาชิกสหกรณอื่น สมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่นซึ่งยาย หรือโอนมารับราชการ
ในสังกัดตามขอ 31 (3) หากประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิก ก็ใหยื่นใบสมัครถึงสหกรณ เมื่อไดปฏิบัติ
ตามขอกําหนดใน ขอ 32 ครบถวนแลว ก็จะไดสิทธิในฐานะสมาชิกตามขอ 34 ทั้งนี้ เมื่อสหกรณที่ตน
เปนสมาชิกอยูเดิมไดโอนเงินคาหุนใหสหกรณนี้เสร็จสิ้นแลว

ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562
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การรั บ โอนเงิ น ค า หุ น และการปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หนี้ สิ น ที่ มี อ ยู ใ นสหกรณ เ ดิ ม นั้ น ให เ ป น ไปตาม
ที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
ขอ 37. การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติและ
ที่อยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

การตั้งผูรับโอนประโยชน
ขอ 38. การตั้งผูรับโอนประโยชน สมาชิกจะทําเปนหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เพื่อให
เปนผูรับโอนประโยชนซึ่งตนมีอยูในสหกรณในเมื่อตนตายนั้น มอบใหสหกรณถือไว หนังสือตั้งผูรับโอน
ประโยชนดังวานี้ตองทําตามลักษณะพินัยกรรม
ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลว ก็ตองทํา
เปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว
เมื่อสมาชิกตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ และสหกรณจะ
จายเงินคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชนหรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกผูตาย
มีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไว ก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมา
แสดงใหเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการ วาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น ทั้งนี้ตาม
ขอกําหนดในขอ 44 วรรคแรกและขอ 45
ใหผูรับโอนประโยชน ตามความในวรรคแรก ยื่น คําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายใน
กําหนดหนึ่งปนับแตวันที่สมาชิกตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ โดยใหแนบสําเนามรณบัตรที่ทางราชการ
ออกใหแสดงวาสมาชิกนั้น ๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย เมื่อคณะกรรมการดําเนินการ
ไดพิจารณาและอนุมัติแลว สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหาวัน ในกรณีผูมีสิทธิรับ
เงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน หรือผูที่มีชื่อเปนผูรับโอนประโยชนที่สมาชิกไดจัดทําให
สหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบ
เปนทุนสํารองของสหกรณทั้งสิ้น
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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

สมาชิกผูไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน

อาจลาออกจากสหกรณ ไ ด โดยแสดงความจํ า นงเป น หนั ง สื อ ต อ คณะกรรมการดํ า เนิ น การ และเมื่ อ
คณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลว จึงใหถือ
วาออกจากสหกรณได
คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหคณะกรรมการอํานวยการ หรือประธานกรรมการ หรือ
รองประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ
ก็ใหถือวาออกจากสหกรณตามความในวรรคกอนได แลวใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุม
คราวถัดไปทราบดวย
ขอ 41. การใหออกจากสหกรณ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
(1)

ไมลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก หรือไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา หรือไมถือ

หุนครั้งแรกตามขอ 36
(2)

ขาดชําระคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด ทั้งนี้

โดยมิไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ
(3)

นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น

(4)

ไมจัดการแกไขหลักประกันสําหรับเงินกูที่เกิดบกพรองใหคืนดีภายในระยะเวลา

ที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(5) คางสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน
หรือ ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ
(6) ไมใหขอความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแกสหกรณเมื่อสมัครเขาเปนสมาชิก หรือ
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เมื่อจะกอความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน หรือเมื่อมีความผูกพัน
ในหนี้สินตอสหกรณอยูแลว
(7) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
หรือของที่ประชุมกลุมที่ตนสังกัด หรือประพฤติการใด ๆ อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซื่อสัตยสุจริต
แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณ ไมวาโดยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกลาวขางตนนี้
และไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยู
ทั้งหมดในขณะนั้นแลว ก็เปนอันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจากสหกรณ
สมาชิ ก ที่ ถู ก ให อ อกจากสหกรณ มี สิ ท ธิ ยื่ น อุ ท ธรณ ต อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ โดยให ยื่ น อุ ท ธรณ ต อ
คณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบมติการใหออก คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญให
เปนที่สุด
ขอ 42. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก

ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณไมวา

เพราะเหตุใด ๆ ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
อนึ่งใหสหกรณแจงเรื่องสมาชิกออกใหประธานกลุม (ถามี) ซึ่งเกี่ยวของกันเสนอที่ประชุมกลุม
ทราบโดยเร็ว
ขอ 43. สมาชิกที่โอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไมมีความผิด สมาชิกที่
โอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 31 (3) โดยไมมีความผิด เวนแตออกเพราะตาย
หรือ เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือตองคําพิพากษาใหลมละลาย ถามิได
ลาออกจากสหกรณดวย ก็ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยู และจะงดชําระคาหุนไดก็ตอเมื่อมีหนี้สินไมเกินคาหุน
โดยไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ สมาชิกเชนวานั้นอาจไดรับเงินกูจากสหกรณไดตามระเบียบ
ของสหกรณ
ขอ 44. การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ

ในกรณีที่สมาชิกขาดจาก

สมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 39 (1), (2), (3) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจาย
บรรดาที่สมาชิกมีอยูในสหกรณใหกอนคาหุนของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พรอมดวยเงินปนผลและเงิน
เฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุนนั้น ผูมีสิทธิ
ไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้น หรือจะเรียกให
จายคืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออก โดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้นดวย ในเมื่อ
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ที่ประชุมใหญ มีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลือก สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น
สหกรณจะจายคืนให ตามระเบียบของสหกรณ
ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหงทุน
เรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุนของ
สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม แตเฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิก
ภาพเนื่องจากตนไดโอนหรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 31 (3) โดยไมมีความผิดนั้น
คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันเปนพิเศษ
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 39 (4) สหกรณจะจายคาหุน เงินรับฝาก
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมาย
ลมละลาย
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 39 (5),(6) นั้น สหกรณจะจายคาหุน เงินปน
ผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอันสมควร
โดยไมมีเงินป นผลหรือเงินเฉลี่ย คืนตั้งแตประจําปที่ออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกขอใหจายคาหุน
ภายหลังวันสิ้นป โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปนั้นภายหลังที่ ที่ประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ
** ขอ 45. ความรับผิดในหนี้ของสมาชิกตอสหกรณ
สมาชิกต องชําระหนี้ใหสหกรณโดยพลัน เมื่อหนี้ถึงกําหนดชําระ หากมีความเสียหายที่เกิดแก
สหกรณอันเนื่องมาจากการผิดนัดชําระหนี้ของสมาชิกผูใด สมาชิกผูน้ันตองรับผิดในความเสียหายนั้นกอน
หนี้เชนวานี้ใหรวมถึงหนี้ที่สมาชิกตองรับผิดชอบในฐานะผูค้ําประกันหรือหนี้อันเกิดจากการกระทําละเมิด
แกสหกรณ
หนี้ที่ผิดนัดและสหกรณมีหนังสือแจงใหสมาชิกชําระหนี้ภายในกําหนดเวลาใดแลวถาไมชําระ
ภายในเวลาที่กําหนดโดยมิไดรับการผอนผันจากสหกรณ สหกรณยอมใชสิทธิหักกลบลบหนี้ กับเงินปนผล
เงินเฉลี่ยคืนหรือเงินอื่น ๆ ที่สมาชิกพึงไดรับจากสหกรณได
ขอ 46. กลุมสมาชิก สหกรณอาจจัดตั้งกลุมสมาชิกขึ้น การจัดกลุม การประชุมกลุม กิจกรรม
ของที่ประชุมกลุม การเลือกตั้งจํานวนกรรมการบริหารกลุม การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และ
การประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุมใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
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ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ
ขอ 47. ความรับผิดของสมาชิก

สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณจํากัดเพียงไมเกิน

จํานวนเงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ

หมวด 6
สมาชิกสมทบ
ขอ 48. สมาชิกสมทบ สหกรณอาจรับสมาชิกสมทบไดตามที่เห็นสมควร โดยตองสมัครเขาเปน
สมาชิกสมทบดวยความสมัครใจ และมีความประสงคจะใชบริการตาง ๆ ของสหกรณเปนการประจํา
** ขอ 49. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(2) เจาหนาที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่สมัครใจ และขาราชการ สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในจังหวัดชุมพร ที่ทํางานดานสาธารณสุข
(3) เปนบิดา มารดา สามี ภรรยาหรือบุตรของสมาชิกที่บรรลุนิติภาวะ
(4) เปนผูที่มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) เปนผูที่มีความประสงคจะทําธุรกิจหรือใชบริการสหกรณ
ขอ 50. การไดเขาเปนสมาชิกสมทบ ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองยื่นใบสมัครถึง
สหกรณตามแบบที่กําหนดไว โดยตองมีสมาชิกสหกรณนี้ไมนอยกวา 3 คนรับรอง เมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวา ผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่กําหนดในขอ 49 ทั้งเห็นเปน
การสมควรแลวก็ใหรับเขาเปนสมาชิกสมทบได และตองจัดใหผูสมัครไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก
สมทบกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขา และคาหุนตามที่จะถือครบถวน
เมื่อสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรคกอนแลวยอมไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ
ขอ 51. คาธรรมเนียมแรกเขา

ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขา

ในวันที่ยื่นใบสมัครเปนสมาชิกจํานวนเงิน 100 บาท คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือวาเปนรายไดของ
สหกรณ จะเรียกคืนไมไดไมวาดวยกรณีใด ๆ
ข อ 52. การให บ ริ ก าร

สหกรณ อ าจให บ ริ ก ารหรื อ สวั ส ดิ ก ารแก ส มาชิ ก สมทบได ต ามที่

เห็นสมควร แตตองไมขัดกับขอหามมิใหสมาชิกสมทบใชสิทธิในสหกรณ ทั้งนี้ ประเภทของสหกรณ
หลักเกณฑ ขอกําหนด วิธีการใหบริการและอื่น ๆ ตลอดจนสวัสดิการ และผลตอบแทนจากการใชบริการ
ใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณ
ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562
** ขอ 49 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2559
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** ขอ 53. สิทธิและหนาที่ในฐานะสมาชิกสมทบ สหกรณอาจกําหนดในขอบังคับใหสมาชิก
สมทบไดรับสิทธิ ไมมากกวาหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1)

อาจถือหุนในสหกรณไดไมเกิน 1 ใน 5 ของจํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมด ที่

สหกรณมีอยูในขณะนั้น และมีความรับผิดเพียงไมเกินจํานวนเงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุน
ที่ตนถือ
(2)

มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณเฉพาะประเภทเงินฝากออมทรัพย

(3)

มีสิทธิไดรับเงินกูจากสหกรณรวมกันทุกประเภทไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุน

และ/หรือเงินฝาก ที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในขณะนั้น
(4)

มีสิทธิไดรับสินเชื่อจากสหกรณรวมกันทุกประเภทไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุน

และ/หรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในขณะนั้น
(5)

เงินกูและสินเชื่อที่สมาชิกสมทบไดรับตามขอ (3) และ (4) เมื่อรวมกันแลวก็ตอง

ไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุน และ/หรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในขณะนั้น
(6) คําวา “สินเชื่อ” ตามขอ (4) ในที่นี้ สหกรณจะใหไดเฉพาะที่เปนธุรกิจการเงิน
เทานั้น ไดแก การใหเงินกูแกสมาชิกทุกประเภทตามระเบียบของสหกรณ
หนาที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(2) เขารวมประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย
(3) ใหความรวมมือ สงเสริม สนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปน
องคกรที่เข็มแข็ง
(4) อุดหนุนสหกรณดวยความภักดี ซื่อสัตย และเสียสละ เพื่อผลประโยชนของสวนรวม
สมาชิกสมทบไมมีสิทธิ ดังตอไปนี้
(1)

ออกเสียงลงคะแนนเสียงในที่ประชุมใหญ

(2)

เขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ

(3)

เสนอหรือไดรับเลือกเปนกรรมการดําเนินการของสหกรณ

ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562
** ขอ 53 สิทธิและหนาที่ในฐานะสมาชิกสมทบ แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 1 ) พ.ศ.2546
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การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
** ขอ 54. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ
ดังตอไปนี้
(1)

ตาย

(2)

เปนคนวิกลจริต หรือเปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ

(3)

ตองคําพิพากษาใหลมละลาย

(4)

ลาออกจากสหกรณ และไดรับอนุญาตแลว

(5)

ถูกใหออกจากสหกรณ

(6)

ถูกใหออกจากงานประจํา

(7)

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

ขอ 55. การลาออกจากสหกรณ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณได โดยแสดงความ
จํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวา
เปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได
คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
กรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ ก็ใหถือวาออกจากสหกรณตาม
ความในวรรคกอนได แลวใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบดวย
ข อ 56. การให อ อกจากสหกรณ สมาชิ ก สมทบอาจถู ก ให อ อกจากสหกรณ เ พราะเหตุ ใ ด ๆ
ดังตอไปนี้
(1)

ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา และไมลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ

(2)

ขาดชําระคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกัน หรือขาดชําระรวมถึงหกงวด ทั้งนี้

โดยมิไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ
(3)

นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น

(4)

ไมจัดการแกไขหลักประกันสําหรับเงินกูที่เกิดบกพรองใหคืนภายในระยะเวลา

ที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(5)

คางสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน

หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ
(6)

ไมใหขอความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแกสหกรณ เมื่อสมัครเขาเปนสมาชิก

ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562
** ขอ 54 การขาดจากสมาชิกภาพ แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2562
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หรือเมื่อจะกอความผูกพันในหนี้สิน ตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน หรือเมื่อมีความผูกพัน
ในหนี้สินตอสหกรณอยูแลว
(7)

จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ

หรือของที่ประชุมกลุมที่ตนสังกัด หรือ ประพฤติใด ๆ อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซื่อสัตยสุจริต แสดง
ตนเปนปฏิปกษ หรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณ ไมวาโดยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา สมาชิกสมทบมีเหตุใด ๆ ดังกลาว
ขางตนนี้ และไดลงมติใหสมาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม แหงจํานวนกรรมการ
ดําเนินการที่มีอยูทั้งหมดในขณะนั้นแลว ก็เปนอันถือวาสมาชิกสมทบนั้นถูกใหออกจากสหกรณ
สมาชิกสมทบที่ถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิยื่นอุทธรณตอที่ประชุมใหญ โดยใหยื่นอุทธรณตอ
คณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบมติการใหออก คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญให
เปนที่สุด
ขอ 57. การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
ชื่อ สัญชาติและที่อยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ขอ 58. การตั้งผูรับโอนประโยชน สมาชิกสมทบจะทําเปนหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน
เพื่อใหเปนผูรับโอนประโยชนซึ่งตนมีอยูในสหกรณในเมื่อตนตายนั้น มอบใหสหกรณถือไว หนังสือตั้ง
ผูรับโอนประโยชนดังวานี้ ตองทําตามลักษณะพินัยกรรม
ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลว ก็
ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว
เมื่อสมาชิกสมทบตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ และ
สหกรณ จะจายเงินคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชนหรือเงินอื่นใดบรรดาที่
สมาชิกสมทบผูตายมีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไว ก็คืนใหแกบุคคล
ที่ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวน
ดังกลาวนั้น ทั้งนี้ ตามขอกําหนดในขอ 59 วรรคแรกและขอ 60
ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณ ภายใน
กํ า หนดหนึ่ ง ป นั บ แต วั น ที่ ส มาชิ ก สมทบตายหรื อ ได รั บ แจ ง จากสหกรณ โดยให แ นบสํ า เนามรณบั ต ร
ที่ ท างราชการออกให แ สดงว า สมาชิ ก สมทบนั้ น ๆ ได ถึ ง แก ค วามตายไปประกอบการพิ จ ารณาด ว ย
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายใน
สี่สิบหาวัน ในกรณีผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน หรือผูที่มีชื่อเปนผูรับโอน
ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562
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ประโยชน ที่ ส มาชิ ก สมทบได จั ด ทํ า ให ส หกรณ ถื อ ไว ไ ม มี ตั ว อยู ก็ ดี เมื่ อ พ น กํ า หนดอายุ ค วามฟ อ งคดี
ใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของสหกรณทั้งสิ้น
ขอ 59. การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกสมทบ
ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 54 (1), (2), (4) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
คางจาย บรรดาที่สมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณใหกอนคาหุนของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พรอม
ดวยเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ
โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับ
ปที่ออกนั้น หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออก โดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
สําหรับปที่ออกนั้นดวย ในเมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลือก
สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ
ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบ
แหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืน
คาหุนของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ54 (3)สหกรณจะจายคาหุน เงินรับฝาก
เงิ น ป น ผลและเงิ น เฉลี่ ย คื น กั บ ดอกเบี้ ย ค า งจ า ย บรรดาที่ ส มาชิ ก สมทบนั้ น มี อ ยู ใ นสหกรณ คื น ให
ตามกฎหมายลมละลาย
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 54 (5),(6) นั้น สหกรณจะจายคาหุน
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลา
อันสมควร โดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตประจําปที่ออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกสมทบ
ขอใหจายคาหุนภายหลังวันสิ้นป โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ
ไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะจายใหตามระเบียบ
ของสหกรณ
ขอ 60. การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ ในการจายคืนจํานวนเงิน
ของสมาชิกสมทบตามขอ 59 นั้น สหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ
ออกกอน
ขอ 61 การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกจาก
สหกรณไมวาเพราะเหตุใด ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
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หมวด 7
การประชุมใหญ
ขอ 62. การประชุมใหญสามัญ ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณนัดสมาชิกมาประชุมกันเปนการประชุม
ใหญสามัญครั้งแรกภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียนสหกรณ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
และมอบหมายการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการ
การประชุมใหญสามัญครั้งตอไป ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปละหนึ่งครั้งภายใน
หนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ
ขอ 63. การประชุมใหญวิสามัญ คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใด
ก็ได แตถานายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวสิ ามัญ หรือในกรณีที่สหกรณขาดทุนเกิน
กึ่งหนึ่งของจํานวนทุนเรือนหุนที่ชําระแลว ตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชา แตไมเกินสามสิบวัน
นับแตวันที่สหกรณทราบ
สมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
หรือผูแทนสมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวา
หาสิบคน ลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ
เมื่อใดก็ได และใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวัน
ที่รับคํารองขอ
ถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว
ใหนายทะเบียนสหกรณหรือเจาหนาที่ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย มีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญ
ไดภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
** ขอ 64. การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก กรณีที่สหกรณมีสมาชิกเกินกวา 3,000 คน ใหการ
ประชุมใหญประกอบดวยผูแทนสมาชิกเทานั้น
ขอ 65. การเลือกตั้งและการดํารงตําแหนงผูแทนสมาชิก
(1)

สมาชิกเทานั้นมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก

(2)

วิธีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก อาจกําหนดโดย ตามลักษณะการแบงสวนงานภายใน

ของหนวยงานตนสังกัดของสมาชิก สภาพทองที่ หรือตามกลุมของสมาชิก โดยใหมีการเลือกตั้ง
ผูแทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ใหกระทําในที่ประชุมกลุมกอนการประชุมใหญสามัญของสหกรณ
ไมนอยกวาสามสิบวัน และใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถามี) หรือตัวแทนกลุมแจงรายชื่อ
ผูแทนสมาชิกในกลุมของตนตอสหกรณโดยมิชักชา
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(3)

ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก โดยอัตราสวนจํานวนสมาชิก

10 คนตอผูแทนสมาชิกหนึ่งคน ถาเศษของอัตราสวนดังกลาวเกินกึ่งหนึ่งใหเลือกตั้งผูแทนสมาชิก
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน ในจํานวนนี้ใหประธานกลุม (ถามี) หรือตัวแทนกลุมเปนผูแทนสมาชิก
โดยตําแหนง โดยใหนับรวมอยูในจํานวนผูแทนสมาชิกที่กลุมพึงเลือกตั้งได
อนึ่ง จํานวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกวาหนึ่งรอยคนไมได
(4)

ใหผูแทนสมาชิกอยูในตําแหนงคราวละหนึ่งปทางบัญชีของสหกรณ ถายังไมมีการ

เลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม ก็ใหผูแทนสมาชิกคนเดิมอยูในตําแหนงตอไปพลางกอน
ขอ 66. การพนจากตําแหนง ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนง เมื่อ
(1)

ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม

(2)

ลาออกโดยยื่นใบลาออกตอที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัด

(3)

ออกจากกลุมที่ตนสังกัด

(4)

ขาดจากสมาชิกภาพ

(5)

ที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน

ขอ 67. ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางกอนถึงคราวออกตามวาระ

ถาผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนง

ไมวาดวยประการใด ๆ จนทําใหจํานวนผูแทนสมาชิกเหลือไมถึงหนึ่งรอยคนหรือเหลือไมถึงสามในสี่ของ
จํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด ก็ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหครบตามจํานวนที่วางลง
และใหผูแทนสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงไดเพียงเทาที่กําหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทนนั้นชอบจะอยูได
ขอ 68. การแจงกําหนดการประชุมใหญ เมื่อมีการประชุมใหญทุกคราว ใหสหกรณมีหนังสือแจง
วัน เวลา สถานที่ และเรื่ อ งที่ จ ะประชุ ม ให บ รรดาสมาชิก หรือผู แ ทนสมาชิ ก หรือ สมาชิก สมทบทราบ
ลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน แตถาการประชุมนั้นเปนการดวน อาจแจงลวงหนาไดตามสมควร ทั้งนี้ให
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เปนผูลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น และตอง
แจงใหเจาหนาที่จากกรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบลวงหนา ในโอกาสเดียวกัน
กับที่แจงใหสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบดวย
ขอ 69. องคประชุมในการประชุมใหญ

การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุม

ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน ในกรณีเปนการประชุมใหญโดย
ผูแทนสมาชิกตองมีผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอย
กวาหนึ่งรอยคนจึงจะเปนองคประชุม
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ในกรณีที่ที่ประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเขารวมประชุมใหญในฐานะ
ผูสังเกตการณได แตไมมีสิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือไดรับเลือกตั้งใด ๆ ทั้งสิ้น
ในการประชุมใหญ สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอื่นมาประชุมแทนตนไมได
ขอ 70. การนัด ประชุมใหญ ครั้ง ที่สอง ในการประชุ มใหญของสหกรณ ถาสมาชิกหรื อผูแ ทน
สมาชิกแลวแตกรณี มาประชุมไมครบองคประชุม ใหนัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต
วันที่นัดประชุมใหญครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกหรือผูแทน
สมาชิกรองขอใหเรียกประชุมแลว เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก แลวแตกรณี มาประชุมไมนอยกวาหนึ่ง
ในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาสามสิบคน ก็ใหถือเปนองคประชุม
แตถาเปนการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทน
สมาชิกมาประชุมมีจํานวนไมถึงที่จะเปนองคประชุมตามที่กลาวในขอ 69 วรรคแรก ก็ใหงดประชุม
ขอ 71. อํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ

ที่ประชุมใหญมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้ง

ปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิก หรือสมาชิกสมทบเขาใหม สมาชิกออกจากสหกรณ
การเลือกตั้งผูแทนสมาชิก และวินิจฉัยขออุทธรณของผูสมัครซึ่งมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิก และ
สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณ
(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ
(4) รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ ของคณะกรรมการ
ดําเนินการและของผูตรวจสอบกิจการ
(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จคาตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดําเนินการหรือ
กรรรมการอื่น ๆ และผูตรวจสอบกิจการ
(6) พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกัน
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ
(9) กําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุมของกรรมการ
ดําเนินการ กรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(10) พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
(11) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และชุมนุม
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สหกรณที่สหกรณนี้เปนสมาชิกอยู
(12) พิเคราะหและปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ รองนาย
ทะเบี ย นสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบั ญชี หรื อพนั ก งานเจา หนาที่ ซึ่ง นายทะเบี ย น
สหกรณมอบหมาย
(13) กําหนดรูปการซึ่งสหกรณคิดจะทําเปนเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตาม
วัตถุประสงค ของสหกรณ

หมวด 8
คณะกรรมการดําเนินการ
** ข อ 72. คณะกรรมการดํ า เนิ น การ ให ส หกรณ มี ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ
ประกอบดวยประธานกรรมการดําเนินการ 1 คน และกรรมการดําเนินการอีก 14 คน ซึ่งที่ประชุมใหญ
เลือกตั้งจากสมาชิก
วิธีการดําเนินการเลือกคณะกรรมการดําเนินการ ใหดําเนินการตามระเบียบวาดวย การสรรหา
คณะกรรมการดําเนินการ โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ เพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกผูไดรับการ
สรรหาอีกครั้งหนึ่ง
ใหกรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหวางกันเองขึ้นดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ และปดประกาศให
ทราบโดยทั่วกัน ณ สํานักงานสหกรณ
หามไมใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทําหนาที่กรรมการดําเนินการ
(1)

เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย

ที่กระทําโดยทุจริต
(2)

เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐ

หรือเอกชนฐานทุจริตตอหนาที่
(3)

เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนง

กรรมการตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ
(4)

เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริต

ตอหนาที่
(5)

สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลา
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สองป ท างบั ญ ชี นั บ แต ป ที่ ผิ ด นั ด ถึ ง ป ที่ เ ลื อ กตั้ ง กรรมการดํ า เนิ น การ เว น แต ก ารผิ ด นั ด นั้ น
มิไดเกิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง
(6)

ผูซึ่งเปนเจาหนาที่ในสหกรณนี้

ขอ 73. อํานาจหนาที่ของกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง
(ก) ประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1)

เปนประธานในที่ประชุมใหญ และที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และควบคุม

การประชุมดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย
(2)

ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอยและ

อยูในวัตถุประสงคของสหกรณ
(3)

ลงลายมือชื่อในเอกสารตาง ๆ ในนามสหกรณตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้

(4)

ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย

ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(ข) รองประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1)

ปฏิบัติการในอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อ

ประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อตําแหนงประธานกรรมการวางลง
(2)

ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให

(3)

ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย

ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(ค) เลขานุการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1)

จัดทํารายงานการประชุมใหญ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ

(2)

ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณใหเรียบรอยอยูเสมอ

(3)

แจงนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ แลวแตกรณี

(4)

ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย

ทุกครั้ง

ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(ง) เหรัญญิก มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1)

ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจายและเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของสหกรณ

ใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย
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(2)

ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย

ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
ขอ 74. กําหนดเวลาอยูในตําแหนง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีวาระอยูในตําแหนง
คราวละสองปนับแตวันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปนับแตวันเลือกตั้ง ใหกรรมการดําเนินการ
สหกรณออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก
(ถามีเศษใหปดขึ้น) และใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ ในปตอไปใหกรรมการดําเนินการที่
อยูในตําแหนงจนครบวาระ หรืออยูนานที่สุด ออกจากตําแหนงสลับกันไปทุก ๆ ป
เมื่อครบกําหนดแลว หากยังไมมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม ก็ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม แตตองไมเกิน
หนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีสหกรณ
กรรมการดําเนินการสหกรณซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งซ้ําอีกได แตตองไมเกินสองวาระ
ติดตอกัน
ในกรณีที่กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหกรรมการดําเนินการที่ไดรับเลือกตั้ง
ใหม อยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก และใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับ
โดยอนุโลม
ขอ 75. คณะผูจัดตั้งสหกรณ เมื่อไดรับจดทะเบียนเปนสหกรณแลวใหคณะผูจัดตั้งสหกรณ
มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณจนกวาที่ประชุมใหญ
สามัญครั้งแรกภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียนสหกรณ จะไดเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการขึ้น
ให คณะผู จัด ตั้ งสหกรณ มอบหมายกิจการทั้งปวงให แกคณะกรรมการดําเนินการในวัน ที่ไ ดรับ
เลือกตั้ง
ขอ 76. การพนจากตําแหนง กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนง เพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
(1)

ถึงคราวออกตามวาระ

(2)

ลาออก โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ หรือลาออก

ตอที่ประชุมใหญของสหกรณ
(3)

ขาดจากสมาชิกภาพ

(4)

เขารับตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณนี้

(5)

ตกเปนผูผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ย
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(6)

ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว

(7)

นายทะเบียนสหกรณสั่งใหออกทั้งคณะหรือรายตัว

(8)

ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดตอกันสามครั้ง โดยไมมีเหตุอันควร

ใหกรรมการดําเนินการผูมีสวนไดเสียตาม (7) อุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
ไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติให
เปนที่สุด
กรณีที่ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนใหกรรมการดําเนินการพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหที่ประชุม
ใหญ เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการใหมทั้งคณะอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการ
ชุดแรก
ขอ 77. ตําแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึง
คราวออกตามวาระ (เวนแตเพราะเหตุตามขอ 76 (7)) ใหกรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหนงอยูดําเนินการ
ตอไปจนกวาจะมีการประชุมใหญ ซึ่งจะไดมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนในตําแหนงที่วาง แต
ถาในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือนอยกวาองคประชุม กรรมการดําเนินการที่ดํารง
ตําแหนงอยูจะประชุมดําเนินการใด ๆ ไมได นอกจากตองนัดเรียกใหมีการประชุมใหญวิสามัญขึ้นโดยเร็ว
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคกอนนั้น
เปนตําแหนงประธานกรรมการ หากไมมีรองประธานกรรมการทําหนาที่แทนและยังมิไดมีการประชุมใหญ
เพื่อเลือกตั้งใหม คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอื่นขึ้นทําหนาที่แทน
ชั่วคราวจนกวาจะมีการเลือกตั้งใหม
กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งขึ้นแทนในตําแหนงที่วาง ใหอยูในตําแหนงไดเพียง
เทากําหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยูได
ขอ 78. การประชุมและองคประชุม ใหคณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ
แตตองมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย
ใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการได ในกรณีที่เปนการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบ ขอบังคับ และเรื่องที่สําคัญ
อื่น ๆ ของสหกรณใหแจงเจาหนาที่ของกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบดวยทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ตองมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
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** ขอที่ 79 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ
คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณใหเปนไปตามกฎหมาย
ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณกับทั้งในทางอันจะทําใหเกิดความจําเริญแกสหกรณ ซึ่ง
รวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ ตลอดจนดูแลใหสมาชิก
ปฏิบัติการตางๆ ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(2) พิจารณาในเรื่องรับฝากเงิน การกูยืมเงิน การใหเงินกู และการฝากหรือลงทุนเงินของ
สหกรณ
(3) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ และเสนองบดุลและรายงานประจําป
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอที่ประชุมใหญ
(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอที่ประชุมใหญ
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปใหที่ประชุมใหญอนุมัติ
(6) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง หรือจาง และกําหนดคาตอบแทนของผูจัดการตลอดจน
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง
(7) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง และกําหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน
(8) กําหนดระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ
(9) จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารตางๆ และบรรดา
อุปกรณดําเนินงานของสหกรณ
(10) พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ และองคกรอื่น
(11) พิจารณาดําเนินการแตงตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทํางาน เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ
(12) พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ
ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
(13) พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดาสมาชิก เจาหนาที่สหกรณ ตลอดจนสอดสอง
ดูแลโดยทั่วไป เพื่อใหกิจการของสหกรณดําเนินไปดวยดี
(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผูตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผูจัดการ
และสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ
(15) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
ดําเนินการตลอดจนกําหนดคาตอบแทนใหตามที่เห็นสมควร
(16) ฟองหรือดําเนินคดี ประนีประนอมยอมความ ไกลเกลี่ยหนี้สินของสมาชิกที่มีตอ
สหกรณ ลด งด เรียกเก็บเงินตาง ๆ เชน ดอกเบี้ย คาปรับ คาใชจายในการดําเนินคดี หรือคาใชจาย
อื่น ๆ เวนแตในสวนของเงินตนที่สมาชิกกู หรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
(17) พิจารณาดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน ดังระบุไวในวัตถุประสงคของสหกรณ
ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562
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(18) พิจารณาแตงตั้งกรรมการดําเนินการเปนผูแทนสหกรณ เพื่อเขาประชุมใหญและ
ออกเสียงในการประชุมใหญ ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ และองคกร
อื่น ซึ่งสหกรณนี้เปนสมาชิกหรือองคกรที่สหกรณรวมทุน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑขององคกร
นั้น ๆ
(19) พิจารณามอบหมายอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานใหแกประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผูจัดการและบุคคลที่เกี่ยวของไดตามความเหมาะสม
(20) ฟองหรือดําเนินคดี ประนีประนอมยอมความ ไกลเกลี่ยหนี้สินของสมาชิกที่มีตอ
สหกรณ ลด งด เรียกเก็บเงินตาง ๆ เชน ดอกเบี้ย คาปรับ คาใชจายในการดําเนินคดี หรือคาใชจาย
อื่นๆ เวนแตในสวนของเงินตนที่สมาชิกกู
(21) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ที่ประชุมใหญมอบหมาย
ขอ 80. ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
กระทําการ หรืองดเวนการกระทําการ หรือกระทําการโดยประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาที่ของตน
จนทําใหเสียผลประโยชนของสหกรณ หรือสมาชิก อันเปนเหตุใหสหกรณมีขอบกพรองเกี่ยวกับการเงิน
การบัญชี หรือ กิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ เปนเหตุให
สหกรณไดรับความเสียหาย คณะกรรมการดําเนินการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ

คณะกรรมการอื่น
ขอ 81. คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
จํานวนไมเกิน 5 คน โดยใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของ
คณะกรรมการดําเนินการเปนกรรมการอํานวยการ และใหคณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการดําเนินการ
อื่นเปนกรรมการรวมอีกตามสมควร
ให ป ระธานกรรมการและเลขานุ ก ารคณะกรรมการดํ า เนิ น การ เป น ประธานและเลขานุ ก าร
คณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ
คณะกรรมการอํานวยการใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่ง
ตั้งคณะกรรมการอํานวยการนั้น
ใหคณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละครั้ง
เปนอยางนอย และใหประธานกรรมการอํานวยการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได
ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ตองมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562
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ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุม
คราวถัดไปทราบ
ขอ 82. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการ ใหคณะกรรมการอํานวยการเปนผูดําเนิน
กิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย และตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และ
คําสั่ง ของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษาเงิน
ใหเปนไปตามขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ
(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวนและ
เปนปจจุบันอยูเสมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตลอดจนทรัพยสินของสหกรณให
อยูในสภาพอันดีและปลอดภัย และพรอมที่จะใหผูเกี่ยวของตรวจสอบไดทันที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุง หรือแกไขการบริหารงานของ
สหกรณ
(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล รวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําป
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอตอที่ประชุม
ใหญอนุมัติ
(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญอนุมัติ
(8) ทํานิติกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมาย
ขอ 83. คณะกรรมการเงินกู คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู จํานวนไมเกิน
5 คน โดยใหมีตําแหนงประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ
คณะกรรมการเงินกูใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งตั้ง
คณะกรรมการเงินกูนั้น
ใหคณะกรรมการเงินกูประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละครั้ง
เปนอยางนอย และใหประธานกรรมการเงินกู หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได
ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562
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ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ตองมีกรรมการเงินกูเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการเงินกูทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุม
คราวถัดไป
ขอ 84. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเงินกู ใหคณะกรรมการเงินกูมีอํานาจหนาที่ในการ
พิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการใหเงินกูแกสมาชิกตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
รวมทั้งขอตอไปนี้
(1) ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น
(2) ตรวจสอบการควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของ
สหกรณ และ เมื่อเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง ก็ตองกําหนดใหผูกูจัดการ
แกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่กําหนด
(3) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามที่กําหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื้องตนใหไดขอความจริง ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสงเงินงวด
ชําระหนี้เงินกู หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นใหคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาผอนผัน หรือ เรียกคืนเงินกู หรือสอบสวนลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ
ขอ 85. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการ
ศึก ษาและประชาสัม พั น ธ จํ า นวนไมเ กิ น 5 คนโดยใหมี ตํ าแหนง เป น ประธานกรรมการคนหนึ่ ง และ
เลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธใหอยูในตําแหนงไดเทาที่กําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการ ซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธนั้น
ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุม
กัน เดือนละครั้งเปนอยางนอย และใหประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ หรือเลขานุการนัดเรียก
ประชุมได
ในการประชุ ม คณะกรรมการศึ ก ษาและประชาสัมพั น ธ ต องมี ก รรมการมาประชุม ไม นอ ยกว า
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดําเนินการ
ทราบในการประชุมคราวถัดไป
ขอ 86. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ

ใหคณะกรรมการศึกษา
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และประชาสัมพันธมีอํานาจและหนาที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของ
สหกรณในสวนที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ โดยใหการศึกษาและ
อบรมแกสมาชิกและผูที่สนใจใหทราบถึงเจตนารมณ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ
(2) ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร ความรูเกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน รวมทั้ง
ผลงานของสหกรณใหสมาชิก และบุคคลภายนอกรับทราบ
(3) ดําเนินการในการหาผูสมัครเขาเปนสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ
(4) ใหการศึกษาอบรมและเผยแพรแกสมาชิก หรือสมาชิกสมทบถึงวิธีการออมทรัพย
และการใชจายเงินอยางรอบคอบ ตลอดจนวิชาการตาง ๆ อันจะเปนประโยชนตอการประกอบ
อาชีพ
(5) ศึกษา และติดตามขาวความเคลื่อนไหวดานการดําเนินงานของสหกรณอื่นทั้งใน
และนอกประเทศ เพื่อนําตัวอยางที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแก
สมาชิกตามความเหมาะสม
(6)

ใหการศึกษา และอบรมสมาชิก กรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ และ

เจาหนาที่ สหกรณ ใหมีสวนรวมในการพัฒนาสหกรณอยางมีประสิทธิภาพ และอยางมีประสิทธิผล
(7) ดําเนินการอื่นของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
ขอ 87. คณะอนุกรรมการ ในกรณีจําเปนแกการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการอาจมีคาํ สั่ง
แตงตั้งอนุกรรมการตาง ๆ หรือคณะทํางานตาง ๆ เพื่อมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจของสหกรณ โดยมี
อํานาจหนาที่ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด

ประธานในที่ประชุม
ขอ 88. ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญหรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ก็ใหรองประธาน
กรรมการเปนประธานในที่ประชุม และถารองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมดวย ก็ใหที่ประชุม
เลือกตั้งกรรมการดําเนินการคนหนึ่งขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุ ม คณะกรรมการอื่ น ๆ เช น คณะกรรมการอํ า นวยการ คณะกรรมการเงิ น กู
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ใหประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เปนประธานในที่ประชุม
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ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ก็ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
เฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมกลุม ใหประธานของกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถามี) เปนประธานในที่ประชุม
ตามลําดับ แตถาประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมไมอยูในที่ประชุมก็ใหที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่ง
เขาประชุมคนหนึ่งขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกรองขอใหเรียกประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมใหญไดมีมติ
ถอดถอนกรรมการดําเนินการ ถามีการรองขอใหเปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ใหกระทําไดโดยเลือก
สมาชิกคนใดคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น หรือจนเสร็จการประชุม มติเลือกประธาน
ในที่ประชุมในกรณีนี้ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก หรืออยูแทนสมาชิก
ซึ่งมาประชุม

การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในที่ประชุม
ขอ 89. การออกเสียง สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียง
ในที่ประชุมใหญ และที่ประชุมกลุมสุดแตกรณี ไดเพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบใหผูอื่นมาประชุมและออก
เสียงแทนตนไมได
ถาปญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัว ผูนั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้น
ไมได
ขอ 90. การวินิจฉัยปญหา เวนแตจะไดกําหนดไวเปนพิเศษในขอบังคับนี้ การวินิจฉัยปญหา
ตาง ๆ ในที่ประชุมใหญ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ใหถือ
คะแนนเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด เวนแตในกรณีตอไปนี้ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก
ซึ่งมาประชุม
(1)

การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ

(2)

การเลิกสหกรณ

(3)

การควบสหกรณ

(4)

การแยกสหกรณ

รายงานการประชุม
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ขอ 91. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ การประชุมกลุม การประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ นั้น ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมือชื่อ พรอมทั้งบันทึก
เรื่องที่พิจารณา วินิจฉัยทั้งสิ้นไวในรายงานการประชุม และใหประธานในที่ประชุมกับกรรมการดําเนินการ
หรือกรรมการอื่น ๆ แลวแตกรณี อีกคนหนึ่งที่เขาประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

หมวด 9
ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ
ขอ 92. การจางและแตงตั้งผูจัดการ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มี
ความซื่อสัตยสุจริต มีความรูความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแตงตั้งหรือจางเปนผูจัดการของสหกรณ
โดยตองไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามขอ 72 (1) , (2) , (3) , (4) ในการจางผูจัดการสหกรณตอง
ทําหนังสือสัญญาจางไวเปนหลักฐานและใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกใหมีหลักประกันอันสมควร
ในการแตงตั้งหรือจางผูจัดการ ตองใหผูจัดการรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกําหนด
ไวในขอ 94 เปนลายลักษณอักษร
ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณเกี่ยวกับการคัดเลือกหรือ
สอบคัดเลือก การแตงตั้งหรือจาง การกําหนดอัตราเงินเดือน การใหสวัสดิการ และการใหออกจากตําแหนง
ของผูจัดการสหกรณ
ขอ 93. การดํารงตําแหนงผูจ ัดการสหกรณ สหกรณอาจจางผูจดั การสหกรณโดยกําหนดระยะเวลา
หรือไมกําหนดระยะเวลาก็ได
ขอ 94. อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการ ผูจัดการมีอํานาจหนาที่ในการจัดการทั่วไป
และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง ตลอดจนเปนธุระจัดใหผูเขา
เปนสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก 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) พิจารณาจัดจางเจาหนาที่ของสหกรณตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดในระเบียบของ
สหกรณรวมถึงกําหนดหนาที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาที่ของสหกรณ ตลอดจนเปน
ผูบั ง คั บ บั ญ ชาและรั บ ผิด ชอบดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านของเจา หน าที่ เ หล า นั้ น ให เ ปน ไปโดยถูก ต อ ง
เรียบรอย
(7) เปนธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดใหมีใบสําคัญโดย
ครบถวน รับผิดชอบในการรับจายเงินของสหกรณใหเปนการถูกตอง รวบรวมใบสําคัญ
และเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับการเงินไวโดยครบถวน และเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไป
ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตอง
ครบถวนและเปนปจจุบัน
(9) ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
(10) รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปแสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญอนุมัติ
(11) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา
(12) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหสอดคลองกับแผนงานที่ไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมใหญ
(13) เขารวมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เวนแตกรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ มิใหเขารวมประชุม
(14) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสินตาง ๆ ของ
สหกรณ ใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย
(16)

เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณตอ คณะกรรมการดําเนินการ

(17)

เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการ ตามแบบและระยะเวลา

ที่ทางราชการกําหนด
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(18) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของ
สหกรณมอบหมาย หรือตามที่ควรกระทําเพื่อใหกิจการในหนาที่ลุลวงไปดวยดี
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 หรือไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ผูจัดการสหกรณ
ข อ 96. การลาออก ใหผูจัด การสหกรณยื่น หนังสือถึงสหกรณกอ นวัน ที่ จ ะออกไม น อ ยกว า
สามสิบวัน และใหเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณพิจารณาการลาออกนั้น การยับยั้งการลาออกของผูจัดการสหกรณกระทําไดไมเกินหกสิบวัน
ขอ 97. การมอบหมายงานในหนาที่ผูจัดการใหกรรมการดําเนินการ ถาสหกรณยังมิไดมีการจัดจาง
และแตงตั้งผูจัดการ หรือสหกรณยังไมอยูในฐานะที่จะจัดจางเจาหนาที่สหกรณในตําแหนงอื่นดวยได
ใหคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงานในหนาที่ผูจัดการใหกรรมการดําเนินการคนใดคนหนึ่งตาม
ที่เห็นสมควรแตตองไมเกิน 5 ป
ขอ 98. การแตงตั้งผูรักษาการแทนผูจัดการ ถาตําแหนงผูจัดการวางลง และยังไมไดแตงตั้งให
ผูใดดํารงตําแหนงแทน หรือเมื่อผูจัดการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดเปนครั้งคราว ใหรองผูจัดการ
หรือผูชวยผูจัดการ หรือเจาหนาที่ของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเปนผูรักษาการแทน
ขอ 99. การเปลี่ ยนผูจัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู จัดการ ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ
ดํ า เนิ น การต องจั ด ให มี ก ารตรวจสอบหลัก ฐานทางบั ญชี แ ละการเงิ น กั บ บรรดาทรั พ ย สิน และหนี้สิ น
ตลอดจนจัดทํางบดุลของสหกรณเพื่อทราบฐานะอันแทจริงกอนที่จะสงมอบงาน
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ขอ 100. เจาหนาที่ของสหกรณ นอกจากตําแหนงผูจัดการแลว สหกรณอาจจัดจางและแตงตั้ง
เจาหนาที่อื่น โดยตองไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามขอ 72 (1),(2),(3),(4) ตามความจําเปนเพื่อ
ปฏิบัติงานในสหกรณ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการกําหนด

ที่ปรึกษา
ข อ 101. ที่ ป รึ ก ษาและที่ ป รึ ก ษากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ คณะกรรมการดํ า เนิ น การอาจเชิ ญ สมาชิ ก หรื อ
บุคคลภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิ และความสามารถเหมาะสมเปนที่ปรึกษา และ/หรือที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได
เพื่อใหความเห็นแนะนําในการดําเนินการทั่วไปของสหกรณ ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบที่สหกรณกําหนด

ผูตรวจสอบกิจการ
** ขอ 102 ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูมีคุณวุฒิความรู
ความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ เปนผูตรวจสอบกิจการของ
สหกรณเปนการประจําป กรณีเปนบุคคลธรรมดาใหมีจํานวนไมเกินหาคน กรณีนิติบุคคลใหมีจํานวนหนึ่ง
นิติบุคคล
ขอ 102/1 ผูตรวจสอบกิจการตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) เปนสมาชิกของสหกรณนั้น หรือบุคคลภายนอกที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญของสหกรณ
(2) ผานการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ หรือหนวยงานอื่นที่ไดรับการ
รับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ
ขอ 102/2 ผูตรวจสอบกิจการตองไมมลี ักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
เปนผูสอบบัญชี หรือผูชวยผูสอบบัญชี หรือบุคคลที่อยูในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของ
สหกรณในปบัญชีนั้น
(1)

เปนกรรมการของสหกรณนั้น เวนแตไดพนจากตําแหนงกรรมการมาแลวไมนอยกวาสองป

บัญชีของสหกรณ
(2) เปนคูสมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผูจัดการ หรือเจาหนาที่ของสหกรณนั้น
(3) เปนผูจัดการหรือเจาหนาที่ของสหกรณนั้น หรือสหกรณอื่น หรือเคยถูกใหออกจากตําแหนง
ผูจัดการหรือเจาหนาที่ของสหกรณนั้น หรือสหกรณอื่น ฐานทุจริตตอหนาที่
(4) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
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(5) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(6) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือเอกชน
ฐานทุจริตตอหนาที่
(7) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการ หรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจาก
ตําแหนงกรรมการ หรือผูตรวจสอบกิจการของสหกรณนั้น หรือสหกรณอื่น
(8)

เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการ หรือ ผูตรวจสอบกิจการ

เพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ของสหกรณนั้น หรือสหกรณอื่น
(9) เคยถูกใหออกจากการเปนสมาชิกสหกรณนั้น หรือสหกรณอื่น
(10) เปนผูอยูระหวางการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต
(11) เปนผูอยูระหวางการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผูสอบบัญชีภาคเอกชนตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณ
(12)

เปนคนไรความสามารถ คนเสมื อนไรความสามารถ คนวิก ลจริตหรือจิตฟน เฟอ นไม

สมประกอบ
ขอ 102/3 ผูตรวจสอบกิจการตองเปนผูที่มีความรูความสามารถในดานตาง ๆ เชน การเงิน การบัญชี
กฎหมายที่เกี่ยวของกับสหกรณ การบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร เปนตน
ขอ 102/4 ผูตรวจสอบกิจการตองพัฒนาความรูและทักษะดานการเงินการบัญชี กฎหมาย ระเบียบ
และการตรวจสอบกิจการอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ขอ 102/5 สหกรณอาจเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการเปนการสํารองไว เพื่อใหผูตรวจสอบกิจการที่
สหกรณ เลื อกตั้ง สํารองไวสามารถปฏิบัติงานทันที ในกรณีที่ผูตรวจสอบกิจการที่ไดรับเลือกตั้งจากที่
ประชุมใหญพนจากตําแหนง ตามขอ 103/1
ขอ 102/6 ใหที่ประชุมใหญของสหกรณ กําหนดคาตอบแทน คาใชจายอื่นและคาใชจายเพื่อการ
พัฒนาแกผูตรวจสอบกิจการใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพงานและฐานะ
การเงินของสหกรณ
** ข อ 103. การดํ า รงตํ า แหน ง ผู ต รวจสอบกิ จ การ ผู ต รวจสอบกิ จ การอยู ใ นตํ า แหน ง ได มี
กําหนดเวลาหนึ่งปทางบัญชีสหกรณ ถาเมื่อครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคน
ใหม ก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน ผูตรวจสอบกิจการที่พนจากตําแหนงอาจ
ไดรับเลือกตั้งอีกได
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ขอ 103/1 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว ผูตรวจสอบกิจการจะพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก โดยแสดงเหตุ ผ ลเป น หนั ง สื อ ยื่ น ต อ ประธานคณะผู ต รวจสอบกิ จ การหรื อ ยื่ น ต อ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณแลวแตกรณี
(3) ที่ประชุมใหญของสหกรณลงมติถอดถอนผูตรวจสอบกิจการซึ่งเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ออกจากตําแหนงทั้งคณะหรือรายบุคคล
(4) นายทะเบียนสหกรณวินิจฉัยวาขาดคุณสมบัติตามขอ 102/1 หรือมีลักษณะตองหามตามขอ 102/2
** ขอ 104. อํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการ
ดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพยสินและหนี้สินทั้งปวง
ของสหกรณ เพื่อทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณที่เปนอยูจริง
(2)

ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการดําเนินธุรกิจแตละประเภทของสหกรณ เพื่อ

ประเมินผลและอาจใหขอแนะนําแกคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ ทั้งทาง
วิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ
(3)

ตรวจสอบการจัดจางและแตงตั้งเจาหนาที่ของสหกรณ ตลอดจนหนังสือสัญญาจางและ

หลักประกัน
(4)

ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําปของ

สหกรณ และขอสังเกต ขอเสนอแนะ ที่เปนประโยชนและสามารถปฏิบัติไดจากที่ประชุมใหญ
(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง แผนงาน
ขอบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคําสั่งตาง ๆ ของสหกรณ
(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ หรือกิจการ
อื่น ๆ เพื่อใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของสหกรณ
ขอ 104/1 ผูตรวจสอบกิจการ มีหนาที่รายงานผลการตรวจสอบกิจการเปนลายลักษณอักษร เพื่อ
สรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งขอสังเกตและขอ เสนอแนะที่เปนประโยชน เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการและที่ประชุมใหญของสหกรณ โดยใหเสนอผลการตรวจสอบกิจการ ดังตอไปนี้
(1)

รายงานการตรวจสอบกิจการประจําเดือน ใหผูตรวจสอบกิจการแจงผลการตรวจสอบตอ

คณะกรรมการดําเนินการในการประชุมประจําเดือนในคราวตอไป
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(2) รายงานการตรวจสอบกิจการประจําป ใหผูตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบตอที่
ประชุมใหญของสหกรณ
(3)

รายงานการตรวจสอบกรณีเรงดวน ในกรณีที่ผูตรวจสอบกิจการพบวามีเหตุการณที่อาจ

กอใหเกิดความเสียหายแกสมาชิกของสหกรณอยางรายแรง หรือสหกรณมีการปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ คําสั่ง ประกาศหรือคําแนะนําของทางราชการ รวมทั้งขอบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือคําสั่งของ
สหกรณจนกอใหเกิดความเสียหายแกสมาชิกและสหกรณอยางรายแรง ใหผูตรวจสอบกิจการแจงผลการ
ตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการทันที เพื่อดําเนินการแกไข รวมทั้งใหจัดสงสําเนารายงานดังกลาวตอ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณและสํานักงานสหกรณจังหวัดโดยเร็ว
ขอ 104/2 ให ผูต รวจสอบกิจ การติ ด ตามผลการดํ า เนิน การแก ไ ขของสหกรณ ตามรายงานการ
ตรวจสอบกิจการขอ 104/1 และใหจัดสงสําเนารายงานผลการแกไขของสหกรณและผลการติดตามของผู
ตรวจสอบกิจการตอสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณและสํานักงานสหกรณจังหวัด
ขอ 104/3 เขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการและเขารวมประชุมใหญ เพื่อชี้แจงรายงานการ
ตรวจสอบกิจการที่นําเสนอตอที่ประชุม
ขอ 104/4 ในการปฏิบตั ิหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ ใหสหกรณมีหนาที่ดังตอไปนี้
(1)

อํานวยความสะดวก ชวยเหลือ ใหคําชี้แจง พรอมทั้งจัดเตรียมขอมูล เอกสารหลักฐานของ

สหกรณและทรัพยสินตาง ๆ และใหความรวมมือแกผูตรวจสอบกิจการในการเขาไปในสํานักงานของ
สหกรณในระหวางเวลาทําการของสหกรณ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบกิจการ
(2)

กําหนดวาระการประชุมใหผูตรวจสอบกิจการเขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื่อ

รับทราบผลการตรวจสอบกิจการ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
(3) พิจารณาปฏิบัติตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการ เพื่อใหการดําเนินกิจการ
ของสหกรณ เปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของสหกรณ
** ขอ 105 ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ หากผูตรวจสอบกิจการตรวจพบขอบกพรองของ
สหกรณตองแจงใหคณะกรรมการดําเนินการทราบเพื่อแกไขโดยเร็ว ผูต รวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใช
คาเสียหายอันจะเกิดแกสหกรณดวยเหตุอนั ไมแจงนั้น

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

** ขอ 105 ความรับผิดชอบของผูตรวจสอบกิจการ แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2561

หน้า 41

หมวด 10
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
ขอ 106. การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ จะกระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ตองกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญเปนเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และใหแจง
ไปยังสมาชิกพรอมหนังสือแจงระเบียบวาระการประชุมใหญ
(2)

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะเสนอวาระแกไขเพิ่มเติมขอบังคับได เมื่อมีการพิจารณา

เรื่องที่จะขอแกไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณซึ่งมีกรรมการดําเนินการมา
ประชุมเต็มจํานวนของคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยูในขณะนั้นโดยมติใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับนั้น ให
ถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการดําเนินการที่มาประชุมซึ่งลงลายมือชื่อเขาประชุม แตถา
สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอย
กวาหาสิบคน ลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการกอนการประชุมใหญไมนอยกวา
สามสิบวันใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ก็ยอมทําได โดยตองระบุขอความที่จะขอแกไขเพิ่มเติมนั้น พรอม
ดวยเหตุผล
(3) การพิจารณาวาระการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ใหกระทําไดแตเฉพาะในการประชุมใหญที่มี
องคประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก หรือของผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอย
คน แลวแตกรณี
(4) ขอความใดที่ที่ประชุมใหญไดลงมติแกไขเพิ่มเติมแลว หากปรากฏวาขอความนั้นขัดกับ
กฎหมาย หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงคของสหกรณหรือเจตนารมณแหงกฎหมาย นายทะเบียนสหกรณ
อาจแกไขขอความนั้น แลวรับจดทะเบียน
(5) ขอบังคับที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนแลว หากยังไมไดกําหนดระเบียบ
หรือ คําสั่งใหสอดคลองกัน ก็ใหนําความที่ไดกําหนดไวในขอบังคับแลวนั้นมาบังคับใช และใหผูเกี่ยวของ
ถือปฏิบัติ

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

หน้า 42

หมวด 11
ขอเบ็ดเสร็จ
** ขอ 107. ระเบียบของสหกรณ

ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่กําหนดระเบียบ

ตาง ๆ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
สหกรณ รวมทั้งในขอตอไปนี้
(1)

ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ

(2)

ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสหกรณอื่น

(3)

ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ

(4)

ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอื่น

(5)

ระเบียบวาดวยกลุมสมาชิก

(6)

ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ

(7)

ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน

(8)

ระเบียบวาดวยเจาหนาที่ของสหกรณ

(9)

ระเบียบวาดวยการใชทุนสวัสดิการสังคม

(10)

ระเบียบวาดวยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

(11)

ระเบียบวาดวยกรรมการสรรหากรรมการดําเนินการ

(12)

ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไวใหมี เพื่อสะดวก

และเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ
เฉพาะระเบียบใน (1) , (2) , (4) ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอนจึงจะ
ใช บังคับได สวนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใชแลวใหสงสําเนาใหนายทะเบียน
สหกรณกรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ
ขอ 108. การดําเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพยสินของสหกรณถูกยักยอก หรือ
เสียหายโดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณเรียกคืนเงินกูตามขอ 107 (3), (4) แตมิไดรับชําระ
ตามเรียกก็ดี คณะกรรมการดําเนินการตองรองทุกข หรือฟองคดีภายในกําหนดอายุความ
ขอ 109. การตีความในขอบังคับ ถามีปญหาเกี่ยวกับการตีความในขอบังคับ ใหสหกรณเสนอ
ปญหานั้นตอนายทะเบียนสหกรณเพื่อขอคําวินิจฉัย และใหสหกรณถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น
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ขอ 110. ทรัพยสินของสหกรณ

การจําหนายอสังหาริมทรัพยของสหกรณตองไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยูในขณะนั้นเปนเอกฉันท และตองไดรับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมใหญดวย
การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญตามความในวรรคแรก ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกหรือ
ผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
ขอ 111. การจําหนายทรัพยสินเมื่อสหกรณตองเลิก เมื่อสหกรณตองเลิกและไดจัดการชําระ
บัญชีโดยจําหนายทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดทั้งจายคืนเงินรับฝากพรอมดวยดอกเบี้ย
และชําระหนี้สินอื่น ๆ ของสหกรณเสร็จสิ้นแลว ปรากฏวามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด ใหผูชําระบัญชี
จายตามลําดับ ดังตอไปนี้
(1)

จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนที่ชําระแลว

(2)

จายเปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว แตตองไมเกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ

(3)

จายเปนเงินเฉลี่ยคืนตามขอ 27 (2)

กําหนด
เงินที่จายตามขอ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นตองไมเกินยอดรวมแหงจํานวนเงินกําไรสุทธิที่สหกรณ
หาได ในระหวางปที่เลิกสหกรณกับทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลที่ถอนไปตามขอ 27 (4) ในปนั้น
ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีกให โอนให แกสหกรณอื่น หรือสัน นิบาตสหกรณแ หงประเทศไทย
ตามมติของที่ประชุมใหญ หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในกรณีที่ไมอาจเรียกประชุม
ใหญไดภายในสามเดือนนับแตวันที่ชําระบัญชีเสร็จ
ขอ 112. ในกรณีที่ขอบังคับนี้มิไดกําหนดขอความเรื่องใดไว ใหสหกรณนําบทบัญญัติที่กําหนด
ไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดจนคําสั่งหรือคําแนะนําและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ
มาใชเปนสวนหนึ่งแหงขอบังคับนี้ดวย

บทเฉพาะกาล
ขอ 113. ระเบียบหรือคําสั่งหรือมติที่ออกโดยอาศัยขอบังคับฉบับกอน ใหยังคงมีผลใชไดตอไป
เทาที่ไมขัดแยงกับขอบังคับนี้ ผูที่เปนสมาชิกอยูกอนขอบังคับนี้ประกาศใช ใหยังคงเปนสมาชิกตอไปได
ตามขอบังคับนี้
คณะกรรมการดํ า เนิ น การ ผู ต รวจสอบกิ จ การที่ เ ป น อยู ก อ นข อ บั ง คั บ นี้ ป ระกาศใช ใ ห เ ป น
คณะกรรมการดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ ที่มีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดในขอบังคับนี้
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
วาดวย การถือหุนรายเดือนของสมาชิก พ.ศ. 2548
--------------------------------เพื่อเปนการสงเสริมใหสหกรณมีหุนเพิ่มขึ้น และใหสมาชิกมีการลงทุนในระยะยาวใน สหกรณ ซึ่ง
จะสงผลดีแกทั้งกิจการสหกรณ และเปนการสงเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิกตามวัตถุประสงคของ
สหกรณ อาศัยอํานาจตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ขอที่ 3 (1), ขอ 4,
ขอ 5, ขอ 6, ขอ 7, ขอ 8, ขอ 79 (8) และขอ 107 (11) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 18 ในการ
ประชุมครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2548 จึงกําหนดระเบียบฯ วาดวยการถือหุนรายเดือนของ
สมาชิก พ.ศ. 2548 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2548) ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวยการ
ถือหุนรายเดือนของสมาชิก พ.ศ. 2548 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2548)”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2548 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย การถือหุน
รายเดือนของสมาชิก พ.ศ. 2548 และบรรดา มติ, ประกาศ, คําสั่ง และแนวปฏิบัติอื่นที่ขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
“เงินไดรายเดือน” หมายถึง เงินเดือน หรือคาจางประจํา และเงินที่จายควบกับเงินเดือน
หรือคาจา งประจํา ซึ่ง สมาชิ ก ได รับ จากหนว ยงานเจ าสั งกัด และหมายถึง บํา นาญตามกฎหมายวาดว ย
บําเหน็จบํานาญ ซึ่งสมาชิกไดรับจากทางราชการดวย
“เงินหุนรายเดือน” หมายถึง หุนที่บังคับใหถือทุกเดือน
“ปทางบัญชีสหกรณ” หมายถึง ระยะเวลาการดําเนินงานของสหกรณตั้งแต 1 มกราคม 31 ธันวาคม ของทุกป
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หมวด 1
หุนรายเดือน
ขอ 5. การถือหุนรายเดือน สมาชิกทุกคนตองสงคาหุนเปนประจําทุกเดือน ตั้งแตเดือนแรกที่เขา
เปนสมาชิก ตามอัตราสวนของเงินไดรายเดือนของตน ตอหุนซึ่งมีมูลคาหุนละ 10.00 บาท (สิบบาทถวน)
จํานวนรอยละ 6 ของเงินไดรายเดือน โดยเศษที่เปนหลักหนวยใหปดทิ้ง
ขอ 6. สมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราที่สูงกวาอั ตราที่กําหนดไวในระเบียบ ของ
สหกรณ หรือจะขอซื้อหุนเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ยอมทําได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการ
ดําเนินการ แตจํานวนหุนทั้งหมดตองไมเกินหนึ่งในหาของหุนที่ชําระแลวทั้งหมด
ถาสมาชิกประสงคลดการถือหุนรายเดือนก็ยอมกระทําได แตตองไมต่ํากวาอัตราที่กําหนดไวใน
ระเบียบ โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 7. การสงคาหุนรายเดือน ใหสงโดยวิธีการหักจากเงินไดรายเดือนของสมาชิก ในวันจายเงินได
รายเดือนประจําเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน
เมื่อสมาชิกมีคําขอเปนหนังสือ และคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาสมาชิกนั้น
ตกอยูในพฤติการณอันทําใหไมสามารถสงเงินคาหุนรายเดือนไดโดยมิใชเกิดขึ้นโดยเจตนา อันไมสุจริตของ
ตน คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตใหสมาชิกรายนั้น มิตองสงเงินคาหุนรายเดือน ชําระเวลาตามที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได สมาชิกที่ไดสงคาหุนมาแลวไมนอยกวา 180 เดือน หรือเปน
จํานวนเงินไมนอยกวา 150,000.- บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน) และไมมีหนี้สินกับสหกรณจะงดชําระ
เงินคาหุนรายเดือนก็ได โดยแจงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 8. สมาชิกจะโอนหุนรายเดือน ซึ่งตนถืออยูใหผูอื่นไมได

หมวด 2
การจายเงินปนผล
ขอ 9. การจายเงินปนผลสําหรับหุน ใหเปนไปตามอัตราซึ่งที่ประชุมใหญสามัญประจําปพิจารณา
ในการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้น สูงสุดไมเกินอัตราที่กฎหมายที่เกี่ยวของกับสหกรณกําหนดไว
ขอ 10. การคํานวณเงินปนผลสําหรับหุน สหกรณจะคํานวณใหตามสวนแบงแหงระยะเวลา จนถึง
สิ้นปทางบัญชีของสหกรณ หุนที่ซื้อภายในวันที่ 5 ของเดือน สหกรณจะคํานวณเงินปนผลใหตั้งแตเดือน
นั้นเต็มเดือน สวนหุนที่ซื้อหลังวันที่ 5 ของเดือน สหกรณจะคํานวณเงินปนผลใหตั้งแตเดือนถัดไป
ขอ 11. สหกรณ จ ะไม คํ า นวณเงิ น ป น ผลให สํ า หรั บ หุ น ที่ มี ก ารถอนก อ นวั น สิ้ น ป ท างบั ญ ชี
ของสหกรณ การถอนหุนรายเดือนจะกระทําได เมื่อสมาชิกขาดจากการเปนสมาชิกตามขอบังคับของ
สหกรณ
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ขอ 12. การแจงยอดจํานวนหุน สหกรณจะแจงยอดจํานวนหุนที่สมาชิกถือใหสมาชิกแตละคน
ทราบทุกสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ
ขอ 13. ใหคณะกรรมการดําเนินการ รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และมีอาํ นาจวินิจฉัย ชี้ขาด
ในปญหาทั้งปวง เกีย่ วกับการดําเนินการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2548

(นายเฉลิมพล เบ็ญจพันธุ)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560
........................................................
ดวยกรมสงเสริมสหกรณ ไดมีหนังสือแนะนําเกี่ยวกับการกําหนดงวดชําระหนี้เงินกูใหอยูในระดับ
ที่มีความเหมาะสมกับฐานะทางการเงินของสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรปรับปรุงแกไข
ระเบียบเพื่อใหสอดคลองกับคําแนะนํา เพื่อคํานึงถึงสภาพคลองและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น สงผลใหเกิด
ความเสียหายตอสหกรณและสมาชิกสหกรณ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณ ขอ 10 - 15
ขอ 79 (8) และขอ 107 (3) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 30 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 13 เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2560 ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวยการใหเงินกูแก
สมาชิกสหกรณ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2560 ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย การ
ใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหบังคับใชตั้งแตวันที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิก
3.1 ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก
พ.ศ. 2560 ซึ่งถือใชกอนหนานี้เสียทั้งสิ้น
3.2 ประกาศ ระเบียบอื่นใดและมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และคณะกรรมการ
เงินกู ซึ่งขัดแยงกับระเบียบนี้
ขอ 4. ในระเบียบนี้
เงินเดือน หมายถึง เงินรายไดประจําเดือนที่หนวยงานตนสังกัดจายใหตามบัญชีเงินเดือน รวมถึง
คาจางประจําหรือเงินอื่นที่จายในลักษณะเดียวกัน เงินบํานาญ และเงินบําเหน็จรายเดือน
เงินไดสุทธิ หมายถึง เงินไดหรือเงินเดือนหรือคาจางที่หนวยงานหรือนายจางจายใหลูกจางหรือ
บุคลากรขององคกรหลังจากหักเงินภาษีอากร เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญ เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินที่
จายตามที่กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยการประกันสังคม
การชําระหนี้ หมายถึง หนี้ที่ตองชําระทั้งที่เปนตนเงินและดอกเบี้ย ซึ่งสหกรณกําหนดใหชําระเปน
รายงวดหรือครั้งเดียวทั้งหมด แลวแตกรณี
เดือนเกษียณ หมายถึง เดือนที่ทางราชการกําหนดใหสมาชิกมีอายุครบหกสิบป พนจากหนาที่การ
ปฏิบัติราชการ
เงินรายไดอื่น ๆ หมายถึง เงินไดนอกเหนือจากเงินไดประจําเดือนของสมาชิก เชน เงินไดทางดาน
การเกษตร การดําเนินธุรกิจสวนตัว หรือเงินที่สมาชิกสามารถแสดงใหสหกรณทราบได
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข กลุมที่ 1 หมายความถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดชุมพร จํากัด ที่ไดรับการแจงและไดรับเงินคาจางตามสัญญาจาง ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวา
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ดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 ตําแหนงดังตอไปนี้
นายแพทย , ทันตแพทย , นายสัตวแพทย , เภสัชกร , พยาบาลวิชาชีพ , นักกายภาพบําบัด , นัก
กิจกรรมบําบัด , นักจิตวิทยาคลินิก , นักเทคนิคการแพทย , แพทยแผนไทย , นักรังสีการแพทย , นักเวช
ศาสตรการสื่อความหมาย , 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 กลุมที่ 2 หมายความถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดชุมพร จํากัด ที่ไดรับการจางและไดรับเงินคาจางตามสัญญาจาง ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวา
ดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 ตําแหนงดังตอไปนี้
เจาพนักงานธุรการ , เจาพนักงานพัสดุ ,เจาพนักงานสถิติ , เจาพนักงานการเงินและบัญชี , เจา
พนักงานเผยแพรประชาสัมพันธ , เจาพนักงานการเกษตร , โภชนากร , เจาพนักงานอาชีวบําบัด , นายชาง
ศิลป , ชางกายอุปกรณ , เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร , ชางทันตกรรม , นายชางเทคนิค , นายชางไฟฟา ,
นายชางโยธา , ครูการศึกษาพิเศษ , เจาพนักงานหองสมุด , พนักงานประจําตึก , พนักงานเปล , พนักงาน
ซักฟอก , พนักงานบริการ , พนักงานรับโทรศัพท , พนักงานเกษตรพื้นฐาน , พนักงานเรือยนต , พนักงาน
บริการเอกสารทั่วไป , พนักงานเก็บเอกสาร , พนักงานบริการสื่ออุปกรณการสอน , พนักงานเก็บเงิน ,
พนักงานโสตทัศนศึกษา , พนักงานผลิตน้ําประปา , พนักงานการเงินและบัญชี , พนักงานพัสดุ , พนักงาน
ธุรการ , พนักงานพิมพ , พนักงานประเมินผล , พนักงานการศึกษา , พนักงานหองสมุด , พนักงานสื่อสาร ,
ลามภาษาตางประเทศ , ครูพี่เลี้ยง , พี่เลี้ยง , พนักงานชวยการพยาบาล , พนักงานชวยเหลือคนไข , ผูชวย
พยาบาล , ผูชวยทันตแพทย , พนักงานเภสัชกรรม , พนักงานประจําหองยา , ผูชวยพนักงานสุขศึกษา , ผูชวย
เจาหนาที่อนามัย , ผูชวยเจาหนาที่สาธารณสุข , พนักงานการแพทยและรังสีเทคนิค , พนักงานจุลทัศนกร ,
พนักงานประกอบอาหาร , พนักงานหองผาตัด , พนักงานผาและรักษาศพ , พนักงานบัตรรายงานโรค ,
พนั ก งานปฏิ บั ติ ก ารทดลองพาหะนํ า โรค , ผู ช ว ยนั ก กายภาพบํ า บั ด , พนั ก งานกู ชี พ , พนั ก งานประจํ า
หองทดลอง ,พนักงานวิทยาศาสตร , พนักงานพิธีสงฆ , ชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส , ชางเหล็ก , ชางฝมือ
ทั่วไป , ชางตอทอ , ชางศิลป , ชางตัดเย็บผา , ชางตัดผม , ชางซอมเครื่องทําความเย็น , ชางเครื่องชวยคน
พิการ และผูชวยชางทั่วไป
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หมวด 1
บททั่วไป
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 ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
6.2 ในการกูเงินทุกประเภท ผูกูตองทําหนังสือกูไวเปนหลักฐาน และตองมีหลักประกันเงินกู
ตามแบบที่สหกรณกําหนด ยกเวนเงินกูฉุกเฉินไมตองมีหลักประกัน
6.3 การขอกูเงินทุกประเภท ใหผูกูแนบหลักฐานใบแจงรายการเงินเดือนตนฉบับของเดือน
กอนที่จะขอกู หรือสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผูกูที่ใชในการรับโอนเงินเดือน , เงินบํานาญ , เงิน
บําเหน็จรายเดือน
6.4 สมาชิกผูขอกูเงินตองทําหนังสือยินยอมใหหนวยงานตนสังกัดหักเงินเดือน คาจางหรือ
เงินบํานาญ ชําระหนี้เงินกูตามจํานวนที่สหกรณแจงในแตละเดือน
6.5 สมาชิกที่เกษียณอายุราชการแลว หากมีความประสงคจะกูเงินสหกรณก็สามารถกูได
โดยปฏิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑและวิธีการเชนเดียวกับสมาชิกที่ยังไมเกษียณอายุราชการ
6.6 กรณีมีคูสมรส สมาชิก ผูขอกูและผู ค้ําประกั นต องมีหนังสือใหคํายินยอมจากคูสมรส
ทุกครั้งที่กูเงินจากสหกรณ ยกเวนเงินกูฉุกเฉิน
6.7 สมาชิกที่ขอกูเงินไมเกินวงเงินที่ตนถือหุน ไมตองมีหลักประกันใดและกําหนดใหวงเงิน
กูยืมไดไมเกินรอยละ 90 ของหุนที่ตนถือในขณะนั้น โดยใหยกเวนวงเงินที่ระเบียบกําหนดใน ขอ 21 ก็ได
6.8 สมาชิกที่ลาออกจากงานและไมมีเงินไดรายเดือนหากมีความประสงคกูเงินใหกูไดไมเกิน
วงเงินรอยละ 90 ของหุนที่ตนถือในขณะนั้น พรอมทั้งชี้แจงที่มาของรายไดตอสหกรณ การสงชําระหนี้ใหสง
ดวยเงินสดหรือโอนเขาบัญชีสหกรณในวันสุดทายของวันทําการของเดือนนั้น ๆ
ขอ 7. คณะกรรมการเงินกู คณะกรรมการดําเนินการสหกรณอาจแตงตั้งคณะกรรมการเงินกู
คณะหนึ่งประกอบดวยประธานหนึ่งคน เลขานุการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไมเกินสามคน
คณะกรรมการเงินกู มีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดในระเบียบนี้ หรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ และ
ตามที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมอบหมาย
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ข อ 8. การกํ า หนดจํ า นวนเงิ น ชํ า ระหนี้ เ งิ น กู สหกรณ จ ะกํ า หนดให ส มาชิ ก ชํ า ระหนี้ เ งิ น กู
ทุกประเภทรวมหุนรายเดือน โดยใหคํานวณจากเงินรายไดสุทธิเมื่อหักเงินคาหุนและหนี้ทุกประเภทแลว
จะตองมีเงินไดคงเหลือไมนอยกวารอยละ 10
ขอ 9. การชําระหนี้เงินกู
9.1 ใหสมาชิกชําระเงินกูเดือนละอยางนอยหนึ่งครั้งของแตละสัญญากู ภายในวันสิ้นเดือน
สมาชิกตองยินยอมใหหนวยงานที่สมาชิกรับเงินเดือนอยูหักเงินเดือนตามจํานวนหนี้ และประเภทของหนี้ที่
สหกรณแจง โดยหนวยงานนั้นเปนผูรวบรวมสงใหสหกรณโดยตรงหรือผานธนาคารเขาบัญชีสหกรณ
ในกรณีสมาชิกโอนจากหนวยงานเดิมหรือพนจากราชการหรืองานประจํา และสมาชิกไมสะดวก
ที่จะชําระหนี้ดวยวิธีตามวรรคแรก สมาชิกอาจขอชําระหนี้ดวยวิธีอื่นก็ได แตตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเสียกอน
ในกรณีสมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่น ขอโอนยายมายังสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
ชุมพร จํากัด หากทางตนสังกัดไมยินยอมหักเงินเดือนใหกับทางสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
จํากัด จะไมรับเปนสมาชิก
9.2 ในกรณีสมาชิกพนจากราชการหรืองานประจําและไดรับเงินบําเหน็จ สมาชิกตองยินยอม
ใหเจาหนาที่ผูจายเงินหักเงินบําเหน็จชําระหนี้เงินกูตามจํานวนที่สหกรณแจง
ขอ 10. การตรวจสอบหลักประกัน
10.1 ใหผูจัดการหรือผูที่ไดรับมอบหมายตรวจสอบการใหเงินกูทุกราย มีหลักประกันให
ถูกตอง เมื่อเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง ผูจัดการตองแจงใหผูกูจัดการแกไขให
ถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดและรายงานใหคณะกรรมการดําเนินการทราบ
10.2 สมาชิก ผูกูเงิน ที่มีความจําเปน อาจขอเปลี่ยนหลั กประกันเงิน กู โดยทําหนังสือระบุ
เหตุผลความจําเปนเสนอตอคณะกรรมการเงินกูหรือคณะกรรมการดําเนินการแลวแตกรณี
ให ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การหรื อ คณะกรรมการเงิ น กู มี อํ า นาจพิ จ ารณาอนุ มั ติ การขอ
เปลี่ยนแปลงหลักประกันเงินกู
ขอ 11. การเรียกคืนเงินกู
กรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิง
พรอมดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว
11.1 เมื่อสมาชิกผูกูถูกใหออกจากสหกรณ ตามขอบังคับของสหกรณขอ 39
11.2 เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนําเงินไปใชผิดวัตถุประสงค
11.3 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูเกิดบกพรอง และผูกูมิได
จัดการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
11.4 เมื่อคางสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยเปนเวลาถึงสองงวดติดตอกัน หรือ
ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ถึงสามคราวสําหรับเงินกูสัญญาหนึ่ง
ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562
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11.5 สมาชิกที่ออกจากงานกอนครบกําหนด ซึ่งเงินไดรายเดือนไมเพียงพอแกงวดชําระหนี้
เมื่อสหกรณคํานวณแลวดําเนินการแจงใหสมาชิกสงคืนตนเงินตามที่แจง
หากสหกรณ เ รี ย กคื น เงิ น กู ส มาชิ ก ผู กู ต อ งยิ น ยอมให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ เจ า หน า ที่ ผู จ า ย
เงินเดือน เงินบํานาญ เงินบําเหน็จ เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญ เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือเงินอื่นใดที่
หนวยงาน ตนสังกัด หรือสหกรณจะพึงจายใหแกสมาชิกผูกู หักเงินดังกลาวชําระหนี้ตอสหกรณไดทันที
ขอ 12. การผอนชําระและการปรับโครงสรางหนี้
12.1 การผอนชําระหนี้ คือการหยุดชําระหนี้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ใชในกรณีที่สมาชิกผูกูมีเหตุ
ทําใหรายไดหยุดชะงักชั่วระยะเวลาหนึ่ง สมาชิกผูกูอาจขอผอนชําระหนี้ไดไมเกินเวลาที่รายไดหยุดชะงัก
หรือในกรณีสมาชิกผูค้ําประกันหรือบุคคลอื่นที่ตองชําระหนี้แทนผูกูแตไมสามารถชําระหนี้นั้นไดโดย
สิ้นเชิงในคราวเดียว อาจขอผอนชําระหนี้ไดสําหรับกรณีบุคคลอื่นรับใชหนี้แทนผูกูตองมีสมาชิกผูค้ําประกัน
ผู กู เ ดิ ม ตามจํ า นวนผู ค้ํ า ประกั น เดิ ม หรื อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ป ลอดจํ า นองเป น หลั ก ประกั น เงิ น กู ต ามที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร ตามหลักเกณฑ ดังนี้
(1) ใหสมาชิกทําหนังสือแจงเหตุผลการขอผอนชําระตามแบบที่สหกรณกําหนด
(2) ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจอนุมัติ
(3)ในกรณีสมาชิกผูค้ําประกันจะตองรับผิดชําระหนี้แทนผูกูแตไมสามารถชําระหนี้นั้นได
โดยสิ้นเชิงในคราวเดียว ผูค้ําประกันสามารถขอผอนชําระแทนผูกูเปนงวดรายเดือนได
ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
12.2 การปรับโครงสรางหนี้
สมาชิกที่เปนลูกหนี้สหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน หากไมสามารถชําระหนี้ไดตาม
สัญญาหรือตามระเบียบสหกรณวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก และมีเอกสารหลักฐานแสดงใหเห็นวามีเหตุ
อันจําเปนอาจขอปรับโครงสรางหนี้กับสหกรณตามหลักเกณฑ ดังนี้
การปรับโครงสรางหนี้ คือการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของหนังสือกูเงินฉบับเดิม
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
(1) กรณีสมาชิกตองรับผิดในฐานะผูค้ําประกันหรือแสดงใหเห็นวาตนเองมีรายไดลดลง
หรือมีเหตุใหไมสามารถชําระหนี้ตามงวดสัญญาเดิมได ใหรวมตนเงิน ดอกเบี้ยหรือเงินอื่น
เขาดวยกันแลวขยายระยะเวลาการชําระหนี้ออกไปตามความสามารถของลูกหนี้แตละราย
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
(2) เงินกูที่สมาชิกมีหนี้ของตนเอง และหรือตองรับผิดในฐานะผูค้ําประกัน ซึ่งทําใหมีหนี้
เพิ่มขึ้น ทําใหไมสามารถหักเงินไดรายเดือนชําระหนี้ได หรือสมาชิกแสดงใหเห็นวาตนเอง
มีรายได ล ดลงหรื อ มีเ หตุแ สดงให เ ห็ น วา ไมส ามารถชํ าระหนี้ไ ดใ ห ร วมหนี้ที่ รับผิ ด เข า
ดวยกันแลวขยายระยะเวลาการชําระหนี้ออกไปตามความสามารถของลูกหนี้แตละราย
ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562

หน้า 52

เมื่อมีการอนุมัติใหปรับปรุงโครงสรางหนี้วิธีใดแลวใหทําสัญญากู สัญญาจํานอง สัญญาค้ํา
ประกันหรือจัดทําสัญญาแนบทายหรือสัญญาตอทายแลวแตกรณี สมาชิกที่ขอปรับโครงสรางหนี้และ
สหกรณอนุมัติแลว ไมมีสิทธิกูเงินประเภทใด ๆ ตามระเบียบนี้ไดอีก เวนแตจะไดชําระหนี้เสร็จสิ้นแลว
12.3 วิธีปฏิบัติในการผอนชําระหนี้หรือการปรับโครงสรางหนี้
(1) ยื่นคําขอผอนชําระหนี้หรือการปรับโครงสรางหนี้ตอสหกรณตามแบบที่สหกรณ
กําหนด พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวามีเหตุจําเปน
(2) ผูจัดการเสนอความเห็นแลวแตกรณีตอคณะกรรมการดําเนินการเพื่ออนุมัติ
(3) การขอผอนผันการชําระหนี้ และการปรับโครงสรางหนี้ สมาชิกจะตองชําระดอกเบี้ย
ตามตนเงินคงเหลือทุกเดือน หามงดการชําระดอกเบี้ยใหกับสหกรณ
ขอ 13 สมาชิกที่ขอกูเงินสามัญหรือเงินกูพิเศษที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป จะตองประมาณการเงินบํานาญ
หรือเงินบําเหน็จรายเดือนที่คาดวาจะไดรับเมื่อเกษียณอายุราชการหรืองาน โดยวงเงินที่ขอกูเมื่อคํานวณงวด
ชําระหนี้รายเดือนแลว จะตองไมเกินบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือนที่คาดวาจะไดรับในแตละเดือน
ขอ 14 กรณีใดที่ระเบียบนี้มิไดกําหนดไว ใหคณะกรรมการดําเนินการ วินิจฉัยชี้ขาดและใหสมาชิก
ถือปฏิบัติตามนั้น

หมวด 2
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
** ขอ 15 วงเงินกู
สมาชิกที่มีสถานภาพขาราชการ ลูกจางประจํา ขาราชการบํานาญ เจาหนาที่สหกรณ ใหมีสิทธิ์ขอกู
เงินฉุกเฉินไดในคราวหนึ่งไมเกิน 3 เทาของเงินไดรายเดือน แตไมเกินวงเงิน 100,000บาท (หนึ่งแสนบาท
ถวน)
สมาชิ ก ที่ มี ส ถานภาพลู ก จ า งชั่ ว คราว ลู ก จ า งเงิ น บํ า รุ ง ลู ก จ า งนั ก เรี ย นทุ น พนั ก งานราชการ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจางตามภารกิจ และลูกจางชั่วคราวสหกรณ ใหมีสิทธิขอกูเงินฉุกเฉินได
ในคราวหนึ่งไมเกิน 2 เทาของเงินไดรายเดือน แตไมเกินวงเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน) และตองใช
สมาชิกที่เปนขาราชการหรือ ลูกจางประจําหรือ ขาราชการบํานาญ ค้ําประกันจํานวน 1 คน โดยผูค้ําประกันมี
สิทธิ์ค้ําประกันเงินกูฉุกเฉินไมเกิน 5 สัญญา
หากสมาชิกมีหนี้สัญญาอื่น ทั้งนี้เมื่อตรวจสอบแลวใหมีเงินไดเหลือจายชําระหนี้ตามขอ 17
กรณีเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษ ใหสมาชิกยื่นกูไดใหเปนไปตามประกาศสหกรณฯ
ขอ 16. การอนุมัติ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจแตงตั้งกรรมการเปนผูแทนสหกรณในการ
อนุมัติเงินกูตามลักษณะพื้นที่หรือหนวยงานที่สมาชิกสังกัด การขอรับเงินกูใหผูแทนสงหลักฐานหนังสือ
สัญญาทางระบบอิเล็กทรอนิกสใหสหกรณทราบ และดําเนินการจายเงินภายในวันเดียวกันโดยการโอน
ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562
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เขาบัญชีเงินฝากของสมาชิกผูกูเทานั้น และใหดําเนินการจัดสงหนังสือสัญญาฉบับจริงใหสหกรณภายใน
7 วันทําการ
ผู จั ด การสหกรณ มี อํ า นาจอนุ มั ติ ว งเงิ น กู ฉุ ก เฉิ น ได และรายงานการอนุ มั ติ ใ ห ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการทราบในคราวถัดไป
** ขอ 17 การชําระหนี้เงินกู
สมาชิกตองชําระหนี้ตามจํานวนเงินที่ตกลงกับสหกรณไมเกิน 18 งวด ยกเวนสมาชิกที่มีฐานะเปน
ลูกจางชั่วคราว ลูกจางเงินบํารุง ลูกจางนักเรียนทุน พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจาง
ตามภารกิจ และลูกจางชั่วคราวสหกรณ ผอนชําระไมเกิน 12 งวด
กรณีเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษ ใหสมาชิกยื่นกูไดใหเปนไปตามประกาศสหกรณฯ

หมวด 3
เงินกูสามัญ
ขอ 18. การขอกู
18.1 ใหสมาชิกสงคําขอกูถึงสหกรณตามแบบที่สหกรณกําหนด
18.2 ใหผูจัดการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานขอกูใหถูกตองแลววิเคราะห และรวบรวม
เสนอคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูพิจารณา
ขอ 19. การพิจารณาเงินกูสามัญ
19.1 คุณสมบัติของผูกู
19.1.1 ตองชําระคาหุนรายเดือนติดตอกันมาแลวไมนอยกวาหกงวด
19.1.2 ตองมีทุนเรือนหุนไมนอยกวารอยละ 17 ของวงเงินที่กู ยกเวนเงินกูเพื่อสวัสดิการ
19.1.3 สมาชิกที่ขอกูเงินตามระเบียบ ขอ 21.1(ข)21.3(ข)21.4(ข)และ 21.5(ข)ใหทํา
ประกันชีวิตในวงเงินคุมครองไมนอยกวาสวนที่เกินจากทุนเรือนหุนที่ตนถืออยูในขณะนั้น โดยแตงตั้งให
สหกรณ เ ปน ผู รับ ผลประโยชน เว น แตส มาชิก ที่ กูเ งิ น ไม เ กิ น ทุ น เรื อนหุ น หรื อเงิ น ฝากหรื อ สมาชิก ที่ ใ ช
อสังหาริมทรัพยเปนประกัน
19.2 วัตถุประสงคในการขอกู
19.2.1 เพื่อถือหุนหรือฝากเงินไวกับสหกรณ
19.2.2 เพื่อการปรับปรุงตอเติม หรือซอมแซมทรัพยสิน ของสมาชิกหรือของบุพการี
19.2.3 เพื่อซื้อที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ
19.2.4 เพื่อซื้อรถยนต หรือสมทบซื้อรถยนต
19.2.5 เพื่อการศึกษาของสมาชิก หรือของบุตรสมาชิก
19.2.6 เพื่อประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได
19.2.7 เพื่อชําระหนี้สินเดิมของสหกรณหรือสถาบันการเงินอื่น
ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562
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19.2.8 การอันจําเปนที่สมาชิกรองขอและคณะกรรมการดําเนินการเห็นชอบ
ขอ 20. หลักประกัน
20.1 หลักประกันอาจมีไดอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางคือ สมาชิกค้ําประกัน หรือ
หลักประกันอยางอื่นที่คณะกรรมการกําหนด
20.2 สมาชิกค้ําประกัน สมาชิกผูค้ําประกันจะรับผิดตอผูใหกู ภายในวงเงินตามหนังสือสัญญา
กูยืมเงินระหวางผูกูกับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
20.3 กรณีใ ชอสั ง หาริมทรั พ ย ปลอดจํ านองเปน หลั ก ประกั น ต อ งจดทะเบีย นจํ านองเป น
ประกันครอบหนี้ที่มีอยูในเวลาจํานองและหนี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หากเปนที่ดินและบานหรืออาคารชุด
ตองใหสถาบันการประเมินราคาที่ดินและสิ่งกอสรางภายนอกเปนผูประเมินราคา โดยผูกูเปนผูจายคาบริการ
ใหกับผูประเมินราคา และผูกูตองทําประกันอัคคีภัยกับบริษัทประกันภัย
ที่สหกรณกําหนดในจํานวน
เงินตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร โดยระบุใหสหกรณเปนผูรับผลประโยชน และตองตออายุ
การเอาประกันจนกวาจะชําระเงินกูแลวเสร็จตามสัญญา ผูกู เปนผูเสียเบี้ยประกัน โดยใหสหกรณหักเอาจาก
เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝากหรือเงินเดือนของสมาชิกผูกูได
ขอ 21. วงเงินกู การชําระหนี้ และการค้ําประกัน
21.1 สมาชิกที่มีสถานภาพเปนขาราชการและลูกจางประจํา สามารถยื่นขอกูไดดังตอไปนี้
(ก) กรณีใชสมาชิกค้ําประกันเพียงอยางเดียว
วงเงินกู มีสิทธิ์ขอกูไดไมเกินวงเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน)
การชําระหนี้ สมาชิกตองชําระหนี้ ภายในระยะเวลาไมเกิน 220 งวด และจะตองชําระ
ใหเสร็จสิ้นภายในเดือนที่สมาชิกมีอายุครบ 70 ป โดยสงเงินเทากันทุกงวดจนกวาจะหมดหนี้
การค้ําประกัน จัดใหสมาชิกค้ําประกันตามวงเงิน เงื่อนไข และหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) วงเงินกูไมเกิน 250,000 บาท
มีผูค้ําประกันอยางนอย 1 คน
(2) วงเงินกู 250,001 - 500,000 บาท
มีผูค้ําประกันอยางนอย 2 คน
(3) วงเงินกู 500,001 – 750,000 บาท
มีผูค้ําประกันอยางนอย 3 คน
(4) วงเงินกู 750,001 – 1,000,000 บาท
มีผูค้ําประกันอยางนอย 4 คน
(5) วงเงินกู 1,000,001 – 1,250,000 บาท
มีผูค้ําประกันอยางนอย 5 คน
(6) วงเงินกู 1,250,001–1,500,000 บาท
มีผูค้ําประกันอยางนอย 6 คน
(ข) กรณีใชสมาชิกค้ําประกันรวมกับหลักประกันอื่น
วงเงินกู มีสิทธิ์ขอกูไดไมเกิน 3,000,000.00 บาท (สามลานบาทถวน)
การชําระหนี้ สมาชิกตองชําระหนี้ ภายในระยะเวลาไมเกิน 220 งวด และจะตองชําระ
ใหเสร็จสิ้นภายในเดือนที่สมาชิกมีอายุครบ 70 ป โดยสงเงินเทากันทุกงวดจนกวาจะหมดหนี้
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การค้ําประกัน
(1) ใหมีการทําประกันชีวิตไมนอยกวาสวนที่เกินจากมูลคาหุน โดยแตงตั้งใหสหกรณ
เป น ผู รั บ ผลประโยชน เ ว น แต ส มาชิ ก ที่ กู เ งิ น ไม เ กิ น ทุ น เรื อ นหุ น หรื อ เงิ น ฝากหรื อ สมาชิ ก ที่ ใ ช
อสังหาริมทรัพยเปนประกัน
(2) ใหสมาชิกค้ําประกันตามวงเงิน เงื่อนไข และหลักเกณฑดังตอไปนี้
(2.1) วงเงินกูไมเกิน 500,000 บาท
มีผูค้ําประกันอยางนอย 1 คน
(2.2) วงเงินกู 500,001 – 1,000,000 บาท มีผูค้ําประกันอยางนอย 2 คน
(2.3) วงเงินกู 1,000,001 – 1,500,000 บาท มีผูค้ําประกันอยางนอย 3 คน
(2.4) วงเงินกู 1,500,001 – 2,000,000 บาท มีผูค้ําประกันอยางนอย 4 คน
(2.5) วงเงินกู 2,000,001 – 2,500,000 บาท มีผูค้ําประกันอยางนอย 5 คน
(2.6) วงเงินกู 2,500,001 – 3,000,000 บาท มีผูค้ําประกันอยางนอย 6 คน
(ค) กรณีใชสมาชิกค้ําประกันรวมกับหลักประกันอื่นและบริษัทประกันภัยผูค้ําประกัน
วงเงินกู มีสิทธิ์ขอกูไดไมเกินวงเงินสามลานบาทถวน
การชําระหนี้ สมาชิกตองชําระหนี้ ภายในระยะเวลาไมเกิน 220 งวด และจะตองชําระ
ใหเสร็จสิ้นภายในเดือนที่สมาชิกมีอายุครบ 70 ป โดยสงเงินเทากันทุกงวดจนกวาจะหมดหนี้
การค้ําประกัน
ใหสมาชิกมีสิทธิในการเสนอหลักประกันจากบริษัทประกันภัยหรือหลักประกันอื่น
ตามหลักเกณฑเงื่อนไขที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนดโดยประกาศสหกรณ รวมถึงหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) ใหมีผูค้ําประกัน 2 คน ซึ่งสิทธิ์ของผูค้ําประกันไมเกิน 2 สัญญา
(2) ใหมีการทําประกันชีวิตไมนอยกวาสวนที่เกินจากมูลคาหุน โดยแตงตั้งสหกรณเปน
ผูรับผลประโยชน
(3) ผูค้ําประกันตองเปนขาราชการหรือลูกจางประจําเทานั้น
** 21.2 สมาชิกที่มีสถานภาพเปนผูรับบํานาญ
กรณีใชสมาชิกค้ําประกันเพียงอยางเดียว
วงเงินกู มีสิทธิ์ขอกูเงินไดไมเกิน 300,000 บาท รวมกับมูลคาหุนที่ตนถือและหรือรวม
กับเงินฝากที่มีอยูกับสหกรณ ทั้งนี้ไมเกิน 1,500,000 บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) โดยใหทําหนังสือ
ยินยอมใหใชเงินฝากในการค้ําประกัน สมาชิกสามารถถอนเงินฝากไดแตตองมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีไม
นอยกวาหนี้คงเหลือเมื่อรวมกับทุนเรือนหุนในขณะนั้น
การชําระหนี้ สมาชิกตองชําระหนี้ ภายในระยะเวลาไมเกิน 180 งวด และจะตองชําระให
เสร็จสิ้นภายในเดือนที่สมาชิกมีอายุครบ 75 ป โดยสงเงินเทากันทุกงวดจนกวาจะหมดหนี้ การค้ําประกัน
(1) ใหสมาชิกค้ําประกันตามวงเงิน เงื่อนไข และหลักเกณฑดังตอไปนี้
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(1.1) วงเงินกูไมเกิน 250,000 บาท
มีผูค้ําประกันอยางนอย 1 คน
(1.2) วงเงินกู 250,001 – 500,000 บาท มีผูค้ําประกันอยางนอย 2 คน
(1.3) วงเงินกู 500,001 – 750,000 บาท มีผูค้ําประกันอยางนอย 3 คน
(1.4) วงเงินกู 750,001 – 1,000,000 บาท มีผูค้ําประกันอยางนอย 4 คน
(1.5) วงเงินกู 1,000,001 – 1,250,000 บาท มีผูค้ําประกันอยางนอย 5 คน
(1.6) วงเงินกู 1,250,001 – 1,500,000 บาท มีผูค้ําประกันอยางนอย 6 คน
21.3 สมาชิ ก ที่ มี ส ถานภาพเป น ลู ก จ า งนั ก เรี ย นทุ น พนั ก งานราชการ พนั ก งานกระทรวง
สาธารณสุขกลุมที่ 1
(ก) กรณีใชสมาชิกค้ําประกันเพียงอยางเดียว
วงเงินกู
เปนสมาชิกสหกรณ ไมเกิน 5 ป ใหมีสิทธิ์ขอกูเงินไดไมเกิน 250,000 บาท ( สองแสนหาหมื่น
บาทถวน )
เปนสมาชิกสหกรณ 5 ปขึ้นไป ใหมีสิทธิ์ขอกูเงินไดไมเกิน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน)
การชําระหนี้ ใหสงชําระหนี้ไมเกิน 120 งวด และจะตองชําระใหเสร็จสิ้นภายในเดือนที่
สมาชิกมีอายุครบ 60 ป
การค้ําประกัน
(1) ใหสมาชิกค้ําประกันตามวงเงิน เงื่อนไข และหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1.1) วงเงินกูไมเกิน 250,000 บาท
มีผูค้ําประกันอยางนอย 1 คน
(1.2) วงเงินกู 250,001 – 500,000 บาท มีผคู ้ําประกันอยางนอย 2 คน
(2) ผูค้ําประกันตองเปนขาราชการหรือลูกจางประจําเทานั้น
(ข) กรณีใชสมาชิกค้ําประกันรวมกับหลักประกันอื่น
วงเงินกู
เปนสมาชิกสหกรณ ไมเกิน 5 ป ใหมีสิทธิ์ขอกูเงินไดไมเกิน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน)
เปนสมาชิกสหกรณ 5 ปขึ้นไป ใหมีสิทธิ์ขอกูเงินไดไมเกิน1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน)
การชําระหนี้ สมาชิกตองชําระหนี้ ภายในระยะเวลาไมเกิน 180 งวด และจะตองชําระให
เสร็จสิ้นภายในเดือนที่สมาชิกมีอายุครบ 60 ป
การค้ําประกัน
(1) ใหมีการทําประกันชีวิตไมนอยกวาสวนที่เกินจากมูลคา โดยแตงตั้งใหสหกรณเปน
ผูรับผลประโยชน
(2) ใหสมาชิกค้ําประกันตามวงเงิน เงื่อนไข และหลักเกณฑดังตอไปนี้
(2.1) วงเงินกูไมเกิน 250,000 บาท
มีผูค้ําประกันอยางนอย 1 คน
(2.2) วงเงินกู 250,001 – 500,000 บาท มีผูค้ําประกันอยางนอย 2 คน
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(2.3) วงเงินกู 500,001 – 750,000 บาท มีผูค้ําประกันอยางนอย 3 คน
(2.4) วงเงินกู 750,001 – 1,000,000 บาท มีผูค้ําประกันอยางนอย 4 คน
(ค) กรณีใชสมาชิกค้ําประกันรวมกับหลักประกันอื่นและบริษัทประกันภัยผูค้ําประกันวงเงินกู
เปนสมาชิกสหกรณ ไมเกิน 5 ป มีสิทธิ์ขอกูได 500,000 บาทรวมกับมูลคาหุนที่ตนถือ และ
หรือรวมกับเงินฝากที่มีอยูกับสหกรณ แตไมเกินวงเงิน 750,000 บาท โดยใหทําหนังสือยินยอมใหใชเงินฝาก
ในการค้ําประกัน สมาชิกสามารถถอนเงินฝากไดแตตองมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีไมนอยกวาหนี้คงเหลือ
ในขณะนั้น
เปนสมาชิกสหกรณ 5 ปขึ้นไป มีสิทธิ์ขอกูได 1,000,000 บาทรวมกับมูลคาหุนที่ตนถือ และ
หรือรวมกับเงินฝากที่มีอยูกับสหกรณ แตไมเกินวงเงิน 1,500,000 บาท โดยใหทําหนังสือยินยอมใหใชเงิน
ฝากในการค้ําประกัน สมาชิกสามารถถอนเงิ นฝากไดแ ตตองมีเ งินฝากคงเหลือในบัญชีไ มนอยกวาหนี้
คงเหลือในขณะนั้น
การชําระหนี้ สมาชิกตองชําระหนี้ ภายในระยะเวลาไมเกิน 180 งวด และจะตองชําระให
เสร็จสิ้นภายในเดือนที่สมาชิกมีอายุครบ 60 ป
การค้ําประกัน
ให ส มาชิ ก มี สิ ท ธิ์ ใ นการเสนอหลั ก ประกั น จากบริ ษั ท ประกั น ภั ย หรื อ หลั ก ประกั น อื่ น
ตามหลักเกณฑเงื่อนไขที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนดโดยประกาศสหกรณ รวมถึงหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) ใหมีผูคํา้ ประกัน 2 คน ซึ่งสิทธิ์ของผูค้ําประกันไมเกิน 2 สัญญา
(2) ใหมีการทําประกันชีวิตไมนอยกวาสวนที่เกินจากมูลคาหุน โดยแตงตั้งสหกรณ
เปนผูรับผลประโยชน
(3) ผูค้ําประกันตองเปนขาราชการหรือลูกจางประจําเทานั้น
21.4 สมาชิกที่มีสถานภาพเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขกลุมที่ 2 ลูกจางชั่วคราวเงินบํารุง
ลูกจางชั่วคราวสหกรณ ลูกจางตามภารกิจ และพนักงานจาง
(ก) กรณีใชสมาชิกค้ําประกันเพียงอยางเดียว
วงเงินกู
เปนสมาชิกสหกรณ ไมเกิน 5 ป ใหมีสิทธิ์ขอกูเงินไดภายในวงเงิน 50,000 บาทรวมกับ
มูลคาหุนที่ตนถือในขณะนั้นและหรือเมื่อรวมอยูกับเงินฝากที่มีอยูกับสหกรณ แตไมเกินวงเงิน 100,000 บาท
(หนึ่งแสนบาทถวน)
เปนสมาชิกสหกรณ 5 ปขึ้นไป ใหมีสิทธิ์ขอกูเงินไดภายในวงเงิน 100,000 บาทรวมกับ
มูลคาหุนที่ตนถือในขณะนั้นและหรือเมื่อรวมอยูกับเงินฝากที่มีอยูกับสหกรณ แตไมเกินวงเงิน 200,000 บาท
(สองแสนบาทถวน)
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เปนสมาชิกสหกรณ 10 ปขึ้นไป ใหมีสิทธิ์ขอกูเงินไดภายในวงเงิน 150,000 บาทรวมกับ
มูลคาหุนที่ตนถือในขณะนั้นและหรือเมื่อรวมอยูกับเงินฝากที่มีอยูกับสหกรณ แตไมเกินวงเงิน 300,000 บาท
(สามแสนบาทถวน)
การชําระหนี้ สมาชิกตองชําระหนี้ ภายในระยะเวลาไมเกิน 84 งวด และจะตองชําระให
เสร็จสิ้นภายในเดือนที่สมาชิกมีอายุครบ 60 ป
การค้ําประกัน
(1) ใหสมาชิกค้ําประกันตามวงเงิน เงื่อนไข และหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1.1) วงเงินกูไมเกิน 100,000 บาท
มีผูค้ําประกันอยางนอย 1 คน
(1.2) วงเงินกู 100,001 – 200,000 บาท มีผูค้ําประกันอยางนอย 2 คน
(1.3) วงเงินกู 200,001 – 300,000 บาท มีผูค้ําประกันอยางนอย 3 คน
(2) ผูค้ําประกันตองเปนขาราชการหรือลูกจางประจําเทานั้น
(ข) กรณีใชสมาชิกค้ําประกันรวมกับหลักประกันอื่น
วงเงินกู
เปนสมาชิกสหกรณ ไมเกิน 5 ป ใหมีสิทธิ์ขอกูเงินไดภายในวงเงิน 100,000 บาทรวมกับ
มูลคาหุนที่ตนถือในขณะนั้นและหรือเมื่อรวมอยูกับเงินฝากที่มีอยูกับสหกรณ แตไมเกินวงเงิน 300,000 บาท
(สามแสนบาทถวน)
เปนสมาชิกสหกรณ 5 ปขึ้นไป ใหมีสิทธิ์ขอกูเงินไดภายในวงเงิน 150,000 บาทรวมกับ
มูลคาหุนที่ตนถือในขณะนั้นและหรือเมื่อรวมอยูกับเงินฝากที่มีอยูกับสหกรณ แตไมเกินวงเงิน 300,000 บาท
(สามแสนบาทถวน)
เปนสมาชิกสหกรณ 10 ปขึ้นไป ใหมีสิทธิ์ขอกูเงินไดภายในวงเงิน 200,000 บาทรวมกับ
มูลคาหุนที่ตนถือในขณะนั้นและหรือเมื่อรวมอยูกับเงินฝากที่มีอยูกับสหกรณ แตไมเกินวงเงิน 500,000 บาท
(หาแสนบาทถวน)
การชําระหนี้ สมาชิกตองชําระหนี้ ภายในระยะเวลาไมเกิน 180 งวด และจะตองชําระ
ใหเสร็จสิ้นภายในเดือนที่สมาชิกมีอายุครบ 60 ป
การค้ําประกัน
(1) ใหมีการทําประกันชีวิตไมนอยกวาสวนที่เกินจากมูลคาหุน โดยแตงตั้งใหสหกรณ
เปนผูรับผลประโยชน
(2) ใหสมาชิกค้ําประกันตามวงเงิน เงื่อนไข และหลักเกณฑดังตอไปนี้
(2.1) วงเงินกูไมเกิน 150,000 บาท
มีผูค้ําประกันอยางนอย 1 คน
(2.2) วงเงินกู 150,001 – 300,000 บาท มีผูค้ําประกันอยางนอย 2 คน
(2.3) วงเงินกู 200,001 – 300,000 บาท มีผูค้ําประกันอยางนอย 3 คน
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(3) ผูค้ําประกันตองเปนขาราชการหรือลูกจางประจําเทานั้น
(ค) กรณีใชสมาชิกค้ําประกันรวมกับหลักประกันอื่นและบริษัทประกันภัยผูค้ําประกัน
วงเงินกู
เปนสมาชิกสหกรณ ไมเกิน 5 ป ใหมีสิทธิ์ขอกูเงินไดภายในวงเงิน 100,000 บาทรวมกับ
มูลคาหุนที่ตนถือในขณะนั้นและหรือเมื่อรวมอยูกับเงินฝากที่มีอยูกับสหกรณ แตไมเกินวงเงิน 300,000 บาท
(สามแสนบาทถวน)
เปนสมาชิกสหกรณ 5 ปขึ้นไป ใหมีสิทธิ์ขอกูเงินไดภายในวงเงิน 150,000 บาทรวมกับ
มูลคาหุนที่ตนถือในขณะนั้นและหรือเมื่อรวมอยูกับเงินฝากที่มีอยูกับสหกรณ แตไมเกินวงเงิน 300,000 บาท
(สามแสนบาทถวน)
เปนสมาชิกสหกรณ 10 ปขึ้นไป ใหมีสิทธิ์ขอกูเงินไดภายในวงเงิน 200,000 บาทรวมกับ
มูลคาหุนที่ตนถือในขณะนั้นและหรือเมื่อรวมอยูกับเงินฝากที่มีอยูกับสหกรณ แตไมเกินวงเงิน 500,000 บาท
(หาแสนบาทถวน)
การชําระหนี้ สมาชิกตองชําระหนี้ ภายในระยะเวลาไมเกิน 180 งวด และจะตองชําระ
ใหเสร็จสิ้นภายในเดือนที่สมาชิกมีอายุครบ 60 ป
การค้ําประกัน
ใหสมาชิกมีสิทธิในการเสนอหลักประกันจากบริษัทประกันภัยหรือหลักประกันอื่น ตาม
หลักเกณฑเงื่อนไขที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนดโดยประกาศสหกรณ รวมถึงหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) ใหมีผูค้ําประกัน 2 คน ซึ่งสิทธิ์ของผูค้ําประกันไมเกิน 2 สัญญา
(2) ใหมีการทําประกันชีวิตไมนอยกวาสวนที่เกินจากมูลคาหุน โดยแตงตั้งสหกรณ
เปนผูรับผลประโยชน
(3) ผูค้ําประกันตองเปนขาราชการหรือลูกจางประจําเทานั้น
21.5 สมาชิกที่มีสถานภาพเปนเจาหนาที่สหกรณ
(ก) กรณีใชสมาชิกค้ําประกันเพียงอยางเดียว
วงเงินกู
เปนสมาชิกสหกรณ ไมเกิน 5 ป ใหมีสิทธิ์ขอกูเงินไดไมเกิน 5 เทาของมูลคาหุนหรือรวม
กับเงินฝากในขณะนั้นทั้งนี้จะตองไมเกิน 250,000 บาท (สองแสนหาหมื่นบาทถวน)
เปนสมาชิกสหกรณ 5 ปขึ้นไป ใหมีสิทธิ์ขอกูเงินไดไมเกิน 5 เทาของมูลคาหุนหรือรวม
กับเงินฝากในขณะนั้นทั้งนี้จะตองไมเกิน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน)
การชําระหนี้ ใหสงชําระหนี้ภายในอายุ 60 ป และไมเกิน 120 งวด
การค้ําประกัน
(1) ใหสมาชิกค้ําประกันตามวงเงิน เงื่อนไข และหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1.1) วงเงินกูไมเกิน 250,000 บาท
มีผูค้ําประกันอยางนอย 1 คน
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(1.2) วงเงินกู 250,001 – 500,000 บาท มีผูค้ําประกันอยางนอย 2 คน
(ข) กรณีใชสมาชิกค้ําประกันรวมกับหลักประกันอื่น
วงเงินกู
เปนสมาชิกสหกรณ ไมเกิน 5 ป ใหมีสิทธิ์ขอกูเงินไดไมเกิน 5 เทาของมูลคาหุนหรือรวม
กับเงินฝากในขณะนั้นทั้งนี้จะตองไมเกิน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน)
เปนสมาชิกสหกรณ 5 ปขึ้นไป ใหมีสิทธิ์ขอกูเงินไดไมเกิน 5 เทาของมูลคาหุนหรือรวม
กับเงินฝากในขณะนั้นทั้งนี้จะตองไมเกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน)
การชําระหนี้ ใหสงชําระหนี้ภายในอายุ 60 ป และไมเกิน 180 งวด
การค้ําประกัน
(1) ใหมีการทําประกันชีวิตไมนอยกวาสวนที่เกินจากมูลคาหุน โดยแตงตั้งใหสหกรณ
เปนผูรับผลประโยชน
(2) ใหสมาชิกค้ําประกันตามวงเงิน เงื่อนไข และหลักเกณฑดังตอไปนี้
(2.1) วงเงินกูไมเกิน 250,000 บาท
มีผูค้ําประกันอยางนอย 1 คน
(2.2) วงเงินกู 250,001 – 500,000 บาท มีผูค้ําประกันอยางนอย 2 คน
(2.3) วงเงินกู 500,001 – 750,000 บาท มีผูค้ําประกันอยางนอย 3 คน
(2.4) วงเงินกู 750,001 – 1,000,000 บาท มีผูค้ําประกันอยางนอย 4 คน
(ค) กรณีใชสมาชิกค้ําประกันรวมกับหลักประกันอื่นและบริษัทประกันภัยผูค้ําประกัน
วงเงินกู
เปนสมาชิกสหกรณ ไมเกิน 5 ป ใหมีสิทธิ์ขอกูเงินไดไมเกิน 5 เทาของมูลคาหุนหรือรวม
กับเงินฝากในขณะนั้นทั้งนี้จะตองไมเกิน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน)
เปนสมาชิกสหกรณ 5 ปขึ้นไป ใหมีสิทธิ์ขอกูเงินไดไมเกิน 5 เทาของมูลคาหุนหรือรวม
กับเงินฝากในขณะนั้นทั้งนี้จะตองไมเกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน)
การชําระหนี้ ใหสงชําระหนี้ภายในอายุ 60 ป และไมเกิน 180 งวด
การค้ําประกัน
ใหสมาชิกมีสิทธิในการเสนอหลักประกันจากบริษัทประกันภัยหรือหลักประกันอื่น
ตามหลักเกณฑเงื่อนไขที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนดโดยประกาศสหกรณ รวมถึงหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) ใหมีผูค้ําประกัน 2 คน ซึ่งสิทธิ์ของผูค้ําประกันไมเกิน 2 สัญญา
(2) ใหมีการทําประกันชีวิตไมนอยกวาสวนที่เกินจากมูลคาหุน โดยแตงตั้งสหกรณ
เปนผูรับผลประโยชน
(3) ผูค้ําประกันตองเปนขาราชการหรือลูกจางประจําเทานั้น
ขอ 22. หลักเกณฑเงื่อนไขสิทธิของสมาชิกในการค้ําประกัน
หลักเกณฑเงื่อนไขสิทธิของสมาชิกในการค้ําประกัน กําหนดดังนี้
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(22.1) เงินไดรายเดือนไมเกิน 7,000 บาท
ค้ําประกันไดไมเกิน 2 สัญญา
(22.2) เงินไดรายเดือน 7,001 – 10,000 บาท ค้ําประกันไดไมเกิน 3 สัญญา
(22.3) เงินไดรายเดือน 10,001 – 15,000 บาท ค้ําประกันไดไมเกิน 4 สัญญา
(22.4) เงินไดรายเดือน 15,001 – 20,000 บาท ค้ําประกันไดไมเกิน 5 สัญญา
(22.5) เงินไดรายเดือน 20,001 บาทขึ้นไป
ค้ําประกันไดไมเกิน 6 สัญญา
(22.6) สมาชิกที่รับบํานาญค้ําประกันไดไมเกิน 2 สัญญา
(22.7) ลูก จางนักเรี ยนทุ น พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจาง
ชั่วคราวเงินบํารุง ลูกจางชั่วคราวสหกรณ ลูกจางตามภารกิจ และพนักงานจางใหค้ําประกันได 1 สัญญา และ
ตองไมเปนผูค้ําประกันดวยกันเอง
ขอ 23 เงินกูเพื่อสวัสดิการ
ใหคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู มีอํานาจใหสมาชิกขอกูและอนุมัติเงินเพื่อ
จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณในการสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ทางราชการหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานรวมถึงสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติหรือประสบภัยรายแรงอื่น ๆ และมีความจําเปน
จะตองขอกูเงิน ก็ใหกูไดโดยยกเวนระเบียบที่กําหนดในขอ 21 , 22 ทั้งนี้ใหกูไดไมเกินวงเงิน 500,000 บาท
(หาแสนบาทถวน)
ใหมีผูค้ําประกัน 1 คนโดยสมาชิกรายนั้นมิไดเปนผูค้ําประกันเงินกูเพื่อสวัสดิการของสมาชิกรายอื่น
การสงชําระหนี้ใหสงชําระหนี้ใหแลวเสร็จภายใน 120 งวด หรือภายในอายุ 60 ป หรืออายุราชการ
หรืออายุงานคงเหลือ
สมาชิกที่มีสถานภาพเปนผูรับบํานาญ การสงชําระหนี้ ใหสงชําระหนี้ใหแลวเสร็จภายใน 120 งวด
หรือภายในเดือนที่สมาชิกมีอายุครบ 70 ป
สมาชิกที่มีสถานภาพเปนลูกจางนักเรียนทุน พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ลูกจางชั่วคราวเงินบํารุง ลูกจางชั่วคราวสหกรณ ลูกจางตามภารกิจและพนักงานจางไมมีสิทธิในการขอกูเพื่อ
สวัสดิการนี้
ขอ 24. การชําระหนี้ ใหชําระหนี้แบบ สงเงินเทากันทุกงวดจนกวาจะหมดหนี้ เงินที่ชําระหนี้
จะหักสวนหนึ่งเปนดอกเบี้ยกอน สวนที่เหลือจึงนําไปหักตนเงิน
ขอ 25. การรวมหนี้ การกูครั้งใหมสมาชิกอาจขอรวมหนี้เงินกูได ถาสงชําระหนี้สัญญาใดสัญญา
หนึ่งมาแลวไมนอยกวา 12 งวด หรือเมื่อสมาชิกมีเหตุผลความจําเปนโดยแจงเปนหนังสือ เมื่อคณะกรรมการ
เงินกูสอบสวนแลวก็สามารถใหกูได
การรวมหนี้นอกเหนือจากที่กําหนดในวรรคกอนใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 26. การจายเงินกู กอนจายเงินกูใหแกสมาชิกผูกูตองดําเนินการดังนี้
26.1 สมาชิกผูกูตองทําหนังสือเงินกู สัญญาจํานอง สัญญาจํานํา และหรือหนังสือค้ําประกัน
แลวแตกรณี
ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562

** ขอ 23 เงินกูเพื่อสวัสดิการ แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561
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26.2 ใหผูจัดการตรวจหนังสือเงินกูและสัญญาที่เกี่ยวของใหถูกตอง
ขอ 27. สมาชิกจะค้ําประกันเงินกูของคูสมรสของตนเองไมไดและสมาชิกที่เปนสามีภรรยาจะ
ค้ําประกันเงินกูของผูกูคนเดียวกันไมได
ขอ 28. การรายงาน ใหผูจัดการรายงานสรุปผลการจายเงินกูทุกสัญญา และการรับชําระหนี้เงินกู
ทุกสัญญาใหคณะกรรมการดําเนินการทราบอยางนอยเดือนละครั้งในวันประชุมประจําเดือน

หมวด 4
เงินกูพิเศษ
ขอ 29. การขอกู
29.1 ใหสมาชิกยื่นคําขอกูถึงสหกรณตามแบบที่สหกรณกําหนด
29.2 ใหผูจัดการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานคําขอกูใหถูกตองแลววิเคราะหและรวบรวม
เสนอคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูอนุมัติ
ขอ 30. วัตถุประสงคเงินกู
30.1 เพื่อซื้อที่ดินและสรางบาน หรือซื้อที่ดินพรอมบาน หรือซื้ออาคารชุด หรือสรางที่อยู
อาศัยบนที่ดินที่เปนกรรมสิทธิ์ของสมาชิก และหรือคูสมรส รวมทั้งการไถถอนหนี้ที่อยูอาศัยจากสถาบัน
การเงิน
30.2 เพื่อซื้ออุปกรณเครื่องใชหรือปรับปรุง ตอเติม ซอมแซม ที่อยูอาศัย
30.3 เพื่อชําระหนี้สหกรณหรือสถาบันการเงินอื่นๆ
30.4 เพื่อประกอบการลงทุนทําธุรกิจสวนตัว หรือการลงทุนเพื่อประกอบอาชีพ
ขอ 31. คุณสมบัติผูกูเงิน มีดังนี้
31.1 สมาชิกที่ชําระคาหุนรายเดือนตามระเบียบมาแลวไมนอยกวาหกงวด
31.2 มีหุนในสหกรณไมนอยกวา รอยละ 17 ของวงเงินกู
ขอ 32. วงเงินกู
32.1 ใหมีสิทธิ์ขอกูเงินไมเกินรอยละ 80 ตามมูลคาหลักประกันที่สถาบันการประเมิน
ราคาที่ดินและสิ่งกอสรางภายนอกเปนผูประเมินราคา รวมกับทุนเรือนหุนที่สมาชิกถือในขณะนั้น แตตองอยู
ในกําหนดวงเงินกูไมเกิน 5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน)
32.2 กรณีกูไมเกินมูลคาหุนที่ตนเองถือหุนและหรือรวมกับเงินฝาก ใหมีสิทธิ์ขอกูเงิน
ไดไมเกินรอยละ 95 ของวงเงินมูลคาหุนที่ตนเองถือและหรือรวมกับเงินฝากที่มีอยูกับสหกรณในขณะนั้น
** ขอ 33 การอนุมัติเงินกู ใหคณะกรรมการเงินกูมีอํานาจอนุมัติ โดยตรวจสอบคุณสมบัติของผูกู
ความเหมาะสมแหงการใชประโยชนของเงินที่กู จํานวนเงินที่ควรใหกู ความสามารถในการสงชําระ ที่ไม
กอใหเกิดความเดือดรอนหรือเปนภาระแกผูกู ความเหมาะสมของอสังหาริมทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน
พฤติกรรมของผูกู และตรวจสอบเรื่องอื่น ๆ ที่เห็นวาจะเปนประโยชนตอการพิจารณาเงินกู และหากผูกูมี
ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562

** ขอ 33 การอนุมัติเงินกู แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561
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ความประสงคขอกูพิเศษโดยใชอสังหาริมทรัพยเปนหลักประกันครั้งใหม ผูกูจะตองชําระหนี้ใหสหกรณ
มาแลวเปนจํานวนไมนอยกวา 36 งวด
กรณีกูไมเกินมูลคาหุน จะตองชําระแลวอยางนอย 1 งวด
ขอ 34. หลักประกันเงินกูพิเศษ
กรณีวัตถุประสงคการกูเพื่อซื้อหรือสรางที่อยูอาศัย ใหนําที่ดนิ และสิ่งปลูกสรางที่ซื้อหรือสราง
อันเปนกรรมสิทธิ์ของสมาชิกผูกูหรือคูสมรสหรือรวมกับคูสมรส จดทะเบียนจํานองเปนหลักประกันหนี้
หลั ก ประกั น สํ า หรั บ เงิ น กู วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ การซื้ อ ที่ อ ยู อ าศั ย ในอาคารชุ ด ให นํ า กรรมสิ ท ธิ์
ของสมาชิกผูกูหรือคูสมรสหรือรวมกับคูสมรส จดทะเบียนจํานองเปนหลักประกันหนี้
การกู เ พื่ อ ไถ ถ อนหนี้ จ ากสถาบั น การเงิ น ให นํ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ที่ ไ ถ ถ อนจดทะเบี ย นจํ า นอง
เปนหลักประกัน
การใชอสังหาริมทรัพยเปนหลักประกันเงินกูพิเศษ สมาชิกผูกูตองปฏิบัติตามขอ 20.3 ดวย
ขอ 35. การชําระหนี้เงินกู
35.1 ใหชําระหนี้ภายในระยะเวลาไมเกิน 360 งวดและใหเสร็จสิ้นภายในเดือนที่สมาชิกมีอายุ
ครบ 75 ป
35.2 กรณีกูไมเกินมูลคาหุนที่ตนเองถือหุน และหรือรวมกับเงินฝาก การชําระหนี้ใหสงชําระ
หนี้โดยไมกําหนดงวดการชําระ และไมกําหนดอายุของผูกู
ขอ 36. สมาชิกที่ลาออกจากราชการ หรือยาย หรือโอนไปหนวยงานใหม จะตองแจงใหสหกรณ
ทราบภายใน 15 วัน นับแตวันที่รับทราบคําสั่ง

หมวด 5
ดอกเบี้ยเงินกู
ขอ 37. การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกู แกสมาชิกทุกประเภท สหกรณจะประกาศใหทราบ
เปนคราวไป อัตราดอกเบี้ยนั้นตองมีความสัมพันธกับตนทุนเงินของสหกรณและภาวะดอกเบี้ยทองตลาด
อัตราดอกเบี้ยเงินกูพิเศษใหกําหนดตามอัตราดอกเบี้ยเงินกูสามัญ - 0.25 หรือตามประกาศอัตรา
ดอกเบี้ยของสหกรณ
อัตราดอกเบี้ยเงินกูเพื่อบูรณะซอมแซมทรัพยสินของสมาชิกที่ชํารุดเสียหายเพราะภัยธรรมชาติ
สินเชื่อตามโครงการในลักษณะสวัสดิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือโครงการอยาง
อื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร หรือเงินทุนที่สหกรณกําหนดการใหบริการไวเปนการเฉพาะนั้น ๆ สหกรณ
จะกําหนดใหแตกตางจากอัตราดอกเบี้ยเงินกูเพื่อวัตถุประสงคอื่นก็ได
ขอ 38. ดอกเบี้ยเงินกู ทุกประเภทซึ่งใหแกสมาชิกนั้น ใหคิดเปนรายวันตามจํานวนตนเงินคงเหลือ

ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562
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หมวด 6
บทเฉพาะกาล
ขอ 39. เงินกูทุกประเภทที่สมาชิกไดรับอนุมัติใหกูแลว รวมทั้งเงินกูพิเศษกอนระเบียบนี้ใชบังคับ
ใหถือเปนการกูเงินตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ และใหถือเอาความที่ปรากฏในหนังสือกู หนังสือค้ําประกัน
สัญญาจํานํา และหนังสือสัญญาจํานองที่ดินแลวแตกรณีที่มีอยูในวันที่ระเบียบนี้บังคับใช ใหคงมีผลผูกพัน
ตามสัญญานั้นตอไป
ขอ 40. ประกาศกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกู ของสหกรณที่มีอยูในวันที่ระเบียบนี้บังคับใชใหมี
ผลใชบังคับตอไปจนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ขอ 41. ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

( นายปญญา ลาวิลัย )
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด

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

หน้า 65

ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
วาดวย การสรรหากรรมการดําเนินการ
พ.ศ. 2548
……………………………….
อาศัยอํานาจตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ขอ 72, ขอ 79
(8) และขอ 107 (11) คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 17 ในการประชุมครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 28 มกราคม
2548 ไดกําหนดระเบียบวาดวย การสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2548 โดยความเห็นชอบของที่
ประชุมใหญของสหกรณ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2548 ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วา
ดวยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2548 ”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากที่ประชุมใหญเห็นชอบเปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกความระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย
การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2543 (ฉบับแกไขครั้งที่ 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 คณะบุคคลซึ่งเปนกรรมการ หรือสมาชิกโดย
คณะกรรมการดําเนินการเปนผูแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในการดําเนินการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
"ผูสรรหา" หมายความวา สมาชิกสหกรณผูมีสิทธิ์ออกเสียงสรรหาประธานกรรมการ
และหรือกรรมการดําเนินการ
"หนวยสรรหา" หมายความวา หนวยสรรหาที่ไดกําหนดไวในระเบียบนี้
"หนวยลงคะแนนสรรหา"
หมายความวา สถานที่ที่สหกรณกําหนดใหมีการ
ลงคะแนนสรรหา
"ผูสมัคร"
หมายความวา สมาชิกสหกรณผูสมัครรับการสรรหาเปนประธาน
กรรมการ หรือกรรมการดําเนินการ
ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562
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ขอ 5. ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
หมวด 1
ขอกําหนดทั่วไป
** ขอ 6. การเลือกตั้งกรรมการดําเนินการของสหกรณในขั้นแรกใหเปนวิธีสรรหาเพื่อเสนอ
ชื่อผูที่ไดรับการสรรหา ใหที่ประชุมใหญสหกรณเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการโดยวิธีลับ
ขอ 7. ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งกรรมการดําเนินการที่รับการสรรหามาเปนกรรมการ
ดําเนินการ จํานวน 14 คน และประธานกรรมการ จํานวน 1 คน หรือตามตําแหนงและจํานวนที่วางลง
แลวแตกรณี
*** ขอ 8. การสรรหากรรมการตามขอ 7 ใหสมาชิกเปนผูลงคะแนนสรรหาโดยวิธีตรงหรือ
ลับ ใหเปนมติของคณะกรรมการสรรหา
กรณีที่ผูสมัครรับการสรรหามีจํานวนเทากับที่กําหนดตามขอ 18. ใหถือวาผูนั้นไดรับการ
สรรหาแลว โดยมิตองลงคะแนนสรรหา
**** ขอ 9.การสรรหากรรมการดําเนินการ ตามขอ 7 ใหกําหนดหนวยสรรหา และจํานวน
กรรมการในแตละหนวยสรรหา โดยใหมีกรรมการหนวยสรรหาละ 1 คน ดังนี้
(1) หนวยสรรหาที่ 1 ประกอบดวย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร และ
ขาราชการบํานาญ
(2) หนวยสรรหาที่ 2 ประกอบดวย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองชุมพร และ
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
(3) หนวยสรรหาที่ 3 ประกอบดวย โรงพยาบาลปากน้ําชุมพร
(4) หนวยสรรหาที่ 4 ประกอบดวย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทาแซะ
(5) หนวยสรรหาที่ 5 ประกอบดวย โรงพยาบาลทาแซะ
(6) หน ว ยสรรหาที่ 6 ประกอบด ว ย สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอปะทิ ว และ
โรงพยาบาลมาบอํามฤต
(7) หนวยสรรหาที่ 7 ประกอบดวย โรงพยาบาลปะทิว
(8) หนวยสรรหาที่ 8 ประกอบดวย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสวี
(9) หนวยสรรหาที่ 9 ประกอบดวย โรงพยาบาลสวี
(10) หนวยสรรหาที่ 10 ประกอบดวย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุงตะโก และ
โรงพยาบาลทุงตะโก
(11) หนวยสรรหาที่ 11 ประกอบดวย โรงพยาบาลหลังสวน
(12) หนวยสรรหาที่ 12 ประกอบดวย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหลังสวน และ
โรงพยาบาลปากน้ําหลังสวน
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(13) หนวยสรรหาที่ 13
ประกอบดวย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอละแม และ
โรงพยาบาลละแม
(14) หนวยสรรหาที่ 14 ประกอบดวย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพะโตะ และ
โรงพยาบาลพะโตะ
ขอ 10. ให ป ระธานคณะกรรมการสรรหา หรื อ ผู ที่ ป ระธานคณะกรรมการสรรหา
มอบหมายนําเสนอรายชื่อผูที่ไดรับการสรรหาใหที่ประชุมใหญของสหกรณเลือกตั้งเปนคณะกรรมการ
ดําเนินการตอไป
ขอ 11. ใหกรรมการดําเนินการที่ไดรับเลือกตั้งรายงานตามแบบรายงานตัวของสหกรณ
ภายใน 7 วันทําการนับแตวันถัดจากวันที่ที่ประชุมใหญเลือกตั้ง
หมวด 2
คณะกรรมการสรรหากรรมการดําเนินการสหกรณ
ขอ 12. ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นมาคณะหนึ่งจํานวน5 คน
กรรมการสรรหาตองไมเปนผูสมัครเปนกรรมการในคราวนั้น กรรมการสรรหาคนใด
สมัครรับการสรรหาเปนประธานกรรมการหรือกรรมการดําเนินการใหหมดสิทธิในการเปนกรรมการสรรหา
องค ป ระชุ ม ในการประชุม คณะกรรมการสรรหา ใหอ ยู ใ นดุล ยพิ นิ จ ของประธานในที่
ประชุม ทั้งนี้ตองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหากรรมการดําเนินการ
ใหคณะกรรมการสรรหามีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการสรรหาคณะกรรมการ
ดําเนินการ สหกรณไดตามความเหมาะสม เพื่อใหการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเปนไปดวย
ความเรี ย บร อ ย รวมทั้ ง ให มี อํ า นาจวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดป ญ หาทั้ ง ปวงที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการสรรหาคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ ทั้งนี้ตองไมขัดตอกฎหมาย ขอบังคับและระเบียบของสหกรณ
ใหคณะกรรมการสรรหารายงานผลการสรรหาตอคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ
หมวด 3
การสมัครและการสรรหา
ขอ 13. ใหคณะกรรมการสรรหา ดําเนินการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการใหเสร็จสิ้น
กอนการประชุมใหญไมนอยกวา 15 วัน
ขอ 14. ใหคณะกรรมการสรรหากําหนดสถานที่และกําหนดวันเวลาในการรับสมัคร วันที่
ประกาศรายชื่อผูสมัคร วันสรรหา และสถานที่ทําการสรรหา การประกาศผลการสรรหา และดําเนินการ
อื่น ๆ ใหสมาชิกทราบโดยเปดเผย และการรับสมัครจะตองประกาศกอนวันรับสมัครสรรหาวันแรกไมนอย
กวา 15 วัน
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สําหรับการประกาศรายชื่อผูสมัครรับการสรรหา ใหแจงหมายเลขสมัคร พรอมรูปถาย
ผูสมัครประธานกรรมการ และกรรมการดําเนินการพรอมรายชื่อผูมีสิทธิสรรหาใหทุกหนวยทราบลวงหนา
กอนลงคะแนนสรรหา 15 วัน
สมาชิ ก รายใดที่ ส มั ค รรั บ การสรรหา แต ไ ม ป รากฏรายชื่ อ ผู ส มั ค ร ให ยื่ น คํ า ร อ งต อ
คณะกรรมการสรรหาภายใน 7
วั น นั บ ตั้ ง แต วั น ที่ ป ระกาศรายชื่ อ ผู ส มั ค รรั บ การสรรหา เพื่ อ ให
คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบ หรือประกาศเพิ่มเติมรายชื่อผูสมัครตอไป
ขอ 15. สมาชิ ก ผู รั บ สมั ค รรั บ การสรรหาเป น ประธานกรรมการดํ า เนิ น การ ตามข อ 7
สมาชิกทุกคนมีสิทธิสมัครเปนประธานกรรมการ โดยไมตองสังกัดหนวยสรรหา
สมาชิกผูสมัครรับการสรรหาเปนกรรมการดําเนินการตามขอ 7 ตองเปนสมาชิกในหนวย
สรรหาที่ตนสังกัดอยูเทานั้น
ขอ 16. คุณสมบัติผูสมัครรับการสรรหา
(1) เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพรจํากัดไมนอยกวา 1 ป
(2) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย ที่กระทําโดยทุจริต
(3) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงาน
ของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่
(4) ไมเคยถูกนายทะเบียนสหกรณสั่งใหพนจากตําแหนงกรรมการทั้งคณะหรือ
บุคคล
(5) ไมเคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการ เพราะ
เหตุทุจริตตอหนาที่
(6) ไมเคยผิ ดนัด สงเงินคาหุน และไมเคยผิด นัดสงชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือ
ดอกเบี้ยในระยะเวลาสองปทางบัญชีสหกรณ (นับถึงวันสมัครรับการสรรหา
คณะกรรมการดําเนินการ) เวนแตการผิดนัดนั้นมิไดเกิดขึ้นจากการกระทํา
ของตนเอง
(7) ไมเปนเจาหนาที่หรือลูกจางในสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
จํากัด
** ข อ 17. การสมั ครรั บการสรรหา ผูสมัครตองยื่นใบสมัครตามแบบ และหลักเกณฑที่
คณะกรรมการสรรหากําหนด และสามารถสมัครรับการสรรหาเปนคณะกรรมการดําเนินการตามขอ 7 ได
เพียงประเภทเดียว
*** ขอ 18. ใหหนวยสรรหา สรรหาสมาชิกเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ
ใหเปนจํานวนสองเทาของกรรมการที่พึงจะมีไดของแตละหนวยสรรหา เพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณาเลือก
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ขอ 19. การสรรหาประธานกรรมการดําเนินการ ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรร
หา โดยรับสมัครจากสมาชิก พรอมกําหนดหมายเลขประจําตัวรายชื่อผูสมัคร เพื่อเสนอใหที่ประชุมใหญ
พิจารณาเลือกเปนประธานกรรมการดําเนินการตอไป
การสรรหากรรมการดําเนินการ ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหา โดยรับสมัคร
จากสมาชิก พรอมกําหนดหมายเลขประจําตัวรายชื่อผูสมัคร เพื่อใหหนวยสรรหาพิจารณาเปนรายหนวย
และเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาเลือกเปนกรรมการดําเนินการตอไป
หมวด 4
สิทธิการลงคะแนนสรรหา
ขอ 20. การลงคะแนนสรรหากรรมการดําเนินการสหกรณใหถือเปนหนาที่ของสมาชิกทุกคน
ขอ 21. ใหสหกรณประกาศรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดําเนินการใน
วันที่คณะกรรมการสรรหาประกาศรายชื่อผูสมัคร โดยติดประกาศไวที่สํานักงานของสหกรณ และหนวย
ลงคะแนน สรรหา สมาชิกรายใดพบวาตนไมปรากฏรายชื่อในบัญชี ผูมีสิทธิลงคะแนนสรรหา หรือมีชื่อ
อยูผิดหนวยลงคะแนนสรรหา ใหแจงและยื่นคํารองตอคณะกรรมการดําเนินการภายใน 7 วัน นับแตวันที่
ประกาศรายชื่อ ผูมีสิทธิลงคะแนนสรรหา ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบ และดําเนินการประกาศ
เพิ่มเติมรายชื่อผูมิสิทธิลงคะแนนสรรหาใหถูกตองตอไป
ขอ 22. บัตรลงคะแนนสรรหาใหเปนไปตามที่สหกรณกําหนด
ขอ 23. การลงคะแนนสรรหากรรมการดําเนินการ ตามขอ 7 ผูสรรหามีสิทธิในการ
ลงคะแนนสรรหาผูสมัครในหนวยการสรรหาของตนเปนกรรมการดําเนินการไดไมเกินจํานวนกรรมการ
ดําเนินการที่กําหนดใหสรรหาในคราวนั้นในกรณีที่ผูสมัครรับการสรรหาเทากับสองเทาของกรรมการที่พึง
จะมีไดของแตละหนวยสรรหา ใหถือวาผูนั้นไดรับการสรรหาแลว
ขอ 24. การลงคะแนนสรรหากรรมการดําเนินการ ตามขอ 22 และขอ 23 ในกรณีมีผู
ไดรับคะแนนเสียงเทากันและเปนคะแนนที่มีสิทธิไดรับการสรรหาเปนกรรมการดําเนินการ ซึ่งจะทําให
จํานวนกรรมการดําเนินการเกินกวาที่กําหนดไวในการสรรหาคราวนั้น ใหคณะกรรมการสรรหาคนใดคน
หนึ่งใชวิธีจับฉลากตอหนาผูที่ไดคะแนนเทากันเพื่อใหผูสมัครที่ไดคะแนนเทากันนั้นไดรับการสรรหาเปน
กรรมการดําเนินการตามจํานวนที่กําหนดไว
ขอ 25. ผูลงคะแนนสรรหาตองไปใชสิทธิออกเสียงเฉพาะในหนวยลงคะแนนสรรหาที่ตน
มีชื่อในบัญชีรายชื่อผูสรรหาเทานั้น
ขอ 26. การดําเนินการสรรหากรรมการในหนวยสรรหาใด ๆ ใหคณะกรรมการสรรหา
ดําเนินการใหเสร็จสิ้นในวันเดียว การนับคะแนนใหนับที่หนวยสรรหาที่ลงคะแนนสรรหากรรมการใน
หนวยนั้นดวย
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ขอ 27. ให ค ณะกรรมการสรรหา นํ า รายชื่ อ สมาชิ ก ที่ ไ ด รั บ การสรรหาเป น ประธาน
กรรมการ และกรรมการดําเนินการจากแตละหนวยสรรหาเสนอชื่อใหที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
เปนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
หมวด 5
ขอปฏิบตั ิ และขอหามในการสรรหากรรมการ
ขอ 28. ในวันลงคะแนนสรรหากรรมการดําเนินการ หามผูสมัคร หรือผูสรรหา หรือบุคคล
ใด ๆ ดําเนินการตาง ๆ ดวยวิธีการใด ๆ อันเปนประโยชน หรือโทษแกผูสมัครคนใดคนหนึ่ง
ขอ 29. ในระหวางเวลาเปดลงคะแนนสรรหา หามมิใหผูใดเขามาในหนวยลงคะแนนสรร
หา ที่กําหนดไว เวนแต ผูสรรหาที่ เ ขาไปใช สิทธิ ลงคะแนนสรรหาซึ่ง เขาไปเพื่อทําเครื่องหมายในบั ตร
ลงคะแนนสรรหา และผูสรรหาจะเขาไปในคูหาลงคะแนนสรรหาไดคราวละ 1 คน
ขอ 30. ผูสรรหาที่ประสงคจะใชสิทธิลงคะแนนสรรหา เมื่อเขาไปในหนวยลงคะแนนสรร
หาแลว จะตองรายงานตัวตอคณะกรรมการสรรหาหนวยลงคะแนนสรรหา รับบัตรลงคะแนนสรรหา และ
ดําเนินการลงคะแนน สรรหาภายในเวลาอันสมควรเสร็จแลวจะตองออกจากบริเวณหนวยลงคะแนนสรรหา
ในทันที
ขอ 31. ตั้ ง แต วั น ที่ มี ก ารประกาศให มี ก ารสรรหากรรมการ จนสิ้ น สุ ด การเลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการดําเนินการในที่ประชุมใหญของสหกรณ กระทําการอยางหนึ่งอยางใด เพื่อจะจูงใจใหผูสรรหา
ลงคะแนนสรรหาใหแกตนเอง หรือผูสมัครอื่น หรือใหงดเวนมิใหลงคะแนนสรรหาใหแกผูสมัครดวย
วิธีการใด ๆ ดังนี้
(1) จัดทําให ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด
ซึ่งสามารถคํานวณเปนเงินได
(2) ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงิน ไมวาจะโดยทางตรง หรือทางออมแก
ผูใด
(3) เลี้ยง หรือรับจะจัดเลี้ยงผูใด หรือใหผูใดจัดเลี้ยงไมวาในหรือนอกหนวยสรร
หา
(4) ขมขู หรือคุกคามผูใด ไมวาดวยประการใด ๆ
หมวด 6
บทลงโทษ
ขอ 32. ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหา หรือผูสมัคร หรือผูสรรหาเห็นวามีการกระทํา
ความผิดตามขอ 28, 29, 30 และ 31 ขอใดขอหนึ่ง หรือหลายขอรวมกัน หรือเห็นวาการสรรหากรรมการไม
ถูกตอง กรรมการสรรหาคนหนึ่งคนใด หรือผูสมัครคนหนึ่งคนใด หรือผูสรรหาจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
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ของผูมีสิทธิสรรหา ลงชื่อรวมกัน ยื่นคํารองคัดคานตอประธานคณะกรรมการสรรหาภายในกําหนด 7 วัน
นับตั้งแตวันสิ้นสุดการสรรหา
ขอ 33. เมื่อมีการยื่นคํารองคัดคาน ใหประธานคณะกรรมการสรรหาแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนขึ้นชุดหนึ่งจํานวน 5 คน เพื่อทําการสอบสวนความผิดโดยมิชักชา และใหคณะกรรมการสอบสวน
แจงผลการสอบสวนนั้นตอประธานคณะกรรมการสรรหาภายใน 7 วัน นับจากวันรับทราบคําสั่งแตงตั้ง ใน
กรณีจําเปนตองขยายเวลาไดไมเกิน 7 วัน
ใหประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาผลการสอบสวน และแจงใหสหกรณทราบเพื่อ
พิจารณาลงโทษตอไป
ขอ 34. ผูที่เจตนากระทําผิด ตามขอ 28, 29, 30 และ 31 ขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอ
รวมกัน จะไดรับโทษตาง ๆ ดังนี้
(1) ตัดสิทธิการสมัครรับเลือกตั้ง และการลงคะแนนสรรหา และการเลือกตั้ง
กรรมการเปนเวลาอยางนอย 5 ป และ
(2) หากผูกระทําผิดเปนผูสมัคร จะตองถูกถอนสิทธิการเปนกรรมการในคราว
นั้น หรือ
(3) หากผูกระทําผิดเปนกรรมการดําเนินการ จะตองถูกใหออกจากการเปน
กรรมการ
ขอ 35. ผูสมัคร และหรือผูใดเจตนากระทําผิดตามขอ 31 ตองถูกลงโทษใหพนจากสมาชิก
ภาพในทันที และไมมีสิทธิสมัครเปนสมาชิกเปนเวลาอยางนอย 4 ป
ในกรณีที่ผูถูกลงโทษยังมีหนี้อยูกับสหกรณ ตองปฏิบัติตามระเบียบสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย การใหเงินกูและดอกเบี้ยเงินกูแกสมาชิกสหกรณและจะเสนอให
ผูบังคับบัญชาตนสังกัดทราบ และพิจารณาลงโทษทางวินัยกับผูกระทําความผิดอีกทางหนึ่งดวย
ขอ 36. ผูสมัครที่ถูกลงโทษตามขอ 34 ซึ่งอาจเปนเหตุใหการสรรหากรรมการมีจํานวนไม
ครบตามประกาศการสรรหากรรมการในคราวนั้น ใหคณะกรรมการสรรหาประกาศรายชื่อผูสมัครที่ไดรับ
คะแนนในลําดับถัดไปของเขตการสรรหานั้น เปนผูไดรับการสรรหาแทนผูสมัครที่ถูกลงโทษนั้น
ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ 2548
เฉลิมพล เบ็ญจพันธ
( นายเฉลิมพล เบ็ญจพันธ )
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
วาดวย การรับ - จาย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ พ.ศ. 2543
(ฉบับแกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2547)
……………………………….
โดยที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด พิจารณาแลวเห็นสมควรปรับปรุงแกไข
ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย การรับจาย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ
เพื่อใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดความมั่นคงแกสหกรณ จึงอาศัยอํานาจตามความในขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ขอ 79 (8) ขอ 107 (7) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ ชุดที่ 17 ครั้งที่ 6/2547 วันที่ 25 พฤษภาคม 2547 ไดกําหนดระเบียบวาดวย การรับจาย และ
เก็บรักษาเงินของสหกรณ พ.ศ. 2543 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2547) ไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร การรับจาย และ
เก็บรักษาเงินของสหกรณ พ.ศ. 2543 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2547)”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2547 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกความตามขอ 12. แหงระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
วาดวย การรับจาย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ และใชความตอไปนี้แทน
ขอ 12. ถ า มี ค วามจํ า เป น ต อ งเก็ บ รั ก ษาเงิ น สดในมื อ เพื่ อ ประโยชน ท างธุ ร กิ จ ของสหกรณ
ผูจัด การหรื อผูป ฏิ บัติหนา ที่ แทนผูจัดการ หรื อผู ที่ผูจัด การมอบหมายเก็ บรักษาเงิ นสดในมือไดไม เกิน
5,000.- บาท (หาพันบาทถวน) หรือตามมติของคณะกรรมการดําเนินการ สําหรับเงินสดสวนที่เกินใหนําฝาก
เขาบัญชีเงินฝากของสหกรณในธนาคารที่เปดบัญชีไว
ประกาศ ณ วันที่ 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 ชุดที่ 13 ในการประชุมครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2543
จึงมีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย การพัสดุ พ.ศ 2543
ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย
การพัสดุ พ.ศ. 2543”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ประกาศเปนตนไป

หมวด 1
ขอกําหนดทัว่ ไป
สวนที่ 1
ขอ 3. ในระเบียบนี้
“พัสดุ” หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง
“การพัสดุ”
หมายถึง การซื้อ การจาง การซอม และการบํารุงรักษา การยืม การเชา
การควบคุม การจําหนาย และการดําเนินการอื่นการอื่น ๆ ที่กําหนดไวในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ”
หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
“คณะกรรมการอํานวยการ”
หมายถึง คณะกรรมการอํานวยการสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
“เหรัญญิก” หมายถึง กรรมการและเหรัญญิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
จํากัด
“ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
“เจาหนาที่พัสดุ” หมายถึง เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
ที่คณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งใหเปนเจาหนาที่รับผิดชอบงานการพัสดุ
“การซื้อ” หมายถึง การซื้อพัสดุทุกชนิด
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“การจาง” หมายถึง การจางทํา การจางซอมบํารุงรักษา การจางขนสง การจางเหมา
การจางบริการเกี่ยวกับพัสดุ
“การจําหนาย” หมายถึง การจําหนายออกจากทะเบียนซึ่งพัสดุที่สูญหาย ชํารุด เสื่อม
คุณภาพ หมดความจําเปนในการใชงาน
“การซอมและบํารุงรักษา” หมายถึง การดําเนินการซอม บํารุงรักษาพัสดุ ใหอยูในสภาพ
ใชงานไดตามปกติ และการเก็บรักษา
“การยืม” หมายถึง การใหยืมพัสดุของสหกรณ และการยืมพัสดุของหนวยงานหรือบุคคล
อื่น
“การเชา” หมายถึง การใหเชาพัสดุของสหกรณ และการเชาพัสดุอื่นมาใชในกิจการ
สหกรณ
“การควบคุม” หมายถึง การควบคุมพัสดุตามระเบียบนี้

สวนที่ 2
บทกําหนดโทษ
ขอ 4. ผูมีอํานาจหรือหนาที่ดําเนินการตามระเบียบนี้ หรือผูหนึ่งผูใดกระทําการโดยจงใจ หรือ
ประมาทเลินเลอ ไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือกระทําการโดยมีเจตนาทุจริต หรือกระทําโดยปราศจากอํานาจ
หรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่สอใหมีการสมยอมกันในการเสนอราคา ถือวาผูนั้น
กระทําผิดวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ หรือตามระเบียบวาดวยเจาหนาที่สหกรณ
การลงโทษทางวินัย ไมเปนเหตุใหผูกระทําหลุดพนจากความรับผิดในทางแพง และหรือความผิด
ทางอาญา (ถามี)

หมวด 2
การจัดหาพัสดุ
สวนที่ 1 การซื้อ และการจาง
ขอ 5. การซื้อ หรือการจางกระทําได 4 วิธี คือ
(1) ตกลงราคา
(2) สอบราคา
(3) ประกวดราคา
(4) วิธีพิเศษ
ขอ 6. การซื้อ หรือการจางโดยวิธีตกลงราคา ไดแก การซื้อ หรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไมเกิน
100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)
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ใหเจาหนาที่พัสดุติดตอตรวจสอบราคากับผูขาย หรือผูรับจางโดยตรง แลวเสนอผูมีอํานาจพิจารณา
สั่งซื้อ หรือสั่งจางพิจารณา
ขอ 7. การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ไดแก การซื้อ หรือการจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน
100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) แตไมเกิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งลานบาทถวน)
ใหเจาหนาที่พัสดุแจงคุณลักษณะและจํานวนของพัสดุ หรือรายละเอียด หรือรูปแบบและปริมาณ
งานที่ตองการจาง ใหผูขายหรือผูรับจางโดยตรงทราบ และเสนอราคาอยางนอย จํานวน 2 ราย ใหผูสนใจ
ยื่นซองของสอบราคาทราบกอนกําหนดเปดซองสอบราคาไมนอยกวา 5 วันทําการ มอบคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคาเปดซองเสนอผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจางพิจารณา
ขอ 8. การซื้อ หรือการจางโดยวิธีประกวดราคา ไดแก การซื้อ หรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน
1,000,000.- บาท (หนึ่งลานบาทถวน) ขึ้นไป
ใหเจาหนาที่พัสดุออกประกาศประกวดราคา รายละเอียดตามที่ผูมีอํานาจสั่งซื้อ หรือสั่งจางกําหนด
ปดประกาศ โดยเปดเผยไวที่ปายประกาศของสหกรณสํานักงานใหญ และจัดสงใหถึงผูขาย หรือผูรับจาง
โดยตรงอยางนอย จํานวน 3 ราย ประกาศตองประกาศกอนวันยื่นซองประกวดราคา ไมนอยกวา 15 วัน
ให ค ณะกรรมการรั บ และเปด ซองประกวดราคา รับ และเป ดซองตามกํ า หนดในประกาศ แล ว
สรุปผลการเปดซอง เสนอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด เพื่อเสนอผูมีอํานาจสั่งซื้อ หรือสั่งจาง
พิจารณา
ขอ 9. การซื้อโดยวิธีพิเศษ ไดแก การซื้อครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสน
บาทถวน) ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
(1) เปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกสหกรณ
(2) เปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงาน หรือมีขอจํากัดทางเทคนิคที่จําเปนตองระบุ
ยี่หอเปนการเฉพาะ
(3) เปนการซื้อโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี
ขอ 10. การจางโดยวิธีพิเศษ ไดแก การจางครั้งหนึ่งมีราคาเกิน 100,000.- บาท ใหทําไดเฉพาะ
กรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
(1) เปนงานที่ตองใชฝมือ หรือความชํานาญพิเศษ
(2) เปนงานเรงดวนหากลาชาจะเกิดความเสียหายแกสหกรณ
(3) เปนงานจางโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี
ขอ 11. การดําเนินการจัดซื้อ หรือจัดจาง ใหเจาหนาที่พัสดุรายงานเหตุผลความจําเปนในการ
จัดซื้อ หรือจัดจางเสนอผูมีอํานาจสั่งซื้อ หรือสั่งจางเพื่อพิจารณา
ขอ 12. ในการดําเนินการซื้อหรือจาง ใหผูมีอํานาจสั่งซื้อ หรือจางแตงตั้งคณะกรรมการแลวแตกรณี
ดังนี้
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(1) คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
(2) คณะกรรมการรับ และเปดซองประกวดราคา
(3) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
(4) คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
(5) คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ
(6) คณะกรรมการตรวจการจาง
(7) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ขอ 13. ผูมีอํานาจสั่งซื้อ หรือสั่งจางตามระเบียบนี้
(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. การซื้อ หรือการจาง ที่มีวงเงินเกินกวา 50,000.- บาท (หาหมื่นบาทถวน) ใหทําสัญญา
การซื้อหรือการจางตามแบบที่สหกรณกําหนด สวนที่ไมเกิน 50,000.- บาท (หาหมื่นบาทถวน) ใหอยูใน
ดุลยพินิจของผูมีอํานาจสั่งการจะใหมีการจัดทําสัญญาหรือไมก็ได

สวนที่ 2
การเชา การยืม
ขอ 15. การเชาสังหาริมทรัพย และอสังหาริมทรัพย ใหกระทําไดในกรณีจําเปน เพื่อประโยชนของ
สหกรณใหผูมีอํานาจตามระเบียบนี้ดําเนินการเชาและใหเชา
ขอ 16. การยืมพัสดุ การยืม และการใหยืม เมื่อมีเหตุผลความจําเปนเพื่อประโยชนแก สหกรณ
ใหผูมีอํานาจตามระเบียบนี้เปนผูอนุมัติการยืมและใหยืม
สําหรับการใหยืม ผูยืมจะตองนําสงพัสดุตอสหกรณภายใน 5 วัน หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ
หากปรากฏ พัสดุที่ยืมเกิดการชํารุดเสื่อมสภาพหรือสูญหาย ใหชดใชหรือแกไขซอมแซมใหคงสภาพดังเดิม
หรือชดใชเปนตัวเงิน ตามราคาพัสดุที่ชํารุดเสียหาย หรือสูญหาย
ขอ 17. การอนุมัติการเชา และการยืม
(1) การเชา ในอัตราที่ไมเกินเดือนละ 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถวน) ใหเปน
อํานาจของประธานกรรมการ หรือผูที่ประธานกรรมการมอบหมาย
(2) การเชา ที่เกินตาม (1) ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการอํานวยการ
(3) การยืม ใหเปนอํานาจของผูจัดการ
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หมวด 3
การควบคุม
ขอ 18. พัสดุของสหกรณไมวาจะไดมาดวยประการใด ใหอยูในความควบคุมของระเบียบนี้
ขอ 19. เมื่อเจาหนาที่พัสดุไดรับพัสดุแลว ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(1)
ลงบัญชีพัสดุ และจัดทําทะเบียนครุภัณฑตามแบบที่สหกรณกําหนดใหถูกตอง
และเปนปจจุบัน
(2)
เก็บรักษาพัสดุใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัยและใหครบถวนถูกตองตรง
ตามบัญชีหรือทะเบียน
ขอ 20. กอนสิ้นปทางบัญชีของทุกป ใหผูจัดการแตงตั้งเจาหนาที่ซึ่งมิใชเจาหนาที่พัสดุไมนอยกวา
3 คน เปนกรรมการเพื่อตรวจสอบการรับจายในบัญชีพัสดุ และตรวจนับพัสดุสิ้นเปลืองที่เหลือในบัญชี
รับจาย และตรวจนับวัสดุถาวร และครุภัณฑตามบัญชี หรือทะเบียนในรอบปบัญชี
ในการตรวจสอบตามวรรค 1 ใหตรวจสอบใหแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคมของทุกป โดยใหจัดทํา
บัญชีพัสดุชํารุด เสื่อมคุณภาพ สูญหาย หรือไมจําเปนตองใช พรอมทั้งระบุสาเหตุดังกลาว แลวรายงาน
ถึงประธานกรรมการเพื่อทราบ
ใหผูจัดการสงรายงานถึงประธานกรรมการ เพื่อแจงคณะกรรมการดําเนินการทราบ
ขอ 21. หากปรากฏวาพัสดุชํารุด เสื่อมคุณภาพ สูญหาย หรือไมจําเปนตองใชตอไป ใหประธาน
กรรมการแตงตั้งคณะกรรมการหาขอเท็จจริง และทําหนาที่สอบสวนหาผูรับผิดตอไป
ขอ 22. เมื่อปรากฏตัวผูรับผิดชอบ ใหประธานกรรมการสั่งภายใน 30 วัน นับจากที่รูตัวผูรับผิด
โดยชัดแจงตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) กรณีตองแกไขใหคงสภาพเดิมได ใหแกไขโดยเสียคาใชจายของผูรับผิดเอง
ภายในระยะเวลาสมควร
(2) กรณีสูญหาย หรือไมสามารถแกไขใหคงสภาพเดิมไดใหชดใชเปนพัสดุประเภท
ชนิด ลักษณะ และขนาดอยางเดียวกันหรือคลายคลึงกัน โดยมีสภาพไมเลวไปกวาพัสดุที่ไดทําชํารุด
เสื่อมสภาพ หรือสูญหายไป หรือชดใชเปนเงินที่มีมูลคาไมเกิน 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
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559
ขอ 24. การจําหนายเปนสูญ มีในกรณีพัสดุสูญหายไปโดยไมปรากฏผูรับผิดชอบ หรือมีผูรับผิด
แตไมสามารถชดใชตามขอ 22 ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการ
ขอ 25. การจําหนายออกจากบัญชี เมื่อดําเนินการตามขอ 23 หรือ 24 แลว ใหเจาหนาที่พัสดุ
จําหนายออกจากบัญชี หรือทะเบียนทันที
สําหรับพัสดุซึ่งตองจดทะเบียนตามกฎหมาย ใหแจงแกนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนดดวย
ขอ 26. กรณีที่พัสดุเกิดการชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญหาย กอนมีการตรวจสอบในขอ 23
หากมีความจําเปนโดยเรงดวนที่จะตองจําหนาย ใหดําเนินการตามขอ 21, 22, 24 และ 25 โดยอนุโลม
ขอ 27. ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในปญหา
ทั้งปวงเกี่ยวกับการดําเนินการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543

(นายประมวล กาลพัฒน)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
วาดวยการพัสดุ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
........................................................
ดวยคณะกรรมการดํา เนิน การเห็นสมควร ใหมีการปรับปรุง แกไขระเบี ยบ เพื่ อ ใหสอดคลอง
กับวิธีการปฏิบัติในการบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยสินตางของสหกรณเปนไปดวยความเรียบรอยและ
เกิดประโยชนกับสหกรณ ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณ ขอ 79 (8) และขอ 107 (11)
มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2559 ไดกําหนดระเบียบ ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรี ย กว า “ระเบียบสหกรณออมทรั พยสาธารณสุ ขจังหวัด ชุมพร จํากัด วาด ว ย
การพัสดุ พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหบังคับใชตั้งแตวันที่ 10 กุมภาพันธ 2559 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก ความตามระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย
การพัสดุ พ.ศ. 2543 ถือใชเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2543 ในหมวด 4 วาดวยการจําหนาย ขอ 23 เสียทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2559

(นายสุธรรม ลิมปธนกุลชัย)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
วาดวย การใชเงินทุนสะสมเพื่อขยายกิจการของสหกรณ พ.ศ. 2543
……………………………………….
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ขอ 79(8)
และขอ 107 (11) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2543 ไดกําหนด
ระเบียบวาดวยการใชเงินทุนสะสมเพื่อขยายกิจการของสหกรณ พ.ศ. 2543 ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย
การใชเงินทุนสะสมเพื่อขยายกิจการของสหกรณ พ.ศ. 2543”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2543 เปนตนไป
ขอ 3. ในระเบียบนี้
“เงินทุนสะสม” หมายความวา เงินทุนสะสมเพื่อขยายกิจการของสหกรณ
“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการผูบริหารเงินทุนสะสมเพื่อขยาย
กิจการของสหกรณ ตามขอ 7
“ทรัพยสินถาวร” หมายความวา ทรัพยสินอันมีลักษณะคงทน ที่ใชในการดําเนินกิจการ
และใชไดนานกวาหนึ่งรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติ ซึ่งมิไดมีไวเพื่อขาย
ขอ 4. ใหสหกรณจัดใหมีบัญชีเงินทุนสะสมเพื่อขยายกิจการของสหกรณไวอีกบัญชีหนึ่งตางหาก
ขอ 5. เงินที่จะนําเขาบัญชีเงินทุนสะสม คือ
(1) เงินที่สหกรณจัดสรรจากกําไรสุทธิประจําป
(2) เงินอุดหนุน, เงินบริจาค, เงินชวยเหลือ หรือเงินอื่นใดที่ไดรับจากบุคคล องคการ
หรือสถาบัน
(3) รายไดอื่น ๆ
ขอ 6. เงินทุนสะสมใหจายเพื่อการขยายกิจการของสหกรณตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(1) เพื่อจัดใหมีสํานักงานของสหกรณ หรือสํานักงานสาขา
(2) เพื่อจัดใหมีทรัพยสินถาวรในการดําเนินกิจการ เชน ครุภัณฑสํานักงาน ยานพาหนะ
เปนตน
(3) เพื่อเปนทุนในการดําเนินงานสวัสดิการรานคาของสหกรณ
(4) เพื่อปรับปรุงซอมแซม หรือตอเติมสํานักงาน และรานคาของสหกรณ หรือสํานักงาน
สาขา
(5) เพื่อจัดทํากิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของการใชเงินทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ
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ใหคณะกรรมการดําเนินการรายงานการใชจายเงินทุนสะสมในรอบปทางบัญชีที่ผานมาใหที่ประชุม
ใหญสามัญทราบ ในโอกาสแรกที่พึงกระทําได
ขอ 7. ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งคณะอนุกรรมการจากกรรมการดําเนินการ และสมาชิก
ขึ้ น คณะหนึ่ งจํ า นวนสามคน ซึ่ง ประกอบด ว ยประธานอนุ ก รรมการ อนุ ก รรมการ และเลขานุ ก าร โดย
ใหกรรมการดําเนินการเปนประธานอนุกรรมการ
ขอ 8. คณะอนุกรรมการจะพิจารณาอนุมัติจายเงินตามจํานวนที่เห็นสมควร แตทั้งนี้ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการกอน
ขอ 9. การเก็บรักษาหลักฐานทางการเงิน ทางบัญชี การตรวจสอบใหเปนไปตามระเบียบวาดวย
การรับจาย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ
ขอ 10. ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543

(นายประมวล กาลพัฒน)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
วาดวย เจาหนาที่ของสหกรณ 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 ชุดที่ 24 ในคราวประชุม
ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 จึงกําหนดระเบียบไว ดังนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย
เจาหนาที่ของสหกรณ พ.ศ. 2554”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก
3.1 ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย เจาหนาที่สหกรณ
พ.ศ. 2543
3.2 ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย สวัสดิการเจาหนาที่
สหกรณ พ.ศ. 2543 และ ฉบับแกไข
ระเบียบ หลักเกณฑ ประกาศ หรือมติอื่น ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ใหประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด รักษาการใหเปนไป
ตามระเบียบนี้

หมวด 1
บททั่วไป
ขอ 5 ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ซึ่งมีฐานะเปน
นายจาง โดยมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเปนตัวแทน
“นายจาง” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
“เจาหนาที่” หมายถึง ผูปฏิบัติงานของสหกรณทุกระดับที่ทําหนาที่ตาง ๆ ในฐานะลูกจาง
ของสหกรณ
“ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการสหกรณ
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562
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“ป” หมายถึง ปบัญชีสหกรณ
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ
“ผูบังคับบัญชา” หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการ ผูจัดการ หรือผูไดรับมอบหมายจาก
บุคคลดังกลาว ใหปฏิบัติหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ขอ 6 สหกรณมีนโยบายแรงงานสัมพันธ เพื่อใหเจาหนาที่ไดยึดถือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกันดังนี้
6.1 สหกรณจะดูแลประโยชนตอบแทนใหเจาหนาที่ทุกคนอยางเหมาะสม เปนธรรมโดย
ไมจําเปนตองเรียกรอง
6.2 สหกรณ ถือเสมอวา เจาหนาที่ทุกคนเปนเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน
6.3 สหกรณไมเลือกปฏิบัติ ขณะเดียวกันจะปฏิบัติตอเจาหนาที่โดยเทาเทียมกัน
6.4 สหกรณมอบหมายใหผูบังคับบัญชาตามสายงานทุกระดับเปนที่พึ่ง และใหการ
ปรึกษาหารือกับเจาหนาที่ เมื่อมีขอคับของใจ โดยสหกรณเปนที่พึ่ง และใหการปรึกษาหารือกับ
เจาหนาที่
6.5 สหกรณ จะธํารงไวซึ่งระบบการแรงงานสัมพันธ เชิงทวิภาคี พรอมกับระบบการบริหาร
จัดการโดยใหเจาหนาที่มีสวนรวมอยางเสมอภาค
ขอ 7 สหกรณมีนโยบายการบริหารงานบุคคล ดังนี้
7.1 สหกรณจะพัฒนาใหความรู ความเขาใจ เสริมสรางทักษะ และเพิ่มพูนทัศนคติอยาง
เหมาะสมตามความจําเปน ซึ่งสหกรณถือวาเจาหนาที่ทุกคนเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคา
7.2 เจาหนาที่ทุกคนยอมมีสวนรวมในการบริหารจัดการตามความจําเปน โดยสหกรณ
ตระหนักในการพัฒนาความกาวหนาทางวิชาชีพ และงานที่เจาหนาที่ปฏิบัติอยู
7.3 สหกรณคํานึงถึงความรอบคอบในการกําหนดเงื่อนไข หรือสภาพการจางอยาง
เปนธรรม ปราศจากอคติใด ๆ โดยมุงแสวงหาสันติสุขรวมกัน และมุงเสริมบทบาท ระหวางสหกรณ
กับเจาหนาที่โดยเคารพระบบทวิภาคีเปนสําคัญ
7.4 สหกรณ คํานึงถึง ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย สภาพการทํางาน และสภาพแวดลอม
ในการปฏิบัติงาน
7.5 สหกรณ กําหนดวินัย มาตรการ และบทกําหนดโทษขึ้นตามความเหมาะสมอยาง
เปนธรรม
7.6 สหกรณจะใหการยอมรับตอสัญญา และขอตกลงใดที่มีขึ้นระหวางสหกรณกับเจาหนาที่
ที่เปนลายลักษณอักษรเทานั้น
7.7 สหกรณ จะปฏิบัติตามกฎหมายอันเกี่ยวกับแรงงานทุกฉบับ ที่บัญญัติขึ้นในปจจุบันและ
ที่จะมีขึ้นในอนาคต
7.8 สหกรณ กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ไวในคําสั่งมอบหมายหนาที่งาน
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เพื่อใหเจาหนาที่ไดปฏิบัติงานใหตรงตามที่สหกรณกําหนด
7.9 สหกรณมีหลักในการบริหารงานดานทรัพยากรบุคคลอยางมีระบบและเปนธรรม
หากเจาหนาที่มีขอคับของใจ ใหเสนอมายังสหกรณ ตามแนวทางที่กําหนดไวในระเบียบนี้
7.10 สหกรณจะจัดสรรประโยชนสวัสดิการใหเจาหนาที่อยางเสมอภาค ตามสถานการณ
และความจําเปนของสหกรณ บนพื้นฐานของการมีสวนรวม และแบงปนประโยชนสวัสดิการ
อยางเปนธรรม
ขอ 8 หนาที่ของเจาหนาที่
8.1 เจาหนาที่ ตองใหความรวมมือกับการพัฒนาฝกอบรม การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
และกิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมาย
8.2 เจาหนาที่ตองเคารพผูบังคับบัญชาและปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ นโยบาย ประกาศ
คําสั่ง มติ ของสหกรณ
8.3 เจาหนาที่ ตองใหการยอมรับ และเคารพตอระบบทวิภาคีเพื่อมุงแสวงหาสันติสุขใน
การอยูรวมกัน
8.4 เจาหนาที่ตองปฏิบัติตามวินัยของสหกรณที่ไดกําหนดขึ้น รวมถึงปฏิบัติตามหนาที่
ความรับผิดชอบและคําสั่งมอบหมายหนาที่การงานอยางเครงครัดและเต็มกําลังความสามารถ
8.5 เจาหนาที่ จักตองระมัดระวังและรักษาความลับในธุรกิจของสหกรณ
8.6 เจาหนาที่ตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังมิใหเกิดความเสียหายแกธุรกิจสหกรณ
8.7 เจาหนาที่ตองปฏิบัติงานดวยใจบริการและตระหนักเปนอยางดีวาการดําเนินธุรกิจของ
สหกรณ เจาหนาที่มีสวนรวมอยางกระตือรือรน และพรอมที่จะรณรงค ใหความรวมมือ
ประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ของสหกรณ

หมวด 2
การบรรจุแตงตั้ง เลื่อนตําแหนงเจาหนาที่
ขอ 9 สหกรณกําหนดประเภทเจาหนาที่ไว 3 ประเภท ดังนี้
9.1 เจาหนาที่ทดลองงาน หมายถึง เจาหนาที่ที่สหกรณจางไวทํางาน โดยกําหนดใหทดลอง
ปฏิบัติงานเปนระยะเวลาหกเดือน และในระหวางนัน้ จะตองประเมินผลการปฏิบัติงานจํานวน 2 ครั้ง
โดยกรรมการประเมินผลที่ไดรับการแตงตั้งจากผูมีอํานาจ ทั้งนี้จะแจงใหเจาหนาที่ทราบเปน
หนังสือเมื่อเริ่มการจางงาน
ในกรณีเจาหนาที่ไมผานการทดลองงาน สหกรณมีสิทธิเลิกจางโดยถือวาเจาหนาที่ไดรับทราบ
เงื่อนไขการทดลองงานแลวตามวรรคกอน และมีสิทธิ์ไดรับเงินคาชดเชยการเลิกจางตามที่กฎหมายกําหนด
9.2 เจาหนาที่ประจํา หมายถึง เจาหนาที่ที่ผานการทดลองปฏิบัติงานแลว และสหกรณ
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บรรจุใหปฏิบัติงานเปนการประจําตลอดไปจนกวาการจางจะสิ้นสุดลงหรือเกษียณอายุ สวนอายุงาน
ใหนับตั้งแตวันแรกที่เขาทํางานเปนเจาหนาที่ทดลองงาน
9.3 เจาหนาที่ชั่วคราว หมายถึง เจาหนาที่ที่สหกรณตกลงจางไวโดยมีกําหนดระยะเวลา
การจางแนนอน และเลิกจางตามกําหนดระยะเวลาดังกลาว
ขอ 10 ผูที่จะไดรับการบรรจุเปนเจาหนาที่ตองมีคุณสมบัติทั่วไป ดังตอไปนี้
10.1 มีสัญชาติไทย
10.2 มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
10.3 มีรางกายสมบูรณและสุขภาพแข็งแรงสมประกอบ ไมทุพพลภาพ ไมเปนโรคติดตอ
อันตรายและโรคอันสังคมรังเกียจ ไมเปนโรคพิษสุราเรื้อรังโรคยาเสพติดใหโทษ และตอง
มีสติสัมปชัญญะปกติไมฟนเฟอน
10.4 มีความประพฤติดี มีทวงทีกิริยาวาจาสุภาพ มีใจบริการ และคุณภาพในเชิงสรางสรรค
และทัศนคติที่ดี
10.5 ไมเคยถูกจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนความ ผิดลหุโทษ
หรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท ไมเปนบุคคลที่หลบหนีคดีอาญา หรือหลบหนีที่คุมขังและ
ไมมีประวัติเสื่อมเสีย
10.6 ตองไมเปนหรือถูกศาลสั่งใหเปนบุคคลลมละลายหรือหนี้สินลนพนตัว
10.7 ผูชาย จะตองเปนผูซึ่งเคยไดรับราชการทหาร หรือไดรับการยกเวนการเปนทหารมาแลว
10.8 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษถึงตองออกจากสหกรณ ออกจากราชการ องคกรหรือหนวยงาน
ของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่
ขอ 11 การกําหนดอัตรากําลังของเจาหนาที่ สหกรณจะกําหนดตามความเหมาะสมของงาน
ขอ 12. การกําหนดตําแหนงของเจาหนาที่สหกรณใหกําหนด ชื่อตําแหนงตาง ๆ ดังนี้
12.1 ผูจัดการ มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีความรูความสามารถ
เหมาะสมกับตําแหนง และ
12.1.1 มีประสบการณปฏิบัติงานในตําแหนงผูชวยผูจัดการหรือผูจัดการสาขา
หรือผูจัดการมาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือ
12.1.2 มีประสบการณปฏิบัติงานดานการบริหารงานในสหกรณหรือสหกรณอื่น
หรือธุรกิจการเงินหรือการบริหารงานในองคกรอื่นมาแลวไมนอยกวา 5 ป
12.2 รองผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ หัวหนาฝาย มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือ
เทียบเทาในสาขาวิชาที่ตรงกับลักษณะงานของตําแหนง และมีความรูความสามารถเหมาะสมกับ
ตําแหนง และ
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12.2.1 มี ป ระสบการณ ป ฏิ บั ติ ง านในตํ า แหน ง หั ว หน า ฝ า ยในสหกรณ ม าแล ว
ไมนอยกวา 3 ป หรือ
12.2.2 มีประสบการณปฏิบัติงานในสหกรณหรือสหกรณอื่น หรือธุรกิจการเงิน
หรือการบริหารงานในองคกรอื่นมาแลวไมนอยกวา 5 ป
12.3 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ประกอบดวย เจาหนาที่บัญชี , เจาหนาที่การเงิน , เจาหนาที่
สินเชื่อ , เจาหนาที่ไอที , เจาหนาที่ธุรการ , เจาหนาที่พัสดุ
12.4 สหกรณอาจกําหนดชื่อหรือตําแหนงอื่นใหตามสมควร และใหถือวาเปนเจาหนาที่ตาม
ระเบียบนี้
*ขอ 12 ยกเลิก โดยระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวยเจาหนาที่
สหกรณ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ขอ 13 คุณสมบัติของผูที่จะไดรับการบรรจุแตงตั้ง หรือเลื่อนตําแหนงเจาหนาที่ใหดํารงตําแหนง
สูงขึ้น
13.1 เจาหนาที่ระดับตน มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
ในสาขาวิชาที่ตรงกับลักษณะงานของตําแหนงและมีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนง
13.2 เจาหนาที่ระดับกลาง มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเทาใน
สาขาที่ตรงกับลักษณะงานของตําแหนง และมีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนง และ
13.2.1 มีประสบการณปฏิบัติงานในตําแหนงเจาหนาที่ในสหกรณมาแลวไมนอย
กวาหาป หรือ
13.2.2 มีเงินเดือนเทากับอัตราสูงสุดของเจาหนาที่ระดับตน หรือ
13.2.3 มีประสบการณปฏิบัติงานในสหกรณหรือสหกรณอื่นหรือธุรกิจการเงินหรือ
การบริหารงานในองคกรอื่นมาแลวไมนอยกวาหาป
13.3 เจาหนาที่ชํานาญการ มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาใน
สาขาที่ตรงกับลักษณะงานของตําแหนง และมีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนง และ
13.3.1 มีประสบการณปฏิบัติงานในตําแหนงเจาหนาที่ระดับกลางมาแลวไมนอย
กวาสามป หรือ
13.3.2 มีเงินเดือนเทากับอัตราสูงสุดของเจาหนาที่ระดับกลาง หรือ
13.3.3 มีประสบการณปฏิบัติงานในสหกรณ หรือสหกรณอื่น หรือธุรกิจการเงิน
หรือองคกรอื่นมาแลวไมนอยกวาหาป
13.4 ผูชวยหัวหนาฝาย มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาในสาขา
ที่ตรงกับลักษณะงานของตําแหนง และมีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนง และ
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13.4.1 มีประสบการณปฏิบัติงานในตําแหนงเจาหนาที่ในสหกรณมาแลวไมนอย
กวาสามป หรือ
13.4.2 มีประสบการณปฏิบัติงานในสหกรณ หรือสหกรณอื่น หรือธุรกิจการเงิน
หรือการบริหารงานในองคกรอื่นมาแลวไมนอยกวาหาป
13.5 หัวหนาฝาย มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่ตรงกับ
ลักษณะงานของตําแหนงและมีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนง และ
13.5.1 มีประสบการณปฏิบัติงานในตําแหนงเจาหนาที่ในสหกรณมาแลวไมนอย
กวาสามป หรือ
13.5.2 มีประสบการณปฏิบัติงานในสหกรณหรือสหกรณอื่น หรือธุรกิจการเงิน
หรือการบริหารงานในองคกรอื่นมาแลวไมนอยกวาหาป
13.6 ผูจัดการสาขา ผูชวยผูจัดการ รองผูจัดการ มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือ
เทียบเทาในสาขาวิชาที่ตรงกับลักษณะงานของตําแหนง และความรูความสามารถเหมาะสม
กับตําแหนงและ
13.6.1 มีประสบการณปฏิบัติงานในตําแหนงหัวหนาฝายในสหกรณมาแลว
ไมนอยกวาสามป หรือ
13.6.2 มีประสบการณปฏิบัติงานในสหกรณหรือสหกรณอื่น หรือธุรกิจการเงิน
หรือการบริหารงานในองคกรอื่นมาแลวไมนอยกวาหาป
13.7 ผูจัดการ มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีความรูความสามารถ
เหมาะสมกับตําแหนง และ
13.7.1 มีประสบการณปฏิบัติงานในตําแหนงผูชวยผูจัดการหรือผูจัดการสาขา หรือ
รองผูจัดการมาแลวไมนอยกวาสามป หรือ
13.7.2 มีประสบการณปฏิบัติงานดานการบริหารงานในสหกรณหรือสหกรณอื่น
หรือธุรกิจการเงินหรือการบริหารงานในองคกรอื่นมาแลวไมนอยกวาหาป
ขอ 14 วิธีการสรรหาเจาหนาที่ การสรรหาเจาหนาที่มี 2 วิธีคือ การคัดเลือก และการสอบคัดเลือก
การจะใชวิธีใดในการสรรหาใหคณะกรรมการเปนผูกําหนด รายละเอียดวิธีการมีดังนี้
14.1 การคัดเลือก ดําเนินการดังนี้
14.1.1 ตําแหนงผูจัดการ ใหคณะกรรมการแตงตั้ง “กรรมการคัดเลือก” จํานวนไมนอย
กวา 5 คน และไมเกิน 7 คน มีหนาที่ดําเนินการสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่มีความรู
ความสามารถ คุณวุฒิ และคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหนง แลวเสนอผลการคัดเลือก
ตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และสั่งบรรจุแตงตั้งตอไป
14.1.2 ตําแหนงเจาหนาที่อื่น ใหประธานกรรมการแตงตั้ง “กรรมการคัดเลือก”
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จํานวนไมนอยกวา 5 คนและไมเกิน 7 คน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีหนาที่
ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถ และคุณสมบัติ เหมาะสมกับ
ตําแหนงเจาหนาที่ที่ตองการ แลวเสนอผลการคัดเลือกตอประธานกรรมการ เพื่อขอความ
เห็นชอบและสั่งบรรจุแตงตั้งตอไป
14.2 การสอบคัดเลือก ดําเนินการดังนี้
14.2.1ตําแหนงผูจัดการ ใหคณะกรรมการประกาศการรับสมัครและแตงตั้งกรรมการ
สอบคัดเลือกตามที่เห็ นสมควร การสอบคัดเลือกใหพิจารณาจากคุณ วุฒิการศึ กษา
การทดสอบการสอบสัมภาษณ ประสบการณ และความสามารถพิเศษ แลวเสนอผลการ
สอบคัดเลือกเรียงตามลําดับคะแนนตอคณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบและสั่งบรรจุ
แตงตั้งตอไป
14.2.2 ตําแหนงเจาหนาที่อื่น ใหประธานกรรมการประกาศรับสมัครและแตงตั้ง
กรรมการสอบคัดเลือกตามที่เห็นสมควร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ การสอบ
คัดเลือกใหพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา การทดสอบ การสอบสัมภาษณ ประสบการณและ
ความสามารถพิเศษ แลวเสนอผลการสอบคัดเลือกเรียงตามลําดับคะแนนตอประธาน
กรรมการ เพื่อขอความเห็นชอบและสั่งบรรจุแตงตั้งตอไป
ขอ 15 การเลื่อนตําแหนงเจาหนาที่สหกรณใหดํารงตําแหนงผูจัดการ ใหดําเนินการตามวิธีการ
สรรหาเจาหนาที่ตามขอ 14.1.1
ขอ 16 การเลื่อนตําแหนงเจาหนาที่สหกรณใหดํารงตําแหนงซึ่งไมสูงกวาผูจัดการ ใหประธาน
กรรมการมีอํานาจเลื่อนตําแหนงเจาหนาที่ไดทุกตําแหนงในจํานวนอัตรากําลังเจาหนาที่ที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด ใหประธานกรรมการแตงตั้ง “กรรมการเลื่อนตําแหนงเจาหนาที่” จํานวนไมนอยกวา
5 คนและไมเกิน 7 คน เพื่อพิจารณากําหนดวิธีการในการเลื่อนตําแหนงเจาหนาที่ และพิจารณาการเลื่อน
ตําแหนงเจาหนาที่ที่มีความรูความสามารถ และคุณสมบัติ เหมาะสมกับตําแหนงเจาหนาที่ที่ตองการ
แลวเสนอผลการพิจารณาตอประธานกรรมการ เพื่อขอความเห็นชอบและสั่งเลื่อนตําแหนงตอไป

หมวด 3
วัน เวลาทํางานปกติ เวลาพักและวันหยุด
ขอ 17 วันทํางานปกติ สหกรณกําหนดวันทํางานปกติไวสัปดาหละหาวัน ตั้งแตวันจันทรถึงวันศุกร
ขอ 18 เวลาทํางาน ใหเจาหนาที่ทํางานวันละแปดชั่วโมงโดยเริ่มตั้งแต 08.00 ถึง 17.00 น.
ทั้ง นี้ ห ลั ง จากเลิ ก เวลาทํ า งานให ส หกรณ ม อบหมายใหเ จ าหน าที่ ป ระจํ าวั น มีห น าที่ ดู แ ลความเรี ย บร อ ย
ของทรัพยสินและอุปกรณตาง ๆ ภายในอาคารที่ทําการโดยไมถือวาเปนการทํางานลวงเวลา
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กรณีเจาหนาที่ที่มีไดรับการมอบหมาย สมัครใจทํางานตอ เนื่องจากงานในหนาที่ยังไมแลวเสร็จ
ใหสหกรณจัดใหลงชื่อในสมุดทําการประจําวันและใหถือวาเจาหนาที่รายนั้นเปนผูรับผิดชอบกุญแจประตู
เขาออกอาคารที่ทําการ
*ขอ 18 ยกเลิก โดยระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวยเจาหนาที่
สหกรณ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
ขอ 19 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน เจาหนาที่ทุกคน จะตองบันทึกเวลาทุกครั้งที่มาปฏิบัติงาน และเลิก
ปฏิบัติงาน ไมวาจะเปนการมาทํางานในวันทํางานปกติ หรือในวันหยุด การไมบันทึกเวลาไมวากรณีใด
สหกรณถือวาผูนั้นขาดงาน
การลืมบันทึกเวลาหากไดมาปฏิบัติงานจริง ผูบังคับบัญชาจะพิจารณาใหเปนกรณี ๆ ไป แตการ
ลืมบันทึกเวลาเมื่อมีการทํางานลวงเวลา การทํางานในวันหยุด ไมวากรณีใด ๆ ผูบังคับบัญชาจะไม
พิจารณาให เพราะถือวาเปนภาระและความรับผิดชอบที่เจาหนาที่จะตองบันทึกเวลาโดยเครงครัด
ขอ 20 เวลาพัก สหกรณกําหนดใหเจาหนาที่หยุดพักกลางวัน วันละหนึ่งชั่วโมง ในกรณีที่ เจาหนาที่
ระดับบังคับบัญชา และระดับปฏิบัติการ ตกลงกันกําหนดเวลาพักระหวางการทํางานตามวรรคตนเปนอยาง
อื่นก็ยอมกระทําได ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความราบรื่นและอํานวยความสะดวกแกสมาชิกที่มาใชบริการ
ขอ 21 วันหยุดประจําสัปดาห สหกรณกําหนดใหเจาหนาที่หยุดประจําสัปดาห สัปดาหละสองวัน
ไดแก วันเสาร และวันอาทิตย
ขอ 22 วันหยุดตามประเพณี สหกรณกําหนดใหเจาหนาที่หยุดตามประเพณีปละไมนอยกวาสิบสาม
วัน โดยนับรวมวันแรงงานแหงชาติ สหกรณจะประกาศลวงหนาใหทราบเปนคราว ๆ ไป หากวันหยุดตาม
ประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจําสัปดาห สหกรณจะชดเชยและเลื่อนการหยุดตามประเพณีวันนั้นไปหยุด
ในวันทํางานปกติถัดไป
ขอ 23 วันหยุดพักผอนประจําป สหกรณกําหนดใหมีวันหยุดพักผอนประจําปตามหลักเกณฑ
ตอไปนี้
23.1 เจาหนาที่ซึ่งไดปฏิบัติงานติดตอกันครบหนึ่งปบริบูรณ สามารถหยุดพักผอนประจําป
ไดจํานวนหกวันทํางาน
23.2 เจาหนาที่ซึ่งไดปฏิบัติงานติดตอกันครบสิบปบริบูรณขึ้นไป สามารถหยุดพักผอน
ประจําปไดจํานวนสิบวันทํางาน
23.3 การหยุดพักผอนประจําป เจาหนาที่จะตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาหรือผู
ไดรับมอบหมายกอนจึงจะหยุดงานได มิฉะนั้น จะถือวาเจาหนาที่ผูนั้นขาดงาน
23.4 การหยุดพักผอนประจําป เจาหนาที่สามารถหยุดติดตอกันครั้งเดียวทั้งหมด หรือ
แบงหยุดเปนวัน ๆ ไปก็ได
23.5 การสะสมหรือเลื่อนวันหยุดพักผอนประจําป เพื่อไปรวมหยุดในปอื่น เจาหนาที่
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สามารถกระทําได โดยสะสมจํานวนวันหยุดพักผอนของเจาหนาที่ไว รวมหยุดพักผอนในปถัดไป
ได ไมเกินยี่สิบวันทํางาน

หมวด 4
คาจางและคาตอบแทน
ขอ 24 การกําหนดอัตราคาจางเริ่มตน สหกรณตองกําหนดไมต่ํากวาประกาศของกระทรวงแรงงาน
และประกาศของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ประกอบตารางสําหรับการเพิ่มหรือ
เลื่อนเงินเดือนเจาหนาที่ ดังนี้
ประเภท/ตําแหนง
ชวงเงินเดือน
หมายเหตุ/ความหมาย ลักษณะชื่อตําแหนง
กลุมทั่วไป ประกอบดวย

ขั้นเริ่มตนการจาง 9,000 บาท

จนท.ธุรการ,พัสดุ,ทั่วไป หรือตําแหนงอื่นใด

ธุรการ/พัสดุ

ขั้นสูง

ที่ ส หกรณ กํ า หนด รวมถึ ง ลู ก จ า ง จนท.ที่

30,000 บาท

ไดรับเงินเดือนขั้นสูงแลว ไมมีสิทธิเพิ่มหรือ
เลื่อนเงินเดือนอีก แตจะได รับคาตอบแทน
รายเดือน ๆ ละ 1,000 บาท
กลุ ม พั ฒ นาธุ ร กิ จ /บริ ก าร ขั้นเริ่มตนการจาง 9,000 บาท

จนท.การเงิน ,การบัญชี,สินเชื่อ หรือ จนท.

ประกอบด ว ย การเงิ น ,การ ขั้นสูง

อื่ น ใดที่ ส หกรณ อ าจกํ า หนดเพิ่ ม เติ ม ใน

35,000 บาท

บั ญ ชี , สิ น เชื่ อ , จนท.หน ว ย

ภายหลั ง จนท.ที่ไ ด รั บเงิน เดือ นขั้ น สูง แล ว

ธุรกิจ,จนท.ไอที

ไมมีสิทธิเ พิ่ม หรือเลื่ อนเงิน เดื อ นอี ก แต จ ะ
ไดรับคาตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 1,500 บาท

กลุ ม อํ า นวยการ/บริ ห าร ขั้นเริ่มตนการจาง 12,000 บาท

ใชเฉพาะตําแหนงหัวหนาฝาย ,ผูชวยผูจัดการ

ประกอบดวย รองผูจัดการ , ขั้นสูง

,รองผูจัดการและเมื่อไดรับเงินเดือนขั้นสูง

40,000 บาท

แลว ไมมีสิทธิเพิ่มหรือเลื่อนเงินเดือนอีก แต

ผูชวยผูจัดการ ,หัวหนาฝาย

จะไดรับคาตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 2,000
บาท
กลุมบริหาร/สั่งการ หมายถึง ขั้นเริ่มตนการจาง 15,000 บาท

ใชจั ด จา งเฉพาะตํ า แหน ง ผู จัด การ และเมื่ อ

ผูจัดการ

ไดรับเงินเดือนขั้นสูงแลว ไมมีสิทธิเพิ่มหรือ

ขั้นสูง

45,000 บาท

เลื่ อนเงินเดือนอี ก แต จะไดรับคาตอบแทน
รายเดือน ๆ ละ 2,500 บาท
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*ขอ 24 ยกเลิก โดยระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวยเจาหนาที่
สหกรณ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ขอ 25 การเพิ่มหรือเลื่อนตําแหนงคาจาง ใหคณะกรรมการพิจารณาเพิ่มหรือเลื่อนเงินเดือนเจาหนาที่
หรือลูกจางประจําป โดยคํานวณจากเงินไดรายเดือน เดือนสุดทายที่ไดรับ ไมเกินรอยละ 8
*ขอ 25 ยกเลิก โดยระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวยเจาหนาที่
สหกรณ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ขอ 26 ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งอนุกรรมการ จํานวน 5 คน ประกอบดวย ประธานหนึ่ง
คน เลขานุการหนึ่งคน ที่เหลือเปนกรรมการ มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดรูปแบบลักษณะการประเมิน
ผลงานของเจาหนาที่ และเสนอแนะการเพิ่มหรือเลื่อนเงินเดือนใหคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
*ขอ 26 ยกเลิก โดยระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวยเจาหนาที่
สหกรณ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ขอ 27 การเพิ่มหรือเลื่อนเงินเดือนเจาหนาที่ จะตองไมเกินวงเงินงบประมาณที่ที่ประชุมใหญอนุมัติ
แผนงบประมาณการจายหมวดเงินเดือนของเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ
*ขอ 27 ยกเลิก โดยระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวยเจาหนาที่
สหกรณ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ขอ 28 สหกรณจะจายคาจางและคาตอบแทนใหเจาหนาที่เดือนละหนึ่งครั้ง ภายในไมเกินวันทําการ
สุดทายของเดือนนั้น ๆ โดยจายเขาบัญชีเงินฝากของเจาหนาที่ที่ฝากอยูในสหกรณ

หมวด 5
ภาษีเงินได และเงินประกัน
ขอ 29 ภาษีเงินได เจาหนาที่เปนผูจายภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับเงินไดที่ไดรับจากสหกรณ
ขอ 30 เงินประกันหรือหลักประกัน ในการบรรจุและแตงตั้งเจาหนาที่ตองทําหนังสือสัญญาจาง
ไวเปนหลักฐานตามแบบที่สหกรณกําหนด ตองมีเงินประกันหรือหลักประกันตามหลักเกณฑ ดังนี้
30.1 สหกรณเรียกเงินประกันการทํางาน ไมเกินหกสิบเทาของอัตราคาจางรายวัน โดยเฉลี่ย
ในวันทําสัญญาจาง
30.2 ในกรณีที่เงินประกันตามที่สหกรณรับไวลดลงเนื่องจากนําไปชดใชคา เสียหายใหแก
สหกรณ สหกรณจะเรียกหรือรับเงินประกันเพิ่มไดไมเกินจํานวนที่กําหนดตามขอ 30.1
30.3 ใหสหกรณจัดใหมีบัญชีเงินฝาก เงินประกันของเจาหนาที่แตละคน โดยแจงเลขที่บัญชี
ใหเจาหนาที่ทราบและใหสหกรณจายดอกเบี้ยเงินฝากใหตามที่กําหนดไวในระเบียบ วาดวย การรับ
เงินฝาก
30.4 ในกรณีที่เจาหนาที่ไมสามารถใชเงินประกันได สามารถใชหลักประกันอื่นไดดังนี้
ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562
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30.4.1 พันธบัตรที่มีมูลคาไมนอยกวาอัตราที่กําหนดไวในขอ 30.1
30.4.2 อสังหาริมทรัพยซึ่งปลอดจํานอง และมีมูลคาตามราคาประเมินของ
กรมที่ดิน ไมนอยกวาสองเทาของอัตราที่กําหนดไวในขอ 30.1 จํานองเปนประกันกับสหกรณ
30.5 นอกจากหลักประกันที่กําหนดไวขางตนแลว สหกรณอาจกําหนดใหมีบุคคลค้ํา
ประกันอีกโสดหนึ่งดวย คุณสมบัติของผูค้ําประกันใหเปนไปตามที่ผูมีอํานาจบรรจุแตงตั้งกําหนด

หมวด 6
เบี้ยเลี้ยง และคาใชจายในการเดินทาง
ขอ 31 เจาหนาที่ซึ่งเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสํานักงานที่ปฏิบัติงานปกติ สหกรณจะชวยเหลือ
คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะเดินทางและคาใชจายอื่นๆที่จําเปน ตามระเบียบสหกรณ วาดวย
เงินคาตอบแทน และคาใชจายในธุรกิจสหกรณ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ

หมวด 7
การทํางานลวงเวลา การทํางานในวันหยุด และหลักเกณฑการทํางาน
ขอ 32 การทํางานลวงเวลาในวันทํางานปกติ สหกรณจะคํานวณจายคาลวงเวลาใหกับเจาหนาที่
จํานวนหนึ่งเทาครึ่ง ของอัตราคาจางตอชั่วโมง สําหรับชั่วโมงที่ทําลวงหรือเกินไปจากเวลาทํางานปกติ
ขอ 33 การทํางานลวงเวลาในวันหยุดประจําสัปดาห วันหยุดตามประเพณี หรือวันหยุดพักผอน
สหกรณจะคํานวณจายคาลวงเวลาใหกับเจาหนาที่จํานวนสามเทาของอัตราคาจางตอชั่วโมง สําหรับชั่วโมง
ที่ทําลวงเวลาหรือเกินไปจากเวลาทํางานปกติ
ขอ 34 การทํางานในวันหยุดประจําสัปดาห วันหยุดตามประเพณี หรือวันหยุดพักผอน สหกรณ
จะคํานวณจายใหเพิ่มขึ้นอีกจํานวนหนึ่งเทาของอัตราคาจางตอชั่วโมงในเวลาทํางานปกติสําหรับจํานวน
ชั่วโมงที่ทําในวันหยุดประจําสัปดาห
ขอ 35 อัตราคาจางหนึ่งชั่วโมงทํางานปกติของเจาหนาที่เทากับอัตราคาจางหรือเงินเดือนปกติ
หารดวยสองรอยสิบชั่วโมง
ขอ 36 หลักเกณฑและวิธีการ
36.1 การทํางานลวงเวลาและการทํางานในวันหยุดประจําสัปดาห วันหยุดตามประเพณี
หรือวันหยุดพักผอน ใหเจาหนาที่ขออนุญาตเปนการลวงหนาตอผูบังคับบัญชาหรือผูไดรับ
มอบหมาย หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากผูมีอํานาจใหปฏิบัติงาน ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนฉุกเฉิน
หรือเปนงานที่มีลักษณะตองทําติดตอกัน
36.2 กรณีเจาหนาที่พนสภาพจากการเปนเจาหนาที่ ไมวากรณีถึงแกกรรม ลาออก
เกษียณอายุ ปลดออก ไลออก หากมีคาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุดอยูกอนหนาวันที่มีผลเปนการ
พนสภาพจากการเปนเจาหนาที่ สหกรณจะดําเนินการจายใหโดยเร็ว
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36.3 การทํางานลวงเวลาและหรือการทํางานในวันหยุดที่ตรวจสอบแลวเห็นวามิไดปฏิบัติ
ใหถูกตองตามหลักเกณฑดังกลาว สหกรณถือวาไมสมบูรณและจะไมนํามาคํานวณจายเงินให
36.4 สหกรณจะไมจายคาลวงเวลาและหรือการทํางานในวันหยุดใหแกเจาหนาที่
ที่ปฏิบัติงานในลักษณะตอไปนี้
36.4.1 เจาหนาที่ที่ถูกกําหนดใหทํางานที่มีลักษณะหรือสภาพที่ตองออกไปทํางาน
นอกสถานที่และโดยลักษณะหรือสภาพของงาน ไมอาจกําหนดเวลาทํางานที่แนนอนได
36.4.2 เจาหนาที่ที่ถูกกําหนดใหอยูเวรเฝาดูแลสถานที่หรือทรัพยสินเปนครั้งคราว
ขอ 37 การจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุดและคาลวงเวลาในวันหยุด
37.1 สหกรณไดจายคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห วันหยุดตามประเพณี และวันหยุด
พักผอนประจําป ใหแกเจาหนาที่ โดยจายรวมอยูในคาจางรายเดือนแลว
37.2 กําหนดการจายเงินคาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุดและเงินอื่น
ใหแกเจาหนาที่ตามที่ไดตกลงกัน

หมวด 8
การลาหยุด และหลักเกณฑการลา
ขอ 38 การลาปวย ในรอบป สหกรณอนุญาตใหเจาหนาที่ลาปวยได ตามหลักเกณฑ ดังนี้
38.1 เจาหนาที่สามารถลาปวยโดยไดรับคาจางในวันลาตลอดระยะเวลาที่ปวยจริง แตไมเกิน
ปละสี่สิบหาวันทํางานปกติ การลาปวยใหลาปวยไดเทาที่ปวยจริงเทานั้น
38.2 การลาปวย เจาหนาที่ตองแจงและขออนุญาตตอผูบังคับบัญชาในวันนั้นหรืออยางชา
ในวันทําการถัดไปจากวันปวย
38.3 การลาปวยตั้งแตสามวันทํางานขึ้นไป ใหเจาหนาที่แสดงใบรับรองแพทยแผนปจจุบัน
ชั้นหนึ่งหรือสถานพยาบาลของทางราชการประกอบการลาปวย หากไมอาจแสดงใบรับรองแพทย
ไดใหชี้แจงใหผูมีอํานาจอนุญาตพิจารณา
38.4 กรณีเปนโรคปจจุบัน หรือฉุกเฉินเรงดวนอันจําเปนตองไปรับหรือไปอยูรับการ
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลอื่นใดโดยรีบดวน ใหเจาหนาที่หรือบุคคลในครอบครัวติดตอแจง
การลาปวยใหผูบังคับบัญชาทราบในโอกาสแรกที่จะทําไดโดยไมชักชา
ขอ 39 การลากิจ ในรอบป สหกรณอนุญาตใหเจาหนาที่ลากิจไดตามหลักเกณฑ ดังนี้
39.1 เจาหนาที่สามารถขอลากิจได ตามที่ผูบังคับบัญชาจะพิจารณาเห็นเปนการสมควรและ
อนุมัติใหเปนคราว ๆ ไปโดยไดรับคาจางในวันลาแตไมเกินปละสี่สิบหาวันทํางาน
39.2 การขอลากิจ เจาหนาที่ตองยื่นใบลาตอผูจัดการลวงหนาไมนอยกวาหนึ่งวันเมื่อ
ไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรแลวจึงจะหยุดงานได
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กรณีไมอาจยื่นใบลาตามวรรคหนึ่งได ใหยื่นใบลาในเวลาเริ่มเปดทํางานของวันนั้น และเมื่อไดรับ
อนุญาตแลว จึงจะหยุดงานและถือวาเปนการลากิจที่ถูกตอง
39.3 การอนุมัติใหลากิจ ใหอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาโดยพิจารณาถึงความจําเปน
และความเหมาะสมเปนราย ๆ ไป
ขอ 40 การลาเพื่อการคลอดบุตร สหกรณอนุญาตใหเจาหนาที่ลาเพื่อการคลอดบุตรไดตาม
หลักเกณฑดังนี้
40.1 เจาหนาที่หญิงซึ่งมีครรภ สามารถลาเพื่อการคลอดบุตรไดไมเกินปละเกาสิบวัน แต
ไดรับคาจางไมเกินสี่สิบหาวัน
40.2 การลาหยุดเพื่อเตรียมตัวคลอดบุตร เจาหนาที่ตองยื่นใบลากอนวันหยุดงาน ไมนอย
กวาหนึ่งวัน เมื่อไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรแลวจึงจะหยุดงานได
40.3 กรณีจําเปนตองหยุดงาน เนื่องจากการคลอดบุตรโดยฉุกเฉินซึ่งไมอาจขออนุญาตลา
หยุดในวันนั้นได ใหเจาหนาที่หรือบุคคลในครอบครัว ติดตอแจงการลาเพื่อการคลอดบุตรให
ผูบังคับบัญชาทราบในโอกาสแรกที่จะกระทําไดโดยไมชักชา
40.4 การลาหยุดเพื่อการคลอดบุตรใหนับรวมวันหยุดที่อยูในระหวางวันลาดวย
ขอ 41 การลาเพื่อทําหมัน สหกรณอนุญาตใหเจาหนาที่ลาเพื่อทําหมันได อันเปนการสงเสริมการ
วางแผนครอบครัวตามนโยบายของรัฐ ตามหลักเกณฑ ดังนี้
41.1 เจาหนาที่สามารถขอลาเพื่อทําหมันและลาเนื่องจากการทําหมันได ตามที่บังคับบัญชา
จะพิจารณาเห็นสมควร โดยไดรับคาจางเทากับอัตราคาจางตอชั่วโมงในเวลาทํางานปกติของวัน
ทํางานปกติตลอดระยะเวลาที่ลาตามที่ระบุไวในใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง โดยใหลาได
เพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลาที่เปนเจาหนาที่ของสหกรณ
41.2 การลาเพื่อทําหมัน เจาหนาที่ตองยื่นใบลาพรอมกับแจงและขออนุญาตตอ
ผูบังคับบัญชาลวงหนาไมนอยกวาหนึ่งวัน เมื่อไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูบังคับบัญชา
แลวจึงจะหยุดงานได
41.3 เมื่อทําหมันแลว เจาหนาที่จะตองนําหลักฐานแสดงการทําหมันมาแสดงตอสหกรณ
ภายในเจ็ดวัน นับแตวันเริ่มกลับมาปฏิบัติงานตามปกติ
41.4 การทําหมันซึ่งไมไดขออนุญาตลาเพื่อทําหมันตามที่กําหนดไวนี้ แตไดขออนุญาต
เปนการลาหยุดงานประเภทอื่น สหกรณถือวาเจาหนาที่ไมไดลาเพื่อทําหมัน และไมสามารถขอลา
เพื่อทําหมันตามที่กําหนดไวนี้ไดอีก
ขอ 42 การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย สหกรณอาจอนุญาตใหเจาหนาที่ลาเพื่อการ
อุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจยไดตามหลักเกณฑ ดังนี้
42.1 เจาหนาที่สามารถลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจยได โดยไดรับคาจางในวัน
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ลา แตไมเกินปละหนึ่งรอยยี่สิบวัน และสามารถลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจยไดเพียงครั้ง
เดียวตลอดระยะเวลาที่เปนเจาหนาที่
42.2 การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย เจาหนาที่ตองยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชา
ไมนอยกวาสามสิบวันเมื่อไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรแลวจึงจะหยุดงานได
42.3 เมื่อลาสิกขาบทหรือกลับจากประกอบพิธีฮัจยแลว เจาหนาที่จะตองนําหลักฐานแสดง
การอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจยแลวแตกรณีแสดงตอผูบังคับบัญชาภายในเจ็ดวัน นับแตวัน
เริ่มกลับมาปฏิบัติงานปกติ
ขอ 43 การลาเพื่อรับราชการทหาร สหกรณอนุญาตใหเจาหนาที่ลาเพื่อรับราชการทหารไดตาม
หลักเกณฑ ดังนี้
43.1 เจาหนาที่สามารถขอลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชา
ทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอม ตามกฎหมายวาดวย การรับราชการทหาร โดยไดรับคาจาง
ในวันลา แตไมเกินปละหกสิบวัน
43.2 เจาหนาที่ที่ถูกราชการเรียกระดมพลหรือเพื่อรับราชการทหาร ตองรายงานให
ผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว นับแตวันไดรับหมายเรียก เปนตนไป
43.3 การขอลาเพื่อรับราชการทหาร เจาหนาที่ตองยื่นใบลา พรอมกับแจงและขออนุญาต
ตอผูบังคับบัญชา ลวงหนาไมนอยกวาหาวัน เมื่อไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรแลวจึงจะหยุด
งานได
43.4 เมื่อกลับจากการไปรับราชการทหารแลว เจาหนาที่จะตองนําหลักฐานแสดงการไป
รับราชการทหารมามอบตอสหกรณภายในเจ็ดวัน นับแตวันเริ่มกลับมาปฏิบัติงานปกติ
ขอ 44 การลาเพื่อพัฒนาและเรียนรู สหกรณอนุญาตใหเจาหนาที่ลาเพื่อพัฒนา และเรียนรูไดตาม
หลักเกณฑ ดังนี้
44.1 เจาหนาที่สามารถขอลา เพื่อพัฒนาและเรียนรูตามที่ผูบังคับบัญชา จะพิจารณาเห็น
เปนการสมควร และอนุมัติเปนคราว ๆ ไป โดยไดรับคาจางในวันลา แตไมเกินปละสามสิบวัน
44.2 เจาหนาที่สามารถขอลาเพื่อพัฒนาและเรียนรูกรณีตอไปนี้
44.2.1 การแรงงานและสวัสดิการสังคม รวมทั้งการฝกอบรมหรือพัฒนาเกี่ยวกับ
ทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งตองมีหลักสูตรและชวงเวลาจัดที่แนนอนหรือ
44.2.2 การสอบวัดผลทางการศึกษา ที่ทางราชการจัดหรืออนุญาตใหจัด
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สวัสดิการเงินชวยเหลือเจาหนาที่
ขอ 45 สวัสดิการเงินชวยเหลือ สําหรับเจาหนาที่ทดลองงานและเจาหนาที่ประจํา แบงออกไดเปน
กรณีตาง ๆ ดังตอไปนี้
45.1 เงินชวยเหลือคาครองชีพ
45.2 เงินชวยเหลือบุตร
45.3 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
45.4 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
45.5 เงินชวยเหลือคาเครื่องแบบพนักงาน
45.6 เงินชวยเหลือเบี้ยประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย
45.7 เงินชวยเหลือการศึกษาหรืออบรม
45.8 เงินชดเชย
45.9 เงินสมนาคุณพิเศษ
45.10 เงินชดเชยพิเศษ
ขอ 46 เงินชวยเหลือคาครองชีพ สหกรณชวยเหลือเงินคาครองชีพใหแกพนักงานเปนรายเดือน โดย
จะจายใหพรอมกับคาจางและหรือคาตอบแทน อัตราเงินชวยเหลือคาครองชีพใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
กําหนด
ขอ 47 เงินชวยเหลือบุตร สหกรณชวยเหลือตามหลักเกณฑ ดังนี้
47.1 การจายเงินชวยเหลือบุตรเจาหนาที่ ใหจายสําหรับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สามนับเรียง
ตามลําดับกอนหลัง ทั้งนี้ ไมรวมบุตรซึ่งมิไดอยูในอํานาจการปกครองของตน บุตรอายุเกินสิบแปด
ปบริบูรณ และบุตรที่มีอายุไมครบสิบแปดปบริบูรณแตเปนผูบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส บุตร
คนใดในจํานวนสามคน ถึงแกกรรมลงกอนอายุครบสิบแปดปบริบูรณ ใหมีสิทธิ์ไดรับเงินชวยเหลือ
บุตรสําหรับคนถัดไปแทนได และกรณีมีบุตรแฝดใหนับเปนหนึ่งลําดับที่
47.2 ใหสหกรณจายเงินชวยเหลือบุตรเจาหนาที่เปนรายเดือน เดือนละหนึ่งรอยบาทตอบุตร
หนึ่งคน โดยจายพรอมกับเงินเดือน
ขอ 48 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร สหกรณชวยเหลือตามหลักเกณฑ ดังนี้
48.1 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ไดแก เงินบํารุงการศึกษาหรือเงินคาเลาเรียนในโรงเรียน
รัฐบาลหรือโรงเรียนเอกชนทั้งนี้บุตรที่ขอรับเงินชวยเหลือการศึกษาจะตองมีอายุไมเกินยี่สิบหาป
บริบูรณ
48.2 เงินคาบํารุงการศึกษา หมายถึง เงินที่โรงเรียนรัฐบาลเรียกเก็บในปการศึกษาเปนคา
สมัครเขาเรียน คาบํารุงหองสมุด หรือบํารุงสุขภาพ หรือหองพยาบาล คาภาคปฏิบัติ หรือวัสดุฝกหัด
หรือ อุปกรณการศึกษา คาหองทดลอง คาลงทะเบียนรายวิชา คาสอบแกตัว
48.3 เงินคาเลาเรียน หมายถึง เงินคาเลาเรียนที่โรงเรียนเอกชนเรียกเก็บไมเกินอัตราที่ทาง
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ราชการกําหนดใหเรียกเก็บในปการศึกษา และใหหมายความรวมถึง เงินบํารุงการศึกษาตามขอ
48.2 ดวย
48.4 โรงเรียนรัฐบาล หมายถึง สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เทศบาล
กรุงเทพมหานคร หรือสังกัดสวนราชการที่ ก.พ. รับรองวุฒิ
48.5 โรงเรียนเอกชน หมายถึง สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นถูกตองตามกฎหมายวาดวยโรงเรียน
ราษฎร
48.6 เจาหนาที่จะขอรับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดเพียง บุตรลําดับที่หนึ่งถึงลําดับที่ 3
ทั้งนี้ ไมวาเปนบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด หรืออยูในอํานาจการปกครองของตนหรือไม กรณี
บุตรแฝดใหนับเปนหนึ่งลําดับที่ เจาหนาที่คนใดมีบุตรเกินสามคน และตอมาบุตรคนหนึ่งคนใดใน
จํานวนสามคนตามวรรคหนึ่งนั้นถึงแกกรรมลงกอนมีอายุครบยี่สิบหาปบริบูรณ ก็ใหผูนั้นมีสิทธิ
ไดรับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรเพิ่มขึ้นอีกเทาจํานวนบุตรที่ถึงแกกรรมนั้น โดยใหนับบุตรคนที่อยู
ในลําดับถัดไปตามลําดับ
48.7 การจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหเปนไปตามอัตราที่คณะกรรมการกําหนด
โดยอาศัยอัตราตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
48.8 เจาหนาที่ผูใดมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรจากหนวยงานอื่น ไมมีสิทธิ
ไดรับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบนี้ เวนแตสิทธิที่ไดรับนั้นต่ํากวาที่พึงจะไดตาม
ระเบียบนี้ ก็ใหมีสิทธิเบิกเพิ่มไดเทาจํานวนที่ยังขาดอยู
48.9 เจาหนาที่ผูใดมีคูสมรสที่มีสิทธิเบิก ใหเบิกจายจากหนวยงานคูสมรสเวนแตสิทธิที่
คูสมรสไดรับนั้นต่ํากวาที่พึงจะไดรับตามระเบียบนี้ ก็ใหมีสิทธิเบิกเพิ่มไดเทาจํานวนที่ยังขาดอยู
48.10 ในกรณีที่เจาหนาที่ผูใดมีคูสมรสเปนเจาหนาที่ดวยกัน ใหคูสมรสที่มีรายไดสูงกวา
เปนผูมีสิทธิเบิก ถามีรายไดเทากันใหสามีเปนผูเบิก
48.11 ในกรณีที่เจาหนาที่ใชสิทธิเบิกเงินกับสหกรณ ใหนําสําเนาหรือใบเสร็จรับเงินบํารุง
การศึกษา หรือคาเลาเรียนบุตรที่เบิกไดตามระเบียบนี้มาขอเบิกจากสหกรณ
ขอ 49 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล สหกรณชวยเหลือตามหลักเกณฑ ดังนี้
49.1 ใหเจาหนาที่มีสิทธิไดรับการชวยเหลือคารักษาพยาบาลคาหองและคาอาหารสําหรับ
ตนเอง บิดามารดา คูสมรสและบุตรตามหลักเกณฑแหงระเบียบนี้
49.2 ใหเจาหนาที่สหกรณตรวจสุขภาพประจําป ปละหนึ่งครั้ง วันเวลาใดแลวแตความ
สะดวกของแตละคน ใหเปนการตรวจสุขภาพทั่วไปตามความเหมาะสมของอายุและความเห็น
ของแพทยโดยใหเบิกเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลเพื่อการตรวจสุขภาพจากสหกรณไมเกินจํานวน
ตามที่คณะกรรมการกําหนด
49.3 สถานพยาบาลของทางราชการ หมายถึง สถานพยาบาลตามกฎหมาย วาดวยสถาน
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พยาบาล ซึ่งเปนของรัฐ องคกรของรัฐบาล หนวยงานของรัฐ ราชการสวนทองถิ่น สภากาชาดไทย
หรือคุรุสภา
49.4 สถานพยาบาลของเอกชน หมายถึง สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
ซึ่งเปนของเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
49.5 คารักษาพยาบาล หมายถึง คาใชจาย ตอไปนี้
49.5.1 เงินที่สถานพยาบาลของทางราชการหรือเอกชนเรียกเก็บเปนคายาคาเลือด
คาน้ําเกลือ คาออกซิเจน และอื่นๆ ที่ใชในการบําบัดและรักษาโรค
49.5.2 เงินที่สถานพยาบาลของทางราชการหรือเอกชนเรียกเก็บเปนคาบริการทาง
แพทยคาตรวจ คาวิเคราะหโรคและคาอวัยวะเทียม แตไมรวมถึงคาจางพยาบาลพิเศษ
คาธรรมเนียมและคาบริการอยางอื่น หรือซึ่งเรียกชื่อวาเปนอยางอื่นที่มีสถานะเปนเงิน
คาตอบแทน
49.6 คารักษาพยาบาล คาหองและคาอาหารของสถานพยาบาลของทางราชการ ใหเบิกได
ทั้งประเภทคนไขในและคนไขนอก แตถาเปนสถานพยาบาลของเอกชน ใหเบิกไดเฉพาะประเภท
คนไขในกรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีความจําเปนเรงดวน ซึ่งถามิไดรับการรักษาพยาบาล
ในทันทีทันใดอาจเปนอันตรายถึงชีวิต โดยใหเบิกไดครึ่งหนึ่งของจํานวนที่จายจริง ครั้งละไมเกิน
สามสิบวันและไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
49.7 คาอวัยวะเทียมใหเบิกได ดังนี้คือ แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม ไตเทียม ลิ้นหัวใจเทียม
เครื่องชวยเตนหัวใจ วัตถุชนิดพิเศษตาง ๆ ที่นํามาใชเฉพาะรางกายตามวิธีผาตัดตามกระดูก เลนส
แกวตาเทียม มือเทียม นิ้วเทียม ขอเทียม เสนเอ็นเทียม หลอดเลือดเทียม คาซอมอวัยวะเทียม
49.8 เจาหนาที่ที่มีสิทธิในการรักษาพยาบาลตนเองจากสิทธิในการประกันตนจากสํานักงาน
ประกันสังคมและหรือเจาหนาที่ผูใดมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอื่น
ไมมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลตามระเบียบนี้ เวนแตสิทธิที่ไดรับนั้นต่ํากวา ใหมีสิทธิ
เบิกเพิ่มไดเทาจํานวนที่ขาดอยู
49.9 เจาหนาที่ผูใดมีคูสมรสที่มีสิทธิเบิก ใหเบิกจายจากหนวยงานคูสมรส เวนแตสิทธิที่
คูสมรสไดรับนั้นต่ํากวาพึงจะไดตามระเบียบนี้ ก็ใหมีสิทธิเบิกเพิ่มไดเทาจํานวนที่ยังขาดอยู
49.10 ในกรณีที่เจาหนาที่ผูใดมีคูสมรสเปนเจาหนาที่ดวยกัน ใหคูสมรสที่มีรายไดสูงกวา
เปนผูมีสิทธิเบิก ถามีรายไดเทากันใหสามีเปนผูเบิก
49.11 ในกรณีที่เจาหนาที่ใชสิทธิเบิกเงินกับสหกรณใหนําสําเนาหรือใบเสร็จรับเงิน
คารักษาพยาบาล คาหองและคาอาหารที่เบิกไดตามระเบียบนี้มาขอเบิกจากสหกรณ
49.12 คารักษาพยาบาลตอไปนี้ จะเบิกเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลจากสหกรณไมได
49.12.1 คารักษาพยาบาลของคูสมรสและหรือบุตรที่สามารถเบิกจายจากหนวยงาน
ของคูสมรสได
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49.12.2 คารักษาพยาบาลของบิดา และหรือมารดาที่สามารถเบิกจายจากหนวยงาน
ของบิดาและหรือมารดาเองหรือพี่ หรือนองของเจาหนาที่ได
49.13 หากเจาหนาที่ไมอยูในฐานะที่จะจายคารักษาพยาบาลไปกอนได สหกรณอาจ
พิจารณาใหเบิกเงินยืมทดรองจายได ทั้งนี้การขอเบิกเงินยืมทดรองจายคราวหนึ่งๆจะตองไมนอยกวา
5,000.-บาท
49.14 กรณีมีปญหาในการตีความการเบิกจายเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ในวงเงิน
ไมเกิน 5,000.-บาท ใหประธานกรรมการเปนผูวินิจฉัย ในกรณีที่เกินใหคณะกรรมการอํานวยการ
เปนผูวินิจฉัย
ขอ 50 เงินชวยเหลือคาเครื่องแบบเจาหนาที่ สหกรณกําหนดใหเจาหนาที่แตงเครื่องแบบ และให
เงินชวยเหลือ โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้
50.1 เจาหนาที่หญิง ใหตกลงกันกําหนดสีของเครื่องแบบและใหแตงเครื่องแบบดวย เสื้อ
กระโปรง หรือกางเกงใชสีที่สุภาพ โดยสวมรองเทาหุมสนหรือรัดสน
50.2 เจาหนาที่ชาย ใหแตงเครื่องแบบดวยเสื้อคอปก แขนสั้นหรือแขนยาว กางเกงขายาว
ผูกเน็คไท ดวยแบบและสีสุภาพตามความเหมาะสมหรือแตงกายชุดซาฟารี ดวยแบบและสีสุภาพ
ตามความเหมาะสม โดยสวมรองเทาหุมสน
50.3 เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน กรณีเปนเจาหนาที่สุภาพสตรี ใหแตงเครื่องแบบตามสีที่กําหนดดวยเสื้อ กระโปรงหรือ
กางเกงขายาว ตามแบบและสีที่สุภาพ หากเปนเจาหนาที่สุภาพบุรุษใหแตงเครื่องแบบดวยเสื้อคอปก
แขนสั้นหรือแขนยาว ไมผูกเน็คไท หรือชุดซาฟารี และกางเกงขายาวดวยแบบและสีที่สุภาพ
โดยสวมรองเทาหุมสนหรือรัดสน
50.4 สหกรณจะจายเงินชวยเหลือคาเครื่องแบบ จํานวนตามที่คณะกรรมการกําหนด
การเบิกจายใหเบิกจายภายในปบัญชีของสหกรณ
ขอ 51 เงินชวยเหลือเบี้ยประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย สหกรณชวยเหลือการซื้อประกันชีวิต
ประเภทสะสมทรัพยโดยไมเปนการบังคับ เจาหนาที่ผูใดจะขอรับเงินชวยเหลือหรือไมก็ได ตามหลักเกณฑ
ดังนี้
51.1 สหกรณจายเบี้ยประกันแกเจาหนาที่ในอัตราครึ่งหนึ่งของเบี้ยประกันรายป ในแต
ละกรมธรรมและจะรวมกันกี่กรมธรรมก็ได แตเงินชวยเหลือรวมกันแลวตองไมเกินอัตรา
ที่คณะกรรมการกําหนด
51.2 เจาหนาที่ผูที่ไดรับเงินสวัสดิการดังกลาว จะตองผานการทดลองงานและไดรับบรรจุ
เขาทํางานสหกรณเปนที่เรียบรอยแลว
51.3 กรณีเจาหนาที่พนสภาพการเปนเจาหนาที่และการเลิกจาง สวัสดิการดังกลาวถือเปน
ที่สิ้นสุด ณ วันที่ออกนั้น โดยไมมีพันธะขอผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้นกับสหกรณ
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51.4 การเบิกจายใหใชใบเสร็จหรือสําเนาใบเสร็จหรือหนังสือรับรองการชําระเบี้ยประกัน
จากผูรับประกัน ขอรับเงินชวยเหลือเบี้ยประกันในชวงเวลาใดก็ไดในปที่จาย หากไมเบิกจายในป
ที่จายก็ใหเบิกจายไดในปถัดไปเทานั้น
ขอ 52 เงินชวยเหลือคาศึกษาหรืออบรม สหกรณจะชวยเหลือตามหลักเกณฑ ดังนี้
52.1 เจาหนาที่ที่สามารถขอรับการชวยเหลือการศึกษาหรืออบรม มีดังนี้
52.1.1 ตองเปนเจาหนาที่ที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งมาแลวไมนอยกวาสามป และ
52.1.2 ตองมีความมุงมั่นพัฒนาตนและพัฒนาสหกรณ และ
52.1.3 ผูบังคับบัญชาเห็นสมควรใหเขารับการศึกษาหรืออบรม
52.2 สหกรณจะใหการชวยเหลือ ดังนี้
52.2.1 คาหนวยกิตตลอดหลักสูตร
52.2.2 คาลงทะเบียน หรือคาธรรมเนียมทั้งหมด หรือบางสวนเปนกรณีๆไป
52.2.3 คาเบี้ยเลี้ยงเหมาจายตลอดหลักสูตร เฉพาะหลักสูตรที่มีระยะเวลาไมเกิน
หกเดือน
52.3 เจาหนาที่ผูขอรับการชวยเหลือตามระเบียบนี้จะตอง
52.3.1 ไมเปนเหตุใหสหกรณขาดแคลนบุคลากรชวงที่เขาศึกษาหรืออบรม
52.3.2 เปนผูมีความมุงมั่นนําความรูมาพัฒนางานในความรับผิดชอบใหดีขึ้น
52.3.3 เมื่อจบหลักสูตรการศึกษาหรืออบรม ตองกลับมาปฏิบัติงานในสหกรณ
ไมนอยกวาสองเทาของเวลาที่ใชในการเขาศึกษาหรืออบรม
52.4 ใหคณะกรรมการอํานวยการเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยในการอนุมัติใหการสนับสนุนเงิน
ชวยเหลือการศึกษาหรืออบรม
ขอ 53 เงินชดเชย สหกรณจะจายเงินชดเชยใหเจาหนาที่ที่ปฏิบตั ิงานในสหกรณตามเงื่อนไขดังนี้
53.1 เจาหนาที่สหกรณที่ปฏิบัติงานในสหกรณมาแลวไมนอยกวา 120 วัน และไมครบ
5 ป หากถูกสหกรณเลิกจาง จะไดรับเงินชดเชยตาม ขอ 53.3
53.2 เจาหนาที่สหกรณที่ปฏิบัติงานในสหกรณมาแลวไมนอยกวา 5 ป จะไดรับเงินชดเชย
ตามตารางการจายเงินชดเชยในขอ 53.3 หากออกจากงานเนื่องจากสาเหตุตอไปนี้
53.2.1 ถูกสหกรณเลิกจาง
53.2.2 ลาออก
53.2.3 เกษียณอายุ
53.2.4 ทุพพลภาพซึ่งแพทยไดตรวจ และแสดงความเห็นวาไมสามารถปฏิบัติงาน
ในตําแหนงหนาที่ซึ่งปฏิบัติงานอยูนั้นได
53.2.5 มีคําสั่งใหออกโดยไมมีความผิด
53.2.6 ถึงแกกรรม
ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562

หน้า 101

53.2.7 เมื่อตองรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกโดยมิใหรอลงอาญา
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 ปขึ้นไป
ใหจายเทากับคาจาง 300 วัน
โดยระยะเวลาทํางานมากกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันใหนับเปนการทํางานครบหนึ่งป
การคํานวณเงินชดเชย = (เงินเดือนเดือนสุดทาย ÷ 30 วัน) × (จํานวนวันจายคาชดเชย)
53.4 ขอยกเวนการจายเงินชดเชย สหกรณจะไมจายเงินชดเชย ใหแกเจาหนาที่สหกรณ
ที่ถูกเลิกจางกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
53.4.1 ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกสหกรณ
53.4.2 จงใจทําใหสหกรณไดรับความเสียหาย
53.4.3 ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหายอยางรายแรง
53.4.4 ฝาฝนขอบังคับระเบียบ หรือคําสั่ง อันชอบดวยกฎหมาย และเปนธรรม และ
สหกรณไดตักเตือนเปนหนังสือแลว ไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่เจาหนาที่ไดกระทําความผิด
เวนแตกรณีรายแรง สหกรณไมจําเปนตองตักเตือนเปนหนังสือ
53.4.5 ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสิบหาวันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
53.4.6 ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
53.5 สหกรณจะไมจายเงินชดเชย ใหแกลูกจางที่สหกรณจางไวโดยมีกําหนดระยะเวลาการ
จางแนนอนตามสัญญาจาง และถูกเลิกจางตามกําหนดระยะเวลาของสัญญาจางนั้น ซึ่งมีลักษณะงาน
เปนโครงการเฉพาะ และงานนั้นจะตองแลวเสร็จภายในระยะเวลาสองป
54. เจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณคนใดทํางานในสหกรณนี้ดวยความเรียบรอยเปนเวลา
ติดตอกันไมนอยกวาสิบปขึ้นไป มีสิทธิรับเงินบําเหน็จเมื่อออกจากตําแหนง เวนแตการออกเพราะถูกลงโทษ
ไลออกหรือเลิกจางและมีสิทธิไดรับเงินชดเชยตามที่กฎหมายและระเบียบกําหนดแลว
การคํานวณเงินบําเหน็จใหเอาเงินเดือนสุดทายตั้งคูณดวยจํานวนปที่ทํางานในสหกรณโดย
ใหนับตั้งแตวันที่เริ่มปฏิบัติงาน เศษของปถาถึง 240 วันใหนับเปนหนึ่งป ถาต่ํากวานี้ใหปดทิ้ง
ในกรณีที่คํานวณบําเหน็จตามระเบียบนี้มีจํานวนมากกวาเงินชดเชยที่เจาหนาที่หรือลูกจาง
พึงไดรับ ใหสหกรณจายเงินเพิ่มไดเฉพาะสวนที่เกินกวาเงินชดเชยเทานั้น
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เจาหนาที่หรือลูกจางซึ่งออกจากตําแหนงเพราะตายสหกรณจะจายใหแกทายาทหรือผูที่ไดรับ
แตงตั้งเปนผูรับผลประโยชนไว
*ขอ 54 ยกเลิก โดยระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวยเจาหนาที่
สหกรณ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
ขอ 55 คาชดเชยพิเศษ หมายถึง เงินที่สหกรณจายใหกับเจาหนาที่เมื่อสัญญาจางสิ้นสุดลงเพราะ
เหตุยายสํานักงาน หรือเหตุปรับปรุงองคกรหรือกระบวนการ
55.1 เหตุยายที่ตั้งสํานักงาน หมายถึง สหกรณยายสถานประกอบกิจการไป ณ สถานที่อื่น
อันมีผลตอการดํารงชีวิตปกติของเจาหนาที่หรือครอบครัว สหกรณจะดําเนินการ ดังนี้
55.1.1 แจงใหเจาหนาที่ทราบลวงหนาสามสิบวันกอนวันยายสถานประกอบ
กิจการ
55.1.2 กรณีเจาหนาที่ไมประสงคจะไปปฏิบัติงานดวย ใหเจาหนาที่มีสิทธิบอก
เลิกสัญญาจางได และสหกรณตองจาย “คาชดเชยพิเศษ” ใหเจาหนาที่รอยละหาสิบ
ของอัตราคาชดเชยที่เจาหนาที่พึงมีสิทธิไดรับตามขอ 53
55.1.3 หากสหกรณไมแจงใหเจาหนาที่ทราบลวงหนาตามขอ 55.1.1 สหกรณ
ตองจาย“คาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา”ใหกับเจาหนาที่เทากับคาจาง
อัตราสุดทายสามสิบวัน
55.1.4 การบอกเลิกสัญญาจางนี้ เจาหนาที่ตองดําเนินการภายในสามสิบวัน นับ
แตวันที่สหกรณยายสถานประกอบกิจการ
55.2 เหตุปรับปรุงองคกร หรือกระบวนการ หมายถึง สหกรณมีความจําเปนตองเลิกจาง
เจาหนาที่ เนื่องจากสหกรณปรับปรุงหนวยงาน ระบบการทํางานหรือการบริหาร และเปนสาเหตุ
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองลดเจาหนาที่ลง สหกรณจะดําเนินการ ดังนี้
55.2.1 สหกรณจะแจงใหทราบถึง วัน เดือน ป ที่จะเลิกจาง เหตุผลของการเลิกจาง
และรายชื่อเจาหนาที่ดังกลาวตอพนักงานตรวจแรงงานและเจาหนาที่ที่จะถูกเลิกจาง
ใหรับทราบลวงหนาไมนอยกวาหกสิบวันกอนวันที่จะเลิกจาง
55.2.2 หากสหกรณไมแจงใหเจาหนาที่ทราบลวงหนา ตามขอ 55.2.1 หรือแจง
ลวงหนาแตนอยกวาระยะเวลาหกสิบวัน สหกรณจายคาชดเชย และคาชดเชยพิเศษ แทนการ
บอกกลาวลวงหนาเทากับคาจางอัตราสุดทายหกสิบวัน
55.2.3 เมื่อจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาแลว สหกรณถือวา
ไดจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว
55.2.4 คาชดเชยพิเศษ เพิ่มจากคาชดเชยตามขอ 53 ในกรณีเลิกจางตามขอ 55.2
สหกรณ จ ะจ า ยให ต อ เมื่ อ เจ า หน า ที่ ไ ด ทํ า งานติ ด ต อ กั น เกิ น หกป ขึ้ น ไปตามหลั ก เกณฑ
ตอไปนี้
ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562
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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 หรือผูปฎิบัติหนาที่แทนผูจัดการ หรือผูที่ผูจัดการมอบหมายเปนผูมีอํานาจอนุมัติ
เบิกจายเงินสวัสดิการในขอ 45.1 ถึง 45.7 ประธานกรรมการมีอํานาจอนุมัติเบิกจายเงินสวัสดิการบําเหน็จขอ
45.8 ถึง 45.10

หมวด 10
เงินโบนัสเจาหนาที่
ขอ 57 สหกรณจะจายเงินโบนัสใหแกเจาหนาที่ที่ไดปฏิบัติงานมาดวยดีและประพฤติตนเหมาะสม
ขอ 58 อัตราเงินโบนัส คํานวณเทียบกับคาจางปกติ เจาหนาที่ผูใดมีเวลาทํางานไมเต็มป เนื่องจาก
เขาทํางานหรือลาออกระหวางป ใหไดรับเงินโบนัสลดลงตามสวนแหงเวลาทํางานในปนั้น การคํานวณ
ระยะเวลาหากถึงสิบหาวันใหคํานวณเปนหนึ่งเดือน
ขอ 59 อัตราเงินโบนัส และการจายเงินโบนัสใหเปนไปตามที่สหกรณกําหนด สหกรณอาจไมจายเงิน
โบนัส ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหแกเจาหนาที่คนใด ก็ไดหากปรากฏวาเจาหนาที่ผูนั้นปฏิบัติงานผิดพลาด
หรือบกพรองอยูเปนนิจ ทั้งไมพยายามแกไขขอผิดพลาด ขอบกพรองของตนและมีความประพฤติ
ไมเหมาะสมหรือถูกลงโทษทางวินัย
ขอ 60 ใหประธานกรรมการเปนผูมีอํานาจอนุมัติเบิกจายเงินโบนัส

หมวด 11
สวัสดิการเงินชวยเหลือเจาหนาที่ชั่วคราว
ขอ 61 สวัสดิการเงินชวยเหลือเจาหนาที่ชั่วคราว มีดังนี้
61.1 เจาหนาที่ชั่วคราว ที่สหกรณจางเปนรายป ใหมีสิทธิไดรับสวัสดิการ ดังนี้
61.1.1 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลเชนเดียวกับเจาหนาที่ประจํา เฉพาะตนเอง
และตองเปนการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐเทานั้น
61.1.2 เงินโบนัสใหไดรับเชนเดียวกับเจาหนาที่ประจํา แตตองปฏิบัติอยู ณ
วันที่จายเงินโบนัส
61.1.3 เงินชวยเหลือคาเครื่องแบบเจาหนาที่ ใหไดรับเชนเดียวกับเจาหนาที่ประจํา
ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562
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61.2 เจาหนาที่ชั่วคราว ที่สหกรณจางเปนรายเดือน ใหมีสิทธิไดรับสวัสดิการเงินชวยเหลือ
ค า รั ก ษาพยาบาลเช น เดี ย วกั บ เจ า หน า ที่ ป ระจํ า เฉพาะตนเองและต อ งเป น การรั ก ษาพยาบาล
ในสถานพยาบาลของรัฐเทานั้น

หมวด 12
วินัย มาตรการและบทกําหนดโทษทางวินัย
ขอ 62 วินัยเจาหนาที่ สหกรณไดกําหนดวินัยเจาหนาที่โดยถือวาการกระทําดังตอไปนี้ เปนการ
กระทําความผิดทางวินัยและจะตองไดรับการพิจารณาความผิดลงโทษทางวินัย
62.1 ฝาฝน หลีกเลี่ยง ขัดขืน ไมปฏิบัติและหรือละเลย เพิกเฉยตอการอบรมประชุมสัมมนา
ที่สหกรณกําหนด โดยมิไดแจงใหทราบลวงหนาหรือเหตุผลอันสมควร
62.2 ฝาฝน หลีกเลี่ยง ขัดขืน ไมปฏิบัติ และหรือละเลยเพิกเฉย ตอจรรยาบรรณของสหกรณ
ตามที่สหกรณกําหนดไวในระเบียบนี้
62.3 มาปฏิบัติงานสายกลับกอนเวลาเลิกงาน โดยที่ผูบังคับบัญชาหรือผูไดรับมอบหมาย
ยังไมอนุญาต
62.4 นอนหรือหลับในเวลาทํางานปกติหรือในระยะเวลาที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน
ในวันหรือนอกวันทํางานปกติ
62.5 เจตนาหรือจงใจปฏิบัติงานใหลาชาหรือประวิงหนวงเหนี่ยวการปฏิบัติงานและหรือ
คําสั่งผูบังคับบัญชา
62.6 ขาดงาน ละทิ้งหนาที่ ละทิ้งงาน ทอดทิ้งงานหรือหลีกเลี่ยงการทํางาน
62.7 นํา หรือพกพาอาวุธใด ๆ เขามาในสหกรณ เวนแตบุคคลผูมีหนาที่ดังกลาว และไดรับ
อนุมัติจากสหกรณ
62.8 แสดงกิริยาใชวาจา หรือขีดเขียน ขอความหยาบคาย กาวราว ดูหมิ่น ลวงเกิน หมิ่น
ประมาทหรือเหยียดหยามบุคคลใด ๆ ภายในสํานักงาน
62.9 แพรขาวอกุศล ใหรายปายสีบุคคลอื่นและหรือกอใหเกิดความแตกแยกความสามัคคี
ในระหวางเจาหนาที่ดวยกันเอง
62.10 แจงหรือรายงานเท็จ หรือทํา หรือนําเอกสารหลักฐานอันเปนเท็จแสดงตอ
ผูบังคับบัญชา
62.11 ดื่มสุราหรือของมึนเมา ในสํานักงานในเวลาทํางานปกติหรือในระยะเวลาที่ไดรับ
มอบหมายใหมาปฏิบัติงานในวันหรือนอกวันทํางานปกติ
62.12 เลนการพนัน รวมในวงการพนัน ทุกประเภท หรือเลนหวย เปยแชร ภายในสํานักงาน
62.13 นําเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณ หรือทรัพยสินอื่นใดของสหกรณไปเพื่อประโยชน
สวนตนหรือผูอื่น อันเปนการแสวงหาประโยชนที่ไมควรไดโดยชอบ
ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562
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62.14 ทําลาย ทําใหเสียหาย สูญหาย ซึ่งเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณ หรือทรัพยสินอื่นใด
ของสหกรณ
62.15 ฝาฝน หลีกเลี่ยง ขัดขืน ไมปฏิบัติและหรือละเลย เพิกเฉยตอกฎ ระเบียบ นโยบาย
ประกาศ คําสั่ง หลักเกณฑ มติ แนวปฏิบัติของสหกรณ รวมทั้งคําสั่งอันชอบดวยกฎหมาย หรือชอบ
ดวยหนาที่ของผูบังคับบัญชา
62.16 ประพฤติตนเสื่อมทรามหรือประพฤติตนจนเปนที่นารังเกียจของสังคม ประพฤติตน
เปนอันธพาล หรือเสเพล หรือกระทําการอื่นใด อันสอแสดงใหเห็นวาเสื่อมเสีย หรือขัดตอความ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
62.17 ตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดอันกระทําโดยประมาท
62.18 เปนบุคคลที่มีหนี้สินลนพนตัว
62.19 เรียก รับ ยอมรับ หรือยอมจะรับเงินหรือประโยชนอื่นใดจากสมาชิกเพื่อตนเองหรือ
ผูอื่น อันใหเสียความเที่ยงธรรมในหนาที่รับผิดชอบ หรือปฏิบัติอยู
62.20 กระทําการทุจริตตอหนาที่
62.21 ทะเลาะวิวาท ทํารายรางกายซึ่งกันและกัน หรือตอบุคคลอื่นในสํานักงาน รวมถึงการ
กระทํานอกสํานักงาน อันเปนทางทําใหสหกรณเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือภาพลักษณ
62.22 กระทําการใด ๆ โดยจงใจอันอาจเปนเหตุ ใหสหกรณไดรับความเสียหาย เสื่อมเสีย
ชื่อเสียงหรือภาพลักษณ
62.23 เปดเผย เอกสาร ขอความหรือสิ่งของทรัพยสินใด ๆ ตอบุคคลอื่นหรือบุคคลที่สาม
อันเปนเรื่องปกปดหรือเปนความลับเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ
ขอ 63 การพิจารณาความผิด และมาตรการลงโทษทางวินัย ผูบังคับบัญชาเปนผูพิจารณาความผิด
และลงโทษเจาหนาที่ที่กระทําความผิด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ หากมีความจําเปนและเห็นเปน
การสมควร ก็อาจใหตั้งกรรมการพิจารณาสอบสวนขอเท็จจริง และไตสวนทางวินัย ขึ้นมาคณะหนึ่งเปน
ผูพิจารณาความผิดและลงโทษทางวินัยเจาหนาที่ บรรดาโทษที่จะลงกับเจาหนาที่ผูกระทําความผิดทางวินัย
อาจพิจารณาลงโทษอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางรวมกัน ทั้งไมจําเปนตองลงโทษตามลําดับแหง
ลักษณะประเภทของโทษทางวินัย ดังตอไปนี้ก็ได โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาหรือ
คณะกรรมการ
63.1 การลงโทษโดยการตักเตือนดวยวาจาและหรือลายลักษณอักษร จะกระทําตอเมื่อ
เจาหนาที่ไดกระทําความผิดวินัยเปนครั้งแรก และหรือความผิดนั้นไมเปนเรื่องรายแรงและมีเหตุ
อันควรปราณี ใหผูบังคับบัญชาตักเตือนเจาหนาที่นั้นดวยวาจา และหรือลายลักษณอักษรตามควรแก
กรณี
63.2 การลงโทษโดยการลดระดับขั้นคาจางและหรือลดตําแหนงงาน จะกระทําตอเมื่อ
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เจาหนาที่ไดกระทําความผิดทางวินัยนั้นยังไมถึงขนาดปลดออกใหผูบังคับบัญชาและหรือสหกรณ
สั่งลดระดับขั้นคาจางและหรือลดตําแหนงงานของเจาหนาที่ผูนั้นได
การลดระดับขั้นคาจาง หมายถึง การลดขั้นคาจางจากกระบอกโครงสรางคาจางที่เจาหนาที่
ดํารงตําแหนงตามระดับตําแหนงจากเดิมลงมาตามจํานวนขั้นในหนึ่งกระบอกคาจาง หรือการลดอัตราคาจาง
เปนรอยละของคาจางตามสถานะของเจาหนาที่
63.3 การลงโทษโดยการใหพักงาน จะกระทําเมื่อเจาหนาที่ไดกระทําความผิดทางวินัยและ
ความผิดนั้นยังไมถึงขนาดปลดออกเรียกวา “พักงานเพื่อลงโทษ ” ใหผูบังคับบัญชา หรือ สหกรณ
สั่งพักงานได โดยไมไดรับคาจางระหวางพักงาน
กรณีเพื่อสอบขอเท็จจริง หรือสอบสวนเกี่ยวกับการกระทําความผิดทางวินัยของเจาหนาที่ ซึ่งการ
สอบสวนนั้นกระทําตอเจาหนาที่ ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิด จึงพักการปฏิบัติงานในระหวางการสอบสวน
นั้น เรียกวา “พักงานเพื่อสอบขอเท็จจริงทางวินัย” ใหผูบังคับบัญชาหรือ สหกรณสั่งพักงานได โดยสหกรณ
จะแจงเปนหนังสือสั่งพักงานเพื่อสอบขอเท็จจริงทางวินัยเจาหนาที่ผูนั้น ในระยะเวลาไมเกินเจ็ดวัน โดยให
ไดรับคาจางระหวางพักงานรอยละหาสิบของอัตราคาจาง และคําสั่งพักงานใหทําเปนหนังสือโดยระบุ
ขอกลาวหาการกระทําความผิด พรอมกําหนดระยะเวลาการพักงานเพื่อสอบขอเท็จจริงใหเจาหนาที่ทราบ
กอนการพักงาน ภายหลังการสอบขอเท็จจริงทางวินัยแลวเสร็จ หากปรากฏวาเจาหนาที่ไมมีความผิด หรือ
ไมเกี่ยวของกับการกระทําความผิดดังกลาว สหกรณจะจายคาจางใหปกติตั้งแตวันถูกสั่งพักงาน หากการ
สอบสวนขอเท็จจริงทางวินัยพบวาเจาหนาที่มีความผิดจริงก็ใหพิจารณา ความผิดตามควรแกกรณี
63.4 การลงโทษโดยการพิจารณาไมขึ้นหรือปรับคาจาง จะกระทําตอเมื่อเจาหนาที่
ไดกระทําความผิดทางวินัยและความผิดนั้นยังไมถึงขนาดปลดออก ใหผูบังคับบัญชาและหรือ
สหกรณสั่งไมขึ้นหรือปรับคาจางเจาหนาที่ผูนั้น
63.5 การลงโทษโดยการปลดออก จะกระทําตอเมื่อเจาหนาที่ไดกระทําความผิดทางวินัย
ยังไมถึงขนาดไลออก แตสหกรณพิจารณาเห็นวาไมเปนการสมควรที่จะใหเจาหนาที่ผูนั้นปฏิบัติงาน
กับสหกรณอีกตอไป จึงลงโทษใหปลดออกจากงาน
63.6 การลงโทษโดยการไลออก จะกระทําตอเมื่อเจาหนาที่ไดกระทําความผิดทางวินัย
อยางรายแรงดังระบุไว ดังตอไปนี้ อยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางรวมกัน
63.6.1 กระทําการทุจริตตอหนาที่หรือตอสหกรณ
63.6.2 กระทําความผิดอาญาโดยเจตนาตอสหกรณหรือตอผูบังคับบัญชา
63.6.3 กระทําโดยจงใจอันอาจทําใหสหกรณไดรับความเสียหาย
63.6.4 ฝาฝน หลีกเลี่ยง ขัดขืน ไมปฏิบัติและหรือละเลยเพิกเฉยตอขอบังคับ
นโยบาย ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ แนวปฏิบัติของสหกรณ หรือคําสั่งอันชอบดวยกฎหมาย
หรือชอบดวยหนาที่ของผูบังคับบัญชาในกรณีรายแรง
63.6.5 ขาดงาน ละทิ้งหนาที่ ละทิ้งการงานหรือหลีกเลี่ยงการทํางานเปนเวลา
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สิบหาวันทํางานปกติติดตอกันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
63.6.6 ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหสหกรณเสียหายอยางรายแรง
63.6.7 ตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
63.6.8 กระทําความผิดทางวินัยและสหกรณไดลงโทษตักเตือนเปนลายลักษณ
อักษรแลวและปรากฏวาเจาหนาที่ไดกระทําความผิดวินัยซ้ํา การเตือนอีกในระยะเวลา
ไมเกินหนึ่งป นับแตวันที่เจาหนาที่ไดรับทราบคําสั่งตักเตือน
ขอ 64 การลงโทษทางวินัยกรณีปลดออกและไลออก ใหสหกรณตั้งกรรมการสอบขอเท็จจริงและ
ไตสวนทางวินัย แลวเสนอคณะกรรมการพิจารณาตามที่เห็นสมควรแกกรณี
ขอ 65 การอุทธรณการลงโทษ ในกรณีที่เจาหนาที่ผูถูกลงโทษเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม
อาจอุทธรณการลงโทษนั้นตอคณะกรรมการกรณีผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษกรณีคณะกรรมการเปนผูลงโทษ
เจาหนาที่ผูถูกลงโทษจะอุทธรณการลงโทษนั้นไมไดอีก
ขอ 66 การยื่นเรื่องราวรองทุกข
66.1 ขอรองทุกข เมื่อเจาหนาที่ผูใดมีขอคับของใจวาตนไมไดรับการปฏิบัติอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ สัญญาจาง ประกาศ คําสั่งของสหกรณ ซึ่งตองเปนเรื่องเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นหรือขอขัดแยงวาดวยระบบหรือวิธีปฏิบัติงานสิทธิประโยชนตามสัญญาหรือสภาพการ
จางตามกฎหมาย ความประพฤติ และความเปนธรรม โดยขอรองทุกขตองไมใชเรื่องสวนบุคคล
เจาหนาที่จะตองนําขอคับของใจของตน ไปปรึกษาหารือตอผูบังคับบัญชาโดยตรงภายในสามสิบวัน
นับแตวันซึ่งอันเปนเหตุคับของใจของเจาหนาที่ผูนั้นเกิดขึ้น เมื่อผูบังคับบัญชาไดรับแจงขอคับของ
ใจแลว ใหดําเนินการตอบขอปรึกษาหารือใหเจาหนาที่ไดรับทราบดวยขอมูลที่ถูกตองเปนจริง
ภายในเจ็ดวันทํางานปกตินับแตวันที่ไดรับแจงขอคับของใจ หากเจาหนาที่มิไดรับคําตอบภายใน
กําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือไดรับคําตอบแลวยังไมเปนที่นาพอใจใหถือวา “ขอรองทุกข” เกิดขึ้น
แลวขอคับของใจจะดําเนินการดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษรก็ได
66.2 การรองทุกขและแนวปฏิบัติ เจาหนาที่ที่มีขอรองทุกขใหดําเนินการรองทุกข ตามที่
สหกรณกําหนด ดังนี้
66.2.1 ใหเจาหนาที่ยื่นหนังสือรองทุกข โดยระบุถึงเหตุแหงการรองทุกขยื่นตอ
คณะกรรมการภายในสิบหาวันนับแตวันที่ขอรองทุกขไดเกิดขึ้นคณะกรรมการ จะตอง
ดําเนินการเพื่อหาทางยุติขอรองทุกข และคําตอบตอเจาหนาที่ผูรองทุกขภายในสิบหาวัน
ทํางานปกตินับแตวันที่ไดรับขอรองทุกข
66.2.2 กรณีผลการพิจารณาขอรองทุกข ยังไมเปนที่นาพอใจของเจาหนาที่ ที่มี
ข อ ร อ งทุ ก ข ก็ อ าจเสนอให ส หกรณ แ ต ง ตั้ ง คณะบุ ค คลขึ้ น คณะหนึ่ ง ทํ า หน า ที่ เป น
“คณะกรรมการวินิจฉัยขอรองทุกข” ประกอบดวยกรรมการและเจาหนาที่โดยสหกรณแตงตั้งได
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ตามความเหมาะสมเพื่อสอบขอเท็จจริงและพิจารณาขอรองทุกขนั้น ทั้งนี้ใหผลการวินิจฉัยของ
คณะกรรมการวินิจฉัยขอรองทุกขถือเปนที่สุด
66.2.3 ในกรณีเจาหนาที่ไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ใหถือวา
ไมมีขอรองทุกขเกิดขึ้นหรือขอรองทุกขนั้นเปนอันสิ้นสุดแลวแตกรณี
66.2.4 การคุมครองระหวางการรองทุกข
66.2.4.1 ขอรองทุกขใดๆ ที่เกิดขึ้น สหกรณจะพิจารณาดวยความเปน
ธรรม เสมอภาค ละเอียดรอบคอบ
66.2.4.2 เจาหนาที่ผูรองทุกขโดยเจตนาสุจริตจะไดรับการปฏิบัติโดยไม
ถูกกลั่นแกลง โยกยายหนาที่การงาน หรือลงโทษวินัยอยางใด ๆ
66.2.4.3 เจาหนาที่ซึ่งใหการเปนพยาน หรือใหความรวมมือในการสอบ
ขอเท็จจริง จะไดรับการคุมครอง เวนแตจะกระทําโดยอคติ เปนเท็จใสความ ใหราย
หรือไมใหความรวมมือตอการสอบขอเท็จจริงตามความสัตย
66.2.5 หนังสือรองทุกขตองลงลายมือชื่อและตําแหนงหนาที่ปฏิบัติของเจาหนาที่
ผูรองทุกขซึ่งตองประกอบดวยสาระสําคัญที่แสดงขอเท็จจริงปญหาของเรื่อง สาเหตุ ทั้งนี้
อาจมีขอเสนอแนะเปนแนวทางใหสหกรณไดพิจารณาขอรองทุกขไวดวยก็ได
ขอ 67 จรรยาบรรณสําหรับเจาหนาที่ เพื่อใหบรรลุเจตนารมณในการดําเนินกิจการในกรอบแหง
วัตถุประสงคของสหกรณจึงกําหนดขอพึงปฏิบัติใหเจาหนาที่ยึดถือเปนหลักและเปนคุณธรรมประจําใจใน
การปฏิบัติงานใหกับสหกรณ ดังตอไปนี้
67.1 การรักษาทรัพยสินของสหกรณ ทรัพยสินของสหกรณหมายถึง สังหาริมทรัพย
อสังหาริมทรัพย รวมถึงเทคโนโลยี ขอมูล เอกสารสิทธิ์ และความลับของสหกรณ เจาหนาที่พึงมี
หนาที่และความรับผิดชอบที่จะใชทรัพยสินของสหกรณ ใหไดประโยชนอยางเต็มที่ และดูแลมิให
เสื่อมสลาย สูญหาย อีกทั้งไมใชทรัพยสินของสหกรณโดยไมเกิดประโยชนแกสหกรณ และไม
นําไปใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่นเจาหนาที่ยอมไมเปดเผยความลับหรือขอความอันเปน
เรื่องปกปดที่ยังไมตองการเปดเผยในขณะนั้น ๆ ดวย
67.2 ขอพึงปฏิบัติในเรื่องสวนบุคคล เจาหนาที่ยอมมีสิทธิเสรีภาพในการประพฤติปฏิบัติ
ในเรื่องสวนบุคคล แตโดยที่บางเรื่องอาจกระทบกระเทือนตอสหกรณได ดังนั้น จึงพึงหลีกเลี่ยง
หากเปนทางอันอาจสงผลกระทบกระเทือนถึงชื่อเสียงภาพลักษณหรืออาจเปนปญหาแกสหกรณ
เชน
67.2.1 การวางตัวในสังคม เจาหนาที่พึงรักษาเกียรติตนเองใหเปนที่ยอมรับนับถือ
ในสังคมและรักษาภาพลักษณของสหกรณโดยตลอด
67.2.2 การรับประโยชนและการเกี่ยวของทางการเงินกับสมาชิก เจาหนาที่ยอม
ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยหรือประโยชนอื่นใดจากสมาชิกและเจาหนาที่ไมพึงเขาไป
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เกี่ยวของทางการเงิน เชน ใหกูยืมเงิน หรือกอภาระผูกพันทางการเงินใด ๆ กับสมาชิกดวย
ประการทั้งปวง
67.2.3 การทํางานอื่นนอกเหนือไปจากงานสหกรณ เจาหนาที่ตองอุทิศตนและ
เวลาใหแกกิจกรรมของสหกรณอยางเต็มที่ กรณีที่เจาหนาที่มีความจําเปนตองทํางานอื่นเพื่อ
เพิ่มพูนรายไดหรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นงานนั้นจะตองอยูในลักษณะ ตอไปนี้
67.2.3.1 ไมฝาฝนกฎหมายหรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือหนาที่
ศีลธรรมอันดีของประชาชน
67.2.3.2 ไมมีผลเสียหายตอชื่อเสียง ภาพลักษณหรือกิจการของสหกรณ
67.2.3.3 ไมเปนการกระทบกระเทือนตองานในหนาที่ของตนเองที่
รับผิดชอบ
67.3 ขอพึงปฏิบัติตอเจาหนาที่ดวยกันเอง
67.3.1 การใหและการรับของขวัญ แมจะมีประเพณีการใหของขวัญซึ่งกันและกัน
ในโอกาสตางๆ แตเจาหนาที่ก็พึงหลีกเลี่ยงการใหของขวัญแกผูบังคับบัญชา หรือ
รับของขวัญจากผูบังคับบัญชา
67.3.2 การปฏิบัติตนและการปฏิบัติตอผูบังคับบัญชา เจาหนาที่ที่เปนผูบังคับบัญชา
พึงปฏิบัติตนใหเปนที่เคารพนับถือของเจาหนาที่และเจาหนาที่ก็เชนกันไมพึงกระทําการ
ใดๆอันเปนการไมเคารพนับถือผูบังคับบัญชา ทั้งตอหนาและลับหลัง
67.4 ความมีวินัยปจจัยสําคัญที่ทําใหคนจํานวนหมูมากมารวมกันปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพคือความมีวินัย ไดแก การประพฤติปฏิบัติตน ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และ
ประเพณีอันดีงามอยางถูกตองตามควร และมีจิตสํานึกที่จะประพฤติปฏิบัติเชนนั้นตลอดเวลา
เจาหนาที่ของสหกรณตองมีวินัย สหกรณจึงจะสามารถดําเนินกิจการใหเปนไปตามเจตนารมณได
ดวยดี

หมวด 13
การพนสภาพการเปนเจาหนาที่และการเลิกจาง
ขอ 68 ถึงแกกรรม หมายถึง เจาหนาที่ถึงแกความตายไมวาจะดวยเหตุใด ๆ ก็ตามและรวมถึงการที่
ศาลไดมีคําสั่งใหเปนคนสาบสูญในกรณีเจาหนาที่พนสภาพจากการเปนเจาหนาที่เนื่องจากถึงแกกรรม
ถาเปนการถึงแกกรรมในขณะปฏิบัติหนาที่ ซึ่งการถึงแกกรรมนั้นมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง หรือจากความผิดของตนเอง ใหไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน และอัตราเงินเดือนกรณีพิเศษ
เพื่อนําไปคํานวณเงินบําเหน็จ ดังนี้
68.1 เจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในลักษณะเปนการเสี่ยงอันตรายตอชีวิต ไดรับอันตรายถึง
แกกรรมเนื่องจากปฏิบัติหนาที่ของสหกรณ เลื่อนไดไมเกิน 7 ขั้น
ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562
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68.2 เจาหนาที่ซึ่งถูกประทุษราย และไดรับอันตรายถึงแกกรรมเพราะเหตุปฏิบัติหนาที่ของ
สหกรณ เลื่อนไดไมเกิน 5 ขั้น
68.3 เจาหนาที่ซึ่งประสบอุบัติเหตุถึงแกกรรม เนื่องจากปฏิบัติหนาที่ของสหกรณเลื่อนได
ไมเกิน 3 ขั้น
ขอ 69 ลาออก หมายถึง เจาหนาที่แสดงเจตนาหรือขอลาออกจากการเปนเจาหนาที่ของ สหกรณ
ซึ่งเจาหนาที่ตองยื่นแสดงความจํานงเปนลายลักษณอักษรตอประธานกรรมการภายในกําหนดระยะเวลา
ไมนอยกวาสามสิบวัน กอนถึงวันที่เจาหนาที่ประสงคจะลาออก เมื่อไดรับอนุมัติและถึงกําหนดเวลา
ที่ขอลาออกจึงจะถือวาพนสภาพจากการเปนเจาหนาที่
ขอ 70 เกษียณอายุ หมายถึง สหกรณใหเจาหนาที่พนสภาพจากการเปนเจาหนาที่ ซึ่งถือเปนการ
“เลิกสัญญาจาง” โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้
70.1 เจาหนาที่ครบเกษียณอายุเมื่ออายุครบหาสิบหาปบริบูรณ
70.2 เจาหนาที่ที่ครบเกษียณอายุตามขอ 70.1 ในปใด สหกรณจะใหเจาหนาที่ผูนั้นพนสภาพ
จากการเปนเจาหนาที่นับแตวันที่ 1 มกราคมของปถัดไป
70.3 การขอขยายหรือตออายุงานภายหลังเกษียณอายุ สหกรณจะพิจารณาตามความ
เหมาะสม
ขอ 71 การปรับปรุงองคกร หรือกระบวนการ และเปนสาเหตุจําเปนอยางยิ่งที่สหกรณจะตองลด
เจาหนาที่ลง
ขอ 72 ปลดออก หมายถึง สหกรณใหเจาหนาที่พนสภาพจากการเปนเจาหนาที่ ซึ่งถือเปนการเลิกจาง
เนื่องจากกรณีหนึ่งกรณีใด ดังนี้
72.1 ลาหยุดงานนานเกินกําหนด หรือมีปญหา หรืออุปสรรค อันเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง
อันอาจกระทบกระเทือนตองานที่ปฏิบัติ
72.2 ถูกลงโทษทางวินัย
72.3 หยอนสมรรถภาพ คือ ผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูนั้นไมเปนไปตามที่กําหนดไว
ในคําสั่งมอบหมายหนาที่งาน หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมายไมวาดานคุณภาพหรือปริมาณงาน
ก็ตามทั้งนี้ โดยผูบังคับบัญชา ไดเคยชี้แจงตักเตือนดวยวาจาและหรือดวยลายลักษณอักษรมากอน
แลว แตยังปรากฏวาไมไดปรับปรุงตนเองใหดีขึ้นภายในระยะเวลาอันสมควร
ขอ 73 ไลออก หมายถึง เจาหนาที่ถูกลงโทษฐานกระทําความผิดทางวินัยอยางรายแรง ซึ่งถือเปน
การเลิกจางตามที่กําหนดไวในขอ 63.6

หมวด 14
บทภาชน
ขอ 74 สหกรณกําหนดระเบียบวาดวยเจาหนาที่ของสหกรณนี้ขึ้น เพื่อใหเจาหนาที่ทุกคนไดรับทราบ
และถือปฏิบัติอยางเครงครัดทั่วถึงกัน
ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562
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ขอ 75 กรณีมีการแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
จํากัด วาดวย เจาหนาที่ของสหกรณ พ.ศ. 2554 ก็ใหใชฉบับใหมที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมนั้นแทน
โดยสหกรณจะแจงใหทราบทุกครั้ง และหากการแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ยกเลิก ทําใหสภาพการจาง
เปลี่ยนแปลงไปสหกรณจะขอความยินยอมจากเจาหนาที่ทุกคนเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยแรงงาน
หากการยกเลิกอันเกิดจากกฎหมายวาดวย แรงงานหรือกฎหมายใดๆก็ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยกรณีเชน
วานั้นไปพลางกอนจนกวาสหกรณจะทําการปรับปรุงใหสอดคลองตองกันในภายหลัง
ขอ 76 บรรดาขอความ ประโยค ถอยคํา ที่กําหนดไวในระเบียบนี้ หากมีการคั่นประโยค หรือ
ขอความใด ๆ ไวดวยคําสันธานหรือเปนขอควรตีความเพื่อประโยชนในการพิจารณาตีความใหกระทําไดเปน
ลําดับ กลาวคือ ตีความตามเจตนารมณ ตีความตามตัวอักษร

บทเฉพาะกาล
ขอ 77 ใหบรรดา หลักเกณฑ ประกาศ คําสั่ง หรือมติ ที่ใชบังคับอยูในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับยังคงใช
บังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้จนกวาจะมีหลักเกณฑ ประกาศ คําสั่งหรือมติ ที่ออกตาม
ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2554

(นายสมชัย ชูชาติ)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด

ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
วาดวยเจาหนาที่สหกรณแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 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) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 26 ครั้งที่
6/2556 วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556 ไดกําหนดระเบียบวาดวยเจาหนาที่สหกรณ ดังนี้
ขอ 1. ระเบี ยบนี้เรียกวา “ระเบี ยบสหกรณออมทรั พ ยสาธารณสุขจัง หวัดชุมพร จํากัด วาดว ย
เจาหนาที่สหกรณ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกความในระเบียบสหกรณออมทรั พ ย สาธารณสุข จัง หวัด ชุมพร จํา กัด วา ดวย
เจาหนาที่สหกรณ พ.ศ.2554 ขอ 12 เสียทั้งสิ้นแลวใหใชขอความตอไปนี้แทน
ขอ 12. การกําหนดตําแหนงของเจาหนาที่สหกรณใหกําหนด ชื่อตําแหนงตาง ๆ ดังนี้
12.1 ผูจัดการ มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีความรูความสามารถ
เหมาะสมกับตําแหนง และ
12.1.1 มีประสบการณปฏิบัติงานในตําแหนงผูชวยผูจัดการหรือผูจัดการสาขา
หรือผูจัดการมาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือ
12.1.2 มีประสบการณปฏิบัติงานดานการบริหารงานในสหกรณหรือสหกรณอื่น
หรือธุรกิจการเงินหรือการบริหารงานในองคกรอื่นมาแลวไมนอยกวา 5 ป
12.2 รองผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ หัวหนาฝาย มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือ
เทียบเทาในสาขาวิชาที่ตรงกับลักษณะงานของตําแหนง และมีความรูความสามารถเหมาะสมกับ
ตําแหนง และ
12.2.1 มีประสบการณปฏิบัติงานในตําแหนงหัวหนาฝายในสหกรณมาแลวไม
นอยกวา 3 ป หรือ
12.2.2 มีประสบการณปฏิบัติงานในสหกรณหรือสหกรณอื่น หรือธุรกิจการเงิน
หรือการบริหารงานในองคกรอื่นมาแลวไมนอยกวา 5 ป
12.3 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ประกอบดวย เจาหนาที่บัญชี , เจาหนาที่การเงิน , เจาหนาที่
สินเชื่อ , เจาหนาที่ไอที , เจาหนาที่ธุรการ , เจาหนาที่พัสดุ
12.4 สหกรณอาจกําหนดชื่อหรือตําแหนงอื่นใหตามสมควร และใหถือวาเปนเจาหนาที่ตาม
ระเบียบนี้
ขอ 4. ใหยกเลิ กความในระเบี ยบสหกรณออมทรั พ ย สาธารณสุข จัง หวัด ชุมพร จํา กัด วา ดวย
เจาหนาที่สหกรณ พ.ศ.2554 ขอ 24 เสียทั้งสิ้นแลวใหใชขอความตอไปนี้แทน
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ขอ 24. การกําหนดอัตราคาจางขั้นเริ่มตน สหกรณตองกําหนดไมต่ํากวาประกาศของกระทรวง
แรงงานและประกาศของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ประกอบตารางสําหรับการเพิ่ม
หรือเลื่อนเงินเดือนเจาหนาที่ ดังนี้
ประเภท/ตําแหนง

ชวงเงินเดือน

หมายเหตุ/ความหมาย ลักษณะชื่อตําแหนง

กลุมทั่วไป ประกอบดวย

ขั้นเริ่มตนการจาง 9,000 บาท

จนท.ธุรการ,พัสดุ,ทั่วไป หรือตําแหนงอื่นใด

ธุรการ/พัสดุ

ขั้นสูง

ที่ ส หกรณ กํ า หนด รวมถึ ง ลู ก จ า ง จนท.ที่

30,000 บาท

ไดรับเงินเดือนขั้นสูงแลว ไมมีสิทธิเพิ่มหรือ
เลื่อนเงิ นเดือนอี ก แต จะไดรับคาตอบแทน
รายเดือน ๆ ละ 1,000 บาท
กลุ ม พั ฒ นาธุ ร กิ จ /บริ ก าร ขั้นเริ่มตนการจาง 9,000 บาท

จนท.การเงิน ,การบัญชี,สินเชื่อ หรือ จนท.

ประกอบด ว ย การเงิ น ,การ ขั้นสูง

อื่ น ใดที่ ส หกรณ อ าจกํ า หนดเพิ่ ม เติ ม ใน

35,000 บาท

บั ญ ชี , สิ น เชื่ อ , จนท.หน ว ย

ภายหลั ง จนท.ที่ไ ดรั บเงิน เดือ นขั้ น สูง แล ว

ธุรกิจ,จนท.ไอที

ไมมีสิทธิเ พิ่ม หรือเลื่อนเงิน เดือ นอีก แตจ ะ
ไดรับคาตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 1,500 บาท

กลุ ม อํ า นวยการ/บริ ห าร ขั้นเริ่มตนการจาง 12,000 บาท

ใชเฉพาะตําแหนงหัวหนาฝาย ,ผูชวยผูจัดการ

ประกอบดวย รองผูจัดการ , ขั้นสูง

,รองผูจัดการและเมื่อไดรับเงินเดือนขั้นสูง

40,000 บาท

แลว ไมมีสิทธิเพิ่มหรือเลื่อนเงินเดือนอีก แต

ผูชวยผูจัดการ ,หัวหนาฝาย

จะไดรับคาตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 2,000
บาท
กลุมบริหาร/สั่งการ หมายถึง ขั้นเริ่มตนการจาง 15,000 บาท

ใชจั ด จา งเฉพาะตํ า แหน ง ผู จัด การ และเมื่ อ

ผูจัดการ

ไดรับเงินเดือนขั้นสูงแลว ไมมีสิทธิเพิ่มหรือ

ขั้นสูง

45,000 บาท

เลื่ อนเงินเดือนอี ก แต จะไดรับคาตอบแทน
รายเดือน ๆ ละ 2,500 บาท

ขอ 5. ใหยกเลิ กความในระเบี ยบสหกรณออมทรัพ ยสาธารณสุ ข จัง หวั ด ชุมพร จํ า กัด ว า ด วย
เจาหนาที่สหกรณ พ.ศ.2554 ขอ 25 เสียทั้งสิ้นแลวใหใชขอความตอไปนี้แทน
ขอ 25. การเพิ่ ม หรื อ เลื่ อ นตํ า แหน ง ค า จา ง ใหค ณะกรรมการพิ จารณาเพิ่ ม หรือ เลื่ อ นเงิ น เดื อ น
เจาหนาที่ หรือลูกจางประจําป โดยคํานวณจากเงินไดรายเดือน เดือนสุดทายที่ไดรับ ไมเกินรอยละ 8
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ขอ 6. ใหยกเลิ กความในระเบี ยบสหกรณออมทรัพ ยสาธารณสุ ข จัง หวั ด ชุมพร จํ า กัด ว า ด วย
เจาหนาที่สหกรณ พ.ศ.2554 ขอ 26 เสียทั้งสิ้นแลวใหใชขอความตอไปนี้แทน
ขอ 26. ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งอนุกรรมการ จํานวน 5 คน ประกอบดวย ประธานหนึ่ง
คน เลขานุการหนึ่งคน ที่เหลือเปนกรรมการ มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดรูปแบบลักษณะการประเมินผล
งานของเจาหนาที่ และเสนอแนะการเพิ่มหรือเลื่อนเงินเดือนใหคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
ขอ 7. ใหยกเลิ กความในระเบี ยบสหกรณ ออมทรัพ ยสาธารณสุ ข จัง หวัด ชุมพร จํา กั ด วา ดวย
เจาหนาที่สหกรณ พ.ศ.2554 ขอ 27 เสียทั้งสิ้นแลวใหใชขอความตอไปนี้แทน
ขอ 27. การเพิ่มหรือเลื่อนเงินเดือนเจาหนาที่ จะตองไมเกินวงเงินงบประมาณที่ที่ประชุมใหญอนุมตั ิ
แผนงบประมาณการจายหมวดเงินเดือนของเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ

บทเฉพาะกาล
ขอ 8 . ในวาระเริ่มแรกหลังจากระเบียบนี้ถือใช ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผูพิจารณาอนุมัติ
การเพิ่มหรือเลื่อนเงินเดือน โดยมิตองนําความในขอ 26 มาบังคับใชก็ได
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556

(นายวิชาญ ไชยแขวง)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด

ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
วาดวยเจาหนาที่สหกรณ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
.........................................................................
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ตามที่สหกรณไดดําเนินการจัดซื้ออาคารเพื่อใชเปนที่ทําการสํานักงานของสหกรณ เพื่อใหการดูแล
ทรัพยสินและการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการไดพิจารณาแลว
เห็นสมควรปรับปรุงแกไขระเบียบ เพื่อใหเจาหนาที่และคณะกรรมการสามารถถือปฏิบัติไดอยางชัดเจนและ
ถูกตอง
ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณขอ 79 (8) ขอ 92,93,94,95,96,97,98, 99,100
และขอ 107 (8) มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 28 ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม
พ.ศ. 2558 ไดกําหนดระเบียบวาดวยเจาหนาที่สหกรณ ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพ ยสาธารณสุ ขจัง หวั ดชุมพร จํากั ด วาดว ย
เจาหนาที่สหกรณ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชขอบังคับตั้งแตวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวยเจาหนาที่
สหกรณ พ.ศ.2554 ขอ 18 เสียทั้งสิ้นและใหใชความตอไปนี้แทน
ขอ 18. เวลาทํางานใหเจาหนาที่ทํางานวันละแปดชั่วโมงโดยเริ่มตั้งแต 08.00 ถึง 17.00 น. ทั้งนี้
หลั ง จากเลิ ก เวลาทํ า งานให ส หกรณ ม อบหมายให เ จ า หน า ที่ ป ระจํ า วั น มี ห น า ที่ ดู แ ลความเรี ย บร อ ยของ
ทรัพยสินและอุปกรณตาง ๆ ภายในอาคารที่ทําการโดยไมถือวาเปนการทํางานลวงเวลา
กรณีเจาหนาที่ที่มีไดรับการมอบหมาย สมัครใจทํางานตอ เนื่องจากงานในหนาที่ยังไมแลวเสร็จ
ใหสหกรณจัดใหลงชื่อในสมุดทําการประจําวันและใหถือวาเจาหนาที่รายนั้นเปนผูรับผิดชอบกุญแจประตู
เขาออกอาคารที่ทําการ
ขอ 4. ใหประธานกรรมการมีอํานาจจัดทําคําสั่งสหกรณตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558
(นายสุธรรม ลิมปธนกุลชัย)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด

ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
วาดวยเจาหนาที่สหกรณ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
........................................................
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ดวยคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร ใหมีการปรับปรุงแกไขระเบียบ เพื่อใหเจาหนาที่ ลูกจาง
มีขวัญกําลังใจ มีความมั่นคงในอาชีพ และเกิดประโยชนกับการดําเนินงานของสหกรณ ฉะนั้นอาศัยอํานาจ
ตามความในขอบังคับสหกรณ ขอ 79(8) ขอ 92-100 และขอ 107 (8) มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2559 ไดกําหนดระเบียบ ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบี ยบนี้เรีย กวา “ระเบียบสหกรณ ออมทรัพย สาธารณสุขจังหวัด ชุมพร จํากัด วาดว ย
เจาหนาที่สหกรณ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหบังคับใชตั้งแตวันที่ 16 กุมภาพันธ 2559 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก ความตามระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย
เจาหนาที่สหกรณ พ.ศ. 2554 ถือใชเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ขอ 54 เสียทั้งสิ้นและใหใชขอความตอไปนี้
แทน
ขอ 54 เจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณคนใดทํางานในสหกรณนี้ดวยความเรียบรอยเปนเวลา
ติดตอกันไมนอยกวาสิบปขึ้นไป มีสิทธิรับเงินบําเหน็จเมื่อออกจากตําแหนง เวนแตการออกเพราะถูกลงโทษ
ไลออกหรือเลิกจางและมีสิทธิไดรับเงินชดเชยตามที่กฎหมายและระเบียบกําหนดแลว
การคํานวณเงินบําเหน็จใหเอาเงินเดือนสุดทายตั้งคูณดวยจํานวนปที่ทํางานในสหกรณโดยให
นับตั้งแตวันที่เริ่มปฏิบัติงาน เศษของปถาถึง 240 วันใหนับเปนหนึ่งป ถาต่ํากวานี้ใหปดทิ้ง
ในกรณีที่คํานวณบําเหน็จตามระเบียบนี้มีจํานวนมากกวาเงินชดเชยที่เจาหนาที่หรือลูกจางพึง
ไดรับ ใหสหกรณจายเงินเพิ่มไดเฉพาะสวนที่เกินกวาเงินชดเชยเทานั้น
เจาหนาที่หรือลูกจางซึ่งออกจากตําแหนงเพราะตายสหกรณจะจายใหแกทายาทหรือผูที่ไดรับ
แตงตั้งเปนผูรับผลประโยชนไว
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2559

(นายสุธรรม ลิมปธนกุลชัย)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด

ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
วาดวย การออกตั๋วสัญญาใชเงิน พ.ศ. 2552
………………………………………..
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อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ขอ 79 (2),
(8), (9) และขอ 107 (11) และที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 22 ในการประชุมครั้งที่ 6/2552
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2552 ไดมีมติเปนเอกฉันทกําหนดระเบียบ วาดวย การออกตั๋วสัญญาใชเงิน พ.ศ.
2552 ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย
การออกตั๋วสัญญาใชเงิน พ.ศ. 2552”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เปนตนไป
ขอ 3. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
“กรรมการอํานวยการ” หมายความว า คณะกรรมการอํ า นวยการสหกรณ อ อมทรั พ ย
สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
“ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
“เจาหนาที่” หมายความวาเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด

หมวด 1
ขอกําหนดทัว่ ไป
ขอ 4 ใหเจาหนาที่บัญชีจัดทํารายละเอียดตั๋วสัญญาใชเงินทุกฉบับ ตามแบบที่สหกรณกําหนด
โดยจัดทําบัญชีใหเปนปจจุบัน เพื่อการตรวจสอบในแตละวัน
ขอ 5 ให ผู จั ด การรั บ ผิ ด ชอบ และจั ด ให มี ก ารบั ญ ชี เ อกสารต า ง ๆ เกี่ ย วกั บ ตั๋ ว สั ญ ญาใช เ งิ น
ใหครบถวนถูกตอง แลวรายงานใหกรรมการอํานวยการทราบทุกเดือนในการประชุมคราวตอไป
ขอ 6 ให ค ณะกรรมการอํ า นวยการรั ก ษาการตามระเบี ย บนี้ และเสนอผลการดํ า เนิ น งาน
ใหคณะกรรมการดําเนินการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม

หมวด 2
การซื้อตั๋วสัญญาใชเงิน
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ขอ 7 การซื้ อ ตั๋ ว สั ญ ญาใช เ งิ น กระทํ า ได โ ดยผู ซื้ อ แจ ง ความประสงค ต อ ผู จั ด การตามแบบ
ที่สหกรณกําหนด
ผูซื้อตั๋วสัญญาใชเงินรายหนึ่ง ๆ จะซื้อตั๋วสัญญาใชเงินมากกวาหนึ่งฉบับก็ได แตทั้งนี้จํานวนเงินตาม
หนาตั๋วแตละฉบับ จะตองไมต่ํากวา 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
ขอ 8 ผูซื้อตั๋วสัญญาใชเงินจะตองมอบตัวอยางลายมือชื่อของผูมีอํานาจไถถอนตั๋วสัญญาใชเงิน
ใหไวตามแบบที่สหกรณกําหนด
การเปลี่ ย นแปลงเกี่ ย วกั บ ตั ว อย า งลายมื อ ชื่ อ ของผู มี อํ า นาจไถ ถ อนตั๋ ว สั ญ ญาใช เ งิ น ตลอดจน
ขอกําหนดอื่น ๆ ผูทรงตั๋วจะตองทําเปนหนังสือแจงตอสหกรณกอน เมื่อสหกรณไดพิจารณาเห็นเปนการ
ถูกตอง และตอบรับแลวจึงจะถือวาการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลสมบูรณ
ลายมือชื่อ นามสกุล ทุกกรณีที่เกี่ยวกับอํานาจไถถอนตั๋วสัญญาใชเงินใหใชอักษรไทย และเขียน
ดวยหมึก ทั้งตองเขียนดวยลายมือของตนเอง ไมใหใชตราประทับแทนลายมือชื่อนามสกุล

หมวด 3
การชําระเงินคาตั๋วสัญญาใชเงิน
ขอ 9
ได ดังตอไปนี้

ผู ซื้ อ ตั๋ ว สั ญ ญาใช เ งิ น อาจชํ า ระค า ตั๋ ว สั ญ ญาใช เ งิ น โดยวิ ธี ใ ดวิ ธี ห นึ่ ง หรื อ หลายวิ ธี

(1) เงินสด
(2) เช็ค
(3) การโอนเงินเขาบัญชีของสหกรณผานธนาคาร
(4) ตั๋วสัญญาใชเงินของสหกรณ
การชําระเงินโดยใชเช็ค หรือตั๋วสัญญาใชเงินของสหกรณ จะมีผลสมบูรณตอเมื่อสหกรณไดรับ
เงินเขาบัญชีเรียบรอยแลว และจะคํานวณดอกเบี้ยใหนับตั้งแตวันที่สหกรณไดรับเงินเปนตนไป
การชําระเงินโดยการโอนเขาบัญชีเงินฝากของสหกรณ สหกรณจะออกตั๋วสัญญาใชเงินใหเมื่อไดรับ
ทราบ
การโอนเงินเขาบัญชีกอนเวลา 15.00 นาฬิกาในวันนั้น หากรับทราบหลังจากเวลาดังกลาวถือเปน
การรับเงินในวันทําการถัดไป

หมวด 4
การออกตั๋วสัญญาใชเงิน
ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562
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ขอ 10 เมื่อสหกรณไดรับเงินคาตั๋วสัญญาใชเงินครบถวนแลว จะออกตั๋วสัญญาใชเงินชนิดหาม
เปลี่ยนมือใหแกผูซื้อ เพื่อถือไวเปนหลักฐานทุกราย
ขอ 11 เมื่อเจาหนาที่การเงิน บันทึกการรับชําระเงินแลว ใหบันทึกรายละเอียดการซื้อไว และ
ใหเจาหนาที่บัญชีจัดพิมพตั๋วสัญญาใชเงิน และจัดทําทะเบียนคุมการออกตั๋วสัญญาใชเงิน เพื่อใหผูจัดการ
ตรวจสอบความถูกตอง และนําเสนอผูมีอํานาจลงนาม
ขอ 12 ตั๋วสัญญาใชเงินที่สมบูรณ จะตองมีลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามแทนสหกรณ และ
ตองประทับตราของสหกรณเปนสําคัญดวย

หมวด 5
การไถถอนตั๋วสัญญาใชเงิน และการคํานวณดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงิน
ขอ 13 การไถถอนตั๋วสัญญาใชเงิน และการคํานวณดอกเบี้ยใหปฏิบัติ ดังนี้
(1) ตั๋ ว สั ญ ญาใช เ งิ น ที่ ค รบกํ า หนดเวลา หากผู ซื้ อ ประสงค จ ะเปลี่ ย นตั๋ ว สั ญ ญาใช เ งิ น
ฉบับใหม หรือทําการไถถอนใหแจงตอสหกรณกอนวันครบกําหนดอยางนอยหนึ่งวันทําการ
(2) ตั๋วสัญญาใชเงินที่ครบกําหนดเวลา แตยังไมไดไถถอน สหกรณจะจายดอกเบี้ยในอัตรา
ดอกเบี้ย ตามหนาตั๋วนับแตวันที่ซื้อตั๋วจนถึงวันที่ครบกําหนด สําหรับดอกเบี้ยหลังวันครบกําหนด
จะจาย ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพยตามประกาศของสหกรณในขณะนั้น
(3) ในกรณีที่จําเปนตองไถถอนตั๋วสัญญาใชเงินกอนครบกําหนดเวลา ใหแจงลวงหนา
อยางนอยสามวันทําการ การคิดดอกเบี้ยใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ
(4) ตั๋ ว สั ญ ญาใช เ งิ น ทุ ก ประเภทที่ มี ร ะยะเวลาการถื อ ตั๋ ว ไม ถึ ง หกเดื อ น สหกรณ จ ะ
ไมคํานวณดอกเบี้ยให
ขอ 14 เมื่อผูทรงตั๋วตองการไถถอนตั๋วสัญญาใชเงิน ใหผูทรงตั๋วแจงความประสงคตอสหกรณ
เมื่อสหกรณไดตรวจสอบลายมือชื่อผูมีอํานาจไถถอนถูกตองแลว พนักงานการเงินจะทําการคํานวณดอกเบี้ย
ตามสวนแหงระยะเวลาของตั๋วใชเงินฉบับนั้น (โดยคํานวณอัตราดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่กําหนด ณ วันที่ซื้อ
ตั๋วสัญญาใชเงิน) แลวทําใบสําคัญจายเงิน เพื่อประกอบการจายเงินคืนตามตั๋วสัญญาใชเงินฉบับนั้น
ขอ 15 การจายเงินคืน หรือไถถอนตั๋วสัญญาใชเงิน ใหจายเปนเช็คขีดครอมเทานั้น
ขอ 16 การกําหนดอัตราดอกเบี้ยของตั๋วสัญญาใชเงิน ใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ
ขอ 17 การจายดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงิน ใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ

หมวด 6
การเก็บรักษาตั๋วสัญญาใชเงิน
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ขอ 18 ใหผูจัดการควบคุมดูแลการเก็บรักษาตั๋วสัญญาใชเงินใหปลอดภัย ดังตอไปนี้
(1) ตั๋วสัญญาใชเงินที่ยังมิไดออกใหผูซื้อ ใหจัดทําทะเบียนคุม และเก็บไวในตูนิรภัย
ของสหกรณโดยใหทําการตรวจสอบใหครบถวน ถูกตองอยูเสมอ
(2) ตั๋วสัญญาใชเงินที่ไดออกใหผูทรงตั๋วแลว ใหเก็บสําเนาตั๋วสัญญาใชเงิน กับบัญชีรายตัว
ตั๋วสัญญาใชเงิน แตละฉบับใหครบถวน
(3) ในกรณีที่ปรากฏวาตั๋วสัญญาใชเงินใดชํารุด บกพรอง หรือยกเลิก ใหเก็บตั๋วสัญญา
ใชเงิน พรอมคูสําเนาไวในแฟมที่จัดไวโดยเฉพาะใหเรียบรอยพรอมที่จะใหทําการตรวจสอบ
ขอ 19 ในกรณีที่ตั๋วสัญญาใชเงินสูญหายไมวากรณีใดๆ ผูทรงตั๋วสัญญาใชเงินจะตองแจง
ใหสหกรณทราบ โดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อใหสหกรณถายสําเนาตั๋วสัญญาใชเงินไวเปนหลักฐาน
โดยสหกรณจะขอใหผูทรงตั๋วสัญญาใชเงินมอบหลักฐานการแจงหายที่ผูทรงตั๋วสัญญาใชเงินแจงไว
ตอพนักงานเจาหนาที่ของทางราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2552

(นายสมชัย ชูชาติ)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด

ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
วาดวย เงินคาตอบแทนและคาใชจายในธุรกิจสหกรณ พ.ศ. 2554
ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562
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………………………………….
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ขอ 71(5) ,
79 (8) และขอ 107 (11) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 24 ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่
2 กุมภาพันธ 2554 มีมติใหกําหนดระเบียบ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย
เงินคาตอบแทนและคาใชจายในธุรกิจสหกรณ พ.ศ. 2554 ตามที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2553 เมื่อ
วันที่ 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. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 11 กุมภาพันธ 2554 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกบรรดาระเบียบ , มติ , ประกาศ ,คําสั่ง และแนวปฏิบัติที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ใหประธานคณะกรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด รักษาการณ
ใหเปนไปตามระเบียบนี้

หมวด 1
ขอกําหนดทัว่ ไป
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
“เจาหนาที่” หมายถึง พนักงาน และลูกจางของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
ชุมพร จํากัด
ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562
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“ที่ปรึกษาสหกรณ” หมายถึง บุคคลที่สหกรณเชิญ หรือแตงตั้งเปนที่ปรึกษา
“ผูตรวจสอบกิจการ” หมายถึง ผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
ชุมพร จํากัด
** ขอ 6.คาตอบแทน และคาใชจายในธุรกิจสหกรณ กําหนดใหมีดังตอไปนี้
(1) คาเบี้ยประชุม
(2) คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
(3) คาตอบแทนผูเขารวมประชุม
(4) คาตอบแทนที่ปรึกษาสหกรณ
(5) คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ
(6) คาตอบแทนกรรมการ
(7) คาตอบแทนการปฏิบัติงานพิเศษ
(8) คาตอบแทนตําแหนงเจาหนาที่
(9) คารับรอง
(10) คาใชจายในการประสานงาน
(11) คาใชจายเบ็ดเตล็ด
(12) คาตอบแทนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนดอันไดกระทําโดยประมาท

หมวด 2
อัตราคาตอบแทน คาใชจา ย และผูมีอาํ นาจอนุมัติ
*** ขอ 7 เบี้ยประชุม ใหคณะกรรมการและผูเขารวมประชุมมีสิทธิเบิกคาตอบแทนในการประชุม
เปนเบี้ยประชุมในการประชุม ดังนี้
7.1 การประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
(1) ประธานในที่ประชุม
ครั้งละ 1,000.- บาท
(2) เลขานุการในที่ประชุม
ครั้งละ 800.- บาท
(3) กรรมการที่มาประชุม, ที่ปรึกษา, ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, คณะทํางาน, ผูเขารวม
ประชุมอื่นๆ ครั้งละ 600.- บาท
7.2 การประชุมคณะกรรมการอื่น
(1) ประธานในที่ประชุม
ครั้งละ 800.- บาท
(2) กรรมการที่มาประชุม, ที่ปรึกษา, ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, คณะทํางาน. ผูเขารวม
ประชุมอื่นๆ
ครั้งละ 600.- บาท
ขอ 8. คาตอบแทนที่ปรึกษาสหกรณ, ผูตรวจสอบกิจการ ใหไดรับตามงบประมาณรายจาย
มใหญ
รับอนุมัติจากที
**ประจํ
ขอาป6 ทคี่ไาดตอบแทนและค
าใช่ปจระชุ
ายในธุ
รกิจสหกรณ แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561
*** ขอ 7 เบี้ยประชุม แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561
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ขอ 9. คา ตอบแทนวิ ทยากร สําหรับจายใหบุคคลที่สหกรณ เชิ ญ มาบรรยายใหความรู ในการ
ประชุม อบรม สัมมนา และอื่น ๆ และคาที่พักสําหรับวิทยากรใหจายตามความเปนจริง แตไมเกินอัตรา
กําหนดของกระทรวงการคลัง
ขอ 10. คาตอบแทนการปฏิบัติงานพิเศษ ใหจายคาตอบแทนแกผูที่ไดรับมอบหมาย ใหปฏิบัติงาน
เปนกรณีพิเศษครั้งคราว เพื่อชวยเหลืองานนอกเหนือจากงานปกติ ใหจายคาตอบแทนรายวัน โดยไมตอง
นับเปนจํานวนชั่วโมง ใหเบิกจายในอัตราเดียวกับเบี้ยประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
** ขอ 11. คาใชจายเดินทางไปปฏิบัติงาน ประกอบดวย คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก และอื่นๆ ให
เบิกจายตามคาใชจายจริง แตไมเกินอัตราตามประกาศสหกรณฯ
กรณีใชพาหนะสวนตัว ใหทําขออนุมัติจากประธานกรรมการ โดยใหเบิกจายอัตรากิโลเมตรละ 4 บาท
ขอ 12. ค า รั บ รอง และค า ใช จ า ยในการประสานงาน ให ป ระธานกรรมการ หรื อ ผู ที่ ป ระธาน
กรรมการมอบหมาย มีอํานาจรับรองบุคคลหรือคณะบุคคล ที่เห็นวามีความจําเปนตอธุรกิจสหกรณ รวมทั้ง
คาใชจายในการประสานงานซึ่งกอใหเกิดประโยชนแกธุรกิจสหกรณ โดยตองเปนไปอยางประหยัดเดือนละ
ไมเกิน 3,000.- บาท
การจ ายคารับรอง และคาใชจ ายในการประสานงานที่ เกินกวาที่กําหนดไว ตองขออนุมัติ จาก
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 13. คาใชจายเบ็ดเตล็ด ใหผูจัดการมีอํานาจในการอนุมัติจายคาใชจายเบ็ดเตล็ด เปนคากระเชา
ดอกไม ของขวัญ ของที่ระลึก ถายเอกสาร ฟลมถายรูป ลางฟลม อัด และขยายรูป พวงหรีด พวงมาลา และ
อื่น ๆ คราวละไมเกิน 1,000.- บาท
ขอ 14.
คาใชจายตามขอ 7 และขอ 11 สหกรณจะจายใหก็ตอเมื่อบุคคลที่ระบุดังกลาวมา
เขารวมประชุม หรือปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ที่สหกรณมอบหมาย เต็มเวลาที่จัดใหมีขึ้นในวันนั้น ยกเวนมีเหตุ
จําเปนเรงดวน และไดแจงโดยเปดเผยตอที่ประชุมคณะกรรมการในวันนั้น และที่ประชุมมีมติอนุญาต
โดยเสียงขางมาก
ขอ 15. การปฏิบัติงานพิเศษ ที่มีสิทธิเบิกคาตอบแทน ตามขอ 10
ใหประธานกรรมการ
เปนผูอนุมัติ
ขอ 16. ผูมีอํานาจอนุมัติจายเงินตามระเบียบนี้ นอกเหนือจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้ใหผูจัดการ
เปนผูมีอํานาจในการอนุมัติจายเงิน
การอนุมัติจายเงิน
คาตอบแทน และคาใชจายอื่นใดที่นอกเหนือ หรือเกินอัตราที่กําหนดไว
ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 17. คาตอบแทนและคาใชจายตามระเบียบนี้ ที่มิไดจัดงบประมาณการจายเปนประจําป ไวใน
ปงบประมาณที่ประกาศใช ใหใชงบประมาณการจายในรายการเงินสํารองจายทั่วไป
** ขอ 11 คาใชจายเดินทางไปปฏิบัติงาน แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561
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ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ 2554

(นายสมชัย ชูชาติ)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด

ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
วาดวย การรับเงินฝาก พ.ศ. 2544
………………………………………..
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โดยที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด พิจารณาแลวเห็นสมควรปรับปรุง
แกไขระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย การรับเงินฝาก พ.ศ. 2544 เพื่อให
การดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ขอ 79 (2), (8), (9) และขอ 107 (3) คณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที่ 18ในการประชุมครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2548 ไดกําหนดระเบียบวาดวยการรับเงินฝาก
พ.ศ. 2544 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2548) ดังนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย
การรับเงินฝาก พ.ศ. 2544 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2548)”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณเปนตนไป
และใหยกเลิกระเบียบ มติ ประกาศ คําสั่ง และแนวปฏิบัติอื่นที่ขัด หรือแยงกับระเบียบนี้และใหใชระเบียบ
นี้แทน
ขอ 3. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
“เจาของบัญชี” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ที่ได
ฝากเงินไวกับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ”
หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
“ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
“ผูรับมอบอํานาจ” หมายถึง เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
ที่ไดรับมอบอํานาจใหมีอํานาจในการปฏิบัติงานรับฝากเงิน

หมวด 1
ขอกําหนดทัว่ ไป
ขอ 4. สหกรณ รั บ เงิ น ฝากออมทรั พ ย แ ละเงิ น ฝากประจํ า จากสมาชิ ก ได ต ามที่ ค ณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควร
ขอ 5. ผูฝากจะเปดบัญชีเงินฝากกี่รายก็ได โดยยื่นแบบคําขอเปดบัญชีตามที่สหกรณกําหนด
ผูฝากประสงคจะสงเงินเปนรายเดือน หรือสงเปนระยะตามเวลาที่ผูฝากกําหนดก็อาจทําได
ขอ 6. ผูขอเปดบัญชีตองใหตัวอยางลายมือชื่อของผูมีอํานาจในการถอนเงิน หรือในการใหคําสั่ง
เกี่ยวกับบัญชีนั้นไวตอสหกรณ โดยใชบัตรตามแบบของสหกรณ
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การเปลี่ย นแปลงเกี่ ย วกั บตั ว อยา งลายมือ ชื่อ ของผู มีอํา นาจ ซึ่ง ใหไ ว นั้ น จะมี ผ ลต อเมื่ อ ไดแ จ ง
เปนหนังสือตอสหกรณ และสหกรณไดพิจารณาเห็นเปนการถูกตอง และตอบรับแลว
ขอ 7. สหกรณจะออกสมุดคูฝากยึดถือไว ผูฝากตองรักษาไวเพื่อใหสหกรณลงบันทึกรายการ
เงินฝาก เงินถอน ดอกเบี้ย และเงินคงเหลือที่จะมีขึ้นทุกรายการ
การลงบันทึกรายการตาง ๆ ในสมุดเงินฝากจะกระทําไดแตโดยทางสหกรณ โดยประธานกรรมการ
หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือเจาหนาที่สหกรณ ที่ไดรับ
มอบหมายจากผูจัดการ เปนผูลงลายมือชื่อยอกํากับไวเปนสําคัญ ถาผูฝากตรวจสอบวารายการใด ในสมุด
คูฝากคลาดเคลื่อน ตองแจงตอสหกรณเพื่อแกไขให จะแกไขประการอื่นไมได
การลงรายการในสมุด คูฝาก ต อ งกระทํ าโดยสหกรณเ ทานั้ น ซึ่งผู รับมอบอํา นาจจากสหกรณ
เปนผูตรวจลายมือชื่อกํากับไวเปนสําคัญ
ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคูบัญชีใหแกผูฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกฉบับใหมใหตอจากเลม
กอน หรือลงรายการเดิมแลวก็ดี สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม แตถาสมุดคูฝากหายหรือชํารุด สหกรณ
จะออกสมุดคูฝากเลมใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียมเลมละ 20 บาท (ยี่สิบบาทถวน)
การติดตอสหกรณที่เกี่ยวของกับบัญชีเงินฝาก ตองแสดงสมุดคูฝากทุกครั้ง
ขอ 8. ในการสงเงินฝากเขาบัญชีทุกครั้ง ใหยื่นใบสงเงินฝากตามแบบของสหกรณ สมุดคูฝาก
พรอมจํานวนเงินที่ฝากตอสหกรณ เมื่อสหกรณไดตรวจสอบเปนการถูกตองแลว จะไดลงบันทึกทํารายการ
และคืนสมุดคูฝากให ทั้งนี้เจาของบัญชีหรือบุคคลอื่นจะเปนผูฝากใหก็ได
ขอ 9. ในการถอนเงิ น หรื อ รั บ คื น เงิ น ฝาก นั้ น ผู รั บ เงิ น ต อ งลงลายมื อ ชื่ อ ต อ หน า เจ า หน า ที่
สหกรณ ถาผูฝากมีความจําเปนใหผูอื่นถอนหรือรับเงินแทน ก็ตอ งมอบอํานาจเปนหนังสือตามแบบ
ที่สหกรณกําหนด และผูรับมอบอํานาจตองแสดงหลักฐาน พิสูจนตัว ใหเปนที่พอใจตอสหกรณดวย
ขอ 10. การเขียนใบสงเงินก็ดี ใบถอนเงินฝากก็ดี ใหเขียนดวยหมึก ถามีการแกไขเปลี่ยนแปลง
ใด ๆ ในใบสงเงิน หรือใบถอนเงินฝาก ผูสงเงินหรือผูรับเงิน (แลวแตกรณี) ตองลงลายมือชื่อกํากับไว
ทุกแหงที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงดวย
ขอ 11. ในกรณี ที่ เ จ า ของบั ญ ชี ถึ ง แก ก รรม สหกรณ จ ะจ า ยคื น เงิ น ฝากและดอกเบี้ ย ให แ ก ผู รั บ
ประโยชนที่เจาของบัญชีระบุเปนลายลักษณอักษร หากมิไดระบุผูรับประโยชนไว สหกรณจะจายใหแกผูรับ
มรดก หรือทายาทโดยชอบธรรม หรือผูจัดการมรดกของผูฝาก เมื่อไดนําหลักฐานมาแสดงสิทธิของตน
ใหเปนที่พึงพอใจแกสหกรณ และถาอยูในวิสัยที่จะทําได ใหนําสมุดคูฝากมายื่นพรอมกันดวย
ขอ 12. ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นวาผูฝากคนใดฝาฝนระเบียบนี้ หรือกอความยุงยาก
ใหแกสหกรณ หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะปดบัญชีเงินฝากของผูฝากคนใด สหกรณมีอํานาจไมรับเงิน
ฝากเขาบัญชีของผูฝากคนนั้นอีก และใหผูฝากถอนเงินเพื่อปดบัญชีของตนไดโดยสหกรณแจงเปนหนังสือ
ไปยังผูฝาก เมื่อหนังสือแจงดังกลาวถึงผูฝากแลว สหกรณจะไมคิดดอกเบี้ยในจํานวนเงินฝากที่ปดบัญชีนั้น
ใหอีกตอไป
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ขอ 13. สหกรณยอมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเมื่อเห็นสมควร แต
ตองไมเกินอัตราสูงสุดที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบโดยจะไดประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป
ภาระในการเสียภาษีเงินไดจากดอกเบี้ยเงินฝาก (ถามี) ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
ขอ 14. การฝากเงินเขาบัญชีดวยเช็ค หรือตราสารทางการเงินอื่นใด ตองสงพรอมใบฝากเงิน
ตามแบบที่สหกรณกําหนด สหกรณจะรับไวเพื่อเรียกเก็บ จากสถาบันการเงินนั้น ๆ ตามเวลาและวิธีการ
รับฝากเงินดวยเช็ค หรือตราสารทางการเงิน ในกรณีที่เช็คถูกธนาคารปฏิเสธการจายและคืนใหสหกรณ
สหกรณจะเก็บเช็คไวเพื่อคืนใหผูฝาก ณ สํานักงานสหกรณที่รับฝาก
*ขอ 15. การฝากเงินเขาบัญชี ตองสงตอเจาหนาที่สหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ หรือสํานักงาน
สาขา หรือโดยการหักจากเงินไดรายเดือน ของเจาของบัญชี ณ ที่จาย หรือหักจากบัญชีเงินฝากของตนเอง
ในสหกรณนี้ โดยเจาของบัญชีตองทําหนังสือยินยอมการหักเงินไวกับสหกรณ
*ขอ 15. การฝากเงินเขาบัญชี : แกไขโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 20 ครั้งที่
6/2550 วันที่ 26 มิถุนายน 2550
ขอ 16. เงินฝากที่มีระยะเวลาฝากเกินกวา 12 เดือน หากมิไดตกลงกําหนดการจายดอกเบี้ยไวเปน
อยางอื่น การจายดอกเบี้ยจะจายใหเมื่อครบกําหนดระยะเวลาฝาก
ขอ 17. ดอกเบี้ยที่สหกรณจายใหโดยการนําเขาบัญชีเดิม หากเจาของบัญชีไมถอนออกใหถือวา
ตกลงฝากตามเดิม
ขอ 18. เงินฝากที่ครบกําหนดระยะเวลาฝากตรงกับวันหยุดทําการของสหกรณ ใหนําดอกเบี้ย
เขาบัญชีในวันทําการแรกที่เปดทําการ โดยลงรายการวันที่ครบระยะเวลาตามเดิม
ขอ 19. เจาของบัญชีมีวิธีนําบัญชีเงินฝากของตนเอง ไปประกันเงินกูในการขอกูเงินจาก สหกรณ
ได แตตองปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบเกี่ยวกับระเบียบการใหเงินกู
ขอ 20. เงินฝากที่นําไปประกันเงินกู จะถอนเงินฝากไมไดจนกวาจะพนการประกัน
ขอ 21. การเปลี่ยนแปลงผูรับผลประโยชน จะตองทําเปนลายลักษณอักษร และไดรับการอนุมัติ
ใหมีการเปลี่ยนแปลงจากผูรับมอบอํานาจแลว
ขอ 22. สหกรณทรงสิทธิ์ที่จะนําเงินฝากเพื่อชําระหนี้ของเจาของบัญชีที่มีตอสหกรณกอนภาระหนี้
อื่น
ขอ 23. ใหผูจัดการจัดใหมีแบบพิมพ เอกสาร หลักฐาน เกี่ยวกับการรับฝากเงินตามแบบที่ 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) ออมทรัพยทั่วไป
(2) ออมทรัพยสัจจะ
(3) ออมทรัพยพิเศษ
(4) ออมทรัพยเกษียณอายุราชการ
*ขอ 25. เงินฝากประเภทออมทรัพย : แกไขโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 18
ครั้งที่ 8/2548 วันที่ 29 สิงหาคม 2548
*ขอ 26. เงินฝากออมทรัพยทั่วไป มีเงื่อนไขในการรับฝาก ดังนี้
(1) จํานวนเงินฝาก ในการเปดบัญชีครั้งแรกตองไมนอยกวา 100.- บาท (หนึ่งรอยบาท
ถวน) การฝากเพิ่มหรือถอนเงินเมื่อใด จํานวนเทาใดก็ไดโดยใหมียอดเหลือไมนอยกวา 50.- บาท (หาสิบ
บาทถวน) เวนแตการถอนเงินปดบัญชี
(2) การจายดอกเบี้ย สหกรณจะคํานวณใหตามยอดคงเหลือในแตละวัน ตามอัตราดอกเบี้ย
ที่ ป ระกาศในขณะนั้ น และนํ า ดอกเบี้ ย ฝากทบเป น ต น เงิ น เข า บั ญ ชี เ งิ น ฝากให ใ นวั น สิ้ น ป ท างบั ญ ชี
ของสหกรณทุกป
(3) เจาของบัญชีจะถอนเงินฝากทั้งหมด เพื่อปดบัญชีเมื่อใดก็ได จะไดรับดอกเบี้ย
เพียงสิ้นวันกอนวันปดบัญชีหนึ่งวัน
*ขอ 26. เงินฝากออมทรัพยทั่วไป (2) : แกไขโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 20
ครั้งที่ 6/2550 วันที่ 26 มิถุนายน 2550

ขอ 27. เงินฝากออมทรัพยสัจจะ มีเงื่อนไขในการรับฝากดังนี้
(1) จํานวนเงินฝากในการเปดบัญชีครั้งแรกตองไมนอยกวา 100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน)
การฝากเพิ่มหรือจายคืน เมื่อใดก็ได จํานวนเทาใดก็ไดโดยใหมียอดคงเหลือไมนอยกวา 50.- บาท (หาสิบ
บาทถวน) เวนแตการถอนเพื่อปดบัญชี
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ผูฝากประสงคจะฝากเงินจํานวนเทาใด ก็ใหยื่นความจํานงตามแบบคําขอเปดบัญชี ตามที่
สหกรณกําหนด ซึ่งจะตองสงเงินฝากเปนรายเดือน เดือนละเทา ๆ กัน โดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือนของ
สมาชิกในวันจายเงินไดรายเดือน ประจําเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน
กรณีขอเพิ่ม หรือลดจํานวนเงินฝากสัจจะ ใหผูฝากแจงผูจัดการ หรือเจาหนาที่สหกรณ
(2) การจายดอกเบี้ย สหกรณจะจายดอกเบี้ยใหเหมือนกับขอ 26 (2)
(3)
เจาของบัญชี จะถอนเงินฝากทั้งหมด เพื่อปดบัญชีเมื่อใดก็ได จะไดรับดอกเบี้ย
เพียงสิ้นวันกอนวันปดบัญชีหนึ่งวัน
** ขอ 28. เงินฝากออมทรัพยพิเศษ มีเงื่อนไขในการรับฝากเงิน ดังนี้
(1) จํานวนเงินฝากในการเปดบัญชีครั้งแรกตองไมนอยกวา 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาท
ถวน) การฝากเพิ่มตองฝากครั้งละไมนอยกวา 5,000.- บาท (หาพันบาทถวน) และหากจะถอนคืน โดยใหมี
ยอดคงเหลือไมนอยกวา 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) จะถอนไดปละไมเกินสองครั้ง หากถอนเกิน
กําหนดตองเสียคาธรรมเนียม ตามประกาศสหกรณเรื่องคาธรรมเนียมการถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษ
(2) การจายดอกเบี้ย สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหเปนรายวัน ตามจํานวนเงินที่ฝากแตละ
ครั้ง และจะนําดอกเบี้ย ฝากทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหในวันสิ้นปทางบัญชี ของสหกรณทุกป
(3) เงินฝากที่ฝากเพิ่มขึ้น หรือเงินฝากที่มีการถอนออกบางสวน จนทําใหจํานวนเงินฝาก
คงเหลือ มีจํานวนเพิ่มขึ้นหรือลดลง ไมนอยกวาจํานวนที่สหกรณกําหนดและสามารถรักษาระดับจํานวนเงิน
ฝากนั้นไวจนถึงวันจายดอกเบี้ย อาจไดรับดอกเบี้ยแตกตางสูงขึ้น หรือต่ําลงไดตามจํานวนเงินฝากคงเหลือ
ตามประกาศกําหนดอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ
(4) การถอนเงินฝากทั้งหมดเพื่อปดบัญชีหรือถอนบางสวนหากผิดเงื่อนไข จํานวนครั้งการ
ถอน ตองเสียคาธรรมเนียมการถอน ตามประกาศเรื่องการถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษ
*** ขอ 29. เงินฝากออมทรัพยเกษียณอายุราชการ มีเงื่อนไขการรับฝากเงิน ดังตอไปนี้
(1) จํานวนเงินฝากในการเปดบัญชีครั้งแรก ตองไมนอยกวา 500 .-บาท (หารอยบาทถวน)
(2) เจาของบัญชีตองระบุชื่อผูรับผลประโยชน จากบัญชีเงินฝากนี้
(3) การจ า ยดอกเบี้ย สหกรณจ ะคํา นวณดอกเบี้ ย ใหเ ปน รายวัน ตามจํา นวนเงิ น ที่ฝาก
แตละครั้ง และนําดอกเบี้ยฝากทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหในวันสิ้นปทางบัญชี
ของ
สหกรณทุกป
(4) ผูฝากจะถอนเงิน หรือปดบัญชีเงินฝากก็ยอมกระทําไดตอเมื่อเกษียณอายุราชการ หรือ
สถานภาพจากการเป
** ขอ 28พนการฝากออมทรั
พยพิเศษ นแกสมาชิ
ไขเพิ่มกเติสหกรณ
ม ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2562
จะไม
(5) กรณี
ากเงิยณอายราชการ
นไมครบปสหกรณ
ฉบับที่ 2้ยให
) พ.ศ.2561
** ขอ 29 เงินฝากออมทรั
พยฝเกษี
แกไขเพิ
่มเติมคิด( ดอกเบี
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(6) เมื่อเกษียณอายุราชการหรือลาออก จากงานประจํา ตองปดบัญชีเงินฝากออมทรัพย
เกษียณอายุราชการ

หมวด 4
ประเภทประจํา
ขอ 30. จํานวนเงินฝากในการเปดบัญชีครั้งแรกตองไมนอยกวา 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถวน)
การฝากตอ ๆ ไปตองไมต่ํากวา 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถวน)
ขอ 31. การจ า ยดอกเบี้ ย จะคํ า นวณดอกเบี้ ย เป น ตามยอดเงิ น ฝากแต ล ะยอด เมื่ อ ครบกํ า หนด
ตามระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ประกาศเปนคราว ๆ ไป
ขอ 32. เงินฝากเมื่อถึงกําหนดถาฝากไมถอน ก็ถือเปนอันวาผูฝากตกลงฝากตนเงินพรอมดอกเบี้ย
ไปอีกเทาระยะเวลาเดิม
ขอ 33. การถอนเงินฝาก หากถอนกอนกําหนดระยะเวลา ตองถอนเปนยอดตามการฝากแตละครั้ง
โดยจะไดรับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริง อัตราดอกเบี้ยตามระยะเวลาฝากที่ต่ําลงตามระยะเวลาที่ฝากจริง
แตถาระยะเวลาฝากไมถึง 90 วัน สหกรณจะไมจายดอกเบี้ยให และตองมียอดคงเหลือในบัญชีในเวลาใดเวลา
หนึ่งไมนอยกวา 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถวน) ยกเวนการถอนปดบัญชี

หมวด 5
ดอกเบี้ยเงินฝาก
ขอ 34. ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท ใหสหกรณกําหนดโดยประกาศเปนคราว ๆไป สหกรณมีสิทธิ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากไดตามที่เห็นสมควร
ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2548

(นายเฉลิมพล เบ็ญจพันธุ)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด

ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
วาดวย หลักเกณฑ และวิธีการออกบัตรประจําตัวของสมาชิกสหกรณ พ.ศ. 2544
ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562
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…………………………………..
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด พ.ศ. 2543
ขอ 107 (11) ประกอบกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย บัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณ พ.ศ. 2544
ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2544 ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 6/2544 วันที่ 24
สิงหาคม 2544

กําหนดระเบียบวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการออกบัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณ

ไว ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย
หลักเกณฑ และวิธีการออกบัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณ พ.ศ. 2544”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ปรากฏในทายระเบียบนี้เปนตนไป
ขอ 3. ในระเบียบนี้
“บัตร” หมายถึง บัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง ผูถือบัตรซึ่งเปนสมาชิกของสหกรณ
“ผูออกบัตร” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ
“เจาหนาที่บัตร” หมายถึง เจาหนาที่สหกรณผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทําหนาที่
รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับบัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณ
“คําขอ”

หมายถึง คําขอมีบัตร มีบัตรใหม หรือเปลี่ยนบัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณ

ตามแบบ บ.ส. 1 ทายระเบียบนี้
“ใบรับ”

หมายถึง ใบรับคําขอมีบัตร มีบัตรใหม หรือเปลี่ยนบัตรประจําตัวสมาชิก

สหกรณ ตามแบบ บ.ส. 2 ทายระเบียบนี้
ขอ 4. ใหสมาชิกยื่นคําขอตอเจาหนาที่บัตร ภายในกําหนดหกสิบวัน นับแต
(1) วันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ
(2) วันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณ
(3) วันที่คณะกรรมการดําเนินการรับเขาเปนสมาชิก
ขอ 5. เมื่อบัตรหมดอายุ สมาชิกตองมีบัตรใหม โดยยื่นคําขอตอเจาหนาที่บัตรภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่บัตรเดิมหมดอายุ
สมาชิกจะขอมีบัตรใหมกอนวันที่บัตรเดิมหมดอายุก็ได โดยยื่นคําขอตอเจาหนาที่บัตรภายใน
สามสิบวัน กอนวันที่บัตรเดิมจะหมดอายุ
ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562
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ขอ 6. สมาชิกตองมีบัตรใหมหรือเปลี่ยนบัตรแลวแตกรณี โดยยื่นคําขอตอเจาหนาที่บัตรภายใน
สามสิบวัน นับแต
(1) วันที่บัตรหาย หรือถูกทําลาย
(2) วันที่บัตรชํารุดในสาระสําคัญ
(3) วันที่แกไขชื่อตัว หรือชื่อสกุล หรือชื่อตัว และชื่อสกุล
ขอ 7. ในบัตรจะตองมีรายการดังตอไปนี้
(1)
(2)

ชื่อสหกรณ และเลขที่บัตร
ชื่อตัว ชื่อสกุล รูปถาย เลขทะเบียนสมาชิก เลขประจําตัวประชาชนของสมาชิก
และหมูโลหิตของสมาชิก

(3) ลายมือชื่อสมาชิก และผูออกบัตร วันออกบัตร และวันหมดอายุ
รูปถายของสมาชิกตาม (2) จะตองเปนรูปถายไวไมเกินหกเดือนกอนวันยื่นคําขอ มีขนาด 2.5 x 3.0
ซม. ครึ่งตัวหนาตรง ไมสวมหมวกหรือแวนตาสีเขม และไมใสผาคลุมใบหนา หรือผาโพกศีรษะ เวนแต
ผูซึ่งมีความจําเปนตามศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนาของสมาชิก แตจะตองเปด
ใหเห็นใบหนา หนาผาก คิ้ว ตา จมูก ปาก และคาง
ขอ 8. การขอมีบัตร การขอมีบัตรใหม หรือการขอเปลี่ยนบัตร ใหสมาชิกยื่นคําขอ พรอมดวย
สําเนาบัตรประชาชน บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ
บัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ แลวแตกรณี สําเนาทะเบียนบาน รูปถายจํานวน 3 รูป ตอเจาหนาที่บัตร
ณ สํานักงานของสหกรณ
เมื่อเจาหนาที่บัตรไดรับคําขอ และตรวจสอบเห็นวาสมาชิกผูขอไดดําเนินการตามความในวรรคหนึง่
อยางถูกตอง และครบถวนแลว ใหออกใบรับแกสมาชิกผูขอไวเปนหลักฐานเพื่อใชแทนบัตรไปพลางกอน
ตามระยะเวลาที่กําหนดไวในใบรับ และเสนอคําขอพรอมเอกสารหลักฐานประกอบคําขอใหผูออกบัตร
ลงลายมือชื่อออกบัตร
กอนมอบบัตรแกสมาชิกผูขอ ใหเจาหนาที่บัตรเรียกบัตรเดิม และใบรับคืนจากสมาชิกผูขอดวย
เวนแตในกรณีที่เปนการขอมีบัตรครั้งแรก และการขอมีบัตรใหมเนื่องจากบัตรเดิมหาย หรือถูกทําลาย
ทั้งหมด ใหเรียกเฉพาะใบรับคืน
ขอ 9. เมื่อไดออกบัตรใหแกสมาชิกผูใดแลว ใหเจาหนาที่บัตรจัดใหมีสําเนาบัตร พรอมรูปถาย
ที่ชัดเจนของผูนั้ น ไวด ว ยหนึ่ งฉบั บ เก็บ ไวเ ป น หลัก ฐาน และทํ า ทะเบี ย นคุมบัตรใหถูก ตอ งเปน ป จ จุ บัน
เก็บรักษาไวในที่มั่นคงปลอดภัย พรอมทั้งรายงานใหคณะกรรมการดําเนินการทราบเปนประจําทุกเดือน
ขอ 10. การออกบัตรใหสมาชิกครั้งแรก สหกรณจะยกเวนการคิดคาธรรมเนียม เวนแตการออกบัตร
ใหมใหเนื่องจากบัตรหมดอายุ บัตรหาย หรือถูกทําลาย บัตรชํารุดในสาระสําคัญ การแกไขชื่อตัว หรือชื่อ
สกุล หรือชื่อตัว และชื่อสกุล สหกรณจะคิดคาธรรมเนียมครั้งละ 10 บาท
ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562
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ขอ 11. ใหสมาชิกแสดงบัตรในกรณีดังตอไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
ประกาศ ณ

การเขารวมประชุมใหญ ประชุมกลุมของสหกรณ
การขอรับบริการจากสหกรณ
การติดตอกับสหกรณ
การอื่นใดตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
วันที่ 24 สิงหาคม 2544

(นายประมวล กาลพัฒน)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด

ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด

ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562
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วาดวย การใชทุนสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2561
……………………………….
เพื่อใหการใชทุนสวัสดิการของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด เปนไปตาม
วัตถุประสงค และเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ขอ 79 (8) และขอ 107(9) คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 31 ในการประชุม
ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 มีมติใหกําหนดระเบียบวาดวย การใชทุนสวัสดิการสังคม พ.ศ.
2561 ดังนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพ ยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดว ย
การใชทุนสวัสดิการสังคม พ.ศ.2561
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแต วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย สวัสดิการ
สังคม พ.ศ. 2547 ฉบับปรับปรุงแกไข ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งรวมทั้งบรรดาระเบียบ มติ ประกาศ และคําสั่งอื่นใด
ที่เกี่ยวของกับระเบียบนี้ ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดชุมพร จํากัด
“คณะอนุกรรมการ” หมายถึง คณะอนุกรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
ชุมพร จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายถึ ง ประธานกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ อ อมทรั พ ย
สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
“บุตร” หมายถึง บุตรที่ชอบดวยกฎหมาย รวมถึงบุตรบุญธรรม
“บิดา มารดา” หมายถึง บิดา มารดาที่ชอบดวยกฎหมาย ไมรวมถึงผูเปนอุปการคุณ
“คูสมรส” หมายถึง สามี หรือภรรยาของสมาชิกที่ชอบดวยกฎหมาย
“ผูรับโอนประโยชน” หมายถึง บุคคลที่สมาชิกระบุไวในหนังสือแสดงเจตนาการตั้งผูรับ
โอน ประโยชนของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
“เงินสวัสดิการ” หมายถึง เงินที่สหกรณจายเพื่อสงเคราะหใหกับสมาชิกตามที่กําหนดใน
ระเบียบนี้
“อุบัติเหตุ” หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลันและทําใหเกิดผลที่มิไดเจตนาหรือ
มุงหวังจนทําใหเสียชีวิตหรือสูญเสีย อวัยวะและสายตา หรือทุพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562
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“ทุพลภาพถาวรสิ้นเชิง” หมายถึงทุพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใด ๆ
ในอาชีพประจําหรืออาชีพอื่น ๆ ไดโดยสิ้นเชิง
“สูญเสียสายตา” หมายถึง ตาบอดสนิทและไมมีทางรักษาใหหายได
“ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
“เจาหนาที่” หมายถึง เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
ขอ 5. ทุนสวัสดิการ หมายถึง
(1) เงินซึ่งที่ประชุมใหญสามัญไดมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ
(2) เงินสนับสนุนจากองคกรภาครัฐ
(3) เงินบริจาคเงินอุดหนุน, เงินชวยเหลือ หรือเงินอื่นใดที่ไดรับจากองคกรเอกชนทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
(4) รายไดอื่น ๆ
ขอ 6. ทุนสวัสดิการนี้สามารถใชจายไดเพื่อเปนสวัสดิการตามวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
(1) เพื่อสวัสดิการมงคลสมรส
(2) เพื่อสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม
(3) เพื่อสวัสดิการสงเคราะหศพครอบครัวสมาชิก
(4) เพื่อสวัสดิการบําเหน็จของสมาชิก
(5) เพื่อสงเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก
(6) เพื่อสวัสดิการสาธารณประโยชน
(7) เพื่อสงเคราะหสมาชิกเกี่ยวกับการศพ และประสบอุบัติเหตุ
ขอ 7. ในกรณีเงินทุนสวัสดิการที่ไดรับตามขอ 5 (2), (3) หรือ (4) หากเจาของทุนไดกําหนด
เงื่อนไขหรือเจตนารมยใด ๆ ไวเปนหนังสือ ก็ใหถือเงื่อนไข และเจตนารมยนั้นเปนสวนหนึ่งของระเบียบ

หมวด 1
การใชทุนสวัสดิการสังคมเพื่อสวัสดิการมงคลสมรส
ขอ 8. สหกรณฯ จะจายเงินสวัสดิการมงคลสมรสใหแกสมาชิกที่สมรสหรือจดทะเบียนสมรส
ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถวน) เพียงครั้งเดียว
กรณีสมาชิกที่สมรสตางเปนสมาชิกทั้งสองคน ใหไดรับสิทธิทุนสวัสดิการเพื่อสวัสดิการมงคล
สมรส คนละ 1,000.- บาท
ขอ 9. ใหส มาชิก ที่ ส มรสหรื อ จดทะเบีย นสมรสแลว แจ ง เป น หนั งสื อพร อ มทั้ง แนบหลัก ฐาน
เอกสารสําเนาทะเบียนสมรส หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงถึงการสมรส ถึงคณะกรรมการดําเนินการฯ เพื่อ
ขอรับเงินภายในกําหนด 180 วัน นับจากวันที่สมรสแลว เมื่อพนกําหนดนี้แลวเปนอันหมดสิทธิ์
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ขอ 10. ใหประธานกรรมการดําเนินการ หรือผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
จํากัด พิจารณาอนุมัติการจายเงินทุนสวัสดิการสังคมเพื่อการมงคลสมรสใหเปนไปตามระเบียบนี้ และตองให
ผูรับเงิน ทําหลักฐานการรับเงินไวใหแกสหกรณฯ แลวเสนอคณะกรรมการดําเนินการฯ เพื่อทราบตอไป

หมวด 2
การใชทุนสวัสดิการสังคมเพื่อสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม
ขอ 11. สหกรณฯ จะจายเงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม ที่ถูกตองตามกฎหมายของสมาชิก
ใหแกบุตรสมาชิกคนละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถวน)
ขอ 12. ให ส มาชิ ก แจ ง เป น หนั ง สื อ พร อ มทั้ ง แนบหลั ก ฐานเอกสารสํ า เนาใบสู ติ บั ต ร ถึ ง
คณะกรรมการดําเนินการฯ เพื่อขอรับเงินภายในกําหนด 180 วัน นับตั้งแตวันคลอด เมื่อพนกําหนดนี้แลว
เปนอันหมดสิทธิ์
ขอ 13. ใหประธานกรรมการดําเนินการ หรือผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
จํากัด พิจารณาอนุมัติการจายเงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม ใหเปนไปตามระเบียบนี้ และตองใหผูรับเงิน
ทําหลักฐานการรับเงินไวใหแกสหกรณฯ แลวเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบตอไป

หมวด 3
การใชทุนสวัสดิการสังคมเพื่อสวัสดิการสงเคราะหศพครอบครัวของสมาชิก
ขอ 14. สหกรณ ฯ จะจ า ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารสงเคราะห ศ พสมาชิ ก บิ ด า มารดา คู ส มรส และบุ ต ร
สมาชิก จํานวน 4,000.- บาท (สี่พันบาทถวน) ตอศพ ตั้งแตวันที่ระเบียบนี้ไดถือใชเปนตนไป
ขอ 15. ใหสหกรณจายคาพวงหรีดเคารพศพบิดา, มารดา, คูสมรส และบุตรของสมาชิกที่ชอบ
ดว ยกฎหมายที่ ถึ งแก ก รรมตามที่ จ า ยจริ งแตไ มเ กิ น 800.- บาท (แปดร อ ยบาทถ ว น) โดยให ป ระธาน
กรรมการหรือกรรมการ หรือผูไดรับมอบหมายเปนผูดําเนินการแทนสหกรณ
ขอ 16. เมื่อบิดา มารดา คูสมรส และบุตรของสมาชิกไดถงึ แกกรรม ใหสมาชิกคนใดคนหนึ่ง
แจงเปนหนังสือพรอมทั้งแนบหลักฐานเอกสาร สําเนาใบมรณะบัตร และสําเนาทะเบียนบานของสมาชิก
ถึงคณะกรรมการดําเนินการฯ เพื่อขอรับเงินภายในกําหนด 180 วัน นับตั้งแตวนั ที่ถึงแกกรรม เมื่อพน
กําหนดนี้แลวใหถือวาเปนอันหมดสิทธิ์
ขอ 17. ใหประธานกรรมการดําเนินการ และผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
จํากัด พิจารณาจายเงินสวัสดิการสงเคราะหศพบิดามารดา ใหเปนไปตามระเบียบนี้ และตองใหผูรับเงิน
ทําหลักฐานการรับเงินไวใหแกสหกรณฯ แลว เสนอคณะกรรมการดําเนินการฯ เพื่อทราบตอไป
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หมวด 4
การใชทุนสวัสดิการสังคมเพื่อสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก
ขอ 18. สหกรณจะจายเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกที่พนจากหนาที่ราชการ หรืองานประจํา
โดยเกษียณอายุหรือลาออกจากราชการหรืองานประจําโดยไมมีความผิด และมีอายุการเปนสมาชิกสหกรณ
ไมนอยกวา 120 เดือน
ขอ 19. การนับอายุการเปนสมาชิก ใหนับอายุการเปนสมาชิกที่ติดตอกันครั้งหลังสุด และใหนับ
จนถึงวันสุดทายของการเปนสมาชิก การนับอายุใหนับเปนเดือน เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน
ขอ 20. การจายเงินทุนสวัสดิการสังคม เพื่อสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกเปนดังตอไปนี้
(1)

อายุการเปนสมาชิกตั้งแต 300 เดือนขึ้นไปใหมีสิทธิ์ไดรับบําเหน็จจํานวน
5,000.-บาท (หาพันบาทถวน)
(2)
อายุการเปนสมาชิกตั้งแต 240 เดือนถึง 299 เดือน ใหมีสิทธิ์ไดรับบําเหน็จ
จํานวน 4,000.- บาท (สี่พันบาทถวน)
(3)
อายุการเปนสมาชิกตั้งแต 180 เดือนถึง 239 เดือน ใหมีสิทธิ์ไดรับบําเหน็จ
จํานวน 3,000.- บาท (สามพันบาทถวน)
(4)
อายุการเปนสมาชิกตั้งแต 120 เดือนถึง 179 เดือน ใหมีสิทธิ์ไดรับบําเหน็จ
จํานวน 2,000.- บาท (สองพันบาทถวน)
ขอ 21. การขอรับเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกนั้นใหสมาชิกผูมีสิทธิ์ไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จ
สมาชิกยื่นหนังสือตามแบบพิมพของสหกรณ พรอมทั้งแนบหลักฐานเอกสารคําสั่งลาออกหรือใหออก
ประกอบภายในกําหนดเวลา 180 วัน นับจากวันที่พนจากหนาที่ราชการหรืองานประจํา มิฉะนั้นจะถือวา
สมาชิกผูนั้นสละสิทธิ์ที่จะรับเงินสวัสดิการสังคม เพื่อสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก
ขอ 22. กรณีที่สมาชิกผูมีสิทธิ์ไดรับเงินสวัสดิการสังคมเพื่อสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกยังมีหนี้สิน
คางชําระอยูกับสหกรณ ใหสหกรณนําเงินที่จายตามที่ไดกําหนดมาหักชําระหนี้ของสมาชิกที่คางชําระอยู
ทั้งหมดกอน เวนแตกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนคณะกรรมการอาจพิจารณาผอนผันไดตามควรแกกรณี
ขอ 23. ทุนสวัสดิการสังคม ซึ่งที่ประชุมใหญจัดสรรไวตามความในขอบังคับขอ 27 (6)
ไมเพียงพอ ที่จะจายตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ 20 ใหนําเงินทุนสํารองทั่วไปที่ตั้งไวในงบประมาณ
ประจําปมาสํารองจาย

หมวด 5
การใชทุนสวัสดิการสังคมเพื่อสงเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก
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ขอ 24. จํานวนทุนสวัสดิการเพื่อสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกนั้น ใหคณะกรรมการดําเนินการ
ประกาศใหทราบเปนป ๆ ไป
ขอ 25. ประเภททุน สวัสดิการเพื่อสง เสริมการศึกษาของบุต รสมาชิก แบงเปนระดับการศึกษา
ดังนี้
(1) ระดับกอนประถมศึกษา ทุนละ 500.- บาท (หารอยบาทถวน)
(2) ระดับประถมศึกษา
2.1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ทุนละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถวน)
2.2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ทุนละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถวน)
(3) ระดับมัธยมศึกษา
3.1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ทุนละ 1,500.- บาท (หนึ่งพันหารอยบาทถวน)
3.2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 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. สมาชิกผูมีสิทธิ์ขอรับทุนสวัสดิการเพื่อสงเสริมการศึกษา ตองเปนสมาชิกติดตอกันมาเปน
เวลาไมนอยกวา 1 ป และบุตรของสมาชิกตองกําลังศึกษาอยูในปการศึกษาที่ขอรับทุนสําหรับปนั้น ๆ ดวย
ขอ 27. บุตรของสมาชิกที่ขอรับทุน ตองมีอายุตั้งแต 3 ป และไมเกิน 25 ปบริบูรณ และมีสถานภาพ
เปนโสด
ขอ 28. สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิรับทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกไดตามจํานวนบุตรของสมาชิกที่
ศึกษาอยูในระดับชั้นที่ประกาศสหกรณกําหนด
ขอ 29. ถาบิดามารดาตางเปนสมาชิกสหกรณใหใชสิทธิของฝายใดฝายหนึ่งเทานั้น หากมีการหยา
รางหรือแยกกันอยูใหใชสิทธิของบิดามารดาที่อุปการะเลี้ยงดู
ขอ 30. สมาชิ ก ผู มี สิ ท ธิ์ ข อรั บ ทุ น ส ง เสริ ม การศึ ก ษา ต อ งยื่ น คํ า ขอรั บ ทุ น ตามแบบพิ ม พ พ ร อ ม
หลักฐานตาง ๆ ตามประกาศของสหกรณ
ขอ 31. ใหคณะทํางานที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ เปนผูพิจารณา
ตรวจสอบแบบคําขอหลักฐาน และดําเนินการพิจารณาตัดสินการขอรับทุนสวัสดิการเพื่อสงเสริมการศึกษา
บุ ต รของสมาชิ ก และประกาศผลการพิ จ ารณาตั ด สิ น ทุ น ให ส มาชิ ก ทราบ แล ว นํ า เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการเพื่อทราบตอไป
ขอ 32. การพิจารณาหาผูไดรับทุน คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจตัดสินผูไดรับทุนการศึกษา
ตามชวงชั้นที่ประกาศ และนําเสนอใหที่ประชุมใหญสามัญประจําปของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดชุมพร จํากัด ทราบ
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ขอ 33. หากสมาชิ ก ผู ใ ดมี ข อ ทั ก ท ว งผลการพิ จ ารณาตั ด สิ น ทุ น สวั ส ดิ ก ารสั ง คมเพื่ อ ส ง เสริ ม
การศึกษาบุตรของสมาชิกใหแจงในวันที่มีการดําเนินการพิจารณาตัดสิน พรอมทั้งแจงเปนลายลักษณอักษร
ถึงประธานกรรมการภายใน 3 วันทําการ นับตั้งแตวันที่ดําเนินการพิจารณาตัดสินทุนนั้น หากพนกําหนดนี้
แลวถือวาสมาชิก ผูนั้นหมดสิทธิ์การทักทวงดังกลาว
ขอ 34. สมาชิกที่ไดรับการพิจารณาตัดสินใหไดรับทุนสวัสดิการสังคมเพื่อสงเสริมการศึกษา ตอง
มาขอรับเงินทุนภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ประกาศผลการพิจารณาตัดสินทุนนั้น ๆ หากพนกําหนดนี้แลว
ถือวาสมาชิกผูนั้นสละสิทธิ์การขอรับเงินทุนดังกลาว
ขอ 35. ให ป ระธานกรรมการ และผูจั ด การอนุ มัติ จ า ยเงิ น ทุ น อุ ด หนุ น การศึ ก ษาใหเ ป น ไปตาม
ระเบียบนี้ และตองใหผูรับเงินทําหลักฐานการรับเงินไวใหแกสหกรณ แลวนําเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ
ตอไป

หมวด 6
การใชทุนสวัสดิการสังคมเพื่อสวัสดิการสาธารณประโยชน
ขอ 37. การพิจารณาใหทุนสวัสดิการสังคมเพื่อสาธารณประโยชน ใหถือหลักความสําคัญตามลําดับ
ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)

เพื่อใหเกิดประโยชนแกบรรดาสมาชิกโดยสวนรวม
เพื่อใหเกิดประโยชนแกสมาชิกบางสวน
เพื่อใหเกิดประโยชนเฉพาะตัวสมาชิก
เพื่อใหเกิดประโยชนแกสวนรวมโดยทั่วไป

นอกจากที่ก ลา วข า งต น ให อยู ใ นดุ ล พิ นิจ ของคณะกรรมการ การพิจ ารณาทุ น สวัส ดิก ารสัง คม
เพื่อการสาธารณประโยชนในแตละครั้ง ใหพิจารณาจากทุนสวัสดิการที่มีอยูในขณะนั้นเทานั้น และเมื่อได
พิจารณาใหทุนสวัสดิการสังคมเพื่อสาธารณประโยชนเพื่อการหนึ่งการใดไปแลว ใหถือวาการพิจารณา
สําหรับเรื่องนั้น ๆ เปนอันยุติ
ขอ 38. ทุนสวัสดิการเพื่อการสาธารณประโยชน ใหจายในกรณีดังนี้
(1) เพื่อการศึกษาโดยทั่วไป ไดแก
1.1 เพื่อสงเสริม สนับสนุนการศึกษาใหแกสถานศึกษาที่ขาดแคลน
1.2 เพื่อสงเคราะหนักเรียนยากจน
(2) เพื่อสาธารณประโยชน ไดแก
2.1 การก อ สร า งหรื อ บู ร ณะซ อ มแซม หรื อ ต อ เติ ม อาคารสถานที่ อั น เป น
สาธารณประโยชน
2.2 จัดซื้อสิ่งของ อุปกรณ เครื่องใช เพื่อการอันเปนสาธารณประโยชน
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(3) เพื่อการกุศล ไดแก
3.1
การกุศลเพื่อบํารุงการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
3.2
การสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ
3.3
การสังคมสงเคราะห, สงเคราะหผูยากไร
(4) เพื่ อ การส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรม หรื อ การร ว มกิ จ กรรมที่ เ ป น
ประโยชนตอหนวยงานสาธารณสุข ขบวนการสหกรณออมทรัพยทั่วราชอาณาจักร
และสมาชิก
(5) เพื่อสงเสริมการกีฬา และการออกกําลังกาย
ขอ 39. จํานวนเงินที่จะอนุมัติจายเงินทุนสวัสดิการสังคมเพื่อสาธารณประโยชน ไมเกินรายละ
2,000.-บาท (สองพันบาทถวน)
เวนแตจะมีระเบียบเฉพาะกรณี หรือมีเหตุจําเปนก็ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาเปนเฉพาะราย ๆ ไป
ขอ 40. สิทธิการขอทุนสวัสดิการสังคมเพื่อการสาธารณประโยชน เพื่อใหเปนการทั่วถึงแกทุก
หนวยงาน หนวยงานใดไดรับทุนสวัสดิการเพื่อการสาธารณประโยชนไปแลว จะมีสิทธิยื่นขอไดอีกเมื่อ
ไดรับทุนไปหมดแลว เวนแตหนวยงานนั้น ๆ ไมประสงคจะขอ ทั้งนี้ใหเริ่มนับตั้งแตใชระเบียบนี้เปนตนมา
ขอ 41. การขอทุนสาธารณประโยชน ใหหนวยงานหรือบุคคล ที่จะขอทุนสวัสดิการสังคมเพื่อ
การสาธารณประโยชน เสนอเรื่ อ งต อ คณะกรรมการดํ า เนิ น การ พร อ มทั้ ง แสดงหลั ก ฐานและเหตุ ผ ล
ประกอบการพิจารณา
ขอ 42. ใหคณะกรรมการอํานวยการพิจารณาอนุมัติตามคําขอและใหประธานเปนผูส ั่งจายเงิน ดังนี้
ประธานกรรมการ ครั้งละไมเกิน 2,000.- บาท (สองพันบาทถวน) และผูจัดการ ครั้งละไมเกิน 1,000.- บาท
(หนึ่งพันบาทถวน)
การอนุ มั ติ แ ละสั่ ง จ า ยเงิ น โดยผู มี อํ า นาจ ผู อ นุ มั ติ และสั่ ง จ า ยจะต อ งรายงานให ค ณะกรรมการ
ดําเนินการทราบทุกครั้ง ในโอกาสแรกที่พึ่งกระทําได
ขอ 43. การจายทุนสวัสดิการเพื่อสาธารณประโยชน ใหปฏิบัติ ดังนี้
(1) ถาสหกรณจายทุนสาธารณประโยชนในฐานะผูดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด ตองมี
ใบสําคัญรับเงินหรือหลักฐานการจัดทํา หรือจัดซื้อโดยละเอียด
(2) ถาสหกรณจายทุนสวัสดิการสาธารณประโยชนสมทบเพื่อการใด ตองใหผูมีอํานาจใน
การจัดทําหรือผูมีอํานาจในการรับเงินนั้นออกหลักฐานการรับเงินนั้น ๆ ใหแกสหกรณ
โดยครบถวน และถูกตอง เมื่อสหกรณไดจายเงินไปแลวทุกคราว ใหเจาหนาที่ผูจายเงิน
ลงลายมือชื่อรับผิดชอบในการจายเงินดวย

หมวด 7
การใชทุนสวัสดิการสังคมเพื่อสงเคราะหสมาชิกที่เสียชีวิต และประสบอุบัติเหตุ
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ขอ 44. วัตถุประสงคของระเบียบนี้เพื่อชวยเหลือเกื้อกูลกันทางดานเศรษฐกิจในหมูสมาชิก โดย
การแบงเบาภาระหนี้ สินของสมาชิ ก และผูค้ําประกันเงิน กูของสหกรณ และเพื่ อชวยเหลื อทายาทและ
ครอบครัวของสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกเจ็บปวย หรือประสบอุบัติเหตุจนทําใหเสียชีวิต หรือทุพลภาพโดย
สิ้นเชิงหรือถาวร
ขอ 45. เงินสวัสดิการตามระเบียบนี้มี 2 ประเภท คือ
(1) เงินสงเคราะหเกี่ยวกับการศพ
(2) เงินสงเคราะหเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ
ขอ 46. การใหเงินสงเคราะหสมาชิกที่เสียชีวิต มีหลักเกณฑดังนี้
(1) อายุการเปนสมาชิกต่ํากวา 180 วัน
ใหมีสิทธิ์ไดรับเงิน 10,000.- บาท
(2) อายุการเปนสมาชิกตั้งแต 180 วัน ถึง 5 ป ใหมีสิทธิ์ไดรับเงิน 200,000.- บาท
(3) อายุการเปนสมาชิกตั้งแต 5 ป ถึง 15 ป ใหมีสิทธิ์ไดรับเงิน 225,000.- บาท
(4) อายุการเปนสมาชิกตั้งแต 15 ป ขึ้นไป ใหมีสิทธิ์ไดรับเงิน 250,000.- บาท
(5) สหกรณฯ จะจายเงินสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกที่เสียชีวิต ใหแกสมาชิก จํานวน
4,000.- บาท (สี่พันบาทถวน) และใหสหกรณจายคาพวงหรีดเคารพศพแกสมาชิก
ที่ถึงแกกรรมตามจํานวนที่จายจริง แตไมเกิน 800.- บาท (แปดรอยบาทถวน)
ขอ 47. สหกรณจะจายเงินสงเคราะหเกี่ยวกับการศพใหแกผูรับผลประโยชนที่ไดระบุไวกับสหกรณ
หากไมระบุจะจายใหกับทายาทโดยธรรมเทานั้น
ขอ 48. กรณีที่สมาชิกเสียชีวิต หากมีหนี้สินคางชําระอยูกับสหกรณ ก็ใหหักชําระหนี้ของสมาชิก
ที่คางชําระอยูทั้งหมดดวย เวนแตกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนคณะกรรมการอาจพิจารณาผอนผัน ไดตาม
ควรแตกรณี ถามีเงินเหลือ จึงมอบใหกับผูรับโอนประโยชน หรือทายาทโดยธรรมของสมาชิกตอไป
ขอ 49. เมื่อสมาชิกใหผูมีสิทธิ์ไดรับเงินแจงเปนหนังสือ พรอมทั้งแนบหลักฐานเอกสารใบมรณะ
บัตร สําเนาทะเบียนบาน และ/หรือหลักฐานอื่นใดที่จําเปนถึงคณะกรรมการเพื่อขอรับเงินภายในกําหนด 180
วัน นับตั้งแตวันถึงแกกรรม เมื่อพนกําหนดนี้แลว เปนอันหมดสิทธิ์ในการขอรับเงิน
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เงินสงเคราะหเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ
ขอ 50. การใหเงินสงเคราะหเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ มีหลักเกณฑดังนี้
(1) กรณีสูญเสียอวัยวะและสายตา ภายใน 180 วัน นับตั้งแตวันที่ประสบอุบัติเหตุใหมี
สิทธิ์ไดรับเงิน ดังนี้
(1.1) มือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทาหรือสูญเสียสายตา
สองขาง ไดรับเงินจํานวน 80,000.- บาท
(1.2) มื อ หนึ่ ง ข า งตั้ ง แต ข อ มื อ และเท า หนึ่ ง ข า งตั้ ง แต ข อ เท า ได รั บ เงิ น จํ า นวน
50,000.- บาท
(1.3) มื อ หนึ่ ง ข า งตั้ ง แต ข อ มื อ และสู ญ เสี ย สายตาหนึ่ ง ข า ง ได รั บ เงิ น จํ า นวน
50,000.- บาท
(1.4) เท า หนึ่ ง ข า งตั้ ง แต ข อ เท า และสู ญ เสี ย สายตาหนึ่ ง ข า ง ได รั บ เงิ น จํ า นวน
50,000.- บาท
(1.5) มือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ ไดรับเงินจํานวน 20,000.- บาท
(1.6) เทาหนึ่งขางจั้งแตขอเทา ไดรับเงินจํานวน 20,000.- บาท
(1.7) สูญเสียสายตาหนึ่งขาง ไดรับเงินจํานวน 10,000.- บาท
กรณีสมาชิกสูญเสียอวัยวะและสายตา ตามที่ไดกําหนดไวในขอ 50 (1) ใหมีสิทธิไดรับเงิน
สูงสุดเพียงขอเดียวเทานั้น
(2) กรณีทุพลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วัน และทุพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้น ไดเปนไป
ติดตอกันไมนอยกวา 12 เดือน นับตั้งแตวันที่ประสบอุบัติเหตุใหมีสิทธิ์ไดรับเงิน 100,000.- บาท
สิทธิ์ในการขอรับเงินอันเนื่องจากประสบอุบัติเหตุครั้งเดียวกันนั้น ใหมีสิทธิ์ไดรับเงินรวมกันแลว
ไมเกิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)
ขอ 51. เงินสงเคราะหเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ตามระเบียบนี้ใหเปนสิทธิ์เฉพาะตัวสมาชิกเทานั้น
ขอ 52. ใหผูมีสิทธิ์ไดรับเงินแจงเปนหนังสือ พรอมทั้งแนบหลักฐานเอกสารใบมรณะบัตร หรือ
ใบรับรองแพทย สําเนาทะเบียนบาน และหรือหลักฐานอื่นใดที่จําเปนถึงคณะกรรมการเพื่อขอรับเงินภายใน
กําหนดเวลา ดังนี้
(1) กรณีสูญเสียอวัยวะและสายตา ใหแจงภายใน 180 วัน นับตั้งแตวันที่สูญเสียอวัยวะ
และสายตา
(2) กรณีทุพลภาพถาวรสิ้นเชิง ใหแจงภายใน 180 วัน นับตั้งแตวันที่ตกเปนบุคคลทุพล
ภาพถาวรสิ้นเชิงเมื่อพนกําหนดเวลานี้แลวตามที่ไดกําหนดไวในขอ 52 แลวแตกรณี
ใหเปนอันหมดสิทธิ์ในการขอรับเงิน
ขอ 53. หากสมาชิกประสบอุบัติเหตุครั้งใหม ใหมีสิทธิ์ขอรับเงินตามสิทธิในขอ 50 (1) ไดอีก
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ขอ 54. สหกรณจะจายเงินสงเคราะหเนื่องจากประสบอุบัติเหตุใหแกบุคคล ดังตอไปนี้
(1)
กรณีสูญเสียอวัยวะและสายตา ใหจายเงินแกสมาชิก
(2)
กรณี ทุ พ ลภาพถาวรสิ้ น เชิ ง ให จ า ยเงิ น แก ส มาชิ ก หรื อ ผู รั บ ผลประโยชน
ตามลําดับ
ขอ 55. กรณีที่สมาชิกประสบอุบัติเหตุ และยังมีหนี้คางชําระอยูกับสหกรณ ใหสหกรณนําเงิน
ที่จะจายตามที่ไดกําหนดไวในขอ 50 มาหักชําระหนี้ของสมาชิกที่คางชําระอยูทั้งหมดกอน เวนแตกรณีที่
มีเหตุผล และความจําเปนคณะกรรมการอาจพิจารณาผอนผันไดตามควรแกกรณี ถามีเงินเหลือ จึงมอบใหกับ
ผูรับผลประโยชน หรือทายาทโดยธรรม ของสมาชิกตอไป

เงื่อนไขการจายเงินทุนสวัสดิการ
ขอ 56. สหกรณยอมทรงไวซึ่งสิทธิ์ที่จะงดจายเงินสงเคราะหเกี่ยวกับการศพ หรือเงินสงเคราะห
เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ 46 และหรือขอ 50 หากปรากฏวาสมาชิก
กระทําความผิดทางอาญา ยกเวนการกระทําความผิดโดยประมาท
ขอ 57. ทุนสวัสดิการสังคม ซึ่งที่ประชุมใหญจัดสรร ไวตามความในขอบังคับ ขอ 107 (9)
ไมเพียงพอที่จะจายตามหลักเกณฑที่ไดกําหนดไวในขอ 46 หรือขอ 50 ใหนําเงินสํารองทั่วไปที่ตั้งไวใน
งบประมาณ ประจําปมาสํารองจาย หากยังไมเพียงพอใหรอเงินทุนสวัสดิการสังคมที่จะไดรับการจัดสรรใน
ปตอไปมาจาย
ขอ 58. ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติจาย และใหประธานเปนผูสั่งจายเงินสงเคราะห
เกี่ยวกับการศพ และเงินสงเคราะห เนื่องจากประสบอุบัติเหตุใหเปนไปตามระเบียบนี้ โดยใหพิจารณา
ตามลําดับคํารองที่ยื่นขอรับเงิน และตองใหผูรับเงินทําหลักฐานการรับเงินไวใหแกสหกรณ แลวเสนอ
คณะกรรมการเพื่อทราบตอไป
ขอ 59. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผู มี
อํานาจวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 60. ใหประธานกรรมการเปนผูรกั ษาการตามระเบียบนี้
กําหนดไว ณ วันที่ 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 ชุดที่ 14 ในการประชุมครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2544 ไดกําหนด
ระเบียบวาดวยการยืมเงินทดรองของสหกรณ และการสงใบสําคัญคูการจายเงิน พ.ศ. 2544 ดังนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย
การยืมเงินทดรองของสหกรณ และการสงใบสําคัญคูการจายเงิน พ.ศ. 2544”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 25 มิถุนายน 2544 เปนตนไป
ขอ 3. การยื มเงิ น ทดรองของสหกรณ ใหผูยื มเงิ น ทํา หนังสื อ การยื ม เงิ น เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการ เพื่อพิจารณาอนุมัติโดยใบหนังสือดังกลาวใหระบุรายละเอียดวายืมเงินทดรองของสหกรณ
เปนคาอะไร เทาใด และถาเปนการยืมเงินทดรองไปเพื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่ใหแนบสําเนาคําสั่ง หรือ
หนังสืออนุญาตใหเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ของผูมีอํานาจอนุญาตไปดวย
ขอ 4. การยืมเงินทดรองของสหกรณใหทําหนังสือสัญญารับรองการยืมเงิน รวม 3 ฉบับ
(สหกรณเก็บ 1 ฉบับ ผูยืมเงิน 1 ฉบับ และเพื่อแนบในสําคัญคูจายของสหกรณ 1 ฉบับ) โดยในหนังสือ
สัญญารับรองการยืมเงินจะตองระบุวายืมเงินไปเพื่อเปนคาอะไร เปนเงินเทาใด และตั้งแตเมื่อใดถึงเมื่อใด
ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการที่เจาหนาที่จะไดเบิกจาย ตลอดจนการติดตามทวงถามใหชดใชคืนเงินยืมเมื่อถึง
กําหนดชําระ
ขอ 5. การยืมเงินทดรองของสหกรณ ใหยืมเทาจํานวนที่จําเปนโดยแทจริง และมีระยะเวลา
ไมเกิน 30 วัน โดยใหสงสัญญาการยืมเงินถึงสหกรณลวงหนาไมนอยกวา 2 วันทําการ ทั้งนี้เพื่อให
เจาหนาที่ไดมีชวงลงตรวจสอบความถูกตองของสัญญาการยืมเงิน เพื่อเสนอผูมีอํานาจอนุมัติตอไป
ขอ 6. ให ค ณะกรรมการดํ า เนิน การของสหกรณ หรือ ผูบั ง คับ บัญ ชาของผู ยื ม เงิน ทดรองของ
สหกรณกวดขันใหผูยืมเงินทดรองของสหกรณ ใหใชจายเงินยืมใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการยืมเงิน
โดยเครงครัด
ขอ 7. การสงใบสําคัญคูจายเงินเพื่อหักลางเงินยืมของแตละบุคคลใหจัดทําหนังสือการสงใช
พรอมแนบหลักฐานการจายเงินเพื่อหักลางเงินยืม และเงินเหลือจาย (ถามี)
ขอ 8. การยืมเงินทดรองของสหกรณรายการใหม จะตองสงใบสําคัญคูจายเงินกับเงินเหลือจาย
(ถามี) ไปหักลางเงินยืมที่ไดยืมไปจากสหกรณในครั้งกอนใหเสร็จสิ้นจึงจะเสนอเรื่องราวยืมเงินทดรองจาก
สหกรณรายการใหมได
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ขอ 9.
ผูยืมเงินทดรองของสหกรณรายใดไมสงใบสําคัญคูจายเงิน หรือเงินเหลือจาย (ถามี)
ภายในกําหนดเวลาตามสัญญารับรองการยืมเงินใหสหกรณหักเงินเดือน เงินคาจาง หรือเงินอื่นใด ของผูยืม
ที่พึงจะไดรับจากสหกรณสงใชเงินยืมทดรองดังกลาวจนครบถวน โดยไมคํานึงวาจะยังมีใบสําคัญคูจายเงิน
ที่จะหักลางเงินยืมอีกหรือไม
ขอ 10. การยืมเงินทดรองของสหกรณ และการสงใชใบสําคัญคูจายเงินในเดือนธันวาคม ซึ่งเปน
เดือนสุดทายของปการเงินสหกรณ ใหสงใชภายในสิ้นปการเงินของสหกรณ
ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2544

(นายประมวล กาลพัฒน)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
วาดวย การใชเงินทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ พ.ศ. 2546
…………………………………………
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ขอ 27 (5)
และขอ 79 (8) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 15 ครั้งที่ 13 วันที่ 27 มกราคม 2546 ไดกําหนด
ระเบียบวาดวยการใชเงินทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ พ.ศ. 2546 ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย
การใชเงินทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ พ.ศ. 2546 ”
ขอ 2. ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันที่ประกาศใชเปนตนไป
ขอ 3. ในระเบียบนี้
“เงินทุนสะสม” หมายความวา เงินทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ
“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการผูบริหารเงินทุนสะสมเพื่อการศึกษา
อบรมทางสหกรณ ตามขอ 7
ขอ 4. ใหสหกรณจัดใหมีบัญชีเงินทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ ฝากธนาคารไวบัญชี
หนึ่งตางหากจากบัญชีอื่น
ขอ 5. เงินที่จะนําเขาบัญชีเงินทุนสะสมนี้คือ
(1) เงินที่สหกรณจัดสรรจากกําไรสุทธิในที่ประชุมใหญ ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
ประจําป
(2) เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินชวยเหลือ หรือเงินอื่นใดที่ไดรับจากบุคคล องคกร หรือ
สถาบัน
(3) รายไดอื่น ๆ
ขอ 6. เงินสะสมใหใชจายเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ ตามวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
(1) เพื่อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ อุปกรณในการใหการศึกษาอบรม
(2) เพื่ อ จั ด ซื้ อ เอกสารทางวิ ช าการเกี่ ย วกั บ สหกรณ และเอกสารทางวิ ช าการอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวของกับสหกรณ
(3) เพื่อเปนทุนการศึกษาอบรมแกสมาชิก คณะกรรมการ และเจาหนาที่ของ สหกรณ
(4) เพื่อใชจายในการใหการศึกษาอบรม การสัมมนา การวิจัย การทัศนศึกษา และดูงาน
การคนควา และการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดตั้งใหสําเร็จ
ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องการให ก ารศึ ก ษาอบรมทางสหกรณ ใ ห ค ณะกรรมการ
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ดําเนินการรายงานการใชจายเงินทุนสะสมในรอบปทางบัญชีที่ผานมา ใหที่ประชุม
ใหญสามัญทราบ ในโอกาสแรกที่พึงกระทําได
ขอ 7. ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ จากกรรมการดําเนินการ และสมาชิก
ขึ้น คณะหนึ่งจํานวนสามคน ซึ่งประกอบดวยประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ และเลขานุการ โดยให
กรรมการดําเนินการเปนประธานอนุกรรมการ
การดํารงตําแหนง การประชุม การพนจากตําแหนง และตําแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระของ
คณะอนุกรรมการใหนําระเบียบวาดวยคณะอนุกรรมการมาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 8. คณะอนุกรรมการจะพิจารณาอนุมัติจายเงินตามจํานวนที่เห็นสมควร แตทั้งนี้ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการกอน
ขอ 9. เมื่อผูมีอํานาจอนุมัติการจายเงินแลว ใหผูจัดการ หรือพนักงานสหกรณที่ไดรับมอบหมาย
จากผูจัดการ หรือกรรมการดําเนินการที่ปฏิบัติหนาที่ผูจัดการ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
แลวแตกรณีเบิกจายได
ขอ 10. การเก็บรักษา หลักฐานทางการเงิน ทางบัญชี การตรวจสอบใหเปนไปตามระเบียบวาดวย
การรับจาย และเก็บรักษาเงินสดของสหกรณ
ขอ 11. ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2546

(นายสําราญ ไชยชนะ)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
วาดวย กลุม สมาชิก พ.ศ. 2546
…………………………………….
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ขอ พ.ศ.
2543 ขอ 46 และขอ 79 (8) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 16 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน
2546 ไดกําหนดระเบียบวาดวย กลุมสมาชิก ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย
กลุมสมาชิก พ.ศ. 2546”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่ 25 มิถุนายน 2546 เปนตนไป
ขอ 3. การจัดตั้งกลุม สมาชิกทุกคนตองเขาสังกัดกลุมใดกลุมหนึ่ง ซึ่งตั้งขึ้นโดยรวมสมาชิกที่อยู
ใกลเคียงกัน และมีลักษณะเกี่ยวของกับงานดานสาธารณสุข ทํานองเดียวกันนั้นเขาดวยกัน
สมาชิ ก จะย า ยจากกลุ ม หนึ่ ง ไปเข า สั ง กั ด อี ก กลุ ม หนึ่ ง ซึ่ ง ตนอยู ใ กล เ คี ย งและมี ลั ก ษณะงาน
ดาน สาธารณสุขทํานองเดียวกันได ตอเมื่อไดแจงที่ประชุมกลุมเดิมทราบ และที่ประชุมกลุมซึ่งตนจะเขานั้น
ไดลงมติรับรองโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนสมาชิกที่เขาประชุม ทั้งนี้ใหประธาน
กลุมทั้งสองแจงเรื่องนี้ใหสหกรณทราบโดยเร็ว
ขอ 4. การประชุ ม กลุ ม ให ป ระธานกลุ ม หรื อ เลขานุ ก ารกลุ ม นั ก เรี ย กบรรดาสมาชิ ก ในกลุ ม
มาประชุมกันเปนการประชุมกลุมเปนคราว ๆ เพื่อกิจกรรมดังระบุในขอ 5 อนึ่ง กรรมการดําเนินการ หรือ
พนักงาน สหกรณ หรือเจาหนาที่สงเสริมสหกรณ อาจเรียกประชุมกลุมได
บรรดาสมาชิกแตละกลุมมีหนาที่เขาประชุมกลุมซึ่งตนสังกัดนั้นโดยพรอมเพรียงทุกคราวที่นัดเรียก
ในการประชุมกลุมตองมีสมาชิกประชุมไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนสมาชิกทั้งหมดในกลุม
นั้นจึงจะเปนองคประชุม
การประชุ ม กลุ ม ในคราวใดมี ส มาชิ ก ประชุ ม ไม ค รบองค ป ระชุ ม ก็ ใ ห นั ด เรี ย กประชุ ม ใหม อี ก
คราวหนึ่งภายในสิบสี่วัน และในการประชุมคราวหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม
ใหถือวามติของที่ประชุมกลุมมีผลผูกมัดบรรดาสมาชิกในกลุมนั้น ๆ
การประชุ ม กลุ ม นอกจากจะได ก ระทํ า กั น ตามคราวที่ มี กิ จ ธุ ร ะแล ว จะต อ งจั ด ให มี ข้ึ น ก อ น
การประชุมใหญสามัญของสหกรณทุกครั้ง เพื่อวินิจฉัยเรื่องราวที่จะพิจารณาและวินิจฉัยในที่ประชุมใหญ
แตละครั้งดวย
ขอ 5. กิจกรรมของที่ประชุมกลุม ที่ประชุมกลุมมีหนาที่ชวยพิจารณาวินิจฉัยกิจการ และปญหา
ทั้งปวงในสวนที่เกี่ยวกับกลุมของตน และอาจเสนอใหความคิดเห็นตอที่ประชุมใหญ หรือตอคณะกรรมการ
ดําเนินการแลวแตกรณีดังตอไปนี้
(1) สอบสวนพิจารณาและรับรองผูสมัครรับเลือกเขาเปนสมาชิกดวย
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(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

รับทราบเรื่องสหกรณรับสมาชิกเขาใหมสังกัดกลุมนั้น ๆ
รับทราบเรื่องสมาชิกในสังกัดกลุมออกจากสหกรณ
เลือกตั้งและถอดถอนคณะกรรมการดําเนินการกลุมตามขอ 6 ทั้งคณะหรือรายตัว
เลือกตั้งผูแทนสมาชิก
สอบสวนการใช เ งิ น กู ข องสมาชิ ก ผู กู และซั ก ซ อ มสมาชิ ก เกี่ ย วกั บ การชํ า ระหนี้
การจั ด หาสิ่ ง ของมาจํ า หน า ยแก ส มาชิ ก การจั ด ให มี อุ ป กรณ สํ า หรั บ สมาชิ ก ใช
ประโยชน การเก็บรักษาและจัดการเพื่อสหกรณออมทรัพยของสมาชิกและเรื่องอื่น ๆ
ซึ่งอยูในวัตถุประสงคของสหกรณ
(7) เปน สื่อในการเผยแพรความรูเ กี่ย วกับสหกรณออมทรั พ ย ตลอดจนแนะนําสมาชิก
เพื่อใชวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสหกรณออมทรัพยใหดีขึ้น
(8) เปนสื่อในการใหการศึกษาอบรมทางสหกรณ และทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในหมูสมาชิก
ตลอดจนการชักจูงการฝากเงินในสหกรณ
(9) พิ เ คราะห และร ว มมื อ ปฏิ บั ติ ต ามมติ ข องที่ ป ระชุ ม ใหญ หรื อ ของคณะกรรมการ
ดําเนินการ
(10) พิ จ ารณาและดํ า เนิ น การเรื่ อ งอื่ น ๆ ในทางส ง เสริ ม กิ จ การของสหกรณ หรื อ การ
ประกอบอาชีพหรือการสังคมในหมูสมาชิก
ขอ 6. การเลือกตั้งจํานวนกรรมการบริหารกลุม
ใหที่ประชุมกลุมเลือกตั้งสมาชิกในกลุมเปนกรรมการบริหารกลุม จํานวนอยางนอย 3 คน และ
ไมเกิน 5 คน ประกอบดวยตําแหนง ประธานกลุมคนหนึ่ง และเลขานุการกลุมคนหนึ่งหรือสองคน นอกนั้น
เปนกรรมการบริหารกลุม
ขอ 7. การดํารงตําแหนง
คณะกรรมการบริหารกลุม อยูในตําแหนงไดคราวละ 1 ป ถาเมื่อครบกําหนดหนึ่งปแลวยังไมมีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุมขึ้นใหมก็ใหคณะกรรมการบริหารกลุมคนเดิม อยูในตําแหนงไปจนกวาจะ
มีการเลือกคณะกรรมการบริหารกลุมขึ้นใหม คณะกรรมการบริหารกลุมผูออกไปนั้นอาจไดรับเลือกตั้งซ้ํา
ผู ซึ่ ง เคยถู ก ที่ ป ระชุ ม ใด ๆ ถอดถอนจากตํ า แหน ง ประธานกลุ ม หรื อ เลขานุ ก ารกลุ ม หรื อ
กรรมการบริหารกลุมไมใหไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการบริหารกลุมอีก
ถาตําแหนงประธานกลุม หรือเลขานุการกลุม หรือกรรมการบริหารกลุมวางลงกอนถึงคราวออก
ตามวาระให ที่ ป ระชุ ม กลุ ม เลื อ กตั้ ง ประธานกลุ ม หรื อ เลขานุ ก ารกลุ ม หรื อ กรรมการบริ ห ารกลุ ม แทน
ในตําแหนงที่วางประธานกลุม หรือเลขานุการกลุม หรือกรรมการบริหารกลุมซึ่งไดรับเลือกตั้งในตําแหนง
ที่วางนั้นใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาทําการเวลาที่ผูซึ่งตนแทนสั้นชอบที่จะอยูได
ทุกคราวซึ่งที่ประชุมกลุมไดเลือกตั้งประธานกลุมหรือเลขานุการกลุม หรือกรรมการบริหารกลุม
ขึ้นใหม ใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุม มีหนังสือแจงเรื่องใหสหกรณทราบโดยเร็ว
ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562

หน้า 150

ขอ 8. การพนจากตําแหนง
คณะกรรมการบริหารกลุม ออกจากตําแหนงเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออกจากตําแหนงโดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัด
(3) ขาดจากสมาชิกภาพในสหกรณนี้ไมวาเพราะเหตุใด ๆ
(4) ยายไปอยูกลุมอื่น
(5) ที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน
ขอ 9. หนาที่ของคณะกรรมการบริหารกลุม
ประธานกลุมมีหนาที่เปนประธาน และดูแลกิจการทั่วไปของที่ประชุมกลุม เปนสื่อติดตอระหวาง
สหกรณกับกลุมสมาชิก และปฏิบัติกิจการอื่น ๆ ตามที่สหกรณมอบให
เลขานุการกลุมมีหนาที่เปนผูชวยประธานกลุม และปฏิบัติหนาที่แทนประธานกลุม ในเมื่อประธาน
กลุมไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
กรรมการกลุมมีหน าที่เปน ผูชวยเลขานุการกลุม และปฏิบัติหนาที่แทน เลขานุการกลุม ในเมื่อ
เลขานุการกลุมไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนที่ประชุมกลุม
คณะกรรมการบริหารกลุมมีหนาที่ดังตอไปนี้
(1) เป น ผู แ ทนกลุ ม ในการติ ด ต อ ประสานงานกั บ กลุ ม อื่ น ๆ และกั บ คณะกรรมการ
ดําเนินการ
(2) เปนผูแทนคณะกรรมการดําเนินการ ในการดําเนินงานสหกรณในกลุมนั้น ๆ และ
ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการดําเนินการไดมอบหมาย
(3) เสนอความคิดเห็นตอที่ประชุมใหญเกี่ยวกับกิจการของสหกรณหรือเปนผูยื่นคํารอง
ตอสหกรณในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารการดําเนินอาชีพและอื่น ๆ ในกลุมของตน
(4) เปนผูควบคุมกลุม และดูแลจัดการงานและกิจกรรมของกลุมใหเปนไปตามมติระเบียบ
แบบแผนของสหกรณ และของกลุมนั้น ๆ
(5) ประสานงานกับหนวยงานหรือบุคคลที่มีความรู ความชํานาญ และมีประสบการณ
มาใหคําแนะนํา สงเสริมอาชีพใหสมาชิกในกลุม เพื่อเปนการเพิ่มรายไดใหแกสมาชิก
และครอบครัว
(6) ช ว ยเหลื อ และให ค วามสะดวกแก ผู จั ด การ หรื อ พนั ก งานอื่ น ของสหกรณ ใ นการ
ปฏิ บั ติ ง านของสหกรณ ตลอดจนเจ า หน า ที่ ต า ง ๆ ของทางราชการในอั น ที่ จ ะ
เข า ตรวจสอบ หรื อ ดํ า เนิ น การอย า งหนึ่ ง อย า งใดเกี่ ย วกั บ การบํ า รุ ง ส ง เสริ ม อาชี พ
ของสมาชิก
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ขอ 10. การประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุม
ใหคณะกรรมการบริหารกลุม ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ และใหประธานกลุมหรือเลขานุการ
กลุมนัดเรียกประชุมได
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมตองมีกรรมการบริหารกลุมเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนคณะกรรมการบริหารกลุม
ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการบริหารกลุม ใหนําเสนอที่ประชุมกลุมเพื่อทราบหรือพิจารณา
ตามแตละกรณีในการประชุมกลุมคราวถัดไป
ขอ 11. การออกเสียง
สมาชิ ก หรื อ คณะกรรมการบริ ห ารกลุ ม ออกเสี ย งลงคะแนนในที่ ป ระชุ ม กลุ ม หรื อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารกลุมไดเพียงคนละหนึ่งเสียง และจะมอบใหผูอื่นมาประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน
ตนไมได
ถาเรื่องซึ่งที่ประชุมกลุมวินิจฉัยนั้น ผูใดมีสวนไดสวนเสีย ก็จะออกเสียงคงคะแนนในเรื่องนั้นไมได
ขอ 12. การวินิจฉัยเรื่องตาง ๆ ในที่ประชุมกลุม และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมให
ถือคะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑ ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเพิ่มขึ้น
อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาดเวนแตจะไดกําหนดไวเปนกรณีพิเศษ
ขอ 13. ในการประชุมกลุม และประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมตองบันทึกเรื่องที่พิจารณา
วินิจฉัยทั้งสิ้นไวในรายงานการประชุม และใหประธานในที่ประชุมคราวนั้นลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2546

(นายสําราญ ไชยชนะ)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
วาดวย การรับฝากเงินจากสหกรณอนื่ พ.ศ. 2546
--------------------------------อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณ ขอ 2 (3) ขอ 9 ขอ 79 (8) และขอ 107 (2)
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2546 ไดกําหนดระเบียบวาดวย
การรับฝากเงินจากสหกรณอื่น โดยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ดังตอไปนี้
หมวด 1
ขอกําหนดทั่วไป
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย
การรับฝากเงินจากสหกรณอื่น พ.ศ. 2546”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2546 เปนตนไป
ขอ 3. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
“ผูฝาก” หมายความวา สหกรณผูฝากเงิน
ขอ 4. สหกรณรับฝากเงินจากสหกรณอื่นได 2 ประเภท คือ
4.1 เงินฝากออมทรัพย
4.2 เงินฝากประจํา
หมวด 2
การเปดบัญชีและการฝากเงิน
ขอ 5. สหกรณที่ประสงคจะเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 4 ใหมาติดตอกับพนักงานสหกรณ
ณ สํานักงานสหกรณดวยตนเอง และตองยื่นหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ โดยมีรายการ
ครบถวนตามที่ระบุไวในแบบหนังสือขอเปดบัญชีนั้น
ขอ 6. พรอมกับหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก ผูฝากตองใหตัวอยางลายมือชื่อของตัวแทน ซึ่งเปน
ผูมีอํานาจถอนเงิน ตลอดจนให เ งื่อนไขเกี่ย วกับเงิน ฝากที่เ ปดบัญชีนั้ นไว ตอสหกรณ การเปลี่ยนแปลง
เกี่ ย วกั บ ตั ว อย า งลายมื อ ชื่ อ ที่ ใ ห ไ ว จะมี ผ ลต อ เมื่ อ ผู ฝ ากได แ จ ง เป น หนั ง สื อ ต อ สหกรณ และสหกรณ
ไดพิจารณาเห็นเปนการถูกตองและตอบรับแลว
ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ ยวกับเงินฝากใหใชอักษรไทย และเขียนดวยหมึกทั้งตองเขียนดวยลายมื อ
ของผูนําฝาก สหกรณจะไมรับรูการใชตราประทับแทนลายมือชื่อ
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ขอ 7. ผูฝากสามารถเปดบัญชีเงินฝาก ไดดังนี้
เงินฝากออมทรัพย ผูฝากรายหนึ่งอาจเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยในสหกรณนี้ไดโดยจํานวนเงินฝาก
ในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดตองไมนอยกวา 500.00 บาท และผูฝากจะสงเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใด
โดยจํานวนเทาใดก็ได
เงินฝากประจํารายหนึ่ง ๆ ตองมีจํานวนไมนอยกวา 500.00 บาท และระยะเวลาฝากตองไมนอยกวา
3 เดือน
ขอ 8. ในการเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 7 สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหผูฝากยึดถือไว สมุดคูฝาก
นั้น ผูฝากตองรักษาไวเพื่อใหสหกรณลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงินคงเหลือบรรดา
ที่จะมีขึ้นทุกราย
การลงบันทึกรายการตาง ๆ ในสมุดคูฝากนั้น จะกระทําไดแตโดยทางฝายสหกรณ ซึ่งประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายคนหนึ่งคนใด
เปนผูลงลายมือชื่อยอกํากับไวเปนสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคูฝากโดยไมเปนไปตามที่กลาวนี้
ย อ มไม มี ผ ลผู ก พั น สหกรณ อนึ่ ง ถ า ผู ฝ ากตรวจพบว า รายการใดในสมุ ด คู ฝ ากคลาดเคลื่ อ นต อ งแจ ง
ตอสหกรณเพื่อแกไขให จะแกไขโดยประการอื่นไมได
สมุดคูฝากเลมที่ใชเต็มแลว หรือชํารุดจนใชการไมได ใหนํามายื่นตอสหกรณ เพื่อจะไดยกเลิกสมุด
คูฝากเลมนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากใหม ซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป สมุดคูฝากเลม
ที่ยกเลิกนั้นผูฝากจะรับไปก็ได
ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคูฝากของตนไวในที่ปลอดภัย ถาสมุดคูฝากหาย ผูฝากตองแจงเปนหนังสือ
ตอสหกรณโดยมิชักชา สหกรณจะนํายอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากเลมใหมซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป
สวนสมุดคูฝากเลมที่หายใหยกเลิก
ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเลมใหมใหตอจากเลมกอน ซึ่ง
ลงรายการเต็มแลวก็ดี หรือชํารุดใชการไมไดก็ดี สหกรณจะไมคิด คาธรรมเนียม แตกรณีที่สมุดคูฝากของ
ผูฝากรายใดสูญหาย สหกรณจะออกสมุดคูฝากเลมใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียม เลมละ 20.00 บาท
ขอ 9. ในการสงเงินเขาบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ใหทําใบสงเงินตามแบบพิมพที่สหกรณกําหนด
ยื่นพรอมดวยสมุดคูฝาก และจํานวนเงินฝากตอพนักงานสหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ ทั้งนี้ ผูฝากหรือผูอื่น
จะเปนผูสงเงินก็ได
เมื่อสหกรณไดลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝาก ที่ไดรับนั้นในสมุดคูฝาก และตรวจสอบเปนการ
ถูกตองแลว สหกรณจะคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก
ขอ 10. ถาสงเช็คเขาบัญชีเงินฝาก ตองขีดครอมเช็คกอน สหกรณสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะไมจายเงิน
ถอนจากรายการเชนนั้น จนกวาจะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแลว
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หมวด 3
การกําหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย
วิธีการคิดดอกเบี้ย และการจายดอกเบี้ย
ขอ 11. สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามขอ 4 ในอัตราไมเกินรอยละ 7 ตอป โดย
จะไดประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยใหคํานวณเปนรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณจะนําดอกเบี้ย
ทบเปนเงินตนเขาบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหผูฝากรีบยื่นสมุดคูฝาก ณ สํานักงาน
สหกรณ เพื่อสหกรณบันทึกรายการดอกเบี้ยให
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา สหกรณจะคํานวณและจายดอกเบี้ยใหเมื่อถึงกําหนดระยะเวลาการฝาก
สําหรับเงินฝากที่ถอนกอนกําหนดโดยไดรับอนุญาตจากสหกรณ ตามขอ 13 สหกรณจะจายดอกเบี้ยให
ตามจํานวนเดือนเต็ม
กรณีถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไมถึง 3 เดือน สหกรณจะไมจายดอกเบี้ยให
ถาผูฝากไมถอนเงินฝากประจําเมื่อครบกําหนดพรอมดอกเบี้ย จนพนกําหนดไปอีกเจ็ดวัน ก็เปนอัน
ถือวาผูฝากตกลงฝากตนเงินฝากพรอมดอกเบี้ยตอไปอีกเทาระยะเวลาเดิม

หมวด 4
การถอนเงินฝากและการปดบัญชี
ขอ 12. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากตองใชใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ
ในการถอนเงินฝาก ผูมีอํานาจถอนเงินตามที่ไดใหตัวอยางลายมือชื่อไวตอสหกรณ ควรมารับเงิน
ที่สํานักงานสหกรณดวยตนเอง และตองยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไวนั้น พรอม
กับสมุดคูฝากตอพนักงานสหกรณ
ถาผูมีอํานาจถอนเงินฝาก จะมอบใหผูใดรับเงินแทนก็ตองทําใบถอนเงินฝาก และตองมอบอํานาจ
ใหรับเงินแทนเปนหนังสือตามแบบที่กําหนด ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ไดใหตัวอยางไว แลวมอบให
ผูรับมอบอํานาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น พรอมดวยสมุดคูฝากตอพนักงานของสหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ
ในการนี้ สหกรณจะเรียกหลักฐานพิสูจนตัวผูรับมอบอํานาจก็ได
เมื่อสหกรณไดตรวจถูกตองแลวจะจายเงินถอนให และลงรายการเงินถอนพรอมทั้งเงินคงเหลือ
ในสมุดคูฝาก แลวคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก
อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเขียนดวยหมึก ถามีการแกไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผูมีอํานาจถอนเงิน
ตองลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไวกํากับดวย
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ขอ 13. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยนั้น จะถอนเมื่อใด จํานวนเทาใดก็ได
สวนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํานั้น ผูฝากยอมไมมีสิทธิถอนเงินกอนครบกําหนด แตเมื่อ
ผูฝากยื่นคําขอเปนหนังสือโดยชี้แจงความจําเปน สหกรณจะยอมใหถอนเงินฝากกอนครบกําหนดก็ได
ขอ 14. ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได ใหผูมีอํานาจ
ถอนเงินจดแจงไวทายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากดวยวา “เพื่อปดบัญชี”
ขอ 15. ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเห็นวา ผูฝากฝาฝนระเบียบนี้ หรือกอใหเกิด
ความยุงยากแกสหกรณ หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะปดบัญชี เงินฝากของผูฝาก สหกรณจะไมรับเงินเขา
บัญชีเงินฝากของผูฝากอีก และใหผูฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี้ สหกรณ
จะแจงเปนหนังสือไปยังผูฝาก
ขอ 16. การถอนเงินฝากเพื่อปดบัญชีตามขอ 14 สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหตามขอ 11 ถึงวัน
กอนวันถอนหนึ่งวัน เวนแตการปดบัญชีเงินฝากในกรณีผูฝากฝาฝนระเบียบตามขอ 15 สหกรณจะคํานวณ
ดอกเบี้ยใหถึงกอนวันที่แจงหนึ่งวัน และสหกรณจะไมใหดอกเบี้ยอีก ไมวาผูฝากจะถอนเงินเมื่อใด
เมื่อสหกรณไดจายเงินคืนผูฝากแลว จะยกเลิกสมุดคูฝากสําหรับบัญชีนั้น
ขอ 17. ในกรณีที่มีความจําเปน สหกรณสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับฝากเงินก็ได
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2546

(นายสําราญ ไชยชนะ)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
วาดวย ที่ปรึกษาและทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2546
--------------------------------อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด พ.ศ.
2543 ขอ 79 (8), (15) และขอ 101 ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 16 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 24
มิถุนายน 2546 ไดกําหนดระเบียบวาดวย ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2546 ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย
ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2546”
ขอ 2.
บรรดา ระเบียบ มติ หรือการกําหนดอื่นใดของสหกรณอันเกี่ยวกับที่ปรึกษา และ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ที่ขัดตอระเบียบนี้ใหเปนอันยกเลิก และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3. ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่ 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
“เจาหนาที่” หมายถึง เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
“คณะกรรมการที่ปรึกษา”
หมายถึง คณะกรรมการที่ปรึกษาของสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
ขอ 5. ใหกรรมการสรรหาชื่อบุคคลที่จะเสนอเปนที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เพื่อให
ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง ซึ่งคณะกรรมการจะอนุมัติใหมีที่ปรึกษาไดไมเกิน 15 คน เปน
คณะกรรมการที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ไดไมเกิน 5 คน สําหรับ “ที่ปรึกษา” อาจแตงเปนคณะก็ได
โดยมีประธานที่ปรึกษา กรรมการที่ปรึกษา และเลขานุการกรรมการที่ปรึกษา
ขอ 6. ที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ใหอยูในตําแหนงตามวาระ
ของคณะกรรมการชุ ด ที่ แ ต ง ตั้ ง หากคณะกรรมการชุ ด ต อ ไปยั ง ไม ไ ด มี ก ารแต ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษา หรื อ
คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ใหม ใหบุคคลดังกลาวขางตนเปนที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการที่ปรึกษา
หรือที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ไปจนกวาจะมีการแตงตั้งใหม
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ขอ 7.
ใหเปนไป ดังนี้

บทบาทหนาที่ของที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

(1) ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการที่ปรึกษา มีหนาที่ใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการ
ประธาน ผูจัดการ หรือเจาหนาที่ หรือสมาชิก และจะตองปฏิบัติการกิจอื่นตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายอันเปนกิจการพิเศษอื่นใดที่สหกรณดําเนินการเพื่อประโยชนของสมาชิกและสหกรณ
(2) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาสหกรณ เพื่อที่จะใหขอคิดเสนอแนะ
เอื้ออํานวยใหเกิดประโยชนในการดําเนินงานของสหกรณ และปกปอง สหกรณใหไมตองประสบ
ความยุงยากในการดําเนินการ
(3) การกําหนดใหที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาปฏิบัติภารกิจ ประธาน หรือรอง
ประธาน หรือผูจัดการ หรือคณะกรรมการ อาจเชิญใหบุคคลดังกลาวมาใหคําปรึกษาหรือมารวม
ประชุมมอบหมายใหปฏิบัติงาน ณ ที่ทําการของ สหกรณหรือนอกพื้นที่ก็ไดตามภารกิจที่มอบหมาย
แตสําหรับที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประธาน หรือรองประธาน หรือผูจัดการ หรือเจาหนาที่ หรือตัวแทน
กรรมการไปขอรั บ คํ า ปรึ ก ษาที่ ทํ า การหน ว ยงานของท า น หรื อ ทํ า หนั ง สื อ ของสหกรณ ไ ป
ขอคําปรึกษา
ขอ 8. คุณสมบัติของที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการตองใชในการพิจารณา
(1) ที่ปรึกษา ตองเปนคนที่มีความรู ความสามารถมีประสบการณในกิจการของ สหกรณ
โดยเฉพาะกิจการของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด และเปนที่ยอมรับเชื่อถือ
ของสมาชิกซึ่งบุคคลดังกลาวเปนผูที่มีประวัติการทํางานเพื่อสังคม สวนรวม ดวยความตั้งใจจริง
และมีความพรอมที่จะสละเวลาใหกับสหกรณ
(2) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ควรเปนบุคคลที่มีอํานาจหนาที่ที่จะเอื้อตอการดําเนินกิจกาของ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ได มีความตั้งใจที่จะอํานวยชวยเหลือกิจการของ
สหกรณ ใหสะดวกกาวหนา และสามารถปองกันกิจการใหไมตองประสบกับความลําบากยุงยากได
ขอ 9. ในการตอบแทนแกที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการอาจจะใหคาตอบแทน
ไดเกินประเภทและอัตราที่กรรมการ ผูจัดการ หรือเจาหนาที่พึงจะไดรับ ทั้งนี้ผูเปนที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์ ไมอาจเรียกรองสิทธิคาตอบแทนใด ๆ ได หากคณะกรรมการไมเห็นชอบ
ขอ 10. ใหคณะกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 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) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 16 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 24
มิถุนายน 2546 ไดกําหนดระเบียบวาดวย การโอนสมาชิกระหวางสหกรณ พ.ศ. 2546 ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพ ยสาธารณสุ ขจังหวั ดชุมพร จํากัด วาดว ย
การโอน สมาชิกระหวางสหกรณ พ.ศ. 2546”
ขอ 2.
บรรดาระเบียบ มติหรือการกําหนดอื่นใดของสหกรณอันเกี่ยวกับการโอนสมาชิก
ของสหกรณที่ขัดตอระเบียบสหกรณเปนอันยกเลิกและใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3. ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่ 25 มิถุนายน 2546 เปนตนไป
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
“สหกรณอื่น” หมายถึง สหกรณออมทรัพยที่มีการติดตอเรื่องการโอนสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด และหรือสมาชิก
ออมทรัพยสหกรณอื่นที่ติดตอเรื่องการโอนสมาชิกแลวแตกรณี
“ฝายจัดการ” หมายถึง ฝายจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด

การโอนไปเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่น
ขอ 5. สมาชิกผูใดประสงคจะโอนไปเปนสมาชิกของสหกรณอื่น ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่หรือสังกัดที่ตน
ยายไปรับราชการใหมนั้น ใหยื่นคํารองเสนอเรื่องราวตอฝายจัดการตามแบบที่สหกรณกําหนดภายใน 15 วัน
นับตั้งแตที่ไดรับคําสั่งยายหรือโอน
เรื่องราวที่ไดเสนอตอสหกรณนั้นตองระบุจังหวัดทองที่หรือสังกัดที่ตนยายหรือโอนไปรับราชการ
แห ง ใหม ตลอดจนสหกรณ อ อมทรั พ ย ที่ จ ะขอเข า ไปเป น สมาชิ ก และแนบสํ า เนาคํ า สั่ ง ย า ย หรื อ โอน
ทางราชการดวย
เมื่อฝายจัดการไดรับคํารองพรอมเอกสารประกอบถูกตองแลว ใหสงเรื่องการขอโอนไปยัง สหกรณ
ที่สมาชิกประสงคจะขอโอนไปโดยเร็ว
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ขอ 6. การขอโอนเปนสมาชิกสหกรณอื่นไมเปนเหตุใหสหกรณงดเก็บเงินงวดชําระหนี้และคาหุน
รายเดือน จนกวาสหกรณจะไดรับแจงการรับโอนสมาชิกจากสหกรณที่รับโอนเปนหนังสือ
ขอ 7. เมื่อฝายจัดการไดรับแจงผลการโอนจากสหกรณที่รับโอนประการใด ใหจัดทําเปนวาระ
การประชุมใหคณะกรรมการพิจารณาตามชวงระยะเวลาการประชุมกรรมการในนัดถัดไป
หากสหกรณไมไดรับการติดตอภายใน 15 วันนับตั้งแตวันที่ทางราชการไดสั่งโอนอัตราเงินเดือน
ไปจากสังกัดเดิม หรือไมรับโอนจากสหกรณออมทรัพยที่รับโอน ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
สภาพการเปนสมาชิกตามขอบังคับ ขอ 31 (3) การเรียกคืนเงินกูตามขอบังคับขอ 14 และดําเนินการ
ใหเปนไปตามกําหนดไวในขอบังคับ
ขอ 8.
ถาสหกรณไดรับการติดตอจากสหกรณที่รับโอน เพื่อขอรับโอนสภาพการเปนสมาชิก
ขอรับโอนเงินคาหุนชําระหนี้เงินกูของสมาชิกนั้น และหรือขอผอนผันการชําระหนี้เงินกู คณะกรรมการ
ดําเนินการมีอํานาจที่จะตกลงเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกลาวไดตามที่เห็นสมควร
ขอ 9. นับจากวันที่สหกรณไดโอนเงินคาหุนใหไดนับการชําระหนี้ หรือไดตกลงเงื่อนไขในทาง
ชําระหนี้เปนหนังสือไวกับสหกรณที่รับโอนแลว ใหถือวาสมาชิกนั้นพนสภาพการเปนสมาชิกในสหกรณ
ขอ 10. ใหยกเลิก โดยระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวยการโอน
สมาชิกระหวางสหกรณ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

การรับโอนสมาชิกจากสหกรณออมทรัพยอื่น
ขอ 11. สมาชิกจากสหกรณออมทรัพยอื่น ซึ่งประสงคจะโอนมาเปนสมาชิกสหกรณนี้ ใหทําเรื่อง
ผานสหกรณออมทรัพยที่ตนสังกัดอยู โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเปนสมาชิก จํานวนหุน หนี้เงินกู จํานวน
ดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยตอป เงินงวดชําระหนี้ พรอมทั้งแนบสําเนาคําสั่งยายของทางราชการมาดวย
ขอ 12. ใหฝายจัดการทําการตรวจสอบรายละเอียด แลวนําเรื่องเขาวาระการประชุมกรรมการ
ในการประชุมแตละเดือนตามระยะเวลาที่เรื่องขอโอนมาถึงสหกรณเพื่อพิจารณา
ขอ 13. หลักเกณฑการรับโอน
(1) สมาชิกผูขอโอนตองคางชําระหนี้อยูกับสหกรณออมทรัพยเดิมซึ่งตนสังกัดอยูไมเกิน
กวาสามเดือน
(2) ตองมีคาหุนและหนี้คางชําระอยูในเกณฑที่สหกรณจะใหเงินกูไดตามระเบียบวาดวย
การใหเงินกูแกสมาชิกของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
(3) ใหนําขอบังคับสหกรณ ขอ 32 มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ 14. การรับโอนเขาเปนสมาชิกจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโดยมติเอกฉันท
ขอ 15. เมื่อสหกรณไดรับเงินคาหุนจากสหกรณเดิมแลว ใหออกใบเสร็จรับเงินใหแกสมาชิกยึดถือ
ไวเปนหลักฐาน
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ขอ 16. ถาผูสมัครมีหนี้สินอยูกับสหกรณเดิม และสหกรณจะตองชําระหนี้แทน ตองเรียก
ใหผูสมัครทําหนังสือกูและจัดทําหลักประกันเงินกูใหไวตอสหกรณตามประเภท และลักษณะของเงินกู
ที่กําหนดไวในขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ
ขอ 17. สมาชิกที่สหกรณรับโอนไดนับอายุการเปนสมาชิกตอเนื่อง จากการเปนสมาชิกของสหกรณ
เดิมที่ไดโอนมาโดยใหไดรับสิทธิดานตาง ๆ เชนเดียวกับสมาชิกโดยทั่วไป
ขอ 18. ระยะเวลาการรับโอนเขาเปนสมาชิก ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้โดย
พิจารณาถึงกําลังเงินหมุนเวียน และภาระการจายเงินกูของสหกรณเปนสําคัญ และการใหเงินกูเพื่อรับโอน
นั้นใหพิจารณาตามความเหมาะสมกับยอดหนี้คงเหลือและดอกเบี้ยคางชําระ
ขอ 19. สหกรณจะคิดเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนให ตามระยะเวลาที่ไดรับโอนคาหุนประกอบกับ
จํานวนเงินคาหุน และดอกเบี้ยที่มีอยูในสหกรณ ตั้งแตวันรับโอนจนถึงวันสิ้นปบัญชีที่รับโอน
ขอ 20.
หากมีปญหาเกี่ยวกับการตีความหรือการดําเนินการตามระเบียบนี้ ใหที่ประชุม
คณะกรรมการเปนผูวินิจฉัย โดยใหถือเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการที่มาประชุม หากเสียงเทากัน
ใหประธานเปนผูชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2546

(นายสําราญ ไชยชนะ)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
วาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
........................................................
ดวยคณะกรรมการดํา เนิน การเห็นสมควร ใหมีการปรับปรุง แกไขระเบี ยบ เพื่ อ ใหสอดคลอง
กั บ วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ต ามข อ บั ง คั บ กํ า หนด และเกิ ด ประโยชน กั บ สหกรณ ฉะนั้ น อาศั ย อํ า นาจตามความ
ในขอบังคับสหกรณ ขอ 35 ขอ 36 ขอ 44 ขอ 79 (8) และขอ 107 (6) มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2559ไดกําหนดระเบียบ ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรีย กว า “ระเบียบสหกรณออมทรั พย สาธารณสุ ขจังหวั ด ชุมพร จํากัด ว าดว ย
การโอนสมาชิกระหวางสหกรณ พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหบังคับใชตั้งแตวันที่ 11 กุมภาพันธ 2559 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก ความตามระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย
การโอนสมาชิกระหวางสหกรณ พ.ศ. 2546 ถือใชเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2546 ขอ 10 เสียทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2559

(นายสุธรรม ลิมปธนกุลชัย)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด

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

หน้า 162

ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
วาดวย การใหสหกรณอนื่ กูยืมเงิน พ.ศ. 2546
………………………………………….
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ขอ 2 (6)
ขอ 10 (2) ขอ 79 (8) และขอ 107 (4) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน
2546 ไดกําหนดระเบียบวาดวย การใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน โดยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ
ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย
การใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน พ.ศ. 2546”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 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 หรือถามีตองไดรับการแกไขจนเปนที่
พอใจของสหกรณแลว
(2) มีความมั่นคงทางการเงิน และมีความสามารถในการชําระหนี้
(3) มีความสามารถในการจัด การที่ ดี และไดปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคั บ ระเบีย บ
ของสหกรณ และระเบียบของทางราชการโดยเครงครัดสม่ําเสมอ
(4) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑที่สหกรณกําหนด
ขอ 5. สหกรณจะใหเงินกูแกสหกรณผูขอกู ที่มีวัตถุประสงคจะใชเงินกูเพื่อเปนทุนหมุนเวียน
ใหสมาชิกกู หรือเพื่อการดําเนินธุรกิจอื่นของสหกรณตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในขอบังคับและระเบียบ
อันเหมาะสมเทานั้น
ขอ 6. จํานวนเงินกูที่ใหแกสหกรณผูขอกูสหกรณหนึ่ง ๆ ตองไมเกินรอยละ 25 ของทุนเรือนหุน
รวมกับทุนสํารองของสหกรณ แตเมื่อรวมหนี้เงินกูทุกรายของสหกรณ ผูขอกูแลว จะตองไมเกินวงเงินกูยืม
และค้ําประกันประจําป ที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
ขอ 7. หลักประกันเงินกู ใหคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณผูกูทั้งคณะค้ําประกัน
เปนรายบุคคลและใหจัดหาอสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยที่มีมูลคาไมนอยกวาจํานวนเงินกู จํานอง
เป น ประกัน เวน แต ใ นกรณี จํ า เป น ที่ ส หกรณผู ข อกูไ มมี ห ลั ก ทรั พ ยห รื อไม ส ามารถหาหลั ก ทรั พ ย ม าใช
เปนหลักประกันเงินกูได ใหคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณผูขอกูทั้งคณะเปนผูค้ําประกันเงินกู
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และในกรณีผูค้ําประกันคนใดพนจากตําแหนงกอนที่สหกรณผูขอกูจะชําระหนี้เสร็จสิ้น ใหสหกรณผูขอกู
จัดใหกรรมการดําเนินการคนใหมเปนผูค้ําประกันแทนคนเดิม
ขอ 8. การกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกู ใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดใหสหกรณที่ขอกูเงิน
ชําระคืนตนเงินและดอกเบี้ยใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการใชเงินกู แตตองไมเกิน
หกสิบเดือน
ขอ 9. อัตราดอกเบี้ยเงินกู ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดตามความเหมาะสมกับภาวะการเงิน
โดยประกาศเปนคราว ๆ ไป การคิดดอกเบี้ยเงินกูใหคิดเปนรายวัน โดยนับถัดจากวันรับเงินกู
ขอ 10. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือความจําเปนเกิดขึ้นอันทําใหสหกรณผูขอกูไมสามารถชําระคืน
เงินกู ไดตามกําหนด ใหสหกรณผูขอกูยื่นคํารองขอผอนผันเลื่อนกําหนดเวลาชําระคืนเงินกูตอสหกรณ
เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาการผอนผันใหขยายเวลาชําระคืนเงินกู และระงับการเสียเบี้ยปรับ ในชวง
ระยะเวลาที่ไดรับการผอนผันได ตามที่เห็นสมควร
ขอ 11. สหกรณผูกูไมชําระคืนเงินกูเมื่อถึงกําหนด โดยไมไดรับการผอนผันจากคณะกรรมการ
หรือไมมีเหตุผลอันสมควร จะตองเสียเบี้ยปรับผิดนัดชําระหนี้เปนรายวันในอัตรารอยละ 3 ตอป ของตนเงิน
ที่ผิดนัด โดยนับถัดจากวันที่ถึงกําหนดชําระจนถึงวันที่สหกรณผูขอกูชําระเงินกูเสร็จสิ้น
ขอ 12. การขอกู ใหสหกรณผูขอกูยื่นหนังสือแสดงความจํานงระบุวัตถุประสงค ในการใชเงินกู
จํานวนเงินที่ขอกู ระยะเวลาชําระหนี้ พรอมดวยหลักฐานดังตอไปนี้
(1) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่มีการพิจารณาเรื่องขอกูเงิน
จากสหกรณ
(2) งบการเงิ น และรายงานการสอบบั ญ ชี ป ระจํ า ป ล า สุ ด พร อ มด ว ยรายงานกิ จ การ
ประจําป
(3) งบทดลอง ณ วันสิ้นสุดเดือน กอนวันยื่นหนังสือแสดงความจํานงขอกู และยอนหลัง
อีก 2 เดือน
(4) สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนเปนสหกรณ
(5) ขอบังคับของสหกรณ รวมทั้งระเบียบการเงินของสหกรณ
(6) รายนามคณะกรรมการดํ า เนิ น การ ตํ า แหน ง ในคณะกรรมการดํ า เนิ น การ และ
ตําแหนงในหนวยงานที่สังกัด (ถามี) พรอมทั้งวาระของการดํารงตําแหนงของ
กรรมการดําเนินการ
(7) สําเนาหนังสือใหความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในการกําหนดวงเงินกูยืม
หรือค้ําประกันประจําป
(8) สําเนาหลักฐานการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือบุคคลซึ่งสหกรณไดกูยืมไว และ
ยังมีภาระผูกพันอยู
(9) เอกสารอื่น ๆ ที่สหกรณกําหนด
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ขอ 13. ใหผูจัดการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และวิเคราะหฐานะความมั่นคง ความสามารถในการ
ชําระหนี้และการจัดการ เสนอผลการวิเคราะหพรอมทั้งความเห็นตอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอ 14. ถาสหกรณผูขอกูจะกูเงินจากผูอื่น ในระหวางที่ยังมีหนี้เงินกูอยูตอสหกรณ ตองแจงให
สหกรณทราบ
ขอ 15. ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ ใหสหกรณเรียกคืนเงินกู และใหสหกรณผูขอกูชําระคืนตน
เงินพรอมทั้งดอกเบี้ยแกสหกรณโดยทันที แมยังไมถึงกําหนดตามสัญญาเงินกูก็ตาม
(1) เมื่อสหกรณผูขอกูตองเลิกไมวาเพราะเหตุใด
(2) เมื่อปรากฏวาสหกรณผูขอกูฝาฝนขอกําหนดตาม ขอ 14 แหงระเบียบนี้
(3) เมื่อปรากฏวาสหกรณผูขอกูใชเงินกูไมถูกตองตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในสัญญา
เงินกู
(4) เมื่อสหกรณผูขอกูผิดนัดไมชําระเงินกูตามกําหนด และคณะกรรมการไมไดผอนเวลา
ให
(5) เมื่อมีเหตุผลที่คณะกรรมการ เห็นวาสหกรณนั้นไมสมควรกูเงินสหกรณตอไป
ขอ 16. เมื่อคณะกรรมการอนุมัติเงินกูแลว ใหผูจัดการแจงใหสหกรณผูขอกูทราบโดยเร็ว เพื่อจัดทํา
สัญญากู และจัดทําหลักประกันใหเรียบรอย แลวจึงจัดสงเงินกูใหสหกรณผูขอกูตอไป
ขอ 17. การทําสัญญากู ใหจัดทําตามแบบที่สหกรณกําหนด และใหมีผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทน
สหกรณ ตามขอบังคับของสหกรณ และสหกรณผูขอกู เปนผูลงชื่อในสัญญากูที่ทํากับ สหกรณ
ขอ 18. การใหเงินกูแกสหกรณผูขอกูโดยใชตั๋วสัญญาใชเงินเปนหลักฐานแทนการทําสัญญากู
ใหสามารถกระทําได โดยจํานวนเงินกูใหเปนไปตามขอ 6 ของระเบียบนี้ สําหรับหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ
อื่ น ๆ ให ค ณะกรรมการพิ จ ารณากํ า หนดขึ้ น ได ต ามความเหมาะสม และไม ก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หาย
แกสหกรณ
ประกาศ ณ วันที่ 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) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 16 ครั้งที่ 8 วันที่ 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, คําสั่ง และแนวปฏิบัติ
อื่นที่ขัด หรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3. ระเบียบนี้ใหถือใชบังคับตั้งแตวันที่ 25 สิงหาคม 2546 เปนตนไป
ขอ 4. การเก็บเอกสารในระหวางปฏิบัติ

คือ การเก็บเอกสารที่ปฏิบัติยังไมเสร็จใหอยูใน

ความรับผิดชอบ ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในเรื่องนั้น
ขอ 5. การเก็บเอกสารที่ปฏิบัติเสร็จแลวใหเจาหนาที่ฝายธุรการ แยกเอกสารนั้นเปนเรื่องประจํา
แฟมดวยพรอมทั้งทําบัญชีหนาเรื่อง หรือบัญชีเรื่องประจําแฟมดวย เอกสารใดซึ่งไมสามารถเก็บโดยวิธี
ดังกลาวได ใหมัดรวมเขาดวยกันเปนหมวดหมู รวมไวในที่เดียวกันพรอมทั้งทําบัญชีหนาเรื่องประจํา
หมวดหมู เสร็จแลวใหทําสารบัญเรื่อง หรือแฟม หรือหมวดหมูของเอกสารนั้น ๆ ดวย เพื่อความสะดวก
และรวดเร็วในการ คนหาเปนสําคัญ
เมื่อทําการตรวจบัญชีประจําปเสร็จเรียบรอยแลว ใหเจาหนาที่เก็บเอกสารรวบรวมเอกสารที่ทําการ
ตรวจบัญชีแลวนั้นเก็บไวในที่อันปลอดภัย
ขอ 6. ใหเจาหนาที่ผูเกี่ยวของในการปฏิบัติเรื่องนั้น ๆ หรือเจาหนาที่ที่เก็บรักษาระมัดระวังเอกสาร
ใหอยูในสภาพเรียบรอยและปลอดภัย ถาชํารุดเสียหายตองรีบซอมใหใชไดเหมือนสภาพเดิม หากสูญหาย
ตองทําสําเนามาแทนใหครบบริบูรณเทาที่จะทําได
ขอ 7. การยืมหนังสือที่สงเก็บแลว ใหปฏิบัติดังนี้
(1) ผูยืมจะตองแจงใหทราบวาเรื่องที่ยืมนั้นจะใชประโยชนในการใด
(2) ผูย ืมจะตองมอบหลักฐานการยืมใหเจาหนาที่เก็บและลงชื่อในสมุดทะเบียนยืม
เอกสารและเจาหนาที่เก็บรวบรวมหลักฐานการยืมเรียงลําดับ วันที่ เดือน พ.ศ. ไว
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เพื่อสะดวกในการติดตอ ทวงถาม
(3) การยื ม เอกสารของสหกรณ ต อ งได รั บ อนุ ญ าตจากประธานกรรมการ หรื อ รอง
ประธานกรรมการ (ถามี) หรือผูจัดการ
(4) ในกรณีที่เอกสารซึ่งตองเก็บเปนความลับนั้นหามเจาหนาที่ผูเกี่ยวของในการปฏิบัติ
เรื่องนั้น หรือเจาหนาที่ผูเก็บอนุญาตใหบุคคลภายนอกยืมดู หรือคัดลอกเปนอันขาด
เวนแตผูมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ หรือเกี่ยวของกับการดําเนินคดี
ขอ 8. การเก็บเอกสารตามปกติ เอกสารจะตองเก็บไวมีกําหนดไมนอยกวาสิบป สวนเรื่องที่เก็บไว
ที่เห็นวาไมมีความจําเปนตองใชประโยชน หรือเปนเรื่องธรรมดา จะเก็บไวไมถึงสิบปก็ได โดยจําแนกเปน
4 ประเภท คือ
(1) เอกสารที่มีลักษณะตอไปนี้ ใหคงเก็บไวตลอดไป คือ
ก. หนังสือที่ตองเก็บไวเปนหลักฐานของสหกรณตอไป เชน เรื่องที่เกี่ยวกับการ
จัดตั้งสหกรณ ขอบังคับ ใบสมัครเขาเปนสมาชิก ทะเบียนสมาชิก รายงานการ
ประชุม บัญชี ทะเบียนตาง ๆ หลักฐานการตรวจบัญชี รายงานกิจการประจําป
สถิติตา ง ๆ ตลอดจนหลักฐานหรือเรื่องที่จะใชศึกษาคนควาตอไป
ข. หนังสือที่เปนหลักฐานทางอรรถคดี หรือสํานวนทางศาลอัยการ หรือสํานวนของ
พนักงานสอบสวน
(2) เอกสารที่เก็บไวไมนอยกวา 10 ป คือ หลักฐานทางการเงิน ยกเวน
ก. คําขอและหนังสือกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินใหเก็บรักษาไว 1 ป นับจากวันที่
สมาชิ ก ได ชํ า ระหนี้ เ สร็ จ สิ้ น แล ว และต อ งผ า นการตรวจสอบบั ญ ชี ป ระจํ า ป
จากผูสอบบัญชีกอน
ข. คําขอกูและหนังสือกูเงินสามัญและเงินกูพิเศษ ใหเก็บรักษาไว 3 ป นับจากวันที่
สมาชิกไดชําระหนี้เสร็จสิ้นแลว และตองผานการตรวจสอบบัญชีประจําปจาก
ผูสอบบัญชีกอน
(3) เอกสารที่เก็บไวไมถึง 10 ป แตไมนอยกวา 5 ป เชน หนังสือขอเปลี่ยนแปลงเงิน
คาหุนรายเดือน หนังสือขอลาออกจากสหกรณ เปนตน
(4) เอกสารที่ไมมีประโยชนหรือเปนเรื่องธรรมดา ใหเก็บไวไมนอยกวา 1 ป
ขอ 9.
การทําลายเอกสารในปหนึ่ง ๆ ใหเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารที่สมควรจะทําลายแลว
ยื่นหนังสือเสนอตอ คณะกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณา เมื่อเห็นวาควรทําลายไดใหตั้งกรรมการทําการ
คัดเลือกเอกสารและควบคุมการทําลายขึ้นอยางนอย 3 คน โดยมีหนาที่ดังตอไปนี้
(1) คัดเลือกเอกสาร ตามระเบียบวา เอกสารเรื่องใดควรทําลายได
(2) เสนอรายงานและบัญชีรายชื่อเอกสารที่สมควรทําลายตอคณะกรรมการดําเนิน
การเพื่ออนุมัติ
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(3)

แสดงรายงานและบัญชีเอกสารที่ไดรับอนุมัติใหทําลายไดและมอบสําเนาให
เจาหนาที่เก็บเพื่อบันทึกในหนังสือเก็บ และบัญชีประจําเรื่อง หรือประจํา หมวดหมู
หรือประจําแฟม
(4) ควบคุมการทําลายหรือทําลายดวยตนเอง การทําลายอาจใชเครื่องมือเผา หรือวิธีอื่น
ใด ตามความเหมาะสม
(5) เสนอรายงานผลการปฏิบัติใหคณะกรรมการดําเนินการทราบและมอบใหเจาหนาที่
เก็บรายงานนั้นไวเปนหลักฐานดวย
ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2546

(นายสําราญ ไชยชนะ)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร

ระเบียบสหกรณสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562
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วาดวยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อทดรองจายในกิจการสหกรณ พ.ศ. 2558
อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการครั้งที่ 3/2558 วันที่ 16 มีนาคม 2558 ไดกําหนดระเบียบ
วาดวยทุนหมุนเวียนเพื่อทดลองจายในกิจการสหกรณ ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณ ออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อทดรองจายในกิจการสหกรณ พ.ศ. 2558”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตวันที่ 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
“เจาหนาที่การเงิน”

หมายถึง เจาหนาที่ของสหกรณที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่

รับผิดชอบในการรับจายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ
“เจาหนาที่ธุรการและพัสดุ” หมายถึง เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
ชุมพร จํากัด ที่คณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งใหเปนเจาหนาที่รับผิดชอบงานการพัสดุ
ขอ 4.

ใหสหกรณเปดบัญชีออมทรัพย เรียกวา “ บัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อทดรองจายในกิจการ

สหกรณ
ขอ 5. เงินที่จะเขาบัญชีนี้ คือ
5.1 วงเงินที่คณะกรรมการดําเนินการอนุมัติใหใชสําหรับการนี้ จํานวน 20,000 บาท
5.2 เงินที่ผานการอนุมัติจายตามระเบียบการจัดซื้อจัดจางของสหกรณ
ขอ 6. เจาหนาที่ธุรการและพัสดุตรวจสอบรายการพัสดุที่ตองการจัดจาง จัดซื้อ แลวเขียนใบขอเบิก
เงินเพื่อจาง/ซื้อพัสดุ โดยใชใบสําคัญจายที่ระบุรายละเอียดรายการพัสดุและจํานวนเงิน ที่ตองการ
ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562
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ขอ 7. นําเสนอผูจัดการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ พรอมแนบใบถอนเงินทดรองจาย
ขอ 8. การเบิกเงิน กําหนดใหผูจัดการและรองผูจัดการเปนผูรับผิดชอบในการลงนามในใบถอนเงิน
ทดรองจาย
ขอ 9. เจาหนาที่ธุรการและพัสดุ นําใบเบิกเงินทดรองจายที่ลงนามแลวไปใหเจาหนาที่การเงิน
เพื่อเบิกเงินสด
ขอ 10. หลังจากจัดจางจัดซื้อพัสดุแลว ใหเจาหนาที่ธุรการและพัสดุจัดทําเอกสารการจัดซื้อ จัดจาง
ตามแบบของสหกรณ
ขอ 11. หลังการลงนามอนุมัติในหนังสือจัดซื้อจัดจางแลว ใหเจาหนาที่ธุรการและพัสดุทํารายการ
เบิกเงินสด พรอมนําคืนเขาบัญชีเงินทดรองจาย โดยทันที
ขอ 12. กําหนดใหเจาหนาที่บัญชีเปนผูถือสมุดคุมเงินและตรวจสอบยอดเงินในบัญชี ใหถูกตอง
เปนปจจุบัน
ขอ 13. เงินตามบัญชีนี้ ใหจายไดเฉพาะเปนคาจัดจาง จัดซื้อ วัสดุสํานักงาน วัสดุสิ้นเปลือง หรือ
การอื่นใด ที่ตองการความเรงดวน ที่เปนประโยชนตอสหกรณ เทานั้น
ขอ 14. ใหผูจัดการรายงานการเบิกจายเงิน และจํานวนเงินคงเหลือในบัญชี ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการทราบเปนประจําทุกเดือน
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558

(นายสุธรรม ลิมปธนกุลชัย)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด

ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
วาดวยนโยบายและแนวทางปฏิบัติของสหกรณใหเปนไป
ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562
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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) ประกอบกับมติที่ประชุม คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 28 เมื่อวันที่ 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 วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เปนตนไป
ขอ 3. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามขอกําหนด

ใน พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และใหความรวมมือในการปองกัน มิใหมีปญหา
การฟอกเงินเกิดขึ้น
ข อ 4. สหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด ชุ ม พร จํ า กั ด กํ า หนดแนวทางในการปฏิ บั ติ
ของเจาหนาที่ ที่เกี่ยวของ ดังนี้
4.1 เมื่อมีกรณีสมาชิกฝากเงิน หรือถอนเงินสด ตั้งแต 2 ลานบาท ใหเจาหนาที่การเงิน
และผูจัดการสหกรณ รายงานให ปปง. ทราบและแจงประธานกรรมการดําเนินการ เพื่อนําแจง
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ พิจารณาตอไป
4.2 กรณีมีเหตุผลอันควรสงสัย ที่สมาชิกมีการฝากเงิน หรือถอนเงินสดผิดปกติบอยครั้ง
ใหเจาหนาที่การเงินและผูจัดการสหกรณ แจงประธานกรรมการดําเนินการ เพื่อนําแจงที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาตอไป
4.3 ใหเจาหนาที่สหกรณบรรจุเรื่องรายงานการฝากเงินหรือถอนเงินสด ที่ผิดปกติหรือที่มี
เหตุผลอันควรสงสัยในวาระการประชุมเพื่อทราบ ของคณะกรรมการดําเนินการทุกเดือน
4.4 ใหสหกรณทําปายประชาสัมพันธ ติดไวในที่เห็นไดชัดเจน เพื่อใหสมาชิกทราบ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบนี้

ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562
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4.5 ใหสหกรณกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติใหสมาชิกทําธุรกรรมกับสหกรณโดย
ผานระบบธนาคาร แทนการทําธุรกรรมเปนเงินสดกับสหกรณโดยตรง เชน ใหโอนเงินผานระบบ
ธนาคาร แลวนําสลิปธนาคารมาแสดงตอสหกรณ เปนตน
4.6 กิจกรรมอื่น ๆ ที่เปนการสงเสริมและปองกันมิใหเกิดปญหาการฟอกเงิน ก็ใหกระทํา
ไดโดยความเห็นชอบของประธานกรรมการดําเนินการ
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

(นายสุธรรม ลิมปธนกุลชัย)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด

ระเบียบ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
ข้อบังคับ ระเบียบ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562
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วาดวย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ พ.ศ. 2559
………………………………………..
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณขอ 79 และขอ 107 และมติที่ประชุดคณะกรรมการ
ดําเนินการ ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 12 กันยายน 2559 คณะกรรมการดําเนินการจึงไดกําหนดระเบียบวาดวย
วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการควบคุ ม ภายในและการรั ก ษาความปลอดภั ย ด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศของสหกรณ
ดังตอไปนี้

หมวด 1 บททั่วไป
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย
วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณออม
ทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 เปนตนไป
ขอ 3. บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
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
“เจาหนาที่” หมายถึง เจาหนาที่ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
“บุคลากร” หมายถึง ผูใชประโยชนจากทรัพยสินดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ
ซึ่งครอบคลุมถึงเจาหนาที่
สมาชิกทุกคน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่ไดรับอนุญาตใหทํางานในสหกรณหรือที่เขามาดําเนินการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับสหกรณตามขอตกลงที่ทําไวกับสหกรณ หรือที่เขามาอบรมตามโครงการ
ที่ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และเจาหนาที่ของรัฐผูดูแลการใชโปรแกรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอรในการประมวลผลขอมูล
“เครื่องคอมพิวเตอร” หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรทั้งหลาย เครื่องเซิรฟเวอร หรืออุปกรณ
อื่นใด ที่ทําหนาที่ไดเสมือนเครื่องคอมพิวเตอร ทั้งที่ใชงานอยูภายในสหกรณ หรือภายนอกแลว
เชื่อมตอเขากับระบบเครือขาย
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“ระบบเครือขาย” หมายถึง ระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่สหกรณสรางขึ้นทั้งแบบมีสาย
และไรสาย
“ขอมูล” หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราว ขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใด ๆ ไมวา
จะไดจัดทําไวในรูปแบบของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม
การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไว
ปรากฏได
“ระบบสารสนเทศ” หมายถึง ขอมูล และสาระตาง ๆ ที่เกิดมาจากการประมวลผลขอมูล
ที่จัดไวอยางเปนระบบ
ขอ 5 วิธีการเผยแพรระเบียบ
(1) แจงใหทราบการถือใชระเบียบในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
(2) ทําหนังสือเวียนใหเจาหนาที่รับทราบ
(3) ติดประกาศไว ณ ที่ทําการสหกรณ เปนระยะเวลาอยางนอย 60 วัน นับแตวันที่ประกาศ
ถือใชระเบียบนี้
ขอ 6 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผูมีอํานาจ
วินิจฉัย

หมวด 2 วัตถุประสงค
ขอ 7 วัตถุประสงคของการออกระเบียบนี้
(1) เพื่อใหบุคลากรระมัดระวังในการใชเครื่องคอมพิวเตอร โดยจะไมทําใหประสิทธิภาพของ
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร และระบบเครือขายดอยประสิทธิภาพลงอยางผิดปกติโดยเจตนาหรือ
ไมเจตนาก็ตาม
(2) เพื่อใหบุคลากรใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางถูกตองตามบทบาทและหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย
(3) เพื่อใหการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณมีความมั่นคง ปลอดภัย และสามารถ
ใชงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) เพื่อใหบุคลากรระมัดระวังและตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5) เพื่อใหสหกรณไดมีการควบคุมภายในและรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศที่ใช
คอมพิวเตอรเปนไปตามนโยบาย ระเบียบสหกรณและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ

หมวด 3 การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ
ขอ 8 สหกรณจะตองจัดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรไวในที่ที่เหมาะสม และหามผูไมมีหนาที่รับผิดชอบ
เขามาใชเครื่องคอมพิวเตอรของสหกรณโดยไมไดรับอนุญาต
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ขอ 9 จัดใหมีการติดตั้งอุปกรณดับเพลิงไวในที่ที่เหมาะสมและสะดวกตอการใชงานเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
และจัดทําแผนผังการขนยายเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตาง ๆ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวของ
ขอ 10 จัดใหมีระบบการควบคุมอุณหภูมิ ใหแกอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอรอยางเพียงพอและ
เหมาะสมกับสถานที่รวมทั้งจัดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรใหอยูในสถานที่ที่มีอากาศถายเทไดสะดวก
ขอ 11 จัดใหมีระบบสํารองไฟเครื่องแมขายและอุปกรณที่เกี่ยวของอยางเพียงพอ เพื่อลด
การหยุดชะงักการทํางานของเครื่องแมขายในกรณีที่มีไฟฟาดับหรือไฟตก

หมวด 4 คณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 12

ตองพิจารณาจัดใหมีทรัพยสินดานเทคโนโลยีสารสนเทศตามสมควรและเหมาะสมกับ

สหกรณ
ขอ 13 มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติในการ
ควบคุมภายใน และการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ
ขอ 14 สื่อสารใหบุคลากรเขาใจนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความ
ปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ
ขอ 15 สงเสริมใหมีการฝกอบรมหรือใหความรูเกี่ยวกับระบบงานและการรักษาความปลอดภัยดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศแกคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการ และเจาหนาที่สหกรณ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
หรือสนับสนุนใหเขารับการฝกอบรมกับหนวยงานและองคกรตาง ๆ ที่มีการจัดอบรมในเรื่องดังกลาว
ขอ 16 ตองกําหนดใหผูบริการโปรแกรมระบบบัญชีจัดทําคูมือการใชโปรแกรมและเอกสารดาน
ฐานขอมูล ไดแก โครงสรางขอมูล (Data Structure) หรือพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) ใหกับ
สหกรณเพื่อประกอบการใชงานโปรแกรมระบบบัญชี
ขอ 17 มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบในการเก็บรักษาคูมือและเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงานใหอยู
ในที่ปลอดภัย และใหเรียกใชงานไดทันที
ขอ 18 พิจารณาคัดเลือกและจัดทําสัญญากับผูใหบริการโปรแกรมหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และพิจารณาเกี่ยวกับการรักษาความลับของขอมูล เงื่อนไขตางๆ และขอบเขตงานของผูใหบริการ กรณีที่ใช
บริการโปรแกรมของเอกชน
ขอ 19 แตงตั้งเจาหนาที่เพื่อรับผิดชอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ
ขอ 20 จัดใหมีการทําหรือทบทวนแผนฉุกเฉิน และการประเมินผลของการทดสอบแผนฉุกเฉิน
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
ขอ 21 รณรงคใหทุกคนใชพลังงานไฟฟาอยางประหยัด โดยจัดระดับการทํางานของเครื่อง
คอมพิวเตอรและปดอุปกรณตอพวงทุกครั้งที่ไมมีการใชงาน ใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใช
มาตรการลดการใชกระดาษใหนอยลงดวย
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หมวด 5 ผูจัดการสหกรณ/ผูดูแลระบบงาน
ขอ 22 ควบคุมดูแลการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ขอ 23 ดําเนินการใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทันสมัย และมั่นคงปลอดภัยตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของสหกรณ
ขอ 24 ติดตั้งคาการรักษาความปลอดภัยของระบบบัญชีคอมพิวเตอรและระบบเครือขายใหสามารถ
ปองกันบุคคลที่ไมไดรับอนุญาตเขาสูระบบไดงาย ไดแก ความยาวของรหัสผาน ระยะเวลาการเปลี่ยนแปลง
รหัสผาน ระยะเวลาการตั้งเวลาพักหนาจอในกรณีผูใชงานไมอยูที่เครื่อง เปนตน
ขอ 25 มีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการผูใชงาน เกี่ยวกับการสราง/เปลี่ยนแปลง/ลบชื่อ
ผูใชงาน (username) โดยการกําหนดสิทธิการใชงาน จะตองเปนไปตามหนาที่ความรับผิดชอบของผูใชงาน
ขอ 26 มีหนาที่สอบทานสิทธิการใชงานของเจาหนาที่ในระบบบัญชีคอมพิวเตอรและระบบ
เครือขายใหสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบในแตละตําแหนงเปนประจําทุกป
ขอ 27 บริหารจัดการระบบเครือขายใหมีความมั่นคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่
การทํางานทั้งหมด ไดแก
(1) กําหนดสิทธิการเขาถึงระบบเครือขายใหกับผูที่ไดรับอนุญาตเทานั้น
(2) จัดทําการปรับปรุงแผนผังเครือขายและอุปกรณที่เกี่ยวของใหเปนปจจุบัน
(3) มีการตรวจสอบหรือเฝาระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรแมขาย
อยางสม่ําเสมอ
(4) ติดตั้งระบบปองกันไวรัสกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย และปรับปรุงระบบปองกัน
ไวรัสใหเปนปจจุบันสม่ําเสมอ
ขอ 28 จัดทําตารางแผนการสํารองขอมูลและวิธีการกูคืนขอมูล และใหมีการสํารองขอมูลและ
การทดสอบการกูคืนขอมูลเปนไปตามแผนที่กําหนด ไดแก
(1) กําหนดตารางแผนการสํารองขอมูลใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของสหกรณ
(2) กําหนดใหสํารองขอมูลจากระบบบัญชีคอมพิวเตอรที่สหกรณใชในเครื่องคอมพิวเตอร
ที่แยกตางหากจากเครื่องแมขายหลักของสหกรณ จํานวน 1 ชุดเปนประจําทุกวันทําการของสหกรณ
และสํารองขอมูลไวในสื่อบันทึกขอมูลจํานวน 1 ชุดเปนประจําทุกเดือน
(3) กําหนดใหสํารองโปรแกรม ฐานขอมูลที่เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ ระบบฐานขอมูลและ
ระบบบัญชีคอมพิวเตอรไวในสื่อบันทึกขอมูลจํานวน 1 ชุด เปนประจําทุก 3 เดือน
(4) ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบระบบงานสํารองขอมูลในสื่อบันทึกขอมูลและติดฉลากที่มี
รายละเอียด โปรแกรมระบบงาน วัน เดือน ป จํานวนหนวยขอมูล
(5) จัดเก็บสื่อบันทึกขอมูลไวในที่ปลอดภัยทั้งในและนอกสํานักงานสหกรณ และให
สามารถนํามาใชงานไดทันทีในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน
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(6) ผูจัดการหรือผูที่ไดรับมอบหมายตองทดสอบขอมูลที่สํารองทุก 6 เดือน และเก็บรักษา
ชุดสํารองขอมูลไวอยางนอย 10 ปตามกฎหมาย
(7) จัดทําทะเบียนคุมขอมูลชุดสํารอง และควบคุมการนําขอมูลชุดสํารองออกมาใชงาน
ขอ 29 จัดทําแผนฉุกเฉินรองรับเมื่อเกิดปญหากับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกรณีเครื่อง
คอมพิวเตอรไดรับความเสียหายหรือหยุดชะงัก และกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน
ขอ 30 ดําเนินการทดสอบแผนฉุกเฉินรวมกับบุคลากรอยางนอยปละ 1 ครั้งและจัดทําผล
การทดสอบแผนฉุกเฉิน
ขอ 31 จัดการกับเหตุการณผิดปกติที่เกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยทันทีเมื่อไดรับรายงานจากบุคลากร

หมวด 6 บุคลากร
ขอ 32 ตองใชเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนสูงสุดตอการดําเนินงานของสหกรณ และเปนไป
ตามวัตถุประสงค
ขอ 33 ใหคํานึงถึงการใชงานอยางประหยัด และหมั่นตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรใหสามารถ
ใชงานไดอยาง สมบูรณ และมีประสิทธิภาพ
ขอ 34 บุคลากรแตละคนมีหนาที่ปองกันดูแลรักษาขอมูลชื่อผูใชงาน (username) และรหัสผาน
(password) ทั้งนี้ตองหามเผยแพรใหผูอื่นลวงรูรหัสผาน (password) ของตนเอง
ขอ 35 การกําหนดรหัสผานในการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางนอย 4 ตัวอักษร โดย
กําหนดใหมี ความยากตอการคาดเดาและใหมีการเปลี่ยนแปลงรหัสผานของผูใชงานทุก ๆ 4 เดือน
ขอ 36 บุคลากรแตละคนหามใชชื่อผูใชงาน (username) และรหัสผาน (password) ของบุคคลอื่นมา
ใชงานไมวาจะไดรับอนุญาตจากผูใชงานนั้นหรือไมก็ตาม
ขอ 37 การใชงานเครื่องคอมพิวเตอร ผูใชงานตองรับผิดชอบในฐานะเปนผูถือครองเครื่องนั้น ๆ
และตอง รับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใชงานที่ผิดปกติ โดยชื่อผูใชงาน
(username) และรหัสผาน (password) ของผูถือครองเครื่องนั้น ๆ
ขอ 38 เมื่อพบเหตุการณผิดปกติที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหรีบแจงใหผูจัดการ/ผูดูแลระบบงานของสหกรณโดยทันที

ขอ 39 ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศใชเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559
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( นายสุธรรม ลิมปธนกุลชัย )
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด

ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
วาดวย กองทุนชวยเหลือผูค้ําประกันเงินกูสามัญ พ.ศ.2559
…………………………………………….
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อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ขอ 107(11)
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ครั้งที่ 9/2559
วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ไดกําหนดระเบียบวาดวยกองทุนชวยเหลือผูค้ําประกันเงินกูสามัญ ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
วาดวยกองทุนชวยเหลือผูค้ําประกันเงินกูสามัญ พ.ศ.2559 ”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2559 เปนตนไป
ข อ 3 ให ย กเลิ ก ระเบี ย บสหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด ชุ ม พร จํ า กั ด ว า ด ว ยกองทุ น
ชวยเหลือผูค้ําประกันเงินกูสามัญ ที่บังคับใชกอนหนานี้ทั้งหมด
ขอ 4 ในระเบียบนี้
4.1 “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
4.2 “สมาชิก”หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
4.3 “คณะกรรมการกองทุน” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนชวยเหลือผูค้ําประกัน
เงินกูสามัญ
4.4 “ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการกองทุนชวยเหลือผูค้ําประกัน
เงินกูสามัญ
4.5 “กองทุน”หมายความวา กองทุนชวยเหลือผูค้ําประกันเงินกูสามัญ
4.6 “สมาชิกกองทุน”หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
จํากัดทั้งหมด
4.7 “ผูกู” หมายความวา สมาชิกที่กูเงินสามัญจากสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
ชุมพร จํากัด
4.8
“ผูค้ําประกัน” หมายความวา สมาชิกที่ยินยอมผูกพันตนตอสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด เพื่อชําระหนี้เงินกูสามัญในเมื่อผูกูไมชําระหนี้นั้น
ขอ 5 วัตถุประสงค เพื่อเปนกองทุนสําหรับบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิกผูค้ําประกัน เงินกู
สามัญ ที่ตองรับชําระหนี้แทนผูกูเมื่อสหกรณไมสามารถเรียกชําระหนี้จากผูกูได
ขอ 6 ที่มาของเงินกองทุน
6.1 จัดสรรจากกําไรสุทธิประจําป
6.2 เงินบริจาค ดอกเบี้ย หรือเงินอื่นๆ ที่กองทุนไดรับ โดยไมมีเงื่อนไข

ขอ 7 กองทุนที่ไดมาจากการบริจาค ตามขอ 5.2 นั้น ใหกองทุนลงทะเบียนไวเปนรายบุคคล
ขอ 8 ผูบริจาคไมมีสิทธิเรียกคืนเงินที่บริจาคเขากองทุนไมวากรณีใด ๆ
ขอ 9 หลักเกณฑการจายเงินกองทุน
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9.1 กองทุนจะชวยเหลือผูค้ําประกัน ในอัตรารอยละ 10 ของจํานวนหนี้ที่เหลือ(รวมทั้ง
คาใชจายอื่นซึ่งไมใชเปนความผิดของผูค้ําประกัน) แตไมเกิน 300,000 บาท ตอสัญญา หลังจากที่
ผูค้ําประกันไดยินยอมและชําระหนี้แทนผูกูทั้งหมดกอน
9.2 เงินจํานวนดังกลาวสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด จะนําเงินจาก
กองทุนจายใหกับผูค้ําประกัน
9.3 ในกรณีที่เงินกองทุนมีไมพอจาย ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวตามระเบียบนี้ ให
คณะกรรมการกองทุนเสนอความเห็นตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ
ขอ 10 ใหคณะกรรมการดําเนินการ แตงตั้งคณะกรรมการกองทุน จํานวนทั้งหมด 7 คน โดยมาจาก
คณะกรรมการดําเนินการ 2 คน และเลือกจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป 5 คน เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
จํานวนเงินที่จะชดเชยใหกับ ผูค้ําประกันเงินกูสามัญ และใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ
พิจารณาอนุมัติ
ขอ 11 คณะกรรมการกองทุนอยูในวาระคราวละ 2 ป และคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจาก
คณะกรรมการดําเนินการใหหมดวาระตามวาระของคณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 12 ในกรณีที่เงินกูสามัญมีสมาชิกผูค้ําประกันหลายคน ใหสมาชิกผูค้ําประกันทุกคนไดรับ
ความชวยเหลือจากกองทุนตามสัดสวนวงเงินที่ค้ําประกัน
ข อ 13 ให ป ระธานกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด ชุ ม พร จํ า กั ด
เปนผูรักษาการณ ใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2559

(นายสุธรรม ลิมปธนกุลชัย)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
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