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ขอบังคับ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

พ.ศ. 2543 
 

หมวด 1 

ช่ือ ประเภทและท่ีต้ังสํานักงาน 
 

ขอ 1. ช่ือ  ประเภท สีประจําสหกรณและท่ีต้ังสํานักงาน  

  ชื่อภาษาไทย  สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด  

  ชื่อภาษาอังกฤษ  ANAMAI SURIN  SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED 

  ชื่อยอ   (1)  สอ.อสร. 

     (2)  สอ.อนามัยสุรินทร 

     (3)   SphCoop 

  สีประจําสหกรณ  สีเขียว  แบบ  Green  Yellow 

  ประเภท   สหกรณออมทรัพย  

  ที่ตั้งสํานักงานใหญ  เลขที่ 130/1 ถนนโพธ์ิราง  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร   

     รหัสไปรษณีย  32000 

   ที่ตั้งสํานักงานสาขา   เลขที่ 7 ถนนกรุงศรีนอก ตําบลในเมือง อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร 

                 รหัสไปรษณีย  32000 

 สหกรณอาจยายที่ตั้งสํานักงานไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควรโดยแจงใหนายทะเบียนสหกรณ  

กรมสงเสริมสหกรณ  และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ  และใหปดประกาศไวที่สํานักงานของสหกรณเดิม สํานักงานสวน   

ราชการสหกรณ  และที่วาการอําเภอแหงทองที่สหกรณตั้งอยูเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน  และใหดําเนินการแกไขเพิ่มเติม  

ขอบังคับในการประชุมใหญคราวตอไปดวย  

  ตราของสหกรณ   ตราของสหกรณมีรูปลักษณะ  ดังน้ี  

     (ประกอบคําอธิบายตาง ๆ)  

     วงกลมลอมรอบชางคูชูงูพันคบเพลิง  

     ชางคู    หมายถึง  สัญลักษณของจังหวัดสุรินทร  

     งูพันคบเพลิง  หมายถึง  กระทรวงสาธารณสุข  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ขอ 1.  ไดรับการจดทะเบียนแกไขเม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2549 
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หมวด 2 

วัตถุประสงค 

 

ขอ 2.  วัตถุประสงค  

 สหกรณน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกชวยเหลือตนเองและ 

ชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักการสหกรณและดําเนินการตามขอตอไปน้ี  

(1)  สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย   โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของตนไวในทางอัน ม่ันคงและไดรับ

ประโยชนตามสมควร  

(2) สงเสริมการชวยเหลือซ่ึงกันและกันและชวยตัวเองในหมูสมาชิก  

(3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร 

(4) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค  

(5) จัดใหมีเงินกูสําหรับสมาชิกตามขอกําหนดอันสมควร  

(6) ใหสหกรณอ่ืนกูยืมเงิน  

(7) ซ้ือหุนของธนาคารซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ  

(8) ซ้ือหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน  

(9) ซ้ือหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญแกกิจการ 

สหกรณโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ  

(10)  ซ้ือพันธบัตรหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ  

(11)  ดําเนินการใหกูยืมเพื่อการเคหะ 

(12)  ใหสวัสดิการและการสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัว  รวมทั้งการจัดสวัสดิการจัดหาที่ดินและหรือที่อยูอาศัยแก

สมาชิกตามสมควร  

(13)  ดําเนินธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวกับการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยเพื่อประโยชนของสมาชิก 

(14)   ออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน 

(15)  ซ้ือตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน 

(16)  รวมมือกับทางราชการ  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณและสหกรณอ่ืนเพื่อสงเสริมและ  

ปรับปรุงกิจการของสหกรณ  

(17)  กระทําการตาง ๆ ตามที่อนุญาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ  เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กลาวขางตน  ทั้งน้ี  

รวมถึง  ซ้ือ  ถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิทธิครอบครอง  ซ้ือ แลกเปล่ียน  โอนหรือรับโอน  เชาหรือใหเชา  เชาซ้ือหรือใหเชาซ้ือ  

จํานองหรือรับจํานอง  จํานําหรือรับจํานํา  ขายหรือจําหนาย  ซ่ึงทรัพยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก  ตลอดจนดําเนิน กิจการอ่ืน

บรรดาที่เก่ียวกับหรือเน่ืองในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคดวย  

(18) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก  

(19)  ขอหรือรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ  หนวยงานของตางประเทศ  หรือบุคคลอ่ืนใด  

(20) ดําเนินกิจการอยางอ่ืนบรรดาที่เก่ียวกับหรือเน่ืองในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของสหกรณ 

 

 

ขอ 2 (2)  ไดรับการจดทะเบียนแกไขเม่ือวันท่ี  26  กุมภาพันธ  2556 

ขอ 2 (3)  ไดรับการจดทะเบียนแกไขเม่ือวันท่ี  12  กุมภาพันธ  2554 
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       หมวด 3 

ทุน 

 

ขอ 3. ทุน  

 สหกรณอาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงคดังตอไปน้ี  

(1) ออกหุน  

(2) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร  

(3) กูยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน  

(4) สะสมเงินสํารองและทุนอ่ืน ๆ รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผูยกให  

 

หุน 

 

 ขอ 4.  การออกหุน 

 สหกรณออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวน  มีมูลคาหุนละสิบบาท  

ขอ 5. การถือหุน  

 สมาชิกทุกคนตองสงเงินคาหุนเปนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกที่เขาเปนสมาชิกตามอัตราสวนของจํานวนเงินไดรายเดือน

ของตน  ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

 เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึงเงินเดือนและเงินเพิ่มคาครองชีพหรือเงินที่จะควบคูกับเงินเดือน  หรือ

คาจางประจํา  ซ่ึงสมาชิกไดรับจากหนวยงานเจาสังกัด  และหมายถึงบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ  ซ่ึงสมาชิกไดรับ

จากทางราชการดวย  

 ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราที่สูงกวาอัตราที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ  หรือจะขอซ้ือหุนเพิ่มขึ้น

อีกเม่ือใด  ก็ยอมทําได  โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ  แตจํานวนหุนทั้งหมดตองไมเกินหน่ึงในหา

ของหุนที่ชําระแลวทั้งหมด  

 สมาชิกอาจขอลดจํานวนการชําระคาหุนรายเดือนไดโดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ แตใน

ปหน่ึง ๆ จะขอเปล่ียนแปลงมากกวาสองครั้งไมได 

 สมาชิกจะโอนหุนซ่ึงตนถือใหผูอ่ืนไมไดและระหวางที่สมาชิกยังไมส้ินสุดลงจะถอนคืนหุนไมได และหามมิใหเจาหน้ีของ

สมาชิกใชสิทธิเรียกรองหรืออายัดคาหุนของสมาชิกผูน้ัน และเม่ือสมาชิกส้ินสุดลง สหกรณมีสิทธินําเงินตามมูลคาหุนที่สมาชิกมีอยู

มาหักกลบลบหน้ีที่สมาชิกผูกพันมาชําระหน้ีแกสหกรณได  และใหสหกรณมีฐานะเปนเจาหน้ีบุริมสทธิพิเศษเหนือเงินคาหุนน้ัน 

ขอ 6. การชําระเงินคาหุนรายเดือน  

 การชําระเงินคาหุนรายเดือนน้ัน  ใหชําระโดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือนของสมาชิกในวันจายเงินได รายเดือประจําเดือน

น้ัน ๆ  ทุกเดือน หรือหักจากบัญชีเงินฝากของสมาชิกที่มีอยูกับสหกรณทุกเดือน 

 เม่ือสมาชิกมีคําขอเปนหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาสมาชิกน้ัน ตกอยู ใน     

พฤติการณอันทําใหไมสามารถชําระเงินคาเงินหุนรายเดือนได   โดยมิใชเกิดขึ้นดวยเจตนาอันไมสุจริตของตน  มิตองชําระคาเงินหุน

รายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการ  ดําเนินการเห็นสมควรก็ได 

 

 

ขอ 5.  ไดรับการจดทะเบียนแกไขเม่ือวันท่ี  12  กุมภาพันธ  2554 

ขอ 7. การงดชําระเงินคาหุนรายเดือน  
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 สมาชิกที่ไดชําระเงินคาหุนไมนอยกวาหน่ึงรอยหาสิบเดือน  หรือเปนจํานวนเงินไมนอยกวาสองแสนหาหม่ืนบาท  และไม

มีหน้ีสินกับสหกรณ  จะงดชําระเงินคาหุนรายเดือน  หรือลดจํานวนการถือหุนรายเดือนลงต่ํากวาอัตราที่กําหนดไวในระเบียบของ

สหกรณก็ได  โดยแจงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ  แตในปหน่ึง ๆ  จะขอเปล่ียนแปลงมากกวาสองครั้งไมได         

  กรณีสหกรณไดรับหนังสือแจงอายัดหุนสมาชิกรายใดจากเจาพนักงานที่ปฏิบัติตามคําพิพากษา หรือใชอํานาจตาม

กฎหมาย ถาสมาชิกรายน้ันมีหน้ีสินตองชําระแกสหกรณ อาจของดสงคาหุนรายเดือนชั่วคราวและตองยินยอมใหสหกรณนําเงินสวน

ที่หักไวเพื่อถือหุนน้ันสงชําระหน้ีเพิ่มเติมจากการชําระตามงวดปกติ 

 

ขอ 8. การแจงยอดจํานวนหุน  

สหกรณจะแจงยอดจํานวนหุนที่สมาชิกถือใหสมาชิกแตละคนทราบทุกส้ินปทางบัญชีของสหกรณ  

 

หมวด 4 

การดําเนินงาน 

ขอ 9. การลงลายมือช่ือ  

 การลงลายมือชื่อเพื่อใหมีผลผูกพันสหกรณ  เวนแตจะไดกําหนดไวเปนพิเศษตามขอบงัคับน้ีใหปฏิบัติ  ดังน้ี  

 (1) หนังสือกูยืมซ่ึงสหกรณเปนผูกูยืม ตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกู การจํานองซ่ึงสหกรณเปนผูจํานอง  การถอนเงินฝาก

สหกรณและในนิติกรรมอ่ืน ๆ จะตองลงลายมือชื่อของประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการหรือเหรัญญิก

หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมาย หรือผูจัดการ หรือผูที่คณะกรรมการมอบหมายรวมเปนสองคน  

 (2) การรับฝากเงินใบรับเงินและเอกสารทั้งปวงนอกจากที่กลาวไวใน (1) ขางบนน้ีจะตองลงลายมือชื่อของผูจัดการ  

และ/หรือผูที่ไดรับมอบหมาย  

 อน่ึง  ในหนังสือกูยืมซ่ึงสหกรณเปนผูกูยืม ใบส่ังจายเงิน ตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงินของสหกรณน้ัน ตอง

ประทับตราสหกรณเปนสําคัญดวย  

การกูยืมเงินหรือการคํ้าประกัน 

 

ขอ 10. วงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกัน  

 ที่ประชุมใหญ  อาจกําหนดวงเงินกูยืม  หรือการค้ําประกันสําหรับปหน่ึง ๆ  ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการ         

ดําเนินงาน  วงเงินซ่ึงกําหนดดังวาน้ีตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ  

 ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกําหนดหรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมสําหรับปใด  ก็ใหใช       

วงเงินกูหรือกูยืมสําหรับปกอนไปพลาง  

ขอ 11. การกูยืมเงินหรือการคํ้าประกัน   

 สหกรณอาจกูยืมเงิน  หรือออกตั๋วสัญญาใชเงินหรือตราสารการเงินหรือโดยวิธีอ่ืนใด  สําหรับใชเปนทุนดําเนินงานตาม

วัตถุประสงคไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร  ทั้งน้ีจะตองอยูในวงเงินกูยืมและการค้ําประกันประจําปตามขอ  10 

 

 

 

 

ขอ 7 วรรคแรก  ไดรับการจดทะเบียนแกไขเม่ือวันท่ี  16  มีนาคม  2555 

ขอ 7 วรรค2      ไดรับการจดทะเบียนแกไขเม่ือวันท่ี  24   มีนาคม  2552 

ขอ 9.  ไดรับการจดทะเบียนแกไขเม่ือวันท่ี    12  กุมภาพันธ  2554 
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 การรับฝากเงิน 

 

ขอ 12. รับฝากเงิน  

 สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย  หรือประจํา จากสมาชิกหรือสหกรณอ่ืน หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหซ่ึงมี

สมาชิกของสมาคมน้ันไมนอยกวาก่ึงหน่ึงเปนสมาชิกของสหกรณผูรับฝากเงินน้ัน ทั้งน้ีตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความ

เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ  

 ขอกําหนดเก่ียวกับการฝาก  ดอกเบี้ย  การถอนเงินฝากและขอกําหนดอ่ืน ๆ  วาดวยเงินฝากออมทรัพยหรือเงินฝาก

ประจําน้ันใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบสหกรณ  

 

การใหเงินกู 

ขอ 13. การใหเงินกู  

 เงินกูน้ันอาจใหไดแก  

(1) สมาชิกของสหกรณ  

(2) สหกรณอ่ืน ๆ  

การใหเงินกูแกสมาชิกน้ัน  ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูไดตาม 

ขอบังคับน้ีและตามระเบียบของสหกรณ  

 ขอกําหนดตาง ๆ เก่ียวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกู  หลักประกันสําหรับเงินกู  ลําดับแหงการใหเงินกู  

เงินงวดชําระหน้ีสําหรับเงินกูและขอกําหนดอ่ืน ๆ วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกน้ัน  ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของ

สหกรณ 

 การใหเงินกูแกสหกรณอ่ืนน้ัน  คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเม่ือสหกรณมีเงินทุนเหลือจากการใหเงินกู

แกสมาชิกแลว  

 สมาชิก  หรือสหกรณอ่ืนซ่ึงประสงคจะขอกูเงินจากสหกรณน้ัน  ตองเสนอคําขอกูเงินตามแบบและระเบียบของ       

สหกรณที่กําหนดไวสําหรับระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอ่ืนตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ  

ขอ 14. ความมุงหมายแหงเงินกู  

 เงินกูซ่ึงใหแกสมาชิกไมวาประเภทใด ๆ  จะใหไดแตเฉพาะเพื่อการอันจําเปนหรือมีประโยชนตามที่คณะกรรมการ

ดําเนินการเห็นสมควร  

 ใหคณะกรรมการดําเนินการสอดสอง  และกวดขันการใชเงินกูของสมาชิกใหตรงตามความมุงหมายที่ใหเงินกูน้ัน  

ขอ 15. ประเภทและจํากัดแหงเงินกู  

 สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิกไดตามประเภทและจํากัดดังตอไปน้ี  

 (1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน  ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเปนรีบดวน  และ มีความประสงคขอกูเงิน       

คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกูเพื่อเหตุน้ันไดตามระเบียบของสหกรณ  

 (2) เงินกูสามัญ  ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงคของกูเงินสําหรับใชจายเงิน  เพื่อการอันจําเปนหรือมีประโยชนตาง ๆ 

คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาใหเงินกูสามัญแกสมาชิกน้ันได  ตามระเบียบของสหกรณ  

 (3) เงินกูพิเศษ  เม่ือสหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอที่จะชวยเหลือใหเงินกู  เพื่อสงเสริมฐานะความม่ันคงหรือเพื่อการ

เคหะ  หรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได  โดยจํานวนเกินกวาจํากัดที่สมาชิกน้ันอาจไดรับเงินกูสามัญตามขอ 15(2)   

 

ขอ 12.  ไดรับการจดทะเบียนแกไขเม่ือวันท่ี  12  กุมภาพันธ   2554 



6 

 

คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกูพิเศษแกสมาชิกน้ันไดตามที่เห็นสมควร  โดยผูกูตองระบุความมุงหมายแตละอยางของเงินกู

ประเภทน้ี  ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ  และตองมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ  

ขอ 16. ดอกเบี้ยเงินกู  

 ใหสหกรณเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทที่ใหแกสมาชิก   ในอัตราตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ  

ขอ 17. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู  

 ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจตราควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ  และ

เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง  ผูกูจะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

 ในกรณีอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี  ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ  เปนอันถึงกําหนดสงคืน  โดยส้ินเชิงพรอมทั้ง

ดอกเบี้ยในทันที  โดยมีพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว  และใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา  

(1) เม่ือสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด  

(2) เม่ือปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูน้ัน  

(3) เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง  และผูกูมิไดจัดการแกไขใหคืนดี

ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด  

(4) เม่ือคางสงเงินงวดชําระหน้ีไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระ

หน้ีดังวาน้ันถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหน่ึง ๆ  

 ในกรณีที่ผูค้ําประกันจะตองรับผิดชําระหน้ีแทนผูกูตามที่กลาวในวรรคกอน  และไมสามารถชําระหน้ีน้ันโดยส้ินเชิงได  

เม่ือผูค้ําประกันรองขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันใหผูค้ําประกันชําระเปนงวดรายเดือนจนครบจํานวนตามที่ผูกูไดทํา

หนังสือกูใหไวตอสหกรณก็ได 

ขอ 18. ความผูกพันของผูกูและผูคํ้าประกัน  

 ผูกู  หรือผูค้ําประกันตองรับผูกพันวา  ถาตนประสงคจะขอโอนหรือยายหรือลาออกจากราชการหรืองานประจําตาม   

ขอ 30 (3)  จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบและจัดการชําระหน้ีสินซ่ึงตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จส้ินเสียกอน  เวนแตกรณีที่

ยังคงเปนสมาชิกอยูตามขอ 45 

 

การฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ 

 

ขอ 19.  การฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ  

 เงินของสหกรณ น้ันสหกรณอาจฝากหรือลงทุนไดตามที่ กําหนดไว ใน วัตถุประสงคของสหกรณและตามที่             

คณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติกําหนด  ภายใตกฎหมายวาดวยสหกรณโดยคํานึงถึงความม่ันคงและประโยชนสูงสุดที่

สหกรณหรือสมาชิกจะไดรับ 

 

การบัญชี  ทะเบียน  และเอกสารอื่นของสหกรณ 

 

ขอ 20. การบัญชีของสหกรณ   

 ใหสหกรณจัดใหมีการทําบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด  และเก็บรักษาบัญชีและเอกสาร

ประกอบการลงบัญชีไวที่สํานักงานสหกรณภายในระยะเวลาที่ นายทะเบียนสหกรณกําหนด  

 ใหบันทึกรายการในบัญชีเก่ียวกับกระแสเงินสดของสหกรณในวันที่เกิดเหตุน้ัน  สําหรับเหตุอ่ืน ที่ไมเก่ียวกับกระแสเงิน

สดใหบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแตวันที่มีเหตุอันจะตองบันทึกรายการน้ัน   



7 

 

 เม่ือส้ินปทางบัญชีทุกปใหสหกรณจัดทํางบดุลอยางนอยครั้งหน่ึง  ซ่ึงตองมีรายการแสดงสินทรัพยหน้ีสิน และทุนของ

สหกรณกับทั้งบัญชีกําไรขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด  

 วันส้ินปทางบัญชีของสหกรณใหส้ินสุด ณ วันที่ 30  พฤศจิกายน ของทุกป 

ขอ 21. การเสนองบแสดงฐานะทางการเงินตอท่ีประชุมใหญ  

ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนองบแสดงฐานะทางการเงิน ซ่ึงผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลว เพื่ออนุมัติในที่

ประชุมใหญภายในหน่ึงรอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปทางบัญชีและใหเปดเผยงบแสดงฐานะทางการเงินน้ันไว ณ สํานักงานของ

สหกรณกอนวันประชุมใหญไมนอยกวาเจ็ดวัน ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของ

สหกรณตอที่ประชุมใหญดวยในคราวที่เสนองบแสดงฐานะทางการเงิน และใหสงสําเนารายงานประจําปกับงบแสดงฐานะทาง

การเงินไปยังนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการประชุมใหญ อน่ึง ใหเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการ

ดําเนินงานของสหกรณ งบแสดงฐานะทางการเงินพรอมทั้งขอบังคับ ระเบียบของสหกรณน้ีและกฎหมายวาดวยสหกรณ ไวที่

สํานักงานของสหกรณ เพื่อใหสมาชิกขอตรวจดูไดโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม 

ขอ 22. ทะเบียนและบัญชี  

 ใหสหกรณมีทะเบียนสมาชิก  ทะเบียนหุนและทะเบียนอ่ืน ๆ  ตลอดจนสมุดรายงานการประชุมและบัญชีตามแบบที่นาย

ทะเบียนสหกรณกําหนด  และตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรใหมีขึ้น  

 ใหสหกรณสงสําเนาทะเบียนสมาชิก  และทะเบียนหุนแกนายทะเบียนสหกรณภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียน  

 ใหสหกรณรายงานการเปล่ียนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก  หรือทะเบียนหุนตอนายทะเบียน สหกรณภายในสามสิบ

วันนับแตวันส้ินปทางบัญชีของสหกรณ  

 สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคกอนได  ณ สํานักงานของสหกรณในระหวางเวลาทํางาน  แตจะดูบัญชีหรือ

ทะเบียนเก่ียวกับเงินคาหุน  เงินฝาก  หรือเงินกูของสมาชกิรายอ่ืนไมได  นอกจากจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือของสมาชิกน้ัน

และไดรับอนุญาตจากผูจัดการกอน  

 

การตรวจสอบบัญชีและการตรวจตราควบคุม 

 

ขอ 23.  การตรวจสอบบัญชี  

 บัญชีของสหกรณน้ันตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละหน่ึงครั้ง  ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ไปและตาม

ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด  โดยผูสอบบัญชีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง  

 

ขอ 24.  การตรวจตราควบคุม  

 นายทะเบียนสหกรณ  รองนายทะเบียนสหกรณ  ผูตรวจการสหกรณ  ผูสอบบัญชีหรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึง           

นายทะเบียนสหกรณมอบหมาย  มีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินการผูตรวจสอบกิจการผูจัดการ              

เจาหนาที่หรือเชิญสมาชิกของสหกรณมาชี้แจงขอเท็จจริงเก่ียวกับกิจการของสหกรณ  หรือใหสงเอกสารเก่ียวกับการดําเนินงาน

หรือรายงานการประชุมไดและมีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณระหวางเวลาทํางานของสหกรณได  

ทั้งน้ี  ใหผูซ่ึงเก่ียวของตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกใหความชวยเหลือใหคําชี้แจงแกผูปฏิบัติการตาม  

สมควรโดยใหผูปฏิบัติการแสดงบัตรประจําตัวตอผูเก่ียวของ   

 

  

ขอ 20.  ไดรับการจดทะเบียนแกไขเม่ือวันท่ี  16  มีนาคม  2555 

ขอ 21.  ไดรับการจดทะเบียนแกไขเม่ือวันท่ี  7  กุมภาพันธ  2560 



8 

 

ขอ 25.  การสงรายการหรือรายงาน  

 ใหสหกรณสงรายการหรือรายงานเก่ียวกับกิจการของสหกรณตอหนวยงานที่กํากับดูแล  ตามแบบและระยะเวลาที่

หนวยงานน้ันกําหนด  

 

กําไรสุทธิประจําป 

 

ขอ 26.  การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป  

 เม่ือส้ินปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญช ี ที่รับรองโดยทั่วไปแลว  ปรากฏวาสหกรณมีกําไรสุทธิ  ให

จัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ  และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามอัตราที่กําหนดใน

กฏกระทรวงแตตองไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ    

 กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนน้ัน  ที่ประชุมใหญอาจจะจัดสรรได ดังตอไปน้ี  

 (1) เปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวใหแกสมาชิกแตตองไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงโดยคิดใหตามสวนแหง

ระยะเวลา  อน่ึง  ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลตาม (4)  ออกจายเปนเงินปนผลสําหรับปใดดวยจํานวนเงินปนผล

ทั้งส้ินที่จายสําหรับปน้ันตองไมเกินอัตราดังกลาว  

 ในการคํานวณเงินปนผลตามหุนใหถือวาหุนที่สมาชิกไดชําระตอสหกรณภายในวันที่เจ็ดของเดือนมีระยะเวลาสําหรับ

คํานวณเงินปนผลตั้งแตเดือนน้ัน  สวนหุนที่สมาชิกชําระตอสหกรณหลังวันที่เจ็ดของเดือน  สหกรณจะคิดเงินปนผลใหตั้งแตเดือน

ถัดไป  

 (2) เปนเงินเฉล่ียคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทําไวกับสหกรณและตามจํานวนแหงดอกเบี้ยเงินกู  ซ่ึงสมาชิก

น้ัน ๆ  ไดสงแกสหกรณระหวางป  เวนแตสมาชิกที่ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยในปใด  มิใหไดรับเงิน

เฉล่ียคืนสําหรับปน้ัน  

 (3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ  

(4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันส้ินปน้ัน  ทุนรักษา

ระดับอัตราเงินปนผลถอนน้ีจะไดโดยมติแหงที่ประชุมใหญ  เพื่อจายเปนเงินปนผลตามหุนตาม (1) 

 (5) เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ  ทุนสาธารณประโยชนน้ีใหสหกรณสะสมไวสําหรับใชจาย

เพื่อการศึกษาโดยทั่วไปหรือเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ  หรือสาธารณประโยชนหรือการกุศลที่กําหนดไวในระเบียบของ

สหกรณสําหรับตามระเบียบของสหกรณ  

 (6) เปนทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือกองทุนอ่ืน ๆ  เพื่อเสริมสรางความม่ันคงใหแกสหกรณ  

 (7) กําไรสุทธิสวนที่เหลือ (ถามี)  ใหจัดสมทบเปนทุนสํารองทั้งส้ิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ 26.  ไดรับการจดทะเบียนแกไขเม่ือวันท่ี  12  กุมภาพันธ   2554 
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ทุนสํารอง 

 

ขอ 27.  ท่ีมาแหงทุนสํารอง  

 นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามขอ 26  แลว บรรดาเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผูยกใหแกสหกรณ  ถาผูยกใหมิได

กําหนดวาใหใชเพื่อการใด  ใหจัดสรรเงินอุดหนุนหรือ ทรัพยสินน้ันเปนทุนสํารองของสหกรณ  

 อน่ึง  จํานวนเงินซ่ึงสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม  ถาไมมีการเรียกรองจนพนกําหนดอายุความ  ก็ใหสมทบจํานวนเงิน

น้ันเปนทุนสํารอง  

 กําไรสุทธิประจําปของสหกรณซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะใหที่ประชุมใหญจัดสรรตามขอ 27  หากที่ประชุม

ใหญพิจารณาแลวเห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนใหนอยลงก็ดี  ยอดเงินจํานวนดังกลาวใหสมทบเปนทุนสํารอง

ทั้งส้ิน 

ขอ 28. สภาพแหงทุนสํารอง  

         ทุนสํารองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม  สมาชิกจะแบงปนกันไมได  หรือจะเรียกรองแมสวนใดสวนหน่ึงก็ไมได  

         ทุนสํารองน้ีจะถอนจากบัญชีไดเพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น  หรือเพื่อจัดสรรเขาบัญชีทุนสํารองใหแก  สหกรณ

ใหมที่ไดจดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณเดิม  

หมวด 5 

สมาชิกและสมาชิกสมทบ 

 

ขอ 29.  สมาชิก 

 สมาชิกสหกรณน้ี คือ 

 (1)  ผูลงชื่อขอจดทะเบียนสหกรณและผูซ่ึงมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูจะเปนสมาชิกของสหกรณที่ไดชําระหุนตามจํานวนที่

จะถือครบถวนแลว 

 (2)  ผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับและไดชําระคาหุนตามจํานวนที่ถือครบถวนแลว 

ขอ 30. คุณสมบัติของสมาชิก 

 สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 

(2) เปนผูบรรลุนิติภาวะ 

(3) ก.  เปนเจาหนาที่ของสหกรณ หรือ เจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร 

ข.  เปนขาราชการหรือลูกจางหรือขาราชการบํานาญหรือพนักงานของรัฐหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืน     

     สังกัดหนวยงานดานสุขภาพภายใน จ.สุรินทร  และหนวยงานยินยอมหักเงินที่พึงจายแกสหกรณให 

                      สหกรณ  หนวยงานดานสุขภาพใหหมายถึง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

สํานักงานสาธารณสุขก่ิงอําเภอ โรงพยาบาล สถานีอนามัย รวมทั้งหนวยงานอ่ืนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงมีพื้นที่ปฏิบัติงาน

ในจังหวัดสุรินทร 

(4) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม 

(5) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอ่ืนที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 

ขอ 30.  ไดรับการจดทะเบียนแกไขเม่ือวันที่  24  มีนาคม  2552 
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ขอ 31  การเขาเปนสมาชิก 

          การเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับ  ตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามแบบที่กําหนดไว  โดยตองมีผูบังคับบัญชาของผูสมัครใน

ตําแหนงไมต่ํากวาระดับชํานาญงานหรือชํานาญการ  คนหน่ึงหรือผูรักษาการในตําแหนงคนหน่ึงรับรองหรือกรรมการดําเนินการคน

หน่ึงหรือสมาชิกอยางนอยสองคนรับรอง  แตถาผูสมัครเปนผูดํารงตําแหนงไมต่ําระดับชํานาญงานหรือชํานาญการไมตองมีผูรับรอง 

         ในกรณีที่หนวยงานใดมีผูบังคับบัญชาสูงสุด  ซ่ึงตําแหนงไมถึงระดับชํานาญงานหรือชํานาญการ  ใหผูบังคับบัญชาน้ันเปนผู

รับรอง แตถาผูสมัครเปนผูบังคับบัญชาน้ันก็ไมตองมีผูรับรอง    

เม่ือคณะกรรมการดําเนินการ  ไดสอบสวนพิจารณาปรากฎวามีผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่กําหนดไวในขอ 30 ทั้ง

เห็นเปนการสมัครเขาเปนสมาชิกได   ก็ใหแจงผูสมัครน้ันลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขา  

และชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือใหครบถวนแลวเสนอเรื่องการรับสมาชิกใหมใหที่ประชุมใหญคราวถัดไปทราบ  

 ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใด ๆ  เม่ือผูสมัครรองขอก็ใหคณะกรรมการ

ดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด  มติแหงที่ประชุมใหญใหรับเขาเปนสมาชิกในกรณีดังวาน้ี  ตองมีคะแนนไม

นอยกวาสองในสามแหงจํานวนสมาชิกที่มาประชุม 

ขอ  32  สมาชิกสมทบ 

 สหกรณอาจเปดรับสมาชิกสมทบไดตามที่เห็นควร 

ขอ 33  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  

สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติ  ดังน้ี 

(1)  เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 

(2)  เปนผูบรรลุนิติภาวะ 

(3)  เปนผูมีศรัทธาในระบบสหกรณและวัตถุประสงคจะเขารวมกิจกรรมกับสหกรณ 

(4)  ไมเปนผูไรความสามารถ เสมือนไรความสามารถ 

(5)  เปนผูมีพฤติกรรมและนิสัยดีงาม 

(6)  เปนผูมีภูมิลําเนาในจังหวัดสุรินทร หรือบิดามารดา  คูสมรส บุตร หรือ พี่หรือนองรวมบิดาหรือมารดา 

ของสมาชิกสามัญ เปนหรือเคยเปนขาราชการขาราชการบํานาญหรือลูกจางประจํา หรือลูกจางชั่วคราว หรือพนักงาน 

ของรัฐหรือตําแหนง ที่เรียกชื่ออยางอ่ืนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

34. การรับสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบ 

  ถาเปนบุคคลธรรมดาซ่ึงผูสมัครเปนสมาชิกสมทบไมมีความสัมพันธทางครอบครัวกับสมาชิกใหผูสมัครยื่นใบสมัคร โดย

ใหหัวหนาหนวยงานที่เก่ียวของรับรอง 

ในกรณีที่ผูสมัครเปนสมาชิกสมทบมีความสัมพันธทางครอบครัวกับสมาชิกหรือสมาชิกสมทบซ่ึงเก่ียวของเปนบิดา มารดา 

คูสมรส บุตร โดยชอบดวยกฎหมาย พี่หรือนองรวมบิดาหรือมารดาเปนผูรับรอง 

 

 

 

 

 

  

ขอ 31.   33.และ 34  ไดรับการจดทะเบียนแกไขเม่ือวันท่ี  12  กุมภาพันธ  2554 

ขอ 33  ไดรับการจดทะเบียนแกไขเม่ือวันท่ี  22  มกราคม  2558 
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เม่ือคณะกรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณาแลว เห็นสมควรรับเขาเปนสมาชิกสมทบแลว ก็ใหเขาเปนสมาชิก     

สมทบได แลวเสนอเรื่องการรับสมาชิกสมทบเขาใหมใหที่ประชุมใหญคราวถัดไปทราบ  

ขอ 35.  คาธรรมเนียมแรกเขา  

 ผูเขาเปนสมาชิกหรือสมาชิกสมทบจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณในอัตราตามระเบียบของสหกรณแต

ตองไมต่ํากวาหน่ึงรอยบาท  คาธรรมเนียมแรกเขาน้ีใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได   

ขอ 36. สิทธิหนาท่ีในฐานะสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ  

 ผูเขาเปนสมาชิกหรือสมาชิกสมทบตองลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและ        

คาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลวเม่ือไดปฏิบัติดังน้ีแลวจึงจะถือวาไดสิทธิในฐานะสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ 

ขอ 37.  สมาชิกยายสังกัด  

 สมาชิกที่ยาย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอ่ืนและประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพย ซ่ึงตั้งขึ้นใน

สังกัดน้ัน หากสหกรณน้ันมีขอบังคับใหรับเขาเปนสมาชิกไดและคณะกรรมการดําเนินการไดมีมติใหรับเขาเปนสมาชิกแลว         

ถาสมาชิกน้ันมีความประสงคจะใหโอนเงินคาหุนและเงินกูที่ตนมีอยูใน สหกรณน้ีไปยังสหกรณที่ตนไดไปเขาเปนสมาชิกใหม  

สหกรณก็จะจัดการโอนเงินคาหุน เงินกูและเงินฝาก (ถามี)  ที่สมาชิกน้ันมีอยูตอสหกรณใหตามวิธีการที่ไดกําหนดไวในระเบียบ 

ของสหกรณ  

ขอ 38. การรับโอนสมาชิกสหกรณอื่น  

สมาชิกสหกรณออมทรัพยอ่ืนซ่ึงยาย  หรือโอนมารับราชการ  ในสังกัดตามขอ 30(3)  หากประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิก ก็ใหยื่น

ใบสมัครถึงสหกรณตามที่กําหนดไวในขอ 31  และจะไดสิทธิไดฐานะสมาชิกตามขอ 36 ตั้งแตวันที่ไดลงลายมือชื่อในทะเบียน

สมาชิกกับไดชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและสหกรณที่ตนเปนสมาชิกเดิมไดโอนเงินคาหุนใหสหกรณน้ีแลว  

 การรับโอนเงินคาหุนและการปฏิบัติเก่ียวกับหน้ีสินที่มีอยูในสหกรณเดิมน้ัน  ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของ

สหกรณ  

ขอ 39.  การเปล่ียนแปลงช่ือ  สัญชาติ   และทีอยู และคํานําหนานาม 

 สมาชิกหรือสมาชิกสมทบคนใดมีการเปล่ียนแปลงในเรื่องชื่อ  สัญชาติและที่อยู  และคํานําหนานาม ตองแจงใหสหกรณ

ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปล่ียนแปลง   

   

การต้ังผูรับโอนประโยชน 

ขอ 40. การต้ังผูรับโอนประโยชน 

 สมาชิกหรือสมาชิกสมทบจะทําเปนหนังสือตั้งบุคคลหน่ึงหรือหลายคน  เพื่อใหผูรับประโยชนซ่ึงตนมีอยูในสหกรณในเม่ือ

ตนตายน้ัน  มอบใหสหกรณอีกไวก็ได  หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวาน้ีตองทําตามลักษณะพินัยกรรม  

 ถาสมาชิกหรือสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอน  หรือเปล่ียนแปลงการตั้งผูรับประโยชนที่ไดทําไวแลวก็ตองทําเปน

หนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว    

                                      

  

 

 

 

 

 

  ขอ 39.    ไดรับการจดทะเบียนแกไขเม่ือวันท่ี    24  มีนาคม   2552 
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เม่ือสมาชิกหรือสมาชิกสมทบตาย สหกรณจะจายเงินคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉล่ียคืนและดอกเบี้ย บรรดาสมาชิกหรือ

สมาชิกสมทบน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว   หรือถามิไดตั้งไวก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดงให

เปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาว ทั้งน้ี  ตามขอกําหนดในขอ 46  วรรคแรกและ

ขอ 47 

 

การขาดจากสมาชิกภาพ 

ขอ 41. การขาดจากสมาชิกภาพ  

 สมาชิกหรือสมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ  ดังตอไปน้ี  

1. ตาย   

2. ลาออกสหกรณ  

ขอ 34 และขอ 39 ไดรับการจดทะเบียนและแกไขเม่ือวันที่   

3. เปนคนไรความสามารถ  เสมือนไรความสามารถ 

4. เปนบุคคลลมละลาย  

5. ถูกออกจากราชการ  หรืองานประจําตามขอ  30(3)  โดยมีความผิดถูกใหออกจากสหกรณ  

ขอ 42. การลาออกจากสหกรณ  

 สมาชิกหรือสมาชิกสมบทผูไมมีหน้ีสินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกันอาจลาออกจาก สหกรณไดโดยแสดง

ความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ   และเม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบ

ดวยขอบังคับและอนุญาตแลว  จึงใหถือวาออกจากสหกรณได  

 คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  ดําเนินการสอบสวนพิจารณา

หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ  ก็ใหถือวาออกจากสหกรณตามความในวรรคกอนได  แลวใหเสนอ                

คณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบดวย  

ขอ 43. การใหออกจากสหกรณ  

 สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี  

 (1) ไมลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกหรือไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา  หรือไมถือหุนครั้งแรกตาม ขอ 36   

 (2) ขาดชําระคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด  ทั้งน้ี  โดยมิไดรับอนุญาตจาก        

คณะกรรมการดําเนินการ  

(3) นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูน้ัน  

(4) ไมจัดการแกไขหลักประกันสําหรับเงินกูที่เกิดบกพรองใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด  

(5)  คางชําระเงินงวดชําระหน้ีไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน  หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระ

หน้ีดังวาน้ันถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหน่ึง ๆ  

(6) ไมใหขอความจริงเก่ียวกับหน้ีสินของตนเองแกสหกรณเม่ือสมัครเขาเปนสมาชิกหรือสมาชิกสมทบหรือเม่ือจะกอความ

ผูกพันในหน้ีสินตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน  หรือเม่ือมีความผูกพันในหน้ีสินตอสหกรณอยูแลว 

 (7) ไมปฏิบัติตามขอบังคับ  หรือระเบียบ  หรือมติของสหกรณ  หรือประพฤติการใด ๆ  อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซ่ือสัตย

สุจริต  แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเส่ือมเสียตอสหกรณ  ไมวาโดยประการใด ๆ   

 เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา  สมาชิกหรือสมาชิกสมทบมีเหตุใด ๆ   ดังกลาวขางตนน้ี  

และไดลงมติใหสมาชิกหรือสมาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยูในที่

ประชุมแลว  ก็เปนอันถือวาสมาชิกหรือสมาชิกสมทบน้ันถูกใหออกจากสหกรณ 
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 สมาชิกหรือสมาชิกสมทบที่ถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการดําเนินการ ภายในสามสิบวันนับแต

วันทราบใหออกแลวใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอตอที่ประชุมใหญคราวถัดไปเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด   คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ

ใหเปนที่สุด 

ขอ 44.  การถอนช่ือสมาชิกหรือสมาชิกสมทบออกจากทะเบียน  

 ในกรณีที่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด  ๆ ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิก

ออกจากทะเบียน 

ขอ 45. สมาชิกหรือสมาชิกสมบทท่ีโอน  หรือยาย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจําโดยไมมีความผิด 

 สมาชิกหรือสมาชิกสมทบที่โอน  หรือยาย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจําตามขอ  30(3) โดยไมมีความผิด  เวน

แตออกเพราะตาย  หรือเปนบุคคลไรความสามารถ  เสมือนไรความสามารถ เปนบุคคลลมละลายถามิไดลาออกจากสหกรณดวยก็

ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยู   โดยมิตองชําระคาหุนรายเดือนตอไปอีกก็ได โดยสมาชิกตองแสดงความจํานงเปนหนังสือตอ

คณะกรรมการดําเนินการ   สมาชิกเชนวาน้ันอาจไดรับเงินกูจากสหกรณตามระเบียบของสหกรณที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน 

ขอ  46.  การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพ 

 ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 41 (1)  (2)  (3)  น้ัน  สหกรณจะคืนคาหุนเงินปนผลและเงิน

เฉล่ียคืนคางจายบรรดาที่สมาชกิหรือสมาชิกสมทบน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ  โดยเฉพาะคาหุนน้ันผูมีสิทธิไดรับจะ

เรียกใหสหกรณจายคืนทันที่โดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉล่ียคืนสําหรับปที่ออกน้ัน  หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันส้ินปทางบัญชี

ที่ออก  โดยที่ไดรับเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนสําหรับปที่ออกดวย  ในเม่ือที่ประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปน้ันแลวก็ได

สุดแตจะเลือก  สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยน้ัน สหกรณจะจายคืนใหตามขอกําหนดวาดวยการรับฝากเงินในขอบังคับน้ีและใน

ระเบียบของสหกรณ   

 ถาในปใดจํานวนคาหุนที่ถอนคนืเน่ืองจากสมาชิกหรือสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหงทุนเรือนหุน

ของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปน้ัน  คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุนของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบที่ขาด

จากสมาชิกภาพรายตอไปในปน้ันไวจนถึงปทางบัญชีใหมแตเฉพาะสมาชิกหรือสมาชิกสมบทที่ขาดสมาชิกภาพเน่ืองจากตน  ไดโอน

หรือยาย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจําตามขอ 30 (3)  โดยไมมีความผิดน้ัน  คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันเปน

พิเศษ 

 ในกรณีที่สมาชิกหรือสมาชิกสมบทขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 41 (4)  สหกรณจะจายคาหุนเงินรับฝาก       

เงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกสมบทน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมายลมละลาย ในกรณีที่

สมาชิกหรือสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ  41(5), (6)  น้ัน สหกรณจะจายคาหุน  เงินปนผล  และเงินเฉล่ีย

คืนกับดอกเบี้ยคางจาย  บรรดาที่สมาชิกหรือสมาชิกสมบทน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอันสมควร  โดยไมมีเงินปนผลหรือ

เงินเฉล่ียคืนตั้งแตประจําปที่ออกจากสหกรณ  หรือหากสมาชิกหรือสมาชิกสมทบขอใหจายคาหุนภายหลังวันสิ้นป  โดยขอรับเงิน

ปนผลและเงินเฉล่ียคืนในปน้ันภายหลังที่ทีป่ระชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได  สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยน้ัน

สหกรณจะจายใหตามขอกําหนดวาดวยการรับฝากเงินในขอบังคับน้ีและในระเบียบของสหกรณ 

 ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจายคืนหุนแกสมาชิกที่พนจากสมาชิกภาพใน

ระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําป และใหคํานวณเงินคาหุนจายคืนตอหุนที่จะจายคืนแกสมาชิกโดยนําทุนเรือนหุนทั้งหมดหัก

ดวยขาดทุนสะสมคงเหลือและหน้ีสินทั้งส้ินแลวนํามาเฉล่ียโดยใชจํานวนหุนทั้งส้ินเปนฐานการในคํานวณ 

 เม่ือสหกรณมีการคํานวณมูลคาหุนจายคืนตอหุนแลวในปตอ  ๆ ไป สหกรณตองคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนให

เปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุนที่กําหนดไวในขอ 4 จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม 

 

 

 ขอ 46  ไดรับการจดทะเบียนแกไขเม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2550 
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ขอ 47. การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกหรือสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ  

 ในการจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกตามขอ 46 น้ัน  สหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกหรือสมาชิกสมทบตองรับ

ผิดตอสหกรณออกกอน  

 

ความรับผิดเพื่อหน้ีสินของสหกรณ 

ขอ 48.  ความรับผิดชอบของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ 

 สมาชิกหรือสมาชิกสมทบมีความรับผิดเพื่อหน้ีสินของสหกรณจํากัดเพียงไมเกินจํานวนเงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบ  

มูลคาหุนที่ตนถือ 

หมวด 6 

การประชุมใหญ 

ขอ 49.  การประชุมใหญสามัญ  

 ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณนัดสมาชิกมาประชุมกันเปนการประชุมใหญสามัญครั้งแรกภายในเกาสิบวันนับแตวันที่       จด

ทะเบียนสหกรณ  เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ  และมอบหมายการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการการประชุม

ใหญสามัญครั้งตอไป  ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมอยางนอยปละหน่ึงครั้ง  ภายในหน่ึงรอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปทาง

บัญชีของสหกรณ 

ขอ 50.  การประชุมใหญวิสามัญ 

 คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเม่ือใดก็สุดแตจะเห็นสมควร  แตถานายทะเบียน สหกรณมีหนังสือ

แจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ  หรือในกรณีที่สหกรณเกิดการขาดทุนเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนทุนเรือนหุนที่ชําระแลวตองเรียก

ประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชา  แตไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่สหกรณทราบ  

 สมาชิกซ่ึงมีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหน่ึงรอยคน  หรือผูแทนสมาชิกซ่ึงมี

จํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด  หรือไมนอยกวาหาสิบคน ลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอตอ

คณะกรรมการดําเนินการใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเม่ือใดก็ได  และใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมใหญ วิสามัญ   

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับคํารองขอ  

ถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ขาง ตนให          

นายทะเบียนสหกรณหรือพนักงานเจาหนาที่ ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมายมีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญไดภายใน

ระยะเวลาที่เห็นสมควร 

 ถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ขาง ตนให          

นายทะเบียนสหกรณหรือพนักงานเจาหนาที่ ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมายมีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญไดภายใน

ระยะเวลาที่เห็นสมควร 

ขอ 51.  การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก 

 ในกรณีที่สหกรณมีสมาชิกเกินกวาหารอยคน  ใหการประชุมใหญประกอบดวยผูแทนสมาชิกก็ได 

ขอ 52.  การเลือกต้ังผูแทนสมาชิก 

 (1)  สมาชิกเทาน้ันมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก 

  (2)  วิธีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกอาจกําหนดโดยตามลักษณะการแบงสวนงานภายในของหนวยงานตนสังกัด

ของสมาชิก  โดยใหเลือกตั้งผูแทนสมาชิกกอนการประชุมใหญไมนอยกวาเจ็ดวัน  ทั้งน้ีใหเปนไปตามระเบียบของ   สหกรณ 

   (3)  จํานวนผูแทนสมาชิกใหใชอัตราสวนจํานวนสมาชิกสิบคนตอผูแทนสมาชิกหน่ึงคน  ถาเศษของจํานวน

สมาชิกดังกลาวเกินก่ึงหน่ึงใหเลือกตั้งผูแทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงคน  ทั้งน้ี  จํานวนผูแทนสมาชิกตองไมนอยกวาหน่ึงรอยคน 



15 

 

  (4)  การดํารงตําแหนงของผูแทนสมาชิก  ผูแทนสมาชิกมีวาระอยูในตําแหนงคราวละหน่ึงป  นับแตวัน     

เลือกตั้ง  ถายังไมมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกเดิมอยูในตําแหนงตอไปพลางกอน 

ขอ 53.  การพนจากตําแหนง 

 ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนง  เม่ือ 

  (1)  ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม 

  (2)  ลาออกโดยยื่นใบลาออกตอสหกรณ  

(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 

ขอ 54.  ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางกอนถึงคราวออกตามวาระ 

 ถาผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงไมวาดวยประการใด ๆ จนทําใหจํานวนผูแทนสมาชิกเหลือไมถึงหน่ึงรอยคนหรือเหลือไม

ถึงสามในส่ีของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด  ก็ใหสหกรณดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหครบตามจํานวนที่วางลงและใหผูแทน

สมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงไดเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

ขอ 55.  การแจงกําหนดการประชุมใหญ 

 เม่ือมีการประชุมใหญทุกคราว  ใหสหกรณมีหนังสือแจงวันเวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมใหบรรดาสมาชิกหรือ

ผูแทนสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน  แตถาการประชุมน้ันเปนการดวน  อาจแจงลวงหนาไดตามสมควร  ทั้งน้ีใหประธาน

กรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  เปนผูลงชื่อในหนังสือน้ัน  และตองแจงเจาหนาที่กรมสงเสริม   สหกรณ

และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบลวงหนา  ในโอกาสเดียวกันกับที่แจงใหสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบดวย 

ขอ 56.  องคประชุมในการประชุมใหญ 

 การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหน่ึงรอย

คน  หรือมีผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหน่ึงรอยคนจึงจะเปนองค

ประชุม 

 ในการประชุมใหญของคราวใด  ถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกแลวแตกรณี  มาประชุมไมครบองคประชุมใหนัดประชุม

ใหญอีกครั้งหน่ึงภายในสิบส่ีวันนับแตวันที่นัดประชุมครั้งแรก  ในการประชุมครั้งหลังน้ี  ถามิใชการประชุมวิสามัญที่สมาชิกหรือ

ผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุมแลว  เม่ือมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก  แลวแตกรณี  มาประชุมไมนอยกวาหน่ึงในสิบของ

จํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทั้งหมด  หรือไมนอยกวาสามสิบคนก็ใหถือเปนองคประชุม  แตถาเปนการประชุมใหญวิสามัญที่

สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม  เม่ือมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไมถึงที่จะเปนองคประชุมตามที่

กลาวในวรรคแรก  ก็ใหงดประชุม  

ในกรณีที่ประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก  สมาชิกทั่วไปสามารถเขารวมประชุมใหญในฐานะผูสังเกตการณไดแตไมมีสิทธิ

ออกเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือไดรับเลือกตั้งใด ๆ ทั้งส้ิน  

  ในการประชุมใหญ  สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนมาประชุมแทนตนไมได 

ขอ 57.  อํานาจหนาท่ีของท่ีประชุมใหญ 

 ที่ประชุมใหญมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่  เกิดขึ้นเก่ียวกับการดําเนินกิจการของ  สหกรณซ่ึงรวมทั้งใน

ขอตอไปน้ี 

  (1)  รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเขาใหม  สมาชิกออกจากสหกรณ  การเลือกตั้งผูแทนสมาชิกและวินิจฉัยขอ

อุทธรณของผูสมัครซ่ึงมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิก  และสมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณ 

  (2)  พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ 

  (3)  พิจารณาอนุมัติงบดุล  และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ 

  (4)  รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ  ของคณะกรรมการดําเนินการและ         

รายงานผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ 
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  (5)  พิจารณากําหนดบําเหน็จคาตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดําเนินการ  หรือกรรมการอ่ืน ๆ และ    

ผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ 

  (6)  พิจารณากําหนดวงเงินซ่ึงสหกรณอาจกูยมืหรือค้ําประกัน 

  (7)  อนุมัติแผนงานและงบปราณรายจายประจําปของสหกรณ 

  (8)  อนุมัติงบประมาณรายจายประจําป 

  (9)  พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ  

  (10)  รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  และหรือชุมนุม  สหกรณที่     

สหกรณน้ีเปนสมาชิกอยู 

  (11)  พิเคราะหและปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ  หรือรองนายทะเบียนสหกรณ  

หรือผูตรวจการสหกรณ  หรือผูสอบบัญชี  ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง  

  (12) กําหนดรูปการซ่ึงสหกรณคิดจะทําเปนเครื่องเก้ือหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงคของสหกรณ 

 

หมวด 7 

คณะกรรมการดําเนินการ 

ขอ 58.  คณะกรรมการดําเนินการ 

 ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกเปนกรรมการดําเนินการคณะหน่ึง  ประกอบดวยประธานกรรมการหน่ึงคนและกรรมการ

ดําเนินการอีกสิบส่ีคน  ใหกรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหวางกันเองขึ้นดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการคนหน่ึงหรือหลาย

คน  เลขานุการคนหน่ึง และ/หรือเหรัญญิกคนหน่ึง  นอกน้ันเปนกรรมการและหามไมใหบุคคลซ่ึงมีลักษณะ       ดังตอไปน้ีเปน

หรือทําหนาที่กรรมการดําเนินการ 

  (1)  เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

  (2)  เคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  องคการ  หรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชน          

ฐานทุจริตตอหนาที่ 

  (3)  เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการตามคําส่ัง     

นายทะเบียนสหกรณ 

  (4)  เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ 

  (5)  สมาชิกซ่ึงผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ี  ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย  ในระยะเวลาสองป  ทางบัญชีถึงวัน

เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ 

  (6)  ผูซ่ึงเปนเจาหนาที่ในสหกรณน้ี 

ขอ 59.  อํานาจหนาท่ีของกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง 

 (ก)  ประธานกรรมการ  มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

          (1) เปนประธานในที่ประชุมใหญ  และที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  และควบคุมการประชุม      

ดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

          (2)  ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอยและอยูในวัตถุประสงค

ของสหกรณ 

 

 

ขอ 58 ไดรับการจดทะเบียนแกไขเม่ือวันท่ี    12  กุมภาพันธ  2554 
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          (3)  ลงลายมือชื่อในเอกสารตาง ๆ ในนามสหกรณตามที่กําหนดไวในขอบังคับน้ี 

          (4)  ดําเนินการอ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตขอบังคับ  ระเบียบ มติ  และ

คําส่ังของสหกรณ 

 (ข)  รองประธานกรรมการ  มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

          (1)  ปฏิบัติการในอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ  เม่ือประธานกรรมการไม

อยูหรือไมอาจปฏิบัตหินาที่ได  หรือเม่ือตําแหนงประธานกรรมการวางลง 

          (2)  ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให 

          (3)  ดําเนินการอ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  

และคําส่ังของสหกรณ 

 (ค)  เลขานุการ  มีอํานาจหนาที่ดังน้ี                                     

                  (1) จัดทํารายงานการประชุมใหญและรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกครั้ง 

                  (2)  ดูแลรักษาเอกสาร  และรายงานการประชุมของสหกรณใหเรียบรอยอยูเสมอ 

                  (3)  แจงนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก  หรือกรรมการดําเนินการ แลวแตกรณี 

                   (4)  ดําเนินการอ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตขอบังคับ  ระเบียบ มติ   

และคําส่ังของสหกรณ 

 (ง)  เหรัญญิก  มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

         (1)  ควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบการรับจายและเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของสหกรณใหเปนไปโดย     ถูกตอง

เรียบรอย 

         (2)  ดําเนินการอ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตขอบังคับ  ระเบียบ มติ  และ  คําส่ัง

ของสหกรณ 

ขอ 60.  กําหนดเวลาอยูในตําแหนง 

 คณะกรรมการดําเนินการอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแตวันเลือกตั้ง  ในวาระเริ่มแรกเม่ือครบหน่ึงป  นับแตวัน

เลือกตั้ง  ใหกรรมการดําเนินการสหกรณออกจากตําแหนงเปนจํานวนหน่ึงในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณทั้งหมดโดยวิธี

จับสลากและใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ 

 เม่ือครบกําหนดแลว  หากยังไมมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม  ก็ใหคณะกรรมการดําเนินการชุดเดิม

รักษาการไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม  แตตองไมเกินหน่ึงรอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปทางบัญชี

สหกรณกรรมการดําเนินการสหกรณซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งซํ้าอีกไดแตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 

ขอ 61.  คณะผูจัดต้ังสหกรณ 

 เม่ือไดรับจดทะเบียนเปนสหกรณแลว  ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ เชนเดียวกับ       

คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณจนกวาที่ประชุมใหญสามัญครั้งแรกจะไดเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการขึ้น 

 ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณมอบหมายกิจการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการในวันที่ไดรับเลือกตั้ง 

ขอ 62.  การพนจากตําแหนง 

 กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนง  เพราะเหตุอยางหน่ึงอยางใด  ดังตอไปน้ี 

  (1)  ถึงคราวออกตามวาระ 

  (2)  ลาออกโดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ  หรือลาออกตอที่ประชุมใหญ 

  (3)  ขาดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสามครั้งติดตอกัน  หรือขาดการประชุมรวมกันถึงส่ีครั้งในปหน่ึง  

ทั้งน้ี  โดยมิไดรับอนุญาตจากประธานกรรมการ 

  (4)  ขาดจากสมาชิกภาพ 
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  (5)  เขารับตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณน้ี 

   (6)  ตกเปนผูผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ย 

  (7)  ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนทั้งคณะ  หรือรายตัว 

  (8)  นายทะเบียนสหกรณส่ังใหออกทั้งคณะ  หรือรายตัว 

 ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณส่ังใหกรรมการดําเนินการพนจากตําแหนงทั้ งคณะ  ใหนายทะเบียน สหกรณตั้ง       

คณะกรรมการชั่วคราวมีอํานาจหนาที่และสิทธิเชนเดียวกันกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณและใหอยูในตําแหนงไดไมเกินหน่ึง

รอยแปดสิบวันนับแตวันที่แตงตั้ง 

                 กอนที่จะพนจากตําแหนงใหคณะกรรมการชั่วคราวจัดใหมีการประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งกรรมการดําเนินการขึ้นใหม

ทั้งคณะตามวิธีการที่กําหนดไวในขอบังคับ 

 กรณีที่นายทะเบียนสหกรณ ส่ังใหกรรมการบางคนพนจากตําแหนงหรือที่ประชุมใหญลงมติถอดถอน  ให             

คณะกรรมการดําเนินการสวนที่เหลือเรียกประชุมใหญเลือกตั้งเปนกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่กรรมการพนจากตําแหนง  

ถามิไดเลือกตั้งหรือเลือกตั้งผูเปนกรรมการไมไดตามกําหนดเวลา  ใหนายทะเบียน สหกรณตั้งสมาชิกเปนกรรมการแทน  ในการน้ี

ใหผูซ่ึงไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งน้ันอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูในตําแหนงกรรมการเทากับวาระที่อยูของผูซ่ึงตนแทน 

  (9)  ในกรณีที่สหกรณกําหนดระเบียบใหสรรหาและเลือกตั้งกรรมการดําเนินการเปนเขต  หากกรรมการ

ดําเนินการผูน้ันไดรับคําส่ังของทางราชการใหโยกยายออกจากเขตที่ไดรับการเลือกตั้งมา ใหอยูในตําแหนงไดจนถึงการประชุมใหญ

คราวถัดไป 

ขอ 63.  ตําแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ 

 ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระ  (เวนแตเพราะเหตุตามขอ 62 (8)) ใหกรรมการ

ดําเนินการที่ยังดํารงตําแหนงอยูดําเนินการตอไปจนกวาจะมีการประชุมใหญ ซ่ึงจะมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนใน

ตําแหนงที่วาง  แตถาในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือนอยกวาองคประชุมกรรมการดําเนินการที่ดํารงตําแหนง

อยูจะประชุมดําเนินการใด ๆ ไมได  นอกจากตองนัดเรียกใหมีการประชุมใหญวิสามัญขึ้นโดยเร็ว 

  ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามความในวรรคกอนน้ันเปนตําแหนงประธานกรรมการ  

หรือรองประธานกรรมการ   หรือ เลขานุการ     หรือ เหรัญญิก  และยั ง มิได มีการประชุม ใหญ เพื่ อเ ลือกตั้ ง ใหม          

คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอ่ืนขึ้นทําหนาที่แทนชั่วคราวจนกวาจะมีการเลือกตั้งใหม 

 กรรมการดําเนินการซ่ึงที่ประชุมใหญเลือกตั้งขึ้นแทนในตําแหนงที่วาง  ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาที่ผูซ่ึง

ตนแทนน้ันชอบที่จะอยูได 

ขอ 64.  การประชุมและองคประชุม 

            ใหคณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ  แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละหน่ึงครั้งเปนอยางนอย 

 ใหประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  นัดเรียกประชุมคณะกรรมการ  ดําเนินการไดในกรณี

ที่เปนการประชุมเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงแกไขระเบียบ  ขอบังคับ  และเรื่องที่สําคัญอ่ืน ๆ  ของสหกรณใหแจงเจาหนาที่ของกรม

สงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบดวยทุกคราว 

 ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ตองมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการ

ดําเนินการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

 

 

 

 

ขอ 62   ไดรับการจดทะเบียนแกไขเม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2549 
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ขอ 65.  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการ 

 คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ  ใหเปนไปตามขอบังคับ  และตามมติของที่

ประชุมใหญ  กับทั้งในทางอันจะทําใหเกิดความจําเริญแกสหกรณทุกประการ  ซ่ึงรวมทั้งในขอตอไปน้ี 

  (1)  ดําเนินการในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ  ตลอดจนดูแลใหสมาชิกปฏิบัติการตาง ๆ  

ตามขอบังคับ  ระเบียบ  และมติของสหกรณ 

  (2)  พิจารณาดําเนินการในเรื่องการรับฝาก  การกูยืมเงิน  การใหเงินกู  และการฝากหรือลงทุนเงินของ   

สหกรณ 

  (3)  กําหนดและดําเนินการเก่ียวกับการประชุมใหญ  และเสนองบดุลกับรายงานประจําปแสดงผลการ     

ดําเนินงานของสหกรณตอที่ประชุมใหญ 

  (4)  เสนอการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอที่ประชุมใหญ 

  (5)  พิจารณากําหนดคาเบี้ยเล้ียง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  และคาเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินงาน      

คณะกรรมการอ่ืน ๆ  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

  (6)  พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง  หรือจาง  และกําหนดคาตอบแทนของผูจัดการตลอดจนควบคุมดูแลการ

ปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง 

  (7)  พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง  และกําหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน 

  (8)  กําหนดระเบียบตาง ๆ  ของสหกรณ 

  (9)  จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซ่ึงบรรดาทะเบียน  สมุดบัญชีเอกสารตาง ๆ  และบรรดาอุปกรณดําเนินงาน

ของสหกรณ 

  (10)  พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกของชุมนุมสหกรณ 

  (11)  พิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางานเพื่อประโยชนในการ

ดําเนินกิจการของสหกรณ 

  (12)  พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ  หรอืรองนายทะเบียนสหกรณหรือผูตรวจการ

สหกรณ   หรือผูสอบบัญชี  หรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 

  (13)  พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดาสมาชิก  เจาหนาที่สหกรณ  ตลอดจนสอดสองดูแลโดยทั่วไป

เพื่อใหกิจการของสหกรณดําเนินไปดวยดี 

  (14)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการอํานวยการ  คณะกรรมการอ่ืน ๆ  หรือผูตรวจสอบกิจการหรือ

ความเห็นของผูจัดการ   หรือสมาชิกเก่ียวกับกิจการของสหกรณ 

  (15)  เชิญสมาชิก  หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร  เปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการดําเนินการตลอดจน

กําหนดคาตอบแทนใหตามที่เห็นสมควร 

  (16)  ฟอง  ตอสู  หรือดําเนินคดีเก่ียวกับกิจการของสหกรณ  หรือประนีประนอมยอมความหรือมอบ         

ขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด  

  (17)  เสนอแผนงานและเปาหมายในการดําเนินงานรวมทั้งประมาณการรายจายประจําปใหที่ประชุมใหญ

สามัญทราบ 

  (18)  ทําการตาง ๆ  เก่ียวกับทรัพยสิน  ดังระบุไวในวัตถุประสงคของสหกรณ 

  (19)  พิจารณาแตงตั้งกรรมการดําเนินการเปนผูแทนสหกรณ   เพื่อเขาประชุมใหญและออกเสียงในการ

ประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  และหรือชุมนุมสหกรณ  ซ่ึงสหกรณน้ีเปนสมาชิก  ทั้งน้ีตามที่ขอบังคับของ

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยหรือชุมนุมสหกรณกําหนดไว 
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  (20)  พิจารณามอบหมายอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานใหแกประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  

เลขานุการ  เหรัญญิก  หรือผูจัดการหรือบุคคลที่เก่ียวของไดตามความเหมาะสม 

 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการ 

 

ขอ 66.  ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ 

 ถากรรมการดําเนินการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่  หรือการกระทําโดยประมาทเลินเลอเปนเหตุใหสหกรณไดรับ

ความเสียหาย  คณะกรรมการดําเนินการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ 

 

คณะกรรมการอํานวยการ 

ขอ 67.  คณะกรรมการอํานวยการ 

 ใหประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  เหรัญญิก  และเลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการเปนกรรมการ

อํานวยการ  และใหคณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการดําเนินการอ่ืนเปนกรรมการรวมอีกตามสมควรแตเม่ือรวมกับกรรมการ

โดยตําแหนงแลว  ตองมีจํานวนไมเกินแปดคน 

 ใหประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ  เปนประธานและเลขานุการ คณะกรรมการอํานวยการ

ตามลําดับ 

 คณะกรรมการอํานวยการใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซ่ึงตั้งคณะกรรมการ

อํานวยการน้ัน 

 ใหคณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ  แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละครั้งเปนอยางนอย  และ

ใหประธานกรรมการอํานวยการ  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 

 ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ  ตองมีกรรมการอํานวยการประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการ

อํานวยการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

          ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอํานวยการ  ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบ 

ขอ  68.  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการอํานวยการ 

 ใหคณะกรรมการอํานวยการเปนผูดําเนินกิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย  และตามขอบังคับ 

ระเบียบ  มติและคําส่ังของสหกรณ  ซ่ึงรวมทั้งในขอตอไปน้ี 

        (1)  ควบคุมในเรื่องการรับเงิน  การจายเงิน  การสะสมเงิน  การฝากเงินหรือการเก็บรักษาเงิน ใหเปนไปตาม

ขอบงัคับ  และระเบียบของสหกรณ 

          (2)  ควบคุมการจัดทําบัญชี  และทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวนและเปนปจจุบันอยูเสมอ 

          (3)  ควบคุมดูแล  เก็บรักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ  ตลอดจนทรัพยสินของสหกรณใหอยูในสภาพอันดี และ

ปลอดภัย  และพรอมที่จะใหผูเก่ียวของตรวจสอบไดทันที 

  (4)  เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุง  หรือแกไขการบริหารงานของ   สหกรณ 

  (5)  ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล  รวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน  และรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของ

สหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา  เสนอตอที่ประชุมใหญอนุมัต ิ

  (6)  พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ  เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเสนอใหที่

ประชุมใหญพิจารณา 

  (7)  พิจารณาแผนงานและงบประมาณประจําปของสหกรณ  เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาและ

เสนอที่ประชุมใหญอนุมัติ 
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  (8)  ทํานิติกรรมตางๆ เก่ียวกับการดําเนินงานของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 

 

คณะกรรมการเงินกู 

ขอ 69.  คณะกรรมการเงินกู 

 ใหคณะกรรมการดําเนินการตั้งคณะกรรมการของสหกรณ  จํานวนไมเกินหาคนเปนกรรมการเงินกู โดยใหมีตําแหนง

ประธานกรรมการคนหน่ึง  และเลขานุการคนหน่ึง  นอกน้ันเปนกรรมการ 

 คณะกรรมการเงินกูใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซ่ึงตั้งคณะกรรมการ  

เงินกูน้ัน 

 ใหคณะกรรมการเงินกูประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ  แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละครั้งเปนอยางนอยและให

ประธานกรรมการเงินกู  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 

 ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู  ตองมีกรรมการเงินกูเขาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการเงินกูทั้งหมด  

จึงจะเปนองคประชุม 

 ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู  ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป 

 ขอ 70.   อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการเงินกู 

 ใหคณะกรรมการเงินกูมีอํานาจหนาที่เก่ียวกับอนุมัติการใหเงินกูแกสมาชิกตามขอบังคับ  ระเบียบ  มติและคําส่ังของ  

สหกรณรวมทั้ง  ขอตอไปน้ี 

  (1)  ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามความมุงหมายที่ใหเงินกูน้ัน 

  (2)  ตรวจสอบการควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ  และเม่ือเห็นวา

หลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง  ก็ตองกําหนดใหผูกูจัดการแกไขใหคืนด ี

  (3)  ดูแลการชําระหน้ีของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามที่กําหนดในสัญญา 

  (4)  สอบสวนเบื้องตนใหไดขอความจริง  ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสงเงินงวดชําระหน้ีเงินกู  หรือผิด

นัดการสงเงินงวดชําระหน้ี  เพื่อเสนอความเห็นใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผอนผัน  หรือเรียกคืนเงินกู   หรือ      

สอบสวนลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ 

 

คณะกรรมการศึกษา 

ขอ 71.  คณะกรรมการศึกษา 

 ใหคณะกรรมการดําเนินการตั้งคณะกรรมการดําเนินการ  จํานวนไมเกินหาคน  โดยใหมีตําแหนงเปนประธานกรรมการ

คนหน่ึง  และเลขานุการคนหน่ึง  นอกน้ันเปนกรรมการ 

 คณะกรรมการศึกษาใหอยูในตําแหนงไดเทาที่กําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ  ซ่ึงตั้งคณะกรรมการศึกษาน้ัน 

 ใหคณะกรรมการศึกษาประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระแตจะตองมีการประชุมกันเดือนละครั้งเปนอยางนอย  และให

ประธานกรรมการศึกษา  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 

 ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงจํานวนของกรรมการศึกษาทั้งหมดจึงจะเปน

องคประชุม 

 ใหคณะกรรมการศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดําเนินการทราบ  ในการประชุมคราวถัดไป 

ขอ 72.  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการศึกษา 

 ใหคณะกรรมการศึกษามีอํานาจและหนาที่ดําเนินกิจการตามขอบังคับ  ตลอดจนระเบียบของสหกรณในสวนที่        

เก่ียวของ  ตลอดจนมติและคําส่ังของคณะกรรมการดําเนินการ  ซ่ึงรวมทั้งในขอตอไปน้ี 
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  (1)  ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก  โดยใหการศึกษาและอบรมแกสมาชิก  และผูที่สนใจใหทราบถึง

เจตนารมณ  หลักวิธีการ  และการบริหารงานของสหกรณ 

  (2)  ประชาสัมพันธใหสมาชิกและบุคคลภายนอกไดทราบถึงผลงานของสหกรณที่ไดดําเนินงานไป 

  (3)  ดําเนินการในการหาผูสมัครเขาเปนสมาชิก 

  (4)  ใหการศึกษาอบรมและเผยแพรแกสมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย  และการใชจายเงินอยางรอบคอบตลอดจน

วิชาการตางๆ  อันจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ 

  (5)  ศึกษาและติดตามขาวความเคล่ือนไหวดานการดําเนินงานของสหกรณอ่ืนทั้งในและนอกประเทศเพื่อนํา

ตัวอยางที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแกสมาชิก 

 

ประธานในท่ีประชุม 

ขอ 73  ประธานในท่ีประชุม 

 ในการประชุมใหญหรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุมถาประธาน

กรรมการไมอยูในที่ประชุม  ก็ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน  ในที่ประชุม  และถารองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม

ดวย  ก็ใหที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ  คนหน่ึงขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวน้ัน 

 ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  เชน คณะกรรมการอํานวยการ  คณะกรรมการเงินกู  คณะกรรมการศึกษาให

ประธานของคณะกรรมการน้ัน ๆ เปนประธานในที่ประชุมถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมก็ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคน

หน่ึงเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวน้ัน 

 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในท่ีประชุม 

ขอ 74.  การออกเสียง 

 สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกหรือกรรมการดําเนินการหรือกรรมการอ่ืนๆ   ออกเสียงในที่ประชุมใหญหรือที่ประชุม      

คณะกรรมการดําเนินการหรือประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  สุดแตกรณี  ไดเพียงคนละหน่ึงเสียง  จะมอบใหผูอ่ืนมาประชุมและออก

เสียงแทนตนไมได 

 ถาปญหาซ่ึงที่ประชุมวินิจฉัยน้ัน  ผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัวผูน้ันจะออกเสียงในเรื่องน้ันมิได 

ขอ 75.  การวินิจฉัยปญหา 

 เวนแตจะไดกําหนดไวเปนพิเศษในขอบังคับน้ี  การวินิจฉัยปญหาตาง ๆ  ในที่ประชุมใหญ  หรือที่ประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการ  หรือที่ประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  ใหถือคะแนนเสียงขางมาก  ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออก

เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด  เวนแตในกรณีตอไปน้ีใหถือเสียงสองในสามของจํานวนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

  (1)  การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ   (3)  การควบสหกรณ 

  (2)  การเลิกสหกรณ    (4)  การแยกสหกรณ 

 

รายงานการประชุม 

  

ขอ 76.  รายงานการประชุม 

 ในการประชุมใหญ  หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  หรือการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  น้ัน ตองจัดให     

ผูเขาประชุมลงลายมือชื่อ  พรอมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งส้ินไวในรายงานการประชุม  และใหประธานในที่ประชุมกับ

กรรมการดําเนินการ  หรือกรรมการอ่ืน ๆ แลวแตกรณี  อีกคนหน่ึงที่เขาประชุมน้ัน ๆ  ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
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หมวด 8 

ผูจัดการและเจาหนาท่ีอื่นของสหกรณ 

 

ขอ 77.  การจางและแตงต้ังผูจัดการ 

 คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความ  ซ่ือสัตยสุจริต  มีความรูความสามารถและความ

เหมาะสมเพื่อแตงตั้งเปนผูจัดการ  โดยตองไมมีลักษณะตองหามตามขอ 58 (1) , (2) , (3) , (4)  ในการจางผูจัดการสหกรณตองทํา

หนังสือสัญญาจางไวเปนหลักฐานและใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกใหมีหลักประกันอันสมควร 

 ในการแตงตั้งหรือจางผูจัดการ  ตองใหผูจัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกําหนดไวในขอ 78  เปน    ลาย

ลักษณอักษร 

 ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณเก่ียวกับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกการแตงตั้งหรือ

จาง  การกําหนดอัตราเงินเดือน  การใหสวัสดิการและการใหออกจากตําแหนงของผูจัดการสหกรณ 

   

ขอ 78  อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูจัดการ 

 ผูจัดการมีอํานาจหนาที่ในการจัดการทั่วไป และรับผิดชอบเก่ียวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณรวมทั้งในขอ       

ตอไปน้ี 

                      (1)    ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง  ตลอดจนเปนธุระจัดใหผูเขาเปนสมาชิกลงลายมือ

ชื่อในทะเบียนสมาชิก  และชําระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงินคาหุนตามขอบังคับของสหกรณ 

  (2)  ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน  แจงยอดจํานวนหุน  จายคืนคาหุนและชักชวนการถือหุนใน

สหกรณ 

  (3)  รับฝากเงิน  จายคืนเงินฝาก  และชักจูงการฝากเงินของสหกรณ 

  (4)  เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู  จายเงินกู  จัดทําเอกสารเก่ียวกับเงินกูและดําเนินการอ่ืน ๆ เก่ียวกับ

เรื่องการใหเงินกูใหเปนไปตามแบบและระเบียบของสหกรณที่กําหนดไว 

  (5)  จัดทํารายละเอียดเงินคาหุน  และเงินใหกูแกสมาชิกคงเหลือเปนรายบุคคลทุกระยะหกเดือนพรอมแจงให

สมาชิกทราบเปนรายบุคคลเฉพาะของสมาชิกน้ัน 

  (6)  พิจารณาจัดจางเจาหนาที่ของสหกรณตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดในระเบียบ  รวมถึงกําหนดหนาที่และวิธี

ปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาที่ของสหกรณ  ตลอดจนเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่น้ันให

เปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 

  (7)  เปนธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ  เรียกใบรับ  หรือใหมีใบสําคัญโดยครบถวนรับผิดชอบในการรับ

จายเงินทั้งปวงของสหกรณใหเปนการถูกตอง  รวบรวมใบสําคัญและเอกสารตาง ๆ เก่ียวกับการเงินไวโดยครบถวน  และเก็บรักษา

เงินของสหกรณใหเปนไปตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

  (8)  รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบยีนตาง ๆ  ของสหกรณใหถูกตองครบถวนและเปนปจจุบัน

อยูเสมอ 

  (9)  ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ  ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และ

ประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ 

  (10)  รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุนและรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของ 

สหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญ 
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  (11)  เขารวมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ  ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  และประชุม           

คณะกรรมการอ่ืน ๆ  เวนแตกรณีซ่ึงที่ประชุมน้ัน ๆ  มิใหเขารวมประชุม 

  (12)  ปฏิบัติการเก่ียวกับการโตตอบหนังสือของสหกรณ 

  (13)  รักษาดวงตราของสหกรณ  และรับผิดชอบตรวจตราทรัพยสินตาง ๆ  ของสหกรณ  ใหอยูในสภาพอันดี

และปลอดภัย 

  (14)  เสนอรายงานิจการประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการ 

  (15)  เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการ  ตามแบบและระยะเวลาที่ทางราชการกําหนด 

  (16)  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ  หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ  ของสหกรณมอบใหหรือ

ตามที่ควรกระทํา  เพื่อใหกิจการในหนาที่ลุลวงไปดวยดี 

ขอ 79.  การพนจากตําแหนงของผูจัดการ  

    ผูจัดการของสหกรณพนจากตําแหนงเม่ือ 

    (1)  ตาย 

    (2)  ลาออก 

    (3)  ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ 

    (4)  อายุครบ 60 ปบริบูรณ ใหเปนอันเกษียณอายุ เม่ือส้ินปทางบัญชีของสหกรณ ซ่ึงเปนปที่ผูน้ัน มีอายุครบ 

60 ปบริบูรณ 

    (5)  ถูกเลิกจาง 

    (6)  ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก 

ขอ 80.  การแตงต้ังผูรักษาการแทนผูจัดการ 

 ถาตําแหนงผูจัดการวางลง  และยังไมไดแตงตั้งใหผูใดดํารงตําแหนงแทน  หรือเม่ือผูจัดการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่

ไดเปนครั้งคราว  ใหรองผูจัดการ หรือผูชวย  ผูจัดการหรือเจาหนาที่ของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนดไวเปนผู

รักษาการแทน 

ขอ 81.  การเปล่ียนผูจัดการ 

 ในกรณีที่มีการเปล่ียนผูจัดการ ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ  ดําเนินการตองจัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชี

และการเงินกับบรรดาทรัพยสินและหน้ีสินของสหกรณ ตลอดจนจัดทํางบดุลของสหกรณเพื่อทราบฐานะอันแทจริ งกอนที่จะ         

สงมอบงาน 

ขอ 82.  เจาหนาท่ีอื่น 

 นอกจากตําแหนงผูจัดการแลว  สหกรณอาจจัดจางและแตงตั้งเจาหนาที่อ่ืนตามความจําเปนเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ  

ทั้งน้ี ตามระเบียบวาดวยเจาหนาที่ที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

 

ท่ีปรึกษา 

 

ขอ 83.  ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ 

 คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  ซ่ึงทรงคุณวุฒิมีความรูความสามารถและเหมาะสมเปนที่

ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได เพื่อใหความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ  ทั้งน้ีใหเปนไปตามระเบียบที่

สหกรณกําหนด 

 

ขอ 79   ไดรับการจดทะเบียนแกไขเม่ือวันท่ี  7  กุมภาพันธ 2560 
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หมวด  9 

ผูตรวจสอบกิจการ 

ขอ 84.  ผูตรวจสอบกิจการ 

 ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  ผูมีคุณวุฒิ  ความรูความสามารถในดานธุรกิจการเงินการบัญชี 

กฎหมาย การบริหารจัดการ  การเศรษฐกิจหรือการสหกรณใหเปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณเปนการประจําป ในกรณีเปน

บุคคลธรรมดาใหมีจํานวนไมเกิน 5 คน  กรณีเปนนิติบุคคลใหมีไมเกิน 1 นิติบุคคล  โดยใหคํานึงถึงขนาดและปริมาณธุรกิจของ

สหกรณ 

     84/1  คุณสมบัติของผูตรวจสอบกิจการมีดังน้ี 

           (1) เปนสมาชิกของสหกรณ หรือบุคคลภายนอก ที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญของสหกรณ 

           (2)  ไมเปนผูสอบบัญชี หรือผูชวยผูสอบบัญชี หรือบุคคลที่อยูในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณน้ัน 

           (3)  ไมเปนกรรมการของสหกรณน้ัน 

           (4)  ไมเปนผูจัดการหรือเจาหนาที่ของสหกรณน้ัน หรือสหกรณอ่ืน 

    84/2 ผูตรวจสอบกิจการตองไมมีลักษณะตองหามดังน้ี 

  (1)  เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ 

 (2)  เคยถูกไลออก ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่ 

 (3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการ หรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการ

หรือผูตรวจสอบกิจการเวนแต ในชวงระยะเวลา 5 ป  กอนวันที่ขอบังคับน้ีใชขอบังคับใหถือวาไมเคยมีลักษณะตองหามดังกลาวมา

กอน 

 (4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ 

            (5) เคยถูกใหออกจากการเปนสมาชิกสหกรณ  

ขอ 85  วาระการดํารงตําแหนงและการพนจาก 

ตําแหนงของผูตรวจสอบกิจการ 

          (1) ใหผูตรวจสอบกิจการมีวาระการ 

ดํารงตําแหนง คราวละ 1 ป ผูตรวจสอบกิจการที่พนจากตําแหนง   อาจไดรับเลือกตั้งอีกได 

          (2)  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว ผูตรวจสอบกิจการจะพนจากตําแหนงเม่ือ 

                 (2.1)  ตาย 

                 (2.2)  ลาออก โดยแสดงเหตุผลเปนหนังสือยื่นตอประธานคณะผูตรวจสอบกิจการหรือ ยื่น ตอคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณแลวแตกรณี 

 (2.3) ที่ประชุมใหญของสหกรณลง มติถอดถอนผูตรวจสอบกิจการ ออกจากตําแหนงทั้ง คณะหรือรายบุคคล 

 

 

 

 

 

ขอ 84   ไดรับการจดทะเบียนแกไขเม่ือวันท่ี  11  กุมภาพันธ 2557 
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ขอ 86.อํานาจหนาท่ีและจริยธรรมของผูตรวจสอบกิจการ 

        (1) ผูตรวจสอบกิจการ มีอํานาจหนาท่ีตรวจสอบการดําเนินงานท้ังปวงของสหกรณรวมท้ังในขอตอไปน้ี   

                (1.1) สอบทานและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของสหกรณวาเหมาะสมและเพียงพอสําหรับ

การดําเนินงานและการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อประเมินความเส่ียง แลวพิจารณากําหนดขอบเขตและวิธีการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบใหเหมาะสมรัดกุม 

      (1.2)  ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ เชน การใหสินเชื่อ การจัดหาสินคามา

จําหนาย การรวบรวมผลิตผล การแปรรูปผลิตผลการเกษตรและการผลิตสินคา การใหบริการและสงเสริมการเกษตร การรับฝาก

เงิน เปนตน 

     (1.3)  ตรวจสอบการควบคุม ดูแลรักษาสินทรัพยและการใชทรัพยากรทุกประเภทของสหกรณวาเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและคุมคา 

    (1.4)  ติดตามผลการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอปรับปรุง

แผนงาน นโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

               (1.5)  จัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการใหครอบคลุมเรื่องที่ตรวจสอบตาม(1.1)-(1.4 )   

       (1.6)  เขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือน และเขารวมประชุมใหญเพื่อชี้แจงเก่ียวกับ

รายงานการตรวจสอบกิจการที่นําเสนอตอที่ประชุมน้ัน ๆ   

 (2) ผูตรวจสอบกิจการมีหนาที่รายงานผลการตรวจสอบกิจการเปนลายลักษณอักษรดังตอไปน้ี    

                (2.1) รายงานการตรวจสอบกิจการประจําเดือน หรือรายงานการตรวจสอบกิจการของเดือนที่เขาทําการ

ตรวจสอบ เปนการสรุปผลการตรวจสอบกิจการประจําเดือน รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนําที่เปนประโยชนเสนอตอคณะกรรมการ

ดําเนินการในการประชุมประจําเดือนคราวถัดไป 

                (2.2) รายงานการตรวจสอบกิจการประจําป เปนการสรุปผลการตรวจสอบโดยภาพรวม เสนอตอที่ประชุมใหญ 

                (2.3) รายงานการตรวจสอบกิจการกรณีเรงดวน ในกรณีที่ตรวจพบวามีเหตุการณที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย

แกสหกรณอยางมีนัยสําคัญ และ/หรือสหกรณมีการปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอกําหนด ประกาศ หรือคําแนะนําของ

ทางราชการ รวมทั้งขอบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุม หรือคําส่ัง ของสหกรณอยางมีสาระสําคัญ ใหเสนอตอคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณ และเพื่อประโยชนของสหกรณควรจัดสงสําเนารายงานดังกลาวตอสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณและสํานักงาน

สหกรณจังหวัดในพื้นที่โดยมิชักชา 

      ทั้งน้ี ผูตรวจสอบกิจการควรติดตามผลการดําเนินการแกไขของสหกรณและจัดสงสําเนารายงานการแกไขของสหกรณตอ

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณละสํานักงานสหกรณจังหวัดในพื้นที่ ดวย 

 (3)  ใหสหกรณมีหนาที่ดังตอไปน้ี 

              (3.1) อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจสอบกิจการในการเขาไปในสํานักงานสหกรณเพื่อ

ประโยชนในการตรวจสอบกิจการ 

              (3.2) จัดทําบัญชี เอกสารหลักฐานทางการเงิน การบัญชี ตลอดจนเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ใหเรียบรอย 

ครบถวนและพรอมที่จะใหผูตรวจสอบกิจการตรวจสอบได 

               (3.3) ชี้แจงและตอบขอซักถามตางๆ พรอมทั้งหาขอมูลเพิ่มเติมใหแกผูตรวจสอบกิจการ 

               (3.4) พิจารณาปฏิบัติตามขอทักทวงและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการ 
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           (4) ผูตรวจสอบกิจการควรมีจริยธรรมในการปฏิบตัิงาน  ดังน้ี 

(4.1) ความรับผิดชอบ 

          -มีความตระหนักและความรับผิดชอบในหนาที่ผูตรวจสอบกิจการ 

          -ตองเขาถึงขอมูลทางการเงินการบัญชีและธุรกิจของสหกรณอยางเพียงพอที่จะปฏิบัติหนาที่ผู

ตรวจสอบกิจการใหมีประสิทธิภาพ 

         -ใหความสําคัญกับการเตือนภัยลวงหนาและรายการที่ผิดปกติ 

         -ใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนกับการบริหารจัดการสหกรณ 

(4.2) ความซ่ือตรง 

          -มีความซ่ือสัตย สุจริต เที่ยงธรรม ปราศจาคอคติสวนตัว 

                   -ไมใชโอกาสในการแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูอ่ืน 

(4.3) ความเปนกลาง 

        -พึงละเวนการเขาไปมีสวนรวมหรือกระทําใดๆ ที่กอใหเกิดความเสียหายตอสหกรณ 

        -ใชดุลพินิจอยางเปนอิสระในการใหขอเสนอแนะเพื่อการตัดสินใจ” 

 

หมวด 10 

ขอเบ็ดเสร็จ 

ระเบียบของสหกรณ 

ขอ 87.  ระเบียบของสหกรณ                                                                                                                        

ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบตาง ๆ  เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับน้ี   

และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ  รวมทั้งในขอตอไปน้ี 

(1) ระเบียบวาดวยการรับฝากเงิน                                                                                                                              

   (2)  ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก 

   (3)  ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอ่ืน  

   (4)  ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ   

   (5)  ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน 

   (6)  ระเบียบวาดวยเจาหนาที่ 

   (7)  ระเบียบวาดวยการใชทุนเพื่อสาธารณประโยชน 

   (8)  ระเบียบวาดวยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

   (9)  ระเบียบวาดวยวิธีการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ  ทั้งน้ีโดยการความเห็นชอบที่ประชุม

ใหญ 

   (10)ระเบียบวาดวยสวัสดิการคลายกังวล 

   (11)  ระเบียบอ่ืน ๆ  ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไวใหมี  เพื่อสะดวกและเปน

แนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ 

 

 

 

หมวด 9 ไดรับการจดทะเบียนแกไข  เม่ือวันท่ี 11   กุมภาพันธ   2557 

ขอ  87. ไดรับการจดทะเบียนแกไข  เม่ือวันท่ี 12   กุมภาพันธ   2554 
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  เฉพาะระเบียบขอ (1) , (3)  ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอนจึงจะใชบังคับได สวน

ระเบียบอ่ืนเม่ือคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใชแลวใหสงสําเนาใหนายทะเบียนสหกรณ      กรมสงเสริมสหกรณและ         

กรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ 

ขอ 88.  การดําเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย 

 ในกรณีที่ทรัพยสินของสหกรณถูกยักยอก  หรือเสียหายโดยประการใด ๆ ก็ดี  หรือในกรณีที่สหกรณเรียกคืนเงินกูตามขอ 

17  แตถามิไดรับชําระตามเรียกก็ดี  คณะกรรมการดําเนินการตองรองทุกข  หรือฟองคดีภายในกําหนดอายุความ 

ขอ 89.  การตีความในขอบังคับ 

 ในกรณีมีปญหาเก่ียวกับการตีความในขอบังคับ  ใหสหกรณขอคําวินิจฉัยจากนายทะเบียนสหกรณและใหสหกรณถือ

ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยน้ัน 

ขอ 90.  การแกไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนใชขอบังคับ 

 สหกรณอาจแกไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนใชขอบังคับไดโดยมติแหงที่ประชุมใหญ  ซ่ึงมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม

แหงจํานวนสมาชิกที่มาประชุมและใหสหกรณเสนอขอจดทะเบียนการแกไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนใชขอบังคับน้ันตอ            นาย

ทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ  เม่ือนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนแลวการแกไขเพิ่มเติม

หรือเปล่ียนใชขอบังคับน้ันจึงเปนอันสมบูรณ 

 การเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาแกไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนใชขอบังคับจะกระทําไดก็ตอเม่ือไดแจง   ขอความที่เสนอให

พิจารณาน้ันโดยเต็มสํานวนไปใหทราบลวงหนาพรอมกับหนังสือแจงนัดประชุม 

ขอ 91.  การจําหนายทรัพยสินเม่ือสหกรณตองเลิก 

 เม่ือสหกรณตองเลิกและไดจัดการชําระบัญชีโดยจําหนายทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ  ตลอดทั้งจายคืนเงินรับ

ฝากพรอมดวยดอกเบี้ยและชําระหน้ีสินอ่ืน ๆ  ของสหกรณเสร็จส้ินแลว  ปรากฏวาสหกรณมีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด  ให     ผู

ชําระบัญชีจายตามลําดับ  ดังตอไปน้ี 

  (1)  จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกหรือสมาชิกสมทบไมเกินมูลคาหุนที่ชําระแลว 

  (2)  จายเปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว  แตตองไมเกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

  (3)  จายเปนเงินเฉล่ียคืนตามขอ 26 (2) 

 เงินที่จายตามขอ (2) และ (3)  เม่ือรวมทั้งส้ินตองไมเกินยอดรวมแหงจํานวนเงินกําไรสุทธิที่สหกรณหาไดในระหวางปที่

เลิกสหกรณกับทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลที่ถอนไปตามขอ 26 (2)  ในปน้ัน 

 ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีกใหโอนใหแกสหกรณอ่ืน  หรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามมติของที่ประชุมใหญ  

หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ  ในกรณีที่ไมอาจเรียกประชุมใหญไดภายในสามเดือนนับแตวันที่ชําระบัญชีเดือน

เสร็จ 

ขอ 92.  ในกรณีท่ีสหกรณมีสมาชิกเกินกวาหารอยคน 

 ภายหลังจากที่ไดจดทะเบียนถือใชขอบังคับน้ีแลว  ใหสหกรณจัดใหมีผูแทนสมาชิกตามขอ 52 ใหเสร็จส้ินกอนการ

ประชุมใหญคราวตอไป 

ขอ 93.  ในระหวางท่ียังไมไดกําหนดระเบียบของสหกรณตามขอ 35 

 ใหผูเขาเปนสมาชิกหรือสมาชิกสมทบตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณในอัตราคนละหน่ึงรอยบาทจนกวา

สหกรณจะกําหนดระเบียบของสหกรณตามขอ 35  ขึ้นมาบังคับใช  แตทั้งน้ีตองไมเกินหน่ึงรอยหาสิบวันแตวันที่ขอบังคับน้ีมีผล

บังคับไว 

ขอ 94.  ในกรณีท่ีขอบังคับน้ีมิไดกําหนดขอความเร่ืองใดไว 

 ใหสหกรณรับบทบัญญัติที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ  ตลอดจนคําส่ังและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียน  

สหกรณมาใชเปนสวนหน่ึงแหงขอบังคับน้ีดวย 
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บทเฉพาะกาล 

ขอ 95.  นับแตวันที่ขอบังคับน้ีใชบังคับ  ระเบียบใดซ่ึงสหกรณถือใชอยูกอนวันที่ขอบังคับน้ีถือใชและไมขดักับขอบังคับน้ี  ใหถือใช

ระเบียบน้ันไปกอนจนกวาสหกรณจะกําหนดระเบียบขึ้นถือใชใหม 

 ที่ประชุมใหญของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด  น้ี เม่ือวันที่  20 พฤษภาคม  2543  ไดลงมติใหเปล่ียนใช

ขอบังคับขางตนน้ีแทนขอบังคับฉบับเดิมซ่ึงยกเลิกทั้งส้ิน  ทัง้น้ี  ตั้งแตวันที่นายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนแลว 

 

    ลงชื่อ    ประธานที่ประชุม 

     (นายคิมหันต   ยงรัตนกิจ) 

 

    ลงชื่อ    เลขานุการ 

     (นายสัญญา  เชี่ยวรอบ) 

 

 

เจาหนาที่สงเสริมสหกรณผูเขารวมประชุม 

 ลงชื่อ    ตําแหนงเจาพนักงานสงเสริมสหกรณ 5 

  (นายพศิน  เทพอุต) 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

วาดวย สมาชิก 

 พ.ศ. 2558 / 1 

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

  อาศัยอํานาจตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด ขอ  5, 6, 29, 30, 31, 65 (1),(8) และ 87 (11) 

คณะกรรมการดําเนินการชุดที่  46  ในการประชุมครั้งที่ 5 เม่ือวันที่ 29  เมษายน  2558  กําหนดระเบียบวาดวยสมาชิก ไว ดังน้ี 

ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวย สมาชิก พ.ศ. 2558/1”  

 ขอ 2 ใหระเบียบน้ีใชบังคับตั้งแต วันที่ 1 พฤษภาคม 2558  เปนตนไป 

 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยสมาชิก  พ.ศ. 2558   

ลงวันที่ 29  มกราคม  2558 

 บรรดาระเบียบ มต ิคําส่ัง และประกาศใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบน้ีใหยกเลิกแลวใชระเบียบน้ีแทน 

ขอ 4 ในระเบียบน้ี 

  “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  “สมาชิก” หมายความวา สมาชิกของสหกรณ ออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ตามขอบังคับ 

  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  “ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการดําเนินการของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  “ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  “เจาหนาที่” หมายความวา เจาหนาที่ของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

ขอ 5 ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
 

หมวด 1 

ความท่ัวไป 

 ขอ 6  ขอกําหนดอ่ืนใดที่มิไดกําหนดไวในระเบียบน้ีใหถือปฏิบัติตามขอบังคับของสหกรณ 

 ขอ 7 ผูเขาเปนสมาชิก ตองลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามจํานวนที่

จะถือครบถวนแลวจึงจะถือวาไดสิทธิในฐานะสมาชิก  

 เม่ือสมาชิกไดปฏิบัติตามวรรคหน่ึงแลวยอมไดสิทธิในฐานะสมาชิก ตามขอบังคับระเบียบและมติของสหกรณ 

 สมาชิก ตองปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบและมติของสหกรณทุกประการ 

 ขอ 8 สมาชิก ที่มีการเปล่ียนแปลงในเรื่องชื่อ-สกุล คํานําหนานาม สัญชาติและที่อยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบ

หาวันนับแตวันที่มีการเปล่ียนแปลง  

 ขอ 9 ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบน้ีใหคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด ถายังไมยุติใหนําเสนอที่ประชุมใหญ

คราวถัดไปชี้ขาด 
 

หมวด 2 

การรับสมัครสมาชิก  

 ขอ   10  สมาชิกตองมีคุณสมบตัิตามที่กําหนดไวในขอบังคับ  

ขอ 11 ผูที่ตองการสมัครเขาเปนสมาชิก ตองยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณกําหนด โดยมีผูรับรองตามที่กําหนดไวใน

ขอบังคับ 

           เม่ือคณะกรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา เห็นสมควรรับเขาเปนสมาชิกแลว ใหเขาเปนสมาชิกได              

แลวเสนอเรื่องการรับสมาชิกใหมใหที่ประชุมใหญคราวถัดไปทราบ 
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           คณะกรรมการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการพิจารณาการรับเขาเปนสมาชิก ตามวรรคสองแทน

คณะกรรมการก็ไดแลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ  

ขอ 12. ผูสมัครเปนสมาชิกตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาดังน้ี 

(1) ผูไมเคยเปนสมาชิกหรือสมาชิกสมทบของสหกรณ คนละหน่ึงรอยหาสิบบาท 

(2) ผูเคยเปนสมาชิกหรือสมาชิกสมทบของสหกรณ คนละสามรอยบาท 

คาธรรมเนียมแรกเขาถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนมิได 
 

หมวด 3 

การถือหุน 

 ขอ 13 สมาชิกตองชําระหุนครั้งแรกเม่ือแรกเขา และชําระคาหุนรายเดือนตามระเบียบวาดวยการน้ัน 

 ขอ 14 สมาชิกสามารถซ้ือหุนในกรณีพิเศษไดโดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการแตเม่ือรวม        

คาหุนทั้งหมดแลวตองไมเกินสามแสนหุน 
 

หมวด 4 

การกูยืมเงินและการคํ้าประกัน 

            ขอ 15. สมาชิก อาจกูยืมเงินจากสหกรณหรือค้ําประกันเงินกูจากสหกรณไดตามระเบียบวาดวยการน้ัน 

 

หมวด 5 

สวัสดิการ 

 ขอ 16. สมาชิก สามารถรับสวัสดิการจากสหกรณไดตามระเบียบของสหกรณ 
 

หมวด 6 

การขาดจากสมาชิกสภาพ 

 ขอ 17. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิก ใหเปนไปตามขอบังคับของสหกรณ 

 ขอ 18. ผูใดขาดจากสมาชิกภาพโดยการลาออกจะสมัครเปนสมาชิกไดไมกอนสองปตั้งแตวันที่คณะกรรมการอนุมัติให

ลาออก  เวนแตสมาชิกสมทบที่ตองการสมัครเปนสมาชิกใหมใหสมัครใหมไดโดยไมตองเวนวรรค 

อายุสมาชิก ใหนับเฉพาะการเปนสมาชิก ครั้งหลังสุด 
 

  ประกาศ ณ วันที่  29  เมษายน  2558 

 

 

ชัชพล นับถือด ี 

(นายชัชพล  นับถือดี) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

วาดวย สมาชิกสมทบ 

พ.ศ. 2558/1 
 

เพื่อใหการดําเนินการเก่ียวกับสมาชิกสมทบของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัดเปนไปดวยความเรียบรอย     

อาศัยอํานาจตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด  ขอ 33,34, 65(8), 87 (11) คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 46              

ในการประชุมครั้งที่ 5 เม่ือวันที่ 29  เมษายน  2558   กําหนดระเบียบวาดวยสมาชิกสมทบไว ดังน้ี 

ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวย สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2558/1” 

 ขอ 2 ใหระเบียบน้ีใชบังคับตั้งแต วันที่ 1  พฤษภาคม  2558  เปนตนไป 

 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2558 ลงวันที่             

29  มกราคม  2558   

 บรรดาระเบียบ มต ิคําส่ัง และประกาศใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบน้ีใหยกเลิกแลวใชระเบียบน้ีแทน 

ขอ 4 ในระเบียบน้ี 

  “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  “สมาชิกสมทบ” หมายความวา สมาชิกสมทบของสหกรณตามขอบังคับ 

                      “คณะกรรมการ” หมายความวาคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด         

  “ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการดําเนินการของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด                                  

  “ผูจัดการ”           หมายความวา ผูจัดการของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  “เจาหนาที่”         หมายความวา เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

ขอ 5 ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
 

หมวด 1 

ความท่ัวไป 

 ขอ  6  ขอกําหนดอ่ืนใดที่มิไดกําหนดไวในระเบียบน้ีใหถือปฏิบัติตามขอบังคับของสหกรณ 

 ขอ 7 ผูเขาเปนสมาชิกสมทบตองลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตาม

จํานวนที่จะถือครบถวนแลวจึงจะถือวาไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

 เม่ือสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรคหน่ึงแลวยอมไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบในการถือหุน ฝากเงิน การเขารวม

สังเกตการณในการประชุมใหญ การเขารับการศึกษาอบรมตามระเบียบที่สหกรณกําหนดเวนแตสิทธิในการนับชื่อของสมาชิกสมทบ

เขาเปนองคประชุมในการประชุมใหญ การออกเสียงในเรื่องใดๆ หรือเปนกรรมการดําเนินการของสหกรณ 

 สมาชิกสมทบตองปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบและมติของสหกรณทุกประการ 

 ขอ 8 สมาชิกสมทบที่มีการเปล่ียนแปลงในเรื่องชื่อ-สกุล คํานําหนานาม สัญชาติและที่อยูตองแจงใหสหกรณทราบภายใน

สิบหาวันนับแตวันที่มีการเปล่ียนแปลง  

 ขอ 9 ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบน้ีใหคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด ถายังไมยุติใหนําเสนอที่ประชุมใหญ

คราวถัดไปชี้ขาด 
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หมวด 2 

การรับสมัครสมาชิกสมทบ 

 ขอ 10 สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอบังคับ ดังน้ี 

  1. เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณฯ 

  2. เปนผูบรรลุนิติภาวะ 

  3. เปนผูมีศรัทธาในระบบสหกรณและวัตถุประสงคจะเขารวมกิจกรรมกันสหกรณ 

  4. ไมเปนผูไรความสามารถ เสมือนไรความสามารถ 

  5. เปนผูมีพฤติกรรมและนิสัยดีงาม 

  6. เปนผูมีภูมิลําเนาในจังหวัดสุรินทร หรือบิดา มารดา คูสมรส บุตร หรือพี่หรือนองรวมบิดาหรือมารดาของสมาชิก

สามัญเปนหรือเคยเปนขาราชการ ขาราชการบํานาญหรือลูกจางประจํา หรือลูกจางชั่วคราวหรือพนักงานของรัฐหรือตําแหนงที่ชื่ออยาง

อ่ืนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

 ขอ 11 ผูที่ตองการสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณกําหนด 

เม่ือคณะกรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา เห็นสมควรรับเขาเปนสมาชิกสมทบแลว ก็ใหเขาเปนสมาชิกสมทบได  

แลวเสนอเรื่องการรับสมาชิกสมทบเขาใหมใหที่ประชุมใหญคราวถัดไปทราบ 

           คณะกรรมการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการพิจารณาการรับเขาเปนสมาชิกสมทบแทนคณะกรรมการก็ได

แลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ 

ขอ 12. ผูสมัครเปนสมาชิกสมทบตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขา  ดังน้ี 

(1) ผูไมเคยเปนสมาชิกหรือสมาชิกสมทบของสหกรณ คนละหน่ึงรอยหาสิบบาท 

(2) ผูเคยเปนสมาชิกหรือสมาชิกสมทบของสหกรณ คนละสามรอยบาท 

คาธรรมเนียมแรกเขาถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนมิได 
 

หมวด 3 

การถือหุน 

 ขอ 13 สมาชิกสมทบตองชําระหุนครั้งแรกเม่ือแรกเขาไมนอยกวาหน่ึงรอยหุน 

 ขอ 14 สมาชิกสมทบไมตองชําระคาหุนรายเดือน แตสามารถถือหุนเพิ่มเติมเปนครั้งคราวไดแตเม่ือรวมแลวตองไมเกิน

หน่ึงแสนหุน  
 

หมวด4 

การฝากเงิน 

 ขอ 15  สมาชิกสมทบตองเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยทั่วไปกับสหกรณอยางนอย หน่ึงบัญชีและยอดเงินฝากตองไมนอย

กวา หน่ึงพันบาทถวน  สามารถถอนเงินฝากไดแตตองมีเงินฝากคงเหลือไมนอยกวา 

หน่ึงพันบาท  เวนแตตายหรือลาออกจึงจะปดบัญชีได 

 ขอ 16. สมาชิกสมทบสามารถที่จะเปดบัญชีเงินฝากกับสหกรณเพิ่มเติมนอกเหนือจากขอ15  

ไดทุกประเภทโดยไมจํากัดจํานวน 
 

หมวด 5 

การกูยืมเงินและการคํ้าประกัน 

 ขอ 17. สมาชิกสมทบอาจกูยืมเงินจากสหกรณไดแตตองไมเกินรอยละ 90 ของคาหุนหรือเงินฝาก 

ที่สมาชิกสมทบผูน้ันมีอยูกับสหกรณ หรือเปนไปตามระเบียบของสหกรณ 

 ขอ 18. สมาชิกสมทบจะค้ําประกันเงินใหกูแกสมาชิกหรือสมาชิกสมทบของสหกรณมิได 
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หมวด 6 

สวัสดิการ 

 ขอ 19. สมาชิกสมทบสามารถสมัครเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร  แตไมมีสิทธิรับสวัสดิการอ่ืน 
 

หมวด 7 

การขาดจากสมาชิกสภาพ 

 ขอ 20. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบใหเปนไปตามขอบังคับของสหกรณ 

 ขอ 21 ผูใดขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบโดยการลาออกจะสมัครเปนสมาชิกสมทบไดไมกอนสองปนับตั้งแตวันที่

คณะกรรมการอนุมัติใหลาออก 

 อายุสมาชิกสมทบใหนับเฉพาะการเปนสมาชิกสมทบครั้งหลังสุด 
 

  ประกาศ ณ วันที่  29  เมษายน  2558 

 

 

               ชัชพล นับถือด ี

 (นายชัชพล  นับถือดี) 

  ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

วาดวยหลักเกณฑและวิธีการออกบัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณ 

พ.ศ. 2548 
 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณ ขอ 65 (8) และขอ 87 (10) ประกอบกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ  

วาดวยบัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณ พ.ศ. 2544 ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2544 คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 36   

ในการประชุมครั้งที่ 2 เม่ือวันที่  28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 กําหนดระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการออกบัตรประจําตัว

สมาชิก สหกรณไวดังตอไปน้ี 

 ขอ  1  ระเบียบน้ีเรียกวา  “ ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการออกบัตร

ประจําตัวสมาชิกสหกรณ  พ.ศ. 2548 ”  

 ขอ  2  ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 เปนตนไป 

 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยหลักเกณฑและวิธีการออกบัตรประจําตัวสมาชิก

สหกรณ  พ.ศ. 2544 

    บรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการดําเนินการ ประกาศและคําส่ังอ่ืนใดที่กําหนดไวแลวขัดหรือแยงกับระเบียบน้ีใหใช

ระเบียบน้ีแทน 

 ขอ  4  ในระเบียบน้ี 

 สหกรณ   หมายความวา  สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

 สมาชิก   หมายความวา  ผูถือบัตรซ่ึงเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

 บัตร   หมายความวา  บัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

 ผูออกบัตร   หมายความวา  ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

 เจาหนาที่บัตร    หมายความวา  เจาหนาที่สหกรณผูซ่ึงไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รับผิดชอบ ดําเนินการเก่ียวกับ 

                                                       บัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณ 

คําขอ   หมายความวา  คําขอมีบัตร  มีบัตรใหม หรือเปล่ียนบัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณ ตามแบบ บ.ส.1   

                                           ทายระเบียบน้ี 

  ใบรับ           หมายความวา    ใบรับคําขอมีบัตร  มีบัตรใหม  หรือเปล่ียนบัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณ  ตามแบบ  

                                                      บ.ส. 2  ทายระเบียบน้ี 

 ขอ  5 บัตรมี 2 รูปแบบ ดังน้ี 

(1) บัตรธรรมดา 

(2) บัตรอิเล็กทรอนิกส 

รูปแบบของบัตรและหลักเกณฑที่เก่ียวของใหเปนไปตามที่สหกรณกําหนดไวในประกาศของสหกรณ   

ขอ 6 ใหสมาชิกยื่นคําขอตอเจาหนาที่บัตร  ภายในกําหนดหกสิบวัน  นับแต 

(1) วันที่ระเบียบน้ีมีผลใชบังคับ 

(2) วันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณ 

(3) วันทีค่ณะกรรมการดําเนินการรับเขาเปนสมาชิก 

ขอ  7  เม่ือบัตรหมดอายุ  สมาชิกตองมีบัตรใหม  โดยยื่นคําขอตอเจาหนาที่บัตรภายในสามสิบวัน นับแตวันที่บัตรเดิม

หมดอาย ุ

 สมาชิกจะขอมีบัตรใหมกอนวันที่บัตรเดิมหมดอายุก็ได  โดยยื่นคําขอตอเจาหนาที่บัตรภายในสามสิบวัน กอนวันที่บัตร

เดิมจะหมดอายุ 

ขอ  8  สมาชิกตองมีบัตรใหมหรือเปล่ียนบัตรแลวแตกรณี  โดยยื่นคําขอตอเจาหนาที่บัตรภายในสามสิบวัน นับแต 
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(1) วันที่บัตรหายหรือถูกทําลาย 

(2) วันที่บัตรชํารุดในสาระสําคัญ 

(3) วันที่แกไขชื่อตัว  หรือชื่อสกุล  หรือชื่อตัวและชื่อสกุล 

ขอ  9  ในบัตรจะตองมีรายการดังตอไปน้ี 

(1) ชื่อสหกรณ  และเลขที่บัตร 

(2) ชื่อตัว  ชื่อสกุล  รูปถาย  เลขทะเบียนสมาชิก  เลขประจําตัวประชาชนของสมาชิกและหมูโลหิตของสมาชิก 

(3) ลายมือชื่อสมาชิกและผูออกบัตร วันออกบัตรและวันหมดอายุ รูปถายของสมาชิก 

ตาม (2)   จะตองเปนรูปถายที่ถายไวไมเกินหกเดือนกอนวันยื่นคําขอ มีขนาด 2.5 X 3.0  เซนติเมตร ครึ่งตัวหนาตรง ไมสวมหมวก

หรือแวนตาสีเขม  และไมใสผาคลุมใบหนาหรือผาโพกศรีษะ  เวนแตผูซ่ึงมีความจําเปนตามศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยม

ในทางศาสนาของสมาชิก  แตจะตองเปดใหเห็นใบหนา  หนาผาก  คิ้ว  ตา  จมูก  ปาก  และคาง 

  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรยกเวนบางรายการตามวรรคหน่ึงเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของ

สหกรณก็ใหกระทําได 

 ขอ  10  การขอมีบัตร  การขอมีบัตรใหม  หรือการขอเปล่ียนบัตร  ใหสมาชิกยื่นคําขอพรอมดวยสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน  บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ  บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ บัตรประจําตัวพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ  แลวแตกรณี  สําเนาทะเบียนบาน  รูปถายจํานวน  3  รูป  ตอเจาหนาที่บัตร  ณ  สํานักงานของสหกรณ 

 เม่ือเจาหนาที่บัตรไดรับคําขอและตรวจสอบเห็นวาสมาชิกผูขอไดดําเนินการตามความในวรรคหน่ึงอยางถูกตองและ

ครบถวนแลว  ใหออกใบรับแกสมาชิกผูขอไวเปนหลักฐานเพื่อใชแทนบัตรไปพลางกอนตามระยะเวลาที่กําหนดไวในใบรับและเสนอ

คําขอพรอมเอกสารหลักฐานประกอบคําขอใหผูออกบัตรลงลายมือชื่อออกบัตร 

 กอนมอบบัตรแกสมาชิกผูขอ  ใหเจาหนาที่บัตรเรียกบัตรเดิมและใบรับคืนจากสมาชิกผูขอดวย  เวนในกรณีที่เปนการขอ

มีบัตรครั้งแรก    และการขอมีบัตรใหมเน่ืองจากบัตรเดิมหายหรือถูกทําลายทั้งหมด  ใหเรียกเฉพาะใบรับคืน 

 ขอ  11  เม่ือไดออกบัตรใหแกสมาชิกผูใดแลว  ใหเจาหนาที่บัตรจัดใหมีสําเนาบัตร พรอมรูปถายที่ชัดเจนของผูน้ันไวดวย

หน่ึงฉบับเก็บไวเปนหลักฐานและทําทะเบียนคุมบัตรใหถูกตองเปนปจจุบันเก็บรักษาไวในที่ม่ันคงปลอดภัย พรอมทั้งรายงานให

คณะกรรมการดําเนินการทราบเปนประจําทุกเดือน 

 ขอ  12  การออกบัตรใหสมาชิกครั้งแรก  สหกรณจะยกเวนการคิดคาธรรมเนียม  เวนแตการออกบัตรใหมใหเน่ืองจาก

บัตรหมดอายุ การออกบัตรอิเล็กทรอนิกส บัตรหายหรือถูกทําลาย บัตรชํารุดในสาระสําคัญ การแกไขชื่อตัว หรือชื่อสกุล          

หรือชื่อตัวและชื่อสกุล  สหกรณจะคิดคาธรรมเนียมตามอัตราที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

 ขอ  13  ใหสมาชิกแสดงบัตรในกรณีดังตอไปน้ี 

(1) การเขารวมประชุมใหญ ประชุมกลุมของสหกรณ 

(2) การขอรับบริการจากสหกรณ 

(3) การติดตอกับสหกรณ 

(4) การอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ขอ 14 บัตรที่ออกบัตรไวกอนระเบียบน้ีใชบังคับ ใหใชไดตอไปจนถึงวันที่บัตรหมดอายุ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  มีนาคม  พ.ศ.  2548 

 

                        ทอง บุญยศ 

 ( นายทอง บุญยศ ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

วาดวย คะแนนคุณภาพสมาชิก 

พ.ศ. 2552 
 

 อาศัยอํานาจตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ขอ 65(8) , 87(10)  คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 

40 ในการประชุมครั้งที่ 10 เม่ือวันที่ 29 ตุลาคม  2552  กําหนดระเบียบวาดวย  คะแนนคุณภาพสมาชิก ไวดังน้ี 

 ขอ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวย คะแนนคุณภาพสมาชิก พ.ศ. 2552” 

 ขอ 2. ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

ขอ 3.  ใหยกเลิกระเบียบ สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวย คะแนนคุณภาพสมาชิก พ.ศ. 2551 

บรรดามติ ประกาศ คําส่ัง  และแนวทางปฏิบัติอ่ืนใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน 

ขอ 4 ในระเบียบน้ี 

“สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  “สมาชิก”  หมายความวา สมาชิกของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  “ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการดําเนินการของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

  “ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

ขอ 5 ระเบียบน้ีมีวัตถุประสงคในการสงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกมีสวนรวมกับกิจกรรมตางๆของสหกรณ การ     

ออมทรัพยกับสหกรณ และการใชบริการตางๆของสหกรณ 

ขอ 6 ใหสหกรณจัดทําสมุดสะสมคะแนนสมาชิกเพื่อบันทึกคะแนนของสมาชิกเม่ือสมาชิกเขารวมกิจกรรมกับสหกรณตาม

หลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบน้ี 

 สมุดสะสมคะแนนสมาชิกใหเปนไปตามที่สหกรณกําหนด 

 ขอ 7 การบันทึกคะแนนในสมุดสะสมคะแนนสมาชิกใหใชการประทับตราของสหกรณแลวลงนามของผูจัดการหรือผูที่

ไดรับมอบหมายกํากับไวเปนสําคัญ 

 ใหนับการประทับตราของสหกรณตามวรรคหน่ึงแตละครั้งเปนหน่ึงคะแนน 

 ขอ 8 สมาชิกตองแสดงสมุดสะสมคะแนนตอสหกรณทุกครั้งที่ใชบริการเพื่อบันทึกคะแนนที่สมาชิกไดรับ มิฉะน้ันจะถือวา

สมาชิกสละสิทธ์ิการบันทึกคะแนนในครั้งน้ัน 

 ขอ 9 การใหคะแนนสมาชิกเปนไปตามหลักเกณฑดังน้ี 

  (1) เขารวมกิจกรรมในหนวยเคล่ือนที่              5  คะแนน 

  (2) เปดบัญชีเงินฝากทุกประเภทบัญชีละ                       5  คะแนน 

  (3) ยินยอมหักเงินเดือนเขาบัญชีเงินฝาก 

ต่ํากวา  300  บาท          1  คะแนน 

ตั้งแต  300  บาท ขึ้นไป        2  คะแนน 

  (4) เพิ่มการหักเงินเดือนเขาบัญชีเงินฝากตั้งแต 300 บาท ขึ้นไป 5  คะแนน 

  (5) จัดทําประกันชีวิต/ทรัพยสินกับสหกรณ      5  คะแนน/กรมธรรม 

                       (6) ใชสิทธ์ิเลือกตั้งผูแทนสมาชิก                       5  คะแนน 

                       (7 )เขารับการฝกอบรมของสหกรณ                 5 คะแนน  

 ขอ 10      สหกรณอาจจัดเปนของรางวัลใหแกสมาชิกแทน ไดตามเงื่อนไขที่สหกรณกําหนด 

 เม่ือสมาชิกใชคะแนนตามความในวรรคหน่ึงแลวใหสหกรณทําเครื่องหมายโดยการเจาะรูบัตร 

คะแนนหรือดวยวิธีการอ่ืนใดที่แสดงวาสมาชิกไดใชคะแนนน้ันไปแลว 
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 ขอ 11  หามผูใดทําการโดยทุจริตดวยวิธีการใด ๆ ซ่ึงทําใหเขาใจผิดซ่ึงคะแนนสะสมของสมาชิก  หากสหกรณตรวจพบ

ไดยกเลิกคะแนนสะสมของสมาชิกผูน้ันโดยทันที แลวทําการสอบสวนหาผูกระทําผิดเพื่อดําเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่

เก่ียวของโดยมิชักชา 

 สหกรณสงวนสิทธ์ิที่จะยกเลิกคะแนนสะสมคะแนนใดคะแนนหน่ึงหรือทั้งหมดหากตรวจพบภายหลังวาการไดมาซ่ึง

คะแนนน้ันเปนการไดมาโดยทุจริต 

 ขอ 12 ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัย ความเห็นของคณะกรรมการถือเปน

ที่สุด 

 ขอ 13 ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2552  

 

ศุภรัฐ  พูนกลา  

(นายศุภรัฐ  พูนกลา) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

วาดวย การประเมินผลงานผูประสานงานผูแทนสมาชิก 

พ.ศ. 2548 
 

 อาศัยอํานาจตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ขอ 65(8) , 87(10)  คณะกรรมการดําเนินการ          

ชุดที่ 36  ในการประชุมครั้งที่ 5 เม่ือวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 กําหนดระเบียบวาดวย การประเมินผลงานผูประสานงานผูแทน

สมาชิก ไวดังน้ี 

 ขอ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวย การประเมินผลงานผูประสานงาน

ผูแทนสมาชิก พ.ศ. 2548” 

 ขอ 2. ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2548 

บรรดา มติ  ประกาศ  คําส่ัง  และแนวทางปฏิบัติอ่ืนใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน 

ขอ 3 ในระเบียบน้ี 

“สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  “สมาชิก”  หมายความวา สมาชิกของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  “ผูประสานงาน” หมายความวา ผูประสานงานผูแทนสมาชิก 

  “ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการดําเนินการ 

  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ 

  “ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการของสหกรณ 

ขอ 4 ระเบียบน้ีมีวัตถุประสงคใหการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประสานงานเปนไปอยางยุติธรรม สงเสริมขวัญ

กําลังใจของผูประสานงานในการบริการสมาชิก 

 ขอ 5 ใหสหกรณจัดทําสมุดสะสมผลงานผูประสานงานเพื่อบันทึกคะแนนของผูประสานงานเม่ือผูประสานงานปฏิบัติตาม

หลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบน้ี 

 สมุดสะสมผลงานผูประสานงานใหเปนไปตามที่สหกรณกําหนด 

 ขอ 6 การบันทึกคะแนนในสมุดสะสมผลงานผูประสานงานใหใชการประทับตราของสหกรณแลวลงนามของผูจัดการหรอื

ผูที่ไดรับมอบหมายกํากับไวเปนสําคัญ 

 ใหนับการประทับตราของสหกรณตามวรรคหน่ึงแตละครั้งเปนหน่ึงคะแนน 

 ขอ 7 ผูประสานงานตองแสดงสมุดสะสมผลงานตอสหกรณทุกครั้งที่ประสานงานกับสหกรณเพื่อบันทึกคะแนนที่สมาชิก

ไดรับ มิฉะน้ันจะถือวาสมาชิกสละสิทธ์ิการบันทึกคะแนนในครั้งน้ัน 

 ในการประสานงานตามวรรคหน่ึงหากเปนการประสานงานทางโทรศัพท ใหผูจัดการเก็บขอมูลไวและใหผูประสานงานนํา

สมุดสะสมผลงานมาบันทึกภายหลังโดยมิชักชา 

 ขอ 8 การใหคะแนนผลงานผูประสานงานใหเปนไปตามหลักเกณฑดังน้ี 

  (1) ประสานงานในเรื่องตางๆใหสมาชกิ           1 คะแนน/1 ครั้ง 

  (2) เขารวมในหนวยสหกรณเคล่ือนที่                 5 คะแนน 

  (3) เขารวมการประชุมที่สหกรณนัดหมาย          5 คะแนน   

(4) เสนอแนวคิดที่ดีแลวสหกรณนํามาถือปฏิบัติ      10  คะแนน 

  (5) มีศูนยประสานงานสหกรณในหนวยงานจนเปนที่ยอมรับของสมาชิก   20 คะแนน 

 ขอ 9 ใหสหกรณรวบรวมสมุดสะสมผลงานจากผูประสานงานภายในสัปดาหแรกของเดือนธันวาคมของทุกปเพื่อรวบรวม

คะแนนของผูประสานงานเปนรายบุคคล 
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  ใหสหกรณใชคะแนนที่รวบรวมไดเปนเกณฑในการพิจารณาคาตอบแทนในการปฏิบัติงานแกผูประสานงานโดย

เครงครัด 

 ขอ 10 หามผูใดทําการโดยทุจริตดวยวิธีการใดๆ ซ่ึงทําใหเขาใจผิดซ่ึงคะแนนผลงานของผูประสานงาน หากสหกรณตรวจ

พบใหยกเลิกคะแนนสะสมของผูประสานงานผูน้ันโดยทันที แลวทําการสอบสวนหาผูกระทําผิดเพื่อดําเนินการตามระเบียบและ

กฎหมายที่เก่ียวของโดยมิชักชา 

  สหกรณสงวนสิทธที่จะยกเลิกคะแนนสะสมคะแนนใดคะแนนหน่ึงหรือทั้งหมดหากตรวจพบภายหลังวาการ

ไดมาซ่ึงคะแนนน้ันเปนการไดมาโดยทุจริต 

 ขอ 11 ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัย ความเห็นของคณะกรรมการถือเปน

ที่สุด 

 ขอ 12ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  31  พฤษภาคม   2548 

 

 

ทอง  บุญยศ 

(นายทอง  บุญยศ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

วาดวย ผูแทนสมาชิก 

พ.ศ. 2555 
 

 อาศัยอํานาจตามขอ 52, 65(8), 87(10) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด คณะกรรมการดําเนินการ

ชุดที่ 43 ในการประชุมครั้งที่ 9 เม่ือวันที่ 25  กันยายน พ.ศ.  2555 กําหนดใหมีระเบียบวาดวยการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก              

ไวดังตอไปน้ี 

 ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก พ.ศ. 2555” 

 ขอ 2  ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 

 ขอ 3  ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด  วาดวยการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก พ.ศ. 2552  

  บรรดาระเบียบ ประกาศ มติหรือคําส่ังอ่ืนใดซ่ึงขัดแยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน 

 ขอ 4   ในระเบียบน้ี 

  สหกรณ         หมายความวา  สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

  คณะกรรมการ      หมายความวา  คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด                                                                       

  ประธานกรรมการ     หมายความวา  ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด                                                                      

  กรรมการ        หมายความวา  กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  ขอบังคับ        หมายความวา   ขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  สมาชิก            หมายความวา   สมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ไมรวมถึงสมาชิกสมทบ 

ผูแทนสมาชิก          หมายความวา   ผูแทนสมาชิกตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด     

  เขต     หมายความวา   ทองที่ซ่ึงจัดเปนเขต อันจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 

  หนวย     หมายความวา   หนวยบริการของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด   

                                                                       ที่มีสมาชิกสังกัดอยู 

 ขอ 5  ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
 

หมวด 1 

บทท่ัวไป 

ขอ 6.  สมาชิกเทาน้ันมีสิทธ์ิไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก 

ขอ 7.  จํานวนผูแทนสมาชิกใหใชอัตราสวนจํานวนสมาชิกสิบคนตอผูแทนสมาชิกหน่ึงคน ถาเศษของจํานวนสมาชิก

ดังกลาวเกินก่ึงหน่ึงใหเลือกตั้งผูแทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงคน ทั้งน้ีจํานวนผูแทนสมาชิกตองไมนอยกวาหน่ึงรอยคน 

การคํานวณจํานวนผูแทนสมาชิกเพื่อดําเนินการเลือกตั้งในปใด ใหใชจํานวนสมาชิก ณ วันท่ี 30 สิงหาคมของปน้ันเปน

ฐานการคํานวณ 

ขอ 8  ผูแทนสมาชิกมีวาระการดํารงตําแหนงวาระละหน่ึงป  นับแตวันเลือกตั้งถายังไมมีการเลือกตั้งใหผูแทนสมาชิกเดิม

อยูในตําแหนงตอไปพลางกอน 

ขอ 9  ผูแทนสมาชิกพนตําแหนง เม่ือ 

(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม 

(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกตอสหกรณ 

(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
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ขอ 10  ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางกอนถึงคราวออกตามวาระ 

 ถาผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงไมวาดวยประการใด ๆ จนทําใหจํานวนผูแทนสมาชิกเหลือไมถึงหน่ึงรอยคน

หรือเหลือไมถึงสามในส่ีของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด  ก็ใหสหกรณดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหครบตามจํานวนที่วางลง

และใหผูแทนสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงไดเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 
 

หมวด 2 

การเลือกต้ังผูแทนสมาชิก 

 ขอ 11  ใหคณะกรรมการจัดใหมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

 ขอ 12  การเลือกตั้งใหแบงเขตการเลือกตั้งเปน 14 เขต ซ่ึงแตละเขตประกอบดวยหนวย ดังน้ี 

  (1)  เขต 1  ประกอบดวย หนวยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร  หนวยพิเศษและหนวยเจาหนาที่สหกรณ

และ เจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจ ฯ  หนวยลูกจางกรมอนามัยและหนวยขาราชการบํานาญ 

  (2)  เขต  2  ประกอบดวย  หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง  หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเข

วาสินรินทร 

  (3)  เขต 3  ประกอบดวย  หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปราสาท  หนวยโรงพยาบาลปราสาท 

  (4)  เขต 4  ประกอบดวย  หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอสังขะ  หนวยโรงพยาบาลสังขะ  หนวยสํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอศรีณรงค 

  (5)  เขต 5  ประกอบดวย  หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอกาบเชิง  หนวยโรงพยาบาล 

กาบเชิง  หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอพนมดงรัก  หนวยโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา 

  (6)  เขต  6  ประกอบดวย หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอศีขรภูมิ  หนวยโรงพยาบาลศีขรภูมิ 

  (7)  เขต 7  ประกอบดวย หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอสําโรงทาบ  หนวยโรงพยาบาล  

สําโรงทาบ 

  (8)  เขต 8  ประกอบดวย  หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอจอมพระ  หนวยโรงพยาบาลจอมพระ 

  (9)  เขต 9  ประกอบดวย  หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทาตูม  หนวยโรงพยาบาลทาตูม 

  (10)  เขต 10  ประกอบดวย หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอสนม  หนวยโรงพยาบาลสนม 

  (11)  เขต  11 ประกอบดวย  หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอรัตนบุรี  หนวยโรงพยาบาลรัตนบุรี  หนวย

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนนารายณ 

  (12)  เขต 12 ประกอบดวย  หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอชุมพลบุรี  หนวยโรงพยาบาลชุมพลบุร ี

  (13)  เขต 13 ประกอบดวย  หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบัวเชด หนวยโรงพยาบาลบัวเชด 

  (14)  เขต 14 ประกอบดวย  หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอลําดวน หนวยโรงพยาบาลลําดวน 

 ขอ 13  ใหดําเนินการเลือกตั้งใหปฏิบัติดังน้ี 

(1) การกําหนดการเลือกตั้งเปนหนวยโดยวิธีการลงคะแนนเสียงลับ 

(2) กําหนด วัน ,เวลา  หลักเกณฑการรับสมัครผูแทนของแตละหนวย 

(3) กําหนดจํานวนผูแทนสมาชิกที่พึงมีในแตละหนวยโดยใชวิธีอัตราสวนตาม ขอ 7 

(4) แตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกในแตละหนวยในขอ 12 

ขอ 14  ใหคณะกรรมการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกตามขอ  13(4)  จัดประชุมสมาชิกตามกําหนดการ  

ในขอ 13(1) และใหที่ประชุมเลือกสมาชิกดวยกันเองเปนคณะกรรมการนับคะแนน โดยมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน  ประกอบดวย

ประธานกรรมการ  กรรมการ และเลขานุการ  

 ขอ 15  ผูมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิกของหนวยใดตองเปนผูที่สมัครตามประกาศที่กําหนดตามขอ 13(3) เวน

แตไมมีผูใดสมัครหรือสมัครไมครบตามจํานวนใหใชการนําเสนอในที่ประชุมแลวเลือกตั้งจนครบตามจํานวน 
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 ขอ 16  ใหสมาชิกลงคะแนนเลือกผูแทนสมาชิกไดไมเกินจํานวนผูแทนสมาชิกที่พึงมีของหนวยน้ันตามขอ 12 วิธีการ

ลงคะแนนใหใชวิธีลับ 

 ขอ 17  ใหคณะกรรมการนับคะแนนตามขอ 14 ดําเนินการนับคะแนนจนแลวเสร็จในวันเดียวกับวันที่จัดประชุมเลือก

ผูแทนสมาชิก 

 ขอ 18  ใหสมาชิกที่รับการลงคะแนนเรียงตามลําดับสูงสุดลดหล่ันลงไปจํานวนไมเกินผูแทนสมาชิกในหนวยน้ันเปนผู

ไดรับการเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก 

ขอ19 สมาชิกที่ใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูแทนสมาชิกจะไดรับ คาตอบแทนการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกตามระเบียบ

วาดวยการน้ัน 
    

หมวด  

ผูประสานงานผูแทนสมาชิก 

 ขอ 20  ใหผูแทนสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งแลวน้ันเลือกกันเองเปนผูประสานงานผูแทนสมาชิกประจําหนวย  โดยใหมีหนวย

ละหน่ึงคน 

 ขอ 21  ใหผูประสานงานผูแทนสมาชิกมีหนาที่ในการประสานงานระหวางสหกรณกับผูแทนสมาชิกและสมาชิกรวมทั้งมี

หนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 ถาผูประสานงานผูแทนสมาชิกไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหผูแทนสมาชิกในหนวยงานน้ันเลือกตั้งผูประสานงานผูแทน

สมาชิกทดแทนภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ผูประสานงานผูแทนสมาชิกเดิมปฏิบัติหนาที่ไมได 
 

หมวด 4 

บทเบ็ดเตล็ด 

 ขอ 22  ใหกรรมการประจําเขต  รายงานผลการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกและผูประสานงานผูแทนสมาชิกแกคณะกรรมการ

ไมเกิน 15 วัน นับแตวันที่ไดมีการเลือกตั้ง 

 ขอ 23  ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบน้ี  ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยความเห็นของคณะกรรมการถือ

เปนที่สุด 
 

   ประกาศ ณ วันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 
 

 

 

 

ศุภรัฐ พูนกลา  

(นายศุภรัฐ พูนกลา) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร   จํากัด 

วาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 

พ.ศ. 2557 
 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณขอ 65(8) และขอ 87(4) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 45   

ครั้งที่ 10 วันที่ 27  สิงหาคม  2557  ไดกําหนดระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณไวดังตอไปน้ี 

 ขอ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด วาดวยการโอนสมาชิกระหวางสมาชิก

สหกรณ พ.ศ. 2557” 

 ขอ 2. ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันที่  1  กันยายน  พ.ศ. 2557 

 ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการโอนสมาชิกระหวาง 

สหกรณ พ.ศ. 2546 

  บรรดา ระเบียบ มติ ประกาศ  หรือคําส่ังอ่ืนใดที่กําหนดไว หรือขัดหรือแยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน 

 ขอ 4. ในระเบียบน้ี  

  สหกรณ  หมายความวา สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  คณะกรรมการ   หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการ ของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

 ขอ 5. สมาชิกที่ไดรับคําส่ังยายหรือโอนไปรับราชการในสังกัดอ่ืน หรือนอกเขตทองที่ดําเนินงานของสหกรณประสงคจะ

ขอโอนสภาพการเปนสมาชิกไปยังสหกรณซ่ึงตั้งอยูในทองที่หรือสังกัดที่ตนยายไปรับราชการใหมน้ัน ตองเสนอเรื่องราวถึง

คณะกรรมการ 

 เรื่องราวที่ไดเสนอตอคณะกรรมการน้ัน ตองแจงสังกัดในจังหวัดที่จะยายหรือโอนไปรับราชการใหม สหกรณออมทรัพยที่

จะขอเขาเปนสมาชิก และตองแนบสําเนาใบส่ังยายหรือโอนประกอบเรื่องดวย 

 ขอ 6. ใหสหกรณระงับการเรียกเก็บเงินสะสมรายเดือน หรือเงินคาหุน หรือเงินงวดชําระหน้ี (ถามี) ซ่ึงสมาชิกน้ันจะตอง

สงตอสหกรณชั่วคราว จนกวาจะทราบผลการพิจารณารับสมาชิกของสหกรณออมทรัพยที่สมาชิกน้ันขอสมัครเขาเปนสมาชิกใหม 

แตตองไมเกิน 60 วัน นับจากวันที่ทางราชการไดส่ังโอนอัตราเงินเดือนไปจากจังหวัดหรือสังกัดเดิม 

 ถาสหกรณไมไดรับการติดตอจากสหกรณออมทรัพยใหม ภายในกําหนดเวลาตามความในวรรคกอน ใหคณะกรรมการ

พิจารณาสภาพการเปนสมาชิกตามขอบังคับของสหกรณ การเรียกคืนเงินกูตามระเบียบ 

วาดวยการใหเงินกูและดอกเบี้ยเงินกู  และดําเนินการใหเปนไปตามกําหนดไวในระเบียบเปนราย ๆ แลวแตกรณี 

 ขอ 7. ถาสหกรณไดรับติดตอจากสหกรณออมทรัพยใหม เพื่อขอรับโอนสภาพการเปนสมาชิก ขอรับเงินคาหุน ขอชําระ

หน้ีเงินกูของสมาชิกน้ัน และหรือขอผอนผันการชําระหน้ีเงินกูคณะกรรมการมีอํานาจที่จะตกลงเงื่อนไขเก่ียวกับวิธีปฏิบัติในเรื่อง

ดังกลาวไดตามที่เห็นสมควร 

 ขอ 8. นับจากวันที่สหกรณไดโอนคาหุนใหไดชําระหน้ี และหรือตกลงเงื่อนไขการชําระหน้ีเปนหนังสือไวกับสหกรณออม

ทรัพยใหมแลว ใหถือวาสมาชิกน้ันพนสภาพการเปนสมาชิก 

 ขอ 9. สมาชิกสหกรณออมทรัพย อ่ืนที่ยาย หรือโอนเขามารับราชการสังกัด หรือทองที่ดําเนินงานสหกรณน้ี            

หากประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกโดยการโอนสภาพการเปนสมาชิกระหวางสหกรณใหถอืปฏิบัติตามขอบังคับของสหกรณ 

 ขอ 10. เม่ือสหกรณไดรับเงินคาหุนจากสหกรณเดิมแลว ใหออกใบเสร็จรับเงินใหแกสมาชิกยึดถือไวเปนหลักฐาน       

ถาผูสมัครมีหน้ีสินอยูกับสหกรณเดิม และสหกรณจะตองชําระหน้ีแทนตองเรียกใหผูสมัครทําสัญญาเงินกูและจัดทําหลักประกัน

เงินกูไวใหแกสหกรณตามประเภทและลักษณะของเงินกูที่กําหนดไวในระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู 

 ในกรณีจํานวนเงิน และหรือประเภทเงินกู ซ่ึงผูสมัครมีอยูในสหกรณเดิมแตกตางกับสหกรณใหอนุโลมทําหนังสือกูตาม

ประเภท และจํานวนจํากัดขั้นสูงของเงินกูในประเภทน้ัน ๆ แตถาจํานวนเงินกูเกินกวาจํานวนขั้นสูง ซ่ึงไมอาจอนุโลมเขากับ
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ประเภทหน่ึงประเภทใด ก็ใหทําหนังสือเงินกูจํากัดจํานวนเงินขั้นสูงแหงประเภทเงินกูและใหนําเงินสวนท่ีเกินสงชําระแกสหกรณใน

วันทําหนังสือดวย 

 ขอ 11. เม่ือผูสมัครไดปฏิบัติตามดังกลาวในขอ 9 และขอ 10 โดยครบถวนแลวใหถือวาสมาชิกผูน้ันไดสิทธิในฐานะ

สมาชิก 

 ขอ 12. สิทธ์ิใด ๆ ที่สมาชิกอ่ืน ๆ มีอยูในสหกรณ หากมีเงื่อนไขเวลาการเปนสมาชิกใหมีสิทธ์ินับเวลาการเปนสมาชิกใน

สหกรณเดิมรวมดวยได แตทั้งน้ีใหยกเวนการขอรับสวัสดิการตามระเบียบวาดวยการใหทุนสาธารณประโยชนเพื่อสวัสดิการของ

สมาชิกและครอบครัว ของสหกรณฯ 

 ขอ 13. ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด 

 ขอ 14. ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 

 

  ประกาศ    ณ    วันที่  28  สิงหาคม  พ.ศ. 2557 

 

 

ชัชพล  นับถือดี 

 (นายชัชพล  นับถือดี ) 

 ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

วาดวยการถือหุน 

พ.ศ. 2558 / 1 
 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณขอ 5, 6, 65(8) และขอ 87(11) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ          

ชุดที่ 46 ครั้งที่ 5 วันที่ 29  เมษายน  2558  ไดกําหนดระเบียบวาดวยการถือหุนไวดังน้ี 

 ขอ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการถือหุน พ.ศ. 2558/1” 

 ขอ 2. ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันที่  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

 ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยถือหุน พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 29 มกราคม 2558 

 บรรดา ระเบียบ มติ ประกาศ หรือคําส่ังอ่ืนใดที่กําหนดไว หรือขัดหรือแยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน 

 ขอ 4. ใหสมาชิกทุกคนสงเงินคาหุนเปนรายเดือน ตั้งแตเดือนแรกที่เขาเปนสมาชิกไมนอยกวาอัตราสวนของจํานวนเงินได

รายเดือนของสมาชิก ดังตอไปน้ี 

  เงินไดรายเดือน             จํานวนหุน 

 ไมเกิน     4,500 บาท      15 

 เกินกวา   4,500 บาท แตไมเกิน 5,000 บาท    40 

 เกินกวา   5,000 บาท แตไมเกิน 6,000 บาท    50 

 เกินกวา   6,000 บาท แตไมเกิน 7,000 บาท    60 

 เกินกวา   7,000 บาท แตไมเกิน 8,000 บาท    70 

 เกินกวา   8,000 บาท แตไมเกิน 9,000 บาท    80 

 เกินกวา   9,000 บาท แตไมเกิน 10,000 บาท    90 

 เกินกวา 10,000 บาท แตไมเกิน 15,000 บาท    100 

 เกินกวา 15,000 บาท แตไมเกิน 20,000 บาท    150 

เกินกวา 20,000 บาท แตไมเกิน 25,000 บาท    200 

 เกินกวา 25,000 บาท   ขึ้นไป     250 
 

 ขอ 5. ใหคณะกรรมการดําเนินการจัดใหมีการสํารวจการถือหุนของสมาชิกอยางนอยปละหน่ึงครั้ง หากพบวาการถือหุน

ของสมาชิกรายใดในเวลาที่ทําการสํารวจไมเปนไปตามขอ 4 ใหดําเนินการสมาชิกถือหุนตามขอ 4 โดยเร็ว 

ขอ 6. สมาชิกอาจขอถือหุนเพิ่มนอกเหนือจากขอ 4 ไดโดยใหแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ  

แตเม่ือรวมกันแลวตองไมเกินสามแสนหุน 

 ขอ 7. ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 

 

  ประกาศ    ณ    วันที่  29 เมษายน พ.ศ. 2558 

 

 

                      ชัชพล  นับถือด ี 

( นายชัชพล  นับถือดี ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

วาดวย การใหเจาหนาท่ีสหกรณปฏิบัติงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทรจํากัดและครอบครัว 

พ.ศ.  2547 
 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณขอ 65(8) และขอ 87(10) เพื่อใหการปฏิบัติงานของสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด และครอบครัวซ่ึงเปนสวัสดิการสมาชิกที่สหกรณไดจัดตั้งขึ้นเปนไปดวย

ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 35 ครั้งที่ 11 เม่ือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547            

ไดกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัดวาดวย การใหเจาหนาที่สหกรณปฏิบัติงานของสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทรจํากัดและครอบครัว พ.ศ.  2547ไวดังตอไปน้ี 

 ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัดวาดวย การใหเจาหนาที่สหกรณปฏิบัติงาน

ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทรจํากัดและครอบครัว พ.ศ.  2547” 

 ขอ 2 ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2547 

 ขอ 3 บรรดาระเบียบ คําส่ัง ประกาศหรือมติอ่ืนใดที่กําหนดไวแลวขัดหรือแยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน 

 ขอ 4 ระเบียบน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย

อนามัยสุรินทรจํากัดและครอบครัวซ่ึงเปนสวัสดิการสมาชิกที่สหกรณไดจัดตั้งขึ้นเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

 ขอ 5 ในระเบียบน้ี 

 สหกรณ    หมายความวา  สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

สมาคม    หมายความวา  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย  

                 อนามัยสุรินทรจํากัดและครอบครัว 

 ประธานกรรมการ   หมายความวา  ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร   

                                                             จํากัด 

 คณะกรรมการอํานวยการ  หมายความวา คณะกรรมการอํานวยการของสหกรณออมทรัพยอนามัย  

สุรินทร จํากัด 

 ผูจัดการ   หมายความวา  ผูจัดการของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

 เจาหนาที่   หมายความวา  เจาหนาที่ของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

 ขอ 6 ใหเจาหนาที่ทุกคนปฏิบัติงานของสมาคมดวยโดยถือวาเปนการปฏิบัติงานของสหกรณ 

 ขอ 7 ใหผูจัดการปฏิบัติหนาที่ผูจัดการของสมาคมดวยอีกตําแหนงหน่ึง และใหมีหนาที่กําหนดหนาทีค่วามรับผิดชอบของ

เจาหนาที่ตามขอ 6 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการ 

 ขอ 8 ใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เก่ียวกับสมาคมกอนที่ระเบียบน้ีใชบังคับถือวาเปนการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 

 ขอ 9 ถามีปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบน้ีใหคณะกรรมการอํานวยการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด ความเห็นของ

คณะกรรมการอํานวยการถือเปนที่สุด 

 ขอ 10 ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 

  ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2547 

 

           ทอง บุญยศ 

(นายทอง บุญยศ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

วาดวยขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน  2556 

 

โดยเปนการสมควรปรับปรุง  ระเบียบวาดวย ขอบังคับเก่ียวกับการทํางานของเจาหนาที่สหกรณเพื่อให

เหมาะสมในการปฏิบัติงานจริง จึงอาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ขอ 65 และ           

ขอ 87(6)  ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 44 ครั้งที่ 5 เม่ือวันที่  29  เมษายน  พ.ศ. 2556  จึงไดกําหนดระเบียบวาดวย

ขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน ไวดังน้ี 

  ขอ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยขอบังคับเก่ียวกับการ

ทํางาน พ.ศ. 2556” 

  ขอ 2.  ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแต  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2556 

  ขอ 3. ใหยกเลิก  ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน     

พ.ศ. 2552  ลงวันที่  1  พฤศจิกายน  2552 

  บรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการดําเนินการและคําส่ังอ่ืนใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบน้ีหรือซ่ึงขัดหรือ

แยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน 

  ขอ 4.ในระเบียบน้ี 

  “สหกรณ”     หมายความวา    สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  “คณะกรรมการดําเนินการ”    หมายความวา    คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย  

                                                                              อนามัยสุรินทร จํากัด 

  “คณะกรรมการอํานวยการ”    หมายความวา   คณะกรรมการอํานวยการสหกรณออมทรัพย  

                                                                             อนามัยสุรินทร จํากัด 

  “ประธานกรรมการ”  หมายความวา   ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยอนามัย  

                                                                             สุรินทร จํากัด 

  “กรรมการอํานวยการ”  หมายความวา    กรรมการอํานวยการสหกรณออมทรัพย  

                                                                             อนามัยสุรินทร จํากัด 

  “ผูจัดการ”   หมายความวา   ผูจัดการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร   

                                                                             จํากัด รวมถึงผูปฏิบัติหนาที่แทนผูจัดการ 

  “เจาหนาที่”   หมายความวา   บุคคลผูที่สหกรณจางไวปฏิบัติงานของ  

                                                                             สหกรณในตําแหนงตางๆ 

  “ป”    หมายความวา   ปบัญชีของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร   

                                                                             จํากัด 

  “เวลา”    หมายความวา    เวลาทํางานปกติหรือเวลานอกทํางาน 

  ขอ 5. ใหประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบน้ีและใหมีอํานาจกําหนดแบบตางๆและวินิจฉัยปญหา

เก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 
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หมวด 1 

วันทํางานและเวลาทํางานปกติและเวลาพัก 

  ขอ 6. วันทํางาน ใหเจาหนาที่ทํางาน สัปดาหละ 5 วันตั้งแตวันจันทร ถึงวันศุกร 

     ขอ 7. เวลาทํางานปกติ ใหเจาหนาที่ทํางานปกติ วันละ7 ชั่วโมง เวลา 08.30 น ถึงเวลา 16.30  น. 

  ขอ 8. เวลาพัก สหกรณกําหนดใหเจาหนาที่หยุดพัก หน่ึงชั่วโมง โดยแบงออกเปน 2 ผลัด 

  ผลัดแรกตั้งแตเวลา      11.30 - 12.30  น. 

  ผลัดที่สองตั้งแตเวลา   12.30  - 13.30  น. 

 ในกรณีที่สหกรณและเจาหนาที่ตกลงกันกําหนดเวลาพักระหวางการทํางานตามวรรคหน่ึงเปนอยางอ่ืนก็ยอมกระทําได  

ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดความราบรื่นและอํานวยความสะดวกแกผูมาใชบริการโดยใหสหกรณจัดใหเจาหนาที่มีเวลาพักระหวางการทํางานวัน

หน่ึงไมนอยกวาหน่ึงชั่วโมง หลังจากที่ทํางานมาแลวไมเกินหาชั่วโมงติดตอกัน 
 

หมวด2 

วันหยุดและหลักเกณฑการหยุด 

 ขอ 9. วันหยุดประจําสัปดาห ใหเจาหนาที่หยุดประจําสัปดาห สัปดาหละ 2 วันไดแกวันเสาร และวันอาทิตย 

 ขอ 10. วันหยุดตามประเพณี ใหเจาหนาที่หยุดตามประเพณี  ปหน่ึงไมนอยกวา 13 วันตามวันหยุด 

ราชการ   โดยรวมวันแรงงานแหงชาติดวย และไดรับคาจางเทากับวันทํางานปกต ิ

 ในกรณีวันหยุดตามประเพณีใดตรงกับวันหยุดประจําสัปดาหของเจาหนาที่ ใหเจาหนาที่ไดหยุดชดเชยตามประเพณีในวัน

ทํางานถัดไป โดยถือแนวทางวันหยุดราชการเปนเกณฑกําหนด 

 ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน สหกรณอาจประกาศวันหยุดเปนคราวๆไป 

 ขอ 11. วันหยุดพักผอนประจําป ใหเจาหนาที่ที่ทํางานครบ 1 ป หยุดพักผอนประจําปไดจํานวน 15 วันทํางาน             

โดยไดรับคาจางเต็ม 

 สิทธิการลาพักผอนประจําป  จะสะสมไดไมเกิน 2 ป ติดตอกันหรือไมเกิน 30 วัน 

 เพื่อประโยชนในทางธุรกิจและมีเหตุอันควร ผูจัดการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวย 

การ  อาจกําหนดวันหยุดพักผอนลวงหนาใหกับเจาหนาที่ก็ได 

 เจาหนาที่ที่ประสงคจะหยุดพักผอนประจําป จะตองแสดงความจํานงและยื่นแบบตามที่สหกรณกําหนดและตองมี

ผูรับผิดชอบงานแทนในระหวางลา 
 

หมวด 3 

หลักเกณฑการทํางานลวงเวลา การทํางานในวันหยุด และการทํางานลวงเวลาในวันหยุด 

 ขอ 12. หลักเกณฑการทํางานลวงเวลา การทํางานในวันหยุด   และการทํางานลวงเวลาในวันหยุด 

(1) ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน ถาหยุดจะเสียหายแกงาน หรือมีความจําเปนเรงดวนที่จะตอง  

ทํางานติดตอไปใหเจาหนาที่ทํางานลวงเวลา ในวันทํางานหรือทํางานในวันหยุดรวมถึงทํางานลวงเวลาในวันหยุดไดตามความจําเปน 

โดยสหกรณแจงใหเจาหนาที่ทราบลวงหนาและเจาหนาที่ตองใหความรวมมือในการทํางานลวงเวลาดังกลาว 

(2)  ในกรณีที่มีความจําเปนตองการทํางานเพื่อเพิ่มการบริการ ใหเจาหนาที่ทํางานลวงเวลาหรือทํางานใน

วันหยุดเปนครั้งคราวเทาที่เปนประโยชนตอการบริการ ทั้งน้ีใหเจาหนาที่ที่สมัครใจทํางานลวงเวลาหรือทํางานในวันหยุดไดไมเกิน 

36 ชั่วโมงตอสัปดาห 

(3)  ในกรณีที่มีการทํางานลวงเวลาตอจากเวลาทํางานปกติ ไมนอยกวาสองชั่วโมงใหเจาหนาที่มีเวลาพักไมนอย

กวายี่สิบนาทีกอนที่เจาหนาที่จะเริ่มทํางานลวงเวลา 
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ขอ 13.  อัตราคาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุดและคาลวงเวลา ในวันหยุดใหคํานวณตามกฎหมาย วาดวยการคุมครอง

แรงงานแตตองไมต่ํากวาวันละ 250 บาท 

ขอ 14.  สหกรณจะไมจายคาลวงเวลาและคา ลวงเวลาในวันหยุดใหแกเจาหนาที่ดังน้ี 

(1) เจาหนาที่ซ่ึงไดรับมอบหมายใหมีอํานาจทําการแทนสหกรณเก่ียวกับการจางการให  

บําเหน็จ การลดคาจาง หรือการเลิกจาง 

(2) เจาหนาที่ที่ถูกกําหนดใหทํางานที่มีลักษณะหรือสภาพที่ตองออกไปทํางานนอก  

สถานที่ และโดยลักษณะหรือสภาพงาน ไมอาจกําหนดเวลาทํางานที่แนนอนได 

(3) เจาหนาที่ที่ถูกกําหนดใหอยูเวรเฝาดู 

และสถานที่หรือทรัพยสินเปนครั้งคราว 
 

หมวด4 

วันและสถานท่ีท่ีจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด 

ขอ 15. คาจางในวันหยุด 

(1) สหกรณไดจายคาจางในวันหยุดประจําสัปดาหใหแกเจาหนาที่รายเดือนโดยจาย  

รวมอยูในเงินเดือนแลว 

(2) สหกรณไดจายคาจางในวันหยุดตามประเพณีและวันหยุดพักผอนประจําปใหแก  

เจาหนาที่รายเดือน โดยจายรวมอยูในเงินเดือนแลว 

 ขอ 16. คาจางในวันลา สหกรณจะจายคาจางในวันลาใหแกเจาหนาที่ที่ลาถูกตองตามหลักเกณฑดังน้ี 

(1) วันลาปวย จะจายตามจํานวนวันที่เจาหนาที่ที่ลาปวยจริง แตไมเกิน 30 วันทํางานตอป 

(2) วันลาทําหมัน จะจายตามจํานวนวันที่แพทยแผนปจจุบันชั้นหน่ึงกําหนดและออก  

ใบรับรองใหเจาหนาที่หยุดงาน 

(3) วันลาคลอดบุตร จะจายตามวันที่ลา แตไมเกิน 45วัน  

(4) วันลาเพื่อดูแลภรรยาและบุตรหลังคลอดจะจายตามจํานวนวันที่ลาแตไมเกิน 15  วัน 

(5) วันลากิจ จะจายตามจํานวนวันที่สหกรณอนุญาตใหลา แตไมเกิน 20 วันตอป 

(6) วันลาเพื่อรับราชการทหาร ในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหารหรือทดลองความพรั่ง         

พรอมตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร สหกรณจะจายคาจางเทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลาแตปหน่ึงตอง

ไมเกิน 60 วัน 

(7) วันลาเพื่อการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่  

กําหนดในกฏกระทรวงตามความในกฏหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 

(8) วันลาเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจย ตามจํานวนวันที่สหกรณอนุญาตแตไมเกิน 120 วัน   

ขอ 17. การจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุดคาลวงเวลาในวันหยุดและเงินสวัสดิการอ่ืน 

(1) การจายคาจาง คาลวงเวลา คา ทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุดใหจาย  

เดือนละครั้ง กอนวันส้ินเดือนหน่ึงวัน ถาวันจายเงินดังกลาวตรงกับวันหยุดงานใหเล่ือนขึ้นมาจายในวันทํางานกอนถึงวันหยุดน้ัน 

หรือตามที่ประธานกรรมการกําหนด 

(2) การจายเงินสวัสดิการอ่ืน เชน คาครองชีพ คาพาหนะ คาชวยเหลือคา  โทรศัพท 

เคล่ือนที่ ใหจายเดือนละครั้งกอนวันส้ินเดือนหน่ึงวัน ถาวันจายเงินดังกลาวตรงกับวันหยุดทํางาน ใหเล่ือนขึ้นมาจายในวันทํางาน

กอนวันหยุดน้ัน 
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              ประธานกรรมการอาจกําหนดการจายคาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด และเงินสวัสดิการอ่ืน

ตาม (2) เปนอยางอ่ืนก็ได โดยจะพิจารณาจากประสิทธิภาพการทํางานเปนสําคัญ 

 ขอ 18. สถานที่จายเงิน การจายเงินตามขอ 17. ใหจายเงิน ณ สํานักงานสหกรณและหรือโดยโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก

ของเจาหนาที่สหกรณ หรือในธนาคารหรือสถาบันการเงินที่สหกรณกําหนด 
 

หมวด 5 

วันลา และหลักเกณฑการลา 

 ขอ 19. วันลา เจาหนาที่มีสิทธิลาหยุดไดดังน้ี 

(1) การลาปวย เจาหนาที่มีสิทธิลาปวยไดเทาที่ปวยจริงการประสบอันตราย หรือการ  

เจ็บปวยเน่ืองจากการทํางานจนไมสามารถปฏิบัติงานตามปกติ สหกรณจะใหหยุดงานตามความเห็นของแพทยแผนปจจุบันชั้นหน่ึง 

โดยไมถือเปนการลาปวย 

(2) วันลาทําหมัน เจาหนาที่มีสิทธิลาหยุดงานเพื่อการทําหมันไดตามจํานวนวันที่แพทย  

แผนปจจุบันชั้นหน่ึงกําหนดและออกใบรับรอง 

(3) วันลาคลอดบุตร  เจาหนาที่หญิงมี สิทธิลาหยุดงานกอนหรือหลังคลอดบุตรไดไมเกิน   

90 วัน โดยใหนับรวมวันหยุดที่มีในระหวางวันลาดวย   

(4) วันลาเพื่อดูแลภรรยาและบุตรหลังคลอด เจาหนาที่ชายที่มีภรรยาคลอดบุตรมีสิทธิ  

ลาหยุดงานเพื่อดูแลภรรยาหลังคลอดบุตรได ไมเกิน  15 วัน ติดตอกัน 

(5) วันลากิจ เจาหนาที่มีสิทธิลาหยุดงานเพื่อกิจธุระจําเปนไดไมเกิน 20 วันตอป 

(6) วันลาเพื่อรับราชการทหาร  ใหเจาหนาที่มีสิทธิลาหยุดงานเพื่อรับราชการทหาร ใน  

การเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหารหรือทดลองความพรั่งพรอมทางทหารตามระยะเวลาที่ราชการกําหนด 

(7) วันลาเพื่อการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถของเจาหนาที่  เจาหนาที่มี  

สิทธิลาเพื่อการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฏกระทรวงตามความในกฏหมาย

วาดวยการคุมครองแรงงาน 

(8) วันลาเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจย เจาหนาที่ซ่ึงไมเคยลาอุปสมบทหรือลาไป  

ประกอบพิธีฮัจยมากอน และไดทํางานมาแลวไมนอยกวา 3 ป มีสิทธิลาอุปสมบทหรือลาประกอบพิธีฮัจยไดไมเกิน  120 วัน 

ขอ 20. หลักเกณฑการลา  การลาทุกประเภท  เจาหนาที่ผูลาตองยื่นใบลาตามแบบที่ 

สหกรณกําหนดตอผูจัดการ พรอมหลักฐาน (ถามี) สวนผูจัดการตองยื่นตอประธานกรรมการ ในกรณีดังน้ี 

       20.1  การลาปวย เจาหนาที่เจ็บปวยจนไมสามารถทํางานตามปกติได ตองปฏิบัติดังน้ี 

(1) กรณีเจาหนาที่ที่สามารถลาปวยลวงหนาได ใหยื่นใบลาปวยลวงหนา 

(2) กรณีเจาหนาที่เจ็บปวยกะทันหันไมสามารถลาปวยลวงหนาไดใหเจาหนาที่ยื่นใบลา  

ปวยในวันแรกที่มาทํางาน 

(3) การลาปวยตั้งแต 3 วันทํางานขึ้นไป ที่ไมถึง 30 วัน ไมวาจะเปนการลาครั้งเดียวหรือ  

หลายครั้งติดตอกัน ถาผูมีอํานาจอนุญาตเห็นสมควร จะส่ังใหมีใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหน่ึงหรือหลักฐานของสถานพยาบาล

ประกอบใบลา หรือส่ังใหผูลาไปรับการตรวจจากแพทยของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได 

(4) การลาปวยโดยมิไดเจ็บปวยจริง สหกรณจะถือวาเจาหนาที่ใชสิทธิโดยไมสุจริตอันเปนความผิดฐานทุจริต

ตอหนาที่ 

                   20.2 การลาคลอดบุตรใหเจาหนาที่ซ่ึงเปนหญิงมีครรภมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภหน่ึงไมเกินเกาสิบวัน วันลา

ตามวรรคหน่ึงใหนับรวมวันหยุดที่มีในระหวางวันลาดวย 
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ในกรณีที่เจาหนาที่ซ่ึงเปนหญิงมีครรภมีใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหน่ึง มาแสดงวาไมอาจทํางานในหนาที่เดิมตอไป

ได ใหเจาหนาที่น้ันมีสิทธิขอใหสหกรณเปล่ียนงานในหนาที่เดิมเปนการชั่วคราวกอนหรือหลังคลอดไดและใหสหกรณพิจารณา

เปล่ียนงานที่เหมาะสมใหแกเจาหนาที่น้ัน 

     20.3 การลาทําหมัน ใหเจาหนาที่ยื่นใบลาลวงหนา และเม่ือการทําหมันส้ินสุดแลวใหเจา 

หนาที่แสดงใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหน่ึงประกอบการลาดวย 

     20.4 การลาเพื่อดูแลภรรยาและบุตรหลังคลอด เจาหนาที่ชายซ่ึงประสงคที่จะลาเพื่อดูแลภรรยาคลอดบุตรให

ยื่นใบลาโดยแนบหลักฐานการคลอดบุตรของภรรยา 

    20.5 การลากิจ เจาหนาที่ซ่ึงประสงคจะลากิจสวนตัว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับ 

บัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดงานไดเวนแตมีเหตุจําเปนไมสามารถรับอนุญาตได

ทันที จะเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมดวยระบุเหตุจําเปนไวแลวหยุดงานไปกอนก็ได แตจะตองชี้แจงเหตุผลใหผูมีอํานาจอนุญาต

ทราบโดยเร็ว 

 ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไมอาจเสนอ หรือ จัดสงใบลากอนตามวรรคหน่ึงได ใหเสนอหรือ  

จัดสงใบลาพรอมทั้งเหตุผลความจําเปนตอผูบังคับบัญชา ตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติงาน 

 การลาที่ไมมีเหตุผลอันสมควร ผูจัดการ หรือประธานกรรมการมีสิทธิไมอนุญาตใหลากิจ  

ไดและใหถือวาเปนการขาดงาน 

20.6  การลาเพื่อรับราชการทหาร ในการเรียกพล เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหารเพื่อทดสอบ   

ความพรั่งพรอมทางทหาร ใหยื่นใบลานับแตเวลาที่ไดรับหมายเรียก และเม่ือส้ินสุดการปฏิบัติทางทหารดังกลาวแลว ใหเจาหนาที่

กลับมารายงานตัวเพื่อทํางานตามปกติภายใน 3 วันและไดรับเงินเดือนเต็มตลอดระยะเวลาที่ทดสอบ ยกเวนการเกณฑทหาร 

20.7 การลาเพื่อฝกอบรมหรือพัฒนาความรู ความสามารถ เจาหนาที่ประสงคจะขอลาหยุดเพื่อเขา  

รับการฝกอบรม การประชุม การสัมมนา การชี้แจง การอภิปราย หรือการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับงานดานแรงงานสวัสดิการ

สังคม การเพิ่มทักษะในการทํางาน หรือการวัดผลการศึกษาที่ทางสวนราชการจัดหรืออนุญาตใหจัดขึ้น ใหเจาหนาที่ยื่นใบลา

ลวงหนาอยางนอย  7 วัน โดยแสดงหลักฐานประกอบการลาดวย 

การลาตามวรรคหน่ึงตองไมเสียหายตอหนาที่ความ รับผิดชอบและงานของสหกรณประกอบกับ  

ประโยชนที่เจาหนาที่จะไดรับเปนสําคัญ โดยเฉพาะในกรณีดังตอไปน้ี อาจไมอนุญาตใหเจาหนาที่ผูน้ันลาหยุดงาน 

(1) ในปที่ลาน้ัน เจาหนาที่เคยไดรับอนุญาตใหลาเพื่อการฝกอบรม หรือพัฒนาความรู  

ความสามารถมาแลวไมนอยกวาสามสิบวันทําการหรือสามครั้งหรือ 

(2) การลาของเจาหนาที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย หรือกระทบตอการประกอบธุรกิจของสหกรณ 

20.8  การลาเพื่ออุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจย  เจาหนาที่ที่พึงประสงคจะขอลาหยุดเพื่อ  

อุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจย ใหยื่นใบลาลวงหนาไมนอยกวา 40 วัน และเม่ือไดรับอนุมัติแลวจึงจะหยุดงานได 
 

หมวด 6 

วินัยและโทษทางวินัย 

 ขอ 21.  วินัย สหกรณกําหนดวินัยในการทํางานใหเจาหนาที่ปฏิบัติดังน้ี 

  (1)  ตองสนับสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธ์ิใจ 

  (2)  ตองขวนขวายปฏิบัติหนาที่ดวยความอุตสาหะ รวดเร็ว ใหเกิดผลดีและความกาวหนาทั้งตองเอาใจใส

ระมัดระวัง รักษาประโยชนของสหกรณ 

  (3)   ตองอุทิศเวลาของตนใหแกกิจการของสหกรณ จะละทิ้งหนาที่ไมได 

  (4)   ตองสุภาพเรียบรอย เชื่อฟงและไมแสดงความกระดางกระเดื่องตอผูบังคับบัญชา 
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  (5)  ตองปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา ซ่ึงส่ังในกิจการโดยชอบ หามมิใหกระทําการขามผูบังคับบัญชา

เหนือตน เวนแตผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปส่ังใหกระทํา 

  (6)  ตองรวมมือชวยเหลือกันในกิจการของสหกรณ รักษาความสามัคคี และไมกระทําการใดๆ อาจเปนเหตุ

กอใหเกิดแตกความสามัคคี 

  (7)  ตองรักษาความลับและไมเปนปฏิปกษตอสหกรณ 

  (8) ตองใหการตอนรับ คําชี้แจง ความสะดวก ความเปนธรรม สุภาพเรียบรอยและการสงเคราะหแกผูมาติดตอ

ในกิจการของสหกรณดวยดี หามมิใหดูหม่ินเหยียดหยามบุคคลใดๆ 

  (9)  ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตย สุจริต เที่ยงธรรม ทั้งตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการหา

ผลประโยชนใดๆ อันอาจเปนทางใหเสียความเที่ยงธรรมหรือความไววางใจในการปฏิบัติหนาที่ 

  (10) หามกดขี่ขมเหงเบียดเบียนผูใด และหามมิใหอาศัย ยอมใหผูอ่ืนอาศัยงานในหนาที่ของตนไมวาโดยตรง

หรือโดยออมหรือเพื่อผลประโยชนแกตนเองหรือผูอ่ืน 

  (11) ตองไมเกียจครานในการปฏิบัติงาน ไมรายงานเท็จ หรือเสนอความเห็นที่ไมสุจริตตอผูบังคับบัญชา 

  (12) ตองปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง มติที่เก่ียวกับกิจการในหนาที่ของตน 

  (13)  หามประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกัน หรือแขงขันกับสหกรณ 

  (14)  ตองรักษาชื่อเสียงมิใหขึ้นชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว หรือประพฤติในทางที่อาจทําใหเส่ือมเสียตอตําแหนง

หนาที่ เชน ประพฤติผิดทางเพศ ประพฤติตนเปนคนเสเพลเปนอาจิณ เสพสุราเปนอาจิณ หรือของมึนเมาอยางอ่ืนจนไมสามารถ

ครองสติได เสพยาเสพติดใหโทษ มีหน้ีสินลนพนตัว เลนการพนันที่มิไดรับอนุญาตตามกฎหมาย 

  (15)  ตองไมละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกัน ไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไมก็ตาม โดยไมมีเหตุผลอัน

สมควร 

  (16) ตองไมลงเวลาเขา ออกงานแทนผูอ่ืน หรือกระทําการใดๆ ซ่ึงมีผลทําลายขอมูลการบันทึกเวลาเขา – ออก 

หรือเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติม หรือทําลายขอมูลบันทึกเวลา เชน แกไขลงเวลาหรือทําลายบัตรลงเวลา หรือการดหรือแถบ

แมเหล็กบันทึกเวลา เปนตน 

  (17) หามทํางานหรือใหบริการอ่ืนแกบุคคลภายนอก ซ่ึงประกอบการอันมีลักษณะคลายธุรกิจของสหกรณ 

 ขอ 22.  โทษทางวินัย มีดังน้ี 

  (1) ตักเตือนเปนหนังสือ 

  (2)  พักงาน 

  (3)  ตัดเงินเดือน 

  (4)  ลดขั้นเงินเดือน 

  (5) งดการเล่ือนเงินเดือนประจําป 

  (6) เลิกจาง 

   6.1 ไลออกในกรณีเจาหนาที่กระทําผิดอยางใดอยางหน่ึงตามขอ 35(1)-(3) 

   6.2 ใหออกในกรณีเจาหนาที่กระทําผิดอยางใดอยางหน่ึงตามขอ 35(4-6)   

สหกรณอาจลงโทษเจาหนาที่ตามความรายแรง ของการกระทําความผิดโดยไมจําเปนตอง   

เปนไปตามลําดับขางตน 

 ขอ 23. การพักงานเพื่อสอบสวนความผิด ในกรณีที่เจาหนาที่ถูกกลาวหาวากระทําการฝาฝนระเบียบวาดวยขอบังคับ

เก่ียวกับการทํางาน กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง มติ สหกรณมีสิทธิส่ังพักงานเพื่อสอบสวนความผิด โดยมีหลักเกณฑดังน้ี 

  (1)  คําส่ังพักงานเปนหนังสือ โดยระบุความผิดขอกลาวหา 

  (2)  กําหนดระยะเวลาพักงานไดไมเกินเจ็ดวัน โดยสหกรณจะแจงใหเจาหนาที่ทราบกอนการพักงาน 
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  (3) ในระหวางการพักงานตามขอ 23(2) สหกรณจะจายเงินใหแกเจาหนาที่ในอัตราไมนอยกวารอยละหาสิบ

ของคาจางในวันทํางานที่เจาหนาที่ไดรับกอนถูกส่ังพักงาน 

  (4)  เม่ือการสอบสวนเสร็จส้ินแลวปรากฏวาเจาหนาที่ไมมีความผิด สหกรณจะจายคาจางใหแกเจาหนาที่

เทากับคาจางในวันทํางานนับแตวันที่เจาหนาที่ถูกส่ังพักงานเปนตนไป โดยใหคํานวณเงินที่สหกรณจายตามขอ 23(3) เปนสวนหน่ึง

ของคาจางพรอมดอกเบี้ยรอยละสิบหาตอป 
 

หมวด7 

การรองทุกข 

 ขอ 24. ขอบเขตและความหมายของขอรองทุกข การรองทุกขตองเกิดจากผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอผูรอง

ทุกขโดยไมถูกตอง   หรือไมปฏิบัติตอผูรองทุกขใหถูกตองตามกฏหมายหรือระเบียบวาดวยขอบังคับการทํางาน 

 ขอ 25. วิธีการและขั้นตอนการรองทุกข เจาหนาที่ที่มีความไมพอใจหรือมีความทุกขเน่ืองจากการทํางานดังกลาวขางตน 

ใหยื่นคํารองทุกขตอผูบังคับบัญชาโดยตรงหรือผูบังคับบัญชาชั้นแรกของตนโดยเร็ว  เวนแตเรื่องรองทกุขน้ันเก่ียวกับการปฏิบัติของ

ผูบังคับบัญชาดังกลาว หรืผูบังคับบัญชาดังกลาวเปนเหตุ  ก็ใหยื่นคํารองทุกขตอผูบังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งการยื่นคํา

รองทุกขใหทําเปนหนังสือ 

 ขอ 26. การสอบสวนและพิจารณาขอรองทุกข เม่ือผูบังคับบัญชาไดรับคํารองทุกขจากเจาหนาที่แลว ใหรีบดําเนินการ

สอบสวนเพือ่ใหทราบขอเท็จจริงในเรื่องรองทุกขน้ัน โดยละเอียดเทาที่จะทําได โดยดําเนินการดวยตนเองหรือดวยความชวยเหลือ

จากผูบังคับบัญชา ทั้งน้ีเจาหนาที่ผูยื่นคํารองทุกขชอบที่จะใหขอเท็จจริงโดยละเอียดแกผูบังคับบัญชาดวย 

  เม่ือสอบสวนขอเท็จจริงแลว ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาเรื่องราวรองทุกขน้ัน หากเปนเรื่องที่อยูในขอบเขต

อํานาจหนาที่ของผูบังคับบัญชาน้ัน และผูบังคับบัญชาสามารถแกไขไดก็ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการแกไขใหเสร็จส้ินโดยเร็ว  แลว

แจงใหเจาหนาที่ผูยื่นคํารองทุกขทราบพรอมทั้งรายงานใหคณะกรรมการดําเนินการทราบดวย 

  หากเรื่องราวที่รองทุกขน้ัน เปนเรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจหนาที่ของผูบังคับบัญชา น้ันใหบังคับบัญชาดังกลาว

เสนอเรื่องราวที่รองทุกขพรอมทั้งขอเสนอในการแกไขหรือความเห็นตอผูบังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปตามลําดับ 

  ใหผูบังคับบัญชาระดบัสูงขึ้นไปดําเนินการสอบสวนและพิจารณาคํารัองทุกข เชนเดียวกับผูบังคับบัญชาระดับ

ตนที่ไดรับรองทุกข 

  ผูบังคับบัญชาแตละชั้นตองดําเนินการเก่ียวกับคํารองทุกขโดยเร็วอยางชาไมเกิน 7 วันทําการ 

 ขอ 27. กระบวนการยุติขอรองทุกข เม่ือผูบังคับบัญชาแตละชั้นไดพิจารณาคํารองทุกขดําเนินการแกไขหรือยุติเหตุการณ

ที่เกิดการรองทุกข และไดแจงใหเจาหนาที่ผูยื่นคํารองทุกขทราบหากเจาหนาที่ผูยื่นคํารองทุกขพอใจ ก็ใหแจงผูบังคับบัญชาทราบ

โดยเร็ว แตเจาหนาที่ผูยื่นคํารองทุกขยังไมพอใจก็ใหยื่นอุทธรณไดตอผูบังคับบัญชาสูงสุดภายใน 7 วันทําการ นับแตวันที่ทราบผล

การรองทุกขจากผูบังคับบัญชาระดับตน 

  ผูบังคับบัญชาสูงสุดจะพิจารณาอุทธรณและดําเนินการแกไขหรือยุติเหตุการณตามคํารองทุกข และแจงผลการ

พิจารณาดําเนินการใหเจาหนาที่ผูยื่นคํารองทุกขทราบภายใน 15 วันทําการ 

  หากเจาหนาที่ผูยื่นคํารองทุกขยังไมพอใจยอมมีสิทธิดําเนินการในทางอ่ืนอันชอบดวยกฏหมายตอไปได 

 ขอ 28. ความคุมครองผูรองทุกขและผูเก่ียวของ  การรองทุกขที่กระทําโดยสุจริตเปนสิทธิของเจาหนาที่ตามกฏหมาย 

ดังน้ันเจาหนาที่ผูยื่นคํารองทุกข ผูใหถอยคํา ใหขอมูล ใหขอเท็จจริงหรือใหพยานหลักฐานใดเก่ียวกับการรองทุกข และเจาหนาที่ที่

เปนผูพิจารณาคํารองทุกข เม่ือไดกระทําไปโดยสุจริตใจยอมไดรับความคุมครองจากสหกรณวาจะไมเปนเหตุหรือถือเปนเหตุที่จะ

เลิกจาง ลงโทษหรือดําเนินการใด ที่เกิดผลรายตอเจาหนาที่ดังกลาว 
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หมวด 8 

การส้ินสุดการจาง 

 ขอ 29. การส้ินสุดการจาง การจางงานจะส้ินสุดลงดวยเหตุหน่ึงเหตุใด ดังน้ี 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) เกษียณอายุ 

(4) ขาดคุณสมบัติทั่วไป และหรือคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่กําหนดไวในระเบียบวาดวยเจาหนาที่ 

(5) เลิกจาง 

ขอ 30. ตาย ในกรณีที่เจาหนาที่ถึงแกความตาย  สหกรณจะจายคาจางหรือเงินอ่ืนใดใหแกทายาท ผูมีสิทธิของเจาหนาที่

ที่ถึงแกความตายสวนเงินทดแทนหรือประโยชนทดแทนใหเปนไปตามกฏหมายวาดวยเงินทดแทนหรือกฏหมายประกันสังคม 

ขอ 31. ลาออก ใหเจาหนาที่ยื่นใบลาออกลวงหนาตามแบบที่สหกรณกําหนด ไมนอยกวา 30 วัน การลาออกของ

เจาหนาที่ที่ไมเปนไปตามวรรคหน่ึง หากทําใหสหกรณเสียหาย สหกรณมีสิทธิหักเงินประกันคาจาง หรือเงินอ่ืนใดชดใชความเสียหาย

ที่เกิดขึ้นไดรวมถึงสิทธิตามกฏหมายแกเจาหนาที่และผูค้ําประกันชดใชความเสียหายไดดวย  

 ขอ 32. เกษียณอายุ เจาหนาที่คนใดมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ ใหเปนอันเกษียณอายุเม่ือส้ินปทางบัญชีของสหกรณ      

ซ่ึงเปนปที่ผูน้ันมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ 

 ขอ 33. การเลิกจาง หมายถึงเจาหนาที่ที่สหกรณใหพนสภาพการเปนเจาหนาที่ของสหกรณอันเน่ืองจากเจาหนาที่ขาด

คุณสมบัติในการทํางานมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ยุบหนวยงาน เลิกกิจการ ครบกําหนดตามสัญญาจาง คะแนนศักยภาพของ

เจาหนาที่ตามระเบียบวาดวยเจาหนาที่ไมถึงเกณฑตามที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณกําหนด  หรือกระทําความผิดอยางใด

อยางหน่ึง 

 การเลิกจางดังกลาว สหกรณจะแจงผลและวันเลิกจางใหแกเจาหนาที่ทราบเปนหนังสือโดยแจงใหเจาหนาที่ทราบเม่ือถึง

หรือกอนจะถึงกําหนดจายคาจางอยางนอย 30 วันเวนแตการเลิกจางเจาหนาที่ที่ไมผานการทดลองงาน โดยมีกําหนดระยะเวลา

แนนอน หรือเจาหนาที่กระทําความผิดและไมมีสิทธิไดรบัคาชดเชย 

 ในกรณีที่สหกรณไมอาจบอกกลาวลวงหนาได สหกรณจะจายเงินใหแกเจาหนาที่แทนการบอกลวงหนาตามกฎหมาย

คุมครองแรงงาน 
 

หมวด 9 

คาชดเชย คาชดเชยพิเศษ 

 ขอ 34. คาชดเชย   สหกรณจะจายคาชดเชยการเลิกจางใหแกเจาหนาที่ตามระยะเวลาและอัตราดังน้ี 

(1) เจาหนาที่ซ่ึงทํางานติดตอกันครบหน่ึงรอยยี่สิบวัน แตไมครบหน่ึงป จะไดรับ คาชดเชยไมนอยกวาคาจาง

อัตราสุดทายสามสิบวัน 

(2) เจาหนาที่ ซ่ึงทํางานติดตอกันครบหน่ึงป แตไมครบสามป จะไดรับคาชดเชยไมนอย กวาคาจางอัตรา

สุดทายเกาสิบวัน 

(3) เจาหนาที่ซ่ึงทํางานตดิตอกันครบสาม ป แตไมครบหกป จะไดรับคาชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย

หน่ึงรอยแปดสิบวัน 

(4) เจาหนาที่ซ่ึงทํางานติดตอกันครบหกป แตไมสิบป จะไดรับคาชดเชยไมนอยกวา คาจางอัตราสุดทายสอง

รอยส่ีสิบวัน 

(5) เจาหนาที่ซ่ึงทํางานติดตอกันครบสิบปขึ้นไป จะไดรับคาชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทายสามรอยวัน 
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ขอ 35.  ขอยกเวนการจายคาชดเชย สหกรณจะไมจายคาชดเชยใหแกเจาหนาที่ที่ถูกเลิกจางเน่ืองจากกระทําความผิด

อยางหน่ึงอยางใด ดังน้ี 

(1) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิด อาญา โดยเจตนาแกสหกรณ 

(2) จงใจทําใหสหกรณไดรับความ เสียหาย 

(3) ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหสหกรณ ไดรับความเสียหายอยางรายแรง 

(4) ฝาฝนระเบียบวาดวยขอบังคับการ ทํางานหรือระเบียบหรือคําส่ังของสหกรณอันชอบ ดวยกฎหมายและ

เปนธรรม และสหกรณไดตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีที่รายแรงสหกรณไมจําเปนตองตักเตือน 

หนังสือตักเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหน่ีงปนับแตวันที่ลูกจางไดกระทําผิด 

(5) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางาน ติดตอกัน ไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไม ก็ตามโดยไมมีเหตุอันควร 

(6) ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึง ที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ 

ขอ 36.  คาชดเชยพิเศษกรณียายสํานักงาน ในกรณีที่สหกรณยายสํานักงานของสหกรณไปตั้ง ณ สถานที่อ่ืน อันมี

ผลกระทบสําคัญตอการดํารงชีวิตตามปกติของเจาหนาที่ หรือครอบครัว สหกรณจะแจงใหเจาหนาที่ทราบลวงหนาไมนอยกวา

สามสิบวันกอนวันยายที่ทําการของสหกรณ ในการน้ีถาเจาหนาที่ไมประสงคจะไปทํางานดวยใหเจาหนาที่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจาง

ได โดยเจาหนาที่มีสิทธิไดรับคาชดเชยพิเศษ ไมนอยกวารอยละหาสิบของอัตราชดเชยที่เจาหนาที่พึงมีสิทธิไดรับ 

 กรณีที่สหกรณไมแจงใหเจาหนาที่ทราบในการยายสํานักงานลวงหนาตามวรรคหน่ึง ใหเจาหนาที่ใชสิทธิตามกฏหมายวา

การคุมครองแรงงาน 

ขอ 37.  ในกรณีที่สหกรณมีความจําเปนตองลดจํานวนเจาหนาที่อันเน่ืองมาจากการปรับปรุง หนวยงาน ระบบการ

ทํางานหรือการบริการ สหกรณจะปฏิบัติดังน้ี 

(1) แจงวันที่เลิกจาง เหตุผลของการเลิกจางใหเจาหนาที่ทราบลวงหนาไมนอยกวาหกสิบวัน ในกรณีที่สหกรณ

ไมสามารถแจงได หรือแจงการเลิกจางนอยกวาหกสิบวัน จะจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาว

ลวงหนาเทากับคาจางอัตราสุดทายหกสิบวัน 

(2) จายคาชดเชยพิเศษเพิ่มเติมจากคาชดเชยตามขอ 34 เทากับคาจางอัตราสุดทายสิบ หาวันตอการทํางาน

ครบหน่ึงป  สําหรับเจาหนาที่ที่ทํางานติดตอกันเกินหกปขึ้นไป กรณีระยะเวลาทํางานไมครบหน่ึงป ถาเศษ

ของระยะเวลาทํางานมากกวาหน่ึงรอยแปดสิบวันใหนับเปนการทํางานครบหน่ึงป 

ขอ 38. การจายเงินเน่ืองจากส้ินสุดการจางคาชดเชยและคาชดเชยพิเศษ การจายคืนจํานวนเงินของเจาหนาที่  

เน่ืองจากส้ินสุดการจาง คาชดเชยและคาชดเชยพิเศษในหมวด 8 และหมวด9 ใหสหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซ่ึงเจาหนาที่ตองรับ

ผิดตอสหกรณออกกอนได 
 

หมวด 10 

การตรวจสุขภาพ 

 ขอ 39. สหกรณจัดใหมีการตรวจสุขภาพของเจาหนาที่ และสงผลการตรวจดังกลาวแกเจาพนักงานตรวจแรงงาน ทั้งน้ีให

เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฏกระทรวงตามกฏหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 
 

หมวด 11 

การจัดต้ังคณะกรรมการสวัสดิการเจาหนาท่ีสหกรณ 

 ขอ 40. สหกรณจัดใหมีคณะกรรมการสวัสดิการเจาหนาที่สหกรณ ประกอบดวยคณะกรรมการอํานวยการ และผูแทน

ฝายเจาหนาที่อยางนอยสามคน 
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 ขอ 41. คณะกรรมการสวัสดิการเจาหนาที่สหกรณ มีอํานาจดังน้ี 

(1) รวมหารือกับสหกรณเพื่อจัด สวัสดิการแกเจาหนาที่ 

(2) ใหคําปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นแกสหกรณในการจัดสวัสดิการสําหรับเจาหนาที่ 

(3) ตรวจตรา ควบคุม ดูแลการจัด สวัสดิการที่สหกรณจัดใหแกเจาหนาที่ตอ  

คณะกรรมการดําเนินการ 

(4) เสนอความเห็น  และแนวทางในการ จัดสวัสดิการที่เปนประโยชนสําหรับเจาหนาที่ 

ขอ 42.  สหกรณจะจัดใหมีการประชุมหารือกับคณะกรรมการสวัสดิการเจาหนาที่สหกรณอยางนอยปละหน่ึงครั้ง หรือ

คณะกรรมการสวัสดิการเจาหนาที่สหกรณรองขอโดยมีเหตุผลสมควร 

ขอ 43. ใหสหกรณจัดใหมีกองทุนสวัสดิการสําหรับเจาหนาที่เพื่อการจัดสวัสดิการสําหรับเจาหนาที่โดยเฉพาะกองทุนน้ีมี

รายรับดังน้ี 

(1) จัดสรรจากกําไรสุทธิประจําป ตามที่ ประชุมใหญกําหนด 

(2) เงินบริจาค 

(3) เงินดอกผลของกองทุน 

(4) เงินอ่ืนตามที่คณะกรรมการ ดําเนินการกําหนด 

หลักเกณฑและเงื่อนไขในการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการสําหรับเจาหนาที่ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ

ดําเนินการกําหนด 

ใหสหกรณจายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการเจาหนาที่เขาไวในบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ ใหสหกรณจายเงิน

ในสวนนายจางตามกฏหมายวาดวยการประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนจากกองทุนสวัสดิการเจาหนาที่  ในกรณีที่

คณะกรรมการดําเนินการเห็นวา มีกองทุนสวัสดิการเจาหนาที่มากเพียงพอ อาจจายในสวนของลูกจางจากกองทุนน้ีดวยก็ได 

 

หมวด 12 

บทเบ็ดเตล็ด 

 ขอ 45. การหยุดกิจการชั่วคราว ในกรณีที่สหกรณมีความจําเปนตองหยุดกิจการเปนการชั่วคราว หรือสหกรณประสบ

ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ สหกรณจะแจงเหตุการหยุดกิจการใหเจาหนาที่ทราบลวงหนาและสหกรณจะจายเงินในระหวางการหยุด

กิจการในอัตรารอยละหาสิบของอัตราคาจางทํางานปกต ิ

 ขอ 46 กฏระเบียบอ่ืนๆ 

(1) ใบสมัครงาน สัญญาจาง หนังสือค้ําประกัน สําหรับเจาหนาที่ที่ไดทําไวกับสหกรณ  

กอนระเบียบน้ีใชบังคับก็ใหมีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะส้ินสุดการจางเปนรายๆไปหรือไดมีการจัดทําขึ้นมาใหมตามระเบียบวาดวย

ขอบังคับเก่ียวกับการทํางานน้ี 

(2) การใดที่มิไดกําหนดไวในระเบียบวาดวยขอบังคับเก่ียวกับการทํางานน้ี ใหถือปฏิบัติตามกฎหมายคุมครอง

แรงงานหรือกฎหมายประกันสังคมหรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ 
 

ทั้งน้ีตังแตวันที่  1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2556  

 

 

              ศุภรัฐ  พูนกลา 

 (นายศุภรัฐ  พูนกลา) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

วาดวย เจาหนาท่ี 

พ.ศ. 2560 

 

  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบวาดวยเจาหนาที่ ใหเหมาะสมในการปฏิบัติงานและสงเสริมใหมี

สวัสดิการสําหรับเจาหนาทีข่องสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ตามความเหมาะสม 

  อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ขอ 65 และขอ 87 (6) ที่ประชุม

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด ชุดที่ 48 ครั้งที่ 2 เม่ือวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560 จึงได

กําหนดระเบียบวาดวยเจาหนาที่ไวดังน้ี 

  ขอ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยเจาหนาที่ พ.ศ.2560” 

  ขอ 2. ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันที่  1 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2560 เปนตนไป             

  ขอ 3. ใหยกเลิก ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัดวาดวยเจาหนาที่ พ.ศ. 2558” ลงวันที่       

1 มกราคม 2558 

  บรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการดําเนินการ  ประกาศและคําส่ังอ่ืนใดในสวนที่มีกําหนดไวแลวในระเบียบน้ีให

ใชระเบียบน้ีแทน 

  ขอ 4. ในระเบียบน้ี 

   สหกรณ    หมายความวา  สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

  คณะกรรมการดําเนินการ  หมายความวา  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย  

       อนามัยสุรินทร จํากัด                     

คณะกรรมการอํานวยการ   หมายความวา  คณะกรรมการอํานวยการสหกรณออมทรัพยอนามัย 

     สุรินทร จํากัด 

ประธานกรรมการ   หมายความวา  ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออม ทรัพย 

             อนามัยสุรินทร  จํากัด 

ผูจัดการ    หมายความวา  ผูจัดการ สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด   

                                                        รวมถึงผูปฏบิัติหนาที่แทนผูจัดการ 

เจาหนาที่   หมายความวา  บุคคลผูที่สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

              จางไวปฏิบัติงานสหกรณในตําแหนงตางๆ 

ป    หมายความวา  ปทางบัญชีของสหกรณออมทรัพยอนามัย สุรินทร จํากัด 

   เวลา    หมายความวา  เวลาทํางานปกตหิรือนอกเวลาทํางาน 

ขอ 5. ใหประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบน้ี 

 

หมวด 1 

โครงสรางและตําแหนงอัตราเจาหนาท่ี 

  ขอ 6. การจางเจาหนาที่ของสหกรณ ใหจางตามจํานวนที่จําเปนแกการปฏิบัติงานของสหกรณ ตามที่

คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
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  ขอ 7. โครงสรางและตําแหนงเจาหนาที่ประกอบดวย 

7.1 โครงสรางเจาหนาที่สหกรณ แบงเปน 5  ฝายดังน้ี 

                           (1) ฝายอํานวยการ 

                           (2) ฝายสินเชื่อ 

                           (3) ฝายการเงิน 

                           (4) ฝายบัญชี 

                           (5) ฝายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

                       7.2 ตําแหนงเจาหนาที่ ใหมีดังน้ี 

      (1)  ตําแหนงเจาหนาที่ 

      (2)  ตําแหนงหัวหนาฝาย 

      (3)  ตําแหนงรองผูจัดการ 

      (4)  ตําแหนงผูจัดการ 

ใหผูจัดการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของ เจาหนาที่ โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการ  

อํานวยการและรายละเอียดโครงสรางเจาหนาที่ใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ 

 

หมวด 2 

อัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 

  ขอ 8. การกําหนดอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงใหเปนไปตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

  ขอ 9. กรณีเจาหนาที่มีเวลาทํางานไมเต็มเดือน ใหคํานวณเงินเดือน ดังน้ี 

ใหคิดอัตราเงินเดือน  =เงินเดือน  x  จํานวนวันทํางาน 

                           30 

  

หมวด 3 

คุณสมบัติเจาหนาท่ี 

  ขอ 10. เจาหนาที่ตองมีคุณสมบัติทั่วไปดังตอไปน้ี 

(1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 

(3) ตองเปนผูที่เล่ือมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

(4) ไมเปนผูไรความสามารถเสมือนไรความสามารถ   วิกลจริต   หรือจิตฟนเฟอนไมสม ประกอบ  ทั้งไมเปน 

โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชาง โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคที่นารังเกียจหรือติดยาเสพติด 

(5) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันด ี

(6) ไมเคยไดรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก ในความผิดเก่ียวกับทรัพยที่ กระทําโดยทุจริต 

(7) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงาน ของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริต

ตอหนาที ่

(8) ไมเคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัย เปนที่สุด ใหพนจากตําแหนงกรรมการ 

 

(9) ไมเคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุ ทุจริตตอหนาที ่

(10)  ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย 
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(11)  ไมเปนผูมีหน้ีสินลนพนตัว 

(12)  ไมเปนผูเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิด

อันไดกระทําโดยประมาท 

 

หมวด 4 

การสรรหาเจาหนาท่ี 

  ขอ 11. ใหคณะกรรมการดําเนินการ แตงตั้งคณะบุคคลขึ้นคณะหน่ึงประกอบดวยกรรมการดําเนินการและ

ผูจัดการไมเกินเจ็ดคน  เปนคณะทํางานสรรหาบุคคลเปนเจาหนาที่     โดยมีผูจัดการเปนคณะทํางานและเลขานุการเพื่อคัดเลือก  

หรือสอบคัดเลือก    โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ ในการสรรหาเจาหนาที่ซ่ึงกระทําได  2 วิธี คือ 

(1) สรรหาจากสหกรณ  พิจารณาจากความรูความสามารถและความเหมาะสมกับ  ตําแหนงหนาที ่

(2)  สรรหาจากบุคคลภายนอก โดยกําหนดหลักเกณฑดังน้ี 

(2.1) ประกาศรับสมัครใหปดประกาศไวหนาสํานักงานของสหกรณ โดยเปด เผย กอน วัน 

รับสมัครไม นอยกกวา เจ็ดวัน และใหประกาศทางส่ือมวลชนตางๆ ระยะเวลาการเปดรับสมัครตองไมนอยกวาสิบหาวัน 

(2.2) ใหผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัคร ตามแบบที่ 

สหกรณกําหนด พรอมดวยเอกสารหลักฐาน แสดงพื้นความรูบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบานหนังสือรับรองของแพทย

แผนปจจุบันชั้นหน่ึงสาขาเวชกรรม และรับรองดวยวาผูสมัครเปนผูมีสุขภาพอนามัยสมบูรณดี และหลักฐานสําคัญอ่ืนๆใหยื่นใบ

สมัครดวยตนเอง และชําระคาธรรมเนียมการสมัครตามที่สหกรณ กําหนด คาธรรมเนียมการสมัครน้ี สหกรณจะไมคืนใหไมวากรณี

ใด ๆ เวนแตเฉพาะผูขาดคุณสมบัติหรือพื้นความรู  ทั้งน้ีในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน หากดําเนินการตามขอ 11(2.1) และขอ 

(2.2)จะกอใหเกิดความเสียหายแกกิจการของสหกรณ ใหผูจัดการเสนอความเห็นตอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อขออนุมัติบรรจุ

เจาหนาที่เปนกรณีพิเศษได กรณีที่มีความจําเปนเรงดวน ตองจางบุคคลมาปฏิบัติงานในตําแหนงไมสูงกวาหัวหนาฝายเปนการ

ชั่วคราวประธานกรรมการอาจพิจารณาจางไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการ 

การสอบคัดเลือก 

  ขอ 12. ในการสอบคัดเลือก ใหคณะทํางานสรรหาบุคคลเปนเจาหนาที่ จัดใหมีการสอบความรูในตําแหนง

หนาที่ที่ตองการ โดยจะตองสอบความรูทั่วไปเก่ียวกับสหกรณออมทรัพย วิชาอ่ืนตามที่สหกรณกําหนดและสัมภาษณ 

  ผูสอบคัดเลือก หรือสอบแขงขันตองไดคะแนนตามที่สหกรณกําหนดเปนคราวๆไปจึงมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณ

แลวจึงประกาศผล 

 

 

 

 

การคัดเลือกเจาหนาท่ีโดยกรณีพิเศษ 

  ขอ 13. ในกรณีที่มีความจําเปนสหกรณอาจใชวิธีสรรหาเจาหนาที่โดยไมนําความในขอ 12 มาใชบังคับคือ 

(1) เม่ือมีผูมีคุณวุฒิที่สหกรณตองการบรรจุ แตหาผูสนใจมาสมัครเปนเจาหนาที่ไดยาก หรือไม

เพียงพอ 

(2)  เปนผูมีคุณวุฒิหรือวิชาชีพที่ขาดแคลน 

(3)  เปนผูทรงคุณวุฒิมีความรูความสามารถและความชํานาญเปนพิเศษการบรรจุดังกลาวให

คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหคณะกรรมการอํานวยการ คัดเลือก แลวนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาใหความ

เห็นชอบ 
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หมวด 5 

การบรรจุและแตงต้ัง 

  ขอ 14. ผูที่จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนเจาหนาที่ตองผานการประเมินผลทดลองงาน  ตามระยะเวลาที่

คณะกรรมการอํานวยการกําหนดแตไมเกินหน่ึงรอยยี่สิบวันนับแตวันที่รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน และตองผานการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตอไปอีก 1 ป นับแตผานการประเมินผลการทดลองงาน โดยในชวงระยะเวลาดังกลาวน้ัน ใหปฏิบัติงานในตําแหนง

ลูกจางชั่วคราวกอน หากผานเกณฑการประเมินผลแลว จึงจะไดรับการบรรจุเปนเจาหนาที่    โดยระหวางยังไมรับการบรรจุแตงตั้ง

เปนเจาหนาที่น้ัน  ใหกําหนดสิทธิตาง ๆ ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยเจาหนาที่สหกรณ พ.ศ. 2556 หมวด 1 , 2 , 9 และ 11 ทุก

ประเภท 

  ขอ 15. ในการบรรจุและแตงตั้งเจาหนาที่  ไมสูงกวาหัวหนาฝายใหผูจัดการพิจารณานําเสนอคณะกรรมการ

อํานวยการใหความเห็นชอบ แลวนําเสนอใหประธานกรรมการลงนาม 

  ขอ 16. ในการบรรจุและแตงตั้งเจาหนาที่ตําแหนงหัวหนาฝายหรือรองผูจัดการใหผูจัดการพิจารณานําเสนอ

คณะกรรมการอํานวยการ แลวนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการอนุมัติและนําเสนอใหประธานกรรมการลงนาม 

  ขอ 17. ในการบรรจุและแตงตั้งผูจัดการ  ใหคณะกรรมการอํานวยการเปนผูพิจารณานําเสนอคณะกรรมการ

ดําเนินการอนุมัติ และนําเสนอใหประธานกรรมการลงนาม 

  ขอ 18. การบรรจุและแตงตั้งตามปกติ ใหใชอัตราเงินเดือนขั้นตนของวุฒิการศึกษาหรือตําแหนงงานน้ัน 

  กรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนของสหกรณถาตองการบรรจุบุคคลโดยใหคาจางเกินกวาอัตราเงินเดือนที่

กําหนดไว ใหคณะกรรมการอํานวยพิจารณาเปนคราวๆไป แลวนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัต ิ

  ขอ 19. ในกรณีตําแหนงเจาหนาที่ตั้งแตรองผูจัดการลงมาวางลง หรือไมอยูหรืออยูแตไมอาจปฏิบัตหินาที่ไดให

ผูจัดการเสนอชื่อเจาหนาที่ที่เหมาะสม ตอผูมีอํานาจบรรจุและแตงตั้งตําแหนงน้ันๆเพื่อแตงตั้งใหเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน 

  ในกรณีตําแหนงผูจัดการวางลงหรือไมอยูหรืออยูแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได การแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่แทน

ผูจัดการ ใหเปนไปตามขอบังคับของสหกรณ 

ขอ 20. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง มีดังตอไปน้ี 

(1)   เจาหนาท่ี  มีพื้นความรูไมต่ํากวา  ป.ว.ส. /อนุปริญญาหรือเทียบเทา ในสาขาที่สหกรณตองการ 

(2)   หัวหนาฝาย 

 ก. มีพื้นความรูไมต่ํากวาปริญญาตรีในสาขาที่สหกรณตองการและมีประสบการณในการ

ทํางานที่ เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือ 

ข. มีพื้นความรูไมต่ํากวาปริญญาโทในสาขาที่สหกรณตองการและมีประสบการณในการ ทํางาน

ที่ เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือ 

ค. เปนผูดํารงตําแหนงเจาหนาที่  ที่มีเงินเดือนไมนอยกวาขั้นตนของตําแหนงหวัหนาฝาย 

(3)   รองผูจัดการ 

ก. มีพื้นความรูไมต่ํากวาปริญญาตรีในสาขาที่สหกรณตองการและมีประสบการณในการ 

ทํางานที่ เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 5 ป หรือ 

ข. มีพื้นความรูไมต่ํากวาปริญญาโทในสาขาที่สหกรณตองการและมีประสบการณในการ 

ทํางานที่ เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือ 

ค. เปนผูดํารงตําแหนงหัวหนาฝาย  ที่มีเงินเดือนไมนอยกวาขั้นตนของตําแหนงรอง

ผูจัดการ 
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(4)   ผูจัดการ 

ก. มีพื้นความรูไมต่ํากวาปริญญาตรีในสาขาที่สหกรณตองการและมีประสบการณในการ 

ทํางานที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 5 ป หรือ 

ข. มีพื้นความรูไมต่ํากวาปริญญาโทในสาขาที่สหกรณตองการและมีประสบการณในการ 

ทํางานที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา  3 ป หรือ 

ค. เปนผูดํารงตําแหนงหัวหนาฝายหรือรองผูจัดการ ที่มีเงินเดือนไมนอยกวาขั้นตนของ 

ตําแหนงผูจัดการ 

 

หมวด 6 

การโยกยายและหมุนเวียน 

  ขอ 21. การโยกยาย  หมายความวา  การใหเจาหนาที่ไปปฏิบัติหนาที่ในงานของตําแหนงใดตําแหนงหน่ึง ซ่ึง

มิใชตําแหนงเดิมที่เจาหนาที่คนน้ันปฏิบัติอยู เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพและความเหมาะสม 

  ขอ 22. การโยกยายเจาหนาที่ ที่ไมสูงกวาหัวหนาฝาย  ใหผูจัดการพิจารณานําเสนอคณะกรรมการอํานวยการ

เห็นชอบ แลวนําเสนอใหประธานกรรมการลงนาม 

  ขอ 23. การโยกยายเจาหนาที่ตําแหนงหัวหนาฝายหรือรองผูจัดการ  ใหผูจัดการพิจารณานําเสนอ

คณะกรรมการอํานวยการใหความเห็นชอบ  แลวนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการ อนุมัติและนําเสนอใหประธานกรรมการลงนาม 

  ขอ 24. การโยกยายเจาหนาที่ไปปฏิบัติหนาที่อ่ืน ตองเปนการโยกยายใหไปดํารงตําแหนงในระดับเดียวกัน 

และรับเงินเดือนไมต่ํากวาอัตราเดิม 

  ขอ 25. เพื่อใหการทํางานของสหกรณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงใหมีการหมุนเวียนเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานทุกระยะเวลา 1 ถึง 4 ป ทั้งน้ีใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาตามความเหมาะสม 

 

หมวด 7 

การเล่ือนตําแหนง 

  ขอ 26. การเล่ือนตําแหนงเปนการแตงตั้งเจาหนาที่ใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นไปจากเดิมและตองมี

คุณสมบัติเฉพาะตามขอ 20 โดยมีหลักเกณฑในการเล่ือนตําแหนงดังน้ี 

   (1) ผูดํารงตําแหนงเจาหนาที่ที่มีเงินเดือน ไมนอยกวาขั้นตนของตําแหนงหัวหนาฝายและผานการ

ประเมินโดยผูจัดการ แลวนําเสนอคณะกรรมการอํานวยการพิจารณาอนุมัติ 

   (2)  ผูดํารงตําแหนงหัวหนาฝายที่มีเงินเดือนไมนอยกวาขั้นตนของตําแหนงรองผูจัดการและผานการ

ประเมินโดยผูจัดการ แลวนําเสนอคณะกรรมการอํานวยการเห็นชอบและนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

   (3)  ผูดํารงตําแหนงรองผูจัดการที่มีเงินเดือนไมนอยกวาขั้นตนของตําแหนงผูจัดการและผานการ

ประเมินโดยคณะกรรมการอํานวยการ แลวนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

หมวด 8 

หลักประกัน 

  ขอ 27. ใหผูไดรับการบรรจุเปนเจาหนาที่ทุกคน ตองมีบุคคลที่เปนขาราชการตําแหนงไมต่ํากวา

ระดับชํานาญการหรือระดับอาวุโสหรือผูมีเงินเดือนไมต่ํากวา 20,000.00  บาท/เดือน หรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี หรือมีหลักทรัพยมา

จํานํา หรืออสังหาริมทรัพยมาจํานอง หรือเงินฝากสหกรณค้ําประกัน หรือตามที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนด  เพื่อประกัน
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ความเสียหายในการทํางานที่เจาหนาที่ไดกอใหเกิดขึ้น ไดไมเกิน 60 เทาของอัตราคาจางรายวันโดยเฉล่ียที่เจาหนาที่ไดรับ  และให

พิจารณาทําหลักประกันใหมทุก 5 ป ตามบัญชีสหกรณ 

 

หมวด 9 

การเล่ือนข้ันเงินเดือน 

  ขอ 28. การพิจารณาเล่ือนเงินเดือนของเจาหนาที่ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาคะแนนศักยภาพของ

เจาหนาที่ในหมวด 12  

          ในกรณีเจาหนาที่สหกรณไดรับเงินเดือนเต็มขั้นแลว กรรมการอาจพิจารณาเพิ่มคาตอบแทนโดยพิจารณาจาก

คะแนนศักยภาพของเจาหนาที่ตาม หมวด 12  โดยจะจายเปนคาตอบแทนกรณีเงินเดือนเต็มขั้นไดเดือนละไมเกินรอยละ 4 ของ

เงินเดือน เดือนสุดทายของเจาหนาที่รายน้ัน 

  ขอ 29. การเล่ือนเงินเดือนของเจาหนาที่ เจาหนาที่ที่ผานการทดลองปฏิบัติงานและไดรับบรรจุแตงตั้ง อาจ

ไดรับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 

  หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน และวิธีการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ

อํานวยการกําหนด 

  ขอ 30. เจาหนาที่ผูมีความบกพรองในรอบปที่แลวมาดังตอไปน้ีไมใหไดรับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 

                  (1)  ขาดงานโดยไมมีเหตุผลอันควรตั้งแต 1 วัน 

                  (2)  มีวันลา 

                         ก. ลากิจและลาปวยรวมกันเกินกวา 30 วัน 

                        ข. ลาปวยเพราะประสบอันตรายขณะปฏิบัติงานในหนาที่เกิน 180 วัน 

                         ค. ลาคลอดบุตรเกิน 90 วัน 

                         ง. ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจยเปนครั้งแรกเกิน 120 วัน 

                         จ. ลาเพื่อรับราชการทหารหรือฝกทบทวน ในการเรียกพลเพื่อตรวจ เพื่อฝกวิชาทหารและเพื่อ

ทดสอบความพรั่งพรอมทางการทหารเกิน 60 วัน 

  (3) ในรอบปที่แลวมาถูกลงโทษทางวินัย เวนแตโทษตักเตือนเปนหนังสือ 

(4) ไดคะแนนศักยภาพของเจาหนาที่ตามหมวด 12 ไมถึงเกณฑที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด  

 

หมวด 10 

การลงโทษทางวินัย 

  ขอ 31. วินัยและโทษทางวินัย ใหเปนไปตามระเบียบสหกรณวาดวยขอบังคับเก่ียวกับการทํางานสําหรับ

เจาหนาที่ ที่ถูกลงโทษทางวินัย งดการเล่ือนขั้นเงินเดือนประจําป คณะกรรมการ ดําเนินการอาจพิจารณางดหรือลดเงินโบนัส

ประจําปน้ันๆดวยก็ได 

ขอ 32. กระทําผิดระเบียบสหกรณวาดวยขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน พ.ศ. 2556 

ขอ 21(1) ถึง(6) ถือเปนการกระทําผิดวินัยไมรายแรง การกระทําผิดตามขอ 21(7)ถึง(17) ถือเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

ขอ 33. เจาหนาที่ที่กระทําผิด ดังตอไปน้ี มีความผิด ชัดแจงไมตองตั้งคณะกรรมการสอบสวนคือ 

               (1)  ขาดงานติดตอกันเกิน สามวันโดยไมมีเหตุอันสมควร 

               (2) กระทําความผิดทางอาญา โดยมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

              (3) ใหถอยคํารับสารภาพในขอเท็จจริงเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา 
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ขอ 34. กรณีเจาหนาที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดทางวินัย หรอืมีเหตุอันควรเชื่อไดวาเจาหนาที่ไดกระทําผิดวินัย 

ใหประธานกรรมการ ตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนเพื่อเสนอผูมีอํานาจลงโทษทางวินัย 

ขอ 35 คณะกรรมการสอบสวนตองมีไมนอยกวา 3 คน ประธานกรรมการสอบสวนตองมีตําแหนงไมต่ํากวาผู

ถูกสอบสวน 

ขอ 36. คณะกรรมการสอบสวนตองทําการสอบสวนใหเสร็จส้ินภายใน สามสิบวัน นับแตวันที่รับทราบคําส่ัง 

หากมีเหตุจําเปนไมสามารถสอบสวนใหเสร็จภายในสามสิบวันใหเสนอผูมีอํานาจส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อขอขยาย

เวลาการสอบสวนตอไปไดอีก สิบหาวัน แตจะขยายเวลาไดไมเกินสองครั้ง 

ขอ 37. เม่ือคณะกรรมการสอบสวนไดทําการสอบสวนเสร็จส้ินแลว ใหสรุปสํานวนผลการสอบสวนและเสนอ

การลงโทษตอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อพิจารณาลงโทษ 

ขอ 38. หากผูมีอํานาจส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  เห็นวาคณะกรรมการสอบสวนเสนอการ  

ลงโทษไมเหมาะสมกับกรณีความผิด หากเปนการลงโทษเจาหนาที่ตําแหนงหัวหนาฝาย ลงมาใหคณะกรรมการอํานวยการพิจารณา

ชี้ขาด หากเปนเจาหนาที่ตําแหนงหัวหนาฝายขึ้นไป ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาชี้ขาด 

หมวด 11 

สวัสดิการ 

ขอ 39  เจาหนาที่ของสหกรณอาจไดรับเงินชวยคาครองชีพตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ขอ 40  การเบิกจายเงินชวยเหลือคาครองชีพ ใหอนุโลมปฏิบัติเชนเดียวกับการเบิกจายเงินเดือน 

ขอ 41  เจาหนาที่สหกรณอาจไดรับเงินชวยเหลือ  คาพาหนะเปนรายเดือน ตามที่คณะกรรมการ  

ดําเนินการกําหนด 

ขอ 42  เจาหนาที่สหกรณอาจไดรับเงินชวยเหลือคาโทรศัพทเคล่ือนที่เปนรายเดือนในกรณีที่ใชติดตองานของ

สหกรณ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ขอ 43  เจาหนาที่สหกรณที่ประสงคจะปฏิบัติงานนอกเวลาหรือมาปฏิบัติงานในวันหยุด โดยมีเวลา  

ปฏิบัติงานไมนอยกวา 2 ชั่วโมง และไดรับอนุญาตจากประธานกรรมการหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหเบิกคาลวงเวลา ตามกฎหมาย

วาดวยการคุมครองแรงงาน แตตองไมต่ํากวาวันละ 250 บาท 

ขอ 44. เจาหนาที่ครบเกษียณอายุ หรือถูกเลิกจางโดยไมมีความผิด ใหไดรับคาชดเชยตามกฎหมาย  

คุมครองแรงงานแลวหากเจาหนาที่มีระยะเวลาการทํางานเกินกวา 10 ป สหกรณจะจายบําเหน็จใหเทากับเงินเดือนๆสุดทายคูณ

ดวยจํานวนปที่ทํางานทั้งหมดหักดวยจํานวนเงินที่ไดจายชดเชยไปแลว 

ขอ 45. เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานมาไมนอยกวา 5 ป นับแตวันที่เขามาปฏิบัติงานในสหกรณ เม่ือลาออกจาก

สหกรณโดยไมมีความผิด ใหไดรับบําเหน็จ 

ขอ 46 ในกรณีที่เจาหนาที่ออกจากตําแหนงเพราะเหตุถึงแกกรรม และมีเวลาปฏิบัติงานไมครบ              

5 ป นอกจากจะไดรับคาชดเชยตามกฎหมายคุมครองแรงงานแลว  สหกรณจะจายเงินบําเหน็จใหแกทายาทตามที่คณะกรรมการ

ดําเนินการเห็นสมควรก็ได เวนแตการฆาตัวตาย หรือตายดวยการกระทําผิดกฎหมาย 

ขอ 47. เจาหนาที่ที่ถูกเลิกจาง ตามระเบียบสหกรณวาดวยขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน พ.ศ. 2556 ขอ 35  

ไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จ 

ขอ 48. เงินบําเหน็จที่จายใหเจาหนาที่ ใหมีจํานวนเทากับเงินเดือนเดือนสุดทายคูณดวยจํานวนปแหงเวลาการ

ทํางาน  การนับเวลาการทํางานสําหรับคํานวณจายเงินบําเหน็จใหนับเปนจํานวนป เศษของปถาเกินหกเดือนใหนับเปนหน่ึงป 

ขอ 49. การจายเงินบําเหน็จตามระเบียบน้ี สหกรณจะจายใหเม่ือกระทําการตรวจสอบหน้ีสินและภาระผูกพัน

ทีมีอยูตอสหกรณ   หากมีหน้ีสินและภาระผูกพัน   สหกรณจะหักหน้ีสินและภาระผูกพันกอนทั้งน้ีตองดําเนินการภายในสามสิบวัน 

เวนแตในกรณีมีเหตุพิเศษซ่ึงตองใชระยะเวลาตรวจสอบเกินกวาสามสิบวัน ใหพิจารณาเปนรายกรณ ี
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ขอ 50. เพื่อประโยชนแกการจายเงินบําเหน็จแกเจาหนาที่  ใหสหกรณตั้ง “ทุนสํารองบําเหน็จ”                      

ไวโดยตัดจายเปนคาใชจายประจําปตามจํานวนที่เปนจริง 

ขอ 51. เพื่อประโยชนแกเจาหนาที่ สหกรณอาจเปล่ียนแปลงทุนสํารองบําเหน็จ โดยจัดตั้งเปนกองทุนสํารอง

เล้ียงชีพหรือกองทุนสงเคราะหลูกจาง หรือจัดเปนเงินใหกูเปนสวัสดิการแกเจาหนาที่ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็

ได ในกรณีเชนที่วาน้ีดอกผลที่เกิดขึ้นใหสมทบเขากองทุนสวัสดิการสําหรับเจาหนาที่ ตามระเบียบวาดวยขอบังคับเก่ียวกับการ

ทํางาน 

ขอ 52. ทุกส้ินป สหกรณอาจจัดสรรเงินโบนัสประจําป ซ่ึงที่ประชุมใหญอนุมัติ ใหแกเจาหนาที่ตามที่

คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรได 

จํานวนเงินโบนัสที่จะจายใหแกเจาหนาที่ใหจายตามสวนของเงินเดือนของแตละคน โดยพิจารณาตามคะแนน

ศักยภาพของเจาหนาที่ ในหมวด 12 

ขอ 53. ใหเจาหนาที่ที่ไดรับคารักษาพยาบาล ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวโดยคณะกรรมการ

ดําเนินการ ในกรณีคูสมรสใชสิทธิในการเบิกคารักษาพยาบาลของทางราชการแลวหามมิใหเบิกจากสหกรณอีก 

ขอ 54. เจาหนาที่เม่ือผานการทดลองปฏิบัติงานแลว อาจไดรับคาเครื่องแตงกายประจําปตามที่  

คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ขอ 55. เจาหนาที่ที่ไดรับบรรจุและแตงตั้งแลวอาจไดรับการประกันชีวิตและหรืออุบัติเหตุกลุมตามที่

คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ขอ 56. ในกรณีเจาหนาที่เสียชีวิต สหกรณจะจายเงินชวยสงเคราะหศพใหแกเจาหนาที่นอกเหนือจากรับ

สวัสดิการการเสียชีวิตในฐานะสมาชิกสหกรณตามระเบียบวาดวยทุนสาธารณประโยชนเพื่อสวัสดิการของสมาชิกและครอบครัว 

แลวใหสหกรณจายเงินสงเคราะหศพใหแกเจาหนาที่โดยจายจากเงินกองทุนสวัสดิการเจาหนาที่ในอัตราดังน้ี 

              (1) ปฏิบัติงานตั้งแต    2 ป ถึง   5 ป  รายละ   10,000.00 บาท 

              (2) ปฏิบัติงานตั้งแต    5 ป ถึง 10 ป  รายละ   15,000.00 บาท 

              (3) ปฏิบัติงานมากกวา  10 ป  ขึ้นไป  รายละ   20,000.00 บาท 

ขอ 57 เจาหนาที่สหกรณที่มีความประสงคจะขอศึกษาตอใหปฏิบัติดังน้ี 

                 (1) เจาหนาที่ที่มีความประสงคจะขออนุญาตศึกษาตอนอกเวลาทําการ ตองยื่นคําขออนุญาต ตาม

แบบที่คณะกรรมการอํานวยกําหนด 

                (2) การพิจารณาอนุญาตใหศึกษาตอเปนอํานาจของคณะกรรมการอํานวยการ 

               (3) การไดรับอนุญาตใหศึกษาตอ ใหทําหลักฐานเปนหนังสือไวตอสหกรณ ตามแบบที่  

คณะกรรมการ อํานวยการกําหนด  

               (4) สําหรับเจาหนาที่ ที่กําลังศึกษาอยูกอนหรือในวันที่ประกาศใช ระเบียบน้ีหรือผูที่  

กําลัง ศึกษาตอนอก เวลาทําการอยูกอนแลวในขณะที่ไดรับการบรรจุเปนเจาหนาที่ของสหกรณใหถือวาไดรับอนุญาตใหศึกษาตอ

โดยอนุโลม โดยใหยื่นคําขออนุญาตตามขอ  58(1) ภายใน 30 วันนับแตประกาศใชระเบียบหรือวันไดรับการบรรจุแลวแตกรณี 

               (5) ผูไดรับอนุญาตใหศึกษาตอ เม่ือสําเร็จการศึกษาตอแลว  สหกรณอาจจะปรับเงินเดือน หรือ 

ตําแหนงให ตามวุฒิหรือไม ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการอํานวยการเห็นสมควรการปรับเงินเดือนตามวุฒิของผูที่ไดรับอนุญาตให

ศึกษาตอไมผูกพันกับการเล่ือนตําแหนง  ใหสูงขึ้นแต ประการใด เวนแตสหกรณจะพิจารณาตามความเหมาะสม เปนรายๆ ไป  

โดยคณะกรรมการอํานวยการเปนผูพิจารณาอนุมัติ 
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หมวด 12 

คะแนนศักยภาพเจาหนาท่ี 

  ขอ  58. ใหคณะกรรมการดําเนินการ กําหนดใหมีการประเมินศักยภาพของเจาหนาที่ โดยใชคะแนนศักยภาพ

ของเจาหนาที่ประเมินผล 

  คะแนนศักยภาพของเจาหนาที่ใหกําหนดขึ้นเพื่อประเมินผลการทํางาน กระตุน สงเสริมใหเกิดความยุติธรรม 

ขวัญและกําลังใจในการทํางาน 

  หลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

 

หมวด 13 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

  ขอ 59. ใหสหกรณจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานตางๆใหเจาหนาที่ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและ

วิธีการจัดทําตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด                       

บทเฉพาะกาล 

  ขอ 60. การคิดเงินบําเหน็จสําหรับเจาหนาที่ที่ไดจางไวกอนวันที่ระเบียบน้ีใชบังคับ  ใหคิดเงินบําเหน็จที่จายให

เจาหนาที่ ใหมีจํานวนเทากับเงินเดือนสุดทาย คูณดวยจํานวนปแหงเวลาการทํางาน การนับเวลาทํางานสําหรับคํานวณจายเงิน

บําเหน็จ  ใหนับเปนจํานวนปเศษของปถาเกินหกเดือนใหนับเปนหน่ึงป 
 

  ทั้งน้ีตั้งแตวันที่  1 กุมภาพันธ  2560  เปนตนไป 

 

              คําพอง  ม่ันจิต 

(นายคําพอง  ม่ันจิต) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด  

วาดวย การกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

พ.ศ. 2548 
 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ 87Z แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 

พ.ศ. 2547 เม่ือวันที่ 16 มกราคม 2548 ลงมติใหกําหนดระเบียบวาดวยการกํากับดูแลกิจการที่ดีไวดังตอไปน้ี 

 ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการกํากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2548” 

 ขอ 2 ระเบียบน้ีใหใชบังคับ ตั้งแต วันที่  16 มกราคม 2548 เปนตนไป 

 ขอ 3 ระเบียบน้ีจะยกเลิก แกไขเพิ่มเติมไดโดยมติที่ประชุมใหญเทาน้ัน 

 ขอ 4 บรรดาระเบียบ มต ิประกาศ และคําส่ังอ่ืนใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน 

 ขอ 5 ในระเบียบน้ี 

  “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  “สมาชิก”  หมายความวา สมาชิกของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  “ที่ประชุมใหญ”  หมายความวา ที่ประชุมใหญสามัญหรือที่ประชุมใหญวิสามัญแลวแตกรณ ี

  “ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

วาดวยการกํากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2548 

  “เจาหนาที่” หมายความวา ผูจัดการและเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทรจํากัด 
 

หมวด 1 

บทท่ัวไป 

 ขอ 6 การกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดแก การบริหารงานสหกรณเพื่อบรรลุเปาหมายดังตอไปน้ี 

(1) เกิดประโยชนสุขแกสมาชิกอยางยั่งยืน 

(2) เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของสหกรณ 

(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 

(4) มีการปรับปรุงภารกิจของสหกรณใหทันตอสถานการณ 

(5) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ 

ขอ 7 การบริหารงานสหกรณใหเปนไปตามนโยบายเพื่อการกํากับดูแลกิจการที่ดี 6 ประการ คือ 

(1)  ความรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทําของสหกรณและสามารถอธิบายการตัดสินใจได 

(Accountability) 

(2)  ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ดวยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility) 

(3)  การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน เปนธรรมตอทุกฝาย และมีคําอธิบายได  (Equitable 

Treatment) 

(4) ความโปรงใสในการดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบไดและมีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใสแกผูเก่ียวของทุก

ฝาย (Transparency) 

(5) การมีวิสัยทัศนในการสรางมูลคาเพิ่มแกสหกรณในระยะยาว (Vision to create long term value) 

(6) การมีจริยธรรม จรรยาบรรณในการบริหารงานและประกอบการ(Ethics) 
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 ขอ 8  สหกรณมีหนาที่พัฒนาความรูในสหกรณ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับ

ขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานของสหกรณไดอยางถูกตอง 

รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปล่ียนทัศนคติ

ของคณะกรรมการ เจาหนาที่ และสมาชิกตลอดจนผูที่เก่ียวของกับสหกรณใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู

รวมกัน ทั้งน้ี เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานของสหกรณใหสอดคลองกับการบริหารงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตามระเบียบน้ี 
 

หมวด 2 

การบริหารงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของสหกรณ 

 ขอ 9 ใหคณะกรรมการจัดทําแผนจัดทําแผนกลยุทธของสหกรณเสนอตอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาอนุมัติ แผนดังกลาว

ใหมีอายุคราวละสามป ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาหมายความสําเร็จ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ และอยางนอยตองครอบคลุมทั้ง       5 ดาน ดังน้ี 

(1) ดานสมาชิก 

(2) ดานการเงิน 

(3) ดานการพัฒนาระบบงาน 

(4) ดานการเรียนรูและพัฒนา 

(5) ดานสังคม 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรตองมีการปรับปรุงแผนกลยุทธดังกลาวใหเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดย

ใหถือปฏิบัติตามวรรคหน่ึงโดยอนุโลม 

ขอ 10 ในแตละปใหคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปของสหกรณ เสนอตอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

โดยตองระบุสาระสําคัญใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของสหกรณตามขอ 9 เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของงาน รวมทั้งประมาณการ

รายไดและรายจายและทรัพยากรอ่ืนที่จะตองใช 

เม่ือส้ินปทางบัญชีใหคณะกรรมการจัดทํารายงานกิจการประจําปเสนอตอที่ประชุมใหญตามขอบังคับ 

ขอ 11 เม่ือที่ประชุมใหญพิจาณาอนุมัติแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปแลว ใหคณะกรรมการจัดทําแผน

ขอบังคับและระเบียบของสหกรณ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับหรือยกเลิก ระเบียบ หลักเกณฑตางๆ 

รวมทั้งการกําหนดระเบียบและหลักเกณฑใหมที่จําเปน และระยะเวลาดําเนินการแลวเสร็จ ใหสอดคลองกับแผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติงานประจําป  
 

หมวด 3 

การปฏิบัติงาน 

ขอ 12 ใหคณะกรรมการและเจาหนาที่จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อถือปฏิบัติในการบริหารงานและบริการสมาชิก 

ซ่ึงตองเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําส่ังหรือมติของสหกรณ 

เม่ือไดกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามวรรคหน่ึงแลว ใหถือปฏิบัติตอผูเก่ียวของโดยสมํ่าเสมอกัน การเลือกปฏิบัติ

เพื่อใหเกิดประโยชนตอผูใดผูหน่ึงโดยเฉพาะจะกระทํามิไดเวนแตเปนขอยกเวนที่ไดกําหนดไวในขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง

หรือมติของสหกรณ 

สหกรณตองกําหนดมาตรฐานที่เพียงพอในการรักษาความปลอดภัยของขอมูลของสหกรณ รวมทั้งการคุมครองขอมูลสวน

บุคคลของสมาชิกแตตองไมขัดตอขอบังคับและระเบียบ รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวของ  
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ขอ 13 การส่ังงานเจาหนาที่ตองเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบและหลักเกณฑรวมทั้งแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของ

สหกรณ ถาไมเปนไปตามที่กลาวถึงแลวเจาหนาที่ไมปฏิบัติตามการกระทําน้ันไมถือเปนการผิดวินัยและตองไดรับความคุมครองจาก

สหกรณ 

ขอ 14 ในการจัดซ้ือหรือจัดจางของสหกรณ ใหดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรมโดยพิจารณาถึงประโยชนและ

ผลเสีย ภาระตอสหกรณ คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคาและผลประโยชนระยะยาวของสหกรณที่จะไดรับประกอบกัน 

ในกรณีที่วัตถุประสงคในการใชเปนเหตุใหตองคํานึงถึงคุณภาพและการดูแลรักษาเปนสําคัญใหสามารถกระทําไดโดยไม

ตองถือราคาต่ําสุดในการเสนอซ้ือหรือจางเสมอไป 

ขอ 15 ในการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาใดๆ ใหคณะกรรมการหรือประธานกรรมการวินิจฉัยหรือชี้ขาดปญหาน้ัน

โดยเร็ว แตการวินิจฉัยตองเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบและหลักเกณฑของสหกรณที่เก่ียวของการตั้งคณะกรรมการใดขึ้นพิจารณา

วินิจฉัย ใหดําเนินการเทาที่จําเปนอันไมอาจหลีกเล่ียงได 

ขอ 16 ใหสหกรณจัดใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติงานใหแกผู

ดํารงตําแหนงที่มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการในเรื่องน้ันโดยตรง เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทั้งน้ี

การกระจายอํานาจการตัดสินใจดังกลาวตองมุงผลใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริการสมาชิก 

เม่ือไดมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจตามวรรคหน่ึงแลว ใหสหกรณกําหนดหลักเกณฑการควบคุม ติดตาม และกํากับ

ดูแลการใชอํานาจและความรับผิดชอบของผูรับมอบอํานาจและผูมอบอํานาจไวดวย หลักเกณฑดังกลาวตองไมสรางขั้นตอนหรือ

การกล่ันกรองงานที่ไมจําเปนในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการน้ีหากสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมแลวจะ

เปนการลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดคาใชจาย รวมทั้งไมเกิดผลเสียหายแกสหกรณ ใหสหกรณดําเ นินการให

เจาหนาที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามความเหมาะสมและกําลังเงินงบประมาณ 

เม่ือสหกรณไดมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจตามวรรคหน่ึง หรือไดมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคม

ตามวรรคสองแลว ใหสหกรณเผยแพรใหสมาชิกทราบ 
 

หมวด 4 

การบริหารความเส่ียง 

ขอ 17 ใหคณะกรรมการจัดทําแผนการบริหารความเส่ียงในการปฏิบัติงานของสหกรณเพื่อจํากัดความเส่ียงของสหกรณ

ใหอยูในระดับที่เหมาะสม 

ใหมีการทบทวนแผนการบริหารความเส่ียงตามวรรคหน่ึงเปนประจําทุกป 
 

หมวด 5 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ขอ 18 ใหประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใชตัวชี้วัดความสําเร็จที่กําหนดในแผนกลยุทธ คํานวณโดยใชคานํ้าหนักคะแนน

และคาคะแนนที่ไดเปนคาระดับคะแนนเฉล่ีย ( Grade Point Average ) ทั้งน้ีตามที่กําหนดในแผนกลยุทธที่ไดรับอนุมัติจากที่

ประชุมใหญ ตามขอ 9 

การพิจารณาโบนัสกรรมการและเจาหนาที่ใหที่ประชุมใหญจัดสรรตามคาระดับคะแนนเฉล่ียในวรรคหน่ึงโดยเครงครัด 

ทั้งน้ีตองไมเกินขอกําหนดตามกฎหมายและขอบังคับ 
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หมวด 6 

ขอเบ็ดเสร็จ 

ขอ 19 ในกรณีที่มีปญหาในการบังคับใชระเบียบน้ี ใหที่ประชุมใหญเปนผูพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด ความเห็นของที่ประชุม

ใหญถือเปนที่สุด 

ขอ 20 ถาคณะกรรมการผูหน่ึงผูใดกระทําการฝาฝนระเบียบน้ีถือเปนกรณีที่ตองถูกยื่นถอดถอนจากคณะกรรมการตาม

ขอบังคับแตผูกระทําการฝาฝนเปนเจาหนาที่ใหถูกดําเนินการทางวินัยตามระเบียบของสหกรณ  

ขอ 21 ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
 

ประกาศ ณ วันที่     16   มกราคม  2548 

 

 

ทอง  บุญยศ 

(นายทอง  บุญยศ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

วาดวย การรักษาความปลอดภัยของขอมูล 

พ.ศ. 2548 
 

อาศัยอํานาจตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ขอ 65(8), 87(1) คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 36  

ในการประชุมครั้งที่ 4 เม่ือวันที่  28 เมษายน 2548 กําหนดระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยของขอมูลไว ดังน้ี 

ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวย การรักษาความปลอดภัยของขอมูล 

พ.ศ. 2548” 

 ขอ 2 ใหระเบียบน้ีใชบังคับตั้งแต วันที่ 1 พฤษภาคม 2548 เปนตนไป 

 ขอ 3 บรรดาระเบียบ มต ิคําส่ัง และประกาศใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบน้ีใหยกเลิกแลวใชระเบียบน้ีแทน 

ขอ 4 ในระเบียบน้ี 

 สหกรณ              หมายความวา    สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

 คณะกรรมการ    หมายความวา    คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด                      

 คณะกรรมการอํานวยการ   หมายความวา   คณะกรรมการอํานวยการของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด          

 ประธานกรรมการ   หมายความวา   ประธานกรรมการดําเนินการของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด          

 กรรมการ   หมายความวา    กรรมการดําเนินการของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

 ผูจัดการ             หมายความวา    ผูจัดการของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

 เจาหนาที่             หมายความวา    เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

 ระบบงาน           หมายความวา    ระบบงานคอมพิวเตอรที่ไดรับการสนับสนุนโดยสหกรณ  

                                                                    ออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด 

ขอ 5 ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
 

หมวด 1 

ความท่ัวไป 

 ขอ6 คณะกรรมการอํานวยการอาจกําหนดหลักเกณฑจากระเบียบน้ีไดเพิ่มเติมถาเห็นวาทําใหการรักษาความปลอดภัย

ของขอมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ขอ7 ใหประธานกรรมการ กรรมการ ผูจัดการและเจาหนาที่ถือปฏิบัติตามระเบียบน้ีและหลักเกณฑที่กําหนดเพิ่มเติมโดย

เครงครัด 

ขอ 8 ในกรณีที่พบการกระทําการฝาฝนระเบียบน้ีหรือหลักเกณฑที่กําหนดขึ้นเพิ่มเติมใหปฏิบัติดังน้ี 

(1) ถาผูกระทําผิดเปนเจาหนาที่ใหผูจัดการรายงานประธานกรรมการ 

(2) ถาผูกระทําผิดเปนผูจัดการใหรายงานประธานกรรมการ 

(3) ถาผูกระทําผิดเปนกรรมการใหรายงานประธานกรรมการ 

(4) ถาผูกระทําผิดเปนประธานกรรมการใหรายงานใหผูตรวจสอบกิจการเพื่อรายงานตอที่ประชุมใหญ 

ในกรณีที่ผูรายงานเปนเจาหนาที่หรือผูจัดการใหสหกรณคุมครองผูน้ันตามระเบียบวาดวยการคุมครอง

เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานโดยสุจริต 

 ขอ 9 ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบน้ีใหคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด   ความเห็นของคณะกรรมการถือเปน

ที่สุด 
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หมวด 2 

การรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของสมาชิก 

 ขอ 10 ผูใดจะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของสมาชิกที่มีอยูกับสหกรณมิไดเวนแตเปนการรองขอของสมาชิกผูน้ัน หรือเปน

การดําเนินการที่เกิดจากขอกําหนดตามกฎหมาย ขอบังคับหรือระเบียบ 

 ขอ 11 ในกรณีที่สหกรณจัดใหมีเว็บไซตที่สมาชิกสามารถตรวจสอบขอมูลเองได สหกรณตองจัดใหมีการรักษาความ

ปลอดภัยที่เพียงพอที่มีแตสมาชิกผูน้ันเทาน้ันที่จะเขาไปเรียกดูขอมูลตัวเองได 
 

หมวด 3 

การรักษาความปลอดภัยของระบบงาน 

 ขอ 12  ใหคณะกรรมการอํานวยการกําหนดชื่อผูใชระบบงาน (Username) สําหรับเจาหนาที่ทุกคนที่ตองเขาใช

ระบบงานหรือประธานกรรมการหรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายโดยจัดทําเปนคําส่ัง 

 ผูที่ ไดรับการการกําหนดชื่อผูใชระบบงาน (Username) ตามวรรคหน่ึงตองรับผิดชอบในชื่อผู ใชระบบงาน

(Username)ของตน ใหใชชื่อผูใชระบบงาน(Username)เปนหลักในการสอบสวนหาผูกระทําผิด 

 ขอ 13  ผูที่ไดรับการกําหนดชื่อผูใชงาน(Username)ตามขอ 12 มีหนาที่ในการรักษาความลับของชื่อผูใชระบบงาน

(Username)และรหัสผาน(Password)ของตนโดยเครงครัด จะยินยอมใหผูอ่ืนใชชื่อผูใชระบบงาน(Username)ของตนในการเขาใช

ระบบงานมิได และตองเปล่ียนรหัสผาน(Password)ของตนโดยสมํ่าเสมอ 

 ขอ 14 ผูที่ไดรับการกําหนดชื่อผูใชงาน(Username)จะเขาใชระบบงานโดยใชชื่อผูใชงาน (Username) ของผูอ่ืนเขาใช

ระบบงานมิได 

 ขอ 15  ใหคณะกรรมการอํานวยการกําหนดระดับความสามารถในการใชระบบงานโดยจัดทําเปนคําส่ังภายใตหลักเกณฑ

ดังน้ี 

(1) ผูจัดการตองไมสามารถแกไขขอมูลในสวนของระบบงานบัญชีได เวนแตเปนการเรียกดูขอมูล 

(2)   เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหจัดการระบบตองไมสามารถแกไขขอมูลในสวนที่ผูจัดการสามารถ กระทําได 

(3)  เจาหนาที่ที่จุดบริการ    ตองไมสามารถแกไขขอมูลในสวนที่เกินความรับผิดชอบของระบบงานได เวนแต 

เปนการเรียกดูขอมูล 

(4) เจาหนาที่บัญชีตองไมสามารถแกไขขอมูลในสวนของการปฏิบัติงานประจําวันของจุดบริการไดยกเวน      

ในสวนของระบบงานบัญชีที่รับผิดชอบโดยตรง 

(5) ประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนตองไมสามารถแกไขขอมูลในระบบงานไดเวนแตเปนการเรียกดขูอมูล 

ขอ 16  ใหคณะกรรมการอํานวยการแตงตั้งผูมีหนาที่รับผิดชอบในการสํารองขอมูล(Backup)เปนประจําทุกวันและใหมี

อํานาจกําหนดหลักเกณฑและรายละเอียดของการปฏิบัติโดยกําหนดไวในคําส่ัง ขอมูลที่สํารองไวใหสํารองไวทุกวันๆละสองชุดโดย

แยกเก็บรักษาดังน้ี 

(1) ตูนิรภัยของสหกรณ 

(2) บานพักของผูจัดการ 

ผูที่เก็บรักษาตาม (2) ตองเก็บรักษาเพียงอยางเดียวจะกระทําการใดกับขอมูลน้ันมิไดเวนแตเปนการเรียกคืนขอมูล(Restore)ขึ้นมา

ใชใหมในระบบงานของสหกรณเทาน้ัน 
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หมวด 4 

บทกําหนดโทษ 

 ขอ 17 ถาเจาหนาที่กระทําการฝาฝนระเบียบน้ี ใหถือวาเปนการกระทําผิดวินัยตามระเบียบของสหกรณ 

 ขอ 18 ถากรรมการกระทําการฝาฝนระเบียบน้ี ใหประธานกรรมการเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาถอดถอนจากการเปน

กรรมการตามขอบังคับ 

ขอ19 ถาประธานกรรมการกระทําการฝาฝนระเบียบน้ีใหผูตรวจสอบกิจการเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาถอดถอนจาก

การเปนประธานกรรมการตามขอบังคับ 

 ขอ 20  การดําเนินการตามขอ 17  ขอ 18 และขอ 19 ไมเปนเหตุใหสหกรณทุเลาการดําเนินการทางแพงกับผูกระทําผิด

ในกรณีที่เกิดความเสียหายแกสหกรณเน่ืองจากการกระทําการน้ัน 
 

หมวด 5 

บทเฉพาะกาล 

 ขอ 21 ใหคณะกรรมการอํานวยการดําเนินการจัดทําคําส่ัง ประกาศตางๆเพื่อดําเนินการตามระเบียบน้ีภายในหกสิบวัน

นับแตวันที่ระเบียบน้ีใชบังคับ 
 

  ประกาศ ณ วันที่   28 เมษายน 2548 

 

 

 

ทอง  บุญยศ 

(นายทอง  บุญยศ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

วาดวย รถของสหกรณ 

พ.ศ. 2548 

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

 อาศัยอํานาจตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ขอ 65(8) คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 36  ในการ

ประชุมครั้งที่ 2 เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2548  กําหนดระเบียบวาดวย รถของสหกรณไว ดังน้ี 

 ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวย รถของสหกรณ พ.ศ. 2548” 

 ขอ 2 ใหระเบียบน้ีใชบังคับตั้งแต วันที่ 1 มีนาคม 2548 เปนตนไป 

 ขอ 3 บรรดาระเบียบ มต ิคําส่ัง และประกาศใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบน้ีใหยกเลิกแลวใชระเบียบน้ีแทน 

 ขอ 4 ในระเบียบน้ี 

  “สหกรณ”  หมายความวา  สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  

      จํากัด 

  “คณะกรรมการอํานวยการ” หมายความวา คณะกรรมการอํานวยการของสหกรณออมทรัพยอนามัย 

      สุรินทร จํากัด 

  “ประธานกรรมการ” หมายความวา  ประธานกรรมการดําเนินการของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  

      จํากัด 

  “ผูจัดการ”  หมายความวา  ผูจัดการของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  “เจาหนาที่”  หมายความวา  เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
 

หมวด 1 

บทท่ัวไป 

 ขอ 5 ระเบียบน้ีใชสําหรับรถยนตและรถจักรยานยนตรของสหกรณ 

 ขอ 6 รถของสหกรณทุกคันใหมีตราเครื่องหมายของสหกรณขนาดกวางหรือยาวไมนอยกวา 18 เซนติเมตร และอักษรชื่อ

เต็มของสหกรณขนาดสูงไมนอยกวา 5 เซนติเมตร หรือชื่อยอขนาดสูงไมนอยกวา 7.5 เซนติเมตร 

 สําหรับรถจักรยานยนตร ขนาดของตราเครื่องหมายและอักษรชื่อตามวรรคหน่ึงใหลดขนาดลงตามสวน 

 ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อตามวรรคหน่ึงและวรรคสองใหพนดวยสีขาว เวนแตใชสีขาวแลวมองเห็นไมชัดเจนใหใชสี

อ่ืนแทน ในกรณีที่มีการจําหนายรถของสหกรณใหทําการลบตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของสหกรณออกทั้งหมด

กอนที่จะสงมอบรถสหกรณน้ันใหบุคคลอ่ืน 

 ขอ 7 ใหผู จัดการจัดทําบัญชีรถของสหกรณรวมทั้งหลักฐานการไดมาและการจําหนายจายโอนรถตามแบบที่

คณะกรรมการอํานวยการกําหนด 

 ขอ 8 ในแตละปทางบัญชีของสหกรณใหผูจัดการสํารวจและกําหนดเกณฑการใชส้ินเปลืองเชื้อเพลิงของรถทุกคันรายงาน

ใหคณะกรรมการอํานวยการทราบ 

 

 

 

 

 



75 

 

หมวด 2 

การจัดหา 

 ขอ 9 ใหสหกรณจัดหารถไวใชในกิจการของสหกรณไดตามความจําเปนและกําลังงบประมาณ 

 ขอ 10 รถสหกรณซ่ึงมีอายุการใชงานมาไมนอยกวา 7 ป ใหถือเปนเกณฑที่จะพิจารณาจัดหารถคันใหมแทนคันเกาได 

ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพของรถคันน้ันดวย 
 

หมวด 3 

การใช 

 ขอ 11 รถสหกรณใหใชเพื่อกิจการของสหกรณเทาน้ัน โดยการอนุมัติของประธานกรรมการ ในการขออนุมัติอยางนอย

ตองระบุถึงวันเวลา กิจกรรมที่ตองไปปฏิบัติ และระบุเจาหนาที่ที่ขับรถในครั้งน้ันดวย 

 ขอ 12 ใหผูจัดการจัดใหมีสมุดบันทึกการใชรถสหกรณแตละคันตามแบบที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนด 

ผูจัดการตองควบคุมเจาหนาที่ที่ขับรถใหลงรายการไปตามความเปนจริง 
 

หมวด 4 

การเก็บรักษาและซอมบํารุง 

 ขอ 13 ใหผูจัดการกําหนดเจาหนาที่ผูควบคุมรถโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการ 

 ขอ 14 การเก็บรักษาใหอยูในความควบคุมและรับผิดของผูจัดการและเจาหนาที่ผูควบคุมรถ โดยเก็บรักษาในสถานที่เก็บ

หรือบริเวณที่ทําการของสหกรณ 

 ประธานกรรมการอาจพิจารณาอนุญาตใหนํารถไปเก็บรักษาที่อ่ืนเปนการชั่วคราวหรือเปนครั้งคราวไดในกรณีที่สหกรณ

ไมมีสถานที่เก็บรักษาไมปลอดภัยเพียงพอหรือมีกิจกรรมเรงดวนอันหลีกเล่ียงมิได การอนุญาตดังกลาวประธานกรรมการตองแจงให

คณะกรรมการอํานวยการทราบโดยเร็ว 

 ขอ 15 ในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถของสหกรณ ในระหวางการเก็บรักษาที่อ่ืนเปนการชั่วคราว ผูเก็บ

รักษาตองรับผิดชอบชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกสหกรณ เวนแตจะพิสูจนไดวาไดใชความระมัดระวังดูแลรักษาเยี่ยงวิญูชนจะพึง

รักษาทรัพยของตนแลว และการสูญหายหรือเสียหายน้ันมิไดเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูเก็บรักษา แตหาก

การสูญหายหรือเสียหายน้ันเกิดขึ้นเน่ืองจากการนําไปใชในการอ่ืน ใหผูอ่ืนใช หรือนําไปเก็บไว ณ ที่ที่มิไดรับอนุญาต ผูเก็บรักษา

ตองรับผิดชอบทุกกรณี แมวาจะเกิดดวยเหตุสุดวิสัย 

 ขอ 16 ผูจัดการมีหนาที่รับผิดชอบการซอมบํารุง การรักษาความสะอาดรถของสหกรณใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชงานได

ดีอยูเสมอ 

 ขอ 17 เม่ือเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถสหกรณใหเจาหนาที่ที่ขับรถรายงานใหผูบังคับบัญชาตามลําดับ          

จนถึงคณะกรรมการอํานวยการทราบทันท ี

 ในระหวางที่ดําเนินการหาตัวผูรับผิดชอบชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถของสหกรณ หากสหกรณมีความจําเปนตองใช

รถคันน้ัน ใหคณะกรรมการอํานวยการอนุมัติซอมรถคันน้ันโดยเบิกจายจากเงินของสหกรณไปกอนได 

 ขอ 18 ใหผูจัดการจัดทําสมุดแสดงรายการซอมบํารุงรถแตละคันตามแบบที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนด 
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หมวด 5 

การเบิกจายนํ้ามันเช้ือเพลิง 

 ขอ 19 รถของสหกรณใหเบิกจายคาเชื้อเพลิง และคาบํารุงรักษาอ่ืนจากงบประมาณที่ตั้งไวเพื่อการน้ี 

 ขอ 20 ผูใดกระทําการโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ ไมปฏิบัติตามระเบียบน้ี หรือกระทําการโดยทุจริต หรือปราศจาก

อํานาจใชรับผิดชอบชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้น หรือถูกลงโทษทางวินัยในกรณีที่เปนเจาหนาที ่
 

หมวด 6 

ขอกําหนดอื่น 

 ขอ 21 ในกรณีที่มีปญหาในการใชระเบียบน้ีใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด ขอวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเปนที่สุด 

 ขอ 22 ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
 

  ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 

 

 

                ทอง  บุญยศ 

(นายทอง  บุญยศ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

วาดวย คลินิกสหกรณ 

พ.ศ. 2548 
 

 อาศัยอํานาจตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ขอ 65(8) , 87(10) คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 

36  ในการประชุมครั้งที่ 5 เม่ือวันที่ 31 พฤษภาคม 2548  กําหนดระเบียบวาดวย คลินิกสหกรณ  ไวดังน้ี 

 ขอ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา   ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด   วาดวย คลินิกสหกรณ พ.ศ. 2548” 

 ขอ 2. ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแต วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2548  

บรรดา มติ ประกาศ คําส่ัง และแนวทางปฏิบัติอ่ืนใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน 

ขอ 3 ในระเบียบน้ี 

สหกรณ   หมายความวา  สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  สมาชิก   หมายความวา  สมาชิกของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  ประธานกรรมการ  หมายความวา ประธานกรรมการดําเนินการของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด                     

  คณะกรรมการ     หมายความวา   คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด                                               

      คณะกรรมการอํานวยการ หมายความวา  คณะกรรมการอํานวยการของสหกรณ 

ขอ 4 ระเบียบน้ีมีวัตถุประสงคในการชวยเหลือสมาชิกที่มีหน้ีสินภายนอกสหกรณกอนวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 จน

เกินความสามารถในการหารายได สงผลใหเกิดความเดือดรอนในครอบครวั 

สมาชิกจะขอความชวยเหลือไดตามระเบียบน้ีไดเพียงครั้งเดียว 

 ขอ 5 ใหสมาชิกยื่นความจํานงตามแบบที่สหกรณกําหนด และแสดงเอกสารหลักฐานตามที่สหกรณรองขอสมาชิกตาม

วรรคหน่ึง  ตองเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 3 ป 

 ขอ 6 ใหคณะกรรมการอํานวยการพิจารณาการชวยเหลือจากขอมูลและหลักฐานเก่ียวกับหน้ีของ  

สมาชิก รายน้ันแลวแจงผลการพิจารณาใหสมาชิกผูน้ันทราบภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันที่สมาชิกผูน้ันยื่นเรื่องใหคณะกรรมการ

อํานวยการมีอํานาจขอขอมูลเพิ่มเติมจากสมาชิกตามสมควรเพื่อประกอบการพิจารณาโดยสมาชิกมีหนาที่ใหขอมูลท่ีถูกตองตรง

ความเปนจริง 

 ขอ 7 ใหคณะกรรมการอํานวยการพิจารณาใหการชวยเหลือสมาชิกโดยใชระเบียบของสหกรณเทาที่มีอยูในกรณีที่ใช

วิธีการตามวรรคแรกแลวยังไมสามารถแกปญหาไดใหคณะกรรมการอํานวยการเลือกใชวิธีการดังน้ี 

 (1)  แกไขสัญญาเงินกูสามัญของสมาชิกผูน้ันโดยสามารถขยายจํานวนงวดชําระหน้ีไดไมเกินสิบสองงวดสําหรับเงินกู

สามัญชนิดน้ัน 

 (2) ใหแกไขสัญญาเงินกูพิเศษไดไมเกินจํานวนงวดสูงสุดที่กําหนดสําหรับเงินกูพิเศษที่บังคับใชอยูในขณะน้ัน 

 (3) ใหสมาชิกผูน้ันกูเงินสามัญเพื่อการปลดหน้ีภายนอกสหกรณไปชําระหน้ี 

 (4) ใหหุน เงินฝาก หน้ีของสมาชิกที่สหกรณสงหักจากเงินไดรายเดือนเกินกวารอยละแปดสิบแตไมเกินรอยละเกาสิบได

เปนการเฉพาะคราวเทาน้ัน 

ขอ 8 เพื่อรักษาวินัยทางการเงินของสมาชิกผูน้ัน เม่ือสมาชิกไดรับการพิจารณาชวยเหลือตามขอ 7 ไมวาดวยวิธีการใดก็

ตามแลวตองปฏิบัติตามระเบียบวาดวยสัจจะออมทรัพยของสหกรณ และจะถูกจํากัดสิทธิอยางใดอยางหน่ึงดังน้ี 

(1) เงินกูสามัญทั่วไปจะกูสัญญาใหมไดตอเม่ือชําระหน้ีมาแลวครบยี่สิบส่ีงวด 

(2) เงินกูพิเศษจะกูสัญญาใหมไดตอเม่ือชําระหน้ีมาแลวแปดสิบส่ีงวด 
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 ขอ 9 เม่ือคณะกรรมการอํานวยการดําเนินการไปแลวประการใดใหรายงานใหคณะกรรมการทราบเปนประจําทุกเดือน 

 ขอ 10 ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัย ความเห็นของคณะกรรมการถือเปนที่สุด 

 ขอ 11 ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  1  มิถุนายน 2548 

 

 

ทอง  บุญยศ 

 (นายทอง  บุญยศ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

วาดวย คลินิกสหกรณ แกไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 

พ.ศ. 2548 
 

 อาศัยอํานาจตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด  ขอ 65(8) , 87(10)  คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 

37  ในการประชุมครั้งที่ 4 เม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2549  กําหนดระเบียบวาดวย คลินิกสหกรณ  ไวดังน้ี 

 ขอ 1.ระเบียบน้ีเรียกวา  “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด วาดวย คลินิก สหกรณ แกไขเพิ่มเติม        

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548” 

ขอ 2.บรรดามติ ประกาศคําส่ังและแนวทางปฏิบัติอ่ืนใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน 

            ขอ 3.ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแต วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2549 

ขอ 4.ใหยกเลิกความในขอ 8 แหงระเบียบวาดวยคลินิกสหกรณ พ.ศ. 2548 แลวใหใชความตอไปน้ีแทน 

“ขอ 8  เพื่อรักษาวินัยทางการเงินของสมาชิกผูน้ัน เม่ือสมาชิกไดรับการพิจารณา 

ชวยเหลือตามขอ 7 ไมวาดวยวิธีการใดก็ตามแลวตองปฏิบัติตามระเบียบวาดวยสัจจะออมทรัพยของ สหกรณ และจะถูกจํากัดสิทธิ

อยางใดอยางหน่ึง ดังน้ี 

(1) เงินกูสามัญทั่วไปจะกูสัญญาใหมไดตอเม่ือชําระหน้ีมาแลวสิบงวด 

(2) เงินกูพิเศษจะกูสัญญาใหมไดตอเม่ือชําระหน้ีมาแลวสามสิบหกงวด 

 ขอ 5 ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  1  เมษายน 2549 

 

 

คําพอง   ม่ันจิต 

 (นายคําพอง   ม่ันจิต) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

วาดวยกองทุนชวยเหลือผูคํ้าประกันหน้ีเงินกูสามัญ  

พ.ศ. 2550 
 

 ดวยสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด พิจารณาเห็นวา การกูเงินจากสหกรณประเภทสามัญที่ใชบุคคลค้ําประกัน

น้ัน ผูค้ําประกันตองรับภาระความเส่ียงโดยส้ินเชิงในกรณีที่ผูกูไมชําระหน้ีเงินกูตามเงื่อนไขสัญญา และทั้งอาจเปนความเสียหายแก

สหกรณหากผูกูและผูค้ําประกันเพิกเฉยตอการชําระหน้ี 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด พ.ศ. 2543 ขอ 65(8)และ ขอ 87(10) 

ประกอบกับมติทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 38 ครั้งที่ 10 เม่ือวันที่ 28 กันยายน 2550จึงกําหนดใหมีระเบียบสหกรณ

ออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยกองทุนชวยเหลือผูค้ําประกันเงินกูสามัญ พ.ศ. 2550 ไวดังตอไปน้ี 

 ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา "ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด" วาดวยกองทุนชวยเหลือผูค้ําประกันหน้ีเงินกู

สามัญ พ.ศ. 2550 

 ขอ 2 ระเบียบน้ีถือใชแกสมาชิกใชบุคคลค้ํา ตั้งแตวันที่ 1  ตุลาคม  2552 เปนตนไป 

 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด  วาดวยกองทุนชวยเหลือผูค้ําประกัน  พ.ศ.  2546   

บรรดา ระเบียบ  มติและคําส่ังอ่ืนใดที่กําหนดไวหรือขัดแยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน  

 ขอ 4 ในระเบียบน้ี 

        สหกรณ  หมายถึง    สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทรจํากัด  

       ประธานกรรมการ   หมายถึง   ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัย  

   สุรินทร จํากัด 

        คณะกรรมการ  หมายถึง   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 

        สมาชิก   หมายถึง   สมาชิกสหกรณ 

        ผูค้ําประกัน  หมายถึง   สมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัดผูรับผูกพันตอ 

       สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทรเพื่อชําระหน้ีเงินกูสามัญในเม่ือผูกูไมชําระหน้ี 

       กองทุนเงินกูสามัญ   หมายถึง   กองทุนที่เกิดจากเงินรอยละ 0.5 ของยอดเงินกูสามัญที่สมาชกิ 

      สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด กูไปโดยใชบุคคลค้ําประกัน 

       กองทุนชวยเหลือผูค้ําประกัน หมายถึง  กองทุนที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนเงินกูสามัญรวมทั้งเงินงบประมาณ

           ที่สหกรณจัดสรรใหและเงินบริจาคที่มีวัตถุประสงคใหเปนกองทุนชวยเหลือ

           ผูค้ําประกัน 

     สมาชิกกองทุน      หมายถึง   สมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ที่กูเงินประเภทสามัญทั่วโดย  

    ใชบุคคลค้ําประกัน และไดชําระเงินเขากองทุนเงินกูสามัญครบตามจํานวนแลว 

 ขอ 5 วัตถุประสงคของกองทุนชวยเหลือผูค้ําประกัน 

          (1) เพื่อเปนหลักประกันการชําระคืนเงินกูประเภทสามัญทั่วไปโดยใชบุคคลค้ําประกัน 

          (2) เพื่อแบงเบาภาระที่ผูค้ําประกันจะตองรับภาระหน้ีตามสัญญาเงินกูสามัญกรณีที่ผูกูตาย หรือกรณีที่ผูกูไมชําระ

หน้ีตามสัญญา 

 ขอ 6 ที่มาของกองทุนชวยเหลือผูค้ําประกัน 

  (1) ที่ประชุมใหญจัดสรรจากกําไรสุทธิประจําป 

  (2) ดอกผลของกองทุนเงินกูสามัญ ขอ 8 

  (3) เงินบริจาค 

  (4) เงินอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการกําหนด 
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 ขอ 7 กําหนดใหสมาชิกที่กูเงินจากสหกรณประเภทสามัญทั่วไป โดยใชบุคคลค้ําประกัน ชําระเงินรอยละศูนยจุดหา          

ของยอดเงินกูตามสัญญา เขาไวในบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษของสหกรณ ชื่อบัญชี กองทุนเงินกูสามัญ 

           เงินรอยละศูนยจุดหาใหคิดจากยอดเงินที่เปนหลักหม่ืน หากมีเศษของหลักหม่ืนใหปดเปนหลักหม่ืนโดยปดข้ึน 

           กรณีการเปล่ียนสัญญาเงินกูสามัญโดยใชบุคคลค้ําประกันที่มียอดเงินกูเทากับยอดเงินกูในสัญญาเดิม ใหถือวา

เงินที่ชําระเขากองทุนใหเทากับรอยละศูนยจุดหาของยอดเงินกูในสัญญาที่เปล่ียนใหมแลวแตกรณี 

           การชําระเงินตามวรรค 2 ใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ 

 ขอ 8 เงินที่สมาชิกชําระเขาในกองทุนเงินกูสามัญ เปนเงินชําระหน้ีสวนหน่ึงแกสหกรณกรณีที่สมาชิกมีหน้ีคางชําระเม่ือ

พนจากสมาชิกภาพ หรือเปนเงินที่สหกรณจะจายคืนแกสมาชิกที่ผูกูไดชําระเงินกูหมดส้ินแลวโดยงดเวนดอกเบี้ย 

 ขอ 9 ดอกเบี้ยเงินฝากที่เกิดจากกองทุนเงินกูสามัญ ใหนําฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษของสหกรณ ชื่อบัญชี 

"กองทุนชวยเหลือผูค้ําประกันเงินกูสามัญ" รวมกับเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและเงินบริจาค (ถามี) 

 ขอ 10 การนําเงินจากกองทุนชวยเหลือผูค้ําประกันเงินกูสามัญไปชวยเหลือผูค้ําประกันรายหน่ึงรายใดไดก็ตอเมื่อ     

การชําระเงินเขากองทุนเงินกูสามัญของสัญญากูเงินสามัญรายน้ัน ๆ ผานไปแลวไมนอยกวาหน่ึงป 

 การเปล่ียนสัญญาเงินกูสามัญของผูกูที่ชําระเงินเขากองทุนเงินกูสามัญเดิมแลว ใหนับเวลาของสัญญาทีเ่ปล่ียนใหม

ตอเน่ืองจากสัญญาเดิมที่มีอยู 

 ขอ 11 เงินกองทนุชวยเหลือผูค้ําประกันเงินกูสามัญ จะจายเฉพาะเพื่อชําระหน้ีแกสหกรณแทนผูค้ําประกันตามหนังสือ

สัญญาค้ําประกันเงินกูสามัญในกรณีที่ผูกูตายและมีหน้ีคงเหลือหลังจากหักหุนและเงินผลประโยชนอ่ืนชําระหน้ีแลว และในกรณีที่ผู

กูไมชําระหน้ีเงินกูแกสหกรณซ่ึงสหกรณไดดําเนินการติดตาม 

เพื่อเรียกหน้ีจากผูกูจนถึงที่สุดแลว 

 ขอ 12 การจายเงินกองทุนชวยเหลือผูค้ําประกันเงินกูสามัญเพื่อชําระหน้ีแทนผูค้ําประกันตามขอ 9 มีขอกําหนดดังน้ี 

           (1) การอนุมัติจายเงินกองทุนชวยเหลือผูค้ําประกัน ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการโดยมติสองในสามของ

คณะกรรมการที่เขารวมประชุมซ่ึงครบองคประชุม 

           (2) การจายเงินกองทุนชวยเหลือผูคํ้าประกันเงินกูสามัญ ใหจายเพียงกึ่งหน่ึงของหน้ีรับสภาพท่ีผูคํ้าประกัน

รายหน่ึง ๆ ตองชําระแกสหกรณแทนผูกูตามหนังสือสัญญาคํ้าประกันเงินกู แตไมเกิน หน่ึงหม่ืนหาพันบาท  หน้ีรับสภาพท่ี

เหลือเปนภาระท่ีผูคํ้าประกันตองจายแกสหกรณ 

           (3) การจายเงินกองทุนชวยเหลือผูค้ําประกันเงินกูสามัญ ใหผอนจายเปนงวดจํานวน ไมเกิน 60 งวดนับแต

คณะกรรมการมีมติใหจาย 

 ขอ 13 การจายเงินกองทุนชวยเหลือผูค้ําประกันเพื่อชําระหน้ีแทนผูค้ําประกันตามขอ 10 เปนเพียงเพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของผูค้ําประกันสวนหน่ึง จึงไมถือเปนเหตุใหความผูกพันตามกฎหมายในสัญญากูเงินระหวางสหกรณและสมาชิก

เปล่ียนแปลงไป 

 ขอ 14 การวินิจฉัยปญหาที่เกิดจากการใชระเบียบน้ี ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัย 

 ขอ 15 ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
 

ประกาศ ณ วันที่  30  กันยายน พ.ศ. 2550 

 

 

คําพอง   ม่ันจิต 

 (นายคําพอง   ม่ันจิต) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

วาดวย การจัดการฝกอบรมของสหกรณ 

พ.ศ. 2548 
 

 อาศัยอํานาจตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด  ขอ 65(8) , 87(10) คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 

36  ในการประชุมครั้งที่ 5 เม่ือวันที่ 31 พฤษภาคม 2548  กําหนดระเบียบวาดวย  การจัดการฝกอบรมของสหกรณไวดังน้ี 

 ขอ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา  “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด  วาดวย การจัดการฝกอบรมของสหกรณ 

พ.ศ. 2548” 

 ขอ 2. ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2548 

บรรดา มติ ประกาศ คําส่ัง และแนวทางปฏิบัติอ่ืนใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน 

ขอ 3 ในระเบียบน้ี 

สหกรณ    หมายความวา  สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  สมาชิก     หมายความวา  สมาชิกของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร   จํากัด 

  ประธานกรรมการ หมายความวา  ประธานกรรมการดําเนินการ 

  คณะกรรมการ   หมายความวา  คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ 

  ผูตรวจสอบกิจการ  หมายความวา  ผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ 

  เจาหนาที่  หมายความวา  เจาหนาที่สหกรณรวมตลอดถึงผูจัดการ 

ขอ 4 ระเบียบน้ีมีวัตถุประสงคในการสงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิก คณะกรรมการ เจาหนาที่ ผูตรวจสอบกิจการและ

ผูเก่ียวของไดรับการศึกษาอบรมตามหลักการของสหกรณ 

 ขอ 5 ใหคณะกรรมการกําหนดหลักสูตรที่ใชในการฝกอบรมโดยจัดทําเปนประกาศของ สหกรณ 

 ขอ 6 ใหคณะกรรมการจัดทําแผนการฝกอบรมประจําป โดยประกอบดวยหลักสูตรที่จะฝกอบรม วัน เวลาและสถานที่ใน

การฝกอบรม 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจจัดใหมีการฝกอบรมนอกเหนือจากแผนการฝกอบรมประจําปไดเปนครั้งคราว 

 ขอ 7 การฝกอบรมสามารถจัดในรูปแบบดังน้ี 

(1) การศึกษาดูงาน 

(2) การสัมมนา 

(3) การอบรม 

(4) รูปแบบอ่ืนๆ 

 ขอ 8 ผูผานการฝกอบรมตามขอ 5 และขอ 6 มีสิทธิในการเพิ่มวงเงินกูอีกรอยละหาของวงเงินกูปกติตามระเบียบที่ใช

บังคับในขณะน้ัน 

 สิทธิดังกลาวในวรรคหน่ึงใหใชครั้งเดียวตอหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึง 

 ขอ 9 การเบิกจายคาวิทยากรและคาใชจายในการฝกอบรมใหเปนไปตามระเบียบที่เก่ียวของ 

 หามมิใหเบิกคาวิทยากรในกรณีที่วิทยากรเปนคณะกรรมการ เจาหนาที่ หรือ ผูตรวจสอบกิจการ 

 ขอ 10 ในการฝกอบรมใหคณะกรรมการจัดใหมีการประเมินผลการฝกอบรมทุกครั้งและรายงานใหที่ประชุมใหญทราบ

เปนประจําทุกป 
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 ขอ 11 การดําเนินการใดเก่ียวกับการฝกอบรมที่ไดดําเนินการกอนระเบียบน้ีใชบังคับใหถือวาเปนการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 

 ขอ 10 ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัย ความเห็นของคณะกรรมการถือเปนที่สุด 

 ขอ 12 ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  31  พฤษภาคม  2548 

 

 

ทอง  บุญยศ 

 (นายทอง  บุญยศ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

วาดวย การใชทุนสาธารณประโยชนเพื่อเปนทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก 

พ.ศ. 2549 
 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด และ ขอ 2(12) ขอ 26(5) และ 87(10) 

คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 37 ในการประชุมครั้งที่ 9 วันที่ 31 สิงหาคม 2549 จึงมีมติใหกําหนดระเบียบ วาดวยการใชทุน

สาธารณประโยชนเพื่อเปนทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ. 2549 ไวดังตอไปน้ี 

 ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการใชทุน 

สาธารณประโยชนเพื่อเปนทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ. 2549”  

 ขอ 2 ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549 เปนตนไป 

 ขอ 3 ใหยกเลิก “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชนเพื่อเปน

ทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ. 2546” 

 ขอ 4 บรรดาระเบียบ ประกาศ คําส่ังมติ และขอตกลงอ่ืนใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบน้ีหรือขัดหรือแยงกับ

ระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน 

 ขอ 5 ในระเบียบน้ี 

  สหกรณ  หมายถึง      สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  สมาชิก  หมายถึง      สมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  คณะกรรมการ หมายถึง      คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  ประธานกรรมการ   หมายถึง     ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด         

  บุตร  หมายถึง      บุตรรวมถึงบุตรบุญธรรมที่ชอบดวยกฎหมาย 

  ป  หมายถึง      ปทางบัญชีของสหกรณ 

 ขอ 6 ใหทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก มีจํานวนทุนและจํานวนเงินแตละทุนเปนไปตามประกาศของสหกรณ 

 ขอ 7 สมาชิกผูมีสิทธิขอรับทุนการศึกษาของบุตร ตองเปนสมาชิกติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันรับสมาชิก

ตามขอ 10 และบุตรของสมาชิกตองกําลังศึกษาอยูในปการศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษาสําหรับปน้ันๆ ดวยโดยสมาชิกและบุตรน้ัน

ตองไมเปนผูไดรับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกในปที่ผานมา 

 ขอ 8 บุตรของสมาชิกที่ขอรับทุนตองมีอายุตั้งแต 5 ป และไมเกิน 25 ปบริบูรณ มีสถานภาพเปนโสดและตองไมเปน

สมาชิกสามัญของสหกรณ  สมาชิกสามารถขอรับทุนไดสมาชิกละ 1 ทุนตอบุตรตอปเทาน้ัน 

 ขอ 9 ทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก ไดจากการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณไวในทุนสาธารณประโยชน 

 ขอ 10 สมาชิกผูมีสิทธิขอรับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก ตองยื่นคําขอรับทุนตามแบบพิมพน้ี พรอมหลักฐานตาง ๆ 

ภายในวันเวลาที่กําหนดไวในประกาศของสหกรณ 

 ขอ 11 ใหคณะกรรมการจัดใหมีการจับสลาก ผูมีสิทธ์ิรับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกจากรายชื่อผูขอรับทุนการศึกษา

ของบุตรสมาชิก ตามจํานวนที่กําหนดไวในขอ 6 ในการประชุมใหญสามัญประจําป 

 ขอ 12 ใหคณะกรรมการประกาศผลการจับสลากตามขอ 11 ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันประชุมใหญสามัญประจําปหาก

สมาชิกผูใดมีขอทักทวงผลการจับสลากใหแจงเปนหนังสือกับประธานกรรมการภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ประกาศผลการจับสลาก 

หากพนกําหนดน้ีแลวถือวาสมาชิกผูน้ันหมดสิทธิการทักทวงดังกลาว 

 ขอ 13 ใหสหกรณจายเงินทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกโดยการจายเงินผานบัญชีเงินฝาก ออมทรัพยทั่วไปของสมาชิกที่

เปดไวกับสหกรณตามระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่ประกาศผลการจับสลาก 
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 ขอ 14 ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด 

 ขอ 15 ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
 

   ประกาศ ณ วันที่  1  กันยายน  พ.ศ. 2549 

 

 

 คําพอง  ม่ันจิต 

 (นายคําพอ  ม่ันจิต) 

 ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

วาดวย คาตอบแทน สําหรับสมาชิก กรรมการ เจาหนาท่ี และผูชวยเหลืองานสหกรณ 

พ.ศ. 2560 
 

  อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับ สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ขอ 65(5),(8) และขอ 87(10) 

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 48 ในการประชุมครั้งที่ 2 เม่ือวันที่ 30 มกราคม 2560 ไดกําหนดระเบียบวาดวยคาตอบแทน

สําหรับสมาชิก กรรมการ เจาหนาที่และผูชวยเหลืองานสหกรณไวดังน้ี 

  ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยคาตอบแทนสําหรับสมาชิก 

กรรมการ เจาหนาที่ และผูชวยเหลืองานสหกรณ พ.ศ. 2560”  

  ขอ 2 ใหถือใชระเบียบน้ี ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560  เปนตนไป 

  ขอ 3 ใหยกเลิก “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยคาตอบแทน สําหรับสมาชิก 

กรรมการ เจาหนาที่และผูชวยเหลืองานสหกรณ (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2559” ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 บรรดาระเบียบ มติ และ

คําส่ังอ่ืนใดที่กําหนดไวหรือขัดแยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน 

  ขอ 4 ในระเบียบน้ี 

  สหกรณ   หมายความวา สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  คาตอบแทน    หมายความวา คาเบี้ยเล้ียง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาเบี้ย  

                                      ประชุมคาตอบแทนวิทยากรและคาตอบแทนอ่ืน 

  สมาชิก     หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  คณะกรรมการ     หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย  

อนามัยสุรินทร จํากัด 

กรรมการ                        หมายความวา กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

  ประธานกรรมการ  หมายความวา ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออม  

                                                                                   ทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

  เจาหนาที่     หมายความวา เจาหนาที่ของสหกรณตามระเบียบวาดวย  

                                                                              เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด                                 

  ผูจัดการ        หมายความวา ผูจัดการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

  ผูชวยเหลืองานสหกรณ  หมายความวา  เจาหนาที่จากสหกรณจังหวัด กรมตรวจบัญชี 

        สหกรณและหนวยงานอ่ืน ๆที่เก่ียวของกับ  

                                                                       สหกรณ ตลอดจนผูที่สหกรณรองขอให  

                                                                       ชวยเหลืองานของ สหกรณ 

การฝกอบรม  หมายความวา   การฝกอบรม สัมมนา โดยหมายความรวมถึง  

การศึกษาดูงาน 

 

หมวด 1 

คาตอบแทนในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

 

ขอ 5 การเดินทางไปปฏิบัติงาน ไดแก 

  (1) การเดินทางไปปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
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  (2) การไปฝกอบรม หรือสัมมนาที่สวนราชการ หรือองคกรเอกชน หรือชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศ

ไทย จํากัด หรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเปนผูจัด 

  (3) การฝกอบรมหรือสัมมนา  ที่คณะกรรมการอนุมัติใหจัดทั้งน้ีรวมถึง    การเดินทางของผูจัดการฝกอบรม

หรือสัมมนาและวิทยากรหรือผูบรรยายดวย   โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ 

  (4) การปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการ 

ขอ 6 การปฏิบัติตามขอ 5 (1) ในกรณีเรงดวน ตองไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการทั้งน้ีใหประธานกรรมการรายงาน

ใหคณะกรรมการในการประชุมคราวถัดไปทราบ 

ขอ 7 การเดินทางไปปฏิบัติงาน ถาหยุด ณ ที่ใดโดยไมมีความจําเปนแกงานของสหกรณจะเบิกคาใชจายในการเดินทาง

สําหรับวันหยุดโดยไมจําเปนน้ันไมได 

ในกรณีผูไปปฏิบัติงานจําเปนตองหยุดพักเพราะเจ็บปวยโดยมีใบรับรองแพทย ใหเบิกคาใชจายในการเดินทางสําหรับ

วันหยุดได โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

 

คาพาหนะ 

ขอ 8 การเดินทางไปปฏิบัติงานตางจังหวัดของประธานกรรมการ  กรรมการ  เจาหนาที่  และผูชวยเหลืองานสหกรณ ให

เบิกคาพาหนะไดเทาที่จายจริงโดยประหยัด  โดยเบิกจายตามอัตราตอไปน้ี 

 (1) เจาหนาที่สหกรณรวมถึงผูจัดการ    ใหเบิกคาพาหนะไดไมเกินรถไฟน่ังนอนปรับอากาศชั้น 2 

 (2)  ประธานกรรมการ กรรมการและผูชวยเหลืองานสหกรณ ใหเบิกคาพาหนะ ไดไมเกินรถไฟน่ังนอนปรับ

อากาศชั้น 1 

 คาพาหนะ ใหหมายความรวมถึง คาเชายานพาหนะ คาโดยสารพาหนะ คาบรรทุก หาบหาม ขนของและอ่ืน ๆ 

ทํานองเดียวกันดวย 

ขอ 9 ในกรณีไมมียานพาหนะประจําทาง  หรือมีแตตองการความรวดเร็ว   หรือปลอดภัยเพื่อประโยชนของงานสหกรณ

ใหใชยานพาหนะอ่ืน     ตลอดจนเครื่องบินได   โดยใหประธานกรรมการเปนผูพิจารณาอนุมัต ิ

ในกรณีตามวรรคกอน ถาใชยานพาหนะสวนตัวแทนยานพาหนะอ่ืน ใหเบิกคานํ้ามันเชื้อเพลิงในอัตราเปนระยะทาง

กิโลเมตรละหาบาท โดยใชระยะทางตามแผนที่มาตรฐานของกรมทางหลวง โดยไดเริ่มตนจากอําเภอที่ปฏิบัติงานอยูถึงอําเภอหรือ

เขตที่เปนจุดหมายปลายทาง 

ขอ 10 การเบิกคาพาหนะสําหรับการปฏิบัติงานภายในจังหวัดใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 

     คาเบี้ยเล้ียงเดินทาง 

 ขอ 11 ภายใตบังคับขอ 14 คาเบี้ยเล้ียงเดินทางไปปฏิบัติงานในตางจังหวัด ใหเบิกได ตามอัตราดังตอไปน้ี 

  (1) เจาหนาที่รวมถึงผูจัดการ  วันละ  1,000 บาท 

  (2) กรรมการรวมถึงประธานกรรมการ วันละ  1,000 บาท 

  (3) ลูกจางชั่วคราว   วันละ    500  บาท  

 ขอ 12 ภายใตบังคับขอ 14 คาเบี้ยเล้ียงเดินทางไปปฏิบัติงานภายในจังหวัด ใหเบิกได ตามอัตราดังตอไปน้ี 

  (1) เจาหนาที่รวมถึงผูจัดการ  วันละ  1,000 บาท 

  (2) กรรมการรวมถึงประธานกรรมการ วันละ  1,000 บาท 

                        (3) ลูกจางชั่วคราว   วันละ    500  บาท 

 ขอ 13 การนับเวลาปฏิบัติงาน  ใหนับจํานวนวันตามคําส่ังใหไปปฏิบัติงาน  และใหเบิกเบี้ยเล้ียงไดตามจํานวนวันที่ไดรับ

คําส่ังใหไปปฏิบัติงาน 
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 ขอ 14 ในกรณีที่สหกรณเปนผูจัดการฝกอบรมเองถาสหกรณจัดที่พัก อาหาร หรือการเดินทางใหแลว สําหรับผูเขารวม

สัมมนาใหเบิกคาเบี้ยเล้ียงเดินทางไดวันละ 500 บาท ยกเวนในสวนของคณะกรรมการและเจาหนาที่ที่เปนผูจัดการฝกอบรมใหเบิก

ไดตามขอ 11 และขอ 12 

 ขอ 15  การเดินทางไปปฏิบัติงาน ซ่ึงจําเปนตองคางแรมใหเบิกคาเชาที่พักไดตามอัตราดังตอไปน้ี 

(1) เจาหนาที่ซ่ึงดํารงตําแหนงต่ํากวารองผูจัดการใหเบิกคาเชาที่พักเหมาจายไดวันละ  1,000    

บาท หรือเทาที่จายจริงแต ไมเกินวันละ  1,500  บาท 

(2) ประธานกรรมการ กรรมการ ผูจัดการ รองผูจัดการและผูชวยเหลืองานสหกรณใหเบิกคาที่  

พักเหมาจายไดวันละ  1,000  บาท  หรือเทาที่จายจริงแตไมเกินวันละ  2,000  บาท 

(3) ลูกจางชั่วคราวใหเบิกคาเชาที่พักเหมาจายไมเกินวันละ   1,000  บาท 

 ขอ 16  ถาทองที่ที่ไปปฏิบัติงาน ผูไปปฏิบัติงานมีเคหสถานของตนเองที่จะพักอยูได ผูปฏิบัติงานจะเบิกคาเชาที่พักมิได 

 ขอ 17  ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดอัตราคาเชาที่พัก สําหรับการเดินทางไปปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานคร เมือง

พัทยา ราชการสวนทองถิ่นที่เรียกชื่ออยางอ่ืนหรือเทศบาลเพิ่มขึ้นจากอัตราในขอ 15 แหงระเบียบน้ีไดตามความเหมาระสมแกทองที่

ไดเปนราย ๆ แตอยางสูงไมเกินหน่ึงเทาของอัตราในขอ 15 แหงระเบียบน้ี 

 ขอ 18  การเดินทางไปปฏิบัติงานใด ๆ จะเบิกคาใชจายในการเดินทางสําหรับบุคคลในครอบครัวมิได 

 ขอ 19  บรรดาส่ิงของและสัมภาระที่นําไปใชในการปฏิบัติงานใหเบิกคาบรรทุกไดเทาที่จายจริง ถาจําเปนตองบรรทุก

ทางเครื่องบิน ตองไดรับอนุญาตจากประธานกรรมการกอน 

 ขอ 20  ผูเดินทางไปปฏิบัติงาน จะเบิกคาใชจายที่จําเปนเพื่อประโยชน เชน คาเครื่องเขียนแบบพิมพ คาใชจายในการ

ส่ือสาร คาหนังสือหรือส่ือความรู คาลงทะเบียนอบรมหรือประชุมหรือสัมมนาไดเทาที่จายจริง 

 ขอ 21 ผูเดินทางไปปฏิบัติงานจะขอรับเงินลวงหนา เพือ่เปนคาใชจายในการเดินทางไดตามสมควรแกเหตุการณโดยยื่น

ประมาณการคาใชจายเปนเงินยืมทั้งน้ี ใหประธานกรรมการเปนผูพิจารณาอนุมัติตองทําสัญญายืมเงินไวกับสหกรณ 

 ขอ 22  ผูไดรับเงินลวงหนาตองออกเดินทางภายในเจ็ดวัน  นับตั้งแต วันที่ไดรับเงินลวงหนา ถาไมเดินทางภายใน

กําหนดเวลาดังกลาวตองสงเงินลวงหนาที่ไดรับคืนทั้งส้ินทันท ี

 ขอ 23  การเบิกคาใชจายในการเดินทาง ผูเบิกตองยื่นรายงานการเดินทางตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด พรอมดวย

ใบสําคัญจายเงิน ทั้งน้ีใหประธานกรรมการพิจารณาอนุมัต ิ

 ขอ 24 ถาผูไดรับเงินลวงหนาไมยื่นรายงานการเดินทาง พรอมดวยใบสําคัญจายเงิน และเงินเหลือจาย  (ถามี) ภายใน

สามสิบวัน นับตั้งแตวันกลับจากการปฏิบัติงานใหประธานกรรมการสงหักเงินยืมที่จายลวงหนาน้ันจากเงินเดือนหรือคาจาง หรือเงิน

ใด ๆ ที่สหกรณจายแกผูน้ัน และตองเสียดอกเบี้ยใหกับสหกรณในอัตรารอยละ  18 ตอปตามยอดเงินยืมที่คางไวกับสหกรณ 

 

หมวด 2 

คาเบี้ยประชุม 

 ขอ 25 คาเบี้ยประชุมใหเบิกไดตามอัตราดังตอไปน้ี 

  (1) กรรมการเบิกไดวันละ 1,000 บาท 

  (2) ผูชวยเหลืองานสหกรณ เบิกไดวันละ 500 บาท 

  (3) ผูประสานงานผูแทนสมาชิก เบิกไดวันละ  700  บาท 

  (4) ผูแทนสมาชิกกรณีประชุมใหญสามัญประจําป เบิกไดวันละ  1,000  บาท 

  สําหรับกรรมการที่เขาประชุมชากวากําหนดนัดการประชุมใดๆเกินกวา 30 นาทีหรือเกินกวา 2 ใน 3 ของเวลา

ประชุมสุดแทแตจํานวนไหนจะนอยกวา โดยไมมีเหตุผลอันสมควรจะไมไดรับคาเบี้ยประชุมสําหรับการประชุมนัดน้ัน สําหรับผูที่

ออกจากการประชุมโดยไมไดรับอนุญาตจากประธานในที่ประชุม ใหจายเบี้ยประชุม  วันละ 300  บาท 
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หมวด 3 

คาตอบแทนอื่น 

 ขอ 26 คาตอบแทนสําหรับสมาชิกที่มาประชุมเพื่อเลือกผูแทนสมาชิก ใหเบิกไดวันละ 500 บาท    

ขอ 27 คาตอบแทนสําหรับผูชวยเหลืองานสหกรณในวันที่ปฏิบัติหนาที่ ใหเบิกไดวันละ 500 บาท 

 ขอ 28 คาตอบแทนวิทยากรใหจายเฉพาะวิทยากรที่สหกรณเชิญจากบุคคลภายนอกในอัตราชั่วโมงละ 500 บาท สวนคา

พาหนะและคาเชาที่พักใหจายในอัตราเดียวกับกรรมการ ถาเกินกวาอัตราที่กําหนดใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการดําเนินการที่

จะพิจารณาจายไดตามความจําเปนและเหมาะสม 

 ขอ 29 คาตอบแทนของผูตรวจสอบกิจการใหเปนไปตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ 

 

หมวด 4 

บทเบ็ดเตล็ด 

 ขอ 30 การดําเนินการใดที่มีกอนระเบียบน้ีใชบังคับใหดําเนินการตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี 

 ขอ 31 ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบน้ีใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ

ถือเปนที่สุด 

ขอ 32 ใหประธานกรรมการรักษาการ ใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
 

  ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่   1  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2560  เปนตนไป 
   

   ประกาศ ณ วันที่  31 มกราคม 2560 

 

     

        คําพอง  ม่ันจิต 

     (นายคําพอง  ม่ันจิต) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

วาดวย การใชทุนสาธารณประโยชนเพื่อสวัสดิการของสมาชิกและครอบครัว 

พ.ศ. 2560 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณขอ 65 (8)  และขอ 87(7)(10)  ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ

ออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด  คณะกรรมการดําเนินการชุดที่  48  ในการประชุมครั้งที่ 2 เม่ือวันที่  30 มกราคม 2560 กําหนด

ระเบียบวาดวย การใชทุนสาธารณประโยชนเพื่อสวัสดิการของสมาชิกและครอบครัวไว ดังตอไปน้ี 

หมวด 1 

ขอความท่ัวไป 

ขอ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชนเพื่อ

สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2560” 

ขอ 2. ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันที่  1 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2560 

ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชนเพื่อสวัสดิการ

สมาชิกและครอบครัว (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2559  ลงวันที่  30 มิถุนายน พ.ศ.2559 

บรรดาระเบียบคําส่ังหรือมติอ่ืนใด ที่กําหนดไวแลวขัดหรือแยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน 

ขอ 4. ระเบียบน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อจัดสวัสดิการแกสมาชิกหรือครอบครัวของสมาชิก 

ขอ 5. ในระเบียบน้ี 

สหกรณ    หมายความวา สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

สมาชิก     หมายความวา   สมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ไมรวมถึง 

     สมาชิกสมทบ 

ประธานกรรมการ  หมายความวา      ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

คณะกรรมการ   หมายความวา   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

           อุบัติเหต ุ  หมายความวา เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลันและทําใหเกิดผลที่มิไดเจตนา 

    หรือมุงหวังจนทําใหเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะและ สายตา  

    หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง    หมายความวา    ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบอาชีพการงานใน 

      อาชีพประจําหรืออาชีพอ่ืนๆ 

สูญเสียสายตา    หมายความวา  ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายขาดได           

อุบัติภัย    หมายความวา   อุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย 

 อายุการเปนสมาชิก  หมายความวา ใหนับอายุการเปนสมาชิกครั้งลาสุดโดยไมใหนับรวมอายุการ 

      เปนสมาชิกของสหกรณเดิมที่โอนยายมา 

 ขอ 6. ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด ความเห็นของคณะกรรมการ

เปนที่ส้ินสุด 

 ขอ 7. ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
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หมวด 2 

ทุนการศึกษาสําหรับบุตรสมาชิก 

 ขอ 8. ใหสหกรณจัดใหมีทุนการศึกษาสําหรับบุตรสมาชิกตามที่กําหนดไวในหลักเกณฑดังน้ี 

  (1) ใหทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก มีจํานวนทุนและจํานวนเงินแตละทุนเปนไปตามประกาศของสหกรณ 

  (2) ผูมีสิทธิขอรับทุนการศึกษาของบุตร ตองเปนสมาชิกติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันรับสมัคร  

ซ่ึงบุตร หมายถึงบุตรรวมถึงบุตรบุญธรรมที่ชอบดวยกฎหมาย และบุตรของสมาชิกตองกําลังศึกษาอยูในปการศึกษาที่ขอรับ

ทุนการศึกษาสําหรับปน้ันๆ ดวยโดยสมาชิกและบุตรน้ันตองไมเปนผูไดรับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกในปที่ผานมา 

  (3) บุตรของสมาชิกทีข่อรับทุนตองมีอายุตั้งแต 5 ป และไมเกิน 25 ปบริบูรณ   มีสถานภาพเปนโสดและตองไม

เปนสมาชิกสามัญของสหกรณ  สมาชิกสามารถขอรับทุนไดสมาชิกละ 1 ทุนตอบุตรตอปเทาน้ัน 

  (4)  ทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก ไดจากการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณไวในทุนสาธารณประโยชน 

  (5)  สมาชิกผูมีสิทธิขอรับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก ตองยื่นคําขอรับทุนตามแบบพิมพน้ี พรอมหลักฐานตาง 

ๆ ภายในวันเวลาที่กําหนดไวในประกาศของสหกรณ 

  (6) ใหคณะกรรมการจัดใหมีการจับสลาก ผูมีสิทธ์ิรับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกจากรายชื่อผูขอรับ

ทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก ตามจํานวนที่กําหนดไวในขอ 1 ในการประชุมใหญสามัญประจําป 

  (7) ใหคณะกรรมการประกาศผลการจับสลากตามขอ  (6) ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันประชุมใหญสามัญประจําป 

  หากสมาชิกผูใดมีขอทักทวงผลการจับสลากใหแจงเปนหนังสือกับประธานกรรมการภายใน 7 วันนับตั้งแตวันที่

ประกาศผลการจับสลากหากพนกําหนดน้ีแลวถือวาสมาชิกผูน้ันหมดสิทธิ การทักทวงดังกลาว 

  (8) ใหสหกรณจายเงินทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกโดยการจายเงินผานบัญชีเงินฝากออมทรัพยทั่วไปของ

สมาชิกที่เปดไวกับสหกรณตามระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่ประกาศผลการจับสลาก 

หมวด  3 

เงินสวัสดิการกรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุ 

ขอ 9  เงินสวัสดิการกรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุ สหกรณจายใหสมาชิกตามหลักเกณฑในแตละกรณีดังน้ี 

 (1) กรณีสูญเสียอวัยวะและสายตา  จายใหอัตราระหวาง 2,000 บาทถึง 10,000 บาทตามประเภทของการ

สูญเสีย ที่คณะกรรมการกําหนดไวในประกาศของสหกรณ 

 (2) กรณีทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จายใหตามหลักเกณฑดังน้ี 

ก. เปนสมาชิกตั้งแต       1 ป ถึง  5 ป    รายละ  15,000 บาท 

ข. เปนสมาชิกเกินกวา    5 ป ถึง 10 ป   รายละ  20,000 บาท 

ค. เปนสมาชิกเกินกวา     10 ป ขึ้นไป   รายละ  25,000 บาท 

ขอ  10. ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขที่จําเปนอ่ืนเก่ียวกับการจายเงินสวัสดิการ   

ตามขอ  9 โดยกําหนดไวในประกาศของสหกรณ 

 ขอ  11. เงินสวัสดิการตามขอ 9 ใหเปนสิทธิเฉพาะตัวสมาชิกเทาน้ัน 

 ขอ  12. หากสมาชิกประสบอุบัติเหตุครั้งใหม ใหมีสิทธิตามขอ 9 ไดอีก 

 ขอ 13. ใหผูมีสิทธิไดรับเงินในขอ 9 แจงเปนหนังสือพรอมทั้งแนบหลักฐานที่จําเปน เชน ใบรับรองแพทย สําเนาทะเบียน

บาน หรือหลักฐานอ่ืนใดที่จําเปนกับประธานกรรมการในกําหนดเวลาดังน้ี 

(1) กรณีสูญเสียอวัยวะและสายตาใหแจงภายใน 180 วันนับแตวันที่สูญเสียอวัยวะแลสายตา 

(2) กรณีทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ใหแจงภายใน 180 วัน นับแตวันที่ตกเปนบุคคล ทุพพลภาพ ถาวรส้ินเชิง 
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ขอ 14. สหกรณจะจายเงินสวัสดิการตามขอ 9 ใหบุคคลดังตอไปน้ี 

(1)  กรณีสูญเสียอวัยวะและสายตา ใหจายแกสมาชกิ 

(2)   กรณีทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง  ใหจายคูสมรสหรือบุตร หรือบิดาหรือมารดา ตามลําดับ  

    ขอ 15. กรณีที่สมาชิกประสบอุบัติเหตุ    และยังมีหน้ีสินคางชําระอยูกับสหกรณ  ใหสหกรณนําเงินที่จะจายตามที่ 

กําหนดไวในขอ 9 มาหักชําระหน้ีของสมาชิกที่คางชําระอยูทั้งหมดกอนเวนแตกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน คณะกรรมการอาจ

พิจารณาผอนผันไดตามควรแกกรณ ี

ขอ 16. สหกรณยอมทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะงดจายเงินสวัสดิการ หากปรากฏวาสมาชิกกระทําความผิดทางอาญา ยกเวน การ

กระทําความผิดโดยประมาท 

ขอ 17. ใหประธานกรรมการ พิจารณาอนุมัติจายเงินสวัสดิการ ตามขอ 9 ตามลําดับคํารองขอที่ยื่นขอรับเงินและตองให

ผูรับเงิน ทําหลักฐานการรับเงินไวใหแกสหกรณ แลวแจงคณะกรรมการทราบ 

 

หมวด4 

เงินสวัสดิการสมาชิกประสบอุบัติภัย 

สหกรณจะใหความชวยเหลือแกสมาชิกสหกรณฯ เก่ียวกับที่อยูอาศัยทีประสบอุบัติภัยตามสมควร 

ขอ 18. สมาชิกที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการสมาชิกประสบอุบัติภัยตองเปนผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานที่ประสบภัย 

 ขอ 19. เงินสวัสดิการสมาชิกประสบอุบัติภัยจะจายใหแกสมาชิกเทาน้ัน ตามหลักเกณฑดังน้ี 

   (1)  เปนสมาชิกตั้งแต       2  ป  ถึง  5 ป    ไมเกินรายละ  10,000  บาท 

                    (2)  เปนสมาชิกเกินกวา    5  ป   ถึง 10 ป   ไมเกินรายละ  15,000  บาท 

                    (3)  เปนสมาชิกเกินกวา   10 ป   ขึ้นไป      ไมเกินรายละ  20,000  บาท 

  ในกรณีมีสมาชิกประสบภัยเปนจํานวนมากในคราวเดียวกันการพิจารณาใหความชวยเหลือใหอยูในดุลพินิจ   

ของคณะกรรมการดําเนินการ 

ขอ 20. เม่ือสมาชิกประสบอุบัติภัยใหสมาชิกแจงเปนหนังสือพรอมแนบเอกสารหลักฐานสําเนาทะเบียนบานที่ระบุหรือ

อําเภอรับรอง หนังสือรับรองการประสบภัยของสวนราชการ และรูปถายที่อยูอาศัยที่ประสบภัยถึงประธานกรรมการเพื่อพิจารณา

ขอรับเงินสวัสดิการภายในกําหนด 30 วัน นับแตวันที่ประสบอุบัติภัย เม่ือพนกําหนดน้ีแลวถือวาสละสิทธ์ิ 

ขอ 21. ใหประธานกรรมการ แตงตั้งกรรมการจํานวน 3 คนประกอบดวยรองประธานกรรมการคนหน่ึงและกรรมการอ่ืน

อีก 2 คน เปนผูพิสูจนการประสบอุบัติภัยของสมาชิกแลวนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเงินสวัสดิการกรณีสมาชิกหรือคู

สมรสเสียชีวิต 

 

หมวด 5 

เงินสวัสดิการกรณีสมาชิกและคูสมรสเสียชีวิต 

ขอ 22. สมาชิกผูใดเสียชีวิตในขณะที่เปนสมาชิกอยูในสหกรณน้ีใหมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการตาม   หลักเกณฑดังน้ี 

           (1) เปนสมาชิกตั้งแต         1  ป ถึง   5 ป    รายละ   20,000  บาท 

                     (2) เปนสมาชิกเกินกวา      5  ป ถึง 10 ป     รายละ   30,000  บาท 

                     (3) เปนสมาชิกเกินกวา    10 ป ถึง  15 ป    รายละ   40,000  บาท 

(4) เปนสมาชิกเกินกวา   15 ป  ถึง 20 ป   รายละ   50,000  บาท 

(5) เปนสมาชิกเกินกวา    20 ป  ขึ้นไป   รายละ   60,000  บาท 

ขอ 23. คูสมรสของสมาชิกผูใดที่ไมไดเปนสมาชิกสามัญของสหกรณเม่ือถึงแกกรรมใหมีสิทธิไดรับเงิน  

สวัสดิการก่ึงหน่ึงของอัตราที่กําหนดไว  ในขอ 22   
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ขอ 24. สหกรณจะจายเงินสวัสดิการกรณีสมาชิกหรือคูสมรสเสียชีวิตใหแกบุคคลดังตอไปน้ี 

  (1) ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตใหจายแกผูมีชื่อระบุใหเปนผูรับโอนประโยชนตามหนังสือตั้ง ผูรับ โอนประโยชน  

หรือคูสมรส หรือบุตร หรือบิดาหรือมารดาหรือทายาทตามกฎหมายเปนผูรับตามลําดับ 

  (2) ในกรณีคูสมรสเสียชีวิตใหจายแกสมาชิกเปนผูรับ 

ขอ 25. เม่ือสมาชิกหรือคูสมรสเสียชีวิต ใหผูมีสิทธิรับเงินสวัสดิการตามขอ 22 และขอ 23 แจงเปนหนังสือขอรับเงิน

สวัสดิการพรอมทั้งแนบหลักฐานเอกสารใบมรณะบัตรและทะเบียนบานพรอมทั้งแสดงเอกสารฉบับจริงถึงประธานกรรมการ 

ภายในกําหนด 90 วัน นับตั้งแตวันที่เสียชีวิต เม่ือพนกําหนดน้ีแลวถือวาสละสิทธ์ิ 

ขอ 26. สหกรณยอมทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะงดจายเงินสวัสดิการ ตามขอ 22 และขอ 23 หากปรากฏวาสมาชิกหรือคูสมรส

ของสมาชิกกระทําความผิดทางอาญา ยกเวนกระทําความผิดโดยประมาท 

ขอ 27. ใหประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติจายเงินสวัสดิการ  ตามขอ  22  และขอ  23 ตามลําดับคํารองขอที่ยื่น

ขอรับเงิน  และตองใหผูรับเงินทําหลักฐานการรับเงินไวใหแกสหกรณ  แลวแจงใหคณะกรรมการทราบ 

 

หมวด 6 

เงินสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุ 

ขอ  28. สมาชิกที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุ ตองเปนสมาชิกผูมีอายุหกสิบปบริบูรณนับตั้งแตวันที่

ระเบียบน้ีใชบังคับ และตองมีบัญชีเงินฝากออมทรัพยกับสหกรณ 

ขอ 29. เงินสวัสดิการกรณีสมาชิกเกษียณอายุตองเปนสมาชิกไมนอยกวาหาป  จายใหแกสมาชิกเพียงครั้งเดียวตาม

จํานวนอายุการเปนสมาชิก  โดยจายปละ 2,000 บาท คูณจํานวนอายุการเปนสมาชิกสหกรณ สูงสุดไมเกิน 50,000.00 บาท 

               กรณีสมาชิกยังมีหน้ีกับสหกรณใหนําสวัสดิการน้ีตัดชําระหน้ีจํานวนไมนอยกวาครึ่งหน่ึงของเงินสวัสดิการ                 

ที่ไดรับ 

ขอ 30.ใหสมาชิกผูมีสิทธิไดรับเงินตามขอ 29 แจงเปนหนังสือพรอมแนบสําเนาทะเบียนบานหรือหลักฐานอ่ืนใดที่จําเปน

พรอมทั้งแสดงหลักฐานฉบับจริงถึงประธานกรรมการ 

ขอ 31. ใหประธานกรรมการพิจารณาจายเงินสวัสดิการตามขอ 29 ตามลําดับคํารองที่ยื่นขอรับเงินและตองใหผูรับเงิน

ทําหลักฐานการรับเงินไวใหแกสหกรณ แลวแจงคณะกรรมการทราบ 

การจายเงินถาสมาชิกที่ขอรับสวัสดิการมีอายุครบหกสิบปบริบูรณกอนระเบียบน้ีใชบังคับการจายเงินใหจายเงินตามขอ 

29 ตามอัตราที่มีระเบียบกําหนดไวใชในขณะน้ัน 

หมวด 7 

การประกันชีวิตและทรัพยสิน 

 ขอ 32 ใหสหกรณจัดใหมีการประกันชีวิตและทรัพยสินสําหรับสมาชิกโดยสมัครใจ โดยการคัดเลือก ผูใหบริการประกัน

ชีวิตและทรัพยสินที่มีความม่ันคงเปนผูใหบริการแกสมาชิก สหกรณอาจกําหนดใหมีสวนลดของเบี้ยประกันสําหรับสมาชิกตาม

สมควร  

 ประเภทของการประกันชีวิตและทรัพยสิน ผูใหบริการ สวนลดของเบี้ยประกันตลอดจนเงื่อนไขอ่ืนที่  จําเปนให

คณะกรรมการกําหนดไวในประกาศของสหกรณ 
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หมวด 8 

เงินสวัสดิการศพบิดามารดาและบุตรของสมาชิก 

 ขอ 33 สหกรณจะจายเงินสวัสดิการศพบิดามารดาและบุตรของสมาชิกดังน้ี 

1.สําหรับศพบิดาหรือมารดา จายใหแกสมาชิกคนหน่ึงหรือหลายคนที่เปนบุตร จํานวนสามพัน  

บาทตอศพ ซ่ึงบิดาหรือมารดาที่ถึงแกกรรมตองมิไดเปนสมาชิกหรือคูสมรสของสมาชิก 

2.สําหรับศพบุตรสมาชิก ไมรวมบุตรบุญธรรม ที่อายุไมเกิน  25 ป  มีสถานภาพเปน โสดตองมิไดเปน สมาชิก

ของสหกรณใหจายแกสมาชิกที่เปนบิดาหรือมารดา จํานวน สามพันบาทตอศพ โดยไดถึงแกกรรมตั้งแตวันที่ระเบียบน้ีใชบังคับเปน

ตนไป สมาชิกที่มีสิทธ์ิขอรับเงินตองเปนสมาชิกมาไมนอยกวาสามป 

 ขอ 34. เม่ือบิดาหรือมารดาของสมาชิกไดถึงแกกรรมใหสมาชกิคนหน่ึงหรือหลายคนที่เปนบุตรหรือเม่ือบุตรสมาชิกไดถึง

แกกรรมใหสมาชิกที่เปนบิดาหรือมารดา  แจงเปนหนังสือพรอมทั้งแนบหลักฐานเอกสาร สําเนาใบมรณะบัตร สําเนาทะเบียนบาน

ของสมาชิกและบุตรที่ถึงแกกรรม  พรอมทั้งแสดงหลักฐานฉบับจริงถึงประธานกรรมการเพื่อขอรับเงินภายในกําหนด 120 วัน

นับตั้งแตวันที่ถึงแกกรรมเม่ือพนกําหนดน้ีแลวถือวาสละสิทธ์ิ 

ใหประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติการจายเงินสวัสดิการสวัสดิการศพบิดามารดาและบุตรของสมาชิกใหเปนไปตาม

ระเบียบน้ีและใหผูรับเงินทําหลักฐานการรับเงินไวใหแกสหกรณ แลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ 

 

หมวด 9 

เงินสวัสดิการรักษาพยาบาล 

 ขอ 35 สหกรณจะจายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลสําหรับสมาชิกที่เขารับการรักษาพยาบาลเปนคนไขในไมนอยกวาสาม

คืนติดตอกัน จํานวนหน่ึงพันหารอยบาทตอครั้ง จายเพียงครั้งเดียวตอป โดยตองเปนการเขารับการรักษาพยาบาลตั้งแตวันที่

ระเบียบน้ีใชบังคับเปนตนไป 

 สมาชิกที่มีสิทธ์ิขอรับเงินตองเปนสมาชิกมาไมนอยกวาหาป 

 ขอ 36 ใหสมาชิกที่เขารับการรักษาพยาบาลเปนคนไขในแจงเปนหนังสือพรอมทั้งแนบหลักฐานเอกสาร สําเนาบัตร

ประจําตัว และสําเนาใบเสร็จคารักษาพยาบาล หรือหลักฐานจากสถานพยาบาลรับรองการเปนคนไขในไมนอยกวาสามคืน พรอม

ทั้งแสดงหลักฐานฉบับจริงถึงประธานกรรมการเพื่อขอรับเงินภายในกําหนด 120 วันนับตั้งแตวันที่ออกจากสถานพยาบาล เม่ือพน

กําหนดน้ีแลวถือวาสละสิทธ์ิ 

ใหประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติการจายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลใหเปนไปตามระเบียบน้ีและใหผูรับเงินทํา

หลักฐานการรับเงินไวใหแกสหกรณ แลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ 

 

หมวด 10 

เงินสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส 

 ขอ 37 สหกรณจะจายเงินสวัสดิการสมาชิกเพื่อเก้ือกูลสมาชิกอาวุโสซ่ึงมีอายุเจ็ดสิบปเปนตนไปตั้งแตวันที่ระเบียบน้ีใช

บังคับเปนเงินสามพันบาทตอป โดยจายปละครั้งจนกวาสมาชิกจะเสียชีวิต 

 สมาชิกที่มีสิทธ์ิขอรับเงินตองเปนสมาชิกมาไมนอยกวาสิบหาปและตองมีบัญชีเงินฝากออมทรัพยกับ สหกรณ 

 ขอ 38 ใหสมาชิกแจงเปนหนังสือพรอมทั้งแนบหลักฐานเอกสาร สําเนาบัตรประชาชนพรอมทั้งแสดง ฉบับจริงถึง

ประธานกรรมการเพื่อขอรับเงินครั้งแรก เม่ืออายุครบ 70 ปบริบูรณหรือวันที่ระเบียบน้ีใชบังคับ  เม่ือสมาชิกไดแจงดังวาน้ันแลว ใน

ปตอไปใหสหกรณโอนเงินดังกลาวเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยเปนประจําทุกปจนกวาสมาชิกจะเสียชีวิต หาก สหกรณทราบวา

สมาชิกเสียชีวิตภายหลังที่มีการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากไปแลวใหทําการโอนเงินดังกลาวออกเทากับจํานวนเงินที่โอนเขาหลัง

สมาชิกเสียชีวิตไปแลว 
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ใหประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติการจายเงินสวัสดิการเพื่อเก้ือกูลสมาชิกอาวุโสใหเปนไปตามระเบียบน้ีและให

ตรวจสอบการโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพยตามวรรคหน่ึง แลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ 

 

หมวด 11 

เงินสวัสดิการสมาชิกผูเปนโสด 

ขอ  39  สหกรณจะจายเงินสวัสดิการสมาชิกผูเปนโสด  แกสมาชิกที่เปนโสดซ่ึงมีอายุตั้งแต  45  ปขึ้นไป  เปนเงินส่ีพัน

บาทถวน  โดยจายเพียงครั้งเดียว 

  สมาชิกที่มีสิทธ์ิขอรับเงินตองเปนสมาชิกมาไมนอยวาสิบป 

 ขอ  40  ใหสมาชิกแจงเปนหนังสือพรอมยื่นแบบเอกสารสําเนาทะเบียนบานพรอมทั้งทะเบียนบานฉบับจริงถึงประธาน

กรรมการเพื่อขอรับเงิน   

ใหประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติการจายเงินสวัสดิการสมาชิกผูเปนโสดใหเปนไปตามระเบียบน้ี และใหผูรับ

เงินนําหลักฐานการรับเงินใหสหกรณพรอมรายงานใหคณะกรรมการทราบ 

 

หมวด 12 

เงินสวัสดิการบุตรแรกคลอด 

ขอ 41  สมาชิกมีสิทธิที่จะไดรับเงินสวัสดิการบุตรแรกคลอด ตามหลักเกณฑดังน้ี 

(1) เปนสมาชิกสหกรณมาแลวไมนอยกวาสามป 

(2) เปนบุตรคนแรกของสมาชิกโดยชอบดวยกฎหมายซ่ึงเกิดตั้งแตวันที่ระเบียบน้ีใชบังคับ 

ขอ 42  เงินสวัสดิการบุตรแรกคลอด ใหจายใหแกสมาชิกจํานวน  1,500  บาทตอบุตร 

ขอ 43  ใหสมาชิกแจงเปนหนังสือพรอมทั้งแนบหลักฐานเอกสารสําเนาใบสูติบัตรและสําเนาทะเบียน  

สมรส ถึงประธานกรรมการเพื่อขอรับเงินภายในกําหนด  120  วันนับตั้งแตวันคลอด เม่ือพนกําหนดน้ีแลวถือวาสละสิทธ์ิ 

  ใหประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติการจายเงินสวัสดิการบุตรแรกคลอดใหเปนไปตามระเบียบน้ีและใหผูรับ

เงินนําหลักฐานการรับเงินไวใหแกสหกรณ พรอมรายงานใหคณะกรรมการทราบ 

 

หมวด 13 

เงินสวัสดิการสมาชิกผูไมมีบุตร 

ขอ 44  สมาชิกมีสิทธิที่จะไดรับเงินสวัสดิการสมาชิกผูไมมีบุตร   ตามหลักเกณฑดังน้ี 

(1) เปนสมาชิกสหกรณมาแลวไมนอยกวาสามป 

(2) ตองจดทะเบียนสมรสมาแลวไมนอยกวา  10  ป 

ขอ 45  สหกรณจะจายเงินสวัสดิการสมาชิกผูไมมีบุตร  ใหแกสมาชิก  จํานวน  3,000 บาทตอครอบครัว 

ขอ 46  ใหสมาชิกแจงเปนหนังสือพรอมทั้งแนบหลักฐานเอกสารสําเนาใบจดทะเบียนสมรส สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน  สําเนาทะเบียนบานของสมาชิกและคูสมรส  เพื่อขอรับเงินภายใน  2 ป นับแตวันที่จดทะเบียนสมรสครบ 10 ป 

  ใหประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติการจายเงินสวัสดิการสมาชิกผูไมมีบุตรใหเปนไปตามระเบียบน้ีและใหผูรับ

เงินนําหลักฐานการรับเงินไวใหแกสหกรณ พรอมรายงานใหคณะกรรมการทราบ 
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หมวดท่ี  14 

บทเบ็ดเตล็ด 

 ขอ 47 อายุของสมาชิกตามระเบียบน้ีใหนับเปนจํานวนเต็มปของการเปนสมาชิกครั้งหลังสุด ไมวาสมาชิกผูน้ันจะเคยเปน

สมาชิกมาแลวก่ีครั้งก็ตาม  โดยใหนับระยะเวลาการสงชําระคาหุนรายเดือนติดตอกันอยางตอเน่ืองเทาน้ัน สําหรับผูที่งดสงหุนราย

เดือนจะไมนําเดือนที่หยุดสงหุนรายเดือนมาคํานวณอายุสมาชิกเพื่อรับสวัสดิการ 

ขอ 48 ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรจัดสวัสดิการอ่ืนที่มิไดกําหนดไวในระเบียบน้ีใหคณะกรรมการกําหนดไวใน

ประกาศของสหกรณ 

 ขอ 49 การจายเงินสวัสดิการตามระเบียบน้ี จะจายไดไมเกินเงินทุนสาธารณประโยชนเทาที่มีอยูเทาน้ัน 

สหกรณยอมทรงไว ซ่ึงสิทธิที่จะลดจํานวนการจายเงินสวัสดิการนอยกวาที่ กําหนดไวในระเบียบน้ีเ ม่ือเงินทุน

สาธารณประโยชนซ่ึงที่ประชุมใหญจัดสรรไวตามขอบังคับของสหกรณหมดลง หรือมีจํานวนนอยกวาหลักเกณฑที่กําหนดไวใน

ระเบียบน้ี  

 ขอ 50  บรรดาประกาศ คําส่ังหรือมติอ่ืนใดที่มีกอนระเบียบน้ีใชบังคับใหใชไดตอไปจนกวา  คณะกรรมการจะกําหนด

ขึ้นมาใหมเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี 
 

 บรรดาคําขอรับสวัสดิการของสมาชิกที่ยื่นไวกอนระเบียบน้ีใชบังคับ ใหถือวาเปนการยื่นคําขอตามระเบียบน้ี 
 

  ประกาศ ณ วันที่  31 มกราคม  พ.ศ. 2560 

 

              คําพอง  ม่ันจิต 

(นายคําพอง  ม่ันจิต) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

วาดวย  เงินฝากสินทวีศรีณรงค 

พ.ศ.  2548 
 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ขอ 65(8) , 87(1) ที่ประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการชุดที่ 36 ในการประชุมครั้งที่ 2 เม่ือวันที่  28  กุมภาพันธ 2548  ไดกําหนดระเบียบวาดวย เงินฝากสินทวีศรีณรงค  

โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ  ดังตอไปน้ี 

 ขอ 1  ระเบียบน้ีเรียกวา ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวย เงินฝากสินทวีศรีณรงค พ.ศ. 2548” 

 ขอ 2  ระเบียบน้ีเม่ือผานความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณแลว ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2548 

 ขอ 3  สหกรณจะรับเงินฝากสินทวีศรีณรงค จากสมาชิกไดตามที่สหกรณเห็นสมควร 

 ขอ 4  ผูประสงคจะเปดบัญชีเงินฝากสินทวีศรีณรงค  ตองยื่นหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากสินทวีศรีณรงคตามแบบของ

สหกรณ พรอมแสดงบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร  โดยชื่อผูฝากกับชื่อผูมีอํานาจถอน หรือผูมีสิทธิไดรับดอกเบี้ยเงินฝากตองเปน

บุคคลเดียวกัน 

 ขอ 5  การเปดบัญชีครั้งแรก  ตองไมต่ํากวา 100 บาท (หน่ึงรอยบาทถวน)  สูงสุดไมเกิน 25,000 บาท (สองหม่ืนหาพัน

บาทถวน) โดยตองฝากติดตอกันทุกเดือน ๆ ละเทากันและเทากับที่เปดบัญชีครั้งแรกเปนระยะเวลาไมนอยกวา 24 เดือน                 

และรวมทั้งหมดแลวตองไมเกิน 600,000 บาท (หกแสนบาทถวน) จึงจะไดรับการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับดอกเบี้ยเงินฝากสินทวี          

ศรีณรงค 

 ขอ 6  สหกรณออกสมุดคูฝากสินทวีศรีณรงค ใหผูฝากยึดถือไว  โดยผูฝากตองเก็บรักษาไวใหสหกรณ บันทึกรายการเงินฝาก  

ดอกเบี้ย  เงินถอน  และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย 

 การลงบันทึกรายการตาง ๆ ในสมุดคูฝากน้ัน  จะกระทําไดแตโดยทางฝายสหกรณซ่ึงประธานกรรมการ หรือรองประธาน

กรรมการ  หรือเหรัญญิก  หรือผูจัดการ  หรือผูที่ไดรับมอบหมายคนหน่ึงคนใดเปนผูลงลายมือชื่อยอกํากับไวเปนสําคัญ การลง

บันทึกรายการในสมุดคูฝากโดยไมเปนไปตามที่กลาวน้ียอมไมมีผลผูกพันสหกรณ อน่ึง ถาผูฝากตรวจพบวารายการใดในสมุดคูฝาก

คลาดเคล่ือน ตองแจงตอสหกรณเพื่อแกไขให จะแกไขโดยประการอ่ืนไมได 

 สมุดคูฝากเลมที่ใชเต็มแลวหรือชํารุดจนใชการไมได  ใหนํามายื่นตอสหกรณเพื่อจะไดยกเลิกสมุดคูฝากเลมน้ัน และโอน

ยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากใหม  ซ่ึงออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป  สมุดคูฝากเลมที่ยกเลิกน้ัน  ผูฝากจะรับไปก็ได 

 ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคูฝากของตนไวในที่ปลอดภัย  ถาสมุดคูฝากหายผูฝากตองแจงเปนหนังสือตอสหกรณโดยมิชักชา  

สหกรณจะนํายอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากเลมใหม  ซ่ึงออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป  สวนสมุดคูฝากเลมที่หายใหยกเลิก 

 ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากครั้งแรกก็ดี  หรือออกเลมใหมใหตอจากเลมกอน ซ่ึงลงรายการเต็มแลวก็ดี

สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม  แตกรณีที่สมุดคูฝากของผูฝากคนใดสูญหาย  สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียม

เลมละ  50 บาท (หาสิบบาทถวน) 

 ขอ 7  ในการสงเงินฝากเขาบัญชีในเดือนตอๆไป  ผูฝากตองนําฝากกอนหรือฝากภายในวันที่ตรงกับวันที่เปดบัญชีคร้ังแรก  

และจะขาดจากการฝากหรือฝากไมครบตามวงเงินที่กําหนด  หรือฝากลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดทุกกรณีรวมกันตองไมเกินสองครั้ง  

การสงเงินเขาบัญชีเงินฝากทุกครั้ง  ใหทําใบสงเงินตามแบบพิมพที่สหกรณกําหนดยื่นพรอมดวยสมุดคูฝากและจํานวนเงินฝากตอ

เจาหนาที่ของสหกรณ  ณ  สํานักงานสหกรณ  ทั้งน้ี  ผูฝากหรือผูอ่ืนจะเปนผูสงเงินก็ได เม่ือสหกรณไดลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝาก

ที่ไดรับน้ันในสมุดคูฝาก  และตรวจสอบเปนการถูกตองแลว  สหกรณจะคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก 

 ในกรณีที่ผูฝากอยูตางจังหวัด  หรือไมสามารถมาฝากดวยตนเอง สามารถนําเงินโอนเขาบัญชีของสหกรณที่มีอยูใน

ธนาคารพาณิชยตางๆ ได โดยสหกรณจะถือวาสมาชิกผู น้ัน ไดนําเงินเขาฝากกับสหกรณตั้งแต วันที่สหกรณไดรับโอน               

หรือสมาชิกจะยินยอมใหสหกรณหักเงินเดือน ณ ที่จายสงฝากแบบหุนรายเดือน หรือหักจากบัญชีเงินฝากของตนเองในสหกรณน้ี

โดยเจาของบัญชีตองทําหนังสือยินยอมการหักเงินไวก็ได 
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 ขอ 8  สหกรณจะคิดดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราไมเกินรอยละ 7 ตอป ตามประกาศของสหกรณ โดยจะคิดดอกเบี้ยใหทุก

ยอดเงินฝากที่ฝากครบ  3  เดือน  และทบเปนตนเงินให  สําหรับเงินฝากที่ไมครบ 3 เดือนจะไมทบตนให 

 ขอ 9  ในกรณีมีเหตุไมสามารถปฏิบัติไดตามเงื่อนไข  หรือฝากตอไปไมได  อันเปนเหตุใหไมไดรับสิทธิยกเวนภาษี  

สหกรณจะคิดดอกเบี้ยใหในอัตราเทากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยทั่วไป  สําหรับเงินฝาก 3 เดือนขึ้นไป สวนเงินฝากที่ไมถึง             

3 เดือน สหกรณจะไมจายดอกเบี้ยให และจะปดบัญชีเม่ือเจาของบัญชีมาติดตอกับสหกรณ 

 ขอ 10  ในชวงระยะเวลาไมครบตามจํานวนเดือนที่แจงความจํานงไวในหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากของผูฝากตามขอ 4  

จะถอนเงินฝากดังกลาวไมได  เวนแตเปนการถอนเพื่อปดบัญชีและจะไมไดรับการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับดอกเบี้ยเงินฝากน้ัน 

 ขอ 11  ในกรณีที่ฝากเงินครบตามจํานวนเดือนที่แจงความจํานงไวในหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากของผูฝากตามขอ 4  

แลว  เจาของบัญชีจะตองติดตอขอปดบัญชีกับสหกรณ  ถาไมปดบัญชีสหกรณจะคิดดอกเบี้ยใหในอัตราเงินฝากออมทรัพยจนกวา

สมาชิกจะมาปดบัญช ี

 ขอ 12  ในกรณีที่ผูฝากถึงแกกรรมในระหวางไมครบสัญญา  สหกรณจะจายคืนเงินฝากพรอมดวยดอกเบี้ยในอัตราเทากับ

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยทั่วไปตามประกาศของสหกรณใหแกผูรับผลประโยชนในกรณีที่สมาชิกไมไดทําหนังสือตั้งผูรับ

ผลประโยชนไว  สหกรณจะจายเงินทั้งหมดใหแกผูรับมรดก  หรือผูจัดการมรดก หรือทายาทของผูฝากเม่ือไดนําหลักฐานมาแสดงสิทธิ

ของตนใหเปนที่พอใจแกสหกรณ 

ขอ 13 ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  31  พฤษภาคม  2548 

 

 

ทอง  บุญยศ 

(นายทอง  บุญยศ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

วาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน 

พ.ศ. 2552 
 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณขอ 65(8) และขอ 87(5) คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 40 ในการประชุม 

ครั้งที่ 10 เม่ือวันที่ 29  ตุลาคม  2552 ไดกําหนดระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงินของสหกรณไดดังน้ี 

 ขอ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 

2552” 

 ขอ 2. ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

 ขอ 3. ใหยกเลิก ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2548 

 บรรดาระเบียบ มติ ประกาศหรือคําส่ังอ่ืนใดสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบน้ี หรือซ่ึงขัดแยงกับระเบียบนี้ใหใช             

ระเบียบน้ีแทน 

 ขอ 4. ในระเบียบน้ี 

 สหกรณ    หมายถึง  สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

 ประธานกรรมการ   หมายถึง  ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

 รองประธานกรรมการ หมายถึง   รองประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

 คณะกรรมการ  หมายถึง   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

 กรรมการ   หมายถึง   กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

 ผูจัดการ    หมายถึง   ผูจัดการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

 เจาหนาที่   หมายถึง   เจาหนาที่ของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

 เจาหนาที่การเงิน          หมายถึง   เจาหนาที่ของสหกรณที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่  

  รับผิดชอบการ รับจายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ  

  รวมถึงเจาหนาที่ปฏิบัติงานที่  จุดบริการประจําวัน                                                                     

 เงินสดในมือ  หมายถึง   เงินสดที่เปนธนบัตรและเหรียญกษาปณ ซ่ึงสหกรณเก็บ  

  ในทางสํานักงานของสหกรณ เพื่อใชจายหมุนเวียนในทางธุรกิจของ สหกรณ 

 เอกสารการเงิน             หมายถึง   เช็ค ธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย หรือตั๋วสัญญาใชเงิน 

 ขอ 5. สหกรณเปดรับจายเงิน ตั้งแตเวลา 08.30 ถึง 14.30 น. เวนวันหยุดราชการ/หรือวันหยุดตามประกาศของสหกรณ 

 ขอ 6. ใหผูจัดการเปนผูรับผิดชอบในการรับจาย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ 

 ขอ 7. กรณีที่ยังไมมีผูจัดการหรือผูจัดการไมอยู หรือผูจัดการไมอาจปฏิบัติหนาที่ตาม ขอ 6. ได ใหคณะกรรมการแตงตั้ง

กรรมการหรือเจาหนาที่การเงิน หรือเจาหนาที่ผูหน่ึงผูใดที่เห็นสมควรซ่ึงไมไดปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับงานดานบัญชี เปนผูปฏบิัติ

หนาที่ตามขอ 6 แทน โดยอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 ขอ 8. การรับจายเงิน จะตองจัดใหมีเอกสารหลักฐานใบสําคัญประกอบครบถวน และจะตองบันทึกรายการในสมุดบัญชี

ของสหกรณทุกครั้งทันทีที่เกิดรายการขึ้น และผูจัดการจะตองตรวจสอบใหถูกตองเปนประจําวัน 
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หมวด  1 

ใบเสร็จรับเงิน 

 ขอ 9. ใบเสร็จรับเงิน ใหใชตามแบบที่สหกรณกําหนด โดยมีสําเนาอยางนอย 1 ฉบับ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบและ

บันทึกบัญชี 

 ขอ 10. ใบเสร็จรับเงิน ใหมีหมายเลขกํากับเลม และหมายเลขกํากับใบเสร็จรับเงินเรียงตามลําดับกันไปทุกฉบับ ให

สหกรณจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว เพื่อใหทราบและตรวจสอบไดวา ไดจัดพิมพขึ้นจํานวนเทาใด ไดจายใบเสร็จรับเงินเลม

ใด หมายเลขใดใหเจาหนาที่ผูใดไปใชเม่ือไร 

 การเบิกใชใบเสร็จรับเงินใหเบิกตามจํานวนที่เหมาะสมและจําเปนกับสภาพธุรกิจของ 

สหกรณ โดยใหเบิกตามลําดับเลมและเลขที่ของใบเสร็จรับเงิน และใหมีหลักฐานการเบิกจายใบเสร็จรับเงินไวดวย 

 ขอ 11. ใบเสร็จรับเงิน หามขูดลบ แกไข เพิ่มเติม จํานวนเงินหรือชื่อผูชําระเงิน หากใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการรับ

เงินผิดพลาด ก็ใหขีดฆาจํานวนเงินและเขียนใหมทั้งจํานวน แลวใหผูรับเงินลงลายมือชื่อกํากับ หรือขีดฆายกเลิกใบเสร็จรับเงินน้ัน

ทั้งฉบับแลวออกฉบับใหมใหแทน 

 สําหรับใบเสร็จรับเงินฉบับที่ยกเลิก ใหขีดฆาและเขียนเหตุผลพรอมกับลงชื่อกํากับไวและใหเย็บติดไวในเลม โดยมีสําเนา

อยูครบทุกฉบับพรอมตนฉบับ 

 ขอ 12. ใหสหกรณเก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงิน ซ่ึงผูสอบบัญชียังมิไดตรวจสอบไวในที่ปลอดภัย อยาใหสูญหายและเม่ือ

ไดตรวจสอบแลวก็ใหเก็บไวอยางเอกสารธรรมดาได 

 ขอ 13. ใหคณะกรรมการมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหน่ึง หรือเจาหนาที่ของสหกรณทําหนาที่ควบคุมการจัดเก็บ

รักษาใบเสร็จรับเงินที่ยังไมไดใช และเลมที่ยังใชไมหมดในที่ม่ันคงปลอดภัย 

 ขอ 14. ทุกงวด 3 เดือน และเม่ือส้ินปทางบัญชีของสหกรณใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะทํางานขึ้นทําการตรวจนับ

ใบเสร็จรับเงินทั้งที่ใชแลว และที่ยังคงเหลือใหเปนการถูกตองโดยจัดทําหลักฐานการตรวจนับไวดวย 
 

หมวด  2 

การรับเงิน 

 ขอ 15. สหกรณตองออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน โดยปกติใหใชใบเสร็จเลมเดียวกันในการรับเงินทุกประเภท 

เวนแตเงินประเภทที่มีการรับชําระเปนประจําและมีจํานวนมาก จะแยกใบเสร็จรับเงินเลมหน่ึงสําหรับการรับชําระเงินประเภท           

น้ันก็ได 

 ขอ 16. การรับเงินของสหกรณใหรับเปนเงินสด แตถาเปนกรณีที่จําเปนและเปนประโยชนแก 

สหกรณก็อาจรบัเปนเอกสารการเงิน เชน ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย หรือเช็ค หรือตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใชเงนิก็ได 

 ขอ 17. ในกรณีจําเปนที่จะตองรับเช็ค หรือตั๋วสัญญาใชเงิน จะตองเปนเช็คหรือตั๋วสัญญาใชเงินที่ธนาคารรับรองในกรณี

จําเปนเช็คที่ไมสามารถใหธนาคารรับรองได จะตองเปนเช็คที่ส่ังจายเงินในวันออกเช็ค และคณะกรรมการไดพิจารณาแลววาผูส่ัง

จายเช็คเปนบุคคลที่เชื่อถือได 

 ถาจําเปนตองรับเช็คลงวันที่ลวงหนา ก็ตองเปนเช็คลงวันที่ลวงหนาไมเกินสามวัน และจํานวนเงินตามเช็คแตละรายการ

รวมแลวตองไมเกิน 2,000 บาท และคณะกรรมการจะตองใหผูส่ังจายจัดหาหลักประกันที่เปนทรัพยสินหรือบุคคลที่เชื่อถือไดมารับ

อาวัลเช็ค หรือใหธนาคารพาณิชยค้ําประกันหน้ีสินตาง ๆ ที่ชําระดวยเช็คทั้งหมด 

 ขอ 18. ในกรณีมีการรับเช็คตามขอ 17 ใบเสร็จรับเงินที่สหกรณออกใหแกผูจายเช็ค ใหระบุวาเปนเช็คของธนาคารใด 

เลขที่ใด และลงวันที่เทาใด ทั้งใหกําหนดเงื่อนไขไวในใบเสร็จรับเงินวา “ใบเสร็จรับเงินน้ีจะสมบูรณตอเม่ือไดรับเงินตามเช็คน้ัน

แลว” และใหจัดทําทะเบียนรับเช็คเพื่อบันทึกรายละเอียดเก่ียวของกับเช็คดังกลาว เพื่อการควบคุมและตรวจสอบดวย เช็คที่ถึง

กําหนดใหนําฝากธนาคารทันที สวนเช็คที่ยังไมถึงกําหนดใหเก็บรักษาจนกวาจะถึงวันครบกําหนด 
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 ขอ 19. เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณไดรับในแตละวันตามขอ 16 ใหนําฝากธนาคาร เม่ือส้ินเวลารับจายเงินในวัน

น้ัน เวนแตเอกสารการเงินประเภทที่ตองนําไปขึ้นเปนเงินสดกอน ก็ใหดําเนินการในทันที ในกรณีที่ไมสามารถนําฝากธนาคารไดทัน

วันน้ัน ใหบันทึกเหตุผลไวในสมุดบัญชีเงินสดและแจงใหประธานกรรมการ หรือกรรมการผูไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ เพื่อ

ทราบและใหรีบนําเขาฝากธนาคารในเวลาเริ่มทําการของวันทําการถัดไปทันที 

 เงินสดและเอกสารการเงินซ่ึงไมอาจนําฝากธนาคารไดทันในวันน้ันใหเก็บรักษาไวในตูนิรภัยของสหกรณ หรือในที่ม่ันคง

ปลอดภัย 

 ขอ 20. การนําเงินไปฝากหรือถอนเงินจากธนาคารใหประธานกรรมการแตงตั้งเจาหนาที่การเงินและเจาหนาที่อ่ืนอยาง

นอยสองคนเปนผูนําเงินไปฝากหรือถอนเงนิจากธนาคารโดยใชรถยนตของสหกรณ  

กรณีเงินนําฝากธนาคารมีจํานวนมากหรือธนาคารอยูหางไกล หรือกรณีที่เห็นวาจะไมปลอดภัยแกเงินที่จะนําฝากธนาคาร 

ใหประธานกรรมการพิจารณาแตงตั้งใหกรรมการคนใดคนหน่ึงรวมกับผูจัดการหรือผูชวยผูจัดการควบคุมเงินไปฝากหรือถอนเงิน

ธนาคารและหรืออาจจัดใหมีเจาหนาที่ตํารวจควบคุมรักษาความปลอดภัยดวยก็ได  

ใหคณะกรรมการจัดใหมีประกันชีวิตสําหรับเจาหนาที่ที่ตองทําหนาที่ตามขอน้ีเปนประจําไดตามสมควร 

 ขอ 21 การสงหักเงินไดรายเดือนเพื่อรับเงินชําระคาหุน หน้ี และอ่ืนๆใหผูจัดการควบคุมใหสามารถดําเนินการไดทันตาม

กําหนดเปนประจําทุกเดือน 

 ขอ 22 การสงหักเงินไดรายเดือนตามขอ 21 ถาไมสามารถเรียกรับชําระไดครบจํานวนใหถือวาเปนการรับชําระตามลําดับ

ดังน้ี 

(1) คาหุน 

(2) ดอกเบี้ยเงินกู 

(3) เงินตนของหน้ี 

(4) เงินอ่ืน 
 

หมวด  3 

การจายเงิน 

 ขอ 23 การจายเงิน ใหจายเฉพาะเพื่อกิจกรรมภายในขอบเขตวัตถุประสงคของสหกรณและเปนไปโดยถูกตองตาม

ระเบียบและขอบังคับของสหกรณ 

 ขอ 24 การจายเงินทุกครั้งตองมีหลักฐานการจาย ที่ถูกตองสมบูรณเก็บไว เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ 

 ในกรณีที่สหกรณจายเงินแกผูรับเงินผานธนาคารหรือเขาบญัชีเงินฝากที่ผูมีสิทธ์ิรับเงินมีอยูกับสหกรณใหใชหลักฐานการ

โอนหรือใบนําฝากแลวแตกรณีเปนหลักฐานการจายเงินของสหกรณ และถือวาผูมีสิทธ์ิรับเงินไดรับเงินนับตั้งแตวันที่สหกรณโอน

ผานธนาคารหรือนําฝากเขาบัญชีสหกรณให 

 ขอ 25 หลักฐานการจาย นอกจากใบเสร็จรบัเงิน ซ่ึงผูรับเงินออกใหแกสหกรณ ใหใชตามแบบที ่

สหกรณกําหนด 

 ขอ 26 หลักฐานการจายที่เปนใบเสร็จรับเงินซ่ึงผูรับเงินออกใหแกสหกรณอยางนอยจะตองมีรายการดังตอไปน้ี 

         (ก) ชื่อ สถานที่อยู หรือที่ทําการของผูรับเงิน 

         (ข) วัน เดือน ป ที่รับเงิน 

         (ค) รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร 

         (ง) จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 

         (จ) ลายมือชื่อของผูรับเงิน 

 ขอ 27 ใหเจาหนาที่การเงินประทับตรา “จายเงินแลว” และลงลายมือชื่อ วัน เดือน ป ไวเปนหลักฐานการจายเงินทุก

ฉบับเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ 
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 ขอ 28 การจายเงินของสหกรณ ใหกระทําไดดังน้ี 

        (1) การจายเงินเปนจํานวนไมมาก และตองจายเปนประจําวัน เชน คาพาหนะ คาเบี้ยเล้ียงของกรรมการและ

เจาหนาที่สหกรณ คาส่ือสาร คาขนสง คาไฟฟา คานํ้าประปา และคาใชจายเบ็ดเตล็ด ใหจายจากเงินสดในมือที่กําหนดใหเก็บรักษา

ไวไดไมเกินสองหม่ืนบาทถวน 

        (2) การจายเงินเกินกวาสองหม่ืนบาทใหแกสมาชิกหรือกรรมการหรือเจาหนาที่สหกรณหรือการจายเงินของสหกรณ

ในทางธุรกิจอ่ืน ๆ ใหจายเปนเช็ค หรือจายผานธนาคารในนามของผูมีสิทธิรับเงิน ยกเวนถาผูรับเงินประสงคจะใหจายเปนเงินสด 

หรือในกรณีที่สหกรณไมสามารถจายเงินเปนเช็คหรือจายผานธนาคารได ก็ใหจายเปนเงินสด โดยไดรับความเห็นชอบจากประธาน

กรรมการ 

 ในกรณีที่การจายเงินเปนเช็คหรือจายผานธนาคาร ใหถือวาวันที่ในเช็คหรือวันที่จายผานธนาคาร เปนวันที่ผูมีสิทธ์ิรับเงิน

ไดรับเงินไวแลว 

 ขอ 29 กอนจายเงินทุกครั้ง ผูมีหนาที่จายตองตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ และใบสําคัญประกอบการจายเงินให

ถูกตองเรียบรอย และตองมีผูอนุมัติใหจายเงินไดจึงจายเงินและเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับเงินหรือใหผูรับเงินลงนามรับเงินไวใน

หลักฐานการจายเงินของสหกรณทุกครั้ง 

 ใหประธานกรรมการเปนผูอนุมัติใหจายเงิน เวนแตเปนการจายเงินที่ไมเกินหาพันบาทใหผูจัดการเปนผูอนุมัติการจายเงิน 

 ขอ 30 การจายเงินแกผูมีสิทธ์ิรับเงิน ในกรณีที่ไมรูจักตัวผูขอรับเงิน ตองใหบุคคลอ่ืนที่เชื่อถือไดลงลายมือชื่อรับรอง หรือ

นําหลักฐาน เชนบัตรประจําตัว แสดงประกอบการรับเงินดวย 

 ขอ 31 การจายเช็คตามที่ กําหนดไวในขอ 28(2) ใหส่ังจายในนามบุคคล หรือหนวยงานผูรับเงินโดยขีดฆาคําวา           

“ ผูถือ” ออก 

 ขอ 32 การจายเช็ค ตองมีใบสําคัญจายเช็ค ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกับวันที่จายเช็ค เลขที่เช็ค ชื่อธนาคาร วัตถุประสงคใน

การจายเงิน ชื่อผูรับเงินและจํานวนเงิน พรอมทั้งลงชื่อผูจัดทําเอกสารและผูอนุมัติไวเปนหลักฐาน ทั้งน้ี สหกรณจะตองจัดใหมี

ทะเบียนจายเช็คบันทึกรายการขางตน เพื่อการควบคุมและตรวจสอบดวย 

 เช็คที่มีการลงชื่อส่ังจายเรียบรอยแลว แตยังไมมีผูมารับ ใหเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัย และควรติดตอใหผูรับมารับไป

โดยเร็วที่สุด ถาเกินกําหนดสามเดือนแลวไมมีผูมารับเช็คใหทําการยกเลิกเช็คน้ัน 

 ขอ 33 ในกรณียกเลิกการจายเช็ครายการใด ใหผูมีหนาที่จายประทับตรา “ยกเลิก” ในเอกสารที่ยกเลิกทุกฉบับ สวนเช็ค

ที่ยกเลิกใหเย็บติดกับตนขั้วและประทับตรา “ยกเลิก” พรอมบันทึกเหตุผลที่ยกเลิกและลงลายมือชื่อผูรับผิดชอบกํากับไวดวย 

 ขอ 34 ในการถอนเงินจากธนาคาร หรือแหลงรับฝากเงินอ่ืน ๆ เพื่อนํามาใชจายในธุรกิจของ 

สหกรณใหผูจัดการหรือผูทําหนาที่แทน ทําบันทึกขออนุมัติถอนเงิน โดยชี้แจงเหตุผลตอประธานกรรมการหรือรองประธาน

กรรมการ หรือกรรมการผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหเปนผูมีอํานาจอนุมัติการถอนเงิน พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน

ตาง ๆ และเอกสารการถอนเงิน เพื่อประกอบการพิจารณาดวย 

 ขอ 35 ใหถือวาหน้ีผูกพันกับบุคคลภายนอกเปนลําดับความสําคัญแรกที่ตองจายเงินเม่ือถึงกําหนดเวลาตามสัญญา 

 ขอ 36 การจายเงินที่กฎหมายระบุไววาคูสัญญากับสหกรณตองเปนผูชําระ เชน คาอากรแสตมป ฯลฯ จะจายเงินของ

สหกรณมิได 

หมวด  4 

การเก็บรักษาเงินและเอกสารสําคัญ 

 ขอ 37 เม่ือส้ินเวลาทําการตามขอ 5 ใหผูจัดการ หรือผูปฏิบัติหนาที่แทนตามขอ 7 ตรวจสอบรายการเงินสดในสมุดบัญชี

เปรียบเทียบกับตัวเงินในมือเปนประจําทุกวัน เม่ือเห็นวาถูกตองตรงกันแลว ใหลงลายมือชือ่กํากับไวในสมุดบัญชีดวย 

 ขอ 38 เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณจะตองเก็บรักษาไวในมือในแตละวันน้ัน ใหเก็บรักษาไวในตูนิรภัยของ

สหกรณ หรือในที่ม่ันคงปลอดภัย โดยอยูในความรับผิดชอบของผูจัดการ 
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 กุญแจของตูนิรภัยใหแยกกันเก็บรักษาโดยผูจัดการและเจาหนาทีก่ารเงินคนละหน่ึงชุดแยกตางหากจากกัน 

 ขอ 39 ใหเก็บรักษาสมุดคูมือบัญชีเงินฝากของสหกรณทุกเลม สมุดบัญชี ทะเบียนและเอกสารที่เก่ียวกับการเงินไวในตู

นิรภัย และหรือในที่ม่ันคงปลอดภัย โดยอยูในความรับผิดชอบของผูจัดการ 

 ขอ 40 ใหคณะกรรมการมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการคนใดคนหน่ึง ทําการ

ตรวจสอบเปนครั้งคราวเก่ียวกับเงินสดคงเหลือและเอกสารการเงินอ่ืน ๆ ใหถูกตอง 

 ขอ 41 ใหผู จัดการ จัดใหมีการทําบัญชี รับจาย งบทดลอง งบสอบยอดเงินฝากธนาคาร (กรณีเงินฝากในบัญชี           

ของสหกรณ และหลักฐานของธนาคารไมตรงกัน) รวมทั้งสรุปเก่ียวกับการรับจายเงินเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการเปน              

ประจําทุกเดือน 

 ขอ 42 ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัย ความเห็นของคณะกรรมการถือ 

เปนที่สุด 

ขอ 43 ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
 

  ประกาศ   ณ   วันที่  1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2552 

 

 

ศุภรัฐ  พูนกลา  

(นายศุภรัฐ  พูนกลา) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรนิทร  จํากัด 

วาดวย  การรับฝากเงิน 

พ.ศ. 2552 
 

 อาศัยอํานาจตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ขอ 12 , 65(8) , 87(1) คณะกรรมการดําเนินการชุด

ที่ 40 ในการประชุมครั้งที่ 10 เม่ือวันที่ 29 ตุลาคม 2552 กําหนดระเบียบวาดวยการรับฝากเงิน โดยความเห็นชอบของนาย

ทะเบียนสหกรณ ดังน้ี 

 ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวาระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการรับฝากเงิน  พ.ศ. 2552” 

 ขอ 2 ใหยกเลิก 

(1) ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการรับฝากเงิน พ.ศ. 2549 

(2) ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการรับฝากเงิน แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2549  

 บรรดามติ ประกาศ คําส่ัง และแนวทางปฏิบัติอ่ืนใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน 

 ขอ 3 ในระเบียบน้ี 

  สหกรณ     หมายความวา   สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

  สมาชิก                 หมายความวา   สมาชิกของสหกรณรวมทั้งสมาชิกสมทบ 

   เจาของบัญช ี  หมายความวา   สมาชิก และสหกรณอ่ืนที่ฝากเงินไวกับสหกรณ 

  คณะกรรมการ      หมายความวา   คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ 

  ผูจัดการ   หมายความวา    ผูจัดการของสหกรณ 

  ผูรับมอบอํานาจ     หมายความวา   เจาหนาที่ของสหกรณที่ไดรับมอบอํานาจใหมีอํานาจในการ 

              ปฏิบัติงานรับฝากเงิน                                                                                           

  ตั๋วแลกเงิน  หมายความวา  แบบพิมพใบถอนเงินที่สหกรณ กําหนดขึ้น สําหรับให เจาของ 

                                                                               บัญชี เงินฝากออมทรัพย เดินสะพัดใชถอนเงินจากบญัชเีงนิฝาก 
 

หมวด  1 

ประเภทเงินฝาก 

 ขอ 4  การรับฝากเงิน  แบงเปน  2  ประเภท  ดังน้ี 

(1) ประเภทออมทรัพย 

(2) ประเภทประจํา 
 

หมวด  2 

ประเภทออมทรัพย 

 ขอ 5  เงินฝากประเภทออมทรัพย  แบงออกเปน  4  แบบ  ดังน้ี 

(1) ออมทรัพยเดินสะพัด 

(2) ออมทรัพยทั่วไป 

(3) ออมทรัพยมีเปาหมาย 

(4) ออมทรัพยพิเศษ 
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ขอ 6  เงินฝากออมทรัพยเดินสะพัด  มีเงื่อนไขในการรับฝาก  ดังน้ี 

(1)  จํานวนเงินฝากในการเปดบัญชีครั้งแรกตองไมนอยกวา 1,000.- บาท (หน่ึงพันบาทถวน) การฝากเพิ่ม หรือ

ถอนคืนเม่ือใด  จํานวนเทาใดก็ได  โดยใหมียอดคงเหลือไมนอยกวา 100 (หน่ึงรอยบาทถวน)  เวนแตการถอนปดบัญชี  

(2)  สหกรณจะไมออกสมุดคูฝากและไมจายดอกเบี้ยใหสําหรับเงินฝากประเภทน้ี  โดยจะออกใบแจง รายการ

บัญชีเดินสะพัดให  เจาของบัญชีเปนหลักฐานทุกวันส้ินเดือน 

(3) การฝากหรือถอนใหใชแบบพิมพที่กําหนด  ดังน้ี 

(3.1)    การฝากใหใชแบบพิมพ “ใบฝากเงิน” 

(3.2)    การถอนใหใชแบบพิมพ “ตั๋วแลกเงิน” ของสหกรณ 

(4) ตั๋วแลกเงินที่ใชส่ังจายเพื่อถอนเงิน  ตองถอนเงินภายในกําหนด 1 เดือน  นับตั้งแต วันที่ส่ังจาย   

หากเลยกําหนดเวลาหน่ึงเดือน  สหกรณอาจปฏิเสธการจายเงินได 

 ขอ 7  เงินฝากออมทรัพยทั่วไป  มีเงื่อนไขในการรับฝาก  ดังน้ี  

(1) จํานวนเงินฝากในการเปดบัญชีครั้งแรกตองไมนอยกวา 100 บาท (หน่ึงรอยบาทถวน) การฝากเพิ่มหรือ

ถอนคืนเม่ือใด  จํานวนเทาใดก็ได  โดยใหมียอดคงเหลือไมนอยกวา 50 บาท (หาสิบบาทถวน)  เวนแตการถอนปดบัญชี  สําหรับ

สมาชิกที่มีความประสงคจะฝากเงินเพิ่มและเบิกถอนเงินฝากจากบัญชี เงินฝากของตนเองที่ไดเปดไวกับสหกรณแลว โดยผาน

ชองทางอิเล็กทรอนิกสของธนาคารกรุงศรอียุธยา จํากัด หรือธนาคารกรุงไทย  จํากัด จะทําการฝากเม่ือใดจํานวนเทาไรก็ได สวน

การเบิกถอนเงินฝาก สมาชิกจะตองทําหนังสือเปนขอตกลงกับสหกรณ โดยจะตองกําหนดวงเงินฝากที่จะสามารถเบิกถอนไดตอวัน

ไวซ่ึงจะตองไมเกินวงเงินที่สหกรณกําหนด ใหคณะกรรมการกําหนดวงเงินเบิกถอนเงินฝากของสมาชิกโดยใหกําหนดไวในประกาศ

ของสหกรณ 

(2) การจายดอกเบี้ย  สหกรณจะคํานวณใหตามยอดคงเหลือในแตละวันตามอัตราดอกเบี้ยที่ ประกาศใช 

ในขณะน้ัน  และนําดอกเบี้ยฝากเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหในวันทําการแรกสัปดาหสุดทายของเดือน มิถุนายน และธันวาคม

ของทกุป 

 (3)เจาของบัญชีจะถอนเงินฝากทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเม่ือใดก็ได  สําหรับเจาของบัญชีที่ไดทําขอตกลงฝาก และ

เบิกถอนเงินฝากผานระบบอิเล็กทรอนิกส  ถาตองการเบิกถอนเงินฝากทั้งหมดเพื่อปดบัญชีจะตองยกเลิกขอตกลงกอนจึงจะ

สามารถปดบัญชีไดจะไดรับดอกเบี้ยเพียงส้ินวันกอนวันปดบัญชีหน่ึงวัน 

  ขอ 8  เงินฝากออมทรัพยมีเปาหมาย  มีเงื่อนไขในการรับฝาก  ดังน้ี 

(1) จํานวนเงินฝากในการเปดบัญชีครั้งแรกตองไมนอยกวา 500 (หารอยบาทถวน)   

การฝาก เพิ่มตองฝาก ครั้งละไมนอยกวา 500 (หารอยบาทถวน) ยกเวนรายการโอน และจะถอนคืนเม่ือใด จํานวนเทาใดก็ได  โดย

ใหมียอดคงเหลือไมนอยกวา 500 (หารอยบาทถวน) 

(2) การจายดอกเบี้ย  มีรายละเอียดการจายดอกเบี้ย  ดังน้ี 

   (2.1)สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหเปนรายวันตามจํานวนเงินฝากแตละครั้ง  และจะนําดอกเบี้ยฝาก

เปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหปละ 4 ครั้ง  ในวันทําการแรกสัปดาหสุดทายของเดือนมีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และธันวาคม

ของทุกป 

   (2.2) ตนเงินที่สมาชิกนํามาฝากใหมทุกรายการ  สหกรณจะจายดอกเบี้ยใหเม่ือเงินฝาก รายการ น้ัน

ไดผานกําหนดวันจายดอกเบี้ยตามขอ 8(2.1)  มาแลวหน่ึงครั้งโดยจะยังไมเขาดอกเบี้ยใหในวันดังกลาว แตจะนําดอกเบี้ยไปฝาก

เปนตนเงินเขาบัญชีใหในวันเขาดอกเบี้ยครั้งถัดไป 

(2.3) สําหรับรายการเงินฝากที่ไมมีการถอนจนถึงวันเขาดอกเบี้ย สหกรณจะจายดอกเบี้ยใหใน  

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศกําหนดอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ 
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(2.4)เงินฝากเฉพาะจํานวนที่ถอนกอนวันเขาดอกเบี้ย สหกรณจะคํานวณ ดอกเบี้ยให ในอัตรา 

ครึ่งหน่ึงของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยทั่วไปตามประกาศกําหนดอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ  โดยจะเขาดอกเบี้ยใหในวันทํา

การแรกสัปดาหสุดทายของเดือน มีนาคม หรือ มิถุนายน หรือกันยายน หรือ ธันวาคม เดือนไหนถึงกอนก็จะเขาดอกเบี้ยใหในเดือน

น้ัน  สําหรับจํานวนเงินฝากที่เหลือจะคํานวณดอกเบี้ยใหตามขอ 8(2.3) 

(3) เงินฝากที่ฝากเพิ่มขึ้น  หรือเงินฝากที่มีการถอนออกบางสวน  จนทําใหจํานวนเงินฝากคงเหลือมีจํานวน

เพิ่มขึ้น  หรือลดลงไมนอยกวาจํานวนที่สหกรณกําหนด  และสามารถรักษาระดับจํานวนเงินฝากน้ันไวจนถึงวันจายดอกเบี้ย  

อาจไดรับดอกเบี้ยแตกตางกันสูงขึ้น  หรือต่ําลงไดตามจํานวนเงินฝากคงเหลือตามประกาศกําหนดอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ 

(4) เงินฝากที่ไดรับดอกเบี้ยทั้งหมด จะถูกถอนออก และฝากกลับเขาไปใหใหมรวมกับดอกเบี้ยที่ไดรับในวัน

เดียวกันน้ันโดยอัตโนมัติรวมเปนหน่ึงรายการเปนเงินฝากรายการใหม และสหกรณจะจายดอกเบี้ยใหตามกําหนดในครั้งถัดไป

ตามขอ 8(2.1)  ตอไป 

(5)  เจาของบัญชีจะถอนเงินฝากทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเม่ือใดก็ได จะไดรับดอกเบี้ยเพียงส้ินวัน กอนวันปด            

บัญชีหน่ึงวัน  โดยคํานวณดอกเบี้ยใหตามขอ 8(2) 

ขอ 9  เงินฝากออมทรัพยพิเศษ  มีเงื่อนไขในการรับฝาก  ดังน้ี 

(1) จํานวนเงินฝากในการเปดบัญชีครั้งแรกตองไมนอยกวา 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) การฝากเพิ่มตองฝาก

ครั้งละไมนอยกวา 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) และจะถอนคืนเม่ือใดจํานวนเทาใดก็ได โดยใหมียอดคงเหลือไมนอยกวา   

5,000.- บาท (หาพันบาทถวน) เวนแตเปนการถอนปดบัญชี 

(2) การจายดอกเบี้ย  สหกรณจะคํานวณใหตามยอดคงเหลือในแตละวัน ตามอัตราดอกเบี้ยที่ ประกาศใช 

ในขณะน้ัน  และนําดอกเบี้ยฝากเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหในวันทําการแรกสัปดาหสุดทายของเดือน มิถุนายน และธันวาคม

ของทุกป 

(3) เจาของบัญชีจะถอนเงินฝากทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเม่ือใดก็ได  จะไดรับดอกเบี้ยเพียงส้ินวัน กอนวันปด บัญชี

หน่ึงวัน  
 

หมวด  3 

ประเภทประจํา 

 ขอ 10  จํานวนเงินฝากในการเปดบัญชีครั้งแรกตองไมนอยกวา 1,000.- บาท (หน่ึงพันบาทถวน)  การฝากครั้งตอ ๆ ไปตอง

ไมต่ํากวา 100  บาท (หน่ึงรอยบาทถวน) 

 ขอ 11  การจายดอกเบี้ย  จะคํานวณดอกเบี้ยเปนรายวันตามยอดเงินฝากแตละยอด  เม่ือครบกําหนดตามระยะเวลาและ

อัตราดอกเบี้ยที่ประกาศเปนคราว ๆ ไป 

 ขอ 12  เงินฝากเม่ือถึงกําหนดถาผูฝากไมถอน  ก็ถือเปนอันวาผูฝากตกลงฝากตนเงินพรอมดอกเบี้ยไปอีกเทาระยะเวลา

เดิม 

 ขอ 13  การถอนเงินฝาก  หากถอนกอนกําหนดระยะเวลา  ตองถอนเปนยอดตามการฝากแตละครั้ง  โดยจะไดรับ

ดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริง  อัตราดอกเบี้ยตามระยะเวลาฝากที่ต่ําลงตามระยะเวลาที่ฝากจริง  แตถาระยะเวลาฝากไมถึง  

90  วัน  สหกรณจะไมจายดอกเบี้ยให  และตองมียอดคงเหลือในบัญชีในเวลาหน่ึงไมนอยกวา 100,000.- บาท (หน่ึงแสนบาทถวน)  

ยกเวนการถอนปดบัญช ี
 

หมวด  4 

ดอกเบี้ยเงินฝาก 

 ขอ 14 ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทใหสหกรณกําหนดโดยประกาศเปนคราวๆ ไป แตไมเกินอัตรารอยละ 13 ตอป  

สหกรณมีสิทธิเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากไดตามที่เห็นสมควร 
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หมวด  5 

ความท่ัวไป 
 ขอ 15  การเปดบัญชีใหขอเปดบัญชีตามแบบคําขอเปดบัญชีที่สหกรณกําหนด 

 ขอ 16  การติดตอกับสหกรณที่เก่ียวของกับบัญชีเงินฝาก ตองแสดงสมุดคูฝากทุกครั้ง 

 ขอ 17  เจาของบัญชีตองใหตัวอยางลายมือชื่อของตนเอง  และผูมีอํานาจ รวมทั้งเงื่อนไข ขอตกลง  คํายินยอมที่เก่ียวของ

กับบัญชีเงินฝากน้ัน ตามแบบที่สหกรณกําหนด การเปล่ียนแปลงตัวอยางลายมือชื่อ จะตองเปนลายลักษณอักษรและสงตัวอยางลายมือ

ชื่อใหผูรับมอบอํานาจของสหกรณเห็นชอบกอน 

 ขอ 18  การฝากเงินเขาบัญชีทุกครั้งตองสงเงินพรอมใบฝากเงินตามแบบที่สหกรณกําหนด ทั้งน้ีเจาของบัญชีหรือบุคคล

อ่ืนจะเปนผูฝากก็ได 

 ขอ 19  การฝากเงินเขาบัญชีดวยเช็ค หรือตราสารการเงินอ่ืนใด ตองสงพรอมใบฝากเงินตามแบบที่สหกรณกําหนด  

สหกรณจะรับไวเพื่อเรียกเก็บจากสถาบันการเงินน้ัน ๆ ตามเวลา  และวิธีการรับฝากดวยเช็ค  หรือตราสารการเงิน ในกรณีที่เช็คถูก

ธนาคารปฏิเสธการจายและคืนใหสหกรณ  สหกรณจะเก็บเช็คไวเพื่อคืนใหผูฝาก ณ สํานักงานที่รับฝาก 

 ขอ 20   การฝากเงินเขาบัญชี  ตองสงตอเจาหนาที่สหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ  หรือโดยการหักจากเงินไดรายเดือน

ของเจาของบัญชี  ณ  ที่จาย  หรือหักจากบัญชีเงินฝากของตนเองในสหกรณโดยเจาของบัญชีตองทําหนังสือยินยอมการหักเงินไว

หรือถาสมาชิกมีความประสงคที่จะฝากเงินเขาบัญชีของตนเองที่มีไวกับสหกรณ  โดยผานระบบอิเล็กทรอนิกส ใหปฏิบัติตามขอ 7 

(1)    

   ขอ 21  การถอนเงินจากบัญชี  ตองลงลายมือชื่อตามตัวอยางลายมือชื่อที่ใหไวในใบถอนเงินฝากตามแบบที่สหกรณ

กําหนด  หากมีความจําเปนใหบุคคลอ่ืนรับเงินแทน  ตองมอบอํานาจการรับเงินแทนตามแบบที่สหกรณกําหนด ผูรับมอบอํานาจ

ตองแสดงหลักฐานจนเปนที่เชื่อถือได หรือถาสมาชิกมีความประสงคที่จะเบิกถอนเงินจากบัญชีของตนเองที่มีไวกับสหกรณ  โดย

ผานระบบอิเล็กทรอนิกส ใหปฏิบัติตามขอ 7 (1)  

  ขอ 22  เงินฝากที่มีระยะเวลาฝากเกินกวา  12  เดือน หากมิไดตกลงกําหนดการจายดอกเบี้ยไวเปนอยางอ่ืน การจาย

ดอกเบี้ยจะจายใหเม่ือครบกําหนดระยะเวลาฝาก 

 ขอ 23  ดอกเบี้ยที่สหกรณจายใหโดยการนําเขาบัญชีเดิม  หากเจาของบัญชีไมถอนออกใหถือวาตกลงฝากตามเดิม 

 ขอ 24  เงินฝากที่วันครบกําหนดระยะเวลาฝากตรงกับวันหยุดทําการของสหกรณใหนําดอกเบี้ยเขาบัญชีในวันทําการ

แรกที่เปดทําการ  โดยลงรายการวันที่ครบระยะเวลาตามเดิม 

 ขอ 25 ภาระในการเสียภาษีเงินไดจากดอกเบี้ยเงินฝากใหเปนไปตามกฎหมายกําหนด โดยสหกรณเปนผูหักภาษี  ณ  ที่จาย

เพื่อนําสงกรมสรรพากร 

 ขอ 26  การลงรายการในสมุดคูฝาก ตองกระทําโดยสหกรณเทาน้ัน ซ่ึงผูรับมอบอํานาจจาก สหกรณเปนผูลงลายมือชื่อ

กํากับไวเปนสําคัญ 

 ขอ 27  สมุดคูฝากที่ลงรายการเต็มแลว ใหเจาของบัญชีขอโอนยอดเงินฝากเขาสมุดคูฝากเลมใหม โดยไมตองเสีย

คาใชจาย 

 ขอ 28  สมุดคูฝากที่ชํารุด  ใหเจาของบัญชีนําสมุดคูฝากน้ันมาขอออกสมุดเลมใหม 

 ขอ 29  สมุดคูฝากที่สูญหาย  ใหเจาของบัญชีแจงความตอพนักงานสอบสวน และนําสําเนาใบแจงความจากสถานีตํารวจ

มาแสดงเพื่อขอออกสมุดคูฝากเลมใหม 

 ขอ 30  การออกสมุดคูฝากเลมใหมกรณีชํารุด และสูญหาย ตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่สหกรณกําหนด ยกเวน

กรณีชํารุดเน่ืองจากความผิดพลาดของสหกรณ 

 ขอ 31  สมุดคูฝากตองคืนใหสหกรณ เม่ือถอนเงินฝากเพื่อปดบัญช ี
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 ขอ 32  เจาของบัญชีมีสิทธินําบัญชีเงินฝากของตนเองไปประกันเงินกูในการขอกูเงินจากสหกรณได  แตตองปฏิบัติใหเปนไป

ตามระเบียบเก่ียวกับการใหเงินกู 

 ขอ 33  เงินฝากที่นําไปค้ําประกันเงินกู จะถอนเงินฝากไมไดจนกวาจะพนภาระค้ําประกัน 

 ขอ 34  เงินฝากที่เจาของบัญชีถึงแกกรรม สหกรณจะจายคืนใหแกผูรับผลประโยชนที่เจาของบัญชีระบุเปนลายลักษณ

อักษร  หากมิไดระบุผูรับผลประโยชนไวสหกรณจะจายใหแกผูจัดการมรดก หรือทายาทโดยธรรม 

 ขอ 35 การเปล่ียนแปลงผูรับผลประโยชน จะตองทําเปนลายลักษณอักษร  และไดรับการอนุมัติใหมีการเปล่ียนแปลงจาก

ผูรับมอบอํานาจแลว 

  ขอ 36  สหกรณทรงสิทธิที่จะนําเงินฝากเพื่อชําระหน้ีของเจาของบัญชีที่มีตอสหกรณกอนภาระหน้ีอ่ืน 

 ขอ 37  ในกรณีที่สหกรณเห็นวาเจาของบัญชีเงินฝากฝาฝนระเบียบน้ี  หรือกอใหเกิดความยุงยาก สหกรณอาจจะไมรับเงิน

ฝากเขาบัญชี  หรือเห็นวามีเหตุผลสมควรที่จะปดบัญชีเงินฝากของเจาบัญชีคนใดก็ได 

 ขอ 38  การรับฝากเงินของสหกรณอ่ืนหากมีเงื่อนไขหรือขอตกลงนอกเหนือจากที่กําหนดในระเบียบน้ี  ใหคณะกรรมการ

กําหนดเงือนไข  และหรือขอตกลงตามที่เห็นสมควร 

 ขอ 39  ภายใตบังคับขอ 4 และขอ 14 หากสหกรณเห็นสมควรสงเสริมการออมเงินของสมาชิกหรือสงเสริมการคุมครองภัย

สําหรับสมาชิก สหกรณอาจนําเงินฝากประเภทใดประเภทหน่ึงมากําหนดเงื่อนไขและสิทธิประโยชนเพิ่มเติมสําหรับผูฝากเงินไดตาม

สมควรโดยจัดทําเปนระเบียบของสหกรณ 

ขอ 40 ใหผูจัดการจัดใหมีแบบพิมพ  เอกสาร หลักฐานเก่ียวกับการรับฝากเงินตามแบบที่สหกรณกําหนด 

ขอ  41 บัญชีเงินฝากบัญชีใดซ่ึงเจาของบัญชีขาดการติดตอกับสหกรณเกินกวาสามปนับตั้งแตการติดตอครั้งสุดทายให

สหกรณเรียกเก็บคารักษาบัญชีปละหน่ึงรอยบาทโดยการหักจากบัญชีเงินฝากเปนรายไดของสหกรณ แตถาบัญชีเงินฝากรายน้ันมี

ยอดคงเหลือไมถึงหน่ึงรอยบาทใหหักคารักษาบัญชีเทากับยอดเงินคงเหลือที่มีอยูแลวทําการปดบัญช ี
 

หมวด  6 

บทเฉพาะกาล 

 ขอ 42  เงินฝากที่มีอยูกอนวันที่ระเบียบน้ีมีผลบังคับใชใหถือวาเปนเงินฝากตามระเบียบน้ี  

 ขอ 43 บรรดาระเบียบ ประกาศ คําส่ังหรือมติอ่ืนใดตามระเบียบเดิมใหคงบังคับใชไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ

ระเบียบน้ี จนกวาจะไดออกระเบียบ ประกาศ คําส่ังหรือมติใหมตามระเบียบน้ีขึ้นมารองรับ 
 

หมวด 7 

บทเบ็ดเสร็จ 

 ขอ 44 เงินฝากสินทวีศรีณรงค ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยเงินฝากสินทวีศรีณรงค 

 ขอ 45 ระเบียบน้ีเม่ือไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ แลวใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552 
 

 ขอ 46 ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  1 พฤศจิกายน  2552 

 

 

ศุภรัฐ   พูนกลา  

(นายศุภรัฐ   พูนกลา) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

วาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอื่น 

พ.ศ. 2553 
 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณ ขอ 65(8) และขอ 87(1) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 41 

ครั้งที่ 12 เม่ือวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ใหยกเลิกระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอ่ืน พ.ศ. 2546  ลงวันที่  1 พฤศจิกายน 

2546 และใหถือใชระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอ่ืน พ.ศ. 2553  แทนโดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

ดังตอไปน้ี 
 

หมวด 1 

ขอกําหนดท่ัวไป 

 ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอ่ืน               

พ.ศ. 2553” 

 ขอ 2 ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันที่ นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ เปนตนไป 

 ขอ 3 ในระเบียบน้ี 

  สหกรณ   หมายความวา สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  ผูฝาก   หมายความวา สหกรณผูฝากเงิน 

 ขอ 4 สหกรณรับฝากเงินจากสหกรณได 2 ประเภท คือ  

  (1) เงินฝากออมทรัพย 

  (2) เงินฝากประจํา 
 

หมวด 2 

การเปดบัญชีและการรับฝากเงิน 

 ขอ 5 สหกรณที่ประสงคจะเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 4 ใหมาติดตอกับเจาหนาที่สหกรณ ณ สํานักงานสหกรณดวยตนเอง 

และตองยื่นหนังสือขอเปดบัญชีฝากตามแบบของสหกรณ โดยมีขอความครบถวนตามที่ระบุไวในแบบหนังสือขอเปดบัญชีน้ัน 

 ขอ 6 พรอมกับหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก ผูฝากตองใหตัวอยางลายมือชื่อของตนเองหรือของตัวแทนซ่ึงเปนผูมีอํานาจ

ถอนเงิน ตลอดจนใหคําส่ังเก่ียวกับเงินฝากที่เปดบัญชีน้ันไวตอสหกรณ 

 การเปล่ียนแปลงเก่ียวกับตัวอยางลายมือชื่อที่ใหไว จะมีผลตอเม่ือผูฝากไดแจงเปนหนังสือตอสหกรณและสหกรณได

พิจารณาเห็นเปนการถูกตองและตอบรับแลว 

 ลายมือชื่อทุกกรณีเก่ียวกับเงินฝากใหใชอักษรไทยและเขียนดวยหมึกทั้งตองเขียนดวยลายมือของตนเองสหกรณจะไม

รับรูการใชประทับแทนลายมือชื่อ 

ขอ 7 ผูฝากรายหน่ึงสามารถเปดบัญชีเงินฝากไวได ดังน้ี 

  (1) เงินฝากออมทรัพย ผูฝากรายหน่ึงอาจเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยในสหกรณน้ีไดโดยจํานวนเงินฝากใน

บัญชีน้ันในเวลาหน่ึงเวลาใดตองไมนอยกวา 1,000,000 บาท และผูฝากจะสงเงินฝากเพิ่มขึ้นเม่ือใดโดยจํานวนเทาใดก็ได 

  (2) เงินฝากประจํา รายหน่ึง ๆ ตองมีจํานวนไมนอยกวา 1,000,000 บาท และระยะเวลาฝากตองไมนอยกวา 

12 เดือน 

 ขอ 8 ในการเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 7 สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหผูฝากยึดถือไว 

  สมุดคูฝากใหผูฝากยึดถือไว เพื่อใหสหกรณลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอนและเงินคงเหลือของตน

บรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย 
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 การลงบันทึกรายการตาง ๆ ในสมุดคูฝากน้ัน จะกระทําไดแตโดยทางฝายสหกรณ ซ่ึงใหประธานกรรมการหรือรอง

ประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือที่ไดรับมอบหมายคนหน่ึงคนใด เปนผูลงลายมือชื่อกํากับไวเปนสําคัญ การลง

บันทึกรายการในสมุดคูฝาก โดยไมเปนตามที่กลาวน้ียอมไมมีผลผูกพัน สหกรณอน่ึง ถาผูฝากตรวจพบวารายการใดในสมุด

คลาดเคล่ือนตองแจงตอสหกรณเพื่อแกไขให จะแกไขดวยประการอ่ืนไมได 

 สมุดคูฝากเลมที่ใชเต็มแลวหรือชํารุดใชการไมได นํามายื่นตอสหกรณเพื่อจะไดยกเลิกสมุดคูฝากเลมน้ันและโอนยอดเงิน

คงเหลือเขาสมุดคูฝากใหมซ่ึงออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป สมุดคูฝากเลมที่ยกเลิกน้ันผูฝากจะรับไปก็ได 

 ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคูฝากของตนไวที่ปลอดภัย ถาสมุดคูฝากหาย ผูฝากตองแจงเปนหนังสือตอสหกรณโดยมิชักชา 

สหกรณจะนํายอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากเลมใหมซ่ึงออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป สวนสมุดคูฝากเลมที่หายใหยกเลิก 

 ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเลมใหมใหตอจากเลมกอนซ่ึงลงรายการเต็มแลวก็ดีหรือ

ชํารุดใชการไมไดก็ดี สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียมแตกรณีที่สมุดคูฝากของผูฝากคนใดสูญหาย สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหมให

โดยคิดคาธรรมเนียมเลมละ 100 บาท 

ขอ 9 ในการสงเงินเขาบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ใหทําใบสงตามแบบพิมพที่สหกรณกําหนดยื่นพรอมดวยสมุดคูฝากและ

จํานวนเงินฝากตอเจาหนาที่สหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ ทั้งน้ี ผูฝากหรือผูอ่ืนจะเปนผูสงเงินก็ได เม่ือสหกรณไดตรวจถูกตองแลว

จะบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที่ไดรับพรอมทั้งเงินคงเหลือในสมุดคูฝากและสหกรณจะคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก 

  เม่ือสหกรณไดลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที่ไดรับน้ันในสมุดคูฝาก และตรวจสอบเปนการถูกตองแลว 

สหกรณจะคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก 

 ขอ 10 ถาสงเช็คเขาบัญชีเงินฝากตอง ขีดครอมเช็คกอน สหกรณสงวนไวซ่ึงสิทธิที่จะไมจายเงินถอนจากรายการเชนน้ัน

จนกวาจะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแลว 
 

หมวด 3 

การกําหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ยวิธีการคิดดอกเบี้ยและการจายดอกเบี้ย 

 ขอ 11 สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามขอ 4 ในอัตราไมเกินรอยละ 5 ตอป โดยจะไดประกาศใหทราบเปน

คราวๆ ไป 

 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยใหคํานวณเปนรายวันตามยอดเงินคงเหลือและสหกรณจะนําดอกเบี้ยทบเปนเงินตนเขาบัญชี

เงินฝากในวันส้ินปทางบัญชีของสหกรณ ใหผูฝากรีบยื่นสมุดคูฝาก ณ สํานักงานสหกรณเพื่อสหกรณบันทึกรายการดอกเบี้ยให 

 ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา สหกรณจะคํานวณและจายดอกเบี้ยใหเม่ือกําหนดระยะเวลาการฝาก สําหรับเงินฝากประจําที่

ถอนกอนกําหนดโดยไดรับอนุญาตจากสหกรณตามขอ 13 สหกรณจะจายดอกเบี้ยใหตามจํานวนเดือนเต็ม 

 กรณีถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไมถึง 3 เดือน สหกรณจะไมจายดอกเบี้ยให 

 ถาผูฝากไมถอนเงินฝากประจําเม่ือครบกําหนดพรอมดอกเบี้ย จนพนกําหนดไปอีกเจ็ดวันก็เปนอันถือวาผูฝากตกลงฝาก

ตนเงินพรอมดอกเบี้ยไปอีกเทาระยะเวลาเดิม 
 

หมวด 4 

การถอนเงินและการปดบัญชี 

 ขอ 12 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ตองใชใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ  

  ในการถอนเงินฝาก ผูมีอํานาจถอนเงินตามที่ไดใหตัวอยางลายมือชื่อไวกับสหกรณ ควรมารับเงินที่สํานักงาน

สหกรณดวยตนเอง และตองยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไวน้ัน พรอมกับสมุดคูฝากตอเจาหนาที่สหกรณ 

  ผูมีอํานาจถอนเงินฝาก จะมอบใหผูใดรับเงินแทน ก็ตองทําใบถอนเงินฝาก และตองมอบอํานาจใหรับเงินแทน

เปนหนังสือไวในดานหลังของใบถอนเงินน้ันดวย ทั้งน้ี โดยลงลายมือชื่อที่ไดใหตัวอยางไวแลวมอบใหผูรับมอบอํานาจยื่นใบถอนเงิน
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ฝากน้ัน พรอมดวยสมุดคูฝากตอเจาหนาที่สหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ ในการน้ีสหกรณจะเรียกหลักฐานพิสูจนตัวผูรับมอบ

อํานาจก็ได 

  เม่ือสหกรณไดตรวจถูกตองแลวจะจายเงินถอนใหและลงรายการเงินถอนพรอมทั้งเงินคงเหลือในสมุดคูฝาก 

แลวคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก 

  อน่ึง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเขียนดวยหมึกถามีการแกไขเปล่ียนแปลงใด ๆ ผูมีอํานาจถอนเงินตองลง

ลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไวกํากับดวย 

 ขอ 13 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยน้ันจะถอนเม่ือใด จํานวนเทาใดก็ได 

  สวนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจําน้ัน ผูฝากยอมไมมีสิทธิถอนเงินกอนครบกําหนดแตเม่ือผูฝากยื่นคําขอ

เปนหนังสือโดยชี้แจงความจําเปน สหกรณจะยอมใหถอนเงินฝากกอนกําหนดก็ได 

 ขอ 14 การถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตนเม่ือใดก็ได ใหผูมีอํานาจถอนเงินจดแจงไวทาย

รายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากดวยวา “เพื่อปดบัญชี” 

 ขอ 15 ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเห็นวาผูฝากฝาฝนระเบียบน้ี หรือกอใหเกิดความยุงยากแก

สหกรณ หรือเห็นวามีเหตุผลอันสมควรที่จะปดบัญชีเงินฝากของผูฝาก สหกรณจะไมรับเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูฝากอีก และใหผู

ฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งน้ี สหกรณจะแจงเปนหนังสือไปยังผูฝาก 

 ขอ 16 การถอนเงินฝากเพื่อปดบัญชีตามขอ 13 และขอ 14 สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหตามขอ 11 ถึงวันกอนวันถอน

หน่ึงวัน เวนแตการปดบัญชีเงินฝากในกรณีผูฝากฝาฝนระเบียบ ตามขอ 15 สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหถึงกอนวันที่แจงหน่ึงวัน 

และสหกรณจะไมใหดอกเบี้ยอีกไมวาผูฝากจะถอนเงินเม่ือใด 

 เม่ือสหกรณไดจายเงินคืนผูฝากแลว จะยกเลิกสมุดคูฝากสําหรับบัญชีน้ัน 

 ขอ 17 ในกรณีที่มีความจําเปน สหกรณสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับฝากเงินก็ได  แตกรณีที่จํานวนยอดเงินรับฝากในเวลาใดเวลา

หน่ึง เม่ือรวมกับหน้ีการกูยืมเงินจากภายนอกและหน้ีในฐานะผูค้ําประกัน จะเกินวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําปของสหกรณที่

นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบไว  สหกรณสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับฝากเงิน 
 

   ประกาศ ณ วันที่  30  ธันวาคม  พ.ศ. 2553 

 

 

คําพอง  ม่ันจิต 

 (นายคําพอง  ม่ันจิต) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรนิทร  จํากัด 

วาดวย สัจจะออมทรัพย (แกไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2559 
 

 อาศัยอํานาจตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ขอ12, 65(8), 87(10) คณะกรรมการดําเนินการ        

ชุดที่ 47 ในการประชุมครั้งที่ 2 เม่ือวันที่ 28 มกราคม 2559 กําหนดระเบียบวาดวย สัจจะออมทรัพย ไวดังน้ี 

 ขอ 1  ระเบียบน้ีเรียกวา ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวย สัจจะออมทรัพย  

(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559” 

 ขอ 2  ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ  พ.ศ.  2559 

 ขอ 3  ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยเงินฝากสัจจะออมทรัพย พ.ศ. 2559 

บรรดา มติ ประกาศ คําส่ัง และแนวทางปฏิบัติอ่ืนใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน 

ขอ 4 ในระเบียบน้ี 

สหกรณ        หมายความวา สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  สมาชิก        หมายความวา สมาชิกของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  ประธานกรรมการ  หมายความวา ประธานกรรมการดําเนินการ 

  คณะกรรมการ  หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ 

ขอ 5 ระเบียบน้ีมีวัตถุประสงคในการสงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกมีการออมเงินในระยะยาวโดยการฝากเงินกับ

สหกรณ 

 ขอ 6  ใหสมาชิกยื่นความจํานงในการปฏิบัติตามสัจจะออมทรัพยตามแบบที่สหกรณกําหนด 

 ขอ 7  สมาชิกตามขอ 6 ตองเปดบัญชีออมทรัพยมีเปาหมายเพื่อฝากเงินกับสหกรณเปนการเฉพาะและยินยอมใหสหกรณ

หักเงินเดือนเขาบัญชีเงินฝากดังกลาวเปนประจําทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแตหน่ึงรอยบาทขึ้นไป   

ขอ 8  กําหนดเงื่อนไขในการเบิกถอน หรือปดบัญชีเงินฝากตาม ขอ 7 ดังน้ี 

  (1) เบิกถอนไดจํานวนเงินไมเกินครึ่งหน่ึงของเงินฝากคงเหลือในบัญชีเงินฝาก ณ วันที่เบิกถอน  และจะเบิก

ถอนครั้งตอไปไดก็ตอเม่ือครบ 5 ป แลวหลังจากทําการเบิกถอนครั้งลาสุด 

  (2) กรณีที่พนสภาพจากการเปนสมาชิกสหกรณ แตยังมีหน้ีกับสหกรณ ใหหักเงินฝากสัจจะออมทรัพยตัดหน้ี

กอนเสมอ  

สําหรับสมาชิกที่ยังมีหน้ีคงเหลืออยูกับสหกรณ  ยังจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑการใหเงินกูของสหกรณ

ตอไป 

ในกรณีที่สมาชิกไมมีหน้ีกับสหกรณแลว สามารถปดบัญชีหรือเบิกถอนเม่ือใดก็ไดและสามารถขอลดยอดเงินการสงฝาก

สัจจะออมทรัพยได แตไมนอยกวา 100 บาทตอเดือน หรือสามารถฝากเพิ่มเติมเทาใดก็ได เม่ือใดก็ได โดยการคํานวณดอกเบี้ยเงิน

ฝากใหเปนไปตามระเบียบวาดวยเงินรับฝาก 

 ขอ 9 ใหคณะกรรมการกําหนดเงื่อนไขสําหรับสมาชิกผูกูเงินจากสหกรณที่ตองปฏิบัติตามระเบียบน้ีไวในระเบียบวาดวย

การใหเงินกูและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2558 

 ขอ 10 การดําเนินการใดเก่ียวกับสัจจะออมทรัพยที่ไดดําเนินการกอนระเบียบน้ีใชบังคับใหถือวาเปนการปฏิบัติตาม

ระเบียบน้ี 

 ขอ 11 ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัย ความเห็นของคณะกรรมการถือเปน

ที่สุด 
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 ขอ 12  ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
    

 ประกาศ  ณ  วันที่   29  มกราคม   2559 

 

 

               คําพอง ม่ันจิต 

 (นายคําพอง  ม่ันจิต) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

วาดวย การผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ี  พ.ศ. 2559 
 

 อาศัยอํานาจตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 65(8), 87(10)  คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 47  

ในการประชุมครั้งที่ 4  เม่ือวันที่  30  มีนาคม  2559  ไดเห็นสมควรใหมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการติดตามหน้ีในกรณีที่

สมาชิกผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีตอสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด  เพื่อใหการติดตามหน้ีเปนไปโดยความเรียบรอย

และเปนธรรมกับทุกฝาย  จึงไดมีมติใหออกระเบียบเพื่อการน้ีขึ้น 

 ขอ 1  ระเบียบน้ีเรียกวา  “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด วาดวย การผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ี  

พ.ศ. 2559” 

 ขอ 2  ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน  พ.ศ.  2559 เปนตนไป 

ขอ 3  ในระเบียบน้ี 

“สหกรณ”  หมายความวา สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

“ลูกหน้ี”     หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด   

   ที่กูเงินจากสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

  “ผูค้ําประกัน”      หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

ที่ลงนามค้ําประกันเงินกูใหแกลูกหน้ี 

  “ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยอนามัย 

     สุรินทร  จํากัด 

  “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย 

     อนามัยสุรินทร  จํากัด 

  “ผูจัดการ”  หมายความวา  ผูจัดการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

  “ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ี”  หมายความวา  การที่ลูกหน้ีไมชําระหน้ีไมวาตนเงินหรือ 

       ดอกเบี้ยตามกําหนดเวลา  หรือชําระลาชาผิดเวลาหรือชําระ 

       เลยกําหนดเวลา 

  “ผูจํานองหลักทรัพย” หมายความวา  ผูเปนเจาของกรรมสิทธ์ิในที่ดนิ  ที่นําที่ดินมาจํานอง 

ไวกับสหกรณ  เพื่อเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูของลูกหน้ี 

 ขอ 4  ผลของการที่ลูกหน้ีผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ี  เม่ือลูกหน้ีตกเปนผูผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีตามนิติกรรม

สัญญาของสหกรณกับลูกหน้ี  กําหนดใหเกิดผล ดังน้ี 

  (1)  ลูกหน้ีผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีในปใดไมใหไดรับเงินเฉล่ียคืนสําหรับปน้ัน 

  (2)  ลูกหน้ีผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีในปใดไมใหไดรับเงินทุนสาธารณประโยชนเพื่อสวัสดิการสมาชิกและ

ครอบครัวสําหรับปน้ัน 

  (3)  ลูกหน้ีผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีในเดือนใดแลว  ถาหากประสงคจะยื่นกูใหม  ซ่ึงผูกูจะตองชําระหน้ีให

เปนปกติและเริ่มนับงวดใหมและนับตอไปจนครบ 10 เดือน จึงจะมีสิทธิกูสัญญาใหมได 

  (4)  ลูกหน้ีอาจถูกใหออกจากสหกรณ  เม่ือปรากฏวาลูกหน้ีผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ี  เปนเวลาถึงสาม

เดือน 

  (5)  ผูค้ําประกันถูกจํากัดสิทธิการกูเงินจากสหกรณ  ในระหวางถูกฟองรองเปนจําเลยในฐานะผูค้ําประกัน   

 ขอ 5  เม่ือลูกหน้ีผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีใหสหกรณดําเนินการติดตามหน้ีคางชําระตามขั้นตอน  ดังน้ี 

  ขั้นตอนที่ 1  เม่ือลูกหน้ีคางชําระใหสหกรณทําหนังสือติดตามหน้ีกับผูกู และบอกกลาวใหผูค้ําประกันทราบ  

โดยหนังสือประเภทลงทะเบียนตอบรับ  ภายใน 60 วัน  นับตั้งแตวันที่ลูกหน้ีผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ี 
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  ขั้นตอนที่ 2  เม่ือลูกหน้ีคางชําระเดือนที่ 2  ใหสหกรณทําหนังสือเชิญผูกูและผูค้ําประกันหรือผูจํานอง

หลักทรัพยค้ําประกันเงินกู  เพื่อรับฟงปญหารวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขรวมกัน           เม่ือสรุปผลการแกไข  แลวใหทํา

หนังสือตกลงเรื่องการรับผิดชอบชําระหน้ีใหเรียบรอย 

  ขั้นตอนที่ 3  หากไมสามารถตกลงชําระหน้ีได  ตามขั้นตอนที่ 2  สหกรณจะพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมาย  

เพื่อเรียกคืนเงินกูทั้งหมด  โดยจะฟองรองพรอมกันทั้งลูกหน้ีและผูค้ําประกันหรือบังคับจํานองกับผูจํานองหลักทรัพยแลวแตกรณี 

 ขอ 6  ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
  

  ประกาศ  ณ  วันที่   31  มีนาคม  2559 

 

 

               คําพอง ม่ันจิต 

 (นายคําพอง  ม่ันจิต) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

วาดวย การใหเงินกูและดอกเบี้ยเงินกู (คร้ังท่ี 2) พ.ศ. 2559 
 

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ขอ 13 ถึงขอ 18  ขอ 65(2), 

(8)และ ขอ 87(2) รวมทั้งระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการกํากับดูแล กิจการที่ดี พ.ศ. 2549 

คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 47 ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 10/2559 วันที่ 28 กันยายน 2559 ใหกําหนดระเบียบวาดวยการให

เงินกูและดอกเบี้ยเงินกูไว ดังตอไปน้ี 

 ขอ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการใหเงินกูและดอกเบี้ยเงินกู     

(ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2559” 

 ขอ 2. ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันที่  1 ตุลาคม 2559  เปนตนไป 

 ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการใหเงินกูและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2559   

 บรรดา ระเบียบ มติ ประกาศ หรือคําส่ังอ่ืนใดที่ไดกําหนดไว ซ่ึงขัดแยง หรือแยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน 

 ขอ 4. ในระเบียบน้ี 

  สหกรณ    หมายความวา  สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  สมาชิก    หมายความวา  สมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  ประธานกรรมการ  หมายความวา  ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  รองประธานกรรมการ  หมายความวา  รองประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  คณะกรรมการ   หมายความวา  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  คณะกรรมการเงินกู  หมายความวา  คณะกรรมการเงินกู   ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัย 

             สุรินทร จํากัด 

  ผูจัดการ    หมายความวา  ผูจัดการของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 
 

หมวด 1 

บทท่ัวไป 

 ขอ 5. สหกรณใหเงินกูแกสมาชิก 3 ประเภท คือ 

  (1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

  (2) เงินกูสามัญ 

  (3) เงินกูพิเศษ 

 ขอ 6. การใหเงินกูแกสมาชิกน้ัน จะใหไดเฉพาะกรณีเพื่อการอันจําเปนหรือมีประโยชนตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

  สมาชิกที่จะกูเงินจากสหกรณไดน้ันตองมีเงินฝากกับสหกรณอยางนอยหน่ึงบัญชีหรือตองผานการฝกอบรม

หลักสูตรเก่ียวกับความรูขั้นพื้นฐานเก่ียวกับสหกรณที่สหกรณจัดขึ้น  
 

หมวด 2 

เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

 ขอ 7. เม่ือสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินอันแสดงหลักฐานพิสูจนได และประสงคจะขอกูเงินก็ใหยื่นคําขอกูตอสหกรณตามแบบที่

กําหนดไว และตองเปนสมาชิกในสหกรณมาแลวไมนอยกวาสามเดือนจึงจะมีสิทธิกูเงินได  รวมทั้งมีหุนไมนอยกวาจํานวนที่

คณะกรรมการกําหนดไวในประกาศของสหกรณ 

 ขอ 8. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการอ่ืน ๆ 

หรือผูจัดการ ตามที่เห็นสมควร เปนผูวินิจฉัยเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการก็ได และใหผูไดรับมอบดังกลาวแถลงรายการ

เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินที่ใหไปใหคณะกรรมการทราบทุกเดือน 
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 ขอ 9. การใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินน้ัน จํานวนเงินที่ใหสมาชิกกู ตลอดจนเงื่อนไขที่เก่ียวกับการใหกูที่จําเปน ตลอดจน

คาปรับผิดสัญญาและคาธรรมเนียมในการเปล่ียนสัญญาใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนดไวในประกาศสหกรณ 
 

หมวด 3 

เงินกูสามัญ 

 ขอ 10. ใหคณะกรรมการเงินกูมีอํานาจพจิารณาวินิจฉัยใหเงินกูสามัญแกสมาชิกไดตามที่กําหนดไวในขอบังคับ ระเบียบ

น้ี มติ และคําส่ังสหกรณ 

  ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกูใหนําเสนอคณะกรรมการทราบ ในการประชุมคราวถัดไป 

  คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหประธานกรรมการ หรือ รองประธานกรรมการหรือกรรมการดําเนินการอ่ืน ๆ 

ตามที่เห็นสมควร เปนผูวินิจฉัยใหเงินกูสามัญแทนคณะกรรมการก็ได และใหผูไดรับมอบดังกลาวแถลงรายการเงินกูสามัญที่ใหไป

ใหคณะกรรมการทราบทุกเดือน 

 ขอ 11. สมาชิกที่เปนขาราชการ พนักงานของรัฐ เจาหนาที่สหกรณ ขาราชการบํานาญหรือลูกจางประจํา ซ่ึงอาจไดรับ

เงินกูสามัญน้ัน ตองเปนสมาชิกสหกรณติดตอกันมาเปนเวลาไมนอยกวาหกเดือน  

ขอ 12. สวนที่เปนเจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหและลูกจางชั่วคราวซ่ึงอาจไดรับเงินกูสามัญตองเปนสมาชิก

สหกรณติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวาหกเดือน 

ขอ13. สมาชิกผูประสงคขอกูสามัญ ตองยื่นคําขอกูตอสหกรณตามแบบที่กําหนดไว และตองมีหุนและเงินฝากในสหกรณ

ฯ ค้ําประกันหน้ีเงินกูไมนอยกวาจํานวนที่คณะกรรมการกําหนดไวในประกาศของสหกรณ 

 ขอ14. คําขอกูเงินสามัญของสมาชิกที่ยังรับราชการในและนอกสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทรน้ัน ตองเสนอ

โดยผานผูบังคับบัญชาตนสังกัด หรือเจาหนาที่การเงินของหนวยงาน แตถาเปนผูบังคับบัญชา หรือ ตําแหนงซ่ึงเทียบไดไมต่ํากวา

ระดับชํานาญงานหรือชํานาญการหรือขาราชการบํานาญ ก็ไมตองมีผูใหความเห็นดังวาน้ี 

ในกรณีที่คําขอกูเปนของเจาหนาทีส่หกรณตองผานผูจัดการ แตถาคําขอกูน้ันเปนของผูจัดการ 

เองใหผาน ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก 

ผูบังคับบัญชาตนสังกัดตามความในวรรคหน่ึงใหหมายความถึงผูบังคับบัญชาระดับตนที ่

เหนือกวาสมาชิกผูกูชั้นหน่ึง ไดแก หัวหนาฝาย/หัวหนากลุมงานในโรงพยาบาลชุมชน ผูอํานวยการโรงพยาบาล ผูอํานวยการ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  สาธารณสุขอําเภอ  หัวหนากลุมงานหรือหัวหนางานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร

แลวแตกรณี 

 ขอ 15. ใหเงินกูสามัญมี 3 ชนิดคือ  

  (1) เงินกูสามัญทั่วไป 

  (2) เงินกูสามัญเพื่อการบริโภค 

  (3) เงินกูสามัญเพื่อคุณภาพชีวิต (ATM) 

  จํานวนเงินที่ใหสมาชิกกูตลอดจนเงื่อนไขเก่ียวกับการใหกูที่จําเปนใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนดไวใน

ประกาศของสหกรณ 

  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจเพิ่มชนิดของเงินกูสามัญเพิ่มเติมอีกก็ได โดยกําหนดไวในประกาศของ

สหกรณพรอมทั้งเงื่อนไขสําหรับเงินกูสามัญชนิดน้ัน 

  สมาชิกรายหน่ึงๆจะมีหน้ีเงินกูสามัญในเวลาใดเวลาหน่ึงไดโดยไมจํากัดจํานวนสัญญา แตตองเปนไปตาม

ระเบียบ เงื่อนไขและหลักเกณฑที่สหกรณกําหนดไวในประกาศของสหกรณ 

 ขอ 16. สมาชิกที่ไดรับเงินกูสามัญแลวจะขอกูเงินสามัญครั้งใหม จะตองสงเงินงวดชําระหน้ีเงินกูสามัญไมนอยกวาที่

คณะกรรมการกําหนดไวในประกาศของสหกรณ ความในวรรคแรกไมรวมถึงผูกูที่ใชทุนเรือนหุนค้ําประกัน 
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 ขอ 17. ในการใหเงินกูสามัญน้ัน ถาปรากฏวาสหกรณมีเงินที่จะใหกูไดไมพอแกการขอกู อันมีลักษณะพึงใหกูน้ันทุกราย 

ใหถือลําดับในการพิจารณาใหเงินกู ดังตอไปน้ี 

(1) เงินกูที่ถือคาหุนเปนหลักประกันน้ัน ใหในลําดับกอนเงินกูที่มีหลักประกันอยางอ่ืน 

(2) ผูขอกูที่ปลอดหน้ีโดยมีการชําระหน้ีตามลําดับงวดในสัญญา 

(3) ผูขอกูนอกเหนือจาก (1) (2) พิจารณาตามลําดับจากการยื่นคําขอกู 

ถาลําดับเงินกูอยูในลําดับเดียวกัน ใหเงินกูจํานวนนอยกอน เพื่อประโยชนแหงการน้ี จํานวนเงินกูที่นํามาเทียบกันใหคิดรวมเงินกู

สามัญ และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินรายกอนของผูกูที่คงเหลืออยู (ถามี) ดวย 

  ถาลําดับเงนิกูอยูในลําดับเดียวกันและมีจํานวนเงินเทากันใหพิจารณาตามลําดับกอนหลัง หรือโดยพิจารณาผูที่

มีหุนมากเปนลําดับกอน 

  ทั้งน้ี เวนแตในกรณีที่ผูขอกูมีเหตุผลพิเศษปรากฏชัดเจน คณะกรรมการเงินกูหรือประธานกรรมการจะวินิจฉัย

ใหกูเปนกรณีพิเศษเฉพาะรายก็ไดแลวรายงานใหคณะกรรมการทราบในการประชุมคราวถัดไป 

 ขอ 18. คณะกรรมการเงินกูหรือประธานกรรมการ อาจพิจารณาวินิจฉัยใหกูเปนกรณีพิเศษเฉพาะรายก็ได หากพิจารณา

เห็นวาสมาชิกมีความจําเปนภายในเงื่อนไขตามลําดับดังน้ี 

  (1) กรณีผูปวยตองรักษาตัวเปนเวลานานของเจาตัว, คูสมรส, บุตร, ธิดา, บิดา, มารดา 

  (2) กรณีถูกดําเนินคดีแพงและอาญา โดยมีหลักฐานของทางราชการ 

  (3) กรณีที่พักอาศัยประสบภัยธรรมชาติ 

  (4) กรณีอุปสมบท หรือสมรสของเจาตัว, บุตร, ธิดา 

  (5) กรณีจัดงานศพบุตร, ธิดา, คูสมรส, บิดา, มารดาของเจาตัว 

  (6) กรณีเพื่อการศึกษาของเจาตัว, คูสมรส, บุตร 

  ทั้งน้ีตองรายงานใหคณะกรรมการทราบในการประชุมคราวถัดไป 
 

หมวด 4 

เงินกูพิเศษ 

สวนท่ี 1 

ขอกําหนดทั่วไปเก่ียวกับเงินกูพิเศษ 

 ขอ 19. เม่ือคณะกรรมการเห็นวา สหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอที่จะชวยเหลือใหเงินกูเพื่อสงเสริมฐานะ ความ

ม่ันคงหรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได โดยจํานวนเกินกวาเงินกูสามัญคณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยใหเงินกูพิเศษแกสมาชิก

ไดตามที่กําหนดไวในระเบียบน้ีและตามขอบังคับของสหกรณ 

 ขอ 20. ใหเงินกูพิเศษมี 3 ชนิด คือ 

  (1) เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห 

  (2) เงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 

  (3) เงินกูพิเศษเพื่อการซ้ือยานพาหนะ 

  ใหถือวาเงินกูพิเศษตาม (1) และ (2) อยูในลําดับกอนเงินกูพิเศษตาม (3) 

 ขอ 21. สมาชิกที่จะไดรับเงินกูพิเศษ จะตองเปนสมาชิกในสหกรณน้ีติดตอกันมาไมนอยกวา สองป ในกรณีที่สมาชิกโอน

มาจากสหกรณอ่ืน ตองไดเปนสมาชิกในสหกรณน้ีและสหกรณซ่ึงตนเปนสมาชิกอยูเดิมรวมกันไมนอยกวาสองป 

  สมาชิกที่ ไดรับเงินกูพิเศษตองมีหุนและหรือเงินฝากในสหกรณฯ ค้ําประหน้ีเงินกูจํานวนไมนอยกวาที่

คณะกรรมการกําหนดไวในประกาศของสหกรณ 

 ขอ 22. สมาชิกที่จะไดรับเงินกูพิเศษใหม จะตองสงงวดชําระหน้ีเงินกูพิเศษเดิมมาแลวไมนอยกวาสามสิบหกงวด 

ตามลําดับในสัญญา 
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  สมาชิกที่ไดรับเงินกูพิเศษแลว อาจรวมเงินกูพิเศษเดิมเปนเงินกูสามัญ เม่ือจํานวนเงินกูพิเศษ ไมเกินจํากัดที่

สมาชิกผูน้ันอาจกูเงินสามัญจากสหกรณ 

  สมาชิกรายหน่ึงๆอาจขอกูพิเศษไดมากกวาหน่ึงสัญญา ทั้งน้ีตองเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑและเงื่อนไขที่

คณะกรรมการกําหนดไวในประกาศของสหกรณ 

 ขอ 23. เงินกูซ่ึงจะถือเปนเงินกูพิเศษ และใชระยะเวลาสงคืนตามที่กําหนดไวสําหรับเงินกูพิเศษไดน้ัน ตองมีจํานวนเกิน

กวาจํากัด ซ่ึงสมาชิกน้ันอาจกูเงินสามัญจากสหกรณได  

  สมาชิกซ่ึงไดรับเงินกูพิเศษ ตองชําระคาธรรมเนียมเงินกูพิเศษ ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดไวใน

ประกาศสหกรณ 

  ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดคาปรับผิดสัญญา และคาธรรมเนียมการเปล่ียนสัญญาโดยกําหนดไวใน

ประกาศของสหกรณ 

 ขอ 24. ใหคณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูพิเศษแกสมาชิกไดตามที่กําหนดไวในขอบังคับ ตามระเบียบน้ี 

มติ และคําส่ังสหกรณ 

  คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเงินกู เปนผูวินิจฉัย

เงินกูพิเศษแทนคณะกรรมการก็ได และใหคณะกรรมการเงินกูแถลงรายการเงินกูพิเศษที่ใหไปใหคณะกรรมการทราบทุกเดือน 

 ขอ 25. เม่ือคณะกรรมการไดวินิจฉัยใหเงินกู และเอกสารทางกฎหมายอยางอ่ืน ๆ เก่ียวกับเงินกูน้ันไดจัดทําตามที่

กําหนดไวโดยครบถวนสมบูรณแลว สมาชิกผูกูจึงรับเงินกูจากสหกรณได 

เพื่อเปนแนวทางควบคุมการใชจายใหเปนไปตามความมุงหมาย ใหสหกรณจายเงินให  

สมาชิกผูกูตามประกาศ หลักเกณฑและเงื่อนไขที่สหกรณกําหนด 

  คณะกรรมการอาจยกเวนขอกําหนดดังกลาวในวรรคสองน้ันได ในกรณีสมาชิกผูกูแสดงใหเปนที่พอใจ ของ

คณะกรรมการวามีเหตุผลเปนพิเศษ 

ขอ 26. ในเม่ือถึงกําหนดที่สมาชิกผูกูตองจายเงินกูพิเศษตามความมุงหมาย ตองเสนอรายงานการใชจายเงินตามแบบที่

กําหนดไว พรอมทั้งหลักฐานที่มีตอสหกรณทุกคราวโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําได สหกรณอาจมอบใหกรรมการดําเนินการ หรือ

บุคคลอ่ืนตามที่เห็นสมควรสอบสวนการใชจายเงินกู ตามรายงานน้ันๆ อีกชั้นหน่ึงดวย 

 ขอ 27. ตราบใดที่สมาชิกยังสงคืนเงินกูพิเศษไมเสร็จ สมาชิกจะตองยินยอมและอํานวยความสะดวกใหคณะกรรมการ 

หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงไดรับมอบหมายจากสหกรณเขาตรวจสอบการกอสราง ตอเติมหรือปรับปรุงอาคารหรือทรัพยสินหรือยานพาหนะ 

หรือการประกอบอาชีพที่ใหเงินกูน้ันตลอดจนหลักประกันเงินกูน้ันในเวลาอันสมควรไดเสมอ และตองชี้แจงเก่ียวกับเรื่องที่ตรวจให

ทราบตามความประสงค 
 

สวนท่ี 2 

เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห 

 ขอ 28. เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห ไดแก 

(1) เงินกูเพื่อกอสราง  ตอเติม หรือปรับปรุงอาคาร  สําหรับใชเปนที่อยูอาศัยของตน   

และครอบครัวตามควรแกฐานะ  

(2) เงินกูซ้ืออาคารหรือซ้ือที่ดิน  และอาคาร  หรือซ้ือที่ดิน เพื่อจะไดกอสรางอาคารใน  

ระยะเวลาอันสมควร ทั้งน้ีสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยของตนเองและครอบครัวตามสมควรแกฐานะ 

  (3) เงินกูเพื่อกิจการซ่ึงเก่ียวของแก (1) หรือ (2)  

  (4) เงินกูเพื่อชําระหน้ีแกบุคคลภายนอก ซ่ึงสมาชิกกูมาเพื่อกิจการตาม (1)หรือ(2)หรือ(3) และตองรับภาระ

หนักกวาที่จะกูจากสหกรณ 
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 ขอ 29. สมาชิกผูประสงคขอเงินกูดังกลาวในขอ 28 ตองเสนอคําขอกูถึงสหกรณตามแบบที่กําหนดไวรวมทั้งรายละเอียด

และหลักฐานตาง ๆ ที่เก่ียวของ เชน รายการสินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจายรวมทั้งรายการบุคคลในครอบครัว การอยู

อาศัยเดิม และเหตุผลอันจําเปนที่ตองจัดใหมีที่อยูอาศัยใหม หรือจัดใหมีเพิ่มขึ้น แบบรูปและรายการกอสรางเพื่อตอเติมหรือ

ปรับปรุงอาคาร รายละเอียดและหลักฐานของที่ดินและอาคารที่จะกอสรางตอเติม หรือปรับปรุง รายละเอียดและหลักฐานแหง

ที่ดินที่จะซ้ือ กําหนดเวลา และราคา สัญญาที่ทําไวหรือรางสัญญาที่ทําไวหรือรางสัญญาที่จะทํา รายละเอียดแหงความตองการ

เงินกู จํานวนเงินที่ตนจะออกเอง กําหนดการใชเงินกู รายละเอียด และหลักฐานแหงทรัพยสินที่เสนอเปนหลักประกัน 

  ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขที่จําเปนเก่ียวกับการใหเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหไวใน

ประกาศของสหกรณ 

  ขอ 30. รูปแบบและรายการกอสรางหรือตอเติมหรือปรับปรุงอาคารน้ันตองปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายและ

ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดวย 

  การแกไขเปล่ียนแปลงแบบรูปเพื่อรายการดังกลาวในวรรคกอน ในสาระสําคัญตองไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการหรือบุคคล ซ่ึงไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อการน้ี และตองรายงานคณะกรรมการทราบดวย 

 ขอ 31. สหกรณอาจมอบหมายใหคณะกรรมการเงินกู หรือบุคคลอ่ืนตามที่สมควรสอบสวนและทํารายงานเก่ียวกับคําขอ

กูเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหเสนอคณะกรรมการพิจารณา ถือเปนหนาที่ของสมาชิกผูกูตองใหความจริงและรวมมือ 

 ขอ 32. จํานวนเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห ซ่ึงใหแกสมาชิกผูกูคนหน่ึงน้ัน ยอมสุดแตคณะกรรมการพิจารณา

เห็นสมควร โดยคํานึงถึงลักษณะที่อยูอาศัย ความจําเปนและความสามารถชําระหน้ีของสมาชิกน้ันแตไมเกินส่ีลานบาท 

 ขอ 33. กรณีที่สมาชิกยังสงเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหไมเสร็จส้ิน สมาชิกจะจําหนายหรือโอนอาคาร และหรือที่ดิน

ซ่ึงใชเงินกูน้ันไมวาบางสวน หรือทั้งหมดแกผูอ่ืนไมได เวนแตกรณี จําเปนซ่ึงตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากคณะกรรมการกอน 
 

สวนท่ี 3 

เงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 

 ขอ 34 เงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ไดแก เงินกูเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของตนเองและครอบครัว ซ่ึง

คณะกรรมการเห็นสมควรและเห็นวาจะกอประโยชนงอกเงยใหแกสมาชิกผูกู 

 ขอ 35 สมาชิกผูประสงคขอกูเงินดังกลาวในขอ 34 ตองเสนอคําขอกูถึงสหกรณตามแบบที่กําหนดไวรวมทั้งรายละเอียด

และหลักฐานตาง ๆ ที่เก่ียวของ เชน รายการทรัพยสิน หน้ีสิน รายไดและคาใชจาย แผนงานประกอบอาชีพที่จะใชเงินกู และ

รายละเอียดแหงความตองการเงินกู จํานวนเงินทุนที่ออกเอง ประมาณการรายได ซ่ึงคาดวาจะไดรับจากการลงทุนน้ัน ประมาณ

คาใชจายซ่ึงคาดวาจะตองจายจากการลงทุนน้ัน กําหนดการใชจายเงินกู ประสบการณของตนเก่ียวกับการประกอบอาชีพน้ัน 

รายละเอียดและหลักฐานแหงทรัพยสินที่เสนอเปนหลักประกันใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขที่จําเปนเก่ียวกับการให

เงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพไวในประกาศของสหกรณ 

 ขอ 36 สมาชิกผูขอกูเงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ตองแสดงหลักฐานขอกูใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ

กําหนด 

 ขอ 37 สหกรณอาจมอบหมายใหคณะกรรมการเงินกู หรือบุคคลอ่ืนตามที่เห็นสมควรสอบสวน และทํารายงานเก่ียวกับ

คําขอกูพิเศษ หรือการลงทุนประกอบอาชีพเสนอคณะกรรมการพิจารณา ถือเปนหนาที่ของสมาชิกผูขอกูตองใหความจริงและความ

รวมมือ 

 ขอ 38 จํานวนเงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ซ่ึงใหแกสมาชิกผูกูคนหน่ึง ๆ น้ัน ยอมสุดแตคณะกรรมการ

พิจารณากําหนดตามที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึงความตองการและความสามารถชําระหน้ีของสมาชิก แตตองไมเกินส่ีลานบาท 
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สวนท่ี 4 

เงินกูพิเศษเพื่อการซื้อยานพาหนะ 

 ขอ 39 เงินกูพิเศษเพื่อการซ้ือยานพาหนะ ไดแกเงินกูที่ใหแกสมาชิกเพื่อนําไปซ้ือรถจักรยานยนต รถยนตน่ังสวนบุคคล 

รถยนตน่ังโดยสาร หรือยานพาหนะอยางอ่ืน ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ทั้งน้ีใหหมายความรวมถึง เงินกูเพื่อชําระหน้ีแก

บุคคลภายนอก ซ่ึงสมาชิกกูมาเพื่อการซ้ือ ยานพาหนะ และตองรับภาระหนักกวาที่จะกูจากสหกรณ 

  เงินกูพิเศษเพื่อการซ้ือยานพาหนะมีวัตถุประสงคเพื่อใหสมาชิกมียานพาหนะไวใชงานเปนของตนเอง หาก

สมาชิกนํายานพาหนะไปขายหรือโอนกรรมสิทธ์ิใหแกผูอ่ืน สมาชิกจะตองสงเงินสวนที่คางชําระทั้งหมดสงคืนสหกรณทันทีโดยไม

บิดพล้ิว 

 ขอ 40 สมาชิกผูประสงคขอกูเงินพิเศษเพื่อการซ้ือยานพาหนะ ตองเสนอคําขอกูรวมทั้งรายละเอียด  และหลักฐานตาง  

ๆ  ตอสหกรณตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด 

  ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขที่จําเปนเก่ียวกับการใหเงินกูพิเศษเพื่อการซ้ือยานพาหนะ

ไวในประกาศของสหกรณ 

ขอ 41 จํานวนเงินกูพิเศษเพื่อการซ้ือยานพาหนะ ซ่ึงใหแกสมาชิกผูกูคนหน่ึง ๆ น้ันยอมสุดแตคณะกรรมการจะพิจารณา

กําหนดตามที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึงความตองการและความสามารถในการชําระหน้ีของสมาชิกแตตองไมเกินสามลานบาท 
 

หมวด  5 

หลักประกันสําหรับเงินกู 

 ขอ 42 การใหเงินกูทุกประเภทน้ี ผูกูตองทําหนังสือกูใหไวตอสหกรณตามแบบที่กําหนดไว 

 ขอ 43 หลักประกันสําหรับเงินกูน้ัน ใหมีขอกําหนดดังตอไปน้ี 

  (1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกู ซ่ึงผูกูไดทําไวตอสหกรณแลว ไมตองมีหลักประกันอยางอ่ืนอีก โดย

ใหถือวาใชหุนค้ําประกัน 

  (2) เงินกูสามัญ ถาเงินกูสามัญรายน้ัน โดยเฉพาะรายก็ดี หรือเม่ือรวมกันกับเงินกูสามัญรายกอนของผูกูที ่คง

เหลืออยู (ถามี) ก็ดี  มีจํานวนไมเกินกวาคาหุนที่ผูกูมีอยูในสหกรณ ก็ไมตองมีหลักประกันอยางอ่ืนอีก 

  ถาการกูเงินสามัญรายน้ัน โดยเฉพาะรายก็ดีหรือเม่ือรวมกันกับเงินกูสามัญรายกอนของผูกูที่คงเหลืออยู (ถามี) 

ก็ดี แลวมีจํานวนเงินเกินกวาคาหุนของผูกู ก็ตองค้ําประกันเพื่อหน้ีสินเก่ียวกับเงินสามัญรายใหมน้ันทั้งหมดดังน้ี 

  (ก) มีสมาชิกที่คณะกรรมการเห็นสมควรอยางนอยสามคน ค้ําประกันอยางไมมีจํากัดเพื่อหน้ีสินเก่ียวกับเงินกู

รายใหมสวนที่เกินกวาคาหุนของผูกู แตถาผูกูมีเงินกูสามัญรายกอนเหลืออยูดวย ก็ตองค้ําประกันเพื่อหน้ีสินเก่ียวกับเงินกูสามัญราย

ใหมน้ันทั้งหมด 

  เพื่อความม่ันคงในการใหเงินกู คณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยเรียกใหมีผูค้ําประกันมากกวาสามคนได 

  สมาชิกผูค้ําประกันตองทําหนังสือค้ําประกันใหตอสหกรณตามที่กําหนดไว 

  สมาชิกคนหน่ึงจะเปนผูค้ําประกัน สําหรับผูกูมากกวาหกคน ในเวลาเดียวกันไมไดเวนแตการค้ําประกันใหกับ

สมาชิกที่เปนลูกจางชั่วคราว ใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ   

  เม่ือผูค้ําประกันคนใดคนหน่ึงตายหรือออกจากสหกรณโดยเหตุอ่ืนหรือมีเหตุที่คณะกรรมการเห็นวาไมสมควร 

หรือไมควรที่จะเปนผูค้ําประกันตอไป ผูกูตองใหสมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการเห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทนคนเดิมใหเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด 

การที่สมาชิกผูค้ําประกันออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุใหผูน้ันหลุดจากการค้ําประกัน 

จนกวาผูกูไดจัดใหสมาชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการเห็นสมควรเปนผูค้ําประกันแทน 
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  ถาภายหลังการทําหนังสือค้ําประกันแลว สมาชิกผูค้ําประกันไดเปนคูสมรสของผูกู ผูกูจะตองจัดใหสมาชิกอ่ืนที่

คณะกรรมการเห็นสมควรเปนผูค้ําประกันหน้ีเงินกูในสวนที่เกินคาหุนของผูกูโดยเร็วดวย 

  หามมิใหสมาชิกที่เปนคูสมรสกัน ค้ําประกันเงินกูแกผูกูรายเดียวกัน 

  (ข) มีอสังหาริมทรัพยอันปลอดจากการจํานองรายอ่ืน จํานองเปนประกันเต็มจํานวนเงินกู สวนที่เกินกวาคาหุน

ของผูกูเต็มมูลคาแหงอสังหาริมทรัพยน้ันในกรณีที่อสังหาริมทรัพยที่จํานองประกันเงินกูเปนที่ดิน ใหถือราคาประเมินไมเกินกวาที่

ทางราชการกําหนด 

  (ค) มีหลักทรัพยรัฐบาลหรือเอกสารฝากเงินในสถาบันการเงินที่กระทรวงการคลังกําหนด ซ่ึงคณะกรรมการ

เห็นสมควรจํานําเปนประกันเต็มจํานวนเงินกูสวนที่เกินกวาคาหุนของผูกูเต็มมูลคาแหงคาของหลักทรพัยน้ัน 

  (ง) บัญชีเงินฝากในสหกรณ และ/หรือตั๋วสัญญาใชเงินในสหกรณ จํานําเปนประกันไดไมเกินรอยละเกาสิบของ

จํานวนคงเหลือในบัญชี และ/หรือจํานวนมูลคาของตั๋วสัญญาใชเงินโดยเปนประกันไดไมเกินหน่ึงสัญญาเงินกู 

  (จ) หลักประกันอ่ืนตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

  (3) เงินกูพิเศษ ถามีจํานวนไมเกินกวาคาหุนที่ผูกูมีอยูในสหกรณ ก็ไมตองมีหลักประกันอยางอ่ืนอีก 

   แตถามีจํานวนเงินเกินกวาคาหุนของผูกู ก็ตองค้ําประกันเพื่อหน้ีสินเก่ียวกับเงินกูพิเศษรายน้ันท้ังหมดโดยตองมี

หลักประกันดังน้ี  

  (ก) มีอสังหาริมทรัพยอันปลอดจากการจํานองรายอ่ืน จํานองเปนประกันเต็มจํานวนเงินกู เต็มมูลคาแหง

อสังหาริมทรัพยน้ันในกรณีที่อสังหาริมทรัพยที่จํานองประกันเงินกูเปนที่ดิน ใหถือราคาประเมินไมเกินกวาที่ทางราชการกําหนด ใน

สวนของหลักทรัพยที่เปนอาคารใหเปนไปตาม หลักเกณฑและเงือ่นไขที่คณะกรรมการกําหนดไวในประกาศของสหกรณ 

 ผูกูตองทําประกันวินาศภัยซ่ึงทรัพยสินที่กูเงินสหกรณไปชําระและจํานองกับบริษัทประกันภัยที่จดทะเบียนกับ

กระทรวงพาณิชย ในจํานวนเอาประกันและบริษัทประกันภัยตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และจะตองตออายุการเอาประกัน

ตลอดเวลาตราบเทาที่ผูกูยังชําระเงินกูตามสัญญาไมเสร็จ 

  (ข) มีหลักทรัพยรัฐบาลหรือเอกสารฝากเงินในสถาบันการเงินที่กระทรวงการคลังกําหนด ซ่ึงคณะกรรมการ

เห็นสมควรจํานําเปนประกันเต็มจํานวนเงินกู เต็มมูลคาแหงคาของหลักทรัพยน้ัน 

  (ค) บัญชีเงินฝากในสหกรณ และ/หรือตั๋วสัญญาใชเงินในสหกรณ จํานําเปนประกันไดไมเกินรอยละเกาสิบของ

จํานวนคงเหลือในบัญชี และ/หรือจํานวนมูลคาของตั๋วสัญญาใชเงินเต็มจํานวนเงินกู โดยเปนประกันไดไมเกินหน่ึงสัญญาเงินกู 
 

หมวด 6 

เงินงวดชําระหน้ีสําหรับเงินกู 

 ขอ 44 เงินงวดชําระหน้ีสําหรับเงินกูน้ัน ใหกําหนดไวดังน้ี 

  (1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนดไวในประกาศสหกรณ 

  (2) เงินกูสามัญ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนดไวในประกาศของสหกรณ 

  กรณีที่ผูกูมีบันทึกขอผอนผันเวลาการสงคืนเงินกูสามัญที่กําหนดไวตามความใน (2) คราวละหน่ึงหรือหลาย

เดือนจะตองใหผูค้ําประกันตกลงยินยอมในการผอนเวลาน้ันดวย คณะกรรมการจึงจะพิจารณาวามีเหตุอันควรผอนเวลาหรือไม 

  (3) เงินกูพิเศษ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนดไวในประกาศของสหกรณ  

 เงินงวดชําระหน้ีน้ัน ใหสงงวดชําระตั้งแตเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก 
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 ขอ 45 การสงเงินงวดชําระหน้ีเงินกูทุกประเภท ซ่ึงผูกูตองสงตอสหกรณน้ัน สหกรณขอสงวนสิทฺธ์ิที่จะเรียกเก็บชําระหน้ี

ตามลักษณะการรับเงินเดือนของสมาชิกเปนรายๆ ไป โดยวิธีการตามลําดับ  ดังน้ี  

(1) หัก ณ ที่จายหนวยงานตนสังกัด 

(2) หักจากบัญชีออมทรัพยผูกูของสหกรณ 

(3) หักผานบัญชีธนาคาร 

(4) หรือวิธีการอ่ืนตามที่มติคณะกรรมการ เห็นสมควร 

  หากไมสามารถเรียกเก็บชําระหน้ีตามวิธีการในขอ (1) ได เม่ือผูกูรองขอตอสหกรณ 

เปนลายลักษณอักษรคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาใหผูกูสงชําระหน้ีตามวิธีการใน ขอ (2)-(4) เปนรายๆ ไป   

  ทั้งน้ีการสงเงินงวดชําระหน้ีเงินกูทุกประเภทดอกเบี้ยเงินกู และเงินคาหุนรายเดือนของสมาชิกรวมกันตองไม

เกินรอยละเจ็ดสิบของเงินไดรายเดือนของสมาชิกน้ัน หรือเปนไปที่คณะกรรมการกําหนดไวในประกาศสหกรณ 

ในกรณีที่สมาชิกมีภาระหน้ีกับเจาหน้ีรายอ่ืนซ่ึงถูกหักชําระหน้ีจากเงินเดือนเชนเดียวกับ   

สหกรณใหหักภาระหน้ีดังกลาวออกกอนแลวจึงคํานวณตามวรรคหน่ึง 

เงินไดรายเดือนตามวรรคหน่ึงใหหมายความรวมถึงเงินเดือน เงินประจําตําแหนงหรือเงิน  

อ่ืนใดที่สมาชิกไดรับพรอมกับเงินเดือนเปนประจําทุกเดือน 

  ใหถือวาเงินงวดชําระหน้ีแตละงวดถึงกําหนดสงภายในวันส้ินเดือนน้ัน 

 ขอ 46 การผอนชําระหน้ีเงินกูใหเปนไปตามหลักเกณฑดังน้ี 

            (1)  เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินใหผูกูชําระคืนตนเงินเปนงวดรายเดือนเทา ๆ กัน เวนแตงวดสุดทาย พรอมดอกเบี้ย

ตางหาก 

            (2) เงินกูสามัญและ เงินกูพิเศษ ใหผูกูสามารถเลือกแบบการชําระขอใดขอหน่ึงดังน้ี 

            (ก) ผอนชําระคืนตนเงินเปนงวดรายเดือนเทาๆกันเวนแตงวดสุดทาย พรอมดอกเบี้ยตางหาก 

            (ข) ผอนชําระเงินกูแบบเงินตนและดอกเบี้ยรวมกันเทากันทุกงวด 

              ทั้งน้ีผูกูสามารถขอเปล่ียนแปลงเลือกแบบการชําระเม่ือใดก็ได แตตองสามารถหักเงินไดรายเดือน ณ ที่จายได 
 

หมวด 7 

ดอกเบี้ยเงินกู 

 ขอ 47 ใหเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทตามที่คณะกรรมการกําหนดไวในประกาศของสหกรณ 

 ขอ 48 ดอกเบี้ยน้ันใหคํานวณดอกเบี้ยเปนรายวันตามจํานวนตนเงินคงเหลือ ตามหลักเกณฑดังน้ี  

  (ก) เงินงวดชําระหน้ีรายเดือนหัก ณ ที่จายใหคํานวณดอกเบี้ยจนถึงวันกอน 1 วัน ที่ตนสังกัดจายเงิน และผูกูที่

ไมมีตนสังกัดหักเงิน ณ ที่จาย ใหคํานวณดอกเบี้ยจนถึงวันกอนวันทําการสุดทายของเดือน 

  (ข) ในกรณีที่สมาชิกมาขอชําระหน้ีกอนกําหนดหรือชําระหน้ีทั้งหมดสหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยจากเงินตนที่มา

ชําระจนถึงวันกอนชําระหน้ีเงินกูน้ัน 

  ในการคํานวณดอกเบี้ยเงินกูตามความในวรรคหน่ึง เม่ือคํานวณแลวมีเศษสตางคใหปดเศษดอกเบี้ยเงินกูดังน้ี 

(1) เศษสตางคตั้งแต  1-24 สตางค ใหปดเปน 25 สตางค 

(2) เศษสตางคตั้งแต 26-49 สตางค ใหปดเปน 50 สตางค 

(3) เศษสตางคตั้งแต 51-74 สตางค ใหปดเปน 75 สตางค 

(4) เศษสตางคตั้งแต 76-99 สตางค ใหปดเปน 1 บาท 
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หมวด 8 

การควบคุมหลักประกันและเรียกคืนเงินกู 

 ขอ 49 ใหคณะกรรมการตรวจตราควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่ กําหนดไวในระเบียบน้ีและเม่ือ

คณะกรรมการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง ผูกูจะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ

กําหนด 

  ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขตลอดจนวิธีการตางๆอันจําเปนเพื่อบังคับใหสมาชิก

ปฏิบัติตามระเบียบน้ี รวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการในการบังคับแกลูกหน้ีที่ผิดสัญญาโดยกําหนดไวในประกาศของสหกรณ 

  คณะกรรมการทรงสิทธิที่จะไมใหเงินกูแกสมาชิกรายใดถามีเหตุอันควรเชื่อไดวาถาใหเงินกูแกสมาชิกรายน้ัน

แลวอาจเกิดปญหาในการเรียกคืนเงินกูหรือเกิดความเดือดรอนแกผูค้ําประกันแมวาสมาชิกผูกูรายน้ันจะมีคุณสมบัติหรือปฏิบัติตาม

เงื่อนไขที่กําหนดไวก็ตาม 

 ขอ 50 ในกรณีตอไปน้ีใหถือวาหน้ีเปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยส้ินเชิง พรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคํานึงถึง

กําหนดเวลาที่ใหไว ใหคณะกรรมการจัดการเรียกคืน โดยมิชักชา 

  (1) เม่ือสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ 

  (2) เม่ือปรากฏตอคณะกรรมการวาผูกูนําเงินไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูน้ัน 

  (3) เม่ือคณะกรรมการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูเกิดบกพรองและผูกูมิไดจัดการแกไขใหคืนดีภายใน

ระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด 

  (4) เม่ือคางสงเงินงวดชําระหน้ีไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย เปนเวลาถึงสองเดือนหรือ   ผิดนัดสงงวดชําระหนี้ดัง

วาน้ันถึงสามคราว สําหรับเงินกูรายหน่ึง ๆ 

 ขอ 51 ในกรณีที่ผูค้ําประกันตองรับผิดชําระหน้ีแทนผูกู และไมสามารถชําระหน้ีโดยส้ินเชิงได เม่ือผูค้ําประกันรองขอ 

คณะกรรมการอาจผอนผันใหเรียกเก็บจากผูค้ําประกันเปนงวดรายเดือนจนเสร็จ ตามที่ผูกูทําหนังสือใหไวตอสหกรณก็ได สุดแต

พิจารณาเห็นสมควร 

 ขอ 52 ผูกูก็ดี ผูค้ําประกันก็ดี ตองรับผูกพันวา ถาตนประสงคจะขอลาออกหรือยายจากราชการหรืองานประจําตาม

ขอบังคับ 30(3) จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบและจัดการชําระหน้ี ซ่ึงตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จส้ินเสียกอน แลวจึงขอ

ออกหรือยายจากราชการหรืองานประจําได 
 

หมวด 9 

การอนุมัติเงินกู 

 ขอ 53 ภายใตระเบียบน้ีขอ 8 ขอ 10 และขอ 24 คณะกรรมการอาจมอบหมายการอนุมัติเงินกูตามระเบียบน้ีโดยใช

หลักเกณฑดังน้ี 

(1)  ผูจัดการ มีอํานาจอนุมัติเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

                   (2)  ประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกรรมการมอบหมาย มีอํานาจอนุมัติเงินกูสามัญ 

                        (3)  ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเงินกู มีอํานาจอนุมัติเงินกูพิเศษ  
 

หมวด 10 

บทเบ็ดเตล็ด 

ขอ 54 การปฏิบัติตามระเบียบน้ี หากมีปญหาประการใดใหเปนอํานาจของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด มติของ

คณะกรรมการถือเปนที่สุด 

 ขอ 55 บรรดาคําขอกูที่ยื่นไวกอนระเบียบน้ีใชบังคับ ใหถือเปนการยื่นคําขอตามระเบียบน้ีและใหดําเนินการตอไปได

เทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี 
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 ขอ 56 ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะจัดใหมีการบริการเงินใหกูแกสมาชิกทางอิเล็กทรอนิกสใหกําหนดไวใน

ประกาศของสหกรณ 

ขอ 57 บรรดาประกาศ หลักเกณฑ เงื่อนไขเก่ียวกับการใหเงินกู ซ่ึงออกตามระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร 

จํากัด วาดวยการใหเงินกูและดอกเบี้ยเงินกู (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2559 ใหบังคับใชตอไปไดจนกวาคณะกรรมการจะกําหนดหลักเกณฑ 

เงื่อนไข ตามระเบียบน้ีขึ้นบังคับใชแทน 

 ขอ 58 ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
 

ประกาศ  ณ วันที่  30 กันยายน  2559 

 

  คําพอง  ม่ันจิต 

   (นายคําพอง  ม่ันจิต) 

   ประธานกรรมการ 

                                         สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

วาดวยการเก็บรักษา  ยืม  และการทําลายเอกสาร 

พ.ศ. 2558 
 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณขอ 65(8) และขอ 87(10) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 46 

ครั้งที่ 12 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ไดกําหนดระเบียบวาดวยการเก็บรักษา ยืม และการทําลายเอกสารของสหกรณไว

ดังตอไปน้ี 

 ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการเก็บรักษา ยืม และการทําลาย

เอกสาร พ.ศ. 2558” 

 ขอ 2 ระเบียบน้ีใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการเก็บรักษา ยืม และการทําลายเอกสาร            

พ.ศ. 2548 

 บรรดาระเบียบ มติ ประกาศ และคําส่ังอ่ืนใดที่กําหนดไว หรือขัด หรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน 

 ขอ 4 ในระเบียบน้ี 

ประธานกรรมการ  หมายความวา  ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  ผูจัดการ      หมายความวา  ผูจัดการของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  คณะกรรมการ     หมายความวา   คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด                                           

  เจาหนาท่ี     หมายความวา   เจาหนาที่ของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด    

 ขอ 5 การเก็บเอกสารในระหวางปฏิบัติ คือ การเก็บเอกสารที่ปฏิบัติยังไมเสร็จใหอยูในความรับผิดชอบของเจาหนาที่ที่

เก่ียวของในเรื่องน้ัน 

 ขอ 6 การเก็บเอกสารที่ปฏิบัติเสร็จแลว ใหเจาหนาที่แยกเอกสารน้ันเปนเรื่อง ๆ เย็บเขาเลมหรือเก็บเขาแฟม พรอมทั้ง

ทําบัญชีหนาเรื่อง หรือบัญชีเรื่องประจําแฟมดวย เอกสารใดซ่ึงไมสามารถเก็บโดยวิธีดังกลาวไดมัดรวมเขาดวยกันในหมวดหมูรวม

ไวที่เดียวกัน พรอมทั้งทําบัญชีหนาเรื่องประจําหมวดหมูเสร็จแลวใหทําสารบัญเรื่อง หรือแฟม หรือหมวดหมูของเอกสารน้ัน ๆ ดวย 

เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการคนหาเปนสําคัญ 

 เม่ือทําการตรวจบัญชีประจําปเสร็จเรียบรอยแลวใหเจาหนาที่เก็บเอกสารรวบรวมเอกสารที่ทําการตรวจบัญชีแลวน้ัน 

เก็บไวในที่อันปลอดภัย 

 ขอ 7 ใหเจาหนาที่ผูเก่ียวของในการปฏิบัติเรื่องน้ัน ๆ หรือเจาหนาที่ที่เก็บรักษาระมัดระวังเอกสารใหอยูในสภาพ

เรียบรอยและปลอดภัย ถาชํารุดเสียหายตองรีบซอมใหอยูในสภาพเหมือนเดิม หากสูญหายตองทําสําเนามาแทนใหครบบริบูรณ

เทาที่จะทําได 

 ขอ 8 การยืมหนังสือที่สงเก็บแลวใหปฏิบัติดังน้ี 

        (1) ผูยืมจะตองใหทราบวาเรื่องน้ันจะใหประโยชนในประการใด 

        (2) ผูยืมจะตองมอบหลักฐานการยืมใหพนักงานเก็บ และลงชื่อในสมุดทะเบียนยืมเอกสารและใหเจาหนาที่เก็บ

รวบรวมหลักฐานการยืมเรียงลําดับ วันที่ เดือน ป ไว เพื่อสะดวกในการติดตอสอบถาม 

        (3) การยืมเอกสารของสหกรณตองไดรับอนุญาตจากประธานกรรมการ 

               (4) ในกรณีที่เอกสารซ่ึงตองเก็บเปนความลับ หามเจาหนาที่ผูเก่ียวของในการปฏิบัติเรื่องน้ันหรือเจาหนาที่ผูเก็บ

อนุญาตใหบุคคลภายนอกยืมดูหรือคัดลอกเปนอันขาด เวนแตผูมีอํานาจหนาที่เก่ียวของกับการตรวจสอบ หรือเก่ียวกับการ

ดําเนินคดี 

 ขอ 9 ตามปกติเอกสารจะตองเก็บไวมีกําหนดไมนอยกวาสิบป สวนเรื่องที่เก็บไวที่เห็นวาไมมีประโยชนหรือเปนเรื่อง

ธรรมดาสามัญจะเก็บไวไมถึงสิบปก็ได โดยจําแนกเปน 3 ประเภท คือ 
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        (1) เอกสารที่มีลักษณะดังตอไปน้ีใหคงเก็บรักษาไวตลอดไป คือ 

         (ก) หนังสือที่ตองเก็บไวเปนหลักฐานของสหกรณตลอดไป เชน เรื่องที่เก่ียวกับการจัดตั้งสหกรณ 

ขอบังคับ ใบสมัครเขาเปนสมาชิก ทะเบียนสมาชิก รายงานการประชุม บัญชี และทะเบียนตาง ๆ หลักฐานการตรวจบัญชี รายงาน

กิจการประจําป สถิติตาง ๆ ตลอดจนหลักฐานหรือเรื่องที่จะใชศึกษาคนควาตอไป 

         (ข) หนังสือที่เปนหลักฐานทางอรรถคดี หรือสํานวนของศาล อัยการ หรือสํานวนของพนักงานสอบสวน 

        (2) เอกสารที่เก็บไวไมนอยกวาหาป ไดแกหลักฐานทางการเงินตาง ๆ 

        (3) เอกสารที่เก็บไวไมนอยกวาสามป ไดแก หนังสือขอเปล่ียนแปลงเงินสะสมรายเดือน หนังสือขอลาออกจาก

สหกรณ คําขอกูและหนังสือกูเงินกูสามัญและเงินกูพิเศษที่ผานการเก็บรักษามาแลวไมนอยกวา 3 ปหลังจากสมาชิกไดชําระหน้ี

เสร็จส้ินแลว เปนตน 

        (4) เอกสารที่เก็บไวไมนอยกวาหน่ึงป ไดแกเอกสารประชาสัมพันธ เอกสารที่เปนการแจงเวียนใหทราบ คําขอกูและ

หนังสือกูเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินที่ผานการเก็บรักษามาแลวไมนอยกวา 1 ปหลังจากสมาชิกไดชําระหน้ีเสร็จส้ินแลว เปนตน 

 ขอ 10 ในปหน่ึง ๆ ใหผูจัดการตรวจสอบเอกสารที่สมควรจะทําลาย แลวยื่นหนังสือตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา เม่ือ

เห็นวาควรทําลายเอกสารไดใหตั้งกรรมการคัดเลือกเอกสารและควบคุมการทําลายขึ้นอยางนอย 3 คน โดยมีหนาที่ดังตอไปน้ี 

        (1) คัดเลือกเอกสารตามระเบียบวาดวยเอกสารเรื่องใดควรทําลายได 

        (2) เสนอรายงานและบัญชีรายชื่อเอกสารที่สมควรทําลายตอคณะกรรมการดําเนินการเพื่ออนุมัติ 

        (3) แสดงรายงานและบัญชีรายชื่อเอกสารที่ไดรับอนุมัติใหทําลายได และมอบสําเนาใหเจาหนาที่เก็บเพื่อบันทึกใน

หนังสือเก็บ และบัญชีประจําเรื่องหรือประจําหมวดหมู หรือประจําแฟม 

        (4) ควบคุมการทําลายหรือทําลายดวยตนเอง การทําลายอาจใชเครื่องมือ เผา หรือวิธีอ่ืนใดตามความเหมาะสม 

        (5) เสนอรายงานผลการปฏิบัติใหคณะกรรมการดําเนินการทราบ และมอบใหเจาหนาที่เก็บรายงานน้ันไวเปน

หลักฐานดวย 

 ขอ 11. ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัย ความเห็นของคณะกรรมการถือ

เปนที่สุด 

 ขอ 12 ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
   

ประกาศ   ณ   วันที่  27  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 

 

 

 

ชัชพล นับถือดี 

 ( นายชัชพล  นับถือดี ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2559 

************** 
 

 อาศัยอํานายตามความในขอบังคับ ขอ 65(8),ขอ 87(10) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด           

ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 47 ครั้งที่ 2 เม่ือวันที่ 28 มกราคม 2559 ไดกําหนดระเบียบวาดวยการพัสดุ ไวดังตอไปน้ี 
 

หมวด 1 

ขอความท่ัวไป 

 ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2559”  

 ขอ 2 ระเบียบใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ  2559 

 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2552 บรรดาระเบียบ คําส่ัง หรือ

มติอ่ืนใด ที่กําหนดไวแลวขัดหรือแยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน 

 ขอ 4 ในระเบียบน้ี 

  สหกรณ  หมายความวา   สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด   

พัสดุ  หมายความวา   วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสรางที่กําหนดไวโดยคณะกรรมการ 

  การพัสดุ หมายความวา    การซ้ือ การจาง การซอมแซมและการบํารุงรักษา การจัดทําเอง  

      การเปล่ียนแปลง การเชา การควบคุม และการดําเนินการอ่ืนๆ  

      ที่กําหนดไวในระเบียบน้ี 

  ผูจัดการ  หมายความวา   ผูจัดการของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  ประธานกรรมการ  หมายความวา   ประธานคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ                                                                   

      ออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

เจาหนาที่พัสดุ     หมายความวา  เจาหนาที่สหกรณซ่ึงไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน  

                                             เก่ียวกับพัสดุ จากประธานกรรมการ 

  การซ้ือ            หมายความวา   การซ้ือพัสดุทุกชนิดแตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะจาง 

การจาง           หมายความวา   การจางทําของ การรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

การจางเหมาแตไมรวมถึงการจางบุคคล เพื่อเปนเจาหนาที่สหกรณ 

คณะกรรมการ    หมายความวา   คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
 

หมวด 2 

วิธีการซื้อและวิธีจาง 

 ขอ 5 การซ้ือหรือการจางทําได 3 วิธี คือ 

  (1) วิธีตกลงราคา 

  (2) วิธีสอบราคา 

  (3) วิธีพิเศษ 

 ขอ 6  การซ้ือหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา ไดแก  การซ้ือหรือการจางครั้งหน่ึง ซ่ึงมีราคาไมเกิน 500,000  บาท 

ขอ 7  การซ้ือหรอืการจางโดยวิธีสอบราคา ไดแก การซ้ือหรือการจางครั้งหน่ึง ซ่ึงมีราคาเกินกวา  500,000 บาทขึ้นไป 

 

   (1)  ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําเอกสารสอบราคา  โดยอยางนอยใหแสดงรายการดังตอไปน้ี  
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   (1.1)  คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ตองซ้ือและจํานวนที่ตองการ  หรือแบบรูปรายการละเอียดและ

ประมาณงานที่ตองการจาง 

   ในกรณีที่จําเปนตองดูสถานที่  หรือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบตามวรรคหน่ึงใหกําหนด

สถานที่  วัน  เวลา  ที่นัดหมายไวดวย 

   (1.2)  คุณสมบัติของผูเขาเสนอราคาซ่ึงจะตองมีอาชีพขายหรือรับจางตาม (1.1) โดย ใหผูเสนอราคา

แสดงหลักฐานดังกลาวดวย 

   (1.3)  ในกรณีจําเปนใหระบุผูเขาเสนอราคาสงตัวอยาง  แคตตาล็อก  หรือแบบรูปและรายการ

ละเอียดไปพรอมกับใบเสนอราคา 

   (1.4)  ถาจําเปนตองมีการทดลอง  ใหกําหนดจํานวนตัวอยางใหพอแกการตรวจทดลองและเหลือไว

สําหรับการทําสัญญาดวย  ทัง้น้ีใหมีขอกําหนดไวดวยวาทางสหกรณไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทดสอบ

ตัวอยางน้ัน 

   (1.5)  สถานที่ติดตอเก่ียวกับแบบรูปรายการละเอียด  ในกรณีที่มีการขายใหระบุราคาขายไวดวย 

   (1.6)  ขอกําหนดใหผูเขาเสนอราคาเสนอราคารวมทั้งส้ิน  และราคาตอหนวยหรือตอรายการ (ถาทํา

ได)  พรอมทั้งระบุหลักเกณฑโดยชัดเจนวา  จะพิจารณาราคารวมหรือราคาตอหนวยหรือตอรายการในกรณีที่ไมไดกําหนดไวใน

เอกสารสอบราคาใหพิจารณาราคารวม 

   (1.7)  แบบใบเสนอราคา  โดยกําหนดไวดวยวาในการเสนอราคาใหลงราคารวมทั้งส้ินเปนตัวเลขและ

ตองมีตัวหนังสือกํากับ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ 

   ในการสอบราคาจางกอสราง ใหกําหนดแบบบัญชีรายการกอสรางตามความเหมาะสมของลักษณะ

และประเภทของงาน  เพื่อใหผูเขาเสนอราคากรอกประมาณวัสดุและราคาดวย 

   (1.8) กําหนดระยะเวลายื่นราคาเทาที่จําเปนตอสหกรณ  และมีเงื่อนไขดวยวาซองเสนอราคาที่ยื่นตอ

สหกรณและลงทะเบียนรับซองแลว จะถอนคืนไมได 

   (1.9)  กําหนดสถานที่สงมอบพัสดุและวันสงมอบโดยประมาณ (สําหรับการซ้ือ) หรือกําหนดวันที่จะ

เริ่มทํางานและวันแลวเสร็จโดยประมาณ  (สําหรับการจาง) 

   (1.10) กําหนดสถานที่ วัน เวลา  เปดซองสอบราคา 

   (1.11) ขอกําหนดใหผูเสนอราคาผนึกซองราคาใหเรียบรอยกอนยื่นตอสหกรณจาหนาถึงประธาน

กรรมการเปดซองสอบราคาการซ้ือการจางครั้งน้ัน  และสงถึงสวนสหกรณกอนวันเปดซองโดยใหสงเอกสารหลักฐานตาง ๆ  พรอม

จัดทําบัญชีราบการเอกสารเสนอไปพรอมกับซองราคาดวย 

   สําหรับกรณีที่จะใหมีการยื่นซองทางไปรษณียได  ใหกําหนดวิธีการปฏิบัติไวใหชัดเจนดวย 

   (1.12) กําหนดเงื่อนไขในการสงวนสิทธ์ิที่จะถือวาผูที่ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงกับสหกรณ เปนผู

ทิ้งงาน 

   (1.13) ขอกําหนดวาผูเขาเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหไปทําสัญญา  จะตองวางหลักประกันการ

ปฏิบัติงานตามสัญญา 

   (1.14) รางสัญญา รวมทั้งการแบงงวดงาน  การจายเงิน เงื่อนไขการจายเงินลวงหนา (ถามี) และ

อัตราคาปรับ 

   (1.15) ขอสงวนสิทธ์ิวา  สหกรณจะไมพิจารณาผูเสนอราคาที่เปนผูทิ้งงานของทางราชการ  และ

สหกรณทรงไวซ่ึงสิทธ์ิที่จะงดซ้ือหรือจาง หรือเลือกซ้ือหรือจางโดยไมจําตองซ้ือหรือจางจากผูเสนอราคาต่ําสุดเสมอไป  รวมทั้งจะ

พิจารณายกเลิกการสอบราคา  และลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน  หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไม

สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
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 (2)  การซ้ือหรือการจางโดยวิธีสอบราคา  ใหดําเนินการดังน้ี 

   (2.1).  กอนวันเปดซองสอบราคาไมนอยกวา  10  วัน  สําหรับการสอบราคาในประเทศหรือไมนอย

กวา  45  วัน  สําหรับการสอบราคานานาชาติใหเจาหนาที่พัสดุสงประกาศเผยแพรการสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผูมี

อาชีพขายหรือรับจางทํางานน้ันโดยตรง  หรือโดยทางไปรษณียลงทะเบียนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได  กับใหปดประกาศเผยแพร

การสอบราคาไวโดยเปดเผย ณ  ที่ทําการของสหกรณน้ัน 

   (2.2)  ในการยื่นซองสอบราคา  ผูเสนอราคาจะตองผนึกซองจาหนาถึงประธานคณะกรรมการเปด

ซองสอบราคาการซ้ือหรือการจางครั้งน้ัน   หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียนในกรณีที่สหกรณกําหนดใหกระทําได 

   (2.3)  ใหเจาหนาที่ลงรับโดยไมเปดซองพรอมระบุ วันและเวลาที่รับซอง  ในกรณีที่ผูเสนอราคามายื่น

ซองโดยตรง  ใหออกใบรับใหแกผูยื่นซอง  สําหรับกรณีที่เปนการยื่นซองทางไปรษณียใหถือวันและเวลาที่สหกรณฯน้ันลงรับจาก

ไปรษณียเปนเวลารับซอง  และใหสงมอบซองใหแกหัวหนาเจาหนาที่พัสดุทันที 

   (2.4)  ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไมเปดซอง  และเม่ือถึง

กําหนดเวลาเปดซองสอบราคาแลว  ใหสงมอบซองเสนอราคาพรอมทั้งรายงานผลการรับซองตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคา  

เพื่อดําเนินการตอไป 

 (3)  คณะกรรมการเปดซองสอบราคามีหนาที่ดังน้ี 

   (3.1)  เปดซองใบเสนอราคา  และอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของผู

เสนอราคาทุกราย โดยเปดเผย ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด และตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของผูเสนอราคาทุกราย  

แลวใหกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน 

   (3.2)  ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา  ใบเสนอราคา  แคตตาล็อกหรือแบบรูปและรายการ

ละเอียด  แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

   (3.3)  พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจางของผูเสนอราคาที่ถูกตองตาม (3.2)  ที่มีคุณภาพและ

คุณสมบัติเปนประโยชนตอสหกรณ  และเสนอใหซ้ือหรือจางจากรายที่คัดเลือกไวแลวซ่ึงเสนอราคาต่ําสุด 

   ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดดังกลาวไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงกับสหกรณในเวลาที่กําหนด

ตามเอกสารสอบราคา  ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคาต่ําสุดรายถัดไปตามลําดับ 

   ถามีผูเสนอราคาเทากันหลายราย  ใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาวมาขอใหเสนอราคาใหมพรอมกันดวย

วิธียื่นซองเสนอราคา 

   ถาปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจางสูงกวาวงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง ใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาดําเนินการตามขอ  7(4) 

   (3.4)  ในกรณีที่มีผูเสนอราคาถูกตองตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารสอบ

ราคาเพียงรายเดียว  ใหคณะกรรมการดําเนินการตาม (3.3)  โดยอนุโลม 

   (3.5)  ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอ

ประธานกรรมการเพื่อส่ังการ  โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาทีพัสดุ 

    (4)  การซ้ือหรือการจางโดยวิธีสอบราคาที่ปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือการ

จางยังสูงกวาวงเงินที่จะซ้ือหรือจาง   ใหคณะกรรมการพิจารณาเพื่อดําเนินการตามลําดับ  ดังน้ี 

   (4.1)   เรียกผูเสนอราคารายน้ันมาตอรองราคาใหต่ําสุดเทาที่จะทําได  หากผูเสนอราคารายน้ันยอม

ลดราคาแลวราคาทีเสนอใหมไมสูงกวาวงเงินที่จะซ้ือหรือจางหรือสูงกวา  แตสวนที่สูงกวาน้ันไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง  หรือตอรองราคาแลวไมยอมลดราคาลงอีก  แตสวนที่สูงกวาวงเงินที่จะซ้ือหรือจางน้ันไมเกินรอยละสิบของวงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจาง  ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสม  ก็ใหเสนอซ้ือหรือจางจากผูเสนอราคารายน้ัน 
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   (4.2)  ถาดําเนินการตาม (4.1)  แลวไมไดผล  ใหเรียกผูเสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือ

หรือจางทุกรายมาตอรองราคาใหมพรอมกัน  ดวยวิธียื่นซองเสนอราคาภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร  หากรายใดไมมายื่น

ซอง  ใหถือวารายน้ันยื่นราคาตามที่เสนอไวเดิม  หากผูเสนอราคาต่ําสุดในการตอรองราคาครั้งน้ีเสนอราคาไมสูงกวาวงเงินที่จะซ้ือ

หรือจางหรือสูงกวาแตสวนที่สูงกวาน้ันไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะซ้ือหรือจาง  ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสมก็

ใหเสนอซ้ือหรือจางจากผูเสนอราคารายน้ัน 

   (4.3)  ถาดําเนินการตาม  (4.2)   แลวไมไดผล  ใหเสนอความเห็นตอประธานกรรมการเพื่อ

ประกอบการใชดุลพินิจวาจะสมควรลดรายการ  ลดจํานวน  หรือลดเน้ืองาน  หรือขอเงินเพิ่มเติมหรือยกเลิกการสอบราคาเพื่อ

ดําเนินการสอบราคาใหม 

 ขอ 8 กอนดําเนินการซ้ือหรือการจางทุกวิธี ใหเจาหนาที่พัสดุทํารายงานเสนอตอผูมีอํานาจส่ังซ้ือหรือส่ังจางตาม

หลักเกณฑ ดังตอไปน้ี 

  (1) เหตุผลที่จําเปนตองซ้ือหรือจาง 

  (2) รายละเอียดพัสดุหรืองานที่จะซ้ือหรือจาง 

  (3) ราคาคาพัสดุหรือราคาคาจางในทองตลาดเทาที่ทราบหรือซ้ือหรือจางครั้งสุดทาย 

  (4)  วงเงินที่ซ้ือหรือจาง 

  (5) กําหนดเวลาที่ตองใชพัสดุน้ัน หรือใหงานน้ันแลวเสร็จ 

  (6) วิธีซ้ือหรือจางและเหตุผลที่จะตองซ้ือหรือจางโดยวิธีน้ัน 

  (7) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจการจาง แลวแตกรณี 

  (8) ขอเสนออ่ืนๆ (ถามี) 

 ขอ 9 การซ้ือหรือจางโดยวิธีพิเศษ ใหผูมีอํานาจส่ังซ้ือหรือส่ังจางแตงตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือหรือจัดจาง เพื่อดําเนินการ

โดยเชิญผูมีอาชีพขายหรือรับจางเสนอราคาตอคณะกรรมการหรือใหสืบราคาจากผูขายหรือผูรับจางเสนอราคาตอคณะกรรมการ

ดําเนินการหรือสืบราคาจากผูขายหรือผูรับจางรายอ่ืนๆ (ถามี) ประกอบการพิจารณาเม่ือดําเนินการแลวใหรายงานตอ

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 ขอ 10.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหนาที่ดังตอไปน้ี 

  (1) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผูซ้ือหรือสถานที่ที่กําหนดไวในสัญญา 

  (2) ตรวจนับพัสดุตามจํานวนเม่ือถูกตองแลวใหรับพัสดุและสงมอบแกเจาหนาที่พัสดุ พรอมทําใบตรวจรับและ

ลงชื่อไวเปนหลักฐาน อยางนอย 2 ฉบับ 

  (3) กรณีที่ตรวจรับพัสดุไมครบตามจํานวนใหรีบรายงานผูมีอํานาจส่ังซ้ือภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันที่ตรวจรับ 

  (4) ถากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมตรวจรับพัสดุ โดยทําความเห็นแยงไวใหเสนอผูส่ังซ้ือพิจารณาส่ังการ 

  (5) ถามีผูมีอํานาจส่ังซ้ือเห็นชอบใหดําเนินการรับพัสดุน้ันได ก็ใหดําเนินการตามขอ 24 

 ขอ 11.คณะกรรมการตรวจการจาง มีหนาที่ดังน้ี 

  (1) ตรวจและคุมงานใหเปนไปตามรูปแบบและรายงาน 

  (2) การจางที่ระบุงวดสัญญา ผูรับจางจะตองถือปฏิบัติตามงวดสัญญาน้ันๆ หากพนลวงเลยกําหนดในงวด

สัญญา คณะกรรมการตรวจการจางแจงผูมีอํานาจส่ังจางภายใน 3 วัน นับแตวันเลยกําหนดในงวดสัญญา 

  (3) เม่ือตรวจเห็นวาเปนการถูกตองแลว เปนไปตามรูปแบบและรายละเอียดใหทําใบรับรองผลการปฏิบัติงาน

ทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แลวแตกรณีโดยลงชื่อเปนหลักฐานอยางนอย 2 ฉบับ มอบแกผูรับจาง 1 ฉบับ เพื่อเบิกจายเงินทั้งหมดหรือ

เฉพาะงวดแลวแตกรณี 

  (4) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจางบางคนไมยอมตรวจรับงาน ใหทําความเห็นแยงไวแลวใหเสนอผูส่ังจางเพื่อ

พิจารณาส่ังการ 
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  (5) งานใดผูส่ังจางเห็นวาจําเปนตองมีผูควบคุมงานโดยเฉพาะ ใหจางบุคคลที่เห็นสมควรเปนผูควบคุมงาน ทั้งน้ี

เพื่อผลประโยชนตอกิจการสหกรณ 

 ขอ 12. ผูมีอํานาจส่ังซ้ือหรือส่ังจางโดยวิธีตกลงราคา ไดแกผูดํารงตําแหนงตอไปน้ี 

  (1) ผูจัดการในวงเงินไมเกิน 10,000 บาท (-หน่ึงหม่ืนบาทถวน-) 

  (2) ประธานกรรมการในวงเงินไมเกินวิธีตกลงราคา 

 ขอ 13. การซ้ือหรือการจางโดยวิธีพิเศษ ใหประธานกรรมการส่ังซ้ือหรือจางโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 ขอ 14. การซ้ือหรือการจางโดยมีสัญญาใหใชหลักประกันสัญญาอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 

  (1) เงินสด 

  (2) เช็คเงินสดที่ธนาคารรับรองหรือเช็คส่ังจายสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด  

 ขอ 15.หลักประกันสัญญาตามขอ 14 สหกรณสามารถนํามาหมุนเวียน เพื่อประโยชนของ สหกรณ 

 ขอ 16. มูลคาหลักประกันสัญญา ใหกําหนดในอัตราไมต่ํากวารอยละหา แตไมเกินรอยละสิบของราคาพัสดุที่ตกลงซ้ือ

หรือจาง 

 ขอ 17.การทําสัญญา การซ้ือหรือการจาง ใหทําเปนสัญญา เวนแตในกรณีตอไปน้ีจะทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันก็ได 

โดยใหดุลพินิจของผูส่ังซ้ือหรือส่ังจางเฉพาะกรณีตอไปน้ี 

  (1) การซ้ือหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา 

  (2) การซ้ือหรือการจางที่ผูขายหรือผูรับจางสามารถสงของไดภายในหาวันนับแตวันตกลงซ้ือหรือจาง 

 ขอ 18. สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือที่ไดลงนามแลว จะแกไขเปล่ียนแปลงมิไดเวนแตกรณีแกไขน้ันเปนความจําเปน 

และเพื่อประโยชนแกสหกรณ 

 ขอ 19. การตอสัญญาหรือยกเลิกสัญญา หรือแกไขสัญญา จะกระทําไดโดยมติของคณะกรรมการ 

 ขอ 20. การตอสัญญารายใด ขอความใดที่จําเปนตองระบุไวใหอยูดุลยพินิจของผูมีอํานาจส่ังซ้ือหรอืส่ังจาง 

 ขอ 21.การลงโทษผูละทิ้งงาน ผูขายหรือผูรับจางรายใดไมยอมทําตามสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาสหกรณกําหนด 

หรือผูขายหรือผูจางไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงน้ันๆ ใหยึดหลักประกันสัญญาเปนรายไดสหกรณ 

 ขอ 22. การจายคืนหลักประกันสัญญาใหแกผูขายหรือผูจาง ใหเปนไปตามเงื่อนไข ตามกําหนดในสัญญาหรือขอตกลง 
 

หมวด 3 

การควบคุม 

  ขอ 23.การใหยืมหรือนําทรัพยสินที่สหกรณไมใช ซ่ึงมิไดเปนประโยชนของสหกรณหรือกิจการสหกรณ จะกระทํามิได 

เวนแตไดรับความเห็นชอบจากประธานหรือผูจัดการ 

  การใหยืมหรือนําทรัพยสินตามวรรคแรกใหผูยืมจดบันทึกเก็บไวทุกครั้ง และเจาหนาที่ตรวจสอบสภาพวัสดุ 

รายงานผูมีอํานาจตามขั้นตอนทันทีที่ครบกําหนดยืมหรือนําสง 

 ขอ 24. พัสดุของสหกรณไมวาจะไดมาดวยประการใด ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําทะเบียนพัสดุไวเปนหลักฐาน 

 ขอ 25. พัสดุตางๆ ของสหกรณชํารุด เสียหาย หรือสูญหาย ใหผูจัดการตรวจสอบหาผูรับผิดชอบชดใชคืนเสนอตอ

คณะกรรมการภายใน 15 วัน นับแตวันที่ตรวจพบ ใหผูรับผิดชอบชดใชคืน โดยคืนในลักษณะพัสดุประเภทชนิด ลักษณะและขนาด

เดียวกันหรือคลายคลึงกันครบถวน ตามจํานวนที่ชํารุดและเสียหาย หรือสูญหายไป 

  ในกรณีผูรับผิดชอบใชคืนเปนเงิน ไมสามารถสงคืนภายใน 30 วัน ก็ใหใชคืนเปนรายเดือนก็ไดแตตองไมเกิน 1 

ป หรือตามกําหนดเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
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การจําหนาย 

 ขอ 26. กรณีพัสดุเหลืออยูหากใชแลวจะส้ินเปลือง อันจะไมเกิดประโยชนตอกิจการสหกรณใหผูจัดการเสนอรายงานตอ

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาส่ังการใหเจาหนาที่พัสดุดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี 

  (1) ขายทอดตลาด 

  (2) แลกเปล่ียน 

  (3) โอน 

  (4) แปรสภาพหรือทําลาย 

 ขอ 27. การตีความและวินิจฉัยระเบียบน้ี ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ 

  กรณีใดที่มิไดระบุไวในระเบียบน้ี  หรือปฏิบัตินอกเหนือจากระเบียบน้ีใหเปนดุลพินิจของคณะกรรมการ 

 ขอ 28. แบบตัวอยางใดๆ ที่ระบุไวในระเบียบน้ีใหเปนไปตามคณะกรรมการกําหนด 

 ขอ 29. ใหประธานรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
 

บทเฉพาะกาล 

 ขอ 30. การพัสดุใดอยูระหวางดําเนินการ และยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบน้ีบังคับใชใหปฏิบัติตามเดิมไปกอน            

จนกวาจะแลวเสร็จ 
   

  ประกาศ ณ วันที่  29  เดือน มกราคม   พ.ศ. 2559 

 

 

              คําพอง ม่ันจิต 

(นายคําพอง  ม่ันจิต) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

วาดวยการใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน 

พ.ศ. 2546 
 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณ ขอ 65(8) และขอ 87(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 9 

เม่ือวันที่ 29 กันยายน 2546 ไดกําหนดระเบียบวาดวยการให สหกรณอ่ืนกูยืมเงิน โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

ดังน้ี 

 ขอ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา "ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการใหสหกรณอ่ืนกูยืมเงิน พ.ศ. 2546" 

 ขอ 2. ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ 

 ขอ 3. ในระเบียบน้ี 

           สหกรณ      หมายความวา  สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด  

           ประธาน      หมายความวา  ประธานกรรมการของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร   

        จํากัด 

           คณะกรรมการ   หมายความวา  คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณออมทรัพยอนามัย  

        สุรินทร จํากัด  

           ผูจัดการ      หมายความวา  ผูจัดการของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด  

 ขอ 4. สหกรณผูขอกูเงิน จะตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

           (1) ไมมีขอบกพรองทางการเงินและการบัญชี หรือถามีตองไดรับการแกไขจนเปนที่พอใจของสหกรณแลว 

          (2) มีความม่ันคงทางการเงิน และมีความสามารถในการชําระหน้ี 

          (3) มีความสามารถในการจัดการที่ดี และไดปฏิบัติตามกฏหมาย ขอบังคับ ระเบียบของสหกรณและระเบียบของ

ทางราชการโดยเครงครัดสมํ่าเสมอ 

           (4) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามหลักเกณฑที่สหกรณกําหนด 

 ขอ 5 สหกรณจะใหเงินกูแกสหกรณผูขอกูที่มีวัตถุประสงคจะใชเงินกูเพื่อเปนทุนหมุนเวียนใหสมาชิกกูหรือเพื่อการดําเนิน

ธุรกิจอ่ืนของสหกรณตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในขอบังคับและระเบียบอันเหมาะสมเทาน้ัน 

 ขอ 6 จํานวนเงินกูที่ใหแกสหกรณผูขอกูสหกรณหน่ึง ๆ ตองไมเกินรอยละ 25 ของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองของ

สหกรณ แตเม่ือรวมหน้ีเงินกูทุกรายของสหกรณผูขอกูแลว จะตองไมเกินวงเงินยืมหรือค้ําประกันประจําป ที่ไดรับความเห็นจาก

นายทะเบียนสหกรณ 

 ขอ 7 หลักประกันเงินกู ใหคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณผูกูทั้งคณะค้ําประกัน เปนรายบุคคลและใหจัดหา

อสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยที่มีมูลคาไมนอยกวาจํานวนเงินกูจํานองเปนประกัน เวนแตในกรณีจําเปนที่สหกรณผูขอกูไมมี

หลักทรัพยหรือไมสามารถหาหลักทรัพยมาใชเปนหลักประกันเงินกูได ใหคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณผูขอกูทั้งคณะเปนผู

ค้ําประกันเงินกูและกรณีผูค้ําประกันคนใดพนจากตําแหนงกอนที่สหกรณผูขอกูจะชําระเสร็จส้ิน ใหสหกรณผูขอจัดใหกรรมการ

ดําเนินการคนใหมเปนผูค้ําประกันแทนคนเดิม 

 ขอ 8 การกําหนดระยะเวลาคืนเงินกู ใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดใหสหกรณที่ขอกูเงินชําระคืนตนเงินและดอกเบี้ย

ใหเสร็จส้ินภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการใชเงินกู แตตองไมเกิน หกสิบเดือน 

ขอ 9 อัตราดอกเบี้ยเงินกู ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดตามความเหมาะสมกับภาวะการเงินโดยประกาศเปนคราว ๆ ไป 

การคิดดอกเบี้ยเงินกูใหคิดเปนรายวัน โดยนับถัดจากวันรับเงินกู 

 ขอ 10 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือความจําเปนเกิดขึ้นอันทําใหสหกรณผูขอกูไมสามารถชําระคืนเงินกู ไดตามกําหนดให

สหกรณผูขอกูยื่น คํารอง  ขอผอนผันเล่ือนกําหนดเวลาชําระคืนเงินกู ตอสหกรณ เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาผอนผันใหขยาย

เวลาชําระคืนเงินกู และระงับการเสียเบี้ยปรับ ในชวงระยะเวลาที่ไดรับการผอนผันได ตามที่เห็นสมควร 
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 ขอ 11 ถาสหกรณผูกูไมชําระคืนเงินกูเม่ือถึงกําหนด โดยไมไดรับการผอนผันจากคณะกรรมการหรือไมมีเหตุผลอันควร 

จะตองเสียเบี้ยปรับผิดนัดชําระหน้ีเปนรายวันในอัตราดอกเบี้ยรอยละสองตอป ของตนเงินที่ผิดนัด โดยนับถัดจากวันที่ถึงกําหนด

ชําระจนถึงวันที่สหกรณผูขอชําระเงินกูเสร็จส้ิน 

 ขอ 12 การขอกู ใหสหกรณผูขอกูยื่นหนังสือแสดงความจํานงระบุวัตถุประสงคในการใชเงินกูจํานวนเงินที่ขอกู ระยะเวลา

ชําระหน้ี พรอมดวยหลักฐาน ดังตอไปน้ี 

(1) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่มีการพิจารณาเรื่องของกูเงินจากสหกรณ 

      (2) งบการเงินและรายการสอบบัญชีประจําปลาสุดพรอมดวยรายงานกิจการประจําป 

      (3) งบทดลอง ณ วันส้ินสุดเดือนกอนวันยื่นหนังสือแสดงความจํานงขอกู และยอนหลังอีก 2 เดือน  

      (4) สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนเปนสหกรณ 

      (5) ขอบังคับของสหกรณ รวมทั้งระเบียบการเงินของสหกรณ 

      (6) รายนามคณะกรรมการดําเนินการ ตําแหนงในคณะกรรมการดําเนินการ และตําแหนงในหนวยงานที่สังกัด (ถามี) 

พรอมทั้งวาระของการดํารงตําแหนงของกรรมการดําเนินการ 

      (7) สําเนาหนังสือใหความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ในการกําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําป 

      (8) สําเนาหลักฐานการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือบุคคลซ่ึงสหกรณไดกูยืมไวและยังมีภาระผูกพันอยู 

      (9) เอกสารอ่ืน ๆ ที่สหกรณกําหนด 

 ขอ 13 ใหผูจัดการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและวิเคราะหฐานะความม่ันคง ความสามารถในการชําระหน้ีและการ

จัดการ เสนอผลการวิเคราะหพรอมทั้งความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

 ขอ 14 ถาสหกรณผูขอกูจะกูเงินจากผูอ่ืน ในระหวางที่ยังมีหน้ีเงินกูอยูตอสหกรณ ตองแจงใหสหกรณทราบ 

 ขอ 15 ในกรณีใดกรณีหน่ึงดังตอไปน้ี ใหสหกรณเรียกคืนเงินกูและใหสหกรณผูขอกูชําระคืนตนเงินพรอมทั้งดอกเบี้ยแก

สหกรณโดยทันที แมยังไมถึงกําหนดสัญญาเงินกูก็ตาม 

      (1) เม่ือสหกรณผูขอกูตองเลิกไมวาเพราะเหตุใด 

      (2) เม่ือปรากฎวาสหกรณผูขอกูฝาฝนขอกําหนด ตามขอ 14 แหงระเบียบน้ี 

      (3) เม่ือปรากฎวาสหกรณผูขอกูใชเงินกูไมถูกตองตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในสัญญาเงินกู 

      (4) เม่ือสหกรณผูขอกูผิดนัดไมชําระเงินกูตามกําหนดและคณะกรรมการไมไดผอนเวลาให 

      (5) เม่ือมีเหตุผลที่คณะกรรมการ เห็นวาสหกรณน้ันไมสมควรกูเงินสหกรณตอไป 

 ขอ 16 เม่ือคณะกรรมการอนุมัติเงินกูแลว ใหผูจัดการแจงใหสหกรณผูขอกูทราบโดยเร็ว เพื่อจัดทําสัญญากู และจัดทํา

หลักประกันใหเรียบรอยแลวจึงจัดสงเงินกูใหสหกรณผูขอกูตอไป 

 ขอ 17 การทําสัญญากู ใหจัดทําตามแบบที่สหกรณกําหนด และใหผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ ตามขอบังคับของ

สหกรณและสหกรณผูขอกูเปนผูลงชื่อในสัญญากูที่ทํากับสหกรณ 

 ขอ 18 การใหเงินกูแกสหกรณผูขอกูโดยใชตั๋วสัญญาใชเงินเปนหลักฐานแทนการทําสัญญากูใหสามารถกระทําได โดย

จํานวนเงินกูใหเปนไปตามขอ 6 ของระเบียบน้ี สําหรับเกณฑและวิธีปฏิบัติอ่ืน ๆ ใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดขึ้นไดตามความ

เหมาะสมและไมกอใหเกิดความเสียหายแก สหกรณ 
 

  ประกาศ ณ วันที่  31 ตุลาคม พ.ศ. 2546 

 

                ทอง  บุญยศ 

 (นายทอง  บุญยศ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

วาดวย  การประชุมใหญ พ.ศ. 2559 

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

 เพื่อใหการประชุมใหญเปนไปดวยความเรียบรอย ควรมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประชุมใหญ เพื่อเปนแนวทาง

ในการปฏิบัติตอไป  โดยอาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด  ขอ 65(8) และมติที่ประชุม

คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 47 ครั้งที่ 12 เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 จึงไดกําหนดระเบียบวาดวย การประชุมใหญ            

พ.ศ. 2559 ดังน้ี  

 ขอ  1  ระเบียบน้ีเรียกวา  “ ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด  วาดวย การประชุมใหญ พ.ศ. 2559 " 

 ขอ  2  ใหใชระเบียบน้ีตั้งแตวันถัดจากประกาศเปนตนไป 

 ขอ  3  บรรดาระเบียบ ประกาศ คําส่ัง มติ หรือขอตกลงอ่ืนใด ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน 

 ขอ  4  ในระเบียบน้ี 

 “สหกรณ”  หมายถึง  สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

           "ที่ประชุมใหญ" หมายถึง  ที่ประชุมใหญสามัญประจําป  หรือที่ประชุมใหญวิสามัญสหกรณออมทรัพย 

                       อนามัยสุรินทร  จํากัด  แลวแตกรณี 

 “ผูแทนสมาชิก” หมายถึง  ผูแทนสมาชิกตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

           "กรรมการดําเนินการ" หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

           "คณะกรรมการดําเนินการ" หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

           "ประธานกรรมการ" หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

 "รองประธานกรรมการ" หมายถึง รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

 "เลขานุการ" หมายถึง กรรมการดําเนินการและเลขานุการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

 "ประธาน" หมายถึง ประธานในที่ประชุมสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

 "รองประธาน" หมายถึง รองประธานในที่ประชุมสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

           "ญัตติ" หมายถึง  ขอเสนอหรือคําอภิปรายที่ผูแทนสมาชิก หรือคณะกรรมการเสนอในที่ประชุมใหญคราวน้ัน  

 ขอ  5  ใหประธานกรรมการ  รักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี  และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเก่ียวกับการ

ปฏิบัติตามระเบียบน้ี 
 

หมวด  1 

ประธาน  รองประธาน  และเลขานุการท่ีประชุม 

 ขอ  6  ใหประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด เปนประธาน และ

รองประธานในที่ประชุมของสหกรณโดยตําแหนง 

 ขอ  7  ใหเลขานุการทําหนาที่เลขานุการในที่ประชุม 

 ในกรณีที่เลขานุการ ไมอยู หรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ในที่ประชุมได ใหประธานในที่ประชุมเลือกกรรมการ

ดําเนินการคนใดคนหน่ึงทําหนาที่เลขานุการในที่ประชุม 

 ขอ  8  ในกรณีที่ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ไมอยูหรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ในที่ประชุมได ให

ที่ประชุมเลือกกรรมการดําเนินการอ่ืนทําหนาที่ประธาน และรองประธานในที่ประชุมคราวน้ัน 
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 หมวด  2 

อํานาจหนาท่ีของประธาน รองประธาน และเลขานุการในท่ีประชุม 

 ขอ  9  ประธานมีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

(1) เปนประธานในที่ประชุม 

(2) ควบคุม และดําเนินการประชุม 

(3) รักษาความสงบเรียบรอยของที่ประชุม 

(4) มีอํานาจและหนาที่ตามที่กําหนดไวในระเบียบน้ี 

ขอ  10  รองประธานมีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

 รองประธานทําหนาที่ประธานในที่ประชุม เม่ือประธานไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

ขอ  11  ใหเลขานุการมีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

(1) ดําเนินการในเรื่องการจัดสงหนังสือแจงนัดประชุมไปยังผูแทนสหกรณสมาชิก 

(2) บันทึกรายงานการประชมุ 

(3) เก็บรักษารายงานการประชุม 

(4) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

หมวด  3 

การประชุมใหญ 

 ขอ  12  การประชุมยอมเปนการเปดเผย ไมมีการประชุมลับ 

 ขอ  13  ระเบียบวาระการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับสหกรณ 

 ขอ  14  วันที่กําหนดใหมีการลงทะเบียน เพื่อการประชุม ใหมีทะเบียนรายชื่อวางไวสําหรับสมาชิกผูมาประชุมลงชื่อกอน

เขาประชุมทุกคราว และเม่ือมีสัญญาณใหเขาประชุมใหผูแทนสมาชิกเขาน่ังตามที่จัดไว 

 เม่ือถึงเวลาประชุมแลว หากผูแทนสมาชิกมาไมครบองคประชุม ใหรอผูแทนสมาชิกที่จะเขาประชุมอีก 1 ชั่วโมง หากยัง

ไมครบองคประชุมใหประธาน หรือรองประธาน หรือกรรมการดําเนินการตามประกาศรายชื่อคณะกรรมการดําเนินการในปน้ัน

ตามลําดับเปนผูประกาศเล่ือนการประชุมไปเปนวันอ่ืน 

 ขอ  15  ในการประชุม ใหที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยูในระเบียบวาระ และตองดําเนินการพิจารณาตามลําดับ

ระเบียบวาระที่จัดไว ทั้งน้ีเวนแตที่ประชุมจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน 

 ขอ  16  ผูใดประสงคจะกลาวถอยคําตอที่ประชุมก็ใหยกมือขึ้นพนศีรษะ เม่ือประธานอนุญาตแลวจึงกลาวถอยคําไดและ

ตองเปนคํากลาวกับประธานในที่ประชุม 

 ขอ  17  ผูแทนสมาชิกอาจซักถามเพื่อความกระจางในเรื่องที่ประชุมก็ได 

 ขอ  18  ประธานมีอํานาจปรึกษาที่ประชุมในปญหาใดๆ ส่ังพักการประชุม เล่ือนการประชุมหรือเลิกการประชุมไดตามที่

เห็นสมควร 

 ขอ  19  ใหสหกรณสงสําเนารายงานการประชุมใหแกผูแทนสมาชิก เพื่อใหผูแทนสมาชิกพิจารณา หากมีคําทักทวง

ประการใดใหแจงสหกรณทราบภายในกําหนดเวลาสามสิบวัน นับจากวันที่ลงในหนังสือนําสงสําเนารายงานการประชุม หากพน

กําหนดระยะเวลาดังกลาวถือวาไมขอแกไขรายงานการประชุม 

 ในกรณีมีการขอแกไขรายงานการประชุมใหคณะกรรมการดําเนินการจัดใหมีการตรวจสอบจากแถบบันทึกเสียง และหรือ

วีดีทัศนเก่ียวของน้ัน ขอเท็จจริงเปนประการใดใหบันทึกรายงานการประชุมตามน้ัน 

 ใหสหกรณเก็บแถบบันทึกเสียง และวีดีทัศน ที่บันทึกการประชุมไวจนกวาจะพนจากการประชุมในปถัดไป 
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หมวด  4 

ญัตติ 

 ขอ  20  ญัตติทั้งหลายอาจเสนอลวงหนา เปนหนังสือที่ยื่นตอประธานกรรมการเพื่อนําเขาระเบียบวาระก็ได 

 ขอ  21  ญัตติตอไปน้ีไมตองเสนอลวงหนา หรือเปนหนังสือ 

(1) ขอใหพิจารณาเปนเรื่องดวน 

(2) ขอใหรวมระเบียบวาระการประชุมที่เปนเรื่องเดียวกัน ทํานองเดียวกัน หรือเก่ียวเน่ืองกัน 

เพื่อพิจารณาพรอมกัน 

(3) ขอใหรวม หรือแยกประเด็นพิจารณา หรือลงมติ 

(4) ขอใหเล่ือนการพิจารณา 

(5) ขอใหปดอภิปราย 

ญัตติตามขอ (4) และ ขอ (5) เม่ือที่ประชุมลงมติเห็นชอบตามที่เสนอแลว หามมิใหเสนอญัตติอ่ืนในขอน้ีอีก 

ขอ  22  ญัตติตาม ขอ 21 (5) หามผูใดเสนอในคราวเดียวกับการอภิปรายของตน 

ขอ  23  ญัตติที่ไมตองเสนอลวงหนาเปนหนังสือ ตองมีผูรับรองญัตติแสดงการรับรองไมนอยกวา 10 คน  

ขอ  24  การแกไขเพิ่มเติมญัตติที่ประธานกรรมการบรรจุเขาระเบียบวาระแลว จะกระทําไดตอเม่ือไดรับความยินยอม

ของที่ประชุม 

 ผูเสนอญัตติอาจถอนญัตติของตนไดกอนถึงเวลาประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมน้ัน  

แตถาถึงวาระประชุมพิจาณาญัตติน้ันแลว จะถอนไดก็ตอเม่ือไดรับความยินยอมของที่ประชุม 

ขอ  25  การถอนชื่อจากการเปนผูรับรอง หรือจากการเปนผูรวมกันเสนอญัตติใดๆ จะกระทําไดกอนที ่

ประธานกรรมการดําเนินการส่ังบรรจุญัตติน้ันเขาระเบียบวาระ 

 ขอ  26  ญัตติ หรือคําแปรญัตติใดถึงวาระการพิจารณาแลว ถาผูเสนอหรือผูแปรญัตติไมชี้แจงตอที่ประชุม หรือในกรณีที่

ผูเสนอ หรือผูแปรญัตติไมอยูในที่ประชุม ญัตติ หรือคําแปรญัตติน้ันเปนอันตกไป 

 ขอ  27  ญัตติใดตกไปแลว หามนําญัตติซ่ึงมีหลักการเชนเดียวกันเสนออีก ในการประชุมคราวน้ัน   
 

หมวด  5 

การอภิปราย 

 ขอ  28  ผูมีสิทธิอภิปรายกอนคือผูเสนอญัตติ หรือผูแปรญัตติ แตถาผูเสนอญัตติ หรือผูแปรญัตติมีหลายคน ใหประธาน

อนุญาตใหอภิปรายกอนไดเพียงคนเดียว 

 ขอ  29  ผูอภิปรายกอนไดอภิปรายแลว การอภิปรายในลําดับตอไปจะตองเปนการอภิปรายสลับกันระหวางผูคานกับ

ผูสนับสนุน เวนแตวาวาระของฝายใดไมมี ผูอภิปรายอีกฝายหน่ึงจึงจะอภิปรายซอนได 

 การอภิปรายไมสนับสนุนและไมคาน ยอมกระทําไดโดยไมตองสลับ และมิใหนับเปนวาระอภิปรายของฝายใด 

 ขอ  30  ถามีผูอภิปรายหลายคน ประธานจะใหคนใดอภิปรายก็ได แตใหคํานึงถึงผูเสนอญัตติ ผูแปรญัตติ และผูซ่ึงยัง

ไมไดอภิปรายดวย 

 ขอ  31  การอภิปรายตองอยูในประเด็น หรือเก่ียวกับประเด็นที่กําลังพิจารณากันอยู ตองไมฟุมเฟอยวนเวียน ซํ้าซาก 

หรือซํ้ากับผูอ่ืน และหามนําเอกสารใดๆ มาอานใหที่ประชุมฟงโดยไมจําเปน 

 หามผูอภิปรายแสดงกิริยา หรือใชวาจาอันไมสุภาพ ใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด และหามกลาวถึงพระมหากษัตริย 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ หรือออกชื่อผูแทนสมาชิก หรือบุคคลใดโดยไมจําเปน 

 ขอ  32  ถาประธานเห็นวาผูใดไดอภิปรายพอสมควรแลว ประธานจะใหผูน้ันหยุดอภิปรายก็ได 
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 ขอ  33  ผูแทนสมาชิกผูใดเห็นวามีการฝาฝนระเบียบ ใหยืนและยกมือขึ้นพนศีรษะ เพื่อแสดงการประทวง ประธานตอง

ใหโอกาสผูน้ันชี้แจง แลวใหประธานวินิจฉัยวาไดมีการฝาฝนระเบียบตามที่ประทวงน้ันหรือไม คําวินิจฉัยของประธานดังกลาวให

เปนอันเด็ดขาด 

 ใหนําความวรรคหน่ึงมาใชบังคับโดยอนุโลมแกผูถูกอภิปรายพาดพิงถึงเรื่องสวนตัว หรือเรื่องอ่ืนใดอันเปนที่เสียหายแกผู

น้ัน 

 ขอ  34  ผูอภิปรายอาจถอนคําพูดของตนได เม่ือไดรับความยินยอมของที่ประชุม แตในกรณีที่มีการประทวงตามความ

ขอ 33 ใหประธานวินิจฉัยเสียกอนวา ไดมีการฝาฝนระเบียบตามที่ประทวงน้ันหรือไม  

 ขอ  35  การอภิปรายเปนอันยุติ เม่ือ 

(1) ไมมีผูใดอภิปราย 

(2) ที่ประชุมลงมติใหปดอภิปราย 

(3) ที่ประชุมลงมติใหยกเรื่องอ่ืนขึ้นพิจารณา 

ขอ  36  ในกรณีที่ประธานพิจารณาเห็นวาไดอภิปรายกันพอสมควรแลว จะขอใหที่ประชุมวินิจฉัยวาจะปด 

อภิปรายหรือไมก็ได 

 ขอ  37  เม่ือการอภิปรายไดยุติแลว หามผูใดอภิปรายอีก เวนแตที่ประชุมจะตองลงมติในเรื่องน้ันจึงใหผู ซ่ึงมีสิทธิ

อภิปรายกอนคนใดคนหน่ึง มีสิทธิอภิปรายสรุปไดอีกครั้งหน่ึงเปนครั้งสุดทายกอนทีท่ี่ประชุมจะลงมต ิ
 

หมวดท่ี  6 

การลงมติ 

 ขอ  38  ในกรณีที่จะตองมีมติของที่ประชุม ใหประธานขอใหที่ประชุมลงมติ 

 ขอ  39  ผูแทนสมาชิกจะออกเสียงในที่ประชุมไดเพียงเสียงเดียว และจะมอบใหบุคคลอ่ืนออกเสียงแทนตนไมไดถาใน

ปญหาซ่ึงที่ประชุมวินิจฉัยน้ัน ผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัว จะออกเสียงในเรื่องน้ันไมได หรือประธานอาจใหออกจากที่

ประชุมได 

 ในกรณีที่ขอบังคับสหกรณมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน การวินิจฉัยปญหาตางๆ ในที่ประชุมใหถือคะแนนเสียงขางมาก ถา

คะแนนเสียงเทากันใหประธานออกเสียงชี้ขาด 

 เวนแตในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูแทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

(1) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 

(2) การควบสหกรณ 

(3) การแยกสหกรณ 

(4) การเลิกสหกรณ 

(5) การอ่ืนใดที่ขอบังคับกําหนดใหใชเสียงไมนอยกวาสองในสามของผูแทนสมาชิก 

ขอ  40  การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย แตในกรณีที่จะใหลงคะแนนลับ ตองใหที่ประชุมลงมต ิ

 ขอ  41  การออกเสียงลงคะแนนเปดเผยจะใชวิธีใดวิธีหน่ึงดังตอไปน้ี 

(1) ยกมือขึ้นพนศีรษะ 

(2) ยืนขึ้น 

(3) วิธีอ่ืนใดที่ที่ประชุมเห็นควรเฉพาะกรณี 

ขอ  42  การออกเสียงลงคะแนนลับมีวิธีปฏิบัติ ดังตอไปน้ี 

(1) เขียนเครื่องหมายบนแผนกระดาษที่เจาหนาที่จัดให โดยไมลงชื่อผูออกเสียง สงมอบกระดาษ 

เครื่องหมายน้ันใหเจาหนาที่ที่ไดรับแตงตั้งจากประธานใหปฏิบัติหนาที่นับคะแนน 

(2) วิธีอ่ืนที่ที่ประชุมเห็นสมควรเฉพาะกรณี 
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ขอ  43  ลําดับการลงมติน้ัน ใหลงมติตามลําดับของญัตติ จากญัตตตินไปหาญัตติสุดทาย 

ขอ  44  ประธานมีอํานาจส่ังใหรวม หรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ เวนแตที่ประชุมมีมติเปนอยางอ่ืน 

ขอ  45  ผูแทนสมาชิกซ่ึงเขามาในที่ประชุมระหวางการออกเสียงลงคะแนน ในกรณีการออกเสียง 

ลงคะแนนเปดเผย อาจลงคะแนนทางฝายที่ยังนับคะแนนเสียงไมเสร็จ หรือในกรณีออกเสียงลงคะแนนลับอาจลงคะแนนไดกอน

ประธานส่ังใหนับคะแนนเสียง 

 ขอ  46  เม่ือไดคะแนนเสียงเสร็จแลว ใหประธานประกาศมติตอที่ประชุมทันที ถาเรื่องในขอบังคับสหกรณหรือระเบียบ

กําหนดไววามติจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงถึงจํานวนเทาใด ก็ใหประกาศดวยวาคะแนนเสียงขางมากถึงจํานวนที่กําหนดไวน้ัน

หรือไม 

 ขอ  47  การนับคะแนนเสียงครั้งใด ถาที่ประชุมมีมติใหมีการนับคะแนนเสียงใหมก็ใหถือตามมติน้ัน 

 ขอ  48  ญัตติใดไมมีผูคัดคาน ใหประธานถามที่ประชุมวามีผูเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม เม่ือไมมีผูเห็นเปนอยางอ่ืน ใหถือวา

ที่ประชุมลงมติเห็นชอบดวยญัตติน้ัน โดยเอกฉันท 
 

หมวดท่ี  7 

การรักษาระเบียบและความสงบเรียบรอย 

 ขอ  49  ที่ประชุมยอมเปนที่เคารพ หามมิใหผูใดกระทําการใดๆ ในที่ประชุมโดยขาดความเคารพหรือกอกวนความสงบ

เรียบรอยของที่ประชุม 

 ขอ  50  ผูใดฝาฝนระเบียบน้ี ประธานมีอํานาจเตือน หามปราม ใหถอนคําพูด ยุติการพูด หรือดําเนินการอยางหน่ึงอยาง

ใดเพื่อใหการประชุมเปนดวยความเรียบรอย คําส่ังของประธานตามขอน้ีผูใดจะโตแยงมิได  

 ขอ  51  ถามีปญหาการตีความระเบียบน้ี ใหเปนอํานาจของที่ประชุมจะตีความ และใหถือวาการตีความของที่ประชุม

เปนเด็ดขาด 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  30  พฤศจิกายน  2559 

 

 

               คําพอง ม่ันจิต 

(นายคําพอง ม่ันจิต) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
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ประกาศ สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

เร่ือง  กําหนดบทลงโทษสําหรับสมาชิกท่ีไมปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ มติและคําส่ังของสหกรณ 

***************************** 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ 65 (3) ขอ 69 (4)  และระเบียบวาดวยการใหเงินกูและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2559 และ

ระเบียบวาดวยการกํากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2548 ขอ 17 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 47 ครั้งที่ 8 เม่ือวันที่ 

28 กรกฎาคม 2559  ไดกําหนดบทลงโทษสําหรับสมาชิกที่ไมปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ มติและคําส่ังของสหกรณ ทั้งน้ีเพื่อให

การบริหารงานของสหกรณเปนไปโดยเรียบรอยมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสุขแกสมาชิกอยางยั่งยืน  จึงไดกําหนดบทลงโทษดังน้ี 

 1.  กรณีคางสงเงินงวดชําระหน้ี/ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยในระหวางปน้ัน 

  1.1  งดจายเงินเฉล่ียคืนสําหรับปน้ัน ๆ 

  1.2  งดการใหเงินกูทุกประเภทจนกวาจะชําระหน้ีครบจํานวนงวดตามสัญญาโดยจะเริ่มนับงวดใหมตั้งแตการ

ชําระครั้งแรกหลังจากผิดนัด ครบตามงวดจึงกูใหมได 

  1.3  หากมีเงินกูสามัญเพื่อคุณภาพชีวิตใหงดการเบิกเงินกู 

  1.4  คางชําระเกิน 3 เดือน จะพิจารณาใหออกจากการเปนสมาชิก 

  1.5  งดการใหสวัสดิการทุกประเภทจนกวาจะชําระหน้ีครบตามสัญญา 

 2.  กรณีสมาชิกใชเอกสารทางการเงินที่มีการปลอมแปลง 

  2.1  งดการใหเงินกูทุกประเภท เปนเวลา 5 ป 

  2.2  งดการใหสวัสดิการทุกประเภท เปนเวลา 5 ป 

  2.3  หากมีเงินกูสามัญเพื่อคุณภาพชีวิตใหงดการเบิกเงินกู 

  2.4  ดําเนินคดีตามกฎหมาย 

 3.  กรณีใชสัญญากูเงินที่ปลอมแปลงลายมือชื่อสมาชิกผูยื่นกูเงินและปลอมแปลงลายมือชื่อผูค้ําประกัน 

  4.1  งดการใหเงินกูทุกประเภท  เปนเวลา 5 ป 

  4.2  งดการใหสวัสดิการทุกประเภท เปนเวลา 5 ป  

  4.3  หากมีเงินกูคุณภาพชีวิต ใหงดการเบิกเงินกู 

  4.4  ใหออกจากการเปนสมาชกิ 

  4.5  ดําเนินคดีตามกฎหมาย 

  สําหรับบทลงโทษอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับสหกรณ จึงขอใหสมาชิกสหกรณฯ ทุกทานไดทราบและถือ

ปฏิบัติโดยเครงครัดตอไป 
 

บรรดามติ ประกาศ และคําส่ังอ่ืนใดที่ขัดหรือแยงกับประกาศน้ีใหยกเลิกและใชประกาศฉบับน้ีแทน 
 

 ทั้งน้ีตั้งแตวันที ่1 สิงหาคม  2559 
 

  ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม  2559 

 

              คําพอง ม่ันจิต 

(นายคําพอง ม่ันจิต) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
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ประกาศ สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

เร่ือง มาตรการปองกันความเส่ียงและบทลงโทษสําหรับ 

สมาชิกท่ีผิดนัดการสงชําระเงินตามขอผูกพันกับสหกรณ 

***************************** 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ 26(2) ขอ 41 ขอ 43(2) (5)และระเบียบวาดวยการใหเงินกูและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2550 

ขอ 53 และระเบียบวาดวยการกํากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2548  และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 4  

เม่ือวันที่ 29 มีนาคม 2550  ไดกําหนดมาตรการปองกันความเส่ียงและบทลงโทษสําหรับสมาชิกสหกรณที่ผิดนัดการสงชําระเงิน

ตามขอผูกพันกับสหกรณ  ทั้งน้ีเพื่อใหการบริหารงานของสหกรณเปนไปโดยเรียบรอยมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสุขแกสมาชิก

อยางยั่งยืน  จึงไดกําหนดมาตรการดังน้ี 

 1.  สมาชิกใดผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยในปใดไมใหไดรับเงินเฉล่ียคืนสําหรับปน้ัน 

 2.  สมาชิกใดที่ผิดนัดการชําระหน้ีไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยในเดือนใดแลว  ถาหากประสงคที่จะยื่นคําขอทําสัญญาเงินกู

ใหม  ใหนับงวดชําระหน้ีโดยเริ่มตนนับใหมตั้งแตเดือนที่ผิดนัดชําระเปนงวดแรกและจะตองนับตอไปจนครบ 10 เดือน จึงจะมีสิทธ์ิ

ยื่นคําขอกูใหมได 
 

 สําหรับบทลงโทษอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับสหกรณ 
 

 จึงขอใหสมาชิกสหกรณฯ ทุกทานไดทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครดัตอไป 
 

 ทั้งน้ีตั้งแตวันที่ 1 เมษายน  2550 
 

  ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน  2550 

 

 

              คําพอง  ม่ันจิต 

(นายคําพอง  ม่ันจิต) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
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ประกาศสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขเงินกูกองทุนสวัสดิการสําหรับเจาหนาท่ี 

 

  อาศัยอํานาจตามความในระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการใหเงินกูและดอกเบี้ย

เงินกู พ.ศ.2556 ขอ 47 ระเบียบวาดวยขอบังคับการทํางาน พ.ศ.2556 ขอ 41 และขอ 43 และมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการชุดที่ 46 ครั้งที่ 9 เม่ือวันที่ 28  สิงหาคม 2558  ใหกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเงินกูกองทุนสวัสดิการสําหรับ

เจาหนาที่สหกรณ  ไวดังน้ี 

  เงินกูกองทุนสวัสดิการสําหรับเจาหนาที่สหกรณ มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือดานการเงินแกจาหนาที่สหกรณ

โดยเฉพาะ สําหรับเปนคาใชจายเพื่ออุปโภค  บริโภคภายในครอบครัว  เพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 

  1. คุณสมบัติของผูกู ตองเปนเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ที่ปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา 5 ป 

  2. กูไดไมเกินรอยละ 90 ของเงินสํารองบําเหน็จเจาหนาที่เฉพาะของตนเทาน้ัน แตไมเกิน 600,000.00 บาท 

  3. การกําหนดงวดชําระเปนรายเดือน ๆ  ละเทา ๆ  กันเวนแตเดือนสุดทายไมเกิน  240  งวด  แตงวดสุดทายไมเกินอายุ 60 ป 

  4. การกําหนดอัตราดอกเบี้ย ต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูสามัญทั่วไป  1.75  บาท  ดอกเบี้ยสะสมประจําป ใหนําเขาเงินกองทุน

สวัสดิการเจาหนาที่ และไมใหนํามาคํานวณจายเปนเงินเฉล่ียคืนส้ินป 

  5. หลักประกันเงินกู ใหเจาหนาที่สหกรณเปนผูค้ําประกันอยางนอย 2 คน 

  6. การกูสัญญาใหมตองสงงวดชําระสัญญาเดิมมาแลวไมนอยกวา 8 งวดตามสัญญา 

 ทั้งน้ีตั้งแต  วันที่   1  กันยายน  พ.ศ. 2558 

  ประกาศ  ณ  วันที่   31  สิงหาคม  พ.ศ. 2558 

 

 

                                                                    ชัชพล นับถือด ี

(นายชัชพล นับถือดี) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
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ประกาศ สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

เร่ือง กําหนดเง่ือนไขกรณีทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

******************** 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ 10 แหงระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวย การใชทุน

สาธารณประโยชนเพื่อสวัสดิการของสมาชิกและครอบครัว คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 33 ในประชุมครั้งที่ 12/2545 เม่ือวันที่ 

27 ธันวาคม 2545 มีมติใหกําหนดเงื่อนไขการจายเงินกรณีทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงใหหมายความรวมถึงกรณีตอไปน้ี 

 1. ตาบอดสนิททั้ง 2 ขางไมมีทางรักษาใหหายได 

 2. การสูญเสียมือทั้ง 2 ขางหรือเทาทั้ง 2 ขาง (มือตั้งแตขอศอกขึ้นไป,ขาตั้งแตหัวเขาขึ้นไป) 

 3. การสูญเสียมือขางหน่ึงกับเทาขางหน่ึง (มือตั้งแตขอศอกขึ้นไป,ขาตั้งแตหัวเขาขึ้นไป) 

 4. ตาบอดสนิทและไมมีทางรักษาใหหายไดขางหน่ึงกับการสูญเสียมือขางหน่ึงหรือเทาขางหน่ึง 

 ท้ังน้ี การสูญเสียมือหรือเทาหมายถึงการตัดออกหรือสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะน้ันโดยส้ินเชิง 
 

 ทั้งน้ีตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 
   

  ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2546 

 

 

ทอง  บุญยศ 

(นายทอง  บุญยศ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
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ประกาศ สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

เร่ือง กําหนดอัตราจายเงินสงเคราะหกรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุ 

โดยสูญเสียอวัยวะและสายตา 
 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ 9 (1) แหงระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการใชทุน

สาธารณประโยชนเพื่อสวัสดิการของสมาชิกและครอบครัว คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 33 ในการประชุมครั้งที่ 12/2545    

เม่ือวันที่ 27 ธันวาคม 2545 มีมติกําหนดใหกําหนดอัตราจายเงินสงเคราะหกรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุโดยสูญเสียอวัยวะและ

สายตา ดังน้ี 
 

 1. การสูญเสียน้ิวหัวแมเทา     500   บาท 

 2. การสูญเสียน้ิวชี้ 1 ขอ     400   บาท 

 3. การสูญเสียน้ิวชี้ 2 ขอ     800   บาท 

 4. การสูญเสียน้ิวชี้ 3 ขอ               1,000  บาท 

 5. การสูญเสียน้ิวหัวแมมือ 1 ขอ              1,000  บาท 

 6. การสูญเสียน้ิวหัวแมมือ 2 ขอ              2,500  บาท 

 7. หูหนวก 1 ขาง                1,500  บาท 

 8. หูหนวก 2 ขางหรือเปนใบ                5,000  บาท 

 9. การสูญเสียมือ 1 ขางตั้งแตขอมือ               6,000  บาท 

 10. การสูญเสียเทา 1 ขางตั้งแตขอเทา               6,000  บาท 

 11. การสูญเสียตา 1 ขาง               6,000  บาท 

 12. การสูญเสียมือ 1 ขางตั้งแตขอมือและขอเทา 1 ขางตั้งแตขอเทาหรือมือ 1 ขางตั้งแตขอมือและสายตา 1 ขางหรือเทา 

1 ขางตั้งแตขอเทาและสายตา 1 ขาง 10,000 บาท 

 13. การสูญเสียมือ 2 ขางตั้งแตขอมือหรือเทา 2 ขาง ตั้งแตขอเทาหรือสายตา 2 ขาง 10,000 บาท 
  

 ทั้งน้ีตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 
 

  ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2546 

 

 

ทอง  บุญยศ 

(นายทอง  บุญยศ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
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ประกาศสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

เร่ือง การจัดสวัสดิการประกันชีวิตและทรัพยสินของสมาชิก 

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

อาศัยอํานาจตามความในขอ 32 แหง ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวย การใชทุน

สาธารณประโยชนเพื่อสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2547 คณะกรรมการการดําเนินการชุดที่ 35 ในการประชุมครั้งที่ เม่ือ

วันที ่29 เดือนธันวาคม 2547 ไดกําหนดใหจัดสวัสดิการประกันชีวิตและทรัพยสินของสมาชิก ดังน้ี 

ขอ 1 วัตถุประสงคของการจัดสวัสดิการน้ีเพื่อสงเสริมใหสมาชิกไดรับการคุมครองชีวิตและทรัพยสินในราคา

ยุติธรรม และมีการออมทรัพยในระยะยาว 

ขอ 2 สหกรณจะเปนผูติดตอกับบริษัทประกันชีวิตและทรัพยสินเพื่อใหสมาชิกไดจัดทําประกันชีวิตและทรัพยสิน 

ขอ 3 สมาชิกตองจัดทําประกันชีวิตและทรัพยสินกับบริษัทประกันชีวิตและทรัพยสินกับบริษัททีสหกรณ

กําหนดตามขอ 2 จึงจะไดรับสวนลดและวงเงินในการกูเงินสามัญเพื่อการคุมภัยตามรายละเอียดและเงื่อนไขแนบทายประกาศน้ี 

ขอ 4 ถามีขอปญหาในการปฏิบัติตามประกาศน้ีใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผูวินิจฉัย คําวินิจฉัยของ

คณะกรรมการถือเปนที่สุด 
 

ทั้งน้ีตั้งแตวันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2547 
 

ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 

 

 

ทอง บุญยศ 

(นายทอง บุญยศ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
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ประกาศ สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

เร่ือง   การรับเงินฝากออมทรัพยม่ังมีศรีสุข 2 

***************** 

อาศัยอํานาจตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด ขอ 12,65(8),87(1)  และระเบียบสหกรณออมทรัพย

อนามัยสุรินทร  จํากัด  วาดวย การรับฝากเงิน พ.ศ. 2553  หมวด 2 ประเภทออมทรัพยและหมวด 4 ขอ 14 และมติคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด  ชุดที่ 46 ครั้งที่ 7 เม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 2558 สหกรณฯ ใหออกประกาศ

กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการรับฝากออมทรัพยม่ังมีศรีสุข ไวดังน้ี 

 1.  ระยะเวลารับฝาก ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึง 31 ตุลาคม 2558 

2.  เปดบัญชีขั้นต่ํา 100,000 บาท และฝากครั้งตอไปไมนอยกวา 100,000 บาทตอครั้ง 

3.  ถอนหรือปดบัญชีกอนกําหนด สหกรณจะเรียกคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 1 ของยอดที่ถอน แตไมต่ํากวา 500 บาท 

4.  อัตราดอกเบี้ย  ดังน้ี 
 

วงเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยรอยละตอป 

100,000 – 1,000,000 บาท 3.50 

มากกวา 1,000,000 – 2,000,000  บาท 3.75 

มากกวา 2,000,000 - 3,000,000  บาท 4.00 

มากกวา  3,000,000  บาท 4.50 
 

5.  จายดอกเบี้ยทุกวันทําการสุดทายของทุกเดือน กุมภาพันธ เมษายน มิถุนายน สิงหาคม ตุลาคม และธันวาคม             

โดยโอนดอกเบี้ยเขาเงินฝากออมทรัพยทั่วไป 

6.  ส้ินสุดโครงการฯ วันที่  30  มิถุนายน  2559 
 

 ทั้งน้ี   ตั้งแต  1  กรกฎาคม  2558  เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2558 

 

   

             ชัชพล  นับถือด ี

(นายชัชพล  นับถือดี) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 
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ประกาศสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

เร่ือง  โครงการเงินฝากออมใจวัยเกษียณ 

***************** 
 

อาศัยอํานาจตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด ขอ 12,65(8),87(1)  และระเบียบสหกรณออมทรัพย

อนามัยสุรินทร  จํากัด  วาดวย การรับฝากเงิน พ.ศ. 2553  หมวด 2 ประเภทออมทรัพยและหมวด 4 ขอ 14 และมติคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรนิทร จํากัด  ชุดที่ 46 ครั้งที่ 10 เม่ือวันที่ 29 กันยายน 2558 ใหสหกรณฯ จัดทําโครงการ

เพื่อระดมเงินฝากจากสมาชิกสามัญผูเกษียณอายุราชการ เพื่อเปนการดูแลผูเกษียณอายุที่เปนสมาชิกขาราชการบํานาญ จึงไดจัดทํา

โครงการเงินฝาก "ออมใจวัยเกษียณ" ขึ้น ไดกําหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขในการรับฝากดังน้ี 

 1. ตองเปนสมาชิกสามัญที่เกษียณอายุราชการแลว 

 2.  เปดบัญชีและฝากขั้นต่ํา 100,000 บาท 

3.  ถอนหรือปดบัญชีกอนกําหนด สหกรณจะเรียกคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ1 ของยอดที่ถอนแตต่ํากวา 500 บาท 

4. อัตราดอกเบี้ยรอยละ อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4 4 บาทตอปบาทตอป 

5.  จายดอกเบี้ยทุกวันทําการสุดทายของทุกเดือนโดยโอนดอกเบี้ยเขาเงินฝากออมทรัพยทั่วไป 

6. ระยะเวลาฝากตั้งแต ระยะเวลาฝากตั้งแต 1 1 ตุลาคม ตุลาคม 2558 2558 --  31 31 ธันวาคม ธันวาคม 25582558 

7.  ส้ินสุดโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 

 ทั้งน้ี   ตั้งแต  1  ตุลาคม  2558  เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  30  กันยายน  2558 

 

   

             ชัชพล นับถือด ี

(นายชัชพล  นับถือดี) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 
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ประกาศ  สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

เร่ือง   อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก 

***************** 

อาศัยอํานาจตามขอบังคับสหกรณออมทรพัยอนามัยสุรินทร  จํากัด  ขอ 12,65(8),87(1)  แลระเบียบสหกรณออมทรัพย

อนามัยสุรินทร  จํากัด  วาดวย การรับฝากเงิน พ.ศ. 2553  หมวด 2  ประเภทออมทรัพยและหมวด 4 ขอ 14 และมติ

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด   ชุดที่ 47  ครั้งที่  2  เม่ือวันที่ 28 มกราคม 2559   มีกําหนด

อัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินรับฝากดังน้ี.- 
 

รายการ อัตราดอกเบี้ยรอยละ/ป 

1.  เงินฝากออมทรัพยทั่วไป 2.75 

2.  เงินฝากออมทรัพยม่ันใจ 3 3.50 

3.  เงินฝากออมทรัพยม่ันใจ 4 3.75 

4.  เงินฝากออมทรัพยม่ันใจ 5 4.00 

5.  เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 3.00 

6.  เงินฝากออมทรัพยเปาหมาย 

     - ไมเกิน 1 ลานบาท 

     - เกิน 1 ลาน ไมเกิน 2 ลานบาท 

     - เกิน 2 ลานบาท 

 

3.25 

3.50 

3.75 

7.  เงินฝากสินทวีศรีณรงค 4.00 

8.  ออมใจวัยเกษียณ 3.75 
 

 บรรดาประกาศอ่ืนใดที่กําหนดไวเก่ียวกับเรื่องน้ี  เปนอันยกเลิกเสียทั้งส้ิน แลวใชประกาศฉบับน้ีแทน 
 

 ทั้งน้ี   ตั้งแต  1  มีนาคม  2559  เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  29  มกราคม  2559 

 

 

              คําพอง  ม่ันจิต 

(นายคําพอง  ม่ันจิต) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 
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ประกาศสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

เร่ือง การรับฝากเงินจากสหกรณอื่น 2                                                                                                                            

 

 อาศัยอํานาจตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด  ขอ 12 , 65(8) , 87(1)  และระเบียบสหกรณออม

ทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด  วาดวย การรับฝากเงินจากสหกรณอ่ืน พ.ศ. 2557  และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด  ชุดที่ 47  ครั้งที่ 4 เม่ือวันที่     30  มีนาคม  พ.ศ.2559  ไดมีมติใหเปดรับเงินฝากจาก

สหกรณอ่ืนใหม  ทั้งน้ีเพื่อใหการจัดหาเงินทุนมาบริหารงานตนทุนของสหกรณฯ  เปนการเสริมสภาพคลองอีกทางหน่ึง  จึงประกาศ

หลักเกณฑและเงื่อนไขการรับฝากจากเงินสหกรณอ่ืน 2  โดยกําหนดอัตราดอกเบี้ยรอยละ  4.00 บาทตอป  โดยมีเงื่อนไขดังน้ี 

1. เปดบัญชีครั้งแรกไมนอยกวา      10,000,000.00 บาท  

2. ฝากเพิ่มขั้นต่ําไมนอยกวา      10,000,000.00 บาท 

3. ถอนเม่ือใด  จํานวนเทาใดก็ได  แตตองมียอดคงเหลือในบัญชีไมต่ํากวา    10,000,000.00 บาท 

4. คิดดอกเบี้ยเปนรายวันตามยอดคงเหลือแตละวัน 

5. จายดอกเบี้ยทกุวันทําการสุดทายของเดือน 
 

 บรรดาประกาศอ่ืนใดที่กําหนดไวเก่ียวกับเรื่องน้ี    เปนอันยกเลิกเสียทั้งส้ิน แลวใชประกาศฉบับน้ีแทน 
 

 ทั้งน้ีตั้งแต  วันที่   1  เมษายน  พ.ศ. 2559 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่   31  มีนาคม  พ.ศ. 2559 

 

             

                                             คําพอง ม่ันจิต 

(นายคําพอง  ม่ันจิต) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
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ประกาศสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

เร่ือง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณอื่น                                                                                                                                                    

 

 อาศัยอํานาจตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ขอ 12, 65(8) ,87(1) และระเบียบสหกรณออมทรัพย

อนามัยสุรินทร จํากัด วาดวย การรับฝากเงินจากสหกรณอ่ืน พ.ศ. 2557  และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออม

ทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด  ชุดที่ 47 ครั้งที่ 11 เม่ือวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2559 จึงไดมีมติเปนเอกฉันทใหปรับอัตราดอกเบี้ยเงิน

รับฝากจากสหกรณอ่ืนใหม ทั้งน้ีเพื่อใหการบริหารงานของสหกรณฯ สอดคลองกับภาวการณเงินของสถาบันการเงินทั่วไป             

จึงขอปรับกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณอ่ืน  ดังน้ี 
  

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณอ่ืน  จากรอยละ 4.00 บาท เปนรอยละ  3.75 บาทตอป    

 ทั้งน้ีตั้งแต  วันที่  15  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 

  ประกาศ  ณ  วันที่  27  ตุลาคม  พ.ศ. 2559 

 

             

             คําพอง ม่ันจิต 

(นายคําพอง  ม่ันจิต) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
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ประกาศ สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

เร่ือง กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการไมรับคํ้าประกันเงินกูของสมาชิก 

***************************** 

 อาศัยอํานาจตามความขอ 47 แหงระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการใหเงินกูและดอกเบี้ยเงินกู 

พ.ศ. 2548 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 36 ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 7 เม่ือวันที่ 29 กรกฎาคม 2548 ใหกําหนดหลักเกณฑ

และเงื่อนไขการไมรับค้ําประกันเงินกูของสมาชิก ไวดังน้ี 

 ขอ 1 สมาชิกผูใดมีความประสงคไมรับค้ําประกันเงินกูที่สหกรณใหแกสมาชิกอ่ืนใหแสดงความจํานงตามแบบที่สหกรณ

กําหนด 

 ขอ 2 สมาชิกตามขอ 1 ตองไมอยูระหวางค้ําประกันเงินกูที่สหกรณใหแกสมาชิกอ่ืน หรือไมเปนหน้ีเงินกูของสหกรณที่ใช

สมาชิกอ่ืนค้ําประกัน 

 ขอ 3 ถาสมาชิกตามขอ 1 ตองการยกเลิกการไมรับค้ําประกันดังกลาวตองแสดงความจํานงยกเลิกเจตนาดังวาน้ันตาม

แบบที่สหกรณกําหนด 

 ขอ 4 ใหผูจัดการควบคุมเจาหนาที่ใหบันทึกขอมูลการไมรับค้ําประกันตามขอ 1 หรือ การยกเลิกตามขอ 3 รวมทั้งการ

รักษาความลับของขอมูลดังกลาวโดยเครงครัด 

 บรรดามติ ประกาศ และคําส่ังอ่ืนที่ขัดหรือแยงกับประกาศน้ีใหยกเลิก แลวใชประกาศฉบับน้ีแทน 
 

 ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2548 เปนตนไป 
   

  ประกาศ ณ วันที่ 1  สิงหาคม พ.ศ. 2548 

 

 

ทอง  บุญยศ 

(นายทอง  บุญยศ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
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ประกาศสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

เร่ือง การมอบหมายการอนุมัติเงินใหกูแกสมาชิก 

 

อาศัยอํานาจตามขอ 53 แหงระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการใหเงินกูและดอกเบี้ย

เงินกู (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2559 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 48 ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 3 เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ 2560 ให

มอบหมายการอนุมัติเงินใหกูแกสมาชิก ไวดังน้ี 

(1) ผูจัดการ สําหรับเงนิกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกูสามัญเพิ่มทรัพย และเงินกูสามัญเพิ่มสุข 

(2) ประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกรรมการมอบหมายสําหรับเงินกูสามัญ 

(3) ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเงินกู สําหรับเงินกูพิเศษ 

ผูไดรับมอบหมายดังกลาวตองถือปฏิบัติตามระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการให

เงินกูและดอกเบี้ยเงินกู (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมตลอดจนหลักเกณฑที่เก่ียวของโดยเครงครัด 
 

ทั้งน้ีตั้งแตวันที่  1 มีนาคม  พ.ศ. 2560 
 

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

 

             

            คําพอง  ม่ันจิต 

(นายคําพอง  ม่ันจิต) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 
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ประกาศสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร 

เร่ือง ปรับปรุงการใหบริการเงินกูแกสมาชิก 

………………………………………………………………. 

ดวยมติที่ประชุมกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร ชุดที่ 44 ครั้งที่ 5 เม่ือ วันที่                

29 เมษายน 2556 ไดพิจารณาใหมีการปรับปรุงการใหบริการเงินกูแกสมาชิกใหมเพื่อใหเกิดความสะดวกและคลองตัวแกสมาชิกใน

การมารับบริการ อีกทั้งไดรับการเพิ่มวงเงินกูใหมากกวาเดิม ซ่ึงไดปรับปรุงเงินกูดังน้ี 

1. เงินกูสามัญ 

ใหคงไวเงินกูสามัญประเภทเงินกูสามัญทั่วไป (สท) และเงินกูสามัญเพื่อคุณภาพชีวิต (ATM) (สค) เงินกูสามัญ

อ่ืน ๆ น้ันใหยกเลิกการใหบริการทั้งหมดและใหเพิ่มเงินกูสามัญเพื่อการบริโภค (สบ)แทน 

2. เงินกูพิเศษ 

ใหคงไวเพียง 3 ประเภท คือ 

2.1 เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะ 

2.2 เงินกูพิเศษเพื่อการประกอบอาชีพ 

2.3 เงินกูพิเศษเพื่อซ้ือยานพาหนะ 

นอกน้ันใหยกเลิกการใหบริการทั้งหมด สําหรับรายละเอียดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการใหบริการเงินกูตาง ๆ 

ใหเปนไปตามประกาศของสหกรณฯ 
 

ทั้งน้ีตัง้แต วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เปนตนไป 
 

ประกาศ วันที่ 29 เมษายน 2556 

 

 

            ศุภรัฐ พูนกลา 

(นายศุภรัฐ พูนกลา) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
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ประกาศสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

เร่ือง  หลักเกณฑและเง่ือนไขการกูเงินกูสามัญสุขใจ 
 

 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 42, 43, 44, 45, 46, 47, และ 48 แหงระเบียบวาดวยการให

เงินกูและดอกเบี้ยเงินกู  พ.ศ. 2556  และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด  ชุดที่ 45  

ครั้งที่ 3  เม่ือวันที่  27  มกราคม  2557  ใหกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเงินกูสามัญสุขใจ  ดังน้ี 

 ขอ 1  เงินกูสามัญสุขใจ  มีวัตถุประสงคเพื่อการชวยเหลือเฉพาะสมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด ที่ยังมี

หน้ีสามัญเพื่อคลายกังวล (สว)  คงเหลือกับสหกรณฯ เทาน้ัน 

 ขอ 2 คุณสมบัติผูกูเงิน เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ที่เปนขาราชการ  ลูกจางประจํา ขาราชการ

บํานาญ  เจาหนาที่สหกรณ หรือเจาหนาที่สมาคม  ที่ยังมีหน้ีเงินกูสามัญเพื่อคลายกังวล (สว) คงเหลืออยูกับสหกรณฯ เทาน้ัน 

 ขอ 3  จํานวนวงเงินกู  สําหรับสมาชิกรายหน่ึงใหกูไดไมเกินจํานวนหน้ีเงินกูสามัญเพื่อคลายกังวล (สว)  ที่เหลืออยู ณ 

วันที่ยื่นคําขอกูและ/หรืออาจเพิ่มวงเงินกูไดอีกไมเกิน 10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถวน) แตเม่ือรวมหุน หน้ี และขอผูกพันอ่ืนที่

จะตองสงชําระงวดรายเดือนใหแกสหกรณแลว  ตองไมเกินรอยละ 90  ของเงินไดรายเดือน  ใหยื่นกูไดครั้งเดียวเทาน้ัน 

 ขอ 4  กําหนดงวดชําระหน้ีเปนรายเดือนๆ ละเทาๆ กัน  แตเดือนสุดทายไมเกิน  180  งวด 

 ขอ 5  หลักประกันเงินกู  ใหจัดใหมีสมาชิกค้ําประกันเงินกู  จํานวน 3 คน  ซ่ึงตองเปนขาราชการ  ลูกจางประจํา  

ขาราชการบํานาญ  เจาหนาที่สหกรณ หรือเจาหนาที่สมาคม  

 ขอ 6  กําหนดอัตราดอกเบี้ย  ใหเปนไปตามประกาศของสหกรณฯ  

 ขอ 7  การยื่นคําขอกูและทําสัญญาเงินกู  ใหใชตามแบบที่สหกรณกําหนดพรอมเอกสารหลักฐาน  ดังน้ี 

1. สําเนาบัตรประชาชน  หรือถาใชบัตรขาราชการหรือบัตรพนักงานของรัฐ  ตองมี  

สําเนาทะเบียนบานดวยทั้งของผูกู  ผูค้ําประกันรวมทั้งคูสมรส 

2.  หนังสือรับรองรายการเงินเดือนของผูกูเดือนลาสุด 

3.  หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน  ณ  ที่จาย 

4.  เอกสารอ่ืนที่สหกรณเห็นวาจําเปนแกการกูรายน้ัน 

ขอ 8  หลักเกณฑและเงื่อนไขอ่ืนใหเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด วาดวยการใหเงินกูและ

ดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2556  และที่แกไขเพิ่มเติม 

 บรรดา มติ  ประกาศ  และคําส่ังอ่ืนที่ขัดหรือแยงกับประกาศน้ีใหยกเลิกและใชประกาศฉบับน้ีแทน 
 

  ทั้งน้ีตั้งแตวันที่  1  กุมภาพันธ  2557  เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  28  มกราคม  2557 

 

   

           ชัชพล นับถือด ี

 (นายชัชพล  นับถือด)ี 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
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ประกาศสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

เร่ือง การปรับปรุงหน้ีเงินกูสามัญเพื่อคลายกังวลเปนหน้ีสามัญสุขใจ 
 

 

ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2556 ของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด เม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 2556  

ไดพิจารณาใหยกเลิกการดําเนินโครงการสวัสดิการคลายกังวล และใหนําเงินที่สมาชิกผูเขารวมโครงการฯ บริจาคใหแกสหกรณฯ  

มาคืนใหแกสมาชิกน้ัน 

สําหรับสมาชิกที่เขารวมโครงการฯ ที่เปนขาราชการ ขาราชการบํานาญ เจาหนาที่สหกรณ เจาหนาที่สมาคมฯ และ

ลูกจางประจํา ที่มีหน้ี สว. คงเหลือหลังจากนําเงินบริจาคมาตัดชําระหน้ี สว. แลว เพื่อใหสัญญาเงินกูดังกลาว มีหลักประกันที่มี

ความม่ันคง จึงจําเปนตองทําการปรับปรุงเพื่อยกเลิกสัญญา  

สว. เดิม และใหจัดทําสัญญาเงินกูสามัญสุขใจแทน ซ่ึงหลักเกณฑและเงื่อนไขเงินกูสามัญสุขใจ มีรายละเอียดตามที่ประกาศที่แนบ

มาดวยทายน้ีแลว 

และขณะน้ีเงินบริจาคสวนของสมาชิกที่ไมมีหน้ี สว. สหกรณ  ไดดําเนินการโอนคืนพรอมดอกเบี้ยใหแกสมาชิกเรียบรอย

แลว  โดยโอนเขาไวในบัญชีเงินฝากออมทรัพยทั่วไปของสมาชิกที่เปดไวกับสหกรณ 

ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินการปรับปรุงหน้ีสามัญสุขใจเปนไปโดยเรียบรอย จึงขอใหสมาชิกดังรายชื่อที่แนบพรอมน้ี  

เดินทางไปรับเอกสารเพื่อจัดทําสัญญาเงินกูสามัญสุขใจกับสหกรณ  ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 ดวย   
 

ทั้งน้ีตั้งแตวันที่  1  กุมภาพันธ  2557  จนถึง  28  กุมภาพันธ  2557   
 

   จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

 

 

                                                                    ชชัพล นับถือด ี

(นายชัชพล  นับถือด)ี 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
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ประกาศสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

เร่ือง  การทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ  ระหวาง 

ธนาคารออมสิน  กับ  สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

__________________________________________________________________________ 
 

 เน่ืองดวยปจจุบันมีสมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด จํานวนหน่ึง ซ่ึงไดใชบริการสินเชื่อกับสหกรณฯและ

ในขณะเดียวกัน  สมาชิกบางรายก็ยังไดไปใชบริการสินเชื่อกับธนาคารออมสินอีกดวย ซ่ึงเปนสาเหตุใหมีภาระหน้ีหลายทางอัน

สงผลทําใหสมาชิกบางรายไมสามารถชําระหน้ีไดครบจํานวนทั้ง 2 แหงตามสัญญา ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตได  และ

จะทําใหผูค้ําประกันเดือดรอนได  ทั้งน้ีเพื่อเปนการชวยวิเคราะหสินเชื่อของสมาชิกใหเปนไปโดยเหมาะสม  และชวยวางแผนการใช

เงินของสมาชิกใหมีประสิทธิภาพใหสมาชิกไดมีคุณภาพชีวิตที่ดี   

สหกรณฯจึงไดมีขอตกลงความรวมมือกับธนาคารออมสิน  เพื่อรวมมือกันแกไขปญหาในการอนุมัติการใหเงินกูแกสมาชิก

สหกรณที่จะขอกูกับสหกรณฯหรือธนาคารออมสิน ซ่ึงทั้ง 2 ฝาย จะตองดําเนินการตรวจสอบภาระหน้ีของสมาชิกที่มีอยูกับ

ธนาคารออมสินหรือสหกรณฯ เม่ือสมาชิกไดมายื่นคําขอกูเงินกับธนาคารออมสินหรือสหกรณฯ แลวแตกรณี ซ่ึงการตรวจสอบ

ดังกลาวตองกระทําภายใตความยินยอมเปนลายลักอักษรดวยความสมัครใจของสมาชิก และในกรณีที่มีสมาชิกมีภาระหน้ีอยูกับ

ธนาคารออมสินหรือสหกรณฯอยูแลว และเปนหน้ีคางชําระ ทั้งธนาคารออมสินและสหกรณฯจะไดรวมมือกันในการแกไขปญหาหน้ี

คางของสมาชิกรวมกัน 

ดังน้ันตอไปน้ี  ถาหากสมาชิกมีความประสงคที่จะยื่นคําขอกูไมวาจะยื่นกูจากสหกรณฯหรือธนาคารออมสิน สมาชิกควร

ทําหนังสือยินยอมเปดเผยขอมูลและตรวจสอบภาระหน้ีกับสหกรณฯหรือธนาคารออมสินแลวแตกรณี เพื่อทําเปนเอกสารแนบคํา

ขอกูทุกครั้ง ดังน้ี 

1.  ถาสมาชิกยื่นกูกับสหกรณฯ จะตองใหธนาคารออมสินลงนามตรวจสอบขอมูลภาระหน้ีของสมาชิกที่มีกับธนาคารออม

สิน หรือ 

2.  ถาสมาชิกยื่นกูกับธนาคารออมสิน จะตองใหสหกรณฯลงนามตรวจสอบขอมูลภาระหน้ีของสมาชิกที่มีกับสหกรณฯ 
 

ทั้งน้ีตั้งแต  วันที่  1 กันยายน พ.ศ. 2557 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่   29  สิงหาคม  พ.ศ. 2557 

 

 

             ชัชพล   นับถือด ี

 (นายชัชพล   นับถือดี) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
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ประกาศสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

เร่ือง กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขเงินกูพิเศษ 

 

อาศัยอํานาจตามความในหมวด 4,5,6,7 และ 8 แหงระเบียบ สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวย               

การใหเงินกูและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2556 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 46 ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 3 เม่ือวันที่                    

26 กุมภาพันธ 2558 ใหยกเลิกประกาศสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด  เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเงินกูพิเศษ  

ลงวันที ่29  สิงหาคม พ.ศ. 2557 แลวกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเงินกูพิเศษดังน้ี 

  ขอ 1 เงินกูพิเศษ มีวัตถุประสงค เพื่อชวยเหลือทางการเงินแกสมาชิกและสงเสริมฐานะความม่ันคง หรือ 

ประโยชนงอกเงยแกสมาชิก 

  ขอ 2 กําหนดวงเงินกูพิเศษ แตละประเภทดังน้ี 

  (1) เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห     วงเงินกูไมเกิน 4,000,000.00 บาท 

  (2) เงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ   วงเงินกูไมเกิน 4,000,000.00 บาท 

  (3) เงินกูพิเศษเพื่อการซ้ือยานพาหนะ    วงเงินกูไมเกิน 3,000,000.00 บาท 

  ขอ 3 คุณสมบัติของผูกู 

(3.1)  เปนสมาชิกมาไมนอยกวา  24  เดือน 

(3.2)  ตองไมอยูในระหวางการผิดนัดชําระหน้ีกับสหกรณ  จนกวาจะแกไขการ  

ผิดนัดงวดชําระหน้ีน้ันจนแลวเสร็จ 

   (3.3) เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด  ดังน้ี 

(3.3.1)  สมาชิกที่เปนขาราชการ  ที่ยังปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงาน  

สาธารณสุขจังหวัดสุรินทรและสามารถหัก ณ ที่จายได วงเงินกูไมเกิน  4,000,000.00  บาท  (ส่ีลานบาทถวน) กําหนดชําระไมเกิน 

300 งวดๆสุดทายอายุไมเกิน 70 ป 

(3.3.2)  สมาชิกที่เปนเจาหนาที่สหกรณ ที่ยังปฏิบัติงานอยูวงเงินกูไมเกิน 3,000,000.00  

บาท(สามลานบาท)  กําหนดชําระไมเกิน 300 งวดๆสุดทายอายุไมเกิน 60 ป 

(3.3.3 ) สมาชิกที่เปนลูกจางประจําที่ยังปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

สุรินทรและสามารถหัก ณ ที่จายได วงเงินกูไมเกิน 3,000,000.00 บาท (สามลานบาทถวน)  กําหนดชําระไมเกิน 300 งวดๆ

สุดทายอายุไมเกิน 65 ป 

    (3.3.4)  สมาชิกที่เปนลูกจางชั่วคราว กลุมวิชาชีพ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง

สาธารณสุขและเจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจฯ ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร วงเงินกูไมเกิน 

1,000,000.00  บาท (หน่ึงลานบาทถวน) กําหนดชําระไมเกิน 150 งวดๆสุดทายอายุไมเกิน 60 ป 

                      (3.3.5) สมาชิกที่เปนลูกจางชั่วคราวทั่วไป  ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดสุรินทร วงเงินกูไมเกิน 800,000.00  บาท (แปดแสนบาทถวน) กําหนดชําระไมเกิน 150 งวดๆสุดทายอายุไมเกิน 60 ป 

    (3.3.6) สมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญหรือสมาชิกที่มีอายุเกินกวา  60  ปใหใช

หลักเกณฑตามขอ  (2.1)  แตไมเกิน  800,000.00 บาท (แปดแสนบาทถวน) กําหนดงวดชําระหน้ีไมเกิน 120 งวด แตงวดสุดทาย

ไมเกินอายุ 70 ป 

  ขอ 4. ในกรณีที่ผูกูชําระหน้ีหมดส้ินภายในสามสิบหกงวดของสัญญา ผูกูตองชําระคาปรับผิดสัญญาๆ ละ 

3,000 บาท 

  ในกรณีที่ผูกูขอเปล่ียนสัญญา ตองชําระคาธรรมเนียมการเปล่ียนสัญญาๆละ 1,000 บาท 

  ขอ 5 กําหนดอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูพิเศษตามประกาศสหกรณ 
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  ขอ 6 ผูขอกูเงินพิเศษตองฝากเงินประเภทออมทรัพยแบบมีเปาหมาย(สัจจะออมทรัพย) 

กับสหกรณดังน้ี 

                       1. วงเงินกูไมเกิน   70,000  บาท  ตองฝากไมนอยกวาเดือนละ  100 บาท 

                       2. วงเงินกูเกินกวา 70,000 บาท แตไมเกิน 100,000 บาท ตองฝากไมนอยกวา เดือนละ 200 บาท 

                       3. วงเงนิกูเกินกวา 100,000 บาท แตไมเกิน 200,000 บาท ตองฝากไมนอยกวา เดือนละ 300 บาท 

            4. วงเงินกูเกินกวา 200,000 บาท แตไมเกิน 800,000 บาท  ตองฝากไมนอยกวา เดือนละ 400 บาท 

            5. วงเงินกูเกินกวา 800,000 บาท แตไมเกิน 1,000,000 บาท ตองฝากไมนอยกวา เดือนละ 500 บาท 

                               6. วงเงินกูเกินกวา 1,000,000 บาท แตไมเกิน 2,000,000 บาท ตองฝากไมนอยกวา เดือนละ 600 บาท                                                

                               7. วงเงินกูเกินกวา 2,000,000 บาทขึ้นไป ตองฝากไมนอยกวาเดือนละ 700 บาทและใหใชเงินฝากน้ี   

ค้ําประกันหน้ีเต็มจํานวน 

ขอ 7 หลักเกณฑตามขอ  6  วรรคทาย  ใหยกเวนสําหรับผูกูที่ใหหุนหรือเงินฝากค้ําประกันหน้ีเต็มจํานวน 

  ขอ 8  ผูกูตองชําระคาธรรมเนียมเงินกูพิเศษเปนคาใชจายที่เก่ียวของตามที่สหกรณเรียกเก็บ คาธรรมเนียมน้ี

จะไมคืนใหไมวากรณีใดๆ 

  ขอ 9 หลักประกันสําหรับเงินกูพิเศษ ที่ใชอสังหาริมทรัพยอันปลอดจากการจํานองรายอ่ืน จํานองเปน

หลักประกันเต็มจํานวนเงินกูสวนที่เกินกวาคาหุนของผูกูเต็มมูลคาอสังหาริมทรัพยโดยมีหลักเกณฑดังน้ี 

(1) การใชที่ดินจํานองเปนหลักประกัน ใหถือราคารอยละเกาสิบของราคา ประเมินของทางราชการ 

(2) อาคารใหคํานวณราคาตามรายละเอียดแนบทายประกาศน้ี โดยใช หลักเกณฑดังน้ี 

 (2.1) อาคารที่มีอายุการใชงานไมเกินสามป ใหถือราคารอยละเจ็ดสิบของราคาที่คํานวณ ได                                   

   (2.2) อาคารที่มีอายุการใชงานเกินกวาสามป แตไมเกินหาป ใหถือราคารอยละหกสิบของราคาที ่

          คํานวณได 

   (2.3) อาคารที่มีอายุการใชงานเกินหาปแตไมเกินสิบป ใหถือราคารอยละหาสิบของราคาที่คํานวณได 

                       (2.4) อาคารที่มีอายุการใชงานเกินสิบปใหถือราคาประเมินรอยละส่ีสิบของราคาที่คํานวณได 

          (3)  หลักเกณฑ ตามขอ 9(1) และ 9(2) ใหใชเฉพาะที่ดินและอาคารในจังหวัดสุรินทร สําหรับที่ดินและ

อาคารนอกจังหวัดสุรินทร ไมสามารถนํามาเปนหลักประกันไดยกเวนอาคารและที่ดินในจังหวัดศรีสะเกษ บุรีรัมย รอยเอ็ด และ

มหาสารคาม โดยกําหนดเฉพาะพื้นที่ในเขตอําเภอที่มีพื้นที่ติดกับจังหวัดสุรินทรเทาน้ัน  โดยจะถือราคาที่คํานวณไดจากขอ       

9(1) และ 9(2) โดยอนุโลม ยกเวนในสวนของอาคารใหถือราคารอยละหาสิบของราคาที่คํานวณไดทุกอายุการใชงานแตไมเกินสาม

แสนบาท 

  สําหรับสมาชิกที่เปนลูกจางชั่วคราวทั่วไปใหประเมินเฉพาะราคาที่ดินที่ทางราชการประเมินราคาเทาน้ันและใหกูไดไมเกิน

รอยละ  90  ของราคาประเมินแตไมเกิน  800,000.00 บาท  (แปดแสนบาทถวน) 

  ขอ 10 เงินกูพเิศษโดยใชหลักประกันรวมกัน จะมีไดในกรณีตอไปน้ี 

(1)  ตองเปนสามีภรรยาที่ถูกตองตามกฎหมายและทั้งสองตองเปนสมาชิกสหกรณ 

(2) การทําสัญญาเงินกูพิเศษ และการชําระเงินจนแลวเสร็จ ตองดําเนินการพรอมกัน 

  ขอ 11 คําขอกูเงินกูพิเศษ ตองผานคณะกรรมการเงินกู  ตรวจสอบหลักประกันเบื้องตนกอน และ

คณะกรรมการดําเนินการเห็นชอบจึงอนุมัติใหกูได 
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 ขอ 12 การกูพิเศษ สมาชิกตองยื่นคําขอกูและทําสัญญาหรือหนังสือกูตามแบบที่สหกรณกําหนดพรอมเอกสาร

หลักฐานดังน้ี 

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูกูของเจาของ  

หลักทรัพยที่จะนํามาจํานองรวมทั้งคูสมรส 

     (2)  เอกสารแสดงรายการเงินเดือนของผูกู 

     (3)  หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน ณ ที่จาย 

     (4)  เอกสารเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยที่นํามาจํานอง เชน แบบแปลนอาคารโฉนด  

ที่ดิน,น.ส.3 ก, ใบประเมินราคาที่ดิน หนังสือยินยอม ฯลฯ 

                                   (5)  หนังสือจํานําหุนหรือบัญชีเงินฝาก แลวแตกรณ ี

           (6)  โครงการเพื่อการประกอบอาชีพ (กรณีกูพิเศษเพื่อประกอบอาชีพ) 

           (7)  เอกสารเก่ียวกับยานพาหนะ(กรณีกูพิเศษเพื่อซ้ือยานพาหนะ) 

           (8)  เอกสารอ่ืนที่สหกรณเห็นวาจําเปนแกการกูรายน้ัน 

  ขอ 13 การจายเงินกูพิเศษเพื่อไถถอนจํานองของที่ดิน อาคารหรือยานพาหนะ ผูกูตอง ยินยอมใหสหกรณจาย

เงินกูแกเจาหน้ีของผูกูโดยตรง 

  ขอ 14 บรรดา มติ ประกาศและคําส่ังอ่ืนใดที่ขัดหรือแยงกับประกาศน้ีใหยกเลิกและใชประกาศฉบับน้ีแทน 
 

 ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่   1 เมษายน  พ.ศ. 2558  เปนตนไป 
   

   ประกาศ ณ วันที่  31  มีนาคม  2558 

    

 

        ชัชพล  นับถือด ี

(นายชัชพล  นับถือด)ี 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
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ประกาศ  สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

เร่ือง อัตราดอกเบี้ยเงินกู 

***************** 

  ดวยภาวะเศรษฐกิจมีการเป ล่ียนแปลง คาครองชีพสูงและเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิก 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ชุดที่ 47 เม่ือวันที่ 28 มกราคม 2559 ไดพิจารณาใหปรับลด

อัตราดอกเบี้ยเงินกูลงดังน้ี 

รายการ อัตราดอกเบี้ย 

รอยละ/ป 

1. เงินกูสามัญ  

 - เงินกูสามัญทั่วไป 6.75 

 - เงินกูสามัญเพื่อการบริโภค 6.75 

 - เงินกูสามัญสุขใจ 6.75 

 - เงินกูสามัญกองทุนสวัสดิการเจาหนาที่ 5.00 

 - เงินกูสามัญเพื่อคุณภาพชีวิต 6.75 

 - เงินกูสามัญเพื่อการศึกษา 6.75 

 - เงินกูสามัญเพื่อซ้ือรถยนต 6.75 

 - เงินกูสามัญเพื่อคลายกังวล 6.75 

2. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.75 

3. เงินกูพิเศษ  

 - เพื่อการเคหะเพื่อซ้ือบาน/สรางบาน 6.25 

 - เพื่อประกอบอาชีพ 6.50 

 - เพื่อซ้ือยานพาหนะ 6.50 

 - เพื่อซ้ือที่ดิน 6.50 
   

 บรรดาประกาศอ่ืนใดที่กําหนดไวเก่ียวกับเรื่องน้ี เปนอันยกเลิกเสียทั้งส้ิน แลวใชประกาศฉบับน้ีแทน 
 

  ทั้งน้ี   ตั้งแต  1  มีนาคม 2559  เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  29  มกราคม  2559 

 

 

              คําพอง  ม่ันจิต  

(นายคําพอง  ม่ันจิต) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 
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ประกาศสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

วาดวย   การกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขเงินกูฉุกเฉิน 

  

     อาศัยอํานาจตามความในขอ 7,9 และขอ 47 แหงระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวย

การใหเงินกูและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2558 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่  47 ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 2เม่ือวันที่                   

28  มกราคม 2558   ใหยกเลิกประกาศสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด  เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเงินกูเพื่อ

เหตุฉุกเฉิน 1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2556  แลวกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเงินกูสามัญเพื่อเหตุฉุกเฉิน  ดังน้ี  

มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือทางการเงินแกสมาชิกในกรณีจําเปนและเรงดวน 

 ขอ 1 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินสําหรับสมาชิกรายหน่ึงใหอยูในหลักเกณฑดังน้ี 

  (1) สมาชิกที่เปนขาราชการ ขาราชการบํานาญ เจาหนาที่สหกรณ  หรือลูกจางประจํา รายหน่ึงกูไดไมเกินหา

หม่ืนบาทและตองมีหุนอยางนอยหาหม่ืนบาท 

  (2) สมาชิกที่เปนลูกจางชั่วคราว เจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจฯ กูไดไมเกินครึ่งหน่ึงของเงินไดรายเดือนแตไมเกิน

สองพันบาท 

 ขอ 2 กําหนดงวดชําระหน้ีเปนรายเดือน เดือนละเทาๆ กัน เวนแตงวดสุดทายไมเกินสิบงวดตามสัญญา 

 ขอ 3 กําหนดอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินตามประกาศสหกรณ 

 ขอ 4 ผูขอกูตองเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด มาแลวไมนอยกวา 3 เดือน และตองไมอยูใน

ระหวางการผิดนัดงวดชําระหน้ีกับสหกรณจนกวาจะแกไขการผิดนัดงวดชําระหน้ีน้ันจนแลวเสร็จ 

 ขอ 5 ผูที่เปนสมาชิกตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เปนตนไป ตองผานการอบรมสมาชิกใหมที่สหกรณจัดขึ้น 

 ขอ 6 การกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน สมาชิกตองยื่นคําขอกูและทําสัญญาหรือหนังสือกูตามแบบที่สหกรณกําหนดพรอมเอกสาร

หลักฐานดังน้ี 

(1)  หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน ณ ที่จาย 

(2)  เอกสารแสดงรายการเงินเดือนของผูกู 

(3)  หนังสือจํานําหุนหรือบัญชีเงินฝาก แลวแตกรณ ี

(4) เอกสารอ่ืนที่สหกรณเห็นวาจําเปนแกการกูรายน้ัน 

 ขอ 7 หลักเกณฑและเงื่อนไขอ่ืนใหเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการใหเงินกูและ

ดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2558  
 

 บรรดามติ ประกาศ และคําส่ังอ่ืนที่ขัดหรือแยงกับประกาศน้ีใหยกเลิก แลวใชประกาศฉบับน้ีแทน 
 

  ทั้งน้ี ตั้งแตวันที ่ 1 กุมภาพันธ  2559  เปนตนไป 

 

 

               คําพอง ม่ันจิต 

(นายคําพอง  ม่ันจิต) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
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ประกาศสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

เร่ือง กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขเงินกูสามัญเพื่อคุณภาพชีวิต 

     

 อาศัยอํานาจตามความในขอ 10,11,12,13,14,15,16,46,47 และ 60 แหงระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร 

จํากัด วาดวยการใหเงินกูและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2558 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 47 ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 5 เม่ือวันที่  

28  เมษายน  พ.ศ. 2559  ใหยกเลิกประกาศสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด  เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเงินกู

สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต  ลงวันที ่ 29  เมษายน  พ.ศ.  2559  แลวกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเงินกูสามัญเพื่อคุณภาพชีวิตใหม

ดังน้ี 

ขอ 1 เงินกูสามัญเพื่อคุณภาพชีวิต มีวัตถุประสงค เพื่อใหการชวยเหลือทางการเงินแกสมาชิกในการอุปโภคบริโภคตาม

จําเปนในการดําเนินชีวิตโดยสามารถบริหารเงินกูของตนเองได 

 ขอ 2 คุณสมบัติของสมาชิกผูกู มีดังน้ี 

(1)   เปนขาราชการ  ลูกจางประจํา  เจาหนาที่สหกรณ  เจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจฯหรือลูกจางชั่วคราวตําแหนงวิชาชีพ

ที่ยังปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทรและหักเงินเดือน ณ ที่จายได 

            (2)   อายุของสมาชิกผูกูไมเกิน 60 ป 

  (3)   เปนสมาชิกสหกรณติดตอกันมาเปนเวลาไมนอยกวา 6 เดือน     

            (4)   สมาชิกผูกูตองไมอยูในระหวางการผิดนัดงวดชําระหน้ีกับสหกรณจนกวาจะแกไขการผิดนัดงวดชําระหน้ีน้ันจนแลวเสร็จ 

 (5) ผูที่เปนสมาชิกตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เปนตนไป ตองผานการอบรมสมาชิกใหมที่สหกรณจัดขึ้น 

 ขอ 3 จํานวนวงเงินกูสําหรับสมาชิกตอราย  ดังน้ี  

                 (1)  สมาชิกที่เปนขาราชการ  ลูกจางประจําและเจาหนาที่สหกรณ วงเงินกูไมเกิน 200,000.00 บาท และตองมีหุน

ไมนอยกวาหน่ึงในหาของวงเงินกูสามัญรวมทุกประเภท 

                 (2)  สมาชิกที่เปนลูกจางชั่วคราวตําแหนงวิชาชีพหรือเจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจฯ วงเงินกูไมเกิน 70,000.00 บาท  

และตองมีหุนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเงินที่ขอกู  

 ขอ 4 เงินงวดชําระหน้ี ใหผูกูสงคืนเงินตนเปนงวดรายเดือน ดังน้ี 

                 (1)  วงเงินกู  15,000.00 บาท  ใหสงคืนตนเงินเดือนละ  500.00  บาท 

                 (2)  วงเงินกู  20,000.00 บาท  ใหสงคืนตนเงินเดือนละ  500.00  บาท 

     (3)  วงเงินกู  50,000.00 บาท  ใหสงคืนตนเงินเดือนละ 1,000.00 บาท 

     (4)  วงเงินกู  70,000.00 บาท  ใหสงคืนตนเงินเดือนละ 1,000.00 บาท 

     (5)  วงเงินกู 100,000.00  บาท  ใหสงคืนตนเงินเดือนละ   1,500.00  บาท    

                 (6)  วงเงินกู 150,000.00  บาท  ใหสงคืนตนเงินเดือนละ   1,500.00  บาท    

      (7)  วงเงินกู 200,000.00  บาท  ใหสงคืนตนเงินเดือนละ   2,000.00  บาท    

การสงคืนเงินตนใหสงคืนภายใน 120 งวด  นับจากวันส้ินเดือนใหเริ่มสงคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยภายในวันส้ินเดือนที่คิด

ดอกเบี้ยเดือนแรก สวนที่เหลือใหสงภายในวันส้ินเดือนถัดไป โดยไมผอนเวลาอยางใดอีก 

สําหรับสมาชิกตามขอ 3(2) หากวงเงินกูที่มีอยูกอนใชหลักเกณฑน้ี เกินกวาวงเงินกูตามขอ 3 ก็ใหงดการเบิกเงินจนกวา

หน้ีจะเหลืออยูในวงเงินไมเกินที่กําหนดตามขอ 4 จึงจะสามารถเบิกเงินกูไดตามปกต ิ

สหกรณสงวนสิทธ์ิที่จะเรียกคืนเงินตนทั้งหมดพรอมดอกเบี้ยในทันทีที่สหกรณเห็นวาสมาชิกกระทําผิดสัญญาที่กระทําไว

กับสหกรณหรือตามระเบียบ หลักเกณฑที่สหกรณกําหนดไวอันอาจทําใหสหกรณเกิดความเสียหาย 

ขอ 5 กําหนดอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูสามัญ ตามประกาศสหกรณ 
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 ขอ 6 การใชบุคคลค้ําประกันใหเปนไปตามหลักเกณฑดังน้ี 

       (1)  สมาชิกที่เปนขาราชการ ลูกจางประจําหรือเจาหนาที่สหกรณที่กูวงเงินไมเกิน 150,000.00 บาท ตองมี

สมาชกิที่เปนขาราชการ ลูกจางประจํา เจาหนาที่สหกรณค้ําประกันเงินกูจํานวน  2  คน     

             (2)  สมาชิกที่เปนขาราชการ ลูกจางประจําหรือเจาหนาที่สหกรณที่กูวงเงินไมเกิน 200,000.00 บาท ตองมี

สมาชิกที่เปนขาราชการ ลูกจางประจํา เจาหนาที่สหกรณค้ําประกันเงินกูจํานวน 3 คน 

          (3) สมาชิกที่เปนลูกจางชั่วคราวตําแหนงวิชาชีพหรือเจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจฯตองมีสมาชิกค้ําประกัน

จํานวน 3 คน  และผูค้ําประกันจะตองเปนขาราชการ  เจาหนาที่สหกรณ  หรือลูกจางประจําเทาน้ัน 

                     สมาชิกสามารถใชบุคคลค้ําประกันซํ้ากับเงินกูสามัญทุกประเภทได เม่ือผูค้ําประกันตายหรือออกจาก

สหกรณไมวาจะเปนสาเหตุใด หรือสหกรณเห็นวาไมสมควรจะเปนผูค้ําประกันตอไป ผูกูตองใหสมาชิกอ่ืนเขาเปนผูค้ําประกันแทน

คนเดิมใหเสร็จภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากสหกรณ 

    ขอ 7 การกูเงินกูสามัญเพื่อคุณภาพชีวิต  สมาชิกตองยื่นคําขอกูและทําสัญญาตามแบบที่สหกรณกําหนดพรอมเอกสารหลักฐาน

ดังน้ี 

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือถาใชบัตรขาราชการหรือบัตรพนักงานของรัฐตอง  

มี สําเนาทะเบียน บานทั้งของผูกู  ผูค้ําประกันรวมทั้งคูสมรส 

(2) หนังสือหรือเอกสารแสดงรายการเงินเดือนของผูกู 

(3) หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน ณ ที่จาย 

(4) หนังสือจํานําหุนหรือบัญชีเงินฝาก แลวแตกรณี 

(5) เอกสารอ่ืนที่สหกรณเห็นวาจําเปนแกการกูรายน้ัน 

 ขอ 8 เม่ือสหกรณอนุมัติจํานวนเงินกูสามัญเพื่อคุณภาพชีวิตแกสมาชิกรายใดแลว การเบิกเงินกูตามจํานวนเงินดังกลาว

สมาชิกผูกูตองดําเนินการเบิกถอนทางระบบอิเล็กทรอนิกสที่สหกรณกําหนดเทาน้ัน 

 ขอ 9 ประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขเงินกูสามัญเพื่อคุณภาพชีวิต  ฉบับเดิมกอนใชประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขเงินกู

สามัญคุณภาพชีวิตฉบบัน้ี  ถาผูกูที่เปน ขาราชการบํานาญ และลูกจางชั่วคราวทั่วไป ยังมีหน้ีคงเหลืออยู ก็ใหงดการใหเบิกกูเพิ่ม

และตองชําระหน้ีคงเหลือใหเสร็จส้ินภายในอายุไมเกิน  65  ป  สําหรับขาราชการบํานาญ  และลูกจางชั่วคราวทั่วไป  ใหเสร็จส้ิน

ภายในอายุไมเกิน  60  ป 

ขอ 10  หลักเกณฑและเงื่อนไขอ่ืนใหเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัดวาดวยการใหเงินกูและ

ดอกเบี้ยเงินกู  พ.ศ. 2558   
  

บรรดามติ  ประกาศ  และคําส่ังอ่ืนที่ขัดหรือแยงกับประกาศน้ี  ใหยกเลิก  แลวใชประกาศฉบับน้ีแทน 
   

  ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่  1  พฤษภาคม  2559   เปนตนไป 
   

   ประกาศ ณ วันที่  29  เมษายน  2559 

     

 

               คําพอง  ม่ันจิต  

 (นายคําพอง  ม่ันจิต) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
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ประกาศสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

เร่ือง กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขเงินกูสามัญเพิ่มทรัพย 

***************************** 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ 12,15,16 และ 47 แหงระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการให

เงินกูและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2559 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 47 ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 7 เม่ือวันที่ 28 มิถุนายน             

พ.ศ. 2559 ใหกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเงินกูสามัญเพื่อเพิ่มทรัพย ไวดังน้ี 

 ขอ 1  มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือทางการเงินแกสมาชิกซ่ึงมีความเดือดรอนทางการเงินในชวงปลายป 

 ขอ 2 วงเงินกู สําหรับสมาชิกรายหน่ึงไมเกินรอยละเจ็ดสิบของประมาณการเงินปนผลประจําป 

 ขอ 3 ผูกูตองยินยอมใหสหกรณหักเงินชําระเงินตนจากเงินปนผลประจําป และเรียกเก็บดอกเบี้ยเปนรายเดือนจาก

เงินเดือนจนถึงวันจายเงินปนผล 

 ขอ 4  กําหนดอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูสามัญตามประกาศสหกรณ 

 ขอ 5  ผูขอกูตองเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด มาแลวไมนอยกวา 3 เดือน และไมเปนผูที่ถูกคํา

พิพากษาของศาลหรือคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย ใหอายัดเงินปนผลประจําปเพื่อชําระหน้ีแกเจาหน้ีรายอ่ืนรวมทั้งตองไมอยูใน

ระหวางการผิดนัดงวดชําระหน้ีกับสหกรณจนกวาจะแกไขการผิดนัดงวดชําระหน้ีน้ันจนแลวเสร็จ เวนแตจะขอกูเพื่อตัดชําระหน้ีที่

คางชําระกับสหกรณ 

 ขอ 6  สําหรับสมาชิกที่เคยมีประวัติหรือเคยมีคําส่ังคําพิพากษาของศาลหรือคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายใหอายัดเงินปนผล

ประจําปเพื่อชําระหน้ีแกเจาหน้ีรายอ่ืน จะตองนําหนังสือยืนยันการยกเลิกคําส่ังอายัดเงินปนผล จากสํานักงานบังคับคดีมาแสดงตอ

สหกรณ  จึงจะสามารถยื่นคําขอกูไดตามสิทธิ 

 ขอ 7  สมาชิกสามารถยื่นคําขอกูไดตั้งแตเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน ของทุกป 

 ขอ 8  สมาชิกตองยื่นคําขอกูและทําสัญญาหรือหนังสือกูตามแบบที่สหกรณกําหนดพรอมเอกสารหลักฐานดังน้ี 

(1)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือถาใชบัตรขาราชการหรือบัตรพนักงานของรัฐตองมีสําเนาทะเบียน

บานของผูกู   

 (2)  เอกสารอ่ืนที่สหกรณเห็นวาจําเปนแกการกูรายน้ัน 

 ขอ 9  หลักเกณฑและเงื่อนไขอ่ืนใหเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการใหเงินกูและ

ดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2559  และที่แกไขเพิ่มเติม 

 บรรดามติ ประกาศ และคําส่ังอ่ืนที่ขัดหรือแยงกับประกาศน้ีใหยกเลิก แลวใชประกาศฉบับน้ีแทน 
 

  ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559  เปนตนไป 
   

   ประกาศ ณ วันที่  29  มิถุนายน  2559 

 

 

              คําพอง  ม่ันจิต 

(นายคําพอง ม่ันจิต) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
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ประกาศสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

เร่ือง กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขเงินกูสามัญเพื่อการบริโภค 

***************************** 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ 15 และ 43 , 46 แหงระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการ              

ใหเงินกูและดอกเบี้ยเงินกู (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2559 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 48 ไดมีมติในการประชุมครั้งที่  3/2560           

เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ 2560 ใหยกเลิกประกาศสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด  เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข

เงินกูสามัญเพื่อการบริโภค ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 แลวใหกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเงินกูสามัญเพื่อการบริโภค                  

ไวดังน้ี 

 ขอ 1 เงินกูสามัญเพื่อการบริโภค มีวัตถุประสงค การชวยเหลือทางการเงินแกสมาชิก เปนคาใชจายเพื่ออุปโภคบริโภค

ภายในครอบครัว 

 ขอ 2 คุณสมบัติของสมาชิกผูกู มีดังน้ี 

(1) เปนสมาชิกสหกรณติดตอกันมาเปนเวลาไมนอยกวา  6  เดือน 

(2) เปนขาราชการ ลูกจางประจํา ขาราชการบํานาญ และเจาหนาที่สหกรณ เจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจฯ  

ลูกจางชั่วคราวกลุมวิชาชีพ  พนักงานราชการ ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

(3) สมาชิกผูกูตองไมอยูในระหวางการผิดนัดงวดชําระหน้ีกับสหกรณจนกวาจะแกไขการผิดนัดงวดชําระหน้ี

น้ันจนแลวเสร็จ 

(4) ตองมีหุนและเงินฝากในสหกรณไมนอยกวา หน่ึงในหาของเงินกูสามัญรวมทุกประเภท 

(5) ผูที่เปนสมาชิกตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เปนตนไป ตองผานการอบรมสมาชิกใหมที่สหกรณจัดขึ้น 

 ขอ 3 วงเงินกูสามัญเพื่อการบริโภค กําหนดงวดชําระหน้ี สําหรับสมาชิกรายหน่ึงน้ันใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังน้ี 

  (3.1)  สมาชิกที่เปนขาราชการ ลูกจางประจําที่ยังปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทรและ

เจาหนาที่สหกรณที่หักเงินเดือน ณ ที่จายได วงเงินกูไมเกิน 500,000 บาท (หาแสนบาท) สําหรับสมาชิกที่เปนสมาชิกกอนวันที่ 1 

มกราคม พ.ศ. 2559 เปนตนไป กําหนดงวดชําระไมเกิน 84 งวด กําหนดงวดชําระงวดสุดทายไมเกินอายุดังน้ี 

3.1.1  ขาราชการและลูกจางประจํา 

        -  ในป 2560 งวดสุดทายอายุไมเกิน  63 ป 

         -  ในป 2561 งวดสุดทายอายุไมเกิน  61 ป 

          -  ในป 2562 เปนตนไป งวดสุดทายอายุไมเกิน 60 ป 

3.1.2  เจาหนาที่สหกรณ  กําหนดงวดสุดทายไมเกินเดือนที่เกษียณอาย ุ

3.1.3  สมาชิกที่สมัครหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 หรือสมาชิกผูไมมีหน้ีคงเหลือกับสหกรณ         

ใหกําหนดงวดสุดทายอายุไมเกิน 60 ป 

  (3.2)  สมาชิกที่เปนลูกจางชั่วคราว กลุมวิชาชีพ พนักงานราชการ ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดสุรินทรและเจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจฯที่หักเงินเดือน ณ ที่จายได วงเงินกูไดไมเกิน 200,000 บาท            (สองแสน

บาท) กําหนดงวดชําระไมเกิน 60 งวด กําหนดงวดชําระงวดสุดทายไมเกินอายุ 60 ป 

                    (3.3) สมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญหรือสมาชิกที่มีอายุเกินกวา 60 ป วงเงินกูไมเกิน 150,000 บาท         

(หน่ึงแสนหาหม่ืนบาท) กําหนดงวดชําระหน้ีไมเกิน 60 งวด กําหนดงวดชําระงวดสุดทายไมเกินอายุ 65 ป 

(3.4) การหักเงินไดรายเดือนเพื่อชําระหน้ีใหแกสหกรณประจําเดือนใหเปนไปตามประกาศที่คณะกรรมการ

กําหนดไว 
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 ขอ 4 กําหนดยื่นสัญญาใหม ตองชําระหน้ีสัญญาเดิมมาแลวไมนอยกวา 8 งวด 

  สหกรณสงวนสิทธ์ิที่จะเรียกคืนเงินตนทั้งหมดพรอมดอกเบี้ยในทันทีที่สหกรณเห็นวาสมาชิกกระทําผิดสัญญาที่

กระทําไวกับสหกรณหรือตามระเบียบ หลักเกณฑที่สหกรณกําหนดไวอันอาจทําใหสหกรณเกิดความเสียหาย 

 ขอ 5 ในกรณีที่ผูกูชําระหน้ีหมดส้ินภายในหกงวดของสัญญา หรือกูเพื่อเพิ่มงวดชําระหน้ีโดยยอดกูเทากับ 

เงินตนคงเหลือในขณะน้ันหรือขอกูสัญญาใหมกอนสัญญาเดิมครบแปดงวดใหเสียคาปรับผิดสัญญา 1,000 บาท ยกเวนเสียชีวิต 

โอนสมาชิก ลาออกจากสมาชิก   

ขอ 6 กําหนดอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูสามัญ ตามประกาศสหกรณ 

 ขอ 7 การใชบุคคลค้ําประกันใหเปนไปตามหลักเกณฑดังน้ี  

            (7.1) สมาชิกที่เปนขาราชการ ลูกจางประจํา ขาราชการบํานาญ และเจาหนาที่สหกรณ ตองมีสมาชิกค้ําประกัน

เงินกูจํานวน 3 คน   

(7.2) สมาชิกที่เปนลูกจางชั่วคราว กลุมวิชาชีพ พนักงานราชการ และเจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจฯ ตองมี

สมาชิกค้ําประกันเงินกูจํานวน 4 คน และตองมีสมาชิกที่เปนขาราชการ ลูกจางประจํา ขาราชบํานาญ หรือเจาหนาที่สหกรณ อยาง

นอย 2 คนเปนผูค้ําประกัน   

สมาชิกสามารถใชบุคคลค้ําประกันซํ้ากับเงินกูสามัญทุกประเภทได เม่ือผูค้ําประกันตายหรือออกจากสหกรณไม

วาจะเปนสาเหตุใด หรือสหกรณเห็นวาไมสมควรจะเปนผูค้ําประกันตอไป ผูกูตองใหสมาชิกอ่ืนเขาเปนผูค้ําประกันแทนคนเดิมให

เสร็จภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากสหกรณ 

ขอ 8 การกูสามัญเพื่อซ้ือการบริโภค สมาชิกตองยื่นคําขอกูและทําสัญญาตามแบบที่สหกรณกําหนดพรอมเอกสาร

หลักฐานดังน้ี  

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือถาใชบัตรขาราชการหรือบัตรพนักงานของ  

รัฐตองมีสําเนาทะเบียน บานทั้งของผูกู  ผูค้ําประกันรวมทั้งคูสมรส 

(2) หนังสือหรือเอกสารแสดงรายการเงินเดือนของผูกู 

(3) หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน ณ ที่จาย 

(4) หนังสือจํานําหุนหรือบัญชีเงินฝาก แลวแตกรณี 

(5) เอกสารอ่ืนที่สหกรณเห็นวาจําเปนแกการกูรายน้ัน 

 ขอ 9 หลักเกณฑและเงื่อนไขอ่ืนใหเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการใหเงินกูและ

ดอกเบี้ยเงินกู (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2559 

 

 บรรดามติ ประกาศ และคําส่ังอ่ืนที่ขัดหรือแยงกับประกาศน้ีใหยกเลิก แลวใชประกาศฉบับน้ีแทน 
 

  ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่  1  มีนาคม  พ.ศ. 2560   เปนตนไป 
   

   ประกาศ ณ วันที่  28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

 

                   

              คําพอง  ม่ันจิต 

(นายคําพอง  ม่ันจิต) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 
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         ประกาศสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

เร่ือง  การกําหนดหลักเกณฑการหักเงินไดรายเดือนเพื่อชําระหน้ีใหแกสหกรณประจําเดือน 

**************************** 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 65  แหงระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด วาดวยการใหเงินกูและ                

ดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ.2559  คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 47 ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 10  เม่ือวันที่ 28 กันยายน 2559                 

ใหกําหนดการหักเงินไดรายเดือนเพื่อชําระหน้ีใหแกสหกรณประจําเดือน  โดยมีหลักเกณฑ ดังน้ี 

1.  สําหรับสมาชิกที่ เปนขาราชการและลูกจางประจํา ที่ มี อายุไมเ กิน  56 ปขึ้นไป ที่ เปนสมาชิกกอนวันที่                   

1 มกราคม 2559 และมีหน้ีคงเหลืออยูกับสหกรณกอนประกาศฉบับน้ีถือใช  ใหคํานวณหักเงินไดรายเดือนตาม ขอ 5 ของประกาศ

ฉบับน้ี 

2.  สําหรับสมาชิกที่เปนลูกจางชั่วคราว ที่เปนสมาชิกกอนวันที่ 1 มกราคม 2559 และมีหน้ีคงเหลืออยูกับสหกรณกอน

ประกาศฉบับน้ีถือใช  ใหคํานวณไดไมเกินรอยละแปดสิบของเงินเดือน ตอไปจะพิจารณาลดการคํานวณหักเงินเดือนลงครั้งละรอย

ละสอง  จนเหลือไมเกินกวารอยละเจ็ดสิบ 

3.  สําหรับสมาชิกสหกรณที่สมัครกอนวันที่ 1 มกราคม 2559  ที่มีอายุตั้งแต  56 ปขึ้นไป  และเปนสมาชิก กบข. และมี

หน้ีคงเหลืออยูกับสหกรณกอนประกาศฉบับน้ีถือใช  ใหหักเงินไดรายเดือนออกรอยละยี่สิบกอน  สวนเงินไดรายเดือนที่เหลือ หาก

สมาชิกมีภาระหน้ีสินกับเจาหน้ีรายอ่ืนๆ  ซ่ึงหักชําระหน้ีจากเงินเดือนเชนเดียวกับสหกรณรวมถึงเงินหักอ่ืน ๆ ใหหักภาระหน้ี

ดังกลาวออกกอน  และจึงนําเงินไดรายเดือนที่เหลือมาคํานวณหักชําระหน้ีเงินกูทุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู และเงินคาหุนรายเดือน

ของสมาชิก  ใหคํานวณหักเงินไดรายเดือนตาม ขอ 5 ของประกาศฉบับน้ี  ยกเวนสมาชิกผูที่ชําระงวดสุดทายไมเกินอายุ  60 ป   

ไมตองหักเงินไดรายเดือนออกรอยละยี่สิบกอน 

4.  สําหรับสมาชิกที่สมัครหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 หรือสมาชิกผูไมมีหน้ีคงเหลือกับสหกรณกอนประกาศใช

ประกาศฉบับน้ี  ใหหักเงินไดรายเดือนไมเกินรอยละเจ็ดสิบของเงินไดรายเดือนที่เหลือ  และกําหนดงวดสุดทายไมเกิน  60 ป 

5.  สําหรับสมาชิก ขอ 1  และ  ขอ  3  ที่เคยใชสิทธิกอนหนาที่ประกาศฉบับน้ีถือใช  ใหเริ่มตนคํานวณการหักเงินไดราย

เดือนตามอัตราลาสุดที่ไดรับ  และสําหรับผูที่ยังไมเคยใชสิทธิคํานวณหักเงินไดรายเดือนไมเกินรอยละเกาสิบ  ใหเริ่มตนที่คํานวณ

หักไดไมเกินรอยละเกาสิบของเงินไดรายเดือน  ตอไปจะพิจารณาลดการคํานวณหักเงินเดือนลงครั้งละรอยละสอง  จนเหลือไมเกิน

กวารอยละแปดสิบ 
            

บรรดามติ ประกาศ และคําส่ังอ่ืนใดที่ขัดหรือแยงกับประกาศน้ีใหยกเลิกและใชประกาศฉบับน้ีแทน 
           

  ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่   1  ตุลาคม  พ.ศ. 2559  เปนตนไป 
   

   ประกาศ ณ วันที่  30  กันยายน  2559 

        

 

คําพอง  ม่ันจิต 

 (นายคําพอง  ม่ันจิต) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
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ประกาศสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

วาดวย การกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขเงินกูสามัญท่ัวไป 

*********************************************** 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 10,11,12,13,14,15,16,17,18,43,44,46 และ 47 แหงระเบียบระเบียบสหกรณ

ออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการใหเงินกูและดอกเบี้ยเงินกู (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2559 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 48         

ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 2 เม่ือวันที่ 30 มกราคม 2560 ใหยกเลิกประกาศสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทรจํากัด เรื่อง กําหนด

หลักเกณฑและเงื่อนไขเงินกูสามัญทั่วไป ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 แลวกําหนดหลักเกณฑและเงือ่นไขเงินกูสามัญทั่วไปใหมดังน้ี 

 ขอ 1 เงินกูสามัญทั่วไป  มีวัตถุประสงค เพื่อการชวยเหลือทางการเงินแกสมาชิก เปนคาใชจายเพื่ออุปโภคบริโภคภายใน

ครอบครัว 

 ขอ 2 วงเงินกูสามัญทั่วไป สําหรับสมาชิกรายหน่ึงน้ันใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังน้ี 

  (2.1)  สมาชิกทีเ่ปนขาราชการ  ลูกจางประจําที่ยังปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทรและ

เจาหนาที่สหกรณซ่ึงเปนสมาชิกที่สหกรณสามารถสงหักเงินเดือน ณ ที่จายไดตามจํานวนที่เรียกเก็บประจําเดือน 

(ก)  เปนสมาชิก  6  เดือน แตไมเกิน  5   ป  มีสิทธ์ิกูได  70  เทาของเงินไดรายเดือน แต 

ไมเกิน  1,500,000.00  บาท 

     (ข)  เปนสมาชิกมากกวา  5  ปแตไมเกิน  10  ป  มีสิทธ์ิกูได  80  เทาของเงินไดรายเดือน แตไมเกิน  

2,400,000.00  บาท 

                    (ค)  เปนสมาชิกมากกวา  10  ปขึ้นไป มีสิทธ์ิกูได  90  เทาของเงินไดรายเดือน  แตไมเกิน  

3,000,000.00 บาท 

  (2.2)  สมาชิกที่เปนลูกจางชั่วคราว กลุมวิชาชีพ พนักงานราชการ ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดสุรินทรและเจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจฯ ซ่ึงเปนสมาชิกที่สหกรณสามารถสงหักเงินเดือน ณ ที่จายไดตามจํานวนที่เรียกเก็บ

ประจําเดือน 

                        (ก)  เปนสมาชิก 6 เดือน  แตไมเกิน 2 ป มีสิทธ์ิกูได  50 เทาของเงินได รายเดือน แตไมเกิน  

300,000.00  บาท  ผูค้ําประกัน 4 คน   

                              (ข) เปนสมาชิกมากกวา  2  ปแตไมเกิน  5 ป มีสิทธ์ิกูได  60 เทาของเงินไดรายเดือน  แต 

ไมเกิน  400,000.00  บาท ผูค้ําประกัน 4 คน                               

(ค) เปนสมาชิกมากกวา  5 ป มีสิทธ์ิกูได  70  เทาของเงินไดรายเดือนแตไมเกิน 500,000.00  

บาท  ผูค้ําประกัน  4 คน  

      (ง)  ถาใชหลักทรัพยค้ําประกันใหคํานวณราคาประเมินของทางราชการเฉพาะที่ดินเทาน้ัน 

ใหสามารถกูไดเพิ่มอีกหน่ึงสัญญากูไดไมเกิน 500,000.00  บาท  กําหนดงวดชําระไมเกิน  150  งวด 

                    (2.3) สมาชิกที่เปนลูกจางชั่วคราวทั่วไป  ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร    ซ่ึงเปน

สมาชิกที่สหกรณสามารถสงหักเงินเดือน ณ ที่จายไดตามจํานวนที่เรียกเก็บประจําเดือน 

   2.3.1 สําหรับสมาชิกที่มีหน้ีอยูเดิมใหกําหนดเกณฑ ดังน้ี 

                    (ก) เปนสมาชิก  6  เดือน แตไมเกิน  2 ป มีสิทธ์ิกูได  15  เทาของเงินไดรายเดือน แตไมเกิน  

70,000.00  บาท  ผูค้ําประกัน 4 คน  

                  (ข) เปนสมาชิกมากกวา 2 ปแตไมเกิน  5  ป มีสิทธ์ิกูได  20  เทาของเงินไดรายเดือน แตไมเกิน    

100,000.00  บาท  ผูค้ําประกัน  4 คน 

                     (ค) เปนสมาชิกมากกวา 5 ป มีสิทธ์ิกูได 25 เทาของเงินไดรายเดือน  แตไมเกิน  250,000. 00บาท   

ผูค้ําประกัน  5 คน  
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                       (ง) หรือถาใชหลักทรัพยค้ําประกันใหคํานวณราคาประเมินของทางราชการเฉพาะที่ดินเทาน้ัน  กูได

ไมเกิน  500,000.00  บาท  กําหนดงวดชําระไมเกิน 150 งวด  โดยใหกูได 1 สัญญา 

   2.3.2 สําหรับสมาชิกใหม และยังไมเคยไดรับเงินกูกับสหกรณและสมาชิกเดิมที่ไมมีหน้ีกับสหกรณให

กําหนดเกณฑ ดังน้ี 

                    (ก) เปนสมาชิก  6  เดือน แตไมเกิน  2 ป มีสิทธ์ิกูได  15  เทาของเงินไดรายเดือน แตไมเกิน  

50,000.00 บาท  ผูค้ําประกัน 4 คน  

                  (ข) เปนสมาชิกมากกวา 2 ปแตไมเกิน  5  ป มีสิทธ์ิกูได  20  เทาของเงินไดรายเดือน แตไมเกิน 

70,000.00  บาท  ผูค้ําประกัน  4 คน 

                     (ค) เปนสมาชิกมากกวา 5 ป แตไมเกิน 10 ป มีสิทธ์ิกูได 25 เทาของเงินไดรายเดือน แตไมเกิน 

100,000.00บาท ผูค้ําประกัน  5 คน  

   (ง) เปนสมาชิกมากกวา 10 ป มีสิทธ์ิกูได 30 เทาของเงินไดรายเดือน  แตไมเกิน 250,000.00บาท ผู

ค้ําประกัน 5 คน  

                       (จ) หรือถาใชหลักทรัพยค้ําประกันใหคํานวณราคาประเมินของทางราชการเฉพาะที่ดินเทาน้ัน กูได

ไมเกิน  500,000.00  บาท  กําหนดงวดชําระไมเกิน 150 งวด  โดยใหกูได 1 สัญญา 

  (2.4) สมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญหรือสมาชิกที่มีอายุเกินกวา  60  ปใหใชหลักเกณฑตามขอ  (2.1)  แตไม

เกิน  1,000,000.00  บาท  กําหนดงวดชําระหน้ีไมเกิน  96  งวด  

  (2.5) สมาชิกที่เปนขาราชการ  เจาหนาที่สหกรณฯ และลูกจางประจํา ที่ปฏิบัติงานในหนวยงานนอกสังกัด

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทรและหรือไมสามารถหักเงินเดือน ณ ที่จายได  ใหใชหลักเกณฑตามขอ (2.1)  โดยอนุโลม  แตไม

เกิน 1,500,000.00  บาท ตองมีหุนและหรือเงินฝากในสหกรณรวมกันไมนอยกวา  2 ใน 5 ของวงเงินกูสามัญรวมทุกประเภทและ

ใหมีผูค้ําประกันเพิ่มจากขอ 5(1) เพิ่มอีก  1  คน  กําหนดงวดชําระ 100 งวด  แตงวดสุดทายไมเกินอายุ  60 ป 

  (2.6) สมาชิกที่ไมไดปฏิบัติราชการแลว ใหกูไดไมเกินรอยละ  90  ของทุนเรือนหุน 

  (2.7) สมาชิกสมทบตองเปนสมาชิกสมทบแลวไมนอยกวา 6 เดือนใหกูไดไมเกินรอยละ 90 ของทุนเรือนหุน

และเงินฝากที่มีในสหกรณ 

      ขอ 3 กําหนดงวดชําระหน้ีเปนรายเดือน  เดือนละเทาๆกันเวนแตเดือนสุดทายให เปนไปตามหลักเกณฑ ดังน้ี 

              (3.1) สมาชิกตามขอ(2.1) ที่เปนสมาชิกกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เปนตนไป ชําระไมเกิน 240 งวด          

แตงวดสุดทายไมเกินอายุ ดังน้ี 

3.1.1  ขาราชการ 

        -  ในป 2560 งวดสุดทายอายุไมเกิน  68 ป 

         -  ในป 2561 งวดสุดทายอายุไมเกิน  66 ป 

         -  ในป 2562 งวดสุดทายอายุไมเกิน  64 ป 

         -  ในป 2563 งวดสุดทายอายุไมเกิน  62 ป 

         -  ในป 2564 เปนตนไป งวดสุดทายอายุไมเกิน 60 ป 

3.1.2 ลูกจางประจํา 

         -  ในป 2560 งวดสุดทายอายุไมเกิน  63 ป 

         -  ในป 2561 งวดสุดทายอายุไมเกิน  61 ป 

          -  ในป 2562 เปนตนไป งวดสุดทายอายุไมเกิน 60 ป 

3.1.3  เจาหนาที่สหกรณ  กําหนดงวดสุดทายไมเกินเดือนที่เกษียณอาย ุ
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3.1.4  สมาชิกที่สมัครหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 หรือสมาชิกผูไมมีหน้ีคงเหลือกับสหกรณ ให

กําหนดงวดสุดทายอายุไมเกิน 60 ป 

  (3.2) สมาชิกตามขอ (2.2)  ชําระไมเกิน  120 งวด  แตงวดสุดทายไมเกินอายุ 60 ป   

  (3.3) สมาชิกตามขอ (2.3) ชําระไมเกิน  108 งวด  แตงวดสุดทายไมเกินอายุ 60 ป   

             (3.4) สมาชิกตามขอ  (2.6) และ (2.7) ใหกําหนดงวดชําระหน้ีไมเกิน  84 งวด 

  (3.5)การหักเงินไดรายเดือนเพื่อชําระหน้ีใหแกสหกรณประจําเดือนใหเปนไปตามประกาศที่คณะกรรมการกําหนดไว 

         ขอ 4 กําหนดอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูสามัญ ตามประกาศสหกรณ 

             ขอ 5 การใชบุคคลค้ําประกันใหเปนไปตามหลักเกณฑดังน้ี  

           (5.1) สมาชิกตามขอ (2.1) และขอ (2.4) ที่กูไมเกิน  1,000,000.00  บาท  ตองมีสมาชิกค้ําประกันเงินกู

จํานวน 3 คน และกูเกินกวา  1,000,000.00 บาทตองมีสมาชิกค้ําประกันเงินกูจํานวน 5 คน และถาเกินกวา 2,500,000.00 บาท

ตองมีผูค้ําประกัน  เงินกู  6  คน   

                 (5.2) สมาชิกตามขอ (2.2)  ตองมีสมาชิก ตามขอ (5.1) อยางนอย  2  คนเปนผูค้ําประกัน 

(5.3) สมาชิกที่ตามขอ (2.3)  กูไมเกิน  200,000.00  บาท  ตองมีสมาชิกตามขอ (5.1) อยางนอย                        

2  คนเปนผูค้ําประกัน  และกูเกินกวา  200,000.00  บาท  บาท  ตองมีสมาชิกตามขอ (5.1) อยางนอย  3  คนเปนผูค้ําประกัน 

 (5.4) สมาชิก ตามขอ (2.1) และขอ (2.4) สามารถค้ําประกันไดไมเกิน  6 คน และสามารถค้ําประกันเงินกูให

ลูกจางชั่วคราวไดอีกไมเกิน  4 คน 

         สมาชิกสามารถใชบุคคลค้ําประกันซํ้ากับเงินกูสามัญทุกประเภทได เม่ือผูค้ําประกันตายหรือออกจากสหกรณไม

วาจะเปนสาเหตุใด หรือสหกรณเห็นวาไมสมควรจะเปนผูค้ําประกันตอไป ผูกูตองใหสมาชิกอ่ืนเขาเปนผูค้ําประกันแทนคนเดิมให

เสร็จภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากสหกรณ 

(5.5) สมาชิก ตามขอ (2.1) , (2.2) และ (2.3) ที่ไมไดปฏิบัติงานหรือไมมีเงินไดรายเดือน ไมมีสิทธ์ิค้ําประกัน

สมาชิกรายอ่ืน 

  สมาชิกที่เปนลูกจางชั่วคราวที่ไมไดปฏิบัติงานในหนวยงานสังกัดสาธารณสุขแลว ไมมีสิทธ์ิค้ําประกันสมาชิกรายอ่ืน 

     ขอ 6. การใชหุนหรือเงินฝากค้ําประกัน ใหกูไดไมเกินรอยละ  90  ของหุนรวมเงินฝากในสหกรณฯ 

 เม่ือผูค้ําประกันตายหรือออกจากสหกรณไมวาจะเปนสาเหตุใด หรือสหกรณเห็นวาไม สมควรจะเปนผูค้ําประกันตอไปผูกู

ตองใหสมาชิกอ่ืนเขาเปนผูค้ําประกันแทนคนเดิมใหเสร็จภายใน  15 วันนับตั้งแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากสหกรณ 

     ขอ 7 การกูสามัญทั่วไปสัญญาใหมตองสงงวดชําระหน้ีตามสัญญาเดิมไมนอยกวา 8 งวดตามสัญญา  

          ขอ 8 ผูขอกูตองเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

  (8.1) ตองมีหุนในสหกรณรวมกันไมนอยกวา 1 ใน 5 ของวงเงินกูสามัญรวมทุกประเภท เพื่อค้ําประกันเงินกู

ตลอดอายุสัญญา ยกเวนสมาชิกตาม ขอ (2.5) ตองมีหุนตามขอ (2.25)   

            (8.2) ตองฝากเงินประเภทออมทรัพยทั่วไปกับสหกรณอยางนอยรอยละ 1 ของเงินกูคงเหลือสุทธิ 

  (8.3) ตองไมอยูในระหวางการผิดนัดงวดชําระหน้ีกับสหกรณจนกวาจะแกไขการผิดนัดงวดชําระหน้ีน้ันจนแลว

เสร็จหรือไมอยูในระหวางที่ถูกลงโทษงดใหเงินกู  

(8.4) ตองปฏิบัติตามระเบียบวาดวยกองทุนชวยเหลือผูค้ําประกันในกรณีที่ใชบุคคลค้ําประกัน 

(8.5) หากขอกูเงินกูสามัญทั่วไป  แลวมีหน้ีเงินกูสามัญอ่ืนที่กูอยูกอนแลว  หากรวมกันแลวมีหน้ีตั้งแต  

200,000.00  บาท ตองสมัครเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร และหากรวมกันแลวมีหน้ีตั้งแต 1,000,000.00 

บาท ตองสมัครเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทรและสมัครเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย (สส.ธท.) และหากรวมกันแลวมีหน้ีตั้งแต 2,000,000.00 บาท ตองสมัครเปนสมาชิกสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทรและสมัครเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย 
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(สส.ธท.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.) โดยยินยอมให

สหกรณเปนผูรับเงินสงเคราะหศพของสมาชิกหากสมาชิกเสียชีวิตเพื่อชําระหน้ีใหแกสหกรณ (ถามี)  ใหเสร็จส้ินกอนเปนอันดับแรก 

  (8.6) ผูขอกูเงินกูสามัญทั่วไปตองฝากเงินแบบสัจจะออมทรัพยกับสหกรณดังน้ี 

                   1. วงเงินกูไมเกิน 70,000 บาท ตองฝากไมนอยกวาเดือนละ 100 บาท 

     2. วงเงินกูเกินกวา 70,000 บาท  แตไมเกิน 100,000 บาท ตองฝากไมนอยกวา เดือนละ 200 บาท 

                          3. วงเงินกูเกินกวา 100,000 บาท  แตไมเกิน 200,000 บาท  ตองฝากไมนอยกวาเดือนละ 300 บาท 

       4. วงเงินกูเกินกวา  200,000 บาท  แตไมเกิน 800,000 บาท ตองฝากไมนอยกวาเดือนละ 400 บาท 

        5. วงเงินกูเกินกวา 800,000 บาทขึ้นไป  แตไมเกิน 1,000,000 บาท ตองฝากไมนอยกวาเดือนละ 500 บาท 

                 6. วงเงินกูเกินกวา  1,000,000 บาทขึ้นไป  แตไมเกิน 2,000,000 บาท ตองฝากไมนอยกวาเดือนละ 600 บาท                 

                 7. วงเงินกูเกินกวา 2,000,000 บาทขึ้นไป ตองฝากไมนอยกวาเดือนละ 700 บาทและใชบัญชีเงิน

ฝากน้ันค้ําประกันหน้ีเต็มจํานวน 

  (8.7) ผูที่เปนสมาชิกตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เปนตนไป ตองผานการอบรมสมาชิกใหมที่สหกรณจัดขึ้น 

       ขอ 9  หลักเกณฑตามขอ 2 ขอ 7 และขอ 8 ยกเวน ขอ8 (8.7) ใหยกเวนสําหรับผูกูที่ใชหุนหรือเงินฝากกับ สหกรณค้ํา

ประกันหน้ีเต็มจํานวน 

      ขอ 10 การกูสามัญทั่วไป สมาชิกตองยื่นคําขอกูและทําสัญญาหรือหนังสือกูตามแบบที่ สหกรณกําหนดพรอมเอกสาร

หลักฐานดังน้ี 

               1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือถาใชบัตรขาราชการหรือบัตรพนักงานของรัฐ ตองมี สําเนา

ทะเบียนบานทั้งของผูกู  ผูค้ําประกันรวมทั้งคูสมรส 

2.  เอกสารแสดงรายการเงินเดือน หรือสําเนาเอกสาร แสดงการรายการเงินเดือน ของผูกูที่

ผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่การเงินในหนวยงานรับรอง 

                   3.  หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน ณ ที่จาย 

                   4.  หนังสือจํานําหุนหรือบัญชีเงินฝาก แลวแตกรณ ี

                  5.  เอกสารอ่ืนที่สหกรณเห็นวาจําเปนแกการกูรายน้ัน 

       ขอ 11 ในกรณีที่ผูกูชําระหน้ีหมดส้ินภายในหกงวดของสัญญา หรือกูเพื่อเพิ่มงวดชําระหน้ีโดยยอดกูเทากับเงินตน

คงเหลือในขณะน้ันหรือขอกูสัญญาใหมกอนสัญญาเดิมครบแปดงวดใหเสียคาปรับผิดสัญญา 1,000 บาท ยกเวนเสียชีวิต โอน

สมาชิก ลาออกจากสมาชิก  

           ขอ 12  หลักเกณฑและเงื่อนไขอ่ืนใหเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการใหเงินกูและ

ดอกเบี้ยเงินกู (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2559 

           ขอ 13  บรรดามติ ประกาศ และคําส่ังอ่ืนใดที่ขัดหรือแยงกับประกาศน้ีใหยกเลิกและใชประกาศฉบับน้ีแทน 
           

   ทั้งน้ี ตัง้แตวันที่ 14 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2560  เปนตนไป 
   

   ประกาศ ณ วันที่  31  มกราคม  พ.ศ. 2560 

 

              คําพอง  ม่ันจิต              

 (นายคําพอง  ม่ันจิต) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
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ประกาศสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

เร่ือง กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขเงินกูสามัญเพิ่มสุข 

***************************** 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ 15 และ 43 , 46 แหงระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการ              

ใหเงินกูและดอกเบี้ยเงินกู (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2559 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 48 ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 2 เม่ือวันที่            

30 มกราคม 2560 เห็นสมควรใหเพิ่มประเภทเงินกูสามัญ โดยใชชื่อ เงินกูสามัญเพิ่มสุข ใหกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข       

เงินกูสามัญเพิ่มสุข ไวดังน้ี 

 ขอ 1 เงินกูสามัญเพิ่มสุข มีวัตถุประสงค การชวยเหลือทางการเงินแกสมาชิก เปนคาใชจายเพื่ออุปโภคบริโภคภายใน

ครอบครัว 

 ขอ 2 คุณสมบัติของสมาชิกผูกู มีดังน้ี 

(6) เปนสมาชิกสหกรณติดตอกันมาเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป 

(7)   เปนขาราชการ ลูกจางประจํา ขาราชการบํานาญ และเจาหนาที่สหกรณ เจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจฯ  

ลูกจางชั่วคราวกลุมวิชาชีพ  พนักงานราชการ หรือลูกจางชั่วคราวทั่วไป ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

(8) สมาชิกผูกูตองไมเคยผิดนัดงวดชําระหน้ีกับสหกรณ ภายใน 12 งวด กอนยื่นคําขอกู 

(9) ผูที่เปนสมาชิกตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เปนตนไป ตองผานการอบรมสมาชิกใหมที่สหกรณจัดขึ้น 

 ขอ 3 วงเงินกูสามัญเพิ่มสุข กําหนดงวดชําระหน้ี สําหรับสมาชิกรายหน่ึงน้ันใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังน้ี 

  (3.1) สมาชิกที่เปนขาราชการ  ลูกจางประจําที่ยังปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทรและ

เจาหนาที่สหกรณซ่ึงเปนสมาชิกที่สหกรณสามารถสงหักเงินเดือน ณ ที่จายไดตามจํานวนที่เรียกเก็บประจําเดือน กูไดไมเกิน 

50,000.00 บาท 

  (3.2) สมาชิกที่เปนลูกจางชั่วคราวกลุมวิชาชีพ พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราวทั่วไปของหนวยงานในสังกัด

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทรและเจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจฯที่หักเงินเดือน ณ ที่จายได  

  ก. สมาชิกที่มีเงินเดือนไมเกิน 10,000.00 บาท กูไดไมเกิน 10,000.00 บาท 

  ข. สมาชิกที่มีเงินเดือนมากกวา 10,000.00 บาท กูไดไมเกิน 20,000.00 บาท 

(3.3) กําหนดงวดชําระไมเกิน 60 งวด กําหนดงวดชําระงวดสุดทายไมเกินอายุ 60 ป ยกเวนเจาหนาที่สหกรณ 

กําหนดงวดสุดทายไมเกินเดือนที่เกษียณอาย ุ                    

(3.4) การหักเงินไดรายเดือนเพื่อชําระหน้ีใหแกสหกรณประจําเดือนใหเปนไปตามประกาศที่คณะกรรมการ

กําหนดไว 

 ขอ 4 กําหนดยื่นสัญญาใหม ตองชําระหน้ีสัญญาเดิมมาแลวไมนอยกวา 8 งวด 

  สหกรณสงวนสิทธ์ิที่จะเรียกคืนเงินตนทั้งหมดพรอมดอกเบี้ยในทันทีที่สหกรณเห็นวาสมาชิกกระทําผิดสัญญาที่

กระทําไวกับสหกรณหรือตามระเบียบ หลักเกณฑที่สหกรณกําหนดไวอันอาจทําใหสหกรณเกิดความเสียหาย 

 ขอ 5 ในกรณีที่ผูกูชําระหน้ีหมดส้ินภายในหกงวดของสัญญา หรือกูเพื่อเพิ่มงวดชําระหน้ีโดยยอดกูเทากับ 

เงินตนคงเหลือในขณะน้ันหรือขอกูสัญญาใหมกอนสัญญาเดิมครบแปดงวดใหเสียคาปรับผิดสัญญา 1,000 บาท ยกเวนเสียชีวิต 

โอนสมาชิก ลาออกจากสมาชิก   

ขอ 6 กําหนดอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูสามัญ ตามประกาศสหกรณ 

 ขอ 7 การใชบุคคลค้ําประกัน ตองมีสมาชิกที่เปนขาราชการ ลูกจางประจํา ขาราชการบํานาญ หรือเจาหนาที่สหกรณ 

อยางนอย 1 คนเปนผูค้ําประกัน    
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  สมาชิกสามารถใชบุคคลค้ําประกันซํ้ากับเงินกูสามัญทุกประเภทได เม่ือผูค้ําประกันตายหรือออกจากสหกรณไมวา

จะเปนสาเหตุใด หรือสหกรณเห็นวาไมสมควรจะเปนผูค้ําประกันตอไป ผูกูตองใหสมาชิกอ่ืนเขาเปนผูค้ําประกันแทนคนเดิมใหเสร็จ

ภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากสหกรณ 

ขอ 8 การกูสามัญเพิ่มสุข สมาชิกตองยื่นคําขอกูและทําสัญญาตามแบบที่สหกรณกําหนดพรอมเอกสารหลักฐานดังน้ี 

(6)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือถาใชบัตรขาราชการหรือบัตรพนักงานของรัฐตองมีสําเนาทะเบียน 

บานทั้งของผูกู  ผูค้ําประกันรวมทั้งคูสมรส 

(7) หนังสือหรือเอกสารแสดงรายการเงินเดือนของผูกู 

(8) หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน ณ ที่จาย 

(9) หนังสือจํานําหุนหรือบัญชีเงินฝาก แลวแตกรณี 

(10) เอกสารอ่ืนที่สหกรณเห็นวาจําเปนแกการกูรายน้ัน 

 ขอ 9 หลักเกณฑและเงื่อนไขอ่ืนใหเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการใหเงินกูและ

ดอกเบี้ยเงินกู (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2559 
 

 บรรดามติ ประกาศ และคําส่ังอ่ืนที่ขัดหรือแยงกับประกาศน้ีใหยกเลิก แลวใชประกาศฉบับน้ีแทน 
 

  ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่  14  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2560   เปนตนไป 
   

   ประกาศ ณ วันที่  31 มกราคม พ.ศ. 2560 

 

                   

              คําพอง  ม่ันจิต 

(นายคําพอง  ม่ันจิต) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 
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ประกาศสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

เร่ือง อัตราดอกเบี้ยเงินกูสามัญเพิ่มสุข 

 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ขอ 16 รวมทั้งระเบียบสหกรณออมทรัพย

อนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการใหเงินกูและดอกเบี้ยเงินกู (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2559 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 48 ไดมีมติใน 

การประชุมครั้งที ่2 เม่ือวันที่ 30 มกราคม 2560 เห็นสมควรใหเพิ่มประเภทเงินกูสามัญ โดยใชชื่อ เงินกูสามัญเพิ่มสุข ใหกําหนด

อัตราดอกเบี้ยเงินกูสามัญเพิ่มสุข รอยละ 6.75 บาทตอป 
 

 ทั้งน้ีตั้งแต  วันที่  14 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2560 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  31 มกราคม พ.ศ. 2560 

 

             

            คําพอง  ม่ันจิต 

(นายคําพอง  ม่ันจิต) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 
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ประกาศสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

เร่ือง อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูแกสหกรณอื่น                                                                                  

 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ขอ 13, 65(8) , 87(3) และระเบียบสหกรณ

ออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการใหสหกรณอ่ืนกูยืมเงิน พ.ศ. 2546   และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ

ออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ชุดที่ 47 ครั้งที่ 9 เม่ือวันที่  30 สิงหาคม พ.ศ.2559  จึงไดมีมตเิปนเอกฉันทใหปรับอัตราดอกเบี้ย

เงินใหกูแกสหกรณอ่ืนใหม ทั้งน้ีเพื่อใหการบริหารงานของสหกรณฯ สอดคลองกับภาวการณเงินของสถาบันการเงินทั่วไป จึงขอ

ปรับกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูแกสหกรณอ่ืน  ดังน้ี 
  

อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูแกสหกรณอ่ืน  จากรอยละ 5.00 บาท เปนรอยละ  4.75 บาทตอป    

 ทั้งน้ีตั้งแต  วันที่  1 กันยายน  พ.ศ. 2559 

  ประกาศ  ณ  วันที่   1 กันยายน  พ.ศ. 2559 

 

             

             คําพอง ม่ันจิต 

(นายคําพอง  ม่ันจิต) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 
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ประกาศสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

เร่ือง หลักเกณฑและอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากประจําจากสหกรณอื่น                                                                                                     

 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ขอ 12,65(2)(8) ,87(1) และระเบียบสหกรณ

ออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณ อ่ืน พ.ศ.2553 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ชุดที่ 47 ครั้งที่ 10 เม่ือวันที่ 28 กันยายน 2559 ไดมีมติเปนเอกฉันทใหกําหนดอัตรา

ดอกเบี้ย เงินรับฝากประจําจากสหกรณอ่ืน โดยมีหลักเกณฑดังน้ี 

1. หลักเกณฑการฝาก 

1. จํานวนเงินรับฝากแตละครั้งไมนอยกวา 1,000,000.00 บาท     

2. กําหนดระยะเวลาฝากไมนอยกวา  12  เดือน 

3. จายดอกเบี้ยเม่ือครบกําหนดระยะเวลาฝาก 

4. ถาถอนกอนครบกําหนด และระยะเวลาฝากยังไมถึง 3 เดือน จะไมจายดอกเบี้ย         

2. อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา  รอยละ  3.85 บาท/ป                     
  

 ทั้งน้ีตั้งแต  วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2559 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่   28 กันยายน พ.ศ. 2559 

 

             

            คําพอง ม่ันจิต 

(นายคําพอง  ม่ันจิต) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

 

 

 


