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 1 

 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 

ว่าด้วยเงนิฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด  พ.ศ. 2558 
 

 
 

เพื่อเป็นการระดมทุนให้สมาชิกน าเงินมาฝากไว้กบัสหกรณ์เพิ่มขึน้ และให้สอดคล้องกับ
ข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั อาศยัอ านาจตามความ ในข้อบงัคบัของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด  ข้อ 67 ( 9 ) และ ข้อ 90 ( 1 )  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูพงังา จ ากดั ชดุท่ี 56  ในคราวประชมุ ครัง้ท่ี 7 / 2558  เม่ือวนัท่ี 20 มิถนุายน พ.ศ.2558                             
ได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ว่าด้วยเงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พงังา จ ากดั พ.ศ. 2558  ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1.  ระเบียบนี ้ เรียกว่า   “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด  ว่าด้วยเงินฝาก
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา  จ ากดั พ.ศ. 2558” 
 ข้อ 2.  ระเบียบนีใ้ห้ถือใช้บงัคบั ตัง้แต่วนัท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์        
เป็นต้นไป 
 ข้อ 3.  ให้ยกเลกิระเบียบวา่ด้วยเงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั  พ.ศ. 2551     
และบรรดาประกาศ ค าสัง่ มติ หรือระเบียบอ่ืนใดในสว่นท่ีได้ก าหนดไว้แล้ว ซึง่ขดัแย้งกบัระเบียบนี ้ 
โดยให้ถือใช้ระเบียบนีแ้ทน 
 

หมวดที่  1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

 
 ข้อ 4.  เงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั แบง่เป็น  3  ประเภท  คือ 
  4.1  เงินฝากออมทรัพย์ทัว่ไป 
  4.2  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
  4.3  เงินฝากประจ า 
 

หมวดที่  2 
เงนิฝากออมทรัพย์ทั่วไป 

 
 ข้อ 5  สหกรณ์รับเงินฝากออมทรัพย์จากสมาชิก  หรือองค์กรการกุศล  หรือกองทุน
เก่ียวกบั สวสัดิการของสมาชิกตามท่ีเห็นสมควร 
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 ข้อ 6  ผู้ ประสงค์เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  ต้องมาติดต่อกับพนักงานสหกรณ์  ณ  
ส านกังานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั  ด้วยตนเอง และต้องยื่นหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในแบบหนงัสือขอเปิดบญัชี
นัน้ ทัง้ต้องปฏิบตัิตามท่ีพนักงานของสหกรณ์จะได้ชีแ้จงด้วย 
 ในกรณีการฝากเงินโดยการโอนเงินเข้าบญัชีสหกรณ์ จะต้องแนบหลกัฐานประกอบด้วย 
 ข้อ 7  หนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย์  ผู้ฝากต้องจดัให้ตวัอย่างลายมือชื่อของตน

หรือของตวัแทนซึ่งเป็นผู้ มีอ านาจถอนเงิน  ตลอดจนให้ค าสัง่เก่ียวกับบัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์  
 ท่ีเปิดขึน้นัน้ไว้ตอ่สหกรณ์โดยใช้บตัรตามแบบของสหกรณ์ 
  การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัตวัอย่างลายมือช่ือท่ีให้ไว้นัน้จะมีผลตอ่เม่ือผู้ฝากได้แจ้ง   
เป็นหนงัสือตอ่สหกรณ์ และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็นการถกูต้อง และตอบรับแล้ว 
 ข้อ 8  ในการเปิดบญัชีรับเงินฝากประเภทนี ้ สหกรณ์จะออกสมดุคูบ่ญัชีให้ผู้ฝากยดึถือไว้ 
  สมุดคู่บัญชีนัน้  ผู้ ฝากต้องรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก  
ดอกเบีย้ เงินถอน และเงินคงเหลือของตน บรรดาท่ีจะมีขึน้ทกุรายการ 
  การลงบันทึกรายการต่าง ๆ  ในสมุดคู่บัญชีนัน้  จะกระท าได้แต่โดยทางฝ่าย
สหกรณ์ซึง่ประธานกรรมการ หรือผู้จดัการ หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงลายมือ
ช่ือย่อก ากบัไว้เป็นส าคญั  การลงบนัทึกรายการในสมดุคูบ่ัญชีโดยไม่เป็นไปตามท่ีกลา่วนี ้ย่อมไม่
มีผลผกูพนัสหกรณ์  อนึ่ง  ถ้าผู้ฝากตรวจสอบรายการใดในสมดุคู่บญัชีคลาดเคลื่อน  ต้องแจ้งต่อ 
สหกรณ์เพื่อแก้ไขให้  จะแก้ไขโดยประการอ่ืนไมไ่ด้ 
  เม่ือสมุดคู่บัญชีได้ลงรายการเต็มแล้ว  ให้น าส่งต่อสหกรณ์เพื่อสหกรณ์โอน
ยอดเงินคงเหลือเข้าสมดุคูบ่ญัชีเลม่ใหมใ่ห้  ซึง่จะได้ออกให้ผู้ฝากยดึถือไว้ตอ่ไป 
  ในกรณีท่ีสหกรณ์ออกสมุดคู่บญัชีให้แก่ผู้ฝากครัง้แรกก็ดี  หรือออกเล่มใหม่ให้  
ตอ่จากเลม่ก่อนท่ีลงรายการเต็มแล้วก็ดี  สหกรณ์จะไม่คิดคา่ธรรมเนียม  แตใ่นกรณีท่ีสมดุคูบ่ญัชี
ของผู้ฝาก สญูหาย หรือช ารุด สหกรณ์จะออกสมดุคูบ่ญัชีเลม่ใหม่ให้  โดยคิดคา่ธรรมเนียมเลม่ละ

 
 ข้อ 9  ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทุกครัง้  ต้องส่งพร้อมกับใบส่งเงินฝาก         
ออมทรัพย์ตามแบบของสหกรณ์  ทัง้นี ้ ผู้ฝาก หรือผู้ อ่ืนจะเป็นผู้สง่ก็ได้ โดยสง่ตอ่พนกังานสหกรณ์         
ณ ส านกังานของสหกรณ์ หรือฝากโอนเข้าบญัชีสหกรณ์ผา่นทางธนาคาร 
  การเขียนใบส่งเงินฝากออมทรัพย์  ให้เขียนด้วยหมึก  ลงวนัท่ีตรงตามวนัส่งเงิน 
ต่อสหกรณ์  และให้ลงลายมือช่ือเต็มของผู้ส่งในบรรทัดท่ีก าหนดไว้  ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
ใด ๆ  ในใบสง่  ผู้สง่ต้องลงลายมือช่ือเต็มก ากบัด้วย 

100 บาท



สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำากัด
3

 3 

  เม่ือสหกรณ์ได้ตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว  จะได้ลงบันทึกรายการจ านวน    
เงินฝาก ท่ีได้รับนัน้ในสมดุคูบ่ญัชี และคืนสมดุคูบ่ญัชีให้ผู้ฝาก 
 ข้อ 10 อตัราดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 
 ข้อ 11  ในการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ต้องใช้ใบถอนเงินฝากออมทรัพย์    
ตามแบบของสหกรณ์ 
  ในการถอนเงินนัน้  ผู้ มีอ านาจถอนเงินตามท่ีได้ให้ตัวอย่างลายมือช่ือไว้ต่อ
สหกรณ์  ต้องมารับเงินท่ีส านกังานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยื่นใบถอนเงินฝากออมทรัพย์โดย
ลงลายมือช่ือตามท่ีให้ตวัอย่างไว้นัน้  พร้อมกบัสมดุคูบ่ญัชีต่อพนักงานของสหกรณ์  เม่ือสหกรณ์
ได้ตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว จะได้ลงบันทึกรายการจ านวนเงินท่ีถอนนัน้ในสมุดคู่บัญชี      
แล้วจะจ่ายเงินท่ีถอนได้ 
  ถ้าผู้ มีอ านาจถอนเงิน มีความจ าเป็นจะมอบให้ผู้ ใดรับเงินแทน  ก็ต้องท าใบถอน
เงินฝากออมทรัพย์  และต้องมอบฉันทะให้รับเงินแทน เป็นหนังสือตามท่ีก าหนดไว้ในใบถอน         
เงินฝากออมทรัพย์นัน้ด้วย ทัง้นี ้ โดยลงลายมือช่ือตามท่ีได้ให้ตวัอย่างไว้ แล้วมอบให้ผู้ รับมอบ
ฉันทะยื่นใบถอนเงินฝากออมทรัพย์นัน้พร้อมด้วยสมุดคู่บัญชี ต่อพนักงาน ณ ส านักงานของ
สหกรณ์  ในการนีส้หกรณ์ จะเรียกหลักฐานพิสูจน์ตัวของผู้ รับมอบฉันทะก็ได้  เม่ือสหกรณ์ได้
ตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว  จะได้บนัทึกรายการจ านวนเงินท่ีถอนนัน้ในสมุดคู่บญัชี  แล้วจะ
จ่ายเงินท่ีถอนให้ ผู้ รับเงินต้องลงลายมือช่ือรับเงินถอน พร้อมทัง้วนัท่ีตอ่หน้าพนกังานสหกรณ์ 
  ในกรณีการถอนเงินฝากโดยการโอนเข้าบญัชี ตามเง่ือนไขท่ีให้ไว้กบัสหกรณ์นัน้ 
สหกรณ์จะโอนเข้าบญัชีให้ตามเง่ือนไข ถ้ามีคา่ใช้จ่ายในการโอน ผู้ถอนเงินจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายนัน้ 
  อนึ่ง  การเขียนใบถอนเงินฝากออมทรัพย์ให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงใด ๆ   ผู้ มีอ านาจถอนเงินต้องลงลายมือช่ือตามท่ีได้ให้ตวัอยา่งไว้นัน้ก ากบัด้วย 
 ข้อ 12  ผู้ ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทัง้หมด เพื่อปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของตน
เม่ือใดก็ได้  ทัง้นี  ้ สหกรณ์จะคิดดอกเบีย้ให้เพียงก่อนวันท่ีถอน  แล้วน าเข้าบัญชีของผู้ ฝาก       
เพื่อถอนจ านวนรวมทัง้หมด 
  การถอนเงินในกรณีดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้ใน  ข้อ 11 และให้ผู้ มี
อ านาจถอนเงินจดแจ้งท้ายรายการจ านวนเงินในใบถอนด้วยว่า “เพื่อปิดบญัชี”  อนึ่ง เม่ือสหกรณ์
ได้จ่ายเงินคืนแล้ว  จะได้ยดึสมดุคูบ่ญัชีไว้ 
 ข้อ 13  ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่ผู้ฝากเงินออมทรัพย์คนใดฝ่าฝืนระเบียบ
นี ้ หรือก่อความยุ่งยากให้แก่สหกรณ์หรือว่ามีเหตผุลอนัสมควรท่ีจะปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย์
ของผู้ฝากรายใดก็ดี สหกรณ์จะไมรั่บเงินเข้าบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ฝากนัน้อีก และให้ผู้ฝาก
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ถอนเงินฝากคงเหลือทัง้หมด เพื่อปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของตน ทัง้นี ้โดยสหกรณ์แจ้งเป็น
หนงัสือไปยงัผู้ฝาก 
  เม่ือสหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ถอนเงินไปถึงผู้ฝากแล้ว  ให้ผู้ฝากรีบด าเนินการ
ภายใน สบิวนั และสหกรณ์จะคดิดอกเบีย้ให้เพียงหลงัหนงัสือแจ้งไมเ่กินสบิวนั 
  การถอนเงินในกรณีดงักลา่วนี ้ ให้ปฏิบตัิตามท่ีก าหนดไว้ใน ข้อ 11 วรรคสอง 
 

หมวดที่  3 
เงนิฝากออมทรัพย์พเิศษ 

 
 ข้อ  14.  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ให้เป็นไปตามเง่ือนไข หลกัเกณฑ์ หรือประกาศของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
 

หมวดที่  4 
เงนิฝากประจ า 

 ข้อ 15. สหกรณ์รับเงินฝากประจ าจากสมาชิก หรือองค์การการกศุล ตามท่ีเห็นสมควร 
 ข้อ 16. ผู้ประสงค์ฝากเงินประจ า ต้องมาติดต่อกับพนักงานสหกรณ์  ณ  ส านักงานของ
สหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยื่นหนังสือขอฝากเงินประจ าตามแบบของสหกรณ์  โดยมีรายการ
ครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในแบบหนงัสือนัน้  ทัง้ต้องปฏิบตัิตามท่ีพนกังานสหกรณ์จะได้ชีแ้จงด้วย 
 ข้อ 17. ผู้ฝากต้องจัดให้มีตัวอย่างลายมือช่ือของตน หรือของตัวแทน  ซึ่งเป็นผู้ มีอ านาจ  
ถอนเงิน ไว้ตอ่สหกรณ์  โดยใช้บตัรตามแบบของสหกรณ์ 
  การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัตวัอย่างลายมือช่ือท่ีให้ไว้นัน้จะมีผลตอ่เม่ือผู้ฝากได้แจ้ง
เป็นหนงัสือตอ่สหกรณ์  และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็นการถกูต้อง และตอบรับแล้ว 
  ลายมือช่ือในทุกกรณีเก่ียวกับเงินฝากประจ า  ให้ใช้เขียนด้วยหมึก  ทัง้ต้องเขียน
ด้วยลายมือตนเอง  สหกรณ์จะไมรั่บรู้การใช้ตราประทบัแทนลายมือช่ือ 
 ข้อ 18. เงินฝากประจ ารายหนึง่ ๆ  ต้องมีจ านวนไม่น้อยกวา่หนึง่ร้อยบาท 
 ข้อ 19. ในการรับเงินฝากประจ า สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ ฝากยึดถือไว้ในสมุด        
คู่ฝาก จะมีหมายเลขประจ ารายการเงินแต่ละรายการ  เพื่อผลประโยชน์ของผู้ ฝากในกรณี
จ าเป็นต้องถอนเงินฝากประจ า  ผู้ฝากจะต้องระบุหมายเลขรายการเงินฝากท่ีจะถอนในใบถอน  
เงินฝากประจ าให้ชัดเจนด้วยทุกคราว  ส าหรับค่าดอกเบีย้เงินฝากประจ าท่ีสหกรณ์จะต้องจ่าย    
ให้ผู้ฝากจะต้องบนัทึกในสมดุคู่ฝากนีด้้วยทุกคราว  ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝาก
คลาดเคล่ือน ต้องแจ้งตอ่สหกรณ์เพื่อแก้ไขให้ จะแก้ไขเองไมไ่ด้ 
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 ข้อ 20. ประเภทเงินฝากประจ าอตัราดอกเบีย้ และเง่ือนไขการจ่ายดอกเบีย้ ให้เป็นไปตาม
ประกาศของสหกรณ์ 
 ข้อ 21. ผู้ ฝากย่อมไม่มีสิทธิถอนคืนก่อนถึงก าหนด แต่ถ้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา 
จ ากดัเห็นสมควร จะยอมให้ถอนก่อนถึงก าหนดก็ได้ ในกรณีดงักลา่วนี ้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา 
จ ากดั จะคดิดอกเบีย้ให้ตามเง่ือนไขในประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
 ข้อ 22. ในการถอนเงินฝากประจ า  ผู้ มีอ านาจถอนเงินตามท่ีได้ให้ตัวอย่างลายมือช่ือ     
ไว้ต่อสหกรณ์  ต้องมารับเงินท่ีส านักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง  และต้องลงลายมือช่ือตามท่ีได้ให้
ตัวอย่างไว้  พร้อมทัง้วันท่ีในใบถอนเงินฝากประจ าต่อหน้าพนักงานสหกรณ์  ทัง้นี ้ สหกรณ์         
จะเรียกหลกัฐานพิสจูน์ตวัก็ได้  เม่ือสหกรณ์ได้ตรวจสอบเป็นการถกูต้องแล้ว  จะจ่ายคืนเงินฝาก
และดอกเบีย้ท่ีผู้ฝากพงึได้รับนัน้ให้พร้อมกบัสมดุคูฝ่าก ถ้าในการรับคืนเงินฝาก ผู้ มีอ านาจถอนเงิน 
มีความจ าเป็นท่ีจะมอบให้ผู้ ใดมารับเงินแทน ก็ต้องบนัทึกการมอบฉันทะ และลงลายมือช่ือการ
มอบฉนัทะ เป็นหนงัสือตามท่ีก าหนดไว้ในใบถอนเงินฝากประจ า โดยลงลายมือช่ือตามท่ีได้ให้ไว้
ตามตวัอย่าง และมอบให้ผู้ รับมอบฉันทะ น าสมุดคู่ฝากมาด้วย ผู้ รับมอบฉันทะต้องมารับเงินท่ี
ส านกังานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องลงลายมือช่ือพร้อมทัง้วนัท่ีในใบถอนเงินฝากประจ าตอ่หน้า
พนกังานสหกรณ์ กบัต้องแสดงหลกัฐานพิสูจน์ตวัให้เป็นท่ีพอใจด้วย เม่ือสหกรณ์ได้ตรวจสอบเป็น
การถกูต้องแล้ว จะจ่ายคืนเงินฝาก และดอกเบีย้ท่ีผู้ฝากพงึได้รับนัน้ให้พร้อมกบัสมดุคูฝ่าก 
 ข้อ 23. ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมดุคู่ฝากของตนไว้ในท่ีปลอดภยั  ถ้าสมดุคู่ฝากหายผู้ฝาก
ต้องแจ้งเป็นหนงัสือตอ่สหกรณ์โดยมิชกัช้า 
 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  30  มถินุายน  พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 

   (  นายสมโภช  ไชยผดงุนิรันดร์  ) 
    ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา  จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 

ว่าด้วยการรับฝากเงนิจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2558 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด   ข้อ 67 ( 9 )    
และข้อ  90 ( 1 )  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ชุดท่ี  56  ในคราว
ประชมุ ครัง้ท่ี  7 / 2558  เม่ือวนัท่ี  20  มิถนุายน  พ.ศ. 2558  ได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูพงังา จ ากดั วา่ด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน พ.ศ. 2558  ไว้ดงัตอ่ไปนี ้

 
หมวดที่  1 

ข้อก าหนดทั่วไป 
 ข้อ 1.  ระเบียบนี ้ เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด  ว่าด้วยการรับ     
ฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน พ.ศ. 2558” 
 ข้อ 2.  ให้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นต้นไป 
 ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด  ว่าด้วยการรับฝากเงิน           
จากสหกรณ์อ่ืน พ.ศ. 2556  และบรรดาประกาศ  ค าสัง่  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีได้ก าหนด 
ไว้แล้ว  ซึง่ขดัแย้งกบัระเบียบนี ้ โดยให้ถือใช้ระเบียบนีแ้ทน 
 ข้อ 4.  สหกรณ์รับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืนได้  2  ประเภท  คือ 
  ( 1 )  เงินฝากออมทรัพย์ 
  ( 2 )  เงินฝากประจ า 
 

หมวดที่  2 
การเปิดบัญชีและการฝากเงนิ 

 ข้อ 5.  สหกรณ์ท่ีประสงค์จะเปิดบญัชีเงินฝากตาม ข้อ 4. ให้มาติดต่อกับพนกังานสหกรณ์   
ณ ส านกังานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยื่นหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์โดย   
มีรายการครบถ้วน ตามท่ีระบไุว้ในแบบหนงัสือขอเปิดบญัชีนัน้ 
 ข้อ 6.  หนังสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก  ผู้ฝากต้องให้ตวัอย่างลายมือช่ือของตวัแทน ซึ่งเป็น  
ผู้ มีอ านาจถอนเงิน  ตลอดจนให้เง่ือนไขเก่ียวกบัเงินฝากท่ีเปิดบญัชีนัน้ไว้ตอ่สหกรณ์ 
 การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัตวัอย่างลายมือช่ือท่ีให้ไว้  จะมีผลต่อเม่ือผู้ฝากได้แจ้งเป็นหนงัสือ
ตอ่สหกรณ์ และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็นการถกูต้อง และตอบรับแล้ว 
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 ลายมือช่ือทุกกรณีเก่ียวกบัเงินฝากให้ใช้เขียนด้วยหมึก  ทัง้ต้องเขียนด้วยลายมือของผู้ฝาก 
สหกรณ์จะไมรั่บรู้การใช้ตราประทบัแทนลายมือช่ือ 
 ข้อ 7.  ผู้ฝากสามารถเปิดบญัชีเงินฝากได้ดงันี ้
  ( 1 )  เงินฝากออมทรัพย์  ผู้ ฝากรายหนึ่ง  อาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์            
ในสหกรณ์นีไ้ด้โดยจ านวนเงินฝากในบัญชีนัน้  ในเวลาหนึ่งเวลาใด ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยบาท         
และผู้ฝากจะสง่เงินฝากเพิ่มขึน้เมื่อใดโดยจ านวนเท่าใดก็ได้ 
  ( 2 )  เงินฝากประจ ารายหนึ่ง ๆ  ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยบาท และ
ระยะเวลาฝากต้องไมน้่อยกวา่สามเดือน 
 ข้อ 8.  ในการเปิดบญัชีเงินฝากตามข้อ 7  สหกรณ์จะออกสมดุคูฝ่ากให้ผู้ฝากยดึถือไว้ 
  สมดุคู่ฝากนัน้ผู้ฝากต้องรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์ลงบนัทึกรายการเงินฝาก  ดอกเบีย้        
เงินถอน และเงินคงเหลือบรรดาท่ีจะมีขึน้ทกุราย 
  การลงบันทึกรายการต่างๆ  ในสมุดคู่ฝากนัน้  จะกระท าได้แต่ทางฝ่ายสหกรณ์       
ซึง่ ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผู้จดัการ หรือผู้ ได้รับมอบหมาย   
คนหนึ่งคนใด  เป็นผู้ลงลายมือช่ือย่อก ากับไว้เป็นส าคญั  การลงบนัทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดย     
ไม่เป็นไปตามท่ีกล่าวนี ้ ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์  อนึ่ง  ถ้าผู้ ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุด      
คูฝ่ากคลาดเคลื่อน  ต้องแจ้งตอ่สหกรณ์เพื่อแก้ไขให้  จะแก้ไขโดยประการอ่ืนไมไ่ด้ 
  สมุดคู่ฝากเล่มท่ีใช้เต็มแล้วหรือช ารุดจนใช้การไม่ได้  ให้น ามายื่นต่อสหกรณ์เพื่อ   
จะได้ยกเลิกสมดุคู่ฝากเล่มนัน้ และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมดุคู่ฝากใหม่ ซึง่ออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้
ตอ่ไป  สมดุคูฝ่ากเลม่ท่ียกเลกินัน้ ผู้ฝากจะรับไปก็ได้ 
  ผู้ ฝากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในท่ีปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผู้ ฝาก  
ต้องแจ้งเป็นหนังสือ ต่อสหกรณ์โดยมิชกัช้า  สหกรณ์จะน ายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่    
ซึง่ออกให้ผู้ฝากยดึถือไว้ตอ่ไป  สว่นสมดุคูฝ่ากเลม่ท่ีหายให้ยกเลกิ 
  ในกรณีท่ีสหกรณ์ออกสมดุคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากครัง้แรกก็ดี  หรือออกเล่มใหม่ให้แทน
เล่มเดิมซึ่งลงรายการเต็มแล้ว หรือช ารุดใช้การไม่ได้ก็ดี  สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม  แต่กรณีท่ี
สมดุคู่ฝากของผู้ฝากรายใดสญูหาย สหกรณ์จะออกสมดุคู่ฝากเล่มใหม่ให้ใหม่ โดยคิดค่าธรรมเนียม   
เลม่ละ  100.- บาท 
 ข้อ 9.  ในการสง่เงินเข้าบญัชีเงินฝากทกุครัง้  ให้ท าใบสง่เงินตามแบบพิมพ์ท่ีสหกรณ์ก าหนด      
ยื่นพร้อมด้วยสมดุคูฝ่าก และจ านวนเงินฝากตอ่พนกังานสหกรณ์  ณ ส านกังานสหกรณ์  ทัง้นี ้ ผู้ฝาก 
หรือผู้ อ่ืนจะเป็นผู้สง่เงินก็ได้ 
  เม่ือสหกรณ์ ได้ลงบันทึกรายการจ านวนเงินฝาก ท่ี ได้ รับนั น้ ในสมุดคู่ฝาก               
และตรวจสอบเป็นการถกูต้องแล้ว  สหกรณ์จะคืนสมดุคูฝ่ากให้ผู้ฝาก 
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 ข้อ 10.  ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก  ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน  สหกรณ์สงวนไว้ซึ่งสิทธิท่ี          
จะไมจ่่าย  เงินถอนจากรายการเช่นนัน้  จนกวา่จะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว 
 

หมวดที่  3 
การก าหนดอตัราดอกเบีย้  ระยะเวลาการคดิดอกเบีย้  วิธีการคดิดอกเบีย้                     

และการจ่ายดอกเบีย้ 
 ข้อ 11.  สหกรณ์จะให้ดอกเบี ย้เงินฝากทุกประเภทตามข้อ 4. ในอัตราไม่เกินร้อยละ      
14.00  ตอ่ปี  โดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 
  ดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย์ให้ค านวณเป็นรายวนัตามยอดเงินคงเหลือ โดยสหกรณ์
จะจ่ายดอกเบีย้ให้ไม่น้อยกว่าสองครัง้ ให้ผู้ฝากน าสมุดคู่ฝากมาให้สหกรณ์บนัทึกรายการดอกเบีย้  
ได้ท่ีส านกังานสหกรณ์ และสาขา 
  ดอกเบีย้เงินฝากประจ า  สหกรณ์จะค านวณและจ่ายดอกเบีย้ให้เม่ือถึงก าหนด
ระยะเวลาการฝาก  ส าหรับเงินฝากท่ีถอนก่อนก าหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 13. 
สหกรณ์จะจ่ายดอกเบีย้ให้ตามจ านวนเดือนเต็ม 
  กรณีถอนเงินฝากประจ าในระยะเวลาไมถ่ึง  3  เดือน  สหกรณ์จะไมจ่่ายดอกเบีย้ให้ 
  ถ้าผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากประจ าเม่ือครบก าหนดพร้อมดอกเบีย้ จนพ้นก าหนดไปอีก
เจ็ดวนั ก็เป็นอนัถือวา่ผู้ฝากตกลงฝากต้นเงินฝาก พร้อมดอกเบีย้ตอ่ไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 
 

หมวดที่  4 
การถอนเงนิฝาก และการปิดบัญชี 

 ข้อ 12.  การถอนเงินจากบญัชีเงินฝาก ต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ 
  ในการถอนเงินฝาก  ผู้ มีอ านาจถอนเงินตามท่ีได้ให้ตวัอย่างลายมือช่ือไว้ต่อสหกรณ์     
ควรมารับเงินท่ีส านกังานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามท่ีให้
ตวัอยา่งไว้นัน้  พร้อมกบัสมดุคูฝ่ากตอ่พนกังานสหกรณ์ 
  ถ้าผู้ มีอ านาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผู้ ใดรับเงินแทนก็ต้องท าใบถอนเงินฝาก และ
ต้องมอบอ านาจให้รับเงินแทนเป็นหนังสือตามแบบท่ีก าหนด  ทัง้นี ้ โดยลงลายมือช่ือตามท่ีได้ให้
ตวัอย่างไว้แล้วมอบให้ผู้ รับมอบอ านาจยื่นใบถอนเงินฝากนัน้  พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อพนักงาน   
ของสหกรณ์  ณ  ส านกังานสหกรณ์  ในการนีส้หกรณ์จะเรียกหลกัฐานพิสจูน์ตวัผู้ รับมอบอ านาจก็ได้ 
  เม่ือสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้  และลงรายการเงินถอนพร้อม 
เงินคงเหลือในสมดุคูฝ่าก แล้วคืนสมดุคูฝ่ากให้ผู้ฝาก 
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  อนึ่ง  การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก  ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ             
ผู้ มีอ านาจถอนเงิน ต้องลงลายมือช่ือตามท่ีให้ตวัอยา่งไว้ก ากบัด้วย 
 ข้อ 13.  การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นัน้  จะถอนเม่ือใด จ านวนเท่าใดก็ได้     
หากเกิน  5,000,000.- บาท ขึน้ไป ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 15  วนั  และจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการ 
  ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจ านัน้  ผู้ ฝากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อน   
ครบก าหนด  แตเ่ม่ือผู้ฝากยื่นค าขอเป็นหนงัสือโดยชีแ้จงความจ าเป็น  สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝาก
ก่อนครบก าหนดก็ได้ 
 ข้อ 14.  ผู้ ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทัง้หมด เพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตน เม่ือใดก็ได้        
ให้ผู้ มีอ านาจถอนเงินจดแจ้งไว้ท้ายรายการจ านวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยวา่ “เพื่อปิดบญัชี” 
 ข้อ 15.  ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบนี ้ หรือ
ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่สหกรณ์  หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรท่ีจะปิดบัญชีเงินฝากของผู้ ฝาก   
สหกรณ์จะไมรั่บเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ฝากอีก  และให้ผู้ฝากถอนเงินคงเหลือทัง้หมดเพ่ือปิดบญัชี
เงินฝากของตน  ทัง้นี ้สหกรณ์จะแจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ฝาก 
 ข้อ 16.  การถอนเงินฝากเพื่อปิดบัญชีตาม ข้อ 14. สหกรณ์จะค านวณดอกเบีย้ให้ตาม       
ข้อ 11. ถึงวนัก่อนวนัถอนหนึง่วนั  เว้นแตก่ารปิดบญัชีเงินฝากในกรณีผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบตามข้อ 15. 
สหกรณ์จะค านวณดอกเบีย้ให้ถึงก่อนวนัท่ีแจ้งหนึ่งวนั  และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบีย้อีกไม่ว่าผู้ฝาก 
จะถอนเงินเมื่อใด 
          เม่ือสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผู้ฝากแล้ว  จะยกเลกิสมดุคูฝ่ากส าหรับบญัชีนัน้ 
 ข้อ 17.  ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น  สหกรณ์สงวนสทิธ์ิท่ีจะไมรั่บฝากเงินก็ได้ 
 
 
                                 ประกาศ  ณ  วนัท่ี  30  มิถนุายน  พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 

      (  นายสมโภช  ไชยผดงุนิรันดร์  ) 
    ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา  จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั
ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ พ.ศ. 2558

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ขอ้ 67 (9) และขอ้     
90 (1)  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ชุดท่ี 56 ในคราวประชุม คร้ังท่ี       
7 / 2558  เม่ือวนัท่ี  20  มิถุนายน  พ.ศ. 2558 ไดก้ าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
วา่ดว้ยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2558 ไวด้งัต่อไปน้ี

หมวดที่  1 
ข้อก าหนดทัว่ไป

 ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการรับฝากเงิน
จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  พ.ศ. 2558
 ขอ้ 2. ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  เป็นตน้ไป

ขอ้ 3. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดัว่าดว้ยการรับฝากเงินจากสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์  พ.ศ. 2553  และบรรดาประกาศ  ค  าสั่ง  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใด ในส่วนท่ี
ก าหนดไวแ้ลว้ ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี โดยใหถื้อใชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4. ในระเบียบน้ี
                        สหกรณ์  หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั
                        สมาคม  หมายความวา่  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
                        ผูฝ้าก  หมายความวา่  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผูฝ้ากเงิน
 ขอ้ 5. สหกรณ์จะรับฝากเงินจากสมาคม เฉพาะสมาคมท่ีมีสมาชิกไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง      
เป็นสมาชิกของสหกรณ์
 ขอ้ 6. สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาคมได ้ 2  ประเภท  คือ
                        ( 1 )  เงินฝากออมทรัพย์
                        ( 2 )  เงินฝากประจ า
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หมวดที่  2
การเปิดบัญชี และการฝากเงิน

 ขอ้ 7. สมาคมท่ีประสงคจ์ะเปิดบญัชีเงินฝาก ตามขอ้ 6  ให้มาติดต่อกบัพนักงานสหกรณ์  
ณ  ส านักงานสหกรณ์ ดว้ยตนเอง และตอ้งยื่นหนังสือขอเปิดบญัชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ 
โดยมีรายการครบถว้น ตามท่ีระบุไวใ้นแบบหนงัสือขอเปิดบญัชีนั้น
 ขอ้ 8. หนังสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก ผูฝ้ากตอ้งให้ตวัอย่างลายมือช่ือของตวัแทนซึ่งเป็น
ผูมี้อ  านาจถอนเงิน ตลอดจนใหเ้ง่ือนไข เก่ียวกบัเงินฝากท่ีเปิดบญัชี ไวต่้อสหกรณ์
 การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตวัอยา่งลายมือช่ือท่ีให้ไว ้จะมีผลต่อเม่ือผูฝ้ากไดแ้จง้เป็นหนงัสือ 
ต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ไดพ้ิจารณาเห็นเป็นการถูกตอ้ง และตอบรับแลว้ 
 ลายมือช่ือทุกกรณีเก่ียวกบัเงินฝาก ให้ใช้เขียนดว้ยหมึก ทั้งตอ้งเขียนดว้ยลายมือของผูน้ า
ฝาก สหกรณ์จะไม่รับรู้การใชต้ราประทบั แทนลายมือช่ือ
 ขอ้ 9. ผูฝ้ากสามารถเปิดบญัชีเงินฝาก ไดด้งัน้ี
           ( 1 )  เงินฝากออมทรัพย ์ผูฝ้ากรายหน่ึง อาจเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์ในสหกรณ์
น้ีได ้โดยจ านวนเงินฝากในบญัชีนั้น ในเวลาหน่ึงเวลาใด ตอ้งไม่นอ้ยกว่า  10,000.- บาท และผูฝ้าก
จะส่งเงินฝากเพิ่มข้ึน เม่ือใดโดยจ านวนเท่าใดกไ็ด้
           ( 2 )  เงินฝากประจ า ตอ้งมีจ านวนไม่น้อยกว่า  5,000.- บาท และระยะเวลาฝากตอ้ง
ไม่นอ้ยกวา่  12  เดือน
 ขอ้ 10. ในการเปิดบญัชีเงินฝาก ตามขอ้ 7  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้ากยดึถือไว้
 สมุดคู่ฝากนั้ น ผูฝ้ากต้องรักษาไว ้เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบ้ีย         
เงินถอน และเงินคงเหลือบรรดาท่ีจะมีข้ึนทุกราย
 การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนั้ น จะกระท าได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ ซ่ึง
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจ้ดัการ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 
คนใดคนหน่ึง เป็นผูล้งลายมือช่ือยอ่ ก ากบัไวเ้ป็นส าคญั การลงบนัทึกรายการในสมุดคู่ฝาก โดยไม่
เป็นไปตามท่ีกล่าวน้ี ย่อมไม่มีผลผูกพนัสหกรณ์ อน่ึง ถา้ผูฝ้ากตรวจพบว่ารายใดในสมุดคู่ฝาก
คลาดเคล่ือน ตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์ เพื่อแกไ้ขให ้จะแกไ้ขโดยประการอ่ืนไม่ได้
 สมุดคู่ฝากเล่มท่ีใชเ้ตม็แลว้ หรือช ารุด จนใชก้ารไม่ได ้ให้น ามายื่นต่อสหกรณ์ เพื่อท่ีจะได้
ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากใหม่ ซ่ึงออกให้ผูฝ้ากยึดถือไว้
ต่อไป สมุดคู่ฝากเล่มท่ียกเลิกนั้น ผูฝ้ากจะรับไปกไ็ด้
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 ผูฝ้ากตอ้งเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไวใ้นท่ีปลอดภยั ถา้สมุดคู่ฝากหาย ผูฝ้ากตอ้งแจง้เป็น
หนงัสือ ต่อสหกรณ์โดยมิชกัชา้ สหกรณ์จะตอ้งน ายอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซ่ึงออกให้
ผูฝ้ากยดึถือไวต่้อไป ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มท่ีหายใหย้กเลิก
 ในกรณีท่ีสหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผูฝ้ากคร้ังแรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่ม
ก่อน ซ่ึงลงรายการเตม็แลว้กดี็ หรือช ารุดใชก้ารไม่ไดก้ดี็ สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีท่ี
สมุดคู่ฝากของผูฝ้ากรายใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่ม
ละ 100.- บาท
 ขอ้ 11. ในการส่งเงินเขา้บัญชีเงินฝากทุกคร้ัง ให้ท าใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ท่ีสหกรณ์
ก าหนด ยื่นพร้อมดว้ยสมุดคู่ฝาก และจ านวนเงินฝากต่อพนักงานสหกรณ์ ณ ส านักงานสหกรณ์ 
ทั้งน้ีผูฝ้าก หรือผูอ่ื้นจะเป็นผูส่้งเงินกไ็ด้

เม่ือสหกรณ์ไดล้งบนัทึกรายการจ านวนเงินฝาก ท่ีไดรั้บนั้นในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบ
เป็นการถูกตอ้งแลว้ สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก
 ขอ้ 12. ถา้ส่งเช็คเขา้บญัชีเงินฝาก ตอ้งขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่
จ่ายเงินถอนจากรายการเช่นนั้น จนกวา่จะเรียกเกบ็เงินตามเช็คไดแ้ลว้

หมวดที่ 3
การก าหนดอตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้

วธีิการคดิดอกเบีย้ และการจ่ายดอกเบีย้

 ขอ้ 13. สหกรณ์จะให้ดอกเบ้ียเงินฝากทุกประเภท  ตามขอ้ 6 ในอตัราไม่เกินร้อยละ 4.00  
ต่อปี โดยจะไดป้ระกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป
 ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์ให้ค  านวณเป็นรายวนั ตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะน า
ดอกเบ้ียทบเป็นตน้เงินเขา้บญัชีเงินฝาก ในวนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ ให้ผูฝ้ากน าสมุดคู่ฝาก     
มาติดต่อ  ณ ส านกังานสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์บนัทึกรายการดอกเบ้ียให้
 ดอกเบ้ียเงินฝากประจ า สหกรณ์จะคิดค านวณ และจ่ายดอกเบ้ียให ้เม่ือถึงก าหนดระยะเวลา
การฝาก ส าหรับเงินฝากท่ีถอนก่อนก าหนด โดยไดรั้บอนุญาตจากสหกรณ์ ตามขอ้ 15  สหกรณ์    
จะจ่ายดอกเบ้ียใหต้ามจ านวนเดือนเตม็



สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำากัด
13

           4 

 กรณีถอนเงินฝากประจ า ในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบ้ียให้
ถ้าสมาคมไม่ถอนเงินฝากประจ าเม่ือครบก าหนดพร้อมดอกเบ้ีย จนพ้นก าหนดไปอีกเจ็ดวนั             
กเ็ป็นอนัถือวา่ผูฝ้ากตกลงฝากตน้เงินฝากพร้อมดอกเบ้ียต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม

หมวดที่ 4
การถอนเงินฝาก และการปิดบัญชี

 ขอ้ 14. การถอนเงินจากบญัชีเงินฝาก ตอ้งใชใ้บถอนเงินตามแบบของสหกรณ์
 ในการถอนเงินฝาก ผูมี้อ  านาจถอนเงินตามท่ีไดใ้หต้ัวอยา่งลายมือช่ือไวต่้อสหกรณ์ ตอ้งมา
รับเงินท่ีส านกังานสหกรณ์ดว้ยตนเอง และตอ้งยืน่ใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามท่ีใหต้วัอยา่ง
ไว ้พร้อมกบัสมุดคู่ฝากต่อพนกังานสหกรณ์
 ผูมี้อ  านาจถอนเงินฝาก จะมอบให้ผูใ้ดรับเงินแทน ก็ตอ้งท าใบถอนเงินฝาก และตอ้งมอบ
ฉนัทะใหรั้บเงินแทน เป็นหนงัสือตามแบบท่ีก าหนด ทั้งน้ีโดยลงลายมือช่ือตามท่ีไดใ้หต้วัอยา่งไว ้
แลว้มอบให้ผูรั้บมอบฉันทะยื่นใบถอนเงินฝากนั้ น พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อพนักงานสหกรณ์          
ณ ส านกังานสหกรณ์ ในการน้ีสหกรณ์จะเรียกหลกัฐานพิสูจน์ตวัผูรั้บมอบฉนัทะกไ็ด้
 เม่ือสหกรณ์ไดต้รวจถูกตอ้งแลว้ จะจ่ายเงินถอนได ้และลงรายการเงินถอน พร้อมทั้งเงิน
คงเหลือในสมุดคู่ฝาก แลว้คืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก
 อน่ึงการเขียนใบถอนเงินฝาก ใหเ้ขียนดว้ยหมึก ถา้มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงใด ๆ ผูมี้อ  านาจ
ถอนเงินตอ้งลงลายมือช่ือ ตามท่ีใหต้วัอยา่งไวก้ ากบัดว้ย
 ขอ้ 15. การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์จะถอนเม่ือใด จ านวนเท่าใดกไ็ด้
 ส่วนการถอนเงินจากบญัชีเงินฝากประจ า ผูฝ้ากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบก าหนด    
แต่เม่ือผูฝ้ากยื่นค าขอเป็นหนงัสือ โดยช้ีแจงความจ าเป็น สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบ
ก าหนดกไ็ด้
 ขอ้ 16. ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมด เพื่อปิดบญัชีเงินฝากของตน เม่ือใดก็ได ้ให ้   
ผูมี้อ  านาจถอนเงินจดแจง้ไวท้า้ยรายการจ านวนเงินในใบถอนเงินฝากดว้ยว่า  เพื่อปิดบญัชี
 ขอ้ 17. ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ เห็นว่าผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบน้ี หรือ
ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรท่ีจะปิดบัญชีเงินฝากของผูฝ้าก 
สหกรณ์จะไม่รับเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูฝ้ากอีก และให้ผูฝ้ากถอนเงินคงเหลือทั้งหมด เพื่อปิด
บญัชีเงินฝากของตน ทั้งน้ีสหกรณ์จะแจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูฝ้าก



14
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำากัด

           5 

 ขอ้ 18. การถอนเงินฝากเพื่อปิดบญัชี ตามขอ้ 16  สหกรณ์จะค านวณดอกเบ้ียให ้ตามขอ้ 13 
ถึงวนัก่อนวนัถอนหน่ึงวนั เวน้แต่การปิดบญัชีเงินฝาก ในกรณีผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบ ตามขอ้ 17 
สหกรณ์จะค านวณดอกเบ้ียใหถึ้งก่อนวนัท่ีแจง้หน่ึงวนั และสหกรณ์จะไม่ใหด้อกเบ้ียอีกไม่ว่าผูฝ้าก
จะถอนเงินเม่ือใด
 เม่ือสหกรณ์ไดจ่้ายเงินคืนผูฝ้ากแลว้ จะยกเลิกสมุดคู่ฝากส าหรับบญัชีนั้น
 ขอ้ 19. ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น สหกรณ์สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับฝากเงินกไ็ด้

  ประกาศ   ณ   วนัท่ี  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2558

    (  นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์  )
              ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 
ว่าด้วยการการออกหุ้น การถือหุ้น และการถอนหุ้นคืนของสมาชิก พ.ศ. 2558 

 
 
 

 เพื่อเป็นการระดมทุนด้วยการส่งเสริม และจูงใจให้สมาชิกถือหุ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์    
ครูพงังา จ ากดั  มากขึน้  อาศยัอ านาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั  
ข้อ 67 ( 9 ) และ ข้อ 90 ( 10 )  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด ชุดท่ี  
56  ในคราวประชุม ครัง้ท่ี  7 / 2558  เม่ือวนัท่ี  20  มิถุนายน  พ.ศ. 2558  ได้ก าหนดระเบียบว่า
ด้วยการออกหุ้น การถือหุ้น และการถอนหุ้นคืนของสมาชิก  พ.ศ. 2558  ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1.  ระเบียบนี ้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั  ว่าด้วยการออกหุ้น      
การถือหุ้น และการถอนหุ้นคืนของสมาชิก  พ.ศ. 2558” 
 ข้อ 2.  ระเบียบนีใ้ห้ถือใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี  2  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั ว่าด้วยการออกหุ้น การถือหุ้น 
และการถอนหุ้นคืนของสมาชิก  พ.ศ. 2551  และบรรดาประกาศ ค าสัง่ มติ หรือระเบียบอ่ืนใด    
ในสว่นท่ีได้ก าหนดไว้แล้ว ซึง่ขดัแย้งกบัระเบียบนี ้ โดยให้ถืือใช้ระเบียบนีแ้ทน 
 ข้อ 4.  ในระเบียบนี ้
  “สหกรณ์”   หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา  จ ากดั 
  “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
 ข้อ 5.  การออกหุ้ น สหกรณ์ออกหุ้ นได้โดยไม่จ ากัดจ านวน  มีมูลค่าหุ้ นละ  10.-บาท       
ซึง่ผู้ เป็นสมาชิกเท่านัน้  จงึจะถือหุ้นในสหกรณ์ได้ 
 ข้อ 6.  การถือหุ้น สมาชิกทกุคนต้องส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือน  ตัง้แต่เดือนแรกท่ี เข้าเป็น
สมาชิก ไม่น้อยกวา่ 120 หุ้น 
 ข้อ 7.  การถือหุ้นรายเดือน  ถ้าสมาชิกมีความประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนเพิ่มมากกว่า
อตัราท่ีก าหนดไว้ใน ข้อ 6 หรือจะซือ้หุ้นเพิ่มอีกเม่ือไหร่ก็ให้ท าได้ โดยการแสดงความจ านงเป็น
หนงัสือตอ่สหกรณ์ 
 ข้อ 8.  เงินค่าหุ้ นท่ีสหกรณ์ได้รับภายใน วันท่ี  7  ของเดือน  สหกรณ์จะคิดเงินปันผล      
ให้ตามข้อบงัคบัสหกรณ์ ข้อ  23 ( 1 ) ให้เต็มเดือนส าหรับเดือนนัน้  ส่งเงินค่าหุ้นท่ีสหกรณ์ได้รับ
ภายหลงัจากวนัท่ี  7  ของทกุเดือน  สหกรณ์จะคดิเงินปันผลให้ ตัง้แตเ่ดือนถดัไป 

ถือใช้ระเบียบนี้แทน
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 ข้อ 9.  การถือหุ้นในสหกรณ์  สมาชิกคนหนึ่ง ๆ  จะถือหุ้นในสหกรณ์เกินกว่าหนึ่งในห้า
ของจ านวนหุ้นทัง้หมดในสหกรณ์ไม่ได้ 
 ข้อ 10.  การถือหุ้นในสหกรณ์  สมาชิกทุกคนจะขาย หรือโอน หรือถอนคืนหุ้นในระหว่าง  
ท่ีตนยงัเป็นสมาชิกอยูไ่ม่ได้  นอกจากขาดจากสมาชิกภาพ ตามข้อบงัคบัสหกรณ์ ข้อ 42. 
 ข้อ 11.  การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน  ให้ส่งโดยวิธีหกัจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวนั
จ่ายเงินได้รายเดือนทกุ ๆ เดือน 
 ข้อ 12.  สมาชิกท่ีได้ส่งเงินค่าหุ้ นไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบเดือน หรือเป็นจ านวนเงินไม่
น้อยกว่าหนึ่งแสนบาท จะงดส่งเงินค่าหุ้ นรายเดือน หรือลดจ านวนการถือหุ้ นรายเดือนลง ก็ได้   
โดยแจ้งความจ านงเป็นหนงัสือ ตอ่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  30  มถินุายน  พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 

                 (  นายสมโภช  ไชยผดงุนิรันดร์  ) 
                         ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา  จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 
ว่าด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงนิ  พ.ศ. 2558 

 

 
 

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั ท่ีถือใช้บงัคบัอยู่ใน
ปัจจุบนั  อาศยัอ านาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด ข้อ 67 ( 9 ) 
และข้อ 90 ( 10 )  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา  จ ากดัชดุท่ี  56  ในคราว
ประชุม ครัง้ท่ี 10 / 2558  เม่ือวนัท่ี  18  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  ได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูพงังา จ ากดั วา่ด้วยการออกตัว๋สญัญาใช้เงิน  พ.ศ. 2558  ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1.  ระเบียบนี ้เรียกว่า   “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั  ว่าด้วยการออก
ตัว๋สญัญาใช้เงิน  พ.ศ. 2558 ” 
 ข้อ 2.  ระเบียบนีใ้ห้ถือใช้บงัคบั ตัง้แตว่นัท่ี  20  สงิหาคม  พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด  ว่าด้วยการออกตัว๋สญัญา   
ใช้เงิน  พ.ศ. 2551  และบรรดาประกาศ ค าสัง่ มติ หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีได้ก าหนดไว้แล้ว       
ซึง่ขดัแย้งกบัระเบียบนี ้ โดยให้ถือใช้ระเบียบนีแ้ทน 
 ข้อ 4.  ในระเบียบนี ้
  “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
  “คณะกรรมการอ านวยการ”  หมายถึง  คณะกรรมการอ านวยการสหกรณ์     
ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
  “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์        
ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
  “ผู้จดัการ”  หมายถึง  ผู้จดัการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
  ”พนกังาน”  หมายถึง  พนกังานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
 ข้อ 5.  ให้พนักงานบญัชี จดัท ารายละเอียดตัว๋สญัญาใช้เงินทกุฉบบั ตามแบบท่ีสหกรณ์
ก าหนด โดยจดัท าบญัชีให้เป็นปัจจบุนั เพื่อการตรวจสอบในแตล่ะวนั 
 ข้อ 6.  ให้ผู้จดัการรับผิดชอบ และจดัให้มีการท าบญัชี เอกสารต่างๆ เก่ียวกับตัว๋สญัญา 
ใช้เงิน ให้ครบถ้วนถกูต้อง แล้วรายงานให้คณะกรรมการอ านวยการทราบ 
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 ข้อ 7.  ให้คณะกรรมการอ านวยการรักษาการตามระเบียบนี ้และเสนอผลการด าเนินงาน        
ให้คณะกรรมการด าเนินการทราบทกุครัง้ท่ีมีการประชมุ 
 

หมวดที่  1 
การซือ้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ 

 ข้อ 8.  การซือ้ตัว๋สญัญาใช้เงิน กระท าได้โดยผู้ซือ้แจ้งความประสงค์ต่อผู้จดัการตามแบบ
ท่ีสหกรณ์ก าหนด 
 ตัว๋สญัญาใช้เงินรายหนึ่งๆ จะซือ้ตัว๋สญัญาใช้เงินมากกว่าหนึ่งฉบบัก็ได้ แต่ทัง้นีจ้ านวน
เงินตามหน้าตั๋ว แต่ละฉบับ จะต้องไม่ต ่ากว่าหนึ่งหม่ืนบาท และมีก าหนดระยะเวลาการถือ        
ตัว๋สญัญาใช้เงิน  ตามประกาศของสหกรณ์ 
 ข้อ 9.  ผู้ ซือ้ตั๋วสัญญาใช้เงิน จะต้องมอบตัวอย่างลายมือช่ือของผู้ มีอ านาจไถ่ถอน           
ตัว๋สญัญาใช้เงิน ให้ไว้ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
 การเปลี่ยนแปลงตัวอย่างลายมือช่ือของผู้ มีอ านาจไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน ตลอดจน
ข้อก าหนดอ่ืนๆ ผู้ ทรงตั๋วสัญญาใช้เงินจะต้องท าเป็นหนังสือแจ้งต่อสหกรณ์ก่อน เม่ือสหกรณ์         
มีหนงัสือตอบรับแล้ว จงึจะถือวา่การเปลี่ยนแปลงนัน้มีผลสมบรูณ์ 
 

หมวดที่  2 
การช าระเงนิค่าตั๋วสัญญาใช้เงนิ 

 ข้อ 10.  ผู้ซือ้ตัว๋สญัญาใช้เงิน อาจช าระเงินค่าตัว๋สญัญาใช้เงิน โดยวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี           
ได้ดงัตอ่ไปนี ้
  ( 1 )   เงินสด 
  ( 2 )   ตัว๋สญัญาใช้เงินของสหกรณ์ 
  ( 3 )   ตัว๋แลกเงิน 
  ( 4 )   เช็ค 
 การช าระเงินโดยเช็ค ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน จะมีผลสมบูรณ์ต่อเม่ือสหกรณ์
ได้รับเงินเข้าบญัชีเรียบร้อยแล้ว และจะค านวณดอกเบีย้ให้ตัง้แตว่นัท่ีสหกรณ์ได้รับเงินเป็นต้นไป 
 การซือ้ตั๋วสัญญาใช้เงิน ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้า 1 วันท าการ และก่อนเวลา 
14.00 น. ในวนัท่ีแจ้ง เพื่อท่ีสหกรณ์จะได้ออกตัว๋สญัญาใช้เงิน ให้ถือไว้เป็นหลกัฐานตอ่ไป  
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        หมวดที่ 3 

การออกตั๋วสัญญาใช้เงนิ 
 ข้อ 11.  เม่ือสหกรณ์ได้รับเงินค่าตัว๋สญัญาใช้เงินครบถ้วนแล้ว จะออกตัว๋สญัญาใช้เงิน
ชนิดห้ามเปลี่ยนมือให้แก่ผู้ซือ้ เพื่อถือไว้เป็นหลกัฐานทกุราย 
 ข้อ 12.  เม่ือพนกังานการเงิน บนัทึกการรับช าระเงินแล้ว ให้บนัทึกรายละเอียดการซือ้ไว้ 
และให้พนักงานตั๋วสญัญาใช้เงิน จัดพิมพ์ตั๋วสัญญาใช้เงิน และจัดท าทะเบียนคุมการออกตั๋ว
สญัญาใช้เงิน เพื่อให้ผู้จดัการตรวจสอบความถกูต้อง และน าเสนอผู้ มีอ านาจลงนาม 
 ข้อ 13.  ตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีสมบูรณ์ จะต้องมีลายมือช่ือผู้ มีอ านาจลงนาม ตามข้อบงัคบั
ของสหกรณ์ พร้อมประทบัตราสหกรณ์ 
 

หมวด 4 
การไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงนิ และการค านวณดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ 

 ข้อ 14.  การไถ่ถอนตัว๋สญัญาใช้เงิน และการค านวณดอกเบีย้ ให้ปฏิบตัิดงันี ้
  ( 1 )  ตัว๋สญัญาใช้เงินชนิดเม่ือทวงถาม จะไถ่ถอนเม่ือใดก็ได้ โดยแจ้งให้สหกรณ์
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนัท าการ ในกรณีท่ีไม่ติดต่อมาสหกรณ์ จะถือว่าผู้ซือ้ต้องการถือตัว๋
สญัญาใช้เงินตามระยะเวลาเดิมเฉพาะเงินต้น สว่นดอกเบีย้สหกรณ์จะน าเข้าบญัชีตามท่ีได้แจ้งไว้ 
  ( 2 )  ตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีมีระยะเวลาการถือตั๋วสัญญาใช้เงินไม่ถึง  3  เดือน 
สหกรณ์จะไมค่ิดดอกเบีย้ให้ 
  ( 3 )  ตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีระยะเวลาการถือตัว๋สญัญาใช้เงินตัง้แต่ 3 เดือนขึน้ไป 
แต่ไม่ครบก าหนดเวลา สหกรณ์จะคิดดอกเบีย้ตามระยะเวลาท่ีถือตัว๋สญัญาใช้เงินจริง ในอตัรา
เม่ือทวงถาม  ณ  วนัออกตัว๋สญัญาใช้เงิน 
 ข้อ 15.  เม่ือผู้ทรงตัว๋สญัญาใช้เงินต้องการไถ่ถอนตัว๋สญัญาใช้เงิน ผู้ทรงตัว๋สัญญาใช้เงิน
แจ้งความประสงค์ตอ่สหกรณ์ เม่ือสหกรณ์ได้ตรวจสอบลายมือช่ือผู้ มีอ านาจถกูต้องแล้ว พนกังาน
ตัว๋สญัญาใช้เงินจะท าการค านวณดอกเบีย้ ตามส่วนแห่งระยะเวลาของตัว๋สญัญาใช้เงินฉบบันัน้ 
แล้วท าใบส าคญัจ่ายเงิน เพื่อประกอบการจ่ายเงินคืนตามตัว๋สญัญาใช้เงินฉบบันัน้ 
 เม่ือพนกังานตัว๋สญัญาใช้เงิน ได้รับต้นฉบบัตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีไถ่ถอนแล้ว ให้แนบคูส่ าเนา
พร้อมประทบัตราจ่ายแล้ว และให้เก็บเข้าแฟ้มตัว๋สญัญาใช้เงินจ่ายคืนแล้ว เพื่อรอการตรวจสอบ
ตอ่ไป 
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 ข้อ 16.  การจ่ายคืน หรือไถ่ถอนตัว๋สญัญาใช้เงิน ให้จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเท่านัน้ เว้นแต่
กรณีผู้ทรงตัว๋สญัญาใช้เงินเป็นบุคคลธรรมดามาติดต่อขอรับเงินด้วยตนเอง และมีความประสงค์
จะขอรับ เป็นเงินสด ก็ให้จ่ายเป็นเงินสดได้ 
 ข้อ 17.  การก าหนดอัตราดอกเบีย้ของตั๋วสัญญาใช้เงิน ให้เป็นไปตามประกาศของ
สหกรณ์ 
 ข้อ 18.  การจ่ายดอกเบีย้ตัว๋สญัญาใช้เงิน ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 
 

หมวด 5 
การเก็บรักษาตั๋วสัญญาใช้เงนิ 

 ข้อ 19.  ให้ผู้จดัการควบคมุดแูลการเก็บรักษาตัว๋สญัญาใช้เงินให้ปลอดภยั ดงัตอ่ไปนี ้
  ( 1 )  ตัว๋สญัญาใช้เงินท่ียงัมิได้ออกให้ผู้ ซือ้ ให้จัดท าทะเบียนคุม และเก็บไว้ใน    
ตู้นิรภยัของสหกรณ์ โดยให้ท าการตรวจสอบให้ครบถ้วน ถกูต้องอยูเ่สมอ 
  ( 2 )  ตั๋วสัญญาใช้เงิน ท่ีออกให้ผู้ ทรงตั๋วสัญญาใช้เงิ นแล้ว ให้เก็บส าเนา           
ตัว๋สญัญาใช้เงินกบับญัชีรายตวัตัว๋สญัญาใช้เงิน แตล่ะฉบบัให้ครบถ้วน 
  ( 3 )  ในกรณีท่ีปรากฏว่าตัว๋สญัญาใช้เงินใดช ารุด บกพร่อง หรือยกเลิก ให้เก็บ         
ตั๋วสัญญาใช้เงินพร้อมคู่ส าเนา ไว้ในแฟ้มท่ีจัดไว้โดยเฉพาะให้เรียบร้อย พร้อมท่ีจะให้ท าการ
ตรวจสอบ 
 ข้อ. 20  ในกรณีท่ีตัว๋สญัญาใช้เงินสญูหายไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ทรงตัว๋สญัญาใช้เงินจะต้อง
แจ้งให้ สหกรณ์ทราบโดยเร็วท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได้ เพื่อให้สหกรณ์ถ่ายส าเนาตัว๋สญัญาใช้เงินให้ไว้
เป็นหลักฐาน โดยสหกรณ์จะขอให้ผู้ ทรงตั๋วสัญญาใช้เงิน  มอบหลักฐานการแจ้งหายท่ีผู้ ทรง        
ตัว๋สญัญาใช้เงินแจ้งไว้  ตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ีของทางราชการ 
 
 
       ประกาศ  ณ  วนัท่ี   19   สงิหาคม   พ.ศ.  2558 
 
 
 
 
 
                                                        (  นายสมโภช  ไชยผดงุนิรันดร์  ) 
                     ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2559

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

 เพื่อให้การด าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ห่ง
ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั หมวดท่ี 2 ขอ้ 2 (7) และ (13) และเพื่อความคล่องตวั   
ในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ให้สอดคลอ้งกบัสภาพของธุรกิจการเงิน
ในปัจจุบนั อาศยัอ านาจตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ขอ้ 67 (9) ขอ้ 90 (2) และ 
ขอ้ 90 (10)  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ชุดท่ี 56 ในคราวประชุม  
คร้ังท่ี 4 / 2559  เม่ือวนัท่ี  19  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 ไดก้ าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา 
จ ากดั วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2559 ไวด้งัต่อไปน้ี
 ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการให้เงินกู้
แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2559 ” 

ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบั ตั้งแต่วนัท่ี  24  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  เป็นตน้ไป
 ขอ้ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิก
สหกรณ์ พ.ศ. 2558  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพังงา จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
สหกรณ์ พ.ศ. 2558 แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2558  และบรรดาประกาศ  ค  าสั่ง  มติ หรือ
ระเบียบอ่ืนใด ในส่วนท่ีก าหนดไวแ้ลว้   ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี โดยใหถื้อใชร้ะเบียบน้ีแทน
 ขอ้ 4. ในระเบียบน้ี
  “สหกรณ์”   หมายความวา่   สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั
  “สมาชิก”   หมายความวา่   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั
  “คณะกรรมการด าเนินการ”  หมายความว่า   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั
  “ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
พงังา จ ากดั 
  “ข้าราชการ”  หมายความว่า  ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  พนักงาน  ขา้ราชการผูรั้บเบ้ียหวดับ าเหน็จ บ านาญ ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม  กระทรวงการท่องเท่ียว กีฬา และนันทนาการ  
ส านกังานพระพทุธศาสนา  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  “ปี”  หมายความวา่  รอบปีทางบญัชีของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
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  “เงินไดร้ายเดือน”  หมายความว่า  เงินเดือน และเงินเพิ่มค่าครองชีพ หรือเงินท่ี
จ่ายควบกบัเงินเดือน หรือค่าจา้งประจ า และหมายถึงบ านาญตามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญ 
ซ่ึงสมาชิกได้รับจากหน่วยงานตน้สังกัด ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้ 32 (4 ) ได้หักภาษี ณ ท่ีจ่าย   
ออกแลว้ 

หมวด  1
ข้อก าหนดทัว่ไป

 ขอ้ 5. ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจวินิจฉัยปัญหา และตีความท่ีเกิดจากการถือใช้
ระเบียบน้ี และให้มีอ านาจก าหนดเง่ือนไข หลกัเกณฑ ์และวิธีปฏิบติั เก่ียวกบัการให้เงินกู ้เพิ่มเติม 
ไดต้ามความเหมาะสม
 ขอ้ 6. รายละเอียดเง่ือนไข หลกัเกณฑ์ อ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นระเบียบน้ี ให้เป็นไปตาม
เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการขอกู้เงินแต่ละประเภท ท่ีสหกรณ์ ถือใช้ปฏิบติัอยู่ใน
ขณะนั้น 
 ขอ้ 7. การให้เงินกูแ้ก่สมาชิกนั้น จะให้ไดเ้ฉพาะกรณีเพื่อการอนัจ าเป็น หรือมีประโยชน์
ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร
 ขอ้ 8. สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นลูกหน้ีเงินกูข้องสหกรณ์ และการจะให้กูไ้ดใ้นจ านวนเท่าใด
นั้น ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการจะเห็นสมควร และ เม่ือรวมเงินกู้ทุกประเภททุก
สัญญาแลว้จะตอ้งไม่เกินวงเงินกู ้ 7,300,000.- บาท ยกเวน้เงินกูท่ี้ใชเ้งินค่าหุ้น หรือเงินฝากออม
ทรัพย์ ท่ี มีอยู่ในสหกรณ์ทรัพย์ค  ้ าประกัน โดยค านึงถึงความสามารถในการช าระหน้ีเงินกู ้
หลกัประกนัแห่งเงินกู ้และประวติัการช าระหน้ีตามสญัญา ทั้งในฐานะผูกู้ ้หรือผูค้  ้าประกนั
 ขอ้ 9. เงินใหกู้แ้ก่สมาชิก แบ่งเป็น 3 ประเภท  คือ
  9.1  เงินกูเ้หตุฉุกเฉิน  
  9.2  เงินกูส้ามญั
  9.3  เงินกูพ้ิเศษ
 ขอ้ 10. สมาชิกอาจได้รับเงินกูเ้หตุฉุกเฉิน หรือเงินกูส้ามญั หรือเงินกูพ้ิเศษ จะตอ้งเป็น
สมาชิกในสหกรณ์น้ี ติดต่อกนัมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือนส าหรับสมาชิก  ซ่ึงสมคัรเขา้ใหม่
เป็นคร้ังแรก และไม่นอ้ยกวา่สองปีส าหรับสมาชิก ซ่ึงเคยลาออกจากสหกรณ์  เม่ือสมคัรเป็นสมาชิก
ใหม่ ยกเวน้กรณีการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ตามระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่าง
สหกรณ์

ทรัพย์ ที่มีอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ค้ำ�ประกัน โดยคำ�นึงถึงคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้เงินกู้
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 ขอ้ 11. สมาชิกซ่ึงประสงคจ์ะกูเ้งินแต่ละประเภท จะตอ้งเสนอค าขอกูต่้อสหกรณ์ ตามแบบ
ท่ีสหกรณ์ก าหนด 
 ขอ้ 12. ค  าขอกูข้องสมาชิกนั้น จะตอ้งผา่นการพิจารณา ใหค้วามเห็นชอบ ดงัต่อไปน้ี
  12.1  สมาชิกท่ีเป็นขา้ราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานเทศบาล หรือพนักงาน
ราชการ ตอ้งผ่านความเห็นชอบของผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ ท่ีเบิกจ่าย หรือควบคุมการหักเงินเดือน 
ยกเวน้ผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีอ านาจเบิกจ่าย หรือควบคุมการหกัเงินเดือน 
  12.2  สมาชิกท่ีสังกดัโรงเรียนเอกชน ตอ้งผา่นความเห็นชอบของผูจ้ดัการโรงเรียน 
ส าหรับผูจ้ ัดการโรงเรียนตอ้งผ่านความเห็นชอบของเจ้าของโรงเรียน ซ่ึงเป็นผูจ้ดทะเบียนรับ
อนุญาต  
  12.3  พนักงานสหกรณ์ ท่ีปฏิบัติงานในสหกรณ์ ต้องผ่านความเห็นชอบของ
ผูจ้ดัการสหกรณ์ ส าหรับผูจ้ดัการสหกรณ์ ตอ้งผา่นความเห็นชอบของประธานกรรมการ

หมวด  2
เงินกู้เหตุฉุกเฉิน  

 ขอ้ 13. เงินกูเ้หตุฉุกเฉิน  หมายถึง การให้เงินกูแ้ก่สมาชิก เพื่อส ารองจ่ายภายในวงเงินกู ้  
ไม่เกินก่ึงหน่ึงของเงินไดร้ายเดือน และไม่เกินวงเงินท่ีไดรั้บการอนุมติั ตลอดอายสุญัญา   
 ขอ้ 14. สมาชิกท่ีประสงคจ์ะกูเ้งินกูเ้หตุฉุกเฉิน จะตอ้งยืน่ค  าขอกูพ้ร้อมหลกัฐานท่ีสหกรณ์
ก าหนด
 ขอ้ 15. ผูกู้จ้ะตอ้งผ่อนช าระเงินกูเ้ป็นเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือนทุกเดือน ไม่เกิน    
2  งวด  

หมวดที่  3
เงินกู้สามัญ

 ขอ้ 16. เงินกูส้ามญั  ก าหนดไวเ้ป็น  4  แบบ คือ
  16.1  เงินกูซ่ึ้งมีก าหนดเวลาช าระคืน
  16.2  เงินกูท้นัใจ
  16.3  เงินกู้เพื่อการศึกษาของสมาชิก หรือคู่สมรสของสมาชิก หรือบุตรของ
สมาชิก
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  16.4  เงินกูต้ามโครงการเฉพาะกิจของสหกรณ์
 ขอ้ 17. เงินกู้ซ่ึงมีก าหนดเวลาช าระคืน  หมายถึง  เงินกู้ท่ีสมาชิกขอกู้เพื่อการอนัจ าเป็น    
ในการครองชีพ จ านวนไม่เกิน 60  เท่า ของเงินได้รายเดือน รวมกับเงินค่าหุ้น แต่ไม่เกิน   
3,300,000.- บาท  และสมาชิกท่ีกูเ้ตม็วงเงิน 3,300,000.- บาท  จะตอ้งท าประกนัหน้ีเงินกู ้ 
 ส าหรับสมาชิกท่ีใชเ้งินค่าหุ้น หรือเงินฝากออมทรัพย ์ค  ้าประกนั สามารถกูไ้ดเ้กินวงเงิน  
3,300,000.- บาท  แต่ไม่เกิน 80 เปอร์เซ็นต ์ของเงินค่าหุน้ หรือเงินฝากออมทรัพยท่ี์มีอยู ่  

ส าหรับสมาชิกท่ีโอนมาจากสหกรณ์อ่ืน และจะกู้เกินกว่าสิทธิท่ีให้กู้ จะต้องน าเสนอ
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเป็นการเฉพาะราย

ขอ้ 18. คณะกรรมการด าเนินการ อาจให้เงินกูแ้ก่สมาชิกท่ียงัส่งคืนเงินตน้ตามสัญญาเงินกู้
ซ่ึงมีก าหนดเวลาช าระคืน ไม่เสร็จส้ินก็ได้ แต่อย่างน้อยสมาชิกจะตอ้งช าระหน้ีเงินกู้รายเดือน
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หกงวด

ขอ้ 19. ในการกู้เงินกู้ซ่ึงมีก าหนดเวลาช าระคืน ผูกู้ ้จะตอ้งยื่นค าขอกู้พร้อมหลกัฐานท่ี
สหกรณ์ก าหนด โดยสหกรณ์จะพิจารณาจากมูลค่าหุ้นน ามาเป็นหลกัเกณฑ์ในการก าหนดวงเงินกู ้
และกู้ได้ไม่เกินร้อยละแปดสิบของค่าหุ้น และสหกรณ์สามารถเรียกหลักทรัพยค์  ้ าประกันให้
เพียงพอตามวงเงินกู้  ผูกู้ ้สามารถใช้หลกัประกันอย่างหน่ึงอย่างใด หรือหลายอย่างรวมกัน ค ้ า
ประกนัเพิ่มเติมได ้ดงัต่อไปน้ี
  19.1  ใชเ้งินฝากของตนเอง หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ ค ้าประกนัไดไ้ม่เกิน
ร้อยละแปดสิบของจ านวนเงินฝากนั้น
  19.2  ใช้พนัธบัตรรัฐบาลของตนเอง ค ้ าประกันได้ไม่เกินร้อยละแปดสิบของ
พนัธบตัรรัฐบาลนั้น 
  19.3  ใชบุ้คคลค ้าประกนัตามเง่ือนไข หลกัเกณฑ์ ในการกูเ้งินกูซ่ึ้งมีก าหนดเวลา
ช าระคืน
  19.4  ใช้หลกัทรัพย ์อสังหาริมทรัพยใ์นจงัหวดัพงังา  จงัหวดัภูเก็ต  จงัหวดักระบ่ี  
จงัหวดัระนอง  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเอง  หรือคู่สมรส  หรือบุตร หรือบิดา  
หรือมารดา  จดทะเบียนจ านองค ้าประกนัไดไ้ม่เกินร้อยละแปดสิบของราคาอสังหาริมทรัพย ์ท่ีบริษทั
ประเมินหลกัทรัพย ์ประเมินได้
 ขอ้ 20. การส่งคืนเงินตน้ คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาให้ผูกู้เ้ลือกวิธีส่งเงินงวด
ช าระหน้ีดว้ยวิธีใดวิธีหน่ึง คือ ส่งเงินตน้เป็นงวดรายเดือนเท่ากนั และดอกเบ้ียต่างหาก เวน้แต่งวด
สุดทา้ย หรือส่งเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือนเท่ากนัทุกงวด เป็นจ านวนก่ีงวดก็สุดแต่จะ
เป็นการสมควรตามฐานะของผูกู้ ้และความมุ่งหมายแห่งการขอกู ้แต่ตอ้งไม่เกิน 360 งวด และอายุ
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ไม่เกิน 80 ปีบริบูรณ์ โดยให้เร่ิมช าระตั้งแต่เดือนท่ีไดรั้บเงินกู ้หากผูกู้ไ้ดรั้บเงินกูภ้ายในวนัท่ี  15 
ของเดือนนั้น หรือให้เร่ิมช าระตั้งแต่เดือนถดัจากเดือนท่ีไดรั้บเงินกู ้หากผูกู้ไ้ดรั้บเงินกูห้ลงัจาก   
วนัท่ี 15 ของเดือน
 ขอ้ 21. เงินกูท้นัใจ  หมายถึง การให้เงินกูแ้ก่สมาชิก เพื่อส ารองจ่ายภายในวงเงินกูไ้ม่เกิน 
800,000.- บาท โดยสมาชิกสามารถเบิกเงินกูไ้ปใชไ้ดไ้ม่เกิน 40 เท่าของเงินไดร้ายเดือน และไม่เกิน
วงเงินท่ีไดรั้บการอนุมติั ตลอดอายสุัญญา
 ขอ้ 22. สมาชิกท่ีประสงค์จะกู้เงินกู้ทันใจ จะต้องยื่นค าขอกู้พร้อมเอกสารหลักฐานท่ี
สหกรณ์ก าหนด 
 ขอ้ 23. ผูกู้จ้ะตอ้งผ่อนช าระเงินกูเ้ป็นเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือนทุกเดือน ไม่เกิน 
240 งวด และงวดสุดทา้ยไม่เกิน 80 ปีบริบูรณ์
 ขอ้ 24. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมเงิน และความสะดวกของสมาชิก สหกรณ์จะออกสมุด
คู่บญัชีการใชเ้งินกูท้นัใจ มอบให้กบัสมาชิก ในการขอเบิกเงินแต่ละคร้ังสมาชิกจะตอ้งน าสมุดคู่
บญัชีการใชเ้งินกูท้นัใจ มาใหส้หกรณ์บนัทึกรายการดว้ยทุกคร้ัง
 ในกรณีท่ีสมาชิกไม่สามารถมาเบิกเงินไดด้ว้ยตนเอง จะมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาเบิกแทนกไ็ด ้
แต่สมาชิกนั้น จะตอ้งมอบสมุดคู่บญัชีการใชเ้งินกูท้นัใจ และบตัรประจ าตวัของสมาชิกมอบให้แก่
ผูรั้บมอบฉนัทะ มาแสดงเป็นหลกัฐานต่อสหกรณ์ดว้ย
 ในกรณีอนัจ าเป็นเร่งด่วน สมาชิกอาจขอเบิกเงินโดยส่งใบขอเบิกเงินทางโทรสาร และแจง้
เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อให้สหกรณ์โอนเขา้บัญชีของตนเองก็ได้ แต่จะตอ้งให้กรรมการ
ด าเนินการคนใดคนหน่ึง หรือผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูล้งนามในช่องเจา้หนา้ท่ีในใบขอเบิกเงิน และตอ้ง
น าสมุดคู่บญัชีการใชเ้งินกูท้นัใจ ให้สหกรณ์บนัทึกรายการก่อนท่ีจะขอเบิกเงินในคร้ังต่อไป แต่
ทั้งน้ีจะตอ้งไม่เกิน 30 วนั นบัถดัจากวนัท่ีขอเบิกเงิน
 สมุดคู่บญัชีการใชเ้งินกูท้นัใจ หากเกิดช ารุด หรือสูญหาย สหกรณ์จะออกใหใ้หม่โดยคิดค่า
สมุดเล่มละ 100.- บาท เวน้แต่กรณีบนัทึกรายการเตม็แลว้ สหกรณ์จะออกใหโ้ดยไม่คิดมูลค่า
 ขอ้ 25. ในการกูเ้งินกูท้นัใจ จะตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือหลายอยา่งรวมกนั
ค ้าประกนั ดงัต่อไปน้ี
  25.1 สมาชิกท่ีไม่มีหน้ีสินเงินกูส้ามญั สามารถใชเ้งินค่าหุ้นของตนเองค ้าประกนั
ไดไ้ม่เกินร้อยละแปดสิบของเงินค่าหุน้
  25.2 ใชเ้งินฝากของตนเอง หรือของบุคคลอ่ืนท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ ค ้าประกนัไดไ้ม่
เกินร้อยละแปดสิบของเงินฝากนั้น
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  25.3 ใช้พันธบัตรรัฐบาลของตนเองค ้ าประกันได้ไม่เกินร้อยละแปดสิบของ
พนัธบตัรรัฐบาลนั้น
  25.4 ใชบุ้คคลค ้าประกนัตามเง่ือนไข หลกัเกณฑใ์นการกูเ้งินกูท้นัใจ
  25.5 ใช้หลกัทรัพยอ์สังหาริมทรัพยใ์นจงัหวดัพงังา จงัหวดัภูเก็ต จงัหวดักระบ่ี 
จงัหวดัระนอง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเอง หรือคู่สมรส หรือบุตร หรือบิดา 
หรือมารดา จดทะเบียนจ านองค ้าประกนัไดไ้ม่เกินร้อยละแปดสิบของราคาอสงัหาริมทรัพยท่ี์บริษทั
ประเมินหลกัทรัพยป์ระเมินได ้ 
 ขอ้ 26. การให้เงินกู้เพื่อการศึกษาของสมาชิก หรือคู่สมรสของสมาชิก หรือบุตรของ
สมาชิก ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไข หลกัเกณฑ ์หรือประกาศของสหกรณ์
 ขอ้ 27. การใหเ้งินกูต้ามโครงการเฉพาะกิจของสหกรณ์  ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไข หลกัเกณฑ ์
หรือประกาศของสหกรณ์   
      

หมวดที่  4
เงินกู้พเิศษ

 
 ขอ้ 28. เงินกู้พิเศษ  หมายถึง  เงินกูท่ี้มีจ  านวนเงินกูสู้งเกินกว่าสิทธิในการกูเ้งินกูส้ามญั    
โดยใช้อสังหาริมทรัพย์ค  ้ าประกัน  การให้เงินกู้ในจ านวนเท่าใดนั้ นให้เป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร โดยค านึงถึงเหตุผลความจ าเป็น หรือประโยชน์ท่ีสมาชิก
จะไดรั้บ  รายได้  ความสามารถในการช าระคืนเงินกู ้ และราคาของอสังหาริมทรัพย ์ท่ีจะน ามา     
จดทะเบียนจ านองค ้าประกนัต่อสหกรณ์ เป็นส าคญั  ซ่ึงมีดงัน้ี

28.1  เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ เพื่อซ้ือ หรือต่อเติม หรือปรับปรุง หรือซ่อมแซม 
บา้นอยูอ่าศยัของตนเอง  หรือเพื่อสร้างบา้นอยูอ่าศยัของตนเอง 
 28.2  เงินกูพ้ิเศษเพื่อการพฒันาชีวิต
 การช าระคืนเงินกูพ้ิเศษ ผูกู้จ้ะตอ้งส่งคืนเป็นเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย เป็นงวดรายเดือน 
จ านวนก่ีงวด งวดละเท่าไหร่ ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการจะเห็นสมควร แต่ตอ้งช าระ
ให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกิน 360 งวด  และงวดสุดทา้ยจะตอ้งช าระให้เสร็จส้ิน เม่ือผูกู้อ้ายุ
ครบ 80 ปีบริบูรณ์ ในส่วนของการค ้ าประกันเงินกู้พิเศษ จะต้องใช้หลักทรัพย์ค  ้ าประกันเป็น
อสังหาริมทรัพย ์ในจงัหวดัพงังา  จงัหวดัภูเก็ต  จงัหวดักระบ่ี  จงัหวดัระนอง  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  
จดทะเบียนจ านองค ้าประกนั
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ส าหรับเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์  ให้ใช้หลกัทรัพยอ์สังหาริมทรัพย ์ซ่ึงเป็น
กรรมสิทธ์ิของตนเอง ค ้าประกนัไดเ้ต็มจ านวนราคาอสังหาริมทรัพย ์ท่ีบริษทัประเมินหลกัทรัพย ์
ประเมินได ้ หรือราคาซ้ือขาย ตามหนงัสือสญัญาซ้ือขาย 

ส าหรับเงินกูพ้ิเศษเพื่อการพฒันาชีวิต ให้ใช้หลกัทรัพยอ์สังหาริมทรัพย ์ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิ
ของตนเอง หรือ คู่สมรส หรือบุตร หรือบิดา หรือมารดา ค ้าประกนัไดไ้ม่เกินร้อยละแปดสิบของ
ราคาอสังหาริมทรัพย ์ท่ีบริษทัประเมินหลกัทรัพย ์ประเมินได ้พร้อมรายละเอียดการด าเนิน 

โครงการ และคณะกรรมการด าเนินการตอ้งพิจารณาความเป็นไปไดข้องโครงการก่อนการ
อนุมติัเงินกู ้ การพิจารณาความเป็นไปไดข้องโครงการ ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการเงินกู ้เพื่อ
น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการ การพิจารณาของคณะกรรมการเงินกู ้อาจมีความจ าเป็นตอ้งเชิญ              
ผูด้  าเนินโครงการมาช้ีแจงรายละเอียดโครงการกไ็ด ้  
       การให้เงินกู้พิ เศษ ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวน
กรรมการด าเนินการท่ีเขา้ประชุม
 ขอ้ 29. สมาชิกท่ีประสงค์จะขอกูเ้งินกู้พิเศษ ตอ้งยื่นค าขอกู้ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
พร้อมหลกัฐานท่ีสหกรณ์ก าหนด โดยใหย้ืน่ต่อสหกรณ์ภายในวนัท่ี 5 ของทุกเดือน หากยืน่หลงัจาก
วนัท่ี 5 ของทุกเดือน จะพิจารณาในเดือนถดัไป

     
หมวดที่  5

เงินคงเหลือ การขอผ่อนผนัดอกเบีย้ การควบคุมหลกัประกนั และการเรียกคืนเงินกู้

ขอ้ 30. การใหเ้งินกูทุ้กประเภทสัญญา คณะกรรมการด าเนินการตอ้งค านึงถึงความสามารถ
ในการช าระหน้ีต่อสหกรณ์ โดยจะใหกู้จ้  านวนเท่าใดยอ่มข้ึนอยูก่บัจ านวนเงินท่ีจะตอ้งช าระใหแ้ก่
สหกรณ์ในแต่ละเดือน ซ่ึงเม่ือรวมเงินตอ้งช าระทุกสัญญาเขา้ดว้ยกนัแลว้ ผูกู้จ้ะตอ้งมีเงินเหลือเพื่อ
ใชจ่้ายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ ้
 ขอ้ 31. ในกรณีท่ีผูกู้มี้ค  าขอผอ่นผนัการช าระหน้ีเป็นหนงัสือ และคณะกรรมการด าเนินการ
เห็นวา่มีเหตุผลอนัสมควรผอ่นผนัเป็นพิเศษ คณะกรรมการด าเนินการอาจใหผ้อ่นเวลาการช าระหน้ี
ส าหรับเงินกูใ้ห้แก่ผูกู้ค้ราวละหน่ึงเดือน หรือหลายเดือนก็ได ้แต่การผ่อนผนัการช าระหน้ีรวมกนั
ส าหรับเงินกูร้ายหน่ึง ๆ ตอ้งไม่เกินหกงวดต่อสญัญา
 ขอ้ 32. การช าระหน้ีทุกประเภท ผูกู้ต้อ้งส่งต่อสหกรณ์โดยวิธีการหักจากเงินไดร้ายเดือน
ของผูกู้ ้ณ ท่ีจ่าย และให้ถืองวดช าระหน้ีแต่ละงวดถึงก าหนดตอ้งส่งช าระภายในวนัรับเงินเดือน 
ของทุกเดือน

โครงก�ร

และคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รต้องพิจ�รณ�คว�มเป็นไปได้ของโครงก�รก่อนก�รอนุมัติเงินกู้ ก�รพิจ�รณ�

คว�มเป็นไปได้ของโครงก�ร ให้เป็นอำ�น�จของคณะกรรมก�รเงินกู้เพื่อนำ�เสนอคณะกรรมก�ร

ดำ�เนินก�ร ก�รพิจ�รณ�ของคณะกรรมก�รเงินกู้อ�จมีคว�มจำ�เป็นต้องเชิญผู้ดำ�เนินโครงก�ร 

ม�ชี้แจงร�ยละเอียดโครงก�รก็ได้
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 ในกรณีท่ีผูกู้ไ้ม่ช าระหน้ีเงินกูใ้ห้ครบถว้นตามท่ีสหกรณ์เรียกเก็บหลงัวนัรับเงินเดือนหน่ึง
วนัท าการ ใหถื้อวา่เป็นผูผ้ดินดัช าระหน้ีเงินกู้
 ขอ้ 33. ให้คณะกรรมการด าเนินการเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภท 
โดยประกาศเป็นคราว ๆ ไป แต่ตอ้งไม่เกินอตัราดอกเบ้ียสูงสุดตามประกาศกระทรวงการคลงั 

ส าหรับอตัราดอกเบ้ียเงินกูพ้ิเศษท่ีเก่ียวกบัการเคหะสงเคราะห์  คณะกรรมการด าเนินการ
อาจก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหต้  ่ากวา่อตัราดอกเบ้ียเงินกูป้ระเภทอ่ืนกไ็ด้
 ส าหรับเงินกูท่ี้ใชเ้งินฝากในสหกรณ์ค ้าประกนั คณะกรรมการด าเนินการอาจก าหนดอตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูสู้งกวา่อตัราดอกเบ้ียเงินฝากในสหกรณ์ร้อยละสองต่อปีกไ็ด ้
 อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ให้คิดเป็นรายวนั โดยนับตั้ งแต่วนัท่ีผูกู้ ้รับเงินกู้ จนถึงวนัก่อนจ่าย
เงินเดือนประจ าเดือนหน่ึงวนั ซ่ึงเป็นวนัครบก าหนดช าระหน้ีของแต่ละเดือน หรือก่อนวนัท่ี
สหกรณ์ไดรั้บการช าระหน้ีหน่ึงวนั

อตัราดอกเบ้ียกรณีท่ีผูกู้ผ้ดินดัช าระหน้ี ผูกู้จ้ะตอ้งเสียดอกเบ้ียเพิ่มข้ึนจากอตัราดอกเบ้ียปกติ
ร้อยละสองต่อปี ของจ านวนเงินตามยอดช าระหน้ีเงินกู้ ( เงินต้นรวมดอกเบ้ีย ) ท่ีเรียกเก็บใน
ใบเสร็จของแต่ละเดือนท่ีผดินดัการช าระ
 ขอ้ 34. ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบ ควบคุมให้เงินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามท่ี
ก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี และเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันเงินกู้รายใดเกิด
บกพร่อง ผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด
 ขอ้ 35. ในกรณีใด ๆ ดงัต่อไปน้ี ให้ถือว่าเงินกูไ้ม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอนัถึงก าหนดช าระ
โดยส้ินเชิงพร้อมดอกเบ้ียในทนัที โดยไม่ตอ้งค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีไดใ้หไ้ว ้และใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการจดัการเรียกคืนโดยไม่ชกัชา้

35.1  เม่ือสมาชิกผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ
  35.2  เม่ือปรากฎต่อคณะกรรมการด าเนินการวา่ผูกู้น้  าเงินกูไ้ปใชผ้ดิความมุ่งหมาย
ท่ีใหเ้งินกูน้ั้น
  35.3  เม่ือปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการว่า หลกัประกนัเกิดบกพร่อง และผูกู้ ้
มิไดจ้ดัการแกไ้ขใหคื้นดี ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด
  35.4  เม่ือคา้งส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่ว่าตน้เงิน หรือดอกเบ้ียติดต่อกนั เป็นเวลาถึง
สองเดือน หรือผดินดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีดงัวา่นั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกูร้ายหน่ึง ๆ 
 ขอ้ 36. ในกรณีท่ีเงินกู้เป็นอนัตอ้งส่งคืนโดยส้ินเชิงตามท่ีกล่าวไวใ้นขอ้บงัคบัสหกรณ์    
ขอ้ 19 ในกรณีท่ีผูค้  ้าประกนัตอ้งช าระหน้ีแทนผูกู้ ้หากไม่สามารถช าระหน้ีโดยส้ินเชิงได ้เม่ือผูค้  ้า
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ประกนัร้องขอ คณะกรรมการด าเนินการ อาจผอ่นผนัให้เรียกเก็บจากผูค้  ้าประกนัเป็นงวดรายเดือน
จนเสร็จ ตามท่ีผูกู้ไ้ดท้  าหนงัสือใหไ้วต่้อสหกรณ์กไ็ด ้สุดแต่คณะกรรมการด าเนินการจะเห็นสมควร 
 ขอ้ 37. ผูกู้ต้อ้งรับภาระผูกพนัว่าถา้ตนประสงค์จะขอลาออก หรือยา้ยราชการ หรืองาน
ประจ า ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์  ขอ้ 32 (4)  เวน้แต่ยงัเป็นสมาชิกของสหกรณ์อยูต่ามขอ้บงัคบั 
สหกรณ์ ขอ้ 46 จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้สหกรณ์ทราบ และจดัการช าระหน้ีสิน ซ่ึงตน    
มีอยูต่่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ิน
 ขอ้ 38. ในกรณีท่ีสมาชิกมีความเดือดร้อนจ าเป็นอนัเป็นเหตุสุดวิสัย ซ่ึงไม่อาจจะคาดการณ์
ไดล่้วงหนา้ หรือประสบภยัพิบติัต่าง ๆ โดยมีหลกัฐานชดัแจง้ และสมาชิกนั้นไม่เคยผดินดัการช าระ
หน้ี ทั้งในฐานะผูกู้ ้หรือผูค้  ้าประกนั คณะกรรมการด าเนินการอาจผอ่นผนัอนุมติัเงินกูใ้ห ้แมว้า่ 
สมาชิกนั้นมีคุณสมบติัไม่ครบก็ตาม หรือมีลกัษณะไม่สอดคลอ้งกบัเง่ือนไข ท่ีสหกรณ์ก าหนด   
เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย หรือกรณีท่ีสมาชิกมีความเดือดร้อน หรือจ าเป็น และไม่มีความเสียหายต่อ
สหกรณ์แต่อย่างใด และสมาชิกนั้ นไม่เคยผิดนัดการช าระหน้ี ทั้ งในฐานะผูกู้ ้ หรือผูค้  ้ าประกัน 
คณะกรรมการด าเนินการ อาจผ่อนผนัให้สมาชิกนั้ นกู้เงินกู้แต่ละประเภทได้ แมอ้ายุเกิน 80 ปี 
บริบูรณ์ ไดเ้ป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
 ข้อ 39. สมาชิกท่ีมีหน้ีเงินกู้รวมทุกประเภทเกินทุนเรือนหุ้น ให้เป็นไปตามเง่ือนไข 
หลกัเกณฑ ์ท่ีสหกรณ์ประกาศใชอ้ยูใ่นขณะนั้น

ขอ้ 40. ใหป้ระธานกรรมการรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี
 

  ประกาศ   ณ   วนัท่ี   23  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559

         (   นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์   )
         ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
วา่ด้วย เงินกู้สามญักรณีพิเศษ เพื่อช าระคนืกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.)  พ.ศ. 2558 

 

 
 

อาศยัอ านาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา  จ ากัด พ.ศ. 2557 ข้อ 67 ( 9 ) 
และ ข้อ 90 ( 10 )  คณะกรรมการด าเนินการ  ชุดท่ี  56  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  3 / 2558  เม่ือวันท่ี  21  
เมษายน  พ.ศ. 2558  ได้มีมติก าหนดหลกัเกณฑ์การให้เงินกู้สามญักรณีพิเศษ เพื่อช าระคืนกองทนุบ าเหน็จ
บ านาญ (กบข.) พ.ศ. 2558 เพื่อช่วยแก้ปัญหา และแบ่งเบาภาระหนีส้ินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พงังา จ ากดั 

 ข้อ 1.  ระเบียบนี ้เรียกว่า  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด  ว่าด้วยเงินกู้
สามญักรณีพิเศษเพื่อช าระคืนกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) พ.ศ. 2558 ”  
 ข้อ 2.  ให้ใช้ระเบียบนีต้ัง้แตว่นัท่ี  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3.  ให้ยกเลิกบรรดาประกาศ ค าสัง่ มติ หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีได้ก าหนดไว้แล้ว 
ซึง่ขดัแย้งกบัระเบียบนี ้โดยให้ถือใช้ระเบียบนีแ้ทน 
 ข้อ 4.  ในระเบียบนี ้
           “ สหกรณ์”   หมายความวา่   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
                      “ สมาชิก”  หมายความวา่  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
                      “ ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูพงังา จ ากดั  
                      “ คณะกรรมการด าเนินการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั  
                      “ ข้าราชการบ านาญ”  หมายความวา่  ข้าราชการบ านาญครู และบคุลากรทางการ
ศกึษา หรือข้าราชการบ านาญพลเรือนในกระทรวงศกึษาธิการ กระทรวงวฒันธรรม กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา หรือกระทรวงอื่นตามประกาศของสหกรณ์ 
                      “ กบข.”  หมายความวา่  กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
          “ เงินกู้ สามญักรณีพิเศษ เพื่อช าระคืนกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 
พ.ศ. 2558”  หมายความว่า เงินกู้ สามัญกรณีพิเศษ เพื่อช าระคืนกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ (กบข.) พ.ศ. 2558  เพื่อช่วยแก้ปัญหา และแบ่งเบาภาระหนีส้ินของสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
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    “ เงินได้รายเดือน”  หมายความว่า เงินบ านาญตามกฎหมายวา่ด้วยบ าเหน็จบ านาญ 
ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการ และเงิน สปช. , ชคบ. , ชรบ. และเงินคา่ครองชีพ  
 ข้อ 5.  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้ เงินตามระเบียบนี ้ต้องเสนอค าขอกู้พ ร้อมหลกัประกันต่อ
สหกรณ์ โดยใช้แบบพิมพ์ท่ีสหกรณ์ก าหนดไว้ให้เท่านัน้ 
 ข้อ 6 ผู้ มีสทิธิยื่นค าขอกู้ เงินตามระเบียบนี ้จะต้องมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้
  6.1  เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
  6.2  เป็นสมาชิกท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อจ่ายช าระคืนกองทุนบ าเหน็จบ าน าญ
ข้าราชการ (กบข.) 
  6.3  ต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนท่ีจะได้รับเงินเดือนบ านาญเพิ่มขึน้เมื่อช าระแล้ว 
  6.4  ต้องยินยอมให้สหกรณ์เปิดเผยข้อมูลการเป็นหนีต้่อสถาบันการเงินอ่ืนๆ 
ตามท่ีสถาบนันัน้ร้องขอ 
 ข้อ 7. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้ เงินตามระเบียบนี ้ต้องเสนอค าขอกู้พร้อมหลกัประกันต่อ
สหกรณ์ โดยใช้แบบค าขอกู้ ท่ีสหกรณ์ก าหนด และเอกสารประกอบการย่ืนค าขอกู้ มีดงันี ้
  7.1  หนงัสือรับรองเงินเดือน 
  7.2  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรข้าราชการผู้กู้  , ผู้ค า้ประกนั 
และคูส่มรส 
  7.3  ส าเนาทะเบียนบ้านผู้กู้  , ผู้ค า้ประกนั และคูส่มรส 
  7.4  ส าเนาใบส าคญัการสมรส / ใบส าคญัการหยา่ / ใบมรณบตัร (ถ้ามี) 
  7.5  ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือสกลุ (ถ้ามี) 
  7.6  หนงัสือให้ค ายินยอมของสมี หรือภรรยา (กรณีคูส่มรสไมม่า) 
  7.7  หนงัสือยินยอมให้สว่นราชการหกัเงินช าระหนี ้
  7.8  ส า เนาใบ รับแบบแสดงความประสงค์ขอใช้สิท ธิในบ านาญตาม
พระราชบญัญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และแจ้งจ านวนเงินท่ีผู้ รับบ านาญต้องคืน
แก่ทางราชการ (แบบ บ.3) 
 ข้อ 8. เกณฑ์การให้กู้ เงินตามระเบียบนี ้
  8.1  กู้ตามท่ีจ่ายคืน กบข. หรือ 
  8.2  กู้ตามท่ีจ่ายคืน กบข. รวมคา่ประกนั หรือ 
  8.3  กู้ ตามท่ีจ่ายคืน กบข. รวมค่าประกัน และยังมีเงินคงเหลือรับไม่เกิน 
30,000.-บาท 
 ข้อ 9. การส่งช าระหนีท้ัง้จ านวนท่ีได้รับเพิ่มได้ไม่เกิน 180 งวด แต่ต้องส่งช าระหนีใ้ห้เสร็จ
สิน้ภายในอาย ุ80 ปี 
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 ข้อ 10. การค า้ประกนัเงินกู้ตามระเบียบนี ้ต้องมีหลกัประกนัดงัตอ่ไปนี ้
  10.1  เงินกู้ทกุ  300,000.- บาท ใช้บคุคลค า้ประกนั  1  คน และ 
  10.2  สว่นเกินท่ีไม่ครบ  300,000.- บาทให้เพิ่มบคุคลค า้ประกนัอีก  1  คน 
 ข้อ 11. สมาชิกสามารถใช้สทิธิค า้ประกนัเงินกู้ตามระเบียบนีไ้ด้ไม่เกินจ านวน  3  สญัญา 
 ข้อ 12. ให้สมาชิกท่ีมีความประสงค์ยื่นค าขอกู้ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด ตอ่สหกรณ์เพื่อ
พิจาณาตรวจสอบรายละเอียด ตัง้แตว่นัท่ี  1 – 22  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 
 ข้อ 13. การจ่ายเงินกู้  ให้สหกรณ์จ่ายเงินกู้ ต่อหน่วยงานต้นสงักดัตามจ านวนท่ีขอกู้ ต้อง
ช าระคืนกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) และเงินประกนัสินเช่ือท่ีต้องจ่ายให้กบับริษัท
ประกนั หากมี เงินกู้คงเหลือจงึให้จ่ายกบัสมาชิกผู้ขอกู้  

ข้อ 14. อตัราดอกเบีย้เงินกู้ตามระเบียบนี ้ให้เป็นไปตามอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ซึ่งมีก าหนดเวลา
ช าระคืนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 

ข้อ 15. การส่งเงินงวดช าระหนีเ้งินกู้ตามระเบียบนี ้ซึง่ผู้กู้ ต้องส่งต่อสหกรณ์นัน้ ให้ส่งโดยวิธีหกั
จากเงินได้รายเดือนของผู้กู้  ณ ท่ีจ่าย และให้ถือว่าเงินงวดช าระหนีแ้ต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในรับ
เงินเดือนของทกุเดือน 

ข้อ 16. ในกรณีใดๆ ดงัต่อไปนี ้ให้ถือว่าเงินกู้ตามระเบียบนีเ้ป็นอนัถึงก าหนดส่งคืนโดยสิน้เชิง
พร้อมทัง้ดอกเบีย้ทนัทีมิพกัค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีให้ไว้ ให้คณะกรรมการด าเนินการจดัการเรียกคืนโดย
มิชกัช้า 

 16.1  เม่ือผู้กู้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตใุดๆ 
 16.2  เม่ือเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้ เกิดบกพร่อง และผู้ กู้ มิได้จัดการแก้ไขให้

สมบรูณ์ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 16.3  เม่ือค้างส่งเงินงวดช าระหนีไ้ม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบีย้ เป็นเวลาสองเดือน

ติดตอ่กนั หรือค้างสง่เงินงวดช าระหนีถ้ึงสามคราวส าหรับเงินกู้ รายหนึง่ๆ 
 16.4  เม่ือผู้กู้  หรือผู้ค า้ประกนัละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อผกูพนัท่ีรับจะปฏิบตัิต่อสหกรณ์

แห่งระเบียบนี ้
ข้อ 17. ให้ประธานกรรมการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี ้

 
ประกาศ  ณ  วนัท่ี  23  เมษายน  พ.ศ. 2558 

 
 

     (  นายสมโภช  ไชยผดงุนิรันดร์ ) 
                                     ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา  จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
ว่าด้วยการให้กู้เงินปันผล  พ.ศ. 2558 

 
 
 
 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก ในการใชเ้งินในช่วงก่อนท่ีจะไดรั้บเงิน  
ปันผล และเฉล่ียคืนประจ าปี และเพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา 
จ ากัด  อาศยัอ านาจตามความในขอ้บังคบัสหกรณ์ ขอ้ 67 (9)  และขอ้ 90 (10)  คณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ชุดท่ี 56 ในคราวประชุม  คร้ังท่ี  7 / 2558  เม่ือวนัท่ี  
20  มิถุนายน  พ.ศ. 2558  ไดก้ าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการให้กูเ้งิน
ปันผล  พ.ศ. 2558 ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ระเบียบน้ี  เรียกว่า  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ว่าดว้ยการให้กู ้  
เงิน ปันผล พ.ศ. 2558 ” 
 ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพังงา จ ากัด ว่าด้วยการให้กู้เงินปันผล      
พ.ศ. 2550  และบรรดาประกาศ  ค  าสั่ง  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีก าหนดไวแ้ลว้ ซ่ึงขดัแยง้
กบัระเบียบน้ี โดยใหถื้อใชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 3. ระเบียบน้ี ใหถื้อใชบ้งัคบั ตั้งแต่วนัท่ี  2  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 4. ในระเบียบน้ี 
 สหกรณ์  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
 ขอ้บงัคบั  หมายถึง  ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
 สมาชิก  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 

คณะกรรมการ  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
ประธาน  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
ผูจ้ดัการ  หมายถึง  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
เงินปันผล  หมายถึง  ค่าตอบแทนจากการลงทุนท่ีจดัสรรจากก าไรสุทธิประจ าปี 
ขอ้ 5. การให้กูโ้ดยใชเ้งินปันผลค ้าประกนั เป็นเงินกูท่ี้ให้กูเ้ฉพาะกรณีเพื่อการอนัจ าเป็น

เร่งด่วน หรือเพื่อประโยชน์แก่สมาชิก 
ขอ้ 6. สมาชิกท่ีขอกูเ้งินปันผล ตอ้งมีบญัชีเงินฝากออมทรัพยไ์วก้บัสหกรณ์ 
ขอ้ 7. สมาชิกผูข้อกูเ้งินปันผล ตอ้งยืน่ค  าขอกูต้ามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
ขอ้ 8. จ านวนวงเงินกูเ้งินปันผล ไม่เกิน 85 เปอร์เซ็นต ์ของวงเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา 
ขอ้ 9. สหกรณ์คิดดอกเบ้ียในอตัราเงินกูป้กติ ตามประกาศของสหกรณ์ 
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ขอ้ 10. การส่งเงินช าระหน้ีเงินกูเ้งินปันผล ก าหนดให้ผูกู้ส่้งคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย โดย

สหกรณ์จะหักจากเงินปันผลของปีบญัชีปัจจุบนั ท่ีสมาชิกไดรั้บในวนัจ่ายเงินปันผล และเงินปันผล
ส่วนท่ีเหลือ หลงัจากหกัช าระหน้ีแลว้ จะจ่ายเขา้บญัชีออมทรัพยข์องสมาชิกทั้งหมด 

ขอ้ 11. สมาชิกผูค้า้งช าระหน้ี จะตอ้งช าระหน้ีสหกรณ์ก่อน จึงจะมีสิทธ์ิรับเงินกู ้
ขอ้ 12. สมาชิกท่ีส านกังานบงัคบัคดี แจง้อายดัเงินปันผลไว ้จะไม่มีสิทธ์ิกูต้ามระเบียบน้ี 
ขอ้ 13. ให้ประธานกรรมการเป็นผูว้ินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ และรักษาการให้เป็นไปตาม

ระเบียบน้ี 
 
 
 ประกาศ   ณ   วนัท่ี  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 
      (   นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์   ) 
      ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
ว่าด้วยการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2558 

  ........................................................................................................ 
  

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ขอ้ 67 (9) และ  
ขอ้ 90 (2)  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ชุดท่ี 56 ในคราวประชุม  
คร้ังท่ี  7  / 2558  เม่ือวนัท่ี  20  มิถุนายน  พ.ศ. 2558 ไดก้ าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา 
จ ากดั วา่ดว้ยการใหส้หกรณ์อ่ืนกูย้มืเงิน พ.ศ. 2558 ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการให้สหกรณ์
อ่ืนกูย้มืเงิน พ.ศ. 2558 
 ข้อ 2. ระเบียบน้ีให้ถือใช้บังคับตั้ งแต่วนัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบ       
เป็นตน้ไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ว่าด้วยการให้สหกรณ์อ่ืน       
กูย้มืเงิน พ.ศ. 2551 และบรรดาประกาศ  ค  าสั่ง  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้       
ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี  โดยใหถื้อใชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4. ในระเบียบน้ี 
                        สหกรณ์  หมายถึง  สหกรณ์ผูใ้หกู้เ้งิน 
                        คณะกรรมการ  หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ผูใ้หกู้เ้งิน 
                        สหกรณ์ผูข้อกู ้ หมายถึง  สหกรณ์ รวมถึงชุมนุมสหกรณ์ดว้ย 
 ขอ้ 5. สหกรณ์ผูข้อกู ้จะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
                       (1) ไม่มีขอ้บกพร่องทางการเงิน และการบญัชี หรือถา้มี ตอ้งไดรั้บการแกไ้ขจนเป็นท่ี
พอใจของสหกรณ์แลว้ 
                       (2) มีความมัน่คงทางการเงิน และมีความสามารถในการช าระหน้ี 
                       (3) มีความสามารถในการจดัการท่ีดี และไดป้ฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ
ของสหกรณ์ และระเบียบของทางราชการ โดยเคร่งครัด สม ่าเสมอ 
                       (4) มีคุณสมบติัอ่ืนๆ ตามหลกัเกณฑท่ี์สหกรณ์ก าหนด 
 ข้อ 5. สหกรณ์จะให้เงินกู้แก่สหกรณ์ผูข้อกู้ท่ี มีว ัตถุประสงค์จะใช้เงินกู้เพื่อเป็นทุน
หมุนเวียนให้สมาชิกกู ้หรือเพื่อการด าเนินธุรกิจอ่ืนของสหกรณ์ ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบั และระเบียบอนัเหมาะสมเท่านั้น 
 ขอ้ 6. จ  านวนเงินกูท่ี้ให้แก่สหกรณ์ผูข้อกูส้หกรณ์หน่ึงๆ ตอ้งไม่เกินร้อยละ 25 ของทุน
เรือนหุ้น รวมกบัทุนส ารองของสหกรณ์ แต่เม่ือรวมหน้ีเงินกูทุ้กรายของสหกรณ์ผูข้อกูแ้ลว้ จะตอ้ง
ไม่เกินวงเงินกูย้มื และค ้าประกนัประจ าปี ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

6.

7.
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 ขอ้ 7. หลกัประกนัเงินกู ้ให้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ผูกู้ท้ ั้ งคณะค ้าประกนั 
เป็นรายบุคคล และใหจ้ดัหาอสงัหาริมทรัพย ์หรือสงัหาริมทรัพยท่ี์มีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่จ านวนเงินกู ้
จ านองเป็นประกัน เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นท่ีสหกรณ์ผูข้อกู้ไม่มีหลักทรัพย ์หรือไม่สามารถหา
หลกัทรัพยม์าใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูไ้ด ้ให้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ผูข้อกูท้ ั้งคณะ
เป็นผูค้  ้าประกนัเงินกู ้และในกรณีผูค้  ้าประกนัคนใดพน้จากต าแหน่งก่อนท่ีสหกรณ์ผูข้อกูจ้ะช าระ
หน้ีเสร็จส้ิน ใหส้หกรณ์ผูข้อกูจ้ดัใหก้รรมการด าเนินการคนใหม่เป็นผูค้  ้าประกนัแทนคนเดิม 
 ขอ้ 8. การก าหนดระยะเวลาช าระคืนเงินกู ้ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดให้สหกรณ์   
ท่ีขอกูเ้งินช าระคืนตน้เงิน และดอกเบ้ีย ใหเ้สร็จส้ินภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นแผนการใชเ้งินกู ้
แต่ตอ้งไม่เกินหกสิบเดือน 
 ขอ้ 9. อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ ให้คณะกรรมการเป็นผูก้  าหนดตามความเหมาะสมกับภาวะ
การเงิน โดยประกาศเป็นคราวๆไป การคิดดอกเบ้ียเงินกูใ้หคิ้ดเป็นรายวนั โดยนบัถดัจากวนัรับเงินกู ้
 ขอ้ 10. ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสยั หรือความจ าเป็นเกิดข้ึน อนัท าใหส้หกรณ์ผูข้อกู ้ไม่สามารถ
ช าระคืนเงินกูไ้ดต้ามก าหนด ใหส้หกรณ์ผูข้อกูย้ืน่ค  าร้องขอผอ่นผนัเล่ือนก าหนดเวลาช าระคืนเงินกู้
ต่อสหกรณ์ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาการผ่อนผนัให้ขยายเวลาช าระคืนเงินกู ้ และระงบัการ
เสียเบ้ียปรับในช่วงระยะเวลาท่ีไดรั้บการผอ่นผนัได ้ตามท่ีเห็นสมควร 
 ข้อ 11. สหกรณ์ผู ้กู ้ไม่ช าระคืนเงินกู้เม่ือถึงก าหนด โดยไม่ได้รับการผ่อนผันจาก
คณะกรรมการ หรือไม่มีเหตุผลอนัสมควร จะตอ้งเสียเบ้ียปรับผิดนัดช าระหน้ี เป็นรายวนัเพิ่มข้ึน 
ในอตัราร้อยละ 2.00  ต่อปี ของตน้เงินท่ีผิดนัด โดยนับถดัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ จนถึงวนัท่ี
สหกรณ์ผูข้อกูช้  าระเงินกูเ้สร็จส้ิน 
 ขอ้ 12. การขอกู ้ให้สหกรณ์ผูข้อกู ้ยื่นหนังสือแสดงความจ านงระบุวตัถุประสงคใ์นการ   
ใชเ้งินกู ้จ  านวนเงินท่ีขอกู ้ระยะเวลาช าระหน้ี พร้อมดว้ยหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
            (1)  ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ คร้ังท่ีมีการพิจารณา      
เร่ืองขอกูเ้งินจากสหกรณ์ 
                         (2)  งบการเงิน และรายงานการสอบบญัชีประจ าปีล่าสุด พร้อมดว้ยรายงานกิจการ
ประจ าปี 
                         (3)  งบทดลอง ณ วันส้ินสุดเดือน ก่อนวันยื่นหนังสือแสดงความจ านงขอกู ้        
และยอ้นหลงัอีก 2 เดือน 
                         (4)  ส าเนาหลกัฐานการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ 
                         (5)  ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ รวมทั้งระเบียบการเงินของสหกรณ์ 

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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                         (6)  รายนามคณะกรรมการด าเนินการ ต าแหน่งในคณะกรรมการด าเนินการ       
และต าแหน่งในหน่วยงานท่ีสงักดั (ถา้มี) พร้อมทั้งวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการด าเนินการ 
                         (7)  ส าเนาหนงัสือให้ความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในการก าหนดวงเงิน
กูย้มื หรือค ้าประกนัประจ าปี 
                         (8)  ส าเนาหลกัฐานการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน หรือบุคคลซ่ึงสหกรณ์ไดกู้ย้มืไว ้
และยงัมีภาระผกูพนัอยู ่
                         (9)  เอกสารอ่ืนๆ ท่ีสหกรณ์ก าหนด 
 ขอ้ 13. ให้ผูจ้ ัดการตรวจสอบหลักฐาน และวิเคราะห์ฐานะความมั่นคง ความสามารถ      
ในการช าระหน้ี  และการจัดการ เสนอผลการวิเคราะห์พร้อมทั้ งความเห็นต่อคณะกรรมการ        
เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 
 ข้อ 14.  ถ้าสหกรณ์ผูข้อกู้จะกู้เงินจากผูอ่ื้น ในระหว่างท่ียงัมีหน้ีเงินกู้อยู่ต่อสหกรณ์        
ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบ 
 ขอ้ 15.  ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี ให้สหกรณ์เรียกคืนเงินกู ้และให้สหกรณ์ผูข้อกู้
ช าระคืนเงินตน้ พร้อมดอกเบ้ียแก่สหกรณ์โดยทนัที แมย้งัไม่ถึงก าหนดตามสญัญาเงินกูก้ต็าม  
                 (1)  เม่ือสหกรณ์ผูข้อกูต้อ้งเลิก ไม่วา่เพราะเหตุใด 
                 (2)  เม่ือปรากฏวา่สหกรณ์ผูข้อกูเ้งินฝ่าฝืนขอ้ก าหนดตาม ขอ้ 14  แห่งระเบียบน้ี   
                          (3)  เม่ือปรากฏว่าสหกรณ์ผูข้อกูใ้ชเ้งินกูไ้ม่ถูกตอ้งตามวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้น
สญัญาเงินกู ้
                          (4)  เม่ือสหกรณ์ผูข้อกูผ้ิดนัดไม่ช าระเงินกูต้ามก าหนด และคณะกรรมการไม่ได้
ผอ่นเวลาให ้
                          (5)  เม่ือมีเหตุผลท่ีคณะกรรมการ เห็นวา่สหกรณ์นั้นไม่สมควรกูเ้งินสหกรณ์ต่อไป 
 ขอ้ 16.  เม่ือคณะกรรมการอนุมติัเงินกูแ้ลว้ ให้ผูจ้ดัการแจง้ให้สหกรณ์ผูข้อกูท้ราบโดยเร็ว 
เพื่อจดัท าสญัญากู ้ และจดัท าหลกัประกนัใหเ้รียบร้อย แลว้จึงจดัส่งเงินกูใ้หส้หกรณ์ผูข้อกูต่้อไป 
 ขอ้ 17. การท าสัญญากู ้ใหจ้ดัท าตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด  และใหผู้มี้อ  านาจลงลายมือช่ือ
แทนสหกรณ์ ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์  และสหกรณ์ผูข้อกูเ้ป็นผูล้งช่ือในสญัญากูท่ี้ท ากบัสหกรณ์ 
 ขอ้ 18.  การให้เงินกู้แก่สหกรณ์ผูข้อกู้ โดยใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักฐานแทนการ         
ท าสญัญากูใ้หส้ามารถกระท าได ้โดยจ านวนเงินกูใ้หเ้ป็นไปตาม ขอ้ 6 ของระเบียบน้ี ส าหรับ 
 
 

14.

15.

16.

15.
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หลักเกณฑ์  และวิธีปฏิบัติอ่ืนๆ ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดข้ึนได้ตามความเหมาะสม        
และไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่สหกรณ์ 
 
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี   30  มิถุนายน  พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 
                                                      (  นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์  ) 
                                        ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 
ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2558 

 
 
 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั ท่ีถือใช้บงัคบัอยู่ใน
ปัจจุบันอาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ข้อ 67 ( 9 )  
และข้อ 90 ( 10 )  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั ชดุท่ี  56  ในคราว
ประชุมครัง้ท่ี 10 / 2558   เม่ือวันท่ี  18  สิงหาคม  พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูพงังา จ ากดั  วา่ด้วยทนุสง่เสริมการศกึษาบตุรสมาชิก พ.ศ. 2558  ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1.  ระเบียบนี ้เรียกว่า   “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด  ว่าด้วยทุน
สง่เสริมการศกึษาบตุรสมาชิก พ.ศ. 2558 ” 
 ข้อ 2.  ระเบียบนีใ้ห้ถือใช้บงัคบั ตัง้แตว่นัท่ี  20  สงิหาคม  พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษา
บุตรสมาชิก พ.ศ. 2548  และบรรดาประกาศ  มติ  ค าสัง่ หรือระเบียบอ่ืนใด ในส่วนท่ีก าหนดไว้
แล้วซึง่ขดัแย้งกบัระเบียบนี ้ โดยให้ถือใช้ระเบียบนีแ้ทน 
 ข้อ 4.  ในระเบียบนี ้  
                                “สมาชิก” หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
         “คณะกรรมการด าเนินการ”  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
 ข้อ 5.  เงินทนุการศกึษาบตุรสมาชิก  อาจได้มาจาก 

5.1 เงินทนุสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
5.2 เงินซึง่มีผู้บริจาค หรืออทุิศให้ 

ข้อ 6.  การแบ่งประเภททุนการศึกษา จ านวนทุนการศึกษา และเงินทุนการศึกษา           
ให้สหกรณ์ ประกาศเป็นปี ๆไป 

ข้อ 7.  คณุสมบตัิของผู้ รับทนุ  มีดงันี ้
7.1 เป็นบตุรสมาชิก 
7.2 มีความประพฤตเิรียบร้อย 
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7.3 มีสขุภาพดี 
7.4 ก าลงัศึกษาอยู่สถานศึกษาของทางราชการ  หรือสถานศึกษาของเอกชนท่ี

ทางราชการรับรอง 
   ข้อ 8.  บุตรสมาชิกท่ีมีคุณสมบัติตาม ข้อ 7. ท่ีมีความประสงค์จะขอรับทุนส่งเสริม
การศึกษา บุตรสมาชิกนี ้ให้ยื่นหนังสือขอรับทุนตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนดไว้ต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการ ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด  พร้อมทัง้แนบใบรับรอง
คณุสมบตัิตาม ข้อ 7. จากสถานศกึษาท่ีบตุรสมาชิกก าลงัศกึษาอยู่ 
 ข้อ 9.  คณะกรรมการด าเนินการจะเป็นผู้พิจารณาให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
ตามระเบียบนี ้และการด าเนินการของคณะกรรมการด าเนินการ อาจขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานทางการศกึษา ได้ตามความเหมาะสม 
 ข้อ 10.  ในการพิจารณาให้ทนุสง่เสริมการศกึษาบตุรสมาชิก ให้คณะกรรมการด าเนินการ 
พิจารณาให้ตามหลกัเกณฑ์ในประกาศของสหกรณ์  

ข้อ 11.  ถ้าผู้ขอรับทนุสง่เสริมการศกึษาบตุรสมาชิก  ขาดคณุสมบตัิของผู้ขอรับทนุตาม   
ข้อ 7. หรือไม่มีผู้ ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรในปีใด ก็ให้งดการพิจารณาให้ทุนส่งเสริม
การศกึษาบตุรสมาชิก ส าหรับปีนัน้ 
 ข้อ 12.  เม่ือคณะกรรมการด าเนินการ  ได้พิจารณาหนงัสือขอรับทุน  และอนุมตัิให้จ่าย
เงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกแล้ว  ให้สมาชิก หรือบุตรสมาชิกท่ีได้รับทุนนีไ้ปรับเงิน ตาม
วนั  เวลา  และสถานท่ี  ท่ีสหกรณ์ก าหนด 
 ข้อ 13.  การวินิจฉยัปัญหาต่าง ๆ  และการตีความตามระเบียบนี ้ให้น าความในข้อบงัคบั
ของสหกรณ์ ข้อ  76 และข้อ 77 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  19   สงิหาคม   พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 

         (  นายสมโภช  ไชยผดงุนิรันดร์   ) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
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 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
ว่าด้วยเงนิสวสัดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้เสียชีวติ หรือประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย พ.ศ. 2558 

 
 

 เพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัวของสมาชิก หรือสมาชิก กรณีสมาชิกเสียชีวิต หรือประสบ
อุบติัเหตุ  หรือเจ็บป่วย  อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั   
ขอ้ 67 (9)  และขอ้ 90 (10)  ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  
ชุดท่ี  56  คร้ังท่ี 9 / 2558  เม่ือวนัท่ี  27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  จึงก าหนดระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยเงินสวสัดิการช่วยเหลือสมาชิกผูเ้สียชีวิต หรือประสบอุบติัเหตุ หรือ
เจบ็ป่วย  พ.ศ. 2558 ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยเงินสวสัดิการ
ช่วยเหลือสมาชิกผูเ้สียชีวิต หรือประสบอุบติัเหตุ หรือเจบ็ป่วย พ.ศ. 2558” 
 ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่ วนัท่ี  3  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยเงินสวสัดิการช่วยเหลือ
สมาชิกผูเ้สียชีวิต หรือประสบอุบติัเหตุ หรือเจ็บป่วย  พ.ศ. 2556  และบรรดาประกาศ  ค  าสั่ง  มติ 
หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี โดยใหถื้อใชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4. ในระเบียบน้ี 
                        สหกรณ์  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
                        สมาชิก  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ไม่รวมถึงสมาชิกสมทบ 
                        คณะกรรมการด าเนินการ  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
พงังา จ ากดั 
        ประธานกรรมการ  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
 ขอ้ 5. ให้สหกรณ์จดัตั้ งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ปีละไม่น้อยกว่า  400,000.- บาท 
สมทบกบัเงินทุนสาธารณประโยชน์ จ  านวนไม่น้อยกว่า  100,000.- บาท เพื่อเป็นเงินสวสัดิการ
ช่วยเหลือสมาชิกผูเ้สียชีวิต หรือประสบอุบติัเหตุ หรือเจบ็ป่วย 
 ขอ้ 6. ให้สหกรณ์จ่ายเงินสวสัดิการช่วยเหลือสมาชิกผูเ้สียชีวิต หรือประสบอุบัติเหตุ     
หรือเจบ็ป่วย แก่ทายาทตามกฎหมายของสมาชิกผูเ้สียชีวิต หรือทายาทตามกฎหมายของสมาชิก       
ผูป้ระสบอุบติัเหตุ หรือทายาทตามกฎหมายของสมาชิกผูเ้จ็บป่วย หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบฉันทะ     
ใหเ้ป็นผูรั้บเงินแทน โดยสหกรณ์จะจ่ายเงินช่วยเหลือดงักล่าวใหเ้ป็นกรณี ดงัต่อไปน้ี 
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           2 
 
                 6.1  กรณีสมาชิกเสียชีวิต สหกรณ์จะจ่ายเงินสวสัดิการช่วยเหลือใหร้ายละ 20,000.- บาท  
            6.2  กรณีสมาชิกเจบ็ป่วย หรือประสบอุบติัเหตุ เขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลติดต่อกนั 
ให้มีสิทธิได้รับเงินสวสัดิการช่วยเหลือ คืนละ 500.- บาท แต่ทั้ งน้ีรวมกันในแต่ละคร้ัง ตอ้งไม่เกิน 
5,000.- บาท รวมตลอดปีเบิกไดไ้ม่เกิน 10,000.- บาท                    
 ขอ้ 7. สมาชิกท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บเงินช่วยเหลือดงักล่าว ตามขอ้ 6  จะตอ้งไม่อยูใ่นฐานะผูผ้ดินดั
ช าระหน้ีเงินกู ้ไม่วา่เงินกูป้ระเภทใด ต่อสหกรณ์อยูใ่นขณะนั้น 
 ข้อ 8. เม่ือสมาชิกเสียชีวิต หรือประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย ให้ผูมี้สิทธ์ิได้รับเงิน
ช่วยเหลือ ตามขอ้ 6  ยื่นค าร้องขอรับเงินช่วยเหลือจากสหกรณ์ ภายในก าหนด  90  วนั นบัแต่วนัท่ี
สมาชิกเสียชีวิต หรือประสบอุบติัเหตุ หรือเจบ็ป่วย โดยแนบหลกัฐาน ดงัต่อไปน้ี 
                        8.1  กรณีสมาชิกเสียชีวิต ให้แนบหลกัฐานส าเนาบตัรประจ าตวั ส าเนาทะเบียนบา้น 
และใบมรณบตัรของสมาชิกผูเ้สียชีวิต ส าเนาบตัรประจ าตวั และส าเนาทะเบียนบา้นของผูข้อรับเงิน 
                        8.2  กรณีสมาชิกประสบอุบติัเหตุ หรือเจบ็ป่วย ให้แนบหลกัฐานใบบนัทึกความเห็น
ของแพทย ์หรือใบรับรองแพทย ์พร้อมส าเนาทะเบียนบา้น  ส าเนาบตัรประจ าตวัของสมาชิกท่ี
ประสบอุบติัเหตุ หรือเจ็บป่วย ในกรณีสมาชิกท่ีประสบอุบติัเหตุ หรือเจ็บป่วย ไม่ขอรับเงินดว้ย
ตนเอง โดยมอบฉนัทะให้ทายาท หรือบุคคลอ่ืนรับเงินแทน ให้แนบส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนา
บตัรประจ าตวัของผูรั้บมอบฉนัทะดว้ย 
 ขอ้ 9. เม่ือส้ินปีทางบญัชี ให้สหกรณ์รายงานรายละเอียด เก่ียวกบัการจ่ายเงินสวสัดิการ
ช่วยเหลือสมาชิกผูเ้สียชีวิต หรือประสบอุบติัเหตุ หรือเจบ็ป่วย เงินคงเหลือ ต่อท่ีประชุมใหญ่สามญั
ประจ าปี ทราบทุกปี 

ขอ้ 10. ให้ประธานกรรมการ พิจารณาจ่ายเงินสวสัดิการช่วยเหลือสมาชิกผูเ้สียชีวิต หรือ
ประสบอุบติัเหตุ หรือเจบ็ป่วย ใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี และตอ้งจดัใหผู้รั้บเงินช่วยเหลือดงักล่าว   
ท าหลกัฐานการรับเงิน ให้แก่สหกรณ์ทุกราย และน าเสนอคณะกรรมการด าเนินการ ในคราว
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ไดรั้บทราบในคราวถดัไป 
 
  ประกาศ   ณ   วนัท่ี    28   กรกฎาคม    พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
            (   นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์   ) 
                                     ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั   
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     ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 

ว่าด้วยการจ่ายเงนิเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพคู่สมรสของสมาชิก พ.ศ. 2558 
 
       
 
 

 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั ท่ีถือใช้บงัคบัอยู่ใน
ปัจจุบนั อาศยัอ านาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด ข้อ  67 ( 9 ) 
และข้อ 90 ( 10 )  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั  ชดุท่ี  56  ในคราว
ประชุม ครัง้ท่ี 10 / 2558  เม่ือวนัท่ี  18  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  ได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูพังงา จ ากัด  ว่าด้วยการจ่ายเงินเพื่อสงเคราะห์เก่ียวกับการศพคู่สมรสของสมาชิก       
พ.ศ. 2558  ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1.  ระเบียบนี ้เรียกวา่  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั วา่ด้วยการจ่ายเงิน
เพื่อสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพคูส่มรสของสมาชิก  พ.ศ. 2558 ”   
 ข้อ 2.  ระเบียบนีใ้ห้ถือใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี  20  สงิหาคม  พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ว่าด้วยการจ่ายเงินเพื่อ
สงเคราะห์เก่ียวกับการศพคู่สมรสของสมาชิก พ.ศ. 2556  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา 
จ ากัด ว่าด้วยการจ่ายเงินเพื่อสงเคราะห์เก่ียวกับการศพคู่สมรสของสมาชิก พ.ศ. 2556 แก้ไข 
เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2556 และบรรดาประกาศ ค าสัง่ มติ หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีก าหนด  
ไว้แล้ว ซึง่ขดัแย้งกบัระเบียบนี ้โดยให้ถือใช้ระเบียบนีแ้ทน  
 ข้อ 4. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ว่าด้วยการจ่ายเงินเพื่อสงเคราะห์
เก่ียวกับการศพคู่สมรสของสมาชิก พ.ศ. 2558 นี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือในทางการเงิน
เก่ียวกับการศพคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก ทัง้คู่สมรสท่ีเป็นสมาชิกของสหกรณ์  
ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั และคูส่มรสท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
 ข้อ 5. ให้สหกรณ์จดัตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ปีละไม่น้อยกว่า  500,000. - บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพคูส่มรสของสมาชิก 
 ข้อ 6. คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น หรือไม่เป็น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูพังงา จ ากัด ของสมาชิกผู้ ใดถึงแก่กรรม ให้สมาชิกผู้ นัน้มีสิทธ์ิได้รับเงินสงเคราะห์เก่ียวกับ    
การศพ เป็นจ านวนเงิน  50,000.- บาท 
 ข้อ 7. เม่ือคู่สมรสของสมาชิกผู้ ใดถึงแก่กรรม ให้สมาชิกผู้นัน้แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
พร้อมแนบหลักฐานส าคัญ เพื่อแสดงถึงการถึงแก่กรรมของคู่สมรส และสิทธิในการรับเงิน          
ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั ทราบ ภายใน  90  วนั นบัตัง้แต ่    

 1 
 
     ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 

ว่าด้วยการจ่ายเงนิเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพคู่สมรสของสมาชิก พ.ศ. 2558 
 
       
 
 

 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั ท่ีถือใช้บงัคบัอยู่ใน
ปัจจุบนั อาศยัอ านาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด ข้อ  67 ( 9 ) 
และข้อ 90 ( 10 )  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั  ชดุท่ี  56  ในคราว
ประชุม ครัง้ท่ี 10 / 2558  เม่ือวนัท่ี  18  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  ได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูพังงา จ ากัด  ว่าด้วยการจ่ายเงินเพื่อสงเคราะห์เก่ียวกับการศพคู่สมรสของสมาชิก       
พ.ศ. 2558  ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1.  ระเบียบนี ้เรียกวา่  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั วา่ด้วยการจ่ายเงิน
เพื่อสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพคูส่มรสของสมาชิก  พ.ศ. 2558 ”   
 ข้อ 2.  ระเบียบนีใ้ห้ถือใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี  20  สงิหาคม  พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ว่าด้วยการจ่ายเงินเพื่อ
สงเคราะห์เก่ียวกับการศพคู่สมรสของสมาชิก พ.ศ. 2556  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา 
จ ากัด ว่าด้วยการจ่ายเงินเพื่อสงเคราะห์เก่ียวกับการศพคู่สมรสของสมาชิก พ.ศ. 2556 แก้ไข 
เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2556 และบรรดาประกาศ ค าสัง่ มติ หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีก าหนด  
ไว้แล้ว ซึง่ขดัแย้งกบัระเบียบนี ้โดยให้ถือใช้ระเบียบนีแ้ทน  
 ข้อ 4. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ว่าด้วยการจ่ายเงินเพื่อสงเคราะห์
เก่ียวกับการศพคู่สมรสของสมาชิก พ.ศ. 2558 นี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือในทางการเงิน
เก่ียวกับการศพคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก ทัง้คู่สมรสท่ีเป็นสมาชิกของสหกรณ์  
ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั และคูส่มรสท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
 ข้อ 5. ให้สหกรณ์จดัตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ปีละไม่น้อยกว่า  500,000. - บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพคูส่มรสของสมาชิก 
 ข้อ 6. คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น หรือไม่เป็น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูพังงา จ ากัด ของสมาชิกผู้ ใดถึงแก่กรรม ให้สมาชิกผู้ นัน้มีสิทธ์ิได้รับเงินสงเคราะห์เก่ียวกับ    
การศพ เป็นจ านวนเงิน  50,000.- บาท 
 ข้อ 7. เม่ือคู่สมรสของสมาชิกผู้ ใดถึงแก่กรรม ให้สมาชิกผู้นัน้แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
พร้อมแนบหลักฐานส าคัญ เพื่อแสดงถึงการถึงแก่กรรมของคู่สมรส และสิทธิในการรับเงิน          
ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั ทราบ ภายใน  90  วนั นบัตัง้แต ่    
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วนัท่ีคู่สมรสถึงแก่กรรม หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาดงักล่าว ให้ถือว่าขอสละสิทธ์ิในการ 
รับเงินสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพคูส่มรสนัน้ 
 ข้อ 8. สมาชิกท่ีมีสิทธ์ิได้รับการคุ้มครองตามระเบียบนี ้ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูพงังา จ ากดั ไม่รวมถึงสมาชิกสมทบ  ติดต่อกนัมาไม่น้อยกว่า  6  เดือน และต้องเป็นผู้ ท่ีสมคัร
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั ในขณะท่ีมีอายไุม่เกิน  45  ปี 
 ข้อ 9. ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากดั พิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์
เก่ียวกบัการศพให้เป็นไปตามระเบียบนี ้การพิจารณาจ่ายเงิน ให้พิจารณาตามล าดบัของการแจ้ง
ขอรับเงิน และต้องจดัให้ผู้ รับเงินท าหลกัฐานการรับเงิน ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด  
ทุกราย และให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ทราบทุกราย     
ในการประชมุคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั ในคราวถดัไป 
 
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี   19   สงิหาคม   พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
                 (  นายสมโภช  ไชยผดงุนิรันดร์  ) 
              ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
ว่าด้วยโครงการสวสัดิการประกนัชีวติสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2559 

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

เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ท่ีถือใชบ้งัคบัอยู่ใน
ปัจจุบนั อาศยัอ านาจตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ขอ้ 67 (9) และขอ้ 90 (10)  
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ชุดท่ี  57  ในคราวประชุมคร้ังท่ี                  
4  / 2559  เม่ือวนัท่ี  19  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 ไดก้ าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
วา่ดว้ยโครงการสวสัดิการประกนัชีวิตสมาชิกสหกรณ์  พ.ศ. 2559  ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากัด ว่าด้วยโครงการ
สวสัดิการประกนัชีวิตสมาชิกสหกรณ์  พ.ศ. 2559 ” 
 ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  24  พฤษภาคม   พ.ศ. 2559  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากัด ว่าด้วยโครงการสวสัดิการ
ประกนัชีวิตสมาชิกสหกรณ์  พ.ศ. 2558  และบรรดาประกาศ  ค  าสัง่  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วน
ท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี โดยใหถื้อใชร้ะเบียบน้ีแทน  
 ขอ้ 4.  ในระเบียบน้ี 
  “ สหกรณ์ ”  หมายความวา่   สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ คณะกรรมการด าเนินการ ”  หมายความว่า   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ ประธานกรรมการ ”  หมายความว่า   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
พงังา จ ากดั 
  “ โครงการสวสัดิการประกนัชีวิตสมาชิกสหกรณ์ ”  หมายความว่า   การประกนั
ชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์   ท่ีสหกรณ์จ่ายเงินสวสัดิการให้แก่สมาชิก และตามประกาศ หลกัเกณฑ ์
และเง่ือนไขท่ีสหกรณ์ก าหนดใหส้มาชิกตอ้งท าประกนัชีวิตเม่ือกูเ้งินจากสหกรณ์ 
  “ สมาชิก ”  หมายความว่า   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ท่ีเขา้ร่วม
โครงการสวสัดิการประกนัชีวิตสมาชิกสหกรณ์ 
  “ ผูรั้บผลประโยชน์ ”  หมายความว่า   ผูมี้สิทธิไดรั้บเงินค่าสินไหมทดแทนกรณี
สมาชิกท่ีเขา้ร่วมโครงการสวสัดิการประกนัชีวิตสมาชิกสหกรณ์ ไดถึ้งแก่กรรม หรือทุพพลภาพ
ถาวรส้ินเชิง ตามท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม ์
  “ ค่าเบ้ียประกนั ”  หมายความว่า   ค่าเบ้ียประกนัชีวิตกลุ่มคุม้ครองสินเช่ือ และ
ประกนัหน้ีสมาชิกสหกรณ์  ท่ีสหกรณ์เรียกเกบ็จากสมาชิกท่ีเขา้ร่วมโครงการสวสัดิการประกนัชีวิต
สมาชิกสหกรณ์  ตามประกาศของสหกรณ์ เพื่อช าระใหแ้ก่บริษทัผูรั้บประกนั  

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
ว่าด้วยโครงการสวสัดิการประกนัชีวติสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2559 
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เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ท่ีถือใชบ้งัคบัอยู่ใน
ปัจจุบนั อาศยัอ านาจตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ขอ้ 67 (9) และขอ้ 90 (10)  
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ชุดท่ี  57  ในคราวประชุมคร้ังท่ี                  
4  / 2559  เม่ือวนัท่ี  19  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 ไดก้ าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
วา่ดว้ยโครงการสวสัดิการประกนัชีวิตสมาชิกสหกรณ์  พ.ศ. 2559  ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากัด ว่าด้วยโครงการ
สวสัดิการประกนัชีวิตสมาชิกสหกรณ์  พ.ศ. 2559 ” 
 ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  24  พฤษภาคม   พ.ศ. 2559  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากัด ว่าด้วยโครงการสวสัดิการ
ประกนัชีวิตสมาชิกสหกรณ์  พ.ศ. 2558  และบรรดาประกาศ  ค  าสัง่  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วน
ท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี โดยใหถื้อใชร้ะเบียบน้ีแทน  
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  “ ค่าเบ้ียประกนั ”  หมายความว่า   ค่าเบ้ียประกนัชีวิตกลุ่มคุม้ครองสินเช่ือ และ
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“ เงินค่าสินไหมทดแทน ”  หมายความว่า   เงินท่ีบริษทัผูรั้บประกนัจ่ายทดแทน
ใหแ้ก่ผูรั้บผลประโยชน์ ตามท่ีก าหนดไวใ้นกรมธรรมข์องบริษทัผูรั้บประกนั 

ขอ้ 5.  เม่ือสมาชิกรายใดถึงแก่กรรมใหส้หกรณ์ด าเนินการจดัการน าเงินค่าสินไหมทดแทน
ไปหกัช าระหน้ีทั้งปวงท่ีสมาชิกรายนั้น ไดก่้อหน้ีผกูพนัไวก้บัสหกรณ์ ทั้งในฐานะผูกู้ ้หรือในฐานะ 
ผูค้  ้ าประกนั ให้เสร็จส้ินครบถว้นก่อน ส่วนท่ีเหลือจึงจะจ่ายให้แก่ผูรั้บโอนประโยชน์ ท่ีสมาชิก    
ถึงแก่กรรม ได้ท าให้ไวแ้ก่สหกรณ์  หรือทายาทตามล าดับทางกฎหมาย  ในกรณีท่ีสมาชิกท่ีถึง      
แก่กรรม ไม่ไดท้  าหนงัสือแต่งตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ใหไ้วแ้ก่สหกรณ์  
 ขอ้ 6.  ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการ เห็นสมควรก าหนดคุณสมบัติของสมาชิก       
ใหแ้ตกต่างไปจากท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี กใ็หก้ระท าได ้โดยสหกรณ์จะออกเป็นประกาศก าหนด
อาย ุและวิธีการเป็นคร้ังคราวได ้
 ขอ้ 7.  การสมคัรเป็นสมาชิกโครงการสวสัดิการประกนัชีวิตสมาชิกสหกรณ์ ให้สมาชิก
กรอกรายละเอียดในใบค าขอเอาประกนัของบริษทัผูรั้บประกนั ตามท่ีสหกรณ์ก าหนดในแต่ละปี 
 ขอ้ 8.  การไดสิ้ทธิในฐานะเป็นสมาชิกโครงการสวสัดิการประกนัชีวิตสมาชิกสหกรณ์        
จะเกิดข้ึนต่อเม่ือบริษัทผูรั้บประกันได้ตอบรับการเป็นสมาชิกโครงการสวสัดิการประกันชีวิต
สมาชิกสหกรณ์ 
 ขอ้ 9.  สมาชิกตอ้งช าระเงินค่าเบ้ียประกนัโครงการสวสัดิการประกนัชีวิตสมาชิกสหกรณ์ 
ตามประกาศของสหกรณ์ 
 ขอ้ 10.  เม่ือสมาชิกรายใดถึงแก่กรรม สหกรณ์จะเป็นผูด้  าเนินการขอรับเงินค่าสินไหม
ทดแทนจากบริษทัประกนัชีวิตกลุ่มและสินเช่ือ  เพื่อด าเนินการจ่ายตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 
 ( 1 )  หักค่าด าเนินการในอตัราร้อยละหน่ึงของเงินค่าสินไหมทดแทน ท่ีสมาชิกพึงมีสิทธิ
ไดรั้บ โดยน าเขา้เป็นรายไดข้องกองทุนสวสัดิการของสหกรณ์ เพื่อสวสัดิการของสมาชิก 
 ( 2 )  หกัช าระหน้ีเงินกูท่ี้มีอยูก่บัสหกรณ์ ทั้งในฐานะผูกู้ ้และผูค้  ้าประกนั 
 ( 3 )  ผูรั้บโอนประโยชน์ของสมาชิก ตามหนังสือแต่งตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ หรือทายาท
ตามล าดบัทางกฎหมาย 
 ขอ้ 11.  ค  าวินิจฉัยใด ๆ ของคณะกรรมการด าเนินการเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ี   
ใหถื้อเป็นท่ีสุด  
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ขอ้ 12.  ใหป้ระธานกรรมการ รักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
 
 
  ประกาศ     ณ    วนัท่ี  23  พฤษภาคม   พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
 
     (  นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์   ) 
   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
ว่าด้วยกองทุนสวสัดิการของสหกรณ์ พ.ศ. 2559 

 **************************************************************** 
 เพื่อใหก้ารใชจ่้ายเงินกองทุนสวสัดิการของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ท่ีไดจ้ดัตั้งไว ้
เป็นไปตามวตัถุประสงค ์และจุดมุ่งหมาย อาศยัอ านาจตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา 
จ ากดั ขอ้ 67 (9) และขอ้ 90 (10)  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ชุดท่ี  
57  ในคราวประชุมคร้ังท่ี 4 / 2559  เม่ือวนัท่ี  19  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 ไดก้ าหนดระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยกองทุนสวสัดิการของสหกรณ์  พ.ศ. 2559 ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ว่าด้วยกองทุน
สวสัดิการของสหกรณ์  พ.ศ. 2559 ” 
 ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  24  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  เป็นตน้ไป  
 ขอ้ 3.  การใชเ้งินกองทุนสวสัดิการของสหกรณ์ ใหใ้ชจ่้ายได ้ดงัต่อไปน้ี 
  3.1  เป็นค่าสวสัดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากัด       
ไม่รวมถึงสมาชิกสมทบ เม่ืองบประมาณรายจ่ายซ่ึงท่ีประชุมใหญ่อนุมติัไวไ้ม่เพียงพอ 
  3.2  เป็นค่าสวสัดิการสงเคราะห์ศพคู่สมรสตามกฎหมายของสมาชิกสหกรณ์    
ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ไม่รวมถึงสมาชิกสมทบ เม่ืองบประมาณรายจ่ายซ่ึงท่ีประชุมใหญ่อนุมติั
ไวไ้ม่เพียงพอ 
  3.3  ค่าช่วยเหลือประสบอุบติัเหตุ และค่ารักษาพยาบาล เม่ืองบประมาณรายจ่าย 
ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่อนุมติัไวไ้ม่เพียงพอ 
  3.4  เป็นค่าตอบแทนลูกจ้างรายเดือนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด           
ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบังานสวสัดิการของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  
 ขอ้ 4.  ค  าวินิจฉัยใด ๆ ของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากัด 
เก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ี ใหถื้อเป็นท่ีสุด  

ขอ้ 5.  ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั รักษาการให้เป็นไปตาม
ระเบียบน้ี 
  ประกาศ     ณ    วนัท่ี   23   พฤษภาคม   พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
     (  นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์   ) 
   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 
ว่าด้วยการใช้เงนิทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2558 

 

 

  
เพื่อให้สอดคล้องกบัข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั ท่ีถือใช้บงัคบัอยูใ่น

ปัจจบุนั  อาศยัอ านาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั  ข้อ 67 ( 9 ) 
และ ข้อ 90 ( 7 )  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั  ชดุท่ี  56  ในคราว
ประชมุ ครัง้ท่ี  10  เม่ือวนัท่ี  18  สงิหาคมพ.ศ. 2558  ได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พงังา จ ากดั วา่ด้วยการใช้เงินทนุสาธารณประโยชน์  พ.ศ. 2558  ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1. ระเบียบนี ้ เรียกวา่   “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั  วา่ด้วยการ        
ใช้เงินทนุสาธารณประโยชน์  พ.ศ. 2558 ” 
 ข้อ 2.  ระเบียบนีใ้ห้ถือใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี  20  สงิหาคม  พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั วา่ด้วยการใช้เงินทนุ
สาธารณประโยชน์  พ.ศ. 2551 และบรรดาประกาศ  ค าสัง่ มต ิ หรือระเบียบอ่ืนใดในสว่นท่ีได้
ก าหนดไว้แล้ว ซึง่ขดัแย้งกบัระเบียบนี ้โดยให้ถือใช้ระเบยีบนีแ้ทน 
 ข้อ 4.  เงินทนุสาธารณประโยชน์  หมายถึง  เงินซึง่ท่ีประชมุใหญ่ได้มีมติจดัสรรจากก าไร
สทุธิประจ าปีของสหกรณ์  ตามข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั ข้อ 23 ( 4.2 ) 
 ข้อ 5.  เงินทนุสาธารณประโยชน์  ให้ใช้จ่ายในกรณี  ดงันี ้
  5.1  จ่ายเพ่ือการศกึษา   ได้แก่ 

5.1.1 เป็นทนุการศกึษาส าหรับบตุรสมาชิก ทัง้นี ้  ให้เป็นไปตาม
ระเบียบวา่ด้วยทนุสง่เสริมการศกึษาบตุรสมาชิกของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 

5.1.2 เป็นทนุในการอบรม  การพฒันาวิจยั  การค้นคว้า  และการจดั
กิจกรรมอ่ืน ๆ  ในทางสหกรณ์ 

5.2 จ่ายเพ่ือสาธารณประโยชน์  ได้แก่เป็นทนุในการจดัซือ้ ก่อสร้าง ซอ่มแซม    
ตอ่เติมสถานท่ี หรือจดัซือ้วสัดคุรุภณัฑ์  อนัเป็นสาธารณประโยชน์ทัว่ไป 

5.3 จ่ายเพ่ือการกศุล  ได้แก่ 
5.3.1 บ ารุงทางศาสนา  ทัง้ทางวตัถ ุ และวิชาการ 
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5.3.2 เป็นการสงเคราะห์ผู้ประสบภยัพิบตัิตา่งๆ  เช่น อคัคีภยั     

อทุกภยั และ วาตภยั 
5.3.3 เป็นการสงเคราะห์นกัเรียนท่ียากจน 
5.3.4 เพื่อการกศุลอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ                

จะเห็นสมควร 
5.4 จ่ายเพ่ือการชว่ยเหลือสมาชิก ได้แก่ 

5.4.1 จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก  
5.4.2 จ่ายเป็นคา่รักษาพยาบาล เม่ือสมาชิกประสพอบุตัิเหต ุ เจ็บป่วย 

ด้วยโรคร้ายแรง หรือเจ็บป่วยท่ีต้องรักษาตวัเป็นเวลานาน 
ข้อ 6.  การขอเงินทนุสาธารณประโยชน์  ให้เสนอเร่ืองการพิจารณา ดงัตอ่ไปนี ้

  6.1  หน่วยงานท่ีสมาชิกสงักดั  ให้เสนอเร่ืองผา่นผู้บงัคบับญัชาของหน่วยงานนัน้ 
6.2 บคุคล หรือหน่วยงานอื่น  ให้เสนอเร่ืองตอ่ประธานกรรมการด าเนินการของ  

สหกรณ์โดยตรง 
6.3 เร่ืองราวท่ีเสนอขอเงินทนุสาธารณประโยชน์นัน้  ให้แสดงหลกัฐาน เหตผุล  

และถ้าเป็นอาคารหรือสถานท่ี  ให้แสดงรูปแบบ และรายการให้ชดัเจน และ
ให้ยื่นตอ่ประธานกรรมการด าเนินการ  ก่อนการประชมุคณะกรรมการ
ด าเนินการประจ าเดือน  ไม่น้อยกว่า  7  วนั  กบัให้ส าเนาเร่ืองราวท่ีขอ
เงินทนุสาธารณประโยชน์สง่ให้กรรมการด าเนินการทกุคนทราบลว่งหน้าด้วย 

ข้อ 7.  การพิจารณาให้เงินทนุสาธารณประโยชน์นัน้  เพื่อเป็นหลกัฐานในการพิจารณา   
ให้เงินทนุสาธารณประโยชน์ในคราวหนึง่ ๆ  ให้ถือหลกัฐานส าคญัก่อนหลงั  ดงันี ้

7.1 เงินทนุสาธารณประโยชน์ ท่ีเป็นการสงเคราะห์อนัเกิดจากภยัพิบตัติา่งๆ 
และการเจ็บป่วยแก่สมาชิก ให้ได้รับความช่วยเหลือเป็นอนัดบัหนึง่ 

7.2 เงินทนุสาธารณประโยชน์  ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาสมาชิก
โดยทัว่ไป ให้ได้รับเป็นอนัดบัสอง 

7.3 เงินทนุสาธารณประโยชน์ ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สว่นรวมโดยทัว่ไป       
ให้ได้รับเป็นอนัดบัสาม 

7.4 เงินทนุสาธารณประโยชน์ ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกเพียงบางสว่น         
ให้ได้รับเป็นอนัดบัสี่ 

7.5 นอกจากท่ีกลา่วมาข้างต้นแล้ว  ให้อยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
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7.6 การพิจารณาให้เงินทนุสาธารณประโยชน์นัน้ ให้พิจารณาจากเงินทนุ

สาธารณประโยชน์ท่ีมีอยูใ่นขณะนัน้ ๆ เทา่นัน้  และเม่ือได้พิจารณาให้เงินทนุ
สาธารณประโยชน์เพื่อการใดๆ ในคราวหนึง่ ๆ  ไปแล้วให้ถือวา่การ
พิจารณาส าหรับเร่ืองนัน้ๆ  เป็นอนัยตุิ ยกเว้นการเกิดภยัพิบตั ิ และ         
การเจ็บป่วยของสมาชิก 

ข้อ 8.  วงเงินการอนมุตัิจา่ยเงินทนุสาธารณประโยชน์   จ านวนเงินทนุสาธารณประโยชน์ 
ท่ีจะขออนมุตัิจ่ายให้แก่หน่วยงานท่ียื่นขอนัน้  ตามปกตต้ิองไมเ่กิน  10,000.-บาท  เว้นแตก่รณีท่ี 
มีเหตผุล และความจ าเป็นพเิศษ  ก็ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเป็นเฉพาะราย 
 ข้อ 9. สทิธิการขอเงินทนุสาธารณประโยชน์ เพื่อให้เป็นการทัว่ถึงทกุหน่วยงาน  
หนว่ยงานใด  ท่ีได้รับเงินทนุสาธารณประโยชน์ไปแล้ว  จะมีสิทธ์ิย่ืนขอได้อีกเม่ือทกุหน่วยงานได้รับ
เงินทนุไปแล้ว  เว้นแตห่นว่ยงานนัน้ ๆ ไม่ประสงค์จะขอ  ทัง้นี ้  ให้เร่ิมนบัตัง้แตเ่ร่ิมให้เงินทนุ
สาธารณประโยชน์เป็นต้นมา ในกรณีท่ีมีเหตผุลตามความจ าเป็นพิเศษก็ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาผอ่นผนัตามควรแก่กรณี 
 ข้อ 10.  มตขิองคณะกรรมการด าเนินการ  ในการให้เงินทนุสาธารณประโยชน์นัน้  ให้ถือ 
คะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

10.1 มติในการให้เงินทนุสาธารณประโยชน์  ตามข้อ 5. ให้ถือคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนคณะกรรมการด าเนินการท่ีเข้าประชมุ 

10.2 มติในการพิจารณาขยายวงเงิน ตามข้อ 8. และในการผอ่นผนัสทิธิการยื่น
ขอเงินทนุสาธารณประโยชน์ตามข้อ 9. ให้ถือคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ 

ข้อ 11.  ใบส าคญัเก่ียวกบัการจา่ยเงินทนุสาธารณประโยชน์   การจ่ายเงินทนุ
สาธารณประโยชน์ นัน้  ให้พนักงานผู้จา่ยเงินเรียกเก็บใบส าคญัรับเงินจากผู้ รับเงินทกุราย  ดงันี ้

11.1 ถ้าสหกรณ์จ่ายเงินทนุสาธารณประโยชน์  ในฐานะท่ีเป็นผู้จดัการอยา่งใด   
อยา่งหนึ่งเอง  ต้องมีใบส าคญัรับเงิน  หรือหลกัฐานการจดัท า  หรือจดัซือ้
จดัจ้างโดยละเอียด 

11.2 ถ้าสหกรณ์จ่ายเงินทนุสาธารณประโยชน์สมทบเพ่ือการใด  ต้องให้ผู้ มี
อ านาจ ในการจดัท า หรือผู้ มีอ านาจในการรับเงินนัน้ ๆ  ออกหลกัฐาน
ให้แก่สหกรณ์ โดยครบถ้วน 

 
 
 



52
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำากัด

 4 

 
เม่ือสหกรณ์ได้จ่ายเงินไปแล้วทกุคราว   ให้พนักงานผู้จ่ายเงินลงลายมือช่ือ

รับผิดชอบในการจ่ายเงินด้วย 
 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี   19   สงิหาคม   พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 

(  นายสมโภช  ไชยผดงุนิรันดร์  ) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 

     
 
 
 
 

 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 

ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2558 
 

 *********************************************************************************************************** 
 
 เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ท่ีมีความจ าเป็นจะต้องย้ายภูมิล าเนา
อาชีพ ระหว่าง ท้องท่ีด าเนินงานของสหกรณ์นี ้กับสหกรณ์อ่ืน สามารถโอนสมาชิกภาพกัน และกันได้  
ตามเจตนารมณ์แห่งข้อบงัคบั ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
 อาศัยอ านาจตามความ ในข้อ 38 , 39 , 67 (9)  และข้อ 90 (3)  แห่งข้อบังคับของสหกรณ์     
ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด  คณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี  56  ในคราวประชุม ครัง้ท่ี  10 / 2558        
เม่ือวันท่ี  18  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  ได้ก าหนดระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ว่าด้วย         
การโอนสมาชิกระหวา่งสหกรณ์ พ.ศ. 2558  ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 

หมวดที่ 1 
ความทั่วไป 

 ข้อ 1. ระเบียบนีเ้รียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ว่าด้วยการโอนสมาชิก
ระหวา่งสหกรณ์ พ.ศ. 2558 “ 
 ข้อ 2. ระเบียบนีใ้ห้ถือใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี  20  สงิหาคม  พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลกิระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั วา่ด้วยการโอนสมาชิกระหวา่งสหกรณ์  
พ.ศ. 2546  และบรรดาประกาศ  ค าสัง่  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใดท่ีได้ก าหนดไว้แล้ว ซึง่ขดัแย้งกบัระเบียบนี ้
โดยให้ถือใช้ระเบียบนีแ้ทน 
 ข้อ 4. ในระเบียบนี ้
  “ สหกรณ์ “   หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
  “ สมาชิก “    หมายถึง   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
  “ คณะกรรมการด าเนินการ “  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พงังา จ ากดั 
  “ ประธานกรรมการ “  หมายถึง  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา 
จ ากดั 
 ข้อ 5. ให้ประธานกรรมการรักษาการ ให้เป็นไปตามระเบียบนี ้
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 

ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2558 
 

 *********************************************************************************************************** 
 
 เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ท่ีมีความจ าเป็นจะต้องย้ายภูมิล าเนา
อาชีพ ระหว่าง ท้องท่ีด าเนินงานของสหกรณ์นี ้กับสหกรณ์อ่ืน สามารถโอนสมาชิกภาพกัน และกันได้  
ตามเจตนารมณ์แห่งข้อบงัคบั ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
 อาศัยอ านาจตามความ ในข้อ 38 , 39 , 67 (9)  และข้อ 90 (3)  แห่งข้อบังคับของสหกรณ์     
ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด  คณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี  56  ในคราวประชุม ครัง้ท่ี  10 / 2558        
เม่ือวันท่ี  18  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  ได้ก าหนดระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ว่าด้วย         
การโอนสมาชิกระหวา่งสหกรณ์ พ.ศ. 2558  ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 

หมวดที่ 1 
ความทั่วไป 

 ข้อ 1. ระเบียบนีเ้รียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ว่าด้วยการโอนสมาชิก
ระหวา่งสหกรณ์ พ.ศ. 2558 “ 
 ข้อ 2. ระเบียบนีใ้ห้ถือใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี  20  สงิหาคม  พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลกิระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั วา่ด้วยการโอนสมาชิกระหวา่งสหกรณ์  
พ.ศ. 2546  และบรรดาประกาศ  ค าสัง่  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใดท่ีได้ก าหนดไว้แล้ว ซึง่ขดัแย้งกบัระเบียบนี ้
โดยให้ถือใช้ระเบียบนีแ้ทน 
 ข้อ 4. ในระเบียบนี ้
  “ สหกรณ์ “   หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
  “ สมาชิก “    หมายถึง   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
  “ คณะกรรมการด าเนินการ “  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พงังา จ ากดั 
  “ ประธานกรรมการ “  หมายถึง  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา 
จ ากดั 
 ข้อ 5. ให้ประธานกรรมการรักษาการ ให้เป็นไปตามระเบียบนี ้
 
 

67 (9) 90 (3)

“

“

“

“

“
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            2 
หมวดที่ 2 

การโอนสมาชิก 
 ข้อ 6. สมาชิกท่ีได้รับค าสัง่ย้าย หรือโอนไปรับราชการในสงักดัอ่ืน หรือนอกเขตท้องท่ีด าเนินงาน
ของสหกรณ์ประสงค์จะขอโอนสภาพการเป็นสมาชิกไปยงัสหกรณ์อ่ืน ซึ่งตัง้อยู่ในท้องท่ี หรือสงักดัท่ีตน
ย้ายไปรับราชการใหม่นัน้ จะต้องเสนอเร่ืองราว ต่อคณะกรรมการด าเนินการ ภายในก าหนดเวลา 15 วนั 
นบัจากวนัท่ีได้รับทราบค าสัง่ย้าย หรือโอน 
 เร่ืองราวท่ีได้เสนอตอ่คณะกรรมการด าเนินการนัน้ ต้องแจ้งจงัหวดั ท้องท่ี หรือสงักดัท่ีจะย้าย หรือ
โอนไปรับราชการใหม่ สหกรณ์อ่ืนท่ีจะขอเข้าเป็นสมาชิกทราบ  และต้องแนบส าเนาค าสัง่ย้าย หรือโอน 
ประกอบเร่ืองด้วย 
 กรณีข้าราชการโอนย้ายมาจากในเขต หรือจงัหวดัอ่ืน มีหน้าท่ีต้องแจ้งให้กบัสหกรณ์ท่ีจะสมคัร
เข้าเป็นสมาชิกทราบ เพื่อตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชิก หรือไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ หากไม่แจ้ง 
สหกรณ์ใหมต่รวจพบ จะให้พ้นสมาชิกภาพได้ 
 กรณีผู้ยื่นสมคัรเป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยมิได้เป็นข้าราชการท่ีบรรจใุหม่ พนกังานสหกรณ์ผู้ รับต้อง
ท าการตรวจสอบสมาชิกของผู้สมคัรรายนัน้ 
 ข้อ 7. ให้สหกรณ์ระงบัการเรียกเก็บเงินสะสมรายเดือน หรือเงินคา่หุ้น หรือเงินงวดช าระหนี ้(ถ้ามี) 
ซึง่สมาชิกนัน้จะต้องส่งต่อสหกรณ์ไว้ชัว่คราว จนกว่าจะทราบผลการพิจารณารับสมาชิกของสหกรณ์อ่ืน  
ท่ีสมาชิกนัน้ขอสมคัรเป็นสมาชิก แต่ต้องไม่เกิน 60 วนั นบัจากวนัท่ีทางราชการได้สัง่โอนอตัราเงินเดือน 
ไปจากจงัหวดั หรือสงักดัเดิม 
 ถ้าสหกรณ์ไม่ได้รับการติดตอ่จากสหกรณ์อ่ืนภายในก าหนดเวลาตามวรรคก่อน ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาสภาพการเป็นสมาชิก ตามข้อบงัคบั ข้อ 47 การเรียกคืนเงินกู้ตามความในข้อบงัคบั
ของสหกรณ์ ข้อ 18 และด าเนินการให้เป็นไปตามก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของสหกรณ์ เป็นราย ๆ ไป สดุแต่
กรณี 
 ข้อ 8. ถ้าสหกรณ์ได้รับการติดต่อจากสหกรณ์อ่ืนท่ีรับโอน เพื่อขอรับโอนสภาพการเป็นสมาชิก 
ขอรับโอนเงินค่าหุ้ น ขอรับช าระหนี เ้งินกู้ ของสมาชิกนัน้  และหรือขอผ่อนผันการช าระหนี เ้งินกู้  
คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจท่ีจะตกลงเง่ือนไขเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิในเร่ืองดงักลา่วได้ตามท่ีเห็นสมควร 
 ข้อ 9. นบัจากวนัท่ีสหกรณ์ได้รับโอนเงินค่าหุ้น พร้อมรับช าระหนีจ้ากสหกรณ์สงักดัใหม่ และหรือ
ได้ตกลงเง่ือนไขในการช าระหนีเ้ป็นหนงัสือไว้กบัสหกรณ์อ่ืนแล้ว ให้ถือวา่สมาชิกนัน้พ้นสภาพจากการเป็น
สมาชิกสหกรณ์ 
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            3 
หมวดที่ 3 

การรับโอนสมาชิก 
 ข้อ 10. สมาชิกสหกรณ์อ่ืน ท่ีย้าย หรือโอนเข้ามารับราชการสงักัด หรือในท้องท่ีด าเนินงานของ
สหกรณ์ หากมีความประสงค์จะสมคัรเข้าเป็นสมาชิก โดยการโอนสภาพการเป็นสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
ต้องยื่นใบสมคัรถึงสหกรณ์ ตามแบบท่ีก าหนดไว้ โดยต้องมีผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้นของผู้สมคัรเป็นผู้ รับรอง 
เว้นแตผู่้สมคัรด ารงต าแหน่งผู้บงัคบับญัชา ให้รับรองตนเองได้ 
 เม่ือคณะกรรมการด าเนินการ ได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า ผู้สมคัรมีคุณสมบตัิถูกต้องตาม
ความในข้อบังคบัของสหกรณ์ ข้อ 32  ทัง้เห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ให้สหกรณ์ติดต่อ    
ท าความตกลงกบัสหกรณ์เดิมขอรับโอนเงินค่าหุ้น และช าระหนีเ้งินกู้  และหรือผ่อนผนัการช าระหนีเ้งินกู้
แทนผู้สมคัรตามเง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร ทัง้เรียกให้ผู้สมคัร  
ช าระคา่ธรรมเนียมแรกเข้า ตามข้อบงัคบัของสหกรณ์  และลงลายมือช่ือ ในทะเบียนสมาชิก 
 ข้อ 11. เม่ือสหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ้นจากสหกรณ์เดิมแล้ว ให้ออกใบรับเงินให้แก่สมาชิกยึดถือไว้
เป็นหลกัฐาน 
 ถ้าสมาชิกมีหนีส้ินอยู่กับสหกรณ์เดิม และสหกรณ์จะต้องช าระหนีแ้ทน ต้องเ รียกผู้สมคัรมาท า
หนงัสือกู้  และจดัท าหลกัประกนัเงินกู้ ให้ไว้แก่สหกรณ์ตามประเภท และลกัษณะของเงินกู้ ท่ีก าหนดไว้ใน
ระเบียบ และหลกัเกณฑ์ของสหกรณ์ 
 ในกรณีจ านวนเงินกู้  และหรือประเภทเงินกู้  ซึง่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์เดิม เกินกว่าจ ากดัจ านวน
เงินกู้  และหรือประเภทเงินกู้ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์อนโุลมท าหนงัสือกู้ตามประเภท และหรือจ านวนเงินกู้  
นัน้ ๆ  
 ข้อ 12. เม่ือสมาชิกได้ปฏิบตัิตามท่ีกล่าวในข้อ 10 และข้อ 11 โดยครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าสมาชิก  
ผู้นัน้ได้สทิธิในฐานะสมาชิก 
 ข้อ 13. สิทธิใด ๆ ท่ีสมาชิกอ่ืน ๆ มีอยู่ในสหกรณ์นี ้หากมีเง่ือนไขเวลาการเป็นสมาชิก ก็ให้มีสิทธิ
นับเวลาการเป็นสมาชิกในสหกรณ์เดิมรวมด้วยได้ ยกเว้นกรณีสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ
ด าเนินการ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบวา่ด้วยการสรรหากรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2558 
 
  ประกาศ    ณ   วนัท่ี  19  สงิหาคม  พ.ศ. 2558 
 
 
    (  นายสมโภช  ไชยผดงุนิรันดร์  ) 
            ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
วา่ดว้ยค่าตอบแทนเหมาจ่ายสมาชิกท่ีมาประชุมใหญ่  พ.ศ. 2557 

 
 ดว้ยคณะกรรมการด าเนินการ ไดพ้ิจารณาเห็นเป็นการสมควรให้ก าหนดระเบียบว่าดว้ย
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายสมาชิกท่ีมาประชุมใหญ่ข้ึนถือใช ้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก     
ท่ีตอ้งเดินทางไกลมาประชุมใหญ่ 
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ขอ้ 68 (9) และ  
ขอ้ 91 (19)  และมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั  คร้ังท่ี    
16  / 2556  เม่ือวนัท่ี  12  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2557  และมติท่ีประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี 2557 วนัท่ี  
15  กุมภาพนัธ์  2557  จึงก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยค่าตอบแทนเหมา
จ่ายสมาชิกท่ีมาประชุมใหญ่ ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยค่าตอบแทน
เหมาจ่ายสมาชิกท่ีมาประชุมใหญ่  พ.ศ. 2557 ” 
 ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  15  กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2557  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากัด ว่าด้วยค่าตอบแทนเหมาจ่าย
สมาชิกมาประชุมใหญ่ พ.ศ. 2552 
 ขอ้ 4. ในระเบียบน้ี 
  “ สหกรณ์ ”  หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ สมาชิก ”  หมายถึง   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ คณะกรรมการด าเนินการ ”  หมายถึง   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์   
ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ ประธานกรรมการ ”  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา 
จ ากดั 
 ขอ้ 5. ใหส้หกรณ์จ่ายค่าตอบแทนสมาชิกท่ีมาประชุมใหญ่ ดงัน้ี 
  1. จ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุม คนละ 700.- บาท 
  2. จ่ายเป็นค่าอาหาร คนละ 200.- บาท 
  3. จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือในการเดินในลกัษณะเหมาจ่าย โดยพิจารณาจากระยะทาง 
หรือความยากล าบากในการเดินทางจากสถานท่ีท างาน  หรือหน่วยสังกัดท่ีสหกรณ์ก าหนด ถึง
สถานท่ีประชุมใหญ่ ดงัน้ี 
  -  อ  าเภอเกาะยาว  คนละ  600.- บาท 
  -  อ  าเภอคุระบุรี  คนละ  400.- บาท 
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  -  อ  าเภอตะกัว่ป่า , อ  าเภอกะปง  และอ าเภอทา้ยเหมือง คนละ 300.- บาท 
  -  อ  าเภอตะกัว่ทุ่ง  และอ าเภอทบัปุด คนละ  200.- บาท 
  -  อ  าเภอเมืองพงังา  และสมาชิกหน่วยสหกรณ์ คนละ  100.- บาท 

-  สมาชิกบ านาญนอกเขตพื้นท่ีจงัหวดัพงังา  ใหย้ดึถือท่ีอยูต่ามส าเนาทะเบียนบา้น       
   ท่ีใหไ้วก้บัสหกรณ์ เป็นส าคญั  คนละ  400.- บาท 

 ขอ้ 6. ในปีใดท่ีสหกรณ์มีการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี นอกเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองพงังา 
ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ ก าหนดค่าพาหนะเหมาจ่ายตามความเหมาะสม และประกาศใหส้มาชิก
ทราบเป็นคราว ๆ ไป 
 ขอ้ 7. สมาชิกท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินค่าตอบแทนตามระเบียบน้ี จะตอ้งมาลงช่ือประชุมก่อนเวลา  
12.00 น. ของวนัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
 ขอ้ 8. ใหป้ระธานกรรมการ ถือปฏิบติัตามระเบียบน้ีโดยเคร่งครัด 
 
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  15  กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2557 
   
 
 
 
 
 
                 (    นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์        ) 
      ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 
ว่าด้วยค่าพาหนะ เบีย้เลีย้ง ค่าเช่าที่พกัในการเดนิทาง ส าหรับกรรมการ  

และพนักงานสหกรณ์ พ.ศ. 2549 
 
 
 อาศยัอ านาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด  ข้อ 68 ( 9 ) 
และข้อ 91 ( 9 )  ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี  47 ครัง้ท่ี  3 / 2549  เม่ือวันท่ี  17                                    
เมษายน  พ.ศ. 2549  ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด  ว่าด้วยค่าพาหนะ        
เบีย้เลีย้ง  ค่าเช่าท่ีพักในการเดินทาง  ส าหรับกรรมการ  และพนักงานสหกรณ์  พ.ศ. 2549              
ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1.  ระเบียบนี ้เรียกว่า   “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั  วา่ด้วยคา่พาหนะ 
เบีย้เลีย้ง คา่เช่าที่พกัในการเดินทาง ส าหรับกรรมการ และพนกังานสหกรณ์ พ.ศ. 2549 ” 
 ข้อ 2.  ระเบียบนีใ้ห้ถือใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี  18  เมษายน  พ.ศ. 2549  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยค่าพาหนะ  เบีย้เลีย้ง  ค่าเช่าท่ีพกัในการเดินทาง ส าหรับ
กรรมการ และพนักงานสหกรณ์  พ.ศ. 2545  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมทกุฉบบั โดยให้ถือใช้ระเบียบนี ้
แทน 
 ข้อ 4.  ในระเบียบนี ้
  “ สหกรณ์ ”  หมายถึง    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
  “ สมาชิก ”  หมายถึง    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
  “ คณะกรรมการด าเนินการ ”  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
  “ กรรมการ ”  หมายถึง  กรรมการด าเนินการ รวมตลอดถึงเลขานกุาร  เหรัญญิก  
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
  “ พนกังานสหกรณ์ ”  หมายถึง  บคุคลท่ีสหกรณ์จ้างให้ท างานประจ าของสหกรณ์ 
ตามระเบียบวา่ด้วยพนกังาน และลกูจ้าง 
  “ ท้องท่ี ”  หมายถึง  สถานท่ีปฏิบตัิงานประจ า   
 ข้อ 5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับกรรมการ และพนักงานสหกรณ์ ไปฏิบัติ งาน
ภายในประเทศ ได้แก่ 
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  ( 1 )  คา่พาหนะ  ให้รวมถึงคา่เช่าพาหนะ  คา่เช่าสตัว์พาหนะ  คา่บรรทกุ  คา่จ้าง
คนหาบหาม  หรือขนสง่สิง่ของ และอ่ืนๆ ในท านองเดียวกนัด้วย 
  ( 2 )  คา่เบีย้เลีย้ง 
  ( 3 )  คา่เช่าที่พกั 
  ( 4 )  คา่ใช้จ่ายเบด็เตล็ด 
 ข้อ 6.  กรรมการ หรือพนักงานสหกรณ์ จะเดินทางไปปฏิบัติงานนอกท้องท่ี ต้องได้รับ
อนมุตัิจากคณะกรรมการด าเนินการ หรือประธานกรรมการ 
 ข้อ 7.  การเดินทางไปปฏิบตัิงานนอกท้องท่ีหยดุอยู่ ณ ท่ีใด โดยไม่มีความจ าเป็นแก่งาน
ของสหกรณ์ จะเบกิคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง ส าหรับวนัท่ีหยดุอยู่โดยไม่จ าเป็นนัน้ไมไ่ด้ 
 ในกรณีท่ีผู้ ไปปฏิบตัิงานนอกท้องท่ี จ าเป็นต้องหยดุอยู่ด้วยเหตจุ าเป็น หรือเหตเุจ็บป่วย 
โดยมีใบรับรองแพทย์ ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับส าหรับวนัท่ีหยดุได้ เม่ือได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ 

ข้อ 8. ในการเดินทางไปปฏิบัติงานปกติ ให้ใช้ยานพาหนะประจ าทาง และให้เบิกค่า
พาหนะได้เท่าท่ีจ่ายจริง 
 ข้อ 9. ในกรณีท่ีไม่มียานพาหนะประจ าทาง หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็ว หรือความ
ปลอดภยั เพื่อประโยชน์แก่งานของสหกรณ์ ให้ใช้ยานพาหนะอ่ืนได้ เม่ือได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการด าเนินการ หรือประธานกรรมการ 
 ในกรณีตามวรรคก่อน ถ้าใช้ยานพาหนะส่วนตวัแทนพาหนะอ่ืน ให้เบิกค่าชดเชยได้เท่าท่ี
พงึจ่ายส าหรับยานพาหนะอื่นนัน้ 
 ข้อ 10. เบีย้เลีย้งเดินทางในการไปปฏิบัติงานนอกท้องท่ีของกรรมการ และพนักงาน
สหกรณ์ ให้เบกิตามอตัรา ดงันี ้ 
  ( 1 )  พนกังานสหกรณ์ หรือสมาชิก วนัละ    500.-  บาท 
  ( 2 )  ผู้ช่วยผู้จดัการ   วนัละ    600.-   บาท 
  ( 3 )  กรรมการ หรือผู้จดัการ  วนัละ    800.-  บาท 
  ( 4 )  ประธานกรรมการ   วนัละ 1,000.-  บาท 
 ข้อ 11. การนบัเวลา ส าหรับเบกิจ่ายคา่เบีย้เลีย้ง ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ดงันี ้
  ( 1 )  ให้นับตัง้แต่เวลาท่ีออกจากท่ีพัก หรือส านักงาน เพื่อไปปฏิบัติงานนอก
ท้องท่ี จนกลบัถึงท่ีพกั หรือส านกังาน 
  ( 2 )  เวลาปฏิบตัิงานยี่สบิสี่ชัว่โมงนบัเป็นหนึง่วนั เศษของวนักวา่หกชัว่โมง       
ให้นบัเป็นหนึง่วนั 
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 ข้อ 12. การเดินทางไปปฏิบตัิงานนอกท้องท่ี ท่ีจ าเป็นต้องพักค้างคืน ให้กรรมการ หรือ
พนักงานเบกิคา่เช่าที่พกัได้เท่าท่ีจ่ายจริง แตต้่องไมเ่กินวนัละ  2,500.- บาท 
 ในการเบิกจ่ายค่าเช่าท่ีพกัดงักล่าว จะต้องแสดงหลกัฐานต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
หรือประธานกรรมการ ตามแตก่รณี 
 ข้อ 13. ในกรณีท่ีผู้ ไปปฏิบตัิงานนอกท้องท่ี พกั ณ เคหสถานอนัมิใช่โรงแรม หรือท่ีเช่าพกั
แรม ให้เบกิเงินชดเชยได้ในอตัราวนัละ  500.- บาท 
 ข้อ 14. ถ้าในท้องท่ีท่ีไปปฏิบตัิงาน ผู้ ไปปฏิบตัิงานมีเคหสถานของตนเองท่ีจะพักอยู่ได้    
ผู้ ไปปฏิบตัิงานจะเบกิคา่เช่าที่พกัมิได้ 
 ข้อ 15. บรรดาสิ่งของ และพสัดุท่ีน าไปใช้ในการปฏิบตัิงาน ให้เบิกค่าบรรทุกได้เท่าท่ีจ่าย
จริง ถ้าจ าเป็นต้องบรรทุกทางเคร่ืองบิน ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการด าเนินการ หรือ
ประธานกรรมการก่อน 
 ข้อ 16. ผู้ เดินทางไปปฏิบัติงานนอกท้องท่ี จะเบิกค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดท่ีจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์แก่งานของสหกรณ์ได้เท่าท่ีจ่ายจริง 
 ข้อ 17. สมาชิกของสหกรณ์ หรือบคุคลภายนอกท่ีสหกรณ์มีความจ าเป็นขอให้เดินทางไป
ปฏิบตัิงานของสหกรณ์ ต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการด าเนินการก่อน และให้คณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนดคา่ใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามความเหมาะสม แตจ่ะเกินอตัราสงูสดุท่ีก าหนด
ไว้ในระเบียบนี ้ไมไ่ด้ 
 ข้อ 18. ผู้ เดินทางไปปฏิบตัิงานนอกท้องท่ี จะขอเบิกเงินล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางก็ได้ โดยยื่นประมาณการค่าใช้จ่ายต่อสหกรณ์ และให้คณะกรรมการด าเนินการ หรือ
ประธานกรรมการ เป็นผู้พิจารณาอนมุตัิตามความเหมาะสม 
 ข้อ 19. ผู้ขอเบกิเงินลว่งหน้า จะเบกิเงินก่อนเดนิทางเกิน 7 วนั ไม่ได้ หากเบกิเงินแล้วไมไ่ด้
เดินทางภายในก าหนด จะต้องสง่คืนเงินท่ีเบกิทัง้หมดแก่สหกรณ์ทนัที 
 ข้อ 20. การเบกิเงินคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง ผู้ เบกิจะต้องยื่นรายงานการเดินทางตามแบบ
ท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด พร้อมด้วยใบส าคญัคู่จ่าย ทัง้นีใ้ห้คณะกรรมการด าเนินการ 
หรือประธานกรรมการ เป็นผู้พิจารณาอนมุตัิ 
 ข้อ 21. ถ้าผู้ เบิกเงินล่วงหน้า เพื่อใช้จ่ายในการเดินทาง ไม่ยื่นรายงานการเดินทาง พร้อม
ด้วยใบส าคัญจ่าย และเงินคงเหลือ (ถ้ามี) ภายในสิบห้าวนั  นับแต่วนักลบัจากปฏิบัติงานนอก
ท้องท่ี ให้ประธานกรรมการหกัคืนเงินท่ีจ่ายลว่งหน้านัน้ จากเงินเดือน หรือคา่จ้าง หรือเงินอื่นๆ      
ท่ีสหกรณ์จะจ่ายแก่ผู้นัน้ได้ทนัที  
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 ข้อ 22. การปฏิบัติการใดๆ ท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบนี ้ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธาน
กรรมการ  
 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี   18   เมษายน   พ.ศ. 2549 
 
 
 
 

  (  นายเสรี  บญุทอย  ) 
                                  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา  จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 
ว่าด้วยเบีย้ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด  พ.ศ. 2557 

 

 
 

 อาศยัอ านาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา  จ ากัด  ข้อ 68 ( 9 ) 
และ ข้อ 91 ( 9 )  และมติท่ีประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2557 เม่ือวันท่ี  15  กุมภาพันธ์     
พ.ศ. 2557 จึงก าหนดระเบียบว่าด้วยเบีย้ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา  จ ากัด  พ.ศ. 2557   
ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1.  ระเบียบนี ้เรียกว่า  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั  ว่าด้วยเบีย้ประชุม 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั  พ.ศ. 2557 
 ข้อ 2.  ระเบยีบนีใ้ห้ถือใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี  15  กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2557  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ว่าด้วยเบีย้ประชุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด พ.ศ. 2551 และบรรดาประกาศ ค าสัง่ มติ หรือระเบียบอ่ืนใดในสว่นท่ีได้
ก าหนดไว้แล้ว ซึง่ขดัแย้งกบัระเบียบนี ้โดยให้ถือใช้ระเบียบนีแ้ทน 
 ข้อ 4.  ในระเบียบนี ้
           “ สหกรณ์”   หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
                      “ คณะกรรมการด าเนินการ”  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์        
ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
                      “ คณะกรรมการอ านวยการ”  หมายถึง  คณะกรรมการอ านวยการ ตามข้อบงัคบั
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั  
                      “ คณะกรรมการเงินกู้ ”  หมายถึง  คณะกรรมการเงินกู้  ตามข้อบงัคบัของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั  
                      “ คณะกรรมการศกึษา”  หมายถึง  คณะกรรมการศกึษา ตามข้อบงัคบัของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
                      “ ผู้ ตรวจสอบกิจการ”  หมายถึง  ผู้ ตรวจสอบกิจการท่ีได้รับการเลือกตัง้จาก           
ท่ีประชมุใหญ่ 
          “ คณะอนุกรรมการ”  หมายถึง  คณะอนุกรรมการท่ี ได้ รับการแต่งตัง้จาก
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
                     “ คณะท างาน”  หมายถึง  คณะท างานท่ีได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั   
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          “ ประธานกรรมการ ”   หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา 
จ ากดั 

                       “ สมาชิก ”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
                       “ เบีย้ประชมุ ”  หมายถึง  เงินซึง่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั จ่ายตอบแทนแก่
ผู้ ท่ีท าประโยชน์ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด จากหมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสด ุ
ประเภทคา่เบีย้ประชมุ หรือหมวดเงินงบกลาง 
 ข้อ 5.  เบี ย้ประชุมส าหรับคณะกรรมการด าเนินการ  คณะกรรมการอ านวยการ  
คณะกรรมการเงินกู้   คณะกรรมการศึกษา  ผู้ตรวจสอบกิจการ  คณะอนุกรรมการ  คณะท างาน 
หรือสมาชิก  ให้ได้รับเบีย้ประชมุเป็นรายครัง้  เฉพาะครัง้ท่ีมาประชมุ  ครัง้ละ  700 บาท 
 ข้อ 6.  ให้ประธานกรรมการ ถือปฏิบตัิตามระเบียบนีโ้ดยเคร่งครัด 
 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี   15   กมุภาพนัธ์   พ.ศ. 2557 
 
 
 
 
 

     (   นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์  ) 
                                    ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา  จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 
ว่าด้วยการจ่ายเงนิค่ารับรอง พ.ศ. 2558 

 
 
 

 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั ท่ีถือใช้บงัคบัอยู่ใน
ปัจจุบนั อาศยัอ านาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด  ข้อ 67 ( 9 ) 
และ ข้อ 90 ( 10 )  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั  ชดุท่ี  56  ในคราว
ประชุม  ครัง้ท่ี  10 / 2558  เม่ือวนัท่ี  18  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  ได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูพงังา จ ากดั วา่ด้วยการจ่ายเงินคา่รับรอง  พ.ศ. 2558  ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1.  ระเบียบนี ้เรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ว่าด้วยการจ่าย   
เงินคา่รับรอง  พ.ศ. 2558 ” 
 ข้อ 2.  ระเบียบนีใ้ห้ถือใช้บงัคบั ตัง้แตว่นัท่ี  20  สงิหาคม  พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั   ว่าด้วยการจ่ายเงินคา่รับรอง 
พ.ศ. 2551  และบรรดาประกาศ ค าสัง่ มติ หรือระเบียบอ่ืนใดในสว่นท่ีได้ก าหนดไว้แล้ว ซึง่ขดัแย้ง 
กบัระเบียบนี ้ โดยให้ถือใช้ระเบียบนีแ้ทน 
 ข้อ 4.  การจ่ายเงินค่ารับรองตามระเบียบนี ้  ให้จ่ายเป็นค่าอาหาร  เคร่ืองดื่ม  ในการ
รับรองแขกของสหกรณ์  กรรมการ หรือสมาชิกท่ีมาเยี่ยมเยือน  ตรวจสอบ แนะน า ศึกษาดูงาน 
ประชุมสัมมนา  หรือท ากิจกรรมอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง หรือเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ และสมาชิก     
โดยสว่นรวมเท่านัน้ 
 ข้อ 5.  การจ่ายเงินค่ารับรอง จะต้องจ่ายด้วยความประหยัด   และด้วยความจ าเป็น  
อยา่งแท้จริง  และให้จ่ายได้ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุใหญ่เท่านัน้ 
 ข้อ 6.  การอนุมัติจ่ายเงินค่ารับรองแต่ละครัง้  ผู้ จัดการอนุมัติจ่ายได้ครัง้ละไม่เกิน  
2,000.- บาท หากเกินกว่า  2,000.- บาท  และไม่เกิน  5,000.- บาท  ต้องขออนุมตัิจากประธาน
กรรมการ หากเกินกว่า 5,000.-บาท จะต้องน าเสนอคณะกรรมการด าเนินการอนุมัติก่อนจึงจะ 
จ่ายได้ เว้นแต่มีความจ าเป็นท่ีไม่สามารถขออนมุตัิต่อคณะกรรมการด าเนินการได้ทนั ให้ประธาน
กรรมการอนุมัติจ่ายได้ก่อน แต่จะต้องน าเสนอและชีแ้จงเหตุผลจ าเป็น  ให้เป็นท่ีพอใจแก่
คณะกรรมการด าเนินการ 
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 ข้อ 7.  การจ่ายเงินค่ารับรองในลกัษณะอ่ืนใด ท่ีนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี ้  
ให้ขออนมุตัิตอ่คณะกรรมการด าเนินการก่อน 
 
 
                          ประกาศ  ณ  วนัท่ี   19   สงิหาคม   พ.ศ. 2558 

 
 
 
 

       (  นายสมโภช  ไชยผดงุนิรันดร์  ) 
      ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา  จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ และ        
จดทะเบียนจ านองหลักทรัพย์ค า้ประกันเงนิกู้ พ.ศ. 2558 

 
 
 
 

 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั ท่ีถือใช้บงัคบัอยู่ใน 
ปัจจุบันอาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ข้อ 67 ( 9 )  
และ ข้อ 90 ( 10 )  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั  ชดุท่ี  56  ในคราว
ประชุม  ครัง้ท่ี 10 / 2558  เม่ือวนัท่ี  18  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  ได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ และจดทะเบียนจ านองหลักทรัพย์ค า้
ประกนัเงินกู้   พ.ศ. 2558  ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1.  ระเบียบนี ้เรียกว่า  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั  ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการตรวจสอบ และจดทะเบียนจ านองหลกัทรัพย์ค า้ประกนัเงินกู้  พ.ศ. 2558 ” 
 ข้อ 2.  ระเบียบนีใ้ห้ถือใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี  20  สงิหาคม  พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด  ว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่าย      
ในการตรวจสอบ และจดจ านองหลกัทรัพย์ค า้ประกนัเงินกู้   พ.ศ. 2551 และบรรดาประกาศ ค าสัง่ 
มติ หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีได้ก าหนดไว้แล้ว ซึ่งขดัแย้งกับระเบียบนี ้ โดยให้ถือใช้ระเบียบนี ้
แทน 
 ข้อ 4.  เม่ือผู้ ขอกู้ ยื่นเอกสารหลักฐานการขอกู้ ท่ี ต้องใช้หลักทรัพย์ค า้ประกัน ผู้ ขอกู้    
จะต้อง  วางเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ และจดทะเบียนจ านองหลักทรัพย์ค า้ประกันเงินกู้     
รายละ 2,500.- บาท ( สองพนัห้าร้อยบาทถ้วน )  ณ  ส านกังานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา  จ ากดั    
ก่อนท่ีกรรมการตรวจสอบหลักทรัพย์ค า้ประกัน จะออกไปท าการตรวจสอบ  เงินจ านวนนี ้         
เม่ือคณะกรรมการออกไปท าการตรวจสอบประเมินแล้ว ผู้ ขอกู้ จะเรียกคืนมิได้ หากไม่เพียงพอ           
ผู้ ขอกู้ จะต้องน ามาวางเพิ่ม  ตามจ านวนท่ีคณะกรรมการด าเนินการจะแจ้งให้ทราบ  และ            
หากมีเหลือ จะคืนให้ผู้ขอกู้  
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 ข้อ 5.  ให้กรรมการตรวจสอบหลักทรัพย์ค า้ประกัน  หรือผู้ ท่ี ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการด าเนินการไปตรวจสอบสถานท่ี  และสภาพแห่งทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน     
แล้วรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการด าเนินการ โดยผู้ขอกู้
จะต้องอ านวยความสะดวกแก่กรรมการผู้ท าการตรวจสอบหลกัทรัพย์ค า้ประกนั 
 ข้อ 6.  ให้จ่ายค่าตอบแทน  และค่าพาหนะแก่กรรมการผู้ท าการตรวจสอบหลักทรัพย์     
ค า้ประกันตาม ข้อ 4. และแก่ผู้ ไปจดทะเบียนจ านองหลกัทรัพย์ค า้ประกัน ในอตัราค่าตอบแทน   
คนละ 500.- บาทตอ่วนั สว่นคา่พาหนะเท่าท่ีจ่ายจริง 
 
 
                            ประกาศ  ณ  วนัท่ี   19   สงิหาคม   พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 

                                                          (  นายสมโภช  ไชยผดงุนิรันดร์ )                                                                                                                                                                      
                                           ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 

ว่าด้วยค่าตอบแทนในการสืบหาหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2558 
 

 
 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ท่ีถือใชบ้งัคบัอยู่ใน
ปัจจุบนั อาศยัอ านาจตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ขอ้ 67 (9)  และ  ขอ้ 90 (10) 
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด  ชุดท่ี 56  ในคราวประชุม คร้ังท่ี         
10 / 2558  เม่ือวนัท่ี  18  สิงหาคม  พ.ศ. 2558 ไดก้ าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
วา่ดว้ยค่าตอบแทนในการสืบหาหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2558 ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ระเบียบน้ี เรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยค่าตอบแทน    
ในการสืบหาหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2558 ” 
 ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบั ตั้งแต่วนัท่ี  20  สิงหาคม  พ.ศ.  2558  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยค่าตอบแทนในการสืบหา
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2544 และบรรดาประกาศ ค าสั่ง มติ หรือระเบียบอ่ืนใด ในส่วนท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ 
ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี โดยใหถื้อใชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4. ในระเบียบน้ี 
            สหกรณ์  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
            สมาชิก  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
            คณะกรรมการด าเนินการ  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ครูพงังา จ ากดั 
 ขอ้ 5. ในกรณีท่ีสหกรณ์ไม่สามารถสืบหาหลกัทรัพยข์องลูกหน้ี ซ่ึงศาลพิพากษาให้ตอ้ง
ช าระหน้ีต่อสหกรณ์ มาด าเนินการบงัคบัคดี เพื่อขายทอดตลาด เพื่อช าระหน้ีให้แก่สหกรณ์ได ้และ
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรให้สมาชิก หรือบุคคลภายนอก ทั้งท่ีเป็นบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคล ช่วยสืบหาหลักทรัพย ์หรือให้ขอ้มูล หรือช้ีช่องให้สหกรณ์สามารถได้รับช าระหน้ี        
ใหส้หกรณ์จดัท าเป็นประกาศ เพื่อแจง้ช่ือ และรายละเอียดอ่ืนๆ เท่าท่ีจ  าเป็นใหส้มาชิก และบุคคล 
ภายนอก ทราบโดยทัว่กนั 
 ขอ้ 6. สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าตอบแทน ให้แก่สมาชิก หรือบุคคลภายนอก ท่ีไดด้ าเนินการ 
สืบหาหลกัทรัพย ์หรือให้ขอ้มูล หรือช้ีช่องจนสหกรณ์ไดรั้บช าระหน้ี ในอตัราร้อยละยี่สิบ ของ
จ านวนเงินท่ีสหกรณ์ไดรั้บการช าระหน้ี 
 กรรมการด าเนินการ และพนกังานสหกรณ์ ไม่มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนตามระเบียบน้ี 
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 ขอ้ 7. หากมีผูด้  าเนินการสืบหาหลกัทรัพย ์หรือให้ขอ้มูล หรือช้ีช่อง จ านวนหลายราย 
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่บุคคลรายแรกท่ีไดใ้ห้ขอ้มูล หรือช้ีช่อง ส าหรับหลกัทรัพย ์  
แต่ละรายการเท่านั้น 
 ขอ้ 8. สหกรณ์จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใด ๆ ท่ีเกิดจากการสืบหาหลกัทรัพย ์หรือใหข้อ้มูล 
หรือช้ีช่อง ของบุคคลใด ๆ ทั้งส้ิน 
 ข้อ 9. หากมีปัญหา หรือข้อพิพาทใด ๆ เกิดข้ึนจากการด าเนินการตามระเบียบน้ี 
คณะกรรมการด าเนินการจะเป็นผูว้ินิจฉัยช้ีขาด ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการด าเนินการ ถือเป็น    
อนัส้ินสุด 
 
 
   ประกาศ   ณ   วนัท่ี   19   สิงหาคม   พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 
 
                        (   นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์   ) 
                                ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 
ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ค า้ประกัน พ.ศ. 2558 

  ***************************************************************************** 
 
 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด  ท่ีถือใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบัน 
อาศยัอ านาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั  ข้อ 58 และข้อ 58 (13) ท่ีประชุม
ใหญ่สามญั ประจ าปี  2548  เม่ือวนัท่ี  12  กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2548  และอาศยัอ านาจตามความในข้อบงัคบั 
ข้อ 67 (9) และข้อ 90 (10)  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั  ชุดท่ี 56  ในคราว
ประชุม ครัง้ท่ี  10 / 2558  เม่ือวนัท่ี  18  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ค า้
ประกนั  พ.ศ. 2558 ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1. ระเบียบนีเ้รียกว่า  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ ค า้
ประกนั พ.ศ. 2558 ” 
 ข้อ 2. ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบั ตัง้แตว่นัท่ี  20  สงิหาคม  พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ ค า้ประกัน        
พ.ศ. 2551  และบรรดาประกาศ  ค าสั่ง  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีได้ก าหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดแย้งกับ    
ระเบียบนี ้ โดยให้ใช้ระเบียบนีแ้ทน 
 ข้อ 4. ในระเบียบนี ้
  “ สหกรณ์ ”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
  “ สมาชิก ”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
 ข้อ 5. การช่วยเหลือผู้ ค า้ประกันตามระเบียบนี ้ หมายถึ ง  การให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิก              
ผู้ค า้ประกนัท่ีจะต้องช าระหนีแ้ทนผู้กู้   
 การช าระหนีต้ามวรรคแรก จะช าระให้หมดสิน้ทัง้จ านวน หรือการผ่อนช าระเป็นงวดรายเดือน       
โดยจะต้องผ่อนช าระให้หมดสิน้ภายในเวลาท่ีสหกรณ์ก าหนด และจ านวนเงินท่ีผ่อนช าระแต่ละงวด            
เม่ือรวมทัง้เงินต้น และดอกเบีย้ หรือเฉพาะเงินต้นจะต้องไมน้่อยกวา่งวดละ 1,000.-บาท 
 ในกรณีท่ีสมาชิกผู้ค า้ประกันช าระหนีห้มดสิน้ครบถ้วน ภายในระยะเวลา  6  เดือน นับตัง้แต่วนัท่ี 
สหกรณ์ได้ออกหนงัสือแจ้งให้ทราบ สหกรณ์จะยกเว้นดอกเบีย้ให้ทัง้หมด 
 ในกรณีท่ีสมาชิกผู้ค า้ประกนัช าระหนีห้มดสิน้ครบถ้วนไม่ถึง  1  ปี และเม่ือค านวณดอกเบีย้ ท่ีจะต้อง
ช าระให้แก่สหกรณ์ทัง้หมดแล้ว มีจ านวนไม่เกิน  20,000.- บาท สหกรณ์จะยกเว้นดอกเบีย้ให้ทัง้หมด  
 ในกรณีท่ีสมาชิกผู้ค า้ประกันช าระหนีห้มดสิน้ครบถ้วน ภายในตัง้แต่เกินกว่า   6  เดือน  ถึง  1  ปี  
สหกรณ์จะคิดดอกเบีย้ในอตัราของดอกเบีย้เงินกู้ซึ่งมีก าหนดเวลาช าระคืนท่ีใช้อยู่ในขณะนัน้ โดยจะลดให้  
80 เปอร์เซน็ต์  ของจ านวนดอกเบีย้ท่ีจะต้องช าระให้แก่สหกรณ์ทัง้หมด 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 
ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ค า้ประกัน พ.ศ. 2558 

  ***************************************************************************** 
 
 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด  ท่ีถือใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบัน 
อาศยัอ านาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั  ข้อ 58 และข้อ 58 (13) ท่ีประชุม
ใหญ่สามญั ประจ าปี  2548  เม่ือวนัท่ี  12  กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2548  และอาศยัอ านาจตามความในข้อบงัคบั 
ข้อ 67 (9) และข้อ 90 (10)  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั  ชุดท่ี 56  ในคราว
ประชุม ครัง้ท่ี  10 / 2558  เม่ือวนัท่ี  18  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ค า้
ประกนั  พ.ศ. 2558 ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1. ระเบียบนีเ้รียกว่า  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ ค า้
ประกนั พ.ศ. 2558 ” 
 ข้อ 2. ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบั ตัง้แตว่นัท่ี  20  สงิหาคม  พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ ค า้ประกัน        
พ.ศ. 2551  และบรรดาประกาศ  ค าสั่ง  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีได้ก าหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดแย้งกับ    
ระเบียบนี ้ โดยให้ใช้ระเบียบนีแ้ทน 
 ข้อ 4. ในระเบียบนี ้
  “ สหกรณ์ ”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
  “ สมาชิก ”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
 ข้อ 5. การช่วยเหลือผู้ ค า้ประกันตามระเบียบนี ้ หมายถึ ง  การให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิก              
ผู้ค า้ประกนัท่ีจะต้องช าระหนีแ้ทนผู้กู้   
 การช าระหนีต้ามวรรคแรก จะช าระให้หมดสิน้ทัง้จ านวน หรือการผ่อนช าระเป็นงวดรายเดือน       
โดยจะต้องผ่อนช าระให้หมดสิน้ภายในเวลาท่ีสหกรณ์ก าหนด และจ านวนเงินท่ีผ่อนช าระแต่ละงวด            
เม่ือรวมทัง้เงินต้น และดอกเบีย้ หรือเฉพาะเงินต้นจะต้องไมน้่อยกวา่งวดละ 1,000.-บาท 
 ในกรณีท่ีสมาชิกผู้ค า้ประกันช าระหนีห้มดสิน้ครบถ้วน ภายในระยะเวลา  6  เดือน นับตัง้แต่วนัท่ี 
สหกรณ์ได้ออกหนงัสือแจ้งให้ทราบ สหกรณ์จะยกเว้นดอกเบีย้ให้ทัง้หมด 
 ในกรณีท่ีสมาชิกผู้ค า้ประกนัช าระหนีห้มดสิน้ครบถ้วนไม่ถึง  1  ปี และเม่ือค านวณดอกเบีย้ ท่ีจะต้อง
ช าระให้แก่สหกรณ์ทัง้หมดแล้ว มีจ านวนไม่เกิน  20,000.- บาท สหกรณ์จะยกเว้นดอกเบีย้ให้ทัง้หมด  
 ในกรณีท่ีสมาชิกผู้ค า้ประกันช าระหนีห้มดสิน้ครบถ้วน ภายในตัง้แต่เกินกว่า   6  เดือน  ถึง  1  ปี  
สหกรณ์จะคิดดอกเบีย้ในอตัราของดอกเบีย้เงินกู้ซึ่งมีก าหนดเวลาช าระคืนท่ีใช้อยู่ในขณะนัน้ โดยจะลดให้  
80 เปอร์เซน็ต์  ของจ านวนดอกเบีย้ท่ีจะต้องช าระให้แก่สหกรณ์ทัง้หมด 



สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำากัด
71

            2 
 
 ในกรณีท่ีสมาชิกผู้ค า้ประกันช าระหนีห้มดสิน้ครบถ้วน ภายในตัง้แต่เกินกว่า 1 ปี  ถึง 1 ปี 6 เดือน 
สหกรณ์จะคิดดอกเบีย้ในอตัราของดอกเบีย้เงินกู้ซึ่งมีก าหนดเวลาช าระคืนท่ีใช้อยู่ในขณะนัน้ โดยจะลดให้  
50 เปอร์เซน็ต์ ของจ านวนดอกเบีย้ท่ีจะต้องช าระให้แก่สหกรณ์ทัง้หมด 
 ในกรณีท่ีสมาชิกผู้ค า้ประกนัช าระหนีห้มดสิน้ครบถ้วน ตัง้แต่เกินกว่า 1 ปี   6  เดือน ขึน้ไป สหกรณ์   
จะคิดดอกเบีย้ในอตัราดอกเบีย้เงินกู้ซึง่มีก าหนดเวลาช าระคืนท่ีใช้อยู่ในขณะนัน้ โดยจะลดให้ 30 เปอร์เซ็นต์ 
ของจ านวนดอกเบีย้ท่ีจะต้องช าระให้แก่สหกรณ์ทัง้หมด 
 ข้อ 6. หนีเ้งินกู้ตามระเบียบนี ้หมายถึง เงินกู้ ท่ีสมาชิกผู้กู้ ถึงแก่กรรม หรือหายสาบสญูไป หรือออก
จากราชการหน่วยงานท่ีท า ซึ่งผู้กู้ ไม่มีเงินได้รายเดือนให้หกั ณ ท่ีจ่าย โดยไม่สามารถหาหลกัทรัพย์มาช าระ
หนีไ้ด้ หรือเม่ือด าเนินการจนถึงท่ีสดุแล้ว ไมส่ามารถเรียกเก็บหนีจ้ากผู้กู้ ได้ 
 ข้อ 7. สมาชิกผู้ค า้ประกนัท่ีจะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบนี ้จะต้องมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้ 
          7.1 จะต้องเป็นผู้ ไม่เคยผิดนัดการช าระหนีท้ัง้เงินต้น และหรือดอกเบี ย้ ไม่ว่าจะในฐานะผู้กู้  
หรือผู้ค า้ประกนั ในระยะเวลาย้อนหลงั 12 เดือน นบัจากวนัท่ียื่นค าร้อง 
                     7.2 จะต้องเป็นผู้ รับภาระช าระหนีแ้ทนผู้กู้ตามท่ีสหกรณ์เรียกให้ช าระมาโดยตลอด 
 ข้อ 8. สมาชิกผู้ ค า้ประกันท่ีประสงค์จะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบนี ้จะต้องยื่นค าร้องต่อ
คณะกรรมการด าเนินการ และเม่ือได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการแล้วจะต้องท าสัญญา          
รับสภาพหนีไ้ว้เป็นหลกัฐานส าคญัต่อสหกรณ์ภายในระยะเวลา 6 เดือน นบัตัง้แต่วนัท่ีสหกรณ์ออกหนงัสือ
แจ้งให้ทราบ 
 ข้อ 9. สมาชิกผู้ ค า้ประกันรายใด ไม่ปฏิบัติตามสัญญารับสภาพหนี ้จะหมดสิทธ์ิการได้รับ         
ความช่วยเหลือตามระเบียบนี ้จะต้องช าระดอกเบีย้ท่ีได้ลดไปแล้วทัง้หมดคืนให้กับสหกรณ์ และจะต้อง  
ช าระดอกเบีย้ในอัตราปกติต่อไปจนกว่าจะช าระหนีห้มดสิน้ และในขณะท่ียังช าระหนีต้ามสัญญา              
รับสภาพหนีไ้มห่มดสิน้ จะไมมี่สทิธ์ิค า้ประกนัหนีเ้งินกู้ทกุประเภทแก่สมาชิกรายอ่ืนได้  
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี   19   สงิหาคม   พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
     (  นายสมโภช  ไชยผดงุนิรันดร์  ) 
                        ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 

ว่าด้วยการใช้ห้องประชุม พ.ศ. 2558 
--------------------------------------------------------------------- 

 
 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ท่ีถือใช้บังคับอยู่ใน
ปัจจบุนั อาศยัอ านาจตามข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั ข้อ 67 (9) และข้อ 90 (10)  
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด   ชุดท่ี  56  ในคราวประชุม ครัง้ท่ี          
10 / 2558  เม่ือวนัท่ี  18  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  ได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด  
วา่ด้วยการใช้ห้องประชมุ พ.ศ. 2558  ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1.  ระเบียบนีเ้รียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ว่าด้วยการใ ช้          
ห้องประชมุ พ.ศ. 2558 ” 
 ข้อ 2.  ระเบียบนีใ้ห้ถือใช้บงัคบั ตัง้แตว่นัท่ี  20  สงิหาคม  พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ว่าด้วยการใช้ห้องประชุม      
พ.ศ. 2551  และบรรดาประกาศ  ค าสัง่  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใดในสว่นท่ีได้ก าหนดไว้แล้ว  ซึง่ขดัแย้ง
กบัระเบียบนี ้ โดยให้ถือใช้ระเบียบนีแ้ทน 
 ข้อ 4.  ในระเบียบนี ้
  “ สหกรณ์ ”  หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
  “ ประธานกรรมการ ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา 
จ ากดั 
  “ พนกังาน ”  หมายความวา่  พนกังานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั   
  “ ลกูจ้าง”  หมายความวา่  ลกูจ้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
 ข้อ 5.  การใช้ห้องประชมุของสหกรณ์  นอกจากใช้ในกิจการของสหกรณ์  ผู้ขอใช้จะต้องแจ้ง
เป็นหนงัสือถึง ประธานกรรมการ  เมื่อได้รับอนญุาตแล้ว  จงึจะใช้ได้ 
 ข้อ 6.  ผู้ขอใช้จะต้องช าระคา่บ ารุง และคา่ดแูลรักษาห้องประชมุให้แก่สหกรณ์  ดงันี ้
  ( 1 ) หน่วยงานต้นสงักัดของสมาชิก  ช าระค่าบ ารุงวนัละ  1,100.- บาท  ค่าดูแล
รักษาห้องประชมุ วนัละ  200.- บาท รวมวนัละ  1,300.- บาท 
  ( 2 ) หน่วยงานราชการอ่ืน หรือรัฐวิสาหกิจ  ช าระค่าบ ารุง  วันละ 1,600.- บาท     
คา่ดแูลรักษาห้องประชมุ วนัละ  200.- บาท  รวมวนัละ  1,800.- บาท 
 
 

67 (9)

56
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  ( 3 ) เอกชน ช าระค่าบ ารุง วนัละ 1,900.- บาท ค่าดูแลรักษาห้องประชุม   วนัละ  
200.- บาท  รวมวนัละ 2,100.- บาท 
 ข้อ 7.  ก าหนดเวลาในการใช้ห้องประชมุ  โดยปกติจะอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะในเวลากลางวนั 
ตัง้แตเ่วลา  08.00 น. – 18.00 น. เท่านัน้  ยกเว้นกรณีจ าเป็น  และเห็นวา่จะไมท่ าให้เกิด 
ความเสียหายตอ่สหกรณ์  ทัง้นีย้อ่มขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของประธานกรรมการ 
 ข้อ 8.  ค่าบ ารุง  ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์  ส าหรับค่าดูแลรักษาห้องประชุม สหกรณ์    
จะจ่ายให้แก่พนักงาน หรือลูกจ้าง เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการดูแล รักษาความสะอาด และความ  
เป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องประชมุ และอาคารส านกังาน 
 ข้อ 9.  หากเกิดความเสียหายขึน้กบัอาคาร ห้องประชมุ และทรัพย์สนิของสหกรณ์อนัเกิดจาก
การใช้ห้องประชุม ผู้ ขอใช้ห้องประชุมจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดขึน้ตามสภาพ        
ความเป็นจริง 
 ข้อ 10. การปฏิบตัิใด ๆ ท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบนี ้ ให้อยูใ่นดลุยพินิจของประธานกรรมการ 
 
 
                           ประกาศ  ณ  วนัท่ี  19  สงิหาคม  พ.ศ. 2558 

 
                                                        
 
 
 

(  นายสมโภช  ไชยผดงุนิรันดร์  ) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
ว่าด้วยการฝากจอดรถยนต์ ในส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั พ.ศ. 2558 

 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ท่ีถือใชบ้งัคบัอยู่ใน
ปัจจุบนั อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั ขอ้ 67 (9) และ  
ขอ้ 90 (10)  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ชุดท่ี  56  ในคราวประชุม  
คร้ังท่ี 10 / 2558  เม่ือวนัท่ี  18  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  ไดก้ าหนดระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา 
จ ากัด ว่าด้วยการฝากจอดรถยนต์ ในส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด พ.ศ. 2558           
ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ระเบียบน้ี เรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการฝากจอด
รถยนต ์ในส านกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั พ.ศ. 2558 ” 
 ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบั ตั้งแต่วนัท่ี  20  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการฝากจอดรถยนต ์ใน
ส านกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั พ.ศ. 2551 และบรรดาประกาศ  ค  าสัง่  มติ หรือระเบียบ
อ่ืนใดในส่วนท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี โดยใหถื้อใชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4. ในระเบียบน้ี 
            สหกรณ์  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
                        ผูจ้ดัการ  หมายถึง  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
 ขอ้ 5. บุคคลใดมีความประสงค์จะฝากจอดรถยนต์ ในส านักงานสหกรณ์ จะต้องแจ้ง
รายละเอียดในเร่ือง วนั เวลา ท่ีจะฝากจอดรถยนต ์ใหผู้จ้ดัการทราบล่วงหนา้ ภายในหน่ึงวนั ก่อนท่ี
จะฝากจอดรถยนต ์
 ขอ้ 6. สหกรณ์จะคิดค่าบริการรับฝากจอดรถยนต ์ในส านกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา 
จ ากดั คืนละ 20 บาท ถา้ฝากจอดรถยนต ์ถึงเท่ียงคืน จะคิดเป็น  1  คืน 
 ขอ้ 7. ส าหรับการดูแลรักษารถยนตท่ี์ฝากจอดนั้น ใหเ้ป็นไปตามปกติวิสัยของธุรกิจการรับ
ฝากรถยนต ์โดยทัว่ ๆไป 
 ขอ้ 8. ให้ผูจ้ดัการเป็นผูว้ินิจฉัยว่าจะรับฝาก หรือไม่รับฝาก และให้ปฏิบติัให้เป็นไปตาม
ระเบียบน้ีทุกประการ 
   ประกาศ   ณ   วนัท่ี  19  สิงหาคม   พ.ศ. 2558 
 
 
 
    (   นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์   ) 
                                        ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 
ว่าด้วยการใช้ยานพาหนะ พ.ศ. 2558 

 
 

เพื่อให้สอดคล้องกบัข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั ท่ีถือใช้บงัคบัอยูใ่น
ปัจจบุนั  อาศยัอ านาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั ข้อ 67 ( 9 )  
และ ข้อ  90 ( 10 )  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั  ชดุท่ี  56 ในคราว
ประชมุ ครัง้ท่ี 10 / 2558  เม่ือวนัท่ี  18  สงิหาคม  พ.ศ. 2558  ได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูพงังา จ ากดั วา่ด้วยการใช้ยานพาหนะ  พ.ศ. 2558  ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1.  ระเบียบนี ้ เรียกวา่  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั   วา่ด้วยการใช้
ยานพาหนะ  พ.ศ. 2558 ” 
 ข้อ 2.  ระเบียบนีใ้ห้ถือใช้บงัคบั ตัง้แตว่นัท่ี  20  สงิหาคม  พ. ศ. 2558  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั  วา่ด้วยการใช้ยานพาหนะ          
พ.ศ. 2551  และบรรดาประกาศ  ค าสัง่  มต ิ  หรือระเบียบอ่ืนใด ในสว่นท่ีได้ก าหนดไว้แล้ว         
ซึง่ขดัแย้งกบัระเบียบนี ้โดยให้ถือใช้ระเบียบนีแ้ทน 
 ข้อ 4.  ในระเบียบนี ้
  “ส านกังาน”  หมายถึง  ส านกังานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
  “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา 
จ ากดั 
  “ผู้จดัการ”  หมายถึง  ผู้จดัการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
  “ยานพาหนะ”  หมายถึง  รถยนต์  รถจกัรยานยนต์  ของสหกรณ์ออมทรัพย์      
ครูพงังา จ ากดั 
 ข้อ 5.  การใช้ยานพาหนะโดยปกติให้ใช้ในงานของสหกรณ์   หรือเพื่อประโยชน์ของ
สหกรณ์เท่านัน้ 
 ข้อ 6.  การน ายานพาหนะออกนอกส านกังานทกุครัง้  จะต้องได้รับอนญุาตจากผู้ มีอ านาจ
อนญุาต  ดงันี ้
  (1) การน ายานพาหนะออกนอกส านกังาน ไปปฏิบตัิงานภายในเขตจงัหวดั
พงังา จะต้องได้รับอนญุาตจากประธานกรรมการ หรือผู้จดัการ 
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  ( 2 )  การน ายานพาหนะออกนอกส านกังาน ไปปฏิบตัิงานนอกเขตจงัหวดัพงังา   
จะต้องได้รับอนญุาตจากประธานกรรมการ 
 ข้อ 7.  การขออนญุาต ผู้ขออนญุาต จะต้องบนัทกึขออนญุาตตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
และเม่ือได้รับอนญุาตแล้ว จงึจะน ายานพาหนะออกนอกส านกังานได้ 
 ข้อ 8.  การน ายานพาหนะไปใช้นอกเหนือจากข้อ  5.  จะต้องได้รับอนญุาตจากประธาน
กรรมการเท่านัน้ และผู้ขออนญุาตจะต้องขออนญุาตลว่งหน้าไมน้่อยกว่า 2 วนั ยกเว้นกรณีฉกุเฉิน     
และจะต้องจ่ายเงินคา่บ ารุงรักษายานพาหนะ ตามท่ีสหกรณ์ก าหนด 
 ข้อ 9.  การขบัข่ียานพาหนะจะต้องกระท าโดยพนกังานขบัรถของสหกรณ์เท่านัน้ ในกรณีท่ี 
สหกรณ์ยงัไมมี่พนกังานขบัรถ หรือพนกังานขบัรถไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ ผู้ขออนญุาตจะต้อง
ระบช่ืุอผู้ท าหน้าท่ีขบัข่ียานพาหนะ ซึง่เป็นผู้ มีใบอนญุาตขบัข่ีรถยนต์ หรือรถจกัรยานยนต์แล้วแต่
กรณี หากมีการฝ่าฝืน ผู้ขออนญุาตจะต้องรับผิดชอบตอ่ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ทัง้หมด ทัง้ทางแพง่ 
และทางอาญา 
 ข้อ 10. ในกรณีเกิดอบุตัิเหต ุ หรือเกิดความเสียหาย  ผู้ขออนญุาตจะต้องแจ้งให้ผู้ มี
อ านาจอนญุาตทราบโดยดว่น และให้ผู้ มีอ านาจอนญุาต รายงานให้คณะกรรมการด าเนินการ
ทราบ ภายใน  24 ชัว่โมง และน าเสนอคณะกรรมการด าเนินการ ในการประชมุประจ าเดือน     
เพื่อด าเนินการตอ่ไป 
 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี   19   สงิหาคม   พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 

(  นายสมโภช  ไชยผดงุนิรันดร์  ) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 

ว่าด้วยการถือหุ้นส าหรับสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2558 
 

 
 เพื่อให้การถือหุ้น ส าหรับสมาชิกสมทบ เป็นไปตามท่ีได้ก าหนดไวใ้นข้อบังคับของ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  อาศยัอ านาจ ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 67 (9)  และขอ้ 90 
(10)  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ชุดท่ี  56 ในคราวประชุม  คร้ังท่ี     
7  / 2558  เม่ือวนัท่ี  20  มิถุนายน  พ.ศ. 2558  ไดก้ าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
วา่ดว้ยการถือหุน้ส าหรับสมาชิกสมทบ  พ.ศ. 2558 ไวด้งัต่อไปน้ี 
 

หมวดที่  1 
บททั่วไป 

 ขอ้  1. ระเบียบน้ี  เรียกว่า  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการถือหุ้น
ส าหรับสมาชิกสมทบ  พ.ศ. 2558 ” 
 ขอ้  2. ระเบียบน้ีใหถื้อบงัคบัใช ้ตั้งแต่ วนัท่ี  2  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  เป็นตน้ไป 
 ขอ้  3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพังงา จ ากัด ว่าด้วยการถือหุ้นส าหรับ
สมาชิกสมทบ  พ.ศ. 2546 และบรรดาประกาศ ค าสั่ง มติ หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีก าหนดไว้
แลว้ ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี โดยใหถื้อใชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้  4. ในระเบียบน้ี 
 สหกรณ์  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
 สมาชิกสมทบ  หมายถึง  สมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
 คณะกรรมการด าเนินการ  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา 
จ ากดั 
 ขอ้  5. การถือหุ้น สมาชิกสมทบจะไดสิ้ทธิในการเป็นสมาชิก เม่ือไดช้ าระค่าหุน้ เม่ือแรก
เขา้เป็นสมาชิก อยา่งนอ้ย 200 หุน้ 
 ขอ้  6. สมาชิกสมทบ สามารถถือหุ้น โดยการช าระค่าหุน้เป็นรายเดือน ในจ านวนท่ีเท่ากนั
ทุกเดือน ตามท่ีไดแ้จง้ความจ านงไว ้ หรือช าระค่าหุน้  เม่ือตอ้งการถือหุน้เพิ่มเป็นคร้ังคราว  เม่ือใด
กไ็ด ้
 ขอ้  7. สมาชิกสมทบ มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล จากการถือหุ้น เช่นเดียวกบัสมาชิกสหกรณ์ 
เงินค่าหุน้ท่ีสหกรณ์ไดรั้บภายในวนัท่ี  7  ของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลใหต้ามขอ้บงัคบัของ 
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สหกรณ์ ขอ้ 23 (1) ให้เต็มเดือนส าหรับเดือนนั้น ส่วนเงินค่าหุ้นท่ีสหกรณ์ไดรั้บภายหลงัจากวนัท่ี   
7  ของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผล ใหต้ั้งแต่เดือนถดัไป 
 ขอ้  8. การถือหุ้นในสหกรณ์ คณะกรรมการด าเนินการ อาจก าหนดวงเงินถือหุ้นขั้นสูงสุด 
ส าหรับสมาชิกสมทบคนหน่ึง ๆ ไดต้ามสภาพทางการเงินของสหกรณ์ แต่จะเกินกว่าหน่ึงในห้า  
ของจ านวนหุน้ทั้งหมดในสหกรณ์ไม่ได ้
 ขอ้  9. การถือหุน้ในสหกรณ์ สมาชิกสมทบจะขาย หรือโอน หรือถอนคืนหุน้ ในระหว่างท่ี
เป็นสมาชิกอยูไ่ม่ได ้นอกจากขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 42 
 ขอ้  10. คณะกรรมการด าเนินการ หรือผูจ้ดัการ มีอ านาจท่ีจะเรียกหลกัฐาน เพื่อประกอบ 
การพิจารณาซ้ือหุ้นเพิ่ม หรือปฏิเสธท่ีจะให้ถือหุ้นเพิ่ม ส าหรับสมาชิกบางคนก็ได้ เพื่อป้องกัน          
การฟอกเงิน 
 
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  30  มิถุนายน  พ.ศ.  2558 
 
 
 
 
 
              (  นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์  ) 
            ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 

ว่าด้วยการรับฝากเงินส าหรับสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2558 
 

 
 เพื่อใหก้ารรับฝากเงินจากสมาชิก  เป็นไปตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออม
ทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  อาศยัอ านาจตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ขอ้ 67 (9) 
และขอ้ 90 (1)  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากัด  ชุดท่ี  56 ในคราว
ประชุม คร้ังท่ี 7 / 2558  เม่ือวนัท่ี 20  มิถุนายน  พ.ศ. 2558  ไดก้ าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยการรับฝากเงินส าหรับสมาชิกสมทบ  พ.ศ. 2558 ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้  1. ระเบียบน้ีเรียกว่า  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการรับฝากเงิน 
ส าหรับสมาชิกสมทบ  พ.ศ. 2558 ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้  2. ใหใ้ชบ้งัคบั ตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นตน้ไป 
 ขอ้  3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการรับฝากเงินส าหรับ
สมาชิกสมทบ  พ.ศ. 2546  และบรรดาประกาศ  ค  าสั่ง  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใด ในส่วนท่ีก าหนด     
ไวแ้ลว้ ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี โดยใหถื้อใชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้  4. ในระเบียบน้ี 
 สหกรณ์  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
 สมาชิกสมทบ  หมายถึง  สมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
 คณะกรรมการด าเนินการ  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา 
จ ากดั 
 ผูจ้ดัการ  หมายถึง  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
 ขอ้  5. สมาชิกสมทบ สามารถฝากเงินไวก้บัสหกรณ์ ไดท้ั้งเงินฝากออมทรัพย ์และเงินฝาก
ประจ า 
           การฝากเงินตามวรรคแรก สมาชิกสมทบคนหน่ึง สามารถเปิดบญัชีเงินฝากไดเ้พียง
ประเภทละ 1 บญัชี เท่านั้น 
 ขอ้  6. การด าเนินการเก่ียวกบัการขอเปิดบญัชีเงินฝาก การฝากเงิน การเบิกถอนเงินฝาก 
และการด าเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัในการฝากเงิน และถอนเงินฝาก ให้ถือปฏิบติัตาม
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ว่าดว้ยเงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  
พ.ศ. 2558 โดยอนุโลม 
 ขอ้  7. เม่ือใดท่ีคณะกรรมการด าเนินการ เห็นว่าจ านวนเงินฝากมีมากเกินไป และท าใหเ้กิด
ปัญหาในการบริหารงานดา้นการเงินของสหกรณ์ คณะกรรมการด าเนินการอาจจ ากดัจ านวนเงิน 
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ฝากขั้นสูงสุด ส าหรับสมาชิกสมทบคนหน่ึง ๆ หรืองดรับฝากจากสมาชิกสมทบเป็นการชัว่คราว 
หรือเป็นคร้ังคราวกไ็ดต้ามความจ าเป็น 
 ขอ้  8. สมาชิกสมทบ มีสิทธิไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝาก ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
การก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก ส าหรับเงินฝากของสมาชิกสมทบ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ 
ก าหนดตามความเหมาะสม โดยจะให้เท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก ส าหรับสมาชิกสหกรณ์ หรือ   
ต  ่ากวา่ กไ็ดต้ามความเหมาะสม โดยจดัท าเป็นประกาศของสหกรณ์ 
 ข้อ  9. คณะกรรมการด าเนินการ หรือผู ้จัดการ มีอ านาจท่ีจะเรียกหลักฐานเพิ่มเติม          
เพื่อประกอบการพิจารณารับฝากเงิน หรือปฏิเสธท่ีจะรับฝากเงิน จากสมาชิกสมทบบางคนก็ได ้  
เพื่อป้องกนัการฟอกเงิน 
 
 
   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  30  มิถุนายน  พ.ศ.  2558 
 
 
 
 
 
 
    (  นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์  ) 
                            ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2558

 *****************************************************************
เพื่อให้การให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ เป็นไปตามท่ีได้ก าหนดไวใ้นขอ้บังคบัสหกรณ์     

ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  อาศยัอ านาจตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ขอ้ 67 (9) 
และ ขอ้ 90 (2 )  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ชุดท่ี  56 ในคราว
ประชุม  คร้ังท่ี  7  / 2558  เม่ือวนัท่ี  20  มิถุนายน  พ.ศ. 2558 ไดก้ าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสมทบ  พ.ศ. 2558 ไวด้งัต่อไปน้ี
 ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการให้เงินกู ้
แก่สมาชิกสมทบ  พ.ศ. 2558”  
 ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  2  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  เป็นตน้ไป
 ขอ้ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิก
สมทบ  พ.ศ. 2555  และประกาศ  ค  าสั่ง  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีก าหนดไวแ้ลว้ ซ่ึงขดัแยง้
กบัระเบียบน้ี โดยใหถื้อใชร้ะเบียบน้ีแทน
 ขอ้ 4.  ในระเบียบน้ี
  “ สหกรณ์ ”  หมายความวา่   สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั
  “ คณะกรรมการด าเนินการ ”  หมายความว่า   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั
  “ ประธานกรรมการ ”  หมายความว่า   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
พงังา จ ากดั
  “ สมาชิกสหกรณ์ ”  หมายความวา่  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ สมาชิกสมทบ ”  หมายความว่า   สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา 
จ ากดั

ข้อ 5.  จ  านวนเงินกู้แต่ละประเภท ท่ีให้แก่สมาชิกสมทบ และจ านวนงวดช าระหน้ี           
ให้คณะกรรมการด าเนินการ พิจารณา ก าหนดตามความเหมาะสมแก่สภาพทางการเงิน และ    
สภาพการด าเนินงานของสหกรณ์ แต่จะตอ้งไม่เกินกว่าจ านวนท่ีก าหนดใหส้ าหรับสมาชิกสหกรณ์      
โดยจดัท าเป็นประกาศของสหกรณ์
 ข้อ 6.  การให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ ให้คณะกรรมการด าเนินการใช้ความรอบคอบ        
โดยค านึงถึงวตัถุประสงค์ แห่งการใช้เงินกู้ หลกัประกัน และความสามารถ ในการส่งคืนเงินกู ้            
เป็นส าคญั
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 ขอ้ 7.  หลกัประกันส าหรับเงินกู้ จะตอ้งใช้เงินค่าหุ้น หรือเงินฝากของตนเองท่ีมีอยู่ใน
สหกรณ์ จ านวนไม่เกินร้อยละแปดสิบค ้าประกนั 
 ขอ้ 8. คณะกรรมการด าเนินการ จะตอ้งก าหนดให้สมาชิกสมทบผูย้ื่นค าขอกู ้แนบเอกสาร
หลกัฐานส าคญั ท่ีแสดงถึงความจ าเป็น และประโยชน์ท่ีสมาชิกสมทบจะไดรั้บจากการกูเ้งิน รายได ้
ความสามารถในการส่งใชคื้นเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย ประกอบค าขอกูด้ว้ย 
 ขอ้ 9. คณะกรรมการด าเนินการจะตอ้งสอดส่องดูแล และติดตามการใชเ้งินกู ้ให้เป็นไป
ตามวตัถุประสงคแ์ห่งการใหเ้งินกู ้และการส่งช าระหน้ีเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียโดยใกลชิ้ด หากเห็นว่า
เงินกูร้ายใดไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด จะตอ้งด าเนินการให้เป็นไปตามสัญญาเงินกู ้ระเบียบสหกรณ์   
ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบัสหกรณ์ ท่ีก าหนดไวโ้ดยเคร่งครัด เพื่อมิใหเ้กิดความเสียหายแก่สหกรณ์
 ขอ้ 10 อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้คณะกรรมการด าเนินการ อาจก าหนดอตัราดอกเบ้ียส าหรับเงินกู้
ประเภทต่าง ๆ ท่ีให้แก่สมาชิกสมทบ เกินกว่าอตัราดอกเบ้ียท่ีให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ไดต้ามความ
เหมาะสม โดยจดัท าเป็นประกาศสหกรณ์
 ขอ้ 11.  การด าเนินการเก่ียวกบัวิธีการเสนอค าขอกู ้ การพิจารณา  และลงมติเก่ียวกบัการให้
เงินกู ้ การท าสัญญาเงินกู ้ การจ ากดัแห่งจ านวนเงินกู ้ สิทธิการไดรั้บเงินกู ้ การรับเงินกู ้ หลกัประกนั  
เงินกู ้ ดอกเบ้ียเงินกู ้ เง่ือนไข และหลกัเกณฑใ์นการใหเ้งินกู ้ การควบคุมหลกัประกนั  และการเรียกคืน
เงินกู ้ การปฏิบติั และขอ้ก าหนดอ่ืนใด ท่ีมิไดก้ าหนดไวใ้นระเบียบน้ี  ให้ถือใชต้ามระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากัด  ว่าดว้ยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์  และประกาศท่ีใช้ส าหรับสมาชิก
สหกรณ์ ท่ีถือใชอ้ยูใ่นขณะนั้น โดยอนุโลม 
 ขอ้ 12. ใหป้ระธานกรรมการ รักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี

  ประกาศ   ณ   วนัท่ี   30  มิถุนายน  พ.ศ. 2558

                 (   นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์   )
   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
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ว่าด้วยการสรรหากรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2557 
 
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 59 ขอ้ 67 (9) และขอ้ 90 (8) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูพงังา จ ากดั พ.ศ. 2557  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ชุดท่ี 55   
และท่ีประชุมใหญ่วิสามญั สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  เม่ือวนัท่ี  31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2557 
ไดก้ าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการสรรหากรรมการด าเนินการ พ.ศ. 
2557 ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการสรรหา
กรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2557’’ 
 ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  19  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557  เป็นตน้ไป 
    ขอ้ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพังงา จ ากัด ว่าด้วยการสรรหากรรมการ
ด าเนินการ พ.ศ. 2554 และบรรดาประกาศ  ค  าสั่ง มติ หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีก าหนดไวแ้ลว้    
ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี โดยใหถื้อใชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4. ในระเบียบน้ี 
 สหกรณ์  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
 ขอ้บงัคบั  หมายถึง  ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
 ระเบียบ  หมายถึง  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ว่าดว้ยการสรรหากรรมการ
ด าเนินการ พ.ศ. 2557 
 คณะกรรมการด าเนินการ  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา 
จ ากดั 
 กรรมการด าเนินการ  หมายถึง  กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
 สมาชิก  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั แต่ไม่รวมถึงสมาชิกสมทบ 
 ผูจ้ดัการ  หมายถึง  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
 อนุกรรมการ  หมายถึง  อนุกรรมการสรรหากรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
พงังา จ ากดั 
 บ านาญ  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ท่ีรับเงินบ านาญ โดยยึดถือ    
ท่ีอยูต่ามภูมิล าเนา เป็นส าคญั 
 การสรรหา  หมายถึง  การเลือกเพื่อให้ไดม้าซ่ึงบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น ตามขอ้บงัคบั 
แต่ไม่รวมถึงสมาชิกสมทบ 
 วาระ  หมายถึง  วาระตามขอ้บงัคบั ขอ้ 63  ก าหนดสองปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง 
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 เขต  หมายถึง  ประเภทการสมคัรรับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ 
 ขอ้ 5. คุณสมบติัของสมาชิกท่ีสมคัรเขา้รับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ 
  5.1  เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  แต่ไม่รวมถึงสมาชิกสมทบ 
  5.2  ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 60 และขอ้ 63 
  5.3  ตอ้งไม่เป็นกรรมการด าเนินการในเขตใดเขตหน่ึงในปีแรกของวาระการเป็น
กรรมการ หากตอ้งการสมคัรเขา้รับการสรรหาเป็นกรรมการในเขตอ่ืนท่ีตนมีสิทธิ ตอ้งลาออกจาก
การเป็นกรรมการเขตท่ีด ารงต าแหน่งอยูก่่อนหนา้น้ี 
 ขอ้ 6. การเวน้วรรคการเป็นกรรมการด าเนินการท่ีอยู่ครบสองวาระติดต่อกนั จะตอ้งเวน้
จากการเป็นกรรมการด าเนินการสองรอบการเลือกตั้งปกติ เม่ือมีการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
 ขอ้ 7. คณะกรรมการด าเนินการมีจ านวน  15  คน  โดยท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกท่ี
ผา่นการสรรหาประกอบดว้ย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการด าเนินการอ่ืนอีกไม่เกิน 14 คน  
 ขอ้ 8. เพื่อให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการ ท่ีสามารถดูแลสมาชิกไดท้ัว่ถึงใกลชิ้ด    
จึงก าหนดให้กรรมการมาจากสมาชิกท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังาน ในแต่ละอ าเภอของจงัหวดัพงังา แต่ละ
สถานะ โดยแบ่งสดัส่วนการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการทั้ง 15 คน เป็นเขต ดงัน้ี 
 เขต 1  การสรรหาประธานกรรมการด าเนินการ  จ านวน  1  คน 
 เขต 2  การสรรหากรรมการด าเนินการเขตบ านาญ  จ านวน  1  คน 
 เขต 3  การสรรหากรรมการด าเนินการเขตกลาง  จ านวน  5  คน 
 เขต 4  การสรรหากรรมการด าเนินการเขตอ าเภอ ๆ ละ  1  คน  จ านวน 8 อ าเภอ รวม 8 คน 
คือ  อ าเภอกะปง  อ าเภอเกาะยาว  อ าเภอคุระบุรี  อ  าเภอตะกัว่ทุ่ง  อ  าเภอตะกัว่ป่า  อ  าเภอทบัปุด  
อ าเภอทา้ยเหมือง และอ าเภอเมืองพงังา 
 ขอ้ 9. สิทธิในการสมคัรเขา้รับการสรรหา 
  9.1  สมาชิกทุกคนมีสิทธิสมคัรในเขต  1 
  9.2  สมาชิกท่ีรับบ านาญ มีสิทธิสมคัรในเขต  2  และเขต  4  ( เฉพาะเขต 4 ให้ถือ
ตามภูมิล าเนาของผูส้มคัร ) 
  9.3  สมาชิกท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานในแต่ละอ าเภอ มีสิทธิสมคัรในเขต 3 และเขต 4 
  ขอ้ 10. การลงคะแนนเสียงในการสรรหากรรมการด าเนินการ ในแต่ละเขต 
  10.1  สมาชิกทุกคน มีสิทธิลงคะแนนเสียงในการสรรหา ในเขต 1  
  10.2  สมาชิกบ านาญ มีสิทธิลงคะแนนเสียงในการสรรหา ในเขต 2 และเขต 4         
( เฉพาะเขต 4 ใหถื้อตามภูมิล าเนาของผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียง ) 
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  10.3  สมาชิกท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานในแต่ละอ าเภอ มีสิทธิลงคะแนนเสียงในการ
สรรหา ในเขต 3 และเขต 4 
 การลงคะแนนเสียงในการสรรหา ให้กระท าในวนัประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี โดยใชว้ิธี
ตรง และลบั และใหใ้ชบ้ตัรเลือกตั้ง 
 ขอ้ 11. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ แต่งตั้งอนุกรรมการสรรหากรรมการด าเนินการ 1 ชุด 
ประกอบดว้ย ประธาน 1 คน และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกิน 6 คน เพื่อด าเนินการสรรหากรรมการ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
 ขอ้ 12. การก าหนดการสรรหา จ านวนกรรมการด าเนินการท่ีตอ้งสรรหาในแต่ละเขต และ
อ่ืนๆ ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการ ประกาศใหส้มาชิกทราบเป็นปี ๆ ไป โดยด าเนินการก่อนการ
ประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี และประกาศรายช่ือผูส้มคัรเขา้รับการสรรหาก่อนวนัประชุมใหญ่
สามญั ประจ าปี  ไม่นอ้ยกวา่ 45 วนั 
 สถานท่ีสรรหา ใหใ้ชส้ถานท่ีซ่ึงสหกรณ์จดัประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี ของแต่ละปี 
 ขอ้ 13. จ  านวนผูท่ี้ไดรั้บการสรรหาในแต่ละเขต ถา้มีผูส้มคัรมากกว่าท่ีประกาศรับ จะตอ้ง 
ท าการสรรหาให้เท่ากบัจ านวนท่ีประกาศรับ โดยผูส้มคัรท่ีผ่านการสรรหาตอ้งไดรั้บคะแนนเสียง
สูงสุด และรองลงไปตามล าดบั หากคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ใชว้ิธีจบัฉลาก แต่ถา้ในเขตใดมีผูส้มคัร
เท่ากับจ านวนท่ีประกาศรับ ก็ไม่ตอ้งจดัให้มีการลงคะแนนเสียงเพื่อรับการสรรหา แต่ให้ถือว่า
ผูส้มคัรนั้นไดรั้บการสรรหาแลว้โดยอนุโลม 
 

การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 
 
 ขอ้ 14. การเลือกตั้ งกรรมการด าเนินการ ให้ประธานอนุกรรมการสรรหา เสนอรายช่ือ
สมาชิกท่ีได้รับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ ในแต่ละเขต ต่อประธานในท่ีประชุมใหญ่
สามญั ประจ าปี  เพื่อด าเนินการเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ 
 ขอ้ 15. ให้ประธานในท่ีประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี แจง้รายช่ือสมาชิกท่ีไดรั้บการสรรหา
เป็นกรรมการด าเนินการ ในแต่ละเขต ให้ท่ีประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี ทราบ และด าเนินการ
เลือกตั้งตามขั้นตอน และวิธีการท่ีท่ีประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี ก าหนด ผลการเลือกตั้งจากท่ี
ประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี ใหถื้อเป็นท่ีส้ินสุด 
 ขอ้ 16. ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการ ประกาศรายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ด าเนินการ ใหท้ราบโดยทัว่ถึงกนั ภายใน 3 วนัท าการ 
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 ขอ้ 17. ให้ผูจ้ดัการเป็นนายทะเบียน รับผิดชอบดูแล รักษาทะเบียนรายช่ือ และประวติั  
วาระการด ารงต าแหน่งของสมาชิกท่ีด ารงต าแหน่งคณะกรรมการด าเนินการในแต่ละปี 
 ขอ้ 18. ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการ รักษาการตามระเบียบน้ี 
 
        ประกาศ  ณ  วนัท่ี    19   กรกฎาคม    พ.ศ. 2557 
 
 
 
 
 
                                                       (  นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์  ) 
                                          ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
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 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 

ว่าด้วยการสรรหา และเลือกตัง้ผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2546 
 
***************************************************************************************************** 
 
                    อาศยัอ านาจตามความใน ข้อ  68 (9)  ข้อ  88,89,90 และ  ข้อ  91 (9) แห่งข้อบงัคบั
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั  พ.ศ. 2543  ท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินการ ชดุท่ี  44 ครัง้ท่ี 
10 / 2546  เม่ือวนัท่ี  22  กนัยายน  พ.ศ. 2546  ได้ก าหนดระเบียบวา่ด้วยการสรรหา และเลือกตัง้
ผู้ตรวจสอบกิจการ  พ.ศ. 2546  และโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่วิสามญั  เม่ือวนัท่ี  11  
ตลุาคม  พ.ศ. 2546  ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
                    ข้อ 1. ระเบียบนีเ้รียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา  จ ากัด  ว่าด้วยการ
สรรหา และเลือกตัง้ผู้ตรวจสอบกิจการ  พ.ศ. 2546 ” 
                    ข้อ 2. ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี  11  ตลุาคม  พ.ศ. 2546  เป็นต้นไป 
                    ข้อ 3. บรรดาประกาศ  ค าสั่ง  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีได้ก าหนดไว้แล้ว     
ซึง่ขดัแย้งกบัระเบียบนี ้ให้ยกเลกิ และให้ใช้ระเบียบนีแ้ทน 
                    ข้อ 4. ในระเบียบนี ้
                             “ สหกรณ์ ”    หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
                             “ สมาชิก ”     หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
                             “ ผู้ ตรวจสอบกิจการ ”  หมายถึง  ผู้ ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์       
ครูพงังา จ ากดั 
   “ ข้อบงัคบั”  หมายถึง  ข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
   “ พนักงาน หรือลูกจ้างสหกรณ์ ”  หมายถึง  พนักงาน หรือลูกจ้างสหกรณ์     
ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
                             “ ประธานกรรมการ ”  หมายถึง  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์      
ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
                             “ ผู้จดัการ ”  หมายถึง  ผู้จดัการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั  
                    ข้อ 5. ผู้ตรวจสอบกิจการให้แบง่เป็น  3  ฝ่าย ๆ ละ  1  คน  รวม  3  คน  ดงันี ้

5.1 ฝ่ายการบริหาร การจดัการ 
5.2 ฝ่ายบญัชี 
5.3 ฝ่ายนิติกรรมสญัญา 
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                    ข้อ 6. สมาชิก หรือบุคคลภายนอกท่ีมีความรู้  ความสามารถ  ท่ีมีความประสงค์
สมคัรเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ  ต้องไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามข้อบงัคบั  ข้อ 61 
                    ข้อ 7. การสมคัรรับเลือกตัง้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้สมคัรจะต้องระบุให้ชดัเจนว่า
สมคัรเป็นผู้ตรวจสอบกิจการฝ่ายใด เพียงคนละหนึง่ฝ่าย ตามท่ีก าหนดไว้ใน ข้อ  5 ของระเบียบนี ้
                    ข้อ 8. ผู้ ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้  มีก าหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีของ
สหกรณ์ เม่ือครบก าหนดเวลาแล้ว ยงัไม่มีการเลือกตัง้ผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบตัิหน้าท่ีไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปแล้ว อาจได้รับการสรรหา  
เข้ามาอีก                                                                     
                    ข้อ 9. ผู้ตรวจสอบกิจการให้มีปีละ 3 คน โดยท่ีประชมุใหญ่เลือกตัง้จากสมาชิก หรือ
บคุคลภายนอกท่ีผา่นการสรรหา 
                    ข้อ 10. ในการสรรหาผู้ ตรวจสอบกิจการ ให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งตัง้
คณะอนกุรรมการ  เพื่อท าการสรรหา โดยวิธีการเลือกตัง้ 
                    ข้อ 11. สมาชิกทกุคน มีสิทธิลงคะแนนเสียง ในการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการไม่เกิน
จ านวนผู้ตรวจสอบกิจการท่ีต้องสรรหา การลงคะแนนเสียงให้ใช้วิธีตรง และลบั  
                    ข้อ 12. ผู้สมคัรเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ท่ีผ่านการสรรหาในแต่ละ
คราว ต้องได้รับคะแนนเสียงสงูสดุในแตล่ะฝ่าย ตามท่ีได้ก าหนดไว้ใน ข้อ 5. ของระเบียบนี ้หากได้
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับฉลาก หากผู้ สมัครแต่ละฝ่ายตามท่ีได้ก าหนดไว้ใน  ข้อ 5. ของ
ระเบียบนี ้มีจ านวนเท่ากับจ านวนผู้ ตรวจสอบกิจการในแต่ละฝ่ายท่ีต้องสรรหา ให้ถือว่าได้รับ   
การสรรหาในฝ่ายนัน้ ๆ                                                    
                    ข้อ 13. การเลือกตัง้ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ประธานในท่ีประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 
น าเสนอรายช่ือสมาชิกท่ีได้รับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการต่อท่ีประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณา
เลือกตัง้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 
       ข้อ 14. ก าหนดการสรรหา สถานท่ี และอ่ืน ๆ ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 
ประกาศให้สมาชิกทราบ เป็นปี ๆ ไป 
                    ข้อ 15. ให้ผู้ จดัการเป็นนายทะเบียน รับผิดชอบดูแลรักษาทะเบียนรายช่ือสมาชิก
ผู้ทรงคณุวฒุิ และประวตัิการ 
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                    ข้อ 16. ให้ประธานกรรมการด าเนินการรักษาการให้เป็นไปตามระเบยีบนี ้
 
 
                                           ประกาศ  ณ  วนัท่ี  11  ตลุาคม  พ.ศ. 2546 
 
 
 
 
 
                                                                     ( นายเลศิธิไกร  ภิรมย์ ) 

                                           ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
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 1 

 
 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 
ว่าด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา  พ.ศ. 2558 

 
 

 
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ท่ีถือใช้บงัคบัอยู่ใน

ปัจจบุนั  อาศยัอ านาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั ข้อ 67 ( 9 ) และ
ข้อ 90 ( 6 ) คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั  ชดุท่ี 56  ในคราวประชุม  
ครัง้ท่ี 10 / 2558  เม่ือวนัท่ี 18  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการท่ี
ปรึกษา พ.ศ. 2558  ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1.  ระเบียบนี  ้เรียกว่า   “ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด  ว่าด้วย
คณะกรรมการท่ีปรึกษา  พ.ศ. 2558” 
 ข้อ 2.  ระเบียบนีใ้ห้ถือใช้บงัคบั ตัง้แตว่นัท่ี  20  สงิหาคม  พ.ศ. พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั ว่าด้วยคณะกรรมการท่ีปรึกษา    
พ.ศ. 2545  และบรรดาประกาศ ค าสัง่ มติ หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีก าหนดไว้แล้ว ซึง่ขดัแย้งกบั
ระเบียบนี ้โดยให้ใช้ระเบียบนีแ้ทน 
 ข้อ 4.  คณะกรรมการท่ีปรึกษามีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา  ข้อแนะน า  ข้อเสนอแนะโดยทั่วไป  
ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์  ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามข้อบงัคบัแก่คณะกรรมการด าเนินการ 
 ข้อ 5.  คณะกรรมการท่ีปรึกษาให้มีจ านวนไม่เกิน 10 คน  โดยคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาเลือกจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอกท่ีมีความรู้ความสามารถ หรือมีความสนใจ  หรือ      
มีสว่นเอือ้ประโยชน์ให้กิจการของสหกรณ์ด าเนินไปได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ข้อ 6.  ให้คณะกรรมการด าเนินการ  เชิญคณะกรรมการท่ีปรึกษา  ประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการด าเนินการ  อยา่งน้อยปีละ  2  ครัง้ 
 ข้อ 7.  คณะกรรมการท่ีปรึกษา  ให้มีวาระอยู่เท่ากนักบัคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
ชดุนัน้ ๆ 
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 2 

 
 
 ข้อ 8.  ให้ประธานกรรมการด าเนินการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี ้
 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี   19   สงิหาคม   พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 

   (  นายสมโภช  ไชยผดงุนิรันดร์  )                                                                                                           
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา  จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั
ว่าด้วยการประชุมใหญ่

พ.ศ. 2559

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

โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดหลกัเกณฑ ์และวิธีการประชุมใหญ่ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติั     
ต่อไป อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ขอ้ 67 (9 ) และขอ้ 90        
( 10 )  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากัด  ชุดท่ี  57  ในคราวประชุมคร้ังท่ี            
6 / 2559  เม่ือวนัท่ี  23  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 ไดมี้มติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา  จ ากดั   
วา่ดว้ยการประชุมใหญ่ พ.ศ. 2559 ไวด้งัต่อไปน้ี

ขอ้ 1  ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา  จ ากดั ว่าดว้ยการประชุมใหญ่ 
พ.ศ. 2559 ”

ขอ้ 2  ระเบียบใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  26  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป
ขอ้ 3  ในระเบียบน้ี
“สหกรณ์”  หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั
“ท่ีประชุม”หมายความวา่ท่ีประชุมใหญ่สามญัหรือท่ีประชุมใหญ่วิสามญัสหกรณ์ออมทรัพยค์รู

พงังา จ ากดั
“สมาชิก” หมายความวา่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
“ผูแ้ทนสมาชิก” หมายความวา่ ผูแ้ทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
“คณะกรรมการด าเนินการ” หมายความวา่ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา 

จ ากดั
“ประธานกรรมการ” หมายความวา่   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั
“รองประธานกรรมการ”หมายความวา่ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั
“เลขานุการ” หมายความวา่ “กรรมการด าเนินการและเลขานุการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา 

จ ากดั
“กรรมการด าเนินการ” หมายความวา่ กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั
“ประธาน” หมายความวา่ ประธานในท่ีประชุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั
“รองประธาน” หมายความวา่ รองประธานในท่ีประชุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
ขอ้ 4  ใหป้ระธานกรรมการ  รักษาการตามระเบียบน้ีและมีอ านาจตีความและวินิจฉยัปัญหา

เก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ี
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หมวด 1 
ประธาน  รองประธาน และเลขานุการทีป่ระชุม

ขอ้  5  ให้ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการของสหกรณ์ เป็นประธาน และรอง
ประธานในท่ีประชุมของสหกรณ์โดยต าแหน่ง

ขอ้  6  ใหเ้ลขานุการท าหนา้ท่ีเลขานุการท่ีประชุม
ในกรณีท่ีเลขานุการ ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีในท่ีประชุมได ้ให้ประธานในท่ี

ประชุมเลือกกรรมการด าเนินการคนใดคนหน่ึงท าหนา้ท่ีเลขานุการในท่ีประชุม
ขอ้  7  ในกรณีท่ีประธานกรรมการ และรองประธาน ไม่อยูห่รืออยูแ่ต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีใน

ท่ีประชุมได ้ใหท่ี้ประชุมเลือกกรรมการด าเนินการคนใดคนหน่ึงท าหนา้ท่ีประธาน และรองประธานในท่ี
ประชุม

หมวด 2
อ านาจหน้าทีข่องประธาน รองประธาน และเลขานุการในทีป่ระชุม

 
ขอ้  8  ประธานมีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

(1) เป็นประธานในท่ีประชุม
(2) ควบคุม และด าเนินการประชุม
(3) รักษาความสงบเรียบร้อยของท่ีประชุม
(4) มีอ านาจและหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี

ขอ้  9  รองประธานมีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี
 รองประธานท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม  เม่ือประธานไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได้
ขอ้  10  ใหเ้ลขานุการมีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี

(1) ด าเนินการในเร่ืองการจดัส่งหนงัสือแจง้นดัประชุมไปยงัสมาชิก
(2) บนัทึกรายงานการประชุม
(3) เกบ็รักษารายงานการประชุม
(4) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย

หมวดที ่3
การประชุมใหญ่

 ขอ้  11  การประชุมยอ่มเป็นการเปิดเผย ไม่มีการประชุมลบั
 ขอ้  12  ระเบียบวาระการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัสหกรณ์
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 ขอ้  13  วนัท่ีก าหนดให้มีการลงทะเบียน เพื่อการประชุม ให้มีทะเบียนรายช่ือวางไวส้ าหรับ
สมาชิกผูม้าประชุมลงช่ือก่อนเขา้ประชุมทุกคราว และเม่ือมีสัญญาณใหเ้ขา้ประชุมใหส้มาชิกเขา้นัง่ตามท่ี
ท่ีจดัไว้
 เม่ือถึงเวลาประชุมแล้ว หากสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม ให้รอสมาชิกท่ีจะเข้าประชุมอีก           
1 ชัว่โมง หากยงัไม่ครบองคป์ระชุม ให้ประธานหรือรองประธาน หรือกรรมการด าเนินการตามประกาศ
รายช่ือคณะกรรมการด าเนินการในปีนั้นตามล าดบัเป็นผูป้ระกาศเล่ือนการประชุมไปเป็นวนัอ่ืน
 ข้อ  14  ในการประชุม ให้ท่ีประชุมพิจารณาเฉพาะเร่ืองท่ีมีอยู่ในระเบียบวาระ และต้อง
ด าเนินการพิจารณาตามระเบียบวาระท่ีจดัไว ้ทั้งน้ีเวน้แต่ท่ีประชุมจะไดล้งมติเป็นอยา่งอ่ืน
 ขอ้  15  ผูใ้ดประสงคจ์ะกล่าวถอ้ยค าต่อท่ีประชุมให้ยกมือข้ึนพน้ศีรษะ เม่ือประธานอนุญาตแลว้
จึงกล่าวถอ้ยค าไดแ้ละตอ้งเป็นค ากล่าวกบัประธานในท่ีประชุม
 ขอ้  16  สมาชิกอาจซกัถามเพื่อความกระจ่างในท่ีประชุมกไ็ด้
 ขอ้  17  ประธานมีอ านาจปรึกษาท่ีประชุมในปัญหาใดๆ สัง่พกัการประชุม เล่ือนการประชุม หรือ
เลิกการประชุมไดต้ามท่ีเห็นสมควร
 ขอ้  18  สหกรณ์ส่งส าเนารายงานการประชุมให้แก่สมาชิกเพื่อให้สมาชิกพิจารณา หากมีค า
ทกัทว้งประการใดให้แจง้สหกรณ์ทราบภายในก าหนดเวลาสามสิบวนันับจากวนัท่ีลงในหนังสือน าส่ง
ส าเนารายงานการประชุม หากพน้ก าหนดระยะเวลาดงักล่าวถือวา่ไม่ขอแกไ้ขรายงานการประชุม
 ในกรณีมีการขอแกไ้ขรายงานการประชุมให้คณะกรรมการด าเนินการจดัใหมี้การตรวจสอบจาก
แถบบนัทึกเสียง และหรือวีดีทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น ขอ้เทจ็จริงเป็นประการใดให้บนัทึกรายงานการประชุม
ตามนั้น
 ใหส้หกรณ์เกบ็แถบบนัทึกเสียง และวีดีทศัน ์ท่ีบนัทึกการประชุมไวจ้นกวา่จะพน้จาการประชุม
ในปีถดัไป 

หมวด 4
การอภปิราย

ขอ้  19  ผูมี้สิทธิอภิปรายก่อนคือผูเ้สนอญตัติ หรือผูแ้ปรญตัติ แต่ถา้ผูแ้ปรญตัติ  หรือผูแ้ปรญตัติมี
หลายคน ใหป้ระธานอนุญาตใหอ้ภิปรายก่อนไดเ้พียงคนเดียว

ขอ้  20  ผูอ้ภิปรายก่อนได้อภิปรายแล้ว การอภิปรายในล าดับต่อไปจะตอ้งเป็นการอภิปราย
สลบักนัระหว่างผูค้า้นกบัผูส้นบัสนุน เวน้แต่ว่าวาระของฝ่ายใดไม่มี ผูอ้ภิปรายอีกฝ่ายหน่ึงจึงจะอภิปราย
ซอ้นได้

การอภิปรายไม่สนับสนุนและไม่คา้น ย่อมกระท าได้โดยไม่ตอ้งสลบั และมิให้นับเป็นวาระ
อภิปรายของฝ่ายใด

ขอ้  21  ถา้มีผูอ้ภิปรายหลายคน    ประธานจะใหค้นใดอภิปรายก็ได ้   แต่ใหค้  านึงถึงผูเ้สนอญตัติ
ผูแ้ปรญตัติ และผูซ่ึ้งยงัไม่ไดอ้ภิปรายดว้ย
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ขอ้  22  การอภิปรายตอ้งอยู่ในประเด็น หรือเก่ียวกับประเด็นท่ีก าลงัพิจารณากันอยู่ ต้องไม่
ฟุ่ มเฟือย วนเวียน ซ ้ าซาก หรือซ ้ ากบัผูอ่ื้น และห้ามน าเอกสารใดๆ มาอ่านให้ท่ีประชุมฟังโดยไม่จ าเป็น
 หา้มผูอ้ภิปรายแสดงกิริยา หรือใชว้าจาอนัไม่สุภาพ ใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด และหา้มกล่าวถึง
พระมหากษตัริย ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ ์หรือออกช่ือสมาชิก หรือบุคคลใดโดยไม่จ าเป็น

ขอ้  23  ถา้ประธานเห็นวา่ผูใ้ดไดอ้ภิปรายพอสมควรแลว้ ประธานจะใหผู้น้ั้นหยดุอภิปรายกไ็ด้
ขอ้  24  สมาชิกผูใ้ดเห็นว่ามีการฝ่าฝืนระเบียบ ให้ยืนและยกมือข้ึนพน้ศีรษะ เพื่อแสดงการ

ประท้วง ประธานต้องให้โอกาสผูน้ั้ นช้ีแจง แล้วให้ประธานวินิจฉัยว่าได้มีการฝ่าฝืนระเบียบตามท่ี
ประทว้งนั้นหรือไม่ ค าวินิจฉยัของประธานดงักล่าวใหเ้ป็นอนัเดด็ขาด

ใหน้ าความวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมแก่ผูถู้กอภิปรายพาดพิงถึงเร่ืองส่วนตวั หรือเร่ืองอ่ืน
ใดอนัเป็นท่ีเสียหายแก่ผูน้ั้น

ขอ้  25  ผูอ้ภิปรายอาจถอนค าพูดของตนได ้ เม่ือไดรั้บความยนิยอมของท่ีประชุม แต่ในกรณีท่ีมี
การประทว้งตามความของขอ้ 32 ให้ประธานวินิจฉยัเสียก่อนว่า ไดมี้การฝ่าฝืนระเบียบตามท่ีประทว้งนั้น
หรือไม่

ขอ้  26  การอภิปรายเป็นอนัยติุ  เม่ือ
(1) ไม่มีผูใ้ดอภิปราย
(2) ท่ีประชุมลงมติใหปิ้ดอภิปราย
(3) ท่ีประชุมลงมติใหย้กเร่ืองอ่ืนข้ึนพิจารณา

ขอ้  27  ในกรณีท่ีประธานพิจารณาเห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้ว จะขอให้ท่ีประชุม
วินิจฉยัวา่จะปิดอภิปรายหรือไม่กไ็ด้

ขอ้  28  เม่ือการอภิปรายไดย้ติุแลว้ ห้ามผูใ้ดอภิปรายอีก เวน้แต่ท่ีประชุมจะตอ้งลงมติในเร่ืองนั้น
จึงให้ผูซ่ึ้งมีสิทธิอภิปรายก่อนคนใดคนหน่ึง มีสิทธิอภิปรายสรุปไดอี้กคร้ังหน่ึงเป็นคร้ังสุดทา้ยก่อนท่ี
ประชุมจะลงมติ  
 

หมวด 5
การลงมติ

 
ขอ้  29  ในกรณีท่ีจะตอ้งมีมติของท่ีประชุม ใหป้ระธานขอใหท่ี้ประชุมลงมติ
ขอ้  30  สมาชิกจะออกเสียงในท่ีประชุมไดเ้พียงเสียงเดียว และจะมอบใหบุ้คคลอ่ืนออกเสียงแทน

ตนไม่ไดถ้า้ในปัญหาซ่ึงท่ีประชุมวินิจฉัยนั้น ผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียพิเศษเฉพาะตวั จะออกเสียงในเร่ืองนั้น
ไม่ได ้หรือประธานอาจใหอ้อกจากในท่ีประชุมได้

ในกรณีท่ีขอ้บงัคบัสหกรณ์มิไดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน การวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ในท่ีประชุมให้
ถือคะแนนเสียงขา้งมาก ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานออกเสียงช้ีขาด

เวน้แต่กรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิก
ซ่ึงมาท่ีประชุม
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(1) การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั
(2) การควบสหกรณ์
(3) การแยกสหกรณ์
(4) การเลิกสหกรณ์
(5) การอ่ืนใดท่ีขอ้บงัคบัก าหนดใหใ้ชเ้สียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของสมาชิก

ขอ้  31  การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย แต่ในกรณีท่ีจะลงคะแนนลบั ตอ้งให้ท่ี
ประชุมลงมติ

ขอ้  32  การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยจะใชว้ิธีใดวิธีหน่ึงดงัต่อไปน้ี
(1) ยกมือข้ึนพน้ศีรษะ
(2) ยนืข้ึน
(3) วิธีอ่ืนใดท่ีท่ีประชุมเห็นควรเฉพาะกรณี

ขอ้  33  การออกเสียงลงคะแนนลบัมีวิธีปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี
(1) เขียนเคร่ืองหมายบนแผ่นกระดาษท่ีเจา้หน้าท่ีจดัให้ โดยไม่ลงช่ือผูอ้อกเสียง ส่งมอบ

กระดาษเคร่ืองหมายนั้นให้เจ้าหน้าท่ีท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากประธานให้ปฏิบติัหน้าท่ีนับ
คะแนน

(2) วิธีอ่ืนท่ีท่ีประชุมเห็นสมควรเฉพาะกรณี
ขอ้  34  ล าดบัการลงมตินั้น ใหล้งมติตามล าดบัของญตัติ จากญตัติตน้ไปหาญตัติสุดทา้ย
ขอ้  35  ประธานมีอ านาจสั่งให้รวม หรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ เวน้แต่ท่ีประชุมมีมติ

เป็นอยา่งอ่ืน
ขอ้  36  สมาชิกซ่ึงเขา้มาในท่ีประชุมระหว่างการออกเสียงลงคะแนน ในกรณีการออกเสียง

ลงคะแนนเปิดเผย อาจลงคะแนนทางฝ่ายท่ียงันบัคะแนนเสียงไม่เสร็จ หรือในกรณีออกเสียงลงคะแนนลบั
อาจลงคะแนนไดก่้อนประธานสัง่ใหน้บัคะแนนเสียง

ข้อ  37  เม่ือได้คะแนนเสียงเสร็จแล้ว ให้ประธานประกาศมติต่อท่ีประชุมทันที ถ้าเร่ืองใด
ขอ้บงัคบัสหกรณ์ หรือระเบียบก าหนดไวว้่ามติจะตอ้งประดว้ยคะแนนเสียงถึงจ านวนเท่าใด ก็ให้ประกาศ
ดว้ยวา่คะแนนเสียงขา้งมากถึงจ านวนท่ีก าหนดไวน้ั้นหรือไม่

ขอ้  38  การนบัคะแนนเสียงคร้ังใด ถา้ท่ีประชุมมีมติใหมี้การนบัคะแนนเสียงใหม่ก็ใหถื้อตามมติ
นั้น

ขอ้  39  ญตัติใดไม่มีผูค้ดัคา้น ให้ประธานถามท่ีประชุมว่ามีผูเ้ห็นเป็นอยา่งอ่ืนหรือไม่ เม่ือไม่มีผู ้
เห็นเป็นอยา่งอ่ืน ใหถื้อวา่ท่ีประชุมลงมติเห็นชอบดว้ยญตัตินั้น  โดยเอกฉนัท์
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หมวด 6
การรักษาระเบยีบและความสงบเรียบร้อย

ขอ้  40  ท่ีประชุมยอ่มเป็นท่ีเคารพ หา้มมิใหผู้ใ้ดกระท าการใดๆ ในท่ีประชุมโดยขาดคารวะ หรือ
ก่อกวนความสงบเรียบร้อยของท่ีประชุม

ขอ้  41  ผูใ้ดฝ่าฝืนระเบียบน้ี ประธานมีอ านาจเตือน ห้ามปราม ให้ถอนค าพูด ยุติการพูด หรือ
ด าเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดเพื่อใหท่ี้ประชุมเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ค าสัง่ของประธานตามขอ้น้ีผูใ้ดจะ
โตแ้ยง้มิได้

ขอ้  42  ถา้มีปัญหาการตีความระเบียบน้ี ให้เป็นอ านาจของท่ีประชุมจะตีความ และให้ถือว่าการ
ตีความของท่ีประชุมเป็นเดด็ขาด

ประกาศ  ณ  วนัท่ี 25  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559

(นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั
ว่าด้วย การปรับโครสร้างหนีข้องสมาชิก พ.ศ. 2559

 ******************************************************************
 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ข้อ 67 ( 9 )  
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ชุดท่ี 57     ในคราวประชุม   คร้ังท่ี               
5 / 2559  เม่ือวนัท่ี  18  มิถุนายน  พ.ศ. 2559  ไดก้ าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
วา่ดว้ยการปรับโครงสร้างหน้ีของสมาชิก พ.ศ. 2559  ดงัต่อไปน้ี
 1.  ระเบียบน้ี เรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ว่าด้วยการปรับ
โครงสร้างหน้ีเงินกูข้องสมาชิก พ.ศ. 2559 ” 
 2.  ใหถื้อใชบ้งัคบั ตั้งแต่วนัท่ี  5  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559
 3.  ในระเบียบน้ี
  “ สหกรณ์ ”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั
  “ สมาชิก ”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั โดยไม่รวมถึง
สมาชิกสมทบดว้ย
  “ คณะกรรมการ ”  หมายถึงคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา 
จ ากดั        
  “ คณะกรรมการเงินกู้ ”  หมายถึง  คณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพยค์รู
พงังา จ ากดั
 4.  สมาชิกท่ีจะปรับโครงสร้างหน้ี ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี
  4.1  เป็นผูท่ี้สามารถพิสูจน์ไดว้า่มีรายไดล้ดลงจนไม่สามารถช าระหน้ีไดโ้ดยปกติ
  4.2  ตอ้งส่งช าระหน้ีเงินกูต้ามสัญญาปกติท่ีจะขอปรับโครงสร้างหน้ีกบัสหกรณ์
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  6  เดือน
  4.3 ตอ้งไดก้ารยนิยอมจากผูค้  ้าประกนัใหส้ญัญาเดิมทุกสญัญาท่ีขอปรับ 
 5.  ให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาการปรับโครงสร้างหน้ีของสมาชิกแต่ละราย โดย
พิจารณาถึงเอกสาร หลักฐานการเป็นหน้ีของสมาชิก ตามข้อ 4. น าเสนอผลการพิจารณาให้
คณะกรรมการพิจารณา
 สมาชิกท่ีไดรั้บการพิจารณาให้ปรับโครงสร้างหน้ี จะตอ้งท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีกบั
สหกรณ์ ส่วนการค ้าประกนั และการคิดดอกเบ้ียเงินกูป้รับโครงสร้างหน้ีให้เป็นไปตามระเบียบ    
วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์
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 6.  สมาชิกท่ีได้รับการพิจารณาให้ปรับโครงสร้างหน้ี จะตอ้งช าระหน้ีตามสัญญาปรับ
โครงสร้างหน้ี โดยวิธีช าระเงินเท่ากนัทุกเดือน และสามารถขยายงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกูส้ามญั 
และเงินกูพ้ิเศษไดต้ามท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นควร เป็นการเฉพาะราย
 7.  สมาชิกท่ีใช้สิทธิปรับโครงสร้างหน้ีตามระเบียบน้ี มิให้ใช้สิทธิในการกูเ้งินประเภท
อ่ืนๆ  จนกวา่จะช าระหน้ีหมด 
 หากคณะกรรมการมีมติให้สมาชิกกู้เงินประเภทใดประเภทหน่ึง ให้ถือว่าการปรับ
โครงสร้างหน้ีของสมาชิกผูน้ั้นส้ินสุดลง
 8. สมาชิกท่ีใช้สิทธิปรับโครงสร้างหน้ีตามระเบียบน้ี   มิให้ใช้สิทธิค ้ าประกนัเงินกูข้อง
บุคคลอ่ืน  ยกเวน้ การค ้าประกนัเงินกูส้ญัญาเดิมก่อนปรับโครงสร้างหน้ี 

9. สมาชิกท่ีใชสิ้ทธิปรับโครงสร้างหน้ีตามระเบียบน้ี 

 10.  การก าหนดวิธีการท่ีนอกเหนือจากระเบียบน้ี ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
 11.  ใหค้ณะกรรมการเป็นผูมี้อ  านาจวินิจฉยัปัญหาท่ีเกิดจากการใชร้ะเบียบน้ี
 12.  สมาชิกคนหน่ึงสามารถใช้สิทธิการปรับโครงสร้างหน้ีได้เพียงคร้ังเดียว การปรับ
โครงสร้างหน้ีไม่ไดร้ะงบัซ่ึงสิทธิเรียกร้องในการด าเนินคดี การเรียกร้องให้ช าระหน้ีตามกฎหมาย 
และสิทธิอ่ืนๆท่ีสหกรณ์อนัพึงมีต่อลูกหน้ีของสหกรณ์
 13.  สมาชิกท่ีปรับโครงสร้างหน้ี หากไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามสัญญา  คณะกรรมการ
จะตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  4  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559

    (   นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์   )
                                         ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 

 6.  สมาชิกท่ีได้รับการพิจารณาให้ปรับโครงสร้างหน้ี จะตอ้งช าระหน้ีตามสัญญาปรับ
โครงสร้างหน้ี โดยวิธีช าระเงินเท่ากนัทุกเดือน และสามารถขยายงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกูส้ามญั 
และเงินกูพ้ิเศษไดต้ามท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นควร เป็นการเฉพาะราย
 7.  สมาชิกท่ีใช้สิทธิปรับโครงสร้างหน้ีตามระเบียบน้ี มิให้ใช้สิทธิในการกูเ้งินประเภท
อ่ืนๆ  จนกวา่จะช าระหน้ีหมด 
 หากคณะกรรมการมีมติให้สมาชิกกู้เงินประเภทใดประเภทหน่ึง ให้ถือว่าการปรับ
โครงสร้างหน้ีของสมาชิกผูน้ั้นส้ินสุดลง
 8. สมาชิกท่ีใช้สิทธิปรับโครงสร้างหน้ีตามระเบียบน้ี   มิให้ใช้สิทธิค ้ าประกนัเงินกูข้อง
บุคคลอ่ืน  ยกเวน้ การค ้าประกนัเงินกูส้ญัญาเดิมก่อนปรับโครงสร้างหน้ี 

9. สมาชิกท่ีใชสิ้ทธิปรับโครงสร้างหน้ีตามระเบียบน้ี 

 10.  การก าหนดวิธีการท่ีนอกเหนือจากระเบียบน้ี ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
 11.  ใหค้ณะกรรมการเป็นผูมี้อ  านาจวินิจฉยัปัญหาท่ีเกิดจากการใชร้ะเบียบน้ี
 12.  สมาชิกคนหน่ึงสามารถใช้สิทธิการปรับโครงสร้างหน้ีได้เพียงคร้ังเดียว การปรับ
โครงสร้างหน้ีไม่ไดร้ะงบัซ่ึงสิทธิเรียกร้องในการด าเนินคดี การเรียกร้องให้ช าระหน้ีตามกฎหมาย 
และสิทธิอ่ืนๆท่ีสหกรณ์อนัพึงมีต่อลูกหน้ีของสหกรณ์
 13.  สมาชิกท่ีปรับโครงสร้างหน้ี หากไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามสัญญา  คณะกรรมการ
จะตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  4  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559

    (   นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์   )
                                         ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 

มิให้ใช้สิทธิในก�รเบิกเงินกู้ทันใจ

และเงินกู้เพื่อก�รศึกษ�ที่ทำ�สัญญ�กู้ไว้

 6.  สมาชิกท่ีได้รับการพิจารณาให้ปรับโครงสร้างหน้ี จะตอ้งช าระหน้ีตามสัญญาปรับ
โครงสร้างหน้ี โดยวิธีช าระเงินเท่ากนัทุกเดือน และสามารถขยายงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกูส้ามญั 
และเงินกูพ้ิเศษไดต้ามท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นควร เป็นการเฉพาะราย
 7.  สมาชิกท่ีใช้สิทธิปรับโครงสร้างหน้ีตามระเบียบน้ี มิให้ใช้สิทธิในการกูเ้งินประเภท
อ่ืนๆ  จนกวา่จะช าระหน้ีหมด 
 หากคณะกรรมการมีมติให้สมาชิกกู้เงินประเภทใดประเภทหน่ึง ให้ถือว่าการปรับ
โครงสร้างหน้ีของสมาชิกผูน้ั้นส้ินสุดลง
 8. สมาชิกท่ีใช้สิทธิปรับโครงสร้างหน้ีตามระเบียบน้ี   มิให้ใช้สิทธิค ้ าประกนัเงินกูข้อง
บุคคลอ่ืน  ยกเวน้ การค ้าประกนัเงินกูส้ญัญาเดิมก่อนปรับโครงสร้างหน้ี 

9. สมาชิกท่ีใชสิ้ทธิปรับโครงสร้างหน้ีตามระเบียบน้ี 

 10.  การก าหนดวิธีการท่ีนอกเหนือจากระเบียบน้ี ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
 11.  ใหค้ณะกรรมการเป็นผูมี้อ  านาจวินิจฉยัปัญหาท่ีเกิดจากการใชร้ะเบียบน้ี
 12.  สมาชิกคนหน่ึงสามารถใช้สิทธิการปรับโครงสร้างหน้ีได้เพียงคร้ังเดียว การปรับ
โครงสร้างหน้ีไม่ไดร้ะงบัซ่ึงสิทธิเรียกร้องในการด าเนินคดี การเรียกร้องให้ช าระหน้ีตามกฎหมาย 
และสิทธิอ่ืนๆท่ีสหกรณ์อนัพึงมีต่อลูกหน้ีของสหกรณ์
 13.  สมาชิกท่ีปรับโครงสร้างหน้ี หากไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามสัญญา  คณะกรรมการ
จะตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  4  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559

    (   นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์   )
                                         ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 

สิทธิปรับโครงสร้�งหนี้ได้ค้ำ�ประกันอยู่ก่อนก�รปรับโครงสร้�งหนี้ ก็ให้ใช้สิทธิค้ำ�ประกันได้ต่อไป

รอบใหม่ในประเภทสัญญ�เดียวกันของผู้กู้เดิมที่สม�ชิกใช้
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 

ว่าด้วยพนักงาน และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ. 2559 
 

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบเก่ียวกบับุคลากรของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับสภาพ
ทางเศรษฐกิจ  และปริมาณงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป อาศยัอ านาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์  
ออมทรัพย์ครูพังงา  จ ากัด  ข้อ 67 ( 9 ) และ ข้อ 90 ( 5 )  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ชุดท่ี  57 ในคราวประชุม ครัง้ท่ี 10 / 2559  เม่ือวันท่ี  22  พฤศจิกายน         
พ.ศ. 2559  ได้ก าหนดระเบียบวา่ด้วยพนกังานและลกูจ้างสหกรณ์  พ.ศ. 2559  ไว้ดงัตอ่ไปนี ้

 
หมวดที่  1 
บททั่วไป 

 ข้อ 1.  ระเบียบนี ้ เรียกวา่  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั ว่าด้วยพนกังาน และ
ลกูจ้างสหกรณ์  พ.ศ. 2559 ” 
 ข้อ 2.  ระเบียบนีใ้ห้ถือใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี  1  ธนัวาคม  พ.ศ. 2559  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ว่าด้วยพนักงาน และลูกจ้าง
สหกรณ์  พ.ศ. 2558  และบรรดาประกาศ  ค าสัง่  มติ หรือระเบียบ   อ่ืนใดในส่วนท่ีได้ก าหนดไว้แล้ว 
ซึง่ขดัแย้งกบัระเบียบนี ้ โดยให้ถือใช้ระเบียบนีแ้ทน 
 ข้อ 4.  ในระเบียบนี ้
  “สหกรณ์”   หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
  “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
  “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูพงังา จ ากดั 
  “ผู้ บังคับบัญชา” หมายถึง   คณะกรรมการด าเนินการ  หรือประธานกรรมการ        
หรือผู้จดัการ 
  “พนักงาน”  หมายถึง  ผู้ ท่ีสหกรณ์จ้างให้ปฏิบตัิงานประจ าในต าแหน่ง  ผู้ จัดการ      
รองผู้จดัการ  หรือพนกังานในต าแหน่งตา่ง ๆ 
  “ลกูจ้าง” หมายถึง  ผู้ ท่ีสหกรณ์จ้างให้ปฏิบตัิงานเป็นลกูจ้างชัว่คราว เป็นรายปี 
  “ปีทางบัญชี”  หมายถึง  วันสิน้ปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิน้สุด ณ วันท่ี 31 
ธนัวาคม ของทกุปี 
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หมวดที่ 2 
อัตราก าลัง และต าแหน่งพนักงาน และลูกจ้างสหกรณ์ 

 ข้อ 5.  ให้สหกรณ์จ้างพนกังาน และลกูจ้างตามจ านวนท่ีจ าเป็นแก่การปฏิบตัิงานประจ า   
ของสหกรณ์ 
 ข้อ 6.  ต าแหน่งพนกังาน และลกูจ้างของสหกรณ์ มีดงัตอ่ไปนี ้
                      6.1  ลกูจ้าง 
           6.2  พนกังาน  ได้แก่ 
      6.2.1    พนกังานบริการ  และแม่บ้าน 
      6.2.2    พนกังานขบัรถยนต์ 

6.2.3     พนกังานบริหารทัว่ไป  พนกังานการเงิน และบญัชี  พนกังานธุรการ 
             พนกังานสนิเช่ือ  พนกังานประชาสมัพนัธ์  และนิตกิร 
6.2.4 หวัหน้าฝ่าย 
6.2.5 รองผู้จดัการ 
6.2.6 ผู้จดัการ 

หมวดที่  3 
        อัตราค่าจ้างพนักงาน และลูกจ้างสหกรณ์ 
 ข้อ  7.  ให้ก าหนดอตัราค่าจ้างส าหรับพนกังานสหกรณ์ และลกูจ้าง ให้เป็นไปตามประกาศ
สหกรณ์ เร่ืองการเปลี่ยนแปลงบัญชีอัตราค่าจ้างพนักงาน และลูกจ้างสหกรณ์ ท่ีถือใช้บังคับอยู ่
ในขณะนัน้  
 ข้อ 8.  ให้ก าหนดอัตราค่าจ้างเร่ิมต้นของพนักงาน และลูกจ้างในต าแหน่งต่าง ๆ ไว้
ดงัตอ่ไปนี ้
 ต าแหน่ง        ขัน้ต า่สดุ   ขัน้สงูสดุ         
1. ลกูจ้างชัว่คราว                                9,010.-                               - 
2.  พนกังานบริการ และแมบ้่าน                                  9,360.-                                 27,240.-  
3. พนกังานขบัรถยนต์        10,550.-      32,140.- 
4. พนกังานท่ีมีวฒุิการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรี     12,170.-      45,870.- 
5. พนกังานท่ีมีวฒุิการศกึษาตัง้แตป่ริญญาตรีขึน้ไป   15,060.-      50,400.- 
6. นิตกิร         20,010.-                                 55,400.-   
7. หวัหน้าฝ่าย         20,500.-      59,730.- 
8. รองผู้จดัการ                    25,370.-    65,650.- 
9. ผู้จดัการ         30,650.-    72,160.- 



102
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำากัด

 3 

    
 ส าหรับพนักงานสหกรณ์ท่ีจัดจ้างตามสัญญาเป็นรายปี ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ
ด าเนินการ  ท่ีจะก าหนดอตัราเงินเดือน ตามความเหมาะสม       
 เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของสหกรณ์ คณะกรรมการด าเนินการอาจก าหนดเงินประจ า
ต าแหน่ง หรือคา่ตอบแทนพิเศษส าหรับพนกังานสหกรณ์ ในบางต าแหน่งได้ตามความเหมาะสม หรือ
ความจ าเป็น 
 

หมวดที่  4 
การรับสมัคร  การคัดเลือก หรือ การสอบคัดเลือก  การบรรจุ                                           

และการแต่งตัง้พนักงานสหกรณ์  
 ข้อ 9.  ผู้ ท่ีได้รับการบรรจ ุและแตง่ตัง้เป็นพนกังานสหกรณ์ ต้องมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้    
  9.1  มีสญัชาติไทย 
  9.2  มีอายไุม่ต ่ากวา่  18  ปีบริบรูณ์ 
  9.3  เป็นผู้ เล่ือมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนญูด้วยความบริสทุธ์ิใจ 
  9.4  ไม่เป็นผู้ มีกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ หรือจิต  
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคเรือ้น วณัโรค โรคเท้าช้าง โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสรุาเรือ้รัง 
หรือโรคอยา่งอื่นตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
  9.5  ไมเ่ป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
  9.6  ไมเ่ป็นผู้ มีหนีส้นิล้นพ้นตวั 
  9.7  ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากสหกรณ์ หรือออกจากราชการ หรือ    
ออกจากองค์การของรัฐบาล หรือสถาบนัอื่น ๆ 
  9.8  ไม่เป็นผู้ เคยรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เว้นแต่ความผิด  
ลหโุทษ หรือความผิดอนัได้กระท าโดยประมาท 
 ข้อ 10.  เม่ือสหกรณ์มีความจ าเป็นต้องจ้างพนกังานสหกรณ์ ให้คณะกรรมการด าเนินการมี
อ านาจพิจารณาก าหนดพืน้ความรู้ตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 18  และรับสมคัรคดัเลือก หรือสอบคดัเลือก       
ตามหลกัเกณฑ์ในระเบียบนี ้
 ข้อ 11.  การรับสมคัร ให้ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการ  
ประกาศรับสมคัรมีก าหนดเวลาไมน้่อยกวา่ 15 วนั  โดยปิดประกาศไว้  ณ ส านกังานสหกรณ์ 
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 ข้อ 12.  ให้ผู้ ท่ีประสงค์จะสมคัรเข้ารับการคดัเลือก หรือสอบคดัเลือก ยื่นใบสมคัรตามแบบท่ี 
สหกรณ์ก าหนด  พร้อมด้วยหลกัฐานแสดงพืน้ความรู้  ส าเนาบตัรประจ าตวั  ส าเนาทะเบียนบ้าน และ
หนงัสือรับรองของแพทย์แผนปัจจบุนัชัน้หนึง่  เป็นต้น 
 ให้ยื่นใบสมคัรด้วยตนเอง ต่อพนักงานท่ีท าหน้าท่ีรับสมคัร และต้องช าระค่าธรรมเนียมใน
การสมคัรตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด เงินคา่ธรรมเนียมในการสมคัรนีส้หกรณ์จะไม่คืนให้
ไม่วา่กรณีใด ๆ เว้นแตเ่ฉพาะผู้สมคัรขาดคณุสมบตัิ ในการสมคัร 
 ข้อ 13.  ให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งตัง้กรรมการขึน้คณะหนึ่ง จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน      
โดยให้มีประธานกรรมการ และเลขานุการสหกรณ์ เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง   เพื่อด าเนินการ
คดัเลือก หรือสอบคดัเลือก 
 ข้อ 14.  ในการคดัเลือกให้คณะกรรมการทดสอบผู้สมคัรในวิชาท่ีก าหนดไว้ในข้อ 15 ตามท่ี
เห็นสมควร 
 ข้อ 15.  ในการสอบคดัเลือก ให้คณะกรรมการจดัให้สอบในวิชาดงัตอ่ไปนี ้

15.1 ความรู้เก่ียวกบักฎหมาย  กฎระเบียบ  ข้อบงัคบั และวิธีปฏิบตัิงานเก่ียวกบั 
         สหกรณ์ 

  15.2  ความรู้ตามวิชาเอกของผู้สมคัร 
  15.3  ความรู้ และการใช้คอมพิวเตอร์ 
  15.4  สมัภาษณ์ และประสบการณ์ 
  ผู้สอบคดัเลือกต้องได้คะแนนรวมแต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60  ของคะแนนรวมทัง้หมด  จงึจะถือวา่เป็นผู้สอบคดัเลือกได้ 
 ข้อ 16.  เม่ือการคดัเลือก หรือการสอบคดัเลือกเสร็จสิน้แล้ว ให้ประธานกรรมการคดัเลือก 
หรือการสอบคดัเลือก เสนอผลการคดัเลือก หรือการสอบคดัเลือก ต่อคณะกรรมการด าเนินการ เม่ือ
ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ประกาศรายช่ือผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือก หรือการสอบคดัเลือกได้ ตามล าดบั
คะแนนไว้  ณ  ส านกังานสหกรณ์ 
 ข้อ 17.  ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาบรรจุ และแต่งตัง้ผู้ ได้รับการคัดเลือก หรือ 
สอบคัดเลือกได้เรียงจากคะแนนสูงสุดมาหาต ่าสุดเป็นพนักงานสหกรณ์ ถ้ามีผู้ สอบคัดเลือก           
ได้คะแนนรวมเท่ากันหลายคน  ให้ถือคะแนนวิชาในข้อ 15.1  เป็นเกณฑ์ตดัสิน  ถ้าคะแนนในวิชา
ดงักลา่วยงัเท่ากนัอยูอี่ก ให้คณะกรรมการด าเนินการจดัให้มีการคดัเลือกโดยสอบสมัภาษณ์ 
 ข้อ 18.  การบรรจุ  และการแต่งตัง้ หรือเลื่อนต าแหน่งพนักงานสหกรณ์ ให้ด ารงต าแหน่ง 
ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์  ดงัตอ่ไปนี ้
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18.1  พนกังาน 
18.1.1  วฒุิทางการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรี 
18.1.2  วฒุิทางการศกึษาตัง้แตป่ริญญาตรีขึน้ไป 

18.2  รองผู้จดัการ  
                 18.2.1  วฒุิทางการศกึษาตัง้แตป่ริญญาตรีขึน้ไป และ 

18.2.2  ต้องด ารงต าแหน่งพนกังานในสหกรณ์นีม้าแล้ว ไม่น้อยกวา่ 3 ปี 
18.3  ผู้จดัการ 

18.3.1  วุฒิทางการศึกษาตัง้แต่ปริญญาตรีขึน้ไป  และเป็นผู้ มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสม ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ
เห็นสมควร 
18.3.2 วุฒิ อ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมแก่ต าแหน่งตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ

ก าหนด  ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์     
ในข้อนี ้ ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเป็นราย ๆ 

ข้อ 19.  ประธานกรรมการมีอ านาจบรรจุ และแต่งตัง้ หรือเลื่อนต าแหน่งพนักงานสหกรณ์               
ได้ทกุต าแหน่ง ภายในจ านวนอตัราต าแหน่ง ท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 ข้อ 20.  ในการบรรจุ และแต่งตัง้ หรือเลื่อนต าแหน่งพนักงานสหกรณ์ ให้ด ารงต าแหน่ง     
รองผู้ จัดการ หรือผู้ จัดการ ให้ประธานกรรมการพิจารณาผู้ มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความ
เหมาะสมแก่ต าแหน่ง เสนอขอรับความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการก่อน เม่ือได้รับ     
ความเห็นชอบแล้ว ประธานกรรมการจงึสัง่บรรจ ุและแตง่ตัง้ได้ 
 ข้อ 21.  การบรรจ ุและแตง่ตัง้พนกังานสหกรณ์ ให้บรรจใุนอตัราเงินเดือนดงัตอ่ไปนี ้

21.1 ผู้ มีวฒุิทางการศกึษา ตามข้อ 18.1.1 ให้บรรจใุนอตัราเงินเดือนไมเ่กิน  
12,170. - บาท 

21.2 ผู้ มีวฒุิทางการศกึษา ตามข้อ 18.1.2 ให้บรรจใุนอตัราเงินเดือนไมเ่กิน   
15,060. - บาท 

  ผู้ ได้รับเลื่อนขึน้ด ารงต าแหน่งรองผู้จดัการ หรือผู้ จดัการ จะได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่า
เงินเดือนเดิม โดยให้อยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ 
 ข้อ 22.  ถ้าต าแหน่งพนกังาน ว่างลง ยงัมิได้แตง่ตัง้ให้ผู้ใดด ารงต าแหน่ง หรือผู้ด ารงต าแหน่ง
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้เป็นครัง้คราว ประธานกรรมการมี อ านาจสั่งให้พนักงานสหกรณ์               
ท่ีเห็นสมควร รักษาการในต าแหน่ง หรือท าการแทนชั่วคราวได้ แต่การสัง่ให้รักษาการในต าแหน่ง  
รองผู้จดัการ หรือผู้จดัการ  ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการ 
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หมวดที่  5 
หลักประกันของพนักงานสหกรณ์ 

 ข้อ 23.  ในการบรรจแุตง่ตัง้พนกังานสหกรณ์ ต้องท าหนงัสือสญัญาจ้างไว้เป็นหลกัฐานตาม
แบบท่ีสหกรณ์ก าหนด และให้คณะกรรมการด าเนินการก าหนดให้มีหลกัประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง เพื่อประกนัความเสียหายอนัหากจะเกิดขึน้แก่สหกรณ์เน่ืองจากการกระท า หรืองด
เว้นการกระท า ซึง่พนกังานสหกรณ์ต้องรับผิด ดงัตอ่ไปนี ้
  23.1  มีเงินสดไมน้่อยกวา่ท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนดฝากไว้กบัสหกรณ์ หรือ 

23.2 มีบุคคล ซึ่ งคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรอย่างน้อยหนึ่ งคน             
เป็นผู้ค า้ประกนั หรือ  

23.3 มีหลกัทรัพย์ของรัฐบาลไทย  กรมธรรม์ประกันภัย  หรือหลกัทรัพย์อย่างอ่ืน   
ซึง่คณะกรรมการด าเนินการ เห็นสมควรใช้ค า้ประกนั  

ให้คณะกรรมการด าเนินการก าหนดจ านวนแห่งมลูคา่ของทรัพย์สนิท่ีใช้เป็นหลกัประกนัอยา่ง     
สมควรแก่ลกัษณะ และปริมาณของงานในความรับผิดชอบของพนกังานสหกรณ์ แตล่ะคนเพื่อให้คุ้ม
แก่ความเสียหายอนัหากจะเกิดมีขึน้ ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน 
 

หมวดที่  6 
การเลื่อนเงนิเดอืนพนักงานสหกรณ์ 

 ข้อ 24.  สหกรณ์ย่อมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนกังานสหกรณ์ปีละ1  ครัง้ คนละไม่เกิน  2  
ขัน้ของเงินเดือน และให้เพิ่มได้สงูสดุไม่เกินปีละ 10 เปอร์เซ็นต์ ของเงินเดือนรวม  ในขณะนัน้ ตาม
ตารางบญัชีอตัราเงินเดือนแนบท้าย  ซึ่งพิจารณาจากความสามารถ และงานท่ีรับผิดชอบของแต ่   
ละคน โดยให้ผู้จดัการสหกรณ์ หรือผู้แทน เป็นผู้ประเมิน แล้วน าเสนอคณะกรรมการด าเนินการ 

พนักงานสหกรณ์ซึ่งมีเวลาท างานในสหกรณ์ครบ  8  เดือนในรอบปีทางบญัชีของสหกรณ์  
จงึมีสทิธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

ข้อ 25.  กรณีท่ีพนกังานสหกรณ์จะไมไ่ด้รับการเลื่อนขัน้เงินเดือนประจ าปี 
 25.1  มีเวลาท างานไมค่รบ  8  เดือน 
 25.2  มีวนัลากิจ  ลาป่วย  เกิน  16  ครัง้  และเกิน  45  วนัท าการ กรณีนอกเหนือ 
                      จากนี ้ให้อยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ 
 25.3  ไมถ่กูลงโทษทางวินยัท่ีหนกักวา่โทษภาคฑณัท์ 
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หมวดที่  7 
การจ่ายเงนิโบนัส  ค่าเล่าเรียนบุตร  ค่ารักษาพยาบาล  และเงนิช่วยท าศพ                                    

 ข้อ 26.  เม่ือสิน้ปีการเงินหนึ่ง ๆ  สหกรณ์อาจจดัสรรก าไรเป็นเงินโบนสัแก่พนกังานสหกรณ์
ได้ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการด าเนินการ ก าหนดจ านวนเงินโบนัส ท่ีจะจ่ายให้
พนกังานสหกรณ์ ตามส่วนแห่งอตัราค่าจ้างของแต่ละคน แต่อย่างสงูต้องไม่เกินสี่เท่าของเงินเดือน  
ซึง่ได้รับในเดือนสดุท้ายของปีทางบญัชีนัน้ พนกังานสหกรณ์ผู้ ใด มีเวลาท างานไม่เต็มปีทางบญัชีใด 
ให้ได้รับเงินโบนสัลดลงตามสว่นแห่งเวลาท างานในปีนัน้ 
 ข้อ 27.  คณะกรรมการด าเนินการอาจไม่จ่ายเงินโบนัสไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนให้แก่
พนักงานสหกรณ์คนใดก็ได้ หากปรากฏว่าพนักงานสหกรณ์คนนัน้ปฏิบัติหน้าท่ีผิดพลาด หรือ
บกพร่องอยู่เป็นนิจ ทัง้ไม่พยายามขวนขวายแก้ไขข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องของตน หรือหาก
สหกรณ์จงัหวดั หรือผู้ตรวจการสหกรณ์ได้ให้ความเห็นแนะน าเช่นวา่นัน้ 

ข้อ 28.  เงินชดเชย หมายถึง เงินท่ีสหกรณ์จะจ่ายให้แก่พนกังานสหกรณ์  เม่ือสิน้สดุการจ้าง 
ด้วยเหต ุตาย ลาออก เลิกจ้าง โดยสหกรณ์จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนกังานสหกรณ์ ตามท่ีก าหนดไว้
ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ว่าด้วยข้อบังคับเก่ียวกับการท างานของพนักงาน
สหกรณ์  

ข้อ 29.  เพื่อประโยชน์แก่การจ่ายเงินชดเชย แก่พนกังานสหกรณ์ ให้สหกรณ์  ตัง้เงินส ารอง
จ่ายเงินชดเชย ไว้โดยตดัจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายประจ าปี  ตามจ านวนท่ีคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา
เห็นสมควร 

ข้อ 30.  พนักงานสหกรณ์คนใดตายในระหว่างอยู่ในต าแหน่งให้ทายาท หรือผู้ จัดการศพ     
มีสิทธิได้รับเงินช่วยท าศพจากสหกรณ์ เงินช่วยท าศพให้ได้รับคราวเดียว มีจ านวนเท่ากับค่าจ้าง    
เต็มเดือนครัง้สดุท้าย  3  เดือนรวมกนั 

 คา่จ้างเต็มเดือนครัง้สดุท้ายตามความในวรรคก่อน หมายความว่า คา่จ้างเต็มเดือน
ซึง่สหกรณ์ต้องจ่ายส าหรับการท างานในเดือนท่ีพนกังานสหกรณ์ถึงแก่กรรม 

ข้อ 31.  การช่วยเหลือในเร่ืองค่าเล่าเรียนบุตร และการรักษาพยาบาลแก่พนักงานสหกรณ์ 
หรือคนในครอบครัวนัน้ ให้เป็นไปตามระเบียบ ซึง่คณะกรรมการด าเนินการได้ก าหนดขึน้โดยอนโุลม
ตามระเบียบของทางราชการ 

 
หมวดที่ 8 

เงนิชดเชย เงนิชดเชยพเิศษ 
 สหกรณ์จะจ่ายเงินชดเชย  เงินชดเชยพิเศษ การสิน้สดุการจ้างด้วยเหต ุตาย ลาออก เลิกจ้าง 

ให้แก่พนกังาน  ตามระยะเวลา และอตัราดงันี ้
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ข้อ. 32     เงินชดเชย 
32.1  พนกังานสหกรณ์ ซึง่ท างานตดิตอ่กนัครบ 120 วนั แต ่   
        ไม่ครบ 1 ปี จะได้รับเงินชดเชยเท่ากบัคา่จ้างอตัราสดุท้าย 30 วนั  
32.2  พนกังานสหกรณ์ ซึง่ท างานตดิตอ่กนัครบ 1 ปี แต ่

                                            ไม่ครบ 3 ปี จะได้รับเงินชดเชยเท่ากบัคา่จ้างอตัราสดุท้าย 90 วนั 
32.3  พนกังานสหกรณ์ ซึง่ท างานตดิตอ่กนัครบ 3 ปี แต่ 

                                            ไม่ครบ 5 ปี จะได้รับเงินชดเชยเท่ากบัคา่จ้างอตัราสดุท้าย 180 วนั 
32.4  พนกังานสหกรณ์ ซึง่ท างานตดิตอ่กนัครบ 5 ปีขึน้ไป  

                                           จะได้รับเงินชดเชยเท่ากบัอตัราคา่จ้างเดือนสดุท้ายท่ีได้รับคณูกบั 
                                           จ านวนปีท่ีท างาน เศษของปี ถ้าถึงคร่ึงหนึง่ให้นบัเป็น 1 ปีเต็ม 
  เงินชดเชยตามข้อ  32.1 , 32.2 , 32.3  ถ้าเป็นกรณีท่ีพนักงานลาออก สหกรณ์       
จะไมจ่่ายเงินชดเชยให้ 
                       ข้อ. 33       ข้อยกเว้นการจ่ายเงินชดเชย      

                  สหกรณ์จะไม่จ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานสหกรณ์ ท่ีถูกเลิกจ้างเน่ืองจาก
กระท าผิดอยา่งใด อยา่งหนึง่ ดงันี ้

33.1  ทจุริตตอ่หน้าท่ี 
33.2  กระท าความผิดอาญา โดยเจตนาแก่สหกรณ์ 
33.3  จงใจท าให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย 
33.4  ประมาทเลนิเลอ่เป็นเหตใุห้สหกรณ์ได้รับความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
33.5  ฝ่าฝืนข้อบงัคบั ระเบียบหรือค าสัง่อนัชอบด้วยกฎหมาย และเป็นธรรม   

ซึง่สหกรณ์ได้ตกัเตือนเป็นหนงัสือแล้ว ไม่เกิน 1 ปี นบัแตว่นัท่ีพนกังาน 
สหกรณ์ ได้กระท าความผิด เว้นแต่กรณี ร้ายแรง ท่ีไม่จ าเป็นต้อง
ตกัเตือนเป็นหนงัสือ 

33.6  ละทิง้หน้าท่ีเป็นเวลา 3 วนัท างานตดิตอ่กนั โดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร 
33.7  ได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดท่ีได้
กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหโุทษ 

  ข้อ. 34   เงินชดเชยพิเศษ 
                                 34.1 ในกรณีท่ีสหกรณ์ย้ายท่ีท าการ หรือแยกสาขา หรือควบสาขาสหกรณ์ 

อนัมีผลกระทบส าคญั ต่อการด ารงชีวิตตามปกติของพนักงานสหกรณ์ 
และครอบครัว สหกรณ์ต้องแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 
30 วัน ก่อนวันย้ายท่ีท าการของสหกรณ์ ในการนี ถ้้าพนักงานสหกรณ์  
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6

พนักงานสหกรณ์ ซึ่งทำางานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่

ไม่ครบ 10 ปี จะได้รับเงินชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 240 วัน
พนักงานสหกรณ์ ซึ่งทำางานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป

จะได้รับเงินชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้างเดือนสุดท้ายที่ได้รับคูณกับ

จำานวนปีที่ทำางาน เศษของปี ถ้าถึงครึ่งหนึ่งให้นับเป็น 1 ปีเต็ม

32.5

33.1

33.2

33.3

33.4

32.4

32.3

32.2

32.1

32.1, 32.2, 32.3, 32.4

33

33.5

33.6

33.7

ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันทำางานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่

ก็ตาม โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

ได้รับโทษจำาคุกตามคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุก ถ้าเป็นความผิดที่ได้

กระทำาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุให้

นายจ้างได้รับความเสียหาย
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ไม่ประสงค์จะไปท างานด้วย ให้พนกังานสหกรณ์ มีสิทธิบอกเลิกสญัญา
จ้างได้ โดยพนักงานสหกรณ์มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  50  ของอตัราเงินชดเชยท่ีพนกังานสหกรณ์ พงึมีสทิธิได้รับ  

                                 34.2 ในกรณี ท่ีสหกรณ์มีความจ าเป็นต้องลดจ านวนพนักงานสหกรณ์         
อันเน่ืองจากการปรับปรุงหน่วยงาน ระบบ หรือการบริการ สหกรณ์      
จะปฏิบตัิดงันี ้

                                         34.2.1 แจ้งวันท่ีเลิกจ้าง เหตุผลของการเลิกจ้าง ให้พนักงานสหกรณ์ 
ทราบลว่งหน้า ไมน้่อยกวา่ 60 วนั หรือ 

                                                     ในกรณีท่ีสหกรณ์ไม่สามารถแจ้งได้ หรือแจ้งการเลกิจ้างน้อยกวา่ 
60 วัน จะจ่ายเงินชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 60 วัน ส าหรับพนักงานท่ีท างาน   
ไม่เกิน 5 ปี 

                                         34.2.2 จ่ายเงินชดเชยพิเศษ เพิ่มเติมจากเงินชดเชยตาม ข้อ 34.2.1 
เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 1 วัน ต่อการท างาน 1 ปี ส าหรับ
พนกังาน  สหกรณ์ท่ีท างานตดิตอ่กนัมาตัง้แต ่5 ปี ขึน้ไป   

 
หมวดที่ 9   

การถอดถอน 
 ข้อ 35.  พนกังานสหกรณ์ออกจากสหกรณ์ เมื่อ 
  ( 1 )  ตาย 
  ( 2 )  ลาออก 
  ( 3 )  ขาดคณุสมบตัิตามข้อ 9. 
  ( 4 )  เกษียณอายตุามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 38 
  ( 5 )  เลกิจ้าง 
  ( 6 )  ไลอ่อก 
 ข้อ 36.  พนักงานสหกรณ์คนใดประสงค์จะขอลาออกจากงานก็ย่อมท าได้ โดยยื่นหนังสือ   
ขอลาออกตอ่ประธานกรรมการ  เม่ือประธานกรรมการสัง่อนญุาตแล้ว  จงึถือวา่ออกจากงาน 
 ข้อ 37.  พนกังานสหกรณ์ซึ่งขาดคณุสมบตัิตามข้อ 9. นัน้ ให้ถือว่าออกจากงานตัง้แต่วนัท่ี
ประธานกรรมการสัง่ 
 ข้อ 38.  พนกังานสหกรณ์คนใดมีอายคุรบ 60 ปีบริบรูณ์  ให้เป็นอนัออกจากงานเม่ือสิน้ปีทาง
บญัชี  ซึง่เป็นปีท่ีผู้นัน้มีอายคุรบ  60 ปีบริบรูณ์  เว้นแต่จะได้มีการต่ออายกุารท างานอีกคราวละ 1 ปี  
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อนัมีผลกระทบส าคญั ต่อการด ารงชีวิตตามปกติของพนักงานสหกรณ์ 
และครอบครัว สหกรณ์ต้องแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 
30 วัน ก่อนวันย้ายท่ีท าการของสหกรณ์ ในการนี ถ้้าพนักงานสหกรณ์  

อัตราเงินชดเชยที่พนักงานสหกรณ์ พึงมีสิทธิได้รับตามข้อ 32

34

34.2.1

34.2.2

แจ้งวันที่เลิกจ้าง เหตุผลของการเลิกจ้าง ให้พนักงานสหกรณ์

ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 60 วัน หรือ ในกรณีที่สหกรณ์ไม่

สามารถแจ้งได้ หรือแจ้งการเลิกจ้างน้อยกว่า 60 วัน นอกจากจะ

ได้รับค่าชดเชยตาม ข้อ 32 แล้ว ให้สหกรณ์จ่ายเงินชดเชยพิเศษ

แทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 60 วัน

จ่ายเงินชดเชยพิเศษ เพิ่มเติมจากเงินชดเชยตาม ข้อ 34.2.1

เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 15 วัน ต่อการทำางานครบ 1 ปี

สำาหรับพนักงานสหกรณ์ที่ทำางานติดต่อกันเกิน 6 ปี ขึ้นไป เพื่อ

ประโยชน์ในการคำานวณค่าชดเชยพิเศษ กรณีระยะเวลาทำางาน

ไม่ครบหนึ่งปี ถ้าเศษของระยะเวลาทำางานมากกว่า 180 วัน ให้

นับเป็นการทำางานครบ 1 ปี
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ไม่ประสงค์จะไปท างานด้วย ให้พนกังานสหกรณ์ มีสิทธิบอกเลิกสญัญา
จ้างได้ โดยพนักงานสหกรณ์มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  50  ของอตัราเงินชดเชยท่ีพนกังานสหกรณ์ พงึมีสทิธิได้รับ  

                                 34.2 ในกรณี ท่ีสหกรณ์มีความจ าเป็นต้องลดจ านวนพนักงานสหกรณ์         
อันเน่ืองจากการปรับปรุงหน่วยงาน ระบบ หรือการบริการ สหกรณ์      
จะปฏิบตัิดงันี ้

                                         34.2.1 แจ้งวันท่ีเลิกจ้าง เหตุผลของการเลิกจ้าง ให้พนักงานสหกรณ์ 
ทราบลว่งหน้า ไมน้่อยกวา่ 60 วนั หรือ 

                                                     ในกรณีท่ีสหกรณ์ไม่สามารถแจ้งได้ หรือแจ้งการเลกิจ้างน้อยกวา่ 
60 วัน จะจ่ายเงินชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 60 วัน ส าหรับพนักงานท่ีท างาน   
ไม่เกิน 5 ปี 

                                         34.2.2 จ่ายเงินชดเชยพิเศษ เพิ่มเติมจากเงินชดเชยตาม ข้อ 34.2.1 
เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 1 วัน ต่อการท างาน 1 ปี ส าหรับ
พนกังาน  สหกรณ์ท่ีท างานตดิตอ่กนัมาตัง้แต ่5 ปี ขึน้ไป   

 
หมวดที่ 9   

การถอดถอน 
 ข้อ 35.  พนกังานสหกรณ์ออกจากสหกรณ์ เมื่อ 
  ( 1 )  ตาย 
  ( 2 )  ลาออก 
  ( 3 )  ขาดคณุสมบตัิตามข้อ 9. 
  ( 4 )  เกษียณอายตุามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 38 
  ( 5 )  เลกิจ้าง 
  ( 6 )  ไลอ่อก 
 ข้อ 36.  พนักงานสหกรณ์คนใดประสงค์จะขอลาออกจากงานก็ย่อมท าได้ โดยยื่นหนังสือ   
ขอลาออกตอ่ประธานกรรมการ  เม่ือประธานกรรมการสัง่อนญุาตแล้ว  จงึถือวา่ออกจากงาน 
 ข้อ 37.  พนกังานสหกรณ์ซึ่งขาดคณุสมบตัิตามข้อ 9. นัน้ ให้ถือว่าออกจากงานตัง้แต่วนัท่ี
ประธานกรรมการสัง่ 
 ข้อ 38.  พนกังานสหกรณ์คนใดมีอายคุรบ 60 ปีบริบรูณ์  ให้เป็นอนัออกจากงานเม่ือสิน้ปีทาง
บญัชี  ซึง่เป็นปีท่ีผู้นัน้มีอายคุรบ  60 ปีบริบรูณ์  เว้นแต่จะได้มีการต่ออายกุารท างานอีกคราวละ 1 ปี  

34.2

34.1
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จนอายคุรบ  65 ปีบริบรูณ์ การตอ่อายกุารท างานของพนกังานสหกรณ์ตามวรรคก่อน จะท าได้แตใ่น
กรณีท่ีมีเหตุพิเศษเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่สหกรณ์  และผู้ นัน้ยังมีสุขภาพสมบูรณ์เพียงพอท่ี จะ
ปฏิบตัิงานโดยมีสมรรถภาพ ทัง้นีต้้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการ 
 ข้อ 39.  ประธานกรรมการมีอ านาจเลกิจ้างพนกังานสหกรณ์ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
  ( 1 )  เม่ือสหกรณ์ยบุต าแหน่งท่ีผู้นัน้ด ารงอยู่ 
  ( 2 )  เม่ือมีเหตุอนัควร  ซึ่งประธานกรรมการเห็นว่าผู้นัน้หย่อนสมรรถภาพในการ
ปฏิบตัิงาน  หรือมีความบกพร่องในการปฏิบตัิงานอยู่เนือง ๆ หรือไม่อาจไว้วางใจผู้นัน้ในการปฏิบตัิ
หน้าท่ีตอ่ไปได้ 
  ( 3 )  เม่ือมีมลทินมวัหมอง ในกรณีความผิดวินยัอย่างร้ายแรง หรือในกรณีความผิด
อาญา  เว้นแตค่วามผิดลหโุทษ  หรือความผิดอนัได้กระท าโดยประมาท 
  ( 4 )  เม่ือต้องได้รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  ส าหรับความผิด   
ลหโุทษ  หรือความผิดอนัได้กระท าโดยประมาท 
 ข้อ 40.  การให้ออกจากงานเพราะขาดคุณสมบตัิตาม ข้อ 9. การเลิกจ้าง หรือการลงโทษ   
ไล่ออกส าหรับพนกังานสหกรณ์ หรือต าแหน่งผู้จดัการ  ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ด าเนินการก่อน  ประธานกรรมการจึงสัง่ได้ 
 ข้อ 41.  ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี ้

 
 
                             ประกาศ  ณ  วนัท่ี   23   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 

               (  นายสมโภช  ไชยผดงุนิรันดร์  ) 
             ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
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ไม่ประสงค์จะไปท างานด้วย ให้พนกังานสหกรณ์ มีสิทธิบอกเลิกสญัญา
จ้างได้ โดยพนักงานสหกรณ์มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  50  ของอตัราเงินชดเชยท่ีพนกังานสหกรณ์ พงึมีสทิธิได้รับ  

                                 34.2 ในกรณี ท่ีสหกรณ์มีความจ าเป็นต้องลดจ านวนพนักงานสหกรณ์         
อันเน่ืองจากการปรับปรุงหน่วยงาน ระบบ หรือการบริการ สหกรณ์      
จะปฏิบตัิดงันี ้

                                         34.2.1 แจ้งวันท่ีเลิกจ้าง เหตุผลของการเลิกจ้าง ให้พนักงานสหกรณ์ 
ทราบลว่งหน้า ไมน้่อยกวา่ 60 วนั หรือ 

                                                     ในกรณีท่ีสหกรณ์ไม่สามารถแจ้งได้ หรือแจ้งการเลกิจ้างน้อยกวา่ 
60 วัน จะจ่ายเงินชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 60 วัน ส าหรับพนักงานท่ีท างาน   
ไม่เกิน 5 ปี 

                                         34.2.2 จ่ายเงินชดเชยพิเศษ เพิ่มเติมจากเงินชดเชยตาม ข้อ 34.2.1 
เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 1 วัน ต่อการท างาน 1 ปี ส าหรับ
พนกังาน  สหกรณ์ท่ีท างานตดิตอ่กนัมาตัง้แต ่5 ปี ขึน้ไป   

 
หมวดที่ 9   

การถอดถอน 
 ข้อ 35.  พนกังานสหกรณ์ออกจากสหกรณ์ เมื่อ 
  ( 1 )  ตาย 
  ( 2 )  ลาออก 
  ( 3 )  ขาดคณุสมบตัิตามข้อ 9. 
  ( 4 )  เกษียณอายตุามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 38 
  ( 5 )  เลกิจ้าง 
  ( 6 )  ไลอ่อก 
 ข้อ 36.  พนักงานสหกรณ์คนใดประสงค์จะขอลาออกจากงานก็ย่อมท าได้ โดยยื่นหนังสือ   
ขอลาออกตอ่ประธานกรรมการ  เม่ือประธานกรรมการสัง่อนญุาตแล้ว  จงึถือวา่ออกจากงาน 
 ข้อ 37.  พนกังานสหกรณ์ซึ่งขาดคณุสมบตัิตามข้อ 9. นัน้ ให้ถือว่าออกจากงานตัง้แต่วนัท่ี
ประธานกรรมการสัง่ 
 ข้อ 38.  พนกังานสหกรณ์คนใดมีอายคุรบ 60 ปีบริบรูณ์  ให้เป็นอนัออกจากงานเม่ือสิน้ปีทาง
บญัชี  ซึง่เป็นปีท่ีผู้นัน้มีอายคุรบ  60 ปีบริบรูณ์  เว้นแต่จะได้มีการต่ออายกุารท างานอีกคราวละ 1 ปี  
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ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำากัด

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงบัญชีอัตราค่าจ้างและพนักงานและลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ.2559

 อ�ศัยอำ�น�จต�มข้อบังคับ ข้อ 61 (ก) (4) ต�มระเบียบว่�ด้วยพนักง�นและลูกจ้�งสหกรณ์ 

พ.ศ.2558 หมวดที่ 3 ข้อ 7 โดยคว�มเห็นชอบของคณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร ชุดที่ 57 ในก�รประชุม

ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 22 พฤศจิก�ยน 2559 จึงเปลี่ยนแปลงบัญชีอัตร�ค่�จ้�งพนักง�นและลูกจ้�ง

สหกรณ์ พ.ศ.2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันว�คม 2559 เป็นต้นไป ต�มต�ร�งบัญชีอัตร�เงินเดือนของเจ้�

หน้�ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด บัญชี 13 (3) ดังนี้

ตารางบัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำากัด

 ขั้น

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

9.5

10

 ขั้น

11

 11.5

 12

 12.5

 13

 13.5

 14

 14.5

 15

 15.5

 16

 16.5

 17

 17.5

 18

 18.5

 19

 19.5

 20

 ขั้น

 20.5

 21

 21.5

 22

 22.5

 23

 23.5

 24

 24.5

 25

 25.5

 26

 26.5

 27

 27.5

 28

 28.5

 29

 29.5

บัญชี

9,360

9,590

9,820

10,060

10,300

10,550

10,800

11,070

11,330

11,610

11,880

12,170

12,460

12,770

13,070

13,390

13,700

14,030

14,370

บัญชี

15,060

15,440

15,790

16,180

16,560

16,970

17,360

17,790

18,200

18,650

19,090

19,560

20,010

20,500

20,980

21,490

22,000

22,540

23,070

บัญชี

23,630

24,200

24,790

25,370

25,990

26,600

27,240

27,890

28,560

29.240

29,960

30,650

31,400

32,140

32,920

33,700

34,520

35,330

36,200
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จึงประก�ศม�เพื่อทร�บโดยทั่วกัน

ประก�ศ ณ วันที่ 23 พฤศจิก�ยน  พ.ศ.2559

(น�ยสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์)

ประธ�นกรรมก�รสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังง� จำ�กัด

 ขั้น
30

30.5

31

31.5

32

32.5

33

33.5

34

34.5

 ขั้น
35

35.5

36

36.5

37

37.5

38

38.5

39

39.5

 ขั้น

 40

 40.5

 41

 41.5

 42

 42.5

 43

 43.5

 44

 44.5

บัญชี

37,050

37,950

38,850

39,800

40,730

41,720

42,710

43,750

44,780

45,870

บัญชี

46,940

48,080

49,210

50,400

51,590

52,850

54,080

55,400

56,710

58,080

บัญชี

58,310

59,730

61,130

62,620

64,090

65,650

67,190

68,820

70,480

72,160
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั

ว่าด้วยข้อบงัคบัเกีย่วกบัการท างานของพนักงาน และลูกจ้าง  พ.ศ. 2558

 ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน  พ.ศ. 2541 ก าหนดใหส้ถานประกอบการทุกแห่ง จดัใหมี้
ระเบียบว่าดว้ยขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน  ตามมาตรา 108  ประกอบกบัขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออม
ทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ขอ้ 67 (9)  และขอ้ 90 (10)  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา 
จ ากดั  ชุดท่ี 56 ในคราวประชุม คร้ังท่ี  7  / 2558  เม่ือวนัท่ี  20  มิถุนายน  พ.ศ. 2558 ไดก้ าหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของพนักงาน และลูกจา้ง  พ.ศ. 
2558 ไวด้งัต่อไปน้ี

หมวดที่ 1
บททั่วไป

 ขอ้ 1. ระเบียบน้ี เรียกวา่ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการ
ท างานของพนกังาน และลูกจา้ง  พ.ศ. 2558
 ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบั ตั้งแต่วนัท่ี  2  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  เป็นตน้ไป
 ขอ้ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน
ของพนักงาน และลูกจา้ง  พ.ศ. 2551  และบรรดาประกาศ  ค  าสั่ง  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใด ในส่วนท่ี
ก าหนดไวแ้ลว้ ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี โดยใหถื้อใชร้ะเบียบน้ีแทน
 ขอ้ 4. ค  านิยาม
           สหกรณ์     หมายถึง     สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั
           ประเภท  หมายถึง     สหกรณ์ออมทรัพย์
                ท่ีตั้งส านกังาน   เลขท่ี  73  หมู่ท่ี  3  ถนนเทศบาลบ ารุง  ต  าบลถ ้าน ้ าผดุ  อ  าเภอเมืองพงังา

จงัหวดัพงังา  82000  โทรศพัท์  076 460664  โทรสาร  067 460665 
และเลขท่ี 3 / 4  หมู่ท่ี  2  ต  าบลบางนายสี  อ าเภอตะกัว่ป่า  จงัหวดัพงังา  
82110  โทร  076 471050

                        นายจา้ง     หมายถึง     สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั
                        พนกังาน   หมายถึง     ผูท่ี้สหกรณ์จา้งใหป้ฏิบติังานในต าแหน่ง ผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการ
                                                            หรือพนกังานในต าแหน่งต่าง ๆ
           ลูกจา้ง       หมายถึง     ผูท่ี้สหกรณ์จา้งใหป้ฏิบติังานเป็นลูกจา้งชัว่คราว เป็นรายปี
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หมวดที่ 2

วนั  เวลา  และเวลาพกั

 ขอ้ 5. วนัท างาน
 สหกรณ์ก าหนดใหพ้นกังาน และลูกจา้ง  ท างานสัปดาห์ละ  5  วนั  ตั้งแต่วนัจนัทร์ ถึงวนัศุกร์
 ขอ้ 6. เวลาท างาน
 สหกรณ์ก าหนดให้พนักงาน และลูกจ้าง  ท างานวนัละ  7  ชั่วโมง  ตั้ งแต่เวลา  08.30  น.               
ถึง  16.30  น.

ขอ้ 7. สหกรณ์ก าหนดใหพ้นกังาน และลูกจา้ง หยดุพกัระหวา่งเวลา  12.00 น. ถึงเวลา 13.00 น. 
ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความราบร่ืน และอ านวยความสะดวกแก่สมาชิกท่ีมาใชบ้ริการ สหกรณ์จะก าหนดเวลา
พกัระหวา่งการท างาน เป็นอยา่งอ่ืน กย็อ่มกระท าได้

หมวดที่ 3
วนัหยุด และหลกัเกณฑ์การหยุด

 ขอ้ 8. สหกรณ์ก าหนดใหพ้นกังาน และลูกจา้งมีวนัหยดุ ดงัน้ี
           8.1  วนัหยดุประจ าสปัดาห์  สปัดาห์ละ  2  วนั ไดแ้ก่  วนัเสาร์  และวนัอาทิตย์
                       8.2  วนัหยดุตามท่ีธนาคารหยดุ
 ขอ้ 9. วนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี
           พนกังาน หรือลูกจา้ง อาจขอลาพกัผอ่นประจ าปี ไดโ้ดยไดรั้บค่าจา้งเตม็ ไม่เกินปีละ  10  
วนัท าการ เวน้แต่พนกังาน หรือลูกจา้งท่ีไดรั้บการบรรจุเขา้ท างานในปีแรก มีสิทธิลาพกัผอ่นประจ าปี
ไดไ้ม่เกิน  5  วนัท าการ
           ถา้ปีใดพนกังาน หรือลูกจา้งมิไดล้าพกัผอ่นประจ าปี หรือลาพกัผอ่นประจ าปีแลว้ แต่ไม่
ครบ  10  วนัท าการ ใหส้ะสมวนัท่ียงัไม่ไดล้าในปีนั้น รวมเขา้กบัปีต่อไปได ้แต่วนัลาพกัผอ่นสะสมกบั
วนัลาพกัผอ่นประจ าปีปัจจุบนั รวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน  20  วนัท าการ การนบัปี ให้นบัตามปีบญัชีของ
สหกรณ์

หมวดที่ 4
การท างานล่วงเวลา และการท างานในวนัหยุด

 ขอ้ 10. การท างานล่วงเวลา และการท างานในวนัหยดุ
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                         กรณีสหกรณ์มีเหตุฉุกเฉิน หรือความจ าเป็นเร่งด่วน ท่ีจะต้องท างานติดต่อกันไป         
ถา้หยุดแลว้จะเกิดความเสียหาย สหกรณ์จะให้พนักงาน หรือลูกจา้ง ท างานในวนัหยุด รวมถึงท างาน
ล่วงเวลาในวนัหยดุไดต้ามความจ าเป็น โดยสหกรณ์จะตอ้งแจง้ใหพ้นกังาน หรือลูกจา้ง ทราบล่วงหนา้
 ขอ้ 11. อตัราค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวนัหยดุ
                         11.1  สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลา ส าหรับการท างานล่วงเวลาในวนัท างานปกติ ในอตัรา
ไม่นอ้ยกวา่  1.5  ของค่าจา้งต่อชัว่โมง ในวนัท างานปกติ  ตามจ านวนชัว่โมงท่ีท างาน
                         11.2  สหกรณ์จะจ่ายค่าท างานในวนัหยุด ในอัตราไม่น้อยกว่า  1  เท่า ของค่าจ้าง        
ต่อชัว่โมงในวนัท างานปกติ  ตามจ านวนชัว่โมงท่ีท างานในวนัหยดุ
                         11.3  สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลา ส าหรับการท างานล่วงเวลาในวนัหยุด ในอัตรา         
ไม่น้อยกว่า  3  เท่า ของค่าจ้าง ต่อชั่วโมงในวนัท างานปกติ  ตามจ านวนชั่วโมงท่ีท างานล่วงเวลา         
ในวนัหยดุ
 ขอ้ 12. งานท่ีมีลกัษณะ หรือสภาพท่ีตอ้งออกไปท านอกสถานท่ี ซ่ึงลกัษณะ หรือสภาพของงาน
ไม่อาจก าหนดเวลาท างานท่ีแน่นอนได ้หรืองานอยู่เวรเฝ้าดูแลสถานท่ี หรือทรัพยสิ์นอนัมิใช่หน้าท่ี
ตามปกติของพนกังาน หรือลูกจา้ง สหกรณ์จะจ่ายเป็นค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวนัหยดุ

หมวดที่ 5
การจ่ายค่าจ้าง  ค่าล่วงเวลา  ค่าท างานในวนัหยุด  และค่าล่วงเวลาในวนัหยุด

 ขอ้ 13. การจ่ายค่าจา้งในวนัหยดุ
                         13.1  สหกรณ์ได้จ่ายค่าจ้างในวนัหยุดประจ าสัปดาห์ ให้แก่พนักงาน หรือลูกจ้าง        
รายเดือน โดยจ่ายรวมอยูใ่นเงินเดือนแลว้
                         13.2  สหกรณ์ไดจ่้ายค่าจา้งในวนัหยดุตามธนาคาร และวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี ให้แก่
พนกังาน หรือลูกจา้งรายเดือน โดยจ่ายรวมอยูใ่นเงินเดือนแลว้

ขอ้ 14. การจ่ายค่าจา้งในวนัลา
 สหกรณ์จะจ่ายค่าจา้งในวนัลา ใหแ้ก่พนกังาน หรือลูกจา้งท่ีลาถูกตอ้งตามระเบียบของสหกรณ์ 
ดงัน้ี
                         14.1  วนัลาป่วย จะจ่ายตามจ านวนวนัท่ีพนกังาน หรือลูกจา้งป่วยจริง แต่ไม่เกิน  30  วนั
ท าการ ต่อปี
                         14.2  วนัลาคลอดบุตร จะจ่ายตามจ านวนวนัท่ีลา แต่ไม่เกิน  60  วนัท าการ ต่อปี
                         14.3  วนัลากิจ จะจ่ายตามจ านวนวนัท่ีสหกรณ์อนุญาตให้ลา แต่ไม่เกิน  15  วนัท าการ 
ต่อปี
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                         14.4  วนัลาเพื่อความพร่ังพร้อมทางทหาร ตามจ านวนวนัท่ีลา แต่ไม่เกิน  60  วนัท าการ 
ต่อปี
            14.5  วนัลาอุปสมบท จะจ่ายตามจ านวนวนัท่ีลา แต่ไม่เกิน 120 วนั
            14.6  วนัลาไปประกอบพิธีฮจัย ์จะจ่ายตามจ านวนวนัท่ีลา แต่ไม่เกิน 45 วนั
 ขอ้ 15. ก าหนดระยะเวลาการจ่ายค่าจา้ง  ค่าล่วงเวลา  ค่าท างานในวนัหยุด  และค่าล่วงเวลา     
ในวนัหยดุ
 สหกรณ์ก าหนดใหมี้การจ่ายเงินเดือน  ค่าล่วงเวลา  ค่าท างานในวนัหยดุ  ค่าล่วงเวลาในวนัหยดุ 
ฯลฯ  ให้แก่พนกังานรายเดือน ๆ ละ 1 คร้ัง โดยจะจ่ายให้ในวนัส้ินเดือน ในกรณีท่ีวนัจ่ายค่าจา้งวนัใด 
ตรงกบัวนัหยดุงาน ใหเ้ล่ือนไปจ่ายในวนัท างานก่อนถึงวนัหยดุนั้น
 ขอ้ 16. สถานท่ีจ่ายเงินใหแ้ก่พนกังาน หรือลูกจา้ง
 สหกรณ์จะจ่ายค่าจา้ง  ค่าล่วงเวลา  ค่าท างานในวนัหยุด  ค่าล่วงเวลาในวนัหยดุ และเงินอ่ืน ๆ 
ใหแ้ก่พนกังาน หรือลูกจา้ง  ณ ท่ีท าการของสหกรณ์  

หมวดที่ 6
วนัลา  และหลกัเกณฑ์การลา

 ขอ้ 17. วนัลา
 พนกังาน หรือลูกจา้ง มีสิทธิลาหยดุ ไดด้งัน้ี
                          17.1  การลาป่วย
 พนกังาน หรือลูกจา้ง มีสิทธิลาป่วยไดเ้ท่าท่ีป่วยจริง
 การประสบอนัตราย หรือการเจ็บป่วย เน่ืองจากการท างาน จนไม่สามารถมาปฏิบติังานได้
ตามปกติ สหกรณ์จะให้หยดุงานตามความเห็นของแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึง หรือตามความประสงค์
ของพนกังาน หรือลูกจา้ง โดยไม่ถือเป็นการลาป่วย
 ในกรณีท่ีพนักงาน หรือลูกจา้ง ลาป่วยเกินกว่า  60  วนัข้ึนไป ถือว่าเป็นการลากรณีเจ็บป่วย     
ท่ีตอ้งไดรั้บการรักษาท่ีเป็นเวลานาน สหกรณ์อาจงดจ่ายค่าจา้ง นบัตั้งแต่วนัท่ีเกิน  60  วนั เป็นตน้ไป
                          17.2  การลาคลอดบุตร
 พนกังาน หรือลูกจา้ง ลาหยดุงานก่อน หรือหลงัคลอดไดไ้ม่เกิน  90  วนั
                          17.3  การลากิจ
 พนักงาน หรือลูกจ้าง มีสิทธิลาหยุดงาน เพื่อกิจธุระจ าเป็นได้ไม่เกิน  15  วนัท าการ ต่อปี      
การลากิจ เพื่อกิจธุระจ าเป็น จะต้องเป็นกิจธุระเก่ียวกับการติดต่อกับส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ            
การเจบ็ป่วยของบุคคลในครอบครัว หรือความจ าเป็นอนัมิอาจหลีกเล่ียงได้
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                          17.4  การลาเพื่อฝึกความพร่ังพร้อมทางทหาร

พนักงาน หรือลูกจา้ง มีสิทธิลาหยุดงาน เพื่อเขา้รับราชการในการเรียกพล เพื่อตรวจสอบ     
เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดสอบความพร่ังพร้อมทางทหาร ตามก าหนดระยะเวลา ท่ีราชการก าหนด
                          17.5  การลาเพื่อเขา้รับการฝึกอบรม หรือเพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถ ของพนกังาน 
หรือลูกจ้าง ดังกล่าว จะต้องเป็นประโยชน์ ต่องานด้านแรงงาน และสวสัดิการสังคม เพิ่มทักษะ       
ความช านาญ ต่อการปฏิบติังาน หรือเป็นการลาเพื่อสอบวดัผลทางการศึกษา ท่ีทางราชการจดั หรือ
อนุญาต ใหจ้ดัข้ึน
                          17.6  การลาอุปสมบท
 พนักงาน หรือลูกจ้าง ท่ีได้ปฏิบัติงานติดต่อกันมานานแล้ว ไม่น้อยกว่า  1  ปี และไม่เคย
อุปสมบทมาก่อน ให้มีสิทธิลาอุปสมบท ได้ตามความเป็นจริงเพียงคร้ังเดียว ตลอดระยะเวลาท่ีเป็น
พนกังาน หรือลูกจา้ง
                          17.7  การลาไปประกอบพิธีฮจัย์
 พนกังาน หรือลูกจา้ง ท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม และปฏิบติังานติดต่อกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ปี และ
ยงัไม่เคยเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยม์าก่อน ให้มีสิทธิลาไปประกอบพิธีฮัจยไ์ด้ตามความเป็นจริง    
เพียงคร้ังเดียว ตลอดระยะเวลาท่ีเป็นพนกังาน หรือลูกจา้ง
                          17.8  การลาอ่ืน  ๆ  ท่ี ไม่ได้ก าหนดไว้ในระเบี ยบ น้ี  ให้อยู่ใน ดุลยพิ นิ จ  ของ
คณะกรรมการด าเนินการ พิจารณาเป็นราย ๆ ไป
 ขอ้ 18. หลกัเกณฑก์ารลา
                          18.1  การลาป่วย
 พนกังาน หรือลูกจา้ง ท่ีเจบ็ป่วย ไม่สามารถท างานไดต้ามปกติ จะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี
                                    18.1.1  กรณีท่ีพนกังาน หรือลูกจา้ง สามารถลาป่วยล่วงหนา้ได ้ให้ยื่นใบลาป่วย 
ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด ก่อนการหยดุงาน ต่อผูจ้ดัการ หรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมาย แลว้แต่กรณี 
พร้อมดว้ยหลกัฐาน
                                    18.1.2  กรณีท่ีพนักงาน หรือลูกจา้ง เจ็บป่วยกะทนัหัน และไม่สามารถลาป่วย
ล่วงหนา้ได ้ให้พนกังาน หรือลูกจา้ง ยื่นใบลาป่วยตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด ภายใน  3  วนั นบัแต่วนั
กลบัมาท างาน ต่อผูจ้ดัการ หรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมาย แลว้แต่กรณี พร้อมดว้ยหลกัฐาน
                                    18.1.3  การเจ็บป่วยของพนักงาน หรือลูกจ้าง เกิน  3  วนัท างานข้ึนไป ให้
พนักงาน หรือลูกจา้ง แสดงใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึง หรือหลกัฐานของสถานพยาบาล 
ประกอบการลาป่วยทุกคร้ัง
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                         18.2   การลาคลอดบุตร
                                    18.2.1  พนักงาน หรือลูกจา้ง ท่ีประสงคจ์ะหยุดงาน ก่อนการคลอดบุตร ให้ยื่น
ใบลา ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด ต่อผูจ้ดัการ หรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมาย แลว้แต่กรณี ก่อนการ
หยดุงาน
                                    18.2.2  พนกังาน หรือลูกจา้ง ท่ีไม่สามารถมาปฏิบติังานได ้เน่ืองจากคลอดบุตร 
ให้พนักงาน หรือลูกจา้ง ยื่นใบลาตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด พร้อมทั้งใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนั
ชั้นหน่ึง ต่อผูจ้ดัการ หรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมาย แลว้แต่กรณี โดยใหย้ืน่ใบลาภายใน  3  วนั นบัแต่
วนักลบัมาท างาน
                                    18.2.3  ตอ้งด ารงต าแหน่งพนกังาน หรือลูกจา้งในสหกรณ์น้ีมาแลว้ ไม่นอ้ยกว่า  
3  ปี
                          18.3  การลากิจ
 พนักงาน หรือลูกจา้ง ท่ีมีกิจธุระจ าเป็น อนัไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ให้ยื่นใบลาตามแบบท่ี
สหกรณ์ก าหนด ต่อผูจ้ดัการ หรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมาย แลว้แต่กรณี ล่วงหน้าอย่างน้อย  1  วนั 
พร้อมหลกัฐาน (ถา้มี) และเม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้ จึงจะหยุดงานได ้ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน     
ซ่ึงไม่อาจลาล่วงหน้าได ้ให้พนักงาน หรือลูกจา้ง ยื่นใบลาตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด ภายในวนัแรก    
ท่ีกลบัมาท างาน พร้อมหลกัฐาน (ถา้มี)  และเม่ือไดรั้บความเห็นชอบแลว้ จึงจะถือว่าเป็นการลากิจ       
ท่ีถูกตอ้ง 
             18.4  การลาเพื่อฝึกความพร้อมทางทหาร
 พนักงาน หรือลูกจา้ง ท่ีไดรั้บหมายเรียกทางทหาร เพื่อการตรวจสอบ การฝึกวิชาทางทหาร 
ทดสอบความพร่ังพร้อมทางทหาร ให้ยื่นใบลาตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด พร้อมด้วยหลกัฐาน ต่อ
ผูจ้ ัดการ หรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี ล่วงหน้าอย่างน้อย  7  วนั และเม่ือส้ินสุด       
การปฏิบัติทางทหาร ดังกล่าวแลว้ ให้พนักงาน หรือลูกจา้ง กลบัมารายงานตวั เพื่อกลบัเขา้ท างาน
ตามปกติ ภายใน  3  วนั
                         18.5  การลาเพื่อฝึกอบรม หรือพฒันาความรู้ความสามารถ
 พนกังาน หรือลูกจา้ง ท่ีประสงคจ์ะขอลาหยดุ เพื่อเขา้รับการฝึกอบรม การประชุม การสัมมนา 
การช้ีแจง การอภิปราย หรือการแสดงความคิดเห็น เก่ียวกบังานดา้นแรงงาน สวสัดิการสังคม การเพิ่ม
ทกัษะในการท างาน หรือการวดัผลการศึกษา ท่ีทางราชการจดั หรืออนุญาตใหจ้ดัข้ึน ใหพ้นกังาน หรือ
ลูกจา้ง ยื่นใบลา ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด ต่อผูจ้ดัการ หรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมาย แลว้แต่กรณี 
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  7  วนั โดยแสดงหลกัฐานประกอบการลาดว้ย
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            18.6  การลาอุปสมบท
 พนักงาน หรือลูกจ้าง ท่ีประสงค์จะลาอุปสมบท ให้ยื่นใบลา ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด         
ต่อผูจ้ดัการ หรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมาย แลว้แต่กรณี ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  15  วนั
                        18.7  การลาไปประกอบพิธีฮจัย์

พนักงาน หรือลูกจา้ง ท่ีประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย ์ให้ยื่นใบลา ตามแบบท่ีสหกรณ์   
ก าหนด ต่อผูจ้ดัการ หรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมาย แลว้แต่กรณี ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  15  วนั                

          18.8  สหกรณ์จะพิจารณาอนุญาตให้ลาได้ตามความจ าเป็น โดยไม่เสียหายต่อหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ และงานของสหกรณ์ ประกอบกับประโยชน์ ท่ีพนักงาน หรือลูกจ้างจะได้รับ           
เป็นส าคญั

การนับวนัลา

 ขอ้ 19.  การนบัวนัลาป่วย ลากิจส่วนตวั หรือลาพกัผอ่น ให้นบัเฉพาะวนัท่ีท าการเท่านั้น และ
เพื่อมิให้เป็นปัญหาแก่ผูล้า หรือผูมี้อ  านาจอนุญาต ในใบลาให้ก าหนดช่วงการขอลาหยุด ตั้งแต่วนัท่ี
เท่าไหร่ ถึงวนัท่ีเท่าไหร่ จ านวนก่ีวนั ซ่ึงผูมี้อ  านาจจะอนุญาตให้ลาหยดุไปตามจ านวนวนันั้น ๆ แต่ใน
การนบัวนัลา จะนบัเฉพาะวนัท่ีเป็นวนัท าการเท่านั้น
 ขอ้ 20.  ถา้ผูไ้ดรั้บอนุญาตให้ลา ถูกเรียกกลบัเขา้มาท างานก่อนครบก าหนดวนัอนุญาตให้ลา  
ใหถื้อวา่วนัลาส้ินสุดในวนัก่อนวนักลบัเขา้ท างาน หรือในวนัก่อนเดินทางกลบัแลว้แต่กรณี
 ขอ้ 21.  ถา้สหกรณ์เห็นวา่มีความจ าเป็นแก่กิจการของสหกรณ์ จะเรียกใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตใหล้า 
กลบัเขา้ท างานก่อนครบก าหนดการลากไ็ด้
 ขอ้ 22.  การหยุดงาน โดยไม่เสนอใบลา หรือการหยุดงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตให้ลาตาม
ระเบียบ เวน้แต่เกิดจากเหตุสุดวิสัย ใหถื้อว่าเป็นการขาดงาน ให้หกัเงินเดือน หรือค่าจา้ง ตามส่วนเฉล่ีย
รายวนั ตลอดเวลาขาดงาน นอกจากนั้น อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินยั ตามเหตุผล และผลอนัสมควร
แก่กรณี

หมวดที่ 7
วนัิย และโทษทางวนัิย

 ขอ้ 23.  วินยั
 สหกรณ์ก าหนดวินยัในการท างานใหพ้นกังาน และลูกจา้ง ปฏิบติัดงัน้ี 
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              23.1  ต้องสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์     
เป็นประมุข
                          23.2  ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ค  าสั่ ง ของสหกรณ์  และ               
ท่ีเก่ียวขอ้ง กบักิจการของสหกรณ์
                          23.3  ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต เท่ียงธรรม ห้ามกดข่ี ข่มเหง หรือ
เบียดเบียนผูใ้ด และห้ามมิให้อาศยังานในหน้าท่ีของตน หาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผูใ้ด ไม่ว่า
ทางตรง หรือทางออ้ม
                          23.4  ตอ้งขวนขวายปฏิบติัหน้าท่ี ด้วยความอุตสาหะ และรวดเร็ว ให้เกิดผลดี และ
ความกา้วหนา้แก่สหกรณ์ และสมาชิกของสหกรณ์ ทั้งเอาใจใส่ ระมดัระวงัผลประโยชน์ของสหกรณ์
                          23.5  ตอ้งไม่กระท าผิดจนไดรั้บโทษตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก เวน้แต่เป็นโทษ 
ส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ
                          23.6  ตอ้งใหก้ารตอ้นรับ ใหค้  าแนะน า ให้ความสะดวก และให้ความเป็นธรรม แก่ผูม้า
ติดต่อกบัสหกรณ์ ดว้ยความสุภาพเรียบร้อย
                          23.7  ตอ้งร่วมมือ ประสานงานดว้ยดี กบัส่วนราชการ หน่วยงาน และเอกชน ในเร่ือง  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการของสหกรณ์
                          23.8  ตอ้งสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามคัคีในระหว่างพนักงาน หรือลูกจา้ง และ
ช่วยเหลือการงานในหนา้ท่ี ซ่ึงกนัและกนั
                          23.9  ต้องอุทิศเวลาของตน ให้กิจการของสหกรณ์ จะละท้ิงงานโดยไม่มีเหตุผล         
อนัสมควรไม่ได้
                          23.10 ตอ้งรักษาความลบัของกิจการของสหกรณ์ และไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อขบวนการ
สหกรณ์
                          23.11 ตอ้งไม่ประพฤติตนไปในทางท่ีท าใหเ้ส่ือมเสียในทางเพศ
                          23.12 ตอ้งไม่เล่นการพนนั ไม่เสพสุรา หรือของมึนเมา ในเวลาปฏิบติัหนา้ท่ี
                          23.13 ตอ้งไม่ประพฤติชั่ว หรือประพฤติปฏิบัติตนอย่างใด ๆ ท่ีอาจท าให้เส่ือมเสีย
ช่ือเสียงแก่สหกรณ์ หรือเป็นท่ีเสียหายแก่การงานในหนา้ท่ีของตน
                          23.14 ตอ้งไม่ก่อหน้ีสินข้ึน จนมีค าพิพากษาถึงท่ีสุด ใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย
 ขอ้ 24.  โทษทางวินยั
 สหกรณ์ก าหนดโทษส าหรับพนกังาน หรือลูกจา้ง ท่ีฝ่าฝืนระเบียบ ขอ้บงัคบั ค  าสั่ง หรือกระท า
ความผดิ ไวด้งัน้ี
                          24.1  ตกัเตือนเป็นหนงัสือ
                          24.2  ภาคทณัฑ์



120
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำากัด

           9 
                          24.3  พกังาน โดยไม่จ่ายค่าจา้งไม่เกิน  7  วนัท าการ
                          24.4  ลดเงินเดือน
                          24.5  ใหอ้อก หรือไล่ออก
 ขอ้ 25.   การพกังาน เพื่อสอบสวนความผดิ
 ในกรณีท่ีพนกังาน หรือลูกจา้ง ถูกกล่าวหาว่ากระท าการฝ่าฝืนขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน กฎ 
ระเบียบ  ค  าสั่งสหกรณ์  มีสิทธิสั่งพกังาน เพื่อสอบสวนความผิด เวน้แต่กรณีความผิดชดัแจง้ โดยมี
หลกัเกณฑ ์ดงัน้ี
                          25.1  ค  าสัง่พกังาน จะเป็นหนงัสือ โดยระบุความผดิ
                          25.2  ก าหนดระยะเวลาพกังาน จะไม่เกิน  7  วนั

25.3  สหกรณ์จะแจง้ค าสัง่พกังาน ใหพ้นกังาน หรือลูกจา้งทราบ ก่อนการพกังาน
                          25.4  สหกรณ์จะจ่ายเงินระหวา่งพกังาน ในอตัราร้อยละ  50  ของค่าจา้ง
                          25.5  ในกรณีท่ีสอบสวนแลว้ พนักงาน หรือลูกจา้งมิได้กระท าผิด สหกรณ์จะจ่าย
ค่าจา้งเท่ากบัค่าจา้งในวนัท างานปกติ นบัตั้งแต่วนัท่ีสั่งพกังาน โดยไม่ถือว่าเงินตามขอ้ 25.4 เป็นส่วน
หน่ึงของค่าจา้ง

หมวดที ่8
การร้องทุกข์

 ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง หรือความขดัแยง้ ท่ีเก่ียวกบัสภาพการจา้ง การท างาน สิทธิประโยชน์ 
หนา้ท่ี และความรับผดิชอบในการท างาน พึงไดรั้บการแกไ้ข หรือขจดัใหห้มดส้ินไป ดว้ยความรวดเร็ว 
และยุติธรรม เพื่อให้การท างานร่วมกนั ปลอดจากความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั ไดรั้บสิทธิประโยชน์ท่ี  
เป็นธรรม การท างานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สหกรณ์จึงก าหนดหลกัเกณฑก์ารร้องทุกข ์ในสถาน
ประกอบการ ไวด้งัน้ี
 ขอ้ 26.  ความหมาย และขอบเขตของขอ้ร้องทุกข์
              26.1  ขอ้ร้องทุกข์ของพนักงาน หรือลูกจา้ง จะตอ้งเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความคิดเห็น 
หรือข้อขัดแยง้ว่าด้วยระบบ หรือวิธีการท างาน สิทธิประโยชน์ตามสัญญา หรือสภาพการจ้าง           
ความประพฤติ และความเป็นธรรมของพนกังาน หรือลูกจา้ง
                          26.2  ขอ้ร้องทุกข์ จะตอ้งไม่ใช่เร่ืองร้องขอให้แต่งตั้ ง โยกยา้ย   เลิกจา้ง  ปลดออก        
ไล่ออก ซ่ึงบุคคล
                          26.3  ขอ้ร้องทุกข ์จะตอ้งเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการท างาน มิใช่เร่ืองส่วนตวั เวน้แต่เร่ืองนั้น
จะเก่ียวกบัการงาน
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 ขอ้ 27.  วิธีการ และขั้นตอนการร้องทุกข์
                          27.1  พนักงาน หรือลูกจ้าง ท่ีประสงค์จะร้องทุกข์ ให้ร้องเป็นหนังสือด้วยตนเอง        
ต่อผูจ้ดัการ หรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมาย แลว้แต่กรณี ภายใน  7  วนั นบัแต่วนัท่ีมีความขดัแยง้
                          27.2  ผูจ้ดัการ หรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย แลว้แต่กรณี ตอ้งท าการสอบสวน   
และพิจารณาวินิจฉยั ใหแ้ลว้เสร็จภายใน  7  วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องทุกข์
                          27.3  ผูจ้ดัการ หรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมาย จะแจง้ผลการพิจารณาให้ผูร้้องทุกข ์
ด้วยการแจ้งผลการพิจารณา โดยการช้ีแจงด้วยวาจา ท าความเขา้ใจ หรือวินิจฉัยเป็นหนังสือก็ได ้        
การแจง้ผลการพิจารณา โดยแจง้ดว้ยวาจา ให้บนัทึกค าช้ีแจง เหตุผลไวใ้นส านวนโดยให้ผูร้้องทุกข ์   
ลงลายมือช่ือรับทราบดว้ย
                          27.4  การพิจารณาค าร้องทุกข์เก่ียวกับการลงโทษ ผูพ้ิจารณาจะตอ้งมิใช่ผูท่ี้มีค  าสั่ง
ลงโทษ
 ขอ้ 28.  การอุทธรณ์ค าวินิจฉยั
                          28.1  ผูร้้องทุกขท่ี์ไม่พอใจในค าช้ีแจง หรือค าวินิจฉัย มีสิทธิอุทธรณ์ ต่อผูจ้ดัการ หรือ
กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมาย แลว้แต่กรณี เป็นหนังสือภายใน  7  วนั นับแต่วนัท่ีไดรั้บค าช้ีแจง หรือ
วินิจฉยั
                          28.2  ผูจ้ดัการ หรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย แลว้แต่กรณี ตอ้งท าการสอบสวน
ขอ้เทจ็จริงเพิ่มเติม (ถา้มี) และพิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายใน  7  วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าอุทธรณ์
                          28.3  ผูจ้ดัการ หรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมาย แลว้แต่กรณี จะแจง้ผลการพิจารณา
อุทธรณ์ ดว้ยการช้ีแจง ท าความเขา้ใจ หรือการวินิจฉัย เป็นหนังสือก็ได ้การแจง้ผลดว้ยการช้ีแจงดว้ย
วาจา ใหบ้นัทึกค าช้ีแจง เหตุผล ไวใ้นส านวน โดยใหผู้ร้้องทุกข ์ลงลายมือช่ือรับทราบดว้ย
                          28.4  ค  าช้ีแจง การท าความเขา้ใจ หรือการวินิจฉัยของผูจ้ดัการ หรือกรรมการท่ีไดรั้บ
การมอบหมาย แลว้แต่กรณี ใหถื้อเป็นท่ีสุด
 ขอ้ 29.  ความคุม้ครองผูร้้องทุกข ์และผูเ้ก่ียวขอ้ง
                          29.1  ขอ้ร้องทุกข ์จะไดรั้บการพิจารณาอยา่งเป็นระบบ และดว้ยความยติุธรรม
                          29.2  ผูร้้องทุกขจ์ะไม่ถูกกลัน่แกลง้ ยา้ยท่ีการงาน หรือลงโทษแต่อยา่งใด เวน้แต่จะเป็น
การร้องทุกข ์ดว้ยเจตนาไม่สุจริต
                          29.3  พนักงาน หรือลูกจา้ง ท่ีให้การเป็นพยาน หรือให้ความร่วมมือในการสอบสวน 
จะไดรั้บความคุม้ครอง โดยจะไม่ถูกกลัน่แกลง้ ยา้ยหน้าท่ีการงาน หรือลงโทษ เวน้แต่พนักงาน หรือ
ลูกจ้าง ท่ีให้การด้วยอคติ ปรักปร า ให้ร้าย หรือไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนหาความจริง           
การสอบสวนอาจกระท าโดยคณะกรรมการ ท่ีสหกรณ์แต่งตั้งกไ็ด้
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หมวดที่ 9

การส้ินสุดการจ้าง
 การจา้ง จะส้ินสุดลงดว้ยเหตุหน่ึงเหตุใด ดงัน้ี
  1.  ตาย
  2.  ลาออก
  3.  เลิกจา้ง
 ขอ้ 30.  ตาย
 ในกรณีท่ีพนกังาน หรือลูกจา้ง  ถึงแก่ความตาย สหกรณ์จะจ่ายค่าจา้ง หรือเงินอ่ืน ๆ ใหแ้ก่ผูรั้บ
ประโยชน์ หรือทายาทโดยธรรมของพนักงาน หรือลูกจา้งท่ีถึงแก่ความตาย ส่วนเงินทดแทน หรือ
ประโยชน์ทดแทน ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยเงินทดแทน หรือกฎหมายประกนัสงัคม
 ขอ้ 31.  การลาออก
 พนักงาน หรือลูกจา้ง ยื่นใบลาออกล่วงหน้า ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด ต่อผูจ้ดัการ หรือ
ประธานกรรมการ แลว้แต่กรณี ไม่นอ้ยกวา่  30  วนั ก่อนลาออก
 การลาออกของพนักงาน หรือลูกจา้ง ท่ีฝ่าฝืนระเบียบดังกล่าว และท าให้สหกรณ์เสียหาย 
สหกรณ์มีความชอบธรรมท่ีจะหักเงินประกนั ค่าจา้ง หรือเงินอ่ืนใดชดเชย ชดใชค้วามเสียหายดงักล่าว
ได้ รวมถึงอาจใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน เพื่อให้พนักงาน หรือลูกจา้ง หรือผูค้  ้ าประกัน ชดใช ้  
ความเสียหาย
 ขอ้ 32.  การเลิกจา้ง
 การเลิกจา้ง หมายถึง พนักงาน หรือลูกจา้ง ท่ีสหกรณ์ให้พน้สภาพจากการเป็นพนักงาน หรือ
ลูกจา้งของสหกรณ์ โดยการให้ออก หรือไล่ออก อนัเน่ืองจากพนักงาน หรือลูกจา้ง ขาดคุณสมบติั       
ในการท างาน มีความประพฤติท่ีไม่เหมาะสม ยุบหน่วยงาน เลิกกิจการ เกษียณอายุ ครบก าหนดตาม
สญัญาจา้ง หรือกระท าความผดิอยา่งใด อยา่งหน่ึง
 การเลิกจา้งดงักล่าว สหกรณ์จะแจง้เหตุผล และวนัเลิกจา้ง ให้พนักงาน หรือลูกจา้ง รับทราบ
เป็นหนงัสือ โดยจะแจง้ให้พนกังาน หรือลูกจา้ง ทราบล่วงหนา้ ไม่นอ้ยกว่า  30  วนั เวน้แต่การเลิกจา้ง
พนักงาน หรือลูกจา้ง ท่ีไม่ผ่านการทดลองงาน พนักงาน หรือลูกจา้ง ท่ีจา้งไวโ้ดยมีก าหนดระยะเวลา
แน่นอน หรือพนกังาน หรือลูกจา้ง ท่ีกระท าความผดิ และไม่มีสิทธิไดรั้บเงินชดเชย
          

หมวดที่ 10
เบ็ดเตลด็

 ขอ้ 33.  การหยดุกิจการชัว่คราว
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 ในกรณีท่ีสหกรณ์ มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งหยุดกิจการชัว่คราว เน่ืองจากหน่วยงาน หรือสถาน
ประกอบการ ท่ีสหกรณ์ตั้งอยูห่ยดุกิจการ หรือสหกรณ์ประสบภาวะทางเศรษฐกิจ สหกรณ์จะแจง้
เหตุการณ์หยุดกิจการ ให้ทราบล่วงหน้า และจ่ายเงินในระหว่างหยุดกิจการ ในอัตราร้อยละ  50         
ของค่าจา้ง
 ขอ้ 34.  กฎ ระเบียบอ่ืน ๆ
                           34.1  กฎ ระเบียบ ค าสั่ง ซ่ึงใช้บังคบักับส่วนงานใด ส่วนงานหน่ึง เป็นการเฉพาะ     
ให้ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของขอ้บงัคบัในการท างานน้ีดว้ย ทั้งน้ีรวมถึงใบสมคัรงาน สัญญาจา้ง หนงัสือ 
ค ้าประกนั และขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งดว้ย
                           34.2  การใดท่ีมิไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี ใหถื้อปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 
หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
                           34.3  กฎ ระเบียบ ค าสัง่ หรือขอ้บงัคบั ท่ีขดัแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีแทน
 ขอ้ 35.  การแกไ้ขเปล่ียนแปลง
 ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานน้ี ไดจ้ดัท าข้ึนให้มีความสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 แลว้ อย่างไรก็ตาม สหกรณ์สงวนสิทธิในการแกไ้ขปรับปรุง ให้มีความเหมาะสม 
เป็นธรรมยิง่ข้ึน รวมทั้งสอดคลอ้งกบัสภาพการจา้งงาน ตามพระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์ พ.ศ. 2518 
ได้
 ขอ้ 36.  การบงัคบัใช้
                           36.1  ให้พนกังาน หรือลูกจา้ง ทุกระดบั ศึกษาระเบียบน้ี ให้มีความเขา้ใจอยา่งชดัเจน 
เพื่อใหมี้การปฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง
                           36.2  พนักงาน หรือลูกจา้ง ทุกคน จะปฏิเสธว่าไม่ทราบเง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และ    
แนวปฏิบติั ตามระเบียบน้ีไม่ได้
                           36.3  พนักงาน หรือลูกจ้าง ระดับบังคับบัญชา  และคณะกรรมการด าเนินการ          
เป็นผูค้วบคุมดูแลใหพ้นกังาน หรือลูกจา้ง ระดบัปฏิบติัการ ปฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้ง และเคร่งครัด
  

ประกาศ   ณ   วนัท่ี  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2558

                                                           (   นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์  )
                                            ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 
ว่าด้วยเงนิช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2558 

 
 

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั ท่ีถือใช้บงัคบัอยู่ใน       
ปัจจุบนั  อาศยัอ านาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด  ข้อ 67 ( 9 ) 
และ ข้อ 90 ( 10 )  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั  ชดุท่ี  56 ในคราว
ประชุม ครัง้ท่ี 10 / 2558  เม่ือวนัท่ี  18  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  ได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูพงังา จ ากดั วา่ด้วยเงินช่วยเหลือคา่รักษาพยาบาล  พ.ศ. 2558  ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1.  ระเบียบนี ้เรียกว่า   “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ว่าด้วยเงิน
ช่วยเหลือคา่รักษาพยาบาล  พ.ศ. 2558 ” 
 ข้อ 2.  ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี  20  สงิหาคม  พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา  จ ากัด  ว่าด้วยเงินช่วยเหลือ                    
ค่ารักษาพยาบาล  พ.ศ. 2555  และบรรดาประกาศ ค าสั่ง มติ หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ี ได้
ก าหนดไว้แล้ว  ซึง่ขดัแย้งกบัระเบียบนี ้ โดยให้ถือใช้ระเบียบนีแ้ทน 
 ข้อ 4.  ในระเบียบนี ้
  “ สหกรณ์ ”   หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
  “ คณะกรรมการด าเนินการ ”   หมายถึง   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์   
ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
  “ ผู้จดัการ ”   หมายถึง   ผู้จดัการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
  “ พนกังาน ”   หมายถึง   พนกังานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
  “ สถานพยาบาล ”   หมายถึง   สถานพยาบาลของราชการ และสถานพยาบาล
ของเอกชน 
  “ สถานพยาบาลของทางราชการ ”   หมายถึง   โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
ตามกฎหมายสว่นท้องถ่ิน  สภากาชาดไทย  หรือครุุสภา 
  “ สถานพยาบาลของเอกชน ”  หมายถึง  โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลตาม
กฎหมายวา่ด้วยสถานพยาบาล ซึง่เป็นของเอกชนท่ีกระทรวงสาธารณสขุก าหนด 
 



สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำากัด
125

 2 

  “ คา่รักษาพยาบาล ”   หมายถึง 
  ( 1 )  เงินท่ีสถานพยาบาลเรียกเก็บเป็นคา่ยา  คา่เลือด  คา่น า้เกลือ  คา่ออกซเิจน 
และอ่ืน ๆ ท่ีใช้ในการบ าบดัรักษาโรค 
  ( 2 )  เงินท่ีสถานพยาบาลเรียกเก็บเป็นค่าบริการทางการแพทย์  ค่าตรวจ         
ค่าวิเคราะห์โรค  ค่าอวัยวะเทียม  แต่ไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลพิเศษ  ค่าธรรมเนียม และ
คา่บริการอยา่งอื่น  หรือเรียกช่ือเป็นอยา่งอื่น ท่ีมีลกัษณะเป็นเงินคา่ตอบแทน 
  “ บคุคลในครอบครัว ”   หมายถึง 
  ( 1 )  บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ  หรือเป็นบุคคลไร้
ความสามารถ หรือเป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ เพราะพิการ หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่
สมประกอบตามค าวินิจฉยัของแพทย์ และอยู่ในความอปุการะของบิดา มารดา แต่ไม่รวมถึงบตุร
บญุธรรม 
  ( 2 )  คูส่มรสโดยชอบด้วยกฎหมาย 
  ( 3 )  บดิา  มารดา 
 ข้อ 5.  ให้พนักงานมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหาร 
ส าหรับตนเอง และบุคคลในครอบครัวของตน ตามหลักเกณฑ์แห่งระเบียบนี ้ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณท่ีคณะกรรมการจดัสรรไว้แตล่ะปี 
 ข้อ 6.  ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหารของสถานพยาบาลของทางราชการ ให้
เบิกได้ทัง้ประเภทคนไข้ใน และประเภทคนไข้นอก แต่ถ้าเป็นสถานพยาบาลของเอกชน ให้เบิกได้
เฉพาะประเภทคนไข้ใน โดยให้เบกิได้คร่ึงหนึง่ของจ านวนท่ีได้จ่ายจริง แตต้่องไม่เกินหนึง่หมื่นบาท 
ส าหรับระยะเวลาภายในสามสิบวนั นบัตัง้แต่วนัท่ีเข้ารับการรักษาพยาบาล และในกรณีท่ีเข้ารับ
การรักษาพยาบาลเกินสามสิบวนั ให้เบิกได้คร่ึงหนึ่งของจ านวนท่ีได้จ่ายจริง แตท่ัง้นีต้้องไม่เกินวนั
ละสามร้อยบาท และไม่เกินสามสบิวนัท าการ 
 ในกรณีท่ีเข้ารับการรักษาพยาบาลหลายครัง้ แต่ละครัง้ในระยะเวลาห่างกนัไม่เกินสิบห้า
วนั ให้นบัระยะเวลาเข้ารับการรักษาพยาบาลครัง้หลงัตดิตอ่กบัการรักษาพยาบาลครัง้ก่อน 
 คา่อวยัวะเทียม ให้เบกิได้ ดงันี ้
  ( 1 )  แขน หรือขาเทียม 
  ( 2 )  ตาเทียม 
  ( 3 )  ไตเทียม 
  ( 4 )  ลิน้หวัใจเทียม 
  ( 5 )  เคร่ืองชว่ยเต้นหวัใจ 
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  ( 6 )  วตัถชุนิดพิเศษตา่ง ๆ ท่ีน ามาใช้ในร่างกาย ตามวิธีผา่ตดัตามกระดกู 
 อวยัวะเทียมดงักล่าวข้างต้น ถ้าไม่มีจ าหน่ายในสถานพยาบาล ก็อนุญาตให้ซือ้จากร้าน
เอกชนได้ โดยมีใบรับรองจากหวัหน้าสถานพยาบาล หรือแพทย์ผู้ท าการรักษาว่าอวยัวะเทียม และ
วตัถชุนิดพิเศษดงักลา่วไมมี่จ าหน่ายในสถานพยาบาล และเป็นราคาท่ีสมควร 
 ข้อ 7.  พนกังานผู้ใด จะมีสทิธิได้รับการช่วยเหลือคา่รักษาพยาบาล คา่ห้อง และคา่อาหาร 
ส าหรับบุคคลในครอบครัวของตน เม่ือบุคคลในครอบครัวของตนนัน้มิได้เป็นข้าราชการ หรือ
ท างานอยูใ่นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นใด 
 ข้อ 8.  พนกังานผู้ ใด มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหาร 
ส าหรับตนเองจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารสว่นท้องถ่ิน หรือ
จากนายจ้าง หรือหน่วยงานราชการอ่ืนใด  พนักงาน ผู้ นัน้ ไม่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาล คา่ห้อง และคา่อาหารส าหรับตนเอง ตามระเบียบนี  ้เว้นแตส่ิทธิท่ีได้รับนัน้ต ่ากว่าท่ี
พงึจะได้รับตามระเบียบนี ้ในกรณีเช่นนี ้ให้มีสทิธิเบกิเพิ่มเติมได้เท่ากบัจ านวนท่ียงัขาดอยู่ 
 ข้อ 9.  พนกังาน หรือลกูจ้าง ไม่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และ
ค่าอาหาร ตามระเบียบนี ้ส าหรับบุคคลในครอบครัวของตน ซึ่งมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาล คา่ห้อง และคา่อาหาร จากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หรือสว่นราชการอื่นใด หรือสหกรณ์อ่ืนใด ในฐานะเป็นผู้ปฏิบตัิงานอยู่
ในรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานดงักลา่ว 
 ทัง้นีเ้ว้นแต่สิทธิท่ีบคุคลในครอบครัวของตน ได้รับการช่วยเหลือต ่ากว่า ท่ีพึงจะได้รับตาม
ระเบียบนี ้ให้มีสทิธิเบกิเพิ่มเติมได้เท่ากบัจ านวนท่ียงัขาดอยู่ 
 ข้อ 10.  คา่รักษาพยาบาลของสถานพยาบาลของทางราชการ ให้เบกิคา่รักษาพยาบาลได้
เต็มจ านวน ทัง้ประเภทคนไข้ใน และประเภทคนไข้นอก 
 ในกรณีสถานพยาบาลของทางราชการใดไม่มียาชนิดใดจ าหน่าย ให้พนักงาน    ซือ้ยา
ชนิดนัน้จากร้านขายยาของเอกชนได้ เม่ือหัวหน้า หรือแพทย์ผู้ท าการรักษา ของสถานพยาบาล  
นัน้ ๆ แล้วแตก่รณี ลงช่ือรับรองวา่ให้ไปซือ้จากร้านขายยาของเอกชนได้ 
 ข้อ 11.  ค่าห้อง และค่าอาหารในสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาล
เอกชน ให้เบกิได้ตามจ านวนท่ีจ่ายจริง แตไ่ม่เกินท่ีทางราชการก าหนด 
 ข้อ 12.  ให้ผู้จัดการพิจารณาว่าการขอเบิกเงินตามใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามระเบียบนี ้
หรือไม่ และจ่ายได้เพียงใด แล้วเสนอคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 
 ข้อ 13.  วิธีการใช้สทิธิขอเบกิเงินคา่รักษาพยาบาล คา่ห้อง คา่อาหาร และคา่อวัยวะเทียม
ของพนกังาน  การเบกิจ่ายเงินของสถานพยาบาล  และการก าหนดระดบัชัน้ผู้บงัคบับญัชา ซึง่เป็น
ผู้ รับรองการใช้สทิธิตามระเบียบนี ้ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด 
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 ข้อ 14.  ข้อความใดไม่ได้กลา่วไว้ในระเบียบนี ้ ให้ใช้ระเบียบทางราชการโดยอนโุลม 
 ข้อ 15.  ให้ประธานกรรมการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี ้
 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  19   สงิหาคม   พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 

           (  นายสมโภช  ไชยผดงุนิรันดร์  ) 
          ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา  จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 
ว่าด้วยเงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ. 2558 

 
 

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั ท่ีถือใช้บงัคบัอยู่ใน
ปัจจุบนั อาศยัอ านาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ข้อ 67 ( 9 ) 
และ ข้อ 90 ( 10 )  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั  ชดุท่ี  56 ในคราว
ประชมุครัง้ท่ี 10 / 2558  เม่ือวนัท่ี 18  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  ได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูพงังา จ ากดั วา่ด้วยเงินช่วยเหลือการศกึษาบตุร  พ.ศ. 2558  ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1.  ระเบียบนี ้เรียกว่า  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา  จ ากัด  ว่าด้วยเงิน
ช่วยเหลือการศกึษาบตุร  พ.ศ. 2558 ” 
 ข้อ 2.  ระเบียบนีใ้ห้ถือใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี  20  สงิหาคม  พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด   ว่าด้วยเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร  พ.ศ. 2551  และบรรดาประกาศ  ค าสั่ง มติ หรือระเบียบอ่ืนใด ในส่วนท่ีได้   
ก าหนดไว้แล้ว  ซึง่ขดัแย้งกบัระเบียบนี ้ โดยให้ถือใช้ระเบียบนีแ้ทน 
 ข้อ 4.  การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงาน และลูกจ้างประจ า       
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา  จ ากัด  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเร่ือง      
ค่าการศึกษาบุตร โดยอนุโลมการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายของสหกรณ์         
ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
 ข้อ 5.  หากเกิดปัญหาเก่ียวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบนี ้        
ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั เป็นผู้วินิจฉยัชีข้าด 
 ข้อ 6.  ให้ประธานกรรมการด าเนินการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี ้

ประกาศ  ณ  วนัท่ี   19   สงิหาคม   พ.ศ. 2558 
 
 
 
     (  นายสมโภช  ไชยผดงุนิรันดร์  ) 
                         ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 

ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของพนักงานสหกรณ์ พ.ศ. 2558 
 
 ******************************************************************** 
 
 เพื่อให้สอดคล้องกับขอ้บังคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพังงา จ ากัด ท่ีถือใช้บังคบัอยู่ใน       
ปัจจุบนั  อาศยัอ านาจตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ขอ้ 67 (9)  และขอ้ 90 (10)        
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ชุดท่ี 56 ในคราวประชุมคร้ังท่ี 10  / 2558         
เม่ือวนัท่ี  18  สิงหาคม  พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ว่าด้วย            
ค่าเช่าบา้นของพนกังานสหกรณ์  พ.ศ. 2558 ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าด้วยค่าเช่าบา้นของ
พนกังานสหกรณ์  พ.ศ. 2558 ” 
 ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  20  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั พ.ศ. 2555  และบรรดาประกาศ  มติ  
ค  าสัง่ หรือระเบียบอ่ืนใด ในส่วนท่ีก าหนดไวแ้ลว้ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี โดยใหถื้อใชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4. บุคคลท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินค่าเช่าบา้นตามระเบียบน้ีตอ้งเป็นพนกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
พงังา จ ากดั ท่ีไดรั้บค าสั่งใหไ้ปปฏิบติังานในทอ้งท่ีอ่ืน ท่ีไม่ใช่สถานท่ีท างานท่ีไดรั้บการบรรจุคร้ังแรก 
เป็นเวลาตั้งแต่หน่ึงเดือนข้ึนไป และไม่มีท่ีพกัของตนเอง  หรือท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากัด        
จดัไวใ้ห ้
 ขอ้ 5. ในระเบียบน้ี 
  ประธานกรรมการ   หมายถึง   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  ผูจ้ดัการ       หมายถึง   ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  รองผูจ้ดัการ      หมายถึง   รองผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  พนกังาน      หมายถึง   พนกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
 ขอ้ 6. การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบา้น ใหเ้บิกจ่ายไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินเดือนละ  3,000.- บาท 
 ขอ้ 7. การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบา้น ผูข้อเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบา้นจะตอ้งยื่นแบบฟอร์มการขอเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ตามแบบฟอร์มท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด  ก าหนด  พร้อมหลักฐาน
ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบา้นท่ีผูใ้หเ้ช่าเป็นผูอ้อกใหแ้ก่ผูเ้ช่า ทุกคร้ัง 
 ขอ้ 8. ให้ผูจ้ดัการพิจารณาว่าการขอเบิกเงินตามใบเสร็จรับเงิน ถูกตอ้งตามระเบียบน้ีหรือไม่ 
และจ่ายไดเ้พียงใด แลว้เสนอคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพิจารณาอนุมติั 
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           2 
 

ขอ้ 9. ใหป้ระธานกรรมการ รักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
 
 
 ประกาศ   ณ   วนัท่ี  19   สิงหาคม   พ.ศ.  2558 
 
 
 
 
 
 
              (   นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์   ) 
       ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 
ว่าด้วยการรับจ่าย และการเก็บรักษาเงนิสดของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 

 
 
 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั ท่ีถือใช้บงัคบัอยู่ใน
ปัจจบุนั  อาศยัอ านาจตามข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั  ข้อ 67 (9) และ ข้อ 90 (4)  
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด  ชุดท่ี  56  ในคราวประชุม  ครัง้ท่ี      
10 / 2558  เม่ือวันท่ี  18  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  ได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา 
จ ากดั  วา่ด้วยการรับจ่าย และเก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์  พ.ศ. 2558  ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1.  ระเบียบนี ้เรียกวา่   “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั วา่ด้วยการรับจ่าย 
และการเก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์  พ.ศ. 2558 ” 
 ข้อ 2.  ระเบียบนีใ้ห้ถือใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี  20  สงิหาคม  พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ว่าด้วยการรับจ่าย และการ
เก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์  พ.ศ. 2555  และบรรดาประกาศ  ค าสั่ง  มติ หรือระเบียบอ่ืนใด     
ในสว่นท่ีได้ก าหนดไว้แล้ว ซึง่ขดัแย้งกบัระเบียบนี ้ โดยให้ถือใช้ระเบียบนีแ้ทน 
 ข้อ 4.  ในระเบียบนี ้
  “ สหกรณ์ ”   หมายความวา่   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
  “ คณะกรรมการด าเนินการ ”   หมายความวา่   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
  “ ประธานกรรมการ ”   หมายความว่า  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พงังา จ ากดั 
  “ รองประธานกรรมการ ”   หมายความว่า  รองประธานกรรมการสหกรณ์       
ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
  “ เลขานกุาร ”   หมายความวา่   เลขานกุารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
  “ เหรัญญิก ”   หมายความวา่   เหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
  “ ผู้จดัการ ”   หมายความวา่   ผู้จดัการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
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  “ พนักงานการเงิน ”   หมายความว่า  พนักงานการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์        
ครูพงังา จ ากดั 
 ข้อ 5.  วันเวลาท าการรับจ่ายเงินสดของสหกรณ์  นัน้   ก าหนด ในวันเปิดท าการ            
ของทางราชการ  ตัง้แตเ่วลา 08.30 น.  ถึง 15.30 น. 
 ข้อ 6.  ให้เหรัญญิก ร่วมกบัผู้จดัการรับผิดชอบการเงินทัง้ปวงตามระเบียบนี ้ 
 ข้อ 7.  ให้ประธานกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการแต่งตัง้
พนักงานการเงิน เพื่อช่วยเหลือเหรัญญิก หรือผู้ จัดการ  ในการปฏิบัติหน้าท่ี เก่ียวกับการเงิน     
ของสหกรณ์ได้ ยกเว้นพนกังานบญัชี 
 ข้อ 8.  เม่ือพนกังานการเงินของสหกรณ์ ประสงค์จะถอนเงินจากธนาคาร เพื่อน าไปใช้จ่าย
ในกิจการของสหกรณ์  ให้ท าบันทึกชีแ้จงเหตุผลท่ีขอถอนเงินต่อประธานกรรมการ  หรือ           
รองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือเลขานุการ  หรือผู้จดัการ  พร้อมให้เสนอสมดุทะเบียน     
การจ่ายเช็ค หรือใบถอนเงินไปประกอบการพิจารณาอนุมตัิ  เม่ือได้รับอนุมตัิให้ถอนเงินดงักล่าว       
ในวรรคก่อนแล้วให้เสนอเช็ค หรือใบถอนเงินต่อผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือ  ตามเง่ือนไขท่ีสหกรณ์        
ได้ให้ไว้กบัธนาคารท่ีฝากเงิน พร้อมทัง้ประทบัตราของสหกรณ์ด้วย 
 ข้อ 9.  เม่ือหมดเวลาท าการตามข้อ 5. ให้เหรัญญิก  หรือผู้จดัการ  และพนกังานการเงิน
ของสหกรณ์ตรวจสอบรายการเงินสดในสมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย  และตัวเงินสดในมือ     
เป็นประจ าทุกวันเม่ือเห็นว่าถูกต้อง แล้วให้ลงลายมือช่ือในฐานะผู้ เก็บรักษาเงินสดไว้ใน          
สมดุเงินสดรับ  และรับรองยอดจ่ายไว้ในสมดุเงินสดจ่ายของสหกรณ์ด้วย 
 ข้อ 10.  ให้ประธานกรรมการ   หรือรองประธานกรรมการ   หรือเหรัญญิก  หรือเลขานกุาร            
หรือผู้ จัดการ ท่ีได้รับมอบหมาย  ผลดัเปลี่ยนกันท าการตรวจสอบเงินสด  รายการในใบส าคัญ
จ่ายเงินกับสลิปลูกหนี ้ หรือ สลิปเจ้าหนี ้ สมุดเงินสดรับ  หรือสมุดเงินสดจ่าย  และสมุดสรุป
ประจ าวนั  ( แล้วแตก่รณี )  ให้ตรงกนั 
 ข้อ 11.  ในวนัเปิดท าการ  พนักงานการเงินของสหกรณ์ จะเก็บรักษาเงินสดในมือไว้ได้     
ไม่เกิน  500,000  บาท โดยเก็บไว้ในตู้นิรภัยของสหกรณ์  เงินสดส่วนท่ีเกินให้น าฝากธนาคาร      
ท่ีสหกรณ์เปิดบญัชีไว้ 
 ข้อ 12.  หากมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายในธุรกิจของสหกรณ์ นอกจากวนัเวลาเปิดท าการ
ตาม ข้อ 5. และจ านวนเงินสดเกินกว่า  500,000  บาท  โดยเก็บไว้ในตู้ นิรภัยของสหกรณ์           
ให้ประธานกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการ แต่งตัง้กรรมการ            
เป็นผู้ รับผิดชอบ ไม่น้อยกวา่ 5  คน  เก็บรักษาเงินสดในสว่นท่ีเกินนัน้ 
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 ข้อ 13.  ให้ผู้จดัการสหกรณ์ควบคมุการจดัท าบญัชีรับจ่าย   และงบทดลองของสหกรณ์  
รวมทัง้ข้อเสนอโดยสรุปเก่ียวกบัการจ่ายเงินสดต่อท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ า
ของทกุเดือน 
 ข้อ 14.  ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี ้
 
 

ประกาศ   ณ   วนัท่ี  19  สงิหาคม  พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 

    (  นายสมโภช  ไชยผดงุนิรันดร์  )                                                                                                       
    ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา  จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 

ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2558 
 

 

 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั ท่ีถือใช้บงัคบัอยู่ใน
ปัจจบุนั  อาศยัอ านาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา  จ ากดั  ข้อ 67 ( 9 ) 
และ ข้อ 90 ( 10 )  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั  ชดุท่ี 56  ในคราว
ประชุม  ครัง้ท่ี  10 / 2558  เม่ือวนัท่ี  18  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  ได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูพงังา จ ากดั วา่ด้วยการพสัด ุ พ.ศ. 2558  ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1.  ระเบียบนี ้เรียกว่า  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด  ว่าด้วยการพสัด ุ    
พ.ศ. 2558 ” 
 ข้อ 2.  ระเบยีบนีใ้ห้ถือใช้บงัคบั ตัง้แต ่วนัท่ี  20  สงิหาคม  พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด  ว่าด้วยการพสัด ุพ .ศ. 2556  
และบรรดาประกาศ ค าสัง่ มติ หรือระเบียบอ่ืนใดในสว่นท่ีได้ก าหนดไว้แล้ว ซึง่ขดัแย้งกบัระเบียบนี ้  
โดยให้ใช้ระเบียบนีแ้ทน 
 

หมวดที่  1 
บททั่วไป 

 ข้อ 4.  ในระเบียบนี ้
  “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
  “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา 
จ ากดั 
  “คณะกรรมการด าเนินการ”  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์      
ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
  “กรรมการอ านวยการ”  หมายถึง  กรรมการอ านวยการสหกรณ์ออมทรัพย์        
ครูพงังา จ ากดั 
  “ผู้จดัการ”  หมายถึง  ผู้จดัการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
  “พสัด”ุ  หมายถึง  วสัด ุ  ครุภณัฑ์  ท่ีดิน  และสิ่งปลกูสร้าง 
  “การจัดหาพัสดุ”  หมายถึง  การจัดซื อ้ และจัดจ้าง ภายในวงเงินอ านาจ
ด าเนินการ และวิธีการท่ีได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี ้
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  “การจดัซือ้”  หมายถึง  การจดัซือ้พสัดทุกุชนิด แตไ่ม่หมายรวมถึงการจดัหาพสัดุ 
ในลกัษณะการจดัจ้าง 
  “การจดัจ้าง”  หมายถึง  การจดัจ้างท าของ  การจ้างซ่อม การจ้างก่อสร้าง หรือ 
ตอ่เติม หรือปรับปรุงอาคารสิง่ปลกูสร้าง การรับขน และการจ้างเหมาบริการ 
  “การจ าหน่าย”  หมายถึง  การขาย หรือจ่าย หรือแจก หรือแลกเปลี่ยน หรือโอน 
หรือเอาออกจากบญัชี 
 

หมวดที่  2 
การจัดหาพสัดุ 

 ข้อ 5.  การด าเนินการจดัซือ้หรือจดัจ้าง ให้ด าเนินการได้  4  วิธี  คือ 
  ( 1 )  วิธีตกลงราคา 
  ( 2 )  วิธีสอบราคา 
  ( 3 )  วิธีประกวดราคา 
  ( 4 )  วิธีพิเศษ 
 ข้อ 6.  การจดัหาพสัดใุนวงเงินครัง้ละไมเ่กิน  100,000.- บาท  ให้ใช้วิธีตกลงราคา 
 ข้อ 7.  การจดัหาพสัดใุนวงเงินครัง้ละเกิน 100,000.- บาท  แต่ไม่เกิน 1,000,000.- บาท      
ให้ใช้วิธีสอบราคา โดยให้มีการสอบราคาจากผู้ขาย หรือผู้ รับจ้างไม่น้อยกวา่  3  ราย 
 ข้อ 8.  การจดัหาพสัดใุนวงเงินเกินกว่า 1,000,000.- บาท  ขึน้ไป  ให้ใช้วิธีประกวดราคา 
โดยให้มีการประกวดราคาจากผู้ขาย หรือผู้ รับจ้างไม่น้อยกวา่  3  ราย 
 ข้อ 9.  การจัดหาพัสดุในวงเงินเกินกว่า 40,000.- บาท  ท่ีมีคุณลักษณะพิเศษ ท่ีต้อง  
เลือกซือ้กบัผู้ผลิต หรือผู้แทนจ าหน่ายเฉพาะราย หรือการจดัหาพสัดท่ีุจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบ
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สหกรณ์ และจ าเป็นต้องจ้างเพิ่ม หรือเป็นงานท่ีได้ด าเนินการจ้างโดยวิธีอ่ืนแล้วไม่ได้ผลดี ให้ใช้วิธี
พิเศษ โดยผู้ มีอ านาจจ้างตามข้อ 12 
 ข้อ 10.  การด าเนินการจัดซือ้ หรือจัดจ้างทัง้  4  วิธี ให้ผู้ มีอ านาจตามข้อ 12. แต่งตัง้
พนกังานของสหกรณ์ และหรือกรรมการด าเนินการสหกรณ์ เป็นกรรมการตกลงราคา สอบราคา 
ประกวดราคา หรือกรรมการจัดซือ้จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และกรรมการตรวจรับพัสดุ อย่างน้อย        
3  คน 
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อ านาจหน้าท่ีของบคุคล หรือคณะบคุคลดงัตอ่ไปนี ้
  ( 1 )  การจดัหาพสัดใุนวงเงินไม่เกิน  100,000.- บาท  ให้เป็นอ านาจของผู้จดัการ 
  ( 2 )  การจัดหาพัสดุในวงเงินเกิน  100,000.- บาท แต่ไม่เกิน  500,000.- บาท         
ให้เป็นอ านาจของประธานกรรมการ 
  ( 3 )  การจดัหาพสัดใุนวงเงินเกิน  500,000.- บาท  แตไ่ม่เกิน  1,000,000.- บาท      
ให้เป็นอ านาจของกรรมการอ านวยการ 
  ( 4 )  การจดัหาพสัดใุนวงเงินท่ีเกิน  1,000,000.- บาท ขึน้ไป  ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการด าเนินการ 
 ข้อ 13.  ในกรณีท่ีมีปัญหา หรือไม่สามารถด าเนินการจัดหาพัสดุได้  ให้ผู้ จัดการ หรือ
ประธานกรรมการ แล้วแตก่รณี  รายงานให้คณะกรรมการด าเนินการทราบ เพื่อวินิจฉยัชีข้าดตอ่ไป 
 

หมวดที่  3 
การควบคุมและการจ าหน่าย 

 ข้อ 14.  เม่ือได้รับมอบพัสดุจากกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว  ให้พนักงานพัสดุจัดท า
หลักฐานการลงทะเบียน และบัญชีการรับ การเบิกจ่าย การยืม เพื่อเป็นหลักฐานสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 ข้อ 15. การจ าหน่ายพสัดกุรณี ช ารุด หรือเสื่อมสภาพ  หรือสญูหาย  หรือพสัดท่ีุไม่มีความ
จ าเป็นต้องใช้งาน หรือเพื่อการอ่ืนใดอนัเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์  ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย       
และให้ความเห็นชอบ 
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 ข้อ 16.  เม่ือสิน้ปีบญัชี  ให้ผู้จดัการตัง้พนกังานสหกรณ์ท าหน้าท่ีตรวจสอบพสัดุคงเหลือ
ประจ าปี พร้อมทัง้จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ  และความเห็นเพื่อ เสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการทราบ 
 

 
                       ประกาศ  ณ  วนัท่ี  19   สงิหาคม   พ.ศ. 2558 

 
 
 
 

(  นายสมโภช  ไชยผดงุนิรันดร์  ) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 
ว่าด้วยการเก็บรักษา การยืม และการท าลายเอกสารของสหกรณ์  พ.ศ. 2558 

 
 
 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั ท่ีถือใช้บงัคบัอยู่ใน
ปัจจุบนั  อาศยัอ านาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด  ข้อ 67 ( 9 ) 
และ ข้อ 90 ( 10 )  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั  ชดุท่ี  56  ในคราว
ประชมุ ครัง้ท่ี 10 / 2558  เม่ือวนัท่ี  18  สงิหาคม  พ.ศ. 2558   
                           พ.ศ. 2558   ได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด ว่าด้วยการ
เก็บรักษา การยืม และการท าลายเอกสารของสหกรณ์  พ.ศ. 2558   ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1.  ระเบียบนี ้เรียกว่า   “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด ว่าด้วยการเก็บ
รักษา การยืม และการท าลายเอกสารของสหกรณ์  พ.ศ. 2558 ” 
 ข้อ 2.  ระเบียบนีใ้ห้ถือใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี  20  สงิหาคม  พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั ว่าด้วยการเก็บรักษา การยืม 
และการท าลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2551  และบรรดาประกาศ  ค าสัง่ มติ หรือระเบียบอ่ืนใด
ในสว่นท่ีได้ก าหนดไว้แล้ว ซึง่ขดัแย้งกบัระเบียบนี ้ โดยให้ถือใช้ระเบียบนีแ้ทน 
 ข้อ 4.  การเก็บรักษาในระหว่างปฏิบตัิ คือการเก็บรักษาเอกสารท่ียงัปฏิบตัิไม่เสร็จ ให้อยู่
ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองนัน้ 
 ข้อ 5.  การเก็บเอกสารท่ีปฏิบัติเสร็จแล้ว  ให้พนักงานสหกรณ์ เจ้าของเร่ืองแต่ละฝ่าย  
แยกเอกสารนัน้ เป็นเร่ือง ๆ เย็บเข้าเล่มหรือเข้าแฟ้ม พร้อมทัง้ท าบัญชีหน้าเร่ืองหรือบัญชีเร่ือง
ประจ าแฟ้มด้วย เอกสารใด ซึ่งไม่สามารถเก็บโดยวิธีดังกล่าวได้ ให้มัดรวมเข้าด้วยกันเป็น
หมวดหมู่รวมไว้ในท่ีเดียวกัน  พร้อมทัง้ท าบัญชีหน้าเร่ืองประจ าหมวดหมู่  เสร็จแล้วให้ท าสาร
บรรณเร่ือง หรือแฟ้ม หรือหมวดหมู่ของเอกสารนัน้ ๆ ด้วย เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการ
ค้นหาเป็นส าคญั เสร็จแล้วมอบให้ผู้จดัการเก็บรักษา 
  เม่ือท าการตรวจบัญชีประจ าปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้พนักงานเก็บเอกสาร 
รวบรวมเอกสารท่ีท าการตรวจบญัชีแล้วนัน้  เก็บไว้ในท่ีปลอดภยั 
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รักษา การยืม และการท าลายเอกสารของสหกรณ์  พ.ศ. 2558 ” 
 ข้อ 2.  ระเบียบนีใ้ห้ถือใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี  20  สงิหาคม  พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั ว่าด้วยการเก็บรักษา การยืม 
และการท าลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2551  และบรรดาประกาศ  ค าสัง่ มติ หรือระเบียบอ่ืนใด
ในสว่นท่ีได้ก าหนดไว้แล้ว ซึง่ขดัแย้งกบัระเบียบนี ้ โดยให้ถือใช้ระเบียบนีแ้ทน 
 ข้อ 4.  การเก็บรักษาในระหว่างปฏิบตัิ คือการเก็บรักษาเอกสารท่ียงัปฏิบตัิไม่เสร็จ ให้อยู่
ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองนัน้ 
 ข้อ 5.  การเก็บเอกสารท่ีปฏิบัติเสร็จแล้ว  ให้พนักงานสหกรณ์ เจ้าของเร่ืองแต่ละฝ่าย  
แยกเอกสารนัน้ เป็นเร่ือง ๆ เย็บเข้าเล่มหรือเข้าแฟ้ม พร้อมทัง้ท าบัญชีหน้าเร่ืองหรือบัญชีเร่ือง
ประจ าแฟ้มด้วย เอกสารใด ซึ่งไม่สามารถเก็บโดยวิธีดังกล่าวได้ ให้มัดรวมเข้าด้วยกันเป็น
หมวดหมู่รวมไว้ในท่ีเดียวกัน  พร้อมทัง้ท าบัญชีหน้าเร่ืองประจ าหมวดหมู่  เสร็จแล้วให้ท าสาร
บรรณเร่ือง หรือแฟ้ม หรือหมวดหมู่ของเอกสารนัน้ ๆ ด้วย เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการ
ค้นหาเป็นส าคญั เสร็จแล้วมอบให้ผู้จดัการเก็บรักษา 
  เม่ือท าการตรวจบัญชีประจ าปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้พนักงานเก็บเอกสาร 
รวบรวมเอกสารท่ีท าการตรวจบญัชีแล้วนัน้  เก็บไว้ในท่ีปลอดภยั 
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 ข้อ 6.  ให้พนักงานสหกรณ์ ผู้ เก่ียวข้องในการปฏิบัติเร่ืองนัน้ ๆ หรือพนักงานสหกรณ์       
ท่ีเก็บรักษาระมดัระวงัเอกสารให้อยู่ในสภาพท่ีเรียบร้อย และปลอดภยั ถ้าช ารุดเสียหายต้อง รีบ
ซอ่มให้ใช้ได้เหมือนสภาพเดมิ หากสญูหาย ต้องท าส าเนามาแทนให้ครบบริบูรณ์เท่าท่ีจะท าได้ 
 ข้อ 7.  การยืมหนงัสือท่ีสง่เก็บแล้ว  ให้ปฏิบตัิดงันี ้

7.1 ผู้ยืมต้องแจ้งให้ทราบว่า  เร่ืองท่ียืมนัน้จะใช้ประโยชน์ในการใด 
7.2 ผู้ยืมจะต้องมอบหลกัฐานยืมให้พนักงานสหกรณ์เก็บ และลงลายมือช่ือใน

สมุดทะเบียนยืมเอกสาร และให้พนักงานสหกรณ์เก็บรวบรวมหลักฐาน    
การยืม เรียงตามล าดบั วนั เดือน ปี ไว้เพื่อสะดวกในการติดตอ่ทวงถาม 

7.3 การยืมเอกสารของสหกรณ์ ต้องได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการ หรือ         
รองประธานกรรมการ หรือ เลขานกุาร หรือ เหรัญญิก หรือ ผู้จดัการ 

7.4 ในกรณีท่ีเอกสารซึ่งต้องเก็บรักษาเป็นความลับ ห้ามพนักงานสหกรณ์
ผู้ เก่ียวข้องในการปฏิบัติเร่ืองนัน้ หรือพนักงานสหกรณ์ ผู้ เก็บอนุญาต         
ให้บุคคลภายนอกยืมดู  หรือคัดออกเป็นอันขาด เว้นแต่ผู้ มีอ านาจหน้าท่ี
เก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ หรือ เก่ียวกบัการด าเนินคดี 

ข้อ 8.  ตามปกติเอกสารจะต้องเก็บไว้มีก าหนดไม่น้อยกว่า 10 ปี ส่วนเร่ืองท่ีเก็บไว้ท่ีเห็น
ว่าไม่มีประโยชน์ หรือเป็นเร่ืองธรรมดาสามัญ จะเก็บไว้ไม่ถึง  10 ปี  ก็ได้ โดยจ าแนกเป็น  3 
ประเภท  คือ 

8.1 เอกสารท่ีมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ ให้คงเก็บรักษาไว้ตลอดไป คือ 
8.1.1  หนังสือท่ีต้องเก็บไว้เป็นหลกัฐานของสหกรณ์ตลอดไป เช่น  เร่ืองท่ี
เก่ียวกบั 
          การจดัตัง้สหกรณ์   ข้อบงัคบั  ใบสมคัรเข้าเป็นสมาชิก  รายงานการ
ประชมุ     
          ทะเบียนสมาชิก บญัชี และทะเบียนต่าง ๆ หลกัฐานการตรวจบญัชี
รายงาน            
          กิจการประจ าปี  สถิติต่าง ๆ  ตลอดจนหลักฐาน หรือเร่ืองท่ีจะใช้
ศกึษาค้นคว้าตอ่ไป 
8.1.2  หนงัสือท่ีเป็นหลกัฐานทางอรรถคดี หรือส านวนของศาล  อยัการ หรือ  
ส านวนของพนกังานสอบสวน       

8.2 เอกสารท่ีเก็บไว้ไม่น้อยกวา่  10 ปี  คือหลกัฐานการเงินตา่ง ๆ 
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8.3 เอกสารท่ีเก็บไว้ไม่ถึง  10 ปี  แตไ่ม่ต ่ากวา่  5  ปี เช่น  หนงัสือขอเปลี่ยนแปลง   
เงินค่าหุ้ นรายเดือน หรือหนังสือขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินงวดช าระหนี ้   
รายเดือน หรือหนงัสือขอลาออกจากสมาชิกสหกรณ์  ค าขอกู้ เงินทกุประเภท 

ข้อ 9.  ในปีหนึ่ง ๆ  ให้พนักงานสหกรณ์ ตรวจสอบเอกสารท่ีสมควรจะท าลาย  แล้วยื่น
หนงัสือเสนอประธานกรรมการ หรือ รองประธานกรรมการ  หรือ เหรัญญิก หรือ เลขานุการ หรือ 
ผู้จดัการ หรือ ผู้ มีอ านาจดงักล่าว  พิจารณาเห็นว่าควรท าลายเอกสารได้   ให้ตัง้กรรมการท าการ
คดัเลือกเอกสาร และ ควบคมุการท าลายขึน้อยา่งน้อย  3  คน  โดยมีหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

9.1 คดัเลือกเอกสารตามระเบียบว่า  เอกสารเร่ืองใดควรท าลายได้ 
9.2 เสนอรายงาน และบญัชีรายช่ือเอกสารท่ีสมควรท าลายตอ่ประธานกรรมการ 

หรือ รองประธานกรรมการ เพื่ออนมุตัิ 
9.3 แสดงรายงาน และบญัชีรายช่ือเอกสารท่ีได้รับอนมุตัิให้ท าลายได้  และมอบ

ส าเนาหมูป่ระจ าแฟม้ 
9.4 ควบคมุการท าลาย หรือท าลายด้วนตนเอง การท าลายอาจใช้เคร่ืองมือเผา 

หรือวิธีอ่ืนใดตามความเหมาะสม 
9.5 ให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติให้ประธานกรรมการ หรือรองประธาน

กรรมการ และมอบให้พนกังานสหกรณ์เก็บรายงานนัน้เป็นหลกัฐานด้วย 
     

                                    ประกาศ  ณ  วนัท่ี   19   สงิหาคม   พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 

       (  นายสมโภช  ไชยผดงุนิรันดร์  ) 
        ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา  จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 
ว่าด้วยเงนิยมืทดรอง พ.ศ. 2559 

 
 อาศยัอ านาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด  ข้อ 67 ( 9 ) 
และข้อ 90 ( 10 )  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั  ชดุท่ี  56  ในคราว
ประชมุครัง้ท่ี 17 / 2558  เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2559  ได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูพงังา จ ากดั วา่ด้วยเงินยืมทดรอง  พ.ศ. 2559   ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1.  ระเบียบนี ้เรียกว่า   “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด  ว่าด้วยเงินยืม  
ทดรอง  พ.ศ. 2559 ” 
 ข้อ 2.  ระเบียบนีใ้ห้ถือใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี  19  มกราคม  พ.ศ. 2559  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3.  ในระเบียบนี ้
  “ สหกรณ์ ”  หมายถึง    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
  “ คณะกรรมการ ”  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พงังา จ ากดั 
  “ ประธานกรรมการ ”  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา 
จ ากดั 
  “ ผู้จดัการ ”  หมายถึง   ผู้จดัการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
  “ พนกังาน ” หมายถึง  พนกังานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
  “ หลักฐานการจ่าย ”  หมายถึง หลักฐานท่ีเป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบรับรอง     
การจ่ายเงิน  
 ข้อ 4. ให้สหกรณ์มีเงินยืมทดรองส าหรับการใช้จ่ายในกิจการได้ตามความจ าเป็น และไม่
เกินวงเงินยืมทดรอง ดงันี ้
  ( 1 )  การยืมเงินทดรอง เพื่อไปปฏิบัติงานตามค าสั่งสหกรณ์  หรือค าสั่ง
ผู้บงัคบับญัชา หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย ให้ยืมได้ไม่เกินครัง้ละ 20,000.- บาท 
  ( 2 )  การยืมเงินทดรองเพื่ อใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา  ตามท่ี
คณะกรรมการอนมุตัิ ยืมได้ไม่เกินครัง้ละ 30,000.- บาท 
  ( 3 )  การยืมเงินทดรองส าหรับใช้จ่ายในงาน และหรือโครงการท่ีสหกรณ์ได้รับ
อนุมัติโดยให้คณะกรรมการรับผิดชอบการจ่าย หรือโครงการเป็นผู้ ยืมเงินทดรอง ให้ยืมได้เต็ม
วงเงิน 
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 ข้อ 5.  เงินยืม ทดรอง ไว้เพื่อรอจ่าย ให้เก็บรักษาไว้ ณ ตู้นิรภยัของสหกรณ์ เว้นแตเ่งินยืม
ทดรอง เพื่อน าไปปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย ให้จ่ายแก่ผู้ยืม 
 ข้อ 6.  ผู้ยืมเงินทดรองจะต้องแนบเอกสารประกอบการเบกิเงินยืมทดรอง ดงันี ้
  ( 1 )  หลกัฐานการอนมุตัิให้ยืม 
  ( 2 )  ประมาณการคา่ใช้จ่าย 
 ข้อ 7.  ให้ผู้ มีความประสงค์จะเบกิเงินยืมทดรองให้ยื่นค าขอตามหลกัการ 
 ข้อ 8.  ผู้ มีสิทธิยืมเงินทดรอง จะต้องไม่มีหนีค้้างกับเงินยืมทดรองเก่า และให้ผู้ ยืมเงิน    
ทดรอง และผู้ให้ยืมเงินทดรอง คืนเงินทดรองภายในเวลา 15 วนั นบัจากวนัท่ีได้รับอนมุตัิ 
 ข้อ 9.  ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ ได้รับมอบหมายเป็นผู้ มีอ านาจในการอนุมตัิให้ยืมเงิน
ทดรอง ในกรณีท่ีมีเหตพุิเศษ คณะกรรมการด าเนินการจะเป็นผู้อนุมตัิเงินยืมทดรองในประเภท
งบประมาณรายจ่ายอ่ืนเฉพาะเร่ืองได้ นอกเหนือท่ีก าหนดไว้ในข้อ 4 โดยให้แต่งตัง้คณะกรรมการ
รับผิดชอบในการยืมเงินทดรองไม่น้อยกวา่ 3 คน 
 ข้อ 10. แบบพิมพ์ และทะเบียนการจ่ายเงินยืมทดรอง ให้เจ้าพนกังานผู้จ่ายเงิน จดัท าให้
เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 ข้อ 11. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี ้
 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี   18  มกราคม   พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 

  (  นายสมโภช  ไชยผดงุนิรันดร์  ) 
                                  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา  จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 
ว่าด้วยวธีิปฏิบัตใินการควบคุมภายใน และการรักษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2559 
 
 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ข้อ 67 ( 9 )  
และข้อ 90 ( 10 )  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั ชดุท่ี  56  ในคราว
ประชมุครัง้ท่ี 17 / 2558  เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม  พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูพังงา จ ากัด  ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายใน และการรักษาความปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2559  ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 

หมวดที่ 1 บททั่วไป 
 

 ข้อ 1.  ระเบียบนี ้เรียกว่า   “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั  ว่าด้วยวิธีปฏิบตัิ
ในการควบคุมภายใน และการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์       
พ.ศ. 2559 ” 
 ข้อ 2.  ระเบียบนีใ้ห้ถือใช้บงัคบั ตัง้แตว่นัท่ี  19  มกราคม  พ.ศ. 2559  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3.  ในระเบียบนี ้ 

 “ สหกรณ์ ”  หมายถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั  
                          “ คณะกรรมการ ”  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พงังา จ ากดั 
   “ ประธานกรรมการ ”  หมายถึง  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูพงังา จ ากดั 
                       “ ผู้จดัการ ”  หมายถึง  ผู้จดัการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 

 “ พนกังาน ”  หมายถึง  พนกังานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
   “บคุลากร”  หมายถึง  ผู้ ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สหกรณ์ซึง่ครอบคลมุถึงพนกังาน สมาชิกทกุคน ตลอดจนบคุคลภายนอกท่ีได้รับอนญุาตให้ท างาน
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ในสหกรณ์ หรือท่ีเข้ามาอบรมตามโครงการท่ีผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการ และ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ดแูลการใช้โปรแกรมระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมลู 
  “ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ”  หมายถึง  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทัง้หลาย เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 
หรืออุปกรณ์อ่ืนใด ท่ีท าหน้าท่ีได้เสมือนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ทัง้ท่ีใช้งานอยู่ภายในสหกรณ์ หรือ
ภายนอกแล้วเช่ือมตอ่เข้ากบัระบบเครือข่าย 
  “ ระบบเครือข่าย ”  หมายถึง  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีสหกรณ์สร้างขึน้    
ทัง้แบบมีสาย และไร้สาย 
  “ ข้อมูล ”  หมายถึง  สิ่งท่ีสื่อความหมายให้รู้เร่ืองราว ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือ     
สิ่งใดๆ ไม่ว่าจะได้จดัท าไว้ในรูปแบบของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนงัสือ แผนผงั แผนท่ี ภาพวาด 
ภาพถ่าย ฟิล์ม การบนัทึกภาพ หรือเสียง การบนัทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใด ท่ีท าให้
สิง่ท่ีบนัทกึไว้ปรากฏได้ 
  “ ระบบสารสนเทศ ”  หมายถึง  ข้อมลู และสาระต่างๆ ท่ีเกิดจากการประมวลผล
มาจากข้อมลูท่ีจดัไว้อยา่งเป็นระบบ 
 ข้อ 5.  วิธีการเผยแพร่ระเบียบ 
  ( 1 )  แจ้งให้ทราบการถือใช้ระเบียบในท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินการ 
  ( 2 )  ท าหนงัสือเวียนให้พนกังานรับทราบ 
  ( 3 )  ติดประกาศไว้ ณ ท่ีท าการสหกรณ์ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 60 วนั นบัแต่
วนัท่ีประกาศถือใช้ระเบียบนี ้
 ข้อ 6.  ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามระเบียบนี ้ให้คณะกรรมการด าเนินการ
เป็นผู้ มีอ านาจวินิจฉยั 
 ข้อ 7.  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี ้
 

หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์ 
 

 ข้อ 8.  วตัถปุระสงค์ของการออกระเบียบนี ้
  ( 1 )  เพื่อให้บุคลากรระมัดระวังในการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยจะไม่ท าให้
ประสิทธิภาพของระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายด้อยประสิทธิภาพลงอย่างผิดปกติ
โดยเจตนา หรือไม่เจตนาก็ตาม 
  ( 2 )  เพื่อให้บุคลากรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องตามบทบาท และ
หน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมาย 
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  ( 3 )  เพื่อให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์มีความมั่นคง ปลอดภัย 
และสามารถใช้งานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  ( 4 )  เพื่อให้บุคลากรระมัดระวัง และตระหนักถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้จาก  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ( 5 )  เพื่อให้สหกรณ์ได้มีการควบคุมภายใน และรักษาความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศท่ีใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบสหกรณ์ และระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์  
 

หมวดที่ 3 การรักษาความปลอดภยัทางกายภาพ 
 
 ข้อ 9.  สหกรณ์จะต้องจดัตัง้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ไว้ในท่ีท่ีเหมาะสม และห้ามผู้ ไม่มีหน้าท่ี
รับผิดชอบเข้ามาใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์โดยไม่ได้รับอนญุาต 
 ข้อ 10. จัดให้มีการติดตัง้อุปกรณ์ดบัเพลิงไว้ในท่ีท่ีเหมาะสม และสะดวกต่อการใช้งาน 
เม่ือมีเหตุฉุกเฉิน และจัดท าแผนผังการขนย้ายเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ รวมทัง้
เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ข้อ 11. จดัให้มีระบบการควบคมุอณุหภมูิ ให้แก่อปุกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อยา่งเพียงพอ 
และเหมาะสมกับสถานท่ี รวมทัง้จดัตัง้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ให้อยู่ในสถานท่ี ท่ีมีอากาศถ่ายเทได้
สะดวก 
 ข้อ 12. จดัให้มีระบบส ารองไฟเคร่ืองแม่ข่าย และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องอย่างเพียงพอ เพื่อ  
ลดการหยดุชะงกัการท างานของเคร่ืองแมข่่ายในกรณีท่ีมีไฟฟา้ดบั หรือตก 
. 

หมวดที่ 4 คณะกรรมการด าเนินการ 
 
 ข้อ 13. ต้องพิจารณาจัดให้มีทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามสมควร และ
เหมาะสมกบัสหกรณ์ 
 ข้อ 14. มอบหมายให้มีผู้ รับผิดชอบในการติดตามการปฏิบตัิตามนโยบาย หรือระเบียบ
ปฏิบตัิในการควบคมุภายใน และการรักษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ 
 ข้อ 15. สื่อสารให้บุคลากรเข้าใจนโยบาย หรือระเบียบในการควบคุมภายใน และการ
รักษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ 
 ข้อ 16. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม หรือให้ความรู้เก่ียวกับระบบงาน และการรักษาความ
ปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่คณะกรรมการด าเนินการ ผู้จดัการ และพนกังานสหกรณ์ 
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อย่างน้อยปีละครัง้ หรือสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ท่ีมีการ   
จดัอบรมในเร่ืองดงักลา่ว 
 ข้อ 17. ต้องก าหนดให้ผู้ บริการโปรแกรมระบบบัญชีจัดท าคู่มือการใช้โปรแกรม และ
เอกสารด้านฐานข้อมูล ได้แก่โครงสร้างข้อมูล (  Data  Structure ) หรือพจนานุกรมข้อมูล             
( Data  Dictionary ) ให้กบัสหกรณ์ เพื่อประกอบการใช้งานโปรแกรมระบบบญัชี 
 ข้อ 18. มอบหมายให้มีผู้ รับผิดชอบในการเก็บรักษาคู่มือ และเอกสารสนับสนุนการ
ปฏิบตัิงานให้อยูใ่นท่ีปลอดภยั และให้เรียกใช้งานได้ทนัที 
 ข้อ 19. พิจารณาคดัเลือก และจดัท าสญัญากบัผู้ให้บริการโปรแกรม หรือระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และพิจารณาเก่ียวกับการรักษาความลบัของข้อมูล เง่ือนไข และขอบเขตงานของ       
ผู้ให้บริการ กรณีท่ีใช้บริการโปรแกรมของเอกชน 
 ข้อ 20. แตง่ตัง้พนกังานเพื่อรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ 
 ข้อ 21. จัดให้มีการท า หรือทบทวนแผนฉุกเฉิน และการประเมินผลของการทดสอบ    
แผนฉกุเฉินอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  
 ข้อ 22. รณรงค์ให้ทุกคนใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยจัดระดับการท างาน         
ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และปิดอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกครัง้ท่ีไม่มีก ารใช้งาน ให้เหมาะสม และ            
มีประสิทธิภาพ รวมทัง้การใช้มาตรการลดการใช้กระดาษให้น้อยลงด้วย 
 

หมวดทที่ 5 ผู้จัดการ / ผู้ดแูลระบบงาน 
 
 ข้อ 23. ควบคมุดแูลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 
 ข้อ 24. ด าเนินการให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์  ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทนัสมยั และมัน่คง ปลอดภยัตามนโยบายการรักษาความปลอดภยัของสหกรณ์ 
 ข้อ 25. ติดตัง้ค่าการรักษาความปลอดภัยของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ และระบบ
เครือข่ายให้สามารถป้องกันบุคคลท่ีไม่ได้รับอนุญาตเข้าสู่ระบบได้ง่าย ได้แก่ ความยาวของ
รหสัผ่าน ระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงรหสัผ่าน ระยะเวลาการตัง้เวลาพกัหน้าจอ ในกรณีผู้ ใช้งาน 
ไม่อยูท่ี่เคร่ือง เป็นต้น 
 ข้อ 26. มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารจดัการผู้ใช้งาน เก่ียวกบัการสร้าง / เปลี่ยนแปลง / 
ลบช่ือผู้ ใช้งาน ( username ) โดยการก าหนดสิทธิการใช้งาน จะต้องเป็นไปตามหน้าท่ี          
ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน 
 ข้อ 27. มีหน้าท่ีสอบทานสิทธิการใช้งานของพนักงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ และ
ระบบเครือข่ายให้สอดคล้องกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบในแตล่ะต าแหน่งเป็นประจ าทกุปี 
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 ข้อ 28. บริหารจดัการระบบเครือข่ายให้มีความมัน่คงปลอดภยั มีประสทิธิภาพ ครอบคลมุ
พืน้ท่ีการท างานทัง้หมด ได้แก่ 
  ( 1 )  ก าหนดสทิธิการเข้าถึงระบบเครือข่าย ให้กบัผู้ ท่ีได้รับอนญุาตเท่านัน้ 
  ( 2 )  จดัท าการปรับปรุงแผนผงัเครือข่าย และอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องให้เป็นปัจจบุนั 
  ( 3 )  มีการตรวจสอบ หรือเฝ้าระวังเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายอยา่งสม ่าเสมอ 
  ( 4 )  ติดตัง้ระบบป้องกนัไวรัสกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และปรับปรุงระบบ
ปอ้งกนัไวรัสให้เป็นปัจจบุนัสม ่าเสมอ 
 ข้อ 29. จัดท าตารางแผนการส ารองข้อมูล และวิธีการกู้ คืนข้อมูล และให้มีการส ารอง
ข้อมลู และการทดสอบการกู้คืนข้อมลูเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด ได้แก่ 
  ( 1 )  ก าหนดตารางแผนการส ารองข้อมูล  ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน        
ของสหกรณ์ 

( 2 )  ก าหนดให้ส ารองข้อมลูจากระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ท่ีสหกรณ์ใช้ในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีแยกต่างหากจากเคร่ืองแม่ข่ายหลกัของสหกรณ์ จ านวน 1 ชุด เป็นประจ าทุกวนั   
ท าการของสหกรณ์ และส ารองข้อมลูไว้ในสื่อบนัทกึข้อมลู จ านวน 1 ชดุ เป็นประจ าทกุเดือน 

( 3 )  ก าหนดให้ส ารองโปรแกรม ฐานข้อมูลท่ีเก่ียวกับระบบปฏิบัติการ ระบบ
ฐานข้อมลู และระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ไว้ในสื่อบนัทกึข้อมลู จ านวน 1 ชดุ เป็นประจ าทกุ 3 เดือน 

( 4 )  ให้พนักงานผู้ รับผิดชอบระบบงาน ส ารองข้อมูลในสื่อบันทึกข้อมูล และ   
ติดฉลากท่ีมีรายละเอียด โปรแกรม ระบบงาน วนั เดือน ปี จ านวนหน่วยข้อมลู 

( 5 )  จัดเก็บสื่อบนัทึกข้อมูลไว้ในท่ีปลอดภยัทัง้ใน และนอกส านักงานสหกรณ์ 
และให้สามารถน ามาใช้งานได้ทนัทีในกรณีฉกุเฉิน 

( 6 )  ผู้ จัดการ หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย ต้องทดสอบข้อมูลท่ีส ารองทุก 6 เดือน 
และเก็บรักษาชดุส ารองข้อมลูไว้อยา่งน้อย 10 ปี 

( 7 )  จัดท าทะเบียนคุมข้อมูลชุดส ารอง และควบคุมการน าข้อมูลชุดส ารอง
ออกมาใช้งาน 
 ข้อ 30. จัดท าแผนฉุกเฉินรองรับเม่ือเกิดปัญหากับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกรณี
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหาย หรือหยดุชะงกั และก าหนดผู้ รับผิดชอบท่ีชดัเจน 
 ข้อ 31. ด าเนินการทดสอบแผนฉกุเฉินร่วมกบับคุลากรอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และจดัท าผล
การทดสอบแผนฉกุเฉิน 
 ข้อ 32. จดัการกบัเหตกุารณ์ผิดปกติท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทนัที เมื่อได้รับรายงานจากบคุลากร 
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หมวดที่ 6 บุคลากร 
 
 ข้อ 33. ต้องใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์สงูสดุต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ และ
เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 
 ข้อ 34. ให้ค านึงถึงการใช้งานอย่างประหยัด และหมั่นตรวจสอบเคร่ืองคอมพิ วเตอร์       
ให้สามารถใช้งานได้อยา่งสมบรูณ์ และมีประสิทธิภาพ 
 ข้อ 35. บคุลากรแต่ละคนมีหน้าท่ีปอ้งกนัดแูลรักษาข้อมลูช่ือผู้ ใช้งาน ( username ) และ
รหสัผา่น ( password ) ทัง้นีต้้องห้ามเผยแพร่ให้ผู้ อ่ืนลว่งรู้รหสัผ่าน ( password ) ของตนเอง 
 ข้อ 36. การก าหนดรหสัผ่านในการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสรเทศอย่างน้อย 4 ตวัอกัษร 
โดยก าหนดให้มีความยากต่อการคาดเดา และให้มีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของผู้ ใช้งานทุกๆ      
4 เดือน 
 ข้อ 37. บุคลากรแต่ละคนห้ามใช้ช่ือผู้ ใช้งาน ( username ) และรหัสผ่าน ( password ) 
ของบคุคลอ่ืนมาใช้งาน ไม่วา่จะได้รับอนญุาตจากผู้ใช้งานหรือไม่ก็ตาม 
 ข้อ 38. การใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ผู้ ใช้งานต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ ถือครอง  
เคร่ืองนัน้ๆ และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึน้ อันเน่ืองมาจากการใช้งานท่ีผิดปกติ   
โดยช่ือผู้ใช้งาน ( username ) และรหสัผ่าน ( password ) ของผู้ ถือครองเคร่ืองนัน้ๆ 
 ข้อ 39. เม่ือพบเหตุการณ์ผิดปกติท่ีเก่ียวกับความมั่งคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้รีบแจ้งให้ผู้จดัการ / ผู้ดแูลระบบงานของสหกรณ์โดยทนัที 
 
   

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  18   มกราคม   พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 

         (  นายสมโภช  ไชยผดงุนิรันดร์   ) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
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ว่าด้วยการด าเนินการของสหกรณ์ทีถู่กฟ้องด าเนินคดี  พ.ศ. 2558 
 

 
 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ท่ีถือใชบ้งัคบัอยู่ใน
ปัจจุบนั อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ขอ้ 67 (9) และ  
ขอ้ 90 (10) คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ชุดท่ี  56  ในคราวประชุม 
คร้ังท่ี  10 / 2558  เม่ือวนัท่ี  18  สิงหาคม  พ.ศ.  2558  ไดก้ าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
พงังา จ ากดั  วา่ดว้ยการด าเนินการของสหกรณ์ท่ีถูกฟ้องด าเนินคดี  พ.ศ. 2558  ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ข้อ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด  ว่าด้วยการ
ด าเนินการของสหกรณ์ท่ีถูกฟ้องด าเนินคดี  พ.ศ. 2558 ” 
 ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบัตั้งแต่ วนัท่ี  20  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพังงา จ ากัด ว่าด้วยการด าเนินการของ
สหกรณ์ท่ีถูกฟ้องด าเนินคดี พ.ศ. 2554  และบรรดาประกาศ  ค  าสั่ง  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใด ในส่วน
ท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี โดยใหถื้อใชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4. ในระเบียบน้ี 
  สหกรณ์        หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  ขอ้บงัคบั       หมายถึง ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
      ฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั 
  คณะกรรมการ       หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์
      ครูพงังา จ ากดั 
  ประธานกรรมการ    หมายถึง ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
      ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  กรรมการ                  หมายถึง กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์
      ครูพงังา จ ากดั 
  ผูจ้ดัการ                    หมายถึง  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  พนกังาน                  หมายถึง พนกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
 ขอ้ 5. ในกรณีท่ีคณะกรรมการทั้งคณะ หรือกรรมการเป็นรายบุคคล หรือผูจ้ดัการ หรือ
พนักงาน ถูกฟ้องร้องในคดีแพ่ง หรืออาญา อันมีสาเหตุท่ีได้กระท าให้เป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการ ประกาศ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือกฎหมาย ให้สหกรณ์พิจารณาในการด าเนินการ  
เพื่อช่วยเหลือ โดยวิธีการต่าง ๆ ต่อไปน้ี 
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           2 
            
 ( 1 )  จดัหา หรือว่าจา้งทนายความ เพื่อให้ค  าแนะน าในชั้นพนักงานสอบสวน ชั้นอยัการ 
และต่อสูค้ดีในชั้นศาล 
 ( 2 )  ในกรณีท่ีกรรมการ ยงัคงมีฐานะเป็นขา้ราชการ ลูกจ้าง พนักงานสหกรณ์ หรือ
พนกังานราชการ ให้สหกรณ์วางเงินประกนัในส่วนท่ีเกินจากการใชสิ้ทธ์ิตามเงินเดือน หรือค่าจา้ง
ของกรรมการ 
 ( 3 )  ในกรณีท่ีกรรมการ ไม่ได้มีฐานะเป็นขา้ราชการ ลูกจ้าง พนักงานสหกรณ์ หรือ
พนกังานราชการ ใหส้หกรณ์วางเงินประกนัเตม็จ านวนตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 ( 4 )  ในกรณีท่ีกรรมการท่ีถูกด าเนินคดี พน้วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีคดียงัไม่ถึง 
ท่ีส้ินสุด ใหส้หกรณ์ต่อสูค้ดีในชั้นศาล จนกวา่คดีถึงท่ีส้ินสุด 
 ขอ้ 5. ใหผู้จ้ดัการรักษาการ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
 
 
  ประกาศ   ณ   วนัท่ี   19   สิงหาคม    พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 
     (  นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์  ) 
   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 

6.



สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำากัด
151



152
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำากัด

ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¤ÃÙ¾Ñ§§Ò ¨Ó¡Ñ´
73 ¶.à·ÈºÒÅºÓÃØ§ ËÁÙ‹·Õè 3 µ.¶éÓ¹éÓ¼Ø´ Í.àÁ×Í§ ¨.¾Ñ§§Ò 82000

â·ÃÈÑ¾·� 0-7646-0664 á¿¡«� 0-7646-0665


