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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 

ว่าด้วยเงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด  พ.ศ. 2565 
 

เพื่อเป็นการระดมทุนให้สมาชิกน าเงินมาฝากไวก้บัสหกรณ์เพิ่มขึ้น และให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของสหกรณ์
ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั อาศยัอ านาจตามความ ในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ขอ้ 67 (9) และ ขอ้ 90 
(1)  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากัด  ชุดท่ี 63  ในคราวประชุมคร้ังท่ี 5/2565  เม่ือวนัท่ี  22  
มิถุนายน  พ.ศ.2565  ไดก้ าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยเงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา 
จ ากดั พ.ศ. 2565  ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ว่าดว้ยเงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
พงังา  จ ากดั พ.ศ. 2565” 
 ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบั ตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบว่าดว้ยเงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  พ.ศ . 2558  และบรรดาประกาศ 
ค าสั่ง  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี  โดยใหถื้อใชร้ะเบียบน้ีแทน 
 

หมวดที่  1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

 
 ขอ้ 4.  เงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั แบ่งเป็น  3  ประเภท  คือ 
  4.1  เงินฝากออมทรัพยท์ัว่ไป 
  4.2  เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 
  4.3  เงินฝากประจ า 
 ขอ้ 5.  สมาชิกตอ้งเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยใ์นนามของตนเองเท่านั้น  จะเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยร่์วมกบั
บุคคลอ่ืน  หรือเพื่อบุคคลอ่ืนไม่ได ้
             ความในวรรคก่อนไม่ใชบ้งัคบักบับญัชีท่ีเปิดใชม้าก่อนระเบียบน้ีจะมีผลใชบ้งัคบั 
 

หมวดที่  2 
การเปิดบัญชี  และการฝากเงิน 

 
 ขอ้ 6.  สหกรณ์รับเงินฝากออมทรัพยข์องสมาชิกตามท่ีเห็นสมควร   
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 ขอ้ 7.  ผูป้ระสงคเ์ปิดบญัชีเงินฝาก  ตอ้งมาติดต่อกบัพนกังานสหกรณ์  ณ  ส านกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา 
จ ากดั  ดว้ยตนเองและตอ้งยืน่หนงัสือขอเปิดบญัชีเงินตามแบบของสหกรณ์  โดยมีรายการครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นแบบ
หนงัสือขอเปิดบญัชีนั้น  ทั้งตอ้งปฏิบติัตามท่ีเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์จะไดช้ี้แจงดว้ย 
            ในกรณีการฝากเงินโดยการโอนเงินเขา้บญัชีสหกรณ์จะตอ้งแนบหลกัฐานประกอบดว้ย 
 ขอ้ 8.  หนังสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก  ผูฝ้ากต้องจัดให้ตวัอย่างลายมือช่ือของตน  หรือของตวัแทนซ่ึงเป็นผูมี้
อ านาจถอนเงิน  ตลอดจนใหค้ าสั่งเก่ียวกบับญัชีเงินฝากท่ีเปิดขึ้นนั้นไวต่้อสหกรณ์โดยใชบ้ตัรตามแบบของสหกรณ์ 
             การเปล่ียนแปลงเก่ียวกับตัวอย่างลายมือช่ือท่ีให้ไวน้ั้ น  จะมีผลต่อเม่ือผูฝ้ากได้แจ้งเป็นหนังสือต่อ
สหกรณ์และสหกรณ์ไดพ้ิจารณาเห็นเป็นการถูกตอ้งและตอบรับแลว้ 
 ขอ้ 9.  ในการเปิดบญัชีรับเงินฝากสหกรณ์จะออกสมุดคู่บญัชีให้ผูฝ้ากยึดถือไว้  สหกรณ์ก าหนดจ านวนเงินขั้น
ต ่าในการเปิดบญัชีหน่ึงร้อยบาท  และจ านวนเงินฝากในบญัชีนั้นในเวลาหน่ึงเวลาใดตอ้งไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยบาท  
             สมุดคู่บญัชีนั้น  ผูฝ้ากตอ้งรักษาไวเ้พื่อให้สหกรณ์ลงบนัทึกรายการเงินฝาก  ดอกเบ้ีย  เงินถอน  และเงิน
คงเหลือของตนบรรดาท่ีจะมีขึ้นทุกรายการ 
             การลงบนัทึกรายการต่างๆในสมุดคู่บญัชีนั้น  จะกระท าไดแ้ต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ซ่ึงประธานกรรมการ 
หรือผูจ้ดัการ  หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายคนใดคนหน่ึงเป็นผูล้งลายมือช่ือย่อก ากบัไวเ้ป็นส าคญั  การลงบนัทึกรายการใน
สมุดคู่บญัชีโดยไม่เป็นไปตามท่ีกล่าวน้ี  ย่อมไม่มีผลผูกพนัสหกรณ์  อน่ึงถา้ผูฝ้ากตรวจสอบรายการใดในสมุดคู่บญัชี
คลาดเคล่ือน  ตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์เพื่อแกไ้ขให ้ จะแกไ้ขโดยประการอ่ืนไม่ได ้
             เม่ือสมุดคู่บญัชีไดล้งรายการเต็มแลว้  ให้น าส่งต่อสหกรณ์เพื่อสหกรณ์โอนยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่
บญัชีเล่มใหม่ใหซ่ึ้งจะไดอ้อกใหผู้ฝ้ากยดึถือไวต้่อไป 
             ในกรณีท่ีสหกรณ์ออกสมุดคู่บญัชีให้แก่ผูฝ้ากคร้ังแรกก็ดี  หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อนท่ีลง
รายการเตม็แลว้ก็ดี  สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม  แต่ในกรณีท่ีสมุดคู่บญัชีของผูฝ้ากสูญหายหรือช ารุด  สหกรณ์จะออก
สมุดคู่บญัชีเล่มใหม่ใหโ้ดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละหน่ึงร้อยบาท 
 ขอ้ 10.  ในการส่งเงินเขา้บญัชีเงินฝากออมทรัพยทุ์กคร้ัง  ตอ้งส่งพร้อมกบัใบส่งเงินฝากออมทรัพยต์ามแบบของ
สหกรณ์  ทั้งน้ีผูฝ้ากหรือผูอ่ื้นจะเป็นผูส่้งก็ได ้ โดยส่งต่อพนกังานสหกรณ์ ณ ส านกังานของสหกรณ์  หรือฝากโอนเขา้
บญัชีสหกรณ์ผา่นทางธนาคาร 
             การเขียนใบส่งเงินฝากออมทรัพยใ์ห้เขียนด้วยหมึกลงวนัท่ีตรงตามวนัส่งเงินต่อสหกรณ์  และให้ลง
ลายมือช่ือเต็มของผูส่้งในบรรทดัท่ีก าหนดไว ้ ถา้มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงใดๆในใบส่ง  ผูส่้งตอ้งลงลายมือช่ือเต็มก ากบั
ดว้ย 
             เม่ือสหกรณ์ไดต้รวจสอบเป็นการถูกตอ้งแลว้จะไดล้งบนัทึกรายการจ านวนเงินฝากท่ีไดรั้บนั้นในสมุดคู่
บญัชีและคืนสมุดคู่บญัชีใหผู้ฝ้าก 
 ขอ้ 11.  เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษให้เป็นไปตามเง่ือนไข  หลกัเกณฑ์  หรือประกาศของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
พงังา จ ากดั 
 ขอ้ 12. ในการรับเงินฝากประจ า  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้ากยดึถือไวใ้นสมุดคู่ฝาก  จะมีหมายเลขประจ า
รายการเงินแต่ละรายการเพื่อผลประโยชน์ของผูฝ้าก  ในกรณีจ าเป็นตอ้งถอนเงินฝากประจ า  ผูฝ้ากจะตอ้งระบุหมายเลข
รายการเงินฝากท่ีจะถอนในใบถอนเงินฝากประจ าให้ชดัเจนดว้ยทุกคราว  ส าหรับค่าดอกเบ้ียเงินฝากประจ าท่ีสหกรณ์
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จะตอ้งจ่ายให้ผูฝ้ากจะตอ้งบนัทึกในสมุดคู่ฝากน้ีดว้ยทุกคราว  ถา้ผูฝ้ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคล่ือน 
ตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์เพื่อแกไ้ขใหจ้ะแกไ้ขเองไม่ได ้
           เงินฝากประจ ารายหน่ึงๆ  ตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยบาท  และผูฝ้ากยอ่มไม่มีสิทธิถอนคืนก่อนถึง
ก าหนด  แต่ถ้าสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากัด  เห็นสมควรจะยอมให้ถอนก่อนถึงก าหนดก็ได ้ ในกรณีดังกล่าวน้ี 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  จะคิดดอกเบ้ียใหต้ามเง่ือนไขในประกาศของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
 

หมวดที่  3 
การก าหนดอัตราดอกเบีย้  ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้ 

วิธีการคิดดอกเบีย้  และการจ่ายดอกเบีย้ 
 

 ขอ้ 13.  อตัราดอกเบ้ียเงินฝากใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์  แต่ตอ้งไม่เกินร้อยละ 3.50 ต่อปี 
              ดอกเบ้ียเงินฝาก  ให้ค านวณเป็นรายวนัตามยอดเงินคงเหลือ  และสหกรณ์จะน าดอกเบ้ียทบเป็นเงินตน้
เขา้บญัชีเงินฝากในวนัคร่ึงปีทางบญัชี  และวนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 
 

หมวดที่  4 
การถอนเงินฝาก  และการปิดบัญชี 

 
 ขอ้ 14.  ในการถอนเงินจากบญัชีเงินฝาก  ตอ้งใชใ้บถอนเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ 
              ในการถอนเงินนั้น  ผูมี้อ านาจถอนเงินตามท่ีไดใ้ห้ตวัอย่างลายมือช่ือไวต่้อสหกรณ์  ควรมารับเงินท่ี
ส านกังานสหกรณ์ดว้ยตนเอง  หรือโดยวิธีเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของตนเอง  และตอ้งยืน่ใบถอนเงินฝาก  โดยลงลายมือ
ช่ือตามท่ีให้ตวัอยา่งไวน้ั้น  พร้อมกบัสมุดคู่บญัชีต่อพนกังานของสหกรณ์  เม่ือสหกรณ์ไดต้รวจสอบเป็นการถูกตอ้งแลว้ 
จะไดล้งบนัทึกรายการจ านวนเงินท่ีถอนนั้นในสมุดคู่บญัชี   แลว้จะจ่ายเงินท่ีถอนได ้
              ถา้ผูมี้อ านาจถอนเงินมีความจ าเป็นจะมอบให้ผูใ้ดรับเงินแทน  ก็ตอ้งท าใบถอนเงินฝาก  และตอ้งมอบ
ฉันทะให้รับเงินแทน  เป็นหนงัสือตามท่ีก าหนดไวใ้นใบถอนเงินฝากออมทรัพยน์ั้นดว้ย  ทั้งน้ีโดยลงลายมือช่ือตามท่ีได้
ให้ตวัอย่างไว ้ แลว้มอบให้ผูรั้บมอบฉันทะยื่นใบถอนเงินฝากนั้นพร้อมดว้ยสมุดคู่บญัชีต่อพนักงาน ณ ส านักงานของ
สหกรณ์  ในการน้ีสหกรณ์จะเรียกหลกัฐานพิสูจน์ตวัของผูรั้บมอบฉันทะก็ได ้ เม่ือสหกรณ์ไดต้รวจสอบเป็นการถูกตอ้ง
แลว้  จะไดบ้นัทึกรายการจ านวนเงินท่ีถอนนั้นในสมุดคู่บญัชีแลว้จะจ่ายเงินท่ีถอนให้  ผูรั้บเงินตอ้งลงลายมือช่ือรับเงิน
ถอนพร้อมทั้งวนัท่ีต่อหนา้พนกังานสหกรณ์ 
             ในกรณีการถอนเงินฝากโดยการโอนเขา้บญัชีตามเง่ือนไขท่ีให้ไวก้บัสหกรณ์นั้น  สหกรณ์จะโอนเขา้
บญัชีใหต้ามเง่ือนไข  ถา้มีค่าใชจ่้ายในการโอน  ผูถ้อนเงินจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายนั้น 
              อน่ึง  การเขียนใบถอนเงินฝาก  ให้เขียนดว้ยหมึก  ถา้มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงใดๆ  ผูมี้อ านาจถอนเงิน
ตอ้งลงลายมือช่ือตามท่ีไดใ้หต้วัอยา่งไวน้ั้นก ากบัดว้ย 
 ขอ้ 15.  ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมด  เพื่อปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยข์องตนเม่ือใดก็ได ้ ทั้งน้ีสหกรณ์
จะคิดดอกเบ้ียใหเ้พียงก่อนวนัท่ีถอน  แลว้น าเขา้บญัชีของผูฝ้ากเพื่อถอนจ านวนรวมทั้งหมด 
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              การถอนเงินในกรณีดงักล่าว  ใหป้ฏิบติัตามท่ีก าหนดไวใ้น ขอ้ 14  และใหผู้มี้อ านาจถอนเงินจดแจง้ทา้ย
รายการจ านวนเงินในใบถอนดว้ยวา่ “เพื่อปิดบญัชี”  อน่ึงเม่ือสหกรณ์ไดจ่้ายเงินคืนแลว้  จะไดย้ดึสมุดคู่บญัชีไว ้
 ข้อ 16.  ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าผูฝ้ากคนใดฝ่าฝืนระเบียบน้ี  หรือก่อความยุ่งยากให้แก่
สหกรณ์หรือว่ามีเหตุผลอนัสมควรท่ีจะปิดบญัชีเงินฝากของผูฝ้ากรายใดก็ดี  สหกรณ์จะไม่รับเงินเขา้บญัชีเงินฝากออม
ทรัพยข์องผูฝ้ากนั้นอีก  และให้ผูฝ้ากถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยข์องตน  ทั้งน้ีโดย
สหกรณ์แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูฝ้าก 
  เม่ือสหกรณ์ไดมี้หนังสือแจง้ให้ถอนเงินไปถึงผูฝ้ากแลว้  ให้ผูฝ้ากรีบด าเนินการภายในสิบวนั  และ
สหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียใหเ้พียงหลงัหนงัสือแจง้ไม่เกินสิบวนั 
  การถอนเงินในกรณีดงักล่าวน้ี  ใหป้ฏิบติัตามท่ีก าหนดไวใ้น ขอ้ 14 วรรคสอง 
 ขอ้ 17.   สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการรักษาบญัชีปีละหน่ึงร้อยบาทในกรณีท่ีมียอดเงินคงเหลือในบญัชีต ่ากว่า
หา้ร้อยบาท  และผูฝ้ากไม่มาติดต่อฝากหรือถอนภายในระยะเวลาหน่ึงปีนบัถดัจากวนัท่ีติดต่อคร้ังสุดทา้ย   

หากจ านวนยอดเงินคงเหลือในบญัชีต ่ากว่าหรือเท่ากบัค่าธรรมเนียมการรักษาบญัชีท่ีก าหนด  สหกรณ์
จะหกัเป็นค่าธรรมเนียมทั้งหมดและปิดบญัชี 
 ขอ้ 18. ใหป้ระธานกรรมการรักษาการตามระเบียบน้ี 
 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี 30 มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 

(  นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์  ) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา  จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 

ว่าด้วยการรับเงินฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน  พ.ศ. 2565 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ขอ้  90 (1)  คณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ชุดท่ี 63 ในคราวประชุมคร้ังท่ี  5 / 2565  เม่ือวนัท่ี  22  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  ไดก้ าหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  วา่ดว้ยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน  พ.ศ. 2565  ไวด้งัต่อไปน้ี 

 
หมวดที่  1 

ข้อก าหนดทั่วไป 
 

 ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ว่าดว้ยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน  
พ.ศ. 2565 ” 
 ขอ้ 2.  ให้ใช้บงัคบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์เป็นตน้ไป  โดยให้ยกเลิกระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  วา่ดว้ยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน  พ.ศ. 2560  และบรรดาประกาศ  ค าสั่ง  มติ  หรือ
ระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี  โดยใหถื้อใชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 3.  ในระเบียบน้ี 
            “ สหกรณ์ ”  หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
            “ ผูฝ้าก ”   หมายความวา่  สหกรณ์ผูฝ้ากเงิน 
 ขอ้ 4.  สหกรณ์รับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืนได ้ 2  ประเภท  คือ 
  ( 4.1 )  เงินฝากออมทรัพย ์
  ( 4.2 )  เงินฝากประจ า 
 

หมวดที่  2 
การเปิดบัญชีและการฝากเงิน 

 
 ขอ้ 5.  สหกรณ์ท่ีประสงคจ์ะเปิดบญัชีเงินฝากตาม ขอ้ 4.  ใหม้าติดต่อกบัพนกังานสหกรณ์ ณ ส านกังานสหกรณ์
ดว้ยตนเอง  และตอ้งยื่นหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์  โดยมีรายการครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นแบบ
หนงัสือขอเปิดบญัชีนั้น  พร้อมกบัหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก   
 ขอ้ 6.  ผูฝ้ากตอ้งให้ตวัอย่างลายมือช่ือของตวัแทนซ่ึงเป็นผูมี้อ านาจถอนเงิน  ตลอดจนให้เง่ือนไขเก่ียวกบัเงิน
ฝากท่ีเปิดบญัชีนั้นไวต่้อสหกรณ์ 
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            การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตวัอย่างลายมือช่ือท่ีให้ไว ้ จะมีผลต่อเม่ือผูฝ้ากไดแ้จง้เป็นหนังสือต่อสหกรณ์ 
และสหกรณ์ไดพ้ิจารณาเห็นเป็นการถูกตอ้งและตอบรับแลว้ 
            ลายมือช่ือทุกกรณีเก่ียวกบัเงินฝากให้ใชอ้กัษรไทยและเขียนดว้ยหมึก  ทั้งตอ้งเขียนดว้ยลายมือของผูน้ า
ฝาก  สหกรณ์จะไม่รับรู้การใชต้ราประทบัแทนลายมือช่ือ 
 ขอ้ 7.  ผูฝ้ากสามารถเปิดบญัชีเงินฝากไดด้งัน้ี 
             ( 7.1 )  เงินฝากออมทรัพย ์ ผูฝ้ากรายหน่ึงอาจเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยใ์นสหกรณ์น้ีไดโ้ดยจ านวนเงิน
ฝากในบญัชีนั้นในเวลาหน่ึงเวลาใดต้องไม่น้อยกว่าหน่ึงแสนบาท  และผูฝ้ากจะส่งเงินฝากเพิ่มขึ้นเม่ือใดโดยจ านวน
เท่าใดก็ได ้
            ( 7.2 )  เงินฝากประจ ารายหน่ึงๆ  ตอ้งมีจ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงแสนบาท  และระยะเวลาฝากตอ้งไม่นอ้ย
กวา่หกเดือน 
 ขอ้ 8.  ในการเปิดบญัชีเงินฝากตาม  ขอ้ 7  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้ากยดึถือไว ้
             สมุดคู่ฝากนั้นผูฝ้ากตอ้งรักษาไวเ้พื่อให้สหกรณ์ลงบนัทึกรายการเงินฝาก  ดอกเบ้ีย  เงินถอน  และเงิน
คงเหลือบรรดาท่ีจะมีขึ้นทุกราย 
             การลงบนัทึกรายการต่างๆในสมุดคู่ฝากนั้นจะกระท าไดแ้ต่ทางฝ่ายสหกรณ์  ซ่ึงประธานกรรมการ  หรือ
รองประธานกรรมการ  หรือเหรัญญิก  หรือผูจ้ดัการ  หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายคนหน่ึงคนใดเป็นผูล้งลายมือช่ือยอ่ก ากบัไว้
เป็นส าคญั  การลงบนัทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามท่ีกล่าวน้ีย่อมไม่มีผลผูกพนัสหกรณ์  อน่ึงถา้ผูฝ้ากตรวจ
พบวา่รายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคล่ือน  ตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์เพื่อแกไ้ขให ้ จะแกไ้ขโดยประการอ่ืนไม่ได้ 
            สมุดคู่ฝากเล่มท่ีใชเ้ตม็แลว้  หรือช ารุดจนใชก้ารไม่ได ้ ใหน้ ามายืน่ต่อสหกรณ์เพื่อจะไดย้กเลิกสมุดคู่ฝาก
เล่มนั้น  และโอนยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากใหม่ซ่ึงออกให้ผูฝ้ากยึดถือไวต้่อไป  สมุดคู่ฝากเล่มท่ียกเลิกนั้นผูฝ้ากจะ
รับไปก็ได ้
           ผูฝ้ากตอ้งเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไวใ้นท่ีปลอดภยั  ถา้สมุดคู่ฝากหายผูฝ้ากตอ้งแจง้เป็นหนังสือต่อ
สหกรณ์โดยมิชกัชา้  สหกรณ์จะน ายอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซ่ึงออกใหผู้ฝ้ากยดึถือไวต้่อไป  ส่วนสมุดคู่ฝาก
เล่มท่ีหายใหย้กเลิก 
            ในกรณีท่ีสหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผูฝ้ากคร้ังแรกก็ดี  หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อนซ่ึงลง
รายการเต็มแลว้ก็ดี  หรือช ารุดใชก้ารไม่ไดก็้ดี  สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม  แต่กรณีท่ีสมุดคู่ฝากของผูฝ้ากรายใดสูญ
หาย  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ใหใ้หม่  โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละหน่ึงร้อยบาท 
 ขอ้ 9.  ในการส่งเงินเขา้บญัชีเงินฝากทุกคร้ัง  ให้ท าใบส่งเงินตามแบบพิมพท่ี์สหกรณ์ก าหนด   ยื่นพร้อมดว้ย
สมุดคู่ฝากและจ านวนเงินฝากต่อพนกังานสหกรณ์ ณ ส านกังานสหกรณ์  ทั้งน้ีผูฝ้ากหรือผูอ่ื้นจะเป็นผูส่้งเงินก็ได ้
            เม่ือสหกรณ์ไดล้งบนัทึกรายการจ านวนเงินฝากท่ีไดรั้บนั้นในสมุดคู่ฝาก  และตรวจสอบเป็นการถูกตอ้ง
แลว้  สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
 ขอ้ 10.  ถ้าส่งเช็คเขา้บญัชีเงินฝากต้องขีดคร่อมเช็คก่อน  สหกรณ์สงวนไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินถอนจาก
รายการเช่นนั้นจนกวา่จะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแ้ลว้ 
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หมวดที่  3 
การก าหนดอัตราดอกเบีย้  ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้  วิธีการคดิดอกเบีย้  และการจ่ายดอกเบี้ย 

 
 ขอ้ 11.  สหกรณ์จะใหด้อกเบ้ียเงินฝากทุกประเภทตาม ขอ้ 4.  ในอตัราไม่เกินร้อยละ 3.50  ต่อปี  โดยจะประกาศ
ใหท้ราบเป็นคราวๆไป 
  ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยใ์ห้ค านวณเป็นรายวนัตามยอดเงินคงเหลือ  และสหกรณ์จะน าดอกเบ้ียทบ
เป็นเงินต้นเขา้บญัชีเงินฝากในวนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์  ให้ผูฝ้ากรีบยื่นสมุดคู่ฝาก ณ ส านักงานสหกรณ์  เพื่อ
สหกรณ์บนัทึกรายการดอกเบ้ียให ้
  ดอกเบ้ียเงินฝากประจ า  สหกรณ์จะค านวณและจ่ายดอกเบ้ียให้เม่ือถึงก าหนดระยะเวลาการฝาก  
ส าหรับเงินฝากท่ีถอนก่อนก าหนดโดยไดรั้บอนุญาตจากสหกรณ์ตาม ขอ้ 13. สหกรณ์จะจ่ายดอกเบ้ียให้ตามจ านวนเดือน
เตม็ 
  กรณีถอนเงินฝากประจ าในระยะเวลาไม่ถึง  3  เดือน  สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบ้ียให ้
  ถา้ผูฝ้ากไม่ถอนเงินฝากประจ าเม่ือครบก าหนดพร้อมดอกเบ้ียจนพน้ก าหนดไปอีกเจ็ดวนั  ก็เป็นอนัถือ
วา่ผูฝ้ากตกลงฝากตน้เงินฝากพร้อมดอกเบ้ียต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 
 

หมวดที่  4 
การถอนเงินฝาก และการปิดบัญชี 

 
 ขอ้ 12.  การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากตอ้งใชใ้บถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ 
              ในการถอนเงินฝาก  ผูมี้อ านาจถอนเงินตามท่ีไดใ้ห้ตวัอย่างลายมือช่ือไวต้่อสหกรณ์  ควรมารับเงินท่ี
ส านกังานสหกรณ์ดว้ยตนเอง และตอ้งยื่นใบถอนเงินฝาก  โดยลงลายมือช่ือตามท่ีให้ตวัอย่างไวน้ั้นพร้อมกบัสมุดคู่ฝาก
ต่อพนกังานสหกรณ์ 
              ถา้ผูมี้อ านาจถอนเงินฝากจะมอบใหผู้ใ้ดรับเงินแทนก็ตอ้งท าใบถอนเงินฝาก  และตอ้งมอบอ านาจให้รับ
เงินแทนเป็นหนงัสือตามแบบท่ีก าหนด  ทั้งน้ีโดยลงลายมือช่ือตามท่ีไดใ้หต้วัอยา่งไวแ้ลว้  มอบใหผู้รั้บมอบอ านาจยื่นใบ
ถอนเงินฝากนั้น  พร้อมดว้ยสมุดคู่ฝากต่อพนกังานของสหกรณ์ ณ ส านกังานสหกรณ์  ในการน้ีสหกรณ์จะเรียกหลกัฐาน
พิสูจน์ตวัผูรั้บมอบอ านาจก็ได ้
             เม่ือสหกรณ์ไดต้รวจถูกตอ้งแลว้จะจ่ายเงินถอนให้  และลงรายการเงินถอนพร้อมเงินคงเหลือในสมุดคู่
ฝากแลว้คืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
             อน่ึงการเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนดว้ยหมึก  ถา้มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงใดๆ  ผูมี้อ านาจถอนเงินตอ้ง
ลงลายมือช่ือตามท่ีใหต้วัอยา่งไวก้ ากบัดว้ย 
 ขอ้ 13.  การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรัพยน์ั้นจะถอนเม่ือใด  จ านวนเท่าใดก็ได ้ หากเกินห้าลา้นบาทขึ้น
ไป  ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั  และจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการ     
              ส่วนการถอนเงินจากบญัชีเงินฝากประจ านั้น  ผูฝ้ากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบก าหนด  แต่เม่ือผู ้
ฝากยืน่ค าขอเป็นหนงัสือโดยช้ีแจงความจ าเป็น สหกรณ์จะยอมใหถ้อนเงินฝากก่อนครบก าหนดก็ได ้
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 ขอ้ 14.  ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบญัชีเงินฝากของตนเม่ือใดก็ได ้ ให้ผูมี้อ านาจถอนเงินจด
แจง้ไวท้า้ยรายการจ านวนเงินในใบถอนเงินฝากดว้ยวา่ “เพื่อปิดบญัชี” 
 ขอ้ 15.  ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นวา่ผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบน้ี  หรือก่อใหเ้กิดความยุ่งยาก
แก่สหกรณ์  หรือเห็นว่ามีเหตุอนัสมควรท่ีจะปิดบญัชีเงินฝากของผูฝ้าก  สหกรณ์จะไม่รับเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูฝ้าก
อีก  และใหผู้ฝ้ากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบญัชีเงินฝากของตน  ทั้งน้ีสหกรณ์จะแจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูฝ้าก 
 ขอ้ 16.  การถอนเงินฝากเพื่อปิดบญัชีตาม ขอ้ 14.  สหกรณ์จะค านวณดอกเบ้ียใหต้าม ขอ้ 11.  ถึงวนัก่อนวนัถอน
หน่ึงวนั  เวน้แต่การปิดบญัชีเงินฝากในกรณีผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบตามขอ้ 15.  สหกรณ์จะค านวณดอกเบ้ียให้ถึงก่อนวนัท่ี
แจง้หน่ึงวนั  และสหกรณ์จะไม่ใหด้อกเบ้ียอีก  ไม่วา่ผูฝ้ากจะถอนเงินเม่ือใด 
                           เม่ือสหกรณ์ไดจ่้ายเงินคืนผูฝ้ากแลว้  จะยกเลิกสมุดคู่ฝากส าหรับบญัชีนั้น 
 ขอ้ 17.  กรณีท่ีจ านวนยอดเงินรับฝากในเวลาใดเวลาหน่ึงเม่ือรวมกับหน้ีการกูย้ืมเงินจากภายนอกและหน้ีใน
ฐานะผูค้  ้าประกนัจะเกินวงเงินกู้ยืม  หรือค ้าประกนัประจ าปีของสหกรณ์ท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบไว ้
สหกรณ์จะไม่รับฝากเงิน 
                           กรณีของผูฝ้ากท่ีเป็นสหกรณ์ออมทรัพย ์ หรือสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนขนาดใหญ่ท่ีมีสินทรัพยม์ากกว่าห้า
พนัลา้นบาท  สหกรณ์จะรับฝากเงินทุกประเภทเม่ือรวมกบัเงินกูจ้ากผูฝ้ากดงักล่าว (ถา้มี)   ไดไ้ม่เกินร้อยละสิบของทุน
เรือนหุน้รวมกบัทุนส ารองของผูฝ้าก 
 ขอ้ 18.  ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น สหกรณ์สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับฝากเงิน 

ขอ้ 19.  ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
 
 
                                 ประกาศ  ณ  วนัท่ี 30  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 

 
  
 
 
 

 
      (  นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์  ) 

    ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา  จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 

ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2565 

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ขอ้ 67 (9) และขอ้  90 (1)  คณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ชุดท่ี 63 ในคราวประชุม คร้ังท่ี 5/2565  เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ได้
ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  พ.ศ. 2565 ไว้
ดงัต่อไปน้ี 
 

หมวดที่  1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

 ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์  พ.ศ. 2565 ” 
 ขอ้ 2. ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  วา่ดว้ยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  
พ.ศ. 2558  และบรรดาประกาศ  ค าสั่ง  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีก าหนดไวแ้ลว้ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี  โดยใหถื้อ
ใชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4. ในระเบียบน้ี 
                        สหกรณ์  หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
                        สมาคม  หมายความวา่  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
                        ผูฝ้าก  หมายความวา่  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผูฝ้ากเงิน 
 ขอ้ 5. สหกรณ์จะรับฝากเงินจากสมาคม เฉพาะสมาคมท่ีมีสมาชิกไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 
 ขอ้ 6. สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาคมได ้ 2  ประเภท  คือ 
                        ( 1 )  เงินฝากออมทรัพย ์
                        ( 2 )  เงินฝากประจ า 
 

หมวดที่  2 
การเปิดบัญชี และการฝากเงิน 

 ขอ้ 7. สมาคมท่ีประสงคจ์ะเปิดบญัชีเงินฝากตาม ขอ้ 6  ให้มาติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ ณ ส านกังานสหกรณ์ 
ดว้ยตนเองและตอ้งยื่นหนังสือขอเปิดบญัชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์โดยมีรายการครบถว้น  ตามท่ีระบุไวใ้นแบบ
หนงัสือขอเปิดบญัชีนั้น 
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 ขอ้ 8. พร้อมกบัหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก  ผูฝ้ากตอ้งให้ตวัอยา่งลายมือช่ือของตวัแทน  ซ่ึงเป็นผูมี้อ านาจถอน
เงิน  ตลอดจนใหเ้ง่ือนไขเก่ียวกบัเงินฝากท่ีเปิดบญัชีไวต้่อสหกรณ์ 
            การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตวัอย่างลายมือช่ือท่ีให้ไว ้  จะมีผลต่อเม่ือผูฝ้ากไดแ้จง้เป็นหนังสือต่อสหกรณ์ 
และสหกรณ์ไดพ้ิจารณาเห็นเป็นการถูกตอ้งและตอบรับแลว้  
            ลายมือช่ือทุกกรณีเก่ียวกบัเงินฝาก  ให้ใชเ้ขียนดว้ยหมึก  ทั้งตอ้งเขียนดว้ยลายมือของผูน้ าฝาก  สหกรณ์
จะไม่รับรู้การใชต้ราประทบัแทนลายมือช่ือ 
 ขอ้ 9. ผูฝ้ากสามารถเปิดบญัชีเงินฝากไดด้งัน้ี 
           ( 1 )  เงินฝากออมทรัพย ์ ผูฝ้ากรายหน่ึงอาจเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยใ์นสหกรณ์น้ีได ้ โดยจ านวนเงิน
ฝากในบญัชีนั้นในเวลาหน่ึงเวลาใดตอ้งไม่น้อยกว่าหน่ึงหม่ืนบาท  และผูฝ้ากจะส่งเงินฝากเพิ่มขึ้นเม่ือใดโดยจ านวน
เท่าใดก็ได ้
           ( 2 )  เงินฝากประจ า  ตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่หา้พนับาท  และระยะเวลาฝากตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน 
 ขอ้ 10. ในการเปิดบญัชีเงินฝากตาม ขอ้. 7  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้ากยดึถือไว ้
             สมุดคู่ฝากนั้นผูฝ้ากตอ้งรักษาไวเ้พื่อให้สหกรณ์ลงบนัทึกรายการเงินฝาก  ดอกเบ้ีย  เงินถอน  และเงิน
คงเหลือบรรดาท่ีจะมีขึ้นทุกราย 
             การลงบนัทึกรายการต่างๆในสมุดคู่ฝากนั้น  จะกระท าไดแ้ต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์  ซ่ึงประธานกรรมการ 
หรือรองประธานกรรมการ  หรือเหรัญญิก  หรือผูจ้ดัการ  หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายคนใดคนหน่ึงเป็นผูล้งลายมือช่ือย่อ 
ก ากบัไวเ้ป็นส าคญั  การลงบนัทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามท่ีกล่าวน้ีย่อมไม่มีผลผูกพนัสหกรณ์  อน่ึงถา้ผู ้
ฝากตรวจพบวา่รายใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคล่ือน  ตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์เพื่อแกไ้ขให ้ จะแกไ้ขโดยประการอ่ืนไม่ได ้
             สมุดคู่ฝากเล่มท่ีใชเ้ต็มแลว้  หรือช ารุดจนใชก้ารไม่ได ้ ให้น ามายื่นต่อสหกรณ์เพื่อท่ีจะไดย้กเลิกสมุดคู่
ฝากเล่มนั้นและโอนยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากใหม่ซ่ึงออกใหผู้ฝ้ากยดึถือไวต่้อไป  สมุดคู่ฝากเล่มท่ียกเลิกนั้นผูฝ้ากจะ
รับไปก็ได ้  
             ผูฝ้ากตอ้งเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไวใ้นท่ีปลอดภยั  ถา้สมุดคู่ฝากหาย  ผูฝ้ากตอ้งแจง้เป็นหนงัสือต่อ
สหกรณ์โดยมิชกัชา้  สหกรณ์จะตอ้งน ายอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซ่ึงออกใหผู้ฝ้ากยึดถือไวต้่อไป  ส่วนสมุดคู่
ฝากเล่มท่ีหายใหย้กเลิก 
             ในกรณีท่ีสหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผูฝ้ากคร้ังแรกก็ดี  หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อน  ซ่ึงลง
รายการเต็มแลว้ก็ดี  หรือช ารุดใชก้ารไม่ไดก็้ดี  สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม  แต่กรณีท่ีสมุดคู่ฝากของผูฝ้ากรายใดสูญ
หาย  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ใหโ้ดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละหน่ึงร้อยบาท 
 ขอ้ 11. ในการส่งเงินเขา้บญัชีเงินฝากทุกคร้ัง  ใหท้ าใบส่งเงินตามแบบพิมพท่ี์สหกรณ์ก าหนดยื่นพร้อมดว้ยสมุด
คู่ฝากและจ านวนเงินฝากต่อพนกังานสหกรณ์ ณ ส านกังานสหกรณ์  ทั้งน้ีผูฝ้ากหรือผูอ่ื้นจะเป็นผูส่้งเงินก็ได ้
              เม่ือสหกรณ์ไดล้งบนัทึกรายการจ านวนเงินฝากท่ีไดรั้บนั้นในสมุดคู่ฝาก  และตรวจสอบเป็นการถูกตอ้ง
แลว้  สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
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 ขอ้ 12. ถา้ส่งเช็คเขา้บญัชีเงินฝากตอ้งขีดคร่อมเช็คก่อน  สหกรณ์สงวนไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินถอนจากรายการ
เช่นนั้นจนกวา่จะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแ้ลว้ 
 

หมวดที่ 3 
การก าหนดอัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้ 

วิธีการคิดดอกเบีย้ และการจ่ายดอกเบีย้ 
 ขอ้ 13. สหกรณ์จะใหด้อกเบ้ียเงินฝากทุกประเภทตาม ขอ้.6 ในอตัราไม่เกินร้อยละ 3.50 ต่อปี  โดยจะไดป้ระกาศ
ใหท้ราบเป็นคราวๆไป 
              ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์ ให้ค านวณเป็นรายวนัตามยอดเงินคงเหลือ  และสหกรณ์จะน าดอกเบ้ียทบ
เป็นตน้เงินเขา้บญัชีเงินฝากในวนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์  ให้ผูฝ้ากน าสมุดคู่ฝากมาติดต่อ  ณ ส านกังานสหกรณ์ เพื่อ
สหกรณ์บนัทึกรายการดอกเบ้ียให ้
              ดอกเบ้ียเงินฝากประจ า  สหกรณ์จะคิดค านวณและจ่ายดอกเบ้ียให้เม่ือถึงก าหนดระยะเวลาการฝาก 
ส าหรับเงินฝากท่ีถอนก่อนก าหนดโดยไดรั้บอนุญาตจากสหกรณ์ตาม ขอ้.15  สหกรณ์จะจ่ายดอกเบ้ียใหต้ามจ านวนเดือน
เตม็ 
             กรณีถอนเงินฝากประจ าในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน  สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบ้ียให ้
                           ถา้สมาคมไม่ถอนเงินฝากประจ าเม่ือครบก าหนดพร้อมดอกเบ้ียจนพน้ก าหนดไปอีกเจ็ดวนัก็เป็นอนัถือ
วา่ผูฝ้ากตกลงฝากตน้เงินฝากพร้อมดอกเบ้ียต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 
 

หมวดที่ 4 
การถอนเงินฝาก และการปิดบัญชี 

 ขอ้ 14. การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากตอ้งใชใ้บถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ 
             ในการถอนเงินฝาก  ผูมี้อ านาจถอนเงินตามท่ีได้ให้ตวัอย่างลายมือช่ือไวต้่อสหกรณ์  ตอ้งมารับเงินท่ี
ส านักงานสหกรณ์ดว้ยตนเอง  และตอ้งยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามท่ีให้ตวัอย่างไวพ้ร้อมกบัสมุดคู่ฝากต่อ
พนกังานสหกรณ์ 
             ผูมี้อ านาจถอนเงินฝากจะมอบใหผู้ใ้ดรับเงินแทนก็ตอ้งท าใบถอนเงินฝาก  และตอ้งมอบฉันทะใหรั้บเงิน
แทนเป็นหนังสือตามแบบท่ีก าหนด  ทั้งน้ีโดยลงลายมือช่ือตามท่ีไดใ้ห้ตวัอย่างไว ้  แลว้มอบให้ผูรั้บมอบฉันทะยื่นใบ
ถอนเงินฝากนั้น  พร้อมดว้ยสมุดคู่ฝากต่อพนักงานสหกรณ์ ณ ส านักงานสหกรณ์  ในการน้ีสหกรณ์จะเรียกหลักฐาน
พิสูจน์ตวัผูรั้บมอบฉนัทะก็ได ้
            เม่ือสหกรณ์ไดต้รวจถูกตอ้งแลว้จะจ่ายเงินถอนได ้ และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงินคงเหลือในสมุดคู่
ฝาก แลว้คืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
            อน่ึงการเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนดว้ยหมึก  ถา้มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงใดๆ  ผูมี้อ านาจถอนเงินตอ้ง
ลงลายมือช่ือตามท่ีใหต้วัอยา่งไวก้ ากบัดว้ย 
 ขอ้ 15. การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรัพยจ์ะถอนเม่ือใด  จ านวนเท่าใดก็ได ้
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             ส่วนการถอนเงินจากบญัชีเงินฝากประจ า  ผูฝ้ากยอ่มไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบก าหนด  แต่เม่ือผูฝ้ากยื่น
ค าขอเป็นหนงัสือโดยช้ีแจงความจ าเป็น  สหกรณ์จะยอมใหถ้อนเงินฝากก่อนครบก าหนดก็ได ้
 ขอ้ 16. ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบญัชีเงินฝากของตนเม่ือใดก็ได ้ ให้ผูมี้อ านาจถอนเงินจด
แจง้ไวท้า้ยรายการจ านวนเงินในใบถอนเงินฝากดว้ยวา่  เพื่อปิดบญัชี 
 ขอ้ 17. ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบน้ี  หรือก่อให้เกิดความยุง่ยาก
แก่สหกรณ์  หรือเห็นว่ามีเหตุอนัสมควรท่ีจะปิดบญัชีเงินฝากของผูฝ้าก  สหกรณ์จะไม่รับเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูฝ้าก
อีก  และใหผู้ฝ้ากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบญัชีเงินฝากของตน  ทั้งน้ีสหกรณ์จะแจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูฝ้าก  
 ขอ้ 18. การถอนเงินฝากเพื่อปิดบญัชีตาม ขอ้. 16  สหกรณ์จะค านวณดอกเบ้ียให้ตาม ขอ้. 13  ถึงวนัก่อนวนัถอน
หน่ึงวนั  เวน้แต่การปิดบญัชีเงินฝากในกรณีผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบตาม ขอ้. 17  สหกรณ์จะค านวณดอกเบ้ียให้ถึงก่อนวนัท่ี
แจง้หน่ึงวนั  และสหกรณ์จะไม่ใหด้อกเบ้ียอีกไม่วา่ผูฝ้ากจะถอนเงินเม่ือใด 
             เม่ือสหกรณ์ไดจ่้ายเงินคืนผูฝ้ากแลว้  จะยกเลิกสมุดคู่ฝากส าหรับบญัชีนั้น 
 ขอ้ 19. ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น  สหกรณ์สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับฝากเงินก็ได ้

ขอ้ 20. ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
 
 
  ประกาศ   ณ   วนัท่ี 30 มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
    (  นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์  ) 
              ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 

ว่าด้วยการรับฝากเงินจากนิติบุคคล พ.ศ. 2565 

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ขอ้ 67 (9) และขอ้ 90 (1)  คณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ชุดท่ี 63 ในคราวประชุมคร้ังท่ี 5 / 2565  เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ได้
ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ว่าดว้ยการรับฝากเงินจากนิติบุคคล พ.ศ. 2565 โดยความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์ไวด้งัต่อไปน้ี 
 

หมวดที่  1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

 ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการรับฝากเงินจากนิติบุคคล  พ.ศ. 
2565 ” 
 ขอ้ 2. ระเบียบน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์เป็นตน้ไป  และให้ยกเลิก
ระเบียบว่าดว้ยการรับฝากเงินจากนิติบุคคล  พ.ศ. 2562  และบรรดาประกาศ  ค าสั่ง  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีได้
ก าหนดไวแ้ลว้ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี  โดยใหถื้อใชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 3. ในระเบียบน้ี 
                        สหกรณ์  หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
                        นิติบุคคล  หมายความว่า  หน่วยงาน  หรือองค์กรท่ีมีฐานะนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์ หรือกฎหมายอ่ืนซ่ึงเป็นตน้สังกดัของสมาชิกสหกรณ์ 
                        ผูฝ้าก  หมายความวา่  นิติบุคคลผูฝ้ากเงิน 
 ขอ้ 4. สหกรณ์จะรับฝากเงินจากนิติบุคคลไดเ้ฉพาะนิติบุคคลซ่ึงมีบุคลากร  หรือลูกจา้ง  ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ
นิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
 ขอ้ 5. สหกรณ์รับฝากเงินจากนิติบุคคลได ้ 2  ประเภท  คือ 
                        ( 1 )  เงินฝากออมทรัพย ์
                        ( 2 )  เงินฝากประจ า 

หมวดที่  2 
การเปิดบัญชี และการฝากเงิน 

 ขอ้ 6. นิติบุคคลท่ีประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากตาม ขอ้. 5  ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ณ ส านักงาน
สหกรณ์ดว้ยตนเอง  และตอ้งยื่นหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์  โดยมีรายการครบถว้นตามท่ีระบุไว้
ในแบบหนงัสือขอเปิดบญัชีนั้น 
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 ขอ้ 7. พร้อมกบัหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก  ผูฝ้ากตอ้งให้ตวัอย่างลายมือช่ือของตวัแทนซ่ึงเป็นผูมี้อ านาจถอน
เงิน  ตลอดจนใหเ้ง่ือนไขเก่ียวกบัเงินฝากท่ีเปิดบญัชีไวต้่อสหกรณ์ 
           การเปล่ียนแปลงเก่ียวกับตวัอย่างลายมือช่ือท่ีให้ไวจ้ะมีผลต่อเม่ือผูฝ้ากไดแ้จ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์  
และสหกรณ์ไดพ้ิจารณาเห็นเป็นการถูกตอ้งและตอบรับแลว้  
           ลายมือช่ือทุกกรณีเก่ียวกบัเงินฝากให้ใช้อกัษรไทยและเขียนดว้ยหมึก  ทั้งตอ้งเขียนดว้ยลายมือของผูน้ า
ฝาก  สหกรณ์จะไม่รับรู้การใชต้ราประทบัแทนลายมือช่ือ 
 ขอ้ 8. ผูฝ้ากสามารถเปิดบญัชีเงินฝาก ไดด้งัน้ี 
           ( 1 )  เงินฝากออมทรัพย ์ ผูฝ้ากรายหน่ึงอาจเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยใ์นสหกรณ์น้ีไดโ้ดยจ านวนเงิน
ฝากในบญัชีนั้นในเวลาหน่ึงเวลาใดตอ้งไม่น้อยกวา่หน่ึงพนับาท  และผูฝ้ากจะส่งเงินฝากเพิ่มขึ้นเม่ือใดโดยจ านวนเท่าใด
ก็ได ้
           ( 2 )  เงินฝากประจ า  ตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงพนับาท  และระยะเวลาฝากตอ้งไม่นอ้ยกวา่  12  เดือน 
 ขอ้ 9. ในการเปิดบญัชีเงินฝากตาม ขอ้. 7  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้ากยดึถือไว ้
            สมุดคู่ฝากนั้น ผูฝ้ากตอ้งรักษาไวเ้พื่อให้สหกรณ์ลงบนัทึกรายการเงินฝาก  ดอกเบ้ีย  เงินถอน  และเงิน
คงเหลือบรรดาท่ีจะมีขึ้นทุกราย 
            การลงบนัทึกรายการต่างๆในสมุดคู่ฝากนั้นจะกระท าไดแ้ต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์  ซ่ึงประธานกรรมการ 
หรือรองประธานกรรมการ  หรือเหรัญญิก  หรือผูจ้ดัการ  หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายคนใดคนหน่ึงเป็นผูล้งลายมือช่ือย่อ
ก ากบัไวเ้ป็นส าคญั  การลงบนัทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามท่ีกล่าวน้ี  ยอ่มไม่มีผลผูกพนัสหกรณ์  อน่ึงถา้ผู ้
ฝากตรวจพบวา่รายใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคล่ือนตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์เพื่อแกไ้ขให ้ จะแกไ้ขโดยประการอ่ืนไม่ได ้
              สมุดคู่ฝากเล่มท่ีใชเ้ต็มแลว้หรือช ารุดจนใช้การไม่ไดใ้ห้น ามายื่นต่อสหกรณ์  เพื่อท่ีจะไดย้กเลิกสมุดคู่
ฝากเล่มนั้น  และโอนยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากใหม่ซ่ึงออกใหผู้ฝ้ากยดึถือไวต้่อไป  สมุดคู่ฝากเล่มท่ียกเลิกนั้น  ผูฝ้าก
จะรับไปก็ได้  ผูฝ้ากตอ้งเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไวใ้นท่ีปลอดภยั  ถา้สมุดคู่ฝากหายผูฝ้ากตอ้งแจง้เป็นหนังสือต่อ
สหกรณ์โดยมิชกัชา้  สหกรณ์จะตอ้งน ายอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซ่ึงออกใหผู้ฝ้ากยึดถือไวต้่อไป  ส่วนสมุดคู่
ฝากเล่มท่ีหายใหย้กเลิก 
              ในกรณีท่ีสหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผูฝ้ากคร้ังแรกก็ดี  หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อนซ่ึงลง
รายการเต็มแลว้ก็ดี  หรือช ารุดใชก้ารไม่ไดก็้ดี  สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม  แต่กรณีท่ีสมุดคู่ฝากของผูฝ้ากรายใดสูญ
หาย  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ใหโ้ดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละหน่ึงร้อยบาท 
 ขอ้ 10. ในการส่งเงินเขา้บญัชีเงินฝากทุกคร้ัง  ใหท้ าใบส่งเงินตามแบบพิมพท่ี์สหกรณ์ก าหนดยื่นพร้อมดว้ยสมุด
คู่ฝากและจ านวนเงินฝากต่อพนกังานสหกรณ์ ณ ส านกังานสหกรณ์  ทั้งน้ีผูฝ้ากหรือผูอ่ื้นจะเป็นผูส่้งเงินก็ได ้
              เม่ือสหกรณ์ไดล้งบนัทึกรายการจ านวนเงินฝากท่ีไดรั้บนั้นในสมุดคู่ฝาก  และตรวจสอบเป็นการถูกตอ้ง
แลว้  สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
 ขอ้ 11. ถา้ส่งเช็คเขา้บญัชีเงินฝากตอ้งขีดคร่อมเช็คก่อน  สหกรณ์สงวนไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินถอนจากรายการ
เช่นนั้นจนกวา่จะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแ้ลว้ 
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หมวดที่ 3 

การก าหนดอัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้ 
วิธีการคิดดอกเบีย้ และการจ่ายดอกเบีย้ 

 
 ขอ้ 12. สหกรณ์จะให้ดอกเบ้ียเงินฝากทุกประเภทตาม ขอ้. 5 ในอตัราไม่เกินร้อยละ 3.50 ต่อปี  โดยจะได้
ประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆไป 
              ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยใ์ห้ค านวณเป็นรายวนัตามยอดเงินคงเหลือ  และสหกรณ์จะน าดอกเบ้ียทบ
เป็นตน้เงินเขา้บญัชีเงินฝากในวนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์  ใหผู้ฝ้ากรีบยืน่สมุดคู่ฝาก ณ ส านกังานสหกรณ์เพื่อสหกรณ์
บนัทึกรายการดอกเบ้ียให ้
              ดอกเบ้ียเงินฝากประจ า  สหกรณ์จะคิดค านวณและจ่ายดอกเบ้ียให้เม่ือถึงก าหนดระยะเวลาการฝาก 
ส าหรับเงินฝากท่ีถอนก่อนก าหนดโดยไดรั้บอนุญาตจากสหกรณ์ตาม ขอ้. 14  สหกรณ์จะจ่ายดอกเบ้ียใหต้ามจ านวนเดือน
เตม็ 
              กรณีถอนเงินฝากประจ าในระยะเวลาไม่ถึงสามเดือน  สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบ้ียให ้
              ถา้นิติบุคคลไม่ถอนเงินฝากประจ าเม่ือครบก าหนดพร้อมดอกเบ้ียจนพน้ก าหนดไปอีกเจ็ดวนัก็เป็นอนั
ถือวา่ผูฝ้ากตกลงฝากตน้เงินฝากพร้อมดอกเบ้ียต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 

 
หมวดที่ 4 

การถอนเงินฝาก และการปิดบัญชี 
 

 ขอ้ 13. การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากตอ้งใชใ้บถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ 
             ในการถอนเงินฝาก  ผูมี้อ านาจถอนเงินตามท่ีได้ให้ตวัอย่างลายมือช่ือไวต้่อสหกรณ์  ควรมารับเงินท่ี
ส านักงานสหกรณ์ดว้ยตนเอง  และตอ้งยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามท่ีให้ตวัอย่างไวพ้ร้อมกบัสมุดคู่ฝากต่อ
พนกังานสหกรณ์ 
             ถา้ผูมี้อ านาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผูใ้ดรับเงินแทนก็ตอ้งท าใบถอนเงินฝาก  และตอ้งมอบอ านาจใหรั้บ
เงินแทนเป็นหนงัสือตามแบบท่ีก าหนด  ทั้งน้ีโดยลงลายมือช่ือตามท่ีไดใ้หต้วัอยา่งไว ้ แลว้มอบใหผู้รั้บมอบอ านาจยื่นใบ
ถอนเงินฝากนั้นพร้อมดว้ยสมุดคู่ฝากต่อพนกังานสหกรณ์ ณ ส านกังานสหกรณ์  ในการน้ีสหกรณ์จะเรียกหลกัฐานพิสูจน์
ตวัผูรั้บมอบอ านาจก็ได ้
             เม่ือสหกรณ์ไดต้รวจถูกตอ้งแลว้  จะจ่ายเงินถอนให้และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงินคงเหลือในสมุด
คู่ฝากแลว้คืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
             อน่ึงการเขียนใบถอนเงินฝาก  ใหเ้ขียนดว้ยหมึก  ถา้มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงใดๆ  ผูมี้อ านาจถอนเงินตอ้ง
ลงลายมือช่ือตามท่ีใหต้วัอยา่งไวก้ ากบัดว้ย 
 ขอ้ 14. การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรัพยจ์ะถอนเม่ือใดจ านวนเท่าใดก็ได ้
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             ส่วนการถอนเงินจากบญัชีเงินฝากประจ า  ผูฝ้ากยอ่มไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบก าหนด  แต่เม่ือผูฝ้ากยื่น
ค าขอเป็นหนงัสือโดยช้ีแจงความจ าเป็น  สหกรณ์จะยอมใหถ้อนเงินฝากก่อนครบก าหนดก็ได ้
 ขอ้ 15. ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบญัชีเงินฝากของตนเม่ือใดก็ได ้ ให้ผูมี้อ านาจถอนเงินจด
แจง้ไวท้า้ยรายการจ านวนเงินในใบถอนเงินฝากดว้ยวา่ เพื่อปิดบญัชี 
 ขอ้ 16. ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบน้ี  หรือก่อให้เกิดความยุง่ยาก
แก่สหกรณ์  หรือเห็นว่ามีเหตุอนัสมควรท่ีจะปิดบญัชีเงินฝากของผูฝ้าก  สหกรณ์จะไม่รับเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูฝ้าก
อีกและใหผู้ฝ้ากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบญัชีเงินฝากของตน  ทั้งน้ีสหกรณ์จะแจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูฝ้าก 
 ขอ้ 17. การถอนเงินฝากเพื่อปิดบญัชีตาม ขอ้.15  สหกรณ์จะค านวณดอกเบ้ียให้ตามขอ้.12  ถึงวนัก่อนวนัถอน
หน่ึงวนั  เวน้แต่การปิดบญัชีเงินฝากในกรณีผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบตาม ขอ้.16  สหกรณ์จะค านวณดอกเบ้ียให้ถึงก่อนวนัท่ี
แจง้หน่ึงวนั  และสหกรณ์จะไม่ใหด้อกเบ้ียอีกไม่วา่ผูฝ้ากจะถอนเงินเม่ือใด 
 เม่ือสหกรณ์ไดจ่้ายเงินคืนผูฝ้ากแลว้ จะยกเลิกสมุดคู่ฝากส าหรับบญัชีนั้น 
 ขอ้ 18. ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นสหกรณ์สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับฝากเงินก็ได ้
 ขอ้ 19. ใหป้ระธานกรรมการรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
 
 
  ประกาศ   ณ   วนัท่ี 30 มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
      (  นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์  ) 
              ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 

ว่าด้วยการรับฝากเงินส าหรับสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2558 

 เพื่อให้การรับฝากเงินจากสมาชิกเป็นไปตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  
อาศยัอ านาจตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ขอ้ 67 (9) และขอ้ 90 (1)  คณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ชุดท่ี  56 ในคราวประชุมคร้ังท่ี 7 / 2558  เม่ือวนัท่ี 20  มิถุนายน  พ.ศ. 2558  ไดก้ าหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยการรับฝากเงินส าหรับสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2558 ไวด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้  1. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากัด ว่าด้วยการรับฝากเงิน ส าหรับสมาชิก
สมทบ พ.ศ. 2558 ” ไวด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้  2. ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์เป็นตน้ไป 

 ขอ้  3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการรับฝากเงินส าหรับสมาชิกสมทบ พ.ศ. 
2546  และบรรดาประกาศ  ค าสั่ง  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีก าหนดไวแ้ลว้ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี  โดยให้ถือใช้
ระเบียบน้ีแทน 

 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. สมาชิกสมทบสามารถฝากเงินไวก้บัสหกรณ์ไดท้ั้งเงินฝากออมทรัพย ์ และเงินฝากประจ า 
           การฝากเงินตามวรรคแรก  สมาชิกสมทบคนหน่ึงสามารถเปิดบญัชีเงินฝากไดเ้พียงประเภทละ 1 บญัชี 
เท่านั้น 

 ขอ้  6. การด าเนินการเก่ียวกบัการขอเปิดบญัชีเงินฝาก  การฝากเงิน  การเบิกถอนเงินฝาก  และการด าเนินการ  
อ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัในการฝากเงิน  และถอนเงินฝาก  ให้ถือปฏิบติัตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่า
ดว้ยเงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั พ.ศ. 2558 โดยอนุโลม 

 ข้อ  7. เม่ือใดท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าจ านวนเงินฝากมีมากเกินไป  และท าให้เกิดปัญหาในการ
บริหารงานดา้นการเงินของสหกรณ์  คณะกรรมการด าเนินการอาจจ ากดัจ านวนเงินฝากขั้นสูงสุดส าหรับสมาชิกสมทบ
คนหน่ึงๆ  หรืองดรับฝากจากสมาชิกสมทบเป็นการชัว่คราว  หรือเป็นคร้ังคราวก็ไดต้ามความจ าเป็น 

 ขอ้  8. สมาชิกสมทบมีสิทธิไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด  การก าหนดอตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝากส าหรับเงินฝากของสมาชิกสมทบ  ให้คณะกรรมการด าเนินการก าหนดตามความเหมาะสม  โดยจะให้
เท่ากับอตัราดอกเบ้ียเงินฝากส าหรับสมาชิกสหกรณ์หรือต ่ากว่าก็ไดต้ามความเหมาะสม  โดยจัดท าเป็นประกาศของ
สหกรณ์ 
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 ขอ้  9. คณะกรรมการด าเนินการหรือผูจ้ดัการ  มีอ านาจท่ีจะเรียกหลกัฐานเพิ่มเติม  เพื่อประกอบการพิจารณารับ
ฝากเงิน  หรือปฏิเสธท่ีจะรับฝากเงินจากสมาชิกสมทบบางคนก็ได ้ เพื่อป้องกนัการฟอกเงิน 

 

 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  30  มิถุนายน  พ.ศ.  2558 
 

 

 

 

 

 

    (  นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์  ) 
                            ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 

ว่าด้วยการการออกหุ้น การถือหุ้น และการถอนหุ้นคืนของสมาชิก พ.ศ. 2558  
และแก้ไขเพิม่เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 

เพื่อเป็นการระดมทุนดว้ยการส่งเสริม และจูงใจให้สมาชิกถือหุ้นในสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั มากขึ้น  
อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ขอ้ 67 ( 9 )  และ ขอ้ 90 ( 10 )  คณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ชุดท่ี  56  ในคราวประชุมคร้ังท่ี  7 / 2558  เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน  พ.ศ. 2558  
ไดก้ าหนดระเบียบวา่ดว้ยการออกหุน้  การถือหุน้  และการถอน หุน้คืนของสมาชิก  พ.ศ. 2558  ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ระเบียบน้ี เรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ว่าดว้ยการออกหุ้น  การถือหุ้น  และการ
ถอนหุน้คืนของสมาชิก  พ.ศ. 2558 ” 
 ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการออกหุ้น  การถือหุ้น  และการถอนหุ้นคืน
ของสมาชิก  พ.ศ. 2551  และบรรดาประกาศ  ค าสั่ง  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีได้ก าหนดไวแ้ล้วซ่ึงขดัแยง้กับ
ระเบียบน้ี  โดยใหถื้อใชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4.  ในระเบียบน้ี 
  “สหกรณ์”   หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา  จ ากดั 
  “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
 ขอ้ 5.  การออกหุ้น  สหกรณ์ออกหุ้นไดโ้ดยไม่จ ากดัจ านวน  มีมูลค่าหุ้นละ  10.-บาท  ซ่ึงผูเ้ป็นสมาชิกเท่านั้น  
จึงจะถือหุน้ในสหกรณ์ได ้
 ขอ้ 6.  การถือหุน้  สมาชิกทุกคนตอ้งส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือน  ตั้งแต่เดือนแรกท่ีเขา้เป็นสมาชิกไม่น้อยกวา่ 50 
หุน้ 
 ขอ้ 7.  การถือหุ้นรายเดือน  ถา้สมาชิกมีความประสงคจ์ะถือหุ้นรายเดือนเพิ่มมากกว่าอตัราท่ีก าหนดไวใ้น ขอ้ 6 
หรือจะซ้ือหุน้เพิ่มอีกเม่ือไหร่ก็ใหท้ าได ้ โดยการแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อสหกรณ์ 
 ขอ้ 8.  เงินค่าหุ้นท่ีสหกรณ์ไดรั้บภายในวนัท่ี 7 ของเดือน  สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้  
23 ( 1 ) ให้เต็มเดือนส าหรับเดือนนั้น  ส่งเงินค่าหุ้นท่ีสหกรณ์ไดรั้บภายหลงัจากวนัท่ี 7 ของทุกเดือน  สหกรณ์จะคิดเงิน
ปันผลใหต้ั้งแต่เดือนถดัไป 
 ขอ้ 9.  การถือหุ้นในสหกรณ์  สมาชิกคนหน่ึงๆ  จะถือหุ้นในสหกรณ์เกินกว่าหน่ึงในห้าของจ านวนหุ้นทั้งหมด
ในสหกรณ์ไม่ได ้
 ขอ้ 10.  การถือหุ้นในสหกรณ์  สมาชิกทุกคนจะขาย  หรือโอน  หรือถอนคืนหุ้นในระหว่างท่ีตนยงัเป็นสมาชิก
อยูไ่ม่ได ้ นอกจากขาดจากสมาชิกภาพตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้ 42 
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 ขอ้ 11.  การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน  ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกในวนัจ่ายเงินไดร้ายเดือน
ทุกๆ เดือน 
 ขอ้ 12.  สมาชิกท่ีไดส่้งเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยยี่สิบเดือน  หรือเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่าหน่ึงแสนบาท 
จะงดส่งเงินค่าหุน้รายเดือน  หรือลดจ านวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได ้ โดยแจง้ความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 

                 (  นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์  ) 
                                           ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา  จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 

ว่าด้วยการถือหุ้นส าหรับสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2558 

 เพื่อให้การถือหุ้นส าหรับสมาชิกสมทบเป็นไปตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา 
จ ากดั  อาศยัอ านาจตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 67 (9)  และขอ้ 90 (10)  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
พงังา จ ากดั ชุดท่ี  56 ในคราวประชุมคร้ังท่ี 7 / 2558  เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ไดก้ าหนดระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  วา่ดว้ยการถือหุน้ส าหรับสมาชิกสมทบ  พ.ศ. 2558 ไวด้งัต่อไปน้ี 
 

หมวดที่  1 
บททั่วไป 

 ขอ้  1. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการถือหุ้นส าหรับสมาชิกสมทบ  
พ.ศ. 2558 ” 
 ขอ้  2. ระเบียบน้ีใหถื้อบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 
 ขอ้  3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการถือหุ้นส าหรับสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2546 
และบรรดาประกาศ  ค าสั่ง  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีก าหนดไวแ้ลว้ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี  โดยใหถื้อใชร้ะเบียบ
น้ีแทน 
 ขอ้  4. ในระเบียบน้ี 
            สหกรณ์  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
            สมาชิกสมทบ  หมายถึง  สมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
            คณะกรรมการด าเนินการ  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
 ขอ้  5. การถือหุ้น  สมาชิกสมทบจะไดสิ้ทธิในการเป็นสมาชิกเม่ือไดช้ าระค่าหุ้นเม่ือแรกเขา้เป็นสมาชิกอย่าง
นอ้ย 200 หุน้ 
 ขอ้  6. สมาชิกสมทบ  สามารถถือหุ้นโดยการช าระค่าหุ้นเป็นรายเดือนในจ านวนท่ีเท่ากนัทุกเดือนตามท่ีไดแ้จง้
ความจ านงไว ้ หรือช าระค่าหุน้  เม่ือตอ้งการถือหุน้เพิ่มเป็นคร้ังคราวเม่ือใดก็ได ้
 ขอ้  7. สมาชิกสมทบ  มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลจากการถือหุ้นเช่นเดียวกบัสมาชิกสหกรณ์  เงินค่าหุ้นท่ีสหกรณ์
ไดรั้บภายในวนัท่ี 7 ของเดือน  สหกรณ์จะคิดเงินปันผลใหต้ามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 23 (1) ใหเ้ตม็เดือนส าหรับเดือน
นั้น  ส่วนเงินค่าหุน้ท่ีสหกรณ์ไดรั้บภายหลงัจากวนัท่ี 7 ของเดือน  สหกรณ์จะคิดเงินปันผลใหต้ั้งแต่เดือนถดัไป 
 ขอ้  8. การถือหุน้ในสหกรณ์  คณะกรรมการด าเนินการอาจก าหนดวงเงินถือหุน้ขั้นสูงสุด  ส าหรับสมาชิกสมทบ
คนหน่ึงๆ  ไดต้ามสภาพทางการเงินของสหกรณ์  แต่จะเกินกวา่หน่ึงในหา้ของจ านวนหุ้นทั้งหมดในสหกรณ์ไม่ได ้
 ขอ้  9. การถือหุ้นในสหกรณ์  สมาชิกสมทบจะขาย  หรือโอน  หรือถอนคืนหุ้น  ในระหว่างท่ีเป็นสมาชิกอยู่
ไม่ได ้ นอกจากขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 42 
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 ขอ้  10. คณะกรรมการด าเนินการหรือผูจ้ดัการ  มีอ านาจท่ีจะเรียกหลกัฐานเพื่อประกอบการพิจารณาซ้ือหุ้นเพิ่ม 
หรือปฏิเสธท่ีจะใหถื้อหุน้เพิ่มส าหรับสมาชิกบางคนก็ได ้ เพื่อป้องกนัการฟอกเงิน 
 
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  30  มิถุนายน  พ.ศ.  2558 
 
 
 
 

 
(  นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์  ) 

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 
ว่าด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน  พ.ศ. 2558 

เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ท่ีถือใชบ้งัคบัอยู่ในปัจจุบนั  อาศยัอ านาจ
ตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากัด ขอ้ 67 ( 9 ) และขอ้ 90 ( 10 )  คณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา  จ ากดัชุดท่ี 56 ในคราวประชุมคร้ังท่ี 10/2558  เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ไดก้ าหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน  พ.ศ. 2558  ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  วา่ดว้ยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน  พ.ศ. 
2558 ” 
 ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากัด  ว่าด้วยการออกตัว๋สัญญาใช้เงิน พ.ศ. 2551 และ
บรรดาประกาศ  ค าสั่ง  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี  โดยใหถื้อใชร้ะเบียบน้ี
แทน 
 ขอ้ 4.  ในระเบียบน้ี 
  “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “คณะกรรมการอ านวยการ”  หมายถึง  คณะกรรมการอ านวยการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ผูจ้ดัการ”  หมายถึง  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  ”พนกังาน”  หมายถึง  พนกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
 ขอ้ 5.  ให้เจา้หน้าท่ีบญัชี  จดัท ารายละเอียดตัว๋สัญญาใชเ้งินทุกฉบบัตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนดโดยจดัท าบญัชี
ใหเ้ป็นปัจจุบนัเพื่อการตรวจสอบในแต่ละวนั 
 ขอ้ 6.  ให้ผูจ้ดัการรับผิดชอบและจดัให้มีการท าบญัชีเอกสารต่างๆเก่ียวกบัตัว๋สัญญาใชเ้งินให้ครบถว้นถูกต้อง 
แลว้รายงานใหค้ณะกรรมการอ านวยการทราบ 
 ขอ้ 7.  ให้คณะกรรมการอ านวยการรักษาการตามระเบียบน้ีและเสนอผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการ
ด าเนินการทราบทุกคร้ังท่ีมีการประชุม 
 

หมวดที่  1 
การซ้ือตั๋วสัญญาใช้เงิน 

 ขอ้ 8.  การซ้ือตัว๋สัญญาใชเ้งิน  กระท าไดโ้ดยผูซ้ื้อแจง้ความประสงคต่์อผูจ้ดัการตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
 ตัว๋สัญญาใชเ้งินรายหน่ึงๆ  จะซ้ือตัว๋สัญญาใชเ้งินมากกว่าหน่ึงฉบบัก็ได ้ แต่ทั้งน้ีจ านวนเงินตามหน้าตัว๋แต่ละ
ฉบบั  จะตอ้งไม่ต ่ากวา่หน่ึงหม่ืนบาท  และมีก าหนดระยะเวลาการถือตัว๋สัญญาใชเ้งินตามประกาศของสหกรณ์ 
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 ขอ้ 9.  ผูซ้ื้อตัว๋สัญญาใชเ้งินจะตอ้งมอบตวัอยา่งลายมือช่ือของผูมี้อ านาจไถ่ถอนตัว๋สัญญาใชเ้งินใหไ้วต้ามแบบท่ี
สหกรณ์ก าหนด 
 การเปล่ียนแปลงตวัอย่างลายมือช่ือของผูมี้อ านาจไถ่ถอนตัว๋สัญญาใช้เงิน  ตลอดจนขอ้ก าหนดอ่ืนๆผูท้รงตัว๋
สัญญาใชเ้งินจะตอ้งท าเป็นหนงัสือแจง้ต่อสหกรณ์ก่อน  เม่ือสหกรณ์มีหนงัสือตอบรับแลว้  จึงจะถือว่าการเปล่ียนแปลง
นั้นมีผลสมบูรณ์ 
 

หมวดที่  2 
การช าระเงินค่าตั๋วสัญญาใช้เงิน 

 ขอ้ 10.  ผูซ้ื้อตัว๋สัญญาใชเ้งิน  อาจช าระเงินค่าตัว๋สัญญาใชเ้งินโดยวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีไดด้งัต่อไปน้ี 
  ( 1 )   เงินสด 
  ( 2 )   ตัว๋สัญญาใชเ้งินของสหกรณ์ 
  ( 3 )   ตัว๋แลกเงิน 
  ( 4 )   เช็ค 
 การช าระเงินโดยเช็ค  ตัว๋แลกเงิน  หรือตัว๋สัญญาใช้เงิน  จะมีผลสมบูรณ์ต่อเม่ือสหกรณ์ได้รับเงินเขา้บญัชี
เรียบร้อยแลว้  และจะค านวณดอกเบ้ียใหต้ั้งแต่วนัท่ีสหกรณ์ไดรั้บเงินเป็นตน้ไป 
 การซ้ือตัว๋สัญญาใช้เงินตอ้งแจง้ให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้า 1 วนัท าการ  และก่อนเวลา 14.00 น. ในวนัท่ีแจ้ง 
เพื่อท่ีสหกรณ์จะไดอ้อกตัว๋สัญญาใชเ้งินใหถื้อไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป  
 

หมวดที่ 3 
การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 

 ขอ้ 11.  เม่ือสหกรณ์ไดรั้บเงินค่าตัว๋สัญญาใชเ้งินครบถว้นแลว้จะออกตัว๋สัญญาใชเ้งินชนิดห้ามเปล่ียนมือใหแ้ก่
ผูซ้ื้อ  เพื่อถือไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย 
 ขอ้ 12.  เม่ือพนกังานการเงินบนัทึกการรับช าระเงินแลว้  ให้บนัทึกรายละเอียดการซ้ือไว ้ และให้เจา้หน้าท่ีตัว๋
สัญญาใช้เงินจดัพิมพต์ัว๋สัญญาใช้เงิน  และจดัท าทะเบียนคุมการออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน  เพื่อให้ผูจ้ดัการตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง  และน าเสนอผูมี้อ านาจลงนาม 
 ขอ้ 13.  ตัว๋สัญญาใช้เงินท่ีสมบูรณ์จะต้องมีลายมือช่ือผูมี้อ านาจลงนาม  ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์  พร้อม
ประทบัตราสหกรณ์ 
 

หมวด 4 
การไถ่ถอนต๋ัวสัญญาใช้เงิน และการค านวณดอกเบีย้ต๋ัวสัญญาใช้เงิน 

 ขอ้ 14.  การไถ่ถอนตัว๋สัญญาใชเ้งิน  และการค านวณดอกเบ้ียใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
  ( 1 )  ตัว๋สัญญาใชเ้งินชนิดเม่ือทวงถาม  จะไถ่ถอนเม่ือใดก็ได ้ โดยแจง้ใหส้หกรณ์ทราบล่วงหนา้อยา่ง
นอ้ย 1 วนัท าการ  ในกรณีท่ีไม่ติดต่อมาสหกรณ์จะถือวา่ผูซ้ื้อตอ้งการถือตัว๋สัญญาใชเ้งินตามระยะเวลาเดิมเฉพาะเงินตน้ 
ส่วนดอกเบ้ียสหกรณ์จะน าเขา้บญัชีตามท่ีไดแ้จง้ไว ้
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  ( 2 )  ตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีมีระยะเวลาการถือตัว๋สัญญาใชเ้งินไม่ถึง 3 เดือน  สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบ้ียให ้
  ( 3 )  ตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีมีระยะเวลาการถือตัว๋สัญญาใชเ้งินตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป  แต่ไม่ครบก าหนดเวลา 
สหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียตามระยะเวลาท่ีถือตัว๋สัญญาใชเ้งินจริงในอตัราเม่ือทวงถาม ณ วนัออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน 
 ขอ้ 15.  เม่ือผูท้รงตัว๋สัญญาใชเ้งินตอ้งการไถ่ถอนตัว๋สัญญาใชเ้งิน  ผูท้รงตัว๋สัญญาใชเ้งินแจง้ความประสงคต่์อ
สหกรณ์  เม่ือสหกรณ์ไดต้รวจสอบลายมือช่ือผูมี้อ านาจถูกตอ้งแลว้  พนกังานตัว๋สัญญาใชเ้งินจะท าการค านวณดอกเบ้ีย 
ตามส่วนแห่งระยะเวลาของตัว๋สัญญาใชเ้งินฉบบันั้น  แลว้ท าใบส าคญัจ่ายเงินเพื่อประกอบการจ่ายเงินคืนตามตัว๋สัญญา
ใชเ้งินฉบบันั้น 
 เม่ือพนกังานตัว๋สัญญาใชเ้งินไดรั้บตน้ฉบบัตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีไถ่ถอนแลว้  ใหแ้นบคู่ส าเนาพร้อมประทบัตราจ่าย
แลว้  และใหเ้ก็บเขา้แฟ้มตัว๋สัญญาใชเ้งินจ่ายคืนแลว้ เพื่อรอการตรวจสอบต่อไป 
 ขอ้ 16.  การจ่ายคืน หรือไถ่ถอนตัว๋สัญญาใชเ้งิน ให้จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเท่านั้น เวน้แต่กรณีผูท้รงตัว๋สัญญาใช้
เงินเป็นบุคคลธรรมดามาติดต่อขอรับเงินดว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะขอรับ เป็นเงินสด ก็ใหจ่้ายเป็นเงินสดได้ 
 ขอ้ 17.  การก าหนดอตัราดอกเบ้ียของตัว๋สัญญาใชเ้งิน ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 
 ขอ้ 18.  การจ่ายดอกเบ้ียตัว๋สัญญาใชเ้งิน ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 
 

หมวด 5 
การเก็บรักษาตั๋วสัญญาใช้เงิน 

 ขอ้ 19.  ใหผู้จ้ดัการควบคุมดูแลการเก็บรักษาตัว๋สัญญาใชเ้งินใหป้ลอดภยั  ดงัต่อไปน้ี 
  ( 1 )  ตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ียงัมิไดอ้อกให้ผูซ้ื้อ  ให้จดัท าทะเบียนคุม  และเก็บไวใ้นตูนิ้รภยัของสหกรณ์ 
โดยใหท้ าการตรวจสอบใหค้รบถว้นถูกตอ้งอยูเ่สมอ 
  ( 2 )  ตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีออกใหผู้ท้รงตัว๋สัญญาใชเ้งินแลว้  ใหเ้ก็บส าเนาตัว๋สัญญาใชเ้งินกบับญัชีรายตวั
ตัว๋สัญญาใชเ้งินแต่ละฉบบัใหค้รบถว้น 
  ( 3 )  ในกรณีท่ีปรากฏว่าตัว๋สัญญาใชเ้งินใดช ารุดบกพร่องหรือยกเลิก  ให้เก็บตัว๋สัญญาใชเ้งินพร้อมคู่
ส าเนาไวใ้นแฟ้มท่ีจดัไวโ้ดยเฉพาะใหเ้รียบร้อยพร้อมท่ีจะใหท้ าการตรวจสอบ 
 ขอ้. 20  ในกรณีท่ีตัว๋สัญญาใช้เงินสูญหายไม่ว่ากรณีใดๆ  ผูท้รงตัว๋สัญญาใช้เงินจะตอ้งแจง้ให้สหกรณ์ทราบ
โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ เพื่อให้สหกรณ์ถ่ายส าเนาตัว๋สัญญาใชเ้งินให้ไวเ้ป็นหลกัฐาน  โดยสหกรณ์จะขอให้ผูท้รงตัว๋
สัญญาใชเ้งินมอบหลกัฐานการแจง้หายท่ีผูท้รงตัว๋สัญญาใชเ้งินแจง้ไวต่้อพนกังานเจา้หนา้ท่ีของทางราชการ 
 
       ประกาศ  ณ  วนัท่ี   19   สิงหาคม   พ.ศ.  2558 
 
 
 

(  นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์  ) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก  พ.ศ. 2565 

 เพื่อใหก้ารด าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออม
ทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  หมวดท่ี 2 ขอ้ 2 (7) และ (13) และเพื่อความคล่องตวัในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
พงังา จ ากดั  ให้สอดคลอ้งกับสภาพของธุรกิจการเงินในปัจจุบนั และเพื่อให้ความช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาดา้นการเงิน
ใหแ้ก่สมาชิกไดอ้ยา่งรวดเร็ว  อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ขอ้ 67 (9)  และ ขอ้ 90 
(2) และโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ชุดท่ี 63 คร้ังท่ี 7 / 2565 เม่ือวนัท่ี  22  
สิงหาคม  พ.ศ. 2565  จึงก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 
2565 ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก พ.ศ. 2565 ”  
 ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบั ตั้งแต่วนัท่ี  2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562  และ
ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมทุกฉบบั  และบรรดาประกาศ  ค าสั่ง  มติ หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีก าหนดไวแ้ล้วซ่ึงขดัแยง้กับ
ระเบียบน้ี  โดยใหถื้อใชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4. ในระเบียบน้ี 
  “สหกรณ์”   หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “สมาชิก”   หมายถึง   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “คณะกรรมการด าเนินการ”  หมายถึง   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ขา้ราชการ”  หมายถึง  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  
พนกังานราชการ  ผูรั้บเบ้ียหวดับ าเหน็จบ านาญในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
  “ปี”  หมายถึง  รอบปีทางบญัชีของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั     
  “เงินเดือน”  หมายถึง  เงินรายไดป้ระจ าเดือนท่ีหน่วยงานตน้สังกดัจ่ายใหต้ามบญัชีอตัราเงินเดือน  หรือ
อตัราค่าจา้งประจ า  หรือเงินบ านาญรายเดือนรวมกบัค่าครองชีพผูรั้บเบ้ียหวดับ านาญ (ชคบ.)  หรือเงินบ าเหน็จรายเดือน 
หรือค่าตอบแทนพนกังานราชการ  หรือเงินประจ าต าแหน่งของขา้ราชการ  หรือเงินเดือนลูกจา้งประจ า  และเงินเพิ่มค่า
ครองชีพ  หรือเงินท่ีจ่ายควบกบัเงินเดือน  หรือค่าจา้งประจ า  ยกเวน้เงินค่าเช่าบา้น  
  “การช าระหน้ี” หมายถึง  หน้ีท่ีตอ้งช าระทั้งท่ีเป็นเงินตน้และดอกเบ้ีย  ซ่ึงสหกรณ์ก าหนดให้ช าระเป็น
รายงวด  หรือคร้ังเดียวทั้งหมด  รวมทั้งค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ี  ทั้งท่ีก าหนด
โดยสัญญาหรือตามค าพิพากษาแลว้แต่กรณี   
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หมวด  1 
บททั่วไป 

 
 ขอ้ 5. สหกรณ์ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก  3  ประเภท คือ 
  5.1  เงินกูฉุ้กเฉิน 
  5.2  เงินกูส้ามญั 
  5.3  เงินกูพ้ิเศษ 
 ขอ้ 6. การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 
  6.1  การให้เงินกูแ้ก่สมาชิก  จะให้ไดเ้ฉพาะกรณีเพื่อการอนัจ าเป็น  หรือมีประโยชน์ต่อการอยู่อาศยั  
ต่อการประกอบอาชีพ  ต่อการด ารงชีวิต  ต่อการศึกษา  ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
  ในกรณีการให้เงินกู้ซ่ึงก าหนดเป็นโครงการเฉพาะเพื่อการอนัจ าเป็น  หรือเพื่อประโยชน์ด้านการ
พฒันาคุณภาพชีวิต  ใหก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารใหเ้งินกูแ้ลว้ประกาศเป็นคราวๆไป 
  6.2  สมาชิกในฐานะผูค้  ้าประกนัท่ีถูกสหกรณ์แจง้ให้ช าระหน้ีแทนผูกู้จ้ะตอ้งติดตามหน้ีในฐานะผูค้  ้า
ประกนัก่อนการรับเงินกู ้ กรณีท่ีสมาชิกในฐานะผูค้  ้าประกนัถูกพิพากษาใหช้ าระหน้ีแทนผูกู้ ้  ไม่มีสิทธ์ิกูเ้งินจากสหกรณ์
เพื่อใชจ่้ายตามวตัถุประสงคอ่ื์น เวน้แต่จะกูเ้พื่อช าระหน้ีแทนผูกู้แ้ลว้ 
  6.3  สมาชิกจะค ้าประกนัเงินกูข้องคู่สมรสของตนเองไม่ได ้ และสมาชิกท่ีเป็นสามีภรรยากนั จะค ้า
ประกนัเงินกูข้องผูกู้ค้นเดียวกนัไม่ได ้
  6.4  ในการกูเ้งินทุกประเภท  ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสือกูไ้วเ้ป็นหลกัฐาน  และตอ้งมีหลกัประกนัเงินกูต้ามท่ี
สหกรณ์ก าหนด  ยกเวน้เงินกูฉุ้กเฉินไม่ตอ้งมีหลกัประกนัก็ได ้
  6.5  การขอกูเ้งินทุกประเภท  ใหผู้กู้แ้นบหลกัฐานใบแจง้รายการเงินเดือนของเดือนก่อนท่ีจะขอกู ้
  6.6  สมาชิกผูข้อกูเ้งิน  ตอ้งท าหนงัสือยินยอมให้หน่วยงานตน้สังกดัหักเงินเดือน  ค่าจา้ง  เงินบ านาญ 
เงินบ าเหน็จรายเดือน  หรือเงินอ่ืนใด  ท่ีหน่วยงานตน้สังกดัพึงจ่ายให้แก่สมาชิก  ช าระหน้ีเงินกูต้ามจ านวนท่ีสหกรณ์แจง้
ในแต่ละเดือน  ยกเวน้สมาชิกท่ีเกษียณอาย ุ และไม่มีเงินบ านาญ  หรือเงินบ าเหน็จรายเดือน 
 ขอ้ 7. คณะกรรมการเงินกู ้ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกูค้ณะหน่ึง  จ านวน 5 
คน  ประกอบดว้ย  ประธานกรรมการคนหน่ึง  เลขานุการคนหน่ึง  และนอกนั้นเป็นกรรมการ 
 คณะกรรมการเงินกู้  มีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี  หรือระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  และตามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มอบหมาย  ยกเวน้การกูเ้งินกูพ้ิเศษ 
 ขอ้ 8. การก าหนดจ านวนเงินช าระหน้ีเงินกู ้ สหกรณ์จะก าหนดให้สมาชิกช าระหน้ีเงินกูส้ามญั  หรือเงินกูพ้ิเศษ 
หรือทั้งเงินกูส้ามญัและเงินกูพ้ิเศษ  งวดหน่ึงเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบของเงินเดือนท่ีสมาชิกไดรั้บอยูใ่นขณะนั้นไม่ได ้ เวน้
แต่การปรับโครงสร้างหน้ี  เงินกูฉุ้กเฉิน  ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
 ในกรณีท่ีสมาชิกมีความเดือดร้อนจ าเป็นอนัเป็น  โดยมีหลกัฐานหรือเอกสารแสดงเหตุผลชดัแจง้  อนัเป็นเหตุ
สุดวิสัยท่ีไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า  ประสบภยัพิบติัหรืออุบติัเหตุ  และสมาชิกไม่เป็นผูค้า้งช าระหน้ีในฐานะผูกู้้  
คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผนัอนุมติัเงินกูใ้ห้  แมว้่าสมาชิกผูน้ั้นจะมีคุณสมบติัหรือมีลกัษณะไม่สอดคลอ้งกบั
เง่ือนไขท่ีสหกรณ์ก าหนดไดเ้ป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย  
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 ในกรณีท่ีสมาชิกรายใดผิดนดัช าระหน้ี  และไดแ้สดงเหตุความเดือดร้อนจ าเป็นตามวรรคก่อน  หากพิสูจน์ไดว้่า
ไม่สามารถหักช าระหน้ีของตนได ้ณ ท่ีจ่ายครบถว้นตามท่ีสหกรณ์ก าหนด  โดยไม่มีความเสียหายต่อสหกรณ์ตลอดอายุ
สัญญา  และเป็นการให้กูเ้พื่อแกปั้ญหาหน้ีคา้งช าระเต็มจ านวน  คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผนัให้กูไ้ดเ้ป็นกรณี
พิเศษ 
 ขอ้ 9. การช าระหน้ีเงินกู ้
  9.1 ให้สมาชิกช าระหน้ีเงินกู้เดือนละอย่างน้อยหน่ึงคร้ังของแต่ละสัญญากู้ภายในวนัรับเงินเดือน  
สมาชิกตอ้งยินยอมให้หน่วยงานท่ีสมาชิกรับเงินเดือนอยู่หักเงินเดือนตามจ านวนหน้ีและประเภทของหน้ีท่ีสหกรณ์แจง้  
โดยใหห้น่วยงานนั้นเป็นผูร้วบรวมส่งใหส้หกรณ์โดยตรง  หรือผา่นธนาคารเขา้บญัชีสหกรณ์ 
  ในกรณีท่ีผูกู้ไ้ม่ช าระหน้ีเงินกูใ้หค้รบถว้นตามท่ีสหกรณ์เรียกเก็บภายในวนัส้ินเดือน  ใหถื้อวา่ผูน้ั้นเป็น
ผูผ้ิดนดัช าระหน้ีเงินกู ้
  ในกรณีสมาชิกพน้จากราชการ  หรืองานประจ า  และไม่มีบ าเหน็จ  หรือบ านาญรายเดือน  สมาชิกอาจ
ขอช าระหน้ีดว้ยวิธีอ่ืนก็ได ้ แต่ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูจ้ดัการ  หรือคณะกรรมการเงินกูก่้อนแลว้แต่กรณี  และ
รายงานใหค้ณะกรรมการด าเนินการทราบ 
  9.2 ในกรณีสมาชิกพน้จากราชการ  หรืองานประจ า  และไดรั้บเงินบ าเหน็จบ านาญรายเดือน  สมาชิก
ตอ้งยนิยอมใหห้น่วยงานผูจ่้ายเงินหกัเงินบ าเหน็จบ านาญรายเดือนช าระหน้ีเงินกูต้ามจ านวนท่ีสหกรณ์แจง้ 
 ขอ้ 10. การตรวจสอบหลกัประกนั 
  10.1 ใหผู้จ้ดัการหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย  ตรวจสอบการใหเ้งินกูทุ้กราย  มีหลกัประกนัให้ถูกตอ้ง  เม่ือ
เห็นว่าหลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง  ผูจ้ดัการ  หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย  ตอ้งแจง้ให้ผูกู้จ้ดัการแก้ไขให้
ถูกตอ้งภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  และรายงานใหค้ณะกรรมการด าเนินการทราบ 
  10.2 สมาชิกผูกู้เ้งินท่ีมีความจ าเป็น  อาจขอเปล่ียนหลกัประกนัเงินกูท่ี้ใช้อสังหาริมทรัพยค์  ้าประกนั
โดยท าหนงัสือระบุเหตุผลความจ าเป็นเสนอต่อคณะกรรมการเงินกู ้ ให้คณะกรรมการเงินกูมี้อ านาจพิจารณาอนุมติัการ
ขอเปล่ียนหลกัประกนัเงินกู ้ และรายงานใหค้ณะกรรมการด าเนินการทราบ 
  ขอ้ 11. การเรียกคืนเงินกู ้                                                                                            
 กรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ีให้ถือว่าเงินกูไ้ม่ว่าประเภทใดๆ  เป็นอนัถึงก าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิงพร้อมดอกเบ้ีย
ในทนัทีโดยมิพกัค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้
  11.1  เม่ือสมาชิกผูกู้ถู้กใหอ้อกจากสหกรณ์  ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 44 
  11.2  เม่ือปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการวา่ผูกู้น้ าเงินไปใชผ้ิดวตัถุประสงค์ 
  11.3  เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลกัประกนัส าหรับเงินกูเ้กิดบกพร่อง  และผูกู้มิ้ไดจ้ดัการ
แกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
  11.4  เม่ือคา้งส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่ว่าตน้เงิน  หรือดอกเบ้ียเป็นเวลาถึงสองงวดติดต่อกนั  หรือผิดนดั
การส่งเงินงวดช าระหน้ีถึงสามคราวส าหรับเงินกูส้ัญญาหน่ึงๆ 
  11.5  เม่ือหน่วยงานจ่ายเงินเดือนหรือค่าจา้ง  แจง้สหกรณ์ว่าจะไม่หักเงินเดือน  หรือค่าจา้งของผูกู้ส่้ง
ช าระหน้ีแก่สหกรณ์ต่อไป 
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 หากสหกรณ์เรียกคืนเงินกูส้มาชิกผูกู้ต้อ้งยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชา  หรือเจา้หน้าท่ีผูจ่้ายเงินเดือน  เงินบ านาญ  
เงินบ าเหน็จ  เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญ  เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  หรือเงินอ่ืนใดท่ีหน่วยงานตน้สังกดั  หรือสหกรณ์
จะพึงจ่ายใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ ้ หกัเงินดงักล่าวช าระหน้ีต่อสหกรณ์ไดท้นัที 
 ขอ้ 12. การขอผอ่นผนัการช าระหน้ี  และการปรับโครงสร้างหน้ี 
 สมาชิกท่ีเป็นลูกหน้ีสหกรณ์ในฐานะผูกู้ ้  หรือผูค้  ้าประกนั  หากไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามสัญญา  หรือตาม
ระเบียบสหกรณ์ว่าดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิก  และมีเอกสารหลกัฐานแสดงให้เห็นว่ามีเหตุจ าเป็น  อาจขอผ่อนผนัการ
ช าระหน้ี  หรือปรับโครงสร้างหน้ีกบัสหกรณ์ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  12.1  การขอผ่อนผนัการช าระหน้ี  คือ  พกัหรือหยุดช าระหน้ีเงินกูส้ามญัซ่ึงมีก าหนดเวลาช าระคืน  
และเงินกู้สามญัพิเศษ  เฉพาะเงินต้นคร้ังละไม่เกินสามงวด  ตลอดอายุสัญญาไม่เกินหกงวด  แต่ต้องให้ผูค้  ้ าประกนั
ยินยอมดว้ยทุกคร้ัง  ในกรณีสมาชิกผูค้  ้าประกนั  หรือบุคคลอ่ืนท่ีตอ้งช าระหน้ีแทนผูกู้แ้ต่ไม่สามารถช าระหน้ีนั้นไดโ้ดย
ส้ินเชิงในคราวเดียวกนั  จะขอผอ่นผนัการช าระหน้ีตามหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขของผูกู้ก็้ได ้
  12.2  การปรับโครงสร้างหน้ี  คือการปรับปรุง  หรือเปล่ียนแปลงสาระส าคญัของหนงัสือกูเ้งินฉบบัเดิม 
เช่น  เงินต้น  ดอกเบ้ีย  อัตราดอกเบ้ีย  งวดช าระหน้ี  ระยะเวลาช าระหน้ี  อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร  โดยใหเ้ป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการปรับโครงสร้างหน้ี 
  12.3  วิธีปฏิบติัในการขอผอ่นผนัการช าระหน้ีหรือการปรับโครงสร้างหน้ี 
   (1)  ยื่นค าขอผ่อนผนัการช าระหน้ีหรือปรับโครงสร้างหน้ีต่อสหกรณ์ตามแบบท่ีสหกรณ์
ก าหนด  พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่มีเหตุจ าเป็น 
   (2)  ผูจ้ดัการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเงินกูเ้พื่อพิจารณาอนุมติั 
   (3)  เม่ือคณะกรรมการเงินกูพ้ิจารณาอนุมติัแลว้  ผูข้อผอ่นช าระหน้ี  หรือผูข้อปรับโครงสร้าง
หน้ี  ตอ้งท าหนงัสือต่อทา้ยสัญญา 
   (4)  รายงานใหค้ณะกรรมการด าเนินการทราบ  
 ขอ้ 13.  การท าแผนการช าระหน้ีเงินกู ้
 สมาชิกท่ียื่นค าขอกูเ้งินกูส้ามญัหรือเงินกูพ้ิเศษท่ีมีอายุ 55 ปีขึ้นไป  ตอ้งท าแผนการช าระหน้ีเงินกู ้ ซ่ึงจะตอ้ง
ประมาณการเงินบ านาญหรือเงินบ าเหน็จรายเดือนท่ีคาดว่าจะไดรั้บเม่ือเกษียณอายุราชการ  โดยวงเงินท่ีขอกูเ้ม่ือค านวณ
งวดช าระหน้ีรายเดือนแลว้  จะตอ้งไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของบ านาญหรือบ าเหน็จรายเดือนท่ีคาดวา่จะไดรั้บในแต่ละเดือน 
 ในกรณีสมาชิกขอกู้เงินใช้เงินฝากท่ีมีเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์เป็นหลกัประกัน  หรือเงินกู้ท่ีไม่ต้องมี
หลกัประกนั  ไม่ตอ้งน าความในวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบัก็ได ้
 ขอ้ 14.  กรณีใดท่ีระเบียบน้ีมิไดก้ าหนดไว ้ ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์วินิจฉัยช้ีขาดดว้ยมติเสียงขา้ง
มาก และใหส้มาชิกถือปฏิบติัตามมตินั้น 

หมวด  2 
เงินกู้ฉุกเฉิน 

 
 ขอ้ 15. เงินกูฉุ้กเฉิน หมายถึง การให้เงินกูแ้ก่สมาชิก เพื่อส ารองจ่ายภายในวงเงินกูไ้ม่เกินก่ึงหน่ึงของเงินเดือน 
และไม่เกินวงเงินท่ีไดรั้บการอนุมติั ตลอดอายสุัญญาโดยไม่ตอ้งมีหลกัประกนั 
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 ขอ้ 16. สมาชิกท่ีประสงคจ์ะกูเ้งินกูฉุ้กเฉินจะตอ้งยืน่ค าขอกูพ้ร้อมหลกัฐานตามท่ีสหกรณ์ก าหนด 
 ขอ้ 17. ผูกู้จ้ะตอ้งผอ่นช าระเงินกูเ้ป็นเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือนจ านวน 2 งวด 
                                                                                                                                       

หมวดที่  3 
เงินกู้สามัญ 

 
 ขอ้ 18. เงินกูส้ามญั  ก าหนดไวเ้ป็น  4  แบบ คือ 
  18.1  เงินกูส้ามญัซ่ึงมีก าหนดเวลาช าระคืน 
  18.2  เงินกูส้ามญัพิเศษ 
  18.3  เงินกูส้ามญัเพื่อการศึกษาของสมาชิก หรือคู่สมรส หรือบุตรของสมาชิก 
              18.4  เงินกูส้ามญัตามโครงการเฉพาะกิจของสหกรณ์ 
   18.4.1 เงินกูส้ามญัเพื่อเสริมสภาพคล่อง 
   18.4.2 เงินกูอ่ื้นๆ 
 

เงินกู้สามัญซ่ึงมีก าหนดเวลาช าระคืน 
 

 ขอ้ 19.  เงินกูส้ามญัซ่ึงมีก าหนดเวลาช าระคืน  หมายถึง  เงินกูท่ี้สมาชิกขอกูเ้พื่อการอนัจ าเป็นในการครองชีพ 
จ านวนไม่เกินแปดสิบเท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 3,300,000. - บาท  ยกเวน้สมาชิกตามข้อ 19.7 (2)  กู้ได้ไม่เกิน 
1,000,000.- บาท  ตามเกณฑด์งัต่อไปน้ี          
  19.1 สมาชิกท่ีกู้ไม่เกิน 80 เปอร์เซ็นต์ของค่าหุ้นท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ขณะนั้นสามารถกู้ได้เกินวงเงิน 
3,300,000.- บาท  โดยไม่ตอ้งมีหลกัประกนัก็ได ้ และจะตอ้งไม่มีเงินกูส้ามญัแบบอ่ืน 
  19.2 สมาชิกท่ีใชเ้งินฝากออมทรัพยค์ ้าประกนัสามารถกูไ้ดเ้กินวงเงิน 3,300,000.- บาท  แต่ไม่เกินร้อย
ละ 80 ของเงินฝากออมทรัพยท่ี์มีอยู่ในสหกรณ์ขณะนั้น  โดยจ าน าไวก้บัสหกรณ์เต็มจ านวนเงินฝากออมทรัพยท่ี์ใชค้  ้า
ประกนักบัสหกรณ์ในขณะนั้น 
  19.3 สมาชิกท่ีใช้หลกัทรัพยค์  ้าประกนัสามารถกูไ้ดใ้นวงเงิน 3,300,000.- บาท  แต่ไม่เกินร้อยละ 80  
ของราคาหลกัทรัพยท่ี์ทางราชการประเมิน 
  19.4 ส าหรับสมาชิกท่ีโอนมาจากสหกรณ์อ่ืนและจะกู้เ กินกว่าสิทธิท่ีให้กู้  จะต้องน าเสนอ
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเป็นการเฉพาะราย 
  19.5  คณะกรรมการด าเนินการอาจให้เงินกูแ้ก่สมาชิกท่ียงัส่งคืนเงินต้นตามสัญญาเงินกู้สามัญซ่ึงมี
ก าหนดเวลาช าระคืนไม่เสร็จส้ินก็ได ้ แต่อยา่งนอ้ยสมาชิกจะตอ้งช าระหน้ีเงินกูง้วดรายเดือนมาแลว้ไม่น้อยกวา่หกงวด 
  19.6  ในการกูเ้งินกูส้ามญัซ่ึงมีก าหนดเวลาช าระคืน  ผูกู้จ้ะตอ้งยื่นค าขอกูพ้ร้อมหลกัฐานท่ีสหกรณ์
ก าหนด  โดยสหกรณ์จะพิจารณาจากเงินเดือนมาเป็นเกณฑ์ในการก าหนดวงเงินกู ้ หรือกูไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ 80 ของค่าหุน้ 
หรือไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินฝากออมทรัพย ์
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  19.7  การส่งคืนเงินตน้  คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาใหผู้กู้เ้ลือกวิธีส่งเงินงวดช าระหน้ีดว้ยวิธี
ใดวิธีหน่ึง  คือ  ส่งเงินตน้เป็นงวดรายเดือนเท่ากนัและดอกเบ้ียต่างหาก  เวน้แต่งวดสุดทา้ย  หรือส่งเป็นเงินตน้พร้อม
ดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือนเท่ากนัทุกงวด  เป็นจ านวนก่ีงวดก็สุดแต่จะเป็นการสมควรตามฐานะของผูกู้ ้  และความมุ่งหมาย
แห่งการขอกูต้ามเง่ือนไขและหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
   (1)  ผูกู้ท่ี้เป็นขา้ราชการ  ลูกจา้งประจ า  หรือขา้ราชการบ านาญ  และลูกจา้งบ าเหน็จรายเดือน  ตอ้งส่ง

ช าระเงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ียงวดสุดทา้ยอายไุม่เกิน 80 ปี บริบูรณ์     
(2)  ผูกู้ท่ี้สังกดัโรงเรียนเอกชน  สังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  เทศบาลต าบลและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

พนกังานราชการ  และพนกังานสหกรณ์  ตอ้งส่งช าระเงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ีย  งวดสุดทา้ยอายไุม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
       พนกังานราชการผ่อนไดไ้ม่เกินสัญญาจา้ง  หรือคณะกรรมการอาจพิจารณาให้ผอ่นไดไ้ม่เกิน 120 

งวด 
  (3) เง่ือนไขการส่งงวดช าระหน้ี 
                    -  อายกุารเป็นสมาชิกไม่ถึง 10  ปี ส่งช าระไม่เกิน 180 งวด  และอายไุม่เกิน 80 ปีบริบูรณ์ 
                                  -  อายกุารเป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป  ส่งช าระไม่เกิน 240 งวด  และอายไุม่เกิน 80 ปีบริบูรณ์  

  (4)  ผูกู้้ท่ีใช้สิทธ์ิการถอนเงินฝากเป็นหลักประกันจะต้องไม่มีหน้ีเงินกู้ประเภทใดๆกับสหกรณ์ 
สามารถก าหนดงวดช าระหน้ีไดต้ามความประสงคข์องผูกู้แ้มอ้ายเุกิน 80 ปี ก็ได ้                    

(5)  ผูกู้ท่ี้ใชสิ้ทธ์ิการกูไ้ม่เกินร้อยละ 80 ของเงินค่าหุ้น  จะตอ้งไม่มีหน้ีเงินกูป้ระเภทใดๆกบัสหกรณ์ 
สามารถก าหนดงวดช าระหน้ีไดต้ามความประสงคข์องผูกู้แ้มอ้ายเุกิน 80 ปี ก็ได ้

  19.8  สมาชิกสามารถค ้าประกนัไดต้ามสิทธ์ิการกูข้องตนเอง  แต่ไม่เกินคนละ10 สัญญา ( เป็นไปตาม 
ขอ้ 26.1 ) 
 

เงินกู้สามัญพเิศษ 
 

 ขอ้ 20.  เงินกูส้ามญัพิเศษ  หมายถึง  การให้เงินกูแ้ก่สมาชิกเพื่อการอนัจ าเป็นในการครองชีพ  และสมาชิกอาจ
ขอกูไ้ดเ้ฉพาะในกรณีท่ีมีเงินกูป้ระเภทน้ีอยู่ก่อนแลว้เท่านั้น  ไม่เกินวงเงินกูเ้ดิม  แต่อย่างน้อยสมาชิกจะตอ้งช าระหน้ี
เงินกูร้ายเดือนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หกงวด 
  คณะกรรมการอาจก าหนดให้สมาชิกซ่ึงมีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามเง่ือนไขตามวรรคก่อนมีสิทธิในการ
กูเ้งินกูส้ามญัพิเศษได ้ หรือแมว้่าผูกู้จ้ะไม่มีสัญญาเงินกูป้ระเภทน้ีอยู่ก่อนก็ตาม  โดยให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
เป็นคราวๆไป 
  การส่งคืนเงินตน้  ให้ส่งคืนเป็นเงินตน้พร้อมดว้ยดอกเบ้ียเท่ากนัทุกงวด  เป็นจ านวนก่ีงวดก็สุดแต่จะ
เป็นไปตามสิทธิและการสมควรตามฐานะผูกู้แ้ละความมุ่งหมายของการขอกู ้  แต่ตอ้งไม่เกิน 150 งวด  และอายไุม่เกิน 75 
ปีบริบูรณ์ 
  สมาชิกสามารถค ้าประกันไดต้ามสิทธ์ิการกูข้องตนเอง  แต่ไม่เกินคนละ 3 สัญญา (เป็นไปตาม ขอ้ 
26.1) 
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เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษาของสมาชิก หรือคู่สมรส หรือบุตรของสมาชิก 
 

ขอ้ 21. เงินกูส้ามญัเพื่อการศึกษาของสมาชิก หรือคู่สมรส หรือบุตรของสมาชิก  หมายถึง  เงินกูใ้ห้แก่สมาชิก

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการศึกษาของสมาชิก หรือคู่สมรสของสมาชิก หรือบุตรของสมาชิก  ในวงเงินกูเ้ป็นระดบัดงัต่อไปน้ี 

 -  ระดบัอนุบาลและประถมศึกษา   วงเงินกูสู้งสุดรวมกนัไม่เกิน              80,000.- บาท   

-  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้         วงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน       120,000.- บาท   
-  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย     วงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน          180,000.- บาท   
-  ระดบัปริญญาตรี                      วงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน                 350,000.- บาท   
-  ระดบัปริญญาโท              วงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน                 400,000.- บาท   
-  ระดบัปริญญาเอก                   วงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน                 500,000.- บาท                   

21.1 ในการกูเ้งินกูส้ามญัเพื่อการศึกษาของสมาชิก หรือคู่สมรสของสมาชิก หรือบุตรของสมาชิก 

ผูกู้จ้ะตอ้งยืน่ค าขอกูพ้ร้อมหลกัฐานท่ีสหกรณ์ก าหนดไดต้ามวงเงินกูใ้นแต่ละระดบั  สามารถกูไ้ดไ้ม่เกินคนละ 2 สัญญา  

21.2 การส่งคืนเงินตน้ใหผู้กู้ ้ ส่งเงินตน้เป็นงวดรายเดือนเท่ากนัทุกงวด  และดอกเบ้ียต่างหาก  เวน้

แต่งวดสุดทา้ยเป็นจ านวนก่ีงวดก็สุดแต่จะเป็นการสมควรตามฐานะของผูกู้้  และความมุ่งหมายของการขอกู ้ โดยใหผ้่อน

ตามสัญญาเงินกู ้ ดงัน้ี 

-  ระดบัอนุบาลและประถมศึกษา  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  และ  ระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลาย  ใหผ้อ่นไดไ้ม่เกิน 60 งวด  และอายไุม่เกิน 80 ปี บริบูรณ์ 

-   ระดบัปริญญาตรี  ระดบัปริญญาโท  และระดบัปริญญาเอก  ใหผ้อ่นไดไ้ม่เกิน 150 

งวด  และอายไุม่เกิน 80 ปี บริบูรณ์ 

    หลงัจากท่ีมีการกูเ้งินประเภทเงินกูเ้พื่อการศึกษาแลว้นั้น  สมาชิกจะตอ้งช าระหน้ีเงินกูฉ้บบั

เดิมใหแ้ลว้เสร็จก่อน  จึงจะสามารถกูเ้งินในระดบัชั้นการศึกษาท่ีสูงกวา่ได ้

21.3 สมาชิกสามารถค ้าประกนัไดค้นละไม่เกิน 2 สัญญา (เป็นไปตาม ขอ้ 26.1) 
 

เงินกู้สามัญตามโครงการเฉพาะกิจของสหกรณ์ 
เงินกู้สามัญเพ่ือเสริมสภาพคล่อง 

 
ขอ้ 22. เงินกูส้ามญัเพื่อเสริมสภาพคล่อง  หมายถึง  การให้เงินกูแ้ก่สมาชิกเพื่อใชจ่้ายเน่ืองจากความจ าเป็นเพื่อ

เสริมสภาพคล่องของสมาชิก ตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

  22.1  กูไ้ดไ้ม่เกิน 350,000.- บาท 
  22.2  สัญญากูมี้อาย ุ120 งวด  
  22.3  ผูกู้ต้อ้งช าระหน้ีเป็นเงินตน้เท่ากนัทุกงวดและดอกเบ้ียตามจ านวนงวดท่ีก าหนด 
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  22.4  เม่ือผูกู้ช้  าระหน้ีแลว้  หากยงัไม่ครบสัญญา  ผูกู้อ้าจเบิกเงินกูส่้วนท่ีเหลือไดต้ลอดระยะเวลาของ
สัญญากู ้           
  22.5  เม่ือครบก าหนดสัญญา  ผูกู้ต้อ้งช าระหน้ีตน้เงิน  และดอกเบ้ียใหค้รบถว้น 
  22.6  การพิจารณาเงินกูส้ามญัเพื่อเสริมสภาพคล่องตอ้งมีค าขอกูข้องผูกู้ ้ และเม่ืออนุมติัแลว้  ผูกู้ต้อ้งท า
หนงัสือสัญญากูไ้วก้บัสหกรณ์เพื่อเป็นหลกัฐานส าคญัในการกู ้  แบบค าขอกูแ้ละหนงัสือสัญญากูใ้หเ้ป็นไปตามท่ีสหกรณ์
ก าหนด 
  22.7  ก่อนสัญญากูจ้ะส้ินสุดลง  หากผูกู้ป้ระสงคจ์ะกูเ้งินสามญัเพื่อเสริมสภาพคล่องอีก  ตอ้งท าค าขอกู ้
และหนงัสือสัญญากูฉ้บบัใหม่ใหแ้ลว้เสร็จภายในก าหนด 30 วนัก่อนหนงัสือสัญญากูเ้ดิมส้ินสุดลง   
  ณ วนัส้ินสุดหนังสือสัญญากูเ้ดิม  ผูกู้มี้เงินกูท่ี้ยงัจะตอ้งช าระอีกเท่าใด  ให้สหกรณ์หักช าระหน้ีเงินกู้
จากหนังสือสัญญากูฉ้บบัใหม่  ก่อนให้ผูกู้รั้บเงินกูต้ามหนังสือสัญญากูฉ้บบัใหม่  ในกรณีท่ีผูกู้ไ้ม่มาท าสัญญาใหม่ให้
เรียกเก็บหน้ีทั้งหมดทนัที 
  22.8 ในการกู้แต่ละคร้ังจะต้องมีสมาชิกค ้าประกันจ านวนหน่ึงคน  และสมาชิกคนหน่ึงสามารถค ้า
ประกนัไดไ้ม่เกิน 1 สัญญา  ยกเวน้การกูท่ี้ไม่เกิน 80 เปอร์เซ็นต์ของค่าหุ้นท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ขณะนั้น  และจะตอ้งไม่มี
เงินกูส้ามญัแบบอ่ืน  ในกรณีท่ีใช้หลกัทรัพยค์  ้าประกนัตามระเบียบว่าดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิก  เพื่อค ้าประกนัเงินกู้
สามญัเพื่อเสริมสภาพคล่อง  ไม่ตอ้งใชบุ้คคลค ้าประกนัก็ได ้  

ขอ้ 23. คุณสมบติัของผูกู้ ้ตอ้ง 

   23.1  เป็นสมาชิกและช าระค่าหุน้รายเดือนติดต่อกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สามงวด 
   23.2  ตอ้งผา่นการอบรมสมาชิกใหม่ตามท่ีสหกรณ์จดัอบรม 
   23.3  สมาชิกลาออกแลว้เขา้ใหม่ตอ้งเป็นสมาชิกในสหกรณ์ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
   23.4 สมาชิกตอ้งถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกูส้ามญัซ่ึงมีก าหนดเวลาช าระคืน  
หากสมาชิกท่ีมีฐานหุน้ไม่ครบตามเกณฑ ์ สหกรณ์จะหกัจากเงินกู ้ 
   23.5  สมาชิกท่ีงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนตามระเบียบแลว้  เม่ือกูเ้งินทุกประเภท  จะตอ้งส่งเงิน
ค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า 50 หุ้น  หรือเป็นเงิน 500.-บาท  จนกว่าหน้ีเงินกู้จะหมด  ยกเวน้สมาชิกท่ีมีทุนเรือนหุ้น
มากกวา่หน้ีเงินกู ้  

ขอ้ 24. การขอกูแ้ละการพิจารณาเงินกูใ้หป้ฏิบติัดงัน้ี 
  24.1  ใหส้มาชิกส่งค าขอกูถึ้งสหกรณ์ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
  24.2  ใหฝ่้ายสินเช่ือของสหกรณ์ตรวจสอบความถูกตอ้งของค าขอกูใ้หเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี  พร้อมทั้ง
ตรวจสอบประวติัการช าระหน้ีของผูกู้ ้  และความชอบดว้ยระเบียบต่างๆของสหกรณ์  แลว้เสนอผูจ้ดัการหรือผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมายตรวจสอบเอกสารและหลกัฐานขอกูใ้ห้ถูกตอ้ง  แลว้วิเคราะห์และรวบรวมเสนอคณะกรรมการเงินกูพ้ิจารณา
อนุมติั 
  24.3  ให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาโดยรอบคอบทั้ งตวัผูกู้้และหลักประกัน  เพื่อประโยชน์ของ
สมาชิกและสหกรณ์  การอนุมัติเงินกู้ให้เป็นดุลยพินิจของกรรมการเงินกู้  หากมีปัญหาข้อขัดข้องให้น าเสนอ
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาตดัสิน 
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  24.4  คณะกรรมการเงินกูอ้นุมติัให้กู้แล้ว  ฝ่ายจดัการตอ้งด าเนินการจดัท าหนังสือกู้และหนังสือค ้า
ประกนั  หรือท าสัญญาหลกัประกนัอยา่งอ่ืนใหเ้สร็จเรียบร้อยก่อนจ่ายเงินกู ้
 ขอ้ 25.  คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการอ านวยการคนใดคนหน่ึงอนุมติัเงินกูใ้ห้ผูกู้ท่ี้
มีเงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินเดือนท่ีสมาชิกไดรั้บอยู่ในขณะนั้น  และให้ฝ่ายจดัการด าเนินการตาม 
ขอ้ 24.4 แลว้เสนอคณะกรรมการด าเนินการทราบและรับรองการอนุมติั 
 ขอ้ 26.  หลกัประกนั  
  หลกัประกนัเงินกู ้สหกรณ์อาจก าหนดใหผู้กู้ใ้ชห้ลกัประกนัเงินกูอ้ยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอยา่งก็ได ้
ดงัต่อไปน้ี 
  26.1  บุคคลซ่ึงเป็นสมาชิกสหกรณ์ค ้าประกนัสามารถค ้าประกนัไดต้ามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   26.1.1 สมาชิกท่ีเป็นขา้ราชการ  ลูกจา้งประจ า  หรือขา้ราชการบ านาญ  ลูกจา้งบ าเหน็จราย
เดือน  และพนกังานสหกรณ์  ใหค้ ้าประกนัเงินกูไ้ด ้ดงัต่อไปน้ี 
       - วงเงินกูไ้ม่เกิน  350,000.- บาท  ตอ้งมีผูค้  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่  1  คน 
       - วงเงินกูไ้ม่เกิน  700,000.- บาท  ตอ้งมีผูค้  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่  2  คน 
      - วงเงินกูไ้ม่เกิน  1,050,000.- บาท  ตอ้งมีผูค้  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่  3  คน 
      - วงเงินกูไ้ม่เกิน  1,400,000.- บาท  ตอ้งมีผูค้  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่  4  คน 
      - วงเงินกูไ้ม่เกิน  1,750,000.- บาท  ตอ้งมีผูค้  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่  5  คน 
      - วงเงินกูไ้ม่เกิน  2,100,000.- บาท  ตอ้งมีผูค้  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่  6  คน 
      - วงเงินกูไ้ม่เกิน  2,450,000.- บาท  ตอ้งมีผูค้  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่  7  คน 
      - วงเงินกูไ้ม่เกิน  2,800,000.- บาท  ตอ้งมีผูค้  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่  8  คน 
      - วงเงินกูไ้ม่เกิน  3,150,000.- บาท  ตอ้งมีผูค้  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่  9  คน 
      - วงเงินกูไ้ม่เกิน 3,300,000.- บาท  ตอ้งมีผูค้  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่  10 คน   
   26.1.2 สมาชิกท่ีสังกดัโรงเรียนเอกชน  สังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  เทศบาลต าบลและ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  พนกังานสหกรณ์ต าแหน่งพนกังานขบัรถยนต ์  ต าแหน่งพนกังานบริการและต าแหน่งแม่บา้น  และ
พนกังานราชการใหค้ ้าประกนัเงินกูไ้ด ้ดงัต่อไปน้ี 
       - วงเงินกูไ้ม่เกิน  350,000.- บาท  ตอ้งมีผูค้  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่  1  คน 
      - วงเงินกูไ้ม่เกิน  700,000.- บาท  ตอ้งมีผูค้  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่  2  คน 
      - วงเงินกูไ้ม่เกิน  1,000,000.- บาท  ตอ้งมีผูค้  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่  3  คน 
   กรณีวงเงินกูเ้กิน 50,000 บาท ตอ้งมีสมาชิกท่ีเป็นขา้ราชการตาม ขอ้ 26.1.1 ค ้าประกนัไม่น้อย
กวา่ 1 คน 
  26.2  สิทธิการถอนเงินฝากท่ีมีอยูก่บัสหกรณ์ 
   สิทธิการถอนเงินฝาก  การใชเ้งินฝากเป็นหลกัประกนั  ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
   26.2.1  ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสือสละสิทธิการถอนเงินฝาก และหนงัสือยินยอมให้สหกรณ์ถอนเงิน
ฝากเพื่อช าระหน้ีของสมาชิกดว้ย  
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26.2.2  ระหว่างการใช้สิทธิเป็นหลกัประกัน  สหกรณ์ยงัคงจ่ายดอกเบ้ียให้กบัผูฝ้ากตลอด
ระยะเวลาท่ีฝากไวก้บัสหกรณ์  และสหกรณ์อาจอนุญาตให้ถอนเงินฝากได ้ แต่จ านวนเงินท่ีเหลือในสมุดเงินฝากตอ้งไม่
นอ้ยกวา่หน้ีท่ีสมาชิกยงัคงคา้งช าระอยูใ่นขณะนั้น 
  26.3  อสังหาริมทรัพย ์
          ให้ใชอ้สังหาริมทรัพยซ่ึ์งเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเองหรือคู่สมรส  หรือบุตร  หรือบิดา  หรือมารดา 
ท่ีตั้งอยู่ในจงัหวดัพงังา  จงัหวดัภูเก็ต  จงัหวดักระบ่ี  จงัหวดัระนอง  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ค ้าประกนัไดไ้ม่เกินร้อยละ 80 
ของราคาอสังหาริมทรัพยท่ี์ทางราชการประเมิน  และผูกู้ต้อ้งท าประกนัอคัคีภยักบับริษทัประกนัภยัท่ีสหกรณ์ก าหนดใน
จ านวนตามท่ีคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรโดยระบุใหส้หกรณ์เป็นผูรั้บประโยชน์ 
  26.4  ถา้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นว่าเงินกูข้องสมาชิกรายใดหลกัประกนัเงินกูอ้าจท าให้
เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ได ้ คณะกรรมการด าเนินการสามารถลดวงเงินกู ้ หรือไม่อนุมติัเงินกูก็้ได ้  
 ข้อ 27.  การรายงาน  ให้ผูจ้ัดการรายงานสรุปผลการจ่ายเงินกู้และการรับช าระหน้ีเงินกู้ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการทราบอยา่งนอ้ยเดือนละคร้ังในวนัประชุมประจ าเดือน  
 

หมวดที่  4 
เงินกู้พเิศษ 

 
 ขอ้ 28.  เงินกูพ้ิเศษ  หมายถึง  เงินกูท่ี้ใชอ้สังหาริมทรัพยค์  ้าประกนั  การให้เงินกูใ้นจ านวนเท่าใดนั้นให้เป็นไป
ตามมติของคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร  โดยค านึงถึงเหตุผลความจ าเป็นหรือประโยชน์ท่ีสมาชิกจะไดรั้บ 
รายได ้ ความสามารถในการช าระคืนเงินกู ้  และราคาของอสังหาริมทรัพยท่ี์จะน ามาจดทะเบียนจ านองค ้าประกันต่อ
สหกรณ์เป็นส าคญั มี 2 แบบ  ดงัน้ี  
  28.1  เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์  เพื่อซ้ือ  หรือต่อเติม  หรือปรับปรุง  หรือซ่อมแซมบา้นอยู่
อาศยัของตนเอง  หรือเพื่อสร้างบา้นอยู่อาศยัของตนเอง  หรือเพื่อช าระหน้ีเงินกูเ้พื่อการเคหะสงเคราะห์  หรือเพื่อไถ่ถอน
ท่ีดินอนัเป็นท่ีปลูกสร้างบา้นพกัอาศยัของตนเองจากสถาบนัการเงินอ่ืน  ให้ใช้หลกัทรัพยเ์ป็นอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งเป็น
กรรมสิทธ์ิของตนเอง ท่ีตั้งอยู่ในจังหวดัพงังา  จังหวดัภูเก็ต  จังหวดักระบ่ี  จังหวดัระนอง  จังหวดัสุราษฎร์ธานี  ค ้า
ประกนัไดเ้ต็มจ านวนตามวตัถุประสงคข์องการกู ้  หรือตามราคาซ้ือขายท่ีเป็นจริงตามหนังสือสัญญาซ้ือขาย  แต่ไม่เกิน
ราคาอสังหาริมทรัพยท่ี์บริษทัประเมินหลกัทรัพยป์ระเมินได ้  และผูกู้ต้อ้งท าประกนัอคัคีภยักบับริษทัท่ีสหกรณ์ก าหนด 
ในจ านวนตามท่ีคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควร  โดยระบุใหส้หกรณ์เป็นผูรั้บประโยชน์ 
  28.2  เงินกู้พิเศษเพื่อการพฒันาชีวิต  เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพตามโครงการท่ีเสนอ  ให้ใช้
หลกัทรัพยเ์ป็นอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเอง  หรือคู่สมรส  หรือบุตร  หรือบิดา  หรือมารดา  ท่ีตั้งอยู่ใน
จงัหวดัพงังา  จงัหวดัภูเก็ต  จงัหวดักระบ่ี  จงัหวดัระนอง  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ค ้าประกนัไดเ้ตม็จ านวนตามวตัถุประสงค์
ของการกู ้ แต่ไม่เกินราคาอสังหาริมทรัพยท่ี์ทางราชการประเมินได ้  และผูกู้ต้อ้งท าประกนัอคัคีภยักบับริษทัประกนัภยัท่ี
สหกรณ์ก าหนดในจ านวนตามท่ีคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควร  โดยระบุใหส้หกรณ์เป็นผูรั้บประโยชน์ 
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 ขอ้ 29.  การช าระคืนเงินกูพ้ิเศษ  ผูกู้ต้อ้งส่งคืนเป็นเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือน  จ านวนก่ีงวด  งวดละ
เท่าไร  ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการจะเห็นสมควร  แต่ตอ้งช าระให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกิน 360 
งวด  และงวดสุดทา้ยจะตอ้งช าระใหเ้สร็จส้ินเม่ือผูกู้อ้ายคุรบ 80 ปี บริบูรณ์ 
 ผูกู้้ท่ีสังกัดโรงเรียนเอกชน  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เทศบาลต าบลและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  และ
พนกังานสหกรณ์  ตอ้งส่งช าระหน้ีเงินกูง้วดสุดทา้ยอายไุม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
 พนกังานราชการ  ผอ่นไดไ้ม่เกินสัญญาจา้ง  หรือคณะกรรมการอาจพิจารณาใหผ้อ่นไดไ้ม่เกิน 120 งวด 
 ขอ้ 30.  การใหเ้งินกูพ้ิเศษตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนกรรมการด าเนินการท่ี
เขา้ประชุม 
 

หมวดที่  5 
การส่งเงินที่สมาชิกช าระหนีใ้ห้สหกรณ์ 

 
 ขอ้ 31. การส่งเงินระหวา่งหน่วยงานกบัสหกรณ์ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
   31.1  ส าหรับสมาชิกท่ีเป็นขา้ราชการ  หรือลูกจ้างประจ า  หรือขา้ราชการบ านาญ  หรือพนักงาน
ราชการ  หรือโอนยา้ยไปสังกดัหน่วยงานอ่ืน  ซ่ึงไดรั้บเงินเดือนหรือเงินบ านาญแล้วแต่กรณี  ผูจ้ดัการตอ้งส่งใบแจ้ง
ยอดเงินเรียกเก็บประจ าเดือน  และรายการเรียกเก็บเงินรายบุคคลให้หน่วยงานตน้สังกดั  เพื่อขอความร่วมมือในการหัก 
และรวบรวมเงินส่งสหกรณ์ 
  31.2  เงินท่ีหัวหน้าหน่วยงานต่างๆหักไวต้ามขอ้ 31.1 ให้หน่วยงานน าส่งสหกรณ์โดยโอนเงินให้
สหกรณ์ทางธนาคาร  หรือน าเงินส่งโดยตรง 
  31.3  หากมีเหตุอนัไม่อาจหักเงินช าระหน้ีรายเดือนของสมาชิกรายใดไดใ้ห้หัวหน้าหน่วยงานนั้นแจง้
เหตุผล  และขอ้ขดัขอ้งเป็นรายบุคคลใหส้หกรณ์ทราบ  
 ขอ้ 32.  ถ้าหน่วยงานใดไม่น าส่งเงินตามวิธีการหรือภายในก าหนดตามขอ้ 31.2  และเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายแก่สหกรณ์  ผูจ้ดัการอาจระงบัสิทธิต่างๆท่ีให้แก่สมาชิกในหน่วยงานนั้นส าหรับเดือนถดัไปก็ได ้ แลว้รายงานให้
คณะกรรมการด าเนินการทราบ 
 ขอ้ 33.  สมาชิกท่ีลาออกจากราชการ  หรือยา้ย หรือโอนไปหน่วยงานใหม่  จะตอ้งแจง้ให้สหกรณ์ทราบภายใน 
15 วนันบัแต่วนัท่ีรับทราบค าสั่ง  
 

หมวดที่  6 
ดอกเบีย้เงินกู้ 

 
 ขอ้ 34.  การก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้ก่สมาชิกทุกประเภท สหกรณ์จะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป  ใน
อตัราไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี 
 ขอ้ 35.  ดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภทซ่ึงคิดแก่สมาชิกนั้นใหค้ิดเป็นรายวนัตามจ านวนตน้เงินคงเหลือ 
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 กรณีผูกู้เ้สียชีวิต  ถา้ทายาทหรือผูค้  ้าประกนัมาช าระหน้ีเสร็จส้ินภายใน 90 วนั สหกรณ์อาจจะงดคิดดอกเบ้ีย
ตั้งแต่วนัท่ีผูกู้เ้สียชีวิตจนถึงวนัท่ีช าระหน้ี 
 

หมวดที่ 7 
บทเฉพาะกาล 

 
 ขอ้ 36.  เงินกูทุ้กประเภทท่ีสมาชิกไดรั้บอนุมติัให้กูแ้ล้ว  ก่อนระเบียบน้ีใช้บงัคบั  ให้ถือเป็นการกูเ้งินตามท่ี
ก าหนดไวใ้นระเบียบน้ีและให้ถือเอาความท่ีปรากฏในหนังสือกู ้  หนังสือค ้าประกนั  และหนังสือสัญญาจ านองท่ีดิน 
แลว้แต่กรณีท่ีมีอยูใ่นวนัท่ีระเบียบน้ีใชบ้งัคบั  ใหค้งมีผลผกูพนัตามสัญญานั้นต่อไป  

สมาชิกท่ีช าระหน้ีเงินกูทุ้กประเภทก่อนระเบียบน้ีใช้บงัคบั  ให้ถือเป็นการช าระหน้ีเงินกูต้ามท่ีก าหนดไวใ้น

ระเบียบน้ี  แต่หา้มมิใหน้ าเงินงวดช าระหน้ีเงินกูท่ี้เกินกวา่ร้อยละ 70 ของเงินเดือน  ไปค านวณเพื่อเพิ่มวงเงินใหสู้งขึ้น 

สมาชิกท่ียงัส่งเงินตน้ตามสัญญาเงินกูทุ้กประเภทก่อนระเบียบน้ีใช้บงัคบัไม่เสร็จส้ิน  และช าระหน้ีเงินกูร้าย
เดือนมาแลว้ไม่น้อยกว่า 6 งวด  คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาให้เงินกูแ้ก่สมาชิกได ้ แต่วงเงินกูต้อ้งไม่เพิ่มขึ้น
และการช าระหน้ีเงินกูร้ายเดือนไม่มากกวา่เดิม  ยกเวน้เงินกูเ้พื่อการศึกษาของสมาชิก 
 ขอ้ 37. ประกาศก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินให้กูข้องสหกรณ์ท่ีมีอยู่ในวนัท่ีระเบียบน้ีใชบ้งัคบั  ให้มีผลใช้บงัคบั
ต่อไปจนกวา่จะมีการประกาศเปล่ียนแปลง 
 ขอ้ 38. ใหป้ระธานกรรมการรักษาการตามระเบียบน้ี 
 
   ประกาศ   ณ   วนัท่ี  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
         (   นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์   ) 
     ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 

ว่าด้วยเงินกู้สามัญกรณีพเิศษเพ่ือช าระคืนกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) พ.ศ. 2558 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด พ.ศ. 2557 ข้อ 67 ( 9 ) และ ข้อ 90 ( 10 )  
คณะกรรมการด าเนินการ  ชุดท่ี  56  ในคราวประชุมคร้ังท่ี 3 / 2558  เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2558 ไดมี้มติก าหนดหลกัเกณฑ์การ
ให้เงินกูส้ามญักรณีพิเศษเพื่อช าระคืนกองทุนบ าเหน็จบ านาญ (กบข.) พ.ศ. 2558  เพื่อช่วยแกปั้ญหาและแบ่งเบาภาระหน้ีสินของ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 

 ขอ้ 1.  ระเบียบน้ี เรียกวา่  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยเงินกูส้ามญักรณีพิเศษเพื่อช าระคืน
กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) พ.ศ. 2558 ”  
 ขอ้ 2.  ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีตั้งแต่วนัท่ี  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3.  ใหย้กเลิกบรรดาประกาศ ค าสั่ง มติ หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี 
โดยใหถื้อใชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4.  ในระเบียบน้ี 
         “ สหกรณ์”   หมายความวา่   สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
                      “ สมาชิก”  หมายความวา่  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
                      “ ประธานกรรมการ”  หมายความวา่  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  
                      “ คณะกรรมการด าเนินการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  
                      “ ขา้ราชการบ านาญ”  หมายความว่า  ขา้ราชการบ านาญครูและบุคลากรทางการศึกษา  หรือขา้ราชการ
บ านาญพลเรือนในกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงวฒันธรรม  กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  หรือกระทรวงอ่ืนตาม
ประกาศของสหกรณ์ 
                      “ กบข.”  หมายความวา่  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
        “ เงินกูส้ามญักรณีพิเศษเพื่อช าระคืนกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) พ.ศ. 2558”  หมายความวา่ 
เงินกูส้ามญักรณีพิเศษเพื่อช าระคืนกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) พ.ศ. 2558  เพื่อช่วยแกปั้ญหาและแบ่งเบา
ภาระหน้ีสินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั              
           “ เงินไดร้ายเดือน”  หมายความว่า  เงินบ านาญตามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญซ่ึงสมาชิกไดรั้บจากทาง
ราชการและเงิน สปช. , ชคบ. , ชรบ. และเงินค่าครองชีพ  
 ขอ้ 5.  สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินตามระเบียบน้ี  ตอ้งเสนอค าขอกูพ้ร้อมหลกัประกนัต่อสหกรณ์  โดยใชแ้บบ
พิมพท่ี์สหกรณ์ก าหนดไวใ้หเ้ท่านั้น 
 ขอ้ 6 ผูมี้สิทธิยืน่ค าขอกูเ้งินตามระเบียบน้ีจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
  6.1  เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  6.2  เป็นสมาชิกท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อจ่ายช าระคืนกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) 
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  6.3  ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นท่ีจะไดรั้บเงินเดือนบ านาญเพิ่มขึ้นเม่ือช าระแลว้ 
  6.4  ตอ้งยนิยอมใหส้หกรณ์เปิดเผยขอ้มูลการเป็นหน้ีต่อสถาบนัการเงินอ่ืนๆ ตามท่ีสถาบนันั้นร้องขอ 
 ขอ้ 7. สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินตามระเบียบน้ี  ตอ้งเสนอค าขอกูพ้ร้อมหลกัประกนัต่อสหกรณ์  โดยใชแ้บบค า
ขอกูท่ี้สหกรณ์ก าหนดและเอกสารประกอบการยืน่ค าขอกูมี้ดงัน้ี 
  7.1  หนงัสือรับรองเงินเดือน 
  7.2  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาบตัรขา้ราชการผูกู้ ้ ผูค้  ้าประกนั และคู่สมรส 
  7.3  ส าเนาทะเบียนบา้นผูกู้ ้ ผูค้  ้าประกนั  และคู่สมรส 
  7.4  ส าเนาใบส าคญัการสมรส / ใบส าคญัการหยา่ / ใบมรณบตัร (ถา้มี) 
  7.5  ส าเนาใบเปล่ียนช่ือสกุล (ถา้มี) 
  7.6  หนงัสือใหค้ ายนิยอมของสามีหรือภรรยา (กรณีคู่สมรสไม่มา) 
  7.7  หนงัสือยนิยอมใหส่้วนราชการหกัเงินช าระหน้ี 
  7.8  ส าเนาใบรับแบบแสดงความประสงคข์อใชสิ้ทธิในบ านาญตามพระราชบญัญติับ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ พ.ศ. 2494  และแจง้จ านวนเงินท่ีผูรั้บบ านาญตอ้งคืนแก่ทางราชการ (แบบ บ.3) 
 ขอ้ 8. เกณฑก์ารใหกู้เ้งินตามระเบียบน้ี 
  8.1  กูต้ามท่ีจ่ายคืน กบข. หรือ 
  8.2  กูต้ามท่ีจ่ายคืน กบข. รวมค่าประกนั หรือ 
  8.3  กูต้ามท่ีจ่ายคืน กบข. รวมค่าประกนั  และยงัมีเงินคงเหลือรับไม่เกิน 30,000.-บาท 
 ขอ้ 9. การส่งช าระหน้ีทั้งจ านวนท่ีไดรั้บเพิ่มไดไ้ม่เกิน 180 งวด  แต่ตอ้งส่งช าระหน้ีใหเ้สร็จส้ินภายในอาย ุ80 ปี 
 ขอ้ 10. การค ้าประกนัเงินกูต้ามระเบียบน้ีตอ้งมีหลกัประกนัดงัต่อไปน้ี 
  10.1  เงินกูทุ้ก  300,000.- บาท  ใชบุ้คคลค ้าประกนั  1  คน  และ 
  10.2  ส่วนเกินท่ีไม่ครบ  300,000.- บาท  ใหเ้พิ่มบุคคลค ้าประกนัอีก  1  คน 
 ขอ้ 11. สมาชิกสามารถใชสิ้ทธิค ้าประกนัเงินกูต้ามระเบียบน้ีไดไ้ม่เกินจ านวน  3  สัญญา 
 ขอ้ 12. ให้สมาชิกท่ีมีความประสงค์ยื่นค าขอกู้ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนดต่อสหกรณ์เพื่อพิจาณาตรวจสอบ
รายละเอียด ตั้งแต่วนัท่ี 1 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
 ขอ้ 13. การจ่ายเงินกู ้ ใหส้หกรณ์จ่ายเงินกูต้่อหน่วยงานตน้สังกดัตามจ านวนท่ีขอกูต้อ้งช าระคืนกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ (กบข.)  และเงินประกนัสินเช่ือท่ีตอ้งจ่ายให้กบับริษทัประกนั  หากมีเงินกูค้งเหลือจึงใหจ่้ายกบัสมาชิก
ผูข้อกู ้

ขอ้ 14. อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ตามระเบียบน้ี  ให้เป็นไปตามอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ซ่ึงมีก าหนดเวลาช าระคืนของ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 

ขอ้ 15. การส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกูต้ามระเบียบน้ีซ่ึงผูกู้ต้อ้งส่งต่อสหกรณ์นั้น  ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินไดร้าย
เดือนของผูกู้ ้ณ ท่ีจ่าย  และใหถื้อวา่เงินงวดช าระหน้ีแต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในรับเงินเดือนของทุกเดือน 

ขอ้ 16. ในกรณีใดๆ ดังต่อไปน้ี  ให้ถือว่าเงินกู้ตามระเบียบน้ีเป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิงพร้อมทั้ ง
ดอกเบ้ียทนัทีมิพกัค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการจดัการเรียกคืนโดยมิชกัชา้ 

 16.1  เม่ือผูกู้อ้อกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใดๆ 
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 16.2  เม่ือเห็นว่าหลกัประกันส าหรับเงินกูเ้กิดบกพร่อง  และผูกู้มิ้ไดจ้ดัการแกไ้ขให้สมบูรณ์ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

 16.3  เม่ือคา้งส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบ้ียเป็นเวลาสองเดือนติดต่อกนั  หรือคา้งส่ง
เงินงวดช าระหน้ีถึงสามคราวส าหรับเงินกูร้ายหน่ึงๆ 

 16.4  เม่ือผูกู้ห้รือผูค้  ้าประกนัละเลยไม่ปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัท่ีรับจะปฏิบติัต่อสหกรณ์แห่งระเบียบน้ี 
ขอ้ 17. ใหป้ระธานกรรมการ รักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
  

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  23  เมษายน  พ.ศ. 2558 
 
 
 
 

     (  นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์ ) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา  จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 
ว่าด้วยการให้กู้เงินปันผล  พ.ศ. 2558 

 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกในการใช้เงินในช่วงก่อนท่ีจะได้รับเงินปันผลและเฉล่ียคืน
ประจ าปี  และเพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบั
สหกรณ์ 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 วา่ดว้ยการใหกู้เ้งิน
ปันผล  พ.ศ. 2558 ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  วา่ดว้ยการใหกู้เ้งินปันผล พ.ศ. 2558 ” 
 ขอ้ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการให้กูเ้งินปันผล พ.ศ. 2550  และบรรดา
ประกาศ  ค าสั่ง  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีก าหนดไวแ้ลว้ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี โดยใหถื้อใชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 3. ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  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. การให้กู้โดยใช้เงินปันผลค ้าประกันเป็นเงินกู้ท่ีให้กู้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจ าเป็นเร่งด่วน  หรือเพื่อ
ประโยชน์แก่สมาชิก 

ขอ้ 6. สมาชิกท่ีขอกูเ้งินปันผลตอ้งมีบญัชีเงินฝากออมทรัพยไ์วก้บัสหกรณ์ 
ขอ้ 7. สมาชิกผูข้อกูเ้งินปันผลตอ้งยืน่ค าขอกูต้ามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
ขอ้ 8. จ านวนวงเงินกูเ้งินปันผลไม่เกิน 85 เปอร์เซ็นต ์ ของวงเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา 
ขอ้ 9. สหกรณ์คิดดอกเบ้ียในอตัราเงินกูป้กติตามประกาศของสหกรณ์ 
ขอ้ 10. การส่งเงินช าระหน้ีเงินกูเ้งินปันผล  ก าหนดใหผู้กู้ส่้งคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย  โดยสหกรณ์จะหกัจากเงิน

ปันผลของปีบญัชีปัจจุบนัท่ีสมาชิกไดรั้บในวนัจ่ายเงินปันผล  และเงินปันผลส่วนท่ีเหลือหลงัจากหักช าระหน้ีแลว้จะจ่าย
เขา้บญัชีออมทรัพยข์องสมาชิกทั้งหมด 

ขอ้ 11. สมาชิกผูค้า้งช าระหน้ี  จะตอ้งช าระหน้ีสหกรณ์ก่อนจึงจะมีสิทธ์ิรับเงินกู ้
ขอ้ 12. สมาชิกท่ีส านกังานบงัคบัคดีแจง้อายดัเงินปันผลไวจ้ะไม่มีสิทธ์ิกูต้ามระเบียบน้ี 
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ขอ้ 13. ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูวิ้นิจฉยัปัญหาต่าง ๆ และรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
 
 
 ประกาศ   ณ   วนัท่ี  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 
      (   นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์   ) 
      ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 

ว่าด้วยการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน  พ.ศ. 2560 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ขอ้ 90 (2)  คณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ชุดท่ี 58 ในคราวประชุมคร้ังท่ี  5 / 2560  เม่ือวนัท่ี  26  มิถุนายน  พ.ศ. 2560 ไดก้ าหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  วา่ดว้ยการใหส้หกรณ์อ่ืนกูย้มืเงิน พ.ศ. 2560 ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการให้สหกรณ์อ่ืนกูย้ืมเงิน  พ.ศ. 
2560 ” 
 ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  4  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการให้สหกรณ์อ่ืนกูย้ืมเงิน พ.ศ. 2558  และ
บรรดาประกาศ  ค าสั่ง  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี  โดยใหถื้อใชร้ะเบียบน้ี
แทน 
 ขอ้ 4. ในระเบียบน้ี 
                        สหกรณ์  หมายความวา่  สหกรณ์ผูใ้หกู้เ้งิน 
                        คณะกรรมการ  หมายความวา่  คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ผูใ้หกู้เ้งิน 
                        สหกรณ์ผูข้อกู ้ หมายความวา่  สหกรณ์รวมถึงชุมนุมสหกรณ์ดว้ย 
 ขอ้ 5. สหกรณ์ผูข้อกูจ้ะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
                       (1) ไม่มีขอ้บกพร่องทางการเงิน  และการบญัชีหรือถา้มี  ตอ้งไดรั้บการแกไ้ขจนเป็นท่ีพอใจของสหกรณ์
แลว้ 
                       (2) มีความมัน่คงทางการเงิน และมีความสามารถในการช าระหน้ี 
                       (3) มีความสามารถในการจดัการท่ีดี  และไดป้ฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบของสหกรณ์  และ
ระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัดสม ่าเสมอ 
                       (4) มีคุณสมบติัอ่ืนๆ ตามหลกัเกณฑท่ี์สหกรณ์ก าหนด 
 ขอ้ 6. สหกรณ์จะให้เงินกูแ้ก่สหกรณ์ผูข้อกูท่ี้มีวตัถุประสงคจ์ะใชเ้งินกูเ้พื่อเป็นทุนหมุนเวียน  ให้สมาชิกกู ้ หรือ
เพื่อการด าเนินธุรกิจอ่ืนของสหกรณ์  ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัและระเบียบอนัเหมาะสมเท่านั้น 
 ขอ้ 7. จ านวนเงินกูท่ี้ให้แก่สหกรณ์ผูข้อกูส้หกรณ์หน่ึงๆ  เม่ือรวมกบัจ านวนเงินฝากท่ีสหกรณ์ผูใ้ห้กูฝ้ากไวก้บั
สหกรณ์ผูข้อกู ้(ถา้มี) แลว้ ตอ้งไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้น  รวมกบัทุนส ารองของสหกรณ์ผูใ้ห้กูเ้งิน  แต่เม่ือรวม
กบัหน้ีเงินกูทุ้กรายและเงินรับฝากของสหกรณ์ผูข้อกูแ้ลว้  จะตอ้งไม่เกินวงเงินกูย้ืมและค ้าประกนัประจ าปีท่ีสหกรณ์ผูข้อ
กูเ้งินไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 ขอ้ 8. หลกัประกนัเงินกู ้ ให้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ผูข้อกูท้ั้งคณะค ้าประกนัเป็นรายบุคคล  และ
ให้จดัหาอสังหาริมทรัพย ์ หรือสังหาริมทรัพยท่ี์มีมูลค่าไม่น้อยกว่าจ านวนเงินกูจ้  านองเป็นประกนั  เวน้แต่ในกรณีจ าเป็น
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ท่ีสหกรณ์ผูข้อกูไ้ม่มีหลกัทรัพยห์รือไม่สามารถหาหลกัทรัพยม์าใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูไ้ด ้  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ
ของสหกรณ์ผูข้อกูท้ั้งคณะเป็นผูค้  ้าประกนัเงินกู ้ และในกรณีผูค้  ้าประกนัคนใดพน้จากต าแหน่งก่อนท่ีสหกรณ์ผูข้อกู้จะ
ช าระหน้ีเสร็จส้ิน  ใหส้หกรณ์ผูข้อกูจ้ดัใหก้รรมการด าเนินการคนใหม่เป็นผูค้  ้าประกนัแทนคนเดิม 
 ขอ้ 9. การก าหนดระยะเวลาช าระคืนเงินกู ้ ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดให้สหกรณ์ท่ีขอกูเ้งินช าระคืนตน้
เงินและดอกเบ้ียใหเ้สร็จส้ินภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นแผนการใชเ้งินกู ้ แต่ตอ้งไม่เกินหกสิบเดือน 
 ขอ้ 10. อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ ให้คณะกรรมการเป็นผูก้ าหนดตามความเหมาะสมกบัภาวะการเงิน  โดยประกาศ
เป็นคราวๆไป  การคิดดอกเบ้ียเงินกูใ้หค้ิดเป็นรายวนัโดยนบัถดัจากวนัรับเงินกู ้
 ขอ้ 11. ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยหรือความจ าเป็นเกิดขึ้นอนัท าให้สหกรณ์ผูข้อกูไ้ม่สามารถช าระคืนเงินกูไ้ดต้าม
ก าหนด  ใหส้หกรณ์ผูข้อกูย้ืน่ค าร้องขอผอ่นผนัเล่ือนก าหนดเวลาช าระคืนเงินกูต้่อสหกรณ์  เพื่อใหค้ณะกรรมการพิจารณา
การผ่อนผนัให้ขยายเวลาช าระคืนเงินกู้  และระงับการเสียเบ้ียปรับในช่วงระยะเวลาท่ีได้รับการผ่อนผนัได้ตามท่ี
เห็นสมควร 
 ขอ้ 12. สหกรณ์ผูข้อกูไ้ม่ช าระคืนเงินกูเ้ม่ือถึงก าหนด  โดยไม่ไดรั้บการผ่อนผนัจากคณะกรรมการ  หรือไม่มี
เหตุผลอนัสมควร  จะตอ้งเสียเบ้ียปรับผิดนดัช าระหน้ี เป็นรายวนัในอตัราร้อยละ 7.50  ต่อปี ของตน้เงินท่ีผิดนดั  โดยนบั
ถดัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระจนถึงวนัท่ีสหกรณ์ผูข้อกูช้  าระเงินกูเ้สร็จส้ิน 
 ขอ้ 13. การขอกู ้ ใหส้หกรณ์ผูข้อกูย้ืน่หนงัสือแสดงความจ านงระบุวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินกู ้  จ านวนเงินท่ีขอ
กู ้ ระยะเวลาช าระหน้ี  พร้อมดว้ยหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
            (1)  ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการคร้ังท่ีมีการพิจารณาเร่ืองขอกูเ้งินจากสหกรณ์ 
                         (2)  งบการเงินและรายงานการสอบบญัชีประจ าปีล่าสุดพร้อมดว้ยรายงานกิจการประจ าปี 
                         (3)  งบทดลอง ณ วนัส้ินสุดเดือนก่อนวนัยืน่หนงัสือแสดงความจ านงขอกู ้ และยอ้นหลงัอีก 2 เดือน 
                         (4)  ส าเนาหลกัฐานการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ 
                         (5)  ขอ้บงัคบัของสหกรณ์รวมทั้งระเบียบการเงินของสหกรณ์      
                         (6)  รายนามคณะกรรมการด าเนินการ  ต าแหน่งในคณะกรรมการด าเนินการและต าแหน่งในหน่วยงานท่ี
สังกดั (ถา้มี)  พร้อมทั้งวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการด าเนินการ 
                         (7)  ส าเนาหนังสือให้ความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ในการก าหนดวงเงินกูย้ืมหรือค ้าประกนั
ประจ าปี 
                         (8)  ส าเนาหลกัฐานการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินหรือบุคคลซ่ึงสหกรณ์ไดกู้ย้ืมไวแ้ละยงัมีภาระผกูพนั
อยู ่
                         (9)  เอกสารอ่ืนๆ ท่ีสหกรณ์ก าหนด 
 ขอ้ 14. ให้ผูจ้ดัการตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน  และวิเคราะห์ฐานะความมัน่คง  ความสามารถในการช าระหน้ี  
และการจดัการ  เสนอผลการวิเคราะห์พร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 
 ขอ้ 15.  ถา้สหกรณ์ผูข้อกูจ้ะกูเ้งินจากผูอ่ื้นในระหวา่งท่ียงัมีหน้ีเงินกูอ้ยูต่่อสหกรณ์  ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบ 
 ขอ้ 16.  ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี  ให้สหกรณ์เรียกคืนเงินกู ้  และให้สหกรณ์ผูข้อกูช้  าระคืนเงินตน้พร้อม
ดอกเบ้ียแก่สหกรณ์โดยทนัที  แมย้งัไม่ถึงก าหนดตามสัญญาเงินกูก็้ตาม 
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                        (1)  เม่ือสหกรณ์ผูข้อกูต้อ้งเลิก  ไม่วา่เพราะเหตุใด 
                          (2)  เม่ือปรากฏวา่สหกรณ์ผูข้อกูเ้งินฝ่าฝืนขอ้ก าหนดตาม ขอ้ 15  แห่งระเบียบน้ี   
                          (3)  เม่ือปรากฏวา่สหกรณ์ผูข้อกูใ้ชเ้งินกูไ้ม่ถูกตอ้งตามวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้นสัญญาเงินกู้ 
                          (4)  เม่ือสหกรณ์ผูข้อกูผ้ิดนดัไม่ช าระเงินกูต้ามก าหนดและคณะกรรมการไม่ไดผ้อ่นเวลาให้ 
                          (5)  เม่ือมีเหตุผลท่ีคณะกรรมการเห็นวา่สหกรณ์นั้นไม่สมควรกูเ้งินสหกรณ์ต่อไป 
 ขอ้ 17.  เม่ือคณะกรรมการอนุมติัเงินกูแ้ลว้  ให้ผูจ้ดัการแจง้ให้สหกรณ์ผูข้อกูท้ราบโดยเร็ว  เพื่อจดัท าสัญญากู ้ 
และจดัท าหลกัประกนัใหเ้รียบร้อยแลว้จึงจดัส่งเงินกูใ้หส้หกรณ์ผูข้อกูต้่อไป 
 ขอ้ 18. การท าสัญญากู ้ ให้จดัท าตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด  และให้ผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนสหกรณ์ตาม
ขอ้บงัคบัของสหกรณ์  และสหกรณ์ผูข้อกูเ้ป็นผูล้งช่ือในสัญญากูท่ี้ท ากบัสหกรณ์ 
 ขอ้ 19.  การให้เงินกู้แก่สหกรณ์ผูข้อกูโ้ดยใช้ตัว๋สัญญาใช้เงินเป็นหลกัฐานแทนการท าสัญญากู ้  ให้สามารถ
กระท าไดโ้ดยจ านวนเงินกูใ้ห้เป็นไปตาม ขอ้ 7 ของระเบียบน้ี  ส าหรับหลกัเกณฑ ์ และวิธีปฏิบติัอ่ืนๆ  ใหค้ณะกรรมการ
พิจารณาก าหนดขึ้นไดต้ามความเหมาะสมและไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่สหกรณ์ 
 
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี   3   กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 
 
 
 
 

 
(  นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์  ) 

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 

ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2558 

เพื่อให้การให้เงินกูแ้ก่สมาชิกสมทบเป็นไปตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  
อาศยัอ านาจตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ขอ้ 67 (9) และ ขอ้ 90 (2 ) คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ชุดท่ี  56 ในคราวประชุมคร้ังท่ี 7 / 2558 เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน  พ.ศ. 2558 ไดก้ าหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสมทบ  พ.ศ. 2558 ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิกสมทบ  พ.ศ. 
2558”   
 ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  2  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์อมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิกสมทบ  พ.ศ. 2555  และ
ประกาศ  ค าสั่ง  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีก าหนดไวแ้ลว้ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี  โดยใหถื้อใชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4.  ในระเบียบน้ี 
  “ สหกรณ์ ”  หมายความวา่   สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ คณะกรรมการด าเนินการ ”  หมายความว่า   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา 
จ ากดั 
  “ ประธานกรรมการ ”  หมายความวา่   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ สมาชิกสหกรณ์ ”  หมายความวา่  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ สมาชิกสมทบ ”  หมายความวา่   สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
 ขอ้ 5.  จ านวนเงินกูแ้ต่ละประเภทท่ีให้แก่สมาชิกสมทบและจ านวนงวดช าระหน้ี  ให้คณะกรรมการด าเนินการ 
พิจารณาก าหนดตามความเหมาะสมแก่สภาพทางการเงินและสภาพการด าเนินงานของสหกรณ์  แต่จะตอ้งไม่เกินกว่า
จ านวนท่ีก าหนดใหส้ าหรับสมาชิกสหกรณ์  โดยจดัท าเป็นประกาศของสหกรณ์ 
 ขอ้ 6.  การให้เงินกูแ้ก่สมาชิกสมทบ  ให้คณะกรรมการด าเนินการใชค้วามรอบคอบ  โดยค านึงถึงวตัถุประสงค ์
แห่งการใชเ้งินกู ้ หลกัประกนั  และความสามารถในการส่งคืนเงินกูเ้ป็นส าคญั 
 ขอ้ 7.  หลกัประกนัส าหรับเงินกู ้  จะตอ้งใชเ้งินค่าหุ้น  หรือเงินฝากของตนเองท่ีมีอยู่ในสหกรณ์จ านวนไม่เกิน
ร้อยละแปดสิบค ้าประกนั 
 ขอ้ 8. คณะกรรมการด าเนินการจะตอ้งก าหนดใหส้มาชิกสมทบผูย้ืน่ค าขอกูแ้นบเอกสารหลกัฐานส าคญัท่ีแสดง
ถึงความจ าเป็นและประโยชน์ท่ีสมาชิกสมทบจะไดรั้บจากการกูเ้งิน  รายได ้ ความสามารถในการส่งใชค้ืนเงินตน้พร้อม
ดอกเบ้ียประกอบค าขอกูด้ว้ย  
 ขอ้ 9. คณะกรรมการด าเนินการจะตอ้งสอดส่องดูแลและติดตามการใชเ้งินกูใ้หเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ห่งการ
ให้เงินกูแ้ละการส่งช าระหน้ีเงินต้นพร้อมดอกเบ้ียโดยใกลชิ้ด  หากเห็นว่าเงินกูร้ายใดไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดจะต้อง
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ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามสัญญาเงินกู ้  ระเบียบสหกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  และขอ้บงัคบัสหกรณ์ท่ีก าหนดไวโ้ดยเคร่งครัด  เพื่อมิ
ใหเ้กิดความเสียหายแก่สหกรณ์ 
 ขอ้ 10 อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ คณะกรรมการด าเนินการอาจก าหนดอตัราดอกเบ้ียส าหรับเงินกูป้ระเภทต่างๆ  ท่ี
ใหแ้ก่สมาชิกสมทบเกินกวา่อตัราดอกเบ้ียท่ีใหแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ไดต้ามความเหมาะสม  โดยจดัท าเป็นประกาศสหกรณ์ 
 ขอ้ 11. การด าเนินการเก่ียวกบัวิธีการเสนอค าขอกู ้ การพิจารณา  และลงมติเก่ียวกบัการให้เงินกู ้ การท าสัญญา
เงินกู้  การจ ากัดแห่งจ านวนเงินกู้  สิทธิการได้รับเงินกู้  การรับเงินกู้  หลกัประกันเงินกู้  ดอกเบ้ียเงินกู้  เง่ือนไขและ
หลกัเกณฑใ์นการใหเ้งินกู ้ การควบคุมหลกัประกนั  และการเรียกคืนเงินกู ้ การปฏิบติัและขอ้ก าหนดอ่ืนใดท่ีมิไดก้ าหนด
ไวใ้นระเบียบน้ี  ให้ถือใช้ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์  และ
ประกาศท่ีใชส้ าหรับสมาชิกสหกรณ์ท่ีถือใชอ้ยูใ่นขณะนั้นโดยอนุโลม 
 ขอ้ 12. ใหป้ระธานกรรมการ รักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
 
 
  ประกาศ   ณ   วนัท่ี   30  มิถุนายน  พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 
                 (   นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์   ) 
   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 

ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนีข้องสมาชิก พ.ศ. 2565 

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ขอ้ 67 ( 9 )  และขอ้ 90  ( 10 ) คณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ชุดท่ี 63 ในคราวประชุมคร้ังท่ี 9 / 2565  เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน  พ.ศ. 2565  
ไดก้ าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยการปรับโครงสร้างหน้ีของสมาชิก พ.ศ. 2565  ดงัต่อไปน้ี 
 1.  ระเบียบน้ี เรียกวา่ “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยการปรับโครงสร้างหน้ีเงินกูข้องสมาชิก 
พ.ศ. 2565 ”  
 2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เป็นตน้ไป 
 3. ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการปรับโครงสร้างหน้ีของสมาชิก พ.ศ. 2559  และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม  บรรดา
ประกาศ  ค าสั่ง  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี  โดยใหถื้อใชร้ะเบียบน้ีแทน 
 4.  ในระเบียบน้ี 
  “ สหกรณ์ ”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ สมาชิก ”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั โดยไม่รวมถึงสมาชิกสมทบดว้ย 
  “ คณะกรรมการ ”  หมายถึงคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั         
  “ คณะกรรมการเงินกู ้”  หมายถึง  คณะกรรมการเงินกูส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ ผูกู้ ้”  หมายถึง  สมาชิกซ่ึงเป็นผูกู้เ้งินจากสหกรณ์ 
  “ ผูค้  ้าประกนั ”  หมายถึง  สมาชิกผูค้  ้าประกนัเงินกูใ้หก้บัผูกู้ ้
 5.  วตัถุประสงคข์องการปรับโครงสร้างหน้ีเพื่อช่วยเหลือสมาชิกดงัน้ี 
  5.1 ผอ่นคลายภาระหนกัในการช าระหน้ีของสมาชิก 
  5.2 เพิ่มขีดความสามารถในการช าระหน้ีและพฒันาคุณภาพชีวิตผูกู้ห้รือผูค้  ้าประกนั 
 6.  สมาชิกท่ีจะปรับโครงสร้างหน้ี ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
  6.1  เป็นผูท่ี้สามารถพิสูจน์ไดว้า่มีรายไดล้ดลงจนไม่สามารถช าระหน้ีไดโ้ดยปกติ 
  6.2  ตอ้งส่งช าระหน้ีเงินกูต้ามสัญญาปกติท่ีจะขอปรับโครงสร้างหน้ีกบัสหกรณ์มาแลว้ไม่น้อยกว่า  6  
เดือน 
  6.3  ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผูค้  ้ าประกันทุกคนในสัญญาเดิมทุกสัญญาท่ีขอปรับ
โครงสร้างหน้ี 
  6.4 ในกรณีท่ีใชห้ลกัทรัพยท่ี์มิใช่ของตนเองในการค ้าประกนั  จะตอ้งไดรั้บความยินยอมเป็นหนังสือ
จากผูเ้ป็นเจา้ของนั้นดว้ย 
  6.5 สมคัรใจยนิยอมปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี 
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 7.  ให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาการปรับโครงสร้างหน้ีของสมาชิกแต่ละราย  โดยพิจารณาถึงเอกสาร  
หลกัฐานการเป็นหน้ีของสมาชิกตามขอ้ 6. น าเสนอผลการพิจารณาใหค้ณะกรรมการพิจารณา 
      สมาชิกท่ีไดรั้บการพิจารณาให้ปรับโครงสร้างหน้ี  จะตอ้งท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีกบัสหกรณ์  ส่วนการ
ค ้าประกนั และการคิดดอกเบ้ียเงินกูป้รับโครงสร้างหน้ี  ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ 

8.  สมาชิกท่ีไดรั้บการพิจารณาให้ปรับโครงสร้างหน้ีจะตอ้งช าระหน้ีตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี  โดยวิธี
ช าระเงินเท่ากนัทุกเดือน  ทั้งน้ีตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเป็นการเฉพาะราย 

9.  สมาชิกท่ีใชสิ้ทธิปรับโครงสร้างหน้ีตามระเบียบน้ี  มิใหใ้ชสิ้ทธิในการกูเ้งินประเภทอ่ืนๆ  จนกวา่จะช าระหน้ี
หมด  
      หากคณะกรรมการมีมติใหส้มาชิกกูเ้งินประเภทใดประเภทหน่ึง  ใหถื้อวา่การปรับโครงสร้างหน้ีของสมาชิก
ผูน้ั้นส้ินสุดลง 
 10. สมาชิกท่ีใชสิ้ทธิปรับโครงสร้างหน้ีตามระเบียบน้ี  มิใหใ้ชสิ้ทธิค ้าประกนัเงินกูข้องบุคคลอ่ืน  ยกเวน้การค ้า
ประกันเงินกู้สัญญารอบใหม่  ในสัญญาประเภทเดียวกันของผูกู้้  ท่ีผูป้รับโครงสร้างหน้ีได้ค ้ าประกันอยู่ก่อนปรับ
โครงสร้างหน้ี  ก็ใหใ้ชสิ้ทธิค ้าประกนัไดเ้ช่นเดิม 

11. สมาชิกท่ีใชสิ้ทธิปรับโครงสร้างหน้ีตามระเบียบน้ี  มิใหใ้ชสิ้ทธิในการเบิกเงินกูห้มุนเวียนทุกสัญญา 
 12.  การก าหนดวิธีการท่ีนอกเหนือจากระเบียบน้ี  ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 
 13.  อตัราดอกเบ้ีย  ใหเ้รียกดอกเบ้ียเงินกูท่ี้เกิดจากการปรับโครงสร้างหน้ีในอตัราตามประกาศของสหกรณ์ 
 14.  ใหค้ณะกรรมการเป็นผูมี้อ านาจวินิจฉยัปัญหาท่ีเกิดจากการใชร้ะเบียบน้ี 
 15.  การปรับโครงสร้างหน้ีไม่ไดร้ะงบัซ่ึงสิทธิเรียกร้องในการด าเนินคดี  การเรียกร้องใหช้ าระหน้ีตามกฎหมาย 
และสิทธิอ่ืนๆท่ีสหกรณ์อนัพึงมีต่อลูกหน้ีของสหกรณ์ 
 16.  สมาชิกท่ีปรับโครงสร้างหน้ี  หากไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามสัญญา  คณะกรรมการจะตอ้งด าเนินการให้
เป็นไปตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
 17.  ใหป้ระธานกรรมการรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
 
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
    (   นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์   ) 
                                         ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 

ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2558 

 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ท่ีถือใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบนัอาศยัอ านาจ
ตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ขอ้ 67 ( 9 )  และขอ้ 90 ( 10 ) คณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ชุดท่ี  56  ในคราวประชุมคร้ังท่ี 10 / 2558   เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ไดก้ าหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  วา่ดว้ยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2558  ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
พ.ศ. 2558 ” 
 ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  20  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2548  
และบรรดาประกาศ  มติ  ค าสั่ง  หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีก าหนดไวแ้ลว้ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี  โดยใหถื้อใชร้ะเบียบ
น้ีแทน 
 ขอ้ 4.  ในระเบียบน้ี   
                                “สมาชิก” หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
     “คณะกรรมการด าเนินการ”  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
 ขอ้ 5.  เงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  อาจไดม้าจาก 

5.1 เงินทุนสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
5.2 เงินซ่ึงมีผูบ้ริจาค  หรืออุทิศให้ 

ขอ้ 6.  การแบ่งประเภททุนการศึกษา จ านวนทุนการศึกษา และเงินทุนการศึกษาให้สหกรณ์ ประกาศเป็นปี ๆไป 
ขอ้ 7.  คณุสมบติัของผูรั้บทุน  มีดงัน้ี 

7.1 เป็นบุตรสมาชิก 
7.2 มีความประพฤติเรียบร้อย 
7.3 มีสุขภาพดี 
7.4 ก าลงัศึกษาอยูส่ถานศึกษาของทางราชการ  หรือสถานศึกษาของเอกชนท่ีทางราชการรับรอง 

   ขอ้ 8.  บุตรสมาชิกท่ีมีคุณสมบติัตาม ขอ้ 7. ท่ีมีความประสงคจ์ะขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกน้ี  ให้
ยื่นหนังสือขอรับทุนตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนดไวต้่อคณะกรรมการด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนด  พร้อมทั้งแนบใบรับรองคุณสมบติัตาม ขอ้ 7. จากสถานศึกษาท่ีบุตรสมาชิกก าลงัศึกษาอยู่ 
 ขอ้ 9.  คณะกรรมการด าเนินการจะเป็นผูพ้ิจารณาให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกตามระเบียบน้ี  และการ
ด าเนินการของคณะกรรมการด าเนินการ อาจขอความร่วมมือจากหน่วยงานทางการศึกษาไดต้ามความเหมาะสม 
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 ขอ้ 10.  ในการพิจารณาให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาให้ตาม
หลกัเกณฑใ์นประกาศของสหกรณ์  

ขอ้ 11.  ถา้ผูข้อรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกขาดคุณสมบติัของผูข้อรับทุนตาม ขอ้ 7.  หรือไม่มีผูข้อรับ
ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรในปีใด  ก็ใหง้ดการพิจารณาใหทุ้นส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกส าหรับปีนั้น 
 ขอ้ 12.  เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดพ้ิจารณาหนงัสือขอรับทุน  และอนุมติัให้จ่ายเงินทุนส่งเสริมการศึกษา
บุตรสมาชิกแลว้  ใหส้มาชิกหรือบุตรสมาชิกท่ีไดรั้บทุนน้ีไปรับเงินตามวนั  เวลา  และสถานท่ีท่ีสหกรณ์ก าหนด 
 ขอ้ 13.  การวินิจฉยัปัญหาต่างๆ  และการตีความตามระเบียบน้ี  ใหน้ าความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 76. และ
ขอ้ 77. มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  19   สิงหาคม   พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 

(  นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์   ) 
ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 

ว่าด้วยเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสพอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย หรือคลอดบุตร พ.ศ. 2565 

 เพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัวของสมาชิก  หรือสมาชิก  กรณีประสบอุบติัเหตุ  หรือเจ็บป่วย  หรือคลอดบุตร 
อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ข้อ 67 (9) และข้อ 90 (10)  ท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั   ชุดท่ี  63  คร้ังท่ี  2 / 2565  เม่ือวนัท่ี  21  มีนาคม  พ.ศ. 2565  
จึงก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากัด ว่าด้วยเงินสวสัดิการช่วยเหลือสมาชิกผูป้ระสบอุบติัเหตุ หรือ
เจ็บป่วย หรือ  คลอดบุตร  พ.ศ. 2565 ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยเงินสวสัดิการช่วยเหลือสมาชิกผู ้
ประสบอุบติัเหตุ หรือเจ็บป่วย หรือคลอดบุตร  พ.ศ. 2565 ” 
 ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่  วนัท่ี  23  มีนาคม  พ.ศ. 2565  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากัด ว่าด้วยเงินสวสัดิการช่วยเหลือสมาชิกผูป้ระสบ
อุบติัเหตุ หรือเจ็บป่วย หรือคลอดบุตร  พ.ศ. 2561 และบรรดาประกาศ ค าสั่ง มติ หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีก าหนดไว้
แลว้ ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี โดยใหถื้อใชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4. ในระเบียบน้ี 
                        สหกรณ์  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
                        สมาชิก  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ไม่รวมถึงสมาชิกสมทบ 
                        คณะกรรมการด าเนินการ  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
        ประธานกรรมการ  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั   

ขอ้ 5. ให้สหกรณ์จดัตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ปีละไม่น้อยกว่า  500,000.- บาท  สมทบกบัเงินท่ีสหกรณ์
จดัสรรจากก าไรสุทธิประจ าปีตามมติท่ีประชุมใหญ่  ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั พ.ศ. 2557 ขอ้ 23 (4) 
ทุนสาธารณประโยชน์  จ านวนไม่น้อยกว่า  40,000.- บาท  เพื่อเป็นสวสัดิการช่วยเหลือสมาชิกผูป้ระสบอุบติัเหตุ หรือ
เจ็บป่วย หรือคลอดบุตร 
 ขอ้ 6. ให้สหกรณ์จ่ายเงินสวสัดิการช่วยเหลือสมาชิกผูป้ระสบอุบติัเหตุ หรือเจ็บป่วย หรือคลอดบุตร ให้แก่
สมาชิก  หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบฉันทะให้เป็นผูรั้บเงินแทน  หรือทายาทตามกฎหมายของสมาชิกผูป้ระสบอุบติัเหตุ หรือ
เจ็บป่วย หรือคลอดบุตร โดยสหกรณ์จะจ่ายเงินช่วยเหลือดงักล่าวใหเ้ป็นกรณีท่ีสมาชิกเขา้รับการรักษา หรือคลอดบุตรใน
โรงพยาบาล ใหมี้สิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการช่วยเหลือคืนละ 500.- บาท ดงัน้ี 
      6.1  อายกุารเป็นสมาชิกไม่เกิน 10 ปี รวมตลอดปีเบิกไดไ้ม่เกิน  6,000.- บาท 
      6.2  อายกุารเป็นสมาชิกเกิน 10 ปี ถึง 20 ปี รวมตลอดปีเบิกไดไ้ม่เกิน 8,000.- บาท 
      6.3  อายกุารเป็นสมาชิกเกิน 20 ปีขึ้นไป รวมตลอดปีเบิกไดไ้ม่เกิน 10,000.- บาท 
              ทั้งน้ีการนบัอายกุารเป็นสมาชิกใหน้บัถึงวนัท่ีออกจากโรงพยาบาล 
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 ขอ้ 7. สมาชิกท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บเงินช่วยเหลือดงักล่าวตามขอ้ 6  จะตอ้งไม่คา้งช าระหน้ีเงินกูข้องตนเอง  ไม่ว่าเงินกู้
ประเภทใดต่อสหกรณ์อยูใ่นขณะนั้น 
     ขอ้ 8. เม่ือสมาชิกประสบอุบติัเหตุ หรือเจ็บป่วย หรือคลอดบุตร ให้ผูมี้สิทธ์ิไดรั้บเงินช่วยเหลือตามขอ้ 6  ยื่นค า
ร้องขอรับเงินช่วยเหลือจากสหกรณ์ภายในก าหนด 90 วนั  นบัแต่วนัท่ีสมาชิกประสบอุบติัเหตุ หรือเจ็บป่วย หรือคลอด
บุตร  โดยแนบหลกัฐาน  ส าเนาบตัรประจ าตวัของสมาชิกท่ีประสบอุบติัเหตุ หรือเจ็บป่วย หรือคลอดบุตร  และใบรับรอง
แพทย ์ ในกรณีท่ีสมาชิกไม่สามารถขอรับเงินดว้ยตนเองได ้  ให้มอบฉันทะให้ทายาทหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูรั้บเงินแทน  
โดยแนบส าเนาบตัรประจ าตวัของผูรั้บมอบฉนัทะดว้ย 
 ในกรณีท่ีสมาชิกเสียชีวิตก่อนการขอรับเงินสวสัดิการช่วยเหลือจากสหกรณ์  ให้ทายาทหรือผูดู้แลสมาชิกเป็นผู ้
ยืน่ค าร้องขอรับเงินสวสัดิการ  
 ขอ้ 9. เม่ือส้ินปีทางบญัชี  ให้สหกรณ์รายงานรายละเอียดเก่ียวกับการจ่ายเงินสวสัดิการช่วยเหลือสมาชิกผู ้
ประสบอุบติัเหตุ หรือเจ็บป่วย หรือคลอดบุตร เงินคงเหลือ ต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีทราบทุกปี 

ขอ้ 10. ให้ประธานกรรมการ  พิจารณาจ่ายเงินสวสัดิการช่วยเหลือสมาชิกผูป้ระสบอุบติัเหตุ หรือเจ็บป่วย หรือ
คลอดบุตร ให้เป็นไปตามระเบียบน้ี  และตอ้งจดัให้ผูรั้บเงินช่วยเหลือดงักล่าว  ท าหลกัฐานการรับเงินให้แก่สหกรณ์ทุก
ราย  และน าเสนอคณะกรรมการด าเนินการในคราวประชุมคณะกรรมการด าเนินการไดรั้บทราบในคราวถดัไป  

ขอ้ 11. ใหป้ระธานกรรมการรักษาการตามระเบียบน้ี 
 
  ประกาศ   ณ   วนัท่ี  22  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

 
 
 

(   นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์   ) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 

ว่าด้วยการจ่ายเงินเพ่ือสงเคราะห์เกีย่วกบัการศพของสมาชิกเสียชีวิต  พ.ศ. 2565 

เพื่อเป็นการสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพของสมาชิก  อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออม
ทรัพยค์รูพงังา จ ากดั   ขอ้ 67 (9)  และขอ้ 90 (10)  มติท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี พ.ศ. 2565 วนัท่ี  5 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2565  และท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ชุดท่ี  63  คร้ังท่ี 12/2565 
เม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565  จึงก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการจ่ายเงินเพื่อ
สงเคราะห์เก่ียวกบัการศพของสมาชิกเสียชีวิต พ.ศ. 2566 ไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการจ่ายเงินเพื่อสงเคราะห์
เก่ียวกบัการศพของสมาชิกเสียชีวิต พ.ศ. 2565 ”   
 ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2565  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการจ่ายเงินเพื่อสงเคราะห์เก่ียวกบัการ
ศพของสมาชิกเสียชีวิต  พ.ศ. 2565  ท่ีถือใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  และบรรดาประกาศ  ค าสั่ง  มติ  หรือ
ระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีก าหนดไวแ้ลว้ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี  โดยใหถื้อใชร้ะเบียบน้ีแทน 
   การด าเนินการเบิกจ่ายเงินเพื่อสงเคราะห์เก่ียวกับการศพของสมาชิกท่ีเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่วนัท่ี 5 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 เป็นตน้ไป  ก็ให้มีสิทธิไดรั้บเงินสงเคราะห์ตามจ านวนท่ีระบุไวใ้นระเบียบน้ี  โดยสหกรณ์
จะแจง้ใหคู้่สมรส  ทายาท หรือผูดู้แลของสมาชิกผูน้ั้น  ยืน่แบบรับค าขอตามรูปแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
 ขอ้ 4. ในระเบียบน้ี 

                  สหกรณ์  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 

                  สมาชิก  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ไม่รวมถึงสมาชิกสมทบ 

                  คณะกรรมการด าเนินการ หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 

    ประธานกรรมการ  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 

 ขอ้ 5. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการจ่ายเงินเพื่อสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพของ
สมาชิกเสียชีวิต พ.ศ. 2565 น้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยเหลือในทางการเงินเก่ียวกบัการศพของสมาชิก 

ขอ้ 6. ให้สหกรณ์จดัตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ปีละไม่น้อยกว่า 500,000.- บาท  สมทบกบัเงินท่ี
สหกรณ์จดัสรรจากก าไรสุทธิประจ าปีตามมติท่ีประชุมใหญ่  ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั   
พ.ศ. 2557 ขอ้ 23 (4) จ านวนไม่นอ้ยกวา่  60,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพของสมาชิก 

ขอ้ 7. สมาชิกผูใ้ดเสียชีวิต  ให้คู่สมรส  ทายาท  หรือผูดู้แลของสมาชิกผูน้ั้น  มีสิทธ์ิไดรั้บเงินสงเคราะห์
เก่ียวกบัการศพ เป็นเงินจ านวน 50,000 บาท 
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 ขอ้ 8. เม่ือสมาชิกผูใ้ดเสียชีวิต ใหคู้่สมรส ทายาท หรือผูดู้แลสมาชิกผูน้ั้นแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร  พร้อม
แนบเอกสารใบมรณบตัรของสมาชิกผูเ้สียชีวิต  ส าเนาบตัรประจ าตวั  และส าเนาทะเบียนบา้นของผูย้ื่น  ขอรับเงิน
สงเคราะห์เก่ียวกับการศพภายในก าหนด  90  วนั นับตั้งแต่วนัท่ีสมาชิกเสียชีวิต  หากไม่ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาดงักล่าว  ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ 
 ขอ้ 9. สมาชิกท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินเพื่อสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพของสมาชิกเสียชีวิตตามระเบียบน้ี  ตอ้งเป็น
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ติดต่อกนัมาไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน  ไม่รวมถึงสมาชิกสมทบ 

 ขอ้ 10. ให้ประธานกรรมการ  พิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพให้เป็นไปตามระเบียบน้ี  การ
พิจารณาจ่ายเงิน  ให้พิจารณาตามล าดับของการแจ้งขอรับเงิน  และตอ้งจดัให้ผูรั้บเงินท าหลกัฐานการรับเงิน 
ให้แก่สหกรณ์  และให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการทราบทุกรายในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการใน
คราวถดัไป 
  

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  29  ธนัวาคม  พ.ศ. 2565 
 

 

 

 

(  นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์  ) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 

ว่าด้วยการจ่ายเงินเพ่ือสงเคราะห์เกีย่วกบัการศพคู่สมรสของสมาชิก พ.ศ. 2565 

เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ท่ีถือใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบนั อาศยั
อ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ขอ้  67 ( 9 ) และขอ้ 90 ( 10 ) มติท่ีประชุม
ใหญ่สามญัประจ าปี พ.ศ. 2565 วนัท่ี  5 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565  และท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ชุดท่ี  63  คร้ังท่ี 12/2565 เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 ไดก้ าหนดระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการจ่ายเงินเพื่อสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพคู่สมรสของสมาชิก  พ .ศ. 2565  ไว้
ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการจ่ายเงินเพื่อสงเคราะห์
เก่ียวกบัการศพคู่สมรสของสมาชิก  พ.ศ. 2565 ”   
 ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการจ่ายเงินเพื่อสงเคราะห์เก่ียวกบัการ
ศพคู่สมรสของสมาชิก พ.ศ. 2565  ท่ีถือใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  และบรรดาประกาศ  ค าสั่ง  มติ  หรือ
ระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีก าหนดไวแ้ลว้ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี  โดยใหถื้อใชร้ะเบียบน้ีแทน 
   การด าเนินการเบิกจ่ายเงินเพื่อสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพคู่สมรสของสมาชิกท่ีเสียชีวิตไปแลว้ตั้งแต่วนัท่ี  
5 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 เป็นตน้ไป  ก็ให้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามจ านวนท่ีระบุไวใ้นระเบียบน้ี  โดย
สหกรณ์จะแจง้ใหส้มาชิกผูน้ั้นยืน่แบบรับค าขอตามรูปแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 

 ขอ้ 4. ในระเบียบน้ี 

                        สหกรณ์  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 

                        สมาชิก  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ไม่รวมถึงสมาชิกสมทบ 

                        คณะกรรมการด าเนินการ หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 

          ประธานกรรมการ  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 

 ขอ้ 5. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยการจ่ายเงินเพื่อสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพคู่สมรส
ของสมาชิก พ.ศ. 2565 น้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือในทางการเงินเก่ียวกับการศพคู่สมรสโดยชอบด้วย
กฎหมายของสมาชิก  ทั้งคู่สมรสท่ีเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  และคู่สมรสท่ีไม่ได้เป็น
สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
 ขอ้ 6. ให้สหกรณ์จดัตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ปีละไม่นอ้ยกว่า  500,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์เก่ียวกบัการศพคู่สมรสของสมาชิก 
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 ขอ้ 7. คู่สมรสโดยชอบดว้ยกฎหมาย  ไม่ว่าจะเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
ของสมาชิกผูใ้ดถึงแก่กรรม ใหส้มาชิกผูน้ั้นมีสิทธ์ิไดรั้บเงินสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพเป็นเงินจ านวน 50,000 บาท      
 ขอ้ 8. เม่ือคู่สมรสของสมาชิกผูใ้ดถึงแก่กรรม  ให้สมาชิกผูน้ั้นแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร  พร้อมแนบ
หลกัฐานส าคญั  เพื่อแสดงถึงการถึงแก่กรรมของคู่สมรส  และสิทธิในการรับเงินให้คณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ทราบภายใน  90  วนั  นับตั้งแต่วนัท่ีคู่สมรสถึงแก่กรรม  หากไม่ด าเนินการ
ภายในระยะเวลาดงักล่าว  ใหถื้อวา่ขอสละสิทธ์ิในการรับเงินสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพคู่สมรสนั้น 
 ขอ้ 9. สมาชิกท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บเงินเพื่อสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพคู่สมรสของสมาชิกตามระเบียบน้ี  ตอ้งเป็น
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ไม่รวมถึงสมาชิกสมทบ  ติดต่อกนัมาไม่นอ้ยกวา่  6  เดือน  และตอ้งเป็น
ผูท่ี้สมคัรเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ในขณะท่ีมีอายไุม่เกิน  45  ปี 
 ขอ้ 10. ให้ประธานกรรมการพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพให้เป็นไปตามระเบียบน้ี  การ
พิจารณาจ่ายเงิน  ให้พิจารณาตามล าดับของการแจ้งขอรับเงิน  และตอ้งจดัให้ผูรั้บเงินท าหลกัฐานการรับเงิน 
ให้แก่สหกรณ์  และให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการทราบในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ใน
คราวถดัไป 
 
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี   29   ธนัวาคม   พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
                 (  นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์  ) 
              ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 

ว่าด้วยโครงการสวัสดิการประกันชีวิตสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2559  

เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ท่ีถือใชบ้งัคบัอยู่ในปัจจุบนั  อาศยัอ านาจ
ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ขอ้ 67 (9) และขอ้ 90 (10) คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ชุดท่ี  57 ในคราวประชุมคร้ังท่ี  4/2559  เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ไดก้ าหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยโครงการสวสัดิการประกนัชีวิตสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2559 ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยโครงการสวสัดิการประกันชีวิต
สมาชิกสหกรณ์  พ.ศ. 2559 ” 
 ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  24  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากัด ว่าด้วยโครงการสวสัดิการประกันชีวิตสมาชิก
สหกรณ์  พ.ศ. 2558  และบรรดาประกาศ  ค าสั่ง  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบ
น้ี  โดยใหถื้อใชร้ะเบียบน้ีแทน  
 ขอ้ 4.  ในระเบียบน้ี 
  “ สหกรณ์ ”  หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ คณะกรรมการด าเนินการ ”  หมายความว่า  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา 
จ ากดั 
  “ ประธานกรรมการ ”  หมายความวา่  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ โครงการสวสัดิการประกันชีวิตสมาชิกสหกรณ์ ”  หมายความว่า  การประกันชีวิตกลุ่มสมาชิก
สหกรณ์ท่ีสหกรณ์จ่ายเงินสวสัดิการใหแ้ก่สมาชิกและตามประกาศ  หลกัเกณฑ ์ และเง่ือนไขท่ีสหกรณ์ก าหนดใหส้มาชิก
ตอ้งท าประกนัชีวิตเม่ือกูเ้งินจากสหกรณ์ 
  “ สมาชิก ”  หมายความว่า  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ท่ีเขา้ร่วมโครงการสวสัดิการ
ประกนัชีวิตสมาชิกสหกรณ์ 
  “ ผูรั้บผลประโยชน์ ”  หมายความว่า  ผูมี้สิทธิได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนกรณีสมาชิกท่ีเข้าร่วม
โครงการสวสัดิการประกนัชีวิตสมาชิกสหกรณ์ไดถึ้งแก่กรรม  หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง  ตามท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม ์
  “ ค่าเบ้ียประกัน ”  หมายความว่า  ค่าเบ้ียประกันชีวิตกลุ่มคุม้ครองสินเช่ือ  และประกันหน้ีสมาชิก
สหกรณ์  ท่ีสหกรณ์เรียกเก็บจากสมาชิกท่ีเขา้ร่วมโครงการสวสัดิการประกันชีวิตสมาชิกสหกรณ์  ตามประกาศของ
สหกรณ์  เพื่อช าระใหแ้ก่บริษทัผูรั้บประกนั  

“ เงินค่าสินไหมทดแทน ”  หมายความวา่  เงินท่ีบริษทัผูรั้บประกนัจ่ายทดแทนให้แก่ผูรั้บผลประโยชน์ 
ตามท่ีก าหนดไวใ้นกรมธรรมข์องบริษทัผูรั้บประกนั 
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ขอ้ 5.  เม่ือสมาชิกรายใดถึงแก่กรรม  ให้สหกรณ์ด าเนินการจดัการน าเงินค่าสินไหมทดแทนไปหักช าระหน้ีทั้ง
ปวงท่ีสมาชิกรายนั้นไดก่้อหน้ีผูกพนัไวก้บัสหกรณ์ทั้งในฐานะผูกู้ห้รือในฐานะผูค้  ้าประกันให้เสร็จส้ินครบถ้วนก่อน 
ส่วนท่ีเหลือจึงจะจ่ายให้แก่ผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีสมาชิกถึงแก่กรรมไดท้ าให้ไวแ้ก่สหกรณ์  หรือทายาทตามล าดบัทาง
กฎหมายในกรณีท่ีสมาชิกท่ีถึงแก่กรรมไม่ไดท้ าหนงัสือแต่งตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ใหไ้วแ้ก่สหกรณ์  
 ขอ้ 6.  ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก าหนดคุณสมบติัของสมาชิกให้แตกต่างไปจากท่ีก าหนด
ไวใ้นระเบียบน้ีก็ใหก้ระท าได ้ โดยสหกรณ์จะออกเป็นประกาศก าหนดอายแุละวิธีการเป็นคร้ังคราวได ้
 ขอ้ 7.  การสมคัรเป็นสมาชิกโครงการสวสัดิการประกนัชีวิตสมาชิกสหกรณ์  ใหส้มาชิกกรอกรายละเอียดในใบ
ค าขอเอาประกนัของบริษทัผูรั้บประกนัตามท่ีสหกรณ์ก าหนดในแต่ละปี 
 ขอ้ 8.  การไดสิ้ทธิในฐานะเป็นสมาชิกโครงการสวสัดิการประกนัชีวิตสมาชิกสหกรณ์จะเกิดขึ้นต่อเม่ือบริษทั
ผูรั้บประกนัไดต้อบรับการเป็นสมาชิกโครงการสวสัดิการประกนัชีวิตสมาชิกสหกรณ์ 
 ขอ้ 9.  สมาชิกต้องช าระเงินค่าเบ้ียประกันโครงการสวสัดิการประกันชีวิตสมาชิกสหกรณ์ตามประกาศของ
สหกรณ์ 
 ขอ้ 10.  เม่ือสมาชิกรายใดถึงแก่กรรม  สหกรณ์จะเป็นผูด้  าเนินการขอรับเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท
ประกนัชีวิตกลุ่มและสินเช่ือ  เพื่อด าเนินการจ่ายตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 
  ( 1 )  หักค่าด าเนินการในอตัราร้อยละหน่ึงของเงินค่าสินไหมทดแทนท่ีสมาชิกพึงมีสิทธิไดรั้บ  โดย
น าเขา้เป็นรายไดข้องกองทุนสวสัดิการของสหกรณ์  เพื่อสวสัดิการของสมาชิก 
  ( 2 )  หกัช าระหน้ีเงินกูท่ี้มีอยูก่บัสหกรณ์ทั้งในฐานะผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั 
  ( 3 )  ผูรั้บโอนประโยชน์ของสมาชิก  ตามหนงัสือแต่งตั้งผูรั้บโอนประโยชน์  หรือทายาทตามล าดบั
ทางกฎหมาย 
 ขอ้ 11.  ค  าวินิจฉยัใดๆ ของคณะกรรมการด าเนินการเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ีใหถื้อเป็นท่ีสุด  

ขอ้ 12.  ใหป้ระธานกรรมการ รักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
 
 
  ประกาศ     ณ    วนัท่ี  23  พฤษภาคม   พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
 
     (  นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์   ) 
   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 

ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการของสหกรณ์ พ.ศ. 2559 

 เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกองทุนสวสัดิการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด  ท่ีได้จัดตั้ งไว ้เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย  อาศยัอ านาจตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ขอ้ 67 (9) และ ขอ้ 90 
(10)  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากัด  ชุดท่ี  57  ในคราวประชุมคร้ังท่ี 4 / 2559  เม่ือวนัท่ี  19  
พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 ไดก้ าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยกองทุนสวสัดิการของสหกรณ์  พ.ศ. 
2559 ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยกองทุนสวสัดิการของสหกรณ์ พ.ศ. 
2559 ” 
 ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  24  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  เป็นตน้ไป  
 ขอ้ 3.  การใชเ้งินกองทุนสวสัดิการของสหกรณ์ ใหใ้ชจ่้ายได ้ดงัต่อไปน้ี 
  3.1  เป็นค่าสวสัดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ไม่รวมถึงสมาชิกสมทบ 
เม่ืองบประมาณรายจ่ายซ่ึงท่ีประชุมใหญ่อนุมติัไวไ้ม่เพียงพอ 
  3.2  เป็นค่าสวสัดิการสงเคราะห์ศพคู่สมรสตามกฎหมายของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
ไม่รวมถึงสมาชิกสมทบ  เม่ืองบประมาณรายจ่ายซ่ึงท่ีประชุมใหญ่อนุมติัไวไ้ม่เพียงพอ 
  3.3  ค่าช่วยเหลือประสบอุบติัเหตุและค่ารักษาพยาบาล  เม่ืองบประมาณรายจ่ายซ่ึงท่ีประชุมใหญ่อนุมติั
ไวไ้ม่เพียงพอ 
  3.4  เป็นค่าตอบแทนลูกจา้งรายเดือนของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบังาน
สวสัดิการของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  
 ขอ้ 4.  ค  าวินิจฉัยใด ๆ ของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  เก่ียวกบัการปฏิบติัตาม
ระเบียบน้ีใหถื้อเป็นท่ีสุด  

ขอ้ 5.  ใหป้ระธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั รักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
 

  ประกาศ     ณ    วนัท่ี   23   พฤษภาคม   พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
     (  นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์   ) 
   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 

ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าหุ้นเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกผู้รับเบีย้หวัด บ าเหน็จ บ านาญ พ.ศ. 2561 

เพื่อเป็นสวสัดิการและแสดงมุทิตาจิตแก่สมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการ  หรือลาออกจากราชการ  หรือลาออกจาก
โรงเรียนเอกชน  หรือลาออกหรือเกษียณราชการจากหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลทางการศึกษาอ่ืนๆทุกสังกดั  อาศยัอ านาจตาม
ความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ขอ้ 67 (9)  และขอ้ 90 (10)  ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ชุดท่ี  59  คร้ังท่ี 2 / 2561  เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2561  จึงก าหนดระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการจ่ายเงินค่าหุ้นเป็นสวสัดิการแก่สมาชิกผูรั้บเบ้ียหวดั บ าเหน็จ บ านาญ พ.ศ. 2561 ไว้
ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการจ่ายเงินค่าหุ้นเป็นสวสัดิการแก่
สมาชิกผูรั้บเบ้ียหวดั บ าเหน็จ บ านาญ พ.ศ. 2561” 
 ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัส าหรับสมาชิกผูรั้บเบ้ียหวดั  บ าเหน็จ  บ านาญ  ท่ียงัไม่ไดรั้บเงินสวสัดิการค่าหุ้นมา
ก่อนท่ีระเบียบน้ีถือใชบ้งัคบัดว้ย 
 ขอ้ 4. ในระเบียบน้ี 
                        สหกรณ์  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
                        สมาชิก  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ไม่รวมถึงสมาชิกสมทบ 
                        คณะกรรมการด าเนินการ  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
        ประธานกรรมการ  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
 ขอ้ 5. ระเบียบน้ีให้จ่ายเป็นค่าหุ้น 300 หุ้น  เป็นเงิน 3,000.- บาท  แก่สมาชิกผูรั้บเบ้ียหวดั  บ าเหน็จ  บ านาญทุก
คน  ทุกสังกดั  รวมถึงสมาชิกสังกดัโรงเรียนเอกชนท่ีไดรั้บเงินจากกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน 
 ขอ้ 6. ให้สหกรณ์ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เพื่อจ่ายเป็นเงินสวสัดิการแก่สมาชิกผูรั้บเบ้ียหวดั  บ าเหน็จ 
บ านาญ  ต่อท่ีประชุมใหญ่  เพื่อขออนุมติัจ่ายเงินใหแ้ก่สมาชิกผูรั้บเบ้ียหวดั  บ าเหน็จ  บ านาญ  ตามระเบียบน้ี 
 ขอ้ 7. ให้ประธานกรรมการพิจารณาจ่ายเงินค่าหุ้นเป็นสวสัดิการแก่สมาชิกผูรั้บเบ้ียหวดั  บ าเหน็จ  บ านาญ  ให้
เป็นไปตามระเบียบน้ี  และน าเสนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมคราวถดัไป 
 
  ประกาศ   ณ   วนัท่ี  29  มีนาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
               (   นายสมหมาย  มงคลบุตร   ) 
                                     ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั   
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 

ว่าด้วยเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพบิัติ พ.ศ. 2561 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกท่ีประสบภยัพิบติั  อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
พงังา จ ากดั ขอ้ 90 (10) ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ชุดท่ี 59 คร้ังท่ี 2 / 2561 เม่ือ
วนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 จึงก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยเงินสวสัดิการช่วยเหลือสมาชิกท่ี
ประสบภยัพิบติั  พ.ศ. 2561 ไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยเงินสวสัดิการช่วยเหลือสมาชิกท่ี
ประสบภยัพิบติั พ.ศ. 2561 ” 

ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3. ในระเบียบน้ี 

สหกรณ์  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
สมาชิก  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ไม่รวมถึงสมาชิกสมทบ 
คณะกรรมการด าเนินการ  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
ประธานกรรมการ  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
ภยัพิบติั  หมายถึง  การประสบภยัพิบติัท่ีเกิดกบัท่ีอยูอ่าศยัของสมาชิกตามทะเบียนบา้น 

ขอ้ 4. ให้สหกรณ์จดัตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ปีละไม่น้อยกว่า 200,000.- บาท  เพื่อเป็นเงินสวสัดิการ
ช่วยเหลือสมาชิกท่ีประสบภยัพิบติั 

ขอ้ 5. ให้สหกรณ์จ่ายเงินสวสัดิการช่วยเหลือสมาชิกท่ีประสบภยัพิบติัให้แก่สมาชิกท่ีประสบภยัพิบติั  หรือ
บุคคลท่ีไดรั้บมอบฉันทะใหเ้ป็นผูรั้บเงินแทน  โดยสหกรณ์จะจ่ายเงินสวสัดิการช่วยเหลือดงักล่าวให้ไม่เกิน 5,000.- บาท 
ต่อคร้ังตามความเหมาะสม  โดยให้เบิกจ่ายจากเงินทุนสาธารณประโยชน์เป็นอนัดับแรก  ถ้าไม่พอให้เบิกจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 

ขอ้ 6. เม่ือสมาชิกประสบภยัพิบติั  ใหย้ืน่คาร้องขอรับเงินสวสัดิการช่วยเหลือจากสหกรณ์  ภายในก าหนด 90 วนั  
นับแต่วนัท่ีประสบภยัพิบติั  โดยแนบหลกัฐานพร้อมภาพถ่าย  ส าเนาบตัรประจ าตวั  ส าเนาทะเบียนบา้นของสมาชิก      
ในกรณีมอบฉนัทะใหรั้บเงินสวสัดิการช่วยเหลือแทนสมาชิก  ใหแ้นบสาเนาบตัรประจ าตวัของผูรั้บมอบฉนัทะ 

ขอ้ 7. เม่ือส้ินปีทางบญัชี  ให้สหกรณ์รายงานรายละเอียดเก่ียวกับการจ่ายเงินสวสัดิการช่วยเหลือสมาชิกท่ี
ประสบภยัพิบติัต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีทราบทุกปี 

ขอ้ 8. ให้คณะกรรมการด าเนินการ  พิจารณาจ่ายเงินสวสัดิการช่วยเหลือสมาชิกท่ีประสบภยัพิบติั  ให้เป็นไป
ตามระเบียบน้ี  และตอ้งจดัใหผู้รั้บเงินสวสัดิการช่วยเหลือดงักล่าวท าหลกัฐานการรับเงินใหแ้ก่สหกรณ์ทุกราย 
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ขอ้ 9. ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 
 
 
 

 
( นายสมหมาย มงคลบุตร ) 

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา  จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 

ว่าด้วยการใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2558 

เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ท่ีถือใชบ้งัคบัอยู่ในปัจจุบนั  อาศยัอ านาจ
ตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากัด  ขอ้ 67 ( 9 ) และ ขอ้ 90 ( 7 )  คณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากัด  ชุดท่ี  56  ในคราวประชุม คร้ังท่ี 10  เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคมพ.ศ. 2558 ได้ก าหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยการใชเ้งินทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2558  ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ว่าดว้ยการใชเ้งินทุนสาธารณประโยชน์  
พ.ศ. 2558 ” 
 ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการใชเ้งินทุนสาธารณประโยชน์   พ.ศ. 2551  
และบรรดาประกาศ  ค าสั่ง  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีได้ก าหนดไวแ้ล้วซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี  โดยให้ถือใช้
ระเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4.  เงินทุนสาธารณประโยชน์  หมายถึง  เงินซ่ึงท่ีประชุมใหญ่ได้มีมติจดัสรรจากก าไรสุทธิประจ าปีของ
สหกรณ์ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ขอ้ 23 ( 4.2 ) 
 ขอ้ 5.  เงินทุนสาธารณประโยชน์ใหใ้ชจ่้ายในกรณีดงัน้ี 
  5.1  จ่ายเพื่อการศึกษา   ไดแ้ก่ 

5.1.1 เป็นทุนการศึกษาส าหรับบุตรสมาชิก  ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยทุนส่งเสริม
การศึกษาบุตรสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 

5.1.2 เป็นทุนในการอบรม  การพฒันาวิจยั  การคน้ควา้  และการจดักิจกรรมอ่ืนๆ  ในทาง
สหกรณ์ 

5.2 จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์  ไดแ้ก่เป็นทุนในการจดัซ้ือ  ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ต่อเติมสถานท่ี  หรือ
จดัซ้ือวสัดุครุภณัฑ ์ อนัเป็นสาธารณประโยชน์ทัว่ไป 

5.3 จ่ายเพื่อการกุศล  ไดแ้ก่ 
5.3.1 บ ารุงทางศาสนา  ทั้งทางวตัถุ  และวิชาการ 
5.3.2 เป็นการสงเคราะห์ผูป้ระสบภยัพิบติัต่างๆ  เช่น  อคัคีภยั  อุทกภยั  และวาตภยั 
5.3.3 เป็นการสงเคราะห์นกัเรียนท่ียากจน 
5.3.4 เพื่อการกุศลอ่ืนๆ  ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการจะเห็นสมควร 
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5.4 จ่ายเพื่อการช่วยเหลือสมาชิก  ไดแ้ก่ 
5.4.1 จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก  
5.4.2 จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล  เม่ือสมาชิกประสพอุบติัเหตุ  เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง  

หรือเจ็บป่วยท่ีตอ้งรักษาตวัเป็นเวลานาน 
ขอ้ 6.  การขอเงินทุนสาธารณประโยชน์  ใหเ้สนอเร่ืองการพิจารณา ดงัต่อไปน้ี 

  6.1  หน่วยงานท่ีสมาชิกสังกดั  ใหเ้สนอเร่ืองผา่นผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานนั้น 
6.2 บุคคล  หรือหน่วยงานอ่ืน  ใหเ้สนอเร่ืองต่อประธานกรรมการด าเนินการของสหกรณ์โดยตรง 
6.3 เร่ืองราวท่ีเสนอขอเงินทุนสาธารณประโยชน์นั้น  ให้แสดงหลกัฐานเหตุผล  และถา้เป็นอาคาร

หรือสถานท่ี  ให้แสดงรูปแบบและรายการให้ชดัเจน  และให้ยื่นต่อประธานกรรมการด าเนินการ  
ก่อนการประชุมคณะกรรมการด าเนินการประจ าเดือนไม่น้อยกว่า 7 วนั  กบัให้ส าเนาเร่ืองราวท่ี
ขอเงินทุนสาธารณประโยชน์ส่งใหก้รรมการด าเนินการทุกคนทราบล่วงหนา้ดว้ย 

ข้อ 7.  การพิจารณาให้ เ งินทุนสาธารณประโยชน์นั้ น เพื่ อ เ ป็นหลักฐานในการพิจารณาให้ เ งินทุน
สาธารณประโยชน์ในคราวหน่ึงๆใหถื้อหลกัฐานส าคญัก่อนหลงั  ดงัน้ี 

7.1 เงินทุนสาธารณประโยชน์ท่ีเป็นการสงเคราะห์อันเกิดจากภัยพิบัติต่างๆและการเจ็บป่วยแก่
สมาชิก  ใหไ้ดรั้บความช่วยเหลือเป็นอนัดบัหน่ึง 

7.2 เงินทุนสาธารณประโยชน์ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาสมาชิกโดยทั่วไปให้ได้รับเป็น
อนัดบัสอง 

7.3 เงินทุนสาธารณประโยชน์ท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยทัว่ไปใหไ้ดรั้บเป็นอนัดบัสาม 
7.4 เงินทุนสาธารณประโยชน์ ท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่สมาชิกเพียงบางส่วนใหไ้ดรั้บเป็นอนัดบัส่ี 
7.5 นอกจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ 
7.6 การพิจารณาใหเ้งินทุนสาธารณประโยชน์นั้น  ใหพ้ิจารณาจากเงินทุนสาธารณประโยชน์ท่ีมีอยู่ใน

ขณะนั้นๆ เท่านั้น  และเม่ือไดพ้ิจารณาให้เงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการใดๆ  ในคราวหน่ึงๆ  
ไปแลว้ให้ถือว่าการพิจารณาส าหรับเร่ืองนั้นๆเป็นอนัยุติ  ยกเวน้การเกิดภยัพิบติัและการเจ็บป่วย
ของสมาชิก 

ขอ้ 8.  วงเงินการอนุมติัจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์  จ านวนเงินทุนสาธารณประโยชน์ท่ีจะขออนุมติัจ่ายให้แก่
หน่วยงานท่ียื่นขอนั้ น  ตามปกติต้องไม่เกิน 10,000.-บาท  เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็นพิเศษ  ก็ให้
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเป็นเฉพาะราย 
 ขอ้ 9.  สิทธิการขอเงินทุนสาธารณประโยชน์  เพื่อให้เป็นการทัว่ถึงทุกหน่วยงาน  หน่วยงานใดท่ีไดรั้บเงินทุน
สาธารณประโยชน์ไปแล้ว  จะมีสิทธ์ิยื่นขอได้อีกเม่ือทุกหน่วยงานได้รับเงินทุนไปแล้ว  เวน้แต่หน่วยงานนั้ นๆไม่
ประสงคจ์ะขอ  ทั้งน้ีใหเ้ร่ิมนบัตั้งแต่เร่ิมใหเ้งินทุนสาธารณประโยชน์เป็นตน้มา ในกรณีท่ีมีเหตุผลตามความจ าเป็นพิเศษ
ก็ใหค้ณะกรรมการด าเนินการพิจารณาผอ่นผนัตามควรแก่กรณี 
 ขอ้ 10.  มติของคณะกรรมการด าเนินการในการใหเ้งินทุนสาธารณประโยชน์นั้น  ใหถื้อคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

10.1 มติในการให้เงินทุนสาธารณประโยชน์ตามขอ้ 5.  ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนคณะกรรมการด าเนินการท่ีเขา้ประชุม 
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10.2 มติในการพิจารณาขยายวงเ งินตามข้อ 8.  และในการผ่อนผันสิทธิการยื่นขอเ งินทุน
สาธารณประโยชน์ตามขอ้ 9.  ใหถื้อคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์

ขอ้ 11.  ใบส าคญัเก่ียวกบัการจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์  การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์นั้น  ใหเ้จา้หนา้ท่ี
ผูจ่้ายเงินเรียกเก็บใบส าคญัรับเงินจากผูรั้บเงินทุกรายดงัน้ี 

11.1 ถา้สหกรณ์จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นผูจ้ดัการอย่างใดอย่างหน่ึงเอง  ตอ้งมี
ใบส าคญัรับเงิน  หรือหลกัฐานการจดัท า  หรือจดัซ้ือจดัจา้งโดยละเอียด 

11.2 ถา้สหกรณ์จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์สมทบเพื่อการใด  ตอ้งให้ผูมี้อ านาจในการจัดท า  หรือ
ผูมี้อ านาจในการรับเงินนั้นๆ  ออกหลกัฐานใหแ้ก่สหกรณ์โดยครบถว้น 

เม่ือสหกรณ์ไดจ่้ายเงินไปแลว้ทุกคราว  ให้เจา้หน้าท่ีผูจ่้ายเงินลงลายมือช่ือรับผิดชอบในการจ่ายเงิน
ดว้ย 
 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี   19   สิงหาคม   พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 

(  นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์  ) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 

ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2558 

 เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่สมาชิกสหกรณ์ท่ีมีความจ าเป็นจะตอ้งยา้ยภูมิล าเนาอาชีพระหว่างทอ้งท่ี
ด าเนินงานของสหกรณ์น้ีกับสหกรณ์อ่ืน  สามารถโอนสมาชิกภาพกันและกันได้ตามเจตนารมณ์แห่งขอ้บังคับของ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 38 , 39 , 67 (9)  และขอ้ 90 (3)  แห่งขอ้บงัคบัของสหกรณ์     
ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  คณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 56 ในคราวประชุม คร้ังท่ี 10 / 2558  เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม  
พ.ศ. 2558  ไดก้ าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2558 ไว้
ดงัต่อไปน้ี 
 

หมวดที่ 1 
ความทั่วไป 

 ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยการโอนสมาชิกระหวา่งสหกรณ์ พ.ศ. 
2558 “ 
 ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.  2546  
และบรรดาประกาศ  ค าสั่ง  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใดท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี  โดยให้ถือใชร้ะเบียบน้ี
แทน 
 ขอ้ 4. ในระเบียบน้ี 
  “ สหกรณ์ ”   หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ สมาชิก ”    หมายถึง   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ คณะกรรมการด าเนินการ ”  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ ประธานกรรมการ ”  หมายถึง  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
 ขอ้ 5. ใหป้ระธานกรรมการรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
       

หมวดที่ 2 
การโอนสมาชิก 

 ขอ้ 6. สมาชิกท่ีไดรั้บค าสั่งยา้ย  หรือโอนไปรับราชการในสังกดัอ่ืน  หรือนอกเขตทอ้งท่ีด าเนินงานของสหกรณ์
ประสงคจ์ะขอโอนสภาพการเป็นสมาชิกไปยงัสหกรณ์อ่ืน  ซ่ึงตั้งอยู่ในทอ้งท่ี  หรือสังกดัท่ีตนยา้ยไปรับราชการใหม่นั้น 
จะตอ้งเสนอเร่ืองราวต่อคณะกรรมการด าเนินการภายในก าหนดเวลา 15 วนั  นบัจากวนัท่ีไดรั้บทราบค าสั่งยา้ยหรือโอน 
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 เร่ืองราวท่ีไดเ้สนอต่อคณะกรรมการด าเนินการนั้นตอ้งแจง้จงัหวดั ทอ้งท่ี หรือสังกดัท่ีจะยา้ย หรือโอนไปรับ
ราชการใหม่สหกรณ์อ่ืนท่ีจะขอเขา้เป็นสมาชิกทราบ  และตอ้งแนบส าเนาค าสั่งยา้ย หรือโอน ประกอบเร่ืองดว้ย 
 กรณีขา้ราชการโอนยา้ยมาจากในเขต  หรือจงัหวดัอ่ืน  มีหน้าท่ีตอ้งแจง้ให้กบัสหกรณ์ท่ีจะสมคัรเขา้เป็นสมาชิก
ทราบ  เพื่อตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์  หากไม่แจง้  สหกรณ์ใหม่ตรวจพบ  จะใหพ้น้
สมาชิกภาพได ้
 กรณีผูย้ื่นสมคัรเป็นสมาชิกสหกรณ์  โดยมิได้เป็นขา้ราชการท่ีบรรจุใหม่  พนักงานสหกรณ์ผูรั้บตอ้งท าการ
ตรวจสอบสมาชิกของผูส้มคัรรายนั้น 
 ขอ้ 7. ใหส้หกรณ์ระงบัการเรียกเก็บเงินสะสมรายเดือน  หรือเงินค่าหุ้น  หรือเงินงวดช าระหน้ี (ถา้มี)  ซ่ึงสมาชิก
นั้นจะตอ้งส่งต่อสหกรณ์ไวช้ัว่คราวจนกวา่จะทราบผลการพิจารณารับสมาชิกของสหกรณ์อ่ืน  ท่ีสมาชิกนั้นขอสมคัรเป็น
สมาชิก  แต่ตอ้งไม่เกิน 60 วนั นบัจากวนัท่ีทางราชการไดส้ั่งโอนอตัราเงินเดือนไปจากจงัหวดัหรือสังกดัเดิม 
 ถา้สหกรณ์ไม่ไดรั้บการติดต่อจากสหกรณ์อ่ืนภายในก าหนดเวลาตามวรรคก่อน  ให้คณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาสภาพการเป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบั ขอ้ 47  การเรียกคืนเงินกู้ตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 18 และ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของสหกรณ์เป็นรายๆไปสุดแต่กรณี 
 ขอ้ 8. ถา้สหกรณ์ไดรั้บการติดต่อจากสหกรณ์อ่ืนท่ีรับโอนเพื่อขอรับโอนสภาพการเป็นสมาชิก  ขอรับโอนเงิน
ค่าหุน้  ขอรับช าระหน้ีเงินกูข้องสมาชิกนั้น  และหรือขอผอ่นผนัการช าระหน้ีเงินกู ้ คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจท่ีจะ
ตกลงเง่ือนไขเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัในเร่ืองดงักล่าวไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
 ขอ้ 9. นับจากวนัท่ีสหกรณ์ไดรั้บโอนเงินค่าหุ้นพร้อมรับช าระหน้ีจากสหกรณ์สังกัดใหม่  และหรือได้ตกลง
เง่ือนไขในการช าระหน้ีเป็นหนงัสือไวก้บัสหกรณ์อ่ืนแลว้  ใหถื้อวา่สมาชิกนั้นพน้สภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
      

หมวดที่ 3 
การรับโอนสมาชิก 

 ขอ้ 10. สมาชิกสหกรณ์อ่ืนท่ียา้ย  หรือโอนเขา้มารับราชการสังกดั  หรือในทอ้งท่ีด าเนินงานของสหกรณ์  หากมี
ความประสงค์จะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกโดยการโอนสภาพการเป็นสมาชิกระหว่างสหกรณ์  ตอ้งยื่นใบสมคัรถึงสหกรณ์ 
ตามแบบท่ีก าหนดไว ้ โดยตอ้งมีผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ของผูส้มคัรเป็นผูรั้บรอง  เวน้แต่ผูส้มคัรด ารงต าแหน่งผูบ้งัคบับญัชา 
ใหรั้บรองตนเองได ้
 เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาปรากฏว่า  ผูส้มคัรมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามความในขอ้บงัคบั
ของสหกรณ์ ขอ้ 32  ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเขา้เป็นสมาชิกแลว้  ให้สหกรณ์ติดต่อท าความตกลงกบัสหกรณ์เดิมขอรับ
โอนเงินค่าหุ้น  และช าระหน้ีเงินกู้  และหรือผ่อนผันการช าระหน้ีเงินกู้แทนผู ้สมัครตามเง่ือนไขและวิธีการท่ี
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร  ทั้งเรียกให้ผูส้มคัรช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์  
และลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก 
 ขอ้ 11. เม่ือสหกรณ์ไดรั้บเงินค่าหุน้จากสหกรณ์เดิมแลว้  ใหอ้อกใบรับเงินใหแ้ก่สมาชิกยดึถือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 ถา้สมาชิกมีหน้ีสินอยู่กบัสหกรณ์เดิม  และสหกรณ์จะตอ้งช าระหน้ีแทน  ตอ้งเรียกผูส้มคัรมาท าหนงัสือกู ้ และ
จดัท าหลกัประกนัเงินกูใ้ห้ไวแ้ก่สหกรณ์ตามประเภทและลกัษณะของเงินกูท่ี้ก าหนดไวใ้นระเบียบและหลกัเกณฑ์ของ
สหกรณ์ 
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 ในกรณีจ านวนเงินกู ้ และหรือประเภทเงินกูซ่ึ้งสมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์เดิม  เกินกว่าจ ากดัจ านวนเงินกูแ้ละหรือ
ประเภทเงินกูข้องสหกรณ์  ใหส้หกรณ์อนุโลมท าหนงัสือกูต้ามประเภทและหรือจ านวนเงินกูน้ั้น ๆ  
 ขอ้ 12. เม่ือสมาชิกไดป้ฏิบติัตามท่ีกล่าวใน ขอ้ 10 และ ขอ้ 11 โดยครบถว้นแลว้  ใหถื้อวา่สมาชิกผูน้ั้นไดสิ้ทธิใน
ฐานะสมาชิก 
 ขอ้ 13. สิทธิใดๆท่ีสมาชิกอ่ืนๆมีอยูใ่นสหกรณ์น้ี  หากมีเง่ือนไขเวลาการเป็นสมาชิก  ก็ใหมี้สิทธินบัเวลาการเป็น
สมาชิกในสหกรณ์เดิมรวมดว้ยได ้ ยกเวน้กรณีสมคัรเขา้รับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ  ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด
ไวใ้นระเบียบวา่ดว้ยการสรรหากรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2558 
 
  ประกาศ    ณ   วนัท่ี  19  สิงหาคม  พ.ศ. 2558 
 

 
 
 
 

(  นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์  ) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 
ว่าด้วยค่าตอบแทนเหมาจ่ายสมาชิกที่มาประชุมใหญ่  พ.ศ. 2565 

 ดว้ยคณะกรรมการด าเนินการไดพ้ิจารณาเห็นเป็นการสมควร  ให้ก าหนดระเบียบว่าดว้ยค่าตอบแทนเหมาจ่าย
สมาชิกท่ีมาประชุมใหญ่ขึ้นถือใช ้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกท่ีตอ้งเดินทางไกลมาประชุมใหญ่ 
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ขอ้ 67 (9) และ ขอ้ 90 (10)  และมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  คร้ังท่ี  9 / 2565  เม่ือวนัท่ี  23  กนัยายน  พ.ศ. 2565  
และมติท่ีประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี 2565  วนัท่ี  5  กุมภาพนัธ์  2565  จึงก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา 
จ ากดั วา่ดว้ยค่าตอบแทนเหมาจ่ายสมาชิกท่ีมาประชุมใหญ่  พ.ศ. 2565  ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยค่าตอบแทนเหมาจ่ายสมาชิกท่ีมา
ประชุมใหญ่  พ.ศ. 2565 ” 
 ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยค่าตอบแทนเหมาจ่ายสมาชิกมาประชุมใหญ่ 
พ.ศ. 2557 
 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 300.- บาท 
  3. จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือในการเดินทางในลกัษณะเหมาจ่าย  โดยพิจารณาจากระยะทาง  หรือความ
ยากล าบากในการเดินทางจากสถานท่ีท างาน  หรือหน่วยสังกดัท่ีสหกรณ์ก าหนด  ถึงสถานท่ีประชุมใหญ่ดงัน้ี 
  -  อ าเภอเกาะยาว     คนละ 800.- บาท 
  -  อ าเภอคุระบุรี     คนละ 600.- บาท 
  -  อ าเภอตะกัว่ป่า , อ าเภอกะปง  และอ าเภอทา้ยเหมือง คนละ 500.- บาท 
  -  อ าเภอตะกัว่ทุ่ง  และอ าเภอทบัปุด   คนละ 400.- บาท 
  -  อ าเภอเมืองพงังา  และสมาชิกหน่วยสหกรณ์ คนละ 300.- บาท 

-  สมาชิกบ านาญนอกเขตพื้นท่ีจงัหวดัพงังา  ใหย้ดึถือท่ีอยูต่ามส าเนาทะเบียนบา้น       
   ท่ีใหไ้วก้บัสหกรณ์เป็นส าคญั   คนละ 600.- บาท 
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 ขอ้ 6. ในปีใดท่ีสหกรณ์มีการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีนอกเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองพงังา  ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนดค่าพาหนะเหมาจ่ายตามความเหมาะสม  และประกาศใหส้มาชิกทราบเป็นคราวๆไป 
 ขอ้ 7. สมาชิกท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินค่าตอบแทนตามระเบียบน้ี  จะตอ้งมาลงช่ือประชุมก่อนเวลา  12.00 น. ของวนั
ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
 ขอ้ 8. ใหป้ระธานกรรมการถือปฏิบติัตามระเบียบน้ีโดยเคร่งครัด 
 
 
       ประกาศ  ณ  วนัท่ี 1 พฤศจิกายน   พ.ศ. 2565 
   
 
 
 
 
 
                 (    นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์        ) 
      ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 
ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรอง พ.ศ. 2558 

 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ท่ีถือใชบ้งัคบัอยู่ในปัจจุบนั  อาศยัอ านาจ
ตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ขอ้ 67 ( 9 ) และ ขอ้ 90 ( 10 )  คณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ชุดท่ี 56 ในคราวประชุมคร้ังท่ี 10 / 2558  เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ไดก้ าหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยการจ่ายเงินค่ารับรอง พ.ศ. 2558  ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ระเบียบน้ี เรียกวา่ “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยการจ่ายเงินค่ารับรอง  พ.ศ. 2558 ” 
 ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการจ่ายเงินค่ารับรอง พ.ศ. 2551  และบรรดา
ประกาศ  ค าสั่ง  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี  โดยใหถื้อใชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4.  การจ่ายเงินค่ารับรองตามระเบียบน้ี  ให้จ่ายเป็นค่าอาหาร  เคร่ืองด่ืม  ในการรับรองแขกของสหกรณ์  
กรรมการ  หรือสมาชิกท่ีมาเยีย่มเยอืน  ตรวจสอบ  แนะน า  ศึกษาดูงาน  ประชุมสัมมนา  หรือท ากิจกรรมอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 
หรือเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์และสมาชิกโดยส่วนรวมเท่านั้น 
 ขอ้ 5.  การจ่ายเงินค่ารับรองจะต้องจ่ายดว้ยความประหยดัและด้วยความจ าเป็นอย่างแท้จริง  และให้จ่ายได้
ภายในวงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่เท่านั้น 
 ขอ้ 6.  การอนุมติัจ่ายเงินค่ารับรองแต่ละคร้ัง  ผูจ้ดัการอนุมติัจ่ายไดค้ร้ังละไม่เกิน 2,000.- บาท  หากเกินกว่า  
2,000.- บาท  และไม่เกิน 5,000.- บาท  ตอ้งขออนุมติัจากประธานกรรมการ  หากเกินกว่า 5,000.-บาท  จะตอ้งน าเสนอ
คณะกรรมการด าเนินการอนุมติัก่อนจึงจะจ่ายได ้ เวน้แต่มีความจ าเป็นท่ีไม่สามารถขออนุมติัต่อคณะกรรมการด าเนินการ
ได้ทัน  ให้ประธานกรรมการอนุมัติจ่ายได้ก่อน  แต่จะต้องน าเสนอและช้ีแจงเหตุผลจ าเป็นให้เป็นท่ีพอใจแก่
คณะกรรมการด าเนินการ 
 ข้อ 7.  การจ่ายเงินค่ารับรองในลักษณะอ่ืนใดท่ีนอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี  ให้ขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการด าเนินการก่อน 
 
                          ประกาศ  ณ  วนัท่ี   19   สิงหาคม   พ.ศ. 2558 

 
 

 
       (  นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์  ) 

      ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา  จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและจดทะเบียนจ านองหลักทรัพย์ค า้ประกันเงินกู้ พ.ศ. 2558 

เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ท่ีถือใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบนัอาศยัอ านาจ
ตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ขอ้ 67 ( 9 )  และ ขอ้ 90 ( 10 )  คณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ชุดท่ี  56  ในคราวประชุมคร้ังท่ี 10 / 2558  เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ไดก้ าหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบและจดทะเบียนจ านองหลกัทรัพยค์  ้าประกนั
เงินกู ้ พ.ศ. 2558  ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ว่าดว้ยค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบและจด
ทะเบียนจ านองหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกู ้พ.ศ. 2558 ” 
 ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากัด ว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและจด
จ านองหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกู ้ พ.ศ. 2551  และบรรดาประกาศ  ค าสั่ง  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีไดก้ าหนดไว้
แลว้ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี  โดยใหถื้อใชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4.  เม่ือผูข้อกูย้ื่นเอกสารหลกัฐานการขอกู้ท่ีตอ้งใช้หลกัทรัพยค์  ้าประกนั  ผูข้อกูจ้ะตอ้งวางเงินค่าใช้จ่ายใน
การตรวจสอบและจดทะเบียนจ านองหลักทรัพยค์  ้ าประกันเงินกู้รายละ 2,500.- บาท ( สองพนัห้าร้อยบาทถ้วน )  ณ  
ส านกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ก่อนท่ีกรรมการตรวจสอบหลกัทรัพยค์  ้าประกนัจะออกไปท าการตรวจสอบ    
เงินจ านวนน้ีเม่ือคณะกรรมการออกไปท าการตรวจสอบประเมินแลว้  ผูข้อกูจ้ะเรียกคืนมิได ้ หากไม่เพียงพอผูข้อกูจ้ะตอ้ง
น ามาวางเพิ่มตามจ านวนท่ีคณะกรรมการด าเนินการจะแจง้ใหท้ราบ  และหากมีเหลือจะคืนใหผู้ข้อกู ้
 ขอ้ 5.  ให้กรรมการตรวจสอบหลกัทรัพยค์  ้าประกนั  หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการด าเนินการไป
ตรวจสอบสถานท่ี  และสภาพแห่งทรัพยสิ์นอนัเป็นหลกัประกนั  แลว้รายงานผลการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการด าเนินการ  โดยผูข้อกูจ้ะตอ้งอ านวยความสะดวกแก่กรรมการผูท้  าการตรวจสอบหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
 ขอ้ 6.  ให้จ่ายค่าตอบแทนและค่าพาหนะแก่กรรมการผูท้  าการตรวจสอบหลกัทรัพยค์  ้าประกนัตาม ขอ้ 4.  และ
แก่ผูไ้ปจดทะเบียนจ านองหลกัทรัพยค์  ้าประกนัในอตัราค่าตอบแทนคนละ 500.- บาทต่อวนั  ส่วนค่าพาหนะเท่าท่ีจ่ายจริง 
 
                            ประกาศ  ณ  วนัท่ี   19   สิงหาคม   พ.ศ. 2558 
 
 
 
                                                          (  นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์ )                                                                                                                                                                      
                                           ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 

ว่าด้วยค่าตอบแทนในการสืบหาหลักทรัพย์ พ.ศ. 2558 

 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ท่ีถือใชบ้งัคบัอยู่ในปัจจุบนั  อาศยัอ านาจ
ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ขอ้ 67 (9)  และ ขอ้ 90 (10)  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูพงังา จ ากดั  ชุดท่ี 56  ในคราวประชุมคร้ังท่ี 10 / 2558  เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ไดก้ าหนดระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยค่าตอบแทนในการสืบหาหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2558 ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยค่าตอบแทนในการสืบหาหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2558 ” 
 ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยค่าตอบแทนในการสืบหาหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2544 
และบรรดาประกาศ  ค าสั่ง  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีได้ก าหนดไวแ้ล้วซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี  โดยให้ถือใช้
ระเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4. ในระเบียบน้ี 
            สหกรณ์  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
            สมาชิก  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
            คณะกรรมการด าเนินการ  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์ครูพงังา จ ากดั 
 ขอ้ 5. ในกรณีท่ีสหกรณ์ไม่สามารถสืบหาหลกัทรัพยข์องลูกหน้ี  ซ่ึงศาลพิพากษาให้ตอ้งช าระหน้ีต่อสหกรณ์มา
ด าเนินการบงัคบัคดีเพื่อขายทอดตลาด  เพื่อช าระหน้ีให้แก่สหกรณ์ได ้  และคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรให้
สมาชิก  หรือบุคคลภายนอก  ทั้งท่ีเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  ช่วยสืบหาหลกัทรัพย ์ หรือให้ขอ้มูล  หรือช้ีช่องให้
สหกรณ์สามารถไดรั้บช าระหน้ี  ให้สหกรณ์จดัท าเป็นประกาศเพื่อแจง้ช่ือ  และรายละเอียดอ่ืนๆเท่าท่ีจ าเป็นให้สมาชิก 
และบุคคลภายนอกทราบโดยทัว่กนั 
 ขอ้ 6. สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่สมาชิก  หรือบุคคลภายนอกท่ีไดด้ าเนินการสืบหาหลกัทรัพย ์ หรือ
ใหข้อ้มูล  หรือช้ีช่องจนสหกรณ์ไดรั้บช าระหน้ีในอตัราร้อยละยีสิ่บของจ านวนเงินท่ีสหกรณ์ไดรั้บการช าระหน้ี 
 กรรมการด าเนินการและพนกังานสหกรณ์ไม่มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนตามระเบียบน้ี 
 ข้อ 7. หากมีผูด้  าเนินการสืบหาหลักทรัพย์หรือให้ข้อมูลหรือช้ีช่องจ านวนหลายราย  สหกรณ์จะจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนใหแ้ก่บุคคลรายแรกท่ีไดใ้หข้อ้มูลหรือช้ีช่องส าหรับหลกัทรัพยแ์ต่ละรายการเท่านั้น 
 ขอ้ 8. สหกรณ์จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ท่ีเกิดจากการสืบหาหลกัทรัพย ์หรือให้ขอ้มูล หรือช้ีช่อง ของ
บุคคลใด ๆ ทั้งส้ิน 
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 ขอ้ 9. หากมีปัญหา  หรือขอ้พิพาทใดๆ  เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามระเบียบน้ี  คณะกรรมการด าเนินการจะ
เป็นผูวิ้นิจฉยัช้ีขาด  ค าวินิจฉยัของคณะกรรมการด าเนินการถือเป็นอนัส้ินสุด 
 
 
   ประกาศ   ณ   วนัท่ี   19   สิงหาคม   พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 
 

(   นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์   ) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 
ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ค า้ประกนั  พ.ศ. 2565 

 อาศยัอ านาจตามความในข้อบังคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากัด ขอ้ 67 ( 9 )  คณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ชุดท่ี 63 ในคราวประชุม  คร้ังท่ี  5 / 2565  เม่ือวนัท่ี  22  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  ไดก้ าหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยการช่วยเหลือผูค้  ้าประกนั พ.ศ. 2565  ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยการช่วยเหลือผูค้  ้าประกนั พ.ศ.2565 ” 
 ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยการช่วยเหลือผูค้  ้าประกนั พ.ศ. 2558  และบรรดา
ประกาศ  ค าสั่ง  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี  โดยใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4. ในระเบียบน้ี 
  “ สหกรณ์ “  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ สมาชิก “  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
 ขอ้ 5. การช่วยเหลือผูค้  ้าประกนัตามระเบียบน้ี  หมายถึง  การให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกผูค้  ้าประกนัท่ีจะตอ้ง
ช าระหน้ีแทนผูกู้ ้ 
           การช าระหน้ีตามวรรคแรก  จะช าระใหห้มดส้ินทั้งจ านวน  หรือการผอ่นช าระเป็นงวดรายเดือน  โดยจะตอ้ง
ผ่อนช าระให้หมดส้ินภายในเวลาท่ีสหกรณ์ก าหนด  และจ านวนเงินท่ีผ่อนช าระแต่ละงวด  เม่ือรวมทั้งเงินตน้และดอกเบ้ีย 
หรือเฉพาะเงินตน้จะตอ้งไม่นอ้ยกวา่งวดละ 1,000.- บาท 
           ในกรณีท่ีสมาชิกผูค้  ้าประกนัช าระหน้ีหมดส้ินครบถว้นภายในระยะเวลา  6  เดือน  นบัตั้งแต่วนัท่ีสหกรณ์
ไดอ้อกหนงัสือแจง้ใหท้ราบ  สหกรณ์จะยกเวน้ดอกเบ้ียใหท้ั้งหมด 
           ในกรณีท่ีสมาชิกผูค้  ้าประกนัช าระหน้ีหมดส้ินครบถว้นไม่ถึง 1 ปี  และเม่ือค านวณดอกเบ้ียท่ีจะตอ้งช าระ
ใหแ้ก่สหกรณ์ทั้งหมดแลว้  มีจ านวนไม่เกิน 20,000.- บาท  สหกรณ์จะยกเวน้ดอกเบ้ียใหท้ั้งหมด 
                        ในกรณีท่ีสมาชิกผูค้  ้าประกนัช าระหน้ีหมดส้ินครบถว้นภายในตั้งแต่เกินกวา่ 6 เดือน ถึง 1 ปี  สหกรณ์จะคิด
ดอกเบ้ียในอตัราของดอกเบ้ียเงินกูซ่ึ้งมีก าหนดเวลาช าระคืนท่ีใช้อยู่ในขณะนั้น โดยจะลดให้ 80 เปอร์เซ็นต์ของจ านวน
ดอกเบ้ียท่ีจะตอ้งช าระใหแ้ก่สหกรณ์ทั้งหมด 
 ขอ้ 6. หน้ีเงินกูต้ามระเบียบน้ี  หมายถึง  เงินกูท่ี้สมาชิกผูกู้ถึ้งแก่กรรม  หรือหายสาบสูญไป  หรือออกจากราชการ
หน่วยงานท่ีท า  ซ่ึงผูกู้ไ้ม่มีเงินไดร้ายเดือนให้หกั ณ ท่ีจ่าย  โดยไม่สามารถหาหลกัทรัพยม์าช าระหน้ีได ้ หรือเม่ือด าเนินการ
จนถึงท่ีสุดแลว้ไม่สามารถเรียกเก็บหน้ีจากผูกู้ไ้ด ้
 ขอ้ 7. สมาชิกผูค้  ้าประกนัท่ีจะไดรั้บความช่วยเหลือตามระเบียบน้ีจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี  
            7.1 จะต้องเป็นผูไ้ม่เคยผิดนัดการช าระหน้ีทั้งเงินต้นและหรือดอกเบ้ีย  ไม่ว่าจะในฐานะผูกู้้  หรือผูค้  ้ า
ประกนัในระยะเวลายอ้นหลงั 12 เดือน  นบัจากวนัท่ียืน่ค าร้อง 
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                          7.2 จะตอ้งเป็นผูรั้บภาระช าระหน้ีแทนผูกู้ต้ามท่ีสหกรณ์เรียกใหช้ าระมาโดยตลอด 
 ขอ้ 8. สมาชิกผูค้  ้าประกนัท่ีประสงค์จะไดรั้บความช่วยเหลือตามระเบียบน้ี  จะตอ้งยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการ  และเม่ือไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการด าเนินการแลว้จะตอ้งท าสัญญารับสภาพหน้ีไวเ้ป็นหลกัฐานส าคญัต่อ
สหกรณ์ภายในระยะเวลา 6 เดือนนบัตั้งแต่วนัท่ีสหกรณ์ออกหนงัสือแจง้ใหท้ราบ 
 ขอ้ 9. สมาชิกผูค้  ้าประกนัรายใดไม่ปฏิบติัตามสัญญารับสภาพหน้ี  จะหมดสิทธ์ิการไดรั้บความช่วยเหลือตาม
ระเบียบน้ี  จะตอ้งช าระดอกเบ้ียท่ีไดล้ดไปแลว้ทั้งหมดคืนให้กบัสหกรณ์  และจะตอ้งช าระดอกเบ้ียในอตัราปกติต่อไป
จนกว่าจะช าระหน้ีหมดส้ิน  และในขณะท่ียงัช าระหน้ีตามสัญญารับสภาพหน้ีไม่หมดส้ิน  จะไม่มีสิทธ์ิค ้าประกนัหน้ีเงินกู้
ทุกประเภทแก่สมาชิกรายอ่ืนได ้ 

ขอ้ 10.  ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  23  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 

(  นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์  ) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 
ว่าด้วยการใช้ห้องประชุม  พ.ศ. 2558 

 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ท่ีถือใชบ้งัคบัอยู่ในปัจจุบนั  อาศยัอ านาจ
ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ขอ้ 67 (9) และขอ้ 90 (10)  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ชุดท่ี  56  ในคราวประชุม คร้ังท่ี  10 / 2558  เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ไดก้ าหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  วา่ดว้ยการใชห้อ้งประชุม พ.ศ. 2558  ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยการใชห้อ้งประชุม พ.ศ. 2558 ” 
 ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการใช้ห้องประชุม พ.ศ. 2551 และบรรดา
ประกาศ  ค าสั่ง  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี  โดยใหถื้อใชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4.  ในระเบียบน้ี 
  “ สหกรณ์ ”  หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ ประธานกรรมการ ”  หมายความวา่  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ พนกังาน ”  หมายความวา่ พนกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั   
  “ ลูกจา้ง”  หมายความวา่ลูกจา้งสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
 ขอ้ 5.  การใช้ห้องประชุมของสหกรณ์นอกจากใช้ในกิจการของสหกรณ์  ผูข้อใช้จะตอ้งแจง้เป็นหนังสือถึง 
ประธานกรรมการ  เม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้จึงจะใชไ้ด ้
 ขอ้ 6.  ผูข้อใชจ้ะตอ้งช าระค่าบ ารุงและค่าดูแลรักษาหอ้งประชุมใหแ้ก่สหกรณ์  ดงัน้ี 
  ( 1 ) หน่วยงานตน้สังกดัของสมาชิกช าระค่าบ ารุงวนัละ 1,100.- บาท  ค่าดูแลรักษาห้องประชุม วนัละ  
200.- บาท รวมวนัละ  1,300.- บาท 
  ( 2 ) หน่วยงานราชการอ่ืนหรือรัฐวิสาหกิจช าระค่าบ ารุงวนัละ 1,600.- บาท  ค่าดูแลรักษาห้องประชุม 
วนัละ  200.- บาท  รวมวนัละ  1,800.- บาท         
  ( 3 ) เอกชนช าระค่าบ ารุงวนัละ 1,900.- บาท  ค่าดูแลรักษาห้องประชุมวนัละ  200.- บาท  รวมวนัละ 
2,100.- บาท 
 ขอ้ 7.  ก าหนดเวลาในการใชห้้องประชุม  โดยปกติจะอนุญาตให้ใชไ้ดเ้ฉพาะในเวลากลางวนั  ตั้งแต่เวลา  08.00 
น. – 18.00 น. เท่านั้น  ยกเวน้กรณีจ าเป็น  และเห็นว่าจะไม่ท าให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์  ทั้งน้ีย่อมขึ้นอยู่กบัดุลย
พินิจของประธานกรรมการ 
 ขอ้ 8.  ค่าบ ารุง  ให้ถือเป็นรายไดข้องสหกรณ์  ส าหรับค่าดูแลรักษาห้องประชุม  สหกรณ์จะจ่ายให้แก่พนกังาน 
หรือลูกจ้าง  เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องประชุมและ
อาคารส านกังาน 
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 ขอ้ 9.  หากเกิดความเสียหายขึ้นกบัอาคารห้องประชุมและทรัพยสิ์นของสหกรณ์อนัเกิดจากการใชห้้องประชุม  
ผูข้อใชห้อ้งประชุมจะตอ้งรับผิดชอบชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นตามสภาพความเป็นจริง 
 ขอ้ 10. การปฏิบติัใดๆท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบน้ี  ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของประธานกรรมการ 
 
 
                           ประกาศ  ณ  วนัท่ี  19  สิงหาคม  พ.ศ. 2558 

 
                                                        
 
 
 

(  นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์  ) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 

ว่าด้วยการฝากจอดรถยนต์ในส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด พ.ศ. 2558 

 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ท่ีถือใชบ้งัคบัอยู่ในปัจจุบนั  อาศยัอ านาจ
ตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากัด ขอ้ 67 (9) และ ขอ้ 90 (10)  คณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ชุดท่ี 56 ในคราวประชุมคร้ังท่ี 10/2558 เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ไดก้ าหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยการฝากจอดรถยนตใ์นส านกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  พ.ศ. 
2558  ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการฝากจอดรถยนต์ในส านักงาน
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั พ.ศ. 2558 ” 
 ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการฝากจอดรถยนตใ์นส านกังานสหกรณ์ออม
ทรัพยค์รูพงังา จ ากดั พ.ศ. 2551 และบรรดาประกาศ  ค าสั่ง  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ซ่ึงขดัแยง้
กบัระเบียบน้ี  โดยใหถื้อใชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4. ในระเบียบน้ี 
            สหกรณ์  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
                          ผูจ้ดัการ  หมายถึง  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
 ขอ้ 5. บุคคลใดมีความประสงคจ์ะฝากจอดรถยนตใ์นส านกังานสหกรณ์  จะตอ้งแจง้รายละเอียดในเร่ืองวนั  เวลา 
ท่ีจะฝากจอดรถยนตใ์หผู้จ้ดัการทราบล่วงหนา้ภายในหน่ึงวนัก่อนท่ีจะฝากจอดรถยนต ์
 ขอ้ 6. สหกรณ์จะคิดค่าบริการรับฝากจอดรถยนตใ์นส านกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  คืนละ 20 บาท 
ถา้ฝากจอดรถยนตถึ์งเท่ียงคืนจะคิดเป็น  1  คืน 
 ขอ้ 7. ส าหรับการดูแลรักษารถยนตท่ี์ฝากจอดนั้น  ใหเ้ป็นไปตามปกติวิสัยของธุรกิจการรับฝากรถยนตโ์ดยทัว่ ๆ
ไป 
 ขอ้ 8. ใหผู้จ้ดัการเป็นผูว้ินิจฉยัวา่จะรับฝากหรือไม่รับฝาก  และใหป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ีทุกประการ 
 
   ประกาศ   ณ   วนัท่ี  19  สิงหาคม   พ.ศ. 2558 
 
 
 
    (   นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์   ) 
                                        ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 
ว่าด้วยการใช้ยานพาหนะ พ.ศ. 2558 

เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ท่ีถือใชบ้งัคบัอยู่ในปัจจุบนั  อาศยัอ านาจ
ตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ขอ้ 67 ( 9 )  และ ขอ้  90 ( 10 )  คณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ชุดท่ี  56 ในคราวประชุม คร้ังท่ี 10 / 2558  เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม  พ.ศ. 2558 ไดก้ าหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยการใชย้านพาหนะ พ.ศ. 2558  ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยการใชย้านพาหนะ พ.ศ. 2558 ” 
 ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคม พ. ศ. 2558  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการใช้ยานพาหนะ พ .ศ. 2551  และบรรดา
ประกาศ  ค าสัง่  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี  โดยใหถื้อใชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4.  ในระเบียบน้ี 
  “ ส านกังาน ”  หมายถึง  ส านกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ ประธานกรรมการ ”  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ ผูจ้ดัการ ”  หมายถึง  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ ยานพาหนะ ”  หมายถึง  รถยนต ์ รถจกัรยานยนต ์ ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
 ขอ้ 5.  การใชย้านพาหนะโดยปกติใหใ้ชใ้นงานของสหกรณ์  หรือเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์เท่านั้น 
 ขอ้ 6.  การน ายานพาหนะออกนอกส านกังานทุกคร้ัง  จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูมี้อ านาจอนุญาต  ดงัน้ี 
  ( 1 )  การน ายานพาหนะออกนอกส านกังานไปปฏิบติังานภายในเขตจงัหวดัพงังา  จะตอ้งไดรั้บอนุญาต
จากประธานกรรมการ  หรือผูจ้ดัการ 
  ( 2 )  การน ายานพาหนะออกนอกส านกังานไปปฏิบติังานนอกเขตจงัหวดัพงังา  จะตอ้งไดรั้บอนุญาต
จากประธานกรรมการ 
 ขอ้ 7.  การขออนุญาต  ผูข้ออนุญาตจะตอ้งบนัทึกขออนุญาตตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด  และเม่ือไดรั้บอนุญาต
แลว้  จึงจะน ายานพาหนะออกนอกส านกังานได ้
 ขอ้ 8.  การน ายานพาหนะไปใชน้อกเหนือจากขอ้ 5.  จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากประธานกรรมการเท่านั้น  และผู ้
ขออนุญาตจะตอ้งขออนุญาตล่วงหนา้ไม่น้อยกวา่ 2 วนั  ยกเวน้กรณีฉุกเฉิน  และจะตอ้งจ่ายเงินค่าบ ารุงรักษายานพาหนะ 
ตามท่ีสหกรณ์ก าหนด 
 ขอ้ 9.  การขบัขี่ยานพาหนะจะต้องกระท าโดยพนักงานขบัรถของสหกรณ์เท่านั้น  ในกรณีท่ีสหกรณ์ยงัไม่มี
พนกังานขบัรถ  หรือพนกังานขบัรถไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ ผูข้ออนุญาตจะตอ้งระบุช่ือผูท้  าหน้าท่ีขบัขี่ยานพาหนะ 
ซ่ึงเป็นผูมี้ใบอนุญาตขบัขี่รถยนต ์ หรือรถจกัรยานยนตแ์ลว้แต่กรณี  หากมีการฝ่าฝืน  ผูข้ออนุญาตจะตอ้งรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งทางแพ่งและทางอาญา 
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 ขอ้ 10.  ในกรณีเกิดอุบติัเหตุ  หรือเกิดความเสียหาย  ผูข้ออนุญาตจะตอ้งแจง้ใหผู้มี้อ านาจอนุญาตทราบโดยด่วน 
และให้ผูมี้อ านาจอนุญาต  รายงานให้คณะกรรมการด าเนินการทราบภายใน 24 ชัว่โมง  และน าเสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการในการประชุมประจ าเดือนเพื่อด าเนินการต่อไป 
 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี   19   สิงหาคม   พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 

(  นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์  ) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 
ว่าด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา พ.ศ. 2562 

เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ท่ีถือใชบ้งัคบัอยู่ในปัจจุบนั  อาศยัอ านาจ
ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด ข้อ 67  (9 ) และข้อ 90 ( 6 ) ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ชุดท่ี 60 ในคราวประชุมคร้ังท่ี 6/2562  เม่ือวนัท่ี 25  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562  
ไดก้ าหนดระเบียบวา่ดว้ยคณะกรรมการท่ีปรึกษา พ.ศ. 2562  ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยคณะกรรมการท่ีปรึกษา  พ.ศ. 2562” 
 ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม  พ.ศ. พ.ศ. 2562  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3.  ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยคณะกรรมการท่ีปรึกษา พ.ศ. 2558  และบรรดา
ประกาศ  ค าสั่ง  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีก าหนดไวแ้ลว้ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี  โดยใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4.  คณะกรรมการท่ีปรึกษามีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา  ขอ้แนะน า  ขอ้เสนอแนะโดยทัว่ไป  ในการด าเนินกิจการ
ของสหกรณ์ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามขอ้บงัคบัแก่คณะกรรมการด าเนินการ 
 ขอ้ 5.  คณะกรรมการท่ีปรึกษาให้มีจ านวนไม่เกิน 10 คน  โดยคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเลือกจากบุคคล
ท่ีมีประสบการณ์  และผลงานในดา้นการเงิน  ดา้นการบญัชี  ดา้นการบริหารจดัการ  และดา้นการด าเนินธุรกิจ  เป็นท่ี
ประจกัษอ์ยา่งดี  อยา่งนอ้ยดา้นละ 1 คน 
 ขอ้ 6. การตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาของสหกรณ์  ให้ท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์รับทราบโดยคณะกรรมการ
ด าเนินการของสหกรณ์พิจารณาคดัสรรคณะกรรมการท่ีปรึกษาจากคุณสมบติั  ในขอ้ 5. 
 ขอ้ 7.  ให้คณะกรรมการด าเนินการ  เชิญคณะกรรมการท่ีปรึกษาประชุมร่วมกบัคณะกรรมการด าเนินการอยา่ง
นอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
 ขอ้ 8.  คณะกรรมการท่ีปรึกษาให้มีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 1 ปี  ในกรณีครบวาระแลว้ยงัไม่มีการพิจารณา
คดัเลือกใหม่  ใหค้ณะกรรมการท่ีปรึกษาชุดเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปจนกวา่จะมีการพิจารณาคดัเลือกใหม่ 
 ขอ้ 9. เบ้ียประชุมส าหรับคณะกรรมการท่ีปรึกษาใหเ้ป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยเบ้ียประชุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
พงังา จ ากดั 
 ขอ้ 10.  ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
                                      ประกาศ  ณ  วนัท่ี   26   กรกฎาคม   พ.ศ. 2562 
 
 

(  นายสมหมาย  มงคลบุตร  )                                                                                                        
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา  จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 

ว่าด้วยการประชุมใหญ่ พ.ศ. 2559 

โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการประชุมใหญ่เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อไป  อาศยั
อ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ขอ้ 67 (9 ) และขอ้ 90 ( 10 )  คณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ชุดท่ี  57  ในคราวประชุมคร้ังท่ี 6 / 2559  เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ไดมี้มติ
ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา  จ ากดั วา่ดว้ยการประชุมใหญ่ พ.ศ. 2559 ไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1  ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา  จ ากดั วา่ดว้ยการประชุมใหญ่ พ.ศ. 2559 ” 
ขอ้ 2  ระเบียบใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3  ในระเบียบน้ี 
“ สหกรณ์ ”  หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
“ ท่ีประชุม ”  หมายความวา่  ท่ีประชุมใหญ่สามญัหรือท่ีประชุมใหญ่วิสามญัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังาจ 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  ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบน้ีและมีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติั

ตามระเบียบน้ี 
 

หมวด 1 
ประธาน  รองประธาน และเลขานุการที่ประชุม 

ขอ้  5  ให้ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการของสหกรณ์  เป็นประธาน  และรองประธานในท่ี
ประชุมของสหกรณ์โดยต าแหน่ง 

ขอ้  6  ใหเ้ลขานุการท าหนา้ท่ีเลขานุการท่ีประชุม 
ในกรณีท่ีเลขานุการไม่อยู่  หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีในท่ีประชุมได ้  ให้ประธานในท่ีประชุมเลือก

กรรมการด าเนินการคนใดคนหน่ึงท าหนา้ท่ีเลขานุการในท่ีประชุม 
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ขอ้  7  ในกรณีท่ีประธานกรรมการ  และรองประธาน  ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีในท่ีประชุมได ้
ใหท่ี้ประชุมเลือกกรรมการด าเนินการคนใดคนหน่ึงท าหนา้ท่ีประธาน และรองประธานในท่ีประชุม 

 
หมวด 2 

อ านาจหน้าที่ของประธาน รองประธาน และเลขานุการในที่ประชุม 
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) เก็บรักษารายงานการประชุม 
(4) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
หมวดที่ 3 

การประชุมใหญ่ 
 ขอ้  11  การประชุมยอ่มเป็นการเปิดเผย  ไม่มีการประชุมลบั 
 ขอ้  12  ระเบียบวาระการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ 
 ขอ้  13  วนัท่ีก าหนดให้มีการลงทะเบียนเพื่อการประชุม  ให้มีทะเบียนรายช่ือวางไวส้ าหรับสมาชิกผูม้าประชุม
ลงช่ือก่อนเขา้ประชุมทุกคราว  และเม่ือมีสัญญาณใหเ้ขา้ประชุมใหส้มาชิกเขา้นัง่ตามท่ีท่ีจดัไว ้
 เม่ือถึงเวลาประชุมแลว้  หากสมาชิกมาไม่ครบองคป์ระชุม  ใหร้อสมาชิกท่ีจะเขา้ประชุมอีก 1 ชัว่โมง  หากยงัไม่
ครบองคป์ระชุม  ใหป้ระธานหรือรองประธาน  หรือกรรมการด าเนินการตามประกาศรายช่ือคณะกรรมการด าเนินการใน
ปีนั้นตามล าดบัเป็นผูป้ระกาศเล่ือนการประชุมไปเป็นวนัอ่ืน 
 ขอ้  14  ในการประชุม  ใหท่ี้ประชุมพิจารณาเฉพาะเร่ืองท่ีมีอยูใ่นระเบียบวาระ  และตอ้งด าเนินการพิจารณาตาม
ระเบียบวาระท่ีจดัไว ้ ทั้งน้ีเวน้แต่ท่ีประชุมจะไดล้งมติเป็นอยา่งอ่ืน 
 ขอ้  15  ผูใ้ดประสงคจ์ะกล่าวถอ้ยค าต่อท่ีประชุมให้ยกมือขึ้นพน้ศีรษะ  เม่ือประธานอนุญาตแลว้จึงกล่าวถอ้ยค า
ไดแ้ละตอ้งเป็นค ากล่าวกบัประธานในท่ีประชุม 
 ขอ้  16  สมาชิกอาจซกัถามเพื่อความกระจ่างในท่ีประชุมก็ได ้
 ขอ้  17  ประธานมีอ านาจปรึกษาท่ีประชุมในปัญหาใดๆ  สั่งพกัการประชุม  เล่ือนการประชุม  หรือเลิกการ
ประชุมไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
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 ขอ้  18  สหกรณ์ส่งส าเนารายงานการประชุมให้แก่สมาชิกเพื่อให้สมาชิกพิจารณา  หากมีค าทกัทว้งประการใด
ให้แจง้สหกรณ์ทราบภายในก าหนดเวลาสามสิบวนันับจากวนัท่ีลงในหนังสือน าส่งส าเนารายงานการประชุม  หากพน้
ก าหนดระยะเวลาดงักล่าวถือวา่ไม่ขอแกไ้ขรายงานการประชุม 
 ในกรณีมีการขอแก้ไขรายงานการประชุมให้คณะกรรมการด าเนินการจัดให้มีการตรวจสอบจากแถบ
บนัทึกเสียง  และหรือวีดีทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น  ขอ้เทจ็จริงเป็นประการใดใหบ้นัทึกรายงานการประชุมตามนั้น 
 ใหส้หกรณ์เก็บแถบบนัทึกเสียงและวีดีทศัน์  ท่ีบนัทึกการประชุมไวจ้นกวา่จะพน้จาการประชุมในปีถดัไป 

 
หมวด 4 

การอภิปราย 
ขอ้  19  ผูมี้สิทธิอภิปรายก่อนคือผูเ้สนอญตัติหรือผูแ้ปรญตัติ  แต่ถา้ผูแ้ปรญตัติ  หรือผูแ้ปรญตัติมีหลายคน  ให้

ประธานอนุญาตใหอ้ภิปรายก่อนไดเ้พียงคนเดียว 
ขอ้  20  ผูอ้ภิปรายก่อนไดอ้ภิปรายแลว้  การอภิปรายในล าดบัต่อไปจะตอ้งเป็นการอภิปรายสลบักนัระหว่างผู ้

คา้นกบัผูส้นบัสนุน  เวน้แต่วา่วาระของฝ่ายใดไม่มี ผูอ้ภิปรายอีกฝ่ายหน่ึงจึงจะอภิปรายซอ้นได ้
การอภิปรายไม่สนบัสนุนและไม่คา้น  ยอ่มกระท าไดโ้ดยไม่ตอ้งสลบั  และมิใหน้บัเป็นวาระอภิปรายของฝ่ายใด 
ขอ้  21  ถา้มีผูอ้ภิปรายหลายคน    ประธานจะใหค้นใดอภิปรายก็ได ้ แต่ใหค้ านึงถึงผูเ้สนอญตัติผูแ้ปรญตัติ  และ

ผูซ่ึ้งยงัไม่ไดอ้ภิปรายดว้ย 
ขอ้  22  การอภิปรายตอ้งอยู่ในประเด็น  หรือเก่ียวกบัประเด็นท่ีก าลงัพิจารณากนัอยู่ตอ้งไม่ฟุ่ มเฟือย  วนเวียน 

ซ ้ าซาก  หรือซ ้ากบัผูอ่ื้น  และหา้มน าเอกสารใดๆมาอ่านใหท่ี้ประชุมฟังโดยไม่จ าเป็น   
ห้ามผู ้อภิปรายแสดงกิริยา  หรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ  ใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด  และห้ามกล่าวถึง

พระมหากษตัริย ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมวงศานุวงศ ์ หรือออกช่ือสมาชิก  หรือบุคคลใดโดยไม่จ าเป็น 
ขอ้  23  ถา้ประธานเห็นวา่ผูใ้ดไดอ้ภิปรายพอสมควรแลว้  ประธานจะใหผู้น้ั้นหยดุอภิปรายก็ได ้
ขอ้  24  สมาชิกผูใ้ดเห็นว่ามีการฝ่าฝืนระเบียบ  ให้ยืนและยกมือขึ้นพน้ศีรษะ  เพื่อแสดงการประทว้ง  ประธาน

ตอ้งให้โอกาสผูน้ั้นช้ีแจง  แลว้ให้ประธานวินิจฉัยว่าได้มีการฝ่าฝืนระเบียบตามท่ีประทว้งนั้นหรือไม่  ค าวินิจฉัยของ
ประธานดงักล่าวใหเ้ป็นอนัเด็ดขาด 

ใหน้ าความวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมแก่ผูถู้กอภิปรายพาดพิงถึงเร่ืองส่วนตวั หรือเร่ืองอ่ืนใดอนัเป็นท่ี
เสียหายแก่ผูน้ั้น 

ขอ้  25  ผูอ้ภิปรายอาจถอนค าพูดของตนได ้ เม่ือไดรั้บความยินยอมของท่ีประชุม  แต่ในกรณีท่ีมีการประทว้ง
ตามความของขอ้ 32  ใหป้ระธานวินิจฉยัเสียก่อนวา่  ไดมี้การฝ่าฝืนระเบียบตามท่ีประทว้งนั้นหรือไม่ 

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

ขอ้  27  ในกรณีท่ีประธานพิจารณาเห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้ว  จะขอให้ท่ีประชุมวินิจฉัยว่าจะปิด
อภิปรายหรือไม่ก็ได ้
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ขอ้  28  เม่ือการอภิปรายไดยุ้ติแลว้ห้ามผูใ้ดอภิปรายอีก  เวน้แต่ท่ีประชุมจะตอ้งลงมติในเร่ืองนั้นจึงให้ผูซ่ึ้งมี
สิทธิอภิปรายก่อนคนใดคนหน่ึง มีสิทธิอภิปรายสรุปไดอี้กคร้ังหน่ึงเป็นคร้ังสุดทา้ยก่อนท่ีประชุมจะลงมติ  
  

หมวด 5 
การลงมติ 

ขอ้  29  ในกรณีท่ีจะตอ้งมีมติของท่ีประชุม ใหป้ระธานขอให้ท่ีประชุมลงมติ 
ขอ้  30  สมาชิกจะออกเสียงในท่ีประชุมไดเ้พียงเสียงเดียว  และจะมอบให้บุคคลอ่ืนออกเสียงแทนตนไม่ไดถ้้า

ในปัญหาซ่ึงท่ีประชุมวินิจฉัยนั้น  ผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียพิเศษเฉพาะตวั  จะออกเสียงในเร่ืองนั้นไม่ได ้ หรือประธานอาจให้
ออกจากในท่ีประชุมได ้

ในกรณีท่ีขอ้บงัคบัสหกรณ์มิไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  การวินิจฉยัปัญหาต่างๆ  ในท่ีประชุมใหถื้อคะแนนเสียง
ขา้งมาก  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานออกเสียงช้ีขาด 

เวน้แต่กรณีดงัต่อไปน้ี  ใหถื้อเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกซ่ึงมาท่ีประชุม 
(1) การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั 
(2) การควบสหกรณ์ 
(3) การแยกสหกรณ์ 
(4) การเลิกสหกรณ์ 
(5) การอ่ืนใดท่ีขอ้บงัคบัก าหนดใหใ้ชเ้สียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของสมาชิก 

ขอ้  31  การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย แต่ในกรณีท่ีจะลงคะแนนลบั ตอ้งใหท่ี้ประชุมลงมติ 
ขอ้  32  การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยจะใชวิ้ธีใดวิธีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) ยกมือขึ้นพน้ศีรษะ 
(2) ยนืขึ้น 
(3) วิธีอ่ืนใดท่ีท่ีประชุมเห็นควรเฉพาะกรณี 

ขอ้  33  การออกเสียงลงคะแนนลบัมีวิธีปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 
(1) เขียนเคร่ืองหมายบนแผ่นกระดาษท่ีเจ้าหน้าท่ีจัดให้  โดยไม่ลงช่ือผูอ้อกเสียง  ส่งมอบกระดาษ

เคร่ืองหมายนั้นใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากประธานใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีนบัคะแนน 
(2) วิธีอ่ืนท่ีท่ีประชุมเห็นสมควรเฉพาะกรณี 

ขอ้  34  ล าดบัการลงมตินั้น  ใหล้งมติตามล าดบัของญตัติ  จากญตัติตน้ไปหาญตัติสุดทา้ย 
ขอ้  35  ประธานมีอ านาจสั่งใหร้วม  หรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ  เวน้แต่ท่ีประชุมมีมติเป็นอยา่งอ่ืน 
ขอ้  36  สมาชิกซ่ึงเขา้มาในท่ีประชุมระหว่างการออกเสียงลงคะแนน ในกรณีการออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย 

อาจลงคะแนนทางฝ่ายท่ียงันบัคะแนนเสียงไม่เสร็จ  หรือในกรณีออกเสียงลงคะแนนลบัอาจลงคะแนนไดก่้อนประธาน
สั่งใหน้บัคะแนนเสียง 

ขอ้  37  เม่ือไดค้ะแนนเสียงเสร็จแลว้  ให้ประธานประกาศมติต่อท่ีประชุมทนัที  ถา้เร่ืองใดขอ้บงัคบัสหกรณ์ 
หรือระเบียบก าหนดไวว้่ามติจะตอ้งประดว้ยคะแนนเสียงถึงจ านวนเท่าใด  ก็ให้ประกาศดว้ยว่าคะแนนเสียงขา้งมากถึง
จ านวนท่ีก าหนดไวน้ั้นหรือไม่ 
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ขอ้  38  การนบัคะแนนเสียงคร้ังใด  ถา้ท่ีประชุมมีมติใหมี้การนบัคะแนนเสียงใหม่ก็ใหถื้อตามมตินั้น 
ขอ้  39  ญตัติใดไม่มีผูค้ดัคา้น  ให้ประธานถามท่ีประชุมว่ามีผูเ้ห็นเป็นอยา่งอ่ืนหรือไม่  เม่ือไม่มีผูเ้ห็นเป็นอย่าง

อ่ืน  ใหถื้อวา่ท่ีประชุมลงมติเห็นชอบดว้ยญตัตินั้นโดยเอกฉันท ์
 

หมวด 6 
การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย 

ขอ้  40  ท่ีประชุมย่อมเป็นท่ีเคารพ  ห้ามมิให้ผูใ้ดกระท าการใดๆในท่ีประชุมโดยขาดคารวะ  หรือก่อกวนความ
สงบเรียบร้อยของท่ีประชุม 

ขอ้  41  ผูใ้ดฝ่าฝืนระเบียบน้ี  ประธานมีอ านาจเตือน  หา้มปราม  ใหถ้อนค าพูด  ยติุการพูด  หรือด าเนินการอย่าง
หน่ึงอยา่งใดเพื่อใหท่ี้ประชุมเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  ค าสั่งของประธานตามขอ้น้ีผูใ้ดจะโตแ้ยง้มิได ้

ขอ้  42  ถา้มีปัญหาการตีความระเบียบน้ี  ให้เป็นอ านาจของท่ีประชุมจะตีความ  และให้ถือว่าการตีความของท่ี
ประชุมเป็นเด็ดขาด 

 
ประกาศ  ณ  วนัท่ี  25  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 
 
    (นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์) 
      ประธานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 

ว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 

เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ท่ีถือใชบ้งัคบัอยู่ในปัจจุบนั  อาศยัอ านาจ
ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ขอ้ 67 (9) และ ขอ้ 90 (4)  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูพงังา จ ากดั  ชุดท่ี  56  ในคราวประชุมคร้ังท่ี  10 / 2558  เม่ือวนัท่ี  18  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  ไดก้ าหนดระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยการรับจ่าย และเก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์ พ.ศ. 2558  ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยการรับจ่าย และการเก็บรักษาเงินสด
ของสหกรณ์  พ.ศ. 2558 ” 
 ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากัด ว่าด้วยการรับจ่าย และการเก็บรักษาเงินสดของ
สหกรณ์  พ.ศ. 2555  และบรรดาประกาศ  ค าสั่ง  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบ
น้ี  โดยใหถื้อใชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4.  ในระเบียบน้ี 
  “ สหกรณ์ ”  หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ คณะกรรมการด าเนินการ ”  หมายความว่า  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา 
จ ากดั 
  “ ประธานกรรมการ ”  หมายความวา่  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ รองประธานกรรมการ ”  หมายความวา่  รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ เลขานุการ ”  หมายความวา่  เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ เหรัญญิก ”  หมายความวา่  เหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ ผูจ้ดัการ ”  หมายความวา่  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ พนกังานการเงิน ”  หมายความวา่  พนกังานการเงินสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
 ขอ้ 5.  วนัเวลาท าการรับจ่ายเงินสดของสหกรณ์นั้น  ก าหนดในวนัเปิดท าการของทางราชการ  ตั้งแต่เวลา 08.30 
น.  ถึง 15.30 น. 
 ขอ้ 6.  ใหเ้หรัญญิกร่วมกบัผูจ้ดัการรับผิดชอบการเงินทั้งปวงตามระเบียบน้ี  
 ขอ้ 7.  ให้ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งพนักงานการเงิน  เพื่อ
ช่วยเหลือเหรัญญิก  หรือผูจ้ดัการในการปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการเงินของสหกรณ์ได ้ ยกเวน้พนกังานบญัชี 
 ขอ้ 8.  เม่ือพนกังานการเงินของสหกรณ์ประสงคจ์ะถอนเงินจากธนาคาร  เพื่อน าไปใชจ่้ายในกิจการของสหกรณ์  
ให้ท าบนัทึกช้ีแจงเหตุผลท่ีขอถอนเงินต่อประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเหรัญญิก  หรือเลขานุการ  
หรือผูจ้ดัการ  พร้อมให้เสนอสมุดทะเบียนการจ่ายเช็ค  หรือใบถอนเงินไปประกอบการพิจารณาอนุมติั  เม่ือไดรั้บอนุมติั
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ให้ถอนเงินดังกล่าวในวรรคก่อนแล้วให้เสนอเช็ค  หรือใบถอนเงินต่อผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือตามเง่ือนไขท่ีสหกรณ์        
ไดใ้หไ้วก้บัธนาคารท่ีฝากเงิน พร้อมทั้งประทบัตราของสหกรณ์ดว้ย 
 ขอ้ 9.  เม่ือหมดเวลาท าการตามขอ้ 5. ให้เหรัญญิก  หรือผูจ้ดัการ  และพนกังานการเงินของสหกรณ์ตรวจสอบ
รายการเงินสดในสมุดเงินสดรับ  สมุดเงินสดจ่าย  และตวัเงินสดในมือเป็นประจ าทุกวนัเม่ือเห็นว่าถูกต้องแล้วให้ลง
ลายมือช่ือในฐานะผูเ้ก็บรักษาเงินสดไวใ้นสมุดเงินสดรับ   และรับรองยอดจ่ายไวใ้นสมุดเงินสดจ่ายของสหกรณ์ดว้ย 
 ขอ้ 10.  ใหป้ระธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเหรัญญิก  หรือเลขานุการ  หรือผูจ้ดัการท่ีไดรั้บ
มอบหมาย  ผลดัเปล่ียนกนัท าการตรวจสอบเงินสด  รายการในใบส าคญัจ่ายเงินกบัสลิปลูกหน้ี  หรือสลิปเจา้หน้ี  สมุดเงิน
สดรับ  หรือสมุดเงินสดจ่าย  และสมุดสรุปประจ าวนั ( แลว้แต่กรณี )  ใหต้รงกนั 
 ขอ้ 11.  ในวนัเปิดท าการ  พนักงานการเงินของสหกรณ์จะเก็บรักษาเงินสดในมือไวไ้ดไ้ม่เกิน  500,000 บาท  
โดยเก็บไวใ้นตูนิ้รภยัของสหกรณ์   เงินสดส่วนท่ีเกินใหน้ าฝากธนาคารท่ีสหกรณ์เปิดบญัชีไว ้
 ขอ้ 12.  หากมีความจ าเป็นตอ้งใชจ่้ายในธุรกิจของสหกรณ์  นอกจากวนัเวลาเปิดท าการตาม ขอ้ 5.  และจ านวน
เงินสดเกินกว่า 500,000 บาท  โดยเก็บไว้ในตู้นิรภัยของสหกรณ์   ให้ประธานกรรมการ  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการด าเนินการ แต่งตั้งกรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบ  ไม่นอ้ยกวา่ 5 คน  เก็บรักษาเงินสดในส่วนท่ีเกินนั้น 
 ขอ้ 13.  ให้ผูจ้ดัการสหกรณ์ควบคุมการจดัท าบญัชีรับจ่ายและงบทดลองของสหกรณ์  รวมทั้งขอ้เสนอโดยสรุป
เก่ียวกบัการจ่ายเงินสดต่อท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าของทุกเดือน 
 ขอ้ 14.  ใหป้ระธานกรรมการรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
 
 

ประกาศ   ณ   วนัท่ี  19  สิงหาคม  พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 

(  นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์  ) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา  จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 

ว่าด้วยการพสัดุ  พ.ศ. 2558 

 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ท่ีถือใชบ้งัคบัอยู่ในปัจจุบนั  อาศยัอ านาจ
ตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา  จ ากดั  ขอ้ 67 ( 9 ) และขอ้ 90 ( 10 )  คณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ชุดท่ี 56  ในคราวประชุมคร้ังท่ี 10 / 2558  เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม  พ.ศ. 2558  ไดก้ าหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยการพสัดุ  พ.ศ. 2558  ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ระเบียบน้ี เรียกวา่  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  วา่ดว้ยการพสัดุ  พ.ศ. 2558 ” 
 ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากัด ว่าด้วยการพสัดุ พ .ศ. 2556  และบรรดาประกาศ  
ค าสั่ง  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี  โดยใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 

หมวดที่  1 
บททั่วไป 

 ขอ้ 4.  ในระเบียบน้ี 
  “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “คณะกรรมการด าเนินการ”  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “กรรมการอ านวยการ”  หมายถึง  กรรมการอ านวยการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ผูจ้ดัการ”  หมายถึง  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “พสัดุ”  หมายถึง  วสัดุ   ครุภณัฑ ์ ท่ีดิน  และส่ิงปลูกสร้าง 
  “การจัดหาพสัดุ”  หมายถึง  การจัดซ้ือและจัดจ้างภายในวงเงินอ านาจด าเนินการและวิธีการท่ีได้
ก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี 
  “การจดัซ้ือ”  หมายถึง  การจดัซ้ือพสัดุทุกชนิดแต่ไม่หมายรวมถึงการจดัหาพสัดุในลกัษณะการจดัจา้ง 
  “การจดัจา้ง”  หมายถึง  การจดัจา้งท าของ  การจา้งซ่อม  การจา้งก่อสร้าง  หรือต่อเติม  หรือปรับปรุง
อาคารส่ิงปลูกสร้าง  การรับขน  และการจา้งเหมาบริการ 
  “การจ าหน่าย”  หมายถึง  การขาย  หรือจ่าย  หรือแจก  หรือแลกเปล่ียน  หรือโอน  หรือเอาออกจาก
บญัชี 
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หมวดที่  2 
การจัดหาพสัดุ 

 ขอ้ 5.  การด าเนินการจดัซ้ือหรือจดัจา้ง ใหด้ าเนินการได ้ 4  วิธี  คือ 
  ( 1 )  วิธีตกลงราคา 
  ( 2 )  วิธีสอบราคา 
  ( 3 )  วิธีประกวดราคา 
  ( 4 )  วิธีพิเศษ 
 ขอ้ 6.  การจดัหาพสัดุในวงเงินคร้ังละไม่เกิน 100,000.- บาท  ใหใ้ชว้ิธีตกลงราคา 
 ขอ้ 7.  การจดัหาพสัดุในวงเงินคร้ังละเกิน 100,000.- บาท  แต่ไม่เกิน 1,000,000.- บาท  ให้ใชว้ิธีสอบราคา  โดย
ใหมี้การสอบราคาจากผูข้าย  หรือผูรั้บจา้งไม่นอ้ยกวา่ 3 ราย 
 ขอ้ 8.  การจดัหาพสัดุในวงเงินเกินกว่า 1,000,000.- บาท  ขึ้นไป  ให้ใชวิ้ธีประกวดราคา  โดยให้มีการประกวด
ราคาจากผูข้ายหรือผูรั้บจา้งไม่นอ้ยกวา่ 3 ราย 
 ขอ้ 9.  การจดัหาพสัดุในวงเงินเกินกว่า 40,000.- บาท  ท่ีมีคุณลกัษณะพิเศษท่ีตอ้งเลือกซ้ือกบัผูผ้ลิต  หรือผูแ้ทน
จ าหน่ายเฉพาะราย  หรือการจดัหาพสัดุท่ีจ าเป็นตอ้งมีการตรวจสอบรายละเอียดก่อน  หรือการจดัหาพสัดุท่ีตอ้งการซ้ือ
โดยเร่งด่วน  หรือเป็นพสัดุท่ีโดยลกัษณะการใชง้าน  หรือมีขอ้จ ากดัทางเทคนิคท่ีจ าเป็นตอ้งระบุยีห่อ้เป็นการเฉพาะ  หรือ
การจดัหาพสัดุท่ีใช้วิธีอ่ืนไม่ไดผ้ลดีให้ใช้วิธีพิเศษโดยให้มีผูมี้อ านาจตามขอ้ 12.  ก าหนดวิธีการด าเนินการตามความ
เหมาะสม  เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์เท่านั้น 
 กรณีท่ีเป็นงานจา้ง  เป็นงานท่ีตอ้งจา้งช่างผูมี้ฝีมือโดยเฉพาะ  หรือผูมี้ความช านาญพิเศษ  หรือเป็นงานจา้งซ่อม
พสัดุท่ีจ าเป็นตอ้งถอดตรวจให้ทราบความช ารุดเสียหายก่อนจึงจะประมาณค่าซ่อมได ้  เช่น  งานจา้งซ่อม  เคร่ืองจกัร  
เคร่ืองมือกล  เคร่ืองยนต์  เคร่ืองไฟฟ้า  หรือเคร่ืองอิเล็คทรอนิกส์  เป็นตน้  หรืองานท่ีจะตอ้งกระท าโดยเร่งด่วน  หาก
ล่าช้าอาจจะเสียหายแก่สหกรณ์  หรือเป็นงานท่ีจ าเป็นต้องจ้างเพิ่มในสถานการณ์ท่ีจ าเป็น  หรือเร่งด่วน  หรือเพื่อ
ประโยชน์ของสหกรณ์  และจ าเป็นตอ้งจา้งเพิ่ม  หรือเป็นงานท่ีไดด้ าเนินการจา้งโดยวิธีอ่ืนแลว้ไม่ไดผ้ลดี  ใหใ้ชว้ิธีพิเศษ 
โดยผูมี้อ านาจจา้งตามขอ้ 12 
 ขอ้ 10.  การด าเนินการจดัซ้ือหรือจดัจา้งทั้ง 4 วิธี  ให้ผูมี้อ านาจตามขอ้ 12.  แต่งตั้งพนักงานของสหกรณ์และ
หรือกรรมการด าเนินการสหกรณ์เป็นกรรมการตกลงราคา  สอบราคา  ประกวดราคา  หรือกรรมการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธี
พิเศษ  และกรรมการตรวจรับพสัดุ  อยา่งนอ้ย 3 คน 
 ขอ้ 11.  กรรมการตกลงราคาหรือสอบราคา  หรือประกวดราคา  หรือกรรมการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีพิเศษ  มี
หนา้ท่ีตกลงราคา  หรือสอบราคากบัผูข้าย  หรือผูรั้บจา้ง  หรือพิจารณาการสอบราคา  แลว้สรุปผลการด าเนินการเสนอผูมี้
อ านาจตาม ขอ้ 12. 
 ขอ้ 12.  การอนุมติัจดัซ้ือจดัจา้ง  การแต่งตั้งกรรมการด าเนินการจดัซ้ือจัดจา้ง  กรรมการตรวจรับพสัดุ  และ
ก าหนดการด าเนินการอ่ืนๆ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจดัหาพสัดุ  ให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของบุคคลหรือคณะบุคคล
ดงัต่อไปน้ี 
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  ( 1 )  การจดัหาพสัดุในวงเงินไม่เกิน 100,000.- บาท  ใหเ้ป็นอ านาจของผูจ้ดัการ 
  ( 2 )  การจัดหาพัสดุในวงเงินเกิน 100,000.- บาท  แต่ไม่เกิน 500,000.- บาท  ให้เป็นอ านาจของ
ประธานกรรมการ 
  ( 3 )  การจัดหาพสัดุในวงเงินเกิน  500,000.- บาท  แต่ไม่เกิน 1,000,000.- บาท ให้เป็นอ านาจของ
กรรมการอ านวยการ 
  ( 4 )  การจัดหาพัสดุในวงเงินท่ีเกิน 1,000,000.- บาท ขึ้ นไป  ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
 ขอ้ 13.  ในกรณีท่ีมีปัญหา  หรือไม่สามารถด าเนินการจดัหาพสัดุได ้ ให้ผูจ้ดัการหรือประธานกรรมการแลว้แต่
กรณี  รายงานใหค้ณะกรรมการด าเนินการทราบเพื่อวินิจฉยัช้ีขาดต่อไป 
 

หมวดที่  3 
การควบคุมและการจ าหน่าย 

 ขอ้ 14.  เม่ือไดรั้บมอบพสัดุจากกรรมการตรวจรับพสัดุแลว้  ให้เจา้หน้าท่ีพสัดุจดัท าหลกัฐานการลงทะเบียน 
และบญัชีการรับ  การเบิกจ่าย  การยมื  เพื่อเป็นหลกัฐานสามารถตรวจสอบได ้
 ขอ้ 15. การจ าหน่ายพสัดุกรณี  ช ารุด  หรือเส่ือมสภาพ  หรือสูญหาย  หรือพสัดุท่ีไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชง้าน 
หรือเพื่อการอ่ืนใดอนัเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์  ใหค้ณะกรรมการเป็นผูว้ินิจฉยัและใหค้วามเห็นชอบ 
 ขอ้ 16.  เม่ือส้ินปีบญัชี  ให้ผูจ้ดัการตั้งพนักงานสหกรณ์ท าหน้าท่ีตรวจสอบพสัดุคงเหลือประจ าปี  พร้อมทั้ง
จดัท ารายงานผลการตรวจสอบและความเห็นเพื่อเสนอคณะกรรมการด าเนินการทราบ 
 

 
                       ประกาศ  ณ  วนัท่ี  19   สิงหาคม   พ.ศ. 2558 

 
 
 
 

(  นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์  ) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 
ว่าด้วยการเก็บรักษา การยืม และการท าลายเอกสารของสหกรณ์  พ.ศ. 2558 

 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ท่ีถือใชบ้งัคบัอยู่ในปัจจุบนั  อาศยัอ านาจ
ตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ขอ้ 67 ( 9 ) และ ขอ้ 90 ( 10 )  คณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ชุดท่ี  56  ในคราวประชุม คร้ังท่ี 10 / 2558  เม่ือวนัท่ี  18  สิงหาคม  พ.ศ. 2558 ได้
ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากัด ว่าด้วยการเก็บรักษา การยืม และการท าลายเอกสารของสหกรณ์        
พ.ศ. 2558  ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากัด ว่าดว้ยการเก็บรักษา  การยืม  และการ
ท าลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 ” 
 ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการเก็บรักษา  การยืม  และการท าลายเอกสาร
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2551  และบรรดาประกาศ  ค าสั่ง  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีได้ก าหนดไวแ้ลว้ซ่ึงขดัแยง้กับ
ระเบียบน้ี  โดยใหถื้อใชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4.  การเก็บรักษาในระหวา่งปฏิบติั  คือการเก็บรักษาเอกสารท่ียงัปฏิบติัไม่เสร็จใหอ้ยู่ในความรับผิดชอบของ
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองนั้น 
 ขอ้ 5.  การเก็บเอกสารท่ีปฏิบติัเสร็จแลว้  ใหพ้นกังานสหกรณ์เจา้ของเร่ืองแต่ละฝ่าย  แยกเอกสารนั้นเป็นเร่ืองๆ 
เยบ็เขา้เล่มหรือเขา้แฟ้มพร้อมทั้งท าบญัชีหน้าเร่ืองหรือบญัชีเร่ืองประจ าแฟ้มดว้ย  เอกสารใดซ่ึงไม่สามารถเก็บโดยวิธี
ดงักล่าวได ้ ให้มดัรวมเขา้ดว้ยกนัเป็นหมวดหมู่รวมไวใ้นท่ีเดียวกนั  พร้อมทั้งท าบญัชีหน้าเร่ืองประจ าหมวดหมู่  เสร็จ
แลว้ใหท้ าสารบรรณเร่ือง  หรือแฟ้ม  หรือหมวดหมู่ของเอกสารนั้นๆดว้ย  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการคน้หาเป็น
ส าคญั  เสร็จแลว้มอบใหผู้จ้ดัการเก็บรักษา 
 เม่ือท าการตรวจบญัชีประจ าปีเสร็จเรียบร้อยแลว้  ให้เจา้หน้าท่ีเก็บเอกสารรวบรวมเอกสารท่ีท าการตรวจบญัชี
แลว้นั้น  เก็บไวใ้นท่ีปลอดภยั 
 ขอ้ 6.  ให้พนักงานสหกรณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งในการปฏิบติัเร่ืองนั้นๆ  หรือพนักงานสหกรณ์ท่ีเก็บรักษาระมดัระวงั
เอกสารใหอ้ยู่ในสภาพท่ีเรียบร้อยและปลอดภยั  ถา้ช ารุดเสียหายตอ้งรีบซ่อมให้ใชไ้ดเ้หมือนสภาพเดิม  หากสูญหายตอ้ง
ท าส าเนามาแทนใหค้รบบริบูรณ์เท่าท่ีจะท าได ้
 ขอ้ 7.  การยมืหนงัสือท่ีส่งเก็บแลว้  ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

7.1 ผูย้มืตอ้งแจง้ใหท้ราบวา่เร่ืองท่ียมืนั้นจะใชป้ระโยชน์ในการใด 
7.2 ผูย้ืมจะต้องมอบหลักฐานยืมให้พนักงานสหกรณ์เก็บ  และลงลายมือช่ือในสมุดทะเบียนยืม

เอกสาร  และให้พนกังานสหกรณ์เก็บรวบรวมหลกัฐานการยืมเรียงตามล าดบั  วนั  เดือน  ปี  ไว้
เพื่อสะดวกในการติดต่อทวงถาม 
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7.3 การยมืเอกสารของสหกรณ์  ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ 
หรือเลขานุการ  หรือเหรัญญิก  หรือผูจ้ดัการ 

7.4 ในกรณีท่ีเอกสารซ่ึงตอ้งเก็บรักษาเป็นความลบั  ห้ามพนักงานสหกรณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งในการปฏิบติั
เร่ืองนั้น  หรือพนกังานสหกรณ์ผูเ้ก็บอนุญาตใหบุ้คคลภายนอกยมืดู  หรือคดัออกเป็นอนัขาด  เวน้
แต่ผูมี้อ านาจหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ  หรือเก่ียวกบัการด าเนินคดี 

ขอ้ 8.  ตามปกติเอกสารจะตอ้งเก็บไวมี้ก าหนดไม่น้อยกวา่ 10 ปี  ส่วนเร่ืองท่ีเก็บไวท่ี้เห็นวา่ไม่มีประโยชน์  หรือ
เป็นเร่ืองธรรมดาสามญั  จะเก็บไวไ้ม่ถึง 10 ปี ก็ได ้ โดยจ าแนกเป็น 3 ประเภท  คือ 

8.1 เอกสารท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ีใหค้งเก็บรักษาไวต้ลอดไป  คือ 
8.1.1  หนังสือท่ีต้องเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานของสหกรณ์ตลอดไป  เช่น  เร่ืองท่ีเก่ียวกับการจัดตั้ง
สหกรณ์  ขอ้บงัคบั  ใบสมคัรเขา้เป็นสมาชิก  รายงานการประชุม  ทะเบียนสมาชิก  บญัชี  และ
ทะเบียนต่างๆ  หลกัฐานการตรวจบญัชีรายงานกิจการประจ าปี  สถิติต่างๆ  ตลอดจนหลกัฐาน 
หรือเร่ืองท่ีจะใชศึ้กษาคน้ควา้ต่อไป 
8.1.2  หนังสือท่ีเป็นหลักฐานทางอรรถคดี  หรือส านวนของศาล  อยัการ  หรือ  ส านวนของ
พนกังานสอบสวน       

8.2 เอกสารท่ีเก็บไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 10 ปี  คือหลกัฐานการเงินต่างๆ 
8.3 เอกสารท่ีเก็บไวไ้ม่ถึง 10 ปี  แต่ไม่ต ่ากว่า 5 ปี  เช่น  หนงัสือขอเปล่ียนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือน 

หรือหนงัสือขอเปล่ียนแปลงการส่งเงินงวดช าระหน้ีรายเดือน  หรือหนงัสือขอลาออกจากสมาชิก
สหกรณ์  ค าขอกูเ้งินทุกประเภท 

ขอ้ 9.  ในปีหน่ึงๆ  ให้พนักงานสหกรณ์ตรวจสอบเอกสารท่ีสมควรจะท าลาย  แลว้ยื่นหนังสือเสนอประธาน
กรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเหรัญญิก  หรือเลขานุการ  หรือผูจ้ดัการ  หรือผูมี้อ านาจดงักล่าว  พิจารณา
เห็นว่าควรท าลายเอกสารได ้ ให้ตั้งกรรมการท าการคดัเลือกเอกสารและควบคุมการท าลายขึ้นอย่างน้อย 3 คน  โดยมี
หนา้ท่ี  ดงัต่อไปน้ี 

9.1 คดัเลือกเอกสารตามระเบียบวา่เอกสารเร่ืองใดควรท าลายได ้
9.2 เสนอรายงานและบญัชีรายช่ือเอกสารท่ีสมควรท าลายต่อประธานกรรมการ  หรือรองประธาน

กรรมการเพื่ออนุมติั 
9.3 แสดงรายงานและบญัชีรายช่ือเอกสารท่ีไดรั้บอนุมติัใหท้ าลายได ้ และมอบส าเนาหมู่ประจ าแฟ้ม 
9.4 ควบคุมการท าลาย  หรือท าลายดว้ยตนเอง  การท าลายอาจใชเ้คร่ืองมือเผา  หรือวิธีอ่ืนใดตามความ

เหมาะสม 
9.5 ให้เสนอรายงานผลการปฏิบติัให้ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  และมอบให้

พนกังานสหกรณ์เก็บรายงานนั้นเป็นหลกัฐานดว้ย 
                    ประกาศ  ณ  วนัท่ี   19   สิงหาคม   พ.ศ. 2558 
 

(  นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์  ) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา  จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 

ว่าด้วยเงินยืมทดรอง  พ.ศ. 2559 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด  ข้อ 67 ( 9 ) และข้อ 90 ( 10 )  
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากัด  ชุดท่ี  56  ในคราวประชุมคร้ังท่ี 17 / 2558  เม่ือวนัท่ี 17 
มกราคม พ.ศ. 2559  ไดก้ าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยเงินยมืทดรอง  พ.ศ. 2559   ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ระเบียบน้ี เรียกวา่  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  วา่ดว้ยเงินยมืทดรอง  พ.ศ. 2559 ” 
 ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2559  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3.  ในระเบียบน้ี 
  “ สหกรณ์ ”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ คณะกรรมการ ”  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ ประธานกรรมการ ”  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ ผูจ้ดัการ ”  หมายถึง  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ พนกังาน ”  หมายถึง  พนกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ หลกัฐานการจ่าย ”  หมายถึง  หลกัฐานท่ีเป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบรับรองการจ่ายเงิน  
 ขอ้ 4. ให้สหกรณ์มีเงินยืมทดรองส าหรับการใชจ่้ายในกิจการไดต้ามความจ าเป็น  และไม่เกินวงเงินยืมทดรอง 
ดงัน้ี 
  ( 1 )  การยมืเงินทดรองเพื่อไปปฏิบติังานตามค าสั่งสหกรณ์  หรือค าสั่งผูบ้งัคบับญัชา  หรือตามท่ีไดรั้บ
มอบหมาย  ใหย้มืไดไ้ม่เกินคร้ังละ 20,000.- บาท 
  ( 2 )  การยมืเงินทดรองเพื่อใชจ่้ายในการประชุม  อบรม  สัมมนา  ตามท่ีคณะกรรมการอนุมติัยืมได้ไม่
เกินคร้ังละ 30,000.- บาท 
  ( 3 )  การยืมเงินทดรองส าหรับใช้จ่ายในงานและหรือโครงการท่ีสหกรณ์ได้รับอนุมัติโดยให้
คณะกรรมการรับผิดชอบการจ่าย  หรือโครงการเป็นผูย้มืเงินทดรอง  ใหย้มืไดเ้ตม็วงเงิน 
 ขอ้ 5.  เงินยมืทดรองไวเ้พื่อรอจ่ายใหเ้ก็บรักษาไว ้ณ ตูนิ้รภยัของสหกรณ์  เวน้แต่เงินยืมทดรองเพื่อน าไปปฏิบติั
หนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายใหจ่้ายแก่ผูย้มื 
 ขอ้ 6.  ผูย้มืเงินทดรองจะตอ้งแนบเอกสารประกอบการเบิกเงินยมืทดรอง  ดงัน้ี 
  ( 1 )  หลกัฐานการอนุมติัใหย้มื 
  ( 2 )  ประมาณการค่าใชจ่้าย 
 ขอ้ 7.  ใหผู้มี้ความประสงคจ์ะเบิกเงินยมืทดรองใหย้ืน่ค าขอตามหลกัการ 
 ขอ้ 8.  ผูมี้สิทธิยมืเงินทดรอง  จะตอ้งไม่มีหน้ีคา้งกบัเงินยืมทดรองเก่า  และใหผู้ย้มืเงินทดรองและผูใ้หย้ืมเงินทด
รอง  คืนเงินทดรองภายในเวลา 15 วนั  นบัจากวนัท่ีไดรั้บอนุมติั 
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 ขอ้ 9.  ใหป้ระธานกรรมการหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายเป็นผูมี้อ านาจในการอนุมติัใหย้มืเงินทดรอง  ในกรณีท่ีมีเหตุ
พิเศษ  คณะกรรมการด าเนินการจะเป็นผูอ้นุมติัเงินยมืทดรองในประเภทงบประมาณรายจ่ายอ่ืนเฉพาะเร่ืองไดน้อกเหนือ
ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 4  โดยใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการยมืเงินทดรองไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 
 ข้อ 10. แบบพิมพ์และทะเบียนการจ่ายเงินยืมทดรอง  ให้เจ้าพนักงานผู ้จ่ายเงินจัดท าให้เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 ขอ้ 11. ใหป้ระธานกรรมการรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี   18  มกราคม   พ.ศ. 2559 
 
 
 
 

 
(  นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์  ) 

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา  จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 

ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2559 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ข้อ 67 ( 9 )  และข้อ 90 ( 10 )  
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด ชุดท่ี 56 ในคราวประชุมคร้ังท่ี 17 / 2558  เม่ือวนัท่ี 17 
มกราคม  พ.ศ. 2559 ไดก้ าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  วา่ดว้ยวิธีปฏิบติัในการควบคุมภายใน และการ
รักษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2559  ไวด้งัต่อไปน้ี 
 

หมวดที่ 1  
บททั่วไป 

 ขอ้ 1.  ระเบียบน้ี เรียกว่า  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยวิธีปฏิบติัในการควบคุมภายใน 
และการรักษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ์  พ.ศ. 2559 ” 
 ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2559  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3.  ในระเบียบน้ี  

 “ สหกรณ์ ”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  
                           “ คณะกรรมการ ”  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
   “ ประธานกรรมการ ”  หมายถึง  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
                       “ ผูจ้ดัการ ”  หมายถึง  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 

 “ พนกังาน ”  หมายถึง  พนกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
   “บุคลากร”  หมายถึง  ผู ้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ซ่ึง
ครอบคลุมถึงพนกังาน  สมาชิกทุกคน  ตลอดจนบุคคลภายนอกท่ีไดรั้บอนุญาตให้ท างานในสหกรณ์  หรือท่ีเขา้มาอบรม
ตามโครงการท่ีผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ  และเจา้หน้าท่ีของรัฐผูดู้แลการใชโ้ปรแกรมระบบบญัชี
คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลขอ้มูล 
  “ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ”  หมายถึง  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทั้งหลาย  เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์  หรืออุปกรณ์อ่ืนใดท่ี
ท าหนา้ท่ีไดเ้สมือนเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ทั้งท่ีใชง้านอยูภ่ายในสหกรณ์หรือภายนอกแลว้เช่ือมต่อเขา้กบัระบบเครือข่าย 
  “ ระบบเครือข่าย ”  หมายถึง  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีสหกรณ์สร้างขึ้นทั้งแบบมีสายและไร้สาย 
  “ ขอ้มูล ”  หมายถึง  ส่ิงท่ีส่ือความหมายใหรู้้เร่ืองราว  ขอ้เทจ็จริง  ขอ้มูล  หรือส่ิงใดๆ  ไม่วา่จะไดจ้ดัท า
ไวใ้นรูปแบบของเอกสาร  แฟ้ม  รายงาน  หนงัสือ  แผนผงั  แผนท่ี  ภาพวาด  ภาพถ่าย  ฟิลม์  การบนัทึกภาพ  หรือเสียง 
การบนัทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์  หรือวิธีอ่ืนใดท่ีท าใหส่ิ้งท่ีบนัทึกไวป้รากฏได ้
  “ ระบบสารสนเทศ ”  หมายถึง  ขอ้มูลและสาระต่างๆท่ีเกิดจากการประมวลผลมาจากขอ้มูลท่ีจดัไว้
อยา่งเป็นระบบ 
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 ขอ้ 5.  วิธีการเผยแพร่ระเบียบ 
  ( 1 )  แจง้ใหท้ราบการถือใชร้ะเบียบในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
  ( 2 )  ท าหนงัสือเวียนใหพ้นกังานรับทราบ 
  ( 3 )  ติดประกาศไว ้ณ ท่ีท าการสหกรณ์ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 60 วนั  นับแต่วนัท่ีประกาศถือใช้
ระเบียบน้ี 
 ขอ้ 6.  ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ี ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเป็นผูมี้อ านาจวินิจฉยั 
 ขอ้ 7.  ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูรั้กษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
 

หมวดที่ 2  
วัตถุประสงค์ 

 ขอ้ 8.  วตัถุประสงคข์องการออกระเบียบน้ี 
  ( 1 )  เพื่อใหบุ้คลากรระมดัระวงัในการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์  โดยจะไม่ท าใหป้ระสิทธิภาพของระบบ
บญัชีคอมพิวเตอร์  และระบบเครือข่ายดอ้ยประสิทธิภาพลงอยา่งผิดปกติโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม 
  ( 2 )  เพื่อใหบุ้คลากรใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งถูกตอ้งตามบทบาท  และหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  ( 3 )  เพื่อให้การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์มีความมัน่คงปลอดภยั  และสามารถใชง้านได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  ( 4 )  เพื่อให้บุคลากรระมัดระวงั  และตระหนักถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  ( 5 )  เพื่อให้สหกรณ์ไดมี้การควบคุมภายใน  และรักษาความปลอดภยัระบบสารสนเทศท่ีใช้เคร่ือง
คอมพิวเตอร์เป็นไปตามนโยบาย  ระเบียบสหกรณ์  และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  
 

หมวดที่ 3  
การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ 

 ขอ้ 9.  สหกรณ์จะตอ้งจดัตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไวใ้นท่ีท่ีเหมาะสม  และห้ามผูไ้ม่มีหน้าท่ีรับผิดชอบเขา้มาใช้
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 ขอ้ 10. จดัให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ดบัเพลิงไวใ้นท่ีท่ีเหมาะสม  และสะดวกต่อการใชง้าน  เม่ือมีเหตุฉุกเฉิน  และ
จดัท าแผนผงัการขนยา้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ขอ้ 11. จดัให้มีระบบการควบคุมอุณหภูมิให้แก่อุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ  และเหมาะสมกับ
สถานท่ี  รวมทั้งจดัตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหอ้ยูใ่นสถานท่ีท่ีมีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 
 ขอ้ 12. จดัให้มีระบบส ารองไฟเคร่ืองแม่ข่าย และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเพียงพอ  เพื่อลดการหยุดชะงกัการ
ท างานของเคร่ืองแม่ข่ายในกรณีท่ีมีไฟฟ้าดบัหรือตก 
. 
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หมวดที่ 4  
คณะกรรมการด าเนินการ 

 ขอ้ 13. ตอ้งพิจารณาจดัใหมี้ทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศตามสมควรและเหมาะสมกบัสหกรณ์ 
 ขอ้ 14. มอบหมายให้มีผูรั้บผิดชอบในการติดตามการปฏิบติัตามนโยบาย  หรือระเบียบปฏิบติัในการควบคุม
ภายใน  และการรักษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ์ 
 ขอ้ 15. ส่ือสารให้บุคลากรเขา้ใจนโยบาย  หรือระเบียบในการควบคุมภายใน  และการรักษาความปลอดภยัดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ์ 
 ข้อ 16. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม  หรือให้ความรู้เก่ียวกับระบบงาน  และการรักษาความปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่คณะกรรมการด าเนินการ  ผูจ้ดัการ  และพนกังานสหกรณ์  อย่างน้อยปีละคร้ัง  หรือสนบัสนุน
ใหเ้ขา้รับการฝึกอบรมกบัหน่วยงาน  และองคก์รต่างๆท่ีมีการจดัอบรมในเร่ืองดงักล่าว 
 ขอ้ 17. ตอ้งก าหนดให้ผูบ้ริการโปรแกรมระบบบญัชีจัดท าคู่มือการใช้โปรแกรมและเอกสารดา้นฐานข้อมูล 
ไดแ้ก่โครงสร้างขอ้มูล ( Data  Structure ) หรือพจนานุกรมขอ้มูล ( Data  Dictionary ) ให้กบัสหกรณ์  เพื่อประกอบการ
ใชง้านโปรแกรมระบบบญัชี 
 ขอ้ 18. มอบหมายให้มีผูรั้บผิดชอบในการเก็บรักษาคู่มือ  และเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงานให้อยู่ในท่ี
ปลอดภยั และใหเ้รียกใชง้านไดท้นัที 
 ขอ้ 19. พิจารณาคดัเลือก และจดัท าสัญญากับผูใ้ห้บริการโปรแกรม หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
พิจารณาเก่ียวกบัการรักษาความลบัของขอ้มูล  เง่ือนไข  และขอบเขตงานของผูใ้ห้บริการกรณีท่ีใชบ้ริการโปรแกรมของ
เอกชน 
 ขอ้ 20. แต่งตั้งพนกังานเพื่อรับผิดชอบดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ์ 
 ขอ้ 21. จดัให้มีการท าหรือทบทวนแผนฉุกเฉินและการประเมินผลของการทดสอบแผนฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 
คร้ัง  
 ขอ้ 22. รณรงคใ์ห้ทุกคนใชพ้ลงังานไฟฟ้าอย่างประหยดัโดยจดัระดบัการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และปิด
อุปกรณ์ต่อพ่วงทุกคร้ังท่ีไม่มีการใชง้านให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการใชม้าตรการลดการใช้กระดาษให้
นอ้ยลงดว้ย 
 

หมวดที่ 5  
ผู้จัดการ / ผู้ดูแลระบบงาน 

 ขอ้ 23. ควบคุมดูแลการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์
 ขอ้ 24. ด าเนินการให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ทนัสมยั  และ
มัน่คงปลอดภยัตามนโยบายการรักษาความปลอดภยัของสหกรณ์ 
 ขอ้ 25. ติดตั้งค่าการรักษาความปลอดภยัของระบบบญัชีคอมพิวเตอร์  และระบบเครือข่ายให้สามารถป้องกนั
บุคคลท่ีไม่ได้รับอนุญาตเข้าสู่ระบบได้ง่าย  ได้แก่  ความยาวของรหัสผ่าน  ระยะเวลาการเปล่ียนแปลงรหัสผ่าน  
ระยะเวลาการตั้งเวลาพกัหนา้จอในกรณีผูใ้ชง้านไม่อยูท่ี่เคร่ือง เป็นตน้ 
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 ขอ้ 26. มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการผูใ้ช้งานเก่ียวกับการสร้าง  / เปล่ียนแปลง / ลบช่ือผูใ้ช้งาน              
( username ) โดยการก าหนดสิทธิการใชง้าน  จะตอ้งเป็นไปตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูใ้ชง้าน 
 ข้อ 27. มีหน้าท่ีสอบทานสิทธิการใช้งานของพนักงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายให้
สอดคลอ้งกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งเป็นประจ าทุกปี 
 ขอ้ 28. บริหารจดัการระบบเครือข่ายให้มีความมัน่คงปลอดภยั  มีประสิทธิภาพ  ครอบคลุมพื้นท่ีการท างาน
ทั้งหมด  ไดแ้ก่ 
  ( 1 )  ก าหนดสิทธิการเขา้ถึงระบบเครือข่ายใหก้บัผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตเท่านั้น 
  ( 2 )  จดัท าการปรับปรุงแผนผงัเครือข่ายและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็นปัจจุบนั 
  ( 3 )  มีการตรวจสอบ หรือเฝ้าระวงัเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยัระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอย่าง
สม ่าเสมอ 
  ( 4 )  ติดตั้งระบบป้องกนัไวรัสกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและปรับปรุงระบบป้องกนัไวรัสให้เป็น
ปัจจุบนัสม ่าเสมอ 
 ขอ้ 29. จดัท าตารางแผนการส ารองขอ้มูลและวิธีการกูค้ืนขอ้มูล  และใหมี้การส ารองขอ้มูล  และการทดสอบการ
กูค้ืนขอ้มูลเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด  ไดแ้ก่ 
  ( 1 )  ก าหนดตารางแผนการส ารองขอ้มูลใหเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังานของสหกรณ์ 

( 2 )  ก าหนดให้ส ารองขอ้มูลจากระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ท่ีสหกรณ์ใช้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีแยก
ต่างหากจากเคร่ืองแม่ข่ายหลกัของสหกรณ์จ านวน 1 ชุด  เป็นประจ าทุกวนัท าการของสหกรณ์  และส ารองขอ้มูลไวใ้นส่ือ
บนัทึกขอ้มูลจ านวน 1 ชุด  เป็นประจ าทุกเดือน 

( 3 )  ก าหนดใหส้ ารองโปรแกรมฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัระบบปฏิบติัการระบบฐานขอ้มูลและระบบบญัชี
คอมพิวเตอร์ไวใ้นส่ือบนัทึกขอ้มูลจ านวน 1 ชุด  เป็นประจ าทุก 3 เดือน 

( 4 )  ใหพ้นกังานผูรั้บผิดชอบระบบงาน  ส ารองขอ้มูลในส่ือบนัทึกขอ้มูล  และติดฉลากท่ีมีรายละเอียด 
โปรแกรม  ระบบงาน  วนั  เดือน  ปี  จ านวนหน่วยขอ้มูล 

( 5 )  จัดเก็บส่ือบันทึกข้อมูลไวใ้นท่ีปลอดภยัทั้ งในและนอกส านักงานสหกรณ์  และให้สามารถ
น ามาใชง้านไดท้นัทีในกรณีฉุกเฉิน 

( 6 )  ผูจ้ดัการหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายตอ้งทดสอบขอ้มูลท่ีส ารองทุก 6 เดือน  และเก็บรักษาชุดส ารอง
ขอ้มูลไวอ้ยา่งนอ้ย 10 ปี 

( 7 )  จดัท าทะเบียนคุมขอ้มูลชุดส ารอง และควบคุมการน าขอ้มูลชุดส ารองออกมาใชง้าน 
 ขอ้ 30. จดัท าแผนฉุกเฉินรองรับเม่ือเกิดปัญหากบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกรณีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไดรั้บ
ความเสียหาย  หรือหยดุชะงกั  และก าหนดผูรั้บผิดชอบท่ีชดัเจน 
 ขอ้ 31. ด าเนินการทดสอบแผนฉุกเฉินร่วมกับบุคลากรอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  และจดัท าผลการทดสอบแผน
ฉุกเฉิน 
 ขอ้ 32. จดัการกบัเหตุการณ์ผิดปกติท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทนัทีเม่ือ
ไดรั้บรายงานจากบุคลากร 
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หมวดที่ 6  
บุคลากร 

 ข้อ 33. ต้องใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินงานของสหกรณ์และเป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์
 ขอ้ 34. ให้ค านึงถึงการใชง้านอย่างประหยดั  และหมัน่ตรวจสอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้สามารถใชง้านไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
 ขอ้ 35. บุคลากรแต่ละคนมีหน้าท่ีป้องกนัดูแลรักษาข้อมูลช่ือผูใ้ช้งาน ( username ) และรหัสผ่าน ( password ) 
ทั้งน้ีตอ้งหา้มเผยแพร่ใหผู้อ่ื้นล่วงรู้รหสัผา่น ( password ) ของตนเอง 
 ขอ้ 36. การก าหนดรหัสผ่านในการเขา้ถึงระบบเทคโนโลยีสารสรเทศอย่างน้อย 4 ตวัอกัษร  โดยก าหนดให้มี
ความยากต่อการคาดเดาและใหมี้การเปล่ียนแปลงรหสัผา่นของผูใ้ชง้านทุกๆ 4 เดือน 
 ขอ้ 37. บุคลากรแต่ละคนห้ามใชช่ื้อผูใ้ชง้าน ( username ) และรหัสผ่าน ( password ) ของบุคคลอ่ืนมาใชง้าน  
ไม่วา่จะไดรั้บอนุญาตจากผูใ้ชง้านหรือไม่ก็ตาม 
 ขอ้ 38. การใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ผูใ้ช้งานตอ้งรับผิดชอบในฐานะเป็นผูถื้อครองเคร่ืองนั้นๆ  และต้อง
รับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้น อนัเน่ืองมาจากการใชง้านท่ีผิดปกติ  โดยช่ือผูใ้ชง้าน ( username ) และรหัสผ่าน ( 
password ) ของผูถื้อครองเคร่ืองนั้นๆ 
 ขอ้ 39. เม่ือพบเหตุการณ์ผิดปกติท่ีเก่ียวกบัความมัง่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้รีบแจง้ให้
ผูจ้ดัการ / ผูดู้แลระบบงานของสหกรณ์โดยทนัที 
 
   

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  18   มกราคม   พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 

(  นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์   ) 
ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 

ว่าด้วยการด าเนินการของสหกรณ์ที่ถูกฟ้องด าเนินคดี  พ.ศ. 2558 

เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ท่ีถือใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบนั อาศยัอ านาจ
ตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ขอ้ 67 (9) และ ขอ้ 90 (10) คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ชุดท่ี  56  ในคราวประชุม คร้ังท่ี  10 / 2558  เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ไดก้ าหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  วา่ดว้ยการด าเนินการของสหกรณ์ท่ีถูกฟ้องด าเนินคดี พ.ศ. 2558  ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยการด าเนินการของสหกรณ์ท่ีถูกฟ้อง
ด าเนินคดี  พ.ศ. 2558 ” 
 ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยการด าเนินการของสหกรณ์ท่ีถูกฟ้องด าเนินคดี 
พ.ศ. 2554  และบรรดาประกาศ  ค าสั่ง  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี  โดยให้
ถือใชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4. ในระเบียบน้ี 
  สหกรณ์        หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  ขอ้บงัคบั       หมายถึง ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
      ฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั 
  คณะกรรมการ       หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  ประธานกรรมการ      หมายถึง ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  กรรมการ                    หมายถึง กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  ผูจ้ดัการ                      หมายถึง  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  พนกังาน                     หมายถึง พนกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
 ขอ้ 5. ในกรณีท่ีคณะกรรมการทั้งคณะ  หรือกรรมการเป็นรายบุคคล  หรือผูจ้ดัการ  หรือพนกังานถูกฟ้องร้องใน
คดีแพ่งหรืออาญา  อนัมีสาเหตุท่ีได้กระท าให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ  ประกาศ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  หรือ
กฎหมาย  ใหส้หกรณ์พิจารณาในการด าเนินการเพื่อช่วยเหลือโดยวิธีการต่างๆต่อไปน้ี   
 ( 1 )  จดัหาหรือวา่จา้งทนายความเพื่อใหค้ าแนะน าในชั้นพนกังานสอบสวน  ชั้นอยัการ  และต่อสู้คดีในชั้นศาล 
 ( 2 )  ในกรณีท่ีกรรมการยงัคงมีฐานะเป็นขา้ราชการ  ลูกจ้าง  พนักงานสหกรณ์  หรือพนักงานราชการ  ให้
สหกรณ์วางเงินประกนัในส่วนท่ีเกินจากการใชสิ้ทธ์ิตามเงินเดือนหรือค่าจา้งของกรรมการ 
 ( 3 )  ในกรณีท่ีกรรมการไม่ได้มีฐานะเป็นขา้ราชการ  ลูกจ้าง  พนักงานสหกรณ์  หรือพนักงานราชการ ให้
สหกรณ์วางเงินประกนัเตม็จ านวนตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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 ( 4 )  ในกรณีท่ีกรรมการท่ีถูกด าเนินคดี  พน้วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีคดียงัไม่ถึงท่ีส้ินสุด  ใหส้หกรณ์
ต่อสู้คดีในชั้นศาลจนกวา่คดีถึงท่ีส้ินสุด 
 ขอ้ 5. ใหผู้จ้ดัการรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
 
 
  ประกาศ   ณ   วนัท่ี   19   สิงหาคม    พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 
     (  นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์  ) 
   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 

ว่าด้วยการใช้เงินกองทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล พ.ศ. 2563 

 อาศัยอ านาจตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด ข้อ 67 (9)  และ ข้อ 90 (10) คณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ชุดท่ี  60  ในคราวประชุมคร้ังท่ี 12/2562  เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2563 ได้
ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ย การใช้เงินกองทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล พ.ศ. 2563 ไว้
ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ย การใชเ้งินกองทุนรักษาระดบัอตัรา
เงินปันผล พ.ศ. 2563 ” 
 ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป  
 ขอ้ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการใชเ้งินกองทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 
พ.ศ. 2561  และบรรดาประกาศ  ค าสั่ง  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีก าหนดไวแ้ลว้ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี  โดยถือใช้
ระเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4.  ในระเบียบน้ี 
  (1) “ เงินทุน ”  หมายความวา่  กองทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 
  (2) “ คณะกรรมการ ”  หมายความวา่  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  (3) “ สหกรณ์ ”  หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  (4) “ ประธานกรรมการ ”  หมายความวา่  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  
 ขอ้ 5.  ให้สหกรณ์จดัให้มีบญัชีเงินกองทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล  ฝากธนาคารหรือสถาบนัอ่ืนหรือฝาก
สหกรณ์ไวบ้ญัชีหน่ึงต่างหากจากบญัชีอ่ืน 

ขอ้ 6.  เงินท่ีจะน าเขา้บญัชีเงินกองทุนน้ี คือ 
                             (1)  เงินท่ีสหกรณ์จดัสรรจากก าไรสุทธิในท่ีประชุมใหญ่ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 23 (4.1) 

(2)  เงินอุดหนุน  เงินบริจาค  เงินช่วยเหลือ  หรือเงินอ่ืนใดท่ีไดรั้บจากบุคคล  องคก์าร หรือสถาบนัท่ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อการน้ี 

 ขอ้ 7.  เงินกองทุนน้ี  ใหส้หกรณ์จ่ายไดเ้ฉพาะเพื่อเป็นเงินปันผลตามหุน้แก่สมาชิกในกรณีดงัต่อไปน้ี 
                            (1)  สหกรณ์มีก าไรสุทธิท่ีจะจ่ายเงินปันผลตามหุ้นแก่สมาชิกในอตัราท่ีต ่ากวา่ร้อยละหา้  เพื่อใหส้มาชิก
ผูถื้อหุน้มีขวญัก าลงัใจ  และเช่ือมัน่ในระบบสหกรณ์ 
       (2)  กรณีท่ีสหกรณ์มีผลการด าเนินงานขาดทุนดว้ยเหตุสุดวิสัยและคณะกรรมการมีมติให้จ่ายเงินปัน
ผลตามหุน้เพื่อเป็นขวญัก าลงัใจแก่สมาชิก 
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 การใชเ้งินกองทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลตามระเบียบน้ี  เม่ือถอนมาใชแ้ลว้  อตัราเงินปันผลตามหุ้นให้แก่
สมาชิกท่ีจดัสรรขึ้นใหม่นั้นจะตอ้งไม่เกินอตัราสูงสุดท่ีกฎกระทรวงก าหนดและตอ้งไม่เกินกวา่อตัราเงินปันผลของรอบปี
บญัชีท่ีผา่นมา 
 ใหค้ณะกรรมการรายงานขอความเห็นชอบการใชเ้งินกองทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา
ใหท่ี้ประชุมใหญ่อนุมติั 
 เม่ือท่ีประชุมใหญ่มีมติอนุมติัให้ถอนเงินกองทุนแลว้  ใหผู้จ้ดัการ  หรือพนกังานสหกรณ์ท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
ผูจ้ดัการแลว้แต่กรณี  เบิกจ่ายได ้
 ขอ้ 8. ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูมี้อ านาจลงช่ืออนุมติัการจ่ายเงินตามระเบียบน้ี 
 ขอ้ 9.ใหส้หกรณ์จดัท าบญัชีวา่ดว้ยเงินทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลแยกไวโ้ดยเฉพาะ  และใหมี้การปิดบญัชีปี
ละคร้ังโดยใหถื้อรอบปีทางบญัชีของสหกรณ์เป็นหลกั 

ขอ้ 10.การเก็บรักษาหลกัฐานทางการเงิน  ทางบญัชี  การตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่าดว้ยการรับจ่าย  
และเก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์  
 ขอ้ 11. ใหป้ระธานกรรมการ  รักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 

 
 
 

  ประกาศ     ณ    วนัท่ี  21  มกราคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
       (  นายสมหมาย  มงคลบุตร   ) 
   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 

ว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2564 

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา  จ ากดั  ขอ้ 67 (9) และขอ้ 90 (10)  ท่ีประชุม

คณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี  62 คร้ังท่ี 7/ 2564  เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 จึงก าหนดระเบียบว่าด้วยการ

ตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2564 ไวด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาขอ้

ร้องเรียนของสมาชิก  พ.ศ. 2564 ” 

ขอ้ 2. ระเบียบน้ีถือใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 

ขอ้ 3. ในระเบียบน้ี 

           “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 

           “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 

           “กรรมการ”  หมายถึง  กรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 

           “ผูจ้ดัการ”  หมายถึง  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 

           “เจา้หนา้ท่ี”  หมายถึง  เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 

           “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 

                         “ปัญหาหรือขอ้ร้องเรียน”  หมายถึง  การท่ีสมาชิกแจง้เร่ืองราวต่อสหกรณ์  เพื่อขอให้ช่วยเหลือ  แกไ้ข  

บรรเทาความเดือดร้อน  หรือตรวจสอบขอ้เท็จจริง  อนัเน่ืองมาจากการไดรั้บความเดือดร้อน  ความเป็นธรรม  หรือพบ

เห็นการกระท าผิดกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  และระเบียบของสหกรณ์ 

 ขอ้ 4.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้ช่องทางใหส้มาชิกสามารถแจง้ปัญหาหรือขอ้ร้องเรียนไดอ้ยา่งสะดวกโดยออก

ประกาศสหกรณ์  แจง้ใหส้มาชิกทราบโดยทัว่กนั  ผา่นช่องทางต่างๆดงัน้ี 

(1) Web site : www.pngt-coop.com 

(2) Line : @pngt-coop 

(3) Fax : 076-460513 

(4) ส่งไปรษณียต์ามท่ีอยูข่องสหกรณ์ 

(5) ยืน่เร่ืองดว้ยตนเองท่ีส านกังานสหกรณ์ 

   ขอ้ 5.  คณะกรรมการตอ้งมีค าสั่งมอบหมายกรรมการหรือผูจ้ดัการรับผิดชอบในการควบคุมการรับแจง้ปัญหา

หรือขอ้ร้องเรียนของสมาชิก 

http://www.pngt-coop.com/
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 ขอ้ 6.  สมาชิกแจง้ปัญหาหรือขอ้ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆตามประกาศสหกรณ์ก าหนด  โดยอย่างน้อยตอ้งมี

รายละเอียด  ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ช่ือ-สกุล 

(2) หมายเลขประจ าตวัสมาชิก 

(3) ท่ีอยูข่องสมาชิก 

(4) วนัท่ีแจง้ปัญหาหรือขอ้ร้องเรียน 

(5)  เร่ืองอนัเป็นเหตุของปัญหาหรือขอ้ร้องเรียน  พร้อมทั้งขอ้เท็จจริง  หรือพฤติการณ์ตามสมควร

เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว  โดยใชค้ าสุภาพ 

(6) ตอ้งใหค้วามร่วมมือกบัสหกรณ์ในการใหข้อ้เท็จจริงหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเม่ือไดรั้บการร้องขอจาก

สหกรณ์ 

ขอ้ 7.  กรรมการหรือผูจ้ดัการท่ีไดรั้บมอบหมายตาม ขอ้ 5  ลงทะเบียนรับแจง้ปัญหาหรือขอ้ร้องเรียนของสมาชิก

แต่ละราย  ภายใน 7 วนัท าการของสหกรณ์  นับแต่วนัท่ีสหกรณ์ไดรั้บเร่ืองจากสมาชิกแลว้ส่งเร่ืองให้คณะกรรมการ

พิจารณา  พร้อมแจง้ตอบเป็นหนงัสือใหส้มาชิกทราบในเบ้ืองตน้วา่สหกรณ์ไดรั้บแจง้ปัญหาหรือขอ้ร้องเรียนของสมาชิก

แลว้ 

ขอ้ 8.  คณะกรรมการตอ้งด าเนินการตรวจสอบและแกปั้ญหาหรือขอ้ร้องเรียนของสมาชิกให้แลว้เสร็จภายใน  

30  วนัท าการของสหกรณ์  หากไม่สามารถด าเนินการแลว้เสร็จในก าหนดดงักล่าว  ให้แจง้เหตุขดัขอ้งเป็นหนังสือให้

สมาชิกทราบตามสมควรจนกวา่จะด าเนินการแลว้เสร็จ 

            หากปรากฎขอ้เทจ็จริงวา่มีกรรมการ  หรือผูจ้ดัการ  หรือเจา้หนา้ท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีสมาชิกแจง้

ปัญหาหรือขอ้ร้องเรียน  ห้ามมิให้กรรมการ  หรือผูจ้ดัการ  หรือเจา้หน้าท่ีผูน้ั้นร่วมอยู่ในกระบวนการตรวจสอบและ

พิจารณาทุกขั้นตอน  รวมถึงเขา้ประชุมพิจารณาในเร่ืองดงักล่าว 

ขอ้ 9.  คณะกรรมการพิจารณาเร่ืองอนัเป็นเหตุของปัญหาหรือขอ้ร้องเรียน  รวมทั้งขอ้เท็จจริงหรือพฤติการณ์

ตามท่ีไดรั้บแจง้จากสมาชิก  แลว้ใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีเป็นเร่ืองขอให้ช่วยเหลือ  แกไ้ข  บรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก  หากอยู่ในอ านาจกระท า

การของสหกรณ์  ให้พิจารณาช่วยเหลือ  แก้ไข  บรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกตามขอ้บงัคบัและระเบียบของ

สหกรณ์ก าหนด  และหากไม่อยูใ่นอ านาจกระท าการของสหกรณ์  ใหช้ี้แจงท าความเขา้ใจกบัสมาชิก 

(2) กรณีเป็นเร่ืองขอ้ร้องเรียน  ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนเพื่อให้ทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัขอ้

ร้องเรียน  โดยตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  และระเบียบของสหกรณ์  พร้อมสรุปผลการสอบสวน

ขอ้เทจ็จริง  และแนวทางแกไ้ขปัญหาเสนอคณะกรรมการพิจารณา 

       หากเป็นการร้องเรียนกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ี  ห้ามมิให้กรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีผูน้ั้นร่วมอยู่ใน

กระบวนการตรวจสอบและพิจารณาทุกขั้นตอน  รวมถึงเขา้ร่วมประชุมพิจารณาในเร่ืองดงักล่าวและสหกรณ์ตอ้งเก็บ

รักษาพยานหลกัฐานทั้งหมดเป็นความลบั 
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 ข้อ 10.  คณะกรรมการประชุมเพื่อพิจารณาผลการสอบสวนข้อเท็จจริงและแนวทางการแก้ปัญหาของ

คณะอนุกรรมการสอบสวนตามขอ้ 9(2) แลว้ใหด้ าเนินการ  ดงัต่อไปน้ี 

                         (1) กรณีผลการตรวจสอบไม่พบว่ามีการกระท าผิดกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  และระเบียบของสหกรณ์  ให้

ช้ีแจงท าความเขา้ใจกบัสมาชิก 

                         (2) กรณีผลการตรวจสอบพบว่ามีการกระท าผิดกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  และระเบียบของสหกรณ์ให้สั่งการ

ใหแ้กไ้ขหรือร้องทุกขด์ าเนินคดีตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  และระเบียบของสหกรณ์ก าหนด 

 ขอ้ 11.  คณะกรรมการแจง้ผลการด าเนินการตามขอ้ 9(1) และขอ้ 10(1)(2) เป็นหนงัสือใหส้มาชิกทราบ 

 ขอ้ 12. คณะกรรมการตอ้งใหค้วามคุม้ครองสมาชิกอยา่ใหต้อ้งรับภยัหรือความไม่ชอบธรรมอนัเน่ืองมาจากการ

แก้ปัญหาหรือข้อร้องเรียน  เน่ืองจากเป็นสิทธิในการตรวจสอบการบริหารกิจการหรือการปฏิบัติหน้าท่ีของ

คณะกรรมการ  ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ท่ี  วา่มีการปฏิบติัเป็นไปตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  และระเบียบของสหกรณ์ก าหนด 

 ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  23  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

    (นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์) 

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 

ว่าด้วยการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2565 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 59 ขอ้ 67 (9) และขอ้ 90 (8) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  พ.ศ. 
2557  ซ่ึงเห็นชอบโดยท่ีประชุมใหญ่สามญัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากัด  เม่ือวนัท่ี 5  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2565  และ
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ชุดท่ี 63  คร้ังท่ี 2/2565  วนัท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2565  ได้
ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยการสรรหากรรมการด าเนินการ  พ.ศ. 2565 ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการ
ด าเนินการ พ.ศ. 2565’’ 
 ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  23  มีนาคม  .พ.ศ. 2565  เป็นตน้ไป 
    ขอ้ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการสรรหากรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2557  
และบรรดาประกาศ  ค าสั่ง  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีก าหนดไวแ้ลว้ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี  โดยใหถื้อใชร้ะเบียบ
น้ีแทน 
 ขอ้ 4. ในระเบียบน้ี 
 สหกรณ์  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
 ขอ้บงัคบั  หมายถึง  ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 

ระเบียบ  หมายถึง  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 
พ.ศ. 2565 
 คณะกรรมการด าเนินการ  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
 กรรมการด าเนินการ  หมายถึง  กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
 สมาชิก  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั แต่ไม่รวมถึงสมาชิกสมทบ 
 สมาชิกท่ียงัปฏิบติังาน  หมายถึง  สมาชิกท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานในจงัหวดัพงังา 
 สมาชิกบ านาญ  หมายถึง  สมาชิกท่ีมีภูมิล าเนาตามทะเบียนบา้นในจงัหวดัพงังา 
 สมาชิกนอกสังกดั  หมายถึง  สมาชิกท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังาน  หรือมีภูมิล าเนาทะเบียนบา้นนอกเขตจงัหวดัพงังา 
โดยใหถื้อต าแหน่งสุดทา้ยท่ีปฏิบติังานในจงัหวดัพงังา 
 ผูจ้ดัการ  หมายถึง  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
 อนุกรรมการ  หมายถึง  อนุกรรมการสรรหากรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 

การสรรหา  หมายถึง  การเลือกเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้บงัคบั  แต่ไม่รวมถึงสมาชิก
สมทบ 
 วาระ  หมายถึง  วาระตามขอ้บงัคบั ขอ้ 63  ก าหนดสองปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง  

เขต  หมายถึง  ประเภทการสมคัรรับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ  
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ขอ้ 5. คุณสมบติัของสมาชิกท่ีสมคัรเขา้รับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ 
  5.1  เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  แต่ไม่รวมถึงสมาชิกสมทบ 
  5.2  ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้บงัคบั ขอ้ 60  และขอ้ 63 
  5.3  ตอ้งไม่เป็นกรรมการด าเนินการในเขตใดเขตหน่ึงในปีแรกของวาระการเป็นกรรมการด าเนินการ 
หากตอ้งการสมคัรเขา้รับการสรรหาเป็นกรรมการในเขตอ่ืนท่ีตนมีสิทธิ  ตอ้งลาออกจากการเป็นกรรมการเขตท่ีด ารง
ต าแหน่งอยูก่่อนหนา้น้ี  ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนัก่อนวนัรับสมคัรการสรรหา 
 ขอ้ 6. การเวน้วรรคการเป็นกรรมการด าเนินการท่ีอยู่ครบสองวาระติดต่อกนั จะตอ้งเวน้จากการเป็นกรรมการ
ด าเนินการสองรอบการเลือกตั้งปกติ เม่ือมีการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
            กรรมการด าเนินการท่ีด ารงต าแหน่งก่อนท่ีระเบียบน้ีใชบ้งัคบัให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการด าเนินการ
จนครบวาระ 
 ขอ้ 7. คณะกรรมการด าเนินการมีจ านวน 15 คน  โดยท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้ งจากสมาชิกท่ีผ่านการสรรหา
ประกอบดว้ย  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการด าเนินการอ่ืนอีก 14 คน  ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 
 ขอ้ 8. เพื่อให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการท่ีสามารถดูแลสมาชิกไดท้ัว่ถึง  จึงก าหนดให้กรรมการมาจาก
สมาชิกท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังาน  หรือสมาชิกบ านาญ  หรือสมาชิกนอกสังกดั  โดยแบ่งการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ
เป็นเขต  ดงัน้ี 
     เขต 1  การสรรหาประธานกรรมการด าเนินการ  จ านวน  1  คน 

    เขต 2  การสรรหากรรมการด าเนินการเขตอ าเภอ  อ าเภอละ  1  คน  จ านวนไม่เกิน  8  คน  ตามประกาศของ
สหกรณ์แต่ละปี 

    เขต 3  การสรรหากรรมการด าเนินการกลุ่มอ าเภอเมือง  อ าเภอตะกัว่ทุ่ง  อ าเภอทบัปุด  อ าเภอเกาะยาว  จ านวน
ไม่เกิน  3 คน  ตามประกาศของสหกรณ์แต่ละปี 

    เขต 4  การสรรหากรรมการด าเนินการกลุ่มอ าเภอตะกัว่ป่า  อ าเภอทา้ยเหมือง  อ าเภอกะปง  อ าเภอคุระบุรี  
จ านวนไม่เกิน  3 คน  ตามประกาศของสหกรณ์แต่ละปี 
 ขอ้ 9. สิทธิในการสมคัรเขา้รับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ 
  9.1  สมาชิกทุกคนมีสิทธิสมคัรเขา้รับการสรรหาในเขต 1  ยกเวน้สมาชิกสมทบ  
  9.2  สมาชิกทุกคนมีสิทธิสมคัรเขา้รับการสรรหาเป็นกรรมการในเขต 2  และเขต 3  หรือเขต 4  ตาม
สมาชิกท่ียงัปฏิบติังาน  หรือสมาชิกบ านาญ  หรือสมาชิกนอกสังกดัในขอ้ 8  ยกเวน้สมาชิกสมทบ   

ขอ้ 10. สิทธิในการลงคะแนนเสียงในการสรรหากรรมการด าเนินการ ในแต่ละเขต 
  10.1 สมาชิกทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเสียงในการสรรหาในเขต 1  ยกเวน้สมาชิกสมทบ   
  10.2 สมาชิกทุกคน มีสิทธิลงคะแนนเสียงในการสรรหากรรมการด าเนินการในเขต 2  และเขต 3  หรือ
เขต 4  ตามสมาชิกท่ียงัปฏิบติังาน  หรือสมาชิกบ านาญ  หรือสมาชิกนอกสังกดั  ในขอ้ 8  ยกเวน้สมาชิกสมทบ 
 

การสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ 
 ขอ้ 11. ให้คณะกรรมการด าเนินการ  แต่งตั้งอนุกรรมการสรรหากรรมการด าเนินการ 1 ชุด  ประกอบด้วย 
ประธาน 1 คน  และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกิน 6 คน  เพื่อด าเนินการสรรหากรรมการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
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 ขอ้ 12. การก าหนดการสรรหา  จ านวนกรรมการด าเนินการท่ีตอ้งสรรหาในแต่ละเขต  และอ่ืนๆ  ให้ประธาน
กรรมการด าเนินการประกาศให้สมาชิกทราบเป็นปีๆไป  โดยด าเนินการก่อนการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  และ
ประกาศรายช่ือผูส้มคัรเขา้รับการสรรหาก่อนวนัประชุมใหญ่สามญัประจ าปีไม่นอ้ยกวา่ 45 วนั 
 ขอ้ 13.  สถานท่ีสรรหา ใหใ้ชส้ถานท่ีซ่ึงสหกรณ์จดัประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี ของแต่ละปี 
 ขอ้ 14. จ านวนผูท่ี้ได้รับการสรรหาในแต่ละเขต  ถ้ามีผูส้มคัรมากกว่าท่ีประกาศรับจะต้องท าการสรรหาให้
เท่ากบัจ านวนท่ีประกาศรับ  โดยผูส้มคัรท่ีผ่านการสรรหาตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุด  และรองลงไปตามล าดบั  หาก
คะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ใช้วิธีจับฉลาก  แต่ถ้าในเขตใดมีผูส้มัครเท่ากับจ านวนท่ีประกาศรับ  ก็ไม่ต้องจัดให้มีการ
ลงคะแนนเสียงเพื่อรับการสรรหา  แต่ใหถื้อวา่ผูส้มคัรนั้นไดรั้บการสรรหาแลว้โดยอนุโลม 
 

การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 
 ขอ้ 15. การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ  ใหป้ระธานอนุกรรมการสรรหาเสนอรายช่ือสมาชิกท่ีไดรั้บการสรรหา
เป็นกรรมการด าเนินการในแต่ละเขตต่อประธานในท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  เพื่อด าเนินการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ด าเนินการ 
 ข้อ 16. ให้ประธานในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  แจ้งรายช่ือสมาชิกท่ีได้รับการสรรหาเป็นกรรมการ
ด าเนินการในแต่ละเขตให้ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีทราบ  และด าเนินการเลือกตั้งตามขั้นตอนและวิธีการท่ีท่ีประชุม
ใหญ่สามญัประจ าปีก าหนด  ผลการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีใหถื้อเป็นท่ีส้ินสุด 
 ขอ้ 17. ให้ประธานกรรมการด าเนินการประกาศรายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ  ให้ทราบ
ภายใน 3 วนัท าการ  หลงัจากวนัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
 ขอ้ 18. ให้ผูจ้ดัการเป็นนายทะเบียน  รับผิดชอบดูแล  รักษาทะเบียนรายช่ือ  และประวติัวาระการด ารงต าแหน่ง
ของสมาชิกท่ีด ารงต าแหน่งคณะกรรมการด าเนินการในแต่ละปี 
 

บทเฉพาะกาล 
------------------------------------------------------------------------ 

 ขอ้ 19. การสรรหากรรมการในปีบญัชี 2566  กรรมการในเขต 3 และเขต 4 ใหมี้การสรรหาเขตละ 2 คน 
  

           ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการ รักษาการตามระเบียบน้ี 
 
               ประกาศ  ณ  วนัท่ี  22  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
  
 
 

 
(นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์) 

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 

ว่าด้วยการสรรหาและเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2565 

 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ท่ีถือใชบ้งัคบัอยู่ในปัจจุบนั  และระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์
ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากัด  ขอ้ 67 ( 9 ) และ  ขอ้ 90 ( 9 ) และวรรคท้าย  โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่สามญั
ประจ าปี พ.ศ. 2565  เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2565  และท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
พงังา  จ ากดั  ชุดท่ี  63 ในคราวประชุมคร้ังท่ี 11 / 2565  เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ไดก้ าหนดระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยการสรรหา และเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการ  พ.ศ. 2565  ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยการสรรหา และเลือกตั้งผูต้รวจสอบ
กิจการ  พ.ศ. 2565 ” 
 ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 23  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการสรรหา และเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการ 
พ.ศ. 2560  และบรรดาประกาศ  ค าสั่ง  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี  โดยให้
ถือใชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4.  ในระเบียบน้ี 
                       “ การตรวจสอบกิจการ ”  หมายถึง  การตรวจสอบการด าเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์  ไดแ้ก่การปฏิบติั
เก่ียวกบัการเงิน  การบญัชี  การปฏิบติัการ  การบริหารงาน  ระบบสารสนเทศ  และการตรวจสอบดา้นอ่ืนๆตามขอ้บงัคบั
ขอ้ 89 
           “ ผูต้รวจสอบกิจการ ”  หมายถึง  สมาชิกของสหกรณ์  หรือบุคคลภายนอกซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา  หรือนิติ
บุคคล  ท่ีไดรั้บการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์  เพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูต้รวจสอบกิจการ  ตามพระราชบญัญติั
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 
          “ สหกรณ์ ”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
                       “ สมาชิก ”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
                       “ ประธานกรรมการ ” หมายถึงประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
                       “ ผูจ้ดัการ ”  หมายถึงผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
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หมวดที่  1 
คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ 

 ขอ้ 5.  ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อน้ี 
(1)  เป็นสมาชิกสหกรณ์  หรือบุคคลภายนอก  ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  ท่ีไดรั้บเลือกตั้ง

จากท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์   
(2)  ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์  หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีไดรั้บการ

รับรองหลกัสูตรจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
(3)  เป็นผู ้มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต ่ ากว่าปริญญาตรีด้านการเงิ น  การบัญชี  การบริหารธุรกิจ  

เศรษฐศาสตร์ 
     สหกรณ์จะตอ้งมีผูต้รวจสอบกิจการอยา่งนอ้ยหน่ึงคนท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาตาม ขอ้ 5(3) 

 ขอ้ 6.  ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 
(1) เป็นผูส้อบบญัชี  หรือผูช่้วยผูส้อบบญัชี  หรือบุคคลท่ีอยู่ในสังกดันิติบุคคลท่ีรับงานสอบบญัชีของ

สหกรณ์ในปีบญัชีนั้น 
(2)  เป็นกรรมการของสหกรณ์  เวน้แต่ไดพ้น้จากต าแหน่งกรรมการมาแลว้ไม่น้อยกวา่สองปีบญัชีของ

สหกรณ์ 
(3)  เป็นผูจ้ดัการ  หรือพนักงานสหกรณ์  หรือสหกรณ์อ่ืน  หรือเคยถูกให้ออกจากต าแหน่งผูจ้ดัการ 

หรือพนกังานสหกรณ์  หรือสหกรณ์อ่ืน  ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 
(4)  เป็นคู่สมรส  บุตร  บิดา  มารดาของกรรมการ  หรือผูจ้ดัการ  หรือพนกังานสหกรณ์ 
(5)  เป็นบุคคลลม้ละลาย  หรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจริต   
(6)  เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เวน้แต่โทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท าโดย

ประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
(7)  เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องคก์าร  หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือเอกชน 

ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 
(8)  เคยถูกให้พน้จากต าแหน่งกรรมการ  หรือผูต้รวจสอบกิจการ  หรือมีค าวินิจฉัยเป็นท่ีสุดให้พน้จาก

ต าแหน่งกรรมการ  หรือผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์  หรือสหกรณ์อ่ืน 
(9)  เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการหรือผูต้รวจสอบกิจการ  เพราะ

เหตุทุจริตต่อหนา้ท่ีของสหกรณ์  หรือสหกรณ์อ่ืน 
(10)  เคยถูกใหอ้อกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์  หรือสหกรณ์อ่ืน 
(11)  เป็นผูอ้ยูร่ะหวา่งการถูกสั่งพกั  หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
(12)  เป็นผูอ้ยู่ระหว่างถูกสั่งพกั  หรือขีดช่ือออกจากทะเบียนรายช่ือผูส้อบบญัชีรับอนุญาตหรือบุคคล

อ่ืนของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
(13)  เป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ  คนวิกลจริตจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
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                             (14)  เป็นผูผ้ิดนัดการส่งเงินงวดช าระหน้ี  ไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบ้ียในระยะเวลาสองปีบญัชี  ถึงวนั
สรรหาผูต้รวจสอบกิจการ  และตอ้งปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของสหกรณ์ในระยะเวลา 2 ปี ทางบญัชีของสหกรณ์  ถึง
วนัสรรหาผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์   
 ขอ้ 7.  ผูต้รวจสอบกิจการต้องเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถในดา้นต่างๆ  เช่นการเงิน  การบญัชี  กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์  การบริหารจดัการ  และเศรษฐศาสตร์  เป็นตน้ 
 ขอ้ 8.  ผูต้รวจสอบกิจการต้องพฒันาความรู้และทกัษะด้านการเงินการบญัชี  กฎหมาย  ระเบียบ  และการ
ตรวจสอบกิจการอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใหก้ารปฏิบติังานตรวจสอบกิจการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

หมวดที่  2 
การสรรหาและการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ 

 ขอ้ 9.  ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ ใหมี้จ านวน  3  คน  หรือ 1 นิติบุคคล 
 ขอ้ 10. ในการสรรหาผูต้รวจสอบกิจการ  ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
ด าเนินการสรรหาโดยวิธีการเลือกตั้ง 
 ขอ้ 11. ให้คณะอนุกรรมการด าเนินการสรรหาปฏิบติัหน้าท่ีด าเนินการสรรหาจนส าเร็จและรายงานผลให้
สหกรณ์ทราบดว้ย 
 ขอ้ 12. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการประกาศหลกัเกณฑ์วิธีการสรรหา  จ านวนผูต้รวจสอบกิจการท่ีตอ้งการสรร
หา  ก าหนดวนั  เวลา  สถานท่ีรับสมคัร  และรายละเอียดอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งใหส้มาชิกทราบโดยเปิดเผยก่อนวนัเปิดรับสมคัร
เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัท าการ 
 ขอ้ 13. ผูส้มคัรรับการสรรหาเป็นผูต้รวจสอบกิจการ  ตอ้งยื่นใบสมคัรเขา้รับการสรรหาต่อคณะอนุกรรมการ  
หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายภายใน  วนั  เวลา  และสถานท่ีตามท่ีก าหนดในประกาศตาม ขอ้ 12 
 ขอ้ 14. การก าหนดหมายเลขผูส้มคัรเขา้รับการสรรหา  ใหก้ าหนดหมายเลขตามล าดบัการสมคัรก่อน หลงั  ถา้มา
พร้อมกนัใหใ้ชว้ิธีการจบัฉลาก 
 ขอ้ 15. ให้คณะอนุกรรมการด าเนินการสรรหา  ตรวจสอบคุณสมบติัผูส้มคัรเขา้รับการสรรหา  และประกาศ
รายช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเขา้รับการสรรหาใหส้มาชิกทราบก่อนวนัประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกวา่ 45 วนั 
 ขอ้ 16. ให้สมาชิกท่ีจะให้สิทธิลงคะแนนสรรหาไปแสดงตนต่ออนุกรรมการด าเนินการสรรหาเพื่อตรวจสอบ
รายช่ือ  รับบตัรสรรหา  โดยใหแ้สดงบตัรประจ าตวัประชาชน  บตัรประจ าตวัขา้ราชการ  หรือบตัรอ่ืนท่ีมีภาพถ่ายซ่ึงทาง
ราชการออกให ้ ผูท่ี้ไม่มีรายช่ือในบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิสรรหาและไม่มีบตัรดงักล่าวขา้งตน้  ไม่มีสิทธิลงคะแนนสรรหา 
 ขอ้ 17. สมาชิกทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเสียงในการสรรหาผูต้รวจสอบกิจการไม่เกินจ านวนผูต้รวจสอบกิจการท่ี
ตอ้งการสรรหา  การลงคะแนนเสียงใหใ้ชว้ิธีตรงและลบัโดยการใชบ้ตัรสรรหา 
 ขอ้ 18. บตัรลงคะแนนสรรหาใหเ้ป็นไปตามท่ีสหกรณ์ก าหนด  ใหผู้ล้งคะแนนท าเคร่ืองหมายกากบาทในช่องท า
เคร่ืองหมายใหต้รงกบัหมายเลขประจ าตวัผูส้มคัรท่ีตอ้งการเลือก  โดยท าเคร่ืองหมายไดเ้พียงหมายเลขเดียว 
 ขอ้ 19. ผูส้มคัรเขา้รับการสรรหาเป็นผูต้รวจสอบกิจการท่ีถือว่าเป็นผูไ้ดรั้บการสรรหาคือผูท่ี้ไดรั้บคะแนนเสียง
สูงสุดเรียงตามล าดบัตามจ านวนผูต้รวจสอบกิจการท่ีสรรหาหากไดค้ะแนนเสียงเท่ากนั  ให้ใชว้ิธีจบัฉลาก  ส าหรับในปี
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ใดท่ีมีผูส้มคัรเขา้รับการสรรหาเป็นผูต้รวจสอบกิจการเท่ากบัจ านวนท่ีสหกรณ์สรรหาในปีนั้น  ใหถื้อวา่ผูส้มคัรเขา้รับการ
สรรหาเป็นผูไ้ดรั้บการสรรหาโดยปริยาย 
 ขอ้ 20. การเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการให้ประธานในท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีน าเสนอรายช่ือผูท่ี้ไดรั้บสรร
หาเป็นผูต้รวจสอบกิจการต่อท่ีประชุมใหญ่  เพื่อพิจารณาเลือกตั้งตามขั้นตอนและวิธีการท่ีท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี
ก าหนดเป็นผูต้รวจสอบกิจการ  
             สหกรณ์อาจก าหนดให้ท่ีประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการเป็นการส ารองไวก็้ได ้  และให้
ผูต้รวจสอบกิจการท่ีเลือกตั้งเป็นการส ารองมีสิทธิและหน้าท่ีในฐานะผูต้รวจสอบกิจการทนัทีท่ีผูต้รวจสอบกิจการซ่ึงท่ี
ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้ งไวไ้ม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้หรือเกิดจากการขาดคุณสมบติัตามข้อบังคับและระเบียบท่ี
สหกรณ์ก าหนด 
 ขอ้ 21. ให้สหกรณ์ก าหนดเร่ืองการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการและค่าตอบแทนไวใ้นระเบียบวาระการประชุม
ใหญ่  เพื่อให้ท่ีประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการและพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น
เก่ียวกบัการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

ขอ้ 22. ก าหนดการด าเนินการสรรหา สถานท่ี และอ่ืนๆ  ใหส้หกรณ์ประกาศใหส้มาชิกทราบเป็นปีๆไป 
 ขอ้ 23. ใหผู้จ้ดัการเป็นผูรั้บผิดชอบดูแลรักษาทะเบียนรายช่ือ  และประวติัของผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 

หมวดที่  3 
วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของผู้ตรวจสอบกิจการ 

 ขอ้  24.  ผูต้รวจสอบกิจการให้อยู่ในต าแหน่งไดค้ราวละ 2 ปีทางบญัชีสหกรณ์  เม่ือครบก าหนดแลว้  ถา้ยงัไม่มี
การเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่  ก็ให้ผูต้รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบติัหน้าท่ีไปพลางก่อน  ผูต้รวจสอบกิจการซ่ึง
ออกไปแลว้  อาจไดรั้บการเลือกตั้งเขา้มาอีก  แต่ตอ้งไม่เกินสองวาระติดกนั 
 ขอ้  25.  กรณีผูต้รวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผูต้รวจสอบกิจการก่อนครบวาระ  ใหก้ าหนดระเบียบวาระการ
ประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการใหม่ในคราวประชุมใหญ่คร้ังแรกหลงัจากผูต้รวจสอบกิจการคนนั้นขาดจาก
การเป็นผูต้รวจสอบกิจการ  และใหน้บัวาระการด ารงต าแหน่งของผูม้าแทนต่อเน่ืองจากผูท่ี้ตนมาด ารงต าแหน่งแทน 

ขอ้  26. นอกจากพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ ผูต้รวจสอบกิจการจะพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
  (1)  ตาย 
  (2) ลาออกโดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะผู ้ตรวจสอบกิจการ  หรือยื่นต่อ
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  แลว้แต่กรณี 
  (3)  ท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผูต้รวจสอบกิจการซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคล 
ออกจากต าแหน่งทั้งคณะ  หรือรายบุคคล 
  (4)  อธิบดีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์วินิจฉยัวา่ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม 
 ขอ้  27.  ผูต้รวจสอบกิจการท่ีประสงคจ์ะลาออกจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  ให้ยื่นหนงัสือลาออกต่อประธาน
กรรมการด าเนินการสหกรณ์   
                             การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีมติรับทราบหนงัสือลาออก 
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ขอ้  28.  กรณีผูต้รวจสอบกิจการปฏิบติัหน้าท่ีจนครบวาระการด ารงต าแหน่งแลว้  แต่สหกรณ์ยงัไม่สามารถจดั
ประชุมใหญ่ไดต้ามกฎหมาย  ให้ผูต้รวจสอบกิจการยงัมีหน้าท่ีตอ้งน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการต่อท่ีประชุม
ใหญ่  หนา้ท่ีของผูต้รวจสอบกิจการจะส้ินสุดลงไดเ้ม่ือไดเ้สนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการต่อท่ีประชุมใหญ่แลว้ 

 
หมวดที่  4 

อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ 
 ขอ้  29.  คณะผูต้รวจสอบกิจการมีหน้าท่ีตรวจสอบการด าเนินงานทั้ งปวงของสหกรณ์  ทั้งด้านการปฏิบัติ
เก่ียวกบัการเงิน  การบญัชี  และดา้นปฏิบติัการในการด าเนินธุรกิจตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของสหกรณ์  รวมถึง
ประเมินผลการควบคุมภายใน  การรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศของสหกรณ์  และการตรวจสอบในเร่ือง
ต่างๆ ดงัน้ี 

(1) ตรวจสอบความถูกต้องของการบนัทึกบญัชีเพื่อให้เป็นไปตามแบบและรายการท่ีนายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด 

(2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
เพื่อให้ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  ขอ้บงัคบั  และระเบียบของสหกรณ์ 

(3) สอบทานระบบปฏิบติังานของสหกรณ์  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  
ขอ้บงัคบั  และระเบียบของสหกรณ์  รวมถึงค าสั่งของส่วนราชการท่ีก ากบัดูแลก าหนดใหต้อ้งปฏิบติั 

(4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม  ดูแลรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์  วิเคราะห์และ
ประเมินผลความมีประสิทธิภาพในการใชท้รัพยสิ์นของสหกรณ์  เพื่อใหก้ารใชท้รัพยสิ์นเป็นไปอยา่งเหมาะสมและคุม้ค่า 

(5) ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกบัการเปิดเผยรายการในงบการเงินของสหกรณ์
เป็นไปโดยถูกตอ้ง  และไดป้ฏิบติัตามกฎหมาย  ประกาศ  ค าสั่ง  ระเบียบ  ค าแนะน า  แนวปฏิบติัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนด  ตรวจสอบการจดัท ารายการย่อแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินครบถว้นและไดเ้ปิดเผยให้สมาชิกไดรั้บทราบเป็น
ประจ าทุกเดือน  รวมทั้งไดมี้การจดัส่งขอ้มูลรายงานทางการเงินตามแบบและรายการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(6) ตรวจสอบการวางกลยุทธ์ดา้นการบริหารความเส่ียงสอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียง 
และเสนอรายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกบัการก าหนดนโยบายและการวางกลยุทธ์การบริหารความเส่ียง  เช่น  ความ
เส่ียงดา้นสินเช่ือ  ความเส่ียงดา้นการลงทุน  ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง  ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ  เป็นตน้  เพื่อให้
การบริหารความเส่ียงของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว ้

(7) ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกับการให้สินเช่ือประเภทต่างๆของสหกรณ์
เป็นไปตามนโยบายดา้นสินเช่ือท่ีวางไว ้ สามารถประเมิน  ติดตามและดูแลความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีลูกหน้ีไม่
สามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนดในสัญญา   ตรวจสอบการวางกลยุทธ์และระบบปฏิบติัการเป็นไปตามนโยบายดา้น
สินเช่ือและหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง 

(8) ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกบัการก าหนดนโยบายดา้นการลงทุน การลงทุน
ของสหกรณ์ตอ้งอยู่ภายใตน้โยบายท่ีก าหนดและเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์  และไดด้ าเนินการภายใตเ้กณฑ์ท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง 
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(9) ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกับการก าหนดนโยบายหรือแผนงานในการ
ควบคุมหรือบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของสหกรณ์  การด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องเป็นไปตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 

(10) ผูต้รวจสอบกิจการมีหน้าท่ีตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่า  หนังสือจากส่วนราชการท่ีมีหน้าท่ีก ากับ
ดูแลสหกรณ์  และจากผูส้อบบญัชีสหกรณ์ท่ีแจง้ขอ้สังเกตหรือขอ้บกพร่องเก่ียวกบัการด าเนินงานของสหกรณ์ไดรั้บการ
พิจารณาแกไ้ขแลว้ 

(11) ผูต้รวจสอบกิจการมีหน้าท่ีรายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อสรุปผลการ
ตรวจสอบ  รวมทั้งขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการและท่ีประชุม
ใหญ่ของสหกรณ์โดยใหเ้สนอผลการตรวจสอบกิจการดงัต่อไปน้ี 

          (11.1) รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจ าเดือน  ให้เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ในการประชุมประจ าเดือน 

          (11.2) รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจ าปีใหเ้สนอต่อท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
          (11.3) รายงานผลการตรวจสอบกิจการกรณีเร่งด่วน  ในกรณีท่ีผูต้รวจสอบกิจการพบว่ามี

เหตุการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายกบัสหกรณ์  หรือสหกรณ์มีการปฏิบติัไม่เป็นไม่ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ค าสั่ง 
ประกาศ  หรือค าแนะน าของทางราชการ  รวมทั้งขอ้บงัคบั ระเบียบ  มติท่ีประชุม  หรือค าสั่งของสหกรณ์ท่ีอาจจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์  ให้ผูต้รวจสอบกิจการแจ้งผลการตรวจสอบกิจการต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ทนัที  และให้จดัส่งส าเนารายงานต่อส านักงานตรวจบญัชีสหกรณ์  และส านักงานสหกรณ์จงัหวดั 
โดยเร็ว 

(12) ติดตามผลการด าเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่อง  ขอ้สังเกต  และให้รายงานผลการติดตามการแกไ้ข
ขอ้บกพร่อง  ขอ้สังเกตของสหกรณ์ไวใ้นรายงานผลการตรวจสอบกิจการดว้ย 

(13) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการและเข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อช้ีแจงรายงานผลการ
ตรวจสอบกิจการต่อท่ีประชุม   

ขอ้  30.  ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
 
                             ประกาศ  ณ  วนัท่ี  22  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

(นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา  จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 

ว่าด้วยค่าพาหนะ เบีย้เลีย้ง ค่าเช่าที่พกัในการเดินทาง ส าหรับกรรมการและพนักงานสหกรณ์ พ.ศ. 2549 

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ขอ้ 68 ( 9 ) และขอ้ 91 ( 9 )  ท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี  47 คร้ังท่ี  3 / 2549  เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน  พ.ศ. 2549  ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูพงังา จ ากดั  วา่ดว้ยค่าพาหนะ เบ้ียเล้ียง  ค่าเช่าท่ีพกัในการเดินทาง  ส าหรับกรรมการและพนกังานสหกรณ์ พ.ศ. 2549  
ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยค่าพาหนะ เบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพกัใน
การเดินทาง ส าหรับกรรมการและพนกังานสหกรณ์ พ.ศ. 2549 ” 
 ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2549  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบว่าดว้ยค่าพาหนะ เบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพกัในการเดินทาง  ส าหรับกรรมการและเจา้หน้าท่ี
สหกรณ์ พ.ศ. 2545  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมทุกฉบบั  โดยใหถื้อใชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4.  ในระเบียบน้ี 
  “ สหกรณ์ ”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ สมาชิก ”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ คณะกรรมการด าเนินการ ”  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ กรรมการ ”  หมายถึง  กรรมการด าเนินการรวมตลอดถึงเลขานุการ  เหรัญญิก  รองประธานกรรมการ 
และประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ พนกังานสหกรณ์ ”  หมายถึง  บุคคลท่ีสหกรณ์จา้งให้ท างานประจ าของสหกรณ์ ตามระเบียบว่าดว้ย
พนกังานและลูกจา้ง 
  “ ทอ้งท่ี ”  หมายถึง  สถานท่ีปฏิบติังานประจ า   
 ขอ้ 5. ค่าใชจ่้ายในการเดินส าหรับกรรมการและพนกังานสหกรณ์ไปฏิบติังานภายในประเทศ  ไดแ้ก่ 
  ( 1 )  ค่าพาหนะ  ให้รวมถึงค่าเช่าพาหนะ  ค่าเช่าสัตวพ์าหนะ  ค่าบรรทุก  ค่าจา้งคนหาบหาม  หรือ
ขนส่งส่ิงของ  และอ่ืนๆในท านองเดียวกนัดว้ย 
  ( 2 )  ค่าเบ้ียเล้ียง 
  ( 3 )  ค่าเช่าท่ีพกั 
  ( 4 )  ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ 
 ขอ้ 6.  กรรมการหรือพนกังานสหกรณ์จะเดินทางไปปฏิบติังานนอกทอ้งท่ี  ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ
ด าเนินการหรือประธานกรรมการ 
 ขอ้ 7.  การเดินทางไปปฏิบติังานนอกทอ้งท่ีหยุดอยู่ ณ ท่ีใด  โดยไม่มีความจ าเป็นแก่งานของสหกรณ์  จะเบิก
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางส าหรับวนัท่ีหยดุอยูโ่ดยไม่จ าเป็นนั้นไม่ได ้
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 ในกรณีท่ีผูไ้ปปฏิบติังานนอกทอ้งท่ีจ าเป็นตอ้งหยุดอยู่ดว้ยเหตุจ าเป็นหรือเหตุเจ็บป่วย  โดยมีใบรับรองแพทย ์
ใหเ้บิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางส าหรับส าหรับวนัท่ีหยดุไดเ้ม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ 

ขอ้ 8. ในการเดินทางไปปฏิบติังานปกติ  ใหใ้ชย้านพาหนะประจ าทาง  และใหเ้บิกค่าพาหนะไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริง 
 ขอ้ 9. ในกรณีท่ีไม่มียานพาหนะประจ าทาง  หรือมีแต่ตอ้งการความรวดเร็ว  หรือความปลอดภยั  เพื่อประโยชน์
แก่งานของสหกรณ์  ให้ใช้ยานพาหนะอ่ืนได้เม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ  หรือประธาน
กรรมการ 
 ในกรณีตามวรรคก่อน  ถ้าใช้ยานพาหนะส่วนตัวแทนพาหนะอ่ืน  ให้เบิกค่าชดเชยได้เท่าท่ีพึงจ่ายส าหรับ
ยานพาหนะอ่ืนนั้น 
 ขอ้ 10. เบ้ียเล้ียงเดินทางในการไปปฏิบติังานนอกทอ้งท่ีของกรรมการและพนกังานสหกรณ์  ให้เบิกตามอตัรา 
ดงัน้ี  
  ( 1 )  พนกังานสหกรณ์ หรือสมาชิก  วนัละ    500.-  บาท 
  ( 2 )  ผูช่้วยผูจ้ดัการ   วนัละ    600.-   บาท 
  ( 3 )  กรรมการ หรือผูจ้ดัการ  วนัละ    800.-  บาท 
  ( 4 )  ประธานกรรมการ   วนัละ 1,000.-  บาท 
 ขอ้ 11. การนบัเวลาส าหรับเบิกจ่ายค่าเบ้ียเล้ียงใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์ดงัน้ี 
  ( 1 )  ให้นับตั้งแต่เวลาท่ีออกจากท่ีพกั  หรือส านักงาน  เพื่อไปปฏิบติังานนอกทอ้งท่ีจนกลบัถึงท่ีพกั 
หรือส านกังาน 
  ( 2 )  เวลาปฏิบติังานยีสิ่บส่ีชัว่โมงนบัเป็นหน่ึงวนั เศษของวนักวา่หกชัว่โมงใหน้บัเป็นหน่ึงวนั 
 ขอ้ 12. การเดินทางไปปฏิบติังานนอกทอ้งท่ีท่ีจ าเป็นตอ้งพกัคา้งคืน  ให้กรรมการหรือเจา้หน้าท่ีเบิกค่าเช่าท่ีพกั
ไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริง  แต่ตอ้งไม่เกินวนัละ 2,500.- บาท 
 ในการเบิกจ่ายค่าเช่าท่ีพกัดงักล่าว  จะตอ้งแสดงหลกัฐานต่อคณะกรรมการด าเนินการ  หรือประธานกรรมการ 
ตามแต่กรณี 
 ขอ้ 13. ในกรณีท่ีผูไ้ปปฏิบติังานนอกทอ้งท่ี  พกั ณ เคหสถานอนัมิใช่โรงแรม  หรือท่ีเช่าพกัแรม  ให้เบิกเงิน
ชดเชยไดใ้นอตัราวนัละ  500.- บาท 
 ขอ้ 14. ถา้ในทอ้งท่ีท่ีไปปฏิบติังาน  ผูไ้ปปฏิบติังานมีเคหสถานของตนเองท่ีจะพกัอยู่ได ้ ผูไ้ปปฏิบติังานจะเบิก
ค่าเช่าท่ีพกัมิได ้
 ขอ้ 15. บรรดาส่ิงของและพสัดุท่ีน าไปใช้ในการปฏิบติังาน  ให้เบิกค่าบรรทุกไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริง  ถา้จ าเป็นตอ้ง
บรรทุกทางเคร่ืองบิน  ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการด าเนินการ  หรือประธานกรรมการก่อน 
 ขอ้ 16. ผูเ้ดินทางไปปฏิบติังานนอกทอ้งท่ี  จะเบิกค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ดท่ีจ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่งานของสหกรณ์
ไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริง 
 ขอ้ 17. สมาชิกของสหกรณ์หรือบุคคลภายนอกท่ีสหกรณ์มีความจ าเป็นขอใหเ้ดินทางไปปฏิบติังานของสหกรณ์ 
ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการด าเนินการก่อน  และให้คณะกรรมการด าเนินการก าหนดค่าใชจ่้ายในการเดินทางได้
ตามความเหมาะสม  แต่จะเกินอตัราสูงสุดท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ีไม่ได ้
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 ขอ้ 18. ผูเ้ดินทางไปปฏิบติังานนอกทอ้งท่ี  จะขอเบิกเงินล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางก็ได ้ โดยยื่น
ประมาณการค่าใชจ่้ายต่อสหกรณ์และให้คณะกรรมการด าเนินการ  หรือประธานกรรมการ  เป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัตาม
ความเหมาะสม 
 ขอ้ 19. ผูข้อเบิกเงินล่วงหน้า  จะเบิกเงินก่อนเดินทางเกิน 7 วนั ไม่ได ้ หากเบิกเงินแลว้ไม่ไดเ้ดินทางภายใน
ก าหนด  จะตอ้งส่งคืนเงินท่ีเบิกทั้งหมดแก่สหกรณ์ทนัที 
 ขอ้ 20. การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ผูเ้บิกจะต้องยื่นรายงานการเดินทางตามแบบท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนด  พร้อมดว้ยใบส าคญัคู่จ่าย  ทั้งน้ีให้คณะกรรมการด าเนินการหรือประธานกรรมการเป็นผูพ้ิจารณา
อนุมติั 
 ขอ้ 21. ถา้ผูเ้บิกเงินล่วงหน้าเพื่อใชจ่้ายในการเดินทางไม่ยื่นรายงานการเดินทาง  พร้อมดว้ยใบส าคญัจ่าย  และ
เงินคงเหลือ (ถ้ามี) ภายในสิบห้าวนันับแต่วนักลบัจากปฏิบติังานนอกท้องท่ี  ให้ประธานกรรมการหักคืนเงินท่ีจ่าย
ล่วงหนา้นั้นจากเงินเดือน  หรือค่าจา้ง  หรือเงินอ่ืนๆท่ีสหกรณ์จะจ่ายแก่ผูน้ั้นไดท้นัที  
 ขอ้ 22. การปฏิบติัการใดๆ ท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบน้ี ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของประธานกรรมการ  
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี   18   เมษายน   พ.ศ. 2549 
 
 
 
 

(  นายเสรี  บุญทอย  ) 
ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา  จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 

ว่าด้วยเบีย้ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด  พ.ศ. 2562 

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา  จ ากดั  ขอ้ 67 ( 9 ) และขอ้ 90 (10 )  ท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี  60 คร้ังท่ี 6 / 2562  เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  จึงก าหนดระเบียบวา่ดว้ยเบ้ียประชุม
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา  จ ากดั  พ.ศ. 2562  ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ว่าดว้ยเบ้ียประชุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
พงังา จ ากดั  พ.ศ. 2562 ” 
 ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยเบ้ียประชุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
พ.ศ. 2557  และบรรดาประกาศ  ค าสั่ง  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี  โดยให้
ถือใชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4.  ในระเบียบน้ี 
         “ สหกรณ์ ”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
                      “ คณะกรรมการด าเนินการ ”  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
                      “ คณะกรรมการอ านวยการ ”  หมายถึง  คณะกรรมการอ านวยการ ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
พงังา จ ากดั  
                      “ คณะกรรมการเงินกู ้”  หมายถึง  คณะกรรมการเงินกู ้ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  
                      “ คณะกรรมการศึกษา ”  หมายถึง  คณะกรรมการศึกษา ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
                      “ ผูต้รวจสอบกิจการ ”  หมายถึง  ผูต้รวจสอบกิจการท่ีไดรั้บการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่ 
         “ คณะอนุกรรมการ ”  หมายถึง  คณะอนุกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
         “ คณะกรรมการท่ีปรึกษา ”  หมายถึง  คณะกรรมการท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
พงังา จ ากดั  ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
                      “ คณะท างาน ”  หมายถึง  คณะท างานท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั   
        “ ประธานกรรมการ ”  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
                      “ สมาชิก ”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
                      “ เบ้ียประชุม ”  หมายถึง  เงินซ่ึงสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  จ่ายตอบแทนแก่ผูท่ี้ท าประโยชน์ต่อ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  จากหมวดค่าตอบแทนใชส้อย  และวสัดุ  ประเภทค่าเบ้ียประชุม  หรือหมวดเงินงบ
กลาง 
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 ข้อ 5.  เ บ้ียประชุมส าหรับคณะกรรมการด าเนินการ  คณะกรรมการอ านวยการ  คณะกรรมการเงินกู้  
คณะกรรมการศึกษา  ผูต้รวจสอบกิจการ  คณะอนุกรรมการ  คณะกรรมการท่ีปรึกษา  คณะท างาน  หรือสมาชิก  ใหไ้ดรั้บ
เบ้ียประชุมเป็นรายคร้ัง  เฉพาะคร้ังท่ีมาประชุมคร้ังละ 700 บาท 
 ขอ้ 6.  ใหป้ระธานกรรมการ ถือปฏิบติัตามระเบียบน้ีโดยเคร่งครัด 
 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  26  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 

     (   นายสมหมาย  มงคลบุตร   ) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา  จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 
ว่าด้วยพนักงาน และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ. 2565 

 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบเก่ียวกบับุคลากรของสหกรณ์ให้สอดคลอ้งกบัสภาพทางเศรษฐกิจและ
ปริมาณงานท่ีเปล่ียนแปลงไป อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา  จ ากดั  ขอ้ 67 ( 9 ) และ 
ขอ้ 90 ( 5 )  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ชุดท่ี  63 ในคราวประชุมคร้ังท่ี 9 / 2565  เม่ือวนัท่ี  
23  กนัยายน  พ.ศ. 2565  ไดก้ าหนดระเบียบวา่ดว้ยพนกังานและลูกจา้งสหกรณ์  พ.ศ. 2565  ไวด้งัต่อไปน้ี 
 

หมวดที่  1 
บททั่วไป 

 ขอ้ 1.  ระเบียบน้ี  เรียกวา่  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยพนกังาน และลูกจา้งสหกรณ์  พ.ศ. 
2565 ” 
 ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยพนกังานและลูกจา้งสหกรณ์  พ.ศ.  2559 และ
ฉบบัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  รวมทั้งบรรดาประกาศ  ค าสั่ง  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้  ซ่ึงขดัแยง้กบั
ระเบียบน้ี  โดยใหถื้อใชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4.  ในระเบียบน้ี 
  “ สหกรณ์ ”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ ประธานกรรมการ ”  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ คณะกรรมการด าเนินการ ”  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ ผูบ้งัคบับญัชา ”  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการ  หรือประธานกรรมการ  หรือผูจ้ดัการ 
  “ พนกังาน ”  หมายถึง  ผูท่ี้สหกรณ์จา้งให้ปฏิบติังานประจ าในต าแหน่ง  ผูจ้ดัการ  รองผูจ้ดัการ  หรือ
พนกังานในต าแหน่งต่าง ๆ 
  “ ลูกจา้ง ”  หมายถึง  ผูท่ี้สหกรณ์จา้งใหป้ฏิบติังานเป็นลูกจา้งชัว่คราว เป็นรายปี 
  “ ปีทางบญัชี ”  หมายถึง  วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ใหส้ิ้นสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกปี 
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หมวดที่ 2 
อัตราก าลัง และต าแหน่งพนักงาน และลูกจ้างสหกรณ์ 

 ขอ้ 5.  ใหส้หกรณ์จา้งพนกังานและลูกจา้งตามจ านวนท่ีจ าเป็นแก่การปฏิบติังานประจ าของสหกรณ์ 
 ขอ้ 6.  ต าแหน่งพนกังานและลูกจา้งของสหกรณ์  มีดงัต่อไปน้ี 
                        6.1  ลูกจา้ง 
          6.2  พนกังาน  ไดแ้ก่ 
      6.2.1       พนกังานบริการ  และแม่บา้น 
      6.2.2       พนกังานขบัรถยนต ์

6.2.3     พนกังานบริหารทัว่ไป  พนกังานการเงิน และบญัชี  พนกังานธุรการ 
              พนกังานสินเช่ือ  พนกังานประชาสัมพนัธ์  และนิติกร 
6.2.4 หวัหนา้ฝ่าย 

6.2.5 รองผูจ้ดัการ 

6.2.6 ผูจ้ดัการ 

 
หมวดที่  3 

อัตราค่าจ้างพนักงาน และลูกจ้างสหกรณ์ 
 ขอ้  7.  ให้ก าหนดอตัราค่าจา้งส าหรับพนักงานสหกรณ์และลูกจา้ง  ให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์เร่ืองการ
เปล่ียนแปลงบญัชีอตัราค่าจา้งพนกังานและลูกจา้งสหกรณ์ท่ีถือใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนั้น  
 ขอ้ 8.  ใหก้ าหนดอตัราค่าจา้งเร่ิมตน้ของพนกังานและลูกจา้งในต าแหน่งต่างๆไวด้งัต่อไปน้ี 

   ต าแหน่ง   ข้ันต ่าสุด   ข้ันสูงสุด 

1. ลูกจา้งชัว่คราว      10,300.-        - 
2. พนกังานบริการ และแม่บา้น     10,300.-   34,520.- 
3. พนกังานขบัรถยนต ์      10,550.-   39,800.- 
4. พนกังานท่ีมีวุฒิการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี  12,170.-   58,080.- 
5. พนกังานท่ีมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป   15,060.-   62,620.- 
6. นิติกร       20,010.-   68,820.- 
7. หวัหนา้ฝ่าย       20,500.-   75,650.- 
8. รองผูจ้ดัการ       25,370.-   83,130.- 
9. ผูจ้ดัการ       30,650.-   91,370.-  

 

ลูกจา้งชัว่คราวท่ีจดัจา้งตามสัญญาเป็นรายปี  ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการด าเนินการท่ีจะก าหนด
อตัราเงินเดือนตามความเหมาะสม 
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 เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของสหกรณ์  คณะกรรมการด าเนินการอาจก าหนดเงินประจ าต าแหน่ง  
หรือค่าตอบแทนพิเศษส าหรับพนกังานสหกรณ์ในบางต าแหน่งไดต้ามความเหมาะสมหรือความจ าเป็น 

 
หมวดที่  4 

การรับสมัคร การคัดเลือก หรือ การสอบคัดเลือก การบรรจุ 
และการแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างสหกรณ์ 

 ขอ้ 9.  ผูท่ี้ไดรั้บการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนกังานและลูกจา้งสหกรณ์ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี     
  9.1  มีสัญชาติไทยและมีศรัทธาในอุดมการณ์สหกรณ์ 
  9.2  มีอายไุม่ต ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ 
  9.3  เป็นผูเ้ล่ือมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
  9.4 ไม่เป็นผู ้มีกายทุพพลภาพ  ไร้ความสามารถ  เสมือนไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ  ไม่เป็นโรคเร้ือน  วณัโรค  โรคเทา้ชา้ง  โรคยาเสพติดให้โทษ  โรคพิษสุราเร้ือรัง  หรือโรคอย่างอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการก าหนด 
  9.5  ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดี 
  9.6  ไม่เป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวั 
  9.7  ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษถึงตอ้งออกจากสหกรณ์  หรือออกจากราชการ  หรือออกจากองคก์ารของ
รัฐบาล  หรือสถาบนัอ่ืน ๆ 
  9.8  ไม่เป็นผูเ้คยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เวน้แต่ความผิดลหุโทษ  หรือความผิด
อนัไดก้ระท าโดยประมาท 
  9.9  ไม่เป็นผูเ้คยลาออกจากสกรณ์โดยไดก้ระท าผิดวินยัซ่ึงอาจตอ้งไดรั้บโทษไล่ออกหรือให้ออกตาม
ระเบียบวา่ดว้ยวินยั  การสอบสวนและการลงโทษส าหรับเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้ง 
  9.10  ไม่เคยถูกท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะทุจริตต่อ
หนา้ท่ี 
  9.11  ไม่เคยถูกใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการหรือมีค าวินิจฉยัเป็นท่ีสุดใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการตาม
มาตรา 22 ( 4 ) แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
  คุณสมบติัของลูกจา้ง  ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ท่ีจะประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆไป 
 ขอ้ 10.  เม่ือสหกรณ์มีความจ าเป็นตอ้งจา้งพนักงานสหกรณ์  ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณา
ก าหนดพื้นความรู้ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 18  และรับสมคัรคดัเลือกหรือสอบคดัเลือกตามหลกัเกณฑใ์นระเบียบน้ี 
 ขอ้ 11.  การรับสมคัร  ใหป้ระธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการ  ประกาศรับสมคัร
มีก าหนดเวลาไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั  โดยปิดประกาศไว ้ ณ ส านกังานสหกรณ์ 
 ขอ้ 12.  ให้ผูท่ี้ประสงคจ์ะสมคัรเขา้รับการคดัเลือก  หรือสอบคดัเลือก  ยื่นใบสมคัรตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด  
พร้อมด้วยหลกัฐานแสดงพื้นความรู้  ส าเนาบตัรประจ าตวั  ส าเนาทะเบียนบ้าน  และหนังสือรับรองของแพทยแ์ผน
ปัจจุบนัชั้นหน่ึง  เป็นตน้ 
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 ให้ยื่นใบสมคัรด้วยตนเองต่อพนักงานท่ีท าหน้าท่ีรับสมคัร  และต้องช าระค่าธรรมเนียมในการสมคัรตามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด  เงินค่าธรรมเนียมในการสมคัรน้ีสหกรณ์จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ  เวน้แต่เฉพาะ
ผูส้มคัรขาดคุณสมบติัในการสมคัร 

ขอ้ 13.  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งกรรมการขึ้นคณะหน่ึง  จ านวนไม่น้อยกวา่ 3 คน  โดยใหมี้ประธาน
กรรมการและเลขานุการสหกรณ์เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง  เพื่อด าเนินการคดัเลือก  หรือสอบคดัเลือก 
 ขอ้ 14.  ในการคดัเลือกใหค้ณะกรรมการทดสอบผูส้มคัรในวิชาท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 15 ตามท่ีเห็นสมควร 
 ขอ้ 15.  ในการสอบคดัเลือก  ใหค้ณะกรรมการจดัใหส้อบในวิชาดงัต่อไปน้ี 

15.1   ความรู้เก่ียวกบักฎหมาย  กฎระเบียบ  ขอ้บงัคบั  และวิธีปฏิบติังานเก่ียวกบัสหกรณ์ 

  15.2  ความรู้ตามวิชาเอกของผูส้มคัร 
  15.3  ความรู้และการใชค้อมพิวเตอร์ 
  15.4  สัมภาษณ์และประสบการณ์ 
  ผูส้อบคดัเลือกต้องไดค้ะแนนรวมแต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  และไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
คะแนนรวมทั้งหมด  จึงจะถือวา่เป็นผูส้อบคดัเลือกได ้
 ขอ้ 16.  เม่ือการคดัเลือกหรือการสอบคดัเลือกเสร็จส้ินแล้ว  ให้ประธานกรรมการคดัเลือก  หรือการสอบ
คดัเลือก  เสนอผลการคดัเลือก  หรือการสอบคดัเลือกต่อคณะกรรมการด าเนินการ  เม่ือไดรั้บความเห็นชอบแลว้  ให้
ประกาศรายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกหรือการสอบคดัเลือกไดต้ามล าดบัคะแนนไว ้ณ ส านกังานสหกรณ์ 
 ขอ้ 17.  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งผูไ้ดรั้บการคดัเลือก  หรือสอบคดัเลือกไดเ้รียงจาก
คะแนนสูงสุดมาหาต ่าสุดเป็นพนกังานสหกรณ์  ถา้มีผูส้อบคดัเลือกไดค้ะแนนรวมเท่ากนัหลายคน  ใหถื้อคะแนนวิชาใน
ขอ้ 15.1 เป็นเกณฑต์ดัสิน  ถา้คะแนนในวิชาดงักล่าวยงัเท่ากนัอยูอี่ก  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการจดัใหมี้การคดัเลือกโดย
สอบสัมภาษณ์ 
 ขอ้ 18.  การบรรจุและการแต่งตั้งหรือเล่ือนต าแหน่งพนกังานและลูกจา้งสหกรณ์ให้ด ารงต าแหน่ง  ตอ้งเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์ ดงัต่อไปน้ี 

18.1   พนกังาน 

18.1.1  วุฒิทางการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี 
18.1.2  วุฒิทางการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป 

18.2  รองผูจ้ดัการ  
                   18.2.1  วุฒิทางการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป  และ 

18.2.2  ตอ้งด ารงต าแหน่งพนกังานในสหกรณ์น้ีมาแลว้  ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 
18.3  ผูจ้ดัการ 

18.3.1  วุฒิทางการศึกษาตั้ งแต่ปริญญาตรีขึ้ นไป  และเป็นผู ้มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์เหมาะสม ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
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18.3.2 วุฒิอ่ืนๆท่ีเหมาะสมแก่ต าแหน่งตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด  ในกรณีท่ีมีเหตุ

อนัควรยกเวน้การปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ในขอ้น้ี  ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณา

เป็นรายๆ 

18.4  ลูกจา้ง    ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในงานท่ีจะปฏิบติัและผ่านการทดสอบเป็นท่ีพอใจ
แลว้ 

ขอ้ 19.  ประธานกรรมการมีอ านาจบรรจุและแต่งตั้งหรือเล่ือนต าแหน่งพนกังานสหกรณ์ไดทุ้กต าแหน่ง  ภายใน
จ านวนอตัราต าแหน่งท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 ขอ้ 20.  ในการบรรจุและแต่งตั้งหรือเล่ือนต าแหน่งพนักงานสหกรณ์  ให้ด ารงต าแหน่งรองผูจ้ัดการ  หรือ
ผูจ้ดัการ  ให้ประธานกรรมการพิจารณาผูมี้คุณวุฒิ  ความสามารถ  และความเหมาะสมแก่ต าแหน่ง  เสนอขอรับความ
เห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการก่อน  เม่ือไดรั้บความเห็นชอบแลว้  ประธานกรรมการจึงสั่งบรรจุและแต่งตั้งได ้

ขอ้ 21.  การบรรจุและแต่งตั้งพนกังานสหกรณ์  ใหบ้รรจุในอตัราเงินเดือนดงัต่อไปน้ี 
21.1 ผูมี้วุฒิทางการศึกษา ตามขอ้ 18.1.1 ใหบ้รรจุในอตัราเงินเดือนไม่เกิน  12,170. - บาท 

21.2 ผูมี้วุฒิทางการศึกษา ตามขอ้ 18.1.2 ใหบ้รรจุในอตัราเงินเดือนไม่เกิน  15,060. - บาท 

  ผูไ้ดรั้บเล่ือนขึ้นด ารงต าแหน่งรองผูจ้ดัการ  หรือผูจ้ดัการ  จะไดรั้บเงินเดือนไม่ต ่ากว่าเงินเดือนเดิม  
โดยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ 
 ขอ้ 22.  ถา้ต าแหน่งพนกังานว่างลง  ยงัมิไดแ้ต่งตั้งให้ผูใ้ดด ารงต าแหน่ง  หรือผูด้  ารงต าแหน่งไม่สามารถปฏิบติั
หน้าท่ีไดเ้ป็นคร้ังคราว  ประธานกรรมการมีอ านาจสั่งให้พนักงานสหกรณ์ท่ีเห็นสมควร  รักษาการในต าแหน่งหรือท า
การแทนชั่วคราวได้  แต่การสั่งให้รักษาการในต าแหน่ง  รองผูจ้ัดการ  หรือผูจ้ัดการ  ต้องได้รับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการด าเนินการ 
 

หมวดที่  5 
หลักประกันของพนักงานและลูกจ้างสหกรณ์ 

 ขอ้ 23.  ในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานสหกรณ์  ตอ้งท าหนังสือสัญญาจา้งไวเ้ป็นหลกัฐานตามแบบท่ีสหกรณ์
ก าหนด  และให้คณะกรรมการด าเนินการก าหนดให้มีหลกัประกนัอย่างใดอยา่งหน่ึง  หรือหลายอย่าง  เพื่อประกนัความ
เสียหายอันหากจะเกิดขึ้นแก่สหกรณ์เน่ืองจากการกระท า  หรืองดเวน้การกระท า  ซ่ึงพนักงานสหกรณ์ต้องรับผิด 
ดงัต่อไปน้ี 

23.1  มีเงินสดไม่น้อยกว่าท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด  ฝากไวก้บัธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนั
การเงินอ่ืน  ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายแรงงานก าหนด  หรือ 

23.2  มีขา้ราชการด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าระดบัช านาญการหรือเทียบเท่า   อย่างน้อยหน่ึงคนเป็นผูค้  ้า

ประกนั  ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร หรือ  

23.3  ทรัพยสิ์นตามท่ีกฎหมายแรงงานก าหนด  
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ให้คณะกรรมการด าเนินการก าหนดจ านวนแห่งมูลค่าของทรัพย์สินท่ีใช้เป็นหลักประกันอย่างสมควรแก่
ลกัษณะ  และปริมาณของงานในความรับผิดชอบของพนักงานสหกรณ์  แต่ละคนเพื่อให้คุม้แก่ความเสียหายอนัหากจะ
เกิดมีขึ้น  ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมายแรงงาน 

ทุกปีบญัชีสหกรณ์  ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจตราควบคุมให้พนักงานทุกรายมีหลักประกันตามท่ี
ก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี  และเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลกัประกันส าหรับพนักงานรายใดเกิดบกพร่อง  
พนกังานรายนั้นจะตอ้งจดัการแกไ้ขใหค้ืนดีภายใน 30 วนั  หรือตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

ในกรณีท่ีสหกรณ์เรียกหรือรับหลกัประกนัเพื่อชดใชค้วามเสียหายท่ีพนกังานเป็นผูก้ระท า  เม่ือสหกรณ์เลิกจา้ง  
หรือพนักงานลาออก  ให้สหกรณ์คืนหลกัประกนัให้แก่พนักงานผูน้ั้นภายในเจ็ดวนันับแต่วนัท่ีเลิกจา้ง  หรือพนักงาน
ลาออก  แลว้แต่กรณี 

กรณีท่ีเงินประกนัท่ีสหกรณ์เรียกรับไวต้ามขอ้ 23.1 ลดลง  เน่ืองจากน าไปชดใชค้่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ตาม
เง่ือนไขของการเรียกหรือรับเงินประกัน  หรือตามท่ีตกลง  หรือไดรั้บความยินยอมจากพนักงานหรือลูกจา้งสหกรณ์  
สหกรณ์จะเรียกหรือรับเงินประกนัเพิ่มไดเ้ท่าจ านวนเงินท่ีลดลง 
 

หมวดที่  6 
การเล่ือนเงินเดือนพนักงานสหกรณ์ 

 ขอ้ 24. สหกรณ์ย่อมพิจารณาเล่ือนเงินเดือนพนักงานสหกรณ์ปีละ 1 คร้ัง  คนละไม่เกิน 2 ขั้นเงินเดือน  

และให้เพิ่มไดสู้งสุดไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี  ของเงินเดือนรวมในขณะนั้นตามตารางบญัชีอตัราเงินเดือนแนบทา้ย  

ซ่ึงพิจารณาจากความสามารถ  และงานท่ีรับผิดชอบของแต่ละคน  โดยใหป้ระธานกรรมการ  หรือคณะกรรมการ 

หรือผูแ้ทนเป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานสหกรณ์ตามเกณฑก์ารประเมินท่ีก าหนด  แลว้น าเสนอ

คณะกรรมการด าเนินการเพื่อพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปี 

ในปีใดท่ีมีพนักงานท่ีได้รับเงินเดือนเต็มขั้นตามอัตราขั้นสูงสุดแล้ว  คณะกรรมการด าเนินการอาจ
พิจารณาค่าตอบแทนพิเศษเป็นอตัราเปอร์เซ็นต ์ แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของอตัราเงินเดือนขั้นสูงสุด  โดยพิจารณา
จากความสามารถและความรับผิดชอบของบุคคลนั้น   และให้ถือว่าเงินส่วนเกินจากเงินเดือนขั้นสูงสุด  เป็นเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษประจ าปีบญัชี นั้นๆ 

ค่าตอบแทนพิเศษประจ าปีตามวรรคก่อน  ไม่สามารถน าไปรวมค านวณเป็นเงินชดเชยตามขอ้ 32 หรือ
เงินชดเชยพิเศษตามขอ้ 34 ได ้

ขอ้ 25.  กรณีท่ีพนกังานสหกรณ์จะไม่ไดรั้บการเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปี 
 25.1  มีเวลาท างานไม่ครบ  8  เดือน 
 25.2  มีวนัลากิจ  ลาป่วย  เกิน  16  คร้ัง  และเกิน  45  วนัท าการ กรณีนอกเหนือจากน้ี  ให้อยู่ในดุลย

พินิจของคณะกรรมการด าเนินการ 
 25.3  ถูกลงโทษทางวินยัท่ีหนกักวา่โทษภาคฑณัท ์
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หมวดที่  7 
การจ่ายเงินโบนัส  ค่าเล่าเรียนบุตร  ค่ารักษาพยาบาล  และเงินช่วยท าศพ 

 ขอ้ 26.  เม่ือส้ินปีการเงินหน่ึงๆ  สหกรณ์อาจจดัสรรก าไรเป็นเงินโบนัสแก่พนักงานสหกรณ์ไดต้ามขอ้บงัคบั
ของสหกรณ์และมติท่ีประชุมใหญ่  ให้คณะกรรมการด าเนินการก าหนดจ านวนเงินโบนสัท่ีจะจ่ายให้พนักงานสหกรณ์ 
ตามส่วนแห่งอตัราค่าจา้งของแต่ละคน  แต่อย่างสูงตอ้งไม่เกินส่ีเท่าของเงินเดือน  ซ่ึงไดรั้บในเดือนสุดทา้ยของปีทาง
บญัชีนั้น  พนกังานสหกรณ์ผูใ้ด  มีเวลาท างานไม่เตม็ปีทางบญัชีใด  ใหไ้ดรั้บเงินโบนสัลดลงตามส่วนแห่งเวลาท างานใน
ปีนั้น 
 ขอ้ 27.  คณะกรรมการด าเนินการอาจไม่จ่ายเงินโบนสัไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนใหแ้ก่พนกังานสหกรณ์คนใดก็
ได ้ หากปรากฏวา่พนกังานสหกรณ์คนนั้นปฏิบติัหนา้ท่ีผิดพลาด  หรือบกพร่องอยูเ่ป็นนิจ  ทั้งไม่พยายามขวนขวายแกไ้ข
ขอ้ผิดพลาด  หรือขอ้บกพร่องของตน  หรือหากสหกรณ์จงัหวดั  หรือผูต้รวจการสหกรณ์ไดใ้ห้ความเห็นแนะน าเช่นว่า
นั้น 

ขอ้ 28.  พนกังานสหกรณ์คนใดตายในระหว่างอยู่ในต าแหน่งให้ทายาท  หรือผูจ้ดัการศพ  มีสิทธิไดรั้บเงินช่วย
ท าศพจากสหกรณ์  เงินช่วยท าศพใหไ้ดรั้บคราวเดียว  มีจ านวนเท่ากบัค่าจา้งเตม็เดือนคร้ังสุดทา้ย 3 เดือนรวมกนั 

ค่าจา้งเต็มเดือนคร้ังสุดทา้ยตามความในวรรคก่อน  หมายความว่า  ค่าจา้งเต็มเดือนซ่ึงสหกรณ์ตอ้งจ่ายส าหรับ
การท างานในเดือนท่ีพนกังานสหกรณ์ถึงแก่กรรม 

ขอ้ 29.  การช่วยเหลือในเร่ืองค่าเล่าเรียนบุตรและการรักษาพยาบาลแก่พนกังานสหกรณ์  หรือคนในครอบครัว
นั้น  ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ  ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการไดก้ าหนดขึ้นโดยอนุโลมตามระเบียบของทางราชการ 

 
หมวดที่ 8 

เงินชดเชย เงินชดเชยพเิศษ 
ขอ้ 30.  เงินชดเชย  หมายถึง  เงินท่ีสหกรณ์จะจ่ายให้แก่พนักงานสหกรณ์  เม่ือส้ินสุดการจ้างด้วยเหตุ  ตาย 

ลาออก  เลิกจา้ง  โดยสหกรณ์จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนกังานสหกรณ์  ตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
พงังา จ ากดั วา่ดว้ยขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของพนกังานสหกรณ์  

ขอ้ 31.  เพื่อประโยชน์แก่การจ่ายเงินชดเชยแก่พนกังานสหกรณ์  ให้สหกรณ์ตั้งเงินส ารองจ่ายเงินชดเชยไวโ้ดย
ตดัจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายประจ าปี  ตามจ านวนท่ีคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร 

ขอ้ 32.  สหกรณ์จะจ่ายเงินชดเชย  เงินชดเชยพิเศษ  การส้ินสุดการจา้งดว้ยเหตุ  ตาย  ลาออก  เลิกจา้ง  ให้แก่
พนกังาน  ตามระยะเวลา และอตัราดงัน้ี 

เงินชดเชย 
32.1  พนักงานสหกรณ์  ซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 120 วนั  แต่ไม่ครบ 1 ปี  จะไดรั้บเงินชดเชยเท่ากบั

ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 30 วนั  
32.2  พนกังานสหกรณ์  ซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 1 ปี  แต่ไม่ครบ 3 ปี  จะไดรั้บเงินชดเชยเท่ากบัค่าจา้ง

อตัราสุดทา้ย 90 วนั 
32.3  พนกังานสหกรณ์  ซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 3 ปี  แต่ไม่ครบ 6 ปี  จะไดรั้บเงินชดเชยเท่ากบัค่าจา้ง

อตัราสุดทา้ย 180 วนั 
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32.4  พนกังานสหกรณ์  ซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 6 ปี  แต่ไม่ครบ 10 ปี  จะไดรั้บเงินชดเชยเท่ากบัค่าจา้ง
อตัราสุดทา้ย 240 วนั 

32.5  พนักงานสหกรณ์  ซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 10 ปีขึ้นไป  จะไดรั้บเงินชดเชยเท่ากบัอตัราค่าจา้ง
เดือนสุดทา้ยท่ีไดรั้บคูณกบัจ านวนปีท่ีท างาน  เศษของปีถา้ถึงคร่ึงหน่ึงใหน้บัเป็น 1 ปีเตม็ 

  เงินชดเชยตามขอ้  32.1 , 32.2 , 32.3 และ 32.4  ถา้เป็นกรณีท่ีพนักงานลาออก  สหกรณ์จะไม่จ่ายเงิน
ชดเชยให ้
                       ขอ้. 33  ขอ้ยกเวน้การจ่ายเงินชดเชย      

                สหกรณ์จะไม่จ่ายเงินชดเชยให้แก่พนกังานสหกรณ์ท่ีถูกเลิกจา้งเน่ืองจากกระท าผิดอย่างใดอย่าง
หน่ึง  ดงัน้ี 

33.1  ทุจริตต่อหนา้ท่ี 
33.2  กระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่สหกรณ์ 
33.3  จงใจท าใหส้หกรณ์ไดรั้บความเสียหาย 
33.4  ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุใหส้หกรณ์ไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
33.5  ฝ่าฝืนขอ้บงัคบั  ระเบียบหรือค าสั่งอนัชอบดว้ยกฎหมาย  และเป็นธรรม  ซ่ึงสหกรณ์ได ้
         ตกัเตือนเป็นหนงัสือแลว้ ไม่เกิน 1 ปี  นบัแต่วนัท่ีพนกังานสหกรณ์ไดก้ระท าความผิดเวน้ 
          แต่กรณีร้ายแรงท่ีไม่จ าเป็นตอ้งตกัเตือนเป็นหนงัสือ 
33.6   ละท้ิงหนา้ท่ีเป็นเวลา 3 วนัท างานติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
33.7   ไดรั้บโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก  ถา้เป็นความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาท    
           หรือความผิดลหุโทษ  ตอ้งเป็นกรณีท่ีเป็นเหตุใหน้ายจา้งไดรั้บความเสียหาย 

  ขอ้. 34  เงินชดเชยพิเศษ 
                                       34.1 ในกรณีท่ีสหกรณ์ยา้ยท่ีท าการ  หรือแยกสาขา  หรือควบสาขาสหกรณ์ อนัมีผลกระทบ

ส าคญัต่อการด ารงชีวิตตามปกติของพนกังานสหกรณ์และครอบครัว  สหกรณ์ตอ้งแจง้ให้
พนกังานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั  ก่อนวนัยา้ยท่ีท าการของสหกรณ์  ในการน้ีถา้
พนักงานสหกรณ์  ไม่ประสงค์จะไปท างานด้วย  ให้พนักงานสหกรณ์มีสิทธิบอกเลิก
สัญญาจ้างได้  โดยพนักงานสหกรณ์มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าอตัราเงิน
ชดเชยท่ีพนกังานสหกรณ์พึงมีสิทธิไดรั้บตามขอ้ 32  

                                        34.2 ในกรณีท่ีสหกรณ์มีความจ าเป็นตอ้งลดจ านวนพนกังานสหกรณ์อนัเน่ืองจากการปรับปรุง
หน่วยงาน  ระบบ  หรือการบริการ  สหกรณ์จะปฏิบติัดงัน้ี 

                                                 34.2.1 แจง้วนัท่ีเลิกจา้ง  เหตุผลของการเลิกจา้ง  ให้พนักงานสหกรณ์ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 60 วนั  หรือ  ในกรณีท่ีสหกรณ์ไม่สามารถแจง้ได ้ หรือแจง้การเลิกจา้ง
น้อยกว่า 60 วนั  นอกจากจะไดรั้บค่าชดเชยตาม  ขอ้ 32 แลว้  ให้สหกรณ์จ่ายเงิน
ชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหนา้เท่ากบัค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 60 วนั  

 



132 

 

                                                   34.2.2 จ่ายเงินชดเชยพิเศษ  เพิ่มเติมจากเงินชดเชยตาม ขอ้ 34.2.1  เท่ากบัค่าจา้งอตัรา
สุดท้าย 15 วัน  ต่อการท างานครบ 1 ปี  ส าหรับพนักงานสหกรณ์ท่ีท างาน
ติดต่อกนัมาตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป  เพื่อประโยชน์ในการค านวณค่าชดเชยพิเศษ  กรณี
ระยะเวลาท างานมากกวา่ 180 วนั  ใหน้บัเป็นการท างานครบ 1 ปี   

 
หมวดที่ 9 

การเลิกจ้างและการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานและลูกจ้างสหกรณ์ 
 ขอ้ 35.  พนกังานและลูกจา้งสหกรณ์พน้สภาพจากการเป็นพนกังานและลูกจา้งสหกรณ์   เม่ือ 
  ( 1 )  ตาย 
  ( 2 )  ลาออก 
  ( 3 )  ขาดคุณสมบติัตามขอ้ 9. 
  ( 4 )  เกษียณอายตุามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 38 
  ( 5 )  เลิกจา้ง 
  ( 6 )  ไล่ออก 
 ขอ้ 36.  พนกังานสหกรณ์คนใดประสงคจ์ะขอลาออกจากงานก็ยอ่มท าได ้ โดยยืน่หนงัสือขอลาออกต่อประธาน
กรรมการ   เม่ือประธานกรรมการสั่งอนุญาตแลว้  จึงถือวา่ออกจากงาน 
 ขอ้ 37.  พนกังานสหกรณ์ซ่ึงขาดคุณสมบติัตามขอ้ 9. นั้น  ใหถื้อวา่ออกจากงานตั้งแต่วนัท่ีประธานกรรมการสั่ง 
 ขอ้ 38.  พนกังานสหกรณ์คนใดมีอายคุรบ 60 ปีบริบูรณ์  ใหเ้ป็นอนัออกจากงานเม่ือส้ินปีทางบญัชี  ซ่ึงเป็นปีท่ีผู ้
นั้นมีอายุครบ  60 ปีบริบูรณ์  เวน้แต่จะไดมี้การต่ออายกุารท างานอีกคราวละ 1 ปี  จนอายุครบ  65 ปีบริบูรณ์  การต่ออายุ
การท างานของพนกังานสหกรณ์ตามวรรคก่อน  จะท าไดแ้ต่ในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษเพื่อประโยชน์อยา่งยิง่แก่สหกรณ์  และผู ้
นั้นยงัมีสุขภาพสมบูรณ์เพียงพอท่ีจะปฏิบติังานโดยมีสมรรถภาพ  ทั้งน้ีต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
 ขอ้ 39.  ประธานกรรมการมีอ านาจเลิกจา้งพนกังานสหกรณ์ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
  ( 1 )  เม่ือสหกรณ์ยบุต าแหน่งท่ีผูน้ั้นด ารงอยู ่
  ( 2 )  เม่ือมีเหตุอนัควร  ซ่ึงประธานกรรมการเห็นว่าผูน้ั้นหย่อนสมรรถภาพในการปฏิบติังาน  หรือมี
ความบกพร่องในการปฏิบติังานอยูเ่นืองๆ  หรือไม่อาจไวว้างใจผูน้ั้นในการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปได ้
  ( 3 )  เม่ือมีมลทินมวัหมอง  ในกรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  หรือในกรณีความผิดอาญา  เวน้แต่
ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดอนัไดก้ระท าโดยประมาท 
  ( 4 )  เม่ือตอ้งไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เวน้แต่ส าหรับความผิดลหุโทษ  หรือ
ความผิดอนัไดก้ระท าโดยประมาท 
 ขอ้ 40.  การให้ออกจากงานเพราะขาดคุณสมบติัตาม ขอ้ 9. การเลิกจ้าง หรือการลงโทษ   ไล่ออกส าหรับ
พนกังานสหกรณ์ หรือต าแหน่งผูจ้ดัการ  ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการก่อน  ประธานกรรมการ
จึงสั่งได ้
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 ขอ้ 41.  ใหป้ระธานกรรมการรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
 
                             ประกาศ  ณ  วนัท่ี  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

(  นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์  ) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
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  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 

เร่ือง การเปลี่ยนแปลงบัญชีอัตราค่าจ้างพนักงาน และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ. 2565 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 อาศยัอ านาจตามขอ้บงัคบั ขอ้ 61 (ก) (4) ตามระเบียบวา่ดว้ยพนกังาน และลูกจา้งสหกรณ์ พ.ศ. 2565 โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 63 ในการประชุมคร้ังท่ี 9  / 2565   เม่ือวนัท่ี 23 กันยายน พ.ศ. 2565  จึง
เปล่ียนแปลงบญัชีอตัราค่าจา้งพนักงานและลูกจา้งสหกรณ์   ตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  เป็นตน้ไป ตามตาราง
บญัชีอตัราเงินเดือนของพนกังาน  ดงัน้ี 

ตารางบัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงาน และลูกจ้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 

ขั้น บัญชี ขั้น บัญชี ขั้น บัญชี 

1 9,820 10.5 15,440 20 24,200 
1.5 10,060 11 15,790 20.5 24,790 
2 10,300 11.5 16,180 21 25,370 
2.5 10,550 12 16,560 21.5 25,990 
3 10,800 12.5 16,970 22 26,600 
3.5 11,070 13 17,360 22.5 27,240 
4 11,330 13.5 17,790 23 27,890 
4.5 11,610 14 18,200 23.5 28,560 

5 11,880 14.5 18,650 24 29,240 
5.5 12,170 15 19,090 24.5 29,960 
6 12,460 15.5 19,560 25 30,650 
6.5 12,770 16 20,010 25.5 31,400 
7 13,070 16.5 20,500 26 32,140 
7.5 13,390 17 20,980 26.5 32,920 
8 13,700 17.5 21,490 27 33,700 
8.5 14,030 18 22,000 27.5 34,520 
9 14,370 18.5 22,540 28 35,330 
9.5 14,720 19 23,070 28.5 36,200 
10 15,060 19.5 23,630 29 37,050 
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ขั้น บัญชี ขั้น บัญชี ขั้น บัญชี 

29.5 37,950 37 54,080 44.5 75,650 
30 38,850 37.5 55,400 45 77,420 
30.5 39,800 38 56,710 45.5 79,300 
31 40,730 38.5 58,080 46 81,170 
31.5 41,720 39 58,310 46.5 83,130 
32 42,710 39.5 59,730 47 85,090 

32.5 43,750 40 61,130 47.5 87,150 
33 44,780 40.5 62,620 48 89,200 
33.5 45,870 41 64,090 48.5 91,370 
34 46,940 41.5 65,650   
34.5 48,080 42 67,190   
35 49,210 42.5 68,820   
35.5 50,400 43 70,480   
36 51,590 43.5 72,160   

36.5 52,850 44 73,850   
 

 
ประกาศ    ณ   วนัท่ี  1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
    (  นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์  ) 
   ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 

ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของพนักงาน และลูกจ้าง  พ.ศ. 2558 

ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน  พ.ศ. 2541 ก าหนดให้สถานประกอบการทุกแห่ง จดัให้มีระเบียบว่าด้วย
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน  ตามมาตรา 108  ประกอบกบัขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ขอ้ 67 (9)  และ
ขอ้ 90 (10)  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ชุดท่ี 56 ในคราวประชุม คร้ังท่ี  7  / 2558  เม่ือ
วนัท่ี  20  มิถุนายน  พ.ศ. 2558 ไดก้ าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน
ของพนกังาน และลูกจา้ง  พ.ศ. 2558 ไวด้งัต่อไปน้ี 
 

หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

 ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของ
พนกังาน และลูกจา้ง  พ.ศ. 2558 ” 
 ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  2  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของพนกังาน และ
ลูกจา้ง  พ.ศ. 2551  และบรรดาประกาศ  ค าสั่ง  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีก าหนดไวแ้ลว้ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี 
โดยใหถื้อใชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4. ค านิยาม 
           สหกรณ์     หมายถึง     สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
           ประเภท     หมายถึง     สหกรณ์ออมทรัพย ์
                ท่ีตั้งส านกังาน      เลขท่ี  73  หมู่ท่ี  3  ถนนเทศบาลบ ารุง  ต าบลถ ้าน ้าผดุ  อ าเภอเมืองพงังา 

จงัหวดัพงังา  82000  โทรศพัท ์ 076 460664  โทรสาร  067 460665 และเลขท่ี 3 / 4  หมู่
ท่ี  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 
วัน  เวลา  และเวลาพกั 

 ขอ้ 5. วนัท างาน  สหกรณ์ก าหนดใหพ้นกังานและลูกจา้ง  ท างานสัปดาห์ละ 5 วนั  ตั้งแต่วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ 
 ข้อ 6. เวลาท างาน  สหกรณ์ก าหนดให้พนักงานและลูกจ้าง  ท างานวนัละ 7 ชั่วโมง  ตั้ งแต่เวลา 08.30 น.               
ถึง  16.30 น. 
 ขอ้ 7. สหกรณ์ก าหนดให้พนกังานและลูกจา้ง  หยุดพกัระหว่างเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 13.00 น.  ทั้งน้ีเพื่อให้เกิด
ความราบร่ืนและอ านวยความสะดวกแก่สมาชิกท่ีมาใชบ้ริการ  สหกรณ์จะก าหนดเวลาพกัระหวา่งการท างานเป็นอย่างอ่ืน 
ก็ยอ่มกระท าได ้
 

หมวดที่ 3 
วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด 

 ขอ้ 8. สหกรณ์ก าหนดใหพ้นกังานและลูกจา้งมีวนัหยดุ  ดงัน้ี 
           8.1  วนัหยดุประจ าสัปดาห์  สัปดาห์ละ 2 วนั  ไดแ้ก่  วนัเสาร์  และวนัอาทิตย ์
                       8.2  วนัหยดุตามท่ีธนาคารหยดุ 
 ขอ้ 9. วนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี 
           พนกังานหรือลูกจา้ง  อาจขอลาพกัผอ่นประจ าปีได ้ โดยไดรั้บค่าจา้งเตม็ไม่เกินปีละ 10 วนัท าการ  เวน้แต่
พนกังานหรือลูกจา้งท่ีไดรั้บการบรรจุเขา้ท างานในปีแรก  มีสิทธิลาพกัผอ่นประจ าปีไดไ้ม่เกิน  5  วนัท าการ 
           ถา้ปีใดพนกังาน หรือลูกจา้งมิไดล้าพกัผอ่นประจ าปี  หรือลาพกัผอ่นประจ าปีแลว้แต่ไม่ครบ 10 วนัท าการ 
ให้สะสมวนัท่ียงัไม่ได้ลาในปีนั้น  รวมเขา้กับปีต่อไปได้  แต่วนัลาพกัผ่อนสะสมกับวนัลาพกัผ่อนประจ าปีปัจจุบัน 
รวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน  20  วนัท าการ  การนบัปีใหน้บัตามปีบญัชีของสหกรณ์ 

 
หมวดที่ 4 

การท างานล่วงเวลา และการท างานในวันหยุด 
 ขอ้ 10. การท างานล่วงเวลา และการท างานในวนัหยดุ 
                         กรณีสหกรณ์มีเหตุฉุกเฉิน  หรือความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะตอ้งท างานติดต่อกนัไป  ถา้หยดุแลว้จะเกิดความ
เสียหาย  สหกรณ์จะใหพ้นกังานหรือลูกจา้งท างานในวนัหยดุ  รวมถึงท างานล่วงเวลาในวนัหยดุไดต้ามความจ าเป็น  โดย
สหกรณ์จะตอ้งแจง้ใหพ้นกังานหรือลูกจา้งทราบล่วงหนา้ 
 ขอ้ 11. อตัราค่าล่วงเวลา และคา่ท างานในวนัหยดุ 
                         11.1  สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลา  ส าหรับการท างานล่วงเวลาในวนัท างานปกติ  ในอตัราไม่น้อยกว่า  1.5  
ของค่าจา้งต่อชัว่โมงในวนัท างานปกติตามจ านวนชัว่โมงท่ีท างาน 
                         11.2  สหกรณ์จะจ่ายค่าท างานในวนัหยุด  ในอตัราไม่น้อยกว่า 1 เท่า  ของค่าจา้งต่อชัว่โมงในวนัท างาน
ปกติตามจ านวนชัว่โมงท่ีท างานในวนัหยดุ 
                         11.3  สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลา  ส าหรับการท างานล่วงเวลาในวนัหยุด  ในอตัราไม่น้อยกว่า 3 เท่า  ของ
ค่าจา้งต่อชัว่โมงในวนัท างานปกติตามจ านวนชัว่โมงท่ีท างานล่วงเวลาในวนัหยดุ 
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 ขอ้ 12. งานท่ีมีลกัษณะหรือสภาพท่ีตอ้งออกไปท านอกสถานท่ีซ่ึงลกัษณะหรือสภาพของงานไม่อาจก าหนดเวลา
ท างานท่ีแน่นอนได ้  หรืองานอยู่เวรเฝ้าดูแลสถานท่ี  หรือทรัพยสิ์นอนัมิใช่หน้าท่ีตามปกติของพนักงาน  หรือลูกจ้าง 
สหกรณ์จะจ่ายเป็นค่าล่วงเวลา  และค่าท างานในวนัหยดุ 
 

หมวดที่ 5 
การจ่ายค่าจ้าง  ค่าล่วงเวลา  ค่าท างานในวันหยุด  และค่าล่วงเวลาในวันหยุด 

 ขอ้ 13. การจ่ายค่าจา้งในวนัหยดุ 
                         13.1  สหกรณ์ไดจ่้ายค่าจา้งในวนัหยุดประจ าสัปดาห์ให้แก่พนกังานหรือลูกจา้งรายเดือน  โดยจ่ายรวมอยู่
ในเงินเดือนแลว้ 
                         13.2  สหกรณ์ได้จ่ายค่าจ้างในวนัหยุดตามธนาคาร  และวนัหยุดพกัผ่อนประจ าปีให้แก่พนักงานหรือ
ลูกจา้งรายเดือน  โดยจ่ายรวมอยูใ่นเงินเดือนแลว้ 
 ขอ้ 14. การจ่ายค่าจา้งในวนัลา  สหกรณ์จะจ่ายค่าจา้งในวนัลาใหแ้ก่พนกังานหรือลูกจา้งท่ีลาถูกตอ้งตามระเบียบ
ของสหกรณ์ ดงัน้ี 
                         14.1  วนัลาป่วย  จะจ่ายตามจ านวนวนัท่ีพนกังานหรือลูกจา้งป่วยจริง  แต่ไม่เกิน 30 วนัท าการต่อปี 
                         14.2  วนัลาคลอดบุตร  จะจ่ายตามจ านวนวนัท่ีลา  แต่ไม่เกิน 60 วนัท าการต่อปี 
                         14.3  วนัลากิจ  จะจ่ายตามจ านวนวนัท่ีสหกรณ์อนุญาตใหล้า  แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการต่อปี 
                         14.4  วนัลาเพื่อความพร่ังพร้อมทางทหารตามจ านวนวนัท่ีลา  แต่ไม่เกิน 60 วนัท าการต่อปี 
            14.5  วนัลาอุปสมบท  จะจ่ายตามจ านวนวนัท่ีลา  แต่ไม่เกิน 120 วนั 
            14.6  วนัลาไปประกอบพิธีฮจัย ์ จะจ่ายตามจ านวนวนัท่ีลา แต่ไม่เกิน 45 วนั 
 ขอ้ 15. ก าหนดระยะเวลาการจ่ายค่าจา้ง  ค่าล่วงเวลา  ค่าท างานในวนัหยดุ  และค่าล่วงเวลาในวนัหยดุ 
 สหกรณ์ก าหนดให้มีการจ่ายเงินเดือน  ค่าล่วงเวลา  ค่าท างานในวนัหยุด  ค่าล่วงเวลาในวนัหยุด ฯลฯ  ให้แก่
พนกังานรายเดือนๆ ละ 1 คร้ัง  โดยจะจ่ายให้ในวนัส้ินเดือน  ในกรณีท่ีวนัจ่ายค่าจา้งวนัใด  ตรงกบัวนัหยุดงาน  ให้เล่ือน
ไปจ่ายในวนัท างานก่อนถึงวนัหยดุนั้น 
 ขอ้ 16. สถานท่ีจ่ายเงินใหแ้ก่พนกังาน หรือลูกจา้ง 
 สหกรณ์จะจ่ายค่าจา้ง  ค่าล่วงเวลา  ค่าท างานในวนัหยุด  ค่าล่วงเวลาในวนัหยุด  และเงินอ่ืนๆ  ให้แก่พนักงาน 
หรือลูกจา้ง  ณ ท่ีท าการของสหกรณ์   
 

หมวดที่ 6 
วันลา  และหลักเกณฑ์การลา 

 ขอ้ 17. วนัลา  พนกังานหรือลูกจา้ง  มีสิทธิลาหยดุไดด้งัน้ี 
                          17.1  การลาป่วย 
 พนกังาน หรือลูกจา้ง มีสิทธิลาป่วยไดเ้ท่าท่ีป่วยจริง 
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 การประสบอนัตรายหรือการเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างานจนไม่สามารถมาปฏิบติังานไดต้ามปกติ  สหกรณ์จะให้
หยุดงานตามความเห็นของแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึง  หรือตามความประสงคข์องพนกังานหรือลูกจา้ง  โดยไม่ถือเป็น
การลาป่วย 
 ในกรณีท่ีพนกังานหรือลูกจา้ง  ลาป่วยเกินกวา่ 60 วนัขึ้นไป  ถือวา่เป็นการลากรณีเจ็บป่วยท่ีตอ้งไดรั้บการรักษา
ท่ีเป็นเวลานาน  สหกรณ์อาจงดจ่ายค่าจา้งนบัตั้งแต่วนัท่ีเกิน 60 วนั เป็นตน้ไป 
                          17.2  การลาคลอดบุตร 
 พนกังานหรือลูกจา้ง  ลาหยดุงานก่อนหรือหลงัคลอดไดไ้ม่เกิน 90 วนั 
                          17.3  การลากิจ 
 พนักงานหรือลูกจา้ง  มีสิทธิลาหยุดงานเพื่อกิจธุระจ าเป็นไดไ้ม่เกิน 15 วันท าการต่อปี  การลากิจเพื่อกิจธุระ
จ าเป็น  จะตอ้งเป็นกิจธุระเก่ียวกบัการติดต่อกบัส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  การเจ็บป่วยของบุคคลในครอบครัว  หรือความ
จ าเป็นอนัมิอาจหลีกเล่ียงได ้           
                          17.4  การลาเพื่อฝึกความพร่ังพร้อมทางทหาร 

พนกังานหรือลูกจา้ง  มีสิทธิลาหยุดงานเพื่อเขา้รับราชการในการเรียกพล  เพื่อตรวจสอบเพื่อฝึกวิชาทหาร  หรือ
เพื่อทดสอบความพร่ังพร้อมทางทหารตามก าหนดระยะเวลาท่ีราชการก าหนด 
                          17.5  การลาเพื่อเขา้รับการฝึกอบรมหรือเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานหรือลูกจา้งดงักล่าว 
จะตอ้งเป็นประโยชน์ต่องานดา้นแรงงานและสวสัดิการสังคม  เพิ่มทกัษะความช านาญต่อการปฏิบติังาน  หรือเป็นการลา
เพื่อสอบวดัผลทางการศึกษาท่ีทางราชการจดัหรืออนุญาตใหจ้ดัขึ้น 
                          17.6  การลาอุปสมบท 
 พนักงานหรือลูกจา้งท่ีไดป้ฏิบติังานติดต่อกนัมานานแลว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี  และไม่เคยอุปสมบทมาก่อน  ให้มี
สิทธิลาอุปสมบทไดต้ามความเป็นจริงเพียงคร้ังเดียว  ตลอดระยะเวลาท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้ง 
                          17.7  การลาไปประกอบพิธีฮจัย ์
 พนกังานหรือลูกจา้งท่ีนบัถือศาสนาอิสลามและปฏิบติังานติดต่อกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี และยงัไม่เคยเดินทาง
ไปประกอบพิธีฮจัยม์าก่อน  ให้มีสิทธิลาไปประกอบพิธีฮจัยไ์ดต้ามความเป็นจริงเพียงคร้ังเดียวตลอดระยะเวลาท่ีเป็น
พนกังานหรือลูกจา้ง 
                          17.8  การลาอ่ืนๆท่ีไม่ไดก้ าหนดไวใ้นระเบียบน้ีให้อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา
เป็นรายๆไป 
 ขอ้ 18. หลกัเกณฑก์ารลา 
                          18.1  การลาป่วย 
 พนกังานหรือลูกจา้งท่ีเจ็บป่วยไม่สามารถท างานไดต้ามปกติจะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
                                    18.1.1  กรณีท่ีพนกังานหรือลูกจา้งสามารถลาป่วยล่วงหนา้ได ้  ใหย้ืน่ใบลาป่วยตามแบบท่ีสหกรณ์
ก าหนดก่อนการหยดุงานต่อผูจ้ดัการ  หรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณี  พร้อมดว้ยหลกัฐาน 
                                    18.1.2  กรณีท่ีพนักงานหรือลูกจ้างเจ็บป่วยกะทันหันและไม่สามารถลาป่วยล่วงหน้าได้  ให้
พนักงานหรือลูกจา้งยื่นใบลาป่วยตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนดภายใน 3 วนั  นับแต่วนักลบัมาท างานต่อผูจ้ัดการ  หรือ
กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณี  พร้อมดว้ยหลกัฐาน 
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                                    18.1.3  การเจ็บป่วยของพนักงานหรือลูกจ้าง  เกิน 3 วนัท างานขึ้นไป  ให้พนักงานหรือลูกจา้ง 
แสดงใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึง  หรือหลกัฐานของสถานพยาบาลประกอบการลาป่วยทุกคร้ัง 
                         18.2   การลาคลอดบุตร 
                                    18.2.1  พนักงานหรือลูกจ้างท่ีประสงค์จะหยุดงานก่อนการคลอดบุตร  ให้ยื่นใบลาตามแบบท่ี
สหกรณ์ก าหนดต่อผูจ้ดัการหรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณีก่อนการหยดุงาน 
                                    18.2.2  พนักงานหรือลูกจา้งท่ีไม่สามารถมาปฏิบติังานไดเ้น่ืองจากคลอดบุตร  ให้พนักงานหรือ
ลูกจา้ง  ยื่นใบลาตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด  พร้อมทั้งใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงต่อผูจ้ดัการ  หรือกรรมการท่ี
ไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณี  โดยใหย้ืน่ใบลาภายใน 3 วนั  นบัแต่วนักลบัมาท างาน 
                                    18.2.3  ตอ้งด ารงต าแหน่งพนกังานหรือลูกจา้งในสหกรณ์น้ีมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  3  ปี 
                          18.3  การลากิจ 
 พนักงานหรือลูกจา้งท่ีมีกิจธุระจ าเป็นอนัไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้  ให้ยื่นใบลาตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนดต่อ
ผูจ้ดัการหรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณี  ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนั  พร้อมหลกัฐาน (ถา้มี)  และเม่ือไดรั้บ
อนุญาตแลว้  จึงจะหยุดงานได ้ ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนซ่ึงไม่อาจลาล่วงหน้าได ้ ให้พนกังานหรือลูกจา้งยืน่ใบลา
ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนดภายในวนัแรกท่ีกลบัมาท างาน  พร้อมหลกัฐาน (ถา้มี)  และเม่ือไดรั้บความเห็นชอบแลว้  จึงจะ
ถือวา่เป็นการลากิจท่ีถูกตอ้ง  
             18.4  การลาเพื่อฝึกความพร้อมทางทหาร 
 พนักงานหรือลูกจา้งท่ีไดรั้บหมายเรียกทางทหารเพื่อการตรวจสอบการฝึกวิชาทางทหาร  ทดสอบความพร่ัง
พร้อมทางทหาร  ใหย้ืน่ใบลาตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด  พร้อมดว้ยหลกัฐานต่อผูจ้ดัการหรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมาย 
แลว้แต่กรณี  ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั  และเม่ือส้ินสุดการปฏิบติัทางทหารดงักล่าวแลว้  ให้พนกังานหรือลูกจา้งกลบัมา
รายงานตวัเพื่อกลบัเขา้ท างานตามปกติภายใน 3 วนั 
                         18.5  การลาเพื่อฝึกอบรมหรือพฒันาความรู้ความสามารถ 
 พนกังานหรือลูกจา้งท่ีประสงคจ์ะขอลาหยุดเพื่อเขา้รับการฝึกอบรม  การประชุม  การสัมมนา  การช้ีแจง  การ
อภิปราย  หรือการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบังานดา้นแรงงาน  สวสัดิการสังคม  การเพิ่มทกัษะในการท างาน  หรือการ
วดัผลการศึกษาท่ีทางราชการจดัหรืออนุญาตให้จดัขึ้น  ให้พนักงานหรือลูกจา้งยื่นใบลาตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนดต่อ
ผูจ้ดัการหรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณีล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั  โดยแสดงหลกัฐานประกอบการลาดว้ย 
            18.6  การลาอุปสมบท 
 พนกังานหรือลูกจา้งท่ีประสงคจ์ะลาอุปสมบท  ใหย้ืน่ใบลาตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนดต่อผูจ้ดัการหรือกรรมการ
ท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณี  ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนั 
                        18.7  การลาไปประกอบพิธีฮจัย ์

พนกังานหรือลูกจา้งท่ีประสงคจ์ะลาไปประกอบพิธีฮจัย ์  ใหย้ืน่ใบลาตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนดต่อผูจ้ดัการหรือ
กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณี  ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนั                 

          18.8  สหกรณ์จะพิจารณาอนุญาตให้ลาไดต้ามความจ าเป็นโดยไม่เสียหายต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบและ
งานของสหกรณ์  ประกอบกบัประโยชน์ท่ีพนกังานหรือลูกจา้งจะไดรั้บเป็นส าคญั 
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การนับวันลา 
 ขอ้ 19.  การนับวนัลาป่วย  ลากิจส่วนตวั  หรือลาพกัผ่อน  ให้นับเฉพาะวนัท่ีท าการเท่านั้น  และเพื่อมิให้เป็น
ปัญหาแก่ผูล้า  หรือผูมี้อ านาจอนุญาตในใบลาใหก้ าหนดช่วงการขอลาหยดุ  ตั้งแต่วนัท่ีเท่าไหร่  ถึงวนัท่ีเท่าไหร่  จ านวนก่ี
วนั  ซ่ึงผูมี้อ านาจจะอนุญาตใหล้าหยดุไปตามจ านวนวนันั้นๆ  แต่ในการนบัวนัลา  จะนบัเฉพาะวนัท่ีเป็นวนัท าการเท่านั้น 
 ขอ้ 20.  ถา้ผูไ้ดรั้บอนุญาตให้ลา  ถูกเรียกกลบัเขา้มาท างานก่อนครบก าหนดวนัอนุญาตให้ลา  ให้ถือว่าวนัลา
ส้ินสุดในวนัก่อนวนักลบัเขา้ท างาน  หรือในวนัก่อนเดินทางกลบัแลว้แต่กรณี 
 ขอ้ 21.  ถา้สหกรณ์เห็นว่ามีความจ าเป็นแก่กิจการของสหกรณ์  จะเรียกให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตให้ลากลบัเขา้ท างาน
ก่อนครบก าหนดการลาก็ได ้
 ขอ้ 22.  การหยดุงานโดยไม่เสนอใบลา  หรือการหยดุงานโดยไม่ไดรั้บอนุญาตใหล้าตามระเบียบ  เวน้แต่เกิดจาก
เหตุสุดวิสัย  ใหถื้อวา่เป็นการขาดงาน  ใหห้กัเงินเดือน  หรือค่าจา้ง  ตามส่วนเฉล่ียรายวนั  ตลอดเวลาขาดงาน  นอกจากนั้น 
อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินยัตามเหตุผลและผลอนัสมควรแก่กรณี 
 

หมวดที่ 7 
วินัยและโทษทางวินัย 

 ขอ้ 23.  วินยั 
 สหกรณ์ก าหนดวินยัในการท างานใหพ้นกังานและลูกจา้งปฏิบติัดงัน้ี 
             23.1  ตอ้งสนบัสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
                          23.2  ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  ค าสั่ง  ของสหกรณ์และท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการของ
สหกรณ์ 
                          23.3  ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต  เท่ียงธรรม  ห้ามกดขี่ข่มเหง  หรือเบียดเบียนผูใ้ด  และ
หา้มมิใหอ้าศยังานในหนา้ท่ีของตนหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูใ้ด  ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 
                          23.4  ต้องขวนขวายปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความอุตสาหะและรวดเร็วให้เกิดผลดี  และความก้าวหน้าแก่
สหกรณ์  และสมาชิกของสหกรณ์  ทั้งเอาใจใส่  ระมดัระวงัผลประโยชน์ของสหกรณ์ 
                          23.5  ตอ้งไม่กระท าผิดจนไดรั้บโทษตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ี
ไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                          23.6  ตอ้งใหก้ารตอ้นรับ  ใหค้ าแนะน า  ใหค้วามสะดวก  และใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูม้าติดต่อกบัสหกรณ์ 
ดว้ยความสุภาพเรียบร้อย 
                          23.7  ตอ้งร่วมมือ  ประสานงานดว้ยดีกบัส่วนราชการ  หน่วยงาน  และเอกชน  ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กิจการของสหกรณ์ 
                          23.8  ตอ้งสุภาพเรียบร้อย  รักษาความสามคัคีในระหว่างพนกังานหรือลูกจา้ง  และช่วยเหลือการงานใน
หนา้ท่ีซ่ึงกนัและกนั 
                          23.9  ตอ้งอุทิศเวลาของตนใหกิ้จการของสหกรณ์  จะละท้ิงงานโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรไม่ได ้
                          23.10 ตอ้งรักษาความลบัของกิจการของสหกรณ์  และไม่เป็นปฏิปักษต์่อขบวนการสหกรณ์ 
                          23.11 ตอ้งไม่ประพฤติตนไปในทางท่ีท าใหเ้ส่ือมเสียในทางเพศ 
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                          23.12 ตอ้งไม่เล่นการพนนั  ไม่เสพสุราหรือของมึนเมาในเวลาปฏิบติัหนา้ท่ี 
                          23.13 ตอ้งไม่ประพฤติชัว่  หรือประพฤติปฏิบติัตนอย่างใดๆท่ีอาจท าให้เส่ือมเสียช่ือเสียงแก่สหกรณ์ 
หรือเป็นท่ีเสียหายแก่การงานในหนา้ท่ีของตน 
                          23.14 ตอ้งไม่ก่อหน้ีสินขึ้น  จนมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย 
 ขอ้ 24.  โทษทางวินยั 
 สหกรณ์ก าหนดโทษส าหรับพนกังานหรือลูกจา้งท่ีฝ่าฝืนระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ค าสั่ง  หรือกระท าความผิด  ไวด้งัน้ี 
                          24.1  ตกัเตือนเป็นหนงัสือ 
                          24.2  ภาคทณัฑ ์
                          24.3  พกังาน  โดยไม่จ่ายค่าจา้งไม่เกิน 7 วนัท าการ 
                          24.4  ลดเงินเดือน 
                          24.5  ใหอ้อกหรือไล่ออก 
 ขอ้ 25.   การพกังาน  เพื่อสอบสวนความผิด 
 ในกรณีท่ีพนกังานหรือลูกจา้ง  ถูกกล่าวหาว่ากระท าการฝ่าฝืนขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน  กฎ  ระเบียบ  ค าสั่ง
สหกรณ์มีสิทธิสั่งพกังานเพื่อสอบสวนความผิด  เวน้แต่กรณีความผิดชดัแจง้  โดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 
                          25.1  ค าสั่งพกังาน  จะเป็นหนงัสือโดยระบุความผิด 
                          25.2  ก าหนดระยะเวลาพกังาน  จะไม่เกิน 7 วนั 
                          25.3  สหกรณ์จะแจง้ค าสั่งพกังานใหพ้นกังานหรือลูกจา้งทราบก่อนการพกังาน 
                          25.4  สหกรณ์จะจ่ายเงินระหวา่งพกังาน  ในอตัราร้อยละ 50 ของค่าจา้ง 
                          25.5  ในกรณีท่ีสอบสวนแลว้  พนกังานหรือลูกจา้งมิไดก้ระท าผิด  สหกรณ์จะจ่ายค่าจา้งเท่ากบัค่าจา้งใน
วนัท างานปกติ  นบัตั้งแต่วนัท่ีสั่งพกังาน  โดยไม่ถือวา่เงินตามขอ้ 25.4 เป็นส่วนหน่ึงของค่าจา้ง 
 

หมวดที่ 8 
การร้องทุกข์ 

 ความคิดเห็นท่ีแตกต่างหรือความขดัแยง้ท่ีเก่ียวกบัสภาพการจา้ง  การท างาน  สิทธิประโยชน์  หนา้ท่ี  และความ
รับผิดชอบในการท างาน  พึงไดรั้บการแกไ้ข  หรือขจดัให้หมดส้ินไปดว้ยความรวดเร็วและยุติธรรม  เพื่อให้การท างาน
ร่วมกนั  ปลอดจากความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั  ไดรั้บสิทธิประโยชน์ท่ีเป็นธรรม  การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สหกรณ์จึงก าหนดหลกัเกณฑก์ารร้องทุกขใ์นสถานประกอบการไวด้งัน้ี 
 ขอ้ 26.  ความหมายและขอบเขตของขอ้ร้องทุกข ์
              26.1  ขอ้ร้องทุกข์ของพนักงานหรือลูกจา้ง  จะตอ้งเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความคิดเห็น  หรือขอ้ขดัแยง้ว่า
ดว้ยระบบ  หรือวิธีการท างาน  สิทธิประโยชน์ตามสัญญา  หรือสภาพการจา้ง  ความประพฤติ  และความเป็นธรรมของ
พนกังานหรือลูกจา้ง 
                          26.2  ขอ้ร้องทุกข ์ จะตอ้งไม่ใช่เร่ืองร้องขอใหแ้ต่งตั้ง  โยกยา้ย  เลิกจา้ง  ปลดออก ไล่ออกซ่ึงบุคคล 
                          26.3  ขอ้ร้องทุกข ์ จะตอ้งเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการท างาน  มิใช่เร่ืองส่วนตวั  เวน้แต่เร่ืองนั้นจะเก่ียวกบัการ
งาน 
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 ขอ้ 27.  วิธีการ และขั้นตอนการร้องทุกข ์
                          27.1  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  ท่ีประสงค์จะร้องทุกข์  ให้ร้องเป็นหนังสือดว้ยตนเองต่อผูจ้ัดการ  หรือ
กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณี  ภายใน 7 วนั  นบัแต่วนัท่ีมีความขดัแยง้ 
                          27.2  ผูจ้ดัการหรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณี  ตอ้งท าการสอบสวนและพิจารณาวินิจฉัยให้
แลว้เสร็จภายใน 7 วนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องทุกข ์
                          27.3  ผูจ้ดัการหรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจะแจง้ผลการพิจารณาให้ผูร้้องทุกข์ดว้ยการแจง้ผลการ
พิจารณา  โดยการช้ีแจงดว้ยวาจา  ท าความเขา้ใจ  หรือวินิจฉัยเป็นหนงัสือก็ได ้ การแจง้ผลการพิจารณาโดยแจง้ดว้ยวาจา 
ใหบ้นัทึกค าช้ีแจง  เหตุผลไวใ้นส านวนโดยใหผู้ร้้องทุกขล์งลายมือช่ือรับทราบดว้ย 
                          27.4  การพิจารณาค าร้องทุกขเ์ก่ียวกบัการลงโทษ  ผูพ้ิจารณาจะตอ้งมิใช่ผูท่ี้มีค าสั่งลงโทษ 
 ขอ้ 28.  การอุทธรณ์ค าวินิจฉยั 
                          28.1  ผูร้้องทุกขท่ี์ไม่พอใจในค าช้ีแจง  หรือค าวินิจฉยั  มีสิทธิอุทธรณ์ต่อผูจ้ดัการ  หรือกรรมการท่ีไดรั้บ
มอบหมายแลว้แต่กรณี  เป็นหนงัสือภายใน 7 วนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าช้ีแจงหรือวินิจฉยั 
                          28.2  ผูจ้ดัการ หรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมาย แลว้แต่กรณี ตอ้งท าการสอบสวนขอ้เท็จจริงเพิ่มเติม (ถา้
มี) และพิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าอุทธรณ์ 
                          28.3  ผูจ้ดัการหรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายแล้วแต่กรณี  จะแจง้ผลการพิจารณาอุทธรณ์  ดว้ยการ
ช้ีแจง  ท าความเขา้ใจ  หรือการวินิจฉยัเป็นหนงัสือก็ได ้ การแจง้ผลดว้ยการช้ีแจงดว้ยวาจา  ใหบ้นัทึกค าช้ีแจงเหตุผลไวใ้น
ส านวนโดยใหผู้ร้้องทุกขล์งลายมือช่ือรับทราบดว้ย 
                          28.4  ค าช้ีแจง  การท าความเขา้ใจ  หรือการวินิจฉัยของผูจ้ดัการ  หรือกรรมการท่ีไดรั้บการมอบหมาย 
แลว้แต่กรณีใหถื้อเป็นท่ีสุด 
 ขอ้ 29.  ความคุม้ครองผูร้้องทุกขแ์ละผูเ้ก่ียวขอ้ง 
                          29.1  ขอ้ร้องทุกข ์ จะไดรั้บการพิจารณาอยา่งเป็นระบบ และดว้ยความยติุธรรม 
                          29.2  ผูร้้องทุกขจ์ะไม่ถูกกลัน่แกลง้  ยา้ยท่ีการงาน  หรือลงโทษแต่อย่างใด  เวน้แต่จะเป็นการร้องทุกข์ 
ดว้ยเจตนาไม่สุจริต 
                          29.3  พนักงานหรือลูกจ้างท่ีให้การเป็นพยาน  หรือให้ความร่วมมือในการสอบสวน  จะได้รับความ
คุม้ครอง  โดยจะไม่ถูกกลัน่แกล้ง  ยา้ยหน้าท่ีการงาน  หรือลงโทษ  เวน้แต่พนักงาน  หรือลูกจ้าง  ท่ีให้การด้วยอคติ 
ปรักปร า  ให้ร้าย  หรือไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนหาความจริง  การสอบสวนอาจกระท าโดยคณะกรรมการท่ี
สหกรณ์แต่งตั้งก็ได ้

 
หมวดที่ 9 

การส้ินสุดการจ้าง 
 การจา้ง  จะส้ินสุดลงดว้ยเหตุหน่ึงเหตุใด  ดงัน้ี 
  1.  ตาย 
  2.  ลาออก 
  3.  เลิกจา้ง 
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 ขอ้ 30.  ตาย 
 ในกรณีท่ีพนักงานหรือลูกจา้งถึงแก่ความตาย  สหกรณ์จะจ่ายค่าจา้งหรือเงินอ่ืนๆให้แก่ผูรั้บประโยชน์  หรือ
ทายาทโดยธรรมของพนักงานหรือลูกจา้งท่ีถึงแก่ความตาย  ส่วนเงินทดแทน  หรือประโยชน์ทดแทน  ให้เป็นไปตาม
กฎหมายวา่ดว้ยเงินทดแทน  หรือกฎหมายประกนัสังคม 
 ขอ้ 31.  การลาออก 
 พนักงานหรือลูกจ้างยื่นใบลาออกล่วงหน้า  ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนดต่อผูจ้ัดการหรือประธานกรรมการ 
แลว้แต่กรณี  ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั  ก่อนลาออก 
 การลาออกของพนกังานหรือลูกจา้งท่ีฝ่าฝืนระเบียบดงักล่าว  และท าให้สหกรณ์เสียหาย  สหกรณ์มีความชอบ
ธรรมท่ีจะหักเงินประกนั  ค่าจา้ง  หรือเงินอ่ืนใดชดเชยชดใชค้วามเสียหายดงักล่าวได ้ รวมถึงอาจใชสิ้ทธิฟ้องคดีต่อศาล
แรงงานเพื่อใหพ้นกังานหรือลูกจา้งหรือผูค้  ้าประกนัชดใชค้วามเสียหาย 
 ขอ้ 32.  การเลิกจา้ง 
 การเลิกจ้าง  หมายถึง  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  ท่ีสหกรณ์ให้พน้สภาพจากการเป็นพนักงาน  หรือลูกจ้างของ
สหกรณ์โดยการให้ออก  หรือไล่ออก  อนัเน่ืองจากพนกังานหรือลูกจา้ง  ขาดคุณสมบติัในการท างาน  มีความประพฤติท่ี
ไม่เหมาะสม  ยบุหน่วยงาน  เลิกกิจการ  เกษียณอาย ุ ครบก าหนดตามสัญญาจา้ง  หรือกระท าความผิดอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 การเลิกจา้งดงักล่าว  สหกรณ์จะแจง้เหตุผล  และวนัเลิกจา้งให้พนักงานหรือลูกจา้งรับทราบเป็นหนังสือ  โดย
จะแจง้ใหพ้นกังาน  หรือลูกจา้ง  ทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกวา่ 30 วนั  เวน้แต่การเลิกจา้งพนกังาน  หรือลูกจา้ง  ท่ีไม่ผา่นการ
ทดลองงาน  พนกังาน  หรือลูกจา้ง  ท่ีจา้งไวโ้ดยมีก าหนดระยะเวลาแน่นอน  หรือพนกังาน  หรือลูกจา้ง  ท่ีกระท าความผิด 
และไม่มีสิทธิไดรั้บเงินชดเชย 
           

หมวดที่ 10 
เบ็ดเตล็ด 

 ขอ้ 33.  การหยดุกิจการชัว่คราว 
 ในกรณีท่ีสหกรณ์มีความจ าเป็นท่ีจะต้องหยุดกิจการชั่วคราวเน่ืองจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการท่ี
สหกรณ์ตั้ งอยู่หยุดกิจการ  หรือสหกรณ์ประสบภาวะทางเศรษฐกิจ  สหกรณ์จะแจ้งเหตุการณ์หยุดกิจการให้ทราบ
ล่วงหนา้และจ่ายเงินในระหวา่งหยดุกิจการในอตัราร้อยละ 50 ของค่าจา้ง 
 ขอ้ 34.  กฎ  ระเบียบอ่ืน ๆ 
                           34.1  กฎ  ระเบียบ  ค าสั่ง  ซ่ึงใชบ้งัคบักบัส่วนงานใด  ส่วนงานหน่ึงเป็นการเฉพาะ  ให้ถือว่าเป็นส่วน
หน่ึงของขอ้บงัคบัในการท างานน้ีดว้ย  ทั้งน้ีรวมถึงใบสมคัรงาน  สัญญาจา้ง  หนงัสือ  ค ้าประกนั  และขอ้ตกลงเก่ียวกบั
สภาพการจา้งดว้ย 
                           34.2  การใดท่ีมิไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี ให้ถือปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน  หรือกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง 
                           34.3  กฎ  ระเบียบ  ค าสั่ง  หรือขอ้บงัคบั  ท่ีขดัแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี  ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีแทน 
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 ขอ้ 35.  การแกไ้ขเปล่ียนแปลง 
 ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานน้ีไดจ้ดัท าขึ้นให้มีความสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
แลว้  อย่างไรก็ตาม  สหกรณ์สงวนสิทธิในการแกไ้ขปรับปรุงให้มีความเหมาะสมเป็นธรรมยิ่งขึ้น  รวมทั้งสอดคลอ้งกบั
สภาพการจา้งงานตามพระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์ พ.ศ. 2518 ได ้
 ขอ้ 36.  การบงัคบัใช ้
                           36.1  ใหพ้นกังานหรือลูกจา้งทุกระดบั  ศึกษาระเบียบน้ีให้มีความเขา้ใจอยา่งชดัเจน  เพื่อใหมี้การปฏิบติั
อยา่งถูกตอ้ง 
                           36.2  พนกังานหรือลูกจา้งทุกคนจะปฏิเสธว่าไม่ทราบเง่ือนไข  หลกัเกณฑ์  และแนวปฏิบติัตามระเบียบ
น้ีไม่ได ้
                           36.3  พนักงานหรือลูกจ้างระดับบังคับบัญชา  และคณะกรรมการด าเนินการเป็นผูค้วบคุมดูแลให้
พนกังานหรือลูกจา้งระดบัปฏิบติัการ  ปฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้งและเคร่งครัด 
   

ประกาศ   ณ   วนัท่ี  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2558 
 
 

 
 
 

(   นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์  ) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 

ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2558 

เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ท่ีถือใชบ้งัคบัอยู่ในปัจจุบนั  อาศยัอ านาจ
ตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ขอ้ 67 ( 9 ) และ ขอ้ 90 ( 10 )  คณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ชุดท่ี  56 ในคราวประชุมคร้ังท่ี 10 / 2558  เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม  พ.ศ. 2558  ไดก้ าหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  พ.ศ. 2558  ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่   “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  พ.ศ. 
2558 ” 
 ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา  จ ากดั ว่าดว้ยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  พ.ศ. 2555  
และบรรดาประกาศ  ค าสั่ง  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีได้ก าหนดไวแ้ล้วซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี  โดยให้ถือใช้
ระเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4.  ในระเบียบน้ี 
  “ สหกรณ์ ”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ คณะกรรมการด าเนินการ ”  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ ผูจ้ดัการ ”  หมายถึง  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ พนกังาน ”  หมายถึง  พนกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ สถานพยาบาล ”  หมายถึง  สถานพยาบาลของราชการและสถานพยาบาลของเอกชน 
  “ สถานพยาบาลของทางราชการ ”  หมายถึง  โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายส่วนทอ้งถ่ิน  
สภากาชาดไทยหรือคุรุสภา 
  “ สถานพยาบาลของเอกชน ”  หมายถึง  โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล  ซ่ึงเป็นของเอกชนท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
  “ ค่ารักษาพยาบาล ”  หมายถึง 
  ( 1 )  เงินท่ีสถานพยาบาลเรียกเก็บเป็นค่ายา  ค่าเลือด  ค่าน ้ าเกลือ  ค่าออกซิเจน และอ่ืนๆท่ีใช้ในการ
บ าบดัรักษาโรค 
  ( 2 )  เงินท่ีสถานพยาบาลเรียกเก็บเป็นค่าบริการทางการแพทย ์ ค่าตรวจ  ค่าวิเคราะห์โรค  ค่าอวยัวะ
เทียม  แต่ไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลพิเศษ  ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอย่างอ่ืน  หรือเรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืน ท่ีมีลกัษณะ
เป็นเงินค่าตอบแทน 
  “ บุคคลในครอบครัว ”  หมายถึง 
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  ( 1 )  บุตรโดยชอบดว้ยกฎหมายซ่ึงยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  หรือเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเป็น
บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ เพราะพิการ หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบตามค าวินิจฉัยของแพทย ์และอยู่ในความ
อุปการะของบิดา มารดา แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม 
  ( 2 )  คู่สมรสโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
  ( 3 )  บิดา  มารดา 
 ขอ้ 5.  ใหพ้นกังานมีสิทธิไดรั้บการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ค่าหอ้ง  และค่าอาหาร  ส าหรับตนเองและบุคคล
ในครอบครัวของตน  ตามหลกัเกณฑแ์ห่งระเบียบน้ี  ไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีคณะกรรมการจดัสรรไวแ้ต่ละปี 
 ขอ้ 6.  ค่ารักษาพยาบาล  ค่าห้อง  และค่าอาหารของสถานพยาบาลของทางราชการ  ให้เบิกไดท้ั้งประเภทคนไข้
ใน  และประเภทคนไขน้อก  แต่ถา้เป็นสถานพยาบาลของเอกชน  ให้เบิกไดเ้ฉพาะประเภทคนไขใ้น  โดยให้เบิกได้
คร่ึงหน่ึงของจ านวนท่ีไดจ่้ายจริง  แต่ตอ้งไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท  ส าหรับระยะเวลาภายในสามสิบวนั  นบัตั้งแต่วนัท่ีเขา้รับ
การรักษาพยาบาล  และในกรณีท่ีเขา้รับการรักษาพยาบาลเกินสามสิบวนั  ใหเ้บิกไดค้ร่ึงหน่ึงของจ านวนท่ีไดจ่้ายจริง  แต่
ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินวนัละสามร้อยบาท  และไมเ่กินสามสิบวนัท าการ 
 ในกรณีท่ีเขา้รับการรักษาพยาบาลหลายคร้ัง  แต่ละคร้ังในระยะเวลาห่างกนัไม่เกินสิบห้าวนั  ให้นบัระยะเวลา
เขา้รับการรักษาพยาบาลคร้ังหลงัติดต่อกบัการรักษาพยาบาลคร้ังก่อน 
 ค่าอวยัวะเทียม ใหเ้บิกได ้ดงัน้ี 
  ( 1 )  แขนหรือขาเทียม 
  ( 2 )  ตาเทียม 
  ( 3 )  ไตเทียม 
  ( 4 )  ล้ินหวัใจเทียม 
  ( 5 )  เคร่ืองช่วยเตน้หวัใจ 
  ( 6 )  วตัถุชนิดพิเศษต่างๆท่ีน ามาใชใ้นร่างกายตามวิธีผา่ตดัตามกระดูก 
 อวยัวะเทียมดังกล่าวขา้งต้น  ถ้าไม่มีจ าหน่ายในสถานพยาบาล  ก็อนุญาตให้ซ้ือจากร้านเอกชนได้  โดยมี
ใบรับรองจากหัวหน้าสถานพยาบาล  หรือแพทยผ์ูท้  าการรักษาว่าอวยัวะเทียม  และวตัถุชนิดพิเศษดงักล่าวไม่มีจ าหน่าย
ในสถานพยาบาล  และเป็นราคาท่ีสมควร 
 ขอ้ 7.  พนกังานผูใ้ด  จะมีสิทธิไดรั้บการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ค่าห้อง  และค่าอาหาร  ส าหรับบุคคลใน
ครอบครัวของตน  เม่ือบุคคลในครอบครัวของตนนั้นมิไดเ้ป็นขา้ราชการ  หรือท างานอยู่ในรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงาน
อ่ืนใด 
 ขอ้ 8.  พนักงานผูใ้ด  มีสิทธิไดรั้บการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ค่าห้อง  และค่าอาหาร  ส าหรับตนเองจาก
รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  หรือจากนายจา้ง  หรือหน่วยงานราชการอ่ืน
ใด  พนกังานผูน้ั้น   ไม่มีสิทธิไดรั้บการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ค่าห้อง  และค่าอาหารส าหรับตนเองตามระเบียบน้ี 
เวน้แต่สิทธิท่ีไดรั้บนั้นต ่ากว่าท่ีพึงจะไดรั้บตามระเบียบน้ี  ในกรณีเช่นน้ี  ให้มีสิทธิเบิกเพิ่มเติมไดเ้ท่ากบัจ านวนท่ียงัขาด
อยู ่
 ขอ้ 9.  พนกังานหรือลูกจา้งไม่มีสิทธิไดรั้บการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ค่าหอ้ง  และค่าอาหาร  ตามระเบียบน้ี 
ส าหรับบุคคลในครอบครัวของตน  ซ่ึงมีสิทธิไดรั้บการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ค่าหอ้ง  และค่าอาหารจากรัฐวิสาหกิจ 
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หรือหน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  หรือส่วนราชการอ่ืนใด  หรือสหกรณ์อ่ืนใด  ใน
ฐานะเป็นผูป้ฏิบติังานอยูใ่นรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานดงักล่าว 
 ทั้งน้ีเวน้แต่สิทธิท่ีบุคคลในครอบครัวของตน  ไดรั้บการช่วยเหลือต ่ากว่าท่ีพึงจะไดรั้บตามระเบียบน้ี  ให้มีสิทธิ
เบิกเพิ่มเติมไดเ้ท่ากบัจ านวนท่ียงัขาดอยู ่
 ขอ้ 10.  ค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลของทางราชการ  ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลไดเ้ต็มจ านวนทั้งประเภท
คนไขใ้นและประเภทคนไขน้อก 
 ในกรณีสถานพยาบาลของทางราชการใดไม่มียาชนิดใดจ าหน่าย ใหพ้นกังาน  ซ้ือยาชนิดนั้นจากร้านขายยาของ
เอกชนได ้ เม่ือหัวหน้า  หรือแพทยผ์ูท้  าการรักษาของสถานพยาบาลนั้นๆแลว้แต่กรณี  ลงช่ือรับรองว่าให้ไปซ้ือจากร้าน
ขายยาของเอกชนได ้
 ขอ้ 11.  ค่าห้องและค่าอาหารในสถานพยาบาลของทางราชการ  หรือสถานพยาบาลเอกชน  ให้เบิกได้ตาม
จ านวนท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินท่ีทางราชการก าหนด 
 ขอ้ 12.  ให้ผูจ้ัดการพิจารณาว่าการขอเบิกเงินตามใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามระเบียบน้ีหรือไม่  และจ่ายได้
เพียงใด  แลว้เสนอคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพิจารณาอนุมติั 
 ขอ้ 13.  วิธีการใชสิ้ทธิขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล  ค่าหอ้ง  ค่าอาหาร  และค่าอวยัวะเทียมของพนกังาน  การเบิก
จ่ายเงินของสถานพยาบาล  และการก าหนดระดบัชั้นผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงเป็นผูรั้บรองการใชสิ้ทธิตามระเบียบน้ี  ให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนด 
 ขอ้ 14.  ขอ้ความใดไม่ไดก้ล่าวไวใ้นระเบียบน้ี  ใหใ้ชร้ะเบียบทางราชการโดยอนุโลม 
 ขอ้ 15.  ใหป้ระธานกรรมการ  รักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  19   สิงหาคม   พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 

(  นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์  ) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา  จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 

ว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ. 2558 

เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ท่ีถือใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบนั อาศยัอ านาจ
ตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ขอ้ 67 ( 9 ) และ ขอ้ 90 ( 10 )  คณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ชุดท่ี  56 ในคราวประชุมคร้ังท่ี 10 / 2558  เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ไดก้ าหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  พ.ศ. 2558  ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา  จ ากดั  ว่าดว้ยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  พ .ศ. 
2558 ” 
 ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคม  พ.ศ. 2558  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ. 2551  และ
บรรดาประกาศ  ค าสั่ง  มติ  หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี  โดยใหถื้อใชร้ะเบียบน้ี
แทน 
 ขอ้ 4.  การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนกังานและลูกจา้งประจ าของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา  
จ ากัด  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยเร่ืองค่าการศึกษาบุตรโดยอนุโลม  การเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
 ขอ้ 5. หากเกิดปัญหาเก่ียวกบัการจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบน้ี  ให้คณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  เป็นผูวิ้นิจฉยัช้ีขาด 
 ขอ้ 6.  ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 

 
ประกาศ  ณ  วนัท่ี   19   สิงหาคม   พ.ศ. 2558 

 
 
 
     (  นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์  ) 
                         ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของพนักงานสหกรณ์ พ.ศ. 2558 

เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ท่ีถือใชบ้งัคบัอยู่ในปัจจุบนั  อาศยัอ านาจ
ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ขอ้ 67 (9)  และขอ้ 90 (10)  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพยค์รูพงังา จ ากัด ชุดท่ี 56 ในคราวประชุมคร้ังท่ี 10  / 2558 เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยค่าเช่าบา้นของพนกังานสหกรณ์  พ.ศ. 2558 ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยค่าเช่าบา้นของพนกังานสหกรณ์  พ.ศ. 
2558 ” 
 ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคม  พ.ศ. 2558  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั พ.ศ. 2555  และบรรดาประกาศ  มติ  ค าสั่ง  หรือ
ระเบียบอ่ืนใด  ในส่วนท่ีก าหนดไวแ้ลว้ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี  โดยใหถื้อใชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4. บุคคลท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินค่าเช่าบา้นตามระเบียบน้ีตอ้งเป็นพนักงานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ท่ี
ไดรั้บค าสั่งให้ไปปฏิบติังานในทอ้งท่ีอ่ืน  ท่ีไม่ใช่สถานท่ีท างานท่ีไดรั้บการบรรจุคร้ังแรก  เป็นเวลาตั้งแต่หน่ึงเดือนขึ้น
ไป  และไม่มีท่ีพกัของตนเอง  หรือท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  จดัไวใ้ห้ 
 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  ใหเ้บิกจ่ายไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินเดือนละ 3,000.- บาท 
 ขอ้ 7. การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบา้น  ผูข้อเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบา้นจะตอ้งยื่นแบบฟอร์มการขอเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบา้น 
ตามแบบฟอร์มท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ก าหนด  พร้อมหลกัฐานใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบา้นท่ีผูใ้ห้เช่าเป็นผูอ้อก
ใหแ้ก่ผูเ้ช่าทุกคร้ัง 
 ขอ้ 8. ให้ผูจ้ดัการพิจารณาว่าการขอเบิกเงินตามใบเสร็จรับเงินถูกตอ้งตามระเบียบน้ีหรือไม่  และจ่ายไดเ้พียงใด 
แลว้เสนอคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพิจารณาอนุมติั 

ขอ้ 9. ใหป้ระธานกรรมการ  รักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
 ประกาศ   ณ   วนัท่ี  19   สิงหาคม   พ.ศ.  2558 

 
 

(   นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์   ) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 


