
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จาํกดั 
ว่าด้วยการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่  พ.ศ.  2559 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 79(8) และขอ้ 106(10)   แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จาํกดั 
พ.ศ. 2555 ในคราวประชุมคณะกรรมการดาํเนินการชุดที3  58   ครั4 งที3 5 / 2559   วนัที3  28  พฤษภาคม   2559   
เห็นชอบใหย้กเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั วา่ดว้ยการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่  พ.ศ.  2552      
เพื3อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัฯและแนวปฏิบติั ดงันี4  
 

  ขอ้ 1. ระเบียบนี4 เรียกวา่ “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั วา่ดว้ยการปฐมนิเทศสมาชิก 
เขา้ใหม่ พ.ศ. 2559 ”  
 ขอ้ 2. ระเบียบนี4ใหมี้ผลบงัคบัใช ้ถดัจากวนัประกาศ 
 ขอ้ 3. บรรดามติคณะกรรมการ ขอ้ตกลงอื3นใดที3ขดั หรือแยง้กบัระเบียบนี4  ใหใ้ชร้ะเบียบนี4แทน 
 ขอ้ 4. ในระเบียบนี4  

“สหกรณ์”    หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
“สมาชิก”  หมายถึง  ผูส้มคัรเป็นสมาชิกสหกรณ์ ตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้บงัคบั 

  ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั   ตามขอ้  32 
“คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
“ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
“ผูจ้ดัการ”  หมายถึง  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
“เจา้หนา้ที3”  หมายถึง  เจา้หนา้ที3สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 

 ขอ้ 5. ผูส้มคัรเป็นสมาชิก ตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้ 33 วรรคแรก และขอ้ 37   
 ขอ้ 6. ใหเ้จา้หนา้ที3 ที3ไดรั้บมอบหมาย ตรวจสอบหลกัฐานและเอกสารต่าง ๆ ที3ใชป้ระกอบการรับสมคัร 
 ขอ้ 7. สหกรณ์จดัปฐมนิเทศสมาชิกเขา้ใหม่ เดือนละครั4 ง ตามเวลาที3สหกรณ์กาํหนด โดยแจง้ใหส้มาชิก
ที3ตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศทราบก่อน อยา่งนอ้ย  7  วนั 
 ขอ้ 8. ใหผู้จ้ดัการ นาํรายชื3อผูที้3ผา่นการปฐมนิเทศแลว้ เสนอต่อคณะกรรมการ เพื3อพิจารณาอนุมติั 
รับเขา้เป็นสมาชิก 
 ขอ้ 9. ผูส้มคัรเป็นสมาชิกคนใด ไม่ไดเ้ขา้รับการปฐมนิเทศ หรือไม่ผา่นการปฐมนิเทศในเดือนนั4น    
ก็สามารถใหเ้ขา้รับการปฐมนิเทศในเดือนถดัไปได ้

ขอ้ 10. สมาชิกเขา้ใหม่ทุกคน  จกัตอ้งผา่นการปฐมนิเทศแลว้เท่านั4น 
 ขอ้ 11. ใหป้ระธานกรรมการ รักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี4  

  

ประกาศ  ณ  วนัที3   30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
 

ศุภชยั  ศกัดิI แกว้ 
 (นายศุภชยั  ศกัดิI แกว้) 

ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 



 

 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จาํกดั 

ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์   พ.ศ.2559 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 79(8)   และขอ้ 106(5)      แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี 
จาํกดั พ.ศ. 2555 ในคราวประชุมคณะกรรมการดาํเนินการชุดที3 58  ครั4 งที3 5 / 2559  วนัที3 28 พฤษภาคม 2559
เห็นชอบใหย้กเลิกระเบียบวา่ดว้ยการโอนสมาชิกระหวา่งสหกรณ์   พ.ศ.  2544     เพื3อใหส้อดคลอ้งกบั 
ขอ้บงัคบัฯ   และแนวปฏิบติั ดงันี4  

ขอ้ 1. ระเบียบนี4 เรียกวา่ “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จาํกดั วา่ดว้ยการโอนสมาชิกระหวา่ง
สหกรณ์ พ.ศ. 2559 ” 

ขอ้ 2. ระเบียบนี4ใหมี้ผลบงัคบัใช ้ถดัจากวนัประกาศ 
ขอ้ 3. บรรดามติคณะกรรมการ ขอ้ตกลงอื3นใดที3ขดั หรือแยง้กบัระเบียบนี4  ใหใ้ชร้ะเบียบนี4แทน              
ขอ้ 4. ในระเบียบนี4  

                   “สหกรณ์”   หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จาํกดั 
                   “สมาชิก”    หมายถึง    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
                   “คณะกรรมการ”     หมายถึง   คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์

    ครูปัตตานี จาํกดั 
                  “ประธานกรรมการ”     หมายถึง   ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์

    ครูปัตตานี จาํกดั 
                  “ผูจ้ดัการ”    หมายถึง    ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
                  “เจา้หนา้ที3”   หมายถึง    เจา้หนา้ที3สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
 

              ขอ้ 5. ใหป้ระธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามเป็นระเบียบนี4  
ขอ้ 6. สมาชิกที3ไดรั้บการสั3งยา้ยหรือโอนไปรับราชการในสังกดั  หรือนอกเขตทอ้งที3การดาํเนินงานของ

สหกรณ์นี4    ประสงคจ์ะขอโอนสภาพการเป็นสมาชิกไปยงัสหกรณ์ออมทรัพยซึ์3 งตั4งอยูใ่นทอ้งที3  
หรือสังกดัที3ตนยา้ยไปรับราชการใหม่นั4น      ตอ้งเสนอเรื3องราวถึงคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์นี4
ภายใน  30  วนั  นบัตั4งแต่วนัที3ไดรั้บคาํสั3งยา้ยโอน 

เรื3องราวที3ไดเ้สนอต่อคณะกรรมการนั4น ตอ้งแจง้จงัหวดัทอ้งที3หรือสังกดัที3จะยา้ยหรือโอนไปรับราชการ
ใหม่ สหกรณ์ออมทรัพยที์3จะขอเขา้เป็นสมาชิกและตอ้งแนบสาํเนาคาํสั3งยา้ยหรือโอนประกอบเรื3องดว้ย 

 

ขอ้ 7. ใหส้หกรณ์ระงบัเรียกการเก็บเงินค่าหุน้รายเดือน หรือเงินงวดชาํระหนี4  (ถา้มี) ซึ3 งสมาชิกนั4น
จะตอ้งส่งต่อสหกรณ์ไวช้ั3วคราว จนกวา่จะทราบผลการพิจารณารับสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยที์3สมาชิกนั4น 
ขอสมคัรเขา้เป็นสมาชิกใหม่แต่ตอ้งไม่เกิน 60 วนั นบัจากวนัที3ทางราชการไดส้ั3งโอนอตัราเงินเดือนไปจาก
จงัหวดัหรือสังกดัเดิม 

 



ถา้สหกรณ์ไม่ไดรั้บการติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพยใ์หม่       ภายในเวลาที3กาํหนดตามความใน           
วรรคก่อน  ใหค้ณะกรรมการพิจารณาสภาพการเป็นสมาชิก     การเรียกคืนเงินกูโ้ดยดาํเนินการให้เป็นไป 
ตามที3กาํหนดไว ้  ในระเบียบหรือขอ้บงัคบัที3เกี3ยวขอ้งเป็นราย ๆ สุดแต่กรณี 

ขอ้ 8. ถา้สหกรณ์ไดรั้บติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพยใ์หม่ เพื3อขอรับโอนสภาพการเป็นสมาชิกขอรับ
โอนเงินค่าหุน้ ขอชาํระหนี4 เงินกูข้องสมาชิกนั4นและหรือขอผอ่นผนัการชาํระหนี4 เงินกู ้

คณะกรรมการมีอาํนาจที3จะตกลงเงื3อนไข  เกี3ยวกบัวธีิปฏิบติัในเรื3องดงักล่าวไดต้ามที3เห็นสมควร 
ขอ้ 9. นบัจากวนัที3สหกรณ์ไดโ้อนค่าหุน้ และหรือไดต้กลงเงื3อนไขในการชาํระหนี4 เป็นหนงัสือไวก้บั

สหกรณ์ออมทรัพยใ์หม่แลว้ใหถื้อวา่สมาชิกนั4นพน้สภาพการเป็นสมาชิกในสหกรณ์ 
ขอ้ 10. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยอื์3นที3ยา้ย หรือโอนมาเขา้รับราชการสังกดัหรือทอ้งที3ดาํเนินงานของ

สหกรณ์นี4  หากประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิก  โดยการโอนสภาพการเป็นสมาชิระหวา่งสหกรณ์ตอ้ง  ยื3นใบ
สมคัรถึงสหกรณ์ตามแบบที3กาํหนดไว ้โดยตอ้งมีผูบ้งัคบับญัชาของผูส้มคัรเป็นผูรั้บรอง แต่ถา้ผูส้มคัรเป็นผู ้
ดาํรงตาํแหน่งไม่ตํ3ากวา่ผูอ้าํนวยการไม่ตอ้งมีผูรั้บรอง 

 

         เมื3อคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาปรากฏวา่ผูส้มคัรมีคุณสมบติัถูกตอ้งตาม
ขอ้บงัคบัของสหกรณ์  ขอ้ 32 ทั4งเห็นเป็นการสมควรรับเขา้เป็นสมาชิกแลว้ใหส้หกรณ์ติดต่อทาํความตกลง กบั
สหกรณ์ออมทรัพยเ์ดิมขอรับโอนเงินค่าหุน้และชาํระหนี4 เงินกู ้และหรือผอ่นผนัการชาํระหนี4 เงินกูแ้ทนผูส้มคัร
ตามเงื3อนไข และวธีิการที3คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเห็นสมควร ทั4งเรียกใหผู้ส้มคัรชาํระค่าธรรมเนียม
แรกเขา้ ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์และลงลายมือชื3อในทะเบียนสมาชิก 

ขอ้ 11.  เมื3อสหกรณ์ไดรั้บเงินค่าหุน้จากสหกรณ์เดิมแลว้ใหอ้อกใบเสร็จรับเงิน    ใหแ้ก่สมาชิก      
ยดึถือไวเ้ป็นหลกัฐาน 

ถา้ผูส้มคัรมีหนี4 สินอยูก่บัสหกรณ์เดิม    และสหกรณ์จะตอ้งชาํระหนี4แทนตอ้งเรียกให้ผูส้มคัรทาํ
หนงัสือและจดัทาํหลกัประกนัเงินกูไ้วใ้หส้หกรณ์ตามประเภท       และลกัษณะของเงินกูที้3กาํหนดไวใ้นระเบียบ
ของสหกรณ์ 

 

ในกรณีจาํนวนเงินและหรือประเภทเงินกู ้   ซึ3 งผูส้มคัรมีอยูใ่นสหกรณ์เดิมแตกต่างกบัสหกรณ์นี4     ให้
อนุโลมทาํหนงัสือกูต้ามประเภท   และจาํนวนจาํกดัชั4นสูงของเงินกูใ้นประเภทนั4นๆ  แต่จาํนวนเงินกูเ้กินกวา่
จาํกดัชั4นสูงซึ3 งไม่อาจอนุโลมเขา้กบัประเภทหนึ3งประเภทใดได ้ ก็ใหท้าํหนงัสือกูด้ว้ย 

 

ขอ้ 12. เมื3อผูส้มคัรไดป้ฏิบติัตามที3กล่าวในขอ้ 10 และขอ้ 11    โดยครบถว้นแลว้ใหถื้อวา่สมาชิก      ผู ้
นั4นไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกตั4งแต่วนัที3ดาํเนินการเสร็จสมบูรณ์       

ขอ้ 13. สิทธิใด ๆ ที3สมาชิกอื3น ๆ มีอยูใ่นสหกรณ์นี4     หากมีเงื3อนไขเวลาเป็นสมาชิกก็ใหมี้สิทธิ 
เวลาการเป็นสมาชิกในสหกรณ์เดิมรวมดว้ยก็ได ้

 

ประกาศ  ณ  วนัที3   30  พฤษภาคม  พ.ศ.   2559 
 
 

ศุภชยั  ศกัดิI แกว้ 
(นายศุภชยั  ศกัดิI แกว้) 

ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
 



                                                                  
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จาํกดั 
ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  พ.ศ.  2559 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 79(8) และขอ้ 106(10) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
พ.ศ. 2555 ในคราวประชุมคณะกรรมการดาํเนินการชุดที3 58 ครั4 งที3 5 / 2559  วนัที3 28 พฤษภาคม 2559เห็นชอบ
ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั วา่ดว้ยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2555 เพื3อให้
สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัฯ และแนวปฏิบติั ดงันี4  
 ขอ้ 1. ระเบียบนี4 เรียกวา่  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั  วา่ดว้ยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร
สมาชิก พ.ศ. 2559” 
 ขอ้ 2. ระเบียบนี4ใหใ้ชถ้ดัจากวนัประกาศ 
 ขอ้ 3. บรรดามติคณะกรรมการ ขอ้ตกลงอื3นใดที3ขดั หรือแยง้กบัระเบียบนี4  ใหใ้ชร้ะเบียบนี4แทน 
 ขอ้ 4.  ในระเบียบนี4  
 “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
 “สมาชิก”  หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
 “คณะกรรมการ”     หมายถึง คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
 “ประธานกรรมการ”     หมายถึง ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
 ขอ้ 5.  ใหป้ระธานกรรมการรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี4  
 ขอ้ 6.  เงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก  อาจจะไดม้าจาก 

(1) เงินงบประมาณรายจ่าย 
(2) เงินทุนสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์หรือ 
(3) เงินซึ3 งมีผูอุ้ทิศให้ 

ขอ้ 7.  ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกในปีหนึ3งๆ จาํแนกการใหทุ้นดงัต่อไปนี4  
 (1)  ชั4นก่อนประถม  ทุนละ   1,500   บาท 
       ชั4นประถม   ทุนละ   2,000   บาท 
       ชั4นมธัยมศึกษาตอนตน้ ทุนละ   2,500   บาท 
       ชั4นมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ   3,000   บาท 
       ชั4นอุดมศึกษา  ทุนละ   3,500   บาท 

(2) จาํนวนทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกแต่ละปีนั4น  ขึ4นอยูก่บัผลการจดัสรรตามที3    
      คณะกรรมการเห็นสมควร 
 
 
 
 



 
ขอ้ 8.  คุณสมบติัของบุตรสมาชิกมีดงันี4  
 (1)  เป็นบุตรสมาชิก 
 (2)  มีความประพฤติเรียบร้อย 
 (3)  มีสุขภาพดี 
 (4)  กาํลงัศึกษาอยูใ่นสถาบนัศึกษาของทางราชการ หรือสถาบนัศึกษาของเอกชน 
                    ที3ทางราชการรับรอง 

(5) บุตรของสมาชิกมีสิทธิI ขอรับทุนไดเ้พียงคนละ  1 ทุน  ในระดบัการศึกษานั4น ๆ 
 

ขอ้ 9.  คณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณาใหทุ้นส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกตาม ระเบียบนี4  
ขอ้10. หลกัเกณฑว์ธีิการ  และจาํนวนทุน  คณะกรรมการดาํเนินการจะประกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 
ขอ้ 11. บุตรสมาชิกที3มีคุณสมบติัตาม ขอ้ 8 สมาชิกที3มีบุตร   และประสงคจ์ะขอรับทุนส่งเสริม
การศึกษา 

บุตรสมาชิกนั4น     ใหย้ื3นหนงัสือขอรับทุนตามแบบที3สหกรณ์ไดก้าํหนดไว ้ ต่อคณะกรรมการภายในระยะเวลา
ที3กาํหนดไวต้ามประกาศ 

ขอ้ 12.  เมื3อคณะกรรมการไดพ้ิจารณาหนงัสือขอรับทุน   และอนุมติัใหจ่้ายเงินทุนส่งเสริมการศึกษา 
แลว้ใหบิ้ดาหรือมารดานาํบุตรที3ไดรั้บทุนนี4ไปรับเงิน  ตาม  วนั  เวลา   และสถานที3ซึ3 งจะไดแ้จง้ใหท้ราบ 

 
 

ประกาศ  ณ  วนัที3   30   พฤษภาคม  พ.ศ.   2559 
 

ศุภชยั  ศกัดิI แกว้ 
(นายศุภชยั  ศกัดิI แกว้) 

ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จาํกดั 

ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ.  2559 
...................................................................................................................................................................... 

 

อาศยัอาํนาจตามความใน ขอ้ 79 (8)  และขอ้ 106 (10) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั  
พ.ศ. 2555    ในคราวประชุมคณะกรรมการดาํเนินการชุดที3 58    ครั4 งที3 5 / 2559    วนัที3  28  พฤษภาคม   2559  
เห็นชอบใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั วา่ดว้ยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2555  เพื3อให้
สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัฯ และแนวปฏิบติั ดงันี4  

หมวด 1 
บททั-วไป 

ขอ้ 1. ระเบียบนี4 เรียกวา่   “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั วา่ดว้ย สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2559” 
ขอ้ 2. ใหใ้ชร้ะเบียบนี4ถดัจากวนัที3ประกาศ 
ขอ้ 3. ในระเบียบนี4  

“สหกรณ์”               หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
“ประธานกรรมการดาํเนินการ” หมายถึง  ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
“คณะกรรมการดาํเนินการ”       หมายถึง  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
“สมาชิก”               หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
“สมาชิกสมทบ”  หมายถึง  สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 

 

หมวด 2 
สมาชิกสมทบ 

ขอ้ 4. สมาชิกสมทบ     สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบไดต้ามที3เห็นสมควร    โดยตอ้งสมคัรเขา้เป็น 
สมาชิกสมทบดว้ยความสมคัรใจ  และมีความประสงคจ์ะใชบ้ริการต่าง ๆ  ของสหกรณ์เป็นการประจาํ 

ขอ้ 5. สมาชิกสมทบตอ้งมีคุณสมบติัดงันี4  
(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ  
(3) เป็นผูมี้ภูมิลาํเนาในจงัหวดัปัตตานี 
(4) เป็นผูที้3มีความประพฤติดีงาม 
(5) เป็นผูที้3จะปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และคาํสั3งของสหกรณ์ 
(6) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอื์3นที3มีวตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงิน 

ขอ้ 6. การไดเ้ขา้เป็นสมาชิกสมทบ ผูป้ระสงคส์มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้งยื3นใบสมคัรถึงสหกรณ์ตาม
แบบ  ที3กาํหนดไว ้โดยตอ้งมีสมาชิกสหกรณ์นี4ไม่นอ้ยกวา่สองคนรับรอง เมื3อคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวน
พิจารณาเห็นวา่ผูส้มคัรมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามที3กาํหนดในขอ้ 5 ทั4งเห็นเป็นการสมควรแลว้ก็ใหรั้บเขา้เป็นสมาชิก
สมทบได ้และตอ้งจดัใหผู้ส้มคัรไดล้งลายมือชื3อในทะเบียนสมาชิกสมทบกบัชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าหุน้ 

 



ตามที3จะถือครบถว้นเมื3อสมาชิกสมทบไดป้ฏิบติัตามวรรคก่อนแลว้ยอ่มไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
ขอ้ 7.  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ของสมาชิกสมทบ        ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้งชาํระค่าธรรมเนียม 

แรกเขา้ในวนัที3ยื3นใบสมคัรเป็นสมาชิกจาํนวนเงิน  100  บาท     ค่าธรรมเนียมแรกเขา้นี4 ใหถื้อวา่เป็นรายได ้
ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ไดไ้ม่วา่ดว้ยกรณีใด ๆ 

ขอ้ 8.  สิทธิและหนา้ที3ในฐานะสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบมีสิทธิและหนา้ที3เฉพาะในส่วนที3ไม่ขดักบั
กฎหมายสหกรณ์   

(ก)  สิทธิของสมาชิกสมทบ  มีดงันี4  
(1) มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมใหญ่ เพื3อแสดงความคิดเห็น 
(2) มีสิทธิฝากเงิน 
(3) มีสิทธิซื4อหุน้เป็นครั4 งคราว ตามประกาศของสหกรณ์ 

 (ข) หนา้ที3ของสมาชิกสมทบ  มีดงันี4  
(1) ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติ และคาํสั3งของสหกรณ์ 
(2) เขา้ร่วมประชุมทุกครั4 งที3สหกรณ์นดัหมาย 
(3) ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื3อใหส้หกรณ์เป็นองคก์ารที3เขม็แขง็ 
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์   
(5) ร่วมมือกบัคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ พฒันาสหกรณ์ใหเ้จริญรุ่งเรืองและมั3นคง 

(ค) สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิในเรื3องดงัต่อไปนี4  
(1) นบัชื3อเขา้เป็นองคป์ระชุมในการประชุมกลุ่ม   และการประชุมใหญ่ 
(2) การออกเสียงในเรื3องใด ๆ 
(3) เป็นประธานกรรมการ  หรือกรรมการดาํเนินการ  หรือผูต้รวจสอบกิจการ 
(4) รับบริการเงินกูห้รือสินเชื3อจากสหกรณ์ 

 

หมวด 3 
การขาดสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

ขอ้ 9.  การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบยอ่มขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ 
ดงัต่อไปนี4  

(1) ตาย 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ตอ้งคาํพิพากษาใหล้ม้ละลาย 
(4) ลาออกจากสหกรณ์และไดรั้บอนุญาตแลว้ 
(5) ขาดคุณสมบติัตามขอ้บงัคบัขอ้ 5 
(6) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

ขอ้10.   การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได ้ โดยแสดง
ความจาํนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ       และเมื3อคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณา 
เห็นวา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้    จึงให้ถือวา่ออกจากสหกรณ์ได ้

 



ขอ้ 11.  การใหอ้อกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ เพราะเหตุใด 
ๆ ดงัต่อไปนี4  

(1) ไม่ชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
(2) ไม่ลงลายมือชื3อในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
(3) ไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติและคาํสั3งของสหกรณ์ 
(4) แสดงตนเป็นปฏิปักษห์รือทาํใหเ้สื3อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์ ไม่วา่โดยประการใด 

ๆ 
 

หมวด 4 
เบ็ดเตลด็ 

ขอ้ 12.  การเปลี3ยนแปลงชื3อ   ชื3อสกุล   สัญชาติ   และที3อยูข่องสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบคนใดมีการ
เปลี3ยนแปลงในเรื3องชื3อ  ชื3อสกุล  สัญชาติ  และที3อยู ่ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัที3มีการ
เปลี3ยนแปลง 

ขอ้ 13.  การตั4งผูรั้บโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบจะทาํเป็นหนงัสือตั4งบุคคลหนึ3งหรือ
หลายคนเพื3อใหเ้ป็นผูรั้บโอนประโยชน์ ซึ3 งตนมีอยูใ่นสหกรณ์ในเมื3อตนตายนั4นมอบใหส้หกรณ์ถือไวห้นงัสือ
ตั4งผูรั้บโอนประโยชน์ดงัวา่นี4ตอ้งทาํตามลกัษณะพินยักรรม 
 ถา้สมาชิกสมทบประสงคจ์ะเพิกถอนหรือเปลี3ยนแปลงผูรั้บโอนประโยชน์ที3ไดท้าํไวแ้ลว้  ตอ้งทาํ
เป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถือไว ้ 
 เมื3อสมาชิกสมทบตาย ใหส้หกรณ์แจง้ใหผู้รั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบและสหกรณ์    
จะจ่ายเงินค่าหุ้น  เงินรับฝาก  เงินปันผล   และเงินผลประโยชน์   หรือเงินอื3นใดบรรดาที3สมาชิกสมทบ   ผูต้ายมี 
อยูใ่นสหกรณ์ใหแ้ก่ผูรั้บโอนประโยชน์ที3ไดต้ั4งไวห้รือถา้มิไดต้ั4งไว ้  ก็คืนใหแ้ก่บุคคลที3ไดน้าํหลกัฐาน  มาแสดง 
ใหเ้ป็นที3พอใจคณะกรรมการดาํเนินการวา่เป็นทายาทของผูมี้สิทธิไดรั้บเงินจาํนวนดงักล่าวนั4น        ทั4งนี4  ตามขอ้ 
กาํหนดในขอ้ 14   และขอ้ 15  

ใหผู้รั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก     ยื3นคาํขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน
กาํหนดหนึ3งปีนบัแต่วนัที3สมาชิกสมทบตายหรือไดรั้บแจง้จากสหกรณ์ โดยใหแ้นบสาํเนามรณบตัรที3ทาง
ราชการออกใหแ้สดงวา่สมาชิกสมทบนั4น ๆ ไดถึ้งแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาดว้ย เมื3อคณะกรรมการ
ดาํเนินการไดพ้ิจารณาและอนุมติัแลว้   สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงักล่าวภายในสี3สิบหา้วนั       

 ในกรณีผูมี้สิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื3นคาํขอรับเงินผลประโยชน์    หรือผูที้3มีชื3อเป็นผูรั้บโอน
ประโยชน์ที3สมาชิกสมทบไดจ้ดัทาํใหส้หกรณ์ถือไวไ้ม่มีตวัอยูก่็ดี     เมื3อพน้กาํหนดอายุความฟ้องคดีใหส้หกรณ์ 
โอนจาํนวนเงินดงักล่าวไปสมทบเป็นทุนสาํรองของสหกรณ์ทั4งสิ4น 

ขอ้ 14.  การจ่ายคืนจาํนวนเงินของสมาชิกสมทบที3ขาดจากสมาชิกภาพ      ในกรณีที3สมาชิกสมทบขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 9 (1) (2) (4) นั4น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้ที3สมาชิกสมทบมีอยูใ่นสหกรณ์   ให้
ก่อน 

 

ค่าหุน้ของสมาชิกสมทบซึ3งออกเพราะเหตุอื3น พร้อมดว้ยเงินปันผลคา้งจ่ายบรรดาที3สมาชิกสมทบนั4นมีอยู่
ในสหกรณ์คืนใหแ้ก่ผูมี้สิทธิไดรั้บ         โดยเฉพาะค่าหุน้นั4นผูมี้สิทธิไดรั้บจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทนัทีโดย
ไม่มีเงินปันผลสาํหรับปีที3ออกนั4น   หรือจะเรียกใหจ่้ายคืนหลงัจากวนัสิ4นปีทางบญัชีที3ออก   โดยไดรั้บเงิน 



ปันผลสาํหรับปีที3ออกนั4นดว้ยในเมื3อที3ประชุมใหญ่มีมติใหจ้ดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีนั4นแลว้ก็ไดสุ้ดแต่จะเลือก 
ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี4ยนั4นสหกรณ์จะจ่ายคืนใหต้ามระเบียบของสหกรณ์ 

ถา้ในปีใด    จาํนวนค่าหุ้นที3ถอนคืนเนื3องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบ 
แห่งทุนเรือนหุน้ของสหกรณ์ตามที3มีอยูใ่นวนัตน้ปีนั4น คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจใหร้อการจ่ายคืนค่าหุน้
ของสมาชิกที3ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั4นไวจ้นถึงปีทางบญัชีใหม่ 

ในกรณีที3สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ  เพราะเหตุตาม  ขอ้  9 (3)   สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้  
เงินรับฝาก   เงินปันผลกบัดอกเบี4ยคา้งจ่ายบรรดาที3สมาชิกสมทบนั4นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนใหต้ามกฎหมาย
ลม้ละลาย 

ในกรณีที3สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตาม  ขอ้ 9 (5) (6)  นั4น สหกรณ์จะจ่ายค่า
หุน้ เงินปันผลที3สมาชิกสมทบนั4นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนใหภ้ายในเวลาอนัสมควร โดยไม่มีเงินปันผล   ตั4งแต่ปีที3
ออกจากสหกรณ์   หรือหากสมาชิกสมทบขอใหจ่้ายค่าหุน้ ภายหลงัวนัสิ4นปี       โดยขอรับเงินปันผล ในปีนั4น
ภายหลงัที3ที3ประชุมใหญ่ไดพ้ิจารณาจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีก็ได ้ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี4ยนั4นสหกรณ์จะ
จ่ายใหต้ามระเบียบของสหกรณ์ 

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนม้จะขาดทุนสะสม ใหช้ะลอการจ่ายคืนค่าหุน้แก่
สมาชิกสมทบที3พน้จากสมาชิกภาพในระหวา่งปีจนกวา่จะปิดบญัชีประจาํปี และใหค้าํนวณเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อ
หุน้ที3จะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบโดยนาํทุนเรือนหุ้นทั4งหมดหกัดว้ยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี4 สินทั4งสิ4นแลว้
นาํมาเฉลี3ยโดยใชจ้าํนวนหุน้ทั4งสิ4นเป็นฐานในการคาํนวณ 

เมื3อสหกรณ์มีการคาํนวณมูลค่าเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุ้นแลว้ ในปีต่อๆ ไป สหกรณ์ตอ้งคาํนวณ
มูลค่าเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้ใหเ้ป็นปัจจุบนัทุกปี และมูลค่าดงักล่าวจะตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าต่อหุน้ที3กาํหนดไว้
ใน  ขอ้ 5 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั จนกวา่สหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 

ขอ้ 15.  การหกัจาํนวนเงิน   ซึ3 งสมาชิกสมทบตอ้งรับผดิต่อสหกรณ์    ในการจ่ายคืนจาํนวนเงินของ
สมาชิกสมทบตาม  ขอ้ 14  นั4น   ใหส้หกรณ์หกัจาํนวนเงินซึ3งสมาชิกสมทบตอ้งรับผดิต่อสหกรณ์ออกก่อน 

ขอ้ 16.  การถอนชื3อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก         ในกรณีที3สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์  
ไม่วา่เพราะเหตุใด ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการถอนชื3อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

ขอ้ 17.  ในกรณีมีปัญหาเกี3ยวกบัการปฏิบติัตามระเบียบนี4  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเป็นผูว้นิิจฉยัชี4ขาด
และใหถื้อเป็นที3สุด 

ขอ้ 18.   ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการรักษาการตามระเบียบนี4  
 

ประกาศ  ณ  วนัที3   30  พฤษภาคม   พ.ศ.  2559 
 

ศุภชยั  ศกัดิI แกว้ 
(นายศุภชยั  ศกัดิI แกว้) 

ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จาํกดั 
ว่าด้วยเงนิช่วยเหลอืค่ารักษาพยาบาล  พ.ศ.  2559 

 

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 79(8) และขอ้ 106(10) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
พ.ศ. 2555 ในคราวประชุมคณะกรรมการดาํเนินการชุดที3 58  ครั4 งที3 5 / 2559  วนัที3 28 พฤษภาคม 2559  
เห็นชอบใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั วา่ดว้ยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2548 
เพื3อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัฯ และแนวปฏิบติั ดงันี4  

ขอ้ 1. ระเบียบนี4 เรียกวา่    “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั   วา่ดว้ยเงินช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาล พ.ศ.  2559” 

ขอ้ 2. ระเบียบนี4ใหมี้ผลบงัคบัใช ้ถดัจากวนัประกาศ 
 ขอ้ 3. บรรดามติคณะกรรมการ ขอ้ตกลงอื3นใดที3ขดั หรือแยง้กบัระเบียบนี4  ใหใ้ชร้ะเบียบนี4แทน 
 ขอ้  4.  ในระเบียบนี4  
  “รายได”้  หมายถึง    เงินไดร้ายเดือนและค่าจา้ง 

“สถานพยาบาล”              หมายถึง    สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลตาม 
                                                          กฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล  ซึ3 งเป็นของรัฐ องคก์ารของ 
                                                          รัฐบาล หน่วยงานของรัฐ ราชการทอ้งถิ3น สภากาชาดไทย  
                                                          หรือคุรุสภา   
“สถานพยาบาลของเอกชน” หมายถึง โรงพยาบาล   หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ย 
                                                            สถานพยาบาล ซึ3 งเป็นของเอกชนที3กระทรวงสาธารณสุข 
                                                            กาํหนด 

  “ค่ารักษาพยาบาล”     หมายถึง   
(1) เงินสถานพยาบาลเรียกเก็บเป็นค่ายา   ค่าเลือด  ค่านํ4าเกลือ  ค่าออกซิเจน  

และอื3น ๆ ที3ใชใ้นการบาํบดัและรักษาโรค 
(2) เงินที3สถานพยาบาลเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย ์ค่าตรวจ ค่าวิเคราะห์โรค     

และค่าอวยัวะเทียม    แต่ไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลพิเศษ  เช่นค่าธรรมเนียม               
และค่าบริการอยา่งอื3น  หรือซึ3 งเรียกชื3อเป็นอยา่งอื3นที3มีลกัษณะเป็นเงินตอบแทน 

(3) ค่าตรวจสุขภาพประจาํปี 
“บุคคลในครอบครัว”      หมายถึง  

(1) บุตรชอบดว้ยกฎหมายซึ3งยงัไม่บรรลุนิติภาวะ หรือเป็นบุคคลไร้ความสามารถ     
หรือเป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ  เพราะกายพิการ หรือจิตฟั3นเฟือน              
ไม่สมประกอบตามคาํวนิิจฉยัของแพทย ์และอยูใ่นความอุปการะของบิดา มารดา  
แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม 
 
 



(2) คู่สมรส 
(3) บิดา มารดา 

 

ขอ้ 5. ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี4   
ขอ้ 6. ใหเ้จา้หนา้ที3และลูกจา้ง  มีสิทธิไดรั้บการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ค่าหอ้ง  และค่าอาหาร

สาํหรับตนเอง และบุคคลในครอบครัวของตนตามหลกัเกณฑแ์ห่งระเบียบนี4  
ขอ้ 7. ค่ารักษาพยาบาล  ค่าห้อง และค่าอาหารของสถานพยาบาลของทางราชการใหเ้บิกได ้   ทั4ง

ประเภทคนไขใ้น และประเภทของคนไขน้อก   แต่ถา้เป็นของสถานพยาบาลของเอกชนใหเ้บิกได ้เฉพาะ
ประเภทคนไขใ้น โดยให้เบิกไดค้รึ3 งหนึ3งของจาํนวนที3จ่ายจริง  แต่ตอ้งไม่เกินสี3พนัหา้ร้อยบาท   สาํหรับ
ระยะเวลาภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที3เขา้รับการรักษาพยาบาล         และในกรณีที3เขา้รับการรักษาพยาบาลเกิน
สามสิบวนัใหเ้บิกไดค้รึ3 งหนึ3ง    ของจาํนวนที3ไดจ่้ายไปจริง แต่ทั4งนี4ตอ้งไม่เกินวนัละหนึ3งร้อยหา้สิบบาท 

ในกรณีที3เขา้รับการรักษาพยาบาลหลายครั4 ง แต่ละครั4 งในระยะเวลาห่างกนัไม่เกินสิบห้าวนัใหน้บัเวลา
การเขา้รับการรักษาพยาบาลครั4 งหลงัติดต่อกบัการเขา้รับการรักษาพยาบาลครั4 งก่อน 
 “ค่าอวยัวะเทียมใหเ้บิกได ้ ดงันี4 ” 

(1) แขน – ขาเทียม 
(2) ตาเทียม 
(3) ไตเทียม 
(4) ลิ4นหวัใจเทียม 
(5) เครื3องช่วยเตน้ของหวัใจ 
(6) วตัถุชนิดพิเศษต่าง ๆ  ที3นาํมาใชเ้ฉพาะภายในร่างกายตามวธีิผา่ตดัตามกระดูก 
อวยัวะเทียมดงักล่าวขา้งตน้    ถา้ไม่มีจาํหน่ายในโรงพยาบาลก็อนุญาตใหซื้4อจากร้านเอกชนไดโ้ดยมี

ใบรับรองจากหวัหนา้สถานพยาบาล หรือแพทยผ์ูรั้กษาวา่  อวยัวะเทียม และวตัถุชนิดพิเศษดงักล่าว ไม่มี
จาํหน่าย ในโรงพยาบาล และเป็นราคาที3สมควร 
 ขอ้ 8. เจา้หนา้ที3และลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ค่าหอ้ง  และค่าอาหาร  สาํหรับ
บุคคลในครอบครัวของตน   เมื3อบุคคลนั4นมิไดเ้ป็นขา้ราชการหรือทาํงานอยูใ่นรัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานอื3นใด 
 สาํหรับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ค่าหอ้ง  และค่าอาหาร  สาํหรับบุตร   ถา้มีสามีและภรรยาต่าง ๆ  
ก็เป็นเจา้หนา้ที3  และลูกจา้งของสหกรณ์  ใหคู่้สมรสที3มีรายไดสู้งกวา่เป็นผูมี้สิทธิไดรั้บการช่วยเหลือตาม
หลกัเกณฑ ์ถา้แยกกนัอยูไ่ม่วา่    โดยวธีิหยา่หรือไม่ก็ตามใหคู้่สมรสฝ่ายที3บุตรอยูใ่นปกครอง  เป็นผูมี้สิทธิ 
ไดรั้บการช่วยเหลือตามหลกัเกณฑที์3ตนไดรั้บ 
 เจา้หนา้ที3และลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าหอ้ง   และค่าอาหาสาํหรับบิดาหรือ
มารดาของตน  ตามหลกัเกณฑที์3ตนไดรั้บตาม  ขอ้ 9   
 ขอ้ 9. เจา้หนา้ที3และลูกจา้งผูใ้ดมีสิทธิไดรั้บการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าหอ้ง และค่าอาหาร 
สาํหรับตนเองจากรัฐวสิาหกิจ หรือจากหน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารส่วนทอ้งถิ3น หรือจาก
นายจา้งหรือหน่วยราชการอื3นใด  เจา้หนา้ที3และลูกจา้งผูน้ั4นไม่มีสิทธิไดรั้บการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ค่า
หอ้ง และค่าอาหารสาํหรับตนเองตามระเบียบนี4   เวน้แต่สิทธิที3ไดรั้บนั4นตํ3ากวา่ที3พึงจะไดรั้บตามระเบียบนี4     ใน
กรณีเช่นนี4 ใหมี้สิทธิเบิกเพิ3มเติมไดเ้ท่าจาํนวนที3ยงัขาดอยู ่



 ขอ้ 10. เจา้หนา้ที3และลูกจา้งไม่มีสิทธิไดรั้บการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ค่าหอ้ง   และค่าอาหาร          
ตามระเบียบนี4    สาํหรับบุคคลในครอบครัว ซึ3 งมีสิทธิไดรั้บการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าหอ้ง และค่าอาหาร 
จากรัฐวสิาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถิ3น  หรือส่วนราชการอื3นใด หรือ
สหกรณ์อื3น  ในฐานะเป็นผูป้ฏิบติังานอยูใ่นรัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานดงักล่าว 
 ทั4งนี4   เวน้แต่สิทธิที3บุคคลในครอบครัวไดรั้บการช่วยเหลือตํ3ากวา่ ที3พึงจะไดรั้บตามระเบียบนี4   ในกรณี
เช่นนี4 ใหมี้สิทธิเบิกเพิ3มเติมไดเ้ท่าจาํนวนที3ยงัขาดอยู ่
 ขอ้ 11. ค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลของทางราชการใหเ้จา้หนา้ที3และลูกจา้ง เบิกไดต้าม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการของทางราชการโดยอนุโลม 
 ในกรณี สถานพยาบาลของทางราชการใดไม่มียาชนิดใดจาํหน่ายใหเ้จา้หนา้ที3และลูกจา้ง  ซื4อยาชนิดนั4น
จากร้านขายยาของเอกชนได ้ เมื3อหวัหนา้หรือแพทยผ์ูต้รวจรักษาของโรงพยาบาลนั4น ๆ แลว้แต่กรณี  ลงชื3อ
รับรองวา่ใหไ้ปซื4อจากร้ายขายยาเอกชนได ้
 ขอ้ 12. ค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลของเอกชน ประเภทคนไขใ้น ให้เจา้หนา้ที3และลูกจา้ง 
เบิกไดกึ้3งจาํนวน 
 ขอ้ 13. ค่าห้อง   และค่าอาหาร     ในสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชน 
ใหเ้บิกไดต้ามจาํนวนที3จ่ายจริง    แต่ไม่เกินร้อยละ  800  บาท    และค่าตรวจสุขภาพประจาํปีเบิกจ่ายไดปี้ละ 
ไม่เกิน  1,000   บาท 
 ขอ้ 14. ในกรณีที3เจา้หนา้ที3และลูกจา้งตอ้งใชสิ้ทธิเบิกเงินกบัสหกรณ์ ใหเ้จา้หนา้ที3  และลูกจา้งนาํ
ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล  ค่าหอ้ง  และค่าอาหาร    ที3เบิกไดต้ามระเบียบนี4มาขอเบิกจากสหกรณ์ 
 ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล  ค่าหอ้ง  และค่าอาหารจะตอ้งมีรายละเอียดตามแบบที3กระทรวง
สาธารณสุขกาํหนด 
 ขอ้ 15. ใหผู้จ้ดัการพิจารณาวา่การขอเบิกเงินตามใบเสร็จรับเงินถูกตอ้ง ตามระเบียบนี4หรือไม่  
และจะจ่ายไดเ้พียงใด    และรีบเสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาอนุมติั 
 ขอ้ 16. วธีิการใชสิ้ทธิของค่ารักษาพยาบาล  ค่าอวยัวะเทียม ค่าหอ้ง และค่าอาหาร ของเจา้หนา้ที3  
และลูกจา้ง  การเบิกจ่ายเงินของสถานพยาบาล  และการกาํหนดระดบัชั4นผูบ้งัคบับญัชา  ซึ3 งเป็นผูรั้บรอง 
การใชสิ้ทธิตามระเบียบนี4   ใหเ้ป็นไปตามที3คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
 ขอ้ 17. ในกรณีเจา้หนา้ที3และลูกจา้ง ใชสิ้ทธิตามระเบียบนี4  โดยทุจริตหรือกรอกขอ้ความในคาํขอเบิกเงิน 
ตามระเบียบนี4 เป็นเท็จ นอกจากจะตอ้งรับโทษวนิยัให้เป็นอนัหมดสิทธิที3จะไดรั้บเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี4  
ตลอดไป 
 

ถา้ปรากฏวา่เจา้หนา้ที3และลูกจา้งผูใ้ด ไดใ้ชสิ้ทธิเบิกเงินโดยทุจริต หรือกรอกขอ้ความเป็นเทจ็และไดรั้บ
เงินไปแลว้  ใหผู้บ้งัคบับญัชารีบรายงานผูมี้อาํนาจอนุมติัจ่ายเงินเรียกเงินคืนทนัที 
 
 

ประกาศ  ณ  วนัที3   30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
 

ศุภชยั  ศกัดิI แกว้ 
(นายศุภชยั  ศกัดิI แกว้) 

ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 



 

 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จาํกดั 
ว่าด้วยเงนิช่วยเหลอืการศึกษาบุตร  พ.ศ.  2559 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 79(8)   และขอ้ 106(10)   แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  

จาํกดั พ.ศ. 2555 ในคราวประชุมคณะกรรมการดาํเนินการชุดที3 58 ครั4 งที3 5 / 2559  วนัที3 28 พฤษภาคม 2559   
เห็นชอบใหย้กเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั    วา่ดว้ยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ. 2544     
เพื3อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัฯ และแนวปฏิบติั ดงันี4  

ขอ้ 1. ระเบียบนี4 เรียกวา่    “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จาํกดั   วา่ดว้ยเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร พ.ศ.  2559” 

ขอ้ 2. ระเบียบนี4ใหมี้ผลบงัคบัใช ้ถดัจากวนัประกาศ 
ขอ้ 3. บรรดามติคณะกรรมการ ขอ้ตกลงอื3นใดที3ขดั หรือแยง้กบัระเบียบนี4  ใหใ้ชร้ะเบียบนี4แทน 
ขอ้ 4. ในระเบียบนี4  

“รายได”้  หมายถึง      เงินเดือนและค่าจา้ง 
“โรงเรียนรัฐบาล” หมายถึง     โรงเรียนรัฐบาลในสังกดักระทรวงศึกษาธิการที3จดัระดบั 

                                                                                      การศึกษาไม่สูงกวา่อนุปริญญา หรือเทียบเท่าโรงเรียน 
     เตรียมทหารสังกดั กระทรวงกลาโหมโรงเรียนสาธิต 
    สังกดัมหาวทิยาลยั โรงเรียนสังกดัสาํนกังาน 

                                                                                       คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
“โรงเรียนราษฎร์” หมายถึง      โรงเรียนราษฎร์ตามกฎหมายวา่ดว้ย โรงเรียนราษฎร์ที3จดั 

                                                                                       ระดบัการศึกษาไม่สูงกวา่ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
     สายสามญัหรือสายอาชีพแต่ไม่รวมถึงโรงเรียนราษฎร์                          

                                                                                       ประเภทอาชีวศึกษาที3ใชห้ลกัสูตรของโรงเรียนเอง 
                                                                                       และประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 

“เงินบาํรุงการศึกษา” หมายถึง      เงินที3โรงเรียนรัฐบาลเก็บในปีการศึกษาเป็น 
     ค่าลงทะเบียนหรือค่าขึ4นทะเบียน หรือค่าสมคัรเขา้เรียน 
     ค่าบาํรุงห้องสมุดหรือห้องวทิยาศาสตร์ค่าบาํรุงพลศึกษา 
     และหตัถกรรม ค่าบาํรุง 

                                                                                      โรงเรียนหรือบาํรุงวทิยาลยั  ค่าบาํรุงกีฬา  ค่าวสัดุฝึกหดั               
                                                                                      หรือค่าภาคปฏิบติั  หรือค่าบาํรุงศิลปศึกษา ค่าหอ้ง 
                                                                                      พยาบาลค่ากิจกรรมเสริมหลกัสูตรบงัคบัค่าหน่วยกิต  

     ค่าเรียน ค่าสอบ 
 “เงินค่าเล่าเรียน” หมายถึง      เงินค่าเล่าเรียนที3โรงเรียนราษฎร์เรียกเก็บตามอตัรา 
        ที3ไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการและใหห้มายความ 



   รวมถึงค่าธรรมเนียม  ในโรงเรียนราษฎร์ เฉพาะที3 
   กระทรวงศึกษาธิการกาํหนดใหเ้รียก 

                                                          เก็บในปีการศึกษาเป็นค่าลงทะเบียน ค่าหอ้งสมุด ค่าบาํรุง 
       กีฬา  ค่าเวชภณัฑ ์ค่าบาํรุงการกุศล และค่าบาํรุงโรงเรียน 
 “บุตร”   หมายถึง    บุตรชอบดว้ยกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม 

                                                                                     และบุตรนั4นตอ้งมีอายไุม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์  
“ปีการศึกษา”  หมายถึง    ปีการศึกษาที3กาํหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ 
        กระทรวงกลาโหมมหาวทิยาลยั เทศบาล หรือสาํนกังาน 
       คณะกรรมการการ   ประถมศึกษาแห่งชาติ 

ขอ้ 5. ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี4  
ขอ้ 6. ใหเ้จา้หนา้ที3 และลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บการช่วยเหลือเงินบาํรุงการศึกษา และหรือเงินค่าเล่าเรียน

บุตรของตนไดต้ามหลกัเกณฑ ์และวธีิการของทางราชการโดยอนุโลม 
ขอ้ 7. เจา้หนา้ที3และลูกจา้งผูใ้ดมีสิทธิไดรั้บการช่วยเหลือเงินบาํรุงการศึกษา  หรือค่าเล่าเรียนบุตรของ

ตนเองจากรัฐวสิาหกิจ   หรือจากหน่วยงานหรือกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถิ3น   หรือจาก
นายจา้งของหน่วยงาน ที3มิใช่สหกรณ์   เจา้หนา้ที3  และลูกจา้งผูน้ั4นไม่มีสิทธิไดรั้บการช่วยเหลือเงินบาํรุง
การศึกษาหรือ เงินค่าเล่าเรียนสาํหรับบุตรของตนเองตามระเบียบนี4  

ขอ้ 8. เจา้หนา้ที3และลูกจา้งผูใ้ดมีคู่สมรสเป็นผูป้ฏิบติังานอยูใ่นรัฐวสิาหกิจ หน่วยงานหรือสหกรณ์อื3น
ใดหรือเป็นขา้ราชการหรือลูกจา้ประจาํ   ซึ3 งมีสิทธิและเป็นผูเ้บิกรับเงินช่วยเหลือค่าบาํรุงการศึกษา     และหรือ
เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนสาํหรับจากรัฐวสิาหกิจ  หรือหน่วยงานดงักล่าว  เจา้หนา้ที3และลูกจา้งผูน้ั4นไม่มีสิทธิ
ไดรั้บการช่วยเหลือเงินบาํรุงการศึกษา  หรือเงินค่าเล่าเรียนสาํหรับบุตรของตนตามระเบียบนี4  เวน้แต่สิทธิของคู่
สมรสไดรั้บนั4นตํ3ากวา่ที3พึงจะไดรั้บตามระเบียบนี4    ในกรณีเช่นนี4 ใหมี้สิทธิเบิกเพิ3มเติมไดเ้ท่าจาํนวนที3ยงัขาดอยู ่
                ขอ้ 9. ในกรณีเจา้หนา้ที3และลูกจา้งผูใ้ดมีคู่สมรสเป็นพนกังานและลูกจา้งของสหกรณ์ดว้ยกนั ใหคู้่
สมรสที3มีรายไดสู้งกวา่เป็นผูมี้สิทธิรับการช่วยเหลือตามหลกัเกณฑ ์ ขอ้ 6     ถา้มีรายไดเ้ท่ากนัใหส้ามีเป็นผูเ้บิก 
ถา้คู่สมรสหยา่ขาดจากกนัหรือแยกกนัอยู ่  โดยยงัไม่ไดด้าํเนินการหยา่ตามกฎหมาย  ใหคู่้สมรสที3ปกครองบุตร
มีสิทธิI    ไดรั้บการช่วยเหลือตามระเบียบนี4ตามจาํนวนบุตรที3อยูใ่นอาํนาจในปกครองของตน 
  ขอ้ 10. ในกรณีที3เจา้หนา้ที3และลูกจา้งตอ้งการใชสิ้ทธิเบิกเงินกบัสหกรณ์ให้เจา้หนา้ที3และลูกจา้งนาํ
ใบเสร็จรับเงินบาํรุงการศึกษาและเงินค่าเล่าเรียนที3เบิกไดต้ามระเบียบนี4มาขอเบิกจากสหกรณ์  

ขอ้ 11. ใหผู้จ้ดัการพิจารณาวา่การขอเบิกเงินตามใบเสร็จรับเงินนั4นถูกตอ้งตามระเบียบหรือไม่ 
และจะจ่ายไดเ้พียงใดและรีบเสนอใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูอ้นุมติัสั3งจ่าย 

วธีิการเบิกจ่ายเงินค่าบาํรุงการศึกษาหรือเงินค่าเล่าเรียนให้เป็นไปตามที3สหกรณ์กาํหนด  
                                                

ประกาศ  ณ  วนัที3   30  พฤษภาคม  พ.ศ.  2559 
ศุภชยั  ศกัดิI แกว้ 

(นายศุภชยั  ศกัดิI แกว้) 
ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 

 
 



 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จาํกดั 
ว่าด้วยเจ้าหน้าที- และลูกจ้าง   พ.ศ.  2559 

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

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 79(8) และขอ้ 106(10) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั   
พ.ศ. 2555 ในคราวประชุมคณะกรรมการดาํเนินการชุดที3 58 ครั4 งที3 5 / 2559  วนัที3 28 พฤษภาคม 2559  เห็นชอบ 
ใหย้กเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั วา่ดว้ยเจา้หนา้ที3และลูกจา้ง พ.ศ. 2555 เพื3อใหส้อดคลอ้ง
กบัขอ้บงัคบัฯ   และแนวปฏิบติั ดงันี4  
 ขอ้ 1. ระเบียบนี4 เรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั วา่ดว้ยเจา้หนา้ที3และลูกจา้ง พ.ศ. 
2559” 
 ขอ้ 2. ระเบียบนี4ใหมี้ผลบงัคบัใช ้ถดัจากวนัประกาศ 

ขอ้ 3. บรรดามติคณะกรรมการ ขอ้ตกลงอื3นใดที3ขดั หรือแยง้กบัระเบียบนี4  ใหใ้ชร้ะเบียบนี4แทน 
 ขอ้ 4. ในระเบียบนี4  
       “สหกรณ์”         หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 

  “คณะกรรมการดาํเนินการ”   หมายถึง  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั  
                    “ประธานกรรมการ”                หมายถึง   ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  

   จาํกดั  
 “กรรมการที3ไดรั้บมอบหมาย” หมายถึง  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  

จาํกดั ที3ไดรั้บมอบหมายใหด้าํเนินการ 
“ผูบ้งัคบับญัชาชั4นตน้”            หมายถึง  ผูจ้ดัการหรือรองผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี 

จาํกดั  
“ผูบ้งัคบับญัชาเหนือกวา่”        หมายถึง  ประธานกรรมการและคณะกรรมการดาํเนินการ 
“เจา้หนา้ที3”                               หมายถึง  เจา้หนา้ที3ผูป้ฏิบติังานทุกระดบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู

ปัตตานี จาํกดั   ซึ3 งไดรั้บค่าจา้งเป็นรายเดือน 
“ลูกจา้ง”                                   หมายถึง  ลูกจา้งที3ปฏิบติังานของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี 

จาํกดั ซึ3 งไดรั้บค่าจา้งเป็นรายเดือนหรือรายวนั 
 

หมวด 1 
อตัรากาํลงัและตําแหน่ง 

ขอ้ 5. ใหส้หกรณ์จา้งเจา้หนา้ที3 และลูกจา้งตามจาํนวนที3จาํเป็นแก่การปฏิบติังานประจาํสหกรณ์ 
ขอ้ 6. ตาํแหน่งเจา้หนา้ที3 และลูกจา้งสหกรณ์มีดงันี4  

(1) เจา้หนา้ที3ไดแ้ก่ 
  ก. เจา้หนา้ที3ฝ่ายการเงิน   เจา้หนา้ที3ฝ่ายบญัชี   เจา้หนา้ที3ฝ่ายธุรการ   
                                เจา้หนา้ที3ฝ่ายสินเชื3อ    เจา้หนา้ที3ฝ่ายประมวลผล และนิติกร 

ข. หวัหนา้ฝ่าย  
 



  ค. รองผูจ้ดัการ  
  ง. ผูจ้ดัการ 
 

 (2) ลูกจา้งไดแ้ก่  นกัการภารโรง  พนกังานขบัรถ  ลูกจา้งที3ไดรั้บค่าจา้งเป็นรายเดือน 
หรือรายวนั  ที3เรียกชื3อเป็นอยา่งอื3น 

ขอ้ 7. ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการคดัเลือกหรือสอบคดัเลือก     และแต่งตั4งหรือเลื3อนตาํแหน่งผูจ้ดัการ      
โดยพิจารณาผูมี้คุณวุฒิ   ความสามารถ   การริเริ3ม   ความจดัเจน ความรับผดิชอบ สมรรถภาพในการปฏิบติังาน 
และความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง และเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์น  ขอ้ 11(4) 

ในกรณีที3สหกรณ์ยงัไม่อยูใ่นฐานะที3จะจดัจา้งผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการ     หวัหนา้ฝ่ายไดใ้หค้ณะกรรมการ 
ดาํเนินการคดัเลือก  หรือสอบคดัเลือก  หรือสอบแข่งขนัเจา้หนา้ที3ในตาํแหน่งที3ต ํ3าลงไป แลว้แต่งตั4งใหป้ฏิบติังาน 
ในหนา้ที3ผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการ หวัหนา้ฝ่าย ทั4งนี4 ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติัในขอ้ 11 12 13 14 15 และ16 

 

หมวด 2 
อตัราเงินเดือนและค่าจ้าง 

 ขอ้ 8. ใหก้าํหนดอตัราเงินเดือนและค่าจา้งของเจา้หนา้ที3 และลูกจา้งไว ้   โดยจดัทาํเป็นบญัชีแนบทา้ย 
ระเบียบนี4  

 

หมวด 3 
การรับสมัคร การคัดเลอืกหรือสอบคัดเลอืก หรือสอบแข่งขัน 

 ขอ้ 9. เมื3อสหกรณ์มีความจาํเป็นตอ้งจา้งเจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งของสหกรณ์ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
มีอาํนาจพิจารณาคดัเลือก หรือสอบคดัเลือก หรือสอบแข่งขนัตามหลกัเกณฑใ์นระเบียบนี4  
 ขอ้ 10. ผูที้3จะไดรั้บการบรรจุและแต่งตั4งเป็นเจา้หนา้ที3และลูกจา้งของสหกรณ์ ตอ้งมีคุณสมบติั 
ดงัต่อไปนี4  
  (1) มีสัญชาติไทย และศรัทธาในอุดมการณ์ของสหกรณ์ 
  (2) มีอายไุม่ต ํ3ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ 

(3) เป็นผูเ้ลื3อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญดว้ยความบริสุทธิI ใจ 
  (4) ไม่เป็นผูมี้กายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือจิตฟั3นเฟือนไม่สมประกอบ ทั4งไม่มี 
                                  โรคเรื4อน วณัโรคในระยะอนัตราย  โรคเทา้ชา้ง ในระยะที3ปรากฏอาการเป็นที3รังเกียจ 
                                  แก่สังคม   โรคยาเสพติดใหโ้ทษ   โรคพิษสุราเรื4อรัง  หรือโรคอยา่งอื3นตามที3  
                                  คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
  (5) ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดี 
  (6) ไม่เป็นผูมี้หนี4 สินลน้พน้ตวั 
  (7) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษถึงตอ้งออกจากสหกรณ์หรือออกจากราชการ หรือออกจาก 
                                 องคก์รของรัฐบาลหรือสถาบนัอื3นฐานทุจริตต่อหนา้ที3 
  (8) ไม่เป็นผูเ้คยรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที3สุดใหจ้าํคุก เวน้แต่ความผดิลหุโทษหรือ 
                                  ความผิดอนัไดก้ระทาํโดยประมาท 
  (9) ไม่เป็นผูเ้คยออกจากสหกรณ์โดยไดก้ระทาํผดิวินยั ซึ3 งไดรั้บโทษไล่ออกหรือให้ออก 



                                  ตามระเบียบวา่ดว้ยวนิยั การสอบสวน และการลงโทษสาํหรับเจา้หนา้ที3และลูกจา้ง  
(10) ไม่เคยถูกที3ประชุมใหญ่ของสหกรณ์มีมติใหถ้อดถอนออกจากตาํแหน่งกรรมการ                          

เพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ที3 
(11) ไม่เคยถูกใหพ้น้จากตาํแหน่งกรรมการ หรือมีคาํวนิิจฉยัเป็นที3สุดใหพ้น้จากตาํแหน่ง

กรรมการตามมาตรา 22(4) แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 
 ขอ้ 11. การบรรจุ และแต่งตั4ง  หรือเลื3อนตาํแหน่งเจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งให้ดาํรงตาํแหน่งต่าง ๆ                        
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์  ดงัต่อไปนี4            

 (1)  เจา้หนา้ที3ตาม  ขอ้ 6 (1) ก 
        ก. ตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บประกาศนียบตัรไม่ตํ3ากวา่ประโยคมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
                                      เทียบเท่า หรือเป็นผูไ้ดรั้บประกาศนียบตัรไม่ตํ3ากวา่ประโยควิชาชีพ หรือ 

ข. เป็นผูไ้ดรั้บประกาศนียบตัรวชิาการจากสถาบนัการศึกษาทางสหกรณ์ ซึ3 งทางราชการรับรอง  
  (2) หวัหนา้ฝ่ายตามขอ้ 6(1) ข 
    ก. ตอ้งไดรั้บอนุปริญญาหรือประกาศนียบตัรวชิาชีพชั4นสูงซึ3 งเทียบเท่าไม่ตํ3ากวา่  
                                     อนุปริญญาในทางที3สหกรณ์ตอ้งการ หรือ 
   ข. ตอ้งดาํรงตาํแหน่งเจา้หนา้ที3ในสหกรณ์นี4มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 
  (3)  รองผูจ้ดัการตามขอ้ 6(1) ค 
   ก. ตอ้งไดรั้บปริญญาตรีหรือประกาศนียบตัรวชิาชีพซึ3งเทียบไดไ้ม่ตํ3ากวา่ปริญญาตรี  
                                     ในทางที3สหกรณ์ตอ้งการ หรือ 
   ข. ตอ้งเป็นหวัหนา้งานหรือหวัหนา้ฝ่ายในสหกรณ์นี4มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี หรือ 
   ค. ตอ้งดาํรงตาํแหน่งเจา้หนา้ที3ในสหกรณ์นี4มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  8  ปี 
  (4)  ผูจ้ดัการตามขอ้ 6(1) ง 
   ก. ตอ้งมีความรู้ตามขอ้ (3)  และดาํรงตาํแหน่งรองผูจ้ดัการหรือผูช่้วยผูจ้ดัการใน 
                                     สหกรณ์ นี4มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี หรือ 

ข. ตอ้งดาํรงตาํแหน่งรองผูจ้ดัการ หรือผูช่้วยผูจ้ดัการในสหกรณ์มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2  
     ปีหรือดาํรงตาํแหน่งเจา้หนา้ที3ในสหกรณ์มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี หรือ 

 ค. มีวฒิุอื3นเหมาะสมแก่ตาํแหน่งตามที3คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด ในกรณีที3มีเหตุ   
     ควรยกเวน้การปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นขอ้นี4  ให้คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเป็น

ราย ๆ  
(5) ลูกจา้งตาม ขอ้ 6 (2) มีความรู้ไม่ตํ3ากวา่ประโยคมธัยมศึกษาตอนตน้  และตอ้งมีความรู้   

                                 ความสามารถในงานที3จะปฏิบติั  และผา่นการทดสอบเป็นที3พอใจแลว้ 
 ขอ้ 12. การรับสมคัรใหป้ระธานกรรมการ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดาํเนินการ ประกาศรับ
สมคัรมีกาํหนดเวลา ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั โดยปิดประกาศไว ้ณ สาํนกังานสหกรณ์ 

ขอ้ 13. ใหผู้ที้3ประสงคจ์ะสมคัรเขา้รับการคดัเลือก หรือสอบคดัเลือก หรือสอบแข่งขนั    ยื3นใบสมคัรตาม
แบบที3สหกรณ์กาํหนด พร้อมดว้ยหลกัฐานแสดงพื4นความรู้ สาํเนาบตัรประชาชน สาํเนาทะเบียนบา้น และ
ใบรับรองแพทย ์ ใหย้ื3นใบสมคัรดว้ยตนเองต่อประธานกรรมการ หรือผูจ้ดัการ หรือเจา้หนา้ที3สหกรณ์ที3ไดรั้บ 



มอบหมาย และตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมสมคัร คนละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมสมคัรนี4  สหกรณ์จะไม่คืนใหไ้ม่วา่
กรณีใด ๆ  
 ขอ้ 14. ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการแต่งตั4งคณะกรรมการขึ4นคณะหนึ3งจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน โดยให้
มีตาํแหน่งเป็นประธานคนหนึ3ง และเลขานุการคนหนึ3ง เพื3อดาํเนินการคดัเลือกหรือสอบคดัเลือก หรือ
สอบแข่งขนั 
 ขอ้ 15. ในการสอบคดัเลือกใหค้ณะกรรมการทดสอบผูส้มคัรในวชิาที3กาํหนดไวใ้นขอ้ 16 ตามที3เห็นสมควร  
 ขอ้ 16. ในการสอบคดัเลือก หรือสอบแข่งขนั คณะกรรมการอาจจดัใหส้อบในวชิาต่อไปนี4  
  (1) ความรู้เกี3ยวกบักฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ และวธีิปฏิบติังานที3เกี3ยวกบัสหกรณ์ 
  (2) ความรู้เกี3ยวกบังานในตาํแหน่งหนา้ที3 
  (3) สัมภาษณ์ 
 ผูส้อบคดัเลือกหรือสอบแข่งขนัตอ้งไดค้ะแนนในแต่ละวิชาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 และไดค้ะแนนรวม
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของคะแนนทั4งหมด จึงจะถือวา่เป็นผูส้อบได ้
 ขอ้ 17.  เมื3อการคดัเลือก หรือสอบคดัเลือก หรือสอบแข่งขนัเสร็จสิ4นแลว้ ใหป้ระธานกรรมการสอบ
ประกาศรายชื3อผูไ้ดรั้บการคดัเลือก หรือสอบคดัเลือก หรือสอบแข่งขนัได ้เรียงตามลาํดบัคะแนนไว ้ณ 
สาํนกังานของสหกรณ์ และใหเ้สนอผลการคดัเลือก หรือสอบแข่งขนัต่อคณะกรรมการดาํเนินการโดยเร็ว 
 

หมวด 4 
การจ้าง การแต่งตั9ง และหลกัประกนั 

 ขอ้ 18. ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาจา้งและแต่งตั4ง    ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก   หรือสอบคดัเลือก 
หรือสอบแข่งขนัได ้เรียงตามลาํดบัจากคะแนนสูงมาหาตํ3า    เป็นเจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งของสหกรณ์ ถา้มีผูส้อบ
คดัเลือกไดค้ะแนนรวมเท่ากนัหลายคนใหถื้อคะแนนในวิชาขอ้ 16(2) เป็นเกณฑใ์นการตดัสิน และถา้คะแนน 
ในวชิาดงักล่าวยงัเท่ากนัอยูอี่กก็ใหถื้อคะแนนขอ้ 16(1) , 16(3)    ตามลาํดบั      หากยงัมีคะแนนเท่ากนัอีก  
ใหเ้สนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา เป็นอนัสิ4นสุด 

ขอ้ 19.ในการจา้งหรือแต่งตั4งเจา้หนา้ที3และลูกจา้งของสหกรณ์ หา้มมิใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
สหกรณ์เรียกหรือรับหลกัประกนัการทาํงาน    หรือหลกัประกนัความเสียหายในการทาํงานจากเจา้หนา้ที3และ
ลูกจา้งของสหกรณ์ไม่วา่เงินหรือทรัพยสิ์นอื3นหรือการคํ4าประกนัดว้ยบุคคล        เวน้แต่ลกัษณะหรือสภาพของ
งานที3ทาํนั4นเจา้หนา้ที3และลูกจา้งของสหกรณ์ตอ้งรับผิดชอบเกี3ยวกบัการเงิน หรือทรัพยสิ์นของสหกรณ์      ซึ3 ง
อาจก่อให้เกิด 
ความเสียหายแก่สหกรณ์ได ้และในกรณีสหกรณ์เรียกหรือรับหลกัประกนัหรือทาํสัญญาประกนักบัเจา้หนา้ที3
หรือลูกจา้งของสหกรณ์ เพื3อชดใชค้วามเสียหายที3เจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งของสหกรณ์เป็นผูก้ระทาํ เมื3อสหกรณ์เลิก
จา้งหรือเจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งของสหกรณ์ลาออกหรือสัญญาประกนัสิ4นอาย ุใหส้หกรณ์คืนหลกัประกนัพร้อม
ดอกเบี4ย(ถา้มี) ใหแ้ก่เจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งของสหกรณ์  ภายใน 7 วนั  นบัแต่วนัที3เจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งของ
สหกรณ์ลาออก หรือวนัที3สัญญาประกนัสิ4นอายแุลว้แต่กรณี  

สหกรณ์จะเรียกหรือรับหลกัประกนัการทาํงาน    หรือหลกัประกนัความเสียหายในการทาํงานจาก 
เจา้หนา้ที3และลูกจา้งของสหกรณ์ ไดแ้ก่ 
 



 1. ผูจ้ดัการ 
 2. รองผูจ้ดัการ 
 3. หวัหนา้ฝ่าย 
 4. เจา้หนา้ที3 
 5. ลูกจา้ง 
ขอ้ 20. หลกัประกนัการทาํงาน หรือหลกัประกนัความเสียหายในการทาํงานมี 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

(1) เงินสด 
(2) ทรัพยสิ์น 
(3) การคํ4าประกนัดว้ยบุคคล 
ในกรณีที3สหกรณ์เรียกหรือรับหลกัประกนัเป็นเงินสด จาํนวนที3เรียกหรือรับตอ้งไม่เกิน 60 เท่า

ของอตัราค่าจา้งรายวนั    โดยเฉลี3ยที3เจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งของสหกรณ์ไดรั้บ และในกรณีที3เงินประกนัซึ3 ง
สหกรณ์รับไวด้งักล่าวลดลง เนื3องจากนาํไปชดใชค่้าเสียหายใหแ้ก่สหกรณ์  ตามเงื3อนไขของการเรียก หรือ
รับประกนัตามขอ้ตกลง หรือไดรั้บความยนิยอมจากเจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งของสหกรณ์แลว้   สหกรณ์จะเรียกหรือ
รับหลกัประกนัเพิ3มไดเ้ท่าจาํนวนที3ลดลง 

ขอ้ 21. ใหส้หกรณ์นาํเงินประกนัฝากไวก้บัสหกรณ์ โดยจดัใหมี้บญัชีเงินฝากของเจา้หนา้ที3หรือลูกจา้ง 
ของสหกรณ์แต่ละคน และใหแ้จง้ชื3อบญัชีและเลขที3บญัชี ใหเ้จา้หนา้ที3และลูกจา้งของสหกรณ์ทราบภายใน 7 
วนั นบัแต่วนัที3รับเงินประกนั  

ขอ้ 22. ในกรณีที3สหกรณ์เรียกหรือรับหลกัประกนัเป็นทรัพยสิ์น  ทรัพยสิ์นที3เรียกหรือรับเป็น
หลกัประกนัได ้ไดแ้ก่ทรัพยสิ์นดงัต่อไปนี4  

(1) สมุดเงินฝากประจาํธนาคาร 
(2) หนงัสือคํ4าประกนัของธนาคาร 

ทรัพยสิ์นดงักล่าวขา้งตน้ตอ้งมีมูลค่าไม่เกิน 60 เท่าของอตัราค่าจา้งรายวนัโดยเฉลี3ยที3ลูกจา้งไดรั้บ  
โดยใหส้หกรณ์เป็นผูเ้ก็บรักษาหลกัประกนัไว ้

หา้มมิใหน้ายจา้งแกไ้ขเปลี3ยนแปลงหรือกระทาํการใด ๆ เพื3อใหเ้จา้หนา้ที3และลูกจา้งของสหกรณ์แกไ้ข
เปลี3ยนแปลงกรรมสิทธ์ในทรัพยสิ์นตาม (1) เป็นของสหกรณ์หรือของบุคคลอื3น 

ขอ้ 23. ในกรณีที3สหกรณ์เรียกหรือรับหลกัประกนัโดยการคํ4าประกนัดว้ยบุคคล วงเงินคํ4าประกนัที3
สหกรณ์เรียกใหผู้ค้ ํ4าประกนัรับผดิชอบตอ้งไม่เกิน 60 เท่าของอตัราค่าจา้งรายวนัโดยเฉลี3ยที3เจา้หนา้ที3และลูกจา้ง
ไดรั้บ  

ใหส้หกรณ์จดัทาํหนงัสือสัญญาคํ4าประกนั 3 ฉบบั โดยให้สหกรณ์  เจา้หนา้ที3และลูกจา้งของสหกรณ์  
และผูค้ ํ4าประกนัเก็บไวฝ่้ายละฉบบั 

ขอ้ 24. ในกรณีที3สหกรณ์เรียกหรือรับหลกัประกนัตาม  ขอ้ 20 หลายประเภทรวมกนั เมื3อคาํนวณ
จาํนวนมูลค่าของหลกัประกนัทุกประเภทรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน 60 เท่าของอตัราค่าจา้งรายวนั    โดยเฉลี3ยที3
เจา้หนา้ที3และลูกจา้งไดรั้บ 

ขอ้ 25. ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาทบทวนฐานะของผูค้าํประกนั และหลกัประกนัทุกปี ทั4งนี4  
เพื3อใหท้ราบวา่หลกัประกนันั4นมีราคาเพียงพอที3จะคุม้กบัความรับผดิชอบของเจา้หนา้ที3และลูกจา้งของสหกรณ์ 



และเพื3อแกปั้ญหากรณีผูค้ ํ4าประกนัถึงแก่กรรม หรือมีฐานะทรุดโทรมลง หรือหลกัประกนัมีราคาเปลี3ยนแปลง
ในทางที3ลดลง  

อนึ3ง   เมื3อปรากฏวา่หลกัประกนัเปลี3ยนแปลงในทางที3ลดลง ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการรีบดาํเนินการ 
เรียกหลกัประกนัจากเจา้หนา้ที3และลูกจา้งของสหกรณ์ เพื3อเติมเตม็ให้เพียงพอที3จะคุม้ 

ถา้คณะกรรมการดาํเนินการละเลยไม่ปฏิบติัตามขอ้ 19 และขอ้ 25 คณะกรรมการดาํเนินการจะตอ้ง 
รับผดิชอบต่อความเสียหายที3เกิดขึ4นแก่สหกรณ์ ฐานละเวน้ไม่ปฏิบติัตามหนา้ที3โดยร่วมกนัชดใชค้่าเสียหาย  
จนครบจาํนวนใหแ้ก่สหกรณ์ 

ขอ้ 26. การจา้งและแต่งตั4งเจา้หนา้ที3 หรือลูกจา้งของสหกรณ์ตามขอ้19ใหไ้ดรั้บเงินเดือนหรือค่าจา้งตามขอ้ 8 
ขอ้ 27. การแต่งตั4งเจา้หนา้ที3และลูกจา้งของสหกรณ์ ใหด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้ฝ่ายขึ4นไป ประธาน

กรรมการตอ้งเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาํเนินการ เมื3อไดรั้บความเห็นชอบแลว้    ประธาน
กรรมการจึงสั3งแต่งตั4งได ้แต่ถา้ตํ3ากวา่หวัหนา้ฝ่ายก็ใหผู้จ้ดัการมีอาํนาจสั3งแต่งตั4งได ้

ผูไ้ดรั้บการแต่งตั4งใหด้าํรงตาํแหน่งใด จะใหไ้ดรั้บเงินเดือนสูงกวา่ขั4นตํ3าสุดของตาํแหน่งนั4นไม่ได ้ 
เวน้แต่ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการดาํเนินการ แต่ถา้ผูน้ั4นไดรั้บเงินเดือนสูงกวา่ขั4นตํ3าสุดของตาํแหน่งใหม่  
ก็ใหไ้ดรั้บขั4นที3เท่ากบัเงินเดือนเดิม 
 

หมวด 5 
การปฏิบัติหน้าที-แทนเจ้าหน้าที-และลูกจ้าง หรือผู้จัดการและการเปลี-ยนตัวผู้จัดการ 

 ขอ้ 28. ถา้ตาํแหน่งเจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งของสหกรณ์วา่งลง     และยงัมิไดแ้ต่งตั4งผูด้าํรงตาํแหน่งนั4น    
หรือผูด้าํรงตาํแหน่งไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที3ไดเ้ป็นครั4 งคราว      ประธานกรรมการมีอาํนาจสั3งใหเ้จา้หนา้ที3 
ของสหกรณ์ ที3เห็นวา่สมควรรักษาการในตาํแหน่ง  หรือรักษาการแทนชั3วคราวไดแ้ต่การสั3งใหรั้กษาการใน
ตาํแหน่งรองผูจ้ดัการ หรือผูจ้ดัการ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบของคณะกรรมการดาํเนินการก่อน 
 ขอ้ 29. ในกรณีมีการเปลี3ยนตวัผูจ้ดัการให้คณะกรรมการดาํเนินการจดัใหมี้การตรวจสอบหลกัฐานทางบญัชี 
และการเงินกบับรรดาทรัพยสิ์นของสหกรณ์ เพื3อทราบฐานะอนัแทจ้ริงของสหกรณ์ก่อนที3จะส่งมอบงาน 

 

หมวด 6 
การเลื-อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง 

 ขอ้ 30. การเลื3อนเงินเดือนหรือค่าจา้งของเจา้หนา้ที3   หรือลูกจา้งใหพ้ิจารณาถึง  ความสามารถ การริเริ3ม  
ความอุตสาหะ ความรับผดิชอบ คุณภาพและปริมาณงานในหนา้ที3 ตลอดจนความประพฤติ และสมรรถภาพในการ
ปฏิบติังานในรอบปีทางบญัชีที3แลว้ของสหกรณ์ ทั4งนี4  ตอ้งอยูภ่ายในวงเงินงบประมาณสาํหรับเลื3อนเงินเดือนประจาํปี 
  ขอ้ 31. ผูจ้ดัการมีอาํนาจเลื3อนเงินเดือนของเจา้หนา้ที3และลูกจา้งตาํแหน่งไม่สูงกวา่รองผูจ้ดัการในปีหนึ3ง 
ๆ ไดไ้ม่เกินหนึ3งขั4น ถา้เกินกวา่นั4นตอ้งไดรั้บความเห็นชอบของคณะกรรมการดาํเนินการ 
  ขอ้ 32. การเลื3อนเงินเดือนของผูจ้ดัการ  เป็นอาํนาจของคณะกรรมการดาํเนินการ 

 ขอ้ 33. เจา้หนา้ที3หรือลูกจา้ง ซึ3 งมีเวลาทาํงานในสหกรณ์ไม่ครบแปดเดือนในรอบปีทางบญัชีของ
สหกรณ์ หรือมีขอ้บกพร่องในรอบปีทางบญัชีที3แลว้ดงัต่อไปนี4  ไม่ใหไ้ดรั้บการพิจารณาเลื3อนเงินเดือนหรือ
ค่าจา้ง 

ก. มีวนัลาเกิน 30 วนัเวน้แต่ 



(1) ลาป่วยซึ3 งตอ้งใชเ้วลารักษาพยาบาลเป็นเวลานานติดต่อกนั คราวเดียวกนัหรือหลายคราว
รวมกนัไม่เกิน 60 วนั 

(2) ลาอุปสมบทไม่เกิน 120 วนั 
(3) ลาคลอดบุตรก่อนและหลงัคลอดครรภห์นึ3งไม่เกิน 90 วนั (โดยไดรั้บเงินเดือน หรือค่าจา้ง

ในวนัทาํงานตลอดระยะเวลาที3ลา แต่ไม่เกินสี3สิบหา้วนั) 
 (4) ลาป่วยเนื3องจากอุบติัเหตุจากการไปปฏิบติังานของสหกรณ์ 

ข. ถูกลงโทษทางวนิยั  เวน้แต่โทษภาคทณัฑ์ 
อนึ3งเจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งสหกรณ์ ซึ3 งมีเวลาทาํงานในสหกรณ์ครบแปดเดือน ในรอบปีทางการบญัชีของ

สหกรณ์ จึงมีสิทธิI ไดรั้บการพิจารณาเลื3อนเงินเดือน 
 เจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งสหกรณ์เกษียณอาย ุหากมีเวลาทาํงานในสหกรณ์ครบแปดเดือนในรอบปีทางบญัชี  
ของสหกรณ์ ซึ3 งเป็นปีที3ผูน้ั4นมีอายคุรบ  60  ปี  ก็ใหมี้สิทธิไดรั้บการพิจารณาเลื3อนเงินเดือนในปีนั4น 

 

หมวด 7 
การจ่ายโบนัส 

ขอ้ 34.  เมื3อสิ4นปีทางบญัชีหนึ3ง ๆ สหกรณ์อาจจดัสรรกาํไรเป็นเงินโบนสัแก่เจา้หนา้ที3และลูกจา้งสหกรณ์ 
ไดต้ามขอ้บงัคบัของสหกรณ์และมติที3ประชุมใหญ่ 
 ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดจาํนวนเงินโบนสัที3จะจ่ายใหแ้ก่เจา้หนา้ที3และลูกจา้งของสหกรณ์ตาม
ส่วนแห่งอตัราเงินเดือนของแต่ละคนแต่อยา่งสูงไม่เกินสี3เท่าของเงินเดือน   ซึ3 งไดรั้บในเดือนสุดทา้ยของปีทางบญัชี
นั4น  
 เจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งของสหกรณ์ผูใ้ดมีเวลาทาํงานไม่เตม็ปีทางบญัชีใด ๆ  ใหไ้ดรั้บเงินโบนสัลดลงตาม
ส่วนแห่งเวลาในปีนั4น 

ขอ้ 35. คณะกรรมการดาํเนินการอาจไม่จ่ายเงินโบนสั  ไม่วา่ทั4งหมดหรือบางส่วนให้แก่เจา้หนา้ที3และ
ลูกจา้งของสหกรณ์คนใดก็ได ้  หากปรากฏวา่เจา้หนา้ที3และลูกจา้งของสหกรณ์นั4นปฏิบติัหนา้ที3ผิดพลาดหรือ
บกพร่องอยูเ่ป็นประจาํ ไม่อุทิศเวลาใหแ้ก่สหกรณ์ ลาหยุดในระหวา่งปีบญัชีเกินสมควร  ทั4งไม่พยายาม
ขวนขวายแกไ้ขขอ้ผิดพลาดหรือขอ้บกพร่องของตนใหคื้นดีโดยเร็ว 

 

หมวด 8 
วนั เวลาทาํงานปกติ และเวลาพกั 

ขอ้ 36. วนัทาํงาน สหกรณ์กาํหนดใหเ้จา้หนา้ที3ทาํงานสัปดาห์ละ 5 วนั ตั4งแต่วนัจนัทร์ ถึงวนัศุกร์  
ขอ้ 37. เวลาทาํงาน  สหกรณ์กาํหนดใหเ้จา้หนา้ที3ทาํงานวนัละ 8 ชั3วโมง เวลา 08.30 น.  ถึง 16.30 น. 
ขอ้ 38. เวลาพกั     สหกรณ์กาํหนดใหเ้จา้หนา้ที3และลุกจา้งของสหกรณ์หยดุพกัระหวา่งการทาํงานปกติ  

เวลา 12.00 น.   ถึงเวลา 13.00 น. 
ในกรณีที3สหกรณ์และเจา้หนา้ที3หรือลูกจา้ง   ตกลงกนักาํหนดเวลาพกัระหวา่งการทาํงานตามวรรคหนึ3ง 

เป็นอยา่งอื3นก็ยอ่มกระทาํได ้โดยเวลาพกัไม่นอ้ยกวา่หนึ3งชั3วโมง   ทั4งนี4  เพื3อใหเ้กิดความราบรื3นและอาํนวยความ
สะดวกแก่สมาชิกที3มาใชบ้ริการ 

 
 
 
 



หมวด 9 
วนัหยุด และหลกัเกณฑ์การหยุด 

ขอ้ 39. วนัหยุดประจาํสัปดาห์ สหกรณ์ไดก้าํหนดใหเ้จา้หนา้ที3และลูกจา้งหยดุประจาํสัปดาห์ๆ ละ 2 วนั
ไดแ้ก่ วนัเสาร์และวนัอาทิตย ์

ขอ้ 40. วนัหยุดตามประเพณี สหกรณ์ไดก้าํหนดใหเ้จา้หนา้ที3และลูกจา้งหยดุงานตามประเพณีไดปี้ละ 14 วนั 
ดงันี4   

(1) วนัขึ4นปีใหม่     1 มกราคม 
(2) วนัมาฆบูชา     ไม่กาํหนดวนัที3ชดัเจน 
(3) วนัจกัรี      6 เมษายน 
(4) วนัสงกรานต ์     13 เมษายน 
(5) วนัแรงงานแห่งชาติ    1 พฤษภาคม 
(6) วนัฉตัรมงคล     5 พฤษภาคม 
(7) วนัวสิาขบูชา     ไม่กาํหนดวนัที3ชดัเจน 
(8)  วนัหยดุครึ3 งปีธนาคาร    1 กรกฎาคม 
(9) วนัอาสาฬหบูชา     ไม่กาํหนดวนัที3ชดัเจน 

                      (10) วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ   12 สิงหาคม 
                              พระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถ 

(11) วนัปิยมหาราช     23 ตุลาคม 
(12) วนัเฉลิมพระชนมพรรษา   5 ธนัวาคม 

 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ 
(13) วนัรัฐธรรมนูญ    10 ธนัวาคม 
(14) วนัสิ4นปี     31 ธนัวาคม 

ในกรณีที3วนัหยดุตามประเพณีวนัใดตรงกบัวนัหยดุประจาํสัปดาห์    ใหห้ยดุชดเชยวนัหยดุตามประเพณี 

ในวนัทาํงานถดัไป 

ขอ้ 41. วนัหยุดพกัผอ่นประจาํปี สหกรณ์กาํหนดให้เจา้หนา้ที3ที3ทาํงานครบ 1 ปี   หยดุพกัผอ่นประจาํปี  
จาํนวน 10 วนัทาํงานต่อปี โดยจะจดัใหห้ยดุภายในปีถดัไป ซึ3 งวนัหยดุพกัผอ่นประจาํปีหากเจา้หนา้ที3ไม่หยดุ ในปีที3 
มีสิทธิก็สามารถสะสมและเลื3อนวนัหยดุพกัผอ่นประจาํปีที3ยงัมิไดห้ยดุในปีนั4นรวมเขา้กบัปีต่อ ๆ ไปไดไ้ม่เกิน 15
วนั 

 

หมวด  10 
การทาํงานล่วงเวลาและการทํางานในวนัหยุด 

ขอ้ 42. การทาํงานล่วงเวลาและการทาํงานในวนัหยดุ 
 (1) ในกรณีที3สหกรณ์มีเหตุฉุกเฉิน หรือความจาํเป็นเร่งด่วนที3จะตอ้งทาํงานติดต่อกนัไป ถา้หยดุ

แลว้จะเกิดความเสียหาย สหกรณ์จะใหเ้จา้หนา้ที3ทาํงานล่วงเวลาในวนัทาํงาน   หรือทาํงานในวนัหยดุ    รวมถึง
ทาํงานล่วงเวลาในวนัหยดุไดต้ามความจาํเป็น    โดยสหกรณ์จะแจง้ใหเ้จา้หนา้ที3ทราบล่วงหนา้ และเจา้หนา้ที3
จะตอ้งใหค้วามร่วมมือในการทาํงานล่วงเวลาดงักล่าวโดยไม่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากเจา้หนา้ที3ก่อน 



 (2) ในกรณีที3สหกรณ์มีความจาํเป็นตอ้งทาํงานเพื3อเพิ3มการบริการ  สหกรณ์จะใหเ้จา้หนา้ที3ทาํงาน
ล่วงเวลา ทาํงานในวนัหยดุหรือทาํงานล่วงเวลาในวนัหยดุเป็นครั4 งคราวเท่าที3เป็นประโยชน์แก่การบริการ ทั4งนี4  
สหกรณ์จะใหเ้จา้หนา้ที3สมคัรใจทาํงานล่วงเวลา  หรือทาํงานในวนัหยดุไดไ้ม่เกินสามสิบหกชั3วโมงต่อสัปดาห์  

ขอ้ 43. อตัราค่าล่วงเวลา ค่าทาํงานในวนัหยดุ และค่าล่วงเวลาทาํงานในวนัหยดุ 
ก. ค่าล่วงเวลา 

 (1) สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลาสาํหรับการทาํงานล่วงเวลาในวนัทาํงานปกติในอตัราหนึ3งเท่าครึ3 ง
ของอตัราค่าจา้งต่อชั3วโมงในวนัทาํงานตามจาํนวนชั3วโมงที3ทาํ หรือหนึ3งเท่าครึ3 งของอตัราค่าจา้งต่อหน่วยในวนั
ทาํงานตามจาํนวนผลงานที3ทาํได ้สาํหรับลูกจา้งซึ3 งไดรั้บค่าจา้งตามผลงานโดยคาํนวณเป็นหน่วย 

 (2) สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลาสาํหรับการทาํงานล่วงเวลาในวนัหยดุในอตัราสามเท่าของอตัรา
ค่าจา้งต่อชั3วโมงในวนัทาํงานตามจาํนวนชั3วโมงที3ทาํ หรือสามเท่าของอตัราค่าจา้งต่อหน่วยในวนัทาํงานตาม
จาํนวนผลงานที3ทาํได ้สาํหรับลูกจา้งซึ3 งไดรั้บค่าจา้งตามผลงานโดยคาํนวณเป็นหน่วย 

ข. ค่าทาํงานในวนัหยดุ 
 (1) ลูกจา้งหรือเจา้หนา้ที3 ที3มีสิทธิไดรั้บค่าจา้งในวนัหยดุ วนัหยดุประจาํสัปดาห์ วนัหยดุตาม

ประเพณี และวนัหยดุพกัผอ่นประจาํปี    ถา้มาทาํงานในวนัหยดุดงักล่าวจะไดรั้บค่าทาํงานในวนัหยดุเพิ3มขึ4นอีก
หนึ3งเท่าของอตัราค่าจา้ง  ต่อชั3วโมงการทาํงานตามจาํนวนชั3วโมงที3ทาํ    หรือของอตัราค่าจา้งต่อหน่วยในวนั
ทาํงานตามจาํนวนผลงานที3ทาํได ้สาํหรับลูกจา้งซึ3 งไดรั้บค่าจา้งตามผลงานโดยคาํนวณเป็นหน่วย 

(2) ลูกจา้งหรือเจา้หนา้ที3 ที3ไม่มีสิทธิไดรั้บค่าจา้งในวนัหยดุประจาํสัปดาห์  ถา้มาทาํงานในวนัหยดุ
ดงักล่าว จะไดรั้บค่าทาํงานในวนัหยดุสองเท่าของอตัราค่าจา้งต่อชั3วโมงในวนัทาํงานตามจาํนวนชั3วโมงที3ทาํ 
หรือของอตัราค่าจา้งต่อหน่วยตามจาํนวนผลงานที3ทาํไดส้าํหรับลูกจา้งซึ3 งไดรั้บค่าจา้งตามผลงานโดยคาํนวณ
เป็นหน่วย  

 

หมวด  11 
การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทาํงานในวนัหยุด ค่าล่วงเวลาในวนัหยุด 

ขอ้ 44. การไม่จ่ายค่าล่วงเวลา ค่าล่วงเวลาในวนัหยดุ และค่าทาํงานในวนัหยดุ 
ก. สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวนัหยดุใหแ้ก่เจา้หนา้ที3 ดงันี4  

(1) เจา้หนา้ที3ซึ3 งไดรั้บมอบหมายใหมี้อาํนาจทาํการแทนสหกรณ์    เกี3ยวกบัการจา้ง  การลดค่าจา้ง   
หรือ การเลิกจา้ง (เช่นตาํแหน่ง ผูจ้ดัการ เป็นตน้) 

(2) เจา้หนา้ที3ที3ถูกกาํหนดให้ทาํงานที3มีลกัษณะหรือสภาพที3ตอ้งออกไปทาํงาน   นอกสถานที3  
      และโดยลกัษณะหรือสภาพของงาน ไม่อาจกาํหนดเวลาทาํงานที3แน่นอน 
(3) เจา้หนา้ที3ที3ถูกกาํหนดให้อยูเ่วรเฝ้าดูแลสถานที3หรือทรัพยสิ์นเป็นครั4 งคราว 

ข. สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าทาํงานในวนัหยดุให้แก่เจา้หนา้ที3   ซึ3 งไดรั้บมอบหมายใหมี้อาํนาจทาํการแทน
สหกรณ์เกี3ยวกบัการจา้ง  การลดค่าจา้ง หรือการเลิกจา้ง (เช่นตาํแหน่ง ผูจ้ดัการ เป็นตน้) 

ขอ้ 45. การจ่ายค่าจา้งในวนัหยดุ 
(1) สหกรณ์ไดจ่้ายค่าจา้งในวนัหยดุประจาํสัปดาห์ใหแ้ก่เจา้หนา้ที3รายเดือนโดยจ่ายรวมอยูใ่นเงินเดือน

แลว้ 
 



(2) สหกรณ์ไดจ่้ายค่าจา้งในวนัหยดุตามประเพณี    และวนัหยดุพกัผอ่นประจาํปีใหแ้ก่เจา้หนา้ที3ราย
เดือน  โดยจ่ายรวมอยูใ่นเงินเดือนแลว้ 

ขอ้ 46. การจ่ายค่าจา้งในวนัลา สหกรณ์จะจ่ายค่าจา้งในวนัลาใหแ้ก่เจา้หนา้ที3ที3ลาถูกตอ้งตามระเบียบ             
ของสหกรณ์ ดงันี4  

(1) วนัลาป่วย   จะจ่ายตามจาํนวนวนัที3เจา้หนา้ที3ป่วยจริง  แต่ไม่เกิน 30 วนัทาํงานต่อปี 
 (2) วนัลาทาํหมนั  จะจ่ายตามจาํนวนวนัที3แพทยแ์ผนปัจจุบนัชั4นหนึ3ง  กาํหนดและออกใบรับรอง                  

ใหเ้จา้หนา้ที3หยดุงาน 
 (3) วนัลาคลอดบุตร จะจ่ายตามจาํนวนวนัที3ลา แต่ไม่เกิน 45 วนั 
 (4) วนัลากิจ  จะจ่ายตามจาํนวนวนัที3สหกรณ์อนุญาตใหล้า  แต่ไม่เกิน 10 วนัต่อปี 
 (5)  วนัลาเพื3อฝึกความพรั3งพร้อมทางทหาร   ตามจาํนวนวนัที3ลาแต่ไม่เกิน 60 วนัต่อปี 
 (6) วนัลาเพื3อการฝึกอบรมหรือพฒันาความรู้ตามจาํนวนวนัที3สหกรณ์อนุญาต    แต่ไม่เกิน 15 วนัต่อปี 

ขอ้ 47. กาํหนดระยะเวลาการจ่ายค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา ค่าทาํงานในวนัหยดุ และค่าล่วงเวลาในวนัหยดุ 
 (1) สหกรณ์กาํหนดใหมี้การจ่ายเงินเดือน   ค่าล่วงเวลา   ค่าทาํงานในวนัหยดุ   ค่าล่วงเวลาในวนัหยดุ 

ฯลฯ ใหแ้ก่เจา้หนา้ที3รายเดือน ๆ ละ 1 ครั4 ง โดยจะจ่ายในวนัสิ4นเดือน 
 (2) สหกรณ์กาํหนดใหมี้การจ่ายเงินประเภทอื3นใหแ้ก่เจา้หนา้ที3ตามที3ตกลงกนั  ในกรณีที3วนัจ่าย

ค่าจา้งวนัใดตรงกบัวนัหยดุงาน ใหเ้ลื3อนไปจ่ายในวนัทาํงานถดัไปจากวนัหยดุงานนั4น 
ขอ้ 48. สถานที3จ่ายเงินใหแ้ก่เจา้หนา้ที3  สหกรณ์จะจ่ายค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา    ค่าทาํงานในวนัหยดุ ค่า

ล่วงเวลาในวนัหยดุและเงินอื3น ใหแ้ก่เจา้หนา้ที3 ณ ที3ทาํการของสหกรณ์ และ/หรือโดยโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝาก
ของธนาคารหรือสถาบนัการเงินที3สหกรณ์กาํหนด 

 

หมวด  12 
วนัลา และหลกัเกณฑ์การลา 

ขอ้ 49. วนัลา    เจา้หนา้ที3มีสิทธิลาหยดุได ้ดงันี4  
 (1) การลาป่วย    เจา้หนา้ที3มีสิทธิลาป่วยไดเ้ท่าที3ป่วยจริง   การประสบอนัตรายหรือการเจบ็ป่วย 

เนื3องจากการทาํงานจนไม่สามารถมาปฏิบติังานไดต้ามปกติ  และวนัลาคลอดบุตร  สหกรณ์จะใหห้ยดุงานตาม
ความเห็นแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั4นหนึ3ง โดยไม่ถือเป็นวนัลาป่วย 

 (2) การลาทาํหมนั เจา้หนา้ที3มีสิทธิลาหยดุงานเพื3อการทาํหมนัไดต้ามจาํนวนวนัที3แพทยแ์ผนปัจจุบนั
ชั4นหนึ3งของโรงพยาบาลกาํหนดและออกใบรับรอง 

 (3) การลาคลอดบุตร  เจา้หนา้ที3หญิงมีสิทธิหยดุงานก่อนหรือหลงัการคลอดบุตรได ้ไม่เกิน  90  วนั       
โดยใหน้บัรวมวนัหยดุที3มีในระหวา่งวนัลาดว้ย 

 (4) การลากิจ   เจา้หนา้ที3มีสิทธิลาหยดุงานเพื3อกิจธุระจาํเป็นไดไ้ม่เกิน 15 วนัต่อปี  การลากิจเพื3อกิจ
ธุระจาํเป็น จะตอ้งเป็นกิจธุระเกี3ยวกบัความจาํเป็นอนัมิอาจหลีกเลี3ยงไดเ้ท่านั4น 

 (5) การลาเพื3อฝึกความพรั3งพร้อมทางทหาร    เจา้หนา้ที3มีสิทธิการลาหยดุงานเพื3อรับราชการทหาร        
ในการเรียกพล   เพื3อตรวจสอบ  เพื3อฝึกวชิาทหาร    หรือเพื3อทดสอบความพรั3งพร้อมทางทหารตามกฎหมาย 

วา่ดว้ยการรับราชการทหารตามระยะเวลาที3ราชการกาํหนด 
 
 



 (6) การลาเพื3อฝึกอบรมหรือพฒันาความรู้     ใหเ้จา้หนา้ที3หรือลูกจา้งมีสิทธิลา  เพื3อการฝึกอบรม 
หรือพฒันาความรู้ความสามารถไดปี้หนึ3งไม่เกิน 15 วนั ในกรณีดงัต่อไปนี4  

ก. เพื3อประโยชน์ต่อการแรงงานงานและสวสัดิการสังคม หรือการเพิ3มทกัษะความชาํนาญเพื3อเพิ3ม
ประสิทธิภาพในการทาํงานของลูกจา้ง 

ข. การสอบวดัผลทางการศึกษาที3ทางราชการจดัหรืออนุญาตใหจ้ดัขึ4น แต่ไม่รวมถึงการลาไปศึกษา
ต่อ 

ค. ลูกจา้งยื3นใบลาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั เมื3อสหกรณ์อนุญาตแลว้จึงจะหยดุงานเพื3อการ
ดงักล่าวได ้

ขอ้ 50. หลกัเกณฑก์ารลา 
ก. การลาป่วย  เจา้หนา้ที3ที3เจ็บป่วยจนไม่สามารถทาํงานตามปกติได ้เจา้หนา้ที3จะตอ้งปฏิบติัตาม

ระเบียบการลาป่วย  ดงันี4  
(1) กรณีที3เจา้หนา้ที3สามารถลาป่วยล่วงหนา้ไดใ้หย้ื3นใบลาป่วยตามแบบใบลาที3 สหกรณ์กาํหนด 

ก่อนการหยดุงาน ต่อผูจ้ดัการหรือกรรมการที3ไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณีพร้อมดว้ยหลกัฐาน 
(ถา้มี) 

(2) กรณีที3เจา้หนา้ที3เจบ็ป่วยกะทนัหนัและไม่สามารถลาป่วยล่วงหนา้ได ้ใหเ้จา้หนา้ที3ยื3นใบลาป่วย  
ในวนันั4น  หรือภายในวนัแรกที3มาทาํงานตามแบบใบลาที3สหกรณ์กาํหนด ต่อผูจ้ดัการ หรือ
กรรมการที3ไดรั้บมอบหมาย   แลว้แต่กรณีพร้อมดว้ยหลกัฐาน  (ถา้มี) 

(3) การเจบ็ป่วยของเจา้หนา้ที3ตั4งแต่ 3 วนัทาํงานขึ4นไปสหกรณ์อาจจะใหเ้จา้หนา้ที3แสดงใบรับรอง
แพทยแ์ผนปัจจุบนัชั4นหนึ3ง   หรือหลกัฐานของสถานพยาบาลของทางราชการประกอบ                           
การลาป่วยดว้ยก็ได ้

(4) การลาป่วยโดยมิไดเ้จบ็ป่วยจริง สหกรณ์ถือวา่เจา้หนา้ที3ใชสิ้ทธิโดยไม่สุจริต อนัเป็นความผดิ
ฐานทุจริตต่อหนา้ที3 ยอ่มถูกลงโทษได ้

ข. การลาทาํหมนั  ใหเ้จา้หนา้ที3ยื3นใบลาล่วงหนา้ตามใบลาที3สหกรณ์กาํหนดต่อผูจ้ดัการ หรือกรมการ
ที3ไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณี      และเมื3อการทาํหมนัสิ4นสุดแลว้ ใหเ้จา้หนา้ที3แสดงใบรับรอง
แพทยแ์ผนปัจจุบนัชั4นหนึ3งของโรงพยาบาลประกอบการลาดว้ย  

ค. การลาคลอดบุตร 
(1) เจา้หนา้ที3ที3ประสงคจ์ะหยดุงานก่อนการคลอดบุตรให้ยื3นใบลาตามแบบที3 สหกรณ์กาํหนดต่อ

ผูจ้ดัการ หรือกรรมการที3ไดรั้บมอบหมายก่อนการหยดุงานแลว้แต่กรณี 
(2) เจา้หนา้ที3ที3ไม่สามารถมาปฏิบติังานได ้เนื3องจากการคลอดบุตร   ใหเ้จา้หนา้ที3ยื3นใบลาตามที3

สหกรณ์กาํหนด พร้อมทั4งใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั4นหนึ3งของโรงพยาบาลต่อผูจ้ดัการ      
หรือกรรมการที3ไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณี โดยใหย้ื3นใบลาภายใน 3 วนั นบัแต่วนักลบัมา
ทาํงาน 

ง.  การลากิจ  เจา้หนา้ที3ที3มีกิจธุระจาํเป็น อนัไม่สามารถหลีกเลี3ยงไดใ้หย้ื3นใบลากิจต่อ  ผูจ้ดัการหรือ
กรรมการที3ไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณี ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั ตามแบบใบลาที3สหกรณ์กาํหนด
พร้อมดว้ยหลกัฐาน  (ถา้มี)   และเมื3อไดรั้บการอนุญาตแลว้ จึงจะหยดุงานได ้



ในกรณีที3มีความจาํเป็นเร่งด่วน ซึ3 งไม่อาจลาล่วงหนา้ได ้ใหเ้จา้หนา้ที3ยื3นใบลากิจภายในวนัแรกที3มา
ทาํงานพร้อมหลกัฐาน (ถา้มี) และเมื3อไดรั้บความเห็นชอบแลว้ จึงจะถือเป็นลากิจที3ถูกตอ้ง 

 

การลาที3ไม่มีเหตุผลอนัสมควร สหกรณ์มีสิทธิไม่อนุญาตใหล้ากิจไดแ้ละใหถื้อวา่เป็นการขาดงาน 
จ. การลาเพื3อฝึกความพรั3งพร้อมทางทหาร  เจา้หนา้ที3ที3ไดรั้บหมายเรียกทางทหาร เพื3อการตรวจสอบ

การฝึกวชิาทหารหรือทดสอบความพรั3งพร้อมทางทหาร ใหย้ื3นใบลาล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  หนึ3งวนั 
ตามแบบใบลาที3สหกรณ์กาํหนด พร้อมดว้ยหลกัฐานต่อผูจ้ดัการ หรือกรรมการที3ไดรั้บมอบหมาย  
แลว้แต่กรณี และเมื3อสิ4นสุดการปฏิบติัทางทหารดงักล่าว แลว้ใหเ้จา้หนา้ที3ผูน้ั4นกลบัมารายงานตวั
เพื3อทาํงานตามปกติภายใน 3 วนั 

ฉ. การลาเพื3อฝึกอบรมหรือพฒันาความรู้ความสามารถ   เจา้หนา้ที3ที3ประสงคจ์ะขอลาหยดุเพื3อเขา้รับ
การฝึกอบรม  การประชุม  การสัมมนา  การชี4แจง  การอภิปราย หรือการแสดง   ความคิดเห็น
เกี3ยวกบังานดา้นแรงงาน สวสัดิการสังคม การเพิ3มทกัษะในการทาํงานหรือการวดัผลการศึกษาที3ทาง
ส่วนราชการจดั หรืออนุญาตใหจ้ดัขึ4น  ใหเ้จา้หนา้ที3ยื3นใบลาตามแบบที3สหกรณ์กาํหนดต่อ  ผูจ้ดัการ
หรือกรรมการที3ไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณี ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั โดยแสดงหลกัฐาน
ประกอบการลาดงักล่าวดว้ย 

สหกรณ์จะพิจารณาอนุญาตใหล้าไดต้ามความจาํเป็น    โดยไม่เสียหายต่อหนา้ที3ความรับผดิชอบ และ
งานของสหกรณ์ ประกอบกบัประโยชน์ที3เจา้หนา้ที3จะไดรั้บเป็นสาํคญั 

สหกรณ์อาจไม่อนุญาตให้เจา้หนา้ที3ผูน้ั4นลาหยดุงานได ้ถา้ 
(1) สหกรณ์ไดอ้นุญาตใหล้าไปแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
(2) สหกรณ์ไดอ้นุญาตใหล้าไปแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ครั4 ง 
(3) สหกรณ์มีความจาํเป็นเร่งด่วนเกี3ยวกบังานที3เจา้หนา้ที3ผูน้ั4นปฏิบติัอยู ่หากอนุญาตใหล้าแลว้จะ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่สหกรณ์ 
 

หมวด  13 
วนัิย และโทษทางวนัิย 

ขอ้ 51. วนิยั  เจา้หนา้ที3และลูกจา้งของสหกรณ์ตอ้งรักษาระเบียบวนิยัโดยเคร่งครัด 
สหกรณ์กาํหนดวินยัในการทาํงานใหเ้จา้หนา้ที3ปฏิบติั ดงันี4  

(1) สนบัสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญดว้ยความบริสุทธิI ใจ 
(2) ตอ้งรักษาความลบัของสหกรณ์และไม่เป็นปฏิปักษต่์อขบวนการสหกรณ์ 
(3) ตอ้งใหก้ารตอ้นรับ คาํชี4แจง ความสะดวก ความเป็นธรรม และการสงเคราะห์แก่ผูม้าติดต่อใน

กิจการของสหกรณ์โดยมิชกัชา้  ทั4งตอ้งสุภาพ  เรียบร้อยต่อสมาชิกของสหกรณ์และประชาชน
ทั3วไป  หา้มมิใหดู้หมิ3นเหยยีดหยามบุคคลใด ๆ 

(4) ตอ้งปฏิบติัหนา้ที3ดว้ยความซื3อสัตย ์เที3ยงธรรมและประพฤติตนอยูใ่นความสุจริต หา้มมิใหก้ดขี3ข่ม
เหงหรือเบียดเบียนหรือกลั3นแกลง้  หรือจงใจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือผูใ้ด  และหา้ม
มิใหอ้าศยังานในหนา้ที3ของตน  ไม่วา่ในทางตรงหรือทางออ้มหาผลประโยชน์แก่ตนหรือผูอื้3น 



(5) ตอ้งขวนขวายปฏิบติัหนา้ที3ดว้ยความอุตสาหะ  ขยนั รวดเร็วเตม็ความสามารถ  ใหเ้กิดผลดีและ
ความกา้วหนา้แก่สหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์ ทั4งเอาใจใส่ระมดัระวงัผลประโยชน์ของ
สหกรณ์ 

(6) ตอ้งไม่รายงานเทจ็หรือเสนอความเห็นที3ไม่สุจริตต่อผูบ้งัคบับญัชา 
(7) ตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ คาํสั3ง แบบแผนและวธีิปฏิบติัของสหกรณ์ 
(8) ตอ้งอุทิศเวลาของตนใหแ้ก่กิจการของสหกรณ์ จะละทิ4งหรือทอดทิ4งหนา้ที3ไม่ได ้ทั4งนี4 โดยจะตอ้ง

ปฏิบติัหนา้ที3และดาํรงตาํแหน่งในสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ3งเพียงแห่งเดียวเท่านั4น  หา้มมิใหเ้ป็น
เจา้หนา้ที3หรือตวักระทาํการในหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทัใด ๆ หรือนิติบุคคลรูปอื3น ๆ 

(9) ตอ้งสุภาพเรียบร้อย  เชื3อฟังและไม่แสดงความกระดา้งกระเดื3องต่อผูบ้งัคบับญัชา ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบั
บญัชาตอ้งปฏิบติัตามคาํสั3งของผูบ้งัคบับญัชาซึ3 งสั3งในกิจการของสหกรณ์โดยชอบดว้ยกฎหมาย  
และเป็นธรรมในการปฏิบติักิจการของสหกรณ์  หา้มมิให้กระทาํการขา้มผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน  
เวน้แต่  ผูบ้งัคบับญัชาเหนือตนขึ4นไปสั3งใหก้ระทาํหรือไดรั้บอนุญาตเป็นพิเศษเป็นครั4 งคราว 

(10) ตอ้งรักษาชื3อเสียงมิใหขึ้4นชื3อวา่ประพฤติชั3ว  หา้มมิใหป้ระพฤติตนในทางที3อาจ    ทาํใหเ้สื3อมเสีย
เกียรติศกัดิI ของตาํแหน่งหนา้ที3  เช่น  ประพฤติตนเป็นคนเสเพล  เสพสุรา  หรือของมึนเมาอยา่งอื3น  
จนไม่สามารถ  ครองสติได ้เสพยาเสพติดใหโ้ทษ มีหนี4 สินรุงรัง  เล่นการพนนั กระทาํหรือยอมให้
ผูอื้3นกระทาํการอื3นใด ซึ3 งทาํใหเ้สื3อมเสียเกียรติศกัดิI ของตาํแหน่งหนา้ที3 

(11) ตอ้งไม่เสพสุราหรือของมึนเมาอยา่งอื3น ในเวลาปฏิบติัหนา้ที3เป็นอนัขาด 
(12) ตอ้งร่วมมือช่วยเหลือกนัในกิจการของสหกรณ์ตอ้งรักษาความสามคัคี บรรดาผูอ้ยูใ่นวงงานของ 

สหกรณ์ และตอ้งไม่กระทาํการใด ๆ อนัอาจเป็นเหตุก่อให้เกิดการแตกแยกสามคัคี หรือก่อใหเ้กิด
ความกระดา้งกระเดื3องในบรรดาผูอ้ยูใ่นวงงานสหกรณ์ 

(13) ตอ้งร่วมมือประสานงานดว้ยดีกบัส่วนราชการ   หรือสถาบนัอื3นที3เกี3ยวขอ้งกบักิจการสหกรณ์ 
(14) เจา้หนา้ที3และลูกจา้งตอ้งปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัเกี3ยวกบัการทาํงาน 
(15) เจา้หนา้ที3และลูกจา้งตอ้งเชื3อฟังและปฏิบติัตามคาํสั3งโดยชอบของผูบ้งัคบับญัชา 
(16) เจา้หนา้ที3และลูกจา้งตอ้งมาปฏิบติังานใหต้รงตามเวลา และลงบนัทึกเวลาทาํงานตามที3กาํหนด 
(17) เจา้หนา้ที3และลูกจา้งตอ้งปฏิบติัตามกฎแห่งความปลอดภยัในการทาํงาน 
(18) เจา้หนา้ที3และลูกจา้งตอ้งดูแลบาํรุงรักษาเครื3องจกัร   เครื3องมือ  และอุปกรณ์การทาํงานใหอ้ยูใ่น

สภาพดีเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามความจาํเป็นหรือตามควรแก่หนา้ที3ของตน 
(19) เจา้หนา้ที3และลูกจา้งตอ้งช่วยกนัระมดัระวงัและป้องกนัทรัพยสิ์นใดๆ ในบริเวณที3ทาํงาน โดยมิ

ใหสู้ญหายหรือเสียหายจากบุคคลใด ๆ หรือจากภยัพิบติัอื3น ๆ เท่าที3สามารถจะทาํได ้
(20) เจา้หนา้ที3และลูกจา้งตอ้งไม่กระทาํการทะเลาะววิาท หรือทาํร้ายร่างกายบุคคลใดในบริเวณที3

ทาํงาน 
(21) เจา้หนา้ที3และลูกจา้งตอ้งไม่นาํสิ3งผดิกฎหมาย หรืออาวธุที3มีอนัตรายร้ายแรง หรือวตัถุระเบิดเขา้

มาบริเวณที3ทาํงาน 
ขอ้ 52. โทษทางวนิยั    โทษผิดวนิยัมี 4 สถาน คือ  

(1) ภาคทณัฑ ์
(2) ลดขั4นเงินเดือน 



(3) ใหอ้อก 
(4) ไล่ออก 

ขอ้ 53. การลงโทษใหอ้อก    ใหก้ระทาํในกรณีที3เจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งของสหกรณ์กระทาํผดิวนิยัเป็นเหตุ   
ใหส้หกรณ์ไดรั้บความเสียหาย  แต่ไม่ถึงขั4นร้ายแรง   ดงัระบุไวด้งัต่อไปนี4  

(1) รายงานเทจ็ หรือเสนอความคิดเห็นที3ไม่สุจริตต่อผูบ้งัคบับญัชา 
(2) จงใจไม่ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
(3) ละทิ4งหนา้ที3เนือง ๆ 
(4) ประมาทเลินเล่อในหนา้ที3เนือง ๆ 
(5) ทะเลาะววิาทกบัผูร่้วมงานเป็นนิจสิน 
(6) ประพฤติตนเป็นที3เสื3อมเสียเกียรติศกัดิI ของตาํแหน่งหนา้ที3 

ขอ้ 54. การลงโทษไล่ออก  ใหก้ระทาํในกรณีเจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งของสหกรณ์กระทาํผิดวนิยัอยา่ง
ร้ายแรง  ดงัระบุไวต่้อไปนี4  

(1) เปิดเผยความลบัของสหกรณ์  หรือเป็นปฏิปักษต่์อขบวนการสหกรณ์หรือสหกรณ์  จนเป็นเหตุให้
สหกรณ์ไดรั้บความเสียหาย 

(2) ทาํความผดิตอ้งรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที3สุดใหจ้าํคุก เวน้แต่ความผดิลหุโทษ หรือ
ความผดิอนัไดก้ระทาํโดยประมาท 

(3) ตอ้งคาํพิพากษาใหเ้ป็นคนลม้ละลาย 
(4) ทุจริตต่อหนา้ที3 
(5) จงใจไม่ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของสหกรณ์ เป็นเหตุใหส้หกรณ์ไดรั้บความเสียหายอยา่ง

ร้ายแรง 
(6) ขดัคาํสั3งผูบ้งัคบับญัชาซึ3 งสั3งในกิจการของสหกรณ์โดยชอบ และการขดัคาํสั3งนั4นเป็นเหตุให้

สหกรณ์ไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
(7) ละทิ4งหนา้ที3เป็นเหตุใหส้หกรณ์ไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
(8) ประมาทเลินเล่อในหนา้ที3เป็นเหตุใหส้หกรณ์ไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
(9) ประพฤติชั3วอยา่งร้ายแรง 
(10) ดูหมิ3นเหยยีดหยามผูม้าติดต่อในกิจการของสหกรณ์ หรือกดขี3ข่มเหงหรือ เบียดเบียนสมาชิก

สหกรณ์ 
(11) ขาดงานติดต่อกนัเกินกวา่ 15 วนั โดยไม่มีเหตุอนัควร 

ขอ้ 55. การลงโทษไล่ออกและใหอ้อกนั4น  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ  หรือผูบ้งัคบับญัชาตาํแหน่ง
ผูจ้ดัการ ตั4งคณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการดาํเนินการ  หรือเจา้หนา้ที3ตาํแหน่งไม่ตํ3ากวา่   ผูถู้กกล่าวหา
อยา่งนอ้ยสามคนเพื3อสอบสวน 

การสอบสวนนั4นใหก้ระทาํใหเ้สร็จโดยเร็ว  อยา่งชา้ไม่เกินสามสิบวนั นบัแต่วนัที3ประธานกรรมการ
สอบสวนไดรั้บทราบคาํสั3ง    เวน้แต่คณะกรรมการดาํเนินการจะกาํหนดเป็นอยา่งอื3นแมผู้ถู้กกล่าวหาตายก่อนการ
สอบสวนพิจารณาถึงที3สุดก็ใหส้อบสวนต่อไปจนเสร็จ       เมื3อสอบสวนเสร็จแลว้ใหค้ณะกรรมการสอบสวน
เสนอรายงาน    พร้อมทั4งสาํนวนการสอบสวนต่อผูส้ั3งตั4งคณะกรรมการสอบสวนเพื3อพิจารณาใหค้วามเห็น   และ
เสนอตามลาํดบั  จนถึงคณะกรรมการดาํเนินการ 



ขอ้ 56. ในกรณีต่อไปนี4ใหถื้อวา่เป็นกรณีความผดิที3ปรากฏชดัแจง้ ใหล้งโทษไล่ออกโดย ไม่ตอ้งตั4ง
คณะกรรมการสอบสวน 

(1) ทาํความผดิตอ้งรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที3สุดใหจ้าํคุก     เวน้แต่ความผดิลหุโทษหรือ
ความผดิ   อนักระทาํโดยประมาท 

(2) ตอ้งคาํพิพากษาใหเ้ป็นคนลม้ละลาย 
(3) ทาํความผดิเกี3ยวกบัทุจริตต่อหนา้ที3และใหถ้อ้ยคาํสารภาพต่อผูบ้งัคบับญัชา พนกังานสอบสวน       

หรือศาล หรือมีคาํพิพากษาถึงที3สุดวา่ทาํความผดิเช่นนั4น  แมจ้ะมิใหจ้าํคุกก็ตาม 
(4) ขาดงานติดต่อกนัเกินกวา่ 15 วนั และผูบ้งัคบับญัชาไดส้อบสวนแลว้เห็นวา่ไม่มีเหตุอนัสมควร 
ในกรณีดงักล่าวใหผู้บ้งัคบับญัชาเสนอรายงานพร้อมดว้ยหลกัฐานตามลาํดบัจนถึง   คณะกรรมการ

ดาํเนินการ   เมื3อคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่มีหลกัฐานฟังไดต้ามรายงานนั4นก็ใหไ้ล่ออกได ้
ขอ้ 57. การพกังานเพื3อสอบสวนความผดิ ในกรณีที3เจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งถูกกล่าวหาวา่กระทาํผดิวนิยัจนมี

การตั4งคณะกรรมการสอบสวน หรือถูกกล่าวหาวา่กระทาํการฝ่าฝืนขอ้บงัคบัเกี3ยวกบัการทาํงาน  กฎ  ระเบียบ  
คาํสั3ง  หรือถูกกล่าวหาวา่กระทาํผดิอาญา  หรือถูกฟ้องคดีอาญา   เวน้แต่ความผิดลหุโทษหรือความผดิอนัได้
กระทาํโดยประมาท  สหกรณ์มีสิทธิสั3งพกังานเพื3อสอบสวนความผดิ  เวน้แต่กรณีความผดิชดัแจง้โดยมี
หลกัเกณฑ ์ดงันี4   

(1) คาํสั3งพกังานจะเป็นหนงัสือโดยระบุความผดิ 
(2) กาํหนดระยะเวลาพกังานไดไ้ม่เกิน 7 วนั 
(3) สหกรณ์ตอ้งแจง้คาํสั3งพกังานใหเ้จา้หนา้ที3หรือลูกจา้งทราบก่อนการพกังาน 
(4) สหกรณ์จะจ่ายเงินเดือนหรือค่าจา้งระหวา่งเจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งพกังานในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 

50 ของค่าจา้งในวนัทาํงานที3เจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งไดรั้บก่อนถูกสั3งพกังาน 
(5) ในกรณีที3สอบสวนแลว้เจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งมิไดก้ระทาํความผดิ สหกรณ์จะจ่ายค่าจา้งเท่ากบั

ค่าจา้งในวนัทาํงานปกตินบัแต่วนัที3สั3งพกังาน   โดยใหถื้อวา่เงินตาม (4) เป็นส่วนหนึ3งของ  ค่าจา้ง
พร้อมดว้ยดอกเบี4ยร้อยละสิบหา้ต่อปี 

ขอ้ 58. ในกรณีที3เจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งกระทาํผิดวนิยั  แต่โทษไม่ถึงไล่ออกหรือใหอ้อก   ผูบ้งัคบับญัชาจะ
สั3งลงโทษลดขั4นเงินเดือนก็ได ้  หรือถา้เห็นวา่มีเหตุอนัควรลดหยอ่นหรือเป็นความผดิเล็กนอ้ยจะสั3งลงโทษ
ภาคทณัฑโ์ดยแสดงความผดินั4นใหป้รากฏเป็นหนงัสือ  และจะใหท้าํทณัฑบ์นไวด้ว้ยก็ได ้

การลงโทษตามวรรคแรกสาํหรับเจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งในตาํแหน่งตั4งแต่หวัหนา้งานลงไป  ใหผู้จ้ดัการ
หรือผูช่้วยผูจ้ดัการมีอาํนาจสั3งลงโทษได ้

ในกรณีลงโทษลดขั4นเงินเดือน     หากตอ้งลดเกินกวา่ขั4นตํ3าสุดของตาํแหน่งก็ใหล้ดในขั4นเงินเดือน
สาํหรับตาํแหน่งถดัลงไปได ้ทั4งนี4การลงโทษลดขั4นเงินเดือน    ตอ้งใหเ้จา้หนา้ที3หรือลูกจา้งทาํหนงัสือยนิยอม
การลงโทษ  ลดขั4นเงินเดือนดว้ย 

ขอ้ 59. ใหผู้บ้งัคบับญัชาตั4งแต่ผูจ้ดัการลงไปรับผดิชอบดูแลระมดัระวงัเจา้หนา้ที3และลูกจา้งในบงัคบั
บญัชาใหป้ฏิบติัตามวินยั 

ถา้ผูบ้งัคบับญัชารู้วา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชากระทาํผดิวินยั  ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งพิจารณาวา่ความผดิของผูน้ั4น
อยูใ่นอาํนาจของตนที3จะลงโทษ ถา้เห็นวา่ความผดินั4นควรจะตอ้งลงโทษมากไปกวา่ที3ตนมีอาํนาจลงโทษก็ให้
รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึ4นไปเพื3อใหล้งโทษตามสมควร 



ถา้ผูบ้งัคบับญัชาคนใดรู้วา่ผูอ้ยูใ่ตผู้บ้งัคบับญัชากระทาํผดิวนิยั   แต่ไม่จดัการลงโทษหรือลงโทษไม่เป็น
การสุจริต  ใหถื้อวา่ผูบ้งัคบับญัชานั4นกระทาํผดิวนิยั  

ขอ้ 60. เมื3อผูมี้อาํนาจลงโทษไดส้ั3งลงโทษแลว้  ตอ้งเสนอรายงานการลงโทษนั4นตามลาํดบัจนถึง
คณะกรรมการดาํเนินการ 

หากผูบ้งัคบับญัชาเหนือผูส้ั3งลงโทษเห็นวา่โทษที3ลงนั4นเบาไป ใหมี้อาํนาจที3จะสั3งเพิ3มโทษได ้   แต่โทษที3
สั3งเพิ3มขึ4นรวมกบัที3สั3งไวแ้ลว้เดิม  ตอ้งไม่เกินอาํนาจของผูส้ั3งใหม่นั4น 

ขอ้ 61. เจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งที3ถูกลงโทษฐานผดิวนิยั    ถา้เห็นวา่ตนไม่ไดรั้บความเป็นธรรมก็อาจอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการดาํเนินการไดภ้ายใน 15 วนั นบัตั4งแต่วนัทราบคาํสั3งการอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุใหร้อการลงโทษ
ตามคาํสั3งของผูบ้งัคบับญัชา 

เมื3อคณะกรรมการดาํเนินการไดรั้บและพิจารณาอุทธรณ์แลว้จะยกโทษ ลดโทษ เพิ3มโทษ หรือยนืตาม
คาํสั3งเดิมก็ได ้ ทั4งนี4 โดยปกติใหก้ระทาํใหเ้สร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัไดรั้บอุทธรณ์คาํวนิิจฉยัอุทธรณ์ของ
คณะกรรมการดาํเนินการให้เป็นอนัสิ4นสุด 

หมวดที- 14 
การร้องทุกข์ 

การร้องทุกข์   หมายถึง กรณีที3เจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งมีความไม่พอใจหรือมีความทุกขอ์นัเกิดขึ4น   เนื3องจาก   
การทาํงาน  ไม่วา่จะเป็นเรื3องสภาพการทาํงาน  สภาพการจา้ง  การบงัคบับญัชา  การสั3งหรือมอบหมายงาน การ
จ่ายค่าตอบแทนในการทาํงานหรือประโยชน์อื3น    หรือการปฏิบติัใดที3ไม่เหมาะสมระหวา่งสหกรณ์หรือ
ผูบ้งัคบับญัชาต่อเจา้หนา้ที3หรือลูกจา้ง หรือระหวา่งเจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งดว้ยกนั และเจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งได้
เสนอความไม่พอใจหรือความทุกขน์ั4นต่อสหกรณ์    เพื3อใหส้หกรณ์ไดด้าํเนินการแกไ้ขหรือยุติเหตุการณ์นั4น 
ทั4งนี4  เพื3อให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งสหกรณ์และเจา้หนา้ที3และลูกจา้งของสหกรณ์  และเพื3อใหเ้จา้หนา้ที3
และลูกจา้งทาํงานดว้ยความสุข 

ขอ้ 62. ขอบเขตของการร้องทุกข ์  เจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งที3มีความไม่พอใจหรือมีความทุกขเ์นื3องจากการ
ทาํงานดงักล่าวขา้งตน้   ควรยื3นคาํร้องทุกขต่์อผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงหรือผูบ้งัคบับญัชาชั4นแรกของตนโดยเร็ว      
เวน้แต่เรื3องที3จะร้องทุกขน์ั4นเกี3ยวกบัการปฏิบติัของผูบ้งัคบับญัชา    หรือผูบ้งัคบับญัชาเป็นตน้เหตุ ก็ใหย้ื3นคาํ
ร้องทุกขต่์อผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงขึ4นไปอีกชั4นหนึ3ง   โดยมีวธีิการและขั4นตอนดงันี4  

(1) เจา้หนา้ที3ที3ประสงคจ์ะร้องทุกขเ์ป็นหนงัสือดว้ยตนเองต่อผูจ้ดัการหรือกรรมการที3ไดรั้บ
มอบหมายแลว้แต่กรณีภายใน 7 วนั นบัแต่วนัที3มีความขดัแยง้ 

(2) ผูจ้ดัการหรือกรรมการที3ไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณีตอ้งทาํการสอบสวน   และพิจารณาวนิิจฉยั
ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที3ไดรั้บคาํร้องทุกข ์

(3) ผูจ้ดัการหรือกรรมการที3ไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณีตอ้งทาํการสอบสวน   และพิจารณา  ชี4แจง
ทาํความเขา้ใจ  หรือวินิจฉยัเป็นหนงัสือก็ได ้ การแจง้ผลการพิจารณาโดยการชี4แจงดว้ยวาจาให้
บนัทึก  คาํชี4แจงเหตุผลไวใ้นสาํนวน  โดยใหผู้ร้้องทุกขล์งลายมือชื3อรับทราบไวด้ว้ย 

ขอ้ 63. การสอบสวนและพิจารณา  เมื3อผูบ้งัคบับญัชาไดรั้บคาํร้องทุกขจ์ากเจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งแลว้  ให้รีบ
ดาํเนินการสอบสวนเพื3อใหท้ราบขอ้เทจ็จริงในเรื3องที3ร้องทุกขน์ั4น โดยละเอียดเท่าที3จะทาํได ้   โดยดาํเนินการดว้ย
ตนเองหรือดว้ยความช่วยเหลือจากคณะกรรมการดาํเนินการหรือบุคคลอื3น       ทั4งนี4  เจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งผูย้ื3น 
คาํร้องทุกขเ์ห็นชอบที3จะขอใหข้อ้เท็จจริงโดยละเอียดแก่ผูบ้งัคบับญัชาดว้ย 



เมื3อสอบสวนขอ้เท็จจริงแลว้  ใหผู้บ้งัคบับญัชาพิจารณาเรื3องราวร้องทุกขน์ั4น   หากเป็นเรื3องที3อยูใ่น
ขอบเขตของอาํนาจหนา้ที3ของผูบ้งัคบับญัชานั4น     และผูบ้งัคบับญัชาสามารถแกไ้ขไดก้็ใหผู้บ้งัคบับญัชา
ดาํเนินการแกไ้ข   ใหเ้สร็จสิ4นโดยเร็ว แลว้แจง้ใหเ้จา้หนา้ที3หรือลูกจา้งผูย้ื3นคาํร้องทุกขท์ราบพร้อมทั4งรายงานให้
คณะกรรมการดาํเนินการทราบดว้ย 

หากเรื3องราวที3ร้องทุกขน์ั4นเป็นเรื3องที3อยูน่อกเหนืออาํนาจหนา้ที3ของผูบ้งัคบับญัชานั4นใหผู้บ้งัคบับญัชา
ดงักล่าวเสนอเรื3องราวที3ร้องทุกข ์  พร้อมทั4งขอ้เสนอในการแกไ้ขหรือความเห็นต่อผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงขึ4นไป
ตามลาํดบั 

ใหผู้บ้งัคบับญัชาระดบัสูงขึ4นไป  ดาํเนินการสอบสวนและพิจารณาคาํร้องทุกขเ์ช่นเดียวกบั     
ผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ที3ไดรั้บคาํร้องทุกข ์

ขอ้ 64. กระบวนการยติุขอ้ร้องทุกข ์   เมื3อผูบ้งัคบับญัชาแต่ละขั4นที3ไดพ้ิจารณาคาํร้องทุกข ์ดาํเนินการ
แกไ้ขหรือยุติเหตุการณ์ที3เกิดการร้องทุกข ์และไดแ้จง้ใหเ้จา้หนา้ที3หรือลูกจา้งผูย้ื3นคาํร้องทุกขท์ราบ   หาก
เจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งผูย้ื3นคาํร้องทุกขพ์อใจ   ก็ใหแ้จง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบโดยเร็ว   แต่ถา้เจา้หนา้ที3หรือลูกจา้ง
ผูย้ื3นคาํร้องทุกขไ์ม่พอใจ ก็ใหย้ื3นอุทธรณ์โดยกรอกขอ้ความที3อุทธรณ์ลงในแบบพิมพที์3สหกรณ์ไดก้าํหนดขึ4น
และยื3นต่อคณะกรรมการดาํเนินการภายใน 7 วนั นบัแต่วนัที3ทราบผลการร้องทุกขจ์ากผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ 

คณะกรรมการดาํเนินการจะพิจารณาอุทธรณ์   และดาํเนินการแกไ้ขหรือยติุเหตุการณ์ตาม คาํร้องทุกข ์
และแจง้ผลการพิจารณาดาํเนินการใหเ้จา้หนา้ที3หรือลูกจา้งผูย้ื3นคาํร้องทุกขท์ราบภายใน 15 วนั 

ขอ้ 65. การอุทธรณ์คาํวินิจฉยั 
(1) ผูร้้องทุกขที์3ไม่พอใจคาํชี4 แจงหรือคาํวินิจฉยั มีสิทธิอุทธรณ์ต่อประธานกรรมการหรือกรรมการที3

ไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณี เป็นหนงัสือภายใน 7 วนั นบัแต่วนัที3ไดรั้บคาํชี4แจงหรือวินิจฉยั 
(2) ประธานกรรมการ หรือกรรมการที3ไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณีจะแจง้ผลการพิจารณา อุทธรณ์

ดว้ยการชี4แจงทาํความเขา้ใจ หรือการวนิิจฉยัเป็นหนงัสือก็ได ้การแจง้ผลดว้ยการชี4แจงดว้ยวาจาให้
บนัทึกคาํชี4แจงเหตุผลไวใ้นสํานวน โดยใหผู้ร้้องทุกขล์งลายมือชื3อรับทราบไวด้ว้ย 

(3) การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุใหร้อการลงโทษตามคาํสั3งของผูมี้อาํนาจ 
ขอ้ 66. ความคุม้ครองผูร้้องทุกขแ์ละผูเ้กี3ยวขอ้ง 

(1) ผูร้้องทุกขจ์ะไดรั้บการพิจารณาอยา่งเป็นระบบและดว้ยความเป็นธรรม 
(2) ผูร้้องทุกขจ์ะไม่ถูกกลั3นแกลง้ ยา้ยหนา้ที3การงาน หรือลงโทษแต่อยา่งใด เวน้แต่จะเป็นการร้อง

ทุกขด์ว้ยเจตนาไม่สุจริต 
(3) เจา้หนา้ที3ที3ใหก้ารเป็นพยาน หรือใหค้วามร่วมมือในการสอบสวน จะไดรั้บความคุม้ครอง                        

โดยจะไม่ถูกกลั3นแกลง้ ยา้ยหนา้ที3การงาน หรือลงโทษ เวน้แต่เจา้หนา้ที3ที3ใหก้ารดว้ยอคติ                   
ปรักปรํา ให้ร้ายเป็นเทจ็ หรือไม่ใหค้วามร่วมมือในการสอบสวนหาความจริง 

          การสอบสวนอาจกระทาํโดยคณะกรรมการที3สหกรณ์แต่งตั4งก็ได ้
 

หมวดที- 15 
การสิ9นสุดการจ้าง 

ขอ้ 67. การจา้งงาน   จะสิ4นสุดลงดว้ยเหตุหนึ3งเหตุใด ดงันี4  
(1) ตาย 

 



(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบติัตามขอ้ 10 
(4)  อายคุรบ 60 ปีบริบูรณ์ 
(5) เลิกจา้งตามสัญญาจา้ง หรือขอ้บงัคบัสหกรณ์ 
(6) ถูกลงโทษใหอ้อกหรือไล่ออก  

ขอ้ 68. การตาย    ในกรณีที3เจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งถึงแก่ความตาย    สหกรณ์จะจ่ายค่าจา้งหรือเงินอื3นใหแ้ก่
ทายาทโดยธรรมของเจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งที3ถึงแก่ความตาย ส่วนเงินทดแทน   หรือประโยชน์ทดแทนให้เป็นไป   
ตามกฎหมายวา่ดว้ยเงินทดแทน หรือกฎหมายประกนัสังคม 

ขอ้ 69. การลาออก     เจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งที3ยื3นใบลาออกล่วงหนา้ตามที3สหกรณ์กาํหนดต่อผูจ้ดัการหรือ
คณะกรรมการดาํเนินการแลว้แต่กรณี    โดยใหย้ื3นในวนัหรือก่อนวนัจ่ายค่าจา้งในเดือนนั4น   และใหมี้ผลเมื3อถึง
กาํหนดวนัจ่ายค่าจา้งในเดือนถดัไป 

การลาออกของเจา้หนา้ที3 หรือลูกจา้งที3ฝ่าฝืนระเบียบการลาดงักล่าว  ถา้ทาํใหส้หกรณ์เสียหาย สหกรณ์มี
ความชอบธรรมที3จะหกัเงินประกนั หรือเงินอื3นใดที3เจา้หนา้ที3ยนิยอมชดใชค้วามเสียหายดงักล่าวได ้รวมถึงอาจ
ดาํเนินคดีกบัเจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งที3กระทาํความผดิ      เพื3อใหเ้จา้หนา้ที3หรือลูกจา้งหรือผูค้ ํ4าประกนัชดใชค้วาม
เสียหายไดด้ว้ย ตามที3กฎหมายแรงงานกาํหนด 

ขอ้ 70. การเลิกจา้ง 
การเลกิจ้าง    หมายถึง  เจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งที3สหกรณ์ไดใ้หพ้น้สภาพการเป็นเจา้หนา้ที3ของสหกรณ์  

โดยสหกรณ์เลิกจา้ง  หรือไม่ผา่นการประเมินผลการปฏิบติังาน อนัเนื3องจากเจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งขาดคุณสมบติั    
ในการทาํงาน มีพฤติกรรมที3ไม่เหมาะสม ยบุหน่วยงาน  เลิกกิจการ  เกษียณอาย ุ  หรือกระทาํความผดิอยา่งใด 
อยา่งหนึ3ง  หรือไดรั้บโทษทางวนิยัตามขอ้ 50 (1) และ (2) 

ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการแต่งตั4งคณะกรรมการคณะหนึ3งหรือหลายคณะ  ดาํเนินการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ที3หรือลูกจา้ง   ใหค้รอบคลุมการปฏิบติังานทุกสี3ปี 

การเลิกจา้งดงักล่าว สหกรณ์จะแจง้ผล      และวนัเลิกจา้งใหเ้จา้หนา้ที3หรือลูกจา้งทราบเป็นหนงัสือโดย
จะแจง้ใหเ้จา้หนา้ที3หรือลูกจา้งทราบล่วงหนา้ 1 งวดการจ่ายค่าจา้ง   เวน้แต่ เจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งที3จา้งไวโ้ดยมี
กาํหนดระยะเวลาแน่นอน   หรือเจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งที3กระทาํความผดิ   และไม่มีสิทธิI ไดรั้บค่าชดเชย 

ในกรณีที3สหกรณ์ไม่อาจบอกกล่าวล่วงหนา้ได ้สหกรณ์จะจ่ายเงินใหแ้ก่เจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งแทนการ
บอกกล่าวล่วงหนา้ 

การสิ4นสุดการจา้งตามสัญญาจา้ง หากสหกรณ์กาํหนดเงื3อนไขระยะเวลาการจา้งในสัญญาจา้งไวเ้ป็น
รายบุคคลอยา่งไร ก็ใหร้ะยะเวลาการจา้งสิ4นสุดตามเงื3อนไขที3กาํหนดไวใ้นสัญญาจา้งเป็นรายบุคคลนั4น 

 

หมวดที- 16 
บําเหน็จ ค่าชดเชย ค่าชดเชยพเิศษ 

ขอ้ 71. ค่าชดเชย   สหกรณ์จะจ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่เจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งที3ถูกเลิกจา้ง ดงันี4  
(1) เจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งซึ3 งทาํงานติดต่อกนัครบหนึ3งร้อยยี3สิบวนัแต่ไม่ครบหนึ3งปี ใหจ่้ายไม่นอ้ยกวา่

ค่าจา้งอตัราสุดทา้ยสามสิบวนั  หรือไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งของการทาํงานสามสิบวนัสุดทา้ยสาํหรับ
เจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งซึ3 งไดรั้บค่าจา้งตามผลงานโดยคาํนวณเป็นหน่วย 



(2) เจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งซึ3 งทาํงานติดต่อกนัครบหนึ3งปี   แต่ไม่ครบสามปี   ใหจ่้ายไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้ง
อตัราสุดทา้ยเกา้สิบวนั  หรือไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งของการทาํงานเกา้สิบวนัสุดทา้ยสาํหรับเจา้หนา้ที3
หรือลูกจา้งซึ3 งไดรั้บค่าจา้งตามผลงานโดยคาํนวณเป็นหน่วย 

(3) เจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งซึ3 งทาํงานติดต่อกบัครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี ใหจ่้ายไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัรา
สุดทา้ยหนึ3งร้อยแปดสิบวนั หรือไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งของการทาํงานหนึ3งร้อยแปดสิบวนัสุดทา้ย
สาํหรับเจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งซึ3 งไดรั้บค่าจา้งตามผลงานโดยคาํนวณเป็นหน่วย 

(4) เจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งซึ3 งทาํงานติดต่อกนัครบหกปี แต่ไม่ครบสิบปี ใหจ่้ายไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้ง อตัรา
สุดทา้ยสองร้อยสี3สิบวนั หรือไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งของการทาํงานสองร้อยสี3สิบวนัสุดทา้ยสาํหรับ
เจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งซึ3 งไดรั้บค่าจา้งตามผลงานโดยคาํนวณเป็นหน่วย 

(5) เจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งซึ3 งทาํงานติดต่อกนัครบสิบปีขึ4นไป  ใหจ่้ายไม่นอ้ยกวา่   ค่าจา้ง อตัราสุดทา้ย
สามร้อยวนั หรือไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งของการทาํงานสามร้อยวนัสุดทา้ยสาํหรับลูกจา้งซึ3 งไดรั้บค่าจา้ง
ตามผลงานโดยคาํนวณเป็นหน่วย 

ขอ้ 72. ขอ้ยกเวน้ในการไม่จ่ายค่าชดเชย  สหกรณ์ไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่เจา้หนา้ที3และลูกจา้งซึ3 งเลิก
จา้งในกรณีหนึ3งกรณีใด ดงันี4  

(1) ทุจริตต่อหนา้ที3หรือกระทาํความผดิอาญาโดยเจตนาแก่นายจา้ง 
(2) จงใจทาํใหน้ายจา้งไดรั้บความเสียหาย 
(3) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุใหน้ายจา้งไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
(4) ฝ่าฝืนขอ้บงัคบัเกี3ยวกบัการทาํงานหรือระเบียบหรือคาํสั3งของนายจา้งอนัชอบดว้ยกฎหมายและ

เป็นธรรม และนายจา้งไดต้กัเตือนเป็นหนงัสือแลว้ เวน้แต่กรณีที3ร้ายแรงนายจา้งไม่จาํเป็นตอ้ง
ตกัเตือน หนงัสือเตือนใหมี้ผลบงัคบัใชไ้ดไ้ม่เกินหนึ3งปี นบัแต่วนัที3ลูกจา้งไดก้ระทาํผดิ 

(5) ละทิ4งหนา้ที3เป็นเวลาสามวนัทาํงานติดต่อกนัไม่วา่จะมีวนัหยดุคั3นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอนั
ควร 

(6) ไดรั้บโทษจาํคุกตามคาํพิพากษาถึงที3สุดใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผดิที3ไดก้ระทาํโดย
ประมาท หรือความผดิลหุโทษ 

สหกรณ์ไม่จ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่เจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งที3สหกรณ์จา้งไว ้โดยมีกาํหนดระยะเวลาการจา้ง 
แน่นอนตามสัญญาจา้ง และถูกเลิกจา้งตามกาํหนดระยะเวลาของสัญญาจา้งนั4น 

ขอ้ 73.  ค่าชดเชยพิเศษ 
ก. ในกรณีที3สหกรณ์ยา้ยที3ทาํการของสหกรณ์ไปตั4ง ณ สถานที3อื3น อนัมีผลประทบสาํคญัต่อการ

ดาํรงชีวิตตามปกติของเจา้หนา้ที3หรือลูกจา้ง หรือครอบครัว สหกรณ์ตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ที3หรือ
ลูกจา้งทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัยา้ยที3ทาํการของสหกรณ์ ในการนี4  ถา้เจา้หนา้ที3
หรือลูกจา้งไม่ประสงคจ์ะไปทาํงานดว้ย ใหเ้จา้หนา้ที3หรือลูกจา้งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจา้งได ้โดย
เจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยพิเศษไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของอตัราค่าชดเชยที3
เจา้หนา้ที3พึงมีสิทธิไดรั้บ 

ข. ในกรณีที3สหกรณ์มีความจาํเป็นตอ้งลดจาํนวนเจา้หนา้ที3 อนัเนื3องมาจากการปรับปรุงหน่วยงาน
ระบบการทาํงาน หรือการบริการ สหกรณ์จะปฏิบติั ดงันี4  

 



(1) แจง้วนัที3เลิกจา้ง เหตุผลของการเลิกจา้งใหพ้นกังานทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั 
(2) จ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิ3มเติมจากค่าชดเชยตามขอ้ 71 เท่ากบัค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 15 วนั ต่อการ

ทาํงาน 1 ปี สาํหรับเจา้หนา้ที3ที3ทาํงานติดต่อกนั 6 ปีขึ4นไป ทั4งนี4    ค่าชดเชยพิเศษดงักล่าว จะไม่
เกินค่าจา้งอตัราสุดทา้ยสามร้อยหกสิบวนั 

ขอ้   74. เจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งของสหกรณ์คนใดทาํงานในสหกรณ์ดว้ยความเรียบร้อย    เป็นเวลา
ติดต่อกนัมาไม่นอ้ยกวา่หา้ปีขึ4นไปมีสิทธิไดรั้บเงินบาํเหน็จเมื3อออกจากตาํแหน่ง เวน้แต่การออกเพราะถูก
ลงโทษไล่ออกหรือเลิกจา้ง และมีสิทธิไดรั้บเงินชดเชย ตามขอ้ 71 

การคาํนวณเงินบาํเหน็จให้เอาเงินเดือนเดือนสุดทา้ยตั4งคูณดว้ยจาํนวนปีที3ทาํงาน ในสหกรณ์ เศษของ
ปีถา้ถึงหนึ3งร้อยแปดสิบวนัใหน้บัเป็นหนึ3งปี ถา้ตํ3ากวา่นี4 ใหปั้ดทิ4ง 

จาํนวนปีที3ทาํงาน หมายถึง ระยะเวลาตั4งแต่วนับรรจุ เจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งของสหกรณ์เขา้ทาํงานใน
สหกรณ์จนถึงวนัที3ออกจากงานหกัดว้ยวนัลาของผูน้ั4น ในกรณีคาํนวณเงินบาํเหน็จตามระเบียบนี4 มีจาํนวน
มากกวา่เงินชดเชยที3เจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งของสหกรณ์พึงไดรั้บ ตามขอ้ 71 ใหส้หกรณ์จ่ายเงินบาํเหน็จเพิ3มได้
เฉพาะส่วนที3เกินกวา่เงินชดเชยเท่านั4น 

เจา้หนา้ที3หรือลูกจา้งของสหกรณ์ซึ3 งออกจากตาํแหน่งเพราะตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินบาํเหน็จใหแ้ก่
ทายาท 

 

หมวดที- 17 
เบ็ดเตลด็ 

ขอ้ 75. การหยดุกิจการชั3วคราว    ในกรณีที3สหกรณ์มีความจาํเป็นตอ้งหยดุกิจการเป็นการชั3วคราว  
เนื3องจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการที3สหกรณ์ตั4งอยูห่ยดุกิจการ  หรือสหกรณ์ประสบภาวะทางเศรษฐกิจ  
สหกรณ์จะแจง้เหตุการณ์หยุดกิจการใหท้ราบล่วงหนา้  และจ่ายเงินในระหวา่งการหยุดกิจการในอตัราร้อยละ 50 
ของค่าจา้ง 

ขอ้ 76. กฎ  ระเบียบอื3น ๆ 
(1) กฎ  ระเบียบ  คาํสั3ง  ซึ3 งใชบ้งัคบักบัส่วนงานใดส่วนงานหนึ3งเป็นการเฉพาะ  ใหถื้อวา่เป็นส่วน

หนึ3งของขอ้บงัคบัในการทาํงานนี4ดว้ย  ทั4งนี4   รวมถึงใบสมคัรงาน  สัญญาจา้ง  หนงัสือคํ4าประกนั
และขอ้ตกลงเกี3ยวกบัสภาพการจา้ง 

 (2) การใดที3มิไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี4  ใหถื้อปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 
(3) กฎ  ระเบียบ  คาํสั3ง  ขดัหรือแยง้กบัระเบียบนี4ใหใ้ชร้ะเบียบนี4แทน 

ขอ้ 77. การแกไ้ขการเปลี3ยนแปลง      ขอ้บงัคบัเกี3ยวกบัการทาํงานนี4    ไดจ้ดัทาํขึ4นใหมี้ความสอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541   แลว้อยา่งไรก็ตามสหกรณ์สงวนสิทธิI ในการแกไ้ขปรับปรุงใหมี้ 
ความเหมาะสมเป็นธรรมยิ3งขึ4น รวมทั4งสอดคลอ้งกบัสภาพการจา้งตามพระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์ พ.ศ. 
2518   
และที3แกไ้ขเพิ3มเติม  

ขอ้ 78. การบงัคบัใช ้
(1) ใหเ้จา้หนา้ที3ทุกระดบั  ศึกษาระเบียบนี4ใหมี้ความเขา้ใจอยา่งชดัแจง้  เพื3อใหมี้การปฏิบติั                        

อยา่งถูกตอ้ง และมอบใหแ้ก่เจา้หนา้ที3ทุกคน 
 



(2) เจา้หนา้ที3ทุกคนจะปฏิเสธวา่ไม่ทราบเงื3อนไข หลกัเกณฑ ์และแนวปฏิบติัตามระเบียบนี4ไม่ได ้
(3) เจา้หนา้ที3ระดบับงัคบับญัชา และคณะกรรมการดาํเนินการ เป็นผูค้วบคุมดูแลใหเ้จา้หนา้ที3                    

ระดบัปฏิบติัการ   ปฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้งและเคร่งครัด 
(4) ระเบียบนี4 มีผลบงัคบัใชต้ามขอ้ 2 

 
ประกาศ  ณ  วนัที3   30   พฤษภาคม  พ.ศ.   2559 

 
ศุภชยั  ศกัดิI แกว้ 

(นายศุภชยั  ศกัดิI แกว้) 
ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จาํกดั 
ว่าด้วยอาํนาจหน้าที-และความรับผดิชอบของผู้จดัการและเจ้าหน้าที-  พ.ศ. 2559 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 79(8) และขอ้ 106(10)  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จาํกดั 
พ.ศ. 2555 ในคราวประชุมคณะกรรมการดาํเนินการชุดที3 58 ครั4 งที3 5 / 2559  วนัที3 28 พฤษภาคม 2559  เห็นชอบ
ใหย้กเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จาํกดั     วา่ดว้ยอาํนาจหนา้ที3และความรับผดิชอบของผูจ้ดัการ    
และเจา้หนา้ที3  พ.ศ. 2547     เพื3อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัฯ และแนวปฏิบติั   ดงันี4  
 ขอ้ 1. ระเบียบนี4 เรียกวา่“ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั    วา่ดว้ยอาํนาจหนา้ที3   
และความรับผดิชอบของผูจ้ดัการและเจา้หนา้ที3 พ.ศ. 2559” 
 ขอ้ 2. ระเบียบนี4ใหมี้ผลบงัคบัใช ้ถดัจากวนัประกาศ 
 ขอ้ 3. บรรดามติคณะกรรมการ ขอ้ตกลงอื3นใดที3ขดั หรือแยง้กบัระเบียบนี4  ใหใ้ชร้ะเบียบนี4แทน 
 ขอ้ 4. ในระเบียบนี4  
  “สหกรณ์”   หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
  “คณะกรรมการ”  หมายถึง คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
  “ประธาน”   หมายถึง ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู 

 ปัตตานีจาํกดั 
  “ผูจ้ดัการ”   หมายถึง ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
  “รองผูจ้ดัการ”   หมายถึง รองผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
  “หวัหนา้ฝ่าย”   หมายถึง หวัหนา้ฝ่ายสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
  “เจา้หนา้ที3”   หมายถึง เจา้หนา้ที3สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
 ขอ้ 5.  ใหป้ระธานรักษาการตามระเบียบนี4  
 

หมวด 1 
ข้อกาํหนดทั-วไป 

 ขอ้ 6. ในการปฏิบติังานตามอาํนาจหนา้ที3  และความรับผิดชอบของผูจ้ดัการ  รองผูจ้ดัการ  หวัหนา้ฝ่าย     
และเจา้หนา้ที3 ใหป้ฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ หรือคาํสั3งของสหกรณ์ 

หากไม่มี  ขอ้บงัคบั ระเบียบ  คาํสั3ง   เช่นวา่นั4น  ก็ใหป้ฏิบติัหรือกระทาํตามทางอนัควรกระทาํ
เพื3อใหบ้งัเกิดผลดีแก่สหกรณ์ และสมาชิกโดยรวม 
 ขอ้ 7. ในกรณีที3ผูจ้ดัการ  รองผูจ้ดัการ   หวัหนา้ฝ่าย   เจา้หนา้ที3    กระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการ 
ในการปฏิบติัหนา้ที3ของตนโดยประมาทเลินเล่อ จนทาํให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์  ผูป้ฏิบติัตอ้งรับผดิชอบ
ชดใชค้่าเสียหายใหส้หกรณ์จนครบถว้น  และใหถื้อวา่เป็นการกระทาํความผดิทางวินยัตามระเบียบสหกรณ์ดว้ย 

 
 
 



 

หมวด 2 
ผู้จัดการ 

 ขอ้ 8.  ผู้จัดการ       มีอาํนาจหนา้ที3และความรับผิดชอบในการจดัการทั3วไปเกี3ยวกบักิจการประจาํ 
ของสหกรณ์  รวมทั4งขอ้ต่อไปนี4  

  8.1 เป็นธุระในการตรวจสอบการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกใหเ้ป็นการถูกตอ้ง 
  8.2 ควบคุมการเรียกเก็บค่าหุ้นรายเดือน แจง้ยอดจาํนวนหุ้นและการจ่ายคืนหุน้สมาชิก 
  8.3 ควบคุม  ดูแล  และตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพยสิ์นของสหกรณ์ 

      ใหถู้กตอ้งเรียบร้อย 
  8.4 ควบคุม ดูแล การรับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝากและชกัจูงการฝากเงินในสหกรณ์ 
  8.5 เป็นธุระในการตรวจสอบคาํขอกู ้ จ่ายเงินกู ้ และดาํเนินการอื3น ๆ เกี3ยวกบัการใหเ้งินกู ้

ใหเ้ป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ 
  8.6 ควบคุม ดูแล การจดัทาํรายละเอียดเงินค่าหุ้นและเงินใหกู้ส้มาชิกคงเหลือ 
                         ใหถู้กตอ้งเรียบร้อย 
  8.7 พิจารณาจดัจา้งเจา้หนา้ที3และลูกจา้งของสหกรณ์ตามอาํนาจหนา้ที3ที3กาํหนดในระเบียบ 

      รวมถึงกาํหนดหนา้ที3 และวธีิปฏิบติังานของบรรดาเจา้หนา้ที3และลูกจา้งสหกรณ์ตลอดจน 
      เป็นผูบ้งัคบับญัชา รับผดิชอบดูแลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที3และลูกจา้งเหล่านั4น 
      ใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งและเรียบร้อย 

  8.8 เป็นธุระกวดขนัในเรื3องการออกใบรับเงิน รับผดิชอบในการรับ – จ่ายเงินทั4งปวง 
      ของสหกรณ์ให้เป็นการถูกตอ้งเรียบร้อย  รวบรวมใบสาํคญัและเอกสารต่าง ๆ 
      เกี3ยวกบัการเงินไวโ้ดยครบถว้น  และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามที3 
      คณะกรรมการกาํหนด 

  8.9 รับผดิชอบดูแลในการจดัทาํบญัชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ใหถู้กตอ้ง 
ครบถว้นและเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

8.10 ติดต่อประสานงานกบัเลขานุการในการนดัเรียกประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการ    
        ดาํเนินการและประชุมคณะกรรมการอื3น ๆ 

  8.11 รับผดิชอบจดัทาํงบดุล   บญัชีกาํไรขาดทุน  และรายงานกิจการประจาํปีแสดงผล 
        การดาํเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเสนอต่อที3ประชุมใหญ่ 

  8.12 เขา้ร่วมประชุมชี4แจงในการประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ 
        และประชุมคณะกรรมการอื3น ๆ  เวน้แต่กรณี  ซึ3 งที3ประชุมนั4นมิใหเ้ขา้ร่วมประชุม 

  8.13 ปฏิบติังานเกี3ยวกบังานสารบรรณของสหกรณ์ 
  8.14 รักษาดวงตราของสหกรณ์  และรับผดิชอบตรวจตราทรัพยสิ์นต่าง ๆ ของสหกรณ์ 

  ใหอ้ยูใ่นสภาพดีและปลอดภยั 
  8.15 เสนอรายงานกิจการประจาํเดือนต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 
  8.16 เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลา 
                             ที3ทางราชการกาํหนด 
 



8.17 ปฏิบติังานอื3น ๆ ตามที3คณะกรรมการดาํเนินการหรือคณะกรรมการอื3น ๆ ของสหกรณ์                           
         มอบให้ หรือตามที3ควรกระทาํเพื3อใหกิ้จการในหนา้ที3สาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

 

หมวด 3 
รองผู้จัดการ 

 ขอ้ 9. รองผู้จัดการ   มีอาํนาจหนา้ที3และความรับผิดชอบดงัต่อไปนี4  
  9.1 ปฏิบติังานตามที3คณะกรรมการดาํเนินการหรือคณะกรรมการอื3น ๆ ของสหกรณ์หรือ 

      ผูจ้ดัการมอบให้ หรือตามที3ควรกระทาํเพื3อใหกิ้จการในหนา้ที3สาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
  9.2 ปฏิบติัหนา้ที3แทนผูจ้ดัการ ในกรณีที3ผูจ้ดัการไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที3ไดเ้ป็นครั4 งคราว 
  9.3 ปฏิบติัหนา้ที3เป็น ผู้รักษาการแทนผู้จัดการ   กรณีที3ตาํแหน่งผูจ้ดัการวา่งลง  

       เว้นแต่ กรณีที3คณะกรรมการดาํเนินการมีมติมอบให้เจา้หนา้ที3อื3นเป็นผูรั้กษาการแทน 
 

หมวด 4 
หัวหน้าฝ่าย 

 ขอ้ 10. หัวหน้าฝ่ายสินเชื-อ     มีอาํนาจหนา้ที3และความรับผดิชอบดงัต่อไปนี4  
  10.1 ควบคุม ดูแล และกาํกบั หรือช่วยเหลือสนบัสนุนใหเ้จา้หนา้ที3ในฝ่ายสินเชื3อปฏิบติั 

งานตามภารกิจของฝ่ายในขอ้ 15  ใหส้าํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี   ถูกตอ้งเรียบร้อยสมบูรณ์ 
10.2 ปฏิบติังานตามที3ผูจ้ดัการมอบให้ หรือตามที3ควรกระทาํเพื3อใหง้านในหนา้ที3ดาํเนิน 
         ไปดว้ยความเรียบร้อย 

 ขอ้ 11. หัวหน้าฝ่ายประมวลผล     มีอาํนาจหนา้ที3และความรับผดิชอบดงัต่อไปนี4  
  11.1 ควบคุม ดูแลและกาํกบั หรือช่วยเหลือสนบัสนุนใหเ้จา้หนา้ที3ในฝ่ายประมวลผลปฏิบติังาน 

ตามภารกิจของฝ่ายใน ขอ้ 16  ใหส้าํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ถูกตอ้งเรียบร้อยสมบูรณ์ 
  11.2 ปฏิบติังานตามที3ผูจ้ดัการมอบให้ หรือตามที3ควรกระทาํเพื3อใหง้านในหนา้ที3ดาํเนิน 

         ไปดว้ยความเรียบร้อย 
ขอ้ 12. หัวหน้าฝ่ายการเงิน     มีอาํนาจหนา้ที3และความรับผดิชอบดงัต่อไปนี4  

  12.1 ควบคุม ดูแลและกาํกบั หรือช่วยเหลือสนบัสนุนใหเ้จา้หนา้ที3ในฝ่ายการเงินปฏิบติั 
         งานตามภารกิจของฝ่ายในขอ้ 17  ใหส้าํเร็จลุล่วงไปดว้ยดีถูกตอ้งเรียบร้อยสมบูรณ์ 

  12.2 ปฏิบติังานตามที3ผูจ้ดัการมอบให้ หรือตามที3ควรกระทาํเพื3อใหง้านในหนา้ที3 
              ดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อย 
 ขอ้ 13. หัวหน้าฝ่ายธุรการ   มีอาํนาจหนา้ที3และความรับผิดชอบดงัต่อไปนี4  
  13.1 ควบคุม ดูแลและกาํกบั หรือช่วยเหลือสนบัสนุนใหเ้จา้หนา้ที3ในฝ่ายธุรการปฏิบติั 

        งานตามภารกิจของฝ่ายในขอ้ 18 ใหส้าํเร็จลุล่วงไปดว้ยดีถูกตอ้งเรียบร้อยสมบูรณ์ 
  13.2 ปฏิบติังานตามที3ผูจ้ดัการมอบให้ หรือตามที3ควรกระทาํเพื3อใหง้านในหนา้ที3ดาํเนิน 

         ไปดว้ยความเรียบร้อย 
 ขอ้ 14. หัวหน้าฝ่ายบัญชี  มีอาํนาจหนา้ที3และความรับผดิชอบดงัต่อไปนี4  
  14.1 ควบคุม ดูแลและกาํกบั หรือช่วยเหลือสนบัสนุนใหเ้จา้หนา้ที3ในฝ่ายบญัชีปฏิบติั 
 



        งานตามภารกิจของฝ่ายใน ขอ้19   ใหส้าํเร็จลุล่วงไปดว้ยดีถูกตอ้งเรียบร้อยสมบูรณ์ 
  14.2 ปฏิบติังานตามที3ผูจ้ดัการมอบให้ หรือตามที3ควรกระทาํเพื3อใหง้านในหนา้ที3ดาํเนิน 

         ไปดว้ยความเรียบร้อย 
 

หมวด 5 
เจ้าหน้าที- 

 ขอ้ 15. เจ้าหน้าที-ฝ่ายสินเชื-อและนิติกร    มีอาํนาจหนา้ที3และความรับผดิชอบดงัต่อไปนี4  
  15.1 รับคาํขอกูทุ้กประเภท โดยจดัทาํทะเบียนคาํขอกูเ้งินแต่ละประเภทไว ้
  15.2 ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการขอกูทุ้กประเภท 
  15.3 ตรวจสอบการลงลายมือชื3อผูกู้ ้ผูค้ ํ4าประกนั คู่สมรสลงชื3อยนิยอม และคาํรับรอง 

        ของผูบ้งัคบับญัชา 
  15.4 ตรวจสอบและจดัเก็บสัญญากู ้สัญญาคํ4าประกนัทุกประเภท 
  15.5 ตรวจสอบหลกัประกนัเงินกู ้สามญั/พิเศษ 
  15.6 บนัทึกรายละเอียดต่างๆ ในคาํขอกูส้ามญั/พิเศษ และเสนอความเห็นวา่สมควร 

        ใหกู้ห้รือไม่หรือกูไ้ดจ้าํนวนเท่าใด 
  15.7 พิมพร์ายละเอียดรายชื3อผูข้อกูส้ามญั/พิเศษ จาํนวนเงินที3กูไ้ด ้จาํนวนหนี4 เดิม 

        คงเหลือจาํนวนเงินสุทธิที3จะไดรั้บ  เพื3อเสนอต่อผูมี้อาํนาจพิจารณาอนุมติั 
  15.8 ส่งหลกัฐานรายละเอียดการอนุมติัเงินกูพ้ร้อมออกใบเสร็จรับเงินหกักลบลบหนี4  

        ส่งต่อใหฝ่้ายการเงินเพื3อออกเช็คจ่ายเงินกูต่้อไป 
  15.9 กาํหนดเลขที3สัญญา พิมพส์ัญญากูเ้งิน สัญญาคํ4าประกนั สัญญาจาํนอง/ไถ่ถอนจาํนอง 
  15.10 ติดต่อประสานงานแจง้นดัสมาชิกรับเงินกู ้(เช็ค) หรือส่งคืนคาํขอกู ้เอกสารหลกัฐาน 

                      ที3ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกตอ้ง 
15.11 เป็นธุระจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานคาํขอกูส้ามญั/พิเศษ เสนอที3ประชุม 
          คณะกรรมการเงินกู ้ หรือคณะกรรมการดาํเนินการตามแต่กรณี 

  15.12 พิมพท์ะเบียนรายงานการกูทุ้กประเภทแยกเป็นแต่ละประเภท แยกหน่วยสังกดั 
          เป็นประจาํวนัและประจาํเดือน 

  15.13 งานอื3นที3ผูจ้ดัการหรือรองผูจ้ดัการหรือหวัหนา้ฝ่ายมอบให้ 
  15.14 ตรวจสอบเร่งรัดการติดตามหนี4    กรณีที3ผูกู้ผ้ดินดัชาํระหนี4  
  15.15 ออกหนงัสือถึงผูกู้แ้ละผูค้ ํ4าประกนั กรณีที3ผูกู้ผ้ิดนดัชาํระหนี4  
  15.16 จดัทาํรายงานการผดินดัชาํระหนี4 เสนอต่อคณะกรรมการ 
  15.17 จดัทาํนิติกรรมและสัญญาต่างๆของสหกรณ์ 
  15.18 ร่างหนงัสือโตต้อบ หนงัสือถึงหน่วยงานภายนอกเกี3ยวกบัเรื3องร้องเรียน ร้องทุกข ์
  15.19 จดัทาํสาํเนาและจดัเก็บเอกสารทางกฎหมายจากหน่วยงานภายนอกให้เป็นระบบ 
  15.20 จดัเก็บขอ้มูลเกี3ยวกบัการติดตามหนี4  และลูกหนี4 ที3ดาํเนินคดี หรือระหวา่งรอดาํเนินคดี 
 
 
 



 ขอ้ 16. เจ้าหน้าที-ฝ่ายประมวลผล    มีอาํนาจหนา้ที3และความรับผดิชอบดงัต่อไปนี4  
  16.1 ควบคุมระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกระบบงาน เปิด/ปิด ระบบงานประจาํวนั 

                    และเตรียมระบบงานวนัต่อไป 
  16.2 แกไ้ขปัญหาที3เกิดขึ4นกบัระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  16.3 ติดต่อประสานงานกบัโปรแกรมเมอร์เจา้ของลิขสิทธิI   เพื3อแกไ้ขปัญหาที3เกิดขึ4น  

        ทั4งตวัเครื3องและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
16.4 เป็นผูแ้กไ้ขเปลี3ยนแปลง ปรับปรุงขอ้มูลรายละเอียดรายการเรียกเก็บเงินประจาํเดือน       
        ตรวจสอบรายการเรียกเก็บเงินประจาํเดือน  พิมพง์บหนา้และใบเสร็จรับเงิน 
        ประจาํเดือนส่งใหเ้จา้หนา้ที3ผูมี้หนา้ที3หกั ณ ที3จ่ายใหส้หกรณ์ตามหน่วยสังกดัสมาชิก 

  16.5 ทาํการประมวลผลรายการต่าง ๆ  เพื3อเตรียมออกใบเสร็จรับเงินเรียกเก็บเงิน 
                    ประจาํเดือนภายในสิ4นวนัที3 15 ของทุกเดือนสาํหรับสมาชิกปกติ และภายในสิ4น 

        วนัที3  2  ของทุกเดือนสาํหรับสมาชิกบาํนาญจ่ายตรง 
  16.6 บนัทึกรายละเอียดรายการเรียกเก็บเงินประจาํเดือนเพื3อปรับปรุงยอดจาํนวนหุน้–หนี4  

        คงเหลือ ใหถู้กตอ้งเมื3อสหกรณ์ไดรั้บเงินตามจาํนวนที3เรียกเก็บประจาํเดือนแลว้ 
  16.7 พิมพร์ายละเอียดสมาชิกหรือลูกหนี4ผดินดั/คา้งชาํระเงินงวดชาํระหุ้น-หนี4  ส่งให ้

        ฝ่ายธุรการเพื3อเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการประจาํเดือนทุกเดือน 
  16.7 บนัทึกรายละเอียดการเปลี3ยนแปลงขอ้มูลทั3วไปเกี3ยวกบัสมาชิก ขอ้มูลการกูเ้งิน ขอ้มูลการ 

        ส่งเงินงวดชาํระหุน้-หนี4  ขอ้มูลการงดส่งหรือการเปลี3ยนแปลงจาํนวนเงิน/งวดชาํระหุน้- หนี4  
  16.8 บนัทึกรายละเอียดสมาชิกเขา้ใหม่ สมาชิกพน้จากสมาชิกภาพ สมาชิกโอนไป-โอนมา 
  16.9 ตรวจสอบหุน้ หนี4  อายกุารเป็นสมาชิก ภาระการคํ4าประกนั กรณีสมาชิกเสียชีวติ  

        ขอโอนไป-โอนมา เมื3อฝ่ายธุรการส่งเรื3องมาใหต้รวจสอบ 
  16.10 จดัเตรียมรายละเอียด ตรวจสอบขอ้มูลหุน้ – หนี4  เพื3อใชค้าํนวณเงินปันผล – เฉลี3ยคืน 
  16.11 จดัทาํหนงัสือยนืยนัยอดหุน้ – หนี4  – เงินรับฝากตามขอ้แนะนาํของผูส้อบบญัชี 
  16.12 คาํนวณเงินปันผล – เฉลี3ยคืน พร้อมพิมพร์ายละเอียดงบหนา้จ่ายเงินปันผล – เฉลี3ยคืน     
                                   แยกตามหน่วยสังกดัสมาชิก และพมิพร์ายงานสรุปยอดเงินปันผล – เฉลี3ยคืน 

16.13 สาํรองขอ้มูลระบบงานทุกระบบเป็นประจาํวนั ประจาํเดือน ประจาํปีอยา่งนอ้ย         
           จาํนวน 2 ชุด ใหผู้จ้ดัการเก็บ 1 ชุด หวัหนา้ฝ่ายหรือเจา้หนา้ที3ฝ่ายประมวลผลเก็บ 1 ชุด 
16.14 ปิดระบบงานสิ4นปีเพื3อยกยอดขึ4นปีใหม่ 

  16.15 งานอื3นที3ผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการหรือหวัหนา้ฝ่ายมอบให ้
 ขอ้ 17. เจ้าหน้าที-ฝ่ายการเงิน   มีอาํนาจหนา้ที3และความรับผดิชอบดงัต่อไปนี4  
  17.1 เสนอใบขอถอนเงิน/เช็ค โดยประมาณการจาํนวนเงินที3จะใชจ่้ายประจาํวนัใหเ้พียงพอ 
  17.2 รับ – จ่าย เงินทุกประเภท 
  17.3 จ่ายเงินค่าบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์ ค่าบาํรุงชมรมสหกรณ์ออมทรัพยภ์าคใต ้เงินถือหุน้ 

         ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เงินถือหุ้นบริษทัสหประกนัชีวิต จาํกดั 
  17.4 รับ – จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินอื3น ๆ 
 



  17.5  ส่งเอกสารหลกัฐานการจ่ายเงินทุกประเภท และใบสลิปใหฝ่้ายบญัชี 
  17.6  จ่ายเงินปันผล – เฉลี3ยคืนใหส้มาชิกหรือสาํนกังานบงัคบัคดี (ศาลยดึ/อายดั) 
  17.7  พิมพย์อดสรุปรายการฝาก – ถอนประจาํวนั รายงานสรุปยอดคงเหลือประจาํวนั 
  17.8  พิมพร์ายงานสรุปการเปิด – ปิดบญัชีเงินฝากประจาํวนั 
  17. 9  ปิดงานสิ4นวนัเพื3อทาํรายการขึ4นวนัใหม่ และสาํรองขอ้มูลประจาํวนั 
  17.20  คาํนวณดอกเบี4ยเงินฝากตามอตัราที3สหกรณ์กาํหนด พร้อมบนัทึกลงเครื3อง 

                        เป็นรายบุคคลและพิมพร์ายงานดอกเบี4ยจ่าย 
  17.21 พิมพ ์statement –ของทุกปี ทุกบญัชีเพื3อตรวจสอบและจดัเก็บเป็นหลกัฐาน 
  17.22 ตรวจสอบยอดคงเหลือใหต้รงกบัฝ่ายบญัชีเสมอ 
  17.23 งานอื3นที3ผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการหรือหวัหนา้ฝ่ายมอบให ้
 ขอ้ 18. เจ้าหน้าที-ฝ่ายธุรการ มีอาํนาจหนา้ที3และความรับผิดชอบดงัต่อไปนี4  
  18.1  งานสารบรรณ ลงทะเบียนรับ – ส่งหนงัสือ โตต้อบหนงัสือ 
  18.2  พิมพเ์อกสาร ข่าวสหกรณ์ ประกาศ คาํสั3ง หนงัสือโตต้อบ หนงัสือเชิญประชุม  
  18.3  จดัทาํ/บนัทึก/พิมพ ์รายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการและรายงาน 

         การประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
         ดาํเนินการ ระเบียบวาระการประชุมใหญ่ รวมทั4งรายงานกิจการประจาํปีของสหกรณ์  

  18.4  ติดต่อประสานงานแจง้กาํหนดนดั ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ คณะกรรมการ 
                      ฝ่ายต่าง ๆ ประชุมใหญ่ ตลอดจนการจดัประชุมสัมมนาสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิก 

  18.5  งานประชาสัมพนัธ์กิจการสหกรณ์ เผยแพร่ / จดัทาํเอกสารประชาสัมพนัธ์ 
  18.6  เป็นธุระดูแลห้องประชุมและการใชห้อ้งประชุมสหกรณ์ 
  18.7  ส่งเอกสารรายงานกิจการประจาํปี รายงานการประชุมใหส้หกรณ์จงัหวดั 

        หรือนายทะเบียนสหกรณ์ 
  18.8  พิมพห์นงัสือพร้อมจดัทาํเอกสารประกอบการขอแต่งตั4งผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
                                    และการขอกาํหนดวงเงินกูย้มืประจาํปี 

18.9  จดัทาํหนงัสือและหลกัฐานการขอเปลี3ยนแปลงลายมือชื3อผูมี้อาํนาจสั3งจ่ายเงิน 
         จากธนาคาร(ถอนเงิน/ลงชื3อในเช็ค) 

  18.10 จดัทาํหนงัสือมอบอาํนาจลงนามแทนสหกรณ์กรณีทาํนิติกรรมจาํนอง/ไถ่ถอน 
           จาํนอง ฟ้องหรือต่อสู้คดีทั4งคดีแพง่และคดีอาญา 
18.11 พิมพห์นงัสือรับรองต่าง ๆ เช่น หนงัสือรับรองภาษีหกั ณ ที3จ่าย หนงัสือรับรองหนี4        
          หนงัสือรับรองเงินเดือนเจา้หนา้ที3 หนงัสือรับรองการจ่ายดอกเบี4ยเงินกูพ้ิเศษ 
          เพื3อการเคหะสงเคราะห์ 

  18.12 งานใหส้วสัดิการที3เป็นสิทธิของสมาชิก เช่น เงินสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวติใน 
          โครงการชมรมสหกรณ์ออมทรัพยภ์าคใต ้เงินสงเคราะห์เกี3ยวกบักิจการศพ  
          เงินสาธารณประโยชน์สนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  ทุนบุตรสมาชิก  ทุนส่งเสริม 
          ความรู้ความสามารถ เงินประกนัชีวติกลุ่ม 
 
 



  18.13 ดาํเนินการเรื3องสมาชิกขอโอนสมาชิกภาพมาจากสหกรณ์อื3นหรือไปสหกรณ์อื3น 
  18.14 ดาํเนินการ/ตรวจสอบขอ้มูล จดัทาํขอ้มูลสมาชิกส่งใหช้มรมสหกรณ์ออมทรัพยภ์าคใต ้
  18.15 พิมพร์ายชื3อผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกใหม่เพื3อนาํเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการ      
                                   ดาํเนินการเป็นประจาํทุกเดือน 
  18.16 รับใบสมคัรเป็นสมาชิก นดัปฐมนิเทศผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกและส่งเอกสาร 

                       หลกัฐานใหฝ่้ายประมวลผลดาํเนินการต่อไป  
  18.17 ใหก้ารตอ้นรับ และดูแลแขกของสหกรณ์ 
  18.18 งานอื3นตามที3ผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการ หรือหวัหนา้ฝ่ายมอบให้ 
 ขอ้ 19. เจ้าหน้าที-ฝ่ายบัญชี   มีอาํนาจหนา้ที3และความรับผิดชอบดงัต่อไปนี4  
  19.1 แยกใบสาํคญัรับ – จ่ายเงินที3ฝ่ายการเงินมอบใหเ้ขา้สลิปลูกหนี4  – เจา้หนี4   

        ตามประเภทการจ่าย 
  19.2 บนัทึกรายการรับ – จ่ายตามสลิปที3แยกแลว้ในสมุดสรุปประจาํวนั 
  19.3 บนัทึกรายการผา่นจากสมุดสรุปประจาํวนัเขา้สมุดบญัชีรวมบญัชีทั3วไป 
  19.4 ทาํงบทดลองประจาํเดือนทุกเดือนเพื3อเสนอที3ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ 
     19.5 เก็บขอ้มูลรายละเอียดของบญัชียอ่ยต่างๆ 
   - รายไดต่้าง ๆ 
   - เงินยมืทดรอง 
   - ค่าใชจ่้ายเงินตามงบประมาณ/โครงการ 
   - รายละเอียดเงินใหกู้แ้ต่ละประเภท 
  19.6 ควบคุม/บนัทึกยอดคงเหลือทา้ยแฟ้มทะเบียนหุน้ หนี4  ของฝ่ายสินเชื3อให้ 

        ตรงกบับญัชีแยกประเภท 
  19.7 จดัทาํทะเบียนครุภณัฑแ์ละเครื3องเขียนแบบพิมพ ์
  19.8 ตรวจสอบกระทบยอดเงินฝากสหกรณ์กบัเงินฝากออมทรัพยข์องธนาคาร  

        หรือยอดเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารวา่ถูกตอ้งมียอดตรงกนัหรือไม่ 
  19.9 ช่วยตรวจสอบกรณีงานผดิพลาดเกิดยอดบญัชีของฝ่ายการเงินไม่ลงตวั 
  19.10 ทาํ/พิมพง์บทดลอง งบประมาณคงเหลือ ส่งใหฝ่้ายธุรการเพื3อนาํเขา้วาระ 

          การประชุมคณะกรรมการดาํเนินการเป็นประจาํทุกเดือน 
  19.11 จดัทาํรายละเอียด รายได ้ค่าใชจ่้าย เงินคา้งรับ-คา้งจ่าย เงินรับล่วงหนา้-จ่าย 

          ล่วงหนา้  เพื3อเตรียมทาํวาระการประชุมใหญ่ 
  19.12 ตรวจนบั/ตรวจสอบ พสัดุครุภณัฑ์ เครื3องเขียนแบบพิมพ ์ณ วนัสิ4นปี 
  19.13 คาํนวณค่าเสื3อมราคาพสัดุ ครุภณัฑ์ อาคารและทรัพยสิ์นอื3น ๆ ประจาํปี 
  19.14 คาํนวณเงินสาํรองบาํเหน็จเจา้หนา้ที3ประจาํปี 
  19.15 จดัชั4นคุณภาพลูกหนี4ตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์ 
  19.16 ปรับปรุงบญัชีต่าง ๆ เพื3อจดัทาํงบดุล งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 
 
 



  19.17 ปิดงานสิ4นปีและสาํรองขอ้มูล 
  19.18 งานจดัทาํขอ้มูลเพื3อทาํรายงานกิจการประจาํปี 
   - คาํนวณยอดจดัสรรกาํไรสุทธิ 
   - ทาํงบประมาณรายจ่าย 
   - รายละเอียดรายจ่ายเงินงบประมาณ 
  19.19 ประสานงานกบัธนาคารในการใหข้อ้มูลต่าง ๆ   
  19.20 งานอื3นๆ ที3ผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการหรือหวัหนา้ฝ่ายมอบให ้
 ขอ้ 20. พนักงานขับรถ  มีอาํนาจหนา้ที3และความรับผดิชอบต่อไปนี4  
  20.1 ขบัรถของสหกรณ์เพื3อประโยชน์ในการปฏิบติัภารกิจของคณะกรรมการ  

        หรือเจา้หนา้ที3ของสหกรณ์ 
20.2 ดูแล  บาํรุงรักษาใหร้ถอยูใ่นสภาพดี สามารถใชก้ารไดดี้อยูเ่สมอ 
20.3 ปฏิบติังานอื3นตามที3ผูจ้ดัการ  รองผูจ้ดัการมอบให้ 

ขอ้ 21. นักการภารโรง    มีอาํนาจหนา้ที3และความรับผดิชอบดงัต่อไปนี4  
  21.1 เปิด / ปิด สาํนกังานสหกรณ์ตามเวลาเปิด / ปิดทาํการของสหกรณ์ 
  21.2 ทาํ / รักษาความสะอาดเรียบร้อยของสาํนกังานทั4งภายในและภายนอก 

        บริเวณรอบสาํนกังาน 
21.3 ปฏิบติังานอื3นตามที3ผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการมอบให ้

 
ประกาศ  ณ  วนัที3   30  พฤษภาคม   พ.ศ.   2559 

 
ศุภชยั  ศกัดิI แกว้ 

(นายศุภชยั  ศกัดิI แกว้) 
ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จาํกดั 
ว่าด้วยการพสัดุ   พ.ศ.2559 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 79(8) และขอ้ 106(10) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี 
จาํกดั พ.ศ. 2555 ในคราวประชุมคณะกรรมการดาํเนินการชุดที3 58 ครั4 งที3 5 / 2559  วนัที3 28 พฤษภาคม 2559  
เห็นชอบใหย้กเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2554 เพื3อใหส้อดคลอ้งกบั
ขอ้บงัคบัฯ และแนวปฏิบติั ดงันี4  
                 ขอ้ 1. ระเบียบนี4 เรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2559” 
                 ขอ้ 2. ระเบียบนี4ใหมี้ผลบงัคบัใช ้ถดัจากวนัประกาศ 
                 ขอ้ 3. บรรดามติคณะกรรมการ ขอ้ตกลงอื3นใดที3ขดั หรือแยง้กบัระเบียบนี4  ใหใ้ชร้ะเบียบนี4แทน 
                 ขอ้ 4.ใหป้ระธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั รักษาการใหเ้ป็นไปตามเป็นระเบียบนี4   
 

หมวดที- 1 
ความทั-วไป 

                ขอ้ 5. ในระเบียบนี4  
                          “พสัดุ”   หมายถึง วสัดุ ครุภณัฑ ์ที3ดินและสิ3งก่อสร้าง 
                          “การพสัดุ”   หมายถึง การซื4อ การจา้ง การซ่อม และการบาํรุงรักษา การยมื   

การเช่า การควบคุม การจาํหน่ายและการดาํเนินการอื3น ๆ  
กาํหนดไว ้ ในระเบียบนี4  

                          “สหกรณ์”   หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
                          “คณะกรรมการ”   หมายถึงคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี 

จาํกดั 
                          “ประธานกรรมการ”   หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
                          “ผูจ้ดัการ”   หมายถึง ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  
                          “เจา้หนา้ที3พสัดุ”    หมายถึง เจา้หนา้ที3สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั  

  ที3ผูจ้ดัการสั3งแต่งตั4งให้รับผิดชอบงานการพสัดุ 
                          “การซื4อ”    หมายถึง การซื4อพสัดุทุกชนิด 
                          “การจา้ง”    หมายถึง การจา้งทาํ การซ่อมบาํรุงรักษา การขนส่ง การจา้งเหมา 

  การบริการเกี3ยวกบัพสัดุ 
                          “การจาํหน่าย”    หมายถึง การจาํหน่ายออกจากทะเบียน ซึ3 งพสัดุที3สูญหาย ชาํรุด 

  เสื3อมคุณภาพ หมดความจาํเป็นในการใชง้าน 
                         “การซ่อมและบาํรุงรักษา” หมายถึง  การดาํเนินการซ่อม บาํรุงรักษาพสัดุ ใหอ้ยูใ่นสภาพ 

  ใชง้านไดต้ามปกติ   และการเก็บรักษา 
 



                         “การยมื”    หมายถึง การใหย้มืพสัดุของสหกรณ์ และการยมืพสัดุ 
  ของหน่วยงานหรือบุคคลอื3น 

                        “การเช่า”    หมายถึง   การใหเ้ช่าพสัดุของสหกรณ์   และการเช่าพสัดุอื3นมาใช ้
  ในกิจการของสหกรณ์ 

                        “การควบคุม”   หมายถึง   การควบคุมพสัดุตามระเบียบนี4  
 

หมวด 2 
การจัดหาพสัดุ 

 

ส่วนที- 1 
การซื9อ และการจ้าง 

 ขอ้ 6. การซื4อหรือการจา้งกระทาํได ้4 วธีิ คือ 
(1) ตกลงราคา 
(2) สอบราคา 
(3) ประกวดราคา 
(4) วธีิพิเศษ 

 ขอ้ 7. การซื4อหรือการจา้งโดยวธีิตกลงราคา ไดแ้ก่ การซื4อหรือการจา้งครั4 งหนึ3ง วงเงินไม่เกิน 100,000 
บาท 
 ขอ้ 8. การซื4อหรือการจา้งโดยวธีิสอบราคา ไดแ้ก่การซื4อหรือการจา้งครั4 งหนึ3ง วงเงินเกิน 100,000 
บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท 
 ขอ้ 9. การซื4อหรือการจา้งโดยวธีิประกวดราคา   ไดแ้ก่  การซื4อหรือการจา้งครั4 งหนึ3ง  วงเงินเกิน 
1,000,000 บาทขึ4นไป 
 ขอ้10. การซื4อโดยวธีิพิเศษ เป็นการซื4อที3ไม่จาํกดัวงเงิน ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการ 
 ขอ้ 11. การจา้งโดยวธีิพิเศษ เป็นการจา้งที3ไม่จาํกดัวงเงินไดแ้ก่ การจา้งในกรณีต่อไปนี4  

(1) เป็นงานที3ตอ้งการใชฝี้มือ หรือความชาํนาญพิเศษ 
(2) เป็นงานเร่งด่วนหากล่าชา้เสียหายต่อสหกรณ์ 
(3) เป็นงานจา้งโดยวธีิอื3นแลว้ไม่ไดผ้ลดี 

 ขอ้ 12. การดาํเนินการจดัการซื4อ   หรือจดัจา้ง  ใหเ้จา้หนา้ที3พสัดุรายงานเหตุผลความจาํเป็น  
ในการจดัซื4อ   หรือจดัจา้งเสนอผูมี้อาํนาจสั3งซื4อ  หรือสั3งจา้งเพื3อพิจารณา 
 ขอ้ 13. ในการดาํเนินการซื4อหรือจา้งใหผู้มี้อาํนาจสั3งซื4อหรือจา้งแต่งตั4งกรรมการแลว้แต่กรณี   ดงันี4  

(1) กรรมการสอบราคา 
(2) กรรมการประกวดราคา 
(3) กรรมการตรวจการจา้ง 
(4) กรรมการตรวจรับพสัดุ 

 ขอ้ 14. ผูมี้อาํนาจสั3งซื4อหรือสั3งจา้งตามระเบียบนี4  
(1) ผูจ้ดัการวงเงินไม่เกิน 100,000 
(2) ประธานกรรมการวงเงินเกิน 100,000 บาท   แต่ไม่เกิน  1,000,000  บาท 



(3) คณะกรรมการดาํเนินการวงเงินเกิน 1,000,000 บาท 
 ขอ้ 15. การซื4อหรือการจา้งทุกกรณีใหท้าํสัญญาซื4อหรือการจา้งตามระเบียบที3สหกรณ์กาํหนด 

 

ส่วนที- 2 
การเช่า  การยมื 

 ขอ้ 16. การเช่าสังหาริมทรัพยแ์ละอสังหาริมทรัพย ์ใหก้ระทาํไดในกรณีจาํเป็นเพื3อประโยชน์ 
แก่สหกรณ์ใหผู้มี้อาํนาจตามระเบียบนี4ดาํเนินการเช่า   และใหเ้ช่า 
 ขอ้ 17. การยมืพสัดุ  การยมื  และการใหย้มื    เมื3อมีเหตุผลความจาํเป็น   เพื3อประโยชน์แก่สหกรณ์ 
ใหผู้มี้อาํนาจตามระเบียบนี4 เป็นผูอ้นุมติัการยมื และการใหเ้ช่า 
                            สาํหรับการใหย้มื   ผูย้มืจะตอ้งนาํส่งพสัดุต่อสหกรณ์ภายใน 5 วนั   หลงัจากเสร็จสิ4นภารกิจ       
หากปรากฏพสัดุที3ยมืเกิดการชาํรุด   เสื3อมสภาพหรือสูญหายใหช้ดใช ้ หรือแกไ้ข     ซ่อมแซมใหค้งสภาพเดิม     
หรือชดใชเ้ป็นตวัเงิน ตามราคาที3พสัดุที3ชาํรุด  เสียหาย หรือสูญหาย 
 ขอ้ 18. การอนุมติัการเช่าและการยมื  

(1) การเช่า ใหเ้ป็นอาํนาจของคณะกรรมการ หรือผูที้3คณะกรรมการมอบหมาย 
(2) การยมืและการใหย้มื ใหเ้ป็นอาํนาจของประธานกรรมการหรือผูที้3ประธานกรรมการ

มอบหมายเป็นผูอ้นุมติั 
 

หมวด 3 
การควบคุม 

  ขอ้ 19. พสัดุของสหกรณ์ไม่วา่จะไดม้าดว้ยประการใด ให้อยูใ่นความควบคุมของระเบียบนี4  
 ขอ้ 20. เมื3อเจา้หนา้ที3พสัดุไดรั้บพสัดุแลว้ใหด้าํเนินการดงัต่อไปนี4  

(1) ลงบญัชีพสัดุและจดัทาํทะเบียนครุภณัฑต์ามแบบที3คณะกรรมการกาํหนดใหถู้กตอ้ง 
และเป็นปัจจุบนั 

(2) เก็บรักษาใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภยัและใหค้รบถว้นถูกตอ้งตามบญัชี หรือทะเบียน 
 ขอ้ 21. ก่อนสิ4นปีทางบญัชีของทุกปีใหผู้จ้ดัการแต่งตั4งเจา้หนา้ที3ซึ3 งมิใชเ้จา้หนา้ที3พสัดุ   ไม่นอ้ยกวา่ 
สามคนเป็นกรรม     เพื3อตรวจสอบการรับจ่ายในบญัชีพสัดุ   และตรวจนบัวสัดุสิ4นเปลืองที3เหลือ ในบญัชีรับจ่าย 
และตรวจนบัวสัดุถาวรและครุภณัฑต์ามบญัชีหรือทะเบียนในรอบปีบญัชี 
  ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ3ง ใหเ้ริ3มดาํเนินการตรวจสอบในวนัแรกของปีทางบญัชีถดัไป
แลว้ใหเ้สนอรายงานผลการตรวจสอบดงักล่าวต่อผูแ้ต่งตั4งภายใน 20 วนัทาํการนบัแต่วนัเริ3มตรวจสอบ   โดยให้
จดัทาํบญัชีพสัดุชาํรุด   เสื3อมคุณภาพ   สูญหาย   หรือไม่จาํเป็นตอ้งใชพ้ร้อมทั4งระบุสาเหตุดงักล่าว 
  ใหผู้จ้ดัการส่งรายงานถึงประธานกรรมการเพื3อแจง้คณะกรรมการดาํเนินการทราบ 
 ขอ้ 22. หากปรากฏวา่พสัดุชาํรุด เสื3อมคุณภาพ สูญหาย หรือไม่จาํเป็นตอ้งใชต่้อไปใหป้ระธาน
กรรมการแต่งตั4งคณะกรรมการหาขอ้เทจ็จริง และทาํหนา้ที3สอบสวนหาผูรั้บผดิชอบต่อไป 
 ขอ้ 23. เมื3อปรากฏตวัผูรั้บผิดชอบ ใหป้ระธานกรรมการสั3งภายใน 30 วนันบัจากที3รู้ตวัผูรั้บผดิชอบ
โดยชดัแจง้ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี4  

(1) กรณีตอ้งแกไ้ขใหค้งสภาพเดิมไว ้ใหแ้กไ้ขโดยเสียค่าใชจ่้ายของผูรั้บผิดเองภายใน 
 



ระยะเวลาสมควร 
(2) กรณีสูญ หรือไม่สามารถแกไ้ขใหค้งสภาพเดิมไดใ้หช้ดใชเ้ป็นพสัดุประเภท ชนิด ลกัษณะ

และขนานอยา่งเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนั โดยมีสภาพไม่เลวไปกวา่พสัดุที3ไดท้าํชาํรุด
เสื3อมสภาพหรือสูญหายไป  หรือชดใชเ้ป็นเงินตามหลกัเกณฑที์3คณะกรรมการดาํเนินการ
กาํหนด 

(3) ผูรั้บผดิปฏิเสธไม่ปฏิบติัตาม (1) หรือ (2) ใหส้หกรณ์หกัเงินเอาจากเงินประกนัการทาํงาน
ของเจา้หนา้ที3 หรือฟ้องร้องดาํเนินคดีต่อไปแลว้แต่กรณี 

 

หมวด  4 
การจําหน่าย 

 ขอ้ 24. หลงัจากตรวจสอบแลว้    พสัดุใดหมดความจาํเป็นในการใชห้รือหากจะใชต่้อไปจะหมด
สิ4นเปลืองมาก ใหผู้จ้ดัการเสนอต่อคณะกรรมการดาํเนินการเพื3อมี3มติใหด้าํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ3ง ดงัต่อไปนี4  

(1) ขาย ใหด้าํเนินการขาย โดยวิธีขายทอดตลาด หากไม่ไดผ้ลใหน้าํวธีิที3กาํหนดเกี3ยวกบั              
การซื4อมาใชโ้ดยอนุโลม 

(2) แลกเปลี3ยนหรือแปรสภาพ หรือบริจาค หรือทาํลายตามวธีิการที3คณะกรรมการ           
ดาํเนินการกาํหนด 

 ขอ้ 25. การจาํหน่ายเป็นสูญ มีในกรณีพสัดุสูญหายไป   โดยไม่ปรากฏผูรั้บผดิ   หรือมีผูรั้บผดิ 
แต่ไม่สามารถชดใชต้าม  ขอ้ 23    ทั4งนี4 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดาํเนินการ 
 ขอ้ 26. การจาํหน่ายออกจากบญัชีดาํเนินการตาม  ขอ้ 24  หรือขอ้ 25   แลว้ใหเ้จา้หนา้ที3พสัดุ 
จาํหน่ายออกจากบญัชี  หรือทะเบียนทนัที 
                    

      สาํหรับพสัดุซึ3 งตอ้งจดทะเบียนตามกฎหมาย    ใหแ้จง้แก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที3 
กฎหมายกาํหนด 
 ขอ้ 27. กรณีพสัดุเกิดการชาํรุดเสื3อมสภาพ    หรือสูญหายก่อนมีการตรวจสอบตาม ขอ้ 21   
หากมีความจาํเป็น   โดยเร่งด่วนที3จะตอ้งจาํหน่ายใหด้าํเนินการตามขอ้ 22, 23  และ 26 โดยอนุโลม 
           
 

ประกาศ  ณ  วนัที3   30   พฤษภาคม  พ.ศ.   2559 
ศุภชยั  ศกัดิI แกว้ 

(นายศุภชยั  ศกัดิI แกว้) 
ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จาํกดั 

ว่าด้วยการใช้ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากดั  พ.ศ. 2559 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบั ขอ้ 79(8) และขอ้ 106 (10) แห่งขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
ปัตตานี  จาํกดั   พ.ศ.  2555     ในคราวประชุมคณะกรรมการดาํเนินการชุดที3  58   ครั4 งที3 5/2559     เมื3อวนัที3   
28  พฤษภาคม  2559   เห็นชอบใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์    วา่ดว้ยการใชห้้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
ปัตตานี  จาํกดั พ.ศ.  2549   (ฉบบัแกไ้ขเพิ3มเติม ครั4 งที3 1 พ.ศ. 2552)  เพื3อสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัและแนวปฏิบติั   
ดงันี4  
 

ขอ้ 1. ระเบียบนี4 เรียกวา่    “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั วา่ดว้ยการใชห้อ้งประชุม 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จาํกดั  พ.ศ.  2559” 

ขอ้ 2. ระเบียบนี4ใหมี้ผลใชบ้งัคบัใช ้ถดัจากวนัประกาศ 
 ขอ้ 3. บรรดาระเบียบ  มติคณะกรรมการ ประกาศ    ขอ้ตกลงอื3นใดที3ขดั   หรือแยง้กบัระเบียบนี4    
ใหใ้ชร้ะเบียบนี4แทน 
 ขอ้ 4. ในระเบียบนี4  
  “สหกรณ์”     หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
  “สมาชิกสหกรณ์”    หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
  “ประธานกรรมการ”    หมายถึง   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
  “หอ้งประชุม”  หมายถึง  หอ้งประชุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
  “ผูเ้ช่า”   หมายถึง   สมาชิกสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอก 
 

 ขอ้ 5.  หอ้งประชุม  มี   2   ขนาด   ดงันี4  
  5.1  หอ้งประชุมเล็ก  (หอ้งพูนทรัพย)์ รองรับได ้  10 – 15    คน 
  5.2  หอ้งประชุมใหญ่ (ห้องมหาลาภ) รองรับได ้  41 – 200  คน 
 ขอ้ 6.  ค่าเช่าห้องประชุม 
  6.1  หอ้งประชุมเล็ก   (หอ้งพูนทรัพย)์ ราคา  600  บาท / วนั   
  6.2  หอ้งประชุมใหญ่  (ห้องมหาลาภ) ราคา  1,500  บาท / วนั 
 ขอ้ 7.  การจดั / ตกแต่ง  การเขียนขอ้ความบนเวที   เป็นหนา้ที3ของผูเ้ช่า    ส่วนอุปกรณ์   เครื3องเสียง  
และโปรแจ๊คเตอร์  สหกรณ์บริการโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย 
 ขอ้ 8.  สหกรณ์ฯจะจดัลาํดบั  ก่อนหลงั  ตามลาํดบัของผูย้ื3น  โดยยดึ เวลา วนั เดือน ปี ที3ยื3น 
 ขอ้ 9.  ผูเ้ช่าห้องประชุม  จะตอ้งกรอกแบบฟอร์มการขอใช ้หอ้งประชุม ตามแบบที3สหกรณ์กาํหนด 
 ขอ้ 10. การอนุมติัให้ผูเ้ช่า  รายใดเป็นอาํนาจของประธานกรรมการ หรือผูที้3ประธานมอบหมาย 
 ขอ้ 11. รายไดที้3เกิดจากเช่าห้องประชุม  และค่าบริการ ถือเป็นรายไดข้องสหกรณ์ 



 ขอ้ 12. ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั   รักษาการใหเ้ป็นตาม
ระเบียบนี4  
 

ประกาศ   ณ  วนัที3  30   พฤษภาคม   พ.ศ.  2559 
 

ศุภชยั   ศกัดิI แกว้ 
 (นายศุภชยั   ศกัดิI แกว้) 

ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานีจาํกดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากดั 
ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากออมทรัพย์มเีป้าหมาย  พ.ศ.  2558 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้  79(8) และขอ้ 106(1) แห่งขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี 
จาํกดั พ.ศ. 2555 ในการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการชุดที3 57 ครั4 งที3 10/2558  วนัที3  8 พฤศจิกายน 2558 
เห็นชอบใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั วา่ดว้ยการรับเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากออม
ทรัพยมี์เป้าหมาย  พ.ศ. 2547 และใหใ้ชร้ะเบียบนี4แทนเพื3อใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบติั และเหมาะสมกบั
สภาพการณ์ในปัจจุบนั โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ดงัต่อไปนี4  

หมวด 1 
ข้อกาํหนดทั-วไป 

 ขอ้ 1.  ระเบียบนี4 เรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั วา่ดว้ยการรับเงินฝากออมทรัพย ์
และเงินฝากออมทรัพยมี์เป้าหมาย พ.ศ. 2558” 
 ขอ้ 2.  ระเบียบนี4ใหใ้ชบ้งัคบัตั4งแต่วนัที3   นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบเป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3.  ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั วา่ดว้ยการรับเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงิน
ฝากประจาํ  พ.ศ. 2547”  บรรดาประกาศ มติที3ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  ระเบียบอื3นใดที3มีอยูก่่อนวนัใช้
ระเบียบนี4  ซึ3 งมีขอ้กาํหนดขดัแยง้กบัระเบียบนี4ทั4งสิ4น” 

“สหกรณ์”   หมายถึง     สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
“สมาชิก”   หมายถึง    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั                                                            

“คณะกรรมการดาํเนินการ”  หมายถึง    คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 

    ปัตตานี จาํกดั 

 “ประธานกรรมการดาํเนินการ” หมายถึง   ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู 
    ปัตตานี จาํกดั  

 “ผูจ้ดัการ”    หมายถึง   ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 

 “เจา้หนา้ที3”   หมายถึง  เจา้หนา้ที3สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั   
 ขอ้ 5.  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี4  
 ขอ้ 6.  สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิกได ้2 ประเภท คือ  

(1) เงินฝากออมทรัพย ์
(2) เงินฝากออมทรัพยมี์เป้าหมาย 



การเปิดบัญชีและการฝากเงิน 
 ขอ้ 7.  ผูป้ระสงคจ์ะเปิดบญัชีเงินฝาก ตามขอ้ 6  ใหม้าติดต่อกบัเจา้หนา้ที3สหกรณ์ ณ สาํนกังานสหกรณ์ 
ดว้ยตนเองและตอ้งยื3นหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์โดยมีรายการครบถว้นตามที3ระบุไวใ้น
แบบหนงัสือ   ขอเปิดบญัชีนั4น 
 ขอ้ 8.  พร้อมกบัหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก  ผูฝ้ากตอ้งใหต้วัอยา่งลายมือชื3อของตนหรือของตวัแทน 
ซึ3 งเป็นผูมี้อาํนาจถอนเงิน  ตลอดจนใหค้าํสั3งเกี3ยวกบัเงินฝากที3เปิดบญัชีนั4นไวต่้อสหกรณ์ 
 การเปลี3ยนแปลงเกี3ยวกบัตวัอยา่งลายมือชื3อที3ใหไ้ว ้  จะมีผลต่อเมื3อผูฝ้ากไดแ้จง้เป็นหนงัสือต่อสหกรณ์ 
และสหกรณ์ไดพ้ิจารณาเห็นเป็นการถูกตอ้งและตอบรับแลว้ 

 ลายมือชื3อทุกกรณีเกี3ยวกบัเงินฝากใหใ้ชอ้กัษรไทยและเขียนดว้ยหมึก  ทั4งตอ้งเขียนดว้ย
ลายมือตนเอง  สหกรณ์จะไม่รับผิดชอบการใชต้ราประทบัตราแทนลายมือชื3อ 
 ขอ้ 9.  ผูฝ้ากคนหนึ3งสามารถเปิดบญัชีเงินฝากไดด้งันี4  

(1) เงินฝากออมทรัพย ์ ผูฝ้ากรายหนึ3งอาจเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยใ์นสหกรณ์นี4ได ้            
โดยจาํนวนเงินฝากในบญัชีนั4นในเวลาหนึ3งเวลาใดตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 200 บาท และผูฝ้ากจะ
ส่งเงินฝากเพิ3มขึ4นเมื3อใด โดยจาํนวนเท่าใดก็ได ้

(2) เงินฝากออมทรัพยมี์เป้าหมายรายหนึ3ง ๆ ตอ้งมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1,000 บาท  

 ขอ้ 10. ในการเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้ 7 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้ากยดึถือไว ้สมุดคู่ฝากนั4นผูฝ้ากตอ้งรักษาไว ้  เพื3อให้
สหกรณ์ลงบนัทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี4ยเงินที3ถอน และเงินคงเหลือของตนบรรดาที3จะมีขึ4นทุกราย 

 การลงบนัทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนั4น จะกระทาํไดแ้ต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์   ซึ3 ง
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจ้ดัการ หรือผูที้3ไดรั้บมอบหมายคน
หนึ3งคนใด เป็นผูล้งลายมือชื3อยอ่กาํกบัไวเ้ป็นสาํคญั การลงบนัทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไป
ตามที3กล่าวนี4ยอ่มไม่มีผลผกูพนัสหกรณ์  อนึ3ง ถา้ผูฝ้ากตรวจพบวา่รายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื3อน
ตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์ เพื3อแกไ้ขใหจ้ะแกไ้ขโดยประการอื3นไม่ได ้

 สมุดคู่ฝากเล่มที3ใชเ้ตม็แลว้หรือชาํรุดจนใชก้ารไม่ได ้  ใหน้าํมายื3นต่อสหกรณ์เพื3อจะได้
ยกเลิก สมุดคู่ฝากเล่มนั4น และโอนยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากใหม่  ซึ3 งออกใหผู้ฝ้ากยดึถือไวต่้อไป 
สมุดคู่ฝากเล่มที3ยกเลิกนั4น สหกรณ์ตอ้งเกบ็รักษาไว ้
 ผูฝ้ากตอ้งเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไวใ้นที3ปลอดภยั ถา้สมุดคู่ฝากหายผูฝ้ากตอ้งยื3นคาํร้องเป็น
หนงัสือต่อสหกรณ์ พร้อมสาํเนาหนงัสือแจง้ความของพนกังานสอบสวน  สหกรณ์จะนาํยอดเงินคงเหลือ เขา้
สมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซึ3 งออกให้ผูฝ้ากยดึถือไวต่้อไป    ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มที3หายใหย้กเลิก 
 ในกรณีที3สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากใหแ้ก่ผูฝ้ากครั4 งแรกก็ดี  หรือออกเล่มใหม่ใหต่้อจากเล่มก่อนซึ3งลง
รายการเตม็แลว้ก็ดี  หรือชาํรุดใชก้ารไม่ไดก้็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม   แต่กรณีที3สมุดคู่ฝากของผูฝ้าก
คนใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ใหโ้ดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 50 บาท และใหย้ดึถือขอ้มูลในสมุด
คู่ฝากเล่มปัจจุบนัเป็นสาํคญั 
 ขอ้ 11.  ในการส่งเงินเขา้บญัชีเงินฝากทุกครั4 งใหท้าํใบส่งเงินตามแบบพิมพที์3สหกรณ์กาํหนดยื3นพร้อม
ดว้ยสมุดคู่ฝากและจาํนวนเงินฝากต่อเจา้หนา้ที3 ณ สาํนกังานสหกรณ์ ทั4งนี4  ผูฝ้ากหรือผูอื้3นจะเป็นผูส่้งเงินก็ได ้



เมื3อสหกรณ์ไดล้งบนัทึกรายการจาํนวนเงินฝากที3ไดรั้บนั4นในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็นการถูกตอ้งแลว้ 
สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 

 ขอ้ 12.  ถา้ส่งเช็คเขา้บญัชีเงินฝาก ตอ้งขีดคร่อมเชค็ก่อน สหกรณ์จะไม่จ่ายเงินถอนจาก
รายการเช่นนั4นจนกวา่จะเรียกเกบ็เงินตามเชค็ไดแ้ลว้ 

 ถา้ผูฝ้ากไม่ถอนเงินฝากประจาํเมื3อครบกาํหนดพร้อมดอกเบี4ย กเ็ป็นอนัถือวา่ผูฝ้ากตกลง
ฝากตน้เงินฝากพร้อมดอกเบี4ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 

หมวด 2 
การกาํหนดอตัราดอกเบี9ย  ระยะเวลาการคิดดอกเบี9ย  

วธีิการคิดดอกเบี9ยและการจ่ายดอกเบี9ย 
 ขอ้ 13.  สหกรณ์จะใหด้อกเบี4ยเงินฝากทุกประเภทตามขอ้ 6 ในอตัราไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี โดยจะได้
ประกาศอตัราดอกเบี4ยแต่ละประเภทใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป คณะกรรมการดาํเนินการอาจเปลี3ยนแปลงอตัรา
ดอกเบี4ยเงินฝากตามวรรคก่อนไดต้ามความเหมาะสม 
 ดอกเบี4ยเงินฝากออมทรัพย ์ ใหค้าํนวณเป็นรายวนัตามยอดเงินฝากคงเหลือสหกรณ์จะนาํดอกเบี4ยทบ
เป็นตน้เงินเขา้บญัชีเงินฝากในวนัที3 31 ธนัวาคม ของทุกปี ใหผู้ฝ้ากรีบยื3นสมุดคู่ฝาก ณ สาํนกังานสหกรณ์ เพื3อ
สหกรณ์บนัทึกรายการดอกเบี4ยให ้
 ดอกเบี4ยเงินฝากออมทรัพยมี์เป้าหมาย  สหกรณ์จะคาํนวณและจ่ายดอกเบี4ยใหเ้มื3อถึงกาํหนดระยะเวลา
การฝาก สาํหรับเงินฝากที3ถอนก่อนกาํหนด   วนัเปิดทาํการวนัสุดทา้ยของเดือนมีนาคม,มิถุนายน, กนัยายน และ
เดือนธนัวาคม โดยไดรั้บอนุญาตจากสหกรณ์ตามขอ้ 15 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี4ยให้ ตามอตัราและระยะเวลาที3
ฝาก 
 กรณีถอนเงินฝากออมทรัพยมี์เป้าหมาย ในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี4ยให้ 

หมวด 3 
การถอนเงินและการปิดบัญชี 

 ขอ้ 14.  การถอนเงินจากบญัชีเงินฝาก   ตอ้งใชใ้บถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ 
 ในการถอนเงินฝากผูมี้อาํนาจถอนเงินตามที3ไดใ้หต้วัอยา่งลายมือชื3อไวต่้อสหกรณ์ ควรมารับเงินที3
สาํนกังานสหกรณ์ดว้ยตนเองและตอ้งยื3นใบถอนเงินฝาก โดยลงลายมือชื3อตามที3ใหต้วัอยา่งไวน้ั4น พร้อมกบั
สมุดคู่ฝากต่อเจา้หนา้ที3สหกรณ์ 
 ถา้ผูมี้อาํนาจถอนเงินฝากจะมอบใหผู้ใ้ดถอนเงินแทน ก็ตอ้งทาํใบถอนเงินฝากและตอ้งมอบอาํนาจให้
รับเงินแทนเป็นหนงัสือไวด้า้นหลงัของใบถอนเงินฝากนั4นดว้ย  ทั4งนี4  โดยลงลายมือชื3อตามที3ไดใ้ห้ตวัอยา่งไว้
แลว้  มอบใหผู้รั้บมอบอาํนาจยื3นใบถอนเงินฝากนั4น  พร้อมดว้ยสมุดคู่ฝากต่อเจา้หนา้ที3สหกรณ์   ณ สาํนกังาน
สหกรณ์ ในการนี4สหกรณ์จะเรียกหลกัฐานพิสูจน์ตวัผูรั้บมอบอาํนาจก็ได ้
 เมื3อสหกรณ์ไดต้รวจถูกตอ้งแลว้จะจ่ายเงินถอนให้  และลงรายการเงินถอนพร้อมทั4งเงินฝากคงเหลือใน
สมุดคู่ฝาก แลว้คืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
 อนึ3ง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเ้ขียนดว้ยหมึก ถา้มีการแกไ้ขเปลี3ยนแปลงใด ๆ ผูมี้อาํนาจถอนเงิน ตอ้งลง
ลายมือชื3อตามที3ใหต้วัอยา่งไวก้าํกบัดว้ย 



ขอ้ 15.  การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากนั4น จะถอนเมื3อใด จาํนวนเท่าใดก็ได ้ส่วนการถอนเงินจากบญัชี
เงินฝากออมทรัพยมี์เป้าหมายนั4น หากผูฝ้ากถอนเงินก่อนครบกาํหนด 3 เดือน สหกรณ์จะคาํนวณดอกเบี4ยให ้ใน
อตัราครึ3 งหนึ3งของอตัราดอกเบี4ยเงินฝากออมทรัพย ์และผูฝ้ากจะถอนดอกเบี4ยได ้หลงัวนัที3สหกรณ์คาํนวณ
ดอกเบี4ยครั4 งที3 2 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 16.  ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั4งหมดเพื3อปิดบญัชีเงินฝากของตนเมื3อใดก็ได ้ใหผู้มี้อาํนาจถอน
เงินจดแจง้ไวท้า้ยรายการจาํนวนเงินในใบถอนเงินฝากดว้ยวา่ “เพื3อปิดบญัชี” และตอ้งดาํเนินการดว้ยตนเอง ณ 
สาํนกังานสหกรณ์ 
 ขอ้ 17.  ในกรณีที3ผูฝ้ากถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือทั4งหมดในบญัชีเงินฝากใหแ้ก่ผูรั้บ
โอนประโยชน์ที3ไดต้ั4งไว ้หรือถา้มิไดต้ั4งไวก้็คืนใหแ้ก่บุคคลที3ไดน้าํหลกัฐานมาแสดงใหเ้ป็นที3พอใจแก่
คณะกรรมการดาํเนินการ วา่เป็นทายาทผูมี้สิทธิไดรั้บเงินจาํนวนดงักล่าวนั4น 
 ขอ้ 18.  ในกรณีที3คณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์เห็นวา่ผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบนี4หรือก่อใหเ้กิดความ
ยุง่ยากแก่สหกรณ์ หรือเห็นวา่มีเหตุอนัสมควรที3จะปิดบญัชีเงินฝากของผูฝ้าก สหกรณ์จะไม่รับเงินเขา้บญัชีเงิน
ฝากของผูฝ้ากอีก และใหผู้ฝ้ากถอนเงินคงเหลือทั4งหมด เพื3อปิดบญัชีเงินฝากของตน ทั4งนี4  สหกรณ์จะแจง้เป็น
หนงัสือไปยงัผูฝ้าก 

 ขอ้ 19.  การถอนเงินฝากเพื3อปิดบญัชีตามขอ้ 16 และขอ้ 17 สหกรณ์จะคาํนวณดอกเบี4ยให้
ตามขอ้ 13   

เวน้แต่การปิดบญัชีเงินฝากในกรณีที3ผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบตามขอ้ 18    สหกรณ์จะคาํนวณ
ดอกเบี4ยใหถึ้งสิ4นเดือนก่อนถึงวนัที3แจง้ และสหกรณ์จะไม่ใหด้อกเบี4ยอีกไม่วา่ผูฝ้ากจะถอนเงินเมื3อใด 
 เมื3อสหกรณ์ไดจ่้ายเงินคืนผูฝ้ากแลว้จะยกเลิกสมุดคู่ฝากสาํหรับบญัชีนั4น 

 ขอ้ 20.  บญัชีเงินฝากรายใดไม่มีการฝากหรือถอน หรือขาดการติดต่อเป็นเวลาเกินกวา่ 2 ปี นบัแต่
รายการฝากหรือถอนรายการหลงัสุด ใหส้หกรณ์คิดค่าธรรมเนียมในการรักษาบญัชีในอตัราปีละ 50 บาท โดย
หกัจากเงินฝากในบญัชีนั4น เวน้แต่ผูฝ้ากยงัคงเป็นสมาชิกอยู ่ค่าธรรมเนียมดงักล่าวถือเป็นรายไดข้องสหกรณ์ 
 รายการฝากหรือถอนตามวรรคแรก  ไม่รวมถึงการฝากหรือถอน เนื3องจากสหกรณ์คาํนวณดอกเบี4ยให้ 

 
 

ประกาศ  ณ  วนัที-  9 พฤศจิกายน 2558 
 

ภัควฒัน์ พงษ์เดชวฒันาพร 

 (นายภคัวฒัน์ พงษ์เดชวฒันาพร) 
ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จํากดั 

 
 
 
 
 



 

 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จาํกดั 
ว่าด้วยการรับจ่ายและเกบ็รักษาเงิน  พ.ศ. 2558 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้  79(8) และขอ้ 106(6) แห่งขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู

ปัตตานี จาํกดั พ.ศ. 2555 ในการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการชุดที3 57 ครั4 งที3 10/2558  วนัที3  8 พฤศจิกายน 
2558 เห็นชอบใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั วา่ดว้ยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 
2552 และ ใหใ้ชร้ะเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั วา่ดว้ยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2558  นี4
แทนเพื3อใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบติั และเหมาะสมกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนั  ดงัต่อไปนี4  
 ขอ้ 1.  ระเบียบนี4 เรียกวา่ “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จาํกดั วา่ดว้ยการจ่ายเงินและเก็บ
รักษาเงิน  พ.ศ. 2558  ”  

ขอ้ 2.  ระเบียบนี4ใหมี้ผลบงัคบัใชถ้ดัจากวนัประกาศ 
 ขอ้ 3.  ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จาํกดั  วา่ดว้ยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 
2552   และบรรดาระเบียบ  มติที3ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ระเบียบอื3นใดที3มีอยูก่่อนวนัใชร้ะเบียบนี4  ซึ3 ง
มีขอ้กาํหนดขดัแยง้กบัระเบียบนี4ทั4งสิ4น 
 ขอ้ 4.  ในระเบียบนี4  

“สหกรณ์”      หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
“คณะกรรมการ”   หมายถึง  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู 

  ปัตตานี จาํกดั 
“ประธานกรรมการ”     หมายถึง  ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู 

  ปัตตานี จาํกดั 
“รองประธานกรรมการ” หมายถึง  รองประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู 

  ปัตตานี จาํกดั 
 “ผูจ้ดัการ”    หมายถึง   ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จาํกดั 
“เจา้หนา้ที3การเงิน”  หมายถึง  เจา้หนา้ที3ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั  

   ที3ไดรั้บมอบหมายใหท้าํหนา้ที3รับผดิชอบในการรับ 
   จ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ 

“เงินสดในมือ”     หมายถึง  เงินสดที3เป็นธนบตัรและเหรียญกษาปณ์ซึ3งสหกรณ์ 
  เก็บรักษาไวที้3สาํนกังานสหกรณ์เพื3อใชจ่้ายหมุนเวยีน 
  ในทางธุรกิจของสหกรณ์ 

“เอกสารการเงิน”  หมายถึง   เช็ค  ธนาณติั  ตั]วแลกเงิน  ตั]วแลกเงินไปรษณียห์รือ 
   ตั]วสัญญาใชเ้งิน และตราสารอื3นใดซึ3งใชแ้ทนเงิน 
   หรือแลกเปลี3ยนเป็นเงินไดต้ามกฎหมาย 



 ขอ้ 5.  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี4  
 ขอ้ 6.  สหกรณ์เปิดรับจ่ายเงินตั4งแต่เวลา  09.30 น.  ถึง  14.30 น. ทุกวนั เวน้วนัหยดุราชการหรือ
วนัหยดุตามประกาศของสหกรณ์ 
 ขอ้ 7.  ใหผู้จ้ดัการเป็นผูรั้บผิดชอบในการรับ-จ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ 
 ขอ้ 8.  ในกรณีที3ยงัไม่มีผูจ้ดัการหรือผูจ้ดัการไม่อยูห่รืออาจปฏิบติัหนา้ที3ตามขอ้ 7 ไดใ้หร้องผูจ้ดัการ 
หรือให้คณะกรรมการแต่งตั4งกรรมการ หรือเจา้หนา้ที3การเงิน  หรือเจา้หนา้ที3ผูห้นึ3งผูใ้ดที3เห็นสมควร  ซึ3 งไม่ได้
ปฏิบติัหนา้เกี3ยวกบัการบญัชี เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ที3ตามขอ้ 7  แทนโดยอยูใ่นความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 ขอ้ 9.  การรับจ่ายเงิน  จะตอ้งจดัใหมี้เอกสารหลกัฐานใบสาํคญัประกอบครบถว้น  และจะตอ้งบนัทึก
รายการในสมุดบญัชีของสหกรณ์ทุกครั4 งทนัทีที3เกิดรายการขึ4น และผูจ้ดัการจะตอ้งตรวจสอบใหถู้กตอ้งเป็น
ประจาํวนั 

หมวด 1 
ใบเสร็จรับเงิน 

 ขอ้ 10.  ใบเสร็จรับเงิน  ใหใ้ชต้ามแบบที3สหกรณ์กาํหนด โดยใหมี้สาํเนาอยา่งนอ้ย 2 ฉบบัเพื3อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบและบนัทึกบญัชี 
 ขอ้ 11.  ใบเสร็จรับเงิน  ให้มีหมายเลขกาํกบัเล่ม  และหมายเลขกาํกบัใบเสร็จรับเงินเรียงตามลาํดบัไป
ทุกฉบบั  ใหส้หกรณ์จดัทาํทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไวเ้พื3อใหท้ราบและตรวจสอบไดว้า่ไดจ้ดัพิมพขึ์4นตาม
จาํนวนเท่าใด  ไดจ่้ายใบเสร็จรับเงินเล่มใด  หมายเลขใดถึงหมายเลขใด  ใหเ้จา้หนา้ที3ผใูดไปใชเ้มื3อไร 

การเบิกใชใ้บเสร็จรับเงิน  ใหเ้บิกใชต้ามจาํนวนที3เหมาะสมและจาํเป็นกบัสภาพธุรกิจของสหกรณ์  
โดยใหเ้บิกตามลาํดบัเล่มและเลขที3ขอใบเสร็จรับเงิน และใหห้ลกัฐานการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินไวด้ว้ย 
 ขอ้ 12.  ใบเสร็จรับเงิน  หา้มขดูลบ  แกไ้ข  เพิ3มเติม จาํนวนเงินหรือชื3อผูช้าํระเงิน  หากใบเสร็จรับเงิน
ฉบบัใดลงรายการเงินผิดพลาด  ก็ใหขี้ดฆ่าจาํนวนเงินและเขียนใหม่ทั4งจาํนวนแลว้ใหผู้รั้บเงินลงลายมือชื3อ
กาํกบั  หรือขีดฆ่ายกเลิกใบเสร็จรับเงินนั4นทั4งฉบบัและออกฉบบัใหม่ใหแ้ทน 

สาํหรับใบเสร็จรับเงินฉบบัที3ยกเลิก  ใหขี้ดฆ่าและเขียนเหตุผลพร้อมกบัลงชื3อกาํกบัไวแ้ละใหเ้ยบ็
ติดไวใ้นเล่มโดยมีสาํเนาอยูค่รบทุกฉบบัพร้อมตน้ฉบบั  
 ขอ้ 13.  ใหส้หกรณ์เก็บรักษาสาํเนาใบเสร็จรับเงินซึ3งผูส้อบบญัชียงัมิไดต้รวจสอบไวใ้นที3ปลอดภยัอยา่
ใหสู้ญหายและเมื3อไดต้รวจสอบแลว้ก็ใหเ้ก็บไวอ้ยา่งเอกสารธรรมดาก็ได ้
 ขอ้ 14.  ใหค้ณะกรรมการมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหนึ3ง  หรือเจา้หนา้ที3ของสหกรณ์ทาํหนา้ที3
ควบคุมการจดัเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที3ยงัไม่ไดใ้ชแ้ละเล่มที3ยงัใชไ้ม่หมดไวใ้นที3มั3งคงปลอดภยั 
 ขอ้ 15.  ทุกงวด 3 เดือน  และเมื4อสิ4นปีทางบญัชีของสหกรณ์ ใหค้ณะกรรมการแต่งตั4งคณะอนุกรรมการ
ขึ4น  ทาํการตรวจนบัใบเสร็จรับเงินทั4งที3ใชแ้ลว้และยงัคงเหลือใหเ้ป็นการถูกตอ้งโดยจดัทาํหลกัฐานการตรวจ
นบัไวแ้ลว้ 

หมวด 2 
การรับเงิน 

ขอ้ 16.  สหกรณ์ตอ้งออกใบเสร็จรับเงินทุกครั4 งที3มีการรับเงิน  โดยปกติใหใ้ชใ้บเสร็จรับเงินเล่ม
เดียวกนัในการรับเงินทุกประเภท  เวน้แต่เงินประเภทใดที3มีการรับชาํระหนี4 เป็นประจาํและมีจาํนวนมากรายจะ 
 



แยกในเสร็จรับเงินอีกเล่มหนึ3งสาํหรับการรับชาํระเงินประเภทนั4นก็ได ้
 ขอ้ 17.  การรับเงินของสหกรณ์ใหรั้บเป็นเงินสด  แต่ถา้เป็นกรณีที3จาํเป็นและเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์
ก็อาจรับเป็นเอกสารการเงิน  เช่น ธนาณติั  หรือตั]วแลกเงินไปรษณียห์รือเช็คหรือตั]วสัญญาใชเ้งินได ้
 ขอ้18. ในกรณีจาํเป็นที3จะตอ้งรับเช็ค  หรือตั]วสัญญาใชเ้งินจะตอ้งเป็นเช็คหรือตั]วสัญญาใชเ้งินที3
ธนาคารรับรอง 

ในกรณีที3เป็นเช็คที3ไม่สามารถใหธ้นาคารรับรองได ้  จะตอ้งเป็นเช็คที3สั3งจ่ายเงินในวนัออกเช็คและ
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาเห็นแลว้วา่ผูส้ั3งจ่ายเช็คเป็นบุคคลที3เชื3อถือได ้
 ขอ้ 19.  ในกรณีที3มีการรับเช็คตามขอ้ 17  ใบเสร็จรับเงินที3สหกรณ์ออกใหแ้ก่ผูจ่้ายเช็คใหร้ะบุวา่เป็น
เช็คของธนาคารใด  เลขที3เท่าใด  และลงวนัที3เท่าใด ทั4งใหก้าํหนดเงือนไขไวใ้นใบเสร็จรับเงินวา่  
“ใบเสร็จรับเงินนี4จะสมบูรณ์ต่อเมื3อไดรั้บเงินตามเช็คนั4นแลว้”   และใหจ้ดัทาํทะเบียนรับเช็คเพื3อบนัทึก
รายละเอียดเกี3ยวกบัเช็คดงักล่าว  เพื3อการควบคุมและตรวจสอบดว้ย  เช็คที3ถึงกาํหนดให้นาํฝากธนาคารทนัที 
 ขอ้ 20.  เงินสดและออกเอกสารการเงินที3สหกรณ์ไดรั้บในแต่ละวนัตามขอ้ 17  ใหน้าํฝากธนาคารเมื3อ
สิ4นเวลา  รับจ่ายเงินในวนันั4น  เวน้แต่เอกสารการเงินประเภทที3ตอ้งนาํไปขึ4นเป็นเงินสดก่อน  ก็ใหด้าํเนินการได้
ทนัที 

ในกรณีที3ไม่สามารถนาํฝากธนาคารไดท้นัทีวนันั4น ใหบ้นัทึกเหตุผลไวใ้นสมุดบญัชีเงินสด  และ
แจง้ใหป้ระธานกรรมการหรือกรรมการผูไ้ดรั้บมอบหมายจากคระกรรมการ เพื3อทราบและใหรี้บนาํเขา้ฝาก
ธนาคารในเวลาเริ3มทาํการของวนัทาํกาถดัไปทนัที 

เงินสดและเอกสารการเงินซึ3งไม่อาจนาํฝากธนาคารไดท้นัในวนันั4น ใหเ้ก็บรักษาไวใ้นตูนิรภยัของ
สหกรณ์หรือในที3มั3งคงปลอดภยั 
 ขอ้ 21.  กรณีเงินนาํฝากธนาคารมีจาํนวนมาก  หรือธนาคารอยูห่่างไกลหรือกรณีที3เห็นวา่ไม่ปลอดภยั
แก่เงินที3จะนาํฝากธนาคาร  ใหค้ณะกรรมการพิจารณาแต่งตั4งใหก้รรมการคนใดคนหนึ3งร่วมกบัผูจ้ดัการควบคุม
เงินไปธนาคารและหรืออาจจดัใหมี้เจา้หนา้ที3ตาํรวจดว้ยก็ได ้

หมวด 3 
การจ่ายเงิน 

ขอ้ 22.  การจ่ายเงิน  ใหจ่้ายเฉพาะเพื3อกิจการภายในขอบเขตวตัถุประสงคข์องสหกรณ์และเป็นไปโดย
ถูกตอ้งตามระเบียบและขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

ขอ้ 23.  การจ่ายเงินทุกครั4 ง  ตอ้งมีหลกัฐานการจ่ายที3ถูกตอ้งสมบูรณ์เก็บไวเ้พื3อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ 

ขอ้ 24.  หลกัฐานการจ่าย  นอกจากใบเสร็จรับเงิน   ซึ3 งผูรั้บเงินออกให้แก่สหกรณ์ให้ใชแ้บบที3สหกรณ์
กาํหนด 

ขอ้ 25.  หลกัฐานการจ่าย  ที3เป็นใบเสร็จรับเงินที3ผูรั้บเงินออกให้แก่สหกรณ์อยา่งนอ้ยจะตอ้งมีรายการ
ดงัต่อไปนี4  

ก. ชื3อ สถานที3อยู ่หรือ ที3ทาํการของผูรั้บเงิน 
ข. วนั เดือน ปี ที3รับเงิน 
ค. รายการแสดงการรับเงินระบุวา่เป็นค่าอะไร 
ง. จาํนวนเงินทั4งตวัเลขและตวัอกัษร 



จ. ลายมือชื3อผูรั้บเงิน 
ขอ้ 26.  ใหเ้จา้หนา้ที3การเงินประทบัตรา “จ่ายเงินแลว้”  และลงลายมือชื3อกาํกบัการจ่ายพร้อม วนั เดือน 

ปี ไวใ้นหลกัฐานการจ่ายเงินทุกฉบบัเพื3อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
ขอ้ 27.  การจ่ายเงินของสหกรณ์ใหก้ระทาํไดด้งันี4  

(1)  การจ่ายเงินเป็นจาํนวนไม่มาก  และตอ้งจ่ายเป็นประจาํ เช่น ค่าพาหนะ  ค่าเบี4ยเลี4ยงของ
กรรมการและเจา้หนา้ที3สหกรณ์  ค่าสื3อสาร  ค่าขนส่ง  ค่าไฟฟ้า  ค่านํ4าประปา  และค่าใชจ่้าย
เบด็เตล็ด  เป็นตน้  ใหจ่้ายจากเงินสดในมือที3กาํหนดใหเ้ก็บรักษาไวไ้ดไ้ม่เกิน  500,000 บาท 
(เงินห้าแสนบาทถ้วน) 

(2) การจ่ายเงินเป็นจาํนวนมากใหแ้ก่สมาชิกหรือกรรมการหรือเจา้หนา้ที3ของสหกรณ์หรือการ
จ่ายเงินของสหกรณ์ในทางธุรกิจอื3นๆ  ให้จ่ายเป็นเช็ค  ยกเวน้ถา้ผูรั้บเงินประสงคจ์ะใหจ่้ายเป็น
เงินสด  หรือในกรณีที3สหกรณ์ไม่สามารถจ่ายเงินเป็นเช็คไดก้็ใหจ่้ายเป็นเงินสด  โดยไดรั้บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ขอ้ 28.  ก่อนจ่ายเงินทุกครั4 ง  ผูมี้หนา้ที3จ่ายตอ้งตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ   และใบสาํคญั 
ประกอบการจ่ายเงินใหถู้กตอ้งเรียบร้อย  และตอ้งมีผูอ้นุมติัใหจ่้ายเงินได ้ จึงจ่ายเงินและเรียกใบเสร็จรับเงินจาก
ผูรั้บเงิน  หรือใหผู้รั้บเงินลงนามรับเงินไวใ้นหลกัฐานการจ่ายเงินของสหกรณ์ทุกครั4 ง 

ขอ้ 29.  การจ่ายเงินแก่ผูมี้สิทธิรับเงิน  ในกรณีที3ไม่รู้จกัตวัผูข้อรับเงินตอ้งใหบุ้คคลอื3นที3เชื3อถือไดล้ง
ลายชื3อรับรอง  หรือนาํหนงัฐาน  เช่น บตัรประจาํตวั แสดงประกอบการรับเงินดว้ย 

ขอ้ 30.  การจ่ายเช็คตามที3กาํหนดไวใ้นขอ้  27  ใหส้ั3งจ่ายในนามบุคคลหรือหน่วยงานผูรั้บเงินโดยขีด
ฆ่า คาํวา่ “ผูถื้อ” ออก 

ขอ้ 31.  การจ่ายเช็ค  ตอ้งมีใบสาํคญัจ่ายเช็ค  ซึ3 งมีรายละเอียดเกี3ยวกบัวนัที3จ่ายเช็ค  เลขที3เช็ค  ชื3อ
ธนาคาร  วตัถุประสงคใ์นการจ่ายเงิน  ชื3อผูรั้บเช็คและจาํนวนเงิน  พร้อมทั4งลงชื3อผูจ้ดัทาํเอกสารและผูอ้นุมติัไว้
เป็นหลกัฐาน  ทั4งนี4สหกรณ์จะตอ้งจดัใหมี้ทะเบียนจ่ายเช็คบนัทึกรายละเอียดขา้งตน้  เพื3อควบคุมและตรวจสอบ
ดว้ย 

เช็คที3มีการลงชื3อสั3งจ่ายเรียบร้อยแลว้แต่ยงัไม่มีผูม้ารับ ใหเ้ก็บรักษาไวใ้นที3ปลอดภยัและควรติดต่อ
ใหผู้รั้บมารับไปโดยเร็วที3สุด 

ขอ้ 32.  ในกรณียกเลิกการจ่ายเช็ครายการใดใหผู้มี้หนา้ที3จ่ายประทบัตรา “ยกเลิก” ในเอกสารที3ยกเลิก
ทุกฉบบั  ส่วนเช็คที3ยกเลิกใหเ้ยบ็ติดกบัตน้ขั4วและประทบัตรา “ยกเลิก” พร้อมบนัทึกเหตุผลที3ยกเลิกและลง
ลายมือชื3อผูรั้บผิดชอบกาํกบัไวด้ว้ย 

หมวด 4 
การเกบ็รักษาเงินและเอกสารสําคัญ 

ขอ้ 33.  เมื3อสิ4นเวลาทาํการตามขอ้ 6  ใหผู้จ้ดัการหรือผูป้ฏิบติัหนา้ที3แทนตามขอ้ 8  ตรวจสอบรายการ
เงินสดในสมุดบญัชีเปรียบเทียบกบัตวัเงินสดในมือเป็นประจาํทุกวนั  เมื3อเห็นวา่ถูกตอ้งตรงกนัแลว้  ใหล้ง
ลายมือชื3อกาํกบัไวใ้นสมุดบญัชีดว้ย 

ขอ้ 34.  เงินสดและเอกสารการเงินที3สหกรณ์จะตอ้งเก็บรักษาไวใ้นมือแต่ละวนันั4น  ใหเ้ก็บรักษาไวใ้น
ตูนิ้รภยัของสหกรณ์  หรือในที3มั3นคงปลอดภยัโดยอยูใ่นความรับผดิชอบของผูจ้ดัการ 

 



ขอ้ 35.  ใหเ้ก็บรักษาสมุดบญัชีเงินฝากของสหกรณ์ทุกเล่ม  สมุดบญัชี  ทะเบียน และเอกสารเกี3ยวกบั 
การเงินไวใ้นตูนิ้รภยั  และหรือในที3มั3งคงปลอดภยัโดยอยูใ่นความรับผิดชอบของผูจ้ดัการ 

ขอ้ 36.  ใหเ้หรัญญิกหรือกรรมการคนใดคนหนึ3งที3คณะกรรมการมอบหมายทาํการตรวจสอบเป็นครั4 ง
คราวเกี3ยวกบัเงินสดคงเหลือ  และเอกสารการเงินอื3นๆใหถู้กตอ้ง 

ขอ้ 37.  ให้ผูจ้ดัการ  จดัให้มีการทาํบญัชีรับจ่าย  งบทดลอง  งบสอบยอด  เงินฝากธนาคาร (กรณีเงิน
ฝาก  ในบญัชีของสหกรณ์  และหลกัฐานของธนาคารไม่ตรงกนั)  รวมทั4งสรุปเกี3ยวกบัการรับจ่ายเงินเสนอที3
ประชุมคณะกรรมการเป็นประจาํทุกเดือน 
 

 

ประกาศ  ณ  วนัที-  9 พฤศจิกายน 2558 
 

ภัควฒัน์ พงษ์เดชวฒันาพร 

 (นายภคัวฒัน์ พงษ์เดชวฒันาพร) 
ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จํากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จาํกดั 
ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พเิศษ  พ.ศ. 2558 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้  79(8) และขอ้ 106(1) แห่งขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั พ.ศ. 
2555 ในการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการชุดที3 57 ครั4 งที3 10/2558  วนัที3  8 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบให้
ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั วา่ดว้ยเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ พ.ศ. 2544 และใหใ้ชร้ะเบียบ
นี4แทนเพื3อใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบติั และเหมาะสมกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนั โดยความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์ดงัต่อไปนี4  
  ขอ้ 1. ระเบียบนี4 เรียกวา่ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั วา่ดว้ยเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ        
พ.ศ. 2558  

ขอ้ 2. ระเบียบนี4ใหใ้ชบ้งัคบัตั4งแต่วนัที3   นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบเป็นตน้ไป 
ขอ้ 3. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั วา่ดว้ยเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ พ.ศ. 2544 

บรรดาประกาศ มติที3ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ระเบียบอื3นใดที3มีอยูก่่อนวนัใชร้ะเบียบนี4  ซึ3 งมีขอ้กาํหนด
ขดัแยง้กบัระเบียบนี4ทั4งสิ4น” 
              ขอ้ 4. ในระเบียบนี4  
                  “สหกรณ์”    หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานีจาํกดั 
                  “สมาชิก”   หมายถึง   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
                  “คณะกรรมการดาํเนินการ”  หมายถึง   คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู 

   ปัตตานี จาํกดั 
                  “ประธานกรรมการดาํเนินการ” หมายถึง  ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู  

   ปัตตานี จาํกดั 
                  “ผูจ้ดัการ”    หมายถึง   ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
                  “เจา้หนา้ที3”    หมายถึง   เจา้หนา้ที3สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 

ขอ้ 5. ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี4  
ขอ้ 6. สหกรณ์รับเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษจากสมาชิกไดต้ามที3สหกรณ์เห็นสมควร 
ขอ้ 7. ผูป้ระสงคจ์ะเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ ตอ้งยื3นหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย์

พิเศษตามแบบของสหกรณ์โดยมีรายการครบถว้นตามที3ระบุไวใ้นแบบขอเปิดบญัชีนั4น 
              ขอ้ 8. ผูข้อเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ ตอ้งใหต้วัอยา่งลายมือชื3อของผูมี้อาํนาจในการถอนเงิน 
หรือในการใหค้าํสั3งเกี3ยวกบับญัชีที3เปิดนั4นไวต่้อสหกรณ์โดยใชบ้ตัรตวัอยา่งลายมือชื3อตามแบบของสหกรณ์ 

การเปลี3ยนแปลงเกี3ยวกบัตวัอยา่งลายมือชื3อผูมี้อาํนาจถอนเงินจะมีผลต่อเมื3อไดแ้จง้เป็นหนงัสือต่อ
สหกรณ์และสหกรณ์ไดต้อบรับแลว้ 



 ขอ้ 9. การเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ จาํนวนเงินในบญัชีในครั4 งแรกตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 10,000 
บาท  

ขอ้ 10. ในการเปิดบญัชีเงินฝากประเภทนี4สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากบญัชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษใหผู้ ้
ฝากยดึถือไว ้โดยผูฝ้ากตอ้งเก็บรักษาไว ้เพื3อใหส้หกรณ์บนัทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี4ย เงินถอนและเงินคงเหลือ
ของตนบรรดาที3มีทุกราย 

การบนัทึกรายการในสมุดคู่ฝาก จะกระทาํไดเ้ฉพาะทางฝ่ายสหกรณ์เท่านั4น โดยใหผู้จ้ดัการหรือ
รองผูจ้ดัการหรือเจา้หนา้ที3ที3ผูจ้ดัการมอบหมายคนใดคนหนึ3ง เป็นผูล้งลายมือชื3อกาํกบัไวเ้ป็นสาํคญั การบนัทึก 
รายกการในสมุดคู่ฝากซึ3งไม่เป็นไปตามที3กล่าวขา้งตน้จะไม่มีผลผกูพนักบัสหกรณ์ ถา้ผูฝ้ากตรวจพบวา่รายการ
ใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื3อนตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์เพื3อแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

สมุดคู่ฝากบนัทึกรายการเตม็แลว้ ใหผู้ฝ้ากส่งมอบใหแ้ก่สหกรณ์ เพื3อสหกรณ์โอนยอดเงินคงเหลือ
เขา้สมุดบญัชีเล่มใหม่ให ้ซึ3 งจะออกใหผู้ฝ้ากไดย้ดึถือต่อไป 
ในกรณีที3สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากใหแ้ก่ผูฝ้ากเมื3อเปิดบญัชีก็ดีหรือออกเล่มใหม่ใหต่้อจากเล่มก่อน ที3บนัทึก
รายการเตม็แลว้ก็ดี  สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่ถา้สมุดคู่ฝากของผูฝ้ากสูญหายสหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝาก
เล่มใหม่ใหโ้ดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 50 บาท และใหย้ดึถือขอ้มูลในสมุดคู่ฝากเล่มปัจจุบนัเป็นสาํคญั 

ในการส่งเงินฝากเขา้บญัชีทุกครั4 ง ใหท้าํใบส่งเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ ตามแบบของสหกรณ์ยื3น
พร้อมกบัสมุดคู่ฝากและจาํนวนเงินที3ฝากต่อสหกรณ์ เมื3อไดต้รวจสอบเป็นการถูกตอ้งแลว้ จะบนัทึกรายการ
จาํนวนเงินฝากที3ไดรั้บนั4นในสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 

ในกรณีที3ผูฝ้ากประสงคจ์ะส่งเงินฝากโดยวธีิหกั ณ ที3จ่ายจากเงินไดร้ายเดือน ใหย้ื3นคาํขอตามแบบ
ที3สหกรณ์กาํหนด 

ขอ้ 12. สหกรณ์จะใหด้อกเบี4ยเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษในอตัราไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี โดยจะได้
ประกาศอตัราดอกเบี4ยใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป และคาํนวณดอกเบี4ยใหเ้ป็นรายวนัตามจาํนวนตน้เงินฝากคงเหลือ 
                     ในกรณีที3เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษคงเหลือตํ3ากวา่ 100 บาท สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี4ยให้ 

ขอ้ 13. ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษของตนไดเ้มื3อทวงถาม โดยทาํใบถอนเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษตามแบบที3สหกรณ์กาํหนด  

ขอ้ 14. การถอนเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษใหถ้อนไดเ้ดือนละหนึ3งครั4 งโดยไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมหาก
เดือนใดมีการถอนมากกวา่หนึ3งครั4 ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั4 งที3สองและครั4 งต่อๆ ไปในอตัราร้อย
ละ 0.5 ของจาํนวนเงินที3ถอนแต่ตอ้งไม่ตํ3ากวา่ 10 บาท 

ขอ้ 15. ผูฝ้ากจะปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษก็ยอ่มกระทาํไดโ้ดยสหกรณ์จะคิดดอกเบี4ยใหถึ้งก่อน
วนัถอนหนึ3งวนั 

ขอ้ 16. ในกรณีที3คณะกรรมการดาํการพิจารณาเห็นวา่ ผูฝ้ากเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษรายใดฝ่าฝืน
ระเบียบนี4  หรือก่อความยุง่ยากใหแ้ก่สหกรณ์ หรือเห็นวา่มีเหตุอนัสมควรที3จะปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ
ของผูฝ้ากรายใด สหกรณ์อาจไม่รับเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษของผูฝ้ากนั4นอีกหรือจะปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษของผูฝ้ากนั4น พร้อมกบัคิดดอกเบี4ยใหถึ้งก่อนวนัปิดบญัชีหนนึ3งวนัก็ได ้

ขอ้ 17. ในกรณีที3ผูฝ้ากตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินฝากคงเหลือทั4งหมดในบญัชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษของ
ผูฝ้ากใหแ้ก่ผูรั้บโอนผลประโยชน์ ในกรณีที3สมาชิกไม่ไดท้าํหนงัสือตั4งผูรั้บโอนประโยชน์ไว ้สหกรณ์จะ



จ่ายเงินทั4งหมดให้แก่ผูรั้บมรดกหรือจดัการมรดก หรือทายาทของผูฝ้าก เมื3อนาํหลกัฐานมาแสดงสิทธิของตนให้
เป็นที3พอใจแก่สหกรณ์ 
                                                 

 
ประกาศ  ณ  วนัที-  9 พฤศจิกายน 2558 

 
ภัควฒัน์ พงษ์เดชวฒันาพร 

 (นายภคัวฒัน์ พงษ์เดชวฒันาพร) 
ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จํากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จาํกดั 
ว่าด้วยการออกตัIวสัญญาใช้เงิน  พ.ศ.2558 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้  79(8) และขอ้ 106(10) แห่งขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี 
จาํกดั พ.ศ. 2555 ในการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการชุดที3 57 ครั4 งที3 10/2558  วนัที3  8 พฤศจิกายน 2558 
เห็นชอบใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั วา่ดว้ยการออกตั]วสัญญาใชเ้งิน  พ.ศ. 2544 ” 
และใหใ้ชร้ะเบียบนี4แทนเพื3อใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบติั และเหมาะสมกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนั ดงัต่อไปนี4  
              ขอ้ 1. ระเบียบนี4 เรียกวา่ “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จาํกดั วา่ดว้ยการออกตั]วสัญญาใชเ้งิน  
พ.ศ. 2558 ” 

ขอ้ 2. ระเบียบนี4ใหมี้ผลบงัคบัใชถ้ดัจากวนัประกาศ 
              ขอ้ 3. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั วา่ดว้ยการออกตั]วสัญญาใชเ้งิน พ.ศ.2544 
และบรรดาระเบียบอื3นใดในส่วนทีกาํหนดไวแ้ลว้ในระเบียบนี4หรือ ซึ3 งขดัหรือแยง้กบัระเบียบนี4ใหใ้ชร้ะเบียบนี4
แทน 
              ขอ้ 4. ในระเบียบนี4  

“สหกรณ์”    หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จาํกดั 
“สมาชิก”    หมายถึง   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
“คณะกรรมการดาํเนินการ”  หมายถึง  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์

  ครูปัตตานี จาํกดั 
“ประธานกรรมการดาํเนินการ”หมายถึง ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์

   ครูปัตตานี จาํกดั 
“ผูจ้ดัการ”   หมายถึง   ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  
“เจา้หนา้ที3”    หมายถึง   เจา้หนา้ที3สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 

              ขอ้ 5.ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการรักษาการใหเ้ป็นไปตามเป็นระเบียบนี4  
              ขอ้ 6. การกาํหนดอตัราดอกเบี4ยของตั]วสัญญาใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามประกาศขอองสหกรณ์ 
              ขอ้ 7. ผูป้ระสงคจ์ะซื4อตั]วสัญญาใชเ้งิน อาจเป็นบุคคลดงัต่อไปนี4  คือ 

           (1)  บุคคลธรรมดา 
           (2)  นิติบุคคล 

              ขอ้ 8. การซื4อตั]วสัญญาใชเ้งิน จะกระทาํไดโ้ดยผูซื้4อแจง้ความประสงคต่์อสหกรณ์ตามแบบที3กาํหนด ผู ้
ซื4อตั]วสัญญาใชเ้งินรายหนึ3ง ๆ จะซื4อตั]วสัญญาใชเ้งินมากกวา่หนึ3งฉบบัก็ได ้ แต่ทั4งนี4จาํนวนเงินตามหนา้ตั]ว
จะตอ้งไม่ตํ3ากวา่ 5,000 (เงินหา้พนับาทถว้น) 



              ขอ้ 9. ผูซื้4อตั]วสัญญาใชเ้งิน ตอ้งมอบตวัอยา่งลายมือชื3อของผูมี้อาํนาจไถ่ถอนตั]วสัญญาใชเ้งินตลอดจน
ขอ้กาํหนดอื3นผูท้รงจะตอ้งทาํเป็นหนงัสือแจง้ต่อสหกรณ์ก่อน เมื3อสหกรณ์มีหนงัสือตอบรับแลว้ จึงจะถือวา่การ
เปลี3ยนแปลงนั4นมีผลและถูกตอ้งสมบูรณ์ 
              ขอ้ 10. การออกตั]วสัญญาใชเ้งิน สหกรณ์จะออกตั]วสัญญาใชเ้งินใหก้บัผูซื้4อทุกรายเพื3อถือไวเ้ป็น
หลกัฐานต่อเมื3อสหกรณ์ไดรั้บเงินครบถว้นแลว้ 
                      กรณีซื4อตั]วสัญญาใชเ้งินโดยชาํระดว้ยเช็ค  ตั]วสัญญาใชเ้งินจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื3อสหกรณ์ไดรั้บ
เงินเขา้บญัชีเรียบร้อยแลว้  และจะคาํนวณดอกเบี4ยใหน้บัตั4งแต่วนัที3สหกรณ์ไดรั้บเงินเป็นตน้ไป 
              ขอ้ 11. ผูมี้อาํนาจลงนามในตั]วสัญญาใชเ้งิน ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการลงลายมือชื3อแทน
สหกรณ์  ขอ้ 20 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั พ.ศ. 2555 
              ขอ้ 12. การชาํระเงินผูซื้4อตั]วสัญญาใชเ้งินอาจชาํระเงินไดด้งัต่อไปนี4  

(1) เงิน 
(2) เช็คธนาคารในเขตจงัหวดัปัตตานี 
(3) โอนเขา้บญัชีเงินฝากของสหกรณ์ 

              ขอ้ 13. เมื3อเจา้หนา้ที3การเงินบนัทึกการรับชาํระเงินแลว้ใหบ้นัทึกรายละเอียดการซื4อไวแ้ละใหเ้จา้หนา้ที3
ผูมี้หนา้ที3รับผดิชอบการออกตั]วสัญญาใชเ้งินจดัพิมพต์ั]วสัญญาใชเ้งินแลว้จดัทาํทะเบียนคุมการออกตั]วสัญญาใช้
เงิน  เพื3อใหผู้จ้ดัการตรวจสอบความถูกตอ้งและนาํเสนอผูมี้อาํนาจลงนาม 
                         ตั]วสัญญาใชเ้งินที3สมบูรณ์ จะตอ้งมีลายมือชื3อผูมี้อาํนาจลงนามในตั]วสัญญาใชเ้งินสามคนพร้อม
กบัประทบัตราสหกรณ์ 
              ขอ้ 14. ใหเ้จา้หนา้ที3บญัชีจดัทาํบญัชีรายละเอียดตั]วสัญญาใชเ้งินทุกฉบบั ตามแบบที3สหกรณ์กาํหนด  
โดยจดัทาํบญัชีใหเ้ป็นปัจจุบนัเพื3อการตรวจสอบในแต่ละวนั 
              ขอ้ 15. การไถ่ถอนตั]วสัญญาใชเ้งินและการคาํนวณดอกเบี4ยใหป้ฏิบติัดงันี4  

(1) ตั]วสัญญาใชเ้งินชนิดเผื3อเรียกจะไถ่ถอนเมื3อใดก็โดยแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  10 วนั
ทาํการ 

(2) ตั]วสัญญาใชเ้งินชนิดมีกาํหนดเวลาจะไถ่ถอนไดเ้มื3อถึงกาํหนดเวลานั4น กรณีจาํเป็นตอ้งไถ่
ถอนตั]วสัญญาใชเ้งินก่อนกาํหนดเวลานั4นใหแ้จง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30  วนัทาํการ ทั4งนี4
สหกรณ์จะคิดดอกเบี4ยใหต้ามส่วนแห่งระยะเวลาของตั]วสัญญาใชเ้งินฉบบันั4น 

(3) ตั]วสัญญาใชเ้งินที3ครบกาํหนดเวลาหากผูซื้4อประสงคจ์ะเปลี3ยนตั]วสัญญาใชเ้งินฉบบัใหม่ให้
แจง้ความประสงคต่์อสหกรณ์ก่อนวนัครบกาํหนดอยา่งนอ้ย 1วนัทาํการหรือหลงัจากวนั
ครบกาํหนดแลว้ไม่เกิน  7 วนั 

                        กรณีที3ผูซื้4อ ไถ่ถอนตั]วสัญญาใชเ้งินหลงัวนัครบกาํหนดเวลา สหกรณ์จะคิดดอกเบี4ยสาํหรับ
ระยะเวลาที3เกินกาํหนดตามอตัราดอกเบี4ยเงินฝากออมทรัพย ์
               ขอ้ 16. เมื3อผูท้รงตั]วตอ้งการไถ่ถอนตั]วสัญญาใชเ้งิน ใหผู้ท้รงตั]วแจง้ความประสงคต่์อสหกรณ์ เมื3อ
สหกรณ์ไดต้รวจสอบลายมือชื3อผูมี้อาํนาจไถ่ถอนถูกตอ้งแลว้ เจา้หนา้ที3การเงินจะทาํการคาํนวณดอกเบี4ยตาม
ส่วนแห่งระยะเวลาของตั]วสัญญาใชเ้งินฉบบันั4น แลว้ทาํใบสาํคญัจ่ายเงินเพื3อประกอบการจ่ายเงินคืนตามสัญญา
ใชเ้งินฉบบันั4น 



                     เมื3อไดรั้บตน้ฉบบัตั]วสัญญาใชเ้งินที3ไถ่ถอนแลว้ ใหแ้นบกบัสาํเนา พร้อมประทบัตราจ่ายแลว้และ
ใหเ้ก็บเขา้แฟ้มตั]วสัญญาใชเ้งินจ่ายคืนแลว้เพื3อรอการตรวจสอบต่อไป 
               ขอ้ 17. การจ่ายดอกเบี4ยตั]วสัญญาใชเ้งิน ให้จ่ายครั4 งเดียวในวนัไถ่ถอน 
               ขอ้ 18. การเก็บรักษาตั]วสัญญาใชเ้งิน 

(1) ตั]วสัญญาใชเ้งินที3ยงัมิไดอ้อกใหผู้ซื้4อใหเ้ก็บไวใ้นตูนิ้รภยัของสหกรณ์ โดยทาํการ
ตรวจสอบใหค้รบถว้นและถูกตอ้งอยูเ่สมอ 

(2) ตั]วสัญญาใชเ้งินที3ไดอ้อกให้ผูซื้4อแลว้ ใหเ้ก็บสาํเนาตั]วสัญญาใชเ้งินกบับญัชีรายตวัสัญญา
ใชเ้งินแต่ละฉบบัใหค้รบถว้น 

(3) ตั]วสัญญาใชเ้งินซึ3 งสหกรณ์เก็บไวช้าํรุด บกพร่องหรือยกเลิกใหป้ระทบัตรายกเลิกดว้ย
หมึกสีแดง และเก็บตั]วสัญญาใชเ้งินพร้อมสาํเนาไวใ้นแฟ้มใหเ้รียบร้อยปลอดภยั พร้อมที3
ใหท้าํการตรวจสอบ 

(4) ตรวจสัญญาใชเ้งินของผูซื้4อคนใดสูญหายหรือชาํรุด และผูซื้4อนั4นประสงคจ์ะใหส้หกรณ์
ออกตั]วสัญญาใชเ้งินใหม่ ก็ใหย้ื3นคาํร้องเป็นหนงัสือต่อสหกรณ์ พร้อมสาํเนาหนงัสือแจง้
ความของพนกังานสอบสวน และตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับตั]วใชเ้งินแก่สหกรณ์ฉบบั
ละ 10 บาท (สิบบาทถว้น) 

                ขอ้ 19. การจ่ายคืนหรือไถ่ถอนตั]วสัญญาใชเ้งิน ใหจ่้ายเป็นเช็คขีดคร่อมเท่านั4น 
                ขอ้ 20. ใหผู้จ้ดัการเป็นผูรั้บผดิชอบ และจดัใหมี้การทาํบญัชีและเอกสารต่างๆเกี3ยวกบัตั]วสัญญาใชเ้งิน
ใหค้รบถว้นและถูกตอ้ง แลว้รายงานใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทราบทุกเดือน 
             
                                                    

ประกาศ  ณ  วนัที-  9 พฤศจิกายน 2558 
 

ภัควฒัน์ พงษ์เดชวฒันาพร 

 (นายภคัวฒัน์ พงษ์เดชวฒันาพร) 
ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จํากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                               
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จาํกดั 
ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์  พ.ศ. 2556 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
อาศยัอาํนาจตามความในขอ้  79(8) และขอ้ 106(8) แห่งขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี 

จาํกดั พ.ศ. 2555 ในการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการชุดที3 55 ครั4 งที3 4 / 2556  วนัที3  30 เมษายน พ.ศ. 2556 
จึงไดก้าํหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั วา่ดว้ยการใชทุ้นสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2556 เพื3อให้
สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติั และเหมาะสมกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนั  ดงัต่อไปนี4  

ขอ้ 1.  ระเบียบนี4 เรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดัวา่ดว้ยการใชทุ้นสาธารณประโยชน์  
พ.ศ. 2556” 
 ขอ้ 2.  ระเบียบนี4ใหมี้ผลบงัคบัใชถ้ดัจากวนัประกาศ 
 ขอ้ 3.  ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จาํกดั  วา่ดว้ยการใชทุ้นสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 
2555  และบรรดาระเบียบ  มติที3ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ หรือระเบียบอื3นใดที3มีอยูก่่อนวนัใชร้ะเบียบนี4  
ซึ3 งมีขอ้กาํหนดขดัแยง้กบัระเบียบนี4ทั4งสิ4น 
 ขอ้ 4.  ในระเบียบนี4  
 “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
 “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 

“คณะกรรมการ”  หมายถึง คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
  “ประธานกรรมการ”  หมายถึง ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 

 “ผูจ้ดัการ”  หมายถึง   ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จาํกดั 
 “เจา้หนา้ที3”  หมายถึง   เจา้หนา้ที3สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จาํกดั 
 “ทุนสาธารณประโยชน์” หมายถึง   เงินซึ3 งที3ประชุมใหญ่มีมติใหจ้ดัสรรจากกาํไรสุทธิประจาํปี ของ 

สหกรณ์ตามขอ้บงัคบั  28(6) หรือ เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงิน
ช่วยเหลือ หรือเงินอื3นใด ที3รับจากบุคคล องคก์ร หรือสถาบนั 
ทั4งในและต่างประเทศ หรือ เงินรายไดอื้3นๆ  

 ขอ้ 5.  ใหป้ระธานกรรมการรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี4  
 ขอ้ 6.  ทุนสาธารณประโยชน์  ใหจ่้ายในกรณีดงัต่อไปนี4  
      6.1 เมื3อสมาชิกถึงแก่กรรม ใหมี้สิทธิไดรั้บเงินสงเคราะห์เกี3ยวกบัศพตามหลกัเกณฑ ์ดงันี4  

6.1.1 เป็นสมาชิกในสหกรณ์ไม่เกิน  1  ปี  ใหไ้ดรั้บเงินสงเคราะห์เกี3ยวกบัศพ   5,000 บาท  
6.1.2 เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี4 เกินกวา่  1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี  ใหไ้ดรั้บเงินสงเคราะห์เกี3ยวกบัศพ 

10,000 บาท 
6.1.3 เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี4 เกินกวา่  5  ปีแต่ไม่เกิน 10 ปี  ใหไ้ดรั้บเงินสงเคราะห์เกี3ยวกบั

ศพ 15,000 บาท 



6.1.4 เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี4 เกินกวา่ 10  ปีขึ4นไป  ใหไ้ดรั้บเงินสงเคราะห์เกี3ยวกบัศพ 
20,000 บาท 

6.15 เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี4 เกินกวา่ 20  ปีขึ4นไป  ใหไ้ดรั้บเงินสงเคราะห์เกี3ยวกบัศพ 
25,000 บาท 

6.1.6 การนบัเวลาการเป็นสมาชิกใหน้บัเฉพาะเวลาที3เป็นสมาชิกติดต่อกนัครั4 งหลงัสุด 
6.1.7 คู่สมรสของสมาชิกผูใ้ดมิไดเ้ป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั ถึงแก่

กรรมลงใหมี้สิทธ์รับเงินสงเคราะห์เกี3ยวกบัศพกึ3งหนึ3ง  ของอตัราที3กาํหนดไวใ้นขอ้ 
6.1.1 – 6.1.5 

6.1.8 สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์เกี3ยวกบัการศพใหแ้ก่บุคคลดงัต่อไปนี4  
6.1.8.1 ในกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม ใหจ่้ายผูมี้รายชื3อระบุใหเ้ป็นผูรั้บโอนประโยชน์ตาม

หนงัสือตั4งผูรั้บโอนประโยชน์  
6.1.8.2  ในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรมใหจ่้ายเงินแก่สมาชิกเป็นผูรั้บ 

6.1.9 เมื3อสมาชิกหรือคู่สมรสถึงแก่กรรม ใหผู้มี้สิทธิI รับเงินสงเคราะห์เกี3ยวกบัการศพแจง้เป็น
หนงัสือใหค้ณะกรรมการทราบ และขอรับเงินสงเคราะห์พร้อมทั4งแนบหลกัฐาน
เอกสารที3กาํหนดภายในกาํหนด  180  วนั นบัแต่วนัถึงแก่กรรม เมื3อพน้กาํหนดนี4แลว้
เป็นอนัหมดสิทธิI ในการรับเงินสงเคราะห์   

6.1.10  สหกรณ์ยอ่มทรงไวซึ้3 งสิทธิที3จะงดจ่ายหรือลดจาํนวนลงนอ้ยกวา่หลกัเกณฑที์3กาํหนด
ไวใ้นขอ้ 6.1.1- 6.1.5 ไดห้ากปรากฏวา่ 

6.1.10.1  สมาชิกหรือคู่สมรสของสมาชิกที3ขอรับการสงเคราะห์ถึงแก่กรรม  เนื3องจากตน
กระทาํผดิทางอาญา 

6.1.10.2  เงินทุนสาธารณประโยชน์ ของสหกรณ์หมดลง หรือมีจาํนวนนอ้ยกวา่
หลกัเกณฑไ์วใ้นขอ้ 6.1.1 – 6.1.5 ซึ3 งสมาชิกนั4นจะพึงมีสิทธิไดรั้บการสงเคราะห์ 

6.2 จ่ายเพื3อการศึกษา  ไดแ้ก่ 
6.2.1 เป็นทุนก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติมสถานที3 เช่น อาคารเรียน  ห้องสมุดหรือค่ายลูกเสือเป็นตน้ 
6.2.2 เป็นทุนสนบัสนุนการจดัการศึกษา  หรือสถานศึกษาที3สมควรจะไดรั้บความช่วยเหลือ 

เป็นทุนในการอบรม การสัมมนา การวิจยั การคน้ควา้ การกีฬา และกิจกรรมอื3นๆ ในทาง
สหกรณ์และกิจกรรมอื3นๆ ทางการศึกษาทั3วไป 

6.2.3 เป็นเงินสมทบในการจดัซื4อยานพาหนะสาํหรับใชป้ระโยชน์เกี3ยวกบัการศึกษา เช่น ตรวจ
การศึกษา และจดัเป็นห้องสมุดเคลื3อนที3 เป็นตน้ 

6.3 จ่ายเพื3อสาธารณประโยชน์  ไดแ้ก่  เป็นทุนในการก่อสร้าง หรือซ่อมแซม หรือต่อเติมสถานที3
อนัเป็นสาธารณประโยชน์ทั3วไป  เช่น  ถนนโรงพยาบาล  สะพาน  บ่อนํ4 า และ 
สวนสาธารณะ เป็นตน้ 

6.4 จ่ายเพื3อการกุศล  ไดแ้ก่ 
6.4.1 บาํรุงการศาสนา  ทั4งทางวตัถุและวชิาการ 
6.4.2 เป็นการสงเคราะห์ผูป้ระสบภยัพิบติัต่างๆ เช่น อคัคีภยั อุทกภยั และวาตภยั 
 



6.4.3 เป็นการสงเคราะห์นกัเรียนที3ยากจน 
6.5 จ่ายเพื3อเป็นเงินสนบัสนุนหน่วยงาน ตามที3คณะกรรมการกาํหนด 
6.6 จ่ายตามเจตนารมณ์ของผูบ้ริจาค 

ขอ้ 7.  การขอทุนสาธารณประโยชน์  ใหผู้ที้3ประสงคจ์ะขอทุนสาธารณประโยชน์  เสนอเรื3องราวถึง 
สหกรณ์ 
 ขอ้ 8.  การพิจารณาใหทุ้นสาธารณประโยชน์  เพื3อเป็นหลกัในการพิจารณาใหทุ้นสาธารณประโยชน์
นั4นใหถื้อปฏิบติัดงัต่อไปนี4  

8.1 ทุนสาธารณประโยชน์ที3เป็นการสงเคราะห์อนัเกิดจากภยัพิบติัต่างๆ แก่สมาชิกใหไ้ด ้
ความช่วยเหลือก่อนเหตุอื3น 

8.2 ทุนสาธารณประโยชน์ที3จะก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่บรรดาสมาชิกโดยทั3วไปใหไ้ดรั้บเป็น  
อนัดบัสอง 

8.3 ทุนสาธารณประโยชน์ที3จะก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่สวนรวมโดยทั3วไป  ใหไ้ดเ้ป็น      
อนัดบัสาม 

8.4 ทุนสาธารณประโยชน์ที3จะก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่สมาชิกเพียงบางส่วนใหไ้ดรั้บเป็นอนัดบัสี3  
8.5 นอกจากที3กล่าวขา้งตน้  ให้อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาํเนินการ 
8.6 การพิจารณาใหทุ้นสาธารณประโยชน์นั4น  ใหพ้ิจารณาใหทุ้นสาธารณประโยชน์เพื3อการใดๆ 

ในคราวหนึ3งๆ ไปแลว้ใหถื้อวา่การพิจารณาสาํหรับเรื3องนั4นๆ เป็นอนัยติุ 
 ขอ้ 9.วงเงินการอนุมติัจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ จาํนวนเงินทุนสาธารณประโยชน์ที3จะอนุมติัจ่ายใหแ้ก่
ผูที้3ยื3นขอตามขอ้ 6.2 , 6.3 , 6.4 , 6.5 ตอ้งไม่เกิน 3,000 บาท เวน้แต่ในกรณีที3มีเหตุผลความจาํเป็นพิเศษ  ก็ให้
คณะกรรมการพิจารณาเป็นเฉพาะราย 
 ขอ้ 10.  กรณีหน่วยงานเป็นผูข้อรับทุนสาธารณประโยชน์  สิทธิการขอทุนสาธารณประโยชน์ เพื3อให้
เป็นการทั3วถึงแก่ทุกหน่วยงาน  หน่วยงานใดที3ไดรั้บทุนสาธารณประโยชน์ไปแลว้  จะมีสิทธิยื3นขอไดอี้กเมื3อ 
ทุกหน่วยงานไดรั้บทุนไปแลว้  เวน้แต่หน่วยงานนั4นๆ ไม่ประสงคจ์ะขอรับทุนสาธารณประโยชน์  ทั4งนี4  ใหเ้ริ3ม
นบัตั4งแต่เริ3มใหทุ้นสาธารณประโยชน์  เป็นตน้มา  ในกรณีที3มีเหตุผลความจาํเป็นพิเศษ ก็ใหค้ณะกรรมการ
ดาํเนินการพิจารณาผอ่นผนัตามควรแก่กรณี 
 ขอ้ 11.  มติของคณะกรรมการดาํเนินการในการใชทุ้นสาธารณประโยชน์นั4น       ใหถื้อเอาคะแนนเสียง 
ดงัต่อไปนี4  

11.1 มติในการพิจารณาใหทุ้นสาธารณประโยชน์ ขอ้ 6.2 – 6.5  ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่
สองในสามของจาํนวนกรรมการดาํเนินการที3เขา้ประชุม 

11.2  มติในการพิจารณาขยายวงเงินตามขอ้ 9  และในการผอ่นผนัสิทธิการยื3นขอทุน
สาธารณประโยชน์ตามขอ้ 10  ใหถื้อคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์

ขอ้ 12.  ใบสาํคญัเกี3ยวกบัการจ่ายทุนสาธารณประโยชน์  การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์นั4นใหเ้จา้หนา้ที3
ผูจ่้ายเรียกใบสาํคญัรับเงินจากผูรั้บเงินทุกรายดงันี4  

12.1 ถา้สหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ในฐานะเป็นผูจ้ดัการอยา่งใดอยา่งหนึ3งเอง ตอ้งมี
ใบสาํคญัรับเงินหรือหลกัฐานการจดัทาํหรือจดัซื4อโดยละเอียด 



12.2 ถา้สหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์สมทบเพื3อการใดตอ้งใหผู้มี้อาํนาจในการจดัทาํหรือผูมี้
อาํนาจในการรับเงินนั4นออกหลกัฐานการรับเงินนั4นๆ  ใหแ้ก่สหกรณ์โดยครบถว้นและ
ถูกตอ้งเมื3อสหกรณ์ไดจ่้ายเงินไปแลว้ทุกคราว  เจา้หนา้ที3ผูจ่้ายเงินลงลายมือชื3อรับผิดชอบใน
การจ่ายเงินดว้ย 

 ขอ้ 13. การเก็บรักษาหลกัฐานทางการเงิน ทางบญัชี การตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการรับ
จ่ายและการเก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์ 

 

ประกาศ ณ  วนัที-  1 พฤษภาคม 2556 
 

ภคัวฒัน ์พงษเ์ดชวฒันาพร  
(นายภัควฒัน์ พงษ์เดชวฒันาพร) 

ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จํากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จาํกดั 
ว่าด้วยสวสัดิการสมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2556 

แก้ไขเพิ-มเติม (ฉบับที- 2) พ.ศ. 2557 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบั ขอ้ 79(8) และขอ้ 106 (10)     แห่งขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูปัตตานี จาํกดั  พ.ศ. 2555   ในคราวประชุมคณะกรรมการดาํเนินการชุดที3 56    ครั4 งที3 5/2557  เมื3อ 31 
พฤษภาคม  
พ.ศ. 2557     ไดแ้กไ้ขระเบียบวา่ดว้ยสวสัดิการสมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2556  สาํหรับกรรมการและ
เจา้หนา้ที3สหกรณ์  เพื3อใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบติั และเหมาะสมกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนั  ดงัต่อไปนี4  

ขอ้ 1. ระเบียบนี4 เรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั วา่ดว้ยสวสัดิการสมาชิกและ
ครอบครัว พ.ศ. 2556  แกไ้ขเพิ3มเติม (ฉบบัที3 2) พ.ศ.  2557” 
 ขอ้ 2. ระเบียบนี4ใหมี้ผลใชบ้งัคบัใชถ้ดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ใหย้กเลิกบรรดาประกาศ คาํสั3ง มติและขอ้ตกลงอื3นใด ซึ3 งขดัหรือแยง้กบัระเบียบนี4  ใหใ้ชร้ะเบียบนี4
แทน 
 ขอ้ 4. ในระเบียบนี4  

“สหกรณ์”  หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
“สมาชิก”  หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 

      “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั   
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 

 ขอ้ 5. สวสัดิการสมาชิกและครอบครัวอาจไดม้าจาก 
(1) การจดัสรรกาํไรสุทธิจากที3ประชุมใหญ่หรือ 
(2) เงินอุดหนุนหรือเงินที3มีผูบ้ริจาคเพื3อสะสมในเงินทุนนี4  

 ขอ้ 6. ทุนสวสัดิการสมาชิกและครอบครัวใหจ่้ายในกรณีดงัต่อไปนี4  
(1) สมาชิกถึงแก่กรรม 
(2) ค่าช่วยเหลือสงเคราะห์ศพครอบครัว 
(3) สวสัดิการสมาชิกสูงอาย ุ

หมวดที- 1 
สมาชิกถึงแก่กรรม 

 ขอ้ 7. เมือสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ศพใหแ้ก่ผูมี้สิทธิไดรั้บสวสัดิการ 
ดงันี4  

(1) เป็นสมาชิกไม่เกิน 1 ปี   รับเงินสงเคราะห์ 5,000 บาท 
(2) เป็นสมาชิกเกิน 1 ปีแต่ ไม่เกิน 5 ปี  รับเงินสงเคราะห์ 10,000 บาท 
(3) เป็นสมาชิกเกิน 5 ปีแต่ ไม่เกิน 10 ปี  รับเงินสงเคราะห์ 15,000 บาท 



(4) เป็นสมาชิกเกิน 10 ปีแต่ ไม่เกิน 20 ปี รับเงินสงเคราะห์ 20,000 บาท 
(5) เป็นสมาชิกเกิน 20 ปีขึ4นไป   รับเงินสงเคราะห์ 25,000 บาท 

 ขอ้ 8. การนบัเวลาการเป็นสมาชิกใหน้บัเฉพาะเวลาที3เป็นสมาชิกติดต่อกนัครั4 งหลงัสุด 
 ขอ้ 9. คู่สมรสของสมาชิกผูใ้ดมิไดเ้ป็นสมาชิกของสหกรณ์ ถึงแก่กรรมลงใหมี้สิทธิI รับเงินสงเคราะห์ 
เกี3ยวกบัศพกึ3งหนึ3ง ของอตัราที3กาํหนดไวใ้นขอ้ 7(1)-7(5) 
 ขอ้ 10. สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์ศพใหแ้ก่บุคคลดงัต่อไปนี4  

(1) ในกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม ใหจ่้ายผูมี้รายชื3อระบุใหเ้ป็นผูรั้บโอนประโยชน์ตามหนงัสือ 
ตั4งผูรั้บโอนประโยชน์ 

(2) ในกรณีสมรสถึงแก่กรรมใหจ่้ายเงินแก่สมาชิกเป็นผูรั้บ 
 ขอ้ 11. เมื3อสมาชิกหรือคู่สมรสถึงแก่กรรม ใหผู้มี้สิทธิI รับเงินสงเคราะห์เกี3ยวกบัศพแจง้เป็นหนงัสือให้ 

คณะกรรมการทราบ และขอรับเงินสงเคราะห์พร้อมทั4งแนบหลกัฐานเอกสารที3กาํหนดภายใน 180 วนั นบัแต่วนั 
ถึงแก่กรรม   เมื3อพน้กาํหนดนี4แลว้เป็นอนัไม่มีสิทธิI ในการรับเงินสงเคราะห์ 

ขอ้ 12. สหกรณ์ยอ่มทรงไวซึ้3 งสิทธิI ที3จะงดจ่าย หรือลดจาํนวนลงนอ้ยกวา่หลกัเกณฑที์3กาํหนดไวใ้น 
ขอ้ 7(1)-7(5) ไดห้ากปรากฏวา่ 

(1) สมาชิกหรือคู่สมรสของสมาชิกที3ขอรับการสงเคราะห์ถึงแก่กรรม เนื3องจากตนเอง                  
กระทาํผดิทางอาญา 

(2) เงินกองทุนสวสัดิการสมาชิกและครอบครัวของสหกรณ์หมดลง หรือมีจาํนวนนอ้ยกวา่
หลกัเกณฑใ์นขอ้7(1)-7(5)   ซึ3 งสมาชิกนั4นจะพึงมีสิทธิI ไดรั้บการสงเคราะห์ 

 

หมวดที- 2 
ค่าช่วยเหลอืสงเคราะห์ศพครอบครัว 

 ขอ้ 13. ครอบครัว หมายถึง บิดา-มารดาของสมาชิก บุตรของสมาชิกที3มีอายไุม่เกินยี3สิบปี และเป็นบุตร                   
ที3ถูกตอ้งตรมกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม 
 ขอ้ 14. ในกรณีที3บุคคลในครอบครัวเป็นสมาชิกมากกวา่ 1 คน ใหใ้ชสิ้ทธิI ในการขอรับเงินค่าช่วยเหลือ
ไดเ้พียงคนเดียว 
 ขอ้ 15. เมื3อบุคคลในครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายเงินใหแ้ก่สมาชิกเพื3อเป็นการ
ช่วยเหลืองานศพของครอบครัว จาํนวน 1,000 บาท 
 ขอ้ 16.สมาชิกผูข้อรับเงินค่าช่วยเหลือสงเคราะห์ศพครอบครัวจะตอ้งยื3นคาํขอเป็นหนงัสือตามแบบของ
สหกรณ์พร้อมหลกัฐานดงันี4  

(1) สาํเนามรณบตัร 
(2) สาํเนาทะเบียนบา้นของสมาชิก 
(3) ตอ้งแจง้ภายในเวลาเกา้สิบวนันบัแต่วนัที3เสียชีวติ เมื3อพน้กาํหนดนี4แลว้ถือวา่สละสิทธิI  

หมวดที- 3 
สวสัดิการสมาชิกสูงอายุ 

 ขอ้ 17. สมาชิก ที3เป็นสมาชิกของสหกรณ์มีระยะเวลา 50 ปีขึ4นไป สามารถไดรั้บเงินช่วยเหลือ 
 



สงเคราะห์สมาชิก 
 ขอ้ 18. จาํนวนเงินสงเคราะห์ ตามขอ้ 17 ใหจ่้ายเป็นรายปีๆละ 3,000 บาท จนกวา่จะถึงแก่กรรม 
 ขอ้ 19. เงินสงเคราะห์ดงักล่าวถา้ไม่มารับภายในปีบญัชีถือวา่สละสิทธิI  
 ขอ้ 20. กรณีที3มีขอ้พิพาทเกี3ยวกบัระเบียบนี4  ใหถื้อเอามติคณะกรรมการเป็นที3สิ4นสุด 

ขอ้ 21. ใหป้ระธานกรรมการรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี4  
 

ประกาศ ณ วนัที3 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
 

ภคัวฒัน์  พงษเ์ดชวฒันาพร 
(นายภคัวฒัน์  พงษเ์ดชวฒันาพร) 

ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จาํกดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จาํกดั 
ว่าด้วยกองทุนสวสัดิการสงเคราะห์ผู้คํ9าประกนั พ.ศ. 2557 

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

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบั  ขอ้ 79(8)  และขอ้ 106 (10)   แห่งขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูปัตตานี จาํกดั   พ.ศ. 2555   ในคราวประชุมคณะกรรมการดาํเนินการชุดที3  56   ครั4 งที3 5/2557   เมื3อ 31 
พฤษภาคม  
พ.ศ. 2557  ไดแ้กไ้ขระเบียบวา่ดว้ยกองทุนสวสัดิการสงเคราะห์ผูค้ ํ4าประกนั พ.ศ. 2557        สาํหรับกรรมการ
และเจา้หนา้ที3สหกรณ์ เพื3อใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบติั    และเหมาะสมกบัสภาพการณ์ ในปัจจุบนั  ดงัต่อไปนี4  

ขอ้ 1. ระเบียบนี4 เรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั วา่ดว้ยกองทุนสวสัดิการ
สงเคราะห์               ผูค้ ํ4าประกนั พ.ศ. 2557” 
 ขอ้ 2. ระเบียบนี4ใหมี้ผลใชบ้งัคบัใชถ้ดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ระเบียบนี4 มีวตัถุประสงคเ์พื3อช่วยเหลือสมาชิกที3เป็นผูค้ ํ4าประกนัเงินกูส้ามญั   ในกรณีที3ผูกู้ข้าด
จากการเป็นสมาชิกภาพตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั   พ.ศ. 2555  ขอ้ 40(3) , 
(4), (5) , (6)  
หรือมีคาํสั3งศาลวา่สาบสูญ    โดยผูกู้ไ้ม่สามารถชาํระหนี4 เงินกูส้ามญัได ้และตอ้งเรียกชาํระหนี4จากผูค้ ํ4าประกนั 

 ขอ้ 4. ที3มาของกองทุนสวสัดิการสงเคราะห์ผูค้ ํ4าประกนั 
(1) รับบริจาคโดยไม่มีเงื3อนไข 
(2) จดัสรรจากทุนสวสัดิการหรือการสงเคราะห์ 

 ขอ้ 5. เงินกองทุนสวสัดิการสงเคราะห์ผูค้ ํ4าประกนั ตามขอ้ 4 ใหส้หกรณ์เก็บรักษาไวใ้นบญัชีชื3อ 
กองทุนสวสัดิการสงเคราะห์ผูค้ ํ4าประกนั 
 ขอ้ 6. คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจจดัการ เงินกองทุนสวสัดิการสงเคราะห์ผูค้ ํ4าประกนั ดงันี4  

(1) ใหจ่้ายเงินช่วยเหลือผูค้ ํ4าประกนัเงินกูส้ามญัจากเงินกองทุนสวสัดิการสงเคราะห์ผูค้ ํ4า
ประกนั ตามขอ้ 5  ในอตัราร้อยละ 10 ของยอดเงินกูส้ามญัจาํนวนที3เหลือ  หลงัจากนาํเงินค่าหุน้ เงินฝาก   เงิน
อื3นใดที3สมาชิก 
ผูกู้ ้ไดรั้บจากสหกรณ์และเงินรายไดอื้3น ๆ ไปชาํระหนี4 เงินกูส้ามญัที3เหลือแลว้ ทั4งนี4 ไม่เกินยอดเงินกูส้ามญัที3
เหลือ 

(2) เงินกองทุนสวสัดิการสงเคราะห์ผูค้ ํ4าประกนั จะจ่ายช่วยเหลือผูค้ ํ4าประกนัได ้นบัแต่วนัที3
ระเบียบนี4 มีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี 

(3) ในกรณีเงินกองทุนสวสัดิการสงเคราะห์ผูค้ ํ4าประกนั  ในขอ้ 4  มีจาํนวนไม่เพียงพอ ให้
จ่าย 
เท่าที3มีอยู ่ส่วนที3เหลือใหต้ั4งเป็น หนี4 รอเรียกคืน แลว้ใหท้ยอยจ่ายตามลาํดบัภายในระยะเวลา 5 ปี 



(4) การพิจารณาจ่ายเงินกองทุนสวสัดิการสงเคราะห์ผูค้ ํ4าประกนั ตามขอ้ 4 ใหพ้ิจารณา
ตามลาํดบัคาํร้องที3ยื3นขอรับการสงเคราะห์ 
 ขอ้ 7. ในกรณีที3มีปัญหาเกี3ยวกบัระเบียบนี4  ใหผู้จ้ดัการนาํเสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา คาํ
วนิิจฉยัของคณะกรรมการดาํเนินการใหถื้อเป็นที3สุด 
 

ขอ้ 8. ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบนี4  
 

ประกาศ ณ วนัที3 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
 

ภคัวฒัน์ พงษเ์ดชวฒันาพร 
(นายภคัวฒัน์ พงษเ์ดชวฒันาพร) 

ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานีจาํกดั 
 
 
 

 
 


