ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
ว่ าด้ วยการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ พ.ศ. 2559
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 79(8) และข้อ 106(10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
พ.ศ. 2555 ในคราวประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการชุดที3 58 ครั4งที3 5 / 2559 วันที3 28 พฤษภาคม 2559
เห็นชอบให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ว่าด้วยการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ พ.ศ. 2552
เพื3อให้สอดคล้องกับข้อบังคับฯและแนวปฏิบตั ิ ดังนี4
ข้อ 1. ระเบียบนี4 เรี ยกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ว่าด้วยการปฐมนิเทศสมาชิก
เข้าใหม่ พ.ศ. 2559 ”
ข้อ 2. ระเบียบนี4ให้มีผลบังคับใช้ ถัดจากวันประกาศ
ข้อ 3. บรรดามติคณะกรรมการ ข้อตกลงอื3นใดที3ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี4 ให้ใช้ระเบียบนี4แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี4
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
“สมาชิก”
หมายถึง ผูส้ มัครเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ตามข้อ 32
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
“ผูจ้ ดั การ”
หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
“เจ้าหน้าที3”
หมายถึง เจ้าหน้าที3สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
ข้อ 5. ผูส้ มัครเป็ นสมาชิก ต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 33 วรรคแรก และข้อ 37
ข้อ 6. ให้เจ้าหน้าที3 ที3ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ที3ใช้ประกอบการรับสมัคร
ข้อ 7. สหกรณ์จดั ปฐมนิเทศสมาชิกเข้าใหม่ เดือนละครั4ง ตามเวลาที3สหกรณ์กาํ หนด โดยแจ้งให้สมาชิก
ที3ตอ้ งเข้ารับการปฐมนิ เทศทราบก่อน อย่างน้อย 7 วัน
ข้อ 8. ให้ผจู ้ ดั การ นํารายชื3อผูท้ ี3ผา่ นการปฐมนิเทศแล้ว เสนอต่อคณะกรรมการ เพื3อพิจารณาอนุมตั ิ
รับเข้าเป็ นสมาชิก
ข้อ 9. ผูส้ มัครเป็ นสมาชิกคนใด ไม่ได้เข้ารับการปฐมนิ เทศ หรื อไม่ผา่ นการปฐมนิเทศในเดือนนั4น
ก็สามารถให้เข้ารับการปฐมนิเทศในเดือนถัดไปได้
ข้อ 10. สมาชิกเข้าใหม่ทุกคน จักต้องผ่านการปฐมนิเทศแล้วเท่านั4น
ข้อ 11. ให้ประธานกรรมการ รักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี4
ประกาศ ณ วันที3 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ศุภชัย ศักดิIแก้ว
(นายศุภชัย ศักดิIแก้ว)
ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด

ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
ว่ าด้ วยการโอนสมาชิกระหว่ างสหกรณ์ พ.ศ.2559
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 79(8) และข้อ 106(5) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี
จํากัด พ.ศ. 2555 ในคราวประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการชุดที3 58 ครั4งที3 5 / 2559 วันที3 28 พฤษภาคม 2559
เห็นชอบให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2544 เพื3อให้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับฯ และแนวปฏิบตั ิ ดังนี4
ข้อ 1. ระเบียบนี4เรี ยกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่าง
สหกรณ์ พ.ศ. 2559 ”
ข้อ 2. ระเบียบนี4ให้มีผลบังคับใช้ ถัดจากวันประกาศ
ข้อ 3. บรรดามติคณะกรรมการ ข้อตกลงอื3นใดที3ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี4 ให้ใช้ระเบียบนี4แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี4
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู ปัตตานี จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู ปัตตานี จํากัด
“ผูจ้ ดั การ”
หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
“เจ้าหน้าที3”
หมายถึง เจ้าหน้าที3สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
ข้อ 5. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็ นไปตามเป็ นระเบียบนี4
ข้อ 6. สมาชิกที3ได้รับการสั3งย้ายหรื อโอนไปรับราชการในสังกัด หรื อนอกเขตท้องที3การดําเนินงานของ
สหกรณ์น4 ี ประสงค์จะขอโอนสภาพการเป็ นสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ซ3 ึ งตั4งอยูใ่ นท้องที3
หรื อสังกัดที3ตนย้ายไปรับราชการใหม่น4 นั ต้องเสนอเรื3 องราวถึงคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์น4 ี
ภายใน 30 วัน นับตั4งแต่วนั ที3ได้รับคําสั3งย้ายโอน
เรื3 องราวที3ได้เสนอต่อคณะกรรมการนั4น ต้องแจ้งจังหวัดท้องที3หรื อสังกัดที3จะย้ายหรื อโอนไปรับราชการ
ใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ที3จะขอเข้าเป็ นสมาชิกและต้องแนบสําเนาคําสั3งย้ายหรื อโอนประกอบเรื3 องด้วย
ข้อ 7. ให้สหกรณ์ระงับเรี ยกการเก็บเงินค่าหุ น้ รายเดือน หรื อเงินงวดชําระหนี4 (ถ้ามี) ซึ3 งสมาชิกนั4น
จะต้องส่ งต่อสหกรณ์ไว้ชวั3 คราว จนกว่าจะทราบผลการพิจารณารับสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ที3สมาชิกนั4น
ขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิกใหม่แต่ตอ้ งไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที3ทางราชการได้ส3งั โอนอัตราเงินเดือนไปจาก
จังหวัดหรื อสังกัดเดิม

ถ้าสหกรณ์ไม่ได้รับการติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่ ภายในเวลาที3กาํ หนดตามความใน
วรรคก่อน ให้คณะกรรมการพิจารณาสภาพการเป็ นสมาชิ ก การเรี ยกคืนเงินกูโ้ ดยดําเนินการให้เป็ นไป
ตามที3กาํ หนดไว้ ในระเบียบหรื อข้อบังคับที3เกี3ยวข้องเป็ นราย ๆ สุ ดแต่กรณี
ข้อ 8. ถ้าสหกรณ์ได้รับติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่ เพื3อขอรับโอนสภาพการเป็ นสมาชิกขอรับ
โอนเงินค่าหุ น้ ขอชําระหนี4 เงินกูข้ องสมาชิกนั4นและหรื อขอผ่อนผันการชําระหนี4 เงินกู้
คณะกรรมการมีอาํ นาจที3จะตกลงเงื3อนไข เกี3ยวกับวิธีปฏิบตั ิในเรื3 องดังกล่าวได้ตามที3เห็นสมควร
ข้อ 9. นับจากวันที3สหกรณ์ได้โอนค่าหุ น้ และหรื อได้ตกลงเงื3อนไขในการชําระหนี4เป็ นหนังสื อไว้กบั
สหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่แล้วให้ถือว่าสมาชิกนั4นพ้นสภาพการเป็ นสมาชิกในสหกรณ์
ข้อ 10. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื3นที3ยา้ ย หรื อโอนมาเข้ารับราชการสังกัดหรื อท้องที3ดาํ เนินงานของ
สหกรณ์น4 ี หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิก โดยการโอนสภาพการเป็ นสมาชิ ระหว่างสหกรณ์ตอ้ ง ยืน3 ใบ
สมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที3กาํ หนดไว้ โดยต้องมีผบู ้ งั คับบัญชาของผูส้ มัครเป็ นผูร้ ับรอง แต่ถา้ ผูส้ มัครเป็ นผู ้
ดํารงตําแหน่งไม่ต3าํ กว่าผูอ้ าํ นวยการไม่ตอ้ งมีผรู ้ ับรอง
เมื3อคณะกรรมการดําเนิ นการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
ข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 32 ทั4งเห็นเป็ นการสมควรรับเข้าเป็ นสมาชิกแล้วให้สหกรณ์ติดต่อทําความตกลง กับ
สหกรณ์ออมทรัพย์เดิมขอรับโอนเงินค่าหุ น้ และชําระหนี4 เงินกู้ และหรื อผ่อนผันการชําระหนี4เงินกูแ้ ทนผูส้ มัคร
ตามเงื3อนไข และวิธีการที3คณะกรรมการดําเนิ นการพิจารณาเห็นสมควร ทั4งเรี ยกให้ผสู ้ มัครชําระค่าธรรมเนียม
แรกเข้า ตามข้อบังคับของสหกรณ์และลงลายมือชื3อในทะเบียนสมาชิก
ข้อ 11. เมื3อสหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ น้ จากสหกรณ์เดิมแล้วให้ออกใบเสร็ จรับเงิน ให้แก่สมาชิก
ยึดถือไว้เป็ นหลักฐาน
ถ้าผูส้ มัครมีหนี4สินอยูก่ บั สหกรณ์เดิม และสหกรณ์จะต้องชําระหนี4แทนต้องเรี ยกให้ผสู ้ มัครทํา
หนังสื อและจัดทําหลักประกันเงินกูไ้ ว้ให้สหกรณ์ตามประเภท และลักษณะของเงินกูท้ ี3กาํ หนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์
ในกรณี จาํ นวนเงินและหรื อประเภทเงินกู้ ซึ3 งผูส้ มัครมีอยูใ่ นสหกรณ์เดิมแตกต่างกับสหกรณ์น4 ี ให้
อนุโลมทําหนังสื อกูต้ ามประเภท และจํานวนจํากัดชั4นสู งของเงินกูใ้ นประเภทนั4นๆ แต่จาํ นวนเงินกูเ้ กินกว่า
จํากัดชั4นสู งซึ3 งไม่อาจอนุโลมเข้ากับประเภทหนึ3งประเภทใดได้ ก็ให้ทาํ หนังสื อกูด้ ว้ ย
ข้อ 12. เมื3อผูส้ มัครได้ปฏิบตั ิตามที3กล่าวในข้อ 10 และข้อ 11 โดยครบถ้วนแล้วให้ถือว่าสมาชิก ผู ้
นั4นได้สิทธิ ในฐานะสมาชิกตั4งแต่วนั ที3ดาํ เนิ นการเสร็ จสมบูรณ์
ข้อ 13. สิ ทธิ ใด ๆ ที3สมาชิกอื3น ๆ มีอยูใ่ นสหกรณ์น4 ี หากมีเงื3อนไขเวลาเป็ นสมาชิกก็ให้มีสิทธิ
เวลาการเป็ นสมาชิกในสหกรณ์เดิมรวมด้วยก็ได้
ประกาศ ณ วันที3 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ศุภชัย ศักดิIแก้ว
(นายศุภชัย ศักดิIแก้ว)
ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด

ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
ว่ าด้ วยทุนส่ งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2559
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 79(8) และข้อ 106(10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
พ.ศ. 2555 ในคราวประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการชุดที3 58 ครั4งที3 5 / 2559 วันที3 28 พฤษภาคม 2559เห็นชอบ
ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ว่าด้วยทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2555 เพื3อให้
สอดคล้องกับข้อบังคับฯ และแนวปฏิบตั ิ ดังนี4
ข้อ 1. ระเบียบนี4 เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ว่าด้วยทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตร
สมาชิก พ.ศ. 2559”
ข้อ 2. ระเบียบนี4ให้ใช้ถดั จากวันประกาศ
ข้อ 3. บรรดามติคณะกรรมการ ข้อตกลงอื3นใดที3ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี4 ให้ใช้ระเบียบนี4แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี4
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
ข้อ 5. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี4
ข้อ 6. เงินทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรของสมาชิก อาจจะได้มาจาก
(1) เงินงบประมาณรายจ่าย
(2) เงินทุนสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์หรื อ
(3) เงินซึ3 งมีผอู ้ ุทิศให้
ข้อ 7. ทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรของสมาชิกในปี หนึ3งๆ จําแนกการให้ทุนดังต่อไปนี4
(1) ชั4นก่อนประถม
ทุนละ 1,500 บาท
ชั4นประถม
ทุนละ 2,000 บาท
ชั4นมัธยมศึกษาตอนต้น
ทุนละ 2,500 บาท
ชั4นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 3,000 บาท
ชั4นอุดมศึกษา
ทุนละ 3,500 บาท
(2) จํานวนทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรของสมาชิกแต่ละปี นั4น ขึ4นอยูก่ บั ผลการจัดสรรตามที3
คณะกรรมการเห็นสมควร

ข้อ 8. คุณสมบัติของบุตรสมาชิกมีดงั นี4
(1) เป็ นบุตรสมาชิก
(2) มีความประพฤติเรี ยบร้อย
(3) มีสุขภาพดี
(4) กําลังศึกษาอยูใ่ นสถาบันศึกษาของทางราชการ หรื อสถาบันศึกษาของเอกชน
ที3ทางราชการรับรอง
(5) บุตรของสมาชิกมีสิทธิIขอรับทุนได้เพียงคนละ 1 ทุน ในระดับการศึกษานั4น ๆ
ข้อ 9. คณะกรรมการจะเป็ นผูพ้ ิจารณาให้ทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรของสมาชิกตาม ระเบียบนี4
ข้อ10. หลักเกณฑ์วธิ ี การ และจํานวนทุน คณะกรรมการดําเนินการจะประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ข้อ 11. บุตรสมาชิกที3มีคุณสมบัติตาม ข้อ 8 สมาชิกที3มีบุตร และประสงค์จะขอรับทุนส่ งเสริ ม
การศึกษา
บุตรสมาชิกนั4น ให้ยนื3 หนังสื อขอรับทุนตามแบบที3สหกรณ์ได้กาํ หนดไว้ ต่อคณะกรรมการภายในระยะเวลา
ที3กาํ หนดไว้ตามประกาศ
ข้อ 12. เมื3อคณะกรรมการได้พิจารณาหนังสื อขอรับทุน และอนุมตั ิให้จ่ายเงินทุนส่ งเสริ มการศึกษา
แล้วให้บิดาหรื อมารดานําบุตรที3ได้รับทุนนี4ไปรับเงิน ตาม วัน เวลา และสถานที3ซ3 ึ งจะได้แจ้งให้ทราบ
ประกาศ ณ วันที3 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ศุภชัย ศักดิIแก้ว
(นายศุภชัย ศักดิIแก้ว)
ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด

ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
ว่ าด้ วย สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2559
......................................................................................................................................................................
อาศัยอํานาจตามความใน ข้อ 79 (8) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
พ.ศ. 2555 ในคราวประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการชุ ดที3 58 ครั4งที3 5 / 2559 วันที3 28 พฤษภาคม 2559
เห็นชอบให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2555 เพื3อให้
สอดคล้องกับข้อบังคับฯ และแนวปฏิบตั ิ ดังนี4
หมวด 1
บททัว- ไป
ข้อ 1. ระเบียบนี4 เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2559”
ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี4ถดั จากวันที3ประกาศ
ข้อ 3. ในระเบียบนี4
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
“ประธานกรรมการดําเนินการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
“สมาชิกสมทบ”
หมายถึง สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
หมวด 2
สมาชิ กสมทบ
ข้อ 4. สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที3เห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้าเป็ น
สมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริ การต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็ นการประจํา
ข้อ 5. สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดงั นี4
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(3) เป็ นผูม้ ีภูมิลาํ เนาในจังหวัดปั ตตานี
(4) เป็ นผูท้ ี3มีความประพฤติดีงาม
(5) เป็ นผูท้ ี3จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั3งของสหกรณ์
(6) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื3นที3มีวตั ถุประสงค์ในการให้กยู้ มื เงิน
ข้อ 6. การได้เข้าเป็ นสมาชิกสมทบ ผูป้ ระสงค์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบต้องยืน3 ใบสมัครถึงสหกรณ์ตาม
แบบ ที3กาํ หนดไว้ โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์น4 ีไม่นอ้ ยกว่าสองคนรับรอง เมื3อคณะกรรมการดําเนิ นการได้สอบสวน
พิจารณาเห็นว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที3กาํ หนดในข้อ 5 ทั4งเห็นเป็ นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็ นสมาชิก
สมทบได้ และต้องจัดให้ผสู ้ มัครได้ลงลายมือชื3อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ น้

ตามที3จะถือครบถ้วนเมื3อสมาชิกสมทบได้ปฏิบตั ิตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิ ในฐานะสมาชิกสมทบ
ข้อ 7. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบต้องชําระค่าธรรมเนียม
แรกเข้าในวันที3ยนื3 ใบสมัครเป็ นสมาชิกจํานวนเงิน 100 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี4ให้ถือว่าเป็ นรายได้
ของสหกรณ์ จะเรี ยกคืนไม่ได้ไม่วา่ ด้วยกรณี ใด ๆ
ข้อ 8. สิ ทธิ และหน้าที3ในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิ และหน้าที3เฉพาะในส่ วนที3ไม่ขดั กับ
กฎหมายสหกรณ์
(ก) สิ ทธิ ของสมาชิกสมทบ มีดงั นี4
(1) มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมใหญ่ เพื3อแสดงความคิดเห็น
(2) มีสิทธิ ฝากเงิน
(3) มีสิทธิ ซ4ือหุ น้ เป็ นครั4งคราว ตามประกาศของสหกรณ์
(ข) หน้าที3ของสมาชิกสมทบ มีดงั นี4
(1) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคําสั3งของสหกรณ์
(2) เข้าร่ วมประชุมทุกครั4งที3สหกรณ์นดั หมาย
(3) ส่ งเสริ มสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื3อให้สหกรณ์เป็ นองค์การที3เข็มแข็ง
(4) สอดส่ องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่ วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริ ญรุ่ งเรื องและมัน3 คง
(ค) สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิ ในเรื3 องดังต่อไปนี4
(1) นับชื3 อเข้าเป็ นองค์ประชุมในการประชุมกลุ่ม และการประชุมใหญ่
(2) การออกเสี ยงในเรื3 องใด ๆ
(3) เป็ นประธานกรรมการ หรื อกรรมการดําเนินการ หรื อผูต้ รวจสอบกิจการ
(4) รับบริ การเงินกูห้ รื อสิ นเชื3 อจากสหกรณ์
หมวด 3
การขาดสมาชิ กภาพของสมาชิ กสมทบ
ข้อ 9. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ
ดังต่อไปนี4
(1) ตาย
(2) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ
(3) ต้องคําพิพากษาให้ลม้ ละลาย
(4) ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 5
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ10. การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดง
ความจํานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดําเนิ นการ และเมื3อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณา
เห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้

ข้อ 11. การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์ เพราะเหตุใด
ๆ ดังต่อไปนี4
(1) ไม่ชาํ ระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ไม่ลงลายมือชื3อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
(3) ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสั3งของสหกรณ์
(4) แสดงตนเป็ นปฏิปักษ์หรื อทําให้เสื3 อมเสี ยต่อสหกรณ์หรื อขบวนการสหกรณ์ ไม่วา่ โดยประการใด
ๆ
หมวด 4
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 12. การเปลี3ยนแปลงชื3อ ชื3อสกุล สัญชาติ และที3อยูข่ องสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใดมีการ
เปลี3ยนแปลงในเรื3 องชื3อ ชื3 อสกุล สัญชาติ และที3อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที3มีการ
เปลี3ยนแปลง
ข้อ 13. การตั4งผูร้ ับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบจะทําเป็ นหนังสื อตั4งบุคคลหนึ3งหรื อ
หลายคนเพื3อให้เป็ นผูร้ ับโอนประโยชน์ ซึ3 งตนมีอยูใ่ นสหกรณ์ในเมื3อตนตายนั4นมอบให้สหกรณ์ถือไว้หนังสื อ
ตั4งผูร้ ับโอนประโยชน์ดงั ว่านี4 ตอ้ งทําตามลักษณะพินยั กรรม
ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรื อเปลี3ยนแปลงผูร้ ับโอนประโยชน์ที3ได้ทาํ ไว้แล้ว ต้องทํา
เป็ นหนังสื อตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื3อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผรู ้ ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบและสหกรณ์
จะจ่ายเงินค่าหุ ้น เงินรับฝาก เงินปั นผล และเงินผลประโยชน์ หรื อเงินอื3นใดบรรดาที3สมาชิกสมทบ ผูต้ ายมี
อยูใ่ นสหกรณ์ให้แก่ผรู ้ ับโอนประโยชน์ที3ได้ต4 งั ไว้หรื อถ้ามิได้ต4 งั ไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที3ได้นาํ หลักฐาน มาแสดง
ให้เป็ นที3พอใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็ นทายาทของผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนั4น ทั4งนี4 ตามข้อ
กําหนดในข้อ 14 และข้อ 15
ให้ผรู ้ ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยืน3 คําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน
กําหนดหนึ3งปี นับแต่วนั ที3สมาชิกสมทบตายหรื อได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณบัตรที3ทาง
ราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนั4น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื3อคณะกรรมการ
ดําเนินการได้พิจารณาและอนุมตั ิแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงั กล่าวภายในสี3 สิบห้าวัน
ในกรณี ผมู ้ ีสิทธิ รับเงินผลประโยชน์ไม่ยนื3 คําขอรับเงินผลประโยชน์ หรื อผูท้ ี3มีชื3อเป็ นผูร้ ับโอน
ประโยชน์ที3สมาชิกสมทบได้จดั ทําให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตวั อยูก่ ็ดี เมื3อพ้นกําหนดอายุความฟ้ องคดีให้สหกรณ์
โอนจํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็ นทุนสํารองของสหกรณ์ท4 งั สิ4 น
ข้อ 14. การจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบที3ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณี ที3สมาชิกสมทบขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 9 (1) (2) (4) นั4น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ น้ ที3สมาชิกสมทบมีอยูใ่ นสหกรณ์ ให้
ก่อน
ค่าหุ น้ ของสมาชิกสมทบซึ3 งออกเพราะเหตุอื3น พร้อมด้วยเงินปั นผลค้างจ่ายบรรดาที3สมาชิกสมทบนั4นมีอยู่
ในสหกรณ์คืนให้แก่ผมู ้ ีสิทธิ ได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ น้ นั4นผูม้ ีสิทธิ ได้รับจะเรี ยกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดย
ไม่มีเงินปั นผลสําหรับปี ที3ออกนั4น หรื อจะเรี ยกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ4 นปี ทางบัญชีที3ออก โดยได้รับเงิน

ปั นผลสําหรับปี ที3ออกนั4นด้วยในเมื3อที3ประชุมใหญ่มีมติให้จดั สรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี นั4นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก
ส่ วนเงินรับฝากและดอกเบี4ยนั4นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปี ใด จํานวนค่าหุ ้นที3ถอนคืนเนื3 องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิ บ
แห่งทุนเรื อนหุ น้ ของสหกรณ์ตามที3มีอยูใ่ นวันต้นปี นั4น คณะกรรมการดําเนิ นการมีอาํ นาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ น้
ของสมาชิกที3ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปี นั4นไว้จนถึงปี ทางบัญชีใหม่
ในกรณี ที3สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุตาม ข้อ 9 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ น้
เงินรับฝาก เงินปั นผลกับดอกเบี4ยค้างจ่ายบรรดาที3สมาชิกสมทบนั4นมีอยูใ่ นสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย
ล้มละลาย
ในกรณี ที3สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตาม ข้อ 9 (5) (6) นั4น สหกรณ์จะจ่ายค่า
หุ น้ เงินปั นผลที3สมาชิกสมทบนั4นมีอยูใ่ นสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปั นผล ตั4งแต่ปีที3
ออกจากสหกรณ์ หรื อหากสมาชิกสมทบขอให้จ่ายค่าหุ น้ ภายหลังวันสิ4 นปี โดยขอรับเงินปั นผล ในปี นั4น
ภายหลังที3ที3ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ก็ได้ ส่ วนเงินรับฝากและดอกเบี4ยนั4นสหกรณ์จะ
จ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ในกรณี สหกรณ์ขาดทุนสะสมหรื อมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ น้ แก่
สมาชิกสมทบที3พน้ จากสมาชิกภาพในระหว่างปี จนกว่าจะปิ ดบัญชีประจําปี และให้คาํ นวณเงินค่าหุ น้ จ่ายคืนต่อ
หุ น้ ที3จะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบโดยนําทุนเรื อนหุ ้นทั4งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี4สินทั4งสิ4 นแล้ว
นํามาเฉลี3ยโดยใช้จาํ นวนหุ น้ ทั4งสิ4 นเป็ นฐานในการคํานวณ
เมื3อสหกรณ์มีการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ น้ จ่ายคืนต่อหุ ้นแล้ว ในปี ต่อๆ ไป สหกรณ์ตอ้ งคํานวณ
มูลค่าเงินค่าหุ น้ จ่ายคืนต่อหุ น้ ให้เป็ นปั จจุบนั ทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ น้ ที3กาํ หนดไว้
ใน ข้อ 5 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม
ข้อ 15. การหักจํานวนเงิน ซึ3 งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงินของ
สมาชิกสมทบตาม ข้อ 14 นั4น ให้สหกรณ์หกั จํานวนเงินซึ3 งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
ข้อ 16. การถอนชื3อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิ ก ในกรณี ที3สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์
ไม่วา่ เพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนชื3อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิ ก
ข้อ 17. ในกรณี มีปัญหาเกี3ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี4 ให้คณะกรรมการดําเนินการเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชี4ขาด
และให้ถือเป็ นที3สุด
ข้อ 18. ให้ประธานกรรมการดําเนินการรักษาการตามระเบียบนี4
ประกาศ ณ วันที3 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ศุภชัย ศักดิIแก้ว
(นายศุภชัย ศักดิIแก้ว)
ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด

ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
ว่ าด้ วยเงินช่ วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2559
อาศัยอํานาจตามความในข้อ 79(8) และข้อ 106(10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
พ.ศ. 2555 ในคราวประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการชุ ดที3 58 ครั4งที3 5 / 2559 วันที3 28 พฤษภาคม 2559
เห็นชอบให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2548
เพื3อให้สอดคล้องกับข้อบังคับฯ และแนวปฏิบตั ิ ดังนี4
ข้อ 1. ระเบียบนี4 เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาล พ.ศ. 2559”
ข้อ 2. ระเบียบนี4ให้มีผลบังคับใช้ ถัดจากวันประกาศ
ข้อ 3. บรรดามติคณะกรรมการ ข้อตกลงอื3นใดที3ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี4 ให้ใช้ระเบียบนี4แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี4
“รายได้”
หมายถึง เงินได้รายเดือนและค่าจ้าง
“สถานพยาบาล”
หมายถึง สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ซึ3 งเป็ นของรัฐ องค์การของ
รัฐบาล หน่วยงานของรัฐ ราชการท้องถิ3น สภากาชาดไทย
หรื อคุรุสภา
“สถานพยาบาลของเอกชน” หมายถึง โรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล ซึ3 งเป็ นของเอกชนที3กระทรวงสาธารณสุ ข
กําหนด
“ค่ารักษาพยาบาล”
หมายถึง
(1) เงินสถานพยาบาลเรี ยกเก็บเป็ นค่ายา ค่าเลือด ค่านํ4าเกลือ ค่าออกซิ เจน
และอื3น ๆ ที3ใช้ในการบําบัดและรักษาโรค
(2) เงินที3สถานพยาบาลเรี ยกเก็บค่าบริ การทางการแพทย์ ค่าตรวจ ค่าวิเคราะห์โรค
และค่าอวัยวะเทียม แต่ไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลพิเศษ เช่นค่าธรรมเนียม
และค่าบริ การอย่างอื3น หรื อซึ3 งเรี ยกชื3อเป็ นอย่างอื3นที3มีลกั ษณะเป็ นเงินตอบแทน
(3) ค่าตรวจสุ ขภาพประจําปี
“บุคคลในครอบครัว”
หมายถึง
(1) บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ3 งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรื อเป็ นบุคคลไร้ความสามารถ
หรื อเป็ นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ เพราะกายพิการ หรื อจิตฟั3นเฟื อน
ไม่สมประกอบตามคําวินิจฉัยของแพทย์ และอยูใ่ นความอุปการะของบิดา มารดา
แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม

(2) คู่สมรส
(3) บิดา มารดา
ข้อ 5. ให้ประธานกรรมการดําเนินการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี4
ข้อ 6. ให้เจ้าหน้าที3และลูกจ้าง มีสิทธิ ได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหาร
สําหรับตนเอง และบุคคลในครอบครัวของตนตามหลักเกณฑ์แห่งระเบียบนี4
ข้อ 7. ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหารของสถานพยาบาลของทางราชการให้เบิกได้ ทั4ง
ประเภทคนไข้ใน และประเภทของคนไข้นอก แต่ถา้ เป็ นของสถานพยาบาลของเอกชนให้เบิกได้ เฉพาะ
ประเภทคนไข้ใน โดยให้เบิกได้ครึ3 งหนึ3งของจํานวนที3จ่ายจริ ง แต่ตอ้ งไม่เกินสี3 พนั ห้าร้อยบาท สําหรับ
ระยะเวลาภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที3เข้ารับการรักษาพยาบาล และในกรณี ที3เข้ารับการรักษาพยาบาลเกิน
สามสิ บวันให้เบิกได้ครึ3 งหนึ3 ง ของจํานวนที3ได้จ่ายไปจริ ง แต่ท4 งั นี4 ตอ้ งไม่เกินวันละหนึ3งร้อยห้าสิ บบาท
ในกรณี ที3เข้ารับการรักษาพยาบาลหลายครั4ง แต่ละครั4งในระยะเวลาห่างกันไม่เกินสิ บห้าวันให้นบั เวลา
การเข้ารับการรักษาพยาบาลครั4งหลังติดต่อกับการเข้ารับการรักษาพยาบาลครั4งก่อน
“ค่าอวัยวะเทียมให้เบิกได้ ดังนี4”
(1) แขน – ขาเทียม
(2) ตาเทียม
(3) ไตเทียม
(4) ลิ4นหัวใจเทียม
(5) เครื3 องช่วยเต้นของหัวใจ
(6) วัตถุชนิดพิเศษต่าง ๆ ที3นาํ มาใช้เฉพาะภายในร่ างกายตามวิธีผา่ ตัดตามกระดูก
อวัยวะเทียมดังกล่าวข้างต้น ถ้าไม่มีจาํ หน่ายในโรงพยาบาลก็อนุญาตให้ซ4ื อจากร้านเอกชนได้โดยมี
ใบรับรองจากหัวหน้าสถานพยาบาล หรื อแพทย์ผรู ้ ักษาว่า อวัยวะเทียม และวัตถุชนิดพิเศษดังกล่าว ไม่มี
จําหน่าย ในโรงพยาบาล และเป็ นราคาที3สมควร
ข้อ 8. เจ้าหน้าที3และลูกจ้างมีสิทธิ ได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหาร สําหรับ
บุคคลในครอบครัวของตน เมื3อบุคคลนั4นมิได้เป็ นข้าราชการหรื อทํางานอยูใ่ นรัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานอื3นใด
สําหรับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหาร สําหรับบุตร ถ้ามีสามีและภรรยาต่าง ๆ
ก็เป็ นเจ้าหน้าที3 และลูกจ้างของสหกรณ์ ให้คู่สมรสที3มีรายได้สูงกว่าเป็ นผูม้ ีสิทธิ ได้รับการช่วยเหลือตาม
หลักเกณฑ์ ถ้าแยกกันอยูไ่ ม่วา่ โดยวิธีหย่าหรื อไม่ก็ตามให้คู่สมรสฝ่ ายที3บุตรอยูใ่ นปกครอง เป็ นผูม้ ีสิทธิ
ได้รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที3ตนได้รับ
เจ้าหน้าที3และลูกจ้างมีสิทธิ ได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหาสําหรับบิดาหรื อ
มารดาของตน ตามหลักเกณฑ์ที3ตนได้รับตาม ข้อ 9
ข้อ 9. เจ้าหน้าที3และลูกจ้างผูใ้ ดมีสิทธิ ได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหาร
สําหรับตนเองจากรัฐวิสาหกิจ หรื อจากหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารส่ วนท้องถิ3น หรื อจาก
นายจ้างหรื อหน่วยราชการอื3นใด เจ้าหน้าที3และลูกจ้างผูน้ 4 นั ไม่มีสิทธิ ได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่า
ห้อง และค่าอาหารสําหรับตนเองตามระเบียบนี4 เว้นแต่สิทธิ ที3ได้รับนั4นตํ3ากว่าที3พึงจะได้รับตามระเบียบนี4 ใน
กรณี เช่นนี4ให้มีสิทธิ เบิกเพิ3มเติมได้เท่าจํานวนที3ยงั ขาดอยู่

ข้อ 10. เจ้าหน้าที3และลูกจ้างไม่มีสิทธิ ได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหาร
ตามระเบียบนี4 สําหรับบุคคลในครอบครัว ซึ3 งมีสิทธิ ได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหาร
จากรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิ3น หรื อส่ วนราชการอื3นใด หรื อ
สหกรณ์อื3น ในฐานะเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานอยูใ่ นรัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานดังกล่าว
ทั4งนี4 เว้นแต่สิทธิ ที3บุคคลในครอบครัวได้รับการช่วยเหลือตํ3ากว่า ที3พึงจะได้รับตามระเบียบนี4 ในกรณี
เช่นนี4ให้มีสิทธิ เบิกเพิ3มเติมได้เท่าจํานวนที3ยงั ขาดอยู่
ข้อ 11. ค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลของทางราชการให้เจ้าหน้าที3และลูกจ้าง เบิกได้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการของทางราชการโดยอนุโลม
ในกรณี สถานพยาบาลของทางราชการใดไม่มียาชนิดใดจําหน่ายให้เจ้าหน้าที3และลูกจ้าง ซื4อยาชนิดนั4น
จากร้านขายยาของเอกชนได้ เมื3อหัวหน้าหรื อแพทย์ผตู ้ รวจรักษาของโรงพยาบาลนั4น ๆ แล้วแต่กรณี ลงชื3 อ
รับรองว่าให้ไปซื4 อจากร้ายขายยาเอกชนได้
ข้อ 12. ค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลของเอกชน ประเภทคนไข้ใน ให้เจ้าหน้าที3และลูกจ้าง
เบิกได้ก3 ึงจํานวน
ข้อ 13. ค่าห้อง และค่าอาหาร ในสถานพยาบาลของทางราชการหรื อสถานพยาบาลของเอกชน
ให้เบิกได้ตามจํานวนที3จ่ายจริ ง แต่ไม่เกินร้อยละ 800 บาท และค่าตรวจสุ ขภาพประจําปี เบิกจ่ายได้ปีละ
ไม่เกิน 1,000 บาท
ข้อ 14. ในกรณี ที3เจ้าหน้าที3และลูกจ้างต้องใช้สิทธิ เบิกเงินกับสหกรณ์ ให้เจ้าหน้าที3 และลูกจ้างนํา
ใบเสร็ จรับเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหาร ที3เบิกได้ตามระเบียบนี4มาขอเบิกจากสหกรณ์
ใบเสร็ จรับเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหารจะต้องมีรายละเอียดตามแบบที3กระทรวง
สาธารณสุ ขกําหนด
ข้อ 15. ให้ผจู ้ ดั การพิจารณาว่าการขอเบิกเงินตามใบเสร็ จรับเงินถูกต้อง ตามระเบียบนี4หรื อไม่
และจะจ่ายได้เพียงใด และรี บเสนอคณะกรรมการดําเนิ นการพิจารณาอนุมตั ิ
ข้อ 16. วิธีการใช้สิทธิ ของค่ารักษาพยาบาล ค่าอวัยวะเทียม ค่าห้อง และค่าอาหาร ของเจ้าหน้าที3
และลูกจ้าง การเบิกจ่ายเงินของสถานพยาบาล และการกําหนดระดับชั4นผูบ้ งั คับบัญชา ซึ3 งเป็ นผูร้ ับรอง
การใช้สิทธิ ตามระเบียบนี4 ให้เป็ นไปตามที3คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ข้อ 17. ในกรณี เจ้าหน้าที3และลูกจ้าง ใช้สิทธิ ตามระเบียบนี4 โดยทุจริ ตหรื อกรอกข้อความในคําขอเบิกเงิน
ตามระเบียบนี4เป็ นเท็จ นอกจากจะต้องรับโทษวินยั ให้เป็ นอันหมดสิ ทธิ ที3จะได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี4
ตลอดไป
ถ้าปรากฏว่าเจ้าหน้าที3และลูกจ้างผูใ้ ด ได้ใช้สิทธิ เบิกเงินโดยทุจริ ต หรื อกรอกข้อความเป็ นเท็จและได้รับ
เงินไปแล้ว ให้ผบู ้ งั คับบัญชารี บรายงานผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิจ่ายเงินเรี ยกเงินคืนทันที
ประกาศ ณ วันที3 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ศุภชัย ศักดิIแก้ว
(นายศุภชัย ศักดิIแก้ว)
ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด

ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
ว่ าด้ วยเงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ. 2559
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 79(8) และข้อ 106(10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี
จํากัด พ.ศ. 2555 ในคราวประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการชุดที3 58 ครั4งที3 5 / 2559 วันที3 28 พฤษภาคม 2559
เห็นชอบให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ. 2544
เพื3อให้สอดคล้องกับข้อบังคับฯ และแนวปฏิบตั ิ ดังนี4
ข้อ 1. ระเบียบนี4เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2559”
ข้อ 2. ระเบียบนี4ให้มีผลบังคับใช้ ถัดจากวันประกาศ
ข้อ 3. บรรดามติคณะกรรมการ ข้อตกลงอื3นใดที3ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี4 ให้ใช้ระเบียบนี4แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี4
“รายได้”
หมายถึง เงินเดือนและค่าจ้าง
“โรงเรี ยนรัฐบาล”
หมายถึง โรงเรี ยนรัฐบาลในสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การที3จดั ระดับ
การศึกษาไม่สูงกว่าอนุปริ ญญา หรื อเทียบเท่าโรงเรี ยน
เตรี ยมทหารสังกัด กระทรวงกลาโหมโรงเรี ยนสาธิ ต
สังกัดมหาวิทยาลัย โรงเรี ยนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
“โรงเรี ยนราษฎร์ ”
หมายถึง โรงเรี ยนราษฎร์ ตามกฎหมายว่าด้วย โรงเรี ยนราษฎร์ ที3จดั
ระดับการศึกษาไม่สูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญหรื อสายอาชีพแต่ไม่รวมถึงโรงเรี ยนราษฎร์
ประเภทอาชีวศึกษาที3ใช้หลักสู ตรของโรงเรี ยนเอง
และประเภทโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ
“เงินบํารุ งการศึกษา” หมายถึง เงินที3โรงเรี ยนรัฐบาลเก็บในปี การศึกษาเป็ น
ค่าลงทะเบียนหรื อค่าขึ4นทะเบียน หรื อค่าสมัครเข้าเรี ยน
ค่าบํารุ งห้องสมุดหรื อห้องวิทยาศาสตร์ ค่าบํารุ งพลศึกษา
และหัตถกรรม ค่าบํารุ ง
โรงเรี ยนหรื อบํารุ งวิทยาลัย ค่าบํารุ งกีฬา ค่าวัสดุฝึกหัด
หรื อค่าภาคปฏิบตั ิ หรื อค่าบํารุ งศิลปศึกษา ค่าห้อง
พยาบาลค่ากิจกรรมเสริ มหลักสู ตรบังคับค่าหน่วยกิต
ค่าเรี ยน ค่าสอบ
“เงินค่าเล่าเรี ยน”
หมายถึง เงินค่าเล่าเรี ยนที3โรงเรี ยนราษฎร์ เรี ยกเก็บตามอัตรา
ที3ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิ การและให้หมายความ

รวมถึงค่าธรรมเนียม ในโรงเรี ยนราษฎร์ เฉพาะที3
กระทรวงศึกษาธิ การกําหนดให้เรี ยก
เก็บในปี การศึกษาเป็ นค่าลงทะเบียน ค่าห้องสมุด ค่าบํารุ ง
กีฬา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าบํารุ งการกุศล และค่าบํารุ งโรงเรี ยน
“บุตร”
หมายถึง บุตรชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
และบุตรนั4นต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี บริ บูรณ์
“ปี การศึกษา”
หมายถึง ปี การศึกษาที3กาํ หนดโดยกระทรวงศึกษาธิ การ
กระทรวงกลาโหมมหาวิทยาลัย เทศบาล หรื อสํานักงาน
คณะกรรมการการ ประถมศึกษาแห่งชาติ
ข้อ 5. ให้ประธานกรรมการดําเนินการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี4
ข้อ 6. ให้เจ้าหน้าที3 และลูกจ้างมีสิทธิ ได้รับการช่วยเหลือเงินบํารุ งการศึกษา และหรื อเงินค่าเล่าเรี ยน
บุตรของตนได้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการของทางราชการโดยอนุ โลม
ข้อ 7. เจ้าหน้าที3และลูกจ้างผูใ้ ดมีสิทธิ ได้รับการช่วยเหลือเงินบํารุ งการศึกษา หรื อค่าเล่าเรี ยนบุตรของ
ตนเองจากรัฐวิสาหกิจ หรื อจากหน่วยงานหรื อกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิ3น หรื อจาก
นายจ้างของหน่วยงาน ที3มิใช่สหกรณ์ เจ้าหน้าที3 และลูกจ้างผูน้ 4 นั ไม่มีสิทธิ ได้รับการช่วยเหลือเงินบํารุ ง
การศึกษาหรื อ เงินค่าเล่าเรี ยนสําหรับบุตรของตนเองตามระเบียบนี4
ข้อ 8. เจ้าหน้าที3และลูกจ้างผูใ้ ดมีคู่สมรสเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานอยูใ่ นรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรื อสหกรณ์อื3น
ใดหรื อเป็ นข้าราชการหรื อลูกจ้าประจํา ซึ3 งมีสิทธิ และเป็ นผูเ้ บิกรับเงินช่วยเหลือค่าบํารุ งการศึกษา และหรื อ
เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรี ยนสําหรับจากรัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานดังกล่าว เจ้าหน้าที3และลูกจ้างผูน้ 4 นั ไม่มีสิทธิ
ได้รับการช่วยเหลือเงินบํารุ งการศึกษา หรื อเงินค่าเล่าเรี ยนสําหรับบุตรของตนตามระเบียบนี4 เว้นแต่สิทธิ ของคู่
สมรสได้รับนั4นตํ3ากว่าที3พึงจะได้รับตามระเบียบนี4 ในกรณี เช่นนี4ให้มีสิทธิ เบิกเพิ3มเติมได้เท่าจํานวนที3ยงั ขาดอยู่
ข้อ 9. ในกรณี เจ้าหน้าที3และลูกจ้างผูใ้ ดมีคู่สมรสเป็ นพนักงานและลูกจ้างของสหกรณ์ดว้ ยกัน ให้คู่
สมรสที3มีรายได้สูงกว่าเป็ นผูม้ ีสิทธิ รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ ข้อ 6 ถ้ามีรายได้เท่ากันให้สามีเป็ นผูเ้ บิก
ถ้าคู่สมรสหย่าขาดจากกันหรื อแยกกันอยู่ โดยยังไม่ได้ดาํ เนินการหย่าตามกฎหมาย ให้คู่สมรสที3ปกครองบุตร
มีสิทธิI ได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบนี4ตามจํานวนบุตรที3อยูใ่ นอํานาจในปกครองของตน
ข้อ 10. ในกรณี ที3เจ้าหน้าที3และลูกจ้างต้องการใช้สิทธิ เบิกเงินกับสหกรณ์ให้เจ้าหน้าที3และลูกจ้างนํา
ใบเสร็ จรับเงินบํารุ งการศึกษาและเงินค่าเล่าเรี ยนที3เบิกได้ตามระเบียบนี4มาขอเบิกจากสหกรณ์
ข้อ 11. ให้ผจู ้ ดั การพิจารณาว่าการขอเบิกเงินตามใบเสร็ จรับเงินนั4นถูกต้องตามระเบียบหรื อไม่
และจะจ่ายได้เพียงใดและรี บเสนอให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูอ้ นุมตั ิส3ังจ่าย
วิธีการเบิกจ่ายเงินค่าบํารุ งการศึกษาหรื อเงินค่าเล่าเรี ยนให้เป็ นไปตามที3สหกรณ์กาํ หนด
ประกาศ ณ วันที3 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ศุภชัย ศักดิIแก้ว
(นายศุภชัย ศักดิIแก้ว)
ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด

ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
ว่ าด้ วยเจ้ าหน้ าที- และลูกจ้ าง พ.ศ. 2559
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 79(8) และข้อ 106(10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
พ.ศ. 2555 ในคราวประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการชุดที3 58 ครั4งที3 5 / 2559 วันที3 28 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบ
ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที3และลูกจ้าง พ.ศ. 2555 เพื3อให้สอดคล้อง
กับข้อบังคับฯ และแนวปฏิบตั ิ ดังนี4
ข้อ 1. ระเบียบนี4 เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที3และลูกจ้าง พ.ศ.
2559”
ข้อ 2. ระเบียบนี4ให้มีผลบังคับใช้ ถัดจากวันประกาศ
ข้อ 3. บรรดามติคณะกรรมการ ข้อตกลงอื3นใดที3ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี4 ให้ใช้ระเบียบนี4แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี4
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายถึง ประธานกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี
จํากัด
“กรรมการที3ได้รับมอบหมาย” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี
จํากัด ที3ได้รับมอบหมายให้ดาํ เนินการ
“ผูบ้ งั คับบัญชาชั4นต้น”
หมายถึง ผูจ้ ดั การหรื อรองผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี
จํากัด
“ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือกว่า” หมายถึง ประธานกรรมการและคณะกรรมการดําเนินการ
“เจ้าหน้าที3”
หมายถึง เจ้าหน้าที3ผปู ้ ฏิบตั ิงานทุกระดับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ปั ตตานี จํากัด ซึ3 งได้รับค่าจ้างเป็ นรายเดือน
“ลูกจ้าง”
หมายถึง ลูกจ้างที3ปฏิบตั ิงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี
จํากัด ซึ3 งได้รับค่าจ้างเป็ นรายเดือนหรื อรายวัน
หมวด 1
อัตรากําลังและตําแหน่ ง
ข้อ 5. ให้สหกรณ์จา้ งเจ้าหน้าที3 และลูกจ้างตามจํานวนที3จาํ เป็ นแก่การปฏิบตั ิงานประจําสหกรณ์
ข้อ 6. ตําแหน่งเจ้าหน้าที3 และลูกจ้างสหกรณ์มีดงั นี4
(1) เจ้าหน้าที3ได้แก่
ก. เจ้าหน้าที3ฝ่ายการเงิน เจ้าหน้าที3ฝ่ายบัญชี เจ้าหน้าที3ฝ่ายธุ รการ
เจ้าหน้าที3ฝ่ายสิ นเชื3อ เจ้าหน้าที3ฝ่ายประมวลผล และนิติกร
ข. หัวหน้าฝ่ าย

ค. รองผูจ้ ดั การ
ง. ผูจ้ ดั การ
(2) ลูกจ้างได้แก่ นักการภารโรง พนักงานขับรถ ลูกจ้างที3ได้รับค่าจ้างเป็ นรายเดือน
หรื อรายวัน ที3เรี ยกชื3อเป็ นอย่างอื3น
ข้อ 7. ให้คณะกรรมการดําเนิ นการคัดเลือกหรื อสอบคัดเลือก และแต่งตั4งหรื อเลื3อนตําแหน่งผูจ้ ดั การ
โดยพิจารณาผูม้ ีคุณวุฒิ ความสามารถ การริ เริ3 ม ความจัดเจน ความรับผิดชอบ สมรรถภาพในการปฏิบตั ิงาน
และความเหมาะสมกับตําแหน่ง และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ใน ข้อ 11(4)
ในกรณี ที3สหกรณ์ยงั ไม่อยูใ่ นฐานะที3จะจัดจ้างผูจ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายได้ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการคัดเลือก หรื อสอบคัดเลือก หรื อสอบแข่งขันเจ้าหน้าที3ในตําแหน่งที3ต3าํ ลงไป แล้วแต่งตั4งให้ปฏิบตั ิงาน
ในหน้าที3ผจู ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ าย ทั4งนี4ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิในข้อ 11 12 13 14 15 และ16
หมวด 2
อัตราเงินเดือนและค่ าจ้ าง
ข้อ 8. ให้กาํ หนดอัตราเงินเดือนและค่าจ้างของเจ้าหน้าที3 และลูกจ้างไว้ โดยจัดทําเป็ นบัญชีแนบท้าย
ระเบียบนี4
หมวด 3
การรับสมัคร การคัดเลือกหรื อสอบคัดเลือก หรือสอบแข่ งขัน
ข้อ 9. เมื3อสหกรณ์มีความจําเป็ นต้องจ้างเจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดําเนิ นการ
มีอาํ นาจพิจารณาคัดเลือก หรื อสอบคัดเลือก หรื อสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์ในระเบียบนี4
ข้อ 10. ผูท้ ี3จะได้รับการบรรจุและแต่งตั4งเป็ นเจ้าหน้าที3และลูกจ้างของสหกรณ์ ต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี4
(1) มีสัญชาติไทย และศรัทธาในอุดมการณ์ของสหกรณ์
(2) มีอายุไม่ต3าํ กว่า 18 ปี บริ บูรณ์ และไม่เกิน 55 ปี บริ บูรณ์
(3) เป็ นผูเ้ ลื3อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริ สุทธิI ใจ
(4) ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรื อจิตฟั3นเฟื อนไม่สมประกอบ ทั4งไม่มี
โรคเรื4 อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง ในระยะที3ปรากฏอาการเป็ นที3รังเกียจ
แก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุ ราเรื4 อรัง หรื อโรคอย่างอื3นตามที3
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(5) ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดี
(6) ไม่เป็ นผูม้ ีหนี4สินล้นพ้นตัว
(7) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษถึงต้องออกจากสหกรณ์หรื อออกจากราชการ หรื อออกจาก
องค์กรของรัฐบาลหรื อสถาบันอื3นฐานทุจริ ตต่อหน้าที3
(8) ไม่เป็ นผูเ้ คยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที3สุดให้จาํ คุก เว้นแต่ความผิดลหุ โทษหรื อ
ความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
(9) ไม่เป็ นผูเ้ คยออกจากสหกรณ์โดยได้กระทําผิดวินยั ซึ3 งได้รับโทษไล่ออกหรื อให้ออก

ตามระเบียบว่าด้วยวินยั การสอบสวน และการลงโทษสําหรับเจ้าหน้าที3และลูกจ้าง
(10) ไม่เคยถูกที3ประชุมใหญ่ของสหกรณ์มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการ
เพราะเหตุทุจริ ตต่อหน้าที3
(11) ไม่เคยถูกให้พน้ จากตําแหน่งกรรมการ หรื อมีคาํ วินิจฉัยเป็ นที3สุดให้พน้ จากตําแหน่ง
กรรมการตามมาตรา 22(4) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
ข้อ 11. การบรรจุ และแต่งตั4ง หรื อเลื3อนตําแหน่งเจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างให้ดาํ รงตําแหน่งต่าง ๆ
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี4
(1) เจ้าหน้าที3ตาม ข้อ 6 (1) ก
ก. ต้องเป็ นผูไ้ ด้รับประกาศนียบัตรไม่ต3าํ กว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อ
เทียบเท่า หรื อเป็ นผูไ้ ด้รับประกาศนียบัตรไม่ต3าํ กว่าประโยควิชาชีพ หรื อ
ข. เป็ นผูไ้ ด้รับประกาศนียบัตรวิชาการจากสถาบันการศึกษาทางสหกรณ์ ซึ3 งทางราชการรับรอง
(2) หัวหน้าฝ่ ายตามข้อ 6(1) ข
ก. ต้องได้รับอนุปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพชั4นสู งซึ3 งเทียบเท่าไม่ต3าํ กว่า
อนุปริ ญญาในทางที3สหกรณ์ตอ้ งการ หรื อ
ข. ต้องดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที3ในสหกรณ์น4 ีมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
(3) รองผูจ้ ดั การตามข้อ 6(1) ค
ก. ต้องได้รับปริ ญญาตรี หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพซึ3งเทียบได้ไม่ต3าํ กว่าปริ ญญาตรี
ในทางที3สหกรณ์ตอ้ งการ หรื อ
ข. ต้องเป็ นหัวหน้างานหรื อหัวหน้าฝ่ ายในสหกรณ์น4 ีมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรื อ
ค. ต้องดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที3ในสหกรณ์น4 ีมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี
(4) ผูจ้ ดั การตามข้อ 6(1) ง
ก. ต้องมีความรู ้ตามข้อ (3) และดํารงตําแหน่งรองผูจ้ ดั การหรื อผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใน
สหกรณ์ นี4มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี หรื อ
ข. ต้องดํารงตําแหน่งรองผูจ้ ดั การ หรื อผูช้ ่วยผูจ้ ดั การในสหกรณ์มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2
ปี หรื อดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที3ในสหกรณ์มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี หรื อ
ค. มีวฒ
ุ ิอื3นเหมาะสมแก่ตาํ แหน่งตามที3คณะกรรมการดําเนินการกําหนด ในกรณี ที3มีเหตุ
ควรยกเว้นการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในข้อนี4 ให้คณะกรรมการดําเนิ นการพิจารณาเป็ น
ราย ๆ
(5) ลูกจ้างตาม ข้อ 6 (2) มีความรู ้ไม่ต3าํ กว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น และต้องมีความรู ้
ความสามารถในงานที3จะปฏิบตั ิ และผ่านการทดสอบเป็ นที3พอใจแล้ว
ข้อ 12. การรับสมัครให้ประธานกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ ประกาศรับ
สมัครมีกาํ หนดเวลา ไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน โดยปิ ดประกาศไว้ ณ สํานักงานสหกรณ์
ข้อ 13. ให้ผทู ้ ี3ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก หรื อสอบคัดเลือก หรื อสอบแข่งขัน ยืน3 ใบสมัครตาม
แบบที3สหกรณ์กาํ หนด พร้อมด้วยหลักฐานแสดงพื4นความรู ้ สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน และ
ใบรับรองแพทย์ ให้ยนื3 ใบสมัครด้วยตนเองต่อประธานกรรมการ หรื อผูจ้ ดั การ หรื อเจ้าหน้าที3สหกรณ์ที3ได้รับ

มอบหมาย และต้องชําระค่าธรรมเนียมสมัคร คนละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมสมัครนี4 สหกรณ์จะไม่คืนให้ไม่วา่
กรณี ใด ๆ
ข้อ 14. ให้คณะกรรมการดําเนินการแต่งตั4งคณะกรรมการขึ4นคณะหนึ3งจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน โดยให้
มีตาํ แหน่งเป็ นประธานคนหนึ3ง และเลขานุการคนหนึ3ง เพื3อดําเนิ นการคัดเลือกหรื อสอบคัดเลือก หรื อ
สอบแข่งขัน
ข้อ 15. ในการสอบคัดเลือกให้คณะกรรมการทดสอบผูส้ มัครในวิชาที3กาํ หนดไว้ในข้อ 16 ตามที3เห็นสมควร
ข้อ 16. ในการสอบคัดเลือก หรื อสอบแข่งขัน คณะกรรมการอาจจัดให้สอบในวิชาต่อไปนี4
(1) ความรู ้เกี3ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิงานที3เกี3ยวกับสหกรณ์
(2) ความรู ้เกี3ยวกับงานในตําแหน่งหน้าที3
(3) สัมภาษณ์
ผูส้ อบคัดเลือกหรื อสอบแข่งขันต้องได้คะแนนในแต่ละวิชาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนรวม
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนทั4งหมด จึงจะถือว่าเป็ นผูส้ อบได้
ข้อ 17. เมื3อการคัดเลือก หรื อสอบคัดเลือก หรื อสอบแข่งขันเสร็ จสิ4 นแล้ว ให้ประธานกรรมการสอบ
ประกาศรายชื3อผูไ้ ด้รับการคัดเลือก หรื อสอบคัดเลือก หรื อสอบแข่งขันได้ เรี ยงตามลําดับคะแนนไว้ ณ
สํานักงานของสหกรณ์ และให้เสนอผลการคัดเลือก หรื อสอบแข่งขันต่อคณะกรรมการดําเนินการโดยเร็ ว
หมวด 4
การจ้ าง การแต่ งตั9ง และหลักประกัน
ข้อ 18. ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาจ้างและแต่งตั4ง ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก หรื อสอบคัดเลือก
หรื อสอบแข่งขันได้ เรี ยงตามลําดับจากคะแนนสู งมาหาตํ3า เป็ นเจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างของสหกรณ์ ถ้ามีผสู ้ อบ
คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากันหลายคนให้ถือคะแนนในวิชาข้อ 16(2) เป็ นเกณฑ์ในการตัดสิ น และถ้าคะแนน
ในวิชาดังกล่าวยังเท่ากันอยูอ่ ีกก็ให้ถือคะแนนข้อ 16(1) , 16(3) ตามลําดับ หากยังมีคะแนนเท่ากันอีก
ให้เสนอคณะกรรมการดําเนิ นการพิจารณา เป็ นอันสิ4 นสุ ด
ข้อ 19.ในการจ้างหรื อแต่งตั4งเจ้าหน้าที3และลูกจ้างของสหกรณ์ ห้ามมิให้คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์เรี ยกหรื อรับหลักประกันการทํางาน หรื อหลักประกันความเสี ยหายในการทํางานจากเจ้าหน้าที3และ
ลูกจ้างของสหกรณ์ไม่วา่ เงินหรื อทรัพย์สินอื3นหรื อการคํ4าประกันด้วยบุคคล เว้นแต่ลกั ษณะหรื อสภาพของ
งานที3ทาํ นั4นเจ้าหน้าที3และลูกจ้างของสหกรณ์ตอ้ งรับผิดชอบเกี3ยวกับการเงิน หรื อทรัพย์สินของสหกรณ์ ซึ3 ง
อาจก่อให้เกิด
ความเสี ยหายแก่สหกรณ์ได้ และในกรณี สหกรณ์เรี ยกหรื อรับหลักประกันหรื อทําสัญญาประกันกับเจ้าหน้าที3
หรื อลูกจ้างของสหกรณ์ เพื3อชดใช้ความเสี ยหายที3เจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างของสหกรณ์เป็ นผูก้ ระทํา เมื3อสหกรณ์เลิก
จ้างหรื อเจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างของสหกรณ์ลาออกหรื อสัญญาประกันสิ4 นอายุ ให้สหกรณ์คืนหลักประกันพร้อม
ดอกเบี4ย(ถ้ามี) ให้แก่เจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างของสหกรณ์ ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที3เจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างของ
สหกรณ์ลาออก หรื อวันที3สัญญาประกันสิ4 นอายุแล้วแต่กรณี
สหกรณ์จะเรี ยกหรื อรับหลักประกันการทํางาน หรื อหลักประกันความเสี ยหายในการทํางานจาก
เจ้าหน้าที3และลูกจ้างของสหกรณ์ ได้แก่

1. ผูจ้ ดั การ
2. รองผูจ้ ดั การ
3. หัวหน้าฝ่ าย
4. เจ้าหน้าที3
5. ลูกจ้าง
ข้อ 20. หลักประกันการทํางาน หรื อหลักประกันความเสี ยหายในการทํางานมี 3 ประเภท ได้แก่
(1) เงินสด
(2) ทรัพย์สิน
(3) การคํ4าประกันด้วยบุคคล
ในกรณี ที3สหกรณ์เรี ยกหรื อรับหลักประกันเป็ นเงินสด จํานวนที3เรี ยกหรื อรับต้องไม่เกิน 60 เท่า
ของอัตราค่าจ้างรายวัน โดยเฉลี3ยที3เจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างของสหกรณ์ได้รับ และในกรณี ที3เงินประกันซึ3 ง
สหกรณ์รับไว้ดงั กล่าวลดลง เนื3องจากนําไปชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่สหกรณ์ ตามเงื3อนไขของการเรี ยก หรื อ
รับประกันตามข้อตกลง หรื อได้รับความยินยอมจากเจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างของสหกรณ์แล้ว สหกรณ์จะเรี ยกหรื อ
รับหลักประกันเพิ3มได้เท่าจํานวนที3ลดลง
ข้อ 21. ให้สหกรณ์นาํ เงินประกันฝากไว้กบั สหกรณ์ โดยจัดให้มีบญั ชีเงินฝากของเจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้าง
ของสหกรณ์แต่ละคน และให้แจ้งชื3อบัญชีและเลขที3บญั ชี ให้เจ้าหน้าที3และลูกจ้างของสหกรณ์ทราบภายใน 7
วัน นับแต่วนั ที3รับเงินประกัน
ข้อ 22. ในกรณี ที3สหกรณ์เรี ยกหรื อรับหลักประกันเป็ นทรัพย์สิน ทรัพย์สินที3เรี ยกหรื อรับเป็ น
หลักประกันได้ ได้แก่ทรัพย์สินดังต่อไปนี4
(1) สมุดเงินฝากประจําธนาคาร
(2) หนังสื อคํ4าประกันของธนาคาร
ทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นต้องมีมูลค่าไม่เกิน 60 เท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี3ยที3ลูกจ้างได้รับ
โดยให้สหกรณ์เป็ นผูเ้ ก็บรักษาหลักประกันไว้
ห้ามมิให้นายจ้างแก้ไขเปลี3ยนแปลงหรื อกระทําการใด ๆ เพื3อให้เจ้าหน้าที3และลูกจ้างของสหกรณ์แก้ไข
เปลี3ยนแปลงกรรมสิ ทธ์ในทรัพย์สินตาม (1) เป็ นของสหกรณ์หรื อของบุคคลอื3น
ข้อ 23. ในกรณี ที3สหกรณ์เรี ยกหรื อรับหลักประกันโดยการคํ4าประกันด้วยบุคคล วงเงินคํ4าประกันที3
สหกรณ์เรี ยกให้ผคู ้ 4 าํ ประกันรับผิดชอบต้องไม่เกิน 60 เท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี3ยที3เจ้าหน้าที3และลูกจ้าง
ได้รับ
ให้สหกรณ์จดั ทําหนังสื อสัญญาคํ4าประกัน 3 ฉบับ โดยให้สหกรณ์ เจ้าหน้าที3และลูกจ้างของสหกรณ์
และผูค้ 4 าํ ประกันเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ
ข้อ 24. ในกรณี ที3สหกรณ์เรี ยกหรื อรับหลักประกันตาม ข้อ 20 หลายประเภทรวมกัน เมื3อคํานวณ
จํานวนมูลค่าของหลักประกันทุกประเภทรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 เท่าของอัตราค่าจ้างรายวัน โดยเฉลี3ยที3
เจ้าหน้าที3และลูกจ้างได้รับ
ข้อ 25. ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาทบทวนฐานะของผูค้ าํ ประกัน และหลักประกันทุกปี ทั4งนี4
เพื3อให้ทราบว่าหลักประกันนั4นมีราคาเพียงพอที3จะคุม้ กับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที3และลูกจ้างของสหกรณ์

และเพื3อแก้ปัญหากรณี ผคู ้ 4 าํ ประกันถึงแก่กรรม หรื อมีฐานะทรุ ดโทรมลง หรื อหลักประกันมีราคาเปลี3ยนแปลง
ในทางที3ลดลง
อนึ3ง เมื3อปรากฏว่าหลักประกันเปลี3ยนแปลงในทางที3ลดลง ให้คณะกรรมการดําเนินการรี บดําเนิ นการ
เรี ยกหลักประกันจากเจ้าหน้าที3และลูกจ้างของสหกรณ์ เพื3อเติมเต็มให้เพียงพอที3จะคุม้
ถ้าคณะกรรมการดําเนินการละเลยไม่ปฏิบตั ิตามข้อ 19 และข้อ 25 คณะกรรมการดําเนิ นการจะต้อง
รับผิดชอบต่อความเสี ยหายที3เกิดขึ4นแก่สหกรณ์ ฐานละเว้นไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที3โดยร่ วมกันชดใช้ค่าเสี ยหาย
จนครบจํานวนให้แก่สหกรณ์
ข้อ 26. การจ้างและแต่งตั4งเจ้าหน้าที3 หรื อลูกจ้างของสหกรณ์ตามข้อ19ให้ได้รับเงินเดือนหรื อค่าจ้างตามข้อ 8
ข้อ 27. การแต่งตั4งเจ้าหน้าที3และลูกจ้างของสหกรณ์ ให้ดาํ รงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ ายขึ4นไป ประธาน
กรรมการต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ เมื3อได้รับความเห็นชอบแล้ว ประธาน
กรรมการจึงสั3งแต่งตั4งได้ แต่ถา้ ตํ3ากว่าหัวหน้าฝ่ ายก็ให้ผจู ้ ดั การมีอาํ นาจสั3งแต่งตั4งได้
ผูไ้ ด้รับการแต่งตั4งให้ดาํ รงตําแหน่งใด จะให้ได้รับเงินเดือนสู งกว่าขั4นตํ3าสุ ดของตําแหน่งนั4นไม่ได้
เว้นแต่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการดําเนิ นการ แต่ถา้ ผูน้ 4 นั ได้รับเงินเดือนสู งกว่าขั4นตํ3าสุ ดของตําแหน่งใหม่
ก็ให้ได้รับขั4นที3เท่ากับเงินเดือนเดิม
หมวด 5
การปฏิบัติหน้ าทีแ- ทนเจ้ าหน้ าทีแ- ละลูกจ้ าง หรือผู้จัดการและการเปลีย- นตัวผู้จัดการ
ข้อ 28. ถ้าตําแหน่งเจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างของสหกรณ์วา่ งลง และยังมิได้แต่งตั4งผูด้ าํ รงตําแหน่งนั4น
หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที3ได้เป็ นครั4งคราว ประธานกรรมการมีอาํ นาจสั3งให้เจ้าหน้าที3
ของสหกรณ์ ที3เห็นว่าสมควรรักษาการในตําแหน่ง หรื อรักษาการแทนชัว3 คราวได้แต่การสั3งให้รักษาการใน
ตําแหน่งรองผูจ้ ดั การ หรื อผูจ้ ดั การ ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการก่อน
ข้อ 29. ในกรณี มีการเปลี3ยนตัวผูจ้ ดั การให้คณะกรรมการดําเนินการจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชี
และการเงินกับบรรดาทรัพย์สินของสหกรณ์ เพื3อทราบฐานะอันแท้จริ งของสหกรณ์ก่อนที3จะส่ งมอบงาน
หมวด 6
การเลือ- นเงินเดือนหรื อค่ าจ้ าง
ข้อ 30. การเลื3อนเงินเดือนหรื อค่าจ้างของเจ้าหน้าที3 หรื อลูกจ้างให้พิจารณาถึง ความสามารถ การริ เริ3 ม
ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ คุณภาพและปริ มาณงานในหน้าที3 ตลอดจนความประพฤติ และสมรรถภาพในการ
ปฏิบตั ิงานในรอบปี ทางบัญชี ที3แล้วของสหกรณ์ ทั4งนี4 ต้องอยูภ่ ายในวงเงินงบประมาณสําหรับเลื3อนเงินเดือนประจําปี
ข้อ 31. ผูจ้ ดั การมีอาํ นาจเลื3อนเงินเดือนของเจ้าหน้าที3และลูกจ้างตําแหน่งไม่สูงกว่ารองผูจ้ ดั การในปี หนึ3ง
ๆ ได้ไม่เกินหนึ3งขั4น ถ้าเกินกว่านั4นต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 32. การเลื3อนเงินเดือนของผูจ้ ดั การ เป็ นอํานาจของคณะกรรมการดําเนิ นการ
ข้อ 33. เจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้าง ซึ3 งมีเวลาทํางานในสหกรณ์ไม่ครบแปดเดือนในรอบปี ทางบัญชีของ
สหกรณ์ หรื อมีขอ้ บกพร่ องในรอบปี ทางบัญชีที3แล้วดังต่อไปนี4 ไม่ให้ได้รับการพิจารณาเลื3อนเงินเดือนหรื อ
ค่าจ้าง
ก. มีวนั ลาเกิน 30 วันเว้นแต่

(1) ลาป่ วยซึ3 งต้องใช้เวลารักษาพยาบาลเป็ นเวลานานติดต่อกัน คราวเดียวกันหรื อหลายคราว
รวมกันไม่เกิน 60 วัน
(2) ลาอุปสมบทไม่เกิน 120 วัน
(3) ลาคลอดบุตรก่อนและหลังคลอดครรภ์หนึ3งไม่เกิน 90 วัน (โดยได้รับเงินเดือน หรื อค่าจ้าง
ในวันทํางานตลอดระยะเวลาที3ลา แต่ไม่เกินสี3 สิบห้าวัน)
(4) ลาป่ วยเนื3องจากอุบตั ิเหตุจากการไปปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
ข. ถูกลงโทษทางวินยั เว้นแต่โทษภาคทัณฑ์
อนึ3งเจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างสหกรณ์ ซึ3 งมีเวลาทํางานในสหกรณ์ครบแปดเดือน ในรอบปี ทางการบัญชีของ
สหกรณ์ จึงมีสิทธิIได้รับการพิจารณาเลื3อนเงินเดือน
เจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างสหกรณ์เกษียณอายุ หากมีเวลาทํางานในสหกรณ์ครบแปดเดือนในรอบปี ทางบัญชี
ของสหกรณ์ ซึ3 งเป็ นปี ที3ผนู ้ 4 นั มีอายุครบ 60 ปี ก็ให้มีสิทธิ ได้รับการพิจารณาเลื3อนเงินเดือนในปี นั4น
หมวด 7
การจ่ ายโบนัส
ข้อ 34. เมื3อสิ4 นปี ทางบัญชีหนึ3ง ๆ สหกรณ์อาจจัดสรรกําไรเป็ นเงินโบนัสแก่เจ้าหน้าที3และลูกจ้างสหกรณ์
ได้ตามข้อบังคับของสหกรณ์และมติที3ประชุมใหญ่
ให้คณะกรรมการดําเนินการกําหนดจํานวนเงินโบนัสที3จะจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที3และลูกจ้างของสหกรณ์ตาม
ส่ วนแห่งอัตราเงินเดือนของแต่ละคนแต่อย่างสู งไม่เกินสี3 เท่าของเงินเดือน ซึ3 งได้รับในเดือนสุ ดท้ายของปี ทางบัญชี
นั4น
เจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างของสหกรณ์ผใู ้ ดมีเวลาทํางานไม่เต็มปี ทางบัญชีใด ๆ ให้ได้รับเงินโบนัสลดลงตาม
ส่ วนแห่งเวลาในปี นั4น
ข้อ 35. คณะกรรมการดําเนินการอาจไม่จ่ายเงินโบนัส ไม่วา่ ทั4งหมดหรื อบางส่ วนให้แก่เจ้าหน้าที3และ
ลูกจ้างของสหกรณ์คนใดก็ได้ หากปรากฏว่าเจ้าหน้าที3และลูกจ้างของสหกรณ์น4 นั ปฏิบตั ิหน้าที3ผิดพลาดหรื อ
บกพร่ องอยูเ่ ป็ นประจํา ไม่อุทิศเวลาให้แก่สหกรณ์ ลาหยุดในระหว่างปี บัญชีเกินสมควร ทั4งไม่พยายาม
ขวนขวายแก้ไขข้อผิดพลาดหรื อข้อบกพร่ องของตนให้คืนดีโดยเร็ ว
หมวด 8
วัน เวลาทํางานปกติ และเวลาพัก
ข้อ 36. วันทํางาน สหกรณ์กาํ หนดให้เจ้าหน้าที3ทาํ งานสัปดาห์ละ 5 วัน ตั4งแต่วนั จันทร์ ถึงวันศุกร์
ข้อ 37. เวลาทํางาน สหกรณ์กาํ หนดให้เจ้าหน้าที3ทาํ งานวันละ 8 ชัว3 โมง เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ข้อ 38. เวลาพัก สหกรณ์กาํ หนดให้เจ้าหน้าที3และลุกจ้างของสหกรณ์หยุดพักระหว่างการทํางานปกติ
เวลา 12.00 น. ถึงเวลา 13.00 น.
ในกรณี ที3สหกรณ์และเจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้าง ตกลงกันกําหนดเวลาพักระหว่างการทํางานตามวรรคหนึ3ง
เป็ นอย่างอื3นก็ยอ่ มกระทําได้ โดยเวลาพักไม่นอ้ ยกว่าหนึ3งชัว3 โมง ทั4งนี4 เพื3อให้เกิดความราบรื3 นและอํานวยความ
สะดวกแก่สมาชิกที3มาใช้บริ การ
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วันหยุด และหลักเกณฑ์ การหยุด
ข้อ 39. วันหยุดประจําสัปดาห์ สหกรณ์ได้กาํ หนดให้เจ้าหน้าที3และลูกจ้างหยุดประจําสัปดาห์ๆ ละ 2 วัน
ได้แก่ วันเสาร์ และวันอาทิตย์
ข้อ 40. วันหยุดตามประเพณี สหกรณ์ได้กาํ หนดให้เจ้าหน้าที3และลูกจ้างหยุดงานตามประเพณี ได้ปีละ 14 วัน
ดังนี4
(1) วันขึ4นปี ใหม่
1 มกราคม
(2) วันมาฆบูชา
ไม่กาํ หนดวันที3ชดั เจน
(3) วันจักรี
6 เมษายน
(4) วันสงกรานต์
13 เมษายน
(5) วันแรงงานแห่งชาติ
1 พฤษภาคม
(6) วันฉัตรมงคล
5 พฤษภาคม
(7) วันวิสาขบูชา
ไม่กาํ หนดวันที3ชดั เจน
(8) วันหยุดครึ3 งปี ธนาคาร
1 กรกฎาคม
(9) วันอาสาฬหบูชา
ไม่กาํ หนดวันที3ชดั เจน
(10) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
12 สิ งหาคม
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
(11) วันปิ ยมหาราช
23 ตุลาคม
(12) วันเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวาคม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ
(13) วันรัฐธรรมนูญ
10 ธันวาคม
(14) วันสิ4 นปี
31 ธันวาคม
ในกรณี ที3วนั หยุดตามประเพณี วนั ใดตรงกับวันหยุดประจําสัปดาห์ ให้หยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณี
ในวันทํางานถัดไป
ข้อ 41. วันหยุดพักผ่อนประจําปี สหกรณ์กาํ หนดให้เจ้าหน้าที3ที3ทาํ งานครบ 1 ปี หยุดพักผ่อนประจําปี
จํานวน 10 วันทํางานต่อปี โดยจะจัดให้หยุดภายในปี ถัดไป ซึ3 งวันหยุดพักผ่อนประจําปี หากเจ้าหน้าที3ไม่หยุด ในปี ที3
มีสิทธิ ก็สามารถสะสมและเลื3อนวันหยุดพักผ่อนประจําปี ที3ยงั มิได้หยุดในปี นั4นรวมเข้ากับปี ต่อ ๆ ไปได้ไม่เกิน 15
วัน
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การทํางานล่ วงเวลาและการทํางานในวันหยุด
ข้อ 42. การทํางานล่วงเวลาและการทํางานในวันหยุด
(1) ในกรณี ที3สหกรณ์มีเหตุฉุกเฉิ น หรื อความจําเป็ นเร่ งด่วนที3จะต้องทํางานติดต่อกันไป ถ้าหยุด
แล้วจะเกิดความเสี ยหาย สหกรณ์จะให้เจ้าหน้าที3ทาํ งานล่วงเวลาในวันทํางาน หรื อทํางานในวันหยุด รวมถึง
ทํางานล่วงเวลาในวันหยุดได้ตามความจําเป็ น โดยสหกรณ์จะแจ้งให้เจ้าหน้าที3ทราบล่วงหน้า และเจ้าหน้าที3
จะต้องให้ความร่ วมมือในการทํางานล่วงเวลาดังกล่าวโดยไม่ตอ้ งได้รับความยินยอมจากเจ้าหน้าที3ก่อน

(2) ในกรณี ที3สหกรณ์มีความจําเป็ นต้องทํางานเพื3อเพิ3มการบริ การ สหกรณ์จะให้เจ้าหน้าที3ทาํ งาน
ล่วงเวลา ทํางานในวันหยุดหรื อทํางานล่วงเวลาในวันหยุดเป็ นครั4งคราวเท่าที3เป็ นประโยชน์แก่การบริ การ ทั4งนี4
สหกรณ์จะให้เจ้าหน้าที3สมัครใจทํางานล่วงเวลา หรื อทํางานในวันหยุดได้ไม่เกินสามสิ บหกชัว3 โมงต่อสัปดาห์
ข้อ 43. อัตราค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาทํางานในวันหยุด
ก. ค่าล่วงเวลา
(1) สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลาสําหรับการทํางานล่วงเวลาในวันทํางานปกติในอัตราหนึ3 งเท่าครึ3 ง
ของอัตราค่าจ้างต่อชัว3 โมงในวันทํางานตามจํานวนชัว3 โมงที3ทาํ หรื อหนึ3งเท่าครึ3 งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวัน
ทํางานตามจํานวนผลงานที3ทาํ ได้ สําหรับลูกจ้างซึ3 งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย
(2) สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลาสําหรับการทํางานล่วงเวลาในวันหยุดในอัตราสามเท่าของอัตรา
ค่าจ้างต่อชัว3 โมงในวันทํางานตามจํานวนชัว3 โมงที3ทาํ หรื อสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทํางานตาม
จํานวนผลงานที3ทาํ ได้ สําหรับลูกจ้างซึ3 งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย
ข. ค่าทํางานในวันหยุด
(1) ลูกจ้างหรื อเจ้าหน้าที3 ที3มีสิทธิ ได้รับค่าจ้างในวันหยุด วันหยุดประจําสัปดาห์ วันหยุดตาม
ประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจําปี ถ้ามาทํางานในวันหยุดดังกล่าวจะได้รับค่าทํางานในวันหยุดเพิ3มขึ4นอีก
หนึ3งเท่าของอัตราค่าจ้าง ต่อชัว3 โมงการทํางานตามจํานวนชัว3 โมงที3ทาํ หรื อของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวัน
ทํางานตามจํานวนผลงานที3ทาํ ได้ สําหรับลูกจ้างซึ3 งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย
(2) ลูกจ้างหรื อเจ้าหน้าที3 ที3ไม่มีสิทธิ ได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจําสัปดาห์ ถ้ามาทํางานในวันหยุด
ดังกล่าว จะได้รับค่าทํางานในวันหยุดสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชัว3 โมงในวันทํางานตามจํานวนชัว3 โมงที3ทาํ
หรื อของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยตามจํานวนผลงานที3ทาํ ได้สาํ หรับลูกจ้างซึ3 งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณ
เป็ นหน่วย
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การจ่ ายค่ าจ้ าง ค่ าล่ วงเวลา ค่ าทํางานในวันหยุด ค่ าล่ วงเวลาในวันหยุด
ข้อ 44. การไม่จ่ายค่าล่วงเวลา ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และค่าทํางานในวันหยุด
ก. สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่เจ้าหน้าที3 ดังนี4
(1) เจ้าหน้าที3ซ3 ึ งได้รับมอบหมายให้มีอาํ นาจทําการแทนสหกรณ์ เกี3ยวกับการจ้าง การลดค่าจ้าง
หรื อ การเลิกจ้าง (เช่นตําแหน่ง ผูจ้ ดั การ เป็ นต้น)
(2) เจ้าหน้าที3ที3ถูกกําหนดให้ทาํ งานที3มีลกั ษณะหรื อสภาพที3ตอ้ งออกไปทํางาน นอกสถานที3
และโดยลักษณะหรื อสภาพของงาน ไม่อาจกําหนดเวลาทํางานที3แน่นอน
(3) เจ้าหน้าที3ที3ถูกกําหนดให้อยูเ่ วรเฝ้ าดูแลสถานที3หรื อทรัพย์สินเป็ นครั4งคราว
ข. สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าทํางานในวันหยุดให้แก่เจ้าหน้าที3 ซึ3 งได้รับมอบหมายให้มีอาํ นาจทําการแทน
สหกรณ์เกี3ยวกับการจ้าง การลดค่าจ้าง หรื อการเลิกจ้าง (เช่นตําแหน่ง ผูจ้ ดั การ เป็ นต้น)
ข้อ 45. การจ่ายค่าจ้างในวันหยุด
(1) สหกรณ์ได้จ่ายค่าจ้างในวันหยุดประจําสัปดาห์ให้แก่เจ้าหน้าที3รายเดือนโดยจ่ายรวมอยูใ่ นเงินเดือน
แล้ว

(2) สหกรณ์ได้จ่ายค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจําปี ให้แก่เจ้าหน้าที3ราย
เดือน โดยจ่ายรวมอยูใ่ นเงินเดือนแล้ว
ข้อ 46. การจ่ายค่าจ้างในวันลา สหกรณ์จะจ่ายค่าจ้างในวันลาให้แก่เจ้าหน้าที3ที3ลาถูกต้องตามระเบียบ
ของสหกรณ์ ดังนี4
(1) วันลาป่ วย จะจ่ายตามจํานวนวันที3เจ้าหน้าที3ป่วยจริ ง แต่ไม่เกิน 30 วันทํางานต่อปี
(2) วันลาทําหมัน จะจ่ายตามจํานวนวันที3แพทย์แผนปั จจุบนั ชั4นหนึ3ง กําหนดและออกใบรับรอง
ให้เจ้าหน้าที3หยุดงาน
(3) วันลาคลอดบุตร จะจ่ายตามจํานวนวันที3ลา แต่ไม่เกิน 45 วัน
(4) วันลากิจ จะจ่ายตามจํานวนวันที3สหกรณ์อนุ ญาตให้ลา แต่ไม่เกิน 10 วันต่อปี
(5) วันลาเพื3อฝึ กความพรั3งพร้อมทางทหาร ตามจํานวนวันที3ลาแต่ไม่เกิน 60 วันต่อปี
(6) วันลาเพื3อการฝึ กอบรมหรื อพัฒนาความรู ้ตามจํานวนวันที3สหกรณ์อนุญาต แต่ไม่เกิน 15 วันต่อปี
ข้อ 47. กําหนดระยะเวลาการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
(1) สหกรณ์กาํ หนดให้มีการจ่ายเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด
ฯลฯ ให้แก่เจ้าหน้าที3รายเดือน ๆ ละ 1 ครั4ง โดยจะจ่ายในวันสิ4 นเดือน
(2) สหกรณ์กาํ หนดให้มีการจ่ายเงินประเภทอื3นให้แก่เจ้าหน้าที3ตามที3ตกลงกัน ในกรณี ที3วนั จ่าย
ค่าจ้างวันใดตรงกับวันหยุดงาน ให้เลื3อนไปจ่ายในวันทํางานถัดไปจากวันหยุดงานนั4น
ข้อ 48. สถานที3จ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที3 สหกรณ์จะจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด ค่า
ล่วงเวลาในวันหยุดและเงินอื3น ให้แก่เจ้าหน้าที3 ณ ที3ทาํ การของสหกรณ์ และ/หรื อโดยโอนเงินเข้าบัญชี เงินฝาก
ของธนาคารหรื อสถาบันการเงินที3สหกรณ์กาํ หนด
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วันลา และหลักเกณฑ์ การลา
ข้อ 49. วันลา เจ้าหน้าที3มีสิทธิ ลาหยุดได้ ดังนี4
(1) การลาป่ วย เจ้าหน้าที3มีสิทธิ ลาป่ วยได้เท่าที3ป่วยจริ ง การประสบอันตรายหรื อการเจ็บป่ วย
เนื3องจากการทํางานจนไม่สามารถมาปฏิบตั ิงานได้ตามปกติ และวันลาคลอดบุตร สหกรณ์จะให้หยุดงานตาม
ความเห็นแพทย์แผนปั จจุบนั ชั4นหนึ3ง โดยไม่ถือเป็ นวันลาป่ วย
(2) การลาทําหมัน เจ้าหน้าที3มีสิทธิ ลาหยุดงานเพื3อการทําหมันได้ตามจํานวนวันที3แพทย์แผนปั จจุบนั
ชั4นหนึ3งของโรงพยาบาลกําหนดและออกใบรับรอง
(3) การลาคลอดบุตร เจ้าหน้าที3หญิงมีสิทธิ หยุดงานก่อนหรื อหลังการคลอดบุตรได้ ไม่เกิน 90 วัน
โดยให้นบั รวมวันหยุดที3มีในระหว่างวันลาด้วย
(4) การลากิจ เจ้าหน้าที3มีสิทธิ ลาหยุดงานเพื3อกิจธุ ระจําเป็ นได้ไม่เกิน 15 วันต่อปี การลากิจเพื3อกิจ
ธุ ระจําเป็ น จะต้องเป็ นกิจธุ ระเกี3ยวกับความจําเป็ นอันมิอาจหลีกเลี3ยงได้เท่านั4น
(5) การลาเพื3อฝึ กความพรั3งพร้อมทางทหาร เจ้าหน้าที3มีสิทธิ การลาหยุดงานเพื3อรับราชการทหาร
ในการเรี ยกพล เพื3อตรวจสอบ เพื3อฝึ กวิชาทหาร หรื อเพื3อทดสอบความพรั3งพร้อมทางทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหารตามระยะเวลาที3ราชการกําหนด

(6) การลาเพื3อฝึ กอบรมหรื อพัฒนาความรู ้ ให้เจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างมีสิทธิ ลา เพื3อการฝึ กอบรม
หรื อพัฒนาความรู ้ความสามารถได้ปีหนึ3งไม่เกิน 15 วัน ในกรณี ดงั ต่อไปนี4
ก. เพื3อประโยชน์ต่อการแรงงานงานและสวัสดิการสังคม หรื อการเพิ3มทักษะความชํานาญเพื3อเพิ3ม
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของลูกจ้าง
ข. การสอบวัดผลทางการศึกษาที3ทางราชการจัดหรื ออนุญาตให้จดั ขึ4น แต่ไม่รวมถึงการลาไปศึกษา
ต่อ
ค. ลูกจ้างยืน3 ใบลาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน เมื3อสหกรณ์อนุญาตแล้วจึงจะหยุดงานเพื3อการ
ดังกล่าวได้
ข้อ 50. หลักเกณฑ์การลา
ก. การลาป่ วย เจ้าหน้าที3ที3เจ็บป่ วยจนไม่สามารถทํางานตามปกติได้ เจ้าหน้าที3จะต้องปฏิบตั ิตาม
ระเบียบการลาป่ วย ดังนี4
(1) กรณี ที3เจ้าหน้าที3สามารถลาป่ วยล่วงหน้าได้ให้ยนื3 ใบลาป่ วยตามแบบใบลาที3 สหกรณ์กาํ หนด
ก่อนการหยุดงาน ต่อผูจ้ ดั การหรื อกรรมการที3ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี พร้อมด้วยหลักฐาน
(ถ้ามี)
(2) กรณี ที3เจ้าหน้าที3เจ็บป่ วยกะทันหันและไม่สามารถลาป่ วยล่วงหน้าได้ ให้เจ้าหน้าที3ยื3นใบลาป่ วย
ในวันนั4น หรื อภายในวันแรกที3มาทํางานตามแบบใบลาที3สหกรณ์กาํ หนด ต่อผูจ้ ดั การ หรื อ
กรรมการที3ได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี พร้อมด้วยหลักฐาน (ถ้ามี)
(3) การเจ็บป่ วยของเจ้าหน้าที3ต4 งั แต่ 3 วันทํางานขึ4นไปสหกรณ์อาจจะให้เจ้าหน้าที3แสดงใบรับรอง
แพทย์แผนปั จจุบนั ชั4นหนึ3ง หรื อหลักฐานของสถานพยาบาลของทางราชการประกอบ
การลาป่ วยด้วยก็ได้
(4) การลาป่ วยโดยมิได้เจ็บป่ วยจริ ง สหกรณ์ถือว่าเจ้าหน้าที3ใช้สิทธิ โดยไม่สุจริ ต อันเป็ นความผิด
ฐานทุจริ ตต่อหน้าที3 ย่อมถูกลงโทษได้
ข. การลาทําหมัน ให้เจ้าหน้าที3ยนื3 ใบลาล่วงหน้าตามใบลาที3สหกรณ์กาํ หนดต่อผูจ้ ดั การ หรื อกรมการ
ที3ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี และเมื3อการทําหมันสิ4 นสุ ดแล้ว ให้เจ้าหน้าที3แสดงใบรับรอง
แพทย์แผนปั จจุบนั ชั4นหนึ3งของโรงพยาบาลประกอบการลาด้วย
ค. การลาคลอดบุตร
(1) เจ้าหน้าที3ที3ประสงค์จะหยุดงานก่อนการคลอดบุตรให้ยนื3 ใบลาตามแบบที3 สหกรณ์กาํ หนดต่อ
ผูจ้ ดั การ หรื อกรรมการที3ได้รับมอบหมายก่อนการหยุดงานแล้วแต่กรณี
(2) เจ้าหน้าที3ที3ไม่สามารถมาปฏิบตั ิงานได้ เนื3 องจากการคลอดบุตร ให้เจ้าหน้าที3ยนื3 ใบลาตามที3
สหกรณ์กาํ หนด พร้อมทั4งใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชั4นหนึ3งของโรงพยาบาลต่อผูจ้ ดั การ
หรื อกรรมการที3ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี โดยให้ยนื3 ใบลาภายใน 3 วัน นับแต่วนั กลับมา
ทํางาน
ง. การลากิจ เจ้าหน้าที3ที3มีกิจธุ ระจําเป็ น อันไม่สามารถหลีกเลี3ยงได้ให้ยนื3 ใบลากิจต่อ ผูจ้ ดั การหรื อ
กรรมการที3ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ตามแบบใบลาที3สหกรณ์กาํ หนด
พร้อมด้วยหลักฐาน (ถ้ามี) และเมื3อได้รับการอนุญาตแล้ว จึงจะหยุดงานได้

ในกรณี ที3มีความจําเป็ นเร่ งด่วน ซึ3 งไม่อาจลาล่วงหน้าได้ ให้เจ้าหน้าที3ยนื3 ใบลากิจภายในวันแรกที3มา
ทํางานพร้อมหลักฐาน (ถ้ามี) และเมื3อได้รับความเห็นชอบแล้ว จึงจะถือเป็ นลากิจที3ถูกต้อง
การลาที3ไม่มีเหตุผลอันสมควร สหกรณ์มีสิทธิ ไม่อนุ ญาตให้ลากิจได้และให้ถือว่าเป็ นการขาดงาน
จ. การลาเพื3อฝึ กความพรั3งพร้อมทางทหาร เจ้าหน้าที3ที3ได้รับหมายเรี ยกทางทหาร เพื3อการตรวจสอบ
การฝึ กวิชาทหารหรื อทดสอบความพรั3งพร้อมทางทหาร ให้ยนื3 ใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย หนึ3งวัน
ตามแบบใบลาที3สหกรณ์กาํ หนด พร้อมด้วยหลักฐานต่อผูจ้ ดั การ หรื อกรรมการที3ได้รับมอบหมาย
แล้วแต่กรณี และเมื3อสิ4 นสุ ดการปฏิบตั ิทางทหารดังกล่าว แล้วให้เจ้าหน้าที3ผนู ้ 4 นั กลับมารายงานตัว
เพื3อทํางานตามปกติภายใน 3 วัน
ฉ. การลาเพื3อฝึ กอบรมหรื อพัฒนาความรู ้ความสามารถ เจ้าหน้าที3ที3ประสงค์จะขอลาหยุดเพื3อเข้ารับ
การฝึ กอบรม การประชุม การสัมมนา การชี4แจง การอภิปราย หรื อการแสดง ความคิดเห็น
เกี3ยวกับงานด้านแรงงาน สวัสดิการสังคม การเพิ3มทักษะในการทํางานหรื อการวัดผลการศึกษาที3ทาง
ส่ วนราชการจัด หรื ออนุ ญาตให้จดั ขึ4น ให้เจ้าหน้าที3ยนื3 ใบลาตามแบบที3สหกรณ์กาํ หนดต่อ ผูจ้ ดั การ
หรื อกรรมการที3ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยแสดงหลักฐาน
ประกอบการลาดังกล่าวด้วย
สหกรณ์จะพิจารณาอนุ ญาตให้ลาได้ตามความจําเป็ น โดยไม่เสี ยหายต่อหน้าที3ความรับผิดชอบ และ
งานของสหกรณ์ ประกอบกับประโยชน์ที3เจ้าหน้าที3จะได้รับเป็ นสําคัญ
สหกรณ์อาจไม่อนุ ญาตให้เจ้าหน้าที3ผนู ้ 4 นั ลาหยุดงานได้ ถ้า
(1) สหกรณ์ได้อนุ ญาตให้ลาไปแล้วไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
(2) สหกรณ์ได้อนุ ญาตให้ลาไปแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ครั4ง
(3) สหกรณ์มีความจําเป็ นเร่ งด่วนเกี3ยวกับงานที3เจ้าหน้าที3ผนู ้ 4 นั ปฏิบตั ิอยู่ หากอนุ ญาตให้ลาแล้วจะ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่สหกรณ์
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วินัย และโทษทางวินัย
ข้อ 51. วินยั เจ้าหน้าที3และลูกจ้างของสหกรณ์ตอ้ งรักษาระเบียบวินยั โดยเคร่ งครัด
สหกรณ์กาํ หนดวินยั ในการทํางานให้เจ้าหน้าที3ปฏิบตั ิ ดังนี4
(1) สนับสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริ สุทธิIใจ
(2) ต้องรักษาความลับของสหกรณ์และไม่เป็ นปฏิปักษ์ต่อขบวนการสหกรณ์
(3) ต้องให้การต้อนรับ คําชี4แจง ความสะดวก ความเป็ นธรรม และการสงเคราะห์แก่ผมู ้ าติดต่อใน
กิจการของสหกรณ์โดยมิชกั ช้า ทั4งต้องสุ ภาพ เรี ยบร้อยต่อสมาชิกของสหกรณ์และประชาชน
ทัว3 ไป ห้ามมิให้ดูหมิ3นเหยียดหยามบุคคลใด ๆ
(4) ต้องปฏิบตั ิหน้าที3ดว้ ยความซื3 อสัตย์ เที3ยงธรรมและประพฤติตนอยูใ่ นความสุ จริ ต ห้ามมิให้กดขี3ข่ม
เหงหรื อเบียดเบียนหรื อกลัน3 แกล้ง หรื อจงใจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่สหกรณ์หรื อผูใ้ ด และห้าม
มิให้อาศัยงานในหน้าที3ของตน ไม่วา่ ในทางตรงหรื อทางอ้อมหาผลประโยชน์แก่ตนหรื อผูอ้ ื3น

(5) ต้องขวนขวายปฏิบตั ิหน้าที3ดว้ ยความอุตสาหะ ขยัน รวดเร็ วเต็มความสามารถ ให้เกิดผลดีและ
ความก้าวหน้าแก่สหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์ ทั4งเอาใจใส่ ระมัดระวังผลประโยชน์ของ
สหกรณ์
(6) ต้องไม่รายงานเท็จหรื อเสนอความเห็นที3ไม่สุจริ ตต่อผูบ้ งั คับบัญชา
(7) ต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ คําสั3ง แบบแผนและวิธีปฏิบตั ิของสหกรณ์
(8) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่กิจการของสหกรณ์ จะละทิ4งหรื อทอดทิ4งหน้าที3ไม่ได้ ทั4งนี4โดยจะต้อง
ปฏิบตั ิหน้าที3และดํารงตําแหน่งในสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ3 งเพียงแห่งเดียวเท่านั4น ห้ามมิให้เป็ น
เจ้าหน้าที3หรื อตัวกระทําการในห้างหุ น้ ส่ วนหรื อบริ ษทั ใด ๆ หรื อนิ ติบุคคลรู ปอื3น ๆ
(9) ต้องสุ ภาพเรี ยบร้อย เชื3 อฟังและไม่แสดงความกระด้างกระเดื3องต่อผูบ้ งั คับบัญชา ผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับ
บัญชาต้องปฏิบตั ิตามคําสั3งของผูบ้ งั คับบัญชาซึ3 งสั3งในกิจการของสหกรณ์โดยชอบด้วยกฎหมาย
และเป็ นธรรมในการปฏิบตั ิกิจการของสหกรณ์ ห้ามมิให้กระทําการข้ามผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อตน
เว้นแต่ ผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อตนขึ4นไปสั3งให้กระทําหรื อได้รับอนุ ญาตเป็ นพิเศษเป็ นครั4งคราว
(10) ต้องรักษาชื3อเสี ยงมิให้ข4 ึนชื3อว่าประพฤติชว3ั ห้ามมิให้ประพฤติตนในทางที3อาจ ทําให้เสื3 อมเสี ย
เกียรติศกั ดิIของตําแหน่งหน้าที3 เช่น ประพฤติตนเป็ นคนเสเพล เสพสุ รา หรื อของมึนเมาอย่างอื3น
จนไม่สามารถ ครองสติได้ เสพยาเสพติดให้โทษ มีหนี4สินรุ งรัง เล่นการพนัน กระทําหรื อยอมให้
ผูอ้ ื3นกระทําการอื3นใด ซึ3 งทําให้เสื3 อมเสี ยเกียรติศกั ดิIของตําแหน่งหน้าที3
(11) ต้องไม่เสพสุ ราหรื อของมึนเมาอย่างอื3น ในเวลาปฏิบตั ิหน้าที3เป็ นอันขาด
(12) ต้องร่ วมมือช่วยเหลือกันในกิจการของสหกรณ์ตอ้ งรักษาความสามัคคี บรรดาผูอ้ ยูใ่ นวงงานของ
สหกรณ์ และต้องไม่กระทําการใด ๆ อันอาจเป็ นเหตุก่อให้เกิดการแตกแยกสามัคคี หรื อก่อให้เกิด
ความกระด้างกระเดื3องในบรรดาผูอ้ ยูใ่ นวงงานสหกรณ์
(13) ต้องร่ วมมือประสานงานด้วยดีกบั ส่ วนราชการ หรื อสถาบันอื3นที3เกี3ยวข้องกับกิจการสหกรณ์
(14) เจ้าหน้าที3และลูกจ้างต้องปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับเกี3ยวกับการทํางาน
(15) เจ้าหน้าที3และลูกจ้างต้องเชื3อฟังและปฏิบตั ิตามคําสั3งโดยชอบของผูบ้ งั คับบัญชา
(16) เจ้าหน้าที3และลูกจ้างต้องมาปฏิบตั ิงานให้ตรงตามเวลา และลงบันทึกเวลาทํางานตามที3กาํ หนด
(17) เจ้าหน้าที3และลูกจ้างต้องปฏิบตั ิตามกฎแห่งความปลอดภัยในการทํางาน
(18) เจ้าหน้าที3และลูกจ้างต้องดูแลบํารุ งรักษาเครื3 องจักร เครื3 องมือ และอุปกรณ์การทํางานให้อยูใ่ น
สภาพดีเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ตามความจําเป็ นหรื อตามควรแก่หน้าที3ของตน
(19) เจ้าหน้าที3และลูกจ้างต้องช่วยกันระมัดระวังและป้ องกันทรัพย์สินใดๆ ในบริ เวณที3ทาํ งาน โดยมิ
ให้สูญหายหรื อเสี ยหายจากบุคคลใด ๆ หรื อจากภัยพิบตั ิอื3น ๆ เท่าที3สามารถจะทําได้
(20) เจ้าหน้าที3และลูกจ้างต้องไม่กระทําการทะเลาะวิวาท หรื อทําร้ายร่ างกายบุคคลใดในบริ เวณที3
ทํางาน
(21) เจ้าหน้าที3และลูกจ้างต้องไม่นาํ สิ3 งผิดกฎหมาย หรื ออาวุธที3มีอนั ตรายร้ายแรง หรื อวัตถุระเบิดเข้า
มาบริ เวณที3ทาํ งาน
ข้อ 52. โทษทางวินยั โทษผิดวินยั มี 4 สถาน คือ
(1) ภาคทัณฑ์
(2) ลดขั4นเงินเดือน

(3) ให้ออก
(4) ไล่ออก
ข้อ 53. การลงโทษให้ออก ให้กระทําในกรณี ที3เจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างของสหกรณ์กระทําผิดวินยั เป็ นเหตุ
ให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหาย แต่ไม่ถึงขั4นร้ายแรง ดังระบุไว้ดงั ต่อไปนี4
(1) รายงานเท็จ หรื อเสนอความคิดเห็นที3ไม่สุจริ ตต่อผูบ้ งั คับบัญชา
(2) จงใจไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์
(3) ละทิ4งหน้าที3เนือง ๆ
(4) ประมาทเลินเล่อในหน้าที3เนือง ๆ
(5) ทะเลาะวิวาทกับผูร้ ่ วมงานเป็ นนิ จสิ น
(6) ประพฤติตนเป็ นที3เสื3 อมเสี ยเกียรติศกั ดิIของตําแหน่งหน้าที3
ข้อ 54. การลงโทษไล่ออก ให้กระทําในกรณี เจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างของสหกรณ์กระทําผิดวินยั อย่าง
ร้ายแรง ดังระบุไว้ต่อไปนี4
(1) เปิ ดเผยความลับของสหกรณ์ หรื อเป็ นปฏิปักษ์ต่อขบวนการสหกรณ์หรื อสหกรณ์ จนเป็ นเหตุให้
สหกรณ์ได้รับความเสี ยหาย
(2) ทําความผิดต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที3สุดให้จาํ คุก เว้นแต่ความผิดลหุ โทษ หรื อ
ความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
(3) ต้องคําพิพากษาให้เป็ นคนล้มละลาย
(4) ทุจริ ตต่อหน้าที3
(5) จงใจไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ เป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหายอย่าง
ร้ายแรง
(6) ขัดคําสั3งผูบ้ งั คับบัญชาซึ3 งสั3งในกิจการของสหกรณ์โดยชอบ และการขัดคําสั3งนั4นเป็ นเหตุให้
สหกรณ์ได้รับความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
(7) ละทิ4งหน้าที3เป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
(8) ประมาทเลินเล่อในหน้าที3เป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
(9) ประพฤติชว3ั อย่างร้ายแรง
(10) ดูหมิ3นเหยียดหยามผูม้ าติดต่อในกิจการของสหกรณ์ หรื อกดขี3ข่มเหงหรื อ เบียดเบียนสมาชิก
สหกรณ์
(11) ขาดงานติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุอนั ควร
ข้อ 55. การลงโทษไล่ออกและให้ออกนั4น ให้คณะกรรมการดําเนินการ หรื อผูบ้ งั คับบัญชาตําแหน่ง
ผูจ้ ดั การ ตั4งคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการดําเนินการ หรื อเจ้าหน้าที3ตาํ แหน่งไม่ต3าํ กว่า ผูถ้ ูกกล่าวหา
อย่างน้อยสามคนเพื3อสอบสวน
การสอบสวนนั4นให้กระทําให้เสร็ จโดยเร็ ว อย่างช้าไม่เกินสามสิ บวัน นับแต่วนั ที3ประธานกรรมการ
สอบสวนได้รับทราบคําสั3ง เว้นแต่คณะกรรมการดําเนินการจะกําหนดเป็ นอย่างอื3นแม้ผถู ้ ูกกล่าวหาตายก่อนการ
สอบสวนพิจารณาถึงที3สุดก็ให้สอบสวนต่อไปจนเสร็ จ เมื3อสอบสวนเสร็ จแล้วให้คณะกรรมการสอบสวน
เสนอรายงาน พร้อมทั4งสํานวนการสอบสวนต่อผูส้ ั3งตั4งคณะกรรมการสอบสวนเพื3อพิจารณาให้ความเห็น และ
เสนอตามลําดับ จนถึงคณะกรรมการดําเนินการ

ข้อ 56. ในกรณี ต่อไปนี4ให้ถือว่าเป็ นกรณี ความผิดที3ปรากฏชัดแจ้ง ให้ลงโทษไล่ออกโดย ไม่ตอ้ งตั4ง
คณะกรรมการสอบสวน
(1) ทําความผิดต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที3สุดให้จาํ คุก เว้นแต่ความผิดลหุ โทษหรื อ
ความผิด อันกระทําโดยประมาท
(2) ต้องคําพิพากษาให้เป็ นคนล้มละลาย
(3) ทําความผิดเกี3ยวกับทุจริ ตต่อหน้าที3และให้ถอ้ ยคําสารภาพต่อผูบ้ งั คับบัญชา พนักงานสอบสวน
หรื อศาล หรื อมีคาํ พิพากษาถึงที3สุดว่าทําความผิดเช่นนั4น แม้จะมิให้จาํ คุกก็ตาม
(4) ขาดงานติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน และผูบ้ งั คับบัญชาได้สอบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุอนั สมควร
ในกรณี ดงั กล่าวให้ผบู ้ งั คับบัญชาเสนอรายงานพร้อมด้วยหลักฐานตามลําดับจนถึง คณะกรรมการ
ดําเนินการ เมื3อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่ามีหลักฐานฟังได้ตามรายงานนั4นก็ให้ไล่ออกได้
ข้อ 57. การพักงานเพื3อสอบสวนความผิด ในกรณี ที3เจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั จนมี
การตั4งคณะกรรมการสอบสวน หรื อถูกกล่าวหาว่ากระทําการฝ่ าฝื นข้อบังคับเกี3ยวกับการทํางาน กฎ ระเบียบ
คําสั3ง หรื อถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดอาญา หรื อถูกฟ้ องคดีอาญา เว้นแต่ความผิดลหุ โทษหรื อความผิดอันได้
กระทําโดยประมาท สหกรณ์มีสิทธิ ส3งั พักงานเพื3อสอบสวนความผิด เว้นแต่กรณี ความผิดชัดแจ้งโดยมี
หลักเกณฑ์ ดังนี4
(1) คําสั3งพักงานจะเป็ นหนังสื อโดยระบุความผิด
(2) กําหนดระยะเวลาพักงานได้ไม่เกิน 7 วัน
(3) สหกรณ์ตอ้ งแจ้งคําสั3งพักงานให้เจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างทราบก่อนการพักงาน
(4) สหกรณ์จะจ่ายเงินเดือนหรื อค่าจ้างระหว่างเจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างพักงานในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
50 ของค่าจ้างในวันทํางานที3เจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างได้รับก่อนถูกสั3งพักงาน
(5) ในกรณี ที3สอบสวนแล้วเจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างมิได้กระทําความผิด สหกรณ์จะจ่ายค่าจ้างเท่ากับ
ค่าจ้างในวันทํางานปกตินบั แต่วนั ที3ส3ังพักงาน โดยให้ถือว่าเงินตาม (4) เป็ นส่ วนหนึ3งของ ค่าจ้าง
พร้อมด้วยดอกเบี4ยร้อยละสิ บห้าต่อปี
ข้อ 58. ในกรณี ที3เจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างกระทําผิดวินยั แต่โทษไม่ถึงไล่ออกหรื อให้ออก ผูบ้ งั คับบัญชาจะ
สั3งลงโทษลดขั4นเงินเดือนก็ได้ หรื อถ้าเห็นว่ามีเหตุอนั ควรลดหย่อนหรื อเป็ นความผิดเล็กน้อยจะสั3งลงโทษ
ภาคทัณฑ์โดยแสดงความผิดนั4นให้ปรากฏเป็ นหนังสื อ และจะให้ทาํ ทัณฑ์บนไว้ดว้ ยก็ได้
การลงโทษตามวรรคแรกสําหรับเจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างในตําแหน่งตั4งแต่หวั หน้างานลงไป ให้ผจู ้ ดั การ
หรื อผูช้ ่วยผูจ้ ดั การมีอาํ นาจสั3งลงโทษได้
ในกรณี ลงโทษลดขั4นเงินเดือน หากต้องลดเกินกว่าขั4นตํ3าสุ ดของตําแหน่งก็ให้ลดในขั4นเงินเดือน
สําหรับตําแหน่งถัดลงไปได้ ทั4งนี4การลงโทษลดขั4นเงินเดือน ต้องให้เจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างทําหนังสื อยินยอม
การลงโทษ ลดขั4นเงินเดือนด้วย
ข้อ 59. ให้ผบู ้ งั คับบัญชาตั4งแต่ผจู ้ ดั การลงไปรับผิดชอบดูแลระมัดระวังเจ้าหน้าที3และลูกจ้างในบังคับ
บัญชาให้ปฏิบตั ิตามวินยั
ถ้าผูบ้ งั คับบัญชารู ้วา่ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชากระทําผิดวินยั ผูบ้ งั คับบัญชาจะต้องพิจารณาว่าความผิดของผูน้ 4 นั
อยูใ่ นอํานาจของตนที3จะลงโทษ ถ้าเห็นว่าความผิดนั4นควรจะต้องลงโทษมากไปกว่าที3ตนมีอาํ นาจลงโทษก็ให้
รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อขึ4นไปเพื3อให้ลงโทษตามสมควร

ถ้าผูบ้ งั คับบัญชาคนใดรู ้วา่ ผูอ้ ยูใ่ ต้ผบู ้ งั คับบัญชากระทําผิดวินยั แต่ไม่จดั การลงโทษหรื อลงโทษไม่เป็ น
การสุ จริ ต ให้ถือว่าผูบ้ งั คับบัญชานั4นกระทําผิดวินยั
ข้อ 60. เมื3อผูม้ ีอาํ นาจลงโทษได้ส3งั ลงโทษแล้ว ต้องเสนอรายงานการลงโทษนั4นตามลําดับจนถึง
คณะกรรมการดําเนิ นการ
หากผูบ้ งั คับบัญชาเหนือผูส้ 3ังลงโทษเห็นว่าโทษที3ลงนั4นเบาไป ให้มีอาํ นาจที3จะสั3งเพิ3มโทษได้ แต่โทษที3
สั3งเพิ3มขึ4นรวมกับที3ส3ังไว้แล้วเดิม ต้องไม่เกินอํานาจของผูส้ 3งั ใหม่น4 นั
ข้อ 61. เจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างที3ถูกลงโทษฐานผิดวินยั ถ้าเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็ นธรรมก็อาจอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการดําเนิ นการได้ภายใน 15 วัน นับตั4งแต่วนั ทราบคําสั3งการอุทธรณ์ไม่เป็ นเหตุให้รอการลงโทษ
ตามคําสั3งของผูบ้ งั คับบัญชา
เมื3อคณะกรรมการดําเนิ นการได้รับและพิจารณาอุทธรณ์แล้วจะยกโทษ ลดโทษ เพิ3มโทษ หรื อยืนตาม
คําสั3งเดิมก็ได้ ทั4งนี4โดยปกติให้กระทําให้เสร็ จภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ได้รับอุทธรณ์คาํ วินิจฉัยอุทธรณ์ของ
คณะกรรมการดําเนิ นการให้เป็ นอันสิ4 นสุ ด
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การร้ องทุกข์ หมายถึง กรณี ที3เจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างมีความไม่พอใจหรื อมีความทุกข์อนั เกิดขึ4น เนื3 องจาก
การทํางาน ไม่วา่ จะเป็ นเรื3 องสภาพการทํางาน สภาพการจ้าง การบังคับบัญชา การสั3งหรื อมอบหมายงาน การ
จ่ายค่าตอบแทนในการทํางานหรื อประโยชน์อื3น หรื อการปฏิบตั ิใดที3ไม่เหมาะสมระหว่างสหกรณ์หรื อ
ผูบ้ งั คับบัญชาต่อเจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้าง หรื อระหว่างเจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างด้วยกัน และเจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างได้
เสนอความไม่พอใจหรื อความทุกข์น4 นั ต่อสหกรณ์ เพื3อให้สหกรณ์ได้ดาํ เนินการแก้ไขหรื อยุติเหตุการณ์น4 นั
ทั4งนี4 เพื3อให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสหกรณ์และเจ้าหน้าที3และลูกจ้างของสหกรณ์ และเพื3อให้เจ้าหน้าที3
และลูกจ้างทํางานด้วยความสุ ข
ข้อ 62. ขอบเขตของการร้องทุกข์ เจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างที3มีความไม่พอใจหรื อมีความทุกข์เนื3องจากการ
ทํางานดังกล่าวข้างต้น ควรยืน3 คําร้องทุกข์ต่อผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงหรื อผูบ้ งั คับบัญชาชั4นแรกของตนโดยเร็ ว
เว้นแต่เรื3 องที3จะร้องทุกข์น4 นั เกี3ยวกับการปฏิบตั ิของผูบ้ งั คับบัญชา หรื อผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นต้นเหตุ ก็ให้ยนื3 คํา
ร้องทุกข์ต่อผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู งขึ4นไปอีกชั4นหนึ3ง โดยมีวธิ ี การและขั4นตอนดังนี4
(1) เจ้าหน้าที3ที3ประสงค์จะร้องทุกข์เป็ นหนังสื อด้วยตนเองต่อผูจ้ ดั การหรื อกรรมการที3ได้รับ
มอบหมายแล้วแต่กรณี ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที3มีความขัดแย้ง
(2) ผูจ้ ดั การหรื อกรรมการที3ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี ตอ้ งทําการสอบสวน และพิจารณาวินิจฉัย
ให้แล้วเสร็ จภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที3ได้รับคําร้องทุกข์
(3) ผูจ้ ดั การหรื อกรรมการที3ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี ตอ้ งทําการสอบสวน และพิจารณา ชี4แจง
ทําความเข้าใจ หรื อวินิจฉัยเป็ นหนังสื อก็ได้ การแจ้งผลการพิจารณาโดยการชี4 แจงด้วยวาจาให้
บันทึก คําชี4แจงเหตุผลไว้ในสํานวน โดยให้ผรู ้ ้องทุกข์ลงลายมือชื3อรับทราบไว้ดว้ ย
ข้อ 63. การสอบสวนและพิจารณา เมื3อผูบ้ งั คับบัญชาได้รับคําร้องทุกข์จากเจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างแล้ว ให้รีบ
ดําเนินการสอบสวนเพื3อให้ทราบข้อเท็จจริ งในเรื3 องที3ร้องทุกข์น4 นั โดยละเอียดเท่าที3จะทําได้ โดยดําเนินการด้วย
ตนเองหรื อด้วยความช่วยเหลือจากคณะกรรมการดําเนินการหรื อบุคคลอื3น ทั4งนี4 เจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างผูย้ นื3
คําร้องทุกข์เห็นชอบที3จะขอให้ขอ้ เท็จจริ งโดยละเอียดแก่ผบู ้ งั คับบัญชาด้วย

เมื3อสอบสวนข้อเท็จจริ งแล้ว ให้ผบู ้ งั คับบัญชาพิจารณาเรื3 องราวร้องทุกข์น4 นั หากเป็ นเรื3 องที3อยูใ่ น
ขอบเขตของอํานาจหน้าที3ของผูบ้ งั คับบัญชานั4น และผูบ้ งั คับบัญชาสามารถแก้ไขได้ก็ให้ผบู ้ งั คับบัญชา
ดําเนินการแก้ไข ให้เสร็ จสิ4 นโดยเร็ ว แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างผูย้ นื3 คําร้องทุกข์ทราบพร้อมทั4งรายงานให้
คณะกรรมการดําเนิ นการทราบด้วย
หากเรื3 องราวที3ร้องทุกข์น4 นั เป็ นเรื3 องที3อยูน่ อกเหนืออํานาจหน้าที3ของผูบ้ งั คับบัญชานั4นให้ผบู ้ งั คับบัญชา
ดังกล่าวเสนอเรื3 องราวที3ร้องทุกข์ พร้อมทั4งข้อเสนอในการแก้ไขหรื อความเห็นต่อผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู งขึ4นไป
ตามลําดับ
ให้ผบู ้ งั คับบัญชาระดับสู งขึ4นไป ดําเนินการสอบสวนและพิจารณาคําร้องทุกข์เช่นเดียวกับ
ผูบ้ งั คับบัญชาระดับต้นที3ได้รับคําร้องทุกข์
ข้อ 64. กระบวนการยุติขอ้ ร้องทุกข์ เมื3อผูบ้ งั คับบัญชาแต่ละขั4นที3ได้พิจารณาคําร้องทุกข์ ดําเนินการ
แก้ไขหรื อยุติเหตุการณ์ที3เกิดการร้องทุกข์ และได้แจ้งให้เจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างผูย้ นื3 คําร้องทุกข์ทราบ หาก
เจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างผูย้ นื3 คําร้องทุกข์พอใจ ก็ให้แจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบโดยเร็ ว แต่ถา้ เจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้าง
ผูย้ นื3 คําร้องทุกข์ไม่พอใจ ก็ให้ยนื3 อุทธรณ์โดยกรอกข้อความที3อุทธรณ์ลงในแบบพิมพ์ที3สหกรณ์ได้กาํ หนดขึ4น
และยืน3 ต่อคณะกรรมการดําเนินการภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที3ทราบผลการร้องทุกข์จากผูบ้ งั คับบัญชาระดับต้น
คณะกรรมการดําเนิ นการจะพิจารณาอุทธรณ์ และดําเนิ นการแก้ไขหรื อยุติเหตุการณ์ตาม คําร้องทุกข์
และแจ้งผลการพิจารณาดําเนิ นการให้เจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างผูย้ นื3 คําร้องทุกข์ทราบภายใน 15 วัน
ข้อ 65. การอุทธรณ์คาํ วินิจฉัย
(1) ผูร้ ้องทุกข์ที3ไม่พอใจคําชี4 แจงหรื อคําวินิจฉัย มีสิทธิ อุทธรณ์ต่อประธานกรรมการหรื อกรรมการที3
ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี เป็ นหนังสื อภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที3ได้รับคําชี4แจงหรื อวินิจฉัย
(2) ประธานกรรมการ หรื อกรรมการที3ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี จะแจ้งผลการพิจารณา อุทธรณ์
ด้วยการชี4แจงทําความเข้าใจ หรื อการวินิจฉัยเป็ นหนังสื อก็ได้ การแจ้งผลด้วยการชี4แจงด้วยวาจาให้
บันทึกคําชี4แจงเหตุผลไว้ในสํานวน โดยให้ผรู ้ ้องทุกข์ลงลายมือชื3อรับทราบไว้ดว้ ย
(3) การอุทธรณ์ไม่เป็ นเหตุให้รอการลงโทษตามคําสั3งของผูม้ ีอาํ นาจ
ข้อ 66. ความคุม้ ครองผูร้ ้องทุกข์และผูเ้ กี3ยวข้อง
(1) ผูร้ ้องทุกข์จะได้รับการพิจารณาอย่างเป็ นระบบและด้วยความเป็ นธรรม
(2) ผูร้ ้องทุกข์จะไม่ถูกกลัน3 แกล้ง ย้ายหน้าที3การงาน หรื อลงโทษแต่อย่างใด เว้นแต่จะเป็ นการร้อง
ทุกข์ดว้ ยเจตนาไม่สุจริ ต
(3) เจ้าหน้าที3ที3ให้การเป็ นพยาน หรื อให้ความร่ วมมือในการสอบสวน จะได้รับความคุม้ ครอง
โดยจะไม่ถูกกลัน3 แกล้ง ย้ายหน้าที3การงาน หรื อลงโทษ เว้นแต่เจ้าหน้าที3ที3ให้การด้วยอคติ
ปรักปรํา ให้ร้ายเป็ นเท็จ หรื อไม่ให้ความร่ วมมือในการสอบสวนหาความจริ ง
การสอบสวนอาจกระทําโดยคณะกรรมการที3สหกรณ์แต่งตั4งก็ได้
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ข้อ 67. การจ้างงาน จะสิ4 นสุ ดลงด้วยเหตุหนึ3งเหตุใด ดังนี4
(1) ตาย

(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 10
(4) อายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์
(5) เลิกจ้างตามสัญญาจ้าง หรื อข้อบังคับสหกรณ์
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรื อไล่ออก
ข้อ 68. การตาย ในกรณี ที3เจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างถึงแก่ความตาย สหกรณ์จะจ่ายค่าจ้างหรื อเงินอื3นให้แก่
ทายาทโดยธรรมของเจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างที3ถึงแก่ความตาย ส่ วนเงินทดแทน หรื อประโยชน์ทดแทนให้เป็ นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน หรื อกฎหมายประกันสังคม
ข้อ 69. การลาออก เจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างที3ยนื3 ใบลาออกล่วงหน้าตามที3สหกรณ์กาํ หนดต่อผูจ้ ดั การหรื อ
คณะกรรมการดําเนิ นการแล้วแต่กรณี โดยให้ยนื3 ในวันหรื อก่อนวันจ่ายค่าจ้างในเดือนนั4น และให้มีผลเมื3อถึง
กําหนดวันจ่ายค่าจ้างในเดือนถัดไป
การลาออกของเจ้าหน้าที3 หรื อลูกจ้างที3ฝ่าฝื นระเบียบการลาดังกล่าว ถ้าทําให้สหกรณ์เสี ยหาย สหกรณ์มี
ความชอบธรรมที3จะหักเงินประกัน หรื อเงินอื3นใดที3เจ้าหน้าที3ยนิ ยอมชดใช้ความเสี ยหายดังกล่าวได้ รวมถึงอาจ
ดําเนินคดีกบั เจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างที3กระทําความผิด เพื3อให้เจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างหรื อผูค้ 4 าํ ประกันชดใช้ความ
เสี ยหายได้ดว้ ย ตามที3กฎหมายแรงงานกําหนด
ข้อ 70. การเลิกจ้าง
การเลิกจ้ าง หมายถึง เจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างที3สหกรณ์ได้ให้พน้ สภาพการเป็ นเจ้าหน้าที3ของสหกรณ์
โดยสหกรณ์เลิกจ้าง หรื อไม่ผา่ นการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน อันเนื3 องจากเจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างขาดคุณสมบัติ
ในการทํางาน มีพฤติกรรมที3ไม่เหมาะสม ยุบหน่วยงาน เลิกกิจการ เกษียณอายุ หรื อกระทําความผิดอย่างใด
อย่างหนึ3ง หรื อได้รับโทษทางวินยั ตามข้อ 50 (1) และ (2)
ให้คณะกรรมการดําเนินการแต่งตั4งคณะกรรมการคณะหนึ3งหรื อหลายคณะ ดําเนิ นการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้าง ให้ครอบคลุมการปฏิบตั ิงานทุกสี3 ปี
การเลิกจ้างดังกล่าว สหกรณ์จะแจ้งผล และวันเลิกจ้างให้เจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างทราบเป็ นหนังสื อโดย
จะแจ้งให้เจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างทราบล่วงหน้า 1 งวดการจ่ายค่าจ้าง เว้นแต่ เจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างที3จา้ งไว้โดยมี
กําหนดระยะเวลาแน่นอน หรื อเจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างที3กระทําความผิด และไม่มีสิทธิI ได้รับค่าชดเชย
ในกรณี ที3สหกรณ์ไม่อาจบอกกล่าวล่วงหน้าได้ สหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างแทนการ
บอกกล่าวล่วงหน้า
การสิ4 นสุ ดการจ้างตามสัญญาจ้าง หากสหกรณ์กาํ หนดเงื3อนไขระยะเวลาการจ้างในสัญญาจ้างไว้เป็ น
รายบุคคลอย่างไร ก็ให้ระยะเวลาการจ้างสิ4 นสุ ดตามเงื3อนไขที3กาํ หนดไว้ในสัญญาจ้างเป็ นรายบุคคลนั4น
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ข้อ 71. ค่าชดเชย สหกรณ์จะจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างที3ถูกเลิกจ้าง ดังนี4
(1) เจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างซึ3 งทํางานติดต่อกันครบหนึ3งร้อยยีส3 ิ บวันแต่ไม่ครบหนึ3งปี ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่า
ค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายสามสิ บวัน หรื อไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการทํางานสามสิ บวันสุ ดท้ายสําหรับ
เจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างซึ3 งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย

(2) เจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างซึ3 งทํางานติดต่อกันครบหนึ3งปี แต่ไม่ครบสามปี ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุ ดท้ายเก้าสิ บวัน หรื อไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการทํางานเก้าสิ บวันสุ ดท้ายสําหรับเจ้าหน้าที3
หรื อลูกจ้างซึ3 งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย
(3) เจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างซึ3 งทํางานติดต่อกับครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุ ดท้ายหนึ3งร้อยแปดสิ บวัน หรื อไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการทํางานหนึ3งร้อยแปดสิ บวันสุ ดท้าย
สําหรับเจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างซึ3 งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย
(4) เจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างซึ3 งทํางานติดต่อกันครบหกปี แต่ไม่ครบสิ บปี ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้าง อัตรา
สุ ดท้ายสองร้อยสี3 สิบวัน หรื อไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการทํางานสองร้อยสี3 สิบวันสุ ดท้ายสําหรับ
เจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างซึ3 งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย
(5) เจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างซึ3 งทํางานติดต่อกันครบสิ บปี ขึ4นไป ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่า ค่าจ้าง อัตราสุ ดท้าย
สามร้อยวัน หรื อไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการทํางานสามร้อยวันสุ ดท้ายสําหรับลูกจ้างซึ3งได้รับค่าจ้าง
ตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย
ข้อ 72. ข้อยกเว้นในการไม่จ่ายค่าชดเชย สหกรณ์ไม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที3และลูกจ้างซึ3 งเลิก
จ้างในกรณี หนึ3งกรณี ใด ดังนี4
(1) ทุจริ ตต่อหน้าที3หรื อกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
(2) จงใจทําให้นายจ้างได้รับความเสี ยหาย
(3) ประมาทเลินเล่อเป็ นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
(4) ฝ่ าฝื นข้อบังคับเกี3ยวกับการทํางานหรื อระเบียบหรื อคําสั3งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและ
เป็ นธรรม และนายจ้างได้ตกั เตือนเป็ นหนังสื อแล้ว เว้นแต่กรณี ที3ร้ายแรงนายจ้างไม่จาํ เป็ นต้อง
ตักเตือน หนังสื อเตือนให้มีผลบังคับใช้ได้ไม่เกินหนึ3งปี นับแต่วนั ที3ลูกจ้างได้กระทําผิด
(5) ละทิ4งหน้าที3เป็ นเวลาสามวันทํางานติดต่อกันไม่วา่ จะมีวนั หยุดคัน3 หรื อไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอนั
ควร
(6) ได้รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที3สุดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที3ได้กระทําโดย
ประมาท หรื อความผิดลหุ โทษ
สหกรณ์ไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างที3สหกรณ์จา้ งไว้ โดยมีกาํ หนดระยะเวลาการจ้าง
แน่นอนตามสัญญาจ้าง และถูกเลิกจ้างตามกําหนดระยะเวลาของสัญญาจ้างนั4น
ข้อ 73. ค่าชดเชยพิเศษ
ก. ในกรณี ที3สหกรณ์ยา้ ยที3ทาํ การของสหกรณ์ไปตั4ง ณ สถานที3อื3น อันมีผลประทบสําคัญต่อการ
ดํารงชีวิตตามปกติของเจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้าง หรื อครอบครัว สหกรณ์ตอ้ งแจ้งให้เจ้าหน้าที3หรื อ
ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ก่อนวันย้ายที3ทาํ การของสหกรณ์ ในการนี4 ถ้าเจ้าหน้าที3
หรื อลูกจ้างไม่ประสงค์จะไปทํางานด้วย ให้เจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาจ้างได้ โดย
เจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างมีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของอัตราค่าชดเชยที3
เจ้าหน้าที3พึงมีสิทธิ ได้รับ
ข. ในกรณี ที3สหกรณ์มีความจําเป็ นต้องลดจํานวนเจ้าหน้าที3 อันเนื3องมาจากการปรับปรุ งหน่วยงาน
ระบบการทํางาน หรื อการบริ การ สหกรณ์จะปฏิบตั ิ ดังนี4

(1) แจ้งวันที3เลิกจ้าง เหตุผลของการเลิกจ้างให้พนักงานทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน
(2) จ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิ3มเติมจากค่าชดเชยตามข้อ 71 เท่ากับค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 15 วัน ต่อการ
ทํางาน 1 ปี สําหรับเจ้าหน้าที3ที3ทาํ งานติดต่อกัน 6 ปี ขึ4นไป ทั4งนี4 ค่าชดเชยพิเศษดังกล่าว จะไม่
เกินค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายสามร้อยหกสิ บวัน
ข้อ 74. เจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างของสหกรณ์คนใดทํางานในสหกรณ์ดว้ ยความเรี ยบร้อย เป็ นเวลา
ติดต่อกันมาไม่นอ้ ยกว่าห้าปี ขึ4นไปมีสิทธิ ได้รับเงินบําเหน็จเมื3อออกจากตําแหน่ง เว้นแต่การออกเพราะถูก
ลงโทษไล่ออกหรื อเลิกจ้าง และมีสิทธิ ได้รับเงินชดเชย ตามข้อ 71
การคํานวณเงินบําเหน็จให้เอาเงินเดือนเดือนสุ ดท้ายตั4งคูณด้วยจํานวนปี ที3ทาํ งาน ในสหกรณ์ เศษของ
ปี ถ้าถึงหนึ3งร้อยแปดสิ บวันให้นบั เป็ นหนึ3งปี ถ้าตํ3ากว่านี4ให้ปัดทิ4ง
จํานวนปี ที3ทาํ งาน หมายถึง ระยะเวลาตั4งแต่วนั บรรจุ เจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างของสหกรณ์เข้าทํางานใน
สหกรณ์จนถึงวันที3ออกจากงานหักด้วยวันลาของผูน้ 4 นั ในกรณี คาํ นวณเงินบําเหน็จตามระเบียบนี4มีจาํ นวน
มากกว่าเงินชดเชยที3เจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างของสหกรณ์พึงได้รับ ตามข้อ 71 ให้สหกรณ์จ่ายเงินบําเหน็จเพิ3มได้
เฉพาะส่ วนที3เกินกว่าเงินชดเชยเท่านั4น
เจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างของสหกรณ์ซ3 ึ งออกจากตําแหน่งเพราะตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินบําเหน็จให้แก่
ทายาท
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ข้อ 75. การหยุดกิจการชัว3 คราว ในกรณี ที3สหกรณ์มีความจําเป็ นต้องหยุดกิจการเป็ นการชัว3 คราว
เนื3องจากหน่วยงานหรื อสถานประกอบการที3สหกรณ์ต4 งั อยูห่ ยุดกิจการ หรื อสหกรณ์ประสบภาวะทางเศรษฐกิจ
สหกรณ์จะแจ้งเหตุการณ์หยุดกิจการให้ทราบล่วงหน้า และจ่ายเงินในระหว่างการหยุดกิจการในอัตราร้อยละ 50
ของค่าจ้าง
ข้อ 76. กฎ ระเบียบอื3น ๆ
(1) กฎ ระเบียบ คําสั3ง ซึ3 งใช้บงั คับกับส่ วนงานใดส่ วนงานหนึ3งเป็ นการเฉพาะ ให้ถือว่าเป็ นส่ วน
หนึ3งของข้อบังคับในการทํางานนี4ดว้ ย ทั4งนี4 รวมถึงใบสมัครงาน สัญญาจ้าง หนังสื อคํ4าประกัน
และข้อตกลงเกี3ยวกับสภาพการจ้าง
(2) การใดที3มิได้กาํ หนดไว้ในข้อบังคับนี4 ให้ถือปฏิบตั ิตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
(3) กฎ ระเบียบ คําสั3ง ขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี4ให้ใช้ระเบียบนี4แทน
ข้อ 77. การแก้ไขการเปลี3ยนแปลง ข้อบังคับเกี3ยวกับการทํางานนี4 ได้จดั ทําขึ4นให้มีความสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541 แล้วอย่างไรก็ตามสหกรณ์สงวนสิ ทธิIในการแก้ไขปรับปรุ งให้มี
ความเหมาะสมเป็ นธรรมยิง3 ขึ4น รวมทั4งสอดคล้องกับสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.
2518
และที3แก้ไขเพิ3มเติม
ข้อ 78. การบังคับใช้
(1) ให้เจ้าหน้าที3ทุกระดับ ศึกษาระเบียบนี4ให้มีความเข้าใจอย่างชัดแจ้ง เพื3อให้มีการปฏิบตั ิ
อย่างถูกต้อง และมอบให้แก่เจ้าหน้าที3ทุกคน

(2) เจ้าหน้าที3ทุกคนจะปฏิเสธว่าไม่ทราบเงื3อนไข หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบตั ิตามระเบียบนี4ไม่ได้
(3) เจ้าหน้าที3ระดับบังคับบัญชา และคณะกรรมการดําเนินการ เป็ นผูค้ วบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที3
ระดับปฏิบตั ิการ ปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้องและเคร่ งครัด
(4) ระเบียบนี4มีผลบังคับใช้ตามข้อ 2
ประกาศ ณ วันที3 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ศุภชัย ศักดิIแก้ว
(นายศุภชัย ศักดิIแก้ว)
ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด

ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
ว่ าด้ วยอํานาจหน้ าทีแ- ละความรับผิดชอบของผู้จดั การและเจ้ าหน้ าที- พ.ศ. 2559
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 79(8) และข้อ 106(10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
พ.ศ. 2555 ในคราวประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการชุดที3 58 ครั4งที3 5 / 2559 วันที3 28 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบ
ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ว่าด้วยอํานาจหน้าที3และความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การ
และเจ้าหน้าที3 พ.ศ. 2547 เพื3อให้สอดคล้องกับข้อบังคับฯ และแนวปฏิบตั ิ ดังนี4
ข้อ 1. ระเบียบนี4เรี ยกว่า“ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ว่าด้วยอํานาจหน้าที3
และความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที3 พ.ศ. 2559”
ข้อ 2. ระเบียบนี4ให้มีผลบังคับใช้ ถัดจากวันประกาศ
ข้อ 3. บรรดามติคณะกรรมการ ข้อตกลงอื3นใดที3ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี4 ให้ใช้ระเบียบนี4แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี4
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
“ประธาน”
หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ปั ตตานี จาํ กัด
“ผูจ้ ดั การ”
หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
“รองผูจ้ ดั การ”
หมายถึง รองผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
“หัวหน้าฝ่ าย”
หมายถึง หัวหน้าฝ่ ายสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
“เจ้าหน้าที3”
หมายถึง เจ้าหน้าที3สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
ข้อ 5. ให้ประธานรักษาการตามระเบียบนี4
หมวด 1
ข้ อกําหนดทัว- ไป
ข้อ 6. ในการปฏิบตั ิงานตามอํานาจหน้าที3 และความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ าย
และเจ้าหน้าที3 ให้ปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ หรื อคําสั3งของสหกรณ์
หากไม่มี ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั3ง เช่นว่านั4น ก็ให้ปฏิบตั ิหรื อกระทําตามทางอันควรกระทํา
เพื3อให้บงั เกิดผลดีแก่สหกรณ์ และสมาชิกโดยรวม
ข้อ 7. ในกรณี ที3ผจู ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ าย เจ้าหน้าที3 กระทําการหรื องดเว้นกระทําการ
ในการปฏิบตั ิหน้าที3ของตนโดยประมาทเลินเล่อ จนทําให้เกิดความเสี ยหายแก่สหกรณ์ ผูป้ ฏิบตั ิตอ้ งรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสี ยหายให้สหกรณ์จนครบถ้วน และให้ถือว่าเป็ นการกระทําความผิดทางวินยั ตามระเบียบสหกรณ์ดว้ ย

หมวด 2
ผู้จัดการ
ข้อ 8. ผู้จัดการ มีอาํ นาจหน้าที3และความรับผิดชอบในการจัดการทัว3 ไปเกี3ยวกับกิจการประจํา
ของสหกรณ์ รวมทั4งข้อต่อไปนี4
8.1 เป็ นธุ ระในการตรวจสอบการสมัครเข้าเป็ นสมาชิกให้เป็ นการถูกต้อง
8.2 ควบคุมการเรี ยกเก็บค่าหุ ้นรายเดือน แจ้งยอดจํานวนหุ ้นและการจ่ายคืนหุ น้ สมาชิก
8.3 ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์
ให้ถูกต้องเรี ยบร้อย
8.4 ควบคุม ดูแล การรับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝากและชักจูงการฝากเงินในสหกรณ์
8.5 เป็ นธุ ระในการตรวจสอบคําขอกู้ จ่ายเงินกู้ และดําเนิ นการอื3น ๆ เกี3ยวกับการให้เงินกู้
ให้เป็ นไปตามระเบียบสหกรณ์
8.6 ควบคุม ดูแล การจัดทํารายละเอียดเงินค่าหุ ้นและเงินให้กสู้ มาชิกคงเหลือ
ให้ถูกต้องเรี ยบร้อย
8.7 พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที3และลูกจ้างของสหกรณ์ตามอํานาจหน้าที3ที3กาํ หนดในระเบียบ
รวมถึงกําหนดหน้าที3 และวิธีปฏิบตั ิงานของบรรดาเจ้าหน้าที3และลูกจ้างสหกรณ์ตลอดจน
เป็ นผูบ้ งั คับบัญชา รับผิดชอบดูแลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที3และลูกจ้างเหล่านั4น
ให้เป็ นไปโดยถูกต้องและเรี ยบร้อย
8.8 เป็ นธุ ระกวดขันในเรื3 องการออกใบรับเงิน รับผิดชอบในการรับ – จ่ายเงินทั4งปวง
ของสหกรณ์ให้เป็ นการถูกต้องเรี ยบร้อย รวบรวมใบสําคัญและเอกสารต่าง ๆ
เกี3ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามที3
คณะกรรมการกําหนด
8.9 รับผิดชอบดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
8.10 ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรี ยกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการและประชุมคณะกรรมการอื3น ๆ
8.11 รับผิดชอบจัดทํางบดุล บัญชีกาํ ไรขาดทุน และรายงานกิจการประจําปี แสดงผล
การดําเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนิ นการพิจารณาเสนอต่อที3ประชุมใหญ่
8.12 เข้าร่ วมประชุมชี4แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการ
และประชุมคณะกรรมการอื3น ๆ เว้นแต่กรณี ซึ3 งที3ประชุมนั4นมิให้เข้าร่ วมประชุม
8.13 ปฏิบตั ิงานเกี3ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
8.14 รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์
ให้อยูใ่ นสภาพดีและปลอดภัย
8.15 เสนอรายงานกิจการประจําเดือนต่อคณะกรรมการดําเนินการ
8.16 เสนอรายการหรื อรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลา
ที3ทางราชการกําหนด

8.17 ปฏิบตั ิงานอื3น ๆ ตามที3คณะกรรมการดําเนิ นการหรื อคณะกรรมการอื3น ๆ ของสหกรณ์
มอบให้ หรื อตามที3ควรกระทําเพื3อให้กิจการในหน้าที3สาํ เร็ จลุล่วงไปด้วยดี
หมวด 3
รองผู้จัดการ
ข้อ 9. รองผู้จัดการ มีอาํ นาจหน้าที3และความรับผิดชอบดังต่อไปนี4
9.1 ปฏิบตั ิงานตามที3คณะกรรมการดําเนินการหรื อคณะกรรมการอื3น ๆ ของสหกรณ์หรื อ
ผูจ้ ดั การมอบให้ หรื อตามที3ควรกระทําเพื3อให้กิจการในหน้าที3สาํ เร็ จลุล่วงไปด้วยดี
9.2 ปฏิบตั ิหน้าที3แทนผูจ้ ดั การ ในกรณี ที3ผจู ้ ดั การไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที3ได้เป็ นครั4งคราว
9.3 ปฏิบตั ิหน้าที3เป็ น ผู้รักษาการแทนผู้จัดการ กรณี ที3ตาํ แหน่งผูจ้ ดั การว่างลง
เว้ นแต่ กรณี ที3คณะกรรมการดําเนิ นการมีมติมอบให้เจ้าหน้าที3อื3นเป็ นผูร้ ักษาการแทน
หมวด 4
หัวหน้ าฝ่ าย
ข้อ 10. หัวหน้ าฝ่ ายสิ นเชื- อ มีอาํ นาจหน้าที3และความรับผิดชอบดังต่อไปนี4
10.1 ควบคุม ดูแล และกํากับ หรื อช่วยเหลือสนับสนุ นให้เจ้าหน้าที3ในฝ่ ายสิ นเชื3 อปฏิบตั ิ
งานตามภารกิจของฝ่ ายในข้อ 15 ให้สาํ เร็ จลุล่วงไปด้วยดี ถูกต้องเรี ยบร้อยสมบูรณ์
10.2 ปฏิบตั ิงานตามที3ผจู ้ ดั การมอบให้ หรื อตามที3ควรกระทําเพื3อให้งานในหน้าที3ดาํ เนิ น
ไปด้วยความเรี ยบร้อย
ข้อ 11. หัวหน้ าฝ่ ายประมวลผล มีอาํ นาจหน้าที3และความรับผิดชอบดังต่อไปนี4
11.1 ควบคุม ดูแลและกํากับ หรื อช่วยเหลือสนับสนุ นให้เจ้าหน้าที3ในฝ่ ายประมวลผลปฏิบตั ิงาน
ตามภารกิจของฝ่ ายใน ข้อ 16 ให้สาํ เร็ จลุล่วงไปด้วยดี ถูกต้องเรี ยบร้อยสมบูรณ์
11.2 ปฏิบตั ิงานตามที3ผจู ้ ดั การมอบให้ หรื อตามที3ควรกระทําเพื3อให้งานในหน้าที3ดาํ เนิ น
ไปด้วยความเรี ยบร้อย
ข้อ 12. หัวหน้ าฝ่ ายการเงิน มีอาํ นาจหน้าที3และความรับผิดชอบดังต่อไปนี4
12.1 ควบคุม ดูแลและกํากับ หรื อช่วยเหลือสนับสนุ นให้เจ้าหน้าที3ในฝ่ ายการเงินปฏิบตั ิ
งานตามภารกิจของฝ่ ายในข้อ 17 ให้สาํ เร็ จลุล่วงไปด้วยดีถูกต้องเรี ยบร้อยสมบูรณ์
12.2 ปฏิบตั ิงานตามที3ผจู ้ ดั การมอบให้ หรื อตามที3ควรกระทําเพื3อให้งานในหน้าที3
ดําเนินไปด้วยความเรี ยบร้อย
ข้อ 13. หัวหน้ าฝ่ ายธุรการ มีอาํ นาจหน้าที3และความรับผิดชอบดังต่อไปนี4
13.1 ควบคุม ดูแลและกํากับ หรื อช่วยเหลือสนับสนุ นให้เจ้าหน้าที3ในฝ่ ายธุ รการปฏิบตั ิ
งานตามภารกิจของฝ่ ายในข้อ 18 ให้สาํ เร็ จลุล่วงไปด้วยดีถูกต้องเรี ยบร้อยสมบูรณ์
13.2 ปฏิบตั ิงานตามที3ผจู ้ ดั การมอบให้ หรื อตามที3ควรกระทําเพื3อให้งานในหน้าที3ดาํ เนิ น
ไปด้วยความเรี ยบร้อย
ข้อ 14. หัวหน้ าฝ่ ายบัญชี มีอาํ นาจหน้าที3และความรับผิดชอบดังต่อไปนี4
14.1 ควบคุม ดูแลและกํากับ หรื อช่วยเหลือสนับสนุ นให้เจ้าหน้าที3ในฝ่ ายบัญชีปฏิบตั ิ

งานตามภารกิจของฝ่ ายใน ข้อ19 ให้สาํ เร็ จลุล่วงไปด้วยดีถูกต้องเรี ยบร้อยสมบูรณ์
14.2 ปฏิบตั ิงานตามที3ผจู ้ ดั การมอบให้ หรื อตามที3ควรกระทําเพื3อให้งานในหน้าที3ดาํ เนิ น
ไปด้วยความเรี ยบร้อย
หมวด 5
เจ้ าหน้ าทีข้อ 15. เจ้ าหน้ าทีฝ- ่ ายสิ นเชื- อและนิติกร มีอาํ นาจหน้าที3และความรับผิดชอบดังต่อไปนี4
15.1 รับคําขอกูท้ ุกประเภท โดยจัดทําทะเบียนคําขอกูเ้ งินแต่ละประเภทไว้
15.2 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอกูท้ ุกประเภท
15.3 ตรวจสอบการลงลายมือชื3อผูก้ ู้ ผูค้ 4 าํ ประกัน คู่สมรสลงชื3อยินยอม และคํารับรอง
ของผูบ้ งั คับบัญชา
15.4 ตรวจสอบและจัดเก็บสัญญากู้ สัญญาคํ4าประกันทุกประเภท
15.5 ตรวจสอบหลักประกันเงินกู้ สามัญ/พิเศษ
15.6 บันทึกรายละเอียดต่างๆ ในคําขอกูส้ ามัญ/พิเศษ และเสนอความเห็นว่าสมควร
ให้กหู้ รื อไม่หรื อกูไ้ ด้จาํ นวนเท่าใด
15.7 พิมพ์รายละเอียดรายชื3อผูข้ อกูส้ ามัญ/พิเศษ จํานวนเงินที3กไู้ ด้ จํานวนหนี4 เดิม
คงเหลือจํานวนเงินสุ ทธิ ที3จะได้รับ เพื3อเสนอต่อผูม้ ีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั ิ
15.8 ส่ งหลักฐานรายละเอียดการอนุมตั ิเงินกูพ้ ร้อมออกใบเสร็ จรับเงินหักกลบลบหนี4
ส่ งต่อให้ฝ่ายการเงินเพื3อออกเช็คจ่ายเงินกูต้ ่อไป
15.9 กําหนดเลขที3สัญญา พิมพ์สัญญากูเ้ งิน สัญญาคํ4าประกัน สัญญาจํานอง/ไถ่ถอนจํานอง
15.10 ติดต่อประสานงานแจ้งนัดสมาชิกรับเงินกู้ (เช็ค) หรื อส่ งคืนคําขอกู้ เอกสารหลักฐาน
ที3ไม่สมบูรณ์หรื อไม่ถูกต้อง
15.11 เป็ นธุ ระจัดเตรี ยมเอกสารหลักฐานคําขอกูส้ ามัญ/พิเศษ เสนอที3ประชุม
คณะกรรมการเงินกู้ หรื อคณะกรรมการดําเนินการตามแต่กรณี
15.12 พิมพ์ทะเบียนรายงานการกูท้ ุกประเภทแยกเป็ นแต่ละประเภท แยกหน่วยสังกัด
เป็ นประจําวันและประจําเดือน
15.13 งานอื3นที3ผจู ้ ดั การหรื อรองผูจ้ ดั การหรื อหัวหน้าฝ่ ายมอบให้
15.14 ตรวจสอบเร่ งรัดการติดตามหนี4 กรณี ที3ผกู ้ ผู้ ดิ นัดชําระหนี4
15.15 ออกหนังสื อถึงผูก้ แู้ ละผูค้ 4 าํ ประกัน กรณี ที3ผกู ้ ผู้ ิดนัดชําระหนี4
15.16 จัดทํารายงานการผิดนัดชําระหนี4 เสนอต่อคณะกรรมการ
15.17 จัดทํานิ ติกรรมและสัญญาต่างๆของสหกรณ์
15.18 ร่ างหนังสื อโต้ตอบ หนังสื อถึงหน่วยงานภายนอกเกี3ยวกับเรื3 องร้องเรี ยน ร้องทุกข์
15.19 จัดทําสําเนาและจัดเก็บเอกสารทางกฎหมายจากหน่วยงานภายนอกให้เป็ นระบบ
15.20 จัดเก็บข้อมูลเกี3ยวกับการติดตามหนี4 และลูกหนี4ที3ดาํ เนินคดี หรื อระหว่างรอดําเนิ นคดี

ข้อ 16. เจ้ าหน้ าทีฝ- ่ ายประมวลผล มีอาํ นาจหน้าที3และความรับผิดชอบดังต่อไปนี4
16.1 ควบคุมระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทุกระบบงาน เปิ ด/ปิ ด ระบบงานประจําวัน
และเตรี ยมระบบงานวันต่อไป
16.2 แก้ไขปั ญหาที3เกิดขึ4นกับระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
16.3 ติดต่อประสานงานกับโปรแกรมเมอร์ เจ้าของลิขสิ ทธิI เพื3อแก้ไขปั ญหาที3เกิดขึ4น
ทั4งตัวเครื3 องและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
16.4 เป็ นผูแ้ ก้ไขเปลี3ยนแปลง ปรับปรุ งข้อมูลรายละเอียดรายการเรี ยกเก็บเงินประจําเดือน
ตรวจสอบรายการเรี ยกเก็บเงินประจําเดือน พิมพ์งบหน้าและใบเสร็ จรับเงิน
ประจําเดือนส่ งให้เจ้าหน้าที3ผมู ้ ีหน้าที3หกั ณ ที3จ่ายให้สหกรณ์ตามหน่วยสังกัดสมาชิก
16.5 ทําการประมวลผลรายการต่าง ๆ เพื3อเตรี ยมออกใบเสร็ จรับเงินเรี ยกเก็บเงิน
ประจําเดือนภายในสิ4 นวันที3 15 ของทุกเดือนสําหรับสมาชิกปกติ และภายในสิ4 น
วันที3 2 ของทุกเดือนสําหรับสมาชิกบํานาญจ่ายตรง
16.6 บันทึกรายละเอียดรายการเรี ยกเก็บเงินประจําเดือนเพื3อปรับปรุ งยอดจํานวนหุ น้ –หนี4
คงเหลือ ให้ถูกต้องเมื3อสหกรณ์ได้รับเงินตามจํานวนที3เรี ยกเก็บประจําเดือนแล้ว
16.7 พิมพ์รายละเอียดสมาชิกหรื อลูกหนี4ผดิ นัด/ค้างชําระเงินงวดชําระหุ ้น-หนี4 ส่ งให้
ฝ่ ายธุ รการเพื3อเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการดําเนินการประจําเดือนทุกเดือน
16.7 บันทึกรายละเอียดการเปลี3ยนแปลงข้อมูลทัว3 ไปเกี3ยวกับสมาชิก ข้อมูลการกูเ้ งิน ข้อมูลการ
ส่ งเงินงวดชําระหุ น้ -หนี4 ข้อมูลการงดส่ งหรื อการเปลี3ยนแปลงจํานวนเงิน/งวดชําระหุ น้ - หนี4
16.8 บันทึกรายละเอียดสมาชิ กเข้าใหม่ สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ สมาชิกโอนไป-โอนมา
16.9 ตรวจสอบหุ น้ หนี4 อายุการเป็ นสมาชิก ภาระการคํ4าประกัน กรณี สมาชิกเสี ยชีวติ
ขอโอนไป-โอนมา เมื3อฝ่ ายธุ รการส่ งเรื3 องมาให้ตรวจสอบ
16.10 จัดเตรี ยมรายละเอียด ตรวจสอบข้อมูลหุ น้ – หนี4 เพื3อใช้คาํ นวณเงินปั นผล – เฉลี3ยคืน
16.11 จัดทําหนังสื อยืนยันยอดหุ น้ – หนี4 – เงินรับฝากตามข้อแนะนําของผูส้ อบบัญชี
16.12 คํานวณเงินปั นผล – เฉลี3ยคืน พร้อมพิมพ์รายละเอียดงบหน้าจ่ายเงินปั นผล – เฉลี3ยคืน
แยกตามหน่วยสังกัดสมาชิก และพิมพ์รายงานสรุ ปยอดเงินปั นผล – เฉลี3ยคืน
16.13 สํารองข้อมูลระบบงานทุกระบบเป็ นประจําวัน ประจําเดือน ประจําปี อย่างน้อย
จํานวน 2 ชุด ให้ผจู ้ ดั การเก็บ 1 ชุด หัวหน้าฝ่ ายหรื อเจ้าหน้าที3ฝ่ายประมวลผลเก็บ 1 ชุด
16.14 ปิ ดระบบงานสิ4 นปี เพื3อยกยอดขึ4นปี ใหม่
16.15 งานอื3นที3ผจู ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การหรื อหัวหน้าฝ่ ายมอบให้
ข้อ 17. เจ้ าหน้ าทีฝ- ่ ายการเงิน มีอาํ นาจหน้าที3และความรับผิดชอบดังต่อไปนี4
17.1 เสนอใบขอถอนเงิน/เช็ค โดยประมาณการจํานวนเงินที3จะใช้จ่ายประจําวันให้เพียงพอ
17.2 รับ – จ่าย เงินทุกประเภท
17.3 จ่ายเงินค่าบํารุ งสันนิบาตสหกรณ์ ค่าบํารุ งชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ เงินถือหุ น้
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เงินถือหุ ้นบริ ษทั สหประกันชีวิต จํากัด
17.4 รับ – จ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินอื3น ๆ

17.5 ส่ งเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินทุกประเภท และใบสลิปให้ฝ่ายบัญชี
17.6 จ่ายเงินปั นผล – เฉลี3ยคืนให้สมาชิกหรื อสํานักงานบังคับคดี (ศาลยึด/อายัด)
17.7 พิมพ์ยอดสรุ ปรายการฝาก – ถอนประจําวัน รายงานสรุ ปยอดคงเหลือประจําวัน
17.8 พิมพ์รายงานสรุ ปการเปิ ด – ปิ ดบัญชี เงินฝากประจําวัน
17. 9 ปิ ดงานสิ4 นวันเพื3อทํารายการขึ4นวันใหม่ และสํารองข้อมูลประจําวัน
17.20 คํานวณดอกเบี4ยเงินฝากตามอัตราที3สหกรณ์กาํ หนด พร้อมบันทึกลงเครื3 อง
เป็ นรายบุคคลและพิมพ์รายงานดอกเบี4ยจ่าย
17.21 พิมพ์ statement –ของทุกปี ทุกบัญชีเพื3อตรวจสอบและจัดเก็บเป็ นหลักฐาน
17.22 ตรวจสอบยอดคงเหลือให้ตรงกับฝ่ ายบัญชี เสมอ
17.23 งานอื3นที3ผจู ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การหรื อหัวหน้าฝ่ ายมอบให้
ข้อ 18. เจ้ าหน้ าทีฝ- ่ ายธุรการ มีอาํ นาจหน้าที3และความรับผิดชอบดังต่อไปนี4
18.1 งานสารบรรณ ลงทะเบียนรับ – ส่ งหนังสื อ โต้ตอบหนังสื อ
18.2 พิมพ์เอกสาร ข่าวสหกรณ์ ประกาศ คําสั3ง หนังสื อโต้ตอบ หนังสื อเชิญประชุม
18.3 จัดทํา/บันทึก/พิมพ์ รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงาน
การประชุมคณะกรรมการฝ่ ายต่าง ๆ ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ ระเบียบวาระการประชุมใหญ่ รวมทั4งรายงานกิจการประจําปี ของสหกรณ์
18.4 ติดต่อประสานงานแจ้งกําหนดนัด ประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการ คณะกรรมการ
ฝ่ ายต่าง ๆ ประชุมใหญ่ ตลอดจนการจัดประชุมสัมมนาสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิก
18.5 งานประชาสัมพันธ์กิจการสหกรณ์ เผยแพร่ / จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์
18.6 เป็ นธุ ระดูแลห้องประชุ มและการใช้หอ้ งประชุมสหกรณ์
18.7 ส่ งเอกสารรายงานกิจการประจําปี รายงานการประชุ มให้สหกรณ์จงั หวัด
หรื อนายทะเบียนสหกรณ์
18.8 พิมพ์หนังสื อพร้อมจัดทําเอกสารประกอบการขอแต่งตั4งผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต
และการขอกําหนดวงเงินกูย้ มื ประจําปี
18.9 จัดทําหนังสื อและหลักฐานการขอเปลี3ยนแปลงลายมือชื3อผูม้ ีอาํ นาจสั3งจ่ายเงิน
จากธนาคาร(ถอนเงิน/ลงชื3อในเช็ค)
18.10 จัดทําหนังสื อมอบอํานาจลงนามแทนสหกรณ์กรณี ทาํ นิติกรรมจํานอง/ไถ่ถอน
จํานอง ฟ้ องหรื อต่อสู ้คดีท4 งั คดีแพ่งและคดีอาญา
18.11 พิมพ์หนังสื อรับรองต่าง ๆ เช่น หนังสื อรับรองภาษีหกั ณ ที3จ่าย หนังสื อรับรองหนี4
หนังสื อรับรองเงินเดือนเจ้าหน้าที3 หนังสื อรับรองการจ่ายดอกเบี4ยเงินกูพ้ ิเศษ
เพื3อการเคหะสงเคราะห์
18.12 งานให้สวัสดิการที3เป็ นสิ ทธิ ของสมาชิก เช่น เงินสงเคราะห์สมาชิกเสี ยชีวติ ใน
โครงการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ เงินสงเคราะห์เกี3ยวกับกิจการศพ
เงินสาธารณประโยชน์สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ทุนบุตรสมาชิก ทุนส่ งเสริ ม
ความรู ้ความสามารถ เงินประกันชีวติ กลุ่ม

18.13 ดําเนินการเรื3 องสมาชิกขอโอนสมาชิกภาพมาจากสหกรณ์อื3นหรื อไปสหกรณ์อื3น
18.14 ดําเนินการ/ตรวจสอบข้อมูล จัดทําข้อมูลสมาชิกส่ งให้ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้
18.15 พิมพ์รายชื3อผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกใหม่เพื3อนําเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนิ นการเป็ นประจําทุกเดือน
18.16 รับใบสมัครเป็ นสมาชิก นัดปฐมนิ เทศผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกและส่ งเอกสาร
หลักฐานให้ฝ่ายประมวลผลดําเนินการต่อไป
18.17 ให้การต้อนรับ และดูแลแขกของสหกรณ์
18.18 งานอื3นตามที3ผจู ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การ หรื อหัวหน้าฝ่ ายมอบให้
ข้อ 19. เจ้ าหน้ าทีฝ- ่ ายบัญชี มีอาํ นาจหน้าที3และความรับผิดชอบดังต่อไปนี4
19.1 แยกใบสําคัญรับ – จ่ายเงินที3ฝ่ายการเงินมอบให้เข้าสลิปลูกหนี4 – เจ้าหนี4
ตามประเภทการจ่าย
19.2 บันทึกรายการรับ – จ่ายตามสลิปที3แยกแล้วในสมุดสรุ ปประจําวัน
19.3 บันทึกรายการผ่านจากสมุดสรุ ปประจําวันเข้าสมุดบัญชีรวมบัญชีทว3ั ไป
19.4 ทํางบทดลองประจําเดือนทุกเดือนเพื3อเสนอที3ประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการ
19.5 เก็บข้อมูลรายละเอียดของบัญชียอ่ ยต่างๆ
- รายได้ต่าง ๆ
- เงินยืมทดรอง
- ค่าใช้จ่ายเงินตามงบประมาณ/โครงการ
- รายละเอียดเงินให้กแู้ ต่ละประเภท
19.6 ควบคุม/บันทึกยอดคงเหลือท้ายแฟ้ มทะเบียนหุ น้ หนี4 ของฝ่ ายสิ นเชื3 อให้
ตรงกับบัญชีแยกประเภท
19.7 จัดทําทะเบียนครุ ภณั ฑ์และเครื3 องเขียนแบบพิมพ์
19.8 ตรวจสอบกระทบยอดเงินฝากสหกรณ์กบั เงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร
หรื อยอดเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารว่าถูกต้องมียอดตรงกันหรื อไม่
19.9 ช่วยตรวจสอบกรณี งานผิดพลาดเกิดยอดบัญชีของฝ่ ายการเงินไม่ลงตัว
19.10 ทํา/พิมพ์งบทดลอง งบประมาณคงเหลือ ส่ งให้ฝ่ายธุ รการเพื3อนําเข้าวาระ
การประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการเป็ นประจําทุกเดือน
19.11 จัดทํารายละเอียด รายได้ ค่าใช้จ่าย เงินค้างรับ-ค้างจ่าย เงินรับล่วงหน้า-จ่าย
ล่วงหน้า เพื3อเตรี ยมทําวาระการประชุมใหญ่
19.12 ตรวจนับ/ตรวจสอบ พัสดุครุ ภณั ฑ์ เครื3 องเขียนแบบพิมพ์ ณ วันสิ4 นปี
19.13 คํานวณค่าเสื3 อมราคาพัสดุ ครุ ภณั ฑ์ อาคารและทรัพย์สินอื3น ๆ ประจําปี
19.14 คํานวณเงินสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที3ประจําปี
19.15 จัดชั4นคุณภาพลูกหนี4ตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์
19.16 ปรับปรุ งบัญชีต่าง ๆ เพื3อจัดทํางบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด

19.17 ปิ ดงานสิ4 นปี และสํารองข้อมูล
19.18 งานจัดทําข้อมูลเพื3อทํารายงานกิจการประจําปี
- คํานวณยอดจัดสรรกําไรสุ ทธิ
- ทํางบประมาณรายจ่าย
- รายละเอียดรายจ่ายเงินงบประมาณ
19.19 ประสานงานกับธนาคารในการให้ขอ้ มูลต่าง ๆ
19.20 งานอื3นๆ ที3ผจู ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การหรื อหัวหน้าฝ่ ายมอบให้
ข้อ 20. พนักงานขับรถ มีอาํ นาจหน้าที3และความรับผิดชอบต่อไปนี4
20.1 ขับรถของสหกรณ์เพื3อประโยชน์ในการปฏิบตั ิภารกิจของคณะกรรมการ
หรื อเจ้าหน้าที3ของสหกรณ์
20.2 ดูแล บํารุ งรักษาให้รถอยูใ่ นสภาพดี สามารถใช้การได้ดีอยูเ่ สมอ
20.3 ปฏิบตั ิงานอื3นตามที3ผจู ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การมอบให้
ข้อ 21. นักการภารโรง มีอาํ นาจหน้าที3และความรับผิดชอบดังต่อไปนี4
21.1 เปิ ด / ปิ ด สํานักงานสหกรณ์ตามเวลาเปิ ด / ปิ ดทําการของสหกรณ์
21.2 ทํา / รักษาความสะอาดเรี ยบร้อยของสํานักงานทั4งภายในและภายนอก
บริ เวณรอบสํานักงาน
21.3 ปฏิบตั ิงานอื3นตามที3ผจู ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การมอบให้
ประกาศ ณ วันที3 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ศุภชัย ศักดิIแก้ว
(นายศุภชัย ศักดิIแก้ว)
ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด

ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
ว่ าด้ วยการพัสดุ พ.ศ.2559
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 79(8) และข้อ 106(10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี
จํากัด พ.ศ. 2555 ในคราวประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการชุดที3 58 ครั4งที3 5 / 2559 วันที3 28 พฤษภาคม 2559
เห็นชอบให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554 เพื3อให้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับฯ และแนวปฏิบตั ิ ดังนี4
ข้อ 1. ระเบียบนี4เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2559”
ข้อ 2. ระเบียบนี4ให้มีผลบังคับใช้ ถัดจากวันประกาศ
ข้อ 3. บรรดามติคณะกรรมการ ข้อตกลงอื3นใดที3ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี4 ให้ใช้ระเบียบนี4แทน
ข้อ 4.ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด รักษาการให้เป็ นไปตามเป็ นระเบียบนี4
หมวดที- 1
ความทัว- ไป
ข้อ 5. ในระเบียบนี4
“พัสดุ”
“การพัสดุ”

หมายถึง วัสดุ ครุ ภณั ฑ์ ที3ดินและสิ3 งก่อสร้าง
หมายถึง การซื4 อ การจ้าง การซ่อม และการบํารุ งรักษา การยืม
การเช่า การควบคุม การจําหน่ายและการดําเนิ นการอื3น ๆ
กําหนดไว้ ในระเบียบนี4
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
“คณะกรรมการ”
หมายถึงคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี
จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
“ผูจ้ ดั การ”
หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี
“เจ้าหน้าที3พสั ดุ”
หมายถึง เจ้าหน้าที3สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
ที3ผจู ้ ดั การสั3งแต่งตั4งให้รับผิดชอบงานการพัสดุ
“การซื4 อ”
หมายถึง การซื4 อพัสดุทุกชนิด
“การจ้าง”
หมายถึง การจ้างทํา การซ่อมบํารุ งรักษา การขนส่ ง การจ้างเหมา
การบริ การเกี3ยวกับพัสดุ
“การจําหน่าย”
หมายถึง การจําหน่ายออกจากทะเบียน ซึ3 งพัสดุที3สูญหาย ชํารุ ด
เสื3 อมคุณภาพ หมดความจําเป็ นในการใช้งาน
“การซ่อมและบํารุ งรักษา” หมายถึง การดําเนินการซ่ อม บํารุ งรักษาพัสดุ ให้อยูใ่ นสภาพ
ใช้งานได้ตามปกติ และการเก็บรักษา

“การยืม”
“การเช่า”
“การควบคุม”

หมายถึง การให้ยมื พัสดุของสหกรณ์ และการยืมพัสดุ
ของหน่วยงานหรื อบุคคลอื3น
หมายถึง การให้เช่าพัสดุของสหกรณ์ และการเช่าพัสดุอื3นมาใช้
ในกิจการของสหกรณ์
หมายถึง การควบคุมพัสดุตามระเบียบนี4
หมวด 2
การจัดหาพัสดุ

ส่ วนที- 1
การซื9อ และการจ้ าง
ข้อ 6. การซื4 อหรื อการจ้างกระทําได้ 4 วิธี คือ
(1) ตกลงราคา
(2) สอบราคา
(3) ประกวดราคา
(4) วิธีพิเศษ
ข้อ 7. การซื4 อหรื อการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื4 อหรื อการจ้างครั4งหนึ3ง วงเงินไม่เกิน 100,000
บาท
ข้อ 8. การซื4 อหรื อการจ้างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่การซื4 อหรื อการจ้างครั4งหนึ3ง วงเงินเกิน 100,000
บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท
ข้อ 9. การซื4 อหรื อการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ได้แก่ การซื4 อหรื อการจ้างครั4งหนึ3ง วงเงินเกิน
1,000,000 บาทขึ4นไป
ข้อ10. การซื4 อโดยวิธีพิเศษ เป็ นการซื4อที3ไม่จาํ กัดวงเงิน ให้อยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการ
ข้อ 11. การจ้างโดยวิธีพิเศษ เป็ นการจ้างที3ไม่จาํ กัดวงเงินได้แก่ การจ้างในกรณี ต่อไปนี4
(1) เป็ นงานที3ตอ้ งการใช้ฝีมือ หรื อความชํานาญพิเศษ
(2) เป็ นงานเร่ งด่วนหากล่าช้าเสี ยหายต่อสหกรณ์
(3) เป็ นงานจ้างโดยวิธีอื3นแล้วไม่ได้ผลดี
ข้อ 12. การดําเนินการจัดการซื4อ หรื อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที3พสั ดุรายงานเหตุผลความจําเป็ น
ในการจัดซื4อ หรื อจัดจ้างเสนอผูม้ ีอาํ นาจสั3งซื4 อ หรื อสั3งจ้างเพื3อพิจารณา
ข้อ 13. ในการดําเนิ นการซื4 อหรื อจ้างให้ผมู ้ ีอาํ นาจสั3งซื4 อหรื อจ้างแต่งตั4งกรรมการแล้วแต่กรณี ดังนี4
(1) กรรมการสอบราคา
(2) กรรมการประกวดราคา
(3) กรรมการตรวจการจ้าง
(4) กรรมการตรวจรับพัสดุ
ข้อ 14. ผูม้ ีอาํ นาจสั3งซื4 อหรื อสั3งจ้างตามระเบียบนี4
(1) ผูจ้ ดั การวงเงินไม่เกิน 100,000
(2) ประธานกรรมการวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท

(3) คณะกรรมการดําเนิ นการวงเงินเกิน 1,000,000 บาท
ข้อ 15. การซื4 อหรื อการจ้างทุกกรณี ให้ทาํ สัญญาซื4 อหรื อการจ้างตามระเบียบที3สหกรณ์กาํ หนด
ส่ วนที- 2
การเช่ า การยืม
ข้อ 16. การเช่าสังหาริ มทรัพย์และอสังหาริ มทรัพย์ ให้กระทําไดในกรณี จาํ เป็ นเพื3อประโยชน์
แก่สหกรณ์ให้ผมู ้ ีอาํ นาจตามระเบียบนี4ดาํ เนินการเช่า และให้เช่า
ข้อ 17. การยืมพัสดุ การยืม และการให้ยมื เมื3อมีเหตุผลความจําเป็ น เพื3อประโยชน์แก่สหกรณ์
ให้ผมู ้ ีอาํ นาจตามระเบียบนี4เป็ นผูอ้ นุมตั ิการยืม และการให้เช่า
สําหรับการให้ยมื ผูย้ มื จะต้องนําส่ งพัสดุต่อสหกรณ์ภายใน 5 วัน หลังจากเสร็ จสิ4 นภารกิจ
หากปรากฏพัสดุที3ยมื เกิดการชํารุ ด เสื3 อมสภาพหรื อสู ญหายให้ชดใช้ หรื อแก้ไข ซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม
หรื อชดใช้เป็ นตัวเงิน ตามราคาที3พสั ดุที3ชาํ รุ ด เสี ยหาย หรื อสู ญหาย
ข้อ 18. การอนุมตั ิการเช่าและการยืม
(1) การเช่า ให้เป็ นอํานาจของคณะกรรมการ หรื อผูท้ ี3คณะกรรมการมอบหมาย
(2) การยืมและการให้ยมื ให้เป็ นอํานาจของประธานกรรมการหรื อผูท้ ี3ประธานกรรมการ
มอบหมายเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
หมวด 3
การควบคุม
ข้อ 19. พัสดุของสหกรณ์ไม่วา่ จะได้มาด้วยประการใด ให้อยูใ่ นความควบคุมของระเบียบนี4
ข้อ 20. เมื3อเจ้าหน้าที3พสั ดุได้รับพัสดุแล้วให้ดาํ เนินการดังต่อไปนี4
(1) ลงบัญชีพสั ดุและจัดทําทะเบียนครุ ภณั ฑ์ตามแบบที3คณะกรรมการกําหนดให้ถูกต้อง
และเป็ นปั จจุบนั
(2) เก็บรักษาให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยปลอดภัยและให้ครบถ้วนถูกต้องตามบัญชี หรื อทะเบียน
ข้อ 21. ก่อนสิ4 นปี ทางบัญชีของทุกปี ให้ผจู ้ ดั การแต่งตั4งเจ้าหน้าที3ซ3 ึ งมิใช้เจ้าหน้าที3พสั ดุ ไม่นอ้ ยกว่า
สามคนเป็ นกรรม เพื3อตรวจสอบการรับจ่ายในบัญชีพสั ดุ และตรวจนับวัสดุสิ4นเปลืองที3เหลือ ในบัญชี รับจ่าย
และตรวจนับวัสดุถาวรและครุ ภณั ฑ์ตามบัญชีหรื อทะเบียนในรอบปี บัญชี
ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ3ง ให้เริ3 มดําเนิ นการตรวจสอบในวันแรกของปี ทางบัญชี ถดั ไป
แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผูแ้ ต่งตั4งภายใน 20 วันทําการนับแต่วนั เริ3 มตรวจสอบ โดยให้
จัดทําบัญชีพสั ดุชาํ รุ ด เสื3 อมคุณภาพ สู ญหาย หรื อไม่จาํ เป็ นต้องใช้พร้อมทั4งระบุสาเหตุดงั กล่าว
ให้ผจู ้ ดั การส่ งรายงานถึงประธานกรรมการเพื3อแจ้งคณะกรรมการดําเนินการทราบ
ข้อ 22. หากปรากฏว่าพัสดุชาํ รุ ด เสื3 อมคุณภาพ สู ญหาย หรื อไม่จาํ เป็ นต้องใช้ต่อไปให้ประธาน
กรรมการแต่งตั4งคณะกรรมการหาข้อเท็จจริ ง และทําหน้าที3สอบสวนหาผูร้ ับผิดชอบต่อไป
ข้อ 23. เมื3อปรากฏตัวผูร้ ับผิดชอบ ให้ประธานกรรมการสั3งภายใน 30 วันนับจากที3รู้ตวั ผูร้ ับผิดชอบ
โดยชัดแจ้งตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี4
(1) กรณี ตอ้ งแก้ไขให้คงสภาพเดิมไว้ ให้แก้ไขโดยเสี ยค่าใช้จ่ายของผูร้ ับผิดเองภายใน

ระยะเวลาสมควร
(2) กรณี สูญ หรื อไม่สามารถแก้ไขให้คงสภาพเดิมได้ให้ชดใช้เป็ นพัสดุประเภท ชนิ ด ลักษณะ
และขนานอย่างเดียวกันหรื อคล้ายคลึงกัน โดยมีสภาพไม่เลวไปกว่าพัสดุที3ได้ทาํ ชํารุ ด
เสื3 อมสภาพหรื อสู ญหายไป หรื อชดใช้เป็ นเงินตามหลักเกณฑ์ที3คณะกรรมการดําเนินการ
กําหนด
(3) ผูร้ ับผิดปฏิเสธไม่ปฏิบตั ิตาม (1) หรื อ (2) ให้สหกรณ์หกั เงินเอาจากเงินประกันการทํางาน
ของเจ้าหน้าที3 หรื อฟ้ องร้องดําเนินคดีต่อไปแล้วแต่กรณี
หมวด 4
การจําหน่ าย
ข้อ 24. หลังจากตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจําเป็ นในการใช้หรื อหากจะใช้ต่อไปจะหมด
สิ4 นเปลืองมาก ให้ผจู ้ ดั การเสนอต่อคณะกรรมการดําเนิ นการเพื3อมี3มติให้ดาํ เนินการอย่างใดอย่างหนึ3ง ดังต่อไปนี4
(1) ขาย ให้ดาํ เนินการขาย โดยวิธีขายทอดตลาด หากไม่ได้ผลให้นาํ วิธีที3กาํ หนดเกี3ยวกับ
การซื4 อมาใช้โดยอนุ โลม
(2) แลกเปลี3ยนหรื อแปรสภาพ หรื อบริ จาค หรื อทําลายตามวิธีการที3คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด
ข้อ 25. การจําหน่ายเป็ นสู ญ มีในกรณี พสั ดุสูญหายไป โดยไม่ปรากฏผูร้ ับผิด หรื อมีผรู ้ ับผิด
แต่ไม่สามารถชดใช้ตาม ข้อ 23 ทั4งนี4โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 26. การจําหน่ายออกจากบัญชีดาํ เนินการตาม ข้อ 24 หรื อข้อ 25 แล้วให้เจ้าหน้าที3พสั ดุ
จําหน่ายออกจากบัญชี หรื อทะเบียนทันที
สําหรับพัสดุซ3 ึ งต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย ให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที3
กฎหมายกําหนด
ข้อ 27. กรณี พสั ดุเกิดการชํารุ ดเสื3 อมสภาพ หรื อสู ญหายก่อนมีการตรวจสอบตาม ข้อ 21
หากมีความจําเป็ น โดยเร่ งด่วนที3จะต้องจําหน่ายให้ดาํ เนิ นการตามข้อ 22, 23 และ 26 โดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที3 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ศุภชัย ศักดิIแก้ว
(นายศุภชัย ศักดิIแก้ว)
ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด

ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ปัตตานี จํากัด
ว่ าด้ วยการใช้ ห้องประชุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ปัตตานี จํากัด พ.ศ. 2559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับ ข้อ 79(8) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ปั ตตานี จํากัด พ.ศ. 2555 ในคราวประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุ ดที3 58 ครั4งที3 5/2559 เมื3อวันที3
28 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการใช้ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ปั ตตานี จํากัด พ.ศ. 2549 (ฉบับแก้ไขเพิ3มเติม ครั4งที3 1 พ.ศ. 2552) เพื3อสอดคล้องกับข้อบังคับและแนวปฏิบตั ิ
ดังนี4
ข้อ 1. ระเบียบนี4 เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ว่าด้วยการใช้หอ้ งประชุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด พ.ศ. 2559”
ข้อ 2. ระเบียบนี4ให้มีผลใช้บงั คับใช้ ถัดจากวันประกาศ
ข้อ 3. บรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการ ประกาศ ข้อตกลงอื3นใดที3ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี4
ให้ใช้ระเบียบนี4แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี4
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
“สมาชิกสหกรณ์”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
“ห้องประชุม”
หมายถึง ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
“ผูเ้ ช่า”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ หรื อบุคคลภายนอก
ข้อ 5. ห้องประชุม มี 2 ขนาด ดังนี4
5.1 ห้องประชุมเล็ก (ห้องพูนทรัพย์)
รองรับได้ 10 – 15 คน
5.2 ห้องประชุมใหญ่ (ห้องมหาลาภ)
รองรับได้ 41 – 200 คน
ข้อ 6. ค่าเช่าห้องประชุม
6.1 ห้องประชุมเล็ก (ห้องพูนทรัพย์) ราคา 600 บาท / วัน
6.2 ห้องประชุมใหญ่ (ห้องมหาลาภ) ราคา 1,500 บาท / วัน
ข้อ 7. การจัด / ตกแต่ง การเขียนข้อความบนเวที เป็ นหน้าที3ของผูเ้ ช่า ส่ วนอุปกรณ์ เครื3 องเสี ยง
และโปรแจ๊คเตอร์ สหกรณ์บริ การโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ข้อ 8. สหกรณ์ฯจะจัดลําดับ ก่อนหลัง ตามลําดับของผูย้ ื3น โดยยึด เวลา วัน เดือน ปี ที3ยนื3
ข้อ 9. ผูเ้ ช่าห้องประชุม จะต้องกรอกแบบฟอร์ มการขอใช้ ห้องประชุม ตามแบบที3สหกรณ์กาํ หนด
ข้อ 10. การอนุมตั ิให้ผเู ้ ช่า รายใดเป็ นอํานาจของประธานกรรมการ หรื อผูท้ ี3ประธานมอบหมาย
ข้อ 11. รายได้ที3เกิดจากเช่าห้องประชุม และค่าบริ การ ถือเป็ นรายได้ของสหกรณ์

ข้อ 12. ให้ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด รักษาการให้เป็ นตาม
ระเบียบนี4
ประกาศ ณ วันที3 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ศุภชัย ศักดิIแก้ว
(นายศุภชัย ศักดิIแก้ว)
ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานีจาํ กัด

ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ปัตตานี จํากัด
ว่ าด้ วยการรับเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากออมทรัพย์ มเี ป้ าหมาย พ.ศ. 2558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 79(8) และข้อ 106(1) แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี
จํากัด พ.ศ. 2555 ในการประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการชุดที3 57 ครั4งที3 10/2558 วันที3 8 พฤศจิกายน 2558
เห็นชอบให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากออม
ทรัพย์มีเป้ าหมาย พ.ศ. 2547 และให้ใช้ระเบียบนี4แทนเพื3อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิ และเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในปั จจุบนั โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ดงั ต่อไปนี4
หมวด 1
ข้ อกําหนดทัว- ไป
ข้อ 1. ระเบียบนี4เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์
และเงินฝากออมทรัพย์มีเป้ าหมาย พ.ศ. 2558”
ข้อ 2. ระเบียบนี4ให้ใช้บงั คับตั4งแต่วนั ที3 นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบเป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงิน
ฝากประจํา พ.ศ. 2547” บรรดาประกาศ มติที3ประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการ ระเบียบอื3นใดที3มีอยูก่ ่อนวันใช้
ระเบียบนี4 ซึ3 งมีขอ้ กําหนดขัดแย้งกับระเบียบนี4ท4 งั สิ4 น”
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ”

หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู
ปั ตตานี จํากัด

“ประธานกรรมการดําเนินการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ปั ตตานี จํากัด
“ผูจ้ ดั การ”

หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด

“เจ้าหน้าที3”
หมายถึง เจ้าหน้าที3สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
ข้อ 5. ให้ประธานกรรมการดําเนินการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี4
ข้อ 6. สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิกได้ 2 ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย์
(2) เงินฝากออมทรัพย์มีเป้ าหมาย

การเปิ ดบัญชี และการฝากเงิน
ข้อ 7. ผูป้ ระสงค์จะเปิ ดบัญชี เงินฝาก ตามข้อ 6 ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที3สหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์
ด้วยตนเองและต้องยืน3 หนังสื อขอเปิ ดบัญชี เงินฝากตามแบบของสหกรณ์โดยมีรายการครบถ้วนตามที3ระบุไว้ใน
แบบหนังสื อ ขอเปิ ดบัญชีน4 นั
ข้อ 8. พร้อมกับหนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก ผูฝ้ ากต้องให้ตวั อย่างลายมือชื3 อของตนหรื อของตัวแทน
ซึ3 งเป็ นผูม้ ีอาํ นาจถอนเงิน ตลอดจนให้คาํ สั3งเกี3ยวกับเงินฝากที3เปิ ดบัญชีน4 นั ไว้ต่อสหกรณ์
การเปลี3ยนแปลงเกี3ยวกับตัวอย่างลายมือชื3อที3ให้ไว้ จะมีผลต่อเมื3อผูฝ้ ากได้แจ้งเป็ นหนังสื อต่อสหกรณ์
และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็ นการถูกต้องและตอบรับแล้ว

ลายมือชื3อทุกกรณี เกี3ยวกับเงินฝากให้ใช้อกั ษรไทยและเขียนด้วยหมึก
ลายมือตนเอง สหกรณ์จะไม่รับผิดชอบการใช้ตราประทับตราแทนลายมือชื3อ

ทั4งต้องเขียนด้วย

ข้อ 9. ผูฝ้ ากคนหนึ3งสามารถเปิ ดบัญชี เงินฝากได้ดงั นี4
(1) เงินฝากออมทรัพย์
ผูฝ้ ากรายหนึ3งอาจเปิ ดบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์น4 ีได้
โดยจํานวนเงินฝากในบัญชี น4 นั ในเวลาหนึ3งเวลาใดต้องไม่นอ้ ยกว่า 200 บาท และผูฝ้ ากจะ
ส่ งเงินฝากเพิ3มขึ4นเมื3อใด โดยจํานวนเท่าใดก็ได้
(2) เงินฝากออมทรัพย์มีเป้ าหมายรายหนึ3ง ๆ ต้องมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 1,000 บาท
ข้อ 10. ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้อ 7 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผฝู้ ากยึดถือไว้ สมุดคู่ฝากนั4นผูฝ้ ากต้องรักษาไว้ เพือ3 ให้
สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี4ยเงินที3ถอน และเงินคงเหลือของตนบรรดาที3จะมีข4 นึ ทุกราย

การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนั4น จะกระทําได้แต่โดยทางฝ่ ายสหกรณ์ ซึ3ง
ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเหรัญญิก หรื อผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ี3ได้รับมอบหมายคน
หนึ3งคนใด เป็ นผูล้ งลายมือชื3อย่อกํากับไว้เป็ นสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็ นไป
ตามที3กล่าวนี4ยอ่ มไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ อนึ3ง ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื3อน
ต้องแจ้งต่อสหกรณ์ เพื3อแก้ไขให้จะแก้ไขโดยประการอื3นไม่ได้
สมุดคู่ฝากเล่มที3ใช้เต็มแล้วหรื อชํารุ ดจนใช้การไม่ได้
ให้นาํ มายืน3 ต่อสหกรณ์เพื3อจะได้
ยกเลิก สมุดคู่ฝากเล่มนั4น และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึ3งออกให้ผฝู้ ากยึดถือไว้ต่อไป
สมุดคู่ฝากเล่มที3ยกเลิกนั4น สหกรณ์ตอ้ งเก็บรักษาไว้
ผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที3ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผูฝ้ ากต้องยืน3 คําร้องเป็ น
หนังสื อต่อสหกรณ์ พร้อมสําเนาหนังสื อแจ้งความของพนักงานสอบสวน สหกรณ์จะนํายอดเงินคงเหลือ เข้า
สมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซ3 ึ งออกให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ต่อไป ส่ วนสมุดคู่ฝากเล่มที3หายให้ยกเลิก
ในกรณี ที3สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผฝู ้ ากครั4งแรกก็ดี หรื อออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อนซึ3 งลง
รายการเต็มแล้วก็ดี หรื อชํารุ ดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณี ที3สมุดคู่ฝากของผูฝ้ าก
คนใดสู ญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 50 บาท และให้ยดึ ถือข้อมูลในสมุด
คู่ฝากเล่มปั จจุบนั เป็ นสําคัญ
ข้อ 11. ในการส่ งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั4งให้ทาํ ใบส่ งเงินตามแบบพิมพ์ที3สหกรณ์กาํ หนดยืน3 พร้อม
ด้วยสมุดคู่ฝากและจํานวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที3 ณ สํานักงานสหกรณ์ ทั4งนี4 ผูฝ้ ากหรื อผูอ้ ื3นจะเป็ นผูส้ ่ งเงินก็ได้

เมื3อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที3ได้รับนั4นในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็ นการถูกต้องแล้ว
สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก

ข้อ 12. ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่ อมเช็คก่อน สหกรณ์จะไม่จ่ายเงินถอนจาก
รายการเช่นนั4นจนกว่าจะเรี ยกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว
ถ้าผูฝ้ ากไม่ถอนเงินฝากประจําเมื3อครบกําหนดพร้อมดอกเบี4ย ก็เป็ นอันถือว่าผูฝ้ ากตกลง
ฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี4ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม
หมวด 2
การกําหนดอัตราดอกเบีย9 ระยะเวลาการคิดดอกเบีย9
วิธีการคิดดอกเบีย9 และการจ่ ายดอกเบีย9
ข้อ 13. สหกรณ์จะให้ดอกเบี4ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 6 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี โดยจะได้
ประกาศอัตราดอกเบี4ยแต่ละประเภทให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป คณะกรรมการดําเนิ นการอาจเปลี3ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี4ยเงินฝากตามวรรคก่อนได้ตามความเหมาะสม
ดอกเบี4ยเงินฝากออมทรัพย์ ให้คาํ นวณเป็ นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือสหกรณ์จะนําดอกเบี4ยทบ
เป็ นต้นเงินเข้าบัญชี เงินฝากในวันที3 31 ธันวาคม ของทุกปี ให้ผฝู ้ ากรี บยืน3 สมุดคู่ฝาก ณ สํานักงานสหกรณ์ เพื3อ
สหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบี4ยให้
ดอกเบี4ยเงินฝากออมทรัพย์มีเป้ าหมาย สหกรณ์จะคํานวณและจ่ายดอกเบี4ยให้เมื3อถึงกําหนดระยะเวลา
การฝาก สําหรับเงินฝากที3ถอนก่อนกําหนด วันเปิ ดทําการวันสุ ดท้ายของเดือนมีนาคม,มิถุนายน, กันยายน และ
เดือนธันวาคม โดยได้รับอนุ ญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 15 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี4ยให้ ตามอัตราและระยะเวลาที3
ฝาก
กรณี ถอนเงินฝากออมทรัพย์มีเป้ าหมาย ในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี4ยให้
หมวด 3
การถอนเงินและการปิ ดบัญชี
ข้อ 14. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์
ในการถอนเงินฝากผูม้ ีอาํ นาจถอนเงินตามที3ได้ให้ตวั อย่างลายมือชื3อไว้ต่อสหกรณ์ ควรมารับเงินที3
สํานักงานสหกรณ์ดว้ ยตนเองและต้องยืน3 ใบถอนเงินฝาก โดยลงลายมือชื3อตามที3ให้ตวั อย่างไว้น4 นั พร้อมกับ
สมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที3สหกรณ์
ถ้าผูม้ ีอาํ นาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผใู ้ ดถอนเงินแทน ก็ตอ้ งทําใบถอนเงินฝากและต้องมอบอํานาจให้
รับเงินแทนเป็ นหนังสื อไว้ดา้ นหลังของใบถอนเงินฝากนั4นด้วย ทั4งนี4 โดยลงลายมือชื3อตามที3ได้ให้ตวั อย่างไว้
แล้ว มอบให้ผรู ้ ับมอบอํานาจยืน3 ใบถอนเงินฝากนั4น พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที3สหกรณ์ ณ สํานักงาน
สหกรณ์ ในการนี4สหกรณ์จะเรี ยกหลักฐานพิสูจน์ตวั ผูร้ ับมอบอํานาจก็ได้
เมื3อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อมทั4งเงินฝากคงเหลือใน
สมุดคู่ฝาก แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก
อนึ3ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลี3ยนแปลงใด ๆ ผูม้ ีอาํ นาจถอนเงิน ต้องลง
ลายมือชื3อตามที3ให้ตวั อย่างไว้กาํ กับด้วย

ข้อ 15. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากนั4น จะถอนเมื3อใด จํานวนเท่าใดก็ได้ ส่ วนการถอนเงินจากบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์มีเป้ าหมายนั4น หากผูฝ้ ากถอนเงินก่อนครบกําหนด 3 เดือน สหกรณ์จะคํานวณดอกเบี4ยให้ ใน
อัตราครึ3 งหนึ3งของอัตราดอกเบี4ยเงินฝากออมทรัพย์ และผูฝ้ ากจะถอนดอกเบี4ยได้ หลังวันที3สหกรณ์คาํ นวณ
ดอกเบี4ยครั4งที3 2 เป็ นต้นไป
ข้อ 16. ผูฝ้ ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั4งหมดเพื3อปิ ดบัญชี เงินฝากของตนเมื3อใดก็ได้ ให้ผมู ้ ีอาํ นาจถอน
เงินจดแจ้งไว้ทา้ ยรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพื3อปิ ดบัญชี ” และต้องดําเนินการด้วยตนเอง ณ
สํานักงานสหกรณ์
ข้อ 17. ในกรณี ที3ผฝู ้ ากถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือทั4งหมดในบัญชี เงินฝากให้แก่ผรู ้ ับ
โอนประโยชน์ที3ได้ต4 งั ไว้ หรื อถ้ามิได้ต4 งั ไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที3ได้นาํ หลักฐานมาแสดงให้เป็ นที3พอใจแก่
คณะกรรมการดําเนิ นการ ว่าเป็ นทายาทผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนั4น
ข้อ 18. ในกรณี ที3คณะกรรมการดําเนิ นการของสหกรณ์เห็นว่าผูฝ้ ากฝ่ าฝื นระเบียบนี4 หรื อก่อให้เกิดความ
ยุง่ ยากแก่สหกรณ์ หรื อเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรที3จะปิ ดบัญชีเงินฝากของผูฝ้ าก สหกรณ์จะไม่รับเงินเข้าบัญชี เงิน
ฝากของผูฝ้ ากอีก และให้ผฝู ้ ากถอนเงินคงเหลือทั4งหมด เพื3อปิ ดบัญชี เงินฝากของตน ทั4งนี4 สหกรณ์จะแจ้งเป็ น
หนังสื อไปยังผูฝ้ าก

ข้อ 19. การถอนเงินฝากเพื3อปิ ดบัญชีตามข้อ 16 และข้อ 17 สหกรณ์จะคํานวณดอกเบี4ยให้
ตามข้อ 13
เว้นแต่การปิ ดบัญชีเงินฝากในกรณี ที3ผฝู้ ากฝ่ าฝื นระเบียบตามข้อ 18
สหกรณ์จะคํานวณ
ดอกเบี4ยให้ถึงสิ4นเดือนก่อนถึงวันที3แจ้ง และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี4ยอีกไม่วา่ ผูฝ้ ากจะถอนเงินเมื3อใด
เมื3อสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผูฝ้ ากแล้วจะยกเลิกสมุดคู่ฝากสําหรับบัญชีน4 นั
ข้อ 20. บัญชีเงินฝากรายใดไม่มีการฝากหรื อถอน หรื อขาดการติดต่อเป็ นเวลาเกินกว่า 2 ปี นับแต่
รายการฝากหรื อถอนรายการหลังสุ ด ให้สหกรณ์คิดค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีในอัตราปี ละ 50 บาท โดย
หักจากเงินฝากในบัญชีน4 นั เว้นแต่ผฝู ้ ากยังคงเป็ นสมาชิกอยู่ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวถือเป็ นรายได้ของสหกรณ์
รายการฝากหรื อถอนตามวรรคแรก ไม่รวมถึงการฝากหรื อถอน เนื3องจากสหกรณ์คาํ นวณดอกเบี4ยให้

ประกาศ ณ วันที- 9 พฤศจิกายน 2558
ภัควัฒน์ พงษ์ เดชวัฒนาพร
(นายภัควัฒน์ พงษ์ เดชวัฒนาพร)
ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ปัตตานี จํากัด

ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ปัตตานี จํากัด
ว่ าด้ วยการรับจ่ ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2558
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 79(8) และข้อ 106(6) แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ปั ตตานี จํากัด พ.ศ. 2555 ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที3 57 ครั4งที3 10/2558 วันที3 8 พฤศจิกายน
2558 เห็นชอบให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.
2552 และ ให้ใช้ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2558 นี4
แทนเพื3อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิ และเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปั จจุบนั ดังต่อไปนี4
ข้อ 1. ระเบียบนี4 เรี ยกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ว่าด้วยการจ่ายเงินและเก็บ
รักษาเงิน พ.ศ. 2558 ”
ข้อ 2. ระเบียบนี4ให้มีผลบังคับใช้ถดั จากวันประกาศ
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.
2552 และบรรดาระเบียบ มติที3ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ระเบียบอื3นใดที3มีอยูก่ ่อนวันใช้ระเบียบนี4 ซึ3 ง
มีขอ้ กําหนดขัดแย้งกับระเบียบนี4ท4 งั สิ4 น
ข้อ 4. ในระเบียบนี4
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ปั ตตานี จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ปั ตตานี จํากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ปั ตตานี จํากัด
“ผูจ้ ดั การ”
หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
“เจ้าหน้าที3การเงิน”
หมายถึง เจ้าหน้าที3ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
ที3ได้รับมอบหมายให้ทาํ หน้าที3รับผิดชอบในการรับ
จ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์
“เงินสดในมือ”
หมายถึง เงินสดที3เป็ นธนบัตรและเหรี ยญกษาปณ์ซ3 ึ งสหกรณ์
เก็บรักษาไว้ที3สาํ นักงานสหกรณ์เพื3อใช้จ่ายหมุนเวียน
ในทางธุ รกิจของสหกรณ์
“เอกสารการเงิน”
หมายถึง เช็ค ธนาณัติ ตัว] แลกเงิน ตัว] แลกเงินไปรษณี ยห์ รื อ
ตัว] สัญญาใช้เงิน และตราสารอื3นใดซึ3 งใช้แทนเงิน
หรื อแลกเปลี3ยนเป็ นเงินได้ตามกฎหมาย

ข้อ 5. ให้ประธานกรรมการดําเนินการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี4
ข้อ 6. สหกรณ์เปิ ดรับจ่ายเงินตั4งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 14.30 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการหรื อ
วันหยุดตามประกาศของสหกรณ์
ข้อ 7. ให้ผจู ้ ดั การเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการรับ-จ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์
ข้อ 8. ในกรณี ที3ยงั ไม่มีผจู ้ ดั การหรื อผูจ้ ดั การไม่อยูห่ รื ออาจปฏิบตั ิหน้าที3ตามข้อ 7 ได้ให้รองผูจ้ ดั การ
หรื อให้คณะกรรมการแต่งตั4งกรรมการ หรื อเจ้าหน้าที3การเงิน หรื อเจ้าหน้าที3ผหู ้ นึ3งผูใ้ ดที3เห็นสมควร ซึ3 งไม่ได้
ปฏิบตั ิหน้าเกี3ยวกับการบัญชี เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที3ตามข้อ 7 แทนโดยอยูใ่ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ข้อ 9. การรับจ่ายเงิน จะต้องจัดให้มีเอกสารหลักฐานใบสําคัญประกอบครบถ้วน และจะต้องบันทึก
รายการในสมุดบัญชี ของสหกรณ์ทุกครั4งทันทีที3เกิดรายการขึ4น และผูจ้ ดั การจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องเป็ น
ประจําวัน
หมวด 1
ใบเสร็จรับเงิน
ข้อ 10. ใบเสร็ จรับเงิน ให้ใช้ตามแบบที3สหกรณ์กาํ หนด โดยให้มีสาํ เนาอย่างน้อย 2 ฉบับเพื3อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบและบันทึกบัญชี
ข้อ 11. ใบเสร็ จรับเงิน ให้มีหมายเลขกํากับเล่ม และหมายเลขกํากับใบเสร็ จรับเงินเรี ยงตามลําดับไป
ทุกฉบับ
ให้สหกรณ์จดั ทําทะเบียนคุมใบเสร็ จรับเงินไว้เพื3อให้ทราบและตรวจสอบได้วา่ ได้จดั พิมพ์ข4 ึนตาม
จํานวนเท่าใด ได้จ่ายใบเสร็ จรับเงินเล่มใด หมายเลขใดถึงหมายเลขใด ให้เจ้าหน้าที3ผใู ดไปใช้เมื3อไร
การเบิกใช้ใบเสร็ จรับเงิน ให้เบิกใช้ตามจํานวนที3เหมาะสมและจําเป็ นกับสภาพธุ รกิจของสหกรณ์
โดยให้เบิกตามลําดับเล่มและเลขที3ขอใบเสร็ จรับเงิน และให้หลักฐานการเบิกจ่ายใบเสร็ จรับเงินไว้ดว้ ย
ข้อ 12. ใบเสร็ จรับเงิน ห้ามขูดลบ แก้ไข เพิ3มเติม จํานวนเงินหรื อชื3อผูช้ าํ ระเงิน หากใบเสร็ จรับเงิน
ฉบับใดลงรายการเงินผิดพลาด
ก็ให้ขีดฆ่าจํานวนเงินและเขียนใหม่ท4 งั จํานวนแล้วให้ผรู ้ ับเงินลงลายมือชื3อ
กํากับ หรื อขีดฆ่ายกเลิกใบเสร็ จรับเงินนั4นทั4งฉบับและออกฉบับใหม่ให้แทน
สําหรับใบเสร็ จรับเงินฉบับที3ยกเลิก ให้ขีดฆ่าและเขียนเหตุผลพร้อมกับลงชื3อกํากับไว้และให้เย็บ
ติดไว้ในเล่มโดยมีสาํ เนาอยูค่ รบทุกฉบับพร้อมต้นฉบับ
ข้อ 13. ให้สหกรณ์เก็บรักษาสําเนาใบเสร็ จรับเงินซึ3 งผูส้ อบบัญชียงั มิได้ตรวจสอบไว้ในที3ปลอดภัยอย่า
ให้สูญหายและเมื3อได้ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดาก็ได้
ข้อ 14. ให้คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ3ง หรื อเจ้าหน้าที3ของสหกรณ์ทาํ หน้าที3
ควบคุมการจัดเก็บรักษาใบเสร็ จรับเงินที3ยงั ไม่ได้ใช้และเล่มที3ยงั ใช้ไม่หมดไว้ในที3มง3ั คงปลอดภัย
ข้อ 15. ทุกงวด 3 เดือน และเมื4อสิ4 นปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการแต่งตั4งคณะอนุกรรมการ
ขึ4น ทําการตรวจนับใบเสร็ จรับเงินทั4งที3ใช้แล้วและยังคงเหลือให้เป็ นการถูกต้องโดยจัดทําหลักฐานการตรวจ
นับไว้แล้ว
หมวด 2
การรับเงิน
ข้อ 16. สหกรณ์ตอ้ งออกใบเสร็ จรับเงินทุกครั4งที3มีการรับเงิน โดยปกติให้ใช้ใบเสร็ จรับเงินเล่ม
เดียวกันในการรับเงินทุกประเภท เว้นแต่เงินประเภทใดที3มีการรับชําระหนี4เป็ นประจําและมีจาํ นวนมากรายจะ

แยกในเสร็ จรับเงินอีกเล่มหนึ3 งสําหรับการรับชําระเงินประเภทนั4นก็ได้
ข้อ 17. การรับเงินของสหกรณ์ให้รับเป็ นเงินสด แต่ถา้ เป็ นกรณี ที3จาํ เป็ นและเป็ นประโยชน์แก่สหกรณ์
ก็อาจรับเป็ นเอกสารการเงิน เช่น ธนาณัติ หรื อตัว] แลกเงินไปรษณี ยห์ รื อเช็คหรื อตัว] สัญญาใช้เงินได้
ข้อ18. ในกรณี จาํ เป็ นที3จะต้องรับเช็ค
หรื อตัว] สัญญาใช้เงินจะต้องเป็ นเช็คหรื อตัว] สัญญาใช้เงินที3
ธนาคารรับรอง
ในกรณี ที3เป็ นเช็คที3ไม่สามารถให้ธนาคารรับรองได้ จะต้องเป็ นเช็คที3ส3งั จ่ายเงินในวันออกเช็คและ
คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นแล้วว่าผูส้ 3ังจ่ายเช็คเป็ นบุคคลที3เชื3อถือได้
ข้อ 19. ในกรณี ที3มีการรับเช็คตามข้อ 17 ใบเสร็ จรับเงินที3สหกรณ์ออกให้แก่ผจู ้ ่ายเช็คให้ระบุวา่ เป็ น
เช็คของธนาคารใด
เลขที3เท่าใด
และลงวันที3เท่าใด ทั4งให้กาํ หนดเงือนไขไว้ในใบเสร็ จรับเงินว่า
“ใบเสร็ จรับเงินนี4จะสมบูรณ์ต่อเมื3อได้รับเงินตามเช็คนั4นแล้ว”
และให้จดั ทําทะเบียนรับเช็คเพื3อบันทึก
รายละเอียดเกี3ยวกับเช็คดังกล่าว เพื3อการควบคุมและตรวจสอบด้วย เช็คที3ถึงกําหนดให้นาํ ฝากธนาคารทันที
ข้อ 20. เงินสดและออกเอกสารการเงินที3สหกรณ์ได้รับในแต่ละวันตามข้อ 17 ให้นาํ ฝากธนาคารเมื3อ
สิ4 นเวลา รับจ่ายเงินในวันนั4น เว้นแต่เอกสารการเงินประเภทที3ตอ้ งนําไปขึ4นเป็ นเงินสดก่อน ก็ให้ดาํ เนินการได้
ทันที
ในกรณี ที3ไม่สามารถนําฝากธนาคารได้ทนั ทีวนั นั4น ให้บนั ทึกเหตุผลไว้ในสมุดบัญชีเงินสด และ
แจ้งให้ประธานกรรมการหรื อกรรมการผูไ้ ด้รับมอบหมายจากคระกรรมการ
เพื3อทราบและให้รีบนําเข้าฝาก
ธนาคารในเวลาเริ3 มทําการของวันทํากาถัดไปทันที
เงินสดและเอกสารการเงินซึ3 งไม่อาจนําฝากธนาคารได้ทนั ในวันนั4น ให้เก็บรักษาไว้ในตูนิรภัยของ
สหกรณ์หรื อในที3มง3ั คงปลอดภัย
ข้อ 21. กรณี เงินนําฝากธนาคารมีจาํ นวนมาก หรื อธนาคารอยูห่ ่างไกลหรื อกรณี ที3เห็นว่าไม่ปลอดภัย
แก่เงินที3จะนําฝากธนาคาร ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั4งให้กรรมการคนใดคนหนึ3 งร่ วมกับผูจ้ ดั การควบคุม
เงินไปธนาคารและหรื ออาจจัดให้มีเจ้าหน้าที3ตาํ รวจด้วยก็ได้
หมวด 3
การจ่ ายเงิน
ข้อ 22. การจ่ายเงิน ให้จ่ายเฉพาะเพื3อกิจการภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของสหกรณ์และเป็ นไปโดย
ถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อ 23. การจ่ายเงินทุกครั4ง ต้องมีหลักฐานการจ่ายที3ถูกต้องสมบูรณ์เก็บไว้เพื3อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ
ข้อ 24. หลักฐานการจ่าย นอกจากใบเสร็ จรับเงิน ซึ3 งผูร้ ับเงินออกให้แก่สหกรณ์ให้ใช้แบบที3สหกรณ์
กําหนด
ข้อ 25. หลักฐานการจ่าย ที3เป็ นใบเสร็ จรับเงินที3ผรู ้ ับเงินออกให้แก่สหกรณ์อย่างน้อยจะต้องมีรายการ
ดังต่อไปนี4
ก. ชื3อ สถานที3อยู่ หรื อ ที3ทาํ การของผูร้ ับเงิน
ข. วัน เดือน ปี ที3รับเงิน
ค. รายการแสดงการรับเงินระบุวา่ เป็ นค่าอะไร
ง. จํานวนเงินทั4งตัวเลขและตัวอักษร

จ. ลายมือชื3อผูร้ ับเงิน
ข้อ 26. ให้เจ้าหน้าที3การเงินประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” และลงลายมือชื3อกํากับการจ่ายพร้อม วัน เดือน
ปี ไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับเพื3อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ข้อ 27. การจ่ายเงินของสหกรณ์ให้กระทําได้ดงั นี4
(1) การจ่ายเงินเป็ นจํานวนไม่มาก และต้องจ่ายเป็ นประจํา เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี4ยเลี4ยงของ
กรรมการและเจ้าหน้าที3สหกรณ์ ค่าสื3 อสาร ค่าขนส่ ง ค่าไฟฟ้ า ค่านํ4าประปา และค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ด เป็ นต้น ให้จ่ายจากเงินสดในมือที3กาํ หนดให้เก็บรักษาไว้ได้ไม่เกิน 500,000 บาท
(เงินห้ าแสนบาทถ้ วน)
(2)
การจ่ายเงินเป็ นจํานวนมากให้แก่สมาชิกหรื อกรรมการหรื อเจ้าหน้าที3ของสหกรณ์หรื อการ
จ่ายเงินของสหกรณ์ในทางธุ รกิจอื3นๆ ให้จ่ายเป็ นเช็ค ยกเว้นถ้าผูร้ ับเงินประสงค์จะให้จ่ายเป็ น
เงินสด หรื อในกรณี ที3สหกรณ์ไม่สามารถจ่ายเงินเป็ นเช็คได้ก็ให้จ่ายเป็ นเงินสด โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ข้อ 28. ก่อนจ่ายเงินทุกครั4ง ผูม้ ีหน้าที3จ่ายต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ และใบสําคัญ
ประกอบการจ่ายเงินให้ถูกต้องเรี ยบร้อย และต้องมีผอู ้ นุ มตั ิให้จ่ายเงินได้ จึงจ่ายเงินและเรี ยกใบเสร็ จรับเงินจาก
ผูร้ ับเงิน หรื อให้ผรู ้ ับเงินลงนามรับเงินไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินของสหกรณ์ทุกครั4ง
ข้อ 29. การจ่ายเงินแก่ผมู ้ ีสิทธิ รับเงิน ในกรณี ที3ไม่รู้จกั ตัวผูข้ อรับเงินต้องให้บุคคลอื3นที3เชื3อถือได้ลง
ลายชื3อรับรอง หรื อนําหนังฐาน เช่น บัตรประจําตัว แสดงประกอบการรับเงินด้วย
ข้อ 30. การจ่ายเช็คตามที3กาํ หนดไว้ในข้อ 27 ให้ส3ังจ่ายในนามบุคคลหรื อหน่วยงานผูร้ ับเงินโดยขีด
ฆ่า คําว่า “ผูถ้ ือ” ออก
ข้อ 31. การจ่ายเช็ค ต้องมีใบสําคัญจ่ายเช็ค ซึ3 งมีรายละเอียดเกี3ยวกับวันที3จ่ายเช็ค เลขที3เช็ค ชื3 อ
ธนาคาร วัตถุประสงค์ในการจ่ายเงิน ชื3 อผูร้ ับเช็คและจํานวนเงิน พร้อมทั4งลงชื3อผูจ้ ดั ทําเอกสารและผูอ้ นุมตั ิไว้
เป็ นหลักฐาน ทั4งนี4สหกรณ์จะต้องจัดให้มีทะเบียนจ่ายเช็คบันทึกรายละเอียดข้างต้น เพื3อควบคุมและตรวจสอบ
ด้วย
เช็คที3มีการลงชื3อสั3งจ่ายเรี ยบร้อยแล้วแต่ยงั ไม่มีผมู ้ ารับ ให้เก็บรักษาไว้ในที3ปลอดภัยและควรติดต่อ
ให้ผรู ้ ับมารับไปโดยเร็ วที3สุด
ข้อ 32. ในกรณี ยกเลิกการจ่ายเช็ครายการใดให้ผมู ้ ีหน้าที3จ่ายประทับตรา “ยกเลิก” ในเอกสารที3ยกเลิก
ทุกฉบับ ส่ วนเช็คที3ยกเลิกให้เย็บติดกับต้นขั4วและประทับตรา “ยกเลิก” พร้อมบันทึกเหตุผลที3ยกเลิกและลง
ลายมือชื3อผูร้ ับผิดชอบกํากับไว้ดว้ ย
หมวด 4
การเก็บรักษาเงินและเอกสารสํ าคัญ
ข้อ 33. เมื3อสิ4 นเวลาทําการตามข้อ 6 ให้ผจู ้ ดั การหรื อผูป้ ฏิบตั ิหน้าที3แทนตามข้อ 8 ตรวจสอบรายการ
เงินสดในสมุดบัญชี เปรี ยบเทียบกับตัวเงินสดในมือเป็ นประจําทุกวัน เมื3อเห็นว่าถูกต้องตรงกันแล้ว ให้ลง
ลายมือชื3อกํากับไว้ในสมุดบัญชีดว้ ย
ข้อ 34. เงินสดและเอกสารการเงินที3สหกรณ์จะต้องเก็บรักษาไว้ในมือแต่ละวันนั4น ให้เก็บรักษาไว้ใน
ตูน้ ิรภัยของสหกรณ์ หรื อในที3มน3ั คงปลอดภัยโดยอยูใ่ นความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การ

ข้อ 35. ให้เก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ทุกเล่ม สมุดบัญชี ทะเบียน และเอกสารเกี3ยวกับ
การเงินไว้ในตูน้ ิ รภัย และหรื อในที3มง3ั คงปลอดภัยโดยอยูใ่ นความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การ
ข้อ 36. ให้เหรัญญิกหรื อกรรมการคนใดคนหนึ3งที3คณะกรรมการมอบหมายทําการตรวจสอบเป็ นครั4ง
คราวเกี3ยวกับเงินสดคงเหลือ และเอกสารการเงินอื3นๆให้ถูกต้อง
ข้อ 37. ให้ผจู ้ ดั การ จัดให้มีการทําบัญชี รับจ่าย งบทดลอง งบสอบยอด เงินฝากธนาคาร (กรณี เงิน
ฝาก ในบัญชีของสหกรณ์ และหลักฐานของธนาคารไม่ตรงกัน) รวมทั4งสรุ ปเกี3ยวกับการรับจ่ายเงินเสนอที3
ประชุมคณะกรรมการเป็ นประจําทุกเดือน

ประกาศ ณ วันที- 9 พฤศจิกายน 2558
ภัควัฒน์ พงษ์ เดชวัฒนาพร
(นายภัควัฒน์ พงษ์ เดชวัฒนาพร)
ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ปัตตานี จํากัด

ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ปัตตานี จํากัด
ว่ าด้ วยเงินฝากออมทรัพย์ พเิ ศษ พ.ศ. 2558
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 79(8) และข้อ 106(1) แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด พ.ศ.
2555 ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที3 57 ครั4งที3 10/2558 วันที3 8 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบให้
ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2544 และให้ใช้ระเบียบ
นี4แทนเพื3อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิ และเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปั จจุบนั โดยความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์ดงั ต่อไปนี4
ข้อ 1. ระเบียบนี4เรี ยกว่า ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
พ.ศ. 2558
ข้อ 2. ระเบียบนี4ให้ใช้บงั คับตั4งแต่วนั ที3 นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบเป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2544
บรรดาประกาศ มติที3ประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการ ระเบียบอื3นใดที3มีอยูก่ ่อนวันใช้ระเบียบนี4 ซึ3 งมีขอ้ กําหนด
ขัดแย้งกับระเบียบนี4ท4 งั สิ4 น”
ข้อ 4. ในระเบียบนี4
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานีจาํ กัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ปั ตตานี จํากัด
“ประธานกรรมการดําเนินการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ปั ตตานี จํากัด
“ผูจ้ ดั การ”
หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
“เจ้าหน้าที3”
หมายถึง เจ้าหน้าที3สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
ข้อ 5. ให้ประธานกรรมการดําเนินการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี4
ข้อ 6. สหกรณ์รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิกได้ตามที3สหกรณ์เห็นสมควร
ข้อ 7. ผูป้ ระสงค์จะเปิ ดบัญชี เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ต้องยืน3 หนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษตามแบบของสหกรณ์โดยมีรายการครบถ้วนตามที3ระบุไว้ในแบบขอเปิ ดบัญชีน4 นั
ข้อ 8. ผูข้ อเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ต้องให้ตวั อย่างลายมือชื3อของผูม้ ีอาํ นาจในการถอนเงิน
หรื อในการให้คาํ สั3งเกี3ยวกับบัญชีที3เปิ ดนั4นไว้ต่อสหกรณ์โดยใช้บตั รตัวอย่างลายมือชื3อตามแบบของสหกรณ์
การเปลี3ยนแปลงเกี3ยวกับตัวอย่างลายมือชื3อผูม้ ีอาํ นาจถอนเงินจะมีผลต่อเมื3อได้แจ้งเป็ นหนังสื อต่อ
สหกรณ์และสหกรณ์ได้ตอบรับแล้ว

ข้อ 9. การเปิ ดบัญชี เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จํานวนเงินในบัญชีในครั4งแรกต้องไม่นอ้ ยกว่า 10,000
บาท
ข้อ 10. ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากประเภทนี4สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ผู ้
ฝากยึดถือไว้ โดยผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาไว้ เพื3อให้สหกรณ์บนั ทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี4ย เงินถอนและเงินคงเหลือ
ของตนบรรดาที3มีทุกราย
การบันทึกรายการในสมุดคู่ฝาก จะกระทําได้เฉพาะทางฝ่ ายสหกรณ์เท่านั4น โดยให้ผจู ้ ดั การหรื อ
รองผูจ้ ดั การหรื อเจ้าหน้าที3ที3ผจู ้ ดั การมอบหมายคนใดคนหนึ3ง เป็ นผูล้ งลายมือชื3 อกํากับไว้เป็ นสําคัญ การบันทึก
รายกการในสมุดคู่ฝากซึ3 งไม่เป็ นไปตามที3กล่าวข้างต้นจะไม่มีผลผูกพันกับสหกรณ์ ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการ
ใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื3อนต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื3อแก้ไขให้ถูกต้อง
สมุดคู่ฝากบันทึกรายการเต็มแล้ว ให้ผฝู ้ ากส่ งมอบให้แก่สหกรณ์ เพื3อสหกรณ์โอนยอดเงินคงเหลือ
เข้าสมุดบัญชีเล่มใหม่ให้ ซึ3 งจะออกให้ผฝู ้ ากได้ยดึ ถือต่อไป
ในกรณี ที3สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผฝู ้ ากเมื3อเปิ ดบัญชี ก็ดีหรื อออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อน ที3บนั ทึก
รายการเต็มแล้วก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่ถา้ สมุดคู่ฝากของผูฝ้ ากสู ญหายสหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝาก
เล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนี ยมเล่มละ 50 บาท และให้ยดึ ถือข้อมูลในสมุดคู่ฝากเล่มปั จจุบนั เป็ นสําคัญ
ในการส่ งเงินฝากเข้าบัญชีทุกครั4ง ให้ทาํ ใบส่ งเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ตามแบบของสหกรณ์ยนื3
พร้อมกับสมุดคู่ฝากและจํานวนเงินที3ฝากต่อสหกรณ์ เมื3อได้ตรวจสอบเป็ นการถูกต้องแล้ว จะบันทึกรายการ
จํานวนเงินฝากที3ได้รับนั4นในสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก
ในกรณี ที3ผฝู ้ ากประสงค์จะส่ งเงินฝากโดยวิธีหกั ณ ที3จ่ายจากเงินได้รายเดือน ให้ยนื3 คําขอตามแบบ
ที3สหกรณ์กาํ หนด
ข้อ 12. สหกรณ์จะให้ดอกเบี4ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี โดยจะได้
ประกาศอัตราดอกเบี4ยให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป และคํานวณดอกเบี4ยให้เป็ นรายวันตามจํานวนต้นเงินฝากคงเหลือ
ในกรณี ที3เงินฝากออมทรัพย์พิเศษคงเหลือตํ3ากว่า 100 บาท สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี4ยให้
ข้อ 13. ผูฝ้ ากจะถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของตนได้เมื3อทวงถาม โดยทําใบถอนเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษตามแบบที3สหกรณ์กาํ หนด
ข้อ 14. การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ถอนได้เดือนละหนึ3งครั4งโดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียมหาก
เดือนใดมีการถอนมากกว่าหนึ3งครั4ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั4งที3สองและครั4งต่อๆ ไปในอัตราร้อย
ละ 0.5 ของจํานวนเงินที3ถอนแต่ตอ้ งไม่ต3าํ กว่า 10 บาท
ข้อ 15. ผูฝ้ ากจะปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษก็ยอ่ มกระทําได้โดยสหกรณ์จะคิดดอกเบี4ยให้ถึงก่อน
วันถอนหนึ3งวัน
ข้อ 16. ในกรณี ที3คณะกรรมการดําการพิจารณาเห็นว่า ผูฝ้ ากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษรายใดฝ่ าฝื น
ระเบียบนี4 หรื อก่อความยุง่ ยากให้แก่สหกรณ์ หรื อเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรที3จะปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ของผูฝ้ ากรายใด สหกรณ์อาจไม่รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผูฝ้ ากนั4นอีกหรื อจะปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษของผูฝ้ ากนั4น พร้อมกับคิดดอกเบี4ยให้ถึงก่อนวันปิ ดบัญชีหนนึ3งวันก็ได้
ข้อ 17. ในกรณี ที3ผฝู ้ ากตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินฝากคงเหลือทั4งหมดในบัญชี เงินฝากออมทรัพย์พิเศษของ
ผูฝ้ ากให้แก่ผรู ้ ับโอนผลประโยชน์ ในกรณี ที3สมาชิกไม่ได้ทาํ หนังสื อตั4งผูร้ ับโอนประโยชน์ไว้ สหกรณ์จะ

จ่ายเงินทั4งหมดให้แก่ผรู ้ ับมรดกหรื อจัดการมรดก หรื อทายาทของผูฝ้ าก เมื3อนําหลักฐานมาแสดงสิ ทธิ ของตนให้
เป็ นที3พอใจแก่สหกรณ์

ประกาศ ณ วันที- 9 พฤศจิกายน 2558
ภัควัฒน์ พงษ์ เดชวัฒนาพร
(นายภัควัฒน์ พงษ์ เดชวัฒนาพร)
ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ปัตตานี จํากัด

ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ปัตตานี จํากัด
ว่ าด้ วยการออกตัIวสั ญญาใช้ เงิน พ.ศ.2558
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 79(8) และข้อ 106(10) แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี
จํากัด พ.ศ. 2555 ในการประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการชุดที3 57 ครั4งที3 10/2558 วันที3 8 พฤศจิกายน 2558
เห็นชอบให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ว่าด้วยการออกตัว] สัญญาใช้เงิน พ.ศ. 2544 ”
และให้ใช้ระเบียบนี4แทนเพื3อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิ และเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปั จจุบนั ดังต่อไปนี4
ข้อ 1. ระเบียบนี4เรี ยกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ว่าด้วยการออกตัว] สัญญาใช้เงิน
พ.ศ. 2558 ”
ข้อ 2. ระเบียบนี4ให้มีผลบังคับใช้ถดั จากวันประกาศ
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ว่าด้วยการออกตัว] สัญญาใช้เงิน พ.ศ.2544
และบรรดาระเบียบอื3นใดในส่ วนทีกาํ หนดไว้แล้วในระเบียบนี4หรื อ ซึ3 งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี4ให้ใช้ระเบียบนี4
แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี4
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู ปัตตานี จํากัด
“ประธานกรรมการดําเนินการ”หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู ปัตตานี จํากัด
“ผูจ้ ดั การ”
หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี
“เจ้าหน้าที3”
หมายถึง เจ้าหน้าที3สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
ข้อ 5.ให้ประธานกรรมการดําเนินการรักษาการให้เป็ นไปตามเป็ นระเบียบนี4
ข้อ 6. การกําหนดอัตราดอกเบี4ยของตัว] สัญญาใช้เงินให้เป็ นไปตามประกาศขอองสหกรณ์
ข้อ 7. ผูป้ ระสงค์จะซื4 อตัว] สัญญาใช้เงิน อาจเป็ นบุคคลดังต่อไปนี4 คือ
(1) บุคคลธรรมดา
(2) นิติบุคคล
ข้อ 8. การซื4 อตัว] สัญญาใช้เงิน จะกระทําได้โดยผูซ้ 4ือแจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์ตามแบบที3กาํ หนด ผู ้
ซื4 อตัว] สัญญาใช้เงินรายหนึ3ง ๆ จะซื4อตัว] สัญญาใช้เงินมากกว่าหนึ3งฉบับก็ได้ แต่ท4 งั นี4จาํ นวนเงินตามหน้าตัว]
จะต้องไม่ต3าํ กว่า 5,000 (เงินห้าพันบาทถ้วน)

ข้อ 9. ผูซ้ 4ื อตัว] สัญญาใช้เงิน ต้องมอบตัวอย่างลายมือชื3อของผูม้ ีอาํ นาจไถ่ถอนตัว] สัญญาใช้เงินตลอดจน
ข้อกําหนดอื3นผูท้ รงจะต้องทําเป็ นหนังสื อแจ้งต่อสหกรณ์ก่อน เมื3อสหกรณ์มีหนังสื อตอบรับแล้ว จึงจะถือว่าการ
เปลี3ยนแปลงนั4นมีผลและถูกต้องสมบูรณ์
ข้อ 10. การออกตัว] สัญญาใช้เงิน สหกรณ์จะออกตัว] สัญญาใช้เงินให้กบั ผูซ้ 4ื อทุกรายเพื3อถือไว้เป็ น
หลักฐานต่อเมื3อสหกรณ์ได้รับเงินครบถ้วนแล้ว
กรณี ซ4ื อตัว] สัญญาใช้เงินโดยชําระด้วยเช็ค ตัว] สัญญาใช้เงินจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื3อสหกรณ์ได้รับ
เงินเข้าบัญชีเรี ยบร้อยแล้ว และจะคํานวณดอกเบี4ยให้นบั ตั4งแต่วนั ที3สหกรณ์ได้รับเงินเป็ นต้นไป
ข้อ 11. ผูม้ ีอาํ นาจลงนามในตัว] สัญญาใช้เงิน ให้เป็ นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการลงลายมือชื3อแทน
สหกรณ์ ข้อ 20 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด พ.ศ. 2555
ข้อ 12. การชําระเงินผูซ้ 4ื อตัว] สัญญาใช้เงินอาจชําระเงินได้ดงั ต่อไปนี4
(1) เงิน
(2) เช็คธนาคารในเขตจังหวัดปั ตตานี
(3) โอนเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์
ข้อ 13. เมื3อเจ้าหน้าที3การเงินบันทึกการรับชําระเงินแล้วให้บนั ทึกรายละเอียดการซื4อไว้และให้เจ้าหน้าที3
ผูม้ ีหน้าที3รับผิดชอบการออกตัว] สัญญาใช้เงินจัดพิมพ์ตว]ั สัญญาใช้เงินแล้วจัดทําทะเบียนคุมการออกตัว] สัญญาใช้
เงิน เพื3อให้ผจู ้ ดั การตรวจสอบความถูกต้องและนําเสนอผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ตัว] สัญญาใช้เงินที3สมบูรณ์ จะต้องมีลายมือชื3อผูม้ ีอาํ นาจลงนามในตัว] สัญญาใช้เงินสามคนพร้อม
กับประทับตราสหกรณ์
ข้อ 14. ให้เจ้าหน้าที3บญั ชีจดั ทําบัญชีรายละเอียดตัว] สัญญาใช้เงินทุกฉบับ ตามแบบที3สหกรณ์กาํ หนด
โดยจัดทําบัญชีให้เป็ นปั จจุบนั เพื3อการตรวจสอบในแต่ละวัน
ข้อ 15. การไถ่ถอนตัว] สัญญาใช้เงินและการคํานวณดอกเบี4ยให้ปฏิบตั ิดงั นี4
(1) ตัว] สัญญาใช้เงินชนิ ดเผื3อเรี ยกจะไถ่ถอนเมื3อใดก็โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน
ทําการ
(2) ตัว] สัญญาใช้เงินชนิ ดมีกาํ หนดเวลาจะไถ่ถอนได้เมื3อถึงกําหนดเวลานั4น กรณี จาํ เป็ นต้องไถ่
ถอนตัว] สัญญาใช้เงินก่อนกําหนดเวลานั4นให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทําการ ทั4งนี4
สหกรณ์จะคิดดอกเบี4ยให้ตามส่ วนแห่งระยะเวลาของตัว] สัญญาใช้เงินฉบับนั4น
(3) ตัว] สัญญาใช้เงินที3ครบกําหนดเวลาหากผูซ้ 4ื อประสงค์จะเปลี3ยนตัว] สัญญาใช้เงินฉบับใหม่ให้
แจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์ก่อนวันครบกําหนดอย่างน้อย 1วันทําการหรื อหลังจากวัน
ครบกําหนดแล้วไม่เกิน 7 วัน
กรณี ที3ผซู ้ 4ื อ ไถ่ถอนตัว] สัญญาใช้เงินหลังวันครบกําหนดเวลา สหกรณ์จะคิดดอกเบี4ยสําหรับ
ระยะเวลาที3เกินกําหนดตามอัตราดอกเบี4ยเงินฝากออมทรัพย์
ข้อ 16. เมื3อผูท้ รงตัว] ต้องการไถ่ถอนตัว] สัญญาใช้เงิน ให้ผทู ้ รงตัว] แจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์ เมื3อ
สหกรณ์ได้ตรวจสอบลายมือชื3อผูม้ ีอาํ นาจไถ่ถอนถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที3การเงินจะทําการคํานวณดอกเบี4ยตาม
ส่ วนแห่งระยะเวลาของตัว] สัญญาใช้เงินฉบับนั4น แล้วทําใบสําคัญจ่ายเงินเพื3อประกอบการจ่ายเงินคืนตามสัญญา
ใช้เงินฉบับนั4น

เมื3อได้รับต้นฉบับตัว] สัญญาใช้เงินที3ไถ่ถอนแล้ว ให้แนบกับสําเนา พร้อมประทับตราจ่ายแล้วและ
ให้เก็บเข้าแฟ้ มตัว] สัญญาใช้เงินจ่ายคืนแล้วเพื3อรอการตรวจสอบต่อไป
ข้อ 17. การจ่ายดอกเบี4ยตัว] สัญญาใช้เงิน ให้จ่ายครั4งเดียวในวันไถ่ถอน
ข้อ 18. การเก็บรักษาตัว] สัญญาใช้เงิน
(1) ตัว] สัญญาใช้เงินที3ยงั มิได้ออกให้ผซู ้ 4ือให้เก็บไว้ในตูน้ ิรภัยของสหกรณ์
โดยทําการ
ตรวจสอบให้ครบถ้วนและถูกต้องอยูเ่ สมอ
(2) ตัว] สัญญาใช้เงินที3ได้ออกให้ผซู ้ 4ือแล้ว ให้เก็บสําเนาตัว] สัญญาใช้เงินกับบัญชี รายตัวสัญญา
ใช้เงินแต่ละฉบับให้ครบถ้วน
(3) ตัว] สัญญาใช้เงินซึ3 งสหกรณ์เก็บไว้ชาํ รุ ด บกพร่ องหรื อยกเลิกให้ประทับตรายกเลิกด้วย
หมึกสี แดง และเก็บตัว] สัญญาใช้เงินพร้อมสําเนาไว้ในแฟ้ มให้เรี ยบร้อยปลอดภัย พร้อมที3
ให้ทาํ การตรวจสอบ
(4) ตรวจสัญญาใช้เงินของผูซ้ 4ือคนใดสู ญหายหรื อชํารุ ด และผูซ้ 4ือนั4นประสงค์จะให้สหกรณ์
ออกตัว] สัญญาใช้เงินใหม่ ก็ให้ยนื3 คําร้องเป็ นหนังสื อต่อสหกรณ์ พร้อมสําเนาหนังสื อแจ้ง
ความของพนักงานสอบสวน และต้องชําระค่าธรรมเนียมสําหรับตัว] ใช้เงินแก่สหกรณ์ฉบับ
ละ 10 บาท (สิ บบาทถ้วน)
ข้อ 19. การจ่ายคืนหรื อไถ่ถอนตัว] สัญญาใช้เงิน ให้จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่ อมเท่านั4น
ข้อ 20. ให้ผจู ้ ดั การเป็ นผูร้ ับผิดชอบ และจัดให้มีการทําบัญชีและเอกสารต่างๆเกี3ยวกับตัว] สัญญาใช้เงิน
ให้ครบถ้วนและถูกต้อง แล้วรายงานให้คณะกรรมการดําเนินการทราบทุกเดือน

ประกาศ ณ วันที- 9 พฤศจิกายน 2558
ภัควัฒน์ พงษ์ เดชวัฒนาพร
(นายภัควัฒน์ พงษ์ เดชวัฒนาพร)
ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ปัตตานี จํากัด

ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ปัตตานี จํากัด
ว่ าด้ วยการใช้ ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2556
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 79(8) และข้อ 106(8) แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี
จํากัด พ.ศ. 2555 ในการประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการชุดที3 55 ครั4งที3 4 / 2556 วันที3 30 เมษายน พ.ศ. 2556
จึงได้กาํ หนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2556 เพื3อให้
สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิ และเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปั จจุบนั ดังต่อไปนี4
ข้อ 1. ระเบียบนี4 เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัดว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์
พ.ศ. 2556”
ข้อ 2. ระเบียบนี4ให้มีผลบังคับใช้ถดั จากวันประกาศ
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.
2555 และบรรดาระเบียบ มติที3ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรื อระเบียบอื3นใดที3มีอยูก่ ่อนวันใช้ระเบียบนี4
ซึ3 งมีขอ้ กําหนดขัดแย้งกับระเบียบนี4ท4 งั สิ4 น
ข้อ 4. ในระเบียบนี4
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
“ผูจ้ ดั การ”
หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
“เจ้าหน้าที3”
หมายถึง เจ้าหน้าที3สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
“ทุนสาธารณประโยชน์” หมายถึง เงินซึ3 งที3ประชุมใหญ่มีมติให้จดั สรรจากกําไรสุ ทธิ ประจําปี ของ
สหกรณ์ตามข้อบังคับ 28(6) หรื อ เงินอุดหนุน เงินบริ จาค เงิน
ช่วยเหลือ หรื อเงินอื3นใด ที3รับจากบุคคล องค์กร หรื อสถาบัน
ทั4งในและต่างประเทศ หรื อ เงินรายได้อื3นๆ
ข้อ 5. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี4
ข้อ 6. ทุนสาธารณประโยชน์ ให้จ่ายในกรณี ดงั ต่อไปนี4
6.1 เมื3อสมาชิกถึงแก่กรรม ให้มีสิทธิ ได้รับเงินสงเคราะห์เกี3ยวกับศพตามหลักเกณฑ์ ดังนี4
6.1.1 เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ไม่เกิน 1 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี3ยวกับศพ 5,000 บาท
6.1.2 เป็ นสมาชิกในสหกรณ์น4 ีเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี3ยวกับศพ
10,000 บาท
6.1.3 เป็ นสมาชิกในสหกรณ์น4 ีเกินกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี3ยวกับ
ศพ 15,000 บาท

6.1.4 เป็ นสมาชิกในสหกรณ์น4 ีเกินกว่า 10 ปี ขึ4นไป ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี3ยวกับศพ
20,000 บาท
6.15 เป็ นสมาชิกในสหกรณ์น4 ีเกินกว่า 20 ปี ขึ4นไป ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี3ยวกับศพ
25,000 บาท
6.1.6 การนับเวลาการเป็ นสมาชิกให้นบั เฉพาะเวลาที3เป็ นสมาชิกติดต่อกันครั4งหลังสุ ด
6.1.7 คู่สมรสของสมาชิกผูใ้ ดมิได้เป็ นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ถึงแก่
กรรมลงให้มีสิทธ์รับเงินสงเคราะห์เกี3ยวกับศพกึ3งหนึ3ง ของอัตราที3กาํ หนดไว้ในข้อ
6.1.1 – 6.1.5
6.1.8 สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์เกี3ยวกับการศพให้แก่บุคคลดังต่อไปนี4
6.1.8.1 ในกรณี สมาชิกถึงแก่กรรม ให้จ่ายผูม้ ีรายชื3อระบุให้เป็ นผูร้ ับโอนประโยชน์ตาม
หนังสื อตั4งผูร้ ับโอนประโยชน์
6.1.8.2 ในกรณี คู่สมรสถึงแก่กรรมให้จ่ายเงินแก่สมาชิกเป็ นผูร้ ับ
6.1.9 เมื3อสมาชิกหรื อคู่สมรสถึงแก่กรรม ให้ผมู ้ ีสิทธิI รับเงินสงเคราะห์เกี3ยวกับการศพแจ้งเป็ น
หนังสื อให้คณะกรรมการทราบ
และขอรับเงินสงเคราะห์พร้อมทั4งแนบหลักฐาน
เอกสารที3กาํ หนดภายในกําหนด 180 วัน นับแต่วนั ถึงแก่กรรม เมื3อพ้นกําหนดนี4แล้ว
เป็ นอันหมดสิ ทธิIในการรับเงินสงเคราะห์
6.1.10 สหกรณ์ยอ่ มทรงไว้ซ3 ึ งสิ ทธิ ที3จะงดจ่ายหรื อลดจํานวนลงน้อยกว่าหลักเกณฑ์ที3กาํ หนด
ไว้ในข้อ 6.1.1- 6.1.5 ได้หากปรากฏว่า
6.1.10.1 สมาชิกหรื อคู่สมรสของสมาชิกที3ขอรับการสงเคราะห์ถึงแก่กรรม เนื3 องจากตน
กระทําผิดทางอาญา
6.1.10.2 เงินทุนสาธารณประโยชน์ ของสหกรณ์หมดลง หรื อมีจาํ นวนน้อยกว่า
หลักเกณฑ์ไว้ในข้อ 6.1.1 – 6.1.5 ซึ3 งสมาชิกนั4นจะพึงมีสิทธิ ได้รับการสงเคราะห์
6.2 จ่ายเพื3อการศึกษา ได้แก่
6.2.1 เป็ นทุนก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติมสถานที3 เช่น อาคารเรี ยน ห้องสมุดหรื อค่ายลูกเสื อเป็ นต้น
6.2.2 เป็ นทุนสนับสนุนการจัดการศึกษา หรื อสถานศึกษาที3สมควรจะได้รับความช่วยเหลือ
เป็ นทุนในการอบรม การสัมมนา การวิจยั การค้นคว้า การกีฬา และกิจกรรมอื3นๆ ในทาง
สหกรณ์และกิจกรรมอื3นๆ ทางการศึกษาทัว3 ไป
6.2.3 เป็ นเงินสมทบในการจัดซื4อยานพาหนะสําหรับใช้ประโยชน์เกี3ยวกับการศึกษา เช่น ตรวจ
การศึกษา และจัดเป็ นห้องสมุดเคลื3อนที3 เป็ นต้น
6.3 จ่ายเพื3อสาธารณประโยชน์ ได้แก่ เป็ นทุนในการก่อสร้าง หรื อซ่อมแซม หรื อต่อเติมสถานที3
อันเป็ นสาธารณประโยชน์ทว3ั ไป เช่น ถนนโรงพยาบาล สะพาน บ่อนํ4า และ
สวนสาธารณะ เป็ นต้น
6.4 จ่ายเพื3อการกุศล ได้แก่
6.4.1 บํารุ งการศาสนา ทั4งทางวัตถุและวิชาการ
6.4.2 เป็ นการสงเคราะห์ผปู ้ ระสบภัยพิบตั ิต่างๆ เช่น อัคคีภยั อุทกภัย และวาตภัย

6.4.3 เป็ นการสงเคราะห์นกั เรี ยนที3ยากจน
6.5 จ่ายเพื3อเป็ นเงินสนับสนุ นหน่วยงาน ตามที3คณะกรรมการกําหนด
6.6 จ่ายตามเจตนารมณ์ของผูบ้ ริ จาค
ข้อ 7. การขอทุนสาธารณประโยชน์ ให้ผทู ้ ี3ประสงค์จะขอทุนสาธารณประโยชน์ เสนอเรื3 องราวถึง
สหกรณ์
ข้อ 8. การพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์ เพื3อเป็ นหลักในการพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์
นั4นให้ถือปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี4
8.1 ทุนสาธารณประโยชน์ที3เป็ นการสงเคราะห์อนั เกิดจากภัยพิบตั ิต่างๆ แก่สมาชิกให้ได้
ความช่วยเหลือก่อนเหตุอื3น
8.2 ทุนสาธารณประโยชน์ที3จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาสมาชิกโดยทัว3 ไปให้ได้รับเป็ น
อันดับสอง
8.3 ทุนสาธารณประโยชน์ที3จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สวนรวมโดยทัว3 ไป ให้ได้เป็ น
อันดับสาม
8.4 ทุนสาธารณประโยชน์ที3จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกเพียงบางส่ วนให้ได้รับเป็ นอันดับสี3
8.5 นอกจากที3กล่าวข้างต้น ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนิ นการ
8.6 การพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์น4 นั ให้พิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์เพื3อการใดๆ
ในคราวหนึ3งๆ ไปแล้วให้ถือว่าการพิจารณาสําหรับเรื3 องนั4นๆ เป็ นอันยุติ
ข้อ 9.วงเงินการอนุมตั ิจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ จํานวนเงินทุนสาธารณประโยชน์ที3จะอนุมตั ิจ่ายให้แก่
ผูท้ ี3ยนื3 ขอตามข้อ 6.2 , 6.3 , 6.4 , 6.5 ต้องไม่เกิน 3,000 บาท เว้นแต่ในกรณี ที3มีเหตุผลความจําเป็ นพิเศษ ก็ให้
คณะกรรมการพิจารณาเป็ นเฉพาะราย
ข้อ 10. กรณี หน่วยงานเป็ นผูข้ อรับทุนสาธารณประโยชน์ สิ ทธิ การขอทุนสาธารณประโยชน์ เพื3อให้
เป็ นการทัว3 ถึงแก่ทุกหน่วยงาน หน่วยงานใดที3ได้รับทุนสาธารณประโยชน์ไปแล้ว จะมีสิทธิ ยนื3 ขอได้อีกเมื3อ
ทุกหน่วยงานได้รับทุนไปแล้ว เว้นแต่หน่วยงานนั4นๆ ไม่ประสงค์จะขอรับทุนสาธารณประโยชน์ ทั4งนี4 ให้เริ3 ม
นับตั4งแต่เริ3 มให้ทุนสาธารณประโยชน์ เป็ นต้นมา ในกรณี ที3มีเหตุผลความจําเป็ นพิเศษ ก็ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาผ่อนผันตามควรแก่กรณี
ข้อ 11. มติของคณะกรรมการดําเนินการในการใช้ทุนสาธารณประโยชน์น4 นั
ให้ถือเอาคะแนนเสี ยง
ดังต่อไปนี4
11.1 มติในการพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์ ข้อ 6.2 – 6.5 ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
สองในสามของจํานวนกรรมการดําเนิ นการที3เข้าประชุม
11.2 มติในการพิจารณาขยายวงเงินตามข้อ 9 และในการผ่อนผันสิ ทธิ การยืน3 ขอทุน
สาธารณประโยชน์ตามข้อ 10 ให้ถือคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์
ข้อ 12. ใบสําคัญเกี3ยวกับการจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์น4 นั ให้เจ้าหน้าที3
ผูจ้ ่ายเรี ยกใบสําคัญรับเงินจากผูร้ ับเงินทุกรายดังนี4
12.1 ถ้าสหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ในฐานะเป็ นผูจ้ ดั การอย่างใดอย่างหนึ3งเอง ต้องมี
ใบสําคัญรับเงินหรื อหลักฐานการจัดทําหรื อจัดซื4 อโดยละเอียด

12.2 ถ้าสหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์สมทบเพื3อการใดต้องให้ผมู ้ ีอาํ นาจในการจัดทําหรื อผูม้ ี
อํานาจในการรับเงินนั4นออกหลักฐานการรับเงินนั4นๆ
ให้แก่สหกรณ์โดยครบถ้วนและ
ถูกต้องเมื3อสหกรณ์ได้จ่ายเงินไปแล้วทุกคราว เจ้าหน้าที3ผจู ้ ่ายเงินลงลายมือชื3อรับผิดชอบใน
การจ่ายเงินด้วย
ข้อ 13. การเก็บรักษาหลักฐานทางการเงิน ทางบัญชี การตรวจสอบให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการรับ
จ่ายและการเก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์

ประกาศ ณ วันที- 1 พฤษภาคม 2556
ภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร
(นายภัควัฒน์ พงษ์ เดชวัฒนาพร)
ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ปัตตานี จํากัด

ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ปัตตานี จํากัด
ว่ าด้ วยสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2556
แก้ไขเพิม- เติม (ฉบับที- 2) พ.ศ. 2557
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับ ข้อ 79(8) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู ปัตตานี จํากัด พ.ศ. 2555 ในคราวประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุ ดที3 56 ครั4งที3 5/2557 เมื3อ 31
พฤษภาคม
พ.ศ. 2557 ได้แก้ไขระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2556 สําหรับกรรมการและ
เจ้าหน้าที3สหกรณ์ เพื3อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิ และเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปั จจุบนั ดังต่อไปนี4
ข้อ 1. ระเบียบนี4 เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกและ
ครอบครัว พ.ศ. 2556 แก้ไขเพิ3มเติม (ฉบับที3 2) พ.ศ. 2557”
ข้อ 2. ระเบียบนี4ให้มีผลใช้บงั คับใช้ถดั จากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกบรรดาประกาศ คําสั3ง มติและข้อตกลงอื3นใด ซึ3 งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี4 ให้ใช้ระเบียบนี4
แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี4
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
ข้อ 5. สวัสดิการสมาชิกและครอบครัวอาจได้มาจาก
(1) การจัดสรรกําไรสุ ทธิ จากที3ประชุมใหญ่หรื อ
(2) เงินอุดหนุนหรื อเงินที3มีผบู ้ ริ จาคเพื3อสะสมในเงินทุนนี4
ข้อ 6. ทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวให้จ่ายในกรณี ดงั ต่อไปนี4
(1) สมาชิกถึงแก่กรรม
(2) ค่าช่วยเหลือสงเคราะห์ศพครอบครัว
(3) สวัสดิการสมาชิกสู งอายุ
หมวดที- 1
สมาชิ กถึงแก่ กรรม
ข้อ 7. เมือสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ศพให้แก่ผมู ้ ีสิทธิ ได้รับสวัสดิการ
ดังนี4
(1) เป็ นสมาชิกไม่เกิน 1 ปี
รับเงินสงเคราะห์ 5,000 บาท
(2) เป็ นสมาชิกเกิน 1 ปี แต่ ไม่เกิน 5 ปี
รับเงินสงเคราะห์ 10,000 บาท
(3) เป็ นสมาชิกเกิน 5 ปี แต่ ไม่เกิน 10 ปี
รับเงินสงเคราะห์ 15,000 บาท

(4) เป็ นสมาชิกเกิน 10 ปี แต่ ไม่เกิน 20 ปี
รับเงินสงเคราะห์ 20,000 บาท
(5) เป็ นสมาชิกเกิน 20 ปี ขึ4นไป
รับเงินสงเคราะห์ 25,000 บาท
ข้อ 8. การนับเวลาการเป็ นสมาชิกให้นบั เฉพาะเวลาที3เป็ นสมาชิกติดต่อกันครั4งหลังสุ ด
ข้อ 9. คู่สมรสของสมาชิกผูใ้ ดมิได้เป็ นสมาชิกของสหกรณ์ ถึงแก่กรรมลงให้มีสิทธิIรับเงินสงเคราะห์
เกี3ยวกับศพกึ3งหนึ3ง ของอัตราที3กาํ หนดไว้ในข้อ 7(1)-7(5)
ข้อ 10. สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์ศพให้แก่บุคคลดังต่อไปนี4
(1) ในกรณี สมาชิกถึงแก่กรรม ให้จ่ายผูม้ ีรายชื3อระบุให้เป็ นผูร้ ับโอนประโยชน์ตามหนังสื อ
ตั4งผูร้ ับโอนประโยชน์
(2) ในกรณี สมรสถึงแก่กรรมให้จ่ายเงินแก่สมาชิกเป็ นผูร้ ับ
ข้อ 11. เมื3อสมาชิกหรื อคู่สมรสถึงแก่กรรม ให้ผมู ้ ีสิทธิI รับเงินสงเคราะห์เกี3ยวกับศพแจ้งเป็ นหนังสื อให้
คณะกรรมการทราบ และขอรับเงินสงเคราะห์พร้อมทั4งแนบหลักฐานเอกสารที3กาํ หนดภายใน 180 วัน นับแต่วนั
ถึงแก่กรรม เมื3อพ้นกําหนดนี4แล้วเป็ นอันไม่มีสิทธิI ในการรับเงินสงเคราะห์
ข้อ 12. สหกรณ์ยอ่ มทรงไว้ซ3 ึ งสิ ทธิIที3จะงดจ่าย หรื อลดจํานวนลงน้อยกว่าหลักเกณฑ์ที3กาํ หนดไว้ใน
ข้อ 7(1)-7(5) ได้หากปรากฏว่า
(1) สมาชิกหรื อคู่สมรสของสมาชิกที3ขอรับการสงเคราะห์ถึงแก่กรรม เนื3 องจากตนเอง
กระทําผิดทางอาญา
(2) เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวของสหกรณ์หมดลง หรื อมีจาํ นวนน้อยกว่า
หลักเกณฑ์ในข้อ7(1)-7(5) ซึ3 งสมาชิกนั4นจะพึงมีสิทธิIได้รับการสงเคราะห์
หมวดที- 2
ค่ าช่ วยเหลือสงเคราะห์ ศพครอบครัว
ข้อ 13. ครอบครัว หมายถึง บิดา-มารดาของสมาชิก บุตรของสมาชิกที3มีอายุไม่เกินยีส3 ิ บปี และเป็ นบุตร
ที3ถูกต้องตรมกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
ข้อ 14. ในกรณี ที3บุคคลในครอบครัวเป็ นสมาชิกมากกว่า 1 คน ให้ใช้สิทธิIในการขอรับเงินค่าช่วยเหลือ
ได้เพียงคนเดียว
ข้อ 15. เมื3อบุคคลในครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่สมาชิกเพื3อเป็ นการ
ช่วยเหลืองานศพของครอบครัว จํานวน 1,000 บาท
ข้อ 16.สมาชิกผูข้ อรับเงินค่าช่วยเหลือสงเคราะห์ศพครอบครัวจะต้องยืน3 คําขอเป็ นหนังสื อตามแบบของ
สหกรณ์พร้อมหลักฐานดังนี4
(1) สําเนามรณบัตร
(2) สําเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก
(3) ต้องแจ้งภายในเวลาเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที3เสี ยชีวติ เมื3อพ้นกําหนดนี4 แล้วถือว่าสละสิ ทธิI
หมวดที- 3
สวัสดิการสมาชิ กสู งอายุ
ข้อ 17. สมาชิก ที3เป็ นสมาชิกของสหกรณ์มีระยะเวลา 50 ปี ขึ4นไป สามารถได้รับเงินช่วยเหลือ

สงเคราะห์สมาชิก
ข้อ 18. จํานวนเงินสงเคราะห์ ตามข้อ 17 ให้จ่ายเป็ นรายปี ๆละ 3,000 บาท จนกว่าจะถึงแก่กรรม
ข้อ 19. เงินสงเคราะห์ดงั กล่าวถ้าไม่มารับภายในปี บัญชีถือว่าสละสิ ทธิI
ข้อ 20. กรณี ที3มีขอ้ พิพาทเกี3ยวกับระเบียบนี4 ให้ถือเอามติคณะกรรมการเป็ นที3สิ4นสุ ด
ข้อ 21. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี4
ประกาศ ณ วันที3 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557
ภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร
(นายภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร)
ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด

ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ปัตตานี จํากัด
ว่ าด้ วยกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ ผู้คาํ9 ประกัน พ.ศ. 2557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับ ข้อ 79(8) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู ปัตตานี จํากัด พ.ศ. 2555 ในคราวประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุ ดที3 56 ครั4งที3 5/2557 เมื3อ 31
พฤษภาคม
พ.ศ. 2557 ได้แก้ไขระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ผคู ้ 4 าํ ประกัน พ.ศ. 2557 สําหรับกรรมการ
และเจ้าหน้าที3สหกรณ์ เพื3อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิ และเหมาะสมกับสภาพการณ์ ในปั จจุบนั ดังต่อไปนี4
ข้อ 1. ระเบียบนี4 เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ
สงเคราะห์
ผูค้ 4 าํ ประกัน พ.ศ. 2557”
ข้อ 2. ระเบียบนี4ให้มีผลใช้บงั คับใช้ถดั จากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3. ระเบียบนี4มีวตั ถุประสงค์เพื3อช่วยเหลือสมาชิกที3เป็ นผูค้ 4 าํ ประกันเงินกูส้ ามัญ ในกรณี ที3ผกู ้ ขู้ าด
จากการเป็ นสมาชิกภาพตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด พ.ศ. 2555 ข้อ 40(3) ,
(4), (5) , (6)
หรื อมีคาํ สั3งศาลว่าสาบสู ญ โดยผูก้ ไู้ ม่สามารถชําระหนี4เงินกูส้ ามัญได้ และต้องเรี ยกชําระหนี4จากผูค้ 4 าํ ประกัน
ข้อ 4. ที3มาของกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ผคู ้ 4 าํ ประกัน
(1) รับบริ จาคโดยไม่มีเงื3อนไข
(2) จัดสรรจากทุนสวัสดิการหรื อการสงเคราะห์
ข้อ 5. เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ผคู ้ 4 าํ ประกัน ตามข้อ 4 ให้สหกรณ์เก็บรักษาไว้ในบัญชีชื3อ
กองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ผคู ้ 4 าํ ประกัน
ข้อ 6. คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจจัดการ เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ผคู ้ 4 าํ ประกัน ดังนี4
(1) ให้จ่ายเงินช่วยเหลือผูค้ 4 าํ ประกันเงินกูส้ ามัญจากเงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ผคู ้ 4 าํ
ประกัน ตามข้อ 5 ในอัตราร้อยละ 10 ของยอดเงินกูส้ ามัญจํานวนที3เหลือ หลังจากนําเงินค่าหุ น้ เงินฝาก เงิน
อื3นใดที3สมาชิก
ผูก้ ู้ ได้รับจากสหกรณ์และเงินรายได้อื3น ๆ ไปชําระหนี4เงินกูส้ ามัญที3เหลือแล้ว ทั4งนี4ไม่เกินยอดเงินกูส้ ามัญที3
เหลือ
(2) เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ผคู ้ 4 าํ ประกัน จะจ่ายช่วยเหลือผูค้ 4 าํ ประกันได้ นับแต่วนั ที3
ระเบียบนี4มีผลบังคับใช้เป็ นระยะเวลา 1 ปี
(3) ในกรณี เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ผคู ้ 4 าํ ประกัน ในข้อ 4 มีจาํ นวนไม่เพียงพอ ให้
จ่าย
เท่าที3มีอยู่ ส่ วนที3เหลือให้ต4 งั เป็ น หนี4 รอเรี ยกคืน แล้วให้ทยอยจ่ายตามลําดับภายในระยะเวลา 5 ปี

(4) การพิจารณาจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ผคู ้ 4 าํ ประกัน ตามข้อ 4 ให้พิจารณา
ตามลําดับคําร้องที3ยนื3 ขอรับการสงเคราะห์
ข้อ 7. ในกรณี ที3มีปัญหาเกี3ยวกับระเบียบนี4 ให้ผจู ้ ดั การนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา คํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการดําเนินการให้ถือเป็ นที3สุด
ข้อ 8. ให้ประธานกรรมการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี4
ประกาศ ณ วันที3 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557
ภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร
(นายภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร)

ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานีจาํ กัด

