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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัหนองบัวล าภูจ ากดั 
ว่าด้วยหุ้นสมาชิกสามญั พ.ศ. 2559 

 
 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู 
จาํกดั  พ.ศ. 2554 ขอ้ 79 (8)และ ขอ้ 107 (10) โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการเนินการ ชุดท่ี  22  
คร้ังท่ี 2  เม่ือวนัท่ี  26 กนัยายน 2559  ใหก้าํหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั
หนองบวัลาํภู จาํกดั  วา่ดว้ยหุ้น พ.ศ. 2559  ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ข้อ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่“ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั 
วา่ดว้ยหุน้ พ.ศ.  2559” 
 ข้อ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  24 เดือน กนัยายน  พ.ศ.  2559 เป็นตน้ไป 
 ข้อ 3. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู 
 จาํกดั ดงัต่อไปน้ี 
   3.1 วา่ดว้ยหุน้ พ.ศ. 2555  ลงวนัท่ี  1 มีนาคม  พ.ศ. 2555 

3.2 บรรดาระเบียบ  ประกาศ  คาํสั่ง  มติ หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบั 
ระเบียบน้ีและใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
              ข้อ 4. สมาชิกสามญัทุกคนตอ้งส่งค่าหุ้นตั้งแต่เดือนแรกท่ีเขา้เป็นสมาชิกรายเดือนดงัน้ี  
    4.1 สมาชิกท่ีสมคัรเขา้เป็นสมาชิกรายใหม่ตอ้งส่งค่าหุ้นตั้งแต่เดือนแรกเขา้ 
เป็นสมาชิกราย      เดือนตามเกณฑข์องเงินไดร้ายเดือนของสมาชิก 
    4.2 สมาชิกรายเก่าเม่ือยืน่ความประสงคข์อกูเ้งินสัญญาใหม่ทุกประเภทกบั 
สหกรณ์ตอ้งส่งค่าหุน้สมาชิกตามเกณฑเ์งินไดร้ายเดือนดงัตารางต่อไปน้ี 

อตัราเงินเดือน 
(บาท) 

หกัทุนเรือนหุน้
(บาท) 

นอ้ยกวา่  10,000 500 
10,001 - 12,000 600 

12,001 - 14,000 700 

14,001 - 16,000 800 

16,001 - 18,000 900 
18,001 - 20,000 1000 
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อตัราเงินเดือน 
(บาท) 

หกัทุนเรือนหุน้
(บาท) 

20,001 - 22,000 1,100 
22,001 - 24,000 1,200 
24,001 - 26,000 1,300 
26,001 - 28,000 1,400 
28,001 - 30,000 1,500 
30,001 - 35,000 1,600 
35,001 ข้ึนไป 1,700 

 
ข้อ  5.  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูรั้กษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี  27  เดือน กนัยายน พ.ศ. 2559 

 
 

(นายรติ   บุญมาก) 
ประธานกรรมการดาํเนินงาน 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภูจาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัหนองบัวล าภูจ ากดั 
ว่าด้วยการให้เงนิกู้แก่สมาชิกสามัญและดอกเบีย้เงนิกู้ พ.ศ. 2559 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  
จาํกดั พ.ศ. 2554 ขอ้ 79(8) และขอ้ 107(3)  โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการเนินการ ชุดท่ี  22  คร้ังท่ี 
12 เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2559 ใหก้าํหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั
หนองบวัลาํภู จาํกดั  วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสามญั และดอกเบ้ียเงินกูพ้.ศ. 2559ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ข้อ 1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู   
จ ากดัว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ  และดอกเบีย้เงินกู้  พ.ศ. 2559” 
 ข้อ 2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  27 กนัยายน  2559  เป็นตน้ไป 
 ข้อ 3.  ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 
 ดงัต่อไปน้ี  

 3.1  ระเบียบวา่ดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิก  และดอกเบ้ียเงินกูพ้.ศ. 2557ลงวนัท่ี 1  
เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2557 

3.2  ระเบียบวา่ดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิก  และดอกเบ้ียเงินกู ้ แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2557  ลงวนัท่ี 28เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2557 

3.3  ระเบียบวา่ดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิก  และดอกเบ้ียเงินกู ้ แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2557   ลงวนัท่ี 30เดือน กนัยายน  พ.ศ. 2557 

3.4  ระเบียบวา่ดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิก  และดอกเบ้ียเงินกู ้ แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2558   ลงวนัท่ี 1เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 

3.5  ระเบียบวา่ดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิก  และดอกเบ้ียเงินกู ้ แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2558   ลงวนัท่ี 28เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 

3.6  ระเบียบวา่ดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิก  และดอกเบ้ียเงินกู ้ แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2558   ลงวนัท่ี 30เดือน กนัยายน  พ.ศ. 2558 

3.7  ระเบียบวา่ดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิก  และดอกเบ้ียเงินกู ้ แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2558   ลงวนัท่ี 26 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 

 3.8  บรรดาระเบียบ  ประกาศ  คาํสั่ง  มติ หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบั 
ระเบียบน้ี  และใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
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หมวดที ่ 1 
ข้อก าหนดทัว่ไป 

 ข้อ 4.  ในระเบียบน้ี  สหกรณ์ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 2 ประเภท  คือ 
  4.1  เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน ไดแ้ก่  เงินกูเ้พื่อใชใ้นเหตุจาํเป็นเร่งด่วน มี 3 ประเภท
ประกอบดว้ย 
  1)  เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 
  2)  เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน ATM 
      3)  เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินอ่ืนๆ เพื่อการเฉพาะกิจ ตามประกาศของสหกรณ์ 
เป็นคร้ังๆไป 
  4.2  เงินกูส้ามญัไดแ้ก่  เงินกูต้ามความจาํเป็นของสมาชิก ประกอบดว้ย  
  1) เงินกูส้ามญั 
  2) เงินกูเ้พื่อการศึกษา 
 ข้อ 5.  สหกรณ์จะให้เงินกูแ้ก่สมาชิกสามญัตามความในขอ้บงัคบั  สหกรณ์ออมทรัพย ์
สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั พ.ศ.2554  ขอ้ 32 (2) (ก) (ข) (ค) เท่านั้นและให ้ ยกเวน้
สมาชิกสามญัขา้ราชการบาํนาญจะกูใ้นระเบียบน้ีไม่ได ้
 ข้อ 6. การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกนั้น  จะใหไ้ดเ้ฉพาะกรณีเพื่อการอนัจาํเป็น หรือเป็น 
ประโยชน์ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร 
 ข้อ 7.  สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งิน  ตอ้งเสนอคาํขอกูต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีกาํหนดไว ้
 ข้อ 8.  การใหเ้งินกูทุ้กประเภทนั้น   ผูกู้ต้อ้งทาํหนงัสือกู ้ และสมาชิกผูค้ ํ้าประกนั(ถา้มี) 
 ตอ้งทาํหนงัสือคํ้าประกนัให้ไวต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีกาํหนดไว ้
 ข้อ 9.  การส่งเงินงวดชาํระหน้ีทุกประเภท  ซ่ึงผูกู้ต้อ้งส่งต่อสหกรณ์นั้น  ใหส่้งต่อโดยวธีิ
หกัเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ ้ณ ท่ีจ่ายและการส่งเงินงวดชาํระหน้ีเงินกูทุ้กประเภทเงินตน้และดอกเบ้ีย
เงินกูทุ้กประเภทของสมาชิกเม่ือรวมกนัแลว้จะตอ้งไม่เกินเงินไดร้ายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้นและ
ใหถื้อวา่เงินงวดชาํระหน้ีแต่ละงวดถึงกาํหนดส่งภายในวนัส้ินเดือนนั้นๆสาํหรับผูท่ี้เงินเดือนจ่ายเขา้ 
บญัชีธนาคารโดยตรงใหช้าํระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์ตามวธีิท่ีไดต้กลงไว ้

หมวดที ่ 2 
เงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉิน 

 ข้อ 10. การใหเ้งินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน  คณะกรรมการดาํเนินการอาจมอบอาํนาจใหป้ระธาน
กรรมการหรือรองประธานกรรมการ  หรือกรรมการดาํเนินการ  หรือผูจ้ดัการตามท่ีเห็นสมควรเป็น
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ผูว้นิิจฉยัใหเ้งินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการดาํเนินการก็ได ้ และใหผู้ไ้ดรั้บมอบดงักล่าวนั้น
แสดงรายการเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินท่ีใหไ้ปและส่งคืน เพื่อใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทราบทุกเดือน 
 ข้อ 11.  จาํนวนเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้นใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 5 เท่า
ของเงินเดือนของสมาชิกนั้น แต่ไม่เกิน 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถว้น) และตอ้งไม่เกินทุนเรือน
หุน้ท่ีชาํระแลว้ของสมาชิกผูกู้ด้ว้ย โดยมีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาดงัต่อไปน้ี  
 11.1  เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 
 11.2 เม่ือหกัจ่ายเงินกูข้องสหกรณ์แลว้ผูกู้ต้อ้งมีเงินเดือนเหลือเพื่อใชจ่้ายไม่นอ้ยกวา่ 
5% ของเงินไดร้ายเดือน 
 11.3 การขอกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM ใหส้มาชิกผูข้อกูท้าํคาํขอและหนงัสือสัญญา
เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน ATM กบัสหกรณ์ตามวงเงินกูท่ี้ไดรั้บอนุมติัคาํขอและหนงัสือสัญญาเงินกูเ้พื่อ
 เหตุฉุกเฉิน ATM มีอายหุน่ึงปี เม่ือครบกาํหนดเวลาดงักล่าวหากสมาชิกมิไดบ้อกเลิก
ใหถื้อวา่คาํขอและหนงัสือสัญญาเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินATM นั้นมีการต่ออายอุอกไปอีกหน่ึงปี  ทั้งน้ี
เม่ือครบกาํหนดเวลาท่ีไดต้กลงใหต่้ออายคุาํขอและหนงัสือสัญญาเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินATMออกไป
ไม่วา่คร้ังใดคราวใดก็ใหถื้อปฏิบติัเช่นเดียวกนัเร่ือยไปในกรณีมีเหตุอนัสมควรสหกรณ์อาจบอกเลิก
คาํขอและหนงัสือสัญญาเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินATMก็ได ้  และผูกู้ต้กลงจะส่งคืนตน้เงินกูพ้ร้อมทั้ง
ดอกเบ้ียในทนัที โดยมิพกัตอ้งคาํนึงถึงกาํหนดเวลาท่ีตกลงไว ้
 11.4ใหมี้สัญญาเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินไดเ้พียงสัญญาเดียว  ในกรณีท่ีสมาชิกนั้นยงัมีเงินกู้
เพื่อเหตุฉุกเฉินคา้งอยูเ่ม่ือไดรั้บเงินกูใ้หม่ทุกประเภทใหห้กัชาํระหน้ีเพื่อเหตุฉุกเฉินท่ีคา้งทั้งหมด 
 ข้อ12.คาํขอกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉินของสมาชิกนั้นตอ้งเสนอผา่นการพิจารณาใหบ้งัคบั
บญัชาระดบัอาํเภอ/จงัหวดัรับรองยกเวน้สมาชิกท่ีมีตาํแหน่งเป็นสาธารณสุขอาํเภอ,ผูอ้าํนวยการ
โรงพยาบาล,หวัหนา้กลุ่มงาน,หวัหนา้งาน/หวัหนา้ฝ่าย,ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาํบล ข้ึนไป   สามารถรับรองตนเองได ้
 ข้อ 13.ในการขอกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉินผูกู้จ้ะตอ้งเสนอคาํขอกูพ้ร้อมแนบรายละเอียด 
เงินเดือนในเดือนสุดทา้ยดว้ย 

หมวดที ่ 3 
เงินกู้สามญั 

 ข้อ 14. การใหเ้งินกูส้ามญั  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกู ้
สามญัแก่สมาชิกโดยคณะกรรมการดาํเนินการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเงินกูข้ึ้นตามความใน
ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 84. และมอบอาํนาจหนา้ท่ีในการพิจารณาวนิิจฉยัใหเ้งินกูส้ามญัแก่ 
สมาชิกก็ได ้
 กรณีการใหเ้งินกูส้ามญัไม่เกินจาํนวนทุนเรือนหุน้คณะกรรมการดาํเนินการอาจมอบ 
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หมายอาํนาจหนา้ท่ีในการพิจารณาวนิิจฉยัใหก้บัประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
ผูจ้ดัการก็ได ้
 ข้อ 15.คาํขอกูเ้งินสามญัของสมาชิกนั้น ตอ้งเสนอผา่นการพิจารณาใหผู้บ้งัคบับญัชา 
ระดบัอาํเภอ/จงัหวดัรับรอง  ยกเวน้สมาชิกท่ีมีตาํแหน่งเป็นสาธารณสุขอาํเภอ, ผูอ้าํนวยการ
โรงพยาบาล,หวัหนา้กลุ่มงาน,หวัหนา้งาน/หวัหนา้ฝ่าย,ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาํบลข้ึนไป    สามารถรับรองตนเองด ้
 ข้อ 16. จาํนวนเงินกูส้ามญัท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้น  ยอ่มสุดแต่คณะกรรมการ 
ดาํเนินการพิจารณาเห็นสมควร  แต่ตอ้งอยูภ่ายในจาํกดัไม่เกิน  2,000,000 บาท  (สองลา้นบาทถว้น)
สาํหรับเงินกูท่ี้สมาชิกจะกูไ้ดเ้ป็นจาํนวนเท่าใดจะตอ้งข้ึนกบัระยะเวลาการเป็นสมาชิก โดยพิจารณา
ตามหลกัเกณฑอ่ื์นๆต่อไปน้ี 

16.1 วงเงินกูสู้งสุดท่ีสมาชิกสามารกูไ้ด ้พิจารณาจาก ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 
ประกอบกบัระยะเวลาการรับราชการของสมาชิก ดงัน้ี 

ระยเวลาการเป็นสมาชิก จาํนวนเงิน 
ท่ีสามารถกูไ้ด ้

1 ปี (12 เดือน) 600,000.- บาท 
2 ปี (24 เดือน) 700,000.- บาท 
3 ปี (36 เดือน) 800,000.- บาท 
4 ปี (48เดือน) 900,000.- บาท 
5 ปี (60 เดือน) 1,000,000.- บาท 
6 ปี (72 เดือน) 1,200,000.- บาท 
7 ปี (84 เดือน) 1,400,000.- บาท 
8 ปี (96 เดือน) 1,600,000.- บาท 

9 ปี (108 เดือน) 1,800,000.- บาท 
         10 ปี (120 เดือน)  หรือ 

  1)เป็นสมาชิก2-5ปีและระยะเวลารับราชการตั้งแต่ 15 ปี หรือ 
  2)เป็นสมาชิก6-9ปีและระยะเวลารับราชการ 10 ปี 

2,000,000.- บาท 

1) เกณฑก์ารพิจารณาตามตารางขา้งตน้หากสมาชิกท่ีเคยกูแ้ละไดรั้บ 
วงเงินกูม้ากกวา่ท่ีกาํหนดในตารางเม่ือสมาชิกประสงคจ์ะขอกูใ้หม่ใหส้ามารถกูไ้ดไ้ม่เกินวงเงินกู้
เดิมโดยอนุโลม  

2) กรณีผูกู้มี้อายตุั้งแต่ 53 ปีข้ึนไปใหพ้ิจารณารายไดท่ี้เป็นเงินเดือนไม่ 
เกินร้อยละ 60 ของเงินเดือนท่ีไดรั้บ   
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 ทั้งน้ีวงเงินกูส้ามญัเม่ือนาํไปรวมกบัวงเงินกูทุ้กประเภท(ยกเวน้วงเงินกูฉุ้กเฉิน)ท่ีสมาชิกกูไ้ว ้
กบัสหกรณ์ตอ้งไม่เกิน 4,000,000 บาท (ส่ีลา้นบาทถว้น) 
 16.2  เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกวา่  12  เดือน 
 16.3  สาํหรับเงินกูว้งเงินไม่เกิน1,000,000 บาท(หน่ึงลา้นบาทถว้น) จะตอ้งมีทุนเรือน 
หุน้ 25% ของวงเงินกู ้  กรณีวงเงินกูเ้กิน 1,000,000 บาทข้ึนไปตอ้งมีทุนเรือนหุน้เพิ่มอีก ร้อยละ 10  
ของวงเงินกู(้ลา้นท่ี 2) 
 16.4  ระยะเวลาใชคื้นเงินกูสู้งสุดไม่เกิน 300 งวด  ทั้งน้ีใหพ้ิจารณาอายรุาชการผูกู้ท่ี้
เป็นขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ  โดยตอ้งชาํระหน้ีใหเ้สร็จส้ินภายในอาย ุ 65  ปี 
 16.5  การขอกูค้ร้ังใหม่ตอ้งมีระยะเวลาห่างจากสัญญาเดิมไม่นอ้ยกวา่1  ปี หรือ  12  
งวดยกเวน้กรณีผูกู้ข้อกูย้งัไม่เตม็สิทธิท่ีตนจะกูไ้ด ้ สามารถขอกูเ้พิ่มจนเตม็สิทธิของตนไดท้นัที 
ทั้งน้ีจาํนวนเงินท่ีขอกูเ้พิ่มจะคาํนวณตามสิทธิท่ีสามารถกูไ้ดใ้นวนัท่ีขอกูย้งัไม่เตม็สิทธินั้น 
 16.6  ตอ้งมีหนงัสือยนิยอมดงัน้ี 
     1)  หนงัสือยนิยอมให้หกัเงินเดือน/บาํเหน็จ/บาํนาญ และหนงัสือรับรอง
เงินเดือนเหลือจ่าย  ลงนามโดยผูบ้งัคบับญัชาตน้สังกดั 
     2) หนงัสือยนิยอมใหส้หกรณ์หกัเงินปันผลและเฉล่ียคืนเขา้ฝากและถอน
ออก อตัโนมติัโดยโปรแกรมบริหารงานสหกรณ์จากบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยข์องสมาชิก 
ช่ือ บญัชี”เงินฝากออมทรัพย-์ประกนั/เส่ียง” (ซ่ึงเป็นบญัชีออมทรัพยแ์ยกออกต่างหากจากบญัชี
ออม ทรัพยฝ์ากเงินปกติของสมาชิก) เพื่อจ่ายค่าบาํรุงรายปีและค่าส่งเคราะห์ล่วงหนา้ให้สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์หรือประกนัอยา่งอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรเพื่อเป็นหลกัประกนัเงิน 
กูย้มืทั้งน้ีรวมถึงผูกู้ร้ายเก่าท่ียงัไม่ยืน่หนงัสือยนิยอมฯต่อสหกรณ์ใหส้หกรณ์ถือใชร้ะเบียบน้ีดาํเนิน 
การหกัเงินปันผล –เฉล่ีย  เพื่อใชใ้นการดงักล่าวขา้งตน้ไดเ้ลย 
  16.7  เม่ือหกัจ่ายเงินกูข้องสหกรณ์แลว้  ผูกู้ต้อ้งมีเงินเดือนเหลือเพื่อใชจ่้ายไม่นอ้ยกวา่
10%   ของเงินไดร้ายเดือน  
        16.8  ผูกู้จ้ะตอ้งมีเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย ์ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ0.5 ของวงเงิน 
ท่ีขอกูห้รือหากมีบญัชีเงินฝากประเภทอ่ืนอยูก่่อนแลว้ก็ได ้  แต่ทั้งน้ีจะตอ้งมีเงินคงเหลือในบญัชีไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 0.5  ของวงเงินกูค้งเหลือเสมอ 
 กรณีท่ีสมาชิกมีหุน้  คณะกรรมการดาํเนินการอาจให้เงินกูส้ามญัแก่สมาชิกผูน้ั้นไดไ้ม่เกิน
ร้อยละ  90  ของเงินค่าหุน้ท่ีสมาชิกนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์  โดยไม่ตอ้งนาํหลกัเกณฑใ์นขอ้  16  วรรค
แรกมาบงัคบัใช ้ และสามารถกูไ้ดเ้ดือนละ 1  คร้ัง 
  สมาชิกท่ีออกจากราชการหรืองานประจาํตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ขอ้ 32(2)  และขอ้ 44  
ใหมี้สิทธิกูเ้งินสามญัจากสหกรณ์ไดใ้นวงเงินตามขอ้ 16  วรรคสอง(กูหุ้น้ไดเ้ท่านั้น) 
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 16.9  ตอ้งเป็นสมาชิกกองทุนสวสัดิการต่าง ๆ  ตามท่ีสหกรณ์กาํหนดทุกประเภท 
      16.10  ผูกู้ทุ้กรายจะตอ้งเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม 
ทรัพยส์าธารณสุขไทย (สสธท.) (กอง1)  หากผูกู้เ้งินกบัสหกรณ์ยงัไม่ไดส้มคัรเป็นสมาชิกสมาคม
(สสธท.)   ใหส้หกรณ์ดาํเนินการหกัเงินจากการกูย้มืไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ปี  จาํนวนเงินตามประกาศของ
สมาคม (สสธท.)แต่ละปีเพื่อเป็นค่าบาํรุงและค่าสงเคราะห์ศพ  สาํหรับสมาชิกรายใหม่ท่ียืน่กู ้  แต่
ยงัไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสมาคม(สสธท.)หรืออยูใ่นระหวา่งสมาคม(สสธท.)ยงัไม่มีผลบงัคบัเพื่อลด
ความ เส่ียงผูกู้ต้อ้งทาํประกนัชีวิตอยา่งตํ่า  1 ปี  เพื่อคุม้ครองหน้ี   
                  หากเป็นสมาชิกสมาคม(สสธท.)แลว้แต่หลกัประกนัไม่ครอบคลุมหน้ีท่ีมีอยูผู่กู้จ้ะตอ้ง
สมคัร เป็นสมาชิก กองทุนสวสัดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขไทย (กสธท.)(กอง2)และหากเป็นสมาชิกสมาคม(กสธท.)แลว้แต่หลกัประกนัไม่ครอบ 
คลุมหน้ีท่ีมีอยูอี่กผูกู้ต้อ้งทาํประกนัสินเช่ือกบั บริษทัประกนัตามท่ีคณะกรรมการเป็นสมควรหรือ
สมคัรเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย ์ แห่งประเทศไทย 
จาํกดั (สส.ชสอ.)  
               เม่ือใดคณะกรรมการดาํเนินการเห็นมีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัหลกัประกนัตอ้งรีบ
ดาํเนินการใหผู้กู้มี้หลกัประกนัอยา่งเร่งด่วน  
 ข้อ  17.  ถา้คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรจะใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกท่ียงัส่งเงินกู ้
สามญัรายก่อนไม่เสร็จก็ได ้  แต่จะตอ้งปิดหน้ีสามญัเดิมในวนัท่ีมีการรับเงินกูร้ายใหม่ทนัที 
 ข้อ  18.  ในการใหเ้งินกูส้ามญันั้นถา้ปรากฏวา่สหกรณ์มีเงินทุนท่ีจะใหกู้ไ้ดไ้ม่พอแก่การ 
ขอกู ้ อนัลกัษณะพึงใหกู้ร้ายนั้น  ใหถื้อลาํดบัในการพิจารณาใหเ้งินกู ้ ดงัต่อไปน้ี 
  18.1 เงินกูซ่ึ้งถือค่าหุน้เป็นหลกัประกนัพึงใหใ้นลาํดบัก่อนเงินกูมี้หลกัประกนั 
อยา่งอ่ืน 
  18.2 ในระหวา่งเงินกูซ่ึ้งอยูใ่นลาํดบัเดียวกนัตามท่ีกล่าวในขอ้ 18.1  เงินกูซ่ึ้งมี
จาํนวนนอ้ยพึง ใหก่้อนเงินกูซ่ึ้งมีจาํนวนมากเพื่อประโยชน์แห่งการน้ี  จาํนวนเงินกูซ่ึ้งนาํมา
เปรียบเทียบกนั นั้น  ใหคิ้ดรวมทั้งเงินกูส้ามญัและเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินของผูกู้ท่ี้คงเหลืออยู(่ถา้มี)
ดว้ย  ทั้งน้ีเวน้ แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการดาํเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูพ้ิจารณาเห็นวา่มี
เหตุพิเศษ จะวนิิจฉยัเป็นอยา่งอ่ืนได ้

หมวดที ่ 4 
เงินกู้เพือ่การศึกษา 

 ข้อ 19.  การใหเ้งินกูเ้พื่อการศึกษา  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจพิจารณาวินิจฉยั
ใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกโดยคณะกรรมการดาํเนินการ   อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเงินกูข้ึ้นตาม
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ความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ขอ้ 84 และมอบอาํนาจหนา้ท่ีในการพิจารณาวนิิจฉยัใหเ้งินกูเ้พื่อ
การศึกษาแก่สมาชิกได ้
 ข้อ 20.  คาํขอกูเ้พื่อการศึกษาของสมาชิกนั้น  ตอ้งเสนอผา่นการพิจารณาใหผู้บ้งัคบับญัชา 
ระดบัตน้รับรอง ยกเวน้สมาชิกท่ีมีตาํแหน่งเป็นสาธารณสุขอาํเภอ,ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล,หวัหนา้
กลุ่มงาน, หวัหนา้งาน/หวัหนา้ฝ่าย ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล ข้ึนไป  สามารถ
รับรองตนเองได ้
 ข้อ 21. เงินกูเ้พื่อการศึกษาท่ีสมาชิกกูน้ั้น  ตอ้งนาํไปเป็นทุนการศึกษาของตนเอง  คู่สมรส  
และบุตรเท่านั้น   
 ข้อ 22.จาํนวนเงินกูเ้พื่อการศึกษาท่ีจะใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึงๆนั้นยอ่มสุดแต่คณะกรรม 
การดาํเนินการพิจารณาเห็นสมควร  โดยอยูภ่ายในวงเงินต่อไปน้ี 
 22.1 ตํ่ากวา่ปริญญาตรีวงเงินกูไ้ม่เกิน250,000บาทระยะเวลาส่งชาํระคืนไม่เกิน 72 งวด 
 22.2ระดบัปริญญาตรีวงเงินกูไ้ม่เกิน 300,000 บาทระยะเวลาส่งชาํระคืนไม่เกิน  84 งวด 
 22.3ระดบัปริญญาโทวงเงินกูไ้ม่เกิน 400,000บาท ระยะเวลาส่งชาํระคืนไม่เกิน  96 งวด 
 22.4ระดบัปริญญาเอกวงเงินกูไ้ม่เกิน500,000บาทระยะเวลาส่งชาํระคืนไม่เกิน108 งวด 
  ข้อ 23.  หลกัเกณฑก์ารพิจารณาเงินกูเ้พื่อการศึกษา  มีดงัน้ี 
  23.1  เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกวา่  1  ปี 
  23.2  มีหนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินเดือน/บาํเหน็จ/บาํนาญ  และหนงัสือรับรองเงินเดือน
เหลือจ่าย ลงนามโดยผูบ้งัคบับญัชาตน้สังกดั 
 23.3  ตอ้งมีทุนเรือนหุน้ 5% ของวงเงินกู ้
  23.4  การขอกูใ้หกู้ไ้ดปี้ละ 2 คร้ัง หากมีหน้ีเดิมคงเหลือจะตอ้งชาํระหน้ีปิดบญัชีหน้ี
เดิมก่อน การรับเงินกูใ้หม่ 
  23.5  เม่ือหกัจ่ายเงินกูข้องสหกรณ์แลว้  ผูกู้ต้อ้งมีเงินเดือนเหลือเพื่อใชจ่้ายไม่นอ้ยกวา่ 
10% 
  23.6  การส่งชาํระหน้ีจะตอ้งไม่เกินตามท่ีระบุไวใ้นแต่ละระดบั  และตอ้งส่งชาํระหน้ี
ใหเ้สร็จ ส้ินภายในอาย ุ 65 ปี 
  23.7  จะตอ้งมีเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรัพยไ์ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 0.5 ของวงเงินท่ี
ขอกู ้ หรือ หากมีบญัชีเงินฝากประเภทอ่ืนอยูก่่อนแลว้ก็ได ้  แต่ทั้งน้ีจะตอ้งมีเงินคงเหลือในบญัชี
ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 0.5  ของวงเงินกูค้งเหลือเสมอ 
 
 
 



10 
 

ลงช่ือ....................................ผูพ้ิมพ ์

ลงช่ือ...................................ผูต้รวจทาน 

 

หมวดที ่5 
หลกัประกนัส าหรับเงินกู้ 

 ข้อ 24.  หลกัประกนัสาํหรับเงินกูน้ั้น  มีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 
  24.1  เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนงัสือกูซ่ึ้งผูกู้ไ้ดท้าํไวท่ี้สหกรณ์แลว้  ก็ไม่ 
ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งอ่ืนอีก 
                      24.2 เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินอ่ืนๆ เพื่อการเฉพาะกิจใหถื้อปฏิบติัตามประกาศของ 
สหกรณ์ ฯ  
  24.3  เงินกูส้ามญัและเงินกูเ้พื่อการศึกษา  พิจารณาตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  1).กรณีวงเงินกูไ้ม่เกินร้อยละ 90  ของทุนเรือนหุน้  ไม่ตอ้งมีบุคคลคํ้า
ประกนั 
   2) กรณีวงเงินกูเ้กินกวา่ร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นตอ้งมีบุคคลคํ้าประกนั
ตามสัดส่วนวงเงินกูร้วมโดยกาํหนดใหว้งเงินกูทุ้กๆ 200,000 บาทตอ้งมีบุคคลคํ้าประกนั 1คน  ผูค้ ํ้า
ประกนัเงินกูส้ามญัและเงินกูเ้พื่อการศึกษา  อาจเป็นบุคคลคนเดียวกนัได ้ แต่ ตอ้งไม่เกินสิทธิท่ี
บุคคลนั้นจะคํ้าประกนัได ้
   24.4  ผูค้ ํ้าประกนัตอ้งเป็นสมาชิกสามญัสหกรณ์  และตอ้งมิไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้
    24.5 เพื่อความมัน่คงในการใหกู้ส้ามญัคณะกรรมการดาํเนินการหรือคณะอนุกรรม 
การเงินกูมี้ อาํนาจวินิจฉยัเรียกใหมี้ผูค้ ํ้าประกนัเพิ่มอีกก็ไดโ้ดยมีหลกัเกณฑส์าํหรับผูค้ ํ้าประกนั
ดงัน้ี 
    1) สมาชิกท่ีมีเงินเดือนไม่เกิน 10,000 บาท  สามารถเป็นผูค้ ํ้าประกนั
สาํหรับผูกู้ไ้ดไ้ม่เกิน  4  คน 
    2) สมาชิกท่ีมีเงินเดือน 10,001 - 15,000 บาท  สามารถเป็นผูค้ ํ้าประกนั
สาํหรับผูกู้ไ้ดไ้ม่เกิน  6  คน 
   3) สมาชิกท่ีมีเงินเดือน 15,001 - 20,000 บาท  สามารถเป็นผูค้ ํ้าประกนั
สาํหรับผูกู้ไ้ดไ้ม่เกิน  8  คน 
    4) สมาชิกท่ีมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,001 บาท ข้ึนไป สามารถเป็นผูค้ ํ้าประกนั
สาํหรับผูกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 10 คน 
    ผูค้ ํ้าประกนัตามขอ้ 24.5 ขอ้ยอ่ย  1) , 2) , 3) , 4)ตอ้งมีเงินเดือน 
คงเหลือหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายไม่ตํ่ากวา่ 5%  
    หากสมาชิกสามญัคํ้าประกนัเตม็สิทธ์ิ ตามขอ้ 24.5 ขอ้ยอ่ย 1),2) ,3) ,4) 
ใหมี้สิทธ์ิในการคํ้าประกนัสมาชิกสมทบได ้
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  24.6 เม่ือผูค้ ํ้าประกนัคนใดตายหรือลาออกจากสหกรณ์ไม่วา่เหตุผลใด ๆ  หรือมี
เหตุท่ีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่ไม่สมควรหรือไม่อาจเป็นผูค้ ํ้าประกนัต่อไปผูกู้ต้อ้งจดัให้
สมาชิกอ่ืนท่ีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเขา้เป็นผูค้ ํ้าประกนัแทนคนเดิม 
ใหเ้สร็จภายใน 30 วนั 
  24.7 การใหส้มาชิกผูค้ ํ้าประกนัออกจากสหกรณ์ไม่วา่เหตุผลใดๆไม่เป็นผลใหผู้ ้
นั้นหลุดพน้จากการคํ้าประกนัจนกวา่ผูกู้ไ้ดจ้ดัใหมี้สมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการดาํเนินการหรือ
คณะอนุกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเขา้เป็นผูค้ ํ้าประกนัแทน 
  อน่ึง  ภายหลงัการทาํหนงัสือคํ้าประกนัแลว้  ถา้สมาชิกผูค้ ํ้าประกนัไดเ้ป็นคู่สมรส
ของผูกู้ ้ ผูกู้จ้ะตอ้งจดัใหมี้สมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการดาํเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกู ้  
เห็นสมควร  เป็นผูค้ ํ้าประกนัเงินกูใ้นส่วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้โ้ดยเร็ว 
  24.8 กาํหนดใหพ้ยานผูค้ ํ้าประกนัในหนงัสือผูค้ ํ้าประกนัเงินกูเ้ป็นหวัหนา้น่วยงาน 
ทุกระดบั ไดแ้ก่  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล  สาธารณสุขอาํเภอ  หวัหนา้ตึก  
หวัหนา้กลุ่มงาน หวัหนา้งาน หวัหนา้ฝ่าย ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลชุมชน  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล
หนองบวัลาํภูหรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย  นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู หรือผูไ้ดรั้บ
มอบหมาย  หรือตาํแหน่งหวัหนา้หน่วยงานอ่ืน  หรือกรรมการดาํเนินการ 
  24.9 กรณีผูกู้มี้เงินฝากกบัสหกรณ์  สามารถใชเ้อกสารการฝากเงินในสหกรณ์ซ่ึง 
คณะกรรมการเห็นสมควรจาํนาํเป็นหลกัประกนั โดยห้ามถอนจนกวา่จะชาํระหน้ีครบตามจาํนวน
เงินกู ้โดยจาํนวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายในร้อยละ 90 ของจาํนวนเงินฝากนั้น 
  24.10  คณะกรรมการดาํเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกู ้ อาจพิจารณาใหผู้กู้ ้
นาํอสังหาริมทรัพย ์  (ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง) หรือท่ีดินวา่งเปล่าท่ีมีเอกสารสิทธ์ิเป็นโฉนดท่ีดิน   
ซ่ึงถือกรรมสิทธ์ิโดยผูกู้ ้และปลอดจากภาระผกูพนัใด ๆ  มาจาํนองเป็นประกนัเตม็จาํนวนเงินกูร้าย
นั้น  จดทะเบียนจาํนองเป็นหลกัประกนัคลุมหน้ีท่ีมีอยูใ่นเวลาจาํนองหรือท่ีเกิดข้ึนในอนาคตโดย
จาํนวนเงินกูข้องผูกู้ใ้ห้จ่ายไดไ้ม่เกินราคาประเมินท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างจากการประเมินของบริษทั
ประเมินสังหาริมทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตจากทางราชการ หรือราคาประเมินของสาํนกังานท่ีดินกรณี
เป็นท่ีดินวา่งเปล่า ทั้งน้ีตอ้งครอบคลุมหน้ีส่วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้ ้
  อน่ึง  สมาชิกผูกู้ส้ามารถใชห้ลกัประกนัตาม ขอ้ 24.3 1), 24.9, 24.10  ร่วมกนัได ้ 
   24.11 ผูกู้ทุ้กรายจะตอ้งเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ 
ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย (สสธท.) (กอง1)หากผูกู้เ้งินกบัสหกรณ์ยงัไม่ไดส้มคัรเป็นสมาชิก
สมาคม(สสธท.)  ใหส้หกรณ์ดาํเนินการหกัเงินจากการกูย้มืไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ปี  จาํนวนเงินตาม
ประกาศของสมาคม (สสธท.)แต่ละปี  เพื่อเป็นค่าบาํรุงและค่าสงเคราะห์ศพ  สาํหรับสมาชิก
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รายใหม่ท่ียืน่กู ้   แต่ยงัไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสมาคม(สสธท.)หรืออยูใ่นระหวา่งสมาคม(สสธท.)ยงัไม่มี
ผลบงัคบัเพื่อลดความเส่ียงผูกู้ต้อ้งทาํประกนัชีวิตอยา่งตํ่า  1 ปี  เพื่อคุม้ครองหน้ี   
                  หากเป็นสมาชิกสมาคม(สสธท.)แลว้แต่หลกัประกนัไม่ครอบคลุมหน้ีท่ีมีอยูผู่กู้จ้ะตอ้ง
สมคัร เป็นสมาชิกกองทุนสวสัดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขไทย (กสธท.) (กอง 2) และ  หากเป็นสมาชิกสมาคม(กสธท.)แลว้แต่หลกัประกนัไม่
ครอบคลุมหน้ีท่ีมีอยูอี่กผูกู้ต้อ้งทาํประกนัสินเช่ือกบับริษทัประกนัตามท่ีคณะกรรมการเป็นสมควร
หรือสมคัรเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย จาํกดั (สส.ชสอ.) 
               เม่ือใดคณะกรรมการดาํเนินการเห็นมีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัหลกัประกนัตอ้งรีบดาํเนิน 
การใหผู้กู้มี้หลกัประกนัอยา่งเร่งด่วน    

หมวดที ่ 6 
เงินงวดช าระหนีส้ าหรับเงนิกู้ 

 ข้อ 25.  การส่งเงินงวดชาํระหน้ีสาํหรับเงินกูน้ั้น  ใหก้าํหนดไวด้งัน้ี 
  25.1 การส่งเงินชาํระหน้ีสาํหรับเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน  ใหผู้กู้ส่้งคืนเงินกูเ้พื่อเหตุ
ฉุกเฉินเตม็ จาํนวนพร้อมดว้ยดอกเบ้ียภายในส้ินเดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก   หรือใหส่้งเป็นงวด
รายเดือน รวมไม่เกิน  5 งวดสาํหรับเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน  และใหส่้งเป็นงวดรายเดือนรวมไม่เกิน 
12 งวด  นบัแต่การทาํการกูเ้งินฉุกเฉิน ATM คร้ังสุดทา้ย  สาํหรับเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน ATM 
                      25.2 การส่งเงินงวดชาํระหน้ีสาํหรับเงินกูส้ามญั  ใหผู้กู้ใ้ชคื้นในระยะเวลาสูงสุด
ไม่เกิน 300 งวด  ทั้งน้ีใหพ้ิจารณาอายรุาชการผูกู้ท่ี้เป็นขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ โดยตอ้งชาํระ
หน้ีใหเ้สร็จส้ินภายในอายุ 65  ปี 
   25.3 การส่งเงินงวดชาํระหน้ีสาํหรับเงินกูเ้พื่อการศึกษา  ใหผู้กู้ส่้งคืนในระยะเวลา
ตามขอ้ 22  ตามระดบัการศึกษาท่ีขอกู ้
                      ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูพ้ิจารณากาํหนดใหผู้กู้ ้
ส่งคืนเงิน ตน้เป็นงวดรายเดือนเท่ากนัทุกเดือนพร้อมดว้ยดอกเบ้ีย (แบบสหกรณ์) หรือ  ส่งคืน
เงินตน้ พร้อมดว้ยดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือนเท่ากนัทุกเดือน  ยกเวน้งวดสุดทา้ย (แบบธนาคาร)  
เป็นจาํนวนสุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผูกู้ ้ ตั้งแต่เดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก 
   ในกรณีผูกู้มี้เหตุจาํเป็นท่ีไม่สามารถส่งชาํระหน้ีไดต้ามกาํหนด ใหส้ามารถยืน่คาํ
ร้องขอ ผอ่นผนัการชาํระหน้ีต่อคณะกรรมการดาํเนินการ ทั้งน้ีโดยผอ่นชาํระหน้ีไดค้ร้ังละไม่เกิน 
3 เดือน  ภายใตค้วามเห็นชอบของคณะกรรมการเป็นราย ๆ ไป 
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หมวดที ่ 7 
ดอกเบีย้เงินกู้ 

 ข้อ 26.ใหเ้รียกดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภทในอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี โดยสหกรณ์จะ 
แจง้ประกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 
 ข้อ  27. ดอกเบ้ียนั้นใหคิ้ดเป็นรายวนัตามจาํนวนเงินตน้คงเหลือ 
 ข้อ 28. ถา้ผูกู้ช้าํระตน้เงินกูท้ ั้งหมดก่อนระยะเวลา  1 เดือน  นบัจากวนัท่ีลงนามในสัญญา
เงินกู ้ สหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียขั้นตํ่า  1  เดือนยกเวน้เงินกูฉุ้กเฉิน ATM คิดดอกเบ้ียตามความเป็นจริง 

หมวดที ่ 8 
การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคนืเงินกู้ 

 ข้อ 29.ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามท่ี 
กาํหนดไวใ้นระเบียบน้ี  และเม่ือคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่หลกัประกนัสาํหรับเงินกูร้ายใด
เกิดบกพร่อง  ผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
 ข้อ 30.ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตรวจสอบขอ้มูลการ ส่งชาํระหน้ีของผูกู้ทุ้กรายเป็น 
ประจาํทุกเดือน  โดยหากพบปัญหาเก่ียวกบัการส่งใชห้น้ีไม่เป็นไปตามกาํหนด  ให้คณะกรรมการ
ทาํหนงัสือแจง้เจา้ตวั  เพื่อแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
 ข้อ 31.ในกรณีผูกู้ไ้ม่สามารถส่งใชเ้งินกูต้ามกาํหนดในระเบียบน้ี เน่ืองจากสาเหตุต่าง ๆ
เช่น 
 31.1  หมดสมาชิกภาพ 
 31.2  เม่ือผูกู้น้าํเงินกูไ้ปใชผ้ดิวตัถุประสงค ์
 31.3  เม่ือมีขอ้มูลแสดงถึงความไม่มัน่คงทางการเงินของผูกู้ ้
 31.4  เม่ือผูกู้ไ้ม่สามารถส่งชาํระหน้ีไดติ้ดต่อกนัตั้งแต่  2  งวดข้ึนไป 
  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ พิจารณาดาํเนินการตามระเบียบ ขอ้บงัคบั
ของสหกรณ์ต่อไป 
 ข้อ 32.  กรณีผูค้ ํ้าประกนัตอ้งรับภาระใชห้น้ีแทนผูกู้อ้นัเน่ืองมาจากสาเหตุขอ้  31.  และ
ไม่สามารถชาํระหน้ีโดยส้ินเชิงไดใ้หผู้ค้ ํ้าประกนัมาทาํหนงัสือขอผอ่นผนัการชาํระหน้ีเป็นรายเดือน
ต่อคณะกรรมการดาํเนินการจนแลว้เสร็จภาระหน้ีตามสัญญาก็ไดสุ้ดแต่คณะกรรมการดาํเนินการ 
จะพิจารณาเห็นสมควร 
 ข้อ 33.  ผูกู้แ้ละผูค้ ํ้าประกนั  ตอ้งยอมรับภาระผกูพนักรณีท่ีประสงคจ์ะขอลาออก  หรือ
ยา้ยไปปฏิบติัราชการ  หรืองานประจาํ  ณ  ท่ีอ่ืน  ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์  ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือ
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ใหส้หกรณ์ทราบ  และจดัการชาํระหน้ีสินซ่ึงตนมีอยูต่่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อน  จึงสามารถ
ลาออกหรือยา้ยจากราชการ หรืองานประจาํได ้
 ข้อ 34.  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 27 เดือนกนัยายน พ.ศ.  2559 
 
 

(นายรติ  บุญมาก) 
ประธานกรรมการดาํเนินงาน 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภูจาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัหนองบัวล าภูจ ากดั 
ว่าด้วยการให้เงนิกู้พเิศษแก่สมาชิกสามัญ พ.ศ.2559 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  
จาํกดัพ.ศ. 2554ขอ้ 79(8) และขอ้ 107(3)  โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการเนินการ ชุดท่ี  22  คร้ังท่ี  
12  เม่ือวนัท่ี  26  กนัยายน  พ.ศ.  2559ใหก้าํหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั
หนองบวัลาํภู จาํกดัวา่ดว้ยการใหเ้งินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกสามญั  พ.ศ. 2559ไวด้งัต่อไปน้ี 
ข้อก าหนดทัว่ไป 
 ข้อ 1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่    “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู  
จ ากดั   ว่าด้วยการให้เงินกู้พเิศษแก่สมาชิก  พ.ศ. 2559” 
 ข้อ 2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  27 เดือน กนัยายน พ.ศ.  2559  เป็นตน้ไป 
 ข้อ 3. ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจพิจารณาวนิิจฉยัการใหเ้งินกูพ้ิเศษตามระเบียบ
การน้ีและใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั ดงัต่อไปน้ี  
   3.1ระเบียบวา่ดว้ยการให้เงินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกพ.ศ.2557 ลงวนัท่ี 1 เดือน 
พฤษภาคม   พ.ศ. 2557 
                      3.2 ระเบียบวา่ดว้ยการให้เงินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกพ.ศ. 2557 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ. 2557  ลงวนัท่ี 30 เดือน กนัยายน  พ.ศ. 2557 
  3.4 ระเบียบวา่ดว้ยการให้เงินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกพ.ศ. 2557 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 1 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 
  3.4 บรรดาระเบียบ ประกาศ คาํสั่ง มติ หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบั
ระเบียบน้ี   และใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ข้อ 4.  การใหเ้งินกูพ้ิเศษนั้น  ใหเ้ฉพาะเพื่อการเคหะตามขอ้กาํหนดในระเบียบน้ีแ 
 ข้อ 5. สหกรณ์จะให้เงินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกสามญัตามความในขอ้บงัคบั สหกรณ์ออม 
ทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั พ.ศ.2554  ขอ้ 32 (2) (ก) (ข) (ค) เท่านั้น  และตอ้งเป็น
สมาชิกในสหกรณ์น้ีติดต่อกนัเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี  และมีทุนเรือนหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของ
วงเงินกู ้
 ข้อ 6.  สมาชิกผูส่้งคืนเงินกูป้ระเภทอ่ืนไม่เสร็จ  อาจไดรั้บเงินกูพ้ิเศษอีกได ้  แต่จะตอ้งมี
เงินเดือนคงเหลือเพื่อใชจ่้ายไม่นอ้ยกวา่  10 % 
 ข้อ 7. การใหเ้งินกูพ้ิเศษนั้น  ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของ
จาํนวนกรรมการดาํเนินการผูเ้ขา้ประชุมพิจารณาคาํขอกูร้ายนั้น 
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 ข้อ 8. เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการไดว้นิิจฉยัใหเ้งินกูพ้ิเศษทั้งหนงัสือกูแ้ละเอกสารทาง
กฎหมายอยา่งอ่ืนๆเก่ียวกบัเงินกูน้ั้นไดจ้ดัทาํตามแบบท่ีกาํหนดไวโ้ดยครบถว้นสมบูรณ์แลว้สมาชิก
ผูกู้จึ้งรับเงินจากสหกรณ์ได ้
 เพื่อเป็นทางควบคุมการใชจ่้ายเงินกูใ้หเ้ป็นไปตามความมุ่งหมาย  ใหส้มาชิกผูกู้น้าํเงินกู้
พิเศษซ่ึงไดรั้บเขา้ฝากในประเภทเงินฝากออมทรัพยใ์นสหกรณ์น้ีเพื่อถอนไปใชจ่้ายเป็นคราวๆ  ใน
เม่ือถึงกาํหนดจ่ายตามความมุ่งหมายการฝากเงินดงักล่าวน้ีใหเ้ปิดบญัชีเฉพาะและสหกรณ์จะคิด
ดอกเบ้ียใหต้ามยอดเงินคงเหลือนอ้ยท่ีสุดในแต่ละเดือน  ในอตัราตามประกาศของสหกรณ์  ส่วน
ขอ้กาํหนดอ่ืน ๆ  ให้อนุโลมตามระเบียบวา่ดว้ยเงินฝากออมทรัพย ์
 คณะกรรมการดาํเนินการอาจยกเวน้ขอ้กาํหนดในวรรคสองนั้นได ้  ในกรณีท่ีสมาชิกผูกู้ ้
แสดงใหเ้ป็นท่ีพอใจคณะกรรมการดาํเนินการวา่มีเหตุผลเป็นพิเศษ 
 ข้อ 9. เม่ือถึงกาํหนดท่ีสมาชิกผูกู้จ้ะจ่ายเงินกูพ้ิเศษตามความมุ่งหมายผูกู้ต้อ้งเสนอรายงาน 
การใชจ่้ายเงินกูต้ามแบบท่ีกาํหนดไวพ้ร้อมหลกัฐานท่ีมีต่อสหกรณ์ทุกคราวโดยเร็วท่ีสุดท่ีจะกระทาํ
ไดส้หกรณ์อาจมอบใหก้รรมการดาํเนินการหรือบุคคลอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรทาํการสอบสวนการใช้ 
จ่ายเงินกูต้ามรายงานนั้น ๆ อีกชั้นหน่ึงดว้ย 
 ข้อ 10. ตราบใดท่ีสมาชิกยงัส่งคืนเงินกูพ้ิเศษไม่เสร็จ  สมาชิกจะตอ้งยนิยอมและอาํนวย 
ความสะดวกใหก้รรมการดาํเนินการหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากสหกรณ์  เขา้ตรวจการ
ก่อสร้าง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงหรือทรัพยสิ์นท่ีใชเ้งินกูน้ั้น  ในเวลาอนัสมควรไดเ้สมอและตอ้ง
ช้ีแจงขอ้ความท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีตรวจใหท้ราบตามความประสงค ์
 ข้อ 11.ใหเ้รียกดอกเบ้ียเงินกูพ้ิเศษตามประกาศของสหกรณ์ฯ วา่ดอกเบ้ียเงินกูพ้ิเศษ 
 ข้อ 12.การใหเ้งินกูพ้ิเศษนั้นใหเ้ฉพาะเพื่อการเคหะหรือเพื่อการประกอบอาชีพดงัต่อไปน้ี 
  12.1 เพื่อการก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารสาํหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัของ 
ตนเอง และครัวเรือนตามควรแก่ฐานะ 
  12.2  เพื่อซ้ืออาคาร  หรือซ้ือท่ีดินและอาคาร หรือซ้ือท่ีดินเพื่อจะไดก่้อสร้างอาคาร 
ในระยะเวลาอนัสมควรทั้งน้ีสาํหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัของตนเองและครัวเรือนตามควรแก่ฐานะ 
  12.3 เพื่อไถ่ถอนท่ีดินและอาคารท่ีอยูอ่าศยัซ่ึงจาํนองสถาบนัการเงินอ่ืนและชาํระ 
หน้ีสินอ่ืนๆ 
                      12.4 เพื่อซ้ือท่ีดินวา่งเปล่า ซ่ึงมีเอกสารสิทธ์ิเป็นโฉนดท่ีดินและมีพื้นท่ีติดทาง 
สาธารณประโยชน์สาํหรับการประกอบอาชีพในอนาคต  
 ข้อ 13. สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินดงักล่าวในข้อ 12.  ตอ้งเสนอคาํขอกูถึ้งคณะกรรมการ 
ดาํเนินการตามแบบท่ีกาํหนดไว ้ รวมทั้งรายละเอียดและหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
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  13.1 รายการสินทรัพย ์  หน้ีสิน  รายได ้  และค่าใชจ่้ายของตนและบุคคลใน
ครัวเรือน 
  13.2 การอยูอ่าศยัเดิม  และเหตุผลความจาํเป็นท่ีตอ้งจดัให้มีท่ีอยูอ่าศยัใหม่ 
  13.3 แบบรูปและรายการก่อสร้าง  หรือต่อเติม  หรือปรับปรุงอาคาร 
  13.4 รายละเอียดและหลกัฐานแห่งท่ีดินท่ีจะก่อสร้าง  ต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร 
  13.5 รายละเอียดแห่งท่ีดินและหรืออาคารท่ีจะซ้ือ 
  13.6 กาํหนดเวลา และราคาสัญญาท่ีทาํไวห้รือร่างสัญญาท่ีจะทาํ 
  13.7 รายละเอียดแห่งความตอ้งการเงินกู ้ จาํนวนท่ีตนมีอยู ่ กาํหนดการใชจ่้าย 
เงินกู ้
  13.8.รายละเอียดและหลกัฐานแห่งทรัพยสิ์นท่ีเสนอเป็นหลกัประกนัหรือหลกัฐาน 
การจาํนองจากสถาบนัการเงินอ่ืน 
 ข้อ 14. แบบรูปและรายการก่อสร้างหรือต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารนั้น  ตอ้งปฏิบติัให้ 
ถูกตอ้งตามกฎหมายและตอ้งไดรั้บความเห็นชอบของคณะกรรมการดาํเนินการดว้ย 

 การแกไ้ขเปล่ียนแปลงแบบรูปหรือรายการดงักล่าวในวรรคก่อนในสาระสาํคญัตอ้งไดรั้บ 
ความเห็นชอบของบุคคลซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการดาํเนินการ เพื่อการน้ีและตอ้งราย 
งานคณะกรรมการดาํเนินการทราบดว้ย 
 ข้อ 15. สหกรณ์จะมอบใหก้รรมการดาํเนินการหรือบุคคลอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรสอบสวน 
และทาํรายงานเก่ียวกบัคาํขอกูเ้งินพิเศษเพื่อการเคหะหรือกูเ้งินพิเศษเพื่อการประกอบอาชีพ เสนอ
คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาใหเ้ป็นหนา้ท่ีของสมาชิกผูกู้ต้อ้งใหข้อ้ความจริงและความร่วมมือ
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการเพื่อการดงักล่าวใหผู้กู้เ้ป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน 
 ข้อ 16. จาํนวนเงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะหรือกูเ้งินพิเศษเพื่อการประกอบอาชีพ ซ่ึงใหแ้ก่
สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ  นั้น  ยอ่มสุดแต่คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเห็นสมควร  โดยคาํนึงถึง
ลกัษณะของท่ีอยูอ่าศยัตามควรแก่ฐานะ  และความสามารถในการชาํระหน้ีของสมาชิกนั้น แต่ไม่
เกิน 4,000,000 บาท (ส่ีลา้นบาทถว้น) 
  ทั้งน้ี  วงเงินกูพ้ิเศษเม่ือนาํไปรวมกบัวงเงินกูทุ้กประเภทท่ีสมาชิกกูไ้วก้บัสหกรณ์
ตอ้งไม่เกิน 4,000,000 บาท (ส่ีลา้นหา้แสนบาทถว้น)  
 ข้อ 17. เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะนั้น  มีความมุ่งหมายเพื่อใหส้มาชิกใชจ้ดัใหมี้ท่ีอยูอ่าศยั 
ของตนและครัวเรือน  และใชท่ี้ดินวา่งเปล่าเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต   ตามท่ีกล่าวในขอ้ 12.  
มิใช่จดัใหมี้ข้ึนสาํหรับใหเ้ช่าหรือโอนแก่ผูอ่ื้น 
 ตราบใดท่ีสมาชิกยงัส่งคืนเงินกูเ้พื่อการเคหะไม่เสร็จสมาชิกจะใหเ้ช่าหรือโอนอาคารหรือ
ท่ีดินซ่ึงใชเ้งินกูน้ั้น  ไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดแก่ผูอ่ื้นไม่ได ้
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หลกัประกนัเงินกู้พเิศษ 
 ข้อ 18. ในการกูเ้งินพิเศษเพื่อการเคหะหรือกูเ้งินพิเศษเพื่อการประกอบอาชีพ นั้น  ผูกู้ต้อ้ง
ทาํหนงัสือกูไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีกาํหนดไว ้   ถา้เงินกูพ้ิเศษนั้น  มีจาํนวนไม่เกินค่าหุน้ซ่ึงผูกู้มี้
อยูใ่นสหกรณ์  ก็ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งอ่ืนอีก 
 ถา้เงินกูพ้ิเศษนั้นมีจาํนวนเกินกวา่ค่าหุน้ซ่ึงผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์  ก็ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ีดว้ย 
   18.1 มีอสังหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระจาํนองรายอ่ืน  จาํนองเป็นหลกัประกนั
เตม็จาํนวนเงินกูร้ายนั้นโดยตอ้งเป็นท่ีพอใจคณะกรรมการดาํเนินการวา่จาํนวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกวา่
ค่าหุน้ของผูกู้ ้ ตอ้งไม่เกินราคาประเมินของอสังหาริมทรัพยน์ั้น 
   กรณีกูเ้พื่อไถ่ถอนจาํนองบา้นพกัอาศยัของตนเองจากสถาบนัการเงินอ่ืน ใหกู้ไ้ด้
เท่ากบัวงเงินกูท่ี้ไดรั้บจากสถาบนัการเงินนั้นๆและตอ้งไม่เกินราคาประเมินของสังหาริมทรัพยน์ั้น 
  18.2 มีหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคารหรือสหกรณ์ซ่ึงคณะ 
กรรมการ ดาํเนินการเห็นสมควรจาํนาํเป็นประกนัเงินกูร้ายนั้นโดยจาํนวนเงินกูส่้วนท่ีเกินค่าหุ้นของ
ผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายในร้อยละเกา้สิบแห่งค่าของหลกัทรัพยน์ั้น 
                18.3 จาํนวนเงินกูข้องผูกู้ใ้หจ่้ายไดไ้ม่เกินราคาประเมินท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของ
บริษทัประเมินอสังหาริมทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตจากทางราชการ หรือสาํนกังานท่ีดินกรณีเป็นท่ีดิน
วา่งเปล่า ตอ้งครอบคลุมส่วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้ ้
                 18.4 อสังหาริมทรัพย(์ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง)หรือท่ีดินวา่งเปล่าตอ้งถือ 
กรรมสิทธ์ิโดยผูกู้เ้ท่านั้น และปลอดจากภาระผกูพนัใด ๆ  
         18.5 ตอ้งมีหนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินเดือน/บาํเหน็จ/บาํนาญและหนงัสือรับรอง 
เงินเดือน  ลง นามโดยผูบ้งัคบับญัชาตน้สังกดั 
  ข้อ 19.  ผูกู้ต้อ้งทาํประกนัภยัส่ิงปลูกสร้างล่วงหนา้ 5 ปี  เม่ือครบ  5 ปี   ใหท้าํประกนัภยั 
เป็นปี ๆ ไป  โดยมีสหกรณ์เป็นผูรั้บประโยชน์ทั้งน้ีสมาชิกตอ้งทาํหนงัสือยนิยอมใหส้หกรณ์หกัเงิน
ปันผลและเฉล่ียคืนเขา้ฝากและถอนออกอตัโนมติั โดยโปรแกรมบริหารงานสหกรณ์จากบญัชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพยข์องสมาชิก ช่ือบญัชี”เงินฝากออมทรัพย-์ประกนั/เส่ียง”  (ซ่ึงเป็นบญัชีออม
ทรัพยแ์ยกออกต่างหากจากบญัชีออมทรัพยฝ์ากเงินปกติของสมาชิก)เพื่อจ่ายประกนัภยัส่ิงปลูกสร้าง 
(ก่อนครบกาํหนดปีท่ี 5 และต่อเน่ืองในปีต่อๆไป ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ทั้งน้ีรวมถึงผูกู้ ้
รายเก่าท่ียงัไม่ยืน่หนงัสือยนิยอมฯต่อสหกรณ์ใหส้หกรณ์ถือใชร้ะเบียบน้ี  ดาํเนินการหกัเงินปันผล 
เฉล่ีย  เพื่อใชใ้นการดงักล่าวขา้งตน้ไดเ้ลย 

เงินงวดช าระหนีเ้งินกู้พเิศษ 
 ข้อ 20.  คณะกรรมการดาํเนินการจะพิจารณากาํหนดใหผู้กู้เ้งินพิเศษเพื่อการเคหะหรือกู ้
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เงินพิเศษเพื่อการประกอบอาชีพส่งคืนเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือนเท่ากนัพร้อมดว้ยดอกเบ้ีย  เป็นจาํนวน 
ก่ีงวดก็สุดแต่จะเป็นการสมควรตามฐานะของผูกู้จ้าํนวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกูแ้ต่ไม่เกิน  300 
งวด  ตั้งแต่เดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก  ทั้งน้ีโดยไม่มีการผอ่นเวลา  และตอ้งส่งชาํระหน้ีใหเ้สร็จ
ส้ินภายในอายขุองสมาชิกไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ โดยใหส้มาชิกมีทางเลือก 2 ทางคือ 
  20.1 ชาํระหน้ีแบบสหกรณ์  เงินตน้เท่ากนัทุก ๆ เดือน  บวกดอกเบ้ียตามยอดเงิน
ตน้คงเหลือ 
  20.2 ชาํระหน้ีแบบธนาคาร  เงินตน้บวกดอกเบ้ียเท่ากนัทุกเดือน 
 ข้อ 21. การส่งเงินงวดชาํระหน้ีเงินกู ้ผูกู้ต้อ้งส่งสหกรณ์โดยวธีิหกัจากเงินไดร้ายเดือนของ
ผูกู้ ้ณ ท่ีจ่าย ใหถื้อวา่เงินงวดชาํระหน้ีแต่ละงวดถึงกาํหนดส่งภายในวนัส้ินเดือนนั้น ๆ 

การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคนืเงินกู้ 
 ข้อ 22.  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตรวจตราควบคุมใหเ้งินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามท่ี
กาํหนดไวใ้นระเบียบน้ี และเม่ือคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่หลกัประกนัสาํหรับเงินกูร้ายใดเกิด
บกพร่องผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
 ข้อ 23.  ในกรณีใดๆ ดงัต่อไปน้ี ใหถื้อวา่เงินกูเ้ป็นอนัถึงกาํหนดส่งคืนโดยส้ินเชิงพร้อม
ดว้ยดอกเบ้ียในทนัที โดยมิพกัคาํนึงถึงกาํหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้ และใหค้ณะกรรมการดาํเนินการจดัการ
เรียกคืนโดยมิชกัชา้ 
  23.1 เม่ือสมาชิกผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ 
  23.2 เม่ือปรากฏต่อคณะกรรมการดาํเนินการวา่ผูกู้น้าํเงินกูไ้ปใชผ้ดิความมุ่งหมายท่ี 
ใหเ้งินกูน้ั้น 
  23.3 เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่  หลกัประกนัสาํหรับเงินกูเ้กิดบกพร่อง 
และผูกู้ ้ มิไดจ้ดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
  23.4 เม่ือคา้งส่งเงินงวดชาํระหน้ี (ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ีย)  เป็นเวลาถึงสองเดือน 
หรือผดิ นดัการส่งเงินงวดชาํระหน้ีดงัวา่นั้นถึงสามคราวสาํหรับเงินกูร้ายหน่ึง ๆ 
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 ข้อ 24.  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  27 เดือน กนัยายน พ.ศ.  2559 
 
 

(นายรติ  บุญมาก) 
ประธานกรรมการดาํเนินงาน 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภูจาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัหนองบัวล าภูจ ากดั 
ว่าด้วยการให้เงนิกู้สามญัส าหรับสมาชิกสมทบ พ.ศ.2559 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  
จาํกดั  พ.ศ. 2554 ขอ้ 79 (8) และ ขอ้ 107 (3) โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการเนินการ ชุดท่ี  22  คร้ัง
ท่ี  12 เม่ือวนัท่ี  26  เดือนกนัยายน  พ.ศ. 2559 ใหก้าํหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
จงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดัวา่ดว้ยการใหเ้งินกูส้ามญัสาํหรับสมาชิกสมทบ พ.ศ.2559 ไวด้งัต่อไปน้ี   

หมวดที ่1 
ข้อก าหนดทัว่ไป 

 ข้อ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู 
จ ากดัว่าด้วยเงินกู้สามัญส าหรับสมาชิกสมทบ พ.ศ.2559” 
 ข้อ 2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 27 เดือน  กนัยายน พ.ศ. 2559เป็นตน้ไป 
 ข้อ 3. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั   
ดงัต่อไปน้ี 

 3.1 ระเบียบวา่ดว้ยเงินกูส้ามญัสาํหรับสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี 1 เดือน  
พฤษภาคม พ.ศ.  2557 

 3.2  ระเบียบวา่ดว้ยเงินกูส้ามญัสาํหรับสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2557  แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.  2557 

 3.3  ระเบียบวา่ดว้ยเงินกูส้ามญัสาํหรับสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2557  แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี 30 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2557 

 3.4  ระเบียบวา่ดว้ยเงินกูส้ามญัสาํหรับสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2557  แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี 30 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2558 

 3.5  บรรดาระเบียบ ประกาศ คาํสั่ง มติหรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบั 
ระเบียบน้ี  และใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ข้อ 4.  ในระเบียบน้ี 
 “สหกรณ์”หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั   
 “สมาชิก”หมายถึง สมาชิกสมทบตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
จงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั พ.ศ. 2554 ข้อ 50 (2) (ก) เป็นลูกจ้างช่ัวคราว สังกดักระทรวง
สาธารณสุข ในจังหวดัหนองบัวล าภูหรือส านักงานสาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู หรือ เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู 
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 “ประธานกรรมการด าเนินการ”หมายถึง ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออม 
ทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภูจาํกดั   
 “คณะกรรมการด าเนินการ”หมายถึง คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย  ์
สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั    
 “คณะกรรมการเงินกู้”หมายถึง คณะกรรมการเงินกูส้หกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข 
จงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั  
                 ข้อ  5.สหกรณ์ให้เงินกูแ้ก่สมาชิก  4  ประเภท  คือ 
  5.1 กูโ้ดยมีหุน้เป็นหลกัประกนัในวงเงินไม่เกิน ร้อยละ 90 ของมูลค่าหุน้ 
                    5.2 กูโ้ดยมีเงินฝากในบญัชีออมทรัพยส์หกรณ์สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู 
เป็นหลกัประกนัในวงเงินไม่เกิน ร้อยละ 90 ของเงินฝาก 
  5.3 เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน กูไ้ด ้2 ประเภท 
                                    1)เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน(กระดาษ)  
                                    2) เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินอ่ืนๆ เพื่อการเฉพาะกิจ ตามประกาศของสหกรณ์ฯ                 
       5.4 เงินกูส้ามญัไดแ้ก่เงินกูต้ามความจาํเป็นของสมาชิกกูโ้ดยมีสมาชิกเป็น 
หลกัประกนั (ยกเวน้สมาชิกสมทบ ตามความในขอ้บงัคบั  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั
 หนองบวัลาํภู จาํกดั พ.ศ. 2554  ขอ้ 50(2)(ข) เป็นบุตร คู่สมรส หรือบิดา มารดา ของ
สมาชิกสามญั 
 ข้อ 6. การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกนั้น  จะใหไ้ดใ้นกรณีเพื่อการอนัจาํเป็นหรือมีประโยชน์   
ทั้งน้ีอยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการเงินกูท่ี้จะพิจารณาเป็นรายๆไป 
 ข้อ 7.  สมาชิกจะขอกูเ้งิน  ตอ้งยืน่คาํขอกูต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีกาํหนด 
 ข้อ 8. ใหค้ณะกรรมการเงินกูมี้อาํนาจพิจารณาวินิจฉยัเงินกูต้ามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั 
ของสหกรณ์ และเสนอผลการพิจารณาใหค้ณะกรรมการทราบในการประชุมคราวต่อไป   
 ข้อ 9.  คาํขอกูเ้งินสามญัของสมาชิกนั้น  ตอ้งเสนอผา่นการพิจารณาใหผู้บ้งัคบับญัชา 
ระดบัตาํบล/ระดบัอาํเภอ/ระดบัจงัหวดัรับรอง   
 ข้อ10.ในกรณีท่ีสมาชิกกูเ้งินโดยมีหุน้ท่ีตนมีอยูเ่ป็นหลกัประกนัใหกู้ไ้ดภ้ายในวงเงินไม่
เกินร้อยละ 90  ของค่าหุน้หรือเงินฝากท่ีตนมีอยูเ่ป็นหลกัประกนั  
    กรณีการใหเ้งินกูไ้ม่เกินจาํนวนทุนเรือนหุน้คณะกรรมการดาํเนินการอาจมอบหมาย
อาํนาจหนา้ท่ีในการพิจารณาวนิิจฉยัใหก้บัประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือผู-้ 
จดัการก็ได ้
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 ข้อ 11.  ในการใหกู้เ้งินนั้น  ใหค้ณะกรรมการเงินกูพ้ิจารณาใหกู้ต้ามลาํดบัก่อน-หลงัคาํ 
ขอกูท่ี้ไดข้ึ้นบญัชีไว ้  ยกเวน้การใหกู้ต้ามขอ้ 10 ใหข้ึ้นบญัชีแยกต่างหาก  และพึงพิจารณาใหเ้งินกู้
ก่อนเงินกูท่ี้มีหลกัประกนัอยา่งอ่ืน 
 ข้อ 12.  จาํนวนเงินกูท่ี้ให้แก่สมาชิกสมทบนั้น  ใหอ้ยูใ่นเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
      12.1 ตอ้งปฏิบติังานในหน่วยงานสังกดัสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู 
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี ติดต่อกนั 
     12.2   ตอ้งเป็นสมาชิกแลว้ไม่นอ้ยกวา่  1  ปี 
                        12.3 กรณีสมาชิกสมทบลาออก การกลบัเขา้มาเป็นสมาชิกรอบใหม่ จะตอ้งมี 
ระยะเวลา การ เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกวา่  3 ปี จึงจะมีสิทธ์ิกูไ้ด ้
  12.4  กูไ้ด ้ 20  เท่าของเงินเดือน  แต่ไม่เกิน  100,000 บาท(หน่ึงแสนบาทถว้น) 
    12.5สาํหรับเงินกูว้งเงินไม่เกิน 100,000  บาท  จะตอ้งมีทุนเรือนหุ้น 25%ของ
วงเงินกู ้ 
   12.6  ตอ้งส่งชาํระหุ้นรายเดือนอยา่งสมํ่าเสมอติดต่อกนัอยา่งนอ้ย  12 เดือน(งวด)      
 ข้อ 13. การขอกูค้ร้ังใหม่ตอ้งมีระยะเวลาห่างจากสัญญาเดิมไม่นอ้ยกวา่  1 ปี  หรือ 12  
งวด ยกเวน้กรณีผูกู้ข้อกูย้งัไม่เตม็สิทธิท่ีตนจะกูไ้ด ้  สามารถขอกูเ้พิ่มจนเตม็สิทธิของตนไดท้นัที  
ทั้งน้ีจาํนวนเงินท่ีขอกูเ้พิ่มจะคาํนวณตามสิทธิท่ีสามารถกูไ้ดใ้นวนัท่ีขอกูย้งัไม่เตม็สิทธินั้น 
    ข้อ 14  ตอ้งมีหนงัสือยนิยอมดงัน้ี 
                     14.1หนงัสือยนิยอมให้หกัเงินเดือน/บาํเหน็จ/บาํนาญ และหนงัสือรับรองเงินเดือน
เหลือ จ่าย  ลงนามโดยผูบ้งัคบับญัชาตน้สังกดั 
          14.2หนงัสือยนิยอมใหส้หกรณ์หกัเงินปันผลและเฉล่ียคืนเขา้ฝากและถอนออก
อตัโนมติัโดยโปรแกรมบริหารงานสหกรณ์จากบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยข์องสมาชิก ช่ือ
บญัชี “เงินฝากออมทรัพย-์ประกนั/เส่ียง” (ซ่ึงเป็นบญัชีออมทรัพยแ์ยกออกต่างหากจากบญัชีออม
ทรัพยฝ์ากเงิน ปกติของสมาชิก)เพื่อจ่ายค่าบาํรุงรายปีและค่าส่งเคราะห์ล่วงหนา้ใหส้มาคมฌาปน 
กิจสงเคราะห์ หรือประกนัอยา่งอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร  เพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มื
ทั้งน้ีรวมถึงผูกู้ ้ รายเก่าท่ียงัไม่ยืน่หนงัสือยนิยอมฯต่อสหกรณ์ใหส้หกรณ์ถือใชร้ะเบียบน้ี  
ดาํเนินการหกัเงินปันผล –เฉล่ีย  เพื่อใชใ้นการดงักล่าวขา้งตน้ไดเ้ลย 
 ข้อ 15.  เม่ือหกัจ่ายเงินกูข้องสหกรณ์แลว้  ผูกู้ต้อ้งมีเงินเดือนเหลือเพื่อใชจ่้ายไม่นอ้ยกวา่  
15% ของเงินไดร้ายเดือน       
 ข้อ 16.  จะตอ้งมีเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย ์  ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  0.5 ของวงเงินท่ี
ขอกู ้  หรือหากมีบญัชีเงินฝากประเภทอ่ืนอยูก่่อนแลว้ก็ได ้  แต่ทั้งน้ีจะตอ้งมีเงินคงเหลือในบญัชีไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 0.5  ของวงเงินกูค้งเหลือเสมอ 
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 ข้อ 17.ตอ้งเป็นสมาชิกกองทุนสวสัดิการต่าง ๆ  ตามท่ีสหกรณ์กาํหนดทุกประเภท 
     ข้อ 18. ผูกู้ทุ้กรายจะตอ้งเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออม 
ทรัพยส์าธารณสุขไทย (สสธท.) (กอง1)  หากผูกู้เ้งินกบัสหกรณ์ยงัไม่ไดส้มคัรเป็นสมาชิกสมาคม
(สสธท.)  ใหส้หกรณ์ดาํเนินการหกัเงินจากการกูย้มืไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ปี  จาํนวนเงินตามประกาศของ
สมาคม(สสธท.)แต่ละปี   เพื่อเป็นค่าบาํรุงและค่าสงเคราะห์ศพ   สาํหรับสมาชิกรายใหม่ท่ียืน่กู ้  แต่
ยงัไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสมาคม(สสธท.)หรืออยูใ่นระหวา่งสมาคม(สสธท.)ยงัไม่มีผลบงัคบั   เพื่อลด
ความเส่ียงผูกู้ต้อ้งทาํประกนัชีวติอยา่งตํ่า  1 ปี  เพื่อคุม้ครองหน้ี   
 ข้อ 19. ถา้คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรจะใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกท่ียงัส่งเงินกู ้
สามญัสัญญากูฉ้บบัเดิมยงัไม่เสร็จก็ได ้   แต่จะตอ้งปิดหน้ีสามญัเดิมในวนัท่ีมีการรับเงินกูร้ายใหม่
ทนัที 
 ข้อ 20.  ในการใหเ้งินกูส้ามญันั้น    ถา้ปรากฏวา่สหกรณ์มีเงินทุนท่ีจะใหกู้ไ้ดไ้ม่พอแก่ 
การขอกูอ้นัลกัษณะพึงใหกู้ร้ายนั้น  ใหถื้อลาํดบัในการพิจารณาใหเ้งินกู ้ ดงัต่อไปน้ี 

20.1 เงินกูซ่ึ้งถือค่าหุน้หรือเงินฝากเป็นหลกัประกนั  พึงใหใ้นลาํดบัก่อนเงินกู ้
หลกัประกนัอยา่งอ่ืน 
  20.2 ในระหวา่งเงินกูซ่ึ้งอยูใ่นลาํดบัเดียวกนัตามท่ีกล่าวในขอ้ 20.1 เงินกูซ่ึ้งมี
จาํนวนวงเงินกู ้ นอ้ยพึงใหก่้อนเงินกูซ่ึ้งมีจาํนวนมาก(ในกรณีกูร้อบต่อมา)เพื่อประโยชน์แห่งการน้ี  
ทั้งน้ีเวน้ แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการดาํเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูพ้ิจารณาเห็นวา่มีเหตุ
พิเศษ จะวนิิจฉยัเป็นอยา่งอ่ืนได(้ช้ีแจงคณะกรรมการในการประชุมประจาํเดือนดว้ย) 
  20.3 ในระหวา่งเงินกูซ่ึ้งอยูใ่นลาํดบัเดียวกนั เงินกูซ่ึ้งสมาชิกท่ีเขา้เป็นสมาชิกใน 
ลาํดบัตน้  พึงใหสิ้ทธ์ิไดรั้บเงินกูก่้อนสมาชิกท่ีเขา้เป็นสมาชิกลาํดบัหลงั  

หมวดที ่2 
หลกัประกนัส าหรับเงินกู้ 

 ข้อ 21.  หลกัประกนัสาํหรับเงินกูน้ั้น  ใหมี้ขอ้กาํหนด  ดงัต่อไปน้ี 
    21.1 เงินกูท่ี้มีหุน้หรือเงินฝากเป็นหลกัประกนัใหใ้ชหุ้น้หรือเงินฝากเป็นหลกั 
ประกนัเท่า มูลหน้ีและดอกเบ้ียของมูลหน้ีท่ีมีอยูก่บัสหกรณ์ฯ 
                      21.2 เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินอ่ืนๆ เพื่อการเฉพาะกิจ ใหถื้อปฏิบติัตามประกาศของ 
สหกรณ์ฯ   
    21.3สมาชิกท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรคํ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่ 3  คน  และตอ้งเป็น
ขา้ราชการท่ีเป็นสมาชิกสามญัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขหนองบวัลาํภู จาํกดัอยา่งนอ้ย 1 คน 
       1) กรณี กูไ้ม่เกิน 50,000 บาท ใหใ้ชผู้ค้ ํ้าประกนั 2 คน 
       2)  กูเ้กิน 50,000 บาทใหใ้ชผู้ค้ ํ้าประกนั 3 คน 
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 ข้อ 22.  ผูค้ ํ้าประกนัตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์  และตอ้งมิไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้
 ข้อ 23.  เพื่อความมัน่คงในการใหกู้ ้ คณะกรรมการดาํเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกู้
มีอาํนาจวินิจฉยัเรียกใหมี้ผูค้ ํ้าประกนัเพิ่มอีกก็ได ้ โดยมีหลกัเกณฑส์าํหรับผูค้ ํ้าประกนัดงัน้ี 
                          23.1 สมาชิกสมทบท่ีมีเงินเดือนไม่เกิน 10,000 บาทสามารถเป็นผูค้ ํ้าประกนั 
สาํหรับผูกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 2  คน 
                       23.2 สมาชิกสมทบท่ีมีเงินเดือน 10,001 - 15,000 บาทสามารถเป็นผูค้ ํ้าประกนั
สาํหรับผูกู้ไ้ดไ้ม่เกิน  4  คน 
                       23.3 สมาชิกสมทบท่ีมีเงินเดือน 15,001 - 20,000 บาทสามารถเป็นผูค้ ํ้าประกนั
สาํหรับผูกู้ไ้ดไ้ม่เกิน  6  คน 
                        23.4 สมาชิกท่ีมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,001 บาท ข้ึนไปสามารถเป็นผูค้ ํ้าประกนัสาํหรับ
ผูกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 8 คน  
  ส่วนผูค้ ํ้าประกนัท่ีเป็นสมาชิกสามญัท่ีเป็นขา้ราชการใหถื้อตามเกณฑส์มาชิก
สามญั 
 ข้อ 24.  เม่ือผูค้ ํ้าประกนัคนใดตายหรือลาออกจากสหกรณ์ไม่วา่เหตุผลใด ๆ  หรือมีเหตุท่ี
คณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่ไม่สมควรหรือไม่อาจเป็นผูค้ ํ้าประกนัต่อไป  ผูกู้ต้อ้งจดัใหส้มาชิก
อ่ืนท่ีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเขา้เป็นผูค้ ํ้าประกนัแทนคนเดิมใหเ้สร็จ
ภายใน 30 วนั 
 ข้อ 25.  การใหส้มาชิกผูค้ ํ้าประกนัออกจากสหกรณ์ไม่วา่เหตุผลใด ๆ ไม่เป็นผลใหผู้น้ั้น
หลุดพน้จากการคํ้าประกนัจนกวา่ผูกู้ไ้ดจ้ดัใหมี้สมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการดาํเนินการหรือ
คณะอนุกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเขา้เป็นผูค้ ํ้าประกนัแทน 
 อน่ึง  ภายหลงัการทาํหนงัสือคํ้าประกนัแลว้  ถา้สมาชิกผูค้ ํ้าประกนัไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้ 
ผูกู้จ้ะตอ้งจดัใหมี้สมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการดาํเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควร  
เป็นผูค้ ํ้าประกนัเงินกูใ้นส่วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้โ้ดยเร็ว 
 ข้อ 26.  กาํหนดใหพ้ยานผูค้ ํ้าประกนัในหนงัสือผูค้ ํ้าประกนัเงินกูเ้ป็นหวัหนา้หน่วยงาน
ทุกระดบั  ไดแ้ก่  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล  สาธารณสุขอาํเภอ  หวัหนา้ตึก  
หวัหนา้งาน  หวัหนา้ฝ่าย ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลชุมชน  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลหนองบวัลาํภู
หรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย  นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภูหรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย  หรือ
ตาํแหน่งหวัหนา้หน่วยงานอ่ืน  หรือกรรมการดาํเนินการ  
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หมวดที ่3 
เงินงวดช าระหนีส้ าหรับเงนิกู้ 

 ข้อ 27.ใหส่้งคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือนเท่ากนัทุกเดือนตามท่ีณะกรรมการ 
กาํหนดแต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน 60  งวด และตอ้งชาํระหน้ีใหแ้ลว้เสร็จภายในอายไุม่เกิน 60 ปี 
 ข้อ 28.  การส่งเงินงวดชาํระหน้ีใหส่้งโดยเจา้หนา้ท่ีการเงินของหน่วยงานตน้สังกดัของ 
สมาชิกสมทบหน่วยงานนั้น  ดว้ยวธีิหกัจากเงินรายไดข้องผูกู้ ้ ณ ท่ีจ่าย  และใหถื้อวา่เงินงวดชาํระ
หน้ีแต่ละงวดส่งภายในส้ินเดือนนั้นๆ 

หมวดที ่4 
ดอกเบีย้เงินกู้ 

 ข้อ 29.  ใหเ้รียกดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภทในอตัราไม่เกินร้อยละ  15  ต่อปี  โดยสหกรณ์
จะแจง้ประกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 
 ข้อ 30.  ดอกเบ้ียนั้นใหคิ้ดเป็นรายวนัตามจาํนวนเงินตน้คงเหลือ 

หมวดที ่5 
การส่งเงินช าระค่าหุ้นและการจ่ายเงิน 

 ข้อ 31.  สมาชิกสมทบตอ้งส่งเงินชาํระค่าหุ้นเป็นรายเดือนทุกเดือนถา้ขาดส่งการชาํระหุน้
และหน้ีไม่วา่ตน้หรือดอกเบ้ียติดต่อกนัเกิน 2 เดือน  หรือ 3 คร้ังภายในหน่ึงปี (ปีบญัชี)  ไม่มีสิทธิ
ไดรั้บค่าตอบแทนสมาชิกประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  และเงินเฉล่ียคืน 

หมวดที6่ 
การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคนืเงินกู้ 

 ข้อ 32.  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตรวจตราควบคุมใหเ้งินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามท่ี
กาํหนดไวใ้นระเบียบน้ี และเม่ือคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่หลกัประกนัสาํหรับเงินกูร้ายใดเกิด
บกพร่อง  ผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
 ข้อ 33. ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตรวจสอบขอ้มูลการส่งชาํระหน้ีของผูกู้ทุ้กรายเป็น 
ประจาํทุกเดือน  โดยหากพบปัญหาเก่ียวกบัการส่งใชห้น้ีไม่เป็นไปตามกาํหนดใหค้ณะกรรมการทาํ
หนงัสือแจง้เจา้ตวั เพื่อแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
 ข้อ 34.  ในกรณีผูกู้ไ้ม่สามารถส่งใชเ้งินกูต้ามกาํหนดในระเบียบน้ี  เน่ืองจากสาเหตุต่าง ๆ  
เช่น 
  34.1  หมดสมาชิกภาพ 
  34.2  เม่ือผูกู้น้าํเงินกูไ้ปใชผ้ดิวตัถุประสงค ์
  34.3  เม่ือมีขอ้มูลแสดงถึงความไม่มัน่คงทางการเงินของผูกู้ ้
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  34.4  เม่ือผูกู้ไ้ม่สามารถส่งชาํระหน้ีไดติ้ดต่อกนัตั้งแต่  2  งวดข้ึนไป 
  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์  พิจารณาดาํเนินการตามระเบียบ  ขอ้บงัคบั
ของสหกรณ์ต่อไป 
 ข้อ 35. กรณีผูค้ ํ้าประกนัตอ้งรับภาระใชห้น้ีแทนผูกู้อ้นัเน่ืองมาจากสาเหตุขอ้ 34  และไม่
สามารถชาํระหน้ีโดยส้ินเชิงได ้  ใหผู้ค้ ํ้าประกนัมาทาํหนงัสือขอผอ่นผนัการชาํระหน้ีเป็นรายเดือน
ต่อคณะกรรมการดาํเนินการจนแลว้เสร็จภาระหน้ีตามสัญญาก็ได ้  สุดแต่คณะกรรมการดาํเนินการ
จะพิจารณาเห็นสมควร 
 ข้อ 36. ผูกู้แ้ละผูค้ ํ้าประกนั  ตอ้งยอมรับภาระผกูพนักรณีท่ีประสงคจ์ะขอลาออก  หรือ
ยา้ยไปปฏิบติังาน  ณ  ท่ีอ่ืน  ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหส้หกรณ์ทราบ  และจดัการชาํระหน้ีสินซ่ึงตนมี
อยูต่่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อน  จึงสามารถลาออกได ้
 ข้อ 37. เม่ือผูกู้ข้าดจากสมาชิกภาพตามขอ้ 34 สหกรณ์มีสิทธินาํเงินตามมูลค่าหุน้ท่ีสมาชิก 
มีอยูม่าหกักลบลบหน้ีท่ีสมาชิกผกูพนัตอ้งชาํระหน้ีแก่สหกรณ์ไดแ้ละใหส้หกรณ์มีฐานะเป็นเจา้หน้ี
บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้นตามขอ้บงัคบั ขอ้ 6 วรรคสุดทา้ย 
 ข้อ 38.  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  27 เดือน กนัยายน พ.ศ.  2559 
 
 

(นายรติ  บุญมาก) 
ประธานกรรมการดาํเนินงาน 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภูจาํกดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

ลงช่ือ....................................ผูพ้ิมพ ์

ลงช่ือ...................................ผูต้รวจทาน 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู  จ ากดั 
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามญัพนักงานราชการ พ.ศ.  2559 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
           อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  
จาํกดั   พ.ศ. 2554  ขอ้ 79 (8) และ ขอ้ 107 (3) โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการเนินการ ชุดท่ี  22  
คร้ังท่ี  12  เม่ือวนัท่ี  26  เดือน กนัยายน  พ.ศ. 2559  ใหก้าํหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั  วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสามญัพนกังานราชการ  พ.ศ.  
2559  ไวด้งัต่อไปน้ี 

หมวดที ่1 
ข้อก าหนดทัว่ไป 

 ข้อ 1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู  
จ ากดั  ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก สามัญพนักงานราชการ พ.ศ.  2559” 
 ข้อ 2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 27 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2559  เป็นตน้ไป 
 ข้อ 3.  ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั 
ดงัต่อไปน้ี 

 3.1 ระเบียบวา่ดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิกสามญัพนกังานราชการพ.ศ. 2557 ลง 
วนัท่ี 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.  2557 

 3.2 ระเบียบวา่ดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิกสามญัพนกังานราชการพ.ศ. 2557  แกไ้ข 
เพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.  2557 

 3.3 ระเบียบวา่ดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิกสามญัพนกังานราชการพ.ศ. 2557  แกไ้ข 
เพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี 30 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2557 

 3.4 ระเบียบวา่ดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิกสามญัพนกังานราชการพ.ศ. 2559  แกไ้ข 
เพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 

 3.5  บรรดาระเบียบ ประกาศ คาํสั่ง มติหรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบั 
ระเบียบน้ี  และใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ข้อ 4. ในระเบียบน้ี   
 “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั 
 “สมาชิก” หมายถึง   สมาชิกสามญั ตามความในขอ้บงัคบั  สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั พ.ศ. 2554  ข้อ 32 (2) (ง) เป็นพนักงานราชการ  สังกดั
กระทรวงสาธารณสุขในจังหวดัหนองบัวล าภู หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู  
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 “ประธานกรรมการด าเนินการ”   หมายถึง  ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั   
 “คณะกรรมการด าเนินการ”   หมายถึง   คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั    
 “คณะกรรมการเงินกู้” หมายถึง   คณะกรรมการเงินกูส้หกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
จงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั    
 ข้อ 5.  สหกรณ์ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก  3  ประเภท  คือ 
  5.1 เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน  ไดแ้ก่  เงินกูเ้พื่อใชใ้นเหตุจาํเป็นเร่งด่วนมี  3  ประเภท 
   1)  เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 
   2)  เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน ATM 
                              3) เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินอ่ืนๆเพื่อการเฉพาะกิจตามประกาศของสหกรณ์ 
  5.2  เงินกูส้ามญั  ไดแ้ก่  เงินกูต้ามความจาํเป็นของสมาชิก  
                      5.3 เงินกูพ้ิเศษ ไดแ้ก่ เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะ สาํหรับการสร้างบา้น  การซ้ือบา้น
พร้อมท่ีดิน การไถ่ถอนบา้นพร้อมท่ีดิน หรือการซ้ือท่ีดินวา่งเปล่าเพื่อการประกอบอาชีพ   
 ข้อ 6. สหกรณ์จะให้เงินกูแ้ก่สมาชิกเท่านั้น  สมาชิกมีเงินกูก้บัสหกรณ์เม่ือรวมเงินกู ้ 
สามญัและเงินกูพ้ิเศษแลว้ตอ้งไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองลา้นบาท) 
 ข้อ 7. การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกนั้นจะใหไ้ดเ้ฉพาะกรณีเพื่อการอนัจาํเป็นหรือเป็นประโยชน์
ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร 
 ข้อ 8.  สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งิน  ตอ้งเสนอคาํขอกูต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีกาํหนดไว ้
 ข้อ 9. การใหเ้งินกูทุ้กประเภทนั้นผูกู้ต้อ้งทาํหนงัสือกูแ้ละสมาชิกผูค้ ํ้าประกนั  (ถา้มี)  ตอ้ง
ทาํหนงัสือคํ้าประกนัใหไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีกาํหนดไว ้
 ข้อ 10.  การส่งเงินงวดชาํระหน้ีทุกประเภท  ซ่ึงผูกู้ต้อ้งส่งต่อสหกรณ์นั้น    ใหส่้งโดยวธีิ
หกัเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ ้ ณ  ท่ีจ่าย    และการส่งเงินงวดชาํระหน้ีเงินกูทุ้กประเภท      เงินตน้และ
ดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภทของสมาชิกเม่ือรวมกนัแลว้จะตอ้งไม่เกินเงินไดร้ายเดือนสุทธิของสมาชิก
นั้น   และใหถื้อวา่เงินงวดชาํระหน้ีแต่ละงวดถึงกาํหนดส่งภายในวนัส้ินเดือนนั้น ๆ  สาํหรับผูท่ี้
เงินเดือนจ่ายเขา้บญัชีธนาคารโดยตรง  ใหช้าํระหน้ีให้แก่สหกรณ์ตามวธีิท่ีไดต้กลงไว ้

หมวดที ่ 2 
เงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉิน 

 ข้อ 11.  การใหเ้งินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน  คณะกรรมการดาํเนินการอาจมอบอาํนาจใหป้ระธาน
กรรมการหรือรองประธานกรรมการ  หรือกรรมการดาํเนินการ  หรือผูจ้ดัการตามท่ีเห็นสมควรเป็น
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ผูว้นิิจฉยัใหเ้งินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการดาํเนินการก็ได ้ และใหผู้ไ้ดรั้บมอบดงักล่าวนั้น
แสดงรายการเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินท่ีใหไ้ปและส่งคืน เพื่อใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทราบทุกเดือน 
 ข้อ 12.  จาํนวนเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินATM   ท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้น
หน่ึงๆ นั้น  ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือนของสมาชิกนั้น  แต่ไม่เกิน  50,000  บาท (หา้หม่ืน
บาทถว้น) และตอ้งไม่เกินทุนเรือนหุ้นท่ีชาํระแลว้ของสมาชิกผูกู้ด้ว้ย  โดยมีหลกัเกณฑก์ารพิจารณา
ดงัต่อไปน้ี 
            12.1  เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกวา่  3  เดือน 
  12.2 เม่ือหกัจ่ายเงินกูข้องสหกรณ์แลว้ ผูกู้ต้อ้งมีเงินเดือนเหลือเพื่อใชจ่้ายไม่นอ้ย
กวา่  10%  ของเงินไดร้ายเดือน 
  12.3 การขอกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ATMใหส้มาชิกผูข้อกูท้าํคาํขอและหนงัสือ 
สัญญาเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน ATM กบัสหกรณ์ตามวงเงินกูท่ี้ไดรั้บอนุมติั  คาํขอและหนงัสือสัญญา
เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน ATM มีอายหุน่ึงปี เม่ือครบกาํหนดเวลาดงักล่าวหากสมาชิกมิไดบ้อกเลิกใหถื้อ
 วา่คาํขอและหนงัสือสัญญาเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน ATM  นั้นมีการต่ออายุออกไปอีกหน่ึง
ปี  ทั้งน้ี เม่ือครบกาํหนดเวลาท่ีไดต้กลงใหต่้ออายคุาํขอและหนงัสือสัญญาเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน
ATM ออกไปไม่วา่คร้ังใดคราวใด  ก็ใหถื้อปฏิบติัเช่นเดียวกนัเร่ือยไป  ในกรณีมีเหตุอนัสมควร
สหกรณ์อาจบอกเลิกคาํขอและหนงัสือสัญญาเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน ATM   ก็ได ้  และผูกู้ต้กลงจะ
ส่งคืนตน้เงินกูพ้ร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัที โดยมิพกัตอ้งคาํนึงถึงกาํหนดเวลาท่ีตกลงไว ้
  12.4 ใหมี้สัญญาเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน หรือ สัญญาเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินATMได ้
เพียงสัญญาเดียว ในกรณีท่ีสมาชิกนั้นยงัมีเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินคา้งอยูเ่ม่ือไดรั้บเงินกูใ้หม่ทุก 
ประเภท  ใหห้กัชาํระหน้ีเพื่อเหตุฉุกเฉินท่ีคา้งทั้งหมด 
                     12.5 เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินอ่ืนๆ เพื่อการเฉพาะกิจ เง่ือนไขตามประกาศของสหกรณ์  
 ข้อ 13.คาํขอกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉินของสมาชิกนั้นตอ้งเสนอผา่นการพิจารณาใหผู้บ้งัคบั 
บญัชาระดบัอาํเภอรับรองยกเวน้สมาชิกท่ีมีตาํแหน่งในระดบัสาธารณสุขอาํเภอ  ผูอ้าํนวยการ 
โรงพยาบาลผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลหวัหนา้ฝ่าย/หวัหนา้งานข้ึนไป  สามารถ
รับรองตนเองได ้
 ข้อ 14.  ในการขอกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉิน  ผูกู้จ้ะตอ้งเสนอคาํขอกูพ้ร้อมแนบรายละเอียด 
เงินเดือนในเดือนสุดทา้ยดว้ย 

หมวดที ่ 3 
เงินกู้สามญั 

 ข้อ 15.  การใหเ้งินกูส้ามญั  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกู้
สามญัแก่สมาชิกโดยคณะกรรมการดาํเนินการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเงินกูข้ึ้นตามความใน
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ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ขอ้84.และมอบอาํนาจหนา้ท่ีในการพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิก
ก็ได ้
 กรณีการใหเ้งินกูส้ามญัไม่เกินจาํนวนทุนเรือนหุน้คณะกรรมการดาํเนินการอาจมอบ 
หมายอาํนาจหนา้ท่ีในการพิจารณาวนิิจฉยัใหก้บัประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
ผูจ้ดัการก็ได ้
 ข้อ 16.  คาํขอกูเ้งินสามญัของสมาชิกนั้น  ตอ้งเสนอผา่นการพิจารณาใหผู้บ้งัคบับญัชา 
ระดบัอาํเภอ/จงัหวดัรับรองยกเวน้สมาชิกท่ีมีตาํแหน่งเป็นสาธารณสุขอาํเภอ,ผูอ้าํนวยการโรง 
พยาบาล, หวัหนา้งาน/หวัหนา้ฝ่าย, ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล ข้ึนไป  สามารถ
รับรองตนเองได ้ 
 ข้อ 17.  จาํนวนเงินกูส้ามญัท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้น  ยอ่มสุดแต่คณะกรรมการ
ดาํเนินการพิจารณาเห็นสมควร  แต่ตอ้งอยูภ่ายในจาํกดัไม่เกิน 30 เท่าของเงินเดือนและไม่เกิน 
600,000 บาท (หกแสนบาทถว้น)  โดยพิจารณาตามหลกัเกณฑต่์อไปน้ี 
  17.1 เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกวา่  1 ปี  
  17.2 สาํหรับเงินกูว้งเงินไม่เกิน 600,000 บาท  จะตอ้งมีทุนเรือนหุน้25% ของ 
วงเงินกู ้ 
  17.3 ระยะเวลาใชคื้นเงินกูสู้งสุดไม่เกิน  120  งวด  ทั้งน้ีใหพ้ิจารณาอายรุาชการผูกู้ ้
ท่ีเป็นพนกังานราชการ  โดยตอ้งชาํระหน้ีใหเ้สร็จส้ินภายในอาย ุ 60   ปี          
  17.4 การขอกูค้ร้ังใหม่ตอ้งมีระยะเวลาห่างจากสัญญาเดิมไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี หรือ 12  
งวดยกเวน้กรณีผูกู้ข้อกูย้งัไม่เตม็สิทธิท่ีตนจะกูไ้ดส้ามารถขอกูเ้พิ่มจนเตม็สิทธิของตนไดท้นัที  
ทั้งน้ีจาํนวนเงินท่ีขอกูเ้พิ่มจะคาํนวณตามสิทธิท่ีสามารถกูไ้ดใ้นวนัท่ีขอกูย้งัไม่เตม็สิทธินั้น 
  17.5 ตอ้งมีหนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินเดือน/รายได/้บาํเหน็จ  และหนงัสือรับรอง
เงินเดือนเหลือจ่าย  ลงนามโดยผูบ้งัคบับญัชาตน้สังกดั     
  17.6 เม่ือหกัจ่ายเงินกูข้องสหกรณ์แลว้ ผูกู้ต้อ้งมีเงินเดือนเหลือเพื่อใชจ่้ายไม่นอ้ย 
กวา่  15%  ของเงินไดร้ายเดือน        
  17.7 จะตอ้งมีเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย ์   ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  0.5 ของ
วงเงินท่ีขอกู ้  หรือหากมีบญัชีเงินฝากประเภทอ่ืนอยูก่่อนแลว้ก็ได ้  แต่ทั้งน้ีจะตอ้งมีเงินคงเหลือใน
บญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 0.5  ของวงเงินกูค้งเหลือเสมอ 
  กรณีท่ีสมาชิกมีหุน้ คณะกรรมการดาํเนินการอาจให้เงินกูส้ามญัแก่สมาชิกผู ้ นั้น
ไดไ้ม่เกินร้อยละ  90  ของเงินค่าหุน้ท่ีสมาชิกนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์  โดยไม่ตอ้งนาํหลกัเกณฑ ์ ใน
ขอ้  15  วรรคแรกมาบงัคบัใช ้ และสามารถกูไ้ดเ้ดือนละ 1  คร้ัง 
  17.8 ตอ้งเป็นสมาชิกกองทุนสวสัดิการต่าง ๆ  ตามท่ีสหกรณ์กาํหนดทุกประเภท 
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 ข้อ 18. ถา้คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรจะใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกท่ียงัส่งเงินกู ้
สามญั รายก่อนไม่เสร็จก็ได ้  แต่จะตอ้งปิดหน้ีสามญัเดิมในวนัท่ีมีการรับเงินกูร้ายใหม่ทนัที 
 ข้อ 19. ในการใหเ้งินกูส้ามญันั้น  ถา้ปรากฏวา่สหกรณ์มีเงินทุนท่ีจะใหกู้ไ้ดไ้ม่พอแก่การ
ขอกูอ้นัลกัษณะพึงใหกู้ร้ายนั้น  ใหถื้อลาํดบัในการพิจารณาใหเ้งินกู ้ ดงัต่อไปน้ี 
                     19.1 เงินกูซ่ึ้งถือค่าหุน้เป็นหลกัประกนัพึงใหใ้นลาํดบัก่อนเงินกูมี้หลกัประกนั 
อยา่งอ่ืน 
   19.2ในระหวา่งเงินกูซ่ึ้งอยูใ่นลาํดบัเดียวกนัตามท่ีกล่าวในขอ้(1) เงินกูซ่ึ้งมีจาํนวน
นอ้ยพึงให้ ก่อนเงินกูซ่ึ้งมีจาํนวนมากเพื่อประโยชน์แห่งการน้ี  จาํนวนเงินกูซ่ึ้งนาํมาเปรียบเทียบ
กนันั้น  ใหคิ้ดรวมทั้งเงินกูส้ามญัและเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินของผูกู้ท่ี้คงเหลืออยู ่(ถา้มี) ดว้ย  ทั้งน้ีเวน้
แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการดาํเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูพ้ิจารณาเห็นวา่มีเหตุพิเศษจะ
วนิิจฉยัเป็นอยา่งอ่ืนได ้

หมวดที ่ 4 
เงินกู้พเิศษ 

            ข้อ 20. การใหเ้งินกูพ้ิเศษ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกู้
พิเศษเพื่อการเคหะหรือเงินกูพ้ิเศษเพื่อการประกอบอาชีพแก่สมาชิก โดยตอ้งไดรั้บคะแนนเห็นชอบ
ไม่นอ้ยกวา่ สามในส่ีของจาํนวนกรรมการดาํเนินการผูเ้ขา้ร่วมประชุมพิจารณาคาํขอกูร้ายนั้น 
            ข้อ 21.  การใหเ้งินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะหรือเงินกูพ้ิเศษเพื่อการประกอบอาชีพนั้นให ้
เฉพาะเพื่อการดงัต่อไปน้ี 

21.1 เพื่อการก่อสร้างต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารสาํหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัของ 
ตนเองแครอบครัวตามควรแก่ฐานะ 

21.2 เพื่อซ้ืออาคาร  หรือซ้ือท่ีดินและอาคาร  หรือซ้ือท่ีดินเพื่อจะไดก่้อสร้าง 
อาคารในเวลาอนัสมควร  ทั้งน้ีสาํหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัของตนเองและครอบครัวตามควรแก่ฐานะ 

21.3 เพื่อไถ่ถอนท่ีดินและอาคารท่ีอยูอ่าศยัซ่ึงจาํนองกบัสถาบนัการเงินอ่ืนๆและ 
ชาํระหน้ีสินอ่ืนๆ 

21.4 เพื่อซ้ือท่ีดินวา่งเปล่าท่ีมีเอกสารสิทธ์ิเป็นโฉนดท่ีติดติดทางาธารณ 
ประโยชน์สาํหรับการวางแผนประกอบอาชีพ  
            ข้อ 22 เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการไดว้นิิจฉยัใหเ้งินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะหรือเงินกูพ้ิเศษ
เพื่อการประกอบอาชีพทั้งหนงัสือกูแ้ละเอกสารทางกฎหมายอยา่งอ่ืนเก่ียวกบัเงินกู ้ ใหจ้ดัทาํตาม
แบบท่ีกาํหนดไวโ้ดยครบถว้นสมบูรณ์แลว้สมาชิกจึงรับเงินจากสหกรณ์ได ้
           กรณีการก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั  เพื่อเป็นการควบคุมการจ่ายเงินให้เป็นไปตามความมุ่งหมาย จึง
กาํหนดใหส้มาชิกผูกู้น้าํเงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะซ่ึงไดรั้บ เขา้ฝากในประเภทเงินฝากออมทรัพยใ์น
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สหกรณ์น้ีเพื่อถอนไปใชเ้ป็นคราวๆ เม่ือถึงกาํหนดจ่ายตามความมุ่งหมาย      การฝากเงินดงักล่าว
สหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียใหต้ามยอดเงินคงเหลือท่ีนอ้ยท่ีสุดในแต่ละเดือน ในอตัราตามประกาศของ
สหกรณ์ 
            ข้อ 23 เม่ือถึงกาํหนดท่ีสมาชิกผูกู้จ้ะจ่ายเงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะหรือเงินกูพ้ิเศษเพื่อการ 
ประกอบอาชีพตามความมุ่งหมาย ผูกู้ต้อ้งเสนอรายงานการใชจ่้ายเงินกูต้ามแบบท่ีกาํหนดไวพ้ร้อม
หลกัฐานท่ีมีต่อสหกรณ์ทุกคราวโดยเร็วท่ีสุดท่ีจะกระทาํได ้ คณะกรรมการดาํเนินการอาจมอบให้
บุคคลตามเห็นสมควร ดาํเนินการตรวจสอบการใชจ่้ายเงินตามรายงานนั้นๆ อีกชั้นหน่ึงได ้
            ข้อ 24  แบบรูปรายการก่อสร้างหรือต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารนั้นตอ้งปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 
ตามกฎหมายและตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาํเนินการดว้ยการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
แบบรูปหรือรายการดงักล่าวในวรรคก่อนในสาระสาํคญัจะตอ้งไดรั้บความเป็นชอบของบุคคลซ่ึง
ไดรั้บมอบหมายจากสหกรณ์และตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทราบดว้ย 
            ข้อ 25 ตราบใดสมาชิกยงัส่งคืนเงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะไม่เสร็จ  สมาชิกจะตอ้งยนิยอม 
และอาํนวยความสะดวกใหบุ้คคลซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากสหกรณ์ เขา้ตรวจการก่อสร้าง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงหรือทรัพยสิ์นท่ีใชเ้งินกูน้ั้นในเวลาอนัสมควรไดเ้สมอและตอ้งช้ีแจงขอ้ความท่ีเก่ียวกบั
เร่ืองท่ีตรวจใหท้ราบตามความประสงค ์
           ข้อ 26 จาํนวนเงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะ หรือเงินกูพ้ิเศษเพื่อการประกอบอาชีพซ่ึงใหส้มา 
ชิกผูกู้ค้นหน่ึงๆนั้นยอ่มสุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควรโดยคาํนึงถึงลกัษณะของท่ีอยูอ่าศยัตาม
ควรแก่ฐานะและความสามารถในการชาํระหน้ีของสมาชิกนั้นแต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท (หน่ึงลา้น
หา้แสนบาท) โดยพิจารณาเกณฑ ์ดงัน้ี 
                          26.1  เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกวา่  1 ปี 
                          26.2  ผูกู้ต้อ้งมีเงินทุนเรือนหุ้นอยา่งนอ้ย  5%  ของวงเงินกู ้
                          26.3 ตอ้งมีหนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินเดือน/รายได/้บาํเหน็จและหนงัสือรับรอง 
เงินเดือนเหลือจ่าย  ลงนามโดยผูบ้งัคบับญัชาตน้สังกดั 
                          26.4  เม่ือหกัจ่ายเงินกูข้องสหกรณ์แลว้  ผูกู้ต้อ้งมีเงินเดือนเหลือเพื่อใชจ่้ายไม่นอ้ย
กวา่  10 % ของเงินไดร้ายเดือน 
                           26.5 จะตอ้งมีเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย ์   ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  0.5 ของ
วงเงินท่ีขอกู ้  หรือหากมีบญัชีเงินฝากประเภทอ่ืนอยูก่่อนแลว้ก็ได ้  แต่ทั้งน้ีจะตอ้งมีเงินคงเหลือใน
บญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 0.5  ของวงเงินกูค้งเหลือเสมอ 
                         26.6  ตอ้งเป็นสมาชิกกองทุนสวสัดิการต่าง ๆ  ตามท่ีสหกรณ์กาํหนดทุกประเภท 
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หมวดที ่ 5 
หลกัประกนัส าหรับเงินกู้ 

 ข้อ 27.  หลกัประกนัสาํหรับเงินกูน้ั้น  มีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  27.1  เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินATMนั้น  นอกจากหนงัสือกูซ่ึ้ง 
ผูกู้ไ้ดท้าํไวท่ี้สหกรณ์แลว้  ก็ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งอ่ืนอีก          
                      27.2 เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินอ่ืนๆ เพื่อการเฉพาะกิจ  ใหถื้อปฏิบติัตามประกาศของ
สหกรณ์ฯ 
 ข้อ 28.  หลกัประกนัสาํหรับเงินกูเ้งินกูส้ามญั  พิจารณาตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

28.1  กรณีวงเงินกูไ้ม่เกินร้อยละ90 ของทุนเรือนหุน้ไม่ตอ้งมีบุคคลคํ้าประกนั 
28.2 กรณีวงเงินกูเ้กินกวา่ร้อยละ  90  ของทุนเรือนหุ้น ตอ้งมีบุคคลคํ้าประกนัตาม 

สัดส่วนวงเงินกู ้ ดงัน้ี 
                        1)กรณีผูค้ ํ้าประกนัท่ีเป็นขา้ราชการกาํหนดวงเงินคํ้าประกนัคนละ
200,000  บาท 
                     2)  กรณีผูค้ ํ้าประกนัท่ีเป็นพนกังานขา้ราชการกาํหนดวงเงินคํ้าประกนั 
คนละ  100,000  บาท 
  28.3 ผูค้ ํ้าประกนัตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์ท่ีเป็นขา้ราชการ/พนกังานราชการ   และ
ตอ้งมิไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้
  28.4 เพื่อความมัน่คงในการใหกู้ส้ามญัคณะกรรมการดาํเนินการหรือคณะอนุ 
กรรมการเงินกูมี้อาํนาจวินิจฉยัเรียกใหมี้ผูค้ ํ้าประกนัเพิ่มอีกก็ไดโ้ดยมีหลกัเกณฑส์าํหรับผูค้ ํ้าประกนั  
ดงัน้ี 
    1) สมาชิกท่ีมีเงินเดือนไม่เกิน 10,000 บาท  สามารถเป็นผูค้ ํ้าประกนั
สาํหรับผูกู้ไ้ดไ้ม่เกิน  4  คน  
   2)  สมาชิกท่ีมีเงินเดือน 10,001 - 15,000 บาท  สามารถเป็นผูค้ ํ้าประกนั
สาํหรับผูกู้ไ้ดไ้ม่เกิน  6  คน 
                               3)  สมาชิกท่ีมีเงินเดือน 15,001 - 20,000 บาท  สามารถเป็นผูค้ ํ้าประกนั
สาํหรับผูกู้ไ้ดไ้ม่เกิน  8  คน 
   4)  สมาชิกท่ีมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,001 บาท ข้ึนไป สามารถเป็นผูค้ ํ้า
ประกนัสาํหรับผูกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 10 คน 
                      28.5 เม่ือผูค้ ํ้าประกนัคนใดตายหรือลาออกจากสหกรณ์ไม่วา่เหตุผลใดๆ  หรือมี
เหตุท่ีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่ไม่สมควรหรือไม่อาจเป็นผูค้ ํ้าประกนัต่อไปผูกู้ต้อ้งจดัให้
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สมาชิกอ่ืนท่ีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเขา้เป็นผูค้ ํ้าประกนัแทนคนเดิม
ใหเ้สร็จภายใน  30  วนั   
  28.6 การใหส้มาชิกผูค้ ํ้าประกนัออกจากสหกรณ์ไม่วา่เหตุผลใด ๆ ไม่เป็นผลใหผู้ ้
นั้นหลุดพน้จากการคํ้าประกนัจนกวา่ผูกู้ไ้ดจ้ดัใหมี้สมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการดาํเนินการหรือ 
 คณะอนุกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเขา้เป็นผูค้ ํ้าประกนัแทน 
  อน่ึง ภายหลงัการทาํหนงัสือคํ้าประกนัแลว้  ถา้สมาชิกผูค้ ํ้าประกนัไดเ้ป็นคู่สมรส
ของผูกู้ผู้กู้จ้ะตอ้งจดัใหมี้สมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการดาํเนินการหรือ คณะอนุกรรมการเงินกู้
เห็นสมควร  เป็นผูค้ ํ้าประกนัเงินกูใ้นส่วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้โ้ดยเร็ว 
                     28.7 กาํหนดใหพ้ยานผูค้ ํ้าประกนัในหนงัสือผูค้ ํ้าประกนัเงินกูเ้ป็นหวัหนา้หน่วย 
งานทุกระดบั ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล, สาธารณสุขอาํเภอ, หวัหนา้ตึก, 
หวัหนา้งาน/หวัหนา้ฝ่าย,ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลชุมชน,ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลหนองบวัลาํภู
หรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย,นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภูหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายหรือ
ตาํแหน่งหวัหนา้หน่วยงานอ่ืนหรือกรรมการดาํเนินการ 
  28.8  กรณีผูกู้มี้เงินฝากกบัสหกรณ์  สามารถใชเ้อกสารการฝากเงินในสหกรณ์ซ่ึง
คณะกรรมการเห็นสมควรจาํนาํเป็นหลกัประกนัโดยหา้มถอนจนกวา่จะชาํระหน้ีครบตามจาํนวน
เงินกูโ้ดยจาํนวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายในร้อยละ 90  ของจาํนวนเงินฝากนั้น 
  28.9  คณะกรรมการดาํเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกู ้  อาจพิจารณาให้ผูกู้น้าํ
อสังหาริมทรัพย(์ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง)ซ่ึงถือกรรมสิทธ์ิโดยผูกู้ ้ และปลอดจากภาระผกูพนั ใดๆ  
มาจาํนองเป็นประกนัเตม็จาํนวนเงินกูร้ายนั้น  จดทะเบียนจาํนองเป็นหลกัประกนัคลุม หน้ีท่ีมีอยูใ่น
เวลาจาํนองหรือท่ีเกิดข้ึนในอนาคต  โดยจาํนวนเงินกูข้องผูกู้ใ้หจ่้ายไดไ้ม่เกิน ราคาประเมินท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้างของสาํนกังานท่ีดินจงัหวดัหนองบวัลาํภู  หรือบริษ ั ประเมินอสังหาริมทรัพยท่ี์
ไดรั้บอนุญาตจากทางราชการ  ตอ้งครอบคลุมส่วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้ ้
 อน่ึง  สมาชิกผูกู้ส้ามารถใชห้ลกัประกนัตาม 28.1, 28.8,28.9  ร่วมกนัได ้
                     28.10 ผูกู้ทุ้กรายจะตอ้งเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ 
ออมทรัพย ์ สาธารณสุขไทย (สสธท.) (กอง1)  หากผูกู้เ้งินกบัสหกรณ์ยงัไม่ไดส้มคัรเป็น
สมาชิกสมาคม(สสธท.)  ใหส้หกรณ์ดาํเนินการหกัเงินจากการกูย้มืไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ปี  จาํนวนเงิน
ตามประกาศของสมาคม (สสธท.)แต่ละปี  เพื่อเป็นค่าบาํรุงและค่าสงเคราะห์ศพ  สาํหรับสมาชิก
รายใหม่ท่ียืน่กู ้   แต่ยงัไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสมาคม(สสธท.)หรืออยูใ่นระหวา่งสมาคม(สสธท.)ยงัไม่มี
ผลบงัคบัเพื่อลดความเส่ียงผูกู้ต้อ้งทาํประกนัชีวิตอยา่งตํ่า  1 ปี  เพื่อคุม้ครองหน้ี   
                  หากเป็นสมาชิกสมาคม(สสธท.)แลว้แต่หลกัประกนัไม่ครอบคลุมหน้ีท่ีมีอยูผู่กู้จ้ะตอ้ง
สมคัร เป็นสมาชิกกองทุนสวสัดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
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สาธารณสุขไทย (กสธท.) (กอง 2) และ  หากเป็นสมาชิกสมาคม(กสธท.)แลว้แต่หลกัประกนัไม่
ครอบคลุมหน้ีท่ีมีอยูอี่กผูกู้ต้อ้งทาํประกนัสินเช่ือกบับริษทัประกนัตามท่ีคณะกรรมการเป็นสมควร
หรือสมคัรเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย จาํกดั (สส.ชสอ.) 
               เม่ือใดคณะกรรมการดาํเนินการเห็นมีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัหลกัประกนัตอ้งรีบดาํเนิน 
การใหผู้กู้มี้หลกัประกนัอยา่งเร่งด่วน    
                ข้อ 29. หลกัประกนัสาํหรับเงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะหรือเงินกูพ้ิเศษเพื่อการประกอบ 
อาชีพ  ผูกู้ต้อ้งทาํหนงัสือกูไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีกาํหนดไว ้ถา้เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะหรือเงินกู้
พิเศษเพื่อการประกอบอาชีพนั้นมีจาํนวนไม่เกินค่าหุน้ซ่ึงผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์ก็ไม่ตอ้งมีหลกัประกนั
อยา่งอ่ืนอีก 
                      29.1 ถา้เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะหรือเงินกูพ้ิเศษเพื่อการประกอบอาชีพนั้นมีจาํนวน
เกินกวา่ค่าหุน้ซ่ึงผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์ก็ตอ้งมี หลกัประกนัซ่ึงเป็นอสังหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระ
จาํนองรายอ่ืน จาํนองเป็นหลกัประกนัเตม็จาํนวนเงินกูร้ายนั้นโดยตอ้งเป็นท่ีพอใจคณะกรรมการ
ดาํเนินการวา่จาํนวนเงินกูส่้วนท่ี เกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้ ้ ตอ้งมีมูลค่าไม่เกิน  ร้อยละ 80 ของราคา
ประเมินของอสังหาริมทรัพยน์ั้น 
                      29.2 ผูกู้ต้อ้งทาํประกนัภยัส่ิงปลูกสร้างล่วงหนา้ 5ปี เม่ือครบ 5 ปี ใหท้าํประกนัภยั
เป็นปีๆ  ไปโดยมีสหกรณ์เป็นผูรั้บประโยชน์  ทั้งน้ีสมาชิกตอ้งทาํหนงัสือยนิยอมใหส้หกรณ์หกั
เงินปัน ผลและเฉล่ียคืนเขา้ฝากและถอนออกอตัโนมติัโดยโปรแกรมบริหารงานสหกรณ์จาก
บญัชีเงิน ฝากประเภทออมทรัพยข์องสมาชิก ช่ือบญัชี”เงินฝากออมทรัพย-์ประกนั/เส่ียง”  (ซ่ึงเป็น
บญัชี ออมทรัพยแ์ยกออกต่างหากจากบญัชีออมทรัพยฝ์ากเงินปกติของสมาชิก)เพื่อจ่าย
ประกนัภยั ส่ิงปลูกสร้าง  ก่อนครบกาํหนดปีท่ี 5 และต่อเน่ืองในปีต่อๆไป ตามท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควร ทั้งน้ีรวมถึงผูกู้ร้ายเก่าท่ียงัไม่ยืน่หนงัสือยนิยอมฯต่อสหกรณ์  ใหส้หกรณ์ถือใชร้ะเบียบ
น้ี  ดาํเนินการหกัเงินปันผล –เฉล่ีย  เพื่อใชใ้นการดงักล่าวขา้งตน้ไดเ้ลย                    

หมวดที ่ 6 
เงินงวดช าระหนีส้ าหรับเงนิกู้ 

 ข้อ 30.  การส่งเงินงวดชาํระหน้ีสาํหรับเงินกูน้ั้น  ใหก้าํหนดไวด้งัน้ี 
  30.1 การส่งเงินชาํระหน้ีสาํหรับเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน  ใหผู้กู้ส่้งคืนเงินกูเ้พื่อเหตุ
ฉุกเฉินเตม็ จาํนวนพร้อมดว้ยดอกเบ้ียภายในส้ินเดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก   หรือใหส่้งเป็นงวด
รายเดือนรวมไม่เกิน  5 งวดสาํหรับเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน  และใหส่้งเป็นงวดรายเดือนรวมไม่เกิน  12  
งวด นบัแต่การทาํการกูเ้งินฉุกเฉิน ATM  คร้ังสุดทา้ย  สาํหรับเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน ATM 
  30.2 เงินกูส้ามญั  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกู ้
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พิจารณากาํหนดใหผู้กู้ส่้งคืนเงินตน้เป็นงวดรายเดือนเท่ากนัทุกเดือนพร้อมดว้ยดอกเบ้ีย(แบบ
สหกรณ์) หรือ ส่งคืนเงินตน้พร้อมดว้ยดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือนเท่ากนัทุกเดือน  ยกเวน้งวดสุดทา้ย 
(แบบธนาคาร) เป็นจาํนวนสุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผูกู้ ้  จาํนวนและความมุ่ง
หมายแห่งเงินกู ้ แต่ไม่เกิน  120  งวด   ภายในอาย ุ 60  ปี  ตั้งแต่เดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก 
  ในกรณีผูกู้มี้เหตุจาํเป็นท่ีไม่สามารถส่งชาํระหน้ีไดต้ามกาํหนดใหส้ามารถยืน่คาํ 
ร้องขอผอ่นผนัการชาํระหน้ีต่อคณะกรรมการดาํเนินการ  ทั้งน้ีโดยผอ่นชาํระหน้ีไดค้ร้ังละไม่เกิน3  
เดือน  ภายใตค้วามเห็นชอบของคณะกรรมการเป็นรายๆ ไป 
                      31.3เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพิจารณากาํหนดใหผู้กู้ ้
ส่งคืนเงินตน้เป็นงวดรายเดือนเท่ากนัทุกเดือน  พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย (แบบสหกรณ์) หรือ  ส่งคืนเงิน
ตน้พร้อมดว้ยดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือนเท่ากนัทุกเดือน ยกเวน้งวดสุดทา้ย (แบบธนาคาร) เป็น
จาํนวนสุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผูกู้ ้ จาํนวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู ้ แต่ ไม่
เกิน  240 งวด   ภายในอาย ุ 60  ปี  ตั้งแต่เดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก 

หมวดที ่ 6 
ดอกเบีย้เงินกู้ 

 ข้อ 31.  ใหเ้รียกดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภทในอตัราไม่เกินร้อยละ  15  ต่อปี  โดยสหกรณ์
จะแจง้ประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป 
 ข้อ 32.  ดอกเบ้ียนั้นใหคิ้ดเป็นรายวนัตามจาํนวนเงินตน้คงเหลือ 
 ข้อ 33. ถา้ผูกู้ช้าํระตน้เงินกูท้ ั้งหมดก่อนระยะเวลา 1  เดือน  นบัจากวนัท่ีลงนามในสัญญา
เงินกู ้  สหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียขั้นตํ่า  1  เดือน  ยกเวน้เงินกูฉุ้กเฉิน ATM  คิดดอกเบ้ียตามความเป็น
จริง 

หมวดที ่ 7 
การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคนืเงินกู้ 

 ข้อ 34. ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตรวจตราควบคุมใหเ้งินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามท่ี
กาํหนดไวใ้นระเบียบน้ี  และเม่ือคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่หลกัประกนัสาํหรับเงินกูร้ายใด
เกิดบกพร่อง  ผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
 ข้อ 35.  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตรวจสอบขอ้มูลการส่งชาํระหน้ีของผูกู้ทุ้กรายเป็น
ประจาํทุกเดือน โดยหากพบปัญหาเก่ียวกบัการส่งใชห้น้ีไม่เป็นไปตามกาํหนดใหค้ณะกรรมการทาํ
หนงัสือแจง้เจา้ตวั  เพื่อแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
 ข้อ 36.  ในกรณีผูกู้ไ้ม่สามารถส่งใชเ้งินกูต้ามกาํหนดในระเบียบน้ี เน่ืองจากสาเหตุต่าง ๆ  
เช่น 
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  36.1  หมดสมาชิกภาพ 
  36.2  เม่ือผูกู้น้าํเงินกูไ้ปใชผ้ดิวตัถุประสงค ์
  36.3  เม่ือมีขอ้มูลแสดงถึงความไม่มัน่คงทางการเงินของผูกู้ ้
  36.4เม่ือผูกู้ไ้ม่สามารถส่งชาํระหน้ีไดติ้ดต่อกนัตั้งแต่ 2งวดข้ึนไปใหค้ณะกรรมการ
ดาํเนินการสหกรณ์  พิจารณาดาํเนินการตามระเบียบ  ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ต่อไป 
 ข้อ 37.  กรณีผูค้ ํ้าประกนัตอ้งรับภาระใชห้น้ีแทนผูกู้อ้นัเน่ืองมาจากสาเหตุขอ้  27   และ
ไม่สามารถชาํระหน้ีโดยส้ินเชิงไดใ้หผู้ค้ ํ้าประกนัมาทาํหนงัสือขอผอ่นผนัการชาํระหน้ีเป็นรายเดือน
ต่อคณะกรรมการดาํเนินการจนแลว้เสร็จภาระหน้ีตามสัญญาก็ได ้  สุดแต่คณะกรรมการดาํเนินการ
จะพิจารณาเห็นสมควร 
 ข้อ 38.  ผูกู้แ้ละผูค้ ํ้าประกนั  ตอ้งยอมรับภาระผกูพนักรณีท่ีประสงคจ์ะขอลาออก  หรือ
ยา้ยไปปฏิบติัราชการ  หรืองานประจาํ  ณ  ท่ีอ่ืน  ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์  ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือ
ใหส้หกรณ์ทราบ  และจดัการชาํระหน้ีสินซ่ึงตนมีอยูต่่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อน  จึงสามารถ
ลาออกหรือยา้ยจากราชการ หรืองานประจาํได ้
 ข้อ 39.  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 
 
 

ประกาศ  ณ วนัท่ี  27  เดือน กนัยายน  พ.ศ.  2559 
 
 

(นายรติ  บุญมาก) 
ประธานกรรมการดาํเนินงาน 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัหนองบัวล าภูจ ากดั 
ว่าด้วยการให้เงนิกู้แก่สมาชิกสามัญข้าราชการบ านาญ พ.ศ.2559 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  
จาํกดั  พ.ศ. 2554 ขอ้ 79 (8) และ ขอ้ 107 (3) โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการเนินการ ชุดท่ี  22  คร้ัง
ท่ี  12 เม่ือวนัท่ี  26  เดือนกนัยายน  พ.ศ. 2559ใหก้าํหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
จงัหวดัหนองบวัลาํภูจาํกดัวา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสามญัพนกังานราชการพ.ศ.2559ไว้
ดงัต่อไปน้ี 

    ข้อ 1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู   
จ ากดั  ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญข้าราชการบ านาญพ.ศ.2559 

 ข้อ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 26 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2559เป็นตน้ไป 
 ข้อ 3.ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั 
 ดงัต่อไปน้ี  
  3.1 ระเบียบวา่ดว้ยเงินกูเ้พื่อเกษียณสุขใจ พ.ศ. 2557ลงวนัท่ี 1พฤษภาคมพ.ศ. 2557 
  3.2 ระเบียบวา่ดว้ยเงินกูเ้พื่อเกษียณสุขใจ พ.ศ. 2557 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)วนัท่ี  
28มิถุนายน พ.ศ. 2557 
  3.3 ระเบียบวา่ดว้ยเงินกูเ้พื่อเกษียณสุขใจ พ.ศ. 2557 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3)วนัท่ี  
30  กนัยายน พ.ศ. 2557 
  3.4 บรรดาระเบียบ  ประกาศ  คาํสั่ง  มติ หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบั
ระเบียบน้ีและใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ข้อ 4.ในระเบียบน้ี   
   สหกรณ์   หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั   
  คณะกรรมการด าเนินการหมายถึงคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุข จงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั   
  ประธานกรรมการด าเนินการ หมายถึงประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออม 
ทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั      
  สมาชิก หมายถึงสมาชิกสามญั(กรณีขา้ราชการบาํนาญ)สหกรณ์ออมทรัพย  ์
สาธารณสุข จงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั  
  เงินบ านาญ หมายถึง  เงินท่ีทางราชการจ่ายใหแ้ก่ผูท่ี้ไดอ้อกจากราชการเป็นราย 
เดือนนบัตั้งแต่วนัท่ีออกจากราชการไปจนถึงแก่กรรม    
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  เงินบ านาญตกทอด หมายถึง เงินท่ีทางราชการจ่ายใหแ้ก่ทายาทเม่ือผูรั้บบาํนาญปกติ
ถึงแก่กรรม 
 ข้อ 4.  ในระเบียบน้ี  สหกรณ์ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 3 ประเภท  คือ 
   4.1  เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน ไดแ้ก่  เงินกูเ้พื่อใชใ้นเหตุจาํเป็นเร่งด่วน มี 2 ประเภท 
 1)  เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน(เฉพาะฉุกเฉินกระดาษ) 
 2)  เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินอ่ืนๆ เพื่อการเฉพาะกิจ ตามประกาศของสหกรณ์ ฯ 
  4.2 เงินกูส้ามญัไดแ้ก่เงินกูต้ามความจาํเป็นของสมาชิก  
 ข้อ 5. การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกนั้น จะใหไ้ดเ้ฉพาะกรณีเพื่อการอนัจาํเป็น หรือเป็น 
ประโยชน์ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร 
 ข้อ 6.  สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งิน  ตอ้งเสนอคาํขอกูต่้อสหกรณ์ฯ ตามแบบท่ีกาํหนดไว ้
 ข้อ 7.  การใหเ้งินกู ้  ผูกู้ต้อ้งทาํหนงัสือกู ้ และสมาชิกผูค้ ํ้าประกนั  (ถา้มี)  ตอ้งทาํหนงัสือ
คํ้าประกนัใหไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีกาํหนดไว ้
 ข้อ 8.  การส่งเงินงวดชาํระหน้ี ซ่ึงผูกู้ต้อ้งส่งต่อสหกรณ์นั้น ใหส่้งต่อโดยวธีิหกัเงินไดร้าย
เดือนของผูกู้ ้ ณ  ท่ีจ่าย    และการส่งเงินงวดชาํระหน้ีเงินกู ้เงินตน้และดอกเบ้ียเงินกูข้องสมาชิกเม่ือ
รวมกนัแลว้จะตอ้งไม่เกินเงินไดร้ายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้น   และใหถื้อวา่เงินงวดชาํระหน้ีแต่ละ
งวดถึงกาํหนดส่งภายในวนัส้ินเดือนนั้น ๆ   
 ข้อ 9. หลกัเกณฑ์การพจิารณาดังต่อไปนี้ 
                     9.1  การใหเ้งินกูเ้งินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน (เฉพาะฉุกเฉินกระดาษ) 
                                   1)  คณะกรรมการดาํเนินการอาจมอบอาํนาจใหป้ระธานกรรมการหรือรอง 
ประธานกรรมการ  หรือกรรมการดาํเนินการ  หรือผูจ้ดัการตามท่ีเห็นสมควรเป็นผู ้ วนิิจฉยัให้
เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการดาํเนินการก็ได ้ และใหผู้ไ้ดรั้บมอบดงักล่าวนั้นแสดง
รายการเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินท่ีใหไ้ปและส่งคืน  เพื่อใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทราบทุกเดือน 
                     2)  จาํนวนเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึงๆ นั้น  ใหกู้ไ้ดไ้ม่ 
เกิน 5  เท่าของเงินเดือนของสมาชิกนั้น  แต่ไม่เกิน  50,000 บาท (หา้หม่ืนบาทถว้น) และตอ้งไม่
เกินทุนเรือนหุน้ท่ีชาํระแลว้ของสมาชิกผูกู้ด้ว้ย  โดยมีหลกัเกณฑก์าร พิจารณาดงัต่อไปน้ี 
                                  3)  เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 
              4)  เม่ือหกัจ่ายเงินกูข้องสหกรณ์แลว้  ผูกู้ต้อ้งมีเงินเดือนเหลือเพื่อใชจ่้ายไม่ 
นอ้ยกวา่  5% ของเงินไดร้ายเดือน 
                          9.2 เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินอ่ืนๆ เพื่อการเฉพาะกิจ ตามประกาศของสหกรณ์ฯเป็น 
คร้ังๆไป(ตามเง่ือนไขประกาศแต่ละคร้ังไป) 
                         9.3  เงินกูส้ามญั การให้เงินกูส้ามญัแก่สมาชิกใหพ้ิจารณาตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
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                      1) จาํนวนเงินกูต้ามระเบียบน้ียอ่มสุดแต่คณะกรรมการพิจารณา 
เห็นสมควร  แต่ตอ้งอยูภ่ายในจาํกดัไม่เกิน 1,000,000 บาท (หน่ึงลา้นบาทถว้น) โดยมีหลกัเกณฑ์
การพิจารณาดงัต่อไปน้ี 
                    2) เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกวา่  12 เดือน 
                     3)เม่ือหกัจ่ายเงินกูข้องสหกรณ์แลว้  ผูกู้ต้อ้งมีเงินบาํนาญเหลือเพื่อใชจ่้าย
ไม่นอ้ยกวา่ 10% ของเงินบาํนาญรายเดือน 
                                    4)สาํหรับเงินกูว้งเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หน่ึงลา้นบาทถว้น)  จะตอ้ง
มีทุนเรือนหุ้น 25%ของวงเงินกู ้ 
                     5) ระยะเวลาใชคื้นเงินกูสู้งสุดไม่เกิน 120 งวด  ตามจาํนวนเงินกู ้  โดย
ไม่ใหน้าํ อายผุูกู้ม้าเป็นเง่ือนไขในการพิจารณา  หรือในดุลยพินิจของคณะกรรมการดาํเนินการ 
                         6) ผูกู้ทุ้กรายจะตอ้งเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย (สสธท.) (กอง1)  หากผูกู้เ้งินกบัสหกรณ์ยงัไม่ไดส้มคัรเป็น
สมาชิกสมาคม(สสธท.)  ใหส้หกรณ์ดาํเนินการหกัเงินจากการกูย้มืไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ปี   จาํนวนเงิน
ตามประกาศของสมาคม(สสธท.)แต่ละปี   เพื่อเป็นค่าบาํรุงและค่าสงเคราะห์ศพ   สําหรับสมาชิก
รายใหม่ท่ียืน่กู ้   แต่ยงัไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสมาคม(สสธท.)หรืออยูใ่นระหวา่งสมาคม(สสธท.)ยงัไม่มี
ผลบงัคบั   เพื่อลดความเส่ียงผูกู้ ้ ตอ้งทาํประกนัชีวติอยา่งตํ่า 1 ปี  เพื่อคุม้ครองหน้ี                   
   7) การขอกูค้ร้ังใหม่ตอ้งมีระยะเวลาห่างจากสัญญากูเ้ดิม  12  เดือนยกเวน้ 
กรณีผูกู้ข้อกูย้งัไม่เตม็สิทธิท่ีตนจะกูไ้ดส้ามารถขอกูเ้พิ่มจนเตม็สิทธิของตนได ้ ทั้งน้ี  จาํนวนเงินท่ี
ขอกูเ้พิ่ม  จะคาํนวณตามสิทธิท่ีสามารถกูไ้ดใ้นวนัท่ีขอกูค้ร้ังแรก 
     8) ตอ้งมีหนงัสือยนิยอมดงัน้ี 
                          (1) หนงัสือยินยอมใหห้กัเงินเดือน/บาํเหน็จ/บาํนาญ และหนงัสือ
 รับรองเงินเดือนเหลือจ่าย  ลงนามโดยผูบ้งัคบับญัชาตน้สังกดั 
                           (2) หนงัสือยนิยอมใหส้หกรณ์หกัเงินปันผลและเฉล่ียคืนเขา้ฝาก
และ ถอนออกอตัโนมติัโดยโปรแกรมบริหารงานสหกรณ์จากบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
ของสมาชิก ช่ือบญัชี”เงินฝากออมทรัพย-์ประกนั/เส่ียง” (ซ่ึงเป็นบญัชีออมทรัพยแ์ยกออกต่างหาก
จากบญัชีออมทรัพยฝ์ากเงินปกติของสมาชิก)เพื่อจ่ายค่าบาํรุงรายปีและค่าส่งเคราะห์ล่วงหนา้ให้
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ หรือประกนัอยา่งอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร  เพื่อเป็น
หลกัประกนัเงินกูย้มืทั้งน้ีรวมถึงผูกู้ร้ายเก่าท่ียงัไม่ยืน่หนงัสือยนิยอมฯต่อสหกรณ์ใหส้หกรณ์ถือใช้
ระเบียบน้ี  ดาํเนินการหกัเงินปันผล –เฉล่ีย  เพื่อใชใ้นการดงักล่าวขา้งตน้ไดเ้ลย 
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     9) ผูกู้จ้ะตอ้งมีเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย ์ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  0.5
ของวงเงินท่ีขอกู ้ หรือหากมีบญัชีเงินฝากประเภทอ่ืนอยูก่่อนแลว้ก็ได ้  แต่ทั้งน้ีจะตอ้งมีเงินคงเหลือ
ในบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 0.5  ของวงเงินกูค้งเหลือเสมอ 
  ข้อ 10.  คาํขอกูเ้งินกูเ้พื่อเกษียณสุขใจ  สมาชิกผูกู้ส้ามารถรับรองตนเองได ้
 ข้อ 11. ในการขอเงินกูเ้พื่อเกษียณสุขใจ ผูกู้จ้ะตอ้งเสนอคาํขอกูพ้ร้อมแนบรายละเอียด 
เงินเดือน/บาํนาญยอ้นหลงั 3 เดือนสุดทา้ยดว้ย 
 ข้อ 12.การขอกูเ้งินกูเ้พื่อเกษียณสุขใจใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจพิจารณา 
วนิิจฉยัใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก  โดยคณะกรรมการดาํเนินการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเงินกูข้ึ้นตาม
ความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ขอ้ 84.  และมอบอาํนาจหนา้ท่ีในการพิจารณาวนิิจฉยัใหเ้งินกูส้มาชิก
ก็ได ้  
 ข้อ 13.  ถา้คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรจะใหเ้งินกูเ้พื่อเกษียณสุขใจแก่สมาชิกท่ี 
ยงัส่งเงินกูส้ามญั รายก่อนไม่เสร็จก็ได ้  แต่จะตอ้งปิดหน้ีสามญัเดิมในวนัท่ีมีการรับเงินกูร้ายใหม่ 
ทนัที 
 ข้อ 14.  ในการใหเ้งินกูเ้พื่อเกษียณสุขใจนั้น     ถา้ปรากฏวา่สหกรณ์มีเงินทุนท่ีจะใหกู้ไ้ด ้
ไม่พอแก่การขอกู ้  อนัลกัษณะพึงใหกู้ร้ายนั้น  ใหถื้อลาํดบัในการพิจารณาใหเ้งินกู ้ ดงัต่อไปน้ี 
  14.1 เงินกูซ่ึ้งถือค่าหุน้เป็นหลกัประกนั  พึงใหใ้นลาํดบัก่อนเงินกูมี้หลกัประกนั 
อยา่งอ่ืน 
   14.2 ในระหวา่งเงินกูซ่ึ้งอยูใ่นลาํดบัเดียวกนัตามท่ีกล่าวในขอ้ (1)  เงินกูซ่ึ้งมี 
จาํนวนนอ้ยพึงใหก่้อนเงินกูซ่ึ้งมีจาํนวนมากเพื่อประโยชน์แห่งการน้ีจาํนวนเงินกูซ่ึ้งนาํมาเปรียบ 
เทียบกนันั้น ใหคิ้ดรวมทั้งเงินกูส้ามญัและเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินของผูกู้ท่ี้คงเหลืออยู ่(ถา้มี) ดว้ย ทั้งน้ี
เวน้แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการดาํเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูพ้ิจารณาเห็นวา่มีเหตุพิเศษจะ
วนิิจฉยัเป็นอยา่งอ่ืนได ้
 ข้อ 15. หลกัประกนัสาํหรับเงินกูน้ั้น  มีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  15.1 เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินนั้น  นอกจากหนงัสือกูซ่ึ้งผูกู้ไ้ดท้าํไวท่ี้สหกรณ์แลว้  ก็
ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งอ่ืนอีก 
                      15.2 เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินอ่ืนๆ เพื่อการเฉพาะกิจ ตามประกาศของสหกรณ์ฯเป็น
คร้ังๆไป ข้ึนอยูก่บัประกาศของสหกรณ์ 
  15.3  เงินกูส้ามญั  พิจารณาตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
    1)  กรณีวงเงินกูไ้ม่เกินร้อยละ90 ของทุนเรือนหุน้ไม่ตอ้งมีบุคคลคํ้าประกนั 
    2)  กรณีวงเงินกูเ้กินกวา่ร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุน้  ตอ้งมีบุคคลคํ้าประกนั
ตามสัดส่วนวงเงินกู ้ ดงัน้ี 
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    (1) กรณีวงเงินกูเ้กินกวา่ร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น  ตอ้งมีบุคคล
คํ้าประกนั  โดยกาํหนดให้ผูค้ ํ้าประกนั 1 คนต่อวงเงิน 200,000 บาท หากมีผูค้ ํ้าประกนัหลายคน
จะตอ้งมีผูค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ย 1 คน  ท่ี เป็นขา้ราชการ 
    (2)  ผูค้ ํ้าประกนัตอ้งเป็นสมาชิกสามญัสหกรณ์ และตอ้งมิได ้
เป็นคู่สมรสของผูกู้ ้
    3) เพื่อความมัน่คงในการให้เงินกูเ้พื่อเกษียนสุขใจ  คณะกรรม 
การดาํเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูมี้อาํนาจวนิิจฉยัเรียกใหมี้ผูค้ ํ้าประกนัเพิ่มอีกก็ไดโ้ดยมี
หลกัเกณฑส์าํหรับผูค้ ํ้าประกนัดงัน้ี   
    (1) สมาชิกท่ีมีเงินเดือนไม่เกิน 10,000 บาท  สามารถเป็นผูค้ ํ้า
ประกนัสาํหรับผูกู้ไ้ดไ้ม่เกิน  4  คน 
     (2) สมาชิกท่ีมีเงินเดือน10,001 - 15,000 บาท สามารถเป็นผูค้ ํ้า
ประกนั สาํหรับผูกู้ไ้ดไ้ม่เกิน  6  คน 
     (3) สมาชิกท่ีมีเงินเดือน15,001 - 20,000 บาท สามารถเป็นผูค้ ํ้า
ประกนัสาํหรับผูกู้ไ้ดไ้ม่เกิน  8  คน 
     (4)  สมาชิกท่ีมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,001 บาท ข้ึนไป สามารถเป็นผู ้
ค ํ้าประกนัสาํหรับผูกู้ไ้ดไ้ม่เกิน  10  คน 
   (5) เม่ือผูค้ ํ้าประกนัคนใดตายหรือลาออกจากสหกรณ์ไม่วา่เหตุผล
ใด ๆหรือมีเหตุท่ีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่ไม่สมควรหรือไม่อาจเป็นผูค้ ํ้า ประกนั
ต่อไป  ผูกู้ต้อ้งจดัใหส้มาชิกอ่ืนท่ีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเขา้เป็นผูค้ ํ้า
ประกนัแทนคนเดิม  ให้เสร็จภายใน  30 วนั 
    (6) การใหส้มาชิกผูค้ ํ้าประกนัออกจากสหกรณ์ไม่วา่เหตุผลใด ๆ  
ไม่เป็นผลใหผู้น้ั้นหลุดพน้จากการคํ้าประกนัจนกวา่ผูกู้ไ้ดจ้ดัใหมี้สมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการ
ดาํเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกู ้ เห็นสมควรเขา้เป็นผูค้ ํ้าประกนัแทน 
                   (7) การใหส้มาชิกผูค้ ํ้าประกนัออกจากสหกรณ์ไม่วา่เหตุผลใด ๆ 
ไม่เป็นผลใหผู้น้ั้นหลุดพน้จากการคํ้าประกนัจนกวา่ผูกู้ไ้ดจ้ดัใหมี้สมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการ
ดาํเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเขา้เป็นผูค้ ํ้าประกนัแทน 
 อน่ึงภายหลงัการทาํหนงัสือคํ้าประกนัแลว้ ถา้สมาชิกผูค้ ํ้าประกนัไดเ้ป็นคู่สมรสของผู ้
กูผู้กู้จ้ะตอ้งจดัใหมี้สมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการดาํเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควร  
เป็นผูค้ ํ้าประกนัเงินกูใ้นส่วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้โ้ดยเร็ว 
                       (8) กาํหนดใหพ้ยานผูค้ ํ้าประกนัในหนงัสือผูค้ ํ้าประกนัเงินกูเ้ป็น
หวัหนา้หน่วยงานทุกระดบั  ไดแ้ก่  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล, สาธารณสุข



44 
 

ลงช่ือ....................................ผูพ้ิมพ ์

ลงช่ือ...................................ผูต้รวจทาน 

 

อาํเภอ, หวัหนา้ตึก, หวัหนา้งาน/หวัหนา้ฝ่าย,ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลชุมชน,ผูอ้าํนวยการ
โรงพยาบาลหนองบวัลาํภูหรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย,นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภูหรือผู ้
ไดรั้บมอบหมายหรือตาํแหน่งหวัหนา้หน่วยงานอ่ืนหรือกรรมการดาํเนินการ 
    (9) กรณีผูกู้มี้เงินฝากกบัสหกรณ์  สามารถใชเ้อกสารการฝากเงิน
ในสหกรณ์ซ่ึงคณะกรรมการเห็นสมควรจาํนาํเป็นหลกัประกนัโดยหา้มถอนจนกวา่จะชาํระหน้ีครบ
ตามจาํนวนเงินกูโ้ดยจาํนวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกวา่ค่าหุ้นของผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายในร้อยละ 90  ของจาํนวน
เงินฝากนั้น 
    (9) คณะกรรมการดาํเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกู ้อาจ 
พิจารณาใหผู้กู้น้าํอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งถือกรรมสิทธ์ิโดยผูกู้ ้ และปลอดจากภาระผกูพนัใดๆ   มา
จาํนองเป็นประกนัเตม็จาํนวนเงินกูร้ายนั้น จดทะเบียนจาํนองเป็นหลกัประกนัคลุมหน้ีท่ีมีอยูใ่น
เวลาจาํนองหรือท่ีเกิดข้ึนในอนาคต โดยจาํนวนเงินกูข้องผูกู้ใ้หจ่้ายไดไ้ม่เกินราคาประเมินท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้างของสาํนกังานท่ีดินจงัหวดัหนองบวัลาํภู  หรือบริษทัประเมินอสังหาริมทรัพยท่ี์ไดรั้บ
อนุญาตจากทางราชการตอ้งครอบคลุมส่วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้ส้มาชิกผูกู้ส้ามารถใชห้ลกัประ 
กนัตาม (2),(8),(9)  ร่วมกนัได ้  
  อน่ึงภายหลงัการทาํหนงัสือคํ้าประกนัแลว้ ถา้สมาชิกผูค้ ํ้าประกนัไดเ้ป็นคู่สมรส
ของผูกู้ผู้กู้จ้ะตอ้งจดัใหมี้สมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการดาํเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ห็นสม 
ควรเป็นผูค้ ํ้าประกนัเงินกูใ้นส่วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้โ้ดยเร็วกรณีจะมีการเปล่ียนแปลงผูรั้บ
ผลประโยชน์  ตอ้งไดรั้บคาํยนิยอมกบัสหกรณ์ก่อน 
             ข้อ 16.  การส่งเงินงวดชาํระหน้ีสาํหรับเงินกูน้ั้น  ใหก้าํหนดไวด้งัน้ี 
                             16.1 การส่งเงินชาํระหน้ีสาํหรับเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน  ให้ผูกู้ส่้งคืนเงินกูเ้พื่อเหตุ 
ฉุกเฉินเตม็จาํนวนพร้อมดว้ยดอกเบ้ียภายในส้ินเดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก   หรือใหส่้งเป็นงวด
รายเดือนรวมไม่เกิน  5 งวด 
                              16.2 การส่งเงินชาํระหน้ีสาํหรับเงินกูส้ามญัไม่เกิน 120 งวด ให้คณะกรรมการ
ดาํเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูพ้ิจารณากาํหนดให้ผูกู้ส่้งคืนเงินตน้เป็นงวดรายเดือนเท่ากนั
ทุกเดือนพร้อมดว้ยดอกเบ้ีย (แบบสหกรณ์) หรือ  ส่งคืนเงินตน้พร้อมดว้ยดอกเบ้ียเป็นงวดราย  
เดือนเท่ากนัทุกเดือน  ยกเวน้งวดสุดทา้ย (แบบธนาคาร)  เป็นจาํนวนสุดแต่จะเห็นเป็นการสมควร 
ตามฐานะของผูกู้ ้ จาํนวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู ้
  ในกรณีผูกู้มี้เหตุจาํเป็นท่ีไม่สามารถส่งชาํระหน้ีไดต้ามกาํหนด    ใหส้ามารถยืน่คาํ
ร้องขอผอ่นผนัการชาํระหน้ีต่อคณะกรรมการดาํเนินการ  ทั้งน้ีโดยผอ่นชาํระหน้ีไดค้ร้ังละไม่เกิน 3  
เดือน  ภายใตค้วามเห็นชอบของคณะกรรมการเป็นรายๆ ไป 
               ข้อ 17. ใหเ้รียกดอกเบ้ียเงินกูใ้นอตัราไม่เกินร้อยละ 15  ต่อปี  โดยสหกรณ์จะแจง้ประกาศ 
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ใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 
 ข้อ 18.  ดอกเบ้ียนั้นใหคิ้ดเป็นรายวนัตามจาํนวนเงินตน้คงเหลือ 
 ข้อ 19.  ถา้ผูกู้ช้าํระตน้เงินกูท้ ั้งหมดก่อนระยะเวลา  1 เดือน  นบัจากวนัท่ีลงนามในสัญญา
เงินกู ้ สหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียขั้นตํ่า  1  เดือน 
 ข้อ 20.  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามท่ี 
กาํหนดไวใ้นระเบียบน้ี และเม่ือคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่หลกัประกนัสาํหรับเงินกูร้ายใดเกิด
บกพร่อง  ผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
 ข้อ 21.  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตรวจสอบขอ้มูลการส่งชาํระหน้ีของผูกู้ทุ้กรายเป็น 
ประจาํทุกเดือน  โดยหากพบปัญหาเก่ียวกบัการส่งใชห้น้ีไม่เป็นไปตามกาํหนด  ให้คณะกรรมการ
ทาํหนงัสือแจง้เจา้ตวั  เพื่อแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
 ข้อ 22.  ในกรณีผูกู้ไ้ม่สามารถส่งใชเ้งินกูต้ามกาํหนดในระเบียบน้ี  เน่ืองจากสาเหตุต่าง ๆ  
เช่น  22.1  หมดสมาชิกภาพ 
  22.2  เม่ือผูกู้น้าํเงินกูไ้ปใชผ้ดิวตัถุประสงค ์
  22.3  เม่ือมีขอ้มูลแสดงถึงความไม่มัน่คงทางการเงินของผูกู้ ้
  22.4  เม่ือผูกู้ไ้ม่สามารถส่งชาํระหน้ีไดติ้ดต่อกนัตั้งแต่  2  งวดข้ึนไป 
ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์พิจารณาดาํเนินการตามระเบียบขอ้บงัคบัของสหกรณ์ต่อไป 
 ข้อ 23. กรณีผูค้ ํ้าประกนัตอ้งรับภาระใชห้น้ีแทนผูกู้อ้นัเน่ืองมาจากสาเหตุขอ้  22.  และไม่
สามารถชาํระหน้ีโดยส้ินเชิงไดใ้หผู้ค้ ํ้าประกนัมาทาํหนงัสือขอผอ่นผนัการชาํระหน้ีเป็นรายเดือน
ต่อคณะกรรมการดาํเนินการจนแลว้เสร็จภาระหน้ีตามสัญญาก็ได ้  สุดแต่คณะกรรมการดาํเนินการ
จะพิจารณาเห็นสมควร 
 ข้อ 24. ผูกู้แ้ละผูค้ ํ้าประกนั  ตอ้งยอมรับภาระผกูพนักรณีท่ีประสงคจ์ะขอลาออก  หรือ
ยา้ยไปปฏิบติัราชการ  หรืองานประจาํ  ณ  ท่ีอ่ืน  ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์  ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือ
ใหส้หกรณ์ทราบ  และจดัการชาํระหน้ีสินซ่ึงตนมีอยูต่่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อน  จึงสามารถ
ลาออกหรือยา้ยจากราชการ หรืองานประจาํได ้
               ข้อ 25.  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี  27  เดือน กนัยายน พ.ศ.  2559 
 

(นายรติ  บุญมาก) 
ประธานกรรมการดาํเนินงาน 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภูจาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัหนองบัวล าภู  จ ากดั 
ว่าด้วยการรับฝากเงนิออมทรัพย์ เงนิรับฝากประจ า และเงนิรับฝาก 

ออมทรัพย์พเิศษ พ.ศ. 2559 
อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  

จาํกดั       พ.ศ. 2554 ขอ้ 79(8)  และขอ้ 107 (1) โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการเนินการ ชุดท่ี  22  
คร้ังท่ี  12  เม่ือวนัท่ี 26  เดือนกนัยายน 2559  ใหก้าํหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
จงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดัวา่ดว้ยการรับฝากเงินออมทรัพย ์ เงินรับฝากประจาํ และเงินรับฝากออม
ทรัพยพ์ิเศษ พ.ศ. 2559 ไวด้งัต่อไปน้ี 

หมวดที ่ 1 
ข้อก าหนดทัว่ไป 

 ข้อ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู  
จ ากดัว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์ เงินรับฝากประจ า และเงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษ  พ.ศ. 
2559” 
 ข้อ 2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ใหค้วามเห็นชอบเป็นตน้ไป 

ข้อ 3.  ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั    
ดงัต่อไปน้ี  
  3.1 ระเบียบวา่ดว้ยการรับฝากเงินออมทรัพย ์เงินรับฝากประจาํ และเงินรับฝาก 
ออมทรัพยพ์ิเศษ พ.ศ. 2555  ลงวนัท่ี 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 

3.2  บรรดาระเบียบ  ประกาศ  คาํสั่ง  มติ หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบั 
ระเบียบน้ีและใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ข้อ 4.  สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิก  3  ประเภท  คือ 
  4.1  เงินรับฝากออมทรัพย ์

4.2  เงินรับฝากประจาํ  ผูฝ้ากตอ้งระบุระยะเวลาในการฝากซ่ึงแบ่งออกเป็น  เงิน
ฝาก 3 เดือน  6 เดือน  12  เดือน 

  4.3  เงินรับฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 

หมวดที ่ 2 
การเปิดบัญชีและการฝากเงิน 

 ข้อ 5.  ผูป้ระสงคจ์ะขอเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้  4.  ใหม้าติดต่อกบัพนกังานสหกรณ์ ณ  
สาํนกังานสหกรณ์ดว้ยตนเองและตอ้งยืน่หนงัสือขอเปิดบญัชีเงินรับฝากตามแบบของสหกรณ์  โดย 
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มีรายการครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นแบบหนงัสือขอเปิดบญัชีนั้น 
 ข้อ 6. พร้อมกบัหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินรับฝาก  ผูฝ้ากตอ้งใหต้วัอยา่งลายมือช่ือของตน 
หรือของตวัแทน ซ่ึงเป็นผูมี้อาํนาจถอนเงินตลอดจนให้เง่ือนไขคาํสั่งเก่ียวกบัเงินรับฝากท่ีเปิดบญัชี
นั้นไวต่้อสหกรณ์ 
 การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตวัอยา่งลายมือช่ือท่ีใหไ้ว ้  จะมีผลต่อเม่ือผูฝ้ากไดแ้จง้เป็นหนงัสือ
ต่อสหกรณ์  และสหกรณ์ไดพ้ิจารณาเป็นการถูกตอ้งและตอบรับแลว้ 
 ลายมือช่ือทุกกรณีเก่ียวกบัเงินรับฝากใหใ้ชต้วัอกัษรไทยและเขียนดว้ยหมึก  ทั้งตอ้งเขียน
ดว้ยลายมือตนเอง  สหกรณ์จะไม่รับรู้การให้ตราประทบัแทนลายมือช่ือ 
 ข้อ 7.  ผูฝ้ากคนหน่ึงสามารถเปิดบญัชีเงินรับฝากไดด้งัน้ี 

7.1เงินรับฝากออมทรัพย ์  ผูฝ้ากรายหน่ึงอาจเปิดบญัชีเงินรับฝากออมทรัพยใ์น 
สหกรณ์ น้ีได ้โดยจาํนวนเงินฝากเม่ือแรกเปิดบญัชีและเงินในบญัชีนั้นในเวลาหน่ึงเวลาใด   
สหกรณ์ไมก่าํหนดจาํนวนเงิน 

7.2  เงินรับฝากประจาํรายหน่ึง ๆ  ตอ้งมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1,000  บาท  และ 
ระยะเวลาฝากตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน และการฝากคร้ังต่อไปในแต่ละคร้ังตอ้งไม่ตํ่ากวา่1,000  บาท 

7.3เงินรับฝากออมทรัพยพ์ิเศษ   ผูฝ้ากรายหน่ึงเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 
ไดเ้พียงบญัชีเดียวโดยจาํนวนเงินฝากในบญัชีนั้นในคร้ังแรกตอ้งไม่นอ้ยกวา่  100,000  บาท  (หน่ึง
แสนบาทถว้น) และสูงสุดไมเ่กิน  10,000,000 บาท (สิบลา้นบาทถว้น)  และการฝากในคร้ังต่อไป
ในแต่ละคร้ังไม่ตํ่ากวา่ 1,000 บาท 
 ข้อ 8.  ในการเปิดบญัชีเงินรับฝากตามขอ้ 7.  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้ากยดึถือไว ้
สมุดคู่ฝากนั้น   ผูฝ้ากตอ้งรักษาไวเ้พื่อใหส้หกรณ์บนัทึกรายการเงินรับฝาก   ดอกเบ้ีย   เงินถอนและ
เงินคงเหลือของตนบรรดาท่ีจะมีข้ึนทุกราย 

การลงบนัทึกรายงานต่าง ๆ  ในสมุดคู่ฝากนั้น  จะกระทาํไดแ้ต่โดยทางฝ่าย 
สหกรณ์  ซ่ึงประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ   หรือเหรัญญิก   หรือผูจ้ดัการ  หรือผูท่ี้
ไดรั้บมอบหมายคนหน่ึงคนใดเป็นผูล้งลายมือช่ือยอ่กาํกบัไวเ้ป็นสาํคญั   การลงบนัทึกรายการใน
สมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามท่ีกล่าวมาน้ี  ยอ่มไม่มีผลผกูพนัต่อสหกรณ์  อน่ึง  ถา้ผูฝ้ากตรวจพบวา่
รายการในสมุดคู่ฝากคลาดเคล่ือน  ตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์เพื่อแกไ้ขให ้ จะแกไ้ขโดยประการอ่ืนไม่ได ้

สมุดคู่ฝากเล่มท่ีใชเ้ตม็แลว้หรือชาํรุดจนใชก้ารไม่ได ้  ให้นาํมายืน่ต่อสหกรณ์เพื่อ 
จะไดย้กเลิกต่อสมุดคู่ฝากเล่มนั้น  และโอนยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากใหม่   ซ่ึงออกใหผู้ฝ้าก
ยดึถือต่อไป   สมุดคู่ฝากเล่มท่ียกเลิกนั้น  ผูฝ้ากจะรับไปก็ได ้

ผูฝ้ากตอ้งเก็บสมุดคู่ฝากของตนไวใ้นท่ีปลอดภยั  ถา้สมุดคู่ฝากหาย  ผูฝ้ากตอ้งแจง้ 
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พนกังานเจา้หนา้ท่ีและนาํใบสาํคญัการแจง้ความหรือบนัทึกประจาํวนัเป็นหนงัสือต่อสหกรณ์
ภายใน 30 วนั สหกรณ์จะนาํยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหม่ใหผู้ฝ้ากยดึถือไวต่้อไป ส่วน 
สมุดคู่ฝากเล่มท่ีหาย ใหย้กเลิก 

ในกรณีท่ีสหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากใหแ้ก่ผูฝ้ากคร้ังแรกก็ดี  หรือออกเล่มใหม่ใหต่้อ 
จากเล่มก่อนซ่ึงลงรายการเต็มก็ดี  หรือชาํรุดใชก้ารไม่ไดก้็ดี  สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม  แต่
กรณีท่ีสมุดคู่ฝากของผูฝ้ากคนใดสูญหาย  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ใหโ้ดยคิดค่าธรรมเนียม
เล่มละ  20  บาท 
 ข้อ 9. ในการส่งเงินเขา้บญัชีเงินรับฝากทุกคร้ัง  ใหท้าํใบส่งเงินตามแบบพิมพท่ี์สหกรณ์ 
กาํหนด   ยืน่พร้อมดว้ยสมุดคู่ฝากและจาํนวนเงินฝากต่อสหกรณ์ ณ สาํนกังานสหกรณ์  ทั้งน้ีผูฝ้าก
หรือผูท่ี้จะเป็นผูส่้งเงินก็ได ้
 ข้อ 10. ถา้ส่งเช็คเขา้บญัชีเงินรับฝาก  ตอ้งขีดคร่อมเช็คก่อน  สหกรณ์สงวนไวซ่ึ้งสิทธ์ิท่ีจะ
ไม่จ่ายเงินถอนจากรายการเช่นนั้นจนกวา่จะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแ้ลว้ 

หมวดที ่ 3 
การก าหนดอตัราดอกเบีย้ระยะเวลาการคดิดอกเบีย้ 

วธีิการคิดดอกเบีย้และการจ่ายดอกเบีย้ 
 ข้อ 11. สหกรณ์จะใหด้อกเบ้ียเงินรับฝากทุกประเภทตามขอ้ 4.  ในอตัราไม่เกินร้อยละ 7 
ต่อปี  โดยจะไดป้ระกาศอตัราดอกเบ้ียแต่ละประเภทใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 
 คณะกรรมการดาํเนินการอาจเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเงินฝากตามวรรคก่อนไดต้ามความ
เหมาะสม วธีิการคาํนวณดอกเบ้ียเงินฝากประเภทต่าง ๆใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี 
 11.1  เงินรับฝากออมทรัพย์ 
  ดอกเบ้ียเงินรับฝากออมทรัพยใ์หค้าํนวณเป็นรายวนัตามยอดเงินคงเหลือ  และ
สหกรณ์จะนาํดอกเบ้ียทบเป็นเงินตน้เขา้บญัชีเงินรับฝากในวนัท่ี   30   กนัยายนของทุกปี   ใหผู้ฝ้าก
รีบยืน่สมุดคู่ฝาก       ณ สาํนกังานสหกรณ์  เพื่อใหส้หกรณ์บนัทึกรายการดอกเบ้ียให้ 
 11.2  เงินรับฝากประจ า 
  ดอกเบ้ียเงินรับฝากประจาํ  สหกรณ์จะคาํนวณดอกเบ้ียในแต่ละยอดเงินฝากให้
ตามกาํหนดระยะเวลาฝากไม่นอ้ยกวา่สามเดือน   โดยสหกรณ์จะจ่ายใหเ้ม่ือถึงกาํหนดระยะเวลาฝาก
หรือตามงวดท่ีระบุไวใ้นใบรับเงินฝากประจาํ 
 สาํหรับเงินรับฝากประจาํท่ีถอนก่อนกาํหนดโดยไดรั้บอนุญาตจากสหกรณ์  ตามขอ้ 13  
สหกรณ์จะจ่ายดอกเบ้ียใหต้ามจาํนวนเดือนเตม็  ส่วนยอดเงินคงเหลือถือวา่เป็นการฝากประจาํตาม
กาํหนดระยะเวลาเดิม  และใหค้าํนวณดอกเบ้ียตามหลกัเกณฑท่ี์กล่าวแลว้ 
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 ถา้ผูฝ้ากไม่ถอนเงินรับฝากประจาํเม่ือครบกาํหนดพร้อมดอกเบ้ียจนพน้กาํหนดไปอีกเจ็ด
วนั  ถือวา่  ผูฝ้ากตกลงฝากตน้เงินรับฝากพร้อมดอกเบ้ียต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 
 11.3  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 
 เงินรับฝากออมทรัพยพ์ิเศษสหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียเป็นรายวนัตามจาํนวนตน้เงินฝาก
คงเหลือ  และจะคิดทบเป็นเงินตน้เขา้บญัชีเงินฝากของผูฝ้าก  ดงัต่อไปน้ี 
 กรณีเงินฝากตั้งแต่  100,000 บาทข้ึนไป  คิดดอกเบ้ียทบเป็นเงินตน้ปีละ 2 คร้ัง  ในวนัท่ี  31 
มีนาคม  และในวนัท่ี  30 กนัยายน ของทุกปี 
 กรณีเงินฝากตั้งแต่  500,000 บาทข้ึนไป  คิดดอกเบ้ียทบเป็นเงินตน้ปีละ 4 คร้ัง  ในวนัท่ี 31 
มีนาคม, 30 มิถุนายน , 30 กนัยายน  และ 31 ธนัวาคม ของทุกปี 
 กรณีเงินฝากตั้งแต่  1,000,000 บาทข้ึนไป  คิดดอกเบ้ียทบเป็นเงินตน้ไดทุ้กวนัส้ินเดือน  ให้
ผูฝ้ากรีบยืน่สมุดคู่ฝากเพื่อสหกรณ์จะไดบ้นัทึกรายการดอกเบ้ียให้ 
 ในกรณีท่ีจาํนวนเงินฝากคงเหลือตํ่ากวา่ 100,000 บาท สมาชิกจะตอ้งปิดบญัชีเงินฝาก  หรือ
หาก ไม่ปิดบญัชีสหกรณ์จะไม่คิดดอกเบ้ียให้ 

ข้อ 12.  การถอนเงินจากบญัชีเงินรับฝาก  ตอ้งใชใ้บถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ 
 ในการถอนเงินรับฝาก  ผูมี้อาํนาจถอนเงินตามท่ีไดใ้ห้ตวัอยา่งลายมือช่ือไวท่ี้สหกรณ์ควร
มารับเงินท่ีสาํนกังานสหกรณ์ดว้ยตนเอง  และตอ้งยืน่ใบถอนเงินรับฝากโดยลงลายมือท่ีกาํหนด
ตวัอยา่งไวน้ั้น  พร้อมกบัสมุดคู่ฝากต่อพนกังานสหกรณ์ 
 ถา้ผูมี้อาํนาจถอนเงินรับฝากจะมอบใหผู้ใ้ดถอนเงินแทน  ก็ตอ้งนาํใบถอนเงินรับฝากและ
ตอ้งมอบอาํนาจใหรั้บเงินแทนเป็นหนงัสือไวด้า้นหลงัของใบถอนเงินฝากนั้นดว้ย  ทั้งน้ี  ใหล้ง
ลายมือช่ือตามท่ีไดใ้ห้ตวัอยา่งไวแ้ลว้มอบใหผู้รั้บมอบอาํนาจยืน่ใบถอนเงินรับฝากนั้น  พร้อมดว้ย
สมุดคู่ฝากต่อพนกังานของสหกรณ์ ณ สาํนกังานสหกรณ์  ในการน้ี  สหกรณ์จะเรียกหลกัฐาน
พิสูจน์ตวัผูรั้บมอบอาํนาจก็ได ้
 เม่ือสหกรณ์ไดต้รวจถูกตอ้งแลว้จะจ่ายเงินถอนให้  และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงิน
คงเหลือในสมุดคู่ฝาก  แลว้ยื่นสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
 อน่ึง  การเขียนใบถอนเงินรับฝากใหเ้ขียนดว้ยหมึก  ถา้มีการแกไ้ข  เปล่ียนแปลงใด ๆ  ผูมี้
อาํนาจถอนเงินตอ้งลงลายมือช่ือตามท่ีให้ตวัอยา่งไวก้าํกบัดว้ย 
 ข้อ 13.  การถอนเงินจากบญัชีเงินรับฝาก 

 13.1  การถอนเงินจากบญัชีเงินรับฝากออมทรัพยน์ั้น  จะถอนเม่ือใด  จาํนวน 
เท่าใดก็ได ้

13.2  การถอนเงินจากบญัชีเงินรับฝากประจาํนั้น  ผูฝ้ากยอ่มไม่มีสิทธิถอนเงิน 
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ก่อนครบกาํหนด  แต่เม่ือผูฝ้ากยืน่คาํขอเป็นหนงัสือโดยช้ีแจงความจาํเป็น  สหกรณ์จะยอมใหถ้อน
เงินรับฝากก่อนครบกาํหนดก็ได ้

13.3 การถอนเงินจากบญัชีเงินรับฝากออมทรัพยพ์ิเศษ  ใหถ้อนไดเ้ดือนละหน่ึง 
คร้ังโดยไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม  และตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงเดือน  
หากเดือนใดมีการถอนเงินมากกวา่หน่ึงคร้ัง  สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมในการถอนเงินในคร้ังท่ี
สอง  และคร้ังต่อ ๆ ไป  ในอตัราร้อยละ 1 บาท ของจาํนวนเงินท่ีถอน  แต่ตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 500 บาท 
 ข้อ 14. ผูฝ้ากจะถอนเงินรับฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบญัชีเงินรับฝากเม่ือใดก็ได ้  ใหผู้มี้
อาํนาจถอนเงินแจกแจงไวท้า้ยรายการจาํนวนเงินในใบถอนเงินรับฝากดว้ยวา่  “เพื่อปิดบญัชี” 
 ข้อ 15. ในกรณีท่ีผูฝ้ากตาย  สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือทั้งหมดในบญัชีเงินรับฝากใหแ้ก่
ผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีไดต้ั้งไวห้รือถา้มิไดต้ั้งไวก้็คืนให้แก่บุคคลท่ีไดน้าํหลกัฐานมาแสดงต่อ
คณะกรรมการดาํเนินการวา่เป็นผูจ้ดัการมรดกหรือทายาทตามกฎหมาย 
 ข้อ 16. ในกรณีท่ีคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์เห็นวา่ผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบน้ี  หรือ
ก่อใหเ้กิดความยุง่ยากแก่สหกรณ์  หรือเห็นวา่มีเหตุอนัสมควรท่ีจะปิดบญัชีเงินรับฝากของผูฝ้าก  
สหกรณ์จะไม่รับเงินเขา้บญัชีเงินรับฝากของผูฝ้ากอีก  และใหผู้ฝ้ากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิด
บญัชีเงินรับฝากของตน  ทั้งน้ี  สหกรณ์จะแจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูฝ้าก 
 ข้อ 17. การถอนเงินฝากเพื่อปิดบญัชีตามขอ้ 14. และขอ้ 15.  สหกรณ์จะกาํหนดดอกเบ้ีย
ตามขอ้ 11. ใหถึ้งวนัก่อนวนัถอนหน่ึงวนั  เวน้แต่การปิดบญัชีเงินรับฝากในกรณีผูฝ้ากฝ่าฝืน
ระเบียบตาม  ขอ้ 16.  สหกรณ์จะคาํนวณดอกเบ้ียใหถึ้งวนัก่อนวนัท่ีแจง้หน่ึงวนั    และสหกรณ์จะ
ไม่ใหด้อกเบ้ีย   แมว้า่ผูฝ้ากจะถอนเงินเม่ือใดก็ตาม 
 เม่ือสหกรณ์ไดจ่้ายเงินคืนผูฝ้ากแลว้  จะยกเลิกสมุดคู่ฝากสาํหรับบญัชีนั้น 
 ข้อ  18.  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 
  

ประกาศ  ณ วนัท่ี  27 เดือน กนัยายน  พ.ศ.  2559 
 

 
(นายรติ  บุญมาก) 

ประธานกรรมการดาํเนินงาน 
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัหนองบัวล าภู  จ ากดั 
ว่าด้วยการรับจ่ายและเกบ็รักษาเงนิ พ.ศ. 2559 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  

จาํกดั       พ.ศ. 2554 ขอ้ 79 (8) และขอ้ 107 (6)  โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการเนินการ ชุดท่ี  22  
คร้ังท่ี  12  เม่ือวนัท่ี 26 เดือน กนัยายน 2559  ใหก้าํหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
จงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั วา่ดว้ยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน  พ.ศ. 2559  ไวด้งัต่อไปน้ี   

ข้อ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู   
จาํกดั วา่ดว้ยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2559”  
 ข้อ 2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  27 เดือน กนัยายน  พ.ศ. 2559  เป็นตน้ไป 

ข้อ 3. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั    
ดงัต่อไปน้ี  

 3.1 ระเบียบวา่ดว้ยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน  พ.ศ. 2555   
ลงวนัท่ี 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555  

  3.2 บรรดาระเบียบ  ประกาศ  คาํสั่ง  มติ  หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือ 
แยง้กบัระเบียบน้ี  และใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ข้อ 4.  ในระเบียบน้ี   
  “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 

 “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์
สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั 

“รองประธานกรรมการ”  หมายถึง  รองประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออม 
ทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั 

“คณะกรรมการ” หมายถึงคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย  ์
สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั 

“ผู้จัดการ”  หมายถึง  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  
จาํกดั 

“พนักงานการเงิน” หมายถึง  พนกังานของสหกรณ์ท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้าํหนา้ท่ี 
รับผดิชอบในการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ 

“เงินสดในมือ”  หมายถึง  เงินสดท่ีเป็นธนบตัรหรือเหรียญกษาปณ์  ซ่ึงสหกรณ 
เก็บรักษาไวท่ี้สาํนกังานสหกรณ์  เพื่อใชจ่้ายหมุนเวยีนในทางธุรกิจของสหกรณ์ 
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“เอกสารการเงิน”  หมายถึง  เช็ค  ธนาณติั  ตัว๋แลกเงิน  ตัว๋แลกเงินไปรษณีย ์ หรือ 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

ข้อ 5.  สหกรณ์เปิดรับจ่ายเงินตั้งแต่เวลา  09.00 น. ถึง  15.00 น. ทุกวนั  เวน้วนัหยดุราชการ
และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

ข้อ 6.  ใหผู้จ้ดัการเป็นผูรั้บผิดชอบในการรับ-จ่าย   และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ 
ข้อ 7.  ในกรณีท่ียงัไม่มีผูจ้ดัการหรือผูจ้ดัการไม่อยู ่ อาจปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้ 6. ได ้  
   ใหค้ณะกรรมการหรือพนกังานการเงิน  หรือพนกังานผูห้น่ึงผูใ้ดท่ีเห็นสมควร  ซ่ึงไม่ได้

ปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบับญัชีเป็นผูป้ฏิบติัตามขอ้ 6. แทนโดยอยูใ่นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ข้อ 8.  การรับจ่ายเงิน  จะตอ้งจดัใหมี้เอกสารหลกัฐานใบสาํคญัประกอบครบถว้น  และ 

จะตอ้งบนัทึกรายการในสมุดบญัชีของสหกรณ์ทุกคร้ังทนัทีท่ีเกิดรายการข้ึน  และผูจ้ดัการจะตอ้ง
ตรวจสอบใหถู้กตอ้งเป็นประจาํวนั 

หมวดที ่ 1 
ใบเสร็จรับเงิน 

 ข้อ 9.  ใบเสร็จรับเงิน   ใหใ้ชต้ามแบบท่ีสหกรณ์กาํหนด   โดยใหมี้สาํเนาอยา่งนอ้ย  1 ฉบบั      
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและบนัทึกบญัชี 
 ข้อ 10. ใบเสร็จรับเงิน  ใหมี้หมายเลขกาํกบัเล่ม  และหมายเลขกาํกบัใบเสร็จรับเงินเรียง 
ตามลาํดบักนัไปทุกฉบบั ใหส้หกรณ์จดัทาํทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไวเ้พื่อใหท้ราบและตรวจสอบ
ไดว้า่ไดจ้ดัพิมพข้ึ์นตามจาํนวนเท่าใด  ไดจ่้ายใบเสร็จรับเงินเล่มใด  หมายเลขใดถึงหมายเลขใด  ให้
พนกังานไปใชเ้ม่ือไร 
 การเบิกใบเสร็จรับเงินใหเ้บิกตามจาํนวนท่ีเหมาะสมและจาํเป็นแก่สภาพธุรกิจของสหกรณ์     
โดยใหเ้บิกตามลาํดบัเล่มและเลขท่ีของใบเสร็จ  และใหห้ลกัฐานการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินไวด้ว้ย 
 ข้อ 11. ใบเสร็จรับเงิน  หา้มขดูลบ  แกไ้ขเพิ่มเติม  จาํนวนเงินหรือช่ือผูช้าํระเงิน 
หากใบเสร็จรับเงินฉบบัใดลงรายการเงินผดิพลาด  ก็ใหขี้ดฆ่าจาํนวนเงินและใหเ้ขียนใหม่ทั้ง
จาํนวน แลว้ใหผู้รั้บเงินลงลายมือช่ือกาํกบัหรือขีดฆ่ายกเลิกใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบบัแลว้ออกฉบบั
ใหม่ใหแ้ทน 
 สาํหรับใบเสร็จรับเงินฉบบัท่ียกเลิก  ใหขี้ดฆ่าและเขียนเหตุผลพร้อมกบัลงช่ือกาํกบัไวแ้ละ
ใหเ้ยบ็ติดไวใ้นเล่ม  โดยมีสาํเนาอยูค่รบทุกฉบบัพร้อมตน้ฉบบั 
 ข้อ 12. ใหส้หกรณ์เก็บรักษาสาํเนาใบเสร็จรับเงิน  ซ่ึงผูส้อบบญัชียงัมิไดต้รวจสอบไวใ้นท่ี
ปลอดภยั  อยา่ใหสู้ญหาย  และเม่ือไดต้รวจสอบแลว้ก็ใหเ้ก็บไวอ้ยา่งเอกสารธรรมดาก็ได ้
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 ข้อ 13. ใหค้ณะกรรมการมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหน่ึง  หรือพนกังานของสหกรณ์         
ทาํหนา้ท่ีควบคุมการจดัเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้  และเล่มท่ียงัใชไ้ม่หมดไวใ้นท่ีมัน่คง
ปลอดภยั 
 ข้อ 14. ทุกงวด 3 เดือน  และเม่ือส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ใหแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้ึน
ทาํการตรวจนบัใบเสร็จรับเงินทั้งท่ีใชแ้ลว้และท่ียงัคงเหลือใหเ้ป็นการถูกตอ้งโดยจดัทาํหลกัฐาน
การตรวจนบัไวด้ว้ย 

หมวดที ่ 2 
การรับเงิน 

 ข้อ 15. สหกรณ์ตอ้งออกใบเสร็จรับเงินทุกคร้ังท่ีมีการรับเงิน  โดยปกติใหใ้ชใ้บเสร็จรับเงิน      
เล่มเดียวกนัในการรับเงินทุกประเภท  เวน้แต่เงินประเภทใดท่ีมีการรับชาํระเป็นประจาํและมี
จาํนวนมากมาย  และแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหน่ึงสาํหรับการรับชาํระเงินประเภทนั้นก็ได ้
 ข้อ 16. การรับเงินของสหกรณ์ใหรั้บเป็นเงินสด  แต่ถา้เป็นกรณีท่ีจาํเป็นและเป็นประโยชน์        
แก่สหกรณ์   ก็อาจรับเป็นเอกสารการเงิน  เช่น  ธนาณติั  หรือตัว๋แลกเงินไปรษณียห์รือเช็คหรือตัว๋
แลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งินก็ได ้ ทั้งน้ีการรับเงินสดใหรั้บไดไ้ม่เกิน  1,000,000 บาท  ถา้เกินกวา่น้ี
ใหรั้บเป็นเอกสารการเงินแทน 
 ข้อ 17. ในกรณีจาํเป็นท่ีตอ้งรับเช็ค  หรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน  จะตอ้งเป็นเช็ค  หรือตัว๋สัญญา
ใชเ้งินท่ีธนาคารรับรอง 
 ในกรณีท่ีเป็นเช็คท่ีไม่สามารถใหธ้นาคารรับรองได ้  จะตอ้งเป็นเช็คท่ีสั่งจ่ายเงินในวนัออก
เช็ค  และคณะกรรมการพิจารณาเห็นแลว้วา่ผูส้ั่งจ่ายเช็คเป็นบุคคลท่ีเช่ือถือได ้
 ข้อ 18. ในกรณีมีการรับเช็คตามขอ้ 16. ใบเสร็จรับเงินท่ีสหกรณ์ออกใหแ้ก่ผูจ่้ายเช็คให้ระบุ
วา่เป็นเช็คของธนาคารใด เลขท่ีเท่าใด และลงวนัท่ีเท่าใด ทั้งใหก้าํหนดเง่ือนไขไวใ้นใบเสร็จรับเงิน
วา่  “ใบเสร็จรับเงินน้ีจะสมบูรณ์ต่อเม่ือไดรั้บเงินตามเช็คนั้นแลว้”  และใหจ้ดัทาํทะเบียนรับเช็คเพื่อ
บนัทึกรายละเอียดเก่ียวกบัเช็คดงักล่าว  เพื่อการควบคุมและตรวจสอบดว้ย  เช็คท่ีถึงกาํหนดใหน้าํ
ฝากธนาคารทนัที 
 ข้อ 19. เงินสดและเอกสารการเงินท่ีสหกรณ์ไดรั้บในแต่ละวนัตามขอ้ 15. ให้นาํฝาก 
ธนาคารเม่ือส้ินเวลารับจ่ายเงินในวนันั้น  เวน้แต่เอกสารการเงินประเภทท่ีตอ้งนาํไปข้ึนเป็นเงินสด
ก่อนก็ใหด้าํเนินการไดท้นัที 
 ในกรณีท่ีไม่สามารถนาํฝากธนาคารไดท้นัในวนันั้น  ใหบ้นัทึกเหตุผลไวใ้นสมุดบญัชีเงิน
สดและแจง้ใหป้ระธานกรรมการหรือกรรมการผูไ้ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ  เพื่อใหท้ราบ
และใหรี้บนาํเขา้ฝากธนาคารในเวลาเร่ิมทาํการของวนัทาํการถดัไปทนัที 
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 เงินสดและเอกสารการเงินท่ีไม่อาจนาํฝากธนาคารไดท้นัในวนันั้น  ให้เก็บรักษาไวใ้นตู้
นิรภยัของสหกรณ์หรือในท่ีมัน่คงปลอดภยั 
 ข้อ 20. กรณีเงินนาํฝากธนาคารมีจาํนวนมาก  หรือธนาคารอยูห่่างไกล  หรือกรณีท่ีเห็นวา่
จะไม่ปลอดภยัแก่เงินท่ีจะนาํฝากธนาคาร  ใหค้ณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งใหก้รรมการคนใดคน
หน่ึงร่วมกบัผูจ้ดัการคุมเงินไปธนาคารหรืออาจจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีตาํรวจควบคุมรักษาความปลอดภยั
ดว้ยก็ได ้

หมวดที ่ 3 
การจ่ายเงิน 

 ข้อ 21.  การจ่ายเงินใหจ่้ายเฉพาะเพื่อกิจการภายในขอบเขตวตัถุประสงคข์องสหกรณ์  และ
เป็นไปโดยถูกตอ้งตามระเบียบและขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
 ข้อ 22.  การจ่ายเงินทุกคร้ัง  ตอ้งมีหลกัฐานการจ่ายท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์เก็บไวเ้พื่อประโยชน์ 
ในการตรวจสอบ 
 ข้อ 23.  หลกัฐานการจ่าย  นอกจากใบเสร็จรับเงิน  ซ่ึงผูรั้บเงินออกใหแ้ก่สหกรณ์ใหใ้ช ้
ตามแบบท่ีสหกรณ์กาํหนด 
 ข้อ 24.  หลกัฐานการจ่ายท่ีเป็นใบเสร็จรับเงินซ่ึงผูรั้บเงินออกใหแ้ก่สหกรณ์  อยา่งนอ้ย 
จะตอ้งมีรายการดงัต่อไปน้ี 

 24.1 ช่ือ  สถานท่ีอยู ่ หรือท่ีทาํการของผูรั้บเงิน 
 24.2 วนั  เดือน  ปี  ท่ีรับเงิน 
 24.3 รายการแสดงการรับเงินระบุวา่เป็นค่าอะไร 
 24.4 จาํนวนเงินทั้งตวัเลขและตวัอกัษร 
 24.5  ลายมือช่ือผูรั้บเงิน 
ข้อ 25.  ใหพ้นกังานการเงินประทบัตรา   “จ่ายเงินแลว้”   และลงลายมือช่ือกาํกบัการจ่าย 

พร้อม   วนั เดือน ปี ไวใ้นหลกัฐานการจ่ายเงินทุกฉบบั  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
ข้อ 26.  การจ่ายเงินของสหกรณ์ใหก้ระทาํไดด้งัน้ี 

26.1 การจ่ายเงินเป็นจาํนวนไม่มาก  และตอ้งจ่ายเป็นประจาํ  เช่น   เงินใหกู้ ้
ฉุกเฉินค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเล้ียงของกรรมการและพนกังานของสหกรณ์  ค่าส่ือสาร  ค่าขนส่ง  ค่า
ไฟฟ้าค่านํ้าประปา   และค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด  เป็นตน้ ให้จ่ายเป็นเงินสด  และกาํหนดใหเ้ก็บรักษา
เงินสดในมือไวไ้ดไ้ม่เกิน 50,000 บาท (หา้หม่ืนบาทถว้น) 

26.2  การจ่ายเงินเป็นจาํนวนมากใหแ้ก่สมาชิกหรือกรรมการ  หรือพนกังานของ 
สหกรณ์  หรือการจ่ายเงินของสหกรณ์ในทางธุรกิจอ่ืน ๆ ใหจ่้ายเป็นเช็ค  ยกเวน้ถา้ผูรั้บเงินประสงค์ 
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จะใหจ่้ายเป็น เงินสด หรือในกรณีท่ีสหกรณ์ไม่สามารถจ่ายเงินเป็นเช็คได ้ ก็ใหจ่้ายเป็นเงินสด  โดย
ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ข้อ 27. ก่อนจ่ายเงินทุกคร้ังผูมี้หนา้ท่ีจ่ายตอ้งตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ และใบ 
สาํคญัประกอบการจ่ายเงินใหถู้กตอ้งเรียบร้อยและตอ้งมีผูอ้นุมติัใหจ่้ายเงินและเรียกใบเสร็จรับเงิน 
จากผูรั้บเงิน  หรือใหผู้รั้บเงินลงนามไวใ้นหลกัฐานการจ่ายเงินของสหกรณ์ทุกคร้ัง 

ข้อ 28. การจ่ายเงินแก่ผูมี้สิทธ์ิรับเงิน  ในกรณีท่ีไม่รู้จกัตวัผูข้อรับเงิน  ตอ้งใหบุ้คคลอ่ืนท่ี
เช่ือถือไดล้งลายมือช่ือรับรอง  หรือนาํหลกัฐาน  เช่น  บตัรประจาํตวัแสดงประกอบการรับเงินดว้ย 

ข้อ 29. การจ่ายเช็คตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้  25.  ใหส้ั่งจ่ายในนามบุคคลหรือหน่วยงานผูรั้บ
เงิน  โดยขีดฆ่าคาํวา่   “ผูถื้อ”   ออก 

ข้อ 30.  การจ่ายเช็ค  ตอ้งมีใบสาํคญัจ่ายเช็ค  ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกบัวนัท่ีจ่ายเช็ค  เลขท่ี
เช็ค      ช่ือธนาคาร  วตัถุประสงคใ์นการจ่ายเงิน  ช่ือผูรั้บเช็คและจาํนวนเงินพร้อมทั้งลงช่ือผูจ้ดัทาํ
เอกสารและผูอ้นุมติัไวเ้ป็นหลกัฐาน ทั้งน้ี สหกรณ์จะตอ้งจดัใหมี้ทะเบียนจ่ายเช็คบนัทึกรายละเอียด
ขา้งตน้   เพื่อควบคุมและตรวจสอบดว้ย 

เช็คท่ีมีการลงช่ือสั่งจ่ายเรียบร้อยแลว้แต่ยงัไม่มีผูม้ารับ  ใหเ้ก็บรักษาไวใ้นท่ีปลอดภยัและ
ควรติดต่อใหผู้ม้ารับไปโดยเร็วท่ีสุด 

ข้อ 31.  ในกรณียกเลิกการจ่ายเช็ครายการใด  ใหผู้มี้หนา้ท่ีจ่ายประทบัตรา  “ยกเลิก”  ใน
เอกสารท่ียกเลิกทุกฉบบั  ส่วนเช็คท่ียกเลิกใหเ้ยบ็ติดกบัตน้ขั้วและประทบัตรา  “ยกเลิก”  พร้อม
บนัทึกเหตุผลท่ียกเลิกและลงลายมือช่ือผูรั้บผิดชอบกาํกบัไวด้ว้ย 

ข้อ 32.  ในการถอนเงินจากธนาคาร  หรือแหล่งรับเงินอ่ืน ๆ  เพื่อนาํมาใชจ่้ายในธุรกิจของ
สหกรณ์  ใหผู้จ้ดัการหรือผูท้าํหนา้ท่ีแทน  ทาํบนัทึกขออนุมติัถอนเงินโดยช้ีแจงเหตุผลต่อประธาน
กรรมการหรือ รองประธานกรรมการ  หรือกรรมการผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ  ให้
เป็นผูมี้อาํนาจอนุมติัการถอนเงินพร้อมทั้งแนบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ และเอกสารการถอนเงินเพื่อ
ประกอบการพิจารณาดว้ย 

หมวดที ่ 4 
การเกบ็รักษาเงินและเอกสารส าคญั 

 ข้อ 33.เม่ือส้ินเวลาทาํการตามขอ้4.ใหผู้จ้ดัการหรือผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนตามขอ้ 
 6. ตรวจสอบรายการเงินสดในสมุดบญัชีเปรียบเทียบกบัตวัเงินสดในมือเป็นประจาํทุกวนั  เม่ือเห็น
วา่ถูกตอ้งตรงกนัแลว้  ใหล้งลายมือช่ือกาํกบัไวใ้นสมุดบญัชีดว้ย 
 ข้อ 34.  เงินสดและเอกสารการเงินสหกรณ์จะตอ้งรักษาไวใ้นมือแต่ละวนันั้น  ใหเ้ก็บรักษา
ไวใ้น ตูนิ้รภยัของสหกรณ์หรือในท่ีมัน่คงปลอดภยั  โดยอยูใ่นความรับผิดชอบของผูจ้ดัการ 
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 ข้อ 35. ใหเ้ก็บรักษาสมุดบญัชีเงินฝากของสหกรณ์ทุกเล่ม  สมุดบญัชี  ทะเบียนและเอกสาร
เก่ียวกบัการเงินไวใ้นตูนิ้รภยั  และหรือในท่ีมัน่คงปลอดภยั  โดยอยูใ่นความรับผดิชอบของผูจ้ดัการ 
 ข้อ 36.  ใหค้ณะกรรมการมอบหมายใหป้ระธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการคน
ใด คนหน่ึง ทาํการตรวจสอบเป็นคร้ังคราวเก่ียวกบัเงินสดเหลือและเอกสารการเงินอ่ืนๆ ใหถู้กตอ้ง 
 ข้อ 37. ใหผู้จ้ดัการจดัใหมี้การทาํบญัชีรับจ่าย  งบทดลอง  เงินสดและเงินฝากธนาคาร   
รวมทั้งอุปกรณ์เก่ียวกบัการรับจ่ายเงินเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเป็นประจาํทุกเดือน 
 ข้อ 38.  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี  

 

ประกาศ  ณ วนัท่ี  27 เดือน กนัยายน  พ.ศ.  2559 
 

 
(นายรติ  บุญมาก) 

ประธานกรรมการดาํเนินงาน 
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู   จ ากดั 
ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์  พ.ศ.  2559 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  

จาํกดั       พ.ศ. 2554  ขอ้ 79 (8)  และขอ้ 107 (5) โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการเนินการ ชุดท่ี 22 
คร้ังท่ี 12 เม่ือวนัท่ี  26 เดือน กนัยายน 2559  ใหก้าํหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
จงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดัวา่ดว้ยการโอนสมาชิกระหวา่งสหกรณ์   พ.ศ.  2559  ไวด้งัต่อไปน้ี   
 ข้อ 1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่   “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู   
จ ากดั  ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์   พ.ศ.  2559” 
 ข้อ 2.  ระเบียบน้ีใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 27 เดือน กนัยายน  พ.ศ. 2559   เป็นตน้ไป 

ข้อ 3.  ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั   
ดงัต่อไปน้ี            
         3.1 ระเบียบวา่ดว้ยการโอนสมาชิกระหวา่งสหกรณ์ พ.ศ. 2555 ลงวนัท่ี 1 เดือน 
มีนาคม 2555 

    3.2 บรรดาระเบียบ  ประกาศ  คาํสั่ง  มติหรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบั 
ระเบียบน้ี    และใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ข้อ 4.  ในระเบียบน้ี     
  “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั 

“สหกรณ์อืน่”  หมายถึง  สหกรณ์อ่ืนท่ีมิใช่สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั     
หนองบวัลาํภู  จาํกดั 

“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์      
สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู   จาํกดั                                                 

“คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์
สาธารณสุข      จงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 
  “ผู้จัดการ” หมายถึง   ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  
จาํกดั 

“การโอนสมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  
0จาํกดั ท่ี ยา้ยหรือโอนนอกเขตจงัหวดัหนองบวัลาํภู  หรือสหกรณ์อ่ืนท่ียา้ยหรือโอนมารับราชการ
ในจงัหวดัหนองบวัลาํภูมีความประสงคจ์ะสมคัรโอนเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
จงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 
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 ข้อ 5.  สมาชิกท่ีไดรั้บคาํสั่งยา้ยหรือโอนไปรับราชการในสังกดัอ่ืน   หรือนอกเขตทอ้งท่ี 
ดาํเนินการของสหกรณ์น้ี  ประสงคจ์ะขอโอนสภาพการเป็นสมาชิกไปยงัสหกรณ์ออมทรัพย ์  ซ่ึง
ตั้งอยูใ่นทอ้งท่ีหรือสังกดัท่ีตนยา้ยไปรับราชการใหม่นั้นตอ้งเสนอเร่ืองราวถึงคณะกรรมการดาํเนิน 
การของสหกรณ์น้ี  ภายใน 15  วนั  นบัจากวนัท่ีไดรั้บคาํสั่งยา้ยหรือโอน 
 เร่ืองราวท่ีไดเ้สนอต่อคณะกรรมการดาํเนินการนั้น  ตอ้งแจง้สังกดัในจงัหวดัท่ีจะยา้ยหรือ
โอนไปรับราชการใหม่  สหกรณ์ออมทรัพยท่ี์จะขอเขา้เป็นสมาชิก  และตอ้งแนบสาํเนาคาํสั่งยา้ย
หรือโอนประกอบเร่ืองดว้ย 
 ข้อ 6.  ใหส้หกรณ์ระงบัการเรียกเก็บเงินสะสมรายเดือน หรือเงินค่าหุ้นหรือเงินงวดชาํระ 
หน้ี   (ถา้มี)  ซ่ึงสมาชิกนั้นจะตอ้งส่งต่อสหกรณ์ไวช้ัว่คราว  จนกวา่จะทราบผลการพิจารณารับ
สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์สมาชิกนั้นขอสมคัรเขา้เป็นสมาชิกใหม่  แต่ตอ้งไม่เกิน  60  วนั  
นบัจากวนัท่ีทางราชการไดส้ั่งโอนอตัราเงินเดือนไปจากจงัหวดั  หรือตน้สังกดัเดิมถา้สหกรณ์ไดรั้บ
การติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพยใ์หม่ภายในกาํหนดเวลาตามความในวรรคก่อน   ใหค้ณะกรรมการ
ดาํเนินการพิจารณาสภาพการเป็นสมาชิก    การเรียกคืนเงินกูต้ามขอ้บงัคบั  16   และดาํเนินการให้
เป็นไปตามกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัเป็นราย  ๆ สุดแต่กรณี 
 ข้อ 7.  ถา้สหกรณ์ไดรั้บการติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพยใ์หม่    เพื่อขอรับโอนสภาพการ 
เป็นสมาชิกขอรับเงินค่าหุ้น  ขอชาํระหน้ีเงินกูข้องสมาชิกนั้น  และขอผอ่นผนัการชาํระหน้ีเงินกู ้ 
ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจท่ีจะตกลงเง่ือนไขเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัในเร่ืองดงักล่าวไดต้ามท่ี
เห็นสมควร 
 ข้อ 8.  นบัจากวนัท่ีสหกรณ์ไดโ้อนค่าหุน้ใหไ้ดรั้บชาํระหน้ี  และหรือไดต้กลงเง่ือนไขใน 
การชาํระหน้ีเป็นตวัหนงัสือไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยใ์หม่และใหถื้อวา่สมาชิกนั้นพน้สภาพการเป็น
สมาชิกในสหกรณ์ 
 ข้อ 9. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นท่ียา้ยหรือโอนเขา้มารับราชการสังกดั  หรือในทอ้งท่ี 
ดาํเนินการของสหกรณ์น้ี  หากประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกโดยการโอนสภาพการเป็นสมาชิก
ระหวา่งสหกรณ์    ตอ้งยืน่ใบสมคัรถึงสหกรณ์ตามท่ีกาํหนดไวโ้ดยตอ้งมีผูบ้งัคบับญัชาของผูส้มคัร
ในตาํแหน่งไม่ตํ่ากวา่ประจาํแผนกคนหน่ึงรับรอง  แต่ถา้ผูส้มคัรมีตาํแหน่งเป็นสาธารณสุขอาํเภอ, 
ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล, หวัหนา้งาน/หวัหนา้ฝ่ายข้ึนไปใหส้ามารถรับรองตนเองได ้
 เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบพิจารณาปรากฏวา่  ผูส้มคัรมีลกัษณะถูกตอ้งตาม
ขอ้บงัคบั   ขอ้  32  ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเขา้เป็นสมาชิกแลว้  ใหส้หกรณ์ติดต่อทาํความตกลง
กบัสหกรณ์ ออมทรัพยเ์ดิมขอรับโอนค่าหุน้และชาํระหน้ีเงินกู ้   และหรือผอ่นผนัการชาํระเงินกู้
แทนผูส้มคัรตามเง่ือนไข   และวธีิการท่ีคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเห็นสมควร  ทั้งเรียกให้
ผูส้มคัรชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ตามขอ้บงัคบั   และลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก 
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 ข้อ 10.  สหกรณ์จะรับโอนสมาชิกเฉพาะในรายท่ีสามารถหกัเงินเดือนไดเ้ท่านั้น 
 ข้อ 11.  เม่ือสหกรณ์ไดรั้บเงินค่าหุน้จากสหกรณ์เดิมแลว้   ใหอ้อกใบรับเงินใหแ้ก่สมาชิก 
ยดึถือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 ถา้ผูส้มคัรมีหน้ีสินอยูก่บัสหกรณ์เดิม  และสหกรณ์จะตอ้งชาํระหน้ีแทน  ตอ้งเรียกให้
ผูส้มคัรทาํหนงัสือกูแ้ละจดัทาํหลกัประกนัเงินกูใ้หไ้วก้บัสหกรณ์ตามประเภทและลกัษณะของเงินกู้
ท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกและดอกเบ้ียเงินกูฉ้บบัท่ีถือใชเ้ป็นปัจจุบนั 
 ในกรณีจาํนวนเงินและหรือประเภทเงินกูซ่ึ้งผูส้มคัรมีอยูใ่นสหกรณ์เดิมแตกต่างกบั
สหกรณ์น้ี    ใหอ้นุโลมทาํหนงัสือกูต้ามประเภทและจาํนวนจาํกดัขั้นสูงของเงินกูใ้นประเภทนั้น ๆ   
แต่ถา้จาํนวนเงินกูเ้กินกวา่จาํกดัขั้นสูง  ซ่ึงไม่อาจอนุโลมเขา้กบัประเภทหน่ึงประเภทใดได ้  ก็ใหท้าํ
หนงัสือกูเ้ท่าจาํกดัจาํนวนเงินขั้นสูงแห่งประเภทเงินกู ้  และใหน้าํเงินส่วนท่ีเกินส่งชาํระแก่สหกรณ์
ในวนัทาํหนงัสือกูด้ว้ย 
 ข้อ 12.  เม่ือผูส้มคัรไดป้ฏิบติัตามท่ีกล่าวใน ขอ้ 7. และขอ้ 8. โดยครบถว้นแลว้   ใหถื้อวา่ 
สมาชิกผูน้ั้นไดสิ้ทธิในฐานะเป็นสมาชิก 
 ข้อ 13.  ใหป้ระธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี   หากมีปัญหาท่ีจะตอ้ง 
ตีความหรือวินิจฉยัช้ีขาด   ใหเ้ป็นอาํนาจของคณะกรรมการดาํเนินการ 
 

ประกาศ  ณ วนัท่ี 27 เดือน กนัยายน  พ.ศ.  2559 
 

 
(นายรติ  บุญมาก) 

ประธานกรรมการดาํเนินงาน 
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัหนองบัวล าภู  จ ากดั 
ว่าด้วยสมาชิกที่ลาออกแล้วจะเข้าเป็นสมาชิกใหม่ พ.ศ. 2559 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  

จาํกดั       พ.ศ. 2554  ขอ้ 79 (8)  และขอ้ 107 (10)  โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการเนินการ ชุดท่ี 22 
คร้ังท่ี 12  เม่ือวนัท่ี  26  เดือน กนัยายน  2559  ใหก้าํหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
จงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั  วา่ดว้ยสมาชิกท่ีลาออกแลว้จะเขา้เป็นสมาชิกใหม่  พ.ศ. 2559  ไว้
ดงัต่อไปน้ี   
 ข้อ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู  
จ ากดั  ว่าด้วยสมาชิกทีล่าออกแล้วจะเข้าเป็นสมาชิกใหม่  พ.ศ. 2559” 
 ข้อ 2. ระเบียบน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 27 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2559  เป็นตน้ไป 
              ข้อ 3. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั 
 ดงัต่อไปน้ี            

 3.1 ระเบียบวา่ดว้ยสมาชิกท่ีลาออกแลว้จะเขา้เป็นสมาชิกใหม่ พ.ศ. 2555  ลงวนัท่ี  
1 เดือน มีนาคม 2555 

 3.2 บรรดาระเบียบ  ประกาศ  คาํสั่ง  มติ  หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบั 
ระเบียบน้ีและใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ข้อ 4.  ในระเบียบน้ี 
  “สหกรณ์”  หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 
  “สมาชิก” หมายถึงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู   
จาํกดั 

 “สมาชิกสมทบ”  หมายถึง   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั 
หนองบวัลาํภู  จาํกดั  ท่ีขาดคุณสมบติัตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ขอ้ 32 

“คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์
สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 

“ประธานกรรมการ” หมายถึง  ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์
สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 

“ค่าธรรมเนียมแรกเข้า” หมายถึง   เงินท่ีผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกจะตอ้งชาํระเป็น 
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใหแ้ก่สหกรณ์ตามกาํหนดในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

“ค่าบ ารุงสหกรณ์”หมายถึง  เงินส่วนเพิ่มท่ีผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 
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คร้ังท่ี 2 เป็นตน้ไป   ตอ้งชาํระพร้อมค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใหแ้ก่สหกรณ์ 
“สถานภาพการเป็นสมาชิก”  หมายถึง  สถานะของสมาชิก  ซ่ึงแบ่งเป็น  2   

ประเภท คือ  สมาชิกสามญัและสมาชิกสมทบ 
 ข้อ 5. สาํหรับสมาชิกท่ีลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั 
หนองบวัลาํภู จาํกดั แลว้ สหกรณ์ฯจะรับเขา้เป็นสมาชิกใหม่หลงัจากลาออกไปแลว้เป็นเวลา 1 ปี 
 ข้อ 6.  สาํหรับสมาชิกท่ีสมคัรใหม่เป็นคร้ังท่ี 2 ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้พร้อมดว้ยค่า
บาํรุงสหกรณ์รวมเป็นเงิน 500 บาท  และสมาชิกท่ีสมคัรเขา้ใหม่ตั้งแต่คร้ังท่ี 3  เป็นตน้ไป  ตอ้ง
ชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้พร้อมดว้ยค่าบาํรุงสหกรณ์รวมเป็นเงิน 1,000  บาท   ซ่ึงค่าธรรมเนียม
แรกเขา้พร้อมดว้ยค่าบาํรุงสหกรณ์น้ีใหถื้อเป็นรายไดข้องสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได ้
 ข้อ 7. กรณีสมาชิกสมทบ  ซ่ึงภายหลงัไดรั้บการบรรจุเป็นขา้ราชการและมีคุณสมบติัตาม
ขอ้บงัคบัสหกรณ์ข้อ32 และเป็นผูท่ี้ส่งชาํระค่าหุน้รายเดือนอยา่งสมํ่าเสมอ  สามารถขอเปล่ียนแปลง
สถานภาพการเป็นสมาชิกไดท้นัทีหลงัจากคณะกรรมการดาํเนินการไดพ้ิจารณาตรวจสอบ
คุณสมบติัแลว้  และมีมติใหเ้ปล่ียนแปลงได ้  โดยใหค้งนบัอายกุารเป็นสมาชิกเดิม   แต่หากสมาชิก
ผูน้ั้นไม่ไดเ้ป็นผูท่ี้ส่งชาํระค่าหุน้รายเดือนอยา่งสมํ่าเสมอ  และตอ้งการเปล่ียนแปลงสถานภาพการ
เป็นสมาชิก  ใหล้าออกและสมคัรเป็นสมาชิกใหม่โดยไม่ตอ้งรอระยะเวลา 1 ปี    ทั้งน้ีตอ้งชาํระ
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 8.  ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ี  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ 
เป็นผูว้นิิจฉยัช้ีขาด 
 ข้อ 9.  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 
 

ประกาศ  ณ วนัท่ี 27 เดือน กนัยายน  พ.ศ.  2559 
 

 
(นายรติ   บุญมาก) 

ประธานกรรมการดาํเนินงาน 
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู  จ ากดั 
ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.  2559 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  
จาํกดั       พ.ศ. 2554  ขอ้ 79 (8)  และขอ้ 107 (8)  โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการเนินการ ชุดท่ี 22 
คร้ังท่ี 12 เม่ือวนัท่ี  26  เดือน กนัยายน  2559  ใหก้าํหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
จงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั วา่ดว้ยการใชทุ้นสาธารณประโยชน์ พ.ศ.  2555  ไวด้งัต่อไปน้ี   

ข้อ 1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู 
 จาํกดั      วา่ดว้ยการใชทุ้นสาธารณประโยชน์   พ.ศ. 2559” 

ข้อ 2.  ระเบียบน้ีใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 27 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป 
 ข้อ 3. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั  
ดงัต่อไปน้ี ระเบียบวา่ดว้ยการใชทุ้นสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2555  ลงวนัท่ี 1 เดือน มีนาคม 2555 

3.2 บรรดาระเบียบ  ประกาศ  คาํสั่ง  มติ หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบั 
ระเบียบน้ี และใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

ข้อ 4. “ทุนสาธารณประโยชน์”  หมายถึง  เงินซ่ึงท่ีประชุมใหญ่ไดมี้มติให้จดัสรรจากเงิน 
กาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ์ 

ข้อ 5.  ทุนสาธารณประโยชน์  ใหจ่้ายในกรณีดงัต่อไปน้ี      
      5.1  จ่ายเพื่อการศึกษา ไดแ้ก่  

1)  เป็นทุนการอบรม การสัมมนา การวจิยัการคน้ควา้และกิจกรรม 
อ่ืนๆ  ในทางสหกรณ์ 

          2)  เป็นทุนการศึกษาของสมาชิก หรือบุตรของสมาชิก ภายใตห้ลกัเกณฑ ์ 
ดงัน้ี 
       -  ระดบัอนุบาล        ทุนละ   1,000  บาท     
     -  ระดบัประถมศึกษา     ทุนละ   1,500  บาท 
      -  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้    ทุนละ   2,000  บาท 

  -  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   ทุนละ  2,500  บาท 
     -  ระดบัอุดมศึกษา         ทุนละ   3,000  บาท 

  -  ทุนสาํหรับสมาชิก      ทุนละ   3,000  บาท 
ทั้งน้ี สมาชิกสหกรณ์มีสิทธิไดรั้บทุนการศึกษาเพียง 1 ทุนต่อครอบครัวต่อปี และ 
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ครอบครัวสมาชิกท่ีเคยไดรั้บทุนการศึกษาไปแลว้ขอรับทุนการศึกษาใหม่ได ้ แต่ตอ้งเวน้ระยะเวลา 
3 ปี  (ปีบญัชี)  ส่วนจาํนวนทุนและเกณฑก์ารคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัผูท่ี้จะไดรั้บทุน  ข้ึนอยูก่บัความ
เหมาะสมโดยมติของคณะกรรมการดาํเนินการ  จะกาํหนดข้ึนอีกต่างหาก   

5.2  จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ 
5.3 เป็นเงินสมทบในการจดัซ้ือยานพาหนะสาํหรับใชป้ระโยชน์เก่ียวกบัสหกรณ์   

เช่น ประกอบภารกิจ  เพื่อความสะดวกและเอ้ือต่อความกา้วหนา้ของสหกรณ์ ฯเป็นตน้ 
      5.4 จ่ายเพื่อการกุศล  ไดแ้ก่  
               1)  บาํรุงการศาสนา  ทั้งทางวตัถุและวชิาการ 
              2)  เป็นการสงเคราะห์ผูป้ระสบภยัพิบติัต่างๆ เช่น อคัคีภยั อุทกภยั 
 และวาตภยั เป็นตน้ 
              3)  เป็นการสงเคราะห์นกัเรียนยากจน  

 4) เป็นการสงเคราะห์เก่ียวกบัการจดัการศพของสมาชิกหรือคู่สมรส  
หรือบิดา  หรือมารดา หรือบุตรท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายของสมาชิก   โดยใหจ่้ายเงินสงเคราะห์ตาม
หลกัเกณฑ ์ ดงัน้ี 
   (1)กรณสีมาชิกเสียชีวติ 

 - เป็นสมาชิกสหกรณ์ ไม่ถึง 1 ปี      จ่าย  3,000 บาท 
 - เป็นสมาชิกสหกรณ์  1 - 5 ปี         จ่าย 5,000  บาท 
 - เป็นสมาชิกสหกรณ์  5 -10 ปี        จ่าย 7,000  บาท 
 - เป็นสมาชิกสหกรณ์มากกวา่10 ปี  จ่าย 12,000 บาท 

 พร้อมจดัหาพวงหรีดหรือมอบเงินสดแทนก็ได ้ มูลค่าไม่เกิน 500 บาท 
  (2)กรณคู่ีสมรสของสมาชิกเสียชีวติ 

 - เป็นสมาชิกสหกรณ์  ไม่ถึง 1 ปี    จ่าย  1,000   บาท 
 - เป็นสมาชิกสหกรณ์  1-5  ปี      จ่าย 2,000   บาท 
 - เป็นสมาชิกสหกรณ์  5 -10 ปี     จ่าย 3,000  บาท 
 - เป็นสมาชิกสหกรณ์มากกวา่ 10 ปี จ่าย 4,000  บาท 
พร้อมจดัหาพวงหรีดหรือมอบเงินสดแทนก็ได ้ มูลค่าไม่เกิน 500 บาท 

  (3)กรณบีิดาหรือมารดาหรือบุตรทีถู่กต้องตามกฎหมายเสียชีวติ 
 ใหจ้ดัหาพวงหรีดหรือมอบเงินสดแทนก็ได ้ มูลค่าไม่เกิน 500 บาท  หรือ 

คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือตามความเหมาะสมเป็นรายๆไป 
   (4)กรณคีณะกรรมการด าเนินการ หรือเจ้าหน้าทีส่หกรณ์เสียชีวติ 

 ใหจ้ดัหาพวงหรีดหรือมอบเงินสดแทนก็ได ้ มูลค่าไม่เกิน 500 บาท  และ 
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ร่วมเป็นเจา้ภาพสวดพระอภิธรรม  โดยพิจารณาวงเงินตามความเหมาะสมเป็นรายๆไป 
5.5จ่ายเพื่อสนบัสนุนกิจกรรมของส่วนราชการท่ีสังกดักระทรวงสาธารณสุข ใน 

จงัหวดัหนองบวัลาํภู  
5.6จ่ายเพื่อส่งเสริมขวญักาํลงัใจแก่สมาชิก เช่น  เกษียณอายรุาชการ  เป็นตน้                

โดยพิจารณาวงเงินตามความเหมาะสมเป็นรายๆไป 
ข้อ 6.  การขอทุนสาธารณประโยชน์   ใหผู้มี้ความประสงคท่ี์จะขอทุนสาธารณประโยชน์ 

เสนอเร่ืองเพื่อผา่นการพิจารณา  ดงัต่อไปน้ี 
6.1 หน่วยงานท่ีสังกดักระทรวงสาธารณสุข  ในจงัหวดัหนองบวัลาํภู  ใหย้ืน่เร่ือง 

ประธานกรรมการ สหกรณ์  โดยผา่นหวัหนา้หน่วยงานซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชา   
6.2  หน่วยงานอ่ืนนอกสังกดักระทรวงสาธารณสุข หรือบุคคลทัว่ไป ใหย้ืน่เร่ือง 

ต่อประธานกรรมการ  สหกรณ์โดยตรง 
6.3  เร่ืองราวท่ีเสนอขอทุนสาธารณประโยชน์   ใหแ้สดงหลกัฐานเหตุผล  และถา้ 

เป็นอาคารส่ิงปลูกสร้าง ใหแ้สดงแบบแปลน  รูปรายการใหช้ดัเจน  และใหย้ืน่ต่อประธานกรรมการ
สหกรณ์   ก่อนการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการประจาํเดือนนั้นๆ             ไม่นอ้ยกวา่  7 วนั 

ข้อ 7.เพื่อเป็นหลกัเกณฑใ์นการจดัลาํดบัความสาํคญัในการพิจารณาใหทุ้นสาธารณ 
ประโยชน์ ในคราวหน่ึง ๆ  ใหถื้อความสาํคญัก่อน - หลงั  ดงัต่อไปน้ี  

7.1ทุนสาธารณประโยชน์ท่ีเป็นการสงเคราะห์  อนัเกิดจากภยัพิบติัต่าง ๆ   แก่ 
สมาชิก    ใหไ้ดรั้บการช่วยเหลือก่อนเหตุอ่ืน  

7.2ทุนสาธารณประโยชน์ท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่บรรดาสมาชิกโดยทัว่ไป 
ใหไ้ดรั้บเป็นอนัดบัสอง  

7.3ทุนสาธารณประโยชน์ท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยทัว่ไปให้ 
ไดรั้บเป็นอนัดบัสาม 

7.4ทุนสาธารณประโยชน์ท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่สมาชิกเพียงบางส่วนให ้
ไดรั้บ   เป็นอนัดบัส่ี 
            7.5  นอกจากท่ีกล่าวขา้งตน้  ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาํเนินการ 

           7.6การพิจารณาใหทุ้นสาธารณประโยชน์นั้นใหพ้ิจารณาจากทุนสาธารณประ- 
โยชน์ท่ีมีอยูใ่นขณะ  นั้น ๆ เท่านั้น   และเม่ือไดพ้ิจารณาใหทุ้นสาธารณประโยชน์เพื่อการใด ๆ ใน
คราวหน่ึงๆ      ไปแลว้  ใหถื้อวา่การพิจารณาสาํหรับเร่ืองนั้น ๆ เป็นอนัยติุ 

ข้อ 8. วงเงินการอนุมติัจ่ายทุนสาธารณประโยชน์  จาํนวนเงินทุนสาธารณประโยชน์ท่ีจะ
อนุมติัจ่ายใหแ้ก่หน่วยงานหรือบุคคลท่ียืน่ขอนั้น  ตามปกติตอ้งไม่เกิน  3,000  บาท   เวน้แต่ในกรณี
ท่ีมีเหตุผลความจาํเป็นพิเศษ  ก็ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ   พิจารณาเป็นเฉพาะราย 
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ข้อ 9.  สิทธิการขอทุนสาธารณประโยชน์   ตามขอ้  5.5  เพื่อให้เป็นการทัว่ถึง  หน่วยงาน
ใดท่ีไดรั้บทุนไปแลว้จะมีสิทธิยืน่ขอรับทุนไดอี้กในรอบ 1  ปีบญัชีสหกรณ์    ก็ต่อเม่ือทุกหน่วยงาน
ไดมี้การรับทุนไปครบถว้นแลว้ในปีนั้น   เวน้แต่วา่หน่วยงานท่ียงัไม่ไดรั้บทุนไม่ประสงคจ์ะขอและ
ในกรณีท่ีมีเหตุผลจาํเป็นพิเศษ   ก็ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาผอ่นผนัตามควรแก่กรณี 

ข้อ 10.  มติของคณะกรรมการดาํเนินการในการพิจารณาใหทุ้นสาธารณประโยชน์นั้นถือ 
คะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

10.1มติในการพิจารณาใหทุ้นสาธารณประโยชน์ขอ้ 7   ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ย 
กวา่ สองในสามของจาํนวนกรรมการดาํเนินการท่ีเขา้ประชุม  

10.2มติในการพิจารณาขยายวงเงินตามขอ้ 8 และในการผอ่นผนัสิทธิการยืน่ขอ                  
ทุนสาธารณประโยชน์ตาม ขอ้ 9  วรรคสอง  ใหถื้อคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ 

ข้อ 11.  ใบสาํคญัเก่ียวกบัการจ่ายทุนสาธารณประโยชน์  การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์นั้น          
ใหพ้นกังานผูจ่้ายเงินเรียกใบสาํคญัรับเงินจากผูรั้บเงินทุกราย ดงัน้ี 

11.1ถา้สหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ในฐานะเป็นผูจ้ดักิจการอยา่งใดอยา่ง 
หน่ึงเอง ตอ้งมีใบสาํคญัรับเงินหรือหลกัฐานการจดัทาํหรือจดัซ้ือ โดยละเอียด 

11.2ถา้สหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์สมทบเพื่อการใด  ตอ้งให้ผูมี้อาํนาจใน 
การจดัทาํ  หรือผูมี้อาํนาจในการรับเงินนั้น  ออกหลกัฐานในการรับเงินนั้น ๆ   ใหแ้ก่สหกรณ์โดย
ครบถว้นและถูกตอ้ง   

11.3เม่ือสหกรณ์ไดจ่้ายเงินไปแลว้   พนกังานสหกรณ์ผูจ่้ายเงินตอ้งลงลายมือช่ือ 
รับผดิชอบในการจ่ายเงินดว้ยทุกคร้ัง 
 

ประกาศ  ณ วนัท่ี 27 เดือน กนัยายน  พ.ศ.  2559 
 
 

(นายรติ   บุญมาก) 
ประธานกรรมการดาํเนินงาน 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัหนองบัวล าภู  จ ากดั 
ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาและที่ปรึกษากติตมิศักดิ์ พ.ศ. 2559 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  
จาํกดั    พ.ศ. 2554  ขอ้ 79 (8) และ ขอ้ 107 (9) โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการเนินการ ชุดท่ี 22 คร้ัง
ท่ี 12 เม่ือวนัท่ี  26  เดือน กนัยายน  2559 ใหก้าํหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั
หนองบวัลาํภู จาํกดั วา่ดว้ยการแต่งตั้งท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ  พ.ศ. 2559  ไวด้งัต่อไปน้ี   

ข้อ 1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู   
จ ากดั     ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาและที่ปรึกษากติติมศักดิ์ พ.ศ. 2559” 

ข้อ 2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 27 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2559   เป็นตน้ไป 
ข้อ 3. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภูจาํกดั  

 ดงัต่อไปน้ี                    
  3.1 ระเบียบวา่ดว้ยการแต่งตั้งท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ  พ.ศ. 2555 ลง 
วนัท่ี 1 เดือน มีนาคม 2555 
  3.2  บรรดาระเบียบ  ประกาศ  คาํสั่ง  มติ หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้      กบั
ระเบียบน้ีและใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

ข้อ 4.  ในระเบียบน้ี 
       “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั 

     “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์
สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั    

“ประธาน”  หมายถึง  ประธานคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์
สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั 
        “ผู้จัดการ”  หมายถึง  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู 
จาํกดั      

       “ทีป่รึกษาและทีป่รึกษากติติมศักดิ์”  หมายถึง สมาชิกหรือบุคคลภายนอก ซ่ึง 
สหกรณ์แต่งตั้งเป็น  ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

ข้อ  5.  คุณสมบติัของท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
5.1สาํเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากวา่ปริญญาหรือเทียบเท่า และเป็นผูมี้ความชาํนาญ   

รอบรู้  ดา้นกิจการสหกรณ์ออมทรัพยเ์ป็นอยา่งดี หรือ 
5.2เป็นผูท่ี้เคยดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ ซ่ึงพน้จากตาํแหน่ง และ/หรือ   
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พน้จากสมาชิกภาพ  โดยไม่มีความผดิ หรือ 
5.3  ผูท่ี้เคยดาํรงตาํแหน่งเป็นผูจ้ดัการสหกรณ์   ซ่ึงพน้จากตาํแหน่ง และ/หรือ พน้ 

จากสมาชิกภาพโดยไม่มีความผดิหรือ 
5.4เป็นบุคคลภายนอกท่ีมิใช่สมาชิกของสหกรณ์ท่ีมีความรู้ความสามารถ    

เช่ียวชาญเฉพาะสาขาวชิา  ซ่ึงจะสามารถแนะนาํ  สนบัสนุน  ส่งเสริม  ใหก้ารดาํเนินกิจการของ
สหกรณ์ เกิดความเจริญกา้วหนา้และมัน่คง 

ข้อ 6. ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ  มีหนา้ท่ีใหค้าํปรึกษา แนะนาํ  สนบัสนุน   
ส่งเสริม      การดาํเนินงาน  และประกอบกิจการใดๆ  เพื่อความเจริญกา้วหนา้มัน่คงของสหกรณ์ 

ข้อ 7. ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ  มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและเสนอความคิดเห็น 
เก่ียวกบัการดาํเนินงานของสหกรณ์เช่นเดียวกบักรรมการดาํเนินการแต่ไม่มีสิทธ์ิออกเสียง
ลงคะแนน 

ข้อ 8. วธีิการแต่งตั้งท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
8.1 ประธานกรรมการ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติั ตามขอ้ 4. 
8.2  คณะกรรมการ  ตามขอ้  8.1  ทาํการสรรหาบุคคลและเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมี     

คุณสมบติั  จาํนวนไม่เกิน  5  รายช่ือ    เพื่อใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา 
8.3 คณะกรรมการดาํเนินการ   พิจารณาคดัเลือกผูท่ี้มีคุณสมบติัตามรายช่ือในขอ้  

8.2 จาํนวนไม่เกิน 3 คน และแต่งตั้งเป็นท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ กรณีมีความจาํเป็นและ
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการดาํเนินงาน คณะกรรมการดาํเนินการสามารถพิจารณาคดัเลือกผูท่ี้
มีคุณสมบติัตามรายช่ือในขอ้ 8.2 แต่งตั้งให้เป็นท่ีปรึกษาเพิ่มอีก 1 คน รวมเป็น 4 คนก็ได ้

ข้อ 9. ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิจะดาํรงตาํแหน่ง  ตามวาระการดาํรงตาํแหน่งของ
คณะกรรมการดาํเนินการชุดท่ีแต่งตั้งคร้ังนั้น  แต่อาจไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งต่อตามวาระ
อีกได ้ โดยมติของคณะกรรมการดาํเนินการ 

ข้อ 10. ใหส้หกรณ์จดัสรรงบประมาณเป็นค่าตอบแทนท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ    
ตามท่ีเห็นสมควร  โดยมติของคณะกรรมการดาํเนินการ 

 
ประกาศ  ณ วนัท่ี 27 เดือน กนัยายน  พ.ศ.  2559 

 
 

(นายรติ   บุญมาก) 
ประธานกรรมการดาํเนินงาน 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัหนองบัวล าภู  จ ากดั 
ว่าด้วยค่าพาหนะ  เบีย้เลีย้ง  ค่าเช่าที่พกัในการเดนิทางส าหรับกรรมการ  

พนักงานและลูกจ้างของสหกรณ์  พ.ศ.  2559 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  
จาํกดั   พ.ศ. 2554  ขอ้ 79 (8)  และขอ้ 107 (10)  โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการเนินการ ชุดท่ี 22 
คร้ังท่ี 12 เม่ือวนัท่ี  26  เดือน กนัยายน  2559  ใหก้าํหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
จงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั  วา่ดว้ยค่าพาหนะ  เบ้ียเล้ียง  ค่าเช่าท่ีพกัในการเดินทาง สาํหรับ
กรรมการ  พนกังาน  และลูกจา้งของสหกรณ์  พ.ศ. 2559  ไวด้งัต่อไปน้ี   
 ข้อ 1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู 
  จ ากดั     ว่าด้วยค่าพาหนะ  เบีย้เลีย้ง  ค่าเช่าทีพ่กัในการเดินทาง  ส าหรับกรรมการ  พนักงาน   และ
ลูกจ้างของสหกรณ์  พ.ศ. 2559” 
 ข้อ 2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 27 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2559   เป็นตน้ไป 
 ข้อ 3.  ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั  
ดงัต่อไปน้ี  

3.1 ระเบียบวา่ดว้ยค่าพาหนะ  เบ้ียเล้ียง  ค่าเช่าท่ีพกัในการเดินทาง   
 สาํหรับกรรมการ  พนกังาน  และลูกจา้งของสหกรณ์   พ.ศ. 2555  ลงวนัท่ี 1 เดือน มีนาคม 2555 

3.2  บรรดาระเบียบ  ประกาศ  คาํสั่ง  มติ หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้      กบั 
ระเบียบน้ี  และใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ข้อ 4.  ในระเบียบน้ี 
  “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 

 “คณะกรรมการด าเนินการ”  หมายถึง  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออม 
ทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 

“ประธานกรรมการด าเนินการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 
ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 

“ผู้จัดการ”  หมายถึง  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู 
จาํกดั 

“รองผู้จัดการ”  หมายถึง  รองผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั 
หนองบวัลาํภู  จาํกดั 

“พนักงานและลูกจ้าง”  หมายถึง  บุคคลซ่ึงสหกรณ์จา้งใหท้าํงานประจาํใน 
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สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั  ตามระเบียบวา่ดว้ยพนกังานและลูกจา้ง 
ของสหกรณ์หรือบุคคลท่ีทางราชการมอบหมายใหม้าปฏิบติังานท่ีสหกรณ์ 

“สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู   
จาํกดั 

ข้อ 5.  ค่าใชจ่้ายในการเดินทางสาํหรับกรรมการพนกังานและลูกจา้งของสหกรณ์ท่ีไป 
ปฏิบติังานในประเทศ  ไดแ้ก่ 

5.1  ค่าพาหนะ  ซ่ึงรวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ  ค่านํ้ามนัเช้ือเพลิง  ค่าบรรทุก    
ค่าจา้งคนหาบหาม   หรือขนส่ิงของ  และอ่ืน ๆ ทาํนองเดียวกนัดว้ย 

5.2  เบ้ียเล้ียง 
5.3  ค่าเช่าท่ีพกั 
5.4  ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด 
5.5  ค่าลงทะเบียน 

ข้อ 6.  กรรมการ หรือพนกังานและลูกจา้งสหกรณ์  จะเดินทางไปปฏิบติังานตอ้งไดรั้บ 
อนุมติัจาก ผูมี้อาํนาจอนุมติัก่อน  ดงัน้ี 

6.1 ประธานกรรมการดาํเนินการ  สาํหรับพนกังานและลูกจา้งทุกตาํแหน่งหรือ 
กรรมการ  ในกรณีท่ีเดินทางไปปฏิบติังานไม่เกิน 7 วนั  แลว้เสนอคณะกรรมการดาํเนินการ
เห็นชอบ 

6.2  คณะกรรมการดาํเนินการ  มีอาํนาจอนุมติัให้เดินทางไปปฏิบติังานไดทุ้กกรณี 
ข้อ 7.  การเดินทางไปปฏิบติังาน  ถา้หยดุอยู ่ณ ท่ีใดโดยไม่มีความจาํเป็นแก่งานของ 

สหกรณ์     จะเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางสาํหรับวนัท่ีหยุดอยูโ่ดยไม่จาํเป็นนั้นไม่ได ้
  ในกรณีท่ีผูป้ฏิบติังานจาํเป็นตอ้งหยดุพกัเพราะเจบ็ป่วย  โดยมีใบรับรองแพทยใ์หเ้บิก

ค่าใชจ่้าย ในการเดินทางสาํหรับวนัหยดุได ้ แต่ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อาํนาจอนุมติัตามขอ้ 6. ก่อน 
ข้อ 8.  ในการเดินทางไปปฏิบติังานตามปกติ  ใหใ้ชย้านพาหนะประจาํทางหรือรถไฟ   

และเบิกค่าพาหนะเหมาจ่ายไดไ้ม่เกินอตัราต่อไปน้ี 
8.1 ค่าโดยสารรถปรับอากาศ  หรือรถไฟชั้นสองปรับอากาศ หรือรถไฟนอนพดั 

ลมสาํหรับพนกังานและลูกจา้งของสหกรณ์ 
8.2 ค่าโดยสารรถปรับอากาศ (รถนอน VIP)  หรือรถไฟนอนชั้นสองปรับอากาศ   

สาํหรับรองผูจ้ดัการ  ผูจ้ดัการ  และกรรมการของสหกรณ์ 
8.3 ค่าโดยสารรถไฟรถนอนปรับอากาศชั้นหน่ึง  สาํหรับรองประธานกรรมการ   

และประธานกรรมการของสหกรณ์ 
ข้อ 9.  ในกรณีท่ีไม่มียานพาหนะประจาํทาง  หรือมีแต่จาํเป็นเร่งด่วนเพื่อความปลอดภยั   
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อนัเกิดประโยชน์แก่งานสหกรณ์ใหใ้ชย้านพาหนะอ่ืนตลอดจนเคร่ืองบินได ้  สาํหรับการเดินทาง
โดยเคร่ืองบินหากคาํนวณแลว้ประหยดักวา่หรือจ่ายเพิ่มไม่มากก็สามารถเดินทางโดยเคร่ืองบินได้
(ชั้นประหยดัเท่านั้น)การเดินทางทั้งใชย้านพาหนะอ่ืนหรือเคร่ืองบินใหเ้ลือกประเภทการเดินทางท่ี
ประหยดักวา่เสมอและตอ้งไดรั้บอนุมติัจากประธานกรรมการดาํเนินการหรือผูป้ฎิบติัหนา้ท่ีแทน
อนุมติัก่อน 

ถา้ใชย้านพาหนะส่วนตวัแทนยานพาหนะอ่ืน  ให้เบิกค่านํ้ามนัเช้ือเพลิงชดเชยได ้  โดยให้
เบิกไดกิ้โลเมตรละเท่าไรข้ึนอยูก่บัมติท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีอนุมติ   ตามระยะทางหลวง
แผน่ดินท่ีสะดวกและสั้นท่ีสุด  แต่ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อาํนาจอนุมติัก่อน  และถา้เดินทางไป
ปฏิบติังานตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป  หากประสงคจ์ะใชพ้าหนะส่วนตวัใหค้าํนึงถึงความประหยดั  เวน้แต่
กรณีเร่งด่วนหรือเหตุสุดวสิัย 

ข้อ 10. บรรดาส่ิงของและพสัดุท่ีนาํไปใชใ้นการปฏิบติังาน ใหเ้บิกค่าระวางบรรทุกได ้
เท่าท่ีจ่ายจริง  ถา้จาํเป็นจะบรรทุกทางเคร่ืองบิน  ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการดาํเนินการก่อน 

ข้อ 11. เบ้ียเล้ียงสาํหรับกรรมการ  พนกังานและลูกจา้งท่ีเดินทางไปปฏิบติังานใหเ้บิกได ้
ตามมติท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีอนุมติ    

ข้อ 12.  การคาํนวณเบ้ียเล้ียงใหถื้อเกณฑด์งัน้ี 
12.1 การนบัเวลาไปปฏิบติังาน  ใหน้บัตั้งแต่เวลาออกจากท่ีพกั  หรือสาํนกังาน 

จนกลบัถึง ท่ีพกัหรือสาํนกังาน 
12.2 เวลาปฏิบติังานยีสิ่บส่ีชัว่โมงนบัเป็นหน่ึงวนั  เศษของวนัถา้เกินสิบสอง 

ชัว่โมง  ใหน้บัเป็นหน่ึงวนั 
 ข้อ 13.  การนบัเวลาไปปฏิบติังาน  หากจาํเป็นตอ้งเช่าโรงแรมหรือท่ีพกัแรมใหก้รรมการ   
พนกังานและลูกจา้งเบิกค่าเช่าท่ีพกัตามท่ีจ่ายจริงในอตัราท่ีกาํหนดตามท่ีประชุมใหญ่สามญั
ประจาํปีอนุมติั    

ข้อ 14.  การเดินทางไปปฏิบติังาน  ถา้หยดุอยู ่ณ ท่ีใด  โดยไม่จาํเป็นแก่งานของสหกรณ์จะ
เบิกจ่ายเบ้ียเล้ียงและค่าเช่าท่ีพกัสาํหรับวนัหยดุโดยไม่จาํเป็นนั้นไม่ได ้

ข้อ 15. การเดินทางไปปฏิบติังาน  จะเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางสาํหรับบุคคลใน 
ครอบครัวมิได ้

ข้อ 16.  สมาชิกหรือบุคคลภายนอกท่ีสหกรณ์มีความจาํเป็นขอใหเ้ดินทางไปปฏิบติังาน 
ของสหกรณ์  ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการดาํเนินการก่อน  โดยใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
กาํหนดค่าใชจ่้ายในการเดินทางไดต้ามความเหมาะสมและจาํเป็น  แต่ตอ้งไม่เกินอตัราสูงสุดของ
ระเบียบน้ี 

ข้อ 17.  ผูเ้ดินทางไปปฏิบติังานจะเบิกค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดท่ีจาํเป็นเพื่อประโยชน์แก่งานของ 



71 
 

ลงช่ือ....................................ผูพ้ิมพ ์

ลงช่ือ...................................ผูต้รวจทาน 

 

สหกรณ์  เช่น  ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์ และค่าใชจ่้ายในการส่ือสารไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริง 
ข้อ 18.  การเดินทางไปปฏิบติังานต่างประเทศ  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเป็นผูอ้นุมติัค่า

พาหนะ  เบ้ียเล้ียง  ค่าเช่าท่ีพกั  และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เป็นคราว ๆ ไป 
ข้อ 19.  ในการเดินทางไปปฏิบติังาน  กรรมการ  พนกังานและลูกจา้ง  อาจยมืเงินทดรอง

จ่าย  เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับการเดินทางได ้  โดยใหท้าํเป็นสัญญายมืเงินทดรองจ่ายตามระเบียบ
สหกรณ์ฯ  วา่ดว้ยการยมืเงินทดรองจ่าย  ฉบบัถือใชท่ี้เป็นปัจจุบนั  

ข้อ 20.  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการรักษาการตามระเบียบน้ี 
 

ประกาศ  ณ วนัท่ี 27 เดือน กนัยายน  พ.ศ.  2559 
 
 

(นายรติ   บุญมาก) 
ประธานกรรมการดาํเนินงาน 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัหนองบัวล าภู  จ ากดั 
ว่าด้วย อ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบของผู้จดัการ และเจ้าหน้าที่อืน่ 

 พ.ศ. 2559 
 

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  
จาํกดั   พ.ศ. 2554  ขอ้ 79 (8)  และขอ้ 107 (10)  โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการเนินการ ชุดท่ี 22 
คร้ังท่ี 12 เม่ือวนัท่ี  26  เดือน กนัยายน  2559 ใหก้าํหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
จงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั  วา่ดว้ยอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของผูจ้ดัการ  และเจา้หนา้ท่ี
อ่ืน  พ.ศ. 2559  ไวด้งัต่อไปน้ี   
 ข้อ 1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู 
 จ ากดั     ว่าด้วยอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของผู้จัดการ  และเจ้าหน้าทีอ่ื่น  พ.ศ. 2559” 
  ข้อ 2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 27 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2559  เป็นตน้ไป 
  ข้อ 3. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั  
ดงัต่อไปน้ี  
  3.1 ระเบียบวา่ดว้ยอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของผูจ้ดัการ  และเจา้หนา้ท่ี
อ่ืน  พ.ศ. 2555  ลงวนัท่ี 1 เดือน มีนาคม 2555 
  3.2 บรรดาระเบียบ  ประกาศ  คาํสั่ง  มติ หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้       กบั
ระเบียบน้ี  และใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

หมวดที ่ 1 
ผู้จัดการสหกรณ์ 

 ข้อ 4.  ผูจ้ดัการสหกรณ์   มีหนา้ท่ีจดัการทัว่ไป  และความรับผดิชอบเก่ียวกบับรรดา 
กิจการประจาํของสหกรณ์ท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัตลอดจนปฏิบติัตามนโยบายปฏิบติังานของ
คณะกรรมการดาํเนินการตรวจตราควบคุมดูแลการปฏิบติังานของพนกังานสหกรณ์ เพื่อใหส้หกรณ์
ดาํเนินงานตามเป้าหมายบงัเกิดผลดี  และเป็นคุณประโยชน์แก่สมาชิก 

หมวดที ่ 2 
รองผู้จัดการ 

 ข้อ 5.  รองผูจ้ดัการ   มีอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการปฏิบติังานดงัต่อไปน้ี 
  5.1  ปฏิบติัหนา้ท่ีตามคณะกรรมการดาํเนินการหรือผูจ้ดัการมอบหมาย 
  5.2  ในกรณีท่ีไม่มีผูจ้ดัการใหร้องผูจ้ดัการทาํหนา้ท่ีจดัการ 
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 5.3 ในกรณีท่ีผูจ้ดัการไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหร้องผูจ้ดัการเป็นผู ้
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 

  5.4  ปฏิบติัการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินงาน   หรือผูจ้ดัการมอบให้หรือ 
ตามท่ีควรกระทาํเพื่อใหกิ้จการในหนา้ท่ีตนลุล่วงไปดว้ยดี 

หมวดที ่ 3 
เจ้าหน้าทีอ่ืน่ 

ข้อ 6.  เจา้หนา้ท่ีดา้นการเงิน  มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบติังานเก่ียวกบังาน 
ดงัต่อไปน้ี 

6.1  เจ้าหน้าทีก่ารเงิน 
 1)  ช่วยปฏิบติังานท่ีเป็นหนา้ท่ีของเหรัญญิกหรือกรรมการ  ซ่ึงไดรั้บ 

มอบหมายใหรั้บผิดชอบเก่ียวกบัเงินสหกรณ์ 
 2)รับ-จ่าย  เก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์ภายในอาํนาจหนา้ท่ีไดรั้บ 

มอบหมายจากผูจ้ดัการ 
 3)ลงสมุดบญัชีเงินสดรับ-จ่าย  และรวบรวมหลกัฐานการรับ-จ่ายเงินสด 

ของสหกรณ์  และเสนอสมุดเงินสดรับ-จ่าย  พร้อมหลกัฐานการรับ-จ่าย  ใหผู้จ้ดัการหรือประธาน
กรรมการ  หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการทราบเป็นประจาํ 

 4)จดัทาํทะเบียนจ่ายเงินเดือน  เงินสวสัดิการต่าง ๆ  ตามท่ีเจา้หนา้ท่ีและ 
ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บ 

 5)จดัทาํเก่ียวกบัเงินรับฝากออมทรัพย ์ เงินรับฝากประจาํ  และเงินรับ 
ฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 

       6)  ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูจ้ดัการ 
6.2 เจ้าหน้าทีเ่งินฝาก 
       1)  เปิดบญัชีรับฝาก – ถอนเงินฝาก 
       2)  จดัทาํบญัชีเงินรับฝากรายตวั  โอนเงินฝากประจาํวนัแต่ละประเภทให้ 

เป็นปัจจุบนัตรงกบับญัชีคุมยอดเงินฝาก 
       3)  สรุปหกัฝากรายเดือนให้งานสินเช่ือ 
       4)  สรุปรายงานประจาํวนั  ส่งใหง้านการเงิน 
      5)สรุปรายงานประจาํเดือนและส่งภาษีสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินฝาก 

ประจาํ 
         6)  สรุปรายงานประจาํปี  เพื่อรายงานให้ตรวจสอบ 
         7)  ปฏิบติังานอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูจ้ดัการ 
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 ข้อ 7. เจา้หนา้ท่ีบญัชี มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการปฏิบติังานเก่ียวกบังานดงัต่อไปน้ี 
7.1 แยกใบสาํคญัการรับ-จ่ายเงิน  ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีการเงินมอบใหเ้ขา้สลิปลูก 

หน้ี  เจา้หน้ี  ตามประเภทการจ่ายหรือรับทุกวนัเม่ือหมดเวลาปฏิบติังานประจาํวนั 
  7.2 ลงรายการรับ-จ่าย  ตามสลิปท่ีแยกแลว้ในสมุดประจาํวนั 
  7.3 ลงรายการผา่นจากสมุดสรุปประจาํวนัเขา้สมุดรวมบญัชีทัว่ไป 
  7.4 ทาํงบทดลองประจาํเดือน  ทดสอบความถูกตอ้งของบญัชี 

7.5 จดัทาํและควบคุมงบคงเหลือทา้ยแฟ้มทะเบียนทุนเรือนหุน้และแจง้ 
การ   เปล่ียนแปลงทะเบียนดงักล่าวภายใน 30 วนั  นบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
  7.6 งานวางแผน  การพฒันา  วเิคราะห์ขอ้มูล 
  7.7 งานตรวจสอบควบคุมแฟ้มขอ้มูล 
  7.8 งานจดัทาํเอกสารการกูเ้งิน  และการรับจ่ายเงิน 
  7.9 งานประมวลผลระบบการเงิน  การบญัชี  ทะเบียนหุน้และบญัชีเงินกู ้
  7.10 ปฏิบติังานอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูจ้ดัการ 
 ข้อ 8.  เจา้หนา้ท่ีธุรการ  มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการปฏิบติังานเก่ียวกบังานต่อไปน้ี 
  8.1 ทาํหนา้ท่ีงานสารบรรณโดยทัว่ไป 

8.2  รับสมคัรผูเ้ขา้เป็นสมาชิก  โดยจดัทาํทะเบียนสมาชิกและดชันีช่ือ 
สมาชิกตามอกัษร  รวมทั้งจดัส่งสาํเนาทะเบียนสมาชิกและแจง้การเปล่ียนแปลงทะเบียนดงักล่าวต่อ
นายทะเบียนสหกรณ์ภายใน  90  วนั  นบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
  8.3 รวบรวมและเก็บรักษาคาํขอกู ้ หนงัสือกูแ้ละหนงัสือคํ้าประกนั 
  8.4 รับหนงัสือแสดงความจาํนงการเปล่ียนแปลงค่าหุน้ เงินงวดชาํระหน้ีใบลาออก
ของสมาชิก   และตรวจสอบความถูกตอ้งต่าง ๆ 
  8.5 งานประชาสัมพนัธ์  งานบรรจุแต่งตั้ง 

8.6 รับส่ง บนัทึกเสนอและร่างพิมพห์นงัสือโตต้อบเก่ียวกบัการ 
ดาํเนินการและการติดต่อทัว่ไปของสหกรณ์ รวมทั้งเก็บรักษาเอกสารของสหกรณ์ไวต้ามลกัษณะ  
และประเภทของเอกสารนั้น ๆ 
  8.7  ปฏิบติังานอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูจ้ดัการ 
 ข้อ 9. เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการปฏิบติังานเก่ียวกบังาน 
ดงัต่อไปน้ี 

9.1 รับคาํขอกูเ้งินจากสมาชิกและตรวจสอบคาํขอกูเ้งินโดยทาํทะเบียนคาํ 
ขอกูเ้งินแต่ละประเภทไว ้

9.2 ตรวจสอบคาํขอกูเ้งินสามญั ฉุกเฉิน และพิเศษของสมาชิกเก่ียวกบัการถือ 
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หุน้และหน้ีสิน 
  9.3 จดัทาํสัญญาเงินกูแ้ละสัญญาคํ้าประกนั 
  9.4 จดัทาํทะเบียนสหกรณ์หนงัสือกูเ้งินสามญั  ฉุกเฉิน  และพิเศษ 
  9.5 จดัทาํทะเบียนเงินงวดชาํระหน้ี 
  9.6 จดัทาํบญัชีเงินกู ้ และทะเบียนหุน้รายวนัใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 
  9.7 จดัทาํรายการเก็บเงินประจาํเดือน 

9.8 จดัทาํรายการหุน้  หน้ีคงเหลือรายวนัประจาํเดือนและรายหน่วย   
ตรวจสอบกบัยอดคุมของบญัชีใหถู้กตอ้ง 
  9.9 จดัทาํใบเสร็จรับเงินประจาํเดือนและใบเสร็จรับเงินก่อนกาํหนด 
  9.10 คิดเงินปันผลตามหุน้ทุก ๆ วนัส้ินปีทางบญัชีและทาํรายการจ่ายเงินปันผล 
  9.11 คิดเงินเฉล่ียคืนของสมาชิกรายคนและรายหน่วยทุกส้ินปี 

9.12 แจง้หุน้หน้ีคงเหลือทุก ๆ วนัท่ี 31 มีนาคม และ 30 กนัยายน ให ้
สมาชิกและสหกรณ์จงัหวดัทราบ 

9.13 ปฏิบติังานอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูจ้ดัการ ถา้ผูจ้ดัการ 
หรือเจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ปฏิบติัหรือเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีหรือกระทาํโดยประมาทเลินเล่อ  เป็นเหตุให้
สหกรณ์ไดรั้บความเสียหาย  บุคคลดงักล่าวตอ้งรับผดิชอบชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่สหกรณ์จนครบ
จาํนวน 

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูจ้ดัการ  เจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ  ตอ้งกระทาํตามกฎหมายขอ้บงัคบั 
และระเบียบของสหกรณ์  ตลอดจนคาํสั่งของผูบ้งัคบับญัชา  ในกรณีท่ีไม่มีกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  
ระเบียบคาํสั่ง  ดงัวา่นั้น  ก็ตอ้งกระทาํตามทางอนัสมควร  เพื่อใหบ้งัเกิดผลดีแก่สหกรณ์ 
เพื่อเป็นขอ้ผกูพนั  ให้ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ลงลายมือช่ือรับทราบในการปฏิบติัหนา้ท่ีไวด้ว้ย 
 ข้อ 10. ลูกจา้งชัว่คราว  ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการ หรือผูจ้ดัการ 
มอบหมาย 
             ข้อ 11.  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 
 

ประกาศ  ณ วนัท่ี 27 เดือน กนัยายน  พ.ศ.  2559 
 
 

(นายรติ   บุญมาก) 
ประธานกรรมการดาํเนินงาน 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัหนองบัวล าภู  จ ากดั 
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคบัเกีย่วกบัการท างาน พ.ศ. 2559 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  
จาํกดั   พ.ศ. 2554  ขอ้ 79 (8) และขอ้ 107 (10)  โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการเนินการ ชุดท่ี 22 
คร้ังท่ี 12 เม่ือวนัท่ี  26  เดือน กนัยายน  2559 ใหก้าํหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
จงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั   วา่ดว้ยเจา้หนา้ท่ีและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงาน  พ.ศ. 2559  ไว้
ดงัต่อไปน้ี   
 ข้อ 1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่   “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู   
จ ากดั    ว่าด้วยเจ้าหน้าทีแ่ละข้อบังคับเกีย่วกบัการท างาน  พ.ศ. 2559” 
 ข้อ 2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 27 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2559  เป็นตน้ไป 
 ข้อ 3. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภูจาํกดั  
ดงัต่อไปน้ี  
  3.1 ระเบียบวา่ดว้ยเจา้หนา้ท่ีและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงาน พ.ศ. 2555  ลงวนัท่ี 1 
เดือน  มีนาคม 2555 
        3.2 บรรดาระเบียบ  ประกาศ  คาํสั่ง  มติ หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้ กบั
ระเบียบน้ีและใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ข้อ 4.  ในระเบียบน้ี 
  “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 

 “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั 

“คณะกรรมการด าเนินการ”  หมายถึง  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั 

“เจ้าหน้าที่”  หมายถึง  เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานทุกระดบั  (เช่น  ผูจ้ดัการ  ผูช่้วย
ผูจ้ดัการ  รองผูจ้ดัการ  หวัหนา้แผนก  เจา้หนา้ท่ีการเงิน  เจา้หนา้ท่ีบญัชี  เจา้หนา้ท่ีธุรการ  
เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ  หรือเจา้หนา้ท่ีตาํแหน่งท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน ฯลฯ) 

“ลูกจ้าง”  หมายถึง  ลูกจา้งชั้นหน่ึง  และลูกจา้งชั้นสอง 
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หมวดที ่ 1 
อตัราก าลงัและต าแหน่ง 

ข้อ  5.  ใหส้หกรณ์จา้งเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้ง  เพื่อปฏิบติังานของสหกรณ์  ตามจาํนวนท่ี
คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด  โดยคาํนึงถึงความจาํเป็นเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่สหกรณ์ 

ข้อ 6.  ตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งของสหกรณ์  มีดงัต่อไปน้ี 
6.1 ต าแหน่งเจ้าหน้าที ่ ได้แก่ 
      1) เจา้หนา้ท่ีการเงิน  เจา้หนา้ท่ีเงินฝาก  เจา้หนา้ท่ีบญัชี  เจา้หนา้ท่ี

ธุรการ เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ  และเจา้หนา้ท่ีคอมพิวเตอร์  
        2) ผูช่้วยหวัหนา้ฝ่าย  หรือผูช่้วยหวัหนา้งาน 
        3) หวัหนา้ฝ่าย  หวัหนา้งาน 
        4) ผูช่้วยผูจ้ดัการ   รองผูจ้ดัการ 
        5) ผูจ้ดัการ 

6.2  ต าแหน่งลูกจ้าง  ได้แก่ 
       1) ลูกจา้งชั้นหน่ึง  ไดแ้ก่  คนงาน  คนยาม  นกัการภารโรง  แม่บา้น 
       2) ลูกจา้งชั้นสอง  ไดแ้ก่  เจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล  คนขบัรถยนต ์

 ข้อ 7.  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการคดัเลือกหรือสอบคดัเลือก และแต่งตั้งหรือเล่ือน 
ตาํแหน่งผูจ้ดัการ  โดยพิจารณาผูมี้คุณวฒิุ  ความสามารถ  การริเร่ิม  ความชดัเจน  ความรับผดิชอบ  
สมรรถภาพ  ในการปฏิบติังานและความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง  และเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้  
18 (5) 

ในกรณีท่ีสหกรณ์ยงัไม่อยูใ่นฐานะท่ีจะจดัจา้งผูจ้ดัการ  ผูช่้วยผูจ้ดัการ  หรือหวัหนา้แผนก
ได ้     ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการคดัเลือก  สอบคดัเลือก  หรือสอบแข่งขนัเจา้หนา้ท่ีในตาํแหน่งท่ี
ตํ่าลงไป    แลว้แต่งตั้งใหป้ฏิบติังานในหนา้ท่ีผูจ้ดัการ  ผูช่้วยผูจ้ดัการ  หรือหวัหนา้แผนก  ทั้งน้ีให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัในข้อ  10, 11,   12,   13,   14,   15  และ  ข้อ 16 

หมวดที ่ 2 
อตัราเงินเดือนและค่าจ้าง 

 ข้อ 8.  ใหก้าํหนดอตัราเงินเดือนและค่าจา้งของเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งไว ้ โดยจดัทาํเป็นบญัชี
แนบทา้ยระเบียบน้ี 

หมวดที ่ 3 
การรับสมคัร  การคดัเลอืกหรือการสอบคดัเลอืก  หรือสอบแข่งขนั 

ข้อ 9. เม่ือสหกรณ์มีความจาํเป็นตอ้งจา้งเจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งของสหกรณ์ใหค้ณะกรรม 
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การดาํเนินการมีอาํนาจพิจารณารับสมคัร  คดัเลือก  หรือสอบคดัเลือก  หรือสอบแข่งขนัตาม
หลกัเกณฑใ์นระเบียบน้ี 

ข้อ 10. ผูท่ี้จะไดรั้บการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งของสหกรณ์  ตอ้งมี 
คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

10.1 มีสัญชาติไทย  และมีศรัทธาในอุดมการณ์ของสหกรณ์ 
10.2 มีอายไุม่ต ํ่ากวา่ 18 ปี บริบูรณ์  และไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ ถา้เป็นชายตอ้งผา่น 

การเกณฑท์หาร 
10.3 เป็นผูเ้ล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
10.4 ไม่เป็นผูมี้ร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่ 

สมประกอบ   ทั้งไม่เป็นโรคเร้ือน  วณัโรคระยะอนัตราย  โรคเทา้ชา้ง ในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ี
รังเกียจ แก่สังคม  โรคยาเสพติดใหโ้ทษ  โรคพิษสุราเร้ือรัง  หรือโรคอยา่งอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ
ดาํเนินการกาํหนด 

10.5  ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดี 
10.6  ไม่เป็นผูท่ี้มีหน้ีสินลน้พน้ตวั 
10.7  ไม่เป็นผูท่ี้เคยถูกลงโทษใหอ้อก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  หรือ 

องคก์ร  ของรัฐอ่ืนใด  อนัเป็นการกระทาํผดิวินยัอยา่งร้ายแรง 
10.8  ไม่เป็นผูท่ี้เคยถูกลงโทษใหอ้อก  หรือไล่ออกจากสหกรณ์ใด ๆ มาก่อน 
10.9  ไม่เป็นผูเ้คยรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก  เวน้แต่เป็น 

ความผดิ  ลหุโทษหรือความผดิอนักระทาํโดยประมาท 
10.10 ไม่เคยถูกใหพ้น้จากตาํแหน่งกรรมการ  หรือมีคาํวนิิจฉยัเป็นท่ีสุดใหพ้น้จาก 

ตาํแหน่งกรรมการตามมาตรา 22 (4)  แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
ข้อ 11.  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจพิจารณา  กาํหนดพื้นฐานความรู้ในขอ้ 15.  

และการรับสมคัรสอบคดัเลือกตามหลกัเกณฑใ์นระเบียบน้ี 
ข้อ 12.  การรับสมคัร  ใหป้ระธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ดาํเนินการประกาศรับสมคัรสอบ  ไม่นอ้ยกวา่  15  วนั  โดยปิดประกาศไว ้ณ สหกรณ์และประกาศ
ใหผู้ส้นใจทราบโดยทัว่กนั 

ข้อ 13.  ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรเขา้รับการคดัเลือก  หรือสอบคดัเลือก  ใหย้ืน่ใบสมคัรตามแบบ
ท่ีสหกรณ์กาํหนดพร้อมดว้ยหลกัฐานแสดงพื้นความรู้  สาํเนาทะเบียนบา้น  และใบรับรองแพทย์
แผนปัจจุบนัชั้นหน่ึง  สาขาเวชกรรมซ่ึงรับรองผูส้มคัรตามความในขอ้ 10(4)  รับรองดว้ย 
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ใหย้ืน่ใบสมคัรดว้ยตนเองต่อเลขานุการหรือผูจ้ดัการ  หรือผูท่ี้คณะกรรมการดาํเนินการ
มอบหมาย  และตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมสมคัรสอบ คนละ 200 บาท  ค่าธรรมเนียมสมคัรสอบน้ี  
สหกรณ์จะไม่คืนใหไ้ม่วา่กรณีใด ๆ  เวน้แต่ผูท่ี้ขาดคุณสมบติัหรือพื้นความรู้ 

ข้อ  14.  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดาํเนินการสอบ
คดัเลือกหรือคดัเลือก  มีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน  ในการน้ีจะแต่งตั้งใหบุ้คคลภายนอกร่วมเป็น
กรรมการดว้ยก็ได ้ โดยใหมี้ประธานกรรมการคนหน่ึง  มีเลขานุการคนหน่ึง 

ข้อ 15.  ในการสอบคดัเลือกหรือคดัเลือก  ใหค้ณะกรรมการเฉพาะกิจดาํเนินการทดสอบ
ผูส้มคัรในวชิาท่ีกาํหนด  ตามท่ีเห็นสมควรดงัต่อไปน้ี 

15.1ความรู้เก่ียวกบักฎหมาย กฎระเบียบ  ขอ้บงัคบัและวธีิดาํเนินงานเก่ียวกบั 
สหกรณ์ 

15.2  คณิตศาสตร์  และ หรือ บญัชี 
15.3  สัมภาษณ์ 
15.4  ความรู้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
15.5  อ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 

ผูท่ี้สอบคดัเลือก หรือคดัเลือก  ตอ้งไดค้ะแนนแต่ละวชิาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50  และได้
คะแนนรวมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60  ของคะแนนทั้งหมด  จึงจะถือวา่เป็นผูส้อบได ้

ข้อ 16.  เม่ือการสอบคดัเลือก หรือคดัเลือกเสร็จส้ินแลว้  ใหป้ระธานการสอบแข่งขนัสอบ
คดัเลือกหรือคดัเลือกประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บการคดัเลือก หรือคดัเลือกไดต้ามลาํดบัคะแนนไว ้ ณ 
สาํนกังานสหกรณ์และใหเ้สนอผลการสอบคดัเลือกหรือคดัเลือกต่อคณะกรรมการดาํเนินการ
โดยเร็ว 

หมวดที ่ 4 
การจ้างและการแต่งตั้ง 

ข้อ 17.  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง  ผูท่ี้ไดรั้บการสอบคดัเลือกหรือ
คดัเลือกไดเ้รียงลาํดบัคะแนนสูงสุดลดลงมาตามลาํดบัเป็นพนกังาน  ถา้มีผูส้อบคดัเลือกไดค้ะแนน
รวมเท่ากนัหลายคนใหถื้อคะแนนวชิาในขอ้ 15.1  เป็นเกณฑต์ดัสิน  และถา้คะแนนในวชิาดงักล่าว
เท่ากนัอีก  ก็ใหค้ณะกรรมการจดัใหมี้การคดัเลือกโดยสอบสัมภาษณ์ 

ข้อ  18.  การบรรจุแต่งตั้งหรือเล่ือนใหด้าํรงตาํแหน่งตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
18.1ตาํแหน่งนกัการภารโรง  คนงาน  แม่บา้น เจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล คนขบั 

รถยนต ์
1)ตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บประกาศนียบตัรไม่ตํ่ากวา่ประโยคมธัยมศึกษา 

ตอนตน้สายสามญั  หรือเทียบเท่า  หรือ 
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2)  เป็นผูไ้ดรั้บประกาศนียบตัรไม่ตํ่ากวา่ประโยคมธัยมศึกษาตอนปลาย       
แผนกพาณิชยกรรม (ปวช.) 

18.2  ตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีการเงิน  เจา้หนา้ท่ีเงินฝาก  เจา้หนา้ท่ีบญัชี  เจา้หนา้ท่ี
ธุรการ  เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ  และเจา้หนา้ท่ีคอมพิวเตอร์ ตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บประกาศนียบตัรไม่ตํ่ากวา่
ประโยคมธัยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ แผนกพาณิชยการ (ปวช.)หรือเป็นผูไ้ดรั้บประกาศนียบตัร
วชิาสหกรณ์ จากสถาบนัการศึกษาทางสหกรณ์ซ่ึงทางราชการรับรอง 

18.3  ตาํแหน่งหวัหนา้ฝ่าย  ผูช่้วยหวัหนา้ฝ่าย  หวัหนา้งานหรือผูช่้วยหวัหนา้งาน 
1)  ตอ้งไดรั้บประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ข้ึนไป  หรือไดรั้บ 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่าไดไ้ม่ตํ่ากวา่อนุปริญญาในทางท่ีสหกรณ์ตอ้งการ  หรือ 
2)เป็นผูไ้ดรั้บประกาศนียบตัรวชิาการสหกรณ์  จากสถาบนัการศึกษา 

ทางสหกรณ์ซ่ึงทางราชการรับรองและเทียบไดไ้ม่ตํ่ากวา่ระดบัอนุปริญญา 
18.4  ตาํแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการ  หรือรองผูจ้ดัการ 

1)  ตอ้งไดรั้บปริญญาตรี  หรือเทียบเท่าไดไ้ม่ตํ่ากวา่ปริญญาตรีในทางท่ี 
สหกรณ์ตอ้งการ  หรือ 

2)ไดรั้บปริญญา  หรือประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)  เทียบเท่า 
ไดไ้ม่ตํ่ากวา่อนุปริญญาในทางท่ีสหกรณ์ตอ้งการ  และ 

3)ตอ้งดาํรงตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีในสหกรณ์น้ี หรือสหกรณ์อ่ืนมาแลว้ไม่นอ้ย 
กวา่ 3 ปี 

18.5  ตาํแหน่งผูจ้ดัการ 
   1)  ตอ้งมีพื้นฐานความรู้  ตามขอ้ 18.4 

2)  ตอ้งดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการ หรือ รองผูจ้ดัการในสหกรณ์มาแลว้       
ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีหรือ 

3)ตอ้งดาํรงตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ี  ผูช่้วยหวัหนา้ฝ่าย  ผูช่้วยหวัหนา้งาน   
หวัหนา้ฝ่าย  หรือหวัหนา้งานในสหกรณ์น้ี หรือ สหกรณ์อ่ืนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 

4) มีวฒิุอ่ืนท่ีเหมาะสมแก่ตาํแหน่งตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
 ข้อ 19.  ใหป้ระธานกรรมการมีอาํนาจบรรจุและแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้ง  โดยใหผ้า่น 
การทดลองปฏิบติังานมาแลว้อยา่งนอ้ย  3  เดือน  ภายในจาํนวนอตัราตาํแหน่งท่ีคณะกรรมการ
ดาํเนินการกาํหนด 
 ข้อ 20.  ในการบรรจุและแต่งตั้ง   หรือเล่ือนตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีใหด้าํรงตาํแหน่งผูช่้วย 
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ผูจ้ดัการ  รองผูจ้ดัการ หรือผูจ้ดัการ  ใหป้ระธานกรรมการพิจารณาผูมี้คุณสมบติั  ความสามารถ
และความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง  โดยเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาํเนินการ  เม่ือ
ไดรั้บความเห็นชอบแลว้  จึงใหป้ระธานกรรมการสั่งบรรจุแต่งตั้ง 
 ข้อ 21.  การบรรจุและแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งใหบ้รรจุในอตัราเงินเดือนดงัต่อไปน้ี 
  21.1  เจา้หนา้ท่ี 

1)  ผูมี้พื้นความรู้ไม่ตํ่ากวา่ประโยคมธัยมศึกษาตอนปลาย  หรือ 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ม.6 หรือ ปวช.)  หรือเทียบเท่า  ใหบ้รรจุในอตัราเงินเดือน   6,280  บาท 

2)ผูมี้พื้นความรู้ไม่ตํ่ากวา่อนุปริญญาหรือประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  
(ปวส.) ซ่ึงเทียบเท่าไดไ้ม่ตํ่ากวา่อนุปริญญา  ใหบ้รรจุในอตัราเงินเดือน  7,460  บาท 
   3)ผูมี้พื้นความรู้ไม่ตํ่ากวา่ปริญญาตรี  หรือประกาศนียบตัรวชิาชีพซ่ึง 
เทียบเท่าไดไ้ม่ตํ่ากวา่ปริญญาตรี  ใหบ้รรจุในอตัราเงินเดือน  8,080  บาท 
   4)วฒิุอ่ืนๆ ใหบ้รรจุในอตัราซ่ึงคณะกรรมการเห็นสมควร 
  21.2  ลูกจา้ง  ใหจ้า้งในอตัราไม่ตํ่ากวา่กฎหมายแรงงานอตัราค่าจา้งขั้นตํ่ารายวนั   
 ทั้งน้ีอตัราเงินเดือนท่ีไดรั้บจะตอ้งไม่ตํ่ากวา่อตัราเงินเดือนท่ีทางราชการกาํหนด  

ผูไ้ดรั้บการเล่ือนข้ึนดาํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการ หรือรองผูจ้ดัการจะใหไ้ดรั้บเงินเดือนสูงกวา่ขั้น
ตํ่าสุดของตาํแหน่งนั้นไม่ได ้ แต่ถา้ผูน้ั้นไดรั้บเงินเดือนเดิมสูงกวา่ขั้นตาํของตาํแหน่งใหม่ ใหไ้ดรั้บ
ขั้นท่ีเท่ากบัเงินเดือนเดิม 

ข้อ 22. การบรรจุแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้ง  ใหเ้ป็นไปตามวธีิการท่ีคณะกรรมการ 
ดาํเนินการกาํหนดและเห็นสมควร 

หมวดที ่ 5 
หลกัประกนัของเจ้าหน้าที ่

 ข้อ 23.  ในการบรรจุและแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งของสหกรณ์  ตอ้งใหเ้จา้หนา้ท่ีและ 
ลูกจา้งทาํหนงัสือสัญญาจา้งไวเ้ป็นหลกัฐานตามแบบท่ีสหกรณ์กาํหนด 
 ข้อ 24.  ในการจา้งหรือแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งของสหกรณ์   หา้มมิใหค้ณะกรรมการ 
ดาํเนินการสหกรณ์เรียกหรือรับหลกัประกนัการทาํงานหรือหลกัประกนัความเสียหายในการทาํงาน
จากเจา้หนา้ท่ี  และลูกจา้งของสหกรณ์ ไม่วา่เงินทรัพยสิ์นอ่ืนหรือการคํ้าประกนัดว้ยบุคคล   เวน้แต่
ลกัษณะหรือสภาพ ของงาน ท่ีทาํนั้นเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งของสหกรณ์ตอ้งรับผดิชอบเก่ียวกบัการเงิน
หรือทรัพยสิ์นของสหกรณ์  ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่สหกรณ์ได ้   และในกรณีท่ีสหกรณ์
เรียกหรือรับหลกัประกนัหรือทาํสัญญาประกนักบัเจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งของสหกรณ์   เพื่อชดใช้
ความเสียหายท่ีเจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งของสหกรณ์เป็นผูก้ระทาํ เม่ือสหกรณ์เลิกจา้งหรือเจา้หนา้ท่ี
หรือลูกจา้งของสหกรณ์ลาออกหรือสัญญาประกนัส้ินอาย ุใหส้หกรณ์คืนหลกัประกนัพร้อมดอก 
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เบ้ียถา้มีใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งของสหกรณ์ ภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีเจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งของ
สหกรณ์ลาออก หรือวนัท่ีสัญญาประกนัส้ินอายแุลว้แต่กรณี1  ลกัษณะหรือสภาพของงานท่ีสหกรณ์
จะเรียกหรือรับหลกัประกนัการทาํงานหรือหลกัประกนัความเสียหายในการทาํงานจากเจา้หนา้ท่ี
และลูกจา้งของสหกรณ์  ไดแ้ก่2 

24.1  งานสมุห์บญัชี   
24.2  งานเจา้หนา้ท่ีเก็บหรือจ่ายเงิน 
24.3  งานควบคุมหรือรับผดิชอบเก่ียวกบัวตัถุของมีค่า 
24.4งานเฝ้าหรือดูแลสถานท่ีหรือทรัพยสิ์นของสหกรณ์หรือท่ีอยูใ่นความ 

รับผดิชอบของสหกรณ์ 
24.5  งานติดตามหรือเร่งรัดหน้ีสิน 
24.6  งานควบคุมหรือรับผดิชอบยานพาหนะ 
24.7  งานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการคลงัสินคา้ ซ้ือขาย แลกเปล่ียน ใหเ้ช่า 

ทรัพย ์       ใหเ้ช่าซ้ือ  ใหกู้ย้มื  รับฝากทรัพย ์  รับจาํนอง  รับจาํนาํ  รับโอน  หรือรับจดัส่งเงิน  
หรือการธนาคาร ทั้งน้ี เฉพาะเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งของสหกรณ์ ซ่ึงเป็นผูค้วบคุมเงินหรือ
ทรัพยสิ์นเพื่อการท่ีวา่นั้น 

 ข้อ 25.  หลกัประกนัการทาํงานหรือหลกัประกนัความเสียหายในการทาํงานมี 3 ประเภท 
ไดแ้ก่3 

25.1 เงินสด 
25.2 ทรัพยสิ์น 
25.3 การคํ้าประกนัดว้ยบุคคล 

 ในกรณีท่ีสหกรณ์เรียกหรือรับหลกัประกนัเป็นเงินสด    จาํนวนเงินท่ีเรียกหรือรับตอ้ง  
ไม่เกินหกสิบเท่าของอตัราค่าจา้งรายวนั  โดยเฉล่ียท่ีเจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งของสหกรณ์ไดรั้บ   และ
ในกรณีท่ีเงินประกนัซ่ึงสหกรณ์รับ  ไวด้งักล่าวลดลง   เน่ืองจากนาํไปชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่
สหกรณ์ตามเง่ือนไขของการเรียกหรือรับเงินประกนัหรือตามขอ้ตกลง   หรือไดรั้บความยนิยอม
จากเจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งของสหกรณ์แลว้สหกรณ์จะเรียกหรือรับเงินประกนัเพิ่มไดเ้ท่าจาํนวนเงิน
ท่ีลดลง 
 ข้อ 26.  ใหส้หกรณ์นาํเงินประกนัฝากไวก้บัธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนัการเงินอ่ืน  โดย
จดัใหมี้บญัชีเงินฝากของเจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งของสหกรณ์แต่ละคน  และใหแ้จง้ช่ือธนาคารพาณิชย์
                                                 
1  มาตรา 10 พระราบบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2551 

2    ขอ้ 4 ประกาศกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2551 

3
  ขอ้ 5 ประกาศกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2551 
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หรือสถาบนัการเงินอ่ืน  ช่ือบญัชีและเลขท่ีบญัชี ให้เจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งของสหกรณ์ทราบภายใน
เจด็วนันบัแต่วนัท่ีรับเงินประกนั  ค่าใชจ่้ายใดๆ  ท่ีเกิดข้ึนในการดาํเนินการดงักล่าวใหส้หกรณ์เป็น
ผูอ้อก4 
 ข้อ 27.  ในกรณีท่ีสหกรณ์เรียกหรือรับหลกัประกนัเป็นทรัพยสิ์น  ทรัพยสิ์นท่ีเรียกหรือ 
รับเป็นหลกัประกนัได ้ไดแ้ก่ทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ี 

27.1สมุดเงินฝากประจาํธนาคาร 
27.2หนงัสือคํ้าประกนัของธนาคาร 

 ทรัพยสิ์นดงักล่าวขา้งตน้ตอ้งมีมูลค่าไม่เกินหกสิบเท่าของอตัราค่าจา้งรายวนั  โดยเฉล่ียท่ี
ลูกจา้งไดรั้บ  โดยใหส้หกรณ์เป็นผูเ้ก็บรักษาหลกัประกนัไว ้
 หา้มมิใหน้ายจา้งแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือกระทาํการใดๆ   เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งของ
สหกรณ์แกไ้ขเปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นตาม 27.1   เป็นของสหกรณ์หรือของบุคคลอ่ืน5 
 ข้อ 28. ในกรณีท่ีสหกรณ์เรียกหรือรับหลกัประกนัโดยการคํ้าประกนัดว้ยบุคคล   วงเงินคํ้า
ประกนัท่ีสหกรณ์เรียกใหผู้ค้ ํ้าประกนัรับผิดชอบตอ้งไม่เกินหกสิบเท่าของอตัราค่าจา้งรายวนั  โดย
เฉล่ียท่ีเจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งของสหกรณ์ไดรั้บ 
 ใหส้หกรณ์จดัทาํหนงัสือสัญญาคํ้าประกนัสามฉบบั โดยใหส้หกรณ์ เจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้ง
ของสหกรณ์  และผูค้ ํ้าประกนัเก็บไวฝ่้ายละฉบบั6 
 ข้อ 29. ในกรณีท่ีสหกรณ์เรียกหรือรับหลกัประกนัตามขอ้ 25  หลายประเภทรวมกนั   เม่ือ
คาํนวณจาํนวนมูลค่าของหลกัประกนัทุกประเภทรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินหกสิบเท่าของอตัราค่าจา้ง
รายวนั โดยเฉล่ียท่ีเจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งของสหกรณ์ไดรั้บ7 
 ข้อ 30. ให้คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาทบทวนฐานะของผูค้ ํ้าประกนั   และหลกัประกนั
ทุกปี ทั้งน้ี   เพื่อใหท้ราบวา่หลกัประกนันั้นมีราคาเพียงพอท่ีจะคุม้กบัความรับผดิชอบของเจา้หนา้ท่ี
และลูกจา้งของสหกรณ์   และเพื่อแกปั้ญหากรณีท่ีผูค้ ํ้าประกนัถึงแก่กรรม   หรือมีฐานะทรุดโทรม
ลง  หรือหลกัประกนั  มีราคาเปล่ียนแปลงในทางท่ีลดลง  อน่ึง เม่ือปรากฏวา่หลกัประกนั
เปล่ียนแปลงในทางลดลง ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการรีบดาํเนินการเรียกหลกัประกนัจากเจา้หนา้ท่ี
และลูกจา้งของสหกรณ์  เพื่อเติมให้เพียงพอท่ีจะคุม้กบัลกัษณะและปริมาณงานในความรับผดิชอบ
ทนัที 

                                                 
4
  ขอ้ 8 ประกาศกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2551 

5
  ขอ้ 9 ประกาศกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2551 

6
  ขอ้ 10 ประกาศกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2551 

7
     ขอ้ 11 ประกาศกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2551 
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 ถา้คณะกรรมการดาํเนินการละเลยไม่ปฏิบติัตาม ขอ้ 24 หรือขอ้ 30 คณะกรรมการ
ดาํเนินการจะตอ้งรับผดิชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่สหกรณ์ ฐานละเวน้ไม่ปฏิบติั ตามหนา้ท่ี
โดยร่วมกนัชดใชค้่าเสียหาย จนครบจาํนวนใหแ้ก่สหกรณ์ 

หมวดที ่ 6 
การปฏบิัติหน้าทีแ่ทน  หรือรักษาการในต าแหน่ง 

 ข้อ 31. ถา้ตาํแหน่งพนกังานวา่งลง และยงัมิไดแ้ต่งตั้งใหผู้ใ้ดดาํรงตาํแหน่งนั้น  หรือผูด้าํรง
ตาํแหน่งไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นคร้ังคราว ใหป้ระธานกรรมการมีอาํนาจสั่งใหพ้นกังานท่ี
เห็นสมควรรักษาการในตาํแหน่ง  หรือทาํการแทนชัว่คราวได ้  แต่การสั่งให้รักษาการในตาํแหน่ง
ผูช่้วยผูจ้ดัการ  รองผูจ้ดัการ  หรือผูจ้ดัการ  ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบของคณะกรรมการดาํเนินการ
ก่อน 
 ข้อ 32. ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนตวัผูจ้ดัการ  ใหค้ณะกรรมการจดัใหมี้การตรวจสอบหลกัฐาน
ทางบญัชีและการเงิน กบับรรดาทรัพยสิ์นของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอนัแทจ้ริงของสหกรณ์ก่อนท่ี
จะไดส่้งมอบหมายงาน 

หมวดที ่ 7 
การเลือ่นเงนิเดอืน 

 ข้อ 33.  สหกรณ์ยอ่มพิจารณาเล่ือนเงินเดือนเจา้หนา้ท่ีปีละ 2 คร้ัง     
เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งสหกรณ์ซ่ึงมีเวลาทาํงานในสหกรณ์ครบแปดเดือนในรอบปีบญัชีของ

สหกรณ์  จึงมีสิทธ์ิไดรั้บการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 
 ข้อ 34.  ในการเล่ือนเงินเดือนของเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้ง  ใหพ้ิจารณาถึงความสามารถ  ความ
ริเร่ิมสร้างสรรค ์  ความอุตสาหะ  ความรับผดิชอบ  คุณภาพและปริมาณงานในหนา้ท่ี  ตลอดจน
ความประพฤติและสมรรถภาพในการปฏิบติังานในรอบปีทางบญัชีท่ีแลว้ของสหกรณ์   ทั้งน้ีตอ้งอยู่
ภายในวงเงินงบประมาณรายจ่ายสาํหรับเล่ือนเงินเดือนประจาํปี 
 ข้อ 35.  คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจเล่ือนเงินเดือนของเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งในปีหน่ึง 
ๆ  ไดไ้ม่เกินสองขั้น 
 ข้อ 36.  ผูจ้ดัการมีอาํนาจเล่ือนขั้นเงินเดือนของเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้ง  ตาํแหน่งไม่สูงกวา่           
รองผูจ้ดัการในปีหน่ึง ๆ  ไดไ้ม่เกินหน่ึงขั้น  ถา้เกินกวา่นั้นตอ้งไดรั้บความเห็นชอบของ
คณะกรรมการดาํเนินการ 
 ข้อ 37.  การเล่ือนขั้นเงินเดือนผูจ้ดัการเป็นอาํนาจของคณะกรรมการดาํเนินการ 
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หมวดที ่ 8 
การจ่ายเงินโบนัส 

 ข้อ 38.  เม่ือส้ินปีทางบญัชีหน่ึง ๆ  สหกรณ์อาจจดัสรรกาํไรเป็นเงินโบนสัแก่เจา้หนา้ท่ีและ
ลูกจา้งของสหกรณ์ไดต้ามขอ้บงัคบัสหกรณ์ 
 ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดจาํนวนเงินโบนสัท่ีจะจ่ายใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้ง
ของสหกรณ์ไดต้ามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ตามส่วนแห่งอตัราเงินเดือนของแต่ละคน  แต่อยา่งสูงไม่
เกินส่ีเท่าของเงินเดือน  ซ่ึงไดรั้บในเดือนสุดทา้ยของปีทางบญัชีนั้น ๆ 
 เจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งของสหกรณ์ผูใ้ดมีเวลาทาํงานไม่เตม็ปีทางบญัชีใด ๆ  ใหไ้ดรั้บเงิน
โบนสัลดลงตามส่วนแห่งเวลาทาํงานในปีนั้น 
 ข้อ 39.  คณะกรรมการดาํเนินการอาจไม่จ่ายเงินโบนสัไม่วา่ทั้งหมด  หรือบางส่วนใหแ้ก่
เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งของสหกรณ์ก็ได ้  หากปรากฏวา่เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งของสหกรณ์นั้นปฏิบติั
หนา้ท่ีผดิพลาดหรือบกพร่องอยูเ่ป็นประจาํ  ไม่อุทิศเวลาใหแ้ก่สหกรณ์   ลาหยดุในระหวา่งปีบญัชี
เกินสมควร  ทั้งไม่พยายามขวนขวายแกไ้ขขอ้ผิดพลาดหรือขอ้บกพร่องของตน 

หมวดที ่ 9 
วนั  เวลาท างานปกติ  และเวลาพกั 

ข้อ 40.  วนัทาํงาน  สหกรณ์กาํหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีทาํงานสัปดาห์ละ 5 วนั ตั้งแต่วนัจนัทร์ ถึง 
วนัศุกร์  
  ข้อ 41. เวลาทาํงานปกติสหกรณ์กาํหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีทาํงานวนัละ 7 ชัว่โมง เวลา 08.30 –  
16.30 น.  
  ข้อ 42.  เวลาพกั สหกรณ์กาํหนดให้เจา้หนา้ท่ีหยดุพกัระหวา่งการทาํงานปกติ เวลา 12.00 น.   
เวลา 13.00 น.ในกรณีท่ีนายจา้งและลูกจา้งตกลงกนักาํหนดเวลาพกัระหวา่งการทาํงานตามวรรคหน่ึง
เป็นอยา่งอ่ืน ก็ยอ่มกระทาํได ้ โดยเวลาพกัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงชัว่โมง ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดความราบร่ืนและ
อาํนวยความสะดวกแก่สมาชิกท่ีใชบ้ริการ 

หมวดที ่10 
วนัหยุดและหลกัเกณฑ์การหยุด 

               ข้อ 43. วนัหยดุประจาํสัปดาห์สหกรณ์กาํหนดให้เจา้หนา้ท่ีหยดุประจาํสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 
วนัไดแ้ก่ วนัเสาร์และวนัอาทิตย ์ 
  ข้อ 44. วนัหยดุตามประเพณี สหกรณ์กาํหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีหยดุงานตามประเพณีไดปี้ละ17 
วนั ดงัน้ี 
  (1)  วนัข้ึนปีใหม่    (9)   วนัเขา้พรรษา 
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  (2)  วนัมาฆบูชา   (10)วนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
  (3)  วนัจกัรี   (11)  วนัปิยะมหาราช         
  (4)  วนัสงกรานต ์3 วนั  (12)วนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัฯ 
             (5)  วนัฉตัรมงคล  (13)  วนัพระราชทานรัฐธรรมนูญ 
       (6)  วนัพืชมงคล   (14)  วนัส้ินปี 
       (7)  วนัวสิาขบูชา   (15)  วนัแรงงานแห่งชาติ 
       (8)  วนัอาสาฬหบูชา   
  ในกรณีท่ีวนัหยดุตามประเพณีวนัใดตรงกบัวนัหยดุประจาํสัปดาห์  ใหห้ยดุชดเชยวนัหยดุ
ตามประเพณีในวนัทาํงานถดัไป 
  ข้อ 45. วนัหยดุพกัผอ่นประจาํปี  สหกรณ์กาํหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีทาํงานครบ 1 ปี  หยดุ
พกัผอ่นประจาํปี จาํนวน 10 วนัทาํงานต่อปี   โดยจะจดัใหห้ยดุภายในปีถดัไป  ซ่ึงวนัหยดุพกัผอ่น
ประจาํปีหากเจา้หนา้ท่ีไม่หยุดในปีท่ีมีสิทธิก็สามารถสะสมและเล่ือนวนัหยดุพกัผอ่นประจาํปีท่ียงั
มิไดห้ยดุในปีนั้นรวมเขา้กบัปีต่อ ๆไปได ้  ดงัน้ี 
   (1)  เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานไม่ถึง  10  ปีไม่มีสิทธิสะสมวนัหยดุ 
   (2)  เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังาน 10   ปีข้ึนไป มีสิทธิสะสมวนัหยดุได ้ 20  วนั 

หมวดที ่11 
การท างานล่วงเวลาและการท างานในวนัหยุด 

  ข้อ 46.  การทาํงานล่วงเวลาและการทาํงานในวนัหยดุ 
46.1ในกรณีท่ีสหกรณ์มีเหตุฉุกเฉิน หรือความจาํเป็นเร่งด่วนท่ีจะตอ้ง 

ทาํงานติดต่อกนัไป ถา้หยดุแลว้จะเกิดความเสียหาย   สหกรณ์จะใหเ้จา้หนา้ท่ีทาํงานล่วงเวลาในวนั
ทาํงาน  หรือทาํงานในวนัหยดุ  รวมถึงทาํงานล่วงเวลาในวนัหยดุไดต้ามความจาํเป็น โดยสหกรณ์
จะแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบล่วงหนา้และเจา้หนา้ท่ีจะตอ้งให้ความร่วมมือในหารทาํงานล่วงเวลา
ดงักล่าว โดยไม่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากลูกจา้งก่อน 

46.2ในกรณีท่ีสหกรณ์มีความจาํเป็นตอ้งทาํงานเพื่อเพิ่มการบริการ  
สหกรณ์จะใหเ้จา้หนา้ท่ีทาํงานล่วงเวลา ทาํงานในวนัหยดุหรือทาํงานล่วงเวลาในวนัหยดุเป็นคร้ัง
คราวเท่าท่ีเป็นประโยชน์แก่การบริการ ทั้งน้ี สหกรณ์จะใหเ้จา้หนา้ท่ีสมคัรใจทาํงานล่วงเวลา หรือ
ทาํงานในวนัหยดุไดไ้ม่เกิน 36 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
  ข้อ 47.  อตัราค่าล่วงเวลา  ค่าทาํงานในวนัหยดุ และอตัราค่าล่วงเวลาทาํงานในวนัหยุด ให้
พิจารณาดงัน้ี 
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         47.1 ค่าล่วงเวลา 
  1) สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลาในวนัทาํงานปกติในอตัราหน่ึงเท่าคร่ึงของอตัรา 
ค่าจา้งต่อชัว่โมงในวนัทาํงานตามจาํนวนชัว่โมงท่ีทาํ หรือหน่ึงเท่าคร่ึงของอตัราค่าจา้งต่อ
หน่วยในวนัทาํงานตามจาํนวนผลงานท่ีทาํไดส้าํหรับลูกจา้งซ่ึงคาํนวณเป็นหน่วย 
   2) สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลาสาํหรับการทาํงานล่วงเวลาในวนัหยดุในอตัรา 
สามเท่าของอตัราค่าจา้งต่อชัว่โมงในวนัทาํงานตามจาํนวนชัว่โมงท่ีทาํ หรือสามเท่าของอตัรา
ค่าจา้งต่อหน่วยในวนัทาํงานตามจาํนวนผลงานท่ีทาํได ้ สาํหรับลูกจา้งซ่ึงไดรั้บค่าจา้งตาม
ผลงานโดยคาํนวณเป็นหน่วย 

      47.2ค่าท างานในวนัหยุด 
        1) ลูกจา้งท่ีมีสิทธิไดรั้บค่าจา้งในวนัหยดุ  วนัหยดุประจาํสัปดาห์ วนัหยดุตาม
ประเพณี และวนัหยดุพกัผอ่นประจาํปี ถา้มาทาํงานในวนัหยดุดงักล่าวจะไดรั้บค่าทาํงานใน
วนัหยดุเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเท่าของอตัราค่าจา้งต่อชัว่โมงการทาํงานตามจาํนวนชัง่โมงท่ีทาํ หรือ
ของอตัราค่าจา้งต่อหน่วยในวนัทาํงานตามจาํนวนผลงานท่ีทาํได ้ สาํหรับลูกจา้งซ่ึงไดรั้บค่าจา้ง
ตามผลงานโดยคาํนวณเป็นหน่วย 
  2)  ลูกจา้งท่ีไม่มีสิทธิไดรั้บค่าจา้งในวนัหยดุประจาํสัปดาห์ ถา้มาทาํงานใน 
วนัหยดุดงักล่าว จะไดรั้บค่าทาํงานในวนัหยดุสองเท่าของอตัราค่าจา้งต่อชัว่โมงในวนัทาํงาน
ตามจาํนวนชัว่โมงท่ีทาํ หรือของอตัราค่าจา้งต่อหน่วยตามจาํนวนผลงานท่ีทาํได ้      สาํหรับ
ลูกจา้งซ่ึงไดรั้บค่าจา้งตามผลงานโดยคาํนวณเป็นหน่วย 

หมวดที ่12 
การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวนัหยุดและค่าล่วงเวลาในวนัหยุด 

       ข้อ 48.  การไม่จ่ายค่าล่วงเวลา ค่าล่วงเวลาในวนัหยดุ และค่าทาํงานในวนัหยดุ 
   48.1  สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวนัหยดุใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี ดงัน้ี 

          1)  เจา้หนา้ท่ีซ่ึงไดรั้บมอบหมายใหมี้อาํนาจทาํการแทนสหกรณ์เก่ียวกบั 
การจา้ง   การใหบ้าํเหน็จ การลดค่าจา้ง หรือ การเลิกจา้ง        

 2) เจา้หนา้ท่ีท่ีถูกกาํหนดให้ทาํงานท่ีมีลกัษณะ  หรือสภาพท่ีตอ้งออกไป 
ทาํงานนอกสถานท่ีและโดยลกัษณะหรือสภาพของงานไม่อาจกาํหนดเวลาทาํงานท่ีแน่นอน 
      3)  เจา้หนา้ท่ีท่ีถูกกาํหนดใหอ้ยูเ่วรเฝ้าดูแลสถานท่ีหรือทรัพยสิ์นเป็นคร้ัง 
คราว 
  48.2   สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าทาํงานในวนัหยดุให้แก่เจา้หนา้ท่ี ซ่ึงไดรั้บมอบหมาย 
ใหมี้อาํนาจทาํการแทนสหกรณ์เก่ียวกบัการจา้ง การใหบ้าํเหน็จ การลดค่าจา้ง หรือการเลิกจา้ง 
 ข้อ  49.  การจ่ายค่าจา้งในวนัหยดุ 
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 49.1  สหกรณ์ไดจ่้ายค่าจา้ง ในวนัหยดุประจาํสัปดาห์ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีรายเดือนโดย 
จ่ายรวมอยูใ่นเงินเดือนแลว้ 

 49.2  สหกรณ์ไดจ่้ายค่าจา้งในวนัหยดุตามประเพณี และวนัหยดุพกัผอ่นประจาํปี 
ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีรายเดือน โดยจ่ายรวมอยูใ่นเงินเดือนแลว้ 
 ข้อ 50.  การจ่ายค่าจา้งในวนัลา 

 สหกรณ์จะจ่ายค่าจา้งในวนัลาใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีท่ีลาถูกตอ้งตามระเบียบของสหกรณ์   
ดงัน้ี 
   50.1  วนัลาป่วย   จะจ่ายตามจาํนวนวนัท่ีเจา้หนา้ท่ีป่วยจริง  แต่ไม่เกิน 30 วนั 
ทาํงานต่อปี 

 50.2  วนัลาทาํหมนั  จะจ่ายตามจาํนวนวนัท่ีแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึง กาํหนด 
และออกใบรับรองให้เจา้หนา้ท่ีวนัหยดุ 
   50.3  วนัลาคลอดบุตร   จะจ่ายตามจาํนวนวนัท่ีลา แต่ไม่เกิน 90 วนั 
   50.4  วนัลากิจ   จะจ่ายตามจาํนวนวนัท่ีสหกรณ์อนุญาตให้ลา แต่ไม่เกิน 10 วนัต่อ 
ปี 
   50.5  วนัลาเพื่อฝึกความพร่ังพร้อมทางทหารตามจาํนวนวนัท่ีลาแต่ไม่เกิน 60 วนั 
ต่อปี 

50.6  วนัลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพฒันาความรู้ตามจาํนวนวนัท่ีสหกรณ์อนุญาตแต่      
ไม่เกิน15 วนัต่อปี 

50.7  วนัลาเพื่อการอุปสมบทและประกอบพิธีฮจัย ์ ตามจาํนวนวนัท่ีสหกรณ์ 
อนุญาต แต่ไม่เกิน 15 วนัต่อปี 
  ข้อ 51. กาํหนดระยะเวลาการจ่ายเวลาการจ่ายค่าจา้ง  ค่าล่วงเวลา  ค่าทาํงานในวนัหยดุ   
และค่าล่วงเวลาในวนัหยดุ 

  51.1  สหกรณ์กาํหนดใหมี้การจ่ายเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าทาํงานในวนัหยดุ ค่า 
ล่วงเวลาในวนัหยดุ ฯลฯ  ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีรายเดือน ๆ ละ 1 คร้ัง โดยจ่ายภายในวนัท่ี 25 ของทุก
เดือน   
   51.2 สหกรณ์กาํหนดใหมี้การจ่ายเงินประเภทอ่ืนให้แก่เจา้หนา้ท่ีตามท่ีตกลงกนัใน
กรณีท่ีวนัจ่ายค่าจา้งวนัใดตรงกบัวนัหยดุงานใหเ้ล่ือนไปจ่ายในวนัทาํการถดัไปจากวนัหยดุงานนั้น 
 ข้อ 52.  สถานท่ีจ่ายเงินใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี 
 สหกรณ์จะจ่ายค่าจา้ง  ค่าล่วงเวลา  ค่าทาํงานในวนัหยดุ ค่าล่วงเวลาในวนัหยดุและเงินอ่ืน  
ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี ณ  ท่ีทาํการของสหกรณ์ และหรือโดยโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของธนาคารหรือ
สถาบนัการเงินท่ี สหกรณ์กาํหนด 
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หมวดที ่ 13 
วนัลา และหลกัเกณฑ์การลา 

 ข้อ 53.  วนัลา   เจา้หนา้ท่ีมีสิทธิลาหยดุได ้ดงัน้ี 
        53.1  การลาป่วย 

      เจา้หนา้ท่ีมีสิทธิลาป่วยไดเ้ท่าท่ีป่วยจริง การประสบอนัตรายหรือการ 
เจบ็ป่วย เน่ืองจากการทาํงานจนไม่สามาปฏิบติังานไดต้ามปกติ   และวนัลาคลอดบุตรสหกรณ์จะให้
หยดุงานตามความเห็นแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึง  โดยไม่ถือเป็นวนัลาป่วย 
   53.2  การลาทาํหมนั 

      เจา้หนา้ท่ีมีสิทธิลาหยดุงานเพื่อการทาํหมนัไดต้ามจาํนวนวนัท่ีแพทยแ์ผน 
ปัจจุบนัชั้นหน่ึงของโรงพยาบาลกาํหนดและออกใบรับรอง 
   53.3  การลาคลอดบุตร  

 เจา้หนา้ท่ีหญิงมีสิทธิหยดุงานก่อนหรือหลงัการคลอดบุตรไดไ้ม่เกิน  120   
วนั โดยใหน้บัรวมวนัหยดุท่ีมีในระหวา่งวนัลาดว้ย 
  53.4  การลากิจ 
  เจา้หนา้ท่ีมีสิทธิลาหยดุงานเพื่อกิจธุระจาํเป็นไดไ้ม่เกิน 10 วนัต่อปี 
การลากิจเพื่อกิจธุระจาํเป็น  จะตอ้งเป็นกิจธุระเก่ียวกบัความจาํเป็นอนัมิอาจหลีกเล่ียงไดเ้ท่านั้น 
   53.5  การลาเพื่อฝึกความพร่ังพร้อมทางทหาร 

 เจา้หนา้ท่ีมีสิทธิการลาหยดุงานเพื่อรับราชการหารในการระดมพล เพื่อ 
ตรวจสอบ เพื่อฝึกวชิาทหาร  หรือเพื่อทดสอบความพร่ังพร้อมทางทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับ
ราชการทหารตามระยะเวลาท่ีราชการกาํหนด 
   53.6  การลาเพื่อฝึกอบรมหรือพฒันาความรู้ 

 ใหลู้กจา้งมีสิทธิลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพฒันาความรู้ความสามารถไดปี้ 
หน่ึง   ไม่เกิน 15 วนั ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

1)เพื่อประโยชน์ต่อการแรงงานและสวสัดิการสังคม  หรือการเพิ่ม 
ทกัษะความชาํนาญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานของลูกจา้ง 
   2)การสอบวดัผลทางการศึกษาท่ีทางราชการจดัหรืออนุญาตใหจ้ดัข้ึนแต่ 
ไม่รวมถึงการลาไปศึกษาต่อลูกจา้งยืน่ใบลาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั  เม่ือนายจา้งอนุญาตแลว้ จึงจะ
หยดุงานเพื่อการดงักล่าวได ้
 ข้อ  54.  หลกัเกณฑก์ารลา 
   54.1 การลาป่วย 

 เจา้หนา้ท่ีท่ีเจบ็ป่วยจนไม่สามารถทาํงานตามปกติได ้   เจา้หนา้ท่ีจะตอ้ง 
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ปฏิบติัตามระเบียบการลาป่วยดงัน้ี 
1) กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีสามารถลาป่วยล่วงหนา้ได ้ใหย้ืน่ในลาป่วยตามแบบ 

ใบลา   ท่ีสหกรณ์กาํหนด   ก่อนการหยดุงาน   ต่อผูจ้ดัการหรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้แต่
กรณี                                                                            

2) กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีเจบ็ป่วยกะทนัหนัและไม่สามารถลาป่วยล่วงหนา้ได ้          
ใหเ้จา้หนา้ท่ียืน่ใบลาป่วยในวนันั้น หรือภายในวนัแรกท่ีมาททาํงานตามแบบใบลา          ท่ีสหกรณ์
กาํหนดต่อผูจ้ดัการหรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมาย  แลว้แต่กรณีพร้อมดว้ยหลกัฐาน(ถา้มี) 

3) การเจบ็ป่วยของเจา้หนา้ท่ีตั้งแต่ 3 วนัทาํงานข้ึนไป  อาจใหเ้จา้หนา้ท่ี 
แสดงใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึง  หรือหลกัฐานของสถานพยาบาลของทางราชการ
ประกอบการลาป่วยดว้ยก็ได ้

4) การลาป่วยโดยมิไดเ้จบ็ป่วยจริง สหกรณ์ถือวา่เจา้หนา้ท่ีใชสิ้ทธิโดย 
ไม่สุจริต อนัเป็นผดิฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี ยอ่มถูกลงโทษได ้
  54.2  การลาทาํหมนั 

     ใหเ้จา้หนา้ท่ียืน่ใบลาล่วงหนา้ตามใบลาท่ีสหกรณ์กาํหนด ต่อผูจ้ดัการ  
หรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณี     และเม่ือการทาํหมนัส้ินสุดแลว้ให้  เจา้หนา้ท่ีแสดง
ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงของโรงพยาบาลประกอบการลาดว้ย 
 54.3  การลาคลอด 

  1)  เจา้หนา้ท่ีท่ีประสงคจ์ะหยดุงาน  ก่อนการคลอดบุตรใหย้ืน่ใบลาตาม 

แบบท่ีสหกรณ์กาํหนดต่อผูจ้ดัการหรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายก่อนการหยดุงานแลว้แต่
กรณี 

2) เจา้หนา้ท่ีไม่สามารถมาปฏิบติังานได ้เน่ืองจากการคลอดบุตร ให ้
เจา้หนา้ท่ียืน่ใบลาตามท่ีสหกรณ์กาํหนดพร้อมทั้งใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงของ
โรงพยาบาลต่อผูจ้ดัการ  หรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณี โดยใหย้ืน่ใบลาภายใน 3 วนั
นบัแต่วนักลบัมาทาํงาน 
 54.4  การลากิจ 

    เจา้หนา้ท่ีมีกิจธุระจาํเป็น  อนัไม่สามารถหลีกเล่ียงไดใ้หย้ืน่ใบลากิจ  ต่อ 
ผูจ้ดัการหรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณี  ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั ตามแบบใบลาท่ี
สหกรณ์กาํหนดพร้อมดว้ยหลกัฐาน(ถา้มี) และเม่ือไดรั้บการอนุญาตแลว้ จึงจะหยดุงานได ้
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   ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นเร่งด่วน ซ่ึงไม่อาจลาล่วงหนา้ได ้ ใหเ้จา้หนา้ท่ียืน่
ใบลากิจภายในวนัแรกท่ีมาทาํงานพร้อมหลกัฐาน (ถา้มี)  และเม่ือไดรั้บความเห็นชอบแลว้ จึง จะ
ถือเป็นลากิจท่ีถูกตอ้ง 

 การลาท่ีไม่มีเหตุผลอนัสมควร สหกรณ์มีสิทธิไม่อนุญาตใหล้ากิจไดแ้ละ 
ใหถื้อวา่เป็นการขาดงาน 
  54.5  การลาเพื่อฝึกความพร่ังพร้อมทางทหาร 

   เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บหมายเรียกทางทหาร   เพื่อการตรวจสอบการฝึกวชิา 
ทหารหรือทดสอบความพร่ังพร้อมทางทหาร ใหย้ืน่ใบลาล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั   ตามแบบใบลาท่ี
สหกรณ์กาํหนด  พร้อมดว้ยหลกัฐานต่อผูจ้ดัการ หรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณี  และ
เม่ือส้ินสุดการปฏิบติัทางทหารดงักล่าวแลว้ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูน้ั้นกลบัมารายงานตวัเพื่อทาํงานตามปกติ
ภายใน 3 วนั 
   54.6  การลาเพื่อฝึกอบรมหรือพฒันาความรู้ความสามารถ 

  เจา้หนา้ท่ีท่ีประสงคจ์ะขอลาหยดุเพื่อเขา้รับการฝึกอบรม การประชุม การ 
สัมมนา การช้ีแจงการอภิปราย หรือการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการงานดา้นแรงงาน สวสัดิการ
สังคม การเพิ่มทกัษะในการทาํงาน หรือการวดัผลการศึกษาท่ีทางส่วนราชการจดั     หรืออนุญาตให้
จดัข้ึน ใหเ้จา้หนา้ท่ียืน่ใบลาตามแบบท่ีสหกรณ์กาํหนด  ต่อผูจ้ดัการหรือกรรมการท่ีไดรั้บ
มอบหมายแลว้แต่กรณี ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั โดยแสดงหลกัฐานประกอบการลาดงักล่าวดว้ย 

 สหกรณ์จะพิจารณาอนุญาตใหล้าไดต้ามความจาํเป็น  โดยไม่เสียหายต่อหนา้ท่ี 
ความรับผดิชอบ และงานของสหกรณ์ ประกอบกบัประโยชน์ท่ีเจา้หนา้ท่ีจะรับเป็นสาํคญั 
  สหกรณ์อาจไม่อนุญาตให้เจา้หนา้ท่ีผูน้ั้นลาหยดุงานได ้ถา้ 
     1)  สหกรณ์ไดอ้นุญาตใหล้าไปแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
    2)  สหกรณ์ไดอ้นุญาตใหล้าไปแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 คร้ัง 

   3)  สหกรณ์มีความจาํเป็นเร่งด่วนเก่ียวกบังานท่ีเจา้หนา้ท่ีผูน้ั้นปฏิบติัอยู ่  
หากอนุญาตใหล้าแลว้จะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่สหกรณ์ 

หมวดที ่14 
วนัิยและโทษทางวนัิย 

 ข้อ 55.  วนิยั  สหกรณ์กาํหนดวนิยัในการทาํงานใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติั ดงัน้ี 
   55.1  สนบัสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
   55.2  ตอ้งรักษาความลบัของสหกรณ์และไม่เป็นปฏิปักษต่์อขบวนการสหกรณ์ 

  55.3  ตอ้งใหก้ารตอ้นรับคาํช้ีแจง ความสะดวก ความเป็นธรรม และการ 
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สงเคราะห์แก่ผูม้าติดต่อในกิจการของสหกรณ์โดยมิชกัชา้ ทั้งตอ้งสุภาพ เรียบร้อยต่อสมาชิกของ
สหกรณ์และประชาชนทัว่ไป หา้มมิใหดู้หม่ินเหยยีดหยามบุคคลใด ๆ  
   55.4 ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์ เท่ียงธรรมและประพฤติตนอยูใ่น
ความสุจริต   หา้มมิใหก้ดข่ีข่มเหง  หรือเบียดเบียนหรือกลัน่แกลง้  หรือจงใจก่อใหเ้กิดความ
เสียหายแก่สหกรณ์   หรือผูใ้ด และหา้มมิใหอ้าศยังานในหนา้ท่ีของตน ไม่วา่ในทางตรงหรือ
ทางออ้มหาผลประโยชน์แก่ตนหรือผูอ่ื้น 
      55.5ตอ้งขวนขวายปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความอุตสาหะ  ขยนั  รวดเร็วเตม็ 
ความสามารถ ใหเ้กิดผลดีและความกา้วหนา้แก่ สหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์ ทั้งเอาใจใส่
ระมดัระวงัผลประโยชน์ของสหกรณ์ 
             55.6  ตอ้งไม่รายงานเทจ็หรือเสนอความเห็นท่ีไม่สุจริตต่อผูบ้งัคบับญัชา 
            55.7 ตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ คาํสั่ง แบบแผนและวธีิปฏิบติัของ 
สหกรณ์ 

     55.8 ตอ้งอุทิศเวลาของตนใหแ้ก่กิจการของสหกรณ์ จะทิ้งหนา้ท่ีไม่ได ้ทั้งน้ีโดย 
จะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีและดาํรงตาํแหน่งในสหกรณ์ใดสหกรณ์หน่ึงเพียงแห่งเดียวเท่านั้น  หา้มมิให้
เป็นตวักระทาํการในหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทัใด ๆ  

      55.9  ตอ้งสุภาพเรียบร้อย เช่ือฟังและไม่แสดงความกระดา้งกระเด่ืองต่อ 
ผูบ้งัคบับญัชา ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาตอ้งปฏิบติัตามคาํสั่งของผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงสั่งในกิจการของ
สหกรณ์โดยชอบดว้ยกฎหมาย และเป็นธรรมในการปฏิบติังานของสหกรณ์ หา้มมิใหก้ระทาํการ
ขา้มผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน เวน้แต่ผูบ้งัคบับญัชาเหนือตนข้ึนไปสั่งใหก้ระทาํหรือไดรั้บอนุญาตเป็น
พิเศษเป็นคร้ังคราว 

     55.10  ตอ้งรักษาช่ือเสียงมิใหข้ึ้นช่ือวา่ประพฤติชัว่ หา้มมิใหป้ระพฤติตนในทาง 
ท่ีอาจทาํใหเ้ส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิของตาํแหน่งหนา้ท่ี เช่น ประพฤติเป็นคนเสเพล เสพสุรา หรือของ
มึนเมาอยา่งอ่ืน จนไม่สามารถครองสติไดเ้สพยาเสพติดใหโ้ทษมีหน้ีสินรุงรัง เล่นการพนนั กระทาํ
หรือยอมใหผู้อ่ื้นกระทาํการอ่ืนใดซ่ึงทาํใหเ้ส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิของตาํแหน่งหนา้ท่ี 
       55.11 ตอ้งไม่เสพสุราหรือของมึนเมาอยา่งอ่ืน ในเวลาปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นอนัขาด 

     55.12  ตอ้งร่วมมือช่วยเหลือกนัในกิจการของสหกรณ์ ตอ้งรักษาความสามคัคี  
บรรดาผูป้ฏิบติังานดว้ยกนั  และตอ้งไม่กระทาํการใด ๆ อนัอาจเป็นเหตุก่อให้เกิดการแตกแยก
สามคัคี หรือก่อใหเ้กิดความกระดา้งกระเด่ืองในบรรดาผูอ้ยูใ่นวงการ 

     55.13  ตอ้งร่วมมือประสานงานดว้ยดีกบัส่วนราชการ   หรือสถาบนัอ่ืนท่ี 
เก่ียวขอ้งกบักิจการสหกรณ์ 
      55.14  ลูกจา้งปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงาน 
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      55.15  ลูกจา้งตอ้งเช่ือฟังและปฏิบติัตามคาํสั่งโดยชอบของผูบ้งัคบับญัชา 
     55.16  ลูกจา้งตอ้งมาปฏิบติังานตรงตามเวลา และลงบนัทึกเวลาทาํงานตามท่ี 

กาํหนด 
    55.17  ลูกจา้งตอ้งดูแลบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์การทาํงาน  

ใหอ้ยูใ่นสภาพดีเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามความจาํเป็นหรือตามควรแก่หนา้ท่ีของตน 
      55.18  ลูกจา้งตอ้งปฏิบติัตามกฎแห่งความปลอดภยัในการทาํงาน 
   55.19  ลูกจา้งตอ้งช่วยกนัระมดัระวงัและป้องกนัทรัพยสิ์นใด ๆ ในบริเวณท่ี
ทาํงาน โดยมิใหสู้ญหายหรือเสียหายจากบุคคลใด ๆ หรือจากภยัพิบติัอ่ืน ๆ เท่าท่ีสามารถจะทาํได ้

  55.20  ลูกจา้งตอ้งไม่กระทาํการทะเลาะววิาท หรือทาํร้ายร่วงกายบุคคลในใน 
บริเวณท่ีทาํงาน 

   55.21  ลูกจา้งตอ้งไม่นาํส่ิงผิดกฎหมาย หรืออาวธุท่ีมีอนัตรายร้ายแรง   หรือ 
วตัถุระเบิดเขา้มาบริเวณท่ีทาํงาน 
 ข้อ 56.  โทษทางวนิยั โทษผิดวนิยัมี 4 สถาน คือ ประกอบดว้ย  ภาคทณัฑ์  พกังานโดย
ไมจ่า่ยคา่จ้าง   ให้ออก และ ไลอ่อก 

 56.1ในกรณีทีเ่จ้าหน้าที่หรือลูกจ้างกระท าผดิวนัิยแต่โทษไม่ถึงไล่ออกหรือใหอ้อก   
ผูบ้งัคบับญัชาจะสั่งลงโทษพกังานโดยไม่จ่ายค่าจา้งก็ได ้ หรือถา้เห็นวา่มีเหตุอนัควรลดหยอ่นหรือ
เป็นความผดิเล็กนอ้ยจะสั่งลงโทษภาคทณัฑ์โดยแสดงความผดินั้นใหป้รากฏเป็นหนงัสือ   และจะให้
ทาํทณัฑบ์นไวด้ว้ยก็ไดก้ารลงโทษตามวรรคแรกสาํหรับเจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งในตาํแหน่งตั้งแต่
หวัหนา้งานลงไป   ใหผู้จ้ดัการหรือผูช่้วยผูจ้ดัการมีอาํนาจสั่งลงโทษได ้
 ในกรณีลงโทษพกังานโดยไม่จ่ายค่าจา้ง จะตอ้งมีคาํสั่งเป็นหนงัสือระบุความผดิ   กาํหนด
ระยะเวลาพกังาน  และตอ้งแจง้ใหลู้กจา้งทราบก่อนการพกังาน (พกังานในกรณีน้ีไดค้ราวละไม่เกิน 
7 วนั)8 

  ใหผู้บ้งัคบับญัชาตั้งแต่ผูจ้ดัการลงไปรับผดิชอบดูแลระมดัระวงัเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งใน
บงัคบับญัชาใหป้ฏิบติัตามวินยั ถา้ผูบ้งัคบับญัชารู้วา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชากระทาํผดิวินยั   ผูบ้งัคบับญัชา
จะตอ้ง 

 56.2การลงโทษให้ออก ใหก้ระทาํในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งของสหกรณ์กระทาํผิด
วนิยัเป็นเหตุใหส้หกรณ์ไดรั้บความเสียหาย  แต่ไม่ถึงขั้นร้ายแรง   ดงัระบุไวด้งัต่อไปน้ี 
                                                 
8
  ม. 116 พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 
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1)   รายงานเท็จ  หรือเสนอความคิดเห็นท่ีไม่สุจริตต่อผูบ้งัคบับญัชา 
2)   จงใจไม่ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
3)   ละทิ้งหนา้ท่ีเนือง ๆ 
4)   ประมาทเลินเล่อในหนา้ท่ีเนือง ๆ 
5)   ทะเลาะววิาทกบัผูร่้วมงานเป็นนิจสิน 
6)   ประพฤติตนเป็นท่ีเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิของตาํแหน่งหนา้ท่ี 

 56.3 การลงโทษไล่ออก ใหก้ระทาํในกรณีเจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งของสหกรณ์กระทาํผดิวินยั
อยา่งร้ายแรง  ดงัระบุไวต่้อไปน้ี 

 1) เปิดเผยความลบัของสหกรณ์ หรือเป็นปฏิปักษต่์อขบวนการสหกรณ์หรือสหกรณ์  
จนเป็นเหตุใหส้หกรณ์ไดรั้บความเสียหาย 

 2)   ทาํความผดิตอ้งรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก  เวน้แต่ความผดิลหุ
โทษ หรือความผิดอนัไดก้ระทาํโดยประมาท 

 3)   ตอ้งคาํพิพากษาใหเ้ป็นคนลม้ละลาย 
 4)   ทุจริตต่อหนา้ท่ี 
 5)   จงใจไม่ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของสหกรณ์  เป็นเหตุใหส้หกรณ์ไดรั้บความ

เสียหายอยา่งร้ายแรง 
 6)   ขดัคาํสั่งผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงสั่งในกิจการของสหกรณ์โดยชอบ  และการขดัคาํสั่ง

นั้นเป็นเหตุใหส้หกรณ์ไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
 7)   ละทิ้งหนา้ท่ีเป็นเหตุให้สหกรณ์ไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
 8)   ประมาทเลินเล่อในหนา้ท่ีเป็นเหตุใหส้หกรณ์ไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
 9)   ประพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง 
 10)   ดูหม่ินเหยยีดหยามผูม้าติดต่อในกิจการของสหกรณ์  หรือกดข่ีข่มเหงหรือ   

เบียดเบียนสมาชิกสหกรณ์ 
    11)   ขาดงานติดต่อกนัเกินกวา่ 15 วนั โดยไม่มีเหตุอนัควร 

 56.4 การลงโทษไล่ออกและให้ออกน้ัน  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ  หรือผูบ้งัคบับญัชา
ตาํแหน่งผูจ้ดัการ ตั้งคณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการดาํเนินการ  หรือเจา้หนา้ท่ีตาํแหน่งไม่ตํ่า
กวา่   ผูถู้กกล่าวหาอยา่งนอ้ยสามคนเพื่อสอบสวน 
 การสอบสวนนั้นใหก้ระทาํให้เสร็จโดยเร็ว  อยา่งชา้ไม่เกินสามสิบวัน นบัแต่วนัท่ีประธาน
กรรมการสอบสวนไดรั้บทราบคาํสั่ง  เวน้แต่คณะกรรมการดาํเนินการจะกาํหนดเป็นอยา่งอ่ืนแมผู้ถู้ก
กล่าวหาตายก่อนการสอบสวนพิจารณาถึงท่ีสุดก็ใหส้อบสวนต่อไปจนเสร็จ  เม่ือสอบสวนเสร็จแลว้ให้
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คณะกรรมการสอบสวนเสนอรายงานพร้อมทั้งสาํนวนการสอบสวนต่อผูส้ั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็น  และเสนอตามลาํดบัจนถึงคณะกรรมการดาํเนินการ 
 56.5ในกรณต่ีอไปนีใ้ห้ถือว่าเป็นกรณคีวามผดิทีป่รากฏชัดแจ้ง ใหล้งโทษไล่ออกโดยไม่
ตอ้งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

1)ทาํความผดิตอ้งรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก เวน้แต่ความผิดลหุ 
โทษหรือความผิดอนักระทาํโดยประมาท 

2)ตอ้งคาํพิพากษาใหเ้ป็นคนลม้ละลาย 
3)ทาํความผดิเก่ียวกบัทุจริตต่อหนา้ท่ีและใหถ้อ้ยคาํสารภาพต่อผูบ้งัคบับญัชา   

พนกังานสอบสวน หรือศาล หรือมีคาํพิพากษาถึงท่ีสุดวา่ทาํความผดิเช่นนั้น แมจ้ะมิใหจ้าํคุกก็ตาม 
 4)ขาดงานติดต่อกนัเกินกวา่ 15 วนั และผูบ้งัคบับญัชาไดส้อบสวนแลว้เห็นวา่ไม่มี 

เหตุอนัสมควร 
ในกรณีดงักล่าวใหผู้บ้งัคบับญัชาเสนอรายงานพร้อมดว้ยหลกัฐานตามลาํดบัจนถึง

คณะกรรมการดาํเนินการ เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่มีหลกัฐานฟังไดต้ามรายงานนั้นก็ใหไ้ล่
ออกได ้

 ข้อ 57.  การพกังานเพื่อสอบสวนความผดิ9  ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งถูกกล่าวหาวา่
กระทาํผดิวนิยัจนมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน  หรือถูกกล่าวหาวา่กระทาํการฝ่าฝืนขอ้บงัคบั
เก่ียวกบัการทาํงาน  กฎ  ระเบียบ  คาํสั่ง  หรือถูกกล่าวหาวา่กระทาํผดิอาญา  หรือถูกฟ้องคดีอาญา   
เวน้แต่ความผดิลหุโทษหรือความผดิอนัไดก้ระทาํโดยประมาท   สหกรณ์มีสิทธิสั่งพกังานเพื่อ
สอบสวนความผดิ   เวน้แต่กรณีความผิดชดัแจง้โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  

 1)คาํสั่งพกังานจะเป็นหนงัสือโดยระบุความผดิ 
 2)กาํหนดระยะเวลาพกังานไดไ้ม่เกิน 7 วนั 
 3)สหกรณ์ตอ้งแจง้คาํสั่งพกังานใหเ้จา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งทราบก่อนการพกังาน 
 4)สหกรณ์จะจ่ายเงินเดือนหรือค่าจา้งระหวา่งเจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งพกังานในอตัรา 

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของค่าจา้งในวนัทาํงานท่ีเจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งไดรั้บก่อนถูกสั่งพกังาน 
 5)ในกรณีท่ีสอบสวนแลว้เจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งมิไดก้ระทาํความผดิ สหกรณ์จะจ่าย 

ค่าจา้งเท่ากบัค่าจา้งในวนัทาํงานปกตินบัแต่วนัท่ีสั่งพกังาน  โดยใหถื้อวา่เงินตาม (4)  เป็นส่วน
หน่ึงของ  ค่าจา้งพร้อมดว้ยดอกเบ้ียร้อยละสิบหา้ต่อปี10 

                                                 
9 ม.116 พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
10
     ม.117 พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
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 พิจารณาวา่ความผดิของผูน้ั้นอยูใ่นอาํนาจของตนท่ีจะลงโทษ   ถา้เห็นวา่ความผดินั้นควร
จะตอ้งลงโทษมากไปกวา่ท่ีตนมีอาํนาจลงโทษก็ใหร้ายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไปเพื่อให้
ลงโทษตามสมควร 
ถา้ผูบ้งัคบับญัชาคนใดรู้วา่ผูอ้ยูใ่ตผู้บ้งัคบับญัชากระทาํผดิวนิยั   แต่ไม่จดัการลงโทษหรือลงโทษไม่
เป็นการสุจริต  ใหถื้อวา่ผูบ้งัคบับญัชานั้นกระทาํผดิวนิยั  
 เม่ือผูมี้อาํนาจลงโทษไดส้ั่งลงโทษแลว้   ตอ้งเสนอรายงานการลงโทษนั้นตามลาํดบัจนถึง
คณะกรรมการดาํเนินการ 
 หากผูบ้งัคบับญัชาเหนือผูส้ั่งลงโทษเห็นวา่โทษท่ีลงนั้นเบาไป  ใหมี้อาํนาจท่ีจะสั่งเพิ่ม
โทษได ้   แต่โทษท่ีสั่งเพิ่มข้ึนรวมกบัท่ีสั่งไวแ้ลว้เดิม   ตอ้งไม่เกินอาํนาจของผูส้ั่งใหม่นั้น 
 เจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งท่ีถูกลงโทษฐานผิดวนิยั    ถา้เห็นวา่ตนไม่ไดรั้บความเป็นธรรมก็
อาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการดาํเนินการไดภ้ายใน 15 วนั  นบัตั้งแต่วนัทราบคาํสั่งการอุทธรณ์ไม่
เป็นเหตุให้รอการลงโทษตามคาํสั่งของผูบ้งัคบับญัชา 
 เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการไดรั้บและพิจารณาอุทธรณ์แลว้จะยกโทษ  ลดโทษ  เพิ่ม
โทษ หรือยนืตามคาํสั่งเดิมก็ได ้  ทั้งน้ีโดยปกติใหก้ระทาํใหเ้สร็จภายในสามสิบวนันับแต่วนัได้รับ
อุทธรณ์คาํวนิิจฉยัอุทธรณ์ของคณะกรรมการดาํเนินการใหเ้ป็นอนัส้ินสุด 

หมวดที ่ 15 
การร้องทุกข์ 

  การร้องทุกข ์  หมายถึง  กรณีท่ีลูกจา้งมีความไม่พอใจหรือมีความทุกขอ์นัเกิดข้ึน
เน่ืองจากการทาํงาน  ไม่วา่จะเป็นเร่ืองสภาพการทาํงาน  สภาพการจา้ง  การบงัคบับญัชา  การสั่ง
หรือมอบหมายงาน  การจ่ายค่าตอบแทนในการทาํงานหรือประโยชน์อ่ืน  หรือการปฏิบติัใดท่ีไม่
เหมาะสมระหวา่งนายจา้งหรือผูบ้งัคบับญัชาต่อลูกจา้งหรือระหวา่งลูกจา้งดว้ยกนั  และลูกจา้งได้
เสนอความไม่พอใจหรือความทุกขน์ั้นต่อนายจา้งเพื่อให้นายจา้งไดด้าํเนินการแกไ้ขหรือยติุ
เหตุการณ์นั้น  ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง   และเพื่อใหลู้กจา้ง
ทาํงานดว้ยความสุข 
 ข้อ 58.  ขอบเขตของการร้องทุกข ์
  ลูกจา้งท่ีมีความไม่พอใจหรือมีความทุกขเ์น่ืองจากการทาํงานดงักล่าวขา้งตน้  ควรยืน่
คาํร้องทุกขต่์อผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงหรือผูบ้งัคบับญัชาชั้นแรกของตนโดยเร็ว  เวน้แต่เร่ืองท่ีจะร้อง
ทุกขน์ั้นเก่ียวกบัการปฏิบติัของผูบ้งัคบับญัชาดงักล่าว     หรือผูบ้งัคบับญัชาดงักล่าวเป็นตน้เหตุก็ให้
ยืน่คาํร้องทุกขต่์อผูบ้งัคบั บญัชาระดบัสูงข้ึนไปอีกชั้นหน่ึง  โดยมีวธีิการและขั้นตอนดงัน้ี 
  1) เจา้หนา้ท่ีท่ีประสงคจ์ะร้องทุกขเ์ป็นหนงัสือดว้ยตนเองต่อผูจ้ดัการ  หรือ 
กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณีภายใน  7  วนั  นบัแต่วนัท่ีมีความขดัแยง้ 
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 2)  ผูจ้ดัการหรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณีตอ้งทาํการสอบสวน  และ 
พิจารณาวินิจฉยัใหแ้ลว้เสร็จภายใน  30  วนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บคาํร้องทุกข ์
  3) ผูจ้ดัการหรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณีตอ้งทาํการสอบสวน   
และพิจารณาช้ีแจงทาํความเขา้ใจ  หรือวนิิจฉยัเป็นหนงัสือก็ได ้การแจง้ผลการพิจาณาโดยการช้ีแจง
ดว้ยวาจาใหบ้นัทึกคาํช้ีแจงเหตุผลไวใ้นสาํนวนโดยใหผู้ร้้องทุกขล์งลายมือช่ือรับทราบไวด้ว้ย 
 ข้อ 59.  การสอบสวนและพิจารณา 
        เม่ือผูบ้งัคบับญัชาไดรั้บคาํร้องทุกขจ์ากลูกจา้งแลว้ ใหรี้บดาํเนินการสอบสวนเพื่อให้
ทราบขอ้เทจ็จริงในเร่ืองท่ีร้องทุกขน์ั้นโดยละเอียดเท่าท่ีจะทาํได ้  โดยดาํเนินการดว้ยตนเองหรือ
ดว้ยความช่วยเหลือจากนายจา้ง   ทั้งน้ีลูกจา้งผูย้ืน่คาํร้องทุกขเ์ห็นชอบท่ีจะขอใหข้อ้เทจ็จริงโดย
ละเอียดแก่ผูบ้งัคบับญัชาดว้ย 
       เม่ือสอบสวนขอ้เท็จจริงแลว้  ใหผู้บ้งัคบับญัชาพิจารณาเร่ืองราวร้องทุกขน์ั้น  หากเป็น
เร่ืองท่ีอยูใ่นขอบเขตของอาํนาจหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชานั้น และผูบ้งัคบับญัชาสามารถแกไ้ขไดก้็
ใหผู้บ้งัคบับญัชาดาํเนินการแกไ้ขใหเ้สร็จส้ินโดยเร็ว   แลว้แจง้ใหลู้กจา้งผูย้ืน่คาํร้องทุกขท์ราบ  
พร้อมทั้งรายงานไหน้ายจา้งทราบดว้ย 
      หากเร่ืองราวท่ีร้องทุกขน์ั้น  เป็นเร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออาํนาจหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชานั้น
ใหผู้บ้งัคบับญัชาดงักล่าวเสนอเร่ืองราวท่ีร้องทุกขพ์ร้อมทั้งขอ้เสนอในการแกไ้ข   หรือความเห็น
ต่อผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงข้ึนไปตามลาํดบั 
     ใหผู้บ้งัคบับญัชาระดบัสูงข้ึนไปดาํเนินการสอบสวนและพิจารณาคาํร้องทุกข์
เช่นเดียวกบัผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ท่ีไดรั้บคาํร้องทุกข ์
 ข้อ 60.  กระบวนการยติุขอ้ร้องทุกข ์
        เม่ือผูบ้งัคบับญัชาแต่ละขั้นท่ีไดพ้ิจารณาคาํร้องทุกข ์ดาํเนินการแกไ้ขหรือยติุเหตุการณ์
ท่ีเกิดการร้องทุกข ์   และไดแ้จง้ใหลู้กจา้งผูย้ืน่คาํร้องทุกขท์ราบ  หากลูกจา้งผูย้ืน่คาํร้องทุกขพ์อใจ   
ก็ใหแ้จง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบโดยเร็ว   แต่ถา้ลูกจา้งผูย้ืน่คาํร้องทุกขไ์ม่พอใจ   ก็ใหย้ืน่อุทธรณ์โดย
กรอกขอ้ความท่ีอุทธรณ์ลงในแบบพิมพท่ี์นายจา้งไดก้าํหนดข้ึนและยืน่ต่อผูบ้งัคบับญัชาสูงสุด
ภายใน  7  วนั  นบัแต่วนัท่ีทราบผลการร้องทุกขจ์ากผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ 
        ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดจะพิจารณาอุทธรณ์และดาํเนินการแกไ้ขหรือยติุการณ์ตามคาํร้อง
ทุกขแ์ละแจง้ผลการพิจารณาดาํเนินการใหลู้กจา้งผูย้ืน่คาํร้องทุกขท์ราบภายใน  15  วนั 
 ข้อ 61.  การอุทธรณ์คาํวนิิจฉยั  

              61.1 ผูร้้องทุกขท่ี์ไม่พอใจคาํช้ีแจง  หรือคาํวนิิจฉยั  มีสิทธิอุทธรณ์ต่อประธาน 
กรรมการหรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณี  เป็นหนงัสือภายใน  7  วนั  นบัแต่วนัท่ีได้
รับคาํช้ีแจงหรือวนิิจฉยั 
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 61.2  ประธานกรรมการ หรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณีจะแจง้ผล 
การพิจารณาอุทธรณ์ดว้ยการช้ีแจงทาํความเขา้ใจ  หรือการวนิิจฉยัเป็นหนงัสือก็ได ้  การแจง้ผลดว้ย
การช้ีแจงดว้ยวาจาใหบ้นัทึกคาํช้ีแจงเหตุผลไวใ้นสาํนวน  โดยใหผู้ร้้องทุกขล์งลายมือช่ือรับทราบ
ไวด้ว้ย 
 61.3  การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุใหร้อการลงโทษตามคาํสั่งของผูมี้อาํนาจ 
 ข้  62.  ความคุม้ครองผูร้้องทุกขแ์ละผูเ้ก่ียวขอ้ง 
   62.1  ผูร้้องทุกขจ์ะไดรั้บการพิจารณาอยา่งเป็นระบบและดว้ยความเป็นธรรม 

 62.2 ผูร้้องทุกขจ์ะไม่ถูกกลัน่แกลง้  ยา้ยหนา้ท่ีการงาน  หรือลงโทษแต่อยา่งใด   
เวน้แต่จะเป็นการร้องทุกขด์ว้ยเจตนาไม่สุจริต 

 62.3  เจา้หนา้ท่ีท่ีใหก้ารเป็นพยาน  หรือให้ความร่วมมือในการสอบสวน  จะไดรั้บ 
ความคุม้ครอง  โดยจะไม่ถูกกลัน่แกลง้  ยา้ยหนา้ท่ีการงาน  หรือลงโทษ  เวน้แต่เจา้หนา้ท่ีท่ีใหก้าร
ดว้ยอคติ  ปรักปรํา  ใหร้้ายเป็นเทจ็  หรือไม่ใหค้วามร่วมมือในการสอบสวนหาความจริง 
 การสอบสวนอาจกระทาํโดยคณะกรรมการท่ีสหกรณ์แต่งตั้งก็ได ้

หมวดที ่ 16 
การส้ินสุดการจ้าง 

 การจา้งงานจะส้ินสุดลงดว้ยเหตุหน่ึงเหตุใด ดงัน้ี 
  1.  ตาย 
  2.  ลาออก 
  3.  เลิกจา้งตามสัญญาจา้ง  หรือขอ้บงัคบัสหกรณ์ 
 ข้อ 63.  การตาย   
             ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีถึงแก่ความตาย  สหกรณ์จะจ่ายค่าจา้งหรือเงินอ่ืนใหแ้ก่ทายาท
โดยธรรมของเจา้หนา้ท่ีท่ีถึงแก่ความตาย  ส่วนเงินทดแทน  หรือประโยชน์ทดแทนใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายวา่ดว้ยเงินทดแทน หรือกฎหมายประกนัสังคม 
 ข้อ 64.  การลาออก 
  เจา้หนา้ท่ีผูใ้ดประสงคจ์ะลาออกจากงานก็ยอ่มทาํได ้  โดยใหย้ืน่ใบลาออก
ล่วงหนา้ตามท่ีสหกรณ์กาํหนดต่อผูจ้ดัการหรือคณะกรรมการดาํเนินการแลว้แต่กรณี  ในวนัหรือ
ก่อนวนัจ่ายค่าจา้งในเดือนนั้น  และใหมี้ผลเม่ือถึงกาํหนดวนัจ่ายค่าจา้งในเดือนถดัไป 
  การลาออกของเจา้หนา้ท่ีท่ีฝ่าฝืนระเบียบการลาดงักล่าว  ถา้ทาํใหส้หกรณ์เสียหาย  
สหกรณ์มีความชอบธรรมท่ีจะหกัเงินประกนั  หรือเงินอ่ืนใดท่ีเจา้หนา้ท่ียนิยอม  ชดใชค้วาม
เสียหายดงักล่าวได ้  รวมถึงอาจดาํเนินคดีกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีกระทาํความผดิ  เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีหรือผูค้ ํ้า
ประกนัชดใชค้วามเสียหายไดด้ว้ย  ตามท่ีกฎหมายแรงงานกาํหนด 
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 ข้อ 65.  เจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งสหกรณ์คนใดมีอายคุรบ  60  ปีบริบูรณ์  ใหเ้ป็นอนัออกจาก
งานเม่ือส้ินปีทางบญัชี  ซ่ึงเป็นปีท่ีผูน้ั้นอาย ุ 60  ปีบริบูรณ์  โดยใหพ้น้จากตาํแหน่ง  เวน้แต่จะไดมี้
การพิจารณาจา้งเป็นคราว ๆ  อีกคราวละไม่เกิน  1  ปี  จนอายคุรบ  65  ปีบริบูรณ์ 
  การพิจารณาจา้งเจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งสหกรณ์ตามวรรคก่อน  จะทาํไดแ้ต่ในกรณีท่ี
มีเหตุพิเศษเพื่อประโยชน์อยา่งยิง่แก่สหกรณ์  และผูน้ั้นยงัมีสุขภาพสมบูรณ์เพียงพอท่ีจะปฏิบติังาน
โดยมีสมรรถภาพ  ทั้งน้ี  ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาํเนินการ 
 ข้อ 66.  การเลิกจา้ง 
                การเลิกจา้งหมายถึง  เจา้หนา้ท่ีท่ีสหกรณ์ไดใ้หพ้น้สภาพการเป็นเจา้หนา้ท่ีของ
สหกรณ์  โดยสหกรณ์เลิกจา้ง  หรือไม่ผา่นการประเมินผลการปฏิบติังาน  อนัเน่ืองจากเจา้หนา้ท่ี
ขาดคุณสมบติัในการทาํงาน  มีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม  ยบุหน่วยงาน  เลิกกิจการ  เกษียณอาย ุ 
หรือกระทาํความผดิอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

ข้อ 67.  คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจเลิกจา้งพนกังานหรือลูกจา้งสหกรณ์ในกรณี 
ดงัต่อไปน้ี 

67.1  เม่ือสหกรณ์ยบุตาํแหน่งท่ีผูน้ั้นดาํรงอยู ่
67.2  เม่ือมีเหตุอนัสมควรซ่ึงคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่ผูน้ั้นหยอ่น 

สมรรถภาพในการปฏิบติังานอยูเ่นือง ๆ  หรือไม่อาจไวว้างใจผูน้ั้นในการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปได ้
        67.3 เม่ือมีมลทินหรือมวัหมองในกรณีความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรงหรือใน 

การมีความผดิอาญา  เวน้แต่ความผดิลหุโทษ  หรือความผิดอนัไดก้ระทาํโดยประมาท 
         67.4 เม่ือตอ้งรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก  สาํหรับ 

ความผดิลหุโทษหรือความผิดอนัไดก้ระทาํโดยประมาท 
67.5  เลิกจา้งตามสัญญา 

 ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหน่ึง หรือหลายคณะดาํเนินการประเมินผล
การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีใหค้รอบคลุมการปฏิบติังานทุกส่ีปี 
  การเลิกจา้งดงักล่าว  สหกรณ์จะแจง้ผล  และวนัเลิกจา้งใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบเป็น
หนงัสือ  โดยจะแจง้ให้เจา้หนา้ท่ีทราบล่วงหนา้ 1 งวดการจ่ายค่าจา้ง เวน้แต่เจา้หนา้ท่ีท่ีจา้งไวโ้ดยมี
กาํหนดระยะเวลาแน่นอน หรือเจา้หนา้ท่ีท่ีกระทาํความผิด  และไม่มีสิทธ์ิไดรั้บค่าชดเชย 
  ในกรณีท่ีสหกรณ์ไม่อาจบอกกล่าวล่วงหนา้ได ้ สหกรณ์จะจ่ายเงินใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี
แทนการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

หมวดที ่ 17 
ค่าชดเชย  ค่าชดเชยพเิศษ  เงินบ าเหน็จ 

 ข้อ 68.  ค่าชดเชย 
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สหกรณ์จะจ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่ลกูจา้งท่ีถกูเลิกจา้ง ดงัน้ี 
68.1ลกูจา้งซ่ึงทาํงานติดต่อกนัครบหน่ึงร้อยยี่สิบวนั  แต่ไม่ครบหน่ึงปี  ใหจ่้ายไม่นอ้ย 

กวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ยสามสิบวนัหรือไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งของการทาํงานสามสิบวนัสุดทา้ยสาํหรับลกูจา้ง
ซ่ึงไดรั้บค่าจา้งตามผลงาน  โดยคาํนวณเป็นหน่วย 

68.2ลกูจา้งซ่ึงทาํงานติดต่อกนัครบหน่ึงปี  แต่ไม่ครบสามปี  ใหจ่้ายไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้ง 
อตัราสุดทา้ยเกา้สิบวนั  หรือไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งของการทาํงานเกา้สิบวนัสุดทา้ยสาํหรับลกูจา้งซ่ึงไดรั้บ
ค่าจา้งตามผลงาน  โดยคาํนวณเป็นหน่วย 

68.3ลกูจา้งซ่ึงทาํงานติดต่อกนัครบสามปี  แต่ไม่ครบหกปี  ใหจ่้ายไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้ง 
อตัราสุดทา้ยหน่ึงร้อยแปดสิบวนั  หรือไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งของการทาํงาน 
หน่ึงร้อยแปดสิบวนัสุดทา้ยสาํหรับลกูจา้งซ่ึงไดรั้บค่าจา้งตามผลงาน  โดยคาํนวณเป็นหน่วย 

68.4ลกูจา้งซ่ึงทาํงานติดต่อกนัครบหกปี  แต่ไม่ครบสิบปี  ใหจ่้ายไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้ง 
อตัราสุดทา้ยสองร้อยส่ีสิบวนั  หรือไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งของการทาํงานสองร้อยส่ีสิบวนัสุดทา้ยสาํหรับ
ลกูจา้งซ่ึงไดรั้บค่าจา้งตามผลงาน  โดยคาํนวณเป็นหน่วย 

68.5ลกูจา้งซ่ึงทาํงานติดต่อกนัครบสิบปีข้ึนไป  ใหจ่้ายไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 
สามร้อยวนั  หรือไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งของการทาํงานสามร้อยวนัสุดทา้ยสาํหรับลกูจา้งซ่ึงไดรั้บค่าจา้งตาม
ผลงาน  โดยคาํนวณเป็นหน่วย 
 ข้อ 69.   ขอ้ยกเวน้ในการไม่จ่ายค่าชดเชย  นายจา้งไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่ลูกจา้งซ่ึงเลิกจา้งใน
กรณีหน่ึงกรณีใด ดงัน้ี 
 69.1  ทุจริตต่อหนา้ท่ีหรือกระทาํความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจา้ง 
  69.2  จงใจทาํใหน้ายจา้งไดรั้บความเสียหาย 
  69.3  ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุใหน้ายจา้งไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 

 69.4  ฝ่าฝืนขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงานหรือระเบียบหรือคาํสัง่ของนายจา้งอนัชอบดว้ย 
กฎหมายและเป็นธรรม  และนายจา้งไดต้กัเตือนเป็นหนงัสือแลว้  เวน้แต่กรณีท่ีร้ายแรงนายจา้งไม่
จาํเป็นตอ้งตกัเตือน 
  69.5ละท้ิงหนา้ท่ีเป็นเวลาสามวนัทาํงานติดต่อกนัไม่วา่จะมีวนัหยดุคัน่หรือไม่กต็าม 
โดยไม่มีเหตุอนัควร 
  69.6ไดรั้บโทษจาํคุกตามคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุกเวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผิด 
ท่ีไดก้ระทาํโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 

 สหกรณ์ไม่จ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่  เจา้หนา้ท่ีท่ี สหกรณ์จา้งไว ้ โดยมีกาํหนดระยะเวลาการ 
จา้งแน่นอนตามสัญญาจา้ง  และถกูเลิกจา้งตามกาํหนดระยะเวลาของสญัญาจา้งนั้น 
 ข้อ 70.   ค่าชดเชยพิเศษ 

 70.1  ในกรณีท่ีสหกรณ์ยา้ยท่ีทาํการของสหกรณ์ไปตั้ง ณ สถานท่ีอ่ืน  อนัมีผลกระทบ 
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สาํคญัต่อการดาํรงชีวิตตามปกติของเจา้หนา้ท่ีหรือครอบครัว  สหกรณ์ตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบล่วงหนา้
ไม่นอ้ยกวา่  30  วนั  ก่อนวนัยา้ยท่ีทาํการของสหกรณ์ในการน้ี ถา้เจา้หนา้ท่ีไม่ประสงคจ์ะไปทาํงานดว้ย  
ใหเ้จา้หนา้ท่ีมีสิทธิบอกเลิกจา้งได ้  โดยเจา้หนา้ท่ีมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยพิเศษไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของ
อตัราค่าชดเชยท่ีเจา้หนา้ท่ีพึงมีสิทธิไดรั้บ 

 70.2  ในกรณีท่ีสหกรณ์มีความจาํเป็นตอ้งลดจาํนวนเจา้หนา้ท่ี  อนัเน่ืองมาจากการ 
ปรับปรุงหน่วยงานระบบการทาํงาน หรือการบริการสหกรณ์จะปฏิบติั ดงัน้ี 

1)แจง้วนัท่ีเลิกจา้ง เหตุผลของการเลิกจา้งใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ย 
กวา่ 60  วนั 

2)จ่ายค่าชดเชยพิเศษเพ่ิมเติมจากค่าชดเชยตามขอ้ 68 เท่ากบัค่าจา้งอตัรา 
สุดทา้ย 15 วนั ต่อ การทาํงาน 1 ปี สาํหรับเจา้หนา้ท่ีท่ีทาํงานติดต่อกนั  6  ปีข้ึนไป  ทั้งน้ี   ค่าชดเชยพิเศษ
ดงักล่าว จะไม่เกินค่าจา้งอตัราสุดทา้ยสามร้อยหกสิบวนั 

ข้อ 71.  เจา้หนา้ท่ีหรือลกูจา้งของสหกรณ์คนใดทาํงานในสหกรณ์น้ีดว้ยความเรียบร้อยเป็นเวลา
ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี ข้ึนไป  มีสิทธ์ิไดรั้บเงินบาํเหน็จเม่ือออกจากตาํแหน่ง  เวน้แต่การออกเพราะถกู
ไล่ออกหรือเลิกจา้ง  และมีสิทธิไดรั้บเงินชดเชยแลว้ตามขอ้  68. 
 การคาํนวณเงินบาํเหน็จใหเ้อาเงินเดือนเดือนสุดทา้ยตั้งคูณดว้ยจาํนวนปีท่ีทาํงานในสหกรณ์  เศษ
ปีถา้ถึง  180  วนั   ใหน้บัเป็นหน่ึงปี   ถา้ตํ่ากวา่น้ีใหปั้ดท้ิง   จาํนวนปีท่ีทาํงาน   หมายถึง   ระยะเวลาวนั
บรรจุเจา้หนา้ท่ีหรือลกูจา้งเขา้ทาํงานในสหกรณ์ถึงวนัท่ีออกจากสหกรณ์หกัดว้ยวนัลาของผูน้ั้น 
 ในกรณีคาํนวณเงินบาํเหน็จตามระเบียบน้ีมีจาํนวนมากกวา่เงินชดเชยท่ีพนกังานและลูกจา้งพึง
ไดรั้บตามขอ้  68.  ใหส้หกรณ์จ่ายเงินบาํเหน็จเพ่ิมไดเ้ฉพาะส่วนท่ีเกินกวา่เงินชดเชยเท่านั้น 
 เจา้หนา้ท่ีหรือลกูจา้งของสหกรณ์  ซ่ึงออกจากตาํแหน่งเฉพาะตาย  สหกรณ์จะจ่ายเงินบาํเหน็จ
ใหแ้ก่ทายาท 
 ข้อ 72.  เพ่ือประโยชนแ์ก่การจ่ายเงินบาํเหน็จและค่าชดเชยแก่พนกังานและลูกจา้งของสหกรณ์   
ตั้งเงินสาํรองจ่ายเงินบาํเหน็จและค่าชดเชยไวต้ดัจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายประจาํปีตามจาํนวนท่ีกรรมการดาํเนิน 
การพิจารณาเห็นสมควร 
 ข้อ 73.  ภาษีเงินไดอ้นัพึงชาํระตามกฎหมาย  ใหผู้รั้บเงินชดเชยและเงินบาํเหน็จเป็นผูจ่้ายทั้งส้ิน 
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หมวดที ่18 
เบ็ดเตลด็ 

 ข้อ 74.  การหยดุกิจการชัว่คราว 
  ในกรณีท่ีสหกรณ์มีความจาํเป็นตอ้งหยดุกิจการเป็นการชัว่คราว  เน่ืองจาก
หน่วยงานหรือสถานประกอบการท่ีสหกรณ์ตั้งอยูห่ยดุกิจการ  หรือสหกรณ์ประสบภาวะเศรษฐกิจ 
สหกรณ์จะแจง้เหตุการณ์หยุดกิจการใหท้ราบล่วงหนา้  และจ่ายเงินในระหวา่งการหยดุกิจการใน
อตัราร้อยละ  50  ของค่าจา้ง 
 ข้อ 75.  กฎ ระเบียบอ่ืน ๆ  
  75.1  กฎ ระเบียบ คาํสั่ง ซ่ึงใชบ้งัคบักบัส่วนงานใดส่วนงานหน่ึงเป็นการเฉพาะ  
ใหถื้อวา่เป็นส่วนหน่ึงของขอ้บงัคบัในการทาํงานน้ีดว้ย  ทั้งน้ี  รวมถึงใบสมคัรงาน  สัญญาจา้ง 
หนงัสือคํ้าประกนัและขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้ง 
  75.2  การใดท่ีมิไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี ใหถื้อปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครอง 
แรงงาน 
  75.3  กฎ ระเบียบ คาํสั่ง ขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ีใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ข้อ 76.  การแกไ้ขการเปล่ียนแปลง 
  ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงานน้ี ไดจ้ดัทาํข้ึนใหมี้ความสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติั
คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541  แลว้  อยา่งไรก็ตาม  สหกรณ์สงวนสิทธ์ิในการแกไ้ขปรับปรุงใหมี้
ความเหมาะสมเป็นธรรมยิง่ข้ึน รวมทั้งสอดคลอ้งกบัสภาพการจา้ง ตามพระราชบญัญติัแรงงาน
สัมพนัธ์ พ.ศ.2518  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
 ข้อ 77.   การบงัคบัใช ้

77.1ใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกระดบั  ศึกษาระเบียบน้ีใหมี้ความเขา้ใจอยา่งชดัแจง้  เพื่อใหมี้ 
การปฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง  และมอบใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีทุกคน 

77.2เจา้หนา้ท่ีทุกคนจะปฏิเสธวา่ไม่ทราบเง่ือนไข  หลกัเกณฑ ์ และแนว 
ปฏิบติัตามระเบียบน้ีไม่ได ้
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77.3เจา้หนา้ท่ีระดบับงัคบับญัชา  และคณะกรรมการดาํเนินการ  เป็นผู ้
ควบคุมดูแลใหเ้จา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการ ปฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้งและเคร่งครัด 
  

ประกาศ  ณ วนัท่ี 27 เดือน กนัยายน  พ.ศ.  2559 
 

 
(นายรติ   บุญมาก) 

ประธานกรรมการดาํเนินงาน 
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 
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         (ส าเนา) 
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู จ ากดั 
ฉบับที ่ ๒๕  / ๒๕๕๕ 

เร่ือง  ประกาศปรับบัญชีเงินเดือนเจ้าหน้าที่ 

ดว้ย   มติท่ีประประชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข 
จงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั  ชุดท่ี ๑๘  คร้ังท่ี ๑๒ / ๒๕๕๕  เม่ือวนัท่ี ๒๘  เดือน กนัยายน  พ.ศ.  
๒๕๕๕    ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทใ์ห้ปรับบัญชีเงินเดือนเจ้าหน้าสหกรณ์ฯ  จากบัญชี ๑๑ (๒) 
เป็นบัญชี ๑๒ (๑) 

ตารางบัญชีอตัราเงินเดือนของเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ฯ  บัญชี ๑๒ (๑)  รายละเอยีด  ดังนี้ 

ขั้น 
บญัชี 12 (1) 

 เจา้หนา้ท่ี  รองผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการ 
1                                  7,500                                 10,470                                 11,520  
1.5                                  7,690                                 10,730                                 11,800  
2                                  7,870                                 10,980                                 12,080  
2.5                                  8,070                                 11,250                                 12,380  
3                                  8,260                                 11,520                                 12,670  
3.5                                  8,460                                 11,800                                 12,980  
4                                  8,660                                 12,080                                 13,290  
4.5                                  8,870                                 12,380                                 13,620  
5                                  9,080                                 12,670                                 13,940  
5.5                                  9,300                                 12,980                                 14,280  
6                                  9,520                                 13,290                                 14,620  
6.5                                  9,760                                 13,620                                 14,980  
7                                  9,980                                 13,940                                 15,330  
7.5                                10,230                                 14,280                                 15,710  
8                                10,470                                 14,620                                 16,080  
8.5                                10,730                                 14,980                                 16,470  
9                                10,980                                 15,330                                 16,860  
9.5                                11,250                                 15,710                                 17,270  
10                                11,520                                 16,080                                 17,680  
10.5                                11,800                                 16,470                                 18,110  
11                                12,080                                 16,860                                 18,540  
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ตารางบญัชีอตัราเงินเดือนของเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯ  บญัชี ๑๒ (๑)  ต่อ 

ขั้น 
บญัชี 12 (1) 

 เจา้หนา้ท่ี  รองผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการ 
11.5                                12,380                                 17,270                                 18,990  
12                                12,670                                 17,680                                 19,440  
12.5                                12,980                                 18,110                                 19,920  
13                                13,290                                 18,540                                 20,380  
13.5                                13,620                                 18,990                                 20,880  
14                                13,940                                 19,440                                 21,370  
14.5                                14,280                                 19,920                                 21,890  
15                                14,620                                 20,380                                 22,410  
15.5                                14,980                                 20,880                                 22,960  
16                                15,330                                 21,370                                 23,500  
16.5                                15,710                                 21,890                                 24,070  
17                                16,080                                 22,410                                 24,640  
17.5                                16,470                                 22,960                                 25,240  
18                                16,860                                 23,500                                 25,840  
18.5                                17,270                                 24,070                                 26,470  
19                                17,680                                 24,640                                 27,090  
19.5                                18,110                                 25,240                                 27,750  
20                                18,540                                 25,840                                 28,400  
20.5                                18,990                                 26,470                                 29,090  
21                                19,440                                 27,090                                 29,780  
21.5                                19,920                                 27,750                                 30,510  
22                                20,380                                 28,400                                 31,220  
22.5                                20,880                                 29,090                                 31,980  
23                                21,370                                 29,780                                 32,730  
23.5                                21,890                                 30,510                                 33,530  
24                                22,410                                 31,220                                 34,320  
24.5                                22,960                                 31,980                                 35,160  
25                                23,500                                 32,730                                 35,980  
25.5                                24,070                                 33,530                                 36,860  
26                                24,640                                 34,320                                 37,720  
26.5                                25,240                                 35,160                                 38,640  
27                                25,840                                 35,980                                 39,550  
27.5                                26,470                                 36,860                                 40,510  
28                                27,090                                 37,720                                 41,470  
28.5                                27,750                                 38,640                                 42,480  
29                                28,400                                 39,550                                 43,480  
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ตารางบญัชีอตัราเงินเดือนของเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯ  บญัชี ๑๒ (๑)  ต่อ 

ขั้น 
บญัชี 12 (1) 

 เจา้หนา้ท่ี  รองผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการ 
29.5                                29,090                                 40,510                                 44,540  
30                                29,780                                 41,470                                 45,590  
30.5                                30,510                                 42,480                                 46,700  
31                                31,220                                 43,480                                 47,800  
31.5                                31,980                                 44,540                                 48,960  
32                                32,730                                 45,590                                 50,110  
32.5                                33,530                                 46,700                                 51,330  
33                                34,320                                 47,800                                 52,540  
33.5                                35,160                                 48,960                                 53,820  
34                                35,980                                 50,110                                 55,080  
34.5                                36,860                                 51,330                                 56,420  
35                                37,720                                 52,540                                 57,750  
35.5                                38,640                                 53,820                                 59,150  
36                                39,550                                 55,080                                 60,540  
36.5                                40,510                                 56,420                                 62,010  
37                                41,470                                 57,750                                 63,470  
37.5                                42,480                                 59,150                                 65,010  
38                                43,480                                 60,540                                 66,540  
38.5                                44,540                                 62,010                                 68,160  
39                                45,590                                 63,470                                 69,760  
39.5                                46,700                                 65,010                                 71,450  
40                                47,800                                 66,540                                 73,130  
40.5                                48,960                                 68,160                                 74,900  
41                                50,110                                 69,760                                 76,670  
41.5                                51,330                                 71,450                                 78,530  
42                                52,540                                 73,130                                 80,380  
42.5                                53,820                                 74,900                                 82,330  
43                                55,080                                 76,670                                 84,270  
43.5                                56,420                                 78,530                                 86,310  
44                                57,750                                 80,380                                 88,350  
44.5                                59,150                                 82,330                                 90,490  
45                                60,540                                 84,270                                 92,620  
45.5                                62,010                                 86,310                                 94,870  
46                                63,470                                 88,350                                 97,100  
46.5                                65,010                                 90,490                                 99,450  
47                                66,540                                 92,620                               101,790  

  



107 
 

ลงช่ือ....................................ผูพ้ิมพ ์

ลงช่ือ...................................ผูต้รวจทาน 

 

 

 

ตารางบญัชีอตัราเงินเดือนของเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯ  บญัชี ๑๒ (๑)  ต่อ 

ขั้น 
บญัชี 12 (1) 

 เจา้หนา้ท่ี  รองผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการ 
47.5                                68,160                                 94,870    
48                                69,760                                 97,100    
48.5                                71,450                                 99,450    
49                                73,130                               101,790    
49.5                                74,900      
50                                76,670      
50.5                                78,530      
51                                80,380      
51.5                                82,330      
52                                84,270      
52.5                                86,310      
53                                88,350      
53.5                                90,490      
54                                92,620      
54.5                                94,870      
55                                97,100      
55.5                                99,450      
56                              101,790      

 
ทั้งน้ี  ตั้งแต่วนัท่ี ๑  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็นตน้ไป  

ประกาศ  ณ  ๑ เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
  

(นายศรีสวสัด์ิ  พรมแสง) 
ประธานกรรมการดาํเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัหนองบัวล าภู  จ ากดั 
ว่าด้วยการเลอืกตั้งประธานกรรมการด าเนินการ  กรรมการด าเนินการ และ

ผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ พ.ศ. 2559 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั   พ.ศ. 
2554  ขอ้ 79 (8) และขอ้ 107 (10)  โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการเนินการ ชุดท่ี 22 คร้ังท่ี 12 เม่ือ
วนัท่ี  26  เดือน กนัยายน  2559 ใหก้าํหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั
หนองบวัลาํภู จาํกดั  วา่ดว้ยการเลือกตั้งประธานกรรมการดาํเนินการ  กรรมการดาํเนินการ และ
ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์    พ.ศ. 2559  ไวด้งัต่อไปน้ี   
 ข้อ 1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู   
จ ากดั     ว่าด้วยการเลอืกตั้งประธานกรรมการด าเนินการ  กรรมการด าเนินการ  และผู้ตรวจสอบ
กจิการสหกรณ์  พ.ศ. 2559” 
 ข้อ 2.  ระเบียบน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ วนัท่ี 27 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2559  เป็นตน้ไป 

 ข้อ 3.ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั  
ดงัต่อไปน้ี   
  3.1 ระเบียบวา่ดว้ยการเลือกตั้งประธานกรรมการดาํเนินการ  กรรมการดาํเนินการ 
และผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์  พ.ศ. 2555  ลงวนัท่ี 1 เดือน มีนาคม 2555 

  3.2 ระเบียบวา่ดว้ยการเลือกตั้งประธานกรรมการดาํเนินการ  กรรมการดาํเนินการ 
และผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2555  ลงวนัท่ี 29 เดือน กนัยายน 
2555 

3.3  บรรดาระเบียบ  ประกาศ  คาํสั่ง  มติ  หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบั
ระเบียบน้ีและใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

 ข้อ 4.  ในระเบียบน้ี 
  “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 
  “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์
สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 
  “กรรมการด าเนินการ”  หมายถึง  กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์
สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั   
  “ผู้ตรวจสอบกจิการ”  หมายถึง  ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย ์
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สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 
  “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู   
จาํกดั 
  “กรรมการการเลือกตั้ง”  หมายถึง  บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการดาํเนินการให้เป็นคณะกรรมการดาํเนินการเลือกตั้ง 
  “ประธานกรรมการการเลอืกตั้ง”หมายถึงบุคคลผูไ้ดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
ดาํเนินการใหเ้ป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง  เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 

หมวดที ่ 1 
คุณสมบัติทัว่ไปของประธานกรรมการด าเนินการ  กรรมการด าเนินการและผู้ตรวจสอบ 

กจิการสหกรณ์ 
ข้อ 5.  ผูเ้ป็นประธานกรรมการดาํเนินการ   กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั  ตอ้งมีคุณสมบติั  ดงัน้ี 
5.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั  

ต่อเน่ืองกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  1  ปี  นบัถึงวนัปิดรับสมคัร  ในแต่ละสมยัแห่งการเลือกตั้ง 
5.2  เป็นผูมี้คุณสมบติัไม่ขดัต่อขอ้บงัคบัของสหกรณ์  ในการเป็นกรรมการ 
5.3  มีสมาชิกสหกรณ์รับรองไม่นอ้ยกวา่  5  คน 
5.4  สาํหรับตาํแหน่งประธานกรรมการดาํเนินการ  ตอ้งเป็นผูท่ี้เคยดาํรงตาํแหน่ง 

กรรมการดาํเนินการสหกรณ์มาแลว้อยา่งนอ้ย 1  วาระ 
 ข้อ 6.  ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  
 จาํกดั   
       6.1  ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งมีคุณสมบติั  ดงัต่อไปน้ี 

1)เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั   
หรือบุคคลภายนอก  หรือนิติบุคคลท่ีไดรั้บเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่ขอสหกรณ์  หากเป็นสมาชิก
สหกรณ์ตอ้งไม่ผดินดัชาํระหน้ีใน 1 ปีบญัชีท่ีผา่นมา 
                                    2)ไม่เป็นผูส้อบบญัชี  หรือผูช่้วยผูส้อบบญัชี  หรือบุคคลท่ีอยูใ่นสังกดั 
นิติบุคคลท่ีรับงานสอบบญัชีของสหกรณ์นั้น 
             3)  ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น 
              4)  ไม่เป็นผูจ้ดัการหรือเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์นั้น  หรือสหกรณ์อ่ืน 

 5)  พน้จากตาํแหน่งคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  
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1 ปีทางบญัชีของสหกรณ์ 
       6.2  ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม  ดงัต่อไปน้ี 

 1)  เคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก  เวน้แต่เป็นโทษ 
สาํหรับความผดิท่ีไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 2)เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หรือหน่วยงาน 
ของรัฐหรือเอกชน  ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 

 3)เคยถูกใหพ้น้จากตาํแหน่งกรรมการหรือผูต้รวจสอบกิจการ  หรือมีคาํ 
วนิิจฉยัเป็นท่ีสุดใหพ้น้จากตาํแหน่งกรรมการหรือผูต้รวจสอบกิจการ 

 4)เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนออกจากตาํแหน่งกรรมการ 
หรือผูต้รวจสอบกิจการเพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ท่ี 
             5)  เคยถูกใหอ้อกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
          6.3 ผูต้รวจสอบกิจการควรประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้ตามขอ้บงัคบัของ 
สหกรณ์ท่ีระบุไว ้
          6.4 ขั้นตอนและวธีิการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการ ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของ
สหกรณ์ 
          6.5  จาํนวนผูต้รวจสอบกิจการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
         6.6 ใหท่ี้ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ กาํหนดค่าตอบแทน และค่าใชจ่้ายเพื่อการ 
พฒันาแก่ผูต้รวจสอบกิจการใหเ้หมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ปริมาณงาน คุณภาพงาน  และ
ฐานะการเงินของสหกรณ์  

วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของผู้ตรวจสอบกจิการ 
          6.7 ผูต้รวจสอบกิจการมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ท่ีระบุไว ้
         6.8นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้ผูต้รวจสอบกิจการจะพน้จากแหน่ง
เม่ือ    
              1)  ตาย 

 2)  ลาออก  โดยแสดงเหตุผลเป็นหนงัสือยืน่ต่อประธานคณะผูต้รวจสอบ 
กิจการ  หรือ  ยืน่ต่อคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์แลว้แต่กรณี 

 3)ท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผูต้รวจสอบกิจการ   ออก 
จากตาํแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล   

อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกจิการ 
          6.9  ผูต้รวจสอบกิจการ  มีอาํนาจหนา้ท่ีตรวจสอบการดาํเนินงานทั้งปวงของ 
สหกรณ์  รวมทั้งตรวจสอบกิจการดา้นต่างๆ  ของสหกรณ์ตามท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบั 
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            6.10  ผูต้รวจสอบกิจการ  มีหนา้ท่ีรายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็นลายลกัษณ์
อกัษรดงัต่อไปน้ี 

 1)  รายงานการตรวจสอบกิจการประจาํเดือน  ใหผู้ต้รวจสอบกิจการ 
เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ในการประชุมประจาํเดือนใน
คราวถดัไป 

 2)รายงานการตรวจสอบกิจการประจาํปี  ใหผู้ต้รวจสอบกิจการเสนอ 
รายงานผลการตรวจสอบต่อท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 

 3)รายงานการตรวจสอบกรณีเร่งด่วน  ในกรณีท่ีผูต้รวจสอบกิจการ   
ตรวจพบวา่มีเหตุการณ์ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่สหกรณ์อยา่งมีนยัสาํคญัใหผู้ต้รวจสอบ
กิจการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์  เพื่อดาํเนินการแกไ้ขโดยเร็ว 
            ทั้งน้ี การรายงานผลการตรวจสอบกิจการตาม 1), 2) และ 3) ใหจ้ดัส่งสาํเนา
รายงานผลการตรวจสอบกิจการต่อสาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์พื้นท่ีและสาํนกังานสหกรณ์
จงัหวดั  พื้นท่ีโดยเร็ว 
          6.11 ใหผู้ต้รวจสอบกิจการติดตามผลการดาํเนินการแกไ้ขของสหกรณ์ตามรายงาน 
การตรวจสอบกิจการ  และใหจ้ดัส่งสาํเนารายงานการแกไ้ขของสหกรณ์ต่อสาํนกังานตรวจบญัชี 
สหกรณ์พื้นท่ีและสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั  ในพื้นท่ีดว้ย 
          6.12  ในรอบ 1 ปีทางบญัชี  ใหผู้ต้รวจสอบกิจการพบผูส้อบบญัชี  ณ สาํนกังาน
ตรวจบญัชีสหกรณ์พื้นท่ีอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง  เพื่อการปรึกษา  หารือ  แลกเปล่ียนความรู้และขอ้มูลทาง
บญัชี 
          6.13  ใหส้หกรณ์มีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

 1)  อาํนวยความสะดวกและใหค้วามร่วมมือแก่ผูต้รวจสอบกิจการในกา 
เขา้ไปในสาํนกังานของสหกรณ์เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบกิจการ  

 2)จดัเตรียมบุคคล  เอกสาร  หรือหลกัฐานในการปฏิบติังานใหค้รบถว้น   
และพร้อมท่ีจะใหผู้ต้รวจสอบกิจการตรวจสอบได ้ 

 3)ช้ีแจงและตอบขอ้ซกัถามต่างๆ  พร้อมทั้งหาขอ้มูลเพิ่มเติมใหแ้ก่ผู ้
ตรวจสอบกิจการ 
              4)พิจารณาปฏิบติัตามขอ้ทกัทว้งและขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบกิจการ        

จริยาธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกจิการ 
          6.14  ผูต้รวจสอบกิจการควรมีจริยธรรมในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 
             1)  ความรับผิดชอบ 
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                  -มีความตระหนกัและความรับผดิชอบในหนา้ท่ีผูต้รวจสอบ
กิจการ 

 -  ตอ้งเขา้ถึงขอ้มูลทางการเงินการบญัชีและธุรกิจของสหกรณ์ 
เพียง  พอท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบกิจการใหมี้ประสิทธิภาพ 
                  -  ใหค้วามสาํคญักบัการเตือนภยัล่วงหนา้และรายการท่ีผิดปกติ 
                  -  ใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์กบัการบริหารจดัการสหกรณ์ 
              2)  ความซ่ือตรง 
                 -  มีความซ่ือสัตย ์ สุจริต  เท่ียงธรรม  ปราศจากอคติส่วนตวั 
                  -  ไม่ใชโ้อกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองและผูอ่ื้น 
               3)  ความเป็นกลาง  

-  พึงละเวน้การเขา้ไปมีส่วนร่วมหรือกระทาํใดๆ  ท่ีก่อให้เกิด 
ความเสียหายต่อสหกรณ์ 
                  - ใชดุ้ลพินิจอยา่งเป็นอิสระในการใหข้อ้เสนอแนะเพื่อการ 
ตดัสินใจ     
              4)  ความรู้  ความสามารถ 

-  รับงานท่ีตนมีความรู้  ทกัษะและประสบการณ์ท่ีจาํเป็นต่อการ 
ปฏิบติังาน 
                  -พฒันาประสิทธิภาพและคุณภาพของงานตรวจสอบอยา่ง
ต่อเน่ือง 
                5)  การรักษาความลบั 

-  ไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลเสียหายแก่สหกรณ์ท่ีได ้
จากการปฏิบติังานตรวจสอบกิจการ  เวน้แต่  เพื่อประโยชน์ต่อสหกรณ์หรือตอ้งใหถ้อ้ยคาํในฐานะ
พยานตามกฎหมาย 

6)..ไม่พึงเรียกร้องหรือรับส่ิงของหรือทรัพยสิ์นมีค่าใดๆ  เกินควรจาก 
สหกรณ์นอกเหนือจากค่าตอบแทนและค่าใชจ่้ายอ่ืนตามท่ีกาํหนดในระเบียบของสหกรณ์ 
            6.15 กรณีผูต้รวจสอบกิจการประพฤติผดิจริยธรรมในการปฏิบติังาน  ใหท่ี้ประชุม
ใหญ่พิจารณาดาํเนินการตามความจาํเป็นแก่เหตุ 

บทเฉพาะกาล 
           6.16 ความในขอ้ 6.1 2)  ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 21 มิถุนายน 2556  เป็นตน้ไป  
เม่ือพน้กาํหนดดงักล่าวแลว้  หากผูต้รวจสอบกิจการท่ีไดรั้บเลือกตั้ง  มิไดรั้บการอบรมและข้ึน
ทะเบียนใหถื้อวา่เป็นผูข้าดคุณสมบติัและใหส้หกรณ์ดาํเนินการใหมี้ผูต้รวจสอบกิจการท่ีมี
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คุณสมบติัครบถว้นเป็นผูต้รวจสอบกิจการแทน  โดยใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องผูท่ี้
ตนแทน 
          6.17 บุคคลท่ีมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 6.2 3)  ในช่วงระยะเวลา 5 ปีก่อนวนัท่ี
ระเบียบน้ีใชบ้งัคบั  ใหถื้อวา่ไม่เคยมีลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวมาก่อน  ภายใตบ้งัคบัของระเบียบน้ี 
           6.18  แนวปฏิบติั  คาํแนะนาํ  ท่ีไดป้ระกาศใชก่้อนวนัท่ีระเบียบน้ีใชบ้งัคบั  ใหถื้อ
เป็นส่วนหน่ึงของระเบียบน้ีและยงัคงบงัคบัใชไ้ดเ้ท่าท่ีไมข่ดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี 
          6.19  คุณสมบติัของผูต้รวจสอบกิจการตามขอ้ 6.1 (6)  ใหมี้ผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 
กนัยายน 2555  เป็นตน้ไป 
          6.20  ใหผู้ต้รวจสอบกิจการท่ีไดรั้บดาํรงตาํแหน่งหรือไดรั้บเลือกตั้งก่อนวนัท่ี 
ระเบียบน้ีใชบ้งัคบัใหค้งดาํรงตาํแหน่งต่อไปจนกวา่จะครบวาระตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของ
สหกรณ์นั้น 
 ข้อ 7.  ผูมี้คุณสมบติัตามขอ้ 5. หรือ ขอ้ 6.  สามารถสมคัรรับเลือกตั้งไดเ้พียง  1  
ตาํแหน่ง  ในแต่ละสมยัแห่งการเลือกตั้งคร้ังหน่ึง ๆ 

ข้อ 8.  กรรมการดาํเนินการสหกรณ์  ท่ียงัอยูใ่นวาระการดาํรงตาํแหน่งเป็น 
กรรมการดาํเนินการ  สามารถลงสมคัรรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ได ้  แต่
หากไดรั้บการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดาํเนินการจะอยูใ่นวาระตาํแหน่งประธานกรรมการ
ดาํเนินการไดเ้ท่ากบัวาระของตาํแหน่งกรรมการดาํเนินการเดิมท่ียงัเหลืออยู ่  หากครบกาํหนดใหถื้อ
วา่พน้จากตาํแหน่งประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 

หมวดที ่ 2 
การด าเนินการเลอืกตั้ง 

 ข้อ  9.  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั  จะประกาศใหมี้การรับ
สมคัรล่วงหนา้ก่อนการประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั 
 ใหส้มาชิกหรือผูป้ระสงคจ์ะสมคัรรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ   กรรมการดาํเนินการ      
ผูต้รวจสอบกิจการ  ยืน่ใบสมคัรพร้อมหลกัฐานตามประกาศของสหกรณ์ดว้ยตนเอง 
 ข้อ 10.  ใบสมคัร  หลกัฐาน  รายละเอียดอ่ืน  กาํหนดวนัเวลาในการสมคัร  ใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศของสหกรณ์ 
 ข้อ 11. ในระหวา่งการเปิดรับสมคัร เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ตอ้งตรวจสอบคุณสมบติัและ 
หลกัฐานของผูส้มคัรใหเ้สร็จส้ินในวนัปิดรับสมคัร  และจดัหมายเลขประจาํตวัผูส้มคัรรับเลือกตั้ง
เรียงตามลาํดบัการสมคัรก่อนหลงั 
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 ในกรณีท่ีผูส้มคัรรับเลือกตั้งส่งใบสมคัรพร้อมกนั  ใหเ้จา้หนา้ท่ีจดัใหผู้ส้มคัรท่ีส่งใบสมคัร
พร้อมกนัจบัฉลากหมายเลขประจาํตวัผูส้มคัรรับเลือกตั้ง  เรียงตามลาํดบัต่อเน่ืองจากหมายเลข
ประจาํตวัผูส้มคัรรับเลือกตั้งคนสุดทา้ยก่อนหนา้น้ีท่ีไดอ้อกใหแ้ลว้ 
 ข้อ 12. เม่ือส้ินสุดการรับสมคัรใหป้ระกาศรายช่ือและหมายเลขประจาํตวัผูส้มคัรรับ 
เลือกตั้งประกอบดว้ย  ช่ือ – นามสกุล  รูปถ่าย  สังกดั  และประวติัโดยสังเขปของผูส้มคัรรับเลือกตั้ง  
โดยติดประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผยอนัเหมาะสมบริเวณสาํนกังานสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั
หนองบวัลาํภู  จาํกดั  และแจง้ใหส้มาชิกทราบก่อนวนัลงคะแนนอยา่งนอ้ย  15  วนั 
 ในวนัประชุมใหญ่ใหป้ระกาศรายช่ือและหมายเลขประจาํตวัผูส้มคัรรับเลือกตั้ง  ประกอบ 
ดว้ย  ช่ือ – นามสกุล  รูปถ่าย  สังกดั  และประวติัโดยสังเขปของผูส้มคัรรับเลือกตั้งตามวรรคหน่ึง  
โดยติดประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผยอนัเหมาะสมบริเวณท่ีประชุมใหญ่  เพื่อใหผู้มี้สิทธ์ิลงคะแนน
เลือกตั้งตรวจดูรายช่ือและหมายเลขประจาํตวัผูส้มคัรรับเลือกตั้งไดโ้ดยสะดวกและชดัเจน 
 ข้อ 13.  ในกรณีท่ีผูส้มคัรคนใดขอถอนการสมคัรรับเลือกตั้ง  ตอ้งทาํเป็นหนงัสือยืน่ต่อ 
ประธานกรรมการการเลือกตั้งในวนัประชุมใหญ่  ใหป้ระธานกรรมการการเลือกตั้งประกาศถอน
การสมคัรรับเลือกตั้งของผูส้มคัรคนนั้น  และใหเ้จา้หนา้ท่ีถอนช่ือและเลขประจาํตวัออกทนัที  โดย
ใหค้งเลขประจาํตวัผูส้มคัรรายอ่ืนไวต้ามเดิม 
 ข้อ 14.  ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณามอบหมายหนา้ท่ีและความ 
รับผดิชอบใหก้รรมการการเลือกตั้ง  ดงัน้ี 

14.1กรรมการตรวจรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้ง  จาํนวนไม่นอ้ยกวา่หา้คน  เพื่อ 
ตรวจสอบรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งและจ่ายบตัรเลือกตั้งใหผู้มี้สิทธ์ิเลือกตั้งท่ีตรวจสอบถูกตอ้งแลว้ 

14.2กรรมการควบคุมหีบบตัรเลือกตั้ง  จาํนวนไม่นอ้ยกวา่สามคน  เพื่อควบคุม 
ตรวจสอบความเรียบร้อยของหีบบตัรเลือกตั้ง  และจาํนวนบตัรเลือกตั้งในหีบบตัรเลือกตั้ง 

14.3กรรมการตรวจนบัคะแนนจาํนวนไม่นอ้ยกวา่หกคน  เพื่อตรวจนบัคะแนน 
จากบตัรเลือกตั้ง 
 ข้อ 15.  ใหป้ระธานกรรมการการเลือกตั้งกาํกบัดูแลการเลือกตั้งใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
 ข้อ16.  ประธานกรรมการการเลือกตั้งอาจเชิญบุคคลภายนอกท่ีเขา้ร่วมประชุม  เช่น  ผูแ้ทน 
จากส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งเป็นสักขีพยานในการเลือกตั้งก็ได ้
 ข้อ 17.  ใหเ้จา้หนา้ท่ีจดัหาอุปกรณ์  เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการลงคะแนนและการตรวจนบั 
คะแนนไวใ้หพ้ร้อมก่อนดาํเนินการเลือกตั้ง 
 ข้อ 18.  ใหเ้จา้หนา้ท่ีส่งมอบบตัรเลือกตั้งและหีบบตัรเลือกตั้งไวใ้หแ้ก่ประธานกรรมการ 
การเลือกตั้งก่อนการลงคะแนนเลือกตั้ง 
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 ข้อ19. ใหป้ระธานกรรมการการเลือกตั้งลงช่ือหรือประทบัตราท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กาํหนดลงบนบตัรเลือกตั้งทุกฉบบั 
 ข้อ 20.  ใหป้ระธานกรรมการการเลือกตั้งแจง้เวลาเร่ิมตน้ลงคะแนน  และเวลาส้ินสุดการ 
ลงคะแนน  ช้ีแจงวธีิการลงคะแนน  การใชบ้ตัรเลือกตั้ง  และวธีิการตรวจนบัคะแนน 
 ข้อ 21.  การลงคะแนนเลือกตั้ง  ใหผู้มี้สิทธ์ิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งไดส้าํหรับประธาน 
กรรมการคนหน่ึงและกรรมการดาํเนินการอีกตามจาํนวนกรรมการดาํเนินการท่ีจะมีไดใ้นการเลือกตั้ง
คร้ังนั้น 
 ข้อ 22.  บตัรเลือกตั้งต่อไปน้ีใหถื้อวา่เป็นบตัรเสีย 

22.1บตัรปลอม 
22.2บตัรท่ีมิไดท้าํเคร่ืองหมายลงคะแนน 

 22.3บตัรท่ีไม่อาจทราบไดว้า่ลงคะแนนใหก้บัผูส้มคัรคนใด 
22.4บตัรท่ีมิใช่บตัรซ่ึงกรรมการประจาํหน่วยเลือกตั้งนั้นมอบให้ 
22.5บตัรท่ีทาํเคร่ืองหมายอ่ืนนอกจากเคร่ืองหมายกากบาท 
22.6บตัรท่ีทาํเคร่ืองหมายลงคะแนนนอกช่อง “ทาํเคร่ืองหมาย” 
22.7บตัรท่ีทาํเคร่ืองหมายเลือกตั้งเกินจาํนวนกรรมการดาํเนินการท่ีจะตอ้ง 

เลือกตั้งในคราวนั้น 
22.8บตัรท่ีปรากฏวา่มีการพบัซอ้นกนัมากกวา่หน่ึงบตัร 
22.9บตัรท่ีมีเคร่ืองหมายสังเกตหรือขอ้ความอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีมีอยู ่

ตามปกติ 
ข้อ 23.  เม่ือถึงเวลาเปิดการลงคะแนนใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดหีบบตัรเปล่าแลว้

ใหปิ้ดหีบบตัรเลือกตั้งใส่กุญแจ 
ใหเ้ปิดการลงคะแนนระหวา่งเวลา  09.00 – 15.00 น.  ของวนัประชุมใหญ่ 
ทั้ง คณะกรรมการดาํเนินงานอาจพิจารณาช่วงเวลาในการลงคะแนนใหมี้ความเหมาะสมได้

ทั้งน้ีจะตอ้งประกาศใหส้มาชิกทราบไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั 
ข้อ 24.  ใหผู้มี้สิทธ์ิลงคะแนนเลือกตั้งมาแสดงตนพร้อมบตัรประจาํตวั  หรือหนงัสือ 

รับรอง หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีมีรูปถ่ายยนืยนัตวับุคคลของผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งแสดงต่อกรรมการตรวจ
รายช่ือผูมี้สิทธ์ิลงคะแนนเพื่อรับบตัรลงคะแนน 

เม่ือกรรมการตรวจบญัชีรายช่ือและหลกัฐานถูกตอ้งแลว้  ใหผู้มี้สิทธ์ิลงคะแนนลงลายมือ
ช่ือรับบตัรเลือกตั้ง  เพื่อใชล้งคะแนนตามวธีิการท่ีประธานกรรมการการเลือกตั้งช้ีแจง 

ในกรณีท่ีมีผูท้กัทว้งวา่ผูม้าแสดงตนมิใช่ผูมี้สิทธ์ิลงคะแนนเลือกตั้งตามบญัชีรายช่ือผูมี้
สิทธ์ิเลือกตั้ง ใหก้รรมการตรวจรายช่ือขอใหผู้น้ั้นแสดงหลกัฐานประกอบการวินิจฉยัจนเป็นท่ี 
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พอใจก่อนท่ีจะมอบบตัรเลือกตั้งใหแ้ก่ผูน้ั้น 
ข้อ 25.  เม่ือผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งไดรั้บบตัรเลือกตั้งแลว้  ใหล้งคะแนนตามวธีิการท่ีกรรมการ 

เลือกตั้งช้ีแจง  แลว้นาํบตัรเลือกตั้งไปหยอ่นลงในหีบบตัรท่ีจดัไว ้
การใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้งเป็นสิทธ์ิเฉพาะตวัของสมาชิก  จะมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนใชสิ้ทธ์ิแทน

ตนไม่ได ้
ข้อ 26. ในระหวา่งเปิดการลงคะแนน  หา้มมิใหเ้ปิดหีบบตัรเลือกตั้ง  เวน้แต่เม่ือมีเหตุ

จาํเป็นอนัหลีกเล่ียงไม่ได ้  และตอ้งไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน  การเปิดหีบ
บตัรเลือกตั้งตอ้งกระทาํโดยเปิดเผย 

ข้อ 27.  เม่ือหมดเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง  ใหป้ระธานกรรมการการเลือกตั้งประกาศปิดการ 
ลงคะแนน 

ข้อ 28.  เม่ือปิดการลงคะแนนแลว้  ใหก้รรมการควบคุมหีบบตัรเลือกตั้งส่งมอบหีบบตัร 
เลือกตั้งใหก้รรมการตรวจนบัคะแนนเพื่อนบัคะแนนโดยเปิดเผยในท่ีเลือกตั้งโดยมิชกัชา้  จะเล่ือน
หรือประวงิเวลาไม่ได ้

ข้อ 29.  การนบัคะแนนใหก้รรมการตรวจนบัคะแนน  ปฏิบติัดงัน้ี 
29.1หยบิบตัรเลือกตั้งออกจากหีบบตัรเลือกตั้งคร้ังละหน่ึงใบ  ตรวจสอบและ 

ประกาศความถูกตอ้งวา่เป็นบตัรดีหรือบตัรเสีย  ส่งต่อใหก้รรมการตรวจนบัคะแนนคนท่ีสองเพื่อ
ขานหมายเลขท่ีไดรั้บการกาเคร่ืองหมาย  พร้อมแสดงบตัรเลือกตั้งนั้นใหผู้ส้ังเกตการณ์ท่ีดูการนบั
คะแนนใหเ้ห็นโดยทัว่กนั  แลว้นาํเก็บใส่กล่องโดยใหแ้ยกบตัรดีและบตัรเสียไวอ้ยา่งละกล่อง 

29.2เม่ือหยบิบตัรเลือกตั้งออกจากหีบบตัรเลือกตั้งจนหมดแลว้  ใหค้ว ํ่าหีบบตัร 
เลือกตั้งต่อหนา้ผูส้ังเกตการณ์นบัคะแนนเลือกตั้ง  เพื่อแสดงวา่ไม่มีบตัรเลือกตั้งเหลืออยูใ่นหีบบตัร
เลือกตั้ง 

29.3ใหน้บัจาํนวนบตัรเลือกตั้งแลว้แจง้จาํนวนใหป้ระธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ทราบโดยมิชกัชา้ 

ข้อ 30.  ใหก้รรมการตรวจนบัคะแนนควบคุมการนบัคะแนนโดยตลอดจนกวา่จะเสร็จส้ิน
สมบูรณ์ 

ข้อ 31.  บตัรเสียใหจ้ดัแยกไว ้ โดยใหก้รรมการตรวจนบัคะแนนลงลายมือช่ือกาํกบัไวอ้ยา่ง
นอ้ยหน่ึงคน 

ข้อ 32.  การวนิิจฉยัวา่บตัรใดเป็นบตัรเสียหรือไม่  ใหเ้ป็นอาํนาจของกรรมการตรวจนบั
คะแนนไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนกรรมการตรวจนบัคะแนน  ณ  จุดนั้น  และใหถื้อวา่คาํ
วนิิจฉยันั้นเป็นท่ีสุด 
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ข้อ 33.  เม่ือการนบัคะแนนส้ินสุดลง  ใหก้รรมการตรวจนบัคะแนนท่ีทาํการนบัคะแนน  ณ  
จุดนั้นลงนามในใบแจง้ผลการนบัคะแนน  แลว้ส่งใหป้ระธานกรรมการการเลือกตั้งเพื่อประกาศผล
การนบัคะแนน 

ข้อ 34.  ใหป้ระธานกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งใหท่ี้ประชุม 
ใหญ่ทราบโดยทัว่กนั  และใหส้หกรณ์แจง้ผลการเลือกตั้งใหส้มาชิกทราบต่อไป 
ในกรณีท่ีผูส้มคัรรับเลือกตั้งไดค้ะแนนเท่ากนั  ให้ตดัสินโดยวธีิจบัฉลาก  หากผูส้มคัรบุคคลใดไม่
มาจบัฉลากดว้ยตนเองตามกาํหนด  ใหถื้อวา่บุคคลนั้นสละสิทธ์ิ  เวน้แต่มีเหตุสุดวสิัยและใหอ้ยูใ่น
ดุลยพินิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผูพ้ิจารณาช้ีขาด 

ข้อ 35.  เม่ือการเลือกตั้งส้ินสุดลง  ใหก้รรมการส่งมอบส่ิงของต่อไปน้ีใหแ้ก่ประธาน 
กรรมการการเลือกตั้ง 

35.1  รายงานผลการนบัคะแนน 
35.2 แบบกรอกคะแนนการนบัคะแนน 
35.3 บญัชีผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้ง  ท่ีมีการลงลายมือช่ือของผูใ้ชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง 
35.4 บตัรเลือกตั้งท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
35.5 บตัรเลือกตั้งท่ีใชแ้ลว้  แยกเป็น 2 ส่วน  คือ  บตัรดี  และบตัรเสีย  ใส่ลงในหีบ 

บตัรเลือกตั้ง  พร้อมทั้งใส่กุญแจ  และนาํลูกกุญแจส่งมอบประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
35.6บนัทึกเอกสาร  และหรือหลกัฐานอ่ืนใดท่ีใชเ้ก่ียวกบัการเลือกตั้ง 

ใหป้ระธานกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบความถูกตอ้ง  ก่อนส่งมอบหีบบตัรเลือกตั้งพร้อม
กุญแจใหผู้จ้ดัการนาํไปเก็บรักษาไว ้

ใหผู้จ้ดัการเก็บรักษาส่ิงของต่าง ๆ ตามวรรคหน่ึงไว ้ มีกาํหนดสามสิบวนันบัแต่เลือกตั้ง  เม่ือ
พน้กาํหนดแลว้  ใหผู้จ้ดัการทาํลายเอกสารตามขอ้ 35.1 - 35.6 แลว้รายงานใหค้ณะกรรมการ 
ดาํเนินการทราบในการประชุมคราวถดัไป 

ข้อ 36.  ในกรณีผูส้มคัรรับเลือกตั้งตอ้งการใหมี้การนบัคะแนนใหม่  ใหท้าํเป็นหนงัสือโดยมี 
สมาชิกท่ีอยูใ่นท่ีประชุมใหญ่ลงลายมือช่ือรับรองอยา่งนอ้ยหา้สิบคน  ส่งถึงประธานกรรมการการ
เลือกตั้งภายในหน่ึงชัว่โมงหลงัการประกาศผลการนบัคะแนน 

ใหป้ระธานกรรมการการเลือกตั้งเรียกประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งในทนัทีเพื่อพิจารณา
คาํร้อง  หากเห็นวา่มีเหตุอนัสมควร  ใหเ้ปิดหีบบตัรเลือกตั้งนบัคะแนนใหม่ได ้

คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ใหถื้อเป็นท่ีสุด 

หมวดที ่ 3 
การเลอืกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการ 

 ข้อ 37.  การเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการ     ใหท่ี้ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือ 
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บุคคลภายนอกท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสม  จาํนวน  2  คน  เป็นผูต้รวจสอบกิจการ 
 ข้อ 38.  วธีิการรับสมคัร  การลงคะแนน  การนบัคะแนน  และการประกาศผลการนบั 
คะแนนผูต้รวจสอบกิจการ  ใหน้าํวธีิการเลือกตั้งประธานกรรมการ  กรรมการดาํเนินการ  ตาม
หมวดท่ี  2  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งดาํเนินการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการในคราวเดียวกนักบัการ
เลือกตั้งประธานกรรมการ  กรรมการดาํเนินการ  ทั้งน้ีใหแ้ยกบตัรเลือกตั้งเป็นประเภทและสีต่างกนั 
 ข้อ 39.  ใหป้ระธานคณะกรรมการดาํเนินการรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี  หากมี 
ปัญหาจะตอ้งตีความเพื่อวนิิจฉยัช้ีขาดใหเ้ป็นไปตามมติของคณะกรรมการดาํเนินการกิจการ
สหกรณ์ 
 

ประกาศ  ณ วนัท่ี 27 เดือน กนัยายน  พ.ศ.  2559 
 

 
(นายรติ   บุญมาก) 

ประธานกรรมการดาํเนินงาน 
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัหนองบัวล าภู  จ ากดั 
ว่าด้วยการใช้ทุนปรับปรุงส านักงาน พ.ศ. 2559 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  
จาํกดั   พ.ศ. 2554  ขอ้ 79 (8) และขอ้ 107 (10)  โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการเนินการ ชุดท่ี 22 
คร้ังท่ี 12 เม่ือวนัท่ี  26  เดือน กนัยายน  2559  ใหก้าํหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
จงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั วา่ดว้ยการใชทุ้นปรับปรุงสาํนกังาน  พ.ศ. 2559  ไวด้งัต่อไปน้ี   
 ข้อ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู   
จ ากดั     ว่าด้วยการใช้ทุนปรับปรุงส านักงาน  พ.ศ. 2559” 
 ข้อ 2.  ระเบียบน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 27 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2559 
 ข้อ 3. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั  
 ดงัต่อไปน้ี   
  3.1 ระเบียบวา่ดว้ยการใชทุ้นปรับปรุงสาํนกังาน พ.ศ. 2555  ลงวนัท่ี 1 เดือน 
มีนาคม 2555 

3.2  บรรดาระเบียบ  ประกาศ  คาํสั่ง  มติ  หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบั 
ระเบียบน้ีและใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ข้อ  4.  ในระเบียบน้ี 
  “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 
  “ประธานกรรมการ”หมายถึง ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์
สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั 

“คณะกรรมการ” หมายถึง  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข 
จงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั 

“ผู้จัดการ” หมายถึง  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  
จาํกดั 

“ทุนปรับปรุงส านักงาน”หมายถึง  เงินทุนสะสมท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อวตัถุประสงคแ์ห่ง 
ระเบียบน้ี 

“ทรัพย์สินถาวร”  หมายถึง  ทรัพยสิ์นอนัมีลกัษณะคงทนท่ีใชใ้นการดาํเนิน 
กิจการสหกรณ์  และใชไ้ดน้านกวา่หน่ึงรอบระยะเวลาการดาํเนินงานตามปกติ  ซ่ึงมิไดมี้ไวเ้พื่อขาย 
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ข้อ  5.  ระเบียบน้ีมีวตัถุประสงค ์
   5.1 เพื่อจดัใหมี้สาํนกังานของสหกรณ์ 
   5.2 เพื่อปรับปรุง  ซ่อมแซม  หรือต่อเติมอาคารสถานท่ีหรือทรัพยสิ์น 

ถาวรของสหกรณ์ 
   5.3 เพื่อจดัใหมี้ทรัพยสิ์นถาวรในการดาํเนินกิจการสหกรณ์ 
  5.4 เพื่อจดัระบบเครือข่ายเทคโนโลยแีละความปลอดภยัของระบบ 
  5.5 เพื่อจดัทาํกิจการต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัหรือเน่ืองในการจดัใหส้าํเร็จตาม 

วตัถุประสงคข์องการปรับปรุงและพฒันาสหกรณ์ 
ข้อ 6.  ท่ีมาของทุนปรับปรุงสาํนกังาน 

6.1 เงินท่ีสหกรณ์จดัสรรจากกาํไรสุทธิในท่ีประชุมใหญ่  ตาม 
ขอ้บงัคบัสหกรณ์ขอ้ 28(8)   

6.2 เงินอุดหนุน  เงินบริจาค  เงินช่วยเหลือ  หรือเงินอ่ืนใดท่ีไดรั้บ 
จากบุคคลองคก์ร  หรือสถาบนั 

  6.3 เงินท่ีไดจ้ากการจดักิจกรรมหารายได ้
  6.4 รายไดอ่ื้น ๆ 

ข้อ 7.  การพิจารณาอนุมติัใชทุ้นปรับปรุงสาํนกังานเพื่อการพฒันากิจการสหกรณ์   
ใหถื้อมติของคณะกรรมการดาํเนินการคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนกรรมการ
ดาํเนินการท่ีเขา้ประชุม 

ข้อ 8. ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูมี้อาํนาจซ่ึงการอนุมติัจ่ายเงินตามท่ี 
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาอนุมติั 

ข้อ 9.  เม่ือผูมี้อาํนาจอนุมติัการจ่ายเงินแลว้  ใหผู้จ้ดัการหรือเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ท่ี 
ไดรั้บมอบหมายจากผูจ้ดัการหรือกรรมการดาํเนินการท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีผูจ้ดัการ  ตามท่ีคณะกรรมการ
ดาํเนินการมอบหมายแลว้แต่กรณีเบิกจ่ายได ้
  ข้อ 10.  การเก็บรักษาหลกัฐานทางการเงิน  ทางบญัชี  การตรวจสอบใหเ้ป็นไป 
ตามระเบียบวา่ดว้ยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ 
  ข้อ 11.  ใหส้หกรณ์จดัทาํบญัชีวา่ดว้ยเงินทุนปรับปรุงสาํนกังานแยกไวโ้ดยเฉพาะ  
และใหมี้การปิดบญัชีปีละคร้ัง  โดยใหถื้อรอบปีทางบญัชีของสหกรณ์เป็นหลกั 

ข้อ 12.  คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งรายงานการใชจ่้ายเงินทุนปรับปรุงสาํนกังาน 
ในรอบปีทางบญัชีใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัทราบไดรั้บทราบ 
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  ข้อ 13. ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 
  

ประกาศ  ณ วนัท่ี 27 เดือน กนัยายน  พ.ศ.  2559 
 
 

(นายรติ   บุญมาก) 
ประธานกรรมการดาํเนินงาน 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัหนองบัวล าภู  จ ากดั 
ว่าด้วยการใช้จ่ายเงนิกองทุนสวสัดกิารเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข

จงัหวดัหนองบัวล าภู จ ากดั พ.ศ. 2559 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  
จาํกดั   พ.ศ. 2554  ขอ้ 79 (8) และขอ้ 107 (10)  โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการเนินการ ชุดท่ี 22 
คร้ังท่ี 12 เม่ือวนัท่ี  26  เดือน กนัยายน  2559  ใหก้าํหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
จงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั วา่ดว้ยการใชจ่้ายเงินกองทุนสวสัดิการเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั  พ.ศ. 2559 ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ข้อ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู   
จ ากดัว่าด้วยการใช้จ่ายเงินกองทุนสวสัดิการเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดั
หนองบัวล าภู จ ากดั      พ.ศ. 2559” 
 ข้อ  2.  ระเบียบน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 27 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2559 

 ข้อ  3.  ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 
 ดงัต่อไปน้ี   

3.1 ระเบียบวา่ดว้ยการใชจ่้ายเงินกองทุนสวสัดิการเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย ์
สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั พ.ศ. 2555  ลงวนัท่ี 1 เดือน มีนาคม 2555 

3.2  บรรดาระเบียบ  ประกาศ  คาํสั่ง  มติ  หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบั 
ระเบียบน้ีและใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

ข้อ 4.   กองทุนน้ีมีวตัถุประสงค ์
 4.1  เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลแก่เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ 
 4.2  เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 
 4.3  เพื่อเป็นเงินสวสัดิการช่วยเหลือเจา้หนา้ท่ีดา้นอ่ืน ๆ  ตามท่ีมติคณะกรรมการ 

ดาํเนินการพิจารณาเห็นสมควรใหค้วามช่วยเหลือ 
ข้อ 5.  ในระเบียบน้ี 
 “สหกรณ์”   หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 
 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง  เจา้หนา้ท่ีประจาํสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั 

หนองบวัลาํภู จาํกดั   
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 “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 

“ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์
สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 

                                                                      หมวดที ่1 
ทีม่าของกองทุน 

ข้อ 6.  ท่ีมาของกองทุน 
  6.1  งบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
  6.2  กาํไรสุทธิประจาํปี  ตามขอ้บงัคบั  ขอ้ 28 (7) 
  6.3  เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูบ้ริจาคให้ 
  6.4  รายไดอ่ื้น ๆ 
เงินกองทุนตามขอ้ 6.1  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่  เพื่อขอตั้ง

งบประมาณรายจ่ายผกูพนัประจาํปี  จาํนวนปีละไม่ตํ่ากวา่ 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถว้น) สมทบ
เป็นเงินกองทุน 

เงินกองทุนตามขอ้ 6.2  คณะกรรมการดาํเนินการอาจเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่  เพื่อขอ
จดัสรรกาํไรสุทธิจาํนวนหน่ึงสมทบเป็นเงินกองทุนก็ได ้

ข้อ 7. เงินกองทุน  ตามขอ้ 6  ใหน้าํสมทบเขา้บญัชีกองทุนสวสัดิการเจา้หนา้ท่ีในหมวดทุน  

หมวดที ่ 2 
การจ่ายเงินกองทุนเพือ่ช่วยเหลอืค่ารักษาพยาบาล 

ข้อ 8.  การเบิกจ่ายเงินกองทุนในหมวดน้ี 
 8.1 “ค่ารักษาพยาบาล”หมายถึง  เงินท่ีสถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษาพยาบาล  

ดงัน้ี  
 1)  ค่ายา ค่าเลือดและส่วนประกอบของเลือด หรือสารทดแทน ค่านํ้ายา  

หรือค่าอาหารทางเส้นเลือด  ค่าออกซิเจนและอ่ืนๆ  ทาํนองเดียวกนัท่ีใชใ้นการบาํบดัรักษาโรค 
 2)ค่าอวยัวะเทียม  รวมค่าซ่อมแซมอวยัวะเทียมและอุปกรณ์ในการ 

บาํบดัรักษาโรค   ทั้งน้ีตามประเภทและอตัราท่ีทางราชการกาํหนด 
 3)ค่าบริการทางการแพทย ์ ค่าตรวจ  ค่าวเิคราะห์โรค  แต่ไม่รวมถึง 

ค่าจา้งพยาบาลพิเศษ  ค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าบริการอ่ืน  ทาํนองเดียวกนัท่ีมีลกัษณะเป็นเงินตอบ
แทนพิเศษ 

   4)  ค่าหอ้ง  ค่าอาหาร  ตลอดเวลาท่ีเขา้รับการรักษาพยาบาล 
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   5)  ค่าตรวจสุขภาพประจาํปี 
 8.2  “สถานพยาบาล”  หมายถึง  สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาล

เอกชน 
 8.3  “สถานพยาบาลของทางราชการ”  หมายถึง  โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 

ของรัฐบาล  องคก์ารของรัฐบาล  หน่วยงานของรัฐ 
8.4  “สถานพยาบาลเอกชน”  หมายถึง  สถานพยาบาลของเอกชนท่ีมีเตียงรับผูป่้วย 

ไวค้า้งคืนเกินยีสิ่บหา้เตียง  ซ่ึงไดรั้บอนุญาตใหต้ั้งหรือดาํเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล 
 8.5  “บุคคลในครอบครัว”  หมายถึง   

 1)  บุตรชอบดว้ยกฎหมาย  ซ่ึงยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  ซ่ึงมิไดเ้ป็น 
ขา้ราชการพนกังาน  ในองคก์ารรัฐบาล  หรือบรรลุนิติภาวะแลว้  แต่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ
หรือเป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถเพราะพิการ  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบตามคาํวนิิจฉยั
ของแพทย ์ ซ่ึงอยูใ่นความอุปการะเล้ียงดูของผูมี้สิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการตามระเบียบน้ี 

 2)คู่สมรสชอบดว้ยกฎหมาย  ซ่ึงมิไดเ้ป็นขา้ราชการ  พนกังานใน 
องคก์ารรัฐบาลหรือรัฐวสิาหกิจ 

 3)บิดา มารดา ซ่ึงมิไดมี้สวสัดิการเก่ียวกบัค่ารักษาพยาบาลจากราชการหรือ 
รัฐวสิาหกิจ 

ข้อ 9.  ผูมี้สิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการเก่ียวกบัค่ารักษาพยาบาลสาํหรับตนเอง  และบุคคลใน 
ครอบครัวของตนตามระเบียบน้ีตอ้งเป็นเจา้หนา้ท่ีประจาํของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั
หนองบวัลาํภู  จาํกดั  

ข้อ 10.  ใหผู้มี้สิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการตามระเบียบน้ี  มีสิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการสาํหรับ 
บุตรไดเ้พียงคนท่ีหน่ึงถึงคนท่ีสาม 

การนบัลาํดบัของบุตรคนท่ีหน่ึงถึงคนท่ีสาม  ใหน้บัเรียงตามลาํดบัการเกิด 
ก่อนหลงัทั้งน้ีไม่วา่เป็นบุตรท่ีเกิดจากการสมรสคร้ังใด  แต่ตอ้งอยูใ่นความอุปการะเล้ียงดูของตน 

ผูมี้สิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการ  ผูใ้ดมีบุตรเกินสามคนและต่อมาบุตรคนหน่ึงคนใด 
ในจาํนวนสามคนตามวรรคหน่ึง  เสียชีวติก่อนท่ีจะบรรลุนิติภาวะ  ก็ใหมี้สิทธิไดรั้บเงินช่วยเหลือ
ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มข้ึนอีกเท่าจาํนวนบุตรท่ีเสียชีวตินั้น  โดยใหน้บัลาํดบัถดัไปก่อน 

ข้อ 11.  กรณีผูมี้สิทธิหรือบุคคลในครอบครัวของผูมี้สิทธิตามระเบียบน้ี  ไดรั้บเงินสินไหม 
ทดแทนสาํหรับค่ารักษาพยาบาลจากผูอ่ื้นแลว้  ผูน้ั้นไม่มีสิทธิไดรั้บเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ตามระเบียบน้ี  เวน้แต่เงินสินไหมทดแทนนั้นตํ่ากวา่เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบน้ี  ก็
ใหมี้สิทธิไดรั้บเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเท่ากบัจาํนวนเงินท่ียงัขาดอยู ่
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ในกรณีท่ีผูมี้สิทธิรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลไปแลว้ต่อมาภายหลงัไดรั้บค่าสินไหมทดแทน
ค่ารักษา พยาบาลจากบุคคลอ่ืน  ก็ใหผู้น้ั้นนาํเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลท่ีไดรั้บไปแลว้นั้นคืนสหกรณ์
เท่ากบัจาํนวนเงินท่ีรับไป 

ในกรณีท่ีผูมี้สิทธิไดรั้บเงินค่าสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาลจากบุคคลอ่ืนนอ้ยกวา่ค่า
รักษาพยาบาลท่ีรับไปแลว้  ก็ใหผู้น้ั้นนาํส่งคืนเท่ากบัจาํนวนเงินสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บนั้น 

ข้อ 12. การจ่ายเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์  และ
อตัราดงัน้ี 

12.1ผูเ้ขา้รับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการทั้งประเภทผูป่้วย 
ภายในและผูป่้วยภายนอก  ใหใ้ชสิ้ทธิอนัพึงมีจากบตัรประกนัสุขภาพหรือสิทธิตามกองทุนประกนั 
สังคม  เวน้แต่ค่าห้องและค่าอาหารให้เบิกรวมกนัไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินวนัละ 750 บาท  ทั้งน้ีในปี
หน่ึงใหเ้บิกจ่ายไดไ้ม่เกิน 5 วนั 

12.2ผูเ้ขา้รับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนประเภทผูป่้วยภายในให้ 
เบิกค่ารักษา พยาบาลไดใ้นกรณีอุบติัเหตุฉุกเฉินเท่านั้น  แต่ทั้งน้ีจะเบิกค่าใชจ่้ายไดไ้ม่เกิน  3,000 บาท
ต่อคร้ัง 

 12.3  ค่าตรวจสุขภาพประจาํปีใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละอตัรา  ดงัน้ี 
  1) ตอ้งเป็นเจา้หนา้ท่ีประจาํ 
  2) ตอ้งเขา้รับการตรวจสุขภาพในสถานพยาบาลของทางราชการ 
  3) อตัราท่ีเบิกไดต้ามจริงทั้งน้ีรายการตรวจสุขภาพให้ใชร้ายการโดย 

อา้งอิงตามรายการท่ีหน่วยงานราชการกาํหนด 
4)ในปีหน่ึงเจา้หนา้ท่ีจะเบิกค่ารักษาพยาบาลไดไ้ม่เกิน 10,000 บาท 

ต่อครอบครัว     
ข้อ  13.  ในกรณีท่ีสถานพยาบาลท่ีเขา้รับการรักษาไม่มียา  เลือดและส่วนประกอบของเลือด 

หรือสารทดแทนนํ้ายาหรืออาหารทางเส้นเลือดออ๊กซิเจนหรืออวยัวะเทียมจาํหน่ายหรือสถานพยาบาล
ไม่อาจใหก้ารตรวจทางห้องทดลองหรือเอก็ซเรยแ์ก่ผูเ้ขา้รับการรักษาพยาบาลได ้ใหผู้เ้ขา้รับการรัก 
ษาพยาบาลซ้ือ หรือรับการตรวจทางห้องทดลอง หรือเอก็ซเรยจ์ากสถานพยาบาลอ่ืนไดแ้ละเม่ือ
นายแพทยผ์ูต้รวจรักษา  หรือหวัหนา้สถานพยาบาลแห่งนั้นลงช่ือรับรองก็ให้เบิกไดต้ามท่ีจ่ายจริง 

ข้อ 14.  ใหเ้จา้หนา้ท่ีสหกรณ์  ซ่ึงมีสิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลนาํ 
ใบเสร็จรับเงิน  ค่ารักษาพยาบาลตามขอ้ 11  มาเบิกต่อสหกรณ์ภายในหน่ึงปี  นบัถดัจากวนัท่ี
ปรากฏในหลกัฐานการรับเงิน  หากเกินกาํหนดดงักล่าวถือวา่สละสิทธ์ิในการขอรับเงินสวสัดิการ
เก่ียวกบัการรักษาพยาบาลคร้ังนั้น 

ข้อ  15.  การขอรับเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลตามระเบียบน้ี  ตอ้งยืน่หนงัสือ 
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ขอรับเงินล่วงหนา้ตามแบบท่ีคณะกรรมการกาํหนด  พร้อมดว้ยหลกัฐานประกอบเร่ืองเสนอต่อ
ผูจ้ดัการของสหกรณ์เพื่อพิจารณาอนุมติั  ถา้ประธานกรรมการหรือผูจ้ดัการประสงคจ์ะเรียก
หลกัฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมติัก็มีอาํนาจกระทาํได ้

ข้อ 16. ในการจ่ายเงินสวสัดิการในการรักษาพยาบาลทุกรายการ  เจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินจะตอ้ง 
เรียกใบสาํคญัรับเงินทุกรายการ 

ข้อ 17. กรณีใดท่ีไม่ไดก้าํหนดไวใ้นระเบียบน้ี หรือมีปัญหาในการปฏิบติัให้อยูใ่นดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการดาํเนินการ 

หมวดที ่ 3 
การจ่ายเงินกองทุนเพือ่ช่วยเหลอืการศึกษาบุตรเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ 

 ข้อ 18.  การเบิกจ่ายเงินกองทุนในหมวดน้ี 
18.1  “เงินบาํรุงการศึกษา”  หมายถึง  เงินท่ีโรงเรียนรัฐบาลเรียกเก็บในปีการศึกษาเป็น 

ค่าลงทะเบียน หรือค่าข้ึนทะเบียนหรือค่าสมคัรเขา้เรียน ค่าบาํรุงหอ้งสมุดหรือห้องวิทยาศาสตร์   ค่า
บาํรุงพลศึกษาและหตัถกรรม    ค่าบาํรุงโรงเรียนหรือค่าบาํรุงวทิยาลยั  ค่าบาํรุงกีฬา   ค่าวสัดุฝึกหดัค่า
ภาคปฏิบติัหรือค่าบาํรุงศิลปศึกษา   ค่าห้องพยาบาล   ค่ากิจกรรมเสริมหลกัสูตรบงัคบั   ค่าหน่วยกิต  ค่า
เรียน  ค่าสอบ 

18.2  “เงินค่าเล่าเรียน”  หมายถึง  เงินค่าเล่าเรียนท่ีโรงเรียนราษฎร์เก็บตามอตัราท่ี 
ไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ  และใหค้วามหมายรวมถึงค่าธรรมเนียมในโรงเรียนราษฎร์
เฉพาะท่ีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนดใหเ้รียกเก็บในการกุศลและค่าบาํรุงโรงเรียน  และ
ค่าธรรมเนียมอ่ืน  เพื่อพฒันาคุณภาพ 

18.3  “บุตร”  หมายถึง  บุตรชอบดว้ยกฎหมาย   แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม  และ 
บุตรนั้นตอ้งมีอาย ุ 3  ปีข้ึนไป  และไม่เกินยีสิ่บหา้ปีบริบูรณ์  ในปีการศึกษานั้น ๆ   ทั้งน้ีเฉพาะบุตร
คนท่ี  1-2  เท่านั้น 
  18.4  “ปีการศึกษา”  หมายถึง  ปีการศึกษาท่ีกาํหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงกลาโหม  มหาวทิยาลยั  เทศบาลหรือองคก์รบริหารส่วนจงัหวดั 
 ข้อ 19.  เจา้หนา้สหกรณ์ท่ีมีสิทธิไดรั้บการช่วยเหลือเงินบาํรุงการศึกษา  และหรือเงินค่าเล่า
เรียนบุตรของตนไดต้ามหลกัเกณฑแ์ห่งระเบียบน้ี 
 ข้อ 20.  ให้เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์มีสิทธิไดรั้บการช่วยเหลือเงินบาํรุงการศึกษา  และหรือเงินค่า
เล่าเรียนบุตรของตนไดเ้พียงคนท่ีหน่ึงถึงคนท่ีสอง  ตามหลกัเกณฑแ์ห่งระเบียบน้ี 
 การนบัลาํดบับุตร  ใหน้บัเรียงตามลาํดบัการเกิดก่อนหลงั  ไม่วา่เป็นบุตรท่ีเกิดจากการ
สมรสคร้ังใดหรืออยูใ่นอาํนาจปกครองของตนหรือไม่ก็ตาม 
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 กรณีผูมี้สิทธิมีบุตรเกินสองคน  ต่อมาบุตรคนใดคนหน่ึงในจาํนวนสองคนตามวรรคหน่ึง
เสียชีวติก่อนอายคุรบยีสิ่บหา้ปีบริบูรณ์  ใหผู้น้ั้นมีสิทธิไดรั้บเงินช่วยเหลือตามระเบียบน้ีเพิ่มข้ึน
เท่ากบัจาํนวนบุตรท่ีเสียชีวตินั้นโดยใหน้บับุตรคนท่ีอยูล่าํดบัถดัไปก่อน 
 ข้อ 21.  การจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ท่ีสถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บเป็นเงิน
บาํรุงการศึกษาหลกัสูตรไม่สูงกวา่อนุปริญญาหรือเทียบเท่าและหลกัสูตรนั้นแยกต่างหากจาก
หลกัสูตรปริญญาตรีใหไ้ดรั้บเตม็จาํนวนท่ีจ่ายจริงแต่ตอ้งไม่เกินประเภทและอตัราท่ีกระทรวง 
การคลงักาํหนด 
 ข้อ 22. การจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ท่ีสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บเป็นค่าเล่า 
เรียน  ซ่ึงหลกัสูตรไม่สูงกวา่มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  ใหไ้ดรั้บเตม็จาํนวนท่ีจ่ายจริง  ถา้
หลกัสูตรสูงกวา่ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  แต่ไม่สูงกวา่ระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  และ
หลกัสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลกัสูตรปริญญาตรี  ใหไ้ดรั้บคร่ึงหน่ึงของจาํนวนท่ีจ่ายจริง 
เงินค่าเล่าเรียนตามวรรคก่อน  ตอ้งไม่เกินประเภทและอตัราท่ีกระทรวงการคลงักาํหนด 
 ข้อ 23.  เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ผูใ้ดมีสิทธิไดรั้บการช่วยเหลือเงินบาํรุงการศึกษา  หรือเงินค่าเล่า
เรียนสาํหรับบุตรของตนเองจากรัฐวสิาหกิจ  หรือจากหน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  หรือจากนายจา้งของหน่วยราชการท่ีมิใช่สหกรณ์  เจา้หนา้ท่ีนั้น  ไม่มีสิทธิ
ไดรั้บการช่วยเหลือเงินบาํรุงการศึกษา  หรือเงินค่าเล่าเรียนสาํหรับบุตรของตนตามระเบียบน้ี  เวน้
แต่สิทธิท่ีคู่สมรสไดรั้บนั้นตํ่ากวา่ท่ีพึงจะไดรั้บตามระเบียบน้ี  ในกรณีเช่นน้ีใหมี้สิทธิเบิกเพิ่มเติม
ไดเ้ท่าจาํนวนท่ียงัขาดอยู ่
 ข้อ 24. ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ผูใ้ดมีคู่สมรสเป็นเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ดว้ยกนั  ใหส้ามีเป็น
ผูเ้บิก ถา้คู่สมรสหยา่ขาดจากกนัหรือแยกกนัอยูโ่ดยยงัไม่ไดด้าํเนินการหยา่ตามกฎหมาย ใหคู้่สมรส
ท่ีปกครองบุตรมีสิทธิไดรั้บการช่วยเหลือตามระเบียบน้ีตามจาํนวนบุตรท่ีอยูใ่นอาํนาจปกครองของ
ตน 
 ข้อ 25. ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตอ้งการใชสิ้ทธิเบิกเงินกบัสหกรณ์  ใหเ้จา้หนา้ท่ีนาํ 
ใบเสร็จรับเงินบาํรุงการศึกษาและเงินค่าเล่าเรียนท่ีเบิกได ้ ตามระเบียบน้ีมาขอเบิกจากสหกรณ์ 
 ข้อ 26. การขอรับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามนยัขอ้ 20  หรือขอ้ 21  ใหผู้มี้สิทธิรับเงิน
ยืน่คาํขอรับเงินต่อประธานกรรมการ  หรือผูท่ี้ประธานกรรมการมอบหมายโดยผา่นการตรวจสอบ
ของผูจ้ดัการ  พิจารณาวา่การขอเบิกเงินตามใบเสร็จรับเงินนั้นถูกตอ้ง  ตามระเบียบหรือไม่และจะ
จ่ายไดเ้พียงใดและรีบเสนอใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเป็นผูอ้นุมติัสั่งจ่าย 

หมวดที ่ 4 
การจ่ายเงินสวสัดิการช่วยเหลอืเจ้าหน้าทีด้่านอืน่ ๆ 
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  ข้อ  27.  การจ่ายเงินสวสัดิการช่วยเหลือเจา้หนา้ท่ีดา้นอ่ืน ๆ  ไดแ้ก่ 
   1)  จ่ายเพื่อสนบัสนุนกิจกรรมของเจา้หนา้ท่ี 
   2)  จ่ายเพื่อเป็นสวสัดิการเคร่ืองแบบ  เคร่ืองแต่งกายของเจา้หนา้ท่ี 
   3)  จ่ายเพื่อจดัสวสัดิการ  เพื่อส่งเสริมความเป็นอยูท่ี่ดี  ความคุม้ครองสวสัดิภาพ  
หรือการใหค้วามสงเคราะห์อ่ืน ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด 
 ข้อ 28. การจ่ายเงินสวสัดิการช่วยเหลือเจา้หนา้ท่ี ตามขอ้ 27. ใหพ้ิจารณาตามความ 
เหมาะสมกบัเหตุผลความจาํเป็น  โดยอยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาํเนินการ 
 ข้อ 29. ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี  
 

ประกาศ  ณ วนัท่ี 27 เดือน กนัยายน  พ.ศ.  2559 
 
 

(นายรติ   บุญมาก) 
ประธานกรรมการดาํเนินงาน 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัหนองบัวล าภู  จ ากดั 
ว่าด้วยการรับฝากเงนิจากสหกรณ์อืน่ พ.ศ.  2559 

…………………………………………………………………………………………… 
 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  
จาํกดั    พ.ศ. 2554  ขอ้ 79 (8)  และขอ้ 107 (2)  โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  ชุดท่ี 22 
คร้ังท่ี 12 เม่ือวนัท่ี  26  เดือน กนัยายน  2559  ใหก้าํหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
จงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั  วา่ดว้ยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน   โดยความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์   ดงัต่อไปน้ี 

หมวด  1 
ข้อก าหนดทัว่ไป 

ข้อ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่“ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู   
จ ากดัว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อืน่  พ.ศ. 2559”   
  ในระเบียบน้ี 
  “สหกรณ์” หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  
จาํกดั 
  “ผู้ฝาก”      หมายความวา่  สหกรณ์ผูฝ้ากเงิน 

ข้อ 2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ใหค้วามเห็นชอบ  เป็นตน้ไป 
 ข้อ 3. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั 
 ดงัต่อไปน้ี   
  3.1 ระเบียบวา่ดว้ยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน พ.ศ. 2555 ลงวนัท่ี 1 เดือน 
ตุลาคม 2555 

3.2  บรรดาระเบียบ  ประกาศ  คาํสั่ง  มติ  หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบั 
ระเบียบน้ีและใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ข้อ 4.  สหกรณ์รับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืนได ้2 ประเภท คือ 

(1) เงินฝากออมทรัพย ์
(2) เงินรับฝากประจาํ  ผูฝ้ากตอ้งระบุระยะเวลาในการฝากซ่ึงแบ่งออกเป็น  เงิน 

ฝาก 3 เดือน   เงินฝาก 6  เดือน  และเงินฝาก 12  เดือน 
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หมวด  2 
การเปิดบัญชีและการฝากเงิน 

 ข้อ 5.  สหกรณ์ท่ีประสงคจ์ะเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้ 4 ให้มาติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์  ณ   
สาํนกังาน สหกรณ์ดว้ยตนเอง  และตอ้งยืน่หนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมี 
รายการครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นแบบหนงัสือขอเปิดบญัชีนั้น 

ข้อ 6.  พร้อมกบัหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก ผูฝ้ากตอ้งใหต้วัอยา่งลายมือช่ือของตวัแทนซ่ึง
เป็นผูมี้อาํนาจถอนเงิน ตลอดจนใหเ้ง่ือนไขเก่ียวกบัเงินฝากท่ีเปิดบญัชีนั้นไวต่้อสหกรณ์ 

การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตวัอยา่งลายมือช่ือท่ีใหไ้ว ้  จะมีผลต่อเม่ือผูฝ้ากไดแ้จง้เป็นหนงัสือ
ต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ไดพ้ิจารณาเห็นเป็นการถูกตอ้งและตอบรับแลว้ 

ลายมือช่ือทุกกรณีเก่ียวกบัเงินฝากใหใ้ชอ้กัษรไทย   และเขียนดว้ยหมึกทั้งตอ้งเขียนดว้ย
ลายมือช่ือของผูน้าํฝาก สหกรณ์จะไม่รับรู้การใชต้ราประทบัแทนลายมือช่ือ 

ข้อ 7.  ผูฝ้ากสามารถเปิดบญัชีเงินฝาก  ไดด้งัน้ี 
7.1เงินฝากออมทรัพย์ ผูฝ้ากรายหน่ึงอาจเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยใ์นสหกรณ์ 

น้ีไดโ้ดยจาํนวนเงินฝากเม่ือแรกเปิดบญัชีไม่นอ้ยกวา่ 10,000  บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถว้น)  และในบญัชี
นั้นในเวลาหน่ึงเวลาใดตอ้งไม่นอ้ยกวา่  10,000  บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถว้น)  และผูฝ้ากจะส่งเงินฝาก
เพิ่มข้ึนเม่ือใดโดยจาํนวนเท่าใดก็ได ้ และใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 

7.2เงินฝากประจ าผูฝ้ากรายหน่ึง ๆ ตอ้งมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 10,000  บาท (หน่ึง 
หม่ืนบาทถว้น)   และในบญัชีนั้นในเวลาหน่ึงเวลาใดตอ้งไม่นอ้ยกวา่  10,000  บาท (หน่ึงหม่ืนบาท
ถว้น)  และการฝากคร้ังต่อไปในแต่ละคร้ังตอ้งไม่ตํ่ากวา่  10,000  บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถว้น)   และให้
เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 

ข้อ 8.  ในการเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้ 7 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้ากยดึถือไว ้  สมุด
คู่ฝากนั้น    ผูฝ้ากตอ้งรักษาไวเ้พื่อใหส้หกรณ์ลงบนัทึกรายการเงินฝาก ดอกเบ้ีย เงินทอน   และเงิน
คงเหลือบรรดาท่ีจะมีข้ึนทุกราย 

การลงบนัทึกรายการต่าง ๆ  ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระทาํไดแ้ต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ ซ่ึง
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจ้ดัการ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบมาย
คนหน่ึงคนใด  เป็นผูล้งลายมือช่ือยอ่กาํกบัไวเ้ป็นสาํคญั  การลงบนัทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่
เป็นไปตามท่ีกล่าวน้ี  ยอ่มไม่มีผลผกูพนัสหกรณ์   อน่ึง ถา้ผูฝ้ากตรวจพบวา่รายการใดในสมุดคู่ฝาก
คลาดเคล่ือน  ตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์เพื่อแกไ้ขให ้       จะแกไ้ขโดยประการอ่ืนไม่ได ้



131 
 

ลงช่ือ....................................ผูพ้ิมพ ์

ลงช่ือ...................................ผูต้รวจทาน 

 

สมุดคู่ฝากเล่มท่ีใชเ้ตม็แลว้หรือชาํรุดจนใชก้ารไม่ได ้  ใหน้าํมายืน่ต่อสหกรณ์เพื่อจะได้
ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนั้น   และโอนยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากใหม่  ซ่ึงออกใหผู้ฝ้ากยดึถือไว้
ต่อไป  สมุดคู่ฝากเล่มท่ียกเลิกนั้นผูฝ้ากจะรับไปก็ได ้

ผูฝ้ากตอ้งเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไวใ้นท่ีปลอดภยั  ถา้สมุดคู่ฝากหายผูฝ้ากตอ้งแจง้เป็น
หนงัสือต่อสหกรณ์โดยมิชกัชา้   สหกรณ์จะนาํยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซ่ึงออกใหผู้ฝ้าก
ยดึถือไวต่้อไป ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มท่ีหายใหย้กเลิก 

ในกรณีท่ีสหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากใหแ้ก่ผูฝ้ากคร้ังแรกก็ดี  หรือออกเล่มใหม่ใหต่้อจากเล่ม 
ก่อน  ซ่ึงลงรายการเตม็แลว้ก็ดี  หรือชาํรุดใชก้ารไม่ไดก้็ดี  สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม  
แต่กรณีท่ีสมุดคู่ฝากของผูฝ้ากคนใดสูญหายสหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ใหโ้ดยคิดค่า 
ธรรมเนียมเล่มละ 100  บาท 

ข้อ 9.  ในการส่งเงินเขา้บญัชีเงินฝากทุกคร้ัง  ใหท้าํใบส่งเงินตามแบบพิมพท่ี์สหกรณ์ 
กาํหนดยืน่พร้อมดว้ยสมุดคู่ฝากและจาํนวนเงินฝากต่อเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์  ณ  สาํนกังานสหกรณ์
ทั้งน้ีผูฝ้ากหรือผูอ่ื้นจะเป็นผูส่้งเงินก็ได ้

เม่ือสหกรณ์ไดล้งบนัทึกรายการจาํนวนเงินฝากท่ีไดรั้บนั้นในสมุดคู่ฝาก  และตรวจสอบ
เป็นการถูกตอ้งแลว้  สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 

ข้อ 10.  ถา้ส่งเช็คเขา้บญัชีเงินฝาก  ตอ้งขีดคร่อมเช็คก่อน  สหกรณ์สงวนไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่
จ่ายเงินถอนจากรายการเช่นนั้น จนกวา่จะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแ้ลว้ 

หมวด  3 
การก าหนดอตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาการคดิดอกเบีย้ วธิีการคดิดอกเบีย้ 

และการจ่ายดอกเบีย้ 
ข้อ 11.  สหกรณ์จะใหด้อกเบ้ียเงินฝากทุกประเภทตามขอ้ 4 ในอตัราไม่เกินอตัราท่ีนาย 

ทะเบียนสหกรณ์กาํหนด   โดยจะไดป้ระกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 
ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยใ์หค้าํนวณเป็นรายวนัตามยอดเงินคงเหลือ   และสหกรณ์จะนาํ

ดอกเบ้ียทบเป็นเงินตน้เขา้บญัชีเงินฝากในวนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์  ใหผู้ฝ้ากรีบยืน่สมุดคู่ฝาก 
ณ สาํนกังาน สหกรณ์ เพื่อสหกรณ์บนัทึกรายการดอกเบ้ียให ้

ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ  สหกรณ์จะคาํนวณและจ่ายดอกเบ้ียใหเ้ม่ือถึงกาํหนดระยะเวลาการ
ฝาก สาํหรับเงินฝากท่ีถอนก่อนกาํหนดโดยไดรั้บอนุญาตจากสหกรณ์ตามขอ้ 13 สหกรณ์จะจ่าย
ดอกเบ้ียใหต้ามจาํนวนเดือนเตม็ 

กรณีถอนเงินฝากประจาํในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบ้ียให้ 
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ถา้ผูฝ้ากไม่ถอนเงินฝากประจาํเม่ือครบกาํหนดพร้อมดอกเบ้ีย จนพน้กาํหนดไปอีกเจ็ดวนั   
ก็เป็นอนัถือวา่ผูฝ้ากตกลงฝากตน้เงินฝากพร้อมดอกเบ้ียต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 

 
 

หมวด  4 
การถอนเงินฝากและการปิดบัญชี 

ข้อ 12.  การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากตอ้งใชใ้บถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ 
ในการถอนเงินฝาก  ผูมี้อาํนาจถอนเงินตามท่ีไดใ้ห้ตวัอยา่งลายมือช่ือไวต่้อสหกรณ์ควรมา

รับเงินท่ีสาํนกังานสหกรณ์ดว้ยตนเอง และตอ้งยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามท่ีใหต้วัอยา่ง
ไวน้ั้น  พร้อมกบัสมุดคู่ฝากต่อเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 

ถา้ผูมี้อาํนาจถอนเงินฝากจะมอบใหผู้ใ้ดรับเงินแทนก็ตอ้งทาํใบถอนเงินฝาก   และตอ้งมอบ
อาํนาจให้รับเงินแทนเป็นหนงัสือตามแบบท่ีกาํหนด  ทั้งน้ี  โดยลงลายมือช่ือตามท่ีไดใ้หต้วัอยา่งไว ้ 
แลว้มอบใหผู้รั้บมอบอาํนาจยืน่ใบถอนเงินฝากนั้น  พร้อมดว้ยสมุดคู่ฝากต่อเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์  

ณ สาํนกังานสหกรณ์   ในการน้ีสหกรณ์จะเรียกหลกัฐานพิสูจน์ตวัผูรั้บมอบอาํนาจก็ได ้
เม่ือสหกรณ์ไดต้รวจถูกตอ้งแลว้จะจ่ายเงินถอนให้และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงินคง 

เหลือในสมุดคู่ฝากแลว้คืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 อน่ึง  การเขียนใบถอนเงินฝากใหเ้ขียนดว้ยหมึก ถา้มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงใด ๆ ผูมี้อาํนาจ
ถอนเงินตอ้งลงลายมือช่ือตามท่ีใหต้วัอยา่งไวก้าํกบัดว้ย 

ข้อ 13.  การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรัพยน์ั้น จะถอนเม่ือใด จาํนวนเท่าใดก็ได ้
ส่วนการถอนเงินจากบญัชีเงินฝากประจาํนั้น  ผูฝ้ากยอ่มไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบกาํหนด  แต่เม่ือ 
ผูฝ้ากยืน่คาํขอเป็นหนงัสือโดยช้ีแจงความจาํเป็นสหกรณ์จะยอมใหถ้อนเงินฝากก่อนครบกาํหนดก็
ได ้

ข้อ 14.  ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบญัชีเงินฝากของตนเม่ือใดก็ได ้  ใหผู้ ้
มีอาํนาจถอนเงินจดแจง้ไวท้า้ยรายการจาํนวนเงินในใบถอนเงินฝากดว้ยวา่ “เพื่อปิดบญัชี”   

ข้อ 15.  ในกรณีท่ีคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์เห็นวา่ผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบน้ี  หรือ
ก่อใหเ้กิดความยุง่ยากแก่สหกรณ์หรือเห็นวา่มีเหตุอนัสมควรท่ีจะปิดบญัชีเงินฝากของผูฝ้าก
สหกรณ์จะไม่รับเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูฝ้ากอีก  และใหผู้ฝ้ากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิด
บญัชีเงินฝากของตน  ทั้งน้ี  สหกรณ์จะแจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูฝ้าก 

ข้อ 16.  การถอนเงินฝากเพื่อปิดบญัชีตามขอ้ 14 สหกรณ์จะคาํนวณดอกเบ้ียใหต้ามขอ้ 11 
ถึงวนัก่อนวนัถอนหน่ึงวนั เวน้แต่การปิดบญัชีเงินฝากในกรณีผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบตามขอ้ 15  
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สหกรณ์จะคาํนวณดอกเบ้ียใหถึ้งก่อนวนัท่ีแจง้หน่ึงวนั  และสหกรณ์จะไม่ใหด้อกเบ้ียอีก  ไม่วา่ผู ้
ฝากจะถอนเงินเม่ือใด      เม่ือสหกรณ์ไดจ่้ายเงินคืนผูฝ้ากแลว้  จะยกเลิกสมุดคู่ฝากสาํหรับบญัชีนั้น 

ข้อ 17.  ในกรณีท่ีมีความจาํเป็น   สหกรณ์สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับฝากเงินก็ได ้  แต่กรณีท่ี
จาํนวนยอดเงินรับฝากในเวลาใดเวลาหน่ึง  เม่ือรวมกบัหน้ีการกูย้มืเงินจากภายนอกและหน้ีในฐานะ
ผูค้ ํ้าประกนั  จะเกินวงเงินกูย้มืหรือคํ้าประกนัประจาํปีของสหกรณ์ท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ในความ
เห็นชอบไว ้ สหกรณ์สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับฝากเงิน 

 
ประกาศ  ณ วนัท่ี 27 เดือน กนัยายน  พ.ศ.  2559 

 
 

(นายรติ   บุญมาก) 
ประธานกรรมการดาํเนินงาน 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัหนองบัวล าภู จ ากดั 
ว่าด้วย  สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2559 

-------------------------------------------------------------------------- 
 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู 
จาํกดั พ.ศ. 2554 ขอ้ 79 (8)  และมติท่ีประชุมคณะกรรมการชุดท่ี 22 คร้ังท่ี 12 เม่ือวนัท่ี  26  เดือน 
กนัยายน  2559 ไดก้าํหนดระเบียบวา่ดว้ยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2559  ดงัต่อไปน้ี 

หมวด 1 
บทนิยาม  และคุณสมบัติของสมาชิกสมทบ 

 ข้อ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  
จาํกดั วา่ดว้ยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2559 
 ในระเบียบนี้ 

 “ สหกรณ์ ” หมายถึงสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู   
จาํกดั 

 “ สมาชิก ”หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั 
หนองบวัลาํภู จาํกดั 

 “ สมาชิกสมทบ ” หมายถึง สมาชิกท่ีสหกรณ์รับเขา้เป็นสมาชิกสมทบตามระเบียบ
ของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั 

 “ คณะกรรมการ ” หมายถึง คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย  ์
สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั 

 “ประธานกรรมการ ” หมายถึง ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั 

 “ท่ีประชุมคณะกรรมการ ” หมายถึง การประชุมประจาํเดือนของคณะกรรมการ
ดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั 

 “นิติบุคคล” หมายถึง นิติบุคคลตามกฎหมายท่ีมีวตัถุประสงคไ์ม่มุ่งแสวงหากาํไร 
 ข้อ 2. ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีตั้งแต่วนัท่ี 27 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2559  เป็นตน้ไป 
 ข้อ 3. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั   
ดงัต่อไปน้ี   
  3.1 ระเบียบวา่ดว้ยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2556  ลงวนัท่ี 30 เดือน มกราคม 2556 

3.2  บรรดาระเบียบ  ประกาศ  คาํสั่ง  มติ  หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบั 
ระเบียบน้ีและใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
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 ข้อ 4.  ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
  4.1 เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
  4.2 เป็นบุคคลธรรมดา  และบรรลุนิติภาวะ โดย 
          ก.เป็นลูกจา้งชัว่คราว สังกดักระทรวงสาธารณสุขในจงัหวดัหนองบวัลาํภู  
หรือสาํนกังาน สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู หรือเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
จงัหวดัหนองบวัลาํภู 
        ข. เป็นบุตร  คู่สมรส หรือบิดา มารดา ของสมาชิกสามญั  
          ค. เคยเป็นสมาชิกสามญัแลว้มีคุณสมบติัไม่เขา้เกณฑใ์นภายหลงั 

    4.3 ตั้งบา้นเรือนอยูท่อ้งท่ีจงัหวดัหนองบวัลาํภู  หรือเคยเป็นสมาชิกสามญัแลว้มี
คุณสมบติัไม่เขา้เกณฑใ์นภายหลงั โดยมีเหตุจาํเป็นท่ีตอ้งยา้ยภูมิลาํเนาหรือบา้นเรือนไปอยูน่อก
ทอ้งท่ีจงัหวดัหนองบวัลาํภู   
  4.4 เป็นผูมี้ความประพฤติดีงาม  
       4.5 เป็นผูศ้รัทธาในระบบสหกรณ์ ประสงคท่ี์จะเขา้ร่วมกิจกรรมกบัสหกรณ์  และ
เป็นผูท่ี้จะปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคาํสั่งของสหกรณ์ 
  4.6 เป็นผูไ้ม่มีหน้ีสินลน้พน้ตวั หรือเป็นบุคคลลม้ละลาย 
  4.7 มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงิน 

  ข้อ 5. สมาชิกสมทบทุกคนจะตอ้งถือหุ้นของสหกรณ์เม่ือแรกเขา้ขั้นตํ่าเป็นจาํนวน 50 หุน้  
เป็นเงิน 500 บาท (หา้ร้อยบาทถว้น)   
 สมาชิกสมทบตามขอ้ 4.2 ก.  และ  4.2 ค.  ท่ีมีเงินไดร้ายเดือนผา่นหน่วยงานตอ้งชาํระหุน้
รายเดือนตามระเบียบน้ีในขอ้ 19 
 สมาชิกสมทบตามขอ้ 4.2 ข.  ท่ีไม่มีเงินไดร้ายเดือนผา่นหน่วยงานกาํหนดให้ตอ้งส่งหุ้นไม่
นอ้ยกวา่ 50 หุน้  เป็นเงิน 500 บาท (หา้ร้อยบาทถว้น)  ภายในเดือนนั้นๆ 

หมวด 2 
วธิีรับสมคัรสมาชิกสมทบ 

 ข้อ 6. ผูป้ระสงคส์มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้งยืน่ใบสมคัรถึงสหกรณ์ตามแบบท่ีกาํหนด
ไว ้ โดยตอ้งมีสมาชิกสหกรณ์น้ีไม่นอ้ยกวา่สองคนรับรอง 
 ข้อ 7.ใหค้ณะกรรมการ พิจารณารับผูส้มคัรมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 4 เขา้
เป็นสมาชิกสมทบพร้อมทั้งกาํหนดเลขทะเบียนสมาชิก วนัเวลา ใหผู้ส้มคัรรับชาํระค่าหุน้  
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ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และลงลายมือช่ือไวใ้นใบสมคัรสมาชิกสมทบ และบตัรตวัอยา่งลายมือช่ือใน
การรับเขา้เป็นสมาชิกตามความในวรรคแรกคณะกรรมการอาจมอบหมายใหผู้จ้ดัการหรือเจา้หนา้ท่ี
ของสหกรณ์ดาํเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าหุน้ตามท่ีจะถือครบถว้นและใหส้มคัร 
ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ แลว้นาํเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมติัเม่ือ
คณะกรรมการอนุมติัแลว้ ให้ถือวา่ผูส้มคัรเป็นสมาชิกสมทบตั้งแต่วนัสมคัร แลว้แจง้การรับสมาชิก
สมทบเขา้ใหม่ ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการทราบในคราวถดัไป  ถา้คณะกรรมการ ไม่ยอมรับผูส้มคัร
เขา้เป็นสมาชิกสมทบดว้ยเหตุใดๆใหส้หกรณ์แจง้มติใหผู้ส้มคัรรับทราบและคืนค่าหุน้ค่าธรรมเนียม 
แรกเขา้ท่ีไดรั้บไว ้ ใหแ้ก่ผูส้มคัร ถา้ผูส้มคัรร้องขอ ก็ให้คณะกรรมการช้ีขาด ตอ้งมีคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่สองในสามแห่งจาํนวนคณะกรรมการท่ีมาประชุม 
 ข้อ 8.  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้
ใหแ้ก่สหกรณ์ คนละหน่ึงร้อยบาท   ค่าธรรมเนียมแรกเขา้น้ี  ใหถื้อวา่เป็นรายไดข้องสหกรณ์ จะ
เรียกคืนไม่ไดไ้ม่วา่ดว้ยกรณีใด ๆ  สาํหรับสมาชิกสมทบท่ีสมคัรมากกวา่หน่ึงคร้ังกาํหนดใหต้อ้ง
ชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ตามท่ีระเบียบสหกรณ์ฯ “วา่ดว้ยสมาชิกท่ีลาออกแลว้จะเขา้เป็นสมาชิก
ใหม่”  
 ข้อ 9. การไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกสมทบ ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้งลงลายมือช่ือของ
ตนในทะเบียนสมาชิกกบัชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และชาํระค่าหุน้ตามระเบียบของสหกรณ์ให้
เสร็จภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกาํหนด  และเม่ือสมาชิกสมทบไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนด
ขา้งตน้ครบถว้นแลว้  ยอ่มไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

สมาชิกสมทบตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ มติท่ีประชุมคณะกรรมการ และมติท่ี
ประชุมใหญ่ ทุกประการ  
 ข้อ 10. สมาชิกสมทบจะโอนหุน้ท่ีตนถืออยูใ่หผู้อ่ื้นไม่ได ้และจะถอนหุน้ไม่วา่ทั้งหมดหรือ
บางส่วนในขณะท่ีตนเป็นสมาชิกสมทบอยูไ่ม่ได ้ 
 ข้อ 11. สมาชิกสมทบคนใดมีการเปล่ียนแปลงช่ือ ช่ือสกุล สัญชาติ หรือท่ีอยู ่ ตอ้งแจง้ให้
สหกรณ์ทราบภายในสิบหา้วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

หมวด 3 
การขาดจากสมาชิกสมทบ 

 ข้อ 12.  สมาชิกสมทบ ยอ่มขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดงัต่อไปน้ี 
  12.1ตาย 
  12.2  เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
  12.3  ตอ้งคาํพิพากษาใหล้ม้ละลาย 
  12.4  ลาออกจากสหกรณ์และไดรั้บอนุญาตแลว้ 
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การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได ้ 
โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการและเม่ือคณะกรรมการดาํเนินการได้
สอบสวนพิจารณาเห็นวา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้จึงใหถื้อวา่ออกจากสหกรณ์ได ้

  12.5  ขาดคุณสมบติัตามขอ้บงัคบัขอ้ 50 
  12.6  ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
 12.7 ถูกใหอ้อกจากราชการ หรืองานประจาํโดยมีความผิด 

 ข้อ 13.  การใหอ้อกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบอาจถูกใหอ้อกจาก
สหกรณ์เพราะเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

  13.1 ไม่ชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
  13.2  ไม่ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
  13.3  ไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติและคาํสั่งของสหกรณ์ 
  13.4  แสดงตนเป็นปฏิปักษห์รือทาํให้เส่ือมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์ 

ไม่วา่โดยประการใด ๆ 
  13.5 ขาดการส่งหุน้สามงวดติดต่อกนั หรือขาดส่งงวดสะสมรวมกนัตั้งแต่หกงวด

ข้ึนไปในรอบหน่ึงปีบญัชี   ทั้งน้ีโดยมิไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการดาํเนินการ 
  13.6 คา้งส่งเงินงวดชาํระหน้ี ไม่วา่เงินตน้ หรือดอกเบ้ียติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสอง

เดือน 
  13.7 ไม่ใหข้อ้ความจริงเก่ียวกบัหน้ีสินของตนแก่สหกรณ์เม่ือสมคัรเขา้เป็นสมาชิก

สมทบ หรือเม่ือจะก่อความผกูพนัในหน้ีสินต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ ้หรือเม่ือมีความผกูพนัในหน้ีสิน
ต่อสหกรณ์อยูแ่ลว้ 

  13.8 จงใจฝ่าฝืนขอ้บงัคบั หรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ์ หรือประพฤติการ
ใดๆ อนัเป็นเหตุใหเ้ห็นวา่ไม่ซ่ือสัตยสุ์จริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษต่์อสหกรณ์ไม่วา่โดยประการ
ใดๆ 

 เม่ือคณะกรรมการหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ไดส้อบสวน
พิจารณา ปรากฏวา่สมาชิกสมทบมีเหตุใด ๆ ดงักล่าวขา้งตน้น้ีและไดล้งมติใหส้มาชิกสมทบออก
โดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามแห่งจาํนวนคณะกรรมการท่ีอยูใ่นท่ีประชุมแลว้ ก็เป็นอนั
ถือวา่สมาชิกสมทบนั้นถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
        ข้อ 14.การถอนช่ือสมาชิกสมทบออกจากทะเบียน ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบออก 
จากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ ใหค้ณะกรรมการ ถอนช่ือสมาชิกสมทบออกจากทะเบียน สมาชิก
ท่ีถูกใหอ้อกจากสหกรณ์มีสิทธ์ิยืน่อุทธรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ โดยใหย้ืน่อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
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ดาํเนินการภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีทราบมติการให้ออก คาํวนิิจฉยัของท่ีประชุมใหญ่ใหเ้ป็นท่ี
ส้ินสุด  
 ข้อ 15.  การจ่ายเงินคืนจาํนวนเงินของสมาชิกสมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีท่ี
สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้บงัคบัขอ้ 54 (1) (2) (4) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืน
ค่าหุน้ท่ีสมาชิกสมทบมีอยูใ่นสหกรณ์  ใหก่้อนค่าหุน้ของสมาชิกสมทบซ่ึงออกเพราะเหตุอ่ืน  
พร้อมดว้ยเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนคา้งจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนใหแ้ก่ผูมี้
สิทธิไดรั้บ โดยเฉพาะค่าหุน้นั้นผูมี้สิทธิไดรั้บจะเรียกใหส้หกรณ์จ่ายคืนทนัทีโดยไม่มีเงินปันผล
หรือเงินเฉล่ียคืนสาํหรับปีท่ีออกนั้น  หรือจะเรียกใหจ่้ายคืนหลงัจากวนัส้ินปีทางบญัชีท่ีออกโดย
ไดรั้บเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนสาํหรับปีท่ีออกนั้นดว้ยในเม่ือท่ีประชุมใหญ่มีมติใหจ้ดัสรรกาํไร
สุทธิประจาํปีนั้นแลว้ก็ไดสุ้ดแต่จะเลือก  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนใหต้าม
ระเบียบของสหกรณ์ 

ถา้ในปีใด จาํนวนค่าหุน้ท่ีถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อย
ละสิบแห่งทุนเรือนหุน้ของสหกรณ์ตามท่ีมีอยูใ่นวนัตน้ปีนั้น คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจให้
รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไวจ้นถึงปีทางบญัชีใหม่ 

ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้  54 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่า
หุน้ เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ียคา้งจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูใ่น
สหกรณ์คืนใหต้ามกฎหมายลม้ละลาย 

ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 54 (5) (6) นั้น  สหกรณ์จะ
จ่ายค่าหุน้  เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ียคา้งจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์
คืนใหภ้ายในเวลาอนั   สมควรโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนตั้งแต่ปีท่ีออกจากสหกรณ์  หรือ
หากสมาชิกสมทบขอใหจ่้ายค่าหุน้  ภายหลงัวนัส้ินปี  โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนในปีนั้น
ภายหลงัท่ีท่ีประชุมใหญ่ไดพ้ิจารณาจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีก็ได ้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้น
สหกรณ์จะจ่ายใหต้ามระเบียบของสหกรณ์ 

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนม้จะขาดทุนสะสม ใหช้ะลอการจ่ายคืนค่าหุน้
แก่สมาชิกสมทบท่ีพน้จากสมาชิกภาพในระหวา่งปีจนกวา่จะปิดบญัชีประจาํปี และใหค้าํนวณเงิน
ค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุ้นท่ีจะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบโดยนาํทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหกัดว้ยขาดทุนสะสม
คงเหลือและหน้ีสินทั้งส้ินแลว้นาํมาเฉล่ียโดยใชจ้าํนวนหุ้นทั้งส้ินเป็นฐานในการคาํนวณ 

เม่ือสหกรณ์มีการคาํนวณมูลค่าเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุ้นแลว้ ในปีต่อๆ ไป สหกรณ์ตอ้ง
คาํนวณมูลค่าเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้ใหเ้ป็นปัจจุบนัทุกปี  และมูลค่าดงักล่าวจะตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่า
ต่อหุ้นตามขอ้บงัคบัท่ีกาํหนดในขอ้  5   จนกวา่สหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 
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 ข้อ 16.  การหกัจาํนวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบตอ้งรับผดิต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจาํนวนเงิน
ของสมาชิกสมทบตามข้อ 15  นั้น  ใหส้หกรณ์หกัจาํนวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบตอ้งรับผิดต่อสหกรณ์
ออกก่อน  

หมวด 4 
สิทธิและหน้าทีข่องสมาชิกสมทบ 

 ข้อ 17.  สิทธิของสมาชิกสมทบ 
17.1ถือหุน้ในสหกรณ์ไดไ้ม่เกินหน่ึงในหา้ของจาํนวนหุ้นท่ีชาํระแลว้ทั้งหมดท่ี 

สหกรณ์มีอยูใ่นขณะนั้น  และมีความรับผดิเพียงไม่เกินจาํนวนเงินค่าหุน้ท่ียงัส่งใชไ้ม่ครบมูลค่าหุน้
ท่ีตนถือ 

 17.2 มีสิทธ์ิฝากเงินกบัสหกรณ์ทุกประเภทตามระเบียบสหกรณ์ 
 17.3มีสิทธ์ิไดรั้บเงินกูจ้ากสหกรณ์รวมกนัทุกประเภทตามท่ีระเบียบสหกรณ์แต่ละ

ฉบบักาํหนด 
  17.4การสมคัรเขา้เป็นสมาชิกกองทุนสวสัดิการ และกองทุนสวสัดิการอ่ืนท่ี
สหกรณ์กาํหนด  
  17.5 การคํ้าประกนัเงินกู ้
  17.6 มีสิทธ์ิไดรั้บเบ้ียประชุมในการเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามัญ แต่ไม่เกินร้อยละห้า
สิบของจาํนวนเงินค่าเบ้ียประชุมของสมาชิกสามญั 
 ข้อ 18.  หนา้ท่ีของสมาชิกสมทบ มีดงัน้ี 

  18.1 ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติ และคาํสั่งของสหกรณ์ 
  18.2 เขา้ร่วมประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณ์นดัหมาย 
  18.3 ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อใหส้หกรณ์เป็นองคก์ารท่ีเขม้แขง็ 
  18.4 สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
  18.5 ร่วมมือกบัคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ พฒันาสหกรณ์ใหเ้จริญรุ่งเรือง
และมัน่คง 
  18.6 ชาํระหน้ีตามสัญญา 
  18.7 ชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
  18.8 ประชาสัมพนัธ์ และปกป้องช่ือเสียงของสหกรณ์ 

สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
  1) การนบัช่ือในการเขา้เป็นองคป์ระชุมในการประชุมใหญ่สามญั 
  2) เป็นผูแ้ทนสมาชิก 
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   3) เป็นประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการสหกรณ์ 
  4) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งประธานกรรมการดาํเนินการ คณะกรรมการ

ดาํเนินการสหกรณ์ และผูต้รวจสอบกิจการ     
 ข้อ 19. สมาชิกสมทบทุกคนตอ้งส่งค่าหุ้นตั้งแต่เดือนแรกท่ีเขา้เป็นสมาชิก  โดยสมาชิก
สมทบท่ีมีเงินไดร้ายเดือนผา่นหน่วยงานตอ้งชาํระหุน้ทุกเดือน   ตามเกณฑข์องเงินไดร้ายเดือน  
ดงัต่อไปน้ี  
 

อตัราเงินเดือน(บาท) หกัทุนเรือนหุน้(บาท) 

ตํ่ากวา่8,000   500 
8,001 - 10,000 600 
10,001 - 12,000 700 
12,001 - 14,000 800 
14,001 - 16,000 900 
16,001 - 18,000 1,000 
18,001 - 20,000 1,100 
20,001 - 22,000 1,200 
22,001 - 24,000 1,300 
24,001 - 26,000 1,400 
26,001 - 28,000 1,500 
28,001 ข้ึนไป 1,600 

 
หมวด 5 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
ข้อ 20.  การตั้งผูรั้บโอนประโยชน์สมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจทาํหนงัสือตั้งบุคคล

หน่ึงหรือหลายคนเป็นผูรั้บโอนประโยชน์ในเงินค่าหุน้ เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์เม่ือตน
ถึงแก่ความตาย โดยมอบไวแ้ก่สหกรณ์เป็นหลกัฐาน หนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ดงัวา่น้ีตอ้งทาํ
ตามลกัษณะพินยักรรม 

ถา้สมาชิกสมทบประสงคจ์ะเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีไดท้าํไวแ้ลว้  
ตอ้งทาํเป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถือไว ้ 
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เม่ือสมาชิกสมทบตาย  ใหส้หกรณ์แจง้ใหผู้รั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อน
ทราบ  และสหกรณ์  จะจ่ายเงินค่าหุน้  เงินรับฝาก  เงินปันผล  เงินเฉล่ียคืน  และเงินผลประโยชน์
หรือเงินอ่ืนใดบรรดาท่ีสมาชิกสมทบ  ผูต้ายมีอยูใ่นสหกรณ์ใหแ้ก่ผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีไดต้ั้งไว ้ 
หรือถา้มิไดต้ั้งไว ้  ก็คืนใหแ้ก่บุคคลท่ีไดน้าํหลกัฐาน  มาแสดงใหเ้ป็นท่ีพอใจคณะกรรมการ
ดาํเนินการวา่เป็นทายาทของผูมี้สิทธิไดรั้บเงินจาํนวนดงักล่าวนั้น  ทั้งน้ี  ตามขอ้บงัคบัท่ีกาํหนดใน
ขอ้  59 และขอ้  60 

ใหผู้รั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยืน่คาํขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์
ภายในกาํหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีสมาชิกสมทบตายหรือไดรั้บแจง้จากสหกรณ์  โดยใหแ้นบสาํเนา
มรณะบตัรท่ีทางราชการออกใหแ้สดงวา่สมาชิกสมทบนั้น ๆ ไดถึ้งแก่ความตายไปประกอบการ
พิจารณาดว้ย  เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการไดพ้ิจารณาและอนุมติัแลว้  สหกรณ์จะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ดงักล่าวภายในส่ีสิบหา้วนั  ในกรณีผูมี้สิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคาํขอรับเงิน
ผลประโยชน์ หรือผูท่ี้มีช่ือเป็นผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีสมาชิกสมทบไดจ้ดัทาํใหส้หกรณ์ถือไวไ้ม่มีตวั
อยูก่็ดี  เม่ือพน้กาํหนดอายคุวามฟ้องคดีใหส้หกรณ์โอนจาํนวนเงินดงักล่าวไปสมทบเป็นทุนสาํรอง
ของสหกรณ์ทั้งส้ิน 
 ข้อ 21. ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ี ใหค้ณะกรรมการเป็นผูว้นิิจฉยั 
ช้ีขาด คาํวนิิจฉยัช้ีขาดของคณะกรรมการถือวา่เป็นการส้ินสุด 
 ข้อ 22. ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูรั้กษาตามระเบียบน้ี 
 

ประกาศ  ณ วนัท่ี 27 เดือน กนัยายน  พ.ศ.  2559 
 

 
(นายรติ   บุญมาก) 

ประธานกรรมการดาํเนินงาน 
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัหนองบัวล าภูจ ากดั 
ว่าด้วยวธีิปฏิบัตใินการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภยัด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2559 
  

อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู   
จาํกดั พ.ศ. 2554  ขอ้ 79 (8) และขอ้ 107 (10)  โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการชุดท่ี 22 
คร้ังท่ี 12 เม่ือวนัท่ี 26 เดือน กนัยายน 2559 ใหก้าํหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
จงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดัวา่ดว้ย วธีิปฏิบติัในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภยัดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ์พ.ศ.2559  ไวด้งัต่อไปน้ี 

หมวด 1 บททัว่ไป 
 ข้อ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  
จาํกดั  วา่ดว้ย วธีิปฏิบติัในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ.2559 
 ข้อ 2.ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 27 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2559  เป็นตน้ไป  
 ข้อ 3. บรรดาระเบียบ ประกาศ คาํสั่ง มติ หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี
ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ข้อ 4. ในระเบียบน้ี 

“สหกรณ์” หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั 
“คณะกรรมการ” หมายถึง  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข 

จงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั 
“ประธานกรรมการ” หมายถึง  ประธานคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย  ์

สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั 
“ผู้จัดการ” หมายถึง  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง  เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 
 “บุคลากร” หมายถึง  ผูใ้ชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ์  

ซ่ึงครอบคลุมถึงเจา้หนา้ท่ีสมาชิกทุกคน  ตลอดจนบุคคลภายนอกท่ีไดรั้บอนุญาตใหท้าํงานใน
สหกรณ์  หรือท่ีเขา้มาดาํเนินการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใหก้บัสหกรณ์  ตามขอ้ตกลงท่ีทาํไวก้บั
สหกรณ์  หรือท่ีเขา้มาอบรมตามโครงการท่ีผา่นความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการและ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐผูดู้แลการใชโ้ปรแกรมระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลขอ้มูล 
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“เคร่ืองคอมพวิเตอร์” หมายถึง  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทั้งหลาย  เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์หรืออุปกรณ์
อ่ืนใดท่ีทาํหนา้ท่ีไดเ้สมือนเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ทั้งท่ีใชง้านอยูภ่ายในสหกรณ์ หรือภายนอกแลว้
เช่ือมต่อเขา้กบัระบบเครือข่าย 

“ระบบเครือข่าย” หมายถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีสหกรณ์สร้างข้ึนทั้งแบบมีสาย
และไร้สาย 

“ข้อมูล” หมายถึง  ส่ิงท่ีส่ือความหมายใหรู้้เร่ืองราวขอ้เทจ็จริงขอ้มูลหรือส่ิงใดๆ ไม่วา่จะ
ไดจ้ดัทาํไวใ้นรูปแบบของเอกสารแฟ้ม  รายงานหนงัสือ  แผนผงัแผนท่ีภาพวาดภาพถ่ายฟิลม์  การ
บนัทึกภาพหรือเสียงการบนัทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือวธีิอ่ืนใดท่ีทาํใหส่ิ้งท่ีบนัทึกไวป้รากฏ
ได ้

“ระบบสารสนเทศ” หมายถึง  ขอ้มูลและสาระต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการประมวลผลมาจาก
ขอ้มูลท่ีจดัไวอ้ยา่งเป็นระบบ 
 ข้อ 5. วธีิการเผยแพร่ระเบียบ 

 (1) แจง้ใหท้ราบการถือใชร้ะเบียบในท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ 
 (2) ทาํหนงัสือเวยีนให้เจา้หนา้ท่ีรับทราบ 
 (3) ติดประกาศไว ้ ณ ท่ีทาํการสหกรณ์เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 60 วนันบัแต่วนัท่ี

ประกาศถือใชร้ะเบียบน้ี 
 ข้อ 6. ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ีใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเป็นผู ้
มีอาํนาจวินิจฉยั 
 ข้อ 7. ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูรั้กษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 

หมวด 2 วตัถุประสงค์ 
 ข้อ 8.  วตัถุประสงคข์องการออกระเบียบน้ี 

 8.1เพื่อใหบุ้คลากรระมดัระวงัในการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยจะไม่ทาํให้
ประสิทธิภาพของระบบบญัชีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายดอ้ยประสิทธิภาพลงอยา่งผดิปกติโดย
เจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม 

 8.2 เพื่อใหบุ้คลากรใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งถูกตอ้งตามบทบาทและหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

 8.3เพื่อใหก้ารใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์มีความมัน่คงปลอดภยัและ
สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 8.4 เพื่อใหบุ้คลากรระมดัระวงัและตระหนกัถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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 8.5เพื่อใหส้หกรณ์ไดมี้การควบคุมภายในและรักษาความปลอดภยัระบบ
สารสนเทศท่ีใชค้อมพิวเตอร์เป็นไปตามนโยบายระเบียบสหกรณ์และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

หมวด 3 การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ 
 ข้อ 9. สหกรณ์จะตอ้งจดัตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไวใ้นท่ีท่ีเหมาะสมและหา้มผูไ้ม่มีหนา้ท่ี 
รับผดิชอบเขา้มาใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 ข้อ 10. จดัใหมี้การติดตั้งอุปกรณ์ดบัเพลิงไวใ้นท่ีท่ีเหมาะสมและสะดวกต่อการใชง้านเม่ือ
มีเหตุฉุกเฉินและจดัทาํแผนผงัการขนยา้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ  รวมทั้งเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 ข้อ 11. จดัใหมี้ระบบการควบคุมอุณหภูมิให้แก่อุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์อยา่งเพียงพอ   
และเหมาะสมกบัสถานท่ีรวมทั้งจดัตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหอ้ยูใ่นสถานท่ีท่ีมีอากาศถ่ายเทได้
สะดวก 
 ข้อ 12. จดัใหมี้ระบบสาํรองไฟเคร่ืองแม่ข่ายและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเพียงพอ  เพื่อลด
การหยดุชะงกัการทาํงานของเคร่ืองแม่ข่ายในกรณีท่ีมีไฟฟ้าดบัหรือไฟตก 

หมวด 4 คณะกรรมการด าเนินการ 
 ข้อ 13. ตอ้งพิจารณาจดัใหมี้ทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศตามสมควรและเหมาะสม
กบัสหกรณ์ 
 ข้อ14. มอบหมายใหมี้ผูรั้บผิดชอบในการติดตามการปฏิบติัตามนโยบายหรือระเบียบ 
ปฏิบติัในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ์ 
 ข้อ 15. ส่ือสารใหบุ้คลากรเขา้ใจนโยบายหรือระเบียบปฏิบติัในการควบคุมภายในและการ
รักษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ 
 ข้อ16. ส่งเสริมใหมี้การฝึกอบรมหรือใหค้วามรู้เก่ียวกบัระบบงานและการรักษาความ 
ปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศแก่คณะกรรมการดาํเนินการ ผูจ้ดัการ และเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังหรือสนบัสนุนใหเ้ขา้รับการฝึกอบรมกบัหน่วยงานและองคก์รต่างๆท่ีมีการจดั
อบรมในเร่ืองดงักล่าว 
 ข้อ 17. ตอ้งกาํหนดใหผู้บ้ริการโปรแกรมระบบบญัชีจดัทาํคู่มือการใชโ้ปรแกรมและ 
เอกสารดา้นฐานขอ้มูลไดแ้ก่โครงสร้างขอ้มูล (Data Structure) หรือพจนานุกรมขอ้มูล (Data 
Dictionary) ใหก้บัสหกรณ์เพื่อประกอบการใชง้านโปรแกรมระบบบญัชี 
 ข้อ 18.  มอบหมายใหมี้ผูรั้บผิดชอบในการเก็บรักษาคู่มือและเอกสารสนบัสนุนการ 
ปฏิบติังานใหอ้ยูใ่นท่ีปลอดภยัและใหเ้รียกใชง้านไดท้นัที 
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 ข้อ 19. พิจารณาคดัเลือกและจดัทาํสัญญากบัผูใ้หบ้ริการโปรแกรม  หรือระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและพิจารณาเก่ียวกบัการรักษาความลบัของขอ้มูลเง่ือนไขต่างๆ และขอบเขตงานของผู ้
ใหบ้ริการกรณีท่ีใชบ้ริการโปรแกรมของเอกชน 
 ข้อ 20. แต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีเพื่อรับผดิชอบดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ์ 
 ข้อ21. จดัใหมี้การทาํหรือทบทวนแผนฉุกเฉินและการประเมินผลของการทดสอบแผน 
ฉุกเฉินอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
 ข้อ 22. รณรงคใ์หทุ้กคนใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยา่งประหยดั  โดยจดัระดบัการทาํงานของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์และปิดอุปกรณ์ต่อพว่งทุกคร้ังท่ีไม่มีการใชง้านใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งการใชม้าตรการลดการใชก้ระดาษใหน้อ้ยลงดว้ย 

หมวด 5 ผู้จัดการสหกรณ์/ผู้ดูแลระบบงาน 
 ข้อ 23. ควบคุมดูแลการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ 
 ข้อ24.ดาํเนินการให้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ์ทาํงานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพทนัสมยัและมัน่คงปลอดภยัตามนโยบายการรักษาความปลอดภยัของสหกรณ์ 
 ข้อ 25. ติดตั้งค่าการรักษาความปลอดภยัของระบบบญัชีคอมพิวเตอร์  และระบบเครือข่าย
ใหส้ามารถป้องกนับุคคลท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตเขา้สู่ระบบไดง่้าย  ไดแ้ก่ความยาวของรหสัผา่น
ระยะเวลาการเปล่ียนแปลงรหสัผา่นระยะเวลาการตั้งเวลาพกัหนา้จอในกรณีผูใ้ชง้านไม่อยูท่ี่เคร่ือง
เป็นตน้ 
 ข้อ 26. มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการบริหารจดัการผูใ้ชง้านเก่ียวกบัการสร้าง/เปล่ียนแปลง/ลบ
ช่ือผูใ้ชง้าน(username)โดยการกาํหนดสิทธิการใชง้านจะตอ้งเป็นไปตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบ
ของผูใ้ชง้าน 
 ข้อ 27. มีหนา้ท่ีสอบทานสิทธิการใชง้านของเจา้หนา้ท่ีในระบบบญัชีคอมพิวเตอร์และ 
ระบบเครือข่ายใหส้อดคลอ้งกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบในแต่ละตาํแหน่งเป็นประจาํทุกปี 
 ข้อ 28. บริหารจดัการระบบเครือข่ายใหมี้ความมัน่คงปลอดภยัมีประสิทธิภาพครอบคลุม 
พื้นท่ีการทาํงานทั้งหมดไดแ้ก่ 

 28.1 กาํหนดสิทธิการเขา้ถึงระบบเครือข่ายใหก้บัผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตเท่านั้น 
 28.2 จดัทาํการปรับปรุงแผนผงัเครือข่ายและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็นปัจจุบนั 
 28.3มีการตรวจสอบหรือเฝ้าระวงัเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยัระบบ

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายอยา่งสมํ่าเสมอ 
 28.4ติดตั้งระบบป้องกนัไวรัสกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและปรับปรุงระบบ

ป้องกนัไวรัสใหเ้ป็นปัจจุบนัสมํ่าเสมอ 
 ข้อ 29. จดัทาํตารางแผนการสาํรองขอ้มูลและวธีิการกูคื้นขอ้มูลและใหมี้การสาํรองขอ้มูล 



146 
 

ลงช่ือ....................................ผูพ้ิมพ ์

ลงช่ือ...................................ผูต้รวจทาน 

 

และการทดสอบการกูคื้นขอ้มูลเป็นไปตามแผนท่ีกาํหนดไดแ้ก่ 
 29.1กาํหนดตารางแผนการสํารองขอ้มูลใหเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังานของ

สหกรณ์ 
 29.2กาํหนดใหส้าํรองขอ้มูลจากระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ท่ีสหกรณ์ใชใ้นเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ท่ีแยกต่างหากจากเคร่ืองแม่ข่ายหลกัของสหกรณ์จาํนวน 1 ชุดเป็นประจาํทุกวนัทาํการ
ของสหกรณ์และสาํรองขอ้มูลไวใ้นส่ือบนัทึกขอ้มูลจาํนวน 1 ชุดเป็นประจาํทุกเดือน 

 29.3กาํหนดใหส้าํรองโปรแกรมฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัระบบปฏิบติัการระบบ
ฐานขอ้มูลและระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ไวใ้นส่ือบนัทึกขอ้มูลจาํนวน 3 ชุดเป็นประจาํทุก 1 เดือน 

 29.4ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบระบบงานสาํรองขอ้มูลในส่ือบนัทึกขอ้มูลและติด
ฉลากท่ีมีรายละเอียดโปรแกรมระบบงานวนัเดือนปีจาํนวนหน่วยขอ้มูล 

 29.5 จดัเก็บส่ือบนัทึกขอ้มูลไวใ้นท่ีปลอดภยัทั้งในและนอกสาํนกังานสหกรณ์และ
ใหส้ามารถนาํมาใชง้านไดท้นัทีในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน 

 29.6 ผูจ้ดัการหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายตอ้งทดสอบขอ้มูลท่ีสาํรองทุก 6 เดือนและ
เก็บรักษาชุดสาํรองขอ้มูลไวอ้ยา่งนอ้ย10  ปีตามกฎหมาย 

 29.7 จดัทาํทะเบียนคุมขอ้มูลชุดสาํรองและควบคุมการนาํขอ้มูลชุดสาํรองออกมา
ใชง้าน 
 ข้อ 30. จดัทาํแผนฉุกเฉินรองรับเม่ือเกิดปัญหากบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในกรณี 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ไดรั้บความเสียหายหรือหยดุชะงกัและกาํหนดผูรั้บผดิชอบท่ีชดัเจน 
 ข้อ 31. ดาํเนินการทดสอบแผนฉุกเฉินร่วมกบับุคลากรอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังและจดัทาํผล 
การทดสอบแผนฉุกเฉิน 
 ข้อ 32. จดัการกบัเหตุการณ์ผิดปกติท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงปลอดภยัของระบบ 
เทคโนโลยสีารสนเทศโดยทนัทีเม่ือไดรั้บรายงานจากบุคลากร 

หมวด 6 บุคลากร 
 ข้อ 33. ตอ้งใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดาํเนินงานของสหกรณ์และ 
เป็นไปตามวตัถุประสงค ์
 ข้อ 34.ใหค้าํนึงถึงการใชง้านอยา่งประหยดัและหมัน่ตรวจสอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้ 
สามารถใชง้านไดอ้ยา่งสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
 ข้อ 35. บุคลากรแต่ละคนมีหนา้ท่ีป้องกนัดูแลรักษาขอ้มูลช่ือผูใ้ชง้าน (username) และ
รหสัผา่น (password)ทั้งน้ีตอ้งหา้มเผยแพร่ให้ผูอ่ื้นล่วงรู้รหสัผา่น (password) ของตนเอง 
 ข้อ 36. การกาํหนดรหสัผา่นในการเขา้ถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งนอ้ย 4 
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 ตวัอกัษรโดยกาํหนดใหมี้ความยากต่อการคาดเดาและให้มีการเปล่ียนแปลงรหสัผา่นของผูใ้ชง้าน
ทุกๆ 4 เดือน 
 ข้อ 37. บุคลากรแต่ละคนห้ามใชช่ื้อผูใ้ชง้าน (username) และรหสัผา่น (password) ของ
บุคคลอ่ืนมาใชง้านไม่วา่จะไดรั้บอนุญาตจากผูใ้ชง้านนั้นหรือไม่ก็ตาม 
 ข้อ 38. การใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ผูใ้ชง้านตอ้งรับผดิชอบในฐานะเป็นผูถื้อครองเคร่ือง
นั้นๆและตอ้งรับผดิชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากการใชง้านท่ีผดิปกติโดยช่ือ
ผูใ้ชง้าน (username) และรหสัผา่น (password)ของผูถื้อครองเคร่ืองนั้นๆ 
 ข้อ 39. เม่ือพบเหตุการณ์ผดิปกติท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศใหรี้บแจง้ใหผู้จ้ดัการ/ผูดู้แลระบบงานของสหกรณ์โดยทนัที 
 

ประกาศ  ณ วนัท่ี 27 เดือน กนัยายน  พ.ศ.  2559 
 

 
(นายรติ   บุญมาก) 

ประธานกรรมการดาํเนินงาน 
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัหนองบัวล าภู จ ากดั 
ว่าด้วยเงนิกู้เพือ่ผู้ค า้ประกนัสุขใจ พ.ศ. 2559 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู 

จาํกดั พ.ศ. 2554 ขอ้ 79 (8) และขอ้ 107 (3) โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการเนินการ ชุดท่ี 22 คร้ังท่ี 
12 เม่ือวนัท่ี  26  เดือน กนัยายน  2559 ไดมี้มติกาํหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
จงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั วา่ดว้ยเงินกูเ้พื่อผูค้ ํ้าประกนัสุขใจ พ.ศ. 2559 ไวด้งัต่อไปน้ี 

ข้อ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู 
จ ากดั ว่าด้วยเงินกู้เพือ่ผู้ค า้ประกนัสุขใจ พ.ศ. 2559”  
 ข้อ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 27 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2559  เป็นตน้ไป  
 ข้อ 3. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั   
ดงัต่อไปน้ี   
  3.1 ระเบียบวา่ดว้ยเงินกูเ้พื่อผูค้ ํ้าประกนัสุขใจ ลงวนัท่ี 30 เดือน กนัยายน 2558 

3.2  บรรดาระเบียบ  ประกาศ  คาํสั่ง  มติ  หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบั
ระเบียบน้ีและใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
ข้อ 4. ในระเบียบน้ี 
 สหกรณ์  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั 
 คณะกรรมการด าเนินงาน  หมายถึง  คณะกรรมการดาํเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั 
 ประธานคณะกรรมการด าเนินงาน  หมายถึง  ประธานกรรมการดาํเนินงาน

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั 
 สมาชิก หมายถึงสมาชิกสามญัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู 

จาํกดัสหกรณ์จะให้เงินกูแ้ก่สมาชิกเท่านั้น 
ข้อ 5  การให้เงินกูแ้ก่สมาชิกนั้น จะใหไ้ดเ้ฉพาะกรณีเพื่อการอนัจาํเป็นเพื่อการนาํเงินกูไ้ป

ชาํระหน้ีใหก้บัสหกรณ์เน่ืองจากสมาชิกตอ้งรับผิดชอบต่อหน้ีในฐานะผูค้ ํ้าประกนัเงินกู ้ ตามท่ี
คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร 

ข้อ 6 สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งิน ตอ้งเสนอคาํขอกูเ้งินต่อสหกรณ์ฯตามแบบท่ีกาํหนดไว ้
ข้อ 7  การใหเ้งินกู ้ ผูกู้ต้อ้งทาํหนงัสือสัญญากูเ้งิน และสมาชิกผูค้ ํ้าประกนั (ถา้มี) ตอ้งทาํ

หนงัสือคํ้าประกนัใหไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีกาํหนดไว ้
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ข้อ 8. การส่งเงินงวดชาํระหน้ี ซ่ึงผูกู้ต้อ้งส่งสหกรณ์นั้น ใหส่้งต่อโดยวธีิหกัเงินไดร้ายเดือน
ของผูกู้ ้ ณ ท่ีจ่าย และการส่งเงินงวดชาํระหน้ีเงินกู ้ เงินตน้และดอกเบ้ียเงินกูข้องสมาชิกเม่ือรวมกนั
แลว้จะตอ้งไม่เกินรายไดร้ายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้น และใหถื้อวา่เงินงวดชาํระหน้ีแต่ละงวดถึง
กาํหนดส่งภายในวนัส้ินเดือนนั้นๆ 

ข้อ 9.จาํนวนเงินกูต้ามระเบียบน้ีข้ึนอยูก่บัภาระความรับผิดชอบต่อหน้ีสินในฐานะผูค้ ํ้าประ 
กนั โดยจาํกดัวงเงินใหกู้ไ้ม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถว้น)ต่อความรับผดิชอบในฐานผูค้ ํ้า
ประกนัต่อผูกู้ ้1 คน โดยใหกู้ไ้ดสู้งสุด ไม่เกิน 600,000 บาท (หกแสนบาทถว้น)ต่อความรับผดิชอบ
ในฐานผูค้ ํ้าประกนัต่อผูกู้ ้3 คน โดยมีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาดงัต่อไปน้ี  
  9.1 เป็นสมาชิกท่ีคณะกรรมการมีมติให้รับผดิชอบต่อเงินกูข้องสหกรณ์ในฐานะผู ้
ค ํ้าประกนัตอ้งรับผิดชอบต่อหน้ีดงักล่าว  
  9.2 สมาชิกท่ีเป็นผูค้ ํ้าประกนัทุกคนซ่ึงคณะกรรมการมีมติใหรั้บผดิชอบต่อเงินกู ้
ของสหกรณ์ในฐานะผูค้ ํ้าประกนัตอ้งรับผดิชอบต่อหน้ีดงักล่าว จะตอ้งยืนกูพ้ร้อมกนัเพื่อใหมี้เงิน
เพียงพอต่อวงเงินกูท่ี้คา้งชาํระทั้งหมด 
  9.3ระยะเวลาใชคื้นเงินกูสู้งสุดไม่เกินจาํนวนงวดคงเหลือของผูกู้ร้ายเดิมท่ีคา้ง
ชาํระ โดยไม่ใหน้าํอายผุูกู้ม้าเป็นเง่ือนไข หรือในดุลยพินิจของคณะกรรมการดาํเนินการ  
  9.4ในกรณีผูกู้มี้เงินเดือนเหลือไม่พอหกัตามเง่ือนไขระยะเวลาใชคื้นเงินกูใ้นขอ้ 
(3)ใหข้ยายระยะเวลาหรือจาํนวนงวดเพิ่มข้ึนให้เพียงพอต่อการหกัเงินชาํระหน้ีและมีเงินเดือน
คงเหลือหลงัจากหกัชาํระหน้ีไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 5  

   9.5ตอ้งเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขไทย 

9.6การขอกูค้ร้ังใหม่จะดาํเนินการไดก้็ต่อเม่ือผูกู้เ้ป็นสมาชิกท่ีมีฐานะเป็นผูค้ ํ้า 
ประกนัท่ีคณะกรรมการมีมติใหรั้บผดิชอบต่อเงินกูข้องสหกรณ์ในฐานะผูค้ ํ้าประกนัต่อผูกู้ร้าย ใหม่
ท่ีผดิชาํระหน้ี   

   9.7ผูกู้ต้อ้งทาํหนงัสือยนิยอมใหส้หกรณ์เป็นผูรั้บผลประโยชน์แต่เพียงฝ่ายเดียว 
ในสิทธ์ิท่ีผูกู้พ้ึงจะไดรั้บจากเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย เพื่อใชห้น้ีกบัสหกรณ์ในกรณีท่ีผูกู้ถึ้งแก่ กรรม เม่ือสหกรณ์
ไดรั้บเงินดงักล่าวครบส้ินตามภาระหน้ีคงเหลือจากผูกู้แ้ลว้ หากเงิน ยงัเหลือก็ใหคื้นแก่ทายาทตาม
กฎหมายของผูกู้ ้ 
 ข้อ 10. ในการขอเงินกูเ้พื่อผูค้ ํ้าประกนัสุขใจ   ผูกู้จ้ะตอ้งเสนอคาํขอกูพ้ร้อมแนบ 
รายละเอียดเงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือนสุดทา้ยดว้ย 
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 ข้อ 11.  การขอกูเ้งินเพื่อผูค้ ํ้าประกนัสุขใจ   ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจพิจารณา
วนิิจฉยัใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก โดยคณะกรรมการดาํเนินงานอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเงินกูข้ึ้นตาม
ความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ขอ้ 84 และมอบอาํนาจหนา้ท่ีในการพิจารณาวนิิจฉยัใหเ้งินกูส้มาชิก
ก็ได ้
 ข้อ 12.  หลกัประกนัสาํหรับเงินกูน้ั้น มีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

12.1กรณีวงเงินกูเ้กินกวา่ร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุน้ ตอ้งมีบุคคลคํ้าประกนั  
โดยกาํหนดให้ผูค้ ํ้าประกนั 1 คนต่อวงเงิน 200,000 บาท(สองแสนบาทถว้น) จะตอ้งเป็นสมาชิก
สามญั  

12.2 ผูค้ ํ้าประกนัตอ้งเป็นสมาชิกสามญัสหกรณ์ และตอ้งมิไดเ้ป็นคู่สมรสของผู ้
กู ้

12.3เม่ือผูค้ ํ้าประกนัคนใดตายหรือลาออกจากสหกรณ์ไม่วา่เหตุผลใดๆ หรือมี 
เหตุท่ีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่ไม่สมควรหรือไม่อาจเป็นผูค้ ํ้าประกนัต่อไป ผูกู้ต้อ้งจดัให้
สมาชิกอ่ืนท่ีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเขา้เป็นผูค้ ํ้าประกนัแทนคนเดิม
ใหเ้สร็จภายใน 30 วนั 
      12.4 การใหส้มาชิกผูค้ ํ้าประกนัออกจากสหกรณ์ไม่วา่เหตุผลใดๆ ไม่เป็นผลให้
ผูน้ั้นหลุดพน้จากการคํ้าประกนัจนกวา่ผูกู้ไ้ดจ้ดัใหส้มาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการดาํเนินการหรือ
อนุกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเขา้เป็นผูค้ ํ้าประกนัแทน 
 อน่ึง ภายหลงัการทาํหนงัสือคํ้าประกนัแลว้ ถา้สมาชิกผูค้ ํ้าประกนัไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้ ผู ้
กูจ้ะตอ้งจดัใหมี้สมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการดาํเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควร เป็น
ผูค้ ํ้าประกนัเงินกูใ้นส่วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้โ้ดยเร็ว 
 ข้อ 13.  การส่งเงินงวดชาํระหน้ีสาํหรับเงินกูน้ั้น ใหก้าํหนดไวด้งัน้ี 
  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูพ้ิจารณากาํหนดใหผู้กู้ ้
ส่งคืนเงินตน้เป็นงวดรายเดือนเท่ากนัทุกเดือนพร้อมดว้ยดอกเบ้ีย (แบบสหกรณ์) หรือส่งคืนเงินตน้
พร้อมดว้ยดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือนเท่ากนัทุกเดือน ยกเวน้งวดสุดทา้ย (แบบธนาคาร) เป็นจาํนวน
สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผูกู้ ้จาํนวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู ้  
 ข้อ 14.  ใหเ้รียกดอกเบ้ียเงินกูใ้นอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี โดยสหกรณ์จะแจง้ประกาศ
ใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป 
 ข้อ 15.  ดอกเบ้ียนั้นใหคิ้ดเป็นรายวนัตามจาํนวนเงินตน้คงเหลือ 
 ข้อ 16.  ถา้ผูกู้ช้าํระเงินตน้ทั้งหมดก่อนระยะเวลา 1 เดือน นบัจากวนัท่ีลงนามในสัญญา
เงินกู ้สหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียขั้นตํ่า 1 เดือน 
 ข้อ 17.  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตรวจสอบควบคุมให้เงินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามท่ี 
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กาํหนดไวใ้นระเบียบน้ี และเม่ือคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่หลกัประกนัสาํหรับเงินกูร้ายใดเกิด
บกพร่อง ผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขใหคื้นไดภ้ายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
 ข้อ18.ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตรวจสอบขอ้มูลการส่งชาํระหน้ีของผูกู้ทุ้กรายเป็น
ประจาํทุกเดือน โดยหากพบปัญหาเก่ียวกบัการส่งชาํระหน้ีไม่เป็นไปตามกาํหนดให้คณะกรรมการ
ทาํหนงัสือแจง้เจา้ตวั เพื่อแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
 ข้อ 19.  ในกรณีผูกู้ไ้ม่สามารถส่งใชเ้งินกูต้ามกาํหนดระเบียบน้ี เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ เช่น 

19.1 หมดสมาชิกภาพ 
19.2เม่ือผูกู้น้าํเงินกูไ้ปใชผ้ดิวตัถุประสงค ์
19.3เม่ือมีขอ้มูลแสดงถึงความไม่มัน่คงทางการเงินของผูกู้ ้
19.4เม่ือผูกู้ไ้ม่สามารถส่งชาํระหน้ีไดติ้ดต่อกนัตั้งแต่ 2 งวดข้ึนไป 

ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ พิจารณาดาํเนินการตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ต่อไป 
 ข้อ 20.  กรณีผูค้ ํ้าประกนัตอ้งรับภาระใชห้น้ีแทนผูกู้อ้นัเน่ืองมาจากสาเหตุขอ้ 19 และไม่
สามารถชาํระหน้ีโดยส้ินเชิงได ้ ใหผู้ค้ ํ้าประกนัมาทาํหนงัสือขอผอ่นผนัการชาํระหน้ีเป็นรายเดือน
ต่อคณะกรรมการดาํเนินการจนแลว้เสร็จภาระหน้ีตามสัญญาก็ได ้ สุดแต่คณะกรรมการดาํเนินการ
จะพิจารณาเห็นสมควร 
 ข้อ 21.  ผูกู้แ้ละผูค้ ํ้าประกนั ตอ้งยอมรับภาระผกูพนักรณีท่ีประสงคจ์ะขอลาออก หรือยา้ย
ไปปฏิบติัราชการ หรืองานประจาํ ณ ท่ีอ่ืน ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให้
สหกรณ์ทราบและจดัการชาํระหน้ีสินซ่ึงตนมีอยูต่่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อน จึงสามารถลาออก
หรือยา้ยจากราชการ หรืองานประจาํได ้

ข้อ 22. ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี  
 

ประกาศ  ณ วนัท่ี 27 เดือน กนัยายน  พ.ศ.  2559 
 
 

(นายรติ   บุญมาก) 
ประธานกรรมการดาํเนินงาน 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัหนองบัวล าภู  จ ากดั 
ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลอืผู้ค า้ประกนัเงนิกู้สามัญ พ.ศ.2559 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู  
จ ากดั       พ.ศ. 2554  ข้อ 79 (8)  และข้อ 107 (10)  โดยมติทีป่ระชุมคณะกรรมการเนินการ ชุดท่ี 22 
คร้ังท่ี 12 เม่ือวนัท่ี  26  เดือน กนัยายน  2559  ให้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวดัหนองบัวล าภู จ ากดัว่าด้วยกองทุนช่วยเหลอืผู้ค า้ประกนัเงินกู้สามัญ พ.ศ.2559 ไว้ดังต่อไปนี ้  

ข้อ  1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ ระเบียบกองทุนช่วยเหลอืผู้ค า้ประกนัเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2559”  
 ข้อ  2.  ระเบียบน้ีใหมี้ผลบงัคบัใช ้นบัตั้งแต่วนัท่ี 27 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2559  เป็นตน้ไป 
 ข้อ 3.ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั  
 ดงัต่อไปน้ี                    

3.1  ระเบียบวา่ดว้ยกองทุนช่วยเหลือผูค้ ํ้าประกนัเงินกูส้ามญั  พ.ศ. 2555 
ลงวนัท่ี  1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 

3.2 บรรดาระเบียบ  ประกาศ  คาํสั่ง  มติ หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือ 
แยง้     กบัระเบียบน้ี  และใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ข้อ  4.  ในระเบียบน้ี 
  “สหกรณ์”หมายความวา่สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู 
จาํกดั” 

 “สมาชิก”หมายความวา่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั 
หนองบวัลาํภู จาํกดั”  

“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์
สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั” 

“ผู้จัดการสหกรณ์” หมายความวา่  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั 
หนองบวัลาํภู จาํกดั” 
  “กองทุน”   หมายความวา่  กองทุนช่วยเหลือผูค้ ํ้าประกนัเงินกูส้ามญั 

 “สมาชิกกองทุน”  หมายความวา่  สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั 
หนองบวัลาํภู จาํกดั” ท่ีสมคัรเป็นสมาชิกกองทุน และผา่นการรับรองของคณะกรรมการฯ  พร้อม
ทั้งไดช้าํระเงินเขา้กองทุนฯ เตม็จาํนวนตามระเบียบเรียบร้อยแลว้ 

“ดอกเบีย้เงินกองทุน” หมายความวา่   ดอกเบ้ียเงินกองทุนช่วยเหลือผูค้ ํ้าประกนั 
เงินกูส้ามญั 
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 ข้อ  5.  กองทุนช่วยเหลือผูค้ ํ้าประกนัเงินกูส้ามญั เป็นกองทุนท่ีสมาชิกผูมี้หน้ีเงินกูส้ามญัท่ี
ใชส้มาชิกคํ้าประกนัชาํระเงินเขา้กองทุนไวก้บัสหกรณ์ในอตัราร้อยละ 0.5  ของจาํนวนเงินท่ีกู ้ และ
มีผลเป็นสมาชิกกองทุนโดยสมบูรณ์  เม่ือสมคัรเป็นสมาชิกกองทุน และผา่นการรับรองของ
คณะกรรมการฯ  พร้อมทั้งไดช้าํระเขา้กองทุนฯ เตม็จาํนวนตามระเบียบเรียบร้อยแลว้ 
  สมาชิกกองทุนจะไดรั้บสวสัดิการจากดอกเบ้ียเงินกองทุนต่อเม่ือเป็นสมาชิก
กองทุนไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
 ข้อ  6.  เงินกองทุนท่ีไดม้าจากสมาชิกกองทุนตามขอ้ 5  นั้น  สหกรณ์จะลงทะเบียนเป็น
รายบุคคลไวใ้หส้มาชิกกองทุนทุกคน 

 6.1  กรณีท่ีสมาชิกกองทุนไดช้าํระหน้ีตามสัญญาเงินกูส้ามญัครบถว้น  สหกรณ์จะ
จ่ายคืน เงินท่ีชาํระเขา้กองทุน ภายใน 60 วนั   หลงัจากครบกาํหนดตามสัญญาเงินกูส้ามญั 

 6.2 กรณีท่ีสมาชิกกองทุนไม่สามารถชาํระหน้ีตามสัญญาเงินกูส้ามญัครบถว้น 
เน่ืองจากพน้สภาพจากงานประจาํหรือพน้สภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์รวมถึงเสียชีวติ   
สหกรณ์จะนาํเงินส่วนท่ีชาํระเขา้กองทุนไปสมทบเขา้ “บญัชีเงินช่วยเหลือผูค้ ํ้าประกนัเงินกูส้ามญั” 
  6.3  สมาชิกกองทุนไม่มีสิทธิเรียกดอกเบ้ียอนัเกิดจากเงินท่ีจ่ายเขา้กองทุน 
 ข้อ  7.  การเป็นสมาชิกใหม่ของกองทุน 

7.1 สมาชิกท่ียืน่กูส้ามญั   หลงัจากระเบียบน้ีประกาศบงัคบัใชใ้หส่้งเงินตามอตัรา 
ท่ีกาํหนดในขอ้ 4 เขา้กองทุนทนัท่ีเม่ือไดรั้บอนุมติัเงินกูส้ามญั โดยวธีิหกัชาํระเตม็จาํนวนจากเงินกู้
ท่ีไดรั้บ 

7.2 สมาชิกท่ีมีหน้ีเงินกูส้ามญัอยู ่ถา้ประสงคจ์ะสมคัรเขา้กองทุนใหเ้ขียนใบสมคัร 
พร้อม ลงลายมือช่ือดว้ยตนเอง  พร้อมส่งเงินเขา้กองทุนเตม็จาํนวน  ในจาํนวนเงินกูส้ามญัท่ีมีหน้ี
คา้งอยู ่ กบัสหกรณ์ตามอตัราท่ีกาํหนดในขอ้ 5 

ข้อ  8.   กรณีเป็นสมาชิกกองทุนแลว้   ไดช้าํระหน้ีเงินกูส้ามญัไประยะหน่ึงตามท่ีกาํหนด 
ไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบั  หรือประกาศของสหกรณ์  และประสงคข์อกูส้ามญัใหม่  จะตอ้งส่งเงินเขา้
กองทุนดงัน้ี 

ใหช้าํระค่าธรรมเนียมในอตัรา  200  บาท  ของการขอกูส้ามญัใหม่ในแต่ละคร้ัง  
เงินค่าธรรมเนียมดงักล่าวให้นาํสมทบเขา้กองทุน โดยนาํเขา้ฝากในบญัชี “เงินช่วยเหลือผูค้ ํ้าประกนั
เงินกูส้ามญั” ถา้ตอ้งการกูส้ามญัในจาํนวนเงินเดิมท่ีไดรั้บไม่ตอ้งส่งเงินเขา้กองทุน  โดยถือตาม 
สัญญาเงินกูส้ามญัฉบบัใหม่ 

ถา้ตอ้งการกูส้ามญัเพิ่มข้ึนจากจาํนวนเงินท่ีชาํระเขา้กองทุนแลว้  จะตอ้งจ่ายเพิ่ม 
อีก   ร้อยละ 0.5  ของส่วนต่างระหวา่งจาํนวนเงินกูท่ี้ชาํระเงินเขา้กองทุนแลว้และจาํนวนเงินกูใ้หม่     
ส่งเขา้กองทุนโดยถือตามสัญญาเงินกูฉ้บบัใหม่ 
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ข้อ  9.  ท่ีมาของเงินกองทุนและเงินช่วยเหลือผูค้ ํ้าประกนั 
9.1  จากเงินท่ีสมาชิกกองทุนชาํระเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 0.5 ของจาํนวนเงินกู ้

ตามขอ้ 5 
9.2  เป็นเงินท่ีสมาชิกกองทุนชาํระเงินเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ  0.5 ของจาํนวน 

เงินท่ีกู ้ แต่ให้นาํสมทบเขา้บญัชีเงินช่วยเหลือผูค้ ํ้าประกนัเงินกูส้ามญั  ตามขอ้  6.2 
9.3  เป็นค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บคร้ังละ  200 บาท   สาํหรับสมาชิกกองทุนท่ี 

ประสงคข์อกูส้ามญัใหม่  ตามขอ้ 8  โดยนาํเขา้ฝากบญัชี “เงินช่วยเหลือผูค้ ํ้าประกนัเงินกูส้ามญั” 
9.4  เป็นเงินท่ีไดรั้บจดัสรรจากกาํไรสุทธิประจาํปี  ไม่เกินอตัราร้อยละ 0.5 ของ 

ยอดเงินกาํไรสุทธิ  และใหน้าํเขา้สมทบกองทุนช่วยเหลือผูค้ ํ้าประกนั(หมวดทุน)  
ข้อ  10.  จาํนวนเงินท่ีกองทุนไดรั้บจากสมาชิกกองทุน ใหน้าํเขา้ฝากไวก้บัสหกรณ์ใน

บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์ในช่ือบญัชี “กองทุนช่วยเหลือผูค้ ํ้าประกนัเงินกูส้ามญั” 
ข้อ  11.  ดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจากเงินกองทุนใหน้าํเขา้ฝากไวก้บัสหกรณ์ในบญัชีเงินฝากออม 

ทรัพยใ์นช่ือบญัชี   “เงินช่วยเหลือผูค้ ํ้าประกนัเงินกูส้ามญั”  ดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจากบญัชีใหฝ้ากสะสม
เขา้ในบญัชี  “เงินช่วยเหลือผูค้ ํ้าประกนัเงินกูส้ามญั”  

ข้อ 12.  ดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจากเงินกองทุน ถือเป็นทรัพยสิ์นของสหกรณ์ท่ีจะดาํเนินการให้
เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวต้ามระเบียบน้ี 

ข้อ  13.   คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจจดัการเงินกองทุนและจ่ายดอกเบ้ียเงินกองทุน 
ตามขอ้ 10  ขอ้  11 และทุนช่วยเหลือผูค้ ํ้าประกนั(ในหมวดทุน) ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

13.1  ใหจ่้ายเงินช่วยเหลือจากบญัชี “เงินช่วยเหลือผูค้ ํ้าประกนัเงินกูส้ามญั” ตาม 
ขอ้ 11 เท่านั้น 

13.2  ใหจ่้ายเงินคืนสมาชิกกองทุนจากบญัชี “กองทุนช่วยเหลือผูค้ ํ้าประกนัเงินกู ้
สามญั” ตามขอ้ 10 เม่ือชาํระหน้ีตามสัญญาเงินกูส้ามญัครบถว้นภายใน  60  วนั 

 13.3  เม่ือสมาชิกกองทุนผูใ้ดพน้สภาพจากงานประจาํ   หรือพน้สภาพจากการเป็น 
สมาชิกสหกรณ์และรวมถึงเสียชีวติ ทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร หรือเป็นบุคคลสาบสูญตามคาํสั่งศาล 
ใหน้าํเงินค่าหุ้น  เงินฝาก  เงินไดอ่ื้นใดอนัสมาชิกกองทุนพึงจะไดจ้ากสหกรณ์  และใหส้หกรณ์โอน
ชาํระหน้ีจากดอกเบ้ียเงินกองทุนจากบญัชีเงินฝากออมทรัพยใ์นช่ือบญัชี“เงินช่วยเหลือผูค้ ํ้าประกนั
เงินกูส้ามญั” ไปชาํระหน้ีเงินกูต้ามจาํนวนเงินกูท่ี้เหลืออยู ่ แต่ไม่เกิน 50,000 บาท (หา้หม่ืนบาท
ถว้น)ทั้งน้ี  หน้ีส่วนท่ีเหลือใหผู้ค้ ํ้าประกนัเป็นผูช้าํระแทน 

13.4  ในกรณีท่ีดอกเบ้ียของกองทุน ท่ีมีอยูไ่ม่เพียงพอท่ีจะจ่ายตามขอ้  13.3    
สหกรณ์จะเฉล่ียใหเ้ท่าท่ีมีอยูเ่ท่านั้น 

ข้อ  14.  ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ี ใหค้ณะกรรมการเป็นผูมี้ 
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อาํนาจวินิจฉยัช้ีขาด  คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการใหถื้อเป็นท่ีสุด 
ข้อ  15. ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
บทเฉพาะกาล 
ข้อ  16.  ในระยะเร่ิมตน้ของกองทุน   เงินกองทุนยงัมีนอ้ย และดอกเบ้ียท่ีรับจาก

เงินกองทุนท่ีจะนาํไปช่วยเหลือผูค้ ํ้าประกนัมีไม่เพียงพอ การจ่ายเงินช่วยเหลือผูค้ ํ้าประกนัเงินกู้
สามญัจะจ่ายปีละคร้ังเม่ือส้ินปีบญัชี   สมาชิกกองทุนท่ีมีปัญหาในรอบปีนั้นจะนาํหน้ีทั้งหมดมา
รวมกนั แลว้นาํเงินดอกเบ้ียกองทุนท่ีมีอยูเ่ฉล่ียตามสัดส่วนหน้ีท่ีคา้งชาํระตามขอ้ 13.3   เม่ือใด
กองทุนมีความมัน่คง มีดอกเบ้ียเงินกองทุนมากพอช่วยเหลือผูค้ ํ้าประกนั ก็จะยกเลิกบทเฉพาะกาลน้ี
ต่อไป 
 
 

ประกาศ  ณ วนัท่ี 27 เดือน กนัยายน  พ.ศ.  2559 
 
 

(นายรติ   บุญมาก) 
ประธานกรรมการดาํเนินงาน 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัหนองบัวล าภู  จ ากดั 
ว่าด้วยกองทุนประกนัความเส่ียงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข 

จงัหวดัหนองบัวล าภู จ ากดั พ.ศ. 2559 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  
จาํกดั       พ.ศ. 2554  ขอ้ 79 (8)  และขอ้ 107 (10)  โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการเนินการ ชุดท่ี 22 
คร้ังท่ี 12 เม่ือวนัท่ี  26  เดือน กนัยายน  2559   ใหก้าํหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
จงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั  วา่ดว้ยกองทุนประกนัความเส่ียงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
จงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั  พ.ศ. 2559   ไวด้งัต่อไปน้ี   

ข้อ 1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่ "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู  
จ ากดั  ว่าด้วยกองทุนประกันความเส่ียงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู 
จ ากดั พ.ศ.2559”  และมีช่ือยอ่เรียกวา่  “กองทุน ปกส.” 
ข้อ 2.  ระเบียบน้ีมีผลบงัคบัใช ้ ตั้งแต่วนัท่ี 27 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2559  เป็นตน้ไป 

ข้อ  3.  ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั   
ดงัต่อไปน้ี                    

3.1  ระเบียบวา่ดว้ยกองทุนประกนัความเส่ียงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์
สาธารณสุข จงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั  พ.ศ. 2555  ลงวนัท่ี 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 

3.2  บรรดาระเบียบ  ประกาศ  คาํสั่ง  มติ หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือ
แยง้      กบัระเบียบน้ีและใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

หมวดที ่ 1 
บทนิยาม  และวตัถุประสงค์ 

ข้อ 4.  กองทุนน้ีมีวตัถุประสงค ์
4.1เพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกท่ีเสียชีวติ  และช่วยเหลือสมาชิกท่ีทุพพลภาพ 
4.2เพื่อคุม้ครองผูค้ ํ้าประกนัเงินกูข้องสมาชิก  และป้องกนัความเสียหายแก่ 

สหกรณ์ 
ข้อ 5.  ในระเบียบน้ี 
 “สหกรณ์”หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 
 “สมาชิก”หมายถึงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  

จาํกดั  และมีคุณสมบติัตามระเบียบน้ี 
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 “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 

“ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์
สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 

“คณะกรรมการบริหาร”  หมายถึง  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์
สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 

“ผู้รับผลประโยชน์”  หมายถึง   คู่สมรสหรือทายาทท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย  หรือ 
บุคคลผูซ่ึ้งสมาชิกไดแ้ต่งตั้งใหเ้ป็นผูรั้บผลประโยชน์จากเงินกองทุนตามระเบียบน้ีเม่ือสมาชิก
เสียชีวติ  โดยมีหนงัสือแต่งตั้งผูรั้บโอนประโยชน์มอบให้กบัสหกรณ์ถือไวเ้ป็นหลกัฐาน 

หมวดที ่2 
สมาชิกภาพและผู้รับผลประโยชน์ 

ข้อ 6.  สมาชิกท่ีจะไดรั้บสิทธิประโยชน์จากกองทุนน้ี  จะตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่นอ้ย
กวา่  180 วนั  ยกเวน้กรณีสมาชิกเสียชีวติโดยอุบติัเหตุ  และการเสียชีวติผดิธรรมชาติ 

ข้อ 7.  สมาชิกสมทบท่ีจะไดรั้บสิทธิประโยชน์จากกองทุนน้ี  จะตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์
ไม่นอ้ยกวา่ 180 วนั  ยกเวน้กรณีเสียชีวติจากอุบติัเหตุ และการเสียชีวติผดิธรรมชาติ  และจะตอ้ง
เป็นสมาชิกท่ีส่งค่าหุน้รายเดือนขั้นตํ่าเดือนละ 250 บาท  อยา่งสมํ่าเสมอเท่านั้น  ทั้งน้ี  นบัจากวนัท่ี
ระเบียบน้ีประกาศใช ้

ข้อ 8.ผูท่ี้พน้สภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู 
จาํกดั  ไม่มีสิทธิท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากกองทุนน้ี   

หมวดที ่3 
ทีม่าของกองทุน 

ข้อ  9.  ท่ีมาของกองทุน 
 9.1  งบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
 9.2  กาํไรสุทธิประจาํปี  ตามขอ้บงัคบั  ขอ้ 28 (6) 
 9.3  ดอกผลกองทุน 
 9.4  เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูบ้ริจาคให้ 
 9.5  รายไดอ่ื้น ๆ 

เงินกองทุนตามขอ้ 9.1  ใหค้ณะกรรมการบริหารเสนองบประมาณประจาํปี 
เพื่อใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่  เพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่ายผกูพนั
ประจาํปี  จาํนวนปีละไม่ตํ่ากวา่  300,000  บาท (สามแสนบาทถว้น)  สมทบเป็นเงินกองทุน 
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เงินกองทุนตามขอ้ 9.2  คณะกรรมการดาํเนินการอาจเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่   
เพื่อขอจดัสรรกาํไรสุทธิจาํนวนหน่ึงสมทบเป็นเงินกองทุนก็ได ้

ข้อ  10.  เงินกองทุน ตามขอ้  9 ใหน้าํสมทบเขา้บญัชีกองทุนประกนัความเส่ียงในหมวดทุน  

หมวดที ่ 4 
การบริหารกองทุน 

ข้อ  11.  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทั้งคณะ  เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน   และมี
หนา้ท่ีเสนอขอตั้งงบประมาณประจาํปีต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 

ข้อ  12.  ใหผู้ต้รวจสอบกิจการสหกรณ์  เป็นผูต้รวจสอบการบริหารกองทุนโดยตาํแหน่ง  
มีหนา้ท่ี  

12.1เป็นตวัแทนสมาชิกทาํหนา้ท่ีตรวจสอบติดตาม เสนอแนะ  เก่ียวกบัการ 
ดาํเนินงาน    ของกองทุน 
          12.2รับเร่ืองร้องเรียนจากสมาชิกเพื่อเสนอต่อประธานคณะกรรมการดาํเนินงาน
กองทุน 

        12.3  รายงานผลการตรวจสอบกิจการกองทุน   ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ 
ดาํเนินการ สหกรณ์ และ ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 

ข้อ 13.  เม่ือสมาชิกเสียชีวติ  หรือ  ทุพพลภาพส้ินเชิงถาวรโดยการวนิิจฉยัของแพทยห์รือ
คณะกรรมการบริหารกองทุนมีมติเห็นชอบ   สหกรณ์จะจ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกหรือ
บุคคลผูรั้บผลประโยชน์หรือทายาท  ตามอายกุารเป็นสมาชิก  ดงัน้ี 

13.1  กรณีเป็นสมาชิกสามญั   
 1) ท่ีมีอายกุารเป็นสมาชิกตํ่ากวา่ 10 ปี  สหกรณ์จะจ่ายตามอายกุารเป็น 

สมาชิกปีละ 5,000 บาท โดยเศษของเดือนเกิน 6 เดือนใหคิ้ดเป็นหน่ึงปี   
 2) ส่วนสมาชิกท่ีมีอายกุารเป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป  สหกรณ์จะจ่าย 

เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 50,000  บาท   
13.2  กรณีเป็นสมาชิกสมทบ   
 1) ท่ีมีอายกุารเป็นสมาชิกตํ่ากวา่ 5 ปี  จ่ายจาํนวน 5,000 บาท โดยเศษของ 

เดือนเกิน 6 เดือนใหคิ้ดเป็นหน่ึงปี   
 2)ส่วนอายกุารเป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป  จ่ายจาํนวน 10,000 บาท  
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หมวดที ่ 5 
การขอรับเงินและการจ่ายเงิน 

ข้อ 14.  การขอรับเงิน 
14.1  กรณีสมาชิกเสียชีวติ  ใหบุ้คคลผูรั้บผลประโยชน์ยืน่แบบขอรับเงินกองทุน 

ตามแบบท่ีกาํหนดให้ภายใน  90  วนันบัจากวนัท่ีสมาชิกเสียชีวติ  พร้อมดว้ย 
           1)  สาํเนาใบมรณะบตัรของสมาชิก 
           2)  สาํเนาทะเบียนบา้นท่ีมีช่ือของสมาชิกและสาํเนาทะเบียนบา้นท่ีมีช่ือของ
ผูรั้บเงิน 
           3)สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือสาํเนาบตัรขา้ราชการของผูรั้บผล 
ประโยชน์ 
           4)  สาํเนาทะเบียนสมรสของสมาชิก (ถา้มี) 
           5)หลกัฐานท่ีจาํเป็นอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนร้องขอเพิ่มเติม 

 14.2 กรณีทุพพลภาพ ใหส้มาชิกหรือทายาทหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายยืน่แบบคาํ 
ขอรับความช่วยเหลือตามแบบท่ีสหกรณ์กาํหนด  พร้อมแนบคาํวนิิจฉยัแพทยป์ระกอบภายใน90วนั 
 ข้อ 15.  การจ่ายเงิน 

15.1 สหกรณ์จะจ่ายเงินกองทุนตามขอ้ 13  ใหก้บัสมาชิกผูทุ้พพลภาพหรือผูรั้บ 
ผลประโยชน์ตามลาํดบัชั้นทางกฎหมาย  หรือตามหนงัสือแต่งตั้งผูรั้บผลประโยชน์ท่ีสมาชิกไดใ้ห้
ไวก้บัสหกรณ์   หรือพินยักรรมอ่ืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร  แลว้แต่กรณี 

15.2 การจ่ายเงินตามขอ้ 13  หากพบวา่สมาชิกมีหน้ีสินคา้งชาํระอยูก่บัสหกรณ์    
สหกรณ์จะนาํเงินกองทุนของสมาชิกท่ีเสียชีวติหรือทุพพลภาพพึงไดรั้บ  นาํไปชาํระหน้ีท่ีสมาชิก
คา้งอยูก่บัสหกรณ์ทั้งหมดก่อน  หลงัจากนั้นจึงจะนาํเงินส่วนท่ีเหลือไปจ่ายใหก้บัผูรั้บผลประโยชน์ 
  15.3 ประโยชน์จากกองทุนน้ี  สมาชิกมีสิทธ์ิไดรั้บเพียงคร้ังเดียว  
 ข้อ 16.  ในกรณีท่ีมีเหตุตอ้งยกเลิกกองทุนน้ี  ใหค้ณะกรรมการบริหารกองทุนจดัการชาํระ
บญัชีใหแ้ลว้เสร็จภายใน  90 วนั  และหากมีเงินหรือทรัพยสิ์นเหลือใหน้าํเงินหรือทรัพยสิ์นสมทบ
กองทุนสาธารณประโยชน์ 
 ข้อ 17.  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี  

ประกาศ  ณ วนัท่ี 27 เดือน กนัยายน  พ.ศ.  2559 
 

(นายรติ   บุญมาก) 
ประธานกรรมการดาํเนินงาน 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัหนองบัวล าภู  จ ากดั 
ว่าด้วยค่าตอบแทนเบีย้เลีย้งเหมาจ่ายส าหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2559 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  

จาํกดั       พ.ศ. 2554  ขอ้ 79 (8)  และขอ้ 107 (10)  โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการเนินการ ชุดท่ี 22 
คร้ังท่ี 12 เม่ือวนัท่ี  26  เดือน กนัยายน  2559   ใหก้าํหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข 
จงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั  ค่าตอบแทนเบ้ียเล้ียงเหมาจ่ายสาํหรับเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งพ.ศ. 2559 
ไวด้งัต่อไปน้ี   
 ข้อ 1.ระเบียบน้ีเรียกวา่ "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู   
จ ากดั  ว่าด้วยค่าตอบแทนเบีย้เลีย้งเหมาจ่ายส าหรับเจ้าหน้าทีแ่ละลูกจ้างพ.ศ. 2559”   
 ข้อ 2.  ระเบียบน้ีมีผลบงัคบัใช ้ ตั้งแต่วนัท่ี 27 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2559  เป็นตน้ไป 

ข้อ  3.  ใหย้กเลิกบรรดาระเบียบ  ประกาศ  คาํสั่ง  มติ หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบั
ระเบียบน้ีและใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

ข้อ 4.  ในระเบียบน้ี 
          “สหกรณ์” หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 
          “คณะกรรมการด าเนินการ”  หมายถึง  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์

สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 
          “ประธานกรรมการ”  หมายถึง ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์ 

สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 
          “ผู้บังคับบัญชา” หมายถึง  ประธานกรรมการ  คณะกรรมการดาํเนินการ   
            “เจ้าหน้าที่” หมายถึง ผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการ ผุช่้วยผูจ้ดัการ เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังาน

ทุกระดบั เช่น หวัหนา้แผนก เจา้หนา้การเงิน  เจา้หนา้ท่ีบญัชี  เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ เจา้หนา้ท่ีธุรการ 
เจา้หนา้ท่ีคอมพิวเตอร์ หรือเจา้หนา้ท่ีตาํแหน่งท่ีเรียกช่ือยอ่เป็นเป็นอยา่งอ่ืน ฯลฯและเป็นผูท่ี้
สหกรณ์จา้งไวป้ฏิบติังานประจาํในสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั  

          “ลูกจ้าง” หมายถึง ลูกจา้งชั้นท่ีหน่ึงและชั้นท่ีสองเป็นผูท่ี้สหกรณ์จา้ง ไว้
ปฏิบติังานประจาํหรือชัว่คราวในสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 

          “ลูกจ้างช่ัวคราว”   หมายถึง ลูกจา้งท่ีสหกรณ์จา้งไวป้ฏิบติังานชัว่คราว สัญญารายปี
ในสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 

          “เงินค่าตอบแทนเบีย้เลีย้งเหมาจ่าย   หมายถึงเงินท่ีจ่ายใหเ้จา้หนา้ท่ีและลูกจา้ง 
ประจาํสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั เป็นรายเดือน โดยท่ีสหกรณ์จ่าย 
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ควบกบัเงินเดือนประจาํทุกเดือน  โดยใหต้ั้งเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายน้ีรวมไวใ้นหมวดค่าใชจ่้าย 
เก่ียวกบัเจา้หนา้ท่ี  และใหต้ั้งงบประมาณรายจ่ายทุกปี  

          “ปี”  หมายถึง  ปีบญัชีสหกรณ์ 
ข้อ 5.ใหส้หกรณ์จ่ายค่าตอบแทนเบ้ียเล้ียงเหมาจ่ายแก่เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งสหกรณ์  

ดงัต่อไปน้ี 
 5.1 เจ้าหน้าที่ 
   1)ผูมี้พื้นความรู้ไม่ตํ่ากวา่ประโยคมธัยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศ 

นียบตัร วชิาชีพ (ม.6 หรือ ปวช.)  หรือเทียบเท่า และ   
   2)  ผูมี้พื้นความรู้ไม่ตํ่ากวา่อนุปริญญาหรือประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) ซ่ึงเทียบเท่าไดไ้ม่ตํ่ากวา่อนุปริญญา  ใหจ่้ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายดงัน้ี 
   - อายกุารทาํงาน 1-3 ปี = 1,000 บาท 
   - อายกุารทาํงาน 4 ปี = 1,200 บาท 
    3)  ผูมี้พื้นความรู้ไม่ตํ่ากวา่ปริญญาตรี  หรือประกาศนียบตัรวชิาชีพซ่ึง

เทียบเท่า   ไดไ้ม่ตํ่ากวา่ปริญญาตรี  ให้จ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายดงัน้ี 
   - อายกุารทาํงาน 1-3 ปี = 1,500 บาท 
   - อายกุารทาํงาน 4 ปี = 2,000 บาท 
 ข. ลูกจ้าง   ลูกจา้งชั้นท่ีหน่ึง  และลูกจา้งชั้นท่ีสอง ตามระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ดว้ย

เจา้หนา้ท่ีและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงาน ท่ีถือใชปี้ปัจจุบนั ใหจ่้ายค่าตอบแทนเหมาจ่าย 600 บาท 
ข้อ 6.  เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายไม่สามารถนาํไปคาํนวณบาํเหน็จหรือบาํเหน็จรายเดือน 
ข้อ 7.  สหกรณ์จะไม่เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายใหก้บัเจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งในเดือนหน่ึง เม่ือ

มีวนัปฏิบติังานไม่ครบ 15 วนัทาํการ 
ข้อ 8.  เพื่อความเหมาะสมในและสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์  คณะกรรมการดาํเนินการอาจ

พิจารณาอนุมติัให้จ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายใหเ้จา้หนา้ท่ีสหกรณ์เพิ่มข้ึนจากจาํนวนท่ีกาํหนดไว้
ใน ข้อ.5 ไดต้ามท่ีเห็นสมควร     
 ข้อ 9.  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี  
ประกาศ  ณ วนัท่ี 27 เดือน กนัยายน  พ.ศ.  2559 
 
 

(นายรติ   บุญมาก) 
ประธานกรรมการดาํเนินงาน 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัหนองบัวล าภู จ ากดั 
ว่าด้วย เงนิยมืทดรองจ่าย พ.ศ. 2559 

..................................................................................................... 
เพื่อใหก้ารยมืเงินทดรองจ่ายมีหลกัเกณฑก์ารปฏิบติัอนัจะทาํใหก้ารบริหารการเงิน          

เกิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน จึงสมควรใหมี้ระเบียบเก่ียวกบัการยมืเงินทดรองจ่าย 
อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั

หนองบวัลาํภู จาํกดั  พ.ศ.2554  ขอ้ 79(8) และขอ้79(10) ท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ คร้ังท่ี
11/2559  เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 มีมติกาํหนดระเบียบวา่ดว้ยเงินยมืทดรองจ่าย ดงัน้ี 

ข้อ 1.ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดั 
หนองบัวล าภู จ ากดัว่าด้วยเงินยมืทดรองจ่าย พ.ศ. 2559” 

ข้อ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป 

ข้อ 3. ในระเบียบน้ี 
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั 
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั 
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการในคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดัและใหห้มายความรวมถึง ผูด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ
ดว้ย 

“เงินยมืทดรองจ่าย” หมายถึง เงินท่ีสหกรณ์จ่ายใหแ้ก่ผูย้มื ตามสัญญายมืเงินทด
รองจ่าย “ผูย้มื” หมายถึง กรรมการ ผูจ้ดัการสหกรณ์  เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์  ท่ีปรึกษาสหกรณ์  ผู ้
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

ข้อ 4. ผูมี้สิทธิยมืเงินทดรองจ่ายไดต้ามระเบียบน้ี 
4.1 กรรมการ 
4.2ผูจ้ดัการสหกรณ์ 
4.3เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์  
4.4ท่ีปรึกษาสหกรณ์   
4.5ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ 

ข้อ 5. การยมืเงินทดรองจ่ายจะกระทาํไดก้็แต่เฉพาะกรณีดงัต่อไปน้ี 
5.1เป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับตวัผูย้มืซ่ึงมีสิทธิไดรั้บตามระเบียบหรือขอ้บงัคบัของ 

สหกรณ์ 
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5.2 เป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับการจดัการงานของสหกรณ์ซ่ึงสมควรจ่ายในเวลา สถานท่ี  
จดัการงานนั้น 

5.3 เป็นค่าใชจ่้ายหรือชาํระหน้ีตามภาระผกูพนัซ่ึงตอ้งกระทาํเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง 
ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ของสหกรณ์ 

5.4 เป็นค่าใช่จ่ายเพื่อจดัซ้ือครุภณัฑ ์ ทั้งน้ีตอ้งอยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
ดาํเนินการ 

5.5ผูย้มืเงินทดรองจะไดรั้บเงินสดหรือเช็คเงินยมืทดรอง  ก่อนวนัเดินทางหรือ 
วนัจดักิจกรรมจริง 1 สัปดาห์ 
 ข้อ 6. ผูย้มืมีสิทธิยมืเงินทดรองจ่ายได ้เท่าท่ีตนพึงจะมีสิทธิเบิกจ่ายได ้หรือไม่เกิน 
จาํนวนเงิน ท่ีใชส้าํหรับการจดัการงานของสหกรณ์ 

กรณีการยมืเงินเพื่อชาํระหน้ีตามภาระผกูพนัของสหกรณ์ จะยมืเงินทดรองจ่ายได้
ไม่เกินคร้ังละ100,000.-บาท(หน่ึงแสนบาทถว้น)เวน้แต่ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมกรรมการ
ดาํเนินการ 

ข้อ 7. การยมืเงินทดรองจ่ายผูย้มืตอ้งยืน่เป็นหนงัสือขออนุมติัต่อผูมี้อาํนาจอนุมติั เม่ือ
ไดรั้บอนุมติั  ผูย้มืตอ้งทาํสัญญายมืเงินทดรองจ่ายไวก้บัสหกรณ์ก่อนรับเงิน ถา้ผูย้มืมีเงินยมืทดรอง
จ่ายคา้งชาํระกบัสหกรณ์จะยืมเงินทดรองจ่ายอีกไม่ได ้

ข้อ 8. ผูมี้อาํนาจอนุมติัใหย้มืเงินทดรองจ่าย 
8.1  เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์เป็นผูย้มื และยมืเงินไม่เกิน 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาท

ถว้น) ใหผู้จ้ดัการสหกรณ์หรือผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนผูจ้ดัการสหกรณ์ เป็นผูอ้นุมติั 
8.2 กรรมการหรือผูจ้ดัการสหกรณ์รวมทั้งผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนผูจ้ดัการ ท่ีปรึกษา

สหกรณ์  ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์เป็นผูย้มื ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์เป็นผูอ้นุมติั ใน
การน้ีกรรมการผูย้มืจะออกเสียงลงมติดว้ยไม่ได ้

ข้อ 9. สัญญายมืเงินทดรองจ่ายใหเ้ป็นไปตามแบบตามท่ีสหกรณ์กาํหนด ซ่ึงอยา่งนอ้ย
ตอ้ง    มีรายการกาํหนด ดงัน้ี 

9.1วนั เดือน ปี ท่ีทาํสัญญายืมเงินทดรองจ่าย 
9.2จาํนวนเงินท่ียมื และวนัท่ีไดรั้บเงินยมื 
9.3วตัถุประสงคข์องการยมืเงินทดรองจ่าย 
9.4วนัครบกาํหนดส่งหลกัฐานหกัลา้งเงินยมืหรือส่งคืนเงินยมื 
9.5ขอ้สัญญายอมใหส้หกรณ์หกัเงินท่ีมีสิทธิไดรั้บจากสหกรณ์ 
9.6ลายมือช่ือผูย้มืพร้อมพยาน 

ข้อ10. ผูมี้อาํนาจลงนามอนุมติัในสัญญายมืเงินทดรองจ่ายให ้ประธานกรรมการหรือผู ้
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ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานกรรมการ หรือผูจ้ดัการหรือผุป้ฏิบติัหนาท่ีแทนเป็นผูล้งนามแทน
สหกรณ์ ตามจาํนวนวงเงินในสัญญายมืเงินทดรองจ่าย ดงัน้ี 

1) ประธานกรรมการหรือผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานกรรมการ ใหอ้าํนาจลงนามอนุมติั 
ไดใ้นวงเงิน 50,000 –200,000 บาท  

2)ผูจ้ดัการหรือผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนผูจ้ดัให้อาํนาจลงนามอนุมติัไดใ้นวงเงิน  
การตํ่ากวา่ 50,000 บาท 

3)กรณีจาํนวนวงเงินในสัญญายมืเงินทดรองจ่ายเกิน 200,000 บาท ใหท่ี้ประชุมกรรมการ 
อาํนวยการหรือท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติใหผู้มี้อาํนาจ ตาม ข้อ 10 เป็นผูมี้อาํนาจลงนามอนุมติั
ได ้

ข้อ 11. ผูย้มืตอ้งส่งหลกัฐานการจ่ายเงินมาหกัลา้งเงินยมืทดรองจ่ายกบัสหกรณ์และ 
ส่งคืนเงินส่วนท่ีเหลือ (ถา้มี) ภายในกาํหนดเวลาดงัน้ี 

  11.1 กรณีเงินยมืทดรองจ่ายเพื่อศึกษาดูงาน หรืออบรม-สัมมนา ตอ้งส่ง
หลกัฐานการจ่ายเงินมาหกัลา้งเงินยมืทดรองภายให ้ 15 วนั นบัแต่วนัท่ีส้ินสุดการไปดูงาน หรือ
อบรมสัมมนา 

  11.2 กรณีเงินยมืทดรองจ่ายเพื่อจดัทาํโครงการต่างๆของสหกรณ์ รวมถึง
งานการจดัประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของสหกรณ์ ตอ้งส่งหลกัฐานการจ่ายเงินมาหกัลา้งเงินยมืทด
รองภายภายให ้30 วนั นบัแต่วนัท่ีการดาํเนินงานโครงการส้ินสุดลง 

ในกรณีผูย้มืรับเงินจากสหกรณ์แลว้แต่ปรากฏเหตุอนัตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตาม
วตัถุประสงคท่ี์ยมืเงินทดรองจ่ายระงบัไป ผูย้มืตอ้งส่งคืนเงินยมืภายใน 3 วนันบัแต่วนัท่ีระงบั 

ข้อ 12. หลกัฐานการจ่ายเงินตามขอ้ 10 ตอ้งเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือของผูรั้บเงิน  เวน้
แต่การจ่ายเงินไม่เกิน 500 บาท (หา้ร้อยบาทถว้น) จะทาํเป็นหนงัสือสาํคญัจ่ายลงลายมือช่ือผูย้มืก็ได ้

กรณีค่าเบ้ียเล้ียงหรือค่าใชจ่้ายเหมาจ่ายตามสิทธิของผูย้มืไม่ตอ้งปฏิบติัตามวรรค
หน่ึง แต่ให้ระบุเป็นค่าใชจ่้ายในหนงัสือขอหกัลา้งเงินยมืทดรองจ่าย 

ข้อ 12. ผูมี้อาํนาจอนุมติัเงินยมืทดรองจ่าย ก่อนอนุมติัตอ้งพิจารณาโดยรอบคอบ ถึง
เหตุและวตัถุประสงคแ์ห่งการยมืเงินทดรองจ่ายนั้น ซ่ึงตอ้งเป็นเร่ืองท่ีจาํเป็นและเหมาะสม เพื่อ
ประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก 

หากอนุมติัโดยไม่ชอบดว้ยระเบียบน้ีหรืออนุมติัไปโดยประมาทเลินเล่อ ใหถื้อวา่
ปฏิบติัหนา้ท่ีอนัเป็นเหตุใหเ้กิดความเส่ือมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์ และถา้สหกรณ์ไดรั้บความ
เสียหาย ตอ้งรับผดิชอบชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่สหกรณ์ 

ข้อ 13. ผูย้มื จ่ายเงินยมืทดรองจ่ายโดยไม่ชอบหรือแสดงหลกัฐานอนัเป็นเท็จ ตอ้งถูก
พิจารณาโทษทั้งทางแพง่และทางอาญา 
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ในกรณีไม่ส่งหลกัฐานการจ่ายเงินหรือส่งคืนเงินยมืตามเวลาท่ีกาํหนดในสัญญายมื
เงินทดรองจ่าย หรือตามท่ีระเบียบน้ีกาํหนด ใหถื้อวา่เป็นผูผ้ดินดัชาํระหน้ี  และตอ้งชาํระค่าเสียหาย
ท่ีเกิดข้ึน  

 
ประกาศ ณ วนัท่ี 24 กนัยายน พ.ศ. 2559 

 
 

(นายรติ   บุญมาก) 
ประธานกรรมการดาํเนินงาน 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั 
 

 

       ส าเนาถูกต้อง 
............................ประธาน 


