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ขอบังคบัสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

   พ.ศ. 2563 

 

ตามมติของที่ประชุมใหญสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด                                

เม่ือวันที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ไดลงมติเปนเอกฉันทใหแกไขขอบังคับโดยยกเลิกขอบังคับ

สหกรณเสียทั้งหมดและใหใชขอบังคับฉบับนี้แทน และนายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนแลว      

มคีวามดังนี้ 

ขอบังคับนี้เรียกวา“ขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด              

พ.ศ. 2563” 

ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตัง้แตวันถัดจากวันที่นายทะเบยีนสหกรณรับจดทะเบยีน 

ใหยกเลิกขอบังคับสหกรณที่มีอยูกอนขอบังคับสหกรณฉบับที่ใชบังคับ นับแตวันที่

ขอบังคับฉบับนี้มีผลบังคับใช 
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ขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

ขอบังคบั 

สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินเชียงใหม จํากัด 

พ.ศ. 2563 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

หมวด  1 

ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสํานักงาน 

ขอ 1 ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสํานักงาน 

 ช่ือ สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินเชยีงใหม จํากัด 

CHIANG MAI LOCAL ADMINISTRATIVE OFFICERS SAVING AND CREDIT 

COOPERATIVE, LIMITED  

ประเภท สหกรณออมทรัพย 

ที่ตั้งสํานักงาน(ใหญ)  เลขที่ 330/9-10 หมูบานเชียงใหมแลนด ถนนชางคลาน 

ตําบลชางคลาน อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชยีงใหม 

สหกรณอาจยายที่ตั้งสํานักงานไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร 

โดยแจงใหนายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ  และให 

ปดประกาศไวที่สํานักงานของสหกรณเดิม  สํานักงานสวนราชการสหกรณ  และที่วาการอําเภอแหงทองที่

สหกรณต้ังอยูเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน  และใหดําเนินการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับในการประชุมใหญ

คราวตอไปดวย 

ตราของสหกรณ      ตราของสหกรณมีรูปลักษณะ  ดังนี้ 

ตราสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม 

จํากัด มีเครื่องหมายเปนรูปวงกลมสองชัน้ ชั้นในเปนรูปอนุสาวรยี

สามกษัตริย ช้ันนอกลอมรอบดวยชื่อ สหกรณออมทรัพย

ขาราชการสวนทองถ่ินเชยีงใหม จํากัด 
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ขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

หมวด  2 

วัตถปุระสงคและอํานาจกระทาํการ 

 ขอ  2. วัตถุประสงค   สหกรณนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม

ของบรรดาสมาชิก  โดยวธิีชวยตนเองและชวยเหลอืซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ   รวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย  โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของตนไว

ในทางอันมั่นคงและไดรับประโยชนตามสมควร 

(2) สงเสรมิการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสมาชกิ 

(3) ใหบรกิารทางการเงนิแกสมาชิก 

(4) จัดหาทุนและบรกิารสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชพีและการดํารงชีพของสมาชิก 

(5) รวมมือกับสหกรณอื่น  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ  องคกร 

ชุมชน ภาคเอกชน และหนวยงานของรัฐเพื่อสงเสรมิและปรับปรุงกิจการของสหกรณ 

(6) สงเสรมิการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพชีวติของสมาชิกและชุมชน 

 ขอ   3. อํานาจกระทําการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสหกรณใหสหกรณมีอํานาจ 

กระทําการ ดังตอไปนี้ 

(1) รับฝากเงินจากสมาชกิหรือสหกรณอื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

(2) จัดหาทุนเพื่อดําเนนิกจิการตามวัตถุประสงคของสหกรณ 

(3) ใหเงนิกูแกสมาชกิ 

(4) ใหสหกรณอื่นกูยืมเงนิ 

(5) ซื้อหุนของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงนิแกสหกรณ 

(6) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น 

(7) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกดิความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญ

แกกจิการของสหกรณ 

(8) ซื้อหลักทรัพยรัฐบาลหรอืรัฐวิสาหกิจ 

(9) ออกตัว๋สัญญาใชเงินและตราสารการเงิน 

(10) ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ

แหงชาติกําหนด 

(11) ดําเนนิการใหกูยืมเพื่อการเคหะ 

(12) ใหสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชกิและครอบครัว 

(13) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชกิ 

(14) ขอรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนวยงานของตางประเทศ หรือ

บุคคลอื่นใด 
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ขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

(15) กระทําการตาง ๆ ตามที่อนุญาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ  เพื่อใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคที่กลาวขางตน  รวมถึงซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง  กู  ยมื  เชาหรือใหเชา 

เชาซื้อหรอืใหเชาซื้อ  โอนหรอืรับโอน  สิทธิการเชาหรอืสิทธกิารเชาซื้อ  ขายหรือจําหนาย  จํานองหรอืรับ

จํานอง  จํานําหรอืรับจํานํา  ดวยวธิอีื่นใด  ซึ่งทรัพยสินแกสมาชิกหรอืของสมาชกิ  

หมวด  3 

ทนุ 

ขอ 4. ที่มาของทุน  สหกรณอาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

(1) ออกหุน 

(2) รับฝากเงนิ 

(3) กูยืมเงนิและรับเงินจากการออกตัว๋สัญญาใชเงินและตราสารการเงนิอยางอื่น 

(4) สะสมทุนสํารองและทุนอื่น ๆ 

(5) รับเงินอุดหนุนหรอืทรัพยสินที่มีผูยกให 

หุน 

ขอ 5. การออกหุน สหกรณออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวน   มมีูลคาหุนละสบิบาท 

ขอ 6. การถอืหุน  สมาชกิทุกคนตองชําระคาหุนเปนรายเดือนตัง้แตเดือนแรกที่เขาเปนสมาชิก

ตามอัตราสวนของจํานวนเงินไดรายเดอืนของตน  ตามที่กําหนดไวในระเบยีบของสหกรณ 

เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึงเงินเดือนหรอืคาจางประจํา  และเงนิที่จายควบ

กับเงินเดือนหรือคาจางประจํา  ซึ่งสมาชิกไดรับจากหนวยงานเจาสังกัด  และหมายถึงบํานาญตาม

กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ  ซึ่งสมาชกิไดรับจากทางราชการดวย 

ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราที่สูงกวาอัตราที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

หรือจะขอซื้อหุนเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ยอมทําได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ

แตจํานวนหุนทัง้หมดตองไมเกนิหน่ึงในหาของหุนที่ชําระแลวทัง้หมด 

สมาชิกจะโอนหรอืถอนหุนในระหวางที่ตนเปนสมาชกิอยูไมได 

เม่ือสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง  สหกรณมีสิทธินําเงินตามมูลคาหุนที่สมาชิกมีอยูมาหัก

กลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันตองชําระหน้ีแกสหกรณไดและใหสหกรณมีฐานะเปนเจาหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือ

เงนิคาหุนน้ัน 

ขอ 7. การชําระคาหุนรายเดือน การชําระคาหุนรายเดือนน้ัน ใหชําระโดยวิธหีักจากเงนิได 

รายเดือนของสมาชกิในวันจายเงนิไดรายเดอืนประจําเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน 
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ขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

เมื่อสมาชกิมีคําขอเปนหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาสมาชิก

นั้น ตกอยูในพฤติการณอันทําใหไมสามารถชําระคาหุนรายเดือนไดโดยมิใชเกิดข้ึนดวยเจตนาอันไมสุจริต

ของตน  คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตใหสมาชิกนั้นมิตองชําระคาหุนรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่

คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได 

ขอ 8. การงดชําระเงินคาหุนรายเดือน    สมาชกิที่ไดชําระเงินคาหุนไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบ

เดือนหรอืเปนจํานวนเงินไมนอยกวาเพดานสูงสุดของเงนิกูสามัญและไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกู

หรือ ผูค้ําประกัน จะงดชําระเงนิคาหุนรายเดือน หรือลดจํานวนการถือหุนรายเดือนลงก็ได โดยแจงความ

จํานงเปนหนังสอืตอคณะ กรรมการดําเนินการ 

ขอ 9. การแจงยอดจํานวนหุน  สหกรณจะแจงยอดจํานวนหุนที่สมาชิกชําระเต็มมูลคาแลวให

สมาชิกแตละคนทราบทุกสิ้นปทางบัญชขีองสหกรณ 

หมวด  4 

การดําเนินงาน 

ขอ 10.การรับฝากเงิน   สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือประเภทประจําจาก

สมาชิกหรือสหกรณหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไมนอยกวากึ่งหนึ่งเปน

สมาชิกของสหกรณ หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลากรหรือลูกจางไมนอยกวากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเปน

สมาชิกของสหกรณผูรบัฝาก ทัง้นี้ ตามระเบยีบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ 

ขอกําหนดเก่ียวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ  ใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน

ระเบยีบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ 

ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑ  และวธิีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การใหเงินกู 

ขอ 11. การใหเงินกู      เงินกูนัน้อาจใหไดแก 

(1) สมาชิกของสหกรณ 

(2) สหกรณอื่น 

การใหเงินกูแกสมาชิกนั้น ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูไดตาม

ขอบังคับนี้และตามระเบยีบของสหกรณ 

ขอกําหนดตาง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยใหเงนิกู   ประเภทและจํากัดแหงเงินกู 

หลักประกันสําหรับเงินกู  ลําดับแหงการใหเงินกู  การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู  การสงเงินงวดชําระหนี้

เงินกู  การควบคุมหลักประกัน  การเรียกคืนเงินกูและอื่น ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของ

สหกรณ 
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ขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

การใหเงินกูแกสหกรณอื่นนั้น     คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเมื่อสหกรณมี

เงินทุนเหลือจากการใหเงินกูแกสมาชิกแลว  ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนาย

ทะเบยีนสหกรณ 

สมาชิกหรือสหกรณอื่นซึ่งประสงคจะขอกูเงินจากสหกรณนี้  ตองเสนอคําขอกูตามแบบและ

ระเบยีบของสหกรณที่กําหนดไว 

ขอ 12.ความมุงหมายแหงเงินกู      เงินกูซึ่งใหแกสมาชิกไมวาประเภทใด ๆ จะใหไดแตเฉพาะ

เพื่อการอันจําเปนหรือมีประโยชนตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 

ใหคณะกรรมการดําเนินการสอดสอง  และกวดขันการใชเงนิกูของสมาชิกใหตรงตามความมุง

หมายที่ใหเงนิกูน้ัน 

ขอ 13.ประเภทแหงเงนิกู      สหกรณอาจใหเงนิกูแกสมาชิกไดตามประเภทดังตอไปนี้ 

(1) เงนิกูเพื่อเหตุฉุกเฉนิ ในกรณทีี่สมาชกิมีเหตุฉุกเฉินหรอืเหตุอันจําเปนรีบดวน  และ

มคีวามประสงคขอกูเงิน  คณะกรรมการดําเนนิการอาจใหเงนิกูเพื่อเหตุนั้นไดตามระเบียบของสหกรณ 

(2) เงินกูสามัญ   ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงคขอกูเงินสําหรับใชจาย เพื่อการอัน

จําเปนหรือมีประโยชนตาง ๆ   คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาใหเงินกูสามัญแกสมาชิกนั้นไดตาม

ระเบยีบของ สหกรณ 

(3) เงินกูพิเศษ  เมื่อสหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอที่จะชวยเหลือใหเงินกู  เพื่อ

สงเสริมฐานะความม่ันคงหรือเพื่อการเคหะ หรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได  คณะกรรมการ

ดําเนินการอาจใหเงินกูพิเศษแกสมาชิกนั้นไดตามที่เห็นสมควร  โดยผูกูตองระบุความมุงหมายแตละอยาง

ของเงินกูประเภทน้ี  ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ  และตองมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของ

สหกรณ 

ขอ 14. ดอกเบ้ียเงินกู ใหสหกรณเรยีกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทที่ใหแกสมาชิก ในอัตราตามที่

กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

ขอ 15.การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู    ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจ

ตราค วบ คุ ม ให เงิน กู ทุ ก ราย มี หลั ก ป ระกั น ต าม ที่ กํ าห น ด ไว ใน ระเบี ยบ ของสห ก รณ   แล ะ 

เมื่อคณะกรรมการดําเนนิการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดบกพรองผูกูจะตองจัดการแกไขใหคนืดี

ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดย

สิ้นเชิง  พรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที  โดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และใหคณะกรรมการ

ดําเนนิการจัดการ  เรยีกคืนโดยมิชักชา 
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ขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

(1) เมื่อสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ 

(2) เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการดําเนนิการวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น 

(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงนิกูรายใดเกิดบกพรองและ 

ผูกูมไิดจัดการแกไขใหคืนดภีายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

(4) เม่ือคางสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน 

หรือผดินัดการสงเงนิงวดชําระหนี้ดังวานัน้ถงึสามคราวสําหรับเงนิกูรายหนึ่ง ๆ 

ในกรณทีี่ผูค้ําประกันจะตองรับผิดชําระหนี้แทนผูกูตามที่กลาวในวรรคกอน และไมสามารถชําระ

หนี้นัน้โดยสิ้นเชงิได  เม่ือผูค้ําประกันรองขอ  คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผนัใหผูค้ําประกันชําระเปน

งวดรายเดือนจนครบจํานวนเงนิกู  แตทั้งน้ีตองไมเกนิจํานวนงวดสําหรับเงนิกูประเภทน้ัน ๆ 

ขอ 16.ความผูกพันของผูกูและผูค้ําประกัน    ผูกูหรือผูค้ําประกันตองรับผูกพันวา ถาตน

ประสงคจะขอโอนหรือยาย  หรือลาออกราชการ  หรืองานประจําตามขอ 32 (2)  จะตองแจงเปนหนังสือ

ใหสหกรณทราบและจัดการชําระหนี้สินซึ่งตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน  (เวนแตกรณีที่ยังคงเปน

สมาชิกอยูตามขอ 44) 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ 

ขอ 17.การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ   เงนิของสหกรณนั้นสหกรณอาจฝากหรือลงทุน

ไดตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคของสหกรณ  โดยใหคํานึงถึงความม่ันคงและประโยชนสูงสุดที่สหกรณ

หรือสมาชกิจะไดรับ ดังตอไปนี้ 

(1) ฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น 

(2) ฝากในธนาคารหรอืฝากในสถาบันการเงินที่มวีัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทาง

การเงนิแกสหกรณ 

(3) ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวสิาหกิจ 

(4) ซื้อหุนของธนาคารที่มวีัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลอืทางการเงินแกสหกรณ 

(5) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรอืสหกรณอื่น 

(6) ซื้อหุนของสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริม

ความเจรญิแกกิจการของสหกรณโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

(7) ฝากหรอืลงทุนอยางอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาตกิําหนด 
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ขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

การกูยมืเงนิหรือการค้ําประกัน 

ขอ 18.วงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน    ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ํา

ประกันสําหรับปหนึ่ง ๆ ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน  วงเงนิซึ่งกําหนดดังวานี้ตองไดรับ

ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ      ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยัง

มิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปใด  ก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน

สําหรับปกอนไปพลาง 

ขอ 19.การกูยมืเงินหรอืการค้ําประกัน  สหกรณอาจกูยมืเงิน  หรือออกตั๋วสัญญาใชเงิน หรือ

ตราสารการเงนิ  หรอืโดยวิธีอื่นใด  สําหรับใชเปนทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงคไดตามที่คณะกรรมการ

ดําเนนิการเห็นสมควร  ทัง้นี้  จะตองอยูภายในวงเงินกูยมืหรอืการค้ําประกันประจําปตามขอ 18 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ 

ขอ 20.การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ การลงลายมือช่ือเพื่อใหมีผลผูกพันสหกรณในกิจการ 

อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก  เวนแตจะกําหนดไวเปนพเิศษตามขอบังคับนี้  ใหปฏบิัติดังนี้ 

(1) หนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม  ตลอดจนการเบิก  หรือรับเงินกู  การจํานองซึ่งสหกรณ

เปนผูจํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ  และในนิติกรรมอื่น ๆ  จะตองลงลายมือช่ือของประธาน

กรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  หรือเหรัญญิก  หรือกรรมการผูที่คณะกรรมการ

ดําเนนิการมอบหมายกับผูจัดการ   รวมเปนสองคน 

(2) การรับฝากเงิน  ใบรับเงิน  และเอกสารทั้งปวง  นอกจากที่กลาวไวใน (1)  ขางบนนี้จะตอง

ลงลายมือช่ือของผูจัดการ  หรอืผูที่ไดรับมอบหมาย 

อนึ่ง  ในหนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยมื  ใบสั่งจายเงิน ใบรับเงิน  ตั๋วสัญญาใชเงินและตราสาร

การเงนิของสหกรณนัน้   ตองประทับตราของสหกรณ  (ถามี)  เปนสําคัญดวย 

เวนแตตั๋วเงินหรือตราสารการเงินที่สถาบันการเงินคูสัญญากับสหกรณ ไมประสงคใหมี 

การประทับตราเปนสําคัญ 

ขอ 21.การเงินของสหกรณ     การรับจายและเก็บรักษาเงินของสหกรณใหอยูในความ

รับผดิชอบของผูจัดการ  ทัง้น้ี  เปนไปตามระเบยีบของสหกรณ 

ขอ 22.การบัญชีของสหกรณ     ใหสหกรณ จัดใหมีการทําบัญชีตามแบบและรายการที่ 

นายทะเบียนสหกรณกําหนด  และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไวที่สํานักงานสหกรณ

ภายในระยะเวลาที่ นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

ใหบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณในวันที่เกิดเหตุนั้น  สําหรับเหตุอื่น 

ที่ไมเกี่ยวกับกระแสเงินสดใหบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแตวันที่มีเหตุอันจะตองบันทึก

รายการนัน้  และการลงบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณโดยครบถวน 
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ใหสหกรณจัดทํางบการเงินประจําปอยางนอยครัง้หนึ่งทุกรอบปทางบัญชีของสหกรณ งบการเงิน

ประจําปตองเปนไปตามแบบที่นายทะเบยีนสหกรณกําหนด   

วันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหสิ้นสุด  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป 

ขอ 23.การเสนองบการเงินประจําปตอที่ประชุมใหญ    ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอ

งบการเงินประจําปซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลวเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญภายใน 

หนึ่งรอยหาสบิวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี 

ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอ 

ที่ประชุมใหญดวยในคราวที่ เสนองบการเงินประจําปและใหสงสําเนารายงานประจําปกับงบการเงิน

ประจําปไปยังนายทะเบียนสหกรณภายในสามสบิวัน นับแตวันที่มีการประชุมใหญ 

อนึ่ง ใหเก็บรกัษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ งบการเงนิประจําปพรอม

ทัง้ขอบังคับ ระเบียบ  และกฎหมายวาดวยสหกรณไว  ณ  สํานักงานของสหกรณเพื่อใหสมาชิกขอตรวจดู

ไดโดยไมตองเสยีคาธรรมเนยีม 

ขอ 24.ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ     ใหสหกรณมีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน 

สมุดรายงานการประชุม  ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรใหมีขึ้น 

ใหสหกรณสงสําเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุนแกนายทะเบียนสหกรณภายในเกาสิบวัน 

นับแตวันที่จดทะเบียน 

ใหสหกรณรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุนตอนายทะเบียน

สหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 

สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคกอนได  ณ  สํานักงานของสหกรณในระหวางเวลา

ทํางาน  แตจะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินคาหุน  เงินฝาก  หรือเงินกูของสมาชิกรายอื่นไมได 

นอกจากจะไดรับความยนิยอมเปนหนังสือของสมาชกินั้น  และไดรับอนุญาตจากผูจัดการกอน 

การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ 

ขอ 25.การตรวจสอบบัญชี     บัญชีของสหกรณนั้นตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละ

หนึ่งครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชทีี่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด  โดย

ผูสอบบัญชีซึ่ง นายทะเบียนสหกรณแตงต้ัง 

ขอ 26.การกํากับดูแลสหกรณ นายทะเบียนสหกรณ  รองนายทะเบียนสหกรณ  ผูตรวจการ

สหกรณ  ผูสอบบัญชี หรอืพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย มีอํานาจออกคําส่ังเปน

หนังสือใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ผูตรวจสอบกิจการ  ผูจัดการ  เจาหนาที่  สมาชิกของ

สหกรณ หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับสหกรณ มาช้ีแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ 

หรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน  หรอืรายงานการประชุมได  
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ทั้งนี้  ใหผูซึ่งเกี่ยวของตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกใหความชวยเหลือและใหคํา

ชี้แจงแกผูปฏิบัติการตามสมควร 

ขอ 27.การสงรายการหรือรายงาน  ใหสหกรณสงรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของ

สหกรณตอหนวยงานที่กํากับดูแล  ตามแบบและระยะเวลาที่หนวยงานนัน้กําหนด 

กําไรสุทธิประจําป 

ขอ 28.การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป   เม่ือส้ินปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐานการ

สอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแลว  ปรากฏวาสหกรณมีกําไรสุทธิ  ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวา 

รอยละสิบของกําไรสุทธิ  และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย อัตรารอยละหนึ่งของกําไร

สุทธิ แตไมเกินสามหมื่นบาทตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

กําไรสุทธิประจําปที่เหลอืจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนนั้น ที่ประชุมใหญอาจจะจัดสรร

ไดดังตอไปนี้ 

(1) เปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวใหแกสมาชิก แตตองไมเกินอัตราที่กําหนดใน

กฎกระทรวง   โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา อนึ่ง ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลตาม 

(4)  ออกจายเปนเงินปนผลสําหรับปใดดวยจํานวนเงินปนผลทั้งสิ้นที่จายสําหรับปนั้นก็ตองไมเกินอัตรา

ดังกลาวมาแลว 

(2) เปนเงนิเฉลี่ยคืนใหแกสมาชกิตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทําไวกับสหกรณในระหวางป

ตามมติที่ประชุมใหญ เวนแตสมาชกิที่ผดินัดการชําระหน้ีสหกรณ มใิหไดรับเงนิเฉลี่ยคนืสําหรบัปนัน้ 

(3) เปนเงนิโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ 

(4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณ

ตามที่มีอยูในวันสิ้นปนั้น  ทุนรักษาระดับอัตราเงนิปนผลนี้จะถอนไดโดยมติแหงที่ประชุมใหญ  เพื่อจายเปน

เงนิปนผลตามหุน  ตาม (1) 

(5) เปนทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบ

ของสหกรณ 

(6) เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกนิรอยละสบิของกําไรสุทธิ   ตามระเบยีบของสหกรณ 

(7) เปนทุนสงเสรมิสวัสดิการของสมาชิกและครอบครัว ไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ

ตามระเบียบของสหกรณ 

(8) เปนทุนเพื่อจัดตัง้สํานักงานหรือทุนอื่น ๆ เพื่อเสรมิสรางความมั่นคงใหแกสหกรณ 

(9) กําไรสุทธิสวนที่เหลอื(ถาม)ี ใหจัดสรรเปนทุนสํารองทั้งส้ิน 
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ทุนสํารอง 

ขอ 29.ที่มาแหงทุนสํารอง  นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามขอ 28 แลว บรรดาเงินอุดหนุน

หรือทรัพยสินที่มีผูยกใหแกสหกรณ  ถาผูยกใหมิไดกําหนดวาใหใชเพื่อการใด ใหจัดสรรเงินอุดหนุนหรือ

ทรัพยสินนัน้เปนทุนสํารองของสหกรณ 

อนึ่ง  จํานวนเงินซึ่งสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม  ถาไมมีการเรียกรองจนพนกําหนด 

อายุความก็ใหสมทบจํานวนเงนินั้นเปนทุนสํารอง 

กําไรสุทธปิระจําปของสหกรณซึ่งคณะกรรมการดําเนนิการเสนอแนะใหที่ประชุมใหญจัดสรรตาม

ขอ 28 หากที่ประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนใหนอยลงก็ด ี

ยอดเงนิจํานวน ดังกลาวใหสมทบเปนทุนสํารองทัง้สิ้น 

ขอ 30.สภาพแหงทุนสํารอง  ทุนสํารองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม สมาชิกจะแบงปน

กันไมได หรอืจะเรยีกรองแมสวนใดสวนหนึ่งก็ไมไดทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีไดเพื่อชดเชยการขาดทุน

อันหากบังเกิดขึ้น หรือเพื่อจัดสรรเขาบัญชีทุนสํารองใหแกสหกรณใหมที่ไดจดทะเบียนแบงแยกจาก

สหกรณเดิม 

หมวด 5 

สมาชกิ 

ขอ 31.สมาชกิ     สมาชิกสหกรณนี้คอื 

(1) ผูที่มีชื่อและลงลายมือช่ือในบัญชีรายชื่อผูซึ่งจะเปนสมาชิกของสหกรณและไดชําระ

คาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว 

(2) ผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับที่ไดลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกและได

ชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถอืครบถวนแลว 

ขอ 32.คุณสมบัติของสมาชิก   สมาชกิตองมีคุณสมบัตดิังน้ี 

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 

(2) เปนบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ มีสัญชาติไทย และอายุไมเกิน 60 ปบริบูรณ 

ในวันสมัคร 

ก. เปนขาราชการ  หรือลูกจางประจําสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด

เชยีงใหม หรอืเปนเจาหนาที่ของสหกรณนี้ หรอื 

ข.  เปนพนักงานจางตามภารกิจ หรือพนักงานจางทั่วไปสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นภายในจังหวัดเชียงใหม  

(3) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม 

(4) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นที่มวีัตถุประสงคในการใหกูยมืเงนิ
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ขอ 33.การเขาเปนสมาชิก   ผูสมัครเปนสมาชิกตามขอบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณออม

ทรัพยอื่นซึ่งประสงคจะขอเขาเปนสมาชิก ตามขอ 37) ตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามแบบที่กําหนดไวโดย

ตองมผีูบังคับบัญชาของผูสมัครในตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาฝาย คนหน่ึงรับรอง แตถาผูสมัครเปนผูดํารง

ตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาฝาย ก็ไมตองมีผูรับรอง 

เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเปนที่พอใจวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตอง

ตามที่กําหนดไวในขอ 32 ทั้งเห็นเปนการสมควรรับเขาเปนสมาชิกไดก็ใหแจงผูสมัครนั้นลงลายมือช่ือของ

ตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขา  และชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือใหครบถวน  แลว

เสนอเรื่อง  การรับสมาชิกเขาใหมใหที่ประชุมใหญคราวถัดไปทราบ 

กรณีสมาชิกที่ลาออกจากการเปนสมาชิกสหกรณ มีสิทธิสมัครเขาเปนสมาชิกใหมไดเม่ือพนสิบ

แปดเดอืนนับแตวันที่ไดรับอนุมัตใิหลาออก 

ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใด ๆ  เม่ือผูสมัครรองขอ 

ก็ใหคณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญเพื่อวินิจฉัยช้ีขาด มติแหงที่ประชุมใหญใหรับเขา

เปนสมาชกิ    ในกรณีดังวานี้ใหถือเสยีงไมนอยกวาสองในสามของสมาชกิหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

ขอ 34.คาธรรมเนียมแรกเขา ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณ

คนละหาสิบบาท  คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคนืไมได กรณเีขาครั้งตอไป

ตองชําระคาธรรมเนียมคนละหนึ่งรอยบาท 

ขอ 35.สิทธิหนาที่ในฐานะสมาชิก   ผูเขาเปนสมาชิกตองลงลายมือช่ือของตนในทะเบียน

สมาชิกกับชําระคาธรรมเนยีมแรกเขาและคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวน เม่ือไดปฏบิัติดังนี้แลวจึงจะถือ

วาไดสทิธใินฐานะสมาชิก 

(ก) สิทธขิองสมาชิกมีดังนี้ 

(1) เขาประชุมใหญ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรอืออกเสียงลงคะแนน 

(2) เขาชื่อเรยีกประชุมใหญวสิามัญ 

(3) เสนอหรือไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการสหกรณหรือผูตรวจสอบกิจการ

สหกรณ 

(4) ไดรบับรกิารทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ 

(5) สทิธิอื่น ๆ ที่กําหนดไวในขอบังคับขออื่นของสหกรณ 
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(ข) หนาที่ของสมาชกิ มีดังนี้ 

(1) ปฏบิัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มต ิและคําสั่งของสหกรณ 

(2) เขาประชุมทุกครัง้ที่สหกรณนัดหมาย 

(3) สงเสรมิสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคการที่เข็มแข็ง 

(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ 

(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณใหเจรญิรุงเรืองและม่ันคง 

ขอ 36.สมาชิกยายสังกัด  สมาชิกที่ยาย  หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น  และประสงคจะ

สมัครเขาเปนสมาชกิของสหกรณออมทรัพยซึ่งต้ังขึ้นในสังกัดนั้น  หากสหกรณนั้นมีขอบังคับใหรับเขาเปน

สมาชิกไดและคณะกรรมการดําเนินการไดมีมติใหรับเขาเปนสมาชิกแลว ถาสมาชิกน้ันมีความประสงค 

จะใหโอนเงินคาหุนและเงินกูที่ตนมีอยูในสหกรณนี้ไปยังสหกรณที่ตนไดไปเขาเปนสมาชิกใหม สหกรณ 

ก็จะจัดการโอนเงนิคาหุน เงินกู และเงนิฝาก(ถามี)  ที่สมาชิกนั้นมีอยูตอสหกรณใหตามวิธีการที่ไดกําหนด

ไวในระเบยีบของสหกรณ 

ขอ 37.การรับโอนสมาชิกสหกรณอื่น  สมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่นซึ่งยายหรือโอนมารับ

ราชการในสังกัดตามขอ 32 (2)  หากประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกก็ใหยื่นใบสมัครถึงสหกรณเม่ือได

ป ฏิบัติตามขอ กําหนดใน ขอ 33  ครบถวนแลว  ก็จะไดสิทธิ ในฐานะสมาชิกตามขอ 35  ทั้ งนี้ 

เมื่อสหกรณที่ตนเปนสมาชิกอยูเดิมไดโอนเงินคาหุนใหสหกรณนี้เสร็จสิ้นแลว 

การรับโอนเงินคาหุนและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยูในสหกรณเดิมน้ัน  ใหเปนไปตามที่

กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

ขอ 38.การเปลี่ยนแปลงชื่อ ช่ือสกุล คํานําหนาช่ือ  สัญชาต ิ และที่อยู สมาชิกคนใดมีการ

เปลี่ยนแปลงช่ือ ชื่อสกุล คํานําหนาช่ือ สัญชาติ และที่อยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแต

วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

การตั้งผูรับโอนประโยชน 

ขอ 39.การตั้งผูรับโอนประโยชน    สมาชิกอาจทําหนังสือตัง้บุคคลหน่ึงหรือหลายคนเปนผูรับ

โอนประโยชนในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณเม่ือตนถึงแกความตาย โดยมอบไวแก

สหกรณเปนหลักฐาน หนังสอืตัง้ผูรบัโอนประโยชนดังวานี้ตองทําตามลักษณะพินัยกรรม 

ถาสมาชกิประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการต้ังผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลวก็ตองทํา

เปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว  
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เมื่อสมาชิกตาย ใหสหกรณแจงใหผูรบัโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ สหกรณจะจาย

คาหุน เงนิฝาก หรอืเงินอื่นใดที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิได

ตัง้ไว ก็คนืใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดงตอคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมีสทิธไิดรับเงนิ

จํานวนดังกลาวตามกฎหมายนัน้  ทั้งน้ี  ตามขอกําหนดในขอ 45 และขอ 46 

ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก  ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายใน

กําหนดหนึ่งปนับแตวันที่สมาชิกตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ  โดยใหแนบสําเนามรณบัตรที่ทางราชการ

ออกใหแสดงวาสมาชิกนั้น ๆ  ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย  เมื่อคณะกรรมการ

ดําเนนิการไดพจิารณาและอนุมัตแิลว  สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหาวัน   

ในกรณีผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน  หรือผูที่มีชื่อเปนผูรับโอน

ประโยชนที่สมาชิกไดจัดทําใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี  เม่ือพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอน

จํานวนเงนิดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของสหกรณทั้งส้ิน 

การขาดจากสมาชกิภาพ 

ขอ 40.การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชกิยอมขาดจากสมาชกิภาพ    เพราะเหตุใด ๆ  ดังตอไปนี้ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) เปนคนไรความสามารถ หรอืเสมือนไรความสามารถ 

(4) ตองคําพพิากษาใหลมละลาย 

(5) ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ 32 แตจะไดรับการยกเวนความตามขอบังคับขอ 44 

(6) ถูกใหออกจากสหกรณ 

ขอ 41. การลาออกจากสหกรณ       สมาชิกผูไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ํา

ประกันอาจลาออกจากสหกรณได  โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ  และ

เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลว 

จงึใหถอืวาออกจากสหกรณได 

คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ

กรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา  หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ   ก็ใหถือวาออกจาก

สหกรณตามความในวรรคกอนได   แลวใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบ

ดวย 
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ขอ 42.การใหออกจากสหกรณ      สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหนึ่ง

อยางใดดังตอไปนี้ 

(1) ไมชําระคาธรรมเนยีมแรกเขา 

(2) ขาดชําระคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด  ทั้งนี้ 

โดยมไิดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 

(3) นําเงนิกูไปใชผดิความมุงหมายที่ใหเงินกูน้ัน 

(4) ไมจัดการแกไขหลักประกันสําหรับเงินกูที่เกิดบกพรองใหคืนดีภายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

(5) คางสงเงินงวดชําระหน้ี  ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน 

หรือผดินัดการสงเงนิงวดชําระหนี้ดังวานัน้ถงึสามคราวสําหรับเงนิกูรายหนึ่ง ๆ 

(6) ไมใหขอความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแกสหกรณเม่ือสมัครเขาเปนสมาชิก หรือ

เม่ือจะกอความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหน้ีสินตอ

สหกรณอยูแลว 

(7) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ

หรือ  ของที่ประชุมกลุมที่ตนสังกัด  หรือ ประพฤติการใด ๆ อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซื่อสัตยสุจรติ แสดงตน

เปนปฏิปกษหรอืทําใหเสื่อมเสยีตอสหกรณหรือขบวนการสหกรณ  ไมวาโดยประการใด ๆ  

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพจิารณาปรากฏวา  สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกลาวขางตน

นี้และไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการดําเนนิการที่มีอยู

ทัง้หมดในขณะนัน้แลว  ก็เปนอันถือวาสมาชิกนัน้ถูกใหออกจากสหกรณ 

สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิยื่นอุทธรณตอที่ประชุมใหญ โดยใหยื่นอุทธรณตอ

คณะกรรมการดําเนนิการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบมติการใหออก คําวนิิจฉัยของที่ประชุมใหญให

เปนที่สุด 

ขอ 43.การถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก    ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ 

ไมวาเพราะเหตุใด ๆ ใหคณะกรรมการดําเนนิการถอนชื่อสมาชกิออกจากทะเบยีนสมาชิก 

ขอ 44.สมาชิกที่โอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไมมีความผิด 

สมาชิกที่โอนหรือยาย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจําตามขอ 32 (2)  โดยไมมีความผิด  เวนแต

ออกเพราะตายหรือเปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือตองคําพิพากษาให

ลมละลาย  ถามไิดลาออกจาก สหกรณดวย  ก็ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยู  และจะงดชําระคาหุนไดก็ตอเมื่อ

มหีนี้สินไมเกนิคาหุน  สมาชิกเชนวานั้นอาจไดรับเงนิกูจากสหกรณไดตามระเบียบของสหกรณ 
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ขอ 45.การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ      ในกรณีที่สมาชิกขาด

จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40 (1) (2) (3) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุนที่สมาชิกมีอยูในสหกรณให

กอนคาหุนของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พรอมดวยเงินปนผลและเงนิเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิก

นัน้มีอยูในสหกรณคนืใหแกผูมีสทิธไิดรับ  โดยเฉพาะคาหุนนัน้ผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันที

โดยไมมีเงินปนผลหรือเงนิเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้น  หรือจะเรยีกใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่

ออกโดยไดรับเงนิปนผลและ เงนิเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกน้ันดวย ในเม่ือที่ประชุมใหญมมีติใหจัดสรรกําไรสุทธิ

ประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลอืก  สวนเงนิรับฝากและดอกเบี้ยน้ัน  สหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของ

สหกรณ 

ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหงทุน

เรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุน

ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม แตเฉพาะสมาชิกที่ขาดจาก

สมาชิกภาพเนื่องจากตนไดโอนหรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 32 (2) โดยไมมี

ความผดินั้น คณะกรรมการดําเนนิการอาจผอนผันเปนพิเศษ 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ  40(4) สหกรณจะจายคาหุน เงินรับฝาก 

เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมาย

ลมละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40 (5) (6) นั้น สหกรณจะจายคาหุน 

เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลา 

อันสมควร โดยไมมีเงนิปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตปที่ออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกขอใหจายคาหุน

ภายหลังวันสิ้นปโดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนในปนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรร

กําไรสุทธปิระจําปก็ได  สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนัน้สหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ 

ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจายคืนคาหุนแก

สมาชิกที่พนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําป และใหคํานวณเงินคาหุนจายคืนตอ

หุนที่จะจายคืนแกสมาชิกโดยนําทุนเรือนหุนทั้งหมดหักดวยขาดทุนสะสมคงเหลือและหน้ีสินทั้งสิ้นแลว

นํามาเฉลี่ยโดยใชจํานวนหุนทั้งส้ินเปนฐานในการคํานวณ 

         เม่ือสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงนิคาหุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอ ๆ ไป สหกรณตองคํานวณ

มูลคาเงนิคาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุนที่กําหนด

ไวในขอ 5 จนกวาสหกรณไมมยีอดขาดทุนสะสม 

ขอ 46.การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณ    ในการจายคืนจํานวนเงนิของ

สมาชิกตามขอ 45 น้ัน  ใหสหกรณหักจํานวนเงนิซึ่งสมาชกิตองรับผดิตอสหกรณออกกอน 
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กลุมสมาชกิ 

ขอ 47.กลุมสมาชิก    สหกรณอาจจัดตั้งกลุมสมาชิกข้ึน  การจัดกลุม  การประชุมกลุม 

กิจกรรมของที่ประชุมกลุม  การเลือกตั้งจํานวนกรรมการบริหารกลุม  การดํารงตําแหนง  การพนจาก

ตําแหนง  และการประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุมใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบยีบของสหกรณ 

ความรับผดิเพื่อหน้ีสินของสหกรณ 

ขอ 48.ความรับผดิของสมาชกิ  สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหน้ีสินของสหกรณจํากัดเพียงไมเกิน

จํานวนเงนิคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ 

หมวด 6 

สมาชกิสมทบ 

ขอ 49.สมาชิกสมทบ    สหกรณอาจรับสมาชิกสมทบไดตามที่เห็นสมควร โดยตองสมัครเขา

เปนสมาชกิสมทบดวยความสมัครใจ และมีความประสงคจะใชบรกิารตาง ๆ  ของสหกรณเปนการประจํา 

ขอ 50.คุณสมบัติของสมาชกิสมทบ   สมาชกิสมทบตองมีคุณสมบัตดัิงนี้ 

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 

(2) เปนบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ มีสัญชาติไทยและอายุไมเกิน 60 ปบริบูรณใน

วันที่สมัคร 

(3) เปนบิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะ หรือเปนบุคคลในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดเชยีงใหมที่ไมมีคุณสมบัตติาม ขอ 32(2)    

(4) มีภูมลิําเนาและทะเบียนบานอยูจังหวัดเชียงใหม 

(5) เปนผูที่มีความประพฤติดงีาม 

(6) เปนผูที่จะปฏบิัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มต ิและคําสั่งของสหกรณ 

(7) มิไดเปนสมาชกิในสหกรณออมทรัพยอื่นที่มวีัตถุประสงคในการใหกูยมืเงนิ  

ขอ 51.การไดเขาเปนสมาชิกสมทบ  ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองยื่นใบสมัครถึง

สหกรณตามแบบที่กําหนดไว  โดยตองมีสมาชิกสหกรณนี้ไมนอยกวาสองคนรับรองเมื่อคณะกรรมการ

ดําเนนิการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่กําหนดในขอ 50 ทั้งเห็นเปนการ

สมควรแลวก็ใหรับเขาเปนสมาชิกสมทบได และตองจัดใหผูสมัครไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ

กับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามที่จะถือครบถวน 

เมื่อสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรคกอนแลวยอมไดสทิธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

กรณีสมาชิกที่ลาออกจากการเปนสมาชิกสหกรณ  มีสิทธิสมัครเขาเปนสมาชิกใหมได 

เมื่อพนสบิแปดเดือนนับแตวันที่ไดรับอนุมัตใิหลาออก 
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ขอ 52.คาธรรมเนียมแรกเขาของสมาชิกสมทบ ผูสมัครเขา เปนสมาชิกสมทบตองชําระ

คาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณคนละหาสิบบาท คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือวาเปนรายไดของ

สหกรณจะเรียกคืนไมไดไมวาดวยกรณีใด ๆ และในการเขาครั้งตอไปตองชําระคาธรรมเนียมคนละ 

หนึ่งรอยบาท 

ขอ 53.สทิธิและหนาที่ในฐานะสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบมีสิทธิและหนาที่เฉพาะ ในสวนที่

ไมขัดกับกฎหมายสหกรณ   

(ก) สทิธิของสมาชิกสมทบ มีดังน้ี 

(1) มีสิทธิถือหุนในสหกรณอยางนอยหนึ่งหุนแตไมเกินหนึ่งในหาของหุนที่ชําระแลวทั้งหมด 

และใหไดรับเงนิปนผลในอัตราเดียวกับสมาชกิ และมีสทิธฝิากเงนิประเภทออมทรัพยและประเภทประจําได 

(2) มีสิทธิกูเงินฉุกเฉินหรือสามัญไดแตตองไมเกินมูลคาหุนรวมกับเงินฝากของสมาชิก

สมทบรายนัน้ ๆ และมสีิทธไิดรับเงินเฉลี่ยคืนตามสวนธุรกิจไดในอัตราเดียวกันกับสมาชิก 

(3) สิทธิอื่น ๆที่กําหนดไวในขอบังคบัขออื่นของสหกรณ 

(ข) หนาที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 

(1) ปฏบิัตติามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบั มติ และคําสั่งของสหกรณ 

(2) เขารวมประชุมทุกครัง้ที่สหกรณนัดหมาย 

(3) สงเสรมิสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคการที่เข็มแข็ง 

(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ   

(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณ พัฒนาสหกรณใหเจรญิรุงเรอืงและม่ันคง 

 (ค) สมาชกิสมทบไมใหมสีิทธิในเร่ืองดังตอไปนี ้

(1) การนับชื่อเขาเปนองคประชุมในการประชุมใหญ 

(2) การออกเสยีงลงคะแนน 

(3)  การรบัเลือกตัง้เปนกรรมการดําเนนิการ 

การขาดจากสมาชกิภาพของสมาชิกสมทบ 

ขอ 54.การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพ

เพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้ 

(1) ตาย 

(2) เปนคนไรความสามารถหรือเสมอืนไรความสามารถ 

(3) ตองคําพพิากษาใหลมละลาย 

(4) ลาออกจากสหกรณและไดรับอนุญาตแลว 

(5) ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ 50 
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(6) ถูกใหออกจากสหกรณ 

(7)) สมาชิกของสหกรณซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับสมาชิกสมทบตามขอ 50(2) ขาดจาก

สมาชิกภาพตามขอบังคับ 

ขอ 55.การลาออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ    สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจาก

สหกรณได  โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการและเมื่อคณะกรรมการ

ดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจาก

สหกรณได 

ขอ 56.การใหออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกใหออกจากสหกรณ

เพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้ 

(1) ไมชําระคาธรรมเนยีมแรกเขา 

(2) ไมลงลายมือชื่อในทะเบยีนสมาชิกสมทบ 

(3) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบยีบ มติและคําสั่งของสหกรณ 

(4) แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณหรือขบวนการสหกรณ ไมวา

โดยประการใด ๆ 

ขอ 57.การเปลี่ยนแปลงชื่อ  สัญชาติ  และที่อยูของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบคนใด 

มกีารเปล่ียนแปลงในเรื่องช่ือ  สัญชาติและที่อยู  ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการ

เปลี่ยนแปลง 

ขอ 58.การตั้งผูรับโอนประโยชนของสมาชิกสมทบ  สมาชิก สมทบอาจทําหนังสือตั้งบุคคล

หนึ่งหรือหลายคนเปนผูรับโอนประโยชนในเงนิคาหุน เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณเม่ือตนถึงแกความ

ตาย โดยมอบไวแกสหกรณเปนหลักฐาน หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวาน้ีตองทําตามลักษณะ

พนิัยกรรม 

ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลว  ตองทํา

เปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว  

เม่ือสมาชิกสมทบตาย  ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ  และ

สหกรณ  จะจายเงินคาหุน  เงินรับฝาก  เงินปนผล  เงินเฉลี่ยคืน  และเงินผลประโยชนหรือเงินอื่นใด

บรรดาที่สมาชกิสมทบ  ผูตายมีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว  หรอืถามิไดตั้งไวก็คืนใหแก

บุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดงตอคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทของผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวน

ดังกลาวตามกฎหมายนัน้  ทั้งนี้  ตามขอกําหนดในขอ  59 และขอ 60 
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ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก  ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายใน

กําหนดหนึ่งปนับแตวันที่สมาชิกสมทบตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ  โดยใหแนบสําเนามรณบัตรที่ 

ทางราชการออกใหแสดงวาสมาชิกสมทบนั้น ๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย 

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว  สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายใน 

สี่สิบหาวัน 

ในกรณีผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน หรือผูที่มีชื่อเปนผูรับโอน

ประโยชนที่สมาชิกสมทบไดจัดทําใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี  เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดีให

สหกรณโอนจํานวนเงนิดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของสหกรณทัง้สิ้น 

ขอ 59.การจายคนืจํานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ   ในกรณีที่สมาชิก

สมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 54 (1) (2) (4) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุนที่สมาชิกสมทบ 

มอียูในสหกรณใหกอนคาหุนของสมาชกิสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พรอมดวยเงนิปนผลและ เงนิเฉลี่ยคืน

คางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมอียูในสหกรณคืนใหแกผูมสีิทธิไดรับ  โดยเฉพาะคาหุนนัน้ ผูมีสทิธิไดรับ

จะเรยีกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนัน้  หรือจะเรียกใหจาย

คืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออกโดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกน้ันดวยในเมื่อที่

ประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลือก  สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น

สหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ 

ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบ

แหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืน

คาหุนของสมาชิกที่ขาดจากสมาชกิภาพรายตอไปในปนัน้ไวจนถึงปทางบัญชใีหม 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ  54 (3) สหกรณจะจายคาหุน 

เงินรับฝาก เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนให

ตามกฎหมายลมละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 54 (5) (6) น้ัน สหกรณจะจาย 

คาหุน  เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนให

ภายในเวลาอันสมควรโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตปที่ออกจากสหกรณ  หรือหากสมาชิก

สมทบขอใหจายคาหุนภายหลังวันสิ้นป  โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนในปนั้นภายหลังที่ที่ประชุม

ใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได  สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยน้ันสหกรณจะจายใหตาม

ระเบยีบของสหกรณ 
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ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจายคืนคาหุนแก

สมาชิกสมทบที่พนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําป และใหคํานวณเงินคาหุนจาย

คืนตอหุนที่จะจายคืนแกสมาชิกสมทบโดยนําทุนเรือนหุนทั้งหมดหักดวยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สิน

ทัง้ส้ินแลวนํามาเฉลี่ยโดยใชจํานวนหุนทัง้ส้ินเปนฐานในการคํานวณ 

เม่ือสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอ ๆ ไป สหกรณตองคํานวณ

มูลคาเงนิคาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุนที่กําหนด

ไวในขอ 5 จนกวาสหกรณไมมยีอดขาดทุนสะสม 

ขอ 60.การหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ    ในการจายคืนจํานวน

เงินของสมาชิกสมทบตามขอ 59 นั้น  ใหสหกรณหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ 

ออกกอน 

ขอ 61.การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก   ในกรณีที่สมาชิกสมทบ 

ออกสหกรณไมวาเพราะเหตุใด  ใหคณะกรรมการดําเนนิการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบยีนสมาชกิ 

หมวด  7 

การประชุมใหญ 

ขอ 62.การประชุมใหญสามัญ  ใหคณะผูจัดต้ังสหกรณนัดสมาชิกมาประชุมกันเปนการ

ประชุมใหญสามัญครั้งแรกภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียนสหกรณ  เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ

ดําเนนิการและมอบหมายการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการดําเนนิการ 

การประชุมใหญสามัญครั้งตอไป ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปละหนึ่งครั้งภายใน

หนึ่งรอยหาสบิวันนบัแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 

ขอ 63.การประชุมใหญวิสามัญ     คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญ

เม่ือใดก็ได  แตถานายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญหรือในกรณีที่สหกรณ

ขาดทุนเกินกึ่งของจํานวนทุนเรือนหุนที่ชําระแลว  ตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชาแตไมเกิน

สามสิบวันนับแตวันที่สหกรณทราบ 

สมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหน่ึงรอยคน 

หรือผูแทนสมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวา 

หาสิบคนลงลายมือช่ือทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ

เม่ือใดก็ได และใหคณะกรรมการดําเนินการกําหนดระยะเวลาดังกลาว ใหนายทะเบียนสหกรณหรือ

เจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมายมีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญไดภายในระยะเวลา 

ที่เห็นสมควร 
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ขอ 64.การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก     กรณีที่สหกรณมีสมาชิกเกินกวาเกินกวาหาพัน

คนใหการประชุมใหญประกอบดวยผูแทนสมาชกิเทานั้น 

ขอ 65.การเลอืกตั้งและการดํารงตําแหนงผูแทนสมาชิก 

(1) สมาชิกเทาน้ันมสีิทธิไดรับเลือกตัง้เปนผูแทนสมาชิก 

(2) การเลือกตั้งผูแทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ใหกระทําในที่ประชุมกลุมกอนการประชุม

ใหญสามัญของสหกรณไมนอยกวาสามสิบวัน  และใหประธานกลุมหรอืเลขานุการกลุม (ถาม)ี หรือตัวแทน

กลุมแจงรายช่ือผูแทนสมาชิกในกลุมของตนตอสหกรณโดยมิชักชา 

(3) ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก โดยอัตราสวนจํานวนสมาชิก 

สิบคนตอผูแทนสมาชิกหนึ่งคน ถาเศษของอัตราสวนดังกลาวเกินกึ่งใหเลือกตั้งผูแทนสมาชิกเพิ่มขึ้น 

อีกหนึ่งคน ในจํานวนนี้ใหประธานกลุม (ถามี) หรือตัวแทนกลุมเปนผูแทนสมาชิกโดยตําแหนงโดยใหนับ

รวมอยูในจํานวนผูแทนสมาชิกที่กลุมพงึเลือกตัง้ได 

อนึ่ง  จํานวนผูแทนสมาชกิจะมนีอยกวาหน่ึงรอยคนไมได 

ใหผูแทนสมาชิกอยูในตําแหนงคราวละหนึ่งปทางบัญชีของสหกรณ ถายังไมมีการ

เลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม  ก็ใหผูแทนสมาชิกคนเดมิอยูในตําแหนงตอไปพลางกอน 

ขอ 66.การพนจากตําแหนง     ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนง  เม่ือ 

(1) ครบวาระหรอืมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชกิใหม 

(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกตอที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัด 

(3) ออกจากกลุมที่ตนสังกัด 

(4) ขาดจากสมาชิกภาพ 

(5) ที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัดลงมตถิอดถอน 

ขอ 67.ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางกอนถึงคราวออกตามวาระ  ถาผูแทนสมาชิกพนจาก

ตําแหนงไมวาดวยประการใด ๆ จนทําให จํานวนผูแทนสมาชิกเหลือไมถึงหนึ่งรอยคนหรือเหลือ 

ไมถึงสามในส่ีของจํานวน  ผูแทนสมาชกิทั้งหมด ก็ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหครบ

ตามจํานวนที่วางลง และใหผูแทนสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงไดเพียงเทาที่กําหนดเวลาที่ผูซึ่ง 

ตนแทนนัน้ชอบจะอยูได 

ขอ 68.การแจงกําหนดการประชุมใหญ    เมื่อมีการประชุมใหญทุกคราว  ใหสหกรณมี

หนังสือแจงวันเวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมใหบรรดาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบลวงหนา 

ไมนอยกวาเจ็ดวัน แตถาการประชุมน้ันเปนการดวน อาจแจงลวงหนาไดตามสมควร ทั้งนี้ใหประธาน

กรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการเปนผูลงลายมือช่ือในหนังสือนั้น  และตองแจงให

26



ขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

เจาหนาที่จากกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบลวงหนา  ในโอกาสเดียวกันกับที่แจง

ใหสมาชิกหรอืผูแทนสมาชกิทราบดวย 

ขอ 69.องคประชุมในการประชุมใหญ    การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุม

ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรอืไมนอยกวาหน่ึงรอยคน  ในกรณีเปนการประชุมใหญโดย

ผูแทนสมาชิกตองมีผูแทนสมาชกิมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอย

กวาหนึ่งรอยคนจงึจะเปนองคประชุม 

ในกรณีที่ที่ประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเขารวมประชุมใหญในฐานะ 

ผูสังเกตการณได  แตไมมสีทิธินับเปนองคประชุม หรอืออกเสียงและไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนนิการ 

ในการประชุมใหญ  สมาชิกหรือผูแทนสมาชกิจะมอบอํานาจใหผูอื่นมาประชุมแทนตนไมได 

ขอ 70.การนัดประชุมใหญคร้ังที่สอง  ในการประชุมใหญของสหกรณ  ถาสมาชิกหรอืผูแทน

สมาชิกแลวแตกรณมีาประชุมไมครบองคประชุมใหนัดประชุมใหญอกีครั้งหนึ่งภายในสิบส่ีวันนับแตวันที่นัด 

ประชุมใหญครั้งแรก  ในการประชุมครั้งหลังนี้  ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกหรือ

ผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุมแลว  เม่ือมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกแลวแตกรณมีาประชุมไมนอยกวา

หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชกิทั้งหมด  หรือไมนอยกวาสามสิบคนก็ใหถือเปนองคประชุม 

แตถาเปนการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม เม่ือมีสมาชิกหรือ

ผูแทนสมาชกิมาประชุมมจีํานวนไมถึงที่จะเปนองคประชุมตามที่กลาวในขอ 69 วรรคแรก  ก็ใหงดประชุม 

ขอ 71.อํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ      ที่ประชุมใหญมอีํานาจหนาที่พิจารณาวนิิจฉัยเรื่อง

ทัง้ปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินกจิการของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเขาใหม  สมาชิกออกจากสหกรณ  การเลือกตั้งผูแทน

สมาชิก  และวินิจฉัยขออุทธรณของผูสมัครซึ่งมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิก และสมาชิกที่ถูกใหออกจาก

สหกรณ 

(2) พจิารณาเลอืกตัง้และถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการ 

(3) พจิารณาอนุมัติงบการเงนิประจําป  และจัดสรรกําไรสุทธปิระจําปของสหกรณ 

(4) รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณจากคณะกรรมการ

ดําเนนิการและผลการตรวจสอบประจําปจากผูตรวจสอบกจิการ 

(5) พจิารณากําหนดคาตอบแทนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบกิจการ 

(6) พจิารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยมืหรือค้ําประกัน 

(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ 

(8) พจิารณาการแยกสหกรณ  การควบสหกรณ 
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(9) กําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุมของกรรมการ

ดําเนินการ  กรรมการอื่น ๆ  ที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เจาหนาที่สหกรณ หรือสมาชิกสหกรณ 

ที่ปฏิบัตงิานตามที่ไดรับมอบหมาย 

(10) พิจารณาแกไขเพิ่มเตมิขอบังคับ 

(11) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และชุมนุม

สหกรณที่สหกรณนี้เปนสมาชกิอยู 

(12) พิ เคราะหและปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ   รอง 

นายทะเบียนสหกรณ   ผูตรวจการสหกรณ   ผูสอบบัญชี  หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ

มอบหมาย 

(13) กําหนดรูปการซึ่งสหกรณคิดจะทําเปน เครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตาม

วัตถุประสงคของสหกรณ 

หมวด  8 

คณะกรรมการดําเนินการ 

ขอ 72.คณะกรรมการดําเนินการ    ใหสหกรณมีคณะกรรม การดําเนินการประกอบดวย

ประธานกรรมการหน่ึงคน  และกรรมการดําเนนิการอกีสิบสี่คน  ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตัง้จากสมาชิก 

ใหกรรมการดําเนินการเลือกตัง้ในระหวางกันเองขึ้นดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการคนหนึ่ง

หรือหลายคน  เลขานุการคนหน่ึง และ/หรอืเหรัญญิกคนหนึ่ง  นอกนั้นเปนกรรมการ  และปดประกาศให

ทราบโดยทั่วกัน  ณ  สํานักงานสหกรณ 

หามไมใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้เปนหรอืทําหนาที่กรรมการดําเนินการ 

(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผดิ

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ  องคการ  หรือหนวยงานของรัฐ 

หรือเอกชนฐานทุจรติตอหนาที่ 

(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนง

กรรมการตามมาตรา 22(4) 

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริต

ตอหนาที ่

(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลา 

สองปทางบัญชีนับแตปที่ผิดนัดถึงปที่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ  เวนแตการผิดนัดนั้นมิไดเกิดขึ้นจาก

การกระทําของตนเอง 

(6) ผูซึ่งเปนเจาหนาที่ในสหกรณนี้ 
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(7) เคยถูกสั่งใหพนจากตําแหนงกรรมการหรอืผูจัดการตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 

(8) เปนกรรมการหรอืผูจัดการในสหกรณที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 

(9) เปนบุคคลที่มลีักษณะตองหามตามระเบียบที่นายทะเบยีนสหกรณกําหนด 

ขอ 73.อํานาจหนาที่ของกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง 

(ก) ประธานกรรมการ   มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

(1) เปนประธานในที่ประชุมใหญและที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และควบคุม

การประชุมดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอยและอยูใน

วัตถุประสงคของสหกรณ 

(3) ลงลายมือช่ือในเอกสารตาง ๆ ในนามสหกรณตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ 

(4) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย 

ขอบังคับ ระเบยีบ มต ิและคําส่ังของสหกรณ 

(ข) รองประธานกรรมการ   มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

(1) ปฏิบัติการในอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เม่ือ

ประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเม่ือตําแหนงประธานกรรมการวางลง 

(2) ปฏบิัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให 

(3) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย

ขอบังคับ ระเบยีบ มต ิและคําส่ังของสหกรณ 

(ค) เลขานุการ   มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกครั้ง 

(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณใหเรยีบรอยอยูเสมอ 

(3) แจงนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชกิ หรอืกรรมการดําเนินการ   แลวแตกรณ ี

(4) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย 

ขอบังคับ ระเบยีบ มต ิและคําส่ังของสหกรณ 

(ง) เหรัญญิก   มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจายและเก็บรักษาเงนิและทรัพยสินของสหกรณให

เปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 

(2) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย 

ขอบังคับ ระเบยีบ มต ิและคําส่ังของสหกรณ 
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ขอ 74.กําหนดเวลาอยูในตําแหนง     คณะกรรมการดําเนินการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ

สองปนับแตวันเลอืกต้ัง  ในวาระเริ่มแรกเม่ือครบหนึ่งปนับแตวันเลอืกตั้ง  ใหกรรมการดําเนินการสหกรณ

ออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก (ถามีเศษให 

ปดข้ึน) และใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ  ในปตอไปใหกรรมการดําเนินการที่อยูในตําแหนง

จนครบวาระหรอือยูนานที่สุดออกจากตําแหนงสลับกันไปทุก ๆ ป 

เม่ือครบกําหนดแลว  หากยังไม มีการเลือกตั้ งคณ ะกรรมการดําเนินการชุดใหมก็ ให

คณะกรรมการดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม 

แตตองไมเกินหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ กรรมการดําเนินการซึ่งพนจาก

ตําแหนงอาจไดรับเลือกตัง้ซ้ําอกีได  แตตองไมเกินสองวาระตดิตอกัน 

ในกรณีที่กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหกรรมการดําเนินการที่ไดรับ

เลือกตั้งใหมอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก  และใหนําความในวรรคหนึ่งมาใช

บังคับโดยอนุโลม 

ขอ 75.คณะผูจัดตั้งสหกรณ      เม่ือไดรับจดทะเบียนเปนสหกรณแลว   ใหคณะผูจัดตั้ง

สหกรณมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณจนกวา 

ที่ประชุมใหญสามัญครั้งแรกภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียนสหกรณ  จะไดเลือกตั้งคณะกรรมการ

ดําเนนิการข้ึน 

ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณมอบหมายกิจการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการในวันที่ไดรับ

เลือกตัง้ 

ขอ 76.การพนจากตําแหนง   กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนง เพราะเหตุอยางหนึ่ง

อยางใด   ดังตอไปนี้ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 

(2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ  หรอืลาออก

ตอที่ประชุมใหญของสหกรณ 

(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 

(4) เขารับตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณนี้ 

(5) ตกเปนผูผดินัดการสงเงินงวดชําระหน้ีไมวาเงนิตนหรอืดอกเบี้ย 

(6) ที่ประชุมใหญลงมตถิอดถอนทัง้คณะหรอืรายตัว 

(7) นายทะเบยีนสหกรณสั่งใหออกทัง้คณะหรอืรายตัว 

(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดตอกันสามครั้ง  โดยไมมีเหตุอันควร 

ใหกรรมการดําเนินการผูมีสวนไดเสียตาม(7) อุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณได ภายใน 

สามสิบวันนับแตวันที่รับทราบ  คําวินจิฉัยของคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณใหเปนที่สุด 
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กรณีที่ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนใหกรรมการดําเนินการพนจากตําแหนงทั้งคณะ 

ใหที่ประชุมใหญเลือกตัง้คณะกรรมการดําเนนิการใหมทั้งคณะอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับคณะกรรมการ

ดําเนนิการชุดแรก 

         ขอ 77. ตําแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ    ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลง

กอนถึงคราวออกตามวาระ  (เวนแตเพราะเหตุตามขอ 76 (7) )  ใหกรรมการดําเนนิการที่ยังดํารงตําแหนง

อยูดําเนินการตอไปจนกวาจะมีการประชุมใหญ  ซึ่งจะไดมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนใน

ตําแหนงที่วาง แตถาในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือนอยกวาองคประชุมกรรมการ

ดําเนินการที่ดํารงตําแหนงอยูจะประชุมดําเนินการใด ๆ ไมได  นอกจากตองนัดเรียกใหมีการประชุมใหญ

วสิามัญขึ้นโดยเร็ว 

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคกอน

นั้นเปนตําแหนงประธานกรรมการ  หากไมมีรองประธานกรรมการทําหนาที่แทนและยังมิไดมีการประชุม

ใหญเพื่อเลือกตั้งใหม  คณะกรรมการดําเนนิการอาจพจิารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอื่นขึ้นทําหนาที่

แทนชั่วคราวจนกวาจะมกีารเลือกตัง้ใหม 

กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญเลือกต้ังขึ้นแทนในตําแหนงที่วาง  ใหอยูในตําแหนงไดเพียง

เทากําหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยูได 

ขอ 78.การประชุมและองคประชุม     ใหคณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มี 

กจิธุระแตตองมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครัง้เปนอยางนอย 

ใหประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  เรียกประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการได  ในกรณีที่เปนการประชุมเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบ  ขอบังคับ  และเรื่อง 

ที่สําคัญอื่น ๆ ของ สหกรณใหแจงเจาหนาที่ของกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ

ดวยทุกคราว 

ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ตองมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการดําเนนิการทัง้หมด จงึจะเปนองคประชุม 

ขอ  79.อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนนิการ 

 คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ  ใหเปนไปตาม

กฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ    กับทั้งในทางอันจะทําใหเกิดความจําเริญแก

สหกรณ  ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ ตลอดจนดูแลให

สมาชิกปฏิบัติการตาง ๆ ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ 

(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกูยืมเงิน การใหเงนิกู และการฝากหรือลงทุน

ของสหกรณ 
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(3) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ การเสนองบการเงินประจําปและ

รายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอที่ประชุมใหญ 

(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอที่ประชุมใหญ 

(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปใหที่ประชุมใหญอนุมัติ 

(6) พิจารณาดําเนินการแตงตัง้หรือจางและกําหนดคาตอบแทนของผูจัดการ ตลอดจน

ควบคุม  ดูแลการปฏิบัตงิานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง 

(7) พจิารณาดําเนนิการแตงต้ัง  และกําหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน 

(8) กําหนดระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ 

(9) จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซึ่งบรรดาทะเบียน  สมุดบัญชีเอกสารตาง ๆ และ

บรรดาอุปกรณดําเนนิงานของสหกรณ 

(10) พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชกิและออกจากชุมนุมสหกรณ  และองคกรอื่น 

(11) พิจารณาดําเนินการแตงตั้งและถอดถอนคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ 

หรือคณะทํางานเพื่อประโยชนในการดําเนินกจิการของสหกรณ 

(12) พิเคราะหและปฏบิัตติามหนังสือของนายทะเบยีนสหกรณ  รองนายทะเบียนสหกรณ 

ผูตรวจการสหกรณ   ผูสอบบัญชี  หรอืพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 

(13) พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดาสมาชิก   เจาหนาที่สหกรณ  ตลอดจน

สอดสองดูแลโดยทั่วไป  เพื่อใหกจิการของสหกรณดําเนินไปดวยด ี

(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น  ผูตรวจสอบกิจการ  ความเห็นของ

ผูจัดการ  สมาชกิและผูแทนสมาชกิเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ 

(15) เชิญบุคคลภายนอกที่ เห็นสมควรเปนที่ปรึกษาของสหกรณ ตลอดจนกําหนด

คาตอบแทนใหตามที่เห็นสมควร 

(16) ฟอง ตอสู  หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ  หรือประนีประนอมยอม

ความหรอืมอบขอพพิาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 

(17) พจิารณาดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับทรัพยสนิ  ดังระบุไวในวัตถุประสงคของสหกรณ 

(18) พิจารณาแตงตั้งกรรมการดําเนินการเปนผูแทนสหกรณเพื่อเขาประชุมใหญ และ

ออกเสียงในการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ  และองคกรอื่น ซึ่ง

สหกรณนี้เปนสมาชิก ทั้งน้ี ใหเปนไปตามที่ขอบังคับของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ 

และองคการนัน้กําหนดไว 

(19) ค้ําประกันเงินกูที่สหกรณกูยืมจากกรมสงเสริมสหกรณ  โดยรับผิดชอบการ 

ค้ําประกันในฐานะสวนตัว 
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(20) พิจารณามอบหมายอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานใหแกประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญกิ ผูจัดการและบุคคลที่เกี่ยวของไดตามความเหมาะสม 

ขอ 80.ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ ในการดําเนินกิจการของสหกรณ 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  กรรมการหรือผูจัดการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค ขอบเขตแหงการดําเนินกิจการที่จะพึงดําเนินการไดของสหกรณ ขอบังคับของสหกรณ และ

มติที่ประชุมใหญ ทั้งนี้ ดวยความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชนของสหกรณหรือ

สมาชิก 

ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการกระทําการหรืองดเวนการกระทําการ หรือกระทําการโดย

ประมาทเลินเลอในการปฏิบัตหินาที่ของตนจนทําใหเสยีผลประโยชนของสหกรณ  หรือสมาชกิ  อันเปนเหตุ

ใหสหกรณมีขอบกพรองเกี่ยวกับการเงินการบัญชี  หรือ  กิจการ  หรอืฐานะการเงินตามรายงานการสอบ

บัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ  เปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย  คณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณ กรรมการหรือผูจัดการตองรับผดิรวมกันในความเสียหายตอสหกรณในกรณีดังตอไปนี้ 

(1) แสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ 

(2) ไมปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งของนายทะเบยีนสหกรณ 

(3) ดําเนินกิจการนอกขอบวัตถุประสงคหรือขอบเขตแหงการดําเนินกิจการที่จะพึงดําเนินการได

ของสหกรณ 

เจาหนาที่ของสหกรณผูใดมีสวนรวมในการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 

กรรมการหรือผูจัดการ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย เจาหนาที่ของสหกรณผูนั้นตองรับผิดรวมกันกับ

คณะกรรมการดําเนนิการสหกรณ กรรมการหรือผูจัดการในความเสียหายตอสหกรณ 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ กรรมการหรือผูจัดการไมตองรับผิดตามวรรคสอง ในกรณี

ดังตอไปนี้ 

(1) พสิูจนไดวาตนมไิดรวมกระทําการอันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอสหกรณ 

(2) ไดคัดคานในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ โดยปรากฏในรายงานการประชุม

หรือไดทําคําคัดคานเปนหนังสือยื่นตอประธานที่ประชุมภายในสามสิบวันนับแตสิ้นสุดการ

ประชุม 

คณะกรรมการอื่น

ขอ 81.คณะกรรมการอํานวยการ   คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการ

อํานวยการ  จากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ จํานวนเจ็ดคน โดยใหประธานกรรมการ  รองประธาน

กรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการเปนกรรมการอํานวยการ และให

คณะกรรมการดําเนินการต้ังกรรมการดําเนินการอื่นเปนกรรมการรวมอีกตามสมควร 
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ใหประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการเปนประธานและเลขานุการ

คณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ 

คณะกรรมการอํานวยการใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ

ซึ่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการนั้น 

ใหคณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละ

หนึ่งครั้งเปนอยางนอย  และใหประธานกรรมการอํานวยการหรอืเลขานุการนัดเรยีกประชุมได 

ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ  ตองมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไมนอยกวา 

กึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด  จงึจะเปนองคประชุม 

ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอํานวยการ  ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการ

ประชุมคราวถัดไปทราบ 

ขอ 82.อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการ  ใหคณะกรรมการอํานวยการเปนผู

ดําเนินกิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย  และตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ 

มต ิ และคําสั่ง  ของสหกรณ   ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจายเงิน การสะสมเงิน  การฝากหรือการเก็บรักษา

เงนิใหเปนไปตามขอบังคับ  และระเบยีบของสหกรณ 

(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวนและเปน

ปจจุบันอยูเสมอ 

(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตลอดจนทรัพยสนิของสหกรณใหอยู

ในสภาพอันดีและปลอดภัย และพรอมที่จะใหผูเกี่ยวของตรวจสอบไดทันท ี

(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุงหรือแกไขการบริหารงานของ

สหกรณ 

(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบการเงินประจําป รวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน และรายงาน

ประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอตอ 

ที่ประชุมใหญอนุมัติ 

(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการ

ดําเนนิการพิจารณาเสนอใหที่ประชุมใหญพจิารณาอนุมัติ 

(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ  เสนอตอ

คณะกรรมการดําเนินการพจิารณาและเสนอที่ประชุมใหญอนุมัติ 

(8) ทํานิติกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณตามที่คณะกรรมการ

ดําเนนิการมอบหมาย 
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ขอ 83. คณะกรรมการเงินกู  คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู จาก

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ จํานวนเจ็ดคน  โดยใหมีตําแหนงประธานกรรมการคนหนึ่ง   และ

เลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ 

คณะกรรมการเงินกูใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งตั้ง 

คณะกรรมการเงนิกูนั้น 

ใหคณะกรรมการเงนิกูประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดอืนละครั้งเปน

อยางนอย  และใหประธานกรรมการเงนิกู  หรอืเลขานุการนัดเรียกประชุมได 

ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ตองมีกรรมการเงนิกูเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการเงินกูทัง้หมด   จงึจะเปนองคประชุม 

ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการ

ประชุมคราวถัดไป 

ขอ 84.อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเงินกู    ใหคณะกรรมการเงนิกูมีอํานาจหนาที่ในการ

พิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการใหเงินกูแกสมาชิกตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของ

สหกรณรวมทัง้ขอตอไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการใชเงนิกูของสมาชิกใหเปนไปตามความมุงหมายที่ใหเงนิกูนั้น 

(2) ตรวจสอบการควบคุมใหเงนิกูมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

และเม่ือเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองก็ตองกําหนดใหผูกูจัดการแกไขใหคืนดี ภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 

(3) ดูแลและติดตามการชําระหน้ีของสมาชกิผูกูใหเปนไปตามที่กําหนดในสัญญา 

(4) สอบสวนเบื้องตนใหไดขอความจริง ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสงเงินงวด

ชําระหน้ีเงนิกู หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นใหคณะกรรมการดําเนินการพจิารณา

ผอนผนั หรอืเรยีกคืนเงินกู หรอืสอบสวนลงโทษใหสมาชกิออกจากสหกรณ 

ขอ 85.คณะกรรมการศกึษาและประชาสัมพันธ 

  คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  จากคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณ  จํานวนเจ็ดคน โดยใหมีตําแหนงเปนประธานกรรมการคนหนึ่ง  และเลขานุการคนหนึ่ง 

นอกนัน้เปนกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธใหอยูในตําแหนงไดเทาที่กําหนดเวลาของคณะกรรมการ

ดําเนนิการซึ่งต้ังคณะกรรมการศกึษาและประชาสัมพันธน้ัน 

ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ  แตจะตองมีการ

ประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย  และใหประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  หรือ

เลขานุการนัดเรยีกประชุมได 
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ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง

จํานวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธทั้งหมด  จงึจะเปนองคประชุม 

ใหคณะกรรมการศกึษาและประชาสัมพันธรายงานผลการปฏิบัตงิานใหคณะกรรมการดําเนินการ

ทราบในการประชุมคราวถัดไป 

ขอ 86.อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ใหคณะกรรมการศึกษา

และประชาสัมพันธมีอํานาจและหนาที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มต ิ และคําสั่งของ

สหกรณในสวนที่เกี่ยวของ  ซึ่งรวมทัง้ในขอตอไปนี้ 

(1) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก  โดยใหการศึกษาและอบรมแกสมาชิกและ

ผูที่สนใจใหทราบถึงเจตนารมณ  หลักวิธกีาร  และการบริหารงานของสหกรณ 

(2) ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร  ความรูเกี่ยวกับลักษณะ  ประโยชนรวมทั้ง

ผลงานของสหกรณใหสมาชกิ  และบุคคลภายนอก  รับทราบ 

(3) ดําเนนิการในการหาผูสมัครเขาเปนสมาชิก 

(4) ใหการศึกษาอบรมและเผยแพรแกสมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย  และการใชจายเงิน

อยางรอบคอบ  ตลอดจนวิชาการตาง ๆ  อันจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ 

(5) ศกึษาและตดิตามขาวความเคลื่อนไหวดานการดําเนินงานของสหกรณอื่นทั้งในและ

นอกประเทศ  เพื่อนําตัวอยางที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแกสมาชิกตาม

ความเหมาะสม 

(6) ดําเนินการจัดสวัสดิการดานตาง ๆตามควรแกฐานะของสหกรณแกสมาชิกพรอม

ครอบครัวอยางทั่วถงึและเปนธรรม 

        ขอ 87.คณะอนุกรรมการ ในกรณีจําเปนแกการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการอาจมี

คําสั่งแตงตัง้อนุกรรมการตาง ๆ เพื่อมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจของสหกรณ  โดยมีอํานาจหนาที่ตาม 

ที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ประธานในที่ประชุม 

ขอ 88.ประธานในที่ประชุม  ในการประชุมใหญหรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ให

ประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม  ก็ใหรองประธาน

กรรมการเปนประธานในที่ประชุม  และถารองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมดวยก็ใหที่ประชุม

เลือกตัง้กรรมการดําเนนิการคนหน่ึงข้ึนเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนัน้ 

ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เชน  คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  ใหประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เปนประธานในที่ประชุม 

ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ก็ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะ

การประชุมคราวนัน้ 
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ในการประชุมกลุม  ใหประธานของกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถามี)  เปนประธานในที่ประชุม

ตามลําดับแตถาประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมไมอยูในที่ประชุมก็ใหที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเขาประชุม

คนหนึ่งข้ึนเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกรองขอใหเรียกประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมใหญไดมีมติ 

ถอดถอนกรรมการดําเนินการ ถามีการรองขอใหเปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ใหกระทําไดโดยเลือก

สมาชิกคนใดคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น หรือจนเสร็จการประชุมมติเลือกประธานใน 

ที่ประชุมในกรณีนี้ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรืออยูแทนสมาชิกซึ่ง 

มาประชุม 

การออกเสียงและการวนิิจฉัยปญหาในที่ประชุม 

ขอ 89.การออกเสียง   สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออก

เสียงในที่ประชุมใหญ  และที่ประชุมกลุมสุดแตกรณี  ไดเพียงคนละหนึ่งเสียง  จะมอบใหผูอื่นมาประชุม

และออกเสียงแทนตนไมได ถาปญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้นผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัว ผูนั้นจะ

ออกเสยีงในเรื่องน้ันไมได 

ขอ 90.การวินิจฉัยปญหา เวนแตจะไดกําหนดไวเปนพิเศษในขอบังคับนี้ การวินิจฉัยปญหา 

ตาง ๆ ในที่ประชุมใหญ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการหรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ใหถือ

คะแนนเสียงขางมาก  ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปน 

เสียงช้ีขาด  เวนแตในกรณีตอไปนี้ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก 

ซึ่งมาประชุม 

(1) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 

(2) การเลกิสหกรณ 

(3) การควบสหกรณ 

(4) การแยกสหกรณ 

รายงานการประชุม 

ขอ 91. รายงานการประชุม   ในการประชุมใหญ  การประชุมกลุม  การประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการ  หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ นั้น ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมือช่ือ พรอมทั้งบันทึก

เรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทัง้สิ้นไวในรายงานการประชุม  และใหประธานในที่ประชุมกับกรรมการดําเนินการ

หรือกรรมการอื่น ๆ แลวแตกรณ ี อีกคนหนึ่งที่เขาประชุมนัน้ ๆ ลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 
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หมวด  9 

ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ 

ขอ 92.การจางและแตงตั้งผูจัดการ     คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือก

บุคคลที่มีความซื่อสัตยสุจรติ  มีความรูความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแตงตั้งหรอืจางเปนผูจัดการ

ของสหกรณโดยตองไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามขอ 93 ในการจางผูจัดการตองทําหนังสือ

สัญญาจางไวเปนหลักฐานและใหคณะกรรมการดําเนินการเรยีกใหมีหลักประกันอันสมควร 

ในการแตงต้ังหรือจางผูจัดการ  ตองใหผูจัดการรับทราบ  และรับรองที่จะปฏิบัตหินาที่ดังกําหนด

ไวในขอ 95  เปนลายลักษณอักษร 

ใหคณะกรรมการดําเนนิการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณเกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบ

คัดเลือก   การแตงต้ังหรือจาง   การกําหนดอัตราเงินเดือน  การใหสวัสดิการ และการใหออกจาก

ตําแหนงของผูจัดการสหกรณ 

ขอ  93. หามมใิหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทําหนาที่ผูจัดการ 

(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผดิที่ไดกระทําโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

(2) เคยถูกไลออก ปลดออกหรือใหออกจากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐ หรือ

เอกชนฐานทุจรติตอหนาที ่

(3) เคยถูกสั่งใหพนจากตําแหนงผูจัดการตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 

(4) เปนผูจัดการในสหกรณที่ถูกสั่งเลกิตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 

(5) เปนบุคคลที่มลีักษณะตองหามตามระเบียบที่นายทะเบยีนสหกรณกําหนด 

ขอ  94. การดํารงตําแหนงผูจัดการสหกรณ     สหกรณอาจจางผูจัดการโดยกําหนด

ระยะเวลาหรอืไมกําหนดระยะเวลาก็ได 

ขอ 95. อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการ   ผูจัดการมีอํานาจหนาที่ใน 

การจัดการทั่วไป  และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ  รวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง  ตลอดจนเปนธุระจัดใหผูเขา

เปนสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก  และชําระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงนิคาหุนตามขอบังคับของ

สหกรณ 

(2) ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน  แจงยอดจํานวนหุน  จายคืนคาหุนและ

ชักชวนการถือหุนในสหกรณ 

(3) รับฝากเงนิ จายคนืเงนิฝาก และสงเสรมิการรับฝากเงนิของสหกรณ 
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(4) เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู  จายเงนิกู  จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงนิกู  ใหเปนไป

ตามแบบและระเบยีบของสหกรณ 

(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินคาหุน และเงินใหกูทุกหกเดือน 

พรอมกับแจงใหสมาชกิทราบเปนรายบุคคล 

(6) พิจารณาจัดจางเจาหนาที่ของสหกรณตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดในระเบียบของ

สหกรณรวมถึงกําหนดหนาที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาที่ของสหกรณ  ตลอดจนเปน

ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัตงิานของเจาหนาที่เหลานัน้ใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 

(7) เปนธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดใหมีใบสําคัญโดยครบถวน 

รับผดิชอบในการรับจายเงนิของสหกรณใหเปนการถูกตอง  รวบรวมใบสําคัญและเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับ

การเงนิไวโดยครบถวน  และเก็บรักษาเงนิของสหกรณใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบยีบของสหกรณ 

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตอง

ครบถวนและเปนปจจุบัน 

(9) ตดิตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรยีกประชุมใหญ  ประชุมคณะกรรมการ

ดําเนนิการ  และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ  

(10) รับผิดชอบจัดทํางบการเงนิประจําป รวมทัง้บัญชีกําไรขาดทุน  และรายงานประจําป

แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา  เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญ

อนุมัต ิ

(11) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ  เสนอคณะกรรมการ

ดําเนนิการพิจารณา 

(12) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหสอดคลองกับแผนงานที่ไดรับอนุมัติจาก 

ที่ประชุมใหญ 

(13) เขารวมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ  ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  และ

ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ  เวนแตกรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ  มใิหเขารวมประชุม 

(14) ปฏบิัตกิารเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ 

(15) รักษาดวงตราของสหกรณ  และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสินตาง ๆของ

สหกรณใหอยูในสภาพอันดแีละปลอดภัย 

(16) เสนอรายงานกิจการประจําเดอืนของสหกรณตอคณะกรรมการดําเนนิการ 

(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการตามแบบและระยะเวลาที่ 

ทางราชการกําหนด 

(18) ค้ําประกันเงินกูที่สหกรณกูยืมจากกรมสงเสริมสหกรณ  โดยรับผิดชอบการ 

ค้ําประกันในฐานะสวนตัว 
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 (19) ปฏิบัตงิานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ หรอืคณะกรรมการอื่น ๆ ของ

สหกรณมอบหมาย  หรอืตามที่ควรกระทํา  เพื่อใหกจิการในหนาที่ลุลวงไปดวยด ี

ขอ  96.การพนจากตําแหนงของผูจัดการ   ผูจัดการของสหกรณตองพนจากตําแหนงดวย

เหตุอยางหน่ึงอยางใด  ดังตอไปนี้ 

(1) ตาย 

(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 

(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ   หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย

สหกรณกําหนด 

(4) อายุครบ  60  ปบริบูรณ   หรือครบกําหนดตามสัญญาจาง ทั้งนี้ อายุตองไมเกิน 

60 ปบริบูรณ 

(5) ถูกเลิกจาง 

(6) ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงใหเห็นเปนประจักษวาได

กระทําการหรือละเวนการกระทําการใด ๆ อันอาจทําใหเกิดความไมสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีแก

ประชาชน   หรอืไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ผูจัดการสหกรณ 

ขอ  97.การลาออก   ใหผูจัดการสหกรณยื่นหนังสือถึงสหกรณกอนวันที่จะออกไมนอยกวา

สามสิบวัน และใหเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนนิการ

สหกรณพจิารณาการลาออกนั้น   การยับยัง้การลาออกของผูจัดการสหกรณกระทําไดไมเกนิหกสิบวัน 

ขอ  98.การมอบหมายงานในหนาที่ผูจัดการใหกรรมการดําเนินการ  ถาสหกรณยังมิไดมี

การจัดจางและแตงตั้งผูจัดการ หรือสหกรณยังไมอยูในฐานะที่จะจัดจางเจาหนาที่สหกรณในตําแหนง

อื่นดวยได ใหคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงานในหนาที่ผูจัดการใหกรรมการดําเนินการคนใดคน

หนึ่งตามที่เห็นสมควรแตตองไมเกิน  5  ป 

ขอ  99.การแตงตั้งผูรักษาการแทนผูจัดการ  ถาตําแหนงผูจัดการวางลง  และยังไมไดแตงตั้ง

ใหผู ใด ดํ ารงตํ าแหน งแทน  หรือ เมื่อผู จั ดการไมอยูห รือ ไมอาจปฏิบั ติหน าที่ ได เป นครั้ งคราว 

ใหรองผูจัดการ  หรอืผูชวยผูจัดการ  หรือเจาหนาที่ของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนนิการมอบหมาย

เปนผูรกัษาการแทน 

ขอ 100. การเปลี่ยนผูจัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผูจัดการ ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ

ดําเนินการตองจัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน   กับบรรดาทรัพยสินและหนี้สิน 

ตลอดจนจัดทํางบการเงนิประจําปของสหกรณเพื่อทราบฐานะอันแทจรงิกอนที่จะสงมอบงาน 

40



ขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

ขอ  101.เจาหนาที่ของสหกรณ  นอกจากตําแหนงผูจัดการแลว สหกรณอาจจัดจางและ

แตงต้ังเจาหนาที่อื่น ตามความจําเปนเพื่อปฏิบัตงิานในสหกรณ โดยตองไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหาม

ตามขอ  93 ทัง้นี้   ตามระเบียบของสหกรณ ซึ่งคณะกรรมการดําเนนิการกําหนด  

หมวด  10 

ที่ปรึกษาและผูตรวจสอบกจิการ 

ขอ 102. ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตตมิศักด์ิ     คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือ

บุคคลภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒมิีความรูความสามารถและเหมาะสมเปนที่ปรกึษาและที่ปรึกษากติติมศักดิ์ได

จํานวนไมเกินหาคน เพื่อใหความเห็นแนะนําในการดําเนนิงานทั่วไปของสหกรณ ทั้งน้ีใหเปนไปตามระเบียบ

ที่สหกรณกําหนด 

ผูตรวจสอบกิจการ 

ขอ 103. ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูมีคุณวุฒิ 

ความรู ความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร การสหกรณ 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับสหกรณ และมีคุณสมบัติเปนผูผานการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ หรือหนวยงานอื่นที่ไดรับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ และไมมีลักษณะ

ตองหามของผูตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบ นายทะเบียนสหกรณ เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ 

จํานวนสองคน  

ขอ 104. ขั ้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู ตรวจสอบกิจการ ใหคณะกรรมการดําเนินการ

ประกาศรับสมัครผู ตรวจสอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือกผู ตรวจสอบกิจการที ่มีคุณสมบัติและ 

ไมมีลักษณะตองหามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนด และนําเสนอชื่อผู ตรวจสอบกิจการ 

ที ่ผ านมาคัดเลือกใหที ่ประชุมใหญ เลือกตั ้งโดยวิธ ีเป ดเผย และใหผูที่ ไดรับเลือกตั้งคะแนนสูงสุด 

จํานวนสองคนเปนผูตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเทากันใหประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง และ 

ใหผูที่ไดรับเลือกตัง้ลําดับคะแนนรองลงมาเปนผูตรวจสอบกิจการสํารองจํานวนสองคน 

กรณีผู ตรวจสอบกิจการไดพนจากตําแหนงดวยเหตุตามขอ106(2)(3)(4)(5) ใหผู ตรวจสอบ

กิจการสํารองปฏิบัติงานไดทันทีเทาระยะเวลาที่ผูตรวจสอบกิจการคนเดิมคงเหลืออยู หรือจนกวาจะมีการ

เลือกตัง้ผูตรวจสอบกิจการใหม  

ขอ 105. การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ  ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมี

กําหนดเวลาสองปทางบัญชีสหกรณ ถาเมื่อครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคน

ใหม ก็ใหผูตรวจสอบกจิการคนเดมิปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน 

ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจไดรับเลือกตั้งซ้ําได 
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 ขอ 106. การพนจากตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการตองพนจากตําแหนง 

เพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1) ถงึคราวออกตามวาระ 

(2) ตาย 

(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเปนหนังสือยื่นตอประธานคณะผูตรวจสอบกิจการหรือยื่นตอ

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณแลวแตกรณ ี

(4) ที่ประชุมใหญของสหกรณลงมติถอดถอนผูตรวจสอบกิจการซึ่งเปนบุคคลธรรมดา 

หรือนติบิุคคล ออกจากตําแหนงทัง้คณะหรือรายบุคคล 

(5) นายทะเบียนสหกรณวินิจฉัยวาขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามระเบียบ 

นายทะเบยีนสหกรณกําหนด 

ขอ 107. อํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการ

ดําเนนิงาน ทัง้ปวงของสหกรณ ซึ่งรวมทัง้ในขอตอไปนี้ คอื 

(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงนิ ตลอดจนทรัพยสินและหน้ีสิน 

ทัง้ปวงของสหกรณ เพื่อทราบฐานะและขอเท็จจรงิของสหกรณที่เปนอยูจรงิ 

(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการดําเนินธุรกิจแตละประเภทของสหกรณ 

เพื่อประเมินผลและอาจใหขอแนะนําแกคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ ทั้ง

ทางวชิาการ  และทางปฏิบัตใินกจิการนั้น ๆ  

(3) ตรวจสอบการจัดจางและแตงตั้งเจาหนาที่ของสหกรณ ตลอดจนหนังสือสัญญาจางและ

หลักประกัน 

(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใชจายเงนิงบประมาณรายจายประจําป

ของสหกรณ 

(5) ตดิตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง 

แผนงาน ขอบังคับ ระเบยีบ มติ ตลอดจนคําสั่งตาง ๆ ของสหกรณ 

(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ หรือ

กจิการอื่น ๆ เพื่อใหเกิดผลดแีกการดําเนนิกจิการของสหกรณ 

การตรวจสอบกิจการและการดําเนินงานของสหกรณ ผูตรวจสอบกิจการตองปฏิบัติงานตาม

แนวปฏิบัติการตรวจสอบกจิการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด 

ขอ 108. การรายงานผลการตรวจสอบ ใหผู ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบ

ประจําเดือนและประจําปรวมทั้งขอสังเกตขอเสนอแนะเปนลายลักษณอักษร และเขารวมประชุมเพื่อแจง

ผลการตรวจสอบประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมประจําเดือนคราวถัดไป และ

รายงานผลการตรวจสอบประจําปตอที่ประชุมใหญของสหกรณดวย 
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กรณีที่ผูตรวจสอบกิจการพบวามีเหตุการณที่อาจกอใหเกดิความเสียหายแกสมาชิกของสหกรณ

อยางรายแรง หรอืสหกรณมีการปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ประกาศหรือคําแนะนําของ

ทางราชการ รวมทั้งขอบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือคําสั่งของสหกรณจนกอใหเกิดความเสียหายแก

สมาชิกและสหกรณอยางรายแรง ใหแจงผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการทันทีเพื่อ

ดําเนินการแกไข และใหจัดสงสําเนารายงานดังกลาวตอสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ และสํานักงาน

สหกรณจังหวัดที่กํากับดูแลโดยเร็ว  

ใหผูตรวจสอบกิจการติดตามผลการแกไขตามรายงานการตรวจสอบ และสําเนารายงานผล

การแกไขและผลการติดตามของผูตรวจสอบกิจการตอสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ สํานักงานสหกรณ

จังหวัดที่กํากับดูแล  

ขอ 109. ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ กรณีผูตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเวนการ

ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเปนเหตุใหสหกรณไดรับความ

เสียหาย  ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ หรือหากตรวจพบขอบกพรอง

ของสหกรณ ตองแจงใหคณะกรรมการดําเนินการทราบโดยเร็ว ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใช

คาเสียหายอันจะเกิดแกสหกรณดวยเหตุไมแจงนั้น   การพิจารณาความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการให

เปนไปตามมตทิี่ประชุมใหญ 

หมวด  11 

การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 

ขอ  110.  การแกไขเพ่ิมเตมิขอบังคบั  จะกระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑและวธิีการดังตอไปนี้ 

(1) ตองกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญเปนเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ และใหแจงไปยัง

สมาชิกพรอมหนังสือแจงระเบียบวาระการประชุมใหญ 

(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะเสนอวาระแกไขเพิ่มเติมขอบังคับได  เมื่อมีการ

พิจารณาเรื่องที่จะขอแกไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ซึ่งมีกรรมการ

ดําเนินการมาประชุมเต็มจํานวนของคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยูในขณะนั้น โดย มติใหแกไขเพิ่มเติม

ขอบังคับนั้นใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการดําเนินการที่มาประชุมซึ่งลงลายมือชื่อ 

เขาประชุม แตถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก

ทั้งหมด   หรือไมนอยกวาหาสิบคน  ลงลายมือช่ือทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการกอนการ

ประชุมใหญไมนอยกวาสามสบิวันใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับก็ยอมทําได โดยตองระบุขอความที่จะขอแกไข

เพิ่มเติมนัน้   พรอมดวยเหตุผล 
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(3) การพิจารณาวาระการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ  ใหกระทําไดแตเฉพาะในการประชุม

ใหญที่มีองคประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก  หรือของผูแทนสมาชิกทั้งหมด  หรือไมนอยกวา

หนึ่งรอยคน   แลวแตกรณ ี

(4) ขอความใดที่ที่ประชุมใหญไดลงมติแกไขเพิ่มเติมแลว  หากปรากฏวาขอความนั้นขัดกับ

กฎหมาย หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงคของสหกรณหรอืเจตนารมณแหงกฎหมาย นายทะเบียนสหกรณ

อาจแกไขขอความนั้นแลวรับจดทะเบยีน 

(5) ขอบังคับที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนแลว  หากยังไมไดกําหนดระเบียบ  หรือ 

คําสั่งใหสอดคลองกัน  ก็ใหนําความที่ไดกําหนดไวในขอบังคับแลวนั้นมาบังคับใช  และใหผูเกี่ยวของถือ

ปฏบิัติ

หมวด 12 

ขอเบ็ดเสร็จ 

ขอ  111.ระเบียบของสหกรณ      ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่กําหนดระเบยีบ

ตาง ๆ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับน้ี และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน

ของสหกรณ รวมทัง้ในขอตอไปนี้ 

(1) ระเบยีบวาดวยการรับเงนิฝากจากสมาชิกสหกรณ 

(2) ระเบยีบวาดวยการรับเงนิฝากจากสหกรณอื่น 

(3) ระเบยีบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ 

(4) ระเบยีบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอื่น 

(5) ระเบยีบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 

(6) ระเบยีบวาดวยการรับจายและเก็บรกัษาเงิน 

(7) ระเบียบวาดวยเจาหนาที่และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน 

(8) ระเบยีบวาดวยการใชทุนเพื่อสาธารณประโยชน 

(9) ระเบยีบวาดวยที่ปรึกษาและที่ปรกึษากิตตมิศักดิ์ 

(10) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไวใหมี เพื่อสะดวกและ

เปนแนวทางในการปฏบิัติงานของสหกรณ 

(11) เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอนจึง

จะใชบังคับได   สวนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใชแลวใหสงสําเนาใหนายทะเบียน

สหกรณ กรมสงเสรมิสหกรณ  และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ 
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ขอ  112.การดําเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย  ในกรณทีี่ทรัพยสินของสหกรณถูกยักยอก หรอื

เสียหายโดยประการใด ๆ ก็ดี หรอืในกรณีที่สหกรณเรียกคืนเงินกูตามขอ 15 และขอ 111 (3)  (4)  แตมิได

รับชําระตามเรยีกก็ดี   คณะกรรมการดําเนินการตองรองทุกข  หรือฟองคดีภายในกําหนดอายุความ 

ขอ  113.การตีความในขอบังคับ ถามีปญหาเกี่ยวกับการตีความในขอบังคับ ใหสหกรณเสนอ

ปญหานั้นตอนายทะเบยีนสหกรณเพื่อขอคําวนิิจฉัยและใหสหกรณถือปฏบิัติตามคําวินจิฉัยนัน้ 

ขอ  114.ทรัพยสินของสหกรณ  การจําหนายอสังหาริมทรัพย ของสหกรณตองไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนนิการที่มีอยูในขณะนั้นเปนเอกฉันท    และตองไดรับความเห็นชอบจากที่

ประชุมใหญดวยการลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญตามความในวรรคแรก  ใหถือเสียงขางมากของ

สมาชิกหรือผูแทนสมาชกิซึ่งมาประชุม 

ขอ  115.การจําหนายทรัพยสินเมื่อสหกรณตองเลิก   เมื่อสหกรณตองเลิกและไดจัด 

การชําระบัญชีโดยจําหนายทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ  ตลอดทั้งจายคืนเงินรับฝากพรอมดวย

ดอกเบี้ยและชําระหนี้ สินอื่น ๆ  ของสหกรณ เสร็จสิ้นแลว  ปรากฏวามีทรัพยสินเหลืออยู เทาใด 

ใหผูชําระบัญชีจายตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

(1) จายคนืเงนิคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนที่ชําระแลว 

(2) จายเปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว แตตองไมเกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ

กําหนด 

(3) จายเปนเงนิเฉลี่ยคืนตามขอ  28 (2) 

เงินที่จายตามขอ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นตองไมเกินยอดรวมแหงจํานวนเงินกําไรสุทธ ิ

ที่สหกรณหาได  ในระหวางปที่เลิกสหกรณกับทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลที่ถอนไปตามขอ  28 (4) 

ในปน้ัน 

ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีกใหโอนใหแกสหกรณอื่น หรอืสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

ตามมติของที่ประชุมใหญ หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในกรณีที่ไมอาจเรยีกประชุม

ใหญไดภายในสามเดือนนับแตวันที่ชําระบัญชเีสร็จ 

ขอ  116.  ในกรณีที่ขอบังคับนี้มิไดกําหนดขอความเร่ืองใดไว    ใหสหกรณรับบทบัญญัติที่

กํ าหนดไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ  ตลอดจนคํา ส่ั งหรือคํ าแนะนําและระเบียบปฏิบั ติของ 

นายทะเบยีนสหกรณมาใชเปนสวนหน่ึงแหงขอบังคับนี้ดวย 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

วาดวยสมาชิกภาพ 

พ.ศ. 2563 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

พ.ศ. 2563 ขอ 79(8) และขอ 111(10)  ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 20 คร้ังที่8/2563                                      

เมื่อวันที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563  ไดกําหนดระเบียบวาดวยสมาชิกภาพ  พ.ศ. 2563  ดังตอไปน้ี 

ขอ1.  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

วาดวยสมาชิกภาพ  พ.ศ.2563"  

ขอ 2  ระเบียบน้ีใชบังคับต้ังแตวันที่ประกาศเปนตนไป 

ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด วาดวย

สมาชิกภาพ พ.ศ. 2561 และบรรดาระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ หรือคําสั่งอ่ืนใดในสวนที่กําหนดไวแลว            

ในระเบียบน้ี ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี แลวใหใชระเบียบน้ีแทน 

ขอ 4  ในระเบียบน้ี 

"สหกรณ"    หมายถึง สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

"ขอบังคับ"  หมายถึง ขอบังคับสหกรณ 

"คณะกรรมการ"  หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ 

"ประธานกรรมการ" หมายถึง   ประธานคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ 

"ผูจัดการ"  หมายถึง  ผูจัดการสหกรณ 

"เจาหนาที่"  หมายถึง  เจาหนาที่สหกรณ 

"สมาชิก"  หมายถึง  สมาชิกสามัญ หรือสมาชิกสมทบของสหกรณ 

หมวด 1 

ประเภทและคุณสมบัติของสมาชิก   

ขอ 5 สมาชิกสหกรณคือ ผูที่มีชื่อและลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อในทะเบียนสมาชิก และ              

ไดชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว ประเภทและคุณสมบัติของสมาชิกที่กําหนดไวในขอบังคับ         

มีดังตอไปน้ี 
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5.1 สมาชิกสามัญ 

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 

(2) เปนบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะมีสัญชาติไทย และอายุไมเกิน 60 ป

บริบูรณในวันสมัคร 

        ก. เปนขาราชการ  หรือลูกจางประจําสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด

เชียงใหม หรือเปนเจาหนาที่ของสหกรณน้ี หรือ 

ข.  เปนพนักงานจางตามภารกิจ หรือพนักงานจางทั่วไปสังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นภายในจังหวัดเชียงใหม  

(3) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม 

(4) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอ่ืนที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 

5.2 สมาชิกสมทบ 

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 

(2) เปนบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ มีสัญชาติไทย และอายุไมเกิน 60 ป

บริบูรณในวันที่สมัคร  

(3) เปนบิดา มารดา คูสมรสหรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะหรือเปนบุคคลในองคกร

ปกครองสวนทองถิน่จังหวัดเชียงใหมที่ไมมีคุณสมบัติตามขอ 32(2) 

(3) มีภูมิลําเนาและทะเบียนบานอยูจังหวัดเชียงใหม 

(4) เปนผูที่มีความประพฤติดีงาม 

(5) เปนผูที่จะปฏบิัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 

(6) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอ่ืนที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน  

หมวด  2 

วิธีรับสมาชิก  

ขอ 6  ผูสมัครเขาเปนสมาชิกตองยื่นใบสมัครถึงคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณตาม

แบบที่สหกรณกําหนด  

  กรณีสมาชิกที่ลาออกจากการเปนสมาชิกสหกรณ มีสิทธิสมัครเขาเปนสมาชิกใหมได             

เมื่อพนสิบแปดเดือนนับแตวันที่ไดรับอนุมัติใหลาออก 

ขอ 7  ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณารับผูสมัครที่มีคุณสมบัติตามขอ 5 เขาเปนสมาชิก

พรอมทั้งกําหนดเลขทะเบียนสมาชิก วัน เวลา ใหผูสมัครชําระคาหุน คาธรรมเนียมแรกเขาและลงลายมือชื่อ

ในทะเบยีนสมาชิก 

  ในการรับเขาเปนสมาชิกตามความในวรรคแรกคณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให

ผูจัดการหรือพนักงานของสหกรณดําเนินการเรียกเก็บคาหุน คาธรรมเนียม และใหผูสมัครลงลายมือชื่อใน

ทะเบียนสมาชิกแลวนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการอนุมัติแลว ใหถือวาผูสมัครเปนสมาชิกต้ังแตวันสมัครแลวแจง

การรับสมาชกิเขาใหมใหที่ประชุมใหญคราวถัดไปทราบ 

  ถาคณะกรรมการดําเนินการไมรับสมัครเขาเปนสมาชกิ ไมวาเพราะเหตุใด ๆ ใหสหกรณแจง

มติใหผูสมัครทราบ และคืนเงินคาหุนและคาธรรมเนียมแรกเขาที่ไดรับไวใหแกผูสมัคร ถาผูสมัครรองขอให

คณะกรรมการดําเนินการนําเร่ืองเสนอที่ประชุมใหญเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติที่ประชุมใหญใหเขาเปนสมาชิกตอง

มีคะแนนเสยีงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนสมาชิกที่มาประชุม 

ขอ 8  ผูเขาเปนสมาชิกตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณคนละ 50 บาท 

คาธรรมเนียมแรกเขาน้ีถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได กรณีสมัครเขาใหมคร้ังตอไปตองชําระ

คาธรรมเนียมคนละ 100 บาท 

ขอ 9 สมาชิกตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุมใหญ ที่ประชุม

คณะกรรมการดําเนินการทุกประการ 

ขอ 10  สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ และที่อยู ตองแจงใหสหกรณ

ทราบภายในสิบหาวัน นับแตวันที่เปลี่ยนแปลง  

หมวด  3 

สิทธิและหนาท่ีของสมาชิก 

  ขอ 11  สิทธิหนาที่ในฐานะสมาชิก   ผูเขาเปนสมาชิกตองลงลายมือชื่อของตนในทะเบียน

สมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวน    เมื่อไดปฏิบัติดังน้ีแลวจึงจะถือ

วาไดสิทธิในฐานะสมาชิก 

11.1 สิทธิของสมาชิกสามัญ มีดังน้ี 

(1) เขาประชุมใหญ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 

(2)  เขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ 

(3) เสนอหรือไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการสหกรณหรือ                        

ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 

(4) ไดรับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ 

(5) สิทธิอ่ืน ๆ ที่กําหนดไวในขอบังคับขออ่ืนของสหกรณ 
 

11.2 สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังน้ี 

(1) มีสิทธิถือหุนในสหกรณอยางนอยหน่ึงหุนแตไมเกินหน่ึงในหาของหุนที่

ชําระแลวทั้งหมด และใหไดรับเงินปนผลในอัตราเดียวกับสมาชิก และมี

สิทธิฝากเงินประเภทออมทรัพยและประเภทประจําได 

(2) มีสิทธิกูเงินฉุกเฉินหรือสามัญไดแตตองไมเกินมูลคาหุนรวมกับเงินฝาก

ของสมาชิกสมทบรายน้ัน ๆ และมีสิทธิไดรับเงินเฉลี่ยคืนตามสวนธุรกิจ

ไดในอัตราเดียวกันกับสมาชิก 

(3) สิทธิอ่ืน ๆที่กําหนดไวในขอบังคับขออ่ืนของสหกรณ 
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11.3 หนาที่ของสมาชิกสามัญ มีดังน้ี 

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ 

(2) เขาประชุมทุกคร้ังที่สหกรณนัดหมาย 

(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคการที่

เขมแข็ง 

(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ 

(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรือง

และมั่นคง 

11.4 หนาที่ของสมาชิกสมทบ มีดังน้ี 

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ 

(2) เขารวมประชุมทุกคร้ังที่สหกรณนัดหมาย 

(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคการที่

เขมแข็ง 

(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ   

(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  พัฒนาสหกรณให

เจริญรุงเรืองและมั่นคง 

   อน่ึง สมาชิกสมทบไมใหมีสิทธิในเร่ืองดังตอไปน้ี 

(1) การนับชื่อเขาเปนองคประชุมในการประชุมใหญ 

(2) การออกเสียงลงคะแนน 

(3) การรับเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการ 
 

หมวด  4 

การขาดจากสมาชิกภาพ 

ขอ 12  การขาดจากสมาชิกภาพ   

 12.1 สมาชิกสามัญ ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปน้ี 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) เปนคนไรความสามารถ  หรือเสมอืนไรความสามารถ 

(4) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 

(5) ขาดคุณสมบัติของสมาชิกสามัญ ตามขอ 5.1 ยกเวนสมาชิกที่โอน หรือ

ยาย หรือออกจากราชการหรืองานประจําโดยไมมีความผิด 

(6) ถูกใหออกจากสหกรณ 
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 12.2 สมาชิกสมทบ ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปน้ี 

(1) ตาย 

(2) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 

(3) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 

(4) ลาออกจากสหกรณและไดรับอนุญาตแลว 

(5) ขาดคุณสมบัติของสมาชิกสมทบ ตามขอ 5.2 

(6) ถูกใหออกจากสหกรณ 

(7)) สมาชิกสามัญของสหกรณซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับสมาชิกสมทบขาดจาก

สมาชิกภาพตามขอบงัคับ 

ขอ 13  การลาออกจากสหกรณ   สมาชิกผูไมมีพันธะตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน 

อาจขอลาออกจากสหกรณไดโดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ เมื่อคณะกรรมการ

ดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยระเบียบและอนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได 

  คณะกรรมการดําเนินการ อาจมอบหมายใหกรรมการดําเนินการคนใดคนหน่ึงหรือหลายคน 

หรือผูจัดการสอบสวน แลวใหเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณาตามวรรคแรก 

ขอ 14  การใหออกจากสหกรณ  สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุใด ๆดังตอไปน้ี 

(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 

(2) ขาดชําระคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด ทั้งน้ีโดย

มิไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 

 (3) นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูน้ัน 

(4) ไมจัดการแกไขหลักประกันสําหรับเงินกูที่เกิดบกพรองใหคืนดีภายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการดําเนินการกาํหนด 

(5) คางสงเงินงวดชําระหน้ี ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือ

ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีดังวาน้ันถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหน่ึง ๆ 

(6) ไมใหขอความจริงเกี่ยวกับหน้ีสินของตนแกสหกรณเมื่อสมัครเขาเปนสมาชิก หรือเมื่อ

จะกอความผูกพันในหน้ีสินตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหน้ีสินตอ

สหกรณอยูแลว 

(7) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณหรือ 

ของที่ประชุมกลุมที่ตนสังกัด หรือประพฤติการใด ๆ อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซื่อสัตยสุจริต แสดงตนเปน

ปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณหรือขบวนการสหกรณ ไมวาโดยประการใด ๆ  

  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา  สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกลาว

ขางตนน้ีและไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการดําเนินการ

ที่มีอยูทั้งหมดในขณะน้ันแลว  ก็เปนอันถือวาสมาชิกน้ันถูกใหออกจากสหกรณ 
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  สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิยื่นอุทธรณตอที่ประชุมใหญ โดยใหยื่นอุทธรณตอ

คณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบมติการใหออก    

  คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญใหเปนที่สุด 

ขอ 15 การขีดชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก  ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณไมวา

เพราะเหตุใด ๆ ใหคณะกรรมการดําเนินการขีดชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิกแลวเสนอใหที่ประชุมใน

คราวถัดไปทราบ โดยเฉพาะการใหออกตองชี้แจงเหตุผลดวย 

  กรณีที่สมาชิกผูถูกใหออกไดยื่นอุทธรณภายในที่กําหนดไวในขอ 14 ใหระงับการขีดชื่อไว

กอนจนกวาจะทราบขอวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ 

ขอ 16 สมาชิกที่โอนหรือยาย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจํา โดยไมมีความผิด               

เวนแตออกเพราะตายหรือเปนคนไรความสามารถ  หรือเสมือนไรความสามารถ หรือตองคําพิพากษาให

ลมละลาย  ถามิไดลาออกจากสหกรณดวย  ก็ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยู   และจะงดชําระคาหุนไดก็ตอ                   

เมื่อมีหน้ีสินไมเกินคาหุน  สมาชิกเชนวาน้ันอาจไดรับเงินกูจากสหกรณไดตามระเบียบของสหกรณ  

ขอ 17 สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพตามขอ 14 ไมวาเหตุใด ๆ ใหสหกรณหักจํานวนเงินซึ่ง

สมาชิกตองรับผิดตอสหกรณออกกอนได 

หมวด  5  

การตั้งผูรับโอนประโยชน  

   ขอ 18 สมาชิกอาจทําหนังสือต้ังบุคคลหน่ึงหรือหลายคนเปนผูรับโอนประโยชนในเงินคา

หุน เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณเมื่อตนถึงแกความตาย โดยมอบไวแกสหกรณเปนหลักฐาน หนังสือ

ต้ังผูรับโอนประโยชนดังวาน้ีตองทําตามลักษณะพินัยกรรม 

   ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการต้ังผูรับโอนประโยชนที่ได         

ทําไวแลวก็ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว  

   เมื่อสมาชิกตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ 

สหกรณจะจายคาหุน เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดที่สมาชิกน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูรับโอนประโยชนที่ได           

ต้ังไว หรือถามิไดต้ังไว ก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดงตอคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาท           

ผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวตามกฎหมายน้ัน  ทั้งน้ี  ใหเปนไปตามขอบังคับกําหนด 

   ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก  ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอ

สหกรณภายในกําหนดหน่ึงปนับแตวันที่สมาชิกตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ  โดยใหแนบสําเนามรณบัตรที่

ทางราชการออกใหแสดงวาสมาชิกน้ัน ๆ  ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย  เมื่อคณะกรรมการ

ดําเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว  สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหาวัน   

ในกรณีผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน  หรือผูที่มีชื่อ

เปนผูรับโอนประโยชนที่สมาชิกไดจัดทําใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี  เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดีให

สหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของสหกรณทั้งสิ้น  
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ขอ 19 ใหประธานกรรมการ เปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี  
 

ประกาศ ณ วันที่  24  เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 
 

ลงชื่อ       

(นายอินทปตร  บุญทวี) 

ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม  จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

วาดวยการถือหุน 

พ.ศ. 2563 
 

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม 

จํากัด พ.ศ. 2561 ขอ79 (8) และขอ 111 (10) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 20 คร้ังที่ 8/2563               

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ไดกําหนดระเบียบวาดวยการถือหุนไว ดังตอไปน้ี 

 ขอ  1.  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด   

วาดวยการถือหุน พ.ศ.2563” 

 ขอ  2.  ระเบียบน้ีใชบังคับต้ังแตวันที่ประกาศเปนตนไป 

 ขอ  3  ใหยกเลิกบรรดาระเบียบ หลักเกณฑ หรือคําสั่งอ่ืนใด ในสวนที่กําหนดไวแลวซึ่งขัดหรือแยง

กับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน 

 ขอ  4.  ในระเบียบน้ี 

“สหกรณ”   หมายความวา  สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

“กรรมการดําเนินการ”  หมายความวา  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 

“ประธานกรรมการดําเนินการ” หมายความวา ประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 

“สมาชิก”  หมายความวา สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบของสหกรณ 

“ปทางบัญชี”  หมายความวา วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปน้ัน ๆ  

“เงินไดรายเดือน”  หมายความวา เงินเดือนหรือคาจางประจําหรือเงินอ่ืนใดที่คณะกรรมการ

กําหนด ซึ่งสมาชิกไดรับจากหนวยงานในสังกัด   

หมวด 2 

การถือหุน 

ขอ 5. ผูเขาเปนสมาชิกทุกคนตองถือหุนในสหกรณ ดังน้ี 

(1) สมาชิกสามัญทุกคนตองสงเงินคาหุนเปนรายเดือนต้ังแตเดือนแรกที่เขาเปนสมาชิกทั้งน้ี 

ตามอัตราสวนของจํานวนเงินไดรายเดือนของตนไมนอยกวารอยละสาม 

การคิดอัตราหุนไมนอยกวารอยละสาม ถาหากมีเศษเกินสิบบาทใหปรับเปนหาสิบบาท 

และหากเกินหาสบิบาทใหปรับเปนหน่ึงรอยบาท 

(2)  สมาชิกสมทบทุกคนตองสงเงินคาหุนเปนรายเดือนต้ังแตเดือนแรกที่เขาเปนสมาชิกทั้งน้ี 

ตองถือหุนและชําระคาหุนรายเดือนของตน ตองไมนอยกวา 100 บาท 
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  (3)  สมาชิกที่ประสงคถือหุนเพิ่มหรือลดจํานวนหุนรายเดือนลงไดไมตํ่าหรือเกินกวาที่

กําหนดไวตามขอ 5 (1), (2) ใหแสดงความจํานงเปนหนังสือตามแบบทีส่หกรณกําหนด  

             (4)  สมาชิกอาจขอซื้อหุนเพิ่มเปนคร้ังคราวไดตามความประสงค โดยแสดงความจํานงเปน

หนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการแลวแตคณะกรรมการดําเนินการจะกําหนดสมาชิกคนหน่ึง ๆ จะถือหุน          

ในสหกรณเกินกวาหน่ึงในหาของจํานวนหุนทั้งหมดไมได 
 

หมวด 3 

การชําระคาหุน 

ขอ  6 การชําระคาหุน เปนรายเดือนต้ังแตเดือนแรกที่เขาเปนสมาชิกโดยถือปฏิบัติดังน้ี 

(1) สมาชิกตามขอ 5(1) สามารถชําระคาหุนรายเดือนเต็มมูลคาหุนโดยวิธีหักจากเงินได  

รายเดือนของสมาชิก ณ ที่จาย ในวันจายเงินไดรายเดือนประจําเดือนน้ัน ๆ ทุกเดือน 

เวนแตกรณีสมาชิกที่โอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไมมีความผิด

หากไมสามารถชําระคาหุนโดยวิธีการหักเงินไดรายเดือน ณ ที่จายได ใหสมาชิกรองขอตอสหกรณเปน                  

ลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาวิธีการชําระคาหุนนอกเหนือจากที่กลาวขางตน                        

เปนรายๆ ไป 

(2) สมาชิกสมทบสามารถชําระคาหุนรายเดือนไดโดยวิธีชําระเปนเงินสดหรือการโอนเขา

บัญชีสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

(3)  การถือหุนตามขอ 5 (4) จะตองชําระเต็มจํานวนในคราวที่ขอซื้อหุนเพิ่ม 

ขอ  7 ถาสมาชิกมีเหตุอันทําใหไมสามารถชําระคาหุนรายเดือนตามขอ 5 (1) และ (2) ไดในเดือนใด 

หรือประสงคจะของดสงเงินคาหุนชั่วคราว ตองแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ

ทราบลวงหนา และคณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตใหสมาชิกน้ัน มิตองสงเงินคาหุนรายเดือน                   

ชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได 

หมวด 4 

การโอนหุน การถอนหุน และการจายคืนคาหุน 

ขอ  8 สมาชิกจะโอนหรือถอนคืนคาหุนที่ถือตามขอ 5 แมบางสวนหรือทั้งหมดในระหวางที่ตนเปน

สมาชิกอยูไมได 

ขอ  9 หุนที่ถอนคืนกอนวันสิ้นปทางบัญชีในปใดไมใหไดรับเงินปนผลในปน้ัน  

ขอ 10 การจายคืนคาหุน 

(1) สมาชิกที่ออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ  สหกรณจะจายคืนคาหุนแกผูมีสิทธิ

ไดรับโดยไมมีเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกน้ัน เวนแตผูมีสิทธิไดรับคาหุนจะเรียกใหจายคืน 

คาหุนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีสหกรณที่ออก หรือคาหุนของสมาชิกที่ไดโอนตามสมาชิกน้ันไปยัง

สหกรณออมทรัพยอ่ืน จึงมีสิทธิไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกน้ัน แตทั้งน้ีตองหลังจาก          

ที่ประชุมใหญอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิแลว 
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(2)  สมาชิกที่ออกจากสหกรณเพราะเหตุตองคําพิพากษาใหลมละลาย สหกรณจะจายคืน 

คาหุน เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนใหตามกฎหมายวาดวยลมละลาย 

ถาในปใดจํานวนคาหุนที่ถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกลาออกจากสหกรณจะเกินรอยละสิบแหง

ทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปน้ัน  คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุน

ของสมาชิกที่ลาออกรายตอไปในปน้ันไวจนถึง ปทางบัญชีใหม 

ขอ 11 การจายคืนเงินคาหุนตามขอ 10 น้ัน ใหสหกรณหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอ

สหกรณออกกอน 

หมวด 5 

การงดสงคาหุน 

 ขอ 12  สมาชิกสามัญที่โอนหรือยาย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจําตามสังกัดเดิม โดยไมมี

ความผิดเวนแตออกเพราะตายหรือเปนคนไรความสามารถ  หรือเสมือนไรความสามารถ หรือตองคําพิพากษา

ใหลมละลาย  ถามิไดลาออกจากสหกรณดวย  ก็ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยูตอตามขอ 16  แหงระเบียบวาดวย

สมาชิกภาพ และจะงดชําระคาหุน ไดก็ตอเมื่อมีหน้ีสินไมเกินคาหุน  สมาชิกเชนวาน้ันอาจไดรับเงินกูจาก

สหกรณไดตามระเบยีบของสหกรณ 

หมวด 6 

การจายเงินปนผลตามหุน 

ขอ 13 สหกรณจะจายเงินปนผลตามหุนตอเมื่อมีกําไรสุทธิประจําป ตามอัตราที่ประชุมใหญอนุมัติ

จากจัดสรรกําไรสุทธิ 

ขอ 14 การคิดเงินปนผลตามหุนใหคิดตามสวนแหงระยะเวลาแหงการถือหุนตามจํานวนเดือนเต็ม 

ขอ 15 การจายเงินปนผลตามขอ 13 น้ัน ทางสหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งทางสมาชิกตอง

รับผิดชอบตอสหกรณออกกอน 

ขอ 16 ใหประธานกรรมการดําเนินการรักษาการตามระเบียบน้ี 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 

ลงชื่อ       
 

(นายอินทปตร  บุญทวี) 

ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

วาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ  

พ.ศ. 2563 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม 

จํากัด พ.ศ. 2563 ขอ 79(8) และขอ 111(10) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 20 คร้ังที่ 8/2563                                      

เมื่อวันที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ไดกําหนดระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ                  

พ.ศ. 2563 ดังตอไปน้ี 

 ขอ  1.  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด                 

วาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ พ.ศ.2563” 

 ขอ  2.  ระเบียบน้ีใชบังคับต้ังแตวันที่ประกาศเปนตนไป 

 ขอ  3   ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด วาดวยการโอน

สมาชิกระหวางสหกรณ พ.ศ.2561 และบรรดาระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ หรือคําสั่งอ่ืนใดในสวนที่

กําหนดไวแลวในระเบียบน้ี ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี แลวใหใชระเบียบน้ีแทน 

 ขอ  4.  ในระเบียบน้ี 

(1) “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

(2) “ประธานกรรมการ”  หมายความวา ประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย

ขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

(3)  “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย

ขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

(4) "สมาชิก" หมายความวา สมาชิกสามัญของสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่น

เชียงใหม จํากัด ที่ไดรับคําสั่งยายหรือโอน 

 ขอ  5.  สมาชิกที่ไดรับคําสั่งยายหรือโอนไปรับราชการในจังหวัดอ่ืน หรือนอกเขตทองที่ดําเนินงาน

ของสหกรณ  ใหดําเนินการดังน้ี 

  (1) ใหสมาชิกที่จะตองยายหรือโอน แจงความประสงคตอสหกรณภายในไมเกิน  15  วัน 

นับจากวันที่สหกรณหักเงินเดือนชําระหน้ีไดคร้ังสุดทายวาจะขอคงสมาชิกภาพหรือจะขอโอนสมาชิกภาพ

ไปเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยแหงใหม 

(2) ใหสหกรณแจงสถานภาพของสมาชิกที่ยาย หรือโอนน้ัน   ตามแบบที่สหกรณกําหนด

โดยละเอียด พรอมทั้งระบุเลขประจําตัวประชาชน   (จํานวน  13  หลัก)   เปนสําคัญภายในไมเกิน  7   วัน    

นับจากวันที่สหกรณหักเงินเดือนชําระหน้ีไมไดไปยังสหกรณออมทรัพยแหงใหม  ที่สมาชิกยายหรือโอนไป

รับราชการหรือในเขตทองที่ดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยแหงใหมน้ัน 
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  (3) ใหสหกรณระงับออกรายการหักเก็บเงินทุกประเภทของสมาชิกที่ยายหรือโอนไว

ชั่วคราว จนกวาจะทราบผลการพิจารณารับสมาชิกของสหกรณออมทรัพยที่สมาชิกน้ันขอสมัครเขาเปน

สมาชิกใหม แตตองไมเกิน 90  วัน นับจากวันที่สหกรณหักเงินเดือนชําระหน้ีไดคร้ังสุดทาย หากเกินกําหนด  

90  วัน ใหสหกรณโอนหุนชําระหน้ี  และใหถือวาถูกใหออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณทันที 

 ขอ  6.  สมาชิกของสหกรณออมทรัพยอ่ืนที่ยาย หรือโอนเขามารับราชการในเขตทองที่ดําเนินงาน

ของสหกรณ ใหดําเนินการดังน้ี 

 (1)  เมื่อไดรับทราบจากสหกรณออมทรัพยอ่ืนที่แจงการโอนสมาชิกมายังสหกรณ ให

เจาหนาที่นํารายชื่อลงทะเบียนควบคุมสําหรับสมาชิกที่จะรับโอนไว    โดยใชเลขประจําตัวประชาชน 

(จํานวน 13 หลัก)  เปนสําคัญ 

  (2) ใหสหกรณทําหนังสือตอบรับไปยังสหกรณออมทรัพยที่แจงการโอนมาวาไดรับทราบ

และไดลงทะเบียนควบคุมสําหรับสมาชิกทีจ่ะรับโอนไวแลว ภายในไมเกิน  7  วัน นับจากวันที่ไดรับทราบ 

  (3) เมื่อสหกรณพิจารณารับโอนสมาชิกรายน้ันแลว  ถาสมาชิกมีหน้ีสินอยูกับสหกรณเดิม

แลว สมาชิกมีความประสงคจะขอกูยืมเงินจากสหกรณ ใหคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติใหกูยืมไดเปน              

ราย ๆ ไปตามระเบียบ หลักเกณฑและเงื่อนไขการใหกูเงินของสหกรณ ทั้งน้ี จํานวนเงินกูจะตองสามารถ

ชําระหน้ีไดทั้งหมด ใหกับสหกรณออมทรัพยที่แจงการโอนสมาชิกไดเปนประการสําคัญ และตองคํานึงถึง

ความรวมมือระหวางสหกรณในการเพิ่มประสิทธิภาพของการหักเงินเดือนเพื่อชําระหน้ีของสหกรณ 

  (4) หากสมาชิกที่โอนดําเนินการตาม (3) แตไมยินยอมหรือยินยอมบางสวน ที่จะให

สหกรณ หักเงินกูยืมเพื่อโอนไปชําระหน้ีกับสหกรณที่แจงการโอนมา ก็ใหสหกรณระงับการอนุมัติให          

เงินกูกับสมาชิกรายน้ันไวกอนจนกวาสมาชิกจะยินยอมใหหักเงินกูยืมเพื่อชําระหน้ีกับสหกรณออมทรัพย         

ที่แจงการโอนมาจึงอนุมัติใหกูยืมได 

 ขอ  7.  สมาชิกที่ไดรับการโอนมาสหกรณ จะไดรับสิทธิขอรับสวัสดิการตาง ๆ ได เมื่อนับเวลาการ

เปนสมาชิกสหกรณน้ี มาแลวครบหน่ึงปขึ้นไป 

 ขอ  8.  ใหประธานกรรมการ เปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี 

  ประกาศ  ณ  วันที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 

ลงชื่อ  

(นายอินทปตร  บุญทวี) 

ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

เหตุผลในการแกไขระเบียบ เพื่อใหสอดคลองกับขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2563 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถนิเชียงใหม่ จํากดั 

ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์  

พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง) 

 

อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 79 (8) และขอ้ 111 (10)  ทีประชุมคณะกรรมการ

ดาํเนินการชุดที 20  ครังที /2563   เมือวนัที  24  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 และแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที )                 

เมือวนัที  เดือนกนัยายน  ไดก้าํหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2563 ไว ้ซึงมี               

ขอ้ความดงันี 

ขอ้ . ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยข์้าราชการส่วนท้องถินเชียงใหม่ จาํกดั ว่าด้วย             

การให้เงินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2563” 

ข้อ . ระเบียบนีให้ใช้บังคับตังแต่วันที  กันยายน  เป็นต้นไป และแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที )              

บังคับใช้ตงัแต่วนัท ี  ตุลาคม  

ขอ้ 3  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั ว่าด้วยการให้เงินกู ้

แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2561 และบรรดาระเบียบ ประกาศ หลกัเกณฑ์ หรือคาํสงัอืนใดในส่วนทีกาํหนดไวแ้ลว้

ในระเบียบนี ซึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบนี แลว้ใหใ้ชร้ะเบียบนีแทน 
 

หมวด 1 

ข้อกาํหนดทวัไป 

ขอ้ 4. ในระเบียบนี 

  “สหกรณ์”    ห มายถึง ส ห กรณ์ ออมท รัพ ย์ข้าราชการส่วน ท้องถิน

เชียงใหม่ จาํกดั 

  “ประธานกรรมการดําเนินการ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์                    

ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม ่จาํกดั 

  “คณะกรรมการดาํเนินการ”  หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

ขา้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม ่จาํกดั 

  “คณะกรรมการเงินกู”้   หมายถึง คณะกรรมการฝ่ายเงินกูส้หกรณ์ออมทรัพย์

ขา้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม ่จาํกดั 

  “ผูจ้ดัการ”    หมายถึง ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถิน

เชียงใหม่ จาํกดั 
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“เจา้หนา้ที” หมายถึง เจา้หนา้ทีสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วน

ทอ้งถินเชียงใหม ่จาํกดั 

“สมาชิก” หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถิน

เชียงใหม่ จาํกดั 

“ขา้ราชการ”     หมายถึง  บุคคลซึงรับการบรรจุแต่งตงัให้รับราชการปฏิบติั

หนา้ที และรับเงินเดือนสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินหรือหน่วยงานตน้สังกดั 

“ลูกจา้งประจาํ”     หมายถึง  บุคคลซึงรับการบรรจุแต่งตงัให้รับราชการมี

หนา้ทีสนบัสนุนการปฏิบติัภารกิจของส่วนราชการนนั ๆ และรับเงินเดือนสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน

หรือหน่วยงานตน้สังกดั  

“พนกังานจา้งตามภารกิจ”   หมายถึง  พนกังานจา้งทีมีลกัษณะงานเป็นการส่งเสริมหรือ

สนบัสนุนการทาํงานของพนกังานสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินหรือตน้สังกดั เป็นตอ้งใชท้กัษะ มี

ระยะเวลาจา้งไม่เกิน 4 ปี  

“พนกังานจา้งทวัไป”    หมายถึง  พนกังานจา้งทีมีลกัษณะงานเป็นการใชแ้รงงาน

ทวัไปสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินหรือหน่วยงานตน้สังกดั มีระยะเวลาจา้งไม่เกิน 1 ปี 

"เงินไดร้ายเดือน"  หมายถึง   เงินเดือนทีได้รับ  รวมถึงเงินประจําต ําแหน่ง 

ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าครองชีพ ซึงสมาชิกไดรั้บจากหน่วยงานตน้สังกดั 

“เงิน”    ในกรณีทีมีการรับหรือจ่ายเงินให้หมายความรวมถึงตวัเงิน

ตามกฎหมายใบถอนหรือเอกสารทีสามารถนาํไปเปลียนแลก ถอน หรือเบิกเงินไดโ้ดยตรง รวมถึงการรับ หรือ

จ่ายโดยวธีิโอนเงินทางธนาคารเพอืทาํรายการเกียวกบัเงินกู ้

“ลูกหนีปรับโครงสร้างหนีหรือประนอมหนี” หมายถึง ลูกหนีทีไดด้าํเนินการทาํสัญญาเงินกู ้

ใหม่ไม่ว่าโดยวิธีการกู้เงิน หรือเปลียนแปลงงวดชําระหนี เพือให้สามารถชําระหนีต่อไปได้ ซึงเป็นไป

หลกัเกณฑ ์ระเบียบทีเกียวขอ้งกบัการปรับโครงสร้างหนีหรือประนอมหนีทีสหกรณ์กาํหนดขึน 

“ลูกหนีคา้งชาํระ”  หมายถึง สมาชิกทีผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนีเงินกู ้

ทุกประเภทไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบีย 

หมวด 2 

ประเภทเงินกู้และวธีิการให้กู้เงิน 

ขอ้ 5 สหกรณ์ให้เงินกูแ้ก่สมาชิก 3 ประเภท คือ 

(1)  เงินกูเ้พอืเหตุฉุกเฉิน 

(2) เงินกูส้ามญั 

(3) เงินกูพ้ิเศษ 

สหกรณ์จะใหเ้งินกูเ้ฉพาะแก่สมาชิกสหกรณ์เท่านนั 
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ข้อ 6 การให้ เงินกู้แก่สมาชิกนัน จะให้ได้เฉพาะกรณี เพือการอันจําเป็นหรือมีประโยชน์ตาม 

ทีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกูเ้พือการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งกาํไรไม่ได ้และอาจให้เงินกู้

แก่สมาชิกตามความในขอ้ 5 ในคราวเดียวกนัได ้ยกเวน้เงินกูเ้พือเหตุฉุกเฉิน แต่เมือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินวงเงิน

ตาม หลกัเกณฑแ์ละเงือนไขทีสหกรณ์กาํหนด 

ขอ้ 7 สมาชิกผูป้ระสงค์ขอกู ้เงิน ตอ้งเสนอคาํขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบทีกาํหนดไว ้โดยใบคาํขอเงิน 

ทุกประเภทของสมาชิกนัน ตอ้งเสนอโดยผ่านการเห็นชอบของผูบ้งัคบับญัชาและผูอ้าํนวยการกองคลงั หรือ 

ผูที้มีหน้าทีรับผิดชอบในการหกัเงินนาํส่งสหกรณ์ ให้ความเห็นชอบและรับรองตนเองได ้สมาชิกผูป้ระสงคข์อ 

กูเ้งินตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และเงือนไขทีสหกรณ์กาํหนดไว ้ผูกู้ต้อ้งทาํหนงัสือสัญญากูย้มืเงิน และสมาชิก 

ผูค้าํประกนั (ถา้มี) ตอ้งทาํหนงัสือสัญญาคาํประกนั ใหไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบทีกาํหนดไว ้

ข้อ 8 การส่งเงินงวดชําระหนีเงินกู้ทุกประเภท ซึงสมาชิกผู ้กู ้ต้องส่งต่อสหกรณ์นัน สหกรณ์ขอ 

สงวนสิทธิทีจะเรียกเก็บชาํระหนีตามลกัษณะการรับเงินได้รายเดือนของสมาชิกเป็นรายๆไป โดยวิธีการหัก 

ณ   ทีจ่ายหน่วยงานตน้สังกดัเท่านนั 

หากสมาชิกผูกู้ ้หรือผูค้าํประกนัไม่สามารถเรียกเก็บชําระหนีตามวิธีการดังกล่าวได้ ให้ยืนคาํขอต่อ

สหกรณ์เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือให้คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเป็นรายๆ ไป   

ให้ถือว่าเงินงวดชําระหนีแต่ละงวด ถึงกาํหนดส่ง ณ วนัจ่ายเงินเดือน แต่หากสมาชิกชาํระเงินงวดให้

แล้วเสร็จภายในสินเดือนนัน ๆ ให้ถือว่าไม่ผิดนัดสําหรับงวดเดือนนัน ๆ ส่วนกรณีผูกู้ ้ส่งชําระหนีเองให้ถึง

กาํหนดนดัส่งชาํระภายในสินเดือน 

การส่งเงินงวดชําระหนีรวมทงัเงินอืน ๆ ของสมาชิกรวมกันแล้วสมาชิกจะต้องมีเงินได้รายเดือน 

คงเหลือรับไม่ตาํกว่าร้อยละ  ของเงนิได้รายเดือนทงันีให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงือนไขทสีหกรณ์กาํหนด 

ข้อ  สําหรับผูค้าํประกันลูกหนีตามคาํพิพากษา หรือสมาชิกสหกรณ์ทีไม่ได้หักเงิน ณ ทีจ่ายจาก

หน่วยงานตน้สังกดั โดยไม่ไดรั้บความเห็นชอบใหส่้งเงินงวดชาํระหนีโดยวธีิการอืนให้ไดรั้บสิทธิกูเ้งินกูส้ามญั

ทุนเรือนหุ้นและเงินฝากสหกรณ์ไดเ้ท่านนั

สําหรับสมาชิกทีขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือคา้งชําระงวดเงินกู้ของสหกรณ์ตามกาํหนดการส่ง

เงินงวดชาํระหนีเงินกูทุ้กประเภท ผูค้าํประกนัลูกหนีคา้งชาํระ สหกรณ์จะไม่รับพิจารณาเงินกูทุ้กประเภท  เวน้

แต่จะไดรั้บชาํระเงินค่าหุ้นและเงินกูท้ีคา้งชาํระตามจาํนวนทีขาดส่งทงัหมดเรียบร้อยแลว้

สําหรับลูกหนีปรับโครงสร้างหนีหรือประนอมหนี สามารถกูเ้งินกูเ้พือเหตุฉุกเฉินไดต้อ้งชาํระหนีเงิน

ตน้มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  ของวงเงินกูส้ัญญานนั 
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หมวด 3 

เงินกู้เพือเหตุฉุกเฉิน 

 ขอ้ 10 การให้เงินกูเ้พือเหตุฉุกเฉิน  ผูเ้ป็นสมาชิกตอ้งส่งเงินค่าหุ้นมาแลว้ไม่น้อยกว่าหกงวด และจะให้เงินกู ้

เพอืเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิกในกรณีเพือการอนัจาํเป็นหรือมีประโยชน์ตามทีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร   

ทงันี ให้ผูจ้ดัการสหกรณ์หรือผูที้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดาํเนินการเป็นผูมี้อาํนาจพิจารณา

วินิจฉัยเงินกู้เพือเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการดําเนินการแล้วแถลงรายการเงินกู ้เพือเหตุฉุกเฉินทีให้ไป ให้

คณะกรรมการดาํเนินการทราบทุกเดือน  

ขอ้ 11 วงเงินกูเ้พือเหตุฉุกเฉินทีให้แก่สมาชิกผูกู้ค้นหนึงๆ นนั ไม่เกินสองเท่าของมูลค่าหุ้นทีชําระแล้ว

ของสมาชิกผู้กู้ แต่วงเงนิกู้เพือเหตุฉุกเฉินต้องไม่เกนิ , .- บาท (หนึงแสนบาทถ้วน)  

ทงันีใหเ้ป็นไปตามประกาศหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขทีสหกรณ์กาํหนด 

ขอ้  ในกรณีทีสมาชิกผูกู้ ้ ยงัมีเงินกู้เพือเหตุฉุกเฉินก่อนเหลืออยู่แล้ว มีความประสงค์จะขอกู้ใหม่ 

ตอ้งผ่อนชาํระหนีมาแลว้ ไม่น้อยกว่าสามงวด จึงจะขอกู้ใหม่ไดแ้ละสหกรณ์จะจ่ายเงินให้โดยวิธีการหักกลบ 

ลบหนี   

ข้อ 13 หลักประกันสําหรับเงินกู้เพือเหตุฉุกเฉิน ให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และเงือนไข 

ทีสหกรณ์กาํหนดเป็นคราวไป 

ข้อ 14 การส่งเงินงวดชําระหนีสําหรับเงินกู้เพือเหตุฉุกเฉิน กําหนดชําระคืนภายในสิบสองงวด 

ซึงการพิจารณาการส่งเงินงวดชาํระหนี ขึนอยู่กบัการพิจารณาของผูจ้ดัการหรือผูที้ไดรั้บมอบหมายให้วินิจฉัย

พิจารณาเงินให้กูเ้พือเหตุฉุกเฉิน 

หมวด 4 

เงินกู้สามัญ 

ขอ้ 15 การให้เงินกูส้ามญั ไดแ้ก่ 

15.1  เงินกูส้ามญัทวัไป 

15.2  เงินกูส้ามญัทุนเรือนหุน้และเงินฝาก  

15.3  เงินกูส้ามญัอืนตามทีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

การให้เงินกู้สามญั ให้คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามญัแก่สมาชิก หรือ

คณะกรรมการดาํเนินการอาจมอบอาํนาจหน้าทีพิจารณาวินิจฉัยให้กูส้ามญัแก่สมาชิกให้คณะกรรมการเงินกูห้รือ

ผูจ้ดัการปฏิบติัหนา้ทีแทนก็ได ้

กรณีคณะกรรมการดาํเนินการมอบอาํนาจหน้าทีให้คณะกรรมการเงินกูห้รือผูจ้ดัการปฏิบติัหนา้ทีแทน

ตามวรรคหนึง ให้คณะกรรมการเงินกู ้รายงานผลการการพิจารณาวินิจฉัยและอนุมตัินันต่อคณะกรรมการ

ดาํเนินการในคราวประชุมถดัไปทราบ 
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ข้อ 16 สมาชิกซึงอาจได้รับเงินกู ้สามัญ ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นีและสะสมหุ้นติดต่อกันมา 

ไม่น้อยกว่าหกงวด ยกเวน้กู ้สามญัประเภททุนเรือนหุ้นและเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีสหกรณ์

กาํหนด 

ขอ้ 17 สมาชิกทีประสงคจ์ะกูเ้งินสามญั ตอ้งยนืคาํขอกูส้ามญัตามแบบทีสหกรณ์กาํหนด พร้อมผา่นการ

พิจารณาให้ความเห็นของผูบ้งัคับบญัชา และหัวหน้ากองคลังหรือผูที้ได้รับมอบหมายหักเงิน ณ ทีจ่ายของ

สมาชิกผูย้ืนขอกู้ การยืนคาํขอกู้สามัญให้ยืน ณ สํานักงานสหกรณ์โดยตรงหรือทางไปรษณียห์รือช่องทาง

อเิลก็ทรอนิกส์อนื 

ขอ้  สมาชิกผูกู้ ้ตอ้งทาํหนังสือสัญญากูย้ืมเงินและสมาชิกผูค้าํประกนั(ถ้ามี) ตอ้งทาํหนังสือสัญญา 

คาํประกนัให้ไวต่้อสหกรณ์ตามแบบทีสหกรณ์กาํหนด พร้อมทงัเอกสารประกอบหรือหลกัฐานต่าง ๆ ตามความ 

มุ่งหมายทีขอกูต้ามหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขทีสหกรณ์กาํหนด และตอ้งจดัทาํใหเ้สร็จก่อนรับเงินกูส้ามญัทุกครัง 

การกูเ้งินสามญัวงเงินกูต้งัแต่ , .  บาทขึนไป *ยกเว้นเงินกู้สามัญทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก และ

เงินสามัญอืนตามทีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด ให้สมาชิกผูกู้ต้อ้งส่งขอ้มูลเครดิตจากบริษทัขอ้มูลเครดิต

แห่งชาติ จาํกัด (NCB) เพือนําข้อมูลบัญชีภาระหนีสินในรายงานข้อมูลเครดิตของสมาชิกผูกู้ ้มาพิจารณา

ประกอบ กรณีตรวจสอบพบขอ้มูลบญัชีมีสถานะนอกเหนือจากสถานะปกติ ให้คณะกรรมการดาํเนินการหรือผู ้

ทีรับมอบหมายพิจารณาเป็นรายๆไป 

ข้อ 19 วงเงินกู้ สูงสุดแก่สมาชิกรายหนึงนัน เมือรวมสัญญาเงินกู ้สามัญทุกประเภท และเงินกู้เพือ 

เหตุฉุกเฉิน(ถา้มี) กาํหนดวงเงินกูสู้งสุดแก่สมาชิกคนหนึงๆไว ้*ไม่เกนิ  เท่าของเงินได้รายเดือนแต่ต้องไม่เกิน 

1,500,000.00 บาท(หนึงล้านห้าแสนบาทถ้วน)  

ทงันี ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขทีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

ข้อ  เงินกู้สามัญทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก คณะกรรมการดําเนินการอาจแต่งตังให้ผู้ จัดการหรือ 

ผู้ทีได้รับมอบหมายพิจารณาวินิจฉัยการให้กู้ ในวงเงินกู้ไม่เกินร้อยละ  ของมูลค่าทุนเรือนหุ้นทีชําระแล้วและ

จํานวนเงินฝากทีมีอยู่ ในสหกรณ์ กรณีสมาชิกทีส่งชาํระเงินกูส้ัญญาเดิมทุกประเภทไม่แล้วเสร็จ ไม่สามารถกู ้

เงินสามญัทุนเรือนหุ้นและเงินฝากได ้เวน้แต่สิทธิในการกูส้ามญัทุนเรือนหุ้นและเงินฝากมีจาํนวนมากกว่าเงินกู ้

สัญญาเดิม และสามารถนาํเงินกูส้ัญญาใหม่มาหกักลบลบหนีเงินกูส้ัญญาเดิมไดท้งัหมด 

ข้อ 21 คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให้สมาชิกกู้เงินกู ้สามัญอืนตามทีเห็นสมควร โดย

คณะกรรมการดาํเนินการประกาศกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขการกูเ้งินเป็นคราวๆ ไป 

*ขอ้ 22 คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรจะให้เงินกูส้ามญัทวัไปแก่สมาชิกทียงัส่งคืนเงินกู้สามญั

สัญญาทวัไปเดิมไม่แลว้เสร็จก็ได ้

*แก้ไขเพมิเติม(ฉบับที ) เมือวนัท ี  กนัยายน  บังคับใช้เมือ  ตุลาคม 
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ข้อ 23 ในการให้เงินกู ้สามญันัน ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนทีจะให้กู ้ได้ไม่พอแก่การขอกู ้อันมี

ลกัษณะพึงให้กูน้นัทุกราย ให้ถือลาํดบัในการพิจารณาให้เงินกูต้ามแต่คณะกรรมการดาํเนินการหรือผูท้ีไดรั้บ

มอบหมายในการพิจารณาให้เงินกูก้าํหนด  

ทงันี เวน้แต่ในกรณีทีคณะกรรมการดาํเนินการหรือผูที้ไดรั้บการมอบหมายในการพิจารณาเงินกูเ้ห็นวา่

มีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉยัเป็นอยา่งอืนก็ได ้

หมวด 5 

เงินงวดชําระหนีสําหรับเงินกู้สามัญ 

ขอ้  การส่งเงินงวดชําระหนีสําหรับเงินกู้สามัญ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู ้

พิจารณากาํหนดให้ผูกู้ส่้งคืนเงินกูส้ามญัเป็นงวดรายเดือนเท่ากนัพร้อมดว้ยดอกเบีย ตามหลกัเกณฑ์และเงือนไขที

สหกรณ์กาํหนด แต่ต้องไม่เกินหนึงร้อยสามสิบงวด ตงัแต่เดือนทีคิดดอกเบียเดือนแรกทงันีโดยไม่มีการผอ่นเวลา

ทงันี อายขุองผูกู้ต้อ้งไม่เกิน  ปีบริบูรณ์  

หมวด 6 

การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู้สามัญ 

ขอ้ 25 หลกัประกนัสําหรับเงินกูส้ามญั ใหพ้จิารณาดงันี 

(1)  กรณีทีสมาชิกผูกู้เ้งินสามญัไม่เกินมูลค่าหุ้นทีมีอยูใ่นสหกรณ์ หรือเมือรวมกบัเงินกูส้ามญัราย

ก่อนของผูกู้ที้คงเหลืออยู(่ถา้มี) ก็ดี มีจาํนวนไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นและเงินรับฝากทีผูกู้ม้ีอยูใ่นสหกรณ์ 

กรณีใชเ้งินฝากเป็นหลกัประกนัแลว้ ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งอืนอีก 

(2)  กรณีเงินกูส้ามญัรายนนั โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือเมือรวมกบัเงินกูส้ามญัรายก่อนของผูกู้ ้

(ถา้มี) ก็ดี มีจาํนวนเกินกวา่ค่าหุน้ซึงผูกู้ม้ีอยูใ่นสหกรณ์ก็ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งหนึงอยา่งใดดงัต่อไปนีดว้ย 

ก. สมาชิกสหกรณ์ทีมิไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้แ้ละผูค้าํประกนั ซึงคณะกรรมการดาํเนินการ หรือ

คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรอย่างน้อยหนึงคนคาํประกนัเพือหนีสินเกียวกบัเงินกู ้สามญัรายนันในส่วนที 

เกินกว่าค่าหุ้นของผูกู้ ้แต่ถา้ผูกู้ ้มีเงินกูส้ามญัรายก่อนเหลืออยู่ดว้ยก็ตอ้งให้คาํประกนั เพือหนีสินเกียวกบัเงินกู้

สามญัรายใหม่นนัทงัหมด 

เพือความมนัคงในการให้เงินกู้สามญั คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้มี

อาํนาจวนิิจฉยัเรียกใหมี้ผูค้าํประกนัมากกวา่คนหนึงได ้

สมาชิกคนหนึงจะเป็นผู้คาํประกนัสําหรับผู้กู้มากกว่าหกสัญญา ในเวลาเดียวกนัไม่ได้   

เมือผูค้าํประกนัรายใดโอนยา้ยหรือออกจากสหกรณ์หรือถึงแก่กรรมหรือเป็นคู่สมรสกบัผูกู้ ้

หรือมีเหตุอืนทีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นว่าไม่สมควรหรือไม่อาจทีจะเป็นผูค้าํประกนัต่อไป ผูกู้จ้ะตอ้งจดั

ใหส้มาชิกอนื ซึงคณะกรรมการดาํเนินการ เห็นสมควรเขา้เป็นผูค้าํประกนัแทนคนเดิม ให้เสร็จภายในระยะเวลา

สามสิบวนั หากผูกู้ ้ไม่ดาํเนินการภายในระยะเวลาทีกําหนด สหกรณ์จะสงวนสิทธิการจ่ายเงินปันผลและ 

เงินเฉลียคืน ใหก้บัผูกู้ร้ายนนั ๆ ไวจ้นกวา่จะไดท้าํการเปลียนแปลงผูค้าํประกนั  
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การให้สมาชิกผูค้าํประกนัออกจากสหกรณ์ ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ผูน้นัหลุดพน้

จากการคาํประกนั จนกว่าผูกู้ไ้ด้จดัให้สมาชิกอืน ซึงคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรเขา้เป็นผูค้าํประกนั

แทน  

ข.  มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจํานองรายอืน มาจาํนองเป็นหลักประกันตาม

หลกัเกณฑ์และเงือนไขของคณะกรรมการดาํเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูก้าํหนด โดยไม่เกนิร้อยละ 70 แห่ง

มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์นัน 

ค. มีหลกัทรัพยรั์ฐบาล หรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร หรือในสหกรณ์ซึงคณะกรรมการ

ดาํเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควร จาํนาํเป็นประกนั โดยจาํนวนเงินกูส่้วนทีเกินกวา่ค่าหุ้นของผูกู้ ้

ตอ้งอยูภ่ายในร้อยละ  แห่งมูลค่าของหลักทรัพย์นัน โดยให้ทางสถาบนัการเงินทีออกหลกัทรัพยห์รือเอกสาร 

การฝากเงินทาํหนงัสืออายดั 

ข้อ 6 การส่งเงินงวดชําระหนีสําหรับเงินกู้สามัญ ให้ส่งชําระคืนตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ

ดาํเนินการกาํหนด แต่ไม่เกนิหนึงร้อยสามสิบงวด  

ในกรณีทีผูกู้ ้มีค ําขอเป็นหนังสือและผู ้คาํประกันทราบและยินยอมด้วยแล้ว หากคณะกรรมการ

ดาํเนินการพิจารณาแลว้เห็นวา่มีเหตุอนัสมควรผอ่นผนัเป็นกรณีพิเศษ ก็ใหก้ระทาํไดด้งันี  

(1) การผ่อนผนัการชาํระหนีเงินตน้ คณะกรรมการดาํเนินการจะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชาํระ

หนีสําหรับเงินกู้สามัญทีกําหนดไวต้ามความในวรรคก่อนนันให้แก่ผูกู้ ้คราวละหนึงหรือหลายเดือนก็ได ้

ในการผ่อนผนัการชาํระหนีของสมาชิก สมาชิกตอ้งชาํระดอกเบียตามตน้เงินคงเหลือทุกเดือน ห้ามงดการชาํระ

ดอกเบียใหก้บัสหกรณ์ แต่การผอ่นเวลาเช่นนีรวมกนัทงัหมดสําหรับเงินกูส้ามญัรายหนึงๆ ตอ้งไม่เกินหกเดือน 

(2) การขอปรับงวดชาํระหนีนนั ตอ้งไม่เกินจาํนวนงวดทีเหลือของแต่ละสัญญา 

(3) ในกรณีทีสมาชิกผูกู้ที้ผดินดัหรือขาดส่งเงินงวดชาํระหนี ไม่มีความสามารถชาํระหนีไดต้าม

สัญญาทีตกลงไว ้ใหย้ืนร้องขอปรับโครงสร้างหนีหรือประนอมหนีกบัสหกรณ์ ทงันี การกาํหนดงวดชาํระหนี

ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาํเนินการ 

ขอ้ 27 ให้คณะกรรมการดาํเนินการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามทีกาํหนดไวใ้น

ระเบียบนี และเมือคณะกรรมการดาํเนินการเห็นว่าหลกัประกันสําหรับเงินกู ้รายใดเกิดบกพร่อง ผูกู้ ้จะตอ้ง

จดัการแกไ้ขภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

ขอ้ 28 ในกรณีใด ๆ ดงัต่อไปนี ให้ถือว่าเงินกูไ้ม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอนัถึงกาํหนดส่งคืนโดยสินเชิง 

พร้อมทงัดอกเบียในทนัที โดยมิพกัคาํนึงถึงกาํหนดเวลาทีให้ไวแ้ละให้คณะกรรมการดาํเนินการจดัการเรียกคืน

โดยมิชกัชา้ 

(1) เมือผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ 

(2) เมือปรากฏแก่คณะกรรมการดาํเนินการวา่ ผูกู้น้าํเงินกูไ้ปใชผิ้ดความมุ่งหมายทีใหเ้งินกูน้นั 

(3) เมือคณะกรรมการดาํเนินการเห็นว่าหลกัประกนัสําหรับเงินกู้เกิดบกพร่อง และผูกู้ ้มิได้

จดัการแกไ้ขภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
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(4) เมือคา้งส่งเงินงวดชาํระหนี (ไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบีย) เป็นเวลาสองเดือนติดต่อกนัหรือ

ผดินดัการส่งเงินงวดชาํระหนีดงักล่าวนนั ถึงสามคราวสาํหรับเงินกูร้ายหนึง ๆ  

ขอ้ 29 ในกรณีทีเงินกู้เป็นอนัตอ้งส่งคืนโดยสินเชิงตามทีกล่าวแลว้ถ้าผูค้าํประกนัตอ้งรับผิดชาํระหนี

แทนผูกู้ ้และไม่สามารถชาํระหนีนนัโดยสินเชิงได ้เมือผูค้าํประกนัร้องขอคณะกรรมการดาํเนินการ อาจผอ่นผนั

ให้เรียกเก็บจากผูค้าํประกนัเป็นงวดรายเดือน จนเสร็จตามทีผูกู้ไ้ดท้าํหนังสือกูใ้ห้ไว ้ต่อ สหกรณ์ก็ไดสุ้ดแต่จะ

พิจารณาเห็นสมควร 

ขอ้  30 ผูกู้แ้ละผูค้าํประกนั ตอ้งรับผูกพนัว่า ถา้ตนประสงคจ์ะขอลาออกหรือยา้ยจากราชการหรืองาน

ประจาํตามระเบียบว่าดว้ยคุณสมบติั วธีิรับสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให้สหกรณ์

ทราบ และจดัการชาํระหนีสินซึงตนมีอยูต่่อสหกรณ์ใหเ้สร็จสินเสียก่อน แลว้จึงขอออกหรือยา้ยจากราชการหรือ

งานประจาํนนัได ้

ขอ้ 1 ให้คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาดาํเนินคดีต่อศาลทงัทางแพ่งและอาญาแลว้แต่กรณี เมือได้

ดาํเนินการตามขอ้ 28 แลว้ไม่เป็นผล โดยมิใหค้ดีขาดอายคุวาม  

กรณีคณะกรรมการดาํเนินการเพิกเฉยไม่ดาํเนินการใด ๆ ตามข้อ 28 หรือตามวรรคแรก จนคดีขาด 

อายคุวาม ให้คณะกรรมการดําเนินการร่วมกนัรับผดิชอบชําระหนีแทนผู้กู้หรือผู้คาํประกนั สุดแต่กรณี 

หมวด 7 

เงินกู้พเิศษ 

ขอ้ 32 เมือคณะกรรมดาํเนินการเห็นว่าสหกรณ์มีฐานะการเงินกา้วหน้าพอทีจะช่วยเหลือให้เงินกูเ้พือ

ส่งเสริมฐานะความมนัคง หรือก่อประโยชน์งอกเงยให้สมาชิกได้ โดยจาํนวนเงินเกินกว่าจาํกดัตาม ข้อ 19 

ให้คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจพิจารณาวินิจฉัยการให้เงินกู ้พิเศษแก่สมาชิกนัน ได้ตามทีกาํหนดไวใ้น

ระเบียบนี และตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ 

ขอ้ 33 การใหเ้งินกูพิ้เศษนนั ไดแ้ก่ 

(1)  เพือทีอยูอ่าศยั 

(2) เพือปลดเปลืองหนีสิน 

(3) เพือการลงทุนประกอบอาชีพ 

(4) เพือซือยานพาหนะ 

ขอ้ 34 สมาชิกซึงอาจได้รับเงินกู้พิเศษตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และเงือนไขการให้เงินกู้ทีสหกรณ์

กาํหนด 

ขอ้ 35 สมาชิกผูส่้งคืนเงินกู ้ประเภทสามัญและหรือเงินกู ้พิเศษไปแล้วไม่ครบตามกําหนดสัญญามี 

ความประสงคข์อกูพ้ิเศษใหม่ก็ได ้ทงันี ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขทีสหกรณ์กาํหนด  

ขอ้ 36 เงินกูซึ้งจะถือเป็นเงินกูพ้ิเศษ และใชร้ะยะเวลาส่งคืนตามทีกาํหนดไวส้ําหรับเงินกูพ้ิเศษไดน้นั 

ตอ้งมีจาํนวนเกินกวา่จาํกดัซึงสมาชิกนนัอาจกูเ้งินสามญัจากสหกรณ์ได ้
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ขอ้ 37 การให้เงินกูพ้ิเศษนนั ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบไม่นอ้ยกวา่สามในสีของจาํนวนกรรมการ

ดาํเนินการผูเ้ขา้ประชุมพิจารณาคาํขอกูร้ายนนั 

ขอ้ 38 เมือคณะกรรมการดาํเนินการไดว้นิิจฉยัใหเ้งินกูพ้ิเศษ ทงัหนงัสือกูแ้ละเอกสารทางกฎหมายอยา่ง

อืน ๆ เกียวกบัเงินกู้นัน ได้จดัทาํตามแบบทีกาํหนดไวโ้ดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว สมาชิกผูกู้ ้จึงรับเงินกู้จาก

สหกรณ์ ได ้การรับเงินกูผู้กู้จ้ะตอ้งลงลายมือชือรับเงินตามทีสหกรณ์กาํหนด 

ขอ้ 39 เพือเป็นการควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามความมุ่งหมาย คณะกรรมการดําเนินการมี

อาํนาจกาํหนดวิธีการควบคุม ตลอดจนจา่ยเงินกูใ้ห้แก่ผูกู้เ้ป็นคราวๆ ได ้

กรณีทีคณะกรรมการดาํเนินการจ่ายเงินกูเ้ป็นคราวๆ ให้คิดดอกเบียในเงินทีเหลือแก่ผูกู้ต้ามอตัรา

เงินฝากออมทรัพยข์องสหกรณ์นี 

ขอ้ 40 ตราบใดทีสมาชิกยงัส่งคืนเงินกูพ้ิเศษไม่เสร็จตนจะยนิยอมและอาํนวยความสะดวกให้กรรมการ

ดาํเนินการหรือบุคคลอืน ซึงไดรั้บมอบหมายจากสหกรณ์เขา้ตรวจการก่อสร้างต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารหรือ

ทรัพยสิ์น ปลดหนี ซือรถยนต์ หรือการประกอบอาชีพทีใช้เงินกู้นนัในเวลาอนัสมควรได้เสมอและตอ้งชีแจง

ขอ้ความเกียวกบัเรืองทีตรวจให้ทราบตามความประสงค ์

ขอ้ 41 สมาชิกผูป้ระสงค์ขอกูเ้งินดงักล่าวในขอ้ 33 ตอ้งเสนอคาํขอกูถึ้งคณะกรรมการดาํเนินการตาม

แบบทีกาํหนดไว ้รวมทงัรายละเอียดและหลกัฐานต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง เช่น โครงการลงทุนประกอบอาชีพ รายการ

สินทรัพยแ์ละหนีสิน รายไดแ้ละค่าใช้จ่าย รายการบุคคลในครัวเรือน การอยู่อาศยัเดิมและเหตุผลความจาํเป็น 

ทีตอ้งจดัให้มีทีอยู่อาศยัใหม่ แบบรูปและรายการก่อสร้าง หรือต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร รายละเอียดและ

หลกัฐานแห่งทีดินทีก่อสร้างต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร รายละเอียดหลกัฐานแห่งทีดินและหรืออาคารทีจะซือ 

กาํหนดเวลาและราคาสัญญาทีทาํไว ้หรือร่างสัญญาทีจะทาํ รายละเอียดแห่งทรัพยสิ์นทีเสนอเป็นหลกัประกนั 

ข้อ 42 แบบรูปและรายการก่อสร้างหรือต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารนัน ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตาม

กฎหมายและตอ้งไดรั้บความเห็นชอบของคณะกรรมการดาํเนินการดว้ย 

ขอ้ 43 สหกรณ์จะมอบใหก้รรมการดาํเนินการหรือบุคคลอืนตามทีเห็นสมควรสอบสวน และทาํรายงาน

เกียวกบัคาํขอกูพิ้เศษ เสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา เป็นหน้าทีของสมาชิกผูข้อกูต้อ้งให้ขอ้ความจริง

และความร่วมมือ 

ขอ้ 44 จํานวนเงินกู้พิเศษซึงให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึงๆ นัน ยอ่มสุดแต่คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา

เห็นสมควร โดยคาํนึงถึงลกัษณะของทีอยู่อาศยั ตามควรแก่ฐานะ และความสามารถชาํระหนีของสมาชิกนนั 

แต่ไม่เกนิห้าล้านบาท 

ขอ้ 45 เงินกู้พิเศษเพือทีอยู่อาศัยนัน มีความมุ่งหมายเพือให้สมาชิกใช้จดัให้มีทีอยู่อาศยัของตนและ

ครัวเรือน มิใช่จดัใหมี้ขึนสาํหรับให้เช่าหรือโอนแก่ผูอื้น 

ตราบใดทีสมาชิกยงัส่งคืนเงินกูเ้พอืทีอยูอ่าศยัไม่เสร็จ จะให้เช่าหรือโอนอาคารหรือทีดินซึงใชเ้งินกูน้นั 

ไม่วา่บางส่วนหรือทงัหมดแก่ผูอื้นไม่ได ้เวน้แต่ในกรณีทีจาํเป็นซึงไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากคณะกรรมการ

ดาํเนินการก่อน 
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หมวด 8 

หลกัประกันสําหรับเงนิกู้พเิศษ 

ขอ้ 6 ในการกูเ้งินพิเศษนนั ผูกู้ต้อ้งทาํหนงัสือกูใ้ห้ไวต้่อสหกรณ์ตามแบบทีกาํหนดไว ้ 

ขอ้ 47 หลกัประกนัสําหรับเงินกูพ้ิเศษตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งใดอยา่งหนึงดงัต่อไปนีดว้ย 

(1) มีอสังหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระจาํนองรายอืน จาํนองเป็นประกันเต็มจาํนวนเงินกู ้

รายนนัโดยตอ้งเป็นทีพอใจคณะกรรมการดาํเนินการว่า จาํนวนเงินกู้ส่วนทีเกินกว่าค่าหุ้นของผูกู้ ้ตอ้งภายใน 

ร้อยละแปดสิบแห่งค่าของอสังหาริมทรัพยน์นั 

(2) อสังหาริมทรัพยซึ์งเป็นทีดินตอ้งเป็นทีดินทีมีโฉนดหรือ น.ส. 3 ก. 

(3) อสังหาริมทรัพยซึ์งเป็นห้องชุดหรืออาคารหรือสิงปลูกสร้างผูจ้าํนองตอ้งทาํประกนัวินาศภยั 

ซึงห้องชุดหรืออาคารหรือสิงปลูกสร้างนนัไว ้กบับริษทัประกนัภยัทีจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยห์รือบริษทั 

ประภยัทีสหกรณ์กาํหนดในจาํนวนเงินเอาประกันภยัตามทีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรโดยระบุให้

สหกรณ์เป็นผูรั้บผลประโยชน์ และจะตอ้งต่ออายุการเอาประกนัตลอดเวลาตราบเท่าทีผูกู้ ้ยงัชาํระเงินกู้ตาม

สัญญาไม่เสร็จ โดยสหกรณ์อาจหกัเอาเงินปันผลและเงินเฉลียคืนทีผูกู้จ้ะไดรั้บเพือชาํระเป็นเบียประกนัแทนผูกู้ ้

ค่าใชจ่้ายทีเกียวกบัการจาํนองอสังหาริมทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัเงินกู ้ ใหเ้ป็นภาระหนา้ทีของผูกู้ ้

เป็นผูจ่้ายทงัสิน 

(4) มีหลักทรัพย์รัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร ซึงคณะกรรมการดําเนินการ

เห็นสมควรจาํนาํเป็นประกนัเงินกูร้ายนนั โดยจาํนวนเงินกูส่้วนทีเกินกว่าค่าหุ้นของผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายในร้อยละเกา้

สิบแห่งค่าของหลกัทรัพยน์นั 

(5) หลกัประกนันอกเหนือจากขา้งตน้ ใหขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของคณะกรรมการดาํเนินการ 

หมวด 9 

เงินงวดชําระหนีสําหรับเงินกู้พเิศษ 

ขอ้ 48 การส่งเงินงวดชาํระหนีสําหรับเงินกูพ้ิเศษ ให้คณะกรรมการดาํเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้

พิจารณากาํหนดให้ผูกู้ส่้งคืนเงินกูพ้ิเศษเป็นงวดรายเดือนเท่ากนัพร้อมดว้ยดอกเบีย เป็นจาํนวนกีงวดก็สุดแต่เห็น

เป็นการสมควรตามฐานะของผูกู้ ้จาํนวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู ้แต่ไม่เกินสามร้อยหกสิบงวด ตงัแต่เดือน

ทีคิดดอกเบียเดือนแรกทงันีโดยไม่มีการผอ่นเวลา 

หมวด 10 

การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู้พเิศษ 

ขอ้ 49 ให้คณะกรรมการดาํเนินการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามทีกาํหนดไวใ้น

ระเบียบนีและเมือคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่ หลกัประกนัสาํหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่องผูกู้จ้ะตอ้งจดัการ

แกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
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ขอ้ 50 ในกรณีใด ๆ ดงัต่อไปนี ให้ถือว่าเป็นอนัถึงกาํหนดส่งคืนโดยสินเชิงพร้อมทงัดอกเบียในทนัที 

โดยมิพกัคาํนึงถึงกาํหนดเวลาทีใหไ้ว ้และให้คณะกรรมการดาํเนินการจดัการเรียกคืนโดยมิชกัชา้ 

(1)  เมือผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ 

(2) เมือปรากฏแก่คณะกรรมการดาํเนินการวา่ ผูกู้น้าํเงินกูไ้ปใชผิ้ดความมุ่งหมายทีใหเ้งินกูน้นั 

(3) เมือคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่ หลกัประกนัสําหรับเงินกูบ้กพร่อง และผูกู้มิ้ไดจ้ดัการ

แกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

(4) เมือคา้งส่งเงินงวดชาํระหนี (ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบีย) เป็นเวลาสามเดือนติดต่อกนั 

ขอ้ 51 ในกรณีทีเงินกูเ้ป็นอนัตอ้งส่งคืนโดยสินเชิงตามทีกล่าวแลว้ในขอ้ 50 ถา้ผูค้าํประกนัตอ้ง รับผิด

ชาํระหนีแทนผูกู้ ้และไม่สามารถชาํระหนีนนัโดยสินเชิงได ้เมือผูค้าํประกนัร้องขอคณะกรรมการดาํเนินการอาจ

ผ่อนผนัให้เรียกเก็บจากผูค้าํประกนัเป็นงวดรายเดือน จนเสร็จตามทีผูกู้ ้ได้ทาํหนังสือกูใ้ห้ไวต่้อสหกรณ์ก็ได ้

สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร 

หมวด 11 

ดอกเบยีเงินกู้  และค่าปรับ 

ข้อ  ให้กําหนดดอกเบียเงินกู ้ทุกประเภทไม่เกินทีกฎหมายกาํหนด ทงันีให้เป็นไปตามสหกรณ์

กาํหนด 

ขอ้  นับแต่วนัทีระเบียบนีบงัคบัหลักเกณฑ์ใดซึงสหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวนัทีระเบียบนีถือใช้ และ 

ไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบนีใหถื้อใชต้ามหลกัเกณฑน์นัไปก่อนจนกวา่จะไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์ขึนถือใชใ้หม่ 

ข้อ  การพิจารณาการให้เงินกู้ทุกประเภทของสหกรณ์แก่สมาชิกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

เงือนไขทีสหกรณ์กาํหนด หากไม่เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์และเงือนไขทีกาํหนด คณะกรรมการอาจ

พิจารณาวนิิจฉยัเป็นรายๆ ไปก็ไดต้ามเหตุผลและความจาํเป็น 

ขอ้  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการรักษาการตามระเบียบนี 

ประกาศ  ณ  วนัที  24  เดือนกรกฎาคม พ.ศ.  

ลงชือ 

 (นายอินทปัตร  บุญทว)ี 

   ประธานกรรมการดาํเนินการ 

 สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั 

*แก้ไขเพมิเติม(ฉบับที ) เมือวนัท ี  กนัยายน  บังคับใช้เมือ  ตุลาคม 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถินเชียงใหม่ จํากดั 

ว่าด้วยการผดินัดชําระหนี  

พ.ศ.  

อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่จาํกดั 

ขอ้ 79 (8) ขอ้ 111 (10) และทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการชุดที ครังที 8/2563 เมือวนัที 24 เดือน

กรกฎาคม พ.ศ.2563 ได้มีมติกาํหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั 

วา่ดว้ยการผิดนดัชาํระหนี พ.ศ. 63 ไว ้ดงัต่อไปนี 

ขอ้ . ระเบียบนีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั วา่ดว้ย

การผดินดัชาํระหนี พ.ศ. 63” 

ขอ้ 2. ระเบียบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแตว่นัทีประกาศเป็นตน้ไป 

ขอ้ 3. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั  วา่ดว้ย การผดินดั 

ชาํระหนี พ.ศ.2561 หรือบรรดาระเบียบ มติ คาํสงั ทีขดัหรือแยง้กบั ระเบียบนี ใหใ้ชร้ะเบียบนีแทน         

ขอ้ 4. ในระเบียบนี 

“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม ่จาํกดั 

“ประธานกรรมการ”  หมายถึง ประธานคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

ขา้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั 

“คณะกรรมการ”  หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

ขา้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม ่จาํกดั 

“ผูจ้ดัการ”   หมายถึง ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถิน

เชียงใหม่ จาํกดั 

“เจา้หนา้ที” หมายถึง เจา้หนา้ทีสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถิน

เชียงใหม่ จาํกดั 

“สมาชิก” หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถิน

เชียงใหม่ จาํกดั 

"ลูกหนี" หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถิน

เชียงใหม่ จาํกดั  ทีกูเ้งินจากสหกรณ์ 

"ผูค้าํประกนั" หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถิน

เชียงใหม่ จาํกดัทีคาํประกนัการกูเ้งินของสมาชิกสหกรณ์ 
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"การผดินดัการส่งเงินงวดชาํระหนี" หมายถึง การทีลูกหนีขาดส่งเงินงวดชาํระหนีไม่วา่

ตน้เงินหรือดอกเบียล่าชา้เกินกาํหนดเวลาตามระเบียบวา่ดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์  

"การคา้งส่งเงินงวดชาํระหนี" หมายถึง การส่งเงินงวดชาํระหนีไม่ครบตามจาํนวนที

สหกรณ์เรียกเก็บตามทีระบุไวใ้นสัญญาเงินกู ้

"การขาดส่งชาํระหนี"  หมายถึง การส่งเงินงวดชาํระหนีไม่ครบตามจาํนวนทีสหกรณ์

เรียกเก็บตามทีระบุไวใ้นสัญญาเงินกู ้

"ปีบญัชี"   หมายถึง วนัที 1 มกราคม ถึง วนัที 31 ธนัวาคม ของทุกปี 

ขอ้ 5. เมือลูกหนีคา้งส่งเงินงวดชาํระหนีไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบียติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองเดือน

หรือผดินดัการส่งเงินงวดชาํระหนีถึงสามคราวสาํหรับเงินกูร้ายหนึงๆ ในปีบญัชีนนัให้ดาํเนินการดงันี 

(1)  เมือลูกหนีค้างส่งเงินงวดชําระหนี 1 งวด (เดือน) ให้สหกรณ์ทําหนังสือประเภท

ลงทะเบียนตอบรับไปยงัลูกหนีและผูค้าํประกนั(ถ้ามี) พร้อมทาํหนังสือเช่นเดียวกันถึงผูบ้งัคบับญัชาที

ลูกหนีปฏิบัติงานอยู่ โดยกาํหนดวนัชําระหนีภายใน 7 วันหลังจากได้รับหนังสือสหกรณ์ หากลูกหนี 

ไม่ชาํระหนีตามกาํหนด ให้งดการให้กู ้ทุกประเภท เวน้แต่จะได้รับชาํระเงินคา้งชาํระเงินกูต้ามจาํนวนที

ขาดส่งทงัหมดเรียบร้อยแลว้  

(2)  เมือลูกหนีค้างส่งเงินงวดชําระหนี 2 งวด (เดือน) ให้สหกรณ์ทาํหนงัสือลงทะเบียน

ตอบรับถึงลูกหนี และผูค้าํประกนั (ถา้มี) ชาํระหนีให้สหกรณ์ พร้อมทาํหนงัสือแจง้การหารหนีของลูกหนี 

ให้ผูค้าํประกนัชาํระหนีทีคา้งส่งแทน โดยจะเรียกเก็บตามยอดเรียกเก็บประจาํเดือนในเดือนถดัไปของ 

ผูค้าํประกัน (ถ้ามี) และทาํหนังสือแจ้งการหารหนีให้ผูบ้ ังคับบัญชาของผูค้าํประกันให้รับทราบและ

ดาํเนินการต่อไป 

หากลูกหนีหรือผูค้าํประกัน(ถ้ามี) ไม่มาหรือไม่ยอมชําระหนีให้สหกรณ์ภายใน

ระยะเวลา  วันหลงัจากไดรั้บหนงัสือแจง้เตือนจากสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาปฏิบติั

ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 15, 42 และ 79(16) โดยมิพกัคาํนึงถึงกาํหนดเวลาทีใหไ้ว ้

ยกเวน้ลูกหนีทีทาํหนงัสือชีแจงพร้อมหลกัฐานเอกสารทีช่วยยืนยนัและสร้างความ

น่าเชือถือ ในการทีผดินดัชาํระหนีวา่เป็นเพราะเหตุสุดวสิัยไม่ไดเ้ป็นความตงัใจทีจะผดินดัชาํระหนี 

ข้อ 6. การผ่อนผนัการชําระหนี ลูกหนีสามารถทําเป็นหนังสือผ่อนผนัถึงประธานกรรมการ 

โดยการอนุมติัของทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ในการนีลูกหนีจะตอ้งทาํหนังสือผ่อนผนัภายใน

วนัที 10 ของเดือนถดัไป ขอผ่อนผนัไดไ้ม่เกิน 3 เดือน และไม่เกิน 2 ครัง ในปีทางบญัชีในกรณีนีไม่ถือว่า

เป็นผูผ้ดินดัคา้งส่งเงินงวดชาํระหนี 

ขอ้ 7. การผ่อนผนัชาํระหนีภายในกาํหนดเวลาสามารถทาํได้ โดยไม่ถือว่าตกเป็นผูผ้ิดนัดคา้งส่ง

เงินงวดชาํระหนี แต่การขอไม่ชาํระดอกเบียในช่วงเวลาทีขอผอ่นผนัการชาํระหนีนนั จะกระทาํมิได ้

ขอ้ 8. ลูกหนีทีถูกให้เป็นผูผิ้ดนัดคา้งส่งเงินงวดชาํระหนีในปีบญัชีนันแต่มีค่าหุ้นอยู่ในสหกรณ์

แห่งนี สหกรณ์จะนาํเงินปันผลสําหรับปีบญัชีนนั มาชาํระหนีทีคา้งชาํระส่ง ส่วนเงินเฉลียคืนสําหรับปี

บัญชีนันให้งดจ่ายทุกกรณ ี 
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ขอ้ 9. ในกรณีทีมีปัญหาเกียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบนี ให้คณะกรรมการเป็นผูว้ินิจฉัยชีขาด 

คาํวนิิจฉยัชีขาดของคณะกรรมการถือวา่เป็นการสินสุด 

ขอ้ 10. ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบนี 

ประกาศ  ณ  วนัที  24  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

ลงชือ

 (นายอินทปัตร บุญทว)ี 

ประธานกรรมการดาํเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั 

หมายเหตุ แกไ้ขระเบียบเพือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถนิเชียงใหม่ จํากดั   

  ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนีและการประนอมหนี   

พ.ศ.  
          

 อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์  พ.ศ. 63 ข้อ 79(8), ข้อ ( ) และทีประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที 20 ครังที 8/2563 เมือวนัที 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ไดก้าํหนดระเบียบ

สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั ว่าดว้ยการปรับโครงสร้างหนีและการประนอมหนี 

พ.ศ.2563 ไวด้งัต่อไปนี        

   ขอ้ . ระเบียบนีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั วา่ดว้ย 

การปรับโครงสร้างหนีและการประนอมหนี พ.ศ. ” 

ขอ้ . ใหใ้ชร้ะเบียบนีใหใ้ชต้งัแต่วนัทีประกาศเป็นตน้ไป 

ขอ้ 3. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดัวา่ดว้ยการปรับ 

โครงสร้างหนีและประนอมหนี พ.ศ.2561 หรือบรรดาระเบียบ มติ คาํสงั ทีขดัหรือแยง้กบัระเบียบนี ใหใ้ชร้ะเบียบ

นีแทน          

หมวด 1 

ข้อกาํหนดทวัไป 

ขอ้ . ในระเบียบนี  

  “สหกรณ์”  หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั 

“สมาชิก”     หมายความวา่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถิน

เชียงใหม่ จาํกดั 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา่ คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ                 

ส่วนทอ้งถินเชียงใหม ่จาํกดั 

“ประธานกรรมการ”  หมายความวา่ ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

ขา้ราชการ ส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั 

"การปรับโครงสร้างหนี"  หมายความวา่ การดาํเนินการเพือให้ลูกหนีสามารถส่งชาํระหนีต่อไป            

ไดต้ามความสามารถในการส่งชาํระไม่วา่จะโดยวิธีการ       

กูเ้งินหรือขยายงวดการส่งชําระหนี หรือลูกหนีตามที

สหกรณ์กาํหนด 
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"การประนอมหนี"  หมายความวา่ การทาํความตกลงในเรืองหนีสินระหวา่งผูใ้ห้กู ้ผูกู้ ้              

และผูค้าํประกนั 

ขอ้ 5. วตัถุประสงคข์องการปรับโครงสร้างหนีและการประนอมหนี มีดงันี      

(1) เพือผอ่นคลายภาระหนกัในการชาํระหนีของสมาชิก              

(2) เพือช่วยเพมิขีดความสามารถในการชาํระหนีของสมาชิกและเป็นการลดปัญหาหนี                      

ทีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องสหกรณ์ 

(3) เพือใหส้มาชิกมีคุณภาพชีวติทีดีขึน 

หมวด 2 

ลกัษณะหนีการปรับโครงสร้างหนี และการประนอมหนี 

ขอ้ . ลกัษณะหนีทีจะขอการปรับโครงสร้างหนี และการประนอมหนี กาํหนดไวด้งันี 

( . ) การปรับโครงสร้างหนี หมายถึง การดาํเนินการเพือให้ลูกหนีสามารถส่งชาํระหนีต่อไปได ้

ตามความสามารถในการส่งชาํระไม่วา่จะโดยวธีิการกูเ้งิน การขยายงวดการส่งชาํระหนี หรือลูกหนีตามทีสหกรณ์

กาํหนด โดยให้เป็นไปตามเกณฑด์งันี 

 6.1.1 เป็นหนีทีสมาชิกมีอยูก่บัสหกรณ์ และอยูใ่นขนัตอนระหว่างการออกหนงัสือบอกกล่าว

ทวงถามจากสหกรณ์ก่อนดาํเนินคดีฟ้องร้องตอ่ศาล หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

 6.1.2 หนีนนัเป็นภาระหนกัเกินขีดความสามารถของสมาชิกทีจะชาํระ ใหแ้ก่สหกรณ์ได ้โดย

สามารถพิสูจน์ไดว้า่มีหนีสินเป็นจาํนวนมาก โดยมีหลกัฐานแสดงชดัเจน 

 . .  เป็นหนีทีคณะกรรมการกาํหนดขึน นอกเหนือจากหนีทีกล่าวขา้งตน้ 

(6.2) การประนอมหนี  หมายถึง การทําความตกลงในเรืองหนีสินระหว่างผู ้ให้กู้  ผู ้กู ้ และ                    

ผูค้าํประกนั คณะกรรมการจะพิจารณาประนอมหนีใหแ้ก่ลูกหนีภายใตเ้กณฑ์ดงันี 

 6.2.1 ลูกหนีทีไม่สามารถชาํระหนีไดต้ามสัญญาปรับโครงสร้างหนี  

 6.2.2 ลูกหนียืนคาํขอเป็นหนงัสือตามแบบทีสหกรณ์กาํหนด พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานที

แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนัจาํเป็น และผูค้าํประกันรับทราบพร้อมลงลายมือชือยินยอมแล้วยืนต่อสหกรณ์ โดย

ผู ้จ ัดการรวบรวมเอกสารคําขอเสนอให้คณะกรรมการฝ่ายเงินกู้พิจารณาเอกสารเบืองต้นก่อนนําเสนอ

คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาอนุมตัิ 

หมวด 3 

เงินงวดชําระหนี 

ขอ้  การส่งเงินงวดชาํระหนี ใหก้าํหนดดงันี 

 ( . ) การปรับโครงสร้างหนี ให้ส่งชาํระคืนเป็นงวดรายเดือนเท่ากนัพร้อมดอกเบีย เป็นจาํนวน                

กีงวด ใหค้ณะกรรมการพิจารณากาํหนด แต่ไม่เกิน  งวด ตงัแต่เดือนที คิดดอกเบียแรก  
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 ( . ) การประนอมหนี ใหส่้งชาํระคืนเป็นงวดรายเดือนเท่ากนัพร้อมดอกเบีย เป็นจาํนวนกีงวด

ขึนอยูก่บัความสามารถในการชาํระหนี และดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณากาํหนด แต่ต้องไม่เกนิอาย ุ                 

 ปีบริบูรณ์ 

หมวด 4 

อตัราดอกเบียเงินกู้ 

ขอ้  ใหก้าํหนดดอกเบียเงินกูไ้ม่เกินทีกฎหมายกาํหนด ในอตัราไม่เกินร้อยละ  ต่อปีโดยสหกรณ์ฯ 

ประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป ทงันี หากสหกรณ์ฯ ไม่ไดก้าํหนดไวใ้ห้ถือใช้อตัราดอกเบียเงินกูส้ามญัทวัไป             

ไปพลางก่อน 

 ดอกเบียเงินกูน้นัให้คิดเป็นรายวนัตามจาํนวนเงินตน้คงเหลือ โดยคิดตงัแต่วนัทีรับเงินกูไ้ปจนถึงวนัที

ชาํระเสร็จสิน 

หมวด 5 

หลกัประกนั 

ขอ้  การคาํประกนั และหลกัคาํประกนัเงินกูใ้ห้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วน

ทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์     

 ขอ้ . สมาชิกคนหนึงสามารถใช้สิทธิการปรับโครงสร้างหนีและการประนอมหนีได้เพียงครังเดียว    

การปรับโครงสร้างหนีหรือการประนอมหนีไม่ไดร้ะงบัซึงสิทธิเรียกร้องการดาํเนินคดีการเรียกร้องให้ชาํระหนี

ตามกฎหมายและสิทธิอืนอนัพึงมีตอ่ลูกหนีของสหกรณ์      

ข้อ . ลูกหนีการปรับโครงสร้างหนีและการประนอมหนีผิดนัดชําระหนีแม้แต่งวดหนึงงวดใด               

ผูค้าํประกันยินยอมให้เรียกเก็บชาํระหนีจากผูค้าํประกันทนัที หากลูกหนีและผูค้าํประกันเพิกเฉยให้สหกรณ์

ดาํเนินการตามระเบียบวา่ดว้ยการผดินดัชาํระหนี ทนัที 

ขอ้  การปรับโครงสร้างหนีและการประนอมหนี สมาชิกผู้กู้ต้องยินยอมให้นําเงินเฉลียคืนประจําปีของ

ทุกปีมาชําระหนีจนกว่าจะเสร็จสิน 

 ขอ้ 3 สิทธิการกู้ เงินทุกประเภทและคําประกันทุกประเภทย่อมถูกระงับไปจนกว่าจะชําระหนีมาแล้ว              

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 วงเงินกู้สัญญานัน จึงสามารถกู้เงินกู้เพอืเหตุฉุกเฉินได้ 

ขอ้  สมาชิกรายใดมีความประสงคย์ืนขอการปรับโครงสร้างหนีหรือการประนอมหนีให้ดาํเนินการยืน

คาํขอเป็นหนงัสือตามแบบทีสหกรณ์กาํหนด พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานทีแสดงให้เห็นวา่มีเหตุอนัจาํเป็น และ                

ผูค้าํประกนัรับทราบพร้อมลงลายมือชือยินยอมแลว้ยืนต่อสหกรณ์ โดยผูจ้ดัการรวบรวมเอกสารคาํขอเสนอให้

คณะกรรมการฝ่ายเงินกูพ้ิจารณาเอกสารเบืองตน้ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาอนุมติั 
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ขอ้  การปรับโครงสร้างหนีและการประนอมหนี สมาชิกยนืคาํขอดว้ยตนเอง ต่อสหกรณ์ โดยมีเอกสาร

หลกัฐานประกอบ ดงันี                    

(1) คาํขอตามแบบทีสหกรณ์กาํหนด                     

(2) หนงัสือรับรองเงินไดร้ายเดือนทีแสดงรายการหกั ณ ทีจ่ายยอ้นหลงั  เดือน                    

(3) เอกสารอืนทีแสดงวา่มีภาระหรือรายจ่ายเกินขีดความสามารถ ทีจะชาํระหนีให้แก่สหกรณ์      

(4) เอกสารอืนตามทีคณะกรรมการกาํหนด 

ขอ้ . คณะกรรมการทรงไวซึ้งสิทธิในการบอกเลิกสัญญาการปรับโครงสร้างหนี หรือการประนอมหนี 

โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีสมาชิกไม่ปฏิบติัตามสัญญาหรือขอ้กาํหนดตามระเบียบนี หรือจงใจ

ปกปิดขอ้เทจ็จริงหากคณะกรรมการทราบภายหลงั 

ขอ้ . กรณีทีมีปัญหาเกียวกบัการดาํเนินการตามระเบียบนี ให้อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

ขอ้ . ใหป้ระธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี 
 

ประกาศ   ณ   วนัที 24  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563                            
 

ลงชือ  

(นายอินทปัตร  บุญทว)ี 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหตุผลในการแกไ้ขระเบียบ เพือให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  
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      ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถินเชียงใหม่ จํากดั 

ว่าด้วยการให้สหกรณ์อืนกู้ยืมเงิน  

 พ.ศ. 2563 

                  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ 

จาํกดั ขอ้ 79(8) และขอ้ 111(4) ทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที 20 ครังที 8/2563   เมือวนัที 24 เดือน

กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ไดก้าํหนดระเบียบว่าดว้ยการให้สหกรณ์อืนกูย้มืเงินโดยความเห็นชอบจากนายทะเบียน

สหกรณ์ ดงัต่อไปนี 

                   ขอ้ . ระเบียบนีเรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั                

ว่าดว้ยการให้สหกรณ์อืนกูย้มืเงิน พ.ศ. 2563” 

                   ขอ้ . ระเบียบนีให้ใชบ้งัคบันบัแต่นายทะเบียนสหกรณ์ไดใ้ห้ความเห็นชอบ 

 ขอ้ . ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั  ว่าดว้ยการให้

เงินกูแ้ก่สหกรณ์อืน พ.ศ.  และบรรดาระเบียบ คาํสัง หรือมติอืนใดซึงขดั หรือแยง้กบัระเบียบนีให้ใช้

ระเบียบนีแทน 

                   ขอ้ . ในระเบียบนี 

                   “สหกรณ์”    หมายความวา่  สหกรณ์ผูใ้หกู้เ้งิน 

                   “คณะกรรมการ”   หมายความวา่  คณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ผูใ้ห้กูเ้งิน 

                   “สหกรณ์ผูข้อกู”้   หมายความถึง  สหกรณ์รวมถึงชุมนุมสหกรณ์ดว้ย 

                   ขอ้ . สหกรณ์ผูข้อกู ้ จะตอ้งมีคุณสมบติั  ดงันี 

( ) ไม่มีขอ้บกพร่องทางการเงินและการบญัชี  หรือถา้มีตอ้งไดรั้บการแกไ้ขจนเป็น               

ทีพอใจของสหกรณ์แลว้ 

 ( ) มีความมนัคงทางการเงิน  และมีความสามารถในการชาํระหนี 

( ) มีความสามารถในการจดัการทีดี  และไดป้ฏิบตัิตามกฎหมายขอ้บงัคบั ระเบียบของ

สหกรณ์  และระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัดสมาํเสมอ 

 ( ) มีคุณสมบติัอืน ๆ  ตามหลกัเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด 
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ขอ้ . สหกรณ์จะให้เงินกู้แก่สหกรณ์ผูข้อกู้ทีมีวัตถุประสงค์จะใช้เงินกู้เพือเป็นทุนหมุนเวียน  

ให้สมาชิกกู้หรือเพือการดาํเนินธุรกิจอืนของสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ทีกาํหนดไวใ้นขอ้บังคับ และระเบียบ  

อนัเหมาะสมเท่านนั 

            ขอ้ . จาํนวนเงินกูที้ให้แก่สหกรณ์ผูข้อกูส้หกรณ์หนึงๆ เมือรวมกบัจาํนวนเงินฝากทีสหกรณ์ผูใ้ห้

กูฝ้ากไวก้ับสหกรณ์ผูข้อกู(้หากมี) แลว้ ตอ้งไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นรวมกบัทุนสํารองของสหกรณ์

ผูใ้ห้กู้เงิน  แต่เมือรวมหนีเงินกู้ทุกรายและเงินรับฝากของสหกรณ์ผูข้อกู้แล้ว  จะต้องไม่เกินวงเงินกู ้ยืมและ  

คาํประกนัประจาํปีทีสหกรณ์ผูข้อกูไ้ดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

            ขอ้ . หลกัประกันเงินกู ้ให้คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ผูข้อกูท้ังคณะคาํประกนัเป็น

รายบุคคลและให้จัดหาอสังหาริมทรัพยห์รือสังหาริมทรัพยที์มีมูลค่าไม่น้อยกว่าจํานวนเงินกู ้จาํนองเป็น

ประกัน เว้นแต่ในกรณีจาํเป็นทีสหกรณ์ผู ้ขอกู้ไม่มีหลักทรัพย์หรือไม่สามารถหาหลักทรัพย์มาใช้เป็น

หลักประกนัเงินกู ้ได้  ให้คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ผูข้อกู้ทังคณะเป็นผูค้าํประกันเงินกู้  และ 

ในกรณีผูค้าํประกนัคนใดพน้จากตาํแหน่งก่อนทีสหกรณ์ผูข้อกูจ้ะชาํระหนีเสร็จสิน  ให้สหกรณ์ผูข้อกูจ้ดัให้

กรรมการดาํเนินการคนใหม่เป็นผูค้าํประกนัแทนคนเดิม 

            ขอ้ . การกาํหนดระยะเวลาชาํระคืนเงินกู ้ ใหค้ณะกรรมการพจิารณากาํหนดใหส้หกรณ์ทีขอกูเ้งิน

ชาํระคืนตน้เงินและดอกเบียให้เสร็จสินภายในระยะเวลาทีกาํหนดไวใ้นแผนการใชเ้งินกู ้ แต่ตอ้งไม่เกินหกสิบเดือน 

            ขอ้ . อตัราดอกเบียเงินกู ้ ให้คณะกรรมการเป็นผูก้าํหนดตามความเหมาะสมกบัภาวะการเงิน 

โดยประกาศเป็นคราวๆ ไป การคิดดอกเบียเงินกูใ้ห้คิดเป็นรายวนั  โดยนบัถดัจากวนัรับเงินกู ้

            ขอ้ . ในกรณีทีมีเหตุสุดวิสัยหรือความจาํเป็นเกิดขนึ อนัทาํใหส้หกรณ์ผูข้อกูไ้ม่สามารถชาํระคืน

เงินกูไ้ดต้ามกาํหนด  ให้สหกรณ์ผูข้อกูย้นืคาํร้องขอผ่อนผนัเลือนกาํหนดเวลาชาํระคืนเงินกูต่้อสหกรณ์ เพือให้

คณะกรรมการพิจารณาการผ่อนผนัใหข้ยายเวลาชาํระคืนเงินกู ้ และระงบัการเสียเบียปรับ  ในช่วงระยะเวลาที

ไดรั้บการผ่อนผนัได ้ ตามทีเห็นสมควร 

            ขอ้ . สหกรณ์ผูกู้ไ้ม่ชาํระคืนเงินกูเ้มือถึงกาํหนด  โดยไม่ได้รับการผ่อนผนัจากคณะกรรมการ 

หรือไม่มีเหตุผลอนัสมควร  จะตอ้งเสียเบียปรับผดินดัชาํระหนีเป็นรายวนัในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี  ของตน้เงินที

ผิดนดั  โดยนบัถดัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระจนถึงวนัทีสหกรณ์ผูข้อกูช้าํระเงินกูเ้สร็จสิน 
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            ขอ้ . การขอกู ้ ให้สหกรณ์ผูข้อกูย้ืนหนังสือแสดงความจาํนงระบุวตัถุประสงคใ์นการใช้เงินกู ้

จาํนวนเงินทีขอกู ้ ระยะเวลาชาํระหนี พร้อมดว้ยหลกัฐานดงัต่อไปนี 

( ) สาํเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ครังทีมีการพิจารณาเรืองขอกูเ้งิน

จากสหกรณ์ 

( ) งบการเงินและรายงานการสอบบญัชีประจาํปีล่าสุด  พร้อมดว้ยรายงานกิจการประจาํปี 

( ) งบทดลอง ณ วนัสินสุดเดือน ก่อนวนัยนืหนังสือแสดงความจาํนงขอกู ้และยอ้นหลงั  

 เดือน 

( ) สาํเนาหลกัฐานการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ 

( ) ขอ้บงัคบัของสหกรณ์  รวมทงัระเบียบการเงินของสหกรณ์ 

( ) รายนามคณะกรรมการดาํเนินการ  ตาํแหน่งในคณะกรรมการดาํเนินการและตาํแหน่ง

ในหน่วยงานทีสังกดั (ถา้มี) พร้อมทงัวาระของการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ

ดาํเนินการ 

( ) สาํเนาหนังสือใหค้วามเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในการกาํหนดวงเงินกูย้มื

หรือคาํประกนัประจาํปี 

( ) สาํเนาหลกัฐานการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน  หรือบุคคลซึงสหกรณ์ไดกู้ย้ืมไว ้

และยงัมีภาระผูกพนัอยู ่

( ) เอกสารอืน ๆ ทสีหกรณ์กาํหนด 

            ขอ้ . ให้ผูจ้ัดการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและวิเคราะห์ฐานะความมันคง  ความสามารถ 

ในการชาํระหนีและการจดัการ  เสนอผลการวิเคราะห์พร้อมทงัความเห็นต่อคณะกรรมการเพือพิจารณาอนุมตัิ

ต่อไป 

            ขอ้ . ถ้าสหกรณ์ผูกู้จ้ะกู ้เงินจากผูอื้น  ในระหว่างทียงัมีหนีเงินกู้อยู่ต่อสหกรณ์  ต้องแจ้งให้ 

สหกรณ์ทราบ 
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            ขอ้ . ในกรณีใดกรณีหนึงดงัต่อไปนี  ให้สหกรณ์เรียกคืนเงินกูแ้ละใหส้หกรณ์ผูกู้ช้าํระคืนตน้เงิน

พร้อมทงัดอกเบียแก่สหกรณ์โดยทนัที  แมย้งัไม่ถึงกาํหนดตามสัญญาเงินกูก้็ตาม 

( ) เมือสหกรณ์ผูข้อกูต้อ้งเลิกไม่ว่าเพราะเหตุใด 

( ) เมือปรากฏวา่สหกรณ์ผูข้อกูฝ่้าฝืนขอ้กาํหนดตาม ขอ้  แห่งระเบียบนี 

( ) เมือปรากฏวา่สหกรณ์ผูข้อกูใ้ชเ้งินกูไ้ม่ถูกตอ้งตามวตัถุประสงคท์รีะบุไว ้

ในสัญญาเงินกู ้

( ) เมือสหกรณ์ผูข้อกูผ้ดินดัไม่ชาํระเงินกูต้ามกาํหนดและคณะกรรมการไม่ได ้

ผ่อนเวลาให้ 

( ) เมือมีเหตุผลทีคณะกรรมการเห็นวา่สหกรณ์นนัไม่สมควรกูเ้งินสหกรณต์่อไป 

            ขอ้ . เมือคณะกรรมการอนุมติัเงินกูแ้ลว้  ให้ผูจ้ดัการแจง้ใหส้หกรณ์ผูข้อกูท้ราบโดยเร็วเพือจดัทาํ

สญัญากู ้ และจดัทาํหลกัประกนัให้เรียบร้อย  แลว้จึงจดัส่งเงินกูใ้หส้หกรณ์ผูข้อกูต่้อไป 

            ขอ้ . การทาํสัญญากู ้ ให้จัดทาํตามแบบทีสหกรณ์กาํหนด และให้ผูมี้อาํนาจลงลายมือชือแทน 

สหกรณ์ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ ์ และสหกรณ์ผูข้อกู ้ เป็นผูล้งชือในสัญญากูที้ทาํกบัสหกรณ์ 

 ข้อ . การให้เงินกู้แก่สหกรณ์ผู ้ขอกู้โดยใช้ตัวสัญญาใช้เงินเป็นหลักฐานแทนการทําสัญญากู ้

ให้สามารถกระทาํได้  โดยจาํนวนเงินกูใ้ห้เป็นไปตามขอ้  ของระเบียบนี    สําหรับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัต ิ

อนื ๆ ใหค้ณะกรรมการพจิารณากาํหนดขึนไดต้ามความเหมาะสม  และไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่สหกรณ์ 

ประกาศ ณ วนัที  24  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2563 

ลงชือ

            (นายอินทปัตร  บุญทว)ี 

            ประธานกรรมการดาํเนินการ 

 สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั 

หมายเหตุ   เพอืใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ พ.ศ. 2563 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถนิเชียงใหม่ จํากดั 

ว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 

พ.ศ. 2563 

อาศัยอาํนาจตามความในข้อบังคบัของสหกรณ์ข้อ 79(8) และข้อ 111(1)  ทีประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการชุดที  20 ครังที   8/2563  เมือว ันที  24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ได้ก ําหนดระเบี ยบว่าด้วย 

การรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2563 โดยไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดงัต่อไปนี 

หมวด 1 

ข้อความทวัไป 

ข้อ 1.  ระเบียบนี เรียกว่า ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถินเชียงใหม่  จํากัด 

วา่ดว้ยการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2563” 

ขอ้ 2.  ระเบียบนีใหใ้ชบ้งัคบัหลงัจากนายทะเบียนสหกรณ์ใหค้วามเห็นชอบ 

ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยข์้าราชการส่วนท้องถินเชียงใหม่ จาํกัด ว่าด้วยการรับ 

เงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.  และบรรดาระเบียบ คาํสัง หรือมติอืนใดซึงขดั หรือแยง้กบัระเบียบนี 

ใหใ้ชร้ะเบียบนีแทน 

ขอ้ 4.  ในระเบียบนี 

“สหกรณ์”  หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั 

“คณะกรรมการดาํเนินการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

ขา้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั 

“ประธานกรรมการดาํเนินการ” หมายความวา่ ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

ขา้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั 

“ผูจ้ดัการ” หมายความวา่ ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั 

“เจา้หนา้ที” หมายความวา่ เจา้หนา้ทีสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ 

จาํกดั หรือทีเรียกชืออยา่งอืน ซึงไดรั้บเงินเดือนหรือค่าจา้งประจาํจากสหกรณ์ 

“สมาชิก” หมายความวา่ สมาชิกสามญั หรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วน

ทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั 

“เงินฝาก” หมายความวา่ เงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ 

จาํกดั 
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หมวด  2 

การเปิดบัญชีและการฝากเงิน 

ขอ้ 5.  สมาชิกผูท้ีประสงค์จะเปิดบญัชีเงินฝาก ให้มาติดต่อกับเจา้หน้าทีสหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ 

ด้วยตนเอง  และต้องยืนหนังสือขอเปิดบญัชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ กาํหนดโดยมีรายการครบถ้วน 

ตามทีระบุไวใ้นแบบหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากประเภทนนัๆ 

กรณีเปิดบญัชีเงินฝากประจาํ ตอ้งยนืหนงัสือขอเปิดบญัชีตามแบบของสหกรณ์และแสดงบตัรประจาํตวั

ผูเ้สียภาษีอากร 

ข้อ 6.  สมาชิกทีขอเปิดบัญชีเงินฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือชือ นามสกุลของตน หรือของตัวแทน  

ซึงเป็นผูม้ีอาํนาจฝากหรือถอนเงิน ตลอดจนใหเ้งือนไขเกียวกบัเงินฝากทีเปิดบญัชีนนัไวต่้อสหกรณ์ 

การเปลียนแปลงเกียวกบัตวัอยา่งลายมือชือ นามสกุลทีใหไ้ว ้ จะมีผลต่อเมือผูฝ้ากไดแ้จง้เป็นหนงัสือต่อ

สหกรณ์ และสหกรณ์ไดพิ้จารณาเห็นเป็นการถูกตอ้งและตอบรับแลว้ 

ลายมือชือ นามสกุล ทุกกรณีเกียวกบัเงินฝากใหใ้ชอ้กัษรไทยและเขียนดว้ยหมึก ทงัตอ้งเขียนดว้ยลายมือ

ชือของตนเอง ไม่ใหใ้ชต้ราประทบัแทนลายมือชือ นามสกุล  

ขอ้ 7.  สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์ไดส้องประเภท โดยจาํกดัวงเงินฝากสูงสุดไม่เกิน 

5,000,000.- บาท คือ 

7.1 การฝากเงินประเภทออมทรัพย์ สามารถฝากไดส้องลกัษณะคือ 

(1) การฝากเงินประเภทออมทรัพย ์ผูฝ้ากรายหนึงอาจเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยใ์นสหกรณ์นี

ได้โดยจาํนวนเงินฝากในบัญชีนันในเวลาหนึงเวลาใดต้องไม่น้อยกว่า  100.-  บาท และ 

ผูฝ้ากจะส่งเงินฝากเพิมขึนผ่านทางสหกรณ์ในวนัทาํการระหว่างเวลา 08.30-15.30 น. หรือ

ยินยอมหกั ณ ทีจ่ายจาํนวนเท่าใดก็ได ้

(2) การฝากเงินประเภทออมทรัพยพิ์เศษ  ผูฝ้ากเงินประเภทนี รายหนึงตอ้งเปิดบญัชีนนั 

ในเวลาหนึงเวลาใด  ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 1,000.- บาท    และผูฝ้ากจะส่งเงินเพมิขึนผา่นทาง

สหกรณ์  ในวนัทาํการระหวา่งเวลา 08.30-15.30 น.   ฝากเพมิไม่นอ้ยกวา่ 500.- บาท หรือ

ยินยอม หกั ณ ทีจ่ายก็ได ้

7.2   การฝากเงินประเภทประจํา สามารถฝากไดส้องลกัษณะคือ 

(1) การฝากเงินประเภทประจาํสิบสองเดือน สมาชิกผูฝ้ากจะตอ้งแสดงความประสงค ์

จะขอเปิดบญัชีเงินฝากประจาํสิบสองเดือนต่อสหกรณ์ โดยรายหนึงอาจเปิดบญัชีเงินฝาก

ประจาํสิบสองเดือน ตอ้งมีจาํนวนไม่น้อยกวา่ 500.-  บาท และระยะเวลาทีฝากตอ้ง             

ไม่นอ้ยกวา่สิบสองเดือน 

(2) การฝากเงินประเภทประจาํยีสิบสีเดือน  สมาชิกผูฝ้ากจะตอ้งแสดงความประสงค์จะขอ

เปิดบญัชีเงินฝากประจาํยสิีบสีเดือนต่อสหกรณ์ โดยรายหนึงอาจเปิดบญัชีเงินฝากประจาํ

ยีสิบสีเดือน ต้องมีจาํนวนไม่น้อยกว่า 1,000.-  บาท และระยะเวลาทีฝากตอ้งไม่น้อยกว่า

ยสิีบสีเดือน 
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ขอ้ 8.   ในการเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้ 7 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้ากถือไว ้

โดยสมุดคู่ฝากนนัผูฝ้ากตอ้งรักษาไวเ้พือให้สหกรณ์ลงบนัทึกรายการเงินฝาก ดอกเบีย  เงินถอน และ 

เงินคงเหลือบรรดาทีจะมีขึนทุกราย 

การลงบันทึกรายการต่าง ๆ  ในสมุดคู่ฝากนัน จะกระทําได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์  ซึงประธาน

กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจ้ดัการ หรือผูที้ไดรั้บมอบหมายคนหนึงคนใด เป็น 

ผูล้งลายมือชือยอ่กาํกบัไวเ้ป็นสาํคญั  การลงบนัทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามทีกล่าวนี ยอ่มไม่มีผล

ผกูพนัสหกรณ์ อนึง ถา้ผูฝ้ากตรวจพบวา่รายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลือน  ตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์เพือแกไ้ขให้ 

จะแกไ้ขโดยประการอืนไม่ได ้

สมุดคู่ฝากเล่มทีใชเ้ต็มแลว้หรือชาํรุดจนใชก้ารไม่ได ้ ให้นาํมายนืต่อสหกรณ์เพอืจะไดย้กเลิกสมุดคู่ฝาก

เล่มนนั และโอนยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากใหม่ ซึงออกให้ผูฝ้ากยึดถือไวต้่อไป  สมุดคู่ฝากเล่มทียกเลิกนนั 

ผูฝ้ากจะรับไปก็ได ้

ผูฝ้ากตอ้งเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไวใ้นทีปลอดภยั  ถ้าสมุดคู่ฝากหายผูฝ้ากตอ้งแจง้เป็นหนังสือ 

ต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า  สหกรณ์จะนํายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซึงออกให้ผูฝ้ากยึดถือไวต่้อไป 

ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มทีหายใหย้กเลิก 

ในกรณีทีสหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผู ้ฝากครังแรกก็ดี  หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อน 

ซึงลงรายการเต็มแลว้ก็ดี  หรือชาํรุดใช้การไม่ไดก้็ดี  สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีทีสมุดคู่ฝากของ 

ผูฝ้ากคนใดสูญหาย  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ใหโ้ดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 50.- บาท 

ขอ้ 9.  ในการส่งเงินเขา้บญัชีเงินฝากทุกครัง ให้ทาํใบส่งเงินตามแบบพิมพที์สหกรณ์กาํหนด ยืนพร้อม

ด้วยสมุดคู่ฝากและจาํนวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าทีสหกรณ์ ณ  สํานักงานสหกรณ์ ทงันี ผูฝ้ากหรือผูอื้นจะเป็น 

ผูส่้งเงินก็ได ้ ในกรณีผูฝ้ากไม่สามารถมาฝากดว้ยตนเอง สามารถโอนเงินเขา้บญัชีสหกรณ์ได ้โดยสหกรณ์จะถือ

ว่าสมาชิกนันได้นําเงินเข้าฝากกับสหกรณ์ตงัแต่วนัทีสหกรณ์ได้รับโอน หรือสมาชิกยินยอมให้สหกรณ์ 

หกัเงินเดือน ณ ทีจ่ายส่งฝากแบบรายเดือนก็ได ้

เมือสหกรณ์ไดล้งบนัทึกรายการจาํนวนเงินฝากทีไดรั้บนนัในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็นการถูกตอ้ง

แลว้  สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 

กรณีเงินฝากประจาํการส่งเงินฝากเขา้บญัชีตอ้งฝากภายในวนัสินเดือนวนัทาํการและจะขาดการฝาก

หรือฝากไม่ครบตามวงเงินทีกาํหนดหรือฝากล่าชา้กวา่ระยะเวลาทีกาํหนดทุกกรณีรวมกนัตอ้งไม่เกิน 2 เดือน  

ขอ้ 10.  ถา้ส่งเช็คเขา้บญัชีเงินฝาก ตอ้งขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไวซึ้งสิทธิทีจะไม่จ่ายเงินถอน

จากรายการเช่นนนั จนกวา่จะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแ้ลว้ 

85



หมวด  3 

การกําหนดอตัราดอกเบยี  ระยะเวลาการคิดดอกเบยี 

วธีิการคิดดอกเบยีและการจ่ายดอกเบยี 

ขอ้ 11.  สหกรณ์จะให้ดอกเบียเงินฝากทุกประเภทตามขอ้ 7 ในอตัราไม่เกินร้อยละ 4.50 ต่อปี โดยจะได้

ประกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 

คณะกรรมการดาํเนินการอาจเปลียนแปลงอตัราดอกเบียเงินฝากตามวรรคก่อนไดต้ามความเหมาะสม 

ขอ้ 12.  วธีิการคาํนวณดอกเบียเงินฝากของสหกรณ์ 

(1) ดอกเบียเงินฝากออมทรัพยใ์ห้คาํนวณเป็นรายวนัตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะนาํ

ดอกเบียทบเป็นเงินเขา้บญัชีเงินฝากให้ทุกวันที 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ใหผู้ฝ้ากรีบยนืสมุดคู่ฝาก ณ สํานกังานสหกรณ์ เพือสหกรณ์บนัทึกรายการดอกเบียให ้

(2) ดอกเบียเงินฝากออมทรัพยพิ์เศษใหค้าํนวณเป็นรายวนัตามยอดเงินคงเหลือ โดยสหกรณ์จะ

คาํนวณดอกเบียทบเป็นเงินตน้ เขา้บญัชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษให้ทุกวันที 30 มิถุนายน 

และ 31 ธันวาคม ของทุกปี ให้ผูฝ้ากยืนสมุดคู่ฝากต่อสหกรณ์เพือจะได้บันทึกรายการ

ดอกเบียให ้

(3) ดอกเบียเงินฝากประเภทประจาํทงัสองลกัษณะ สหกรณ์จะคาํนวณเป็นรายเดือนและจ่าย

ดอกเบียให้เมือถึงกาํหนดระยะเวลาการฝาก สําหรับเงินฝากทีถอนก่อนกาํหนดโดยไดรั้บ

อนุญาตจากสหกรณ์ตามขอ้ 15 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบียใหต้ามจาํนวนเดือนเตม็ 

สําหรับการฝากเงินประเภทประจาํในกรณีทีสมาชิกไม่สามารถปฏิบติัตามเงือนไขการฝาก

ประจาํหรือฝากต่อไปไม่ได้ อันเป็นเหตุไม่ให้ได้รับสิทธิยกเวน้ภาษี สหกรณ์จะคิดอัตราดอกเบียเงินฝาก 

ออมทรัพย์สําหรับเงินฝาก 6 เดือนขึนไป   และเงินฝากประจาํระยะเวลาไม่ถึง 6 เดือน สหกรณ์จะไม่คาํนวณ

ดอกเบียให ้และปิดบญัชีเมือเจา้ของมาติดต่อกบัสหกรณ์ 

ในกรณีทีฝากเงินฝากประจาํครบตามจาํนวนเดือนทีแจง้ความจาํนงในหนงัสือ ขอเปิดบญัชีเงิน

ฝากของผูฝ้าก เจา้ของบญัชีจะตอ้งติดต่อขอปิดบญัชีกบัสหกรณ์ ถา้ไม่ปิดบญัชี สหกรณ์จะนาํตน้เงินฝากพร้อม

ดอกเบีย ฝากต่อไป โดยจะคิดอตัราดอกเบียเงินฝากออมทรัพยจ์นกวา่สมาชิกจะมาปิดบญัชี  

หมวด  4 

การถอนเงินฝากและการปิดบัญชี 

ขอ้ 13.  การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากตอ้งใชใ้บถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ 

ในการถอนเงินฝากผูมี้อาํนาจถอนเงินตามทีได้ให้ตัวอย่างลายมือชือไวต่้อสหกรณ์ควรมารับเงิน 

ทีสํานกังานสหกรณ์ดว้ยตนเอง และตอ้งยืนใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชือตามทีให้ตวัอยา่งไวน้นั พร้อมกบั

สมุดคู่ฝากต่อเจา้หนา้ทีสหกรณ์ 
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ถา้ผูมี้อาํนาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผูใ้ดรับเงินแทนก็ตอ้งทาํใบถอนเงินฝาก และตอ้งมอบอาํนาจให้รับ

เงินแทนเป็นหนงัสือตามแบบทีกาํหนด  ทงันี  โดยลงลายมือชือตามทีได้ให้ตวัอยา่งไว ้ แลว้มอบให้ผูรั้บมอบ

อาํนาจยืนใบถอนเงินฝากนนั  พร้อมดว้ยสมุดคู่ฝากต่อเจา้หน้าทีของสหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ ในการนี

สหกรณ์จะเรียกหลกัฐานพิสูจน์ตวัผูรั้บมอบอาํนาจก็ได ้

เมือสหกรณ์ได้ตรวจถูกตอ้งแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อมทงัเงินคงเหลือใน 

สมุดคู่ฝาก แลว้คืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 

อนึง  การเขียนใบถอนเงินฝากใหเ้ขียนดว้ยหมึก ถา้มีการแกไ้ขเปลียนแปลงใด ๆ ผูม้ีอาํนาจ ถอนเงิน

ตอ้งลงลายมือชือตามทีใหต้วัอยา่งไวก้าํกบัดว้ย 

สาํหรับเงินฝากประเภทประจาํจะถอนเงินฝากดงักล่าวไม่ไดห้ากระยะเวลาไม่ครบตามจาํนวนเดือนทีได้

แจง้ความจาํนงไวใ้นหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากประจาํ  เวน้แต่เป็นการถอนเพือปิดบญัชีและจะไม่ได้รับการ

ยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับดอกเบียเงินฝากนนั 

ขอ้ 14.  การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํนนั มีเงือนไขดงันี 

(1) บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ สมาชิกผูใ้ดมีความประสงค์จะถอนเงินฝากออมทรัพยเ์มือใด 

จาํนวนเท่าใดก็ได ้แต่ตอ้งมีเงินฝากคงเหลือในบญัชีไม่นอ้ยกวา่ 100.- บาท  

(2) บญัชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ สมาชิกผูใ้ดมีความประสงคจ์ะถอนเงินฝากออมทรัพยพิ์เศษ 

ให้ถอนไดเ้ดือนละหนึงครัง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดถอนมากกว่าหนึงครัง 

สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครังทีสองและครังต่อไป  ในอตัราร้อยละหนึงของ

จาํนวนเงินทีถอน แต่ตอ้งไม่ตาํกว่าครังละ 200.- บาท แต่ตอ้งมีเงินฝากคงเหลือในบญัชี 

ไม่นอ้ยกวา่ 1,000.- บาท 

(3) เงินฝากประเภทประจาํสิบสองเดือน ตอ้งฝากมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือน สหกรณ์ให้

ดอกเบียตามขอ้ 12(3)  

(4) เงินฝากประเภทประจาํยีสิบสีเดือน ต้องฝากมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือน สหกรณ์ให้

ดอกเบียตามขอ้ 12(3)  

กรณีถอนเงินฝากประจาํในระยะเวลาไม่ถึง 6 เดือน สหกรณ์จะไมค่าํนวณดอกเบียให ้

ข้อ 15. ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทงัหมดเพือปิดบัญชีเงินฝากของตนเมือใดก็ได้ ให้ผูมี้อาํนาจ 

ถอนเงินจดแจง้ไวท้า้ยรายการจาํนวนเงินในใบถอนเงินฝากดว้ยวา่ “เพือปิดบญัชี”   

ขอ้ 16.  ในกรณีทีคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบนี หรือก่อให้เกิด

ความยุง่ยากแก่สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุอนัสมควรทีจะปิดบญัชีเงินฝากของผูฝ้าก สหกรณ์จะไม่รับเงินเขา้บญัชี

เงินฝากของผูฝ้ากอีก และใหผู้ฝ้ากถอนเงินคงเหลือทงัหมดเพือปิดบญัชีเงินฝากของตน ทงันี สหกรณ์จะแจง้เป็น

หนงัสือไปยงัผูฝ้าก 

ขอ้ 17.  การถอนเงินฝากเพือปิดบญัชีตามขอ้ 15 สหกรณ์จะคาํนวณดอกเบียให้ตามขอ้ 12  ถึงวนัก่อน

วนัถอนหนึงวนั เวน้แต่การปิดบญัชีเงินฝากในกรณีผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบตามขอ้ 16  สหกรณ์จะคาํนวณดอกเบีย

ใหถึ้งก่อนวนัทีแจง้หนึงวนั  และสหกรณ์จะไม่ใหด้อกเบียอีก  ไม่วา่ผูฝ้ากจะถอนเงินเมือใด 
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ขอ้ 18.  สมาชิกทีใชบ้ญัชีเงินฝากคาํประกนัเงินกูจ้ะถอนเงินฝากของตนภายในวงเงินทีคาํประกนัไม่ได้

ตลอดสัญญาการกูย้มื 

ขอ้ 19.  ในกรณีทีผูฝ้ากเงินตายหรือสูญหายตามศาลสัง สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือทงัหมดในบญัชี

เงินฝากตามขอ้ 7 ให้แก่ผูรั้บผลประโยชน์ตามทีไดต้งัไว ้หรือถา้มิไดต้งัไวก้็คืนให้แก่บุคคลทีได้นาํหลกัฐานมา

แสดงวา่เป็นทายาทผูมี้สิทธิตามกฎหมายไดรั้บเงินจาํนวนดงักล่าวนนั 

ขอ้ 20.  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการรักษาการตามระเบียบนี 

ประกาศ  ณ  วนัที  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 

ลงชือ 

(นายอินทปัตร  บุญทวี) 

  ประธานกรรมการดาํเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั 

หมายเหตุ     การแกไ้ขระเบียบดงักล่าวเพอืให้สอดคลอ้งตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ พ.ศ. 2563 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถินเชียงใหม่ จาํกดั 

ว่าด้วยการรับฝากเงนิจากสหกรณ์อืน 

 พ.ศ. 2563 

อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ ( ) และขอ้ 111(2) ทีประชุมคณะกรรมการ

ดาํเนินการ ชุดที  ครังที /2563 เมือวนัที 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ไดก้าํหนดระเบียบวา่ดว้ย 

การรับฝากเงินจากสหกรณ์อืน โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดงัต่อไปนี 

หมวด  1 

ข้อกาํหนดทวัไป 

ขอ้ 1. ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถินเชียงใหม่ จาํกัด 

วา่ดว้ยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อืน พ.ศ. 2563” 

ขอ้ 2.  ระเบียบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัทีนายทะเบียนสหกรณ์ใหค้วามเห็นชอบเป็นตน้ไป  

ขอ้ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยข์้าราชการส่วนท้องถินเชียงใหม่ จาํกดั  ว่าด้วยการ 

รับฝากเงินจากสหกรณ์อืน พ.ศ.  และบรรดาระเบียบ คาํสัง หรือมติอืนใดซึงขดั หรือแยง้กบัระเบียบนี

ใหใ้ชร้ะเบียบนีแทน 

ขอ้ 4. ในระเบียบนี 

“สหกรณ์” หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั 

“ผูฝ้าก”  หมายความวา่  สหกรณ์ผูฝ้ากเงิน 

ขอ้ 5. สหกรณ์รับฝากเงินจากสหกรณ์อืนได ้2 ประเภท คือ 

(1) เงินฝากออมทรัพย ์

(2) เงินฝากประจาํ 

หมวด  2 

การเปิดบัญชีและการฝากเงิน 

ขอ้ 6. สหกรณ์ ทีประสงค์จะเปิดบัญชี เงินฝากตามข้อ 5 ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที สหกรณ์ 

ณ สํานักงาน สหกรณ์ ด้วยตนเอง และต้องยืนหนังสือขอเปิดบัญ ชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ 

โดยมีรายการครบถว้นตามทีระบุไวใ้นแบบหนงัสือขอเปิดบญัชีนนั 

ขอ้ 7. พร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก ผู ้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือชือของตัวแทนซึงเป็น  

ผูมี้อาํนาจถอนเงิน ตลอดจนใหเ้งือนไขเกียวกบัเงินฝากทีเปิดบญัชีนนัไวต่้อสหกรณ์ 

การเปลียนแปลงเกียวกบัตวัอย่างลายมือชือทีให้ไว ้จะมีผลต่อเมือผูฝ้ากไดแ้จง้เป็นหนงัสือ

ต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ไดพ้ิจารณาเห็นเป็นการถูกตอ้งและตอบรับแลว้ 
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ลายมือชือทุกกรณีเกียวกบัเงินฝากให้ใชอ้กัษรไทยและเขียนดว้ยหมึก ทงัตอ้งเขียนดว้ยลายมือ

ของผูน้าํฝาก สหกรณ์จะไม่รับรู้การใชต้ราประทบัแทนลายมือชือ 

ขอ้ 8.  ผูฝ้ากสามารถเปิดบญัชีเงินฝาก ไดด้งันี 

(1) เงินฝากออมทรัพย์ ผูฝ้ากรายหนึงอาจเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยใ์นสหกรณ์นีไดโ้ดย

จาํนวนเงินฝากในบญัชีนนัในเวลาหนึงเวลาใดตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 100,000.00 บาท และผูฝ้ากจะส่งเงินฝากเพมิขึน

เมือใดโดยจาํนวนเท่าใดก็ได ้

(2) เงินฝากประจํา เงินฝากประจาํรายหนึง ๆ ตอ้งมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 200,000.00 บาท 

จํากดัวงเงนิสูงสุดต้องไม่เกนิ 10,000,000.- บาท และระยะเวลาฝากตอ้งไม่นอ้ยกวา่สิบสองเดือน 

ขอ้ 9. ในการเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้ 8 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้ากยดึถือไว ้

สมุดคู่ฝากนนัผูฝ้ากตอ้งรักษาไวเ้พือให้สหกรณ์ลงบนัทึกรายการเงินฝาก ดอกเบีย เงินถอน 

และเงินคงเหลือบรรดาทีจะมีขึนทุกราย 

การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนัน จะกระทําได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ 

ซึงประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจ้ดัการ หรือผูท้ีได้รับมอบหมาย 

คนหนึงคนใดเป็นผูล้งลายมือชือย่อกาํกบัไวเ้ป็นสําคญั การลงบนัทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไป

ตามทีกล่าวนี ย่อมไม่มีผลผูกพนัสหกรณ์ อนึง ถา้ผูฝ้ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลือน 

ตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์เพือแกไ้ขให้  จะแกไ้ขโดยประการอืนไม่ได ้

สมุดคู่ฝากเล่มทีใช้เต็มแล้วหรือชํารุดจนใช้การไม่ได้  ให้นํามายืนต่อสหกรณ์เพือจะได้

ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนัน และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึงออกให้ผูฝ้ากยึดถือไวต่้อไป 

สมุดคู่ฝากเล่มทียกเลิกนนัผูฝ้ากจะรับไปก็ได ้

ผูฝ้ากตอ้งเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไวใ้นทีปลอดภยั  ถา้สมุดคู่ฝากหายผูฝ้ากตอ้งแจง้เป็น

หนงัสือต่อสหกรณ์โดยมิชกัชา้  สหกรณ์จะนาํยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซึงออกให้ผูฝ้ากยึดถือไว้

ต่อไป ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มทีหายใหย้กเลิก 

ในกรณีทีสหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผูฝ้ากครังแรกก็ดี  หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจาก 

เล่มก่อน  ซึงลงรายการเต็มแล้วก็ดี หรือชํารุดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณี 

ทีสมุดคู่ฝากของผูฝ้ากคนใดสูญหาย  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 

50 บาท 

ขอ้ 10. ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครัง ให้ทาํใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ทีสหกรณ์กาํหนด 

ยนืพร้อมดว้ยสมุดคู่ฝากและจาํนวนเงินฝากต่อเจา้หนา้ทีสหกรณ์ ณ สํานกังานสหกรณ์ ทงันี ผูฝ้ากหรือผูอื้น

จะเป็นผูส่้งเงินก็ได ้

เมือสหกรณ์ไดล้งบนัทึกรายการจาํนวนเงินฝากทีไดรั้บนนัในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็น

การถูกตอ้งแลว้  สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 

ขอ้ 11. ถา้ส่งเช็คเขา้บญัชีเงินฝาก ตอ้งขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไวซึ้งสิทธิทีจะไม่จ่ายเงิน

ถอนจากรายการเช่นนนั จนกวา่จะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแ้ลว้ 
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หมวด  3 

การกําหนดอตัราดอกเบยี  ระยะเวลาการคิดดอกเบยี 

วธีิการคิดดอกเบยีและการจ่ายดอกเบยี 

ขอ้ 12. สหกรณ์จะให้ดอกเบียเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 5 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.50 ต่อปี 

โดยจะไดป้ระกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 

ดอกเบียเงินฝากออมทรัพยใ์ห้คาํนวณเป็นรายวนัตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะนาํ

ดอกเบียทบเป็นต้นเงินเข้าบญัชีเงินฝากในวันที 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี ให้ผูฝ้ากรีบยืน 

สมุดคู่ฝาก ณ สาํนกังานสหกรณ์ เพอืสหกรณ์บนัทึกรายการดอกเบียให ้

ดอกเบียเงินฝากประจาํ  สหกรณ์จะคาํนวณและจ่ายดอกเบียใหเ้มือถึงกาํหนดระยะเวลาการ

ฝาก สําหรับเงินฝากทีถอนก่อนกําหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 14 สหกรณ์จะคาํนวณ

ดอกเบียใหใ้นอตัราดอกเบียเงินฝากออมทรัพย ์

กรณีถอนเงินฝากประจาํในระยะเวลาไม่ถึง 6 เดือน สหกรณ์จะไม่คาํนวณดอกเบียให ้

ถา้ผูฝ้ากไม่ถอนเงินฝากประจาํเมือครบกาํหนดพร้อมดอกเบีย จนพน้กาํหนดไปอีกเจ็ดวนั 

ก็เป็นอนัถือวา่ผูฝ้ากตกลงฝากตน้เงินฝากพร้อมดอกเบียต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 

กรณีทีสหกรณ์มีการประกาศเปลียนแปลงอัตราดอกเบียไม่ว่าประเภทใด การคาํนวณ

ดอกเบียใหม่ดงักล่าวจะคาํนวณตงัแต่วนัประกาศของสหกรณ์เป็นตน้ไป 

หมวด  4 

การถอนเงินฝากและการปิดบัญชี 

ขอ้ 13. การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากตอ้งใชใ้บถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ 

ในการถอนเงินฝาก  ผูมี้อาํนาจถอนเงินตามทีไดใ้ห้ตวัอย่างลายมือชือไวต้่อสหกรณ์ควรมา

รับเงินทีสํานกังานสหกรณ์ดว้ยตนเอง  และตอ้งยืนใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชือตามทีให้ตวัอยา่งไวน้นั 

พร้อมกบัสมุดคู่ฝากต่อเจา้หนา้ทีสหกรณ์ 

ถา้ผูมี้อาํนาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผูใ้ดรับเงินแทนก็ตอ้งทาํใบถอนเงินฝาก และตอ้งมอบ

อาํนาจให้รับเงินแทนเป็นหนังสือตามแบบทีกําหนด  ทังนี  โดยลงลายมือชือตามทีได้ให้ตัวอย่างไว ้ 

แล้วมอบให้ผู ้รับมอบอํานาจยืนใบถอนเงินฝากนัน  พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าทีของสหกรณ์  

ณ สาํนกังานสหกรณ์ ในการนีสหกรณ์จะเรียกหลกัฐานพิสูจน์ตวัผูรั้บมอบอาํนาจก็ได ้

เมือสหกรณ์ได้ตรวจถูกตอ้งแลว้จะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อมทงัเงิน

คงเหลือในสมุดคู่ฝาก แลว้คืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 

อนึง  การเขียนใบถอนเงินฝากให้ เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลียนแปลงใด ๆ 

ผูมี้อาํนาจถอนเงินตอ้งลงลายมือชือตามทีใหต้วัอยา่งไวก้าํกบัดว้ย 
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ขอ้ 14. การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรัพยน์นั จะถอนเมือใด จาํนวนเท่าใดก็ได ้

ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจาํนัน  ผูฝ้ากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบ

กาํหนด  แต่เมือผูฝ้ากยืนคาํขอเป็นหนงัสือโดยชีแจงความจาํเป็น  สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบ

กาํหนดก็ได ้

ขอ้ 15. ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทงัหมดเพือปิดบญัชีเงินฝากของตนเมือใดก็ได ้ให้ผูม้ีอาํนาจ

ถอนเงินจดแจง้ไวท้า้ยรายการจาํนวนเงินในใบถอนเงินฝากดว้ยวา่ “เพือปิดบญัชี”   

ขอ้ 16. ในกรณีทีคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผู ้ฝากฝ่าฝืนระเบียบนี หรือ

ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุอนัสมควรทีจะปิดบญัชีเงินฝากของผูฝ้าก สหกรณ์จะ 

ไม่รับเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูฝ้ากอีก  และให้ผูฝ้ากถอนเงินคงเหลือทงัหมดเพือปิดบญัชีเงินฝากของตน 

ทงันี สหกรณ์จะแจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูฝ้าก 

ขอ้ 17. การถอนเงินฝากเพือปิดบัญชีตามข้อ 15 สหกรณ์จะคํานวณดอกเบียให้ตามข้อ 12 

ถึงวนัก่อนวนัถอนหนึงวนั เวน้แต่การปิดบญัชีเงินฝากในกรณีผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบตามขอ้ 16 สหกรณ์จะ

คาํนวณดอกเบียใหถึ้งก่อนวนัทีแจง้หนึงวนั และสหกรณ์จะไม่ใหด้อกเบียอีก ไม่วา่ผูฝ้ากจะถอนเงินเมือใด 

เมือสหกรณ์ไดจ้่ายเงินคืนผูฝ้ากแลว้  จะยกเลิกสมุดคู่ฝากสาํหรับบญัชีนนั 

ขอ้ 18. ในกรณีทีจาํนวนยอดเงินรับฝากในเวลาใดเวลาหนึงเมือรวมกับหนีการกู้ยืมเงินจาก

ภายนอกและหนีในฐานะผูค้าํประกนัจะเกินวงเงินกูย้ืมหรือคาํประกนัประจาํปีของสหกรณ์ทีนายทะเบียน

สหกรณ์ใหค้วามเห็นชอบไว ้สหกรณ์จะไม่รับฝากเงิน 

กรณีของผูฝ้ากทีเป็นสหกรณ์ออมทรัพยห์รือสหกรณ์เครดิตยูเนียนขนาดใหญ่ทีมีสินทรัพย์

มากกว่า 5,000 ล้านบาท สหกรณ์จะรับฝากเงินทุกประเภทเมือรวมกับเงินกู ้จากผูฝ้ากดังกล่าว (หากมี) 

ไดไ้ม่เกินร้อยละสิบของทุนเรือนหุน้รวมกบัทุนสาํรองของผูฝ้าก 

ขอ้ 19.  ในกรณีทีมีความจาํเป็น สหกรณ์สงวนสิทธิทีจะไม่รับฝากเงิน 

ขอ้ 20.  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการรักษาการตามระเบียบนี 

 ประกาศ  ณ  วนัที  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 

ลงชือ

(นายอินทปัตร  บุญทว)ี 

         ประธานกรรมการดาํเนินการ 

 สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั 

เหตุผลในการแกไ้ขระเบียบ เพือให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัสหกรณ์ พ.ศ. 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

วาดวยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

พ.ศ. 2563 

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม 

จํากัด ขอ 79(8) และ ขอ 111(10) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที่  20 คร้ังที่  8 /2563 

เมื่อวันที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ไดกําหนดระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห พ.ศ. 2563 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ดังตอไปน้ี 

หมวด  1 

ขอกําหนดท่ัวไป 

ขอ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา“ระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด วาดวย

การรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  พ.ศ. 2563” 

ขอ 2. ระเบียบน้ีใหใชบังคับหลังจากนายทะเบยีนสหกรณใหความเห็นชอบ 

ขอ   3.  ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด วาดวยการ       

รับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2561 และบรรดาระเบียบ คําสั่ง หรือมติอ่ืนใดซึ่งขัด หรือ 

แยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน 

ขอ 4. ในระเบียบน้ี 

“สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม  จํากัด

“สมาคม” หมายความวา สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห 

“ผูฝาก” หมายความวา สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหผูฝากเงิน 

ขอ 5. สหกรณจะรับฝากเงินจากสมาคมเฉพาะสมาคมที่มีสมาชิกไมนอยกวากึ่งหน่ึงเปนสมาชิก

ของสหกรณ 

ขอ 6. สหกรณรับฝากเงินจากสมาคมได 2 ประเภท คือ 

(1)  เงินฝากออมทรัพย 

(2)  เงินฝากประจํา 
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หมวด 2 

การเปดบัญชีและการฝากเงิน 

ขอ 7. สมาคมที่ประสงคจะเปดบัญชี เงินฝากตามขอ 6 ใหมาติดตอกับเจาหนาที่สหกรณ 

ณ สํานักงานสหกรณดวยตนเอง และตองยื่นหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ  โดยมีรายการ

ครบถวนตามที่ระบไุวในแบบหนังสือขอเปดบัญชีน้ัน 

ขอ 8. พรอมกับหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก ผูฝากตองใหตัวอยางลายมือชื่อของตัวแทนซึ่งเปน 

ผูมีอํานาจถอนเงิน ตลอดจนใหเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากที่เปดบัญชีน้ันไวตอสหกรณ 

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอยางลายมือชื่อที่ใหไว จะมีผลตอเมื่อผูฝากไดแจงเปนหนังสอื

ตอสหกรณ  และสหกรณไดพิจารณาเห็นเปนการถูกตองและตอบรับแลว 

ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากใหใชอักษรไทยและเขียนดวยหมึกทั้งตองเขียนดวย

ลายมือของผูนําฝาก  สหกรณจะไมรับรูการใชตราประทับแทนลายมือชื่อ 

ขอ 9. ผูฝากสามารถเปดบัญชีเงินฝากไดโดยกําหนดวงเงินฝากสูงสุดไมเกิน 5,000,000 บาท ดังน้ี 

(1) เงินฝากออมทรัพย  ผูฝากรายหน่ึงอาจเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยในสหกรณน้ีไดโดย

จํานวนเงินฝากในบัญชีน้ันในเวลาหน่ึงเวลาใดตองไมนอยกวา 100.00 บาท และผูฝากจะสงเงินฝากเพิ่มขึ้น

เมื่อใดโดยจํานวนเทาใดก็ได 

(2)    เงินฝากออมทรัพยพิเศษ ผูฝากรายหน่ึงอาจเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 

ในสหกรณน้ีไดโดยจํานวนเงินฝากในบัญชีน้ันในเวลาหน่ึงเวลาใดไมนอยกวา 1,000.00 บาท และผูฝาก 

จะสงเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใดก็ไดในวงเงินไมนอยกวา 500.00 บาท 

(3) เงินฝากประจํา ตองมีจํานวนไมนอยกวา 500.00 บาท และระยะเวลาฝากตอง 

ไมนอยกวา 6 เดือน 

ขอ 10. ในการเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 8 สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหผูฝากยึดถือไว 

สมุดคูฝากน้ันผูฝากตองรักษาไวเพื่อใหสหกรณลงบันทึกรายการเงินฝากดอกเบี้ยเงินถอน 

และเงินคงเหลอืบรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย 

การลงบันทึกรายการตาง ๆ ในสมุดคูฝากน้ัน จะกระทําไดแตโดยทางฝายสหกรณ 

ซึ่งประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเหรัญญิก  หรือผูจัดการหรือผูที่ไดรับมอบหมายคน

หน่ึงคนใด เปนผูลงลายมือชื่อยอกํากับไวเปนสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคูฝากโดยไมเปนไป 

ตามที่กลาวน้ียอมไมมีผลผูกพันสหกรณ อน่ึง ถาผูฝากตรวจพบวารายการใดในสมุดคูฝากคลาดเคลื่อน 

ตองแจงตอสหกรณเพื่อแกไขให  จะแกไขโดยประการอ่ืนไมได 

สมุดคูฝากเลมที่ใชเต็มแลวหรือชํารุดจนใชการไมได  ใหนํามายื่นตอสหกรณเพื่อจะได

ยกเลิกสมุดคูฝากเลมน้ัน และโอนยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากใหม ซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป 

สมุดคูฝากเลมที่ยกเลิกน้ันผูฝากจะรับไปก็ได 
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 ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคูฝากของตนไวในที่ปลอดภัย ถาสมุดคูฝากหายผูฝากตองแจงเปน

หนังสือตอสหกรณโดยมิชักชา  สหกรณจะตองนํายอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากเลมใหมซึ่งออกให                      

ผูฝากยึดถือไวตอไป  สวนสมุดคูฝากเลมที่หายใหยกเลิก 

ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากคร้ังแรกก็ดี  หรือออกเลมใหมใหตอจากเลม

ก อ นซึ่ ง ล ง ร า ย ก า ร เ ต็ม แล วก็ ดี   ห รือ ชํ า รุด ใ ช ก า รไ ม ไ ด ก็ ดี   ส หก รณ จะ ไ ม คิ ด ค า ธ ร รม เ นี ย ม 

แตกรณีที่สมุดคูฝากของผูฝากรายใดสูญหาย  สหกรณจะออกสมุดคูฝากเลมใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียม 

เลมละ 50.00 บาท 

ขอ 11.  ในการสงเงินเขาบัญชีเงินฝากทุกคร้ัง ใหทําใบสงเงินตามแบบพิมพที่สหกรณกําหนด 

ยื่นพรอมดวยสมุดคูฝากและจํานวนเงินฝากตอเจาหนาที่สหกรณ   ณ สํานักงานสหกรณ  ทั้งน้ีผูฝากหรือ 

ผูอ่ืนจะเปนผูสงเงินก็ได 

เมื่อสหกรณไดลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที่ไดรับน้ันในสมุดคูฝาก  และตรวจสอบ

เปนการถูกตองแลว  สหกรณจะคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก 

ขอ 12. ถาสงเช็คเขาบัญชีเงินฝาก ตองขีดครอมเช็คกอน สหกรณสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะไมจาย             

เงินถอนจากรายการเชนน้ัน  จนกวาจะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแลว 

หมวด 3 

การกําหนดอัตราดอกเบี้ย  ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย 

วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจายดอกเบี้ย 

ขอ 13. สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามขอ 6 ในอัตราไมเกินรอยละ 4.50 ตอป 

โดย จะไดประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป ดังน้ี 

(1) ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยใหคํานวณเปนรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณจะ

นําดอกเบี้ยทบเปนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหทุกวันท่ี 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกป ใหผูฝาก รีบยื่น

สมุดคูฝาก ณ สํานักงานสหกรณ เพื่อสหกรณบันทึกรายการดอกเบี้ยให 

(2) ดอกเบี้ย เงินฝากออมทรัพยพิ เศษใหคํ านวณเปนรายวันตามยอดเงินคงเหลือ 

โดยสหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยทบเปนเงินตน เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษใหทุกวันท่ี 30 มิถุนายน 

และ 31 ธันวาคม ของทุกป ใหผูฝากยื่นสมุดคูฝากตอสหกรณเพื่อจะไดบันทึกรายการดอกเบี้ยให 

(3) ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทประจํา สหกรณจะคํานวณและจายดอกเบี้ยใหเมื่อถึงกําหนด

ระยะเวลาการฝาก สําหรับเงินฝากที่ถอนกอนกําหนดโดยไดรับอนุญาตจากสหกรณตามขอ 15 สหกรณ 

จะจายดอกเบี้ยใหตามจํานวนเดือนเต็ม สําหรับเงินฝาก 6 เดือนข้ึนไปในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย  

สวนเงินฝากประจําระยะเวลาไมถึง 6 เดือน สหกรณจะไมคํานวณดอกเบี้ยใหและปดบัญชี          

เมื่อเจาของมาติดตอกับสหกรณ 
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ในกรณีที่สมาคมฝากเงินฝากประจําครบตามจํานวนเดือนที่แจงความจํานงในหนังสือ         

ขอเปดบัญชี เงินฝากของผูฝาก ไมปดบัญชี  สหกรณจะนําตนเงินฝากพรอมดอกเบี้ ย  ฝากตอไป 

โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยจนกวาสมาคมจะมาปดบัญชี  

หมวด 4 

การถอนเงินฝากและการปดบัญชี 

ขอ 14. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากตองใชใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ 

 ในการถอนเงินฝาก ผูมีอํานาจถอนเงินตามที่ไดใหตัวอยางลายมือชื่อไวตอสหกรณ 

ควรมารับเงินที่สํานักงานสหกรณดวยตนเอง และตองยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ให 

ตัวอยางไว พรอมกับสมุดคูฝากตอเจาหนาที่สหกรณ 

ถาผูมีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบใหผูใดรับเงินแทน ก็ตองทําใบถอนเงินฝากและตองมอบ

อํานาจใหรับเงินแทนเปนหนังสือตามแบบที่กําหนด ทั้งน้ี โดยลงลายมือชื่อตามที่ไดใหตัวอยางไว  

แลวมอบใหผู รับมอบอํานาจยื่นใบถอนเงินฝากน้ัน พรอมดวยสมุดคูฝากตอเจาหนาที่ของสหกรณ  

ณ สํานักงานสหกรณ  ในการน้ีสหกรณจะเรียกหลักฐานพิสูจนตัวผูรับมอบอํานาจก็ได 

เมื่อสหกรณไดตรวจถูกตองแลวจะจายเงินถอนให และลงรายการเงินถอนพรอมทั้งเงิน

คงเหลือในสมุดคูฝาก  แลวคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก 

อน่ึง  การเขียนใบถอนเงินฝากใหเขียนดวยหมึก  ถามีการแกไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผูมีอํานาจ

ถอนเงินตองลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไวกํากับดวย 

ขอ 15. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยใหเปนไปตามประเภทเงินฝาก ดังน้ี 

15.1 เงินฝากออมทรัพย   ผูฝากจะถอนเงินฝากออมทรัพยเมื่อใด จํานวนเทาใดก็ได แตตองมี

เงินคงเหลือในบัญชีไมนอยกวา 100 บาท 

15.2 เงินฝากออมทรัพยพิเศษ   ผูฝากจะถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษใหถอนไดเดือนละ           

หน่ึงคร้ังโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม หากเดือนใดถอนมากกวาหน่ึงคร้ัง สหกรณจะคิดคาธรรมเนียม 

ในการถอนคร้ังที่สองและคร้ังตอไปในอัตรารอยละ 1.00 ของจํานวนเงินที่ถอน แตตองไมตํ่ากวาคร้ังละ 

200 บาท แตตองมีเงินคงเหลือในบัญชีไมนอยกวา 1,000 บาท 

15.3 เงินฝากประจํา ผูฝากยอมไมมีสิทธิถอนเงินกอนครบกําหนดที่แสดงความจํานงไว         

แตเมื่อผูฝากยื่นคําขอเปนหนังสือโดยชี้แจงความจําเปน สหกรณจะยอมใหถอนเงินฝากกอนครบกําหนดก็ได  

กรณีถอนเงินฝากประจําระยะเวลาไมถึง 6 เดือน สหกรณจะไมคํานวณดอกเบี้ยให 

ขอ 16. ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงนิฝากของตนเมื่อใดก็ไดใหผูมีอํานาจ

ถอนเงินจดแจงไวทายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากดวยวา  “เพื่อปดบัญชี”   
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 ขอ 17.  ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเห็นวาผูฝากฝาฝนระเบียบน้ี หรือกอให           

เกิดความยุงยากแกสหกรณ  หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะปดบัญชีเงินฝากของผูฝาก  สหกรณจะไมรับเงิน

เขาบัญชีเงินฝากของผูฝากอีก และให ผูฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตน                      

ทั้งน้ี  สหกรณจะแจงเปนหนังสือไปยังผูฝาก 

 ขอ 18. การถอนเงินฝากเพื่อปดบัญชีตามขอ 16 สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหตามขอ 13                

ถึงวันกอนวันถอนหน่ึงวัน เวนแตการปดบัญชีเงินฝากในกรณีผูฝากฝาฝนระเบียบตามขอ 17 สหกรณ             

จะคํานวณดอกเบี้ยใหถึงกอนวันที่แจงหน่ึงวัน และสหกรณจะไมใหดอกเบี้ยอีกไมวาผูฝากจะถอนเงินเมื่อใด 

  เมือ่สหกรณไดจายเงินคืนผูฝากแลว  จะยกเลิกสมุดคูฝากสําหรับบัญชีน้ัน 

 ขอ 19. ในกรณีที่มีความจําเปน สหกรณสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับฝากเงินก็ได 

ขอ 20.  ใหประธานกรรมการดําเนินการรักษาการตามระเบียบน้ี 

 

    ประกาศ  ณ  วันที่ 24  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 

                          ลงชื่อ   

             (นายอินทปตร  บุญทวี) 

         ประธานกรรมการดําเนินการ 

              สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ    การแกไขระเบียบดังกลาวเพื่อใหสอดคลองตามขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2563  
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

วาดวยทุนสงเสริมสวัสดิการของสมาชิกและครอบครัว  

พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงลาสุด) 

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม 

จํากัด พ.ศ. 2563   ขอ 28(7) ขอ 79(8) และขอ 111(10) มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 20 

คร้ังที่ 6/2563    เมื่อวันที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563  ไดกําหนดระเบียบวาดวยทุนสงเสริมสวัสดิการของ

สมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2563 ไว ดังน้ี  

ขอ 1    ระเบียบน้ีเรียกวา   “ระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม 

จํากัด วาดวยทุนสงเสริมสวัสดิการของสมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2563”  

ขอ 2    ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ 3  ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด วาดวย

ทุนสวัสดิการสําหรับสมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2562 และหรือบรรดาระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ หรือ

คําสั่งอ่ืนใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบน้ี ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี แลวใหใชระเบียบน้ีแทน 

ขอ 4    ในระเบียบน้ี 

"สหกรณ" หมายถึง สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

"ทุนสวัสดิการ" หมายถงึ ทุนสงเสริมสวัสดิการของสมาชิกและครอบครัว 

"สมาชิก" หมายถึง สมาชกิสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

"คณะกรรมการ" หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยขาราชการ

สวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

"ผูรับผลประโยชน" หมายถึง บุคคลที่สมาชกิระบุใหเปนผูรับเงินทุนสวัสดิการ

หรือทายาทตามกฎหมาย 

"ทายาท" หมายถึง ทายาทที่กฎหมายกําหนดใหมีสิทธิ์ไดรับมรดก 

"บุตร" หมายถงึ บตุรที่ถูกตองตามกฎหมายหรือบุตรที่ไดรับการรับรองแลว 

"ฝายจัดการ" หมายถึง เจาหนาทีข่องสหกรณ 

ขอ 5   วัตถุประสงคของทุนสวัสดิการ เพื่อชวยเหลือสมาชิกและครอบครัวของสมาชิก 

โดยจัดสวัสดิการ ในดานการเกิด การศึกษา การตายและดานอ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนด  
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ขอ 6 ทุนสวัสดิการตามระเบียบน้ีมาจาก 

6.1  งบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ  

6.2  การจัดสรรกําไรสุทธปิระจําปของสหกรณ  

6.3  การบริจาคเขาทุนสวัสดิการ โดยไมมีเงื่อนไข 

ขอ 7   คุณสมบัติผูรับเงินสวัสดิการจากทุนสวัสดิการตามระเบียบน้ี สมาชิกสหกรณตองม ี             

อายุการเปนสมาชิกสหกรณน้ีระยะเวลาหน่ึงปข้ึนไป เวนการจายสวัสดิการกรณีสมาชิกเสียชีวิตทุกกรณีตาม          

ขอ 9.4.1 

กรณีสมาชิกที่สหกรณรับโอนมาจากสหกรณอ่ืนจะนับอายุการเปนสมาชิกเพื่อ                

รับสวัสดิการตามระเบยีบน้ี เฉพาะอายุในสวนของการเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่น

เชียงใหม จํากัด คร้ังสุดทายเทาน้ัน 

ขอ 8  การขอรับเงินสวัสดิการตาง ๆ ของสหกรณใหสมาชิกหรือทายาทยื่นความจํานงเปน

หนังสือเพื่อขอรับสวัสดิการตามแบบที่สหกรณกําหนด พรอมหลักฐานประกอบการพิจารณา 

ขอ 9   เงื่อนไขการจายเงินทุนสวัสดิการน้ี 

9.1  การจายเงินสวัสดิการการเกิดของบุตรสมาชิกใหจายเงิน  มีเงื่อนไขดังน้ี 

9.1.1   สหกรณจะจายเงินสวัสดิการเปนเงินขวัญถุงใหกับทายาทใหมของสมาชิก 

จํานวน 300 บาท (สามรอยบาท) ตอทายาทใหม 1 คนแตไมเกนิครอบครัว              

ละ 2 คน 

9.1.2  การขอรับสวัสดิการน้ีสมาชิกตองยื่นคํารองตามแบบที่สหกรณกําหนดพรอม

แนบสําเนาสติูบัตรและสําเนาทะเบียนบานประกอบการขอรับสวัสดิการ 

9.1.3  การขอรับสวัสดิการน้ีสมาชิกตองแจงความจํานงในการขอรับสวัสดิการ

ภายใน 90 วันนับต้ังแตวันเกิดทายาทของสมาชิก หากพนกําหนดใหถือวา

สละสิทธิ์  

9.2  การจายเงินสวัสดิการทุนการศึกษาแกบุตรสมาชิก มีเงื่อนไข ดังน้ี 

9.2.1  จํานวนทุนที่จะจายเปนทุนการศกึษาบุตรแกสมาชิกในปหน่ึงๆ ใหเปนไป

ตามมติคณะกรรมการ 

9.2.2  คุณสมบัติของผูรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 

ก. เปนสมาชิกสหกรณมาแลวไมนอยกวาหน่ึงปนับต้ังแตวันที่เปนสมาชิก

สมบูรณถึงวันคัดเลือกทุนการศึกษา 

ข. เปนสมาชิกที่ไมเคยผิดนัดชําระหน้ีสหกรณในปที่ขอรับทุน 

ค. กรณีบิดา-มารดาตางเปนสมาชิกสหกรณฯ สามารถเลือกใชสิทธิ                

ขอรับทุนการศึกษาของบิดาหรือมารดาก็ได  

ง. บุตรคนหน่ึงมีสิทธิขอรับทุนไดเพียงหน่ึงทุนในแตละชวงชั้นการศึกษา 
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จ. กรณีบุตรสมาชิกที่ไดรับอนุมัติทุนการศึกษามาแลว แตสมาชิกพนสภาพ

จากการเปนสมาชิกสหกรณกอนที่บุตรจะไดรับทุนการศกึษาดังกลาว 

สหกรณขอสงวนสิทธิในการจายเงิน

9.2.3  สหกรณกําหนดหลักเกณฑการมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกแตละ             

ชวงชั้นการศึกษา ดังน้ี 

-ระดับอนุบาล    ไดรับทุนคนละ    400  บาท 

-ระดับประถมศึกษา ไดรับทุนคนละ     600   บาท 

-ระดับมัธยมหรือ ปวช. ไดรับทุนคนละ    800 บาท 

-ระดับอุดมศึกษา หรือ ปวส. ไดรับทุนคนละ 1,000 บาท 

9.2.4  วันเวลามอบทุนการศึกษาแกบุตรสมาชิกใหคณะกรรมการเปนผูกําหนด 

ทั้งน้ี กรณีบุตรสมาชิกทีไ่ดรับอนุมัติทุนการศกึษามาแลว แตสมาชิกพนสภาพจาก

การเปนสมาชิกสหกรณกอนที่บุตรจะไดรับทุนการศึกษาดังกลาว สหกรณขอสงวนสิทธิในการจายเงิน 

*9.3 การจายเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก สมาชิกที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดจะมี

สิทธิไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก คนละ 5,000.- บาท (หาพันบาทถวน) เพียงคร้ังเดียว โดยกําหนด

หลักเกณฑและเงื่อนไขที่จะไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก ดังน้ี 

9.3.1  คุณสมบัติสมาชิกที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก คือ 

- สมาชิกสหกรณตองมีอายุการเปนสมาชิกสหกรณแหงน้ี ต้ังแต 15 ปขึ้นไป 

- สมาชิกสหกรณตองมีอายุต้ังแต 55 ปบริบูรณ ณ วันที่ยื่นขอ 

- สมาชิกสหกรณตองมีทุนเรือนหุนสะสมในสหกรณแหงน้ี จํานวนเงิน

ต้ังแต 150,000.- บาทขึ้นไป 

- ไมมีรายชื่อเปนลูกหน้ีคางชําระของสหกรณ ยอนหลังหน่ึงปทางบัญชี 

9.3.2  เมือ่สมาชิกสหกรณมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขที่กําหนด ทางสหกรณ

ฯ จะแจงใหสมาชิกสหกรณที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขยื่นความ

จํานงเปนหนังสือขอรับเงินตอสหกรณพรอมแนบสํา เนาบัตร

ประชาชน สําเนาหนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ภายใน 90 วันนับต้ังแต

วันที่สมาชิกมีคุณสมบัติครบถวน หากพนกําหนดใหถือวาสละสิทธิ์  

9.3.3  เมื่อทางสหกรณฯ ตรวจสอบคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข นําเสนอ

ผูจัดการเพื่ออนุมัติจายเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกดังกลาวภายใน 3 วัน

ทําการ พรอมนํารายชื่อสมาชิกที่ไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จเสนอที่

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบ 

*แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2564
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9.4  การจายเงินสวัสดิการกรณีสมาชิกเสียชีวิตทุกกรณี มีเงื่อนไข ดังน้ี 

9.4.1  สหกรณจะจายสวัสดิการชวยเหลือจัดการศพในกรณีสมาชิกเสียชีวิต            

ทุกกรณี โดยแยกตามอายุการเปนสมาชิกสหกรณ ดังน้ี 

  - เปนสมาชิกสหกรณไมถึง 1 ป   จายเงินสวัสดิการ  1,000 บาท 

  - เปนสมาชิกสหกรณ 1 ปขึ้นไมถึง 3 ป จายเงินสวัสดิการ  2,000 บาท 

  - เปนสมาชิกสหกรณ 3 ปขึ้นไมถึง 10 ป จายเงินสวัสดิการ  3,000 บาท 

  - เปนสมาชิกสหกรณ 10 ปขึ้นไมถึง 20 ป จายเงินสวัสดิการ  5,000 บาท 

  - เปนสมาชิกสหกรณ 20 ปขึ้นไป  จายเงินสวัสดิการ  8,000 บาท 

9.4.2  สหกรณจะจายเงินสวัสดิการสมาชิกที่เสียชีวิตใหแกผูรับผลประโยชน              

ตามที่สมาชิกไดระบุไวเปนหนังสือแตงต้ังผูรับผลประโยชนไว กรณีที่          

ไมมีหนังสือระบุชื่อผูรับผลประโยชน สหกรณจะจายเงินสวัสดิการน้ี

ใหแกทายาททีถู่กตองตามกฎหมาย 

9.4.3  เมื่อสมาชิกเสียชีวิต ใหผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ ยื่นความจํานงเปน

หนังสือขอรับเงินตอสหกรณพรอมสําเนาใบมรณะบัตร สําเนาทะเบียน

บานและสําเนาบัตรประชาชน ภายใน 90 วัน  นับต้ังแตวันที่สมาชิก

เสียชีวิต  หากพนกําหนดใหถือวาสละสิทธิ์  

  ขอ 10  ในปใดที่สหกรณจะตองจายทุนสวัสดิการใหแกสมาชิกตามระเบียบน้ีเปนจํานวน

มากเกินกวาวงเงินที่มีอยูในทุนสวัสดิการน้ี ใหสหกรณโดยมติคณะกรรมการทดรองจายเงินสหกรณแก

สมาชิกหรือทายาทผูไดรับสิทธิไปกอน และจัดต้ังงบประมาณทดแทนในปตอไป 

  ขอ 11  ใหเงินสมทบทุนสวัสดิการที่ไดรับอนุมัติจากงบประมาณรายจายของสหกรณ                 

ในที่ประชุมใหญสามัญประจําปทั้งหมด รวมเขากับทุนสวัสดิการตามระเบียบน้ี เพื่อจัดสวัสดิการแกสมาชิก

และครอบครัว 

ขอ 12 การอนุมัติจายเงินทุนสวัสดิการทุกรายการใหแกสมาชิกและครอบครัว ใหเปนอํานาจ

ของผูจัดการ หรือคณะกรรมการผูที่ประธานกรรมการมอบหมาย แลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ                          

ในคราวประชุมประจําเดือน 

ขอ 13  ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ีใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัย               

ชี้ขาด มติคณะกรรมการใหถือเปนที่สิ้นสุด  

ขอ 14  ใหประธานคณะกรรมการ เปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี  

             ประกาศ    ณ  วันที่  22  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2563   

(ลงชื่อ)  

(  นายอินทปตร  บุญทวี  ) 

      ประธานกรรมการดําเนินการ 

           สหกรณออมทรัพยขาราชการทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

วาดวยทุนเพ่ือการศึกษาอบรม 

พ.ศ. 2563 

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

ขอ 28(5) ,79(8) และขอ 111(10) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 20 คร้ังที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 24  เดือน

กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ไดกําหนดระเบียบวาดวยทุนเพื่อการศึกษาอบรม ดังตอไปน้ี 

ขอ  1.  ระเบียบน้ีเรียกวา  “ระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด วาดวย            

ทุนเพื่อการศึกษาอบรม พ.ศ.2563” 

ขอ  2.  ระเบียบน้ีใชบังคับต้ังแตวันที่ประกาศเปนตนไป 

ขอ  3   ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด วาดวยทุนเพื่อ

การศึกษาอบรม พ.ศ. 2561 และบรรดาระเบียบ คําสั่ง หรือมติอ่ืนใดซึ่งขัด หรือแยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ี

แทน 
ขอ  4.  ในระเบยีบน้ี 

(1) “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

(2) “ทุนเพื่อการศึกษาอบรม”  หมายความวา  เงินทุนเพื่อการศึกษาอบรมสหกรณออมทรัพย

ขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

(3) “ประธานคณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา ประธานคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

(4) “คณะกรรมการดําเนินการ”  หมายความวา  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย

ขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

ขอ  5.  เงินที่จะนําเขาบัญชีทุนเพื่อการศึกษาอบรมน้ีคือ 

(1) เงินที่สหกรณจัดสรรจากกําไรสุทธิในที่ประชุมใหญ  ตามขอบังคับ ขอ 28 (5) 

(2) เงินงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ 

(3) เงินอุดหนุน  เงินบริจาค  เงินชวยเหลือ หรือเงินอ่ืนใดที่ไดรับจากบุคคล องคการหรือสถาบัน 

(4) ดอกผลที่เกิดจากเงินทุนสะสม 
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ขอ  6. ทุนเพื่อการศึกษาอบรมใหใชจายเพื่อการศึกษาอบรมในหมูสมาชิกและครอบครัว ตาม

วัตถุประสงคดังตอไปน้ี 

(1) เพื่อซื้อหรือสราง  หรือซอมแซม  หรือตอเติม  อาคารหรืออุปกรณในการใหการศึกษาอบรม 

(2) เพื่อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ  อุปกรณในการใหการศึกษาอบรม 

(3) เพื่อจัดซื้อเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับสหกรณ  และเอกสารทางวิชาการอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวของกับ

อาชีพของสมาชกิและครอบครัว 

(4) เพื่อเปนทุนการศกึษาอบรมแกสมาชิก  บุตรสมาชิก และเจาหนาที่สหกรณ 

(5) เพื่อใชจายในการใหการศึกษาอบรม การสัมมนาการวิจัย การทัศนศึกษาและดูงาน การคนควา

และการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวกับหรือเน่ืองในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของการใหการศึกษาอบรม       

ทางสหกรณ 

ขอ  7.  ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติจายเงินตามจํานวนที่เห็นสมควร 

ขอ  8.  ใหประธานคณะกรรมการดําเนินการหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ

เปนผูมีอํานาจลงชื่อการอนุมัติจายเงินที่ไดพิจารณาอนุมัติ 

ขอ  9.  ใหสหกรณจัดทําบัญชีวาดวยทุนเพื่อการศึกษาอบรมแยกไวโดยเฉพาะ และใหมีการปดบัญชี          

ปละคร้ัง โดยใหถือรอบปทางบัญชีของสหกรณเปนหลัก 

ขอ 10.  ใหประธานคณะกรรมการดําเนินการรักษาการใหเปนไปตามระเบยีบน้ี 

ประกาศ  ณ  วันที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 

ลงชื่อ

(นายอินทปตร  บุญทวี) 

ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

เหตุผลในการแกไขระเบียบ เพื่อใหสอดคลองกับขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2563 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

วาดวยการใชทุนเพ่ือสาธารณประโยชน 

พ.ศ. 2563 

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

ขอ 28(6),79(8) และขอ 111(8) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 20 คร้ังที่  8/2563   เมื่อวันที่ 24 เดือน

กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ไดกําหนดระเบียบวาดวย การใชทุนเพื่อสาธารณประโยชน   ดังตอไปน้ี 

ขอ  1. ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

วาดวยการใชทุนเพื่อสาธารณประโยชน  พ.ศ. 2563” 

ขอ  2.  ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่ประกาศเปนตนไป 

ขอ  3  ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชยีงใหม จํากัด  วาดวย      

ทุนเพื่อสาธารณประโยชน พ.ศ. 2561 และบรรดาระเบียบ คําสั่ง หรือมติอ่ืนใดซึ่งขัด หรือแยงกับระเบียบน้ี               

ใหใชระเบียบน้ีแทน 
ขอ  4. ในระเบียบน้ี 

“สหกรณ”  หมายความวา สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยขาราชการ 

สวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย

ขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

 “เงินทุน”   หมายความวา   ทุนเพื่อสาธารณประโยชน 

ขอ  5.   เงินที่จะนําเขาบัญชีเงินทุน คือ 

(1) เงินที่สหกรณจัดสรรจากกําไรสุทธิประจําปตามมติที่ประชุมใหญตามขอบังคับ

สหกรณ ขอ 28 (6) 

(2) เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินชวยเหลอืหรือเงินอ่ืนใดที่ไดรับจากบุคคล องคการหรือ

สถาบันเพื่อการน้ี 

ขอ  6.  เงินทุนใหจายเพื่อสาธารณประโยชนของสหกรณตามวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 

(1) เพื่อบํารุงการศาสนา กิจการของโรงเรียนและโรงพยาบาลในทองถิ่น 

(2) เพื่อเปนทุนในการจัดกจิการสาธารณประโยชนในทองถิ่น เชน สราง ซอมแซม บูรณะ 

ถนน คลองสงนํ้าและแหลงนํ้า เปนตน 

(3) เพื่อเปนทุนในการจัดสวัสดิการสังคมในทองถิ่น 
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(4) เพื่อเปนทุนในการบริจาคเพื่อชวยเหลือสหกรณอ่ืน 

(5) เพื่อเปนการสงเคราะหผูประสบภัย 

(6) เพื่อเปนทุนในการดําเนินกิจกรรมอ่ืน ๆที่เกี่ยวกับหรือเน่ืองในการจัดใหสําเร็จ                    

ตามวัตถุประสงคเพื่อสาธารณประโยชน  

ขอ  7. ในกรณีเงินทุนที่ไดรับตามขอ 5 (2) หากเจาของทุนไดกําหนดเงื่อนไขหรือเจตนารมณใดไว

เปนหนังสือ ใหถือเงื่อนไขและเจตนารมณน้ันเปนสวนหน่ึงของระเบียบน้ี 

ขอ  8.  การอนุมัติการจายเงินทุนเพื่อการน้ี ใหปฏิบัติดังน้ี  

(1) ผูจัดการอนุมัติไดรายละไมเกินหน่ึงพันบาท 

(2) ประธานกรรมการดําเนินการอนุมัติไดรายละไมเกินหาพันบาท 

(3) กรณีจายเกินกวารายละหาพันบาทใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผูพิจารณาอนุมัติ  

ขอ  9. หามมิใหคณะกรรมการดําเนินการจายเงินทุนนอกเหนือไปจากวัตถุประสงคตามขอ 6 และ

ขอ 7 เวนแตไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญของสหกรณ หากมีการฝาฝนคณะกรรมการดําเนินการผูสั่งจาย

จะตองชดใชเงินคืนสหกรณทั้งหมด 

ขอ  10.   เมื่อไดจายเงินทุนสาธารณประโยชนแกองคกร หรือบุคคลไปแลว ใหผูจัดการสรุปรายงาน

การใชจายเงินทุนในรอบปทางบัญชีของสหกรณใหคณะกรรมการดําเนินการทราบ 

ขอ  11.  ใหประธานกรรมการดําเนินการรักษาการตามระเบียบน้ี 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่ 24  เดือนกรกฎาคม   พ.ศ. 2563 

ลงชื่อ  

(นายอินทปตร  บุญทวี) 

ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

เหตุผลในการแกไขระเบียบ เพื่อใหสอดคลองกับขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2563 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

วาดวยทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 

พ.ศ. 2563 

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม 

จํากัด ขอ 28(4) ,ขอ 79(8)  และขอ 111(10) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 20 คร้ังที่ 8/2563 

เมื่อวันที่ 24  เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ไดกําหนดระเบียบวาดวยทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ดังตอไปน้ี 

ขอ  1. ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม  จํากัด             

วาดวยทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล  พ.ศ. 2563” 

ขอ  2.  ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่ประกาศเปนตนไป 

ขอ  3  ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด วาดวย       

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล พ.ศ. 2561 และบรรดาระเบียบ คําสั่ง หรือมติอ่ืนใดซึ่งขัด หรือแยงกับ

ระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน 

ขอ  4. ในระเบียบน้ี 

“สหกรณ”   หมายความวา  สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

“คณะกรรมการดําเนินการ”  หมายความวา  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย

ขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

“ประธานกรรมการดําเนินการ” หมายความวา ประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ

ออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

ขอ  5. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป  ตามความในขอบังคับของสหกรณ  ขอ 28(4)  น้ัน                  

ใหที่ประชุมใหญจัดสรรเปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณ

ตามที่มีอยูในวันสิ้นปน้ัน  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลน้ีจะถอนไดโดยมติแหงที่ประชุมใหญ เพื่อจายเปน

เงินปนผลตามหุนตามขอบังคับของสหกรณ  ขอ 28(1) 

ขอ  6.  ใหประธานกรรมการดําเนินการรักษาการตามระเบียบน้ี 

ประกาศ  ณ  วันที่ 24  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 

ลงชื่อ

  (นายอินทปตร  บุญทวี) 

  ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

เหตุผลในการแกไขระเบียบ เพื่อใหสอดคลองกับขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2563 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

วาดวยการใชทุนเพ่ือจัดตั้งสํานักงาน  

พ.ศ. 2563 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด             

ขอ 28(8), 79(8) และขอ 111(10) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 20 คร้ังที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 24 เดือน

กรกฎาคม พ.ศ.2563 ไดกําหนดระเบียบวาดวยการใชทุนเพื่อจัดต้ังสํานักงาน ดังตอไปน้ี 

 ขอ  1.  ระเบียบน้ีเรียกวา   “ระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด วาดวย            

การใชทุนเพื่อจัดต้ังสํานักงาน พ.ศ.2563” 

 ขอ  2.  ระเบียบน้ีใชบังคับต้ังแตวันที่ประกาศเปนตนไป 

 ขอ  3   ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด วาดวยทุนจัดต้ัง

สํานักงาน พ.ศ. 2561 และบรรดาระเบียบ คําสั่ง หรือมติอ่ืนใดซึ่งขัด หรือแยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน 

 ขอ  4.  ในระเบียบน้ี 

“สหกรณ”  หมายความถึง สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

“คณะกรรมการ” หมายความถึง  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยขาราชการสวน

ทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

“ประธานคณะกรรมการดําเนินการ” หมายความถึง ประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ

ออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

“ผูจัดการ”  หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

“เงินทุน” หมายถึง เงินทุนเพื่อจัดต้ังสํานักงานหรือเพื่อขยายกิจการเพื่อเสริมสรางความ

มั่นคงใหแกสหกรณ 

“การใชเงินทุน” หมายถึง การนําเงินทุนเพื่อจัดต้ังสํานักงานมาใชในการพัฒนาสหกรณตาม

วัตถุประสงคแหงระเบียบน้ี 

ขอ  5.  ที่มาของเงินทุนเพื่อจัดต้ังสํานักงาน มาจากการจัดสรรกําไรสุทธิของสหกรณตามขอบังคับ

สหกรณ ขอ 28 (8) 

ขอ  6. การใชทุนเพื่อจัดต้ังสํานักงานน้ีไดเฉพาะกรณี เพื่อวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 

(1) เพื่อจัดซื้อที่ดิน 

(2) เพื่อจัดสรางอาคาร สํานักงาน หรือจัดซื้ออาคารสํานักงาน 

(3) เพื่อปรับปรุง ตกแตง ตอเติม ซอมแซม สํานักงาน สิ่งปลูกสรางหรือทรัพยสินถาวร 

(4) คาใชจายอ่ืนเพื่อการพัฒนาสหกรณ โดยใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาเปนกรณีๆ ไป 
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ขอ  7.  คณะกรรมการเปนผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใชเงินทุนเพื่อจัดต้ังสํานักงานตามวัตถุประสงค          

ขอ 6 โดยใชคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนคณะกรรมการที่เขารวมพิจารณาทั้งหมด  

ขอ  8.  ใหคณะกรรมการมีหนาที่ควบคุมและดําเนินการใชจายงบประมาณจากทุนเพื่อจัดต้ังสํานักงาน

ของสหกรณใหเปนไปตามวัตถุประสงค  

ขอ  9.  ใหคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการใชเงินทุนเพื่อจัดต้ังสํานักงานตามที่เห็นสมควรภายใต

วัตถุประสงคขอ 6 

ขอ 10.  ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด และใหถือ

เปนที่สุด 

ขอ 11.  ใหประธานคณะกรรมการดําเนินการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
  

ประกาศ  ณ  วันที่  24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 

ลงชื่อ  

(นายอินทปตร  บุญทวี) 

ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหตุผลในการแกไขระเบียบ เพื่อใหสอดคลองกับขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2563 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถนิเชียงใหม่ จํากดั 

ว่าด้วยการรับจ่ายและเกบ็รักษาเงิน 

พ.ศ. 2563 

อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 79(8) และ ขอ้ 111(6) ทีประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการชุดที  20 ครังที  8/2563 เมือวนัที  24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ได้ก ําหนดระเบียบว่าด้วย 

การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2563 ดงัต่อไปนี 

ข้อ . ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถินเชียงใหม่ จาํกัด 

วา่ดว้ยการรับจา่ย และเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2563” 

ขอ้ . ระเบียบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัทีประกาศเป็นตน้ไป 

ขอ้ 3  ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดัวา่ดว้ยการรับจ่าย 

และเก็บรักษาเงิน พ.ศ.  และบรรดาระเบียบ หรือคาํสังอืนใดในส่วนทีกาํหนดไวแ้ล้วในระเบียบนี 

ซึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบนีใหใ้ชร้ะเบียบนีแทน 

ขอ้ 4. ในระเบียบนี 

“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั 

“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ

ส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั 

“รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

ขา้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั 

“ผูจ้ดัการ” หมายถึง ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั 

“เจ้าหน้าทีการเงิน” หมายถึง เจ้าหน้าทีการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยข์้าราชการส่วน

ท้องถินเชียงใหม่ จาํกัด ทีได้รับมอบหมายให้ทาํหน้าทีรับผิดชอบในการรับจ่าย และเก็บรักษาเงินของ

สหกรณ์ 

“เงินสด” หมายถึง เงินสดทีเป็นธนบตัร และเหรียญกษาปณ์ ซึงสหกรณ์เก็บรักษาไวที้

สาํนกังานสหกรณ์ เพอืใชจ่้ายหมุนเวยีนในธุรกิจของสหกรณ์ 

“เอกสารแทนตัวเงิน” หมายถึง เช็ค ธนาณัติ ตวัแลกเงิน ตวัแลกเงินไปรษณีย์ หรือตวั

สัญญาใชเ้งิน 

ขอ้ 5. สหกรณ์เปิดรับจ่ายเงินตงัแต่ .  น. ถึง 5.0  น. ทุกวนัทาํการ เวน้วนัหยุดตามประกาศ

ของสหกรณ์ 

ขอ้ 6. ใหผู้จ้ดัการเป็นผูรั้บผิดชอบในการรับ-จ่าย และเก็บรักษาเงินสหกรณ์ 
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ข้อ 7. กรณีทียงัไม่มีผูจ้ดัการหรือผูจ้ดัการไม่อยู่ หรือผูจ้ดัการไม่อาจปฏิบัติหน้าทีตามข้อ 6 แห่ง

ระเบียบ ฯ นี ให้คณะกรรมการแต่งตงักรรมการ หรือเจา้หน้าทีการเงิน หรือเจา้หน้าทีสหกรณ์ผูห้นึงผูใ้ด 

ทีเห็นสมควร ซึงไม่ได้ปฏิบติัหน้าทีเกียวกับงานด้านบญัชี เป็นผูป้ฎิบติัหน้าทีตามข้อ 6 แทน โดยอยู่ใน 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ขอ้ 8. การับจ่ายเงิน จะตอ้งจดัให้มีเอกสารหลกัฐานใบสําคญั ประกอบครบถว้นและจะตอ้งบนัทึก

รายการในสมุดบญัชีของสหกรณ์ทุกครังทนัทีทีเกิดรายการขึน และผูจ้ดัการจะตอ้งตรวจสอบให้ถูกตอ้งเป็น

ประจาํ 

หมวด  

ใบเสร็จรับเงนิ 

ข้อ 9.  ใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้ตามแบบทีสหกรณ์กาํหนด โดยให้มีสําเนาอย่างน้อยหนึงฉบบั เพือ

ประโยชน์ในการตรวจสอบและบนัทึกบญัชี 

ขอ้ 10. ใบเสร็จรับเงิน ให้มีหมายเลขกาํกบัเล่ม และหมายเลขกาํกบัใบเสร็จรับเงินเรียงตามลาํดบักนั

ไปทุกฉบบัให้สหกรณ์จดัทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไวเ้พือให้ทราบและตรวจสอบได้ว่าได้จดัพิมพ์ขึน

จาํนวนเท่าใด ไดจ่้ายใบเสร็จรับเงินเล่มใด หมายเลขใดถึงหมายเลขใด ให้เจา้หน้าทีสหกรณ์ ฯ ผูใ้ดไปใช้

เมือไร 

การเบิกใช้ใบเสร็จรับเงินให้เบิกใช้ตามจาํนวนทีเหมาะสมและจาํเป็นกบัสภาพธุรกิจของสหกรณ์ 

โดยใหเ้บิกตามลาํดบัเล่มและเลขทีของใบเสร็จรับเงิน และใหม้ีหลกัฐานการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินไวด้ว้ย 

ขอ้ 1. ใบเสร็จรับเงินห้ามขูดลบ หรือเพิมเติมจาํนวนเงินหรือผูช้าํระเงินหากใบเสร็จรับเงินฉบบัใด

ลงรายการรับเงินผดิพลาด ก็ใหขี้ดฆา่จาํนวนเงินและเขียนใหม่ทงัจาํนวนและใหผู้รั้บเงินลงมือชือกาํกบั หรือ

ขีดฆา่ยกเลิกใบเสร็จรับเงินนนัทงัฉบบัแลว้ออกฉบบัใหม่ใหแ้ทน 

 สาํหรับใบเสร็จรับเงินฉบบัทียกเลิกใหขี้ดฆ่าและเขียนเหตุผลพร้อมกบั ลงชือกาํกบัไวแ้ละให้เยบ็ติด

ไวใ้นเล่ม โดยมีสาํเนาอยูค่รบทุกฉบบัพร้อมตน้ฉบบั 

ข้อ 2. ให้สหกรณ์เก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงิน ซึงผู ้สอบบัญชีย ังไม่ได้ตรวจสอบไว้ใน 

ทีปลอดภยัอยา่ใหสู้ญหาย และเมือไดต้รวจสอบแลว้ใหเ้ก็บไวอ้ยา่งเอกสารธรรมดาก็ได ้

ขอ้ 3. ให้คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึง หรือเจา้หนา้ทีของสหกรณ์ทาํหนา้ที

ควบคุมการจดัเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินทียงัไม่ไดใ้ชแ้ละเล่มทียงัใชไ้ม่หมดไวใ้นทีมนัคงปลอดภยั  

หมวด  

การรับเงิน 

ขอ้ 14. สหกรณ์ต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกครังทีมีการรับเงิน โดยปกติให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่ม

เดียวกันในการรับเงินทุกประเภท เวน้แต่เงินประเภทใดทีมีการรับชาํระเป็นประจาํและมีจาํนวนมากราย 

จะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหนึงสาํหรับการรับชาํระเงินประเภทนนัก็ได ้

ขอ้ 15. การรับเงินของสหกรณ์ใหรั้บเป็นเงินสด หรือรับโอนเขา้บญัชีสหกรณ์ผา่นสถาบนัการเงินได ้

110



ขอ้ 16. ในกรณีจาํเป็นทีจะตอ้งรับเช็ค หรือตวัสัญญาใช้เงิน จะตอ้งเป็นเช็ค หรือ ตวัสัญญาใช้เงิน 

ทีธนาคารรับรอง 

ในกรณีทีเป็นเช็คทีไม่สามารถให้ธนาคารรับรองได ้จะตอ้งเป็นเช็คทีสังจ่ายเงินในวนัออกเช็ค และ

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้วา่ผูส้งัจา่ยเช็คเป็นบุคคลทีเชือถือได ้

ในกรณีทีโอนเงินเขา้บญัชีสหกรณ์ทางสถาบนัการเงิน ให้ตรวจสอบเงินทีรับโอนโดยถือเอาวนัที 

ทีไดรั้บโอนเขา้บญัชีเรียบร้อยแลว้เป็นวนัทีไดรั้บเงิน 

ขอ้ 17. ในกรณีการรับเช็คตามขอ้ 18 ใบเสร็จรับเงินทีสหกรณ์ออกให้แก่ผูจ่้ายเช็คให้ระบุว่าเป็น

เช็คของธนาคารใด เลขทีเท่ าใด และลงวันที เท่าใด ทังให้กําหนดเงือนไขไว้ในใบเสร็จรับเงินว่า 

“ใบเสร็จรับเงินนีจะสมบูรณ์ต่อเมือไดรั้บเงินตามเช็คนนัแลว้” และให้จดัทาํทะเบียนรับเช็คเพือบนัทึกรายละเอียด

เกียวกบัเช็คดงักล่าว เพือการควบคุมและตรวจสอบดว้ยเช็คทีถึงกาํหนด ให้นาํฝากธนาคารทนัที ส่วนเช็คทียงั

ไม่ถึงกาํหนดให้เก็บรักษาไวจ้นกวา่จะถึงวนัครบกาํหนด 

ขอ้ 18. เงินสดและเอกสารการเงินทีสหกรณ์ไดรั้บในแต่ละวนัตามขอ้ 15 ใหน้าํฝากธนาคารเมือสิน

เวลารับจ่ายเงินในวนันัน เวน้แต่เอกสารการเงินประเภททีต้องนําไปขึนเป็นเงินสดก่อนก็ให้ดาํเนินการ

ในทนัที 

ในกรณีทีไม่สามารถนาํฝากธนาคารไดท้นัวนันนั ให้มีบนัทึกเหตุผลไวใ้นสมุดบญัชีเงินสดและแจง้

ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผูไ้ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เพือทราบและให้รับนาํเข้าฝาก

ธนาคารในเวลาเริมทาํการของวนัทาํการถดัไปทนัที 

เงินสดและเอกสารการเงินซึงไม่อาจนําฝากธนาคารได้ทันในวนันันให้เก็บรักษาไวใ้นตู้นิรภัย 

สหกรณ์ หรือในทีมนัคงปลอดภยั 

ขอ้ 19. กรณีเงินนําฝากธนาคารมีจาํนวนมาก หรือธนาคารอยู่ห่างไกล หรือกรณีทีเห็นว่าจะไม่

ปลอดภยัแก่เงินทีจะนําฝากธนาคารให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตงัให้กรรมการคนใดคนหนึงร่วมกบั

ผูจ้ดัการควบคุมเงินไปฝากธนาคาร และหรืออาจจดัให้มีเจา้หน้าทีตาํรวจควบคุมรักษาความปลอดภยัดว้ย 

ก็ได ้

หมวด  3 

การจ่ายเงนิ 

ขอ้ 20. การจ่ายเงิน ให้จ่ายเฉพาะเพือกิจการภายในขอบเขตวตัถุประสงค์ของสหกรณ์และเป็นไป

โดยถูกตอ้งตามระเบียบและขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

ขอ้ 21. การจ่ายเงินทุกครัง ต้องมีหลักฐานการจ่ายทีถูกต้องสมบูรณ์เก็บไวเ้พือประโยชน์ในการ

ตรวจสอบ 

ขอ้ 22. หลกัฐานการจ่าย นอกจากใบเสร็จรับเงิน ซึงผูรั้บเงินออกให้แก่สหกรณ์ให้ใช้ตามแบบที

สหกรณ์กาํหนด 

ขอ้ 23. หลักฐานการจ่าย ทีเป็นใบเสร็จรับเงินซึงผูรั้บเงินออกให้แก่สหกรณ์อย่างน้อยจะต้องมี

รายการดงัต่อไปนี 
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ก. ชือ  สถานทีอยู ่ หรือทีทาํการของผูรั้บเงิน 

ข. วนั  เดือน  ปี  ทีรับเงิน 

ค. รายการแสดงการรับเงินระบุวา่เป็นค่าอะไร 

ง. จาํนวนเงินทงัตวัเลขและตวัอกัษร 

จ. ลายมือชือของผูรั้บเงิน 

ขอ้ 24. ให้เจ้าหน้าทีการเงินประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” และลงลายมือชือกํากับการจ่ายพร้อม 

วนั เดือน ปี ไวเ้ป็นหลกัฐานการจ่ายเงินทุกฉบบั  เพอืประโยชน์ในการตรวจสอบ 

ขอ้ 25.  การจา่ยเงินของสหกรณ์ ใหก้ระทาํไดด้งันี 

25.1 การจ่ายเงินเป็นจาํนวนไม่มาก และตอ้งจ่ายเป็นประจาํ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียงของ

กรรมการและเจา้หน้าทีของสหกรณ์ ค่าสาธารณูปโภค เงินกูฉุ้กเฉิน เงินทีสมาชิกทาํธุรกรรมกบัสหกรณ์ 

และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นตน้ ให้จ่ายจากเงินสดในมือทีกาํหนดให้เก็บรักษาไวไ้ด้ไม่เกิน 30,000.- บาท 

(สามหมืนบาทถ้วน) 

25.2 การจ่ายเงินเป็นจาํนวนมากให้แก่สมาชิก หรือกรรมการ หรือเจา้หน้าทีของสหกรณ์ 

หรือการจ่ายเงินของสหกรณ์ในทางธุรกิจอืน ๆ ให้จ่ายเป็นเช็ค ยกเวน้ถ้าผูรั้บเงินประสงค์จะให้จ่ายเป็น 

เงินสดหรือในกรณีทีสหกรณ์ไม่สามารถจ่ายเงินเป็นเช็คได ้ก็ให้จ่ายเป็นเงินสดโดยไดรั้บความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ 

25.3 การจ่ายเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีให้โอนเข้าบัญชีชือผู ้มีสิทธิรับเงินเท่านัน 

โดยถือเอาวนัทีทีโอนเงินเขา้บญัชีเป็นวนัทีจ่ายเงินของสหกรณ์ 

ขอ้  26. ก่อนจ่ายเงินทุกครัง ผูมี้หน้าทีจ่ายต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และใบสําคัญ

ประกอบการจ่ายเงินให้ถูกตอ้งเรียบร้อย และตอ้งมีผูอ้นุมติัให้จ่ายเงินจึงจ่ายเงินและเรียกใบเสร็จรับเงินจาก

ผูรั้บเงิน หรือใหผู้รั้บเงินลงนามรับเงินไวใ้นหลกัฐานการจ่ายเงินของสหกรณ์ทุกครัง 

ขอ้  27. การจ่ายเงินแก่ผูมี้สิทธิรับเงิน ในกรณีทีไม่รู้จกัตวัผูข้อรับเงิน ตอ้งให้บุคคลอืนทีเชือถือได้

ลงลายมือชือรับรอง หรือนาํหลกัฐาน เช่น บตัรประจาํตวัแสดงประกอบการรับเงินดว้ย 

ขอ้  28. การจ่ายเช็คตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้ 25.2 ให้สงัจ่ายในนามบุคคลหรือหน่วยงาน ผูรั้บเงินโดย

ขีดฆา่คาํวา่ “ผูถื้อ” ออก 

ขอ้  29. การจ่ายเช็ค ต้องมีใบสําคัญจ่ายเช็ค ซึงมีรายละเอียดเกียวกับวนัทีจ่ายเช็ค เลขทีเช็ค 

ชือธนาคาร วตัถุประสงค์ในการจ่ายเงิน ชือผูรั้บเช็คและจาํนวนเงิน พร้อมทงัลงชือผูจ้ดัทาํเอกสารและ

ผู ้อนุมัติไว ้เป็นหลักฐาน ทังนีสห กรณ์ จะต้องจัดให้มีทะเบียนจ่ายเช็คบันทึกรายละเอียดข้างต้น 

เพือการควบคุมและตรวจสอบดว้ย 

เช็คทีมีการลงชือสังจา่ยเรียบร้อยแลว้ แต่ยงัไม่มีผูม้ารับ ให้เก็บรักษาไวใ้นทีปลอดภยัและควรติดต่อ 

ใหผู้รั้บมารับไปโดยเร็วทีสุด 
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ขอ้ 30. ในกรณียกเลิกการจ่ายเช็ครายการใด ให้ผูมี้หน้าทีจ่ายประทบัตรา “ยกเลิก” ในเอกสารที

ยกเลิกทุกฉบบั ส่วนเช็คทียกเลิกให้เยบ็ติดกบัตน้ขวัและประทบัตรา  “ยกเลิก”  พร้อมบนัทึกเหตุผลทียกเลิก

และลงลายมือชือผูรั้บผดิชอบกาํกบัไวด้ว้ย 

ขอ้ 31.  ในการถอนเงินจากธนาคาร หรือแหล่งรับฝากเงินอืน ๆ เพือนํามาใช้จ่ายในธุรกิจของ

สหกรณ์  ให้ผูจ้ดัการหรือผูท้าํหนา้ทีแทน  ทาํบนัทึกขออนุมติัถอนเงินโดยชีแจงเหตุผลต่อประธานกรรมการ 

หรือรองประธานกรรมการ  หรือกรรมการผูท้ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้เป็นผูมี้อาํนาจอนุมติั

การถอนเงิน  พร้อมทงัแนบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ และเอกสารการถอนเงินเพอืประกอบการพิจารณาดว้ย 

หมวด  4 

การเกบ็รักษาเงินและเอกสารสําคัญ 

ขอ้ 32. เมือสินเวลาทําการตามข้อ 5 ให้ผูจ้ ัดการหรือผูป้ฏิบัติหน้าทีแทนตามข้อ 7 ตรวจสอบ

รายการเงินสดในสมุดบญัชีเปรียบเทียบกับตวัเงินสดในมือเป็นประจาํทุกวนัเมือเห็นว่าถูกตอ้งตรงกันแล้ว 

ใหล้งลายมือชือกาํกบัไวใ้นสมุดบญัชีดว้ย 

ขอ้ 33. เงินสดและเอกสารการเงินทีสหกรณ์จะตอ้งเก็บรักษาไวใ้นมือในแต่ละวนันนั ให้เก็บรักษา

ไวใ้นตูนิ้รภยัของสหกรณ์  หรือในทีมนัคงปลอดภยั  โดยอยูใ่นความรับผดิชอบของผูจ้ดัการ 

ขอ้ 34. ให้เก็บรักษาสมุดคู่บัญชีเงินฝากของสหกรณ์ทุกเล่ม สมุดบัญชี ทะเบียนและเอกสาร

เกียวกบัการเงินไวใ้นตูนิ้รภยั  และหรือในทีมนัคงปลอดภยั  โดยอยูใ่นความรับผดิชอบของผูจ้ดัการ 

ขอ้ 5. ให้คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรือกรรมการ 

คนใดคนหนึง หรือแต่งตงัคณะกรรมการตรวจนับเงินคงเหลือประจาํวนั ทาํการตรวจสอบเป็นครังคราว

เกียวกบัเงินสดคงเหลือและเอกสารการเงินอืน ๆ ให้ถูกตอ้ง 

ขอ้ 6. ให้ผูจ้ดัการจดัให้มีการทาํบญัชีรับจ่าย งบทดลอง งบสอบยอดเงินฝากธนาคาร (กรณีเงินฝาก

ในบญัชีของสหกรณ์ และหลักฐานของธนาคารไม่ตรงกัน) รวมทงัสรุปเกียวกับการรับจ่ายเงินเสนอต่อ 

ทีประชุมคณะกรรมการเป็นประจาํทุกเดือน 

ขอ้ 37. ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการรักษาการตามระเบียบนี 

ประกาศ  ณ  วนัที     เดือนกรกฎาคม   พ.ศ. 2563 

ลงชือ

 (นายอินทปัตร  บุญทว)ี 

ประธานกรรมการดาํเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั 

เหตุผลในการแกไ้ขระเบียบ เพือให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัสหกรณ์ พ.ศ. 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

วาดวยคาเบ้ียประชุม คาพาหนะ คาเบ้ียเล้ียง และคาเชาที่พัก  

พ.ศ. 2563 

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด             

ขอ79 (8) และขอ 111 (10) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 20 คร้ังที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 28

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563  ไดกําหนดระเบียบวาดวย คาเบี้ยประชุม คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง   และคาเชาที่พัก 

พ.ศ. 2563 ไว ดังตอไปน้ี 

ขอ  1  ระเบียบน้ีเรียกวา "ระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่น จํากัด วาดวย                     

คาเบี้ยประชุม คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง และคาเชาที่พัก พ.ศ. 2563” 

ขอ  2  ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่ประกาศเปนตนไป 

ขอ  3  ใหยกเลกิระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่น จํากัด  วาดวย คาพาหนะ  

เบี้ยเลี้ยง และคาเชาที่พักในการเดินทาง พ.ศ.  2561 และบรรดาระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  มติ  หรือขอตกลงอ่ืนใด

ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี  ใหใชระเบียบน้ีแทน 

ขอ  4  ในระเบียบน้ี 

"สหกรณ" หมายถึง  สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม  จํากัด 

"สมาชิก"  หมายถึง  สมาชิกสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม  จํากัด 

"คณะกรรมการ" หมายถึง  คณะกรรมการดําเนินการรวมตลอดถึงเลขานุการ  เหรัญญิก    

รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหมจํากัด 

“คณะอนุกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังจากมติที่ประชุม

คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไว 

“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย

ขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

“ประธานคณะกรรมการ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการแตละฝายของสหกรณ             

ออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

"ผูจัดการสหกรณ" หมายถึง บคุคลซึ่งสหกรณจางใหทํางานในตําแหนงผูจัดการของ

สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

"เจาหนาที่สหกรณ" หมายถึง บุคคลซึ่งสหกรณจางใหทํางานประจําของสหกรณ           

ออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 
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“บุคคลอ่ืน” หมายถึง  ผูตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ สมาชิกสหกรณ

ออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด และบุคคลที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการหรือ

ประธานกรรมการหรือจากผูที่ประธานกรรมการมอบหมายใหเดินทางไปปฏิบติังานใหกับสหกรณ  

“คาลงทะเบียน” หมายถึง เงินที่สหกรณจายใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธาน

กรรมการ ประธานคณะกรรมการ ผูจัดการ เจาหนาที่สหกรณหรือบุคคลอ่ืนที่ไดรับมอบหมายจากสหกรณ 

สําหรับการฝกอบรมสัมมนาที่ผูจัดกําหนดขึ้น  

"คาเบี้ยประชุม" หมายถึง  เงินที่สหกรณจายใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 

ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการ ผูจัดการ เจาหนาที่สหกรณหรือบุคคลอ่ืนที่ไดรับมอบหมายจาก

สหกรณ ในการเขารวมประชุม  

“คาเบี้ยเลี้ยง” หมายถึง เงินที่สหกรณจายใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธาน

กรรมการ ประธานคณะกรรมการ ผูจัดการ เจาหนาที่สหกรณหรือบุคคลอ่ืนที่ไดรับมอบหมายจากสหกรณ ใหไป

ปฏิบัติหนาที่ทั้งในและนอกสถานที่ 

 “คาพาหนะ” หมายถึง เงินที่สหกรณจายใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธาน

กรรมการ ประธานคณะกรรมการ ผูจัดการ เจาหนาที่สหกรณหรือบุคคลอ่ืนที่ไดรับมอบหมายจากสหกรณ ให

เดินทางเขารวมการประชุมของสหกรณหรือเขารวมการประชุม อบรม สัมมนา กับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 “คาเชาที่พัก” หมายถึง เงินที่สหกรณจายใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธาน

กรรมการ ประธานคณะกรรมการ ผูจัดการ เจาหนาที่สหกรณหรือบุคคลอ่ืนที่ไดรับมอบหมายจากสหกรณ ในการ

เชาที่พักในโรงแรม หรือที่พักแรมจากการเดินทางไปปฏิบัติหนาที่ใหกับสหกรณซึ่งไมสามารถเดินทางกลับ

ภายในวันเดียวได 

ขอ  5 คณะกรรมการ เจาหนาที่ และบุคคลภายนอกที่ไดรับมอบหมายจากสหกรณ สามารถ

เดินทางไปปฏิบัติงานนอกสํานักงานสหกรณ ภายในประเทศ ตองไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการ หรือ

คณะกรรมการหรือผูจัดการกอน สุดแตกรณี 

ขอ 6 คาเบี้ยประชุม สําหรับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธานกรรมการ ประธาน

คณะกรรมการ ผูจัดการ เจาหนาที่สหกรณหรือบุคคลอ่ืนที่ไดรับมอบหมายจากสหกรณ ในการเขารวมประชุม 

 ใหเบิกคาเบี้ยประชุม ไดดังน้ี 

6.1 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน ใหจายประธานกรรมการอัตราคร้ังละ 800 บาท 

คณะกรรมการคร้ังละ 500 บาท และที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักด์ิคร้ังละ 500 บาท 

6.2 คาเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ ใหจายประธานคณะอนุกรรมการอัตราคร้ังละ 500 บาท 

คณะอนุกรรมการคร้ังละ 400 บาท และที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักด์ิคร้ังละ 400 บาท 

6.3 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการแตละฝาย ใหจายประธานคณะกรรมการฝายอัตรา            

คร้ังละ 500 บาท คณะกรรมการคร้ังละ 400 บาท และทีป่รึกษาและที่ปรึกษากติติมศักด์ิคร้ังละ 400 บาท 
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 ขอ 7 คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ สําหรับคณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการ ผูจัดการ เจาหนาที่สหกรณหรือบุคคลอ่ืนที่ไดรับ

มอบหมายจากสหกรณ ในการเขารวมประชุม ใหเบิกไดมีดังน้ี 

7.1 คาพาหนะในการเดินทางเขารวมประชุมของสหกรณ 

      เบิกจายในลักษณะเหมาจายวันละ 300 บาท (สามรอยบาทถวน) 

7.2 คาพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

1) กรณีใชยานพาหนะสวนตัว ใหเบิกคานํ้ามันเชื้อเพลิงโดยคํานวณระยะทางตาม

ทางหลวงแผนดินในอัตรากิโลเมตรละ 5 บาท 

2) กรณีใชยานพาหนะประจําทาง ซึ่งรวมถึงคาเชาพาหนะ คาบรรทุก คาจาง

คนหาบหาม หรือขนสงของ ใหเบิกคาพาหนะตามที่จายจริง ซึ่งคณะกรรมการ เจาหนาที่ และบุคคลภายนอก

สามารถเดินทางโดยรถยนตประจําทางปรับอากาศชั้นหน่ึง หรือรถปรับอากาศวีไอพี หรือกรณีใชพาหนะเปน

รถไฟใหเบิกไดในอัตรารถนอนปรับอากาศชั้นหน่ึง  

กรณีใชรถรับจางไมประจําทาง ใหเหมาจายไปกลบัไมเกิน 300 บาท หรือจายตามจริง 

3) กรณีเหมาจายยานพาหนะอ่ืนใหเบกิจายตามจริง โดยตองไดรับความเห็นชอบจาก

ประธานคณะกรรมการหรือคณะกรรมการหรือผูจัดการกอนสุดแตกรณี 

4) กรณีมีความจําเปนเรงดวน ตองโดยสารเคร่ืองบินชั้นประหยัดตองขออนุมัติ

เบิกจายคาโดยสารเคร่ืองบินตอประธานกรรมการ พรอมแนบสําเนาต๋ัวเคร่ืองบินและใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียม

สนามบินในการขอเบิกคาใชจาย 

7.3 คาเบี้ยเลี้ยง 

   คาเบี้ยเลี้ยงสําหรับคณะกรรมการ  เจาหนาที่สหกรณ และบุคคลภายนอก เดินทางไป

ปฏิบัติงานในจังหวัดหรือปฏิบัติงานพิเศษ นอกเหนือจากงานที่ทําประจําให เบิกไดวันละ 200.00  บาท              

กรณีปฏิบัติงานตางจังหวัดใหเบิก คาเบี้ยเลี้ยงวันละ 500.00 บาท      

7.4 คาเชาที่พัก 

การเดินทางไปปฏิบัติงานจําเปนตองเชาโรงแรมหรือเชาที่พัก ใหคณะกรรมการหรือ

เจาหนาที่สหกรณหรือบุคคลภายนอก เบิกคาเชาที่พักไดในลักษณะเหมาจายตามจริงแตไมเกินอัตราวันละ

1,000.00 บาท  หรือเบิกจายตามที่จายจริงไดแตไมเกินอัตราวันละ 1,500 บาท และหากในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานผูที่ไป

ปฏิบัติงานมีเคหสถานของตนเองที่จะพักอยูไดผูไปปฏิบัติงานจะเบิกคาเชาที่พักไมได 

  กรณีเดินทางไปอบรมสัมมนาผูจัดรวมคาเชาที่พักในคาลงทะเบียนแลว หามมิใหเบิก

คาเชาที่พัก และเมื่อผูเดินทางออกไปปฏิบัติงานมีต้ังแตสองคนขึ้นไป ใหเขาพักหองละ 2 คน หากมีเหตุจําเปนตอง

แยกหองพักใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการสหกรณ 

ขอ  8  การเดินทางไปปฏิบัติงาน ถาหยุดอยู    ณ  ที่ใด  โดยไมมีความจําเปนแกงานของสหกรณ

จะเบิกคาใชจายในการเดินทางสําหรับวันที่หยุดอยูโดยไมจําเปนน้ันไมได 

          ในกรณีที่ผูไปปฏิบัติงานจําเปนตองหยุดพักเพราะเจ็บปวย  โดยมีใบรับรองแพทยหรือเหตุ

สุดวิสัยอ่ืน ใหเบิกคาใชจายในการเดินทางสําหรับวันที่หยุดได โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ 
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  ขอ  9  การเดินทางไปปฏิบัติงาน    จะเบิกคาใชจายในการเดินทางสําหรับบคุคลในครอบครัวมิได 

 ขอ  10  บรรดาสิ่งของและพัสดุที่นําไปใชในการปฏิบัติงาน  ใหเบิกคาบรรทุกไดเทาที่จายจริง    

ถาจําเปนจะบรรทุกทางเคร่ืองบิน  ตองไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการ 

ขอ  11  ผูเดินทางไปปฏิบัติงาน    จะเบิกคาใชจายเบ็ดเตล็ดที่จําเปนเพื่อประโยชนแกงานของ

สหกรณ  เชน   คาเคร่ืองเขียนแบบพิมพ   และคาใชจายในการสื่อสารไดเทาที่จายจริง 

  ขอ  12  สมาชิก หรือบุคคลภายนอก ที่สหกรณมีความจําเปนขอใหเดินทางไปปฏิบัติงานของ

สหกรณ   ตองไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการกอน ใหประธานกรรมการกําหนดคาใชจายในการเดินทางได

ตามความเหมาะสม  แตตองไมเกินอัตราสูงสุดของระเบียบน้ี 

  ขอ  13  ผูเดินทางไปปฏิบัติงานจะขอรับเงินทดรองจาย   เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไดตาม

สมควรแกเหตุการณ  โดยยื่นรายการประมาณคาใชจาย  ทั้งน้ีใหประธานกรรมการของสหกรณเปนผูพิจารณา

อนุมัติ 

  ขอ 14  ผูไดรับเงินทดรองจายตองออกเดินทางภายในสิบวันนับต้ังแตวันที่ไดรับเงินทดรองจาย  

ถาไมเดินทางภายในกําหนดดังกลาวตองสงคนืเงินทดรองจายที่ไดรับภายในสามวันทําการ 

  ขอ  15  การเบิกเงินคาใชจายในการเดินทาง ผูเบิกตองยื่นรายการเดินทางตามแบบที่สหกรณ

กําหนด  พรอมดวยใบสําคัญจาย  ทั้งน้ีประธานกรรมการเปนผูพิจารณาอนุมัติ 

  ขอ  16  ผูไดรับเงินทดรองจายไมยื่นรายการเดินทางพรอมใบสําคัญคูจายและ เงินเหลือจาย               

(ถามี)  ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่กลับมาจากปฏิบัติงานใหประธานกรรมการสั่งหักคืนเงินที่ทดรองจายน้ัน         

จากคาจางหรือเงินใด ๆ ที่สหกรณจะจายแกผูน้ัน 

  ขอ  17 ใหประธานกรรมการ เปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี 
   

  ประกาศ  ณ  วันที่  28  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 

         ลงชื่อ  
(นายอินทปตร  บุญทวี) 

ประธานคณะกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

 

 

เหตุผลในการแกไขระเบียบ เพื่อใหสอดคลองกับขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2563  
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการสว่นทอ้งถนิเชียงใหม่  จาํกดั 

วา่ดว้ยการจดัซอืและจดัจา้งของสหกรณ์   

พ.ศ. 2563 

อาศัยอําน าจต ามความ ในข ้อบ ังคับ ของสหก รณ์  ข ้อ79(8) และ ข อ้111(10) แ ห่ งข อ้บ ังคับ ของ 

สหกรณ์ ออมทร ัพย ์ข า้ราชการส่วนทอ้งถิน เชียงใหม่  จําก ัด  ทีประชุมคณ ะกรรมการดําเนินการชุดที   

ครงัที 9/2563  วนัที 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ไดก้าํหนดระเบียบว่าดว้ยการจดัซือและจดัจา้งของสหกรณ ์

โดยมขีอ้ความดงัต่อไปนี 

ขอ้ 1 ระเบียบนี เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ ออมทร ัพย์ข า้ราชการส่วนทอ้งถิน เชียงใหม่  จ ําก ัด 

ว่าดว้ยการจดัซอืและจดัจา้งของสหกรณ ์พ.ศ 2563” 

ขอ้ 2 ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี31 สงิหาคม พ.ศ.  เป็นตน้ไป 

ขอ้ 3 ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการส่วนทอ้งถนิเชยีงใหม่ จาํกดั ว่าดว้ยการจดัซอืจดัจา้ง

ของสหกรณ ์พ.ศ.  และบรรดาระเบยีบ คาํสงั หรือมติอนืใดซงึขดั หรือแยง้กบัระเบยีบนีใหใ้ชร้ะเบยีบนีแทน 

หมวดท ี1 

นิยาม 

ขอ้   4  ในระเบยีบนี 

“สหกรณ”์   หมายความว่า  สหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการส่วนทอ้งถนิเชยีงใหม ่จาํกดั 

“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการส่วน

ทอ้งถนิเชยีงใหม ่จาํกดั หรือรองประธานกรรมการปฏบิตัหินา้ทแีทนประธานกรรมการ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการ

ส่วนทอ้งถนิเชยีงใหม ่จาํกดั 

“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า  คณะอนุกรรมการทไีดร้บัแต่งตงัโดยคณะกรรมการเพอื

ดาํเนินการเกยีวกบัการซอืการจา้งของสหกรณ์ตามระเบยีบนี 

“ผูจ้ดัการ” หมายความว่า ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรพัย ์ขา้ราชการส่วนทอ้งถิน

เชยีงใหม ่จาํกดั หรือผูป้ฏบิตัหินา้ทรีกัษาการผูจ้ดัการหรอืผูท้คีณะกรรมการมอบหมายทาํหนา้ทผูีจ้ดัการ 

“เจา้หนา้ท”ี หมายความว่า  เจา้หนา้ทขีองสหกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการส่วนทอ้งถนิ

เชยีงใหม ่จาํกดั หรือผูท้ไีดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตังิานในตาํแหน่งเจา้หนา้ทสีหกรณ ์

“พสัดุ” หมายความว่า  วสัดุ  ครุภณัฑ ์  ทดีนิ  อาคาร  และสงิก่อสรา้ง แต่ไม่

รวมถงึสนิคา้ในธุรกจิซอืหรอืธุรกจิขายของสหกรณ ์

“วสัดุ” หมายความว่า ของใชท้ีมีสภาพใชส้ินเปลืองและหมดไป แบ่งเป็น ๓ 

ประเภท คือ 
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ก. ประเภทวสัดุคงทน ไดแ้ก่ สงิของทีโดยสภาพมีลกัษณะคงทนแต่ตามปกติมอีายุการใชง้าน

ไมย่นืนาน หรอืเมอืนาํไปใชง้านแลว้เกิดความชาํรุดเสยีหาย ไม่สามารถซ่อมแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดมิหรือซ่อมแซมแลว้ไม่

คุม้ค่า 
ข. ประเภทวสัดุสนิเปลอืง ไดแ้ก่ สงิของทโีดยสภาพมลีกัษณะเมอืใชแ้ลว้ย่อมสนิเปลอืงหมดไป 

แปรสภาพ หรือเปลยีนสภาพไปในระยะเวลาอนัสนัหรือไมค่งสภาพเดิม 

ค. ประเภทวสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ไดแ้ก่ สิงของทีใชเ้ป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ

อะไหลส่าํหรบัการซ่อมแซมบาํรุงรกัษาทรพัยส์นิใหก้ลบัคืนสภาพดงัเดมิทมีลีกัษณะเป็นการซ่อมบาํรุงปกต ิ

“ครุภณัฑ”์   หมายความว่า สิงของทีโดยสภาพมีลกัษณะคงทนถาวร มีอายุการใช ้

งานยนืนาน เมอืชาํรุดเสยีหายแลว้สามารถซ่อมแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดมิ 

“การพสัดุ”    หมายความว่า  การจดัทาํเอง การซือ การจา้ง การจา้งออกแบบและ

ควบคุมงาน การเช่า และการดาํเนินการอนืๆ ทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบนี 

“การซอื”    หมายความว่า  การซอืพสัดุทุกชนิด  และบรกิารทเีกยีวเนืองอนืๆ  แต่

ไมร่วมถงึการจดัหาพสัดุในลกัษณะการจา้ง 

“การจา้ง”    หมายความว่า  การจดัจา้งทาํพสัดุ และหมายความรวมถึงการจดัจา้ง

ทาํของ การรบัขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และการจา้งเหมาบริการ 

“การจา้งออกแบบและควบคุมงาน”  หมายความว่า  การจดัจา้งบริการจากนิติบุคคลหรือบุคคล

ธรรมดา ทปีระกอบธุรกจิดา้นงานออกแบบและควบคุมงานก่อสรา้งอาคาร และอนืๆ 

         “ใบสงัซอื”   หมายความว่า เอกสารทอีอกโดยสหกรณ์เพอืสงัซอืพสัดุจากผูข้ายโดย

ระบุรายละเอยีดของพสัดุทจีะซอื 

“ใบสงัจา้ง”   หมายความว่ า เอกสารทีออกโดยสหกรณ์ เพือส ังจ า้งโดยระบุ

รายละเอยีดของงานทจีะจา้ง 

“เจา้หนา้ทพีสัดุ”    หมายความว่า  เจา้หนา้ททีสีหกรณ์แต่งตงัใหม้หีนา้ทเีกียวกบัการพสัดุ

หรือปฏบิตัิงานเกยีวกบัพสัดุตามระเบยีบนี 

“หวัหนา้เจา้หนา้ทพีสัดุ”   หมายความว่า  ผูจ้ดัการทีสหกรณ์แต่งตงัใหเ้ป็นหวัหนา้เจา้หนา้ทพีสัดุ

ใหม้หีนา้ทเีกยีวกบัการพสัดุหรอืปฏบิตัิงานเกยีวกบัพสัดุตามระเบยีบนี 

หมวดท ี2 

การจดัซือและการจดัจา้ง 

ขอ้ 5 ใหค้ณะกรรมการจดัทาํโครงการหรอืแผนการดาํเนินงาน และงบประมาณรายจ่ายประจาํปีเสนอใหท้ี

ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมตัิก่อน  ยกเวน้กรณีจาํเป็น  เช่น  การจดัซอืจดัจา้งทีจะตอ้งกระทาํเป็นการเร่งด่วน  ถา้หากล่าชา้

อาจเกดิความเสยีหายแก่สหกรณ ์
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ขอ้ 6 การจดัซอืและการจดัจา้ง กระทาํได ้4 วธิ ีคอื 

(1) วธิตีกลงราคา 

(2) วธิสีอบราคา 

(3) วธิปีระกวดราคา 

(4) วธิพีเิศษ 

         ขอ้    รายงานขอซอืหรือขอจา้ง ก่อนดาํเนินการซอืหรือจา้งทุกวิธี นอกจากการซอืทดีินและหรือสงิก่อสรา้ง

ตามขอ้   ใหเ้จา้หนา้ทพีสัดุจดัทาํรายงานเสนอคณะกรรมการดาํเนินการตามรายการ ดงัต่อไปนี  

(1) เหตุผลและความจาํเป็นทตีอ้งซอืหรอืจา้ง 

(2) รายละเอยีดของพสัดุทจีะซอืหรอืงานทจีะจา้ง  

(3) ราคามาตรฐาน หรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาทีเคยซอืหรือจา้งครงัหลงัสุด ภายใน

ระยะเวลา 2 ปีบญัชีของสหกรณ ์

(4) วงเงนิทจีะซอืหรือจา้งโดยใหร้ะบุวงเงนิงบประมาณ วงเงนิตามโครงการเงนิกูห้รือเงนิ ช่วยเหลอื 

ทจีะซอืหรอืจา้งในครงันนัทงัหมด  ถา้ไมม่วีงเงนิดงักลา่วใหร้ะบุวงเงนิทปีระมาณว่าจะซอืหรอืจา้ง ในครงันนั  

(5) กาํหนดเวลาทตีอ้งการใชพ้สัดุนนั หรือใหง้านนนัแลว้เสรจ็ 

(6) วธิทีจีะซอืหรอืจา้ง และเหตุผลทตีอ้งซอืหรอืจา้งโดยวธินีนั  

(7) ขอ้เสนออืน ๆ เช่น การขออนุมตัิแต่งตงัคณะกรรมการต่างๆ ทีจาํเป็นในการซือหรือจา้ง 

การออกประกาศสอบราคาหรอืประกาศประกวดราคา 

การซือหรือจา้งโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไม่เกิน....50,000.-.....  บาท(หา้หมืนบาท) และ 

การซอืหรือการจา้งโดยวิธีพิเศษกรณีเร่งด่วน ซึงไม่อาจทาํรายงานตามปกติได ้เจา้หนา้ทีพสัดุหรือเจา้หนา้ทสีหกรณ์

ผูร้บัผดิชอบในการปฏบิตังิานนนัจะทาํรายงานตามวรรคหนึงเฉพาะรายการทเีหน็ว่าจาํเป็นกไ็ด ้

วธิีตกลงราคา 

ขอ้  8  วธิตีกลงราคา ไดแ้ก่ การซอืหรือการจา้งครงัหนึงซงึมรีาคาไมเ่กนิ...200,000.-.........    บาท ( สองแสนบาท ) 

ขอ้  9  การซือและการจา้งโดยวิธีตกลงราคา ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ทพีสัดุหรือเจา้หนา้ทีพสัดุทีไดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการ ติดต่อตกลงราคากบัผูข้ายหรือผูร้บัจา้งโดยตรง และใหผู้จ้ดัการเป็นผูอ้นุมตัิการซือและการจา้ง 

ภายในวงเงนิทไีดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการแลว้ 

____________________________________________________________________________ 
1     ใหก้าํหนดจาํนวนเงนิตามความเหมาะสมและฐานะการเงนิของสหกรณ ์แต่ในวงเงนิไม่เกนิ  50,000 บาท 
2     ใหก้าํหนดจาํนวนเงนิตามความเหมาะสมและฐานะการเงนิของสหกรณ์ แต่ในราคาไมเ่กนิ  200,000 บาท
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วธิีสอบราคา 

ขอ้   วิธีสอบราคา ไดแ้ก่ การซอืและการจา้งครงัหนึงซงึมรีาคาเกิน.......200,000.-....  บาท ( สองแสนบาท ) 

แต่ไม่เกนิ...500,000.-.....   บาท (หา้แสนบาท) 

ขอ้ 11 การซอืและการจา้งโดยวธิีสอบราคา ใหเ้จา้หนา้ทพีสัดุจดัทาํเอกสารประกาศสอบราคา โดยอย่างนอ้ย

ใหแ้สดงรายการดงัต่อไปนี 
(1) คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุทีตอ้งการซือและจํานวนทีตอ้งการ หรือแบบรูปและรายการ

ละเอยีดและปริมาณงานทตีอ้งการจา้ง 

ในกรณีทีจาํเป็นตอ้งดูสถานที หรือชีแจงรายละเอียดเพิมเติมประกอบ ใหก้าํหนดสถานที วนั

เวลาทนีดัหมายไวด้ว้ย 

(2) คุณสมบตัิของผูเ้ขา้เสนอราคาซึงตอ้งมีอาชีพหรือรบัจา้งตาม (1) โดยใหผู้เ้สนอราคาแสดง

หลกัฐานดงักลา่วดว้ย 

(3) ในกรณีจาํเป็น ใหร้ะบุใหผู้เ้สนอราคาส่งตวัอย่าง แคตตาล็อก หรือแบบรูปรายการละเอียด 

พรอ้มกบัใบเสนอราคาดว้ยก็ได ้

(4) ในกรณีจาํเป็นตอ้งมีการตรวจทดลอง ใหม้ีขอ้กาํหนดไวด้ว้ยว่าสหกรณ์จะไม่รบัผิดชอบใน

ความเสยีหายใดๆ ทจีะเกิดขนึจากการทดสอบตวัอย่างนนั 

(5) ขอ้กาํหนดใหผู้เ้ขา้เสนอราคา เสนอราคารวมทงัสนิและราคาต่อหน่วย หรือต่อรายการ พรอ้ม

ทงัระบุหลกัเกณฑโ์ดยชดัเจนว่า จะพจิารณาราคารวมหรือราคาต่อหน่วย 

(6) แบบใบเสนอราคาใหก้าํหนดดว้ยว่า ในการเสนอราคาใหล้งราคารวมทงัสนิเป็นตวัเลขและตอ้ง

มตีวัหนงัสอืกาํกบั ถา้ตวัเลขหรือตวัหนงัสอืไมต่รงกนัใหถ้อืตวัหนงัสอืเป็นสาํคญั 

 ในการสอบราคาจา้งก่อสรา้ง  ใหก้าํหนดแบบบญัชีรายการก่อสรา้งตามความเหมาะสมของ

ลกัษณะและประเภทของงาน  เพอืใหผู้เ้ขา้เสนอราคากรอกปรมิาณพสัดุและราคาดว้ย 

(7) กาํหนดระยะเวลายนืราคาเท่าทจีาํเป็น และมีเงือนไขดว้ยว่าซองเสนอราคาทียืนต่อ 

สหกรณแ์ละลงทะเบยีนรบัซองแลว้ จะถอนคืนไมไ่ด ้ 

(8) กาํหนดสถานทสี่งมอบพสัดุ  และวนัส่งมอบโดยประมาณ (สาํหรบัการจดัซอื)  หรือ 

กาํหนดวนัทจีะเรมิทาํงานและวนัแลว้เสรจ็โดยประมาณ  (สาํหรบัการจดัจา้ง) 

(9) กาํหนดสถานท ี วนั  เวลา  เปิดซองสอบราคา 

(10) ขอ้กาํหนดใหผู้เ้สนอราคาผนึกซองราคาใหเ้รียบรอ้ย ก่อนยนืต่อสหกรณ์จ่าหนา้ซองถงึประธาน

คณะอนุกรรมการเปิดซองสอบราคาการซอืหรือการจา้งครงันนั  และส่งถงึสหกรณก่์อนเวลาเปิดซอง  โดยใหส่้งเอกสาร

หลกัฐานต่าง ๆ พรอ้มจดัทาํบญัชรีายการเอกสารเสนอไปพรอ้มกบัซองราคาดว้ย 

____________________________________________________________________________________ 
3    ใหก้าํหนดจาํนวนเงนิตามความเหมาะสมและฐานะการเงนิของสหกรณ ์แต่ตอ้งเป็นตวัเลขจาํนวนเดยีวกนักบั ขอ้ 8 2 
4     ใหก้าํหนดจาํนวนเงนิตามความเหมาะสมและฐานะการเงนิของสหกรณ์ แต่ในราคาไมเ่กนิ  2,000,000 บาท 
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 สาํหรบักรณีทีมีการยืนซองทางไปรษณียล์งทะเบียน  ใหถ้ือวนัและเวลาทสีหกรณ์ลงรบัจาก

ไปรษณีย ์ เป็นเวลารบัซอง 

(11) กาํหนดเงอืนไขในการสงวนสิทธิทีจะถือว่าผูท้ีไม่ไปทาํสญัญาหรือรบัใบสงัซือ  ใบสงัจา้งกบั

สหกรณ ์ เป็นผูท้งิงาน 

(12) ขอ้กาํหนดว่า ผูเ้ขา้เสนอราคาทไีดร้บัการคดัเลอืกใหไ้ปทาํสญัญา จะตอ้งวางหลกัประกนัสญัญาไวด้ว้ย 

(13) การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงนิ เงอืนไขการจ่ายเงนิล่วงหนา้ (ถา้ม)ี และอตัราค่าปรบั 

(14) ขอ้สงวนสิทธิว่า สหกรณ์จะไม่พิจารณาผูเ้สนอราคาทีเป็นผูท้ิงงานของสหกรณ์ หรือของ

สหกรณ์อนื หรือของราชการ และสหกรณ์ทรงไวซ้งึสทิธิทจีะงดซือหรือจา้ง หรือเลอืกซอืหรือจา้งโดยไม่จาํตอ้งซอืหรือ

จา้งจากผูเ้สนอราคาตาํสุดเสมอไป  รวมทงัจะพจิารณายกเลกิการสอบราคาและลงโทษผูเ้สนอราคาเสมอืนเป็นผูท้งิงาน 

หากมสีาเหตุทเีชอืไดว้่า  การเสนอราคากระทาํไปโดยไมสุ่จริต  หรือมกีารสมยอมกนัในการเสนอราคา 

ขอ้ 12 การซอืหรอืการจา้งโดยวธิสีอบราคา  ใหด้าํเนินการดงันี 

 (1) ก่อนวนัเปิดซองราคาไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ใหส่้งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบ

ราคาไปยงัผูม้อีาชีพขายหรือรบัจา้งทาํงานนนัโดยตรง  หรือโดยวธิีอืนใดใหม้ากทสุีดเท่าทจีะทาํได ้ และใหปิ้ดประกาศ

เผยแพร่การสอบราคาไวโ้ดยเปิดเผย  ณ  สาํนกังานของสหกรณ์ หรือเวบ็ไซตข์องสหกรณ์(ถา้ม)ี หรือจะส่งไปขอความ

ร่วมมอืปิดประกาศ  ณ  สาํนกังานสหกรณจ์งัหวดั  หรือสถานทรีาชการอนืใดก็ได ้

 (2) ในการยนืซองสอบราคา ผูเ้สนอราคาตอ้งผนึกซองจ่าหนา้ถงึประธานคณะอนุกรรมการเปิดซอง

สอบราคาการซอืหรือการจา้งครงันนั และส่งถงึสหกรณ์ก่อนเวลาเปิดซองสอบราคาโดยยนืโดยตรงต่อสหกรณ์ หรือส่ง

ทางไปรษณียล์งทะเบยีน (ในกรณีทสีหกรณก์าํหนดใหก้ระทาํได)้ 

 (3) ในกรณีทผูีเ้สนอราคามายนืซองโดยตรง ใหเ้จา้หนา้ทีพสัดุลงรบัไวโ้ดยไม่เปิดซองพรอ้มระบุวนั

และเวลาทรีบัซอง สาํหรบักรณีทยีืนซองทางไปรษณีย ์ใหถ้ือวนัและเวลาทสีหกรณ์ลงรบัจากไปรษณียเ์ป็นเวลารบัซอง 

และใหส่้งมอบซองใหแ้ก่หวัหนา้เจา้หนา้ทพีสัดุ 

(4) ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ทพีสัดุเก็บรกัษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไมเ่ปิดซอง และเมอืถงึกาํหนดเวลา

เปิดซองสอบราคาแลว้ ใหส่้งมอบซองเสนอราคาพรอ้มทงัรายงานผลการรบัซองต่อคณะอนุกรรมการเปิดซองสอบราคา

เพอืดาํเนินการต่อไป 
วธิีประกวดราคา 

ขอ้ 13 วธิปีระกวดราคา ไดแ้ก่ การซอืและการจา้งครงัหนึงซงึมรีาคาเกนิ.....500,000.-.......     บาท ( หา้แสนบาท ) ขนึไป 

ขอ้ 14   การซือหรือการจา้งโดยวิธีประกวดราคา  ใหเ้จา้หนา้ทีพสัดุจดัทาํเอกสารประกาศประกวดราคา 

โดยมีรายการทาํนองเดียวกบัเอกสารประกาศสอบราคา แต่ตอ้งมีการวางหลกัประกนัซองประกวดราคาดว้ย และ 

การเผยแพร่เอกสารประกวดราคาใหจ้ดัทาํเป็นประกาศ มสีาระสาํคญัดงันี 

5    ใหก้าํหนดจาํนวนเงนิตามความเหมาะสมและฐานะการเงนิของสหกรณ ์แต่ตอ้งเป็นจาํนวนเดยีวกบักบัขอ้  10 4 
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(1) รายการพสัดุทตีอ้งการซอื  หรืองานทตีอ้งการจา้ง 

(2) คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธิเขา้ประกวดราคา 

(3) กาํหนดวนั  เวลา รบัซอง  ปิดการรบัซอง  และเปิดซองประกวดราคา 

(4) สถานทแีละระยะเวลาในการขอรบัหรือขอซอืเอกสารประกวดราคา  และราคาของเอกสาร 

ขอ้ 15 การซือหรือการจา้งโดยวิธีประกวดราคา ใหปิ้ดประกาศประกวดราคาโดยเปิดเผย ณ สาํนักงานของ

สหกรณ์หรือเว็บไซตข์องสหกรณ์ (ถา้มี) และหากเห็นสมควรจะส่งไปประกาศทางวิทยุกระจายเสียง หรือประกาศ 

ทางหนงัสอืพมิพ ์หรือโดยวธิอีนืใดก็ใหท้าํได ้และควรดาํเนินการก่อนวนัรบัซองประกวดราคาไม่นอ้ยกว่า   วนั 

ขอ้ 16 การใหห้รือขายเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคา  ใหก้ระทาํ  ณ  สถานทีทผูีต้อ้งการสามารถ

ติดต่อไดส้ะดวก  จะตอ้งจดัเตรียมใหพ้อสาํหรบัความตอ้งการของผูม้าขอรบัหรือขอซอืทมีอีาชีพขายหรอืรบัจา้งทาํงาน

นนั  โดยไม่มเีงอืนไขอนืในการใหห้รือขาย  ในกรณีทมีกีารขาย  ใหก้าํหนดราคาพอสมควรกบัค่าใชจ่้ายทสีหกรณ์ตอ้ง

เสยีไปในการจดัทาํเอกสารประกวดราคานนั 

กรณีมกีารยกเลกิการประกวดราคาครงันนั  และมกีารประกวดราคาครงัใหม่  ใหผู้ร้บัหรือซอืเอกสารประกวด

ราคาในการประกวดราคาครงัก่อน  มีสิทธิใชเ้อกสารประกวดราคานันหรือไดร้บัเอกสารประกวดราคาใหม ่

โดยไมต่อ้งเสยีค่าซอืเอกสารประกวดราคาอกี 

ขอ้ 17 ก่อนวนัเปิดซองประกวดราคา  หากมีความจาํเป็นทีจะตอ้งชีแจงหรือใหร้ายละเอียดเพิมเติม 

เพือประโยชน์แก่สหกรณ์  หรือมีความจําเป็นตอ้งแกไ้ขคุณลกัษณะเฉพาะหรือรายละเอียดทีเป็นสาระสําคัญ 

ซงึมไิดก้าํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาตงัแต่ตน้  ใหจ้ดัทาํเป็นเอกสารประกวดราคาเพิมเติม  และดาํเนินการตามขอ้ 

15 โดยอนุโลม  กบัแจง้เป็นหนงัสอืใหผู้ท้ขีอรบัหรือขอซอืเอกสารประกวดราคาไปแลว้ทุกรายดว้ย  และหากเป็นเหตุให ้

ผูเ้สนอราคาไม่สามารถยนืซองประกวดราคาไดท้นัตามกาํหนดเดิมใหเ้ลอืนวนั  เวลารบัซอง  ปิดการรบัซอง  และเปิด

ซองประกวดราคา  ตามความจาํเป็นดว้ย 

ขอ้ 18 นอกเหนือจากกรณีทีกาํหนดไวต้ามขอ้ 7 เมือถึงกาํหนดวนัรบัซองประกวดราคา หา้มมใิหร่้นหรือ

เลอืนหรอืเปลยีนแปลงกาํหนดเวลารบัซองหรือเปิดซองประกวดราคา 

วธิีพเิศษ 

ขอ้ 19 วิธีพิเศษ  ไดแ้ก่การซือหรือการจา้งครงัหนึงซึงมีราคาเกิน...200,000.-....  บาท(สองแสนบาท) 

และใหก้ระทาํไดเ้ฉพาะกรณีหนึงกรณีใด  ดงัต่อไปนี 

ก. การซอืโดยวธีิพเิศษ 

(1)  เป็นพสัดุทตีอ้งซอืเร่งด่วน  หากลา่ชา้อาจเสยีหายแก่สหกรณ ์

(2) เป็นพสัดุทีมีขายเฉพาะแห่ง  หรือจาํเป็นตอ้งซือจากผูผ้ล ิต  หรือผู แ้ทนจาํหน่าย

โดยตรง 

(3) เป็นพสัดุทีจาํเป็นตอ้งซอืโดยตรงจากต่างประเทศ  หรือดาํเนินการโดยผ่านองคก์ารระหว่าง

ประเทศ 

6   ใหก้าํหนดจาํนวนเงนิตามความเหมาะสมและฐานะการเงนิของสหกรณ ์แต่ตอ้งเป็นจาํนวนเดยีวกนักบัขอ้ 8 2 และขอ้ 10 3 
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(4) เป็นพสัดุทมีีลกัษณะของการใชง้าน  หรือมีขอ้จาํกดัทางเทคนิคทีจาํเป็นตอ้งระบุยหีอ้เป็น

การเฉพาะ  ซงึหมายความรวมถงึอะไหล ่ หรือเป็นพสัดุทไีดด้าํเนินการซอืโดยวธิอีนืแลว้  ไมไ่ดผ้ลด ี

ข. การจา้งโดยวธีิพเิศษ 

(1) เป็นงานทตีอ้งจา้งช่าง หรือหน่วยงาน ผูม้ฝีีมอืโดยเฉพาะ หรือมคีวามชาํนาญเป็นพเิศษ 

(2) เป็นงานทตีอ้งการทาํโดยเร่งด่วน หากลา่ชา้อาจจะเสยีหายแก่สหกรณ์ 

(3) เป็นงานทมีผูีช้าํนาญในกจิการนนันอ้ยราย 

(4) เป็นงานทไีดด้าํเนินการจา้งโดยวธิอีนืแลว้  ไมไ่ดผ้ลดี 

ขอ้ 20 การซอืหรือการจา้งโดยวิธีพิเศษ ใหเ้จา้หนา้ทีพสัดุและหรือหวัหนา้เจา้หนา้ทีพสัดุ ทาํบนัทึกพรอ้ม

ชแีจงรายละเอยีดเหตุผลและความจาํเป็นตามขอ้ 19 ในการจดัหาโดยวิธพีเิศษเสนอคณะกรรมการ  เมอืไดร้บัอนุมตัใิห ้

ทาํการจดัหาโดยวิธีพิเศษแลว้  ใหค้ณะกรรมการพิจารณาแต่งตงัคณะอนุกรรมการจดัซือหรือจดัจา้งโดยวธิีพิเศษ 

เพอืดาํเนินการตามขอ้ 30  และขอ้ 31 ต่อไป 

ขอ้ 21 การจดัซอืหรอืการจดัจา้งตามขอ้ 8  ขอ้   และขอ้ 13  ใหผู้ม้อีาํนาจสงัซอืหรอืสงัจา้งกระทาํโดยวธิี

ทกีาํหนดไว ้การแบง่ซอืหรือแบ่งจา้ง โดยลดวงเงนิทจีะซอืหรือจา้งในครงัเดียวกนัเพือใหว้งเงนิตาํกว่าทกีาํหนดโดยวิธี

ใดวธิหีนึง หรือเพอืใหอ้าํนาจสงัซอืสงัจา้งเปลยีนไป จะกระทาํมไิด ้

หมวดท ี 3 

คณะอนุกรรมการ 

ขอ้ 22 ในการดาํเนินการซอืหรอืการจา้งในแต่ละครงั ใหค้ณะกรรมการพจิารณาแต่งตงัคณะอนุกรรมการขนึ

คณะละอย่างนอ้ย  คน  คณะอนุกรรมการคณะหนึงๆ ตอ้งมีอนุกรรมการทีแต่งตงัจากกรรมการดาํเนินการเป็น

จาํนวนไม่นอ้ยกว่ากึงหนึงของจาํนวนคณะอนุกรรมการคณะนนัๆ และใหป้ระธานอนุกรรมการ ตอ้งเป็นอนุกรรมการที

ไดร้บัแต่งตงัจากกรรมการ เพอืปฏบิตัิตามระเบยีบนี ใหม้คีณะอนุกรรมการแลว้แต่กรณีคือ  

(1) คณะอนุกรรมการเปิดซองสอบราคา 

(2) คณะอนุกรรมการรบัและเปิดซองประกวดราคา 

(3) คณะอนุกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา 

(4) คณะอนุกรรมการจดัซอืโดยวธิีพเิศษ 

(5) คณะอนุกรรมการจดัจา้งโดยวธิีพเิศษ 

(6) คณะอนุกรรมการตรวจรบัพสัดุ 

(7) คณะอนุกรรมการตรวจการจา้ง 

  ในการซือหรือการจา้งครงัเดียวกนั  ผูไ้ดร้บัแต่งตงัเป็นอนุกรรมการในคณะหนึงคณะใดแลว้  หา้มเป็น

อนุกรรมการในคณะอนือกี 
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ขอ้ 23   ในการประชุมปรึกษาหารือของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ  ตอ้งมอีนุกรรมการมาพรอ้มกนัไม่นอ้ย

กว่ากึงหนึงของจาํนวนอนุกรรมการทงัหมด  ใหป้ระธานคณะอนุกรรมการ  และอนุกรรมการแต่ละคนมหีนึงเสยีงใน

การลงมต ิ

มติของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะใหถ้ือเสียงขา้งมาก  หากมีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานคณะ 

อนุกรรมการเป็นผูว้นิิจฉยัชขีาด 

ในการประชุมของคณะอนุกรรมการดงักล่าว  ถา้มีการต่อรองราคาการจดัซือหรือการจดัจา้ง  ใหป้ระธาน

คณะอนุกรรมการคณะนนั  ตอ้งอยู่ร่วมการประชมุทุกครงั 

ขอ้ 24 การจา้งเพือก่อสรา้งแต่ละครงั  ถา้คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า ควรตังผู ค้วบคุมงานให ้

แต่งตงัผูค้วบคุมงานทมีคีวามรูค้วามชาํนาญทางดา้นช่างตามลกัษณะของงานก่อสรา้ง  ในกรณีทลีกัษณะของงานก่อสรา้ง

มคีวามจาํเป็นตอ้งใชค้วามรูค้วามชาํนาญหลายดา้น  จะแต่งตงัผูค้วบคุมงานเฉพาะดา้น  หรือเป็นกลุม่บุคคลกไ็ด ้

ขอ้ 25  คณะอนุกรรมการเปิดซองสอบราคา  มหีนา้ทดีงันี 

(1) เปิดซองใบเสนอราคาและอ่านแจง้ราคา พรอ้มบญัชรีายการเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ของผูเ้สนอ

ราคาทุกรายโดยเปิดเผย ตามวนั เวลา และสถานททีกีาํหนด และตรวจสอบรายการเอกสารตามบญัชีของผูเ้สนอราคา

ทุกราย  แลว้ใหอ้นุกรรมการทุกคนลงลายมอืชอืกาํกบัไวใ้นแบบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น 

(2) ตรวจสอบคุณสมบตัิของผูเ้สนอราคา  ใบเสนอราคา  แคตตาลอ็ก  หรือแบบรูปและรายการ

ละเอยีด  แลว้คดัเลอืกผูเ้สนอราคาทถีกูตอ้งตามเงอืนไขในเอกสารสอบราคา 

(3) พจิารณาคดัเลอืกพสัดุหรืองานจา้งของผูเ้สนอราคาทถีูกตอ้งตาม(2) ทมีคุีณภาพและคุณสมบตัิ

เป็นประโยชนต่์อสหกรณ ์ และเสนอใหซ้อืหรอืจา้งจากรายทคีดัเลอืกไวแ้ลว้  ซงึเสนอราคาตาํสุด  

         ในกรณีทีผูเ้สนอราคาตาํสุดดงักล่าว  ไม่ยอมทาํสญัญาหรือขอ้ตกลงกบัสหกรณ์ในเวลาที

กาํหนดตามเอกสารสอบราคา  ใหค้ณะอนุกรรมการพจิารณาจากผูเ้สนอราคาตาํรายถดัไปตามลาํดบั 

(4) ใหค้ณะอนุกรรมการเปิดซองสอบราคารายงานการพจิารณาและความเหน็ พรอ้มดว้ยเอกสารที

ไดร้บัไวท้งัหมดต่อคณะกรรมการ เพอือนุมตัต่ิอไป 

ขอ้ 26 คณะอนุกรรมการรบัและเปิดซองประกวดราคา  มหีนา้ทดีงันี 

(1) รบัซองประกวดราคา ลงทะเบยีนรบัซองไวเ้ป็นหลกัฐาน ลงชอืกาํกบัซองกบับนัทกึไวท้หีนา้ซอง

ว่าเป็นของผูใ้ด 

(2) ตรวจสอบหลกัฐานประกนัซองร่วมกบัเจา้หนา้ทกีารเงิน  และใหเ้จา้หนา้ทกีารเงินออกใบรบั

ใหแ้ก่ผูย้นืซองไวเ้ป็นหลกัฐาน หากไมถู่กตอ้งใหห้มายเหตุในใบรบัและบนัทกึในรายงานดว้ย 

(3) รบัเอกสารต่าง ๆ ตามบญัชรีายการเอกสารของผูเ้สนอราคาพรอ้มทงัพสัดุ ตวัอย่างแคตตาลอ็ก 

หรือแบบรูปและรายการละเอียด  หากไมถู่กตอ้งใหบ้นัทกึในรายงานไวด้ว้ย 

(4) เมือพน้กําหนดเวลารบัซองแลว้  หา้มรบัซองประกวดราคาหรือเอกสารหลกัฐานต่างๆ 

ตามเงอืนไขทกีาํหนดในเอกสารประกวดราคาอีก 
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(5) เปิดซองใบเสนอราคาและอ่านแจง้ราคา พรอ้มบญัชรีายการเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของผูเ้สนอ

ราคาทุกรายโดยเปิดเผย  ตามเวลาและสถานททีกีาํหนด  และใหอ้นุกรรมการทกุคนลงลายมอืชอืกาํกบัไวใ้นแบบเสนอ

ราคา  และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น 

(6) ส่งมอบใบเสนอราคาทงัหมด และเอกสารหลกัฐานต่างๆ พรอ้มดว้ยบนัทึกรายงานการ

ดาํเนินการ  ต่อคณะอนุกรรมการพจิารณาการประกวดราคาทนัท ี ในวนัเดียวกนั 

ขอ้ 27  คณะอนุกรรมการพจิารณาการประกวดราคา  มหีนา้ทดีงันี 

(1) ตรวจสอบคุณสมบตัิของผูเ้สนอราคา  ใบเสนอราคา  เอกสารหลกัฐานต่างๆ พสัดุตวัอย่าง 

แคตตาลอ็ก  หรอืแบบรูปและรายการละเอียด  แลว้คดัเลอืกผูเ้สนอราคาทีถกูตอ้งตามเงอืนไขในเอกสารประกวดราคา 

  ในการพจิารณา  คณะอนุกรรมการอาจสอบถามขอ้เทจ็จริงจากผูเ้สนอราคารายใดก็ได ้ แต่จะ

ใหผู้เ้สนอราคาใดเปลยีนแปลงสาระสาํคญัทเีสนอไวแ้ลว้มไิด ้

(2) พิจารณาคดัเลือกสงิของหรืองานจา้ง หรือคุณสมบตัิของผูเ้สนอราคาทีตรวจสอบแลว้ตาม (1) 

ซงึมคุีณภาพและคุณสมบตัเิป็นประโยชนต่์อสหกรณ์  แลว้เสนอใหซ้อืหรอืจา้งจากผูเ้สนอราคารายทคีดัเลอืกไวแ้ลว้ ซงึ

เสนอราคาตาํสุด 

ในกรณีทีผู เ้สนอราคาตําสุดดังกล่าวไม่มาทําสญัญา  หรือรบัใบสงัซือหรือรบัใบสงัจา้ง 

ก ับสหกรณ์ ในเวลาทีกําหนดตามเอกสารประกวดราคา  ใหค้ณะอนุกรรมการพิจารณาจากผู เ้สนอราคาตํา 

รายถดัไปตามลาํดบั 

(3) ใหค้ณะอนุกรรมการพจิารณาการประกวดราคา  รายงานผลการพจิารณาและความเหน็พรอ้มดว้ย

เอกสารทไีดร้บัไวท้งัหมดต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 

ขอ้ 28 ในกรณีไม่มีผูเ้สนอราคา หรือมีแต่ไม่ถูกตอ้งตามรายละเอียดและเงือนไขทีกาํหนด  ใหเ้สนอ

คณะกรรมการยกเลกิการประกวดราคาครงันนั  เพือดาํเนินการประกวดราคาใหม่  หากคณะกรรมการเห็นว่า  การ

ประกวดราคาใหมจ่ะไมไ่ดผ้ลด ี จะสงัใหด้าํเนินการซอืหรอืจา้งโดยวธิีพเิศษ  แลว้แต่กรณีกไ็ด ้

ขอ้ 29 ในการซือหรือการจา้งทีมีเทคนิคพิเศษ  และจาํเป็นตอ้งใชผู้เ้ชียวชาญในการพิจารณาเป็นการเฉพาะ 

ใหอ้ยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ  ทงันี  ใหก้าํหนดวธิีการ  ขนัตอน  และหลกัเกณฑก์ารพิจารณาไวใ้นเงอืนไขใน

เอกสารประกวดราคาดว้ย 

ขอ้ 30 คณะอนุกรรมการจดัซอืโดยวธิีพเิศษ ดาํเนินการดงัต่อไปนี 

(1) ในกรณีเป็นพสัดุทจีะขายทอดตลาดของหน่วยงานตน้สงักดั ใหด้าํเนินการซอืโดยวธิีเจรจาตก

ลงราคา 

(2) ในกรณีเป็นพสัดุทีตอ้งซอืเร่งด่วน  หากล่าชา้อาจเสียหายแก่สหกรณ์  ใหเ้ชิญผูม้ีอาชีพขาย

พสัดุนนัโดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นว่าราคาทีเสนอนนั  ยงัสูงกว่าราคาในทอ้งตลาดหรือราคาทีคณะอนุกรรมการ

เหน็สมควร  ใหต่้อรองราคาลงเท่าทจีะทาํได ้

(3) ในกรณีเป็นพสัดุทีโดยลกัษณะของการใชง้านหรอืมขีอ้จาํกดัทางเทคนิคทจีาํเป็น ตอ้งระบุยหีอ้

เป็นการเฉพาะ ใหป้ฏบิตัิเช่นเดยีวกบั (2) โดยอนุโลม 
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(4) ในกรณีเป็นพสัดุทไีดด้าํเนินการซอืโดยวธิีอนืแลว้ไม่ไดผ้ลด ี ใหส้ืบราคาจากผูม้อีาชพีขายพสัดุ

นนัโดยตรง  หากเหน็ว่าผูเ้สนอราคารายทเีหน็สมควรซอื  เสนอราคาสูงกว่าราคาในทอ้งตลาดหรือราคาทคีณะอนุกรรมการ

เหน็สมควร  ใหต่้อรองราคาลงเท่าทจีะทาํได ้

(5) ในกรณีพสัดุทีเป็นทีดินหรือสิงก่อสรา้ง ซึงจ ําเป็นตอ้งซือเฉพาะแห่ง ใหเ้ชิญเจา้ของทีดิน

โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าผูเ้สนอราคาทีเสนอนนัยงัสูงกว่าราคาในทอ้งตลาด หรือราคาทีคณะ อนุกรรมการ

เหน็สมควร  ใหต่้อรองราคาลงเท่าทจีะทาํได ้

ใหค้ณะอนุกรรมการจ ัดซือโดยวิธีพิ เศษ  รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอ้มดว้ยเอกสาร 

ทไีดร้บัไวท้งัหมดต่อคณะกรรมการ เพอืพจิารณาอนุมตัิต่อไป 

ขอ้ 31 คณะอนุกรรมการจดัจา้งโดยวธิีพเิศษ ดาํเนินการดงัต่อไปนี 

(1) ในกรณีเป็นงานทตีอ้งจา้งช่างหรือหน่วยงานผูม้ฝีีมอืโดยเฉพาะ หรือผูม้คีวามชาํนาญเป็นพิเศษ 

ใหเ้ชญิช่างหรือหน่วยงาน ผูม้ฝีีมอืหรือมคีวามชาํนาญดงักล่าวมาเสนอราคา หากเหน็ว่าราคาทเีสนอนนัยงัสูงกว่าราคาซงึ

คณะอนุกรรมการเหน็สมควร  ใหต่้อรองราคาลงเท่าทจีะทาํได ้

(2) ในกรณีเป็นงานทีตอ้งกระทาํโดยเร่งด่วน หากล่าชา้อาจจะเสียหายแก่สหกรณ์ ใหด้ ําเนินการ

โดยเร็ว ใหเ้ชิญผูม้อีาชีพรบัจา้งทาํงานนนัโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาทเีสนอนนัยงัสูงกว่าราคาในทอ้งถิน หรือ

ราคาทปีระมาณได ้หรือราคาทคีณะอนุกรรมการเหน็สมควร ใหต่้อรองราคาลงเท่าทจีะทาํได ้

(3) ในกรณีเป็นงานทีมผูีช้าํนาญในกิจการนนันอ้ยราย ใหเ้ชิญผูช้าํนาญในกิจการนนัมาเสนอราคา 

และใหด้าํเนินการเช่นเดยีวกบั (2) โดยอนุโลม 

(4) ในกรณีเป็นงานทไีดด้าํเนินการจา้งโดยวิธีอืนแลว้ไม่ไดผ้ลดี ใหเ้ชิญผูม้อีาชีพรบัจา้งทาํงานนนั

โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาทเีสนอนนัยงัสูงกว่าราคาทคีณะอนุกรรมการเหน็สมควร ใหต่้อรองราคาลงเท่าที

จะทาํได ้

ใหค้ณะอนุกรรมการจดัจา้งโดยวิธีพิเศษ  รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอ้มดว้ยเอกสาร 

ทไีดร้บัไวท้งัหมดต่อคณะกรรมการ 

อาํนาจในการสงัซอืหรอืสงัจา้ง 

         ขอ้ 32  การสงัซอืหรอืสงัจา้งครงัหนึงโดยวธิีพิเศษหรือนอกจากวิธพีเิศษ ใหค้ณะกรรมการเป็นผูอ้นุมตั ิและ

เป็นอาํนาจของผูจ้ดัการลงนามสงัซือหรือสงัจา้งในวงเงินไม่เกิน , .- บาท(หนึงหมืนบาท) หากวงเงนิเกินกว่า 

10,000.- บาท(หนึงหมนืบาท) ใหเ้ป็นอาํนาจของประธานกรรมการลงนามสงัซอืหรอืสงัจา้ง  
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การตรวจรบัพสัดุ 

ขอ้ 33 คณะอนุกรรมการตรวจรบัพสัดุ  มหีนา้ทดีงันี 

(1) ตรวจรบัพสัดุ ณ สาํนกังานของผูใ้ชพ้สัดุนนั หรอืสถานทซีงึกาํหนดไวใ้นสญัญา  หรือขอ้ตกลง 

(2) ตรวจรบัพสัดุใหถ้กูตอ้งครบถว้นตามหลกัฐานทีตกลงกนัไว ้สาํหรบักรณีทมีกีารทดลองหรือ 

ตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร ์จะเชิญผูช้าํนาญการหรือผูท้รงคุณวุฒิเกียวกบัพสัดุนนัมาใหค้าํปรึกษา 

หรือส่งพสัดุนนัไปทดลองหรอืตรวจสอบ  ณ  สถานทขีองผูช้าํนาญการหรือผูท้รงคุณวุฒินนัๆ กไ็ด ้

ในกรณีจาํเป็นทไีมส่ามารถตรวจนบัเป็นจาํนวนหน่วยทงัหมดได ้ ใหต้รวจนบัตามหลกัวชิาการสถิต ิ
(3) โดยปกติใหต้รวจรบัพสัดุในวนัทผูีข้ายหรือผูร้บัจา้งนาํพสัดุมาส่ง และใหด้าํเนินการใหเ้สร็จสนิ

ไปโดยเรว็ทสุีด 

(4) เมือตรวจถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ใหร้บัพสัดุไวแ้ละถือว่าผูข้ายและผูร้บัจา้ง ไดส่้งมอบพสัดุ

ถกูตอ้งครบถว้น  ตงัแต่วนัทผูีข้ายหรือผูร้บัจา้ง นาํพสัดุทถีกูตอ้งครบถว้นมาส่งและรายงานใหค้ณะกรรมการทราบ 

(5) ในกรณีทผูีข้ายหรอืผูร้บัจา้งส่งมอบพสัดุถูกตอ้งแต่ไม่ครบจาํนวน  หรือส่งมอบครบจาํนวนแต่

ไม่ถูกตอ้งทงัหมด  ถา้สญัญาหรือขอ้ตกลงมไิดก้าํหนดไวเ้ป็นอย่างอืน ใหต้รวจรบัไวเ้ฉพาะจาํนวนทีถูกตอ้ง โดยถือ

ปฏิบตัิตาม (4) และรีบแจง้ใหผู้ข้ายหรือผูร้บัจา้งทราบภายใน  3  วนัทาํการ นบัแต่วนัทตีรวจพบ  แต่ทงันีไม่ตดัสิทธิของ

สหกรณท์จีะปรบัผูข้ายหรอืผูร้บัจา้ง  ในจาํนวนทสี่งมอบไมค่รบถว้น  หรือไมถู่กตอ้งนนั   

การตรวจการจา้งและการควบคุมงานกอ่สรา้ง 

ขอ้ 34 คณะอนุกรรมการตรวจการจา้ง  มหีนา้ทดีงันี 

(1) ตรวจสอบรายงานการปฏิบตัิงานของผูร้บัจา้งและเหตุการณ์แวดลอ้มทีผูค้วบคุมงานรายงาน 

โดยตรวจสอบกบัแบบรูปและรายการละเอียดและขอ้กาํหนดในสญัญา  เพอืใหเ้ป็นไปตามแบบรูปและรายการละเอียด 

และขอ้กําหนดในสญัญา รวมทงัรบัทราบหรือพิจารณาสงัหยุดงาน หรือพกังานของผูค้วบคุมงาน  แลว้รายงานให ้

คณะกรรมการทราบ        

(2)  โดยปกติใหต้รวจผลงานทีผู ร้ ับจ า้งส่งมอบภายใน 3 วนัทําการ นับแต่วนัทีประธาน

คณะอนุกรรมการไดร้บัทราบการส่งมอบงาน และใหท้าํการตรวจรบัใหเ้สรจ็สนิไปโดยเรว็ทสุีด 

(3) เมอืตรวจแลว้เห็นว่าเป็นการถูกตอ้งครบถว้น เป็นไปตามแบบรูปและรายการละเอียด  และ

ขอ้กาํหนดในสญัญา  ใหถ้ือว่าผูร้บัจา้งส่งมอบงานครบถว้นตงัแต่วนัทผูีร้บัจา้งส่งงานจา้งทถีูกตอ้งครบถว้นนนัและให ้

ทาํใบรบัรองผลการปฏิบตัิงานทงัหมดหรือเฉพาะงวด แลว้แต่กรณี โดยลงชอืไวเ้ป็นหลกัฐาน  ฉบบั มอบใหผู้ร้บัจา้ง 

 ฉบบั มอบใหเ้จา้หนา้ทพีสัดุ  ฉบบั เพอืเบกิจ่ายเงนิตามระเบยีบ แลว้รายงานใหค้ณะกรรมการทราบ 
 ในกรณีทีเหน็ว่าผลงานทสี่งมอบทงัหมด  หรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปและรายการละเอียด  และ

ขอ้กาํหนดในสญัญา ใหร้ายงานคณะกรรมการผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ทพีสัดุเพอืทราบหรือพจิารณาแลว้   แต่กรณี 
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ขอ้ 35 ผูค้วบคุมงาน  ตอ้งเป็นผูท้ีมีคุณวุฒิตามทีผูอ้อกแบบเสนอแนะ มีความรูค้วามชาํนาญงานการ

ก่อสรา้งใหเ้หมาะสมกบังานการก่อสรา้งนนัๆ และโดยปกติจะตอ้งมคุีณสมบตัิไม่ตาํกว่าระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

และใหผู้ค้วบคุมงานมหีนา้ทดีงันี 

(1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานททีกีาํหนดไวใ้นสญัญาหรือทตีกลงใหท้าํงานจา้งนนัๆ ทุกวนั 

ใหเ้ป็นไปตามแบบรูปและรายการละเอยีด  และขอ้กาํหนดไวใ้นสญัญาทุกประการ 

(2) ในกรณีทีปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียด  หรือขอ้กาํหนดในสญัญามีขอ้ความขดักนั 

หรือเป็นทีคาดหมายไดว่้า  ถึงแมง้านนนัจะไดเ้ป็นไปตามแบบรูปและรายการละเอียด  และขอ้กาํหนดในสญัญา 

แต่เมอืสาํเร็จแลว้จะไม่มนัคงแขง็แรง  หรือไม่เป็นไปตามหลกัวิชาช่างทีดี  หรือไม่ปลอดภยั ใหส้งัพกังานนนัไวก่้อน 

แลว้รายงานคณะอนุกรรมการตรวจการจา้งโดยเร็ว 

(3) จดบนัทึกการปฏิบตัิงานของผูร้บัจา้ง  และเหตุการณ์แวดลอ้มเป็นรายวนัพรอ้มทงัผลการ

ปฏบิตังิานอย่างนอ้ย 2 ฉบบั เพอืรายงานใหค้ณะอนุกรรมการตรวจการจา้งทราบ 

การบนัทกึการปฏบิตัิงานของผูร้บัจา้ง ใหร้ะบุรายละเอยีด ขนัตอนการปฏบิตัิงานและวสัดุทใีชด้ว้ย 

(4)  ในวนักําหนดลงม ือทําการของผู ร้บัจ า้งตามสญัญาและในวนัถ ึงกําหนดส่งมอบงาน 

แต่ละงวด  ใหร้ายงานผลการปฏิบตัิงานของผูร้บัจา้งว่าเป็นไปตามสญัญาจา้งหรือไม่  ใหค้ณะอนุกรรมการตรวจการ

จา้งทราบภายใน 3 วนัทาํการ นบัแต่วนัถงึกาํหนดนนัๆ 

การดําเนินการซือทดิีนและหรือสงิกอ่สรา้ง 

ขอ้ 36 ก่อนดําเนินการซือทีดินและหรือสิงก่อสรา้ง ใหท้าํรายงานเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาตาม

รายการต่อไปนี 

(1) เหตุผลและความจาํเป็นทตีอ้งซอื 

(2) รายละเอียดของทีดินและหรือสงิก่อสรา้งทตีอ้งการซือ เช่น จาํนวนเนือที ทอ้งททีตีงัของทดีิน 

หรือสงิก่อสรา้ง ลกัษณะของทดีนิ เอกสารแสดงกรรมสทิธ ิเป็นตน้ 

(3) ราคาประเมนิของทางราชการในทอ้งทนีนั 

(4) ราคาซือขายของทีดินและหรือสิงก่อสรา้ง ใกลเ้คียงบริเวณทีจะซือครงัหลงัสุด ประมาณ 

3 ราย หรอืผลการประเมนิหลกัทรพัยข์องบริษทั 

(5) วงเงินทีจะซือ โดยใหร้ะบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู  ้หรือเงินช่วยเหลือ 

ทจีะซอืในครงันนัทงัหมด  ถา้ไม่มวีงเงนิดงักลา่ว  ใหร้ะบุวงเงนิทปีระมาณว่าจะซอืในครงันนั 

(6) วธิทีจีะซอืและเหตุผลทตีอ้งซอืโดยวธินีนั 

(7) ขอ้ เสนออืนๆ เช่น การขออนุม ัติแต่ งตังคณะอนุกรรมการต่างๆ ทีจ ําเป็นในการซือ 

การออกแบบประกาศสอบราคา หรือประกาศประกวดราคา 

การซอืทดีนิ  และหรือสงิก่อสรา้ง  ใหต้ิดต่อกบัเจา้ของโดยตรง  หรือดาํเนินการตามกฎหมาย  หรอืประเพณี

นิยมของทอ้งถนิ 

ขอ้ 37 เมอืคณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบตามรายงานทเีสนอตามขอ้ 36 แลว้ ใหด้าํเนินการตามวิธีการซอื

หรือวธิกีารจา้งนนัต่อไป 
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หมวดท ี  

สญัญาและหลกัประกนัสญัญา 
ขอ้ 38 การซอื การจา้ง ใหท้าํหลกัฐานไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น สญัญาหรือใบสงัซอืหรือใบสงัจา้งถา้เป็น

การซอืหรอืการจา้งโดยวธิีตกลงราคา จะไมท่าํใบสงัซอืหรอืใบสงัจา้ง หรือสญัญาไวต่้อกนักไ็ด ้

การซือหรือการจา้งโดยวิธีประกวดราคา  ใหท้าํสญัญาไวเ้ป็นหลกัฐาน  เวน้แต่การซอืหรือการจา้ง  ในกรณี

ดงัต่อไปนี จะทาํเป็นใบสงัซอืหรอืใบสงัจา้งแทนการทาํสญัญาก็ได ้
(1) การซอืหรอืการจา้งจากส่วนราชการ 

(2) การซอืหรือการจา้งโดยวิธีพิเศษ วิธีสอบราคา เวน้แต่คณะกรรมการเห็นสมควรจะใหท้าํเป็น

สญัญาไวต่้อกนัแทนใบสงัซอืหรอืใบสงัจา้ง ก็ใหท้าํได ้

ขอ้ 39  การทาํสญัญา ใบสงัซอื ใบสงัจา้ง ใหก้าํหนดค่าปรบั ดงัต่อไปนี 

(1) การจา้งซงึตอ้งการผลสาํเร็จของงานทงัหมดพรอ้มกนั ใหก้าํหนดค่าปรบัเป็นรายวนั เป็นจาํนวน

เงนิตายตวัในอตัรารอ้ยละ  ของราคางานจา้งนนั แต่จะตอ้งไมต่าํกว่าวนัละ  บาท (หนึงรอ้ยบาท) 

(2) การจา้งบริการซงึกาํหนดใหท้าํงานจา้ง ส่งมอบเป็นรายเดือนหรือรายงวดใหก้าํหนดค่าปรบัเป็น

รายวนั เป็นจาํนวนเงนิตายตวัในอตัรารอ้ยละ .  ของราคาค่าจา้งแต่ละเดอืน หรือแต่ละงวด ดงักล่าว แต่จะตอ้งไม่ตาํ

กว่าวนัละ  บาท (หา้สบิบาท) 

(3) การจา้งทาํสิงของทีมีปริมาณหลายชิน และแต่ละชินสมบูรณ์ไดใ้นตวัเอง ซงึสามารถนาํไปใช ้

งานได ้ใหก้าํหนดค่าปรบัเป็นรายวนัในอตัราตายตวัรอ้ยละ  ของราคาพสัดุทยีงัไม่ไดร้บัมอบ  แต่จะตอ้งไม่ตาํกว่าวนั

ละ  บาท (หนึงรอ้ยบาท) 

(4) การซอืสงิของใหก้าํหนดค่าปรบัเป็นรายวนั ในอตัราตายตวัรอ้ยละ .  ของราคาพสัดุทยีงัไมไ่ด ้

รบัมอบ 

          ในกรณีการจดัหาสงิของทปีระกอบกนัเป็นชุด ถา้ขาดส่วนประกอบส่วนหนึงส่วนใดไปแลว้ จะไม่สามารถใชก้าร

ไดโ้ดยสมบูรณ์ แมคู่้สญัญาจะส่งมอบสงิของภายในกาํหนดตามสญัญา  แต่ยงัขาดส่วนประกอบบางส่วน ต่อมาไดส่้ง

มอบส่วนประกอบทยีงัขาดนนัเกินกาํหนดสญัญา ใหถ้อืว่าไมไ่ดส่้งมอบสงิของนนัเลย    ใหป้รบัเต็มราคาของทงัชดุ 

ขอ้ 40  การงดหรือลดค่าปรบัใหแ้ก่คู่สญัญา หรือการขยายเวลาทาํการตามสญัญาหรือขอ้ตกลง ใหอ้ยู่ใน

อาํนาจของคณะกรรมการทจีะพจิารณาไดต้ามจาํนวนวนัทมีเีหตเุกิดขนึจริงเฉพาะกรณี ดงัต่อไปนี  

(1)  เหตุเกดิจากความผดิ หรือความบกพร่องของสหกรณ ์ 

(2) เหตุสุดวสิยั  

(3)  เหตุเกิดจากพฤติการณอ์นัหนึงอนัใดทีคู่สญัญาไม่ตอ้งรบัผิดตามกฎหมาย 

ใหส้หกรณ์ระบุไวใ้นสญัญากาํหนดใหคู้่สญัญาตอ้งแจง้เหตุดงักล่าวใหส้หกรณ์ทราบ ภายใน 15 วนั นบัแต่

เหตุนนัไดส้นิสุดลง หากมไิดแ้จง้ภายในเวลาทีกาํหนด คู่สญัญาจะยกมากล่าวอา้งเพือ ขอลดหรืองด ค่าปรบั หรือขอ

ขยายเวลาในภายหลงัมไิด ้เวน้แต่กรณีตาม (1) ซงึมหีลกัฐานชดัแจง้ หรือ สหกรณท์ราบดอียู่แลว้ตงัแต่ตน้ 
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ขอ้ 41 การแกไ้ขเปลยีนแปลงสญัญา หรือใบสงัซอืหรือใบสงัจา้ง หากมคีวามจาํเป็นตอ้งเพมิหรือลดวงเงนิ 

หรือเพมิหรือลดระยะเวลาส่งมอบของ  หรือระยะเวลาในการทาํงานใหต้กลงพรอ้มกนัไป 

ขอ้ 42 การใชส้ิทธิบอกเลิกสญัญา หรือใบสงัซือ หรือใบสงัจา้ง ในกรณีทีมีเหตุอนัเชือไดว่้าผูร้บัจา้ง 

ไมส่ามารถทาํงานใหแ้ลว้เสร็จ หรือผูข้ายไม่สามารถสง่มอบภายในระยะเวลาทกีาํหนด ใหเ้สนอคณะกรรมการพจิารณาบอก

เลกิสญัญา หรือใบสงัซอื หรือใบสงัจา้ง 

การตกลงกบัคู่สญัญาทีจะบอกเลิกสญัญา หรือใบสงัซือหรือใบสงัจา้ง  ใหก้ระทาํไดเ้ฉพาะกรณีทีเป็น

ประโยชนแ์ก่สหกรณโ์ดยตรง  หรือเพอืแกไ้ขขอ้เสยีเปรยีบของสหกรณ์ในการทจีะปฏบิตัติามสญัญา  หรือใบสงัซอืหรือ

ใบสงัจา้งนนัต่อไป  ทงันี  ใหเ้สนอคณะกรรมการพจิารณา 
ขอ้ 43 หลกัประกนัซองและหลกัประกนัสญัญา โดยปกติใหก้าํหนดเป็นมลูค่าเป็นจาํนวนเต็ม ในอตัรารอ้ย

ละหา้ของวงเงนิหรือราคาพสัดุทีจดัหาครงันนั  ใหค้ณะกรรมการมอีาํนาจใชดุ้ลพนิิจใหเ้พมิหรือลดจาํนวนอตัราการวาง

หลกัประกนัได ้ แต่จะตอ้งไมต่าํกว่ารอ้ยละสอง  หรือไมสู่งกว่ารอ้ยละสบิของวงเงนิ  หรือราคาพสัดุแลว้แต่กรณี 

ขอ้ 44  การกาํหนดหลกัประกนัตามขอ้  จะตอ้งระบุไวเ้ป็นเงือนไขในเอกสารสอบราคา หรือเอกสาร

ประกวดราคา หรือสญัญา กใ็หอ้นุโลมรบัได ้
ในกรณีทผูีเ้สนอราคาหรอืคู่สญัญาวางหลกัประกนัทมีมีูลค่าสูงกว่าในเอกสารสอบราคา  หรือเอกสารประกวด

ราคา  หรือสญัญา  ก็ใหอ้นุโลมรบัได ้

ขอ้ 45 ในกรณีทสี่วนราชการหรือรฐัวสิาหกจิเป็นผูเ้สนอราคา หรือเป็นคู่สญัญา ไมต่อ้งวางหลกัประกนั 

ขอ้ 46 ใหส้หกรณคื์นหลกัประกนัใหแ้ก่ผูเ้สนอราคา คู่สญัญา  หรอืผูค้าํประกนัตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี 

(1) หลกัประกนัซองใหคื้นแก่ผูเ้สนอราคา หรือผูค้าํประกนัดงันี 

ก. ผูเ้สนอราคารายทีไม่ไดร้บัการคดัเลือก ใหคื้นภายใน 15 วนั นบัแต่วนัพิจารณาผลการ

ประกวดราคาแลว้เสร็จ 

ข.  ผูเ้สนอราคารายทีสหกรณ์รบัราคาและตกลงซือหรือจา้ง ใหคื้นเมือไดท้าํสญัญาหรือ 

ไดม้กีารรบัใบสงัซอื หรือใบสงัจา้งแลว้ 

(2) หลกัประกนัสญัญาใหคื้นใหแ้ก่คู่สญัญา หรือผูค้าํประกนัโดยเร็ว และอย่างชา้ตอ้งไม่เกิน 15 

วนัทาํการ นบัแต่วนัทคู่ีสญัญาพน้จากขอ้ผูกพนัตามสญัญาแลว้ 

การคืนหลกัประกนัทเีป็นหนงัสอืคาํประกนัของธนาคาร  ในกรณีทีผูเ้สนอราคาหรือคู่สญัญาไม่มารบัภายใน

กาํหนดเวลาขา้งตน้  ใหร้ีบส่งตน้ฉบบัหรือหนังสือคําประกนั  ใหแ้ก่ผูเ้สนอราคาหรือคู่สญัญาโดยทางไปรษณีย์

ลงทะเบยีน  หรือโดยวธิีอนืกไ็ด ้ พรอ้มกบัแจง้ใหธ้นาคารผูค้าํประกนัทราบดว้ย 

หลกัประกนั 

ขอ้ 47 หลกัประกนัซองหรือหลกัประกนัสญัญา ใหใ้ชห้ลกัประกนัอย่างหนึงอย่างใดดงัต่อไปนี 

(1) เงนิสด 

(2) เชค็ (แคชเชยีรเ์ช็ค) หรอืตวัแลกเงนิ (ดราฟต)์ ทธีนาคารภายในประเทศเซน็สงัจ่าย 

(3) หนงัสอืคาํประกนัของธนาคารภายในประเทศ 

(4) พนัธบตัรรฐับาลไทย 
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ระเบียบสหกรณ ์

วา่ดว้ยการจดัซือและจดัจา้งของสหกรณ ์

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

 

 

 

ขอ้ 48 ใหป้ระธานกรรมการ เป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 

ในการจดัซอืจดัจา้งใหส้หกรณ์ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี เวน้แต่สหกรณ์ไดร้บัเงนิอุดหนุนจากหน่วยงาน

ราชการใหถ้อืปฏบิตัเิป็นไปตามเงอืนไขของหน่วยงานราชการผูใ้หเ้งนิอุดหนุนนนั 

ประกาศ ณ วนัท ี28 เดือนสงิหาคม พ.ศ. 2563 

ลงชอื

 (นายอนิทปตัร บญุทว)ี 

         ประธานกรรมการ 

 สหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการส่วนทอ้งถนิเชยีงใหม ่จาํกดั 

เหตุผลในการแกไ้ขระเบยีบ เพอืใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัสหกรณ ์พ.ศ.  
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถนิเชียงใหม่  จํากดั 

ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย    

พ.ศ. 2563 

อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 79(8) และข้อ 111(10) แห่งข้อบังคบัของสหกรณ์

ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั ทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที 20 ครังที 8/2563 วนัที

 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ไดก้าํหนดระเบียบวา่ดว้ยเงินยมืทดรองจา่ย พ.ศ. 2563 โดยมีความดงัต่อไปนี 

ข้อ  ระเบียบนีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่จาํกดั วา่ดว้ย 

เงินยมืทดรองจา่ย พ.ศ. 63” 

ข้อ  ระเบียบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่ตงัแต่วนัทีประกาศเป็นตน้ไป 

ข้อ  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถินเชียงใหม่ จาํกัด ว่าด้วยเงินยืม 

ทดรองจ่าย พ.ศ.  และบรรดาระเบียบ คาํสงั หรือมติอืนใดซึงขดั หรือแยง้กบัระเบียบนีใหใ้ชร้ะเบียบนีแทน 

ข้อ  ในระเบียบนี 

“สหกรณ์”    หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั 

“คณะกรรมการ”   หมายถึง  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถิน

เชียงใหม่ จาํกดั 

“กรรมการ”   หมายถึง   กรรมการในคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ขา้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั และใหห้มายความรวมถึง  ผูด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการดว้ย 

“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิน

เชียงใหม่ จาํกดั 

“คณะกรรมการอาํนวยการ” หมายถึง  คณะกรรมการอาํนวยการสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วน

ทอ้งถินเชียงใหมจ่าํกดั 

“ผูจ้ดัการ”    หมายถึง  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั 
“เจา้หนา้ที”    หมายถึง  เจา้หนา้ทีสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั 

“เงินยมืทดรองจา่ย”   หมายถึง  เงินทีสหกรณ์จา่ยใหแ้ก่ผูย้มื  ตามสัญญายมืเงินทดรองจ่าย 

“ผูย้มื”    หมายถึง  กรรมการ  ผูจ้ดัการ หรือ เจา้หนา้ที 

ข้อ  ผูมี้สิทธิยืมเงินทดรองจ่ายไดต้ามระเบียบนี 

( ) กรรมการ 

( ) ผูจ้ดัการ 
( ) เจา้หนา้ที 
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ข้อ  การยมืเงินทดรองจา่ยจะกระทาํไดก้แ็ต่เฉพาะกรณีดงัต่อไปนี 

( ) เป็นค่าใชจ้า่ยสาํหรับตวัผูย้ืมซึงมีสิทธิไดรั้บตามระเบียบหรือขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
( ) เป็นค่าใชจ้า่ยสาํหรับการจดัการงานของสหกรณ์ซึงสมควรจ่ายในเวลา สถานทีจดัการงานนนั 

( ) เป็นค่าใช้จ่ายหรือชําระหนีตามภาระผูกพนัซึงต้องกระทาํเพือให้ได้มาซึงทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์ของสหกรณ์ 

ข้อ  ในกรณีทีมีความจาํเป็นตอ้งยืมเงินทดรองจ่ายสามารถยมืเงินทดรองจา่ย  ตามกรอบงบประมาณใน

หมวดรายจ่าย  ดงันี 

( ) หมวดเงินเดือน  หรือค่าจา้ง  หรือค่าจา้งชวัคราว  สําหรับค่าจา้งซึงไม่มีกาํหนดจ่ายเป็นงวด
แน่นอนเป็นประจาํ  แต่จาํเป็นตอ้งจ่ายใหลู้กจา้งแต่ละวนั  หรือแต่ละคราวเมือเสร็จงานทีจา้ง 

( ) หมวดค่าตอบแทน 

( ) หมวดค่าใชส้อย 

( ) หมวดค่าวสัดุ 

( ) หมวดค่าครุภณัฑ ์ ทีดิน  และสิงปลูกสร้าง 

( ) หมวดค่าใช้จา่ยอืน ๆ ตามความจาํเป็นในกิจการของสหกรณ์อนัเกียวเนืองกบัตวัสมาชิกและ
เจา้หนา้ทีของสหกรณ์ 

( ) หมวดดอกเบียจ่าย 

ข้อ  ผูย้ืมมีสิทธิยมืเงินทดรองจ่ายได ้  เท่าทีตนพึงจะมีสิทธิเบิกจ่ายได ้  หรือไม่เกินจาํนวนเงินทีใช้

สาํหรับการจดัการงานของสหกรณ์ 

กรณีการยืมเงินเพือชําระหนีตามภาระผูกพันของสหกรณ์ จะยืมเงินทดรองจ่ายได้ไม่เกินครังละ 

หนึงแสนบาท 
ข้อ  การยมืเงินทดรองจา่ยผูย้มืตอ้งยนืเป็นหนงัสือขออนุมติั  เมือไดรั้บอนุมติัผูย้มืตอ้งทาํสัญญายมืเงิน

ทดรองจา่ยไวก้บัสหกรณ์ก่อนรับเงิน 

ถา้ผูย้มืมีเงินยมืทดรองจ่ายคา้งชาํระกบัสหกรณ์จะยืมเงินทดรองจ่ายอีกไม่ได ้

ข้อ  ผูมี้อาํนาจอนุมติัใหย้มืเงินทดรองจ่าย 

( ) ผูจ้ดัการ  สามารถพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินยมืไดภ้ายในวงเงินไม่เกิน  50, .-  บาท 

( ) ประธานกรรมการ  พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินยืมได้ภายในวงเงิน  ตงัแต่  , .- บาทขึนไป 
แต่ไม่เกิน  3 , .-  บาท 

( ) คณะกรรมการอาํนวยการ  พิจารณาอนุมติัเงินยืมไดภ้ายในวงเงิน ตงัแต่  3 , .- บาทขึนไป 

แต่ไม่เกิน  5 , .-  บาท 

( ) คณ ะกรรมการดําเนินการทังคณะ พิจารณาอนุมัติ เงินยืมทดรองได้ในวงเงิน  ตังแต ่

5 , .- บาทขึนไป 

เมือได้ดําเนินการจ่ายเงินแล้ว  ให้ผูมี้อาํนาจดังกล่าวได้แจ้งให้คณะกรรมการดําเนินการทราบใน 
การประชุมเดือนถดัไป 

ข้อ  สัญญายมืเงินทดรองจ่ายใหเ้ป็นไปตามแบบตามทีสหกรณ์กาํหนด  ซึงอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการ

กาํหนด ดงันี 

( ) วนั เดือน ปี ทีทาํสัญญายมืเงินทดรองจ่าย 

( ) จาํนวนเงินทียืม  และวนัทีไดรั้บเงินยมื 

( ) วตัถุประสงคข์องการยมืเงินทดรองจา่ย 
( ) วนัครบกาํหนดส่งหลกัฐานหกัลา้งเงินยมืหรือส่งคืนเงินยมื 

( ) ขอ้สัญญายอมใหส้หกรณ์หกัเงินทีมีสิทธิไดรั้บจากสหกรณ์ 

( ) ลายมือชือผูย้มืพร้อมพยาน 
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สัญญายมืเงินทดรองจา่ยให้ประธานหรือผูท้ีไดรั้บมอบหมายหรือผูจ้ดัการสหกรณ์หรือผูป้ฏิบติัหนา้ที

แทนผูจ้ดัการเป็นผูล้งนามแทนสหกรณ์ 

ข้อ  ผูย้ืมตอ้งส่งหลกัฐานการจ่ายเงินมาหกัลา้งเงินยมืทดรองจา่ยหกัสหกรณ์และส่งคืนเงินส่วนที

เหลือ (ถา้มี) ภายในกาํหนดเวลาสามสิบวนันบัแต่วนัทีรับเงินจากสหกรณ์ 

ในกรณีผูย้ืมรับเงินจากสหกรณ์แล้ว   แต่ปรากฏเหตุอนัตอ้งปฏิบติัหน้าทีตามวตัถุประสงค์ทียืมเงินทด

รองจา่ยระงบัไป  ผูย้มืตอ้งส่งคืนเงินยมืโดยเร็วนบัแต่วนัทีระงบั 

ข้อ  หลกัฐานการจ่ายเงินตามขอ้   ตอ้งเป็นหนงัสือลงลายมือชือของผูรั้บเงิน  เวน้แต่การจ่ายเงิน 

ไม่เกินห้าร้อยบาทจะทาํเป็นหนงัสือสําคญัจา่ยลงลายมือชือผูย้มืก็ได ้

กรณีค่าเบียเลียงหรือค่าใชจ่้ายเหมาจ่ายตามสิทธิของผูย้มืไม่ตอ้งปฏิบติัตามวรรคหนึง  แต่ให้ระบุเป็น

ค่าใชจ่้ายในหนงัสือขอหกัลา้งเงินยมืทดรองจ่าย 

ข้อ  ผู ้มีหน้าทีอนุมัติเงินยืมทดรองจ่าย ก่อนอนุมัติต้องพิจารณาโดยรอบคอบ  ถึงเหตุและ

วตัถุประสงคแ์ห่งการยืมเงินทดรองจ่ายนนั  ซึงตอ้งเป็นเรืองทีจาํเป็นและเหมาะสม  เพือประโยชน์ของสหกรณ์

หรือสมาชิก 

หากอนุมติัโดยไม่ชอบดว้ยระเบียบนีหรืออนุมติัไปโดยประมาทเลินเล่อ  ให้ถือวา่ปฏิบติัหนา้ทีอนัเป็น

เหตุให้เกิดความเสือมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์  และถา้สหกรณ์ไดรั้บความเสียหาย  ตอ้งรับผิดชอบชดใช้

ค่าเสียหายแก่สหกรณ์  กบัตอ้งชาํระค่าดอกเบียร้อยละเจ็ดครึงต่อไป 

ข้อ  ผูย้ืมจ่ายเงินยืมทดรองจ่ายโดยไม่ชอบหรือแสดงหลักฐานอนัเป็นเท็จ ต้องถูกพิจารณาโทษ 

ทงัทางเพง่และทางอาญา 

ในกรณีไม่ส่งหลกัฐานการจ่ายเงินหรือไม่ส่งคืนเงินยมืตามเวลาทีกาํหนดในสัญญายมืเงินทดรองจา่ย

หรือตามทีระเบียบกาํหนดนี  ให้ถือวา่เป็นผูผ้ดินดัชาํระหนี  และตอ้งชาํระค่าดอกเบียร้อยละเจ็ดครึงต่อปี  นบัแต่

วนัผดินดัจนถึงวนัทีส่งหลกัฐานการจา่ยเงินหกัลา้งเงินยืมหรือส่งคืนเงินยมื 

ผูย้ืมผดินดัชาํระหนีสหกรณ์จะทาํหนงัสือรับสภาพหนีต่อสหกรณ์ตามจาํนวนทียงัคา้งอยู ่

ข้อ  หากไม่สามารถปฏิบติัตามระเบียบนีได ้ ใหค้ณะกรรมการเป็นผูว้ินิจฉยั  และถือเป็นทีสินสุด 

ประกาศ  ณ  วนัที  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 

ลงชือ

( นายอินทปัตร บุญทว ี) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่จาํกดั 

เหตุผลในการแกไ้ขระเบียบ เพือให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

วาดวยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย  

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ  

พ.ศ. 2563 

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณ ขอ 79(8) และขอ 111(10) มติที่ประชุม

คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 20 คร้ังที่ 8 /2563 วันที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 คณะกรรมการดําเนินการจึง

ไดกําหนดระเบียบวาดวย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของสหกรณ ดังตอไปน้ี 

หมวด 1  
บททัว่ไป 

ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบ สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด วาดวย 

วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ พ.ศ. 2563” 

ขอ 2 ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่ประกาศเปนตนไป 

ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด วาดวยวิธีปฏิบัติใน

การควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ พ.ศ.2561 และบรรดา

ระเบียบ คําสั่ง หรือมติอ่ืนใดซึ่งขัด หรือแยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน 

ข้อ 4 ในระเบียบน้ี 

“สหกรณ์”   หมายถึง สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

“คณะกรรมการ”  หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยขาราชการ

สวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

“ประธานกรรมการ”  หมายถึง ประธานคณะกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพย

ขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

“ผู้จัดการ”   หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่น

เชียงใหม จํากัด 

“เจ้าหน้าที”่ หมายถึง เจาหนาที่ สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิน่

เชียงใหม จํากัด 
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“บุคลากร”   หมายถึง ผูใชประโยชนจากทรัพยสินดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ

สหกรณ ซึ่งครอบคลุมถึงเจาหนาที ่สมาชิกทุกคน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่ไดรับอนุญาตใหทํางานในสหกรณ

หรือที่เขามาดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับสหกรณตามขอตกลงที่ทําไวกับสหกรณ หรือที่เขามา

อบรมตามโครงการที่ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และเจาหนาที่ของรัฐผูดูแลการใช

โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอรในการประมวลผลขอมูล 
“เคร่ืองคอมพวิเตอร์”  หมายถึง เคร่ืองคอมพิวเตอรทั้งหลาย เคร่ืองเซิรฟเวอร หรืออุปกรณ

อ่ืนใด ที่ทําหนาที่ไดเสมือนเคร่ืองคอมพิวเตอร ทั้งที่ใชงานอยูภายในสหกรณ หรือภายนอกแลวเชื่อมตอเขากับ

ระบบเครือขาย 

“ระบบเครือข่าย”  หมายถึง ระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่สหกรณสรางขึ้นทั้งแบบ               

มีสาย และไรสาย 

“ข้อมูล”   หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเร่ืองราว ขอเท็จจริง ขอมูล หรือ            

สิ่งใด ๆ ไมวาจะไดจัดทําไวในรูปแบบของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย 

ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอรหรือวิธีอ่ืนใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได 

“ระบบสารสนเทศ”  หมายถึง ขอมูล และสาระตาง ๆ ที่เกิดจากการประมวลผลมาจาก

ขอมูล ที่จัดไวอยางเปนระบบ 

ข้อ 5 วิธีการเผยแพรระเบียบ 

(1) แจงใหทราบการถือใชระเบียบในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

(2) ทําหนังสือเวียนใหเจาหนาที่รับทราบ 

(3) ติดประกาศไว ณ ที่ทําการสหกรณ เปนระยะเวลาอยางนอย 60 วัน นับแตวันที่ประกาศถือ

ใชระเบียบน้ี 

ข้อ 6 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผูมีอํานาจ

วินิจฉัย 

ข้อ 7 ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 

หมวด 2  

วตัถุประสงค์ 

ข้อ 8 วัตถุประสงคของการออกระเบียบน้ี 

(1) เพื่อใหบุคลากรระมัดระวังในการใชเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยจะไมทําใหประสิทธิภาพของระบบ

บัญชีคอมพิวเตอรและระบบเครือขายดอยประสิทธิภาพลงอยางผิดปกติโดยเจตนาหรือไมเจตนาก็ตาม 

(2) เพือ่ใหบุคลากรใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางถูกตองตามบทบาทและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

(3) เพื่อใหการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณมีความมั่นคง ปลอดภัย และสามารถใชงานได

อยางมีประสิทธิภาพ 
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(4) เพื่อใหบุคลากรระมัดระวังและตระหนักถึงความเสีย่งที่อาจเกิดขึ้นจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(5) เพื่อใหสหกรณไดมีการควบคุมภายในและรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศที่ใชคอมพิวเตอร

เปนไปตามนโยบาย ระเบียบสหกรณและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 

หมวด 3 

การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ 

ข้อ 9 สหกรณจะตองจัดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอรไวในที่ที่เหมาะสม และหามผูไมมีหนาที่รับผิดชอบเขามา

ใชเคร่ืองคอมพิวเตอรของสหกรณโดยไมไดรับอนุญาต 

ข้อ 10 จัดใหมีการติดต้ังอุปกรณดับเพลิงไวในที่ที่เหมาะสมและสะดวกตอการใชงานเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน 

และจัดทําแผนผังการขนยายเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณตาง ๆ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวของ 

ข้อ 11 จัดใหมีระบบการควบคุมอุณหภูมิ ใหแกอุปกรณเคร่ืองคอมพิวเตอรอยางเพียงพอและเหมาะสม

กับสถานที่รวมทั้งจัดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอรใหอยูในสถานที่ที่มีอากาศถายเทไดสะดวก 

ข้อ 12 จัดใหมีระบบสํารองไฟเคร่ืองแมขายและอุปกรณที่เกี่ยวของอยางเพียง เพื่อลดการหยุดชะงักการ

ทํางานของเคร่ืองแมขายในกรณีที่มีไฟฟาดับหรือไฟตก 

หมวด 4  

คณะกรรมการดําเนินการ 

ข้อ 13 ตองพิจารณาจัดใหมทีรัพยสินดานเทคโนโลยีสารสนเทศตามสมควรและเหมาะสมกับสหกรณ 

ข้อ 14 มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายหรือระเบยีบปฏิบติัในการ

ควบคุมภายใน และการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ 

ข้อ 15 สื่อสารใหบุคลากรเขาใจนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความ

ปลอดภัยดานเทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ 

ข้อ 16 สงเสริมใหมีการฝกอบรมหรือใหความรูเกี่ยวกับระบบงานและการรักษาความปลอดภัยดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศแกคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการ และเจาหนาที่สหกรณ อยางนอยปละ 1 คร้ัง หรือ

สนับสนุนใหเขารับการฝกอบรมกับหนวยงานและองคกรตาง ๆ ที่มีการจัดอบรมในเร่ืองดังกลาว 

ข้อ 17 ตองกําหนดใหผูบริการโปรแกรมระบบบัญชีจัดทําคูมือการใชโปรแกรมและเอกสารดาน

ฐานขอมูล ไดแก โครงสรางขอมูล (Data Structure) หรือพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) ใหกับสหกรณ

เพื่อ ประกอบการใชงานโปรแกรมระบบบัญชี 

ข้อ 18 มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบในการเก็บรักษาคูมือและเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงานใหอยูในที่

ปลอดภัย และใหเรียกใชงานไดทันที 
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 ข้อ 19 พิจารณาคัดเลือกและจัดทําสัญญากับผูใหบริการโปรแกรมหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และพิจารณาเกี่ยวกับการรักษาความลับของขอมูล เงื่อนไขตาง ๆ และขอบเขตงานของผูใหบริการ กรณีที่ใช

บริการโปรแกรมของเอกชน 

 ข้อ 20 แตงต้ังเจาหนาที่เพื่อรับผิดชอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ 

 ข้อ 21 จัดใหมีการทําหรือทบทวนแผนฉุกเฉิน และการประเมินผลของการทดสอบแผนฉุกเฉินอยาง

นอยปละ 1 คร้ัง 

 ข้อ 22 รณรงคใหทุกคนใชพลังงานไฟฟาอยางประหยัด โดยจัดระดับการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร

และปดอุปกรณตอพวงทุกคร้ังที่ไมมีการใชงาน ใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใชมาตรการลดการ

ใชกระดาษใหนอยลงดวย 

หมวด 5  

ผู้จัดการสหกรณ์/ผู้ดูแลระบบงาน 

 ข้อ 23 ควบคุมดูแลการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนไปตามวัตถปุระสงค 

 ข้อ 24 ดําเนินการใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทันสมัย 

และมัน่คงปลอดภัยตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของสหกรณ 

 ข้อ 25 ติดต้ังคาการรักษาความปลอดภัยของระบบบัญชีคอมพิวเตอรและระบบเครือขายใหสามารถ

ปองกันบุคคลที่ไมไดรับอนุญาตเขาสูระบบไดงาย ไดแก ความยาวของรหัสผาน ระยะเวลาการเปลี่ยนแปลง

รหัสผาน ระยะเวลาการต้ังเวลาพักหนาจอในกรณีผูใชงานไมอยูที่เคร่ือง เปนตน 

 ข้อ 26 มีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการผูใชงาน เกี่ยวกับการสราง/เปลี่ยนแปลง/ลบชื่อผูใชงาน 

(username)โดยการกําหนดสิทธิการใชงาน จะตองเปนไปตามหนาที่ความรับผิดชอบของผูใชงาน 

 ข้อ 27 มีหนาที่สอบทานสทิธิการใชงานของเจาหนาที่ในระบบบัญชคีอมพิวเตอรและระบบเครือขายให

สอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบในแตละตําแหนงเปนประจําทุกป 

 ข้อ 28 บริหารจัดการระบบเครือขายใหมีความมั่นคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่การ

ทํางานทั้งหมด ไดแก 

 (1) กําหนดสิทธิการเขาถึงระบบเครือขายใหกับผูที่ไดรับอนุญาตเทาน้ัน 

 (2) จัดทําการปรับปรุงแผนผังเครือขายและอุปกรณที่เกี่ยวของใหเปนปจจุบัน 

 (3) มีการตรวจสอบหรือเฝาระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรแมขาย

อยางสม่ําเสมอ 

 (4) ติดต้ังระบบปองกันไวรัสกับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย และปรับปรุงระบบปองกันไวรัส

ใหเปนปจจุบันสม่ําเสมอ 
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ข้อ 29 จัดทําตารางแผนการสํารองขอมูลและวิธีการกูคืนขอมูล และใหมีการสํารองขอมูลและ          

การทดสอบการกูคืนขอมูลเปนไปตามแผนที่กําหนด ไดแก 

(1) กําหนดตารางแผนการสํารองขอมูลใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของสหกรณ 
(2) กําหนดใหสํารองขอมูลจากระบบบัญชีคอมพิวเตอรที่สหกรณใชในเคร่ืองคอมพิวเตอรที่

แยกตางหากจากเคร่ืองแมขายหลักของสหกรณ จํานวน 1 ชุดเปนประจําทุกวันทําการของสหกรณและสํารอง

ขอมูลไวในสื่อบันทึกขอมูลจํานวน 1 ชุดเปนประจําทุกเดือน 

(3) กําหนดใหสํารองโปรแกรม ฐานขอมูลที่เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ ระบบฐานขอมูลและ

ระบบบัญชีคอมพิวเตอรไวในสื่อบันทึกขอมูลจํานวน 1 ชุด เปนประจําทุก 3 เดือน 

(4) ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบระบบงานสํารองขอมูลในสื่อบันทึกขอมูลและติดฉลากที่มี

รายละเอียด โปรแกรมระบบงานวัน เดือน ป จํานวนหนวยขอมูล 

(5) จัดเก็บสื่อบันทึกขอมูลไวในที่ปลอดภัยทั้งในและนอกสํานักงานสหกรณ และใหสามารถ

นํามาใชงานไดทันทีในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน 

(6) ผูจัดการหรือผูที่ไดรับมอบหมายตองทดสอบขอมูลที่สํารองทุก 6 เดือน และเก็บรักษา     

ชุดสํารองขอมูลไวอยางนอย10 ปตามกฎหมาย 

(7) จัดทําทะเบียนคุมขอมูลชุดสํารอง และควบคุมการนําขอมูลชุดสํารองออกมาใชงาน 

ข้อ 30 จัดทําแผนฉุกเฉินรองรับเมื่อเกิดปญหากับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกรณีเคร่ือง

คอมพิวเตอรไดรับความเสียหายหรือหยุดชะงัก และกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน 

ข้อ 31 ดําเนินการทดสอบแผนฉุกเฉินรวมกับบุคลากรอยางนอยปละ 1 คร้ังและจัดทําผลการทดสอบ 

แผนฉุกเฉิน 

ข้อ 32 จัดการกับเหตุการณผิดปกติที่เกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ              

โดยทันทเีมื่อไดรับรายงานจากบุคลากร 

หมวด 6 

บุคลากร 

ข้อ 33 ตองใชเคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนสูงสุดตอการดําเนินงานของสหกรณ และเปนไปตาม

วัตถุประสงค 

ข้อ 34 ใหคํานึงถึงการใชงานอยางประหยัด และหมั่นตรวจสอบเคร่ืองคอมพิวเตอรใหสามารถใชงาน

ไดอยาง สมบูรณและมีประสิทธิภาพ 

ข้อ 35 บุคลากรแตละคนมีหนาที่ปองกันดูแลรักษาขอมูลชื่อผูใชงาน (username) และรหัสผาน 

(password)ทั้งน้ีตองหามเผยแพรใหผูอ่ืนลวงรูรหัสผาน (password) ของตนเอง 
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ข้อ 36 การกําหนดรหัสผานในการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางนอย 4 ตัวอักษร 

โดยกําหนดใหมี ความยากตอการคาดเดาและใหมกีารเปลี่ยนแปลงรหัสผานของผูใชงานทุก ๆ 6 เดือน 
ข้อ 37 บุคลากรแตละคนหามใชชื่อผูใชงาน (username) และรหัสผาน (password) ของบุคคลอ่ืนมาใช

งานไมวาจะไดรับอนุญาตจากผูใชงานน้ันหรือไมก็ตาม 

ข้อ 38 การใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอร ผูใชงานตองรับผิดชอบในฐานะเปนผูถือครองเคร่ืองน้ัน ๆ และ

ตอง รับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเน่ืองมาจากการใชงานที่ผิดปกติ โดยชื่อผูใชงาน (username) และ

รหัสผาน (password)ของผูถือครองเคร่ืองน้ัน ๆ 

ข้อ 39 เมื่อพบเหตุการณผิดปกติที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ใหรีบ

แจงใหผูจัดการ/ผูดูแลระบบงานของสหกรณโดยทันที 

 ประกาศ  ณ  วันที่  24   เดือนกรกฎาคม   พ.ศ. 2563 

ลงชื่อ

     (นายอินทปตร  บุญทวี) 
ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

เหตุผลในการแกไขระเบียบ เพื่อใหสอดคลองกับขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2563 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

วาดวยการเก็บรักษา การยืม และทําลายเอกสารของสหกรณ 

พ.ศ. 2563 

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

พ.ศ. 2563 ขอ 79(8) และขอ 111(10)  ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 2 คร้ังที่ 10/2563                                      

เมื่อวันที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563  ไดกําหนดระเบียบวาดวยการเก็บรักษา การยืม และทําลายเอกสารของ

สหกรณ  ดังตอไปน้ี 

ขอ 1  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

วาดวยการเก็บรักษา การยืม และทําลายเอกสารของสหกรณ  พ.ศ.2563"  

ขอ 2  ระเบียบน้ีใชบังคับต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เปนตนไป 

ขอ 3  บรรดาระเบียบหรือคําสั่งอ่ืนใดในสวนที่ไดกําหนดไวแลวในระเบียบน้ีหรือขัดแยงกับ

ระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน   

ขอ 4  การเก็บรักษาเอกสารในระหวางปฏิบัติ  คือ  การเก็บเอกสารที่ปฏิบัติยังไมเสร็จใหอยู

ในความรับผิดชอบของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในเร่ืองน้ัน 

ขอ 5 ในระเบียบน้ี 

“สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่น

เชียงใหม จํากัด 

“คณะกรรมการดําเนินการ”หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย

ขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

“ประธานกรรมการดําเนินการ”หมายความวา ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ            

ออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

“ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่น

เชียงใหม จํากัด 

“เจาหนาที่” หมายความวา เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยขาราชการสวน

ทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 
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 ขอ 6  การเก็บเอกสารที่ปฏิบัติเสร็จแลวใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ แยกเอกสารน้ันเปนเร่ือง ๆ   

เย็บเขาเลมหรือเก็บเขาแฟม  พรอมทั้งทําบัญชีหนาเร่ืองหรือบัญชีเร่ืองประจําแฟมดวย  เอกสารใดซึ่ง             

ไมสามารถเก็บโดยวิธีดังกลาวได  ใหมัดรวมเขาดวยกันเปนหมวดหมูรวมไวในที่เดียวกัน  พรอมทั้งทําบัญชี

หนาเร่ืองประจําหมวดหมู เสร็จแลวใหทําสารบัญเร่ืองหรือแฟมหรือหมวดหมูของเอกสารน้ัน ๆ ดวย                      

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการคนหาเปนสําคัญ 

 เมื่อทําการตรวจบัญชีประจําปเสร็จเรียบรอยแลว ใหเจาหนาที่เก็บเอกสารรวบรวมเอกสาร 

ที่ทําการตรวจบัญชีแลวน้ันเก็บไวในที่อันปลอดภัย 

 ขอ 7  ใหเจาหนาที่ผูเกี่ยวของในการปฏิบัติเร่ืองน้ัน ๆ หรือเจาหนาที่ที่เก็บรักษาระมัดระวัง

เอกสารใหอยูในสภาพเรียบรอยและปลอดภัย  ถาชํารุดเสียหายตองรีบซอมใหใชไดเหมือนสภาพเดิม หาก            

สูญหายตองทําสาํเนามาแทนใหครบบริบูรณเทาที่จะทําได 

 ขอ 8  การยืมหนังสือที่สงเก็บแลว  ใหปฏิบัติดังน้ี 

8.1 ผูยืมจะตองใหทราบวาเร่ืองที่ยืมน้ันจะใชประโยชนในการใด 

8.2 ผูยืมจะตองมอบหลักฐานการยืมใหเจาหนาที่เก็บ และลงชื่อในสมุดทะเบียนยืม

เอกสารและใหเจาหนาที่เก็บรวบรวมหลักฐานการยืมเรียงลําดับ  วันที่  เดือน  

พ.ศ.ไว  เพื่อสะดวกในการติดตอทวงถาม 

8.3 การยืมเอกสารของสหกรณตองไดรับอนุญาตจากประธานกรรมการหรือ                    

รองประธานกรรมการ(ถาม)ี  หรือผูจัดการ 

8.4 ในกรณีที่เอกสารซึ่งตองเก็บเปนความลับ หามเจาหนาที่ผูเกี่ยวของในการปฏิบัติ

เร่ืองน้ันหรือเจาหนาที่ผูเก็บอนุญาตใหบุคคลภายนอกยืมดูหรือคัดลอกเปนอันขาด  

เวนแตผูมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ  หรือเกี่ยวกับการดําเนินคดี 

 ขอ 9  การเก็บเอกสารของสหกรณ จําแนกเปน 5 ประเภท  คือ 

9.1 เอกสารท่ีมีลักษณะดังตอไปน้ี ใหคงเก็บรักษาไวตลอดไป คือ 

9.1.1 หนังสือที่ตองเก็บไวเปนหลักฐานของสหกรณตลอดไป  เชน  เร่ืองที่

เกี่ยวของกับการจัดต้ังสหกรณ  ขอบังคับ  ใบสมัครเขาเปนสมาชิก ทะเบียน

สมาชิก รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป รายงานการประชุมใหญ

วิสามัญ  บัญชี และทะเบียนตาง ๆ หลักฐานการตรวจบัญชี  รายงานกิจการ

ประจําป  สถิติตาง ๆ  ตลอดจนหลักฐานหรือเร่ืองที่จะใชศึกษาคนควา

ตอไป 

9.1.2 หนังสือที่เปนหลักฐานทางอรรถคดีหรือสํานวนของศาล อัยการ  หรือ

สํานวนของพนักงานสอบสวน 
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9.2 เอกสารท่ีเก็บไวไมนอยกวาสิบป  คือ  หลักฐานทางการเงินและบัญชี 

9.3 เอกสารท่ีเก็บไวไมนอยกวาหาป  คือ  หนังสือขอเปลี่ยนแปลงเงินคาหุนรายเดือน

และหนังสือขอลาออกจากสหกรณ  

9.4 เอกสารซึ่งทําลายไดทันที หรือเก็บไวต่ํากวาหาป ไดแก วาระการประชุม รายงาน

การประชุมอื่น ๆ 

9.5 การทําลายเอกสารเกี่ยวกับการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ ไดแก คําขอและ

หนังสือกูเงินประเภทตาง ๆ น้ัน เอกสารที่จะขอทําลายดังกลาวตองผานการเกบ็รักษาหลังจากที่สมาชิกได

ชําระหน้ีเสร็จสิ้นแลว ดังน้ี 

9.5.1 คําขอและหนังสือสัญญากูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินใหเก็บรักษาไว                   

ไมนอยกวาหน่ึงป 

9.5.2 คําขอและหนังสือสัญญากูเงินสามัญและพิเศษใหเก็บรักษาไว              

ไมนอยกวาสามป 

ขอ 10  ในปหน่ึง ๆ  ใหเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารที่สมควรจะทําลาย  แลวยื่นหนังสือเสนอ

ตอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณา  เมื่อเห็นวาควรทําลายเอกสารไดใหต้ังคณะอนุกรรมการทําการ

คัดเลือกเอกสารและควบคมุการทาํลายขึ้นอยางนอย 3 คน  โดยมีหนาที่ดังตอไปน้ี 

10.1 คัดเลือกเอกสารตามระเบียบวาเอกสารเร่ืองใดควรทําลายได 

10.2 เสนอรายงานและบัญชีรายชื่อเอกสารที่สมควรทําลายตอคณะกรรมการ

ดําเนินการเพื่ออนุมัติ 

10.3 แสดงรายงานและบัญชีรายชื่อเอกสารที่ไดรับอนุมัติใหทําลายได  และมอบสําเนา

ใหเจาหนาที่เก็บเพื่อบันทึกในหนังสือเก็บและบัญชีประจําเร่ือง  หรือประจํา

หมวดหมูหรือประจําแฟม 

10.4 ควบคุมการทําลายหรือทําลายดวยตนเอง  การทําลายอาจใชเคร่ืองมือเผา  หรือ             

วิธีอ่ืนใดตามความเหมาะสม 

10.5 เสนอรายงานผลการปฏบิัติใหคณะกรรมการดําเนินการทราบ  และมอบให

เจาหนาที่เก็บรายงานน้ันไวเปนหลักฐานดวย 

ขอ 11  กรณีการเก็บรักษา การยืม การเขาถึงและการทําลายเอกสารของสหกรณที่เก็บรักษาใน

ลักษณะแผนดิสเกต (Diskette) หรือแผนซีดี หรือเก็บขอมูลไวในฮารดดิส (Hard-Disk) หรือเก็บขอมูลใน

ลักษณะอิเลคทรอนิคส (Electronic) อ่ืน ๆ การดําเนินการใด ๆ จะตองไดรับความเห็นชอบ และขอเสนอแนะ

ของผูจัดการ และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการกอน 

ขอ 12 คณะกรรมการดําเนินการ มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดเร่ืองราว หรือปญหาทั้งปวงที่เกิดขึ้น

จากการปฏิบัติตามระเบียบน้ี มติของคณะกรรมการดําเนินการใหถือเปนที่สุด   
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ขอ 13 ใหประธานคณะกรรมการดําเนินการ เปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี  
 

ประกาศ ณ วันที่  24  เดือนกันยายน พ.ศ.2563 
 

ลงชื่อ       
(นายอินทปตร  บุญทวี) 

ประธานคณะกรรมการดําเนินการ 
สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม  จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

วาดวยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ 

พ.ศ. 2563 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม 

จํากัด ขอ79 (8) และขอ 111 (10) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 20 คร้ังที่ 8/2563  เมื่อวันที่                     

24 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2563 ไดกําหนดระเบียบวาดวยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ ไว ดังตอไปน้ี 

 ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา  “ระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด วาดวย

การตรวจสอบกิจการของสหกรณ พ.ศ. 2563” 

 ขอ  2 ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่ประกาศเปนตนไป 

 ขอ  3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด   วาดวย                       

การตรวจสอบกิจการของสหกรณ พ.ศ. 2561 และบรรดาระเบียบ ประกาศ มติกรรมการดําเนินการในสวน

ที่กําหนดไวแลว ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน 

 ขอ 4 ในระเบียบน้ี 

 “การตรวจสอบกิจการ”      หมายความถึง   การตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ อัน

ไดแกการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การบัญช ี  การปฏิบัติการ   การบริหารงาน ระบบสารสนเทศ รวมทั้งการ

ตรวจสอบในดานอ่ืน ๆ 

 “ผูตรวจสอบกิจการ”          หมายความถงึ    สมาชิกสหกรณหรือบุคคลภายนอกซึ่งไดรับการเลือกต้ัง

จากที่ประชุมใหญของสหกรณเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบกิจการของสหกรณ 

 “สหกรณ”                           หมายความถึง สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

หมวด 1 

ขอความท่ัวไป 

 ขอ 5 ใหที่ประชุมใหญของสหกรณเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการ จํานวนสองคน เพื่อดําเนินการ

ตรวจสอบกิจการสหกรณตามที่กฎหมายกําหนด 

ขอ 6 ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงคราวละสองป เมื่อครบกําหนดแลว ยังไมมีการเลือกต้ัง                   

ผูตรวจสอบกิจการใหม ก็ใหผูตรวจสอบกิจการเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไป

น้ัน อาจไดรับเลือกต้ังไดอีก 

ขอ 7 คาตอบแทน ใหไดรับภายหลังจากการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ประจําเดือนเรียบรอยแลว 

ทั้งน้ีการจายคาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนดโดยตองไดรับ

ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ 
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    หมวด 2 

คุณสมบัติของผูตรวจสอบกิจการ 

ขอ 8 ผูตรวจสอบกิจการ ตองมีคุณสมบัติพื้นฐานดังน้ี 

8.1 เปนผูที่ มีความรูความสามารถในดานธุรกิจ  การเงิน  การบัญชี  การเศรษฐกิจหรือ 

การสหกรณ หรือมีประสบการณในการปฏบิัติงานตรวจสอบกิจการ และสามารถปรับใชวิธีการและเทคนิค

ตาง ๆ ที่จําเปนในการตรวจสอบ 

8.2 มีความรู ความเขาใจในหลกัการบริหาร และเทคนิคสมัยใหม สามารถวิเคราะหและ

ประเมินการบริหารงาน ตลอดจนใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอการบริหารงานของสหกรณได 

ขอ 9 ผูตรวจสอบกิจการควรผานการอบรมดานการตรวจสอบกิจการ เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับการ 

ตรวจสอบกิจการ และควรมีการพัฒนาความรูดังกลาวอยางสม่ําเสมอ 

ขอ 10 บุคคลที่จะปฏิบัติหนาที่ผูตรวจสอบกิจการ ตองไมเปนบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ 

หรือเปนคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ หรือผูจัดการหรือเจาหนาที่ของสหกรณหรือสหกรณอ่ืนใด 

หมวด 3 

จริยธรรมของผูตรวจสอบกิจการ 

ขอ 11 ผูตรวจสอบกิจการจะตองประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบแหงจริยธรรม ดังตอไปน้ี 

    11.1  ตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏบิัติงาน 

11.2  ตองมีความซื่อสัตยสุจริต เที่ยงธรรม ปราศจากอคติสวนตัวและปฏิบัติหนาที่ที่

รับผิดชอบอยางเต็มความสามารถ 

11.3  พึงละเวนไมเขาไปมีสวนรวม หรือเกี่ยวของในการกระทํากิจกรรมใด ๆ ที่กอใหเกิด

ความเสียหายตอการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการรวมทั้งที่จะทําใหเกิดอคติ จนเปนเหตุใหไมสามารถปฏิบัติ

หนาที่ตรวจสอบตามหนาที่ความรับผิดชอบไดอยางเที่ยงธรรม 

11.4 พึงพัฒนาศักยภาพตนเอง ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพ และคุณภาพของงานตรวจสอบ

อยางสม่ําเสมอ 

11.5 ไมพึงรับสิ่งของหรือทรัพยสินใด ๆ จากสหกรณ นอกเหนือจากคาตอบแทนที่พึงไดรับ

จากการตรวจสอบกิจการ 

11.6 ไมพึงเปดเผยขอมูลที่อาจกอใหเกิดผลเสียหายแกสหกรณ ซึ่งไดทราบจากการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการของสหกรณ เวนแตเพื่อประโยชนตอสหกรณ ตอการตรวจสอบใด ๆ หรือตองให

ถอยคําในฐานะพยานตามกฎหมาย 
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หมวด 4 

อํานาจหนาท่ีของผูตรวจสอบกิจการ 

12. ผูตรวจสอบกิจการมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ ซึ่งรวมทั้ง

ขอตอไปน้ี  

12.1 ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพยสิน หน้ีสิน          

ทั้งปวงของสหกรณ เพื่อทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณที่เปนอยูจริง 

12.2 ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการดําเนินธุรกิจ แตละประเภทของสหกรณ 

เพื่อประเมินผลและอาจ ใหขอเสนอแนะแกกรรมการดําเนินการผูจัดการและพนักงาน ทัง้ทางวิชาการและ 

ทางปฏิบัติในกิจการน้ัน ๆ 

12.3 ตรวจสอบการจัดจางและแตงต้ังพนักงานและลูกจางสหกรณตลอดจนหนังสือสัญญา

จางหลักประกัน 

12.4 ตรวจสอบการปฏิบติังานตามแผนงาน/โครงการ และการใชจายเงินตามประมาณ

รายจายของสหกรณ 

12.5  ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณาหาแนวทาง

ปรับปรุง แผนงาน ขอบังคับและระเบียบ ตลอดจนมติตาง ๆ ของคณะกรรมการดําเนินการ 

12.6  ตรวจสอบการปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณหรือกิจการอ่ืน ๆ 

ตามที่เห็นสมควรหรือเห็นวาจะกอใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของสหกรณ 

12.7  ใหผูตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือน และประจําป รวมทั้ง

ขอสังเกต ขอเสนอแนะเปนลายลักษณอักษร และเขารวมประชุมเพื่อแจงผลการตรวจสอบประจําเดือน                 

ตอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมประจําเดือนคราวถัดไป และรายงานผลการตรวจสอบประจําป 

ตอที่ประชุมใหญของสหกรณดวย  

              อน่ึง ในกรณีที่ปรากฏชัดเจนวามีเหตุการณที่อาจกอใหเกิดความเสียหายอยางมีนัยสําคัญแกสหกรณ 

ผูตรวจสอบกิจการจะตองรายงานตอคณะกรรมการดําเนินการ และสวนราชการที่มีหนาที่กํากับดูแลสหกรณ

โดยเร็ว 

ในกรณีที่ผูตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ในสวนที่เปนสาระสําคัญเยี่ยงผู

ตรวจสอบกิจการทั่วไปพึงปฏิบัติ หรือกระทําการโดยประมาทเลินเลอเปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย 

ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ 
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หมวด 5 

หนาท่ีของสหกรณผูรับการตรวจสอบกิจการ 

ขอ 13  สหกรณผูรับการตรวจสอบกิจการมีหนาที่ดังน้ี 

13.1 อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจสอบกิจการ 

13.2 จัดทําบัญชี เอกสารหลักฐานทางการเงิน และบัญชี ตลอดจนเอกสารหลักฐานอ่ืนให

เรียบรอยและครบถวน พรอมที่จะรับการตรวจสอบทุกเมื่อ 

13.3 ชี้แจงและตอบขอซักถามตาง ๆ พรอมทั้งจัดหาขอมูลเพิ่มเติมใหแกผูตรวจสอบกิจการ 

13.4 พิจารณาปฏิบัติตามขอทักทวงและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการ 

 ขอ 14  ใหประธานกรรมการดําเนินการ เปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี      
                                                              

ประกาศ   ณ  วันที่   24  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 

                                                                   (ลงชื่อ)          

     (นายอินทปตร  บุญทวี ) 

                                                                         ประธานกรรมการดําเนินการ 

        สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากดั 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ แกไขระเบยีบใหสอดคลองกับขอบังคับสหกรณ พ.ศ.2563 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

วาดวยการใหคาตอบแทนการนําสงเงินตามยอดเรียกเก็บ 

แกผูนําสงเงินใหสหกรณ 

พ.ศ. 2563 

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

พ.ศ. 2563 ขอ 79(8) และขอ 111(10)  ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 20 คร้ังที่9/2563                                      

เมื่อวันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563  ไดกําหนดระเบียบวาดวยการใหคาตอบแทนการนําสงเงินตาม                

ยอดเรียกเก็บแกผูนําสงเงินใหสหกรณ ดังตอไปน้ี 

ขอ 1  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

วาดวยการใหคาตอบแทนการนําสงเงินตามยอดเรียกเก็บแกผูนําสงเงินใหสหกรณ พ.ศ.2563"  

ขอ 2  ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่ประกาศเปนตนไป 

ขอ 3  ในระเบียบน้ี 

“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

“หนวยงาน” หมายถึง หนวยงานสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สมาชิกสังกัดอยู 

“ผูนําสงเงิน” หมายถึง เจาหนาที่ของหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่หักเงิน

ไดรายเดือนและเงินอ่ืนใดของสมาชิกสหกรณในสังกัดหนวยงาน นําสงใหแกสหกรณและหนาที่อ่ืนตามที่

ไดรับมอบหมาย 

“คาตอบแทน” หมายถึง เงินที่สหกรณจายใหแกผูนําสงเงินใหสหกรณ 

 “เงินไดรายเดือน” หมายถึง เงินรายได คาจาง เงินเดือน คาตอบแทน หรือเงินอ่ืนใดที่

สมาชิกสหกรณไดรับเปนประจําเดือนตามที่หนวยงานตนสังกัดจายให เชน เงินเดือน เงินเพิ่มคาครองชีพ 

คาตอบแทนประจําตําแหนง เงินบํานาญ เงินบําเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดที่คณะกรรมการกําหนด  

ขอ 4  ใหผูนําสงเงิน หักเงินไดรายเดือนของสมาชิกใหสหกรณเปนอันดับแรกและนําเงินที่

หักสงใหสหกรณโดยพลัน ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 42/1 ซึ่งกําหนด

วาเมื่อสมาชิกไดทําความยินยอมเปนหนังสือไวกับสหกรณใหผูบังคับบัญชาในหนวยงานของรัฐหรือนายจาง

ในสถานประกอบการหรือหนวยงานอ่ืนใดที่สมาชิกปฏิบัติหนาที่อยูหักเงินเดือนหรือคาจางหรือเงินอ่ืนใดที่ถึง

กําหนดจายแกสมาชิกน้ันเพื่อชําระหน้ีหรือภาระผูกพันอ่ืนที่มีตอสหกรณใหแกสหกรณตามจํานวนที่สหกรณ

แจงไปจนกวาหน้ีหรือภาระผูกพันน้ันจะระงับสิ้นไปใหหนวยงานน้ันหักเงินดังกลาวสงเงินที่หักไวน้ันใหแก

สหกรณโดยพลัน  
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ขอ 5   การจายคาตอบแทนแกผูนําสงเงินใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปน้ี 

 5.1 คาตอบแทนจะคํานวณในอัตรารอยละ 0.02  ตามจํานวนเงินที่ผูนําสงเงินหักเงินได

รายเดือนของสมาชิกตามยอดเรียกเก็บประจําเดือนนําสงใหสหกรณ กรณีคํานวณเงินคาตอบแทน                                  

ตํ่ากวา 300 บาทใหไดรับคาตอบแทน 300 บาท (สามรอยบาทถวน) 

 5.2 กําหนดระยะเวลาสงเงินไมเกินวันทําการสุดทายของเดือนน้ัน  หากเกินกําหนด

ระยะเวลาดังกลาว จะไมไดรับเงินคาตอบแทนในเดือนน้ัน  

 5.3 กําหนดจายเงินคาตอบแทนแกผูนําสงเงินใหสหกรณภายในระยะเวลา 30 วัน

หลังจากการประชุมใหญสามัญประจําปของสหกรณ โดยสหกรณจะโอนเงินคาตอบแทนเขาเลขที่บัญชี

ธนาคารของผูนําสงเงินแกสหกรณตามที่แจงไวกับสหกรณ 

ขอ 6 ใหประธานคณะกรรมการดําเนินการ เปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี  

ประกาศ ณ วันที่  28  เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 

ลงชื่อ      

(นายอินทปตร  บุญทวี) 
ประธานคณะกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม  จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

วาดวยทีป่รึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

พ.ศ. 2563 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณ ขอ 79(8) และขอ 111(9) ที่ประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการ ชุดที่ 20 คร้ังที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ไดกําหนดระเบียบวาดวยที่ปรึกษาและ                     

ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ   ดังตอไปน้ี 

 ขอ  1. ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด วาดวย                 

ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ พ.ศ. 2563” 

 ขอ  2.  ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่ประกาศเปนตนไป 

 ขอ  3  ใหยกเลกิระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานสวนตําบลเชียงใหม จํากัด วาดวยที่ปรึกษาและ                  

ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ พ.ศ. 2563 และบรรดาระเบยีบอ่ืนใด ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน 

 ขอ  4. คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรูความสามารถ

และเหมาะสมเปนที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักด์ิได จํานวนไมเกินหาคน เพื่อใหความเห็นแนะนําใน                              

การดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ ดังน้ี 

  (1)  ที่ปรึกษาดานกฎหมาย 

  (2) ที่ปรึกษาดานการเงิน การบัญชี การธนาคาร 

  (3) ที่ปรึกษาดานการบริหารงานสหกรณ 

  (4) ที่ปรึกษาดานการศึกษาและประชาสัมพันธ 

  (5) ที่ปรึกษาดานอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นชอบ 

 ขอ  5.   ใหที่ป รึกษาและที่ป รึกษากิตติมศัก ด์ิ  มีวาระคราวละสองป    และเมื่อครบวาระแลว                                  

หากคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นวาที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษากิตติมศักด์ิคนใดมีความเหมาะสมก็ให                    

ทําหนังสือแจงไปยังผูน้ันหรือตนสังกัดเพื่อเชิญเปนที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักด์ิในปบัญชีตอไป และ                     

ใหกระทําเชนน้ีทุกปไป 
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 ขอ  6.  คณะกรรมการดําเนินการจะขอคําปรึกษาในเร่ืองกิจการงานของสหกรณจากที่ปรึกษาหรือ                      

ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ โดยอาจแจงเปนหนังสือเปนเร่ืองๆ ไป หรือปรึกษาทางโทรศัพท หรืออาจเชิญเขารวมประชุม

เปนคร้ังคราวก็ได  

ขอ  7. ความเห็นหรือขอเสนอแนะของที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษากิตติมศักด์ิใหอยูในดุลพินิจของ

คณะกรรมการดําเนินการในการถือเปนแนวทางปฏิบัติ 

ขอ  8.  ใหที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ ใหไดรับคาเบี้ยประชุมตามที่ประชุมใหญกําหนด  

ขอ  9.   ใหประธานกรรมการดําเนินการรักษาการ ใหเปนไปตามระเบียบน้ี 

  

 ประกาศ  ณ  วันที่  24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 

     ลงชื่อ  

 (นายอินทปตร  บุญทวี) 

ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  แกไขระเบียบใหสอดคลองตามขอบังคับสหกรณ พ.ศ.2563 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

วาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  

พ.ศ. 2564 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 79(8) แหงขอบงัคับสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่น

เชียงใหม จํากัด ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 20  คร้ังที่ 15/2563    เมื่อวันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ               

พ.ศ. 2564 ไดกําหนดระเบียบวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2564  ดังตอไปน้ี 

ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด              

วาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2564” 

ขอ 2 ระเบียบน้ีใหใชบังคับวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ 3 บรรดาระเบียบและประกาศอ่ืนใด มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งขัดหรือแยง

กับระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน 

ขอ 4 ในระเบียบน้ี 

“สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย

ขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากดั 

“คณะกรรมการอ่ืน” หมายความวา คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพันธ และคณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการดําเนินการแตงต้ัง 

“ที่ปรึกษาสหกรณ” หมายความวา ที่ปรึกษาสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม                       

จํากัด ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการแตงต้ัง 

“การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การประชุมที่กฎหมาย ขอบังคับ หรือ

ระเบียบ ใหตองมีการประชุมที่กระทําผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยผูเขารวมประชุมมิไดอยูในสถานที่เดียวกัน 

สามารถประชมุหารือหรือแสดงความคิดเห็นระหวางกันไดผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

“ผูเขารวมประชุม” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการ สมาชิกสหกรณ หรือบุคคลอ่ืนที่

เกี่ยวของกับการประชุมที่กฎหมายบัญญัติหรือกําหนดไว เขารวมในการประชุมแหงเดียวกันและที่แสดงตนรวม

ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในเวลาเดียวกัน 

“สื่ออิเล็กทรอนิกส” หมายความวา สื่อบันทึกขอมูลหรือสารสนเทศใด ๆ ที่ใชวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสโดยการประยุกตใชวิธีการทางอิเล็กตรอนไฟฟา คลื่นแมเหล็กไฟฟา หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะ

คลายกัน และใหหมายรวมถึงการประยุกตใชวิธีการทางแสง วิธีการทางแมเหล็กหรืออุปกรณที่เกี่ยวของกับการ

ประยุกตใชวิธีตาง ๆ เชนวาน้ัน 
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“ระบบควบคุมการประชุม” หมายความวา ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และหรืออุปกรณ

สื่อสารอิเล็กทรอนิกสใด ๆ ทั้งฮารดแวรและซอฟตแวรที่เชื่อมโยงกันเปนเครือขายและมีการสื่อสารขอมูลกัน 

โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหรือการโทรคมนาคมเพื่อใหผูรวมประชุมสามารถเขาถึง และ

ใชงานสําหรับการประชุม ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสได ไมวาจะเปนการประชุมดวยเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ 

“ผูควบคุมระบบ” หมายความวา เจาหนาที่สหกรณ ตลอดจนผูทําหนาที่ดูแลและบริหารจัดการ

ระบบการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ต้ังแตเร่ิมทําการประชุมจนเสร็จสิ้นการประชุมแตละคร้ัง 

ขอ 5 การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสจะทําไดโดยมติคณะกรรมการดําเนินการไมนอยกวา 

2 ใน 3 ของคณะกรรมการดําเนินการที่มาประชุม ทั้งน้ีมติคณะกรรมการดําเนินการจะตองกําหนด ดังน้ี 

(1) เหตุผล และความจําเปน ที่จะตองจัดการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

(2) คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการชุดใดที่สามารถจัดประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

(3) ชวงเวลาหรือเดือนที่สมควรใหมีการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

ขอ 6 เมื่อผูทําหนาที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ คณะใด

กําหนดใหมีการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในการประชุมคร้ังใดตามมติคณะกรรมการดําเนินการแลว 

ผูจัดการจะตองจัดใหมีผูควบคุมระบบที่สามารถบริหารจัดการระบบ เพื่อตรวจสอบการทํางานและแกไขปญหา

ใหผูรวมประชุมสามารถเขาถึงระบบกอนเร่ิมการประชุม 

ขอ 7 ในการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสผูมีหนาทีจั่ดการประชุม ตองดําเนินการ ดังน้ี 

(1) แจงเชิญการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

(2) จัดทําเอกสารประกอบการประชมุและนําขอมูลเขาสูระบบเพื่อใหผูเขารวมประชุมทุกคน

สามารถอานเอกสารไดกอนการประชุม 

(3) จัดใหผูเขารวมประชุมแสดงตนและนับองคประชุม 

(4) จัดทํารายงานการประชมุเปนหนังสอื 

(5) จัดใหมีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพแลวแตกรณีของผูรวมประชุมทุกคน ตลอด

ระยะเวลาที่มีการประชุม เวนแตเปนการประชุมลับ 

ขอ 8 ในการจัดการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของคณะกรรมการดําเนินการ หรือ

คณะกรรมการอ่ืน จะตองมีกรรมการเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสไมนอยกวากึ่งหน่ึงของคณะกรรมการ

ดําเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืนทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ขอ 9 ประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการอ่ืน มีหนาที่ดําเนินการประชุม หากประธาน

กรรมการ หรือประธานกรรมการอ่ืนไมอยูในที่ประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการ 

หรือรองประธานกรรมการอ่ืนทําหนาที่แทน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการอ่ืน ให

กรรมการ หรือกรรมการอ่ืนที่มาประชุมเลอืกกรรมการคนหน่ึงทําหนาที่แทน 
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ขอ 10 ในการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการ

อ่ืนที่จําเปนตองมีที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ หรือผูตรวจสอบกิจการ หรือผูตรวจสอบบัญชี หรือบุคคลที่

เกี่ยวของ เขารวมประชุมดวย ใหประธานในที่ประชุมน้ันเปนผูวินิจฉัยใหประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

ขอ 11 การลงมติของที่ประชุมใหเปนไปตามขอบังคับสหกรณและระเบียบที่เกี่ยวของในแตละ

กรณี 

ขอ 12 ผูเขาประชุมและผูเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ตองมิใหบุคคลอ่ืนรวมรับฟง

หรือบันทกึเสยีงหรือบันทึกภาพในการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

ขอ 13 ในการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใหจายเบี้ยประชุมตามระเบียบของสหกรณแก

ผูเขารวมประชุม ซึ่งไดแสดงตนเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

ขอ 14 การจัดประชุมใหญของสหกรณผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใหถือปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และหรือ ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ และคามวิธีการที่คณะกรรมการ

กําหนด 

ขอ 15 ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผู

วินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 

ขอ 16 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี 

ประกาศ    ณ  วันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ.  2564 

(ลงชื่อ) 

(  นายอินทปตร  บุญทวี  ) 

ประธานกรรมการดําเนินการ 

           สหกรณออมทรัพยขาราชการทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 
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วิธีการปฏิบัติในการจัดประชุมใหญผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  

สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

พ.ศ. 2564 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ 14 แหงระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่น

เชียงใหม  จํากัด วาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2564 จึงกาํหนดวิธีปฏิบัติในการจัดประชุมใหญ

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ไวดังตอไปน้ี 

   ขอ 1 วิธีปฏิบัติในการจัดประชุมใหญผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใหใชปฏิบัติต้ังแตวันประกาศเปน

ตนไป 

   ขอ 2 ในวิธีปฏิบัติน้ี 

  “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย

ขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม  จํากัด 

  “สมาชิกสหกรณ” หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม                        

จํากดั 

  “การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การประชุมที่กฎหมาย ขอบังคับ หรือ

ระเบียบ ใหตองมีการประชุมที่กระทําผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยผูเขารวมประชุมมิไดอยูในสถานที่เดียวกัน 

สามารถประชมุหารือหรือแสดงความคิดเห็นระหวางกันไดผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

  “ผูเขารวมประชุม” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการ สมาชิกสหกรณ หรือบุคคลอ่ืนที่

เกี่ยวของกับการประชุมที่กฎหมายบัญญัติหรือกําหนดไว เขารวมในการประชุมแหงเดียวกันและที่แสดงตนรวม

ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในเวลาเดียวกัน 

  “ความมั่นคงปลอดภัย” หมายความวา การธํารงไวซึ่งความลับ ความถูกตอง ครบถวน และ

สภาพพรอมใชงานของระบบควบคุมการประชุม 

  “สื่ออิเล็กทรอนิกส” หมายความวา สื่อบันทึกขอมูลหรือสารสนเทศใด ๆ ที่ใชวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสโดยการประยุกตใชวิธีการทางอิเล็กตรอนไฟฟา คลื่นแมเหล็กไฟฟา หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะ

คลายกัน และใหหมายรวมถึงการประยุกตใชวิธีการทางแสง วิธีการทางแมเหล็กหรืออุปกรณที่เกี่ยวของกับการ

ประยุกตใชวิธีตาง ๆ เชนวาน้ัน 

   “ระบบควบคุมการประชุม” หมายความวา ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และหรืออุปกรณ

สื่อสารอิเล็กทรอนิกสใด ๆ ทั้งฮารดแวรและซอฟตแวรที่เชื่อมโยงกันเปนเครือขายและมีการสื่อสารขอมูลกัน 

โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหรือการโทรคมนาคมเพื่อใหผูรวมประชุมสามารถเขาถึง และ

ใชงานสําหรับการประชุม ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสได ไมวาจะเปนการประชุมดวยเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ 

  “ผูควบคมุระบบ” หมายความวา เจาหนาที่สหกรณ ตลอดจนผูทําหนาที่ดูแลและบริหารจัดการ

ระบบการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ต้ังแตเร่ิมทําการประชุมจนเสร็จสิ้นการประชุมแตละคร้ัง 
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  ขอ 3 สถานที่จัดประชุมใหญผานสื่ออิเล็กทรอนิกส หองหลัก และหองประชุมแสดงตน ให

เปนไปตามที่คณะกรรมการดําเนินการประกาศกําหนด 

   ขอ 4 ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงต้ังผูแทนสมาชิกเปนผูควบคุมดูแลการประชุมในแตละ

สถานที่ตามขอ 3 เปนลายลักษณอักษร 

  ขอ 5 ผูควบคุมดูแลการประชุมในแตละจุดมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

   (1) ควบคุมและจัดการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการ

กําหนด 

  (2) จัดสถานที่ และดูแลการประชุมจนเสร็จการประชุม 

   (3) ชี้แจง ประชาสัมพันธขั้นตอนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และหลักเกณฑอ่ืนๆ ให

สมาชิกสหกรณในแตละสังกัดรับทราบ 

  (4) รวบรวมคะแนนเสียง 

  (5) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 

   ขอ 6 ในการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ตองมีสมาชิกเขารวมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวน

สมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหน่ึงรอยคน 

   ขอ 7 ผูควบคุมดูแลการประชุมในแตละจุด ตองตรวจสอบชื่อสมาชิกในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขา

รวมประชุมกับบัตรประจําตัวพนักงาน บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณ แลวเห็นวาผู

แสดงตนเปนผูมีสิทธิเขารวมประชุมในจุดน้ัน ก็ใหผูมีสิทธิเขารวมประชุมลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ

เขารวมประชุมที่สหกรณกําหนด 

  ขอ 8 ใหคณะกรรมการดําเนินการ จัดทําบัตรลงมติ โดยระบุวาระการประชมุ มติที่ประชุม

เห็นชอบ ไมเห็นชอบ และงดออกเสียง พรอมชองทําเคร่ืองหมายลงมติในบัตร โดยผูควบคุมดูและการประชุมใน

แตละสังกัดตองลงลายมือชื่อรับรองในบัตรลงมติในแตละมติ 

   ขอ 9 ผูควบคมุดูแลการประชุมตองควบคุมบัตรลงมติมิใหสูญหาย หรือมีการนําไปใชโดยทุจริต 

  ขอ 10 สมาชิกทานใดตองการแสดงความคิดเห็น ใหแสดงตนแจง ชื่อ – สกุล ทะเบียนสมาชิก 

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส กอนแสดงความคิดเห็น 

   ขอ 11 การนับคะแนนเสียง ใหผูควบคุมดูแลการประชุมในแตละจุดรวมคะแนนเสียงสมาชิกใน

สังกัด แลวลงคะแนนเสียงในบัตรลงมติ และสงบัตรลงมติใหกับผูควบคุมระบบผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทันที และ

เพื่อใหการนับคะแนนเปนไปอยางเปดเผยและเที่ยงธรรม ใหผูควบคุมระบบประจําหนวยทําหนาที่รวบรวม

คะแนนจากผูควบคุมดูแลการประชุมในแตละสังกัด ที่สงมาทางอิเล็กทรอนิกส เสนอแกประธานในที่ประชุม

สรุปคะแนนเสียงเพื่อเปนมติ 

  ขอ 12 เมื่อสิ้นสุดการประชุม ใหผูควบคุมระบบจัดทําแบบรายงานการลงมติ จํานวนผูมาแสดง

ตน และลงคะแนนเสียง พรอมลงลายมือชื่อในแบบรายงานการลงมติ สงใหกับประธานกรรมการดําเนินการ 
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ขอ 13 กรณีมีคาใชจายเกี่ยวกับการจัดประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใหคณะกรรมการ

ดําเนินการอาจพิจารณาเบิกคาใชจายไดตามที่เห็นสมควร 

ขอ 14 กรณีมีปญหาในการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติน้ี ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาคํา

วินิจฉัย ชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 

ประกาศ    ณ  วันที่  22  เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ.  2564 

(ลงชื่อ) 

(  นายอินทปตร  บุญทวี  ) 

ประธานกรรมการดําเนินการ 

           สหกรณออมทรัพยขาราชการทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินเชียงใหม จํากัด 
วาดวยเจาหนาที่และขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน 

พ.ศ. 2563 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณ  ขอ 79(8) และขอ 111(7) ที่ประชุม

คณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที่ 20 ครั้งที่ 13/2563 วันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 

ไดกําหนดระเบียบวาดวยเจาหนาที่และขอบังคับเกีย่วกับการทํางาน  ดังตอไปนี ้

ขอ 1 ระเบียบนี้เรยีกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิน่เชียงใหม จํากัด  

วาดวยเจาหนาที่และขอบังคับเกี่ยวกบัการทํางาน  พ.ศ. 2563” 

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2564 เปนตนไป 

ขอ 3 ใหยกเลิกระเบยีบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิน่เชียงใหม จํากดั ระเบยีบวา

ดวยเจาหนาที่และขอบังคบัเกีย่วกับการทํางาน พ.ศ.2561 และบรรดาระเบยีบ คําส่ัง  ประกาศ  มติอืน่ใด

ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้และใหใชระเบียบนี้แทน 0

1 

ขอ 4 ในระเบยีบนี ้

“สหกรณ”  หมายถึง สหกรณออมทรพัยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

“ประธานกรรมการ” หมายถงึ ประธานกรรมการสหกรณออมทรพัยขาราชการสวน

ทองถิ่นเชียงใหม จํากดั 

“คณะกรรมการดําเนนิการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนนิการ สหกรณออมทรพัย

ขาราชการสวนทองถิน่เชียงใหม จํากัด 

“เจาหนาที”่ หมายถึง   เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทกุระดับ  (เชน  ผูจัดการ ผูชวยผูจดัการ  

หัวหนาแผนก  เจาหนาที่ธุรการ  เจาหนาที่การเงิน   เจาหนาที่บัญชี  เจาหนาที่การตลาด  เจาหนาที่สินเช่ือ  

หรือเจาหนาที่ตําแหนงทีเ่รียกช่ืออยางอื่น ฯลฯ)2 

“ลูกจาง” หมายถึง ลูกจางช้ันหนึ่ง และลูกจางช้ันสอง หรือผูซ่ึงตกลงทํางานใหสหกรณ

โดยรับคาจางไมวาจะเรยีกช่ืออยางไร 

1 สหกรณต้ังใหมใหตัดขอนี้ออก 
2 ระบุไดตามความเหมาะสมของแตละสหกรณ 
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หมวด  1 

อัตรากําลังและตําแหนง 

ขอ 5 ใหสหกรณจางเจาหนาที่และลูกจางตามจํานวนทีจ่ําเปนแกการปฏิบัติงานประจําของ 

สหกรณ 

ขอ 6 ตําแหนงเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ มีดังตอไปนี ้

ก. ตําแหนงเจาหนาที่ของสหกรณ 

(1) เจาหนาที่สหกรณ   ไดแก  เจาหนาทีก่ารตลาด  เจาหนาทีก่ารเงิน  เจาหนาที่

สินเช่ือ  เจาหนาที่ธุรการ  เจาหนาที่บัญชี   

(2) หัวหนาแผนก 

(3) ผูชวยผูจัดการ 

(4) ผูจัดการ  

ข. ตําแหนงที่เรยีกช่ือเปนอยางอืน่ 

(1) ชางช้ันหนึ่ง  เทียบเทาเจาหนาที่ช้ันหนึ่ง 

(2) สมุหบัญชี  เทยีบเทาหัวหนาแผนก 

ค. ตําแหนงลูกจาง 

(1) ลูกจางช้ันหนึ่ง  ไดแก  คนงาน  คนยาม  นักการภารโรง 

(2) ลูกจางช้ันสอง ไดแก คนขับรถยนต หรือเรือยนต และหัวหนาคนงานหรือชางฝมือ 

ขอ 7 ใหคณะกรรมการดําเนินการคดัเลือกหรือสอบคดัเลือก  และแตงตั้งหรือเล่ือนตําแหนง 

ผูจัดการ  โดยพิจารณาผูมคีณุวุฒิ  ความสามารถ  การรเิริ่ม ความจัดเจน ความรับผิดชอบ สมรรถภาพ

ในการปฏิบัติงานและความเหมาะสมกบัตําแหนง และเปนไปตามหลักเกณฑในขอ 11 ง. 

ในกรณีที่สหกรณยังไมอยูในฐานะที่จะจัดจางผูจัดการ  ผูชวยผูจัดการ หรือหัวหนาแผนกไดให 

คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก สอบคัดเลือก หรือสอบแขงขันเจาหนาที่ในตําแหนงที่ต่ําลงไป 

แลวแตงตั้งใหปฏิบัติงานในหนาที่ผูจัดการ  ผูชวยผูจัดการ  หรือหัวหนาแผนก  ทั้งนี้ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในขอ  11  12  13  14  15 และ 16 
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หมวด  2 

อัตราเงินเดือนและคาจาง 

ขอ 8 ใหกําหนดอัตราเงินเดือนและคาจางของเจาหนาที่และลูกจางไว โดยจัดทําเปนบัญชี

แนบทายระเบียบนี ้2

3

หมวด  3 

การรับสมัคร  การคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก  หรือสอบแขงขัน 

ขอ 9 เมื่อสหกรณมีความจําเปนตองจางเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณ  ใหคณะกรรมการ

ดําเนินการมีอํานาจพิจารณารับสมัคร คัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแขงขันตามหลักเกณฑในระเบียบนี้ 

ขอ 10 ผูที่จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณ  ตองมีคุณสมบัติ 

ดังตอไปนี ้
(1) มีสัญชาติไทย  และมศีรัทธาในอุดมการณของสหกรณ 

(2) มีอายุไมต่ํากวา  18  ปบริบูรณ  และไมเกิน  55  ปบริบูรณ 

(3) ไมเปนผูมกีายทพุพลภาพไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

ทั้งไมเปนโรคเรือ้น วัณโรคในระยะอนัตราย โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนทีร่ังเกียจแกสังคม 

โรคยาเสพตดิใหโทษ  โรคพิษสุราเรื้อรัง  หรอืโรคอยางอื่นตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

(4) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอนัด ี

(5) ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว 

(6) ไมเปนผูเคยถกูลงโทษถึงตองออกจากงาน  หรือออกจากราชการหรือหนวยงาน

ของรัฐหรือเอกชนฐานทุจรติตอหนาที ่

(7) ไมเปนผูเคยถกูรับโทษจําคกุโดยคําพพิากษาถึงที่สุดใหจําคกุ  เวนแตความผิด

ลหุโทษ หรือความผิดอนัไดกระทําโดยประมาท 

(8) ไมเปนผูเคยลาออกจากสหกรณโดยไดกระทําผิดวินัยซ่ึงอาจตองไดรับโทษ 

ไลออก หรือใหออกตามระเบยีบวาดวยวินัย  การสอบสวนและการลงโทษสําหรับเจาหนาทีแ่ละลูกจาง 

(9) ไมเคยถูกที่ประชุมใหญของสหกรณมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการ

เพราะเหตุทุจริตตอหนาที ่

3 ท้ังนี้อัตราคาจางขั้นตํ่าใหเปนไปตามท่ีกฎหมายคุมครองแรงงานกําหนดและสอดคลองกับปริมาณธุรกิจและฐานะของ 

สหกรณ 
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(10) ไมเคยถกูใหพนจากตําแหนงกรรมการ หรือมีคําวินจิฉยัเปนที่สุดใหพนจาก

ตําแหนงกรรมการตามมาตรา 22 (4) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 
ขอ 11 การบรรจุ  และแตงตั้งหรือเล่ือนตําแหนงเจาหนาทีห่รือลูกจางใหดํารงตําแหนงตาง ๆ 

ตองเปนไปตามหลักเกณฑ  ดงัตอไปนี ้
ก. เจาหนาที ่

(1) เจาหนาที่ธุรการ ตองไดรับประกาศนียบัตรไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนตน หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ตองไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือ

เทียบเทาหรือทางอื่นที่คณะกรรมการกําหนดใหใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และสามารถ

พิมพดีดได 
(2) เจาหนาที่อื่น  ตองไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ในทางที่สหกรณตองการ

หรือวิชาการสหกรณจากสถาบันการศึกษาทางสหกรณของกรมสงเสริมสหกรณ หรือสถาบันการศึกษาทาง

สหกรณที่หนวยงานอื่นตั้งข้ึนหรือสถาบันการศึกษาทางสหกรณของเอกชนหรือไดรับประกาศนียบัตร

ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ  หรือประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึกษาช้ันสูงในทางที่สหกรณ

ตองการ หรือเทียบเทา หรือทางอื่นที่คณะกรรมการกําหนดใหใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ข. หัวหนาแผนก 

(1) ตองไดรับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูงสําเร็จการศกึษาไมต่ํากวาปริญญาตรี

หรือไดรับอนุปริญญาหลักสูตรสามปจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในสาขาที่สหกรณตองการ หรือ 

(2) ตองมีพืน้ความรูตาม ก.(2) และดํารงตําแหนงเจาหนาที่ในสหกรณมาไมนอยกวา

สองป  หรือเคยดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญระดบัสองมาแลว 

(3) ตองมีพืน้ความรูตาม ก.(1) และดํารงตําแหนงในสหกรณมาไมนอยกวาหาป 

หรือเคยดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามญัระดับสองมาแลว 

ค. ผูชวยผูจัดการ    ตองมพีื้นความรูและหลักเกณฑ เชนเดียวกับ ข. 

ง. ผูจัดการ 

(1) ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี หรือประกาศนยีบัตรวิชาชีพ ซ่ึง

สหกรณเทยีบใหไมต่ํากวาปริญญาตรีในสาขาที่สหกรณตองการ หรือ 

(2) ตองมีพื้นความรูตาม ข (1) และดํารงตําแหนงหัวหนาแผนก  หรือผูชวยผูจัดการ

ในสหกรณมาไมนอยกวาหนึ่งป  หรือเคยดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญระดับสาม หรือ 

(3) ตองมีพืน้ความรูตาม  ก. (1). หรือ ก. (2) และเคยดํารงตําแหนงหัวหนาแผนก

หรือผูชวยผูจัดการมาไมนอยกวาหนึ่งป  หรือเคยดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามญัระดับสามมาแลว 
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จ. ลูกจาง    มีพื้นความรูไมต่ํากวาช้ันประถมปที่ 4 หรือช้ันประถมปที่ 6   และตองมี

ความรูความสามารถในงานที่จะปฏิบัติและผานการทดสอบเปนที่พอใจแลว หรือตองเปนชางฝมือ   และมี 

ใบรับรองแสดงวาไดผานการปฏิบัติงานมาแลวเปนระยะเวลาพอสมควร 

ขอ 12 การรับสมัคร  ใหประธานกรรมการ โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการดําเนนิการ

ประกาศรบัสมคัรมกีําหนดเวลาไมนอยกวา 15 วัน โดยปดประกาศไว ณ สํานักงานของสหกรณ เทศบาล

หรือองคการบริหารสวนตําบลทองที่และที่วาการอําเภอทองที ่

ขอ 13 ผูประสงคที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก  หรือสอบคัดเลือก  หรือสอบแขงขัน      

ใหยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณกําหนด พรอมดวยหลักฐานแสดงพื้นฐานความรู สําเนาบัตรประชาชน 

สําเนาทะเบียนบาน และใบรับรองแพทย และใหยื่นใบสมัครดวยตนเองตอประธานกรรมการหรือผูจัดการ

ของ สหกรณหรือเจาหนาที่สหกรณที่ไดรับมอบหมาย ณ สํานักงานของสหกรณ 

ขอ 14 ใหคณะกรรมการดําเนนิการแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหนึง่ จากกรรมการดําเนนิการ

หรือเจาหนาที่ในตําแหนงไมต่ํากวาผูชวยผูจัดการ  มีจํานวนอยางนอย 3 คน โดยใหมีตําแหนงเปน

ประธานกรรมการคนหนึ่ง  และเลขานุการคนหนึ่ง เพื่อดําเนินการคัดเลือก สอบคัดเลือกหรือสอบแขงขัน 
ขอ 15 ในการคดัเลือกใหคณะกรรมการทดสอบในวิชาหนึ่งวิชาใด หรือหลายวิชา  ที่กําหนด

ไวในขอ 16 ตามที่เหน็สมควร 

ขอ 16 ในการสอบคดัเลือก หรือสอบแขงขัน  ใหคณะกรรมการจดัใหสอบในวิชาดังตอไปนี ้
ก. ตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ 

(1) ความรูเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยสหกรณ  ขอบังคับ  และระเบียบของสหกรณ 

(2) พิมพดดีภาษาไทยหรือความรูเกี่ยวกบังานในหนาที่ซ่ึงจะไดรบัการแตงตั้ง   

(เชน  บัญชี, และหรือความรูความชํานาญเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร  หรือวิชาชีพอื่น ๆ ) 

(3) สัมภาษณ 

ข. ตําแหนงตั้งแตเจาหนาที่สหกรณอื่น ๆ ข้ึนไป 

(1) ความรูเกี่ยวกับกฎหมายทีเ่กีย่วของกับงานสหกรณ  กฎหมายวาดวยสหกรณ  

ขอบังคับ  และระเบยีบของสหกรณ 

(2) ความรูเกี่ยวกับงานในหนาที่ซ่ึงจะไดรับการแตงตั้ง  และหรือความรูความชํานาญ 

เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร 

(3) สัมภาษณ 

ผูสอบคัดเลือก  หรือสอบแขงขัน  ตองไดคะแนนแตละวิชาไมนอยกวารอยละหาสิบ         

และไดคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ  60  ของคะแนนทั้งหมด  จึงถือเปนผูสอบได 
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ขอ 17 เมื่อการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแขงขันเสร็จส้ินแลว ใหประธานกรรมการ

สอบประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแขงขันได  เรียงตามลําดับคะแนนไว 

ณ สํานักงานของสหกรณและใหเสนอผลการคัดเลือก  หรือสอบคัดเลือก  หรือสอบแขงขัน       
ตอคณะกรรมการดําเนินการโดยเร็ว 

หมวด  4 

การจางและการแตงตั้ง 

ขอ 18 ใหคณะกรรมการดําเนินการพจิารณาจางและแตงตั้งผูไดรับการคดัเลือก  หรือสอบ

คัดเลือก  หรือสอบแขงขันได  เรียงตามลําดับคะแนนสูงมาหาต่ําเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณ   

ถามีผูสอบไดคะแนนเทากันหลายคน  ใหถอืคะแนนในวิชาในขอ 16 ก. (2)  หรือ ข. (2) สุดแตกรณีเปน

เกณฑตดัสินและถาคะแนนในวิชาดังกลาวยังเทากนัอยูอีก กใ็หคณะกรรมการจัดใหมีการคดัเลือกโดยการ

สอบสัมภาษณเพิ่มเตมิ 

ขอ 19 ในการจางหรือแตงตั้งเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ หามมิใหคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณเรียกหรือรับหลักประกันการทํางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทํางานจากเจาหนาที่   

และลูกจางของสหกรณ ไมวาเงินทรัพยสินอื่นหรือการค้ําประกันดวยบุคคล เวนแตลักษณะหรือสภาพ 

ของงานที่ทํานั้น เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณตองรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพยสินของสหกรณ 

ซ่ึงอาจกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณได และในกรณีที่สหกรณเรียกหรือรับหลักประกันหรือทําสัญญา

ประกันกับเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณ เพื่อชดใชความเสียหายที่เจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณ 

เปนผูกระทํา เมื่อสหกรณเลิกจางหรือเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณลาออกหรือสัญญาประกันส้ินอายุ 

ใหสหกรณคืนหลักประกันพรอมดอกเบี้ยถามีใหแกเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณ ภายในเจ็ดวันนับแต

วันที่เจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณลาออก หรือวันที่สัญญาประกันส้ินอายุแลวแตกรณี3

4 
ลักษณะหรือสภาพของงานที่สหกรณจะเรียกหรือรับหลักประกันการทํางานหรือหลักประกัน

ความเสียหายในการทํางานจากเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ ไดแก45 

(1) งานสมุหบัญชี 
(2) งานเจาหนาที่เก็บหรือจายเงิน 
(3)  งานควบคมุหรือรบัผิดชอบเกีย่วกับวัตถุของมคีา 

4  มาตรา 10 พระราบบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
5    ขอ 4 ประกาศกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2551 
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(4) งานเฝาหรือดูแลสถานที่หรือทรัพยสินของสหกรณหรือที่อยูในความรบัผิดชอบ

ของสหกรณ 

(5) งานติดตามหรือเรงรัดหนี้สิน 

(6) งานควบคมุหรือรบัผิดชอบยานพาหนะ 

(7) งานที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคลังสินคา ซ้ือขาย แลกเปล่ียน ใหเชาทรัพย 

ใหเชาซ้ือ ใหกูยืม รับฝากทรัพย รับจํานอง รับจํานํา รับโอน หรือรับจัดสงเงิน หรือการธนาคาร ทั้งนี้ 

เฉพาะเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ ซ่ึงเปนผูควบคุมเงินหรือทรัพยสินเพื่อการที่วานั้น 

ขอ 20 หลักประกันการทํางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทํางานมี 3 ประเภท ไดแก5
6
 

(1) เงินสด 

(2) ทรัพยสิน 

(3) การค้ําประกันดวยบคุคล 

ในกรณีที่สหกรณเรยีกหรือรับหลักประกนัเปนเงินสด จํานวนเงินที่เรยีกหรอืรับ  

ตองไมเกนิหกสิบเทาของอัตราคาจางรายวันโดยเฉล่ียที่เจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณไดรับ และในกรณี

ที่เงินประกนัซ่ึงสหกรณรับไวดงักลาวลดลง เนือ่งจากนําไปชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณตามเง่ือนไขของ

การเรยีกหรือรับเงินประกนัหรอืตามขอตกลง หรือไดรบัความยนิยอมจากเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณ 

แลวสหกรณจะเรียกหรือรับเงินประกนัเพิม่ไดเทาจํานวนเงินที่ลดลง 

ขอ 21 ใหสหกรณนําเงินประกันฝากไวกับธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอืน่ โดยจดัให

มีบัญชีเงินฝากของเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณแตละคน และใหแจงช่ือธนาคารพาณิชยหรือสถาบนั

การเงินอืน่ ช่ือบัญชีและเลขที่บัญชี ใหเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที ่

รับเงินประกนั คาใชจายใด ๆ ที่เกดิข้ึนในการดําเนินการดังกลาวใหสหกรณเปนผูออก6

7

ขอ 22 ในกรณีที่สหกรณเรยีกหรือรับหลักประกนัเปนทรพัยสิน ทรพัยสินที่เรยีกหรอืรับเปน

หลักประกนัได ไดแกทรัพยสินดังตอไปนี ้
(1) สมุดเงินฝากประจําธนาคาร 

(2) หนังสือค้ําประกันของธนาคาร 

6  ขอ 5 ประกาศกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2551 
7  ขอ 8 ประกาศกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2551 
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ทรัพยสินดังกลาวขางตนตองมีมูลคาไมเกินหกสิบเทาของอตัราคาจางรายวัน 

โดยเฉล่ียที่ลูกจางไดรับ โดยใหสหกรณเปนผูเก็บรักษาหลักประกันไว 
หามมิใหนายจางแกไขเปล่ียนแปลงหรือกระทําการใด ๆ เพื่อใหเจาหนาที่หรือลูกจาง

ของสหกรณแกไขเปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ิในทรพัยสินตาม (1) เปนของสหกรณหรอืของบคุคลอืน่ 7

8

ขอ 23 ในกรณีที่สหกรณเรยีกหรือรบัหลักประกันโดยการค้ําประกนัดวยบคุคล วงเงินค้ําประกนั

ที่สหกรณเรยีกใหผูค้ําประกนัรับผิดชอบตองไมเกนิหกสิบเทาของอัตราคาจางรายวันโดยเฉล่ียที่เจาหนาที่

หรือลูกจางของสหกรณไดรับ 

ใหสหกรณจัดทําหนังสือสัญญาค้ําประกนัสามฉบับ โดยใหสหกรณ เจาหนาที่หรือ

ลูกจางของสหกรณ และผูค้ําประกันเก็บไวฝายละฉบับ8

9

ขอ 24 ในกรณีที่สหกรณเรยีกหรือรับหลักประกนัตามขอ 20 หลายประเภทรวมกนั       

เมือ่คํานวณจํานวนมูลคาของหลักประกันทุกประเภทรวมกันแลวตองไมเกินหกสิบเทาของอัตราคาจางรายวัน

โดยเฉล่ียทีเ่จาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณไดรับ9

10

ขอ  25   ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาทบทวนฐานะของผูค้ําประกัน และหลักประกันทุกป 

ทั้งนี้ เพื่อใหทราบวาหลักประกันนั้นมีราคาเพียงพอที่จะคุมกับความรับผิดชอบของเจาหนาที่และลูกจาง

ของสหกรณ และเพื่อแกปญหากรณีที่ผูค้ําประกันถึงแกกรรม หรือมีฐานะทรุดโทรมลง หรือหลักประกัน 

มีราคาเปล่ียนแปลงในทางที่ลดลง อนึ่ ง เมื่อปรากฏวาหลักประกันเปล่ียนแปลงในทางลดลง 

ใหคณะกรรมการดําเนินการรีบดําเนินการเรียกหลักประกันจากเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ 

เพื่อเติมใหเพียงพอที่จะคุมกับลักษณะและปริมาณงานในความรับผิดชอบทันที 
 ถ าคณะกรรมการดํ า เนินการละเลยไมปฏิบัติต าม ข อ  19  ห รือข อ 25 

คณะกรรมการดําเนินการจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดข้ึนแกสหกรณ ฐานละเวนไมปฏิบัติ 

ตามหนาที่โดยรวมกันชดใชคาเสียหาย จนครบจํานวนใหแกสหกรณ 

8
ขอ 9 ประกาศกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2551 

9
ขอ 10 ประกาศกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2551 

10
    ขอ 11 ประกาศกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2551 
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ขอ 26 การจางและแตงตั้งเจาหนาที่ หรือลูกจางของสหกรณตามขอ 19 ใหไดรับเงินเดือน    

ข้ันเริ่มตนตามอัตราดังตอไปนี้ 
  ก. เจาหนาที่ 
   (1) ผูมีพื้นความรูตามขอ 11 ก. ใหจางในข้ันเร่ิมตนในอัตราไมเกินเดือนละ 

11,430    บาท  
   (2) ผูมีพื้นความรูตามขอ 11 ข. ใหจางในข้ันเร่ิมตนในอัตราไมเกินเดือนละ

13,060    บาท 
   (3) ผูมีพื้นความรูตามขอ 11 ค. ใหจางในข้ันเร่ิมตนในอัตราไมเกินเดือนละ

14,920     บาท 
   (4) ผูมีพื้นความรูตามขอ 11 ง. ใหจางในข้ันเร่ิมตนในอัตราไมเกินเดือนละ

17,810     บาท 
  ข. ลูกจาง ใหจางในข้ันเริ่มตนในอัตราไมนอยกวาการกําหนดคาแรงงานข้ันต่ํา  
 ขอ 27 การแตงตั้งเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ ใหดํารงตําแหนงหัวหนาแผนกข้ึนไป 

ประธานกรรมการตองเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ เมื่อไดรับความเห็นชอบแลว

ประธานกรรมการจึงส่ังแตงตั้งได แตถาเปนต่ํากวาหัวหนาแผนกก็ใหผูจัดการมีอํานาจส่ังแตงตั้งได 
 ผูไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด จะใหไดรับเงินเดือนสูงกวาข้ันต่ําสุดของตาํแหนงนั้นไมได 

เวนแตไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการ แตถาผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาข้ันต่ําสุดของตําแหนงใหม 

ก็ใหไดรับข้ันที่เทากับเงินเดือนเดิม 

หมวด  5 
การปฏิบัติหนาที่แทนเจาหนาที่และลูกจาง หรือผูจัดการและการเปลี่ยนตัวผูจัดการ 

ขอ 28 ถาตําแหนงเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณวางลง และยังไมไดแตงตั้งใหผูใดดํารง

ตําแหนงนั้น หรือผูดํารงตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเปนครั้งคราว ประธานกรรมการมีอํานาจส่ังให

เจาหนาที่ของสหกรณที่เห็นวาสมควรรักษาการในตําแหนง หรือรักษาการแทนช่ัวคราวไดแตการส่ังให

รักษาการในตําแหนง ผูชวยผูจัดการ หรือผูจัดการ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ 

ขอ 29 ในกรณีทีม่ีการเปล่ียนตัวผูจัดการ ใหคณะกรรมการดําเนินการจัดใหมีการตรวจสอบ

หลักฐานทางบัญชี และการเงินกบับรรดาทรัพยสินตลอดจนผลิตผลและสินคาอื่น ๆ ของสหกรณ        

เพื่อทราบฐานะอนัแทจริงของสหกรณกอนที่จะไดสงมอบงาน 
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หมวด  6 
การเลื่อนเงินเดือนหรือคาจาง 

ขอ 30 การเล่ือนเงินเดือนหรือคาจางของเจาหนาที่หรือลูกจางใหพจิารณาถึงความสามารถ  

การริเริม่  ความอุตสาหะ  ความรับผิดชอบ  คุณภาพและปริมาณงานในหนาที ่ ตลอดจนความประพฤต ิ 

และสมรรถภาพในการปฏิบัติงานในรอบปทางบัญชีที่แลวของสหกรณ ทั้งนี้ ตองอยูภายในวงเงินงบประมาณ

สําหรับเล่ือนเงินเดือนประจําป 

ขอ 31 ผูจัดการมีอํานาจเล่ือนเงินเดือนหรือคาจางของเจาหนาที่หรือลูกจางตําแหนงไมสูงกวา

หัวหนาแผนกในปหนึ่ง ๆ ไดไมเกิน 1 ข้ัน ถาเกนิกวานั้นตองไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

ดําเนนิการ 

ผูจัดการจะเล่ือนเงินเดือนของเจาหนาที่ตาํแหนงผูชวยผูจัดการ ดวยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการดําเนนิการ 

ขอ 32 การเล่ือนเงินเดือนของผูจัดการ  เปนอํานาจของคณะกรรมการดําเนนิการ 

ขอ 33 เจาหนาที่หรือลูกจาง ซ่ึงมีเวลาทํางานในสหกรณไมครบรอบปทางบัญชีของสหกรณ

หรือมีขอบกพรองในรอบปทางบัญชีที่แลวดังตอไปนี้  ไมใหไดรับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนหรือคาจาง 
ก. มีวันลาเกนิ 30 วันเวนแต 

(1) ลาปวยซ่ึงตองใชเวลารักษาพยาบาลเปนเวลานานติดตอกนั  คราวเดยีวกนัหรือ

หลายคราวรวมกนัไมเกนิ 60 วัน 

(2) ลาอุปสมบทไมเกิน  120  วัน 

(3) ลาคลอดบุตรกอนและหลังคลอดครรภหนึ่งไมเกนิ 9811 วัน (โดยไดรับ

เงินเดือน   หรอืคาจางในวันทาํงานตลอดระยะเวลาที่ลา  แตไมเกนิส่ีสิบหาวัน) 

(4) ลาปวยเนื่องจากอุบัติเหตุจากการไปปฏิบตัิงานของสหกรณ 

ข. ถูกลงโทษทางวินยั  เวนแตโทษภาคทัณฑ 

11 พรบ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 (ฉบับท่ี 7) บังคับใชเมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2562 
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หมวด  7 
การจายเงินโบนัส 

ขอ 34 เมื่อส้ินปทางบัญชีหนึ่ง ๆ สหกรณอาจจดัสรรกําไรเปนเงินโบนัสเจาหนาที่และลูกจาง

ไดตามขอบังคับของสหกรณและมติที่ประชุมใหญ 

ใหคณะกรรมการดําเนินการกําหนดจํานวนเงินโบนัสที่จะจาย ใหแกเจาหนาที่และลูกจางของ 

สหกรณตามสวนแหงอัตราเงินเดือนของแตละคนอยางสูงไมเกินสี่เทาของเงินเดือนซ่ึงไดรับในเดือน

สุดทายของปทางบัญชีนั้น 

เจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณผูใดมีเวลาทํางานไมเต็มปทางบัญชีใด ๆ ใหไดรับเงินโบนสั  

ลดลงตามสวนแหงเวลาทํางานในปนัน้ 

ขอ 35 คณะกรรมการดําเนินการอาจไมจายเงินโบนัส      ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหแก

เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณคนใดกไ็ด หากปรากฏวาเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณนัน้ปฏบิัติหนาที่

ผิดพลาดหรือบกพรองอยูเปนประจํา ไมอุทิศเวลาใหแกงานสหกรณ  ลาหยุดในระหวางปทางบัญชีเกิน  

สมควร  ทั้งไมพยายามขวนขวายแกไขขอผิดพลาดหรือขอบกพรองของตนตามที่คณะกรรมการดําเนินการ

ไดใหความเห็นแนะนําเชนวานั้น 

หมวด  8 

วัน เวลาทํางานปกติ และเวลาพัก   

ขอ 36 วันทํางาน   สหกรณกําหนดใหเจาหนาที่ทํางานสัปดาหละ 5 วัน ตั้งแตวันจนัทรถึง

วันศุกร11

12 สําหรับตําแหนงที่ทํางานเปนกะใหทํางานสัปดาหละ 48 ช่ัวโมง 

ขอ 37 เวลาทํางานปกต ิสหกรณกําหนดใหเจาหนาทีท่ํางานวันละ 8 ช่ัวโมง                

เวลา 08.30 น. ถึง12

13. 16.30 น. สําหรับตําแหนงที่สหกรณกําหนดใหเจาหนาทีห่รือลูกจางทํางานเปนกะ

เวลาใหเปนไปตามที่สัญญาจางกําหนด 

ขอ 38 เวลาพัก13

14 สหกรณกําหนดใหเจาหนาที่หยดุพักระหวางการทํางานปกตเิวลา 12.00 น. 

ถึงเวลา 13.00 น. 

12
 วันทํางานไมเกินสัปดาหละ 6 วัน (ม.28 พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541) 

13
  เวลาทํางานปกติไมเกินวันละ 8 ชม. และไมเกินสัปดาหละ 48 ชม. (ม.23 พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541) 
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ในกรณีที่สหกรณและเจาหนาที่หรือลูกจางตกลงกันกําหนดเวลาพักระหวางการทํางานตามวรรค

หนึ่งเปนอยางอื่นก็ยอมกระทําได โดยเวลาพกัไมนอยกวาหนึง่ช่ัวโมง ทั้งนี ้เพือ่ใหเกดิความราบรื่นและ

อํานวยความสะดวกแกสมาชิกที่มาใชบริการ 

หมวด  9 
วันหยุดและหลักเกณฑการหยุด 

ขอ 39 วันหยุดประจําสปัดาห     สหกรณกําหนดใหเจาหนาที่หยดุประจําสัปดาห สัปดาหละ 

2 วัน    ไดแกวันเสาร และวันอาทิตย 14

15

ขอ 40 วันหยุดตามประเพณ1ี5

16 สหกรณกําหนดใหเจาหนาที่หยุดงานตามประเพณีได 

ไมนอยกวา 13 วันรวมวันแรงงานแหงชาติ โดยกําหนดวันหยุดใหเปนไปตามประกาศของสหกรณเปนรายป 16

17

ในกรณีที่วันหยดุตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยดุประจําสัปดาห   ใหหยุดชดเชยวันหยุดตาม

ประเพณีในวันทํางานถัดไป 

ขอ 41 วันหยุดพักผอนประจําป17

18  สหกรณกําหนดใหเจาหนาที่ที่ทํางานครบ 1 ป หยุดพักผอน

ประจําป จํานวน 10 วันทํางานตอป โดยจะจัดใหหยุดภายในปถัดไป ซ่ึงวันหยุดพักผอนประจําป  

หากเจาหนาที่ไมหยุดในปที่มีสิทธิก็สามารถสะสมและเล่ือนวันหยุดพักผอนประจําปที่ยังมิไดหยุดในปนั้น

รวมเขากับปตอ ๆ ไปไดไมเกิน 20 วัน  

ทั้งนี้ หากมิไดใชสิทธ์ิหยุดพักผอนประจําปเจาหนาที่จะไดรับคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําป

นั้นดวย 

14 วันทํางานใหหยุดพักไมนอยกวา 1 ชม.หลังจากทํางานมาแลวไมเกิน 5 ชม.ติดตอกัน (ม.27 พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน 

พ.ศ.2541) 
15 ใหสอดคลองกับขอ 36 
16 วันหยุดตามประเพณีปหนึ่งตองไมนอยกวา 13 วัน ใหระบุวาเปนวนัใดบางโดยรวมวันแรงงานแหงชาติ     (ม.29 พ.ร.บ.

คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541) 

17 ในกรณีสหกรณมิไดกําหนดวันหยุดเปนวันใดแนนอนเหมือนกันทุกป  ใหสหกรณระบุเฉพาะจํานวนวนัท่ีใหหยุดตาม

ประเพณี และไปกําหนดวันหยุดไวในประกาศของสหกรณเปนรายปในวนัเริ่มปบัญชีของสหกรณทุกป 

18 ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันมาครบหนึง่ปมีสิทธิหยุดพักผอนประจําปไมนอยกวา 6 วันทํางาน (ม.30 พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน 

พ.ศ.2541) 
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หมวด  10 

การทํางานลวงเวลาและการทํางานในวันหยุด 

ขอ 42 การทํางานลวงเวลาและการทาํงานในวันหยุด 

(1) ในกรณีที่สหกรณมเีหตฉุุกเฉนิ หรือความจําเปนเรงดวนที่จะตองทํางาน

ติดตอกันไป ถาหยุดแลวจะเกิดความเสียหาย สหกรณจะใหเจาหนาที่ทํางานลวงเวลาในวันทํางาน หรือ

ทํางานในวันหยุด  รวมถึงทํางานลวงเวลาในวันหยุดไดตามความจําเปน    โดยสหกรณจะแจงใหเจาหนาที่

ทราบลวงหนา และเจาหนาที่จะตองใหความรวมมือในการทํางานลวงเวลาดังกลาวโดยไมตองไดรับความ

ยินยอมจากเจาหนาทีก่อน 

(2) ในกรณีที่สหกรณมคีวามจําเปนตองทํางานเพื่อเพิม่การบรกิาร  สหกรณจะให

เจาหนาที่ทํางานลวงเวลา ทํางานในวันหยุดหรือทํางานลวงเวลาในวันหยดุเปนครั้งคราวเทาที่เปนประโยชน

แกการบรกิาร ทั้งนี้ สหกรณจะใหเจาหนาที่สมัครใจทํางานลวงเวลา  หรือทํางานในวันหยดุไดไมเกิน

สามสิบหกช่ัวโมงตอสัปดาห18

19

ขอ 43 อัตราคาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาทํางานในวันหยุด 

ก. คาลวงเวลา 

(1) สหกรณจะจายคาลวงเวลาสําหรับการทํางานลวงเวลาในวันทํางานปกติในอัตรา

หนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวันทํางานตามจํานวนช่ัวโมงที่ทํา หรือหนึ่งเทาครึง่ของอัตราคาจาง

ตอหนวยในวันทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําได สําหรับลูกจางซ่ึงไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปน

หนวย19

20

(2) สหกรณจะจายคาลวงเวลาสําหรับการทํางานลวงเวลาในวันหยุดในอัตราสามเทา

ของอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวันทํางานตามจํานวนช่ัวโมงที่ทํา หรือสามเทาของอัตราคาจางตอหนวยในวัน

ทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําได สําหรับลูกจางซ่ึงไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย20

21

ข. คาทํางานในวันหยุด21

22

(1) ลูกจางหรือเจาหนาที่ ที่มีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุด วันหยุดประจําสัปดาห 

วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผอนประจําป ถามาทํางานในวันหยุดดังกลาวจะไดรับคาทํางานใน

วันหยุดเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเทาของอัตราคาจาง ตอช่ัวโมงการทํางานตามจํานวนช่ัวโมงที่ทํา หรือของอัตรา

19 กฎกระทรวงฯ ฉบับท่ี 3 
20 ไมนอยกวา1.5 เทา (ม.61 พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541) 
21 ไมนอยกวา 3 เทา (ม.63 พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541) 
22 ม.62 พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 
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คาจางตอหนวยในวันทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําได สําหรับลูกจางซ่ึงไดรับคาจางตามผลงานโดย

คํานวณเปนหนวย 

(2) ลูกจางหรือเจาหนาที่ ที่ไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห  ถามา

ทํางานในวันหยุดดังกลาว จะไดรับคาทํางานในวันหยุดสองเทาของอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวันทํางานตาม

จํานวนช่ัวโมงที่ทํา หรือของอัตราคาจางตอหนวยตามจํานวนผลงานที่ทําไดสําหรับลูกจางซ่ึงไดรับคาจาง

ตามผลงานโดยคาํนวณเปนหนวย 

หมวด  11 

การจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด 

ขอ 44 การไมจายคาลวงเวลา คาลวงเวลาในวันหยุด และคาทํางานในวันหยุด 

ก. สหกรณจะไมจายคาลวงเวลาและคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกเจาหนาที ่ดังนี ้

(1) เจาหนาที่ซ่ึงไดรับมอบหมายใหมีอํานาจทําการแทนสหกรณ    เกี่ยวกับการจาง 

การลดคาจาง หรือ การเลิกจาง (เชนตําแหนง ผูจดัการ เปนตน) 

(2) เจาหนาที่ทีถ่กูกําหนดใหทํางานที่มีลักษณะหรือสภาพที่ตองออกไปทํางาน 

นอกสถานที ่และโดยลักษณะหรือสภาพของงาน ไมอาจกําหนดเวลาทํางานที่แนนอน 

(3) เจาหนาที่ทีถ่กูกําหนดใหอยูเวรเฝาดูแลสถานที่หรือทรัพยสินเปนครั้งคราว 
ข. สหกรณจะไมจายคาทํางานในวันหยดุใหแกเจาหนาที ่ ซ่ึงไดรับมอบหมายใหมีอํานาจ

ทําการแทนสหกรณเกี่ยวกบัการจาง  การลดคาจาง หรือการเลิกจาง (เชนตําแหนง ผูจัดการ เปนตน) 

ขอ 45 การจายคาจางในวันหยุด 

(1)  สหกรณไดจายคาจางในวันหยดุประจําสัปดาหใหแกเจาหนาที่รายเดือนโดยจาย

รวมอยูในเงินเดือนแลว 

(2) สหกรณไดจายคาจางในวันหยดุตามประเพณี    และวันหยุดพักผอนประจําป

ใหแกเจาหนาทีร่ายเดือน  โดยจายรวมอยูในเงินเดือนแลว 

ขอ 46 การจายคาจางในวันลา 

สหกรณจะจายคาจางในวันลาใหแกเจาหนาที่ที่ลาถูกตองตามระเบียบของสหกรณ ดังนี้ 

(1) วันลาปวย   จะจายตามจํานวนวันที่เจาหนาที่ปวยจริง  แตไมเกิน 30 วันทํางาน

ตอป 22

23

23 ไมเกิน 30 วันทํางานตอป (ม.57 พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541) 
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(2) วันลาทําหมัน  จะจายตามจํานวนวันที่แพทยแผนปจจุบนัช้ันหนึ่ง กําหนดและ

ออกใบรับรองใหเจาหนาที่หยดุงาน23

24 

(3) วันลาคลอดบุตร จะจายตามจาํนวนวันที่ลา แตไมเกนิ 45 วัน24

25 

(4) วันลากิจ จะจายตามจํานวนวันที่สหกรณอนุญาตใหลา แตไมเกิน 10 วันตอป 

(5)  วันลาเพื่อฝกความพรั่งพรอมทางทหาร   ตามจํานวนวันทีล่าแตไมเกิน 60 วัน

ตอป25

26 

(6) วันลาเพื่อการฝกอบรมหรือพฒันาความรูตามจํานวนวันที่สหกรณอนุญาต    

แตไมเกนิ 15 วันตอป 

ขอ 47 กําหนดระยะเวลาการจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลา

ในวันหยุด 

(1) สหกรณกําหนดใหมีการจายเงินเดือน   คาลวงเวลา   คาทํางานในวันหยดุ   

คาลวงเวลาในวันหยุด ฯลฯ ใหแกเจาหนาที่รายเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง โดยจะจายในวันส้ินเดอืน 

 (2) สหกรณกําหนดใหมีการจายเงินประเภทอืน่ใหแกเจาหนาที่ตามที่ตกลงกัน     

ในกรณีที่วันจายคาจางวันใดตรงกับวันหยุดงาน ใหเล่ือนไปจายในวันทํางานถดัไปจากวันหยุดงานนัน้ 

ขอ 48 สถานที่จายเงินใหแกเจาหนาที่26

27  สหกรณจะจายคาจาง คาลวงเวลา    คาทํางานใน

วันหยดุ คาลวงเวลาในวันหยดุและเงินอืน่ ใหแกเจาหนาที่ ณ ที่ทําการของสหกรณ และ/หรือโดยโอนเงิน

เขาบัญชีเงินฝากของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่สหกรณกําหนด 

หมวด  12 

วันลา และหลักเกณฑการลา   

ขอ 49 วันลา       เจาหนาทีม่ีสิทธิลาหยุดได ดังนี ้

(1) การลาปวย    เจาหนาที่มีสิทธิลาปวยไดเทาที่ปวยจริง27

28   การประสบอันตราย

หรือการเจบ็ปวย เนื่องจากการทํางานจนไมสามารถมาปฏิบัติงานไดตามปกติ และวันลาคลอดบุตร  

สหกรณจะใหหยุดงานตามความเหน็แพทยแผนปจจุบนัช้ันหนึ่ง โดยไมถือเปนวันลาปวย 

24 ม.57 วรรคทาย พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 
25  ม.59 พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 
26 ม.58 พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 
27  ม.55 พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 
28 ม. 32 พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 
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(2) การลาทําหมนั28

29  เจาหนาที่มีสิทธิลาหยุดงานเพื่อการทําหมนัไดตามจํานวนวันที่

แพทยแผนปจจุบันช้ันหนึ่งของโรงพยาบาลกําหนดและออกใบรับรอง 

(3) การลาคลอดบุตร29

30  เจาหนาทีห่ญิงมีสิทธิหยดุงานกอนหรือหลังการคลอดบุตร

ไดไมเกิน 98 วัน โดยใหนับรวมวันหยุดทีม่ีในระหวางวันลาดวย 

(4) การลากิจ เจาหนาทีม่ีสิทธิลาหยุดงานเพื่อกจิธุระจําเปนไดไมเกิน 15 วันตอป  

การลากิจเพื่อกจิธุระจําเปน จะตองเปนกิจธุระเกี่ยวกับความจําเปนอนัมิอาจหลีกเล่ียงไดเทานั้น 

(5) การลาเพื่อฝกความพรั่งพรอมทางทหาร   เจาหนาที่มีสิทธิการลาหยุดงานเพื่อ

รับราชการทหารในการเรยีกพล  เพื่อตรวจสอบ  เพื่อฝกวิชาทหาร    หรือเพื่อทดสอบความพรั่งพรอม

ทางทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารตามระยะเวลาที่ราชการกําหนด 

(6) การลาเพื่อฝกอบรมหรือพฒันาความรู  ใหเจาหนาทีห่รือลูกจางมีสิทธิลาเพื่อการ

ฝกอบรมหรือพฒันาความรูความสามารถไดปหนึ่งไมเกิน 15 วัน ในกรณีดังตอไปนี้30

31 

ก. เพื่อประโยชนตอการแรงงานงานและสวัสดิการสังคม หรือการเพิ่มทักษะ

ความชํานาญเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพในการทํางานของลูกจาง 

ข. การสอบวัดผลทางการศกึษาทีท่างราชการจัดหรอือนุญาตใหจัดข้ึน   แต

ไมรวมถึงการลาไปศึกษาตอ 

ค. ลูกจางยืน่ใบลาลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เมื่อสหกรณอนญุาตแลวจึงจะ

หยุดงานเพื่อการดังกลาวได 

ขอ 50 หลักเกณฑการลา 

ก. การลาปวย  เจาหนาที่ที่เจบ็ปวยจนไมสามารถทํางานตามปกติได เจาหนาที่จะตอง

ปฏิบัติตามระเบยีบการลาปวย  ดังนี ้

(1) กรณีที่เจาหนาที่สามารถลาปวยลวงหนาไดใหยืน่ใบลาปวยตามแบบใบลาที่ 

สหกรณกําหนด กอนการหยดุงาน ตอผูจัดการหรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายแลวแตกรณีพรอมดวย

หลักฐาน (ถาม)ี 

(2) กรณีที่ เจ าหนาที่ เจ็บปวยกระทันหันและไมสามารถลาปวยลวงหนาได          

ใหเจาหนาที่ยื่นใบลาปวยในวันนั้น หรือภายในวันแรกที่มาทํางานตามแบบใบลาที่สหกรณกําหนด        

ตอผูจัดการ หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมาย 31

32 แลวแตกรณีพรอมดวยหลักฐาน(ถามี) 

29 ม.33 พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 
30 ม.41 พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 
31 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 5 
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(3) การเจ็บปวยของเจาหนาที่ตั้งแต 3 วันทํางานข้ึนไปสหกรณอาจจะใหเจาหนาที่

แสดงใบรับรองแพทยแผนปจจุบันช้ันหนึ่ง หรอืหลักฐานของสถานพยาบาลของทางราชการประกอบการลา

ปวยดวยก็ได 

(4) การลาปวยโดยมิไดเจ็บปวยจรงิ สหกรณถือวาเจาหนาที่ใชสิทธิโดยไมสุจริต อนั

เปนความผิดฐานทุจรติตอหนาที่ ยอมถูกลงโทษได 

ข. การลาทําหมัน    ใหเจาหนาที่ยื่นใบลาลวงหนาตามใบลาที่สหกรณกําหนดตอผูจัดการ 

หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายแลวแตกรณี และเมื่อการทําหมันส้ินสุดแลว ใหเจาหนาที่แสดงใบรับรอง

แพทยแผนปจจุบันช้ันหนึ่งของโรงพยาบาลประกอบการลาดวย  

ค. การลาคลอดบุตร 

(1) เจาหนาที่ทีป่ระสงคจะหยดุงานกอนการคลอดบุตรใหยืน่ใบลาตามแบบที่ 

สหกรณกําหนดตอผูจัดการ หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายกอนการหยุดงานแลวแตกรณี 

(2) เจาหนาที่ที่ไมสามารถมาปฏิบตัิงานได เนื่องจากการคลอดบุตร ใหเจาหนาที่ยืน่

ใบลาตามที่สหกรณกําหนดพรอมทั้งใบรับรองแพทยแผนปจจุบันช้ันหนึ่งของโรงพยาบาลตอผูจัดการ หรือ

กรรมการที่ไดรบัมอบหมายแลวแตกรณี โดยใหยืน่ใบลาภายใน 3 วัน นับแตวันกลับมาทํางาน 

ง. การลากิจ  เจาหนาที่ทีม่กีิจธุระจําเปน อนัไมสามารถหลีกเล่ียงไดใหยืน่ใบลากิจตอ  

ผูจัดการหรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายแลวแตกรณี ลวงหนาอยางนอย 1 วัน ตามแบบใบลาที่สหกรณ

กําหนดพรอมดวยหลักฐาน  (ถาม)ี และเมื่อไดรับการอนุญาตแลว จึงจะหยดุงานได 

ในกรณีทีม่ีความจําเปนเรงดวน ซ่ึงไมอาจลาลวงหนาได ใหเจาหนาทีย่ื่นใบลากจิ

ภายในวันแรกทีม่าทํางานพรอมหลักฐาน (ถาม)ี และเมื่อไดรับความเห็นชอบแลว จึงจะถือเปนลากจิที่

ถูกตอง 

การลาที่ไมมเีหตุผลอันสมควร สหกรณมีสิทธิไมอนุญาตใหลากิจไดและใหถือวาเปน

การขาดงาน 

จ. การลาเพ่ือฝกความพรั่งพรอมทางทหาร  เจาหนาที่ที่ไดรับหมายเรียกทางทหาร เพื่อ

การตรวจสอบการฝกวิชาทหารหรือทดสอบความพร่ังพรอมทางทหารใหยื่นใบลาลวงหนาอยางนอย    

หนึ่งวัน ตามแบบใบลาที่สหกรณกําหนด พรอมดวยหลักฐานตอผูจัดการ หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมาย  

แลวแตกรณี และเมื่อส้ินสุดการปฏิบัติทางทหารดังกลาว แลวใหเจาหนาที่ผูนั้นกลับมารายงานตัวเพื่อ

ทํางานตามปกติภายใน 3 วัน 

32 กรณีผูจัดการใหยื่นใบลาตอกรรมการท่ีไดรับมอบหมาย กรณีเจาหนาท่ีอ่ืนใหยื่นใบลาตอผูจดัการ 
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ฉ. การลาเพ่ือฝกอบรมหรอืพัฒนาความรูความสามารถ      เจาหนาที่ที่ประสงคจะขอ

ลาหยุดเพื่อเขารับการฝกอบรม  การประชุม  การสัมมนา  การช้ีแจง  การอภิปราย หรือการแสดง 

ความคดิเหน็เกีย่วกับงานดานแรงงาน สวัสดิการสังคม การเพิม่ทกัษะในการทํางาน หรือการวัดผล

การศกึษาที่ทางสวนราชการจดั หรืออนุญาตใหจดัข้ึน  ใหเจาหนาที่ยืน่ใบลาตามแบบที่สหกรณกําหนดตอ   

ผูจัดการ หรอืกรรมการที่ไดรบัมอบหมายแลวแตกรณี ลวงหนาอยางนอย 7 วัน โดยแสดงหลักฐาน

ประกอบการลาดังกลาวดวย 

สหกรณจะพจิารณาอนุญาตใหลาไดตามความจําเปน โดยไมเสียหายตอหนาทีค่วามรับผิดชอบ 

และงานของสหกรณ ประกอบกับประโยชนทีเ่จาหนาทีจ่ะไดรบัเปนสําคญั 

สหกรณอาจไมอนุญาตใหเจาหนาที่ผูนัน้ลาหยดุงานได ถา32

33

(1) สหกรณไดอนุญาตใหลาไปแลวไมนอยกวา 30 วัน 

(2) สหกรณไดอนุญาตใหลาไปแลวไมนอยกวา 3 ครั้ง 

(3) สหกรณมคีวามจําเปนเรงดวนเกี่ยวกับงานทีเ่จาหนาที่ผูนั้นปฏิบัติอยู หากอนุญาต

ใหลาแลวจะกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณ 

หมวด  13 

วินัย และโทษทางวินัย 

ขอ 51 วินัย  เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณตองรักษาระเบยีบวินยัโดยเครงครดั 

สหกรณกําหนดวินัยในการทํางานใหเจาหนาที่ปฏิบตัิ ดังนี ้

(1) สนับสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธ์ิใจ 

(2) ตองรักษาความลับของสหกรณและไมเปนปฏิปกษตอขบวนการสหกรณ 

(3) ตองใหการตอนรับ คําช้ีแจง ความสะดวก ความเปนธรรม และการสงเคราะห

แกผูมาติดตอในกิจการของสหกรณโดยมิชักชา  ทั้งตองสุภาพ  เรียบรอยตอสมาชิกของสหกรณและ

ประชาชนทั่วไป  หามมิใหดูหมิ่นเหยียดหยามบุคคลใด ๆ 

(4) ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตย  เที่ยงธรรมและประพฤติตนอยูในความ

สุจริต   หามมิใหกดข่ีขมเหงหรือเบียดเบียนหรือกล่ันแกลง  หรือจงใจกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณ

33 กฎกระทรวงแรงงานฯ ฉบับท่ี 5 
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หรือผูใด  และหามมิใหอาศัยงานในหนาที่ของตน  ไมวาในทางตรงหรือทางออมหาผลประโยชนแกตน

หรือผูอื่น 

(5) ตองขวนขวายปฏิบตัิหนาทีด่วยความอตุสาหะ  ขยนั รวดเร็วเต็มความสามารถ  

ใหเกิดผลดีและความกาวหนาแกสหกรณและสมาชิกของสหกรณ ทั้งเอาใจใสระมดัระวังผลประโยชนของ 

สหกรณ 

(6) ตองไมรายงานเท็จหรอืเสนอความเห็นที่ไมสุจริตตอผูบังคับบัญชา 

(7) ตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบยีบ คําส่ัง แบบแผนและวิธีปฏบิัติของสหกรณ 

(8) ตองอุทิศเวลาของตนใหแกกิจการของสหกรณ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ไมได 

ทั้งนี้โดยจะตองปฏิบัติหนาที่และดํารงตําแหนงในสหกรณใดสหกรณหนึ่งเพยีงแหงเดยีวเทานั้น  หามมิให

เปนเจาหนาทีห่รือตัวกระทําการในหางหุนสวนหรือบริษัทใด ๆ หรือนิตบิุคคลรูปอื่น ๆ 

(9) ตองสุภาพเรียบรอย  เช่ือฟงและไมแสดงความกระดางกระเดื่องตอผูบังคับบัญชา 

ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาซ่ึงส่ังในกิจการของสหกรณโดยชอบดวยกฎหมาย  

และเปนธรรมในการปฏิบัติกิจการของสหกรณ  หามมิใหกระทําการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน  เวนแต  

ผูบังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปส่ังใหกระทําหรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษเปนครั้งคราว 

(10) ตองรักษาช่ือเสียงมิใหข้ึนช่ือวาประพฤติช่ัว หามมิใหประพฤติตนในทางที่อาจ 

ทําใหเส่ือมเสียเกียรติศกัดิข์องตําแหนงหนาที่  เชน  ประพฤติตนเปนคนเสเพล  เสพสุรา  หรือของมึนเมา

อยางอื่น จนไมสามารถ  ครองสติได  เสพยาเสพติดใหโทษ  มีหนี้สินรุงรัง  เลนการพนัน  กระทําหรือ

ยอมใหผูอื่นกระทําการอื่นใด ซ่ึงทําใหเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ 

(11) ตองไมเสพสุราหรือของมึนเมาอยางอื่น ในเวลาปฏบิัติหนาที่เปนอนัขาด 

(12) ตองรวมมือชวยเหลือกันในกจิการของสหกรณ ตองรักษาความสามัคคี  บรรดา

ผูอยูในวงงานของสหกรณ  และตองไมกระทําการใด ๆ อันอาจเปนเหตุกอใหเกิดการแตกแยกสามัคคี 

หรือกอใหเกิดความกระดางกระเดื่องในบรรดาผูอยูในวงงานสหกรณ 

(13) ตองรวมมือประสานงานดวยดีกับสวนราชการ   หรือสถาบันอื่นที่เกี่ยวของกับ

กิจการสหกรณ 

(14) เจาหนาที่และลูกจางตองปฏิบตัิตามระเบยีบขอบังคับเกีย่วกบัการทํางาน 

(15) เจาหนาที่และลูกจางตองเช่ือฟงและปฏิบัติตามคําส่ังโดยชอบของผูบังคับบัญชา 

(16) เจาหนาที่และลูกจางตองมาปฏบิัติงานใหตรงตามเวลา และลงบันทึกเวลาทํางาน

ตามที่กําหนด 

(17) เจาหนาที่และลูกจางตองปฏิบตัิตามกฎแหงความปลอดภัยในการทํางาน 
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(18) เจาหนาที่และลูกจางตองดูแลบํารุงรักษาเครื่องจกัร   เครือ่งมือ  และอุปกรณ

การทํางานใหอยูในสภาพดีเปนระเบียบเรียบรอย ตามความจาํเปนหรือตามควรแกหนาที่ของตน 

(19) เจาหนาที่และลูกจางตองชวยกนัระมดัระวังและปองกันทรัพยสินใดๆ ในบริเวณ

ที่ทํางานโดยมิใหสูญหายหรือเสียหายจากบุคคลใด ๆ หรือจากภยัพิบัตอิื่น ๆ เทาที่สามารถจะทําได 

(20) เจาหนาที่และลูกจางตองไมกระทําการทะเลาะวิวาท หรือทํารายรางกายบคุคลใด

ในบริเวณที่ทํางาน 

(21) เจาหนาที่และลูกจางตองไมนําส่ิงผิดกฎหมาย หรืออาวุธที่มีอนัตรายรายแรง 

หรือวัตถุระเบดิเขามาบริเวณทีท่ํางาน 

ขอ 52 โทษทางวินัย    โทษผิดวินัยมี 4 สถาน คือ  

(1) ไลออก 

(2) ใหออก 

(3) พักงานโดยไมจายคาจาง    
(4) ภาคทัณฑ 

ขอ 53 การลงโทษไลออก  ใหกระทําในกรณีเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณกระทําผิดวินยั

อยางรายแรง  ดังระบุไวตอไปนี ้

(1) เปดเผยความลับของสหกรณ  หรือเปนปฏิปกษตอขบวนการสหกรณหรือสหกรณ  

จนเปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย 

(2) ทําความผิดตองรบัโทษจําคกุโดยคําพพิากษาถึงที่สุดใหจําคกุ เวนแตความผิด

ลหุโทษ หรือความผิดอนัไดกระทําโดยประมาท 

(3) ตองคําพพิากษาใหเปนคนลมละลาย 

(4) ทุจริตตอหนาที ่

(5) จงใจไมปฏิบตัิตามระเบียบขอบังคับของสหกรณ เปนเหตุใหสหกรณไดรับความ

เสียหายอยางรายแรง 

(6) ขัดคําส่ังผูบังคับบัญชาซ่ึงส่ังในกิจการของสหกรณโดยชอบ และการขัดคําส่ังนั้น

เปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหายอยางรายแรง 

(7) ละทิ้งหนาที่เปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหายอยางรายแรง 

(8) ประมาทเลินเลอในหนาที่เปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหายอยางรายแรง 

(9) ประพฤติช่ัวอยางรายแรง 
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(10) ดูหมิน่เหยยีดหยามผูมาติดตอในกิจการของสหกรณ หรือกดข่ีขมเหงหรือ 

เบียดเบยีนสมาชิกสหกรณ 

(11) ขาดงานตดิตอกนัเกนิกวา 15 วัน โดยไมมีเหตอุันควร 

ขอ 54 การลงโทษใหออก   ใหกระทําในกรณีทีเ่จาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณกระทําผิด

วินัยเปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย  แตไมถึงข้ันรายแรง   ดังระบุไวดังตอไปนี ้

(1) รายงานเทจ็ หรอืเสนอความคดิเหน็ที่ไมสุจริตตอผูบังคับบญัชา 

(2) จงใจไมปฏิบตัิตามระเบียบขอบังคับของสหกรณ 

(3) ละทิ้งหนาที่เนือง ๆ 

(4) ประมาทเลินเลอในหนาที่เนือง ๆ 

(5) ทะเลาะวิวาทกับผูรวมงานเปนนิจสิน 

(6) ประพฤติตนเปนที่เส่ือมเสียเกยีรติศกัดิ์ของตําแหนงหนาที ่

ขอ 55 การลงโทษไลออกและใหออกน้ัน  ใหคณะกรรมการดําเนินการ  หรือผูบังคบับัญชา

ตําแหนงผูจัดการ ตั้งคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการดาํเนินการ  หรือเจาหนาที่ตําแหนงไมต่ํากวา   

ผูถูกกลาวหาอยางนอยสามคนเพื่อสอบสวน 

การสอบสวนนั้นใหกระทําใหเสร็จโดยเร็ว  อยางชาไมเกินสามสิบวัน นับแตวันที่ประธานกรรมการ

สอบสวนไดรับทราบคําส่ัง  เวนแตคณะกรรมการดําเนินการจะกําหนดเปนอยางอื่นแมผูถูกกลาวหาตายกอน

การสอบสวนพิจารณาถึงที่สุดก็ใหสอบสวนตอไปจนเสร็จ  เมื่อสอบสวนเสร็จแลวใหคณะกรรมการสอบสวน

เสนอรายงานพรอมทั้งสํานวนการสอบสวนตอผูส่ังตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาใหความเห็น      

และเสนอตามลําดับจนถึงคณะกรรมการดําเนินการ 

ขอ 56 ในกรณีตอไปน้ีใหถือวาเปนกรณีความผดิที่ปรากฏชัดแจง ใหลงโทษไลออกโดย     

ไมตองตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

(1) ทําความผิดตองรบัโทษจําคกุโดยคําพพิากษาถึงที่สุดใหจําคกุ เวนแตความผิด

ลหุโทษหรือความผิดอันกระทาํโดยประมาท 

(2) ตองคําพพิากษาใหเปนคนลมละลาย 

(3)  ทําความผิดเกีย่วกับทุจริตตอหนาที่และใหถอยคําสารภาพตอผูบังคับบัญชา 

พนกังานสอบสวน หรือศาล หรือมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาทําความผิดเชนนัน้ แมจะมิใหจําคกุก็ตาม 

(4) ขาดงานตดิตอกนัเกนิกวา 15 วัน และผูบังคับบัญชาไดสอบสวนแลวเห็นวาไมมี

เหตุอันสมควร 
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ในกรณีดังกลาวใหผูบังคับบัญชาเสนอรายงานพรอมดวยหลักฐานตามลําดับจนถึง   

คณะกรรมการดําเนินการ   เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวามีหลักฐานฟงไดตามรายงานนั้นก็ใหไลออกได 

ขอ 57 การพักงานเพ่ือสอบสวนความผิด33

34 ในกรณีที่เจาหนาทีห่รือลูกจางถกูกลาวหาวา

กระทําผิดวินยัจนมกีารตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือถกูกลาวหาวากระทําการฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับ

การทํางาน  กฎ  ระเบยีบ  คําส่ัง  หรอืถกูกลาวหาวากระทําผิดอาญา  หรือถกูฟองคดอีาญา   เวนแต

ความผิดลหุโทษหรอืความผิดอันไดกระทําโดยประมาท  สหกรณมีสิทธิส่ังพักงานเพื่อสอบสวนความผิด 

เวนแตกรณีความผิดชัดแจงโดยมีหลักเกณฑ ดังนี ้ 

(1) คําส่ังพักงานจะเปนหนังสือโดยระบุความผิด 

(2)  กําหนดระยะเวลาพักงานไดไมเกนิ 7 วัน 

(3) สหกรณตองแจงคําส่ังพกังานใหเจาหนาทีห่รือลูกจางทราบกอนการพักงาน 

(4) สหกรณจะจายเงินเดอืนหรอืคาจางระหวางเจาหนาที่หรือลูกจางพักงานในอัตรา

ไมนอยกวารอยละ 50 ของคาจางในวันทํางานทีเ่จาหนาทีห่รอืลูกจางไดรับกอนถูกส่ังพักงาน 

(5) ในกรณีที่สอบสวนแลวเจาหนาที่หรือลูกจางมิไดกระทําความผิด สหกรณจะจาย

คาจางเทากบัคาจางในวันทํางานปกตินับแตวันที่ส่ังพักงาน   โดยใหถอืวาเงินตาม (4) เปนสวนหนึ่งของ 

คาจางพรอมดวยดอกเบีย้รอยละสิบหาตอป 34

35

ขอ 58 ในกรณีที่เจาหนาทีห่รือลูกจางกระทําผิดวินัย  แตโทษไมถึงไลออกหรือใหออก 

ผูบังคับบัญชาจะส่ังลงโทษพักงานโดยไมจายคาจางก็ได   หรือถาเหน็วามีเหตอุันควรลดหยอนหรือเปน

ความผิดเล็กนอยจะส่ังลงโทษภาคทัณฑโดยแสดงความผิดนัน้ใหปรากฏเปนหนังสือ และจะใหทําทัณฑบน

ไวดวยก็ได 

การลงโทษตามวรรคแรกสําหรับเจาหนาทีห่รือลูกจางในตําแหนงตั้งแตหัวหนางานลงไป 

ใหผูจัดการหรือผูชวยผูจดัการมีอํานาจส่ังลงโทษได 
ในกรณีลงโทษพกังานโดยไมจายคาจางจะตองมคีําส่ังเปนหนงัสือระบุความผิดกําหนดระยะเวลาพัก

งานและตองแจงใหลูกจางทราบกอนการพักงาน(พักงานในกรณีนี้ไดคราวละไมเกนิ 7 วัน)35

36

ขอ 59 ใหผูบังคับบัญชาตั้งแตผูจัดการลงไปรับผิดชอบดูแลระมดัระวังเจาหนาที่และลูกจาง

ในบังคับบัญชาใหปฏิบัติตามวินัย 

34 ม.116 พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
35     ม.117 พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
36  ม. 116 พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาบังคับใชโดยอนุโลม 
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ถาผูบังคับบัญชารูวาผูใตบังคบับัญชากระทําผิดวินัย  ผูบังคับบัญชาจะตองพิจารณาวาความผิด

ของผูนั้นอยูในอํานาจของตนทีจ่ะลงโทษ ถาเหน็วาความผิดนั้นควรจะตองลงโทษมากไปกวาที่ตนมีอํานาจ

ลงโทษก็ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปเพื่อใหลงโทษตามสมควร 

ถาผูบังคับบัญชาคนใดรูวาผูอยูใตผูบังคับบัญชากระทําผิดวินัย แตไมจดัการลงโทษหรือลงโทษ

ไมเปนการสุจริต  ใหถือวาผูบังคับบัญชานัน้กระทําผิดวินยั  

ขอ 60 เมื่อผูมอีํานาจลงโทษไดส่ังลงโทษแลว  ตองเสนอรายงานการลงโทษนัน้ตามลําดบั

จนถึงคณะกรรมการดําเนนิการ 

หากผูบังคับบัญชาเหนอืผูส่ังลงโทษเห็นวาโทษที่ลงนัน้เบาไป ใหมอีํานาจทีจ่ะส่ังเพิม่โทษได 

แตโทษที่ส่ังเพิ่มข้ึนรวมกับที่ส่ังไวแลวเดิม  ตองไมเกนิอํานาจของผูส่ังใหมนั้น 

ขอ 61 เจาหนาที่หรือลูกจางทีถู่กลงโทษฐานผิดวินัย    ถาเหน็วาตนไมไดรับความเปนธรรม

ก็อาจอุทธรณตอคณะกรรมการดําเนนิการไดภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันทราบคําส่ังการอุทธรณไมเปนเหตุ

ใหรอการลงโทษตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา 

เมื่อคณะกรรมการดําเนนิการไดรับและพิจารณาอุทธรณแลวจะยกโทษ ลดโทษ เพิม่โทษ หรือ

ยืนตามคําส่ังเดิมก็ได  ทั้งนี้โดยปกติใหกระทําใหเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับอทุธรณคําวินิจฉัย

อุทธรณของคณะกรรมการดําเนินการใหเปนอันส้ินสุด 

หมวดที่ 14 

การรองทุกข36

37

การรองทุกข หมายถึง กรณีที่เจาหนาที่หรือลูกจางมีความไมพอใจหรือมีความทุกขอันเกิดข้ึน

เนื่องจากการทํางาน  ไมวาจะเปนเร่ืองสภาพการทํางาน  สภาพการจาง  การบังคับบัญชา   การส่ังหรือ

มอบหมายงาน  การจายคาตอบแทนในการทํางานหรือประโยชนอื่น  หรือการปฏิบัติใดที่ไมเหมาะสม

ระหวางสหกรณหรือผูบังคับบัญชาตอเจาหนาที่หรือลูกจาง หรือระหวางเจาหนาที่หรือลูกจางดวยกัน และ

เจาหนาที่หรือลูกจางไดเสนอความไมพอใจหรือความทุกขนั้นตอสหกรณ    เพื่อใหสหกรณไดดําเนินการ

แกไขหรือยุติเหตุการณนั้น ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางสหกรณและเจาหนาที่และลูกจาง

ของสหกรณ  และเพื่อใหเจาหนาที่และลูกจางทํางานดวยความสุข 

37 ม.109 พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
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ขอ 62 ขอบเขตของการรองทุกข   เจาหนาที่หรอืลูกจางทีม่ีความไมพอใจหรือมีความทกุข

เนื่องจากการทํางานดังกลาวขางตน ควรยื่นคํารองทกุขตอผูบังคับบัญชาโดยตรงหรือผูบังคับบัญชาช้ันแรก

ของตนโดยเร็ว  เวนแตเรือ่งทีจ่ะรองทุกขนั้นเกีย่วกับการปฏบิัติของผูบังคับบัญชา    หรอืผูบังคับบัญชา

เปนตนเหตุ    ก็ใหยื่นคํารองทุกขตอผูบังคบับัญชาระดบัสูงข้ึนไปอีกช้ันหนึ่ง โดยมีวิธีการและข้ันตอนดังนี ้

(1) เจาหนาที่ทีป่ระสงคจะรองทุกขเปนหนังสือดวยตนเองตอผูจดัการหรือกรรมการ

ที่ไดรับมอบหมายแลวแตกรณีภายใน 7 วัน นับแตวันทีม่คีวามขัดแยง 

(2) ผูจัดการหรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายแลวแตกรณีตองทําการสอบสวน   

และพิจารณาวินิจฉยัใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับคํารองทุกข 

(3) ผูจัดการหรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายแลวแตกรณีตองทําการสอบสวน   

และพิจารณา  ช้ีแจงทําความเขาใจ  หรือวินิจฉัยเปนหนังสือก็ได  การแจงผลการพจิารณาโดยการช้ีแจง

ดวยวาจาใหบันทกึคําช้ีแจงเหตุผลไวในสํานวน  โดยใหผูรองทุกขลงลายมือช่ือรับทราบไวดวย 

ขอ 63 การสอบสวนและพิจารณา    เมื่อผูบังคับบัญชาไดรับคํารองทุกขจากเจาหนาที่หรือ

ลูกจางแลว    ใหรีบดําเนินการสอบสวนเพื่อใหทราบขอเท็จจริงในเรื่องที่รองทุกขนั้นโดยละเอียดเทาที่จะ

ทําได   โดยดําเนินการดวยตนเองหรือดวยความชวยเหลือจากคณะกรรมการดําเนินการหรือบุคคลอื่น  

ทั้งนี้  เจาหนาที่หรือลูกจางผูยื่นคํารองทกุขเหน็ชอบทีจ่ะขอใหขอเทจ็จริงโดยละเอียดแกผูบังคับบญัชาดวย 

เมื่อสอบสวนขอเท็จจริงแลว  ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาเรื่องราวรองทุกขนัน้  หากเปนเรื่องที่อยู

ในขอบเขตของอํานาจหนาที่ของผูบังคับบัญชานัน้  และผูบังคับบัญชาสามารถแกไขไดกใ็หผูบังคับบัญชา

ดําเนนิการแกไขใหเสร็จส้ินโดยเร็ว แลวแจงใหเจาหนาทีห่รอืลูกจางผูยื่นคํารองทกุขทราบพรอมทั้งรายงาน

ใหคณะกรรมการดําเนินการทราบดวย 

หากเรื่องราวที่รองทกุขนัน้เปนเรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจหนาที่ของผูบังคับบัญชานัน้ให

ผูบังคับบัญชาดังกลาวเสนอเรือ่งราวที่รองทุกข   พรอมทั้งขอเสนอในการแกไขหรือความเห็นตอ

ผูบังคับบัญชาระดบัสูงข้ึนไปตามลําดับ 
ใหผูบังคับบัญชาระดับสูงข้ึนไป  ดําเนินการสอบสวนและพจิารณาคํารองทุกขเชนเดยีวกับ     

ผูบังคับบัญชาระดบัตนที่ไดรับคํารองทุกข 
ขอ 64 กระบวนการยุติขอรองทุกข    เมื่อผูบังคับบัญชาแตละข้ันที่ไดพิจารณาคํารองทุกข 

ดําเนินการแกไขหรือยุติเหตุการณที่เกิดการรองทุกข และไดแจงใหเจาหนาที่หรือลูกจางผูยื่นคํารองทุกข

ทราบ   หากเจาหนาที่หรือลูกจางผูยื่นคํารองทุกขพอใจ   ก็ใหแจงใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว   แตถา

เจาหนาที่หรือลูกจางผูยื่นคํารองทุกขไมพอใจ ก็ใหยื่นอุทธรณโดยกรอกขอความที่อุทธรณลงในแบบพิมพ
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ที่สหกรณไดกําหนดข้ึนและยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการภายใน 7 วัน นับแตวันที่ทราบผลการรองทุกข

จากผูบังคับบัญชาระดับตน 

คณะกรรมการดําเนนิการจะพจิารณาอุทธรณ  และดําเนนิการแกไขหรือยุติเหตุการณตาม    

คํารองทุกขและแจงผลการพิจารณาดําเนนิการใหเจาหนาที่หรือลูกจางผูยื่นคํารองทกุขทราบภายใน 15 วัน 

ขอ 65 การอุทธรณคําวินิจฉัย 

(1) ผูรองทุกขที่ไมพอใจคําช้ีแจงหรือคําวินิจฉัย มีสิทธิอุทธรณตอประธานกรรมการ

หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายแลวแตกรณี เปนหนังสือภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับคําช้ีแจงหรือวินิจฉัย 

(2) ประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายแลวแตกรณีจะแจงผลการ

พิจารณา อุทธรณดวยการช้ีแจงทําความเขาใจ หรือการวินจิฉัยเปนหนังสือก็ได การแจงผลดวยการช้ีแจง

ดวยวาจาใหบันทกึคําช้ีแจงเหตุผลไวในสํานวน โดยใหผูรองทุกขลงลายมือช่ือรบัทราบไวดวย 

(3) การอุทธรณไมเปนเหตุใหรอการลงโทษตามคําส่ังของผูมีอํานาจ 

ขอ 66 ความคุมครองผูรองทุกขและผูเก่ียวของ 

(1) ผูรองทุกขจะไดรับการพจิารณาอยางเปนระบบและดวยความเปนธรรม 

(2) ผูรองทุกขจะไมถูกกล่ันแกลง ยายหนาที่การงาน หรอืลงโทษแตอยางใด เวนแต

จะเปนการรองทกุขดวยเจตนาไมสุจริต 

(3) เจาหนาที่ที่ใหการเปนพยาน หรือใหความรวมมือในการสอบสวน จะไดรับความ

คุมครอง โดยจะไมถูกกล่ันแกลง ยายหนาที่การงาน หรือลงโทษ เวนแตเจาหนาทีท่ีใ่หการดวยอคต ิ

ปรักปรํา ใหรายเปนเท็จ หรือไมใหความรวมมือในการสอบสวนหาความจริง 

การสอบสวนอาจกระทําโดยคณะกรรมการที่สหกรณแตงตั้งก็ได 

หมวดที่ 15 

การสิ้นสุดการจาง 

ขอ 67 การจางงาน   จะส้ินสุดลงดวยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้37

38 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติตามขอ 10 

38 ทั้งนี้การส้ินสุดการจางในตําแหนงผูจดัการสหกรณ สหกรณควรกําหนดใหสอดคลองตามที่ขอบังคับสหกรณ

กําหนด 
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(4)  อายุครบ 60 ปบริบูรณ 

(5) เลิกจางตามสัญญาจาง หรือขอบังคับสหกรณ 

(6) ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก  

ขอ 68 การตาย    ในกรณีที่เจาหนาที่หรือลูกจางถึงแกความตาย สหกรณจะจายคาจางหรือ

เงินอืน่ใหแกทายาทโดยธรรมของเจาหนาที่หรือลูกจางทีถ่ึงแกความตาย สวนเงินทดแทน หรือประโยชน

ทดแทนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน หรือกฎหมายประกนัสังคม 

ขอ 69 การลาออก     เจาหนาที่หรือลูกจางที่ยื่นใบลาออกลวงหนาตามที่สหกรณกําหนดตอ

ผูจัดการหรือคณะกรรมการดําเนินการแลวแตกรณี โดยใหยื่นในวันหรือกอนวันจายคาจางในเดือนนั้น 

และใหมีผลเมื่อถึงกําหนดวันจายคาจางในเดือนถัดไป 

การลาออกของเจาหนาที่ หรือลูกจางที่ฝาฝนระเบียบการลาดังกลาว ถาทําใหสหกรณเสียหาย 

สหกรณมีความชอบธรรมที่จะหักเงินประกัน หรือเงินอื่นใดที่เจาหนาที่ยินยอมชดใชความเสียหายดังกลาว

ได    รวมถึงอาจดําเนินคดีกับเจาหนาที่หรือลูกจางที่กระทําความผิด     เพื่อใหเจาหนาที่หรือลูกจางหรือ

ผูค้ําประกันชดใชความเสียหายไดดวย ตามที่กฎหมายแรงงานกําหนด 

ขอ 70 การเลิกจาง 

การเลิกจาง หมายถึง เจาหนาที่หรือลูกจางที่สหกรณไดใหพนสภาพการเปนเจาหนาที่ของ 

สหกรณ โดย สหกรณเลิกจาง หรือไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน อันเนื่องจากเจาหนาที่หรือลูกจาง

ขาดคุณสมบัติในการทํางาน มีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ยุบหนวยงาน เลิกกิจการ เกษียณอายุ หรือกระทํา

ความผิดอยางใดอยางหนึ่ง  หรือไดรับโทษทางวินัยตามขอ 52 (1) และ (2) 

ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะ ดําเนนิการ

ประเมนิผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือลูกจาง   ใหครอบคลุมการปฏบิัติงานทกุส่ีป 

การเลิกจางดังกลาว สหกรณจะแจงผล และวันเลิกจางใหเจาหนาที่หรือลูกจางทราบเปนหนังสือ 

โดยจะแจงใหเจาหนาที่หรือลูกจางทราบลวงหนา 1 งวดการจายคาจาง เวนแต เจาหนาที่หรือลูกจางที่จาง

ไวโดยมีกําหนดระยะเวลาแนนอน หรือเจาหนาที่หรือลูกจางที่กระทําความผิด และไมมีสิทธ์ิไดรับคาชดเชย 

ในกรณีที่สหกรณไมอาจบอกกลาวลวงหนาได สหกรณจะจายเงินใหแกเจาหนาที่หรือลูกจาง

แทนการบอกกลาวลวงหนา 

การส้ินสุดการจางตามสัญญาจาง หากสหกรณกําหนดเง่ือนไขระยะเวลาการจางในสัญญาจางไว

เปนรายบุคคลอยางไร ก็ใหระยะเวลาการจางส้ินสุดตามเง่ือนไขที่กําหนดไวในสัญญาจางเปนรายบคุคลนัน้ 
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หมวดที่ 16 

บําเหน็จ คาชดเชย คาชดเชยพิเศษ 

ขอ 71 คาชดเชย38

39   สหกรณจะจายคาชดเชยใหแกเจาหนาที่หรือลูกจางที่ถูกเลิกจาง ดังนี ้

(1) เจาหนาที่หรือลูกจางซ่ึงทํางานติดตอกันครบหนึ่งรอยยี่สิบวันแตไมครบหนึ่งป 

ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทายสามสบิวัน  หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสามสิบวันสุดทาย

สําหรับเจาหนาที่หรือลูกจางซ่ึงไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

(2) เจาหนาที่หรือลูกจางซ่ึงทํางานติดตอกันครบหนึ่งป   แตไมครบสามป   ใหจาย

ไมนอยกวาคาจางอตัราสุดทายเกาสิบวัน  หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานเกาสิบวันสุดทายสําหรับ

เจาหนาที่หรือลูกจางซ่ึงไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

(3) เจาหนาที่หรือลูกจางซ่ึงทํางานติดตอกับครบสามป แตไมครบหกปใหจาย            

ไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทายหน่ึงรอยแปดสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานหน่ึงรอยแปดสิบ

วันสุดทายสําหรับเจาหนาที่หรือลูกจางซ่ึงไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

(4) เจาหนาที่หรือลูกจางซ่ึงทํางานติดตอกันครบหกป แตไมครบสิบป ใหจาย              

ไมนอยกวาคาจาง อัตราสุดทายสองรอยสี่สิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสองรอยสี่สิบวัน

สุดทายสําหรับเจาหนาที่หรือลูกจางซ่ึงไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

(5) เจาหนาที่หรือลูกจางซ่ึงทํางานติดตอกันครบสิบป แตไมครบยี่สิบป ใหจาย              

ไมนอยกวาคาจาง อัตราสุดทายสามรอยวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสามรอยวันวันสุดทาย

สําหรับเจาหนาที่หรือลูกจางซ่ึงไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

(6) เจาหนาที่หรือลูกจางซ่ึงทํางานติดตอกันครบมากกวายี่ สิบปข้ึนไปใหจาย            

ไมนอยกวาคาจาง อัตราสุดทายสี่รอยวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสี่รอยวันสุดทายสําหรับ

ลูกจางซ่ึงไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

ขอ 72 ขอยกเวนในการไมจายคาชดเชย39

40 สหกรณไมตองจายคาชดเชยใหแกเจาหนาที่และ

ลูกจางซ่ึงเลิกจางในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังนี ้

(1) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง 

(2) จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย 

(3) ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง 

39 ม.118 พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และพ.ร.บ.คุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2541 
40 ม.119 พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
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(4) ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือระเบียบหรือคําส่ังของนายจางอันชอบ

ดวยกฎหมายและเปนธรรม และนายจางไดตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีที่รายแรงนายจางไม

จําเปนตองตักเตือน หนังสือเตือนใหมีผลบังคับใชไดไมเกินหนึ่งป นับแตวันที่ลูกจางไดกระทําผิด 

(5) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกนัไมวาจะมีวันหยดุคัน่หรือไมก็ตาม

โดยไมมีเหตุอันควร 

(6)ไดรับโทษจําคกุตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคกุ เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่

ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

สหกรณไมจายคาชดเชยใหแกเจาหนาที่หรือลูกจางที่สหกรณจางไว โดยมีกําหนดระยะเวลาการ

จาง แนนอนตามสัญญาจาง และถูกเลิกจางตามกําหนดระยะเวลาของสัญญาจางนั้น 

ขอ 73  คาชดเชยพิเศษ 

ก. ในกรณีที่สหกรณยายที่ทําการของสหกรณไปตั้ง ณ สถานที่อืน่40

41 อันมีผลประทบ

สําคัญตอการดํารงชีวิตตามปกติของเจาหนาทีห่รือลูกจาง หรอืครอบครัว สหกรณตองแจงใหเจาหนาทีห่รือ

ลูกจางทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน กอนวันยายที่ทําการของสหกรณ ในการนี ้ถาเจาหนาที่หรือลูกจาง

ไมประสงคจะไปทํางานดวย ใหเจาหนาทีห่รือลูกจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางได ภายในสามสิบวันนับแต

วันที่ไดรับแจงจากสหกรณหรอืวันที่สหกรณยายสถานประกอบกิจการ แลวแตกรณี โดยเจาหนาทีห่รือ

ลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยพเิศษไมนอยกวาอัตราคาชดเชยที่เจาหนาทีพ่ึงมีสิทธิไดรบั 

ข. ในกรณีที่สหกรณมคีวามจําเปนตองลดจํานวนเจาหนาที ่ อันเนื่องมาจากการ

ปรับปรุงหนวยงานระบบการทาํงาน หรือการบริการ41

42 สหกรณจะปฏิบัต ิดังนี ้

(1) แจงวันที่เลิกจาง เหตุผลของการเลิกจางใหพนกังานทราบลวงหนาไมนอย

กวา 60 วัน 

(2) จายคาชดเชยพิเศษเพิม่เตมิจากคาชดเชยตามขอ 71 เทากบัคาจางอัตรา

สุดทาย 15 วัน ตอการทํางาน 1 ป สําหรับเจาหนาที่ที่ทํางานติดตอกนั 6 ปข้ึนไป ทั้งนี ้  คาชดเชยพเิศษ

ดังกลาว จะไมเกนิคาจางอัตราสุดทายสามรอยหกสิบวัน 

ขอ   74   เจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณคนใดทํางานในสหกรณดวยความเรยีบรอย 

เปนเวลาติดตอกนัมาไมนอยกวาหาปขึ้นไปมีสิทธิไดรับเงินบาํเหน็จเมื่อออกจากตําแหนง  

41 ม.120 พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และ พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 
42 ม.121 พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
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   การคํานวณเงินบําเหนจ็ใหเอาเงินเดอืนเดือนสุดทายตั้งคณูดวยจํานวนปที่ทํางาน 

ในสหกรณ เศษของปถาถึงหนึง่รอยแปดสิบวันใหนับเปนหนึง่ป ถาต่ํากวานี้ใหปดทิ้ง 
   จํานวนปที่ทํางาน หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตวันบรรจุ เจาหนาที่หรือลูกจางของ

สหกรณเขาทํางานในสหกรณจนถึงวันที่ออกจากงานหักดวยวันลาของผูนั้น  
   เจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณซ่ึงออกจากตําแหนงเพราะตาย สหกรณจะจายเงิน

บําเหน็จใหแกทายาทโดยชอบตามกฎหมาย และใหสหกรณตั้งเงินบําเหน็จไวโดยตัดจายเปนคาใชจาย

ประจําปตามจํานวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

   สหกรณจะไมจายบําเหน็จใหเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณในกรณี ดังตอไปนี ้
   (1) ถูกไลออก 
   (2) เลิกจางตามสัญญาจางทีม่ีกําหนดเวลาการจางแนนอน 
    

หมวดที่ 17 

เบ็ดเตล็ด 

ขอ 75 การหยุดกิจการชั่วคราว    ในกรณีที่สหกรณมีความจําเปนตองหยดุกิจการเปนการ

ช่ัวคราว  เนือ่งจากหนวยงานหรือสถานประกอบการที่สหกรณตั้งอยูหยดุกจิการ  หรอืสหกรณประสบ

ภาวะทางเศรษฐกิจ  สหกรณจะแจงเหตุการณหยดุกจิการใหทราบลวงหนา  และจายเงินในระหวางการ

หยุดกิจการในอัตรารอยละ 75 ของคาจาง 

ขอ 76 กฎ  ระเบียบอื่น ๆ 

(1) กฎ  ระเบียบ  คําส่ัง  ซ่ึงใชบังคับกบัสวนงานใดสวนงานหนึ่งเปนการเฉพาะ  

ใหถือวาเปนสวนหนึ่งของขอบงัคับในการทํางานนี้ดวย  ทั้งนี ้  รวมถึงใบสมคัร

งาน  สัญญาจาง  หนังสือค้ําประกันและขอตกลงเกีย่วกับสภาพการจาง 

(2) การใดทีม่ิไดกําหนดไวในขอบงัคับนี ้ใหถือปฏิบตัิตามกฎหมายคุมครองแรงงาน 

(3) กฎ  ระเบยีบ  คําส่ัง  ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบยีบนี้แทน 

ขอ 77 การแกไขการเปลี่ยนแปลง      ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานนี้   ไดจัดทําข้ึนใหมี

ความสอดคลองกับพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แกไขเพิ่มเติมแลว    อยางไรก็ตาม

สหกรณสงวนสิทธ์ิในการแกไขปรับปรุงใหมีความเหมาะสมเปนธรรมยิ่งข้ึนรวมทั้งสอดคลองกับสภาพการ

จางตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ  พ.ศ. 2518   และที่แกไขเพิ่มเติม  
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ขอ 78 การบังคับใช 
(1) ใหเจาหนาที่ทกุระดับ  ศกึษาระเบียบนี้ใหมคีวามเขาใจอยางชัดแจง เพือ่ใหมี

การปฏิบตัิอยางถูกตอง และมอบใหแกเจาหนาที่ทกุคน 

(2) เจาหนาที่ทกุคนจะปฏเิสธวาไมทราบเง่ือนไข หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติตาม

ระเบียบนี้ไมได 

(3) เจาหนาที่ระดับบังคับบัญชา และคณะกรรมการดําเนนิการ เปนผูควบคมุดูแล

ใหเจาหนาที่ระดับปฏิบัตกิาร ปฏิบัติตามอยางถูกตองและเครงครัด 

(4) ระเบียบนีม้ีผลบังคับใชตามขอ 2 

 

กําหนดใหไว ณ วันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 

 
ลงช่ือ  

 (นายอนิทปตร  บุญทวี) 

     ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากดั 
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ขนั ลูกจ้าง เจ้าหน้าที

หัวหน้าฝ่าย/

ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้จัดการ ขนั ลูกจ้าง เจ้าหน้าที

หัวหน้าฝ่าย/

ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้จัดการ ขนั ลูกจ้าง เจ้าหน้าที

หัวหน้าฝ่าย/

ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้จัดการ

1 9,780    11,430    13,350        15,600    15.5 18,620  22,220    25,390      29,630  30 35,350   42,160   47,210       55,100    

1.5 9,990    11,690    13,650        15,940    16 19,030  22,720    25,950      30,290  30.5 36,140   43,110   48,270       56,310    

2 10,220  11,950    13,960        16,300    16.5 19,460  23,230    26,530      30,970  31 36,940   43,220   49,340       57,580    

2.5 10,450  12,220    14,270        16,660    17 19,890  23,750    27,120      31,670  31.5 37,770   44,190   50,450       58,850    

3 10,690  12,490    14,590        17,040    17.5 20,350  24,280    27,740      32,360  32 38,600   45,170   51,560       60,180    

3.5 10,930  12,770    14,920        17,420    18 20,800  24,820    28,350      33,090  32.5 39,470   46,190   52,720       61,510    

4 11,180  13,060    15,260        17,810    18.5 21,270  25,390    28,980      33,820  33 47,210   53,890       62,890    

4.5 11,430  13,350    15,600        18,210    19 21,740  25,950    29,630      34,580  33.5 48,270   55,100       64,280    

5 11,690  13,650    15,940        18,620    19.5 22,220  26,530    30,290      35,350  34 49,340   56,310       65,730    

5.5 11,950  13,960    16,300        19,030    20 22,720  27,120    30,970      36,140  34.5 50,450   57,580       67,170    

6 12,220  14,270    16,660        19,460    20.5 23,230  27,740    31,670      36,940  35 58,850       68,690    

6.5 12,490  14,590    17,040        19,890    21 23,750  28,350    32,360      37,770  35.5 60,180       70,210    

7 12,770  14,920    17,420        20,350    21.5 24,280  28,980    33,090      38,600  36 61,510       71,790    

7.5 13,060  15,260    17,810        20,800    22 24,820  29,630    33,820      39,470  36.5 62,890       73,370    

8 13,350  15,600    18,210        21,270    22.5 25,390  30,290    34,580      40,340  37 75,020    

8.5 13,650  15,940    18,620        21,740    23 25,950  30,970    35,350      41,250  37.5 76,670    

9 13,960  16,300    19,030        22,220    23.5 26,530  31,670    36,140      42,160  38 78,400    

9.5 14,270  16,660    19,460        22,720    24 27,120  32,360    36,940      43,110  38.5 80,130    

10 14,590  17,040    19,890        23,230    24.5 27,740  33,090    37,770      43,220  39

10.5 14,920  17,420    20,350        23,750    25 28,350  33,820    38,600      44,190  39.5

11 15,260  17,810    20,800        24,280    25.5 28,980  34,580    39,470      45,170  40

11.5 15,600  18,210    21,270        24,820    26 29,630  35,350    40,340      46,190  40.5

12 15,940  18,620    21,740        25,390    26.5 30,290  36,140    41,250      47,210  41

12.5 16,300  19,030    22,220        25,950    27 30,970  36,940    42,160      48,270  41.5

13 16,660  19,460    22,720        26,530    27.5 31,670  37,770    43,110      49,340  42

13.5 17,040  19,890    23,230        27,120    28 32,360  38,600    43,220      50,450  42.5

14 17,420  20,350    23,750        27,740    28.5 33,090  39,470    44,190      51,560  43

14.5 17,810  20,800    24,280        28,350    29 33,820  40,340    45,170      52,720  43.5

15 18,210  21,270    24,820        28,980    29.5 34,580  41,250    46,190      53,890  44

หมายเหตุ

บัญชีอตัราเงินเดือนและค่าจ้างของเจ้าหน้าทีสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถินเชียงใหม่ จํากดั

1.เริมถือใชต้งัแต่วนัที 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป

2.อา้งอิงจากบญัชี ชสอ.13(2) 

3.อตัราค่าจา้งขนัตาํปี 2563 จงัหวดัเชียงใหม่ อตัราค่าจา้งขนัตาํ 325 บาท/วนั
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

วาดวยผูจัดการสหกรณ 

พ.ศ. 2563 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 79(8) และขอ 111(10) แหงบังคับของสหกรณออมทรัพยขาราชการ

สวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด พ.ศ. 2563 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 20 คร้ังที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 

22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ไดกําหนดระเบียบวาดวยผูจัดการสหกรณไว ดังตอไปน้ี 

ขอ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด วาดวย

ผูจัดการสหกรณ พ.ศ. 2563” 

ขอ 2. ระเบียบน้ีใหบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เปนตนไป 

ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด วาดวยผูจัดการ

สหกรณ พ.ศ. 2561 และบรรดาระเบียบ คําสั่ง หรือมติอ่ืนใด ในสวนที่ไดกําหนดไวแลวในระเบียบน้ี หรือ

ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน 

ขอ 4. ในระเบียบน้ี 

"สหกรณ" หมายถึง สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

"ประธานกรรมการดําเนินการ" หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย

ขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

"คณะกรรมการ" หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยขาราชการสวน

ทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

“ผูจัดการสหกรณ” หมายถึง   ผูจัดการสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม 

จํากัด 

ขอ 5. คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตยสุจริต มีความรู

ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแตงต้ังหรือจางเปนผูจัดการของสหกรณ  

ในการจางผูจัดการสหกรณตองทําหนังสือสัญญาจางไวเปนหลักฐานและใหคณะกรรมการ

ดําเนินการเรียกใหมีหลักประกันตามขอ  19 

ในการแตงต้ังหรือจางผูจัดการ  ตองใหผูจัดการรับทราบ  และรับรองที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกําหนด

ไวในขอ 8  เปนลายลักษณอักษร  

ขอ 6. อัตราเงินเดือนและการเลื่อนเงินเดือนสําหรับผูจัดการ ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยเจาหนาที่

และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของสหกรณ 
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ขอ 7. การดํารงตําแหนงผูจัดการสหกรณ  สหกรณอาจจางผูจัดการสหกรณ  โดยกําหนดระยะเวลา

ไวคราวละ  4  ป  และใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนประจําทุกป 

คณะกรรมการดําเนินการ  อาจจางผูจัดการสหกรณที่ปฏิบัติหนาที่ครบกําหนดตามระยะเวลาใน

วรรคหน่ึงตอไดคราวละ 4  ป 

ขอ  8. อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการ  ผูจัดการมีอํานาจหนาที่ในการจัดการทั่วไป  

และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ  รวมทั้งในขอตอไปน้ี 

(1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง  ตลอดจนเปนธุระจัดใหผูเขา

เปนสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบยีนสมาชิก  และชําระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงินคาหุนตามขอบังคับของ

สหกรณ 

(2) ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน  แจงยอดจํานวนหุน  จายคืนคาหุนและ

ชักชวนการถือหุนในสหกรณ 

(3) รับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก และสงเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ 

(4) เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู  จายเงินกู  จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกู  ใหเปนไป

ตามแบบและระเบียบของสหกรณ 

(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินคาหุน และเงินใหกูทุกหกเดือน 

พรอมกับแจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคล 

(6) พิจารณาจัดจางเจาหนาที่ของสหกรณตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดในระเบียบของ

สหกรณรวมถึงกําหนดหนาที่และวิธีปฏิบั ติงานของบรรดาเจาหนาที่ของสหกรณตลอดจนเปน

ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เหลาน้ันใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 

(7) เปนธุระกวดขันในเร่ืองการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดใหมีใบสําคัญโดย

ครบถวน  รับผิดชอบในการรับจายเงินของสหกรณใหเปนการถูกตอง  รวบรวมใบสําคัญและเอกสารตาง ๆ 

เกี่ยวกับการเงินไวโดยครบถวน  และเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของ

สหกรณ 

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตอง

ครบถวนและเปนปจจุบัน 

(9) ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ  ประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  

(10) รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน  และรายงานประจําปแสดงผลการ

ดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา  เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญอนุมัติ 

(11) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ  เสนอคณะกรรมการ

ดําเนินการพิจารณา 

(12) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหสอดคลองกับแผนงานที่ไดรับอนุมัติจากที่

ประชุมใหญ 
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(13) เขารวมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ  ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  และ

ประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  เวนแตกรณีซึ่งที่ประชุมน้ัน ๆ  มิใหเขารวมประชุม 

(14) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ 

(15) รักษาดวงตราของสหกรณและรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสินตางๆ ของสหกรณ

ใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย 

(16) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณตอคณะกรรมการดําเนินการ 

(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการตามแบบและระยะเวลาทีท่าง

ราชการกําหนด 

(18) ค้ําประกันเงินกูที่สหกรณกูยืมจากกรมสงเสริมสหกรณ โดยรับผิดชอบการค้ําประกัน

ในฐานะสวนตัว 

(19) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ ของสหกรณ

มอบหมาย  หรือตามที่ควรกระทํา  เพื่อใหกิจการในหนาที่ลุลวงไปดวยดี 

ขอ  9. การพนจากตําแหนงของผูจัดการ  ผูจัดการของสหกรณตองพนจากตําแหนง ดวยเหตุอยาง

หน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 

(1)  ตาย 

(2)  ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 

(3)  ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายสหกรณกําหนด 

(4)  อายุครบ  60 ปบริบูรณ หรือครบกําหนดตามสัญญาจาง ทั้งน้ี อายุตองไมเกิน 60 ปบริบูรณ 

(5)  ถูกเลิกจาง 

(6)  ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก  หรือมีพฤติกรรมอันแสดงใหเห็นเปนประจักษวาได

กระทําการ หรือละเวนการกระทําการใด ๆ อันอาจทําใหเกิดความไมสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีแก

ประชาชน หรือไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ผูจัดการสหกรณ 

ขอ  10. การลาออก ใหผูจัดการสหกรณยื่นหนังสือถึงสหกรณกอนวันที่จะออกไมนอยกวาสามสิบวัน 

และใหเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ

พิจารณาการลาออกน้ัน  การยับยั้งการลาออกของผูจัดการสหกรณกระทําไดไมเกินหกสิบวัน 

ขอ  11.  ผูจัดการตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่น

เชียงใหม  จํากัด  วาดวยเจาหนาที่และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน และมีคณุสมบัติเฉพาะตําแหนง

ดังตอไปน้ี 

(1)  มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบปบริบูรณและไมเกินหกสิบปบริบูรณ 

(2)  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาไมตํ่ากวาน้ีทางการสหกรณ  เศรษฐศาสตร

สหกรณ  รัฐศาสตร  รัฐประศาสนศาสตร  บัญชี  พาณิชยศาสตร  เศรษฐศาสตร บริหารการคลัง   การเงินและ

การธนาคาร บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือทางอ่ืนที่ คณะกรรมการดําเนินการ กําหนดวาใชเปน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ีได  
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  (3)  มีประสบการณในการทํางานที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด  

มาแลวไมนอยกวา  3   ป 

  (4)  มีความรูดานภาษาอังกฤษและการใชคอมพิวเตอรสําหรับใชในสํานักงาน 

(5)  มีความซื่อสัตยสุจริต 

  (6)  มีภาวะผูนํา  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  กลาแสดงออกและมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

  (7)  ไมมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ี 

(7.1) เปนผูมีกายทุพพลภาพไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ทั้ง

ไม เปนโรคเร้ือน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม โรคยา

เสพติดใหโทษ โรคพิษสุราเร้ือรัง หรือโรคอยางอ่ืนตามที่ คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

(7.2) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี  

(7.3) เปนผูมีหน้ีสินลนพนตัว  

(7.4)  เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

   (7.5)  เคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  องคการ  หนวยงานของรัฐ  

หรือเอกชน  ฐานทุจริตตอหนาที่ 

   (7.6)  เคยถูกสั่งใหพนจากตําแหนงผูจัดการตามมาตร 89/3 วรรคสองแหง

พระราชบัญญัติสหกรณ 

   (7.7)  เปนผูจัดการในสหกรณที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสองแหง

พระราชบัญญัติสหกรณ 

(7.8)  เปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

  กรณีผูสมัครเปนเจาหนาที่ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองคกรเอกชน ตองไดรับ

อนุญาตจากผูบังคับบัญชา โดยมีหนังสือรับรองจากหนวยงานมาแสดงในวันสมัครดวย และเมื่อไดรับการ

คัดเลือกแลวตองลาออกจากตําแหนงหนาที่เดิม 

ขอ 12. วิธีการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก  ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการขึ้น

คณะหน่ึงมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน โดยใหมีตําแหนงเปนประธานกรรมการคนหน่ึง และเลขานุการคน

หน่ึง เพื่อดําเนินการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก  

คณะกรรมการตามวรรคหน่ึง  ใหมาจากกรรมการดําเนินการ หรือสมาชิกสหกรณ  หรือ

บุคคลภายนอกที่มีความรูประสบการณในการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก 

ขอ  13. ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังตามขอ 12  มีอํานาจแตงต้ังอนุกรรมการเพื่อชวยเหลือ

การคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกได 

อนุกรรมการตามวรรคหน่ึง ใหแตงต้ังจากกรรมการดําเนินการ หรือสมาชิกสหกรณ หรือ

บุคคลภายนอกไดตามความเหมาะสม 
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ขอ  14  ใหคณะกรรมการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ดําเนินการ  ทดสอบผูสมัครโดยวิธีหน่ึงวิธีใด หรือหลายวิธี  ดังตอไปน้ี 

(1)  สอบขอเขียน โดยทดสอบความรูเกี่ยวกับ กฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ วิธี

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสหกรณ  และหรือความรูเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร  การบริหาร  หรือ

ดานอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

(2)  สอบวิสัยทศัน โดยการเสนอผลงาน แนวทางการบริหารจัดการสหกรณ 

(3)  สอบสัมภาษณ  โดยพิจารณาจากความรู ประสบการณ  ความสามารถพิเศษ การใช

ภาษา  กิริยามารยาท บุคลิกภาพ และอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

ขอ 15. ใหคณะกรรมการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก  จัดทําประกาศรับสมัครโดยอยางนอยตอง

กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับเร่ืองคุณสมบัติของตําแหนง หนาที่ ความรับผิดชอบ อัตราเงินเดือน วิธีการ

คัดเลือกหรือสอบคัดเลือกแลวแตกรณี ระยะเวลาการรับสมัคร การแตงต้ังหรือจาง และอ่ืน ๆ ตามที่กําหนด

ไวในระเบียบน้ี หรือระเบียบวาดวยเจาหนาที่สหกรณ 

ขอ  16  เมื่อการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแลวใหประธานกรรมการคัดเลือกหรือสอบ

คัดเลือกเสนอรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกไดตามลําดับคะแนนไว ตอคณะกรรมการ

ดําเนินการ เพื่อพิจารณาผลการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก เพื่อแตงต้ังหรือจางตอไป 

ขอ 17. ในการแตงต้ังหรือจางผูจัดการ ใหคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใหมีการทดลอง

ปฏิบัติงานไมนอยกวา หน่ึงรอยแปดสิบวัน  

ใหคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให  ประธานกรรมการดําเนินการ  รองประธานกรรมการ

ดําเนินการ  เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ  เหรัญญิกคณะกรรมการดําเนินการ และกรรมการ

ดําเนินการอ่ืน แตเมื่อรวมแลวตองไมเกิน 5 คน ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูจัดการจํานวน 2 คร้ัง 

คร้ังละ 3 เดือน ตามแบบที่คณะกรรมการดําเนินการกาํหนด 

กรณีที่ผูจัดการมีผลการประเมินการปฏิบัติงานตํ่ากวารอยละ 60 รวม 2 คร้ัง ใหถือวาผูจัดการ                

ไมผานการทดลองปฏิบัติงาน 

ขอ  18.  ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูบังคับบัญชาผูจัดการ 

การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติใหผูจัดการกระทําการใด ๆ ใหเปนเปนอํานาจของประธานกรรมการ

ดําเนินการ หรือผูรักษาการแทน  หรือกรรมการดําเนินการที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย  

ขอ 19. ในการแตงต้ังหรือจางผูจัดการ ใหคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใหมีหลักประกันอยาง

ใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง เพื่อประกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นแกสหกรณ เน่ืองจากการกระทําหรือ

งดเวนการกระทํา  ซึ่งผูจัดการตองรับผิด ดังตอไปน้ี 

(1) มีเงินสดจํานวนไมนอยกวาที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

ฝากไวกับสหกรณ หรือถือหุนตลอดระยะเวลาที่ทํางานในสหกรณน้ี 

(2) มีอสังหาริมทรัพย อันปลอดภาระจํานองรายอ่ืนจํานองเปนประกันตอสหกรณ 
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(3) มีบุคคลซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรอยางนอยหน่ึงคน เปนผูค้ําประกัน 

อยางไมมีจํากัด 

(4) มีหลักทรัพยอยางอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรจํานําตอสหกรณให

คณะกรรมการดําเนินการกาํหนดจํานวนรวมแหงมูลคาของทรัพยสินที่ใชเปนหลักประกันตามที่เห็นสมควร

แกลักษณะและปริมาณของงานในความรับผิดชอบของผูจัดการเพื่อใหคุมแกความเสียหายอันหากจะเกิดมี

ขึ้น  

ขอ 20. คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาอนุญาตใหผูจัดการถอนหลักประกันอยางหน่ึงอยาง

ใดหรือทั้งหมดไดตามที่เห็นสมควร 

ขอ 21. การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน วันเวลาทํางาน วันหยุด

และการลา วินัยและการรักษาวินัย สิทธิประโยชนและสวัสดิการ การอุทธรณและการรองทุกข  หรือการอ่ืน

ใดที่มิไดกําหนดไวในระเบียบน้ี ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยเจาหนาที่ฯ โดยอนุโลม 

ขอ  22. การแตงต้ังผูรักษาการแทนผูจัดการ  ถาตําแหนงผูจัดการวางลง และยังไมไดแตงต้ังใหผูใด

ดํารงตําแหนงแทน หรือเมื่อผูจัดการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดเปนคร้ังคราว ใหรองผูจัดการ หรือ

ผูชวยผูจัดการ หรือเจาหนาที่ของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเปนผูรักษาการแทน 

ขอ 23. การเปลี่ยนผูจัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผูจัดการ ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ 

ดําเนินการตองจัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพยสินและหน้ีสิน 

ตลอดจนจัดทํางบดุลของสหกรณเพื่อทราบฐานะอันแทจริงกอนที่จะสงมอบงาน 

ขอ  24.  คณะกรรมการดําเนินการอาจยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบน้ีไดเทาที่ไมขัดกับขอบังคับ

ของสหกรณ  

ขอ  25.  ประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี 

 ประกาศ  ณ  วันที่ 22  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 

       (นายอินทปตร  บุญทวี) 

ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 
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ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถินเชียงใหม่ จํากดั 

ท ี    014 / 2563 

เรือง  หลกัเกณฑ์และเงือนไขเงินกู้เพือเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2563 

อาศยัอาํนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั ว่าดว้ยการให้เงินกู ้

แก่สมาชิกสหกรณ์  พ.ศ. 2563 และทีแก้ไขเพิมเติม และมติทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที  

ครังที 10/2563 เมือวนัที  เดือนกนัยายน พ.ศ.    เห็นชอบให้กาํหนดประกาศหลกัเกณฑ์และเงือนไขเงินกู้

เพือเหตุฉุกเฉินและเงินกูส้ามญั พ.ศ.2563 ขึนใหม่ ไวถื้อปฏิบติั ดงันี 

ข้อ  การพจิารณาวนิิจฉัยให้เงินกู้เพือเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ ให้มีหลกัเกณฑ์การพจิารณาดังนี 

 . ) การพิจารณาเงินกู้เพือเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการดาํเนินการอาจมอบหมายให้ผูจ้ดัการหรือ 

ผูที้ไดรั้บมอบหมายพิจารณาวนิิจฉยั พร้อมรายงานใหที้ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการรับทราบ 

 1.2) การพิจารณาเงินกู้สามัญทัวไป วงเงินไม่ เกิน 300,000 บาท ให้ เป็นอํานาจของทีประชุม

คณะกรรมการเงินกู้พิจารณา พร้อมรายงานให้ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการรับทราบ กรณีวงเงินเกิน 

300,000 บาท ใหเ้ป็นอาํนาจของทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา 

 1.3) การพิจารณาเงินกูส้ามญัทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก หรือเงินกูส้ามญัอืนตามทีคณะกรรมการ

ดาํเนินการกาํหนด คณะกรรมการดาํเนินการอาจมอบหมายใหค้ณะกรรมการเงินกู ้หรือผูจ้ดัการหรือผูที้ได ้  

รับมอบหมายพิจารณาวินิจฉยัพร้อมรายงานใหท้ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการรับทราบ 

1.4) กรณีจาํเป็นเร่งด่วน ประธานคณะกรรมการดาํเนินการสามารถพิจารณาอนุมติัเงินกูส้ามญัทวัไป

ไดใ้นวงเงินไม่เกิน 150,000 บาท พร้อมรายงานแจง้ให้ทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการรับทราบ 

ข้อ 2 คุณสมบัติของสมาชิกผู้กู้เงินกู้เพือเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ 

2.1) ตอ้งสะสมค่าหุน้มาแลว้ ไม่น้อยกว่ากว่าหกงวด ยกเวน้เงินกูส้ามญัทุนเรือนหุน้และเงินฝาก 

2.2) ตอ้งมีเงินได้รายเดือนคงเหลือรับไม่ตํากว่าร้อยละ 20 ของเงนิได้รายเดือน  

กรณีสมาชิกผูกู้มี้เงินไดร้ายเดือนคงเหลือตาํกวา่ร้อยละ  ของเงินไดร้ายเดือนให้เป็นไปตาม

คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเป็นรายๆ ไป 
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2.3) การส่งเงินงวดชาํระหนีของสมาชิกผูกู้ใ้ห้หักส่งโดยวิธีการหักเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกผูกู้ ้

ณ ทีจ่ายนาํส่งใหส้หกรณ์ หรือตามทีสหกรณ์ฯ กาํหนดซึงผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการดาํเนินการแลว้ 

2.4) สําหรับสมาชิกสหกรณ์ทไีม่ได้หักเงิน ณ ทจ่ีายจากหน่วยงานต้นสังกัด ผู้คําประกันลูกหนีตาม

คําพพิากษาใหไ้ดรั้บสิทธิกูเ้งินกูส้ามญัทุนเรือนหุน้และเงินฝากสหกรณ์ไดเ้ท่านนั 

2.5) สําหรับสมาชิกทีขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือค้างชําระงวดเงินกู้ของสหกรณ์ตามกําหนด 

การส่งเงินงวดชําระหนีเงินกู้ทุกประเภท ผู้คําประกันลูกหนีค้างชําระ สหกรณ์จะไม่รับพิจารณาเงินกูทุ้กประเภท 

เวน้แต่จะไดรั้บชาํระเงินค่าหุ้นและเงินกูท้ีคา้งชาํระตามจาํนวนทีขาดส่งทงัหมดเรียบร้อยแลว้ 

2.6) สําหรับลูกหนีปรับโครงสร้างหนีหรือประนอมหนี  สามารถกู้เงินกู้ เพือเหตุฉุกเฉินได ้

แต่ตอ้งชาํระหนีเงินตน้มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  ของวงเงินกูส้ัญญานนั 

 ข้อ  หลกัเกณฑ์และเงือนไขการพจิารณาเงินกู้เพือเหตุฉุกเฉิน 

. ) วงเงินกู้ เพือเหตุฉุกเฉินสําหรับสมาชิกรายหนึงกู้ได้ไม่เกินสองเท่าของมูลค่าหุ้นทีชําระแล้ว 

ของสมาชิกผู้กู้นัน แต่วงเงนิสูงสุดต้องไม่เกนิ 100,000.- บาท (หนึงแสนบาทถ้วน)  

 ในกรณีทีสมาชิกมีหนีสินและอาจมีปัญหาในการชําระหนี สหกรณ์สงวนสิทธิทีจะให้กู ้

ในวงเงินน้อยกว่าสิทธิหรือไม่ให้กู้ก็ได้ ทงันี เมือนําวงเงินกู้เพือเหตุฉุกเฉินรวมสัญญาเงินกู ้สามญัทวัไปของ

สมาชิกผูกู้ค้นหนึงๆ ในเวลาใดเวลาหนึงจะมีจํานวนต้นเงนิกู้เกนิกว่าสิทธิการกู้เงินสามัญทวัไปไม่ได้  

3.2) อตัราดอกเบียร้อยละ .  ต่อปี หรือใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์ 

3.3) กําหนดงวดชําระหนี เงินตน้พร้อมดอกเบียเงินกู ้เป็นงวดรายเดือนเท่ากนัทุกงวด จาํนวนงวด

สูงสุดไม่เกนิ 12 งวด เวน้แต่เดือนสุดทา้ยใหช้าํระใหเ้สร็จสินตามสัญญา 

ในกรณีทีสมาชิกผูกู้ ้ ยงัมีเงินกู้เพือเหตุฉุกเฉินก่อนเหลืออยู่แล้ว มีความประสงค์จะขอกู้ใหม่ 

ต้องผ่อนชําระหนีมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสามงวด  จึงจะขอกู้ใหม่ได้และสหกรณ์จะจ่ายเงินให้โดยวิธีการ 

หกักลบลบหนี   

. ) หลักประกันสําหรับเงินกู้เพือเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนงัสือกูซึ้งสมาชิกผูกู้ไ้ดท้าํไวต่้อสหกรณ์

แล้วต้องมีผูค้าํประกันทีเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ อย่างน้อยหนึงคน เวน้แต่ถ้ามีหุ้นสะสมเกินจาํนวนวงเงินขอกู ้

ไม่ตอ้งมีผูค้าํก็ได ้หรือใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์เป็นคราวๆ ไป 

ข้อ 4 หลกัเกณฑ์และเงือนไขการพจิารณาเงินกู้สามัญ 

. ) วงเงินกู้สามัญสําหรับสมาชิกรายหนึงนัน เมือรวมสัญญาเงินกูส้ามญัและเงินกู้เพือเหตุฉุกเฉิน

(ถ้ามี) กู ้ได้ไม่เกิน  เท่าของเงินได้รายเดือนของสมาชิกผูกู้ ้นัน แต่วงเงินสูงสุดตอ้งไม่เกิน 1,500,000.00 บาท 

(หนึงลา้นห้าแสนบาทถว้น) 

. ) กาํหนดชําระหนีสําหรับเงินกู้สามัญตอ้งไม่เกิน  งวด ทงันี การผอ่นชาํระเงินกูไ้ดต้อ้งไม่เกิน

อาย ุ  ปีบริบูรณ์ 
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. ) การให้เงินกู้สามัญ ได้แก่ 

. .  เงินกู้สามัญทวัไป จาํแนกรายละเอียดการพิจารณาเงินกูส้ามญั ดงันี 

สําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และเจ้าหน้าทสีหกรณ์ 

อายุการเป็น 

สมาชิกสหกรณ์ 
วงเงนิกู้(บาท) งวดชําระหน ี ผู้คาํประกนั 

ค่าหุ้นรวม 

เงนิฝาก 

ไม่ตาํกว่าของ

วงเงนิกู้ 

อตัราดอกเบยี 

ร้อยละ/ปี 

สะสมหุน้มาแลว้ 

6 เดือนขึนไป 
ไม่เกิน 150,000 ไม่เกิน 36 งวด 

ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ 

1 คน 

20% 

8.00 

6 เดือน -1 ปี ไม่เกิน150,000 ไม่เกิน 100 งวด 
ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ 

1 คน 
9.25 

1 ปีขนึไป – 2 ปี ไม่เกิน 300,000 ไม่เกิน 100 งวด 
ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ 

2 คน 
9.25 

2 ปีขนึไป – 4 ปี ไม่เกิน 500,000 ไม่เกิน 120 งวด 
ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ 

2 คน 
9.25 

4 ปีขนึไป – 8 ปี ไม่เกิน 800,000 ไม่เกิน 120 งวด 
ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ 

3 คน 
9.25 

8 ปีขนึไป 800,001 ขึนไป ไม่เกิน 130 งวด 
ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ 

4 คน 
9.25 
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- 4 -

สําหรับพนักงานจ้างตามภารกจิ 

อายุการเป็น

สมาชิกสหกรณ์ 
วงเงนิกู้(บาท) งวดชําระหน ี ผู้คาํประกนั 

ค่าหุ้นรวม

เงนิฝาก 

ไม่ตาํกว่า

ของวงเงนิกู้ 

อตัรา

ดอกเบยี

ร้อยละ/ปี 

สะสมหุน้มาแลว้ 

6 เดือนขึนไป 
ไม่เกิน 100,000 ไม่เกิน 36 งวด 

ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ /พนง.จา้งภารกิจ  

จาํนวน  2 คน 

20% 

8.00 

6 เดือน -1 ปี ไม่เกิน 100,000 ไม่เกิน 60 งวด 
ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ /พนง.จา้งภารกิจ  

จาํนวน  2 คน 
9.25 

1 ปีขนึไป - 2 ปี ไม่เกิน 150,000 ไม่เกิน  งวด 
ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ /พนง.จา้งภารกิจ  

จาํนวน  3 คน 
9.25 

2 ปีขนึไป - 4 ปี ไม่เกิน 200,000 ไม่เกิน 84 งวด 
ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ /พนง.จา้งภารกิจ  

จาํนวน  3 คน 
9.25 

4 ปีขนึไป 200,001 ขึนไป ไม่เกิน 96 งวด 
ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ /พนง.จา้งภารกิจ  

จาํนวน  4 คน 
9.25 

สําหรับพนักงานจ้างทวัไป 

อายุการเป็น

สมาชิกสหกรณ์ 
วงเงนิกู้(บาท) งวดชําระหน ี ผู้คาํประกนั 

ค่าหุ้นรวม

เงนิฝาก 

ไม่ตาํกว่า

ของ 

วงเงนิกู้ 

อตัราดอกเบีย

ร้อยละ/ปี 

6 เดือน -1 ปี ไม่เกิน 80,000 

ไม่เกิน 24 งวด 

ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ / 

พนง.จา้งภารกิจ/พนง.จา้งทวัไป 

จาํนวน  2 คน 

20% 8.00 

1 ปีขนึไป  80,001 ขึนไป 
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. .  เงินกู้สามัญทุนเรือนหุ้นและเงนิฝาก 

คณะกรรมการดาํเนินการอาจแต่งตงัใหผู้จ้ดัการหรือผูท้ีไดรั้บมอบหมายพิจารณาวนิิจฉยัการให้

กูใ้นวงเงินกูไ้ม่เกินร้อยละ  ของมูลค่าทุนเรือนหุ้นทีชาํระแลว้และจาํนวนเงินฝากทีมีอยูใ่นสหกรณ์ สมาชิกทีส่ง

ชาํระเงินกูส้ัญญาเดิมทุกประเภทไม่แลว้เสร็จ ไม่สามารถกูเ้งินกูส้ามญัทุนเรือนหุน้และเงินฝากได ้เวน้แต่ในการกู้

สามญัทุนเรือนหุน้และเงินฝากมีจาํนวนมากกวา่เงินกูส้ัญญาเดิม และสามารถนาํเงินกูส้ัญญาใหม่มาหกักลบลบหนี

เงินกูส้ัญญาเดิมไดท้งัหมด 

อตัราดอกเบียร้อยละ .  ต่อปี หรือใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์ 

กําหนดงวดชําระหนี เงินต้นพร้อมดอกเบียเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากนัทุกงวด จาํนวนงวด

สูงสุดไม่เกนิ 130 งวด เวน้แต่เดือนสุดทา้ยใหช้าํระใหเ้สร็จสินตามสัญญา 

. .  เงินกู้สามัญอืนตามทีคณะกรรมการกําหนด 

 เงินกู ้สามัญอืนตามทีคณะกรรมการกําหนด ให้เป็นไปตามโครงการทีคณะกรรมการ

เห็นชอบกาํหนดขึน โดยระบุรายละเอียดหลกัเกณฑ ์เงือนไข และระยะเวลาโครงการใหช้ดัเจน การพิจารณาเงินกู ้

สามัญอืนคณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการเงินกู้ หรือผู ้จ ัดการหรือผู ้ทีได้รับมอบหมายเป็น 

ผูพ้ิจารณาวนิิจฉยัก็ได ้

ขอ้ 5 กรณีเปลียนแปลงอตัราดอกเบียเงินกูฉุ้กเฉินและสามญั ใหเ้ป็นไปตามประกาศทีสหกรณ์กาํหนด 

ขอ้ 6 คณะกรรมการเห็นสมควรจะให้เงินกูส้ามญัทวัไปแก่สมาชิกทียงัส่งคืนเงินกูส้ามญัทวัไปสัญญาเดิม

ไม่แลว้เสร็จก็ได ้ 

ขอ้  การกู้เงินสามญัวงเงินกู้ตงัแต่ , .  บาทขึนไป ยกเว้นเงินกู้สามัญทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก 

และเงินกูส้ามญัอืนตามทีคณะกรรมการกาํหนด ให้สมาชิกผูกู้ต้อ้งส่งขอ้มูลเครดิตจากบริษทัขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ 

จาํกัด (NCB) เพือนําขอ้มูลบญัชีภาระหนีสินในรายงานขอ้มูลเครดิตของสมาชิกผูกู้ ้มาพิจารณาในข้อมูลบญัชี

สินเชือส่วนบุคคลของธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึง

สถานะบัญชีดังกล่าวต้องมีความเคลือนไหวปกติ(รหัส ) กรณีตรวจสอบพบสถานะบัญชีเป็นอืนให้

คณะกรรมการดาํเนินการเป็นผูว้ินิจฉยัพิจารณาเป็นรายๆไป  

ขอ้ 8 คุณสมบตัิของผูค้าํประกนั 

(8.1)  ผูค้าํประกนัตอ้งไม่เป็นคู่สมรสของผูกู้แ้ละผูค้าํประกนั 

(8.2)  ผูค้าํประกนัตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึนไป 

(8.3)  ผูค้าํประกนัเงินกูส้ามญัหนึงคนสามารถคาํประกนัไดไ้ม่เกิน 6 สัญญาเท่านนั            

(8.4)  พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่สามารถคาํประกนัเงินกูส้ามญัของขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ/

เจา้หนา้ทีสหกรณ์ได ้

(8.5) พนักงานจ้างทวัไป ไม่สามารถคาํประกนัเงินกูส้ามญัของขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ/

เจา้หนา้ทีสหกรณ์/พนกังานจา้งตามภารกิจ ได ้
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ขอ้ 9 เมือผูค้าํประกนัรายใดโอนยา้ยหรือออกจากสหกรณ์หรือถึงแก่กรรมหรือเป็นคู่สมรสกบัผูกู้ ้หรือ 

มีเหตุอืนทีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นว่าไม่สมควรหรือไม่อาจทีจะเป็นผูค้าํประกันต่อไป ผูกู้ ้จะต้องจดัให้

สมาชิกอืน ซึงคณะกรรมการดาํเนินการ เห็นสมควรเข้าเป็นผูค้าํประกนัแทนคนเดิม ให้เสร็จภายในระยะเวลา

สามสิบวนั หากผูกู้ ้ไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาทีก ําหนด สหกรณ์จะสงวนสิทธิการจ่ายเงินปันผลและ 

เงินเฉลียคืน ใหก้บัผูกู้ร้ายนนั ๆ ไวจ้นกวา่จะไดท้าํการเปลียนแปลงผูค้าํประกนั 

ขอ้ 10 สมาชิกผูกู้เ้งินกู้สามญั ยกเวน้สามญัทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก ตอ้งมีค่าหุ้นรวมเงินฝากออมทรัพย์

ตามเงือนไขทีกาํหนดไว ้โดยจะถอนเงินฝากดงักล่าวไดเ้มือชาํระเงินกูส้ัญญานนัให้แลว้เสร็จ 

ขอ้ 11 สมาชิกทีประสงค์จะกูเ้งินสามญั ตอ้งยืนคาํขอกูส้ามญัตามแบบทีสหกรณ์กาํหนด พร้อมผา่นการ

พิจารณาให้ความเห็นของผูบ้งัคบับญัชา และหวัหนา้กองคลงัหรือผูท้ีไดรั้บมอบหมายหกัเงิน ณ ทีจ่ายของสมาชิก

ผูย้นืขอกู ้การยนืคาํขอกูส้ามญัให้ยนื ณ สํานกังานสหกรณ์โดยตรง หรือทางไปรษณีย ์หรือช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์

อืน(ในรูปแบบไฟล์ PDF) 

. ) หลกัฐานประกอบการยืนกู้เงินเพือเหตุฉุกเฉิน 

 สมาชิกผูกู้ต้อ้งยนืคาํขอกูแ้ละหนงัสือกูต้ามแบบทีสหกรณ์กาํหนดพร้อมเอกสารหลกัฐาน ดงันี 

(1) สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของสมาชิกผูกู้,้ ผูค้าํประกนั(ถา้มี), ใบเปลียนชือ-สกุล(ถา้มี) 

(2) สลิปเงินเดือนของผูกู้ท้ีออกใหโ้ดยหน่วยงานตน้สังกดั ย้อนหลังสามเดือนล่าสุด 

(3) รายงานความเคลือนไหวบญัชีธนาคารทีเงินเดือนโอนเขา้ (Statement)            

ย้อนหลังสามเดือนล่าสุด 

. ) หลกัฐานประกอบการยืนกู้เงินกู้สามัญ 

( ) สลิปเงินเดือนของสมาชิกผูกู้ที้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หน้าทีการเงินในหน่วยงานรับรอง 

ยอ้นหลงั 3 เดือนล่าสุด 

(2) รายงานความเคลือนไหวบญัชีธนาคารทีเงินเดือนโอนเขา้(Statement) 

ยอ้นหลงั 3 เดือนล่าสุด 

( ) เอกสารรายงานขอ้มูลเครดิต กรณีกู้วงเงินเกิน 100,000.- บาทขึนไป ยกเวน้เงินกู ้สามญั 

ทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก และเงินกูส้ามญัอืนตามทีคณะกรรมการกาํหนด 

(4) สาํเนาสัญญาจา้งงานการทาํงานปีล่าสุดโดยมีฝ่ายบุคลากรลงลายมือชือรับรองสาํเนา 

(5) เอกสารอืนทีสหกรณ์เห็นวา่จาํเป็นแก่การกูร้ายนนั 

ข้อ 12 บรรดามติ ประกาศ และคําสังอืนใดทีขัดหรือแยง้กับประกาศนี ให้ยกเลิกและใช้ประกาศ

หลกัเกณฑฉ์บบันีแทน 
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- 7 -

ทงันี ใหถื้อใชต้งัแต่วนัที  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป 

ประกาศ ณ วนัที  เดือนกนัยายน พ.ศ.   

ลงชือ 

 (นายอินทปัตร  บุญทว)ี 

  ประธานกรรมการดาํเนินการ 

 สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม ่จาํกดั 
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ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถินเชียงใหม่ จํากดั   

ท ี   015/2563 

เรือง  หลกัเกณฑ์การพจิารณารายงานข้อมูลเครดิตของสมาชิกผู้กู้เงนิสามัญ พ.ศ. 2563 

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

ตามมติทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที   ครังที  10/2563 เมือวนัที 24 เดือน

กนัยายน พ.ศ. 2563 ไดมี้มติกาํหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณารายงานขอ้มูลเครดิตของสมาชิกผูกู้เ้งินสามญัไว ้

ดงัต่อไปนี 

ขอ้ 1. ให้ยกเลิกบรรดาประกาศ คาํสัง มติ หรือข้อตกลงอืนใดซึงขดัหรือแยง้กับประกาศ 

ฉบบันี และใหใ้ชป้ระกาศฉบบันีแทน  

ขอ้ 2.  หลกัเกณฑ์การพิจารณารายงานขอ้มูลเครดิตของสมาชิกผูกู้เ้งินสามญัวงเงินกูส้ามญั

เกิน 100,000 บาทขึนไป ยกเว้นเงินกู้สามัญทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก และเงินกู้สามัญอืนตามทีคณะกรรมการ

กําหนด ตอ้งยืนข้อมูลเครดิตเพือให้ทางสหกรณ์ฯ ได้พิจารณาตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่

สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2563 และหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขเงินกูเ้พือเหตุฉุกเฉินและเงินกูส้ามญั พ.ศ. 2563            

ข้อ 3 ภาระหนีทีปรากฏในรายงานข้อมูลเครดิตของสมาชิกผู ้กู ้ สหกรณ์จะนํามาเพือ

ประกอบการพิจารณาการใหกู้แ้ก่สมาชิก รายละเอียดตามบญัชีแนบทา้ยประกาศนี  

ขอ้ 4 บญัชีภาระหนีในรายงานขอ้มูลเครดิตของผูข้อกูจ้ะตอ้งมีสถานะบญัชีปกติ (รหสั 10) 

หากเป็นสถานะอืน เสนอให้คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเป็นรายกรณีไป 

ข้อ 5. สมาชิกผูกู้ ้มีสิทธิยืนหนังสือเพือขอให้คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาทบทวน

รายงานเครดิตของสมาชิกได้อีกครังพร้อมแสดงเหตุผลหรือชีแจงข้อมูลเครดิต ทงันี เมือคณะกรรมการ

ดาํเนินการพิจารณา และลงมติประการใดแลว้ ใหถื้อเป็นทีสินสุด 

ประกาศ  ณ  วนัที 24  เดือนกนัยายน พ.ศ.2563 

ลงชือ

 (นายอินทปัตร  บุญทว)ี 

            ประธานกรรมการดาํเนินการ 

 สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่  จาํกดั 
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รายละเอยีดแนบท้ายประกาศ 

ภาระหนีทีปรากฏในรายงานขอ้มูลเครดิตของสมาชิกผูกู้ ้สหกรณ์ฯจะนาํมาเพือประกอบการพิจารณา

การใหกู้แ้ก่สมาชิกยนืคาํขอกูส้ามญั มีดงันี 

1. บญัชีสินเชือส่วนบุคคลธนาคารออมสิน

2. บญัชีสินเชือส่วนบุคคลธนาคารกรุงไทย

3. บญัชีสินเชือส่วนบุคคลธนาคารเพอืการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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ประกาศ 
สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด  

ท่ี       ๑๒ / 2563 

เรื่อง นโยบายและระเบียบวิธีการดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

และการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

และการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง 

1.หลักการและวัตถุประสงค 

ตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กําหนดคํานิยามของ “สถาบัน

การเงิน”ใหมีความหมายถึง (5) สหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณ เฉพาะสหกรณท่ีมีทุนดําเนินการซึ่งมีมูลคาหุนรวมตั้งแต

สองลานบาทข้ึนไปและมีวัตถุประสงคดําเนินกิจการเก่ียวกับการรับฝากเงิน ใหกู ใหสินเช่ือรับจํานองหรือจํานําทรัพยสิน หรือ

จัดใหไดมาซึ่งเงินและทรัพยสินตางๆ โดยวิธีใดๆ ดังน้ัน สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินเชียงใหม จํากัด จึงถือเปน

สถาบันการเงินตามนัยของมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 

สหกรณฯ จะสนับสนุนและพรอมท่ีจะดําเนินธุรกิจใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑตางๆ ของสํานักงาน

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย และหนวยงานอ่ืนๆ ของรัฐเพ่ือปองกันมิใหสหกรณฯ ถูกใชเปน

ชองทางหรือเปนเครื่องมือในการฟอกเงินหรือสนับสนุนการกอการราย หรือการสนับสนุนการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ

ทําลายลางสูง โดยการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการรายและแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวของและ

แนวทางปฏิบัติท่ีสํานักงานปองกันและปราบปรามฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) กําหนดข้ึนอยางเครงครัด สหกรณฯ จึงได

กําหนดใหมีนโยบายดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนการเงินแกการ

กอการรานและการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูงฉบับน้ีข้ึน โดยผานการเห็นชอบและอนุมัติจากมติท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดท่ี 20 ครั้งท่ี 9/2563 เมื่อวันท่ี 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งถือวานโยบาย

ฉบับน้ีเปนนโยบายหลักขององคกรและมีความสําคัญเทียบเทากับนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจอ่ืนๆ ดังน้ัน คณะกรรมการ

และเจาหนาท่ีสหกรณทุกคนตองปฏิบัติตามนโยบายน้ีอยางเครงครัด 

2.หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

2.1 คณะกรรมการสหกรณมีหนาท่ีและความผิดชอบ ดังตอไปน้ี 

2.1.1 ตองใหความสําคัญในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการ

สนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสงู โดยกําหนดใหเจาหนาท่ีสหกรณตอง

ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ คําสั่งและวิธีปฏิบัติของสหกรณอยางเครงครัด 

2.1.2 พิจารณาใชดุลพินิจและอนุมัติข้ันตอนการดําเนินงานท้ังในกรณีปกติ และกรณีท่ีตองไดรับการ

กลั่นกรองเปนพิเศษในข้ันตอนการรับลูกคา การประเมินความเสี่ยงลูกคา และการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับ

ลูกคา 

2.1.3 กําหนดมาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก

การกอการรายและการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชชองทางธุรกรรม ผลิตภัณฑหรือ

บริการตางๆของสหกรณ 
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2.1.4 กําหนดใหมีคําสั่งและคูมือปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับนโยบายดานการปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพการ

ทําลายลางสูง ตามแนวปฏิบัติท่ีสํานักงาน ปปง. กําหนด 

2.1.5 กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสหกรณฯ ใหเปนไปตามคําสั่ง ระเบียบ และ

แนวปฏิบัติตามนโยบายดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน

แกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูงโดยเครงครัด 

2.1.6 สนับสนุนและสงเสริมใหเจาหนาท่ีสหกรณฯมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธท่ีม ี

อานุภาพทําลายลางสูง อยางพอเพียงจนสามารถปฏิบัติงานในกระบวนการรับลูกคา การบริหารความเสี่ยง และการ

ตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.2 เจาหนาท่ีสหกรณฯ มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังตอไปน้ี 

เจาหนาท่ีสหกรณฯมีหนาท่ีปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ และแนวปฏิบัติท่ีสหกรณฯ กําหนดข้ึนภายใตนโยบายดานการ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยาย

อาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูงโดยเครงครัด 

3. สาระสําคัญของนโยบายและระเบียบวิธีการดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและ

ปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง ประกอบดวย 

3.1 นโยบายและระเบียบวิธีการในการรับลูกคา 

สหกรณฯ มีการกําหนดกระบวนการในการสรางความสัมพันธทางธุรกิจหรือปฏิเสธการสรางความสัมพันธทางธุรกิจ

กับสมาชิกหรือผูท่ีทําธุรกรรมเปนครั้งคราว โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑในการจัดใหลูกคาแสดงตน การระบุตัวตนของลูกคา 

การพิสูจนทราบตัวตนของลูกคา รวมถึงจัดใหมีแนวปฏิบัติ เพ่ือใหบุคลากรดําเนินการตามข้ันตอนการจัดใหลูกคาแสดงตน 

ข้ันตอนการระบุตัวตนของลูกคา ข้ันตอนการตรวจสอบขอมูลของลูกคา ข้ันตอนการพิสูจนทราบลูกคา และข้ันตอนการอนุมัติ

หรือปฏิเสธการสรางความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคาซึ่งข้ันตอนดังกลาวขางตนสหกรณกําหนดใหดําเนินการกับผูท่ีทําธุรกรรม

เปนครั้งคราวดวย ท้ังน้ี ลูกคา หมายถึง สมาชิกของสหกรณหรือสหกรณอ่ืนท่ีมาทําธุรกรรม และผูท่ีทําธุรกรรมเปนครั้งคราว 

หมายถึง ผูรับผลประโยชนกรณีสมาชิกเสียชีวิต 

3.2 นโยบายและระเบียบวิธีการในการบริหารความเสี่ยง 

สหกรณกําหนดหลักการในการบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย

และการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง ซึ่งสามารถแบงออกได ดังน้ี 

3.2.1 นโยบายและระเบียบวิธีการสําหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการ

สนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูงภายในองคกร โดยสหกรณฯ

กําหนดใหมีหลักเกณฑและวิธีการ โดยพิจารณาหลักการและปจจัยในการประเมินความเสี่ยงฯใหสอดคลองตามท่ีกฎหมาย

กําหนด รวมถึงกําหนดมาตรการและวิธีการในการบรรเทาความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 

3.2.2 นโยบายและระเบียบวิธีการในการบริหารความเสี่ยงของลูกคา โดยสหกรณฯกําหนดหลักเกณฑและ

ปจจัยความเสี่ยงเพ่ือประเมินความเสี่ยงสมาชิกใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด และจะดําเนินการบริหารความเสี่ยงตลอด

ระยะเวลาท่ีดําเนินความสมัพันธกับสมาชิก และสิ้นสุดลงเมื่อยุติความสมัพันธทางธุรกิจกับสมาชิก ท้ังน้ี สหกรณไดกําหนดคูมือ

ปฏิบัติเพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของสมาชิกในบริการทุกประเภทและในทุกชองทางท่ีใหบริการ 

นอกจากน้ี สหกรณฯ กําหนดใหดําเนินการบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย

สําหรับผูท่ีทําธุรกรรมเปนครั้งคราวท่ีมีความเสี่ยงสูง 
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3.2.3 นโยบายและระเบียบวิธีการในการประเมินความเสี่ยงสําหรับผลิตภัณฑ บริการ และชองทางการ

บริการโดยสหกรณจะดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและปจจัยความเสี่ยงในการประเมินความเสี่ยงสําหรับผลิตภัณฑ บริการ 

และชองทางการบริการใหสอดคลองกับท่ีกฎหมายกําหนด และในกรณีท่ีสหกรณออกผลิตภัณฑหรือบริการใหม หรือพัฒนา

ผลิตภัณฑและวิธีดําเนินธุรกิจใหม หรือมีกลไกใหมในการใหบริการ หรือการใชเทคโนโลยีใหม หรือท่ีกําหลังพัฒนาสําหรับท้ัง

ผลิตภัณฑใหมและท่ีมีอยูแลว สหกรณจะดําเนินการกําหนดมาตรการประเมินความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุน

ทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง อันอาจเกิดข้ึนจากการพัฒนาผลิตภัณฑและ

วิธีดําเนินธุรกิจใหม รวมถึงกลไกใหมในการใหบริการหรอืการใชเทคโนโลยีใหม หรือท่ีกําลังพัฒนาสาํหรับท้ังผลิตภณัฑใหมและ

ท่ีมอียูแลว และกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมสําหรับการบรรเทาความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการกอการรายและการแพร

ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง อันอาจเกิดข้ึนจากการพัฒนาผลิตภัณฑและวิธีดําเนินธุรกิจใหม รวมถึงกลไกใหมในการ

ใหบริการหรือการใชเทคโนโลยีหรือท่ีกําลังพัฒนาสําหรับท้ังผลิตภัณฑใหมและท่ีมีอยูแลว และกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสม

สําหรับการบรรเทาความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการกอการรายและการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูงท่ีอาจ

เกิดข้ึนกอนนําเสนอผลิตภัณฑใหม บริการใหม หรือการใชเทคโนโลยีใหม 

3.3 การรายงานการทําธุรกรรม 

สหกรณกําหนดแนวทางการรายงานการทําธุรกรรม ใหเปนไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ และวิธีการ 

ท่ีกฎหมายกําหนด 

3.4 การเก็บรักษาเอกสาร 

สหกรณกําหนดใหมีการเก็บรักษารายละเอียดเก่ียวกับการแสดงตน การทําธุรกรรมและบันทึกขอเท็จจริงเก่ียวกับ

ธุรกรรมท่ีตองรายงาน การตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาและผูท่ีทําธุรกรรมเปนครั้งคราว ใหเปนไปตามท่ี

กฎหมายกําหนด ท้ังน้ี หากสํานักงาน ปปง. ขอตรวจสอบขอมูล สหกรณมีขอมูลใหตรวจสอบได และสามารถจัดสงขอมูล

ตามท่ีสํานักงาน ปปง.รองขอใหตามกําหนดเวลา 

3.5 การจัดจางเจาหนาท่ีสหกรณหรือบุคลากร 

สหกรณกําหนดแนวทางในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายในเรื่อง การจัดจางเจาหนาท่ีสหกรณหรือบุคลากร โดย

กอนท่ีเจาหนาท่ีสหกรณ/บุคลากรจะเริ่มปฏิบัติงาน เจาหนาท่ีสหกรณ/บุคลากรดังกลาวจะตองทราบและเขาใจหนาท่ีตาม

นโยบายและระเบียบวิธีการท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการ

ปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง รวมถึง

สหกรณฯ จะจัดใหเจาหนาท่ีสหกรณเขารับการฝกอบรมเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและปองกันและ

ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูงอยางตอเน่ือง 

3.6 การตรวจสอบภายใน 

สหกรณกําหนดใหมีกลไกในการตรวจสอบภายในท่ีเปนอิสระเพ่ือตรวจสอบระบบการดําเนินงานและการปฏิบัติตาม

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง

การเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง 
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3.7 การพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการ 

สหกรณกําหนดแผนในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการ รวมถึงแนวปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ และคูมือ

ปฏิบัติท่ีเก่ียวขอกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง หรือกฎหมาย

อ่ืนท่ีเก่ียวของใหตองไดรับการทบทวนเปนระยะและปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ โดยดําเนินการทบทวนนโยบายและระเบียบ

วิธีการ รวมถึงแนวปฏิบัติวายังสอดคลองกับกฎหมายท่ีบังคับใชอยูหรือไมอยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือดําเนินการทันที เมื่อ

สหกรณทราบวากฎหมายหรือกฎเกณฑของทางราชการมีการเปลี่ยนแปลง 

ประกาศ ณ วันท่ี 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 

ลงช่ือ

    (นายอินทปตร  บุญทวี) 

          ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินเชียงใหม จํากัด 
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ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ากดั 

ที ่ 002/2564 
เร่ือง  ก าหนดปรับลดอตัราดอกเบีย้เงนิกู้ 

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

ดว้ยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่ 

จ ากดั ชุดท่ี 20 คร้ังท่ี 14/2563 ไดมี้มติท่ีประชุมเม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2563 มีความเห็นว่าเพื่อให้

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ของเศรษฐกิจในปัจจุบนั รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือสมาชิก 

จึงมีมติก าหนดปรับลดอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ดงัน้ี 

ประเภทเงินกู้ อตัราเดิม อตัราใหม่ 

ฉุกเฉิน 8.00% 7.50% 
สามญัทัว่ไป 9.25% 8.75% 
สามญัปรับโครงสร้างหนี ้ 9.25% 8.75% 

ใหใ้ชอ้ตัราดอกเบ้ียตามประกาศน้ี  ตั้งแต่วนัท่ี  1  กมุภาพนัธ์  2564  เป็นตน้ไป 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  25  มกราคม  2564 

 (นายอินทปัตร   บุญทวี) 

           ประธานกรรมการด าเนินการ 

   สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่  จ ากดั 
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