1
ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยคุณสมบัติ วิธีการรับสมัครสมาชิกและการขาดสมาชิกภาพ พ.ศ. 2561
......................................................................
อาศัยอํานาจตามความในขอ 79 (8) และขอ 107 (10) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด พ.ศ. 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ได มี ม ติ กํ า หนดระเบี ย บว า ด ว ยคุ ณ สมบั ติ วิธีก ารรับ สมั ค รสมาชิก และการขาดสมาชิ ก ภาพ พ.ศ. 2561
ไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบีย บนี้เรียกวา "ระเบีย บสหกรณออมทรัพ ยสาธารณสุข จั งหวัดอุด รธานี จํา กั ด วา ดว ย
คุณสมบัติ วิธีการรับสมัครสมาชิกและการขาดสมาชิกภาพ พ.ศ. 2561”
ขอ 2. ระเบียบนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 เปนตนไป
ขอ 3. ให ยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพ ยสาธารณสุข จังหวัดอุ ดรธานี จํา กั ด วา ด ว ยคุณ สมบั ติ
วิธกี ารรับสมัครและการขาดสมาชิกภาพ พ.ศ. 2555 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่น
ใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
"สหกรณ" หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
"ขอบังคับ" หมายถึง ขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
"คณะกรรมการ" หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี จํากัด
"ประธานกรรมการ" หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด
"กรรมการ" หมายถึง กรรมการดํา เนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
จํากัด
"ผูจัดการ" หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
"เจาหนาที่" หมายถึง เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
"สมาชิก" หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
"เงินบํานาญ" หมายถึง เงินบํานาญที่ขาราชการไดรับตามพระราชบัญญัติบําเหน็จ บํานาญ
ขา ราชการ หรือเงินบํา เหน็จรายเดือนที่ลูกจางประจําไดรับตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบํา เหน็จ
ลูกจาง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 เมื่อออกจากราชการ
หมวดที่ 1
คุณสมบัติของสมาชิก
ขอ 5. คุณสมบัติของสมาชิก มีดังนี้
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
ก. เปนขาราชการ หรือ พนักงานของรัฐ หรือ ลูกจางประจํา หรือขาราชการบํานาญ
หรือ พนักงานราชการ หรือ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขสายวิชาชีพ หรือ ลูกจางชั่วคราวสายวิชาชีพ ซึ่ง
ไดรับเงินเดือน หรือคาจางจากหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประจําจังหวัดอุดรธานี หรือ
ข. เป น เจ า หน า ที่ ห รื อ ลู ก จ า งของสหกรณ นี้ หรื อ เจ า หน า ที่ ส มาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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(3) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(4) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน
“พนักงานกระทรวงสาธารณสุขสายวิชาชีพ ”หมายถึง พนักงานกระทรวงสาธารณสุขสาย
วิชาชีพ ตามตําแหนงในประกาศสหกรณแนบทายระเบียบ
“ลูกจางชั่วคราวสายวิชาชีพ”หมายถึง ลูกจางชั่วคราวสายวิชาชีพ ตามตําแหนงในประกาศ
สหกรณแนบทายระเบียบ
หมวดที่ 2
วิธีรับสมัครสมาชิก สิทธิ และหนาที่ของสมาชิก
ขอ 6. ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสหกรณตองยื่นใบสมัครถึงคณะกรรมการตามแบบที่กําหนด
ขอ 7. ใหคณะกรรมการพิจารณารับผูสมัครที่มีคุณสมบัติตาม ขอ 5 เปนสมาชิกพรอมทั้งกําหนด
เลขทะเบี ยนสมาชิก วันเวลาใหผูสมัครชํ าระคา หุน ค าธรรมเนียมแรกเขา และลงลายมือชื่ อไวในใบสมัคร
สมาชิก
ในการรับเขาเปนสมาชิกตามความในวรรคแรก คณะกรรมการอาจมอบหมายใหผูจัดการหรือ
เจาหนาที่ดําเนินการเรียกเก็บเงินคาหุน คาธรรมเนียมแรกเขา และใหผูสมัครลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก
แลวนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
เมื่อคณะกรรมการอนุมัติแลว ใหถือวา ผูสมัครเปนสมาชิกตั้งแตวั นสมัคร แลวแจ งการรับ
สมาชิก เขาใหมใหที่ประชุมคณะกรรมการทราบคราวถัดไป
ถาคณะกรรมการไมรับสมัครเขาเปนสมาชิกไมวาเพราะเหตุใด ๆ ใหสหกรณแจงมติใหผูสมัคร
ทราบ และคืนเงินคาหุนและคาธรรมเนียมแรกเขาที่ไดรับไวใหแกผูสมัคร ถาผูสมัครรองขอใหคณะกรรมการนํา
เรื่องเสนอที่ประชุมใหญเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติที่ประชุมใหญใหเขาเปนสมาชิกตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสอง
ในสามของจํานวนสมาชิกที่มาประชุม
ขอ 8. ผูเขาเปนสมาชิกตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณ คนละ 100 บาท คาธรรมเนียม
แรกเขานี้ถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได และตองเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยไวกับสหกรณ
ขอ 9. เมื่อผูเขาเปนสมาชิกไดชําระคาหุน คาธรรมเนียมแรกเขา และลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก
แลว จึงใหถือวาผูนั้นไดสิทธิและหนาที่ในฐานะสมาชิก ซึ่งมีดังตอไปนี้
(ก) สิทธิของสมาชิกมีดังนี้
(1) เขาประชุมใหญ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) เขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ
(3) เสนอหรือไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการ
(4) ไดรับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ
(5) สิทธิอื่นๆ ที่กําหนดไวในขอบังคับขออื่นของสหกรณ
(ข) หนาที่ของสมาชิก มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(2) เขาประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย
(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคการที่เขมแข็ง
(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ
(5) รวมมือกับคณะกรรมการเพื่อพัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและมั่นคง
ขอ 10. สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงคํานําหนาชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ และที่อยู ตองแจงใหสหกรณ
ทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
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หมวดที่ 3
การขาดจากสมาชิก
ขอ 11. สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
(4) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย
(5) ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ 32
(6) ถูกใหออกจากสหกรณ
ขอ 12. การลาออกจากสหกรณ สมาชิกผูใดไมมีพันธะตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ํา ประกั นอาจ
ลาออกจากสหกรณได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการไดสอบสวนหรือ
พิจารณา เห็นวาเปนการชอบดวยระเบียบและอนุญาตแลว จึงใหถือวาออกจากสหกรณได
คณะกรรมการอาจมอบหมายให ก รรมการคนใดคนหนึ่ ง หรื อ หลายคน หรื อ ผู จั ด การ
ดําเนินการเพื่อพิจารณาตามวรรคแรก
ขอ 13. การถูกใหออกจากสหกรณ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ เพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา
(2) ขาดชําระคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกัน หรือขาดชําระรวมถึงหกงวดในระหวางป
บัญชี ทั้งนี้โดยมิไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ ตามขอบังคับขอ 42 (2)
(3) นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น
(4) ไมจั ด การแก ไ ขหลัก ประกั น สํ า หรับ เงิ นกู ที่เ กิ ด บกพร องให คื น ดี ภ ายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการกําหนด
(5) ค า งส ง เงิ น งวดชํ า ระหนี้ ไม วา ต นเงิ นหรื อ ดอกเบี้ ย ติ ด ต อ กั น เป น เวลาถึ งสองเดื อ น
หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ
(6) ไมใหขอความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแกสหกรณเมื่อสมัครเขาเปนสมาชิก หรือ เมื่อจะ
กอความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณอยู
แลว
(7) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ หรือ
ประพฤติการใด ๆ อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซื่อสัตยสุจริต แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณ
หรือขบวนการสหกรณ ไมวาโดยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกลาวขางตนนี้และได
ลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการ ที่มีอยูทั้งหมด ในขณะนั้น
แลวก็เปนอันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจากสหกรณ เวนแตกรณีตามขอ (2) (5) หากปรากฏวาสมาชิกมีหนี้คาง
ชําระตอสหกรณ หรือ มีเหตุสมควรอื่นใด ใหคณะกรรมการมีอํานาจใหสมาชิกผูนั้น ยังคงสมาชิกภาพตอไป
ตามกําหนดระยะเวลาที่เห็นสมควร
สมาชิก ที่ถูกใหอ อกจากสหกรณมีสิทธิ ยื่ นอุทธรณตอที่ประชุม ใหญ โดยใหยื่นอุทธรณ ตอ
คณะกรรมการภายใน 30 วันนับแตวันที่ทราบมติการใหออก คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญใหเปนที่สุด
ขอ 14. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุ
ใด ๆ ใหคณะกรรมการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
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กรณีที่สมาชิกผูถูกใหออกไดยื่นอุทธรณภายในที่กําหนดไวในขอ 13 ใหรอการขีดชื่อไวกอน
จนกวา จะทราบขอวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ
ขอ 15. สมาชิกที่โอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไมมีความผิด สมาชิกที่โอน
หรือย า ย หรือ ออกจากราชการ หรือ งานประจํา โดยไมมีค วามผิด เวน แตอ อกเพราะตายหรื อเป น คนไร
ความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือตองคําพิพากษาใหลมละลาย ถามิไดลาออกจากสหกรณดวยก็
ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยู และจะงดชําระคาหุนไดก็ตอเมื่อมีหนี้สินไมเกินคาหุน สมาชิกเชนวานั้น อาจไดรับ
เงินกูจากสหกรณไดตามระเบียบของสหกรณ
ขอ 16. สมาชิกที่ออกจากสหกรณไมวา เพราะเหตุใดๆ ถามีหนี้สินของตนเอง ซึ่งต องรับผิดชอบตอ
สหกรณโดยตรง ตองชําระหนี้สินโดยสิ้นเชิงทันที ในการนี้สหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสหกรณจะตองจาย
แกสมาชิกเพื่อชําระหนี้สินดังกลาวได
หมวด 4
การตั้งผูรับโอนประโยชน
ขอ 17. การตั้งผูรับโอนประโยชน สมาชิกจะทํา เปนหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เพื่อใหเป น
ผูรั บ โอนประโยชน ซึ่ง ตนมี อยู ใ นสหกรณในเมื่อ ตนตายนั้ น มอบให ส หกรณถือ ไว ก็ไ ด หนั ง สื อ ตั้ ง ผูรับ โอน
ประโยชนดังวานี้ตองทําตามลักษณะพินัยกรรม
ถา สมาชิกประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้ งผูรับ โอนประโยชน ที่ไดทํา ไวแลว
ก็ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว
เมื่อสมาชิกตาย สหกรณจะจายคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืนและดอกเบี้ยบรรดา
ที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืน ใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถา มิไ ดตั้งไวก็คืนให แกบุคคล ที่ไดนํา
หลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจคณะกรรมการ วาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น
ขอ 18. ในกรณีที่มีปญ หาเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการเปนผูวิ นิจฉั ย ชี้ ขาด
คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการถือวาเปนที่สิ้นสุด
บทเฉพาะกาล
ขอ 19. กรณีสมาชิกรายใดที่สหกรณโดยมติคณะกรรมการเห็นชอบใหรับเปนสมาชิกกอนระเบียบนี้ใช
บังคับให มีผลเปนสมาชิกโดยชอบดว ยระเบียบและมีสิทธิในฐานะสมาชิกตามระเบียบนี้และระเบียบอื่นทุก
ประการ
ขอ 20. ใหประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

5

ประกาศสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ฉบับที่ /2564
เรื่อง กําหนดคุณสมบัติสมาชิกสหกรณกลุมพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
และกลุมลูกจางชั่วคราว
.....................................
อาศัยอํานาจตามระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ว า ด ว ย คุ ณ สมบั ติ
สมาชิก วิธีการรับสมัครสมาชิกและขาดสมาชิกภาพ พ.ศ. 2561 ขอ 5 (2) และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดที่ 28 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ใหยกเลิกประกาศสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ฉบับที่ 31/2563 เรื่อง กําหนดคุณสมบัติสมาชิกสหกรณกลุมพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข (สายวิชาชีพ ) และกลุมลูกจางชั่ว คราว(สายวิชาชีพ) แล วกํา หนดคุณสมบัติสมาชิก
สหกรณกลุมดังกลาวใหม ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวั ดอุดรธานี จํากัด วา ดว ยการให
เงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ.2563 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6) ดังนี้
1. ลําดับที่ 1 – 75 จัดใหอยูในสมาชิกกลุมที่ 2
2. ลําดับที่ 76 – 130 จัดใหอยูในสมาชิกกลุมที่ 3
ที่
ตําแหนง
สายงาน
1

นักกายภาพบําบัด

วิชาชีพเฉพาะ ก

2

นักกิจกรรมบําบัด

วิชาชีพเฉพาะ ก

3

นักจิตวิทยาคลินิก

วิชาชีพเฉพาะ ก

4

ทันตแพทย

วิชาชีพเฉพาะ ก

5

นักเทคนิคการแพทย

วิชาชีพเฉพาะ ก

6

นายสัตวแพทย

วิชาชีพเฉพาะ ก

7

พยาบาลวิชาชีพ

วิชาชีพเฉพาะ ก

8

นายแพทย

วิชาชีพเฉพาะ ก

9

แพทยแผนไทย

วิชาชีพเฉพาะ ก

10

เภสัชกร

วิชาชีพเฉพาะ ก

11

นักรังสีการแพทย

วิชาชีพเฉพาะ ก

12

นักเวชศาสตรการสื่อความหมาย

วิชาชีพเฉพาะ ก

13

นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

วิชาชีพเฉพาะ ก

14

นักฟสิกสการแพทย

วิชาชีพเฉพาะ ก

6
ที่

ตําแหนง

สายงาน

15

นักทัศนมาตร

วิชาชีพเฉพาะ ก

16

นักกายอุปกรณ

วิชาชีพเฉพาะ ก

17

วิศวกรไฟฟา

วิชาชีพเฉพาะ ก

18

นักวิชาการศึกษาพิเศษ

วิชาชีพเฉพาะ ข

19

นักฟสิกสรังสี

วิชาชีพเฉพาะ ข

20

นักวิทยาศาสตร

วิชาชีพเฉพาะ ข

21

นักจิตวิทยา

วิชาชีพเฉพาะ ข

22

นักโภชนาการ

วิชาชีพเฉพาะ ข

23

นักวิชาการสาธารณสุข

วิชาชีพเฉพาะ ข

24

นักอาชีวบําบัด

วิชาชีพเฉพาะ ข

25

นักวิชาการอาหารและยา

วิชาชีพเฉพาะ ข

26

นักวิทยาศาสตรการแพทย

วิชาชีพเฉพาะ ข

27

ชางภาพการแพทย

วิชาชีพเฉพาะ ข

28

นักสังคมสงเคราะห

วิชาชีพเฉพาะ ข

29

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย

วิชาชีพเฉพาะ ข

30

นักกําหนดอาหาร

วิชาชีพเฉพาะ ข

31

นักวิชาการคอมพิวเตอร

วิชาชีพเฉพาะ ค

32

นักจัดการงานทั่วไป

บริหารทั่วไป

33

นักทรัพยากรบุคคล

บริหารทั่วไป

34

นิติกร

บริหารทั่วไป

35

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

บริหารทั่วไป

36

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริหารทั่วไป

37

นักวิชาการพัสดุ

บริหารทั่วไป

38

นักวิชาการสถิติ

บริหารทั่วไป

39

นักวิเทศสัมพันธ

บริหารทั่วไป

40

นักวิชาการเงินและบัญชี

บริหารทั่วไป

41

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

บริหารทั่วไป

42

นักประชาสัมพันธ

บริหารทั่วไป

7
ที่

ตําแหนง

สายงาน

43

นักวิชาการเผยแพร

บริหารทั่วไป

44

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

บริหารทั่วไป

45

นักวิชาการเกษตร

บริหารทั่วไป

46

วิศวกร

บริหารทั่วไป

47

บรรณารักษ

บริหารทั่วไป

48

นักวิชาการศึกษา

บริหารทั่วไป

49

วิทยาจารย

บริหารทั่วไป

50

เจาพนักงานธุรการ

เทคนิค

51

เจาพนักงานพัสดุ

เทคนิค

52

เจาพนักงานเวชสถิติ

เทคนิค

53

เจาพนักงานสถิติ

เทคนิค

54

เจาพนักงานการเงินและบัญชี

เทคนิค

55

เจาพนักงานเผยแพรประชาสัมพันธ

เทคนิค

56

เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา

เทคนิค

57

เจาพนักงานการเกษตร

เทคนิค

58

เจาพนักงานทันตสาธารณสุข

เทคนิค

59

เจาพนักงานเภสัชกรรม

เทคนิค

60

โภชนากร

เทคนิค

61

เจาพนักงานรังสีการแพทย

เทคนิค

62

เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย

เทคนิค

63

เจาพนักงานสาธารณสุข

เทคนิค

64

เจาพนักงานอาชีวบําบัด

เทคนิค

65

เจาพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

เทคนิค

66

เจาพนักงานการแพทยแผนไทย

เทคนิค

67

นายชางศิลป

เทคนิค

68

ชางกายอุปกรณ

เทคนิค

69

เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร

เทคนิค

70

ชางทันตกรรม

เทคนิค

8
ที่

ตําแหนง

สายงาน

71

นายชางเทคนิค

เทคนิค

72

นายชางไฟฟา

เทคนิค

73

นายชางโยธา

เทคนิค

74

ครูการศึกษาพิเศษ

เทคนิค

75

เจาพนักงานหองสมุด

เทคนิค

76

พนักงานประจําตึก

บริการ

77

พนักงานเปล

บริการ

78

พนักงานซักฟอก

บริการ

79

พนักงานบริการ

บริการ

80

พนักงานรับโทรศัพท

บริการ

81

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

บริการ

82

พนักงานเรือยนต

บริการ

83

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

บริการ

84

พนักงานเก็บเอกสาร

บริการ

85

พนักงานบริการสื่ออุปกรณการสอน

บริการ

86

พนักงานเก็บเงิน

บริการ

87

พนักงานโสตทัศนศึกษา

บริการ

88

พนักงานผลิตน้าํ ประปา

บริการ

89

พนักงานการเงินและบัญชี

บริการ

90

พนักงานพัสดุ

บริการ

91

พนักงานธุรการ

บริการ

92

พนักงานพิมพ

บริการ

93

พนักงานประเมินผล

บริการ

94

พนักงานการศึกษา

บริการ

95

พนักงานหองสมุด

บริการ

96

พนักงานสื่อสาร

บริการ

97

ลามภาษาตางประเทศ

บริการ

98

ครูพี้เลี้ยง

บริการ

9
ที่

ตําแหนง

สายงาน

99

พี่เลี้ยง

บริการ

100

พนักงานชวยการพยาบาล

บริการ

101

พนักงานชวยเหลือคนไข

บริการ

102

ผูชวยพยาบาล

บริการ

103

ผูชวยทันตแพทย

บริการ

104

พนักงานเภสัชกรรม

บริการ

105

พนักงานประจําหองยา

บริการ

106

ผูชวยพนักงานสุขศึกษา

บริการ

107

ผูชวยเจาหนาที่อนามัย

บริการ

108

ผูชวยเจาหนาที่สาธารณสุข

บริการ

109

พนักงานการแพทยและรังสีเทคนิค

บริการ

110

พนักงานจุลทัศนกร

บริการ

111

พนักงานประกอบอาหาร

บริการ

112

พนักงานหองผาตัด

บริการ

113

พนักงานผาและรักษาศพ

บริการ

114

พนักงานบัตรรายงานโรค

บริการ

115

พนักงานปฏิบัติการทดลองพาหะนําโรค

บริการ

116

ผูชวยนักกายภาพบําบัด

บริการ

117

พนักงานกูชีพ

บริการ

118

พนักงานประจําหองทดลอง

บริการ

119

พนักงานวิทยาศาสตร

บริการ

120

พนักงานพิธสี งฆ

บริการ

121

ชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

บริการ

122

ชางเหล็ก

บริการ

123

ชางฝมือทั่วไป

บริการ

124

ชางตอทอ

บริการ

125

ชางศิลป

บริการ

126

ชางตัดเย็บผา

บริการ

10
ที่

ตําแหนง

สายงาน

127

ชางตัดผม

บริการ

128

ชางซอมเครื่องทําความเย็น

บริการ

129

ชางเครื่องชวยคนพิการ

บริการ

130

ผูชวยชางทั่วไป

บริการ

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

11
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2561
......................................................................
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด พ.ศ. 2554
ขอ 49 ขอ 79(8) และขอ107(10) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 26 ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25
ธันวาคม พ.ศ. 2561 ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํ ากัด วาดวย
สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2561 ดังตอไปนี้
ข อ 1. ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บสหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
วาดวยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2561”
ขอ 2. ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยสมาชิกสมทบ
พ.ศ. 2555 และบรรดา ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใด ซึ่งขัด หรือแยงกับระเบียบนี้ และ
ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี จํากัด
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
จํากัด
“ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“เจาหนาที่” หมายถึง เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“สมาชิกสมทบ” หมายถึง สมาชิกที่สหกรณรับเขาเปนสมาชิกสมทบ ตามขอบังคับของ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
หมวดที่ 1
คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ
ขอ 5. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
ก.เปนคูสมรส หรือบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย หรือบิดามารดา ของสมาชิกหรือ
ข.เปน พนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข สายสนั บ สนุ น หรื อ ลู กจ า งชั่ ว คราวสาย
สนับสนุน
(3) มีภูมิลําเนาในจังหวัดอุดรธานี
(4) เปนผูที่มีความประพฤติดีงาม
(5) เปนผูที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(6) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน
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หมวดที่ 2
วิธีรับสมัครสมาชิกสมทบ และสิทธิ หนาที่ของสมาชิกสมทบ
ขอ 6. ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามแบบที่กําหนด และจะตองมีสมาชิก
ลงลายมือชื่อรับรองอยางนอยสองคน
ขอ 7. ใหคณะกรรมการพิจารณารับผูสมัครที่มีคุณสมบัติตาม ขอ 5 เขาเปนสมาชิกสมทบพรอมทั้ง
กําหนดเลขทะเบียนสมาชิก วันเวลาใหผูสมัครชําระคาหุน คาธรรมเนียมแรกเขา และลงลายมือชื่อไวในใบ
สมัครสมาชิก
ในการรับเขา เป นสมาชิ กสมทบตามความในวรรคแรก คณะกรรมการอาจมอบหมายให
ผูจัดการหรือเจาหนา ที่ดํา เนินการเรียกเก็บเงินคาหุน คาธรรมเนียมแรกเขา และใหผูสมัครลงลายมือชื่ อใน
ทะเบียนสมาชิก แลวนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
เมื่อผูจัดการหรือเจาหนาที่รับเขาเปนสมาชิกแลว ใหถือวาผูสมัครเปนสมาชิกสมทบตั้งแตวัน
สมัคร แลวแจงการรับสมาชิกสมทบเขาใหมใหที่ประชุมคณะกรรมการทราบในคราวถัดไป
ถาคณะกรรมการไมรับสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบไมวาเพราะเหตุใด ๆ ใหสหกรณแจงมติใหผูสมัครทราบ และ
คืนเงินคาหุนและคาธรรมเนียมแรกเขาที่ไดรับไวใหแกผูสมัคร ถาผูสมัครรองขอใหคณะกรรมการนําเรื่องเสนอ
ที่ประชุมใหญเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติที่ประชุมใหญใหรับเขาเปนสมาชิกสมทบตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสอง
ในสามของจํานวนสมาชิกที่มาประชุม
ข อ 8. ผู เ ข า เป น สมาชิ ก สมทบต อ งชํ า ระค า ธรรมเนี ย มแรกเข า ให แ ก ส หกรณ คนละ 50 บาท
คาธรรมเนียมแรกเขานี้ถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได
สมาชิกสมทบที่เคยลาออกจากสหกรณ และสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบใหมจะตองเสียเงิน
คาธรรมเนียมแรกเขาจํานวน 200 บาท
ขอ 9. เมื่อผูเขาเปนสมาชิกสมทบไดชําระคาหุน คาธรรมเนียมแรกเขา และลงลายมือชื่อในทะเบียน
สมาชิกแลวจึงใหถือวาผูนั้นไดสิทธิและหนาที่ในฐานะสมาชิกสมทบ
ขอ 10. สมาชิกสมทบจะตองถือหุนของสหกรณเมื่อแรกเขาขั้นต่ําเปนจํานวนหนึ่งรอยหุนเปนเงินหนึ่ง
พันบาท
ขอ 11. สิทธิของสมาชิกสมทบมีดังตอไปนี้
(1) สมาชิกสมทบถือหุนในสหกรณไดไมเกิน 100,000 หุน หรือ 1,000,000 บาท และมีความ
รับผิดเพียงไมเกินคาหุนยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่เหลือ
ในกรณีที่ สมาชิก จะถือ หุ นเกิ น กวา 100,000 หุน หรือ 1,000,000 บาท ให เ ปน ไปตาม
ประกาศของสหกรณ
(2) สมาชิกมีสิทธิฝากเงินกับสหกรณทุกประเภท
(3) ไดรับเงินกูจากสหกรณรวมกันทุกประเภทไมเกินรอยละ 80 ของมูลคาหุนและ หรือเงิน
ฝากที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในเวลานั้น
(4) ไดรับสวัสดิการตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและเปนไปตามระเบียบของสหกรณ
(5) ไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
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ขอ 12. หนาที่ของสมาชิกสมทบมีดังตอไปนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(2) เขารวมประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย
(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคการที่เข็มแข็ง
(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ
(5) รวมมือกับคณะกรรมการ พัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและมั่นคง สมาชิกสมทบไมใหมี
สิทธิในเรื่องดังตอไปนี้
(1) นับชื่อเขาเปนองคประชุมในการประชุมใหญ
(2) สิทธิการออกเสียงในที่ประชุมใหญ
(3) สิทธิไดรับเลือกเขาเปนคณะกรรมการ
หมวดที่ 3
การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ขอ 13. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุ
ใด ๆ ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(3) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย
(4) ลาออกจากสหกรณและไดรับอนุญาตแลว
(5) ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ 50
(6) ถูกใหออกจากสหกรณ
ขอ 14. การลาออกจากสหกรณข องสมาชิก สมทบ สมาชิ กสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ ไ ด
โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการ และเมื่อคณะกรรมการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการ
ชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได
คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือผูจัดการ ดําเนินการเพื่อ
พิจารณาตามวรรคแรก
ขอ 15. การใหออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุ
ใด ๆ ดังตอไปนี้
(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา
(2) ไมลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
(3) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ
(4) แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทํา ใหเสื่อมเสียตอสหกรณหรือขบวนการสหกรณ ไมวา โดย
ประการใด ๆ
ข อ 16. สมาชิ ก สมทบคนใดมี ก ารเปลี่ ย นแปลงคํ า นํ า หน า ชื่ อ ชื่ อ ชื่ อ สกุ ล สั ญ ชาติ แ ละที่ อ ยู
ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
หมวด 4
การตั้งผูรับโอนประโยชน และการจายคืนเงินสมาชิกสมทบ
ขอ 17. การตั้งผูรับโอนประโยชนของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจทํา หนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือ
หลายคนเปนผูรับโอนประโยชนในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณเมื่อตนถึงแกความตาย โดย
มอบไวแกสหกรณเปนหลักฐาน หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวานี้ตองทําตามลักษณะพินัยกรรม
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ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลว ตองทําเปน
หนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว
เมื่อสมาชิกสมทบตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ และสหกรณ
จะจายเงินคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชนหรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกสมทบ
ผูตายมีอยู
ในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไว ก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนํา หลักฐานมา
แสดงใหเปนที่พอใจคณะกรรมการวาเปนทายาทของผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น ทั้งนี้ ตามขอกําหนด
ในขอ 18 และขอ 19
ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายในกําหนด
หนึ่งปนับแตวันที่สมาชิกสมทบตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ โดยใหแนบสําเนาใบมรณะบัตรที่ทางราชการ
ออกใหแสดงวาสมาชิกสมทบนั้น ๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดว ย เมื่อคณะกรรมการได
พิจารณาและอนุมัติแลว สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหา วัน ในกรณีผูมีสิทธิรับเงิน
ผลประโยชนไมยื่นคําขอรับ เงินผลประโยชน หรือผูที่มีชื่อเปนผูรับโอนประโยชนที่สมาชิกสมทบไดจัดทําให
สหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุน
สํารองของสหกรณทั้งสิ้น
ขอ 18. การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 13 (1) (2) (4) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุนที่สมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณ
ใหกอนคา หุนของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจา ยบรรดาที่
สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิไดรับจะเรียก ใหสหกรณ
จายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้น หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปทาง
บัญชีที่ออกโดยไดรบั เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้นดวยในเมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไร
สุทธิประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลือก สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ จะจายคืนใหตามระเบียบ
ของสหกรณ
ถาในปใดจํานวนคา หุนที่ถอนคืน เนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหง
ทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุนของสมาชิกที่
ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 13 (3) สหกรณจะจายคาหุน เงินรับ
ฝาก เงิน ป นผลและเงินเฉลี่ยคืนกับ ดอกเบี้ย คา งจ า ยบรรดาที่ส มาชิก สมทบนั้น มีอ ยู ในสหกรณ คืน ใหตาม
กฎหมายลมละลาย
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 13(5) (6) นั้น สหกรณจะจายคาหุน
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอัน
สมควร โดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตปที่ออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกสมทบขอใหจายคาหุน
ภายหลังวันสิ้นป โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไร
สุทธิประจําปก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ
ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจา ยคืนคาหุนแกสมาชิก
สมทบ ที่พนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําป และใหคํานวณเงินคาหุนจายคืนตอหุนที่
จะจายคืนแกสมาชิกสมทบโดยนําทุนเรือนหุนทั้งหมดหักดวยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแลวนํามา
เฉลี่ยโดยใชจํานวนหุนทั้งสิ้นเปนฐานในการคํานวณ
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เมื่อสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอๆ ไป สหกรณตองคํานวณมูลคา
เงิน คาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุนที่กําหนดไวในขอ
5 แหงขอบังคับ จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม
ขอ 19. การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ ในการจายคืนจํานวนเงินของสมาชิก
สมทบ ใหสหกรณหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณออกกอน
ขอ 20. การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกจากสหกรณไม
วาเพราะเหตุใด ใหคณะกรรมการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
บทเฉพาะกาล
ขอ 21. กรณีสมาชิกสมทบรายใดที่สหกรณโดยมติคณะกรรมการเห็นชอบใหรับเปนสมาชิกสมทบกอน
ระเบียบนี้ใชบังคับใหมีผลเปนสมาชิกสมทบโดยชอบดวยระเบียบและมีสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบตามระเบียบ
นี้และระเบียบอื่นทุกประการ
ขอ 22. ในกรณีที่มีปญ หาเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการเปนผูวิ นิ จฉัย ชี้ขาด
คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการถือวาเปนการสิ้นสุด
ขอ 23. ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(นายเสมอเทพ ศรีทาสรอย)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2561 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563)
......................................................................
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด พ.ศ. 2554
ขอ 79 (8) และขอ 107 (3) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 27 ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม
2563 ไดมี มติกํา หนดระเบีย บสหกรณออมทรัพ ยส าธารณสุขจั งหวัดอุด รธานี จํ ากั ด วา ดว ยสมาชิกสมทบ
พ.ศ. 2561 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา“ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยสมาชิก
สมทบ พ.ศ. 2561 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563)”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 25 มีนาคม 2563 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกขอความในขอ 8 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2561 และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ 8 ผูเขาเปนสมาชิกสมทบตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณ คนละ 50 บาท
คาธรรมเนียมแรกเขานี้ถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได
สมาชิกสมทบที่เคยลาออกจากสหกรณ และสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบใหมจะตองเสียเงิน
คาธรรมเนียมแรกเขาจํานวน 200 บาท และมีระยะเวลาดังตอไปนี้
(1) สมัครสมาชิกสมทบ ครั้งที่ 2 จะตองเวนระยะเวลาออกจากสมาชิกสหกรณ
สมทบ ครบรอบ 6 เดือน
(2) สมัครสมาชิกสมทบ ครั้งที่ 3 จะตองเวนระยะเวลาออกจากสมาชิกสหกรณ
สมทบ 1 ป 6 เดือน
(3) สมัครสมาชิกสมทบ ครั้งที่ 4 จะตองเวนระยะเวลาออกจากสมาชิกสหกรณ
สมทบ 2 ป 6 เดือน
เมื่อเปนสมาชิกสหกรณ ครบ 4 ครั้ง หากลาออกสหกรณไมรับเขาเปนสมาชิกสมทบอีก
ขอที่ 4. ใหประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563

(นายเสมอเทพ ศรีทาสรอย)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย คาธรรมเนียมสําหรับสมาชิกที่ลาออกแลวจะเขาเปนสมาชิกใหม พ.ศ. 2555
......................................................................
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด พ.ศ. 2554
ขอ 33 ขอ 79 (8) และขอ 107 (10) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 19 ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 16
มิ ถุ น ายน 2555 ได มี ม ติ กํ า หนดระเบี ย บสหกรณอ อมทรัพ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด ว า ด ว ย
คาธรรมเนียมสําหรับสมาชิกที่ลาออกแลวจะเขาเปนสมาชิกใหม พ.ศ. 2555 ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา“ระเบียบสหกรณออมทรัพ ยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วา ดวย
คาธรรมเนียมสําหรับสมาชิกที่ลาออกแลวจะเขาเปนสมาชิกใหม พ.ศ. 2555”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยคาธรรมเนียม
สําหรับสมาชิกที่ลาออกแลวจะเขาเปนสมาชิกใหม พ.ศ. 2550 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือ
ขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“คาธรรมเนียม” หมายถึง เงินที่ผสู มัครเขาเปนสมาชิกจะตองชําระใหแกสหกรณ เมื่อเขาเปน
สมาชิก
ขอ 5. สําหรับสมาชิกที่ลาออกจากสมาชิกแลว สหกรณจะรับเขาเปนสมาชิกตองมีคุณสมบัติและตาม
ระยะเวลาดังนี้ คือ
ลาออก ครั้งที่ 2 จะตองออกจากสมาชิกสหกรณ ครบรอบ 6 เดือน
ลาออก ครั้งที่ 3 จะตองออกจากสมาชิกสหกรณ 1 ป 6 เดือน
ลาออก ครั้งที่ 4 จะตองออกจากสมาชิกสหกรณ 2 ป 6 เดือน
ลาออกจากสมาชิกสหกรณ ครบ 4 ครั้ง สหกรณไมรบั เขาเปนสมาชิกอีก
โดยจะตอ งชํา ระคา ธรรมเนีย มครั้ งละหา รอยบาท คา ธรรมเนี ย มนี้ให ถือ เป น รายไดข อง
สหกรณจะเรียกคืนไมได
ขอ 6. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 7. ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
(นายแพทยสัญชัย ปยะพงษกุล)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยการโอนสมาชิกภาพระหวางสหกรณ พ.ศ. 2561
......................................................................
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด พ.ศ. 2554
ขอ79 (8) และขอ 107 (5) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 25 ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม
พ.ศ. 2561 ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยการโอนสมาชิกภาพ
ระหวางสหกรณ พ.ศ. 2561 ดังตอไปนี้
หมวดที่ 1
ขอกําหนดทั่วไป
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา“ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วา ดวยการ
โอนสมาชิกภาพระหวางสหกรณ พ.ศ. 2561”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยการโอนสมาชิก
ภาพระหวางสหกรณ พ.ศ. 2555 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“การโอนออก”หมายถึ ง การโอนสมาชิก ออกจากสหกรณ ออมทรัพ ย สาธารณสุขจั งหวั ด
อุดรธานี จํากัด
“การโอนเข า ” หมายถึง การโอนสมาชิก จากสหกรณอื่ น มาสั งกั ดสหกรณ ออมทรั พ ย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
หมวดที่ 2
การโอนออก
ขอ 5. สมาชิกผูมีความประสงคจะโอนสมาชิกภาพระหวางสหกรณที่มีวัตถุประสงคเดียวกันก็สามารถ
กระทําไดโดยเสนอเรื่องตอคณะกรรมการ เรื่องที่เสนอตอคณะกรรมการนั้นตองแจงหนวยงานที่จะยาย หรือ
โอนไปรับตําแหนงใหม หรือหนวยงานเดิม
ขอ 6. สหกรณอาจระงับการเรียกเก็บเงินสะสมรายเดือน หรือเงินคาหุน หรือเงินงวดชําระหนี้ (ถามี)
แตตองไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวันนับจากวันที่ทางราชการไดสั่งโอน
ขอ 7. เมื่อสหกรณไดรับติดตอจากสหกรณใหม เพื่อรับโอนสภาพการเปนสมาชิก ใหคณะกรรมการมี
อํานาจตกลงเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกลาวไดตามที่เห็นสมควร
ขอ 8. นับจากวันที่สหกรณไดโอนเงินคาหุนไดรับชําระหนี้ หรือไดตกลงเงื่อนไขในการชําระหนี้เปน
หนังสือไวกับสหกรณออมทรัพยใหมแลวถือวาการเปนสมาชิกสิ้นสุดลง
หมวด 3
การรับโอน
ขอ 9. กรณีสหกรณไดรับเรื่องขอโอนสมาชิกจากสหกรณที่มีวัตถุประสงคเดียวกัน ใหสหกรณเสนอ
เรื่องตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ขอ 10. เมื่อสหกรณไดรับเงินคาหุนจากสหกรณเดิมแลว ใหออกใบเสร็จรับเงินใหแกสมาชิกถือไวเปน
หลักฐานถา ผูขอโอนมี หนี้สินอยูกับสหกรณเ ดิม และสหกรณตองชํา ระหนี้แทน ตองเรียกใหผูขอโอนมาทํ า
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หนังสือกูยืมเงิน และจัดทําหลักประกันเงินกูใหแกสหกรณตามระเบียบเงินกู ของสหกรณ โดยวงเงิน ที่กู กับ
สหกรณนั้นตองมีจํานวนไมเกินกวายอดหนี้สินที่มีอยูกับสหกรณเดิม และไมเกินวงเงินสูงสุดที่สหกรณใหกูยืม
กรณีจํานวนทุนเรือนหุนซึ่งผูสมัครมีอยูในสหกรณเดิมต่ํากวารอยละยี่สิบของวงเงินกูยืม ใหอนุโลมทํา
หนังสือกูโดยเพิ่มทุนเรือนหุนใหครบตามสัดสวนแหงเงินกูยืม
ขอ 11. เมื่อผูสมัครไดปฏิบัติตามที่กําหนดดังกลาวเปนลําดับโดยครบถวนแลว ใหถือวาสมาชิก ผูนั้น
ไดสิทธิ์ในฐานะสมาชิกสหกรณ
ขอ 12. สมาชิกที่โอนเขามายอมไดรับสิทธิใด ๆ ที่สมาชิกสหกรณทั้งมวลพึงมีและใหเริ่มตนนับเวลา
การเปนสมาชิกตั้งแตวันรับโอน
ขอ 13. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการเปนผูมีอํา นาจในการ
วินิจฉัยชี้ขาดถือเปนอันสิ้นสุด
ขอ 14. ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยการโอนสมาชิกภาพระหวางสหกรณ พ.ศ.2555 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2563)
......................................................................
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด พ.ศ. 2554
ขอ 79 (8) และขอ 107(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 27 ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม
2563 ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยการโอนสมาชิกภาพ
ระหวางสหกรณ พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วา ดวยการ
โอนสมาชิกภาพระหวางสหกรณ พ.ศ.2555 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2563)”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 25 มีนาคม 2563 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกขอความในขอ 12 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยการโอนสมาชิกภาพระหวางสหกรณ พ.ศ.2555 และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ 12. สมาชิกที่โอนเขามายอมไดรับสิทธิใด ๆ ที่สมาชิกสหกรณท้งั มวลพึงมี ดังตอไปนี้”
(1) สิทธิการกูยืมใหนับอายุการเปนสมาชิกตอจากสหกรณเดิม
(2) สิทธิการรับสวัสดิการ ใหเริ่มนับจากอายุเปนสมาชิกตั้งแตวันที่รับโอนสมาชิก
(3) อื่น ๆ ใหเปนไปตามประกาศสหกรณ
ขอที่ 4. ใหประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563
(นายเสมอเทพ ศรีทาสรอย)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย ผูแทนสมาชิก พ.ศ. 2559
......................................................................
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด พ.ศ. 2554
แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 ขอ 64 ขอ 65 ขอ 79 (8) และขอ 107 (10) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ ชุดที่ 23 ในการประชุมครั้งที่ 17/2559 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 และที่ประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2559 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 มีมติเปนเอกฉันทกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยผูแทนสมาชิก พ.ศ. 2559 ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุ ดรธานี จํากัด วาดวย
ผูแทนสมาชิก พ.ศ. 2559”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหถือบังคับใชตั้งแตวันถัดจากวันที่ที่ประชุมใหญใหความเห็นชอบ เปนตนไป
ขอ 3. ในระเบียบนี้
“สหกรณ”หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“สมาชิก”หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ผูแทนสมาชิก”หมายถึง สมาชิกที่ไดรบั เลือกตั้งจากสมาชิกสหกรณใหเปนผูแทนสมาชิกของ
แตล ะหน ว ยงานให เ ป น ผู แ ทนเขา ประชุ ม ใหญส ามั ญ ประจํ า ป ข องสหกรณ ให ร วมถึง ผูไ ด รั บ การสรรหา
เปนประธานกรรมการ กรรมการ และ ผูตรวจสอบกิจการ ในหนวยงานนั้นดวย
“คณะกรรมการ”หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการดํ า เนิ นการเลื อ กตั้ ง ” หมายถึ ง คณะกรรมการที่ ไ ด รั บ แต ง ตั้ ง จาก
คณะกรรมการใหเปนคณะกรรมการเลือกตั้ง
“หน วยงาน” หมายถึ ง สว นราชการ และหนวยงานของสว นราชการสั งกั ดกระทรวง
สาธารณสุขในจังหวัดอุดรธานี,ขาราชการบํานาญ,สังกัดสวนราชการอื่น และ พิเศษ 4
“หนวยเลือกตั้ง หมายถึง สวนราชการที่ไดรับแตงตั้งเปนหนวยเลือกตั้งในหนวยงานนั้น
หมวดที่ 1
หมวดทั่วไป
ขอ 4. คุณสมบัติของผูแทนสมาชิกมีดังนี้
(1) เปนสมาชิก สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
(2) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นซึ่งมีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน
(3 เปนผูสมัครรับเลือกตั้ง และไดรับการเลือกตั้งใหเปนผูแทนสมาชิกของหนวยงาน
(4) คณะกรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ เปนผูแทนสมาชิกโดยตําแหนง
(5) ผูไดรับการสรรหาเปนประธานกรรมการ กรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ เปนผูแทนสมาชิก
โดยตําแหนง
หมวดที่ 2
การเลือกตั้งผูแทนสมาชิก
ขอ 5. วิธีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหปฏิบัติดังนี้
(1) ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งขึ้น คณะหนึ่งจํานวนไมนอย
กวาสองคนแตไมเกินหาคนตอหนึ่งหนวยเลือกตั้ง บุคคลซึ่งสมัครรับ เลือกตั้งเปน ผูแทนสมาชิกไมมีสิทธิ์ เป น
คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
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(2)ให มี ก ารเลื อ กตั้ ง ผู แ ทนสมาชิ ก โดยวิ ธี ลั บ หรื อ เป ด เผยก็ ไ ด โดยความ รั บผิ ด ชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนการประชุมใหญ ไมนอยกวา 30 วัน

ขอ 6. จํานวนผูแทนสมาชิก ใชอัตราสวนจํานวนสมาชิกในแตละหนวยงานสิบคนใหมีผูแทนสมาชิกได
หนึ่งคน เศษของจํานวนสมาชิกดังกลาว หากเกินกึ่งหนึ่งใหมีผูแทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน
ขอ 7. การดํารงตําแหนงผูแทนสมาชิก ใหผูแทนสมาชิกมีวาระอยูในตําแหนงคราวละหนึ่งปนับแตวัน
เลือกตั้ง ถายังไมมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม ก็ใหผูแทนสมาชิกคนเดิมอยูในตําแหนงไปพลางกอน จนกวา
จะมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม
ขอ 8. การพนจากตําแหนง ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม
(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกตอที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัด
(3) ออกจากกลุมที่ตนสังกัด
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ
(5) ทีป่ ระชุมกลุมซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน
ขอ 9. ในกรณีที่ผูแทนสมาชิกยายหนวยงานใหถือวาพนจากผูแทนสมาชิก และใหหนวยงานนั้นอาจ
ดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกแทนแลวแจงใหสหกรณทราบ โดยผูแทนสมาชิกที่ไดรับการเลือกตั้งแทนใหอยู
ในวาระไดเท า กั บวาระที่เหลื ออยู ของผูที่ตนแทน ถ าผูแทนสมาชิกจํ า นวนนอยกว า หนึ่ งร อยคน ใหมีก าร
เลือกตั้งผูแทนสมาชิกเพิ่ม
ขอ 10. สิทธิ หนาที่ ของผูแทนสมาชิก
(1) เขาประชุมใหญสามัญประจําปของสหกรณ
(2) แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ
(3) ผูแทนสมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในหา ลงลายมือชื่อ เรียกประชุมใหญวิสามัญได
ขอ 11. ใหคณะกรรมการแจงรายชื่อผูแทนสมาชิกของทุกหนวยงาน โดยปดประกาศไวที่สหกรณ
และแจงเวียนรายชื่อผูแทนสมาชิกดังกลาวใหทุกหนวยงานทราบ
ขอ 12. ใหคณะกรรมการมีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกที่
ไมขัด หรือแยงกับระเบียบนี้
ขอ 13. คาใชจายที่เกิดจากการดําเนินงาน เบิกจายจากสหกรณตามระเบียบของสหกรณ
ขอ 14. ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
กําหนด ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย หุน พ.ศ. 2561
......................................................................
อาศัยอํานาจตามความในขอ 79(8) และขอ 107(10) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด พ.ศ. 2554 และที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการดํ า เนิ น การ ชุ ด ที่ 25 ครั้ ง ที่ 11/2561
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ไดกําหนดระเบียบวาดวยหุนไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยหุน
พ.ศ. 2561”
ขอ 2. ระเบียบนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยทุนเรือนหุน
พ.ศ.2554 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คํ า สั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใด ซึ่ งขัด หรือ แย งกับ ระเบี ย บนี้ให ใช
ระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ขอ บั งคับ ” หมายถึง ขอบัง คับ สหกรณอ อมทรัพ ยสาธารณสุขจังหวั ดอุด รธานี จํา กัด
พ.ศ. 2554
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี จํากัด
“ประธานกรรมการ”หมายถึง ประธานกรรมการดํา เนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“เงินไดรายเดือน”หมายถึง เงินเดือนและเงินเพิ่มที่จายควบกับเงินเดือน หรือคาจางประจํา ซึ่งสมาชิกไดรับ
จากตนสังกัดตามขอบังคับขอ 32 ( 2) และเงินบํานาญที่ขาราชการไดรับตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการหรือเงินบําเหน็จรายเดือนที่ลูกจางประจําไดรับตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 เมื่อออกจากราชการ
หมวดที่ 1
การถือหุน
ขอ 5. การออกหุน สหกรณออกหุนโดยไมจํากัดจํานวน มีมลู คาหุนละสิบบาท
ขอ 6. การถือหุน ใหสมาชิกทุกคนตองสงชํา ระหุนเปนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกที่เขาเปนสมาชิก
ในอัตราไมนอยกวารอยละหาของเงินไดรายเดือน แตไมเกินรอยละหาสิบของเงินไดรายเดือน หากจํานวนเงินที่
คํานวณไดมีเศษของสิบบาทใหปดขึ้น
ในกรณี ป รั บ โครงสร า งหนี้ ห รื อ เหตุ อื่ น ใดให ส ง ชํ า ระหุ น เป น รายเดื อ นไม น อ ยกว า สามสิ บ หุ น
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ
ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราที่สูงกวาอัตราที่กําหนดไว หรือจะขอซื้อหุนเพิ่มเมื่อใดก็
ยอมทําได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ แตจํานวนหุนทั้งหมดตอง ไมเกินสอง
แสนหุน
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สมาชิกตองทําหนังสือยินยอมใหไวกับสหกรณ ใหผูบังคับบัญชาในหนวยงานที่สมาชิกปฏิบัติหนาที่อยู
หักเงินไดรายเดือนของสมาชิกที่ถึงกําหนดจายคาหุนนั้นเพื่อชําระเปนคาหุนใหแกสหกรณตามจํานวนที่สหกรณ
แจงไป
การแสดงเจตนายิ น ยอมตามวรรคสาม มิ อ าจถอนคื น ได เ ว น แต ส หกรณ ไ ด ใ ห ค วามยิ น ยอม
การหั กเงินตามวรรคสาม ตองหักใหสหกรณเปนอันดับแรกถัดจากภาษีอากร และการหักเงิน เขา กองทุน ที่
สมาชิ ก ต อ งถู ก หั ก ตามกฎหมายว า ด ว ยกองทุ น บํ า เหน็ จ บํ า นาญข า ราชการ กองทุ น บํ า เหน็ จ รายเดื อ น
ลูกจางประจํา กฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายวา
ดวยประกันสังคม
ขอ 7. สมาชิกแตละคนตองถือหุนในสหกรณไมนอยกวาหนึ่งหุนแตจะถือหุนเกินกวาสองแสนหุนไมได
เวนแตกรณีดังตอไปนี้
(1) ผูที่มีหุนเกินสองแสนหุนแลว ใหซื้อหุนเพิ่มไดไมเกินรอยละ 50 ของเงินไดรายเดือน
(2) ถือหุนไดตามประกาศของสหกรณ
สมาชิกจะเสนอคํา ขอเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติเพื่อถือหุนเพิ่มขึ้นอีก
เทาใดก็ไดโดยไมเกินกวาจํานวนหุนที่กําหนดไวในวรรคแรก ทั้งนี้ใหสงเงินคาหุนนั้น ๆ คราวเดียวหรือหลาย
คราวก็ไดใหเต็มราคา
ขอ 8. สมาชิกที่ไมมีเงินไดรายเดือน ใหสงคาหุนรายเดือนไมนอยกวาเดือนละสามสิบหุน
หมวด 2
การชําระคาหุน
ขอ 9. การชําระคาหุน สมาชิกตองชําระคาหุนโดยถือปฏิบัติดังนี้
(1) หุน สมาชิก ถือเปนรายเดือนใหชํา ระเต็มมู ลคา หุน โดยวิ ธี หักจากเงิน ไดรายเดื อ นของ
สมาชิก ณ ที่จายในวันจายเงินไดรายเดือนประจําเดือน
(2) การถือหุนเพิ่มเปนครั้งคราวจะตองชําระเต็มจํานวนในคราวที่ขอซื้อหุนเพิ่ม
ขอ 10. การงดชําระคาหุนรายเดือน สมาชิกจะงดชําระคาหุนรายเดือนไดในกรณีดังตอไปนี้
(1) สมาชิกที่ไดชําระคาหุนไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบเดือนหรือเปนเงินจํานวนไมนอยกวาสอง
แสนบาท และไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน จะงดชําระคาหุนรายเดือน หรือลดจํานวน
การถือหุนรายเดือนลงก็ได โดยแจงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ
(2) ถาสมาชิกมีเหตุอันทําใหไมสามารถชําระคาหุนรายเดือนไดในเดือนใด และประสงคจะขอ
งดสงเงินคาหุนชั่วคราว ตองแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการทราบลวงหนา และคณะกรรมการ
จะอนุญาตใหสมาชิกนั้นมิตองสงเงินคาหุนรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได
หมวด 3
การโอนหุน การถอนหุน และการจายคืนคาหุน
ขอ 11. สมาชิกจะโอนหรือถอนหุนในระหวางที่ตนเปนสมาชิกอยูไมได ในระหวางที่สมาชิกภาพยังไม
สิ้นสุดหามมิใหสมาชิกใชสิทธิเรียกรองหรืออายัดคาหุนของสมาชิกนั้น และเมื่อสมาชิกภาพสิ้นสุดลงสหกรณมี
สิทธินํา เงินตามมูลคาหุนที่สมาชิกมีอยูมาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันตองชําระหนี้แ กสหกรณได และให
สหกรณมีฐานะเปนเจาหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินคาหุนนั้น
ขอ 12. การจายคืนคาหุน สหกรณจะคืนคาหุน ดังตอไปนี้
(1) สมาชิกที่ออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใดๆ สหกรณจะจายคืนคาหุนแกผูมีสิทธิไดรบั
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(2) สมาชิกที่ออกจากสหกรณเพราะเหตุตองคําพิพากษาใหล มละลาย สหกรณ จะจา ยคืน
คาหุนใหตามกฎหมายวาดวยลมละลาย
ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกลาออกจากสหกรณเกินรอยละสิบแหงทุนเรือนหุน
ของสหกรณ ตามที่มีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจา ยคืนคาหุน ของสมาชิก
ที่ลาออกรายตอไปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม
ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจายคืนคาหุนแกสมาชิกที่
พนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําป และใหคํานวณเงินคาหุนจายคืนตอหุนที่จะจายคืน
แกสมาชิกโดยนํา ทุนเรือนหุนทั้งหมดหักดวยขาดทุนสะสมคงเหลือ และหนี้สินทั้งสิ้ นแลวนํา มาเฉลี่ยโดยใช
จํานวนหุนทั้งสิ้นเปนฐานในการคํานวณ
เมื่อสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอๆ ไป สหกรณตองคํานวณมูลคา
เงินคาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุนที่กําหนดไวในขอ 5
จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม
ขอ 13. การจายคืนเงินคาหุนของสมาชิกนั้น ใหสหกรณหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณ
ออกกอน
หมวด 4
การจายเงินปนผลตามหุน
ขอ 14. สหกรณจะจายเงินปนผลตามหุนตอเมื่อมีกําไรสุทธิประจําปตามอัตราที่ท่ปี ระชุมใหญอนุมัติ
การจัดสรรกําไรสุทธิ
ขอ 15. การคิดเงินปนผลตามหุนใหคิดตามสวนแหงระยะเวลาการถือหุนตามจํานวนเต็มเดือนนั้น
สวนเงินคาหุนที่ไดรับหลังวันที่ 5 ของเดือนถัดไป สหกรณจะคิดเงินปนผลใหตั้งแตเดือนถัดไป
ขอ 16. หุนที่ถอนคืนกอนวันสิ้นปทางบัญชีในปใดจะไมไดรับเงินปนผลในปนั้น เวนแต
(1) คาหุนของสมาชิกที่ไดโอนตามสมาชิกนั้นไปยังสหกรณออมทรัพยอื่น ใหไดรับเงินปนผล
เพียงวันสิ้นเดือนที่ผานมากอนวันโอน
(2) คาหุนที่สมาชิกลาออก และ เรียกใหจายคืนคาหุนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่สหกรณ
ใหไดรับเงินปนผลถึงวันสิ้นป
(3) คาหุนของสมาชิกที่เสียชีวิต ที่นํามาหักกลบลบหนี้ และหรือจายคืนใหผูรับโอนประโยชน
ใหไ ดรับ เงินปนผลเพีย งวั นสิ้นเดือนที่ผา นมากอ นวัน นํา หุนมาหักกลบลบหนี้ และหรือ จา ยคืน ใหผูรับ โอน
ประโยชน
บทเฉพาะกาล
ขอ 17 กรณีสมาชิกมีหุนตั้งแตสองแสนหุนขึ้นไป และไดชําระเงินคาหุนรายเดือนเกินกวารอยละ 50 ของเงินไดราย
เดือน กอนระเบียบนี้ใชบังคับ ใหถือเอาคําขอชําระคาหุนเดิมมีผลผูกพันตอไป
ขอ 18. ใหประธานกรรมการดําเนินการสหกรณรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561
(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย การรับเงินฝากออมทรัพย และเงินฝากประจํา พ.ศ. 2561
......................................................................
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ บั ง คั บ ของสหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
พ.ศ. 2554 ข อ 79(8) ข อ 107(1) และที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการดํ า เนิ น การ ชุ ดที่ 25 ครั้ ง ที่ 11/2561
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2561 ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยการรับเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจํา พ.ศ. 2561 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
ดังตอไปนี้
หมวด 1
ขอกําหนดทั่วไป
ข อ 1. ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บสหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
วาดวยการรับเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจํา พ.ศ. 2561”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหบังคับตั้งแตวันที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยการรับเงินฝาก
ออมทรัพยและเงินฝากประจํา พ.ศ. 2555 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ตามระเบียบนี้สหกรณรับเงินฝากจากสมาชิกได 2 ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย
(2) เงินฝากประจํา
หมวด 2
การเปดบัญชี และการฝากเงิน
ขอ 5. ผูประสงคจะเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 4 ใหมาติดตอกับเจาหนาที่สหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ
ดวยตนเอง และตองยื่นหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ โดยมีรายการครบถวนตามที่ระบุไว
ในแบบหนังสือขอเปดบัญชีนั้น
ในกรณีที่สหกรณมีโครงการระดมเงินฝากเปนกรณีพิเศษ และประสงคจะออกรับฝากนอกสํานักงาน
ของสหกรณ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ พรอมทั้งกําหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัย
ดวย
ขอ 6. พรอมกับหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก ผูฝากตองใหตัวอยางลายมือชื่อของตน หรือของตัวแทน
ซึ่งเปนผูมีอํานาจถอนเงิน ตลอดจนใหคําสั่งเกี่ยวกับเงินฝากเปดบัญชีนั้นไวตอสหกรณ
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอยางลายมือชื่อที่ใหไว จะมีผลตอเมื่อผูฝากไดแจงเปนหนังสือตอสหกรณ
และสหกรณไดพิจารณาเห็นเปนการถูกตอง และตอบรับแลว
ลายมือชื่อทุกกรณีเ กี่ยวกับเงินฝากใหใชอักษรไทย และเขียนดวยหมึก ทั้ งนี้ ตองเขียนดวยลายมือ
ตนเอง สหกรณจะไมรับรูการใชตราประทับแทนลายมือชื่อ
ขอ 7. ผูฝากเงินคนหนึ่งสามารถเปดบัญชีเงินฝากไดดังนี้
(1) เงิ น ฝากออมทรั พ ย ผู ฝ ากรายหนึ่ งอาจเป ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย ใ นสหกรณ นี้ ไ ด
โดยจํานวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดตองไมนอยกวาหนึ่งรอยบาท และผูฝากจะสงเงินฝากเพิ่มขึ้น
เมื่อใดโดยจํานวนเทาใดก็ได
(2) เงินฝากประจํารายหนึ่ง ๆ ตองมีจํานวนไมนอยกวาหารอยบาท และระยะเวลาฝากตองไม
นอยกวาสิบสองเดือน และหากผูฝากจะสงเงินฝากเพิ่มครั้งตอไป ตองไมต่ํากวาหารอยบาท
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ขอ 8. ในการเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 7 สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหผูฝากยึดถือไว เพื่อใหสหกรณ
บันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่จะมีขึ้นทุกรายการ
การลงบันทึกรายการตาง ๆในสมุดคูฝากนั้น จะกระทําไดเฉพาะฝายสหกรณเทานั้น โดยผูจัดการหรือ
ผูช วยผูจัดการ หรือเจา หนาที่สหกรณผูที่ไดรับมอบหมายคนหนึ่งคนใด เปน ผู ลงลายมือชื่อยอกํา กับไว เปน
สําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคูฝากโดยไมเปนไปตามที่กลาวนี้จะไมมีผลผูกพันสหกรณ
หากผูฝากตรวจพบวารายการใด ในสมุดคูฝากคลาดเคลื่อนตองแจงตอสหกรณเพื่อแกไขใหถูกตอง
สมุดคูฝากที่บันทึกรายการเต็มแลวหรือชํารุดจนใชการไมได ใหนํามายื่นตอสหกรณเพื่อจะไดยกเลิก
สมุดคูฝากเลมนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากเลมใหม ซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไปสมุดคูฝากเลม
ที่ยกเลิกนั้น หากผูฝากจะรับกลับคืนใหทางสหกรณเจาะรูสมุดคูฝากเลมเกากอนนํากลับไป
ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคูฝากของตนไวในที่ปลอดภัย ถาสมุดคูฝากสูญหายตองแจงเปนหนังสือตอ
สหกรณโดยมิชักชา สหกรณจะนํายอดเงินฝากคงเหลือเขาสมุดคูฝากเลมใหม ซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป
สวนสมุดคูฝากเลมที่สูญหายใหยกเลิก
ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคูฝากใหแก ผูฝากครั้งแรก หรือออกเลมใหมใ หตอจากเลมกอนที่บันทึ ก
รายการเต็ม หรือชํารุดใชการไมไดก็ดี สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม แตกรณีที่สมุดคูฝากสูญหาย สหกรณจะ
ออกสมุดคูฝากใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียมเลมละหาสิบบาท
ขอ 9. ในการสงเงินฝากเขาบัญชีทุกครั้ง ใหทําใบสงเงินตามแบบพิมพที่สหกรณกําหนดยื่นพรอมดวย
สมุดคูฝากและจํานวนเงินฝากตอเจาหนาที่สหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ ทั้งนี้ผูฝากหรือผูอื่นจะเปนผูสงเงินก็
ได
เมื่อสหกรณไดลงรายการจํานวนเงินฝากที่ไดรับนั้นในสมุดคูฝาก และตรวจสอบเปนการถูกตองแลว
สหกรณจะคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก
ขอ 10. ถาสงเช็คเขาบัญชีเงินฝาก ตองขีดครอมเช็คกอน สหกรณสงวนไวซึ่งสิทธิ์ที่จะไมจายเงินถอน
จากรายการเชนนั้นจนกวาจะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแลว
หมวด 3
การกําหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจายดอกเบี้ย
ขอ 11. สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงิน ฝากตามขอ 4 ในอัตราไมเกินตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ
โดยจะไดประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป
สหกรณ ยอมทรงไวซึ่ง สิทธิใ นการเปลี่ย นแปลงอัตราดอกเบี้ ยเงิน ฝากตามวรรคกอนได ตามความ
เหมาะสม
ขอ 12. การคํานวณดอกเบี้ยเงินฝาก
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยใหคํานวณเปนรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณจะนําดอกเบี้ยทบ
เปนเงินตนเขาบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ ใหผูฝากรีบยื่นสมุดคูฝาก ณ สํานักงานสหกรณ
เพื่อบันทึกรายการดอกเบี้ยให หรือในกรณีสหกรณจะนําดอกเบี้ยเขาบัญชีเงินฝากปละมากกวา หนึ่งครั้งเพื่อ
เปนการระดมเงินฝากก็อาจกระทําไดตามความเหมาะสม
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยใหคํานวณเปนรายวันตามยอดคงเหลือ และสหกรณ จะนํา ดอกเบี้ยทบ
เปนเงินตนเขา บัญชีเงินฝากในวันสิ้นปบัญชีสหกรณ ใหผูฝากรีบ ยื่นสมุดคูฝาก ณ สํา นักงานสหกรณเพื่อทํ า
บันทึกรายการดอกเบี้ย
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ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา สหกรณจ ะคํานวณ และจา ยดอกเบี้ยใหเมื่อถึ งกําหนดระยะเวลาการฝาก
สําหรับกรณีถอนกอนกําหนดโดยไดรับอนุญาตจากสหกรณตามขอ 14. สหกรณจะจายดอกเบี้ยใหในอัตราเงิน
ฝากออมทรัพย ถาผูฝากไมถอนเงินฝากประจําเมื่อครบกําหนดพรอมดอกเบี้ย จนพนกําหนดไปอีก 7 วัน ก็ถือ
วาผูฝาก ตกลงฝากเงินตนพรอมดอกเบี้ยไปอีกเทาระยะเวลาเดิม
หมวด 4
การถอนเงินและการปดบัญชี
ขอ 13. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ตองใชใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ
ในการถอนเงินฝาก ผูมีอํานาจถอนเงินตามที่ไดใหตัวอยางลายมือชื่อไวตอสหกรณ ควรมารับเงิน
ที่สหกรณดวยตนเอง และตองยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไวนั้น พรอมกับสมุดคูฝาก
ตอเจาหนาที่สหกรณพรอมแสดงหลักฐาน
ถาผูมีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบใหผูใดถอนเงินแทน ก็ตองทําใบถอนเงินฝาก และตองมอบอํานาจให
รับเงินแทนเปนหนังสือไวดานหลังของใบถอนเงินฝากนั้นดวย ทั้งนี้โดยลงลายมือชื่อตามที่ไดใหตัวอยางไวแลว
มอบใหผูรับมอบอํานาจถอนเงินฝากนั้นพรอมดวยสมุดคูฝาก ใบถอนเงิน บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่
ทางราชการออกใหของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจยื่นตอเจาหนาที่สหกรณ
ณ สํานักงาน
สหกรณ ในการนี้สหกรณจะเรียกหลักฐานเพื่อพิสูจนตัวผูรับมอบอํานาจเพิ่มเติมก็ได
เมื่อสหกรณไดตรวจถูกตองแลวจะจายเงินถอนให และลงรายการถอนเงินพรอมทั้งเงินคงเหลือในสมุด
คูฝากแลวคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก
อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเขียนดวยหมึก ถามีการเปลี่ยนแปลงแกไขใด ๆ ผูมีอํานาจถอนเงิน
ตองลงลายมือชื่อตามที่ใหตวั อยางไวกํากับดวย
ขอ 14. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยนั้น จะถอนเมื่อใด จํานวนเทาใดก็ได
สวนการถอนเงินตามบัญชีเงินฝากประจํานั้น ผูฝากยอมไมมีสิทธิถอนเงินกอนครบกําหนด แตถาผูฝาก
ยื่นคําขอเปนหนังสือโดยชี้แจงความจําเปน สหกรณอาจยอมใหถอนเงินฝากกอนครบกําหนดก็ได
ข อ 15. ผู ฝ ากจะถอนเงิ น ฝากคงเหลื อ ทั้ ง หมดเพื่ อ ป ด บั ญ ชี ข องตนให แ จ ง สหกรณ ล ว งหน า
อยางนอยกอนถอนเงินและใหจดแจงไวทายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากดวยวา “เพื่อปดบัญชี”
ขอ 16. ในกรณีที่ผูฝากถึงแกความตาย สหกรณจะจายตนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝาก
ใหแกผูรับโอนประโยชน ในกรณีที่สมาชิกไมไดทําหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนไว สหกรณจะจายเงินทั้งหมด
ใหแกทายาท หรือผูรับมรดก หรือผูจัดการมรดก เมื่อไดนําหลักฐานมาแสดงสิทธิของตนใหเปนที่พอใจแก
สหกรณ
ขอ 17. ในกรณีที่คณะกรรมการของสหกรณเห็นวาผูฝากฝาฝนระเบียบนี้หรือกอใหเกิดความยุงยาก
แกสหกรณ หรือเห็นวา มีเหตุอันสมควรที่จะปดบัญชีเงินฝากของผูฝาก สหกรณจะไมรับเงินเขาบัญชีเงินฝาก
ของผูฝากอี ก และใหผูฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อป ดบัญ ชีเงินฝากของตน ทั้งนี้ สหกรณจ ะแจงเป น
หนังสือไปยังผูฝาก
ขอ 18. การคิดดอกเบี้ยเปนรายวัน การถอนเงินฝากเพื่อปดบัญชีตามขอ 15 และขอ 16 สหกรณจะ
คํา นวณดอกเบี้ยใหตาม ขอ 11 ถึงวันกอนวันถอนหนึ่งวัน เวนแตก ารปด บั ญชีเงิน ฝากในกรณีผูฝ ากฝา ฝ น
ระเบียบตามขอ 17 สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหถึงวันกอนที่แจงหนึ่งวัน และสหกรณจะไมใหดอกเบี้ยอีก
ไมวาผูฝากจะถอนเงินเมื่อใด เมื่อสหกรณไดจายเงินคืนผูฝากแลว จะยกเลิกสมุดคูฝากสําหรับบัญชีนั้น
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ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561

(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยการรับเงินฝากออมทรัพย และเงินฝากประจํา พ.ศ. 2561(แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2563)
......................................................................
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ บั ง คั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
พ.ศ. 2554 ข อ 79 (8) และข อ 107 (3) ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการดํา เนิ น การ ชุ ด ที่ 27 ครั้ งที่ 6/2563
เมื่อวั นที่ 25 มีนาคม 2563 ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพ ยสาธารณสุขจั งหวัดอุดรธานี จํา กั ด
วาดวยการรับเงินฝากออมทรัพย และเงินฝากประจํา พ.ศ. 2561 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วา ดวยการ
รับเงินฝากออมทรัพย และเงินฝากประจํา พ.ศ. 2561 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2563) ”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 25 มีนาคม 2563 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกขอความในขอ 9 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํา กัด
วาดวยการรับเงินฝากออมทรัพย และเงินฝากประจํา พ.ศ. 2561 และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ 9. ในการสงเงินฝากเขาบัญชีทุกครั้ง ใหทําใบสงเงินตามแบบพิมพที่สหกรณกําหนดยื่น
พรอมดวยสมุดคูฝากและจํานวนเงินฝากตอเจาหนาที่สหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ ทั้งนี้ผูฝากหรือผูอื่นจะเปน
ผูสงเงินก็ได
เมื่อสหกรณไดลงรายการจํา นวนเงินฝากที่ไ ดรับนั้น ในสมุดคูฝาก และตรวจสอบเปนการ
ถูกตองแลวสหกรณจะคืนสมุดคูฝากใหผฝู าก
ในกรณีก ารฝากเงิน ผา นธนาคารพาณิช ย สมาชิก สามารถโอนเงิน เข า บั ญ ชี เงิน ฝากของ
สหกรณที่ เ ปด ไว กับ ธนาคารพาณิชย ตา งๆ และเมื่ อ ฝากแลว ตอ งแจง ใหส หกรณทราบทางโทรศัพ ท หรื อ
ทางโทรสาร หรือวิธีอื่นใดเพื่อสหกรณจะไดนําเงินเขา บัญชีเงินฝากของสมาชิกตามที่ตองการ หลังจากนั้ น
สมาชิกสามารถนําสมุดคูฝากมาปรับเมื่อใด ก็ได”
ขอ 4. ใหยกเลิกขอความในขอ 13 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยการรับเงินฝากออมทรัพย และเงินฝากประจํา พ.ศ. 2561 และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ 13. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ตองใชใบถอนเงินตามแบบของสหกรณในการถอน
เงินฝาก ผูมีอํานาจถอนเงินตามที่ไดใหตัวอยางลายมือชื่อไวตอสหกรณควรมารับเงินที่สหกรณดวยตนเอง และ
ตองยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไวนั้น พรอมกับสมุดคูฝาก ตอเจาหนาที่สหกรณพรอม
แสดงหลักฐาน
ถาผูมีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบใหผูใดถอนเงินแทน ก็ตองทําใบถอนเงินฝาก และตองมอบ
อํานาจใหรับ เงิ นแทนเป นหนังสือไวดา นหลังของใบถอนเงินฝากนั้ นดวย ทั้ง นี้โดยลงลายมื อชื่อตามที่ไดใ ห
ตัว อย า งไว แลว มอบให ผูรั บ มอบอํา นาจถอนเงิน ฝากนั้นพรอมดว ยสมุด คูฝ าก ใบถอนเงิ น บัต รประจํา ตั ว
ประชาชน หรือบัตรที่ ทางราชการออกใหของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจยื่นตอเจาหนาที่สหกรณ ณ
สํานักงานสหกรณ ในการนี้สหกรณจะเรียกหลักฐานเพื่อพิสูจนตัวผูรบั มอบอํานาจเพิ่มเติมก็ได
เมื่ อสหกรณไ ดตรวจถู กตอ งแลว จะจา ยเงินถอนให และลงรายการถอนเงิน พรอ มทั้ ง เงิ น
คงเหลือในสมุดคูฝากแลวคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก
อนึ่ ง การเขี ย นใบถอนเงิ น ฝากให เ ขี ย นด ว ยหมึ ก ถ า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงแก ไ ขใด ๆ
ผูมีอํานาจถอนเงินตองลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไวกํากับดวย
ในกรณีจําเปน สมาชิกสามารถถอนเงินโดยสงโทรสาร หรือ สแกนใบถอนเงินฝากสงมาให
สหกรณทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) พรอมแจงความจํานงวาจะใหสหกรณโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก
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ของสมาชิกที่มีอยูกับธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ใด จํานวนเทา ใด การถอนเงินโดยวิธีดังกลา ว สมาชิกจะ
กระทําไดก็ตอเมื่อไดทําขอตกลงไวกับสหกรณตามแบบฟอรมที่สหกรณกําหนดไวแลวเทานั้น
ขอที่ 5. ใหประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563
(นายเสมอเทพ ศรีทาสรอย)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย การรับเงินฝากออมทรัพยเกษียณเปยมสุข พ.ศ. 2561
......................................................................
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด พ.ศ. 2554
ขอ 107 (1) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 25 ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ไดมีมติกํา หนดระเบียบสหกรณออมทรัพ ยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยการรับฝากออมทรัพย
เกษียณเปยมสุข พ.ศ. 2561 ดังตอไปนี้
หมวด 1
ขอกําหนดทั่วไป
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วา ดวยการ
รับเงินฝากออมทรัพยเกษียณเปยมสุข พ.ศ. 2561”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบเปนตนไป
ขอ 3. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“เจาหนาที่การเงิน” หมายถึง เจาหนาที่ของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
จํากัด ที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ในการรับเงินฝากออมทรัพยเกษียณเปยมสุข
หมวด 2
การเปดบัญชี และการฝากเงิน
ขอ 4. ผูประสงคจะเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยเกษียณเปยมสุข ใหมาติดตอกับเจาหนาที่สหกรณ
ณ สํา นักงานสหกรณดว ยตนเอง ตองยื่นหนังสือขอเปดบัญ ชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ โดยมีรายการ
ครบถวนตามที่ระบุไวในแบบหนังสือขอเปดบัญชีนั้น
ขอ 5. พรอมกับหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก ผูฝากตองใหตัวอยางลายมือชื่อของตน หรือตัวแทน ซึ่ง
เปนผูมีอํานาจถอนเงิน หรือในการออกคําสั่งเกี่ยวกับบัญชีที่เปดนั้นไวตอสหกรณ โดยใชบัตรตัวอยางลายมือชื่อ
ตามแบบของสหกรณ
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอยางลายมือชื่อที่ใหไว จะมีผลตอเมื่อผูฝากไดแจงเปนหนังสือตอสหกรณ
และสหกรณไดพิจารณาเปนการถูกตอง และตอบรับแลว
ลายมือชื่อกรณีเกี่ยวกับเงินฝากใหใชอักษรไทย และเขียนดวยหมึก ทั้งนี้ตองเขียนดวยลายมือตนเอง
สหกรณจะไมรับรูการใชตราประทับแทนลายมือ
ขอ 6. ผูฝากรายหนึ่งอาจเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยเกษียณเปยมสุขไดเพียงหนึ่งบัญชี และจํานวน
เงินฝากเมื่อแรกเปดบัญชีไมนอยกวาหนึ่งรอยบาท แตไมเกินสองพันบาท และฝากครั้งตอไปจํานวนไมนอยกวา
การปรับยอดเงินฝากครั้งลาสุดและในหนึ่งปใหเปลี่ยนแปลงยอดเงินฝากไดไมเกินสองครั้ง
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ขอ 7. ในการเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 6 สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหผูฝากยึดถือไว เพื่อใหสหกรณ
บันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่จะมีขึ้นทุกรายการ
การลงบันทึกรายการตาง ๆในสมุดคูฝากนั้น จะกระทําไดเฉพาะฝายสหกรณเทานั้น โดยผูจัดการหรือ
ผูชวยผูจัดการ หรือเจาหนาที่การเงินผูที่ไดรับมอบหมายคนหนึ่งคนใด เปนผูลงลายมือชื่อยอกํากับไวเปนสําคัญ
การลงบันทึกรายการในสมุดคูฝากโดยไมเปนไปตามที่กลาวนี้จะไมมีผลผูกพันสหกรณ
หากผูฝากตรวจพบวารายการใด ในสมุดคูฝากคลาดเคลื่อนตองแจงตอสหกรณเพื่อแกไขใหถูกตอง
สมุดคูฝากที่บันทึกรายการเต็มแลวหรือชํารุดจนใชการไมได ใหนํามายื่นตอสหกรณเพื่อจะไดยกเลิก
สมุด
คูฝากเลมนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากเลมใหม ซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป สมุดคูฝากเลมที่
ยกเลิก สหกรณจะเจาะรูสมุดคูฝากกอนคืนใหผูฝากนํากลับไป
ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคูฝากของตนไวในที่ปลอดภัย ถาสมุดคูฝากสูญหายตองแจงเปนหนังสือตอ
สหกรณโดยมิชักชา สหกรณจะนํายอดเงินฝากคงเหลือเขาสมุดคูฝากเลมใหม ซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป
สวนสมุดคูฝากเลมที่สูญหายใหยกเลิก
ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคูฝากใหแก ผูฝากครั้งแรก หรือออกเลมใหมใ หตอจากเลมกอนที่บันทึ ก
รายการเต็ม หรือชํารุดใชการไมไดก็ดี สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม แตกรณีที่สมุดคูฝากสูญหาย สหกรณจะ
ออกสมุดคูฝากใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียมเลมละหาสิบบาท
ขอ 8. ในการสงเงินฝากเขาบัญชีทุกครั้ง ผูฝากเงินตองยินยอมใหหักเงินฝากจากเงินไดรายเดือนเปน
รายเดือน
หมวด 3
การกําหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจายดอกเบี้ย
ขอ 9. สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยเกษียณเปยมสุข ในอัตราไมเกิ น ตามประกาศนาย
ทะเบียนสหกรณ โดยจะไดประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป
สหกรณ ย อ มทรงไว ซึ่ ง สิ ท ธิ ใ นการเปลี่ ย นแปลงอั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น ฝากตามวรรคก อ นได ต าม
ความเหมาะสม
ขอ 10. การคํานวณดอกเบี้ยเงินฝาก
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยเกษียณเปยมสุขใหคํานวณเปนรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณจะ
นํา ดอกเบี้ ยทบเปน เงินตน เขา บัญ ชีเ งิ นฝากในวัน สิ้นปท างบั ญชีข องสหกรณ ให ผูฝ ากรี บ ยื่ นสมุดคูฝ าก ณ
สํานักงานสหกรณเพื่อบันทึกรายการดอกเบี้ยให
หมวด 4
การถอนเงินและการปดบัญชี
ขอ 11. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ตองใชใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ
ในการถอนเงินฝาก ผูมีอํานาจถอนเงินตามที่ไดใหตัวอยางลายมือชื่อไวตอสหกรณ ควรมารับเงิน
ที่สหกรณดวยตนเอง และตองยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไวนั้น พรอมกับสมุดคูฝาก
ตอเจาหนาที่สหกรณพรอมแสดงหลักฐาน
ถาผูมีอํานาจถอนเงินจะมอบใหผูใดถอนเงินแทน ก็ตองทําใบถอนเงินฝาก และตองมอบอํานาจใหรับ
เงินแทนเปนหนังสือไวดานหลังของใบถอนเงินฝากนั้นดวย ทั้งนี้โดยลงลายมือชื่อตามที่ไดใหตัวอยางไวแลวให
ผูรับมอบอํานาจถอนเงินฝากนั้น พรอมดวยสมุดคูฝาก ใบถอนเงิน บัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจ และบัตร
ประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให ผูรับมอบอํานาจยื่นตอเจาหนาที่สหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ
ในการนี้สหกรณจะเรียกหลักฐานเพื่อพิสูจนตัวผูรับมอบอํานาจเพิ่มเติมก็ได
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เมื่อสหกรณไดตรวจถูกตองแลวจะจายเงินถอนให และลงรายการถอนเงินพรอมทั้งเงินคงเหลือใน
สมุดคูฝากแลวคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก
อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเขียนดวยหมึก ถามีการเปลี่ยนแปลงแกไขใด ๆ ผูมีอํานาจถอนเงิน
ตองลงลายมือชื่อตามที่ใหตวั อยางไวกํากับดวย
ขอ 12. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพ ยนั้น จะถอนเงิน ไดเมื่ อสมาชิ กเกษี ยณราชการจึ ง
สามารถถอนเงินฝากได
ในกรณี ตอ งถอนเงิน ฝากกอ นสมาชิกเกษี ย ณราชการ ตอ งถอนพรอ มกั บ ป ดบั ญชี เ งิ น ฝากและไม
สามารถเขารวมโครงการอีก
กรณีเปนขาราชาการบํานาญตองฝากอยางนอย 5 ป จึงสามารถถอนเงินฝากได
ขอ 13. ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีของตนใหแจงสหกรณทราบ จดแจงไวทาย
รายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากดวยวา “เพื่อปดบัญชี”
ขอ 14. ในกรณีที่ผูฝากถึงแกความตาย สหกรณจะจา ยตนเงินฝากคงเหลือทั้งหมด ใหแกผูรับโอน
ประโยชน ในกรณีที่สมาชิกไมไดทําหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนไว สหกรณจะจา ยเงินทั้งหมดใหแกทายาท
หรือผูรับมรดก หรือผูจัดการมรดก เมื่อไดนําหลักฐานมาแสดงสิทธิของตนใหเปนที่พอใจแกสหกรณ
ขอ 15. ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาผูฝากฝาฝนระเบียบนี้หรือกอใหเกิดความยุงยากแกสหกรณ
หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะปดบัญชีเงินฝากของผูฝาก สหกรณจะไมรับเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูฝากอีก
และใหผูฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี้ สหกรณจะแจงเปนหนังสือไปยังผูฝาก
ขอ 16. การคิดดอกเบี้ยเปนรายวัน “การถอนเงินฝากเพื่อปดบัญชีตามขอ 13 สหกรณจะคํานวณ
ดอกเบี้ ย ใหถึงวั นกอ นวัน ถอนหนึ่ง วัน เว นแตการปดบัญ ชีเงินฝากในกรณีผูฝ ากฝา ฝน ระเบีย บตามขอ15
สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหถึงวันกอนที่แจงหนึ่งวัน และสหกรณจะไมใหดอกเบี้ยอีกไมวา ผูฝากจะถอนเงิน
เมื่อใด เมื่อสหกรณไดจายเงินคืนผูฝากแลว จะยกเลิกสมุดคูฝากสําหรับบัญชีนั้น
ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย การรับเงินฝากออมทรัพยพิเศษ พ.ศ. 2561
......................................................................
อาศัยอํา นาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพ ยสาธรณสุขจังหวัดอุดรธานี จํ ากั ด พ.ศ.2554
ขอ79 (8) และขอ107 (1) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 25 ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม
2561 ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยการรับเงินฝากออม
ทรัพยพิเศษ พ.ศ. 2561 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณดงั ตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุ ดรธานี จํากัด วาดวย
การรับเงินฝากออมทรัพยพิเศษ พ.ศ. 2561”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหบังคับตั้งแตวันที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยการรับเงินฝาก
ออมทรัพยพิเศษ พ.ศ. 2555 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คํา สั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย งกับ
ระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. สหกรณรบั เงินฝากออมทรัพยพิเศษจากสมาชิกไดตามที่สหกรณเห็นสมควร
ขอ 5. ผูประสงคจะเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ ตองยื่นหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพย
พิเศษ ตามแบบของสหกรณโดยมีรายการครบถวนตามที่ระบุไวในแบบหนังสือขอเปดบัญชีนั้น
ขอ 6. ผู ข อเป ดบัญ ชีเ งินฝากออมทรั พยพิเ ศษ ตอ งใหตัว อย า งลายมือ ชื่อ ของผูมี อํา นาจในการ
ถอนเงิน หรือในการออกคําสั่งเกี่ยวกับบัญชีที่เปดนั้นไวตอสหกรณ โดยใชบัตรตัวอยางลายมือชื่อตามแบบของ
สหกรณ
การเปลี่ย นแปลงเกี่ยวกับ ตั วอยา งลายมือชื่อของผูมีอํา นาจ จะมี ผลต อเมื่ อไดแ จ งเปน หนั งสือตอ
สหกรณและสหกรณตอบรับแลว
ขอ 7. ผูฝากคนหนึ่งเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษไดมากกวาหนึ่งบัญชีโดยจํานวนเงินฝากครั้งแรก
ตองไมนอยกวาหารอยบาท
ขอ 8. ในการเปดบัญชีเงินฝากประเภทนี้ ใหเปดบัญชีตามแบบของสหกรณ
ขอ 9. ในการสงเงินฝากทุกครั้งใหทํา ใบสงเงินฝาก ตามแบบของสหกรณยื่นพรอมกั บสมุดคูฝาก
และจํานวนเงินฝากตอสหกรณ เมื่อสหกรณไดตรวจสอบเปนการถูกตองจะบันทึกรายการจํานวนเงิน ฝากใน
สมุดคูฝาก
ขอ 10. สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากอออมทรัพยพิเศษ ในอัตราไมเกินตามประกาศนายทะเบียน
สหกรณ โดยจะไดประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป และคํานวณดอกเบี้ยใหเปนรายวันตามจํานวนตนเงินฝาก
คงเหลือ
สหกรณจะคิดดอกเบี้ยทบเปนเงินตนเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย พิเศษใหทุกวัน สิ้นปบัญชีสหกรณ
ใหผูฝากรีบยื่นสมุดคูฝากเพื่อสหกรณจะไดบันทึกรายการดอกเบี้ยให
ในกรณีที่จํานวนเงินฝากออมทรัพยพิเศษคงเหลือต่ํากวาหารอยบาท สหกรณจะไมคดิ ดอกเบี้ย
ขอ 11. ผูฝากจะถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษของตนไดเมื่อทวงถาม โดยทําใบถอนเงินฝากออมทรัพย
พิเศษตามแบบที่สหกรณกําหนด
ขอ 12. การถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษ ใหถอนไดเดือนละหนึ่งครั้งโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม
หากเดือนใดมีการถอนมากกวาหนึ่งครั้ง สหกรณจะคิดคาธรรมเนียมการถอนครั้ง ที่สองและครั้งตอ ๆ ไปใน
อัตรารอยละหนึ่งของจํานวนเงินที่ถอนแตไมเกินหารอยบาท
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ขอ 13. ผูฝากจะปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษก็ยอมกระทําได โดยสหกรณจะคิดดอกเบี้ยใหถึง
กอนวันถอนหนึ่งวัน
ขอ 14. ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นวา ผูฝากเงินฝากออมทรัพยพิเศษรายใดฝาฝนระเบียบ
หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษของผูฝากรายใด สหกรณอาจไมรับเงินฝาก
ของผูฝากนั้นอีก หรือจะปดบัญชีเงินฝากของผูฝากนั้นพรอมกับคิดดอกเบี้ยถึงกอนวันปดบัญชีหนึ่งวันก็ได
ขอ 15. ในกรณีที่ผูฝากถึงแกความตาย สหกรณจะจา ยตนเงินฝากคงเหลือทั้งหมด ใหแกผูรับโอน
ประโยชน ในกรณีที่สมาชิกไมไดทําหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนไว สหกรณจะจา ยเงินทั้งหมดใหแกทายาท
หรือผูรับมรดกหรือผูจัดการมรดกเมื่อไดนําหลักฐานมาแสดงสิทธิของตนใหเปนที่พอใจแกสหกรณ
ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยการรับเงินฝากออมทรัพยพิเศษ พ.ศ. 2561 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2563)
......................................................................
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด พ.ศ. 2554
ขอ 79 (8) และขอ 10 (3) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 27 ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม
2563 ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยการรับเงินฝากออม
ทรัพยพิเศษ พ.ศ. 2561 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 ดังตอไปนี้
ข อ 1. ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บสหกรณ อ อมทรั พ ยส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
วาดวยการรับเงินฝากออมทรัพยพิเศษ พ.ศ. 2561 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2563)”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 25 มีนาคม 2563 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกขอความในขอ 10 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยการรับเงินฝากออมทรัพยพิเศษ พ.ศ. 2561 และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ 10. ในการสงเงินฝากทุกครั้งใหทาํ ใบสงเงินฝากตามแบบของสหกรณยื่นพรอมกับสมุดคู
ฝาก และจํานวนเงินฝากตอสหกรณ เมื่อสหกรณไดตรวจสอบเปนการถูกตองจะบันทึกรายการจํานวนเงินฝาก
ในสมุดคูฝากใหผูฝาก
ในกรณีก ารฝากเงิน ผา นธนาคารพาณิช ย สมาชิก สามารถโอนเงิ น เข า บั ญ ชี เงิ น ฝากของ
สหกรณที่ เ ปด ไว กับ ธนาคารพาณิชย ตา งๆ และเมื่ อ ฝากแลว ตอ งแจง ใหส หกรณทราบทางโทรศัพ ท หรื อ
ทางโทรสาร หรือวิธีอื่นใดเพื่อสหกรณจะไดนําเงินเขา บัญชีเงินฝากของสมาชิกตามที่ตองการ หลังจากนั้ น
สมาชิกสามารถนําสมุดคูฝากมาปรับเมื่อใดก็ได”
ขอ 4. ใหยกเลิกขอความในขอ 11 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยการรับเงินฝากออมทรัพยพิเศษ พ.ศ. 2561 และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ 11. ผูฝากจะถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษของตนไดเมื่อทวงถาม โดยทําใบถอนเงินฝาก
ออมทรัพยพิเศษตามแบบที่สหกรณกําหนด
ในการถอนเงินฝาก ผูมีอํานาจถอนเงินตามที่ไดใหตัวอยางลายมือชื่อไวตอสหกรณ ควรมารับ
เงินที่สหกรณดวยตนเอง และตองยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยา งไวนั้น พรอมกับสมุดคู
ฝากตอเจาหนาที่สหกรณพรอมแสดงหลักฐาน
ถาผูมีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบใหผูใดถอนเงินแทน ก็ตองทําใบถอนเงินฝาก และตองมอบ
อํานาจใหรับ เงิ นแทนเป นหนังสือไวดา นหลังของใบถอนเงินฝากนั้ นดวย ทั้ง นี้โดยลงลายมื อชื่อตามที่ไดใ ห
ตัว อย า งไว แลว มอบให ผูรั บ มอบอํา นาจถอนเงิน ฝากนั้นพรอมดว ยสมุด คูฝ าก ใบถอนเงิ น บัต รประจํา ตั ว
ประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกใหของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจยื่นตอเจาหนา ที่สหกรณ ณ
สํานักงานสหกรณ ในการนี้สหกรณจะเรียกหลักฐานเพื่อพิสูจนตัวผูรับมอบอํานาจเพิ่มเติมก็ได
เมื่ อสหกรณไ ดตรวจถู กตองแลว จะจา ยเงินถอนให และลงรายการถอนเงิน พร อ มทั้ งเงิ น
คงเหลือในสมุดคูฝากแลวคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก
อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเขียนดวยหมึก ถามีการเปลี่ยนแปลงแกไขใด ๆ ผูมีอํานาจ
ถอนเงินตองลงลายมือ ในกรณีจําเปน สมาชิกสามารถถอนเงินโดยสงโทรสารหรือ สแกนใบถอนเงินฝากสงมา
ใหสหกรณ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) พรอมแจงความจํานงวาจะใหสหกรณโอนเงินเขาบัญชีเงิน
ฝากของสมาชิกที่มีอยูกับธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ใด จํานวนเทาใด การถอนเงินโดยวิธีดังกลาว สมาชิกจะ
กระทําไดก็ตอเมื่อไดทําขอตกลงไวกับสหกรณตามแบบฟอรมที่สหกรณกําหนดไวแลวเทานั้น”
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ขอที่ 5. ใหประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563

(นายเสมอเทพ ศรีทาสรอย)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย การรับเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 2 พ.ศ. 2561
......................................................................
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด พ.ศ. 2554
ขอ 79 (8) และขอ 107 (1) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 25 ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยการ
รับเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 2 พ.ศ. 2561 ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุ ดรธานี จํากัด วาดวย
การรับเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 2 พ.ศ. 2555”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบเปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยการรับเงินฝาก
ออมทรัพยพิเศษ 2 พ.ศ. 2555 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“ประธานกรรมการ”หมายถึง ประธานกรรมการดํา เนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“เจาหนาที่”หมายถึง เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ขอ 5. สหกรณรบั เงินฝากจากสมาชิกไดตามที่สหกรณเห็นสมควร
ขอ 6. ผูประสงคจะเปดบัญ ชีเงินฝาก ตองยื่นหนังสือขอเปดบัญ ชีเงิน ฝากตามแบบของสหกรณ
โดยมีรายการครบถวนตามที่ระบุไวในแบบหนังสือขอเปดบัญชีนั้น
ขอ 7. ผูขอเปดบัญชีเงินฝาก ตองใหตัวอยางลายมือชื่อของผูมีอํานาจในการถอนเงิน หรือในการออก
คําสั่งเกี่ยวกับบัญชีที่เปดนั้นไวตอสหกรณ โดยใชบัตรตัวอยางลายมือชื่อตามแบบของสหกรณ
ขอ 8. ผูฝากคนหนึ่งเปดบัญชีเงินฝากไดเพียงบัญชีเดียว โดยจํานวนเงินฝากครั้งแรกตองไมนอยกวา
สองพันบาท
ขอ 9. ในการเปดบัญชีเงินฝากประเภทนี้ สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหผูฝากยึดถือไว โดยผูฝากตอง
เก็บรักษาไวเพื่อใหสหกรณบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ยเงินถอน และเงินคงเหลือของตน บรรดาที่มี ทุก
รายการ
การบันทึกรายการในสมุดคูฝาก จะกระทําไดเฉพาะฝายสหกรณเทานั้น โดยใหผูจัดการหรือผูชวย
ผูจัดการหรือเจา หนา ที่ผูไดรับ มอบหมายคนหนึ่งคนใด เปน ผูลงลายมือชื่อ กํ า กั บไวเปน สํา คัญ การบัน ทึก
รายการในสมุดคูฝากซึ่งไมเปนไปตามที่กลาวขางตน จะไมมีผลผูกพันกับสหกรณ
หากผูฝากตรวจพบวารายการใดในสมุดคูฝากคลาดเคลื่อนตองแจงตอสหกรณเพื่อแกไขใหถูกตอง
สมุ ด คู ฝ ากที่ บั น ทึ ก รายการเต็ ม แล ว หรื อ ชํ า รุ ด จนใช ก ารไม ไ ด ให ผู ฝ ากส ง มอบให แ ก ส หกรณ
เพื่อสหกรณโอนยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากเลมใหมกอนนํากลับไป
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ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากเมื่อเปดบัญชี หรืออกเลมใหมใหตอจากเลมกอนที่บันทึก
รายการเต็มแลว หรือชํารุดจนใชการไมไดก็ดี สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม แตถาสมุดคูฝากของผูฝากสูญหาย
สหกรณจะออกสมุดคูฝากเลมใหมให โดยคิดคาธรรมเนียมเลมละหาสิบบาท
ขอ 10. ในการสงเงินฝากทุกครั้งใหทําใบสงเงินฝากตามแบบของสหกรณยื่นพรอมกับสมุดคูฝาก
และจํานวนเงินฝากตอสหกรณ เมื่อสหกรณไดตรวจสอบเปนการถูกตองจะบันทึกรายการจํานวนเงิน ฝากใน
สมุดคูฝากใหผูฝาก
ขอ 11. สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราไมเกินรอยละสี่จุดหาศูนยตอป โดยจะไดประกาศอัตรา
ดอกเบี้ยใหทราบเปนคราวๆไป และคํานวณดอกเบี้ยใหเปนรายวันตามจํานวนตนเงินฝากคงเหลือสหกรณจะ
คิดดอกเบี้ยทบเปนเงิ นต นเขาบัญชีเงินฝาก ภายในวันที่สหกรณไดประกาศไวใหผูฝากรีบยื่นสมุดคูฝากเพื่อ
สหกรณจะไดบันทึกรายการดอกเบี้ยให
ในกรณีที่จํานวนเงินฝากคงเหลือต่ํากวาสองพันบาท สมาชิกจะตองปดบัญชีเงินฝาก หรือหากไมปด
บัญชีสหกรณจะไมคิดดอกเบี้ยให
ขอ 12. ผูฝากจะถอนเงินฝากของตนไดเมื่อทวงถามโดยทําใบถอนเงินฝากตามแบบที่สหกรณกําหนด
ขอ 13. การถอนเงินฝากใหถอนไดเดือนละหนึ่งครั้งโดยไมตองเสียคาธรรมเนียมหากเดือนใดมีการ
ถอนมากกวาหนึ่งครั้ง สหกรณจะคิดคาธรรมเนียมการถอนครั้งที่สองและครั้งตอ ๆ ไปในอัตรารอยละหนึ่งของ
จํานวนเงินที่ถอนแตไมเกินหารอยบาท
ขอ 14. ผูฝากจะปดบัญชีเงินฝาก ก็ยอมกระทําได โดยสหกรณจะคิดดอกเบี้ยใหถึงกอนวันถอนหนึ่งวัน
ขอ 15. ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นวา ผูฝากเงินฝากออมทรัพย พิเศษ 2 รายใดฝาฝน
ระเบียบ หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะปดบัญชีเงินฝากของผูฝากรายใด สหกรณอาจไมรับเงินฝากของผูฝาก
นั้นอีก หรือจะปดบัญชีเงินฝากของผูฝากนั้นพรอมกับคิดดอกเบี้ยถึงกอนวันปดบัญชีหนึ่งวันก็ได
ขอ 16. ในกรณีที่ผูฝากถึงแกความตาย สหกรณจะจายตนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดใหแกผูรับโอน
ประโยชนในกรณีที่สมาชิกไมไดทําหนัง สือตั้งผูรับโอนประโยชนไว สหกรณจะจ ายเงินทั้งหมดใหแกทายาท
หรือผูรับมรดก หรือผูจัดการมรดก เมื่อไดนําหลักฐานมาแสดงสิทธิของตนใหเปนที่พอใจแกสหกรณ
ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561

(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยการรับเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 2 พ.ศ. 2561 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2563)
......................................................................
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด พ.ศ. 2554
ขอ 79 (8) และขอ 107 (3) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 27 ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม
2563 ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยการรับเงินฝากออม
ทรัพยพิเศษ 2 พ.ศ. 2561 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยการ
รับเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 2 พ.ศ. 2561 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2563)”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 25 มีนาคม 2563 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกขอความในขอ 10 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยการรับเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 2 พ.ศ. 2561 และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ 10. ในการสงเงินฝากทุกครั้งใหทาํ ใบสงเงินฝากตามแบบของสหกรณยื่นพรอมกับสมุดคู
ฝาก และจํานวนเงินฝากตอสหกรณ เมื่อสหกรณไดตรวจสอบเปนการถูกตองจะบันทึกรายการจํานวนเงินฝาก
ในสมุดคูฝากใหผูฝาก
ในกรณีก ารฝากเงิน ผา นธนาคารพาณิช ย สมาชิก สามารถโอนเงิ น เข า บั ญ ชี เงิ น ฝากของ
สหกรณที่ เ ปด ไว กับ ธนาคารพาณิชย ตา งๆ และเมื่ อ ฝากแลว ตอ งแจง ใหส หกรณทราบทางโทรศัพ ท หรื อ
ทางโทรสาร หรือวิธีอื่นใดเพื่อสหกรณจะไดนําเงินเขา บัญชีเงินฝากของสมาชิกตามที่ตองการ หลังจากนั้ น
สมาชิกสามารถนําสมุดคูฝากมาปรับเมื่อใด ก็ได”
ขอ 4. ใหยกเลิกขอความในขอ 12 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยการรับเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 2 พ.ศ. 2561 และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ข อ 12 ผูฝ ากจะถอนเงิน ฝากของตนไดเ มื่ อทวงถามโดยทํ า ใบถอนเงิน ฝากตามแบบที่
สหกรณกําหนด
ในการถอนเงินฝาก ผูมีอํานาจถอนเงินตามที่ไดใหตัวอยางลายมือชื่อไวตอสหกรณ ควรมารับ
เงินที่สหกรณดวยตนเอง และตองยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไวนั้น พรอมกับสมุดคู
ฝาก ตอเจาหนาที่สหกรณพรอมแสดงหลักฐาน
ถาผูมีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบใหผูใดถอนเงินแทน ก็ตองทําใบถอนเงินฝาก และตองมอบ
อํานาจใหรับ เงิ นแทนเป นหนังสือไวดา นหลังของใบถอนเงินฝากนั้ นดวย ทั้ง นี้โดยลงลายมื อชื่อตามที่ไดใ ห
ตัว อย า งไว แลว มอบให ผูรั บ มอบอํา นาจถอนเงิน ฝากนั้นพรอมดว ยสมุด คูฝ าก ใบถอนเงิ น บัต รประจํา ตั ว
ประชาชน หรือบัตรที่ ทางราชการออกใหของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจยื่นตอเจาหนาที่สหกรณ ณ
สํานักงานสหกรณ ในการนี้สหกรณจะเรียกหลักฐานเพื่อพิสูจนตัวผูรบั มอบอํานาจเพิ่มเติมก็ได
เมื่ อสหกรณไ ดตรวจถู กตองแลว จะจา ยเงินถอนให และลงรายการถอนเงิน พร อ มทั้ งเงิ น
คงเหลือในสมุดคูฝากแลวคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก
อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเขียนดวยหมึก ถาการเปลี่ยนแปลงแกไขใด ๆ ผู มีอํา นาจ
ถอนเงินตองลงลายมือ ในกรณีจําเปน สมาชิกสามารถถอนเงินโดยสงโทรสาร หรือ สแกนใบถอนเงินฝากสงมา
ใหสหกรณ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) พรอมแจงความจํานงวาจะใหสหกรณโอนเงินเขาบัญชีเงิน
ฝากของสมาชิกที่มีอยูกับธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ใด จํานวนเทาใด การถอนเงินโดยวิธีดังกลาว สมาชิกจะ
กระทําไดก็ตอเมื่อไดทําขอตกลงไวกับสหกรณตามแบบฟอรมที่สหกรณกําหนดไวแลวเทานั้น
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ขอที่ 5. ใหประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563

(นายเสมอเทพ ศรีทาสรอย)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2561
......................................................................
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด พ.ศ. 2554
ขอ 3(1) ขอ 10 ขอ 79 (8) และขอ 107(10) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 25 ครั้งที่ 11/2561
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ไดกําหนดระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
พ.ศ. 2561 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ดังตอไปนี้
หมวด 1
ขอกําหนดทั่วไป
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วา ดวยการ
รับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2561
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหบังคับตั้งแตวันที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยการรับฝากเงิน
จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2555 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“ประธานกรรมการ”หมายความวา ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี จํากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายความว า รองประธานกรรมการสหกรณ อ อมทรัพ ย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด
“เหรัญญิก” หมายความวา เหรัญญิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

“ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“สมาคม” หมายความวา สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
“ผูฝาก” หมายความวา สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหผูฝากเงิน
ขอ 5. สหกรณจะรับฝากเงินจากสมาคมเฉพาะสมาคมที่มีสมาชิกไมนอยกวากึ่งหนึ่งเปนสมาชิกของ
“เจาหนา ที่” หมายความวา เจา หนาที่สหกรณออมทรัพ ยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํา กัด

สหกรณ
ขอ 6. สหกรณรบั ฝากเงินจากสมาคมได 2 ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย
(2) เงินฝากประจํา
หมวด 2
การเปดบัญชีและการฝากเงิน
ขอ 7. สมาคมที่ประสงคจะเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 6ใหมาติดตอกับเจาหนาที่สหกรณ ณ สํานักงาน
สหกรณดวยตนเอง และตองยื่นหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ โดยมีรายการครบถวนตามที่
ระบุไวในแบบหนังสือขอเปดบัญชีนั้น
ขอ 8. พรอมกับ หนังสือขอเปดบัญ ชีเงินฝาก ผูฝากตองใหตัวอยางลายมือชื่อของตัวแทนซึ่งเปนผูมี
อํานาจถอนเงิน ตลอดจนใหเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากที่เปดบัญชีนั้นไวตอสหกรณ
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การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอยางลายมือชื่อที่ใหไว จะมีผลตอเมื่อผูฝากไดแจงเปนหนังสือตอสหกรณ
และสหกรณไดพิจารณาเห็นเปนการถูกตองและตอบรับแลว
ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากใหใชอักษรไทยและเขียนดวยหมึกทั้งตองเขียนดวยลายมือของผูนํา
ฝาก สหกรณจะไมรับรูการใชตราประทับแทนลายมือชื่อ
ขอ 9. ผูฝากสามารถเปดบัญชีเงินฝาก ไดดังนี้
(1) เงินฝากออมทรัพย ผูฝากรายหนึ่งอาจเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพ ยในสหกรณนี้ไดโดย
จํานวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดตองไมนอยกวาหารอยบาท และผูฝากจะสงเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใด
โดยจํานวนเทาใดก็ได
(2) เงินฝากประจํา ตองมีจํา นวนไมนอยกวาหนึ่งหมื่นบาท และระยะเวลาฝากตองไมนอย
กวาสิบสองเดือน
ขอ 10. ในการเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 8 สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหผูฝากยึดถือไวสมุดคูฝากนั้นผู
ฝากตองรักษาไวเพื่อใหสหกรณลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงินคงเหลือบรรดาที่จะมีขึ้น
ทุกราย
การลงบัน ทึ ก รายการตา ง ๆ ในสมุดคูฝากนั้น จะกระทํา ได แ ตโ ดยทางฝ า ยสหกรณ ซึ่ งประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายคนหนึ่งคนใด เปนผู
ลงลายมือชื่อยอกํากับไวเปนสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคูฝากโดยไมเปนไปตามที่กลาวนี้ ยอมไมมีผล
ผูกพันสหกรณ อนึ่ง ถาผูฝากตรวจพบวารายการใดในสมุดคูฝากคลาดเคลื่อน ตองแจงตอสหกรณเพื่อแกไขให
จะแกไขโดยประการอื่นไมได
สมุดคูฝากเลมที่ใชเต็มแลวหรือชํารุดจนใชการไมได ใหนํามายื่นตอสหกรณเพื่อจะไดยกเลิกสมุดคูฝาก
เลมนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากเลมใหม ซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป สมุดคูฝากเลมที่ยกเลิก
นั้น ผูฝากจะรับกลับไปก็ได และใหสหกรณเจาะรูสมุดคูฝากเลาเกากอนนํากลับไป
ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคูฝากของตนไวในที่ปลอดภัย ถาสมุดคูฝากหายผูฝากตองแจงเปนหนังสือตอ
สหกรณโดยมิชักชา สหกรณจะตองนํายอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากเลมใหมซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไปสวน
สมุดคูฝากเลมที่หายใหยกเลิก
ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเลมใหมใหตอจากเล มกอนซึ่งลง
รายการเต็มแลวก็ดี หรือชํารุดใชการไมไดก็ดี สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม แตกรณีที่สมุดคูฝากของผูฝากราย
ใดสูญหาย สหกรณจะออกสมุดคูฝากเลมใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียมเลมละหาสิบบาท
ขอ 11. ในการสงเงินเขาบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ใหทําใบสงเงินตามแบบพิมพที่สหกรณกําหนด ยื่นพรอม
ดวยสมุดคูฝากและจํา นวนเงินฝากตอเจาหนาที่สหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ ทั้งนี้ผูฝากหรือผูอื่นจะเปนผูสง
เงินก็ได
เมื่อสหกรณไดลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที่ไดรับนั้นในสมุดคูฝาก และตรวจสอบเปนการถูกตอง
แลว สหกรณจะคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก
ขอ 12. ถาสงเช็คเขาบัญชีเงินฝาก ตองขีดครอมเช็คกอน สหกรณสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะไมจายเงินถอน
จากรายการเชนนั้น จนกวาจะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแลว
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หมวด 3
การกําหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย
วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจายดอกเบี้ย
ขอ 13. สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามขอ 6 ในอัตราไมเกินตามประกาศนายทะเบียน
สหกรณ โดยจะไดประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยใหคํานวณเปนรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณจะนําดอกเบี้ยทบ
เปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ ใหผูฝากรีบยื่นสมุดคูฝาก ณ สํานักงานสหกรณ
เพื่อสหกรณบันทึกรายการดอกเบี้ยให
ดอกเบี้ ยเงิน ฝากประจํา สหกรณจะคํ านวณและจ ายดอกเบี้ยใหเมื่อถึงกํา หนดระยะเวลาการฝาก
สําหรับเงินฝากที่ ถอนกอนกําหนดโดยไดรับ อนุญาตจากสหกรณตามขอ 15 สหกรณจะจายดอกเบี้ยใหตาม
จํานวนเดือนเต็ม
กรณีถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไมถึง 3 เดือน สหกรณจะไมจายดอกเบี้ยให
ถาสมาคมไมถอนเงินฝากประจําเมื่อครบกําหนดพรอมดอกเบี้ย จนพนกําหนดไปอีกเจ็ดวันก็เปนอัน
ถือวา ผูฝากตกลงฝากตนเงินฝากพรอมดอกเบี้ยตอไปอีกเทาระยะเวลาเดิม
หมวด 4
การถอนเงินฝากและการปดบัญชี
ขอ 14. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากตองใชใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ
ในการถอนเงินฝากผูมีอํานาจถอนเงินตามที่ไดใหตัว อยา งลายมือชื่อไวตอสหกรณ ควรมารับ เงิน ที่
สํานักงานสหกรณดวยตนเอง และตองยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไว พรอมกับสมุดคู
ฝากตอเจาหนาที่สหกรณ
ถาผูมีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบใหผูใดรับเงินแทน ก็ตองทําใบถอนเงินฝากและตองมอบอํานาจใหรับ
เงินแทนเปนหนั งสือตามแบบที่กํา หนด ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ไ ดใหตัวอย างไว แลวมอบให ผูรับมอบ
อํานาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น พรอมดวยสมุดคูฝากตอเจาหนาที่ของสหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ ในการนี้
สหกรณจะเรียกหลักฐานพิสูจนตัวผูรับมอบอํานาจก็ได
เมื่อสหกรณไดตรวจถูกตองแลวจะจายเงินถอนให และลงรายการเงินถอนพรอมทั้งเงินคงเหลือในสมุด
คูฝาก แลวคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก
อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเขียนดวยหมึก ถามีการแกไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผูมีอํานาจถอนเงิน
ตองลงลายมือชื่อตามที่ใหตวั อยางไวกํากับดวย
ขอ 15. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย จะถอนเมื่อใด จํานวนเทาใดก็ไดสว นการถอนเงิน
จากบัญชีเงินฝากประจํา ผูฝากยอมไมมีสิทธิถอนเงินกอนครบกําหนด แตเมื่อผูฝากยื่นคําขอเปนหนังสือโดย
ชี้แจงความจําเปน สหกรณจะยอมใหถอนเงินฝากกอนครบกําหนดก็ได
ขอ 16. ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได และใหผูมีอํานาจ
ถอนเงินจดแจงไวทายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากดวยวา “เพื่อปดบัญชี”
ขอ 17. ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาผูฝากฝาฝนระเบียบนี้ หรือกอให เกิดความยุงยากแกสหกรณ
หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะปดบัญชีเงินฝากของผูฝาก สหกรณจะไมรับเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูฝากอีก
และใหผูฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี้ สหกรณจะแจงเปนหนังสือไปยังผูฝาก
ขอ 18. การถอนเงินฝากเพื่อปดบัญชีตามขอ 16 สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหตามขอ 13 ถึงวันกอน
วันถอนหนึ่งวัน เวนแตการปดบัญชีเงินฝากในกรณีผูฝากฝาฝนระเบียบตามขอ 17 สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ย
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ใหถึงกอนวันที่แจงหนึ่งวัน และสหกรณจะไมใหดอกเบี้ยอีกไมวาผูฝากจะถอนเงินเมื่อใด เมื่อสหกรณไดจายเงิน
คืนผูฝากแลวจะยกเลิกสมุดคูฝากสําหรับบัญชีน้นั
ขอ 19. ในกรณีที่มีความจําเปน สหกรณสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับฝากเงินก็ได
ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยการใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน พ.ศ.2560
......................................................................
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ขอ 79
(8) และขอ 107(4) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ได
กําหนดระเบียบวาดวยการใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยการ
ใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน พ.ศ. 2560”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยการใหสหกรณ
อื่นกูยืมเงิน พ.ศ.2555 และบรรดา ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
และ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายความวา สหกรณผูใหกูเงิน
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณผูใหกูเงิน
“สหกรณผูขอกู” หมายความถึง สหกรณรวมถึงชุมนุมสหกรณดวย
ขอ 5. สหกรณผูขอกู จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ไมมีขอบกพรองทางการเงินและการบัญชี หรือถามีตองไดรับการแกไขจนเปนที่พ อใจ
ของสหกรณแลว
(2) มีความมั่นคงทางการเงิน และมีความสามารถในการชําระหนี้
(3) มีความสามารถในการจัดการที่ดี และไดปฏิบัติตามกฎหมายข อบังคับ ระเบี ยบของ
สหกรณ และระเบียบของทางราชการโดยเครงครัดสม่ําเสมอ
(4) มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามหลักเกณฑที่สหกรณกําหนด
ขอ 6. สหกรณ จ ะใหเงินกู แก สหกรณผูข อกู ที่มีวัต ถุป ระสงคจ ะใชเงิ น กู เพื่ อเปน ทุ น หมุน เวีย น
ใหสมาชิกกูหรือเพื่อการดํา เนินธุรกิจอื่นของสหกรณตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในขอบังคับ และระเบียบ
อันเหมาะสมเทานั้น
ขอ 7. จํานวนเงินกูที่ใหแกสหกรณผูขอกูสหกรณหนึ่งๆ เมื่อรวมกับจํานวนเงินฝากที่สหกรณผูใหกูฝาก
ไวกับสหกรณผูขอกู (หากมี) แลว ตองไมเกินรอยละ 10 ของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองของสหกรณผูใหกู
เงิน แตเมื่อรวมกับหนี้เงินกูทุกรายและเงินรับฝากของสหกรณผูขอกูแลว จะตองไมเ กิน วงเงิน กูยืมและค้ํ า
ประกันประจําปที่สหกรณผูขอกูไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
ขอ 8. หลักประกันเงินกู ใหคณะกรรมการดําเนิ นการของสหกรณผูขอกู ท้ังคณะค้ํา ประกันเป น
รายบุคคลและใหจัดหาอสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยที่มีมูลคาไมนอยกวาจํานวนเงินกูจํานองเปนประกัน
เวนแตในกรณีจําเปนที่สหกรณผขู อกูไมมีหลักทรัพยหรือไมสามารถหาหลักทรัพยมาใชเปนหลักประกันเงินกูได
ใหคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณผูขอกูทั้งคณะเปนผูค้ําประกันเงินกู และในกรณีผูค้ําประกันคนใด พน
จากตําแหนงกอนที่สหกรณผูขอกูจะชําระหนี้เสร็จสิ้น ใหสหกรณผูขอกูจัดใหกรรมการดําเนินการคนใหมเปนผู
ค้ําประกันแทนคนเดิม
ขอ 9. การกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกู ใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดใหสหกรณที่ขอกูเงิน
ชําระคืนตนเงินและดอกเบี้ยใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการใชเงินกูแตตองไมเกินหกสิบ
เดือน
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ขอ 10. อัตราดอกเบี้ยเงินกูใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดตามความเหมาะสมกับภาวะการเงิน โดย
ประกาศเปนคราวๆ ไป การคิดดอกเบี้ยเงินกูใหคิดเปนรายวัน โดยนับถัดจากวันรับเงินกู
ขอ 11. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือความจํา เปนเกิดขึ้น อันทําใหสหกรณผูขอกูไมสามารถชําระคืน
เงินกูไดตามกําหนด ใหสหกรณผูกูยื่นคํารองขอผอนผันเลื่อนกําหนดเวลาชําระคืนเงินกูตอสหกรณ เพื่อให
คณะกรรมการพิจารณาการผอนผันใหขยายเวลาชําระคืนเงินกู และระงับการเสียเบี้ยปรับในชวงระยะเวลาที่
ไดรับการผอนผันได ตามที่เห็นสมควร
ขอ 12. สหกรณผูกูไมชํา ระคืนเงินกูเมื่อถึงกํา หนด โดยไมไดรั บการผอ นผั นจากคณะกรรมการ
หรือไมมีเหตุผลอันสมควร จะตองเสียเบี้ยปรับผิดนัดชําระหนี้เปนรายวัน ในอัตรารอยละ 3 ตอป ของตนเงินที่
ผิดนัด โดยนับถัดจากวันที่ถึงกําหนดชําระจนถึงวันที่สหกรณผูขอกูชําระเงินกูเสร็จสิ้น
ขอ 13. การขอกู ใหสหกรณผูขอกูยื่นหนังสือแสดงความจํา นงระบุวัตถุ ประสงคในการใชเ งิน กู
จํานวนเงินที่ขอกู ระยะเวลาชําระหนี้ พรอมดวยหลักฐานดังตอไปนี้
(1) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดํา เนินการ ครั้งที่มีการพิจารณาเรื่องขอกูเงิน
จากสหกรณ
(2) งบการเงินและรายงานการสอบบัญชีประจําปลาสุด พรอมดวยรายงานกิจการประจําป
(3) งบทดลอง ณ วันสิ้นสุดเดือน กอนวันยื่นหนังสือแสดงความจํานงขอกู และยอนหลัง
2 เดือน
(4) สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนเปนสหกรณ
(5) ขอบังคับของสหกรณ รวมทั้งระเบียบการเงินของสหกรณ
(6) รายนามคณะกรรมการดําเนินการ ตําแหนงในคณะกรรมการดําเนินการและตําแหนง
ในหนวยงานที่สังกัด (ถามี) พรอมทั้งวาระของการดํารงตําแหนงของกรรมการดําเนินการ
(7) สําเนาหนังสือใหความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในการกําหนดวงเงินกูยืม
หรือค้ําประกันประจําป
(8) สําเนาหลักฐานการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือบุคคลซึ่งสหกรณไดกูยืมไว และยังมี
ภาระผูกพันอยู
(9) เอกสารอื่น ๆ ที่สหกรณกําหนด
ขอ 14. ใหผูจัดการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและวิเคราะหฐานะความมั่นคง ความสามารถในการ
ชําระหนี้และการจัดการ เสนอผลการวิเคราะหพรอมทั้งความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอ 15. ถ า สหกรณผู กูจ ะกู เ งิน จากผูอื่ น ในระหวา งที่ยั งมี หนี้ เงิน กู อ ยู ตอ สหกรณ ต อ งแจ งให
สหกรณทราบ
ขอ 16. ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ ใหสหกรณเรียกคืนเงินกูและใหสหกรณผูขอกูชําระคืนตนเงิน
พรอมทั้งดอกเบี้ยแกสหกรณโดยทันที แมยังไมถึงกําหนดตามสัญญาเงินกูก็ตาม
(1) เมื่อสหกรณผูขอกูตองเลิกไมวาเพราะเหตุใด
(2) เมื่อปรากฏวาสหกรณผูขอกูฝาฝนขอกําหนดตาม ขอ 14 แหงระเบียบนี้
(3) เมื่อปรากฏวาสหกรณผูขอกูใชเงินกูไมถูกตองตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในสัญญาเงินกู
(4) เมื่อสหกรณผูขอกูผิดนัดไมชําระเงินกูตามกําหนดและคณะกรรมการไมไดผอนเวลาให
(5) เมื่อมีเหตุผลที่คณะกรรมการเห็นวาสหกรณนั้นไมสมควรกูเงินสหกรณตอไป
ขอ 17. เมื่อคณะกรรมการอนุมัติเงินกูแลว ใหผูจัดการแจงใหสหกรณผูขอกูทราบโดยเร็วเพื่อจัดทํา
สัญญากู และจัดทําหลักประกันใหเรียบรอย แลวจึงจัดสงเงินกูใหสหกรณผูขอกูตอไป
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ขอ 18. การทํา สัญ ญากู ใหจัดทํา ตามแบบที่สหกรณกํา หนด และใหผูมีอํานาจลงลายมื อชื่อแทน
สหกรณตามขอบังคับของสหกรณ และสหกรณผูขอกู เปนผูลงชื่อในสัญญากูที่ทํากับสหกรณ
ขอ 19. การใหเงินกูแกสหกรณผูข อกูโ ดยใชตั๋วสัญ ญาใชเงินเปน หลั กฐานแทนการทํ า สั ญ ญากู
ใหสามารถกระทําได โดยจํานวนเงินกูใหเปนไปตามขอ 6 ของระเบียบนี้ สําหรับหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติอื่น ๆ
ใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดขึ้นไดตามความเหมาะสม และไมกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณ
ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2563
......................................................................
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพ ยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด พ.ศ.2562
ขอ 79 (8) และขอ 110 (3) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 27 ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 28 มกราคม
2563 ไดมีมติใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดว ยการใหเงินกูแก
สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ.2561 และที่แกไขเพิ่มเติม แลวกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวย การใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ.2563 ดังตอไปนี้
ขอ 1.ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํา กัด วาดวยการ
ใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ.2563 ”
ขอ 2.ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 29 มกราคม 2563 เปนตนไป
ขอ 3.ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยการใหเงินกูแก
สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2561 และบรรดา ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือ
แยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน
หมวด 1
ขอกําหนดทั่วไป
ขอ 4.ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนิน การสหกรณอ อมทรัพ ยส าธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ประธานกรรมการ”หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด
“กรรมการ”หมายถึง กรรมการดํา เนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี
จํากัด
“คณะกรรมการเงินกู” หมายถึง คณะกรรมการเงินกู สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ผูกู” หมายถึง สมาชิกที่กูยืมเงินจากสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“สมาชิกกลุมที่ 1” หมายถึง สมาชิกที่เปนขาราชการ ลูกจางประจํา ขาราชการบํานาญ
เจาหนาที่สหกรณที่ปฏิบัติงานเกินกวา 5 ป สมาชิกที่ยายไปสังกัดสวนราชการอื่น
“สมาชิกกลุมที่ 2” หมายถึง พนักงานราชการ, เจาหนาที่สหกรณที่ปฏิบัติงานนอยกวา 5 ป ,
เจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณ ,พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สายวิชาชีพ), ลูกจาง
ชั่วคราว (สายวิชาชีพ)
“สมาชิกกลุมที่ 3” หมายถึง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สายสนับสนุน)
“สมาชิกกลุมที่ 4” หมายถึง ลูกจางชั่วคราว(สายสนับสนุน)
“ผูบังคับบัญชา” หมายถึง ผูอํานวยการโรงพยาบาล หัวหนางาน ขึ้นไป ในหนวยงานที่สังกัด
อยู สาธารณสุขอําเภอ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล หรือกรรมการดําเนินการคนใดคนหนึ่ง
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“อสังหาริมทรัพย” หมายถึง ที่ดินและทรัพยอันติดกับที่ดินมีลักษณะเปนการถาวร หรือ
ประกอบเปนอันเดียวกับที่ดินนั้น และหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดิน หรือทรัพยอันติดอยูกับ
ที่ดนิ หรือประกอบเปนอันเดียวกับที่ดินนั้นดวย
ที่ตั้งของอสังหาริมทรัพ ย ใหอยูในเขตพื้นที่ในจั งหวัดอุดรธานี และในจังหวัดที่มีเขตพื้ นที่ ติดกับ
จังหวัดอุดรธานี
ขอ 5. “เงินไดรายเดือน” ตามระเบียบนี้ หมายถึง
(1) เงินเดือน และเงินเพิ่มที่จายควบกับเงินเดือน หรือคาจางประจํา ซึ่งสมาชิ กไดรับจากตนสังกั ด
ตามขอบังคับ ขอ 32 (2) วาดวยคุณสมบัติของสมาชิก
(2) เงินบํานาญที่ขาราชการไดรับตามพระราชบัญญัติบํา เหน็จบํา นาญขาราชการ หรือเงินบําเหน็จ
รายเดือนที่ลูกจางประจําไดรับตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบํา เหน็จลูกจาง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
เมื่อออกจากราชการ
ขอ 6. สหกรณใหเงินกูแกสมาชิก 2 ประเภท คือ
(1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
(2) เงินกูสามัญ
ขอ 7. การใหเงินกูแกสมาชิก
(1) สหกรณจะใหเงินกูเฉพาะแกสมาชิกเทานั้นและตองเปนสมาชิกไมนอยกวาหกเดือน
(2) การให เ งิ น กู แ ก ส มาชิ ก นั้ น จะให ไ ด เ ฉพาะกรณี เ พื่ อ การอั น จํ า เป น หรื อ มี ป ระโยชน ต ามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร แตจะใหเงินกูเพื่อการสุรุยสุรายหรือการเก็งกําไรไมได
(3) สมาชิกผูประสงคขอกูเงิน ตองเสนอคําขอกูตอสหกรณ และแนบหลักฐานตามที่สหกรณกําหนด
(4) การใหเงินกูทุกประเภทนั้น ผูกูตองทําหนังสือกูและสมาชิกผูค้ํา ประกัน (ถา มี) ตองทําหนังสือ
ค้ําประกันใหไวตอสหกรณตามแบบที่กําหนดไว
(5) สมาชิกผูขอกูเงินตองทําหนังสือยินยอมใหหนวยงานตนสังกัดหักเงินไดรายเดือน ชําระหนี้เงินกู
ตามจํานวนที่สหกรณแจงในแตละเดือน
(6) สหกรณจะใหเงินกูแกสมาชิกกลุมที่ 1 วงเงินกูยืมรวม ตองไมเกินสี่ลานหาแสนบาท
โดยมีเงื่อนไขดังนี้
(6.1) ใหกูยืมเงินกูสามัญ หรือ เงินกูสามัญพัฒนาคุณคุณภาพชีวิต หรือ เงินกูสามัญมั่นคง
รวมกับเงินกูสามัญเสริมสภาพคลอง เงินกูสามัญสวัสดิการ เมื่อรวมวงเงินกูแลวตองไมเกินสามลานหาแสน
บาท
(6.2) เมื่อสมาชิกกูยืมตาม ขอ (๖)(6.1) แลว มีวงเงินกูรวมสามลานหาแสนบาทใหสามารถ
กูยืมเพื่อเหตุฉุกเฉินไดเทานั้น
(6.3) เมื่อกูยืมเงินสามัญเพื่อการรวมหนี้แลว ไมสามารถกูยืมเงินประเภทอื่นได จนกวา จะมี
เงินไดรายเดือนคงเหลือ และเปนไปตามเงื่อนไขของสหกรณ ทั้งนี้ตองไมเกินวงเงินกูรวมสี่ลานหาแสนบาท
(7) สหกรณจะใหเงินกูแกสมาชิกกลุมที่ 2 สมาชิกกลุมที่ 3 และ สมาชิกกลุมที่ 4 กูยืมเงินกูสามัญ
ทั่วไป หรือ เงินกูสามัญทั่วไปรวมกับเงินกูสามัญสวัสดิการได ทั้งนี้ วงเงินกูยืมรวมตองไมเกินกวาวงเงินกูยืม
สามัญที่กําหนดไว
กรณีที่วงเงินกูยืมเกินกวาที่กําหนดตาม (6) และ (7) เนื่องจากการกูยืมเงินสามัญเพื่อชําระหนี้แทน ให
กูยืมไดโดยอนุโลม
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ขอ 8. การชําระหนี้เงินกู การสงเงินงวดชําระหนี้เงินกูทุกประเภท ซึ่งผูกูตองสงตอสหกรณนั้นใหสง
โดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือนของผูกู ณ ที่จาย และการสงเงินงวดชํา ระหนี้เงินกูทุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู
รวมทั้งเงินอื่นๆ รวมกันจะตองไมเกินเงินไดรายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้น และใหถือวาเงินงวดชําระหนี้แตละ
งวดถึงกําหนดสงภายในวันสิ้นเดือน
ในกรณีผูกูโอนจากหนวยงานเดิม หรือพนจากราชการหรืองานประจําและไมสามารถที่จะชําระหนี้
ดว ยวิ ธีการตามวรรคแรก อาจขอชําระหนี้ดว ยวิธี อื่นก็ได แตตองไดรับ ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการ
เสียกอน
ในกรณีผูกูและผูค้ําประกันที่ยายไปสังกัดสวนราชการอื่น หนวยงานตนสังกัดตองหักเงินไดรายเดือน
ของสมาชิกสงใหสหกรณ
ในกรณีผูกูพน จากราชการหรืองานประจํา ผูกูตอ งยินยอมใหเจา หน าที่ ผูจ า ยเงิน หั ก เงิน บํ าเหน็จ
เงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จรายเดือน หรือเงินอื่นๆ ที่ไดรับจากสวนราชการหรือจากตนสังกัด ชําระหนี้เงินกู
ตามจํานวน
ขอ 9. การตรวจหลักประกัน
(1) ใหคณะกรรมการ ตรวจสอบการใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันใหถูกตอง เมื่อเห็นวาหลักประกัน
สําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง ตองแจงใหสมาชิกผูกูจัดการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กํา หนดและ
รายงานใหคณะกรรมการทราบ
(2) ผู กู ที่ มี ค วามจํ า เป น อาจขอเปลี่ ย นแปลงหลั ก ประกั น เงิ น กู โ ดยทํ า เป น หนั ง สื อ ระบุ เ หตุ ผ ล
ความจําเปนเสนอตอคณะกรรมการ
ขอ 10. การเรียกคืนเงินกู ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืน
โดยสิ้นเชิง พรอมดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และใหคณะกรรมการจัดการเรียกคืน
โดยมิชักชา
(1) เมื่อผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏแกคณะกรรมการวา ผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการเห็นวาหลักประกันสํา หรับเงินกูเกิดบกพรองและผูกูมิไดจัดการแกไขใหคืนดี
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
(4) เมื่อคางสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ยเปนเวลาสองเดือนติดตอกัน หรือผิดนัดการสง
เงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราว สําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ
(5) เมื่ อ ผู กูห รื อผูคํ้า ประกัน มีอายุ ครบเจ็ ดสิ บ หา ป บ ริบูรณ สํ า หรั บ สมาชิ กที่รั บ เงิ นบํ า นาญ หรือ
บําเหน็จรายเดือน
(6) เมื่อผูกู หรือผูค้ํา ประกัน มีอายุครบหกสิบปบ ริบูรณ สําหรับสมาชิกที่ ไมไดรับ เงิ น บํ านาญ หรือ
ไมไดรับบําเหน็จรายเดือน
(7) เมื่อผูกูและผูค้ําประกันที่โอนหรือยายไปสังกัดสวนราชการอื่น ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(7.1) อายุราชการตั้งแต 10 ปขึ้นไปใหกูยืมและค้ํา ประกัน ไดโดยให ชํา ระหนี้ใหแลวเสร็จ
ภายในอายุครบเจ็ดสิบหาปบริบูรณ
(7.2) อายุราชการนอยกวา 10 ปนับแตยายไปสวนราชการอื่น หากมีหนี้ใหชําระหนี้จนกวา
จะครบจํานวน
หากสหกรณ เ รี ย กคื น เงิ น กู ผูกู ตอ งยิ น ยอมให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ เจ า หน า ที่ ผู มี ห น า ที่ จ า ยเงิ น ได
รายเดือน หรือเงินอื่นใดที่หนวยงานตนสังกัดพึงจายใหแกผูกู หักเงินดังกลาวสงชําระหนี้ตอสหกรณไดทันที
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ขอ 11. ในกรณีที่เงินกูเปนอันตองสงคืนโดยสิ้นเชิงตามกลาวแลวในขอ 10 ถาผูกูไมสามารถชําระหนี้
ไดไมวากรณีใดๆ ผูค้ําประกันตองรับผิดชอบชําระหนี้แทนในฐานะผูค้ําประกัน
ขอ 12. ผูกู ผูคํา้ ประกันก็ดี ตองรับผูกพันวา ถาตนประสงคจะออกจากราชการ หรือยายจากราชการ
หรืองานประจํา ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด พ.ศ. 2562 ขอ 44 ตอง
แจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบลวงหนาอยางนอยสามสิบวัน
ขอ 13. การผอนผันการชําระหนี้และการปรับโครงสรางหนี้
(1) ให ผู กู ทํ า หนั ง สื อ แจ ง เหตุ ผ ลการขอผ อ นชํ า ระ หรื อ การขอปรั บ โครงสร า งหนี้ ต าม
หลักเกณฑที่สหกรณกําหนด
(2) ในกรณีสมาชิกผูค้ําประกันจะตองรับผิดชําระหนี้แทนผูกูแตไมสามารถชําระหนี้นั้นไดโดย
สิ้นเชิงในคราวเดียว ผูค้ําประกันสามารถขอผอนผันชําระหนี้แทนผูกูเปนงวดรายเดือน จนครบจํานวนเงินกู แต
ทั้งนี้ตอง ไมเกินจํานวนงวดสําหรับเงินกูประเภทนั้นๆ
(3) ใหคณะกรรมการเงินกู โดยพิจารณาตามหลักเกณฑที่สหกรณกําหนดและใหรายงาน
ใหคณะกรรมการทราบในวันประชุมประจําเดือน
ขอ 14. แผนการชําระหนี้เงินกู
สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรือสมาชิกที่ยื่นคํา ขอกูเงินสามัญเกินกวา เวลาที่จ ะเกษีย ณราชการ
หรือ จะลาออกจากราชการหรืองานประจํา ตองทําแผนการชําระหนี้เงินกูตามประกาศสหกรณ
ขอ 15. การใหกูยืมในกรณีการใหกูยืม ซึ่งการอันจําเปนหรือ เพื่อประโยชนดานการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการเงินกู โดยพิจารณาตามประกาศของสหกรณ
หมวด 2
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
ขอ 16. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน มี 2 ประเภทดังนี้
(1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไป
(2) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน
ขอ 17. การใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให ประธานกรรมการ หรือรอง
ประธานกรรมการ หรือกรรมการ หรือผูจัดการ ตามที่เห็นสมควร เปนผูพิจารณา วินิจฉัย อนุมัติจายเงินกูเพื่อ
เหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการก็ได และใหผูไดรับมอบอํานาจดังกลาวนั้น แถลงรายการเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินที่
ใหไปและสงคืนเพื่อใหคณะกรรมการทราบทุกเดือน
ขอ 18. หลักประกันสํา หรับ เงินกูเ พื่อ เหตุฉุกเฉิน สมาชิก ตองมีทุนเรื อนหุ น อย างนอ ยรอ ยละยี่ สิบ
ของวงเงินกู และอื่นๆ ดังนี้
สมาชิกกลุมที่ 1 ที่ขอกูเงินตั้งแตหนึ่งแสนหนึ่งบาทขึ้นไป ตองจัดหา ผูค้ําประกัน 1 คน
สมาชิกกลุมที่ 2, 3, 4 ที่ขอกูเงินตั้งแตหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งบาทขึ้นไป ตองจัดหาผูค้ําประกัน
1 คน
หนังสือกูยืมที่ทําไวตอสหกรณ ตองมีผูบังคับบัญชาขั้นตนรับรอง
กรณีสมาชิกที่ไมไดรับราชการ หรือ ขาราชการบํานาญ ใหประธานหรือ กรรมการ เปนผูรับรองเงินกู
เพื่อเหตุฉุกเฉินนั้น
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไป
ขอ 19. วงเงินกู เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไป ที่ใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆ นั้น ใหมีวงเงินกูยืมดังนี้
(1) สมาชิกกลุมที่ 1 ใหกูไดภายในวงเงินกูไมเกินหนึ่งแสนหาหมื่นบาท
(2) สมาชิกกลุมที่ 2 กลุมที่ 3 และกลุมที่ 4 ใหกูไดภายในวงเงินกู ดังนี้
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เปนสมาชิก 6 เดือนถึง 35 เดือน ใหกูไดภายในวงเงินกูไมเกินสองหมื่นบาท
เปนสมาชิก 36 เดือนขึ้นไป ใหกูไดภายในวงเงินกูไมเกินสามหมื่นบาท
ขอ 20. การชํา ระหนี้เงินกู ใหผูกูสงคืนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไปเต็มจํานวนพรอมดอกเบี้ยภายใน
วันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรือใหสงเปนงวดรายเดือนรวมกันไมเกินสิบสองงวด
งวดแรกใหสงตนเงินไมต่ํากวาหนึ่งในสิบสองของจํานวนเงินกูพรอมดวยดอกเบี้ย ภายในวันสิ้นเดือนที่
คิดดอกเบี้ยเดือนแรก สวนตนเงินที่เหลือพรอมดวยดอกเบี้ยใหสงภายในวันสิ้นเดือนถัดไปจนครบตาม จํานวน
เงินกู ทั้งนี้โดยไมมีการผอนเวลาแตอยางใด เวนแตจะพิจารณาเปนอยางอื่น ดวยมติไมนอยกวาสองในสามของ
คณะกรรมการที่มาประชุมในขณะนั้น
กรณีที่สมาชิกมีหนี้เ งินกู เพื่อเหตุฉุกเฉินทั่ว ไปเดิมคงเหลืออยูจะต องชํ า ระเงิน กู มาแลวไม นอยกว า
กึ่งหนึ่งของงวดที่ผอนชําระ จึงจะมีสิทธิยื่นกูสัญญาฉบับใหมได
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน
ขอ 21. วงเงินกู เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวันที่ใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆ นั้น ใหมีวงเงินกูยืมดังนี้
(1) สมาชิกกลุมที่ 1 ใหกูไดภายในวงเงินกูไมเกินหนึ่งแสนหาหมื่นบาท
(2) สมาชิกกลุมที่ 2 กลุมที่ 3 และกลุมที่ 4 ใหกูไดภายในวงเงินกู ดังนี้
เปนสมาชิก 6 เดือนถึง 35 เดือน ใหกูไดภายในวงเงินกูไมเกินสองหมื่นบาท
เปนสมาชิก 36 เดือนขึ้นไป ใหกูไดภายในวงเงินกูไมเกินสามหมื่นบาท
ขอ 22. การชําระหนี้เงินกู ใหสมาชิกผูขอกูทําหนังสือเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวันกับสหกรณ
ตามแบบที่กําหนด สัญญากูมีอายุหา ปนับแตวันทําสัญญา กอนสัญญากูจะสิ้นสุดลง หากผูกูประสงคจะกูเงิน
เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวันอีก ตองทําคําขอกูและหนังสือกูฉบับใหมใหแลวเสร็จในกําหนดหาวันทําการกอน
หนังสือกูเดิมสิ้นสุดลง
กรณีมีเหตุอันสมควรสหกรณอาจบอกเลิกหนังสือเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวันได
ขอ 23. การเบิก เงินกู ผูกูอ าจเบิก เงินกูต ามหนัง สื อกูเพื่อ เหตุฉุกเฉิ น กระแสรายวั น ตามจํ า นวนที่
ตองการเมื่อใดก็ได แตรวมกันแลวตองไมเกินวงเงินกูท่กี ําหนดไวในหนังสือกูเงิน
การเบิกเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน นี้เปนการเบิกผานชองทางอีเล็กทรอนิกสของธนาคารที่
สหกรณกําหนด
วิธีการเบิกเงินกูผานชองทางอีเล็กทรอนิกสของธนาคาร สมาชิกตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ
และชําระคาธรรมเนียมการเบิกเงินกูตามที่ธนาคารกําหนดดวย
ขอ 24. การชํ า ระหนี้เงิน กู ใหผูกูสงคืนเงินกูเพื่อเหตุฉุก เฉินกระแสรายวัน เต็ มจํา นวนพรอ มดว ย
ดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรือใหสงเปนงวดรายเดือนรวมกันไมเกินสิบสองงวด
งวดแรกให ส ง ต น เงิ น ไม ต่ํ า กว า หนึ่ ง ในสิ บ สองของจํ า นวนเงิ น กู พ ร อ มด ว ยดอกเบี้ ย ภายในวั น
สิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก สวนตนเงินที่เหลือพรอมดวยดอกเบี้ยใหสงภายในวันสิ้นเดือนถัดไป จนครบ
ตามจํานวนเงินกู ทั้งนี้ โดยไมมีการผอนเวลาแตอยางใด เวนแตคณะกรรมการจะพิจารณาเปนอยางอื่น ดวยมติ
ไมนอยกวาสองในสามของคณะกรรมการที่มีมาประชุมในขณะนั้น
หมวด 3
เงินกูสามัญ
ขอ 25. เงินกูสามัญ มี 8 ประเภท ดังนี้
(1) เงินกูสามัญทั่วไป
(2) เงินกูสามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต
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(3) เงินกูสามัญมั่นคง
(4) เงินกูสามัญเสริมสภาพคลอง
(5) เงินกูสามัญสวัสดิการ
(6) เงินกูสามัญเพื่อชําระหนี้แทน
(7) เงินกูสามัญเพื่อรวมหนี้
(8) เงินกูสามัญไมเกินมูลคาหุน
ขอ 26. สมาชิกมีสิทธิกูเงินสามัญ ตาม ขอ 25(1), (2), (3) และ (7) ไดเพียงสัญญาเดียวเทานั้น และ
ตองมีทุนเรือนหุนไมนอยกวารอยละยี่สิบ ของวงเงินกูยืม ทั้งนี้หากทุนเรือนหุนไมครบตามสัดสวนแหงวงเงิน
กูยืมใหหักเงินกูยืมเพิ่มทุนเรือนหุนได
ขอ 27. การใหเงินกูสามัญ ใหคณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติใหเงินกูสามัญแกสมาชิก
คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะกรรมการเงินกูขึ้นตามความในขอบังคับของสหกรณ พ.ศ.2562 ขอ 83 และขอ
84 มอบอํานาจหนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติเงินกูสามัญแกสมาชิก
ข อ 28. คํ า ขอกู เ งิ น สามั ญ ของสมาชิ ก นั้ น ต อ งเสนอโดยผ า นการพิ จ ารณาให ก ารรั บ รองจาก
ผูบังคับบัญชา หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา กรณีเปนผูบังคับบัญชายื่นคําขอกูยืมเงินใหลงนาม
รับรองตนเองได
กรณีสมาชิกไมมีผูบังคับบัญชา หรือเปนขาราชการบํานาญใหเสนอผานคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ขอ 29. ผูกูยืมเงินตามขอ 25 ตอ งมีเงินไดรายเดือ นคงเหลือไมนอยกวารอยละสามสิ บ ของเงิน ได
รายเดือนกรณีมีเงินไดรายเดือนคงเหลือนอยกวารอยละสามสิบของเงินไดรายเดือน ซึ่งมีสาเหตุจากการกูเงิน
เพื่อเหตุฉุกเฉินเมื่อไดรับอนุมัติเงินกูสามัญแลว ใหหักชําระหนี้เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินกอน
เงินกูสามัญทั่วไป
ขอ 30. วงเงินกูสามัญทั่วไปที่ใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่ง ๆ นั้น ใหเปนไปตามรายละเอียดดังนี้
สมาชิกกลุมที่ 1 ใหกูไดไมเกินหนึ่งลานหาแสนบาท ตามหลักเกณฑดังนี้
เปนสมาชิก 6 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 300,000 บาท
เปนสมาชิก 12 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 600,000 บาท
เปนสมาชิก 18 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 900,000 บาท
เปนสมาชิก 24 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 1,200,000 บาท
เปนสมาชิก 30 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 1,500,000 บาท
สมาชิกกลุมที่ 2 ใหกูไดไมเกินหกแสนบาท ตามหลักเกณฑดังนี้
เปนสมาชิก 6 เดือน ขึ้นไปวงเงินกูไมเกิน 50,000 บาท
เปนสมาชิก 12 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 100,000 บาท
เปนสมาชิก 18 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 150,000 บาท
เปนสมาชิก 24 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 200,000 บาท
เปนสมาชิก 30 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 250,000 บาท
เปนสมาชิก 36 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 300,000 บาท
เปนสมาชิก 42 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 350,000 บาท
เปนสมาชิก 48 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 400,000 บาท
เปนสมาชิก 54 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 450,000 บาท
เปนสมาชิก 60 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 500,000 บาท
เปนสมาชิก 72 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 600,000 บาท
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สมาชิกกลุมที่ 3 ใหกูไดไมเกินสองแสนบาท ตามหลักเกณฑดังนี้
เปนสมาชิก 6 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 50,000 บาท
เปนสมาชิก 12 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 70,000 บาท
เปนสมาชิก 18 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 90,000 บาท
เปนสมาชิก 24 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 110,000 บาท
เปนสมาชิก 30 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 130,000 บาท
เปนสมาชิก 36 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 150,000 บาท
เปนสมาชิก 48 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 200,000 บาท
สมาชิกกลุมที่ 4 ใหกูไดไมเกินหนึ่งแสนสองหมื่นบาท ตามหลักเกณฑดังนี้
เปนสมาชิก 6 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 30,000 บาท
เปนสมาชิก 12 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 50,000 บาท
เปนสมาชิก 24 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 70,000 บาท
เปนสมาชิก 36 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 90,000 บาท
เปนสมาชิก 48 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 100,000 บาท
เปนสมาชิก 60 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 120,000 บาท
ขอ 31. การชําระหนี้เงินกูสามัญทั่วไป มี 2 วิธี ดังนี้
(1) สงชําระเงินตนเทากันทุกงวดพรอมดอกเบี้ย (แบบสหกรณ)
(2) สงชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเทากันทุก (แบบธนาคาร)
สมาชิกกลุมที่ 1 กําหนดใหสงชําระหนี้เงินกูเปนงวดรายเดือนดังตอไปนี้
กรณีสงชําระเปนงวดรายเดือนเงินตนเทากันทุกงวดพรอมดอกเบี้ย ใหสงชําระไม
เกินหนึ่งรอย หาสิบหกงวด ยกเวนสมาชิกที่สมัครตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 ใหสงชําระเงินกูไดไมเกินหนึ่งรอย
สามสิบสองงวด หากสมาชิกสงชําระไมครบตามสัญญาแตประสงคจะขอกูใหม ใหกูไดเมื่อสงชําระหนี้มาแลวไม
นอยกวาหกงวด
กรณีสงชําระเปนงวดรายเดือนเงินตนพรอมดอกเบี้ยเทากันทุกงวด ใหสงชําระไมเกิน
หนึ่งรอย ห าสิบหกงวด ยกเวนสมาชิกที่สมัครตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 ใหสงชํา ระเงินกูไดไ มเ กินหนึ่งรอย
สามสิบสองงวด หากสมาชิก สงชําระไมครบตามสัญญาแตประสงคจะขอกูใหม ใหกูไดเมื่อสงชําระหนี้มาแลว
ไมนอยกวาสิบสองงวด
สมาชิ ก กลุ มที่ 2 กลุ มที่ 3 และกลุ มที่ 4 กํ า หนดให ส ง ชํ า ระหนี้ เ งิ น กู เ ป น งวดรายเดื อ น
ดังตอไปนี้
กรณีสงชําระเปนงวดรายเดือนเงินตนเทากันทุกงวดพรอมดอกเบี้ยใหสงชําระไมเกิน
หกสิบงวด หากสงชําระไมครบตามสัญญา แตประสงคจะขอกูใหม ใหกูไดเมื่อสงชําระหนี้มาแลวไมนอยกวาหก
งวด.
กรณีสงชําระเปนงวดรายเดือนเงินตนพรอมดอกเบี้ยเทากันทุกงวด ใหสงชําระไมเกิน
หกสิบงวด หากสงชําระไมครบตามสัญญา แตประสงคจะขอกูใหม ใหกูไดเมื่อสงชําระหนี้มาแลวไมนอยกวาสิบ
สองงวด
กรณี ส มาชิ ก กู เ งิ น ไม เ กิ น มู ล ค า หุ น ที่ มี ใ นสหกรณ ยั ง ส ง ชํ า ระไม ค รบตามสั ญ ญา
แตประสงคจะขอกูใหมใหกูไดเมื่อสงชําระหนี้มาแลวไมนอยกวาหนึ่งงวด
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เงินกูสามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต
ขอ 32. วงเงินกูสามัญพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่ง ๆ นั้น ยอมสุดแตคณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควรใหเฉพาะสมาชิกกลุมที่ 1 และใหกูไดไมเกินสามลานบาท ตามหลักเกณฑดังนี้
เปนสมาชิก 12 เดือน ขึน้ ไป วงเงินกูไมเกิน 1,000,000 บาท
เปนสมาชิก 18 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 1,500,000 บาท
เปนสมาชิก 24 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 2,000,000 บาท
เปนสมาชิก 30 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 2,500,000 บาท
เปนสมาชิก 36 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 3,000,000 บาท
ขอ 33. การชําระหนี้เงินกูการชําระหนี้เงินกูสามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต มี 2 วิธี ดังนี้
(1) สงชําระเงินตนเทากันทุกงวดพรอมดอกเบี้ย (แบบสหกรณ)
(2) สงชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเทากันทุกงวด (แบบธนาคาร)
กรณีสงชําระเปนงวดรายเดือนเงินตนเทากันทุกงวดพรอมดอกเบี้ย ใหสงชําระไมเกินสองรอย
สิบหกงวด ยกเวนสมาชิกที่สมัครตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 ใหสงชําระเงินกูไดไมเกินหนึ่งรอยสามสิบสองงวด
หากสมาชิกสงชําระไมครบตามสัญญา แตประสงคจะขอกูใหม ใหกูไดเมื่อสงชําระหนี้มาแลวไมนอยกวาสิบ
สองงวด
กรณีสงชําระเปนงวดรายเดือนเงินตนพรอมดอกเบี้ยเทากันทุกงวด ใหสงชําระไมเกิน สอง
รอย สิบหกงวด ยกเวนสมาชิกที่สมัครตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 ใหสงชําระเงินกูไดไมเกินหนึ่งรอยสามสิบสอง
งวด หากสมาชิกสงชําระไมครบตามสัญญาแตประสงคจะขอกูใหม ใหกูไดเมื่อสงชําระหนี้มาแลวไมน อยกวาสิบ
แปดงวด
เงินกูสามัญมั่นคง
เงินกูสามัญมั่นคง หมายถึง เงินกูที่มีวัตถุประสงคเพื่อโดยใชอสังหาริมทรัพยและบุคคลค้ําประกัน
ขอ 34. วงเงินกูสามัญมั่นคง ใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่ง ๆ นั้น ยอมสุดแตคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย
อนุมัติเห็นสมควรใหเฉพาะสมาชิกกลุมที่ 1 ที่มีอายุการเปนสมาชิก 60 เดือนขึ้นไป ยกเวนสมาชิกที่ยายไป
สังกัดสวนราชการอื่น ใหกูไดไมเกินสามลานหาแสนบาท
ขอ 35. การชําระหนี้เงินกูการชําระหนี้เงินกูสามัญมั่นคง มี 2 วิธี ดังนี้
(1) สงชําระเงินตนเทากันทุกงวดพรอมดอกเบี้ย (แบบสหกรณ)
(2) สงชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเทากันทุกงวด (แบบธนาคาร)
กรณีสงชําระเปนงวดรายเดือนเงินตนเทากันทุกงวดพรอมดอกเบี้ย ใหสงชําระไมเกินสองรอย
สี่
สิบงวด หากสงชําระไมครบตามสัญญา แตประสงคจะขอกูใหม ใหกูไดเมื่อสงชําระหนี้มาแลวไมนอยกวาสิบ
สองงวด
กรณีสงชําระเปนงวดรายเดือนเงินตนพรอมดอกเบี้ยเทากันทุกงวด ใหสงชําระไมเกินสองรอย สี่
สิบงวดหากสงชําระไมครบตามสัญญา แตประสงคจะขอกูใหม ใหกูไดเมื่อสงชําระหนี้มาแลวไมนอยกวาสิบ
แปดงวด
เงินกูสามัญเสริมสภาพคลอง
ขอ 36. เงินกูสามัญเสริมสภาพคลองที่ใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆ นั้น ยอมสุดแตคณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการเงินกู พิจารณาวินิจฉัยอนุมัติเห็นสมควรใหเฉพาะสมาชิกกลุมที่ 1 ที่มีอายุการเปนสมาชิก 36
เดือนขึ้นไป ใหกูไดไมเกินสี่แสนสามหมื่นบาท
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ขอ 37. การชํา ระหนี้เงินกูการชําระหนี้เงินกูสามัญเสริมสภาพคลองใหสงชําระเงินตนเทากันทุกงวด
พร อ มดอกเบี้ ย (แบบสหกรณ ) และไม เ กิ น หนึ่ ง ร อ ยสามสิ บ สองงวดหากส ง ชํ า ระไม ค รบตามสั ญ ญา
แตประสงคจะขอกูยืมใหมใหกูไดเมื่อชําระแลวไมนอยกวาสิบสองงวด
กรณี ส มาชิ ก ที่ เ ปน ขา ราชการ ลู ก จ า งประจํ า และเจ า หน า ที่ ส หกรณ ท่ี ป ฏิ บั ติ ง านเกิ น กว า 5 ป
ตองชํา ระแลวเสร็จภายในอายุสมาชิกไมเกิน 60 ปหรืออายุผูค้ําประกันไมเกิน 60 ป หรืออยางใดอยางหนึ่งมี
กําหนด ถึงกอน
กรณีสมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญ ตองชําระแลวเสร็จภายในอายุสมาชิกไมเกิน 75 ป หรืออายุผูค้ํา
ประกันไมเกิน 75 ป หรืออยางใดอยางหนึ่งมีกําหนดถึงกอน
เงินกูสามัญสวัสดิการ
ขอ 38. เงินกูสามัญสวัสดิการ มีดังนี้
(1) เงินกูสามัญสวัสดิการเพื่อการศึกษาของสมาชิก บุตรสมาชิก และคูสมรสของสมาชิก
(2) เงินกูสามัญสวัสดิการเพื่อการทองเที่ยว
(3) เงินกูสามัญสวัสดิการเพื่อสงเสริมอาชีพ
ขอ 39. วงเงินกู ตามขอ 38 (1) จํา นวนเงินกูสามัญสวัสดิการดังกลาว ที่ใหสมาชิกผูกูคนหนึ่ง ๆนั้น
ยอมสุดแตคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู พิจารณาเห็นสมควร แตตองไมเกินจํา นวนห าแสนบาท
เงินกูสวัสดิการตาม ขอ 38(2) และ(3) นี้ ใหกูไดไมเกินสองแสนบาท ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ
ขอ 40. การชําระหนี้เงินกู การชําระหนี้เงินกูสามัญสวัสดิการโดยชําระเปนงวดรายเดือน
(1) การสงชําระเงินกู ตามขอ 38 (1) ใหสงชําระเปนแบบเงินตนเทากันทุกงวดพรอมดอกเบี้ย
ไมเกินหกสิบงวด และหากประสงคจะขอกูใหมตองชําระหนี้มาแลวไมนอยหกงวด
(2) การสงชําระเงินกู ตามขอ 38 (2) และ (3) ใหสงชําระเปนแบบเงินตนเทากันทุกงวดพรอม
ดอกเบี้ยไมเกินสามสิบหกงวด และตองชําระจนครบจํานวน
เงินกูสามัญเพื่อชําระหนี้แทน
เงินกูสามัญเพื่อชําระหนี้แทน หมายถึง เงินที่สมาชิกที่ขอกูเงินจากสหกรณโดยมีวัตถุประสงคเพื่อชําระหนี้แทน
ผูกูในฐานะผูค้ําประกัน ซึ่งผูกูไมสามารถที่จะชําระหนี้สหกรณได
ขอ 41. วงเงินกูสามัญเพื่อชําระหนี้แทน ใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่ง ตองมีจํานวนเทากับหนี้และภาระ
ผูกพันที่ตอ งชําระหนี้สหกรณแทนผูกู
ขอ 42. การชํา ระหนี้เงินกูสามัญเพื่อชํา ระหนี้แทน ใหสงชํา ระเงินตนเทากันทุกงวดพรอมดอกเบี้ย
(แบบสหกรณ) หรือสงชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเทากันทุกงวด (แบบธนาคาร) ทั้งนี้ระยะเวลาชําระหนี้สุดแต
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
เงินกูสามัญเพื่อการรวมหนี้
เงินกูสามัญเพื่อรวมหนี้ หมายถึง เงินกูซึ่งสหกรณใหสมาชิกกูเพื่อแกไขปญหาหนี้ของสมาชิก ในกรณีที่
สมาชิกอาจถูกสถาบันการเงินฟองรอง หรือถูกบังคับคดี หรือกูเพื่อชําระหนี้แทนสมาชิกในฐานะผูค้ําประกัน
สถาบั น การเงิน หมายถึง ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารพาณิชยอื่นๆ
ขอ 43. เงินกูสามัญเพื่อการรวมหนี้ให กูเฉพาะสมาชิกกลุมที่ 1 ยกเว น สมาชิก ที่ ยายไปสังกัดสว น
ราชการอื่น และเปนสมาชิกไมนอยกวา 60 เดือน ทั้งนี้สมาชิกผูยื่นคําขอกูเงินตองแสดงรายการขอมูลเครดิต
แหงชาติ จํากัด (เครดิตบูโร) เพื่อประกอบการพิจารณา
ขอ 44. วงเงินกูสามัญเพื่อการรวมหนี้ใหกูแกสมาชิกไดไมเกินสี่ลานหาแสนบาท สมาชิกผูกูตองชําระ
หนี้เงินกูประเภทอื่นของสหกรณ และหนีเ้ งินกูสถาบันการเงินอื่น เพื่อรวมหนี้ไวที่สหกรณไวที่เดียว

59
ขอ 45. การชําระหนี้เงินกูสามัญเพื่อการรวมหนี้ เปนการสงชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเทากันทุกงวด
(แบบธนาคาร) โดยระยะเวลาการสงชําระหนี้คืนตามที่กําหนดไวสําหรับเงินกู ขึ้นอยูกับการค้ําประกัน ดังนี้
(1) กรณีใชเฉพาะบุคคลค้ําประกัน ใหสงชําระเงินกูไดไมเกินสองรอยสิบหกงวด
(2) กรณีใชอสังหาริมทรัพยรวมกับบุคคลค้ําประกัน ใหสงชําระเงินกูไดไมเกินสามรอยงวด
(3) กรณีใชเฉพาะอสังหาริมทรัพยค้ําประกัน ใหสงชําระเงินกูไดไมเกินสามรอยหกสิบงวด
เงินกูสามัญไมเกินมูลคาหุน
ขอ 46. ในกรณีที่สมาชิกผูกูเงินสามัญโดยไมตองมีผูค้ําประกันเงินกู ใหกูเงินไดไมเกินรอยละเกาสิบ
ของทุนเรือนหุนที่มีอยูสําหรับสมาชิก และใหสมาชิกสมทบกูไดไมเกินรอยละแปดสิบของทุนเรือนหุนที่มีอยู
หมวด 5
หลักประกัน การควบคุมหลักประกันและการเรียกเงินกูคืน
ขอ 47. หลักประกันเงินกูสามัญ ถาเงินกูสามัญรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือเมื่อรวมกับเงินกู
สามัญรายกอนของผูกูที่คงเหลืออยู (ถามี) ก็ดี มีจํานวนไมเกินกวารอยละเกาสิบของหุนที่ผูกูมีอยูในสหกรณ ก็
ไมตองมีหลักประกันอยางอื่นอีก
ถา เงิน กูส ามัญ รายนั้ น โดยเฉพาะรายเดี ยว หรือเมื่ อ รวมกับ เงิ น กู ส ามั ญ รายก อ นของผู กู (ถ า มี )
ก็ดี มีจํานวนเกินกวาทุนเรือนหุนซึ่งผูกูมีอยูในสหกรณ ตองมีหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) มีส มาชิก ที่ มิใชคูสมรสของผูกูซึ่งคณะกรรมการหรือ คณะกรรมการเงิ น กู เ ห็ น สมควร
เปนผูค้ําประกัน ดังนี้
สมาชิกกลุม ที่ 1 กรณีเงินกูตามข อ 25 ใหมีผูค้ําประกั นเงิ นกู ในวงเงินกูยืมไมเกิน
430,000 บาทตอคน เวนแตเงินกู ตามขอ 25 (4) (5) ที่มีเงินกูมากกวาหาหมื่นบาทใหมีผูคํา้ ประกัน หนึ่งคน
สมาชิกคนหนึ่งจะเปนผูค้ําประกันเงินกูใหกับผูกูมากกวา 14 สัญญาในเวลาเดียวกัน
ไมได โดยใหค้ําประกันเงินกู ตามขอ 25 (1) (2) (3) และ (7) ได ไมเกิน 11 สัญญา และค้ําประกันเงินตามขอ
19 ขอ 21 และขอ 25(4) (5) รวมกันไดไมเกิน 3 สัญญา โดยไมเปนผูค้ําประกันเงินกูแกสมาชิกรายเดียวกัน
สมาชิกกลุมที่ 2 กําหนดใหมีผูคํา้ ประกันเงินกูยืมดังตอไปนี้
วงเงินกู 100,000 บาท ใหมีผูค้ําประกันอยางนอย 2 คน
วงเงินกู 100,001-200,000 บาท ใหมีผูค้ําประกันอยางนอย 3 คน
วงเงินกู 200,001-300,000 บาท ใหมีผูค้ําประกันอยางนอย 4 คน
วงเงินกู 300,001-400,000 บาท ใหมีผูคํา้ ประกันอยางนอย 5 คน
วงเงินกู 400,001-500,000 บาท ใหมีผูคํา้ ประกันอยางนอย 6 คน
วงเงินกู 500,001-600,000 บาท ใหมีผูค้ําประกันอยางนอย 8 คน
สมาชิกกลุมที่ 3 กําหนดใหมีผูคํา้ ประกันเงินกูยืมดังตอไปนี้
วงเงินกู 50,000 บาท ใหมีผูค้ําประกันอยางนอย 2 คน
วงเงินกู 50,001-90,000 บาท ใหมีผูค้ําประกันอยางนอย 3 คน
วงเงินกู 90,001-120,000 บาท ใหมีผูคํา้ ประกันอยางนอย 4 คน
วงเงินกู 120,001-150,000 บาท ใหมีผูคํา้ ประกันอยางนอย 5 คน
วงเงินกู 150,001-200,000 บาท ใหมีผูคํา้ ประกันอยางนอย 6 คน
สมาชิกกลุมที่ 4 กําหนดใหมีผูคํา้ ประกันเงินกูยืมดังตอไปนี้
วงเงินกู 30,000 บาท ใหมีผูคํา้ ประกันอยางนอย 2 คน
วงเงินกู 30,001-50,000 บาท ใหมีผูค้ําประกันอยางนอย 3 คน
วงเงินกู 50,001-70,000 บาท ใหมีผูค้ําประกันอยางนอย 4 คน
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วงเงินกู 70,001-90,000 บาท ใหมีผูค้ําประกันอยางนอย 5 คน
วงเงินกู 90,001-100,000 บาท ใหมีผูคํา้ ประกันอยางนอย 6 คน
วงเงินกู 100,001-120,000 บาท ใหมีผูคํา้ ประกันอยางนอย 7 คน
สมาชิกกลุมที่ 2 ใหค้ําประกันไดเฉพาะสมาชิกกลุมเดียวกันเทานั้น ทั้งนี้ใหค้ําประกันได ไมเกิน 10
สัญญา โดยใหคํา้ ประกันเงินกูตามขอ 25(1) ไดไมเกิน 8 สัญญา และค้ําประกันเงินกูตามขอ 19 ขอ 21 และ
ขอ 25(5) รวมกันไดไมเกิน 2 สัญญา
สมาชิกกลุมที่ 3 และสมาชิกกลุมที่ 4 ใหค้ําประกันกันได ทั้งนี้ตองไมเกิน 9 สัญญา โดยใหค้ําประกัน
เงินกู ตามขอ 25 (1) ไดไมเกิน 8 สัญญา และค้ําประกันเงินกูตามขอ 19 ขอ 21 และ ขอ 25(5) รวมกันไดไม
เกิน 1 สัญญา
กรณีคํา้ ประกันเงินกูสามัญตามขอ 25 (6) ใหสามารถค้ําประกันได เกินกวาที่กําหนด โดยอนุโลม
เมื่อผูค้ําประกันคนใดตาย หรือลาออกจากสหกรณไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือมีเหตุใหเห็นวา ไมสมควร
จะเปนผูค้ําประกันตอไป ผูกูตองจัดหาสมาชิกอื่นเขาเปนผูค้ําประกันแทนคนเดิมใหเสร็จภายในเวลาที่กําหนด
การใหสมาชิกผูค้ําประกันออกจากสหกรณไมวาดวยเหตุใดๆ ไมเปนเหตุให ผูนั้นหลุดพนจากการค้ํา
ประกันจนกวาผูกูไดจัดหา สมาชิกอื่นเขาเปนผูค้ําประกันแทน
อนึ่งภายหลังจากทําหนังสือค้ําประกันแลว ถาสมาชิกผูค้ําประกันไดเปนคูสมรสของผูกูแลวผูกูจะตอง
จัดหาสมาชิกอื่นเปนผูค้ําประกันเงินกูในสวนที่เกินกวาคาหุนของตนโดยเร็ว
(2) มีอสังหาริมทรัพยอันปลอดจากภาระจํานองรายอื่น จํานองเปนประกันเต็มจํานวนเงินกู
สวนที่เกินกวาหุน ทั้งนี้ตองอยูภายในรอยละแปดสิบแหงคาของอสังหาริมทรัพยนั้น
(3) มีหลักทรัพ ยรัฐ บาลหรือ เอกสารการฝากเงินในธนาคาร หรื อ เอกสารการฝากเงิ น ใน
สหกรณจํานําเปนประกันเต็มจํานวนเงินกูสวนที่เกินทุนเรือนหุน ทั้งนี้ตองอยูภายในรอยละเกาสิบแหงคาของ
หลักทรัพยนั้น
(4) มีอสังหาริมทรัพยรวมกับบุคคลค้ําประกัน อสังหาริมทรัพ ยท่ีปลอดจากภาระจํานองมี
มู ล ค า ไม น อ ยกว า รอ ยละยี่ สิ บ ของวงเงิ นกู ยื ม จํา นองเป น ประกั น ภายในร อ ยละแปดสิ บ แห ง มู ล คา ของ
อสังหาริมทรัพยนั้นแลววงเงินกูยืมที่เหลือ ใหมีบุคคลค้ําประกันหนึ่งคน ตอวงเงินกูยืม 430,000 บาท
ขอ 48. เงินกูสามัญตาม ขอ 25(3) ตองมีหลักประกันเงินกูยืมตาม ขอ 47(4) ตามราคาประเมินตลาด
จากบริษัทเอกชนที่สหกรณยอมรับ
ขอ 49. เงินกูสามัญ ตามขอ 25 (7) ตองมีหลักประกันเงินกูยืมตาม ขอ 47 อยางใดอยางหนึ่ งหรือ
รวมกันก็ยอมได
ขอ 50. เพื่อความมั่นคงของสหกรณในการใหเงินกูสามัญ อาจเรียกใหผูกู จัดให มีผูค้ํา ประกัน หรือ
อสังหาริมทรัพยเพิ่มขึ้นจากที่กําหนดก็ได หรือใหจัดหาหลักประกันความมั่นคงอยางอื่นเพิ่มเติม ตามประกาศ
สหกรณ หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ขอ 51. เมื่อผูกูชําระหนี้เงินกูตอสหกรณครบจํา นวนแลว ผูจํานองจะไถถอนจํา นองในสวนที่ประกัน
หนี้ของผูกูได เมื่อคณะกรรมการหรือผูไดรับมอบหมายไดสอบสวนพิจารณาเห็นเปนการถูกตองตามเงื่อนไข
ดังกลาวแลว จึงอนุญาตใหไถถอนจํานองได
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หมวด 6
ดอกเบี้ยเงินกู
ขอ 52. ใหเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทในอัตราไมเกินรอยละสิบหาตอป โดยจะไดประกาศใหทราบ
เปนคราว ๆไปอัตราดอกเบี้ยนั้นตองมีความสัมพันธกับตนทุนการเงินของสหกรณและภาวะดอกเบี้ยทองตลาด
ขอ 53. ดอกเบี้ยเงินกูทกุ ประเภทซึ่งใหกูแกสมาชิกนั้น ใหคดิ เปนรายวันตามจํานวนตนเงินคงเหลือ
หมวด 7
บทเฉพาะกาล
ขอ 54. เงินกูทุกประเภทที่สมาชิกไดรับอนุมัติใหกูแลว กอนระเบียบนี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนการกูเงิน
ตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ และใหถือเอาความที่ปรากฏในหนังสือกู หนังสือค้ําประกัน ที่มีอยูในวันที่ระเบียบ
นี้ใชบังคับใหคงมีผลผูกพันตามสัญญาตอไป
ขอ 55. ประกาศกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูของสหกรณที่มีอยูในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับใหมีผลใช
บังคับตอไปจนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ขอ 56. ใหประธานกรรมการ เปนผูรกั ษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563

(นายเสมอเทพ ศรีทาสรอย)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2563
(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563)
......................................................................
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด พ.ศ. 2554
ขอ 79 (8) และขอ 107(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 27 ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม
2563 ไดมีม ติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพ ยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วา ดวยการ ใหเงิน กูแก
สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2563 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 ดังตอไปนี้
ข อ 1. ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บสหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2563 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563) ”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 25 มีนาคม 2563 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกขอความในขอ 33 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย การใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2563 และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ 33.การชําระหนี้เงินกูการชําระหนี้เงินกูสามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต มี 2 วิธี ดังนี้
(1) สงชําระเงินตนเทากันทุกงวดพรอมดอกเบี้ย (แบบสหกรณ)
(2) สงชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเทากันทุกงวด (แบบธนาคาร)
กรณีสงชําระเปนงวดรายเดือนเงินตนเทากันทุกงวดพรอมดอกเบี้ย ใหสงชําระไมเกิน
สองรอยสิบหกงวด ยกเวนสมาชิกที่สมัครตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 ใหสงชําระเงินกูไดไมเกินหนึ่งรอยสามสิบ
สองงวด หากสมาชิกสงชําระไมครบตามสัญญา แตประสงคจะขอกูใหม ใหกูไดเมื่อสงชําระหนี้มาแลวไมนอย
กวาสิบสองงวด
กรณีสงชําระเปนงวดรายเดือนเงินตนพรอมดอกเบี้ยเทากันทุกงวด ใหสงชําระไมเกิน
สองรอย สิบหกงวด ยกเวนสมาชิกที่สมัครตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 ใหสงชําระเงินกูไดไมเกินหนึ่งรอยสามสิบ
สองงวด หากสมาชิกสงชําระไมครบตามสัญญาแตประสงคจะขอกูใหม ใหกูไดเมื่อสงชําระหนี้มาแลวไมนอย
กวาสิบแปดงวด (เพิ่มขอวาม) ยกเวนสมาชิกที่ขอโอนยายสมาชิกภาพระหวางสหกรณ
ขอ 4. ใหยกเลิกขอความในขอ 34 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย การใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2563 และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ข อ 34 วงเงิน กูส ามัญ มั่นคง ใหแกส มาชิก ผูกูค นหนึ่ง ๆ นั้น ย อมสุดแตคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัย อนุมัติเห็นสมควรใหเฉพาะสมาชิกกลุมที่ 1 ที่มีอายุการเปนสมาชิก 60 เดือนขึ้นไป ใหกูไดไม
เกินสามลานหาแสนบาท
ขอ 5. ใหยกเลิกขอความในขอ 35 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย การใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2563 และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ 35.การชําระหนี้เงินกูสามัญมั่นคง มี 2 วิธี ดังนี้
(1) สงชําระเงินตนเทากันทุกงวดพรอมดอกเบี้ย (แบบสหกรณ)
(2) สงชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเทากันทุกงวด (แบบธนาคาร) โดยขึ้นอยูกับการค้ํา
ประกัน ดังนี้
(2.1) กรณีใชอสังหาริมทรัพยรวมกับบุคคล ค้ําประกัน ใหสงชําระเงิน กูได
ไมเกินสามรอยงวด
(2.2) กรณีใชเฉพาะอสังหาริมทรัพยค้ําประกัน ใหส งชําระเงิน กูไดไมเกิ น
สามรอยหกสิบงวด
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ขอ 6. ใหยกเลิกขอความในขอ 43 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย การใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2563 และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ 43. เงินกูสามัญเพื่อการรวมหนี้ใหกูเฉพาะสมาชิกกลุมที่ 1 และเปนสมาชิกไมนอยกวา
60 เดื อ น ทั้ ง นี้ ส มาชิ ก ผู ยื่ น คํ า ขอกู เ งิ น ต อ งแสดงรายการข อ มู ล เครดิ ต แห ง ชาติ จํ า กั ด (เครดิ ต บู โ ร)
เพื่อประกอบการพิจารณา
ขอที่ 7. ใหประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563

(นายเสมอเทพ ศรีทาสรอย)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย ใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ.2563
(แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2563)
......................................................................
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด พ.ศ. 2562
ขอ 79 (8) และข อ 110 (3) ที่ป ระชุมคณะกรรมการดํา เนิน การ ชุดที่ 27 ครั้ง ที่ 16/2563 เมื่อ วั นที่ 24
กั น ยายน 2563 ได มี ม ติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ระเบี ย บสหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
(แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2563) ดังตอไปนี้
ข อ 1. ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บสหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ.2563 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2563)
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 25 กันยายน 2563 เปนตนไป
ขอ 3. ใหย กเลิ ก ข อ ความในข อ 22 ของระเบีย บสหกรณออมทรั พยส าธารณสุ ข จั งหวั ดอุด รธานี จํ ากั ด

วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ.2563 และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ 22 การชําระหนี้เงินกู ใหสมาชิกผูขอกูทําหนังสือเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวันกับ
สหกรณ ตามแบบที่กําหนด สัญญากูมีอายุหนึ่งปนับแตวันทําสัญญา กอนสัญญากูจะสิ้นสุดลง หากผูกูประสงค
จะกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวันอีกตองทําคําขอกูและหนังสือกูฉบับใหมใหแลวเสร็จในกําหนดหาวันทํา
การกอนหนังสือกูเดิมสิ้นสุดลง
กรณีมีเหตุอันสมควรสหกรณอาจบอกเลิกหนังสือเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน”
ขอ 4. ใหยกเลิ กขอความในขอ 32 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ.2563 และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ข อ 32 วงเงิน กู ส ามั ญ พั ฒ นาคุณ ภาพชี วิต ที่ใหแ กส มาชิก ผูกูค นหนึ่ ง ๆ นั้ น ย อ มสุ ดแต
คณะกรรมการพิ จ ารณาเห็ น สมควรให เ ฉพาะสมาชิ ก กลุ ม ที่ 1 และให กู ไ ด ไ ม เ กิ น สามล า นห า แสนบาท
ตามหลักเกณฑดังนี้
เปนสมาชิก 12 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 1,000,000 บาท
เปนสมาชิก 18 เดือน ขึ้นไปวงเงินกูไมเกิน 1,500,000 บาท
เปนสมาชิก 24 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 2,000,000 บาท
เปนสมาชิก 30 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 2,500,000 บาท
เปนสมาชิก 36 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 3,000,000 บาท
เปนสมาชิก 48 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 3,500,000 บาท”
ขอ 5. ใหยกเลิ กขอความในขอ 35 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ.2563 และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ 35 การชําระหนี้เงินกูสามัญมั่นคงใหสงชําระไมเกินสองรอยสี่สิบงวด มี 2 วิธี ดังนี้
(1) สงชําระเงินตนเทากันทุกงวดพรอมดอกเบี้ย (แบบสหกรณ) หากสงชําระไมครบ
ตามสัญญา แตประสงคจะขอกูใหม ตองชําระหนี้มาแลวไมนอยกวาสิบสองงวด
(2) สงชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเทากันทุกงวด (แบบธนาคาร) หากสงชําระไมครบ
ตามสัญญา แตประสงคจะขอกูใหม ตองชําระหนี้มาแลวไมนอยกวาสิบแปดงวด
ขอ 6. ใหยกเลิก ขอความ เงินกูสามัญ รวมหนี้ ของระเบียบสหกรณออมทรัพ ย สาธารณสุขจั งหวัด
อุดรธานี จํากัด วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ.2563 และใหใชขอความตอไปนี้แทน
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“เงินกูสามัญเพื่อการรวมหนี้
เงินกูสามัญเพื่อรวมหนี้ หมายถึง เงินกูซึ่งสหกรณใหสมาชิกกูเพื่อแก ไขปญหาหนี้
ของสมาชิกหรือ คูสมรส โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) สมาชิกถูกฟองรองดําเนินคดี
(2) ลดภาระหนี้สิน
(3) หนี้เงินกูสถาบันการเงิน
(4) หรือภาระหนี้อื่น ๆ ที่คณะกรรมการเห็นควรอนุมัติ
สถาบันการเงิน หมายถึง ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคาร
สงเคราะห ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารพาณิชยอื่น ๆ บริษัทบัตรเครดิต”
ขอ 7. ใหประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ 24 กันยายน 2563

(นายเสมอเทพ ศรีทาสรอย)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย การใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2563
(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563)
......................................................................
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด พ.ศ. 2562
ขอ 79 (8) และขอ 110 (3) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 27 ครั้งที่ 18/2563 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม
2563 ไดมีมติแกไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยการ ใหเงินกูแก
สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี้
ข อ 1.
ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บสหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
วาดวย การใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2563 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563)”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เปนตนไป
ขอ 3. ใหย กเลิกขอความในขอ 7 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย การใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2563 และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ 7. การใหเงินกูแกสมาชิก
(1) สหกรณจะใหเงินกูเฉพาะแกสมาชิกเทานั้นและตองเปนสมาชิกไมนอยกวาหกเดือน

(2) การใหเงินกูแกสมาชิกนั้น จะใหไดเฉพาะกรณีเพื่อการอันจําเปนหรือมีประโยชน
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร แตจะใหเงินกูเพื่อการสุรุยสุรายหรือการเก็งกําไรไมได
(3) สมาชิกผูประสงคขอกูเงิน ตองเสนอคําขอกูตอสหกรณ และแนบหลักฐานตามที่
สหกรณกําหนด
(4) การใหเงินกูทุกประเภทนั้น ผูกูตอง ทําหนังสือกูและสมาชิกผูค้ําประกัน (ถามี)
ตองทําหนังสือค้ําประกันใหไวตอสหกรณตามแบบที่กําหนดไว
(5) สมาชิกผูขอกูเงินตองทําหนังสือยินยอมใหหนวยงานตนสังกัดหักเงินไดรายเดือน
ชําระหนี้เงินกูตามจํานวนที่สหกรณแจงในแตละเดือน
(6) สหกรณจะใหเงินกูแกสมาชิกกลุมที่ 1 วงเงินกูยืมรวม ตองไมเกินสี่ลานหาแสน
บาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้
(6.1) ใหกูยืมเงินกูสามัญ หรือ เงินกูสามัญพั ฒนาคุณคุณภาพชีวิต หรือ
เงินกูสามัญมั่นคง รวมกับเงินกูสามัญเสริมสภาพคลอง เงินกูสามัญสวัสดิการ เมื่อรวมวงเงินกูแลวตองไมเกิน
4,000,000 บาท (สี่ลานบาทถวน)
(6.2) เมื่อสมาชิกกูยืมตาม ขอ (6) (6.1) แลว มีวงเงินกูรวม 4,000,000 บาทให
สามารถ กูยืมเพื่อเหตุฉุกเฉินไดเทานั้น

(6.3) เมื่อกูยืมเงินสามัญเพื่อการรวมหนี้แลว ไมสามารถกูยืมเงินประเภท
อื่นได จนกวาจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือ และเปนไปตามเงื่อนไขของสหกรณ ทั้งนี้ตองไมเกินวงเงินกูรวมสี่
ลานหาแสนบาท
(7) สหกรณจะใหเงินกูแกสมาชิกกลุมที่ 2 สมาชิกกลุมที่ 3 และ สมาชิกกลุมที่ 4
กูยืมเงินกูสามัญทั่วไป หรือ เงินกูสามัญทั่วไปรวมกับเงินกูสามัญสวัสดิการได ทั้งนี้ วงเงินกูยืมรวมตองไมเกิน
กวาวงเงินกูยืมสามัญที่กําหนดไว
กรณีที่วงเงินกูยืมเกินกวาที่กําหนดตาม (6) และ (7) เนื่องจากการกูยืมเงินสามัญ
เพื่อชําระหนี้แทน ใหกูยืมไดโดยอนุโลม”
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ขอที่ 4. ใหประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2563

(นายเสมอเทพ ศรีทาสรอย)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2563
(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2563)
......................................................................
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด พ.ศ. 2562
ขอ 79 (8) และขอ 110(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดํา เนินการ ชุดที่ 28 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24
พฤศจิก ายน 2563 ได มีม ติแ ก ไ ขเพิ่ ม เติม ระเบี ย บสหกรณอ อมทรัพ ยส าธารณสุข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
วาดวยการ ใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยการให
เงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2563 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2563)”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกขอความในขอ 4 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย การใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2563 และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ 4.ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ประธานกรรมการ”หมายถึง ประธานกรรมการดําเนิ น การสหกรณ ออมทรั พ ย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“กรรมการ”หมายถึง กรรมการดํา เนินการสหกรณออมทรัพ ยสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการเงินกู”หมายถึง คณะกรรมการเงินกู สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ผูกู”หมายถึง สมาชิกที่กูยืมเงินจากสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

“ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“สมาชิกกลุมที่ 1” หมายถึง สมาชิกที่เปนขาราชการ ลูกจา งประจํา ขาราชการ
บํานาญ เจาหนาที่สหกรณที่ปฏิบัติงานเกินกวา 5 ป สมาชิกที่ยายไปสังกัดสวนราชการอื่น
“สมาชิกกลุมที่ 2” หมายถึง พนักงานราชการ, เจาหนาที่สหกรณที่ปฏิบัติงานนอย
กวา 5 ป ,เจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณ ,พนักงานกระทรวงสาธารณสุข(สายวิชาชีพ),
ลูกจางชั่วคราว (สายวิชาชีพ)
“สมาชิกกลุมที่ 3” หมายถึง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สายบริการ), ลูกจาง
ชั่วคราว (สายบริการ)”
“ผูบังคับบัญชา”หมายถึง ผูอํานวยการโรงพยาบาล หัวหนางาน ขึ้นไป ในหนวยงาน
ที่สังกัดอยู สาธารณสุขอําเภอ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล หรือกรรมการดําเนินการคนใด
คนหนึ่ง
“อสังหาริมทรัพย” หมายถึง ที่ดินและทรัพยอันติดกับที่ดินมีลักษณะเปนการถาวร
หรือประกอบเปนอันเดียวกับที่ดินนั้น และหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดิน หรือทรัพยอันติดอยู
กับที่ดินหรือประกอบเปนอันเดียวกับที่ดินนั้นดวย
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ที่ต้งั ของอสังหาริมทรัพย ใหอยูในเขตดังตอไปนี้
1. ในเขตจังหวัดอุดรธานี
2. ในเขตพื้นที่ติดกับจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 8 ไดแก
นครพนม และ บึงกาฬ”
ขอ 4. ใหยกเลิกขอความในขอ 7 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย การใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2563 และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ 7. การใหเงินกูแกสมาชิก
(1) สหกรณจะใหเงินกูเฉพาะแกสมาชิกเทานั้นและตองเปนสมาชิกไมนอยกวาหกเดือน
(2) การใหเงินกูแกสมาชิกนั้น จะใหไดเฉพาะกรณีเพื่อการอันจํา เปนหรือมีประโยชนตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร แตจะใหเงินกูเพื่อการสุรุยสุรายหรือการเก็งกําไรไมได
(3) สมาชิกผูประสงคขอกูเงิน ตองเสนอคําขอกูตอสหกรณ และแนบหลักฐานตามที่สหกรณ
กําหนด
(4) การใหเงิน กูทุกประเภทนั้น ผูกูตองทํา หนั งสือกูและสมาชิกผูคํ้าประกัน (ถ ามี) ตองทํา
หนังสือค้ําประกันใหไวตอสหกรณตามแบบที่กําหนดไว
(5) สมาชิกผูขอกูเงินตองทําหนังสือยินยอมใหหนวยงานตนสังกัดหักเงินไดรายเดือน ชําระหนี้
เงินกูตามจํานวนที่สหกรณแจงในแตละเดือน
(6) สหกรณจะใหเงินกูแกสมาชิกกลุมที่ 1 วงเงินกูยืมรวม ตองไมเกิน หกลานบาทโดยมี
เงื่อนไขดังนี้
6.1 ใหกูยืมเงินกูสามัญ หรือ เงินกูสามัญพัฒนาคุณคุณภาพชีวิต หรือ เงิน กูสามัญ
มั่นคง รวมกับเงินกูสามัญเสริมสภาพคลอง เงินกูสามัญสวัสดิการ เมื่อรวมวงเงินกูแลวตองไมเกินสี่ลานหาแสน
บาท
6.2 เมื่อ สมาชิก กูยื ม ตาม ข อ (6)(6.1) แลว มีว งเงิน กู ร วมสี่ลา นห า แสนบาทให
สามารถ กูยืมเพื่อเหตุฉุกเฉินไดเทานั้น
6.3 เมื่อ กู ยื มเงิ นสามัญ เพื่อ การรวมหนี้ แ ล ว ไม สามารถกูยื ม เงิน ประเภทอื่น ได
จนกวาจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือ และเปนไปตามเงื่อนไขของสหกรณ ทั้งนี้ตองไมเกินวงเงินกูรวมหกลาน
บาท”
ขอ 5. ใหยกเลิกขอความในขอ 18 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย การใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2563 และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ 18.หลักประกันสําหรับเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน สมาชิกตองมีทุนเรือนหุนอยางนอยรอยละ
ยี่สิบของวงเงินกู และอื่นๆ ดังนี้
สมาชิกกลุมที่ 1 ที่ขอกูเงินตั้งแตหนึ่งแสนหนึ่งบาทขึ้นไป ตองจัดหา ผูค้ําประกัน 1 คน
สมาชิกกลุมที่ 2, 3, ที่ขอกูเงินตั้งแตหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งบาทขึ้นไป ตองจัดหาผูค้ํา
ประกัน 1 คน”

หนังสือกูยืมที่ทําไวตอสหกรณ ตองมีผูบังคับบัญชาขั้นตนรับรอง
กรณีสมาชิกที่ไมไดรับราชการ หรือ ขาราชการบํานาญ ใหประธานหรือ กรรมการ
เปนผูรับรองเงินกู เพื่อเหตุฉุกเฉินนั้น
ขอ 6. ใหยกเลิกขอความในขอ 19 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย การใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2563 และใหใชขอความตอไปนี้แทน

70
“ขอ 19. วงเงินกู เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไป ที่ใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆ นั้น ใหมีวงเงินกูยืมดังนี้
(1) สมาชิกกลุมที่ 1 ใหกูไดภายในวงเงินกูไมเกินสองแสนบาท
(2) สมาชิกกลุมที่ 2 กลุมที่ 3 ใหกูไดภายในวงเงินกู ดังนี้
เปนสมาชิก 6 เดือนถึง 35 เดือน ใหกูไดภายในวงเงินกูไมเกินสองหมื่นบาท
เปนสมาชิก 36 เดือนขึ้นไป ใหกูไดภายในวงเงินกูไมเกินสามหมื่นบาท”

ขอ 7. ใหยกเลิกขอความในขอ 21 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย การใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2563 และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ 21. วงเงินกู เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวันที่ใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆ นั้น ใหมีวงเงินกูยืม
ดังนี้
(1) สมาชิกกลุมที่ 1 ใหกูไดภายในวงเงินกูไมเกินสองแสนบาท
(2) สมาชิกกลุมที่ 2 กลุมที่ 3 ใหกูไดภายในวงเงินกู ดังนี้
เปนสมาชิก 6 เดือนถึง 35 เดือน ใหกูไดภายในวงเงินกูไมเกินสองหมื่นบาท
เปนสมาชิก 36 เดือนขึ้นไป ใหกูไดภายในวงเงินกูไมเกินสามหมื่นบาท”

ขอ 8. ใหยกเลิกขอความในขอ 30 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย การใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2563 และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ 30. วงเงินกูสามัญทั่วไปที่ใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่ง ๆ นั้น ใหเปนไปตามรายละเอียดดังนี้
สมาชิกกลุมที่ 1 ใหกูไดไมเกินหนึ่งลานหาแสนบาท ตามหลักเกณฑดังนี้
เปนสมาชิก 6 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 300,000 บาท
เปนสมาชิก 12 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 600,000 บาท
เปนสมาชิก 18 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 900,000 บาท
เปนสมาชิก 24 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 1,200,000 บาท
เปนสมาชิก 30 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 1,500,000 บาท
สมาชิกกลุมที่ 2 ใหกูไดไมเกินแปดแสนบาท ตามหลักเกณฑดังนี้
เปนสมาชิก 6 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 50,000 บาท
เปนสมาชิก 12 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 100,000 บาท
เปนสมาชิก 18 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 150,000 บาท
เปนสมาชิก 24 เดือน ขึ้นไปวงเงินกูไมเกิน 200,000 บาท
เปนสมาชิก 30 เดือน ขึ้นไปวงเงินกูไมเกิน 250,000 บาท
เปนสมาชิก 36 เดือน ขึ้นไปวงเงินกูไมเกิน 300,000 บาท
เปนสมาชิก 42 เดือน ขึ้นไปวงเงินกูไมเกิน 350,000 บาท
เปนสมาชิก 48 เดือน ขึ้นไปวงเงินกูไมเกิน 400,000 บาท
เปนสมาชิก 54 เดือน ขึ้นไปวงเงินกูไมเกิน 450,000 บาท
เปนสมาชิก 60 เดือน ขึ้นไปวงเงินกูไมเกิน 500,000 บาท
เปนสมาชิก 66 เดือน ขึ้นไปวงเงินกูไมเกิน 550,000 บาท
เปนสมาชิก 72 เดือน ขึ้นไปวงเงินกูไมเกิน 600,000 บาท
เปนสมาชิก 78 เดือน ขึ้นไปวงเงินกูไมเกิน 650,000 บาท
เปนสมาชิก 84 เดือน ขึ้นไปวงเงินกูไมเกิน 700,000 บาท
เปนสมาชิก 90 เดือน ขึ้นไปวงเงินกูไมเกิน 750,000 บาท
เปนสมาชิก 96 เดือน ขึ้นไปวงเงินกูไมเกิน 800,000 บาท
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สมาชิกกลุมที่ 3 ใหกูไดไมเกินหาแสนบาท ตามหลักเกณฑดังนี้
เปนสมาชิก 6 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 50,000 บาท
เปนสมาชิก 12 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 70,000 บาท
เปนสมาชิก 18 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 90,000 บาท
เปนสมาชิก 24 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 110,000 บาท
เปนสมาชิก 30 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 130,000 บาท
เปนสมาชิก 36 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 150,000 บาท
เปนสมาชิก 42 เดือน ขึ้นไป วงเงินกูไมเกิน 200,000 บาท
เปนสมาชิก 48 เดือน ขึ้นไปวงเงินกูไมเกิน 250,000 บาท
เปนสมาชิก 54 เดือน ขึ้นไปวงเงินกูไมเกิน 300,000 บาท
เปนสมาชิก 60 เดือน ขึ้นไปวงเงินกูไมเกิน 350,000 บาท
เปนสมาชิก 66 เดือน ขึ้นไปวงเงินกูไมเกิน 400,000 บาท
เปนสมาชิก 72 เดือน ขึ้นไปวงเงินกูไมเกิน 450,000 บาท
เปนสมาชิก 78 เดือน ขึ้นไปวงเงินกูไมเกิน 500,000 บาท”

ขอ 9. ใหยกเลิกขอความในขอ 31 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย การใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2563 และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ 31. การชําระหนี้เงินกูสามัญทั่วไป มี 2 วิธี ดังนี้
(1) สงชําระเงินตนเทากันทุกงวดพรอมดอกเบี้ย (แบบสหกรณ)
(2) สงชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเทากันทุก (แบบธนาคาร)
สมาชิกกลุมที่ 1กําหนดใหสงชําระหนี้เงินกูเปนงวดรายเดือนดังตอไปนี้
กรณีสงชําระเปนงวดรายเดือนเงินตนเทากันทุกงวดพรอมดอกเบี้ย ใหสงชําระไมเกินหนึ่ง
รอยหาสิบหกงวด ยกเวนสมาชิกที่สมัครตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 ใหสงชําระเงินกูไดไมเกินหนึ่งรอยสามสิบสองงวด
หากสมาชิกสงชําระไมครบตามสัญญาแตประสงคจะขอกูใหม ใหกูไดเมื่อสงชําระหนี้มาแลวไมนอ ยกวาหกงวด
กรณีสงชําระเปนงวดรายเดือนเงินตนพรอมดอกเบี้ยเทากันทุกงวด ใหสงชําระไมเกินหนึ่ง
รอยหาสิบหกงวด ยกเวนสมาชิกที่สมัครตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 ใหสงชําระเงินกูไดไมเกินหนึ่งรอยสามสิบสองงวด
หากสมาชิก สงชําระไมครบตามสัญญาแตประสงคจะขอกูใหม ใหกูไดเมื่อสงชําระหนี้มาแลวไมนอยกวาสิบสองงวด
สมาชิกกลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กําหนดใหสงชําระหนี้เงินกูเปนงวดรายเดือนดังตอไปนี้
กรณีสงชําระเปนงวดรายเดือนเงินตนเทากันทุกงวดพรอมดอกเบี้ยใหสงชําระไมเกินเกา
สิบหกงวด หากสงชําระไมครบตามสัญญา แตประสงคจะขอกูใหม ใหกูไดเมื่อสงชําระหนี้มาแลวไมนอยกวาหกงวด.
กรณีสงชําระเปนงวดรายเดือนเงินตนพรอมดอกเบี้ยเทากันทุกงวดใหสงชําระไมเกินเกา
สิบหกงวด หากสงชําระไมครบตามสัญญา แตประสงคจะขอกูใหม ใหกูไดเมื่อสงชําระหนี้มาแลวไมนอยกวาสิบสอง
งวด
กรณีสมาชิกกูเงินไมเกินมูลคาหุนที่มีในสหกรณยังสงชําระไมครบตามสัญญา แตประสงค
จะขอกูใหมใหกูไดเมื่อสงชําระหนี้มาแลวไมนอยกวาหนึ่งงวด”

ขอ 10. ใหยกเลิกขอความในขอ 36 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย การใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2563 และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ข อ 36. เงิ น กู ส ามั ญ เสริ ม สภาพคล อ งที่ ใ ห แ ก ส มาชิ ก ผู กู ค นหนึ่ ง ๆ นั้ น ย อ มสุ ด แต
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู พิจารณาวินิจฉัยอนุมัติเห็นสมควรใหเฉพาะสมาชิกกลุมที่ 1 ที่มีอายุ
การเปนสมาชิก 36 เดือนขึ้นไป ใหกูไดไมเกิน หกแสนบาท”
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ขอ 11. ใหยกเลิกขอความในขอ 44 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
จํากัด วาดวย การใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2563 และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ 44. วงเงินกูสามัญเพื่อการรวมหนี้ใหกูแกสมาชิกไดไมเกินหกลานบาท สมาชิกผูกู
ตองชําระหนี้เงินกู ประเภทอื่นของสหกรณ และหนี้เงินกูสถาบันการเงินอื่น เพื่อรวมหนี้ไว ที่สหกรณไว ที่
เดียว”
ขอ 12. ใหยกเลิกขอความในขอ 47 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
จํากัด วาดวย การใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2563 และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ 47. หลักประกันเงินกูสามัญ ถาเงินกูสามัญรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือเมื่อรวมกับ
เงินกูสามัญรายกอนของผูกูที่คงเหลืออยู (ถามี) ก็ดี มีจํานวนไมเกินกวารอยละเกาสิบของหุนที่ผูกูมีอยูในสหกรณ
ก็ไมตองมีหลักประกันอยางอื่นอีก
ถาเงินกูสามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียว หรือเมื่อรวมกับเงินกูสามัญรายกอนของผูกู (ถามี) ก็
ดี มีจํานวนเกินกวาทุนเรือนหุนซึ่งผูกูมีอยูในสหกรณ ตองมีหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) มีสมาชิกที่มิใชคูสมรสของผูกูซึ่งคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกูเห็นสมควร เปนผูค้ํา
ประกัน ดังนี้
สมาชิ กกลุม ที่ 1 กรณีเงิ น กูตามข อ 25 ให มีผูค้ํา ประกั น เงิน กู ในวงเงิน กู ยืม ไม เ กิน
500,000 บาท ตอคน เวนแตเงินกู ตามขอ 25 (4) (5) ที่มีเงินกูมากกวาหาหมื่นบาทใหมีผูค้ําประกันหนึ่งคน
สมาชิกคนหนึ่งจะเปนผู ค้ําประกันเงินกูใหกับ ผูกู มากกวา 15สัญ ญาในเวลาเดียวกั น
ไมไดโดยใหค้ําประกันเงินกู ตามขอ 25 (1) (2) (3) และ (7) ไดไมเกิน 12 สัญญา และค้ําประกันเงินตามขอ 19 ขอ
21 และขอ 25(4)(5) รวมกันไดไมเกิน 3 สัญญา โดยไมเปนผูคํา้ ประกันเงินกูแกสมาชิกรายเดียวกัน
สมาชิก กลุ ม ที่ 2 ให มีผู ค้ํ า ประกั น เงิ น กู ในวงเงิ น กู ยื ม ไม เ กิ น 75,000 บาทต อ คน
สมาชิกคนหนึ่งจะเปนผูค้ําประกันเงินกูใหกับผูกูมากกวา 13 สัญญา ในเวลาเดียวกันไมไดโดยใหค้ําประกันเงินกู
ตามขอ 25 (1) ไดไมเกิน 11 สัญญา และค้ําประกันเงินตามขอ 19 ขอ 21 ขอ 25 (5) รวมกันไดไมเกิน 2 สัญญา
โดยไมเปนผูค้ําประกันเงินกูแกสมาชิกรายเดียวกัน
สมาชิก กลุ ม ที่ 3 ให มีผู ค้ํ า ประกั น เงิ น กู ในวงเงิ น กู ยื ม ไม เ กิ น 40,000 บาทต อ คน
สมาชิกคนหนึ่งจะเปนผูค้ําประกันเงินกูใหกับผูกูมากกวา 14 สัญญาในเวลาเดียวกันไมได โดยใหค้ําประกันเงินกู
ตามขอ 25 (1) ไดไมเกิน 13 สัญญา และค้ําประกันเงินตามขอ 19 ขอ 21 ขอ 25 (5) รวมกันไดไมเกิน 1 สัญญา
โดยไมเปนผูค้ําประกันเงินกูแกสมาชิกรายเดียวกัน
กรณีค้ําประกันเงินกูสามัญตามขอ 25 (6) ใหสามารถค้ําประกันได เกินกวาที่กําหนด
โดยอนุโลม
เมื่อผูค้ําประกันคนใดตาย หรือลาออกจากสหกรณไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือมีเหตุใหเห็นวา
ไมสมควรจะเปนผูค้ําประกันตอไป ผูกูตองจัดหาสมาชิกอื่นเขาเปนผูค้ําประกันแทนคนเดิมใหเสร็จภายในเวลาที่
กําหนดการใหสมาชิกผูค้ําประกันออกจากสหกรณไมวาดวยเหตุใดๆ ไมเปนเหตุใหผูน้นั หลุดพนจากการค้ําประกัน
จนกวาผูกูไดจัดหา สมาชิกอื่นเขาเปนผูค้ําประกันแทน
อนึ่งภายหลังจากทําหนังสือค้ําประกันแลว ถาสมาชิกผูคํา้ ประกันไดเปนคูสมรสของผูกู
แลวผูกูจะตองจัดหาสมาชิกอื่นเปนผูค้ําประกันเงินกูในสวนที่เกินกวาคาหุนของตนโดยเร็ว
(2) มีอสังหาริมทรัพยอันปลอดจากภาระจํานองรายอื่น จํานองเปนประกันเต็มจํานวนเงินกู สวน
ที่เกินกวาหุน ทั้งนี้ตองอยูภายในรอยละแปดสิบแหงคาของอสังหาริมทรัพยนั้น
(3) มีหลักทรัพยรัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร หรือเอกสารการฝากเงินในสหกรณ
จํานําเปนประกันเต็มจํานวนเงินกูสวนที่เกินทุนเรือนหุน ทั้งนี้ตองอยูภายในรอยละเกาสิบแหงคาของหลักทรัพยนั้น
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(4) มีอสังหาริมทรัพยรวมกับบุคคลค้ําประกัน อสังหาริมทรัพยที่ปลอดจากภาระจํานอง
เปนประกัน ตองมีมูลคาดังตอไปนี้
(4.1) กรณีมีกู ยื มสามั ญ รวมหนี้ เพื่อ เพิ่ม งวดชํา ระหนี้ เ ป น 300 งวด ต อ งมี
อสังหาริมทรัพยราคาประเมินจากสวนราชการ มูลคาไมนอ ยกวารอยละ 3 ของวงเงินกูยืม
(4.2) อสังหาริมทรัพยมีมูลคาไมนอยกวารอยละ 80 ของราคาประเมินจากสวน
ราชการแตเมื่อคํานวณแลวตองมีมูลคาไมนอยกวา 500,000 บาท จึงจะใชค้ําประกันแทนบุคคลได
ขอที่ 13. ใหประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย การผิดนัดในการสงเงินชําระหนี้ พ.ศ. 2561
......................................................................
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ บั ง คั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
พ.ศ. 2554 ขอ 79 (8) และขอ 107 (10) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 25 ครั้งที่ 11/2561
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย การผิดนัดในการสงเงินชําระหนี้ พ.ศ. 2561 ดังตอไปนี้
ข อ 1. ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บสหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
วาดวยการผิดนัดในการสงเงินชําระหนี้ พ.ศ. 2561”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 3 กันยายน 2561 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยการผิดนัดใน
การสงชําระหนี้ พ.ศ. 2555 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ”หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“สมาชิก”หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
รวมถึงสมาชิกสมทบ
“คณะกรรมการ”หมายถึ ง คณะกรรมการดํา เนิ นการสหกรณ ออมทรัพ ย สาธารณสุ ข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ประธานกรรมการ”หมายถึ ง ประธานกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ อ อมทรั พ ย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ลูกหนี้” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ที่กูเงิน
จากสหกรณ
“การผิดนัดสงเงินชําระหนี้” หมายถึง การที่ลูกหนี้ขาดสงเงินชําระหนี้ทั้งหมดไมวาเงินตน
หรือดอกเบี้ยลาชาเกินกําหนดตามระเบียบวาดวย การใหเงินกูแกสมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2561
และไมปฏิบัติตามขั้นตอนในระเบียบนี้
“ผูผิดนัดชําระหนี”้ หมายถึง ลูกหนี้ซึ่งคณะกรรมการมีมติใหตกเปนผูผิดนัดชําระหนี้
ข อ 5. เมื่อ ลู ก หนี้ ผิ ด นั ด ส ง เงิ น ชํ า ระหนี้ ใ หส หกรณ ติ ดตามทวงถาม โดยทํ า หนั ง สื อ ประเภท
ลงทะเบียนตอบรับ แจงไปยังลูกหนี้รายนั้น พรอมกับ ทําหนังสือเชนเดียวกัน ถึงผูค้ํ าประกันสั ญญาเงินกู
โดยกําหนดวันชําระหนี้ ถาลูกหนี้ไมชําระหนี้ตามกําหนดใหงดการใหเงินกูทุกประเภท เวนแตไดปฏิบัติให
ถูกตองตามขอบังคับ และระเบียบของสหกรณจึงจะมีสิทธิ์กูเงินไดอีก
ขอ 6. เมื่อลูกหนี้ผิดนัดการสงเงินชําระหนี้ทั้งจํานวน พรอมดวยการขาดสงเงินสะสมคาหุน (ถามี)
เปนเวลาสองเดือนติดตอกัน หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ
ในหนึ่งปทางบัญ ชี ใหสหกรณทํา หนัง สือประเภทลงทะเบียนตอบรับ ถึงลู กหนี้ และผูค้ํา ประกัน (ถ า มี)
มาทําความตกลงเปนหนังสือชํา ระหนี้ใหสหกรณ หากลูกหนี้ไมมา หรือไมยิ นยอมทําความตกลง หรือไม
ยิ น ยอมชํ า ระหนี้ให สหกรณ ให คณะกรรมการมีมติให ตกเปนผูผิดนัด ชํา ระหนี้ และให ดํา เนิน การตาม
ขอ บัง คับ สหกรณอ อมทรัพ ยส าธารณสุข จัง หวัดอุดรธานี จํา กั ด พ.ศ. 2554 ขอ 15(4) และขอ 42 (5)
โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว
ขอ 7. การผอนผันการชํา ระหนี้ ลูกหนี้สามารถกระทํา ไดโดยตองทํ าเปน หนังสื อขอผอนผัน ถึง
สหกรณ และโดยอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการ ในการนี้จ ะตองทําหนังสือผ อนผัน ภายในวัน ที่ 15

75
ของเดือนที่ตองการขอผอนผัน และผอนผันไดไมเกินสามครั้งในปทางบั ญชี ครั้งละไมเกิน สามงวดเดือน
นับแตวันครบกําหนดชําระหนี้ ในกรณีนี้ไมถือวาตกเปนผูผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้
ขอ 8. การผอนผันการชําระหนี้ภายในกําหนดเวลาสามารถกระทําไดโดยไมถือวาตกเปนผูผิดนัด
การสงเงินงวดชําระหนี้ แตการขอไมชําระดอกเบี้ยในชวงเวลาที่ขอผอนผันการชําระหนี้นั้นจะกระทํามิได
ขอ 9. ลูกหนี้ที่ถูกใหเปนผูผิดนัดการสงเงินชําระหนี้ตามระเบียบนี้สหกรณจะงดจายเงินเฉลี่ยคืน
สําหรับในปทางบัญชีนั้นทุกกรณี
ขอ 10. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจวินิจฉัย
ชี้ขาด
ขอ 11. ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย การปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสมาชิกสหกรณ พ.ศ. 2561
......................................................................
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ บั ง คั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
พ.ศ. 2554 ขอ 79 (8) และขอ 107(10) ที่ป ระชุมคณะกรรมการดํา เนินการ ชุดที่ 25 ครั้ งที่ 4/2561
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสมาชิกสหกรณ พ.ศ. 2561 ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา“ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสมาชิกสหกรณ พ.ศ. 2561 ”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2561 เปนตนไป
ขอ 3. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดํา เนิน การสหกรณออมทรั พ ย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“คณะอนุกรรมการ”หมายถึง คณะอนุกรรมการเงินกู
“สมาชิก”หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ลูกหนี้” หมายถึง สมาชิกที่กูยืมเงินจากสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี จํากัด
ขอ 4. วัตถุประสงคของการปรับปรุงโครงสรางหนี้ มีดังนี้
4.1 เพื่อผอนคลายภาระหนักในการชําระหนี้ของลูกหนี้
4.2 เพื่อชวยเพิ่มขีดความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้
4.3 เพื่อการบริหารลูกหนี้เงินกูของสหกรณและใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
4.4 เพื่อเสริมสรางความมั่นคงแกสหกรณ และใหสหกรณมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รับรูรายไดและการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูเปนแนวเดียวกัน
ขอ 5. ลักษณะหนี้ที่จะนํามาปรับปรุงโครงสรางหนี้ ตองเปนหนี้ ลูกหนี้อยู กับสหกรณอมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด เทานั้น
ขอ 6. ลักษณะของลูกหนี้ที่จะปรับโครงสรางหนี้ ตองมีลักษณะ ดังนี้
6.1 เปนสมาชิกที่เกษียณอายุราชการไมสามารถชําระหนี้ได ตามระเบียบวาดวยการให
เงินกูและดอกเบี้ยเงินกูของสหกรณ
6.2 เปน สมาชิ กที่ ลาออก หรือ ออกจากราชการแต ไ ม ส ามารถชํ า ระหนี้ ตามวิ ธี ก าร
หลักเกณฑ และระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุ หรือคณะกรรมการไดพิจารณาแลววาจะเกิดผลเสีย
ตอสหกรณ หรือผูคํา้ ประกัน
6.3 เปน สมาชิก ที่ป ระสบภัย พิบั ติอ ย างรา ยแรง หรือประสบเหตุ อย างอื่ นที่ ลูกหนี้มิไ ด
กอใหเกิดขึ้นเอง หรือเหตุความเสียหายอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร
6.4 เปนสมาชิกที่มีฐานะเปนผูค้ําประกันเงินกูยืม ซึ่งสมาชิกผูกูไมสามารถชําระหนี้ไดและ
หนีน้ ั้นตกเปนภาระของผูค้ําประกันเงินกูตองชําระหนี้แทน
6.5 มีความซื่อสุจริต ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ และใหความรวมมือกับสหกรณ
ดวยดี
6.6 มีความตั้งใจ และมีแผนปรับปรุงฟนฟูฐานะทางการเงินของตนเอง
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6.7 สมาชิกผูค้ําประกันเงินกูยืมตองไดรับความยินยอมจากผูค้ํา ประกันเงินกูยืมครบทุก
ราย
ขอ 7. การปรั บ ปรุ งโครงสร า งหนี้ คณะกรรมการจะพิ จารณาปรับ ปรุง โครงสร า งหนี้แก ลูกหนี้
โดยวิธีการดังตอไปนี้
7.1 รวมตนเงินและดอกเบี้ยที่เปนหนี้คงเหลือตามสัญญาที่ทําไวกับสหกรณโดยขยายเวลา
ชําระหนี้ออกไปตามความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้แตละราย
7.2 การจัดคําขอปรับปรุงโครงสรางหนี้ และหนังสือกูเงินปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหเป น
ตามแบบที่สหกรณกําหนด
7.3 การปรับปรุงโครงสรา งหนี้ข องลูกหนี้รายใดรายหนึ่ง สามารถกระทํา ไดครั้งเดีย ว
หากลูกหนี้ไมสามารถดําเนินการตามเงื่อนไขของการปรับโครงสรางหนี้ได ใหสหกรณดําเนินการตามขอบท
กฎหมายตอไป
7.4 สมาชิกตองใหความยินยอม ใหสหกรณนําเงินปนผลและเฉลี่ยคืน ในปบัญชีชําระหนี้
เงินกูเพื่อปรับปรุงโครงสรางหนี้ รอยละ 50 ของเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนที่ไดรบั ในแตละป
ขอ 8. จํานวนวงเงินกูเพื่อปรับปรุงโครงสรางหนี้ คือเงินตนเดิมตามสัญญาเดิมรวมดอกเบี้ยและ
คาใชจายอื่นที่เกิดจากหนี้
ขอ 9. ระยะเวลาการชําระหนี้ตนเงินกูของลูกหนี้ ที่ไดรับการปรับปรุงโครงสรางหนี้หากมีเหตุผล
และความจําเปนที่ลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ตามระยะเวลาในสัญญาเงินกู เดิมไดให คณะอนุกรรมการ
เสนอขอ มูลดังกลา วตอคณะกรรมการไดพิจารณาขยายงวดการชํา ระหนี้ไ ด ทั้งนี้ตองไมเกิ นอายุ 75 ป
ทั้ งนี้ตองคํา นึงถึ งเงื่อนไขความสามารถ ความมั่นคง และประสิทธิภ าพในการชํ า ระหนี้ของลู กหนี้ ดว ย
และตองไม กระทบตอ สภาพคลองทางการเงินโดยรวมของสหกรณ และตองไดรับ อนุ มัติที่ป ระชุม ของ
คณะกรรมการดําเนินการดวยเสียงเปนเอกฉันท
ขอ 10. อัตราดอกเบี้ย
ตนเงินและดอกเบี้ยที่เกิดจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ตามขอ 8. ใหเรียกดอกเบี้ยใน
อัตราที่เปนไปตามระเบียบวาดวยการใหเงินกู และดอกเบี้ยเงินกูของสหกรณ
ขอ 11. หลักประกันเงินกูเพื่อปรับปรุงโครงสรางหนี้
11.1 มี อ สั ง หาริ มทรั พ ย ที่ไ ม ติ ด ภาระจํ า นองต อ เจ า หนี้ อื่ น จํ า นองเปน หลั ก ประกั น
โดยคณะกรรมการไดสอบสวนเปนที่พอใจวา อสังหาริมทรัพ ยนั้นมีราคาตลาดที่คณะกรรมการประเมิน ณ
ปจจุบัน ไมนอยกวา ตนเงินกู และดอกเบี้ยขอปรับปรุงโครงสรางหนี้
11.2 มีสมาชิกสหกรณ หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการสอบสวนและพิจารณาแลวเห็นวา
สมควรเปนผูค้ําประกันตามระเบียบ และหลักเกณฑของสหกรณ
11.3 มีอสังหาริมทรัพยที่ไมไดจํานองตอเจาหนี้อื่นจํานองเปนหลักประกัน รวมกับสมาชิก
สหกรณ ค ณะกรรมการสอบสวนและพิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า สมควรเป น ผู ค้ํ า ประกั น ตามระเบี ย บ
และหลักเกณฑของสหกรณ
ข อ 12. อํ า นาจหน า ที่ ข องคณะอนุ ก รรมการและคณะกรรมการในการดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง
โครงสรางหนี้ของลูกหนี้ มีดังนี้
12.1 ให อ นุ ก รรมการพิ จ ารณาคํ า ขอปรั บ ปรุ ง โครงสร า งหนี้ ข องลู ก หนี้ ตรวจสอบ
คุณสมบัติหลักเกณฑกวาดวยการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนี้ และนําเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจาณา
อนุมัติ
12.2 คณะกรรมการพิจารณาคําขอกูเพื่อปรับปรุงโครงสรางหนี้ ตองมีคะแนนเสียง 3 ใน
4 ของคณะกรรมการที่อยูในที่ประชุม
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ขอ 13. ลูกหนี้ตามระเบียบนี้ไมสามารถกูเงินสามัญประเภทอื่นได จนกวามีหลักฐานแสดงใหเห็น
วา ตนเองมีความสามารถในการสงชําระหนี้ตามระเบียบวาดวยการใหเงินกูและดอกเบี้ยเงินกูของสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ขอ 14. กรณีอื่น ๆ ที่ไมไ ดกํ า หนดไวในระเบีย บนี้ ใหเปนตามระเบี ย บว า ด ว ยการให เงิน กู และ
ดอกเบี้ยเงินกูของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ขอ 15. ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสมาชิกสหกรณฯ พ.ศ.2561 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2563)
......................................................................
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ บั ง คั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
พ.ศ. 2554 ขอ 79 (8) และขอ 107(3) ที่ป ระชุมคณะกรรมการดํา เนิ น การ ชุ ดที่ 27 ครั้งที่ 6/2563
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํา กัด
ว า ดว ยการปรับปรุ งโครงสรา งหนี้ของสมาชิกสหกรณฯ พ.ศ.2561 แก ไ ขเพิ่ม เติม ฉบับ ที่ 2 พ.ศ.2563
ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา“ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสมาชิกสหกรณฯ พ.ศ.2561 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2563) ”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 25 มีนาคม 2563 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกข อความในขอ 7 ของระเบียบสหกรณออมทรัพ ย สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี
จํากัด วาดวยการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสมาชิกสหกรณฯ พ.ศ.2561 และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ 7.การปรับ ปรุงโครงสรางหนี้ คณะกรรมการจะพิจ ารณาปรับปรุงโครงสรางหนี้แก
ลูกหนี้โดยวิธีการดังตอไปนี้”
7.1 รวมตนเงินและดอกเบี้ยที่เปนหนี้คงเหลือตามสัญญาที่ทําไวกับสหกรณโดย
ขยายเวลาชําระหนี้ออกไปตามความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้แตละราย
7.2 การจัดคําขอปรับปรุงโครงสรางหนี้ และหนังสือกูเงินปรับปรุงโครงสรางหนี้
ใหเปนตามแบบที่สหกรณกําหนด
7.3 สมาชิกตองใหความยินยอม ใหสหกรณนําเงินปนผลและเฉลี่ยคืน ในปบัญชี
ชํา ระหนี้เงินกูเพื่ อปรับปรุงโครงสรา งหนี้ รอยละ 50 ของเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนที่ไดรับ หรือตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร
ขอ 4. ใหยกเลิกขอความในขอ 14 ของระเบียบสหกรณออมทรัพ ยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
จํากัด วาดวยการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสมาชิกสหกรณฯ พ.ศ.2561 และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ 14.กรณีอื่นๆ ที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหเปนตามระเบียบวาดวยการใหเงินกู
และดอกเบี้ย เงินกูของสหกรณ ออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด หรือใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการ
ขอที่ 5. ใหประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563

(นายเสมอเทพ ศรีทาสรอย)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย กองทุนชวยเหลือผูค้ําประกันเงินกู พ.ศ. 2561
......................................................................
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ บั ง คั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
พ.ศ. 2554 ขอ79 (8) และขอ107(10)ที่ป ระชุมคณะกรรมการดํา เนิ น การ ชุ ดที่ 25 ครั้ง ที่ 11/2561
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย กองทุนชวยเหลือผูค้ําประกันเงินกู พ.ศ. 2561 ดังตอไปนี้
ข อ 1. ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บสหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
วาดวยกองทุนชวยเหลือผูค้ําประกันเงินกู พ.ศ. 2561”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิก ระเบียบสหกรณออมทรัพ ยสาธารณสุข จังหวัดอุด รธานี จํ ากัด วาด วยกองทุน
ชวยเหลือผูค้ําประกันเงินกูสามัญ พ.ศ. 2555 และบรรดา ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใด
ซึ่งขัด หรือแยงกับระเบียบนี้และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ประธานกรรมการ”หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินกรรมการดําเนินการสหกรณออม
ทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการ”หมายถึ ง คณะกรรมการดํา เนิ นการสหกรณ ออมทรัพ ย สาธารณสุ ข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด
“กองทุน” หมายถึง กองทุนชวยเหลือผูค้ําประกันเงินกู
ขอ 5. วัตถุประสงคก ารจัดตั้งกองทุน กองทุนนี้จั ดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุป ระสงคเพื่อ เปน สวั สดิก าร
ชวยเหลือสมาชิก ที่เปนผูค้ําประกันเงินกู ในกรณีผูกูพนสภาพจากงานประจํา หรือพนสภาพการเปนสมาชิก
สหกรณ โดยผูกูไมสามารถชําระหนี้เงินกูไดครบถวน และตองเรียกชําระหนี้จากผูค้ําประกันแทน
ขอ 6. แหลงที่มาของเงินกองทุน ไดมาจาก
(1) เงินตั้งตน ซึ่งโอนมาจากเงินกองทุนชวยเหลือผูค้ําประกันเงินกูสามัญ
(2) เงินที่ไดรับจัดสรรจากกําไรสุทธิประจําป
(3) เงินที่ไดรับชําระคืนจากสมาชิกผูกู
(4) เงินรับบริจาค
ขอ 7. คณะกรรมการมีอํานาจจัดการเงินกองทุน ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ใหจายเงินชวยเหลือจากกองทุนตามขอ 6 ดังนี้
1.1 สมาชิ กผู กูยืม เงิ นพ นสภาพจากงานประจํ า หรือ พ น สภาพจากการเป น
สมาชิกสหกรณใหนําเงินคาหุน เงินฝาก เงินรายไดอื่นใดอันสมาชิกผูกูพึงไดรับ ไปชําระหนี้เงินกูของสมาชิก
ผูกูแลว โดยคณะกรรมการไดติดตามเรงรัดหนี้ ถึงที่สุดแลว
1.2 ผูค้ําประกันตองชําระหนี้ในฐานะผูค้ําประกัน
1.3 คณะกรรมการมีมติใหใชเงินกองทุนโดยเสียงขางมาก
(2) ใหตัดจายเงินกองทุน ชําระหนี้เงินกูที่ผูกูไ มสามารถชําระหนี้ไ ด ไมเกิน รอยละ 25
ของเงินกูยืมคงเหลือ แตไมเกิน 100,000 บาท
(3) ในกรณีเงินกองทุนตามขอ 6 ที่มีอยูไมเพียงพอที่จะจายตามขอ 6 สหกรณจะเฉลี่ยให
ตามเงินกองทุนที่มีอยูเทานั้น
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ขอ 8. ระยะเวลาในการจายเงินกองทุน ใหสหกรณจายเงินกองทุนภายใน 15 วันนับจากที่ประชุม
คณะกรรมการมีมติใหจายเงินกองทุน
ขอ 9. เงินที่ไดรบั คืนจากการติดตามทวงหนี้จากสมาชิกผูกูยืม ใหนําเขาบัญชีเงินกองทุนนี้
ขอ 10. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจวินิจฉัย
ชี้ขาด คําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการใหถือเปนที่สิ้นสุด
ขอ 11. ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย การใชทุนสาธารณประโยชน พ.ศ. 2555
......................................................................
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ บั ง คั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
พ.ศ. 2554 ขอ 79 (8) และขอ 107 (8) ที่ประชุมคณะกรรมการดํา เนินการ ชุดที่ 19 ครั้งที่ 9/2555
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย การใชทุนสาธารณประโยชน พ.ศ. 2555 ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวย
การใชทุนสาธารณประโยชน พ.ศ. 2555”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยการใชทุน
สาธารณประโยชน พ.ศ. 2550 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยง
กับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดํา เนิน การสหกรณอ อมทรัพ ย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“เจาหนาที่” หมายถึง เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ทุนสาธารณประโยชน” หมายถึง เงินซึ่งที่ประชุมใหญไดมีมติใหจัดสรรจากกํา ไรสุทธิ
ประจํ า ป ข องสหกรณอ อมทรั พ ย ส าธารณสุข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด ตามข อ บัง คับ สหกรณ อ อมทรัพ ย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด พ.ศ. 2554
ขอ 5. ทุนสาธารณประโยชนใหจายในกรณี ดังตอไปนี้
(1) เพื่อการศึกษาโดยทั่วไป ไดแก
(1.1) เปนทุ นกอสรา ง หรือ ซอมแซม หรือตอ เติม อาคารเรีย น คุรุ สัมมนาคาร
หองสมุด และคายลูกเสือ เปนตน
(1.2) จัดซื้ออุปกรณการศึกษา การเรียนการสอนใหแกโรงเรียน หรือสถานศึกษา
ที่สมควรจะไดรับ
(1.3) เปนทุนในการอบรม การสัมมนา การวิจัย การคนควา และกิจกรรมตาง ๆ
ของสหกรณ และทางการศึกษาทั่วไป
(1.4) เป น เงิ น สมทบในการจั ด ซื้อ ยานพาหนะสํ า หรั บ ใชป ระโยชน เ กี่ ย วกั บ
การศึกษา และจัดเปนหองสมุดเคลื่อนที่ เปนตน
(2) เพื่อสาธารณประโยชน ไดแก เปนทุนในการกอสราง หรือซอมแซม หรือตอเติม
สถานที่อันเปนสาธารณประโยชนทั่วไป เชน ถนน โรงพยาบาล สะพาน บอน้ํา และสวนสาธารณะ เปนตน
(3) เพื่อการกุศล ไดแก
(3.1) การกุศลเพื่อบํารุงศาสนา
(3.2) การสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ
(3.3) การสงเคราะหนักเรียนที่ยากจน
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(3.4) การกุศลอื่น ๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหความชวยเหลือสังคม
(4) เพื่อการพัฒนากิจการของสหกรณใหเกิดความมั่นคง ไดแก เปน ทุนในการกอสรา ง
หรือซอมแซม หรือตอเติมอาคารสํานักงานสหกรณ
(5) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอันเปนสาธารณประโยชนโดย
สวนรวม
ขอ 6. การขอทุนสาธารณประโยชน ใหหนวยงานที่จะขอใชทุนสาธารณประโยชนเสนอเรื่องผา น
การพิจารณาดังตอไปนี้
(1) หนวยงานสังกัดอําเภอ หรือจังหวัด ใหเสนอเรื่องผานผูบังคับบัญชาระดับตน
(2) หนวยงานอื่น ใหเสนอเรื่องตอประธานกรรมการสหกรณโดยตรง
(3) เรื่อ งราวที่เ สนอขอทุนสาธารณประโยชนนั้น ใหแสดงหลักฐานเหตุผลและถ าเป น
อาคารสถานที่ใหแสดงรูปแบบรายการใหชัดเจนและใหยื่นตอประธานกรรมการพรอมทั้งสําเนาเรื่องราวที่
ขอทุนสาธารณประโยชนนั้น สงใหคณะกรรมการกอนการประชุมประจําเดือนไมนอยกวาเจ็ดวัน
ขอ 7. การพิจารณาใหทุนสาธารณประโยชน ใหถือหลักความสําคัญตามลําดับดังนี้
(1) เพื่อใหเกิดประโยชนแกบรรดาสมาชิกโดยสวนรวม
(2) เพื่อใหเกิดประโยชนแกสมาชิกบางสวน
(3) เพื่อใหเกิดประโยชนเฉพาะตัวสมาชิก
(4) เพื่อใหเกิดประโยชนแกสวนรวมโดยทั่วไป
นอกจากที่ ก ล า วข า งต น ให อ ยู ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการ การพิ จ ารณาทุ น
สาธารณประโยชนในแตละป ใหพิจารณาจากทุนสาธารณประโยชนที่มีอยูในขณะนั้นเทานั้น และเมื่อได
พิจ ารณาใหทุ นสาธารณประโยชนเพื่อ การหนึ่ง การใดไปแลว ใหถือ ว า การพิจารณาสํ า หรั บ เรื่องนั้ น ๆ
เปนอันยุติ
ขอ 8. จํานวนเงินที่จะอนุมัติจายจากทุนสาธารณประโยชน ไมเกินรายละ 20,000 บาท เวนแตจะ
มีระเบียบเฉพาะกรณี หรือมีเหตุผลจําเปน ก็ใหคณะกรรมการพิจารณาเปนราย ๆ ไป
ขอ 9. การจายทุนสาธารณประโยชน ใหปฏิบัติดังนี้
(1) ถาสหกรณจายทุนสาธารณประโยชนในฐานะผูดํา เนิน การอยางหนึ่งอยางใด ตองมี
ใบสําคัญรับเงิน หรือหลักฐานการจัดทํา หรือจัดซื้อโดยละเอียด
(2) ถาสหกรณจายทุนสาธารณประโยชนสมทบเพื่อการใด ตองใหมีผูมีอํานาจในการจัดทํา
หรือผูมีอํานาจในการรับเงินนั้นออกหลักฐานการรับเงินนั้น ๆ ใหแกสหกรณโดยครบถวน และถูกตอง
เมือ่ สหกรณไดจายเงินไปแลวทุกคราว ใหเจาหนาที่ผูจายเงินลงลายมือชื่อเปนหลักฐานการเงินดวย
ขอ 10. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจวินิจฉัย
ชี้ขาด
ขอ 11. ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

(นายแพทยสัญชัย ปยะพงษกุล)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย กองทุนชวยเหลือสมาชิก พ.ศ. 2561
......................................................................
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ บั ง คั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
พ.ศ. 2554 ขอ79 (8) และข อ107 (10) ที่ป ระชุมคณะกรรมการดํา เนิ นการชุดที่ 25 ครั้ง ที่ 1 1/2561
เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย กองทุนชวยเหลือสมาชิก พ.ศ. 2561 ดังตอไปนี้
ข อ 1. ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บสหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
วาดวย กองทุนชวยเหลือสมาชิก พ.ศ. 2561”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิก ระเบียบสหกรณออมทรัพ ยสาธารณสุข จังหวัดอุด รธานี จํ ากัด วา ดว ยกองทุ น
ชวยเหลือสมาชิก พ.ศ. 2555 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการ”หมายถึ ง คณะกรรมการดํา เนิ นการสหกรณ ออมทรัพ ย สาธารณสุ ข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ประธานกรรมการ”หมายถึ ง ประธานกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ อ อมทรั พ ย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ที่มีอายุ
การเปนสมาชิกครบ 6 เดือนบริบูรณขึ้นไป
“ผูถึงแกความตาย” หมายถึง การเสียชีวิตของสมาชิกในทุกกรณี
“ผูรับเงินชวยเหลือ” หมายถึง บุคคลที่สมาชิกไดระบุชื่อใหเปนผูรับเงินชวยเหลือเมื่อ
สมาชิกถึงแกความตาย ถามิไดระบุไวใหหมายถึงทายาทโดยธรรม
“กองทุน”หมายถึง เงินที่สหกรณจัดสรรไวเพื่อชวยเหลือตามระเบียบนี้
“เงินชวยเหลือ” หมายถึง เงินที่สหกรณ จายชวยเหลือสมาชิกตามหลักเกณฑในขอ 10
และขอ 11
ขอ 5. แหลงที่มาของเงินกองทุน ไดมาจาก
(1) เงินงบประมาณรายจายประจําป ซึ่งที่ประชุมใหญอนุมัติ
(2) เงินที่ไดรับจัดสรรจากกําไรสุทธิประจําป
(3) ดอกเบี้ยจากกองทุน
(4) เงินบริจาค
ขอ 6. ใหสหกรณจัดใหมีบัญชีกองทุนขึ้นโดยเฉพาะ และใหใชจายเพื่อเปน เงินชวยเหลือเท านั้น
หากมีการยกเลิกกองทุนดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม และมีเงินกองทุนเหลือใหนําไปใชจายเพื่อสวัสดิการแกสมาชิก
ไดตามที่คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร
ขอ 7. เงินตามขอ 5(1) ใหสหกรณตัดจายจากงบประมาณรายจายประจําป เมื่อรับเขาเปนสมาชิก
ใหมในอัตรา 350 บาทตอสมาชิกหนึ่งคน เงินตามขอ 5(2) ใหสหกรณจัดสรรจากกําไรสุทธิประจําปในอัตรา
350 บาท ตอสมาชิกหนึ่งคน ตามจํานวนสมาชิก ณ วันสิ้นปบัญชี
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ขอ 8. สหกรณอาจนําเงินกองทุนนี้ไปหาผลประโยชน โดยนําฝากสถาบันการเงิน หรือฝาก หรือ
ลงทุนอยา งอื่นตามกฎหมายสหกรณ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติกําหนด เพื่อแสวงหา
ดอกผล ไดตามสมควร
ขอ 9. เมื่อสมาชิกถึงแกความตาย ผูรับเงินชวยเหลือตองยื่นคํารองขอรับเงินภายใน 90 วัน นับแต
วันที่สมาชิกถึงแกความตาย
ข อ 10. ให ค ณะกรรมการ เป น ผู พิ จ ารณาอนุ มั ติ จ า ยเงิ น สงเคราะห ใ ห ผู รั บ เงิ น ช ว ยเหลื อ
กรณีสมาชิกถึงแกความตาย ในอัตราดังนี้
(1) สมาชิก ที่สหกรณรับ เขา เปนสมาชิ กตั้งแต 6 เดือน แตไมครบ 5 ป จา ยใหร ายละ
20,000 บาท
(2) สมาชิก ที่ส หกรณรับ เข า เป น สมาชิ ก ตั้ง แต 5 ป แตไ มค รบ 10 ป จ า ยให ร ายละ
30,000 บาท
(3) สมาชิ ก ที่ส หกรณ รับ เข า เปน สมาชิ กตั้ง แต 10 ป แต ไ ม ครบ 15 ป จา ยให ร ายละ
60,000 บาท
(4) สมาชิกที่สหกรณรับเขาเปนสมาชิกตั้งแต 15 ป ขึ้นไป จายใหรายละ 90,000 บาท
ข อ 11. สมาชิ กที่มี อ ายุ ค รบ 65 ป บ ริบู ร ณขึ้ น ไป และเปน สมาชิ ก มาแล ว ไม นอ ยกว า 20 ป
ใหสหกรณจายเงินลวงหนารอยละหาสิบของวงเงิน ตามขอ 10 (4)
ในปตอไป ใหไดรับเงินไดรายเดือน ๆ ละ 500 บาท ไปจนครบจํานวนที่เหลือ โดยโอนเงินเขาบัญชี
เงินฝากของสมาชิกที่เปดไวกับสหกรณ ทั้งนี้หากสมาชิกรายนั้นถึงแกความตายใหจายเงินสวนที่เหลือแก
ทายาทของสมาชิก
ขอ 12. ในกรณีที่สมาชิกถึงแกความตาย และมีภาระหนี้สินผูกพันอยูกับสหกรณ ใหสหกรณนําเงิน
ชวยเหลือดังกลาวชําระหนี้ของสมาชิกกอนเปนอันดับแรก สวนที่เหลือใหจายแกผูรบั เงินชวยเหลือ
ขอ 13. ในกรณีที่สมาชิกถึงแกความตาย ตามระเบียบนี้ และไมมีภาระหนี้สินอยูกับสหกรณ ให
จายเงินชวยเหลือแกผูรับเงินชวยเหลือตามจํานวนที่กําหนดไวในระเบียบนี้
ข อ 14. ในกรณี ที่ ก องทุ น มี ไ ม เ พี ย งพอแก ก ารจ า ยเงิ น ช ว ยเหลื อ ไม ว า เหตุ ใ ด ๆ ก็ ต าม
ใหคณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาอนุมัติจายเงินของสหกรณ สํารองเพื่อจายเปนเงินสงเคราะหตามขอ 10
ไปกอน แลวใหตั้งงบประมาณรายจายประจําป และจัดสรรกําไรสุทธิเปนกองทุนเพิ่มในปตอไป
ข อ 15. ให คณะกรรมการมีอํา นาจวิ นิจ ฉั ย ชี้ ขาดในป ญหาทั้ งปวงเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิน การตาม
ระเบียบนี้
ขอ 16. ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย กองทุนชวยเหลือสมาชิก พ.ศ. 2561
(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562)
......................................................................
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ บั ง คั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
พ.ศ. 2554 ขอ 79 (8) และขอ 107 (3) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 27 ครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ไดมีมติกําหนดระเบียบ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย กองทุนชวยเหลือสมาชิก พ.ศ. 2561 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบี ยบนี้เ รี ยกว า “ระเบี ย บสหกรณอ อมทรัพ ยสาธารณสุ ข จัง หวั ดอุ ดรธานี จํา กัด
วาดวย กองทุนชวยเหลือสมาชิก พ.ศ. 2561 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 ”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกขอความในขอ 10 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย กองทุนชวยเหลือสมาชิก พ.ศ. 2561 และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ 10. ใหคณะกรรมการ เปนผูพิจารณาอนุมัติจายเงินสงเคราะหใหผูรับเงินชวยเหลือ
กรณีสมาชิกถึงแกความตาย ในอัตราดังนี้
(1) สมาชิก ที่สหกรณรับ เข า เป นสมาชิกตั้ งแต 6 เดือนแต ไม ครบ 12 เดือ น
จายใหรายละ 5,000 บาท
(2) สมาชิกที่สหกรณรับ เขาเปนสมาชิกตั้งแต 12 เดือนแตไมครบ 36 เดือน
จายใหรายละ 10,000 บาท
(3) สมาชิกที่สหกรณรับ เขาเปนสมาชิกตั้งแต 36 เดือนแตไมครบ 60 เดือน
จายใหรายละ 15,000 บาท
(4) สมาชิกที่สหกรณรับ เขาเปนสมาชิกตั้งแต 60 เดือนแตไมครบ 84 เดือน
จายใหรายละ 20,000 บาท
(5) สมาชิกที่สหกรณรับเขาเปนสมาชิกตั้งแต 84 เดือน แตไมครบ 108 เดือน
จายใหรายละ 25,000 บาท
(6) สมาชิกที่สหกรณรับเขาเปนสมาชิกตั้งแต 108 เดือนแตไมครบ 132 เดือน
จายใหรายละ 30,000 บาท
(7) สมาชิกที่สหกรณรับเขา เปนสมาชิกตั้งแต132 เดือน แตไมครบ 156 เดือน
จายใหรายละ 35,000 บาท
(8) สมาชิกที่สหกรณรับเขา เปนสมาชิกตั้งแต 156 เดือนแตไมครบ 180 เดือน
จายใหรายละ 40,000 บาท
(9) สมาชิกที่สหกรณรับเขาเปนสมาชิกตั้งแต180 เดือนแตไมครบ 204 เดือน
จายใหรายละ 45,000 บาท
(10) สมาชิกที่สหกรณรับเขาเปนสมาชิกตั้งแต 204 เดือนแตไมครบ 240 เดือน
จายใหรายละ50,000 บาท
(11) สมาชิกที่สหกรณรับเขาเปนสมาชิกตั้งแต 240 เดือนขึ้นไป จายใหรายละ
90,000 บาท
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ขอ 4. ใหยกเลิกขอความในขอ 11 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย กองทุนชวยเหลือสมาชิก พ.ศ. 2561 และใหใชขอความตอไปนี้แทน
ขอ 11. สมาชิก ที่มี อ ายุค รบ 65 ป บ ริบูร ณขึ้น ไปและเปน สมาชิก มาแล ว ไม นอ ยกวา 20 ป
ใหสหกรณจายเงินลวงหนารอยละหาสิบของวงเงินตามขอ 10 (4) ทั้งนี้หากสมาชิกรายนั้นถึงแกความตาย
ใหจายเงินสวนที่เหลือแกทายาทของสมาชิก”
ขอที่ 5. ใหประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

(นายเสมอเทพ ศรีทาสรอย)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยกองทุนสวัสดิการสําหรับสมาชิก พ.ศ. 2555
......................................................................
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ บั ง คั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
พ.ศ. 2554 ขอ 79 (8) และขอ 107 (10) และมติที่ประชุม คณะกรรมการดํา เนิ น การ ชุ ดที่ 19 ครั้ งที่
9/2555 เมื่อ วันที่ 16 มิถุน ายน พ.ศ. 2555 ใหกํา หนดระเบีย บสหกรณ ออมทรัพ ย สาธารณสุข จังหวัด
อุดรธานี จํากัด วาดวยกองทุนสวัสดิการสําหรับสมาชิก พ.ศ. 2555 ดังตอไปนี้
ข อ 1. ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บสหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
วาดวยกองทุนสวัสดิการสําหรับสมาชิก พ.ศ. 2555”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิก ระเบียบสหกรณออมทรัพ ยสาธารณสุข จังหวัดอุด รธานี จํ ากัด วา ดว ยกองทุ น
สวัสดิการสมาชิกและเจาหนาที่สหกรณ พ.ศ. 2551 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลง
อื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ประธานกรรมการ”หมายถึ ง ประธานกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ อ อมทรั พ ย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“กองทุนสวัสดิการ” หมายถึง เงินที่สหกรณจัดสรรไวเพื่อชวยเหลือสมาชิกตามระเบียบนี้
ขอ 5. แหลงที่มาของเงินกองทุนสวัสดิการ
(1) งบประมาณรายจายประจําป
(2) กําไรสุทธิประจําป
(3) ดอกผลจากเงินกองทุน
(4) เงินบริจาค
(5) รายไดอื่นที่สหกรณไดรับ
ขอ 6. ใหสหกรณจัดทําบัญชีกองทุนสวัสดิการขึ้นโดยเฉพาะ
ขอ 7. เงินกองทุนสวัสดิการใหจายในกรณีดังตอไปนี้
(1) เพื่อเปนสวัสดิการสําหรับสมาชิกสหกรณ ตามระเบียบสหกรณกําหนดไว
ขอ 8. สหกรณอาจนําเงินกองทุนนี้ไปหาผลประโยชนโดยการนําฝากกับสถาบันการเงินอื่น หรือ
การลงทุนอยางอื่นเพื่อแสวงหาดอกผลไดตามสมควรภายใตกฎหมายสหกรณตามที่คณะกรรมการพัฒนา
สหกรณแหงชาติกําหนด
ขอ 9. การพิจารณาใหใชกองทุนสวัสดิการสําหรับสมาชิก ใหดําเนินการดังนี้
(1) สหกรณไดกําหนดระเบียบวาดวยเรื่องที่ตองการใชจายไวเรียบรอยแลว
(2) การพิ จ ารณาค า ใช จ า ยจากกองทุ น สวั ส ดิ ก ารสมาชิ ก ให อ ยู ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของ
คณะกรรมการเปนผูอนุมัติ
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ขอ 10. การจายเงินกองทุนสวัสดิการ ใหสหกรณดําเนินการเรียกหลักฐานการจัดทํา หรือใบสําคัญ
รับเงินที่ไดลงลายมือชื่อรับเงินเปนหลักฐาน และเจาหนา ที่ผูจายเงินตองลงลายมือชื่อเปนหลักฐานการ
จายเงินดวย
ขอ 11. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจวินิจฉัย
ชี้ขาด
ขอ 12. ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

(นายแพทยสัญชัย ปยะพงษกุล)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย สวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิก พ.ศ. 2555
......................................................................
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ บั ง คั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
พ.ศ. 2554 ขอ 79 (8) และขอ 107 (10) ที่ประชุมคณะกรรมการดํา เนินการ ชุดที่ 19 ครั้ งที่ 9/2555
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย สวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิก พ.ศ. 2555 ดังตอไปนี้
ข อ 1. ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บสหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
วาดวยสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิก พ.ศ. 2555”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิก ระเบีย บสหกรณอ อมทรัพ ยสาธารณสุข จังหวั ดอุ ดรธานี จํ า กัด ว า ด วยการใช
เงินกองทุนสวัสดิการชวยเหลือสมาชิกเพื่อเกื้อกูลสมาชิก พ.ศ. 2552 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง
มติ หรือขอตกลง อื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ผูสูงอายุ” หมายถึง สมาชิกที่มีอายุ 60 ปบริบูรณ
“กองทุนสวัสดิการ” หมายถึง เงินสหกรณจัดสรรไวเพื่อชวยเหลือสมาชิกตามระเบียบ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยกองทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2555
ขอ 5. สหกรณจะจายเงินเพื่อเปนสวัสดิการแกผูสูงอายุ และเปนสมาชิกอยางตอเนื่องตั้งแต 5 ป
ขึ้นไป ดังนี้
(1) เปนสมาชิก ตั้งแต 5 ป แตไมถึง 10 ป จายเงินใหรายละ 2,000 บาท
(2) เปนสมาชิก ตั้งแต 10 ป แตไมถึง 15 ป จายเงินใหรายละ 3,000 บาท
(3) เปนสมาชิก ตั้งแต 15 ป แตไมถึง 20 ป จายเงินใหรายละ 4,000 บาท
(4) เปนสมาชิก ตั้งแต 20 ปขึ้นไป จายเงินใหรายละ 5,000 บาท
ขอ 6. ใหสหกรณจายเงินตามระเบียบนี้ จากเงินกองทุนสวัสดิการ
ขอ 7. การขอรับเงินเพื่อสวั สดิการเกื้อกูลสมาชิกนั้น ใหผูมีสิทธิ ไ ดรับเงิน ยื่น หนังสือตามแบบ
พรอมทั้งแนบหลักฐานเอกสารตามที่สหกรณกําหนด
ขอ 8. ใหสหกรณจา ยเงิน สวัส ดิการเพื่ อ เกื้อกูล สมาชิ ก ภายใน 30 วั น นับ แตวัน ที่ อนุ มัติจ า ย
และใหผูจัดการรวบรวมหลักฐานการรับเงินนําเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการ
ในเดือนถัดจากเดือนที่มีการรับเงิน
ขอ 9. ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
(นายแพทยสัญชัย ปยะพงษกุล)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

91
ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย สวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติ พ.ศ. 2555
......................................................................
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ บั ง คั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
พ.ศ. 2554 ขอ 79 (8) และขอ 107 (10) และมติที่ประชุม คณะกรรมการดํา เนิ น การ ชุ ดที่ 19 ครั้ งที่
9/2555 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2555 กําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติ พ.ศ. 2555 ไวดังตอไปนี้
ข อ 1. ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บสหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
วาดวย“สวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติ พ.ศ. 2555”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เปนตนไป
ขอ 3.ใหย กเลิก ระเบีย บสหกรณอ อมทรัพ ย สาธารณสุข จัง หวั ด อุ ดรธานี จํ า กั ด ว า ด ว ยการใช
เงิ นกองทุน สวั สดิ การชว ยเหลือ สมาชิ ก และเจา หนา ที่ส หกรณ เพื่ อ สงเคราะห ส มาชิก ประสบภั ย พิ บัติ
พ.ศ. 2552 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และให
ใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการ”หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด
“กรรมการ”หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

“คูสมรส” หมายถึง สามี หรือ ภรรยาที่ชอบดวยกฎหมาย
“ภัยพิบัต”ิ หมายถึง ภัยที่เกิดจาก อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และ ภัยอื่น ๆ
“ทรัพยสิน” หมายถึง บาน ที่อยูอาศัย รถยนต หรือทรัพยสินอื่น ๆ
“กองทุนสวัสดิการสมาชิ ก” หมายถึง กองทุนสวั สดิการสมาชิกสหกรณออมทรั พ ย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ขอ 5. สมาชิกที่มีสิทธิไ ดรับเงินชวยเหลือเมื่อ ประสบภัยพิบัติ ตองเป นผูมี ชื่อในทะเบียนบ านที่
ประสบภัยพิบัติ หรือเปนเจาของทรัพยสิน หรือ เปนทรัพยสินของคูสมรส หรือบานพักอาศั ยที่สมาชิกอาศัย
อยูไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติ
ขอ 6. สหกรณจ ะจายเงินชวยเหลือใหกับสมาชิก ตามขอ 5. ไมต่ํา กวา 1,000 บาท แตไ มเกิ น
10,000 บาท ทั้งนี้ ใหพิจารณาตามสัดสวนของความเสียหายนั้นๆ และกรณีที่สมาชิกเปนครอบครัวเดียวกัน
ไดรับความเสียหายแกทรัพยสินเดียวกัน ใหไดรับเงินชวยเหลือรวมกันแลวตองไมเกินจํานวนเงินตามสิทธิ
ดังกลาว
ขอ 7. ใหจายเงินตามระเบียบนี้ จากเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก
ขอ 8. เมื่อสมาชิกประสบภัย ใหยื่นความประสงคขอรับเงินชวยเหลือตามแบบฟอร มที่ กํา หนด
พรอมแนบหลักฐานสําเนาทะเบียนบา น หนังสือรับรองการประสบภัยพิบัติของสวนราชการหรือรูปถา ย
ทรัพยสินที่ไดรบั ความเสียหายจากภัยพิบัติตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายในกําหนด 30 วัน นับแตวันที่
ประสบภัย
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ขอ 9. คณะกรรมการอาจมีมติแตงตั้งกรรมการจํานวน 3 คน หรือมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ประเมินความเสียหาย เพื่อนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติจายเงินชวยเหลือใหกับสมาชิกที่ประสบ
ภัยพิบัติ ตามระเบียบนี้
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติใหจายเงินตามระเบียบนี้ ใหดําเนินการจายเงินภายใน 30
วันนับแตไดเอกสารครบถวน
ขอ 10. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการ เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการถือวาเปนการสิ้นสุด
ขอ 11. ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

(นายแพทยสัญชัย ปยะพงษกุล)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย สวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติ พ.ศ. 2555
(แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562)
......................................................................
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ บั ง คั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
พ.ศ. 2554 ขอ 79 (8) และขอ 107 (10) และมติที่ประชุม คณะกรรมการดํา เนิ น การ ชุ ดที่ 26 ครั้ งที่
9/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 กําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วา ดวยสวัสดิการเพื่อชว ยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติ พ.ศ. 2555 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562)
ไวดังตอไปนี้
ข อ 1. ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บสหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
วาดวย“สวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติ พ.ศ. 2555(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562)”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิก ระเบีย บสหกรณอ อมทรัพ ยสาธารณสุข จังหวั ดอุ ดรธานี จํ า กัด ว า ด วยการใช
เงิ นกองทุน สวั สดิ การชว ยเหลือ สมาชิ ก และเจา หนา ที่ส หกรณ เพื่ อสงเคราะห สมาชิ ก ประสบภัย พิ บั ติ
พ.ศ. 2552 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และให
ใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการ”หมายถึ ง คณะกรรมการดํา เนิ นการสหกรณ ออมทรัพ ย สาธารณสุ ข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี จํากัด
“กรรมการ”หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

“คูสมรส” หมายถึง สามี หรือ ภรรยาที่ชอบดวยกฎหมาย
“ภัยพิบัติ” หมายถึง ภัยที่เกิดจาก อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และ ภัยอื่น ๆ
“ทรัพยสิน หมายถึง บาน ที่อยูอาศัย รถยนต หรือทรัพยสินอื่น ๆ
“กองทุ น สวั ส ดิ ก ารสมาชิ ก ”หมายถึ ง กองทุ น สวั ส ดิ ก ารสมาชิ ก สหกรณ อ อมทรั พ ย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ขอ 5. ใหยกเลิกขอความในขอ 5 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

วาดวย สวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติ พ.ศ. 2555 และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ 5 สมาชิกจะไดรับเงินชวยเหลือเมื่อประสบภัยพิบัติ ตองเปนสมาชิกตอเนื่องมาแลว
ไมนอยกว า 5 ป และตองเปนผูมี ชื่อในทะเบียนบา นที่ป ระสบภัย พิบั ติ หรือ เปน เจาของทรัพย สิน หรือ
เปนทรัพยสินของคูสมรส หรือบานพักอาศัยที่สมาชิกอาศัยอยูไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติ"
ขอที่ 6. ใหประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562
(นายเสมอเทพ ศรีทาสรอย)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย สวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติ พ.ศ. 2555
(แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563)
......................................................................
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ บั ง คั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
พ.ศ. 2562 ขอ 79 (8) และขอ 110 (9) ที่ประชุมคณะกรรมการดํา เนิน การ ชุดที่ 27 ครั้งที่ 10 /2563
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563 ไดมีมติแกไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วา ดวยสวัสดิการเพื่อชว ยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติ พ.ศ. 2555 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563)
ดังตอไปนี้
ข อ 1. ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บสหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
วาดวยสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติ พ.ศ. 2555 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563)
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกข อความในขอ 5 ของระเบียบสหกรณออมทรัพ ย สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี
จํากัด วาดวยสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติ พ.ศ. 2555 และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ 5 สมาชิกจะไดรับเงินชวยเหลือเมื่อประสบภัยพิบัติ ตองเปนสมาชิกตอเนื่องมาแลว
ไมนอยกว า 1 ป และต องเป นผูมีชื่อในทะเบียนบ านที่ป ระสบภัย พิบัติ หรือ เปน เจาของทรัพย สิน หรือ
เปนทรัพยสินของคูสมรส หรือบานพักอาศัยที่สมาชิกอาศัยอยูไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติ”
ขอที่ 4. ใหประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ 8 มิถุนายน 2563

(นายเสมอเทพ ศรีทาสรอย)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย สวัสดิการเพื่อเปนทุนการศึกษาสมาชิกและบุตรสมาชิก พ.ศ. 2561
......................................................................
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ บั ง คั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
พ.ศ. 2554 ขอ 79 (8) และขอ 107 (10) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนิน การ ชุดที่ 25 ครั้งที่ 11/2561
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2561 ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยสวัสดิการเพื่อเปนทุนการศึกษาสมาชิกและบุตรสมาชิก พ.ศ. 2561 ดังตอไปนี้
ข อ 1. ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บสหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
วาดวยสวัสดิการเพื่อเปนทุนการศึกษาสมาชิกและบุตรสมาชิก พ.ศ. 2561”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 เปนตนไป
ข อ 3. ให ย กเลิ ก ระเบี ย บสหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด ว า ด ว ย
การใชเงินกองทุนสวัสดิการชวยเหลือสมาชิกและเจาหนาที่ เพื่อเปนทุนการศึกษาสมาชิก และบุตรสมาชิก
พ.ศ. 2555 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และให
ใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการ”หมายถึ ง คณะกรรมการดํา เนิ นการสหกรณ ออมทรัพ ย สาธารณสุ ข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ประธานกรรมการ”หมายถึ ง ประธานกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ อ อมทรั พ ย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“บุตรสมาชิก ” หมายถึง บุตรของสมาชิกที่ชอบดว ยกฎหมาย และมีอายุ ตั้งแต 3 ป
บริบูรณแตไมเกิน 25 ปบริบูรณ นับถึงวันสิ้นปบัญชีสหกรณ
“กองทุนสวัสดิการ” หมายถึง เงินสหกรณจัดสรรไวเพื่อชวยเหลือสมาชิกตามระเบียบ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยกองทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2561
ขอ 5. สมาชิกที่มีสิทธิขอรับทุนเพื่อการศึกษาของตนเองและของบุตร ตองเป นสมาชิกสหกรณ
อยางนอยหนึ่งป ตามประกาศของสหกรณ โดยมีเอกสารประกอบการขอรับทุน ดังนี้
(1) การขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
(1.1) หนังสือรับรองผลการเรียน หรือหลักฐานการเปนนักเรียน นักศึกษา
(1.2) สําเนาบัตรประจํา ตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรประจําตัว
ลูกจางประจําของผูเปนบิดา มารดา
(1.3) สําเนาทะเบียนบานของบุตรสมาชิก และบิดามารดา
(1.4) สําเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา หรือสําเนาทะเบียนหยา (ถามี)
(1.5) สําเนาสูติบัตรของบุตรสมาชิก หรือสําเนาบัตรประชาชน
(1.6) สําเนาเอกสารจดทะเบียนรับเปนบุตรบุญธรรม
(2) การขอรับทุนการศึกษาสมาชิก
(2.1) สํา เนาเอกสารที่แสดงสถานภาพการเปนผูกําลังศึกษาของสถานศึกษาที่
กําลังศึกษาอยูที่เปนปจจุบัน หรือ
(2.2) ใบแสดงผลการศึกษาของผูขอรับทุนการศึกษา ซึ่งออกโดยสถานศึกษานั้น
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ขอ 6. ใหจายเงินตามระเบียบนี้ จากเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก
ขอ 7. สมาชิกทุกคนมีสิทธิขอรับทุนการศึกษาของบุตร โดยใหไดรับทุนการศึกษา ดังตอไปนี้
(1) ประเภททุนสงเสริมการศึกษา ทุนละ 1,000 บาท
(2) ประเภททุนสําหรับผูเรียนดี ระดับปริญญาตรี ทุนละ 10,000 บาท
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการใหทุนการศึกษาแตละประเภทใหเปนไปตามประกาศของ
สหกรณ
ขอ 8. สหกรณอาจใหทุนการศึกษาแกสมาชิกไดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ขอ 9. ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย สวัสดิการเพื่อการสงเคราะหสมาชิกที่เสียชีวิต พ.ศ. 2555
......................................................................
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ บั ง คั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
พ.ศ. 2554 ขอ 79 (8) และขอ 107 (10) ที่ประชุมคณะกรรมการดํา เนินการ ชุดที่ 19 ครั้ งที่ 9/2555
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยสวัสดิการเพื่อการสงเคราะหสมาชิกเสียชีวิต พ.ศ. 2555 ดังตอไปนี้
ข อ 1. ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บสหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
วาดวยสวัสดิการเพื่อการสงเคราะหสมาชิกที่เสียชีวิต พ.ศ. 2555”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เปนตนไป
ขอ 3. ใหย กเลิกระเบีย บสหกรณออมทรัพ ยสาธารณสุข จังหวั ดอุดรธานี จํ ากัด วา ดว ย การใช
เงินกองทุนสวัสดิการชวยเหลือสมาชิกเพื่อการสงเคราะหสมาชิกที่เสียชีวิต พ.ศ. 2552 และบรรดาระเบียบ
ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ประธานกรรมการ”หมายถึ ง ประธานกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ อ อมทรั พ ย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“กองทุนสวัสดิการ” หมายถึง เงินสหกรณจัดสรรไวเพื่อชวยเหลือสมาชิกตามระเบียบ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยกองทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2555
ขอ 5. เมื่อสมาชิกถึงแกความตายสหกรณจะจายเงินสงเคราะหสมาชิกที่เสียชีวิต จากเงินกองทุน
สวัสดิการสมาชิกในอัตราดังนี้
(1) เปนสมาชิกนอยกวา 5 ป จายเงินให 10,000 บาท
(2) เปนสมาชิกตั้งแต 5 ปแตไมถึง 10 ปขึ้นไปจายเงินให 20,000 บาท
(3) เปนสมาชิกตั้งแต 10 ปขึ้นไป จายเงินให 30,000 บาท
ขอ 6. การจายเงินสงเคราะห สหกรณจะจายเงินทั้งหมดใหแกทายาท หรือผูรบั มรดก หรือผูจัดการ
มรดก หรือผูจัดการศพสมาชิก เมื่อไดนําหลักฐานมาแสดงสิทธิของตนใหเปนที่พอใจแกคณะกรรมการ
ขอ 7. สมาชิกที่เสียชีวิตสหกรณจะจายเงินคาพวงหรีดรายละไมเกิน 1,000 บาท
ขอ 8. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจวินิจฉัย
ชี้ขาด
ขอ 9. ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

(นายแพทยสัญชัย ปยะพงษกุล)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

98
ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย สวัสดิการเพื่อการสงเคราะหสมาชิกที่เสียชีวิต พ.ศ. 2555
(แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2562)
......................................................................
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ บั ง คั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
พ.ศ. 2554 ขอ 79 (8) และขอ 107 (3) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 27 ครั้งที่ 2/2563
เมื่อวัน ที่ 28 พฤศจิ กายน 2562 ไดมีม ติกําหนดระเบี ยบสหกรณออมทรัพ ยสาธารณสุข จั งหวั ดอุดรธานี
จํากัด วาดวยสวัสดิการเพื่อการสงเคราะหสมาชิกที่เสียชีวิต พ.ศ. 2555 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2562)
ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา“ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย สวัสดิการเพื่อการสงเคราะหสมาชิกที่เสียชีวิต พ.ศ. 2555 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2562)”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกขอความในขอ 5 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยสวัสดิการเพื่อการสงเคราะหสมาชิกที่เสียชีวิต พ.ศ. 2555 และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ ขอ 5.เมื่อสมาชิกถึงแกความตายสหกรณจะจายเงินสงเคราะหสมาชิกที่เสียชีวิต จากเงินกองทุน
สวัสดิการสมาชิกในอัตราดังนี้
(1) เปนสมาชิก ตั้งแต 6 เดือนแตไมครบ 12 เดือน จายใหรายละ 5,000 บาท
(2) เปนสมาชิก ตั้งแต 12 เดือนแตไมครบ 36 เดือน จายใหรายละ 10,000 บาท
(3) เปนสมาชิก ตั้งแต 36 เดือน แตไมครบ 60 เดือน จายใหรายละ 15,000 บาท
(4) เปนสมาชิก ตั้งแต 60 เดือน แตไมครบ 84 เดือน จายใหรายละ 20,000 บาท
(5) เปนสมาชิก ตั้งแต 84 เดือน แตไมครบ 108 เดือน จายใหรายละ 25,000 บาท
(6) เปนสมาชิก ตั้งแต 108 เดือน ขึ้นไป จายใหรายละ 30,000 บาท”
ขอที่ 4. ใหประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

(นายเสมอเทพ ศรีทาสรอย)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยสวัสดิการสมาชิกผูไมมีบุตร พ.ศ. 2556
......................................................................
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ บั ง คั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
พ.ศ. 2554 ขอ 79 (8) และขอ 107 (10) และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุข จังหวั ดอุดรธานี จํา กัด ชุดที่ 20 ครั้งที่ 17/2556 เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556 มีม ติ
เห็นชอบใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยสวัสดิการสมาชิก
ผูไมมีบุตร พ.ศ. 2556 ไวดังตอไปนี้
ข อ 1. ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บสหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
วาดวยสวัสดิการเพื่อสมาชิกผูไมมีบุตร พ.ศ. 2556”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยสวัสดิการ
สมาชิกผูเปนโสด พ.ศ. 2555 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“สมาชิก”หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการ”หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดํา เนิน การสหกรณอ อมทรัพ ย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“กองทุนสวัสดิการ” หมายถึง เงินสหกรณจัดสรรไวเพื่อชวยเหลือสมาชิกตามระเบียบ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยกองทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2555
“สมาชิกผูไมมีบุตร” หมายถึง สมาชิกเปนโสด หรือ สมรสแลวไมมีบุตร หรือหยา หมาย
ไมมีบุตร และมีอายุต้งั แต 50 ปบริบูรณขึ้นไป และไมเคยไดรับสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
“กองทุนสวัสดิการ” หมายถึง เงินสหกรณจัดสรรไวเพื่อชวยเหลือสมาชิกตามระเบียบ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยกองทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2555
ข อ 5. การจั ด สวั ส ดิ ก ารให กั บ สมาชิ ก ผู ไ ม มีบุ ต ร จะได รับ เงิ น ครั้ ง เดี ย วจํ า นวน 2,000 บาท
(สองพันบาท ) โดยการโอนเงินเขาเปนทุนเรือนหุนของสมาชิก
ขอ 6. ใหสมาชิกผูสทิ ธิ์ตามระเบียบนี้ ยื่นหนังสือตามแบบฟอรมที่สหกรณกําหนด
ขอ 7. ใหสหกรณจายเงินตามระเบียบนี้ จากเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก
ขอ 8. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจวินิจฉัย
ชี้ขาด คําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการใหถือเปนอันสิ้นสุด
ขอ 9. ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
(นายวรวุฒิ เมฆเวียน )
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยสวัสดิการสมาชิกผูไมมีบุตร พ.ศ. 2556 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2562)
......................................................................
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ บั ง คั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
พ.ศ. 2554 ขอ 79 (8) และข อ 107 (10) และตามมติ ที่ป ระชุม คณะกรรมการดํ า เนิน การสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ชุดที่ 26 ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562
มีมติเห็นชอบใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี จํา กัด วา ดว ยสวัสดิการ
สมาชิกผูไมมีบุตร พ.ศ. 2556 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562) ไวดังตอไปนี้
ข อ 1. ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บสหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
วาดวยสวัสดิการเพื่อสมาชิกผูไมมีบุตร พ.ศ. 2556 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562)”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยสวัสดิการ
สมาชิก ผูเปนโสด พ.ศ. 2555 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ใหยกเลิกขอความในขอ 5 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย สวัสดิการสมาชิกผูไมมีบุตร พ.ศ. 2556 และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ 5. สมาชิกจะไดรับเงินสวัสดิการสมาชิกผูไมมีบุตร ตองเปนสมาชิกตอเนื่องมาแลวไม
นอยกวา 5 ป และ จะไดรับเงินครั้งเดียวจํานวน 2,000 บาท (สองพันบาท) โดยการโอนเงินเข าเปนทุน
เรือนหุนของสมาชิก “
ขอที่ 6. ใหประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562

(นายเสมอเทพ ศรีทาสรอย)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

101
ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย สวัสดิการสมาชิกผูไมมีบุตร พ.ศ. 2556 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563)
......................................................................
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ บั ง คั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
พ.ศ. 2562 ขอ 79 (8) และขอ 110 (9) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 27 ครั้งที่ 9/2563
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ไดมีมติแกไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีจํากัด
วาดวยสวัสดิการสมาชิกผูไมมีบุตร พ.ศ. 2556 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563 ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบี ย บนี้ เ รี ยกว า “ระเบีย บสหกรณอ อมทรัพ ย ส าธารณสุ ข จั งหวั ดอุ ดรธานี จํ า กั ด
วาดวยสวัสดิการสมาชิกผูไมมีบุตร พ.ศ. 2556 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563)
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกขอความในขอ 5 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยสวัสดิการสมาชิกผูไมมีบุตร พ.ศ. 2556 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562) และใหใชขอความ
ตอไปนี้แทน
“ขอ 5. สมาชิกจะไดรับเงินสวัสดิการสมาชิกผูไมมีบุตร ตองเปนสมาชิกตอเนื่องมาแลวไม
นอยกวา 5 ป และจะไดรับเงินครั้งเดียวจํานวน 5,000 บาท (หาพันบาท )”
ขอที่ 4. ใหประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

(นายเสมอเทพ ศรีทาสรอย)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย สวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิก และบุคคลในครอบครัวพิการ พ.ศ. 2560
......................................................................
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ บั ง คั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
พ.ศ. 2554 ขอ 79 (8) และขอ 107 (10) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 12/2560
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 พ.ศ. 2560 ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
อุ ด รธานี จํ า กั ด ว า ด ว ย สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ ชว ยเหลื อ สมาชิ ก และบุค คลในครอบครั ว พิ ก าร พ.ศ. 2560
ดังตอไปนี้
ข อ 1. ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บสหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
วาดวย สวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิก และบุคคลในครอบครัวพิการ พ.ศ. 2560 ”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เปนตนไป
ขอ 3. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดํา เนินการสหกรณออมทรัพย สาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“พิการ” หมายถึง ความผิดปกติของรางกาย ตามความหมายของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย ในระดับดังตอไปนี้
ระดับที่ 1 มีความผิดปกติทางกาย แตยังสามารถประกอบกิจวัตรประจําวันหลักได

ระดับ ที่ 2 มีความผิดปกติของการเคลื่อ นไหว แต ยังสามารถประกอบกิจ วัต ร
ประจําวันหลักได
ระดั บ ที่ 3 มี การสูญ เสี ย ความสามารถในการเคลื่ อ นไหว (ซึ่ง จํ า เป น ในการ
ประกอบกิจวัตรประจําวันหลัก) นอยกวาครึ่งตัว หรือแขน/ขานอยกวา 2 ขาง
ระดั บ ที่ 4 มี การสูญ เสี ย ความสามารถในการเคลื่ อ นไหว (ซึ่ง จํ า เป น ในการ
ประกอบกิจวัตรประจําวันหลัก) ครึ่งตัว หรือแขน/ขาเพียง 2 ขาง
ระดั บ ที่ 5 มี การสูญ เสี ย ความสามารถในการเคลื่ อ นไหว (ซึ่ง จํ า เป น ในการ
ประกอบกิจวัตรประจําวันหลัก) มากกวาครึ่งตัว หรือแขนขามากกวา 2 ขาง
“กองทุนสวัสดิการ”หมายถึง เงินสหกรณจัด สรรไวเพื่อ ชวยเหลือสมาชิก ตามระเบีย บ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยกองทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2555
ขอ 4. สหกรณจะจายเงินเพื่อเปนสวัสดิการชวยเหลือสมาชิกที่มีบุตรพิการ โดยมีเงื่อนไขดังตอไปนี้
(1)เปนสมาชิกไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ
(2)มีสิทธิ์ยื่นขอรับเงินสวัสดิการนี้เพียงครั้งเดียว
ขอ 5. ใหสหกรณจายเงินตามระเบียบนี้ จากเงินกองทุนสวัสดิการ ดังนี้
(1) มีความพิการระดับที่ 1 ใหไดรับสวัสดิการ รายละ 1,000 บาท
(2) มีความพิการระดับที่ 2 ใหไดรับสวัสดิการ รายละ 2,000 บาท
(3) มีความพิการระดับที่ 3 ใหไดรับสวัสดิการ รายละ 3,000 บาท
(4) มีความพิการระดับที่ 4 ใหไดรับสวัสดิการ รายละ 4,000 บาท
(5) มีความพิการระดับที่ 5 ใหไดรับสวัสดิการ รายละ 5,000 บาท
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ขอ 6. การขอรับเงินเพื่อสวัสดิการชวยเหลือสมาชิกมีบุตรพิการ ใหผูมีสิทธิไดรับเงิน ยื่นหนังสือ
ตามแบบ พรอมทั้งแนบหลักฐานเอกสารตามที่สหกรณกําหนด
ขอ 7. ใหสหกรณจายเงินสวัสดิการชวยเหลือสมาชิกมีบุตรพิการ ภายใน 30 วัน นับแตวันที่อนุมัติ
จ า ย และให ผู จั ด การรวบรวมหลั ก ฐานการรั บ เงิ น นํ า เสนอคณะกรรมการเพื่ อ ทราบในการประชุ ม
คณะกรรมการในเดือนถัดจากเดือนที่มีการรับเงิน
ขอ 8. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการ เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการถือวาเปนการสิ้นสุด
ขอ 9. ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกและบุคคลในครอบครัวพิการ พ.ศ. 2560
(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562)
......................................................................
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ บั ง คั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
พ.ศ. 2554 ขอ 79 (8) และขอ 107 (10) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 26 ครั้งที่ 9/2562
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย สวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิก และบุคคลในครอบครัวพิการ พ.ศ. 2560 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2
พ.ศ. 2562) ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบี ยบนี้เ รี ยกว า “ระเบี ย บสหกรณอ อมทรัพ ยสาธารณสุ ข จัง หวั ดอุ ดรธานี จํา กัด
วาดวย สวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิก และบุคคลในครอบครัวพิการ พ.ศ. 2560 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2
พ.ศ. 2562) ”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เปนตนไป
ขอ 3. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดํา เนินการสหกรณออมทรัพย สาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“พิการ” หมายถึง ความผิดปกติของรางกาย ตามความหมายของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย ในระดับดังตอไปนี้
ขอ 4. ใหยกเลิกขอความในขอ 5 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย สวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกและบุคคลในครอบครัวพิการ พ.ศ. 2560 และใหใชขอความตอไปนี้
แทน
“ขอ 5. ใหสหกรณจายเงินตามระเบียบนี้
(1) ความผิดปกติ ทางการมองเห็น แบงออกเปน 2 ระดับดังนี้
ระดับที่ 1 ตาบอด คือ การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีความบกพรองในการ
มองเห็น มองไมเห็น ใหไดรบั สวัสดิการ รายละ 5,000 บาท
ระดับที่ 2 ตาเห็นเลือนราง หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรม
ในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีความบกพรองในการ
มองเห็น เมื่อตรวจวัดสายตา ใหไดรับสวัสดิการ รายละ 2,000 บาท
(2) ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย
ระดับที่ 1 หูหนวก หมายถึง ความบกพรองจากการไดยิน ไมสามารถรับ
ขอ มู ลผา นการได ยิน เมื่อตรวจการไดยิน โดยใชคลื่น ความถี่ ที่ 500 เฮิร ตซ 1,000 เฮิรตซ และ 2,000
เฮิรตซ จะสูญเสียการไดยินที่ความดังของเสียง 90 เดซิเบลขึ้นไป ใหไดรับสวัสดิการ รายละ 3,000 บาท
ระดับที่ 2 หูตึง หมายถึง ความบกพรองจากการไดยิน ไม สามารถรับ
ขอ มู ลผา นการได ยิน เมื่อตรวจการไดยิน โดยใชคลื่น ความถี่ ที่ 500 เฮิร ตซ 1,000 เฮิรตซ และ 2,000
เฮิรตซ จะสูญเสียการไดยินที่ความดังของเสียงนอยกวา 90 เดซิเบล ลงมาถึง 40 เดซิเบล ใหไดรับสวัสดิการ
รายละ 2,000 บาท
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(3) ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย
ระดั บ ที่ 1 มี ค วามผิ ด ปกติ ท างกาย แต ยั ง สามารถประกอบกิ จ วั ต ร
ประจําวันหลักได ใหไดรับสวัสดิการ รายละ 1,000 บาท
ระดับที่ 2 มีความผิดปกติของการเคลื่ อนไหว แตยังสามารถประกอบ
กิจวัตรประจําวันหลักได ใหไดรบั สวัสดิการ รายละ 2,000 บาท
ระดับที่ 3 มีการสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว (ซึ่งจํา เปนใน
การประกอบกิจวั ตรประจํา วัน หลัก) นอยกวา ครึ่งตัว หรือแขน/ขานอยกวา 2 ขา ง ใหไ ดรับสวัสดิก าร
รายละ 3,000 บาท
ระดับที่ 4 มีการสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว (ซึ่งจํา เปนใน
การประกอบกิจวัตรประจําวันหลัก) ครึ่งตัว หรือแขน/ขาเพียง 2 ขา ง ใหไดรับ สวัสดิการ รายละ 4,000
บาท
ระดับที่ 5 มีการสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว (ซึ่งจํา เปนใน
การประกอบกิจวัตรประจําวันหลัก) มากกวาครึ่งตัว หรือแขนขามากกวา 2 ขาง ใหไดรับสวัสดิการ รายละ
5,000 บาท
(4) ทางจิตใจหรือพฤติกรรม หมายถึง ผลจากความบกพรองหรือความผิดปกติ
ทางจิตใจหรือสมองในสวนของการรับรู อารมณ หรือ ความคิด ใหไดรับสวัสดิการ รายละ 1,000 บาท
(5)
ทางสติ ป ญ ญา หมายถึ ง การมี ข อ จํ า กั ด ในการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมใน
ชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีพัฒนาการชากวาปกติ
หรือ มีระดับเชาวปญญาต่ํากวาบุคคลทั่วไป โดยความผิดปกตินั้นแสดงกอนอายุ 18 ป ใหไดรับสวัสดิการ
รายละ 2,000 บาท
(6) ทางการเรียนรู หมายถึง ความบกพรองทางสมอง ทําใหเกิดความบกพรองใน
ดานการอาน การเขียน การคิดคํานวณ หรือ กระบวนการเรียนรูพื้นฐานอื่น ในระดับความสามารถที่ต่ํากวา
เกณฑมาตรฐานตามชวงอายุและระดับสติปญญา ใหไดรับสวัสดิการ รายละ 2,000 บาท
(7) ทางออทิส ติก หมายถึ ง ผลจากความบกพรอ งหรือ ความผิด ปกติท าง
พัฒนาการดานสังคม ภาษาและการสื่อความหมาย พฤติกรรมและอารมณ หรือความคิดใหไดรับสวัสดิการ
รายละ 2,000 บาท ”
ขอที่ 6. ใหประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562

(นายเสมอเทพ ศรีทาสรอย)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย การจายเงินคาตอบแทนใหกับเจาหนาทีห่ ักเงินใหกับสหกรณ พ.ศ. 2561
......................................................................
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ บั ง คั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
พ.ศ. 2554 ขอ79 (8) และขอ107 (10) ที่ป ระชุมคณะกรรมการดํา เนินการ ชุดที่ 25 ครั้งที่ 11/2561
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2561 ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย การจายเงินคาตอบแทนใหกับเจาหนาที่หักเงินใหกับสหกรณ พ.ศ. 2561 ดังตอไปนี้
ข อ 1. ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บสหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
วาดวย การจายคาตอบแทนใหกับเจาหนาที่หักเงินใหกับสหกรณ พ.ศ. 2561”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยการจายเงิน
คาตอบแทนใหกับเจาหนาที่หักเงินใหกับสหกรณ พ.ศ. 2555 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติหรือ
ขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการ”หมายถึ ง คณะกรรมการดํา เนิ นการสหกรณ ออมทรัพ ย สาธารณสุ ข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ประธานกรรมการ”หมายถึ ง ประธานกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ อ อมทรั พ ย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“หนวยงาน”หมายถึง หนวยงานที่สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
อยูในสังกัด
“เจาหนาที่” หมายถึง ผูที่ไดรับมอบอํานาจจากหนวยงานใหมีหนาที่หักเงินไดรายเดือน
หรือเงินไดอื่น ๆ ของสมาชิกสหกรณในแตละหนวยงานนั้น ๆ
“เงินคาตอบแทน” หมายถึง เงินที่สหกรณจายใหกับเจาหนาที่ ซึ่งทําหนาที่หักเงินไดราย
เดือนของสมาชิกสงใหกับสหกรณตามที่สหกรณเรียกเก็บ
ขอ 5. ใหจัดสรรเงินคาตอบแทน จากงบประมาณรายจายประจําป
ขอ 6. สหกรณจะจายคาตอบแทนใหกับเจาหนาที่ ซึ่งทําหนาที่หักเงินไดของสมาชิกในหนวยงานที่
มีจํานวนตั้งแต 10 คน ขึ้นไป
ขอ 7. การเบิกเงินคาตอบแทนแกเจาหนาที่ สหกรณจะจายเงินคาตอบแทนใหเปนรายเดือน
(1) จํานวนสมาชิก นอยกวา 10 คน จาย 100 บาทตอเดือน
(2) จํานวนสมาชิก ตั้งแต 10 - 50 คน จาย 200 บาทตอเดือน
(3) จํานวนสมาชิก ตั้งแต 51 – 100 คน จาย 300 บาทตอเดือน
(4) จํานวนสมาชิก ตั้งแต 101 – 150 คน จาย 400 บาทตอเดือน
(5) จํานวนสมาชิก ตั้งแต 151 คน ขึ้นไป จาย 500 บาทตอเดือน
ทั้งนี้เจาหนาที่ตองสงขอมูลเงินเดือนของสมาชิกใหกับสหกรณ ภายในวันที่ 5 ของเดือน
ถัดไป เมื่อไดทําการจายเงินเดือนใหสมาชิกแลว
ขอ 8. สหกรณจะจายคาตอบแทนใหกับเจาหนาที่การเงินสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ซึ่งทํ าหนาที่โ อนเงินเรียกเก็บรายเดือนของสมาชิกทั้งหมด ที่สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจั งหวัดอุดรธานี
เดือนละ 1,500 บาท
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ขอ 9. การอนุมัติจายเงินคาตอบแทน ใหเปนอํานาจของประธาน
ขอ 10. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจวินิจฉัย
ชี้ขาด
ขอ 11. ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย การรับจาย และเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2561
......................................................................
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ บั ง คั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
พ.ศ. 2554 ขอ79 (8) และขอ 107 (6) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 25 ครั้งที่ 11/2561
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย การรับจายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2561 ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบี ยบนี้เ รี ยกว า “ระเบี ย บสหกรณอ อมทรัพ ยสาธารณสุ ข จัง หวั ดอุ ดรธานี จํา กัด
วาดวย การรับจายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2561”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหบังคับตั้งแตวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยการรับจาย
และเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2555 และ บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติหรือขอตกลงอื่นใด ซึ่งขัด หรือแยง
กับระเบียบนี้และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ประธานกรรมการ”หมายถึ ง ประธานกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ อ อมทรั พ ย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“รองประธานกรรมการ”หมายถึง รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด
“กรรมการ”หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

“ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“เจา หน า ที่ ก ารเงิ น ”หมายถึง เจ า หน า ที่ ข องสหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด
อุดรธานี จํากัด ที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รับผิดชอบในการรับจาย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ
“เงินสดในมือ” หมายถึง เงินสดที่เปนธนบัตร และเหรียญกษาปณ ซึ่งเจาหนาที่การเงิน
เก็บรักษาไวที่สํานักงานสหกรณเพื่อใชจายหมุนเวียนในทางธุรกิจของสหกรณ
“เอกสารการเงิน” หมายถึง เช็ค ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วแลกเงินไปรษณีย หรือ ตั๋วสัญญา
ใชเงิน
ขอ 5. สหกรณเปดรับจายเงินตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ทุกวัน ยกเวนวันหยุดราชการ
และวันที่สหกรณประกาศหยุดทําการ
ขอ 6. ใหผูจัดการเปนผูควบคุมเจาหนาที่การเงินในการรับ จาย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ
ขอ 7. ในกรณีที่ไมมีผูจัดการ หรือผูจัดการไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ตามขอ 6 ไดใหประธาน
กรรมการแตงตั้งกรรมการ หรือเจา หนาที่การเงิน หรือเจาหนา ที่ผูหนึ่งผูใดที่เห็นสมควร ซึ่งไมไดป ฏิบั ติ
หนาที่เกี่ยวกับงานบัญชี เปนผูปฏิบัติหนาที่ตามขอ 6 แทน โดยอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ขอ 8. การรับจา ยเงิน จะตองจัดใหมีหลักฐานใบสําคัญประกอบครบถวน และจะตองบั นทึก
รายการในสมุดบัญชีของสหกรณทันทีทุกครั้งที่เกิดรายการขึ้น และผูจัดการจะตองตรวจสอบใหถูกตองเปน
ประจําวัน
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หมวด 1
ใบเสร็จรับเงิน
ขอ 9. ใบเสร็จ รั บ เงิ น ใหใ ช ตามแบบที่ส หกรณกํา หนด โดยใหมี สํา เนาอย า งนอ ย 1 ฉบั บ
เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ และบันทึกบัญชี
ขอ 10. ใบเสร็จรับเงินใหมีหมายเลขกํากับเลม และหมายเลขกํากับใบเสร็จรับเงินเรียงตามลําดับ
กั นไปทุกฉบับ ใหส หกรณจัดทํา ทะเบีย นคุมใบเสร็จรับ เงินไว เพื่อทราบ และตรวจสอบไดว า ไดจั ดพิมพ
จํานวนเทาใด ไดจายใบเสร็จรับเงินรับเงินเลมใดถึงหมายเลขใด ใหเจาหนาที่ผูใดใชไปเมื่อไร
การเบิกใชใบเสร็จรับเงินใหเบิกใชตามจํานวนที่เหมาะสม และจําเปนตามสภาพธุรกิจของสหกรณ
โดยใหเบิกตามลําดับเลม และเลขที่ของใบเสร็จรับเงิน และใหทําหลักฐานการเบิกจายใบเสร็จรับเงินไวดวย
ขอ 11.ใบเสร็จรับเงิน หามขูดลบ แกไข เพิ่มเติมจํานวนเงิน หรือชื่อผูชําระเงิน หากใบเสร็จรับเงิน
รายการใดผิดพลาด ก็ใหขีดฆาจํานวนเงิน และเขียนใหมทั้งจํานวนแลวใหผูรับเงินลงลายมือชื่อกํากับ หรือ
ขีดฆายกเลิกใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับแลวออกฉบับใหมใหแทน
สําหรับใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิก ใหขีดฆา และเขียนเหตุผลพรอมกับลงชื่อกํากับไว และใหเย็บติดไว
ในเลมโดยมีสําเนาอยูครบทุกฉบับพรอมตนฉบับ
ขอ 12. ใหสหกรณเก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผูสอบบัญชียังมิไดตรวจสอบไวในที่ปลอดภัย
อยาใหสูญหาย และเมื่อไดตรวจสอบแลวก็ใหเก็บไวอยางเอกสารธรรมดาก็ได
ขอ 13. ใหคณะกรรมการมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือเจาหนาที่ของสหกรณทําหนาที่
ควบคุมการจัดเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที่ยังไมไดใช และเลมที่ยังใชไมหมดไวในที่มั่นคงปลอดภัย
ขอ 14. เมื่อสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการ ทํา การตรวจนับ
ใบเสร็จรับเงินที่ใชแลวและจํานวนคงเหลือใหเปนการถูกตอง โดยจัดทําหลักฐานการตรวจนับไวดวย
หมวด 2
การรับเงิน
ขอ 15. สหกรณตองออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน โดยปกติใหใชใบเสร็จรับเงินแบบ
เดียวกันในการรับเงินทุกประเภท เวนแตเงินประเภทที่มีการรับชําระเปนประจํา และมีจํานวนมากจะแยก
ใบเสร็จรับเงินเลมหนึ่งสําหรับการชําระเงินประเภทนั้นก็ได
ขอ 16. การรับเงินของสหกรณใหรับเปนเงินสด แตถากรณีที่จําเปนและเปนประโยชนของสหกรณ
ก็อาจรับเปนเอกสารการเงิน เชน ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย หรือเช็ค หรือตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช
เงินได
ขอ 17. ในกรณีจําเปนที่จะตองรับเช็ค หรือตั๋วสัญญาใชเงิน จะตองเปนเช็ค หรือตั๋วสัญญาใชเงินที่
ธนาคารรับรอง
ในกรณีที่เปนเช็คที่ไมสามารถใหธนาคารรับรองได จะตองเปนเช็คที่สั่งจายเงินวันออกเช็ค และ
คณะกรรมการไดพิจารณาเห็นแลววาผูสั่งจายเช็คเปนบุคคลที่นาเชื่อถือได
ขอ 18. ในกรณีที่มีการรับเช็คตามขอ 17 ใบเสร็จรับเงินที่สหกรณออกใหแกผูจา ยเช็คใหระบุวา
เปน เช็ คของธนาคารใด เลขที่เท า ใด และลงวัน ที่เ ท า ใด ทั้ งใหกํา หนดเงื่อ นไขไวใ นใบเสร็จ รั บ เงิ น ว า
“ใบเสร็ จรั บเงิ นนี้ จะสมบูรณตอเมื่อ ไดรับ เงิน ตามเช็ค นั้น แลว ”และให จั ดทํ าทะเบี ยนรับ เช็คเพื่ อบันทึก
รายละเอียดเกี่ยวกับเช็คดังกลาว เพื่อการควบคุม และตรวจสอบดวย เช็คที่ถึงกําหนดใหนําฝากธนาคาร
ทันที
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ขอ 19. เงินสด และเอกสารการเงินที่สหกรณไดรับในแตละวันตามขอ 16 ใหนําฝากธนาคารเมื่อ
สิ้นเวลารับจายเงินในวันนั้น เวนแตเอกสารการเงินประเภทที่ตองนําไปขึ้นเปนเงินสดกอน ก็ใหดําเนินการได
ทันที
กรณีที่ไมสามารถนําฝากธนาคารไดทันในวันนั้น ใหบันทึกเหตุผลไวในสมุดบัญชีเงินสด และแจงให
ประธานกรรมการ หรือกรรมการผูไดรับหมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่ อทราบ และใหรีบนําเขาฝาก
ธนาคารในเวลาเริ่มทําการของวันทําการถัดไปทันที
เงินสด และเอกสารการเงินซึ่งไมอาจนําฝากธนาคารไดทันในวันนั้น ใหเก็บรักษาไวในตูนิรภัยของ
สหกรณ หรือในที่มั่นคงปลอดภัย
ขอ 20. กรณีเงินนําฝากธนาคารมีจํานวนมาก หรือธนาคารอยูหางไกล หรือในกรณีที่เห็นวาไม
ปลอดภัย แกเงินที่จะนําฝากธนาคาร ใหคณะกรรมการพิจารณาแตงตั้งใหกรรมการคนใดคนหนึ่งรวมกับ
ผูจัดการควบคุมเงินไปธนาคาร และหรืออาจจัดใหมีเจาหนาที่ตํารวจรักษาความปลอดภัยดวยก็ได
หมวด 3
การจายเงิน
ขอ 21. การจายเงิน ใหจายเฉพาะเพื่อกิจการภายในขอบเขตวัตถุประสงคของสหกรณ และเปนไป
โดยถูกตองตามระเบียบ และขอบังคับของสหกรณ
ขอ 22. การจายเงินทุกครั้ง ตองมีหลักฐานการจายที่ถูกตองสมบูรณ เก็บไวเพื่อประโยชนในการ
ตรวจสอบ
ขอ 23. หลักฐานการจาย นอกจากใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผูรับเงินออกใหแกสหกรณ ใหใชตามแบบที่
สหกรณกําหนด
ขอ 24. หลักฐานการจาย ที่เปนใบเสร็จรับ เงิน ซึ่งผูรับเงินออกให แกสหกรณอยางนอยตองมี
รายการดังตอไปนี้
(1) ชื่อ สถานที่อยู หรือที่ทําการของผูรับ
(2) วัน เดือน ป ที่รับเงิน
(3) รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร
(4) จํานวนเงินทั้งเปนตัวเลข และตัวอักษร
(5) ลายมือชื่อของผูรับเงิน
ขอ 25. ใหเจาหนาที่การเงินประทับตรา“จายเงินแลว”และลงลายมือชื่อกํากับการจาย พรอมวัน
เดือน ป ไวในหลักฐานจายเงินทุกฉบับเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
ขอ 26. การอนุมัติจายเงินของสหกรณใหกระทําไดดังนี้
(1) การจายเงินที่ตองจา ยเปนประจํา เชน คาพาหนะ คา เบี้ยเลี้ยงของกรรมการและ
เจาหนาที่สหกรณ คาสาธารณูปโภค เงินกูฉุกเฉิน เงินที่สมาชิกมาทําธุรกรรมกับสหกรณ รวมทั้งคาใชจาย
เบ็ดเตล็ดใหจายจากเงินสดในมือ
(2) การจายเงินเปนจํานวนมากใหแกสมาชิกหรือกรรมการหรือพนักงานสหกรณ หรือการ
จายเงินของสหกรณในทางธุรกิจอื่นๆ ใหจายเช็ค ยกเวนถาผูรับประสงคจะใหจายเปนเงินสดหรือในกรณีที่
สหกรณ ไมสามารถจายเงินเปนเช็คไดก็ใหจายเปนเงินสดโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ หรือ
ถือตามระเบียบ ในหมวด 5
(3) การจา ยเงินโดยการโอนเงิ นเขา บั ญชีใหโ อนเข า บัญ ชีชื่อ ผูมี สิทธิ รับ เงิน เท า นั้ น
โดยถือเอาวันที่ที่โอนเงินเขาบัญชีเปนวันที่จายเงินของสหกรณ
ใหผูจัดการอนุมัติจายเงิน ซึ่งมีวงเงินไมเกิน 10,000 บาท ยกเวน คา ใชจายเบ็ดเตล็ดให
อนุมัติจายไดวงเงินไมเกิน 2,000 บาท
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ใหประธานกรรมการอนุมัติจายเงิน ซึ่งมีวงเงินไมเกิน 100,000 บาท
ใหคณะกรรมการอนุมัติจายวงเงินเกินกวา 100,000 บาท
ขอ 27. กอนจายเงินทุกครั้ง ผูมีหนาที่จายตองตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ และใบสํา คัญ
ประกอบการจายเงินใหถูกตองเรียบรอย และตองมีผูอนุมัติใหจายเงินไดจึงจายเงิน และเรียกใบเสร็จรับเงิน
จากผูรับเงิน หรือใหผูรับเงินลงนามรับเงินไวในหลักฐานการจายเงินของสหกรณทุกครั้ง
ขอ 28. การจายเงินแกผูมีสิทธิรับเงิน ในกรณีที่ไมรูจักตัวผูขอรับเงิน ตองใหบุคคลอื่นที่เชื่อถือไดลง
ลายมือชื่อรับรอง หรือนําหลักฐาน เชน บัตรประจํา ตัว ประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออกใหแสดง
ประกอบการรับเงินดวย
ขอ 29. การจายเช็คตามที่กําหนดไวในขอ 26 (2) ใหสั่งจายในนามบุคคล หรือหนวยงานผูรับเงิน
โดยขีดฆาคําวา “ผูถือ” ออก
ขอ 30. การจายเช็ค ตองมีใบสําคัญจายเช็ค ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวัน ที่จายเช็ค เลขที่เช็ค
ธนาคาร วัตถุประสงคในการจายเงิน ชื่อผูรับเช็ค และจํานวนเงินพรอมทั้งลงชื่อผูจัดทําเอกสาร และอนุมัติ
เปน หลั กฐาน ทั้งนี้สหกรณจ ะตอ งจั ดใหมีทะเบีย นจา ยเช็ค บั นทึก รายละเอียดขา งตน เพื่ อควบคุ มและ
ตรวจสอบ
เช็คที่มีการลงชื่อสั่งจายเรียบรอยแลว แตยังไมมีผูมารับใหเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัย ควรติดตอให
ผูรับมารับไปโดยเร็วที่สุด
ขอ 31. ในกรณียกเลิกการจายเช็ครายการใดใหผูมีหนาที่จายประทับ ตรา“ยกเลิก”ในเอกสาร
ยกเลิกทุกฉบับ สวนเช็คที่ยกเลิกใหเย็บติดกับตนขั้ว และประทับตรา“ยกเลิก” พรอมบันทึกเหตุผลที่ยกเลิก
และลงลายมือชื่อผูรับผิดชอบกํากับไวดวย
ขอ 32. ในการถอนเงินจากธนาคาร หรือแหลงรับฝากเงินอื่น ๆ เพื่อนํา มาใชจา ยในธุรกิ จของ
สหกรณ ใหผูจัดการ หรือผูทําหนา ที่แทน ทําบันทึกอนุมัติถอนเงินโดยชี้แจงเหตุผลตอประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ หรือกรรมการผูที่ไดรับมอบหมายขอจากคณะกรรมการใหเปนผูมีอํานาจอนุมัติการ
ถอนเงิน รวมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ และเอกสารการถอนเงินเพื่อประกอบการพิจารณาดวย
เมื่ อ ได รั บ อนุ มั ติ ใ ห ถ อนเงิ น ตามความในวรรคแรกแล ว ให เ สนอเช็ ค หรื อ ใบถอนเงิ น ต อ
คณะกรรมการผูมีอํา นาจลงนามถอนเงินจากธนาคาร เพื่ อลงลายมือ ชื่อในเช็คหรือใบถอนเงิน รว มกับ
ผูจัดการสหกรณ
หมวด 4
การเก็บรักษาเงิน และเอกสารสําคัญ
ขอ 33. เมื่อสิ้นสุดเวลาทําการตามขอ 5 ใหผูจัดการ หรือผูปฏิบัติหนาที่แทนตามขอ 7 ตรวจสอบ
รายการเงินสดในสมุดบัญชีเปรียบเทียบกับตัวเงินสดในมือเปนประจําทุกวัน เมื่อเห็นวาตรงกันแลวใหลง
ลายมือชื่อกํากับไวในสมุดบัญชีดวย
ขอ 34. เพื่อประโยชนแหงธุรกิจของสหกรณ ใหผูจัดการเก็บรักษาเงินสดในมือ ณ สิ้นวันทําการไม
เกิน 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน) สวนเงินที่เกินใหนําสงเขาฝากในธนาคารที่สหกรณเปดบัญชีเงินฝาก
ไว
ในกรณีจําเปนไมสามารถนําเงินเขาฝากไดทันในวันนั้น ๆ ใหบันทึกเสนอประธานกรรมการทราบ
และใหนําเงินเขาฝากในวันแรกที่เปดทําการ
ขอ 35. เงินสด และเอกสารการเงินที่สหกรณจะตองเก็บรักษาไวในมือแตละวันนั้น ใหเก็บรักษาไว
ในตูนิรภัยของสหกรณ หรือในที่มั่นคงปลอดภัย โดยอยูในความรับผิดชอบของผูจัดการ
ขอ 36. ใหเก็บ รักษาสมุดบั ญชีเงินฝากของสหกรณทุกเลม สมุดบัญ ชี ทะเบียน และเอกสาร
เกี่ยวกับการเงินไวในตูนิรภัย และหรือในที่มั่นคงปลอดภัย โดยอยูในความรับผิดชอบของผูจัดการ
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ขอ 37. ใหคณะกรรมการมอบหมายให ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
กรรมการคนใดคนหนึ่งทําการตรวจสอบเปนครั้งคราวเกี่ยวกับเงินสดคงเหลือ และเอกสารการเงิ น ให
ถูกตอง
ขอ 38. ใหผูจัดการจัดใหมีการทําบัญชีรับจาย งบทดลอง งบสอบยอดเงินฝากธนาคาร (กรณีเงิน
ฝากในบั ญชีของสหกรณ และหลักฐานของธนาคารไมตรงกัน)รวมทั้งสรุปเกี่ยวกับการจา ยเงินเสนอตอที่
ประชุมเปนประจําทุกเดือน
หมวดที่ 5
การควบคุมเงินสดประจําวัน
ขอ 39. เจาหนาที่การเงิน หรือผูที่ไดรับมอบหมาย มีหนาที่รักษาเงินสดใหมีเงินสํารองระหวางวัน
เพื่อจายในกิจการของสหกรณ กรณีที่มีเงินสดรับคงเหลือปริมาณมาก ใหเจาหนาที่นําเงินสดเขาฝากตูนิรภัย
ไวกอน แลว สิ้นวันใหนํา ฝากธนาคาร และดูแลเงินสดคงเหลือ ณ สิ้น วั น ทํา การใหเปน ไปตามระเบี ยบ
สหกรณ
ขอ 40. เพื่อเปนเงินสํารองจายระหวางวันทําการใหเบิกเงินสดไดไมเกินครั้งละ 1,000,000 บาท
(หนึ่งลานบาทถวน)
ขอ 41. การขนสงเงินสดปกติเขาบัญ ชีธนาคาร ใหนํา เงินสดเขาบัญชีธนาคารอยางนอยวันละ
หนึ่งรอบ ณ วันสิ้นทําการทุกวัน
ขอ 42. การขนสง เงินสดเขา บัญ ชีธ นาคารในวงเงินเกิน กวา 300,000 บาท ให มี เจ า หน า ที่
รับผิดชอบรวมกันอยางนอย 2 คน นําเงินสดเขาธนาคาร
ขอ 43. การขนสงเงินสดเขาบัญชีธนาคารในวงเงินเกินกวา 300,000 บาท แตไมเกิน 1,000,000
บาท ใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบรวมกันอยางนอย 2 คน (โดย 1 ใน 2 คน ตองเปนเจาหนาที่การเงิน) นําเงิน
สดเขาธนาคาร
ขอ 44. การขนสงเงินสดเขาบัญชีธนาคารในวงเงินเกินกวา 1,000,000 บาท ใหมีเจาหนาที่รวมกับ
ผูชวยผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือ กรรมการ รวมกันอยางนอย 3 คน รวมรับผิดชอบนําเงินสดเขาธนาคาร
ขอ 45. กําหนดใชรถยนตเปนพาหนะในการขนสงเงินเทานั้น
ขอ 46. ใหจัดทําประกันภัยการขนสงเงินและการเก็บรักษาเงินระหวางวันอยางเหมาะสม
ขอ 47. การรับเงินสดปกติ ใหรับเงินสดไดไมจํากัดจํานวน ทั้งนี้ หากเปนจํานวนมากใหแนะนําผู
ฝากเงิน นําเงินสดหรือโอนเขาบัญชีของสหกรณที่ธนาคารโดยตรง เพื่อลดขั้นตอนการขนสงเงินสด
ขอ 48. การจายเงินสดกรณีกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ใหจายไดครั้งละไมเกินวงเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
ขอ 49. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการเปนผูวินิฉัยชี้ขาด
ขอ 50. ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย การรับจายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2561
(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561)
......................................................................
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ บั ง คั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
พ.ศ. 2554 ขอ 79 (8) และขอ 107 (6) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 26 ครั้งที่ 3/2561
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ไดมีมติใหแกไขระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาการรับจายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2561 ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบี ยบนี้เ รี ยกว า “ระเบี ย บสหกรณอ อมทรัพ ยสาธารณสุ ข จัง หวั ดอุ ดรธานี จํา กัด
วาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2561 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกความในขอ 7 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2561 และใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ 7. ในกรณีที่ไมมีผูจัดการ หรือผูจัดการ ไมอยู หรือไมอาจปฏิ บัติหนาที่ตามขอ 6
ดวยตนเองได มอบหมายใหผูชวยผูจัดการ หรือเจาหนาที่การเงิน หรือเจาหนา ที่ผูหนึ่งผูใดที่เห็นสมควร
ซึ่งไมไดปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับงานบัญชี เปนผูปฏิบัติหนาที่ตามขอ 6 ”
ขอ 4. ใหยกเลิกความในขอ 9 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2561 และใชขอความตอไปนี้
“ขอ 9. ใบเสร็จรับเงิน ใหใชตามแบบที่สหกรณกําหนด เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
และบันทึกบัญชี ดังนี้
(1) ใบเสร็จรับเงินเพื่อการชําระคาหุน หนี้ เงินรับฝาก หรือ เงินอื่นใดของสมาชิก
ที่สงหักประจําเดือนจากเงินไดรายเดือนของสมาชิก ใหสมาชิกจัดพิมพผานเว็บไซตของสหกรณ โดยการ
พิมพครั้งที่ 1 ถือเปนใบเสร็จรับเงินฉบับจริง การพิมพครั้งตอไปถือเปนสําเนาใบเสร็จรับเงิน
(2) ใบเสร็จรับเงินทั่วไปที่ฝายการเงินของสหกรณออกใหกับสมาชิกหรือผูที่ติดตอ
ทําธุรกรรมดานการเงินกับสหกรณใหมีสําเนาอยางนอย 1 ฉบับ
(3) ใบเสร็จรับเงินสําหรับการหักกลบลบหนี้จากเงินกูที่สหกรณไดรับจากสหกรณ
ใหมีสําเนาอยางนอย 1 ฉบับ”
ขอ 5. ใหยกเลิกความในขอ 10 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2561 และใชขอความตอไปนี้
“ขอ 10. ใบเสร็จรับเงินใหมีหมายเลขกํากับใบเสร็จรับเงินเรียงตามลําดับ กันไปทุกฉบับ
ใหสหกรณจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไวเพื่อทราบ และตรวจสอบไดวาไดจัดพิมพจํานวนเทาใด
การเบิกใชใบเสร็จรับเงินใหเบิกใชตามจํานวนที่เหมาะสม และจําเปนตามสภาพธุรกิจของ
สหกรณ แลวใหทําหลักฐานการเบิกจายใบเสร็จรับเงินไวดวย”
ขอ 6. ใหยกเลิกความในขอ 11 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2561 และใชขอความตอไปนี้
“ขอ 11. ใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาด ใหขีดฆาจํานวนเงินและเขียน
ใหมทั้งจํานวนแลวใหผูรับเงินลงลายมือชื่อกํากับ หรือ ขีดฆายกเลิกใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับแลวออกฉบับ
ใหมใหแทน
สํา หรับใบเสร็จรับเงินฉบับที่ยกเลิก ใหผูรับเงินลงลายมือชื่อกํากับไวและใหเก็บรักษาไว
โดยมีตนฉบับและสําเนาอยูครบทุกฉบับ”
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ขอ 7. ใหยกเลิกความในขอ 12 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2561 และใชขอความตอไปนี้
“ขอ 12. ใหสหกรณเก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงินที่สหกรณออกใหเพื่อเปนหลักฐานการ
รับเงินไว 5 ป สํา หรับใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิก ซึ่งผูสอบบัญชียังมิไดตรวจสอบใหสหกรณเก็บรักษาไวในที่
ปลอดภัยอยาใหสูญหายและเมื่อไดตรวจสอบแลวก็ใหเก็บไว 3 ป”
ขอ 8. ใหยกเลิกความในขอ 15 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2561 และใชขอความตอไปนี้
“ขอ 15. สหกรณตองออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน เวนแตการรับเงินฝากจาก
สมาชิก กรณีรับเงินฝากใชสมุดคูฝากเปนหลักฐาน ใหปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสมาชิก”
ขอ 9. ใหยกเลิกความในขอ 15 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2561 และใชขอความตอไปนี้
“ขอ 16. การรับเงินของสหกรณใหรับเปนเงินสด เงิน โอน เช็ค ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน
ไปรษณีย หรือ ตั๋วแลกเงิน”
ขอ 10. ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(นายเสมอเทพ ศรีทาสรอย)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย เงินยืมทดรองจาย พ.ศ. 2558
......................................................................
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ขอ 79 (8)
ขอ 107 (10) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 22 ครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม
2558 ไดกําหนดระเบียบวาดวยเงินยืมทดรองจาย พ.ศ.2558 ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบี ย บนี้ เ รี ยกว า “ระเบีย บสหกรณอ อมทรัพ ย ส าธารณสุ ข จั งหวั ดอุ ดรธานี จํ า กั ด
วาดวย เงินยืมทดรองจาย พ.ศ.2558”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหมีผลบังคับใช นับแตวันถัดจากวันที่ประกาศ เปนตนไป
ขอ 3. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดํา เนินการสหกรณ ออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี จํากัด
“กรรมการ”หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

“ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“เจาหนาที่” หมายถึง เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“เงินยืมทดรองจา ย”หมายถึง เงินยืมทดรองของสหกรณ ที่ผู ยื มนํ า ไปเพื่อสํา รองจ า ย
เกี่ยวกับการดําเนินงานในกิจการของสหกรณ
“ผูยืม” หมายถึง กรรมการและเจาหนาที่ หรือผูบุคคลอื่นที่ไดรับอนุมัติใหยืมเงินยืมทด
รองจายจากสหกรณ
“บุคคลอื่น” หมายถึง ผูตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาสหกรณ สมาชิกสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“หลักฐานการจา ย”หมายถึง หลักฐานการจายที่เปนใบเสร็ จรับเงิน หรือใบรั บรองการ
จายเงินตามที่สหกรณกําหนด
“ใบสําคัญจาย”หมายถึง หลักฐานการจายที่เปนใบเสร็จรับเงินหรือใบรับรองการจายเงิน
ตามที่สหกรณกําหนด
ขอ4. เงินยืมทดรองจาย ที่อนุมัติใหยืมได มีดังตอไปนี้
(1)
ค า เบี้ ย ประชุ ม คณะกรรมการดํ า เนิ น การ คณะกรรมการฝ า ยต า ง ๆ หรื อ
คณะอนุกรรมการ ใหผูที่ไดรับ
(2) คาใชจายในการจัดประชุม อบรมหรือสัมมนา ใหผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูยืมและ
รับผิดชอบ
(3) คาพาหนะ คาที่พักและคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปปฏิบัติงาน ใหผูที่ไดรับมอบหมายเปนผู
ยืมและรับผิดชอบ
(4) เงินยืมทดรองจายในกิจการอื่น ๆ ที่มิไดระบุไวในขอ 4(1) ถึง (3) ใหผูอํานาจพิจารณา
อนุมัติใหยืมตามความเหมาะสม
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ขอ 5. การยืมเงินทดรองจายของสหกรณ ใหจัดทําเปนสัญญายืม รวม 2 ฉบับ (สหกรณเก็บ 1
ฉบับผูยืมเงินเก็บ 1 ฉบับ) โดยในหนังสือสัญญายืมจะตองระบุวายืมเงิน ไป เพื่อเปน คา อะไร จํา นวนเงิน
เทาใด ตั้งแตเมื่อใดถึงเมื่อใด ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเบิกจาย ตลอดจนการติดตามทวงถามใหชดใชคืน
เงินยืมเมื่อถึงกําหนดชําระ
การยืมเงินทดรองจายนี้ จะจายไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจแลว เทานั้น
ขอ 6. เงินยืมทดรองจายเพื่อการใด จะจายไดเฉพาะรายจายที่ไดรับอนุมัติแลวเทานั้น การจายเงิน
จะตองมีใบสําคัญจายเงินอยางถูกตองและหลักฐานการจายเงินทุกฉบับ
ขอ 7 การสงคืนเงินยืมทดรองจาย ผูยืมสงคืน ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับอนุมัติ
ขอ 8. การยืมเงินทดรองจาย ตามขอ 4. ถาผูรับผิดชอบยืมเงินทดรองจาย ยังมิไดสงคืนเงินทดรอง
จายตามสัญญายืมที่พึงมี หามมิใหยืมเงินทดรองจายจํานวนใหมอีก และใหผูมีอํานาจสั่งจายเงินยืมทําการ
สอบสวนใหไดความจริงเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ เพื่อมิใหเกิดความเสียหายใด ๆ ตอสหกรณ
ขอ 9. การสงเงินทดรองจายคืน ใหผูยืมนําสําเนาใบยืมเงินทดรองจาย พรอมหลักฐานการจายให
เจาหนาที่การเงินสหกรณ ลงบันทึกการสงใชเงินยืมทดรองจาย เพื่อเปนหลักฐานวาผูยืมไดนําสงเงินยืมเสร็จ
สิ้นแลว
ขอ 10 ความรับ ผิดชอบของผูยื มเงิน ทดรองจา ย ผูยื มจะต องรั บ ผิดชอบในเงิน ยื มทดรองจ า ย
ตลอดจนระยะเวลาถึงวันสงเงินคืนสหกรณ
กรณีที่ผูยืมเงินทดรองจายไมปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือไมคืนเงินยืมภายในกําหนดในสัญญาเงินยืม
ได จะตองชดใชเงินยืมจํานวนนั้นทั้งหมดทันที
หากผูยืมชี้แจงแสดงเหตุผลพอฟงและยินยอมใหสหกรณหักเงินเดือน คาจาง เงินบําเหน็จ หรือเงิน
อื่นใดอันพึงไดรับจากสหกรณหรือหนวยงานตนสังกัด เพื่อชดใชเงินยืมโดยพลันยอมได
กรณีที่ผูยืมไมมีเงินอื่นใด อันพึงไดรับจากสหกรณหรือหนวยงานตนสังกัดที่จะใชคืนเงินยืมได ผูยืม
ตองรับผิดทั้งทางแพงและอาญา
สัญญาหรือใบรับสภาพหนี้และสัญญาค้ําประกันใหใชตามแบบที่สหกรณกําหนด
ขอ 11. ใหประธานกรรมการหรือผูไดรับมอบหมายเปนผูมีอํานาจในการอนุมัติใหยืมเงินทดรอง
ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ คณะกรรมการดําเนินการจะเปนผูอนุมัติเงินยืมทดรองในประเภทงบประมาณรายจาย
อื่นเฉพาะเรื่องได นอกเหนือจากที่กําหนดไวในขอ 4 โดยแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการยืมเงินยืม
ทดรองไมนอยกวา 3 คน
ขอ 12. แบบพิมพและทะเบียนการจายเงินยืมทดรอง ใหเจาหนาที่ผูจายเงิน จัดทําใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ขอ 13. ขอความใดที่ไมไดกําหนดไวหรือจําตองตีความแหงระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการ
มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในปญหาทั้งปวงคําวินิจฉัยหรือมติของคณะกรรมการดําเนินการใหถือเปนที่สุด
ขอ 14. ใหประธานกรรมการสหกรณ รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558

(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ พ.ศ. 2557
......................................................................
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณขอ 79 (8) และขอ 107 (10) และมติที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 12 /2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการดําเนินการจึงได
กํ า หนดระเบีย บว า ดว ย วิ ธี ป ฏิบั ติใ นการควบคุมภายในและการรัก ษาความปลอดภั ยดา นเทคโนโลยี
สารสนเทศของสหกรณ ดังตอไปนี้
หมวด 1
บททั่วไป
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยวิธี
ปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ พ.ศ. 2557 ”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2557 เปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“เจาหนาที่”หมายถึง เจาหนาที่ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“บุคลากร”หมายถึง ผูใชประโยชนจากทรัพยสินดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ
ซึ่งครอบคลุมถึงเจาหนาที่ สมาชิกทุกคน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่ไดรบั อนุญาตใหทํางานในสหกรณหรือที่
เขามาดําเนินการดา นเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับ สหกรณตามขอตกลงที่ทํา ไวกับ สหกรณ หรือที่เข ามา
อบรมตามโครงการที่ผานความเห็นชอบจากที่ป ระชุมคณะกรรมการ และเจาหนาที่ของรัฐผูดูแลการใช
โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอรในการประมวลผลขอมูล
“เครื่อ งคอมพิว เตอร”หมายถึ ง เครื่อ งคอมพิว เตอร ทั้ง หลาย เครื่ อ งเซิ รฟ เวอร หรื อ
อุปกรณอื่นใด ที่ทําหนา ที่ไดเสมือนเครื่องคอมพิวเตอร ทั้งที่ใชงานอยูภายในสหกรณ หรือภายนอกแล ว
เชื่อมตอเขากับระบบเครือขาย
“ระบบเครือขาย” หมายถึง ระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่สหกรณสรางขึ้นทั้งแบบมีสาย
และ ไรสาย
“ขอมูล” หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราว ขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใด ๆ ไมวา
จะไดจัด ทํา ไว ในรู ป แบบของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ า ย ฟล ม
การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอรหรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได
“ระบบสารสนเทศ” หมายถึง ขอมูล และสาระตาง ๆ ที่เกิดจากการประมวลผลมาจาก
ที่จัดไวอยางเปนระบบ
ขอ 4 วิธีการเผยแพรระเบียบ
(1) แจงใหทราบการถือใชระเบียบในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
(2) ทําหนังสือเวียนใหเจาหนาที่รับทราบ
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(3) ติด ประกาศไว ณ ที่ทํา การสหกรณ เปนระยะเวลาอย า งน อย 60 วั น นับ แตวัน ที่
ประกาศถือใชระเบียบนี้
ขอ 5 ในกรณีที่ มีปญ หาเกี่ยวกับการปฏิ บัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนิ นการเปนผูมี
อํานาจวินิจฉัย
หมวด 2
วัตถุประสงค
ขอ 6 วัตถุประสงคของการออกระเบียบนี้
(1) เพื่อใหบุคลากรระมัดระวังในการใชเครื่องคอมพิวเตอร โดยจะไมทําใหประสิทธิภาพ
ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร และระบบเครือขายดอยประสิทธิภาพลงอยางผิดปกติโดยเจตนาหรือไมเจตนา
ก็ตาม
(2) เพื่อใหบุคลากรใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางถูกตองตามบทบาทและหนา ที่ที่ไดรับ
มอบหมาย
(3) เพื่อใหการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณมีความมั่นคง ปลอดภัย และสามารถ
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) เพื่อ ใหบุคลากรระมัดระวัง และตระหนักถึ ง ความเสี่ย งที่อ าจเกิด ขึ้น จากการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5) เพื่อใหสหกรณไดมีการควบคุมภายในและรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศที่ใช
คอมพิวเตอรเปนไปตามนโยบาย ระเบียบสหกรณและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
หมวด 3
การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ
ขอ 7 สหกรณจะตองจัดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรไวในที่ที่เหมาะสม และหามผูไมมีหนาที่รับผิดชอบ
เขามาใชเครื่องคอมพิวเตอรของสหกรณโดยไมไดรับอนุญาต
ขอ 8 จัดให มีการติด ตั้งอุป กรณดับเพลิงไวในที่ที่เ หมาะสมและสะดวกตอ การใชง านเมื่ อมี เหตุ
ฉุกเฉิน และจัดทําแผนผังการขนยายเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตาง ๆ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวของ
ข อ 9 จั ด ให มีร ะบบการควบคุม อุณหภู มิ ให แ กอุ ป กรณ เครื่ องคอมพิ ว เตอร อย า งเพี ย งพอและ
เหมาะสมกับสถานที่รวมทั้งจัดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรใหอยูในสถานที่ที่มีอากาศถายเทไดสะดวก
ขอ 10 จัดใหมีระบบสํา รองไฟเครื่องแมขา ยและอุป กรณที่เกี่ยวขอ งอยา งเพี ยงพอ เพื่ อลดการ
หยุดชะงักการทํางานของเครื่องแมขายในกรณีที่มีไฟฟาดับหรือไฟตก
หมวด 4
คณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 11 ตอ งพิจารณาจัดใหมีทรัพ ยสินดา นเทคโนโลยีสารสนเทศตามสมควรและเหมาะสมกั บ
สหกรณ
ขอ 12 มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติในการ
ควบคุมภายใน และการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ
ขอ 13 สื่อสารใหบุคลากรเขาใจนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษา
ความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ
ขอ 14 สงเสริมใหมีการฝกอบรมหรือใหความรูเกี่ยวกับระบบงานและการรักษาความปลอดภัยดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศแกคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการ และเจาหนาที่สหกรณ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
หรือสนับสนุนใหเขารับการฝกอบรมกับหนวยงานและองคกรตาง ๆ ที่มีการจัดอบรมในเรื่องดังกลาว
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ขอ 15 ตองกําหนดใหผูบริการโปรแกรมระบบบั ญชีจัดทําคูมือการใชโปรแกรมและเอกสารดา น
ฐานขอมูล ไดแก โครงสรางขอมูล (Data Structure) หรือพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) ใหกับ
สหกรณเพื่อ ประกอบการใชงานโปรแกรมระบบบัญชี
ขอ 16 มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบในการเก็บรักษาคูมือและเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงานใหอยู
ในที่ปลอดภัย และใหเรียกใชงานไดทันที
ขอ 17 พิจารณาคัดเลือกและจัดทําสัญญากับผูใหบริการโปรแกรมหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และพิจารณาเกี่ยวกับการรักษาความลับของขอมูล เงื่อนไขตางๆ และขอบเขตงานของผูใหบริการ กรณีที่ใช
บริการโปรแกรมของเอกชน
ขอ 18 แตงตั้งเจาหนาที่เพื่อรับผิดชอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ
ขอ 19 จัดให มีการทํา หรือทบทวนแผนฉุกเฉิน และการประเมิน ผลของการทดสอบแผนฉุกเฉิน
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
ขอ 20 รณรงค ให ทุก คนใช พ ลั งงานไฟฟ า อยา งประหยั ด โดยจั ดระดั บ การทํ า งานของเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรและปดอุปกรณตอพวงทุกครั้งที่ไมมีการใชงาน ใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใช
มาตรการลดการใชกระดาษใหนอยลงดวย
หมวด 5
ผูจัดการสหกรณ/ผูดูแลระบบงาน
ขอ 21 ควบคุมดูแลการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ขอ 22 ดํา เนิน การใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ ทํา งานไดอ ย า งมี ป ระสิท ธิภ าพ
ทันสมัย และมั่นคงปลอดภัยตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของสหกรณ
ขอ 23 ติ ดตั้ ง คา การรักษาความปลอดภัย ของระบบบัญ ชีคอมพิ ว เตอรแ ละระบบเครื อขา ยให
สามารถปองกันบุคคลที่ไมไดรับอนุญาตเขาสูระบบไดงาย ไดแก ความยาวของรหัสผา น ระยะเวลาการ
เปลี่ยนแปลงรหัสผาน ระยะเวลาการตั้งเวลาพักหนาจอในกรณีผูใชงานไมอยูที่เครื่อง เปนตน
ขอ 24 มีหนา ที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการผูใชงาน เกี่ยวกับการสราง/เปลี่ยนแปลง/ลบชื่อ
ผูใชงาน (username) โดยการกําหนดสิทธิการใชงาน จะตองเปนไปตามหนาที่ความรับผิดชอบของผูใชงาน
ขอ 25 มี หนา ที่ สอบทานสิท ธิ การใช งานของเจ า หนา ที่ใ นระบบบั ญ ชีค อมพิ ว เตอร และระบบ
เครือขายใหสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบในแตละตําแหนงเปนประจําทุกป
ขอ 26 บริหารจัดการระบบเครือขายใหมีความมั่นคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่การ
ทํางานทั้งหมด ไดแก
(1) กําหนดสิทธิการเขาถึงระบบเครือขายใหกับผูที่ไดรบั อนุญาตเทานั้น
(2) จัดทําการปรับปรุงแผนผังเครือขายและอุปกรณที่เกี่ยวของใหเปนปจจุบัน
(3) มีการตรวจสอบหรือเฝาระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรแม
ขายอยางสม่ําเสมอ
(4) ติดตั้งระบบปองกันไวรัสกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย และปรับปรุงระบบปองกันไวรัสใหเปน
ปจจุบันสม่ําเสมอ
ขอ 27 จัดทําตารางแผนการสํารองขอมูลและวิธีการกูคืนขอมูล และใหมีการสํารองขอมูลและการ
ทดสอบการกูคืนขอมูลเปนไปตามแผนที่กําหนด ไดแก
(1) กําหนดตารางแผนการสํารองขอมูลใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของสหกรณ
(2) กําหนดใหสํารองขอมูลจากระบบบัญชีคอมพิวเตอรที่สหกรณใชในเครื่องคอมพิวเตอร
ที่แยกตางหากจากเครื่องแมขายหลักของสหกรณ จํานวน 1 ชุดเปนประจําทุกวันทํา การของสหกรณและ
สํารองขอมูลไวในสื่อบันทึกขอมูล จํานวน 1 ชุดเปนประจําทุกเดือน
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(3) กําหนดใหสํารองโปรแกรม ฐานขอมูลที่เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ ระบบฐานขอมูลและ
ระบบบัญชีคอมพิวเตอรไวในสื่อบันทึกขอมูลจํานวน 1 ชุด เปนประจําทุก 3 เดือน
(4) ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบระบบงานสํารองขอมูลในสื่อบันทึกขอมูลและติดฉลากที่มี
รายละเอียด โปรแกรมระบบงาน วัน เดือน ป จํานวนหนวยขอมูล
(5) จัดเก็บสื่อบันทึกข อมูลไวในที่ปลอดภัยทั้งในและนอกสํา นักงานสหกรณ และให
สามารถนํามาใชงานไดทันทีใน กรณีท่มี เี หตุฉุกเฉิน
(6) ผูจัดการหรือผูที่ไดรับมอบหมายตองทดสอบขอมูลที่สํารองทุก 6 เดือน และเก็บรักษา
ชุดสํารองขอมูลไวอยางนอย 10 ปตามกฎหมาย
(7) จัดทําทะเบียนคุมขอมูลชุดสํารอง และควบคุมการนําขอมูลชุดสํารองออกมาใชงาน
ขอ 28 จัดทํา แผนฉุกเฉินรองรับ เมื่อเกิด ป ญหากับ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ในกรณีเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรไดรับความเสียหายหรือ หยุดชะงัก และกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน
ขอ 29 ดํา เนินการทดสอบแผนฉุกเฉิน รวมกับ บุคลากรอยา งนอยปละ 1 ครั้งและจัด ทํา ผลการ
ทดสอบแผนฉุกเฉิน
ขอ 30 จั ดการกับ เหตุการณผิ ดปกติที่ เ กี่ยวขอ งกับ ความมั่นคงปลอดภัย ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยทันทีเมื่อไดรับรายงานจากบุคลากร
หมวด 6
บุคลากร
ขอ 31 ตองใชเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนสูงสุดตอการดําเนินงานของสหกรณ และเปนไป
ตามวัตถุประสงค
ขอ 32 ใหคํานึงถึงการใชงานอยางประหยัด และหมั่นตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรใหสามารถใช
งานไดอยาง สมบูรณ และมีประสิทธิภาพ
ขอ 33 บุคลากรแตละคนมีหนาที่ปองกันดูแลรักษาขอมูลชื่อผูใชงาน (username) และรหัสผา น
(password)ทั้งนี้ตองหามเผยแพรใหผูอื่นลวงรูรหัสผาน (password) ของตนเอง
ขอ 34 การกําหนดรหัสผานในการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางนอย 4 ตัวอักษร โดย
กําหนดใหมี ความยากตอการคาดเดาและใหมีการเปลี่ยนแปลงรหัสผานของผูใชงานทุก ๆ 6 เดือน
ขอ 35 บุคลากรแตละคนหามใชชื่อผูใชงาน (username) และรหัสผาน (password) ของบุคคล
อื่นมาใชงาน ไมวาจะไดรบั อนุญาตจากผูใชงานนั้นหรือไมก็ตาม
ขอ 36 การใชงานเครื่องคอมพิวเตอร ผูใชงานตองรับผิดชอบในฐานะเปนผูถือครองเครื่องนั้น ๆ
และต อ ง รั บ ผิ ด ชอบต อ ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น อั น เนื่อ งมาจากการใช ง านที่ ผิ ด ปกติ โดยชื่ อผู ใ ช ง าน
(username) และรหัสผาน (password) ของผูถือครองเครื่องนั้น ๆ
ขอ 37 เมื่อพบเหตุการณผิดปกติที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหรีบแจงใหผูจัดการ/ผูดูแลระบบงานของสหกรณโดยทันที
ขอ 38 ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

(นายวรวุฒิ เมฆเวียน)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย การพัสดุ พ.ศ. 2561
......................................................................
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ บั ง คั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
พ.ศ. 2554 ขอ79 (8) และขอ107 (10) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 25 ครั้งที่11/2561
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย การพัสดุ พ.ศ. 2561 ดังตอไปนี้
ข อ 1.ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บสหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
วาดวย การพัสดุ พ.ศ. 2561”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 เปนตนไป
ขอ 3. ใหย กเลิก ระเบีย บสหกรณออมทรัพ ย สาธารณสุ ข จั ง หวั ด อุด รธานี จํา กั ด การพั ส ดุ
พ.ศ. 2555 และบรรดา ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติหรือขอตกลงอื่นใด ซึ่งขัด หรือแยงกับระเบียบนี้และให
ใชระเบียบนี้แทน
หมวด 1
ขอความทั่วไป
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“การพัสดุ”หมายถึง การจัดทําเอง การซื้อ การจาง การจางที่ปรึกษา การจางออกแบบ
และควบคุมงานการแลกเปลี่ยน การเชา การควบคุม การจําหนาย การดําเนิน การอื่น ๆ ที่ กําหนดไวใน
ระเบียบนี้
“พัสดุ”หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง
“เครื่องเขียนแบบพิมพ”หมายถึง สิ่งของที่มีลักษณะไมคงทนถาวร ใชแลวสิ้นเปลืองหมด
ไป หรือ สลายตั ว ในระยะเวลาอั นสั้ น ตัว อย า งเช น กระดาษ หมึ ก ดิน สอ ไม บรรทั ด แฟ ม สมุ ดบั ญ ชี
แบบฟอรมสัญญากูยืมเงิน แบบฟอรมใบเสร็จรับเงิน เปนตน
“วัสดุ” หมายถึง สินทรัพยที่สหกรณมีไวเพื่อใชในการดําเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมี
มูลคา ต่ํา กว า 5,000 บาท หนวยรับ รูวัสดุคงเหลือในราคาทุนซึ่งสหกรณจ ะรับรูวัสดุ เป น สินทรัพ ย หรือ
คาใชจายกอนแลวจึงปรับปรุงบัญชีสิ้นป วัสดุจําแนกเปน 2 ประเภท ดังนี้
“วั สดุสิ้ นเปลื อ ง”หมายถึ ง สิน ทรัพ ยที่ สหกรณมีไ วเ พื่อ ใช ในการดํ า เนิ น งานตามปกติ
โดยทั่วไปมีมูลคานอยกวา 500 บาท
“วัสดุคงทน”หมายถึง สินทรัพยที่สหกรณมีไวเพื่อใชในการดําเนินงานตามปกติ มีอายุการ
ใชงานเกิน 1 ป มีมูลคาตั้งแต 500 บาทขึ้นไป แตมูล คา ต่ํา กว า 5,000 บาท เชน เครื่องคิดเลข พัด ลม
โทรศัพ ท ชั้นวางแกว เปนตน โดยใหบันทึกรับรูวัสดุคงทนตามราคาทุน และจัดทําทะเบียนคุมสิ นทรัพย
โดยไมตองคํานวณคาเสื่อมราคา
“ครุภัณฑ”หมายถึง สินทรัพยที่สหกรณมีไวเพื่อใชในการดําเนินงานมีลักษณะคงทนและมี
อายุการใชงานเกินกวา 1 ป โดยใหบันทึกรับรูครุภัณฑที่มีมูลคา ตั้งแต 5,000 บาทขึ้นไป ตามราคาทุนเปน
รายการสินทรัพยถาวรในบัญชีสหกรณ โดยบันทึกรายละเอียดของครุภัณฑในทะเบียนคุมทรัพยสินและให
คํานวณคาเสื่อมราคาประจําป
“การซื้อ”หมายถึง การซื้อพัสดุทุกชนิด ทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่อง
อื่น ๆ แตไมรวมถึงการจัดทําพัสดุในลักษณะการจาง
“การจ าง”หมายถึง การจา งทํา ของและการรับขน และการจ า งเหมาบริการ การจ า ง
ออกแบบและควบคุมงาน และการจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
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“การจางออกแบบและควบคุมงาน” หมายถึง การจางบริการจากนิติบุคคล หรือบุคคล
ธรรมดาที่ประกอบธุรกิจดานงานออกแบบ และควบคุมงานกอสรางอาคาร
“เงินงบประมาณ” หมายถึง เงินงบประมาณรายจา ยประจํา ป งบประมาณรายจาย
เพิ่มเติมและเงิน ซึ่งไดรับไวโดยไดรบั อนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ
“เงินกู” หมายถึง เงินกูจากสถาบันการเงิน และสถาบัน ซึ่งคณะกรรมการดํา เนิน การ
อนุมัติใหกู
“สหกรณ”หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการ”หมายถึ ง คณะกรรมการดํา เนิ นการสหกรณ ออมทรัพ ย สาธารณสุ ข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ประธานกรรมการ”หมายถึ ง ประธานกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ อ อมทรั พ ย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด และใหความหมายรวมถึงกรรมการที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่แทน
รองประธานกรรมการ
“รองประธานกรรมการ”หมายถึง รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพ ย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด และใหความหมายรวมถึงกรรมการที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่แทน
ประธานกรรมการ
“กรรมการ”หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

“ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“เจาหนาที่” หมายถึง เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํา กัด
ซึ่งสหกรณจางใหทํางานประจําสหกรณ ตามระเบียบวาดวยเจาหนาที่
“อาคาร” หมายถึง สํานักงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด รวมถึงสิ่งปลูก
สรางอื่น ๆ ซึ่งสรางขึ้นเพื่อประโยชนใชสอยสําหรับอาคารนั้น ๆ เชน รั้ว ทอระบายน้ํา ถนน ประปา และ
อื่น ๆ ซึ่งเปนสวนประกอบของตัวอาคาร เชน เครื่องปรับอากาศ ลิฟท เปนตน
“หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ” หมายถึง เจาหนาที่ซึ่งไดรับการแตงตั้งใหเปนหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

“เจา หนา ที่ พั สดุ ”หมายถึง เจ า หนา ที่ ซึ่ง ไดรับ การแต ง ตั้ ง ให มี ห น า ที่ หรื อ ปฏิ บั ติง าน
เกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบนี้
“การจายเงินลวงหนา”หมายถึง การจายเงินคาพัสดุใหแกผูขาย หรือคาจางใหแกผูรับจาง
ลวงหนาจะกระทํามิได
ขอ 5. ระเบีย บนี้ใชบังคับแกสหกรณ ซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับพั สดุ โดยใชเงินงบประมาณของ
สหกรณ
ขอ 6. ใหคณะกรรมการเปน ผูมีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้ จะมอบอํานาจเปนหนังสือใหแกผู
ดํารงตําแหนงใดก็ ได โดยคํานึงถึง ตํา แหนง หนา ที่ และความรับผิดชอบของผูที่จ ะไดรั บมอบหมายเปน
สําคัญ
เพื่อ ความคล องตั ว ในการจั ดการ คณะกรรมการ อาจมอบอํ า นาจให ป ระธานกรรมการ หรื อ
กรรมการ หรือผูจัดการ หรือเจาหนาที่ ผูดํารงตําแหนง รองลงไปตามลําดับสามารถสั่งดําเนินการจัดหาได
ใหประธานกรรมการมีอํานาจในการอนุมัติจัดซื้อจัดจาง และอนุมัติจาย
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หมวดที่ 2
วิธีซื้อ และวิธีจาง
ขอ 7. การซื้อ หรือการจาง กระทําได 3 วิธี คือ
(1) วิธีตกลงราคา
(2) วิธีสอบราคา
(3) วิธีประกวดราคา
ขอ 8. การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา ไดแก การซื้อ หรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไมเกิน
500,000 บาท (หาแสนบาทถวน)
ขอ 9. การซื้ อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ไดแก การซื้อ หรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน
500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) แตไมเกิน 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน)
ขอ 10. การซื้อ หรือการจางโดยวิธีประกวดราคา ไดแก การซื้อ หรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน
2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) ขึ้นไป
กรรมการจัดซื้อ จัดจาง
ขอ 11. การจัดซื้อ จัดจาง ใหประธานกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากผูดํารง
ตําแหนงกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการ
อีกอยางนอยสองคน และใหมีกรรมการฝายตาง ๆ ตามสมควรดังตอไปนี้
(1) การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีตกลงราคา
(1.1) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือตรวจรับการจาง
(2) การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีสอบราคา
(2.1) คณะกรรมการรับซองสอบราคา
(2.2) คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
(2.3) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือตรวจรับการจาง
(3) การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกวดราคา
(3.1) คณะกรรมการรับซองประกวดราคา
(3.2) คณะกรรมการเปดซองประกวดราคา
(3.3) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
(3.4) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือตรวจรับการจาง
ขอ 12. ในการซื้อ การจางครั้งเดียวกัน หามแตงตั้งผูที่เปนกรรมการรับ และเปดซองประกวดราคา
เปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา หรือแตงตั้งเปนกรรมการเปดซองสอบราคา
คณะกรรมการทุกคณะตามขอ 11 เวนแตคณะกรรมการรับและเปดซอง ประกวดราคา จะแตงตั้ง
ผูชํานาญการ หรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุ หรืองานจางนั้น ๆ เขารวมเปนกรรมการดวยกันก็ได
การประชุมคณะกรรมการตามขอ 11 แตละคณะใหถือเสียงขางมาก ถาเสียงเทากันใหประธาน
กรรมการคณะนั้นออกเสียงเพิ่มเปนเสียงชี้ขาด แตคณะกรรมการตรวจรับ และคณะกรรมการตรวจการจาง
ใหถือมติเอกฉันท
ขอ 13. ในการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ใหดําเนินการจัดซื้อ และสอบราคาพัสดุจากผูจําหนายโดยตรง
ขอ 14. เมื่อดําเนินการจัดซื้อพัสดุเรียบรอยแลว ผูขายสงมอบพัสดุ ใหกรรมการตรวจรับเปน
ผูตรวจรับและสงมอบแกเจาหนาที่พัสดุของสหกรณ เพื่อลงทะเบียนไวเปนหลักฐาน และเบิก-จาย ใชใน
กิจการตอไป
ขอ 15. เมื่อจัดซื้อ จัดจาง และตรวจรับพัสดุเรียบรอยแลว ใหดําเนินการเบิกจายเงินใหผูขาย หรือ
ผูรับจางภายใน 3 วันทําการนับแตวันตรวจรับพัสดุครบถวนถูกตองตามสัญญา
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ขอ 16. ในการจัดซื้อ จัดจางใหแตงตั้งคณะกรรมการตามขอ 11 เปนคราวๆ ไป รายงานขอซื้อ
หรือขอจาง
ขอ 17. กอนดําเนินการซื้อ หรือจางทุกวิธี ใหเจาหนาที่พัสดุทํารายงานผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
ผูจัดการ เสนอเหตุผลความจําเปนใหคณะกรรมการอนุมัติกอน โดยใหทํารายงานดังนี้
(1) เหตุผลหรือความจําเปนที่ตองซื้อ หรือจาง
(2) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ หรืองานที่จะจาง
(3) ราคามาตรฐาน ราคากลางของทางราชการ และราคาในปจจุบันที่จะขอซื้อ
(4) วงเงินที่จะซื้อ หรือจาง
(5) กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุ หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ
(6) วิธีที่จะซื้อ หรือจาง
(7) ขอเสนออื่นๆ การขออนุมัติแตงตั้งกรรมการฝายตางๆ
การซื้อ หรือการจางแตละวิธีใหดําเนินการดังนี้
วิธีตกลงราคา
ขอ 18. การซื้อ หรือจางโดยวิธีตกลงราคาแตละครั้ง ใหประธานกรรมการแตงตั้งกรรมการจํานวน
อยา งนอยสามคน โดยแตงตั้งจากคณะกรรมการ ใหมีหนาที่ติดตอ สอบถามราคากับผูขาย หรือผูรับจาง
โดยตรง ไดผลเปนประการใดแลวใหเสนอประธานกรรมการ เพื่อดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง ตามขอ 13 ,14
และ15 ตอไป
การซื้อ หรือการจาง โดยวิธีตกลงราคา ในกรณีจําเปน และเรงดวนโดยไมไดคาดหมายไวกอน และ
ไมอาจดํา เนินการตามปกติไดทัน ใหเจาหนาที่พัสดุเสนอเหตุผลความจํา เปนผา นหัวหนาเจา หนา ที่พัสดุ
เสนอประธานกรรมการ หรือผูไดรับมอบหมาย อนุมัติจัดซื้อ จัดจางได ใหถือรายงานดังกลาวเปนหลักฐาน
การตรวจรับ โดยอนุโลมแตตองรายงานคณะกรรมการทราบในการประชุมคราวถัดจาก การจัดซื้อ จัดจาง
ดังกลาว และวงเงินตองไมเกิน 500,000 บาท
วิธีสอบราคา
ขอ 19. ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําเอกสารการสอบราคา โดยอยางนอยใหแสดงรายการดังตอไปนี้
(1) คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ ที่ ต อ งการซื้ อ และจํ า นวนที่ ต อ งการ หรื อ แบบรู ป
รายละเอียด และปริมาณงานที่ตองการจาง ในกรณีที่จําเปนตองดูสถานที่ หรือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกอบตามวรรคหนึ่งใหกําหนดสถานที่ วัน เวลานัดหมายไวดวย
(2) คุณสมบัติของผูเขาเสนอราคาซึ่งตองมีอาชีพขาย หรือรับงานจา งตาม (1) โดยใหผู
เสนอราคาแสดงหลักฐานดังกลาวดวย
(3) กรณี จํ า เป น ให ร ะบุ ผู เ ข า เสนอราคาส ง ตั ว อย า ง แคตตาล็ อ ก หรื อ แบบรู ป และ
รายละเอียดไปพรอมกับใบเสนอราคา
(4) ถา จําเปนตองตรวจทดลอง ใหกําหนดจํานวนตัวอยา งใหพอแกการตรวจสอบ และ
เหลือไวสําหรับการทําสัญญาดวย ทั้งนี้ใหมีขอกําหนดไวดวยวา สหกรณไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการทดลองตัวอยางนั้น
(5) สถานที่ติดตอเกี่ยวกับแบบรูปรายละเอียด ในกรณีที่มีการขายใหระบุราคาขายไวดวย
(6) ขอกําหนดใหผูเขาเสนอราคา เสนอราคารวมทั้งสิ้นและราคาตอหนวยหรือตอรายการ
(ถาทําได) พรอมทั้งระบุหลักเกณฑโดยชัดเจนวา จะพิจารณาราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือตอรายการ
ในกรณีที่ไมไดกําหนดไวในเอกสารสอบราคาใหพิจารณาราคารวม
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(7) แบบใบเสนอราคาใหกําหนดไววา ในการเสนอราคาใหลงราคารวมทั้งสิ้นเปนตัวเลข
และตองมีตัวหนังสือกํากับ ถาตัวเลข และตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญในการสอบราคา
จา งก อสรา งใหกําหนดแบบบัญชีรายการกอสรางตามความเหมาะสมของลักษณะและประเภทของงาน
เพื่อใหผูเขาเสนอราคากรอกปริมาณวัสดุ และราคาดวย
(8) กําหนดระยะเวลายื่นราคาเทาที่จําเปนตอสหกรณ และมีเงื่อนไขดวยวาซองเสนอราคา
ที่ยื่นตอสหกรณ และลงทะเบียนรับซองแลว จะถอนคืนมิได
(9) กําหนดสถานที่สงมอบพัสดุ และวันสงมอบโดยประมาณสําหรับการซื้อ หรือกําหนด
วันที่จะเริ่มงาน และวันแลวเสร็จโดยประมาณสําหรับการจาง
(10) กําหนดสถานที่ วัน เวลา เปดซองสอบราคา
(11) ขอกําหนดใหผูเสนอราคาผนึกซองราคาใหเรียบรอยกอนยื่นตอสหกรณ จาหนาถึง
ประธานกรรมการเปดซองสอบราคาการจัดซื้อ จัดจางครั้งนั้น และสงถึงสหกรณกอนวันเปดซองสอบราคาดวย
สําหรับกรณีที่จะใหมีการยื่นซองทางไปรษณียไดตอ งกําหนดวิธีการปฏิบัติไวใหชัดเจนดวย
(12) กําหนดเงื่อนไขในการสงวนสิทธิ์ที่จะถือวาผูไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงกับสหกรณ
เปนผูทิ้งงาน
(13) กําหนดวาผูเขาเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหไปทําสัญญา จะตองวางหลักประกัน
ตามชนิดและอัตราในขอ 39
(14) รางสัญญารวมทั้งการแบงงวดงาน การจายเงิน เงื่อนไขการจายเงินลวงหนา
(ถามี) และ อัตราคาปรับ
(15) ขอสงวนสิทธิ์วาสหกรณจะไมพิจารณาผูเสนอราคาที่เปนผูทิ้งงานของสหกรณ และ
สหกรณทรงไวซึ่งสิทธิ์ที่จะงดซื้อหรือจาง หรือเลิกซื้อหรือเลิกจาง โดยไมจําเปนตองซื้อ หรือจางผูเสนอราคา
ต่ําสุดเสมอไป รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน หากมี
เหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ขอ 20. การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ใหดําเนินการดังนี้
(1) กอนวันเปดซองสอบราคาไมนอยกวา 10 วัน ใหเจาหนาที่พัสดุสงประกาศเผยแพร
การสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผูประกอบอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้นโดยตรง หรือโดยทาง
ไปรษณียลงทะเบียนใหม ากที่สุดเทาที่จะทําได กั บใหปดประกาศเผยแพร การสอบราคาไวโดย เปดเผย
ณ สํานักงานสหกรณ
(2) ในการยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาจะตองผนึกซองจาหนาถึงประธานกรรมการเปด
ซองสอบราคาการซื้อหรือการจางครั้งนี้ และถึงสหกรณกอนวันเปดซองสอบราคาโดยยื่นโดยตรง
(3) ใหเจาหนาที่ลงรับโดยไมเปดซองพรอมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีที่ผูเสนอ
ราคามายื่นซองโดยตรงใหออกใบรับใหแกผูยื่นซอง และใหสงมอบซองใหแกหัวหนาเจาหนาที่พัสดุทันที
(4) ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไมเปดซอง และเมื่อถึง
กํ า หนดเวลาเป ด ซองสอบราคาแล ว ให ส ง มอบซองเสนอราคาพร อ มทั้ ง รายงานผลการรั บ ซองต อ
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาเพื่อดําเนินการตอไป
ขอ 21. คณะกรรมการเปดซองสอบราคา มีหนาที่ดังนี้
(1) เปดซองบเสนอราคาและยื่นแจงราคาพรอมบัญชีรายการและเอกสารหลักฐานตาง ๆ
ของผูเสนอราคาทุกรายโดยเปด เผย แลวใหกรรมการทุกคนลงลายมือ ชื่ อกํา กับ ไว ในใบเสนอราคาและ
เอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน
(2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อก หรือแบบรูป และ
รายละเอียดแลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคา
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(3) พิจารณาคัดเลือกพัสดุ หรืองานจางของผูเสนอราคาที่ถูกตองตาม (2) ที่มีคุณภาพและ
คุณสมบัติเปนประโยชนตอสหกรณ และเสนอใหซื้อ หรือจางจากรายที่คัดเลือกไวแลวซึ่งเสนอราคาต่ําสุด
ในกรณีผูเสนอราคาต่ําสุดดังกลาว ไมยอมเขาทําสัญญา หรือตกลงกับทางสหกรณในเวลา
ที่กําหนดตามเอกสารสอบราคา ใหคณะกรรมการพิจารณาผูเสนอราคาต่ําถัดไปตามลําดับ
ถา มีผูเสนอราคาเทา กันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคาดังกล าวมาขอให เสนอราคาใหม
พรอมกัน ดวยวิธียื่นซองเสนอราคา
ถา ปรากฏวาราคาของผูเสนอราคา รายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ หรือจางสูงกว า
วงเงินที่จะซื้อ หรือจาง ใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคา ดําเนินการเรียกผูเสนอราคารายนั้นมาตอรอง
ราคาใหต่ํา ที่สุดเทา ที่ทําได ถาไมไดผล ใหเสนอประธานกรรมการวาจะลดรายการ หรือขอเพิ่มเงิน หรือ
ยกเลิก การสอบราคาเพื่อดําเนิน การใหม
(4) ในกรณีท่มี ผี ูเสนอราคาถูกตองตรงตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสาร
สอบราคาเพียงรายเดียว ใหคณะกรรมการสอบราคาใหม
(5) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไว
ทั้งหมดตอประธานกรรมการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
วิธีประกวดราคา
ขอ 22. ใหเจาหนา ที่พัสดุจัดทํา เอกสารประกวดราคาตามตัวอยางที่กําหนด การจัดทําเอกสาร
ประกวดราคารายใดจํ า เปนตองมีขอความ หรือรายการแตกตางไปจากที่กําหนด และไมทํ าใหสหกรณ
เสียเปรียบก็ใหกระทํา ได เวนแตประธานกรรมการเห็นวาจะมีปญ หาในทางเสี ยเปรียบหรือไมรัดกุมพอ
ก็ใหสงรางเอกสารประกวดราคาใหคณะกรรมการพิจารณากอนการเผยแพรเอกสารประกวดราคาใหจัดทํา
เปนประกาศ และมีสาระสําคัญ ดังนี้
(1) รายการพัสดุที่ตองการซื้อ หรืองานที่ตองการจาง
(2) คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขาประกวดราคา
(3) กําหนดวัน เวลา รับซอง ปดการรับซอง และเปดซองประกวดราคา
(4) สถานที่ และระยะเวลาในการขอรับ หรือขอซื้อเอกสารการประกวดราคา และราคา
ของเอกสาร
ขอ 23. การซื้อ หรือการจางโดยวิธีประกวดราคา ใหเจาหนาที่พัสดุปดประกาศประกวดราคาโดย
เปดเผย ณ สํานักงานสหกรณ และสงใบประกาศทางวิทยุกระจายเสียง หรืออาจสงไปยังผูมีอาชีพขาย หรือ
รับจางทํางานนั้นโดยตรงดวยก็ได
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ตองกระทํากอนวันรับซองประกวดราคาไมนอยกวา 20 วัน
ขอ 24. การใหหรือขายเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคา ซึ่งรวมทั้งคุณลักษณะเฉพาะ
หรือ รายละเอียดใหกระทํา ณ สํานักงานสหกรณ และจะตองจัดเตรียมไวใหมากพอสําหรับความตองการ
ของผูมาขอรับ หรือขอซื้อที่มีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้นอยางนอยรายละหนึ่งชุด โดยไมมีเงื่อนไขอื่นใน
การให หรือขาย ทั้งนี้ใหมีระยะเวลาไวสําหรับการคํานวณราคาของผูประสงค จะเขามาเสนอราคา
ในกรณีที่มีการขาย ใหกําหนดราคาพอสมควรกับคาใชจายที่ทางสหกรณจะตองเสียไปในการจัดทํา
สําเนาเอกสารประกวดราคานั้น
ถา มีการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น และมีการประกวดราคาใหม ใหผูรับ หรือซื้อเอกสาร
ประกวดราคา ในการประกวดราคาครั้งกอนมีสิทธิใชเอกสารประกวดราคานั้น หรือไดรับเอกสารประกวด
ราคาใหมโดยไมตองซื้อเอกสารประกวดราคาอีก
ขอ 25. กอนวัน เปดซองประกวดราคา หากมี ความจํา เปนที่จะตองชี้แจง หรือใหรายละเอียด
เพิ่มเติมเพื่อประโยชนแกสหกรณ หรือมีความจําเปนตองแกไขคุณลักษณะเฉพาะ หรือรายละเอียดที่เปน
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สาระสําคัญ ซึ่งมิไดกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาตั้งแตตน ใหจัดทําเปนเอกสารประกวดราคาเพิ่มเติม
และดําเนินการตามขอ 22 โดยอนุโลมกับแจงเปนหนังสือใหผูที่จะรับ หรือขอซื้อเอกสารประกวดราคาไป
แลว ทุกรายดวย
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากจะเปนเหตุใหผูเสนอราคา ไมสามารถยื่นซองประกวดราคาได
ทันตามกําหนดเดิม ใหเลื่อนวัน เวลา รับซอง ปดรับซอง และเปดซองประกวดราคาตามความจําเปนดวย
ขอ 26. นอกจากกรณีที่กําหนดไวตามขอ 27 เมื่อถึงกําหนดวันรับซองประกวดราคา หามมิใหเวน
หรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลารับซองและเปดซองประกวดราคา
ขอ 27. คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา มีหนาที่ดังนี้
(1) รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไวเปนหลักฐาน ลงชื่อกํากับซองบันทึกไวที่
หนาซองวาเปนของผูใด ถามีเงินคาประกันซองใหเจาหนาที่การเงินออกใบรับเงินคาประกันแกผูยื่นซองไว
เปนหลักฐาน หากไมถูกตองใหหมายเหตุในใบรับและบันทึก
ในรายงานดวยกรณีหลักประกันซองเปนหนังสือค้ําประกัน ใหสงสําเนาหนังสือค้ําประกัน
ใหธนาคารหรือบริษัทเงินทุนผูออกหนังสือค้ําประกันทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับดวย
(2) รับเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผูเสนอราคาพรอมทั้งพัสดุ
ตัวอยาง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายละเอียด (ถามี) หากไมถูกตองใหบันทึกในรายงานไวดวย
(3) เมื่อพนกําหนดเวลารับซองแลว หามรับซองประกวดราคาพรอมบัญชีรายการเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอีก
(4) เปดซองใบเสนอราคา และอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตาง ๆ
ของผูเสนอราคาทุกรายโดยเปดเผย ตามเวลา และสถานที่ที่กําหนด และใหกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อ
กํากับไวในใบเสนอราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน
(5) สงมอบใบเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลักฐานตางๆ พรอมดวยบันทึกรายงาน
การดําเนินการตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทันทีในวันเดียวกัน
ขอ 28. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคาเอกสารหลักฐานตา ง ๆพัสดุ
ตัว อย าง แคตตาล็อก หรือแบบรูป และรายละเอียดแลวคัดเลือ ก ผูเสนอราคาที่ถูก ตองตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคา
ในกรณีที่ผูเสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข กําหนดในเอกสารประกวด
ราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ และความแตกตางนั้นมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูเสนอราคา
รายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอยใหพิจารณาผอนปรนใหผูเขาประกวดราคา โดยไมตัดผูเขาประกวด
ราคารายนั้นออก
(2) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของ หรืองานจาง หรือคุณสมบัติของผูเสนอราคาที่ตรวจสอบ
แลวตาม (1) ซึ่งมีคุณสมบัติเ ปนประโยชนตอสหกรณแลวเสนอใหซื้อ หรือจา งจากผูเสนอราคารายที่
คัดเลือกไวแลว ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดดังกลาว ไมยอมเขาทําสัญญา หรือขอตกลงกับสหกรณให
เรียกผูเสนอราคาต่ําถัดไปตามลําดับ ถาปรากฏวาราคาของผูเสนอรายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ หรือ
จางสูงกวาวงเงินที่จะซื้อ หรือจางใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดํา เนินการตามขอ 29
โดยอนุโลม
(3) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไว
ทั้งหมดตอประธานกรรมการ เพื่อพิจารณาสั่งการ
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ขอ 29. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ไดพิจารณาตามขอ 28 (1) แลวปรากฏ
วามีผูเสนอราคารายเดียว หรือมีผูเสนอราคาหลายราย แตถูกตองตามรายละเอียด และเงื่อนไขที่กําหนดใน
เอกสารประกวดราคาเพียงรายเดียว โดยปกติใหเสนอประธานกรรมการ ยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น
แตถาคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นวามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการตอไปโดยไมตอง
ยกเลิกการประกวดราคา ก็ใหดําเนินการตาม ขอ 28 (2) โดยอนุโลม
ขอ 30. ในกรณีไมมีผเู สนอราคา หรือมีแตไมถูกตองตรงตามรายละเอียด และเงื่อนไขที่กําหนดให
เสนอประธานกรรมการ ยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้นเพื่อดําเนินการประกวดราคาใหม หากประธาน
กรรมการเห็นวาการประกวดราคาใหมจะไมไดผลดี จะสั่งใหดําเนินการซื้อ หรือจางเลยก็ได
ขอ 31. หลังจากประกวดราคาแลว แตยังไมไดทําสัญญาหรือตกลงซื้อ หรือจางกับผูเสนอราคาราย
ใด ถามีความจําเปนเพื่อประโยชนของสหกรณเปนเหตุใหตองเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในรายละเอียด หรือ
เงื่อนไขที่กําหนดไว ในเอกสารประกวดราคาซึ่งทําใหเกิดการไดเปรียบ เสียเปรียบระหวางผูเขาเสนอราคา
ดวยกัน ใหประธานกรรมการพิจารณายกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น
ขอ 32. การซื้อ หรือการจางที่มีลักษณะจําเปนจะตองคํา นึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ และหรือ
ขอกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคา ซึ่งอาจจะมีขอเสนอที่ไมอยูในฐานะเดียวกัน เปนเหตุใหมีปญหาใน
การพิจารณาตัดสินและเพื่อขจัดปญหาดังกลาว จําเปนตองใหมีการปรับปรุงขอเสนอใหครบถวนและเปนไป
ตามความตอ งการก อ นพิ จ ารณาด ว ยราคาให ถื อ ปฏิ บั ติ เ ชน เดีย วกั บ การประกวดราคาทั่ ว ไป เว น แต
กําหนดใหผูเขาเสนอราคายื่นซองประกวดราคาโดยแยกเปน
(1) ซองขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนออื่น
(2) ซองขอเสนอดานราคา
ทั้งนี้ใ หกํา หนดวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑการพิจารณาไว เปน เงื่อ นไขในเอกสาร
ประกวดราคาดวย
ขอ 33. เพื่อใหเปนไปตามขอ 32 ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทําหนาที่เปดซอง
เทคนิคของผูเสนอราคา แทนคณะกรรมการรับและเปดซองตามขอ 27 (5) และพิจารณาผลการประกวด
ราคาตามขอ 32 โดยถือปฏิบัติตามขอ 28 (3) ในสวนที่ไมขัดกับการดําเนินการดังตอไปนี้
(1) พิจารณาเสนอทางเทคนิค และขอเสนออื่นของผูเขาเสนอราคาทุกราย และคัดเลือก
เฉพาะรายที่ เสนอไดตรง หรือใกลเคียงตามมาตรฐานความตองการของสหกรณมากที่สุด ในกรณีจําเป น
สามารถเรียกผูเสนอราคามาชี้แจงในรายละเอียดขอเสนอเปนการเพิ่มเติมขอหนึ่งขอใดก็ได
(2) เปดซองราคาเฉพาะรายที่ไดผานการพิจารณาคัดเลือกตาม (1) แลว สําหรับรายที่ไม
ผานการพิจารณาใหสงคืนซองขอเสนอดานราคาโดยไมเปดซอง
ขอ 34. การซื้อ หรือการจา งที่เปด โอกาสใหผูเขาเสนอราคายื่น ขอเสนอทางการเงิน มาดว ย
โดยกําหนดใหผูเสนอราคายื่นซองขอเสนอทางการเงินแนบมาตางหาก และใหเปดซองขอเสนอทางการเงิน
พรอมกับเปดซองราคาตามขอ 33 (2) เพื่อทําการประเมินเปรียบเทียบตอไป ทั้งนี้ใหกําหนดวิธีการ ขั้นตอน
และหลักเกณฑการพิจารณาไวเปนเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาดวย
การตรวจรับพัสดุ
ขอ 35. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ตรวจรับพัสดุ ณ สํานักงานสหกรณหรือสถานที่กําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลง
(2) ตรวจรับ พัสดุใหถูกตองครบถว นตามหลักฐานที่ตกลงกันไว สํา หรับกรณี ที่มีการ
ทดสอบ หรือตรวจสอบในทางเทคนิค หรือทางวิทยาศาสตรจะเชิญผูชํานาญการ หรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
พัสดุนั้น มาใหคํา ปรึกษา หรือสงพัสดุนั้น ไปทดลอง หรือตรวจสอบ ณ สถานที่ข องผู ชํา นาญการ หรื อ
ผูทรงคุณวุฒิน้นั ๆ ก็ได
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(3) โดยปกติใหตรวจรับพัสดุในวันที่ผูขาย หรือผูรับจางนําพัสดุมาสง และใหดําเนินการให
เสร็จโดยเร็วที่สุด
(4) เมื่อตรวจสอบถูกตองครบถวนแลว ใหรับพัสดุไวและถือวา ผูขาย หรือผูรับจางไดสง
พัสดุถูกตองครบถวนตั้งแตวันที่ผูขาย หรือผูรับจางนําสงพัสดุนั้นมาสง และมอบแกเจาหนาที่พัสดุ พรอมกับ
ทํ า ใบตรวจรับ โดยลงชื่อ ไวเ ปนหลักฐานอยา งนอ ยสองฉบับ มอบใหผูข าย หรือ ผูรับจา งหนึ่งฉบับ และ
เจาหนาที่พัสดุเก็บรักษาไวหนึ่งฉบับ เพื่อดําเนินการเบิกจายเงิน และใหรายงานประธานกรรมการทราบ
ในกรณีที่เห็นวาพัสดุที่สงมอบมีรายละเอียดไมเปนไปตามกําหนดในสัญญา หรือขอตกลง
ใหรายงานประธานกรรมการ ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุทราบ หรือสั่งการแลวแตกรณี
(5) ในกรณีที่ผูขาย หรือผูรับจางสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบจํานวน หรือสงมอบครบ
จํานวนแตไมถูกตองทั้งหมด ถาสัญญา หรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นให ตรวจรับไวเฉพาะจํานวน
ที่ถูกตอง โดยปฏิบัติตาม (4) และโดยปกติใหรีบรายงานประธานกรรมการ เพื่อแจงใหผูขาย หรือผูรับจาง
ทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันตรวจพบ แตทั้งนี้ไมตัดสิทธิของผูมีอํา นาจดําเนิน การที่จะปรับผูขาย
หรือผูรับจางในจํานวนที่สงมอบไมครบถวน หรือไมถูกตองนั้น
(6) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเปนชุด หรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางใดอยาง
หนึ่งไปแลวจะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณใหถือวาผูขาย หรือผูรับจางยังมิไดสงมอบพัสดุนั้น และโดย
ปกติใหรีบรายงานประธานกรรมการเพื่อแจงใหผูขาย หรือ ผูรับจาง ทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวัน
ตรวจพบ
(7) ถากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมตรวจรับพัสดุ โดยทําความเห็นแยงไวใหเสนอ
ประธานกรรมการเพื่อพิจารณาสั่งการ ถาประธานกรรมการสั่งใหรับพัสดุนั้นไว จึงดําเนินการตาม (4) หรือ
(5) แลวแตกรณี
คณะกรรมการตรวจการจาง
ขอ 36. คณะกรรมการตรวจการจาง มีหนาที่ดังนี้
(1) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติง านของผูรับ จ า โดยตรวจสอบกั บ แบบรู ป และ
รายละเอียด และขอกําหนดในสัญญาทุกสัปดาห รวมทั้งรับทราบ หรือพิจารณาสั่งหยุดงาน หรือ พักงาน
ของผูตรวจควบคุมงานแลวรายงานประธานกรรมการเพื่อพิจารณาสังการตอไป
(2) ดําเนินการตาม(1) ในกรณีสงสัยหรือมีกรณีที่เหตุวาตามหลักวิชาการ ไมนาจะเปนไป
ไดใหออกตรวจงานจาง ณ สถานที่กําหนดไวในสัญญา หรือที่ตกลงใหทํางานจางนั้นๆ โดยใหมีอํานาจสั่ง
เปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร และ ตามหลักวิชาการเพื่อใหเปนไป
ตามแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญา
(3) โดยปกติใหตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบภายใน 3 วันทําการนับแตประธานกรรมการ
ไดรับทราบการสงมอบงาน และใหทําการตรวจรับใหเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด
(4) เมื่อ ตรวจเห็นว า เปน การถูกตองครบถว น เปน ไปตามรูป รายการละเอียด และ
ขอกําหนดในสัญญาแลว ใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนตั้งแตวันที่ผูรับจางสงงานจางนั้น และใหทํา
ใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมด หรือเฉพาะงวดแลวแตกรณีโดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย 2 ฉบับ
มอบใหผูรับจ างหนึ่งฉบับ และเจาหนา ที่พัสดุเก็บรักษาไวหนึ่งฉบับ เพื่อทํา การเบิกจายเงิน แลว รายงาน
ประธานกรรมการดําเนินการทราบ
ในกรณี ที่ เ ห็ น ว า ผลงานที่ ส ง มอบทั้ ง หมดหรื อ งวดใดก็ ต าม ไม เ ป น ไปตามแบบรู ป
รายละเอียด และขอกําหนดในสัญญา ใหรายงานประธานกรรมการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเพื่อทราบ
หรือสั่งการแลวแตกรณี
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(5) ในกรณีกรรมการตรวจรับการจางบางคนไมยอมรับงาน โดยทําความเห็นแยงไวให
เสนอประธานกรรมการเพื่อพิจารณาสั่งการ ถาประธานกรรมการสั่งการ ใหตรวจรับงานนั้นไวจึงดําเนินการ
ตาม (4)
หมวด 3
อํานาจในการอนุมัติจัดซื้อจัดจาง
ขอ 37. บุคคลผูมีอํานาจในการอนุมัติจัดซือ้ จัดจาง มีดังนี้
(1) ผูจัดการ มีอํานาจในการอนุมัติจัดซื้อจัดจาง ในวงเงินไมเกิน 5,000 บาท
(2) รองประธานกรรมการ มีอํานาจในการอนุมัติจัดซื้อจัดจางในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(3) ประธานกรรมการ มีอํานาจในการอนุมัติจัดซื้อจัดจางในวงเงินไมเกิน 100,000 บาท
(4) วงเงินที่เกิน 100,000 บาท ประธานกรรมการเปน ผูดํา เนินการอนุมั ติโ ดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ
ขอ 38. บุคคลผูมีอํานาจในการอนุมัติจาย มีดังนี้
(1) ผูจัดการมีอํานาจอนุมัติจาย ในวงเงินไมเกิน 5,000 บาท
(2) รองประธานกรรมการมีอํานาจอนุมัติจาย ในวงเงินไมเกิน 100,000 บาท
(3) ประธานกรรมการ มีอํานาจ อนุมัติจาย ในวงเงินไมเกิน 1,000,000 บาท
(4) วงเงินที่เกิน 1,000,000 บาท ประธานกรรมการเปนผูดําเนินการอนุมัติจายโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ
หมวด 4
สัญญา
ขอ 39. การทําสัญญา หรือขอตกลงซื้อ หรือจาง ใหทําเปนหนังสือกําหนดคา ปรับเปนรายวันใน
สัญญาตายตัวระหวางรอยละ 0.01 - 0.02 ของพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ เวนแตการจางซึ่งตองการผลสําเร็จ
ของงานพรอมกัน ใหกําหนดคา ปรับเปนรายวันเปนจํา นวนเงินตายตัวในอัตราร อยละ 0.01 - 0.02
ของราคางานที่จางนั้น แตจะตองไมต่ํากวาวันละ 100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน)
การกํา หนดคา ปรับตามวรรคหนึ่ง อั ตราเปนจํา นวนเงินเทาใดใหอยูในดุลยพินิ จของกรรมการ
ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเปนชุด ถาขาดสวนประกอบสวนใดสวนหนึ่งไปแลวจะไมสามารถใช
การไดโดยสมบูรณ แมคูสัญญาจะสงมอบสิ่งของภายในกําหนดตามสัญญาแตยังขาดสวนประกอบบางสวน
ตอมาไดสงมอบสวนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกําหนดสัญญา ใหถือวาไมไดสงมอบสิ่งของนั้นเลยใหปรับเต็ม
ราคาทั้งชุด
ในกรณีที่จัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้ งคาติดตั้ง หรือ ทดลองดว ย ถ า ติดตั้ งหรือ ทดลองเกิ นกว า
กําหนดตามสัญญาเปนจํานวนวันเทาใด ใหปรับเปนรายวันในอัตราที่กําหนดของราคาทั้งหมด
เมื่อครบกําหนดสงมอบพัสดุตามสัญญา หรือขอตกลง ใหสหกรณแจงการเรียกคาปรับตามสัญญา
หรือขอตกลงตอคูสัญ ญา และเมื่อคูสัญญาไดสงมอบพัสดุใหสหกรณบอกเลิกวัน ใชสิทธิ์การเรียกคาปรับ
ในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นดวย
ขอ 40. ใหประธานกรรมการ พิจารณาใชสิทธิบอกเลิกสัญญา หรือขอตกลงในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อ
ไดวาผูขาย หรือผูรับจาง ไมสามารถจัดหา หรือดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
ขอ 41. หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ใหใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คธนาคารสั่งจายซึ่งเปนเช็คลงวันที่ที่ใชเช็คนั้นชําระตอเจาหนาที่หรือกอนวันนั้นไม
เกิน 3 วันทําการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนด
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(4) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บรรษัทเงินทุน
หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และ ประกอบธุรกิจ
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยตามรายชื่อบรรษัท เงินทุนธนาคารแหงประเทศไทย
แจงใหสวนราชการตางๆ ทราบโดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่ กวพ. กําหนด
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หมวด 5
การยืม
ขอ 42. การยืม หรือนําพัสดุไปใชในกิจการซึ่งมิใชเพื่อประโยชนของสหกรณจะกระทํามิได
ขอ 43. การยืมพัสดุประเภทคงรูป ใหหัวหนาหนวยงานของผูยืมทําหลักฐานการยืมเปนลายลักษณ
อักษรแสดงเหตุผล และกําหนดวันสงคืน การยืมตองไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการ
ขอ 44. การยืมพัสดุประเภทใชคงรูป จะตองนํา พัสดุมาสงคืนใหแกสหกรณในสภาพที่ใชการได
เรีย บรอยหากเกิดการชํา รุดเสียหาย หรือใชการไมได หรือสูญ หายไปให ผูยืมจั ดการแกไ ข ซอมแซมให
คงสภาพเดิมโดยเสียคาใชจายของตนเอง หรือชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาพ
อยางเดียวกัน หรือชดใชเปนเงินตามราคาที่คณะกรรมการกําหนด หรือราคาที่เปนจริงในขณะนั้น
ขอ 45. เมื่อครบกําหนดยืมใหผูยืม หรือผูรับหนาที่แทนมีหนา ที่ติดตามทวงถามพัสดุที่ใหยืมคืน
ภายใน 7 วันนับแตวันที่ครบกําหนด
การควบคุม
ขอ 46. พัสดุของสหกรณไมวาจะไดมาดวยวิธีใด ใหอยูในการควบคุมตามระเบียบนี้
ขอ 47. เมื่อเจาหนาที่พัสดุไดรับมอบแลว ใหดําเนินการดังนี้
(1) ลงบัญชี หรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุแลวแตกรณี แยกเปนชนิด และแสดงรายการ
หลักฐานการรับเขาบัญชี หรือทะเบียนไวประกอบ
(2) เก็บ รักษาพัสดุใหเปนระเบียบ ปลอดภัย และให ครบถวนถู กตองตามบั ญชี และ
ทะเบียนการตรวจสอบพัสดุประจําป
ขอ 48. กอนวันสิ้นปของสหกรณทุกป ใหประธานกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
โดยแตงตั้งจากกรรมการ จํานวนไมนอยกวา 3 คน เพื่อตรวจสอบการรับจายพัสดุ ตรวจนับ และทําบัญชี
พัสดุคงเหลืออยูในวันสิ้นปนั้น
ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งใหเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุตั้งแตวันเปดทําการวันแรกของป
บัญชี เปนตนไป วา การรับ การจาย ถูกตองหรือไม พัสดุคงเหลือมีตัวอยูตามบัญชี หรือทะเบียน หรือไมมี
พัสดุใดชํ ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญหายไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไมจํา เปนตองใชตอไป แลว ใหเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอผูแตงตั้งภายใน 30 วัน นับแตวันเริ่มดําเนินการตรวจสอบ
พัสดุใดได มากอ นระเบียบนี้ ใชบังคับ ไมวา จะโดยวิ ธีใ ดใหถือว า เป น พัส ดุ ของสหกรณแ ละตอ ง
ลงบัญชี หรือทะเบียนพัสดุดวย
ขอ 49. เมื่อประธานกรรมการ ไดรับรายงานตามขอ 48 และปรากฏวามีพัสดุชํารุดเสื่อมสภาพ
หรือสูญหายไป หรือไมจําเปนตองใชในกิจการตอไป ก็ใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงขึ้นคณะ
หนึ่งจากคณะกรรมการจํานวนไมนอยกวาสามคน
ถา ผลการพิจารณาปรากฏวา จะตองหาผูรับผิดชอบดว ย ให ประธานกรรมการพิจ ารณาตามที่
เห็นสมควร
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หมวด 6
การเบิก – จายพัสดุ
ขอ 50. การเบิกพัสดุใหหัวหนาเจาหนาที่ฝายตางๆ เปนผูเบิกโดยผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุและ
ผูจัดการเปนผูอนุมัติ
ขอ 51. ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเปนเจาหนาที่ควบคุมการเบิกจายพัสดุ
ขอ 52. ผูจายพัสดุตรวจสอบความถูกตองของใบเบิก และเอกสารประกอบ (ถามี) แลวลงบัญชี
หรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจายและเก็บใบเบิก - จาย ไวเปนหลักฐานดวย
การจําหนายพัสดุ
ขอ 53. หลังจากการตรวจสอบแลว พัสดุหมดความจําเปน หรือหากใชตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจาย
มากใหเ จ า หนาที่พัสดุเสนอรายงานตอคณะกรรมการ เพื่อพิ จารณาสั่ งใหดํา เนิ นการอยา งหนึ่ งอย างใด
ตอไปนี้
(1) ขาย
(2) แปรสภาพ หรือทําลาย
การขาย ใหดําเนินการขายโดยวิธีขายทอดตลาดกอน แตถาขายทอดตลาดแลวไมไดผลดี
ใหนําวิธีกําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใชโดยอนุโลม ในการขายใหประธานกรรมการแตงตั้งกรรมการขาย
โดยแตงตั้งจากกรรมการจํานวนไมนอยกวาสามคน
การแปรสภาพ หรือทําลาย ใหดําเนินการหลังจากไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการแลว
และใหเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
เมื่อดําเนินการตามขอ (1) หรือ (2) ใหเจาหนาที่พัสดุลงจําหนายพัสดุนั้นออกจากบัญชี
หรือทะเบียนทันที แลวแจงใหคณะกรรมการทราบภายใน 30 วัน
ขอ 54. เงินที่ไดรับจากการขายตามขอ 51 (1) ใหถือเปนรายไดของสหกรณ
ขอ 55. การพัสดุใด ที่อยูในระหวางดําเนินการ และยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ
ให ดํ า เนิ น การตามระเบี ย บสหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด ว า ด ว ยการพั ส ดุ
พ.ศ. 2544 และแกไขเพิ่มเติมทุกฉบับโดยอนุโลม
ขอ 56. ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
กําหนดไว ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย การใชเงินคารับรอง พ.ศ. 2555
......................................................................
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ บั ง คั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
พ.ศ. 2554 ขอ 79 (8) และขอ 107 (10) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 19 ครั้งที่ 9/2555
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2555 ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย การใชเงินคารับรอง พ.ศ. 2555 ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา“ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวย
คารับรอง พ.ศ. 2555”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวย คารับรอง
พ.ศ. 2552 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติหรือขอตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้และให
ใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ประธานกรรมการ”หมายถึ ง ประธานกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ อ อมทรั พ ย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการ”หมายถึ ง คณะกรรมการดํา เนิ นการสหกรณ ออมทรัพ ย สาธารณสุ ข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด
“คณะอนุกรรมการ”หมายถึง คณะอนุกรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี จํากัด
“คณะทํางาน”หมายถึง คณะทํ างานที่ได รั บการแตงตั้งจากคณะกรรมการดํ า เนินการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ผูจัดการ”หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ขอ 5. เงินคา รับรอง หมายถึง เงินที่ใชจายเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของที่ระลึก สําหรับ
รับรองบุคคลดังตอไปนี้
(1) สมาชิก หรือบุคคล หรือคณะบุคคล ที่มาเยี่ยม ศึกษาดูงาน หรือบุคคลผูมาชวยเหลือ
งานสหกรณ
(2) คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน ที่มาปฏิบัติงาน
(3) สมาชิก หรือบุคคล หรือคณะบุคคล ที่มาติดตอสหกรณ หรืออื่น ๆ
(4) กรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ และเจาหนาที่สหกรณ
(5) บุคคลอื่นที่ทําคุณประโยชนตอ สหกรณ
ขอ 6. เงินคารับรอง ใหจายตามความเปนจริงอยางประหยัด และเหมาะสมตามสภาพบุคคลหรือ
หมูคณะ
ขอ 7. อํานาจในการอนุมัติจายเงินคารับรอง
(1) ผูจัดการมีอํานาจในการอนุมัตจิ ายเงินคารับรองครั้งละไมเกินสามพันบาท
(2) ประธานกรรมการ มีอํานาจในการอนุมัติจายเงินคารับรองครั้งละไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
(3) ถาเกินหนึ่งหมื่นบาท ใหอยูในอํานาจอนุมัติจายเงินของคณะกรรมการ
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ขอ 8. เมื่อไดจายเงินคารับรองไปแลว ใหเก็บหลักฐานไวตรวจสอบ โดยนําหลักฐานการจายเงิน
มาแนบบันทึกขออนุมัติใชเงินคารับรอง พรอมรายละเอียดอื่นเสนอคณะกรรมการทราบในคราวประชุม
ถัดไป
ขอ 9. ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
กําหนดไว ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2555

(นายแพทยสัญชัย ปยะพงษกุล)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย งานสารบรรณ พ.ศ. 2555
......................................................................
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ บั ง คั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
พ.ศ. 2554 ขอ 79 (8) และขอ 107 (10) ที่ประชุมคณะกรรมการดํา เนินการ ชุดที่ 19 ครั้ งที่ 9/2555
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555 ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2555”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เปนตนไป
ข อ 3. ให ย กเลิ ก ระเบี ย บสหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด ว า ด ว ย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2552 และบรรดา ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ”หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“สมาชิก”หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการ”หมายถึ ง คณะกรรมการดํา เนิ นการสหกรณ ออมทรัพ ย สาธารณสุ ข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ประธานกรรมการ หมายถึง ประธานคณะกรรมการดํา เนินการสหกรณออมทรั พย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“กรรมการ”หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

“ผูจัดการ”หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“เจาหนาที่”หมายถึง เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
หมวด 1
ชนิดของหนังสือ
ขอ 5. หนังสือของสหกรณ คือ เอกสารที่เปนหลักฐานในงานสหกรณมี 4 ชนิด คือ
(1) หนังสือภายนอก
(2) หนังสือภายใน
(3) หนังสือสั่งการ
(4) หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นเพื่อเปน หรือรับไวเปนหลักฐานในงานสหกรณ
ขอ 6. หนังสือภายนอก คือ หนังสือที่สหกรณมีไปถึงหนวยงาน หรือบุคคลภายนอก
ขอ 7. หนังสือภายใน คือ หนังสือของสหกรณที่ติดตอภายในหนวยงานของสหกรณ กรรมการ
เจาหนาที่ และสมาชิก
ขอ 8. หนังสือสั่งการ ไดแก คําสั่ง ประกาศ ระเบียบ
ขอ 9. หนังสือที่เจาหนาที่จัดทําขึ้น คือ หนังสือที่สหกรณทําขึ้นนอกจากที่กลาวมาแลวขางตน หรือ
หนังสือที่หนวยงานอื่นมีมาถึงสหกรณ และสหกรณรบั ไวเปนหลักฐาน ไดแก บันทึก มติ รายงานการประชุม
หนังสือรับรอง และหนังสืออื่นๆ
ขอ 10. หนังสือที่ตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติเปนหนังสือที่ตองจัดสงและดําเนินการทางสารบรรณ
ดวยความรวดเร็วเปนพิเศษ แบงเปน 3 ประเภท คือ
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(1) ดวนที่สุด ใหเจาหนาที่ปฏิบัติในทันทีที่ไดรับหนังสือนั้น
(2) ดวนมาก ใหเจาหนาที่ปฏิบัติโดยเร็ว
(3) ดวน ใหเจาหนาที่ปฏิบัติเร็วกวาปกติ เทาที่จะทําได
ใหระบุชั้นความเร็วดวยตัวอักษรสีแดง ใหเห็นไดชัดเจนบนหนังสือและซอง
หมวดที่ 2
การรับและสงหนังสือ
ขอ 11. หนังสือรับ คือ หนังสือที่ไดรับเขา จากภายนอก ใหเจาหนา ที่ ธุรการปฏิบัติโดยจั ดลําดั บ
ความสําคัญและความเรงดวนของหนังสือเพื่อดําเนินการกอนหลัง และใหผูเปดซองตรวจเอกสาร หากไม
ถูกตองใหติดตอสวนราชการเจาของเรื่องหรือหนวยงานที่ออกหนังสือเพื่อดําเนินการใหถูกตอง หรือบันทึก
ขอบกพรองไวเปนหลักฐาน แลวจึงดําเนินการเรื่องนั้นตอไป
ขอ 12. ประทับตรารับหนังสือ ที่มุมบนดานขวาของหนังสือโดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) เลขรับ ใหเลขรับตามเลขที่รับในทะเบียน
(2) วันที่ ใหลงวัน เดือน ป ที่รบั หนังสือ
(3) เวลา ใหลงเวลาที่รบั หนังสือ
ขอ 13. ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ทะเบียนหนังสือรับ วัน เดือน ป ใหลงวัน เดือน ป ที่ลงทะเบียน
(2) เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขลําดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงลําดับติดตอกันไปตลอดป
ปฏิทิน เลขทะเบียนของหนังสือจะตองตรงกับเลขที่ในตรารับหนังสือ
(3) ที่ใหลงเลขที่ของหนังสือที่รับเขามา
(4) ลงวันที่ ใหลงวัน เดือน ป ของหนังสือที่รับเขามา
(5) จาก ให ลงตําแหนงเจ าของหนังสือ หรือชื่อ สวนราชการ หรือบุคคลในกรณี ที่ไ ม มี
ตําแหนง
(6) ถึง ใหลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึง
(7) เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไมมีชื่อเรื่องใหลงสรุปเรื่องยอ
(8) การปฏิบัติ ใหบันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น
(9) หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด(ถามี)
ขอ 14. หนังสือที่ลงทะเบียนรับแลว ใหธุรการนําสงผูชวยผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือผูรักษาการ
แทนผูจั ดการ และประธานกรรมการ หรือผูที่ไ ดรับ มอบหมายตามลําดับ โดยลงชื่อในหนัง สื่อดั งกลา ว
รวมทั้งใหความเห็นหรือขอมูลที่เกี่ยวของ (ถามี) เมื่อผูจัดการ หรือผูรักษาการแทนผูจัดการ หรือประธาน
กรรมการ หรือผูที่ไดรบั มอบหมายสั่งการใดๆลงมาใหปฏิบัติตามนั้น
ขอ 15. การสงหนังสือ
ใหเจาของเรื่องตรวจความเรียบรอยของหนังสือ รวมทั้งสิ่งที่จะสงไปดวยใหครบถวน และสงเรื่อง
ใหเจาหนาที่งานธุรการเพื่อสงออกตอไป
ขอ 16. การสงหนังสือออกใหลงทะเบียนหนังสือสง ดังนี้
(1) ทะเบียนหนังสือสง วัน เดือน ป ใหลงวัน เดือน ป ที่ลงทะเบียน
(2) เลขทะเบียนสง ใหลงเลขลําดับของทะเบียนหนังสือสงเรียงลําดับติดตอกันไปตลอดปปฏิทิน

(3) จาก ใหลงตําแหนงเจาของหนังสือ หรือฝาย
(4) ถึง ใหลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึง หรือสวนราชการ หรือหนวยงาน
(5) เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไมมีชื่อเรื่องใหลงสรุปเรื่องยอ
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(6) การปฏิบัติ ใหบันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น
(7) หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด(ถามี)
ขอ 17. หนังสือที่ไดลงทะเบียนสง ในกรณีที่เปนการตอบหนังสือซึ่งรับเขามาใหลงทะเบียนวา
หนังสือนั้นไดตอบตามหนังสือรับที่เทาใด วัน เดือน ปใด
หมวดที่ 3
การเก็บรักษา การยืม และการทําลาย
ขอ 18. ใหจําแนกการเก็บเอกสารเปนสองระบบ คือ
(1) จํา แนกตามหั ว ข อเรื่อ ง เช น การจํา แนกเอกสารเป น หั ว ข อใหญต ามหนา ที่ ความ
รับผิดชอบของหนวยงานนั้น
(2) จําแนกตามรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของ
ขอ 19. การจําแนกตามหัวขอเรื่องนั้น ใหแบงออกเปนหมวดตามความเหมาะสม และเมื่อไดจัด
แบงเปนหมวดแลวใหจัดทําคูมือการเก็บรักษา
ขอ 20. การเก็บเอกสารในระหวางปฏิบัติ คือ การเก็บเอกสารที่ปฏิบัติยังไมเสร็จ ใหอยูในความ
รับผิดชอบของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในเรื่องนั้น
ขอ 21. การเก็บ เอกสารที่ปฏิบัติเสร็จแลว ใหเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของเรื่องนั้น แยกเอกสารนั้นเปน
เรื่องๆ เย็บเขาเลมหรือเก็บเขาแฟม พรอมทั้งทําบัญชีหนาเรื่องหรือบัญชีประจําแฟมดวย เอกสารใดซึ่งไม
สามารถเก็บโดยวิธีดังกลาวได ใหมัดรวมเขาดวยกันเปนหมวดหมูรวมไวในที่เดียวกัน พรอมทั้งทําบัญชีหนา
เรื่องประจําหมวดหมู เสร็จแลวใหทําสารบัญเรื่องหรือแฟม หรือหมวดหมูของเอกสารนั้นๆดวย เพื่อความ
สะดวกและรวดเร็วในการคนหาเปนสําคัญ
เมื่อทําการตรวจบัญชีประจําปเสร็จเรียบรอยแลว ใหเจาหนาที่รวบรวมเอกสารที่ทําการตรวจสอบ
บัญชีแลวนั้น เก็บไวในที่ปลอดภัย
ขอ 22. ให เจา หนา ที่ผูเกี่ ยวของในการปฏิ บัติ เรื่อ งนั้นๆ หรือ เจ า หน าที่ที่เก็ บ รัก ษาระมั ด ระวั ง
เอกสารใหอยูในสภาพเรียบรอยและปลอดภัย ถาชํารุดเสียหายตองรีบซอมแซมใหใชไดเหมือนสภาพเดิม
หากสูญหายตองทําสําเนามาแทนใหครบบริบูรณเทาที่จะทําได
ขอ 23. การเก็บเอกสารของสหกรณจําแนกเปน 4 ประเภท คือ
(1) เอกสารที่มีลักษณะตองเก็บรักษาไวตลอดไปไดแก
(1.1) เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ตั้ ง สหกรณ ข อ บั ง คั บ ใบสมั ค รเข า เป น สมาชิ ก
ทะเบียนสมาชิก
รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป
รายงานการประชุมใหญวิสามัญ บัญชีและทะเบียนตางๆ หลักฐานการตรวจบัญชี
รายงานประจําป สถิติตางๆ ตลอดจนหลักฐานหรือที่จะใชศึกษาคนควาตอไป
(1.2) เอกสารที่เปนหลักฐานทางอรรถคดี หรื อสํา นวนของศาล อั ยการ หรือ
สํานวนของเจาหนาที่สืบสวน
(2) เอกสารที่เก็บไวไมนอยกวาหาป ไดแก หลักฐานทางการเงินและบัญชีตางๆหนังสือขอ
เปลี่ยนแปลงเงินคาหุนรายเดือน หนังสือขอลาออกจากสหกรณ
(3) เอกสารที่เก็บไวไ มนอยกวา สามป ไดแก คํา ขอกูและหนังสือกูเงินสามัญ และเงินกู
พิเศษที่ชําระหนี้เสร็จสิ้น และตองผานการตรวจสอบบัญชีประจําปจากผูสอบบัญชีแลว
(4) เอกสารที่เก็บไวไ มนอยกวาหนึ่งป ไดแก คํา ขอกูและหนังสือกูเงินฉุกเฉินที่ชําระหนี้
เสร็จสิ้ น และตองผานการตรวจสอบบัญ ชีประจํา ปจากผูสอบบัญ ชีแ ลว วาระการประชุม รายงานการ
ประชุมที่นอกเหนือจาก (1.1) และอื่นๆ
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ขอ 24. การยืมเอกสารที่สงเก็บแลว ใหถือปฏิบัติดังนี้
(1) ผูยืมจะตองยื่นคําขอยืมเอกสารตามแบบฟอรมที่สหกรณกําหนด
(2) ผูยืมจะตองมอบหลักฐานการยืมใหเจาหนาที่เก็บและลงชื่อในสมุดทะเบียนยืมเอกสาร
และใหเจาหนาที่เก็บรวบรวมหลักฐานการยืมเรียงลําดับ วัน เดือน ปไว เพื่อสะดวกในการติดตอทวงถาม
(3) การยืมเอกสารของสหกรณเพื่อใชในการอางอิง หรือตรวจสอบในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ภายในสํานักงานจะตองไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ ซึ่งผูจัดการเปนผูมอบหมายและหากจะยืม
ออกนอกสํานักงาน จะตองไดรับอนุญาตจากประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการหรือผูจัดการ
(4) ในกรณีที่เอกสารซึ่งตองเก็บเปนความลับ หามเจาหนาที่ผูเกี่ยวของในการปฏิบัติเรื่อง
นั้ น หรือเจาหนาที่ผูเก็บ อนุ ญาตใหบุคลภายนอกยืมดู หรือคัดลอกเปนอั นขาด เวน แตผู มีอํา นาจหนา ที่
เกี่ยวของกับการตรวจสอบ หรือเกี่ยวกับการดําเนินคดี
ขอ 25. ในปหนึ่งๆ ภายหลังจากการตรวจสอบบัญชีประจําปแลว ใหหัวหนางานจัดทําบัญชีรายชื่อ
แฟมหรือเอกสารเพื่อขอทํา ลายเอกสาร ซึ่งเปนเอกสารที่ครบอายุการเก็บในปนั้นๆ สงใหงานธุรการเพื่อ
เสนอตอผูจัดการและผูจัดการนําเสนอประธานกรรมการ เพื่อแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือก
เอกสารและคณะทําลายเอกสารขึ้นใหคณะอนุกรรมการมีจํานวนคณะละไมนอยกวา 3 คน โดยมีหนาที่
ตอไปนี้
(1) พิจารณาเอกสารตามระเบียบวาดวยเอกสารใดควรทําลายได
(2) เสนอรายงานผลการพิจ ารณาตอคณะกรรมการ เพื่อขออนุมัติทํา ลายและมอบให
เจาหนาที่เก็บรายงานนั้นไวเปนหลักฐาน
(3) ควบคุมการทําลายโดยอาจใชเครื่องมือทําลาย เผา หรือวิธีอื่นไดตามความเหมาะสม
(4) เมื่อทําลายเรียบรอยแลว ใหเสนอผลการทําลาย ตอคณะกรรมการเพื่อทราบ
ขอ 26. ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

(นายแพทยสัญชัย ปยะพงษกุล)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย การใชยานพาหนะ พ.ศ. 2555
......................................................................
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ บั ง คั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
พ.ศ. 2554 ขอ 79 (8) และขอ 107 (10) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 19 ครั้งที่ 9/2555
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย การใชยานพาหนะ พ.ศ. 2555 ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา“ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยการ
ใชยานพาหนะ พ.ศ. 2555”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพ ยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํา กัด วาดวยการใช
ยานพาหนะ พ.ศ. 2550 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คํา สั่ง มติหรือขอตกลงอื่น ใด ซึ่งขัดหรือแย งกั บ
ระเบียบนี้และใหใชระเบียบนี้แทน
หมวด 1
บททั่วไป
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ”หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ยานพาหนะ”หมายถึง รถยนต หรือรถจักรยานยนตของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ประธานกรรมการ”หมายถึ ง ประธานกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ อ อมทรั พ ย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการ”หมายถึ ง คณะกรรมการดํา เนิ นการสหกรณ ออมทรัพ ย สาธารณสุ ข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ผูจัดการ”หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“เจาหนาที่”หมายถึง เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ขอ 5. สําหรับรถยนตใหมีตราเครื่องหมายประจําสหกรณขนาดกวาง หรือยาวไมนอยกวา 7 นิ้ว
และอักษรชื่อ เต็มของสหกรณ ขนาดสูงไมนอยกวา 2 นิ้ว หรือ ชื่อ ย อไม นอยกว า 3 นิ้ ว ไว ดา นขา งนอก
รถยนตทั้งสองขางทุกคัน
สําหรับรถจักรยานยนต ขนาดเครื่องหมาย และชื่ออักษรของสหกรณใหลดลงตามสวน
หมวด 2
การควบคุม บํารุงรักษา และซอมแซม
ขอ 6. ยานพาหนะใหอยูในความควบคุม บํารุงรักษา และรับผิดชอบของผูจัดการ เวนแตประธาน
กรรมการจะสั่งการเปนอยางอื่น
ขอ 7. ใหผูจัดการมีหนาที่ตรวจตราควบคุม และกวดขันการปฏิบัติหนาที่ของผูขับขี่ยานพาหนะ
โดยเครงครัด หากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับทรัพยสินของสหกรณ หรือบุ คคลอื่น เพราะความประมาท
เลินเลอของผูขับขี่แลว ผูขับขี่นั้นจะตองรับผิดชอบทั้งสิ้น
ขอ 8. ใหสหกรณรับผิดชอบในการบํารุงรักษา และซอมแซมยานพาหนะใหอยูในสภาพที่พรอมจะ
ใชงานไดดีอยูเสมอ
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การบํา รุงรักษายานพาหนะ หมายความรวมถึง การลางอัดฉีด การเติม หรือเปลี่ยนน้ํามันเบรก
น้ํามันหลอลื่น ไสกรองน้ํามันเครื่อง แบตเตอรี่ หัวเทียนเปนตน ซึ่งจําเปนตองกระทําเปนครั้งคราวตามที่
ระบุไวในคูมือการใชยานพาหนะ หรือ ตามดุลพินิจของคณะกรรมการ
คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะใหเบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําปของ
สหกรณ เมื่อไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการ
หมวด 3
การใชยานพาหนะ
ขอ 9. ใหสหกรณรับผิดชอบในการบํารุงรักษา และซอมแซมยานพาหนะใหอยูในสภาพที่พรอมจะ
ใชงานไดดีอยูเสมอ
การบํารุงรักษายานพาหนะ หมายความรวมถึงการลา งอัดฉีด การเติม หรือเปลี่ยนน้ํา มัน เบรก
น้ํามันหลอลื่น ไสกรองน้ํามันเครื่อง แบตเตอรี่ หัวเทียนเปนตน ซึ่งจําเปนตองกระทําเปนครั้งคราวตามที่
ระบุไวในคูมือการใชยานพาหนะ หรือตามดุลพินิจของคณะกรรมการ
คาใชจายในการซอมแซม บํารุงรักษายานพาหนะ ใหเบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําปของ
สหกรณ เมื่อไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการ
ขอ 10. การใชยานพาหนะ ปกติใหใชภายในเขตจังหวัดอุดรธานีเทานั้น หากจะใชยานพาหนะ
ออกไปปฏิบัติหนาที่นอกเขตจังหวัดอุดรธานี ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากประธานกรรมการหรือผูที่
ปฏิบัติหนาที่แทน
ขอ 11. ใบขออนุญาตใชยานพาหนะใหเปนไปตามที่สหกรณกําหนด
สหกรณตองจัดใหมีสมุดบันทึกการใชยานพาหนะประจําของแตละคัน และควบคุมการลงรายการ
ใชยานพาหนะดังกลาวใหเปนไปตามความเปนจริง
ใหประธานกรรมการแตงตั้ง กรรมการ เจาหนาที่ ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ เปนพนักงานขับรถ
ชั่วคราวได ทั้งนี้ผูไดรับคําสั่งแตงตั้งตองมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
ข อ 12. ให ป ระธานกรรมการ แต ง ตั้ ง กรรมการ เจ า หน า ที่ ผู ตรวจสอบกิ จ การสหกรณ
เปนพนักงานขับรถชั่วคราวได ทั้งนี้ผูไดรับคําสั่งแตงตั้งตองมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
หมวด 4
การเบิกจายคาน้ํามันเชื้อเพลิง
ขอ 13. การเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะ ใหสหกรณกําหนดปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง
ที่จะจายใหยานพาหนะแตละคันไว โดยใหเบิกจายคาน้ํามันเชื้อเพลิงจากงบประมาณรายจายของสหกรณ
บทเฉพาะการ
ขอ 14. ใหประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความ และวินิจฉัยปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ขอ 15. ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

(นายแพทยสัญชัย ปยะพงษกุล)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย คาเบี้ยเลี้ยง คาตอบแทน คาเบี้ยประชุม คาพาหนะและ คาเชาที่พัก พ.ศ. 2557
......................................................................
อาศัย อํ า นาจตามความในขอ บั งคับของสหกรณออมทรัพ ย สาธารณสุข จั งหวั ดอุด รธานี จํ า กัด
พ.ศ.2554 ขอ 71 (5) และ (9) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 21 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557
และมติที่ป ระชุมใหญส ามัญประจํ า ป 2557 เมื่อ วั นที่ 25 ตุลาคม 2557 ได มี มติ เป น เอกฉั น ทใหย กเลิก
ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวย คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ของสหกรณ พ.ศ. 2550 แลวกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวย
คาเบี้ยเลี้ยง คาตอบแทน คาเบี้ยประชุม คาพาหนะและ คาเชาที่พัก พ.ศ. 2557 ดังตอไปนี้
ขอ 1.ระเบียบนี้เรียกวาระเบียบสหกรณสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํ ากัด วาดวยคา เบี้ยเลี้ ยง
คาตอบแทน คาเบี้ยประชุม คาพาหนะและ คาเชาที่พัก พ.ศ. 2557
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากที่ประชุมใหญใหความเห็นชอบเปนตน
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบวาดวยคา ใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของสหกรณ พ.ศ. 2550
และบรรดา ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบ
นี้แทน
หมวด 1
ขอกําหนดทั่วไป
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ”หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ประธาน”หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

“เลขานุการ”หมายถึง เลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ
“กรรมการ”หมายถึง กรรมการดําเนินการของสหกรณ
“ผูจัดการ”หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ผูชวยผูจัดการ”หมายถึง ผูชวยผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

“เจ า หน า ที่ ”หมายถึ ง เจ า หนา ที่ ลู ก จ า งหรื อ ลู ก จ า งประจํ า ของสหกรณ อ อมทรั พ ย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ที่ปรึกษา”หมายถึง บุคคลที่สหกรณแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และ ที่ปรึกษา
ของสหกรณ
“ผูตรวจสอบกิจการ”หมายถึง ผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี จํากัด
หมวด 2
คาเบี้ยเลี้ยง
ขอ 6. คาเบี้ยเลี้ยง หมายถึง คาเบี้ยเลี้ยงที่สหกรณจายใหแก คณะกรรมการ เจาหนาที่ หรือบุคคล
อื่นที่ไดรับมอบหมาย หรือรับเชิญจากสหกรณใหไปปฏิบัติงานใหแกสหกรณ หรือไปประชุม อบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน เพื่อประโยชนของสหกรณ นอกที่ทํา การสํานักงานสหกรณเป นการชั่วคราวและตอเนื่องกัน
ตั้งแต 3 ชั่วโมงขึ้นไป
ขอ 7.สหกรณจายคาเบี้ยเลี้ยง ใหแก คณะกรรมการ เจาหนาที่ และบุคคลอื่น ที่ไดรับอนุมัติใหไป
ปฏิบัติงานใหแกสหกรณตาม ขอ 6. ในอัตราที่ไดรบั การอนุมัติจากที่ประชุมใหญประจําป
ขอ 8. ผูมีอํานาจอนุมัติใหกรรมการหรือเจาหนาที่เดินทางไปปฏิบัติงาน
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(1) ผูจัดการ อนุมัติใหเจาหนาที่ที่มีตําแหนงต่ํากวาผูจัดการ เดินทางไปปฏิบัติงานไดไม
เกิน 3 วัน
(2) ประธาน อนุมัติใหเจาหนาที่ทกุ ตําแหนง หรือกรรมการ เดินทางไปปฏิบัติงานไดไมเกิน
7 วัน
(3) คณะกรรมการ อนุมัติใหเจาหนาที่ทุกตําแหนง หรือกรรมการ เดินทางไปปฏิบัติงานได
ทุกกรณี
หมวด 3
คาตอบแทน
ขอ 9. คาตอบแทน หมายถึง คาตอบแทนที่สหกรณจายใหแก คณะกรรมการ เจาหนาที่ ที่ปรึกษา
ผูตรวจสอบกิจ การ หรือบุคคลอื่นที่ไดรับมอบหมาย หรือรับเชิญจากสหกรณใหไปหรือปฏิบัติงานใหแก
สหกรณ เพื่อประโยชนของสหกรณ เปนการชั่วคราว
ขอ 10. ใหสหกรณจายคาตอบแทนใหผูที่ไดรับอนุมัติใหไปหรือปฏิบัติงานใหแกสหกรณตามขอ 9.
ตามอัตราคาตอบแทนที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญประจําป ในการปฏิบัติงาน แตใน1วันไมใหเบิก
คาตอบแทนเกินกวา 2 ครั้ง
ขอ 11. ในการไปปฏิบัติงานใหแกสหกรณตามขอ 10. ตองไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการ หรือ
ไดรับอนุมัติจากผูที่ประธานมอบอํานาจใหเปนผูอนุมัติแทนกอนทุกครั้ง
หมวด 4
คาเบี้ยประชุม
ขอ 12. คาเบี้ยประชุม หมายถึง คาเบี้ยประชุมที่สหกรณจายใหแกคณะกรรมการ หรือผูที่ไดรับ
เชิญจากสหกรณใหเขารวมประชุมในการดําเนินกิจการของสหกรณ
ขอ 13. อัตราเบี้ยประชุมใหเปนไปตามมติของที่ประชุมใหญประจํา ป ตอการประชุม 1 ครั้ ง
แตใน 1 วันไมใหเบิกคาเบี้ยประชุมเกินกวา 2 ครั้ง
ขอ 14. บุคคลคนเดียวที่มีชื่อเขารวมประชุมหลายคณะในเวลาเดียวกัน ใหเบิกคาเบี้ยประชุมได
เพียงคณะเดียวเทานั้น และหากไดรบั คาเบี้ยประชุมแลว จะเบิกคาเบี้ยเลี้ยงในวันเดียวกันนั้นอีกไมได
หมวด 5
คาพาหนะ
ขอ 15. คาพาหนะ ไดแก คาพาหนะที่สหกรณจายใหคณะกรรมการ เจาหนาที่ หรือบุคคลอื่นที่
ไดรับ มอบหมาย หรือรับเชิญจากสหกรณใหไ ปหรือปฏิบัติงานใหแกสหกรณ หรือประชุม อบรมสัมมนา
ศึกษาดูงาน เพื่อประโยชนของสหกรณ ทั้งในและนอกที่ทําการสํานักงาน สหกรณเปนการชั่วคราว เพื่อจาย
เปนคาพาหนะ
ขอ 16. การเดินทางไปปฏิบัติงานใหเบิกจา ยคา พาหนะตามที่จายจริงและเหมาะสม หากผูที่ไป
ปฏิบัติงานใชพาหนะสวนตัวตามคําสั่งของสหกรณ ใหเบิกจายคาน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตใน ใหเปนไปตามมติ
ของที่ประชุมใหญประจําป
กรณีเดินทางโดยยานพาหนะเครื่องบินโดยสารตองไดรบั ความเห็นชอบจากประธานกรรมการเปนผู
พิจารณาอนุมัติ
ขอ 17. ในคราวการเดินทางใดที่ทางสหกรณจัดพาหนะเดินทางใหแลว ผูเดินทางไมมีสิทธิเบิกคา
พาหนะเดินทาง เวนแตในคราวการเดินทางนั้นมีเหตุจําเปน ฉุกเฉิน เรงด วน ประธานหรือผูจัดการอาจ
อนุมัติการเดินทางใหกับบุคคลใดตามความเหมาะสม และเปนไปเพื่อประโยชนแกสหกรณก็ได
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หมวด 6
คาเชาที่พัก
ขอ 18. คาเชาที่พัก ไดแก คาเชาที่พักที่สหกรณจายใหคณะกรรมการ เจาหนาที่ หรือบุคคลอื่นที่
ไดรับมอบหมาย หรื อรับ เชิญ จากสหกรณใ หไ ปปฏิบัติง านใหแกส หกรณ หรือไปประชุม อบรมสัม มนา
ศึกษาดูงาน เพื่อประโยชนของสหกรณ ที่จําเปนตองเชาที่พักเพื่ออยูอาศัยเปนการชั่วคราว
ขอ 29. คาเชาที่พักใหจายตามที่จายจริงแตไมเกินอัตราที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ
หมวด 7
การเบิกจายและหลักฐานประกอบการเบิกจาย
ขอ 20. ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ถาหยุดอยู ณ ที่ใด โดยไมมีความจําเปนแกงานของสหกรณ
จะเบิกจายในการเดินทางสําหรับวันที่หยุดอยูโดยไมจําเปนนั้นไมได ในกรณีผูไปปฏิบัติงานจําเปนตองหยุด
พักเพราะเจ็บปวยโดยมีใบรับรองแพทยใหเบิกจายในการเดินทางสําหรับวันหยุดได เมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกอน
ขอ 21 การคํานวณวันในการเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยง และคาตอบแทน
(1) การนับเวลาในการปฏิบัติงาน ใหนับเวลาออกจากที่พักหรือสํานักงาน จนมาถึงที่พัก
หรือสํานักงาน
(2) เวลาไปปฏิบัติงานที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาไมถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงใหนับเปนหนึ่งวัน
(3) เวลาไปปฏิบัติงานยี่สิบสี่ชั่วโมงนับเปนหนึ่งวัน เศษของวันถาเกินสิบสองชั่วโมงนับเปน
หนึ่งวัน และเศษของวันเกินสามชั่วโมงนับเปนครึ่งวัน
ขอ 22. ผูเดินทางไปปฏิบัติงาน จะขอรับเงินลวงหนาเพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปตาม
สมควรแกเหตุการณ
ขอ 23. ผูเดินทางไปปฏิบัติงานจะเบิกคาใชจายเบ็ดเตล็ดที่จําเปนเพื่อประโยชนแกงานสหกรณได
เทาที่จายจริง
ขอ 24. ในการเบิกจายใหใชหลักฐานดังนี้
(1) ใบสําคัญจายเงินตามแบบของสหกรณ
(2) รายงานการเดินทางตามแบบของสหกรณ
(3) การเดินทางโดยเครื่องบิน และรถไฟตูนอนชั้น 2 ขึ้นไป ตองมีตั๋วแนบดวย
(4) หนัง สือ ขออนุญ าตเดิน ทางเขา ประชุม / อบรม/ สัม มานา / ปฏิ บัติ งาน และ
ใบเสร็จรับเงินคาเชาที่พัก
(5) สรุปรายงานการประชุม หรือ สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
ขอ 25. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการเปนผูมี
อํานาจวินิจฉัยชี้ขาด และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยขั้นตอนการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2557
......................................................................
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีจํากัด พ.ศ.2554
ขอ 72 ขอ 79 (8) และขอ 107 (10) และ ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 21 ครั้งที่ 17/2557
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557 และที่ประชุมใหญสามัญเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ไดมีมติเปนเอก
ฉัน ทใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วา ดวยขั้น ตอนการเลือกตั้ง
ประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2555 แลวกําหนดระเบียบสหกรณ
ออมทรัพ ยส าธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํา กัด วา ดว ยขั้น ตอนการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการ
ดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2557 ดังตอไปนี้
ข อ 1. ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บสหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
วาดวย ขั้นตอนการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2557”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ที่ประชุมใหญใหความเห็นชอบ เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยขั้นตอนการ
เลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2555 และบรรดาระเบียบ
ประกาศ คําสั่ง มติ และขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ”หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“การสรรหา”หมายถึง การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และหรือ
ผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ประธานกรรมการ”หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการดํา เนิ นการ”หมายถึ ง คณะกรรมการดํ า เนิน การสหกรณ อ อมทรั พ ย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“กรรมการดํา เนินการ”หมายถึง กรรมการดํา เนินการสหกรณ ออมทรั พ ย สาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ประธานผู ต รวจสอบกิ จ การ”หมายถึ ง ประธานคณะผู ต รวจสอบกิ จ การสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“คณะผู ต รวจสอบกิ จ การ”หมายถึ ง คณะผู ต รวจสอบกิ จ การสหกรณ อ อมทรั พ ย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ผูตรวจสอบกิจการ”หมายถึง ผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี จํากัด
“ประธานกรรมการสรรหา”หมายถึง ผูไ ดรับการเสนอชื่อจากกรรมการสรรหาใหเป น
ประธานกรรมการสรรหา และไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการดําเนินการ
“กรรมการสรรหา”หมายถึง สมาชิกที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการดําเนินการ
“เจา หนา ที่ส รรหา”หมายถึง บุ คคลที่ ไ ดรับ การแตง ตั้ ง จากประธานกรรมการสรรหา
ใหเปนเจาหนาที่สรรหา
“ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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หมวด 1
คณะกรรมการสรรหา
ขอ 5. ใหคณะกรรมการดําเนินการ แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา ไมนอยกวายี่สิบหาคน และให
กรรมการสรรหาคัดเลือกกันเองเปนประธานกรรมการสรรหาหนึ่งคน และเลขานุการหนึ่งคน นอกนั้นเปน
กรรมการสรรหา
ประธานกรรมการสรรหา กรรมการสรรหา จะเปนผูสมัครเพื่อรับการสรรหาเปนประธานกรรมการ
กรรมการดําเนินการ และหรือผูตรวจสอบกิจการในการประชุมใหญคราวเดียวกันนั้นมิได
ขอ 6. ใหคณะกรรมการสรรหามีหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สรรหาและแตงตั้งเจาหนาที่สรรหาตามความเหมาะสม
(2) รับสมัครผูสมัครเพื่อรับการสรรหาเปน ประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และ
หรือ ผูตรวจสอบกิจการ
(3) ประกาศรายชื่อและหมายเลขผูสมัครรับการสรรหาเปน ประธานกรรมการ กรรมการ
ดําเนินการ และหรือผูตรวจสอบกิจการ
(4) ตรวจรายชื่อผูมีสิทธิในการสรรหา ประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และหรือผู
ตรวจสอบกิจการ
(5) จัดพิมพบัตรสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และหรือ
ผูตรวจสอบกิจการ
(6) จัดหาอุป กรณ และจัดเตรีย มสถานที่ในการสรรหา ประธานกรรมการ กรรมการ
ดําเนินการ และหรือผูตรวจสอบกิจการ
(7) ควบคุมการนับคะแนน เพื่อตรวจนับคะแนนจากบัตรสรรหา
(8) กําหนดหนวยสรรหาและประกาศหนวยสรรหา
หมวด 2
ประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ
ขอ 7 .คุณสมบั ติ ของผูส มัครเพื่อ รับ การสรรหาเปน ประธานกรรมการ กรรมการดํา เนิ น การ
ของสหกรณมีดังตอไปนี้
(1) เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
(2)ไมเปนผูขาดคุณสมบัติในการเปนประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ ตามขอบังคับ
ของสหกรณ
(3)ตองมีชื่อในทะเบียนสมาชิกของหนวยหรือเขตนั้น ๆ
หมวด 3
ผูตรวจสอบกิจการ
ขอ 8. คุณสมบัติของผูสมัครเปน ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ของสหกรณมีดังตอไปนี้
(1) เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด หรือบุคคลภายนอก
หรือนิติบุคคลที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญของสหกรณ หากเปนสมาชิกของสหกรณตองไมผิดนัดชําระ
หนี้ใน 1 ปบัญชีที่ผานมา
(2) ไมเปนผูขาดคุณสมบัติในการเปนผูตรวจสอบกิจการ ตามขอบังคับของสหกรณ
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หมวด 4
การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ
ขอ 9 การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ
ใหดําเนินการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการโดยกําหนดเขตการสรรหาดังนี้
(1) ประธานกรรมการ ใหมีการสรรหาประธานกรรมการ โดยรวมเปน 1 เขต
(2) กรรมการ ใหมีการสรรหากรรมการ โดยการแบงเขต เปน 5 เขต ดังนี้
เขตที่ 1 ประกอบดวยโรงพยาบาล/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาล
ส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บล ในเขตอํ า เภอกุ ด จั บ อํ า เภอนายู ง อํ า เภอน้ํ า โสม อํ า เภอเพ็ ญ อํ า เภอบา นผื อ
ใหมีกรรมการดําเนินการ ประจําเขต จํานวน 2 คน
เขตที่ 2 ประกอบดวยโรงพยาบาล/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาล
สงเสริมสุข ภาพตํา บล ในเขตอํา เภอกุมภวาป อํา เภอประจัก ษ อํา เภอโนนสะอาด อํ า เภอหนองแสง
อําเภอศรีธาตุ อําเภอวังสามหมออําเภอกูแกว อําเภอไชยวานใหมีกรรมการดําเนินการ ประจําเขต จํานวน
2 คน
เขตที่ 3 ประกอบดวยโรงพยาบาล/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล ในเขตอําเภอเมือง อําเภอหนองหาน อําเภอพิบูลยรักษ อําเภอทุงฝน อํา เภอบาดุง
อําเภอสรางคอมใหมีกรรมการดําเนินการ ประจําเขต จํานวน 2 คน
เขตที่ 4 ประกอบดวยโรงพยาบาล/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาล
สง เสริ มสุ ขภาพตํา บล ในเขต อํา เภอหนองวัว ซอ สํา นักงานสาธารณสุข จั งหวั ดอุ ด รธานี โรงพยาบาล
อุดรธานี โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี โรงพยาบาลธัญญารักษ ศูนยวิทยาศาสตรอุดรธานี บํานาญ พิเศษ 4
ทองถิ่น สหกรณออมทรัพยฯ ใหมีกรรมการดําเนินการ ประจําเขต จํานวน 2 คน
เขตที่ 5 เขตเลื อ กตั้ ง กลาง ประกอบด ว ยสมาชิ ก โรงพยาบาล/สํ า นั ก งาน
สาธารณสุข อํา เภอและโรงพยาบาลสง เสริมสุขภาพตํา บล ในเขตอํา เภอทุ ก อํา เภอ โรงพยาบาลมะเร็ง
อุดรธานี โรงพยาบาลธัญญารักษ ศูนยวิทยาศาสตรอุดรธานี อปท.บํานาญ พิเศษ 4 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ใหมีกรรมการดําเนินการ ประจําเขต
จํานวน 6 คน
ขอ 10. สหกรณจะประกาศใหมีการรับสมัครเพื่อการสรรหาลวงหนากอนการประชุมใหญไมนอย
กวาสามสิบวัน
ให สมาชิ ก ที่ป ระสงค จ ะสมั ครเพื่ อ รับ การสรรหาเป น ประธานกรรมการ หรื อ เป น กรรมการ
ดําเนินการยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณกําหนด
ขอ 11. ในระหวางการเปดรับสมัคร เจาหนาที่ตองตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานของผูสมัครให
เสร็จสิ้นในวันเปดรับสมัคร และจัดหมายเลขประจําตัวผูสมัครรับสรรหาเรียงตามลําดับการสมัครกอนหลัง
จับสลากหมายเลขประจําตัวผูสมัครรับสรรหา เรียงตามลําดับตอเนื่องจากหมายเลขประจําตัวผูสมัครรับ
สรรหาคนสุดทายกอนหนานี้ที่ไดออกใหแลว
ขอ 12. เมื่อสิ้นสุดการรับสมัครใหประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผูสมัครรับการสรรหา
ประกอบดวย ชื่อ – นามสกุล รูปถาย และประวัติโดยสังเขปของผูสมัครรับสรรหา โดยติดประกาศไวในที่
เปดเผยอันเหมาะสมบริเวณสํานักงานของสหกรณ และแจงใหสมาชิกทราบดวย
ขอ 13. ในกรณีที่ผูสมัครคนใดขอถอนการสมัครรับการสรรหา ตองทําเปนหนังสือยื่นตอประธาน
กรรมการสรรหา แลว ใหป ระธานกรรมการสรรหาประกาศถอนการสมั ครของผู สมั ครรายนั้ น และให
เจาหนาที่ถอนชื่อและเลขประจําตัวออกทันที โดยใหคงเลขประจําตัวผูสมัครรายอื่นไวตามเดิม
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ขอ 14. ในระหวางการเปดรับสมัคร คณะกรรมการสรรหาตองตรวจสอบคุณสมบัติ และหลักฐาน
ของผูสมัครใหเสร็จสิ้นกอนเวลาปดรับสมัคร และจัดใหหมายเลขประจําตัวผูสมัครรับสรรหาเรียงตามลําดับ
การสงใบสมัครกอนหรือหลังตอเนื่องกันไป
ขอ 15. ใหประธานกรรมการสรรหากํากับดูแลการสรรหาใหเปนไปตามระเบียบนี้
ขอ 16. ประธานกรรมการสรรหาอาจเชิญบุคคลภายนอกที่เขา รวมประชุม หรือผูแทนจากสวน
ราชการที่เกี่ยวของ เปนสักขีพยานในการสรรหาได
ขอ 17. ใหคณะกรรมการสรรหาจัดหาอุปกรณเครื่องใชในการลงคะแนน และการตรวจนับคะแนน
ไวใหพรอมกอนดําเนินการสรรหา
ขอ 18. ใหคณะกรรมการสรรหาลงลายมือชื่อ หรือประทับตราเครื่องหมายของตนลงบนบัตรสรร
หาทุกเลม เมื่อไดตรวจนับจํานวนบัตรสรรหาในเลมครบถวนแลว
ขอ 19. ใหคณะกรรมการสรรหาสงมอบบัตรสรรหาและหีบบัตรสรรหาที่เตรียมไวใหแกเจาหนาที่
สรรหา กอนเริ่มดําเนินการลงคะแนนสรรหา
ขอ 20. ใหป ระธานกรรมการสรรหา แจงเวลาเริ่มตนลงคะแนน และเวลาสิ้น สุดการลงคะแนน
ชี้แจงวิธีการลงคะแนน การใชบัตรสรรหา และวิธีการตรวจนับคะแนน
ขอ 21. การลงคะแนนสรรหา ให ผูมีสิ ทธิ์ ทํา การสรรหาลงคะแนนสรรหาได สํ า หรับ ประธาน
กรรมการคนหนึ่ง และกรรมการดําเนินการอีกตามจํานวนกรรมการดําเนินการที่จะมีไดในการสรรหาครั้ง
นั้น
ขอ 22. บัตรสรรหาตอไปนี้ใหถือวาเปนบัตรเสีย
(1) บัตรปลอม
(2) บัตรที่มิไดทําเครื่องหมาย
(3) บัตรที่ไมทราบไดวาลงคะแนนใหกับผูสมัครคนใด
(4) บัตรที่มิใชบัตรซึ่งกรรมการประจําหนวยสรรหามอบให
(5) บัตรที่ทําเครื่องหมายอื่นนอกจากเครื่องหมายกากบาท
(6) บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนนอกชอง“ทําเครื่องหมาย”
(7) บัตรที่ทําเครื่องหมายกากบาทเกินจํานวน ประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ
ที่จะพึงเลือกตั้งในคราวนั้น
(8) บัตรที่ปรากฏวามีการพับซอนกันมากกวาหนึ่งบัตร
(9) บัตรที่มีเครื่องหมายสังเกต หรือขอความอื่นใดนอกเหนือจากที่มีอยูตามปกติ
ขอ 23. เมื่อถึงเวลาเปดการลงคะแนนให แสดงใหผูมีสิทธิ์สรรหา ซึ่งอยู ณ ที่สรรหาเห็นวาหีบบัตร
เปนหีบบัตรเปลา ใหเปดการลงคะแนนตามวัน เวลา และสถานที่ ตามประกาศของสหกรณ
ขอ 24. ใหผูมีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหามาแสดงตนพรอมบัตรประจําตัว หรือเอกสารที่ทางราชการ
ออกให ยืนยันตัวบุคคลของผูมีสิทธิ์สรรหาแสดงตอเจาหนาที่ดําเนินการสรรหา เพื่อรับบัตรลงคะแนน
เมื่อเจาหนาที่ดําเนินการสรรหาตรวจบัญชีรายชื่อและหลักฐานถูกตองแลว ใหผูมีสิทธิ์ลงคะแนนลง
ลายมือชื่อรับบัตรสรรหา เพื่อใชลงคะแนนตามวิธีการที่ประธานกรรมการสรรหาชี้แจง
ในกรณีที่มีผูทักทวง หรือกรณีเปนที่สงสัยวาผูมาแสดงตนนี้มิใชผูมีสิทธิสรรหาตามบัญชีรายชื่อผูมี
สิทธิสรรหา เจาหนาที่ดําเนินการสรรหาจะขอใหผูนั้นแสดงหลักฐานประกอบการวินิจฉัยจนเปนที่นาพอใจ
กอนที่ จะมอบบัตรสรรหาใหแกผูนั้น และใหบันทึกคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลไวในบัญ ชีรายชื่อผูมีสิทธิ์
สรรหา ทั้งในกรณีที่มอบบัตรสรรหา และไมมอบบัตรสรรหาให
ขอ 25. เมื่อผูมีสิทธิ์สรรหาไดรับบัตรสรรหาแลวใหทําเครื่องหมายกากบาท (X) ในบัตรสรรหาได
ตามจํานวน ที่จะสรรหาในคราวนั้น แลวนําบัตรสรรหาไปหยอนลงในหีบบัตรสรรหาที่จัดไว
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การใชสิทธิ์สรรหาเปนสิทธิ์เฉพาะตัวของสมาชิก จะมอบหมายใหบุคคลอื่นใชสิทธิ์แทนตนไมได
ขอ 26. ในระหวา งเปดการลงคะแนน หามมิใหเปดหีบบัตรสรรหา เว นแตเมื่อมี ความจําเปนอัน
หลีกเลี่ยงไมได และตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการสรรหา และการเปดหีบบัตรสรรหาจะตองกระทํา
โดยเปดเผย
ขอ 27. เมื่อหมดเวลาลงคะแนนสรรหาใหประธานกรรมการสรรหา ประกาศปดการลงคะแนน
ขอ 28. เมื่อปดการลงคะแนนแลว ใหเจาหนาที่ตรวจนับคะแนน โดยเปดเผยในสถานที่ดําเนินการ
สรรหาโดยไมชักชา และตองนับคะแนนใหเสร็จในคราวเดียว จะเลื่อน หรือประวิงเวลาไมได
ขอ 29. ในการนับคะแนนใหเจาหนาที่ดําเนินการสรรหาปฏิบัติ ดังนี้
(1) ใหหยิบบัตรสรรหาออกจากหีบบัตรสรรหาออกมานับคะแนนทีละบัตรจนหมด แลวให
คว่ํ า หีบบัตรสรรหาตอหนา ผูสมัคร และผูมีสิทธิสรรหา เพื่อแสดงวา ไมมี บัตรสรรหาเหลืออยู ในหีบบัต ร
สรรหาอีก หามมิใหเทบัตรสรรหาออกจากหีบบัตรสรรหา
(2) การวินิจฉัยวาเปนบัตรเสียหรือไม ใหเปนอํานาจของเจาหนาที่สรรหาไมนอยกวาสอง
ในสามของจํานวนเจาหนาที่สรรหาทั้งหมดในเขตสรรหานั้น ใหถือวาคําวินิจฉัยของเจาหนาที่สรรหาเปนอัน
สิ้นสุด
(3) บัตรเสียใหจัดแยกไวโดยใหเจาหนาที่ลงลายมือชื่อกํากับไวไมนอยกวาสองคน
(4) รวบรวมบัตรสรรหาที่ผานการตรวจนับคะแนน มอบใหคณะกรรมการสรรหา
(5) รายงานผลคะแนนการสรรหาใหประธานกรรมการสรรหา
ขอ 30. เมื่อการนับคะแนนสิ้นสุดลง ใหกรรมการสรรหานับคะแนนทุกคนลงนามในใบแจงผลการ
นับคะแนน สงใหประธานกรรมการสรรหา รายงานตอคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อนําเสนอที่ประชุมใหญ
สามัญประจําป ผูไดคะแนนสูงสุดของแตละเขต ถือวาเปนผูไดรบั การเลือกตั้งใหเปนกรรมการประจําเขต
ในกรณีที่ผู ส มัค รรั บ สรรหาได คะแนนเท า กัน ให ใ ชวิ ธี จั บ สลากเรี ย งลํ า ดั บ จนครบจํ า นวนตาม
ตําแหนงที่พึงมีในปนั้น ๆ ใหคณะกรรมการสรรหา สงมอบสิ่งตอไปนี้ใหแกประธานกรรมการสรรหา
(1) ประกาศผลการนับคะแนน
(2) รายงานผลการนับคะแนน
(3) แบบกรอกคะแนนการนับคะแนน
(4) บัญชีรายชื่อผูสมัครรับสรรหาชุดที่ใชตรวจสอบการลงคะแนนสรรหา
(5) บัตรสรรหาที่ยังไมไดใช
(6) บัตรที่ใชแลว แยกเปน 2 สวน
(ก) บัตรดี
(ข) บัตรเสีย
(7) บันทึกเอกสาร และหรือหลักฐานอื่นใดที่ใชเกี่ยวกับการสรรหา
ใหประธานกรรมการสรรหาตรวจสอบความถูกตอง ของสิ่งของกอนมอบใหผูจัดการนําไป
เก็บรักษาไว
ใหผูจัดการเก็บรักษาสิ่งของตาง ๆ ตามวรรคหนึ่ง ไวมีกําหนดสามสิบวันนับแตวันสรรหา
เมื่อพนกําหนดแลว ใหผูจัดการทําลายเอกสารได แลวรายงานใหคณะกรรมการดําเนิน การทราบในการ
ประชุมคราวถัดไป
ขอ 31. ในกรณีผูสมัครรับสรรหาตองการใหมีการนับคะแนนใหม ใหทําเปนหนังสือโดยมีสมาชิกที่
อยูในที่ประชุมลงลายมือชื่อรับรองอยางนอย 10 คน สงถึงประธานกรรมการสรรหาภายใน 1 วัน หลังการ
ประกาศรวมผลการนับคะแนน
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ให ป ระธานกรรมการสรรหาเรี ย กประชุ ม คณะกรรมการสรรหาในทั น ที เ พื่ อ พิ จ ารณาคํ า ร อ ง
หากเห็นวามีเหตุอันสมควร ใหเปดหีบบัตรสรรหานับคะแนนใหมได
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาใหถือเปนที่สุด
หมวด 5
การสรรหาผูตรวจสอบกิจการ
ขอ 32. วิธี การรับสมัคร การลงคะแนน การนับ คะแนน และการประกาศผลการนับ คะแนนผู
ตรวจสอบกิจการใหนําวิธีการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ ตามหมวด 4 มาบังคับใชโดย
อนุโลม
ใหคณะกรรมการสรรหาดํา เนินการสรรหาผูต รวจสอบกิจ การในคราวเดีย วกัน กั บการสรรหา
ประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ ทั้งนี้ใหแยกบัตรสรรหาเปนประเภทและสีตางกัน โดยใหบัตรสรร
หาประธานกรรมการ และเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ รวมเปนบัตรเดียวกัน
หมวด 6
บทเฉพาะกาล
ขอ 33. ผูสมัครเพื่อรับการสรรหาจะสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ
และหรือ ผูตรวจสอบกิจการในคราวเดียวกันมิได
ขอ 34. กรรมการที่อยูในวาระกอนการสรรหากรรมการดําเนินการ ตามระเบียบนี้ใหมีสิทธิ์เลือกที่
จะอยูใ นเขตสรรหาใด แลวจึงพิจารณาสรรหาเพิ่มตามเขตที่กรรมการหมดวาระ
ขอ 35. กรรมการที่ยายไปปฏิบัติราชการในหนวยงานอื่นใหถือวาเปนกรรมการตามเขตที่ไดรบั การ
สรรหาเดิม
ขอ 36. ใหคณะกรรมการสรรหามีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในปญหาทั้งปวง เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้
ขอ 37. ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557

(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย ขั้นตอนการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2557
(แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558)
......................................................................
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีจํากัด พ.ศ.2554
ขอ 72 ขอ 79 (8) และขอ 107 (10) และ ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 22 ครั้งที่ 16/2558
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2558 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ไดมีมติเปนเอกฉันทใหแกไขระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยขั้นตอน
การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2557 ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา“ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํา กัด วาดวย
ขั้ น ตอนการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดํ า เนิ น การ และผู ต รวจสอบกิ จ การ พ.ศ.2557
แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ที่ประชุมใหญใหความเห็นชอบ เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกขอความในขอ 4 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วา ดว ยขั้นตอนการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดํา เนินการ และผูตรวจสอบกิ จการ พ.ศ.2557
และใชขอความนี้แทน
“ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ”หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“การสรรหา”หมายถึง การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดํา เนินการ และหรือผู
ตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ประธานกรรมการ”หมายถึ ง ประธานกรรมการสหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการดํา เนิ นการ”หมายถึ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ อ อมทรัพ ย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“กรรมการดํา เนินการ”หมายถึง กรรมการดํา เนิ นการสหกรณ ออมทรัพ ย สาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ประธานผู ต รวจสอบกิ จ การ”หมายถึ ง ประธานคณะผู ต รวจสอบกิ จ การสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“คณะผู ต รวจสอบกิ จ การ”หมายถึ ง คณะผู ต รวจสอบกิ จ การสหกรณ อ อมทรั พ ย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ผู ต รวจสอบกิ จ การ”หมายถึ ง ผู ต รวจสอบกิ จ การสหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ประธานกรรมการสรรหา”หมายถึง ผูไ ดรับการเสนอชื่อจากกรรมการสรรหาใหเปน
ประธานกรรมการ สรรหา และไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการดําเนินการ
“กรรมการสรรหา” หมายถึง สมาชิกที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการดําเนินการ
“เจาหนาที่ประจําหนวยสรรหา”หมายถึง บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากประธานกรรมการ
สรรหา ใหเปนเจาหนาที่สรรหา
“ผูจัดการ”หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด”
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ขอ 4. ใหยกเลิกขอความในขอ 5 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วา ดวย ขั้นตอนการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2557
และใชขอความนี้แทน
“ขอ 5. ใหคณะกรรมการดําเนินการ แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา จํานวนหาคน และให
กรรมการสรรหาคัดเลือกกันเองเปนประธานกรรมการสรรหาหนึ่งคน และเลขานุการหนึ่งคน นอกนั้นเปน
กรรมการสรรหา ประธานกรรมการสรรหา กรรมการสรรหา จะเปนผูสมัครเพื่อรับการสรรหาเปนประธาน
กรรมการ กรรมการดําเนินการ และหรือผูตรวจสอบกิจการในการประชุมใหญคราวเดียวกันนั้นมิได”
ขอ 5. ใหยกเลิกขอความในขอ 6 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วา ดวย ขั้นตอนการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2557
และใชขอความนี้แทน
“ขอ 6. ใหคณะกรรมการสรรหามีหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สรรหาและแตงตั้งเจาหนาที่ประจําหนวยสรรหาตามความเหมาะสม
(2)รับสมัครผูสมัครเพื่อรับการสรรหาเปนประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ
และหรือผูตรวจสอบกิจการ
(3) ประกาศรายชื่อและหมายเลขผูสมัครรับการสรรหาเปน ประธานกรรมการ
กรรมการดําเนินการ และหรือ ผูตรวจสอบกิจการ
(4) ตรวจรายชื่อผูมีสิทธิในการสรรหา ประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ
และหรือ ผูตรวจสอบกิจการ
(5) จั ดพิมพ บัต รสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดํ า เนิ น การ และหรื อ ผู
ตรวจสอบกิจการ
(6) จัด หาอุ ป กรณ และจั ด เตรี ย มสถานที่ ใ นการสรรหา ประธานกรรมการ
กรรมการดําเนินการ และหรือ ผูตรวจสอบกิจการ
(7) ควบคุมการนับคะแนน เพื่อตรวจนับคะแนนจาก บัตรสรรหา
(8) กําหนดหนวยสรรหาและประกาศหนวยสรรหา
(9) ออกคํา สั่งหรือประกาศที่ชอบดว ยระเบียบสหกรณอ อมทรัพ ยสาธารณสุ ข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยขั้นตอนการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และ ผูตรวจสอบ
กิจการ พ.ศ.2557
(10) มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในระหวางดําเนินการสรรหาในคราวนั้น ๆ
ขอ 6. ใหยกเลิกขอความในขอ 9 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วา ดวย ขั้นตอนการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2557
และใชขอความนี้แทน
“ขอ 9 การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ ใหดําเนินการสรรหาประธาน
กรรมการ กรรมการดําเนินการ โดยกําหนดเขตการสรรหาดังนี้
(1) ประธานกรรมการ ใหมีการสรรหาประธานกรรมการ โดยสมาชิกทั้งหมด
(2) กรรมการ ใหมีการสรรหากรรมการ โดยการแบงเขตเปน 7 เขต ดังนี้
เขตที่ 1 ประกอบดวยโรงพยาบาล/สํ านักงานสาธารณสุขอํา เภอและ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเขตอําเภอนายูง อําเภอน้ําโสม อําเภอบานผือ ใหมีกรรมการดําเนินการ
ได จํานวน 2 คน
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เขตที่ 2 ประกอบดวยโรงพยาบาล/สํ านักงานสาธารณสุขอํา เภอและ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเขตอําเภอกุมภวาป อําเภอประจักษ อําเภอโนนสะอาด ใหมีกรรมการ
ดําเนินการได จํานวน 2 คน
เขตที่ 3 ประกอบดวยโรงพยาบาล/สํ านักงานสาธารณสุขอํา เภอและ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตํา บลในเขตอําเภอศรีธาตุ อําเภอวังสามหมอ อําเภอไชยวาน ใหมีกรรมการ
ดําเนินการได จํานวน 2 คน
เขตที่ 4 ประกอบดวยโรงพยาบาล/สํ านักงานสาธารณสุขอํา เภอและ
โรงพยาบาลสงเสริ มสุข ภาพตํ า บลในเขตอํา เภอเพ็ญ อํา เภอบา นดุง อํา เภอสรา งคอม ใหมี กรรมการ
ดําเนินการ ได จํานวน 2 คน
เขตที่ 5 ประกอบดวยโรงพยาบาล/สํ านักงานสาธารณสุขอํา เภอและ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเขตอําเภอหนองหาน อําเภอกูแกว อําเภอพิบูลยรักษ อําเภอทุงฝน ให
มีกรรมการดําเนินการได จํานวน 2 คน
เขตที่ 6 ประกอบดวยโรงพยาบาล/สํ านักงานสาธารณสุขอํา เภอและ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเขตอําเภอกุดจับ อําเภอหนองวัวซอ อําเภอหนองแสง ใหมีกรรมการ
ดําเนินการได จํานวน 2 คน
เขตที่ 7 ประกอบดวย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอเมือง โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี โรงพยาบาลธัญญารักษอุดรธานี
วิ ทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 8 อุ ดรธานี สหกรณออมทรั พ ย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด ใหมีกรรมการดําเนินการได จํานวน 2 คน
สมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญ สมาชิกที่สังกัดสวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และสมาชิกสังกัดพิเศษ 4 ใหมีสิทธิสรรหากรรมการไดตามภูมิลําเนา”
ขอ 7. ใหยกเลิกขอความในขอ 21 ของ ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วา ดว ยขั้นตอนการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดํา เนินการ และผูตรวจสอบกิ จการ พ.ศ. 2557
และใชขอความนี้แทน
“ขอ 21. การลงคะแนนสรรหา ใหใชวิธีการหยอนบัตรสรรหา สมาชิกสรรหาประธาน
กรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการไดตามจํานวนกรรมการและผูตรวจสอบกิจการที่
หมดวาระในปนั้นๆ โดยสามารถสรรหากรรมการไดทกุ เขต”
ขอ 8. ใหยกเลิกขอความในขอ 24 ของ ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วา ดวย ขั้นตอนการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2557
และใชขอความนี้แทน
“ขอ 24. ใหผูมีสิทธิ์สรรหามาแสดงตนพรอมบั ตรประจํ าตัว หรือเอกสารที่ทางราชการ
ออกให ยืนยันตัวบุคคลของผูมีสิทธิ์สรรหาแสดงตอเจาหนาที่ดําเนินการสรรหา เพื่อรับบัตรลงคะแนน
เมื่อเจา หนา ที่ดํา เนินการสรรหาตรวจบัญชีรายชื่อและหลักฐานถูกตองแลว ใหผูมีสิทธิ์
ลงคะแนนลงลายมือชื่อรับบัตรสรรหา เพื่อใชลงคะแนนตามวิธีการที่ประธานกรรมการสรรหาชี้แจง
ในกรณีที่มีผูทักทวง หรือกรณีเปนที่สงสัยวาผูมาแสดงตนนี้มิใชผูมีสิทธิสรรหาตามบัญชี
รายชื่อ ผูมีสิทธิสรรหา เจาหนาที่ดําเนินการสรรหาจะขอใหผูนั้นแสดงหลักฐานประกอบการวินิจฉัยจนเปน
ที่นาพอใจ กอนที่จะมอบบัตรสรรหาใหแกผูนั้น และใหบันทึกคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลไว ในบัญชีรายชื่อผู
มีสิทธิ์สรรหา ทั้งในกรณีที่มอบบัตรสรรหา และไมมอบบัตรสรรหาให”
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ขอ 9. ใหยกเลิกขอความในขอ 28 ของ ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วา ดว ย ขั้นตอนการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดํา เนินการ และผูตรวจสอบกิจ การ พ.ศ.2557
และใชขอความนี้แทน
“ขอ 28. เมื่อปดการลงคะแนนแลว ใหเจาหนาที่ตรวจนับคะแนน โดยเปดเผย ณ สถานที่
ดําเนินการสรรหาโดยไมชักชา และตองนับคะแนนใหเสร็จในคราวเดียว จะเลื่อน หรือประวิงเวลาไมได”
ขอ 10. ใหยกเลิกขอความในขอ 30 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วา ดวย ขั้นตอนการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิ จการ พ.ศ. 2557
และใชขอความนี้แทน
“ขอ 30. เมื่อการนับคะแนนสิ้นสุดลง ใหกรรมการสรรหานับคะแนนทุกคนลงนามในใบ
แจงผล การนับคะแนน สงใหประธานกรรมการสรรหา รายงานตอคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อนําเสนอที่
ประชุม ใหญส ามั ญประจํ า ป ผูไ ดค ะแนนสูง สุด ตามลําดับ ของเขต ถือว า เปน ผูไ ด รับการเลือ กตั้งให เ ปน
กรรมการประจําเขต
ในกรณี ที่ ผู ส มัค รรั บ สรรหาได คะแนนเท า กัน ใหใ ชวิ ธี จั บ สลากเรีย งลํ า ดั บ จนครบจํ า นวนตาม
ตําแหนงที่พึงมีในปนั้น ๆ ใหคณะกรรมการสรรหา สงมอบสิ่งตอไปนี้ใหแกประธานกรรมการสรรหา
(1) ประกาศผลการนับคะแนน
(2) รายงานผลการนับคะแนน
(3) แบบกรอกคะแนนการนับคะแนน
(4) บัญชีรายชื่อผูสมัครรับสรรหาชุดที่ใชตรวจสอบการลงคะแนนสรรหา
(5) บัตรสรรหาที่ยังไมไดใช
(6) บัตรที่ใชแลว แยกเปน2 สวน
(ก) บัตรดี
(ข) บัตรเสีย
(7) บันทึกเอกสาร และหรือหลักฐานอื่นใดที่ใชเกี่ยวกับการสรรหา
ใหประธานกรรมการสรรหาตรวจสอบความถูกตอง ของสิ่งของกอนมอบใหผูจัดการนําไป
เก็บรักษาไว
ใหผูจัดการเก็บรักษาสิ่งของตาง ๆ ตามวรรคหนึ่ง ไวมีกําหนดสามสิบวันนับแตวันสรรหา
เมื่อพนกําหนดแลว ใหผูจัดการทําลายเอกสารได แลวรายงานใหคณะกรรมการดําเนินการทราบในการ
ประชุม คราวถัดไป”
ขอ 11. ใหยกเลิกขอความในขอ 32 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วา ดวย ขั้นตอนการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2557
และใชขอความนี้แทน
“ขอ 32. วิ ธีการรับ สมัค ร การลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลการนับ คะแนน
ผูตรวจสอบกิจ การ ให นํา วิธีก ารสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดํ า เนิน การ ตามหมวด 4 ข อ 21
มาบังคับใช โดยอนุโลม
ใหคณะกรรมการ สรรหาดํา เนิน การสรรหาผูตรวจสอบกิจ การในคราวเดียวกันกั บการสรรหา
ประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ ทั้งนี้ใหแยกบัตรสรรหาเปนประเภทและสีตางกัน โดยใหบัตรสรร
หาประธานกรรมการ และเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ รวมเปนบัตรเดียวกัน”
ขอ 12. ใหยกเลิกขอความในขอ 36 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วา ดวย ขั้นตอนการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2557
และใชขอความนี้แทน
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“ขอ 36. ใหคณะกรรมการดําเนินการ มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในปญหาทั้งปวง เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้”
ขอ 13. ใหประธานกรรมการสหกรณฯ เปนผูรกั ษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยขั้นตอนการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2557
(แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559)
......................................................................
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีจํากัด พ.ศ.2554
ขอ 72 ขอ 79 (8) และขอ 107 (10) และ ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 23 ครั้งที่ 17/2559
เมื่ อ วั น ที่ 26 กั น ยายน พ.ศ. 2559 และที่ ป ระชุม ใหญส ามั ญ ประจํ า ป 2559 เมื่ อ วั น ที่ 30 ตุ ล าคม
พ.ศ. 2559 ไดมีมติเปนเอกฉันทใหแกไ ขระเบียบสหกรณออมทรัพย สาธารณสุขจั งหวัดอุ ดรธานี จํากั ด
วา ดว ย ขั้นตอนการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดํา เนินการ และผูตรวจสอบกิจ การ พ.ศ.2557
ดังตอไปนี้
ข อ 1. ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บสหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
วาดวย ขั้นตอนการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ที่ประชุมใหญใหความเห็นชอบ เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกขอความในขอ 11 ของ ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วา ดว ยขั้นตอนการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดํา เนินการ และผูตรวจสอบกิ จการ พ.ศ.2557
และใชขอความนี้แทน
“ ขอ 11. ในระหวางการเปดรับสมัคร เจาหนาที่ตองตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐาน
ของผูสมัครใหเสร็จสิ้นในวันเปดรับสมัคร และใหดําเนินการดังนี้
(1)กรณีผูสมัครวันแรกกอนเวลา 08.30 น. ใหถือวามาพรอมกัน
(2)ถาผูสมัครมาพรอมกันถาตกลงกันไมไดใหจับสลาก โดยใหจับสลากลําดับการ
จับหมายเลขกอนหลัง แลวใหจับหมายเลขประจํา ตัวผูสมัคร ผูมาสมัครหลังเวลา 08.30 น. ใหเรียงลําดับ
หมายเลขผูสมัครรับการสรรหาในเขตสรรหา นั้น ๆ
ขอ 4. ใหยกเลิกขอความในขอ 30 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วา ดวย ขั้นตอนการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2557
และใชขอความนี้แทน
“ ขอ 30. เมื่อการนับคะแนนสิ้นสุดลง ใหกรรมการสรรหานับคะแนนทุกคนลงนามในใบ
แจงผล การนับคะแนน สงใหประธานกรรมการสรรหา รายงานตอคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อนําเสนอที่
ประชุม ใหญส ามั ญประจํ า ป ผูไ ดคะแนนสูงสุดตามลํา ดับ ของเขต ถือ ว า เปน ผูไ ด รับการเลือ กตั้งให เ ปน
กรรมการประจําเขต
ในกรณีที่ผูสมัครรับสรรหาไดคะแนนเทากันใหใชวิธีจับสลากเรียงลําดับจนครบจํานวน
ตามตําแหนงที่พึงมีในปนั้น ๆ
ในกรณีท่มี ผี ูสมัครรับการสรรหาคนเดียวในเขตนั้น ใหถือวาผูสมัครรายนั้น ไดรับการสรรหา

ใหคณะกรรมการสรรหา สงมอบสิ่งตอไปนี้ใหแกประธานกรรมการสรรหา
(1) ประกาศผลการนับคะแนน
(2) รายงานผลการนับคะแนน
(3) แบบกรอกคะแนนการนับคะแนน
(4) บัญชีรายชื่อผูสมัครรับสรรหาชุดที่ใชตรวจสอบการลงคะแนนสรรหา
(5) บัตรสรรหาที่ยังไมไดใช
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(6) บัตรที่ใชแลว แยกเปน 4 สวน
(ก) บัตรดี
(ข) บัตรเสียบางสวน
(ค) บัตรเสีย
(ง) บัตรไมประสงคลงคะแนน
(7) บันทึกเอกสาร และหรือหลักฐานอื่นใดที่ใชเกี่ยวกับการสรรหา
ใหป ระธานกรรมการสรรหาตรวจสอบความถู กต อง ของสิ่ง ของกอนมอบให
ผูจัดการนําไป เก็บรักษาไว
ใหผูจัดการเก็บรักษาสิ่งของตาง ๆ ตามวรรคหนึ่ง ไวมีกําหนดสามสิบวันนับแต
วั นสรรหา เมื่อพนกํา หนดแลว ใหผูจัดการทําลายเอกสารได และรายงานใหคณะกรรมการดํา เนินการ
รับทราบในการประชุมคราวถัดไป”
ขอ 5. ใหประธานกรรมการสหกรณฯ เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย ขั้นตอนการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2557
(แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2560)
......................................................................
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีจํากัด พ.ศ.2554
ขอ 72 ขอ 79 (8) และขอ 107 (10) และ ที่ประชุมคณะกรรมการดํา เนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 16/2560
เมื่ อ วั น ที่ 27 ตุ ล าคม พ.ศ. 2560 และที่ ป ระชุ มใหญ ส ามั ญ ประจํ า ป 2560 เมื่ อ วั น ที่ 5 พฤศจิ ก ายน
พ.ศ. 2560 ไดมีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบใหแกไขระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วา ดว ย ขั้นตอนการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดํา เนินการ และผูตรวจสอบกิจ การ พ.ศ.2557
ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา“ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํา กัด วาดวย
ขั้น ตอนการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดํา เนินการ และผูต รวจสอบกิจการ พ.ศ.2557 แกไ ข
เพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2560”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ที่ประชุมใหญใหความเห็นชอบ เปนตนไป
ใขอ 3. ใหยกเลิกขอความในขอ 9 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย ขั้นตอนการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 และใชขอความนี้แทน
“ขอ 9.การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ ใหดําเนินการสรรหาประธาน
กรรมการ กรรมการดําเนินการ โดยกําหนดเขตการสรรหาดังนี้
(1) ประธานกรรมการ ใหมีการสรรหาประธานกรรมการ โดยสมาชิกทั้งหมด
(2) กรรมการ ใหมีการสรรหากรรมการโดยการ แบงเขตเปน 7 เขต ดังนี้
เขตที่ 1 ประกอบดวยโรงพยาบาล/สํ านักงานสาธารณสุขอํา เภอและ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเขตอําเภอนายูง อําเภอน้ําโสม อําเภอบานผือ ใหมีกรรมการดําเนินการ
ได จํานวน 2 คน
เขตที่ 2 ประกอบดว ยโรงพยาบาล/สํ านักงานสาธารณสุขอํา เภอและ
โรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บล ในเขตอํ า เภอกุ ม ภวาป อํ า เภอประจั ก ษ อํ า เภอโนนสะอาด
ใหมีกรรมการดําเนินการได จํานวน 2 คน
เขตที่ 3 ประกอบดวยโรงพยาบาล/สํ านักงานสาธารณสุขอํา เภอและ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในเขตอําเภอศรีธาตุ อําเภอวังสามหมอ อํา เภอไชยวาน ใหมีกรรมการ
ดําเนินการได จํานวน 2 คน
เขตที่ 4 ประกอบดวยโรงพยาบาล/สํ านักงานสาธารณสุขอํา เภอและ
โรงพยาบาลสงเสริม สุขภาพตํา บล ในเขตอํา เภอเพ็ญ อํ า เภอบา นดุง อํ า เภอสรา งคอม ให มีกรรมการ
ดําเนินการได จํานวน 2 คน
เขตที่ 5 ประกอบดวยโรงพยาบาล/สํ านักงานสาธารณสุขอํา เภอและ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในเขตอําเภอหนองหาน อําเภอกูแกว อําเภอพิบูลยรักษ อําเภอทุงฝน
ใหมีกรรมการดําเนินการได จํานวน 2 คน
เขตที่ 6 ประกอบดวยโรงพยาบาล/สํ านักงานสาธารณสุขอํา เภอและ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในเขตอําเภอกุดจับ อําเภอหนองวัวซอ อําเภอหนองแสง โรงพยาบาล
มะเร็งอุดรธานี โรงพยาบาลธัญญารักษอุดรธานี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยอุดรธานี ใหมีกรรมการดําเนินการได จํานวน 2 คน
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สมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญ สมาชิกที่สังกัดสวนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และสมาชิกสังกัด พิเศษ 4 ใหมีสิทธิสรรหากรรมการไดตามภูมิลําเนา
เขตที่ 7 ประกอบดวย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอเมือง โรงพยาบาลอุดรธานี ใหมกี รรมการดําเนินการได จํานวน 2 คน”
ขอ 4. ใหยกเลิกขอความในขอ 30 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วา ดวย ขั้นตอนการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2557
แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2559 และใชขอความนี้แทน
“ขอ 30 . เมื่อการนับคะแนนสิ้นสุดลง ใหกรรมการสรรหานับคะแนนทุกคนลงนามในใบ
แจงผล การนับคะแนน สงใหประธานกรรมการสรรหารายงานตอคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อนําเสนอที่
ประชุม ใหญส ามั ญประจํ า ป ผูไ ดคะแนนสูงสุดตามลํา ดับ ของเขต ถือ ว า เปน ผูไ ด รับการเลือ กตั้งให เ ปน
กรรมการประจําเขต
ในกรณีที่ผูสมัครรับสรรหาไดคะแนนเทากันใหใชวิธีจับสลากเรียงลําดับจนครบจํานวน
ตามตําแหนงที่พึงมีในปนั้น ๆ
ในกรณีที่มีผูสมั ครรับการสรรหาคนเดียวในเขตนั้น ใหถือวาผูสมัครรายนั้น ไดรับการสรรหา

แตตองมีคะแนนในการสรรหา
ใหคณะกรรมการสรรหา สงมอบสิ่งตอไปนี้ใหแกประธานกรรมการสรรหา
(1) ประกาศผลการนับคะแนน
(2) รายงานผลการนับคะแนน
(3) แบบกรอกคะแนนการนับคะแนน
(4) บัญชีรายชื่อผูสมัครรับสรรหาชุดที่ใชตรวจสอบการลงคะแนนสรรหา
(5) บัตรสรรหาที่ยังไมไดใช
(6) บัตรที่ใชแลว แยกเปน 4 สวน
(ก) บัตรดี
(ข) บัตรเสียบางสวน
(ค) บัตรเสีย
(ง) บัตรไมประสงคลงคะแนน
(7) บันทึกเอกสาร และหรือหลักฐานอื่นใดที่ใชเกี่ยวกับการสรรหา
ให ป ระธานกรรมการสรรหาตรวจสอบความถู ก ตอ งของสิ่ ง ของก อ นมอบให
ผูจัดการนําไปเก็บรักษาไว
ใหผูจัดการเก็บรักษาสิ่งของตาง ๆ ตามวรรคหนึ่ง ไวมีกําหนดสามสิบวันนับแต
วั นสรรหา เมื่อพนกํา หนดแลว ใหผูจัดการทํา ลายเอกสารได และรายงานใหคณะกรรมการดํา เนินการ
รับทราบในการประชุมคราวถัดไป”
ขอ 5. ใหประธานกรรมการฯ เปนผูรกั ษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยขั้นตอนการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2557
(แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563)
......................................................................
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีจํากัด พ.ศ.2562
ขอ 72 ขอ 79 (8) และขอ 107 (10) และ ที่ประชุมคณะกรรมการดํา เนินการ ชุดที่ 27 ครั้งที่ 17/2563
เมื่ อ วั น ที่ 16 ตุ ล าคม พ.ศ. 2563 และที่ ป ระชุ มใหญ ส ามั ญ ประจํ า ป 2563 เมื่ อ วั น ที่ 1 พฤศจิ ก ายน
พ.ศ. 2563 ไดมีมติเปนเอกฉันทใหแกไ ขระเบียบสหกรณออมทรัพย สาธารณสุขจั งหวัดอุ ดรธานี จํากั ด
ว า ดว ยขั้นตอนการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดํา เนิ นการ และผูต รวจสอบกิ จการ พ.ศ.2557
ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวย
ขั้ น ตอนการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดํ า เนิ น การ และผู ต รวจสอบกิ จ การ พ.ศ.2557
แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ที่ประชุมใหญใหความเห็นชอบ เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกขอความในขอ 7 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยขั้นตอนการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2557 และ
ใชขอความนี้แทน
“ข อ 7. คุณ สมบัติ ข องผูส มัค รเพื่ อ รั บ การสรรหาเป น ประธานกรรมการ กรรมการ
ดําเนินการของสหกรณ มีดงั ตอไปนี้
(1) เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
(2) ไมเปนผูขาดคุณสมบัติในการเปนประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ
ตามขอบังคับของสหกรณ
(3) ตองปฏิบัติงานอยูในเขตพื้นที่ๆ ลงสมัครรับการสรรหา
กรณีสมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญ สมาชิกสังกัดสวนราชการอื่น ใหสมัครรับ
การสรรหาในเขตตามภูมิลําเนา”
ขอ 4. ใหยกเลิกขอความในขอ 9 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย ขั้นตอนการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2557 และ
ใชขอความนี้แทน
“ขอ 9. การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ ใหดําเนินการสรรหาประธาน
กรรมการ กรรมการดําเนินการ โดยกําหนดเขตการสรรหาดังนี้
(1) ประธานกรรมการ ใหมีการสรรหา โดยสมาชิกทั้งหมด
(2) กรรมการดําเนินการ ใหมีการสรรหา โดยสมาชิกทั้งหมด แบงเขตเปน 7 เขต ดังนี้

เขตที่ 1 ประกอบดวยโรงพยาบาล/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเขตอําเภอนายูง อําเภอน้ําโสม อําเภอบานผือ ใหมีกรรมการดําเนินการ
ได จํานวน 2 คน
เขตที่ 2 ประกอบดวยโรงพยาบาล/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและ
โรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บล ในเขตอํ า เภอกุ ม ภวาป อํ า เภอประจั ก ษ อํ า เภอโนนสะอาด
ใหมีกรรมการดําเนินการได จํานวน 2 คน
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เขตที่ 3 ประกอบดวยโรงพยาบาล/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในเขตอําเภอศรีธาตุ อําเภอวังสามหมอ อําเภอไชยวาน ใหมีกรรมการ
ดําเนินการได จํานวน 2 คน
เขตที่ 4 ประกอบดวยโรงพยาบาล/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและ
โรงพยาบาลสงเสริม สุขภาพตํา บล ในเขตอํา เภอเพ็ญ อํ า เภอบา นดุง อํ า เภอสรา งคอม ใหมี กรรมการ
ดําเนินการได จํานวน 2 คน
เขตที่ 5 ประกอบดวยโรงพยาบาล/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในเขตอําเภอหนองหาน อําเภอกูแกว อําเภอพิบูลยรักษ อําเภอทุงฝน
ใหมีกรรมการดําเนินการได จํานวน 2 คน
เขตที่ 6 ประกอบดวยโรงพยาบาล/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในเขตอําเภอกุดจับ อําเภอหนองวัวซอ อําเภอหนองแสง โรงพยาบาล
มะเร็งอุดรธานี โรงพยาบาลธัญญารักษอุดรธานี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยอุดรธานี ศูนยสุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี ใหมีกรรมการดําเนินการได จํานวน 2 คน
เขตที่ 7 ประกอบดวย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สํานักงาน
สาธารณสุข อํ า เภอเมือง โรงพยาบาลอุดรธานี สหกรณอ อมทรัพ ยสาธารณสุข จัง หวั ดอุ ดรธานี จํา กั ด
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด สํานักงานปองกัน
และควบคุมโรคที่ 8 อุด รธานี ศูนยอ นามัย ที่ 8 อุดรธานี ศูนยส นับ สนุ นระบบบริ การสุ ขภาพที่ 8 และ
หนวยงานอื่นที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีสํานักงานอยูในเขตจังหวัดอุดรธานี ใหมีกรรมการดําเนินการได
จํานวน 2 คน
สมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญ สมาชิกที่สังกัด ราชการอื่น และสมาชิก
สังกัดพิเศษ 4 ใหมีสิทธิ์สรรหาไดตามภูมิลําเนา”
ขอ 5. ใหยกเลิกขอความในขอ 10 ของ ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วา ดวย ขั้นตอนการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2557
และใชขอความนี้แทน
“ขอ 10. สหกรณจะประกาศใหมีการรับสมัครเพื่อการสรรหาลวงหนากอนวันประชุมใหญ
ไมนอยกวาสามสิบวัน
ใหสมาชิกที่ประสงคจะสมัครเพื่อรับการสรรหาเปนประธานกรรมการหรือ เปนกรรมการ
ดําเนินการยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณกําหนด”
ขอ 6. ใหยกเลิกขอความในขอ 16 ของ ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย ขั้นตอนการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2557 และ
ใชขอความนี้แทน
“ขอ 16. การกําหนดวันสรรหา ใหประธานกรรมการสรรหามีอํานาจกํา หนดวันสรรหา
ลวงหนาและกํา หนดวันสรรหาโดยจัดทํา เปนประกาศสหกรณ ทั้งนี้ตองดํา เนินการใหแ ลวเสร็จกอนวั น
ประชุมใหญไมนอยกวา 30 วัน
ขั้นตอนวิธีการสรรหาลวงหนาใหเปนไปตามประกาศสหกรณ
การประชุมคณะกรรมการสรรหา หรือการประชุมเจาหนาที่ประจําหนวยสรรหาหรือ การ
ดําเนินการสรรหาอาจเชิญคณะกรรมการดําเนินการ บุคคลภายนอก หรือผูแทนจากสวนราชการที่เกี่ยวของ
เขารวมประชุมหรือ เปนสักขีพยานในการสรรหาได
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ขอ 7. ใหย กเลิกขอความในขอ 19 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํ ากั ด
ว า ด วย ขั้ น ตอนการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดํ า เนิ น การ และผู ต รวจสอบกิ จ การ พ.ศ. 2557
และใชขอความนี้แทน
“ขอ 19. ให คณะกรรมการสรรหา สงมอบบัตรสรรหาและวัสดุ อุปกรณอื่น ให แก เจาหนาที่
ประจําหนวยสรรหา”
ขอ 8. ใหยกเลิกขอความในขอ 30 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจั งหวัดอุดรธานี จํ ากัด
ว า ด วย ขั้ น ตอนการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดํ า เนิ น การ และผู ต รวจสอบกิ จ การ พ.ศ. 2557
และใชขอความนี้แทน
“ขอ 30. เมื่อการนับคะแนนสิ้นสุดลง ใหเจาหนาที่ประจําหนวยสรรหาทุกคนลงนามในใบแจง
ผลการนับคะแนน สงใหประธานกรรมการสรรหารายงานตอคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อนําเสนอที่ประชุมใหญ
สามัญประจําป ผูไดคะแนนสูงสุดตามลําดับของเขต ถือวาเปนผูไดรับการสรรหาเปนกรรมการประจําเขต
ในกรณี ที่ผูสมั ครรับสรรหาไดคะแนนเทากันใหใชวิธีจับสลากเรี ย งลําดั บจนครบจํ านวนตาม
ตําแหนงที่พึงมีในปนั้น ๆ
ในกรณีที่มีผูสมัครรับการสรรหาคนเดียวในเขตนั้น ใหถือวาผูสมัครรายนั้น ไดรับการสรรหาแต
ตองมีคะแนนในการสรรหา ให เจาหนาที่ประจําหนวยสรรหา สงมอบสิ่งตอไปนี้ใหแก คณะกรรมการสรรหา
(1) ประกาศผลการนับคะแนน
(2) รายงานผลการนับคะแนน
(3) แบบกรอกคะแนนการนับคะแนน
(4) บัญชีรายชื่อผูสมัครรับสรรหาชุดที่ใชตรวจสอบการลงคะแนนสรรหา
(5) บัตรสรรหาที่ยังไมไดใช
(6) บัตรที่ใชแลว แยกเปน 4 สวน
(ก) บัตรดี
(ข) บัตรเสียบางสวน
(ค) บัตรเสีย
(ง) บัตรไมประสงคลงคะแนน
(7) บันทึกเอกสาร และหรือหลักฐานอื่นใดที่ใชเกี่ยวกับการสรรหา
ใหประธานกรรมการสรรหาตรวจสอบความถูกตองของสิ่งของกอนมอบให
ผูจัดการนําไปเก็บรักษาไว
ใหผูจัดการเก็บรักษาสิ่งของตาง ๆ ตามวรรคหนึ่ง ไวมีกําหนดสามสิบวันนับ
แตวันสรรหา เมื่อพนกําหนดแลวใหทําลายเอกสารได และรายงานใหคณะกรรมการดําเนิน การรับทราบในการ
ประชุมคราวถัดไป”
ขอ 9. ใหประธานกรรมการ เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย การแตงตั้ง หรือจางผูจัดการสหกรณ พ.ศ. 2555
......................................................................
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ บั ง คั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
พ.ศ. 2554 ขอ 79 (8) และขอ 107 (10) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 19 ครั้งที่ 9/2555
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

วาดวย การแตงตั้ง หรือจางผูจัดการสหกรณ พ.ศ. 2555 ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา“ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยการ
แตงตั้ง หรือจางผูจัดการสหกรณ พ.ศ. 2555”
ขอ 2.ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวย การแตงตั้ง
หรือจางผูจัดการสหกรณ พ.ศ. 2550 และบรรดา ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติหรือขอตกลงอื่นใด ซึ่งขัด
หรือแยง กับระเบียบนี้และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ”หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการ”หมายถึ ง คณะกรรมการดํา เนิ นการสหกรณ ออมทรัพ ย สาธารณสุ ข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ประธานกรรมการ”หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี จํากัด
“คณะอนุ ก รรมการ”หมายถึ ง คณะกรรมการอํ า นวยการ คณะกรรมการเงิ น กู
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ
“ผูจัดการ”หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“เจ าหนาที่”หมายถึง เจาหนา ที่ และลูกจางที่สหกรณจา งไวปฏิบัติงานประจําสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
หมวด 1
การแตงตั้ง และการจาง
ขอ 5. การแตงตั้งผูจัดการ คณะกรรมการอาจพิจารณาคัดเลือกบุ คคลที่มีความชื่อสัตย สุจริต
มีความรู ความสามารถ ความเหมาะสม และมีประสบการณเกี่ยวกับงานสหกรณออมทรัพยเพื่อแตงตั้งให
ทําหนาที่ผูจัดการ อาจกําหนดใหมีหลักประกันตามสมควรก็ได
ขอ 6. การจางและแตงตั้งผูจัดการ คณะกรรมการอาจพิจารณาคัดเลือก หรือสอบคัดเลือกบุคคลที่
มีความซื่อสัตย สุจริต มีความรู ความสามารถ ความเหมาะสม เพื่อจาง และแตงตั้งเปนผูจัดการ
ในการจางผูจัดการสหกรณตอ งทําหนังสือสัญญาจางไวเปนหลักฐาน และใหคณะกรรมการเรียกให
มีหลักประกันตามสมควร
ใหนําความตามระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํา กัด วาดวย เจาหนาที่
สหกรณ พ.ศ. 2555 มาบังคับใชกับผูจัดการที่ไดรับจางและแตงตั้งตามความในวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
ขอ 7. หามมิใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้ทําหนาที่ผูจัดการ
(1) เคยไดรบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่
ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือ
เอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่
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(3) เคยถูกใหพน จากตํา แหนงกรรมการ หรือมีคําวิ นิจ ฉั ยเป น ที่สุด ให พน จากตํา แหน ง
กรรมการ ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ
(4) เคยถู กที่ประชุมใหญมีม ติใหถอดถอนจากตํา แหน ง กรรมการ เพราะเหตุทุจ ริ ตตอ
หนาที่
ขอ 8. ผูที่จะไดรับการจาง และแตงตั้งเปนผูจัดการตองมีคณ
ุ สมบัติ ดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณ
(3) เปนผูที่เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ

(4) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพ ไรความสามารถ เสมือนไรความสามารถ หรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบ
(5) ไมเปนโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่
รังเกียจแกสังคม ติดยาเสพติดใหโทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอยางอื่น ตามที่คณะกรรมการกําหนด
(6) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
(7 )ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว
(8) ไมเปนผูเคยถูกใหออกจากสหกรณโดยไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
หมวด 2
คาตอบแทนเงินเดือน สวัสดิการ และการปฏิบัติหนาที่
ขอ 9. การกําหนดคาตอบแทนตําแหนงผูจัดการ ในการแตงตั้งผูจัดการตามขอ 5 คณะกรรมการ
อาจกําหนดคาตอบแทน และใหสวัสดิการไดตามความเหมาะสม
ขอ 10. การกําหนดอัตราเงินเดือน และเลื่อนเงินเดือน ในการจางและแตงตั้งผูจัดการตามขอ 6
คณะกรรมการมี อํา นาจกํา หนดอัต ราเงิน เดือ น และเลื่อ นเงิ นเดื อ นโดยคํ า นึ งถึ ง ความรู ความสามารถ
ความประพฤติ ประสบการณในการทํางานที่ผานมา ผลงานที่ทําใหสหกรณไดรับผลดี และมีประสิทธิภาพ
ในรอบปบัญชี และอื่น ๆ ไดตามความเหมาะสม
ขอ 11. การปฏิบัติหนาที่ ตองใหผูจัดการรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติหนาที่ที่กําหนดไวตามขอ 17

หมวด 3
การดํารงตําแหนง
ขอ 12. การแตงตั้งผูจัดการตามขอ 5 ใหมีวาระอยูในตํา แหนงคราวละสองป เมื่อครบวาระอาจ
ไดรับแตงตั้งอีกได
ขอ 13. การจาง และแตงตั้งผูจัดการตามขอ 6 ใหอยูในตําแหนงเมื่อสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ
ซึ่งเปนปที่มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ
หมวด 4
การพนจากตําแหนงและเปลีย่ นตัวผูจัดการ
ขอ 14. แตงตั้งผูจัดการตามขอ 5 พนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก โดยแสดงความจํานงทําหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ
(3) มีลักษณะตองหามตามขอ 7
(4) อยูครบวาระตามขอ 12
(5) คณะกรรมการใหออก
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ขอ 15. การจาง และแตงตั้งผูจัดการตามขอ 6 พนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) มีลักษณะตองหามตาม ขอ 7
(4) ขาดคุณสมบัติตามขอ 8
(5) เกษียณอายุตามขอ 13
(6) เลิกจาง
(7) คณะกรรมการใหออก
ขอ 16. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนตัวผูจัดการ ใหคณะกรรมการจัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทาง
บัญชี และการเงิน กับบรรดาทรัพยสินของสหกรณเพื่อทราบฐานะอันแทจริงของสหกรณกอนที่จะไดสง
มอบงานกัน
หมวด 5
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ขอ 17. อํานาจหนา ที่ และความรับผิดชอบของผูจัดการ ผูจัดการมีอํานาจหนาที่จัดการทั่วไป
และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ รวมทั้งควบคุมในเรื่องตอไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอ ตลอดจนเปนธุระจัดใหผูเขาเปน
สมาชิ กลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชําระคาธรรมเนียมแรกเข ากับเงินคา หุนตามขอบังคับของ
สหกรณ
(2) ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน แจงยอดจํานวนหุน จายคืนคาหุนและชักชวน
การถือหุนในสหกรณ
(3) รับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก และสงเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ
(4) เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกูจายเงินกู จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกู ใหเปนไปตาม
แบบและระเบียบของสหกรณ
(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับ เงินคา หุน และเงินใหกูทุกหกเดือน
พรอมกับแจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคล
(6) พิจารณาจัดจา งเจาหนา ที่ของสหกรณตามอํานาจหนาที่ ที่กําหนดในระเบียบของ
สหกรณ ร วมถึ ง กํ า หนดหน า ที่ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ ง านของบรรดาเจ า หน า ที่ ข องสหกรณ ตลอดจนเป น
ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เหลานั้นใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย
(7) เปนธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดใหมีใบสําคัญโดยครบถวน
รับผิดชอบในการรับจายเงินของสหกรณใหเปนการถูกตอง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับ
การเงินไวโดยครบถวน และเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
(8) รับผิดชอบและดูแ ลในการจัดทํา บัญ ชีแ ละทะเบีย นตา ง ๆ ของสหกรณ ใหถูกต อ ง
ครบถวนและเปนปจจุบัน
(9) ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
(10) รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปแสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการพิจารณา เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญอนุมัติ
(11) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ เสนอคณะกรรมการ
พิจารณา
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(12) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจาหนา ที่ใหสอดคลองกับแผนงานที่ไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมใหญ
(13) เขารว มประชุม และชี้แจงในการประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการ และประชุ ม
คณะอนุกรรมการอื่น ๆ เวนแตกรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ มิใหเขารวมประชุม
(14) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ และรับ ผิดชอบตรวจตราดู แลทรั พย สินตา ง ๆ ของ
สหกรณใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย
(16) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณตอคณะกรรมการดําเนินการ
(17) เสนอรายการ หรือรายงานของสหกรณตอทางราชการตามแบบและระยะเวลาที่ทาง
ราชการกําหนด
(18) ค้ําประกันเงินกูที่สหกรณกูยืมจากกรมสงเสริมสหกรณ โดยรับผิดชอบการค้ําประกัน
ในฐานะสวนตัว
(19) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ของสหกรณ
มอบหมาย หรือตามที่ควรกระทํา เพื่อใหกิจการในหนาที่ลุลวงไปดวยดี
ขอ 18. ในกรณีที่มีเหตุควรยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหคณะกรรมการพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป

ขอ 19. ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

(นายแพทยสัญชัย ปยะพงษกุล)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย เจาหนาที่และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ. 2554
......................................................................
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ บั ง คั บ ของสหกรณ ข อ 79 (8) และข อ 107 (8) ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการดํา เนินการ ชุดที่ 18 ครั้งที่ 9/2554 วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ไดกํา หนดระเบีย บ
วาดวย เจาหนาที่และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยเจาหนาที่และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ. 2554 ”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เปนตนไป
ข อ 3. ให ย กเลิ ก ระเบี ย บ ระเบี ย บสหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
ว า ดว ย เจ า หนา ที่ส หกรณ พ.ศ. 2550 และบรรดาระเบี ยบ คํา สั่ง ประกาศ มติอื่ น ใดที่ขัดหรือ แย งกั บ
ระเบียบนี้และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ”หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ประธานกรรมการ”หมายถึง ประธานกรรมกาสหกรณออมทรัพย สาธารณสุขจังหวั ด
อุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการดํา เนิ นการ”หมายถึ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ อ อมทรัพ ย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“เจา หนา ที่”หมายถึง เจา หน า ที่ ผูป ฏิ บัติงานทุกระดับ (เช น ผูจั ด การ ผู ชว ยผู จัดการ
หัวหนาแผนก เจาหนาที่ธุรการ เจาหนาที่การเงิน เจาหนาที่บัญชี เจาหนาที่การตลาด เจ าหนาที่สินเชื่อ
หรือเจาหนาที่ตาํ แหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น ฯลฯ)
“ลูกจาง”หมายถึง ลูกจางชั้นหนึ่ง และลูกจางชั้นสอง หรือผูซึ่งตกลงทํางานใหสหกรณโดย
รับคาจางไมวาจะเรียกชื่ออยางไร
หมวด 1
อัตรากําลังและตําแหนง
ขอ 5 ให ส หกรณจา งเจา หนา ที่แ ละลูก จา งตามจํา นวนที่จํ า เป น แกการปฏิบั ติ งานประจํ า ของ
สหกรณ จํานวนเจาหนาที่ตามความในวรรคกอนใหมีอัตราสวนเจาหนาที่หนึ่งคนตอจํานวนสมาชิกสามรอย
คน เศษของสามรอ ยถา ถึง ครึ่งหนึ่งก็อ าจจา งเจ า หน า ที่ป ระจํ า หน วยเพิ่ม ขึ้น ได หนึ่ งคน ส ว นเจ า หนา ที่
ตําแหนงอื่น ควรพิจารณาจาง และแตงตั้งตามความจําเปน
ขอ 6. ตําแหนงเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ มีดังตอไปนี้
ก.ตําแหนงเจาหนาที่ของสหกรณ
(1) เจา หนาที่สหกรณ ไดแก เจาหนาที่การตลาด เจา หนาที่การเงิน เจา หนาที่
สินเชื่อ เจาหนาทีธ่ ุรการ เจาหนาที่บัญชี เจาหนาที่คอมพิวเตอร
(2) หัวหนาแผนก
(3) ผูชวยผูจัดการ
(4) ผูจัดการ
ข.ตําแหนงที่เรียกชื่อเปนอยางอื่น
(1) ชางชั้นหนึ่ง เทียบเทาเจาหนาที่ชั้นหนึ่ง
(2) สมุหบัญชี เทียบเทาหัวหนาแผนก
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ค.ตําแหนงลูกจาง
(1) ลูกจางชั้นหนึ่ง ไดแก คนงาน คนยาม นักการภารโรง เจาหนาที่บริการ
(2) ลูกจางชั้นสอง ไดแ ก คนขับรถยนต หรือเรือยนต และหัวหน าคนงานหรือ
ชางฝมือ
ขอ 7. ใหคณะกรรมการดํา เนินการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือ ก และแตง ตั้ งหรือเลื่อนตํา แหน ง
ผูจัดการ โดยพิจารณาผูมีคณ
ุ วุฒิ ความสามารถ การริเริ่ม ความจัดเจน ความรับผิดชอบ สมรรถภาพในการ
ปฏิบัติงานและความเหมาะสมกับตําแหนง และเปนไปตามหลักเกณฑในขอ 11 ง.
หมวด 2
อัตราเงินเดือนและคาจาง
ขอ 8. ใหกําหนดอัตราเงินเดือนและคาจางของเจาหนาที่และลูกจางไว โดยจัดทําเปนบัญชีแนบ
ทายระเบียบนี้
หมวด 3
การรับสมัคร การคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก หรือสอบแขงขัน
ขอ 9. เมื่อ สหกรณมีความจํา เปน ตองจา งเจา หนา ที่หรือลูก จางของสหกรณ ใหคณะกรรมการ
ดํา เนินการมีอํา นาจพิจารณารับสมัคร คัดเลือก หรือสอบคัดเลือ ก หรือสอบแข งขั นตามหลักเกณฑ ใน
ระเบียบนี้
ขอ 10. ผูที่จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณ ตองมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย และมีศรัทธาในอุดมการณของสหกรณ
(2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ และไมเกิน 55 ปบริบูรณ
(3) เปนผูเลื่อมในในการปกครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ

(4) ไมเปนผูมีกายทุพ พลภาพไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ทั้งไมเปน
โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม โรคยาเสพติด
ใหโทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอยางอื่นตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(5) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
(6) ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว
(7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษถึงตองออกจากงาน หรือออกจากราชการ หรือหนวยงานของรัฐ
หรือ เอกชนฐานทุจริตตอหนาที่
(8) ไมเปนผูเคยถูกรับโทษจําคุกโดยคํา พิพากษาถึงที่สุดใหจํา คุก เวนแตความผิดลหุโทษ
หรือ ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
(9) ไม เ ป น ผู เ คยลาออกจากสหกรณ โ ดยไดก ระทํ า ผิ ด วิ นั ย ซึ่ง อาจต องได รั บ โทษ ไล อ อก หรือ ให อ อก
ตามระเบียบวาดวยวินัย การสอบสวนและการลงโทษสําหรับเจาหนาที่และลูกจาง
(9) ไมเคยถูกที่ประชุมใหญของสหกรณมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะ
เหตุทุจริตตอหนาที่
(11) ไมเคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการ หรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนง
กรรมการตามมาตรา 22 (4) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542
ขอ 11 การบรรจุ และแตงตั้งหรือเลื่อ นตํา แหนงเจา หนาที่หรื อลูก จ า งให ดํา รงตํา แหน งต าง ๆ
ตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้

ทั้งนี้อัตราคาจางขั้นต่ําใหเปนไปตามที่กฎหมายคุมครองแรงงานกําหนด และสอดคลองกับปริมาณธุรกิจและฐานะของสหกรณ
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ก.เจาหนาที่
(1) เจาหนาที่ธุรการ ตองไดรับประกาศนียบัตรไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายและสามารถพิมพดีดได
(2) เจาหนาที่อื่น ตองไดรับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสาย
อาชีพ หรือประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูงในทางที่สหกรณตอ งการ
ข.หัวหนาแผนก
(1) ตองไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือไดรับอนุปริญญาหลักสูตรสามป
จากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในสาขาที่สหกรณตองการหรือ
(2) ตองมีพื้นความรูตาม ก.(2) และดํารงตําแหนงเจาหนาที่ในสหกรณมา ไมนอย
กวาสองป หรือเคยดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญระดับสองมาแลว
(3) ตองมีพื้นความรูตาม ก.(1) และดํารงตําแหนงในสหกรณมาไมนอยกวาหาป
หรือเคยดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญระดับสองมาแลว
ค.ผูชวยผูจัดการ ตองมีพื้นความรูและหลักเกณฑ เชนเดียวกับ ข.
ง.ผูจัดการ
(1) ตองไดรับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งสหกรณเทียบใหไมต่ํา
กวาปริญญาตรีในสาขาที่สหกรณตองการ หรือ
(2) ตองมีพื้นความรูตาม ข (1) และดํา รงตํา แหนงหัวหนา แผนก หรื อผูชว ย
ผูจัดการในสหกรณมาไมนอยกวาหนึ่งป
(3) ตองมีพื้นความรูตาม ก. (1). หรือ ก. (2) และเคยดํารงตําแหนงหัวหนาแผนก
หรือผูชวยผูจัดการมาไมนอยกวาหนึ่งป
จ.ลูกจาง มีพื้นความรูไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน และตองมีความรูความสามารถในงาน
ที่จะปฏิบัติและผานการทดสอบเปนที่พอใจแลว หรือตองเปนชางฝมือ และมี ใบรับรองแสดงวาไดผานการ
ปฏิบัติงานมาแลวเปนระยะเวลาพอสมควร
ขอ 12.การรับ สมัค ร ใหประธานกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดํา เนิน การ
ประกาศรับ สมัครมีกํ าหนดเวลาไมนอยกวา 15 วัน โดยปดประกาศไว ณ สํ านักงานของสหกรณ และ
สถานที่อื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ขอ 13. ผูประสงคที่จะสมัครเขารับ การคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรื อสอบแขงขั น ให ยื่น ใบ
สมัครตามแบบที่สหกรณกํา หนด พรอมดวยหลักฐานแสดงพื้นฐานความรู สําเนาบัตรประชาชน สําเนา
ทะเบียนบาน และใบรับรองแพทย และใหยื่นใบสมัครดวยตนเองตอประธานกรรมการหรือผูจัดการของ
สหกรณหรือเจาหนาที่สหกรณที่ไดรับมอบหมาย ณ สํานักงานของสหกรณ
ขอ 14. ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง จากกรรมการดําเนินการ
หรือเจาหนาที่ในตําแหนงไมต่ํากวาผูชวยผูจัดการ มีจํานวนอยางนอย 5 คน โดยใหมีตําแหนงเปนประธาน
กรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง เพื่อดําเนินการคัดเลือกสอบคัดเลือกหรือสอบแขงขัน
ขอ 15. ในการคัดเลือกใหคณะกรรมการทดสอบในวิชาหนึ่งวิชาใด หรือหลายวิชา ที่กําหนดไวใน
ขอ 16 ตามที่เห็นสมควร
ขอ 16. ในการสอบคัดเลือก หรือสอบแขงขัน ใหคณะกรรมการจัดใหสอบในวิชาดังตอไปนี้
ก.ตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ
(1) ความรูเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยสหกรณ ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ
(2) พิมพดีดภาษาไทย หรือความรูเกี่ยวกับ งานในหนา ที่ซึ่งจะไดรับการแตงตั้ง
(เชน บัญชี, และหรือความรูความชํานาญเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรหรือวิชาชีพอื่น ๆ )
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(3) สัมภาษณ
ข.ตําแหนงตั้งแตเจาหนาที่สหกรณอื่น ๆ ขึ้นไป
(1) ความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับงานสหกรณ กฎหมายวาดวยสหกรณ
ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ
2) ความรูเกี่ยวกับงานในหนา ที่ซึ่งจะไดรับ การแตงตั้ ง และหรือความรู ความ
ชํานาญ เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร
(3) สัมภาษณ
ผูสอบคัดเลือก หรือสอบแขงขัน ตองไดค ะแนนแต ละวิ ชาไม นอ ยกว า รอ ยละ
หาสิบ และไดคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด จึงถือเปนผูสอบได
ขอ 17 เมื่อการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแขงขันเสร็จสิ้นแลว ใหประธานกรรมการสอบ
ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแขงขันได เรียงตามลํา ดับคะแนนไว ณ
สํานักงานของสหกรณและใหเสนอผลการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแขงขัน ตอคณะกรรมการ
ดําเนินการโดยเร็ว
หมวด 4
การจางและการแตงตั้ง
ขอ 18 ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาจางและแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก
หรือสอบแขงขันได เรียงตามลําดับคะแนนสูงมาหาต่ําเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณ ถามีผูสอบได
คะแนนเทากันหลายคน ใหถือคะแนนในวิชาในขอ 16 ก. (2) หรือ ข. (2) สุดแตกรณีเปนเกณฑตัดสินและ
ถา คะแนนในวิชาดังกลาวยังเทากันอยูอีก ก็ใหคณะกรรมการจัดใหมีการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ
เพิ่มเติม
ขอ 19.ในการจางหรือแตงตั้งเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ หามมิใหคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณเรียกหรือรับหลักประกันการทํา งานหรือหลักประกันความเสียหายในการทํา งานจากเจา หนาที่
และลูกจา งของสหกรณ ไมวา เงินทรัพ ย สินอื่นหรือการค้ํา ประกันดว ยบุคคล เว น แตลักษณะหรือสภาพ
ของงานที่ทํานั้น เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณตองรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพยสินของสหกรณ
ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณได และในกรณีที่สหกรณเรียกหรือรับหลักประกันหรือทําสัญญา
ประกันกับเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณ เพื่อชดใชความเสียหายที่เจาหนา ที่หรือลูกจา งของสหกรณ
เปนผูกระทํา เมื่อสหกรณเลิกจางหรือเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณลาออกหรือสัญญาประกันสิ้นอายุ
ใหสหกรณคืนหลักประกันพรอมดอกเบี้ยถา มีใหแกเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณ ภายในเจ็ดวันนับแต
วันที่เจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุแลวแตกรณี
ลักษณะหรือสภาพของงานที่สหกรณจะเรียกหรือรับหลักประกันการทํางานหรือหลักประกัน
ความเสียหายในการทํางานจากเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ ไดแก
(1) งานสมุหบัญชี
(2) งานเจาหนาที่เก็บหรือจายเงิน
(3) งานควบคุมหรือรับผิดชอบเกี่ยวกับวัตถุของมีคา
(4) งานเฝาหรือดูแลสถานที่หรือทรัพยสินของสหกรณหรือที่อยูในความรับผิดชอบของสหกรณ

(5) งานติดตามหรือเรงรัดหนี้สิน
(6) งานควบคุมหรือรับผิดชอบยานพาหนะ

4 มาตรา 10 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
5 ขอ 4 ประกาศกระทรวงแรงงาน พ.ศ.2551
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(4) งานเฝาหรือดูแลสถานที่หรือทรัพยสินของสหกรณหรือที่อยูในความรับผิดชอบของสหกรณ

(5) งานติดตามหรือเรงรัดหนี้สิน
(6) งานควบคุมหรือรับผิดชอบยานพาหนะ
(7) งานที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคลังสินคา ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ใหเชาทรัพย ให
เชาซื้อ ใหกูยืม รับฝากทรัพย รับจํานอง รับจํานํา รับโอน หรือรับจัดสงเงิน หรือการธนาคาร ทั้งนี้ เฉพาะ
เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ ซึ่งเปนผูควบคุมเงินหรือทรัพยสินเพื่อการที่วานั้น
ขอ 20.หลักประกันการทํางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทํางานมี 3 ประเภท ไดแก
(1) เงินสด
(2) ทรัพยสิน
(3) การค้ําประกันดวยบุคคล
ในกรณีที่สหกรณเรียกหรือรับหลักประกันเปนเงินสด จํานวนเงินที่เรียกหรือรับตองไมเกิน
หกสิบเทา ของอัตราคา จา งรายวันโดยเฉลี่ยที่เ จาหนา ที่หรือลูก จางของสหกรณ ไดรับ และในกรณีที่เงิ น
ประกันซึ่งสหกรณรับไวดังกลาวลดลง เนื่องจากนําไปชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณตามเงื่อนไขของการ
เรียกหรือรับ เงินประกันหรือตามขอตกลง หรือไดรับความยินยอมจากเจา หนาที่หรือลูกจา งของสหกรณ
แลวสหกรณจะเรียกหรือรับเงินประกันเพิ่มไดเทาจํานวนเงินที่ลดลง
ขอ 21. ใหสหกรณนําเงินประกันฝากไวกับธนาคารพาณิชย หรื อสถาบันการเงินอื่น โดยจัดใหมี
บัญชีเงินฝากของเจ าหนา ที่หรือลูกจางของสหกรณแตละคน และใหแจงชื่อธนาคารพาณิชยหรือสถาบัน
การเงินอื่น ชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี ใหเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่รับ
เงินประกัน คาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้นในการดําเนินการดังกลาวใหสหกรณเปนผูออก
ขอ 22. ในกรณี ที่ส หกรณเรีย กหรือ รับ หลักประกันเปนทรัพ ยสิ น ทรัพ ย สิ นที่ เรียกหรื อรับ เป น
หลักประกันได ไดแกทรัพยสินดังตอไปนี้
(1) สมุดเงินฝากประจําธนาคาร
(2) หนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ทรัพยสินดังกลาวขางตนตองมีมูลคาไมเกินหกสิบเทาของอัตราคาจางรายวัน โดยเฉลี่ยที่
ลูกจางไดรับ โดยใหสหกรณเปนผูเก็บรักษาหลักประกันไว
หามมิใหนายจางแกไขเปลี่ยนแปลงหรือกระทําการใดๆ เพื่อใหเจาหนาที่หรือลูกจางของ
สหกรณแกไขเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตาม (1) เปนของสหกรณหรือของบุคคลอื่น
ขอ 23.ในกรณีที่สหกรณเรียกหรือรับหลักประกันโดยการค้ําประกันดวยบุคคล วงเงินค้ําประกันที่
สหกรณเรียกใหผคู ํา้ ประกันรับผิดชอบตองไมเกินหกสิบเทาของอัตราคาจางรายวันโดยเฉลี่ยที่เจาหนาที่หรือ
ลูกจางของสหกรณไดรบั
ใหสหกรณจั ดทํา หนั ง สือ สัญญาค้ํา ประกัน สามฉบับ โดยให สหกรณ เจ า หน า ที่ หรือลู กจ า งของ
สหกรณ และผูค้ําประกันเก็บไวฝายละฉบับ
ขอ 24. ในกรณีที่สหกรณเรียกหรือรับหลักประกันตามขอ 20 หลายประเภทรวมกัน เมื่อคํานวณ
จํานวนมูลคาของหลักประกันทุกประเภทรวมกันแลวตองไมเกินหกสิบเทาของอัตราคาจางรายวันโดยเฉลี่ย
ที่เจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณไดรับ

6 ขอ 5ประกาศกระทรวงแรงงาน พ.ศ.2551
7 ขอ 8 ประกาศกระทรวงแรงงาน พ.ศ.2551
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 25. ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาทบทวนฐานะของผูค้ําประกัน และหลักประกันทุกป
ทั้งนี้ เพื่อใหทราบวาหลักประกันนั้นมีราคาเพียงพอที่จะคุมกับความรับผิดชอบของเจาหนา ที่และลูกจาง
ของสหกรณ และเพื่อแกปญหากรณีที่ผูค้ําประกันถึงแกกรรม หรือมีฐานะทรุดโทรมลง หรือหลักประกัน
มี ร าคาเปลี่ ย นแปลงในทางที่ ล ดลง อนึ่ ง เมื่ อ ปรากฏว า หลั ก ประกั น เปลี่ ย นแปลงในทางลดลง
ใหคณะกรรมการดําเนินการรีบดําเนินการเรียกหลักประกันจากเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ เพื่อเติม
ใหเพียงพอที่จะคุมกับลักษณะและปริมาณงานในความรับผิดชอบทันที
ถา คณะกรรมการดําเนินการละเลยไมปฏิบัติตาม ขอ 19 หรือขอ 25 คณะกรรมการดําเนินการ
จะตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นแกสหกรณ ฐานละเวนไมปฏิบัต ตามหนาที่โดยรวมกันชดใช
คาเสียหาย จนครบจํานวนใหแกสหกรณ
ขอ 26. การจางและแตงตั้งเจาหนาที่ หรือลูกจา งของสหกรณตามขอ 19 ใหไดรับเงิน เดือนขั้ น
เริ่มตนตามประกาศสหกรณ
ขอ 27. การแตงตั้งเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ ใหดํารงตําแหนงหัวหนาแผนกขึ้นไป ประธาน
กรรมการตองเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ เมื่อไดรับความเห็นชอบแลวประธาน
กรรมการจึงสั่งแตงตั้งได แตถาเปนต่ํากวาหัวหนาแผนกก็ใหผูจัดการมีอํานาจสั่งแตงตั้งได
ผูไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด จะใหไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้ นต่ําสุดของตํา แหนงนั้นไมได
เวนแตไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการ แตถาผูนั้นไดรบั เงินเดือนสูงกวาขั้นต่ําสุดของตําแหนงใหม
ก็ใหไดรับขั้นที่เทากับเงินเดือนเดิม
หมวด 5
การปฏิบัติหนาที่แทนเจาหนาที่และลูกจาง หรือผูจัดการและการเปลี่ยนตัวผูจัดการ
ขอ 28.ถาตําแหนงเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณวางลง และยังไมไดแตงตั้งใหผูใดดํารงตําแหนง
นั้น หรือผูดํารงตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเปนครั้งคราว ประธานกรรมการมีอํานาจสั่งใหเจาหนาที่
ของสหกรณที่เห็นวาสมควรรักษาการในตําแหนง หรือรักษาการแทนชั่วคราวไดแตการสั่งใหรักษาการใน
ตําแหนง ผูชวยผูจัดการ หรือผูจัดการ ตองไดรบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ
ข อ 29.ในกรณี ท่ีมีการเปลี่ ย นตัว ผูจัด การ ให คณะกรรมการดํา เนิ นการจัด ให มี การตรวจสอบ
หลักฐานทางบัญชี และการเงินกับบรรดาทรัพยสินตลอดจนผลิตผลและสินคาอื่น ๆ ของสหกรณเพื่อทราบ
ฐานะอันแทจริงของสหกรณกอนที่จะไดสงมอบงาน
หมวด 6
การเลื่อนเงินเดือนหรือคาจาง
ขอ 30. สหกรณจ ะพิจ ารณาเลื่อ นขั้นเงินเดือนเจา หนา ที่ป ละ 2 ครั้ง ตามผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานครั้งที่ 1 ในเดือนเมษายน และครั้งที่ 2 ในเดือนตุลาคม ของทุกป เจ าหนาที่สหกรณซึ่งมีเวลา
ทํางานในสหกรณครบรอบปการเงินของสหกรณ จึงมีสิทธิไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
หลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือคาจางใหเปนไปตามมติคณะกรรมการดําเนินการกํ าหนด
การเลื่อนเงิ นเดือนหรือคา จางของเจา หนาที่หรือลูกจางใหพิจารณาถึงความสามารถ การริเริ่ม
ความอุ ต สาหะ ความรั บ ผิ ด ชอบ คุ ณ ภาพและปริม าณงานในหน า ที่ ตลอดจนความประพฤติ และ
สมรรถภาพในการปฏิบัติงานในรอบปทางบัญชีที่แลวของสหกรณ ทั้งนี้ ตองอยูภายในวงเงินงบประมาณ
สําหรับเลื่อนเงินเดือนประจําป
ขอ 31. ผูจัดการมีอํา นาจเลื่อนเงินเดือนหรือคา จางของเจาหนา ที่หรือลูกจางตําแหนงไมสูงกว า
หั ว หนา แผนกในป ห นึ่ง ๆ ไดไ มเ กิน 1 ขั้ น ถา เกิน กวา นั้นต อ งไดรับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ดํา เนิ น การผู จั ด การจะเลื่ อ นเงิ น เดื อ นของเจ า หนา ที่ตํ า แหนง ผูช ว ยผูจั ด การ ด ว ยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการดําเนินการ
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ขอ 32. การเลื่อนเงินเดือนของผูจัดการ เปนอํานาจของคณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 33. เจาหนาที่หรือลูกจาง ซึ่งมีเวลาทํางานในสหกรณไมครบรอบปทางบัญชีของสหกรณหรือมี
ขอบกพรองในรอบปทางบัญชีที่แลวดังตอไปนี้ ไมใหไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือคาจาง
ก.มีวันลาเกิน 30 วันเวนแต
(1) ลาปวยซึ่งตองใชเวลารักษาพยาบาลเปนเวลานานติดตอกันคราวเดียวกันหรือ
หลายคราวรวมกันไมเกิน 60 วัน
(2) ลาอุปสมบทไมเกิน 120 วัน
(3) ลาคลอดบุตรกอนและหลังคลอดครรภหนึ่งไมเกิน 90 วัน (โดยไดรับเงินเดือน
หรือคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา แตไมเกินสี่สิบหาวัน)
(4) ลาปวยเนื่องจากอุบัติเหตุจากการไปปฏิบัติงานของสหกรณ
ข.ถูกลงโทษทางวินัย เวนแตโทษภาคทัณฑ
หมวด 7
การจายเงินโบนัส
ขอ 34.เมื่อสิ้นปทางบัญชีหนึ่ง ๆ สหกรณอาจจัดสรรกําไรเปนเงินโบนัสเจาหนาที่และลูกจางไดตาม
ขอบังคับของสหกรณและมติที่ประชุมใหญ
ใหคณะกรรมการดํา เนินการกําหนดจํา นวนเงินโบนัสที่จะจาย ให แ ก เจาหนาที่และลูกจา งของ
สหกรณ ตามสวนแหงอัตราเงินเดือนของแตละคนอยางสูงไมเกินสี่เทาของเงินเดือนซึ่งไดรับในเดือนสุดทาย
ของปทางบัญชีนั้น
เจา หนา ที่ หรือลู กจา งของสหกรณผูใ ดมี เวลาทํา งานไมเต็มปท างบัญ ชี ใด ๆ ให ไ ดรับ เงิน โบนัส
ลดลงตามสวนแหงเวลาทํางานในปนั้น
การพิจารณาจายโบนัสแกเจาหนา ที่หรือลูกจาง อาจยึดถือหลักเกณฑ การเสียสละ ความวิริยะ
อุตสาหะ การขาดงาน การมาสาย และการถูกลงโทษ โดยกําหนดเกณฑประเมินใหเกิดความเปนธรรม
ขอ 35.คณะกรรมการดําเนินการอาจไมจายเงินโบนัส ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหแกเจาหนาที่
และลูกจางของสหกรณคนใดก็ได หากปรากฏวาเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณนั้นปฏิบัติหนาที่ผิดพลาด
หรือบกพรองอยูเปนประจํา ไมอุทิศเวลาใหแกงานสหกรณ ลาหยุดในระหวางปทางบัญชีเกินสมควร ทั้งไม
พยายามขวนขวายแกไขขอผิดพลาดหรือขอบกพรองของตนตามที่คณะกรรมการดําเนินการไดใหความเห็น
แนะนําเชนวานั้น
หมวด 8
เงินสะสม และสวัสดิการ
ขอ 36. เจาหนาที่หรือลูกจางตองยินยอมใหสหกรณหักเงินเดือน ณ ที่จายเพื่อนําเขาบัญชีสะสม
จะงดหรือถอนเงินสะสมรวมทั้งดอกเบี้ยก็ยอมทําไดทั้งนี้ตองแจงใหคณะกรรมการดําเนินการทราบ
เงินสะสมของเจาหนาที่หรือลูกจางใหมีอัตราไมต่ํา กวา รอยละหาของเงินเดือน โดยไมมีเศษของ
บาท สหกรณจะคิดดอกเบี้ยเงินสะสมใหในอัตราเดียวกับอัตราเงินฝากประจําระยะเวลาสิบสองเดือน ตามที่
กําหนดไวในระเบียบวาดวยเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจํา ของสหกรณ ทั้งนี้โดยใหคิดตามจํานวน
เดือนเต็ม และนําเขาบัญชีเงินสะสมของเจาหนาที่นั้น ๆ ทุกวันสิ้นปสหกรณ
ขอ 37. สหกรณตองสมทบเงินเปนกองทุ นสํารองเลี้ยงชีพ สําหรับเจา หนาที่หรือลูกจา งในอัตรา
เทากันกับจํานวนเงินสะสมของเจาหนาที่โดยใหถือตัดจายเปนรายจายประจําปสหกรณ
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ขอ 38 เจาหนาที่คนใดทํางานในสหกรณนี้ดวยความเรียบรอยเปนเวลาติดตอกันมาไมนอยกวาหาป
บริบูรณ มีสิทธิไดรับเงินสํารองเลี้ยงชีพ คราวเดียวเมื่อออกจากงาน หรือเสียชีวิต และมีจํานวนเทากับเงิน
สะสมกรณีเจาหนาที่เสียชีวิต สหกรณจะจายเงินสํารองเลี้ยงชีพใหกับทายาท
ข อ 39. การช ว ยเหลื อ ในเรื่ อ งคา เล า เรีย นบุ ตร การรั ก ษาพยาบาลแก เ จ า หน า ที่ หรื อ คนใน
ครอบครัว การตรวจสุขภาพประจําป คาเครื่องแบบ และอื่น ๆ ใหเปนไปตามระเบียบ ซึ่งคณะกรรมการจะ
ไดกําหนดขึ้นตามความเหมาะสม
ขอ 40. เจาหนาที่คนใดเสียชีวิตในระหวางอยูในตําแหนงใหทายาท หรือผูจัดการศพ มีสิทธิไดรับ
“เงินชวยทําศพ”จากสหกรณ เงินชวยทําศพใหไดจํานวนเทากับเงินเดือนเต็มครั้งสุดทายสองเดือนรวมกัน
“เงินเดือนเต็มครั้งสุดทาย”ตามความในวรรคกอน หมายถึง เงินเดือนเต็มเดือนซึ่งสหกรณตองจายสําหรับ
การทํางานในเดือนที่เจาหนาที่เสียชีวิต
ขอ 41. เจาหนาที่คนใดซึ่งมีเงินไดเขาเกณฑที่จะตองเสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฏากร จะตอง
เปนผูเสียภาษีเงินได ดวยตนเอง โดยสหกรณหักภาษีเงินไดพึงประเมินไว ณ ที่จาย เปนรายเดือนแลวนําสง
ณ ที่ทําการสรรพากรอําเภอภายใน 7 วันนับแตวันที่จายเงินเดือน
หมวด 9
วัน เวลาทํางานปกติ และเวลาพัก
ขอ 42.วันทํางาน สหกรณกําหนดใหเจาหนาที่ทํางานสัปดาหละ 5 วัน ตั้งแตวันจันทร ถึงวันศุกร
ขอ 43.เวลาทํ า งานปกติ สหกรณกํา หนดใหเ จ า หน า ที่ทํ า งานวัน ละ 7 ชั่ว โมง เวลา08.30 น.
ถึง 16.30 น. โดยใหเจาหนาที่และลูกจางลงเวลาปฏิบัติงานทุกวันตามแบบที่สหกรณกําหนด
ขอ 44. เวลาพัก สหกรณกํา หนดใหเจา หนา ที่หยุดพั กระหวา งการทํา งานปกติ เวลา12.00 น.
ถึงเวลา 13.00 น.
ในกรณีที่สหกรณและเจาหนาที่หรือลูกจางตกลงกันกําหนดเวลาพักระหวางการทํางานตามวรรค
หนึ่งเป นอยางอื่นก็ยอมกระทํา ได โดยเวลาพักไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมง ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความราบรื่นและ
อํานวยความสะดวกแกสมาชิกที่มาใชบริการ
หมวด 10
วันหยุดและหลักเกณฑการหยุด
ขอ 45 วันหยุดประจําสัปดาห สหกรณกําหนดใหเจาหนาที่หยุดประจําสัปดาห สัปดาหละ 2 วัน
ไดแก วันเสาร และวันอาทิตย
ขอ 46 วันหยุดตามประเพณี สหกรณกํา หนดใหเจาหน าที่หยุดงานตามประเพณีไดป ละ 15 วัน
ดังนี้
1. วันขึ้นปใหม
2. วันมาฆบูชา
3. วันจักรี
4. วันสงกรานต
5. วันแรงงานแหงชาติ 6. วันฉัตรมงคล
7. วันพืชมงคล
8. วันวิสาขบูชา
9. วันอาสาฬหบูชา
10. วันเขาพรรษา
11. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีนาถ 12. วันปยะมหาราช
13. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
14. วันรัฐธรรมนูญ
15. วันสิ้นป
11 วันทํางานไมเกินสัปดาหละ 6 วัน (ม.28 พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541)
12 เวลางานปกติไมเกินวันละ 8 ชม.และไมเกินสัปดาหละ 48 ชม. (ม.23 พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541)
13 วันทํางานใหหยุดพักไมนอยกวา 1 ชม. หลังจากทํางานแลสไมเกิน 5 ชม. ติดตอกัน (ม.27 พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541
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ในกรณีที่วันหยุด ตามประเพณีวั นใดตรงกับ วันหยุดประจํ า สัปดาห ใหหยุ ดชดเชยวัน หยุดตาม
ประเพณีในวันทํางานถัดไป
ขอ 47.วันหยุดพักผอนประจําป เจาหนาที่ที่ทํางานครบหนึ่งป มีสิทธิหยุดพักผอนประจําปจํานวน
สิบวันทําการ โดยจะจัดใหหยุดพักภายในปถัดไป เวนแตไดตกลงกันสะสมวันหยุดในปนั้นไปรวมหยุดในป
ถัดไป แตไมเกิ นยี่สิบวันทํา การ สหกรณอาจกําหนดใหเจา หนา ที่ที่ทํา งานยั งไมครบหนึ่งปหยุ ดพักผอ น
ประจําปตามสวนได
หมวด 11
การทํางานลวงเวลาและการทํางานในวันหยุด
ขอ 48. การทํางานลวงเวลาและการทํางานในวันหยุด
(1) ในกรณีที่สหกรณมีเหตุฉุกเฉิน หรือความจําเปนเรงดวนที่จะตองทํางานติดตอกันไป
ถา หยุดแลวจะเกิดความเสียหาย สหกรณจ ะใหเจา หนา ที่ทํา งานลวงเวลา ในวัน ทํา งาน หรือ ทํา งานใน
วันหยุด รวมถึงทํางานลวงเวลาในวันหยุดไดตามความจําเปน โดยสหกรณจะแจงใหเจาหนาที่ทราบลวงหนา
และเจา หน าที่จะตองใหความรวมมือในการทํา งานลวงเวลาดังกลา วโดยไมตองไดรับความยินยอมจาก
เจาหนาที่กอน
(2) ในกรณีที่สหกรณมีความจําเปนตองทํางานเพื่อเพิ่มการบริการ สหกรณจะใหเจาหนาที่
ทํางานลวงเวลา ทํางานในวันหยุดหรือทํางานลวงเวลาในวันหยุดเปนครั้งคราวเทาที่เปนประโยชนแกกาณบ
ริการ ทั้งนี้ สหกรณจะใหเจาหนาที่สมัครใจทํางานลวงเวลา หรือทํางานในวันหยุดไดไ มเกิ นสามสิบหก
ชั่วโมงตอสัปดาห
ขอ 49.อัตราคาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาทํางานในวันหยุด
ก.คาลวงเวลา
(1) สหกรณจะจายคาลวงเวลาสําหรับ การทํางานลวงเวลาในวันทํางานปกติใน
อัตราหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา
(2) สหกรณจะจายคาลวงเวลาสําหรับการทํางานลวงเวลาในวันหยุดในอัตราสาม
เทาของอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา
ข.คาทํางานในวันหยุด
(1) ลูกจางหรือเจาหนาที่ ที่มีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุด วันหยุดประจําสัปดาห
วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผอนประจําป ถามาทํางานในวันหยุดดังกลาวจะไดรับคาทํางานใน
วันหยุดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเทาของอัตราคาจาง ตอชั่วโมงการทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา
(2) ลูกจางหรือเจาหนาที่ ที่ไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห ถามา
ทํางานในวันหยุดดังกลาว จะไดรับคาทํางานในวันหยุดสองเทาของอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางานตาม
จํานวนชั่วโมงที่ทํา

14 ใหสอดคลองกับขอ 31
15 วันหยุดตามประเพณีปหนึ่งตองไมนอยกวา 13 วัน ใหระบุวาเปนวันใดบางโดยรวมวันแรงงานแหงชาติ (ม.29 พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ2541)
16 ในกรณีสหกรณมิไดกําหนดวันหยุดเปนวันใดแนนอนเหมือนกันทุกป ใหสหกรณระบุเฉพาะจํานวนวันที่ใหหยุดตามประเพณี และไปกําหนดวันหยุดไวในประกาศของ
สหกรณเปนรายปในวันเริ่มปบัญชีของสหกรณทุกป
17 ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันมาครบหนึ่งปมีสิทธิหยุดพักผอนประจําปไมนอยกวา 6 วันทํางาน (ม.30 พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541)
18 กฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 3
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หมวด 12
การจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด
ขอ 50. การไมจายคาลวงเวลา คาลวงเวลาในวันหยุด และคาทํางานในวันหยุด
ก. สหกรณจะไมจายคาลวงเวลาและคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกเจาหนาที่ ดังนี้
(1) เจาหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายใหมีอํานาจทําการแทนสหกรณ เกี่ยวกับการจาง
การลดคาจาง หรือ การเลิกจาง
(2) เจา หนาที่ที่ถูกกํา หนดใหทํา งานที่มีลักษณะหรือสภาพที่ตองออกไปทํางาน
นอกสถานที่ และโดยลักษณะหรือสภาพของงาน ไมอาจกําหนดเวลาทํางานที่แนนอน
(3) เจาหนาที่ที่ถูกกําหนดใหอยูเวรเฝาดูแลสถานที่หรือทรัพยสินเปนครั้งคราว
ข. สหกรณจะไมจายคาทํางานในวันหยุดใหแกเจาหนาที่ ซึ่งไดรับมอบหมายใหมีอํานาจทํา
การแทนสหกรณเกี่ยวกับการจาง การลดคาจาง หรือการเลิกจาง
ขอ 51. การจายคาจางในวันหยุด
(1) สหกรณไ ดจา ยคา จา งในวันหยุดประจํา สัป ดาหใ หแ กเจา หนา ที่รายเดื อ นโดยจ า ย
รวมอยูในเงินเดือนแลว
(2) สหกรณไดจายคา จา งในวั นหยุดตามประเพณี และวัน หยุด พัก ผอ นประจํา ปให แก
เจาหนาที่รายเดือน โดยจายรวมอยูในเงินเดือนแลว
ขอ 52.การจายคาจางในวันลา
สหกรณจะจายคาจางในวันลาใหแกเจาหนาที่ที่ลาถูกตองตามระเบียบของสหกรณ ดังนี้
(1) วันลาปวย จะจายตามจํานวนวันที่เจาหนาที่ปวยจริง แตไมเกิน 30 วันทํางานตอป
(2) วันลาทําหมัน จะจายตามจํานวนวันที่แพทยแผนปจจุ บันชั้นหนึ่ง กํา หนดและออก
ใบรับรองใหเจาหนาที่หยุดงาน
(3) วันลาคลอดบุตร จะจายตามจํานวนวันที่ลา แตไมเกิน 45 วัน
(4) วันลากิจ จะจายตามจํานวนวันที่สหกรณอนุญาตใหลา แตไมเกิน 10 วันตอป
(5) วันลาเพื่อฝกความพรั่งพรอมทางทหาร จะจายตามจํานวนวันที่ลาแตไมเกิน 60 วันตอป

(6) วันลาเพื่อการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูตามจํานวนวันที่สหกรณอนุญาต แตไมเกิน
15 วันตอป แตไมเกิน 30 วันตอป
(7) วันลาเพื่ออุปสมบท และประกอบพิธีฮัจย ตามจํานวนวันที่สหกรณอนุญาตแตไมเกิน
90 วันตอป
(8) วันลาพักผอนประจําป จะจายตามจํานวนวันที่ลา แตไมเกิน 10 วัน ยกเวนการลาเกิน 10
วันซึ่งรวมการลาวันสะสมยกมา
ขอ 53 กําหนดระยะเวลาการจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และ คาลวงเวลาในวันหยุด

(1) สหกรณกําหนดใหมีการจายเงินเดือน คาครองชีพ เบี้ยขยัน คาลวงเวลา คาทํางานใน
วันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด ฯลฯ ใหแกเจาหนาที่รายเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง โดยจะจายในวันสิ้นเดือน
(2) สหกรณกํา หนดใหมีการจายเงินประเภทอื่นใหแกเจาหนาที่ตามที่ตกลงกัน ในกรณีที่
วันจายคาจางวันใดตรงกับวันหยุดงาน ใหเลื่อนไปจายในวันทํางานถัดไปจากวันหยุดงานนั้น

19 ไมนอยกวา 1.5 เทา (ม.61 พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541)
20 ไมนอยกวา 3 เทา (ม.61 พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541)
21 ม.62 พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
22 ไมเกิน 30 วันทํางานตอป (ม.57 พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541)
23 ม.57 วรรคทาย พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541
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ขอ 54 สถานที่จายเงินใหแกเจาหนาที่ สหกรณจะจายคาจาง คาครองชีพ เบี้ยขยันคาลวงเวลา
คาทํางานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุดและเงินอื่น ใหแกเจาหนาที่ ณ ที่ทําการของสหกรณ และ/หรือ
โดยโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่สหกรณกําหนด
หมวด 13
วันลา และหลักเกณฑการลา
ขอ 55 วันลาเจาหนาที่มีสิทธิลาหยุดได ดังนี้
(1) การลาปวย เจาหนา ที่มีสิทธิลาปวยไดเทาที่ปว ยจริง การประสบอันตรายหรือการ
เจ็บปวย เนื่องจากการทํางานจนไมสามารถมาปฏิบัติงานไดตามปกติ สหกรณจะใหหยุดงานตามความเห็น
แพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง โดยไมถือเปนวันลาปวย
(2) การลาทําหมัน เจาหนาที่มีสิทธิลาหยุดงานเพื่อการทําหมันไดตามจํานวนวันที่แพทย
แผนปจจุบันชั้นหนึ่งของโรงพยาบาลกําหนดและออกใบรับรอง
(3) การลาคลอดบุตร เจาหนาที่หญิงมีสิทธิหยุดงานกอนหรือหลังการคลอดบุตรไดไมเกิน
90 วัน โดยใหนับรวมวันหยุดที่มีในระหวางวันลาดวย
(4) การลากิจ เจาหนาที่มีสิทธิลาหยุดงานเพื่อกิจธุระจําเปนไดไมเกิน 15 วันตอป การลา
กิจเพื่อ กิจธุระจําเปน จะตองเปนกิจธุระเกี่ยวกับความจําเปนอันมิอาจหลีกเลี่ยงไดเทานั้น
(5) การลาเพื่ อ ฝกความพรั่งพร อมทางทหาร เจ า หนา ที่มี สิ ทธิ การลาหยุ ดงานเพื่ อรั บ
ราชการทหารในการเรียกพล เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหาร หรือเพื่อทดสอบความพรั่งพรอมทางทหาร
ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารตามระยะเวลาที่ราชการกําหนด
(6) การลาเพื่อฝกอบรมหรือพัฒนาความรู ใหเจา หน าที่ หรือลูกจา งมีสิทธิ ลาเพื่ อการ
ฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถไดปหนึ่งไมเกิน 15 วัน ในกรณีดังตอไปนี้
ก. เพื่อประโยชนตอ การแรงงานงานและสวัสดิการสังคม หรือการเพิ่ม ทักษะ
ความชํานาญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของลูกจาง
ข. การสอบวัดผลทางการศึกษาที่ทางราชการจัดหรืออนุญาตใหจัดขึ้น แตไ ม
รวมถึงการลาไปศึกษาตอ
ค. ลูกจางยื่นใบลาลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เมื่อสหกรณอนุญาตแลวจึงจะหยุด
งานเพื่อการดังกลาวได
(7) วันลาเพื่ออุปสมบท และประกอบพิธีฮัจย เจาหนาที่มีสิทธิลาเพื่ออุปสมบท หรือ
ประกอบพิธีฮัจย ได แตไมเกิน 120 วันตอป
(8) วันลาพักผอนประจําป เจาหนาที่มีสิทธิลาพักผอนประจําปไดแตไมเกิน 10 วันทําการ
และหากลาพักผอนไมครบ 10 วันทาการ ใหนําวันลามาสะสมเขากับปตอไปได แตวันที่สะสมเมื่อรวมกับวัน
ลาพักผอนปปจจุบัน ตองไมเกิน 20 วันทําการ
ขอ 56 หลักเกณฑการลา
ก.การลาปวย เจา หนา ที่ที่เจ็บ ปวยจนไมสามารถทํา งานตามปกติไ ด เจ าหนา ที่จ ะต อง
ปฏิบัติตามระเบียบการลาปวย ดังนี้
(1) กรณีที่เจาหนา ที่สามารถลาปวยลวงหนาไดใหยื่นใบลาปวยตามแบบใบลาที่
สหกรณกํ า หนดกอ นการหยุด งาน ตอผูจัด การหรือ กรรมการที่ไ ดรับ มอบหมายแลว แตกรณี พ รอมดว ย
หลักฐาน (ถามี)

30 กกระทรวง ฉบับที่ 5
31 กรณีผูจัดการใหยื่นใบลาตอกรรมการที่ไดรบั มอบหมาย กรณีเจาหนาที่อื่นใหยื่นใบลาตอผูจัดการ
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(2) กรณีที่เจ า หนา ที่เ จ็บ ปวยกะทันหันและไมส ามารถลาปว ยล ว งหน า ได ให
เจาหนาที่ยื่นใบลาปวยในวันนั้น หรือภายในวันแรกที่มาทํางานตามแบบใบลาที่สหกรณกําหนด ตอผูจัดการ
หรือกรรมการที่ไดรับ มอบหมาย แลวแตกรณีพรอมดวยหลักฐาน(ถามี)
(3) การเจ็ บ ป ว ยของเจ า หน า ที่ ตั้ ง แต 3 วั น ทํ า งานขึ้ น ไปสหกรณ อ าจจะให
เจาหนาที่แสดงใบรับ รองแพทยแ ผนปจ จุบันชั้นหนึ่ง หรือหลักฐานของสถานพยาบาลของทางราชการ
ประกอบการลาปวยดวยก็ได
(5) การลาปวยโดยมิไดเจ็บปวยจริง สหกรณถือวาเจาหนาที่ใชสิทธิโดยไมสุจริต
อันเปนความผิฐานทุจริตตอหนาที่ ยอมถูกลงโทษได
ข.การลาทํา หมัน ใหเจา หนาที่ยื่นใบลาลวงหนา ตามใบลาที่สหกรณกํา หนดตอผูจัดการ
หรือกรมการที่ไดรับมอบหมายแลวแตกรณี และเมื่อการทํา หมันสิ้นสุดแลว ใหเจาหนาที่แสดงใบรับ รอง
แพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งของโรงพยาบาลประกอบการลาดวย
ค.การลาคลอดบุตร
(1) เจาหนา ที่ที่ป ระสงคจะหยุ ดงานกอนการคลอดบุ ตรใหยื่นใบลาตามแบบที่
สหกรณกําหนดตอผูจัดการ หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายกอนการหยุดงานแลวแตกรณี
(2) เจาหนาที่ที่ไมสามารถมาปฏิบัติงานได เนื่องจากการคลอดบุตร ใหเจาหนาที่
ยื่นใบลาตามที่สหกรณกําหนด พรอมทั้งใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งของโรงพยาบาลตอผูจัดการ
หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายแลวแตกรณี โดยใหยื่นใบลาภายใน 3 วัน นับแตวันกลับมาทํางาน
ง. การลากิจ เจา หน าที่ที่มีกิจธุ ระจํ า เปน อั นไม สามารถหลี กเลี่ ยงไดให ยื่นใบลากิจ ตอ
ผูจัดการหรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายแลวแตกรณี ลวงหนาอยางนอย 1 วัน ตามแบบใบลาที่สหกรณ
กําหนดพรอมดวยหลักฐาน (ถามี) และเมื่อไดรับการอนุญาตแลว จึงจะหยุดงานได
ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน ซึ่งไมอาจลาลวงหนาได ใหเจาหนาที่ยื่นใบลากิจภายในวัน
แรกที่มาทํางานพรอมหลักฐาน (ถามี) และเมื่อไดรับความเห็นชอบแลว จึงจะถือเปนลากิจที่ถูกตอง
การลาที่ไมมีเหตุผลอันสมควร สหกรณมีสิทธิไมอนุญาตใหลากิจไดและใหถือวาเปนการขาดงาน
จ. การลาเพื่ อฝ ก ความพรั่ง พร อ มทางทหาร เจ า หน า ที่ ที่ ไ ด รั บ หมายเรี ย กทางทหาร
เพื่อการตรวจสอบการฝกวิชาทหารหรือทดสอบความพรั่งพรอมทางทหาร ใหยื่นใบลาลวงหนาอยางนอย
หนึ่งวัน ตามแบบใบลาที่สหกรณกําหนด พรอมดวยหลักฐานตอผูจัดการ หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมาย
แลวแตกรณี และเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติทางทหารดัง กลา ว แลวใหเจาหนาที่ผู นั้นกลับมารายงานตัวเพื่ อ
ทํางานตามปกติภายใน 3 วัน
ฉ. การลาเพื่อฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ เจาหนาที่ที่ประสงคจะขอลาหยุด
เพื่อเขารับการฝกอบรม การประชุม การสัม มนา การชี้แจง การอภิป ราย หรือการแสดงความคิด เห็น
เกี่ยวกับงานดานแรงงาน สวัสดิการสังคม การเพิ่มทักษะในการทํางาน หรือการวัดผลการศึกษาที่ทางสวน
ราชการจั ด หรื อ อนุ ญ าตใหจั ด ขึ้น ให เ จ า หนา ที่ ยื่ น ใบลาตามแบบที่ ส หกรณ กํ า หนดต อ ผู จั ด การ หรื อ
กรรมการที่ไ ดรับ มอบหมายแลวแตกรณี ลวงหนาอยางนอ ย 7 วัน โดยแสดงหลักฐานประกอบการลา
ดังกลาวดวยสหกรณจะพิจารณาอนุญาตใหลาไดตามความจําเปน โดยไมเสียหายตอหนาที่ความรับผิดชอบ
และงานของสหกรณ ประกอบกั บประโยชน ที่เ จ า หน า ที่จะไดรับ เปน สํ า คั ญสหกรณอ าจไมอ นุ ญ าตให
เจาหนาที่ผูนั้นลาหยุดงานได ถา

32 กระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 5
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(1) สหกรณไดอนุญาตใหลาไปแลวไมนอยกวา 30 วัน
(2) สหกรณไดอนุญาตใหลาไปแลวไมนอยกวา 3 ครั้ง
(3) สหกรณ มี ค วามจํ า เป น เร ง ด ว นเกี่ ย วกั บ งานที่ เ จ า หน า ที่ ผู นั้ น ปฏิ บั ติ อ ยู
หากอนุญาตใหลาแลวจะกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณ
ช. การลาเพื่ออุปสมบท และประกอบพิธีฮัจย
การลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอารเบีย ตองเสนอ หรือ จัดสงใบลากอนวันอุปสมบท หรือวันออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยไมนอย
กวา 60 วัน หากไมอาจปฏิบัติดังกลาวไดทันตามเวลากําหนด ใหชี้แจงเหตุผลความจําเปนประกอบใบลา
โดยอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจะพิจารณาใหลาหรือไมก็ได
ผูที่ไดรับอนุญ าตใหลาอุปสมบท หรือ ไปประกอบพิ ธีฮัจย แลว ตองดําเนิน การดังกลา ว
ภายใน 10 วัน นับแตวันเริ่มลานั้น ๆ และตองกลับมารายงานตัวเขาปฏิบัติงานภายใน 5 วัน นับแตวันที่ลา
สิกขา หรือวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
ถาการลาดังกลาวทั้ง 2 กรณี ซึ่งไดหยุดงานไปแลว แตมีปญหาอุปสรรคทําใหไมสามารถ
อุปสมบท หรือไปประกอบพิธีฮัจยไดตามที่ขอลาไว เมื่อไดรายงานตัวกลับเขามาปฏิบัติงานตามปกติ ใหขอ
ถอนวันลา เมื่อคณะกรรมการอนุญาตใหถอนวันลาไดถือวาวันที่หยุดไปนั้นเปนลากิจ
ซ. การลาพักผอนประจําป
ผู ที่ ยื่ น ใบลาดั ง กล า ว เมื่ อ ได รั บ อนุ ญ าตแล ว จึ ง จะหยุ ด งานได ผู มี อํ า นาจอนุ ญ าต
จะอนุญ าตให ลาครั้งเดีย ว หรือหลายครั้ง ก็ได โดยมิใ หเสีย หายแกส หกรณ ผูที่ไ ด รับ อนุญ าตให ลาหยุ ด
พักผอน ซึ่งไดหยุดยังไมครบกําหนดจากสหกรณมีความจําเปนเรงดวน จะเรียกตัวกลับมาปฏิบัติงานก็ได
หมวด 14
วินัย และโทษทางวินัย
ขอ 57. วินัย เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณตองรักษาระเบียบวินยั โดยเครงครัด
สหกรณกําหนดวินัยในการทํางานใหเจาหนาที่ปฏิบัติ ดังนี้
(1) สนับสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์ใจ
(2) ตองรักษาความลับของสหกรณและไมเปนปฏิปกษตอขบวนการสหกรณ
(3) ตองใหการตอนรับ คําชี้แจง ความสะดวก ความเปนธรรม และการสงเคราะหแกผูมา
ติดตอใน กิจการของสหกรณโดยมิชักชา ทั้งตองสุภาพ เรียบรอยตอสมาชิกของสหกรณและประชาชนทั่วไป
หามมิใหดูหมิ่นเหยียดหยามบุคคลใด ๆ
(4) ตองปฏิบัติหนา ที่ดว ยความซื่อสัตย เที่ย งธรรมและประพฤติต นอยู ในความสุ จ ริ ต
หามมิใหกดขี่ขมเหงหรือเบียดเบียนหรือกลั่นแกลง หรือจงใจกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณหรือผูใด
และหามมิใหอาศัยงานในหนาที่ของตน ไมวาในทางตรงหรือทางออมหาผลประโยชนแกตนหรือผูอื่น
(5) ต อ งขวนขวายปฏิบั ติห น า ที่ด ว ยความอุต สาหะ ขยั น รวดเร็ว เต็ ม ความสามารถ
ใหเกิดผลดีและความกาวหนาแกสหกรณและสมาชิกของสหกรณ ทั้งเอาใจใสระมัดระวังผลประโยชนของ
สหกรณ
(6) ตองไมรายงานเท็จหรือเสนอความเห็นที่ไมสุจริตตอผูบังคับบัญชา
(7) ตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง แบบแผนและวิธีปฏิบัติของสหกรณ
(8) ตองอุทิศเวลาของตนใหแกกิจการของสหกรณ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนา ที่ไมได ทั้งนี้
โดยจะตองปฏิบัติหนาที่และดํารงตําแหนงในสหกรณใดสหกรณหนึ่งเพียงแหงเดียวเทานั้น หามมิใหเป น
เจาหนาที่หรือตัวกระทําการในหางหุนสวนหรือบริษัทใด ๆ หรือนิติบุคคลรูปอื่น ๆ
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(9) ตองสุภาพเรียบรอย เชื่อฟง และไมแสดงความกระดา งกระเดื่องตอผูบังคับบัญชา
ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในกิจการของสหกรณโดยชอบดวยกฎหมาย
และเป นธรรมในการปฏิบัติกิจการของสหกรณ หา มมิใหกระทําการขา มผูบังคับ บัญ ชาเหนือตน เวน แต
ผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปสั่งใหกระทําหรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษเปนครั้งคราว
(10) ตองรักษาชื่อเสียงมิใหขึ้นชื่อวาประพฤติชั่ว หามมิใหประพฤติตนในทางที่อาจ ทําให
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ เชน ประพฤติตนเปนคนเสเพล เสพสุรา หรือของมึนเมาอยางอื่น
จนไมสามารถ ครองสติได เสพยาเสพติดใหโทษ มีหนี้สินรุงรัง เลนการพนัน กระทําหรือยอมใหผูอื่นกระทํา
การอื่นใด ซึ่งทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่
(11) ตองไมเสพสุราหรือของมึนเมาอยางอื่นในเวลาปฏิบัติหนาที่เปนอันขาด
(12) ตองรวมมือชวยเหลือกันในกิจการของสหกรณ ตองรักษาความสามัคคี บรรดาผูอยู
ในวงงานของสหกรณ และตองไมกระทํา การใด ๆ อันอาจเปนเหตุกอให เกิดการแตกแยกสามัคคี หรื อ
กอใหเกิดความกระดางกระเดื่องในบรรดาผูอยูในวงงานสหกรณ
(13) ตองรวมมือประสานงานดวยดีกับสวนราชการ หรือสถาบันอื่นที่เกี่ยวของกับกิจการ
สหกรณ
(14) เจาหนาที่และลูกจางตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
(15) เจาหนาที่และลูกจางตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งโดยชอบของผูบังคับบัญชา
(16) เจาหนาที่และลูกจางตองมาปฏิบัติงานใหตรงตามเวลา และลงบันทึกเวลาทํางาน
ตามที่กําหนด
(17) เจาหนาที่และลูกจางตองปฏิบัติตามกฎแหงความปลอดภัยในการทํางาน
(18) เจา หนา ที่และลูกจา งตอ งดูแลบํารุงรักษาเครื่องจั กร เครื่อ งมื อ และอุ ปกรณการ
ทํางานใหอยูในสภาพดีเปนระเบียบเรียบรอย ตามความจําเปนหรือตามควรแกหนาที่ของตน
(19) เจาหนาที่และลูกจางตองชวยกันระมัดระวังและปองกัน ทรัพยสินใดๆ ในบริเวณที่
ทํางานโดยมิใหสูญหายหรือเสียหายจากบุคคลใด ๆ หรือจากภัยพิบัติอื่น ๆ เทาที่สามารถจะทําได
(20) เจาหนาที่และลูกจางตองไมกระทําการทะเลาะวิวาท หรือทํารายรางกายบุคคลใดใน
บริเวณที่ทํางาน
(21) เจาหนาที่และลูกจางตองไมนําสิ่งผิดกฎหมาย หรืออาวุธที่มีอันตรายรายแรง หรือ
วัตถุระเบิดเขามาบริเวณที่ทํางาน
ขอ 58 โทษทางวินัย โทษผิดวินัยมี 5 สถาน คือ
(1) ภาคทัณฑ
(2) ตัดเงินเดือน
(3) ลดขั้นเงินเดือน
(4) ใหออก
(5) ไลออก
สหกรณสงวนสิทธิ์ที่จะลงโทษเจาหนาที่ตามความรายแรงของการกระทําความผิด โดยไม
จําเปนตองเปนไปตามลําดับขางตนแตประการใด
ขอ 59 การลงโทษไลออก ใหกระทําในกรณีเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณกระทําผิดวินัยอยาง
รายแรง ดังระบุไวตอไปนี้
(1) เปดเผยความลับของสหกรณ หรือเปนปฏิปกษตอขบวนการสหกรณหรือสหกรณ จน
เปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย
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(2) ทําความผิดตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ
หรือ ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
(3) ตองคําพิพากษาใหเปนคนลมละลาย
(4) ทุจริตตอหนาที่
(5) จงใจไมป ฏิบัติต ามระเบีย บข อบัง คับ ของสหกรณ เป น เหตุใ ห สหกรณ ไ ด รับ ความ
เสียหายอยางรายแรง
(6) ขัดคําสั่งผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในกิจการของสหกรณโดยชอบ และการ ขัดคําสั่งนั้นเปน
เหตุใหสหกรณไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(7) ละทิ้งหนาที่เปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(8) ประมาทเลินเลอในหนาที่เปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(9) ประพฤติชั่วอยางรายแรง
(10) ดูหมิ่นเหยียดหยามผูมาติดตอในกิจการของสหกรณ หรือกดขี่ขมเหงหรือเบียดเบียน
สมาชิกสหกรณ
(11) ขาดงานติดตอกันเกินกวา 15 วัน โดยไมมเี หตุอันควร
ขอ 60 การลงโทษใหออก ใหกระทําในกรณีที่เจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณกระทําผิดวินัยเปน
เหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย แตไมถึงขั้นรายแรง ดังระบุไวดังตอไปนี้
(1) รายงานเท็จ หรือเสนอความคิดเห็นที่ไมสุจริตตอผูบังคับบัญชา
(2) จงใจไมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสหกรณ
(3) ละทิ้งหนาที่เนือง ๆ
(4) ประมาทเลินเลอในหนาที่เนือง ๆ
(5) ทะเลาะวิวาทกับผูรวมงานเปนนิจสิน
(6) ประพฤติตนเปนที่เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่
ขอ 61 การลงโทษไลออกและใหออกนั้น ใหคณะกรรมการดําเนินการ หรือผูบังคับบัญชาตําแหนง
ผูจั ดการ ตั้ง คณะกรรมการประกอบดว ยกรรมการดํ า เนินการ หรือ เจา หนา ที่ตํา แหนง ไมต่ํ า กว า ผู ถูก
กลาวหาอยางนอยสามคนเพื่อสอบสวน
การสอบสวนนั้นใหกระทําใหเสร็จโดยเร็ว อยางชาไมเกินสามสิบวัน นับแตวันที่ประธานกรรมการ
สอบสวนไดรับทราบคําสั่ง เวนแตคณะกรรมการดําเนินการจะกําหนดเปนอยางอื่นแมผูถูกกลาวหาตายกอน
การสอบสวนพิจารณาถึงที่สุดก็ใหสอบสวนตอไปจนเสร็จ เมื่อสอบสวนเสร็จแลวใหคณะกรรมการสอบสวน
เสนอรายงานพรอมทั้งสํานวนการสอบสวนตอผูสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาใหความเห็น
และเสนอตามลําดับจนถึงคณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 62.ในกรณีตอไปนี้ใหถือวาเปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง ใหลงโทษไลออกโดยไมตองตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน
(1) ทําความผิดตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ
หรือความผิดอันกระทําโดยประมาท
(2) ตองคําพิพากษาใหเปนคนลมละลาย
(3) ทําความผิดเกี่ยวกับทุจริตตอหนาที่และใหถอยคําสารภาพตอผูบังคับบัญชา พนักงาน
สอบสวน หรือศาล หรือมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาทําความผิดเชนนั้น แมจะมิใหจําคุกก็ตาม
(4 )ขาดงานติดตอกันเกินกวา 15 วัน และผูบังคับบัญชาไดสอบสวนแลวเห็นวาไมมีเหตุ
อันสมควร
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ในกรณี ดัง กล า วให ผู บั ง คั บ บัญ ชาเสนอรายงานพร อ มด ว ยหลั ก ฐานตามลํ า ดั บ จนถึ ง
คณะกรรมการดําเนินการ เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวามีหลักฐานฟงไดตามรายงานนั้นก็ใหไลออก
ได
ขอ 63. การพักงานเพื่อสอบสวนความผิด ในกรณีที่เจาหนาที่หรือลูกจางถูกกลาวหาวากระทําผิด
วินัยจนมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือถูกกลาวหาวา กระทําการฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
กฎ ระเบียบ คําสั่ง หรือถูกกลาวหาวากระทําผิดอาญา หรือถูกฟองคดีอาญา เวนแตความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท สหกรณมีสิทธิสั่งพักงานเพื่อสอบสวนความผิด เวนแตกรณีความผิดชัด
แจงโดยมีหลักเกณฑ ดังนี้
(1) คําสั่งพักงานจะเปนหนังสือโดยระบุความผิด
(2) กําหนดระยะเวลาพักงานไดไมเกิน 7 วัน
(3) สหกรณตองแจงคําสั่งพักงานใหเจาหนาที่หรือลูกจางทราบกอนการพักงาน
(4) สหกรณจะจายเงินเดือนหรือคาจางระหวา งเจาหนาที่ หรือลูกจางพักงานในอัตราไม
นอยกวารอยละ 50 ของคาจางในวันทํางานที่เจาหนาที่หรือลูกจางไดรับกอนถูกสั่งพักงาน
(5) ในกรณีที่สอบสวนแลวเจาหนาที่หรือลูกจางมิไดกระทําความผิด สหกรณจะจายคาจาง
เทากั บคา จางในวันทํางานปกตินับแตวันที่สั่งพักงาน โดยใหถือวา เงินตาม (4) เปนสวนหนึ่งของ คาจา ง
พรอมดวยดอกเบี้ยรอยละสิบหาตอป
ข อ 64. ในกรณี ที่ เ จ า หน า ที่ ห รื อ ลู ก จ า งกระทํ า ผิ ด วิ นั ย แต โ ทษไม ถึ ง ไล อ อกหรื อ ให อ อก
ผูบังคับบัญชาจะสั่งลงโทษ ลดขั้นเงินเดือน หรือตัดเงินเดือนก็ได หรือถาเห็นวามีเหตุอันควรลดหยอนหรือ
เปนความผิดเล็กนอยจะสั่งลงโทษภาคทัณฑโดยแสดงความผิดนั้นใหปรากฏเปนหนังสือ และจะใหทําทัณฑ
บนไวดวยก็ได
ในกรณีพักงานโดยไมจายคาจาง จะตองมีคําสั่งเปนหนังสือระบุความผิด กําหนดระยะเวลาพักงาน
และตองแจงใหลูกจางทราบกอนการพักงาน (พักงานในกรณีนี้ไดคราวละไมเกิน 7 วัน)
ขอ 65. ใหผูบังคับบัญชาตั้ง แตผูจัดการลงไปรับผิดชอบดูแลระมัดระวังเจาหนา ที่และลูกจางใน
บังคับบัญชาใหปฏิบัติตามวินัย
ถาผูบังคับบัญชารูวาผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย ผูบังคับบัญชาจะตองพิจารณาวาความผิดของ
ผูนั้ นอยูในอํา นาจของตนที่จะลงโทษ ถาเห็นวา ความผิดนั้นควรจะตองลงโทษมากไปกวาที่ ตนมีอํา นาจ
ลงโทษก็ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเพื่อใหลงโทษตามสมควร
ถาผูบังคับบัญชาคนใดรูวา ผูอยูใตผูบังคับบัญชากระทําผิดวินัย แตไมจัดการลงโทษหรือลงโทษไม
เปนการสุจริต ใหถือวาผูบังคับบัญชานั้นกระทําผิดวินัย
ขอ 66. เมื่อผูมีอํา นาจลงโทษไดสั่งลงโทษแลว ตองเสนอรายงานการลงโทษนั้นตามลําดับจนถึง
คณะกรรมการดําเนินการ หากผูบังคับบัญชาเหนือผูสั่งลงโทษเห็นวาโทษที่ลงนั้นเบาไป ใหมีอํานาจที่จะสั่ง
เพิ่มโทษได แตโทษที่สั่งเพิ่มขึ้นรวมกับที่สั่งไวแลวเดิม ตองไมเกินอํานาจของผูสั่งใหมนั้น
ขอ 67.เจาหนาที่หรือลูกจา งที่ถูกลงโทษฐานผิดวินัญ ถา เห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมก็อาจ
อุทธรณตอคณะกรรมการดําเนินการไดภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันทราบคําสั่งการอุทธรณไมเปนเหตุใหรอ
การลงโทษตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดรับและพิจารณาอุทธรณแลวจะยกโทษ ลดโทษ เพิ่มโทษ หรือยืน
ตามคําสั่งเดิมก็ได ทั้งนี้โดยปกติใหกระทําใหเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับอุทธรณคําวินิจฉัยอุทธรณ
ของคณะกรรมการดําเนินการใหเปนอันสิ้นสุด
33 ม.116 พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541
34 ม.117 พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541
35 ม.116 พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาบังคับใชโดยอนุโลม
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หมวดที่ 15
การรองทุกข
การรองทุก ข หมายถึง กรณีที่เจา หนา ที่หรือลูกจ างมีความไมพ อใจหรื อมีความทุกขอั นเกิดขึ้ น
เนื่ อ งจากการทํา งาน ไม วา จะเปนเรื่องสภาพการทํา งาน สภาพการจา ง การบั ง คับ บัญ ชา การสั่ง หรือ
มอบหมายงาน การจา ยคา ตอบแทนในการทํา งานหรือประโยชนอื่น หรื อการปฏิบั ติใดที่ไ ม เหมาะสม
ระหวางสหกรณหรือผูบังคับบัญชาตอเจาหนาที่หรือลูกจาง หรือระหวางเจาหนาที่หรือลูกจางดวยกัน และ
เจาหนาที่หรือลูกจางไดเสนอความไมพอใจหรือความทุกขนั้นตอสหกรณ เพื่อใหสหกรณไดดําเนินการแกไข
หรือยุติเ หตุการณนั้น ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความสัมพัน ธอันดีระหวางสหกรณและเจา หน าที่และลูกจา งของ
สหกรณ และเพื่อใหเจาหนาที่และลูกจางทํางานดวยความสุข
ขอ 68.ขอบเขตของการรองทุกข เจาหนาที่หรือลูกจางที่มีความไมพอใจหรือมีความทุกขเนื่องจาก
การทํางานดังกลาวขางตน ควรยื่นคํารองทุกขตอผูบังคับบัญชาโดยตรงหรือผูบังคับบัญชาชั้นแรกของตน
โดยเร็ว เวนแตเรื่องที่จะรองทุกขนั้นเกี่ยวกับการปฏิบัติของผูบังคับบัญชา หรือผูบังคับบัญชาเปนตนเหตุ
ก็ใหยื่นคํารองทุกขตอ ผูบังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง โดยมีวิธีการและขั้นตอนดังนี้
(1) เจาหนา ที่ที่ประสงคจ ะรองทุกขเปนหนังสือดวยตนเองตอผูจั ดการหรือกรรมการที่
ไดรับมอบหมายแลวแตกรณีภายใน 7 วัน นับแตวันที่มีความขัดแยง
(2) ผูจั ด การหรือ กรรมการที่ไ ดรั บ มอบหมายแล ว แต ก รณีต องทํ า การสอบสวน และ
พิจารณาวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับคํารองทุกข
(3) ผูจั ด การหรือ กรรมการที่ไ ดรั บ มอบหมายแล ว แต ก รณีต องทํ า การสอบสวน และ
พิจารณา ชี้แจงทําความเขาใจ หรือวินิจฉัยเปนหนังสือก็ได การแจงผลการพิจารณาโดยการชี้แจงดวยวาจา
ใหบันทึกคําชี้แจงเหตุผลไวในสํานวน โดยใหผูรองทุกขลงลายมือชื่อรับทราบไวดวย
ขอ 69.การสอบสวนและพิจารณา เมื่อผูบังคับบัญชาไดรับคํารองทุกขจากเจาหนาที่หรือลูกจา ง
แลว ให รีบดํา เนินการสอบสวนเพื่อใหทราบขอเท็จ จริง ในเรื่องที่รองทุ กขนั้น โดยละเอี ยดเทา ที่ จะทํา ได
โดยดํา เนินการดว ยตนเองหรือด ว ยความชว ยเหลือ จากคณะกรรมการดํา เนิน การหรือ บุ คคลอื่ น ทั้ ง นี้
เจาหนาที่หรือลูกจางผูยื่นคํารองทุกขเห็นชอบที่จะขอใหขอเท็จจริงโดยละเอียดแกผูบังคับบัญชาดวย
เมื่อสอบสวนขอเท็จจริงแลว ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาเรื่องราวรองทุกขนั้น หากเปนเรื่องที่อยูใน
ขอบเขตของอํ านาจหนา ที่ของผูบังคับบัญ ชานั้น และผู บังคับบั ญ ชาสามารถแก ไขได ก็ให ผู บังคับ บัญชา
ดําเนินการแกไขใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว แลวแจงใหเจาหนาที่หรือลูกจางผูยื่นคํารองทุกขทราบพรอมทั้งรายงาน
ใหคณะกรรมการดําเนินการทราบดวย
หากเรื่ อ งราวที่ ร อ งทุ ก ข นั้ น เป น เรื่ อ งที่ อ ยู น อกเหนื อ อํ า นาจหน า ที่ ข องผู บั ง คั บ บั ญ ชานั้ น ให
ผู บั ง คั บ บั ญ ชาดั ง กล า วเสนอเรื่ อ งราวที่ ร อ งทุ ก ข พร อ มทั้ ง ข อ เสนอในการแก ไ ขหรื อ ความเห็ น ต อ
ผูบังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปตามลําดับ
ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ สู ง ขึ้ น ไป ดํ า เนิ น การสอบสวนและพิ จ ารณาคํ า รอ งทุ ก ข เ ช น เดี ย วกั บ
ผูบังคับบัญชาระดับตนที่ไดรับคํารองทุกข
ข อ 70. กระบวนการยุ ติ ข อ ร อ งทุ ก ข เมื่ อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาแต ล ะขั้ น ที่ ไ ด พิ จ ารณาคํ า ร อ งทุ ก ข
ดําเนินการแกไขหรือยุติเหตุการณที่เกิดการรองทุกข และไดแจงใหเจาหนาที่หรือลูกจา งผูยื่นคํารองทุกข
ทราบ หากเจ า หนา ที่ห รือ ลูก จา งผูยื่ นคํา รอ งทุกขพ อใจ ก็ใ หแจ งให ผูบังคับ บัญ ชาทราบโดยเร็ ว แต ถ า
เจาหนาที่หรือลูกจางผูยื่นคํารองทุกขไมพอใจ ก็ใหยื่นอุทธรณโดยกรอกขอความที่อุทธรณลงในแบบพิมพที่
สหกรณไดกําหนดขึ้นและยื่นตอคณะกรรมการดํา เนินการภายใน 7 วัน นับแตวันที่ทราบผลการรองทุกข
จากผูบังคับบัญชาระดับตน
36 ม.109 พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541
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คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาอุทธรณ และดําเนินการแกไขหรือยุติเหตุการณตามคํารอง
ทุกข และแจงผลการพิจารณาดําเนินการใหเจาหนาที่หรือลูกจางผูยื่นคํารองทุกขทราบภายใน 15 วัน
ขอ 71.การอุทธรณคาํ วินิจฉัย
(1) ผูรองทุกขที่ไมพอใจคํา ชี้แจงหรือคําวินิจฉัย มีสิทธิอุทธรณตอประธานกรรมการหรือ
กรรมการที่ไดรับมอบหมายแลวแตกรณี เปนหนังสือภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับคําชี้แจงหรือวินิจฉัย
(2) ประธานกรรมการ หรื อ กรรมการที่ ไ ด รั บ มอบหมายแล ว แต ก รณี จ ะแจ ง ผลการ
พิจารณา อุทธรณดวยการชี้แจงทําความเขาใจ หรือการวินิจฉัยเปนหนังสือก็ได การแจงผลดวยการชี้แจง
ดวยวาจาใหบันทึกคําชี้แจงเหตุผลไวในสํานวน โดยใหผูรองทุกขลงลายมือชื่อรับทราบไวดวย
(3) การอุทธรณไมเปนเหตุใหรอการลงโทษตามคําสั่งของผูมีอํานาจ
ขอ 72.ความคุมครองผูรองทุกขและผูเกี่ยวของ
(1) ผูรองทุกขจะไดรับการพิจารณาอยางเปนระบบและดวยความเปนธรรม
(2) ผูรองทุกขจะไมถูกกลั่นแกลง ยายหนาที่การงาน หรือลงโทษแตอยางใด เวนแตจะเปน
การรองทุกขดวยเจตนาไมสุจริต
(3) เจา หนา ที่ที่ใหการเปนพยาน หรือใหความรวมมื อในการสอบสวน จะได รับ ความ
คุม ครอง โดยจะไม ถูก กลั่น แกล ง ย า ยหนา ที่ ก ารงาน หรือ ลงโทษ เว น แตเ จ า หน า ที่ ที่ ใ ห ก ารด ว ยอคติ
ปรักปรํา ใหรา ยเปนเท็จ หรือไมใหความรวมมือในการสอบสวนหาความจริงการสอบสวนอาจกระทําโดย
คณะกรรมการที่สหกรณแตงตั้งก็ได
หมวดที่ 16
การสิ้นสุดการจาง
ขอ 73.การจางงาน จะสิ้นสุดลงดวยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติตามขอ 10
(4) อายุครบ 60 ปบริบูรณ
(5) เลิกจางตามสัญญาจาง หรือขอบังคับสหกรณ
(6) ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก
ขอ 74.การตาย ในกรณีที่เจาหนาที่หรือลูกจางถึงแกความตาย สหกรณจะจายคาจางหรือเงินอื่น
ใหแกทายาทโดยธรรมของเจาหนาที่หรือลูกจา งที่ถึงแกความตาย สวนเงินทดแทน หรือประโยชนทดแทน
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน หรือกฎหมายประกันสังคม
ขอ 75.การลาออก เจาหนาที่หรือลูกจางที่ยื่นใบลาออกลวงหนาตามที่สหกรณกําหนดตอผูจัดการ
หรือคณะกรรมการดําเนินการแลวแตกรณี โดยใหยื่นในวันหรือกอนวันจายคาจางในเดือนนั้น และใหมีผล
เมื่อถึงกําหนดวันจายคาจางในเดือนถัดไป
การลาออกของเจาหนา ที่ หรือลูกจา งที่ฝา ฝนระเบียบการลาดังกลา ว ถา ทํา ใหสหกรณเสี ยหาย
สหกรณมีความชอบธรรมที่จะหักเงินประกัน หรือเงินอื่นใดที่เจาหนาที่ยินยอมชดใชความเสียหายดังกลาวได
รวมถึงอาจดําเนินคดีกับเจาหนาที่หรือลูกจางที่กระทําความผิด เพื่อใหเจาหนาที่หรือลูกจางหรือผูค้ําประกัน
ชดใชความเสียหายไดดวย ตามที่กฎหมายแรงงานกําหนด
ขอ 76. เจาหนาที่สหกรณคนใดมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ ใหเปนอันออกจากงานเมื่อสิ้นปทางบัญชี
ซึ่งเปนปที่ผูนั้นมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ ปทางบัญชีที่วานี้ หมายความรวมถึงปบัญชีของสหกรณ
37 ทั้งนี้การสิ้นสุดการจางในตําแหนงผูจัดการสหกรณ สหกรณควรกําหนดใหสอดคลองตามที่ขอบังคับสหกรณกําหนด
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ขอ 77.การเลิกจาง
การเลิกจาง หมายถึง เจาหนาที่หรือลูกจางที่สหกรณไดใหพนสภาพการเปนเจาหนาที่ของ สหกรณ
โดย สหกรณเลิกจา ง หรือไมผา นการประเมินผลการปฏิบัติงาน อันเนื่องจากเจาหนาที่หรื อลูกจ างขาด
คุณสมบัติในการทํา งาน มีพ ฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ยุบหนวยงาน เลิกกิจการ เกษียณอายุ หรือกระทํ า
ความผิดอยางใดอยางหนึ่ง หรือไดรับโทษทางวินัยตามขอ 58 (1) และ (2)
ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะ ดําเนินการประเมินผล
การปฏิบัตงิ านของเจาหนาที่หรือลูกจาง ใหครอบคลุมการปฏิบัติงานทุกสี่ป
การเลิกจางดังกลาว สหกรณจะแจงผล และวันเลิกจางใหเจาหนาที่หรือลูกจางทราบเปนหนังสือ
โดยจะแจงใหเจาหนาที่หรือลูกจางทราบลวงหนา 1 งวดการจายคาจาง เวนแต เจาหนาที่หรือลูกจางที่จาง
ไวโดยมีกําหนดระยะเวลาแนนอน หรือเจาหนาที่หรือลูกจางที่กระทําความผิด และไมมีสิทธิ์ไดรับคาชดเชย
ในกรณีที่สหกรณไมอาจบอกกลาวลวงหนาได สหกรณจะจายเงินใหแกเจาหนาที่หรือลูกจางแทนการบอก
กลาวลวงหนา
การสิ้นสุดการจางตามสัญญาจาง หากสหกรณกําหนดเงื่อนไขระยะเวลาการจา งในสัญญาจางไว
เปนรายบุคคลอยางไร ก็ใหระยะเวลาการจางสิ้นสุดตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาจางเปนรายบุคคลนั้น
หมวดที่ 17
บําเหน็จ คาชดเชย คาชดเชยพิเศษ
ขอ 78.คาชดเชย สหกรณจะจายคาชดเชยใหแกเจาหนาที่หรือลูกจางที่ถูกเลิกจาง ดังนี้
(1) เจาหนาที่หรือลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหนึ่งรอยยี่สิบวันแตไมครบหนึ่งป ใหจาย
ไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทายสามสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสามสิบวันสุดทายสําหรับ
เจาหนาที่หรือลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
(2) เจา หนาที่หรือลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหนึ่งป แตไมครบสามป ใหจา ยไมนอย
กวาคาจางอัตราสุดทายเกาสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานเกาสิบวันสุดทายสําหรับเจาหนาที่
หรือลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
(3) เจาหนาที่หรือลูกจางซึ่งทํางานติดตอกับครบสามป แตไมครบหกป ใหจายไมนอยกวา
คาจางอัตราสุดทายหนึ่งรอยแปดสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานหนึ่งรอยแปดสิบวันสุดทาย
สําหรับเจาหนาที่หรือลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
(4) เจาหนาที่หรือลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหกป แตไมครบสิบป ใหจายไมนอยกวา
คาจางอัตราสุดทายสองรอยสี่สิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสองรอยสี่สิบวันสุดทายสําหรับ
เจาหนาที่ หรือลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
(5) เจาหนา ที่หรือลูกจา งซึ่งทํางานติดตอกันครบสิบปขึ้น ไป ใหจายไมนอ ยกวา คา จ า ง
อัตราสุดทายสามรอยวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสามรอยวันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรั บ
คาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
ขอ 79.ขอยกเวนในการไมจายคาชดเชย สหกรณไมตองจายคาชดเชยใหแกเจาหนาที่และลูกจางซึ่ง
เลิกจางในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังนี้
(1) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง
(2) จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย
(3) ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(4) ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือระเบียบหรือคํา สั่งของนายจางอันชอบดวย
กฎหมายและเปนธรรม และนายจางไดตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีท่รี ายแรงนายจางไมจําเปนตอง
ตักเตือน หนังสือเตือนใหมีผลบังคับใชไดไมเกินหนึ่งป นับแตวันที่ลูกจางไดกระทําผิด
38 ม. 118 พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541
39 ม. 119 พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541
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(5) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไมก็ตามโดยไมมี
เหตุอันควร
(6) ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
สหกรณไ ม จ า ยค า ชดเชยใหแ ก เ จา หน า ที่ ห รื อ ลู ก จา งที่ ส หกรณ จ า งไว โดยมี กํ า หนด
ระยะเวลาการจาง แนนอนตามสัญญาจาง และถูกเลิกจางตามกําหนดระยะเวลาของสัญญาจางนั้น
ขอ 80. คาชดเชยพิเศษ
ก. ในกรณีที่สหกรณยา ยที่ทําการของสหกรณไปตั้ง ณ สถานที่อื่น อันมีผลประทบสําคัญ
ตอการดํารงชีวิตตามปกติของเจาหนาที่หรือลูกจาง หรือครอบครัว สหกรณตอ งแจงใหเจาหนาที่หรือลูกจาง
ทราบลวงหนา ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันยายที่ทําการของสหกรณ ในการนี้ ถาเจาหนาที่ หรือลูกจางไม
ประสงคจะไปทํางานดวย ใหเจาหนาที่หรือลูกจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางได โดยเจาหนาที่หรือลูกจางมี
สิทธิไดรับคาชดเชยพิเศษไมนอยกวารอยละ 50 ของอัตราคาชดเชยที่เจาหนาที่พึงมีสิทธิไดรับ
ข. ในกรณีที่สหกรณมีความจําเปนตองลดจํานวนเจาหนาที่ อันเนื่องมาจากการปรับปรุง
หนวยงานระบบการทํางาน หรือการบริการ สหกรณจะปฏิบัติ ดังนี้
(1)แจงวันที่เลิกจาง เหตุผลของการเลิกจางใหพนักงานทราบลวงหนาไมนอ ยกวา60วัน

(2) จา ยคา ชดเชยพิเศษเพิ่มเติมจากคาชดเชยตามขอ 78 เทากับคา จ างอั ตรา
สุดทาย 15 วัน ตอการทํางาน 1 ป สํา หรับเจา หนา ที่ที่ทํางานติดตอกัน 6 ปขึ้นไป ทั้งนี้ คาชดเชยพิเศษ
ดังกลาว จะไมเกินคาจางอัตราสุดทายสามรอยหกสิบวัน
ขอ 81. เจ าหนา ที่หรือลูกจางของสหกรณคนใดทํา งานในสหกรณดวยความเรียบรอยเปน เวลา
ติดตอกันมาไมนอ ยกวาหาปขึ้นไปมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จเมื่อออกจากตําแหนง
การคํา นวณเงิ นบํา เหน็จใหเ อาเงิน เดือนเดือนสุดทา ยตั้ง คูณดว ยจํา นวนปที่ทํา งาน ใน
สหกรณ เศษของปถาถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันใหนับเปนหนึ่งป ถาต่ํากวานี้ใหปดทิ้ง
จํานวนปที่ทํา งาน หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตวันบรรจุ เจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณ
เขาทํางานในสหกรณจนถึงวันที่ออกจากงานหักดวยวันลาของผูน้นั ในกรณีคํานวณเงินบําเหน็จตามระเบียบ
นี้มีจํานวนมากกวาเงินชดเชยที่เจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณพึงไดรับ ตามขอ 78 ใหสหกรณจายเงิน
บําเหน็จเพิ่มไดเฉพาะสวนที่เกินกวาเงินชดเชยเทานั้น
เจา หนา ที่หรือลูก จา งของสหกรณซึ่งออกจากตํา แหนง เพราะตาย สหกรณ จะจ ายเงิ น
บําเหน็จใหแกทายาท
สหกรณจะไมจายบําเหน็จใหเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณในกรณี ดังตอไปนี้
(1) ถูกไลออก
(2) เลิกจางตามสัญญาจางที่มีกําหนดเวลาการจางแนนอน
(3) เงิน ชดเชยที่ เจา หนา ที่หรือ ลูก จ า งของสหกรณ พึง ได รับ มี จํา นวนมากกว า
จํานวนเงินบําเหน็จที่คาํ นวณไดตามระเบียบนี้
หมวดที่ 18
เบ็ดเตล็ด
ขอ 82. การหยุดกิจการชั่วคราว ในกรณีที่สหกรณมีความจําเปนตองหยุดกิจการเปนการชั่วคราว
เนื่ องจากหนว ยงานหรือสถานประกอบการที่ส หกรณตั้งอยูห ยุดกิจ การ หรือสหกรณ ประสบภาวะทาง
เศรษฐกิจ สหกรณจะแจงเหตุการณหยุดกิจการใหทราบลวงหนา และจายเงินในระหวางการหยุดกิจการใน
อัตรารอยละ 50 ของคาจาง
40 ม. 120 พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541
41 ม. 121 พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541
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ขอ 83.กฎ ระเบียบอื่น ๆ
(1) กฎ ระเบียบ คําสั่ง ซึ่งใชบังคับกับสวนงานใดสวนงานหนึ่งเปนการเฉพาะ ใหถือวาเปน
สวนหนึ่งของขอบังคับในการทํา งานนี้ดวย ทั้งนี้ รวมถึงใบสมัครงาน สัญ ญาจ าง หนังสือค้ําประกันและ
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
(2) การใดที่มิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ ใหถือปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
(3) กฎ ระเบียบ คําสั่ง ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 84.การแกไขการเปลี่ยนแปลง ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานนี้ ไดจัดทําขึ้นใหมีความสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 แลว อยางไรก็ตามสหกรณสงวนสิทธิ์ในการแกไขปรับปรุง
ใหมีความเหมาะสมเปนธรรมยิ่งขึ้น รวมทั้งสอดคลองกับสภาพการจางตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ 85. ผูที่สหกรณไดจางไวกอนวันที่ใชระเบียบนี้ ใหถือวาเปนเจาหนาที่สหกรณมีสิทธิ์และหนาที่
ตามระเบียบนี้ทุกประการ
ขอ 86.การบังคับใช
(1) ใหเ จา หนา ที่ทุกระดับ ศึกษาระเบียบนี้ใหมีความเขา ใจอย างชัดแจง เพื่อใหมี การ
ปฏิบัติอยางถูกตอง และมอบใหแกเจาหนาที่ทุกคน
(2) เจาหนาที่ทุกคนจะปฏิเสธวาไมทราบเงื่อนไข หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติตามระเบียบ
นี้ไมได
(3) เจา หนา ที่ระดับบัง คับ บัญ ชา และคณะกรรมการดํ าเนิ นการ เปน ผู ควบคุม ดูแ ลให
เจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติตามอยางถูกตองและเครงครัด
(4) ระเบียบนี้มีผลบังคับใชตามขอ 2
กําหนดใหไว ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554

(นายแพทยสัญชัย ปยะพงษกุล)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ภาคผนวก 1
1.1 ตําแหนงโครงสราง
สวนงาน

ชื่อตําแหนง

1. ฝายบริหาร

1. ผูจัดการ
2. ผูชวยผูจัดการ

2. ฝายบัญชี

1. หัวหนาฝายบัญชี

3. ฝายการเงิน

1. หัวหนาฝายการเงิน
2. เจาหนาที่การเงิน

4. ฝายสินเชื่อ

1. หัวหนาฝายสินเชื่อ
2. เจาหนาที่สินเชื่อ
3. เจาหนาที่สินเชื่อ

5. ฝายคอมพิวเตอรและประมวลผล

1.หัวหนาฝายคอมพิวเตอรและประมวลผล

6. ฝายธุรการ

1. หัวหนาฝายธุรการ
2. ลูกจาง

188
1.2 โครงสรางการบริหารงาน
โครงสรางเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

ผูจัดการ(1)

ผูชวยผูจัดการ(2)

ฝายเทคโนโลยีและ

ฝายบัญชี(1)

ฝายสินเชื่อ(3)

ฝายธุรการ(2)

จนท.

จนท.

จนท.

จนท.

จนท.

ลูกจาง

ลูกจาง

ลูกจาง

ลูกจาง

ลูกจาง

ฝายการเงินและเงินฝาก

ประมวลผล(1)
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ภาคผนวก 2
2.1 ตําแหนงและอัตรา
สวนงาน
1. ฝายบริหาร

ชื่อตําแหนง
1. ผูจัดการ
2. ผูชวยผูจัดการ

2. ฝายบัญชี

1. หัวหนาฝายบัญชี

3. ฝายการเงิน

1. หัวหนาฝายการเงิน
2. เจาหนาที่การเงิน

4. ฝายสินเชื่อ

1. หัวหนาฝายสินเชื่อ
2. เจาหนาที่สินเชื่อ

5.ฝายคอมพิวเตอรและประมวลผล

1.หัวหนาฝายคอมพิวเตอรและ
ประมวลผล
1. หัวหนาฝายธุรการ
2. ลูกจาง

6. ฝายธุรการ

จํานวนตําแหนงตามกรอบ
2
1
1
1
1
2
1
1
3
1
2
1
1
2
1
1
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ภาคผนวก 3
3.1 บัญชีเงินเดือนคาจางเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด พ.ศ.
2561
ขั้น
ลูกจาง
เจาหนาที่ หัวหนาฝาย ผูชวยผูจัดการ
ผูจัดการ
1
9,360.00
10,800.00 13,390.00
13,390.00
16,180.00
1.5
9,590.00
11,070.00 13,700.00
13,700.00
16,560.00
2
9,820.00
11,330.00 14,030.00
14,030.00
16,970.00
2.5
10,060.00 11,610.00 14,370.00
14,370.00
17,360.00
3
10,300.00 11,880.00 14,720.00
14,720.00
17,790.00
3.5
10,550.00 12,170.00 15,060.00
15,060.00
18,200.00
4
10,800.00 12,460.00 15,440.00
15,440.00
18,650.00
4.5
11,070.00 12,770.00 15,790.00
15,790.00
19,090.00
5
11,330.00 13,070.00 16,180.00
16,180.00
19,560.00
5.5
11,610.00 13,390.00 16,560.00
16,560.00
20,010.00
6
11,880.00 13,700.00 16,970.00
16,970.00
20,500.00
6.5
12,170.00 14,030.00 17,360.00
17,360.00
20,980.00
7
12,460.00 14,370.00 17,790.00
17,790.00
21,490.00
7.5
12,770.00 14,720.00 18,200.00
18,200.00
22,000.00
8
13,070.00 15,060.00 18,650.00
18,650.00
22,540.00
8.5
13,390.00 15,440.00 19,090.00
19,090.00
23,070.00
9
13,700.00 15,790.00 19,560.00
19,560.00
23,630.00
9.5
14,030.00 16,180.00 20,010.00
20,010.00
24,200.00
10
14,370.00 16,560.00 20,500.00
20,500.00
24,790.00
10.5
14,720.00 16,970.00 20,980.00
20,980.00
25,370.00
11
15,060.00 17,360.00 21,490.00
21,490.00
25,990.00
11.5
15,440.00 17,790.00 22,000.00
22,000.00
26,600.00
12
15,790.00 18,200.00 22,540.00
22,540.00
27,240.00
12.5
16,180.00 18,650.00 23,070.00
23,070.00
27,890.00
13
16,560.00 19,090.00 23,630.00
23,630.00
28,560.00
13.5
16,970.00 19,560.00 24,200.00
24,200.00
29,240.00
14
17,360.00 20,010.00 24,790.00
24,790.00
29,960.00
14.5
17,790.00 20,500.00 25,370.00
25,370.00
30,650.00
15
18,200.00 20,980.00 25,990.00
25,990.00
31,400.00
15.5
18,650.00 21,490.00 26,600.00
26,600.00
32,140.00
16
19,090.00 22,000.00 27,240.00
27,240.00
32,920.00
16.5
19,560.00 22,540.00 27,890.00
27,890.00
33,700.00
17
20,010.00 23,070.00 28,560.00
28,560.00
34,520.00
17.5
20,500.00 23,630.00 29,240.00
29,240.00
35,330.00
18
20,980.00 24,200.00 29,960.00
29,960.00
36,200.00
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ขั้น
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
32.5
33
33.5
34
34.5
35
35.5
36
36.5
37

ลูกจาง
21,490.00
22,000.00
22,540.00
23,070.00
23,630.00
24,200.00
24,790.00
25,370.00
25,990.00
26,600.00
27,240.00
27,890.00
28,560.00
29,240.00
29,960.00
30,650.00
31,400.00
32,140.00
32,920.00
33,700.00
34,520.00
35,330.00
36,200.00
37,050.00
37,950.00
38,850.00
39,800.00
40,730.00
41,720.00
42,710.00
43,750.00
44,780.00

เจาหนาที่
24,790.00
25,370.00
25,990.00
26,600.00
27,240.00
27,890.00
28,560.00
29,240.00
29,960.00
30,650.00
31,400.00
32,140.00
32,920.00
33,700.00
34,520.00
35,330.00
36,200.00
37,050.00
37,950.00
38,850.00
39,800.00
40,730.00
41,720.00
42,710.00
43,750.00
44,780.00
45,870.00
46,940.00
48,080.00
49,210.00
50,400.00
51,590.00
52,850.00
54,080.00
55,400.00
56,710.00
58,080.00
58,310.00

หัวหนาฝาย
30,650.00
31,400.00
32,140.00
32,920.00
33,700.00
34,520.00
35,330.00
36,200.00
37,050.00
37,950.00
38,850.00
39,800.00
40,730.00
41,720.00
42,710.00
43,750.00
44,780.00
45,870.00
46,940.00
48,080.00
49,210.00
50,400.00
51,590.00
52,850.00
54,080.00
55,400.00
56,710.00
58,080.00
58,310.00
59,730.00
61,130.00
62,620.00
64,090.00
65,650.00
67,190.00
68,820.00
70,450.00
72,160.00

ผูชวยผูจัดการ
30,650.00
31,400.00
32,140.00
32,920.00
33,700.00
34,520.00
35,330.00
36,200.00
37,050.00
37,950.00
38,850.00
39,800.00
40,730.00
41,720.00
42,710.00
43,750.00
44,780.00
45,870.00
46,940.00
48,080.00
49,210.00
50,400.00
51,590.00
52,850.00
54,080.00
55,400.00
56,710.00
58,080.00
58,310.00
59,730.00
61,130.00
62,620.00
64,090.00
65,650.00
67,190.00
68,820.00
70,450.00
72,160.00

ผูจัดการ
37,050.00
37,950.00
38,850.00
39,800.00
40,730.00
41,720.00
42,710.00
43,750.00
44,780.00
45,870.00
46,940.00
48,080.00
49,210.00
50,400.00
51,590.00
52,850.00
54,080.00
55,400.00
56,710.00
58,080.00
58,310.00
59,730.00
61,130.00
62,620.00
64,090.00
65,650.00
67,190.00
68,820.00
70,450.00
72,160.00
73,850.00
75,650.00
77,420.00
79,300.00
81,170.00
83,130.00
85,090.00
87,150.00
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ขั้น
37.5
38
38.5
38.5
39
39.5
40
40.5
41
41.5
42
42.5
43
43.5
44

ลูกจาง

เจาหนาที่
59,730.00
61,130.00

หัวหนาฝาย
73,850.00
75,650.00
77,420.00
79,300.00
81,170.00
83,130.00
85,090.00

ผูชวยผูจัดการ
73,850.00
75,650.00
77,420.00
79,300.00
81,170.00
83,130.00
85,090.00
87,150.00
89,200.00
91,370.00
93,520.00
95,780.00
98,040.00
100,410.00
102,780.00

ผูจัดการ
89,200.00
91,370.00
93,520.00
95,780.00
98,040.00
100,410.00
102,780.00
105,270.00
107,750.00
110,360.00
112,960.00
115,690.00
118,420.00
121,280.00
124,140.00

ภาคผนวก 4
การบรรจุ อัตราเงิน เดือนตามวุฒิใหส หกรณกํา หนดอัตราคา จา งลูก จ า งและเจ า หนา ที่ต ามวุ ฒิ
การศึกษาและประสบการในขั้นตนดังตอไปนี้
ที่
วุฒิการศึกษา
อัตราเงินเดือนไมนอยกวา
1 มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
9,030
2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
10,880
3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
12,890
4 ปริญญาตรี
15,010
5 ปริญญาโท
18,340
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประสบการณในการทํางานที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ อัตราคาจางขั้นต่ําตองไมต่ํากวาอัตราตามประกาศของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยเจาหนาที่และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ. 2554
(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557)
......................................................................
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ บั ง คั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
พ.ศ. 2554 ขอ 79 (8) และขอ 107 (7) ที่ป ระชุมคณะกรรมการดําเนิน การ ชุดที่ 21 ครั้ งที่ 6/2557
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2557 ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ว า ด ว ยเจ า หนา ที่ แ ละขอ บัง คับ เกี่ย วกั บ การทํา งาน พ.ศ. 2554 แก ไ ขเพิ่ มเติ ม ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2557
ดังตอไปนี้
ข อ 1. ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บสหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
วาดวย เจาหนาที่และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกความในขอ 5 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย เจาหนาที่และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ. 2554 และใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ 5 ใหสหกรณจางเจาหนาที่และลูกจางตามจํานวนที่จําเปนแกการปฏิบัติงานประจํา
ของสหกรณ ซึ่งกําหนดไวในภาคผนวก 1 ตําแหนงโครงสราง ภาคผนวก 2 ตําแหนงและอัตรา
จํานวนเจาหนาที่ตามความในวรรคกอนใหมีอัตราสวนเจาหนาที่หนึ่งคนตอจํานวนสมาชิก
หนึ่งพันคน เศษของหนึ่งพันถาถึงครึ่งหนึ่งก็อาจจางเจาหนาที่ประจําหนวยเพิ่มขึ้นไดหนึ่งคน สวนเจาหนาที่
ตําแหนงอื่น ควรพิจารณาจาง และแตงตั้งตามความจําเปน”
ขอ 4. ใหยกเลิกความในขอ 8 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย เจาหนาที่และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ. 2554 และใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ 8. ใหกําหนดอัตราเงินเดือนและคาจางของเจาหนาที่และลูกจางไว โดยกําหนดไวใน
ภาคผนวก 3 สําหรับเจาหนาที่ที่จัดจางตามสัญญารายป ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการที่จะกําหนด
พิจารณาอัตราเงินเดือนใหเหมาะสม
กรณีที่เจาหนาที่มีเวลาทํา งานไมเต็มเดือน ใหคํานวณเงินเดือนเปนไปตามสวนแหงวันใน
แตละเดือน”
ขอ 5. ใหยกเลิกความในขอ 11 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย เจาหนาที่และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ. 2554 และใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ11 การบรรจุ และแตงตั้งหรือเลื่อนตําแหนงเจาหนาที่หรือลูกจางใหดํารงตําแหนง
ตาง ๆ ตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
ก. เจาหนาที่
(1) ตองมีพื้นความรูไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่สหกรณ
ตองการ หรือ
(2) ตองมีพื้นความรูไมต่ํา กวา ประกาศนีย บัตรวิชาชีพ ชั้น สูง (ปวส.)ในสาขาที่
สหกรณตองการ หรือ
(3) มีพื้นความรู ไมตํา่ กวาปริญญาตรี ในสาขาที่สหกรณตองการ
ข. หัวหนาแผนก
(1) มี พื้ น ความรู ไม ต่ํ า กว า ปริ ญ ญาตรี ในสาขาที่ ส หกรณ ต อ งการและมี
ประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของ มาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือ
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(2) มี พื้ น ความรู ไม ต่ํ า กว า ปริ ญ ญาโท ในสาขาที่ ส หกรณ ต อ งการและมี
ประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของ มาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือ
(3) เปนผูดํารงตําแหนงเจาหนาที่ที่มีเงินเดือนไมนอยกวาขั้นตนของหัวหนาฝาย
ค. ผูชวยผูจัดการ
(1) มี พื้ น ความรู ไม ต่ํ า กว า ปริ ญ ญาตรี ในสาขาที่ ส หกรณ ต อ งการละมี
ประสบการณการทํางาน ที่เกี่ยวของ มาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือ
(2) มี พื้ น ความรู ไม ต่ํ า กว า ปริ ญ ญาโท ในสาขาที่ ส หกรณ ต อ งการและมี
ประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของ มาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือ
(3) เปนผูดํารงตํา แหนงเจาหนา ที่ และหัว หนา แผนก ที่มีเงินเดือนไมนอยกวา
ขั้นตนของ ผูชวยผูจัดการ
ง. ผูจัดการ
(1) มี พื้ น ความรู ไม ต่ํ า กว า ปริ ญ ญาตรี ในสาขาที่ ส หกรณ ต อ งการและมี
ประสบการณการทํางาน ที่เกี่ยวของ มาแลวไมนอยกวา 5 ปหรือ
(2) มี พื้ น ความรู ไม ต่ํ า กว า ปริ ญ ญาโท ในสาขาที่ ส หกรณ ต อ งการและมี
ประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของ มาแลวไมนอยกวา 3 ปหรือ
(3) เปนผูดํารงตําแหนงหัวหนาแผนกหรือผูชวยผูจัดการ ที่มีเงินเดือนไมนอยกวา
ขั้นตนของผูจัดการ
จ. ลูกจาง
มีพื้นความรูไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน และตองมีความรูความสามารถในงาน
ที่จะปฏิบัติ และผานการทดสอบ หรือตองเปนชา งฝมือ และมี ใบรับรองแสดงวา ไดผานการปฏิ บัติงาน
มาแลว เปนระยะเวลาพอสมควร
ขอ 6. ใหยกเลิกความในขอ 18 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย เจาหนาที่และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ. 2554 และใชขอความตอไปนี้แทน
“ ขอ18 ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาจางและแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือก หรือ
สอบคัดเลือก หรือสอบแขงขันได เรียงตามลําดับคะแนนสูงมาหาต่ําเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณ
ถา มี ผูสอบไดคะแนนเทากันหลายคน ใหถือคะแนนในวิชาในขอ 16 ก. (2) หรือ ข. (2) สุดแตกรณีเปน
เกณฑตัดสินและถาคะแนนในวิชาดังกลาวยังเทากันอยูอีก ก็ใหคณะกรรมการจัดใหมีการคัดเลือกโดยการ
สอบสัมภาษณเพิ่มเติม
ผูไดรับบรรจุและแตงตั้งอาจไดเงินรับเงินคาประสบการณหรือเงินชวยเหลือคาครองชีพ
ตามที่คณะกรรมการกําหนด
การบรรจุและแตงตั้งตามปกติ ใหใชอัตราเงินเดือนขั้นตนของวุฒิการศึกษาหรือตํา แหนง
งานนั้น
กรณีที่เจาหนาที่มีความรูเพิ่มขึ้นในสาขาที่สหกรณตองการหรือ เกี่ยวของการปฏิบัติงาน
หลังบรรจุหรือแตงตั้งครั้งแรกคณะกรรมการสามารถปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนของเจาหนาที่ใหสูงขึ้นตาม
วุฒิที่ไดรับ หรือปรับอัตราเงินเดือนเพิ่ม 0.5 ขั้น ในกรณีท่เี งินเดือนปจจุบันสูงกวาอัตราเงินเดือนขั้นตนตาม
วุฒิการศึกษาระดับนั้น ๆ”
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ใหประธานกรรมการสหกรณเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
กําหนดใหไว ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

(นายวรวุฒิ เมฆเวียน)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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คําสั่งสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ที่ 55 / 2561
เรื่อง กําหนดบัญชีอัตราเงินเดือนและคาจางเจาหนาที่
................................................................
อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ชุดที่ 25 ครั้งที่ 13 /2561 เมื่อวัน ที่ 26 กั น ยายน 2561 ไดแก ไ ขเพิ่ม เติ มระเบี ย บสหกรณออมทรัพ ย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วา ดวยเจาหนาที่และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ. 2554 (แกไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2561)
จึงกําหนดบัญชีเงินกําหนดอัตราคาจางและเงินเดือน พ.ศ. 2561 บัญชี 13 (3) ตาม ภาคผนวก 3
ดังตอไปนี้
บัญชีเงินกําหนดอัตราคาจางและเงินเดือน พ.ศ. 2561 (บัญชี 13 (3))
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ขั้น
ลูกจาง
เจาหนาที่ หัวหนาฝาย ผูชวยผูจัดการ
ผูจัดการ
1
9,360.00
10,800.00 13,390.00
13,390.00
16,180.00
1.5
9,590.00
11,070.00 13,700.00
13,700.00
16,560.00
2
9,820.00
11,330.00 14,030.00
14,030.00
16,970.00
2.5
10,060.00 11,610.00 14,370.00
14,370.00
17,360.00
3
10,300.00 11,880.00 14,720.00
14,720.00
17,790.00
3.5
10,550.00 12,170.00 15,060.00
15,060.00
18,200.00
4
10,800.00 12,460.00 15,440.00
15,440.00
18,650.00
4.5
11,070.00 12,770.00 15,790.00
15,790.00
19,090.00
5
11,330.00 13,070.00 16,180.00
16,180.00
19,560.00
5.5
11,610.00 13,390.00 16,560.00
16,560.00
20,010.00
6
11,880.00 13,700.00 16,970.00
16,970.00
20,500.00
6.5
12,170.00 14,030.00 17,360.00
17,360.00
20,980.00
7
12,460.00 14,370.00 17,790.00
17,790.00
21,490.00
7.5
12,770.00 14,720.00 18,200.00
18,200.00
22,000.00
8
13,070.00 15,060.00 18,650.00
18,650.00
22,540.00
8.5
13,390.00 15,440.00 19,090.00
19,090.00
23,070.00
9
13,700.00 15,790.00 19,560.00
19,560.00
23,630.00
9.5
14,030.00 16,180.00 20,010.00
20,010.00
24,200.00
10
14,370.00 16,560.00 20,500.00
20,500.00
24,790.00
10.5
14,720.00 16,970.00 20,980.00
20,980.00
25,370.00
11
15,060.00 17,360.00 21,490.00
21,490.00
25,990.00
11.5
15,440.00 17,790.00 22,000.00
22,000.00
26,600.00
12
15,790.00 18,200.00 22,540.00
22,540.00
27,240.00
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ขั้น
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31

ลูกจาง
16,180.00
16,560.00
16,970.00
17,360.00
17,790.00
18,200.00
18,650.00
19,090.00
19,560.00
20,010.00
20,500.00
20,980.00
21,490.00
22,000.00
22,540.00
23,070.00
23,630.00
24,200.00
24,790.00
25,370.00
25,990.00
26,600.00
27,240.00
27,890.00
28,560.00
29,240.00
29,960.00
30,650.00
31,400.00
32,140.00
32,920.00
33,700.00
34,520.00
35,330.00
36,200.00
37,050.00
37,950.00
38,850.00

เจาหนาที่
18,650.00
19,090.00
19,560.00
20,010.00
20,500.00
20,980.00
21,490.00
22,000.00
22,540.00
23,070.00
23,630.00
24,200.00
24,790.00
25,370.00
25,990.00
26,600.00
27,240.00
27,890.00
28,560.00
29,240.00
29,960.00
30,650.00
31,400.00
32,140.00
32,920.00
33,700.00
34,520.00
35,330.00
36,200.00
37,050.00
37,950.00
38,850.00
39,800.00
40,730.00
41,720.00
42,710.00
43,750.00
44,780.00

หัวหนาฝาย
23,070.00
23,630.00
24,200.00
24,790.00
25,370.00
25,990.00
26,600.00
27,240.00
27,890.00
28,560.00
29,240.00
29,960.00
30,650.00
31,400.00
32,140.00
32,920.00
33,700.00
34,520.00
35,330.00
36,200.00
37,050.00
37,950.00
38,850.00
39,800.00
40,730.00
41,720.00
42,710.00
43,750.00
44,780.00
45,870.00
46,940.00
48,080.00
49,210.00
50,400.00
51,590.00
52,850.00
54,080.00
55,400.00

ผูชวยผูจัดการ
23,070.00
23,630.00
24,200.00
24,790.00
25,370.00
25,990.00
26,600.00
27,240.00
27,890.00
28,560.00
29,240.00
29,960.00
30,650.00
31,400.00
32,140.00
32,920.00
33,700.00
34,520.00
35,330.00
36,200.00
37,050.00
37,950.00
38,850.00
39,800.00
40,730.00
41,720.00
42,710.00
43,750.00
44,780.00
45,870.00
46,940.00
48,080.00
49,210.00
50,400.00
51,590.00
52,850.00
54,080.00
55,400.00

ผูจัดการ
27,890.00
28,560.00
29,240.00
29,960.00
30,650.00
31,400.00
32,140.00
32,920.00
33,700.00
34,520.00
35,330.00
36,200.00
37,050.00
37,950.00
38,850.00
39,800.00
40,730.00
41,720.00
42,710.00
43,750.00
44,780.00
45,870.00
46,940.00
48,080.00
49,210.00
50,400.00
51,590.00
52,850.00
54,080.00
55,400.00
56,710.00
58,080.00
58,310.00
59,730.00
61,130.00
62,620.00
64,090.00
65,650.00
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ขั้น
ลูกจาง
เจาหนาที่ หัวหนาฝาย ผูชวยผูจัดการ
ผูจัดการ
31.5
39,800.00 45,870.00 56,710.00
56,710.00
67,190.00
32
40,730.00 46,940.00 58,080.00
58,080.00
68,820.00
32.5
41,720.00 48,080.00 58,310.00
58,310.00
70,450.00
33
42,710.00 49,210.00 59,730.00
59,730.00
72,160.00
33.5
43,750.00 50,400.00 61,130.00
61,130.00
73,850.00
34
44,780.00 51,590.00 62,620.00
62,620.00
75,650.00
34.5
52,850.00 64,090.00
64,090.00
77,420.00
35
54,080.00 65,650.00
65,650.00
79,300.00
35.5
55,400.00 67,190.00
67,190.00
81,170.00
36
56,710.00 68,820.00
68,820.00
83,130.00
36.5
58,080.00 70,450.00
70,450.00
85,090.00
37
58,310.00 72,160.00
72,160.00
87,150.00
37.5
59,730.00 73,850.00
73,850.00
89,200.00
38
61,130.00 75,650.00
75,650.00
91,370.00
38.5
77,420.00
77,420.00
93,520.00
38.5
79,300.00
79,300.00
95,780.00
39
81,170.00
81,170.00
98,040.00
39.5
83,130.00
83,130.00
100,410.00
40
85,090.00
85,090.00
102,780.00
40.5
87,150.00
105,270.00
41
89,200.00
107,750.00
41.5
91,370.00
110,360.00
42
93,520.00
112,960.00
42.5
95,780.00
115,690.00
43
98,040.00
118,420.00
43.5
100,410.00
121,280.00
44
102,780.00
124,140.00
กรณีลูกจาง หรือ พนักงาน เชน แมบาน ยาม พนักงานบริการ พนักงานขับรถ ใหไดรับเงินเดือนใน
กรอบ ลูกจาง
ใหถือปฏิบัติ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561

(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย เจาหนาที่และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ. 2554
(แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562)
......................................................................
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ บั ง คั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
พ.ศ. 2554 ขอ 79 (8) และขอ 107 (10) และที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 26 ครั้งที่ 9/2562
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ไดมีมติแกไขระเบียบสหกรณออมทรัพ ยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ว า ด ว ย เจ า หน า ที่แ ละขอ บัง คับ เกี่ ย วกั บ การทํา งาน พ.ศ.2554 (แก ไ ขเพิ่ มเติ ม ฉบับ ที่ 5 พ.ศ.2562)
ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา“ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํา กัด วาดวย
เจาหนาที่และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ.2554 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ.2562)”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหมีผลบังคับใชตั้งแต วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกขอความในขอ 55. ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย เจาหนาที่และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ.2554 และใชขอความนี้แทน
“ขอ 55 วันลา เจาหนาที่มีสิทธิลาหยุดได ดังนี้ ”
(1) การลาปวย เจา หนาที่มีสิทธิลาปวยไดเทา ที่ปว ยจริง การประสบอั นตรายหรือการ
เจ็บปวย เนื่องจากการทํางานจนไมสามารถมาปฏิบัติงานไดตามปกติ สหกรณจะใหหยุดงานตามความเห็น
แพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง โดยไมถือเปนวันลาปวย
(2) การลาทําหมัน เจาหนาที่มีสิทธิลาหยุดงานเพื่อการทําหมันไดตามจํานวนวันที่แพทย
แผนปจจุบันชั้นหนึ่งของโรงพยาบาลกําหนดและออกใบรับรอง
(3) การลาคลอดบุตร เจาหนาที่หญิงมีสิทธิหยุดงานกอนหรือหลังการคลอดบุตรไดไมเกิน
98 วัน ทั้งนี้ใหหมายความรวมถึงวันลาเพื่อตรวจครรภกอนคลอดบุตรดวย โดยใหนับรวมวั นหยุดที่มีใน
ระหวางวันลาดวย
(4) การลากิจ เจาหนาที่มีสิทธิลาหยุดงานเพื่อกิจธุระจําเปนไดไมเกิน
15 วั นตอป การลากิ จเพื่อกิจธุระจํา เปน จะตองเปนกิจ ธุระเกี่ยวกับความจํา เปน อันมิอาจหลีกเลี่ยงได
เทานั้น
(5) การลาเพื่อ ฝกความพรั่งพรอ มทางทหาร เจา หนา ที่มี สิ ทธิ ก ารลาหยุ ดงานเพื่ อรั บ
ราชการทหารในการเรียกพล เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหาร หรือเพื่อทดสอบความพรั่งพรอมทางทหาร
ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารตามระยะเวลาที่ราชการกําหนด
(6) การลาเพื่ อฝกอบรมหรือพั ฒนาความรู ใหเ จ าหน า ที่ ห รือ ลูก จ า งมี สิ ทธิ ลาเพื่อ การ
ฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถไดปหนึ่งไมเกิน 15 วัน ในกรณีดังตอไปนี้
ก.เพื่อประโยชนตอการแรงงานงานและสวัสดิการสังคม หรือการเพิ่มทักษะความ
ชํานาญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของลูกจาง
ข.การสอบวั ดผลทางการศึก ษาที่ท างราชการจั ดหรื อ อนุ ญ าตให จั ดขึ้ น แตไ ม
รวมถึงการลาไปศึกษาตอ
ค. ลูกจางยื่นใบลาลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เมื่อสหกรณอนุญาตแลวจึงจะหยุด
งานเพื่อการดังกลาวได
(7) วันลาเพื่ ออุปสมบท และประกอบพิธีฮัจ ย เจา หน า ที่ มีสิ ทธิล าเพื่ อ อุป สมบท หรือ
ประกอบพิธีฮัจย ได แตไมเกิน 120 วันตอป
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(8) วันลาพักผอนประจําป เจาหนาที่มีสิทธิลาพักผอนประจําปไดแตไมเกิน 10 วันทําการ
และหากลาพักผอนไมครบ 10 วันทาการ ใหนําวันลามาสะสมเขากับปตอไปได แตวันที่สะสมเมื่อรวมกับวัน
ลาพักผอนปปจจุบัน ตองไมเกิน 20 วันทําการ
ขอ 4. ใหยกเลิกขอความในขอ 78. ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย เจาหนาที่และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ.2554 และใชขอความนี้แทน
“ขอ 78คาชดเชย สหกรณจะจายคาชดเชยใหแกเจาหนาที่หรือลูกจางที่ถูกเลิกจาง ดังนี้”
(1) เจาหนาที่หรือลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหนึ่งรอยยี่สิบวันแตไมครบหนึ่งป
ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทายสามสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสามสิบวันสุดทาย
สําหรับเจาหนาที่หรือลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
(2) เจาหนาที่หรือลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหนึ่งป แตไมครบสามป ใหจาย
ไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทายเกาสิบวัน หรือไมนอยกวาคา จางของการทํางานเกาสิบวันสุดทายสําหรับ
เจาหนาที่หรือลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
(3) เจาหนาที่หรือลูกจางซึ่งทํางานติดตอกับครบสามป แตไมครบหกป ใหจายไม
นอยกวาคาจางอัตราสุดทายหนึ่งรอยแปดสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานหนึ่งรอยแปดสิบวัน
สุดทายสําหรับเจาหนาที่หรือลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
(4) เจาหนาที่หรือลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหกป แตไมครบสิบปใหจายไม
นอยกวาคาจาง อัตราสุดทายสองรอยสี่สิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสองรอยสี่ สิบวันสุดทาย
สําหรับเจาหนาที่ หรือลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
(5) เจา หนาที่หรือลูกจางซึ่งทํา งานติดตอกันครบสิบปขึ้นไป ใหจายไมนอยกว า
คาจาง อัตราสุดทายสี่รอยวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสี่รอยวันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับ
คาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
ขอที่ 5. ใหประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562

(นายเสมอเทพ ศรีทาสรอย)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย เจาหนาที่และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ. 2554 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2563)
......................................................................
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ บั ง คั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
พ.ศ. 2562 ขอ 79 (8) และขอ 110 (9) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนิน การ ชุดที่ 27 ครั้งที่ 10/2563
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563 ไดมีมติแกไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ว า ด ว ย เจ า หน า ที่ แ ละข อ บั ง คับ เกี่ ย วกั บ การทํา งาน พ.ศ. 2554 แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 6 พ.ศ. 2563
ดังตอไปนี้
ข อ 1. ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บสหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
วาดวย เจาหนาที่และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ. 2554 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2563)
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกขอความในขอ 46 ของ ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย เจาหนาที่และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ. 2554 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2560) และให
ใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ 46 วันหยุดตามประเพณี สหกรณกําหนดใหเจาหนาที่หยุดงานตามประเพณีไดปละ
19 วัน ดังนี้
1. วันขึ้นปใหม
2. วันมาฆบูชา
3. วันจักรี
4. วันสงกรานต
5. วันแรงงานแหงชาติ
6. วันฉัตรมงคล
7. วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
8. วันวิสาขบูชา
9. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุ ทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระ
บรมราชินี
10. วันอาสาฬหบูชา
11. วันเขาพรรษา
12. วั นเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระเจา อยู หัว มหาวชิร าลงกรณบ ดิ น ทร
เทพยวรางกูร
13.วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์ พ ระบรมราชิ นี น าถ
พระบรมราชชนนีพันปหลวงและวันแมแหงชาติ
14.วันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมมนาถบพิตร
15.วันปยะมหาราช
16.วันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพอแหงชาติ
17.วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
18.วันสิ้นป
19.วันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี
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ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจําสัปดาห ใหหยุดชดเชยวันหยุด
ตามประเพณีในวันทํางานถัดไป”
ขอ 4. ใหยกเลิกขอความในขอ 73 ของ ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย เจาหนาที่และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ. 2554 และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ 73 การจางงาน จะสิ้นสุดลง ดวยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้
(1 ) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติตามขอ 10
(4) ในวันสิ้นปบัญชีสหกรณ ที่มีอายุครบ 60 ปบริบูรณ
(5) เลิกจางตามสัญญาจาง หรือขอบังคับสหกรณ
(6) ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก
ขอที่ 5. ใหประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563

(นายเสมอเทพ ศรีทาสรอย)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย เจาหนาที่และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ. 2563 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2563)
......................................................................
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ บั ง คั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
พ.ศ. 2562 ขอ 79 (8) และขอ 110 (9) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนิน การ ชุดที่ 27 ครั้งที่ 16/2563
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ไดมีมติแกไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ว า ดว ย เจา หนา ที่และขอบั งคับเกี่ย วกับ การทํา งาน พ.ศ. 2563 (แกไ ขเพิ่ม เติมฉบับ ที่ 7 พ.ศ. 2563)
ดังตอไปนี้
ข อ 1. ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บสหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
วาดวย เจาหนาที่และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ. 2563 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2563)
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 25 กันยายน 2563 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกขอความในขอ 78 ของ ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย เจาหนาที่และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ. 2563 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2563) และให
ใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ 78 คาชดเชย สหกรณจะจายคาชดเชยใหแกเจาหนาที่หรือลูกจางที่ถูกเลิกจาง ดังนี้
(1) เจาหนาที่หรือลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหนึ่งรอยยี่สิบวันแตไมครบหนึ่งป
ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทายสามสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสามสิบวันสุดทาย
สําหรับเจาหนาที่หรือลูกจาง ซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
(2) เจาหนาที่หรือลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหนึ่งป แตไมครบสามป ใหจาย
ไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทายเกาสิบวัน หรือไมนอยกวาคา จางของการทํางานเกาสิบวันสุดทายสําหรับ
เจาหนาที่หรือลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
(3) เจาหนาที่หรือลูกจางซึ่งทํางานติดตอกับครบสามป แตไมครบหกป ใหจายไม
นอยกวาคาจางอัตราสุดทายหนึ่งรอยแปดสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานหนึ่งรอยแปดสิบวัน
สุดทายสําหรับเจาหนาที่หรือลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
(4) เจาหนาที่หรือลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหกป แตไมครบสิบปใหจา ยไม
นอยกวาคาจางอัตราสุดทายสองรอยสี่สิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสองรอยสี่สิบวันสุดทาย
สําหรับเจาหนาที่ หรือลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
(5) เจาหนาที่หรือลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบสิบป แตไมครบยี่สิบป ใหจายไม
นอยกวาคาจางอัตราสุดทายสามรอยวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสามรอยวันสุดทายสําหรับ
ลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
(6) เจาหนาที่หรือลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบยี่สิบปขึ้นไป ใหจายไมนอยกวา
คาจางอัตราสุดทาย สี่รอยวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสี่รอยวันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับ
คาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย”
ขอ 4. ใหประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2563
(นายเสมอเทพ ศรีทาสรอย)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย สวัสดิการเจาหนาที่ พ.ศ. 2557
.....................................................................
อาศัย อํ า นาจตามความในขอ บั งคับของสหกรณออมทรัพ ย สาธารณสุข จั งหวั ดอุด รธานี จํ า กัด
ขอ 79 (8) และขอ 107 (10) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 21 ครั้งที่ 6 วันที่ 7 กุมภาพันธ
2557 ไดกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยสวัสดิการเจาหนาที่
พ.ศ. 2557 ดังตอไปนี้
ข อ 1.ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บสหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
วาดวย สวัสดิการเจาหนาที่พ.ศ. 2557”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 เปนตนไป
ขอ 3. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“เจา หน า ที่ ”หมายถึ ง ผู ที่ส หกรณจ า งไว ป ฏิ บั ติ งานประจํ า ในตํา แหน ง ต า ง ๆ ตามที่
คณะกรรมการกําหนด
หมวด 1
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ขอ 4. การเบิกคาเบิกคาตรวจสุขภาพประจําป ใหไดตามที่จายจริงแตไมเกินสองพัน บาท
ขอ 5. การชวยเหลือเกี่ยวกับคา รักษาพยาบาล คงใหการชวยเหลือเฉพาะตัวเจาหนาที่สหกรณ
เทานั้นในกรณีเชนนี้ใหสิทธิเบิกเพิ่มเติมไดเทาจํา นวนที่ยังขาดอยูจากการใชสิทธิประกันสังคม แตเมื่อกัน
แลวตองไมเกินสองหมื่นบาทตอป
ขอ 6. คา หอ ง และคา อาหารของสถานพยาบาลของทางราชการ ให เบิก ประเภทคนไข ใน
แตถาเปนสถานพยาบาลของเอกชน ใหเบิกไดเฉพาะคนไขในเทานั้น แตไมเกินวันละหนึ่งพันบาท
ขอ 7. คาหองและคาอาหารในสถานพยาบาลของทางราชการหรือในสถานพยาบาลเอกชนใหเบิก
ไดตามที่จายจริง แตไมเกินวันละหนึ่งพันบาท เปนระยะเวลาไมเกิน 13 วั น สวนที่ เกินกวา นั้ น ผูมีสิทธิ
จะตอ งรับ ภาระเองเวนแตในกรณีสถานพยาบาลของราชการหากคณะกรรมการแพทยที่ผูอํา นวยการ
สถานพยาบาลแตงตั้งวินิจฉัยวาจําเปนตองรักษาเกินกวา 13 วัน ใหเบิกคาหอง และคาอาหารไดตามจํานวน
วันที่คณะกรรมการการแพทยวินิจฉัย
ขอ 8. ใหเจาหนาที่ซึ่งมีสิทธิไดรับความชวยเหลือเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล นําใบเสร็จรับเงินคา
รั กษาพยาบาล และค า หอ งคา อาหารที่ จ ะเบิ ก ไดต ามระเบี ย บนี้ ยื่ นขออนุ มั ติเบิ กจ า ยเงิ น ต อ ประธาน
กรรมการ
หมวด 2
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ขอ 9. การชวยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของเจาหนาที่ สหกรณคงใหการชวยเหลือเฉพาะบุตรที่
ชอบดวยกฎหมายซึ่งมีอายุไมเกิน 25 ป ในวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกป แตไมรวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตร
ซึ่งบิดามารดาไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของผูอื่น
ขอ 10. สิทธิของเจาหนาที่สหกรณเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามขอ 10 ใหไดรับการชวยเหลือ
เพียงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สองเทานั้น
การนับลําดับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สอง ใหนับเรียงตามลําดับการเกิดกอนหลัง ทั้งนี้ไมวาเปนบุตรที่
เกิดจากการสมรสครั้งใด หรืออยูในอํานาจการปกครองของตนหรือไม
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ในกรณีบุตรคนหนึ่งคนใดใน จํา นวนสองคนตามวรรคสองตาย หรือกายพิการจนไมสามารถเลา
เรียนได หรือเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถที่มไิ ดศึกษาในสถานศึกษาที่มีสิทธิไดรับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนกอนอายุครบยี่สิบหาปบริบูรณ ก็ใหผูนั้นมีสิทธิ
ไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเพิ่มขึ้นอีกเทาจํานวนบุตรที่ตาย การพิการไรความสามารถ
หรือเสมือนไรความสามารถนั้น โดยใหนับบุตรคนที่อยูในลําดับถัดไปกอน
ขอ 11. การจายเงินชวยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ใหจายปละไมเกิน 2 ครั้ง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและอัตราดังนี้
(1) บุตรที่ศึกษา หลักสูตรระดับไมสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเทา ใหไดรับ
เงินชวยเหลือดานการศึกษาไดไมเกินสองพันบาท
(2) บุ ต รที่ ศึก ษาสูง กวา อนุป ริ ญญาหรื อ เที ย บเท า และหลัก สู ตรนั้ น แยกต า งหากจาก
หลักสูตรปริญญาตรี ใหไดรับเงินบํารุงการศึกษา ไดไมเกินสองหมื่นบาท ตอคนป
หากคูสมรสเปนขาราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ใหใชสิทธิของคูสมรส
ขอ 12. ใหเจา หนาที่สหกรณผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรยื่นเรื่องขอ
อนุมัติเบิกจายเงินตอประธานกรรมการ
การขอเบิกเงินดังกลาว ตามขอ 11 (1) ใหใชแบบตามที่สหกรณกําหนด และการขอเบิกเงินตาม
ขอ 11 (2) ใหใชแบบของทางราชการโดยอนุโลม พรอมกับแนบหลักฐาน แสดงการเปนนักเรียน นักศึกษา
หมวด 3
สวัสดิการเกี่ยวกับเครื่องแบบเจาหนาที่
ข อ 13.เพื่ อ ให ก ารแต ง กายของเจ า หน า ที่ ส หกรณ เ ป น ไปอย า งมี ร ะเบี ย บเรี ย บร อ ย
ใหคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณกําหนดแบบฟอรมและสีของเครื่องแบบเจาหนาที่ และกรรมการ
ดําเนินการ
การแตงเครื่องแบบของเจ าหน าที่ ตามวรรคหนึ่ง จะแตงสัปดาห ละกี่วัน และในวัน ใดบ า งนั้ น
ใหคณะกรรมการดําเนินการกําหนดตามที่เห็นสมควร
ขอ 14. เจาหนาที่มีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือเกี่ยวกับเครื่องแบบ ตามความเหมาะสมแตไมเกินสาม
พันบาท ทุก 2 ป
ใหคณะกรรมการดําเนินการตั้งคา ใชจายเกี่ยวกับสวัสดิการเจา หนา ที่ไว ในงบประมาณรายจาย
ประจําปตามความเหมาะสม
หมวด 4
บทเบ็ดเสร็จ
ขอ 15. ในกรณีที่เจาหนาที่สหกรณใชสิทธิตามระเบียบนี้โดยทุจริต หรือกรอกขอความในคําขอเบิก
เงินตามระเบียบนี้เปนเท็จ ใหเปนอันหมดสิทธิที่จะไดรับเงินชวยเหลือตามระเบียบนี้และจะตองรับโทษทาง
วินยั ดวย
ขอ 16. ใหประธานกรรมการสหกรณเปนผูรกั ษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

(นายวรวุฒิ เมฆเวียน)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของเจาหนาที่และลูกจาง พ.ศ. 2555
......................................................................
ตามที่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2554 เห็นชอบใหเพิ่มเงินการครองชีพชั่วคราว
ของข า ราชการ ลู ก จ า งประจํ า และลู ก จ า งชั่ ว คราว ที่ บ รรจุ ห รื อ แต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ที่ กํ า หนด
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือต่ํากวาระดับปริญญาตรี
เพื่อใหบุคลากรภาครัฐ มีรายไดเพียงพอในการดํารงชีพตามภาวะเศรษฐกิจที่ปรับสูงขึ้น
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ บั ง คั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
ขอ 79 (8) และที่ประชุ มคณะกรรมการดํา เนินการ ชุดที่ 19 ครั้ง ที่ 12/2555 เมื่อวั น ที่ 25 สิ งหาคม
พ.ศ. 2555 ไดกําหนดระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของเจาหนา ที่และลูกจา ง
พ.ศ. 2555 ดังนี้
ข อ 1. ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บสหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
วาดวย การเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของเจาหนาที่และลูกจาง พ.ศ. 2555”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เปนตนไป
ขอ 3. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ประธานกรรมการ”หมายถึ ง ประธานกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ อ อมทรั พ ย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการดํา เนิ นการ”หมายถึ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ อ อมทรัพ ย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“เจาหนาที่และลูกจา ง”หมายถึง ผูที่สหกรณจา งไวเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ขอ 4. ใหเจาหนาที่และลูกจาง ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ดังตอไปนี้
4.1 ให เ จ า หนา ที่ แ ละลูก จ า ง ที่ส หกรณ ไ ด กํา หนดคุณ สมบั ติ เ ฉพาะตํ า แหน ง ที่ มี วุ ฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ซึ่งมีเงินเดือนไมถึง 15,010 บาท (หนึ่งหมื่นหาพันสิบบาท) ใหไดรับเงิน
การครองชีพชั่วคราวดังตอไปนี้
ชวงที่ 1 เริ่มทํางานในเดือนที่ 1 ถึง เดือนที่ 12 ใหไดรับคาครองชีพ 1,500 บาท/เดือน
ชวงที่ 2 เริ่มทํางานในเดือนที่ 13 ถึง เดือนที่ 24 ใหไดรับคาครองชีพ 2,000 บาท/เดือน
ชวงที่ 3 เริ่มทํางานในเดือนที่ 25 ถึง เดือนที่ 36 ใหไดรับคาครองชีพ 2,500 บาท/เดือน

แตเมื่อรวมเงินเพิ่มการครองชีพ ชั่ว คราวกับเงิ นเดื อนแลว ตองไมเกิ น เดือนละ
15,010 บาท (หนึ่งหมื่นหาพันสิบบาท)
4.2 ให เ จ า หนา ที่ แ ละลูก จ า ง ที่ส หกรณ ไ ด กํา หนดคุณ สมบั ติ เ ฉพาะตํ า แหน ง ที่ มี วุ ฒิ
การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี (วุฒิการศึกษา ปวส.หรือเทียบเทา) ซึ่งมีเงินเดือนไมถึง 12,890 บาท
(หนึ่งหมื่นสองพันแปดรอยเกาสิบบาท) ใหไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวดังตอไปนี้
ชวงที่ 1 เริ่มทํางานในเดือนที่ 1 ถึง เดือนที่ 12 ใหไดรับคาครองชีพ 800 บาท/เดือน
ชวงที่ 2 เริ่มทํางานในเดือนที่ 13 ถึง เดือนที่ 24 ใหไดรับคาครองชีพ 1,000 บาท/เดือน
ชวงที่ 3 เริ่มทํางานในเดือนที่ 25 ถึง เดือนที่ 36 ใหไดรับคาครองชีพ 1,500 บาท/เดือน

แตเมื่อรวมเงินเพิ่มการครองชีพ ชั่ว คราวกับเงิ นเดื อนแลว ตองไมเกิ น เดือนละ
12,890 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดรอยเกาสิบบาท)
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4.3 ให เ จ า หนา ที่ แ ละลูก จ า ง ที่ส หกรณ ไ ด กํา หนดคุณ สมบั ติ เ ฉพาะตํ า แหน ง ที่ มี วุ ฒิ
การศึกษาระดับต่ํา กวา ปริญ ญาตรี (วุฒิการศึกษา ปวช.หรือเทียบเทา ) ซึ่งมีเงิน เดือนไมถึง 9,030 บาท
(เกาพันสามสิบบาท) ใหไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวดังตอไปนี้
ชวงที่ 1 เริ่มทํางานในเดือนที่ 1 ถึง เดือนที่ 12 ใหไดรับคาครองชีพ 800 บาท/เดือน
ชวงที่ 2 เริ่มทํางานในเดือนที่ 13 ถึง เดือนที่ 24 ใหไดรับคาครองชีพ 1,000 บาท/เดือน
ชวงที่ 3 เริ่มทํางานในเดือนที่ 25 ถึง เดือนที่ 36 ใหไดรับคาครองชีพ 1,500 บาท/เดือน

แตเมื่อรวมเงินเพิ่มการครองชีพ ชั่ว คราวกับเงิ นเดื อนแลว ตองไมเกิ น เดือนละ
9,030 บาท (เกาพันสามสิบบาท)
4.4 ให เ จ า หนา ที่ แ ละลูก จ า ง ที่ส หกรณ ไ ด กํา หนดคุณ สมบั ติ เ ฉพาะตํ า แหน ง ที่ มี วุ ฒิ
การศึกษาระดับต่ํา กวาปริญ ญาตรี (วุฒิก ารศึกษา ม.6 หรือเทียบเทา ) ซึ่งมี เงิน เดือนไมถึง 8,670 บาท
(แปดพันหกรอยเจ็ดสิบบาท) ใหไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวดังตอไปนี้
ชวงที่ 1 เริ่มทํางานในเดือนที่ 1 ถึง เดือนที่ 12 ใหไดรับคาครองชีพ 800 บาท/เดือน
ชวงที่ 2 เริ่มทํางานในเดือนที่ 13 ถึง เดือนที่ 24 ใหไดรับคาครองชีพ 1,000 บาท/เดือน
ชวงที่ 3 เริ่มทํางานในเดือนที่ 25 ถึง เดือนที่ 36 ใหไดรับคาครองชีพ 1,500 บาท/เดือน

แตเมื่อรวมเงินเพิ่มการครองชีพ ชั่ว คราวกับเงิ นเดื อนแลว ตองไมเกิ น เดือนละ
8,670 บาท (แปดพันหกรอยเจ็ดสิบบาท)
ขอ 5. การจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหจายเปนรายเดือน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555
เปน ตนไป โดยจา ยพรอมกับเงินเดือนและใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการเบิกจ า ยเงินของสหกรณโดย
อนุโลม
ขอ 6. ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการไดมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวใหถือวาระเบียบนี้เปนอันยกเลิก
ขอ 7. ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

(นายแพทยสัญชัย ปยะพงษกุล)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

