ข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
หมวด 1
ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสํานักงาน
ข้อ 1 ชื่อ ประเภท และที่ตั้งสํานักงาน
ชื่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
ประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่ตั้งสํานักงาน
เลขที่ 5 ถนนโพนพิสัย ตําบลหมากแข้ง
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
ท้องที่ดําเนินงาน
จังหวัดอุดรธานี
สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งสํานักงานได้ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร
โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิด
ประกาศไว้ที่สํานักงานของสหกรณ์เดิม สํานักงานส่วนราชการสหกรณ์ และที่ว่าการอําเภอแห่งท้องที่
สหกรณ์ตั้งอยู่เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่
คราวต่อไปด้วย
หมวด 2
วัตถุประสงค์
ข้อ 2 วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ด้วยการร่วมกัน
ดําเนินธุรกิจในข้อต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้
ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
(2) ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยตัวเองในหมู่สมาชิก
(3) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
(4) จัดให้มีเงินกู้สําหรับสมาชิกตามข้อกําหนดอันสมควร
(5) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์
(6) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
(7) ซื้อหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(8) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น

-2(9) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริม
ความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์
(10) ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(11) ดําเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
(12) ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
(14) ดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อประโยชน์
ของสมาชิก
(15) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(16) ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(17) ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และ
สหกรณ์อื่น เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
(18) กระทําการต่างๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้รวมถึงการถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิครอบครอง ซื้อ แลกเปลี่ยน
โอนหรือรับโอน เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ จํานองหรือรับจํานอง จํานําหรือ รับจํานํา ขาย
หรือจําหน่าย ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนดําเนินกิจการอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดให้สําเร็จ ตาม
วัตถุประสงค์ด้วย
(19) ดําเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ของสหกรณ์
หมวด 3
ทุน
ข้อ 3 ทุน
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
ออกหุ้น
รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และตราสารการเงิน
สะสมทุนสํารองและทุนอื่นๆ
รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้
หุ้น

ข้อ 4 การออกหุ้น สหกรณ์จะออกหุ้นได้โดยไม่จํากัดจํานวน มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท
ข้อ 5 การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก
ตามอัตราส่วนของจํานวนเงินได้รายเดือนของตนตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด

-3เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึง เงินเดือนและเงินเพิ่มค่าครองชีพหรือเงินที่จ่าย
ควบกับเงินเดือน หรือค่าจ้างประจํา ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด
ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือน ในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อมทําได้ โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการ
สมาชิกจะโอนหุ้นซึ่งตนถือให้ผู้อื่นไม่ได้นอกจากที่กล่าวไว้ในข้อ 43 และจะถอนคืนหุ้นในระหว่าง
ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ก็ไม่ได้
อนึ่ง สมาชิกคนหนึ่งๆ จะถือหุ้นในสหกรณ์เกินกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนหุ้นที่ชําระแล้วทั้งหมด
ของสหกรณ์ไม่ได้
ข้อ 6 การชําระค่าหุ้นรายเดือน การชําระเงินค่าหุ้นรายเดือนนั้นให้ชําระโดยวิธีหักจากเงินได้
รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจําเดือนนั้นๆ ทุกเดือน
เมื่อสมาชิกมีคําขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมการดําเนินการ ได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า
สมาชิกนั้นตกอยู่ในพฤติการณ์อันทําให้ไม่สามารถชําระเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนา
อันไม่สุจริตของตน คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้น มิต้องชําระเงินค่าหุ้นรายเดือน
ชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได้
ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลง ห้ามมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สิทธิเรียกร้องใน
ค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น
ข้อ 7 การงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ส่งเงินค่าหุ้นเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่า
หนึ่งแสนบาทและไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์จะงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือลดจํานวนการถือหุ้นรายเดือน
ลงก็ได้ โดยแจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 8 การแจ้งยอดจํานวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจํานวนหุ้นที่สมาชิกถือให้สมาชิกแต่ละคน
ทราบทุกสิ้นปีทางบัญชี
หมวด 4
การดําเนินงาน
ข้อ 9 การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์เว้นแต่
จะกําหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกู้ การจํานอง
ซึ่งสหกรณ์เป็นผู้จํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์และในนิติกรรมอื่นๆ จะต้องลงลายมือชื่อ
ของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
และผู้จัดการ รวมเป็นสามคน
(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงินและเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี้
จะต้องลงลายมือชื่อของผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
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สารการเงินของสหกรณ์นั้น ต้องประทับตราของสหกรณ์เป็นสําคัญด้วย
วงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกัน
ข้อ 10 วงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกู้ยืม หรือการค้ําประกัน
สําหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จําเป็นและสมควรแก่การดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังว่านี้ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืม
สําหรับปีใดก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมสําหรับปีก่อนไปพลาง
ข้อ 11 การกู้ยืมเงินหรือการค้ําประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงินหรือ
ตราสารการเงินหรือโดยวิธีอื่นใดสําหรับใช้เป็นทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกันประจําปีตามข้อ 10
การรับฝากเงิน
ข้อ 12 การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ หรือฝากประจําจากสมาชิก
หรือสหกรณ์อื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝาก และข้อกําหนดอื่นๆ ว่าด้วยเงินฝาก
ออมทรัพย์หรือเงินฝากประจํานั้น ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
การให้เงินกู้
ข้อ 13 การให้เงินกู้ เงินกู้นั้นอาจให้ได้แก่
(1) สมาชิกของสหกรณ์
(2) สหกรณ์อื่น
การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตาม
ข้อบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อกําหนดต่างๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ หลักประกันสําหรับเงินกู้
ลําดับแห่งการให้เงินกู้ เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู้ และข้อกําหนดอื่นๆ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น
ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนั้น คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์
มีเงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์
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ระเบียบของสหกรณ์ที่กําหนดไว้
ข้อ 14 ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใดๆ จะให้ได้แต่เฉพาะ
เพื่อการอันจําเป็น หรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ให้คณะกรรมการดําเนินการสอดส่อง และกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตาม
ความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
ข้อ 15 ประเภทแห่งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภท ดังต่อไปนี้
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเป็นรีบด่วน
และมีความประสงค์ขอกู้เงิน คณะกรรมการดําเนินการอาจให้เงินกู้เพื่อเหตุนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(2) เงินกู้สามัญในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงิน สําหรับใช้จ่ายเงิน
เพื่อการอันจําเป็น หรือเพื่อประโยชน์ต่างๆ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญ
แก่สมาชิกนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(3) เงินกู้พิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้
เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคงหรือเพื่อการเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ คณะกรรมการ
ดําเนินการ อาจให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนั้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยผู้ขอกู้ต้องระบุความมุ่งหมาย
แต่ละอย่างของเงินกู้ประเภทนี้ ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และต้องมีหลักประกันตามที่กําหนด
ไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 16 ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิกในอัตราตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 17 การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการดําเนินการตรวจตรา
ควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ในกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงกําหนดส่งคืนโดย
สิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให้ไว้และให้คณะกรรมการดําเนินการ
จัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า
(1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการว่าผู้กู้นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมาย
ที่ให้เงินกู้นั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง
และผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ
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ชําระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ําประกันร้องขอคณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผัน ให้ผู้ค้ําประกัน
ชําระเป็นงวดรายเดือนจนครบจํานวนตามที่ผู้กู้ได้ทําหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้
ข้อ 18 ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ําประกัน ผู้กู้หรือผู้ค้ําประกันต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์
จะลาออกจากงานประจําตามข้อ 31 (3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการชําระหนี้สิน
ซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน (เว้นแต่กรณีที่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อ 48)
การฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์
ข้อ 19 การฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุน
ได้ตามที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้คํานึงถึงความมั่นคง
และประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ
การเงินและการบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 20 การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดทําบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปวันสิ้นปี
ทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายนของทุกปี
เมื่อสิ้นปีทางบัญชีทุกปี ให้สหกรณ์จัดทํางบดุลรวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียน
สหกรณ์กําหนด
ข้อ 21 การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุลซึ่งผู้สอบบัญชี
ได้ตรวจสอบและรับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี
ทางบัญชี
การเสนองบดุล ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของ
สหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ด้วย
ให้สหกรณ์ส่งสําเนางบดุลที่เสนอต่อที่ประชุมใหญ่นั้นไปยังสมาชิกทุกคนและให้เปิดเผยไว้
ณ สํานักงานของสหกรณ์ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
ให้สหกรณ์ส่งสําเนารายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์กับงบดุลไปยังนาย
ทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่
อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์กับงบดุลไว้ที่สํานักงานของ
สหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้
กําไรสุทธิประจําปี
ข้อ 22 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกําไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
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แต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าของกําไรสุทธิ
กําไรสุทธิประจําปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อาจจัดสรรได้
ดังต่อไปนี้
(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้วให้แก่สมาชิกแต่ละคน ในอัตราไม่เกินที่กําหนด
ในกฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสําหรับปีใดด้วยจํานวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสําหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกิน
อัตราดังกล่าวมาแล้ว
ในการคํานวณเงินปันผลตามหุ้นให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ชําระต่อสหกรณ์ภายในวันที่เจ็ดของเดือน
มีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น ส่วนหุ้นที่สมาชิกชําระต่อสหกรณ์หลังวันที่เจ็ดของ
เดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป
(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจํานวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งสมาชิกนั้นๆ
ได้ส่งแก่สหกรณ์ในระหว่างปี แต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใด
มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีนั้น
(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ
(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์
ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่เพื่อจ่าย
เป็นเงินปันผลตามหุ้น (ตาม (1) )
(5) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิทุนสาธารณประโยชน์นี้ให้
สหกรณ์สะสมไว้สําหรับใช้จ่ายเพื่อการศึกษาโดยทั่วไป หรือเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ หรือ
สาธารณประโยชน์หรือการกุศลตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(6) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือกองทุนต่างๆ เพื่อเป็นสวัสดิการเสริมสร้างความ
มั่นคง ให้แก่สหกรณ์
(7) กําไรสุทธิส่วนที่เหลืออยู่ (ถ้ามี) ให้สมทบเป็นทุนสํารองทั้งสิ้น

ทุนสํารอง
ข้อ 23 ที่มาแห่งทุนสํารอง นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามข้อ 22 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุน
หรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิได้ระบุว่าให้ใช้เพื่อการใดโดยเฉพาะก็ให้สมทบเป็น
ทุนสํารองทั้งสิ้น
อนึ่ง จํานวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นกําหนดอายุความ
ก็ให้สมทบจํานวนเงินนั้นเป็นทุนสํารอง
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ข้อ 22 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใด ไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนให้น้อยลงก็ดี
ยอดเงินจํานวนดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนสํารอง หรือทุนสาธารณประโยชน์หรือเงินกองทุนบําเหน็จสมาชิก
ข้อ 24 สภาพแห่งทุนสํารอง ทุนสํารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกัน
ไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้
ทุนสํารองนี้จะถอนได้ก็แต่เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้นเท่านั้นหรือเพื่อจัดสรรเข้าบัญชี
ทุนสํารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม
ทะเบียน บัญชี และเอกสารอื่นๆ
ข้อ 25 ทะเบียน และบัญชี ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น และทะเบียนอื่นๆ
ตลอดจนสมุดรายงานการประชุม และบัญชีตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด และตามที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให้มีขึ้น
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ้น ให้สหกรณ์แจ้งการเปลี่ยนแปลง
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สํานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลา
ทํางาน แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น เงินฝากหรือเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นไม่ได้ นอกจาก
จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้น และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน
ข้อ 26 กฎหมายและข้อบังคับ ให้สหกรณ์จัดให้มีพระราชบัญญัติสหกรณ์ และกฎกระทรวง
ออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ ซึ่งคงใช้อยู่กับข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์นี้ไว้
ณ สํานักงานของสหกรณ์ สมาชิกและผู้สนใจอาจขอตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
การตรวจสอบบัญชีและการตรวจตราควบคุม
ข้อ 27 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้น ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง
โดยผู้สอบบัญชี ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง

ข้อ 28 การตรวจตราควบคุม นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการ
สหกรณ์หรือผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอํานาจออกคําสั่ง
เป็นหนังสือให้คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอื่นๆ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่
และสมาชิกของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับ
การดําเนินงานหรือรายงานการประชุมได้ ทั้งอาจเรียกและเข้าร่วมประชุมใหญ่ หรือประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการหรือประชุมคณะกรรมการอื่นๆ ตลอดจนตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี ทะเบียน เอกสารและ
ใบสําคัญต่างๆ ของสหกรณ์ได้

-9ทั้งนี้ ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรก อํานวยความสะดวกและชี้แจงข้อความในเรื่อง
เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ให้ทราบตามความประสงค์
ข้อ 29 การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการ
ของสหกรณ์ต่อหน่วยงานที่กํากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นกําหนด
หมวด 5
สมาชิก
ข้อ 301 สมาชิก สมาชิกสหกรณ์นี้
(1) ผู้ลงชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์ และผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์
(2) ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ ให้ถือว่าเป็นสมาชิกเมื่อได้รับชําระค่าหุ้น
ตามจํานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
(3) ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกสมทบตามข้อบังคับ ให้ถือว่าเป็นสมาชิกเมื่อได้รับชําระ
ค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
ข้อ 312 คุณสมบัติสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะและต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปี บริบูรณ์ในวันที่สมัคร
(3) ก. เป็นข้าราชการประจําหรือลูกจ้างประจํา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการประจํา
จังหวัดอุดรธานี หรือ
ข. เป็นพนักงานครู ซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นผู้สอนประจํา หรือผู้บริหาร หรือดํารง
ตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างประจําในสถานศึกษา หรือสํานักการศึกษา หรือกองการศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี
ค. เป็นข้าราชการประจํา และลูกจ้างประจํา สังกัดสถาบันการพลศึกษา
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด และสํานักงานพระพุทธศาสนาในจังหวัดอุดรธานี
ง. เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจําในสหกรณ์นี้
จ. เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจําซึ่งปฏิบัติงาน ในสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด (ส.ส.อด.)
(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
ข้อ 32 การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์
ตามแบบที่กําหนดไว้ โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตําแหน่งไม่ต่ํากว่าข้าราชการระดับ 5
คนหนึ่งรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าข้าราชการระดับ 5 ก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง
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มาตรา 31(2) แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

- 10 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามที่กําหนดไว้ในข้อ 31 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้ แล้วเสนอเรื่องการรับ
สมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใดๆ เมื่อผู้สมัครร้องขอ
ก็ให้คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้า
เป็นสมาชิกในกรณีดังว่านี้ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวนสมาชิกที่มาประชุม
ข้อ 33 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิก จะต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์
คนละหนึ่งร้อยบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้
ข้อ 34 การได้สิทธิในฐานะสมาชิก ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก
กับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชําระค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้วนแล้วให้เสร็จภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก
สิทธิของสมาชิกมีดังนี้
(1) เข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกคะแนนเสียง
(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
(3) ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดําเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
(4) ได้รับบริการทางธุรกิจและวิชาการจากสหกรณ์
(5) สิทธิอื่นๆ ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
หน้าที่ของสมาชิกมีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับและมติของสหกรณ์
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งตามที่สหกรณ์นัดหมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง
ข้อ 35 สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจเปิดรับสมัครสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 363 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นผู้บรรลุนติ ิภาวะที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 31(2)
(3) ก. เป็นพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวสังกัดกระทรวงศึกษาธิการประจําจังหวัด
อุดรธานี หรือ
ข. เป็นบิดา มารดา คู่สมรสที่มีสัญชาติไทย หรือบุตรของสมาชิก
ค. เป็นลูกจ้างชั่วคราวซึ่งปฏิบัติงานในสหกรณ์นี้
(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
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- 11 (5) เป็นผู้มีความประสงค์จะทําธุรกิจ หรือใช้บริการจากสหกรณ์
(6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
ข้อ 37 การสมัครเป็นสมาชิกสมทบ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัคร โดยให้สมาชิก
ซึ่งทํางานในหน่วยงานเดียวกันกับหน่วยที่ผู้สมัครเคยทํางานรับรองอย่างน้อย 5 คน และต้องให้
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้นๆ เป็นผู้รับรองด้วย
ข้อ 38 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิกสมทบจะต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่
สหกรณ์คนละหนึ่งร้อยบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์และจะเรียกคืนไม่ได้
สมาชิกสมทบ ต้องถือหุ้นครั้งแรกหนึ่งพันบาท ไม่ต้องส่งหุ้นรายเดือน เพิ่มหุ้นเป็นครั้งคราวได้ แต่รวมหุ้น
แล้วต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของจํานวนหุ้นที่ชําระแล้วทั้งหมดที่สหกรณ์มีอยู่ในขณะนั้น
ข้อ 394 สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบสมทบ ผู้เข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องลงลายมือชื่อ
ในทะเบียนสมาชิกกับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชําระค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ให้เสร็จภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ
ย่อมได้สิทธิในการถือหุ้น เงินฝาก กู้ยืมเงิน การเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมใหญ่ การเข้ารับการ
อบรมตามระเบียบที่สหกรณ์กําหนด เว้นแต่สิทธิในการนับชื่อของสมาชิกสมทบ เข้าเป็นองค์ประชุมในการ
ประชุมใหญ่การออกเสียงใดๆ หรือเป็นกรรมการดําเนินการของสหกรณ์
สมาชิกสมทบมีสิทธิ ดังนี้
(1) มีสิทธิถือหุ้นในสหกรณ์ได้ไม่เกินหนึ่งในห้าของจํานวนหุ้นที่ชําระแล้วทั้งหมดที่สหกรณ์มีอยู่ใน
ขณะนั้น โดยมีความรับผิดเพียงไม่เกินจํานวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าที่ตนถือ และให้ได้รับเงินปัน
ผลในอัตราเดียวกันกับสมาชิก
(2) มีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืนในอัตราเดียวกันกับสมาชิก
(3) มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์
(4) มีสิทธิได้รับเงินกู้จากสหกรณ์รวมกันทุกประเภทไม่เกินร้อยละ 96 ของมูลค่าหุ้นและ หรือเงิน
ฝากที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในเวลานั้น
(5) มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ได้ในฐานะผู้เข้าสังเกตการณ์
(6) สิทธิอื่นๆ ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์
หน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบและมติของสหกรณ์
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง
สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้
4

มาตรา 39 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

- 12 (1) ไม่นับเป็นองค์ประชุม ไม่สามารถเสนอความเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ได้
(2) ไม่สามารถเข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้
(3) ไม่สามารถเสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดําเนินการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการได้
การเปลี่ยนแปลง ชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติและที่อยู่
ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายใน 15 วัน
การตั้งผู้รับโอนประโยชน์
สมาชิกสมทบจะทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เพื่อให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ใน
สหกรณ์ ในเมื่อตนตายมอบให้สหกรณ์ถือไว้ หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ต้องทําตามลักษณะพินัยกรรม
แบบธรรมดา หรือแบบเอกสารเขียนเองทั้งหน้า ถ้าสมาชิกสมทบจะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลง การตั้ง
ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทําไว้แล้ว ก็ต้องทําเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือ
ไว้
การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) เป็นคนวิกลจริต คนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(3) ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย
(4) ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 36
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
อนึ่ง ถ้าสมาชิกของสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสมทบขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ
ไม่ถือเป็นเหตุให้สมาชิก
ข้อ 39/15 นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้สมาชิกสมทบตามข้อบังคับเดิมของสหกรณ์ยังคงเป็น
สมาชิกสมทบต่อไปได้ โดยมีสิทธิและหน้าที่ตามที่กําหนดในข้อบังคับฉบับนี้จนกว่าสหกรณ์จะมีการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับสมทบรายนั้นๆ ต้องขาดสมาชิกภาพด้วย
ข้อ 40 สมาชิกย้ายสังกัด สมาชิกที่ย้าย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงค์
จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้า
เป็นสมาชิกได้และคณะกรรมการดําเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์
จะให้โอนเงินค่าหุ้น เงินกู้และเงินฝาก (ถ้ามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กําหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์

5

มาตรา 39/1 เพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

- 13 ข้อ 41 การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อื่น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งย้ายหรือโอนมา
รับราชการในสังกัดตามข้อ 31 (3) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์
ตามที่กําหนดไว้ในข้อ 32 และจะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 34 ตั้งแต่วันที่ได้ลงลายมือชื่อ
ในทะเบียนสมาชิกกับได้ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้น
ให้สหกรณ์นี้แล้ว
การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น ให้เป็นไปตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 42 การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ
สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
การตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ข้อ 43 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกจะทําเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อให้
เป็นผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนต้องตายนั้น มอบให้สหกรณ์ถือไว้ก็ได้ หนังสือตั้งผู้รับ
โอนประโยชน์ดังว่านี้ ต้องทําตามลักษณะพินัยกรรม
ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้กําหนดไว้แล้ว
ก็ต้องทําเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกตาย สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนและดอกเบี้ย บรรดา
ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคล ที่ได้นํา
หลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนั้น
ทั้งนี้ตามข้อบังคับกําหนดในข้อ 49 วรรคแรก และข้อ 50

การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 44 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกจากสหกรณ์
(3) วิกลจริต
(4) ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย
(5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 31(3)
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 45 การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้ําประกัน
อาจลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ และเมื่อ

- 14 คณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ และอนุญาตแล้ว
จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ
สอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรค
ก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย
ข้อ 46 การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก หรือไม่ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรือไม่ถือหุ้น
ครั้งแรกตามข้อ 34
(2) ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรือขาดส่งรวมถึงหกงวด
ทั้งนี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ
(3) นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสําหรับเงินกู้ ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(5) ค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระนี้ดังว่านั้น ถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ
(6) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก
หรือ เมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ําประกันหรือเมื่อมีความผูกพันใน
หนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว
(7) จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบหรือมติของสหกรณ์หรือมีพฤติการณ์ใดๆ
อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใดๆ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุใดๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้
และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวนกรรมการดําเนินการที่อยู่ใน
ที่ประชุม แล้วเป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์
สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่โดยผ่านคณะกรรมการ
ดําเนินการภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ทราบการให้ออกคําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นสิ้นสุด
ข้อ 47 การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุ
ใดๆ ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อออกจากทะเบียน
ข้อ 48 สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไม่มีความผิด
สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 31 (3) โดยไม่มีความผิด
เว้นแต่ออกเพราะตาย หรือวิกลจริต หรือต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วย
ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ โดยมิต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อไปอีกก็ได้ สมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกู้
จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้ของสหกรณ์ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน

- 15 ข้อ 49 การจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 44 (1), (2), (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
ค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะเงินค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับ
จะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันที โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกนั้น หรือ จะเรียกให้
จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีที่ออก โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุม
ใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรกําไรสุทธิประจําปีนั้นแล้ว ก็ได้สุดแต่จะเลือกส่วนเงินฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์
จะจ่ายคืนให้ตามข้อกําหนดว่าด้วยการรับฝากเงินในข้อบังคับนี้และในระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปีใด จํานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบ
แห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้รอการจ่ายคืน
ค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 44 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย
ล้มละลาย
ในกรณีที่สมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 44 (5), (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น
เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลา
อันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจําปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่าย
ค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปีโดยขอรับเงินปันผลในปีนั้น ภายหลังที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามข้อกําหนดว่าด้วยการรับฝากเงิน
ในข้อบังคับนี้และในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 50 การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงินดังกล่าว
ในข้อ 49 นั้น สหกรณ์มีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์
ข้อ 51 ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกต้องรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์จํากัดเพียงไม่เกิน
จํานวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ
หมวด 6
การประชุมใหญ่
ข้อ 52 การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปีละหนึ่งครั้ง
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 53 การประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็สุดแต่
จะเห็นสมควร แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์แจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ หรือในกรณีที่สหกรณ์
เกิดการขาดทุนเกินกึ่งของจํานวนทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า
แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ

- 16 สมาชิกซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า หนึ่งร้อยคน
หรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือ ไม่น้อยกว่าห้า
สิบคนลงลายมือชื่อทําหนังสือร้องขอเพื่อการใดการหนึ่งต่อคณะกรรมการดําเนินการ ให้เรียกประชุมใหญ่
วิสามัญก็ได้ และให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ร้องขอ
ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น
ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอํานาจเรียกประชุม
ใหญ่วิสามัญได้ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
ข้อ 54 การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าห้าพันคน
ให้การประชุมใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น
ข้อ 556 การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก จํานวนผู้แทนสมาชิกและการดํารงตําแหน่งผู้แทนสมาชิก
(1) สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก และผู้ได้รับการสรรหาให้เป็น
กรรมการให้ถือว่าเป็นผู้แทนสมาชิกในเขตนั้นด้วย
(2) ให้แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็นเขต ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(3) ให้คณะกรรมการดําเนินการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดําเนินการ
ดําเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
(4) การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกคราวหนึ่งให้กระทําเสร็จก่อนวันประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี ไม่น้อยกว่า 20 วัน
จํานวนผู้แทนสมาชิก สมาชิกแต่ละเขตเลือกตั้งผู้แทนของตนโดยอัตราส่วนที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด ถ้าเขตใดมีเศษของอัตราส่วนเกินกึ่งหนึ่งให้มีผู้แทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน และให้ได้
จํานวนผู้แทนสมาชิกของแต่ละเขตไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ให้มีจํานวนของผู้แทนสมาชิกทั้งหมดไม่ต่ํากว่า
100 คน
(5) ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตําแหน่งคราวละหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ายังไม่มีการ
เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่ ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในตําแหน่งต่อไปพลาง
ข้อ 56 การพ้นจากตําแหน่งของผู้แทนสมาชิก ผู้แทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ออกตามวาระ
(4) ย้ายหรือโอนไปต่างเขต
(5) ขาดจากสมาชิกภาพ ไม่ว่ากรณีใดๆ
ข้อ 57 ตําแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าผู้แทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่ง
ไม่ว่าด้วยประการใดๆ จนทําให้จํานวนผู้แทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคนหรือเหลือไม่ถึงสามในสี่
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- 17 ของจํานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด ก็ให้ดําเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้ครบตามจํานวนที่ว่างลงและ
ให้อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าที่กําหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบจะอยู่ได้
ข้อ 587 การแจ้งกําหนดการประชุมใหญ่ เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราวให้สหกรณ์มีหนังสือ
แจ้งวัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให้สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
แต่ถ้าการประชุมนั้นเป็นการด่วน อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการ หรือรอง
ประธาน หรือเลขานุการเป็นผู้ลงชื่อในหนังสือนั้น และต้องแจ้งเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้าในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกทราบด้วย
ข้อ 59 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน หรือมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมใหญ่คราวใดมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมให้นัดประชุม
ใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุม
ใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมา
ประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้
ถือเป็นองค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอ ให้เรียกประชุม
เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไม่ถึงที่จะเป็นองค์ประชุมตามที่กล่าวในวรรคแรกก็ให้งด
ประชุม
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอํานาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตน
ไม่ได้
ข้อ 60 อํานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอํานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยปัญหา
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) รับทราบเรื่องรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้งและวินิจฉัย
ข้ออุทธรณ์ของผู้สมัคร ซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกและสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์
(4) รับทราบรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ของคณะกรรมการ
ดําเนินการ และรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จ และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดําเนินการ
หรือกรรมการอื่นๆ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
(6) พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ําประกัน
(7) อนุมัติแผนงานและประมาณการรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์
(8) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
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- 18 (9) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือ
ชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่
(10) พิเคราะห์และปฏิบัติตามข้อบันทึกของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียน
สหกรณ์ หรือผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
(11) กําหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทําเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์
หมวด 7
คณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 618 คณะกรรมการดําเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการประกอบด้วยประธาน
กรรมการหนึ่งคนและกรรมการดําเนินการอีกสิบสี่คนซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
ให้กรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้
ทราบโดยทั่วกัน ณ สํานักงานสหกรณ์
ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เป็นผู้ดําเนินกิจการและเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการอัน
เกี่ยวกับบุคคลภายนอกเพื่อการนี้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือ
หลายคนหรือผู้จัดการทําการแทนก็ได้
ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทําหน้าที่กรรมการดําเนินการ
(1) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน
ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการ
ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาห้าปีทาง
บัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทํา
ของตนเอง
(6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้
ให้สหกรณ์ดําเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการ
ประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า 20 วัน เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ
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มาตรา 61 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

- 19 และกรรมการดําเนินการทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
ใหญ่
ข้อ 62 อํานาจหน้าที่ของกรรมการดําเนินการแต่ละตําแหน่ง
ก. ประธานกรรมการ มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการและ
ควบคุม การประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
อยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่างๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้
(4) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ หรือคําสั่งของสหกรณ์
ข. รองประธานกรรมการ มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ปฏิบัติการในอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ
เมื่อประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อตําแหน่งประธานว่างลง
(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้
(3) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ ภายใต้ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ หรือคําสั่งของสหกรณ์
ค. เลขานุการ มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ทุกครั้ง
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคําสั่งของสหกรณ์
(4) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ หรือคําสั่งของสหกรณ์
ข้อ 63 กําหนดเวลาอยู่ในตําแหน่ง ให้คณะกรรมการดําเนินการอยู่ในตําแหน่งได้คราวละสองปี
นับแต่วันเลือกตั้ง และในวันประชุมใหญ่สามัญประจําปีคราวต่อไป ให้กรรมการดําเนินการจํานวน
หนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการทั้งหมดพ้นจากตําแหน่งโดยวิธีจับฉลาก และให้ถือว่าเป็นการพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระ และให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการเข้าดํารงตําแหน่งให้ครบตามจํานวน
กรรมการดําเนินการที่กําหนดในแต่ละปี สําหรับในปีต่อไปให้กรรมการดําเนินการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุด
เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง
กรณีที่กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ กรรมการดําเนินการที่ได้รับเลือกตั้ง
ใหม่ให้อยู่ในตําแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก โดยนําความในวรรคหนึ่งมาใช้โดยอนุโลม

- 20 เมื่อครบกําหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่ ก็ให้
คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตําแหน่งต่อไป จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่
แต่ต้องไม่เกิน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์ กรรมการดําเนินการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
(รวมทั้งการออกโดยวิธีจับฉลาก) อาจได้รับเลือกตั้งซ้ําได้ แต่จะอยู่ในตําแหน่งได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ข้อ 64 การพ้นจากตําแหน่ง กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เข้ารับตําแหน่งหน้าที่ประจําในสหกรณ์นี้
(5) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรือรายตัว
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะ หรือรายตัว
ข้อ 65 ตําแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลง
ก่อนถึงคราวออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 64 (7)) ให้กรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหน่ง
อยู่ประชุมดําเนินการต่อไปได้จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ
ในตําแหน่งที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม
กรรมการดําเนินการที่ดํารงตําแหน่งอยู่จะประชุมดําเนินการใดๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการ
ประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว
ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อน
นั้นเป็นตําแหน่งประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการทําหน้าที่แทนชั่วคราว สําหรับตําแหน่งอื่น
คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอื่นขึ้นทําหน้าที่แทนชั่วคราวจนกว่า
จะมีการเลือกตั้งใหม่
กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตําแหน่งที่ว่างให้อยู่ในตําแหน่ง ได้เพียง
เท่ากําหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้
ข้อ 66 การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ
แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย
ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ นัดเรียกประชุม
คณะกรรมการดําเนินการได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบข้อบังคับ
และเรื่องที่สําคัญอื่นๆ ของสหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ทราบด้วยทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ต้องมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

- 21 ข้อ 67 อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน้าที่
ดําเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับและตามมติของที่ประชุมใหญ่ กับทั้งในทาง
อันจะทําให้เกิดความจําเริญแก่สหกรณ์ทุกประการ ซึ่งรวมทั้งข้อต่อไปนี้
(1) ดําเนินการในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้
สมาชิกปฏิบัติการต่างๆ ตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์
(2) พิจารณาดําเนินการในเรื่องการรับฝาก การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝาก
หรือลงทุนเงินของสหกรณ์
(3) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ และเสนองบดุลกับรายงานประจําปี
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
(4) เสนอการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีต่อที่ประชุมใหญ่
(5) พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์
(6) พิจารณากําหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุม
ของกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(7) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้งหรือจ้าง และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้จัดการตลอดจน
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ให้เป็นการถูกต้อง
(8) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้งและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ
(9) กําหนดระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์
(10) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่างๆ และบรรดา
อุปกรณ์ดําเนินงานของสหกรณ์
(11) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์
(12) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน
เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสหกรณ์
(13) พิเคราะห์และปฏิบัติตามข้อบันทึกของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ หรือผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งนายทะเบียนมอบหมาย
(14) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์
ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทั่วไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดําเนินไปด้วยดี
(15) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการอื่นๆ หรือผู้ตรวจสอบ
กิจการ หรือความเห็นชอบของผู้จัดการหรือสมาชิก เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
(16) เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
ดําเนินการ ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร
(17) ฟ้องต่อสู้หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ
หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาด
(18) จัดทําแผนงานและเป้าหมายในการดําเนินงาน รวมทั้งประมาณการรายจ่ายประจําปี
ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญอนุมัติ

- 22 (19) ทําการต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(20) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดําเนินการเป็นผู้แทนของสหกรณ์ เพื่อเข้าประชุมใหญ่และ
ออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและหรือชุมนุมสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์นี้
เป็นสมาชิก ทั้งนี้ ตามที่ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและหรือชุมนุมสหกรณ์กําหนดไว้
(21) พิจารณามอบอํานาจหน้าที่โดยการดําเนินงาน ให้แก่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ หรือผู้จัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 68 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการ ถ้ากรรมการดําเนินการสหกรณ์
กระทําการหรืองดเว้นกระทําการ หรือกระทําโดยประมาทเลินเล่อ ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนทําให้
เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก หรือสหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือ
กิจการ หรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ เป็นเหตุให้สหกรณ์
ได้รับความเสียหาย คณะกรรมการดําเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์

คณะกรรมการอํานวยการ
ข้อ 69 คณะกรรมการอํานวยการ ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการ เป็นกรรมการอํานวยการ และให้คณะกรรมการ
ดําเนินการ ตั้งกรรมการอื่นเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร แต่เมื่อรวมกับกรรมการโดยตําแหน่งแล้ว
ต้องมีจํานวนไม่เกินเจ็ดคน
ให้ประธานกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ เป็นประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ
คณะกรรมการอํานวยการ ให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ
ให้คณะกรรมการอํานวยการ ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละ
ครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการอํานวยการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ต้องมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการ
ในการประชุมคราวถัดไปทราบ
ข้อ 70 อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการอํานวยการ ให้คณะกรรมการอํานวยการเป็นผู้ดําเนิน
กิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่ง
ของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

- 23 (1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากเงินหรือการเก็บรักษาเงิน
ให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่างๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ ให้อยู่ใน
สภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะนํามาให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์
(5) ควบคุมการจัดทํางบดุลรวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปีแสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการ พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์เสนอต่อคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา
(7) จัดทําแผนงานและงบประมาณประจําปีของสหกรณ์เสนอต่อคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(8) ทํานิติกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมาย
คณะกรรมการเงินกู้
ข้อ 71 คณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการดําเนินการของสหกรณ์
จํานวนไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการเงินกู้ โดยให้มีตําแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง
นอกนั้นเป็นกรรมการ
คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของกรรมการดําเนินการ
ซึ่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้นั้น
ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระแต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็น
อย่างน้อยและให้ประธานกรรมการเงินกู้หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของ
จํานวนกรรมการเงินกู้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการ
ประชุมคราวถัดไป
ข้อ 72 อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การอนุมัติเงินกู้แก่สมาชิกตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ รวมทั้งข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิก ให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(2) ตรวจสอบควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์และเมื่อเห็น
ว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ก็ต้องกําหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดี

- 24 (3) ดูแลการชําระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามกําหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริงในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชําระหนี้
เงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผ่อนผัน
หรือเรียกคืนเงินกู้หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ข้อ 739 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการดําเนินการตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการจํานวนไม่เกินห้าคนเป็นคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ โดยให้มี
ตําแหน่งเป็นประธานคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในตําแหน่งได้ เท่าที่กําหนดเวลาของนั้น
คณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้งกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นั้น
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุม
กันเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ หรือเลขานุการ นัด
เรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
จํานวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้คณะกรรมการดําเนินการ
ทราบในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ 7410 อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์มีอํานาจและหน้าที่ดําเนินกิจการตามข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบของสหกรณ์ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติและคําสั่งของคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ให้การศึกษาอบรมสมาชิกและผู้สนใจ ให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการและการบริหารงาน
ของสหกรณ์
(2) ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกและบุคคลภายนอกได้ทราบ ถึงผลงานของสหกรณ์ที่ได้ดําเนินงาน
ไป
(3) ดําเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
(4) ให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบตลอดจน
วิชาการต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดําเนินงานของสหกรณ์อื่น ทั้งในและนอก
ประเทศ เพื่อนําตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแก่สมาชิก
9

มาตรา 73 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
มาตรา 74 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
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- 25 ประธานในที่ประชุม
ข้อ 75 ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่ หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย ก็ให้ที่ประชุม
เลือกตั้งกรรมการดําเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ เช่น คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการศึกษา ให้ประธาน
คณะกรรมการนั้นๆ เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานคณะกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้ที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม
ข้อ 76 การออกเสียง สมาชิกหรือกรรมการดําเนินการหรือกรรมการอื่นๆ ออกเสียงในที่ประชุม
ใหญ่หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่นๆ สุดแต่กรณีได้เพียง
คนละหนึ่งเสียง จะมอบให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้
ถ้าปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัวผู้นั้นจะออกเสียง ในเรื่องนั้น
ไม่ได้
ข้อ 77 การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้กําหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยปัญหา
ต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่นๆ
ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
เป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่กรณีต่อไปนี้ให้ถือเสียงสองในสามของจํานวนสมาชิกที่มาประชุม
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(2) การควบสหกรณ์
(3) การแยกสหกรณ์
(4) การเลิกสหกรณ์
รายงานการประชุม
ข้อ 78 รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
หรือการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ นั้น ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อพร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณา
วินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการดําเนินการหรือกรรมการ
อื่นๆ แล้วแต่กรณีอีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้นๆ ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ
หมวด 8
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่นของสหกรณ์

- 26 ข้อ 79 การจ้าง การแต่งตั้ง และการพ้นจากตําแหน่งผู้จัดการ คณะกรรมการดําเนินการ
อาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้ง
เป็นผู้จัดการ ในการจ้างผู้จัดการสหกรณ์ต้องทําหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการ
ดําเนินการเรียกให้มีหลักประกันอันสมควร
ในการแต่งตั้ง หรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่
ดังกําหนดไว้ในข้อ 80 เป็นลายลักษณ์อักษร
ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบ
คัดเลือก การแต่งตั้งหรือจ้าง การกําหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการและการพ้นจากตําแหน่งของ
ผู้จัดการสหกรณ์
ผู้จัดการของสหกรณ์พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยทําเป็นหนังสือ
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์
(4) เกษียณอายุตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(5) ถูกเลิกจ้าง
(6) ลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้กระทํา
การหรือละเว้นการกระทําใดๆ อันขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ
ไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์
ให้นําความตามข้อบังคับข้อ 61 วรรค 3 มาบังคับใช้กับบุคคลที่จะเป็นหรือทําหน้าที่ผู้จัดการ
โดยอนุโลม
ข้อ 80 อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผู้จัดการมีอํานาจหน้าที่จัดการทั่วไป
และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้
ผู้เข้าเป็นสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับ
ของสหกรณ์
(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจํานวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้นและชักจูง
การถือหุ้นในสหกรณ์
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และชักจูงการฝากเงินในสหกรณ์
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคําขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ และ
ดําเนินการอื่นๆ เกี่ยวกับเรื่องการให้เงินกู้ให้เป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ที่กําหนดไว้
(5) จัดทํารายละเอียดเงินค่าหุ้นและเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือเป็นรายบุคคลทุกระยะ
หกเดือน พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคลเฉพาะของสมาชิกนั้น
(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนด
ในระเบียบรวมถึงกําหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสหกรณ์ตลอดจน

- 27 เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างเหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้อง
เรียบร้อย
(7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือมีใบสําคัญโดยครบถ้วน
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นการถูกต้องรวบรวมใบสําคัญและเอกสารต่างๆ
เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วนและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
กําหนด
(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่นๆ
(10) รับผิดชอบจัดทํางบดุล รวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปีแสดงผล
การดําเนินงานของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
(11) เข้าร่วมประชุมชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
และประชุมคณะกรรมการอื่นๆ เว้นแต่ในกรณีซึ่งที่ประชุมนั้นๆ มิให้เข้าร่วมประชุม
(12) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการโต้ตอบหนังสือของสหกรณ์
(13) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราทรัพย์สินต่างๆ ของสหกรณ์
ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย
(14) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนต่อคณะกรรมการดําเนินการ
(15) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบ และระยะเวลา
ที่ทางราชการกําหนด
(16) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอื่นๆ
ของสหกรณ์มอบให้ หรือตามที่ควรกระทํา เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี
ข้อ 81 การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถ้าตําแหน่งผู้จัดการว่างลงและยังไม่ได้แต่งตั้งให้
ผู้ใดดํารงตําแหน่งแทน หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ให้รองผู้จัดการ
หรือผู้ช่วยผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่อื่นของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนดไว้เป็นผู้รักษาการ
แทน
ข้อ 82 การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดําเนินการ ต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงินกับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สิน
ของสหกรณ์ ตลอดจนจัดทํางบดุลของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน
ข้อ 83 เจ้าหน้าที่ นอกจากตําแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่น
ตามความจําเป็นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด
ที่ปรึกษา

- 28 ข้อ 84 ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอก ซึ่งทรงคุณวุฒิและความสามารถและเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาและหรือที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได้
เพื่อให้ความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
กําหนด
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 8511 ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ประชุมใหญ่อาจเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก
ผู้มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์จํานวน
สี่คน ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจําทุกสองปีตามระเบียบของสหกรณ์ และผู้ตรวจ
สอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์นี้ หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์
(2) ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่
ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้เป็น หรือทําหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ
(1) เป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี หรือผู้ ช่ วยผู้ ส อบบั ญ ชี หรือบุ คคลที่ อยู่ ในสั งกั ด นิ ติ บุ คคลที่ รั บ
งานสอบบัญชีของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น
(2) เป็นกรรมการของสหกรณ์นี้ เว้นแต่ได้พ้นจากตําแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีบัญชีของสหกรณ์
(3) เป็ น คู่ สมรส บุ ตร บิ ด ามารดาของกรรมการ หรือผู้จั ดการ หรือเจ้ าหน้ าที่ ของ
สหกรณ์นี้
(4) เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อื่น หรือเคยถูกให้ออกจาก
ตําแหน่งผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(5) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(6) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(8) เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือมีคําวินิจฉัยเป็นที่สุด
ให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อื่น
(9) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนจากตําแหน่งกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อื่น

11

มาตรา 85 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

- 29 (10) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อื่น
(11) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(12) เป็ น ผู้ อ ยู่ ร ะหว่ า งการถู ก สั่ งพั ก หรื อ เพิ ก ถอนชื่ อ ออกจากทะเบี ย นผู้ ส อบบั ญ ชี
ภาคเอกชน ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์
(13) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ
ข้อ 86 การดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตําแหน่งได้มี
กําหนดเวลาสองปีทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกําหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
คนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจ
ได้รับเลือกตั้งซ้ําอีกก็ได้แต่ไม่เกินสี่ปีติดต่อกัน
ข้อ 87 อํานาจหน้าที่ของคณะผู้ตรวจสอบกิจการ คณะผู้ตรวจสอบกิจการมีอํานาจหน้าที่
ตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพย์สิน หนี้สินทั้ง
ปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง
(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดําเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อ
ประเมินผลและอาจให้ข้อแนะนําแก่คณะกรรมการดําเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่นๆ ของสหกรณ์ทั้ง
ทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้นๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจ้าง และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญา
จ้าง และหลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินตามประมาณการรายจ่าย
ของสหกรณ์
(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง
แผนงาน ข้อบังคับและระเบียบ ตลอดจนมติต่างๆ ของคณะกรรมการดําเนินการ
(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ หรือ กิจการอื่นๆ
ตามที่เห็นสมควร หรือที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดผลดีแก่การดําเนินกิจการของสหกรณ์
ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือนต่อคณะกรรมการดําเนินการใน
การประชุมประจําเดือนคราวถัดไป แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจําปีต่อที่ประชุมใหญ่ ของสหกรณ์ด้วย
หมวด 9
ข้อเบ็ดเสร็จ
ระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 88 ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบต่างๆ
เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของสหกรณ์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

- 30 (1) ระเบียบว่าด้วยเงินรับฝากจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น
(2) ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
(3) ระเบียบว่าด้วยการส่งเงินค่าหุ้นของสมาชิก
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้
(5) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
(6) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
(7) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
(8) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์
(9) ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก
(10) ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคง
(11) ระเบียบว่าด้วยทุนบําเหน็จสมาชิก
(12) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(13) ระเบียบอื่นๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไว้ให้
เพื่อสะดวกและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ เฉพาะระเบียบข้อ (1) และ (2) ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์เสียก่อนจึงจะใช้บังคับได้ ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนดใช้แล้วให้ส่งสําเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์และ กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ทราบ
ข้อ 89 การดําเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอกหรือ
เสียหายโดยประการใดๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 17 แต่มิได้รับชําระตามที่เรียกก็ดี
คณะกรรมการดําเนินการต้องร้องทุกข์หรือฟ้องคดีภายในกําหนดอายุความ
ข้อ 90 การตีความในข้อบังคับ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับข้อใดให้สหกรณ์
ขอคําวินิจฉัยจากนายทะเบียนสหกรณ์ และให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น
ข้อ 91 การแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับ สหกรณ์อาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้
ข้อบังคับได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ ซึ่งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวนสมาชิกที่มา
ประชุม และให้สหกรณ์เสนอขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับนั้น ต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว
การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับนั้นจึงเป็นอันสมบูรณ์
การเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับ จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อได้
แจ้งข้อความที่เสนอให้พิจารณานั้น โดยเต็มสํานวนไปให้สมาชิกทราบล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือแจ้งนัด
ประชุม
ข้อ 92 การจําหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดการชําระบัญชี
โดยจําหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝาก พร้อมด้วยดอกเบี้ยและ
ชําระหนี้สินอื่นๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้ผู้ชําระบัญชีจ่าย
ตามลําดับดังต่อไปนี้

- 31 (1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชําระแล้ว
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้ว แต่ไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด ตาม
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 22 (2)
เงินที่จ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจํานวนเงินกําไรสุทธิที่
สหกรณ์หาได้ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 22 (4) ในปีนั้น
ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่น หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตาม
มติของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่
ได้ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ชําระบัญชีเสร็จ
ข้อ 93 ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้กําหนดข้อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่กําหนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคําสั่งและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็นส่วน
หนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย
บทเฉพาะกาล
ข้อ 94 ให้บรรดาระเบียบ มติ หรือคําสั่ง ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ
ยังคงใช้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ มติ หรือคําสั่งที่ออกตามข้อบังคับนี้
ที่ประชุมใหญ่วิสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด เมื่อวันที่ 28 เดือน เมษายน
พ.ศ. 2555 ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงใช้ข้อบังคับข้างต้นนี้แทนข้อบังคับเดิม ซึ่งเป็นอันยกเลิกทั้งสิ้น ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนให้แล้ว

(ลงชื่อ)
ประธานกรรมการ
(นายเสกสรรค์ โสภารัตน์)

(ลงชื่อ)
เลขานุการ
(นายบัญญัติ โพธิ์เสนา)
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
ว่าด้วยหุ้น
พ.ศ. 2544
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ข้อ 62 (9) และข้อ 83 (3)
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39 ครั้งที่ 17/2544 เมื่อวันที่ 10 เดือน สิงหาคม 2544
ได้กําหนดระเบียบว่าด้วยหุ้น ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยหุ้น
พ.ศ. 2544”
ข้อ 2 ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2536
ซึ่งกําหนดไว้ ณ วันที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2536 และให้ใช้ระเบียบใหม่นี้แทน
ข้อ 3 สมาชิกทุกคนต้องส่งค่าหุ้นตั้งแต่เดือนแรกเข้าเป็นสมาชิกเป็นรายเดือนตามเกณฑ์
ของเงินได้รายเดือนของสมาชิก ดังต่อไปนี้
เกินกว่า
”
”
”
”
”
”
”
”

เงินได้รายเดือน (บาท)
4,000 - 4,500
4,500 - 5,000
5,000 - 5,500
5,500 - 6,000
6,000 - 7,000
7,000 - 8,000
8,000 - 9,000
9,000 - 10,000
10,000 บาทขึ้นไป

ค่าหุ้นรายเดือน (บาท)
400
450
500
550
600
700
800
900
1,000

- 33 ถ้าสมาชิกประสงค์จะส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน ในอัตราที่สูงกว่าอัตรากําหนดไว้ของตนแต่ต้องไม่มี
เศษของสิบบาทก็ย่อมทําได้ โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2544
(ลงชื่อ) สุรพงษ์ วงศ์อารีย์
(นายสุรพงษ์ วงศ์อารีย์)
ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) วิชัย ศรีสวัสดิ์
(นายวิชัย ศรีสวัสดิ)์
เลขานุการ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
ว่าด้วยการรับเงินฝากของสหกรณ์
พ.ศ. 2560

อาศัยอํานาจตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ข้อ 12 ข้อ 67 (9) และ ข้อ
88 (1) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 56 ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.
2560 มีมติกําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยการรับเงินฝากของสหกรณ์ พ.ศ.
2560 ดังต่อไปนี้
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยการรับเงินฝาก
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 เงินฝากในระเบียบนี้ ได้แก่เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจํา
ข้อ 3 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อ 4 ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยการรับเงินฝากของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2559 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้
และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

- 34 หมวด 2
เงินฝากออมทรัพย์
ข้อ 5 สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น หรือ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ่งมี
สมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกสมาคม นั้น ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติสหกรณ์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
กรณีสมาชิกประเภทสมาชิกสมทบจะมีเงินฝากในบัญชีเงินฝากเกินกว่ายี่สิบล้านบาทไม่ได้
ข้อ 6 ผู้ประสงค์เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ควรมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ด้วยตนเองและ
ต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
แบบหนังสือขอเปิดบัญชีนั้น ทั้งต้องปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ได้ชี้แจงด้วย
ข้อ 7 พร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ผู้ฝากต้องจัดให้มีตัวอย่างลายมือชื่อของ
ตนหรือของตัวแทนซึ่งเป็นผู้มอบอํานาจถอนเงิน ตลอดจนให้คําสั่งเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิด
ขึ้นนั้นไว้ต่อสหกรณ์โดยใช้บัตรตามแบบของสหกรณ์
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้นั้น จะมีผลต่อเมื่อผู้ฝากได้แจ้งเป็นหนังสือต่อ
สหกรณ์ และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว
ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากออมทรัพย์ ให้ใช้อักษรไทยและเขียนด้วยหมึก ทั้งต้องเขียน
ด้วยลายมือตนเอง สหกรณ์จะไม่รับรู้การใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ
ข้อ 8 ผู้ฝากคนหนึ่งเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นี้ได้ โดยจํานวนเงินฝากในบัญชีนั้นๆ
ในเวลาใดเวลาหนึ่ง ต้องไม่น้อยกว่าห้าร้อยบาท ผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใดโดยจํานวนเท่าใดก็ได้
การรักษาบัญชี ภายในรอบปีบัญชีของสหกรณ์ หากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มียอดเงินคงเหลือใน
บัญชีไม่ถึงห้าร้อยบาทและไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีภายในรอบปีบัญชีของสหกรณ์ สหกรณ์จะคิด
ค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีปีละหนึ่งร้อยบาทไปจนกว่าจะมีการเคลื่อนไหวในบัญชี และหากเงิน
คงเหลือในบัญชีไม่เพียงพอสําหรับค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชี สหกรณ์จะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
นั้นทันที
ข้อ 9 ในการเปิดบัญชีรับเงินฝากประเภทนี้ สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีให้ผู้ฝากยึดถือไว้สมุดคู่
บัญชีนั้นผู้ฝากต้องรักษาไว้ เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงินคงเหลือ
ของตนบรรดาที่จะมีขึ้นทุกรายการ
การลงบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชี โดยไม่เป็นไปตามที่กล่าวนี้ ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ อนึ่ง
ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่บัญชีคลาดเคลื่อนต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขให้จะแก้ไขโดย
ประการอื่นไม่ได้
เมื่อสมุดคู่บัญชีได้ลงรายการเต็มแล้ว ให้นําส่งมอบต่อสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์โอนยอดเงินคงเหลือ
เข้าสมุดคู่บัญชีเล่มใหม่ให้ ซึ่งจะได้ออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป

- 35 ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่บัญชีให้แก่ผู้ฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อนที่ลง
รายการเต็มแล้วก็ดีสหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่ในกรณีที่สมุดคู่บัญชีของผู้ฝากคนใด สูญหายหรือ
ชํารุดสหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละยี่สิบบาท
ข้อ 10 ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทุกครั้ง ต้องส่งพร้อมกับใบส่งเงินฝากออมทรัพย์
ตามแบบของสหกรณ์ ทั้งนี้ผู้ฝากหรือผู้อื่นจะเป็นผู้ส่งก็ได้โดยส่งต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์
การเขียนใบส่งเงินฝากออมทรัพย์ ให้เขียนด้วยหมึกลงวันที่ตรงตามวันส่งเงินต่อสหกรณ์
และให้ลงลายมือชื่อเต็มของผู้ส่งในบรรทัดที่กําหนดไว้ ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ในใบส่ง ผู้ส่งต้อง
ลงลายมือชื่อเต็มกํากับด้วย
เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว จะได้ลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที่ได้รับนั้นใน
สมุดคู่บัญชีและผู้มีอํานาจลงชื่อในสมุดคู่บัญชีเงินฝากนั้น จะคืนสมุดคู่บัญชีให้ผู้ฝาก
ผู้มีอํานาจลงชื่อกํากับในสมุดคู่บัญชีเงินฝาก สหกรณ์จะประกาศให้ทราบต่อไป
ข้อ 11 สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้เป็นรายวันไม่เกินอัตราที่นายทะเบียน
สหกรณ์กําหนด และตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ อาจจ่ายดอกเบี้ยให้ทุกเดือน
ในกรณีที่มีเงินฝากตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป สหกรณ์อาจจ่ายดอกเบี้ยให้ทุกวันที่ 31 ธันวาคม, 31 มีนาคม,
30 มิถุนายน และ 30 กันยายน ในกรณีที่มีเงินฝากตั้งแต่ห้าแสนบาทขึ้นไป สหกรณ์อาจจ่ายดอกเบี้ยให้
ทุกวันที่ 31 มีนาคม และ 30 กันยายน ในกรณีที่มีเงินฝากตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป
สหกรณ์จะนําดอกเบี้ยประจําปีเข้าบัญชีของผู้ฝากในวันที่ 30 กันยายนทุกปี แต่ถ้าดอกเบี้ย
สําหรับปีใดมีจํานวนต่ํากว่ายี่สิบห้าสตางค์ สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยสําหรับปีนั้นให้และให้ผู้ฝากรีบยื่นสมุด
คู่บัญชี เพื่อให้สหกรณ์ลงรับดอกเบี้ยประจําปีให้
ข้อ 12 ในวันหนึ่งๆ ผู้ฝากจะถอนเงินฝากออมทรัพย์ในบัญชีของตนกี่ครั้งก็ได้
ข้อ 13 ในการถอนเงินจากบัญชีฝากออมทรัพย์ ต้องใช้ใบถอนเงินฝากออมทรัพย์ตามแบบของ
สหกรณ์ในการถอนเงินนั้น ผู้มีอํานาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์ควรมารับเงินที่
สหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยื่นใบถอนเงินฝากออมทรัพย์โดยลงลายมือชื่อตามที่ได้ให้ตัวอย่างไว้นั้น
พร้อมกับสมุดคู่บัญชีต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้วจะได้ลงบันทึก
รายการจํานวนเงินที่ถอนนั้น ในสมุดคู่บัญชีแล้วจะจ่ายเงินถอนให้
ถ้าผู้มีอํานาจถอนเงินมีความจําเป็นจะมอบให้ผู้อื่นมารับแทนก็สามารถทําได้ แต่จะต้องเป็นบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งคือ คู่สมรส บุตร บิดามารดา หรือสมาชิกสหกรณ์ โดยต้องทําใบถอนเงินฝากออมทรัพย์และ
ต้องมอบอํานาจให้ผู้รับมอบอํานาจเป็นหนังสือตามที่กําหนดไว้ในใบถอนเงินฝากออมทรัพย์นั้น พร้อมด้วย
สมุดคู่บัญชีและบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ของเจ้าของบัญชีต่อเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ ในการนี้สหกรณ์จะเรียกหลักฐานพิสูจน์ตัวของผู้รับมอบอํานาจก็ได้ เมื่อสหกรณ์ตรวจสอบเป็น
การถูกต้องแล้ว จะได้ลงบันทึกรายการจํานวนเงินที่ถอนนั้นในสมุดคู่บัญชีแล้วจะจ่ายเงินที่ถอนให้
ผู้รับเงินต้องลงลายมือชื่อรับเงินถอน พร้อมทั้งวันที่ต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์
อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากออมทรัพย์ให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ
ผู้มีอํานาจถอนเงินต้องลงลายมือชื่อตามที่ได้ให้ตัวอย่างไว้นั้นกํากับด้วย

- 36 ข้อ 14 ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมด เพื่อปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของตนเมื่อใดก็ได้
การถอนเงินในกรณีดังกล่าวให้ปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ 13 และให้ผู้มีอํานาจถอนเงินจดแจ้งท้าย
รายการจํานวนเงินในใบถอนด้วยว่า “เพื่อปิดบัญชี” อนึ่งเมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนแล้วจะได้ยึดสมุดคู่
บัญชีไว้
ข้อ 15 ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นว่า ผู้ฝากเงินออมทรัพย์รายใดฝ่าฝืนระเบียบ
หรือ ก่อความยุ่งยากให้แก่สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ฝาก
คนใดก็ดี สหกรณ์จะไม่รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ฝากนั้นอีก และให้ผู้ฝากถอนเงินฝาก
คงเหลือทั้งหมด เพื่อปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของตน ทั้งนี้โดยสหกรณ์แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ฝากการ
ถอนเงินในกรณีดังกล่าวนี้ ให้ปฏิบัติตามที่กล่าวใน ข้อ 14

หมวด 3
เงินฝากประจํา
ข้อ 16 สหกรณ์รับเงินฝากประจําจากสมาชิก ตามที่สหกรณ์เห็นสมควร
การฝากเงินฝากของสมาชิกสมทบให้นํา ข้อ 5 วรรคสอง ในระเบียบนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 17 ผู้ประสงค์ฝากเงินฝากประจํา ควรมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยื่น
หนังสือขอฝากเงินฝากประจําตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือนั้น
ทั้งต้องปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์จะได้ชี้แจงด้วย
ข้อ 18 ผู้ฝากต้องจัดให้ตัวอย่างลายมือชื่อของตนหรือของตัวแทน ซึ่งเป็นผู้มีอํานาจถอนเงินไว้
ต่อสหกรณ์โดยใช้บัตรตามแบบของสหกรณ์
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้นั้น จะมีผลต่อเมื่อผู้ฝากได้แจ้งเป็นหนังสือต่อ
สหกรณ์ และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว
ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากประจํา ให้ใช้อักษรไทยและเขียนด้วยหมึก ทั้งต้องเขียนด้วย
ลายมือตนเอง สหกรณ์จะไม่รับรู้การใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ
ข้อ 19 เงินฝากประจํารายหนึ่งๆ ต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยบาท และระยะเวลาฝากต้อง
ไม่น้อยกว่าหกเดือน
ข้อ 20 ในการรับเงินฝากประเภทนี้ สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีให้ผู้ฝากถือไว้และให้นําข้อ 9
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 21 สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา ในอัตราดังต่อไปนี้
(1) เงินฝากสําหรับระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน ไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
และตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ

- 37 (2) เงินฝากสําหรับระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน ไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์
กําหนด และตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ
ในกรณีที่ผู้ฝากมีเงินตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป ซึ่งมีระยะฝากไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน ให้สหกรณ์
จ่ายดอกเบี้ยให้ผู้ฝากได้ทุกเดือน ซึ่งเป็นไปตามประสงค์ของผู้ฝาก
ดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายให้เมื่อถึงกําหนดระยะเวลาฝากหรือตามงวดที่ได้ตกลงกัน ในเวลา
ฝาก อนึ่ง ถ้ายังไม่ถอนเงินฝากจนพ้นกําหนดไปอีกเจ็ดวันแล้ว ก็ถือเป็นอันว่าผู้ฝากตกลงฝากเงินต้นนั้น
ต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม (นับแต่วันต่อจากวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาเดิม) ทั้งนี้ สหกรณ์จะมีหนังสือ
ยืนยันไปยังผู้ฝากด้วย ส่วนดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะได้จ่ายแก่ผู้ฝากตามที่กล่าวไว้ในวรรคก่อนให้เสร็จไป
ข้อ 22 ผู้ฝากย่อมมีสิทธิถอนคืนเงินฝากประจําก่อนกําหนด แต่ถ้าสหกรณ์เห็นสมควรจะยอมให้
ถอนก่อนถึงกําหนดก็ได้ในกรณีดังกล่าวนี้สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ในอัตราร้อยละเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์
สําหรับเงินฝากซึ่งได้ฝากหรือต่อเวลามาไม่ถึงหกเดือน
ข้อ 23 ในการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจําให้นําข้อ 13 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 24 ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมุดคู่บัญชีของตนไว้ ถ้าสมุดคู่บัญชีหายผู้ฝากต้องแจ้งเป็นหนังสือ
ต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ)
(นายประกอบ จันทรทิพย์)
ประธานกรรมการ
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานีจํากัด
ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น
พ.ศ. 2560

อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ พ.ศ. 2555 ข้อ 67(9) และข้อ 88(1) ที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 55 ครั้งที่ 20/2560เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560ได้กําหนดระเบียบ ว่า
ด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
หมวด 1
ข้อกําหนดทั่วไป
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานีจํากัดว่าด้วยการรับฝากเงิน
จากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2560 ”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์
อื่น พ.ศ. 2548 กําหนดไว้ ณ วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2548 และให้ใช้ระเบียบใหม่นี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“ สหกรณ์ ”
“ ผู้ฝาก ”

หมายความว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานีจํากัด
หมายความว่าสหกรณ์ผู้ฝากเงิน

ข้อ 5 สหกรณ์รับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นได้ 2 ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย์
(2) เงินฝากประจํา

- 39 หมวด 2
การเปิดบัญชีและการฝากเงิน
ข้อ 6 สหกรณ์ที่ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 5ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ
สํานักงานสหกรณ์ด้วยตนเองและต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์โดยมีรายการ
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชีนั้น
ข้อ 7 พร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของตัวแทนซึ่งเป็นผู้มี
อํานาจถอนเงินตลอดจนให้เงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากที่เปิดบัญชีนั้นไว้ต่อสหกรณ์
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้จะมีผลต่อเมื่อผู้ฝากได้แจ้งเป็นหนังสือต่อ
สหกรณ์ และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว
ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้อักษรไทยเขียนด้วยหมึกทั้งต้องเขียนด้วยลายมือของผู้นํา
ฝาก สหกรณ์จะไม่รับรู้การใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ
ข้อ 8 ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ดังนี้
(1) เงินฝากออมทรัพย์ผู้ฝากรายหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นี้ได้โดยจํานวน
เงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่น้อยกว่า10,000บาทและผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใด
โดยจํานวนเท่าใดก็ได้
(2) เงินฝากประจํารายหนึ่งๆต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า100,000บาทและระยะเวลาฝากต้องไม่น้อย
กว่า 6 เดือน
ข้อ 9 ในการเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 8สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้สมุดคู่ฝากนั้น
ผู้ฝากต้องรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝากดอกเบี้ยเงินถอนและเงินคงเหลือบรรดาที่จะมีขึ้น
ทุกราย
การลงบันทึกรายการต่างๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระทําได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์
ซึ่งประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิกหรือผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายคน
หนึ่งคนใดเป็นผู้ลงลายมือชื่อย่อกํากับไว้เป็นสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝาก โดยไม่เป็นไปตามที่
กล่าวนี้ ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ อนึ่ง ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อนต้อง
แจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขให้จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้
สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรือชํารุดจนใช้การไม่ได้ให้นํามายื่นต่อสหกรณ์เพื่อจะได้ยกเลิกสมุดคู่
ฝากเล่มนั้นและโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝากเล่มที่
ยกเลิกนั้นผู้ฝากจะรับไปก็ได้
ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผู้ฝากต้องแจ้งเป็นหนังสือ
ต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า สหกรณ์จะนํายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้
ต่อไป ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก

- 40 ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากครั้งแรกก็ดีหรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อนซึ่งลง
รายการเต็มแล้วก็ดีหรือชํารุดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีที่สมุดคู่ฝากของผู้ฝาก
รายใดสูญหายสหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละหนึ่งร้อยบาท
ข้อ 10 ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้งให้นําใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์กําหนด ยื่น
พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและจํานวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทั้งนี้ผู้ฝากหรือผู้อื่นจะเป็นผู้ส่งเงินก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที่ได้รับนั้น ในสมุดคู่ฝากและตรวจสอบเป็นการ
ถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก
ข้อ 11 ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝากต้องขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่จ่ายเงิน
ถอนจากรายการเช่นนั้นจนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว
หมวด 3
การกําหนดอัตราดอกเบี้ยระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย
วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจ่ายดอกเบี้ย
ข้อ 12 สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 4 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.5 ต่อปีโดย
จะได้ประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้คํานวณเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะนําดอกเบี้ย
ทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ ให้ผู้ฝากรีบยื่นสมุดคู่ฝากสหกรณ์ เพื่อ
สหกรณ์บันทึกรายการดอกเบี้ยให้ดอกเบี้ยเงินฝากประจําสหกรณ์จะคํานวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึง
กําหนดระยะเวลา การฝากสําหรับเงินฝากที่ถอนก่อนกําหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 13
สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามจํานวนเดือนเต็ม
กรณีถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือนสหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
ถ้าผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากประจําเมื่อครบกําหนดพร้อมดอกเบี้ยจนพ้นกําหนดไปอีกเจ็ดวันก็เป็นอัน
ถือว่าผู้ฝากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม
หมวด 4
การถอนเงินฝากและการปิดบัญชี
ข้อ 13 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์
ในการถอนเงินฝาก ผู้มีอํานาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์ควรมารับเงินที่
สหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้นั้นพร้อมกับสมุดคู่ฝาก
ต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ถ้าผู้มีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผู้ได้รับเงินแทนก็ต้องทําใบถอนเงินฝาก และต้องมอบอํานาจ
ให้รับเงินแทนเป็นหนังสือตามแบบที่กําหนด ทั้งนี้โดยลงลายมือชื่อตามที่ได้ให้ตัวอย่างไว้ แล้วมอบให้ผู้รับ

- 41 มอบอํานาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้นพร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ในการนี้สหกรณ์จะเรียก
หลักฐานพิสูจน์ตัวผู้รับมอบอํานาจก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงินคงเหลือใน
สมุดคู่ฝากแล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก
อนึ่งการเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึกถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆผู้มีอํานาจ
ถอนเงินต้องลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้กํากับด้วย

ข้อ 14 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นั้นจะถอนเมื่อใดจํานวนเท่าใดก็ได้
ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํานั้น ผู้ฝากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบกําหนด แต่เมื่อ
ผู้ฝากยื่นคําขอเป็นหนังสือโดยชี้แจงความจําเป็น สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบกําหนดก็ได้
ข้อ 15 ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้ให้ผู้มีอํานาจ
ถอนเงินจดแจ้งไว้ท้ายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพื่อปิดบัญชี”
ข้อ 16 ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบนี้หรือก่อให้เกิด
ความยุ่งยากแก่สหกรณ์หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝากสหกรณ์จะไม่รับเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ฝากอีกและให้ผู้ฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตนทั้งนี้สหกรณ์
จะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ฝาก
ข้อ 17 การถอนเงินฝากเพื่อปิดบัญชีตามข้อ 14 สหกรณ์จะคํานวณดอกเบี้ยให้ ตามข้อ 11
ถึงวันก่อนวันถอนหนึ่งวันเว้นแต่การปิดบัญชีเงินฝากในกรณีผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบตามข้อ 15 สหกรณ์จะ
คํานวณดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันที่แจ้งหนึ่งวัน และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี้ยอีกไม่ว่าผู้ฝากจะถอนเงินเมื่อใด
เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผู้ฝากแล้วจะยกเลิกสมุดคู่ฝากสําหรับบัญชีนั้น
ข้อ 18 ในกรณีที่มีความจําเป็นสหกรณ์สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับฝากเงินก็ได้
ข้อ 19 กรณีที่จํานวนยอดเงินรับฝากในเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อรวมกับหนี้การกู้ยืมเงินจากภายนอก
และหนี้ในฐานะผู้ค้ําประกัน จะเกินวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกันประจําปีของสหกรณ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์
ให้ความเห็นชอบไว้ สหกรณ์จะไม่รับฝากเงิน
กรณีของผู้ฝากที่เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ที่มีสินทรัพย์มากกว่า
5,000 ล้านบาท สหกรณ์จะรับฝากเงินทุกประเภทเมื่อรวมกับเงินกู้จากผู้ฝากดังกล่าว (หากมี) ได้ไม่เกิน
ร้อยละสิบของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสํารองของผู้ฝาก
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 26 เดือน มิถุนายนพ.ศ. 2560
(ลงชื่อ)
(นายประเวศ รัตนวงศ์)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

อุดรธานีจํากัด

- 42 (ลงชื่อ)
(นายชูชัย อุดมพงษ์)
เลขานุการ

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
พ.ศ. 2555
อาศัยอํานาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ข้อ 13 ถึงข้อ 18 ข้อ 67 (9)
และข้อ 88 (4) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 51 ครั้งที่ 4/2556 วันพฤหัสบดีที่ 22
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ได้มีมติกําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
ว่าด้วยการให้เงินกู้ แก่สมาชิก พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้
แก่สมาชิก พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก
พ.ศ. 2555 ซึ่งกําหนดไว้เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ และ
ข้อตกลงอื่น ซึ่งขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
หมวด 1
ข้อกําหนดทั่วไป
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
“ประธานกรรมการ”
“คณะกรรมการ”
“กรรมการ”

หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูอุดรธานี จํากัด
หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูอุดรธานี จํากัด
หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูอุดรธานี จํากัด

- 43 ข้อ 5 สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก 3 ประเภท คือ
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
(2) เงินกู้สามัญ
(3) เงินกู้พิเศษ
ข้อ 6 การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจําเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกู้เพื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งกําไรไม่ได้
หมวด 2
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ข้อ 7 เมื่อสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินอันแสดงหลักฐานพิสูจน์ได้ และประสงค์จะขอกู้เงินก็ให้ยื่นคําขอกู้
ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กําหนด โดยให้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด หรือ
กรรมการ
ข้อ 8 คณะกรรมการ อาจมอบอํานาจให้ประธานกรรมการ หรือ รองประธานกรรมการ
และ หรือกรรมการอื่นตามที่เห็นสมควรเป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการก็ได้
และให้ผู้ได้รับมอบดังกล่าวนั้นแถลงรายการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้ไป และส่งคืนต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาทุกเดือน
ข้อ 9 12 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน สมาชิกคนหนึ่งๆ ให้มีสิทธิ์กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้สองเท่าของ
เงินเดือนสมาชิกนั้น แต่ไม่เกินสี่หมื่นบาท โดยให้เงินกู้ผ่านระบบ เอ ที เอ็ม ของธนาคาร
ในกรณีที่สมาชิกนั้นยังมีหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสัญญาก่อนเหลืออยู่ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
สัญญาใหม่และสัญญาก่อนรวมกัน จะมีจํานวนต้นเงินเกินกว่าจํานวนที่กล่าวในวรรคก่อนไม่ได้
หมวด 3
เงินกู้สามัญ
ข้อ 10 ให้คณะกรรมการ มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกได้ตามที่กําหนดไว้
ในระเบียบนี้และในข้อบังคับของสหกรณ์
คณะกรรมการอาจแต่งตั้ง คณะกรรมการเงินกู้ขึ้น ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 72
เพื่อมอบอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกให้ปฏิบัติได้
ข้อ 11 สมาชิกซึ่งอาจได้รับเงินกู้สามัญนั้น ต้องได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมา
เป็นเวลาตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ 12 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินสามัญ ต้องยื่นคําขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กําหนดโดยผ่าน
การพิจารณาให้ความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหรือกรรมการ
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ข้อ 9 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครุอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

- 44 ข้อ 13 จํานวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกคนหนึ่งๆ นั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาโดยคํานึงถึง
ความจําเป็นและความสามารถชําระหนี้ของสมาชิกนั้นภายในจํากัดไม่เกินสี่สิบห้าเท่าของเงินเดือน แต่ต้อง
ไม่เกินสองล้านบาท
การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกตามวรรคแรก ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
ก. จะต้องมีหุ้นร้อยละสามสิบของวงเงินที่อนุมัติให้กู้
ข. ผู้ที่งดส่งเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับข้อ 7 ไว้แล้ว เมื่อได้รับอนุมัติให้กู้เงินสามัญต้องส่งเงินค่า
หุ้นรายเดือน ดังนี้
(1) เงินกู้ไม่เกินสองแสนบาท ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่าสองร้อยบาท
(2) เงินกู้เกินกว่าสองแสนบาท ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่าสามร้อยบาท
(3) เงินกู้เกินกว่าสามแสนบาท ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่าสี่ร้อยบาท
(4) เงินกู้เกินกว่าสี่แสนบาท ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่าห้าร้อยบาท
(5) เงินกู้เกินกว่าห้าแสนบาท ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่าหกร้อยบาท
(6) เงินกู้เกินกว่าหกแสนบาท ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่าเจ็ดร้อยบาท
(7) เงินกู้เกินกว่าเจ็ดแสนบาท ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่าแปดร้อยบาท
(8) เงินกู้เกินกว่าแปดแสนบาท ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่าเก้าร้อยบาท
(9) เงินกู้เกินกว่าเก้าแสนบาท ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่าหนึ่งพันบาท
ในกรณีที่สมาชิกประสงค์จะกู้เงินสามัญโดยใช้หุ้นค้ําประกัน คณะกรรมการอาจให้เงินกู้สามัญแก่
สมาชิกผู้นั้นได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบหกของเงินค่าหุ้นที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ โดยไม่ต้องนําหลักเกณฑ์
ในข้อ 13 วรรคสามมาบังคับใช้
สมาชิกที่ลาออกจากราชการ หรืองานประจําแล้ว ให้มีสิทธิ์กู้เงินสามัญจากสหกรณ์ได้
ในวงเงินไม่เกินร้อยละเก้าสิบหกของค่าหุ้นที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์
กรณีที่สมาชิกขอกู้เงินเพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นของตนเอง คณะกรรมการอาจพิจารณาให้
เงินกู้เกินกว่าที่กําหนดตามวรรคแรกและวรรคสองเป็นกรณีพิเศษตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรได้ แต่
ทั้งนี้ต้องไม่เกินสองล้านบาท
ข้อ 14 ถ้าคณะกรรมการ เห็นสมควรจะให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก ที่ส่งคืนเงินกู้สามัญ หรือเงินกู้
เพื่อเหตุฉุกเฉินสัญญาก่อนไม่เสร็จก็ได้ แต่จํานวนเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรวมทุกสัญญาของ
สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ ในเวลาใดเวลาหนึ่งจะมีจํานวนต้นเงินเกินกว่าจํากัด ที่กล่าวในข้อ 13 วรรคแรกหรือ
วรรคสอง สุดแต่กรณีไม่ได้
ข้อ 15 ในการให้เงินกู้สามัญนั้น ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้กู้ได้ไม่พอแก่การขอกู้
อันมีลักษณะพึงให้กู้นั้นทุกราย ให้ถือลําดับในการพิจารณาให้เงินกู้ ดังต่อไปนี้
(1) เงินกู้ซึ่งใช้เงินค่าหุ้นเป็นหลักประกันนั้น พึงให้ในลําดับก่อนเงินกู้ซึ่งมีหลักประกันอย่างอื่น
(2) ในระหว่างเงินกู้ซึ่งอยู่ในลําดับเดียวกันตามที่กล่าวใน (1) นั้น เงินกู้ซึ่งมีจํานวนน้อยพึงให้
ก่อนเงินกู้ซึ่งมีจํานวนมาก เพื่อประโยชน์แห่งการนี้จํานวนเงินกู้ที่นํามาเทียบกันนั้นให้คิดรวมทั้งเงินกู้

- 45 สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสัญญาก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่ ในกรณีที่
คณะกรรมการเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นก็ได้

หมวด 4
เงินกู้พิเศษ
ข้อ 16 เมื่อคณะกรรมการ เห็นว่าสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้
เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคง หรือประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ โดยจํานวนเงินเกินกว่าจํากัดตามข้อ 16
วรรคแรก หรือวรรคสองสุดแต่กรณี คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนั้นได้
ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ และตามข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อ 17 การให้เงินกู้พิเศษนั้น ให้กู้เฉพาะการดังต่อไปนี้
(1) กู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์
(2) กู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
ข้อ 18 สมาชิกผู้มีสิทธิ์รับเงินกู้พิเศษต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
24 เดือน จํากัดวงเงินกู้ไม่เกินสามล้านห้าแสนบาท
ข้อ 1913 สมาชิกผู้ส่งคืนเงินกู้ประเภทอื่นยังไม่แล้วเสร็จไม่ให้ได้รับเงินกู้พิเศษ
อนึ่ง สมาชิกผู้ยังส่งคืนเงินกู้พิเศษยังไม่แล้วเสร็จ ก็ไม่ให้ได้รับเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เว้นแต่เมื่อ
ให้เงินกู้ใหม่แล้วสมาชิกนั้นจะมีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ โดยจํานวนต้นเงินรวมกันไม่เกินจํากัดที่ตน
อาจกู้เงินพิเศษจากสหกรณ์ได้
ความตามวรรคสองไม่ใช้บังคับกับระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยการให้
เงินกู้แก่สมาชิกข้าราชการบํานาญที่ขอใช้สิทธิรับบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2558 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพื่อ
การดํารงชีพ พ.ศ 2561
ข้อ 20 เงินกู้ซึ่งจะถือเป็นเงินกู้พิเศษ และใช้ระยะเวลาส่งคืนตามที่กําหนดไว้สําหรับเงินกู้พิเศษ
ได้นั้นต้องมีจํานวนเงินกู้เกินกว่าจํากัด ซึ่งสมาชิกนั้นอาจกู้เงินสามัญจากสหกรณ์ได้
ข้อ 21 การให้เงินกู้พิเศษนั้น ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวน
กรรมการผู้เข้าประชุมพิจารณาคําขอกู้รายนั้น
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ข้อ 19 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครุอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

- 46 ข้อ 22 เมื่อคณะกรรมการได้วินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษทั้งหนังสือกู้ และเอกสารทางกฎหมาย
อย่างอื่นๆ เกี่ยวกับเงินกู้นั้น ได้จัดทําแบบที่กําหนดไว้โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว สมาชิกผู้กู้จึงรับเงินกู้
จากสหกรณ์ได้
เพื่อเป็นทางควบคุมการใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามความมุ่งหมายให้สมาชิกผู้กู้ส่งจํานวนเงินกู้
พิเศษ ซึ่งตนได้รับเข้าฝากในประเภทเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นี้ เพื่อถอนไปใช้จ่ายเป็นคราวๆ ใน
เมื่อถึงกําหนดจ่ายตามความมุ่งหมายการฝากเงินดังกล่าวให้เปิดบัญชีเฉพาะ และสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ย
ให้ตามยอดเงินคงเหลือน้อยที่สุดในแต่ละเดือนในอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์
คณะกรรมการ อาจยกเว้นข้อกําหนดดังกล่าวในวรรคสองนั้น ได้ในกรณีที่สมาชิกผู้กู้แสดงให้เป็น
ที่พอใจคณะกรรมการว่ามีเหตุผลเป็นพิเศษ
ข้อ 23 ในเมื่อถึงกําหนดที่สมาชิกผู้กู้ ต้องใช้จ่ายเงินกู้พิเศษ ตามความมุ่งหมายต้องเสนอ
รายงานการใช้จ่ายเงินกู้ตามแบบที่กําหนดไว้ พร้อมหลักฐานที่มีต่อสหกรณ์ทุกคราวโดยเร็วที่สุดที่จะ
กระทําได้ สหกรณ์อาจมอบให้กรรมการหรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควร สอบสวนการใช้จ่ายเงินกู้
ตามรายการนั้นๆ อีกขั้นหนึ่งด้วย
ข้อ 24 ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกู้พิเศษไม่เสร็จ จะต้องยินยอมและอํานวยความสะดวกให้
กรรมการหรือบุคคลอื่น ซึ่งได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ เข้าตรวจการก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุง
อาคาร หรือทรัพย์สิน หรือการประกอบอาชีพ ที่ใช้เงินกู้นั้นในเวลาอันสมควรได้เสมอและจะต้องชี้แจง
ข้อความเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจให้ทราบตามความประสงค์
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
ข้อ 25 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์นั้น ได้แก่
(1) เงินกู้เพื่อต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
(2) เงินกู้เพื่อก่อสร้างหรือซื้ออาคาร หรือซื้อที่ดินและอาคาร หรือซื้อที่ดิน
เพื่อจะได้ก่อสร้างอาคารในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้เพื่อเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองตามแก่ฐานะ
(3) เงินกู้เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรืออาคาร อันเป็นกรรมสิทธิ์ของตน
ข้อ 26 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ 25 ต้องเสนอคําขอกู้ถึงคณะกรรมการตามแบบ
ที่กําหนดไว้รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการทรัพย์สินและหนี้สิน รายได้และ
ค่าใช้จ่ายรายการบุคคลในครัวเรือนการอยู่อาศัยเดิม และเหตุผลความจําเป็นที่ต้องจัดให้มีที่อยู่อาศัยใหม่
หรือจัดให้มีเพิ่มขึ้นแบบรูปและรายการก่อสร้าง หรือต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร รายละเอียดและ
หลักฐานแห่งที่ดินและอาคารที่จะซื้อกําหนดเวลาและราคาตามสัญญาที่ทําไว้ หรือ ร่างสัญญาที่จะทํา
รายละเอียดแห่งความต้องการเงินกู้จํานวนเงินซึ่งตนจะออกเอง กําหนดการใช้จ่ายเงินกู้รายละเอียด
และหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน
ข้อ 27 แบบรูปและรายการก่อสร้าง หรือต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารนั้นต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้วย

- 47 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือรายการดังกล่าวในวรรคก่อนในสาระสําคัญต้องได้รับความ
เห็นชอบของบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อการนี้ และต้องรายงานคณะกรรมการทราบ
ด้วย
ข้อ 28 สหกรณ์จะมอบให้กรรมการหรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรสอบสวนและทํารายงาน
เกี่ยวกับคําขอกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ เสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นหน้าที่ของสมาชิก
ผู้ขอกู้ต้องให้ข้อความจริงและความร่วมมือ
ข้อ 29 จํานวนเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น
ย่อมสุดแต่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร โดยคํานึงถึงลักษณะของที่อยู่อาศัยความจําเป็นและ
ความสามารถชําระหนี้ของสมาชิกนั้น แต่ต้องไม่เกินสามล้านห้าแสนบาท
ข้อ 30 ตราบใดที่สมาชิกหรือผู้กู้ยังส่งคืนเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ยังไม่แล้วเสร็จจะ
ขายหรือโอนอาคารหรือที่ดินซึ่งใช้เงินกู้นั้นไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดแก่ผู้อื่นไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่จําเป็น
ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการก่อน
เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
ข้อ 31 เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพนั้น ให้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของตนและ
ครอบครัว ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรและพอใจว่าจะเกิดประโยชน์งอกเงยให้แก่สมาชิกผู้กู้ดังนี้
(1) เงินกู้เพื่อซื้อที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง เพื่อประกอบอาชีพให้เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
(2 ) เงินกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือเครื่องมือ เครื่องจักรกลที่ใช้ในการประกอบอาชีพ
เพื่อเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
(3) เงินกู้เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เพื่อการประกอบอาชีพ ทั้งนี้
เพื่อเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
ข้อ 32 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ 31 ต้องเสนอคําขอกู้ถึงคณะกรรมการ
ตามแบบที่กําหนดไว้ รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการทรัพย์สินและ
หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายแผนงานประกอบอาชีพที่จะใช้เงินกู้รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สิน
ที่จะใช้เงินกู้รายละเอียดแห่งความต้องการเงินกู้จํานวนเงินทุนซึ่งตนจะออกเอง รายการรายได้ซึ่งคาดว่า
จะรับจากรายการลงทุนนั้น รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน
ข้อ 33 สหกรณ์จะมอบให้กรรมการ หรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรสอบสวนและทํารายงาน
เกี่ยวกับคําขอกู้เงินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ เสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นหน้าที่ของสมาชิก
ผู้ขอกู้ต้องให้ข้อความจริงและความร่วมมือ
ข้อ 34 จํานวนเงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น
ย่อมสุดแต่คณะกรรมการพิจารณากําหนดตามที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึงความต้องการเงินกู้แท้จริง
ตามแผนงานประกอบอาชีพและความสามารถชําระหนี้ของสมาชิก แต่ต้องไม่เกินสามล้านห้าแสนบาท

- 48 หมวด 5
หลักประกันสําหรับเงินกู้
ข้อ 35 การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น ผู้กู้ต้องทําหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้
ข้อ 36 หลักประกันสําหรับเงินกู้นั้น ให้มีข้อกําหนดดังต่อไปนี้
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกู้ซึ่งผู้กู้ได้ทําไว้ต่อสหกรณ์แล้วไม่ต้องมีหลักประกัน
อย่างอื่นอีก
(2) เงินกู้สามัญ ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญราย
ก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) มีจํานวนไม่เกินกว่าค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่ต้องมีหลักประกัน
อย่างอื่นอีก
ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้กู้ที่คง
เหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดี มีจํานวนเกินกว่าค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ก็ต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
ก. มีสมาชิกซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควร อย่างน้อยสองคนอย่างไม่มีจํากัดเพื่อหนี้สิน
เกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายนั้น ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ แต่ถ้าผู้กู้มีเงินกู้สามัญรายก่อนเหลืออยู่ก็ต้อง
ค้ําประกันเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายใหม่ทั้งหมด
เพื่อความมั่นคงในการให้เงินกู้คณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยเรียกให้ผู้ค้ําประกัน
มากกว่าสองคนก็ได้
สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ําประกัน สําหรับผู้กู้มากกว่าสี่คนในเวลาเดียวกันไม่ได้และ
สมาชิกคนหนึ่งจะมีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้ค้ําประกัน โดยจํานวนเงินต้นรวมกันทั้งหมดเกินกว่าจํานวน
ที่กล่าวไว้ในข้อ 13 วรรคแรกหรือวรรคสองไม่ได้
เมื่อผู้ค้ําประกันรายใดตายหรือลาออกจากสหกรณ์โดยเหตุอื่นๆ หรือมีเหตุที่
คณะกรรมการเห็นว่าไม่สมควร หรือไม่อาจที่จะเป็นผู้ค้ําประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอื่น
ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ําประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ําประกันแทน
ข. มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจํานองรายอื่นจํานองเป็นหลักประกันเต็ม
จํานวนเงินกู้รายนั้น โดยต้องเป็นที่พอใจคณะกรรมการว่าจํานวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่
ภายในร้อยละแปดสิบแห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น
ค. มีหลักทรัพย์รัฐบาล หรือเอกสารฝากเงินในธนาคาร หรือเอกสารการฝากเงิน
ในสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรจํานําเป็นหลักประกัน โดยจํานวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้น
ของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละเก้าสิบหกแห่งค่าของหลักทรัพย์นั้น
(3) เงินกู้พิเศษ ถ้าเงินกู้พิเศษนั้นมีจํานวนไม่เกินกว่าเงินค่าหุ้น ซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์
ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งอีก แต่ถ้าหากเงินกู้พิเศษมีจํานวนเกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้แล้วก็ต้องมี
หลักประกันที่กําหนดไว้ในข้อ ข.
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หมวด 6
เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู้
ข้อ 3714 เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู้นั้น ให้กําหนดไว้ดังนี้
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินตามข้อ 9 ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเต็มจํานวนพร้อม
ด้วยดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรือให้ส่งชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยภายในสิบ
สองงวด
(2) เงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สามัญเป็นงวด
รายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวดสุดท้าย) พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นจํานวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควร
ตามฐานะของผู้กู้จํานวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้แต่ไม่เกินกําหนด ดังต่อไปนี้
ก. เงินกู้สามัญตามข้อ 13 วรรคแรกและวรรคสองให้มีกําหนดไม่เกินหนึ่งร้อยสี่สิบงวด
ข. เงินกู้สามัญตามข้อ 13 วรรคสี่และวรรคห้า ให้มีกําหนดไม่เกินสองร้อยสี่สิบงวด
หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ในกรณีที่ผู้กู้มีคําขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมการเห็นว่ามีเหตุอันสมควรผ่อนผัน เป็นพิเศษ
คณะกรรมการจะผ่อนผันเวลาการส่งเงินงวดชําระหนี้ สําหรับเงินกู้สามัญที่ทํากําหนดไว้ตามความในวรรค
ก่อนนั้น ให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได้แต่การผ่อนเวลาเช่นนี้รวมกันทั้งหมดสําหรับเงินกู้สามัญ
รายหนึ่งๆ ต้องไม่เกินหกเดือน
(3) เงินกู้พิเศษ คณะกรรมการจะพิจารณากําหนดให้ผู้กู้เงินพิเศษส่งคืนเงินกู้เป็นงวด
รายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวดสุดท้าย) พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นจํานวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควร
ตามฐานะของผู้กู้จํานวน และความมุ่งหมายแห่งเงินกู้แต่ไม่เกินสามร้อยงวด ทั้งนี้ โดยไม่มีการผ่อนเวลา
แต่อย่างใดอีก เงินงวดชําระหนี้นั้นให้ส่งชําระตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก
ข้อ 38 การส่งเงินงวดชําระหนี้เงินกู้ทุกประเภทซึ่งผู้กู้ต้องส่งให้สหกรณ์ โดยวิธีหักจากเงินได้ราย
เดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย ให้ถือว่าเงินงวดชําระหนี้แต่ละงวดถึงกําหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนนั้นๆ
หมวด 7
ดอกเบี้ยเงินกู้
ข้อ 39 ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกทุกประเภท ในอัตราตามประกาศของสหกรณ์ ทั้งนี้
ต้องไม่เกินอัตราที่กฎหมายกําหนด
ข้อ 40 ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายวัน ตามจํานวนต้นเงินคงเหลือ
14

ข้อ 37 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครุอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

- 50 หมวด 8
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้
ข้อ 41 ให้คณะกรรมการตรวจตราควบคุม ให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไว้
ในระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องผู้กู้จะต้องจัดการ
แก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ 42 ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงกําหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง
พร้อมด้วยดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการจัดการเรียกคืนโดย
มิชักช้า
(1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการว่า ผู้กู้นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการเห็นว่า หลักประกันสําหรับเงินกู้เกิดบกพร่องและผู้กู้มิได้จัดการ
แก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย) เป็นเวลาถึงสองเดือน
ติดต่อกัน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ดังว่านั้น ถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ
ข้อ 43 ในกรณีที่ผู้ค้ําประกันจะต้องรับผิดชําระหนี้แทนผู้กู้ และไม่สามารถชําระหนี้นั้น
โดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ําประกันร้องขอคณะกรรมการอาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค้ําประกันเป็นงวด
รายเดือนจนเสร็จตามที่ผู้ได้ทําหนังสือให้ไว้ต่อสหกรณ์ได้สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 44 ผู้กู้ก็ดี ผู้ค้ําประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอลาออก หรือย้าย
จากราชการ หรืองานประจําตามข้อบังคับข้อ 31 (3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และ
จัดการชําระหนี้ ซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนแล้วจึงจะขอลาออก หรือย้ายจากราชการ
หรืองานประจํานั้นได้
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน กันยายน 2555

(ลงชื่อ)
(นายเสกสรรค์ โสภารัตน์)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด

- 51 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานีจํากัด
ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
พ.ศ. 2560

อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์พ.ศ. 2555ข้อ67(9) และข้อ 88(2) ที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการครั้งที่55 ครั้งที่ 20/2560เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560ได้กําหนดระเบียบว่า
ด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงินโดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานีจํากัดว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่น
กู้ยืมเงินพ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่26 มิถุนายน 2560เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
พ.ศ. 2542 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ และให้
ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายความว่าสหกรณ์ผู้ให้กู้เงิน
“คณะกรรมการ”
หมายความว่าคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ผู้ให้กู้เงิน
“สหกรณ์ผู้ขอกู้”
หมายความว่าสหกรณ์รวมถึงชุมนุมสหกรณ์ด้วย
ข้อ 5 สหกรณ์ผู้ขอกู้จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) ไม่มีข้อบกพร่องทางการเงินและการบัญชี หรือถ้ามีต้องได้รับการแก้ไขเป็นที่พอใจ
ของสหกรณ์แล้ว
(2) มีความมั่นคงทางการเงินและมีความสามารถในการชําระหนี้
(3) มีความสามารถในการจัดการที่ดีและได้ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับระเบียบ
ของสหกรณ์และระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัดสม่ําเสมอ
(4) มีคุณสมบัติอื่นๆตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กําหนด
ข้อ 6 สหกรณ์จะให้เงินกู้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้ที่มีวัตถุประสงค์จะใช้เงินกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้
สมาชิกกู้หรือเพื่อการดําเนินธุรกิจอื่นของสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ในข้อบังคับและระเบียบ
อันเหมาะสมเท่านั้น
ข้อ 7 จํานวนเงินกู้ที่ให้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้สหกรณ์หนึ่งๆเมื่อรวมกับจํานวนเงินฝากที่สหกรณ์ผู้ให้กู้
ฝากไว้กับสหกรณ์ผู้ขอกู้ (หากมี) ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสํารองของสหกรณ์แต่
เมื่อรวมหนี้เงินกู้ทุกรายและเงินรับฝากของสหกรณ์ผู้ขอกู้แล้วจะต้องไม่เกินวงเงินกู้ยืมและค้ําประกัน
ประจําปีที่สหกรณ์ผู้ขอกู้ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

- 52 ข้อ 8 หลักประกันเงินกู้ให้คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ผู้กู้ทั้งคณะค้ําประกัน
เป็นรายบุคคลและให้จัดหาอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่าจํานวนเงินกู้จํานอง
เป็นประกันเว้นแต่ในกรณีจําเป็นที่สหกรณ์ผู้ขอกู้ไม่มีหลักทรัพย์หรือไม่สามารถหาหลักทรัพย์มาใช้เป็น
หลักประกันเงินกู้ได้ให้คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ผู้ขอกู้ทั้งคณะเป็นผู้ค้ําประกันเงินกู้ และใน
กรณีผู้ค้ําประกันคนใดพ้นจากตําแหน่งก่อนที่สหกรณ์ผู้ขอกู้จะชําระหนี้เสร็จสิ้น ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้จัดให้
กรรมการดําเนินการคนใหม่เป็นผู้ค้ําประกันแทนคนเดิม
ข้อ 9 การกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดให้สหกรณ์ที่ขอกู้
เงินชําระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการใช้เงินกู้แต่ต้องไม่เกิน
หกสิบเดือน
ข้อ 10 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้คณะกรรมการเป็นผู้กําหนดตามความเหมาะสมกับภาวะการเงินโดย
ประกาศเป็นคราวๆไปการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ให้คิดเป็นรายวันโดยนับถัดจากวันรับเงินกู้
ข้อ 11 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือความจําเป็นเกิดขึ้นอันทําให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ไม่สามารถชําระคืน
เงินกู้ได้ตามกําหนดให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ยื่นคําร้องขอผ่อนผันเลื่อนกําหนดเวลาชําระคืนเงินกู้ต่อสหกรณ์เพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณาการผ่อนผันให้ขยายเวลาชําระคืนเงินกู้และระงับการเสียเบี้ยปรับในช่วงระยะเวลา
ที่ได้รับการผ่อนผันได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 12 สหกรณ์ผู้กู้ไม่ชําระคืนเงินกู้เมื่อถึงกําหนดโดยไม่ได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการ
หรือไม่มีเหตุผลอันสมควรจะต้องเสียเบี้ยปรับผิดนัดชําระหนี้เป็นรายวันในอัตราร้อยละ 17ต่อปีของต้นเงิน
ที่ผิดนัดโดยนับถัดจากวันที่ถึงกําหนดชําระจนถึงวันที่สหกรณ์ผู้ขอกู้ ชําระเงินกู้เสร็จสิ้น
ข้อ 13 การขอกู้ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ยื่นหนังสือแสดงความจํานงระบุวัตถุประสงค์ในการใช้เงินกู้
จํานวนเงินที่ขอกู้ระยะเวลาชําระหนี้พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการครั้งที่มีการพิจารณาเรื่องขอกู้เงิน
จากสหกรณ์
(2) งบการเงินและรายงานการสอบบัญชีประจําปีล่าสุดพร้อมด้วยรายงานกิจการ
ประจําปี
(3) งบทดลองณวันสิ้นสุดเดือน ก่อนวันยื่นหนังสือแสดงความจํานงขอกู้และย้อนหลังอีก
2 เดือน
(4) สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์
(5) ข้อบังคับของสหกรณ์รวมทั้งระเบียบการเงินของสหกรณ์
(6) รายนามคณะกรรมการดําเนินการตําแหน่งในคณะกรรมการดําเนินการและตําแหน่ง
ในหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี) พร้อมทั้งวาระของการดํารงตําแหน่งของกรรมการดําเนินการ
(7) สําเนาหนังสือให้ความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ในการกําหนดวงเงินกู้ยืม
หรือค้ําประกันประจําปี
(8) สําเนาหลักฐานการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือบุคคลซึ่งสหกรณ์ได้กู้ยืมไว้และยัง
มีภาระผูกพันอยู่

- 53 (9) เอกสารอื่นๆ ที่สหกรณ์กําหนด
ข้อ 14 ให้ผู้จัดการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและวิเคราะห์ฐานะความมั่นคงความสามารถในการ
ชําระหนี้และการจัดการเสนอผลการวิเคราะห์พร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป
ข้อ 15 ถ้าสหกรณ์ผู้ขอกู้จะกู้เงินจากผู้อื่นในระหว่างที่ยังมีหนี้เงินกู้อยู่ต่อสหกรณ์ต้องแจ้งให้
สหกรณ์ทราบ
ข้อ 16 ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ให้สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้และให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ชําระคืนต้นเงิน
พร้อมทั้งดอกเบี้ยแก่สหกรณ์โดยทันทีแม้ยังไม่ถึงกําหนดตามสัญญาเงินกู้ก็ตาม
(1) เมื่อสหกรณ์ผู้ขอกู้ต้องเลิกไม่ว่าเพราะเหตุใด
(2) เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผู้ขอกู้ฝ่าฝืนข้อกําหนดตามข้อ 15แห่งระเบียบนี้
(3) เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผู้ขอกู้ใช้เงินกู้ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้
(4) เมื่อสหกรณ์ผู้ขอกู้ผิดนัดไม่ชําระเงินกู้ตามกําหนดและคณะกรรมการไม่ได้ผ่อนเวลาให้
(5) เมื่อมีเหตุผลที่คณะกรรมการเห็นว่าสหกรณ์นั้นไม่สมควรกู้เงินสหกรณ์ต่อไป
ข้อ 17 เมื่อคณะกรรมการอนุมัติเงินกู้แล้วให้ผู้จัดการแจ้งให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ทราบโดยเร็วเพื่อจัดทํา
สัญญากู้และจัดทําหลักประกันให้เรียบร้อยแล้วจึงจัดส่งเงินกู้ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ต่อไป
ข้อ 18 การทําสัญญากู้ให้จัดทําตามแบบที่สหกรณ์กําหนดและให้ผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อ
แทนสหกรณ์ตามข้อบังคับของสหกรณ์และสหกรณ์ผู้ขอกู้เป็นผู้ลงชื่อในสัญญากู้ที่ทํากับสหกรณ์
ข้อ 19 การให้เงินกู้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้โดยใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักฐานแทนการทําสัญญากู้ให้
สามารถกระทําได้โดยจํานวนเงินกู้ให้เป็นไปตามข้อ 7 ของระเบียบนี้ สําหรับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติอื่นๆ
ให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดขึ้นได้ตามความเหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์
ประกาศณวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ)
(นายประเวศ รัตนวงศ์)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานีจํากัด

(นายทะเบียนสหกรณ์ เห็นชอบให้ ใช้ ระเบียบนีไ ด้ เมือวันที 9 มิถนุ ายน 2560)

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด

- 54 ว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน
พ.ศ. 2554
อาศัยอํานาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ข้อ 67 (9) และข้อ 88 (6)
ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 50 ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.
2554 ได้มีมติกําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
พ.ศ. 2554 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยการรับจ่าย
และเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2554”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยการรับจ่ายและ
การเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2548 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือ
แย้งกับระเบียบและให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานีจํากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
“ผู้จัดการ”
หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
“เจ้าหน้าที่การเงิน”
หมายถึง เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่
รับผิดชอบในการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของ
สหกรณ์
“เงินสดในมือ”
หมายถึง เงินสดที่เป็นธนบัตรและเหรียญกษาปณ์
ซึ่งสหกรณ์เก็บรักษาไว้ที่สํานักงานของสหกรณ์
เพื่อใช้จ่ายหมุนเวียนในทางธุรกิจของสหกรณ์
“เอกสารการเงิน”
หมายถึง เช็ค ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์
หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน

- 55 ข้อ 5 สหกรณ์เปิดรับจ่ายเงินตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 15:30 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ
และวันหยุดตามประกาศของสหกรณ์
ข้อ 6 ให้ผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการรับ – จ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์
ข้อ 7 ในกรณีที่ยังไม่มีผู้จัดการ หรือผู้จัดการไม่อยู่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 5 ได้
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่การเงิน หรือเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งผู้ใดที่เห็นสมควรซึ่งไม่ได้
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานบัญชีเป็นผู้ปฏิบัติตามข้อ 5 แทน โดยอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ข้อ 8 การรับจ่ายเงิน จะต้องจัดให้มีเอกสารหลักฐานใบสําคัญประกอบครบถ้วนและจะต้อง
บันทึกรายการในสมุดบัญชีของสหกรณ์ทุกครั้งทันทีที่เกิดรายการขึ้น และผู้จัดการจะต้องตรวจสอบ
ให้ถูกต้องเป็นประจําวัน
หมวด 1
ใบเสร็จรับเงิน
ข้อ 9 ใบเสร็จรับเงินให้ใช้ตามแบบที่สหกรณ์กําหนด โดยให้มีสําเนาอย่างน้อย 1 ฉบับ
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและบันทึกบัญชี
ข้อ 10 ใบเสร็จรับเงิน ให้มีหมายเลขกํากับเล่ม และหมายเลขกํากับใบเสร็จรับเงินเรียง
ตามลําดับกันไปทุกฉบับ
ข้อ 11 ใบเสร็จรับเงิน ห้ามขูดลบ แก้ไข เพิ่มเติมจํานวนเงิน หรือชื่อผู้รับเงินหากใบเสร็จรับเงิน
ฉบับใดลงรายการเงินผิดพลาด ก็ให้ขีดฆ่าจํานวนเงินและเขียนใหม่ทั้งจํานวน แล้วให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อ
กํากับ หรือขีดฆ่ายกเลิกใบเสร็จรับเงินฉบับนั้นแล้วออกฉบับใหม่ให้แทน สําหรับใบเสร็จรับเงินฉบับที่
ยกเลิก ให้ขีดฆ่า และเขียนเหตุผลพร้อมกับลงชื่อกํากับไว้และให้เย็บติดไว้ในเล่มโดยมีสําเนาอยู่ครบ
ทุกฉบับพร้อมต้นฉบับ
ข้อ 12 ให้สหกรณ์เก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชียังมิได้ตรวจสอบไว้ในที่
ปลอดภัยอย่าให้สูญหาย และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดาก็ได้
ข้อ 13 ให้ผู้จัดการมอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทําหน้าที่ควบคุมการจัดเก็บรักษา
ใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้ และเล่มที่ยังใช้ไม่หมดไว้ในที่มั่นคงปลอดภัย
หมวด 2
การรับเงิน
ข้อ 14 สหกรณ์ต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน โดยปกติให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน
เล่มเดียวกันในการรับเงินทุกประเภท เว้นแต่เงินประเภทใดที่มีการรับชําระเป็นประจําและมีจํานวน
มากราย จะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหนึ่งสําหรับรับชําระเงินประเภทนั้นก็ได้
ข้อ 15 การรับเงินของสหกรณ์ ให้รับเป็นเงินสด แต่ถ้าเป็นกรณีที่จําเป็นและเป็นประโยชน์
แก่สหกรณ์ก็อาจรับเป็นเอกสารการเงินเช่น ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ หรือเช็คหรือตั๋วแลกเงิน
หรือตั๋วสัญญาใช้เงินได้
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เงินที่ธนาคารรับรอง
ในกรณีที่เป็นเช็คที่ไม่สามารถให้ธนาคารรับรองได้ จะต้องเป็นเช็คที่สั่งจ่ายเงินในวันออกเช็ค
และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สั่งจ่ายเช็คเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้
ข้อ 17 ในกรณีมีการรับเช็คตามข้อ 16 ใบเสร็จรับเงินที่สหกรณ์ออกให้แก่ผู้จ่ายเช็คให้ระบุว่า
เป็นเช็คของธนาคารใด เลขที่เท่าใด และลงวันที่เท่าใด ทั้งให้กําหนดเงื่อนไขไว้ในใบเสร็จรับเงินว่า
“ใบเสร็จรับเงินนี้สมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับเงินตามเช็คนั้นแล้ว” และให้จัดทําทะเบียนรับเช็ค เพื่อบันทึก
รายละเอียดเกี่ยวกับเช็คดังกล่าว เพื่อการควบคุม และตรวจสอบด้วยเช็คที่ถึงกําหนดให้นําฝากธนาคาร
ทันที
ข้อ 18 เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณ์ได้รับในแต่ละวันตามข้อ 15 ให้นําฝากธนาคาร
เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินในวันนั้น เว้นแต่เอกสารการเงินประเภทที่ต้องนําไปขึ้นเป็นเงินสดก่อน ก็ให้
ดําเนินการได้ทันที
ในกรณีที่ไม่สามารถนําฝากธนาคารได้ทันวันนั้น ให้บันทึกเหตุผลไว้ในสมุดบัญชีเงินสด และ
แจ้งให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เพื่อทราบและให้รีบนําเข้า
ฝากธนาคารในวันเวลาเริ่มทําการของวันทําการถัดไปทันที
เงินสดและเอกสารการเงินซึ่งไม่อาจนําฝากธนาคารได้ทันในวันนั้น ให้เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยของ
สหกรณ์หรือในที่มั่นคงปลอดภัย
ข้อ 19 กรณีนําเงินฝากธนาคารมีจํานวนมาก หรือธนาคารอยู่ห่างไกล หรือกรณีที่เห็นว่า
จะไม่ปลอดภัยแก่เงินที่จะนําฝากธนาคาร ให้ประธานกรรมการพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง
ร่วมกับผู้จัดการควบคุมเงินไปธนาคาร และหรืออาจจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุมรักษา ความปลอดภัย
ด้วยก็ได้
หมวด 3
การจ่ายเงิน
ข้อ 20 การจ่ายเงินให้จ่ายเฉพาะเพื่อกิจการภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของสหกรณ์และเป็นไป
โดยถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อ 21 การจ่ายเงินทุกครั้ง ต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินที่ถูกต้องสมบูรณ์ เก็บไว้เพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบ
ข้อ 22 หลักฐานการจ่ายนอกจากใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินออกให้แก่สหกรณ์ใช้แบบที่สหกรณ์
กําหนด
ข้อ 23 หลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินออกให้แก่สหกรณ์อย่างน้อย จะต้องมี
รายการดังต่อไปนี้
ก. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทําการของผู้รับเงิน
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ค. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
ง. จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
จ. ลายมือชื่อผู้รับเงิน
ข้อ 24 ให้เจ้าหน้าที่การเงินประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” และลงลายมือชื่อกํากับการจ่ายเงิน
พร้อมวัน เดือน ปี ไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ข้อ 25 การจ่ายเงินของสหกรณ์ให้กระทําได้ดังนี้
25.1 การจ่ายเงินเป็นจํานวนไม่มากและต้องจ่ายเป็นประจําเช่น ค่าพาหนะ
ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยงของกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ค่าสื่อสาร ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ําประปา และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น ให้จ่ายจากเงินสดในมือที่กําหนดให้เก็บรักษาไว้ได้ไม่เกิน
500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
25.2 การจ่ายเงินเป็นจํานวนมากให้แก่สมาชิก หรือกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
หรือการจ่ายเงินของสหกรณ์ในทางธุรกิจอื่นๆ ให้จ่ายเป็นเช็ค หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกยกเว้น
ถ้าผู้รับเงินประสงค์จะให้จ่ายเป็นเงินสด หรือในกรณีที่สหกรณ์ไม่สามารถจ่ายเงินเป็นเช็คได้ก็ให้จ่าย
เป็นเงินสด โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ข้อ 26 ก่อนจ่ายเงินทุกครั้ง ผู้มีหน้าที่จ่ายตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ และใบสําคัญ
ประกอบการจ่ายเงินให้ถูกต้องเรียบร้อย และต้องมีผู้อนุมัติให้จ่ายเงินได้ จึงจ่ายเงินและเรียก
ใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงิน หรือให้ผู้รับเงินลงนามรับเงินไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินของสหกรณ์ทุกครั้ง
ข้อ 27 การจ่ายเงินแก่ผู้มีสิทธิรับเงินในกรณีที่ไม่รู้จักตัวผู้ขอรับเงิน ต้องให้บุคคลอื่นที่เชื่อถือได้
ลงลายมือชื่อรับรอง หรือนําหลักฐาน เช่น บัตรประจําตัวแสดงประกอบการรับเงินด้วย
ข้อ 28 การจ่ายเช็คตามที่กําหนดไว้ในข้อ 25 ให้สั่งจ่ายในนามบุคคลหรือหน่วยงานผู้รับเงิน
โดยขีดคําว่า “ผู้ถือ” ออก
ข้อ 29 การจ่ายเช็ค ต้องมีใบสําคัญจ่ายเช็ค ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่จ่ายเช็ค เลขที่เช็ค
ชื่อธนาคาร วัตถุประสงค์ในการจ่ายเงิน ชื่อผู้รับเช็คและจํานวนเงินพร้อมทั้งลงชื่อ ผู้จัดทําเอกสาร
และผู้อนุมัติไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ สหกรณ์จะต้องจัดให้มีทะเบียนจ่ายเช็คบันทึกรายละเอียดข้างต้น
เพื่อควบคุมและตรวจสอบด้วยเช็คที่มีการสั่งจ่ายเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีผู้มารับให้เก็บรักษาไว้
ในที่ปลอดภัย และควรติดต่อให้ผู้มารับไปโดยเร็วที่สุด
ข้อ 30 ในกรณียกเลิกการจ่ายเช็ครายการใด ให้ผู้มีหน้าที่จ่าย ประทับตรา “ยกเลิก”
ในเอกสารที่ยกเลิกทุกฉบับ ส่วนเช็คที่ยกเลิกให้เย็บติดกับต้นขั้วและประทับตรา “ยกเลิก” พร้อมบันทึก
เหตุผลที่ยกเลิกและลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบกํากับไว้ด้วย
ข้อ 31 ในการถอนเงินจากธนาคารหรือแหล่งรับเงินฝากอื่นๆ เพื่อนํามาใช้จ่ายในธุรกิจของ
สหกรณ์ ให้ผู้จัดการหรือผู้ทําหน้าที่แทนทําบันทึกขออนุมัติถอนเงิน โดยชี้แจงเหตุผลต่อประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้เป็นผู้มี
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การพิจารณาด้วย
หมวด 4
การเก็บรักษาเงินและเอกสารสําคัญ
ข้อ 32 ถ้ามีความจําเป็นจะต้องเก็บรักษาเงินสดในมือ เพื่อประโยชน์แห่งธุรกิจของสหกรณ์
ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่การเงินของสหกรณ์จะเก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์ไว้ได้ไม่เกิน 500,000.00 บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน) เงินส่วนที่เกินให้นําส่งเข้าฝากในธนาคารที่สหกรณ์เปิดบัญชีเงินฝากไว้ ในกรณีจําเป็น
ไม่สามารถนําเข้าฝากได้ทันในวันนั้นๆ ให้ทําบันทึกเสนอประธานกรรมการทราบ และให้นําส่งเข้าฝากใน
วันแรกที่เปิดทําการ
ข้อ 33 เมื่อสิ้นเวลาทําการตามข้อ 5 ให้ผู้จัดการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามข้อ 6 ตรวจสอบ
รายการเงินสดในสมุดบัญชีเปรียบเทียบกับตัวเงินสดในมือเป็นประจําทุกวัน เมื่อเห็นว่าถูกต้องตรงกันแล้ว
ให้ลงลายมือชื่อกํากับไว้ในสมุดบัญชีด้วย
ข้อ 34 เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณ์จะต้องเก็บรักษาไว้ในมือแต่ละวันนั้นให้เก็บรักษาไว้
ในตู้นิรภัยของสหกรณ์ หรือในที่มั่นคงปลอดภัย โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ
ข้อ 35 ให้เก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ทุกเล่ม สมุดบัญชีทะเบียน และเอกสาร
เกี่ยวกับการเงินไว้ในตู้นิรภัย และหรือในที่มั่นคงปลอดภัย โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ
ข้อ 36 ให้คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการหรือ
กรรมการคนใดคนหนึ่ง ทําการตรวจสอบเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับเงินสดคงเหลือ และเอกสารการเงินอื่นๆ
ให้ถูกต้อง
ข้อ 37 ให้ผู้จัดการจัดให้มีการทําบัญชีรับจ่าย งบทดลอง งบสอบยอดเงินฝากธนาคาร (กรณีเงิน
ฝากในบัญชีของสหกรณ์ และหลักฐานของธนาคารไม่ตรงกัน) รวมทั้งสรุปเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจําทุกเดือน
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

(ลงชือ่ )
(นายเสกสรรค์ โสภารัตน์)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์

- 59 พ.ศ. 2548

อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ข้อ 62 (9) และข้อ 83 (8)
เพื่อให้การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และความมุ่งหมายแห่งข้อบังคับ
ข้อ 22 (5) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 43 ครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 26
เดือน มกราคม พ.ศ. 2548 ได้กําหนดระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2548
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุน
สาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2548”
ข้อ 2 ให้ยกเลิก ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2544 กําหนดไว้
ณ วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2544 และให้ใช้ระเบียบใหม่นี้แทน
ข้อ 3 ทุนสาธารณประโยชน์ หมายถึง เงินซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญ ได้มีมติให้จัดสรรจากกําไร
สุทธิประจําปีของสหกรณ์ ตามข้อ 22 (5)
ข้อ 4 ทุนสาธารณประโยชน์ ให้จ่ายกรณีดังต่อไปนี้
4.1 จ่ายเพื่อการศึกษา หรือกิจการของสหกรณ์ ได้แก่
4.1.1 เป็นทุนก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงอาคารเรียนคุรุสัมมนาคาร
ห้องสมุด หรือสิ่งปลูกสร้างของสหกรณ์
4.1.2 เป็นทุนจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาให้แก่หน่วยงานทางการศึกษาหรือเครื่องมือ
ที่จําเป็นที่ใช้ในกิจการของสหกรณ์
4.1.3 เป็นทุนในการอบรม การสัมมนา การวิจัย การค้นคว้าทางสหกรณ์และ
ทางการศึกษา
4.1.4 เป็นทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกในสหกรณ์นี้ ภายในเงื่อนไขที่
คณะกรรมการจะได้กําหนดขึ้นอีกต่างหาก
4.1.5 เป็นเงินสมทบในการจัดซื้อยานพาหนะ สําหรับประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา
หรือกิจการของสหกรณ์
4.2 จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ ได้แก่ เป็นทุนก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมสถานที่อันเป็น
ประโยชน์ทั่วไป เช่น ถนน โรงพยาบาล สะพาน บ่อน้ํา และสวนสาธารณะ ฯลฯ
4.3 จ่ายเพื่อการกุศล ได้แก่
4.3.1 บํารุงการศาสนาทั้งทางวัตถุและวิชาการ
4.3.2 เป็นการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัยและวาตภัย
ข้อ 5 การขอทุนสาธารณประโยชน์ ให้หน่วยงานที่จะขอทุนสาธารณประโยชน์เสนอเรื่องราว
ผ่านกรรมการประจําหน่วย

- 60 เรื่องราวที่ขอทุนสาธารณประโยชน์นั้นให้แสดงหลักฐานเหตุผล ถ้าเป็นอาคารหรือสถานที่
ให้แสดงแบบรูป และรายการให้ชัดเจน และให้ยื่นต่อประธานกรรมการก่อนการประชุมประจําเดือนนั้นๆ
ไม่น้อยกว่า 7 วัน
ข้อ 6 การพิจารณาใช้ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นหลักในการพิจารณาให้ทุน
สาธารณประโยชน์ในคราวหนึ่งๆ ให้ถือหลักความสําคัญก่อนหลังดังต่อไปนี้
6.1 ทุนสาธารณประโยชน์ที่เป็นการสงเคราะห์ อันเกิดแก่ภัยพิบัติต่างๆ ให้ได้รับ
ความช่วยเหลือก่อนเหตุอื่นๆ
6.2 ทุนสาธารณประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาสมาชิกทั้งหมดให้ได้รับ
เป็นอันดับสอง
6.3 ทุนสาธารณประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยทั่วไปให้ได้รับ
เป็นอันดับสาม
6.4 ทุนสาธารณประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกบางส่วนให้ได้รับเป็น
อันดับสี่
6.5 นอกจากที่กล่าวแล้วข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ
6.6 การพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์นั้น ให้พิจารณาจากทุนสาธารณประโยชน์
ที่มีอยู่ขณะนั้นๆ เท่านั้น และเมื่อได้พิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการใดในคราวหนึ่งๆ ไปแล้ว
ให้ถือว่าการพิจารณาสําหรับเรื่องนั้นเป็นอันยุติ
6.7 วงเงินทุนสาธารณประโยชน์ จํานวนเงินทุนสาธารณประโยชน์ที่จะอนุมัติจ่ายให้แก่
หน่วยงานที่ยื่นขอนั้นตามปกติ ต้องไม่เกิน 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เว้นแต่ในกรณี ที่มีเหตุผล
ความจําเป็นพิเศษก็ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเป็นเฉพาะราย
ข้อ 7 สิทธิการขอทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นการทั่วถึงแก่หน่วยงาน หน่วยงานใดที่ได้รับ
ทุนสาธารณประโยชน์แล้ว จะมีสิทธิยื่นขอได้อีกเมื่อทุกหน่วยงานได้รับทุนไปแล้ว เว้นแต่หน่วยงานนั้นๆ
ไม่ประสงค์จะขอ ทั้งนี้ให้เริ่มนับตั้งแต่เริ่มให้ทุนสาธารณประโยชน์เป็นต้นมาในกรณีที่มีเหตุผลและความ
จําเป็นพิเศษจริงๆ ก็ให้คณะกรรมการดําเนินการให้การผ่อนผันตามควรแก่กรณี
ข้อ 8 มติของการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ มติของคณะกรรมการดําเนินการในการ
พิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์ตามข้อ 6 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน
กรรมการดําเนินการที่เข้าประชุม ส่วนมติในการพิจารณาขยายวงเงินตามข้อ 7 และการผ่อนผันตามข้อ 8
ให้ถือคะแนนเสียงสามในสี่
ข้อ 9 ใบสําคัญเกี่ยวกับการจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ ในการจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ทุกราย
เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินต้องเรียกใบสําคัญรับเงินจากผู้รับเงินทุกราย ดังนี้
9.1 ถ้าสหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ ในฐานะเป็นผู้จัดกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งเอง
ต้องมีใบสําคัญรับเงินหรือหลักฐานการจัดทําหรือจัดซื้อโดยละเอียด

- 61 9.2 ถ้าสหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์สมทบเพื่อการใด ต้องให้ผู้มีอํานาจในการจัดทํา
หรือผู้มีอํานาจในการรับเงินนั้น ให้ออกหลักฐานรับเงินนั้นๆ ให้แก่สหกรณ์โดยถูกต้อง เมื่อสหกรณ์
ได้จ่ายเงินไปแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินลงลายมือชื่อรับผิดชอบในการจ่ายเงินด้วย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2548

(ลงชื่อ)
(นายกมล นามบุญมี)
ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)
(นายยุทธศาสตร์ ศรีสุข)
เลขานุการ

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด

- 62 ว่าด้วยการสงเคราะห์ศพสมาชิกและคู่สมรส
พ.ศ. 2552

อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 67 (9) และข้อ 88 และมติที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 48 ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
จึงได้กําหนดระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์ศพสมาชิกและคู่สมรส ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยการ
สงเคราะห์ศพสมาชิกและคู่สมรส พ.ศ. 2552”
ข้อ 2 ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยการสงเคราะห์ศพ
สมาชิกและคู่สมรส พ.ศ. 2547 ซึ่งได้กําหนดไว้เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2547 และให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3 ในระเบียบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือทางการเงินเกี่ยวกับการจัดการศพของสมาชิก
หรือคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกซึ่งถึงแก่กรรม การถึงแก่กรรมตามระเบียบนี้จะต้องเป็นการ
ตายโดยธรรมชาติ ไม่รวมถึงการสาบสูญตามคําสั่งศาล
ข้อ 4 สมาชิกที่จะได้รับการช่วยเหลือทางการเงินเกี่ยวกับการจัดการศพของตนเอง หรือ
ของคู่สมรสจะต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้
ข้อ 5 การจ่ายเงินเกี่ยวกับการจัดการศพของสมาชิกให้อยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ให้จ่ายเงินเกี่ยวกับการจัดการศพ เท่ากันศพละ 15,000.00 บาท
(2) ให้นับอายุของสมาชิกจากวันที่เข้าเป็นสมาชิกจนถึงวันที่สมาชิก หรือคู่สมรส
ถึงแก่กรรม มีหน่วยเป็นเดือน เศษของเดือนให้ปัดขึ้นเป็นเดือน
(3) ให้นําอายุการเป็นสมาชิก ตาม (2) คูณด้วย 100 บาท แล้วนําไปรวมกับเงินตาม (1)
รวมเป็นเงินสุทธิที่จะได้รับแต่ไม่เกิน 75,000.00 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไปที่ครบรอบวันเกิดในเดือนใด ให้สหกรณ์จ่ายเงินจากเงิน
สงเคราะห์ศพที่พึงจะได้รับจากสหกรณ์ตามวรรคแรก จ่ายเป็นสวัสดิการให้รายละ 2,000.00 บาท
(สองพันบาทถ้วน) ในวันสิ้นเดือนที่ครบรอบวันเกิดนั้น โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก
ในสหกรณ์ และเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ก็นําจํานวนเงินที่ได้จ่ายให้แก่สมาชิกในแต่ละปีแล้วมาหักออก
เหลือจํานวนเงินเท่าใด จึงจ่ายให้แก่ทายาทต่อไป
สมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจากสหกรณ์ตามวรรคสองไปแล้ว หากลาออกหรือถูกให้ออก
จากสหกรณ์ไม่ว่ากรณีใดๆ ให้สหกรณ์หักเงินค่าหุ้นของสมาชิกรายนั้นเพื่อเป็นการชดเชยเท่ากับจํานวน
เงินรวมทุกปีที่สหกรณ์ได้จ่ายให้กับสมาชิกรายนั้น เข้าเป็นรายได้ของสหกรณ์
ข้อ 6 การจ่ายเงินเกี่ยวกับการจัดการศพของคู่สมรสของสมาชิก ให้จ่ายกึ่งหนึ่งของอัตรา
ที่กําหนดไว้ในข้อ 5 วรรคแรก
ข้อ 7 สหกรณ์จะจ่ายเงินเกี่ยวกับการจัดการศพ ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

- 63 (1) ในกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม ให้ผู้มีชื่อระบุให้เป็นผู้รับประโยชน์ตามหนังสือ
ตั้งผู้รับประโยชน์ หรือคู่สมรส หรือบุตร หรือบิดา หรือมารดา หรือผู้จัดการศพเป็นผู้รับ ตามลําดับ
(2) ในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม ให้จ่ายแก่สมาชิกเป็นผู้รับ
ข้อ 8 เมื่อสมาชิกหรือคู่สมรสถึงแก่กรรม ให้ผู้มีสิทธิรับเงินเกี่ยวกับการจัดการศพ ยื่นเรื่องราว
ขอรับเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดการศพตามหลักเกณฑ์ในข้อ 5 หรือ ข้อ 6 ต่อสหกรณ์ภายในกําหนด
90 วัน นับจากวันถึงแก่กรรม หากพ้นกําหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิที่จะขอรับเงินช่วยเหลือในการยื่น
เรื่องราวจะต้องแนบใบมรณบัตร และทะเบียนบ้านไปประกอบการพิจารณาด้วย ในกรณีที่ใช้สําเนา
ใบมรณบัตรหรือทะเบียนบ้านต้องมีหัวหน้าหน่วยงาน หรือสมาชิกที่เป็นข้าราชการในตําแหน่งไม่ต่ํากว่า
ข้าราชการระดับหกเป็นผู้รับรอง
ข้อ 9 การพิจารณาให้เงินช่วยเหลือการจัดการศพสมาชิก หรือคู่สมรส ให้ใช้เงินทุน
สาธารณประโยชน์หรือเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์
ข้อ 10 เงินช่วยเหลือค่าการจัดการศพตามระเบียบนี้ เป็นเงินที่สหกรณ์ให้เปล่า คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจพิจารณางดจ่ายหรือจ่ายให้บางส่วนของจํานวนเงินที่กําหนดไว้ในข้อ 5 หรือข้อ 6 แก่สมาชิก
หรือคู่สมรสที่ถึงแก่กรรมได้ตามความเหมาะสม ผู้รับประโยชน์จะนําไปฟ้องร้องมิได้
ข้อ 11 ให้ผู้จัดการสั่งจ่ายเงินช่วยค่าการจัดการศพสมาชิก หรือคู่สมรสให้เป็นไปตามระเบียบนี้
แล้วให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการทราบในคราวถัดไป
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552

(ลงชื่อ)
(นายประเวศ รัตนวงศ์)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
ว่าด้วยทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกโครงการ 1

- 64 พ.ศ. 2555 (ส.ค.ส.1)
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ข้อ 2 (12) ข้อ 67 (9)
และข้อ 88 (9) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 50 ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โดยมีมติกําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยทุน
สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกโครงการ 1 พ.ศ. 2555 (ส.ค.ส. 1) ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยทุน
สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกโครงการ 1 พ.ศ. 2555 (ส.ค.ส. 1) ”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการ
เพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกโครงการ 1 (ส.ค.ส. 1) พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2548 และบรรดา
ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้และให้ใช้ระเบียบ
นี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกตามระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการ
เพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกโครงการ 1
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการจัดสวัสดิการตามระเบียบนี้
“ประธาน”
หมายถึง ประธานคณะกรรมการจัดสวัสดิการตามระเบียบนี้
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูอุดรธานี จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูอุดรธานี จํากัด
“ผู้จัดการ”
หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
“คู่สมรส”
หมายถึง คู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิก
“บุตร”
หมายถึง บุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิก
“บิดา – มารดา” หมายถึง ผู้ให้กําเนิดสมาชิก
“ผู้อุปการะ” หมายถึง ผู้อุปการะเลี้ยงดูสมาชิก
“ถึงแก่กรรม” หมายถึง การตายโดยธรรมชาติไม่รวมถึงการสาบสูญตามคําสั่งศาล
ข้อ 5 ให้คณะกรรมการดําเนินการ เลือกตั้งระหว่างกันเองให้ได้จํานวนไม่น้อยกว่า 4 คน
และไม่เกิน 6 คน เป็นคณะกรรมการจัดสวัสดิการ โดยให้เป็นประธานคนหนึ่ง เป็นรองประธานคนหนึ่ง
และเป็นเลขานุการอีกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการให้ผู้จัดการเป็นกรรมการและเหรัญญิกโดยตําแหน่ง

- 65 ข้อ 6 ให้คณะกรรมการอยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับอายุของคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งเลือกตั้ง
คณะกรรมการนั้น
ถ้ากรรมการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งระหว่างกันเอง
ขึ้นแทนตําแหน่งที่ว่างนั้น กรรมการที่ได้รับเลือกแทนตําแหน่งที่ว่างให้อยู่ในตําแหน่งได้เพียงระยะเวลา
คงเหลือของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น
ข้อ 7 กรรมการต้องพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก
(4) พ้นจากตําแหน่งกรรมการดําเนินการ
(5 ) โอน หรือย้ายไปรับราชการในต่างจังหวัด
(6) คณะกรรมการดําเนินการลงมติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ให้ถอดถอนทั้งคณะหรือ
รายตัว
ข้อ 8 การลงมติเพื่อพิจารณา หรือวินิจฉัยปัญหาใดๆ ของคณะกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียง
ข้างมากเป็นเกณฑ์ตัดสิน ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ 9 ให้คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงาน ให้คณะกรรมการดําเนินการทราบในวัน
ประชุมประจําเดือนและให้คณะกรรมการดําเนินการ รายงานผลการดําเนินงานระหว่างปี เกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการนี้ให้สมาชิกทราบในวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี
ข้อ 10 คณะกรรมการย่อมทรงไว้ ซึ่งสิทธิที่จะเรียกให้สมาชิกหรือทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม
หรือได้รับเงินสงเคราะห์กรณีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือเกษียณอายุราชการ ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน
สงเคราะห์ตามระเบียบนี้ เพื่อให้จัดการชําระหนี้ทั้งปวงที่สมาชิกได้ก่อหนี้ผูกพันไว้กับสหกรณ์ให้เสร็จสิ้น
ได้ด้วย
ข้อ 11 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินทั้งปวง ที่สมาชิกฝากไว้กับสหกรณ์
เพื่อจัดเป็นเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้
ข้อ 12 คุณสมบัติของสมาชิก
(1) ในวันรับสมัครต้องเป็นสมาชิก หรือคู่สมรสของสมาชิกสหกรณ์อายุไม่เกิน
35 ปีบริบูรณ์ หรือบุตรของสมาชิกสหกรณ์อายุระหว่าง 5 ถึง 25 ปีบริบูรณ์
(2) มีสุขภาพสมบูรณ์ และไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ในวันรับสมัคร
ก. โรคหัวใจ
ข. โรคมะเร็ง
ค. โรคเบาหวานขั้นรุนแรง
ง. โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (โรคเอดส์)
(3) สมัครเข้าเป็นสมาชิกสวัสดิการตามระเบียบนี้

- 66 (4) ได้ฝากเงินสวัสดิการไว้กับสหกรณ์ตามข้อ 14 และมีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์
ไม่น้อยกว่า 36 เดือน หลังจากเป็นสมาชิก ส.ค.ส. 1 แล้ว ยกเว้นสมาชิกที่ลาออกจากราชการ
หรือย้ายไปต่างจังหวัด คู่สมรสหรือบุตรของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม คู่สมรสหรือบุตรของสมาชิกที่ลาออก
จากราชการ และคู่สมรสหรือบุตรของสมาชิกที่ย้ายไปต่างจังหวัดที่ได้ฝากเงินครบเต็มจํานวนแล้ว
ให้ถือว่าเป็นสมาชิก ส.ค.ส.1 โดยสมบูรณ์ แต่ผู้ที่ฝากเงินเป็นรายเดือนให้นําเงินมาฝากให้ครบเต็มจํานวน
มิให้ผ่อนชําระต่อไปอีก
(5) การนับอายุสมาชิก ให้นับตั้งแต่วันสิ้นเดือนที่คณะกรรมการดําเนินการมีมติอนุมัติ
ให้รับเข้าเป็นสมาชิก
ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการ เห็นสมควรจะกําหนดคุณสมบัติของสมาชิกให้มีอายุเกินกว่า
35 ปีบริบูรณ์ตาม (1) ก็ให้กระทําได้โดยสหกรณ์ออกประกาศกําหนดอายุ และวิธีการดําเนินการ
เป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควร
ข้อ 13 การพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิก สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ ด้วยเหตุดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) คณะกรรมการดําเนินการมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้เข้าประชุม
(3) ถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์และหรือค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ต้องนําเงินฝาก
ไปชําระหนี้ให้แก่สหกรณ์
(4) เมื่อสมาชิกขาดคุณสมบัติตามข้อ 12 (4) และให้โอนเงินฝาก ส.ค.ส.1 ที่มีทั้งหมด
เข้าเป็นเงินทุนเพื่อใช้จ่ายตามระเบียบนี้ ยกเว้นสมาชิกผู้นั้นได้สมัครให้คู่สมรส หรือบุตรเสียชีวิตลง
ถ้าคู่สมรสหรือบุตรต้องการเป็นสมาชิกต่อก็สามารถจะกระทําได้โดยต้องชําระเงินฝากให้ครบในครั้งเดียว
ข้อ 14 สมาชิกต้องฝากเงินสวัสดิการไว้กับสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ฝากครั้งเดียว 5,000.00 บาท
(2) ฝากเป็นรายเดือน เดือนละไม่ต่ํากว่า 100.00 บาท จนกว่าจะครบ 5,000.00
บาท ในระหว่างที่ฝากยังไม่ครบ 5,000.00 บาท สมาชิกจะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ศพให้แก่สมาชิก
ที่ถึงแก่กรรมในอัตราศพละ 10.00 บาท อีกต่างหากจากเงินฝากนั้น ทั้งนี้ในส่วนที่เกินกว่า 10 ศพ
ให้เก็บในเดือนถัดไป
ข้อ 15 เงินสวัสดิการตามข้อ 14 ให้นําเข้าเป็นทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก
โครงการ 1 (ส.ค.ส.1) และให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีจ่ายสมทบทุนสงเคราะห์สวัสดิการ
เพื่อนํามาจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรมหรืออายุครบ 60 ปี ตามระเบียบนี้
ข้อ 16 สมาชิกได้ฝากเงินสวัสดิการตามข้อ 14 (2) และขาดส่งฝากสวัสดิการเป็นเวลา
2 เดือนติดต่อกัน จะหมดสิทธิที่จะได้รับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ โดยสหกรณ์จะแจ้งให้ทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่สมาชิกนั้นจะนําเงินสวัสดิการที่ค้างฝากทั้งหมดมาส่งฝากกับสหกรณ์
รวมทั้งนําเงินค่าสงเคราะห์ที่พึงจ่ายระหว่างที่ขาดส่งเงินฝากสวัสดิการมามอบให้กับสหกรณ์ภายในเวลา
30 วัน นับจากวันที่เจ้าตัวรับทราบหรือควรรับทราบเพื่อดําเนินการต่อไป

- 67 ข้อ 17 เมื่อสมาชิกรายใดถึงแก่กรรมลง สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์แก่ทายาทของสมาชิก
ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร หรือตามหนังสือแสดงเจตนาผู้รับผลประโยชน์ ถ้าหนังสือแสดงเจตนาผู้รับ
ผลประโยชน์มีหลายฉบับ ให้ยึดถือตามฉบับที่กระทําไว้ครั้งหลังสุด
ข้อ 18 เงินสงเคราะห์ที่จะจ่ายให้แก่ทายาทของสมาชิกตามข้อ 16 จะจ่ายเท่ากับจํานวนสมาชิก
คูณ 10 แต่ไม่เกิน 100,000.00 บาท
ข้อ 19 การจ่ายเงินสงเคราะห์ จะจ่ายดังนี้
(1) จ่ายเป็นค่าดําเนินการร้อยละ 1 ของเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้นเป็นทุนดําเนินการ
ตามระเบียบนี้
(2) เมื่อถึงแก่กรรมได้รับสงเคราะห์ร้อยละ 20 แต่ไม่เกิน 20,000.00 บาท ในวันที่
สหกรณ์ได้รับเอกสารแจ้งการถึงแก่กรรมของสมาชิก โดยอนุมัติของประธานกรรมการ
(3) จ่ายเป็นเงินค่าสงเคราะห์แก่ทายาทของสมาชิกร้อยละ 79 ภายในเวลาไม่เกิน
90 วัน หลังจากได้รับแจ้งการถึงแก่กรรมของสมาชิกนั้นโดยอนุมัติของคณะกรรมการดําเนินการ
(4) สมาชิกที่ถึงแก่กรรมภายในเวลา 180 วัน นับตั้งแต่วันรับสมัครเข้าเป็นสมาชิก
สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินฝาก แต่จะไม่จ่ายเงินค่าสงเคราะห์ศพที่พึงได้ตามระเบียบนี้ ยกเว้นกรณี
ที่ถึงแก่กรรมโดยอุบัติเหตุ
ข้อ 20 สมาชิกที่ได้เป็นสมาชิกสวัสดิการนี้มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีอายุครบ 60 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป จะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับจํานวนสมาชิกคูณ 10 แต่ไม่เกิน 40,000.00 บาท สมาชิก
ที่เกษียณอายุราชการ ให้ได้รับเงินสงเคราะห์หลังเกษียณอายุราชการ
เมื่อสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ตามวรรคแรก หรือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ
ตามวรรคสอง ถึงแก่กรรมลงในภายหลังสหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์ที่เหลืออีก 60,000.00 บาท ให้แก่
ทายาทของสมาชิกตามข้อ 17
ข้อ 21 เพื่อความเสมอภาคของสมาชิก และเพื่อความมั่นคงของโครงการนี้สมาชิกที่ถึงแก่กรรม
จะต้องหักฝากเงินสงเคราะห์ไว้ 1% ของเงินที่ได้รับ ทั้งนี้รวมกับเงินที่ได้ฝากไว้แล้ว
ข้อ 22 เงินสวัสดิการนี้ไม่ถือว่าเป็นเงินมรดก สหกรณ์ย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะจ่ายให้แก่บุคคล
ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 17 แห่งระเบียบนี้เท่านั้น และมติของคณะกรรมการดําเนินการในการอนุมัติการจ่าย
ไม่ว่ากรณีใดๆ ถือเป็นอันสิ้นสุดจะนําไปฟ้องร้องมิได้
ข้อ 23 เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรมลง ให้ทายาทของสมาชิกตามข้อ 17 ยื่นเรื่องราวขอรับเงิน
สงเคราะห์จากสหกรณ์ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันสมาชิกนั้นถึงแก่กรรม หากพ้นกําหนดนี้สหกรณ์
อาจพิจารณาจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนที่ระบุไว้ในข้อ 17 ตามที่เห็นสมควร
เมื่อคณะกรรมการได้ดําเนินการตามวรรคแรกแล้วเวลาล่วงเลยไปไม่น้อยกว่า 180 วัน
นับจากวันที่คณะกรรมการลงมติ ปรากฏว่าไม่มีทายาทตามที่ระบุไว้ในข้อ 17 ที่จะรับเงินสงเคราะห์
ให้นําเงินสงเคราะห์ดังกล่าวเข้ารวมเป็นเงินฝากสวัสดิการตามระเบียบนี้
ในการยื่นเรื่องราวรับเงินสงเคราะห์นั้น ผู้ยื่นเรื่องราวต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบ
ดังต่อไปนี้

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

- 68 หนังสือขอรับเงินสวัสดิการ ตามแบบที่สหกรณ์กําหนด
มรณบัตรของสมาชิกพร้อมทั้งสําเนามรณบัตร
สําเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของสมาชิก และผู้ขอรับเงินสงเคราะห์
ทะเบียนสมรสของสมาชิก (ในกรณีที่สมาชิกมีคู่สมรส) พร้อมสําเนา
หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ (ในกรณีที่สมาชิกได้ทําหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอน

ประโยชน์ไว้)
(6) เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ 24 เมื่อสมาชิกมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือเกษียณอายุราชการ และมีสิทธิ์ได้รับเงิน
สวัสดิการตามข้อ 20 ให้ยื่นเรื่องราวขอรับเงินสวัสดิการจากสหกรณ์ภายในเวลา 30 วัน หลังจาก
วันอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือ เกษียณอายุราชการ หากพ้นกําหนดนี้สหกรณ์จะถือว่าสมาชิกนั้น
สละสิทธิ์ในการรับเงินสวัสดิการ
การยื่นเรื่องราวขอรับเงินสวัสดิการกรณีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือเกษียณอายุราชการ
สมาชิกต้องดําเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดําเนินการ โดยมีหนังสือมอบหมายเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เอกสารหลักฐานประกอบในการยื่นเรื่องราวขอรับเงินสวัสดิการกรณีอายุครบ 60 ปี
บริบูรณ์ หรือเกษียณอายุราชการ มีดังนี้
(1) หนังสือขอรับเงินสวัสดิการ ตามแบบที่สหกรณ์กําหนด
(2) คํารับรองของกรรมการประจําหน่วย
(3) สําเนาทะเบียนบ้าน
(4) คําสั่งเกษียณอายุราชการ
(5) หนังสือมอบหมายให้รับเงินสวัสดิการแทนสมาชิกในกรณีให้บุคคลอื่น
ดําเนินการแทน
ข้อ 25 ให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการ ยื่นหนังสือเอกสารต่างๆ ตามข้อ 23 หรือข้อ 24
แล้วแต่กรณี ผ่านผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและกรรมการประจําหน่วย และให้กรรมการประจําหน่วยนําส่ง
สหกรณ์เพื่อดําเนินการต่อไป
การจ่ายเงินสงเคราะห์สวัสดิการนั้น หากสมาชิกมีหนี้ค้างชําระอยู่ในสหกรณ์ให้นําเงินสงเคราะห์
มาชําระหนี้สหกรณ์ก่อน เมื่อมีเงินเหลือจึงให้จ่ายแก่ทายาทผู้มีสิทธิ์ได้รับต่อไป
ข้อ 26 ถ้ามีเหตุผลพิเศษอันเนื่องมาจากสมาชิกถึงแก่กรรมเป็นจํานวนมาก หรือมีอายุครบ
60 ปีบริบูรณ์หลายราย หรือมีจํานวนสมาชิกลดลงมากจนอาจเป็นเหตุให้เกิดความไม่มั่นคงหรือไม่
อาจดําเนินการตามโครงการต่อไปได้ ให้คณะกรรมการดําเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินสงเคราะห์
ที่จะจ่ายให้แก่สมาชิกตามข้อ 20 ได้ตามสมควร
ข้อ 27 หากสมาชิกถูกให้ออกจากสหกรณ์ให้ถือว่าสมาชิก คู่สมรส และบุตรสมาชิกพ้นจากการ
เป็นสมาชิกทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกโครงการ 1 ด้วย และให้นําเงินฝากของสมาชิก

- 69 คู่สมรส และบุตร มาชําระหนี้ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ หากมีเงินฝากคงเหลือจึงจ่ายคืนให้แก่สมาชิก
ต่อไป
ข้อ 28 สมาชิกหรือคู่สมรสของสมาชิก จะสมัครเข้าฝากเงินตามโครงการนี้ได้เพียงคนละ 1 บัญชี
เท่านั้น
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

(ลงชื่อ)
( นายเสกสรรค์ โสภารัตน์ )
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
ว่าด้วยทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคง 1
พ.ศ. 2555 (ก.ส.ค. 1)
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ข้อ 2 (12) ข้อ 67 (9)
และข้อ 88 (10) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 50 ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23

- 70 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โดยมีมติกําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
ว่าด้วยทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคง 1 พ.ศ. 2555 (ก.ส.ค. 1) ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการ
เพื่อความมั่นคง 1 พ.ศ. 2555 (ก.ส.ค. 1) ” มีชื่อย่อเรียกว่า ก.ส.ค. 1
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการ
เพื่อความมั่นคง 1 (ก.ส.ค. 1) พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2548 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง
มติ หรือข้อตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกตามระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคง 1
“คู่สมรส”
หมายถึง คู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิก
“บุตร”
หมายถึง บุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิก
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูอุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการจัดสวัสดิการตามระเบียบนี้
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการจัดสวัสดิการตามระเบียบนี้
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการจัดสวัสดิการตามระเบียบนี้
“รองประธาน” หมายถึง รองประธานคณะกรรมการจัดสวัสดิการตามระเบียบนี้
“เลขานุการ” หมายถึง เลขานุการในคณะกรรมการจัดสวัสดิการตามระเบียบนี้
“เหรัญญิก” หมายถึง เหรัญญิกในคณะกรรมการจัดสวัสดิการตามระเบียบนี้
“ผู้จัดการ”
หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
“ถึงแก่กรรม” หมายถึง การตายโดยธรรมชาติไม่รวมถึงการสาบสูญตามคําสั่งศาล
ข้อ 5 คุณสมบัติสมาชิกทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคง 1 มีดังต่อไปนี้
(1) ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์หรือคู่สมรสของสมาชิก ก.ส.ค.1 อายุไม่เกิน 35 ปี
บริบูรณ์ หรือบุตรสมาชิก ก.ส.ค. 1 อายุระหว่าง 5 ปีบริบูรณ์ ถึง 35 ปีบริบูรณ์ บริจาคเงินเข้าทุน
สวัสดิการคนละ 10,000.00 บาท
(2) คู่สมรสหรือบุตรต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ และไม่เป็นโรคต่อไปนี้
ก. โรคหัวใจ
ข. โรคมะเร็ง
ค. โรคเบาหวานขั้นรุนแรง
ง. โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (โรคเอดส์)
(3) ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์หลังวันใช้ระเบียบนี้ ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี ให้สมัคร
เป็นสมาชิกทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงทุกคน
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(ถ้ามี) พ้นจากการเป็นสมาชิกทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคง 1 ด้วย
ข้อ 6 การบริจาคเงินเข้าทุนสวัสดิการ ให้กระทําได้ใน 3 กรณี ดังต่อไปนี้
(1) บริจาคครั้งเดียว 10,000.00 บาท
(2) บริจาคเป็นรายเดือนไม่ต่ํากว่าเดือนละ 500.00 บาท แต่เมื่อสมาชิกกู้เงินสามัญ
หรือกู้เงินพิเศษ ให้สหกรณ์หักเงินบริจาคเข้าทุนสวัสดิการจนครบ 10,000.00 บาท
(3) สหกรณ์อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี และหรือจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี
เพื่อสมทบทุนสวัสดิการตามระเบียบนี้ก็ได้
การนับอายุสมาชิกให้นับตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนถัดไป ที่คณะกรรมการเนินการอนุมัติให้รับเข้า
เป็นสมาชิก
ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการ เห็นสมควรจะกําหนดคุณสมบัติของสมาชิกให้เป็น อย่างอื่นก็
ให้กระทําได้โดยสหกรณ์ออกประกาศกําหนด และวิธีการดําเนินการเป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควร
ข้อ 7 ทุนสวัสดิการตามข้อ 6 ให้นําเข้าเป็นทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคง 1 (ก.ส.ค.1)
โดยสหกรณ์ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีสมทบเป็นทุนสงเคราะห์สวัสดิการ เพื่อจ่ายสงเคราะห์สมาชิก
ตามระเบียบนี้
ข้อ 8 ให้สหกรณ์โดยคณะกรรมการดําเนินการ ทําการเลือกตั้งในระหว่างกันเองมีจํานวน
ไม่น้อยกว่า 4 คน แต่ไม่เกิน 6 คน เป็นคณะกรรมการจัดสวัสดิการ โดยให้เป็นประธานคนหนึ่ง
เป็นรองประธาน เป็นเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการให้ผู้จัดการเป็นกรรมการและเหรัญญิก
โดยตําแหน่ง
ข้อ 9 ให้คณะกรรมการอยู่ในตําแหน่งได้ตามวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการ
ดําเนินการที่เลือกตั้ง
ถ้าคณะกรรมการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการดําเนินการทําการเลือกตั้ง
ระหว่างกันเอง เป็นกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างนั้น และให้กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งแทนตําแหน่งว่างอยู่
ในตําแหน่งได้เพียงระยะเวลาคงเหลือของกรรมการผู้ที่ตนแทน
ข้อ 10 กรรมการพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก
(4) พ้นจากตําแหน่งกรรมการดําเนินการ
(5) คณะกรรมการดําเนินการลงมติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของคณะกรรมการ
ดําเนินการที่เข้าประชุมให้ถอดถอนเป็นรายบุคคล หรือทั้งคณะ
ข้อ 11 ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อร่วมปรึกษาหารือในการ
ดําเนินการจัดสวัสดิการตามระเบียบนี้ ในการประชุมจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงถือเป็นองค์ประชุมได้
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ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดในการประชุม
คณะกรรมการคราวใด ถ้าประธานไม่มาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานเป็นประธานในที่
ประชุม ถ้ารองประธานไม่มาให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกันเองเพื่อเป็นประธานการประชุมคราวนั้น
ข้อ 12 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับเงินทั้งปวงที่ได้รับตามข้อ 6
เพื่อจัดเป็นเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้
ข้อ 13 คณะกรรมการย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะเรียกทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม หรือ ผู้รับเงิน
ซึ่งมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี้ ให้มาจัดการชําระหนี้สินทั้งปวงที่สมาชิกได้ก่อหนี้ผูกพัน
ไว้กับสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นได้ด้วย
ข้อ 14 ให้คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานระหว่างเดือน ให้คณะกรรมการดําเนินการ
ทราบในวันประชุมประจําเดือนของคณะกรรมการดําเนินการ และให้คณะกรรมการดําเนินการรายงานผล
การดําเนินงานระหว่างปีเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ ตามระเบียบนี้ให้สมาชิกทราบในวันประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี
ข้อ 15 การจ่ายเงินสงเคราะห์แก่สมาชิกตามระเบียบนี้ สมาชิกที่ได้บริจาคเงินเพื่อเป็นทุน
สวัสดิการครบ 10,000.00 บาทแล้ว จะได้รับเงินสงเคราะห์จะต้องอยู่ในเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) สมาชิก คู่สมรสสมาชิก บุตรสมาชิก ที่ถึงแก่กรรม
(2) สมาชิกสหกรณ์ถูกให้ออกจากราชการหรืองานประจําโดยมีความผิด
(3) ให้ทายาทหรือผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ ส่งเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ต่อสหกรณ์
ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ถึงแก่กรรม หากพ้นกําหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิ์ในการขอรับเงินสงเคราะห์
ข้อ 16 จํานวนเงินสงเคราะห์ที่จะจ่ายให้แก่สมาชิก คู่สมรส บุตรหรือทายาทของสมาชิก
แล้วแต่กรณีให้กําหนดไว้ดังนี้
(1) ให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์ ตามจํานวนสมาชิกคู่สมรสและบุตร
ที่บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนสวัสดิการครบจํานวนตามข้อ 5 คูณด้วย 20 แต่ไม่เกิน 200,000.00 บาท
และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการด้วย
(2) คู่สมรสหรือบุตรสมาชิกที่บริจาคเงินครบ 10,000.00 บาท หากปรากฏว่า
ถึงแก่กรรมลงภายในเวลา 180 วัน นับแต่วันที่เป็นสมาชิก ก.ส.ค. 1 สหกรณ์จะไม่จ่ายเงินสงเคราะห์ศพ
ที่พึงได้ตามระเบียบนี้ แต่จะคืนเงินบริจาคให้เท่านั้น เว้นแต่ถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุ
(3) สมาชิก คู่สมรส หรือบุตร ที่บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนสวัสดิการยังไม่ครบ
10,000.00 บาท เมื่อถึงแก่กรรมสหกรณ์จะไม่จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แต่จะคืนเงินบริจาคที่สหกรณ์ได้รับไว้
ทั้งหมดแก่สมาชิก คู่สมรส หรือบุตร แล้วแต่กรณี
ข้อ 17 ในการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกตามข้อ 15 (1) และได้รับเงินสงเคราะห์ตามข้อ
16 (1) สหกรณ์จะทําการหักเงินดังกล่าวไว้เพื่อชําระหนี้สินที่สมาชิกมีพันธะอยู่กับสหกรณ์ทั้งหมดก่อน
ถ้ามีเงินเหลือหลังจากชําระหนี้เท่าใด สหกรณ์จะจ่ายให้แก่ทายาทของสมาชิกตามที่ระบุไว้ในใบสมัครหรือ
ตามหนังสือแสดงเจตนาผู้รับผลประโยชน์
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ถ้าไม่มีทายาทหรือไม่มีผู้รับผลประโยชน์ สหกรณ์จะโอนเงินเข้าทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงตามระเบียบนี้
ข้อ 18 ในการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกตามข้อ 15 (2) จะต้องได้รับการพิจารณา
ความเหมาะสมที่จะมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์จากคณะกรรมการก่อน และเสนอขอความเห็นจาก
คณะกรรมการดําเนินการด้วย จึงจะจ่ายเงินสงเคราะห์ตามข้อ 16
สหกรณ์จะทําการหักเงินดังกล่าวไว้ เพื่อชําระหนี้สินที่สมาชิกมีพันธะอยู่กับสหกรณ์ทั้งหมด
ถ้ามีเงินเหลือเท่าใดก็ไม่มีสิทธิ์ขอรับเงินส่วนที่เหลืออีกเพราะถือว่าได้รับเงินสงเคราะห์ประกันหนี้ของตน
ครบถ้วนแล้ว
กรณีสมาชิกทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงถึงแก่กรรมลงตามข้อ 15 (1) เมื่อสหกรณ์ นําเงิน
สงเคราะห์มาชําระหนี้ของสมาชิกที่มีพันธะกับสหกรณ์แล้ว ยังมีหนี้เหลืออยู่ให้สหกรณ์นําเงินบริจาคของคู่
สมรสและบุตรมาชําระหนี้ด้วย ยกเว้นทายาทของสมาชิกนําเงินมาชําระหนี้ส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ ก็ให้
คงเป็นสมาชิกไว้ตามระเบียบนี้
ในกรณีสมาชิกถูกให้ออกจากราชการหรืองานประจําโดยมีความผิดตามข้อ 15 (2) ให้สหกรณ์
นําเงินฝากสวัสดิการ ส.ค.ส.1, ก.ส.ค.1, ก.ส.ค.2, ทุนร่มเกล้าไทรทอง และเงินทุนสวัสดิการอื่นๆ ทั้งหมด
ของตนเอง คู่สมรส และบุตร มาชําระหนี้ส่วนที่เกินกว่าเงินค่าหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ก่อนจึงนําเงิน
สงเคราะห์ ก.ส.ค.1 มาชําระหนี้ที่มีพันธะอยู่กับสหกรณ์
กรณีสมาชิก หรือคู่สมรสสมาชิก หรือบุตรสมาชิก ถูกให้ออกจากสมาชิกกองทุนสวัสดิการเพื่อ
ความมั่นคง 1 ให้นําเงินฝากมาชําระหนี้ของตนเองหรือคู่สมรสที่มีอยู่ในสหกรณ์ก่อนหากมีเงินฝากคงเหลือ
จึงจ่ายคืนให้แก่สมาชิกต่อไป
ข้อ 19 ให้สหกรณ์หักเงินสงเคราะห์เข้าเป็นทุนสวัสดิการ เพื่อใช้จ่ายในโครงการนี้เป็นเงิน
ร้อยละ 1 ของเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี้
ข้อ 20 เงินสงเคราะห์นี้ไม่ถือเป็นเงินมรดก เมื่อมติของคณะกรรมการดําเนินการได้อนุมัติจ่าย
ตามระเบียบนี้แล้วถือเป็นอันสิ้นสุด จะนําไปฟ้องร้องมิได้
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

(ลงชื่อ)
(นายเสกสรรค์ โสภารัตน์)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
ว่าด้วยทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคง 2
พ.ศ. 2555 (ก.ส.ค.2)

อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ข้อ 2 (12) ข้อ 67 (9)
และข้อ 88 (10) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 50 ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โดยมีมติกําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยทุน
สวัสดิการเพื่อความมั่นคง 2 พ.ศ. 2555 (ก.ส.ค. 2) ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการ
เพื่อความมั่นคง 2 พ.ศ. 2555 (ก.ส.ค. 2) ” มีชื่อย่อเรียกว่า ก.ส.ค. 2
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป
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เพื่อความมั่นคง 2 (ก.ส.ค. 2) พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2548 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ
หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกตามระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการ
เพื่อความมั่นคง 2
“คู่สมรส”
หมายถึง คู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิก
“บุตร”
หมายถึง บุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิก
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูอุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการจัดสวัสดิการตามระเบียบนี้
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการจัดสวัสดิการตามระเบียบนี้
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการจัดสวัสดิการตามระเบียบนี้
“รองประธาน”
หมายถึง รองประธานคณะกรรมการจัดสวัสดิการตามระเบียบนี้
“เลขานุการ”
หมายถึง เลขานุการในคณะกรรมการจัดสวัสดิการตามระเบียบนี้
“เหรัญญิก”
หมายถึง เหรัญญิกในคณะกรรมการจัดสวัสดิการตามระเบียบนี้
“ผู้จัดการ”
หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
“ถึงแก่กรรม”
หมายถึง การตายโดยธรรมชาติไม่รวมถึงการสาบสูญ
ตามคําสั่งศาล
ข้อ 5 คุณสมบัติสมาชิกกองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคง 2 มีดังต่อไปนี้
(1) ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือคู่สมรสของสมาชิก ก.ส.ค. 2 อายุไม่เกิน 35
ปีบริบูรณ์ หรือบุตรสมาชิก ก.ส.ค. 2 อายุระหว่าง 5 ปีบริบูรณ์ ถึง 35 ปีบริบูรณ์ บริจาคเงิน
เข้าทุนสวัสดิการคนละ 10,000.00 บาท
(2) คู่สมรสหรือบุตรต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ และไม่เป็นโรคต่อไปนี้
ก. โรคหัวใจ
ข. โรคมะเร็ง
ค. โรคเบาหวานขั้นรุนแรง
ง. โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (โรคเอดส์)
(3) ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์หลังวันใช้ระเบียบนี้ ที่มีอายุไม่เกิน 45 ปี ให้สมัคร
เป็นสมาชิกทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงทุกคน
(4) สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ ให้ถือว่าสมาชิกนั้น และหรือคู่สมรส และหรือบุตร
(ถ้ามี) พ้นจากการเป็นสมาชิกทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคง 2 ด้วย
ข้อ 6 การบริจาคเงินเข้าทุนสวัสดิการ ให้กระทําได้ใน 3 กรณี ดังต่อไปนี้
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(2) บริจาคเป็นรายเดือนไม่ต่ํากว่าเดือนละ 500.00 บาท แต่เมื่อสมาชิกกู้เงินสามัญ
หรือ กู้เงินพิเศษ ให้สหกรณ์หักเงินบริจาคเข้าทุนสวัสดิการจนครบ 10,000.00 บาท
(3) สหกรณ์อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี และหรือจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี
เพื่อสมทบกองทุนตามระเบียบนี้ก็ได้
การนับอายุสมาชิกให้นับตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนถัดไป ที่คณะกรรมการดําเนินการ
อนุมัติให้รับเข้าเป็นสมาชิก
ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรจะกําหนดคุณสมบัติของสมาชิกให้เป็น
อย่างอื่นก็ให้กระทําได้ โดยสหกรณ์ออกประกาศกําหนดและวิธีการดําเนินการเป็นครั้งคราวตามที่
เห็นสมควร
ข้อ 7 ทุนสวัสดิการตามข้อ 6 ให้นําเข้าเป็นทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคง 2 (ก.ส.ค. 2)
โดยสหกรณ์ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีสมทบเป็นทุนสงเคราะห์สวัสดิการ เพื่อจ่ายสงเคราะห์สมาชิก
ตามระเบียบนี้
ข้อ 8 ให้สหกรณ์โดยคณะกรรมการดําเนินการ ทําการเลือกตั้งในระหว่างกันเองมีจํานวน
ไม่น้อยกว่า 4 คน แต่ไม่เกิน 6 คน เป็นคณะกรรมการจัดสวัสดิการ โดยให้เป็นประธานคนหนึ่ง
เป็นรองประธาน เป็นเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ ให้ผู้จัดการเป็นกรรมการและเหรัญญิก
โดยตําแหน่ง
ข้อ 9 ให้คณะกรรมการอยู่ในตําแหน่งได้ตามวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการ
ดําเนินการที่เลือกตั้ง
ถ้าคณะกรรมการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการดําเนินการ
ทําการเลือกตั้งระหว่างกันเอง เป็นกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างนั้น และให้กรรมการที่ได้รับเลือกตั้ง
แทนตําแหน่งว่างอยู่ในตําแหน่งได้เพียงระยะเวลาคงเหลือของกรรมการผู้ที่ตนแทน
ข้อ 10 กรรมการพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก
(4) พ้นจากตําแหน่งกรรมการดําเนินการ
(5) คณะกรรมการดําเนินการลงมติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของคณะกรรมการ
ดําเนินการที่เข้าประชุมให้ถอดถอนเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ
ข้อ 11 ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อร่วมปรึกษาหารือ
ในการดําเนินการจัดสวัสดิการตามระเบียบนี้ ในการประชุมจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงถือเป็นองค์ประชุมได้
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เป็นเกณฑ์ตัดสินในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ในการประชุมคณะกรรมการคราวใด ถ้าประธานไม่มาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองประธานเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานไม่มา ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกันเอง
เพื่อเป็นประธานการประชุมคราวนั้น
ข้อ 12 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับเงินทั้งปวงที่ได้รับตามข้อ 6
เพื่อจัดเป็นเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้
ข้อ 13 คณะกรรมการย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะเรียกทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม หรือผู้รับเงิน
ซึ่งมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี้ ให้มาจัดการชําระหนี้สินทั้งปวงที่สมาชิกได้ก่อหนี้ผูกพันไว้
กับสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นได้ด้วย
ข้อ 14 ให้คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานระหว่างเดือน ให้คณะกรรมการดําเนินการ
ทราบในวันประชุมประจําเดือนของคณะกรรมการดําเนินการ และให้คณะกรรมการดําเนินการรายงานผล
การดําเนินงานระหว่างปีเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ ตามระเบียบนี้ให้สมาชิกทราบในวันประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี
ข้อ 15 การจ่ายเงินสงเคราะห์แก่สมาชิกตามระเบียบนี้ สมาชิกที่ได้บริจาคเงินเพื่อเป็นทุน
สวัสดิการครบ 10,000.00 บาทแล้ว จะได้รับเงินสงเคราะห์จะต้องอยู่ในเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) สมาชิก คู่สมรสสมาชิก บุตรสมาชิก ที่ถึงแก่กรรม
(2) สมาชิกสหกรณ์ถูกให้ออกจากราชการหรืองานประจําโดยมีความผิด
(3) ให้ทายาทหรือผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ ส่งเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ต่อสหกรณ์
ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ถึงแก่กรรม หากพ้นกําหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิ์ในการขอรับเงินสงเคราะห์
ข้อ 16 จํานวนเงินสงเคราะห์ที่จะจ่ายให้แก่สมาชิก คู่สมรส บุตร หรือทายาทของสมาชิก
แล้วแต่กรณีให้กําหนดไว้ดังนี้
(1) ให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์ตามจํานวนสมาชิก คู่สมรสและบุตร
ที่บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนสวัสดิการครบจํานวนตามข้อ 5 คูณด้วย 20 แต่ไม่เกิน 200,000.00 บาท
และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการด้วย
(2) คู่สมรสหรือบุตรสมาชิกที่บริจาคเงินครบ 10,000.00 บาท หากปรากฏว่า
ถึงแก่กรรมลงภายในเวลา 180 วัน นับแต่วันที่เป็นสมาชิก ก.ส.ค. 2 สหกรณ์จะไม่จ่ายเงินสงเคราะห์
ศพที่พึงได้ตามระเบียบนี้ แต่จะคืนเงินบริจาคให้เท่านั้น เว้นแต่ถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุ
(3) สมาชิก คู่สมรส หรือบุตร ที่บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนสวัสดิการยังไม่ครบ 10,000.00
บาท เมื่อถึงแก่กรรม สหกรณ์จะไม่จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แต่จะคืนเงินบริจาคที่สหกรณ์ได้รับไว้ทั้งหมด
แก่สมาชิก คู่สมรส หรือบุตร แล้วแต่กรณี
ข้อ 17 ในการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกตามข้อ 15 (1) และได้รับเงินสงเคราะห์
ตามข้อ 16 (1) สหกรณ์จะทําการหักเงินดังกล่าวไว้ เพื่อชําระหนี้สินที่สมาชิกมีพันธะอยู่กับสหกรณ์
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ในใบสมัครหรือตามหนังสือแสดงเจตนาผู้รับผลประโยชน์
ถ้าหนังสือแสดงเจตนาผู้รับผลประโยชน์มีหลายฉบับ ให้ยึดถือตามฉบับที่กระทําไว้
ครั้งหลังสุด ถ้าไม่มีทายาทหรือไม่มีผู้รับผลประโยชน์ สหกรณ์จะโอนเงินเข้าทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคง
ตามระเบียบนี้
กรณีสมาชิกหรือคู่สมรสหรือบุตร ถูกให้ออกจากทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคง 2
ให้นําเงินฝากมาชําระหนี้ของตนเองหรือคู่สมรสที่มีอยู่ในสหกรณ์ก่อน หากมีเงินฝากคงเหลือจึงจ่ายคืน
ให้แก่สมาชิกต่อไป
ข้อ 18 ในการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกตามข้อ 15 (2) จะต้องได้รับการพิจารณา
ความเหมาะสมที่จะมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์จากคณะกรรมการก่อน และเสนอขอความเห็นจาก
คณะกรรมการดําเนินการด้วย จึงจะจ่ายเงินสงเคราะห์ตามข้อ 16
สหกรณ์จะทําการหักเงินดังกล่าวไว้ เพื่อชําระหนี้สินที่สมาชิกมีพันธะอยู่กับสหกรณ์
ทั้งหมด ถ้ามีเงินเหลือเท่าใดก็ไม่มีสิทธิ์ขอรับเงินส่วนที่เหลืออีก เพราะถือว่าได้รับเงินสงเคราะห์ประกันหนี้
ของตนครบถ้วนแล้ว
กรณีสมาชิกทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงถึงแก่กรรมลงตามข้อ 15 (1) เมื่อสหกรณ์
นําเงินสงเคราะห์มาชําระหนี้ของสมาชิกที่มีพันธะกับสหกรณ์แล้ว ยังมีหนี้เหลืออยู่ให้สหกรณ์นําเงิน
บริจาคของคู่สมรสและบุตรมาชําระหนี้ด้วย ยกเว้นทายาทของสมาชิกนําเงินมาชําระหนี้ส่วนที่เหลือให้
แล้วเสร็จก็ให้คงเป็นสมาชิกไว้ตามระเบียบนี้
ในกรณีสมาชิกถูกให้ออกจากราชการหรืองานประจําโดยมีความผิดตามข้อ 15 (2)
ให้สหกรณ์นําเงินฝากสวัสดิการ ส.ค.ส.1 , ก.ส.ค.1 , ก.ส.ค.2 , ทุนสวัสดิการร่มเกล้าไทรทอง และทุน
สวัสดิการอื่นๆ ทั้งหมดของตนเอง คู่สมรส และบุตร มาชําระหนี้ส่วนที่เกินกว่าเงินค่าหุ้นที่มีอยู่ใน
สหกรณ์ก่อนจึงนําเงินสงเคราะห์ ก.ส.ค. 2 มาชําระหนี้ที่มีพันธะอยู่กับสหกรณ์
ข้อ 19 ให้สหกรณ์หักเงินสงเคราะห์เข้าเป็นทุนดําเนินการสวัสดิการ เพื่อใช้จ่ายในโครงการนี้
เป็นเงินร้อยละ 1 ของเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี้
ข้อ 20 เงินสงเคราะห์นี้ไม่ถือเป็นเงินมรดก เมื่อมติของคณะกรรมการดําเนินการได้อนุมัติจ่าย
ตามระเบียบนี้แล้วถือเป็นอันสิ้นสุด จะนําไปฟ้องร้องมิได้
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

(ลงชื่อ)
(นายเสกสรรค์ โสภารัตน์)

- 79 ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการร่มเกล้าไทรทอง
พ.ศ. 2547

อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด พ.ศ. 2542
ข้อ 62 (9) และข้อ 83 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ชุดที่ 42
ในคราวประชุมครั้งที่ 23/2547 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2547 มีมติกําหนด
ระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการร่มเกล้าไทรทอง พ.ศ. 2547 ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
ร่มเกล้าไทรทอง พ.ศ. 2547”
ข้อ 2 ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการร่มเกล้าไทรทอง พ.ศ. 2547 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ
ในทางการเงินเกี่ยวกับการศพของบิดา และหรือมารดาของสมาชิกในโครงการทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคง
(ก.ส.ค.) ที่บริจาคเงินครบแล้ว
ข้อ 3 สมาชิกโครงการทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคง (ก.ส.ค.) ที่มีบิดา และหรือมารดา
ที่ยังมีชีวิตอยู่ต้องการจะสมัครเป็นสมาชิกโครงการสวัสดิการร่มเกล้าไทรทอง ให้ยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์ม
พร้อมแนบหลักฐานตามแบบที่สหกรณ์กําหนด

- 80 ข้อ 4 บิดาและหรือมารดาของสมาชิก โครงการทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคง (ก.ส.ค.) ตามข้อ 3
หากถึงแก่กรรมลง ภายหลังจากรับเป็นสมาชิกโครงการร่มเกล้าไทรทองแล้ว 90 วัน และบริจาคเงินครบ
ให้มีสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์ได้รายละไม่เกิน 100,000.00 บาท
การรับเข้าเป็นสมาชิกให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนถัดไปที่คณะกรรมการ
ดําเนินการอนุมัติ
ข้อ 5 สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่บุตร ซึ่งเป็นผู้บริจาคเงินเข้าโครงการสวัสดิการ
ร่มเกล้าไทรทอง ตามข้อ 3 หรือ ผู้ที่ระบุในใบสมัครเท่านั้น โดยในวันถึงแก่กรรมจะจ่ายร้อยละ 30
ของเงินสงเคราะห์ส่วนที่เหลือจะจ่ายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการแล้ว
ข้อ 6 เมื่อบิดาและหรือมารดาของสมาชิก โครงการทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคง (ก.ส.ค.)
ถึงแก่กรรมลงให้สมาชิกผู้มีสิทธิตามข้อ 5 แจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูอุดรธานี จํากัด ทราบ และขอรับเงินสงเคราะห์ พร้อมแนบหลักฐานเอกสารใบมรณบัตรภายใน
90 วัน นับแต่วันที่ถึงแก่กรรม เมื่อพ้นกําหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิในการขอรับเงินสงเคราะห์
การถึงแก่กรรมตามวรรคแรกและตามข้อ 5 จะต้องเป็นการตายโดยธรรมชาติไม่รวมถึง
การสาบสูญตามคําสั่งศาล
ข้อ 7 ให้สหกรณ์หักเงินสงเคราะห์เข้าเป็นทุนดําเนินการสวัสดิการ เพื่อใช้จ่ายในโครงการนี้
เป็นเงินร้อยละ 1 ของเงินสงเคราะห์
ข้อ 8 การบริจาคเงินเข้าโครงการเงินสวัสดิการร่มเกล้าไทรทอง ให้บริจาคได้ครั้งเดียว ดังนี้
บิดา – มารดา อายุไม่เกิน 60 ปี
บริจาครายละ 10,000.00 บาท
บิดา – มารดา อายุเกินกว่า 60 - 65 ปี
บริจาครายละ 15,000.00 บาท
บิดา – มารดา อายุเกินกว่า 65 - 70 ปี
บริจาครายละ 20,000.00 บาท
บิดา – มารดา อายุเกินกว่า 70 ปี ขึ้นไป บริจาครายละ 25,000.00 บาท
กรณีที่สมาชิกถูกให้ออกจากสหกรณ์ ให้บิดา – มารดา ของสมาชิกและหรือบิดา – มารดา
ของคู่สมรสสมาชิก (กรณีคู่สมรสไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์) พ้นจากสมาชิกสวัสดิการร่มเกล้าไทรทองด้วย
และให้นําเงินตามวรรคแรกมาชําระหนี้ที่สมาชิกและหรือคู่สมรสสมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ หากมีเงินคงเหลือ
ให้จ่ายคืนแก่สมาชิกและไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์ตาม ข้อ 4 จากสหกรณ์อีก
ข้อ 9 ให้คณะกรรมการว่าด้วยระเบียบทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคง (ก.ส.ค.) เป็นผู้ดําเนินการ
ตามระเบียบนี้ และให้เสนอผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจําทุกเดือน
ข้อ 10 การใดที่มิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติ
ที่ประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 11 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการ
ร่มเกล้าไทรทอง ซึ่งกําหนดไว้ ณ วันที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2539 และให้ใช้ระเบียบใหม่นี้แทน
กําหนดไว้ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2547
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(ลงชื่อ)
(นายกมล นามบุญมี)
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)
(นายยุทธศาสตร์ ศรีสุข)
เลขานุการ

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
ว่าด้วยทุนสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก
พ.ศ. 2547

เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดี และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสุขในบั้นปลายของสมาชิก
ที่มีอุดมการณ์และมีศรัทธาลงทุนกับสหกรณ์เป็นเวลายาวนาน และเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ครอบครัวสมาชิก
ในกรณีที่สมาชิกถึงแก่กรรม
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ข้อ 2 (2) ข้อ 62 (9) และข้อ
83 (11) และมติที่ประชุม คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 42 ครั้งที่ 23/2547 เมื่อวันที่ 30
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2547 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด จึงได้กําหนดระเบียบว่าด้วยทุน
สวัสดิการบําเหน็จสมาชิกไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการ
บําเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2547”
ข้อ 2 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด

- 82 “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูอุดรธานี จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี
จํากัด
“ผู้จัดการ”
หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
“คู่สมรส”
หมายถึง คู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิก
“บุตร”
หมายถึง บุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิก
“บิดา - มารดา” หมายถึง ผู้ให้กําเนิดสมาชิก
“ผู้อุปการะ” หมายถึง ผู้อุปการะเลี้ยงดูสมาชิก
“ถึงแก่กรรม” หมายถึง การตายโดยธรรมชาติไม่รวมถึงการสาบสูญตามคําสั่งศาล
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการบําเหน็จ
สมาชิก พ.ศ. 2546 ซึ่งกําหนดไว้ ณ วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2546 และให้ใช้ฉบับใหม่นี้แทน
ข้อ 4 ให้สหกรณ์ตั้งงบประมาณผูกพันรายจ่ายประจําปี โดยที่ประชุมใหญ่อนุมัติจํานวนปีละ
ไม่ต่ํากว่า 5 ล้านบาท สมทบเข้าเป็นทุนสวัสดิการตามระเบียบนี้
ข้อ 5 เงินกองทุนสวัสดิการบําเหน็จ ให้นําเข้าฝากไว้กับสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์โดยสหกรณ์
จะคิดดอกเบี้ยให้ตามอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์ ดอกเบี้ยที่ได้จากเงินฝาก
สหกรณ์จะนําไปใช้จ่ายเป็นเงินบําเหน็จตกทอดให้แก่ทายาทสมาชิกตามข้อ 6.1 หรือจ่ายเป็นเงิน
บําเหน็จให้แก่ทายาทสมาชิกที่กําหนดไว้ในข้อ 6.2 แห่งระเบียบนี้ แล้วแต่กรณี
ข้อ 6 การจ่ายเงินบําเหน็จ เมื่อสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์ให้นําดอกเบี้ยเงินฝากจากเงินกองทุน
เพื่อจ่ายบําเหน็จให้แก่สมาชิก ดังต่อไปนี้
6.1 จ่ายให้ทายาทเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม
6.2 จ่ายให้สมาชิกที่ครบเกษียณอายุราชการ หรืออายุครบ 60 ปี
6.3 สมาชิกที่ได้รับเงินบําเหน็จตามข้อ 6.2 แล้วไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินบําเหน็จตามข้อ 6.1 อีก
ข้อ 7 วิธีจ่ายเงินบําเหน็จ
7.1 ให้นับอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมหรือผู้เกษียณอายุราชการ
หรืออายุครบ 60 ปี ในรอบปีบัญชีของสหกรณ์คูณด้วย 100 บาท
การนับอายุของสมาชิกให้นับจากวันที่เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์จนถึงวันที่ถึงแก่กรรมหรือ
เกษียณอายุราชการหรืออายุครบ 60 ปี ในรอบปีบัญชีของสหกรณ์มีหน่วยเป็นเดือน เศษของเดือน
ให้ปัดทิ้ง
7.2 ส่วนที่ 2 ให้นําเงินค่าหุ้นของสมาชิกสหกรณ์ที่ถึงแก่กรรมหรือเกษียณอายุราชการ
หรืออายุครบ 60 ปี ในรอบปีบัญชีของสหกรณ์คูณด้วย 0.05 ทั้งนี้ส่วนที่ 2 ต้องไม่เกิน 25,000 บาท
แล้วนําไปรวมกับส่วนที่ 1 เป็นเงินบําเหน็จที่จะได้รับในปีนั้น

- 83 หุ้นที่นํามาคํานวณเงินบําเหน็จนี้เป็นรายเดือนที่ส่งตามปกติ รวมกับหุ้นที่เกิดจากการ
ซื้อไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือหุ้นที่เกิดจากการซื้อไว้ก่อนใช้ระเบียบนี้ไม่น้อยกว่า 3 ปี
ข้อ 8 การขอรับเงิน ในกรณียื่นเรื่องราวขอรับเงินบําเหน็จนั้น ผู้ยื่นเรื่องราวส่งเอกสาร
หลักฐานประกอบ ดังต่อไปนี้
1. หนังสือขอรับเงินบําเหน็จ ตามแบบที่สหกรณ์กําหนด
2. มรณบัตรของสมาชิกพร้อมทั้งสําเนามรณบัตร
3. สําเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของสมาชิกและผู้ขอรับเงินบําเหน็จ
4. สําเนาทะเบียนสมรส
5. หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ (ในกรณีที่สมาชิกได้ทําหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอน
ประโยชน์ไว้)
6. คําสั่งเกษียณอายุราชการ
7. เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ภายในสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ให้ทายาทของสมาชิกที่
ถึงแก่กรรมระหว่างปีหรือผู้เกษียณอายุราชการหรืออายุครบ 60 ปี ยื่นเรื่องราวขอรับเงินบําเหน็จ
ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์กําหนด
การยื่นเรื่องราวขอรับเงินบําเหน็จกรณีเกษียณอายุราชการ สมาชิกต้องดําเนินการด้วย
ตนเอง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดําเนินการ โดยมีหนังสือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ 9 ให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินบําเหน็จ ยื่นหลักฐานเอกสารต่างๆ ตามข้อ 8 ผ่านผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้นและกรรมการหรือผู้ประสานงานประจําหน่วย และให้กรรมการหรือผู้ประสานงานประจําหน่วย
ส่งสหกรณ์เพื่อดําเนินการต่อไป
ข้อ 10 เมื่อสมาชิกรายใดถึงแก่กรรมลง สหกรณ์จะจ่ายเงินบําเหน็จแก่ทายาทของสมาชิก
ซึ่งได้แก่บุคคลต่อไปนี้ แล้วแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
(1) คู่สมรส
(2) บุตร
(3) บิดามารดา
(4) ผู้ให้อุปการะ
สมาชิกอาจแสดงความจํานงเป็นลายลักษณ์อักษร ให้จ่ายเงินบําเหน็จแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน ข้อ 10 (1) – (4) ข้างต้นนี้ก็ได้
ถ้าสมาชิกไม่ได้แสดงความจํานงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร สหกรณ์จะจ่ายเงินบําเหน็จ
โดยเฉลี่ยให้แก่ทายาทตามข้อ 10 (1) – (4) ทุกคน
ถ้าไม่มีทายาทตามข้อ 10 (1) – (4) สหกรณ์จะโอนเข้าเป็นทุนสวัสดิการบําเหน็จ
ตามระเบียบนี้

- 84 ข้อ 11 เงินบําเหน็จตามระเบียบนี้เป็นเงินที่สหกรณ์ให้เปล่า คณะกรรมการดําเนินการ
อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินที่กําหนดไว้ในข้อ 7 ให้แก่ทายาทสมาชิกที่ถึงแก่กรรมหรือสมาชิก
ผู้เกษียณอายุราชการหรืออายุครบ 60 ปี ตามความเหมาะสมผู้รับผลประโยชน์จะนําไปฟ้องร้องมิได้
ข้อ 12 เงินบําเหน็จนี้ไม่ถือเป็นเงินมรดก สหกรณ์ย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะจ่ายให้แก่บุคคล
ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 10 แห่งระเบียบนี้เท่านั้น และมติของคณะกรรมการดําเนินการในการอนุมัติการจ่าย
ไม่ว่ากรณีใดๆ ถือเป็นอันสิ้นสุด จะนําไปฟ้องร้องมิได้
ข้อ 13 เงินบําเหน็จจะจ่ายให้แก่สมาชิกหรือทายาทของสมาชิกในวันสิ้นเดือนตุลาคมของทุกปี
โดยการอนุมัติของคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 14 กรณีสมาชิกเกษียณอายุหรือสมาชิกสหกรณ์อายุครบ 60 ปี ไม่ขอรับเงินบําเหน็จ
ในปีนั้น ก็ให้ขอรับเงินบําเหน็จนี้ได้ในปีถัดไป โดยให้นับอายุการเป็นสมาชิกถึงปีที่มีอายุครบ 60 ปี
ข้อ 15 กรณีที่สมาชิกถึงแก่กรรมทายาทไม่มาขอรับเงินบําเหน็จภายใน 1 ปีถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ 16 หากสมาชิกถึงแก่กรรม หรือเกษียณอายุราชการ หรืออายุครบ 60 ปี ยังมีหนี้
ค้างชําระอยู่ในสหกรณ์ สหกรณ์สามารถนําเงินกองทุนบําเหน็จนี้ไปชําระหนี้ได้

กําหนดไว้ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2547

(ลงชื่อ)
(นายกมล นามบุญมี)
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)
(นายยุทธศาสตร์ ศรีสุข)
เลขานุการ
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
ว่าด้วยการใช้จ่ายทุนดําเนินการสวัสดิการ
พ.ศ. 2555

ด้วยพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 สหกรณ์มีอํานาจกระทําการตามมาตรา 46 (2)
ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว และอาศัยอํานาจตามข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ข้อ 67 (9) และ ข้อ 88 (13) เพื่อให้การใช้จ่ายทุนดําเนินการ
สวัสดิการของสหกรณ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 50
ประจําปี 2555 ในการประชุมครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 คณะกรรมการ
ดําเนินการจึงกําหนดระเบียบว่าด้วย การใช้จ่ายทุนดําเนินการสวัสดิการ พ.ศ. 2555 ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยการใช้จ่ายทุน
ดําเนินการสวัสดิการ พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยการใช้จ่ายทุน
ดําเนินการสวัสดิการ พ.ศ. 2544 ซึ่งกําหนดไว้ ณ วันที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2544 และให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด

- 86 “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูอุดรธานี จํากัด
“ประธาน”
หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูอุดรธานี จํากัด
“เลขานุการ”
หมายถึง เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูอุดรธานี จํากัด
“สวัสดิการ 1”
หมายถึง โครงการสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกโครงการ 1
(ส.ค.ส.1)
“สวัสดิการ 2” หมายถึง ทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงโครงการ 1 (ก.ส.ค. 1)
“สวัสดิการ 3” หมายถึง ทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงโครงการ 2 (ก.ส.ค. 2)
“สวัสดิการ 4” หมายถึง ทุนสวัสดิการร่มเกล้าไทรทอง
ข้อ 4 ทุนดําเนินการสวัสดิการ ประกอบด้วย
4.1 งบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์
4.2 เงินบริจาค
4.3 เงินรับฝากสวัสดิการ 1
4.4 เงินรับฝากสวัสดิการ 2
4.5 เงินรับฝากสวัสดิการ 3
4.6 เงินรับฝากสวัสดิการ 4
ข้อ 5 เงินกองทุนดําเนินการสวัสดิการ ให้ใช้จ่ายกรณีดังต่อไปนี้
5.1 จ่ายเพื่อการดําเนินการกิจการจัดสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวสมาชิก
ได้แก่
5.1.1 สวัสดิการ 1
5.1.2 สวัสดิการ 2
5.1.3 สวัสดิการ 3
5.1.4 สวัสดิการ 4
5.2 จ่ายเพื่อการจัดกิจการโครงการสวัสดิการ ได้แก่
5.2.1 เป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์สหกรณ์ หรือเครื่องมือที่จําเป็นที่ใช้
ในกิจการโครงการสวัสดิการ
5.2.2 เป็นทุนในการศึกษา อบรม สัมมนา การวิจัยและการค้นคว้าเกี่ยวกับการ
จัดสวัสดิการของสหกรณ์
5.2.3 เป็นเงินสมทบเงินกองทุนโครงการสวัสดิการ 1- 4 และเงินสงเคราะห์
สวัสดิการ 1 – 4
5.3 จ่ายเพื่อกิจการอันเป็นประโยชน์โดยรวมของสหกรณ์

- 87 ข้อ 6 การขออนุมัติใช้จ่ายทุนดําเนินการสวัสดิการ ข้อ 5.1 และข้อ 5.2 ให้เลขานุการเสนอ
เรื่องขออนุมัติผ่านคณะกรรมการอํานวยการ และให้ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายเป็นผู้ลงนาม
อนุมัติแล้วนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบ สําหรับการจ่ายตามข้อ 5.3 ให้ประธาน
นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ 7 การพิจารณาอนุมัติวงเงินใช้จ่ายทุนดําเนินการสวัสดิการโดยถือหลักการดังต่อไปนี้
7.1 การใช้จ่ายสําหรับ ข้อ 5.1 ให้จ่ายได้ครั้งละไม่เกิน 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
7.2 การใช้จ่ายสําหรับ ข้อ 5.2 ให้จ่ายได้ครั้งละไม่เกิน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสน
บาทถ้วน)
7.3 การใช้จ่ายสําหรับ ข้อ 5.3 ให้จ่ายได้แต่ละครั้งตามมติคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 8 การรับเงินกองทุนดําเนินการสวัสดิการตามข้อ 4 ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยทุน
ดําเนินการสวัสดิการกําหนด
ข้อ 9 วิธีการและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินตามข้อ 5 ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
กําหนด
ข้อ 10 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555

(ลงชื่อ)
(นายเสกสรรค์ โสภารัตน์)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2555

เพื่อให้การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยุติธรรม อาศัยอํานาจ
ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ข้อ 67 (9) ข้อ 61 และข้อ 85
ประกอบกับมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญประจําปี 2555 ครั้งที่ 1/2555 วันเสาร์ที่ 28 เดือนเมษายน
พ.ศ. 2555 และการประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 50 ครั้งที่ 19/2555 วันที่ 24 เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2555 คณะกรรมการดําเนินการ จึงได้กําหนดระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการ
ดําเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยการสรรหา
คณะกรรมการดําเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2555 ”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการสรรหากรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี
จํากัด พ.ศ. 2552 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด

- 89 “กรรมการ

หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูอุดรธานี จํากัด
“ผู้ตรวจสอบกิจการ” หมายถึง ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี
จํากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
“ประธาน”
หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
อุดรธานี จํากัด
“สรรหา”
หมายถึง การสรรหากรรมการดําเนินการหรือ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
“เขต”
หมายถึง อําเภอ กิ่งอําเภอและหน่วยงานอื่นๆ ที่คณะกรรมการ
ดําเนินการ กําหนด รวมทั้งสิ้นจํานวน 14 เขต
ข้อ 5 การสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ ให้มีการสรรหาโดยใช้วิธีลงคะแนนโดยตรง และลับ
และให้มีการแบ่งเขตการสรรหา ตามพื้นที่อําเภอหรือกิ่งอําเภอหรือองค์กรหรือหลายองค์กรรวมกัน ดังนี้
เขต 1 ประกอบด้วย
1.1 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
1.2 เขตตรวจราชการที่ 7
1.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
1.4 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
1.5 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
1.6 วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
1.7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
1.8 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
1.9 วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
1.10 วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
1.11 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
1.12 สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี
1.13 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี
1.14 สํานักงานการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดอุดรธานี
1.15 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
1.16 สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
1.17 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดอุดรธานี
1.18 สํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
เขต 2 ประกอบด้วย
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เขต 3

เขต 4

เขต 5

เขต 6

2.1 หน่วยพิเศษ
2.2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
2.3 สํานักการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี
2.4 กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลหนองบัว
2.5 กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหนองสําโรง
2.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2.7 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
ประกอบด้วย
3.1 อําเภอเมือง 1
3.2 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา
3.3 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
3.4 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
3.5 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
3.6 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
3.7 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1
3.8 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
3.9 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2
3.10 โรงเรียนราชินูทิศ 2
3.11 โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา
3.12 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
3.13 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ประกอบด้วย
4.1 อําเภอเมือง 2
4.2 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
4.3 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
4.4 โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม
4.5 โรงเรียนสามพร้าววิทยา
4.6 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช
4.7 โรงเรียนธาตุโพนทองพิทยาคม
ประกอบด้วย
5.1 อําเภอเพ็ญ
5.2 อําเภอสร้างคอม
ประกอบด้วย
อําเภอหนองวัวซอ และข้าราชการบํานาญอําเภอเมืองอุดรธานี
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7.1 อําเภอกุมภวาปี
7.2 อําเภอประจักษ์ศิลปาคม
เขต 8 ประกอบด้วย
8.1 อําเภอโนนสะอาด
8.2 อําเภอหนองแสง
เขต 9 ประกอบด้วย
9.1 อําเภอศรีธาตุ
9.2 อําเภอวังสามหมอ
เขต 10 ประกอบด้วย
10.1 อําเภอหนองหาน
10.2 อําเภอพิบูลย์รักษ์
เขต 11 ประกอบด้วย อําเภอบ้านดุง
เขต 12 ประกอบด้วย
12.1 อําเภอไชยวาน
12.2 อําเภอทุ่งฝน
12.3 อําเภอกู่แก้ว
เขต 13 ประกอบด้วย
13.1 อําเภอบ้านผือ
13.2 อําเภอกุดจับ
เขต 14 ประกอบด้วย
14.1 อําเภอน้ําโสม
14.2 อําเภอนายูง
หมวด 1
คุณสมบัติของกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 5 ผู้เป็นกรรมการสหกรณ์ มีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด มาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน
นับถึงวันรับสมัคร
(2) เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ขัดต่อข้อบังคับสหกรณ์ในการเป็นกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบ
กิจการ
หมวด 2
การดําเนินการสรรหา
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(1) ประธานกรรมการ ให้มีการสรรหาจากสมาชิกทั้งหมด
(2) กรรมการประจําเขต ให้มีกรรมการประจําเขต เขตละ 1 คน ให้สมาชิกในเขตนั้นๆ
สรรหากรรมการประจําเขต
ให้นําเสนอชื่อผู้ได้รับการสรรหาต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจึงจะถือว่า
ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดําเนินการโดยสมบูรณ์
ข้อ 7 ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ยื่นใบสมัครต่อประธานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อน
วันสรรหาอย่างน้อย 7 วัน ประธานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาเป็นกรรมการก่อนวันสรรหา
อย่างน้อย 5 วัน เครื่องหมายประจําตัวของผู้สมัครให้ถือตามลําดับที่ส่งใบสมัครต่อประธานกรรมการ
ข้อ 8 ในใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการจะต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 5 คน
ข้อ 9 ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานและกรรมการ จะต้องเสียค่าสมัครตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด
ข้อ 10 หน่วยลงคะแนนสรรหา ให้คณะกรรมการดําเนินการเป็นผู้กําหนด
ข้อ 11 ให้ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหา
ข้อ 12 ให้ประกาศรายชื่อและเครื่องหมายประจําตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ที่หน่วยสรรหาและ
หรือที่สหกรณ์ ถ้ามีผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการไม่เกินจํานวนที่กําหนดไม่ต้องมีการสรรหา และให้
ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ได้รับการสรรหา
ข้อ 13 ใบสมัคร และบัตรลงคะแนนให้ใช้แบบตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ 14 เวลาลงคะแนนและประกาศผลการสรรหา ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ 15 ในกรณีที่ผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งได้คะแนนเท่ากันให้สรรหาใหม่โดยวิธีจับฉลาก
ข้อ 16 ให้ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดําเนินการ เลือกตั้งระหว่างกันเอง เป็นรองประธาน
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ แล้วแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบโดยทันที และให้กรรมการต่างๆ
ดํารงตําแหน่งตามวาระในข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อ 17 สมาชิกผู้ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งเพื่อสรรหา ต้องลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้ง และนําบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวสมาชิกคุรุสภา
หรือใบอนุญาตขับขี่รถ หรือบัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณ์ หรือหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาไปแสดง
ต่อคณะกรรมการดําเนินการสรรหา เพื่อลงเลขที่บัตรไว้เป็นหลักฐานผู้ไม่มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้ง และไม่มีบัตรตามวรรคแรก ไม่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
หมวด 3
การร้องเรียน
ข้อ 18 กรณีมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการสรรหา ให้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อประธานกรรมการ
ภายใน 5 วัน หลังจากวันประกาศผลการสรรหา
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ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการดําเนินการ มติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ ถือเป็นสิ้นสุด
ข้อ 20 ในกรณีตําแหน่งกรรมการว่างลงในปีแรกที่เข้ารับตําแหน่ง ให้มีการสรรหาแทนตําแหน่ง
ที่ว่างก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจําปีในคราวต่อไป
หมวด 4
การสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 21 ให้นําหมวดว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ มาใช้บังคับในการสรรหา
ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์โดยอนุโลม
ข้อ 22 จํานวนผู้ตรวจสอบกิจการ ให้มีจํานวนผู้ตรวจสอบกิจการเท่ากับจํานวนเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาละ 1 คน รวมสี่คน
ข้อ 23 สมาชิกที่สังกัดหน่วยพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาใด ให้มีสิทธิ์สมัครและใช้สิทธิ์
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการในเขตพื้นที่การศึกษานั้น
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555

(ลงชื่อ)
(นายเสกสรรค์ โสภารัตน์)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ประสานงาน
พ.ศ. 2549

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 กําหนดให้สหกรณ์ทุกประเภท
มีคณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 15 คน ให้เกิดผลกระทบในการบริหาร การจัดการของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด เนื่องจากเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ มีสมาชิกเป็นจํานวนมาก รวมทั้งพื้นที่
การบริหารและการจัดการกว้างไกล และไม่คล่องตัว ในการติดต่อประสานงานของสมาชิก
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด พ.ศ. 2547 ข้อ 62 (9)
และการประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 44 ครั้งที่ 24/2549 เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม
พ.ศ. 2549 คณะกรรมการ จึงกําหนดระเบียบว่าด้วยผู้ประสานงาน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ประสานงาน พ.ศ. 2549”
ข้อ 2 ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ประสานงาน
ประจําหน่วย พ.ศ. 2547 ซึ่งกําหนดไว้ ณ วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2547 โดยให้ใช้ระเบียบ
ใหม่นี้แทน ทั้งนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีมติ
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
“ประธาน”
หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
อุดรธานี จํากัด
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูอุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
อุดรธานี จํากัด
“ผู้ประสานงาน” หมายถึง ผู้ประสานงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
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หมายถึง พื้นที่อําเภอ กิ่งอําเภอและหรือหน่วยงานหรือหลายๆ
หน่วยงานรวมกันตามที่คณะกรรมการกําหนดจํานวน
14 เขต ตามระเบียบว่าด้วยการสรรหากรรมการ
ดําเนินการ พ.ศ. 2548

ข้อ 4 ให้สหกรณ์แต่งตั้งผู้ประสานงาน เพื่อทําหน้าที่ติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์
หรือสหกรณ์กับสมาชิกโดยให้อําเภอ กิ่งอําเภอ หรือหน่วยงานที่ไม่มีกรรมการมีผู้ประสานงานได้ 1 คน
และให้มีผู้ประสานงานทั้งหมดไม่เกิน 14 คน
ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้ประสานงาน
5.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ในเขตอําเภอ กิ่งอําเภอหรือหน่วยงานที่ไม่มีกรรมการ
5.2 เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
5.3 เป็นผู้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและครอบครัว
5.4 เป็นผู้ไม่เคยผิดนัดชําระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย
ข้อ 6 หน้าที่ของผู้ประสานงาน
6.1 เสนอแนะในการรับและลาออกของสมาชิกในเขต
6.2 เสนอแนะการให้เงินกู้แก่สมาชิก
6.3 เสนอเรื่องการดําเนินการจัดสวัสดิการต่างๆ ของสมาชิก
6.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ข้อ 7 ความรับผิดชอบของผู้ประสานงาน
ถ้าผู้ประสานงานกระทําการหรืองดเว้นการกระทําการ หรือทําโดยประมาทเลินเล่อในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนจนทําให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก ผู้ประสานงานต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์
ข้อ 8 การแต่งตั้งผู้ประสานงาน
8.1 ให้กรรมการประจําเขตเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 5 จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน
ต่อคณะกรรมการ
8.2 ให้คณะกรรมการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ประสานงาน
ข้อ 9 การพ้นจากการเป็นผู้ประสานงาน
9.1 ตาย
9.2 ลาออก
9.3 ออกจากการเป็นสมาชิก
9.4 ย้ายหรือโอนไปต่างเขต
9.5 คณะกรรมการให้พ้นจากการเป็นผู้ประสานงานด้วยคะแนน 2 ใน 3
ของผู้เข้าประชุม

- 96 ข้อ 10 การดํารงตําแหน่ง
10.1 ให้ผปู้ ระสานงานอยู่ในตําแหน่งนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงวันสิ้นเดือน
ของเดือนที่มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี
10.2 กรณีผู้ประสานงานพ้นจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ
ดําเนินการ พิจารณาเลือกผู้ประสานงานแทนตําแหน่งที่ว่างและให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากําหนดเวลา
ที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้น
ข้อ 11 จํานวนผู้ประสานงาน
ให้มีผู้ประสานงานในส่วนของอําเภอ กิ่งอําเภอหรือหน่วยงาน ในเขตที่ไม่มีกรรมการ
ตามที่คณะกรรมการกําหนด แต่ทั้งนี้เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 14 คน
ข้อ 12 ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน
12.1 ให้จ่ายค่าตอบแทนจากงบประมาณหมวดค่าตอบแทน
12.2 ให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ 13 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
กําหนดไว้ ณ วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2549

(ลงชื่อ)
(นายกมล นามบุญมี)
ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)
(นายยุทธศาสตร์ ศรีสุข)
เลขานุการ
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
พ.ศ. 2548

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 62 (9) และข้อ 83 (12) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
อุดรธานี จํากัด พ.ศ. 2547 คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 43 ประชุมครั้งที่ 3/2548 วันที่ 24
พฤศจิกายน 2547 ได้กําหนดระเบียบว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2548
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยการแต่งตั้ง
ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2548”
ข้อ 2 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
“ประธาน”
หมายถึง ประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูอุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ”
หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
“ผู้จัดการ”
หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
“ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์” หมายถึง สมาชิกหรือบุคคลภายนอก ซึ่งสหกรณ์
แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาและที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษา
และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2544 ซึ่งกําหนดไว้ ณ วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2544
และให้ใช้ระเบียบใหม่นี้แทน
ข้อ 4 คุณสมบัติของที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
4.1 สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และเป็นผู้มีความชํานาญรอบรู้
ด้านสหกรณ์ออมทรัพย์มาแล้วเป็นอย่างดี และ
4.2 ผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการ หรือ
4.3 ผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งเป็นผู้จัดการสหกรณ์ หรือรองผู้จัดการ หรือ

- 98 4.4 ผู้ที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ความร่วมมือ และมีอุปการคุณต่อกิจการสหกรณ์
เป็นอย่างดี
ข้อ 5 ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มีหน้าที่ให้คําปรึกษา และแนะนําในการดําเนินงาน
ทั่วไปของสหกรณ์ เพื่อความเจริญและความมั่นคงของสหกรณ์ และมีสิทธิเข้าร่วมประชุม เช่นเดียวกับ
คณะกรรมการดําเนินการแต่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 6 วิธีการแต่งตั้งที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
6.1 ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ตามข้อ 4 เสนอชื่อต่อคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
6.2 ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเลือกผู้ที่เห็นสมควร เป็นที่ปรึกษาและ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ข้อ 7 ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ จะดํารงตําแหน่งอยู่ตามวาระของคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดที่แต่งตั้งที่ปรึกษา แต่อาจได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต่อไปอีกได้
ข้อ 8 ให้สหกรณ์จัดสรรงบประมาณเป็นค่าตอบแทนที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

(ลงชื่อ)
(นายกมล นามบุญมี)
ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)
(นายยุทธศาสตร์ ศรีสุข)
เลขานุการ

- 99 -

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์
พ.ศ. 2553

อาศัยอํานาจตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 67 (9) และข้อ 88 (7) ในการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 48 ครั้งที่ 19/2553 วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553
คณะกรรมการดําเนินการ จึงได้กําหนดระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2553 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ พ.ศ. 2553”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์
พ.ศ. 2548 ซึ่งกําหนดไว้ ณ วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2548 และบรรดาระเบียบ ประกาศ
คําสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 415 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
“ประธานกรรมการ”
“เจ้าหน้าที่”

“เจ้าหน้าที่ประจํา”

15

หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี
จํากัด
หมายถึง ผู้ที่สหกรณ์จ้างไว้ปฏิบัติงานประจําในตําแหน่ง
ลูกจ้างประจํา เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย
หัวหน้าฝ่าย รองผู้จัดการ ผู้จัดการ
หมายถึง ลูกจ้างรายเดือนที่จ้างไว้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะ
ประจําในตําแหน่งผู้จัดการ รองผู้จัดการ หัวหน้า
ฝ่าย ผู้ชว่ ยหัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่

ข้อ 4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครุอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

“เจ้าหน้าที่ชั่วคราว”

“คณะกรรมการ”

- 100 หมายถึง ลูกจ้างรายเดือนที่จ้างไว้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะ
ชั่วคราวหรือมีกําหนดเวลาจ้างในตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่ชั่วคราว แต่ทั้งนี้ระยะเวลาการจ้างต้องไม่
เกินปีดําเนินการ
หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
อุดรธานี จํากัด

หมวด 2
อัตรากําลังและตําแหน่งเจ้าหน้าที่
ข้อ 516 ให้สหกรณ์จ้างเจ้าหน้าที่ ตามจํานวนที่จําเป็นแก่การปฏิบัติงานประจําของสหกรณ์
จํานวนเจ้าหน้าที่ตามความในวรรคก่อน ควรมีอัตราเจ้าหน้าที่หนึ่งคนต่อสมาชิกจํานวนสี่ร้อยคน เศษของ
สี่ร้อยถ้าถึงครึ่งหนึ่งก็อาจจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นได้หนึ่งคน
ในกรณีที่อัตราเจ้าหน้าที่ประจําไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และเพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการอาจกําหนดให้มีเจ้าหน้าที่ชั่วคราวก็ได้ ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราเจ้าหน้าที่
ตามความในวรรคสอง
ข้อ 6 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ มีดังนี้
(1) เจ้าหน้าที่
(2) ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย
(3) หัวหน้าฝ่าย
(4) รองผู้จัดการ
(5) ผู้จัดการ
หมวด 3
อัตราเงินเดือน
ข้อ 717 ให้กําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับเจ้าหน้าที่ประจํา ตามประกาศท้ายระเบียบนี้
หากมีการปรับปรุงบัญชีเงินเดือน ให้ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ
ประกาศบัญชีเงินเดือนได้ตามที่เห็นเหมาะสม
กรณีเจ้าหน้าที่ประจําได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตําแหน่ง ให้เลื่อนเงินเดือนได้ไม่เกินร้อยละ 4
ของขั้นสูงสุดของตําแหน่งนั้นๆ โดยให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบผลการปฏิบัติงานเป็นปีๆไป
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ข้อ 5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครุอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
ข้อ 7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครุอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

- 101 อัตราเงินเดือนสําหรับเจ้าหน้าที่ชั่วคราวให้เป็นไปตามอัตราที่คณะกรรมการกําหนดตามประกาศ
ท้ายระเบียบนี้ ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกําหนดและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
หมวด 4
การรับสมัคร การคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก
การบรรจุและการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ข้อ 8 ผู้ที่จะได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
เป็นอย่างน้อย
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบทั้งไม่เป็น
โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติด
ให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(5) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(6) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากสหกรณ์ หรือออกจากราชการ หรือออกจาก
องค์การของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
(8) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
ข้อ 9 เมื่อสหกรณ์มีความจําเป็นต้องจ้างเจ้าหน้าที่ ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจ
พิจารณากําหนดความรู้พื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16 และรับสมัครคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ์ในระเบียบนี้
ข้อ 10 การรับสมัคร ให้ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ
ประกาศรับสมัครมีกําหนดเวลา ไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยปิดประกาศไว้ที่สหกรณ์
ข้อ 11 ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครตามแบบที่
สหกรณ์กําหนด พร้อมทั้งหลักฐานแสดงพื้นความรู้ สําเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองของแพทย์
แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง สาขาเวชกรรม ซึ่งรับรองผู้สมัครตามความในข้อ 7 (4) และรับรองด้วยว่าผู้สมัคร
เป็นผู้มีอนามัยสมบูรณ์
ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อสหกรณ์และต้องชําระค่าธรรมเนียมสมัครตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด เงินค่าธรรมเนียมสมัครนี้สหกรณ์จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่เฉพาะผู้ขาด
คุณสมบัติพื้นความรู้
ข้อ 12 ให้คณะกรรมการดําเนินการแต่งตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง มีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน
โดยให้มีตําแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง เพื่อดําเนินการคัดเลือกหรือ
สอบคัดเลือก

- 102 ข้อ 13 ในการคัดเลือก ให้คณะกรรมการทดสอบผู้สมัครในวิชาที่กําหนดไว้ในข้อ 14
ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 14 ในการสอบคัดเลือก ให้คณะกรรมการจัดให้สอบในวิชาดังต่อไปนี้
(1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับสหกรณ์
(2) ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
(3) สัมภาษณ์
คณะกรรมการดําเนินการ อาจกําหนดเปลี่ยนแปลงวิชานอกเหนือที่กําหนดไว้นี้ได้
ตามความเหมาะสม
ผูส้ อบคัดเลือกต้องได้คะแนนรายวิชาไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้
ข้อ 15 เมื่อการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ให้ประธานกรรมการคัดเลือกหรือ
สอบคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก หรือ สอบคัดเลือกได้ตามลําดับคะแนนไว้ที่สหกรณ์และ
ให้เสนอผลการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกต่อคณะกรรมการดําเนินการโดยเร็ว
ข้อ 16 ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาบรรจุ และแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกหรือสอบ
คัดเลือกได้เรียงตามลําดับจากคะแนนสูงมาหาต่ําเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ถ้ามีผู้สอบคัดเลือกได้
คะแนนรวมเท่ากันหลายคนให้ถือคะแนนวิชาในข้อ 14 (1) เป็นเกณฑ์ตัดสิน และถ้าคะแนนในวิชา
ดังกล่าวยังเท่ากันอยู่อีกก็ให้คณะกรรมการดําเนินการจัดให้มีการคัดเลือก โดยสอบสัมภาษณ์
ข้อ 17 การบรรจุและแต่งตั้งหรือเลื่อนตําแหน่งเจ้าหน้าที่ให้ดํารงตําแหน่งต้องเป็นไปตามเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตามข้อ 6 (1) – (3) ต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ํากว่า
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
(2) รองผู้จัดการ
ก. ต้องได้รับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งเทียบเท่าได้ไม่ต่ํากว่า
ปริญญาตรีในทางที่สหกรณ์ต้องการ หรือ
ข. ต้องดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในสหกรณ์นี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
(3) ผู้จัดการ
ก. ต้องมีพื้นความรู้ตาม (2) ก. และ
ข. ดํารงตําแหน่งรองผู้จัดการในสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือต้องดํารง
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
หรือ
ค. มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตําแหน่ง ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ในกรณีที่มีเหตุยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อนี้ ให้คณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาเป็นรายๆ ไป

- 103 ข้อ 1818 ประธานกรรมการมีอํานาจบรรจุ และแต่งตั้งหรือเลื่อนตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประจําให้
ดํารงตําแหน่ง ซึ่งต่ํากว่ารองผู้จัดการได้ทุกตําแหน่ง ภายในจํานวนตําแหน่งที่คณะกรรมการดําเนินการ
กําหนด
ในกรณีเจ้าหน้าที่ชั่วคราวที่ทํางานครบระยะเวลาตามสัญญาจ้างแล้ว และก่อนครบ
กําหนดตามสัญญาจ้างหากคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าเจ้าหน้าที่ชั่วคราวมีคุณสมบัติครบถ้วนและ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจพิจารณาจ้างในปีต่อไปได้และหากเจ้าหน้าที่ชั่วคราวทํางาน
ครบตามกําหนดสัญญาจ้างเกินกว่าสามปีดําเนินการติดต่อกัน สหกรณ์อาจสอบคัดเลือกเลื่อนตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่ชั่วคราวให้ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประจําได้ ทั้งนี้ การรับสมัคร การคัดเลือกหรือการสอบ
คัดเลือก การบรรจุและการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในระเบียบนี้
ข้อ 19 ในการบรรจุและแต่งตั้ง หรือเลื่อนตําแหน่งเจ้าหน้าที่ให้ดํารงตําแหน่งรองผู้จัดการหรือ
ผู้จัดการ ให้ประธานกรรมการพิจารณาผู้ที่มีคุณวุฒิความสามารถ ความจัดเจนและความเหมาะสม
แก่ตําแหน่งเสนอขอรับความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว
ประธานกรรมการจึงมีอํานาจบรรจุและแต่งตั้ง หรือเลื่อนตําแหน่งหน้าที่ดังกล่าวได้
ข้อ 2019 การบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้บรรจุในอัตราเงินเดือนดังต่อไปนี้
(1) ผู้มีพื้นความรู้ไม่ต่ํากว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ม.6 หรือ ปวช.) แผนกพณิชยการหรือเทียบเท่า ให้บรรจุในอัตราเงินเดือนไม่ต่ํากว่า 9,210.00 บาท
(2) ผู้มีพื้นความรู้ไม่ต่ํากว่าอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่ง
เทียบเท่าได้ไม่ต่ํากว่าอนุปริญญา ให้บรรจุในอัตราเงินเดือนไม่ต่ํากว่า 13,200.00 บาท
(3) ผู้มีพื้นความรู้ไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพซึ่งเทียบเท่าได้ ไม่
ต่ํากว่าปริญญาตรี ให้บรรจุในอัตราเงินเดือนไม่ต่ํากว่า 15,010.00 บาท
(4) ผู้มีพื้นความรู้ในระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า ให้บรรจุในอัตราเงินเดือน ไม่ต่ํา
กว่า 17,890.00 บาท
(5) วุฒิที่เป็นวิชาชีพเฉพาะหรือที่มีความขาดแคลน คณะกรรมการอาจกําหนดอัตรา
เงินเดือนได้ตามที่เห็นเหมาะสม
ผู้ที่ได้รับการเลื่อนตําแหน่ง รองผู้จัดการ หรือผู้จัดการ จะให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้น
ต่ําสุดของตําแหน่งใหม่ ก็ให้ได้รับขั้นที่เท่ากับเงินเดือนเดิม
ข้อ 21 ถ้าตําแหน่งเจ้าหน้าที่ว่างลงและยังมิได้แต่งตั้งให้ผู้ใดดํารงตําแหน่งนั้น หรือผู้ดํารง
ตําแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ประธานกรรมการมีอํานาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เห็นสมควร
รักษาการในตําแหน่ง หรือทําการแทนชั่วคราวได้ แต่การสั่งให้รักษาการในตําแหน่งผู้จัดการต้องได้รับ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการก่อน
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ข้อ 18 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครุอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
ข้อ 20 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครุอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

- 104 หมวด 5
หลักประกันของเจ้าหน้าที่
ข้อ 22 ในการบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ต้องให้เจ้าหน้าที่ทําหนังสือสัญญาจ้าง
ไว้เป็นหลักฐาน ตามแบบที่สหกรณ์กําหนด และให้คณะกรรมการดําเนินการกําหนดให้มีหลักประกัน
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังปรากฏข้างล่างนี้ เพื่อประกันความเสียหายอันหากจะเกิดขึ้นแก่
สหกรณ์ เนื่องจากการกระทําในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในสหกรณ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ต้องรับผิด
(1) มีเงินสดจํานวนตามที่กฎหมายกําหนดฝากไว้กับสหกรณ์
(2) มีบุคคลซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรอย่างน้อย 2 คน เป็นผู้ค้ําประกัน
อย่างไม่จํากัด
(3) มีหลักทรัพย์ของรัฐบาลไทย หรือหลักทรัพย์อย่างอื่นซึ่งคณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควรจํานําต่อสหกรณ์
(4) มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจํานองรายอื่น จํานองเป็นประกัน
ต่อสหกรณ์
ให้คณะกรรมการดําเนินการกําหนดจํานวนรวมแห่งมูลค่าของทรัพย์สิน ที่ใช้เป็น
หลักประกันตามที่เห็นสมควรแก่ลักษณะ และปริมาณของงานในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
แต่ละคนเพื่อให้คุ้มแก่ความเสียหายอันจะเกิดมีขึ้น
ข้อ 23 คณะกรรมการดําเนินการ อาจพิจารณาอนุญาตให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ถอนหลักประกัน
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งหมดได้ตามที่เห็นสมควร เมื่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์มีเงินสะสมรวมทั้งดอกเบี้ย
ตามความในหมวด 7 คุ้มจํานวนเงินหรือมูลค่าแห่งหลักประกันนั้นๆ
หมวด 6
การเลื่อนเงินเดือน
ข้อ 2420 สหกรณ์ย่อมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ประจําปีละ 2 ครั้ง ตามผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานครั้งแรกในวันที่ 1 เมษายน และครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เจ้าหน้าที่
ประจํา ซึ่งมีเวลาทํางานในสหกรณ์ครบรอบปีการเงินของสหกรณ์จึงมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการบรรจุใหม่ ถ้ามีเวลาการทํางานครบ 4 เดือน ก็ให้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนด้วย
ในกรณีเจ้าหน้าที่ประจําไม่ได้เลื่อนเงินเดือน ให้ผู้มีอํานาจเลื่อนเงินเดือนแจ้งสาเหตุที่
ไม่ได้เลื่อนเงินเดือนให้เจ้าตัวทราบ
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ข้อ 24 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครุอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

- 105 ข้อ 25 ในการเลื่อนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ให้พิจารณาถึงความสามารถ การริเริ่ม ความอุตสาหะ
ความรับผิดชอบ คุณภาพและปริมาณงานในหน้าที่ ตลอดจนความประพฤติและประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ต้องอยู่ในวงเงินประมาณการรายจ่ายสําหรับเลื่อนเงินเดือนประจําปี
ข้อ 26 คณะกรรมการอํานวยการ มีอํานาจเลื่อนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ตําแหน่งต่ํากว่าผู้จัดการ
ในปีหนึ่งๆ ได้ไม่เกินสองขั้น ถ้าเกินกว่านั้นต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 27 ประธานกรรมการจะเลื่อนเงินเดือนของผู้จัดการได้ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ดําเนินการ
ข้อ 28 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ถูกลงโทษทางวินัย ตั้งแต่ลดขั้นเงินเดือน ไม่ให้ได้รับการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี
หมวด 7
เงินสะสมของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ข้อ 29 เจ้าหน้าที่สหกรณ์อาจยินยอมให้สหกรณ์หักเงินเดือน ณ ที่จ่าย เพื่อนําเข้าบัญชีเงิน
สะสมของเจ้าหน้าที่สหกรณ์รายคนทุกเดือน จนถึงเดือนออกจากงานก็ได้
ข้อ 30 เงินสะสมของเจ้าหน้าที่สหกรณ์รวมทั้งดอกเบี้ย ย่อมถือเป็นประกันบรรดา
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่สหกรณ์ โดยการกระทําหรืองดเว้นการกระทําของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ด้วย
หมวด 8
การจ่ายเงินโบนัส ภาษีเงินได้ บําเหน็จ
ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล และเงินช่วยทําศพ
ข้อ 3121 เมื่อสิ้นปีดําเนินการหนึ่งๆ สหกรณ์อาจจัดสรรกําไรเป็นโบนัสแก่เจ้าหน้าที่ประจําได้
ตามข้อบังคับของสหกรณ์
ให้คณะกรรมการดําเนินการ กําหนดจํานวนเงินโบนัสที่จะจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ประจํา
ตามส่วนแห่งอัตราเงินเดือนของแต่ละคน แต่อย่างสูงไม่เกินสี่เท่าของเงินเดือน ซึ่งได้รับในเดือนสุดท้าย
ของปีทางบัญชีนั้นๆ
เจ้าหน้าที่ประจําผู้ใดมีเวลาทํางานไม่เต็มปีการเงินใด ให้ได้รับโบนัสลดลงตาม
ส่วนแห่งเวลาทํางานในปีนั้น
ข้อ 3222 คณะกรรมการดําเนินการอาจไม่จ่ายเงินโบนัส ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่
เจ้าหน้าที่ประจําคนใดก็ได้ หากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ประจําคนนั้น ปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดหรือบกพร่องอยู่
เป็นนิจ ทั้งไม่ขวนขวายแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของตน หรือหากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ได้
ให้ความเห็นแนะนําเช่นว่านั้น
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ข้อ 31 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครุอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
ข้อ 32 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครุอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

- 106 ข้อ 33 เจ้าหน้าที่สหกรณ์คนใด ซึ่งมีเงินได้เข้าเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร
จะต้องเป็นผู้เสียภาษีเงินได้สําหรับเงินเดือนที่ได้รับจากสหกรณ์นี้ด้วยตัวเอง
ในการนี้ ให้สหกรณ์หักภาษีเงินได้พึงประเมินไว้ ณ ที่จ่ายเป็นรายเดือน แล้วนําส่ง
สํานักงานสรรพากรจังหวัดภายใน 7 วัน นับแต่วันที่จ่ายเงินเดือน
ข้อ 34 เจ้าหน้าที่สหกรณ์คนใดทํางานในสหกรณ์นี้ด้วยความเรียบร้อยเป็นเวลาติดต่อกันมาไม่
น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ มีสิทธิ์ได้รับเงินบําเหน็จเมื่อออกจากตําแหน่งตามข้อ 49 (1), (2), (3) และ (4)
เงินบําเหน็จนั้นให้ได้รับคราวเดียวมีจํานวนเท่ากับเงินเดือนเต็มครั้งสุดท้ายคูณจํานวนปี
แห่งเวลาทํางาน เศษของปีถ้าถึงครึ่งหนึ่งให้นับเป็นปีเต็ม
ข้อ 35 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ซึ่งออกจากตําแหน่งเพราะตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินบําเหน็จให้แก่
ทายาทหรือผู้รับโอนประโยชน์ที่ตั้งไว้
ข้อ 36 เพื่อประโยชน์แก่การจ่ายเงินบําเหน็จแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้สหกรณ์ตั้ง “เงินสํารอง
จ่ายเงินบําเหน็จ” ไว้โดยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจําปีตามจํานวนที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
เห็นสมควร
ข้อ 37 เจ้าหน้าที่สหกรณ์คนใดตายในระหว่างอยู่ในตําแหน่ง ให้ทายาท หรือผู้จัดการทําศพ
มีสิทธิ์ได้รับ “เงินช่วยทําศพ” จากสหกรณ์
เงินช่วยทําศพให้ได้รับคราวเดียว มีจํานวนเท่ากับเงินเดือนเต็มครั้งสุดท้ายสามเดือน
รวมกัน
“เงินเดือนเต็มครั้งสุดท้าย” ตามความในวรรคก่อน หมายความว่าเงินเดือนเต็มซึ่ง
สหกรณ์ต้องจ่ายสําหรับการทํางานในเดือนที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ถึงแก่กรรม
ข้อ 38 การช่วยเหลือในเรื่องค่าเล่าเรียนบุตรและการรักษาพยาบาลแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์หรือ
คนในครอบครัว ให้เป็นไปตามระเบียบการซึ่งคณะกรรมการดําเนินการจะได้กําหนดขึ้น
หมวด 9
วินัย การสอบสวนและการลงโทษสําหรับเจ้าหน้าที่
ข้อ 39 โทษทางวินัย สหกรณ์กําหนดโทษสําหรับเจ้าหน้าที่ ที่ฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง
หรือกระทําความผิดไว้ ดังนี้
(1) ภาคทัณฑ์
(2) ตัดเงินเดือน
(3) ลดขั้นเงินเดือน
(4) เลิกจ้าง
(5) ไล่ออก
สหกรณ์สงวนสิทธิ์ที่จะลงโทษเจ้าหน้าที่ตามความร้ายแรงของการกระทําความผิด
โดยไม่จําเป็นต้องเป็นไปตามลําดับข้างต้นแต่ประการใด

- 107 ข้อ 40 การลงโทษไล่ออกนั้น ให้กระทําในกรณีที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างกระทําผิดวินัย
อย่างร้ายแรงดังระบุไว้ต่อไปนี้
(1) เปิดเผยความลับของสหกรณ์ เป็นเหตุให้เสียหายแก่สหกรณ์
(2) ทําความผิดต้องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดลหุ
โทษหรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
(3) ต้องคําพิพากษาให้เป็นคนล้มละลายหรือเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(4) ทุจริตต่อหน้าที่
(5) จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ เป็นเหตุให้เสียหายแก่สหกรณ์
อย่างร้ายแรง
(6) ขัดคําสั่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในกิจการของสหกรณ์โดยชอบและการขัดคําสั่งนั้น
เป็นเหตุให้เสียหายแก่สหกรณ์อย่างร้ายแรง
(7) ละทิ้งหน้าที่ เป็นเหตุให้เสียหายแก่สหกรณ์อย่างร้ายแรง
(8) ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ เป็นเหตุให้เสียหายแก่สหกรณ์อย่างร้ายแรง
(9) ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(10) ขาดงานติดต่อกันเกิน 15 วันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ข้อ 41 การลงโทษเลิกจ้างนั้น ให้กระทําในกรณีเจ้าหน้าที่สหกรณ์กระทําผิดวินัยเป็นเหตุให้
เสียหายแก่สหกรณ์ไม่ถึงร้ายแรง ดังระบุไว้ต่อไปนี้
(1) รายงานเท็จหรือเสนอความคิดเห็นที่ไม่สุจริตต่อผู้บังคับบัญชา
(2) ละทิ้งหน้าที่ติดต่อกัน 3 วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร
(3) จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์หรือคําสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย
ซึ่งสหกรณ์ได้เตือนเป็นหนังสือแล้ว
(4) ประมาทเลินเล่อในหน้าที่เนืองๆ
(5) ทะเลาะวิวาทกับผู้ร่วมงานเป็นนิจสิน
(6) ประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่
(7) ดูหมิ่นเหยียดหยามผู้มาติดต่อในกิจการสหกรณ์ หรือกดขี่ข่มเหงหรือเบียดเบียน
สมาชิกสหกรณ์ หรือทําการในลักษณะแข่งขันกับสหกรณ์
(8) เมื่อมีเหตุอันสมควรซึ่งประธานกรรมการเสนอความเห็นว่าผู้นั้นหย่อนสมรรถภาพ
ในการปฏิบัติงาน หรือมีความบกพร่องในการปฏิบัติงานอยู่เนืองๆ หรือไม่อาจไว้วางใจผู้นั้นในการปฏิบัติ
หน้าที่ในตําแหน่งนั้นต่อไป
(9) เมื่อสหกรณ์ยุบตําแหน่งหน้าที่ผู้นั้นดํารงอยู่
(10) เลิกจ้างตามสัญญาจ้าง
(11) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 8
ข้อ 42 การลงโทษไล่ออก และเลิกจ้าง ให้ประธานกรรมการของสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการ
อย่างน้อย 3 คน เพื่อสอบสวน

- 108 การสอบสวนนั้น ให้กระทําให้เสร็จโดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ประธาน
คณะกรรมการสอบสวนได้รับคําสั่ง เว้นแต่ประธานกรรมการจะกําหนดเป็นอย่างอื่น แม้ผู้ถูกกล่าวหา
ตายก่อนการสอบสวนพิจารณาถึงที่สุดก็ให้สอบสวนต่อไปจนเสร็จ เมื่อสอบสวนเสร็จแล้วให้คณะกรรมการ
สอบสวนเสนอรายงาน พร้อมทั้งสํานวนการสอบสวนต่อประธานกรรมการสหกรณ์เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาต่อไป
ข้อ 43 เมื่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย จนมีการตั้งคณะกรรมการ
เพื่อสอบสวน หรือกล่าวหาว่ากระทําผิดอาญา หรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือ
ความผิดอันได้กระทําโดยประมาท ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่าหากให้ผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่จะเป็นการเสียหาย
ต่อสหกรณ์ก็ให้รายงานตามลําดับจนถึงประธานกรรมการเพื่อพิจารณาสั่งพักงาน
ประธานกรรมการมีอํานาจสั่งให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์พักงานได้ ถ้าผู้ถูกสั่งพักงานเป็น
ผู้จัดการหรือ รองผู้จัดการ ให้ประธานกรรมการเสนอคณะกรรมการดําเนินการ เป็นผู้พิจารณาสั่งพักงาน
ผู้ถูกสั่งพักงานอาจอุทธรณ์คําสั่งต่อคณะกรรมการดําเนินการได้ และเมื่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการมีมติอย่างใดให้ถือว่าสิ้นสุด
การพักงาน ให้พักจนกว่าการสอบสวนพิจารณาถึงที่สุด
ถ้าการสอบสวนพิจารณาได้ความว่าผู้ถูกสั่งพักงานได้กระทําความผิดวินัยแต่ไม่ร้ายแรง
ถึงขั้นไล่ออก หรือเลิกจ้างก็ดี ประธานกรรมการต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ามาทํางานในตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งที่เทียบเท่า ส่วนเงินเดือนหรือค่าจ้างในระหว่างพักงานนั้นให้จ่ายตั้งแต่วันที่สั่งพักงานตามอัตรา
ค่าจ้างที่ได้รับก่อนวันถูกสั่งพักงาน ถ้าผู้ถูกสั่งพักงานตายก่อนการสอบสวนพิจารณาถึงที่สุด ให้จ่ายถึง
วันที่ผู้นั้นตาย
การสั่งให้ผู้ถูกสั่งพักงานกลับเข้าทํางานดังกล่าวนี้ ถ้าผู้นั้นเป็นเจ้าหน้าที่ตําแหน่งผู้จัดการ
หรือ รองผู้จัดการ ให้ประธานกรรมการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการพิจารณามีมติ
ถ้าการสอบสวนพิจารณาได้รับความเป็นสัตย์ว่าผู้ถูกสั่งพักงานได้กระทําผิดวินัยจริง
ให้ไล่ออกตามข้อ 40 หรือเลิกจ้างตามข้อ 41 ตั้งแต่วันสั่งพักงาน
ข้อ 44 ในกรณีเจ้าหน้าที่กระทําผิดวินัย แต่โทษไม่ถึงไล่ออกหรือเลิกจ้าง ผู้บังคับบัญชาจะสั่ง
ลงโทษลดตําแหน่ง ลดขั้นเงินเดือน หรือตัดเงินเดือนก็ได้ หรือถ้าเห็นว่ามีเหตุอันควรลดหย่อน หรือ
เป็นความผิดเล็กน้อย จะสั่งลงโทษภาคทัณฑ์โดยแสดงความผิดของผู้นั้นให้ปรากฏเป็นหนังสือและ
ให้ทําทัณฑ์บนไว้ด้วยก็ได้ ประธานกรรมการมีอํานาจสั่งลดตําแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการดําเนินการ
ในกรณีลดตําแหน่ง ถ้าเงินเดือนเดิมสูงกว่าตําแหน่งที่ได้รับใหม่ ก็ให้ได้รับไม่เกิน
ขั้นสูงสุดของตําแหน่งใหม่
ในกรณีลดขั้นเงินเดือน หากต้องลดเกินกว่าขั้นต่ําสุดของตําแหน่ง ก็ให้ลดในขั้น
เงินเดือนสําหรับตําแหน่งถัดลงไปได้
โทษลดขั้นเงินเดือนหรือโทษตัดเงินเดือนนั้น ผู้มีอํานาจจะลงโทษผู้ที่กระทําผิดวินัย
ได้ครั้งหนึ่ง ไม่เกินอัตราต่อไปนี้

- 109 ผู้มีอํานาจ
คณะกรรมการดําเนินการ
ประธานกรรมการ

ลดขั้นเงินเดือนไม่เกิน
2 ขั้น
1 ขั้น

ข้อ 45 ในการสั่งลงโทษผิดวินัยนั้น ถ้าผู้ที่จะต้องรับโทษเป็นเจ้าหน้าที่ตําแหน่งผู้จัดการ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการก่อน ประธานกรรมการจึงสั่งได้
ข้อ 46 ให้ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบดูแล ระมัดระวัง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในบังคับบัญชา
ให้ปฏิบัติตามวินัย
ถ้าผู้บังคับบัญชารู้ว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาต้องพิจารณา
ว่าความผิดของผู้นั้นอยู่ในอํานาจของตนที่จะลงโทษหรือไม่ ถ้าอยู่ในอํานาจของตนที่จะลงโทษได้ก็ให้สั่ง
ลงโทษ ถ้าเห็นว่าความผิดนั้นควรจะต้องลงโทษมากไปกว่าที่ตนมีอํานาจลงโทษ ก็ให้รายงานต่อผู้มีอํานาจ
เหนือขึ้นไปเพื่อให้ลงโทษตามสมควร
ผู้บังคับบัญชาคนใดรู้ว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย แต่ไม่จัดการลงโทษ หรือ
ลงโทษ ไม่เป็นการสุจริต ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชานั้นกระทําผิดวินัย
ข้อ 47 เมื่อผู้มีอํานาจลงโทษได้สั่งลงโทษแล้ว ต้องเสนอรายงานการลงโทษนั้นตามลําดับ
จนถึงคณะกรรมการดําเนินการ หากคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าโทษที่ลงนั้นเบาไป ก็ให้ผู้มีอํานาจ
ที่จะสั่งเพิ่มโทษได้
ข้อ 48 เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างที่ถูกลงโทษฐานผิดวินัย ถ้าเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็อาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการได้ โดยทําเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการดําเนินการได้
ภายใน 15 วัน นับแต่วันทราบคําสั่ง
การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้รอการลงโทษ ตามคําสั่งของผู้มีอํานาจ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้รับและพิจารณาอุทธรณ์แล้ว จะยกโทษ ลดโทษ
เพิ่มโทษ หรือยืนคําสั่งเดิมก็ได้ ทั้งนี้โดยปกติให้กระทําให้เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับอุทธรณ์
มติของคณะกรรมการดําเนินการในการวินิจฉัยอุทธรณ์นั้นถือเป็นอันสิ้นสุด

หมวด 10
การถอดถอน
ข้อ 49 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออกจากงานเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก

- 110 (3) เกษียณอายุตามที่กําหนดไว้ในข้อ 52
(4) เลิกจ้าง
(5) ไล่ออก
ข้อ 50 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้ใดประสงค์จะลาออกจากงาน ก็ย่อมทําได้ โดยปฏิบัติตามระเบียบ
ของสหกรณ์ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ข้อ 28
ข้อ 51 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 8 นั้น ให้ถือว่าออกจากงานตั้งแต่วันที่
ประธานกรรมการสั่ง
ข้อ 52 เจ้าหน้าที่สหกรณ์คนใดมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ให้เป็นอันออกจากงานเมื่อสิ้นปี
ทางบัญชี ซึ่งเป็นปีที่ผู้นั้นมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ปีทางบัญชีที่ว่านี้หมายความถึงปีบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 53 การไล่ออกและการเลิกจ้างนั้น ให้เป็นไปตามหมวด 9 ว่าด้วยวินัยการสอบสวน
การลงโทษ
ข้อ 54 การไล่ออกและการเลิกจ้าง ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ
ก่อนประธานกรรมการจึงสั่งได้
หมวด 11
บทเฉพาะกาล
ข้อ 55 ผู้ที่สหกรณ์ได้จ้างไว้ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ให้ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์มีสิทธิ์และหน้าที่
ตามระเบียบนี้ทุกประการ
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553
(ลงชื่อ)
(นายประเวศ รัตนวงศ์)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
พ.ศ. 2548

- 111 อาศัยอํานาจตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2547 ข้อ 62 (9) และข้อ 83 (7) และมติ
การประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 43 ครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 26 เดือน มกราคม
พ.ศ. 2548 สหกรณ์จึงได้กําหนดระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยข้อบังคับ
เกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ. 2548”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยข้อบังคับ
เกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ. 2544 และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 4 คํานิยาม
“สหกรณ์”
“ที่ตั้ง”

“เจ้าหน้าที่”

“เจ้าหน้าที่ประจํา”

“เจ้าหน้าที่ชั่วคราว”

หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
หมายถึง เลขที่ 5 ถนนโพนพิสัย ตําบลหมากแข้ง
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
โทร.(042) 221285, 246010
หมายถึง ผู้ที่สหกรณ์จ้างไว้ปฏิบัติงานประจําในตําแหน่ง
ลูกจ้างประจํา เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย
หัวหน้าฝ่าย รองผู้จัดการ ผู้จัดการ
หมายถึง ลูกจ้างรายเดือนที่จ้างไว้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะ
ประจําในตําแหน่งผู้จัดการ รองผู้จัดการ หัวหน้า
ฝ่าย ผู้ชว่ ยหัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่
หมายถึง ลูกจ้างรายเดือนที่จ้างไว้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะ
ชั่วคราวหรือมีกําหนดเวลาจ้างในตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่ชั่วคราวแต่ทั้งนี้ระยะเวลาการจ้างต้องไม่
เกินปีดําเนินการ

หมวด 2
วัน เวลาทํางาน และเวลาพัก

- 112 ข้อ 5 วันทํางาน สหกรณ์กําหนดให้เจ้าหน้าที่ทํางานสัปดาห์ละ 5 วัน 23 ตั้งแต่วันจันทร์
ถึงวันศุกร์
ข้อ 6 เวลาทํางาน สหกรณ์กําหนดให้เจ้าหน้าที่ทํางานวันละ 7 ชั่วโมง24 เวลา 08:30 น.
ถึงเวลา 16:30 น.
ข้อ 7 เวลาพักสหกรณ์กําหนดให้เจ้าหน้าที่หยุดพักระหว่างเวลา 11:30 น. ถึง เวลา 12:30 น.
และ 12:30 น. ถึงเวลา 13:30 น.
ในกรณีที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันกําหนดเวลาพักระหว่างการทํางาน ตามวรรคหนึ่ง
เป็นอย่างอื่นก็ย่อมกระทําได้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความราบรื่นและอํานวยความสะดวกแก่สมาชิกที่มาใช้บริการ
หมวด 3
วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด
ข้อ 8 วันหยุดประจําสัปดาห์ สหกรณ์กําหนดให้เจ้าหน้าที่หยุดประจําสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน
ได้แก่วันเสาร์และวันอาทิตย์
ข้อ 9 วันหยุดตามประเพณี สหกรณ์กําหนดให้เจ้าหน้าที่หยุดตามประเพณีได้ไม่น้อยกว่าปีละ
15 วัน25 ดังนี้
1. วันขึ้นปีใหม่
2. วันมาฆบูชา
3. วันจักรี
4. วันสงกรานต์ (3 วัน)
5. วันแรงงานแห่งชาติ 6. วันวิสาขบูชา
7. วันครึ่งปีธนาคาร
8. วันอาสาฬหบูชา
9. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร เทพยวรางกูร
10. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีนาถ
11. วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
12. วันปิยะมหาราช
13. วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
14. วันรัฐธรรมนูญ
15. วันสิ้นปี
ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจําสัปดาห์ของเจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ได้
หยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทํางานถัดไปทั้งนี้ให้สอดคล้องกับวันหยุดของธนาคารและ
วันหยุดราชการ

วันทํางานไม่เกินสัปดาห์ละ 6 วัน (ม.28)
เวลาทํางานปกติไม่เกินวันละ 8 ชม. และไม่เกินสัปดาห์ละ 48 ชม. (ม.23)
25 วันหยุดตามประเพณีปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 13 วัน โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติ (ม.29)
23
24

- 113 ข้อ 10 วันหยุดพักผ่อนประจําปี สหกรณ์กําหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ทํางานครบ 1 ปี หยุดพักผ่อน
ประจําปีจํานวน 10 วัน26 ทํางานโดยจะจัดให้หยุดภายในปีถัดไป เว้นแต่ได้ตกลงกันสะสมวันหยุดในปีนั้น
ไปรวมหยุดในปีถัดไป
สหกรณ์อาจกําหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ทํางานยังไม่ครบ 1 ปี หยุดพักผ่อนประจําปีตามส่วน
ได้27
หมวด 4
การทํางานล่วงเวลาและการทํางานในวันหยุด
ข้อ 11 การทํางานล่วงเวลาและการทํางานในวันหยุด
(1) ในกรณีที่สหกรณ์มีเหตุฉุกเฉินหรือความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องทํางานติดต่อกันไป
ถ้าหยุดแล้วจะเกิดความเสียหาย สหกรณ์จะให้เจ้าหน้าที่ทํางานล่วงเวลาในวันทํางาน หรือทํางาน
ในวันหยุดรวมถึงทํางานล่วงเวลาในวันหยุดได้ตามความจําเป็น โดยสหกรณ์จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
ล่วงหน้า และเจ้าหน้าที่จะต้องให้ความร่วมมือในการทํางานล่วงเวลาดังกล่าว
(2) ในกรณีที่สหกรณ์มีความจําเป็นต้องทํางานเพื่อเพิ่มการบริการ สหกรณ์จะให้
เจ้าหน้าที่ทํางานล่วงเวลาหรือทํางานในวันหยุดเป็นครั้งคราวเท่าที่เป็นประโยชน์แก่การบริการ ทั้งนี้
สหกรณ์จะให้เจ้าหน้าที่ที่สมัครใจทํางานล่วงเวลาหรือทํางานในวันหยุดได้ไม่เกิน 36 ชั่วโมง ต่อ
สัปดาห์28
ข้อ 12 อัตราค่าล่วงเวลาและค่าทํางานในวันหยุด
(1) สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลาสําหรับการทํางานล่วงเวลาในวันทํางานปกติในอัตรา
1.5 เท่า29 ของค่าจ้างตามจํานวนชั่วโมงที่ทํางานล่วงเวลา
(2) สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลาสําหรับการทํางานล่วงเวลาในวันหยุดในอัตรา 3 เท่า30
ของค่าจ้างตามจํานวนชั่วโมงที่ทํางานล่วงเวลาในวันหยุด
(3) สหกรณ์จะจ่ายค่าทํางานในวันหยุดประจําสัปดาห์ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ทํางาน
ในวันหยุดในอัตรา 1 เท่าของค่าจ้าง31 ในวันทํางานปกติตามจํานวนชั่วโมงที่ทํางานในวันหยุด
(4) สหกรณ์จะจ่ายค่าทํางานในวันหยุดตามประเพณีและวันหยุดพักผ่อนประจําปี
ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ทํางานในวันหยุด ในอัตรา 1 เท่าของค่าจ้างในวันทํางานปกติตามจํานวนชั่วโมง
ที่ทํางานในวันหยุด
ข้อ 13 การไม่จ่ายค่าล่วงเวลา ค่าล่วงเวลาในวันหยุดและค่าทํางานในวันหยุด
13.1 สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่เจ้าหน้าที่ ดังนี้
ลูกจ้างทํางานติดต่อกันครบ 1 ปี มีสิทธิ์หยุดพักผ่อนประจําปีได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 6 วันทํางาน (ม.30)
แม้ทํางานยังไม่ครบ 1 ปี นายจ้างอาจกําหนดวันหยุดพักผ่อนประจําปี ตามส่วนก็ได้ (ม.30)
28 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3
29 จ่ายในอัตราไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทํางาน (ม.61)
30 จ่ายในอัตราไม่น้อยกว่า 3 เท่า ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทํางาน (ม.63)
31 จ่ายในอัตราไม่น้อยกว่า 1 เท่า ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทํางาน (ม.62)
26
27

- 114 (1) เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายให้มีอํานาจทําการแทนสหกรณ์เกี่ยวกับการจ้าง
การให้บําเหน็จ การลดค่าจ้าง หรือ การเลิกจ้าง
(2) เจ้าหน้าที่ที่ถูกกําหนดให้ทํางานที่มีลักษณะ หรือสภาพที่ต้องออกไปทํางาน
นอกสถานที่ และโดยลักษณะหรือสภาพของงาน ไม่อาจกําหนดเวลาทํางานที่แน่นอนได้
(3) เจ้าหน้าที่ที่ถูกกําหนดให้อยู่เวรเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินเป็นครั้งคราว
13.2 สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าทํางานในวันหยุดให้แก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับมอบหมาย
ให้มีอํานาจทํางานแทนสหกรณ์เกี่ยวกับการจ้าง การให้บําเหน็จ การลดค่าจ้าง หรือการเลิกจ้าง
หมวด 5
การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
ข้อ 14 การจ่ายค่าจ้างในวันหยุด
(1) สหกรณ์ได้จ่ายค่าจ้างในวันหยุดประจําสัปดาห์ให้แก่เจ้าหน้าที่รายเดือน
โดยจ่ายรวมอยู่ในเงินเดือนแล้ว
(2) สหกรณ์ได้จ่ายค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจําปี
ให้แก่เจ้าหน้าที่รายเดือน โดยจ่ายรวมอยู่ในเงินเดือนแล้ว
ข้อ 15 การจ่ายค่าจ้างในวันลา สหกรณ์จะจ่ายค่าจ้างในวันลาให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ลาถูกต้อง
ตามระเบียบของสหกรณ์ดังนี้
(1) วันลาป่วย จะจ่ายตามจํานวนวันที่เจ้าหน้าที่ป่วยจริงโดยในปีหนึ่งๆ จ่ายเงินเดือน
หรือค่าจ้างเต็มไม่เกิน 30 วัน32 และจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างครึ่งหนึ่งอีกไม่เกิน 30 วัน
(2) วันลาทําหมัน จะจ่ายตามจํานวนวันที่แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งกําหนดให้
เจ้าหน้าที่หยุดงาน
(3) วันลาคลอดบุตร จะจ่ายตามจํานวนวันที่ลา โดยจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างเต็ม
ไม่เกิน 45 วัน33 และจ่ายครึ่งหนึ่งอีกไม่เกิน 45 วัน
(4) วันลากิจ จะจ่ายตามจํานวนวันที่สหกรณ์อนุญาตให้ลา แต่ไม่เกิน 20 วันต่อปี34
(5) วันลาเพื่อฝึกความพรั่งพร้อมทางทหาร ตามจํานวนวันที่ลาแต่ไม่เกิน 60 วัน
ต่อปี35
(6) วันลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ตามจํานวนวันที่สหกรณ์อนุญาต
แต่ไม่เกิน 30 วันต่อปี36

32
33
34
35
36

จ่ายค่าจ้างในวันลาป่วยแต่ไม่เกิน 30 วันทํางานต่อปี (ม.57)
จ่ายค่าจ้างในวันลาคลอดบุตร แต่ไม่เกิน 45 วันทํางานต่อปี (ม.59)
กฎหมายไม่ได้กําหนดไว้ (ให้เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง)
จ่ายค่าจ้างในวันลาเพื่อรับราชการทหารแต่ไม่เกิน 60 วันทํางานต่อปี (ม.58)
กฎหมายไม่ได้กําหนดไว้ (ให้เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง)

- 115 (7) วันลาเพื่ออุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์ ตามจํานวนวันที่สหกรณ์อนุญาต
แต่ไม่เกิน 120 วันต่อปี
ข้อ 16 กําหนดระยะเวลาการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลา
ในวันหยุด
(1) สหกรณ์กําหนดให้มีการจ่ายเงินเดือน ค่าครองชีพ เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา
ค่าทํางานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ฯลฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่รายเดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดยจะจ่าย
ในวันสิ้นเดือน
(2) สหกรณ์กําหนดให้มีการจ่ายเงินประเภทอื่นให้แก่เจ้าหน้าที่ตามที่ตกลงกัน
ในกรณีที่วันจ่ายค่าจ้างวันใดตรงกับวันหยุดงานให้เลื่อนไปจ่ายในวันทํางานก่อนถึงวันหยุดนั้น
ข้อ 17 สถานที่จ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่37
สหกรณ์จะจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และ
เงินอื่นให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ ที่ทําการของสหกรณ์ และหรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารหรือ
สถาบันการเงินที่สหกรณ์กําหนด
หมวด 6
วันลา และหลักเกณฑ์การลา
ข้อ 18 วันลา เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ลาหยุดได้ ดังนี้
(1) การลาป่วย เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง38
การประสบอันตราย หรือการเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางานจนไม่สามารถมาปฏิบัติงาน
ตามปกติ สหกรณ์จะให้หยุดงานตามความเห็นของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง หรือตามความประสงค์ของ
เจ้าหน้าที่โดยไม่ถือเป็นการลาป่วย
(2) การลาทําหมัน39 เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ลาหยุดงาน เพื่อการทําหมันได้ตามจํานวนวัน
ที่แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งของโรงพยาบาลกําหนด
(3) การลาคลอดบุตร เจ้าหน้าที่หญิงมีสิทธิ์ลาหยุดงานก่อนหรือหลังการคลอดบุตร
ได้ไม่เกิน 90 วัน40
(4) การลากิจ เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ลาหยุดงานเพื่อกิจธุระจําเป็นได้ไม่เกิน 20 วันต่อปี41
การลากิจเพื่อกิจธุระจําเป็นจะต้องเป็นกิจธุระเกี่ยวกับการติดต่อกับส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ การป่วยเจ็บของบุคคลในครอบครัว หรือความจําเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เท่านั้น

การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ ให้จ่าย ณ ที่ทํางานของลูกจ้าง ถ้าจะจ่าย ณ สถานที่อื่นหรือด้วยวิธีอื่นต้องได้รับคํายินยอมจากลูกจ้าง
(ม.55 และ ม.77)
38 ม.32
39 ม.33
40 ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาเพื่อคลอดบุตรได้ไม่เกิน 90 วัน (ม.41)
41 ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาเพื่อกิจธุระอันจําเป็นได้ (กฎหมายไม่ได้กําหนดจํานวนวันลาไว้ ม.34)
37

- 116 (5) การลาเพื่อฝึกความพรั่งพร้อมทางทหาร เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ลาหยุดงาน
เพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดสอบความพรั่งพร้อม
ทางทหารตามกําหนดระยะเวลาที่ราชการกําหนด
(6) การลาเพื่อรับการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่มีสิทธิขอลาหยุดงานเพื่อรับการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถได้ปีหนึ่งไม่เกิน 30 วัน
การลาเพื่อการรับฝึกอบรม หรือพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
จะต้องเป็นประโยชน์ต่องานด้านแรงงานและสวัสดิการสังคม เพิ่มทักษะความชํานาญต่อการปฏิบัติงาน
หรือเป็นการลาเพื่อสอบวัดผลทางการศึกษาที่ทางราชการจัดหรืออนุญาตให้จัดขึ้น42
(7) การลาเพื่ออุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์ เจ้าหน้าที่ที่ไม่เคยลาอุปสมบทหรือ
ลาไปประกอบพิธีฮัจญ์มาก่อน และได้ทํางานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี จะมีสิทธิ์ลาอุปสมบท หรือ
ลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ได้ไม่เกิน 120 วัน
ข้อ 19 หลักเกณฑ์การลา
19.1 การลาป่วย
เจ้าหน้าที่ที่เจ็บป่วยจนไม่สามารถทํางานตามปกติได้ เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบการลาป่วย ดังนี้
(1) กรณีที่เจ้าหน้าที่สามารถลาป่วยล่วงหน้าได้ ให้ยื่นใบลาป่วยตามแบบใบลา
ที่สหกรณ์กําหนดก่อนการหยุดงานต่อผู้จัดการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณีพร้อมด้วย
หลักฐาน (ถ้ามี)
(2) กรณีที่เจ้าหน้าที่เจ็บป่วยกระทันหัน และไม่สามารถลาป่วยล่วงหน้าได้
ให้เจ้าหน้าที่ยื่นใบลาป่วยในวันนั้น หรือภายในวันแรกที่มาทํางานตามแบบใบลาที่สหกรณ์กําหนด
ต่อผู้จัดการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 43 แล้วแต่กรณีพร้อมด้วยหลักฐาน (ถ้ามี)
(3) การเจ็บป่วยของเจ้าหน้าที่ตั้งแต่สามวันทํางานขึ้นไป อาจให้เจ้าหน้าที่แสดง
ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งของโรงพยาบาล หรือหลักฐานของสถานพยาบาลของราชการ
ประกอบการลาป่วยทุกครั้งด้วย
(4) การลาป่วยโดยมิได้เจ็บป่วยจริง สหกรณ์ถือว่าเจ้าหน้าที่ใช้สิทธิ์
โดยไม่สุจริตอันเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ย่อมถูกลงโทษได้
19.2 การลาทําหมัน ให้เจ้าหน้าที่ยื่นใบลาล่วงหน้าตามแบบใบลาที่สหกรณ์กําหนด
ต่อผู้จัดการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณีและเมื่อการทําหมันสิ้นสุดแล้ว ให้เจ้าหน้าที่
แสดงใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งของโรงพยาบาลประกอบการลาด้วย
19.3 การลาคลอดบุตร

42
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กรณีผู้จัดการให้ยื่นใบลาต่อกรรมการที่ได้รับมอบหมาย กรณีเจ้าหน้าที่อื่น ให้ยื่นใบลาต่อผู้จัดการ

- 117 (1) เจ้าหน้าที่ที่ประสงค์ที่จะหยุดงานก่อนการคลอดบุตรให้ยื่นใบลาตามแบบ
ที่สหกรณ์กําหนดต่อผู้จัดการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายก่อนการหยุดงานแล้วแต่กรณี
(2) เจ้าหน้าที่ที่ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้เนื่องจากการคลอดบุตร ให้เจ้าหน้าที่
ยื่นใบลาตามแบบที่สหกรณ์กําหนด พร้อมทั้งใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งของโรงพยาบาล
ต่อผู้จัดการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี โดยให้ยื่นใบลาภายใน 3 วัน นับแต่วันกลับมา
ทํางาน
19.4 การลากิจ เจ้าหน้าที่ที่มีกิจธุระจําเป็นอันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ให้ยื่นใบลากิจ
ต่อผู้จัดการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณีล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ตามแบบใบลา
ที่สหกรณ์กําหนดพร้อมด้วยหลักฐาน (ถ้ามี) และเมื่อได้รับการอนุญาตแล้วจึงจะหยุดงานได้
ในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่อาจลาล่วงหน้าได้ ให้เจ้าหน้าที่ยื่นใบลากิจ
ภายในวันแรกที่มาทํางานพร้อมหลักฐาน (ถ้ามี) และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว จึงจะถือเป็นการลากิจ
ที่ถูกต้อง
การลาที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรสหกรณ์มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ลากิจได้ และให้ถือว่าเป็นการ
ขาดงาน
19.5 การลาเพื่อฝึกความพรั่งพร้อมทางทหาร เจ้าหน้าที่ที่ได้รับหมายเรียกทางทหารเพื่อ
การตรวจสอบการฝึกวิชาทหารหรือทดสอบความพรั่งพร้อมทางทหารให้ยื่นใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
ตามแบบใบลาที่สหกรณ์กําหนดพร้อมด้วยหลักฐานต่อผู้จัดการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่
กรณี และเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติทางทหารดังกล่าวแล้ว ให้เจ้าหน้าที่กลับมารายงานตัวเพื่อทํางานตามปกติ
ภายใน 3 วัน
19.6 การลาเพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถ เจ้าหน้าที่ที่ประสงค์
จะขอลาหยุดเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม การประชุม การสัมมนา การชี้แจง การอภิปราย หรือการแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านแรงงานสวัสดิการสังคม การเพิ่มทักษะในการทํางาน หรือการวัดผล
การศึกษาที่ทางส่วนราชการจัดหรืออนุญาตให้จัดขึ้น ให้เจ้าหน้าที่ยื่นใบลาตามแบบที่สหกรณ์กําหนด
ต่อผู้จัดการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณีล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยแสดงหลักฐาน
ประกอบการลาดังกล่าวด้วย
สหกรณ์จะพิจารณาอนุญาตให้ลาได้ตามความจําเป็น โดยไม่เสียหายต่อหน้าที่
ความรับผิดชอบและงานของสหกรณ์ ประกอบกับประโยชน์ที่เจ้าหน้าที่จะได้รับเป็นสําคัญ
สหกรณ์อาจไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นลาหยุดงานได้ ถ้า44
(1) สหกรณ์ได้อนุญาตให้ลาไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน
(2) สหกรณ์ได้อนุญาตให้ลาไปแล้วไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง
(3) สหกรณ์มีความจําเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับงานที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติอยู่
หากอนุญาตให้ลาแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์
19.7 การลาเพื่ออุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์
44
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- 118 เจ้าหน้าที่ที่ประสงค์จะขอลาหยุดเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์
ให้เจ้าหน้าที่ยื่นใบลาตามแบบที่สหกรณ์กําหนดต่อผู้จัดการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยแสดงหลักฐาน (ถ้ามี) ประกอบการลาดังกล่าวด้วย และเมื่อได้รับอนุมัติ
แล้วจึงจะหยุดงานได้
หมวด 7
วินัยและโทษทางวินัย
ข้อ 20 วินัย สหกรณ์กําหนดวินัยในการทํางานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ดังนี้
(1) สนับสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(2) ต้องรักษาความลับของสหกรณ์และไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อขบวนการสหกรณ์
(3) ต้องให้การต้อนรับ คําชี้แจง ความสะดวก ความเป็นธรรม และการสงเคราะห์
แก่ผู้มาติดต่อในกิจการของสหกรณ์โดยมิชักช้า ทั้งต้องสุภาพ เรียบร้อยต่อสมาชิกของสหกรณ์และ
ประชาชนทั่วไป ห้ามมิให้ดูหมิ่นเหยียดหยามบุคคลใดๆ
(4) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์เที่ยงธรรมและประพฤติตนอยู่ในความสุจริต
ห้ามมิให้กดขี่ข่มเหงหรือเบียดเบียนผู้ใด และห้ามมิให้อาศัยงานในหน้าที่ของตนไม่ว่าในทางตรงหรือ
ทางอ้อมหาผลประโยชน์แก่ตนหรือผู้อื่น
(5) ต้องขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะและรวดเร็วให้เกิดผลดีและ
ความก้าวหน้าแก่สหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์ ทั้งเอาใจใส่ระมัดระวังผลประโยชน์ของสหกรณ์
(6) ต้องไม่รายงานเท็จหรือเสนอความเห็นที่ไม่สุจริตต่อผู้บังคับบัญชา
(7) ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง แบบแผนและวิธีปฏิบัติของสหกรณ์
(8) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่กิจการของสหกรณ์ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ไม่ได้
ทั้งนี้ โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่และดํารงตําแหน่งในสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่งเพียงแห่งเดียวเท่านั้น
ห้ามมิให้เป็นตัวกระทําการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใดๆ
(9) ต้องสุภาพเรียบร้อย เชื่อฟังและไม่แสดงความกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในกิจการของสหกรณ์โดยชอบ
ในการปฏิบัติกิจการของสหกรณ์ ห้ามมิให้กระทําการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชา
เหนือตนขึ้นไปสั่งให้กระทําหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษเป็นครั้งคราว
(10) ต้องรักษาชื่อเสียงมิให้ขึ้นชื่อว่าประพฤติชั่ว ห้ามมิให้ประพฤติตนในทางที่อาจทําให้
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ ประพฤติตนเป็นคนเสเพล เสพสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่น
จนไม่สามารถครองสติได้ เสพยาเสพติดให้โทษ มีหนี้สินรุงรัง เล่นการพนัน กระทําหรือยอมให้ผู้อื่น
กระทําการอื่นใด ซึ่งอาจทําให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่
(11) ต้องไม่เสพสุราหรือของมึนเมาและหรือมีอาการมึนเมาในเวลาปฏิบัติหน้าที่
เป็นอันขาด

- 119 (12) ต้องร่วมมือช่วยเหลือกันในกิจการของสหกรณ์ ต้องรักษาความสามัคคี บรรดา
ผู้อยู่ในวงงานของสหกรณ์ และต้องไม่กระทําการใดๆ อันอาจเป็นเหตุก่อให้เกิดการแตกแยกสามัคคี
หรือก่อให้เกิดความกระด้างกระเดื่องในบรรดาผู้อยู่ในวงงานสหกรณ์
(13) ต้องร่วมมือประสานงานด้วยดีกับส่วนราชการ หรือสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับกิจการสหกรณ์
ข้อ 21 โทษทางวินัย สหกรณ์กําหนดโทษสําหรับเจ้าหน้าที่ที่ฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง
หรือกระทํา ความผิดไว้ ดังนี้
(1) ภาคทัณฑ์
(2) ตัดเงินเดือน
(3) ลดขั้นเงินเดือน
(4) เลิกจ้าง
(5) ไล่ออก
สหกรณ์สงวนสิทธิท์ ี่จะลงโทษเจ้าหน้าที่ตามความร้ายแรงของการกระทําความผิด
โดยไม่จําเป็นต้องเป็นไปตามลําดับข้างต้นแต่ประการใด
ข้อ 22 การพักงานเพื่อสอบสวนความผิด ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําการฝ่าฝืน
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน กฎ ระเบียบ คําสั่ง สหกรณ์มีสิทธิ์สั่งพักงานเพื่อสอบสวนความผิด
เว้นแต่กรณีความผิดชัดแจ้ง โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) คําสั่งพักงานจะเป็นหนังสือโดยระบุข้อกล่าวหา
(2) กําหนดระยะเวลาพักงานจะไม่เกิน 7 วัน
(3) สหกรณ์จะแจ้งคําสั่งการพักงานให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนการพักงาน
(4) สหกรณ์จะจ่ายเงินระหว่างพักงานในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง45
(5) ในกรณีที่สอบสวนแล้วเจ้าหน้าที่มิได้กระทําความผิด สหกรณ์จะจ่ายค่าจ้างเท่ากับ
ค่าจ้างในวันทํางานปกตินับแต่วันที่สั่งพักงาน โดยให้ ถือว่าเงินตามข้อ 19.4 เป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้าง
หมวด 8
การร้องทุกข์
ความคิดเห็นที่แตกต่างหรือความขัดแย้งที่เกี่ยวกับสภาพการจ้าง การทํางาน สิทธิประโยชน์
หน้าที่และความรับผิดชอบในการทํางานพึงได้รับการแก้ไขหรือขจัดให้หมดสิ้นไปด้วยความรวดเร็วและ
ยุติธรรม เพื่อให้การทํางานร่วมกันปลอดจากความคิดเห็นที่แตกต่าง ได้รับสิทธิประโยชน์ที่เป็นธรรม
การทํางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สหกรณ์จึงกําหนดหลักเกณฑ์การร้องทุกข์ในสถานประกอบการ
ไว้ดังนี้

45

ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าจ้าง (ม.116)

- 120 ข้อ 23 ความหมายและขอบเขตของข้อร้องทุกข์
(1) ข้อร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่จะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความคิดเห็น หรือข้อขัดแย้ง
ว่าด้วยระบบหรือวิธีการทํางาน สิทธิประโยชน์ตามสัญญา หรือสภาพการจ้าง ความประพฤติและ
ความเป็นธรรมของเจ้าหน้าที่
(2) ข้อร้องทุกข์จะต้องมิใช่เรื่องร้องขอให้แต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง ปลดออก ไล่ออก
ซึ่งบุคคล
(3) ข้อร้องทุกข์จะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทํางาน มิใช่เรื่องส่วนตัว เว้นแต่เรื่องนั้น
จะเกี่ยวข้องกับการทํางาน
ข้อ 24 วิธีการและขั้นตอนการร้องทุกข์
(1) เจ้าหน้าที่ที่ประสงค์จะร้องทุกข์ให้ร้องทุกข์เป็นหนังสือด้วยตนเองต่อผู้จัดการหรือ
กรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณีภายใน 5 วัน นับแต่วันที่มีความขัดแย้ง
(2) ผู้จัดการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี ต้องทําการสอบสวนและ
พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับคําร้องทุกข์
(3) ผู้จัดการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องทุกข์
ด้วยการชี้แจงทําความเข้าใจหรือวินิจฉัยเป็นหนังสือก็ได้ การแจ้งผลการพิจารณาโดยชี้แจงด้วยวาจา
ให้บันทึกคําชี้แจงเหตุผลไว้ในสํานวนโดยให้ผู้ร้องทุกข์ลงลายมือชื่อรับทราบไว้ด้วย
(4) การพิจารณาคําร้องทุกข์เกี่ยวกับการลงโทษ ผู้พิจารณาจะต้องมิใช่ผู้ที่มีคําสั่ง
ลงโทษ
ข้อ 25 การอุทธรณ์คําวินิจฉัย
(1) ผู้ร้องทุกข์ที่ไม่พอใจคําชี้แจงหรือคําวินิจฉัย มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อผู้จัดการหรือกรรมการ
ที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณีเป็นหนังสือภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับคําชี้แจง หรือคําวินิจฉัย
(2) ผู้จัดการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี ต้องทําการสอบสวน
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม (ถ้ามี) และพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับคําอุทธรณ์
(3) ผู้จัดการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี จะแจ้งผลการพิจารณา
อุทธรณ์ด้วยการชี้แจงทําความเข้าใจหรือการวินิจฉัยเป็นหนังสือก็ได้ การแจ้งผลด้วยการชี้แจงด้วยวาจา
ให้บันทึกคําชี้แจงเหตุผลไว้ในสํานวนโดยให้ผู้ร้องทุกข์ลงลายมือชื่อรับทราบไว้ด้วย
(4) คําชี้แจง การทําความเข้าใจหรือการวินิจฉัยของผู้จัดการ หรือกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายแล้วแต่กรณีให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ 26 ความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้อง
(1) ข้อร้องทุกข์จะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นระบบและด้วยความเป็นธรรม
(2) ผู้ร้องทุกข์จะไม่ถูกกลั่นแกล้ง ย้ายหน้าที่การงาน หรือลงโทษแต่อย่างใด เว้นแต่
จะเป็นการร้องทุกข์ด้วยเจตนาไม่สุจริต

- 121 (3) เจ้าหน้าที่ที่ให้การเป็นพยานหรือให้ความร่วมมือในการสอบสวน จะได้รับความ
คุ้มครองโดยจะไม่ถูกกลั่นแกล้ง ย้ายหน้าที่การงานหรือลงโทษ เว้นแต่เจ้าหน้าที่ที่ให้การด้วยอคติ
ปรักปรํา ให้ร้ายเป็นเท็จ หรือไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนหาความจริง
การสอบสวนอาจกระทําโดยคณะกรรมการที่สหกรณ์แต่งตั้งก็ได้
หมวด 9
การสิ้นสุดการจ้าง
การจ้างงานจะสิ้นสุดลงด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้
1. ตาย
2. ลาออก
3. เลิกจ้าง
ข้อ 27 ตาย ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ถึงแก่ความตาย สหกรณ์จ่ายค่าจ้างหรือเงินอื่นให้แก่ทายาท
โดยธรรมของเจ้าหน้าที่ที่ถึงแก่ความตาย ส่วนเงินทดแทนหรือประโยชน์ทดแทนให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินทดแทนหรือกฎหมายประกันสังคม
ข้อ 28 การลาออก เจ้าหน้าที่ยื่นใบลาล่วงหน้าตามแบบที่สหกรณ์กําหนดต่อผู้จัดการ หรือ
คณะกรรมการดําเนินการแล้วแต่กรณี โดยให้ยื่นก่อนวันที่ 1 หรืออย่างช้าในวันที่ 1 ของเดือน
ที่ประสงค์จะลาออก โดยเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติงานตามปกติจนถึงสิ้นเดือน เว้นแต่สหกรณ์จะมีคําสั่ง
เป็นอย่างอื่นและการลาออกจะมีผลสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนถัดไป
การลาออกของเจ้าหน้าที่ที่ฝ่าฝืนระเบียบการลาดังกล่าว ย่อมทําให้สหกรณ์เสียหาย
สหกรณ์อาจใช้สิทธิ์ฟ้องคดีศาลแรงงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ค้ําประกันชดใช้ความเสียหายได้ด้วย
ข้อ 29 การเลิกจ้าง การเลิกจ้าง หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่สหกรณ์ให้พ้นสภาพการเป็นเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์โดยการให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก อันเนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดคุณสมบัติในการทํางาน
มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ยุบหน่วยงาน เลิกกิจการ เกษียณอายุครบกําหนดตามสัญญาจ้าง หรือ
กระทําความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง
การเลิกจ้างดังกล่าวสหกรณ์จะแจ้งเหตุผล และวันเลิกจ้างให้เจ้าหน้าที่ทราบเป็นหนังสือ
โดยจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกําหนดจ่ายค่าจ้างอย่างน้อยหนึ่งคราว เว้นแต่
การเลิกจ้างเจ้าหน้าที่ที่ไม่ผ่านการทดลองงาน เจ้าหน้าที่ที่จ้างไว้โดยมีกําหนดระยะเวลาแน่นอน หรือ
เจ้าหน้าที่ที่กระทําความผิดและไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชย
ในกรณีที่สหกรณ์ไม่อาจบอกกล่าวล่วงหน้าได้ สหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่แทน
การบอกกล่าวล่วงหน้า
หมวด 10
ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษ

- 122 ข้อ 30 ค่าชดเชย
สหกรณ์จะจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่ตามระยะเวลาและอัตรา ดังนี้
(1) เจ้าหน้าที่ซึ่งทํางานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี จะได้รับค่าชดเชย
เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน
(2) เจ้าหน้าที่ซึ่งทํางานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี จะได้รับค่าชดเชยเท่ากับ
ค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน
(3) เจ้าหน้าที่ซึ่งทํางานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี จะได้รับค่าชดเชยเท่ากับ
ค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน
(4) เจ้าหน้าที่ซึ่งทํางานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี จะได้รับค่าชดเชยเท่ากับ
ค่าจ้างอัตราสุดท้าย 240 วัน
(5) เจ้าหน้าที่ซึ่งทํางานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป จะได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตรา
สุดท้าย 300 วัน
ข้อ 31 ข้อยกเว้นการจ่ายค่าชดเชย
31.1 สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ถูกเลิกจ้าง เนื่องจากกระทําความผิด
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
(1) ทุจริตต่อหน้าที่
(2) กระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแก่สหกรณ์
(3) จงใจทําให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย
(4) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(5) ฝ่าฝืนข้อบังคับการทํางาน ระเบียบ หรือคําสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและ
เป็นธรรม สหกรณ์ได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้วไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้กระทําความผิด เว้นแต่
กรณีร้ายแรงที่ไม่จําต้องตักเตือนเป็นหนังสือ
(6) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันทํางานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(7) ได้รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
31.2 สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่ที่สหกรณ์จ้างไว้ โดยมีกําหนด
ระยะเวลาการจ้าง46 แน่นอนตามสัญญาจ้างและถูกเลิกจ้างตามกําหนดระยะเวลาของสัญญาจ้างนั้น

การจ้างที่มีกําหนดระยะเวลาจะกระทําได้สําหรับการจ้างงานในโครงการเฉพาะที่มิใช่งานปกติของธุรกิจ หรือการค้าของนายจ้าง ซึ่งต้องมี
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานที่แน่นอนหรือในงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่กําหนดการสิ้นสุดหรือความสําเร็จของงานหรือในงานที่
เป็นไปตามฤดูกาล และได้จ้างในช่วงของฤดูกาลนั้น ซึ่งงานนั้นจะต้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 2 ปี
โดยนายจ้างและลูกจ้างได้ทํา
สัญญาเป็นหนังสือไว้ ตั้งแต่เมื่อเริ่มจ้าง (ม.118 วรรคท้าย)
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- 123 ข้อ 32 ค่าชดเชยพิเศษ
32.1 ในกรณีที่สหกรณ์ย้ายที่ทําการของสหกรณ์ไปตั้ง ณ สถานที่อื่นอันมีผลกระทบ
สําคัญต่อการดํารงชีวิตตามปกติของเจ้าหน้าที่หรือครอบครัว สหกรณ์ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันย้ายที่ทําการของสหกรณ์ ในการนี้ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ประสงค์จะไปทํางานด้วย
ให้เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาจ้างได้ โดยเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยพิเศษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของอัตราค่าชดเชยที่เจ้าหน้าที่พึงมีสิทธิ์ได้รับ47 ตามข้อ 30
ในกรณีที่สหกรณ์ไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบการย้ายสถานประกอบกิจการล่วงหน้า
ตามวรรคหนึ่ง ให้สหกรณ์จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย
30 วัน หรือเท่ากับค่าจ้างของการทํางาน 30 วันสุดท้ายสําหรับเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงาน
โดยคํานวณเป็นหน่วยด้วย
เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ยื่นคําขอให้คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่สหกรณ์ย้ายสถานประกอบการว่าเป็นกรณีที่สหกรณ์ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือเจ้าหน้าที่มี
สิทธิ์บอกเลิกสัญญาจ้างโดยมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยพิเศษตามวรรคหนึ่งหรือไม่
32.2 ในกรณีที่สหกรณ์จะเลิกจ้างเจ้าหน้าที่เพราะเหตุที่สหกรณ์ปรับปรุงหน่วยงาน
กระบวนการผลิต การจําหน่าย หรือการบริการ อันเนื่องมาจากการนําเครื่องจักรมาใช้หรือเปลี่ยนแปลง
เครื่องจักรหรือเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องลดจํานวนเจ้าหน้าที่ให้สหกรณ์แจ้งวันที่จะเลิกจ้างเหตุผล
ของการเลิกจ้างและรายชื่อเจ้าหน้าที่ต่อเจ้าหน้าที่ตรวจแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่จะเลิกจ้างทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนวันที่จะเลิกจ้าง
ในกรณีที่สหกรณ์ไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่จะเลิกจ้างทราบล่วงหน้า หรือแจ้งล่วงหน้า
น้อยกว่าระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะได้รับค่าชดเชยตามข้อ 30 ให้สหกรณ์จ่าย
ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 60 วัน หรือเท่ากับค่าจ้างของการ
ทํางาน 60 วันสุดท้ายสําหรับเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วยด้วย
ในกรณีที่สหกรณ์เลิกจ้างเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่นั้นทํางานติดต่อกันเกิน 6 ปี ขึ้นไป
ให้สหกรณ์จ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิ่มขึ้นจากค่าชดเชยตามข้อ 30 ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 15 วัน
ต่อการทํางานครบหนึ่งปี หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทํางาน 15 วันสุดท้ายต่อการทํางานครบหนึ่งปี
สําหรับเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย แต่ค่าชดเชยตามมาตรานี้รวมแล้ว
ต้องไม่เกินค่าจ้างอัตราสุดท้าย 360 วัน หรือไม่เกินค่าจ้างของการทํางาน 360 วันสุดท้าย สําหรับ
เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย
เพื่อประโยชน์ในการคํานวณค่าชดเชยพิเศษ กรณีระยะเวลาทํางานไม่ครบหนึ่งปี ถ้าเศษ
ของระยะเวลาทํางานมากกว่า 180 วัน ให้นับเป็นการทํางานครบ 1 ปี
หมวด 11
เบ็ดเตล็ด
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- 124 ข้อ 33 การหยุดกิจการชั่วคราว ในกรณีที่สหกรณ์มีความจําเป็นต้องหยุดกิจการเป็นการ
ชั่วคราว เนื่องจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่สหกรณ์ตั้งอยู่หยุดกิจการ หรือสหกรณ์ประสบ
ภาวะทางเศรษฐกิจ สหกรณ์จะแจ้งเหตุการณ์หยุดกิจการให้ทราบล่วงหน้าและจ่ายเงินในระหว่างการหยุด
กิจการในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง
ข้อ 34 กฎระเบียบอื่นๆ
34.1 กฎ ระเบียบ คําสั่ง ซึ่งใช้บังคับกับส่วนงานใดส่วนงานหนึ่งเป็นการเฉพาะ
ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับในการทํางานนี้ด้วย ทั้งนี้รวมถึงใบสมัครงาน สัญญาจ้าง หนังสือ
ค้ําประกัน และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างด้วย
34.2 การใดที่มิได้กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
หรือประเพณีปฏิบัติที่ยึดถือกันตลอดมา
34.3 กฎ ระเบียบ คําสั่ง หรือข้อบังคับใดขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับ
นี้แทน
ข้อ 35 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานนี้ ได้จัดทําขึ้นให้มีความสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แล้ว อย่างไรก็ตามสหกรณ์สงวนสิทธิ์ในการแก้ไข
ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมเป็นธรรมยิ่งขึ้น รวมทั้งสอดคล้องกับสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ได้
ข้อ 36 การบังคับใช้
36.1 ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับศึกษาระเบียบนี้ให้มีความเข้าใจอย่างชัดแจ้ง เพื่อให้มีการ
ปฏิบัติอย่างถูกต้อง
36.2 เจ้าหน้าที่ทุกคนจะปฏิเสธว่าไม่ทราบเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้ไม่ได้
36.3 เจ้าหน้าที่ระดับบังคับบัญชา และคณะกรรมการดําเนินการเป็นผู้ควบคุมดูแล
ให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและเคร่งครัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2548
(ลงชื่อ)
(นายกมล นามบุญมี)
ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)
(นายยุทธศาสตร์ ศรีสุข)
เลขานุการ
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร
พ.ศ. 2549
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์อุดรธานี จํากัด พ.ศ. 2547 ข้อ 62 (9)
และข้อ 83 ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 44 ครั้งที่ 8/2549 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2549
ได้กําหนดระเบียบว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยเงินช่วยเหลือ
ค่าการศึกษาบุตร พ.ศ. 2549”

- 126 ข้อ 2 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยเงินช่วยเหลือ
ค่าการศึกษาบุตร พ.ศ. 2548 และบรรดาระเบียบ ข้อกําหนดอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
“เจ้าหน้าที่สหกรณ์” หมายถึง บุคคลที่สหกรณ์จ้างไว้ให้ปฏิบัติงานประจําในตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าฝ่าย รองผู้จัดการ
ผู้จัดการ
“โรงเรียนรัฐบาล”
หมายถึง โรงเรียนรัฐบาลในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่จัด
ระดับการศึกษาไม่สูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
โรงเรียนเตรียมทหารสังกัดกระทรวงกลาโหม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย โรงเรียนส่วนท้องถิ่นที่มี
หลักสูตรแยกต่างหากจากปริญญาตรี
“โรงเรียนเอกชน”
หมายถึง โรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
แต่ไม่รวมถึงโรงเรียนเอกชนที่ใช้หลักสูตรของโรงเรียน
เองและโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
“เงินบํารุงการศึกษา” หมายถึง เงินที่โรงเรียนรัฐบาลเรียกเก็บในปีการศึกษา
เป็นค่าลงทะเบียน หรือค่าขึ้นทะเบียน หรือค่าบํารุง
ห้องสมุด หรือห้องวิทยาศาสตร์ ค่าบํารุงพลศึกษา
และหัตถกรรม ค่าบํารุงโรงเรียน หรือ ค่าบํารุง
วิทยาลัย ค่าบํารุงกีฬา ค่าวัสดุฝึกหัด หรือค่า
ภาคปฏิบัติ หรือ ค่าบํารุงศิลปศึกษา ค่าห้องพยาบาล
ค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรบังคับ ค่าหน่วยกิต
“เงินค่าเล่าเรียน”
หมายถึง เงินค่าเล่าเรียนที่โรงเรียนเอกชนเรียกเก็บตามอัตรา
ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ และ
ให้หมายความรวมถึงค่าธรรมเนียมในโรงเรียนเอกชน
เฉพาะที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดให้เรียกเก็บในปี
การศึกษาเป็นค่าลงทะเบียน ค่าห้องสมุด
ค่าบํารุง กีฬา ค่าเวชภัณฑ์ และ ค่าบํารุงโรงเรียน
“บุตร”
หมายถึง บุตรชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
หรือบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรม ของผู้อื่นแล้ว
และต้องมีอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีบริบูรณ์

- 127 “ปีการศึกษา”

หมายถึง ปีการศึกษาที่กําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงกลาโหม มหาวิทยาลัย องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ข้อ 4 ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือเงินบํารุงการศึกษา และหรือเงินค่าเล่าเรียน
บุตรของตนได้เพียงคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม ตามหลักเกณฑ์แห่งระเบียบนี้
การนับลําดับบุตร ให้นับเรียงตามลําดับการเกิดก่อนหลังไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิดจาก
การสมรสครั้งใดหรืออยู่ในอํานาจปกครองของตนหรือไม่ก็ตาม
กรณีผู้มีสิทธิ์มีบุตรเกินสามคน ต่อมาบุตรคนใดคนหนึ่งในจํานวนสามคนตามวรรคหนึ่ง
เสียชีวิตก่อนอายุครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ ให้ผู้นั้นมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี้เพิ่มขึ้นเท่ากับ
จํานวนบุตรที่เสียชีวิตนั้น โดยให้นับบุตรคนที่อยู่ลําดับถัดไปก่อน
ข้อ 5 การจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บเป็นเงินบํารุง
การศึกษา หลักสูตรไม่สูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ให้ได้รับเงินบํารุงการศึกษาเต็มจํานวนที่จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินประเภทและอัตราที่
กระทรวงการคลังกําหนด
ข้อ 6 การจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บ
เป็นค่าบํารุงการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินบํารุงการศึกษาเต็มจํานวนที่ได้จ่ายไปจริง
แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
ข้อ 7 การจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ที่สถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บเป็นค่าเล่าเรียน
ในหลักสูตรไม่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนเต็มจํานวนที่ได้จ่ายไปจริง
แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
ข้อ 8 การจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ที่สถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บเป็นค่าเล่าเรียน
ในหลักสูตรระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แต่ไม่สูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
และหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งของจํานวน
ที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
ข้อ 9 การจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ที่สถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บเป็นค่าเล่าเรียน
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งของที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
ทั้งนี้ บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ตามข้อ 6 และ ข้อ 9 จะต้องเป็นการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตรแรกเท่านั้น
การจ่ายเงินและสิทธิ์ในการได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ตามระเบียบนี้
ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป
ข้อ 10 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้ใดมีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือเงินบํารุงการศึกษา หรือเงินค่าเล่าเรียน

- 128 สําหรับบุตรของตนเองจากรัฐวิสาหกิจ หรือจากหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือจากนายจ้างของหน่วยงานที่มิใช่สหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับการ
ช่วยเหลือเงินบํารุงการศึกษา หรือเงินค่าเล่าเรียนสําหรับบุตรของตนเองตามระเบียบนี้ เว้นแต่สิทธิที่ได้รับ
นั้น ต่ํากว่าที่พึงจะได้รับตามระเบียบนี้ ในกรณีเช่นนี้ให้มีสิทธิ์เบิกเพิ่มได้เท่าจํานวนที่ยังขาดอยู่
ข้อ 11 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้ใดมีคู่สมรสเป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่ในรัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน หรือ
สหกรณ์อื่นใด หรือเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจําซึ่งมีสิทธิ์ และเป็นผู้เบิกรับเงินช่วยเหลือค่าบํารุง
การศึกษา และหรือเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนสําหรับบุตรจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานดังกล่าว เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ผู้นั้นไม่มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือเงินบํารุงการศึกษา หรือเงินค่าเล่าเรียนสําหรับบุตรของตน
ตามระเบียบนี้ เว้นแต่สิทธิ์ที่คู่สมรสได้รับนั้นต่ํากว่าที่พึงจะได้รับตามระเบียบนี้ ในกรณีเช่นนี้ให้มีสิทธิ์
เบิกเพิ่มเติมได้เท่าจํานวน ที่ยังขาดอยู่
ข้อ 12 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้ใดมีคู่สมรสเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ด้วยกัน ให้สามีเป็นผู้เบิก
ถ้าคู่สมรสหย่าขาดจากกันหรือแยกกันอยู่ โดยยังไม่ได้ดําเนินการหย่าตามกฎหมายให้คู่สมรสที่ปกครอง
บุตรมีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบนี้ตามจํานวนบุตรที่อยู่ในอํานาจปกครองของตน
ข้อ 13 การขอรับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามนัยข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 หรือ ข้อ 9
ให้ผู้มีสิทธิรับเงินยื่นคําขอรับเงินต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายโดยผ่านการ
ตรวจสอบของผู้จัดการ แบบคําขอรับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรและเอกสารประกอบการพิจารณา
ให้เป็นไปตามที่สหกรณ์กําหนด
ข้อ 14 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ใช้สิทธิ์ตามระเบียบนี้โดยทุจริต หรือกรอกข้อความในคําขอ
เบิกเงินตามระเบียบนี้เป็นเท็จ นอกจากจะต้องรับโทษทางวินัยให้เป็นอันหมดสิทธิ์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ
ตามระเบียบนี้ตลอดไป
ถ้าปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้ใดได้ใช้สิทธิ์เบิกเงินโดยทุจริต หรือกรอกข้อความ
เป็นเท็จและได้รับเงินไปแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชารีบรายงานผู้มีอํานาจอนุมัติจ่ายเงิน เรียกเงินคืนทันที

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2549

(ลงชื่อ)
(นายกมล นามบุญมี)
ประธานกรรมการ

- 129 (ลงชื่อ)
(นายยุทธศาสตร์ ศรีสุข)
เลขานุการ

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
พ.ศ. 2548

อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์อุดรธานี จํากัด พ.ศ. 2547 ข้อ 62(9)
และข้อ 83 ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 43 ครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 26 มกราคม
2548 ได้กําหนดระเบียบว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ไว้ดังต่อไปนี้

- 130 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยเงินช่วยเหลือ
ค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2548”
ข้อ 2 ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษา
พยาบาล พ.ศ. 2544 และบรรดาระเบียบ ข้อกําหนดอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบ
นี้แทน
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
“เจ้าหน้าที่สหกรณ์” หมายถึง บุคคลที่สหกรณ์จ้างไว้ให้ปฏิบัติงานประจําในตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าฝ่าย รองผู้จัดการ
ผู้จัดการ
“สถานพยาบาล”
หมายถึง สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาล
เอกชน
“สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายถึง โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
ตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาล
ซึ่งเป็นของรัฐ องค์กรของรัฐ หน่วยงาน
ของรัฐ ราชการส่วนท้องถิ่น
สภากาชาดไทย หรือ คุรุสภา
“สถานพยาบาลของเอกชน” หมายถึง สถานพยาบาลของเอกชนที่มีเตียงรับผู้ป่วย
ไว้ค้างคืนเกินยี่สิบห้าเตียงซึ่งได้รับอนุญาต
ให้ตั้งดําเนินการตามกฎหมาย ว่าด้วย
สถานพยาบาล
“ค่ารักษาพยาบาล” หมายถึง (1) เงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บเป็นค่ายาในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ ค่าเลือด ค่าน้ําเกลือ
ค่าออกซิเจนและอื่นๆ ที่ใช้ในการบําบัด และ
รักษาโรค
(2) เงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บเป็นค่าบริการ
ทางการแพทย์ ค่าตรวจ ค่าวิเคราะห์โรค
ค่าอวัยวะเทียม และค่าอุปกรณ์ในการ
บําบัดรักษาโรค แต่ไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาล
พิเศษ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการอย่างอื่น
หรือ ซึ่งเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่มีลักษณะเป็น
เงินตอบแทน
“บุคคลในครอบครัว” หมายถึง (1) บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ
หรือเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเป็นบุคคล

- 131 เสมือนไร้ความสามารถเพราะพิการ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบตามคําวินิจฉัย
ของแพทย์และอยู่ในความอุปการะของบิดา
มารดาแต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตร
ที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นแล้ว
(2) คู่สมรส
(3) บิดา มารดา
ข้อ 4 ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบนี้ ต้องเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
และไม่เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลในลักษณะเดียวกันนี้จากหน่วยงานของรัฐบาล
เทศบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นอยู่ก่อนแล้ว
ข้อ 5 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่มีคู่สมรสเป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ในองค์การของรัฐบาลหรือ
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสําหรับ
บุคคลในครอบครัวได้เฉพาะแต่บิดาหรือมารดาเท่านั้น
ข้อ 6 ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามข้อ 4 มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ
ค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุตรได้เพียงคนที่หนึ่งถึงคนที่สามเท่านั้น
การนับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สามให้นับตามลําดับการเกิดก่อนหลัง ไม่ว่าบุตรจะเกิดจาก
การสมรสครั้งใด หรืออยู่ในอํานาจปกครองของตนหรือไม่ก็ตาม
ผู้มีสิทธิ์ที่มีบุตรเกินสามคน ต่อมาบุตรคนใดคนหนึ่งในจํานวนสามคนตามวรรคหนึ่ง
เสียชีวิตก่อนที่จะบรรลุนิติภาวะ ก็ให้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นอีกเท่าจํานวนบุตร
ที่เสียชีวิตนั้นโดยให้นับลําดับถัดไปก่อน
ข้อ 7 กรณีผู้มีสิทธิ์หรือบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ์ตามระเบียบนี้ ได้รับเงินสินไหมทดแทน
สําหรับค่ารักษาพยาบาลจากผู้อื่นแล้ว ผู้นั้นไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบนี้
เว้นแต่เงินสินไหมทดแทนนั้นต่ํากว่าเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบนี้ ก็ให้มีสิทธิ์ได้รับเงิน
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเท่ากับจํานวนเงินที่ยังขาดอยู่
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลไปแล้ว ต่อมาภายหลังได้รับค่าสินไหม
ทดแทนค่ารักษาพยาบาลจากบุคคลอื่น ก็ให้ผู้นั้นนําเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับไปแล้วนั้น
คืนสหกรณ์เท่ากับจํานวนเงินที่รับไป
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน ค่ารักษาพยาบาลจากบุคคลอื่นน้อยกว่า
ค่ารักษาพยาบาลที่รับไปแล้ว ก็ให้ผู้นั้นนําส่งคืนเท่ากับจํานวนเงินสินไหมทดแทนที่ได้รับนั้น
ข้อ 8 การจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้เป็นไปตามเกณฑ์และอัตรา ดังนี้
(1) สถานพยาบาลของทางราชการ ทั้งประเภทผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน ให้เบิกค่ารักษา
พยาบาลได้เต็มจํานวนที่จ่ายไปจริง ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 30 วัน และกรณีต้องรักษาพยาบาลเกิน 30 วัน
ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลสําหรับวันที่เกินนั้นได้ครึ่งหนึ่งของส่วนที่เกิน แต่ทั้งนี้เมื่อนับรวมเวลาในการ
รักษาพยาบาลแล้วต้องไม่เกิน 60 วัน เว้นแต่

- 132 ก. ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรค ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของอัตรา
ที่กระทรวงการคลังกําหนด
ข. ค่าอาหารและค่าห้องให้เบิกรวมกันได้ไม่เกินวันละ 600.00 บาท (หกร้อยบาทถ้วน)
(2) สถานพยาบาลของเอกชน ให้มีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลได้เฉพาะประเภทผู้ป่วยใน
โดยให้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ดังนี้
ก. ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซม ค่าห้อง
และค่าอาหาร ให้เบิกได้เช่นเดียวกับผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการ
ข. ค่ารักษาพยาบาลประเภทอื่นๆ ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจํานวนที่จ่ายไปจริง
แต่จะต้องไม่เกิน 3,000.00 บาท (สามพันบาทถ้วน) สําหรับระยะเวลาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
เข้ารับการรักษาพยาบาลและในกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลเกิน 30 วัน ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจํานวน
ที่จ่ายไปจริงแต่จะต้องไม่เกินวันละ 100.00 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่มีอุบัติเหตุหรือมีความจําเป็นรีบด่วน ซึ่งหากผู้ป่วยมิได้รับการ
รักษาพยาบาลในทันทีทันใดอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้นั้นได้ ถ้าได้เข้ารับการรักษาพยาบาลประเภท
ผู้ป่วยในจากสถานพยาบาลของเอกชนอื่น ซึ่งมิใช่สถานพยาบาลของเอกชนตามระเบียบนี้ ให้เบิกค่ารักษา
พยาบาลตาม ก. หรือ ข. ได้
ในกรณีที่เข้าพักรักษาพยาบาลหลายครั้ง แต่ละครั้งมีระยะเวลาต่างกันไม่เกิน 15 วัน
จะเป็นสถานพยาบาลเดียวกันหรือไม่ก็ตาม ให้นับเวลาในการรักษาพยาบาลครั้งหลังติดต่อกับครั้งก่อน
ข้อ 9 ในกรณีที่สถานพยาบาลไม่มียา เลือด และสารประกอบของเลือด หรือสารทดแทนน้ํายา
หรืออาหารทางเส้นเลือด ออกซิเจน อวัยวะเทียมและอุปกรณ์บําบัดรักษา จําหน่าย หรือสถานพยาบาล
ไม่อาจให้บริการเกี่ยวกับการแพทย์ การตรวจ วิเคราะห์โรค เอ็กซเรย์ แก่ผู้เข้ารับการรักษาได้ เมื่อมี
แพทย์ผู้ตรวจหรือหัวหน้าสถานพยาบาลนั้น รับรองแล้วให้ผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลนั้นๆ ซื้อหรือรับการ
ตรวจในห้องทดลองหรือเอ็กซเรย์จากสถานที่อื่นในประเทศไทยได้ แล้วนํามาเบิกเป็นค่ารักษาพยาบาล
ได้ตามข้อ 8
ข้อ 10 การขอรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามข้อ 8 ให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินยื่นคําขอรับเงิน
ต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย โดยผ่านการตรวจสอบของผู้จัดการ
แบบคําขอรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลและเอกสารประกอบการพิจารณาให้เป็นไป
ตามที่สหกรณ์กําหนด
การขอรับเงินตามวรรคหนึ่ง สําหรับบุตรและคู่สมรสของผู้มีสิทธิ์ตามระเบียบนี้ซึ่งต่างก็
เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ด้วยกัน ให้คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ยื่นคําขอเบิกแต่เพียงฝ่ายเดียว เว้นแต่บิดา
หรือมารดาของผู้มีสิทธิ์ให้ผู้มีสิทธิ์นั้นๆ เป็นผู้เบิก
ข้อ 11 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้ใด ใช้สิทธิ์ตามระเบียบนี้โดยทุจริต หรือกรอกข้อความ
ในคําขอเบิกเงินตามระเบียบนี้เป็นเท็จ นอกจากจะต้องรับโทษทางวินัยให้เป็นอันหมดสิทธิ์ที่จะได้รับเงิน
ช่วยเหลือตามระเบียบนี้ตลอดไป

- 133 ถ้าปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้ใด ได้ใช้สิทธิ์เบิกเงินโดยทุจริตหรือกรอกข้อความ
อันเป็นเท็จและได้รับเงินไปแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชารีบรายงานผู้มีอํานาจอนุมัติจ่ายเงินเรียกเงินคืนทันที
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2548

(ลงชื่อ)
(นายกมล นามบุญมี)
ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)
(นายยุทธศาสตร์ ศรีสุข)
เลขานุการ

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
ว่าด้วยค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักในการเดินทาง
สําหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
พ.ศ. 2553
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 67 (9) และข้อ 88 (13) และมติที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 48 ครั้งที่ 19/2553 วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553
คณะกรรมการดําเนินการ จึงได้กําหนดระเบียบว่าด้วยค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักในการเดินทาง
สําหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ดังต่อไปนี้

- 134 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยค่าพาหนะ
เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักในการเดินทาง สําหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2553”
ข้อ 2 ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง
ค่าเช่าที่พักในการเดินทาง สําหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2548 และระเบียบแก้ไขเพิ่มเติม
และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูอุดรธานี จํากัด
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการดําเนินการรวมตลอดถึงเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ รองประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
“เจ้าหน้าที่สหกรณ์” หมายถึง บุคคลซึ่งสหกรณ์จ้างไว้ปฏิบัติงานประจําในตําแหน่ง
ลูกจ้างประจํา เจ้าหน้าที่ ผู้ชว่ ยหัวหน้าฝ่าย
หัวหน้าฝ่าย รองผู้จัดการ ผู้จัดการ
ข้อ 4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสําหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ไปปฏิบัติงาน
ภายในประเทศ ได้แก่
(1) ค่าพาหนะ ซึ่งรวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเช่าสัตว์พาหนะ ค่าบรรทุก ค่าจ้าง
คนหาบหามหรือขนสิ่งของและอื่นๆ ทํานองเดียวกันด้วย
(2) เบี้ยเลี้ยง
(3) ค่าเช่าที่พัก
(4) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ข้อ 5 กรรมการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์จะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องถิ่น ต้องได้รับอนุมัติ
จากประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการดําเนินการสุดแต่กรณีก่อน
ข้อ 6 การเดินทางไปปฏิบัติงาน ถ้าหยุดอยู่ ณ ที่ใด โดยไม่มีความจําเป็นแก่งานของสหกรณ์
จะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางสําหรับวันที่หยุดอยู่ โดยไม่จําเป็นนั้นไม่ได้
ในกรณีผู้ไปปฏิบัติงานจําเป็นต้องหยุดพัก เพราะเจ็บป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์
ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางสําหรับวันหยุดได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการก่อน
ข้อ 7 ในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามปกติ ให้ใช้ยานพาหนะประจําทางและให้เบิกค่าพาหนะ
ได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราต่อไปนี้
(1) ค่าโดยสารชั้นสอง สําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง “เจ้าหน้าที่ หรือ หัวหน้าฝ่าย”
ตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์

- 135 (2) ค่าโดยสารชั้นหนึ่ง สําหรับผูด้ ํารงตําแหน่ง “ รองผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือ
กรรมการ”
การเดินทางโดยยานพาหนะซึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษ ให้เบิกค่าธรรมเนียมตามชั้นที่
โดยสารนั้นได้รวมทั้งค่าธรรมเนียมรถนอน แต่ค่าธรรมเนียมรถนอน บ.น.อ. ให้เบิกได้เฉพาะผู้ดํารง
ตําแหน่งประธานกรรมการของสหกรณ์
ข้อ 8 ในกรณีที่ไม่มียานพาหนะประจําทาง หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วหรือความปลอดภัย
เพื่อประโยชน์แก่งานสหกรณ์ให้ใช้ยานพาหนะอื่นตลอดจนเครื่องบินได้ ถ้าใช้ยานพาหนะส่วนตัวแทน
ยานพาหนะอื่น ให้เบิกค่าชดเชยได้เท่าที่พึงจ่ายสําหรับยานพาหนะอื่นนั้น โดยได้รับอนุมัติจากประธาน
กรรมการ และแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการทราบ
ข้อ 9 เบี้ยเลี้ยงสําหรับกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์เดินทางไปปฏิบัติงานให้เบิกได้
ตามอัตราต่อไปนี้
(1) เจ้าหน้าที่ หัวหน้าฝ่าย วันละ 800.00 บาท
(2) รองผู้จัดการ ผู้จัดการ กรรมการ วันละ 1,000.00 บาท
(3) ประธานกรรมการ วันละ 1,200.00 บาท
ข้อ 10 การคํานวณเบี้ยเลี้ยงให้ถือเกณฑ์ดังนี้
(1) การนับเวลาไปปฏิบัติงาน ให้นับตั้งแต่เวลาออกจากที่พัก หรือสํานักงาน
จนกลับถึงที่พักหรือสํานักงาน
(2) เวลาไปปฏิบัติงานยี่สิบสี่ชั่วโมงนับเป็นหนึ่งวัน เศษของวันกว่าสิบสองชั่วโมง
เป็นหนึ่งวัน ถ้าหกชั่วโมงแต่ไม่เกินกว่าสิบสองชั่วโมงนับเป็นครึ่งวัน
ข้อ 11 การเดินทางไปปฏิบัติงานจําเป็นต้องเช่าโรงแรมหรือเช่าที่พัก ให้กรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราต่อไปนี้
(1) เจ้าหน้าที่ หัวหน้าฝ่าย วันละ 1,200.00 บาท
(2) รองผู้จัดการ ผู้จัดการ กรรมการ ประธานกรรมการ วันละ 1,500.00 บาท
ข้อ 12 การเดินทางไปปฏิบัติงานจะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางสําหรับบุคคลในครอบครัวมิได้
ข้อ 13 บรรดาสิ่งของ และพัสดุที่นําไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เบิกค่าบรรทุกได้เท่าที่จ่ายจริง
ถ้าจําเป็นจะบรรทุกทางเครื่องบิน ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 14 ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานจะเบิกค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่จําเป็นเพื่อประโยชน์แก่งาน
ของสหกรณ์ เช่น ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการสื่อสารได้เท่าที่จ่ายจริง
ข้อ 15 สมาชิก หรือ บุคคลภายนอก ที่สหกรณ์มีความจําเป็นขอให้เดินทางไปปฏิบัติงาน
ของสหกรณ์ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการก่อนให้คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่เกินอัตราสูงสุดของระเบียบนี้
ในกรณีกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ มีความจําเป็นขอเดินทาง
ไปปฏิบัติงานของสหกรณ์ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการก่อน ให้คณะกรรมการดําเนินการ
กําหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยการเหมาจ่าย ได้ตามความเหมาะสม

- 136 ข้อ 16 ผู้เดินทางไปปฏิบัติงาน จะขอรับเงินล่วงหน้า เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตาม
สมควรแก่เหตุการณ์ โดยยื่นรายการประมาณค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
ข้อ 17 การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผู้เบิกต้องยื่นรายการเดินทาง ตามแบบที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด พร้อมด้วยใบสําคัญจ่าย ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติ
ข้อ 18 ถ้าผู้ได้รับเงินล่วงหน้าไม่ยื่นรายการเดินทาง พร้อมด้วยใบสําคัญจ่าย หรือเงินเหลือจ่าย
(ถ้ามี) ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่กลับมาจากการปฏิบัติงานให้ประธานกรรมการสั่งหักเงินคืนที่จ่าย
ล่วงหน้านั้นจากเงินเดือน หรือค่าจ้างหรือเงินใดๆ ที่สหกรณ์จะจ่ายแก่ผู้นั้น
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553

(ลงชื่อ)
(นายประเวศ รัตนวงศ์)
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
ระเบียบว่าด้วยการใช้ยานพาหนะ
พ.ศ. 2548

โดยที่คณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาเห็นว่า ควรให้มีระเบียบว่าด้วยการใช้ยานพาหนะ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด เพื่อการใช้ยานพาหนะของสหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเกิดประโยชน์แก่สหกรณ์มากที่สุด
อาศัยอํานาจตามข้อบังคับของสหกรณ์ พ.ศ. 2547 ข้อ 62 (9) และ (10) ในการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 43 ครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2548
คณะกรรมการดําเนินการ จึงได้กําหนดระเบียบว่าด้วยการใช้ยานพาหนะ ไว้ดังต่อไปนี้

- 137 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยการใช้
ยานพาหนะ พ.ศ. 2548”
ข้อ 2 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูอุดรธานี จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
อุดรธานี จํากัด
“ผู้จัดการ”
หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
“รองผู้จัดการ” หมายถึง รองผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง ผู้ที่สหกรณ์จ้างไว้ปฏิบัติงานประจําในสหกรณ์
“ยานพาหนะ” หมายถึง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยการใช้ยานพาหนะ
พ.ศ. 2544 ซึ่งกําหนดไว้ ณ วันที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2544 และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 การนํายานพาหนะออกนอกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ทุกครั้งจะต้องได้รับ
อนุญาตจากประธานกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือรองผู้จัดการ หรือผู้รักษาการแทนเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือด้วยวาจา และแจ้งยามรักษาการณ์ลงเวลาออก – เข้าไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ 5 ยานพาหนะ ซึ่งนําออกนอกสหกรณ์จะต้องมีเจ้าหน้าที่ขับรถทุกครั้ง ยกเว้นแต่เจ้าหน้าที่
ขับรถอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ข้อ 6 การนํายานพาหนะไปติดต่องานของสหกรณ์ ห้ามนํายานพาหนะออกนอกเส้นทาง
ข้อ 7 การนํายานพาหนะไปติดต่องานของสหกรณ์นั้น เมื่อหมดเวลาปฏิบัติงานจะต้องนํากลับ
มาจอดที่โรงเก็บยานพาหนะของสหกรณ์ห้ามนําไปใช้ส่วนตัวทั้งในเวลาและนอกเวลาปฏิบัติงาน
ข้อ 8 การนํายานพาหนะไปเติมน้ํามัน จะต้องมีใบสั่งจ่ายน้ํามันจากประธานกรรมการ หรือ
ผู้จัดการ หรือรองผู้จัดการ หรือผู้รักษาการแทนทุกครั้ง
ข้อ 9 การขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อกิจกรรมอื่นใด จะต้องขออนุญาตต่อประธาน
กรรมการ หรือผู้จัดการ หรือรองผู้จัดการ เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน
ข้อ 10 กรณีเจ็บป่วย หรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ที่มีความจําเป็นเร่งด่วน ให้ประธานกรรมการ
หรือผู้จัดการ หรือรองผู้จัดการ หรือหัวหน้าฝ่าย สั่งเจ้าหน้าที่ขับรถได้ทันทีและกรณีหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้สั่ง
ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว และให้ป้อมยามบันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วย
ข้อ 11 ยานพาหนะที่นําออกไปใช้ จะต้องอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
ข้อ 12 ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ เกิดความเสียหาย เจ้าหน้าที่ขับรถ หรือเจ้าหน้าที่ หรือกรรมการ
ผู้ควบคุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือรองผู้จัดการ หรือผู้รักษาการแทนทราบ

- 138 โดยด่วน ให้ประธานกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือรองผู้จัดการ หรือผู้รักษาการแทน รายงานให้
คณะกรรมการทราบในการประชุมประจําเดือน เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป
ข้อ 13 เอกสารต่างๆ สําหรับใช้ในระเบียบนี้ ให้ใช้ตามแบบที่กําหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2548

(ลงชื่อ)
(นายกมล นามบุญมี)
ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)
(นายยุทธศาสตร์ ศรีสุข)
เลขานุการ

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
พ.ศ. 2547

อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด พ.ศ. 2542
ข้อ 62 (9) และมติคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 42 ประจําปี 2547 ในคราวประชุมครั้งที่ 19/2547
เมื่อวันที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2547 เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ในอันที่จะรักษา
ประโยชน์สูงสุดไว้เพื่อความมั่นคงสืบไป จึงได้กําหนดระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
ไว้ดังนี้

- 139 ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยการโอน
สมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2547”
ข้อ 2 สมาชิกที่ได้รับคําสั่งย้ายหรือโอนไปรับราชการในจังหวัดอื่น หรือนอกเขตท้องที่ดําเนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ให้ดําเนินการดังนี้
(1) ให้สมาชิกที่จะต้องย้ายหรือโอนแจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์ภายในไม่เกิน 15 วัน
นับจากวันที่สหกรณ์หักเงินเดือนชําระหนี้ได้ครั้งสุดท้ายว่าจะขอคงสมาชิกภาพหรือจะขอโอนสมาชิกภาพ
ไปเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งใหม่
(2) ให้สหกรณ์รีบแจ้งสถานภาพของสมาชิกที่ย้ายหรือโอนนั้นตามแบบที่สหกรณ์กําหนด
โดยละเอียด พร้อมทั้งระบุเลขประจําตัวประชาชน (จํานวน 13 หลัก) เป็นสําคัญภายในไม่เกิน 7 วัน
นับจากวันที่ สหกรณ์หักเงินเดือนชําระหนี้ไม่ได้ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งใหม่ ที่สมาชิกย้ายหรือโอนไป
รับราชการหรือในเขตท้องที่ดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งใหม่นั้น
(3) ให้สหกรณ์งดออกรายการหักเก็บเงินทุกประเภทของสมาชิกที่ย้ายหรือโอนไว้ก่อน
ในขณะที่รอให้สมาชิกย้ายหรือโอนไปสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งใหม่ แต่ต้องไม่เกิน 90
วัน นับจากวันที่สหกรณ์หักเงินเดือนชําระหนี้ได้ครั้งสุดท้ายหากเกินกําหนด 90 วัน ให้สหกรณ์โอนหุ้น
ชําระหนี้และให้ถือว่าถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ทันที
ข้อ 3 เมื่อมีสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่ย้ายหรือโอนเข้ามารับราชการในเขตท้องที่
ดําเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ให้ดําเนินการดังนี้
(1) เมื่อได้รับทราบจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่แจ้งการโอนของสมาชิกมายังสหกรณ์
ให้เจ้าหน้าที่นํารายชื่อลงทะเบียนควบคุมสําหรับสมาชิกที่จะรับโอนไว้ โดยใช้เลขประจําตัวประชาชน
(จํานวน 13 หลัก) เป็นสําคัญ
(2) ให้สหกรณ์ทําหนังสือตอบรับไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ที่แจ้งการโอนมาว่าได้รับทราบและ
ได้ลงทะเบียนควบคุมสําหรับสมาชิกที่จะรับโอนไว้แล้ว ภายในไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบ
(3) เมื่อสหกรณ์พิจารณารับโอนสมาชิกรายนั้นแล้ว และสมาชิกมีความประสงค์จะขอกู้
ยืมเงินจากสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมได้เป็นรายๆ ไป ทั้งนี้จะต้อง
สามารถชําระหนี้ได้ทั้งหมดให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่แจ้งการโอนสมาชิกได้ด้วยเป็นประการสําคัญและ
ต้องคํานึงถึงความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการหักเงินเดือน เพื่อชําระหนี้ของ
สหกรณ์
(4) หากสมาชิกที่โอนดําเนินการตาม (3) แต่ไม่ยินยอมหรือยินยอมบางส่วนที่จะให้สหกรณ์
หักเงินกู้ยืมเพื่อโอนไปชําระหนี้กับสหกรณ์ที่แจ้งการโอนมา ก็ให้สหกรณ์ระงับการอนุมัติให้เงินกู้กับสมาชิก
รายนั้นไว้ก่อนจนกว่าสมาชิกจะยินยอมให้หักเงินกู้ยืมเพื่อชําระหนี้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่แจ้งโอนมา
จึงอนุมัติให้กู้ยืมได้
ข้อ 4 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2547 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2547
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(ลงชื่อ)
(นายกมล นามบุญมี)
ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)
(นายยุทธศาสตร์ ศรีสุข)
เลขานุการ

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
ว่าด้วยการรับสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์กลับเข้าเป็นสมาชิก
พ.ศ. 2555

เพื่อเป็นการช่วยเหลือและอนุเคราะห์ผู้ที่เคยเป็นสมาชิกและถูกให้ออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
อุดรธานี จํากัด ได้กลับเข้าเป็นสมาชิกได้อีกครั้งหนึ่ง อาศัยอํานาจตามข้อบังคับ ข้อ 67 (9) และ
ข้อ 88 (13) และมติ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2552 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2552 คณะกรรมการ
ดําเนินการชุดที่ 50 ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โดยมีมติ
กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยการรับสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสมาชิก
กลับเข้าเป็นสมาชิก พ.ศ. 2555 ไว้ดังนี้

- 141 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยการรับสมาชิก
ที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์กลับเข้าเป็นสมาชิก พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งวันที่ 1 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยการรับสมาชิกที่ถูกให้ออก
จากสมาชิกกลับเข้าเป็นสมาชิก พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2554 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง
มติ หรือข้อตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้และให้ใช้ระเบียบ นี้แทน
ข้อ 4 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยการรับสมาชิก
ที่ถูกให้ออกจากสมาชิกกลับเข้าเป็นสมาชิก พ.ศ. 2555 ”
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูอุดรธานี จํากัด
“ผู้ขอกลับเข้าเป็นสมาชิก” หมายถึง ผู้ที่เคยถูกให้ออกจากสหกรณ์แล้วมีความ
ประสงค์ขอกลับเข้าเป็นสมาชิกอีก
“ผู้ได้รับอนุมัติให้กลับเข้าเป็นสมาชิก” หมายถึง ผู้ที่เคยถูกให้ออกจากสหกรณ์แล้ว
คณะกรรมการมีมติรับกลับเข้าเป็น
สมาชิกอีก
ข้อ 6 สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับข้อ 44 (6) โดยถูกให้ออกจากสหกรณ์
อาจได้รับการพิจารณาให้กลับเข้าเป็นสมาชิกได้ โดยยื่นความจํานงขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก
ต่อคณะกรรมการตามแบบที่กําหนด เว้นแต่ผู้ที่เคยถูกให้ออกจากสหกรณ์กรณีมีพฤติการณ์ใดๆ อันเป็นเหตุ
ให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตหรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใดๆ
ข้อ 7 ให้คณะกรรมการดําเนินการตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ขอกลับเข้าเป็น
สมาชิก โดยผู้ขอกลับเข้าเป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ ข้อ 31 ทุกประการ
(2) ต้องเป็นผู้ที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(3) ต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อภาระหนี้สินของตนเอง โดยในระหว่างเป็นสมาชิก
และระหว่างถูกให้ออกจากสหกรณ์ ไม่เคยมีประวัติการโอนหนี้สินของตนเองไปให้ผู้ค้ําประกันหรือบุคคล
อื่นเป็นผู้รับผิดชอบ
(4) ต้องยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ ของสหกรณ์ รวมทั้งข้อตกลง
และเงื่อนไขต่างๆ ตามระเบียบนี้
(5) ต้องเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ข้อ 8 ผู้ขอกลับเข้าเป็นสมาชิก เมื่อคณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็นสมาชิกแล้วต้องชําระเงิน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละหนึ่งพันบาท

- 142 ข้อ 9 ผู้ขอกลับเข้าเป็นสมาชิก เมื่อคณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็นสมาชิกแล้วหากต่อมา
ถูกให้ออกจากสหกรณ์ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ สหกรณ์จะไม่รับกลับเข้าเป็นสมาชิกอีก
ข้อ 10 ผู้ได้รับอนุมัติให้กลับเข้าเป็นสมาชิก จะได้รับหมายเลขทะเบียนสมาชิกใหม่ และ
เติมอักษร R หน้าหมายเลขทะเบียนและนับอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิก
ใหม่ เป็นต้นไป
ข้อ 11 ผู้ได้รับอนุมัติให้กลับเข้าเป็นสมาชิก หากมีหนี้กับสหกรณ์อยู่เดิม ต้องทําหนังสือรับ
สภาพหนี้ให้ไว้กับสหกรณ์กับทั้งจะต้องได้รับคํายินยอมจากผู้ค้ําประกัน ตามแบบที่สหกรณ์กําหนด
ข้อ 12 สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่ผู้ได้รับอนุมัติให้กลับเข้าเป็นสมาชิกตามเงื่อนไข ดังนี้
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ให้กู้ได้ไม่เกินค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์
(2) เงินกู้สามัญ เมื่อเป็นสมาชิกครบสิบสองเดือนแล้วจึงให้กู้ได้ 45 เท่าของเงินได้
รายเดือน และจํากัดวงเงินกู้ดังนี้
เป็นสมาชิกครบสิบสองเดือน
ให้กู้ได้ไม่เกิน
600,000.00 บาท
เป็นสมาชิกครบยี่สิบสี่เดือน
ให้กู้ได้ไม่เกิน
800,000.00 บาท
เป็นสมาชิกครบสามสิบหกเดือน
ให้กู้ได้ไม่เกิน 1,000,000.00 บาท
เป็นสมาชิกครบสี่สิบแปดเดือน
ให้กู้ได้ไม่เกิน 1,200,000.00 บาท
เป็นสมาชิกครบหกสิบเดือนแล้ว
ให้กู้ได้ไม่เกิน 1,500,000.00 บาท
เป็นสมาชิกเกินกว่าหกสิบเดือน ให้กู้ได้ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
(3) เงินกู้พิเศษ เมื่อเป็นสมาชิกครบสามสิบหกเดือนแล้ว
สําหรับสมาชิกที่มีหนี้อยู่กับสถาบันการเงินอื่น สหกรณ์อาจพิจารณาให้เงินกู้ได้ไม่เกิน
ค่าหุ้นที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ ยกเว้นการขอกู้เพื่อชําระหนี้สถาบันการเงินอื่นเหล่านั้นทั้งหมด
ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
ข้อ 13 ผู้ได้รับอนุมัติให้กลับเข้าเป็นสมาชิกไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก
กรรมการดําเนินการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ ตามข้อบังคับ ข้อ 55 ข้อ 61 และข้อ 85
ข้อ 14 ให้สหกรณ์ประกาศรับสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์และประสงค์ขอกลับเข้าเป็น
สมาชิกอีก โดยมีกําหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553
ข้อ 15 กรณีมีปัญหาในการตีความและการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย
และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

- 143 (ลงชื่อ)
(นายเสกสรรค์ โสภารัตน์)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2551

อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 67 (9) และข้อ 88 เพื่อให้การจัดสวัสดิการ
ประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกสหกรณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและสมาชิกได้รับ
ประโยชน์สูงสุด ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการในคราวประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 25 เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 จึงได้กําหนดระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิก
ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วย
การจัดสวัสดิการประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิก พ.ศ. 2551”
ข้อ 2 ในระเบียบนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือทางการเงินเกี่ยวกับการจัดการศพ
ของสมาชิก และเป็นการแบ่งเบาภาระหนี้สินของสมาชิกซึ่งถึงแก่กรรม การถึงแก่กรรมตามระเบียบนี้
ต้องเป็นการตายโดยธรรมชาติไม่รวมถึงการสาบสูญตามคําสั่งศาล

- 144 ข้อ 3 ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการตามระเบียบนี้ในวันถึงแก่กรรม ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
ข้อ 4 ให้สหกรณ์ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม
ให้กับสมาชิกสหกรณ์ทุกคน ตามมติที่ประชุมใหญ่
ข้อ 5 การคัดเลือกบริษัทที่จะรับประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกสหกรณ์ คณะกรรมการ
ดําเนินการ ต้องจัดให้มีการเสนอเงื่อนไขการรับประกันพร้อมทั้งค่าเบี้ยประกัน เพื่อให้เกิดการแข่งขัน
ให้ได้บริษัทที่มีความมั่นคงและเชื่อถือได้ แล้วให้สหกรณ์เสนอรายชื่อสมาชิกทุกคนที่มีรายชื่อสมาชิกอยู่
ณ วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อขอทําประกันชีวิตกลุ่มกับบริษัทที่ได้รับการคัดเลือก
สหกรณ์อาจต่อสัญญาและทําประกันชีวิตกลุ่มกับบริษัทที่ได้รับคัดเลือกแล้วในปีต่อๆ ไป
โดยไม่ให้มีการเสนอเงื่อนไขการรับประกันและเบี้ยประกันก็ได้ หากเห็นว่าบริษัทมีความมั่นคงและ
ให้การบริการที่ดีแก่สหกรณ์
ข้อ 6 เมื่อสมาชิกรายใดถึงแก่กรรมลง ให้ทายาทดําเนินการขอรับเงินสินไหมมรณกรรม
ต่อสหกรณ์ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ถึงแก่กรรม หากพ้นกําหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิ์ที่จะเรียกร้อง
สินไหมในการขอรับเงินสินไหมมรณกรรมต้องส่งเอกสาร หลักฐานประกอบ ดังนี้
(1) สําเนามรณบัตร
(2) สําเนาทะเบียนบ้านที่มีตราประทับ ตาย
(3) สําเนาบัตรประจําตัวของผู้ขอรับเงิน
(4) สําเนาเบียนบ้านของผู้รับเงิน
(5) สําเนาทะเบียนสมรสของผู้ขอรับเงิน (ถ้ามี)
(6) สําเนาใบลงเวลาปฏิบัติงาน 5 วัน
(7) สําเนาบัญชีรายละเอียดรับจ่ายเงินเดือน เดือนล่าสุดก่อนเสียชีวิต
(8) สําเนาใบรับรองการตายจากโรงพยาบาลที่เสียชีวิต
ข้อ 7 สหกรณ์จะจ่ายสินไหมมรณกรรมของสมาชิกเพื่อชําระหนี้ที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ก่อน
หากมีเงินเหลือสหกรณ์จะจ่ายดังนี้
(1) หากสมาชิกได้ทําหนังสือแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ไว้ สหกรณ์จะจ่ายแก่บุคคลที่มีชื่อ
ที่ระบุไว้ในหนังสือแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ทุกคน
(2) หากสมาชิกไม่ได้ทําหนังสือแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ไว้ สหกรณ์จะจ่ายให้แก่คู่สมรส
บุตร บิดา มารดา ที่ยังคงมีชีวิตอยู่ทุกคน คนละเท่าๆ กัน
(3) หากสมาชิกไม่ได้ทําหนังสือแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ไว้ตาม (1) และไม่มีทายาท
ตามที่กําหนดตาม (2) คณะกรรมการอาจพิจารณาจ่ายเงินสินไหมมรณกรรมแก่ผู้ให้อุปการะหรือ
ผู้อุปการะ หรือบุคคลที่เห็นเหมาะสมต่อไป
ข้อ 8 สหกรณ์จะหักเงินสินไหมมรณกรรมของสมาชิกทุกคน ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินสินไหม
มรณกรรมที่ได้รับทั้งหมดไว้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก
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สหกรณ์อาจไม่จัดสวัสดิการดังกล่าวให้กับสมาชิกในปีใดก็ได้หากเห็นว่าค่าใช้จ่ายของสหกรณ์จะสูงเกินไป
และจะกระทบกับฐานะและความมั่นคงของสหกรณ์ซึ่งสมาชิกไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องได้
ข้อ 10 ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
กําหนดไว้ ณ วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

(นายประเวศ รัตนวงศ์)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551

อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด พ.ศ. 2549 ข้อ 67 (9)
และที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 46 ครั้งที่ 16 /2551 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2551
ได้กําหนดระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2551”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2551 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก บรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ระเบียบอื่นใดที่มีอยู่
ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ซึ่งมีข้อกําหนดขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
หมวด 1
ข้อความทั่วไป
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
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หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
“การพัสดุ”
หมายถึง การซื้อ การจ้าง การซ่อมบํารุง การเก็บรักษา การเช่า
การจําหน่าย การควบคุม และการดําเนินการอื่นๆ
ที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูอุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการซึ่งประกอบด้วย
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
กรรมการ เลขานุการของสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูอุดรธานี จํากัด
“ผู้จัดการ”
หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
“เจ้าหน้าที่พัสดุ” หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง หรือได้รับ
มอบหมายจากผู้จัดการ ให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการพัสดุ ตามระเบียบนี้
“การซื้อ”
หมายถึง การซื้อพัสดุทุกชนิด
“การจ้าง”
หมายถึง การจ้างทําพัสดุ หรือการจ้างเหมาบริการ
“การจ้างออกแบบและควบคุมงาน” หมายถึง การจ้างบริการจากนิติบุคคลหรือ
บุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจ
บริการด้านงานออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร้าง
“ผู้ซื้อ”
“ผู้จ้าง”

หมายถึง
หมายถึง

ผู้มีอํานาจในการสั่งซื้อตามระเบียบนี้
ผู้มีอํานาจในการสั่งจ้างตามระเบียบนี้

ข้อ 5 ผู้มีอํานาจตามระเบียบนี้ กระทําการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อทําให้สหกรณ์สูญเสีย
ประโยชน์ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาว่ามีความผิดจริงจะต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อสหกรณ์
ตามควรแก่กรณี
หมวด 2
การซื้อหรือการจ้าง
ข้อ 6 การซื้อหรือการจ้าง กระทําได้ 4 วิธี คือ
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(2) วิธีสอบราคา
(3) วิธีประกวดราคา
(4) วิธีกรณีพิเศษ
ข้อ 7 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งวงเงินไม่เกิน
100,000.00 บาท
ข้อ 8 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งวงเงินเกิน
100,000.00 บาท แต่ไม่เกิน 500,000.00 บาท
ข้อ 9 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งวงเงินเกิน
500,000.00 บาท
ข้อ 10 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ เพื่อการซื้อหรือการจ้างครั้งใดที่จะให้ได้มา
ซึ่งประโยชน์แก่สหกรณ์ และเห็นว่าดําเนินการตามข้อ 6 (1) (2) และ (3) ไม่ได้ผลดี
ข้อ 11 ก่อนการดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างทุกวิธีให้เจ้าหน้าที่พัสดุทํารายงานชี้แจงเหตุผล
ความจําเป็นเสนอผู้มีอํานาจจัดซื้อหรือจัดจ้างหรือคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ข้อ 12 ในการดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างแต่ละครั้งให้ผู้มีอํานาจอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
แล้วแต่กรณีดังนี้
(1) กรรมการรับซองสอบราคา
(2) กรรมการเปิดซองสอบราคา
(3) กรรมการรับซองประกวดราคา
(4) กรรมการเปิดซองประกวดราคา
(5) กรรมการตรวจรับพัสดุ
(6) กรรมการตรวจการจ้าง
(7) ผู้ชํานาญการ (ถ้ามี)
มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่กรรมการตรวจรับพัสดุและกรรมการ
ตรวจการจ้าง ให้ถือเสียงเป็นเอกฉันท์
ข้อ 13 การซื้อ หรือจ้าง โดยวิธีตกลงราคา ให้ผู้มีอํานาจอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอย่างน้อย 3 คน
ให้มีหน้าที่ติดต่อสอบถามราคากับผู้ขาย หรือผู้รับจ้างโดยตรง ได้ผลประการใดแล้วให้เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ
เพื่อดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างต่อไป
ข้อ 14 อํานาจการสั่งซื้อและสั่งจ้าง ให้เป็นอํานาจของตําแหน่งต่อไปนี้
(1) ผู้จัดการ ไม่เกิน 100,000.00 บาท
(2) ประธานกรรมการไม่เกิน 500,000.00 บาท
(3) คณะกรรมการดําเนินการเกิน 500,000.00 บาท ขึ้นไป
ข้อ 15 การจัดทําสัญญาซื้อหรือจ้าง อนุโลมให้เป็นไปตามแบบของทางราชการตามควรแก่กรณี
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การควบคุมและการจําหน่ายพัสดุ
ข้อ 16 การยืมพัสดุของสหกรณ์ทุกประเภท จะกระทําไม่ได้เว้นแต่เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์
ข้อ 17 การอนุญาตให้ยืม ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการและต้องรายงานให้คณะกรรมการ
ดําเนินการทราบทันทีเมื่อถึงคราวประชุมประจําเดือน
ข้อ 18 เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุ ได้รับมอบพัสดุให้ดําเนินการดังนี้
(1) ลงทะเบียน หรือบัญชีตามแบบที่สหกรณ์กําหนดตามระเบียบตรงตามตําแหน่ง
ที่เห็นได้ง่าย
(2) เก็บรักษาให้เรียบร้อย ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ
ข้อ 19 การเบิกจ่ายให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็นผู้เบิกจ่าย โดยบันทึกเสนอผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ
เพื่อให้ผู้มีอํานาจอนุมัติ
ข้อ 20 ก่อนสิ้นเดือนสุดท้ายของปีบัญชี ให้ผู้จัดการแต่งตั้งกรรมการซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ
อย่างน้อย 3 คน ทําการตรวจสอบหลักฐานรับ – จ่ายพัสดุในรอบปีให้เสร็จภายใน 20 วัน ทําการ
นับจากสิ้นปีบัญชี การรับ – จ่าย ถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือตรงตามบัญชี ชํารุด เสือ่ มคุณภาพ หรือ
สูญหายไปเพราะเหตุใด ไม่จําเป็นต้องใช้ในกิจการสหกรณ์อีกต่อไป ให้รายงานผลการตรวจสอบ
ให้ผู้แต่งตั้งทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาดําเนินการในคราวประชุม
ประจําเดือนถัดไป
ข้อ 21 หากปรากฏว่าพัสดุสูญหาย หรือชํารุด ซึ่งมิได้เกิดจากการใช้งานของสหกรณ์ผู้รับผิดชอบ
ต้องชดใช้ค่าเสียหายเท่าราคาซื้อ หรือชดใช้เป็นพัสดุ ประเภท ลักษณะเดียวกัน และมีคุณภาพ
ไม่น้อยกว่าเดิม
ข้อ 22 พัสดุที่มีอยู่หมดสภาพการใช้งาน หรือหมดความจําเป็นการใช้งานอีกต่อไปให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
บันทึก เสนอผ่านผู้จัดการเพื่อขออนุมัติคณะกรรมการในการจําหน่าย หรือ
(1) ขาย ให้ดําเนินการโดยวิธีขายทอดตลาดเว้นแต่การขายพัสดุครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาซื้อ
หรือได้มารวมกันไม่เกิน 100,000.00 บาท จะขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไม่ต้องขายทอดตลาดก่อนก็ได้
แต่ถ้าขายโดยวิธีขายทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี ให้ขายโดยวิธีขายตกลงราคา
(2) แลกเปลี่ยน ให้ดําเนินการตามวิธีการโดยคณะกรรมการดําเนินการ
(3) ให้โอนให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือองค์การสถานสาธารณกุศลทั้งนี้
ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกัน
ข้อ 23 เงินที่ได้รับจากการจําหน่ายพัสดุให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์
ข้อ 24 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
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(นายประเวศ รัตนวงศ์)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
ว่าด้วย การเกษียณอายุก่อนกําหนดสําหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์
พ.ศ. 2556

อาศัยอํานาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ข้อ 67 (9) และข้อ 88
(13) ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 51 ครั้งที่ 23/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการดําเนินการจึงได้กําหนดระเบียบว่าด้วย การเกษียณอายุก่อน
กําหนดสําหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยการเกษียณอายุ
ก่อนกําหนดสําหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2556”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี
จํากัด
“เจ้าหน้าที่”
หมายถึง ผู้ที่สหกรณ์จ้างไว้ปฏิบัติงานประจําในตําแหน่ง

- 150 เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าฝ่าย รอง
ผู้จัดการ ผู้จัดการ
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
อุดรธานี จํากัด
“การเกษียณอายุก่อนกําหนด” หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่สมัครใจลาออกจากการ
เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ก่อนกําหนดเกษียณอายุเพื่อขอรับเงินตอบแทนพิเศษและสิทธิประโยชน์ตาม
ระเบียบนี้
“เงินเดือนค่าจ้าง” หมายถึง เงินที่สหกรณ์จ่ายเป็นค่าจ้างเป็นรายเดือนจํานวนที่
แน่นอน และให้หมายความถึงเงินที่จ่ายให้ในวันหยุดซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทํางานและในวันลาด้วย
“เงินเดือนอัตราสุดท้าย” หมายถึง เงินเดือนในเดือนสุดท้ายก่อนพ้นสภาพการเป็น
เจ้าหน้าที่
“อายุการทํางาน” หมายถึง อายุการทํางานนับเป็นปี เริ่มตั้งแต่วันที่สหกรณ์ทําสัญญา
ว่าจ้างถึงวันสุดท้ายก่อนพ้นสภาพการเป็นเจ้าหน้าที่ ตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ข้อ 4. เจ้าหน้าที่ที่มีระยะเวลาการทํางานในสหกรณ์ครบ 10 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีเวลา
ปฏิบัติงานคงเหลือก่อนการเกษียณอายุการทํางานปกติไม่น้อยกว่า 12 เดือน มีสิทธิขอเกษียณอายุก่อน
กําหนดได้โดยการยื่นเรื่องตามแบบที่สหกรณ์กําหนด เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันที่จะ
ขอเกษียณอายุก่อนกําหนด
ข้อ 5. การขอเกษียณอายุก่อนกําหนด ถือเป็นการลาออกด้วยความสมัครใจของเจ้าหน้าที่ เพื่อ
รับสิทธิประโยชน์ตามข้อ 6 และข้อ 7 ของระเบียบนี้
ข้อ 6. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เกษียณอายุก่อนกําหนดตามระเบียบนี้ มีสิทธิได้รับเงินตอบแทน
พิเศษเท่ากับจํานวนอายุการทํางานที่เหลือบวก 20 คูณด้วยอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้ายแต่ไม่เกิน 24
เท่า ของเงินเดือน สุดแต่จํานวนไหนน้อยกว่า
สหกรณ์สงวนสิทธิที่จะพิจารณาอนุมัติให้เจ้าหน้าที่ที่ขอเกษียณอายุก่อนกําหนด หรือไม่อนุมัติได้
ตามความเหมาะสม เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากสหกรณ์ จึงถือว่าการขอ
เกษียณอายุก่อนกําหนดมีผลสมบูรณ์
ข้อ 7. สิทธิใดๆ ที่เจ้าหน้าที่ได้รับตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้คงได้รับสิทธินั้น
ทุกประการ
ข้อ 8. ให้ผู้ประสงค์จะขอเกษียณอายุก่อนกําหนด ยื่นเรื่องขอเกษียณอายุก่อนกําหนดต่อ
ผู้จัดการ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและลงความเห็นเสนอประธานกรรมการ แล้วเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาทั้งนี้ จํานวนเจ้าหน้าที่ที่คณะกรรมการอนุมัติให้เกษียณก่อนกําหนดในแต่ละปี ต้องไม่เกินร้อยละ
สิบห้า ของอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ทั้งหมด
ข้อ 9. ในกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ถือข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็นข้อยุติ
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
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(นายเสกสรรค์ โสภารัตน์)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกข้าราชการบํานาญที่ขอใช้สิทธิรับบํานาญ
ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
พ.ศ. 2558
ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นการกําหนดให้ข้าราชการผู้รับบํานาญที่เข้า
รับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และเป็นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ(กบข.)โดย
สมัครใจ สามารถแสดงความประสงค์กลับไปรับบําเหน็จบํานาญ ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2494 ได้ และโดยที่พระราชบัญญัติดังกล่าว กําหนดให้มีการแสดงความประสงค์
กลับไปใช้สิทธิรับ บําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 สําหรับ
ข้าราชการบํานาญที่ได้รับเงินจากกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) มาแล้ว ต้องส่งเงินที่ได้รับคืน
ให้แก่ทางราชการบางส่วน นั้น เนื่องจากสมาชิกสหกรณ์ที่เป็นข้าราชการบํานาญจํานวนหนึ่งที่มีความ
ประสงค์ขอใช้สิทธิรับบํานาญ ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 เพื่อให้ได้รับ
เงินบํานาญมากขึ้นกว่าที่รับอยู่ในปัจจุบัน แต่ไม่มีเงินที่จะส่งคืนแก่ทางราชการได้ ดังนั้น อาศัยอํานาจ
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ข้อ 2 (4) ข้อ 67 (9) และข้อ 88 (4) คณะกรรมการ
ดําเนินการชุดที่ 53 ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 จึงกําหนดระเบียบว่า
ด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกข้าราชการบํานาญที่ขอใช้สิทธิรับบํานาญ ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้

- 152 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้
แก่สมาชิกข้าราชการบํานาญที่ขอใช้สิทธิรับบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ.
2494 พ.ศ. 2558”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
ข้อ 4 ผู้มีสิทธิขอกู้เงินตามระเบียบนี้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นข้าราชการบํานาญที่รับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และเคยเป็นสมาชิก
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) โดยสมัครใจ
(2) เป็นข้าราชการบํานาญและพ้นจากราชการก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2557
(3) ได้ยื่นแบบแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ต่อทางราชการเรียบร้อยแล้ว
(4) เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ข้อ 5 สมาชิกสหกรณ์ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 4 หากมีความประสงค์ขอกู้เงินจากสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด เพื่อส่งคืนแก่ทางราชการ ให้ยื่นคําขอกู้ตามแบบที่สหกรณ์กําหนดพร้อมแนบ
เอกสารหลักฐานประกอบคําขอกู้ ดังนี้
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
(2) สําเนาทะเบียนบ้าน
จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาแบบแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 (แบบ บ.๑) จํานวน 1 ฉบับ
(4) สําเนาใบรับแบบแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิในบํานาญตามพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และแจ้งจํานวนเงินที่ผู้รับบํานาญต้องคืนแก่ทางราชการ (แบบ บ.
๓)
จํานวน 1 ฉบับ
ข้อ 6 เงินให้กู้แก่สมาชิกตามระเบียบนี้รายหนึ่งๆ ให้กู้ได้เท่ากับจํานวนเงินที่สมาชิกรายนั้นๆ
ต้องส่งคืนให้แก่ทางราชการเต็มจํานวน และให้มีเงินส่วนเกินจากเงินที่จะส่งคืนแก่ทางราชการอีกร้อยละ
10 ทั้งนี้ เงินกู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ทั้งหมดต้องส่งชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยภายในไม่เกิน 100 งวด
ข้อ 7 สมาชิกผู้ขอกู้ต้องจัดหาสมาชิกเป็นผู้ค้ําประกันเพื่อค้ําประกันเงินกู้ ตามวงเงินกู้ ดังนี้
(1) เงินกู้ไม่เกิน 600,000.00 บาท ต้องมีสมาชิกเป็นผู้ค้ําประกัน จํานวน 3 คน
(2) เงินกู้ไม่เกิน 1,000,000.00 บาท ต้องมีสมาชิกเป็นผู้ค้ําประกัน จํานวน 4 คน
ข้อ 8 เมื่อสมาชิกได้รับอนุมัติเงินให้กู้และได้ทําหนังสือกู้พร้อมทั้งสัญญาค้ําประกันสําหรับเงินกู้
เรียบร้อยแล้ว ให้สหกรณ์ดําเนินการนําส่งเงินคืนให้แก่ทางราชการ ตามจํานวนเงินที่แจ้งในสําเนาใบรับ
แบบแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิในบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

- 153 และแจ้งจํานวนเงินที่ผู้รับบํานาญต้องคืนแก่ทางราชการ หากมีเงินกู้คงเหลือให้โอนเข้าบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์ของสมาชิกนั้นๆ ที่มีอยู่ในสหกรณ์
ข้อ 9 คําขอกู้ หนังสือกู้สําหรับเงินกู้และสัญญาค้ําประกัน ให้ถือใช้ตามระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2555 ในหมวดว่าด้วยเงินกู้สามัญ และการใด
ที่ไม่ได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้ หากมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ ให้ถือใช้ตามข้อบังคับ ระเบียบและมติของ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ลงชื่อ
(นายเสกสรรค์ โสภารัตน์)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2558

อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 67 (9) ข้อ 88 (13) และมติที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 53 ครั้งที่ 19/2558 วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการดําเนินการ
จึงได้กําหนดระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิ
ในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2558”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใด ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
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หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการ”
หมายถึง
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูอุดรธานี จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง
ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูอุดรธานี จํากัด
“ผู้จัดการ”
หมายถึง
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
“เจ้าหน้าที่”
หมายถึง
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
“บุคลากร”
หมายถึง
ผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของสหกรณ์ ซึ่งครอบคลุมถึง
เจ้าหน้าที่ สมาชิกทุกคน ตลอดจนบุคคลภายนอก
ที่ได้รับอนุญาตให้ทํางานในสหกรณ์หรือที่เข้ามา
ดําเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสหกรณ์
ตามข้อตกลงที่ทําไว้แก่สหกรณ์ หรือที่เข้ามาอบรม
ตามโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ดูแลการใช้
โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ในการ
ประมวลผลข้อมูล
“เครื่องคอมพิวเตอร์” หมายถึง
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและเครื่อง
คอมพิวเตอร์
แบบพกพา เครื่องเซิร์ฟเวอร์ หรืออุปกรณ์อื่นใด
ที่ทําหน้าที่ได้เสมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งที่ใช้
งานอยู่ภายในสหกรณ์ หรือภายนอกแล้วเชื่อมต่อ
เข้ากับระบบเครือข่าย
“ระบบเครือข่าย”
หมายถึง
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สหกรณ์สร้างขึ้น
ทั้งแบบมีสายและไร้สาย
“ข้อมูล”
หมายถึง
สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อมูล
หรือสิ่งอื่นใดๆ ไม่ว่าจะได้จัดทําไว้ในรูปแบบของ
เอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่
ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพ หรือ
เสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ
วิธีอื่นใดที่ทําให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้
“ระบบสารสนเทศ” หมายถึง
ข้อมูล และสาระต่างๆ ที่เกิดจากการประมวลผล
มาจากข้อมูลที่จัดไว้อย่างเป็นระบบ
ข้อ 5 วิธีการเผยแพร่ระเบียบ
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(2) ทําหนังสือเวียนให้เจ้าหน้าที่รับทราบ
(3) ติดประกาศไว้ ณ ที่ทําการสหกรณ์ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 60 วัน
นับแต่วันที่ประกาศถือใช้ระเบียบนี้
ข้อ 6 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัย
หมวด 2
วัตถุประสงค์
ข้อ 7 วัตถุประสงค์ของการออกระเบียบนี้
(1) เพื่อให้บุคลากรระมัดระวังในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยจะไม่ทําให้ประสิทธิภาพ
ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายด้อยประสิทธิภาพอย่างผิดปกติโดยเจตนาก็ตาม
(2) เพื่อให้บุคลากรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
(3) เพื่อให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์มีความมั่นคง ปลอดภัย และสามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) เพื่อให้บุคลากรระมัดระวังและตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5) เพื่อให้สหกรณ์ได้มีการควบคุมภายในและรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบสหกรณ์และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
(6) เพื่อให้มีการสํารองข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ําเสมอ และมีแผนเตรียมความพร้อม
ในกรณีฉุกเฉินที่ไม่สามารถดําเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามปกติ ให้มีระบบสํารองสามารถ
ทํางานได้อย่างต่อเนื่องและสามารถกู้ระบบกลับคืนมาได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
(7) เพื่อให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ําเสมอ
หมวด 3
การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ
ข้อ 8 สหกรณ์จะต้องจัดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ในที่เหมาะสม และห้ามผู้ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
เข้ามาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อ 9 จัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในที่เหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งานเมื่อมีเหตุ
ฉุกเฉิน และจัดทําแผนผังการขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
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และเหมาะสมเกี่ยวกับสถานที่ รวมทั้งจัดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
ข้อ 11 จัดให้มีระบบสํารองไฟเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ เพื่อลดการ
หยุดชะงักการทํางานของเครื่องแม่ข่ายในกรณีที่มีไฟฟ้าดับหรือไฟตก
หมวด 4
การรักษาความปลอดภัยข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์
ข้อ 12 จัดให้มีมาตรการควบคุมความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บ นําเข้า ประมวลผล
และแสดงผล นอกจากนี้ในกรณีที่มีการจัดเก็บข้อมูลเดียวกันไว้หลายที่ ต้องมีการควบคุมให้ข้อมูล
มีความถูกต้องครบถ้วนตรงกัน
ข้อ 13 ควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลในกรณีที่นําเครื่องคอมพิวเตอร์ออกนอกพื้นที่
สหกรณ์ เช่น การส่งซ่อม เป็นต้น
ข้อ 14 ในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติงานอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องมีมาตรการป้องกัน
การใช้งาน โดยบุคคลอื่นที่มิได้มีสิทธิ์และหน้าที่เกี่ยวข้อง เช่น การออกจากระบบงานในช่วงที่ไม่ได้
ปฏิบัติงานหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์
ข้อ 15 ก่อนการเปลี่ยนแปลงระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ควรมีการประเมินผลกระทบที่
เกี่ยวข้อง และบันทึกการเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมถึงสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบ
และปฏิบัติ
ข้อ 16 ควรติดตั้งซอฟต์แวร์เท่าที่จําเป็นแก่การใช้งาน และถูกต้องตามลิขสิทธิ์
หมวด 5
คณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 17 ต้องพิจารณาจัดให้มีทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามสมควรและเหมาะสม
กับสหกรณ์
ข้อ 18 มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติ
ในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์
ข้อ 19 สื่อสารให้บุคลากรเข้าใจในนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติในการควบคุมภายในและการ
รักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์
ข้อ 20 ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานและการรักษาความปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่คณะกรรมการดําเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง หรือสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่มีการจัดอบรมในเรื่อง
ดังกล่าว

- 157 ข้อ 21 มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาคู่มือและเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ให้อยู่ในที่ปลอดภัยและให้เรียกใช้งานได้ทันที
ข้อ 22 พิจารณาคัดเลือกและจัดทําสัญญากับผู้ให้บริการโปรแกรมหรือระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และพิจารณาเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูล เงื่อนไขต่างๆ และขอบเขตงาน
ของผู้ให้บริการกรณีที่ใช้บริการโปรแกรมของเอกชน
ข้อ 23 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์
ข้อ 24 จัดให้มีการทําหรือทบทวนแผนฉุกเฉิน และการประเมินผลของการทดสอบแผนฉุกเฉิน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ข้อ 25 รณรงค์ให้ทุกคนใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยจัดระดับการทํางานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และปิดอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกครั้งที่ไม่มีการใช้งาน รวมทั้งการ
ใช้มาตรการลดการใช้กระดาษให้น้อยลงด้วย
หมวด 6
ผู้จัดการสหกรณ์หรือผู้ดูแลระบบงาน
ข้อ 26 ควบคุมดูแลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ข้อ 27 ดําเนินการให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทันสมัย และมั่นคงปลอดภัยตามนโยบายของการรักษาความปลอดภัยของสหกรณ์
ข้อ 28 ควรบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ
ข้อ 29 ติดตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายให้
สามารถป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าสู่ระบบได้ง่าย เช่น ความยาวของรหัสผ่าน ระยะเวลาการ
เปลี่ยนแปลงรหัสผ่านระยะเวลาการตั้งเวลาพักหน้าจอในกรณีผู้ใช้งานไม่อยู่ที่เครื่อง เป็นต้น
ข้อ 30 มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการผู้ใช้งาน เกี่ยวกับการสร้าง/เปลี่ยนแปลง/ลบชื่อ
ผู้ใช้งาน (username) โดยการกําหนดสิทธิ์การใช้งาน จะต้องเป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผู้ใช้งาน
ข้อ 31 มีหน้าที่สอบทานสิทธิ์การใช้งานของเจ้าหน้าที่ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละตําแหน่งเป็นประจําทุกปี
ข้อ 32 บริหารจัดการระบบเครือข่ายให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่
การทํางานทั้งหมด ได้แก่
(1) กําหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบเครือข่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
(2) จัดทําการปรับปรุงแผนผังเครือข่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน
(3) มีการตรวจสอบหรือเฝ้าระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายอย่างสม่ําเสมอ
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ไวรัสให้เป็นปัจจุบันสม่ําเสมอ
ข้อ 33 จัดทําตารางแผนการสํารองข้อมูลและวิธีการกู้คืนข้อมูล และให้มีการสํารองข้อมูลและ
การทดสอบการกู้คืนข้อมูลหรือจัดหาระบบคอมพิวเตอร์มาทดแทนได้โดยเร็ว เพื่อให้เกิดความเสียหายน้อย
ที่สุดโดยให้เป็นไป ตามแผนที่กําหนด
(1) กําหนดตารางแผนการสํารองข้อมูลให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของสหกรณ์
(2) กําหนดให้สํารองข้อมูลจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ที่สหกรณ์ใช้ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ที่แยกต่างหากจากเครื่องแม่ข่ายหลักของสหกรณ์ จํานวน 1 ชุด เป็นประจําทุกวันของวัน
ทําการของสหกรณ์และสํารองข้อมูลไว้ในสื่อบันทึกข้อมูล จํานวน 1 ชุด เป็นประจําทุกเดือน
(3) กําหนดให้สํารองโปรแกรมฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล
และระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลจํานวน 1 ชุด เป็นประจําทุก 3 เดือน
(4) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบงานสํารองข้อมูลในสื่อบันทึกข้อมูลและติดฉลาก
ที่มีรายละเอียดโปรแกรมระบบงาน วัน เดือน ปี จํานวนหน่วยข้อมูล
(5) จัดเก็บสื่อบันทึกข้อมูลไว้ในที่ปลอดภัยทั้งในและนอกสํานักงาน และให้สามารถ
นํามา ใช้งานได้ทันทีในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน
(6) ผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องทดสอบข้อมูลที่สํารองทุก 6 เดือน
และเก็บรักษาชุดสํารองข้อมูลไว้อย่างน้อย 10 ปี ตามกฎหมาย
(7) จัดทําทะเบียนคุมข้อมูลชุดสํารอง และควบคุมการนําข้อมูลชุดสํารองออกมาใช้งาน
ข้อ 34 จัดทําแผนฉุกเฉินรองรับเมื่อเกิดปัญหากับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกรณีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหายหรือหยุดชะงัก และกําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
ข้อ 35 ดําเนินการทดสอบแผนฉุกเฉินร่วมกับบุคลากรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดทําผลการ
ทดสอบแผนฉุกเฉิน
ข้อ 36 จัดการกับเหตุการณ์ผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยทันทีที่ได้รับรายงานจากบุคลากร
หมวด 7
บุคลากร
ข้อ 37 ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดําเนินงานของสหกรณ์ และเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์
ข้อ 38 ให้คํานึงการใช้งานอย่างประหยัด และหมั่นตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
ข้อ 39 บุคลากรแต่ละคนมีหน้าที่ป้องกันดูแลรักษาข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน
(password) ทั้งนี้ต้องห้ามเผยแพร่ให้ผู้อื่นล่วงรู้รหัสผ่าน (password) ของตนเอง
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โดยกําหนด ให้มีความยากต่อการคาดเดาและให้มีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของผู้ใช้งานทุกๆ 4 เดือน
ข้อ 41 บุคลากรแต่ละคนห้ามใช้ชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ของบุคคล
อื่นมาใช้งานไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานนั้นหรือไม่ก็ตาม
ข้อ 42 การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ถือครองเครื่องนั้นๆ
และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้งานที่ผิดปกติ โดยชื่อผู้ใช้งานและ
รหัสผ่านของผู้ถือครองเครื่องนั้นๆ
ข้อ 43 เมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้รีบแจ้งผู้จัดการ/ผู้ดูแลระบบงานของสหกรณ์โดยทันที
ข้อ 44 ผู้ใช้งานต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่สําคัญและเป็นความลับของสมาชิกและของสหกรณ์
หมวด 8
การควบคุมการใช้บริการด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการรายอื่น
ข้อ 45 การคัดเลือกผู้ให้บริการ
(1) ควรมีการกําหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้บริการ และคัดเลือกผู้ให้บริการที่มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่รอบคอบรัดกุมและเป็นที่น่าเชื่อถือ
(2) ควรมีสัญญาที่ระบุเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูลและขอบเขตงานและเงื่อนไข
ในการให้บริการอย่างชัดเจน
ข้อ 46 การควบคุมผู้ให้บริการ
(1) ในการใช้บริการด้านการพัฒนาระบบ ต้องกําหนดให้ผู้ให้บริการเข้าถึงเฉพาะส่วนที่มี
ไว้สําหรับพัฒนาระบบงานเท่านั้น เว้นแต่มีกรณีจําเป็นที่จะต้องเข้าถึงส่วนที่ใช้งานจริง ทั้งนี้ต้องมีการ
ควบคุมผู้ให้บริการอย่างเข้มงวด
(2) ควรดําเนินการให้ผู้ให้บริการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
โครงสร้างข้อมูล หรือพจนานุกรมข้อมูล รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อประกอบการ
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ควรกําหนดให้ผู้ให้บริการรายงานการปฏิบัติงานปัญหาต่างๆ และแนวทางแก้ไขปัญหา
(4) ควรมีขั้นตอนในการตรวจรับงานของผู้ให้บริการ
หมวด 9
การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต
ข้อ 47 ผู้ใช้งานต้องเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามสิทธิ์ที่ได้รับตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
และเพื่อความปลอดภัยทางข้อมูลของสํานักงาน ต้องไม่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของสํานักงานเพื่อหา
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เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาอันอาจกระทบกระเทือนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงต่อชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์
หรือเว็บไซต์ที่เป็นภัยต่อสังคม หรือละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น หรือข้อมูลที่อาจก่อความเสียหายให้กับสหกรณ์
ข้อ 48 ห้ามผู้ใช้งานเปิดเผยข้อมูลสําคัญที่เป็นความลับเกี่ยวกับงานของสหกรณ์ ที่ยังไม่ได้
ประกาศอย่างเป็นทางการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ข้อ 49 ผู้ใช้งานต้องระมัดระวังการดาวน์โหลดโปรแกรมใช้งานจากระบบอินเทอร์เน็ต
ซึ่งรวมถึงการดาวน์โหลดการอัพเดทโปรแกรมต่างๆ ต้องเป็นไปโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สิน
ทางปัญญา
ข้อ 50 หลังจากใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตเสร็จแล้ว ผู้ใช้งานควรปิดเบราเซอร์เพื่อป้องกัน
การเข้าใช้งานโดยบุคคลอื่นๆ
ให้ประธานกรรมการสหกรณ์เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

(นายเสกสรรค์ โสภารัตน์)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
ว่าด้วยเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก
พ.ศ. 2559

เพื่อเป็นการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ในการให้
สวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัวในกรณีที่สมาชิกถึงแก่กรรม อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์
ข้อ 2 (12) ข้อ 67 (9) และข้อ 88 (13) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 54 ครั้งที่
13/2559
เมื่อวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด จึงได้กําหนดระเบียบว่า
ด้วยกองทุนสวัสดิการสมาชิก ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยเงินกองทุน
สวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2559”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยการจัดสวัสดิการประกัน
ชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2551 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใด
ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้และให้ใช้ระเบียบ นี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี
จํากัด
“ประธานกรรมการ”หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
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แต่งตั้งให้ทําหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการทั้งปวง
แก่สมาชิก
“คู่สมรส”
หมายถึง คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก
“บุตร”
หมายถึง บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก
“บิดามารดา” หมายถึง บิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก
“ถึงแก่กรรม” หมายถึง การตายโดยธรรมชาติไม่รวมถึงการสาบสูญตามคําสั่งศาล
ข้อ 5 ให้สหกรณ์ตั้งงบประมาณผูกพันรายจ่ายประจําปี โดยอนุมัติที่ประชุมใหญ่ จํานวนไม่ต่ํา
กว่าปีละ 30,000,000.00 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) สมทบเข้าเป็นเงินกองทุนสวัสดิการตามระเบียบนี้
นอกจากการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามวรรคแรก เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก
อาจได้รับเพิ่มเติมจากรายการดังต่อไปนี้
(1) การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี
(2) การรับบริจาค
(3) การจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้
(4) เงินที่คณะกรรมการมีมติให้นําเข้าสมทบเป็นเงินกองทุน
ข้อ 6 เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเงินกองทุนจ่ายเป็นสวัสดิการ
สงเคราะห์แก่ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม หรือจ่ายเพื่อชําระหนี้ของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมกรณีที่มีหนี้
เป็นภาระผูกพันอยู่กับสหกรณ์ โดยจํานวนเงินที่จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์แก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรมรายหนึ่งๆ
มีจํานวน 300,000.00 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
ข้อ 7 การจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรมในปีดําเนินการใด สมาชิกที่
ถึงแก่กรรม ที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการตามระเบียบนี้ ต้องเป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์โดยสมบูรณ์
อยู่ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม ของปีดําเนินการ นั้น
ข้อ 8 เมื่อสมาชิกรายใดถึงแก่กรรมลง สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการนี้เพื่อชําระหนี้สินที่สมาชิก
มีภาระผูกพันอยู่ในสหกรณ์ก่อน และหากมีเงินสวัสดิการคงเหลือสหกรณ์จะจ่ายให้แก่ทายาทของสมาชิก
ซึ่งได้แก่บุคคลต่อไปนี้
(1) คู่สมรส
(2) บุตร
(3) บิดามารดา
สมาชิกอาจแสดงความจํานงเป็นลายลักษณ์อักษร ให้จ่ายเงินสวัสดิการแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
นอกเหนือจาก ที่ระบุไว้ในวรรคแรกก็ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวหรือเครือญาติ เท่านั้น
ถ้าสมาชิกไม่ได้แสดงความจํานงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการโดยเฉลี่ย
ให้แก่ทายาทตามวรรคแรกทุกคน คนละเท่าๆกัน หากผู้มีสิทธิรับเงินไม่สามารถมารับเงินที่สหกรณ์ด้วย
ตนเองได้ ให้มีหนังสือมอบอํานาจรับเงินแทนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งแนบสําเนาบัตรประจําตัวของ
ผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจรับเงินด้วย
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สหกรณ์จะโอนเข้าเป็นเงินกองทุนสวัสดิการตามระเบียบนี้
ข้อ 9 ให้คณะกรรมการสวัสดิการ ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ ดูแล และพิจารณาการจัด
สวัสดิการ
ตามระเบียบนี้ แล้วนําเสนอให้คณะกรรมการรับทราบหรือพิจารณาแล้วแต่กรณี เป็น
ประจําทุกเดือน
ข้อ 10 การขอรับเงิน เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรมลง ให้ทายาทหรือผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการตามข้อ 8
คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ยื่นเรื่องขอรับเงินภายใน 90 วัน นับแต่วันที่สมาชิกนั้นถึงแก่กรรม พร้อมด้วยเอกสาร
หลักฐานประกอบ ดังต่อไปนี้
1. หนังสือขอรับเงินสวัสดิการ ตามแบบที่สหกรณ์กําหนด
2. มรณบัตรของสมาชิกพร้อมทั้งสําเนามรณบัตร
3. สําเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของสมาชิก
4. บัตรประจําตัวประชาชนพร้อมสําเนาของผู้ขอรับเงิน
5. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับเงิน
6. สําเนาทะเบียนสมรส
7. หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ (ในกรณีที่ทําหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้)
8. เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
หากทายาทหรือผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการ ไม่ยื่นเรื่องขอรับเงินภายในกําหนด 90 วัน ให้ถือว่าสละ
สิทธิที่จะรับเงินตามระเบียบนี้
ข้อ 11 ให้คณะกรรมการสวัสดิการ ตรวจสอบ กลั่นกรองและพิจารณาการขอรับเงินสวัสดิการ
แล้วนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินสวัสดิการทุกเดือน เมื่อคณะกรรมการมีมติอนุมัติ
การจ่ายเงินแล้ว จึงให้จ่ายเงินในวันสิ้นเดือน โดยสหกรณ์จะหักเงินสวัสดิการที่พึงจ่ายแก่สมาชิกที่ถึงแก่
กรรม ทุกราย ในอัตราร้อยละ 1 เพื่อสมทบเป็นกองทุนดําเนินการสวัสดิการ
ข้อ 12 เงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ เป็นเงินที่สหกรณ์ให้เปล่า คณะกรรมการอาจพิจารณา
เปลี่ยนแปลงจํานวนเงินที่กําหนดไว้ในข้อ 6 หรืองดจัดสวัสดิการแก่สมาชิกในปีดําเนินการใดก็ได้ หากเห็น
ว่าฐานะทางการเงินของสหกรณ์อยู่ในสภาวะวิกฤตและอาจจะกระทบต่อความมั่นคงของสหกรณ์ ซึ่ง
สมาชิกหรือทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมจะเรียกร้องหรือนําไปฟ้องร้องมิได้
ข้อ 13 เงินสวัสดิการนี้ไม่ถือเป็นเงินมรดก สหกรณ์ย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะจ่ายให้แก่บุคคลที่ได้
ระบุไว้ในข้อ 7 แห่งระเบียบนี้เท่านั้น และมติของคณะกรรมการในการอนุมัติการจ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ
ให้ถือเป็นที่สุด จะนําไปฟ้องร้องมิได้
ข้อ 14 กรณีมีปัญหาในการตีความและปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย
และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ 15 ในกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ถือข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็นข้อ
ยุติ

- 164 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
(ลงชื่อ)
(นายประเวศ รัตนวงศ์)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
ว่าด้วย การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2560
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 67 (9) ข้อ 88 (13) และมติที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 55 ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
คณะกรรมการดําเนินการ จึงได้กําหนดระเบียบว่าด้วย การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้
หมวด 1
ข้อกําหนดทั่วไป
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2560”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
“คณะกรรมการดําเนินการ”
“สมาชิก”
“ผู้แทนสมาชิก”

หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู อุดรธานี จํากัด
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี
จํากัด
หมายถึง ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
อุดรธานี จํากัด( ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทน
สมาชิกและกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด )

- 165 “เขต”

หมายถึง อําเภอ กิ่งอําเภอและหน่วยงานอื่นๆ
ที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด รวม
ทั้งสิ้นจํานวน 14 เขต
หมวด 2
คุณสมบัติของผู้แทนสมาชิก

ข้อ 5. ผู้แทนสมาชิกมาจากการเลือกตั้ง โดยวิธีเลือกตั้งจากเขต
ข้อ 6. สมาชิกที่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกไม่ต้องเสียค่าสมัคร และต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
(1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
(2) เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ขัดต่อข้อบังคับของสหกรณ์ในข้อ 61
ข้อ 7. จํานวนผู้แทนสมาชิก ใช้อัตราส่วนจํานวนสมาชิกสามสิบคนต่อผู้แทนสมาชิกหนึ่งคนถ้า
หน่วยเลือกตั้งใดมีเศษของอัตราส่วนเกินกึ่งหนึ่ง ก็ให้มีผู้แทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน
ข้อ 8. ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตําแหน่งคราวละหนึ่งปี
ข้อ 9. ผู้แทนสมาชิกต้องพ้นจากการดํารงตําแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ออกตามวาระ
(4) ย้ายหรือโอนไปต่างหน่วยเลือกตั้ง
(5) ที่ประชุมกลุ่มที่ผู้แทนสมาชิกสังกัด มีมติถอดถอน
(6) ขาดจากสมาชิกภาพไม่ว่ากรณีใดๆ
เมื่อผู้แทนสมาชิกพ้นจากการดํารงตําแหน่งตามที่กล่าวข้างต้นก็ให้เลื่อนลําดับถัดไปขึ้นมา
แทนเท่าที่ว่างลง และให้อยู่ในวาระตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ในกรณีไม่มีลําดับสํารองก็ให้
เลือกตั้งผู้แทนใหม่ภายในสามสิบวัน ทั้งนี้ต้องก่อนประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน โดยคณะกรรมการ
ดําเนินการเป็นผู้กําหนด หรือถ้าไม่มีความจําเป็นที่จะให้มีการเลือกตั้งก็ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
ดําเนินการ
หมวด 3
การดําเนินการ
ข้อ 10. ให้คณะกรรมการดําเนินการเป็นผู้กําหนดหน่วยเลือกตั้ง โดยถือจํานวนสมาชิกในวัน
ประกาศเป็นเกณฑ์ และให้ประกาศก่อนวันเลือกตั้ง เพื่อให้สมาชิกทราบไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนวัน
ประชุมใหญ่สามัญประจําปี
ข้อ 11.สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
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(1) แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งจากสมาชิกหน่วยเลือกตั้งนั้นจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน
แต่ไม่เกินห้าคน เพื่อทําหน้าที่ประสานงาน และดําเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปโดย
ความเรียบร้อย บริสุทธิ์ และยุติธรรม
(2) กําหนดวันเลือกตั้ง ก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจําปีไม่น้อยกว่าในสามสิบวัน
(3) การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกคราวหนึ่งให้กระทําเสร็จก่อนวันประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี ไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน
(4) ให้ประกาศรายชื่อและเครื่องหมายประจําตัวของผู้สมัครที่กลุ่ม หรือที่สํานักงาน
สหกรณ์
(5) ใบสมัคร และบัตรลงคะแนนให้ใช้ตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด
(6) สมาชิกคนหนึ่ง มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนได้เพียงหนึ่งเสียง
(7) ให้กลุ่มดําเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก โดยวิธีลงคะแนนลับ
(8) หากผู้สมัครรับเลือกตั้งได้คะแนนเสียงเท่ากันให้ตัดสินชี้ขาดโดยให้ผู้สมัครหรือผู้แทน
จับฉลาก หากไม่สามารถจับฉลากได้ไม่ว่ากรณีใด ให้ประธานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งตาม(1) เป็นผู้จับฉลากแทน
(9) หากจํานวนผู้สมัครมีจํานวนเท่ากันกับจํานวนผู้แทนสมาชิกในหน่วยเลือกตั้งนั้น ก็ไม่
ต้องมีการลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนั้นและให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้แทนสมาชิกใน
หน่วยเลือกตั้งนั้น
(10)การประกาศผลการเลือกตั้งให้เรียงลําดับตามคะแนนที่ได้รับและประกาศลําดับ
สํารองอีกจํานวนห้าคน
ให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งตาม (1) เป็นผู้จัดส่งประกาศผลการเลือกตั้งและ
หลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้แก่สหกรณ์ พร้อมการลงนามรับรองจากกรรมการการเลือกตั้งทุก
คนภายในสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง
ข้อ 13. คําวินิจฉัยใดๆ ของคณะกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้ถือเป็น
ที่สุด
ข้อ 14. ให้ประธานกรรมการดําเนินการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน มีนาคมพ.ศ. 2560

ลงชื่อ
(นายประเวศ รัตนวงศ์)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญเพื่อการดํารงชีพ พ.ศ. 2561
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 67 (9) และข้อ 88 (4) และมติที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 56 ครั้งที่ 10/2561 วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการ
ดําเนินการจึงได้กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพื่อการ
ดํารงชีพ
พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้
สามัญเพื่อการดํารงชีพ พ.ศ. 2561”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
ข้อ 4. ผู้มีสิทธิขอกู้เงินตามระเบียบนี้ ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
(1) เป็นสมาชิกที่กู้และรับเงินกู้ฉุกเฉินแล้ว
(2) เป็นสมาชิกที่ไม่เคยกู้และรับเงินกู้ฉุกเฉิน และมีอายุไม่เกิน 55 ปี
(3) เป็นสมาชิกที่ไม่เคยกู้และรับเงินกู้ฉุกเฉิน และมีอายุเกิน 55 ปี แต่เมื่อคํานวณแล้ว
ต้องส่งชําระหนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน ในปีที่ผู้กู้เกษียณอายุราชการ
อนึ่ง สมาชิกผู้มีสิทธิกู้ตาม (1) ต้องขอกู้ตามระเบียบนี้ทุกคน หากไม่ขอกู้ให้งดเงินกู้
ประเภทฉุกเฉินไว้จนกว่าจะมีการยื่นคําขอกู้ตามระเบียบนี้
ข้อ 5. สมาชิกผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 4 หากมีความประสงค์ขอกู้เงินจากสหกรณ์ ให้ยื่นคําขอกู้ถึง
คณะกรรมการตามแบบที่สหกรณ์กําหนด

- 168 ข้อ 6. การให้เงินกู้แก่สมาชิกตามระเบียบนี้รายหนึ่งๆ ให้กู้ได้เท่ากับจํานวนที่สมาชิกรายนั้นๆ มี
หนี้ตามสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินเต็มจํานวน หรือกู้ได้สิบเท่าของเงินเดือนสมาชิกนั้น แต่ไม่เกินสามแสนบาท
ข้อ 7. เงินกู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ตามข้อ 4(1) ต้องส่งชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยภายใน 120 งวด
ส่วนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติกู้ตามข้อ 4(2) นั้น จํานวนงวดการส่งชําระหนี้คืนเมื่อคํานวณแล้วต้องส่งชําระคืนเงิน
ต้นพร้อมดอกเบี้ยให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน ในปีที่ผู้กู้เกษียณอายุราชการ แต่ต้องไม่เกิน 120
งวด
ข้อ 8. ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกทุกประเภท ในอัตราตามประกาศของสหกรณ์ ทั้งนี้ ต้อง
ไม่เกินอัตราตามที่นายทะเบียนกําหนด
ข้อ 9. ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายวัน ตามจํานวนต้นเงินคงเหลือ
ข้อ 10. เพื่อเป็นการประกันหนี้ตามระเบียบนี้ สมาชิกผู้ขอกู้ต้องจัดทําประกันสินเชื่อเต็มจํานวน
เงิน หรือจัดหาบุคคลเพื่อเข้าค้ําประกันจํานวนสองคนหรือจัดหาหลักประกันอื่นใดตามที่คณะกรรมการ
กําหนด
ข้อ 11. สมาชิกผู้ได้รับเงินกู้ตามระเบียบนี้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นกรณีอย่างใด ไม่สามารถยื่นกู้เงินตาม
ระเบียบนี้ได้อีก
ข้อ 12. บรรดาคําขอกู้ หนังสือกู้สําหรับเงินกู้และสัญญาค้ําประกัน ให้ถือใช้ตามระเบียบสหกรณ์
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2561 ในหมวดว่าด้วยเงินกู้สามัญ
อนึ่ง การใดที่ไม่ได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือใช้ตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด โดยอนุโลม
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลงชื่อ
( นายประกอบ จันทรทิพย์ )
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
ว่าด้วย การจ่ายเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนในการประชุม พ.ศ. 2561
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 67 (9) ข้อ 88 (13) และมติที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 56 ครั้ง 19/2561 วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการ
ดําเนินการจึงได้กําหนดระเบียบว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนในการประชุม พ.ศ. 2561
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “การจ่ายเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนในการประชุม พ.ศ. 2561
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนในการประชุม พ.ศ. 2561
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
“คณะกรรมการดําเนินการ”
“ผู้จัดการ”
“บุคคลอื่น”

“ที่ปรึกษา”

หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี
จํากัด
หมายถึง สมาชิกหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลภายนอกที่
สหกรณ์เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อประโยชน์
ของสหกรณ์
หมายถึง ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี
จํากัด

“ผู้ประสานงาน”
“การประชุม”

- 170 หมายถึง ผู้ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
อุดรธานี จํากัด
หมายถึง การประชุมคณะกรรมการดําเนินการหรือ
อนุกรรมการต่างๆ ที่คณะกรรมการ
ดําเนินการแต่งตั้งและมอบหมาย

ข้อ 5. ให้ประธานดําเนินการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และการวินิจฉัยตีความใดๆ
ในระเบียบนี้ ให้กระทําโดยคณะกรรมการดําเนินการโดยใช้มติเสียงข้างมาก
ข้อ 6. บุคคลซึ่งมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประชุม หรือค่าตอบแทนการประชุม มี 4 ลักษณะ ดังนี้
(1) กรรมการดําเนินการผู้ประสานงาน ที่ปรึกษา
(2) กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการดําเนินการแต่งตั้งและมอบหมาย
(3) ผู้จัดการหรือผู้แทน
(4) บุคคลอื่นๆ
ข้อ 7. บุคคลตามข้อ 5. ให้ได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนในการประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะ
ครั้งที่มาประชุมตามอัตราครั้งละ 1,000 บาทหรือตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปีอนุมัติงบประมาณ
ข้อ 8. บุคคลที่เป็นกรรมการหรือประชุมในคณะกรรมการหลายคณะ หรือมีการประชุมหลายครั้ง
ให้มีสิทธิ์รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนได้เพียงครั้งเดียวในหนึ่งวัน
ข้อ 9. การแก้ไขระเบียบนี้ให้กระทําได้โดยคณะกรรมการดําเนินการ มีมติไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมด และให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็นผู้ประกาศใช้
ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ลงชื่อ
( นายประกอบ จันทรทิพย์ )
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
เรื่อง บัญชีเงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์
_________________
ด้วยมติคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 56 ในคราวประชุมครั้งที่ 24/2561
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ได้กําหนดบัญชีเงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 6
แห่งระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2553 ไว้ดังนี้
ขั้น

เจ้าหน้าที่

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย

หัวหน้าฝ่าย

รองผู้จัดการ

ผู้จัดการ

1

7,030

8,340

9,030

10,640

26,540

1.5

7,200

8,520

9,210

10,880

27,190

2

7,340

8,670

9,390

11,120

27,840

2.5

7,510

8,860

9,590

11,390

28,550

3

7,680

9,030

9,780

11,650

29,270

3.5

7,840

9,210

9,990

11,950

30,030

4

8,010

9,390

10,200

12,260

30,820

4.5

8,160

9,590

10,430

12,560

31,670

5

8,340

9,780

10,640

12,890

32,520

5.5

8,520

9,990

10,880

13,200

33,370

6

8,670

10,200

11,120

13,530

34,220

6.5

8,860

10,430

11,390

13,900

35,140

7

9,030

10,640

- 172 11,650

7.5

9,210

10,880

11,950

14,630

36,990

8

9,390

11,120

12,260

15,010

37,930

8.5

9,590

11,390

12,560

15,410

38,880

9

9,780

11,650

12,890

15,800

39,820

9.5

9,990

11,950

13,200

16,220

40,910

ขั้น

เจ้าหน้าที่

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย

หัวหน้าฝ่าย

รองผู้จัดการ

ผู้จัดการ

10

10,200

12,260

13,530

16,630

42,000

10.5

10,430

12,560

13,900

17,050

43,090

11

10,640

12,890

14,270

17,460

44,190

11.5

10,880

13,200

14,630

17,890

45,400

12

11,120

13,530

15,010

18,340

46,610

12.5

11,390

13,900

15,410

18,780

47,850

13

11,650

14,270

15,800

19,220

49,080

13.5

11,950

14,630

16,220

19,680

50,450

14

12,260

15,010

16,630

20,130

51,800

14.5

12,560

15,410

17,050

20,580

53,340

15

12,890

15,800

17,460

21,050

54,880

15.5

13,200

16,220

17,890

21,510

56,440

16

13,530

16,630

18,340

21,970

58,010

16.5

13,900

17,050

18,780

22,470

59,570

17

14,270

17,460

19,220

22,990

61,140

17.5

14,630

17,890

19,680

23,520

62,700

18

15,010

18,340

20,130

24,070

64,280

18.5

15,410

18,780

20,580

24,670

65,870

19

15,800

19,220

21,050

25,280

67,470

14,270

36,040
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16,220

19,680

21,510

25,900

68,900

20

16,630

20,130

21,970

26,540

70,530

20.5

17,050

20,580

22,470

27,190

72,060

21

17,460

21,050

22,990

27,840

73,590

21.5

17,890

21,510

23,520

28,550

75,180

22

18,340

21,970

24,070

29,270

76,780

ขั้น

เจ้าหน้าที่

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย

หัวหน้าฝ่าย

รองผู้จัดการ

ผู้จัดการ

22.5

18,780

22,470

24,670

30,030

78,370

23

19,220

22,990

25,280

30,820

79,970

23.5

19,680

23,520

25,900

31,670

81,620

24

20,130

24,070

26,540

32,520

83,280

24.5

20,580

24,670

27,190

33,370

84,990

25

21,050

25,280

27,840

34,220

86,710

25.5

21,510

25,900

28,550

35,140

88,890

26

21,970

26,540

29,270

36,040

91,080

26.5

22,470

27,190

30,030

36,990

93,260

27

22,990

27,840

30,820

37,930

95,450

27.5

23,520

28,550

31,670

38,880

97,690

28

24,070

29,270

32,520

39,820

99,920

28.5

24,670

30,030

33,370

40,910

102,180

29

25,280

30,820

34,220

42,000

104,430

29.5

25,900

31,670

35,140

43,090

106,660

30

26,540

32,520

36,040

44,190

108,900

30.5

27,190

33,370

36,990

45,400

111,160

31

27,840

34,220

37,930

46,610

113,390

31.5

28,550

35,140

38,880

47,850

116,220

32

29,270

36,040

39,820

49,080

119,130

32.5

30,030

36,990
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33

30,820

37,930

42,000

51,800

125,160

33.5

31,670

38,880

43,090

53,340

128,290

34

32,520

39,820

44,190

54,880

131,500

34.5

33,370

40,910

45,400

56,440

134,790

ขั้น

เจ้าหน้าที่

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย

หัวหน้าฝ่าย

รองผู้จัดการ

ผู้จัดการ

35

34,220

42,000

46,610

58,010

138,160

35.5

35,140

43,090

47,850

59,570

141,160

36

36,040

44,190

49,080

61,140

145,150

36.5

36,990

45,400

50,450

62,700

148,775

37

37,930

46,610

51,800

64,280

152,400

37.5

38,880

47,850

53,340

65,870

156,210

38

39,820

49,080

54,880

67,470

160,020

38.5

40,910

50,450

56,440

68,990

164,020

39

42,000

51,800

58,010

70,530

168,020

39.5

43,090

53,340

59,570

72,060

40

44,190

54,880

61,140

73,590

40.5

45,400

56,440

62,700

75,180

41

46,610

58,010

64,280

76,780

41.5

47,850

59,570

65,870

78,370

42

49,080

61,140

67,470

79,970

42.5

50,450

62,700

68,900

81,620

43

51,800

64,280

70,530

83,280

43.5

53,340

65,870

72,060

84,990

44

54,880

67,470

73,590

86,710

44.5

56,440

68,900

75,180

88,890

50,450

122,110
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70,530

76,780

91,080

45.5

72,060

78,370

93,260

46

73,590

79,970

95,450

46.5

81,620

97,690

47

83,280

99,920

หัวหน้าฝ่าย

รองผู้จัดการ

47.5

84,990

102,180

48

86,710

104,430

ขั้น

58,010

เจ้าหน้าที่

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย

ผู้จัดการ

ให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด เรื่อง บัญชีเงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ตามประกาศ ณ วันที่ 21กุมภาพันธ์ 2557 แล้วให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561

(นายประกอบ จันทรทิพย์)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
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หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด

เพื่อให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด เป็นไปตาม
ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2548 หมวด 6 การเลื่อนเงินเดือน สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
อุดรธานี จํากัด จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้เป็นหลักและ
แนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งได้อาศัยแนวทางการเลื่อนขั้นเงินเดือนของราชการโดยอนุโลม ดังต่อไปนี้
1. การเลื่อนขั้นเงินเดือนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้พิจารณาเลื่อนได้ปีละ 2 ครั้ง ดังนี้
1.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายนของทุกปี
1.2 ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี
2. โควตาสําหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษทุกตําแหน่ง กําหนดโควตาไม่เกินร้อยละ 30
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทั้งหมด
3. วงเงินที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี
ให้ใช้วงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามงบประมาณหมวดเงินเดือนที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายในวงเงินร้อยละ 10 ของฐานเงินเดือนรวมของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ณ วันที่ 1 กันยายนของทุกปี โดยใช้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรรในปีนั้น ใช้เลื่อนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่
ในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
4. เจ้าหน้าที่ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี จะต้องได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําปี เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีทุกครั้ง โดยกําหนดเกณฑ์การ
ประเมิน ดังนี้
4.1 ผลการประเมินระดับดีเด่น

คะแนนประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

4.2 ผลการประเมินระดับดี

คะแนนประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

4.3 ผลการประเมินระดับพอใช้

คะแนนประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

4.4 ผลการประเมินระดับปรับปรุง

คะแนนประเมินต่ํากว่าร้อยละ 70

- 177 ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และประกาศผลการประเมินให้รับทราบ
โดยเปิดเผย

5. การพิจารณาผลการประเมินในรอบปี เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้เป็นไป ตาม
เกณฑ์ ดังนี้
5.1 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่จะได้รับการพิจารณาให้เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ 2 ขั้น
ต้องมีผลการประเมินในระดับดีเด่น
5.2 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่จะได้รับการพิจารณาให้เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ 1.5 ขั้น
ต้องมีผลการประเมินในระดับดี ขึ้นไป
5.3 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่จะได้รับการพิจารณาให้เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ต้องมีผล
การประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป
สําหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่มีผลการประเมินในระดับปรับปรุง อาจไม่ได้รับการพิจารณา
ให้เลื่อนขั้นเงินเดือน หรือให้เลื่อนขั้นเงินเดือนได้ไม่เกิน 0.5 ขั้น
ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ตั้งแต่ปีดําเนินการ 2551 เป็นต้นไป
กําหนดไว้ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2551

( นายประเวศ

รัตนวงศ์ )

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
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รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
ประจําปี 2556
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหน่ง

1

นายประกอบ จันทรทิพย์

ประธานกรรมการ

2

นายทนงศิลป์ จันทะแจ้ง

รองประธานกรรมการคนที่ 1

3

นายประภาส จิตธรรมมา

รองประธานกรรมการคนที่ 2

4

นายเทคนิค ศรีเสมอ

รองประธานกรรมการคนที่ 3

5

นายวินัย ดอนโคตรจันทร์

รองประธานกรรมการคนที่ 4

6

นายสมัย ศรีหาบุตรี

กรรมการ

7

นายสุชาติ เข็มทอง

กรรมการ

8

นายพยัคฆพล รอดชมภู

กรรมการ

9

นายสุรพล ชาญนรา

กรรมการ

10

นายชูชัย อุดมพงษ์

กรรมการ

11

นายเสรี อรสูญ

กรรมการ

12

นายบัญญัติ โพธิ์เสนา

กรรมการ

13

นางปัทมา จิตรแก้ว

กรรมการ

14

นายอุดม สีจันเพรียว

กรรมการ / เลขานุการ

15

นายประภาส ภูชาดึก

กรรมการ / ผู้ช่วยเลขานุการ

