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ข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำากัด

พ.ศ.  2543

หมวด 1
ชื่อ ประเภทและที่ตั้งส�ำนักงำน

 ข้อ 1. ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสำานักงาน

  ชื่อภาษาไทย										สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย		จำากัด

  ชื่อภาษาอังกฤษ      NONGKHAI TEACHER SAVINGS  AND  CREDIT

   COOPERATIVE  LIMITED

  ประเภท 														สหกรณ์ออมทรัพย์	

  ที่ตั้งสำานักงาน (ใหญ่)		 เลขที่		143		ถนนประจักษ์		ตำาบลในเมือง		อำาเภอเมือง		

	 	 	 จังหวัดหนองคาย

	 สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งสำานักงานได้ตามท่ีคณะกรรมการดำาเนินการพิจารณาเห็นสมควร	 	 โดยแจ้ง 

ให้นายทะเบียนสหกรณ์	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ	 	 และให้ปิดประกาศ 

ไว้ที่สำานักงานของสหกรณ์เดิม	 	 สำานักงานส่วนราชการสหกรณ์	 	 และที่ว่าการอำาเภอแห่งท้องที่สหกรณ์ต้ัง 

อยู่เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันและให้ดำาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย

ตราของสหกรณ์ 			ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ		ดังนี้

	 เป็นรูปวงกลมสองวง	 	 วงกลมชั้นในมีรูปตราเสมาธรรมจักรและรูปอนุสาวรีย์ปราบฮ่อระหว่าง

วงกลมชั้นใน			และวงกลมชั้นนอกมีข้อความว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย		จำากัด											
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หมวด 2
วัตถุประสงค์

 (2)  ข้อ 2.  วัตถุประสงค์ 	 สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม 

ของบรรดาสมาชิก			โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

	 	 	 (1)	 ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ 

ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร

	 	 	 (2)			 ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก

	 	 	 (3)	 รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น		หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูหนองคาย	จำากัด

					 	 	 (4)	 จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

	 	 	 (5)	 ให้เงินกู้แก่สมาชิก																	

	 	 	 (6)	 ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

	 	 	 (7)	 ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์		เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์

	 	 	 (8)	 ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น			

	 	 	 (9)	 ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำาให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญ 

แก่กิจการของสหกรณ์						

	 	 	 (10)		ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

	 	 	 (11)		ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน

	 	 	 (12)		ฝากหรอืลงทนุอย่างอ่ืนตามกฎหมายและตามทีค่ณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ

กำาหนด

	 	 	 (13)		ดำาเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ

	 	 	 (14)		ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว

	 	 	 (15)	 ร่วมมือกับทางราชการ	 	 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 	 ชุมนุมสหกรณ์และ 

สหกรณ์อื่น	เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์

	 	 	 (16)	 กระทำาการต่าง	 ๆ	 	 ตามท่ีอนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์	 	 เพ่ือให้เป็นไปตาม			

วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นรวมถึง		ซื้อ		ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิครอบครอง		กู้ยืม		เช่าหรือให้เช่า		เช่าซื้อ

หรือให้เช่าซื้อ	 	 โอนหรือรับโอน	 	สิทธิการเช่าหรือสิทธิ	 	การเช่าซื้อ	 	ขายหรือจำาหน่าย	 	จำานองหรือรับจำานอง		

จำานำาหรือรับจำานำาด้วยวิธีอื่นใด		ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก

	 	 	 (17)		ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก

	 	 	 (18)		ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ	 	 หน่วยงานของต่างประเทศ					 

หรือบุคคลอื่นใด

	 	 	 (19)		ดำาเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาท่ีเกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำาเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ของสหกรณ์
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หมวด 3
ทุน

 (2) ข้อ 3. ที่มาของทุน		สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดำาเนินงานตามวัตถุประสงค์		ดังต่อไปนี้

	 	 	 (1)	 ออกหุ้น

	 	 	 (2)	 รับฝากเงินจากสมาชิก		สมาชิกสมทบ		หรือสหกรณ์อื่น		หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

	 	 	 (3)	 กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอื่น	

	 	 	 (4)	 สะสมทุนสำารองและทุนอื่น	ๆ

	 	 	 (5)	 รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้

หุ้น

  ข้อ 4. การออกหุ้น		สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จำากัดจำานวน		มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท

 (2) ข้อ 5. การถือหุ้น	 	 สมาชิกทุกคนต้องชำาระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก 

ตามอัตราส่วนของจำานวนเงินได้รายเดือนของตน		ตามที่กำาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

	 	 เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก	 	 หมายถึง	 	 เงินเดือนหรือค่าจ้างประจำาและเงินท่ีจ่ายควบ 

กับเงินเดือน	 	หรือค่าจ้างประจำา	 	ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด	 	และหมายถึงบำานาญตามกฎหมาย 

ว่าด้วยบำาเหน็จบำานาญซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย

	 	 ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราท่ีกำาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ ์

หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อมทำาได้	 โดยแสดงความจำานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำาเนินการ	 

แต่จำานวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชำาระแล้วทั้งหมด

	 	 สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้

	 	 ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลง	 	 ห้ามมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สิทธิเรียกร้อง 

หรืออายัดค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น	 	 และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลง	 	สหกรณ์มีสิทธินำาเงินตาม 

มูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหนี้ท่ีสมาชิกผูกพันต้องชำาระหนี้แก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มีฐานะ 

เป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้น

  ข้อ 6. การชำาระค่าหุ้นรายเดือน		การชำาระค่าหุ้นรายเดือนนั้น		ให้ชำาระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน

ของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจำาเดือนนั้น	ๆ	ทุกเดือน

	 	 เมื่อสมาชิกมีคำาขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการดำาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า	 	สมาชิกนั้น

ตกอยู่ในพฤติการณ์อันทำาให้ไม่สามารถชำาระค่าหุ้นรายเดือนได้	 	 โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริต 

ของตนคณะกรรมการดำาเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องชำาระค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลาตามท่ี 

คณะกรรมการดำาเนินการเห็นสมควรก็ได้

  ข้อ 7. การงดชำาระเงินค่าหุ้นรายเดือน 	สมาชิกที่ได้ชำาระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบเดือน		

หรอืเป็นจำานวนเงนิไม่น้อยกว่าหน่ึงแสนห้าหมืน่บาท		และไม่มหีนีส้นิกบัสหกรณ์		จะงดชำาระเงนิค่าหุน้รายเดอืน		

หรือลดจำานวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้		โดยแจ้งความจำานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำาเนินการ	
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  ข้อ 8. การแจ้งยอดจำานวนหุ้น 	 สหกรณ์จะแจ้งยอดจำานวนหุ้นที่สมาชิกชำาระเต็มมูลค่าแล้วให้ 

สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์

หมวด 4
กำรด�ำเนินงำน

 (2) ข้อ 9.  การรับฝากเงิน	 	 สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์	 	 หรือประเภทประจำาจาก 

สมาชิก		หรือสหกรณ์อื่น		หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย		จำากัด  

	 	 ข้อกำาหนดเกี่ยวกับการฝาก	 ดอกเบี้ย	 การถอนเงินฝากและอื่น	 ๆ	 	 ให้เป็นไปตามท่ีกำาหนดไว้ใน 

ระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

	 	 ให้สหกรณ์ดำารงสนิทรพัย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์	และวธิกีารท่ีกำาหนดในกฎกระทรวงการให้เงินกู้

 (2) ข้อ 10.   การให้เงินกู้		เงินกู้นั้นอาจให้ได้แก่

	 	 	 (1)	 สมาชิกของสหกรณ์

																						 (2)	 สหกรณ์อื่น	

	 	 การให้เงนิกูแ้ก่สมาชกินัน้		ให้คณะกรรมการดำาเนนิการมอีำานาจพจิารณาวนิจิฉยัให้เงนิกูไ้ด้ตามข้อบงัคบั

นี้และตามระเบียบของสหกรณ์

	 	 ข้อกำาหนดต่าง	ๆ	 	 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้	 	ประเภทและจำากัดแห่งเงินกู้	หลัก

ประกันสำาหรับเงินกู้	ลำาดับแห่งการให้เงินกู้		การกำาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้		การส่งเงินงวดชำาระหนี้สำาหรับเงิน

กู้	การควบคุมหลักประกัน	การเรียกคืนเงินกู้และอื่น	ๆ		ให้เป็นไปตามที่กำาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

	 	 การให้เงนิกูแ้ก่สหกรณ์อืน่นัน้คณะกรรมการดำาเนนิการจะพิจารณาให้กูไ้ด้ต่อเมือ่สหกรณ์มเีงินทุนเหลอื

จากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้วตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

	 	 สมาชิก		หรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้		ต้องเสนอคำาขอกู้ตามแบบและระเบียบ

ของสหกรณ์ที่กำาหนดไว้

												 สมาชิกที่ขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้ต้องทำาความยินยอมให้หักเงินชำาระหนี้เป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์

	 	 เมื่อสมาชิกได้ทำาความยินยอมเป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์	 	 ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐ	 	หรือ

นายจ้างในสถานประกอบการ		หรือหน่วยงานอื่นใดที่สมาชิกปฏิบัติหน้าที่อยู่หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง		หรือเงิน

อื่นใด	 	ที่ถึงกำาหนดจ่ายแก่สมาชิกนั้น	 	 เพื่อชำาระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นท่ีมีต่อสหกรณ์	 	 ให้แก่สหกรณ์ตาม 

จำานวนที่สหกรณ์แจ้งไป	 	 จนกว่าหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับส้ินไปให้หน่วยงานนั้นหักเงินดังกล่าวและ 

ส่งเงินที่หักไว้นั้นให้แก่สหกรณ์โดยพลัน

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 การแสดงเจตนายินยอมตามความในวรรคก่อนมิอาจจะถอนคืนได้	 	 เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม 

การหักเงิน	 	สมาชิกต้องยินยอมให้หักเงินให้สหกรณ์เป็นลำาดับแรก	 	 ถัดจากหนี้ภาษีอากร	 	 และการหักเงิน 

เข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ		กฎหมายว่าด้วยกองทุน

สำารองเลี้ยงชีพ		กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน		และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
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  ข้อ 11. ความมุ ่งหมายแห่งเงินกู ้ 	 เงินกู ้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด	 ๆ	 จะให้ได้แต่เฉพาะ 

เพื่อการอันจำาเป็น			หรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดำาเนินการเห็นสมควร

	 	 ให้คณะกรรมการดำาเนินการสอดส่อง	 	 และกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตามความมุ่งหมาย 

ที่ให้เงินกู้นั้น

  ข้อ 12. ประเภทแห่งเงินกู้ 	สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี้

	 	 	 (1)	 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน	 	 ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจำาเป็นรีบด่วน	 	 และ 

มีความประสงค์ขอกู้เงิน		คณะกรรมการดำาเนินการอาจให้เงินกู้เพื่อเหตุนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์

															 (2)	 เงินกู ้สามัญ	 	 ในกรณีท่ีสมาชิกมีความประสงค์ขอกู ้ เงินสำาหรับใช้จ ่าย	 	 เพื่อการ 

อันจำาเป็น	 	 หรือมีประโยชน์ต่าง	 ๆ	 	 คณะกรรมการดำาเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้น 

ได้ตามระเบียบของสหกรณ์

	 	 	 (3)	 เงินกู้พิเศษ	 	 เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้	 	 เพื่อส่งเสริม

ฐานะความมั่นคงหรือเพื่อการเคหะ	 	หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้	 	 คณะกรรมการดำาเนินการอาจ 

ให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนั้นได้ตามที่เห็นสมควร	 	 โดยผู้กู้ต้องระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกู้ประเภทนี้		

ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ	และต้องมีหลักประกันตามที่กำาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

  ข้อ 13. ดอกเบี้ยเงินกู้ 	ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิก		ในอัตราตามที่กำาหนด

ไว้ในระเบียบของสหกรณ์

  ข้อ 14. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 	 ให้คณะกรรมการดำาเนินการตรวจตราควบคุม

ให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กำาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์	 	 และเมื่อคณะกรรมการดำาเนินการ 

เหน็ว่าหลกัประกนัสำาหรบัเงนิกูร้ายใดบกพร่อง		ผูกู้จ้ะต้องจดัการแก้ไขให้คนืดภีายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการ

ดำาเนินการกำาหนด

	 	 ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้	 	 ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด	ๆ	 	 เป็นอันถึงกำาหนดส่งคืน 

โดยสิ้นเชิง	 	 พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพักต้องคำานึงถึงกำาหนดเวลาท่ีให้ไว้	 	 และให้คณะกรรมการ 

ดำาเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า

	 	 	 (1)	 เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด	ๆ

	 	 	 (2)	 เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดำาเนินการว่าผู ้กู ้นำาเงินกู ้ไปใช้ผิดความมุ ่งหมายที ่

ให้เงินกู้นั้น

	 	 	 (3)	 เมื่อคณะกรรมการดำาเนินการเห็นว่าหลักประกันสำาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง	 	 	และ 

ผู้กู้	มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำาเนินการกำาหนด

	 	 	 (4)	 เม่ือค้างส่งเงินงวดชำาระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบ้ียติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน 

หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำาระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำาหรับเงินกู้รายหนึ่ง	ๆ

	 	 ในกรณีที่ผู้คำ้าประกันจะต้องรับผิดชำาระหนี้แทนผู้กู้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน		และไม่สามารถชำาระหนี้

นั้นโดยส้ินเชิงได้	 	 เมื่อผู้คำ้าประกันร้องขอ	 	 คณะกรรมการดำาเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้คำ้าประกันชำาระเป็น 

งวดรายเดือนจนครบจำานวนเงินกู้		แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำานวนงวดสำาหรับเงินกู้ประเภทนั้นๆ
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  ข้อ 15. ความผูกพันของผู้กู้และผู้คำ้าประกัน	 	 ผู้กู้หรือผู้คำ้าประกันต้องรับผูกพันว่า	 	 ถ้าตนประสงค์ 

จะขอโอนหรือย้าย	 	 หรือลาออกจากราชการ	 	 หรืองานประจำาตามข้อ	 31	 (3)	 	 จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ 

สหกรณ์ทราบ	 	 และจัดการชำาระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อน	 (เว้นแต่กรณีท่ียังคงเป็น 

สมาชิกอยู่ตามข้อ		43)

กำรฝำกหรือกำรลงทุนของสหกรณ์

  ข้อ 16. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 	 เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได  ้

ตามที่กำาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์	 	 และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำาหนด 

ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์		โดยให้คำานึงถึงความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ

กำรกู้ยืมเงินหรือกำรค�้ำประกัน

  ข้อ 17. วงเงินกู้ยืมหรือการคำ้าประกัน	 	 ท่ีประชุมใหญ่อาจกำาหนดวงเงินกู้ยืมหรือการคำ้าประกัน 

สำาหรับปีหนึ่ง	ๆ 	ไว้ตามที่จำาเป็นและสมควรแก่การดำาเนินงาน	วงเงินซึ่งกำาหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบ

จากนายทะเบียนสหกรณ์

	 	 ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กำาหนด	 	 หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู ้ยืม 

หรือการคำ้าประกันสำาหรับปีใด		ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการคำ้าประกันสำาหรับปีก่อนไปพลาง

  ข้อ 18. การกู้ยืมเงินหรือการคำ้าประกัน		สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน		หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน		หรือตราสาร

การเงินหรือโดยวิธีอื่นใด	 	สำาหรับใช้เป็นทุนดำาเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการดำาเนินการ 

เห็นสมควร		ทั้งนี้		จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการคำ้าประกันประจำาปีตามข้อ		17

กำรเงินและกำรบัญชีของสหกรณ์

      (2) ข้อ 19. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ 	 การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการ 

อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก		เว้นแต่จะกำาหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้ให้ปฏิบัติดังนี้

							 	 	 (1)	 หนังสือกู ้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู ้ ยืมตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกู ้ 	 	 การจำานองซึ่ง 

สหกรณ์เป็นผู ้จำานองการถอนเงินฝากของสหกรณ์และในนิติกรรมอื่น	 ๆ	 	 จะต้องลงลายมือชื่อของ 

ประธานกรรมการ		หรอืรองประธานกรรมการ		หรือเลขานกุาร		หรอืเหรัญญกิ		หรือกรรมการผู้ท่ีคณะกรรมการ

ดำาเนินการมอบหมาย		และผู้จัดการ		หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายรวมสองคนเป็นอย่างน้อย																			

	 	 	 (2)		 การรับฝากเงิน	 	 ใบรับเงิน	 	 และเอกสารท้ังปวง	 	นอกจากท่ีกล่าวไว้ใน	 (1)	 	 ข้างบนนี ้

จะต้องลงลายมือชื่อของผู้จัดการ		หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย	

	 	 	 อนึ่ง	 ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม	 เช็ค	 ใบสั่งจ่ายเงิน	 ใบรับเงิน	 	 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 

และตราสารการเงินของสหกรณ์นั้น		ต้องประทับตราของสหกรณ์		(ถ้ามี)		เป็นสำาคัญด้วย
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  ข้อ 20. การเงินของสหกรณ์  การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์	 ให้อยู่ในความรับผิดชอบ 

ของผู้จัดการ		ทั้งนี้		เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์

              ข้อ 21. การบัญชีของสหกรณ ์  	 ให ้สหกรณ ์จัดให ้มีการทำ าบัญชีตามแบบและรายการ ท่ี 

นายทะเบียนสหกรณ์กำาหนด	 	 และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สำานักงานสหกรณ์ 

ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กำาหนด

	 	 ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนั้น	 	 สำาหรับเหตุอื่น 

ที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสด	 	 ให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้อง 

บันทึกรายการนั้น		และการลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน

	 	 ให้สหกรณ์จัดทำางบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชีของ 

สหกรณ์	 	ซึ่งต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์	 	หนี้สิน	 	 และทุนของสหกรณ์	 	 กับทั้งบัญชีกำาไรขาดทุนตามแบบ 

ที่นายทะเบียนสหกรณ์กำาหนด

	 	 วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด	ณ	วันที่	30	กันยายน	ของทุกปี

  ข้อ 22. การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ 	 ให้คณะกรรมการดำาเนินการเสนองบดุล	ซึ่งผู้สอบบัญช ี

ได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่		ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี

	 	 ให้คณะกรรมการดำาเนนิการเสนอรายงานประจำาปีแสดงผลการดำาเนนิงานของสหกรณ์ต่อท่ีประชมุใหญ่

ด้วยในคราวที่เสนองบดุล	 	 และให้ส่งสำาเนารายงานประจำาปีกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน 

สามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่

	 	 อนึ่ง	 ให้เก็บรักษารายงานประจำาปีแสดงผลการดำาเนินงานของสหกรณ์	 	 งบดุล	 	พร้อมท้ังข้อบังคับ		

ระเบียบ	 	 และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้	 	ณ	 	สำานักงานของสหกรณ์เพ่ือให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ต้อง 

เสียค่าธรรมเนียม									

  ข้อ 23. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ 	ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก		ทะเบียนหุ้น		สมุดรายงานการ

ประชุม		ตลอดจนทะเบียนอื่น	ๆ		ตามที่คณะกรรมการดำาเนินการเห็นสมควรให้มีขึ้น

	 	 ให้สหกรณ์ส่งสำาเนาทะเบียนสมาชิก	 	 และทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบวัน 

นับแต่วันที่จดทะเบียน

	 	 ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก	 	หรือทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียน 

สหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์

	 		 สมาชกิอาจขอตรวจดเูอกสารดงักล่าวในวรรคก่อนได้		ณ		สำานกังานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทำางาน		

แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น	 	 เงินฝาก	 	หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นไม่ได้	 	 นอกจากจะได ้

รับความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้น			และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน

กำรตรวจสอบบัญชีและกำรก�ำกับดูแลสหกรณ์
  ข้อ 24. การตรวจสอบบัญชี 	 บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง	 

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป	 	และตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กำาหนด	 	 โดยผู้สอบบัญชี 

ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
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  ข้อ 25. การกำากับดแูลสหกรณ์  นายทะเบยีนสหกรณ์		รองนายทะเบยีนสหกรณ์			ผูต้รวจการสหกรณ์		

ผู้สอบบัญชี	 	หรือพนักงานเจ้าหน้าที่	 	 ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย	 	มีอำานาจออกคำาสั่งเป็นหนังสือ 

ให้คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์	 	 คณะกรรมการอื่น	 	 ผู้ตรวจสอบกิจการ	ผู้จัดการ	 	 เจ้าหน้าที่	 	หรือเชิญ 

สมาชิกของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำาเนินกิจการของสหกรณ์	หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการ

ดำาเนินงาน	หรือรายงานการประชุมได้	 และมีอำานาจเข้าไปตรวจสอบในสำานักงานของสหกรณ์ระหว่างเวลา 

ทำางานของสหกรณ์ได้

	 	 ทั้งนี้	 	 ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรกอำานวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือ	และให้คำาช้ีแจง 

แก่ผู้ปฏิบัติการตามสมควร

  ข้อ 26. การส่งรายการหรือรายงาน	 	 ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ 

ต่อหน่วยงานที่กำากับดูแลตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นกำาหนด

ก�ำไรสุทธิประจ�ำปี

	 (2)	ข้อ  27. การจดัสรรกำาไรสทุธปิระจำาปี  เมือ่สิน้ปีทางบญัชแีละได้ปิดบญัชตีามมาตรฐานการสอบบญัชี

ที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว	 	 ปรากฏว่าสหกรณ์มีกำาไรสุทธิให้จัดสรรเป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ 

กำาไรสุทธิ	 	 และเป็นค่าบำารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 	 ตามอัตราท่ีกำาหนดในกฎกระทรวงแต่ต้อง 

ไม่เกินร้อยละห้าของกำาไรสุทธิ

	 	 กำาไรสทุธปิระจำาปีทีเ่หลอืจากการจดัสรรตามความในวรรคก่อนนัน้		ทีป่ระชมุใหญ่อาจจะจดัสรร 

ได้ดังต่อไปนี้								

	 	 (1)	 เป็นเงนิปันผลตามหุน้ทีช่ำาระแล้วให้แก่สมาชกิแต่ต้องไม่เกนิอตัราทีก่ำาหนดในกฎกระทรวง	

โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา	 	อนึ่ง	 	ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม	(4)	ออกจ่ายเป็น

เงินปันผลสำาหรับปีใดด้วยจำานวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสำาหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว

	 	 ในการคำานวณเงินปันผลตามหุ ้น	 ให้ถือว่าหุ ้นที่สมาชิกได้ชำาระต่อสหกรณ์ภายในวันท่ี 

ห้าของเดือน	มีระยะเวลาสำาหรับคำานวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น	 	ส่วนหุ้นท่ีสมาชิกชำาระต่อสหกรณ์หลัง 

วันที่ห้าของเดือน			สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป

	 	 (2)	 เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทำาไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี	

เว้นแต่สมาชิก		ที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำาระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใด		มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำาหรับ

ปีนั้น

	 	 (3)	 เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำาไรสุทธิ												

	 	 (4)	 เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ 

ตามที่มีอยู ่ในวันสิ้นปีนั้น	 	 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งท่ีประชุมใหญ่เพื่อ 

จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น			ตาม	(1)

	 	 (5)	 เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำาไรสุทธิตามระเบียบ 

ของสหกรณ์

				 						 (6)	 เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกำาไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
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	 	 (7)	 เป็นทุนสวัสดิการ	 	หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก	 	 และครอบครัว	 	 ไม่เกิน 

ร้อยละสิบของกำาไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์																	

	 	 (8)	 เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสำานักงานหรือทุนอื่น	ๆ	เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์

	 	 (9)	 กำาไรสุทธิส่วนที่เหลือ	(ถ้ามี)	ให้จัดสรรเป็นทุนสำารองทั้งสิ้น

ทุนส�ำรอง

  ข้อ 28. ที่มาแห่งทุนสำารอง 	 นอกจากจัดสรรจากกำาไรสุทธิตามข้อ	 27	 แล้ว	 บรรดาเงินอุดหนุน 

หรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์	 	 ถ้าผู้ยกให้มิได้กำาหนดว่าให้ใช้เพื่อการใดให้จัดสรรเงินอุดหนุนหรือ 

ทรัพย์สินนั้นเป็นทุนสำารองของสหกรณ์	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	อนึ่ง	จำานวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม	 	ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นกำาหนดอายุความ 

ก็ให้สมทบจำานวนเงินนั้นเป็นเงินสำารอง	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	กำาไรสุทธิประจำาปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดำาเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรรตาม 

ข้อ	 	 27	 	 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจำานวนให้น้อยลงก็ดี		 

ยอดเงินจำานวนดังกล่าว		ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาจัดสรรหากมีเงินเหลือให้สมทบเป็นทุนสำารองทั้งสิ้น

  ข้อ 29. สภาพแห่งทุนสำารอง	 	 	 ทุนสำารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม	สมาชิกจะแบ่งปันกัน 

ไม่ได้	หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้

	 	 ทุนสำารองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น	 	 หรือเพื่อจัดสรรเข้าบัญชี

ทุนสำารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม		

หมวด  5
สมำชิก

  ข้อ 30. สมาชิก 	สมาชิกสหกรณ์นี้คือ

	 	 	 (1)	 ผู ้ที่มีชื่อและลงลายมือช่ือในบัญชีรายช่ือผู ้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์	 และได  ้

ชำาระค่าหุ้นตามจำานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว

																					 (2)	 ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก	 และได้ 

ชำาระค่าหุ้นตามจำานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว

 (3) ข้อ  31. คุณสมบัติของสมาชิก		สมาชิกต้องมีคุณสมบัติ		ดังนี้

	 	 	 (1)	 เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

	 	 	 (2)		 เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ														

        (7)	 (3)	 	ก.	 เป็นข้าราชการ	หรือลูกจ้างประจำาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดหนองคาย	หรือ 

เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย		จำากัด			หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย		จำากัด		หรือ
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	 	 	 	 ข.		 เป็นข้าราชการ	หรือเป็นพนักงาน	หรือลูกจ้างประจำา	

	 	 	 												 	 -	 สังกัดสำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย			

	 	 	 												 	 -	 สำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

	 	 	 	 	 -		 ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดหนองคาย

	 	 	 	 	 -		 สำานักงานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 

	 	 	 	 	 	 จังหวัดหนองคาย	

	 	 	 	 	 -	 พนกังานคร	ูหรอืลกูจ้างประจำา	หรอืบคุลากรทางการศกึษาสงักดัสำานกัการศกึษา 

	 	 	 	 	 	 เทศบาลเมืองหนองคาย

	 	 	 	 ค.	 เป็นพนักงานครู	 	 หรือลูกจ้างประจำา	หรือบุคลากรทางการศึกษา	สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย	 	 ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ	 ก,	 ข	 	 และต่อมาโอนย้ายไปอยู่องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย

	 	 	 (4)		 เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม

	 	 	 (5)		 มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

  ข้อ 32. การเข้าเป็นสมาชิก	 	ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ	 	 (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น				

ซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิก	 	 ตามข้อ	 36)	 	 ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำาหนดไว้โดยต้อง 

มีผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าหน่วยงานที่ผู้สมัครสังกัดอยู่คนหนึ่งรับรอง	 	แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดำารงตำาแหน่ง

หัวหน้าหน่วยงานตั้งแต่ระดับอำาเภอขึ้นไปก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง

	 	 	 เมื่อคณะกรรมการดำาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นท่ีพอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้อง 

ตามที่กำาหนดไว้ในข้อ	 31	 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้	 ก็ให้แจ้งผู ้สมัครนั้นลงลายมือ 

ชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชำาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า	 	 และชำาระค่าหุ้นตามจำานวนท่ีจะถือให้ครบถ้วน		

แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ

	 	 ถ้าคณะกรรมการดำาเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด	ๆ	 เมื่อผู้สมัครร้องขอก็ให ้

คณะกรรมการดำาเนินการนำาเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพ่ือวินิจฉัยช้ีขาด	 มติแห่งท่ีประชุมใหญ่ให้รับเข้า 

เป็นสมาชิก		ในกรณีดังว่านี้			ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกซึ่งมาประชุม

  ข้อ 33. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	 ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชำาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่	 สหกรณ์ 

คนละห้าสิบบาท	ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้

  ข้อ 34. สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก	 ผู ้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก 

กับชำาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจำานวนท่ีจะถือครบถ้วน	 เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้ 

สิทธิในฐานะสมาชิก

	 	 สิทธิของสมาชิกมี		ดังนี้

	 	 	 (1)			 เข้าร่วมประชุมใหญ่		เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน

	 	 	 (2)			 เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ

	 	 	 (3)			 เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำาเนินการสหกรณ์		หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

	 	 	 (4)	 ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์

	 	 	 (5)	 สิทธิอื่น	ๆ		ที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
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	 	 หน้าที่ของสมาชิก		มีดังนี้

	 	 	 (1)	 ปฏิบัติตามกฎหมาย		ระเบียบ	ข้อบังคับ		มติ		และคำาสั่งของสหกรณ์

	 	 	 (2)	 เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย

	 	 	 (3)	 ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์		เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง

	 	 	 (4)	 สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์

	 	 	 (5)	 ร่วมมือกับคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์		พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

  ข้อ 35. สมาชิกย้ายสังกัด	 สมาชิกที่ย้าย	หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น	 และประสงค์จะสมัคร 

เข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น	หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้าเป็น 

สมาชิกได้และคณะกรรมการดำาเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว	 ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะ 

ให้โอนเงินค่าหุ้น	 และเงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่สหกรณ์ก็จะ 

จัดการโอนเงินค่าหุ้น	 	 เงินกู้	 	 และเงินฝาก	 	 (ถ้ามี)	 	ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กำาหนดไว้ 

ในระเบียบของสหกรณ์

  ข้อ 36. การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อื่น	 	สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งย้าย	หรือโอนมารับราชการ 

ในสังกัดตามข้อ	31	(3)	 	หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก	ก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์	 	 	 เมื่อได้ปฏิบัติตาม 

ข้อกำาหนดในข้อ	 	 32	 	ครบถ้วนแล้วก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ	34	 ท้ังนี้เมื่อสหกรณ์ท่ีตนเป็นสมาชิก 

อยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้เสร็จสิ้นแล้ว

	 	 การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินท่ีมีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น	 	 ให้เป็นไปตามท่ีกำาหนด 

ไว้ในระเบียบของสหกรณ์

  ข้อ 37. การเปล่ียนแปลงชื่อ  สัญชาติ  และที่อยู่	 	 สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อสัญชาติและ 

ที่อยู่		ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวนันับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

กำรตั้งผู้รับโอนประโยชน์

 (2) ข้อ 38. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 	 สมาชิกอาจทำาหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอน

ประโยชน์ในเงินค่าหุ้น	 	 เงินฝากหรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย	 	 โดยมอบไว้แก่สหกรณ์ 

เป็นหลักฐาน

	 		 ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน	 	หรือเปล่ียนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ทำาไว้แล้ว	 	 ก็ต้อง 

ทำาเป็นหนังสือโดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน	

	 	 เมื่อสมาชิกตายให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ	 	 และสหกรณ์จะ 

จ่ายเงินค่าหุ้น	 	 เงินรับฝาก	 	 เงินปันผล	 	 เงินเฉลี่ยคืน	 	 และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิก 

ผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้	 	หรือถ้ามิได้ตั้งไว้	 	 ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำาหลักฐาน 

มาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดำาเนินการ	 	 ว่าเป็นผู ้มีสิทธิได้รับเงินจำานวนดังกล่าวนั้น	 	 ทั้งนี ้

ตามข้อกำาหนดในข้อ		44		วรรคแรกและข้อ		45
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	 	 ให้ผูร้บัโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรกยืน่คำาขอรบัเงนิผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกำาหนดหนึง่

ปีนับแต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์	 	 โดยให้แนบสำาเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่า

สมาชิกนั้น	 ๆ	 	 ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย	 	 เมื่อคณะกรรมการดำาเนินการได้พิจารณา 

และอนุมัติแล้ว		สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน		ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์

ไม่ยื่นคำาขอรับเงินผลประโยชน์	 	หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้จัดทำาให้สหกรณ์ถือไว้ไม่ม ี

ตัวอยู่ก็ดี	 	 เมื่อพ้นกำาหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจำานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสำารองของ 

สหกรณ์ทั้งสิ้น

กำรขำดจำกสมำชิกภำพ

  ข้อ 39. การขาดจากสมาชิกภาพ		สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด	ๆ		ดังต่อไปนี้

	 	 	 1.	 ตาย

	 	 	 2.	 ลาออก

	 	 	 3.	 เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

	 	 	 4.	 ต้องคำาพิพากษาให้ล้มละลาย

	 	 	 5.	 ถูกออกจากราชการ	หรืองานประจำาตามข้อ	31	(3)	โดยมีความผิด

	 	 	 6.	 ถูกให้ออกจากสหกรณ์

  ข้อ 40. การลาออกจากสหกรณ์ 	 สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้	 	หรือผู้คำ้าประกัน 

อาจลาออกจากสหกรณ์ได้		โดยแสดงความจำานงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดำาเนนิการ		และเมือ่คณะกรรมการ

ดำาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว	 	 จึงให้ถือว่าออกจาก 

สหกรณ์ได้

	 	 คณะกรรมการดำาเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ	 	 หรือรองประธานกรรมการ	หรือ 

กรรมการดำาเนินการสอบสวนพิจารณาหากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ	 	 ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ 

ตามความในวรรคก่อนได้		แล้วให้เสนอคณะกรรมการดำาเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย

  ข้อ 41. การให้ออกจากสหกรณ์ 	 สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด 

ดังต่อไปนี้

	 	 (1)	 ไม่ชำาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า

												 	 (2)	 ขาดชำาระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน	 	 หรือขาดชำาระรวมถึงหกงวด	 	 ทั้งนี้ 

โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำาเนินการ

	 	 (3)	 นำาเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น

	 	 (4)	 ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสำาหรับเงินกู ้ท่ีเกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที	่ 

คณะกรรมการดำาเนินการกำาหนด

	 	 (5)	 ค้างส่งเงินงวดชำาระหนี้	 	 ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน	 	หรือ			

ผิดนัดการส่งเงินงวดชำาระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำาหรับเงินกู้รายหนึ่ง	ๆ
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	 	 (6)	 ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก	 	หรือเมื่อ 

จะก่อความผกูพนัในหนีส้นิต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รอืผูค้ำา้ประกนั		หรอืเมือ่มคีวามผกูพนั

ในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว														

																	 (7)	 จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	 	 ข้อบังคับ	 	 ระเบียบ	 	 มติ	 	 และคำาส่ังของสหกรณ์ 

หรอื	ประพฤตกิารใด	ๆ 		อนัเป็นเหตใุห้เห็นว่าไม่ซ่ือสัตย์สุจรติ		แสดงตนเป็นปฏปัิกษ์หรอื

ทำาให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์		ไม่ว่าโดยประการใด	ๆ	

	 	 เมื่อคณะกรรมการดำาเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า	 	สมาชิกมีเหตุใด	ๆ	ดังกล่าวข้างต้นนี ้

และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำานวนกรรมการดำาเนินการที่มีอยู ่

ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว		ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์	

	 	 สมาชกิทีถ่กูให้ออกจากสหกรณ์มสิีทธย่ืินอทุธรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่		โดยให้ย่ืนอทุธรณ์ต่อคณะกรรมการ

ดำาเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติการให้ออก		คำาวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด

  ข้อ 42. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก	 	 ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว ่า 

เพราะเหตุใด	ๆ		ให้คณะกรรมการดำาเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก

  ข้อ 43. สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการหรืองานประจำาโดยไม่มีความผิด	สมาชิกที่โอน 

หรือย้าย	 	หรือออกจากราชการ	 	หรืองานประจำาตามข้อ	 31(3)	 โดยไม่มีความผิด	 เว้นแต่	 	 ออกเพราะตาย 

หรือเป็นคนไร้ความสามารถ	 	หรือเสมือนไร้ความสามารถ	 	หรือต้องคำาพิพากษาให้ล้มละลาย	ถ้ามิได้ลาออก 

จากสหกรณ์ด้วย	ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่	 และจะงดชำาระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น	 	สมาชิก 

เช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์

  ข้อ 44. การจ่ายคนืจำานวนเงินของสมาชกิทีข่าดจากสมาชกิภาพ		ในกรณทีีส่มาชกิขาดจากสมาชกิภาพ

เพราะเหตุตามข้อ	39	 (1),	 (2),	 (3)	นั้น	 	สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนค้างจ่าย	 	บรรดาที่

สมาชิกมอียู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุน้ของสมาชกิซึง่ออกเพราะเหตอุืน่	พร้อมด้วยเงนิปันผลและเงนิเฉลีย่คนืค้าง

จ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ	 	 โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียก 

ให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสำาหรับปีที่ออกนั้น		หรือจะเรียกให้จ่ายคืน		หลังจาก

วันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก	 	 โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสำาหรับปีที่ออกนั้นด้วย	 ในเมื่อที่ประชุมใหญ่ 

มีมติให้จัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก	 	ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น	 	สหกรณ์จะ 

จ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์

	 	 ถ้าในปีใด	จำานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือน

หุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น	 	 คณะกรรมการดำาเนินการมีอำานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของ 

สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่	 	 แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจาก 

สมาชิกภาพเนื่องจากตนได้โอนหรือย้าย	 	 หรือออกจากราชการ	หรืองานประจำาตามข้อ	 31	 (3)	 โดยไม่มี 

ความผิดนั้น		คณะกรรมการดำาเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ

	 	 ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ	 39	 (4)	 สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น	 	 เงินรับฝาก			

เงินปันผล	 	 และเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย	 	 บรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย 

ล้มละลาย
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	 	 ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ	 39	 (5),(6)	 นั้น	 สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ ้น		 

เงินปันผล	 	 และเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย	 	 บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู ่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลา	 

อันสมควร	 	 โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจำาปีที่ออกจากสหกรณ์	 	 หรือหากสมาชิกขอให ้

จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปี	 โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณา

จัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีก็ได้			ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น			สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์

  ข้อ 45. การหักจำานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์	 	 ในการจ่ายคืนจำานวนเงินของสมาชิก 

ตามข้อ	 44	 	 นั้น	 	 สหกรณ์มีอำานาจหักจำานวนเงินซ่ึงสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อนความรับผิด 

เพื่อหนี้สินของสหกรณ์

  ข้อ 46. ความรับผิดของสมาชิก	 	 สมาชิกมีความรับผิดเพ่ือหนี้สินของสหกรณ์จำากัดเพียงไม่เกิน 

จำานวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ

หมวด 6
สมำชิกสมทบ

  ข้อ 47. สมาชิกสมทบ	 	 สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร	 	 โดยต้องสมัครเข้าเป็น 

สมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจและมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง	ๆ	ของสหกรณ์เป็นการประจำา

 (8) ข้อ 48.  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ		สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ	ดังนี้

	 	 	 (1)		 เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย

	 	 	 (2)		 เป็นบิดา	มารดา	สามี	ภรรยาหรือบุตรของสมาชิก

	 	 	 (3)		 เป็นบคุคลในองค์กรหรอืหน่วยงานทีข่าดคณุสมบตัทิีจ่ะสมคัรเข้าเป็นสมาชกิตามข้อบงัคบั

	 	 	 (4)		 เป็นผู้ที่เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

	 	 	 (5)		ตั้งบ้านเรือนอยู่ท้องที่จังหวัดหนองคาย

	 	 	 (6)		 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม

	 	 	 (7)		 เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย		ข้อบังคับ		ระเบียบ		มติ		และคำาสั่งของสหกรณ์

	 	 	 (8)		มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

	 	 	 (9)		สมาชิกสมทบตามข้อบังคับเดิมของสหกรณ์ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ	 48	 (1)	 –(8)	 

แห่งข้อบังคับนี้ยังคงเป็นสมาชิกสมทบต่อไปได้	 โดยมีสิทธิและหน้าท่ีตามท่ีกำาหนดในข้อบังคับเดิมไป 

จนกว่าสมาชิกจะขาดจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับ	ข้อ	53.	(1)	-	(7)

 (1) ข้อ 49. การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ	 ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึง 

สหกรณ์ตามแบบที่กำาหนดไว้	 โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์นี้ไม่น้อยกว่า	 	 2	 	 คนรับรอง	 	 เมื่อคณะกรรมการ 

ดำาเนินการ	 ได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า	 	 ผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามท่ีกำาหนดในข้อ	 	 31	 	 ท้ังเห็นเป็น 

การสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้	 	 และต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก 

สมทบกับชำาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและคา่หุ้นตามที่จะถือครบถ้วน
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	 	 เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ

	 	 การสมัครเป็นสมาชิกสมทบของนิติบุคคลตาม		ข้อ	48	(7)		ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์	

  ข้อ 50. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	 	 ผู ้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องชำาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าใน 

วันที่ยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกจำานวนเงินห้าสิบบาท	ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็นรายได้ของสหกรณ ์

จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด	ๆ

  ข้อ 51. การให้บริการ	 	 สหกรณ์อาจให้บริการหรือสวัสดิการแก่สมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร	 

แต่ต้องไม่ขัดกับข้อห้ามมิให้สมาชิกสมทบใช้สิทธิในสหกรณ์	 	 ทั้งนี้	 	 ประเภทของสหกรณ์	 	 หลักเกณฑ์ 

ข้อกำาหนด	 	 วิธีการให้บริการและอ่ืน	 ๆ	 	 ตลอดจนสวัสดิการ	 	 และผลตอบแทนจากการใช้บริการให้เป็น 

ไปตามระเบียบของสหกรณ์

 (8) ข้อ 52. สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ	 	 สมาชิกสมทบมีสิทธิหน้าท่ีเช่นเดียวกับสมาชิก 

เฉพาะในส่วนที่ไม่ขัดกับกฎหมายสหกรณ์	รวมทั้งไม่ให้สิทธิในเรื่องต่อไปนี้

	 	 (1)		 การนับชื่อเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่

	 	 (2)		 การออกเสียงในที่ประชุมใหญ่

	 	 (3)		 การเป็นกรรมการดำาเนินการ

	 	 (4)		 การกู้ยืมเงินและการคำ้าประกัน

	 	 	 และการให้สิทธิในเรื่องต่อไปนี้ต้องไม่เกินหลักเกณฑ์	ดังนี้

	 	 (5)		 การถือหุ้น	สมาชิกสมทบแต่ละรายจะต้องถือหุ้นในสหกรณ์อย่างน้อยหนึ่งหุ้น	แต่ไม่เกิน

หนึ่งในห้าของหุ้นที่ชำาระแล้วทั้งหมด	และให้ได้รับเงินปันผลในอัตราเดยีวกันกับสมาชิก

	 	 (6)		 การรับฝากเงิน	สามารถกำาหนดให้สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ได้ทั้งเงินฝาก

ประเภทออมทรัพย์		และประเภทประจำา

กำรขำดจำกสมำชิกภำพของสมำชิกสมทบ

 (1) ข้อ 53. การขาดจากสมาชิกภาพ		สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ		ดังต่อไปนี้

	 	 	 (1)	 ตาย

	 	 	 (2)	 เป็นคนไร้ความสามารถ		หรือเสมือนไร้ความสามารถ

	 	 	 (3)	 ต้องคำาพิพากษาให้ล้มละลาย

	 	 	 (4)	 ลาออกจากสหกรณ์		และได้รับอนุญาตแล้ว

	 	 	 (5)	 ถูกให้ออกจากสหกรณ์

	 	 	 (6)	 ถูกให้ออกจากงานประจำา

	 	 	 (7)	 ล้มเลิกกิจการนิติบุคคล		หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต																						

  ข้อ 54. การลาออกจากสหกรณ์ 	 สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้	 	 โดยแสดงความจำานง 

เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำาเนินการและเมื่อคณะกรรมการดำาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า 

เป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
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  ข้อ 55. การให้ออกจากสหกรณ์ 	สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใด	ๆ	ดังต่อไปนี้

																				 (1)	 ไม่ชำาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า

																			 (2)		 ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ

																				 (3)		 ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย		ข้อบังคับ		ระเบียบ		มติและคำาสั่งของสหกรณ์

																				 (4)	 แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทำาให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด	ๆ

  ข้อ 56. การเปล่ียนแปลงชื่อ  สัญชาติ  และที่อยู่	 	 สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ		

สัญชาติและที่อยู่		ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

 (2) ข้อ 57. การตั้งผู้รับโอนประโยชน ์	 	 	 สมาชิกสมทบอาจทำาหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็น 

ผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้นเงินฝากหรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์	 	 เมื่อตนถึงแก่ความตาย	 	 โดยมอบไว้แก ่

สหกรณ์เป็นหลักฐาน

	 	 ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอน	 	หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ทำาไว้แล้ว 

ก็ต้องทำาเป็นหนังสือโดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน

	 	 เมื่อสมาชิกสมทบตาย	 	 ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ	 	 และ 

สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น	 	 เงินรับฝาก	 	 เงินปันผล	 	 เงินเฉล่ียคืน	 	 และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดา 

ที่สมาชิกสมทบ	 	ผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ตั้งไว้	 	หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคล 

ที่ได้นำาหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดำาเนินการ	 	 ว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินจำานวนดังกล่าวนั้น		

ทั้งนี้		ตามข้อกำาหนดในข้อ		58		วรรคแรกและข้อ		59

	 	 ให้ผู ้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก	 	 ยื่นคำาขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์	 	 ภายใน 

กำาหนดหน่ึงปีนับแต่วันที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์	 โดยให้แนบสำาเนาใบมรณบัตรท่ีทาง 

ราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนั้น	ๆ		ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย		

	 	 เมื่อคณะกรรมการดำาเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว	 	 สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าว 

ภายในสี่สิบห้าวัน	 	 ในกรณีผู ้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ย่ืนคำาขอรับเงินผลประโยชน์	 	 หรือผู้ท่ีมีชื่อ 

เป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดทำาให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี		

	 	 เม่ือพ้นกำาหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจำานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสำารองของ 

สหกรณ์ทั้งสิ้น

  ข้อ 58. การจ่ายคืนจำานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ	 	 ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาด

จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ	53	(1),	(2),	(4)	นั้น		สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้าง

จ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น	 	 พร้อมด้วย

เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู ่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู ้มีสิทธิได้รับ 

โดยเฉพาะค่าหุ ้นนั้นผู ้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผล	 	หรือเงินเฉลี่ยคืน 

สำาหรับปีที่ออกนั้น	 	หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก	 	 โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ย

คืนสำาหรับปีที่ออกนั้นด้วย	 	 ในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่ 

จะเลือก		ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น		สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
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	 	 ถ้าในปีใด	 	 จำานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่ง 

ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น	 	คณะกรรมการดำาเนินการมีอำานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้น 

ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่

	 	 ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ	53	(3)		สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น		เงินรับฝาก	

เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย	 	บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย 

ล้มละลาย

	 	 ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ	 53(5),(6)	นั้น	สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น	

เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย	 	 บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู ่ในสหกรณ์คืนให้ภายใน 

เวลาอันสมควร	 	โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจำาปีที่ออกจากสหกรณ์	 	หรือหากสมาชิกสมทบ

ขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปี	 	 โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนในปีนั้นภายหลังท่ีท่ีประชุมใหญ ่

ได้พิจารณาจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีก็ได้	 	 ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบ 

ของสหกรณ์

  ข้อ 59. การหักจำานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ 	 ในการจ่ายคืนจำานวนเงินของ 

สมาชิกสมทบตามข้อ	58		นั้น		สหกรณ์มีอำานาจหักจำานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิด		ต่อสหกรณ์ออกก่อน

  ข้อ 60. การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก	 	 ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกจาก	 

สหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด		ให้คณะกรรมการดำาเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก

หมวด  7
กำรประชุมใหญ่

  ข้อ 61. การประชุมใหญ่สามัญ	 	 ให้คณะกรรมการดำาเนินการนัดบรรดาสมาชิกมาประชุมกันเป็น 

การประชุมใหญ่สามัญอย่างน้อยปีละครั้ง		ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์

  ข้อ 62. การประชุมใหญ่วิสามัญ	 	 คณะกรรมการดำาเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ 

แต่ถ้านายทะเบยีนสหกรณ์มหีนงัสอืแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วสิามญั		หรอืในกรณท่ีีสหกรณ์ขาดทุนเกนิกึง่หนึง่ 

ของจำานวนทุนเรือนหุ้นที่ชำาระแล้ว	 	 ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า	 	 แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต ่

วันที่สหกรณ์ทราบ

	 	 สมาชิกซึ่งมีจำานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำานวนสมาชิกท้ังหมด	 	หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน 

ลงลายมือชื่อทำาหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้		 

และให้คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคำาร้องขอ

	 	 ถ้าคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกำาหนดระยะเวลาดังกล่าว 

ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย	 	มีอำานาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 

ได้ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร

  ข้อ 63. การแจ้งกำาหนดการประชุมใหญ่ 	 เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว	 	 ให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้ง 

วันเวลา		สถานที่		และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน		แต่ถ้าการประชุมนั้น

เป็นการด่วน	 	อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร	 	 ท้ังนี้ให้ประธานกรรมการ	 	หรือรองประธานกรรมการ	 	หรือ
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เลขานุการ		เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น		และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์		และกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า		ในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกทราบด้วย

            ข้อ 64. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ 	 การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุม 

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน		จึงจะเป็นองค์ประชุม

	 	 	 ในการประชุมใหญ่		สมาชิกจะมอบอำานาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้

  ข้อ 65.  การนัดประชุมใหญ่ครั้งที่สอง	 	 ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์	 	 ถ้าสมาชิกมาประชุม 

ไม่ครบองค์ประชุม	 	 ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก 

ในการประชุมครั้งหลังนี้	 	ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว		เมื่อมีสมาชิกมา

ประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำานวนสมาชิก	 	 หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม 

แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม	 	 เมื่อมีสมาชิกมาประชุมมีจำานวนไม  ่

ถึงที่จะเป็นองค์ประชุมตามที่กล่าวในข้อ		64		วรรคแรกก็ให้งดประชุม

  ข้อ 66. อำานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ 	 ที่ประชุมใหญ่มีอำานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวง 

ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดำาเนินกิจการของสหกรณ์		ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

	 	 (1)	 รบัทราบเรือ่งการรบัสมาชิกเข้าใหม่		สมาชิกออกจากสหกรณ์		และวนิจิฉยัข้ออทุธรณ์ของ

ผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก		และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์

	 	 (2)	 พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์

	 	 (3)	 พิจารณาอนุมัติงบดุลและจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีของสหกรณ์

	 	 (4)	 รับทราบรายงานประจำาปีแสดงผลการดำาเนินงานของสหกรณ์ของคณะกรรมการดำาเนิน

การและของผู้ตรวจสอบกิจการ

	 	 (5)	 พจิารณากำาหนดบำาเหนจ็ค่าตอบแทนการปฏบัิตงิานของกรรมการดำาเนนิการ		หรอืกรรมการ

อื่น	ๆ	และผู้ตรวจสอบกิจการ

	 	 (6)	 พิจารณากำาหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือคำ้าประกัน

	 	 (7)	 อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำาปีของสหกรณ์

	 	 (8)	 พิจารณาการแยกสหกรณ์

	 	 (9)	 กำาหนดค่าเบี้ยเลี้ยง	 	ค่าพาหนะ	 	ค่าเช่าที่พัก	 	และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการดำาเนินการ		

กรรมการอื่น	ๆ		ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

	 	 (10)	พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

	 	 (11)	รับทราบเรื่องการดำาเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย		และชุมนุมสหกรณ์		

ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่

	 	 (12)	พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์	รองนายทะเบียน

สหกรณ์		ผู้ตรวจการสหกรณ์		ผู้สอบบัญชี		หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย

	 	 (13)	 	 กำาหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทำาเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค ์

ของสหกรณ์
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หมวด 8
คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร

 (5) ข้อ 67.  คณะกรรมการดำาเนนิการ ให้สหกรณ์มคีณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์		ประกอบด้วยประธาน

กรรมการหนึ่งคน	 	 และกรรมการดำาเนินการอีกสิบสี่คน	 	ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกการเลือกตั้ง 

ผู้ที่จะเป็นกรรมการดำาเนินการให้เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการในระเบียบของสหกรณ์	 	 โดยความเห็นชอบ 

จากที่ประชุมใหญ่

	 	 	 ให้กรรมการดำาเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองข้ึนดำารงตำาแหน่งรองประธานกรรมการคน

หนึ่งหรือหลายคน		 	 เลขานุการคนหนึ่ง	 	และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง	 	นอกนั้นเป็นกรรมการ		และปิดประกาศ 

ให้ทราบโดยทั่วกัน		ณ		สำานักงานสหกรณ์						

	 	 	 ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทำาหน้าที่กรรมการดำาเนินการ											

	(1)	 เคยได้รับโทษจำาคุก	 	 โดยคำาพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำาคุก	 	 เว้นแต่เป็นโทษสำาหรับความผิด 

ที่ได้กระทำาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

	(2)		 เคยถูกไล่ออก	 	ปลดออก	 	หรือให้ออกจากราชการ	 	 องค์การ	 	หน่วยงานของรัฐ	หรือ 

เอกชน		ฐานทุจริตต่อหน้าที่

	(3)		 เคยถูกให้พ้นจากตำาแหน่งกรรมการหรือมีคำาวินิจฉัยเป็นท่ีสุดให้พ้นจากตำาแหน่ง 

กรรมการตามคำาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์

	(4)		 	เคยถกูทีป่ระชมุใหญ่มมีตใิห้ถอดถอนออกจากตำาแหน่งกรรมการเพราะเหตทุจุรติต่อหน้าท่ี

	(5)		 สมาชิกซึ่งผิดนัดการชำาระเงินงวดชำาระหนี้	ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย	ในระยะเวลาสองปี

ทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดำาเนินการ	 	 เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำา

ของตนเอง

	(6)	 ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้

  ข้อ 68. อำานาจหน้าที่ของกรรมการดำาเนินการแต่ละตำาแหน่ง

 (ก) ประธานกรรมการ			มีอำานาจหน้าที่ดังนี้

	 	 (1)	 เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการ	และควบคุม

การประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

	 	 (2)	 ควบคุมดูแลการดำาเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 

อยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

	 	 (3)	 ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง	ๆ		ในนามสหกรณ์ตามที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับนี้

	 	 (4)	 ดำาเนินการอื่น	 ๆ	 ตามที่คณะกรรมการดำาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย	 

ข้อบังคับ				ระเบียบ			มติ			และคำาสั่งของสหกรณ์

 (ข) รองประธานกรรมการ			มีอำานาจหน้าที่ดังนี้

	 	 (1)	 ปฏิบัติการในอำานาจหน้าท่ีของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ	 เมื่อ 

ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้	หรือเมื่อตำาแหน่งประธานกรรมการว่างลง
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	 	 	 	 (2)	 ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้

	 	 	 	 (3)	 ดำาเนินการอื่น	ๆ	ตามที่คณะกรรมการดำาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย		

ข้อบังคับ		ระเบียบ		มติ		และคำาสั่งของสหกรณ์

   (ค) เลขานุการ		มีอำานาจหน้าที่ดังนี้

	 	 	 	 (1)	 จัดทำารายงานการประชุมใหญ่	 	 และรายงานการประชุมคณะกรรมการดำาเนินการ 

ทุกครั้ง

	 	 	 	 (2)	 ดูแลรักษาเอกสาร	และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ

	 	 	 	 (3)	 แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก	หรือกรรมการดำาเนินการ		แล้วแต่กรณี

	 	 	 	 (4)	 ดำาเนินการอื่น	ๆ	ตามที่คณะกรรมการดำาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย		

ข้อบังคับ		ระเบียบ		มติ		และคำาสั่งของสหกรณ์

   (ง) เหรัญญิก		มีอำานาจหน้าที่ดังนี้

	 	 	 	 (1)	 ควบคุม	 ดูแล	 ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ 

ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย

	 	 	 	 (2)	 ดำาเนินการอื่น	 ๆ	 ตามที่คณะกรรมการดำาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย		 

ข้อบังคับ			ระเบียบ			มติ			และคำาสั่งของสหกรณ์

  ข้อ 69. กำาหนดเวลาอยู่ในตำาแหน่ง	 	 คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในตำาแหน่งคราวละ

สองปีนับแต่วันเลือกตั้ง	 ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง	 ให้กรรมการดำาเนินการสหกรณ ์

ออกจากตำาแหน่งเป็นจำานวนหนึ่งในสองของกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ท้ังหมดโดยวิธีจับสลาก	 	 	 (ถ้ามีเศษ 

ให้ปัดขึ้น)	 	 และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ	 ในปีต่อไปให้กรรมการดำาเนินการท่ีอยู่ในตำาแหน่ง 

จนครบวาระ		หรืออยู่นานที่สุด		ออกจากตำาแหน่งสลับกันไปทุก	ๆ	ปี

	 	 เมือ่ครบกำาหนดแล้ว		หากยังไม่มีการเลอืกตัง้คณะกรรมการดำาเนนิการชดุใหม่	กใ็ห้คณะกรรมการดำาเนนิ

การชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการชุดใหม่	 แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบ

วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์

	 	 กรรมการดำาเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซำ้าอีกได้	 	 แต่ต้องไม่เกินสอง 

วาระติดต่อกัน

	 	 ในกรณทีีก่รรมการดำาเนนิการต้องพ้นจากตำาแหน่งท้ังคณะ	ให้กรรมการดำาเนนิการท่ีได้รบัเลือกตัง้ใหม่		

อยู่ในตำาแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดำาเนินการชุดแรกและให้นำาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม	

  ข้อ 70. การพ้นจากตำาแหน่ง	 	 กรรมการดำาเนินการต้องพ้นจากตำาแหน่ง	 เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด 

ดังต่อไปนี้

	 	 (1)	 ถึงคราวออกตามวาระ

		 (2)	 ลาออกโดยแสดงความจำานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำาเนินการ	หรือลาออกต่อ 

ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์

	 	 (3)	 ขาดจากสมาชิกภาพ

	 	 (4)	 เข้ารับตำาแหน่งหน้าที่ประจำาในสหกรณ์นี้

(9)
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	 	 (5)	 ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชำาระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย

	 	 (6)	 ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว

	 	 (7)	 นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะหรือรายตัว

	 	 (8)	 ขาดประชุมคณะกรรมการดำาเนินการติดต่อกันสามครั้ง		โดยไม่มีเหตุอันควร

	 	 (9)	 ผู้ซึ่งเป็นกรรมการดำาเนินการของสหกรณ์นี้	 	 ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่จังหวัดอื่นๆ	นอกเขต

พื้นที่จังหวัดหนองคาย		และจังหวัดบึงกาฬ		ให้ถือว่าสิ้นสุดการเป็นกรรมการดำาเนินการสหกรณ์นี้		ณ		วันที่ได้

รับคำาสั่ง

	 	 ให้กรรมการดำาเนนิการผูม้ส่ีวนได้เสียตาม	(7)		อทุธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาตไิด้				

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับทราบคำาส่ัง	 	 คำาวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาต ิ

ให้เป็นที่สุด

	 	 กรณีที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดำาเนินการพ้นจากตำาแหน่งทั้งคณะ		ให้ที่ประชุมใหญ่		

เลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการใหม่ทั้งคณะอยู่ในตำาแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการดำาเนินการชุดแรก

  ข้อ 71. ตำาแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ	 	 ถ้าตำาแหน่งกรรมการดำาเนินการว่างลงก่อน 

ถงึคราวออกตามวาระ		(เว้นแต่เพราะเหตตุามข้อ	70	(7)	)ให้กรรมการดำาเนนิการทีย่งัดำารงตำาแหน่งอยูด่ำาเนนิการ

ต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่	 	ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการแทนในตำาแหน่งท่ีว่าง	 	 แต่ถ้า 

ในเวลาใดจำานวนกรรมการดำาเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุมกรรมการดำาเนินการที่ดำารงตำาแหน่ง 

อยู่จะประชุมดำาเนินการใด	ๆ	ไม่ได้		นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว

	 	 ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการดำาเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนั้น 

เป็นตำาแหน่งประธานกรรมการ	หากไม่มีรองประธานกรรมการทำาหน้าที่แทนและยังมิได้มีการประชุมใหญ ่

เพื่อเลือกตั้งใหม่	 	 คณะกรรมการดำาเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการอื่นขึ้นทำาหน้าที่ 

แทนชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่

	 	 กรรมการดำาเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตำาแหน่งที่ว ่าง	 ให้อยู ่ในตำาแหน่งได  ้

เพียงเท่ากำาหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้

   ข้อ 72. การประชุมและองค์ประชุม	 	 ให้คณะกรรมการดำาเนินการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ 

แต่ต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย

	 	 ให้ประธานกรรมการ	 	 	หรือรองประธานกรรมการ	 	หรือเลขานุการ	 	 เรียกประชุมคณะกรรมการ 

ดำาเนินการได้ในกรณีที่เป็นการประชุมเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ	 ข้อบังคับ	 และเรื่องที่สำาคัญ 

อื่น	ๆ	ของสหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว	

	 	 ในการประชุมคณะกรรมการดำาเนินการ	 ต้องมีกรรมการดำาเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

ของจำานวนกรรมการดำาเนินการทั้งหมด	จึงจะเป็นองค์ประชุม

  ข้อ 73. อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำาเนินการ	 	 คณะกรรมการดำาเนินการมีอำานาจหน้าที ่

ดำาเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์	 	 ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 	ข้อบังคับ	 	 ระเบียบ	 	มติ	 	 และคำาสั่งของสหกรณ์ 

กับทั้งในทางอันจะทำาให้เกิดความจำาเริญแก่สหกรณ์		ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
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	 	 (1)	 พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์	 ตลอดจนดูแลให้สมาชิก 

ปฏิบัติการต่าง	ๆ		ตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	ระเบียบ	มติและคำาสั่งของสหกรณ์

	 	 (2)	 พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน	 	 การกู้ยืมเงิน	การให้เงินกู้	 และการฝากหรือลงทุนเงิน 

ของสหกรณ์

	 	 (3)	 กำาหนดและดำาเนนิการเกีย่วกบัการประชมุใหญ่		และเสนองบดลุกบัรายงานประจำาปีแสดง

ผลการดำาเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่

	 	 (4)	 เสนอแนะการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีต่อที่ประชุมใหญ่

	 	 (5)	 เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำาปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ

	 	 (6)	 พจิารณาดำาเนนิการแต่งตัง้	หรือจ้าง	และกำาหนดค่าตอบแทนของผูจ้ดัการตลอดจนควบคมุ

ดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง

	 	 (7)	 พิจารณาดำาเนินการแต่งตั้ง	และกำาหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน

	 	 (8)	 กำาหนดระเบียบต่าง	ๆ	ของสหกรณ์

	 	 (9)	 จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน	สมุดบัญชีเอกสารต่าง	 ๆ	 และบรรดา				

อุปกรณ์ดำาเนินงานของสหกรณ์

	 	 (10)	 พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์		และองค์การอื่น

	 	 (11)	 พจิารณาดำาเนนิการแต่งตัง้และถอดถอนคณะกรรมการ		หรอืคณะอนกุรรมการ	หรอืคณะ

ทำางาน		เพื่อประโยชน์ในการดำาเนินกิจการของสหกรณ์

	 	 (12)	 พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์รองนายทะเบียนสหกรณ์ 

ผู้ตรวจการสหกรณ์		ผู้สอบบัญชี		หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย

	 	 (13)	 พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก		เจ้าหน้าที่สหกรณ์		ตลอดจนสอดส่องดูแล

โดยทั่วไป		เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดำาเนินไปด้วยดี

	 	 (14)	 พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น	 	 ผู้ตรวจสอบกิจการ	 	 ความเห็นของผู้จัดการ 

และสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์

	 	 (15)	 เชญิสมาชกิ	หรอืบคุคลภายนอกท่ีเหน็สมควร	เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการดำาเนนิการ

ตลอดจนกำาหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร

	 	 (16)	 ฟ้อง	 	ต่อสู้	 	 	หรือดำาเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์	 	หรือประนีประนอมยอมความ		

หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด

	 	 (17)	 พิจารณาดำาเนินการต่าง	ๆ	เกี่ยวกับทรัพย์สิน		ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

	 	 (18)	 พจิารณาแต่งต้ังกรรมการดำาเนนิการเป็นผูแ้ทนสหกรณ์		เพือ่เข้าประชมุใหญ่และออกเสยีง

ในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย		ชุมนุมสหกรณ์		และองค์การอื่น		ซึ่งสหกรณ์นี้เป็น

สมาชิก		ทั้งนี้	 	ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย		ชุมนุมสหกรณ์		และองค์การ

นั้นกำาหนดไว้
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	 	 (19)	 พิจารณามอบหมายอำานาจหน้าที่ 	 ในการดำาเนินงานให้แก ่ 	 ประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ			เลขานุการ			เหรัญญิก			ผู้จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม

  ข้อ 74. ความรับผิดของคณะกรรมการดำาเนินการ	 	 ในกรณีคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ 

กระทำาการหรืองดเว้นการกระทำาการ	 	หรือกระทำาการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าท่ีของตนจน 

ทำาให้เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก	 	 อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน 

การบัญชี	 	 	หรือกิจการหรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชีหรือรายงานการตรวจสอบ	 	 เป็นเหตุให้ 

สหกรณ์ได้รับความเสียหาย		คณะกรรมการดำาเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์

คณะกรรมกำรอื่น

 (2) ข้อ 75. คณะกรรมการอำานวยการ	 	 คณะกรรมการดำาเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอำานวยการ 

จำานวนห้าคน		โดยให้ประธานกรรมการ			รองประธานกรรมการ		เลขานกุารและหรือเหรญัญกิ		ของคณะกรรมการ

ดำาเนินการเป็นกรรมการอำานวยการและให้คณะกรรมการดำาเนินการตั้งกรรมการดำาเนินการอื่นเป็น 

กรรมการร่วมอีกตามสมควร

	 	 ให้ประธานกรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการดำาเนนิการเป็นประธานและเลขานกุารคณะกรรมการ

อำานวยการตามลำาดบั		คณะกรรมการอำานวยการให้อยูใ่นตำาแหน่งได้เท่ากบักำาหนดเวลาของคณะกรรมการดำาเนนิ

การซึ่งตั้งคณะกรรมการอำานวยการนั้น

	 	 ให้คณะกรรมการอำานวยการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ	 แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้ง 

เป็นอย่างน้อย		และให้ประธานกรรมการอำานวยการ	หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้

	 	 ในการประชุมคณะกรรมการอำานวยการต้องมีกรรมการอำานวยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

ของจำานวนกรรมการอำานวยการทั้งหมด		จึงจะเป็นองค์ประชุม

	 	 ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอำานวยการให้เสนอคณะกรรมการดำาเนินการในการประชุม 

คราวถัดไปทราบ

  ข้อ 76. อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการอำานวยการ	 	 ให้คณะกรรมการอำานวยการเป็นผู้ดำาเนินกิจการ

แทนคณะกรรมการดำาเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย	 และตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	 ระเบียบ	มติ	 และคำาสั่ง 

ของสหกรณ์	ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

	 (1)	 ควบคุมในเรื่องการรับเงิน	การจ่ายเงิน	การสะสมเงิน	การฝากหรือการเก็บรักษาเงินให้ 

เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์

	 (2)	 ควบคุมการจัดทำาบัญชี	และทะเบียนต่าง	ๆ	ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน	 	 และเป็น

ปัจจุบันอยู่เสมอ

	 (3)	 ควบคุมดูแล	 เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง	 ๆ	 ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ 

ในสภาพอันดีและปลอดภัย	และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที

	 (4)	 เสนอแนะคณะกรรมการดำาเนนิการในการปรบัปรงุ	หรอืแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์
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	 (5)	 ควบคุมดูแลการจัดทำางบดุลรวมทั้งบัญชีกำาไรขาดทุน	และรายงานประจำาปีแสดงผลการ

ดำาเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดำาเนินการพิจารณา	เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ

	 (6)		 พิจารณาการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีของสหกรณ์	 เสนอต่อคณะกรรมการดำาเนินการ

พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ

	 (7)	 พิจารณาแผนงาน	และงบประมาณรายจ่ายประจำาปีของสหกรณ์เสนอต่อคณะกรรมการ

ดำาเนินการพิจารณา		และเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ

	 (8)	 ทำานิติกรรมต่าง	ๆ	 	 เกี่ยวกับการดำาเนินงานของสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการดำาเนินการ

มอบหมาย											

  ข้อ 77. คณะกรรมการเงินกู้ 	 คณะกรรมการดำาเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู้จำานวนห้าคน 

โดยให้มีตำาแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง	และเลขานุการคนหนึ่ง	นอกนั้นเป็นกรรมการ

	 	 คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในตำาแหน่งได้เท่ากับกำาหนดเวลาของคณะกรรมการดำาเนินการ				

ซึ่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้นั้น

	 	 ให้คณะกรรมการเงนิกูป้ระชมุกนัตามคราวท่ีมกีจิธรุะ	แต่จะต้องมกีารประชุมกนัเดอืนละครัง้เป็นอย่าง

น้อย	และให้ประธานกรรมการเงินกู้	หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้

	 	 ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้	 ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวน

กรรมการเงินกู้ทั้งหมด	จึงจะเป็นองค์ประชุม

	 	 ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ให้นำาเสนอคณะกรรมการดำาเนินการทราบในการประชุม 

คราวถัดไป

  ข้อ 78. อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้	 ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอำานาจหน้าที่ในการพิจารณา

วินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย	 	 ข้อบังคับ	 	 ระเบียบ	 	มติ	 	 และคำาส่ังของสหกรณ์รวมทั้ง 

ข้อต่อไปนี้

	 	 (1)	 ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น

	 	 (2)	 ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กำาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์	 

และเมือ่เหน็ว่าหลักประกนัสำาหรบัเงนิกูร้ายใดเกดิบกพร่อง	กต้็องกำาหนดให้ผู้กูจ้ดัการแก้ไขให้คืนด	ีภายในระยะ

เวลาที่กำาหนด

	 	 (3)	 ดูแลและติดตามการชำาระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กำาหนดในสัญญา

	 	 (4)	 สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง	 ในกรณีสมาชิกผู้กู ้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวด 

ชำาระหนีเ้งนิกู	้หรอืผดินดัการส่งเงนิงวดชำาระหนี	้เพ่ือเสนอความเหน็ให้คณะกรรมการดำาเนนิการพิจารณาผ่อน

ผัน	หรือเรียกคืนเงินกู้หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์

  ข้อ 79. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์	คณะกรรมการดำาเนินการอาจตั้งคณะกรรมการศึกษา

และประชาสัมพันธ์	 จำานวนห้าคน	 	 โดยให้มีตำาแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง	 	และเลขานุการคนหนึ่ง		 

นอกนั้นเป็นกรรมการ	

	 	 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในตำาแหน่งได้เท่าที่กำาหนดเวลาของคณะกรรมการ 
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ดำาเนินการ		ซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นั้น

	 	 ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ		แต่จะต้องมีการประชุมกัน

เดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย	 	 และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์	 	หรือเลขานุการนัดเรียก 

ประชุมได้

	 	 ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 

กึ่งหนึ่งจำานวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด	จึงจะเป็นองค์ประชุม

	 	 ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำาเนินการ 

ทราบในการประชุมคราวถัดไป

  ข้อ 80. อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์	 	 ให้คณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์มีอำานาจและหน้าที่ดำาเนินกิจการตามกฎหมาย		ข้อบังคับ		ระเบียบ		มติ		และคำาสั่งของสหกรณ์

ในส่วนที่เกี่ยวข้อง		ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

	 (1)	 ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก	 	 โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิก 

และผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์		หลักวิธีการ		และการบริหารงานของสหกรณ์

	 (2)	 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร	 	 ความรู้เกี่ยวกับลักษณะประโยชน์	 	 รวมทั้งผลงาน 

ของสหกรณ์ให้สมาชิก		และบุคคลภายนอกรับทราบ

	 (3)	 ดำาเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก

	 (4)	 ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์	 	 และการใช้จ่ายเงิน 

อย่างรอบคอบ		ตลอดจนวิชาการต่าง	ๆ		อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ

	 (5)	 ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดำาเนินงานของสหกรณ์อื่นทั้งในและ 

นอกประเทศ	 	 เพื่อนำาตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดำาเนินการพิจารณานำามาบริการแก่สมาชิกตามความ

เหมาะสม

  ข้อ 81. คณะอนุกรรมการ	 	 ในกรณีจำาเป็นแก่การดำาเนินการ	 	 คณะกรรมการดำาเนินการอาจมีคำาสั่ง 

แต่งตั้งอนุกรรมการต่าง	ๆ 	เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์		โดยมีอำานาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ

ดำาเนินการกำาหนด

ประธำนในที่ประชุม

  ข้อ 82. ประธานในทีป่ระชมุ		ในการประชมุใหญ่หรอืการประชมุคณะกรรมการดำาเนนิการให้ประธาน

กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม	 	ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม	 	ก็ให้รองประธานกรรมการเป็น

ประธานในที่ประชุม	 	 และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู ่ในที่ประชุมด้วย	 	 ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้ง 

กรรมการดำาเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น

	 	 ในการประชุมคณะกรรมการอื่น	ๆ 		เช่น	คณะกรรมการอำานวยการ	คณะกรรมการเงินกู้			คณะกรรมการ

ศึกษาและประชาสัมพันธ์		ให้ประธานของคณะกรรมการนั้น	ๆ 		เป็นประธานในที่ประชุม	ถ้าประธานกรรมการ

ไม่อยู่ในที่ประชุม		ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
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	 	 ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม	 	 ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติถอดถอน

กรรมการดำาเนินการ	 	 ถ้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนตัวประธานในท่ีประชุมก็ให้กระทำาได้โดยเลือกสมาชิกคนใด 

คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น	หรือจนเสร็จการประชุม	 	 มติเลือกประธานในท่ีประชุมใน 

กรณีนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนสมาชิกซึ่งมาประชุม

กำรออกเสียงและกำรวินิจฉัยปัญหำในที่ประชุม

  ข้อ 83. การออกเสียง	 	 สมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุมใหญ ่

ได้เพียงคนละหนึ่งเสียง		จะมอบให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้

	 	 ถ้าปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้นผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัวผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไม่ได้

  ข้อ 84. การวินิจฉัยปัญหา	 	 เว้นแต่จะได้กำาหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับนี้	 	 การวินิจฉัยปัญหาต่างๆ 

ในที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการหรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น	ๆ	 ให้ถือคะแนนเสียง

ข้างมาก	 	 ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน	 ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนสมาชิกซึ่งมาประชุม

	 	 	 (1)	 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

	 	 	 (2)	 การเลิกสหกรณ์	

	 	 	 (3)	 การควบสหกรณ์

	 	 	 (4)	 การแยกสหกรณ์

รำยงำนกำรประชุม

  ข้อ 85. รายงานการประชมุ 		ในการประชุมใหญ่		การประชุมคณะกรรมการดำาเนนิการ		หรอืการประชมุ

คณะกรรมการอื่น	ๆ	นั้น	ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อ		พร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณา			วินิจฉัยทั้งสิ้นไว้

ในรายงานการประชุม	 และให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการดำาเนินการ	 	 หรือกรรมการอื่น	 ๆ	 แล้วแต่ 

กรณี		อีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้น	ๆ	ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำาคัญ

หมวด 9
ผู้จัดกำรและเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์

  ข้อ 86. การจ้างและแต่งตั้งผู ้จัดการ	 	 คณะกรรมการดำาเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ม ี

ความซื่อสัตย์สุจริต	 	 มีความรู ้ความสามารถและความเหมาะสมเพ่ือแต่งตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการของ 

สหกรณ์	 	 โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ	 	 67	 (1),	 (2),	 (3),	 (4)	 	 ในการจ้างผู ้จัดการ 

สหกรณ์ต้องทำาหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน	 	 และให้คณะกรรมการดำาเนินการเรียกให้มีหลักประกัน 

อันสมควร
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	 	 ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ	 	ต้องให้ผู้จัดการรับทราบ	 	และรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกำาหนดไว ้

ในข้อ	88	เป็นลายลักษณ์อักษร

	 	 ให้คณะกรรมการดำาเนินการมีอำานาจกำาหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบ 

คัดเลือกการแต่งตั้งหรือจ้าง	 	การกำาหนดอัตราเงินเดือน	 	การให้สวัสดิการ	 	และการให้ออกจากตำาแหน่งของ 

ผู้จัดการสหกรณ์

  ข้อ 87. การดำารงตำาแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ 	สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการสหกรณ์	 	 โดยกำาหนดระยะเวลา

หรือไม่กำาหนดระยะเวลาก็ได้

  ข้อ 88. อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ	 	 ผู้จัดการมีอำานาจหน้าที่ในการจัดการทั่วไป 

และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำาของสหกรณ์		รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

	 (1)	 ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้องตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้าเป็น

สมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก		และชำาระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์

	 (2)	 ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน	 	แจ้งยอดจำานวนหุ้น	 	 จ่ายคืนค่าหุ้นและชักชวน 

การถือหุ้นในสหกรณ์

	 (3)	 รับฝากเงิน	จ่ายคืนเงินฝากและส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์

	 (4)	 เป็นธรุะในการตรวจสอบคำาขอกู	้	จ่ายเงนิกู	้	จดัทำาเอกสารเกีย่วกบัเงนิกูใ้ห้เป็นไปตามแบบ

และระเบียบของสหกรณ์

	 (5)	 จัดทำารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ ้น	 	 และเงินให้กู ้ทุกหกเดือน		 

พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล

	 (6)	 พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามอำานาจหน้าที่ที่กำาหนดในระเบียบของ 

สหกรณ์รวมถึงกำาหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์		ตลอดจนเป็น		ผู้บังคับบัญชา

และรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย

	 (7)	 เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ		เรียกใบรับ		หรือจัดให้มีใบสำาคัญโดยครบถ้วนรับ

ผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง		รวบรวมใบสำาคัญและเอกสารต่าง	ๆ	เกี่ยวกับการเงิน

ไว้โดยครบถ้วน		และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่กำาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

	 (8)	 รบัผดิชอบและดแูลในการจดัทำาบัญชีและทะเบียนต่าง	ๆ 	ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน		

และเป็นปัจจุบัน

	 (9)	 ตดิต่อประสานงานกบัเลขานกุารในการนดัเรียกประชมุใหญ่		ประชมุคณะกรรมการดำาเนนิ

การและประชุมคณะกรรมการอื่น	ๆ	

	 (10)	 รบัผดิชอบจดัทำางบดลุรวมทัง้บญัชกีำาไรขาดทนุ				และรายงานประจำาปีแสดงผลการดำาเนนิ

งานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดำาเนินการพิจารณา			เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ

	 (11)	 จัดทำาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำาปีของสหกรณ์		เสนอคณะกรรมการดำาเนิน

การพิจารณา

	 (12)	 จัดทำาแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากท่ี 

ประชุมใหญ่
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	 (13)	 เข้าร่วมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ่	 	 ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการ	 	 และ 

ประชุมคณะกรรมการอื่น	ๆ		เว้นแต่กรณีซึ่งที่ประชุมนั้น	ๆ		มิให้เข้าร่วมประชุม

	 (14)	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์

	 (15)	 รักษาดวงตราของสหกรณ์		และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง	ๆ 		ของสหกรณ์ให้

อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย

	 (16)	 เสนอรายงานกิจการประจำาเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดำาเนินการ

	 (17)	 เสนอรายการหรอืรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ	ตามแบบและระยะเวลาทีท่างราชการ

กำาหนด

	 (18)	 ปฏิบัติงานอื่น	ๆ	ตามที่คณะกรรมการดำาเนินการ	หรือคณะกรรมการอื่น	ๆ	ของสหกรณ์

มอบหมายหรือตามที่ควรกระทำาเพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี

 (6)	ข้อ 89. การพ้นจากตำาแหน่งของผูจ้ดัการ			ผู้จดัการของสหกรณ์ต้องพ้นจากตำาแหน่งด้วยเหตอุย่างหนึง่

อย่างใด	ดังต่อไปนี้

	 (1)			ตาย

	 (2)			ลาออกโดยแสดงความจำานงทำาเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำาเนินการ

	 (3)			ขาดคณุสมบติัตามระเบยีบของสหกรณ์หรอืมลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์กำาหนด

	 (4)			ครบกำาหนดตามสัญญาจ้าง

	 (5)			ถูกเลิกจ้าง

	 (6)	 ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก	 หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้	 

กระทำาการหรอืละเว้นการกระทำาการใด	ๆ 	อันอาจทำาให้เกดิความไม่สงบเรยีบร้อยและศลีธรรมอนัดแีก่ประชาชน	

หรือไม่เหมาะสมกับตำาแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์

  ข้อ 90. การลาออก	 ให้ผู้จัดการสหกรณ์ยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันท่ีจะออกไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

และให้เลขานุการคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์นำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ ์

พิจารณาการลาออกนั้น		การยับยั้งการลาออกของผู้จัดการสหกรณ์กระทำาได้ไม่เกินหกสิบวัน

  ข้อ 91. การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการดำาเนินการ	 	 ถ้าสหกรณ์ยังมิได้มีการจัดจ้าง 

และแต่งตั้งผู ้จัดการ	 	 หรือสหกรณ์ยังไม่อยู ่ในฐานะที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตำาแหน่งอื่นด้วยได้ 

ให้คณะกรรมการเนินการมอบหมายงานในหน้าท่ีผู้จัดการให้กรรมการดำาเนินการคนใดคนหนึ่งตามท่ีเห็น 

สมควรแต่ต้องไม่เกิน		5		ปี

  ข้อ 92. การแต่งต้ังผู้รักษาการแทนผู้จัดการ	 	 ถ้าตำาแหน่งผู้จัดการว่างลง	 	 และยังไม่ได้แต่งตั้งให้ 

ผู้ใดดำารงตำาแหน่งแทน	 	หรือเม่ือผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว	 	ให้รองผู้จัดการ	หรือ 

ผู้ช่วยผู้จัดการ		หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดำาเนินการมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน

  ข้อ 93. การเปล่ียนผูจ้ดัการ 	ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นผู้จดัการ		ให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการดำาเนนิการ 

ต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน	 	 กับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สินตลอดจนจัด 

ทำางบดุลของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน
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  ข้อ 94. เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์	 	 นอกจากตำาแหน่งผู ้จัดการแล้ว	 	 สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งต้ัง 

เจ้าหน้าที่อื่น	 	 	 โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ	 	 67	 (1),(2),(3),(4)	 	 ตามความจำาเป็น 

เพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์	ทั้งนี้	ตามระเบียบของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดำาเนินการกำาหนด

ที่ปรึกษำ

  ข้อ 95. ที่ปรึกษา  และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	 	 คณะกรรมการดำาเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือบุคคล 

ภายนอก	 	 ซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถ	 และเหมาะสมเป็นท่ีปรึกษา	 	 และท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิได้ 

จำานวนไม่เกินห้าคน	 	 เพื่อให้ความเห็นแนะนำาในการดำาเนินงานทั่วไปของสหกรณ์	 	 ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม 

ระเบียบที่สหกรณ์กำาหนด

ผู้ตรวจสอบกิจกำร

 (4) ข้อ 96. ผู ้ตรวจสอบกิจการ	 	 ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก	 	 ผู ้มีคุณวุฒ ิ

ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ		การเงิน		การบัญชี		การเศรษฐกิจหรือ	การสหกรณ์		เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

ของสหกรณ์เป็นการประจำาปี			จำานวนไม่เกินห้าคน		หรือหนึ่งนิติบุคคล

	 	 การเลือกตั้งผู ้ที่จะเป็นผู ้ตรวจสอบกิจการ	 ให้เป็นไปตามข้ันตอน	 และวิธีการในระเบียบของ 

สหกรณ์			โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่

	 	 ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการ	 	หรือผู้ซึ่งดำารงตำาแหน่งหน้าท่ีประจำาในสหกรณ์เป็น 

ผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้

 (4) ข้อ 97. การดำารงตำาแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ	 	 ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำาแหน่งได้มีกำาหนดเวลา 

สองปีทางบัญชีสหกรณ์		ถ้าเมื่อครบกำาหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่		ก็ให้ผู้ตรวจ

สอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน		ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากตำาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้

	 	 นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระแล้ว	ผู้ตรวจสอบกิจการจะพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ

	 	 (1)	 ตาย

	 	 (2)	 ลาออกโดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ	หรือยื่นต่อ

คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์แล้วแต่กรณี

	 	 (3)	 ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู ้ตรวจสอบกิจการ	 	 ออกจากตำาแหน่ง 

ทั้งคณะหรือรายบุคคล

 (4) ข้อ 98.   อำานาจหน้าทีข่องผูต้รวจสอบกจิการ		ผูต้รวจสอบกจิการมอีำานาจหน้าทีต่รวจสอบการดำาเนนิ

งานทั้งปวงของสหกรณ์ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้คือ

	 	 (1)	 ตรวจสอบเอกสาร		สรรพสมุด	บัญชี	ทะเบียนและการเงิน		ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สิน

ทั้งปวงของสหกรณ์		เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง



ข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำากัด

34

	 	 (2)	 ตรวจสอบหลักฐานและความถกูต้องของการดำาเนนิธรุกจิแต่ละประเภทของสหกรณ์					เพือ่

ประเมนิผลและอาจให้ข้อแนะนำาแก่คณะกรรมการดำาเนนิการ	ผู้จดัการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ท้ังทางวชิาการ		

และทางปฏิบัติในกิจการนั้น	ๆ	

	 	 (3)	 ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์	 ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้าง 

และหลักประกัน

	 	 (4)	 ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน	 	และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำาปี

ของสหกรณ์

	 	 (5)	 ติดตามผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการดำาเนินการ	 	 เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง 

แผนงาน	ข้อบังคับ		ระเบียบ		มติ		ตลอดจนคำาสั่งต่าง	ๆ		ของสหกรณ์

	 	 (6)	 ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย	 	 ข้อบังคับ	 ระเบียบ	 	 มติ	 และคำาสั่งของสหกรณ์	 

หรือกิจการอื่น	ๆ		เพื่อให้เกิดผลดีแก่การดำาเนินกิจการของสหกรณ์

	 	 	 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจำาเดือนต่อคณะกรรมการดำาเนินการ

ในการประชุมประจำาเดือนคราวถัดไป	และให้จัดส่งสำาเนารายงานผลการตรวจสอบกิจการต่อสำานักงานตรวจ

บัญชีสหกรณ์หนองคาย	และสำานักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย		โดยเร็ว		แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจำาปี

ต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย

	 	 	 หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ	 	 ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดำาเนินการ	

สหกรณ์แก้ไขโดยเร็ว		ผู้ตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องนั้นด้วยก็ได้

	 	 	 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการดำาเนินการแก้ไขของสหกรณ์ตามรายงานการตรวจสอบ

กิจการ	 	 	 และให้จัดส่งสำาเนารายงานการแก้ไขของสหกรณ์ต่อสำานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย	 	 และ

สำานักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคายด้วย

  ข้อ 99. ความรับผิดของผู ้ตรวจสอบกิจการ	 	 หากผู ้ตรวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่องของ 

สหกรณ์	 	 ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดำาเนินการทราบเพ่ือแก้ไขโดยเร็ว	 	 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบ 

ชดใช้ค่าเสียหาย	อันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุอันไม่แจ้งนั้น

หมวด  10
กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

  ข้อ 100. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ	จะกระทำาได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

	 	 	 (1)	 	ต้องกำาหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเร่ืองหนึ่งโดยเฉพาะ	และให้แจ้งไปยัง 

สมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่

	 	 	 (2)	 	 คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้	 เมื่อมีการ

พิจารณาเรื่องที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ซึ่งมีกรรมการดำาเนินการ 

มาประชุมเต็มจำานวนของคณะกรรมการดำาเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้น	 โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนั้น	 	 ให้

ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการดำาเนินการที่มาประชุมซึ่งลงลายมือชื่อเข้าประชุม	แต่ถ้าสมาชิกไม่
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น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำานวนสมาชิกทั้งหมด	หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน	ลงลายมือชื่อทำาหนังสือร้องขอต่อ 

คณะกรรมการดำาเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับก็ย่อมทำาได้		 

โดยต้องระบุข้อความที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้น	พร้อมด้วยเหตุผล

	 	 	 (3)	 การพจิารณาวาระการแก้ไขเพ่ิมเตมิข้อบังคับ		ให้กระทำาได้แต่เฉพาะในการประชมุใหญ่ 

ที่มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิก		หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนแล้วแต่กรณี

	 	 	 (4)	 ข้อความใดทีท่ีป่ระชุมใหญ่ได้ลงมตแิก้ไขเพ่ิมเตมิแล้ว	หากปรากฏว่าข้อความนัน้ขดักบั

กฎหมาย	 	หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย	นายทะเบียนสหกรณ ์

อาจแก้ไขข้อความนั้น	แล้วรับจดทะเบียน

	 	 	 (5)	 ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว	 	 หากยังไม่ได้กำาหนดระเบียบ	 

หรือคำาสั่งให้สอดคล้องกัน	 	ก็ให้นำาความที่ได้กำาหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้	 	 และให้ผู้เกี่ยวข้อง 

ถือปฏิบัติ

หมวด 11
ข้อเบ็ดเสร็จ

 (4) ข้อ 101. ระเบียบของสหกรณ์	ให้คณะกรรมการดำาเนินการมีอำานาจหน้าที่กำาหนดระเบียบ	ต่าง	ๆ	เพื่อ

ดำาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้	 และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ ์

รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

	 	 	 (1)			 ระเบียบว่าด้วย	การเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์

			 	 	 (2)			 ระเบียบว่าด้วย	การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

	 	 	 (3)			 ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์

	 	 	 (4)			 ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น

	 	 	 (5)		 ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์

	 	 	 (6)			 ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น

	 	 	 (7)			 ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์

	 	 	 (8)		 ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน

	 	 	 (9)			 ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

	 	 	 (10)		 ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์

		 	 	 (11)	 ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

	 	 	 (12)	 ระเบียบอื่น	ๆ	ที่คณะกรรมการดำาเนินการเห็นสมควรกำาหนดไว้ให้มี	 	 เพื่อสะดวกและ 

เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์

	 	 เฉพาะระเบียบใน	 (1),	 (2)	 	 ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ก่อน	 	 จึงจะใช้บังคับได้		 

ระเบียบในข้อ	 (3),	 (4),	 (6)	 	 ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้บังคับได้ 
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ส่วนระเบียบอื่น		เมื่อคณะกรรมการดำาเนินการกำาหนดใช้แล้วให้ส่งสำาเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์		กรมส่งเสริม

สหกรณ์		และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ

  ข้อ 102. การดำาเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย 	ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก		หรือเสียหาย

โดยประการใด	ๆ	ก็ดีหรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตาม	ข้อ	 101	 (5),	 (6)	 แต่มิได้รับชำาระตามเรียกก็ด ี

คณะกรรมการดำาเนินการต้องร้องทุกข์		หรือฟ้องคดีภายในกำาหนดอายุความ

  ข้อ 103. การตีความในข้อบังคับ	 	 ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับ	 	 ให้สหกรณ์เสนอ 

ปัญหานั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอคำาวินิจฉัยและให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามคำาวินิจฉัยนั้น

  ข้อ 104. ทรัพย์สินของสหกรณ์ 	 การจำาหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ต้องได้รับความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการดำาเนนิการทีม่อียูใ่นขณะนัน้เป็นเอกฉนัท์		และต้องได้รบัความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ด้วย

	 	 การลงมตเิหน็ชอบของทีป่ระชมุใหญ่ตามความในวรรคแรก		ให้ถอืเสยีงข้างมากของสมาชกิซึง่มาประชมุ

  ข้อ 105. การจำาหน่ายทรัพย์สินเม่ือสหกรณ์ต้องเลิก	 	 เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดการชำาระบัญชี 

โดยจำาหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์	 	 ตลอดท้ังจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบ้ีย	 	 และ 

ชำาระหน้ีสินอ่ืน	 ๆ	 ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้วปรากฏว่ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด	 	 ให้ผู้ชำาระบัญชีจ่ายตาม 

ลำาดับดังต่อไปนี้

	 	 	 (1)	จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชำาระแล้ว

	 	 	 (2)	จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำาระแล้ว	แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กำาหนด

	 	 	 (3)	จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ	27	(2)

	 	 เงินที่จ่ายตามข้อ	 (2)	และ	 (3)	 เมื่อรวมท้ังส้ินต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจำานวนเงินกำาไรสุทธิท่ีสหกรณ ์

หาได้ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ	27(4)	ในปีนั้น

	 	 ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่นหรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติ 

ของที่ประชุมใหญ่	 	 หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์	 	 ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ ่

ได้ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ชำาระบัญชีเสร็จ

  ข้อ 106. ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้กำาหนดข้อความเร่ืองใดไว้  ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติท่ีกำาหนดไว้ 

ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์	 	 ตลอดจนคำาสั่งหรือคำาแนะนำาและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์มา 

ใช้	เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย

	 	 ที่ประชุมใหญ่วิสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย	 จำากัด	 ได้ประชุมพิจารณาข้อบังคับ 

ข้างต้นนี้	 	 เมื่อวันที่	 	 5	 	 สิงหาคม	 2543	 ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงใช้ข้อบังคับข้างต้นนี้แทนข้อบังคับเดิม 

ซึ่งเป็นอันยกเลิกทั้งสิ้น		ทั้งนี้		ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนให้แล้ว



ข้้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำากัด

37

	 ลงชื่อ	 สุวิทย์   นิคมภักดิ	์ ประธานที่ประชุม

  (นายสุวิทย์   นิคมภักดิ์)

	 ลงชื่อ	 นิเวศน์  แก่นพรหม	 เลขานุการ

  (นายนิเวศน์   แก่นพรหม)

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ผู้เข้าร่วมประชุม

	 ลงชื่อ	 อดิศร   ธรา                             

  (นายอดิศร    ธรา)

	 ตำาแหน่ง			หัวหน้าฝ่ายวิชาการสหกรณ์จังหวัดหนองคาย

	 ลงชื่อ	 จ�าเนียร   ทุมไมล์ 

  (นายจำาเนียร   ทุมไมล์)

	 	 ตำาแหน่ง			นักวิชาการสหกรณ์			

	 สำาเนาถูกต้อง	 สำาเนาถูกต้อง

 (นายสุวิทย์   นิคมภักดิ์) (นายนิเวศน์   แก่นพรหม)

	 ประธานกรรมการ	 เลขานุการ

(1)	 แก้ไขเพิ่มเติม		(ฉบับที่	2)		พ.ศ.	2549		ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ฯ	เมื่อวันที่	5	สิงหาคม	2549

(2)	 แก้ไขเพิ่มเติม		(ฉบับที่	3)		พ.ศ.	2553		ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ฯ	เมื่อวันที่	13	มิถุนายน	2553

(3)	 แก้ไขเพิ่มเติม		(ฉบับที่	4)		พ.ศ.	2554		ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ฯ	เมื่อวันที่	31	กรกฏาคม	2554

(4)	 แก้ไขเพิ่มเติม		(ฉบับที่	5)		พ.ศ.	2555		ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ฯ	เมื่อวันที่	5	สิงหาคม	2555

(5)	 แก้ไขเพิ่มเติม		(ฉบับที่	6)		พ.ศ.	2555		ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ฯ	เมื่อวันที่	27	ตุลาคม	2555

(6)	 แก้ไขเพิ่มเติม		(ฉบับที่	7)		พ.ศ.	2559		ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ฯ	เมื่อวันที่	24	ตุลาคม	2559

(7)	 นายทะเบียนเพิกถอนการรับจดทะเบียนข้อบังคับตามหนังสือสหกรณ์จังหวัดหนองคาย	

					 	ที่	นค0010/734	ลงวันที่	11	เมษายน	2561

(8)	 แก้ไขเพิ่มเติม		(ฉบับที่	8)		พ.ศ.	2561		ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ฯ	เมื่อวันที่	27	ตุลาคม	2561

(9)	 แก้ไขเพิ่มเติม		(ฉบับที่	9)		พ.ศ.	2563		ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ฯ	เมื่อวันที่	24	ตุลาคม	2563
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำากัด
ว่าด้วย  การรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำา

พ.ศ. 2544

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด พ.ศ. 2543 ข้อ (9) 

ข้อ 73(8) ข้อ 101 (1) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 41 ในการประชุม ครั้งที่ 7/2544  

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2544 ให้ก�าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย การรับเงินฝาก 

ออมทรัพย์และเงินฝากประจ�า  พ.ศ. 2544  ไว้ดังต่อไปนี้

หมวด 1
ข้อก�ำหนดทั่วไป 

 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย การรับเงินฝาก 

ออมทรัพย์ และเงินฝากประจ�า พ.ศ. 2544”

 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  เป็นต้นไป

 ข้อ 3. ให้ยกเลิก “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย การรับเงิน ฝากออมทรัพย์

และเงินฝากประจ�า พ.ศ. 2536 

 ข้อ 4. ในระเบียบนี้

  “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด 

  “ประธานกรรมการ”  หมายถงึ  ประธานกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์ครหูนองคาย จ�ากดั 

  “รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ครูหนองคาย จ�ากัด 

  “ผู้จัดการ”  หมายถึง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

  “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

  “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

 ข้อ 5. สหกรณ์รับ เงินฝากจากสมาชิกได้ 3 ประเภท คือ

  (1) เงินฝากออมทรัพย์ 

  (2) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

  (3) เงินฝากประจ�า
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หมวด 2
กำรเปิดบัญชีและกำรฝำกเงิน

 ข้อ 6. ผูป้ระสงค์จะเปิดบญัชเีงนิฝากตามข้อ 5 ให้มาตดิต่อกบัเจ้าหน้าทีส่หกรณ์  ณ ส�านกังานสหกรณ์

ด้วยตนเอง และต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์  โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุ 

ไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชีนั้น

 ข้อ 7. พร้อมกบัหนงัสอืขอเปิดบญัชเีงนิฝากผูฝ้ากต้องให้ตวัอย่างลายมอืชือ่ของตน  หรือของตวัแทน 

ซึ่งเป็นผู้มีอ�านาจถอนเงิน ตลอดจนให้ค�าสั่งเกี่ยวกับเงินฝากที่เปิดบัญชีนั้นไว้ต่อสหกรณ์  การเปลี่ยนแปลงเกี่ยว

กับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้จะต้องมีผลต่อเมื่อผู้ฝากได้แจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์  และสหกรณ์ได้พิจารณา 

เห็นเป็นการถูกต้อง ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้ อักษรไทย และเขียนด้วยหมึก ท้ังต้องเขียนด้วย 

ลายมือตนเอง สหกรณ์จะไม่รับพิจารณาการใช้ ตราประทับแทนลายมือชื่อ

 ข้อ 8. ผู้ฝากคนหนึ่งสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ ดังนี้

  8.1.  เงินฝากออมทรัพย์ผู้ฝากรายหนึ่งอาจเปิดบัญชีสมุดเงินฝากออมทรัพย์   ในสหกรณ์นี้ได้ 

โดยจ�านวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท และผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพ่ิมขึ้น 

เมื่อใดโดยจ�านวนเท่าใดก็ได้

  8.2.  เงินฝากประจ�ารายหนึ่งๆ ต้องมีจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยบาท และระยะเวลาฝากต้อง 

ไม่น้อยกว่าหกเดือน ผู้ฝากรายหนึ่งเปิดบัญชีเงินฝากเกินกว่าหนึ่งบัญชีก็ได้ 

 ข้อ 9. ในการเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 8 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้

  สมุดคู่ฝากนั้นผู้ฝากต้องรักษาไว้ เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก  ดอกเบี้ย เงินถอน 

และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย

  การลงบันทึกรายการต่างๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระท�าได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์  ซึ่งประธาน

กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ลงลายมือ 

ชื่อย่อก�ากับไว้เป็นส�าคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามที่กล่าวนี้ ย่อมไม่มีผลผูกพัน 

ต่อสหกรณ์  อนึ่ง ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่า รายการใดในสมุดคู่ฝาก คลาดเคล่ือน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพ่ือแก้ไขให้ 

จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้

  สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรือช�ารุดจนใช้การไม่ได้  ให้น�ามายื่นต่อสหกรณ์ เพื่อจะได้ยกเลิก

สมดุคู่ฝากเล่มนัน้ และโอนยอดเงนิคงเหลอืเข้าสมดุคู่ฝากเล่มใหม่ ซ่ึงออกให้ผู้ฝาก ยึดถือไว้ต่อไป สมดุคู่ฝากเล่ม

ที่ยกเลิกนั้น ผู้ฝากจะรับไปก็ได้

  ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในท่ีปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหาย ผู้ฝากต้องแจ้งเป็น 

หนังสือต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า สหกรณ์จะน�ายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่  ซ่ึงออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ 

ต่อไป ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก

  ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่  ให้ต่อ จากเล่มก่อน 

ซึ่งลงรายการเต็มแล้วก็ดี หรือช�ารุดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม  แต่กรณีท่ีสมุดคู่ฝากคนใด 

สูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ให้ โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 20 บาท
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 ข้อ 10. ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกคร้ัง ให้ท�าใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ท่ีสหกรณ์   ก�าหนด  ยืน

พร้อมด้วยสมดุคูฝ่าก และจ�านวนเงนิฝากต่อเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ ณ ส�านกังานสหกรณ์ ทัง้นี ้ผูฝ้ากหรอืผูอ้ืน่จะเป็น 

ผู้ส่งเงินก็ได้

  เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจ�านวนเงินฝากท่ีได้รับนั้นในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็น 

การถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก

 ข้อ 11. ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซึ่งสิทธิ ที่จะไม่จ่ายเงินถอน

จากรายการเช่นนั้น จนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว

หมวด 3 
กำรก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ย  ระยะเวลำกำรคิดดอกเบี้ย

วิธีกำรคิดดอกเบี้ย และกำรจ่ำยดอกเบี้ย

 ข้อ 12. สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 5 ในอัตราไม่เกินตามทีนายทะเบียนก�าหนด 

โดยจะได้ประกาศอัตราดอกเบี้ยแต่ละประเภทให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป

  คณะกรรมการอาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามวรรคก่อนได้ตามความเหมาะสม

  ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้ค�านวณเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะน�า 

ดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันที่ 31 มีนาคม  และ 30 กันยายน ให้ผู้ฝากรีบยื่นสมุดคู่ฝาก 

ณ ส�านักงานสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์บันทึกรายการดอกเบี้ยให้

  ดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า สหกรณ์จะค�านวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงก�าหนด ระยะเวลา 

การฝาก ส�าหรับเงินฝากที่ถอนก่อนก�าหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ตาม ข้อ 13 สหกรณ์  จะจ่ายดอกเบี้ย 

ให้ตามจ�านวนเดือนเต็ม

  กรณีถอนเงินฝากประจ�าในระยะเวลาไม่ถึง 6 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้

  ถ้าผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากประจ�า เมื่อครบก�าหนดพร้อมดอกเบี้ย จนพ้นก�าหนดไปอีกเจ็ดวัน 

ก็เป็นอันถือว่าผู้ฝากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม

  การจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า 12 เดือน วงเงินตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป สมาชิกสามารถ 

ขอรับดอกเบี้ยรายเดือนได้

หมวด 4
กำรถอนเงินและกำรปิดบัญชี

 ข้อ 13. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์

  ในการถอนเงินฝากผู้มีอ�านาจถอนเงินตามท่ีได้ให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์ ต้องมา 

รับเงินที่ส�านักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยื่นใบถอนเงินฝาก  โดยลงลายมือชื่อตามท่ีให้ตัวอย่างไว้นั้น  

พร้อมกับสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์
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  ถ้าผู ้มีอ�านาจถอนเงินฝาก จะมอบให้ผู ้ใดถอนเงินแทนก็ต้องท�าใบถอนเงินฝาก และต้อง 

มอบอ�านาจให้รับเงินแทนเป็นหนังสือ ไว้ด้านหลังของใบถอนเงินฝากนั้นด้วย ท้ังนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ 

ได้ให้ตัวอย่างไว้ แล้วมอบให้ผู้รับมอบอ�านาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้นพร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าท่ีของ 

สหกรณ์  ณ ส�านักงานสหกรณ์  ในการนี้สหกรณ์จะเรียกหลักฐานพิสูจน์ ตัวผู้รับมอบอ�านาจก็ได้

  เม่ือสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงนิถอนให้ และลงรายการเงนิถอนพร้อม  ทัง้เงนิคงเหลอื

ในสมุดคู่ฝาก แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก

  อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ  ผู้มีอ�านาจ 

ถอนเงินต้องลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้ก�ากับด้วย 

 ข้อ 14. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากนั้น จะถอนเมื่อใด จ�านวนเท่าใดก็ได้

  ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจ�านั้น ผู้ฝากย่อมไม่มีสิทธิ์ถอนเงิน ก่อนครบก�าหนด 

แต่เมื่อผู้ฝากยื่นค�าขอเป็นหนังสือโดยชี้แจงความจ�าเป็น  สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบก�าหนดได้

 ข้อ 15. ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือท้ังหมด เพ่ือปิดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้  ให้ผู้มีอ�านาจ 

ถอนเงินจดแจ้งไว้ท้ายรายการจ�านวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “ปิดบัญชี”

 ข้อ 16. ในกรณทีีผู่ฝ้ากตาย สหกรณ์จะจ่ายคนืเงนิคงเหลอืทัง้หมดในบญัชเีงนิฝากให้  แก่ผูร้บัประโยชน์

ที่ได้ต้ังไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลท่ีได้น�าหลักฐานมาแสดงให้เป็นท่ีพอใจ  คณะกรรมการ ว่าเป็น 

ทายาทผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินจ�านวนดังกล่าวนั้น

 ข้อ 17. ในกรณีที่คณะกรรมการของสหกรณ์เห็นว่าผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบนี้ หรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก 

แก่สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก สหกรณ์จะไม่รับเงินฝาก  เข้าบัญชีเงิน

ฝากของผู้ฝากอีก และให้ผู้ฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมด เพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี้  สหกรณ์จะแจ้ง 

เป็นหนังสือไปยังผู้ฝาก

 ข้อ 18. “การถอนเงินฝากเพื่อปิดบัญชีตามข้อ 15 และข้อ 16 สหกรณ์จะค�านวณดอกเบี้ย  ให้ตาม 

ข้อ 12 ถึงวันก่อนวันถอนหนึ่งวัน  เว้นแต่การปิดบัญชีเงินฝากในกรณีผู้ฝากฝ่าฝืน  ระเบียบตามข้อ 17 สหกรณ ์

จะค�านวณดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันที่แจ้งหนึ่งวัน  และสหกรณ์จะไม่ให้  ดอกเบี้ยอีก  ไม่ว่าผู้ฝากจะถอนเงินเมื่อใด”

 ข้อ 19. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

  ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

   

 (นายสินสมุทร  เสนาอาจ)

 ประธานกรรมการ 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำากัด
ว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

พ.ศ. 2544

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  พ.ศ.  2543 ข้อ  (9) 

ข้อ  73(8)  ข้อ  101 (1)  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการ   ในการประชุม  ครั้งที่ 7/2544 

เมือ่วนัที ่21 มกราคม 2544 ให้ก�าหนดระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์ครหูนองคาย จ�ากดั  ว่าด้วย  เงินฝากออมทรพัย์

พิเศษ  พ.ศ.  2544  และความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ดังต่อไปนี้

     ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  ว่าด้วยเงินออมทรัพย์ 

พิเศษ  พ.ศ.  2544”

 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป

 ข้อ 3. ให้ยกเลิก “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  ว่าด้วย  เงินฝากออมทรัพย์ 

พิเศษ พ.ศ. 2539”                                                                                                          

 ข้อ 4. ในระเบียบนี้

  “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “ประธานกรรมการ”  หมายถงึ  ประธานกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์ครหูนองคาย  จ�ากดั

  “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

                    “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

                  “ผูฝ้าก”  หมายถงึ  ผูฝ้ากเงนิประเภทออมทรพัย์พเิศษของสกกรณ์ออมทรพัย์ครหูนองคาย จ�ากดั

                   “ผู้จัดการ”  หมายถึง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคายจ�ากัด

                     “ผู้ช่วยผู้จัดการ”  หมายถึง  ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

 ข้อ 5. สหกรณ์รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิกได้ตามที่สหกรณ์เห็นสมควร

 ข้อ 6. ผูป้ระสงค์จะเปิดบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์พเิศษ ต้องยืน่หนงัสอืขอเปิดบญัชเีงนิ  ฝากออมทรพัย์

พิเศษตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบของสหกรณ์

 ข้อ 7. ผูข้อเปิดบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์พเิศษ ต้องให้ตวัอย่างลายมอืชือ่ของผูม้อี�านาจ  ในการถอนเงนิ  

หรือในการให้ค�าสั่งเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดนั้นไว้ต่อสหกรณ์  โดยใช้บัตรลายมือชื่อตามแบบของสหกรณ์
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  การเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอ�านาจในการถอนเงิน  จะมีผลต่อเมื่อ 

ผู้ฝากได้แจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์  และสหกรณ์ได้ตอบรับแล้ว

 ข้อ 8. ในการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษครั้งแรก  ต้องมีจ�านวนเงินไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นบาท

 ข้อ 9. ในการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทนี้   สหกรณ์จะออกสมุดคู ่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 

พิเศษให้ผู้ฝากยึดถือไว้  โดยผู้ฝากต้องเก็บรักษาไว้  เพ่ือให้สหกรณ์บันทึกรายการเงินฝาก  ดอกเบ้ีย  เงินถอน  

และเงินคงเหลือของตน  บรรดาที่มีทุกรายการ

  การบันทึกรายการในสมุดคู่บัญช ี จะกระท�าได้เฉพาะทางฝ่ายสหกรณ์เท่านั้น โดยให้ผู้จัดการ 

หรือผู้ช่วยผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ผู้จัดการมอบหมายคนใดคนหนึ่ง  เป็นผู้ลงลายมือชื่อก�ากับไว ้

เป็นส�าคัญ  การบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชีซึ่งไม่เป็นไปตามที่กล่าวข้างต้นจะไม่มีผลผูกพันกับสหกรณ์ 

ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่า รายการใดในสมุดคู่บัญชีคลาดเคลื่อน  ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง 

  สมุดคู่บัญชีที่บันทึกรายการเต็มแล้ว  ให้ผู้ฝากส่งมอบให้แก่สหกรณ์  เพื่อสหกรณ์ โอนยอดเงิน

คงเหลือเข้าสมุดบัญชีเล่มใหม่ให้  ซึ่งจะได้ออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป

  ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่บัญชีให้แก่ผู้ฝากเมื่อเปิดบัญชีก็ดี  หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อ 

จากเล่มก่อนที่บันทึกรายการเต็มแล้วก็ดี  สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม  แต่ถ้าสมุดคู่บัญชี  ของผู้ฝากสูญหาย  

สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีเล่มใหม่ให้  โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 20 บาท

 ข้อ 10. ในการส่งเงินฝากเข้าบัญชีทุกครั้ง  ให้ท�าใบส่งเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามแบบของสหกรณ ์

ยื่นพร้อมกับสมุดคู่บัญชีและจ�านวนเงินที่ฝากต่อสหกรณ์  เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจสอบเป็น  การถูกต้องแล้ว 

จะบันทึกรายการจ�านวนเงินฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคู่บัญชีให้ผู้ฝาก

 ข้อ 11. สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษในอัตราไม่เกินร้อยละ 7 ต่อปโดย จะได้ประกาศ

อัตราดอกเบี้ยให้ทราบเป็นคราวๆ ไป และค�านวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามจ�านวนต้นเงินฝากคงเหลือ

  สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษปีละ 2 ครั้ง ให ้

ทุกวันที่ 31 มีนาคม และวันที่ 30 กันยายน ให้ผู้ฝากรีบยื่นสมุดคู่ฝาก เพื่อสหกรณ์บันทึกรายการ ดอกเบี้ยให้

  ในกรณทีีจ่�านวนเงนิฝากออมทรพัย์พิเศษคงเหลือต่�ากว่า 10,000 บาท  สหกรณ์จะไม่คดิดอกเบีย้ให้

 ข้อ 12. ผู ้ฝากจะถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของตนได้  โดยท�าใบถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

ตามแบบที่สหกรณ์ก�าหนด

 ข้อ 13. ผู ้มีอ�านาจในการถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  จะมอบฉันทะให้ผู ้อื่นมาถอนเงินฝาก 

ออมทรัพย์พิเศษ  แทนไม่ได้



ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำากัด

45

 ข้อ 14. การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  ให้ถอนได้เดือนละหนึ่งครั้งโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

หากเดือนใดมีการถอนมากกว่าหนึ่งครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งท่ีสอง และครั้งต่อ ๆ ไป 

ในอัตราร้อยละ 1 ของจ�านวนเงินที่ถอน แต่ต้องไม่ต่�ากว่า 200 บาท

 ข้อ 15. ผู้ฝากจะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษก็ย่อมกระท�าได้   โดยสหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียให้ 

ถึงก่อนวันถอนหนึ่งวัน

 ข้อ 16. ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า  ผู้ฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษรายใด  ฝ่าฝืนระเบียบนี้ 

หรือก่อความยุ ่งยากให้แก่สหกรณ์  หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรท่ีจะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

ของผู้ฝากรายใด  สหกรณ์อาจไม่รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผู้ฝากรายนั้นอีก  หรือจะปิดบัญชีเงินฝาก 

ออมทรัพย์พิเศษของผู้ฝากนั้น  พร้อมกับคิดดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันปิดบัญชี หนึ่งวันก็ได้

  กรณีคณะกรรมการปิดบัญชีของผู้ฝากรายใด ให้สหกรณ์แจ้งผู้ฝากรายนั้นทราบโดยพลัน

 ข้อ 17.  ในกรณีที่ผู้ฝากถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายเงินฝากคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงิน ฝากออมทรัพย์

พิเศษของผู้ฝาก ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ท�าหนังสือตั้งผู้รับ โอนประโยชน์ไว้ สหกรณ์ 

จะจ่ายเงินทั้งหมดให้แก่ผู้รับมรดก ผู้จัดการมรดก หรือทายาทของผู้ฝาก เมื่อได้น�าหลักฐานมาแสดงสิทธิ 

ของตนให้เป็นที่พอใจแก่สหกรณ์

 ข้อ 18.  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

  ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

                                 

                     
 (นายสินสมุทร   เสนาอาจ)

 ประธานกรรมการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำากัด
ว่าด้วย  เงินกู้พิเศษ

พ.ศ.  2544

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  พ.ศ. 2543 ข้อ 2(5) 

(13) ข้อ 12 (3) ข้อ 73(8)  ข้อ 101(3) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 41  ในการประชุม 

ครั้งที่ 7/2544  เมื่อวันที่  21  มกราคม  2544  คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด  

ได้พิจารณาเห็นว่า สหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอท่ีจะช่วยเหลือให้เงินกู ้ เพ่ือส่งเสริมความมั่นคง 

หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้  โดยจ�านวนเกินกว่าจ�ากัดที่สมาชิกนั้นอาจได้รับจากเงินกู้สามัญ 

ตามข้อบังคับ ข้อ 12(2)  คณะกรรมการด�าเนินการให้ก�าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด 

ว่าด้วย เงินกู้พิเศษ  พ.ศ. 2544  ไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย เงินกู ้พิเศษ 

พ.ศ. 2544”  

 ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันที่  19  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2544  เป็นต้นไป

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  ว่าด้วย  เงินกู้พิเศษ  พ.ศ. 2537  และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 ข้อ 4 ในระเบียบนี้

  “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

  “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด
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หมวด 1
ข้อก�ำหนดทั่วไป

 ข้อ 5 ให้คณะกรรมการมีอ�านาจพิจารณาวินิจฉัยการให้เงินกู้พิเศษ  ตามระเบียบนี้  เฉพาะสมาชิก

เท่านั้น

 ข้อ 6 การให้เงินกู้พิเศษ  ให้พิจารณาเฉพาะวัตถุประสงค์กู้เพื่อการเคหสงเคราะห์

 ข้อ 7 การให้เงินกู้พิเศษนั้น  ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีทุนที่จะให้กู้ได้ไม่พอแก่การขอกู้ ให้ถือล�าดับ 

ในการพิจารณาให้เงินกู้พิเศษตามวัตถุประสงค์ ข้อ 6 ดังต่อไปนี้

  (1) เงินกู้ของผู้ขอกู้ที่มีเงินค่าหุ้นสูง  ให้อนุมัติก่อนผู้ขอกู้ที่มีเงินค่าหุ้นต�่า

  (2) เงินกู้ของผู้ขอกู้ที่มีค่าหุ้นเท่ากัน ให้อนุมัติผู้ขอกู้รายที่มีอายุการเป็นสมาชิกมากกว่าก่อน

  (3) เงินกู้ของผู้มีค่าหุ้นเท่ากัน  และมีอายุการเป็นสมาชิกเท่ากัน  ให้อนุมัติให้แก่

ผู้ส่งช�าระหนี้เดิมใกล้จะเสร็จสิ้นตามสัญญาก่อน  โดยให้ค�านวณเทียบส่วนร้อยละ  แต่ถ้าได้ช�าระหนี้เดิมไว ้

เท่ากันด้วย  ให้อนุมัติแก่ผู้ขอกู้ที่สหกรณ์ต้องจ่ายเงินกู้น้อยกว่า

 ข้อ 8 สมาชิกซึ่งอาจได้รับเงินกู้พิเศษ  ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  

36 เดือน  และต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของวงเงินที่อนุมัติ 

  กรณีที่ผู ้กู ้มีหุ ้นไม่พอตามที่ก�าหนดในเงื่อนไขผู ้กู ้ต ้องยินยอมให้สหกรณ์หักเงินท่ีกู ้ได ้

เพื่อซื้อหุ้นเพิ่มเติมให้ครบจ�านวนที่ก�าหนด

 ข้อ 9 สมาชิกที่ส่งคืนเงินกู้ประเภทอื่นไม่เสร็จ  ไม่ให้ได้รับเงินกู้พิเศษ

  กรณีที่ผู้กู้ยังส่งคืนเงินกู้พิเศษไม่เสร็จ  ก็ไม่ให้ได้รับเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ อีก  เว้นแต่เงินกู้ 

เพื่อเหตุฉุกเฉิน  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ 

 ข้อ 10 เงินกู้ซึ่งถือเป็นเงินกู้พิเศษ  และใช้ระยะเวลาส่งคืนตามที่ก�าหนดไว้  ส�าหรับเงินกู้พิเศษได้นั้น  

ต้องมีจ�านวนเกินกว่าจ�ากัดซึ่งสมาชิกนั้นอาจกู้เงินสามัญจากสหกรณ์ได้

 ข้อ 11 การให้เงินกู้พิเศษนั้น  ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวน 

คณะกรรมการผู้มาประชุมพิจารณาค�าขอกู้รายนั้น

 ข้อ 12 เมื่อคณะกรรมการได้วินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษรายใด หนังสือกู้และเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ 

เกี่ยวกับเงินกู้นั้น ให้จัดท�าตามแบบที่ก�าหนดไว้โดยครบถ้วนสมบูรณ์ สมาชิกผู้กู้จึงรับเงินกู้จากสหกรณ์ได้

  เพื่อเป็นการควบคุมการใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามความมุ่งหมาย ให้สมาชิกผู้กู้ส่งจ�านวนเงิน 

กู้พิเศษ  ซึ่งตนได้รับเข้าฝากในประเภทเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นี้  เพ่ือถอนใช้จ่ายเป็นคราว ๆ ในเมื่อ 

ถึงก�าหนดจ่ายตามความมุ่งหมายการฝากเงินดังกล่าวนี้  ให้เปิดบัญชีเฉพาะและสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ตาม

ระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์
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  คณะกรรมการอาจยกเว้นข้อก�าหนดดังกล่าวในวรรคสองนั้นได้  ในกรณีท่ีสมาชิกผู้กู้แสดง 

ให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการว่ามีเหตุผลเป็นพิเศษ

 ข้อ 13 ในเมื่อถึงก�าหนดที่สมาชิกผู้กู้   ต้องใช้จ่ายเงินกู้พิเศษตามความมุ่งหมาย  ต้องเสนอรายงานการ

ใช้จ่ายเงินกู้ตามแบบที่ก�าหนดไว้  พร้อมทั้งฐานะที่มีต่อสหกรณ์ทุกคราวโดยเร็วที่สุด  สหกรณ์อาจมอบ 

ให้คณะกรรมการ   หรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรสอบสวนการใช้จ่ายเงินกู้ตามรายงานนั้น ๆ   อีกชั้นหนึ่งด้วย

 ข้อ 14 ตราบใดที่สมาชิกส่งคืนเงินกู้พิเศษไม่เสร็จ  จะต้องยินยอม  และอ�านวยความสะดวกให้ 

คณะกรรมการ  หรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับมอบหมายจากสหกรณ์เข้าตรวจการก่อสร้าง  ต่อเติม  หรือปรับปรุง  หรือ

ทรัพย์สิน หรือหลักประกันในเวลาอันสมควรได้เสมอ  และต้องช้ีแจงข้อความเกี่ยวกับเร่ืองท่ีตรวจให้ทราบ 

ตามความประสงค์

 ข้อ 15 ให้คณะกรรมการก�าหนด  และปรับปรุงแบบค�าขอกู้  และแบบสัญญาเงินกู้ให้สอดคล้อง 

กับระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์  ตลอดจนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หมวด 2
เงินกู้พิเศษเพื่อกำรเคหสงเครำะห์

 ข้อ 16 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหสงเคราะห์นั้น  ได้แก่ 

  1. เงนิกู้เพื่อการก่อสร้าง  ต่อเตมิ  หรือปรับปรุงอาคาร  ส�าหรับใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยัของตนเอง และ

ครัวเรือนตามสมควรแก่ฐานะ 

  2. เงินกู้ซื้อที่ดินและอาคาร  ส�าหรับใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยของตนเอง และครัวเรือนตามสมควร 

แก่ฐานะ

  3. เงินกู้เพื่อไถ่ถอนที่อยู่อาศัย  ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ไถ่ถอนจากสถาบันการเงินเท่านั้น

 ข้อ 17  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าว ใน ข้อ 16  ต้องเสนอค�าขอกู้ถึงคณะกรรมการตามแบบ 

ที่ก�าหนดไว้  รวมทั้งรายละเอียด  และหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการทรัพย์สิน และหนี้สินรายได้  

และค่าใช้จ่าย  รายการบุคคลในครัวเรือน  การอยู่อาศัยเดิม  และเหตุผลจ�าเป็นท่ีต้องจัดให้มีท่ีอยู่อาศัยใหม่   

แบบรูปและรายการก่อสร้าง  หรือต่อเติม  หรือปรับปรุงอาคาร  รายละเอียดและหลักฐานแห่งที่ดินและ 

หรืออาคารที่ซื้อก�าหนดเวลา  และราคา  สัญญาท่ีท�าไว้  หรือร่างสัญญาท่ีจะท�ารายละเอียดแห่งความต้องการ 

เงินกู้จ�านวนซ่ึงตนจะออกเอง  ก�าหนดการใช้จ่ายเงินกู้  รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินท่ีเสนอ 

เป็นหลักประกัน

 ข้อ 18 แบบรูปและรายการก่อสร้างหรือต่อเติม  หรือปรับปรุงอาคารนั้น  ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ตามกฎหมาย  และต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการด้วย

  การแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบรูปหรือรายการดังกล่าวในวรรคก่อน  ในสาระส�าคัญต้องได้รับ 

ความเห็นของบุคคล  ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อการนี้  และต้องรายงานคณะกรรมการทราบ
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 ข้อ 19 สหกรณ์จะมอบให้คณะกรรมการ หรือบุคคลอื่นตามท่ีเห็นสมควร สอบสวนและท�ารายงาน

เกี่ยวกับค�าขอกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหสงเคราะห์  เสนอคณะกรรมการด�าเนินการพิจารณาเป็นหน้าที่ของสมาชิก 

ผู้ขอกู้ต้องให้ข้อความจริงและความร่วมมือ

 ข้อ 20 จ�านวนเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหสงเคราะห์ซึ่งให้แก่สมาชิกผู ้กู ้คนหนึ่ง ๆ นั้น ย่อมสุดแต ่

คณะกรรมการเห็นสมควร  โดยค�านึงถึงลักษณะของผู้ท่ีอยู่อาศัยตามควรแก่ฐานะ และความสามารถช�าระหนี ้

ของสมาชิกนั้น  แต่ไม่เกิน 700,000.- บาท (เงินเจ็ดแสนบาทถ้วน)

 ข้อ 21 จ�านวนเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหสงเคราะห์นั้น  มีความมุ่งหมายเพ่ือให้สมาชิกจัดให้มีที่อยู่ 

อาศัยของตน  และครัวเรือนตามที่กล่าวใน ข้อ 16  มิใช่จัดให้มีขึ้นส�าหรับให้เช่าหรือโอนแก่ผู้อื่น

  ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกู้เพื่อการเคหสงเคราะห์ไม่เสร็จจะให้เช่าหรือโอนอาคารหรือ 

ที่ดินซึ่งใช้เงินกู้นั้น  ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดแก่ผู้อื่นไม่ได้  เว้นแต่ในกรณีที่จ�าเป็นซึ่งได้รับอนุญาตเป็น 

หนังสือจากคณะกรรมการก่อน

หมวด 3
สิทธิ์ในกำรกู้เงินพิเศษ

 ข้อ 22 จ�านวนเงนิกูพ้เิศษทีใ่ห้แก่สมาชกิคนหนึง่ ๆ  นัน้  ย่อมสดุแต่คณะกรรมการพจิารณาเหน็สมควร  

โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์  และหลักประกันส�าหรับเงินกู้  ตลอดจนความสามารถในการช�าระหนี้โดย 

มีเงื่อนไขให้กู้ได้ 50  เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 700,000.- บาท  (เงินเจ็ดแสนบาทถ้วน)  ท้ังนี้  ผู้กู้ต้อง 

มีเงินเดือนคงเหลือเมื่อส่งช�าระหนี้งวดรายเดือนแล้วจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

หมวด 4
หลักประกันส�ำหรับเงินกู้พิเศษ

 ข้อ 23 การกู้เงินพิเศษ  ผู้กู้ต้องท�าหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก�าหนดไว้

 ข้อ 24 หลกัประกนัเงนิกูพ้เิศษ  ให้ถอืใช้เงนิค่าหุน้ทีม่ทีัง้หมด  ในขณะด�ารงสมาชกิภาพเป็นหลกัประกนั

ร่วมกับหลักประกันตาม ข้อ 24.1 หรือ ข้อ 24.2 ดังนี้ 

  24.1 มีอสังหาริมทรัพย์ของผู้กู ้  หรือคู่สมรสอันปลอดจากภาระจ�านองรายอื่นมาจ�านอง 

เป็นประกันเต็มจ�านวนเงินกู้รายนั้น  โดยต้องเป็นที่พอใจของคณะกรรมการ และต้องอยู่ภายในร้อยละ 60 

แห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น  โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

   24.1.1 เป็นโฉนด  หรือ นส.3ก.  ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดหนองคายท่ีไม่ได้ระบุข้อความ 

ห้ามโอนและต้องเป็นที่ดินซึ่งมีทางสาธารณะเข้าออกได้สะดวก  การตีราคาประเมินหลักทรัพย์ให้ถือ 

ตามราคาประเมินที่ทางเจ้าพนักงานที่ดินในท้องที่ได้ประเมินไว้
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   24.1.2 หลักทรัพย์ที่เป็นบ้าน  โรงเรียนหรืออาคาร  ให้ตีราคาประเมินตามบัญชีที่ 

ก�าหนดราคาประเมินโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างของทางราชการและผู้กู้ต้องท�าการประกันอัคคีภัย ส�าหรับจ�านวน 

เงินเอาประกันอัคคีภัยนั้นให้คิดจากวงเงินกู้คงเหลือ  โดยให้ยกผลประโยชน์ใด ๆ อันพึงจะได้รับจากกรมธรรม ์

ประกันภัย  ตกลงยินยอมโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด เป็นผู้รับผลประโยชน์ 

ในขณะทีส่่งช�าระเงนิกูย้งัไม่แล้วเสรจ็ให้เป็นหน้าท่ีของผู้กูจ้ะต้องต่อสัญญาประกนัอคัคีภยัทุก ๆ  ปี หากผู้กูไ้ม่ได้

ด�าเนินการตามก�าหนดเวลา  สหกรณ์จะเป็นผู้ด�าเนินการจ่ายเบ้ียประกันให้ และหักค่าเบ้ียประกันจากเงิน 

ได้รายเดือนของผู้กู้เป็นงวด ๆ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกสหกรณ์

  24.2 มีหลักทรัพย์รัฐบาล  หรือเอกสารการฝากเงินของสถาบันการเงินซึ่งคณะกรรมการเห็น

สมควรจ�าน�าเป็นประกันเงินกู้รายนั้นได้  โดยจ�านวนเงินกู้ของผู้กู ้  ต้องอยู่ภายในร้อยละแปดสิบแห่งค่า 

ของหลักทรัพย์นั้น

หมวด 5
เงินงวดช�ำระหนี้ส�ำหรับเงินกู้พิเศษ

 ข้อ 25 จ�านวนงวดการช�าระหนี้  ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา  ทั้งนี้  ผู้ขอกู้ต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปี  

ส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือนได้ไม่เกินอายุตน  65 ปี

 ข้อ 26 คณะกรรมการอาจพิจารณาก�าหนดให้ผู้กู้เงินกู้พิเศษ  ส่งคืนต้นเงินเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน 

พร้อมดอกเบี้ย  หรือส่งคืนเป็นงวดเฉลี่ยเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด  ตั้งแต่งวดแรกจนงวดสุดท้าย   

และเป็นจ�านวนกี่งวดตามที่เห็นสมควรแก่ฐานะของผู้กู้  จ�านวนเงินกู้  แต่ไม่เกิน 180 งวด  ทั้งนี้  ตั้งแต่เดือน 

ที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก

  ในกรณีที่ผู ้มีค�าขอเป็นหนังสือ  และคณะกรรมการเห็นว่ามีเหตุอันสมควรผ่อนผันเป็น 

พิเศษคณะกรรมการจะผ่อนเวลาการส่งเงินช�าระหนี้  ส�าหรับเงินกู ้พิเศษที่ก�าหนดไว้ตามความในวรรค 

ก่อนนั้น  ให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได้   แต่การผ่อนผันเช่นนี้รวมทุกครั้งต้องไม่เกินหกเดือน

 ข้อ 27 เงินงวดช�าระหนี้   ให้ส่งช�าระในวันสิ้นเดือนที่ได้รับเงินกู ้   เว ้นแต่เงินกู ้ที่ได้รับหลัง 

วันที่ 7  ของเดือน  ให้ส่งช�าระในวันสิ้นเดือนถัดไป

หมวด 6
ดอกเบี้ยเงินกู้

 ข้อ 28 ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษในอัตราไม่เกินร้อยละ 19.00 ต่อปี  โดยสหกรณ์จะได้ประกาศ 

ให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 

 ข้อ 29 ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายวันตามวิธกีารของสหกรณ์  และจ�านวนต้นเงินคงเหลือ
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หมวด 7
กำรควบคุมหลักประกันและกำรเรียกคืนเงินกู้

 ข้อ 30 ให้คณะกรรมการตรวจตราควบคุมให้ผู้กู้ทุกราย  มีหลักประกันตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

และเมื่อคณะกรรมการเห็นว่ามีหลักประกันส�าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง  ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดี 

ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก�าหนด

 ข้อ 31 กรณีผูกู้ข้าดจากสมาชกิภาพตามข้อบงัคบั ข้อ 17 และ ข้อ 39 ให้คณะกรรมการเรยีกผูกู้ช้�าระหนี้

ต้นเงิน  และดอกเบี้ยทั้งหมดโดยสิ้นเชิง  ภายใน 30 วัน นับแต่วันผิดข้อบังคับ

 ข้อ 32 ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี้  ให้ถือว่าเงินกู้เป็นอันถึงก�าหนดส่งคืนพร้อมทั้งดอกเบี้ยโดยสิ้นเชิง 

และให้คณะกรรมการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า  

  32.1 เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ  

  32.2 เมื่อปรากฏว่าผู้กู้น�าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น  

  32.3 เมื่อเห็นหลักประกันส�าหรับเงินกู้บกพร่อง  และผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดี  ภายในระยะ

เวลาที่ก�าหนด  

  32.4 เมื่อค้างส่งเงินงวดช�าระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย) เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัด

การส่งเงินงวดช�าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส�าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ

 ข้อ 33  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

  ประกาศ  ณ  วันที่  19  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2544

 (นายสินสมุทร   เสนาอาจ)

 ประธานกรรมการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำากัด
ว่าด้วย  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

พ.ศ.  2544

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัย์ครูหนองคาย  จ�ากดั  พ.ศ. 2543  ข้อ 73(8)  

ข้อ 95  และ ข้อ 101(9) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 41 ในการประชุม  ครั้งที่ 7/2544  

เมื่อวันที่  21 มกราคม  2544  ให้ก�าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด  ว่าด้วย ที่ปรึกษา 

และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2544  ไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  ว่าด้วย ที่ปรึกษา 

และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2544” 

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ  ตั้งแต่วันที่  19  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2544  เป็นต้นไป

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย  ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษา 

กิตติมศักดิ์  พ.ศ. 2536  ที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ และให้ถือใช้ระเบียบนี้แทน

 ข้อ 4 ในระเบียบนี้

  “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “ที่ปรึกษา”  หมายถึง  บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ ข้อบังคับระเบียบและแนวทาง

สหกรณ์เป็นอย่างดี

  “ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ”  หมายถึง  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และเหมาะสมที่จะ 

ให้  ความเห็น แนะน�า แก้ปัญหา ช่วยเหลือและสนับสนุน ในการด�าเนินงานทั่วไปของสหกรณ์

หมวด 1
คุณสมบัติของที่ปรึกษำและที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์

 ข้อ 5 ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้

  จะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบ  ให้ความเห็น 

แนะน�า   แก้ปัญหา  ช่วยเหลือและสนับสนุนในการด�าเนินงานทั่วไปของสหกรณ์
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หมวด 2
วำระอยู่ในต�ำแหน่งของที่ปรึกษำและที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์

	 ข้อ	6	 ที่ปรึกษาตาม	 ข้อ	 5	 	 จะอยู่ในต�าแหน่งตามวาระได้	 1	 ปีบัญชีสหกรณ์	 และอาจได้รับการ 

แต่งตั้งใหม่อีกก็ได้		ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	จะพ้นต�าแหน่งเมื่อ

	 	 (1)	 ตาย

	 	 (2)	 ลาออก

	 	 (3)	 เป็นบุคคลล้มละลาย

	 	 (4)	 เป็นบุคคลไร้ความสามารถ		หรือเสมือนไร้ความสามารถ

	 	 (5)	 ได้รับโทษจ�าคุก

	 	 (6)	 คณะกรรมการด�าเนินการมีมติให้พ้นจากการเป็นที่ปรึกษาด้วยคะแนน	2	ใน	3

	 	 กรณีท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์	 	 ได้พ้นจากต�าแหน่งตาม	 ข้อ	 6	 การที่จะแต่งตั้ง 

เพิ่มให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการด�าเนินการ

	 ข้อ	7	 ที่ปรึกษามีจ�านวนไม่เกิน	3	คน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มีจ�านวนไม่เกิน	2	คน	โดย		คณะกรรมการ

ด�าเนินการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง

	 ข้อ	8	 ทีป่รกึษาและทีป่รกึษากติตมิศกัดิ	์	มหีน้าที่		

	 	 (1)		ให้ค�าปรกึษาแนะน�า	แก่คณะกรรมการด�าเนนิการ	

	 	 (2)		แสวงหาความร่วมมือจากสมาชิกหน่วยงานต่าง	ๆ	เพื่อพิจารณางานของสหกรณ์

	 ข้อ	9	 ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	 	 อาจได้รับเชิญจากคณะกรรมการด�าเนินการให้ร่วมประชุม

เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม

	 ข้อ	10	 ค่าตอบแทน		หรอืงบประมาณท่ีได้รับ		ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการด�าเนนิการพิจารณาก�าหนด

	 ข้อ	11	 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

	 	 ประกาศ		ณ		วันที่		19		กุมภาพันธ์		พ.ศ.	2544

 (นายสินสมุทร  เสนาอาจ)

 ประธานกรรมการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำากัด
ว่าด้วย การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน

พ.ศ. 2544

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  พ.ศ. 2543 

ข้อ 73(8) ข้อ 101 (6) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 41 ครั้งที่ 7/2544  เมื่อ 

วันที่ 21 มกราคม 2544 ให้ก�าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย  การรับจ่าย 

และเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2544 ไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย การรับจ่ายและ 

เก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2544”

 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3. ให้ยกเลิก “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย  การรับจ่ายและเก็บ 

รักษาเงิน  พ.ศ. 2536” ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ 4. ในระเบียบนี้

  “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด 

  “ประธานกรรมการ”  หมายถงึ  ประธานกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์ครหูนองคาย จ�ากดั

  “รองประธานกรรมการ”  หมายถึง  รองประธานกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ครูหนองคาย จ�ากัด 

  “กรรมการ”  หมายถึง  กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “ผู้จัดการ”   หมายถึง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคายจ�ากัด 

  “เจ้าหน้าที่การเงิน”  หมายถึง  เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่รับผิดชอบ

ในการรับจ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์

  “เงินสดในมือ”  หมายถึง  เงินสดที่เป็นธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ ซึ่งสหกรณ์เก็บรักษาไว้ที่

ส�านักงานสหกรณ์เพื่อใช้จ่ายหมุนเวียนในทางธุรกิจของสหกรณ์ 

  “เอกสารการเงิน”  หมายถึง  เช็คธนาณัติ ตัวแลกเงิน ตัวแลกเงินไปรษณีย์หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน 

 ข้อ 5. สหกรณ์เปิดรับจ่ายเงินตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ หรือวันหยุด

ตามประกาศของสหกรณ์
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 ข้อ 6. ให้ผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการรับ - จ่าย และเก็บรักษาเงินสหกรณ์

 ข้อ 7. กรณทีีผู่จ้ดัการไม่อยู ่หรอืผู้จดัการไม่อาจปฏบัิตหิน้าท่ีตามข้อ 6 ได้ ให้ผู้ช่วยผู้จดัการปฏบัิตหิน้าที่

แทนได้  ถ้าผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการไม่อยู่  หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการ  

หรือเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งใดที่เห็นสมควร  ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการงานด้านบัญชีเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตาม  

ข้อ 6. แทน  โดยอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 ข้อ 8. การรบัจ่ายจะต้องจดัให้มเีอกสารหลกัฐานใบส�าคัญประกอบครบถ้วน   และจะต้องบันทึกรายการ

ในสมุดบัญชีของสหกรณ์ทุกวันทันที่ที่เกิดรายการขึ้น  และผู้จัดการจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องเป็นประจ�า

หมวด 1
ใบเสร็จรับเงิน

 ข้อ 9.  ใบเสร็จรับเงินให้ใช้ตามแบบที่สหกรณ์ก�าหนด โดยให้มีส�าเนาอย่างน้อย 2 ฉบับ เพื่อประโยชน ์

ในการตรวจสอบและบันทึกบัญชี 

 ข้อ 10. ใบเสร็จรับเงินให้มีหมายเลขก�ากับเล่ม และหมายเลขก�ากับใบเสร็จรับเงินเรียง ตามล�าดับ 

กันไปทุกฉบับ ให้สหกรณ์จัดท�าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว้ เพื่อให้ทราบ และตรวจสอบได้ว่าได้จัดพิมพ์ขึ้น 

จ�านวนเท่าใด ได้จ่ายใบเสร็จรับเงินเล่มใด หมายเลขใดถึงหมายเลขใดให้พนักงานผู้ใดไปใช้เมื่อไร

  การเบิกใช้ใบเสร็จรับเงินให้เบิกใช้ตามจ�านวนที่เหมาะสม และจ�าเป็นกับสภาพธุรกิจ 

ของสหกรณ์ โดยให้เบกิตามล�าดบัเล่ม และเลขทีข่องใบเสรจ็รบัเงนิ และให้มหีลกัฐานการเบกิจ่ายใบเสรจ็รบัเงนิ

ไว้ด้วย

 ข้อ 11. ใบเสร็จรับเงิน ห้ามขูดลบ แก้ไขเพิ่มเติม จ�านวนเงินหรือชื่อผู้ช�าระเงิน หากใบเสร็จรับเงินฉบับ

ใดลงรายการรับเงินผิดพลาด ก็ให้ขีดฆ่าจ�านวนเงินและเขียนใหม่ทั้งจ�านวน แล้วให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อก�ากับ 

หรือขีดฆ่ายกเลิกใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับ และออกฉบับใหม่ให้แทน

 ข้อ 12. ให้สหกรณ์เก็บรักษาส�าเนาใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชียังมิได้ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัย 

อย่าให้สูญหาย และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดาได้

 ข้อ 13. ให้คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ท�าหน้าที ่

ควบคุมการจัดเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้ และเล่มที่ยังไม่หมดไว้ในที่มั่นคงปลอดภัย

 ข้อ 14. ทกุงวด 3 เดอืน  และเมือ่สิน้ปีทางบญัชขีองสหกรณ์  ให้คณะกรรมการแต่งตัง้  คณะอนกุรรมการ

ขึ้นท�าการตรวจนับใบเสร็จรับเงินทั้งที่ใช้แล้ว  และที่ยังคงเหลือใช้เป็นการถูกต้องโดยจัดท�าหลักฐานการ 

ตรวจนับไว้ด้วย

หมวด 2
กำรรับเงิน

 ข้อ 15.  สหกรณ์ต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกคร้ังท่ีมีการรับเงิน โดยปกติให้ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวกัน 

ในการรับเงินทุกประเภท  เว้นแต่เงินประเภทใดท่ีมีการรับช�าระเป็นประจ�า  และมีจ�านวนมากราย  จะแยก 

ใบเสร็จรับเงินเล่มหนึ่งส�าหรับการรับช�าระประเภทนั้นก็ได้
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 ข้อ 16. การรบัเงนิของสหกรณ์ให้รบัเป็นเงินสด แต่ถ้าเป็นกรณท่ีีจ�าเป็นและเป็นประโยชน์ แก่สหกรณ์  

ก็อาจรับเป็นเอกสารการเงิน เช่น ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ หรือเช็ค หรือตั๋วแลกเงิน หรือตัวสัญญา 

ใช้เงินที่ธนาคารรับรอง

 ข้อ 17. ในกรณีจ�าเป็นที่จะต้องรับเช็คหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน  จะต้องเป็นเช็คหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที ่

ธนาคารรับรอง

  ในกรณีที่เป็นเช็คที่ไม่สามารถให้ธนาคารรับรองได้  จะต้องเป็นเช็คท่ีส่ังจ่ายในวันออกเช็ค 

และผู้จัดการได้พิจารณาแล้วว่าผู้สั่งจ่ายเช็คเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้ 

  ถ้าจ�าเป็นต้องรับเช็คลงวันที่ล่วงหน้า  ก็ต้องเป็นเช็คลงวันท่ีล่วงหน้าไม่เกินสามวัน  และ 

จ�านวนเงินตามเช็คแต่ละรายรวมแล้วจะต้องไม่เกิน 50,000.- บาท (เงินห้าหมื่นบาทถ้วน) และคณะกรรมการ 

จะต้องให้ผูส้ัง่จ่ายจดัหาหลกัประกนัทีเ่ป็นทรพัย์สิน หรือบุคคลท่ีเช่ือถือได้มารับอาวลัเช็ค หรือใช้ธนาคารพาณิชย์ 

ค�้าประกันหนี้สินต่าง ๆ  ที่ช�าระด้วยเช็คทั้งหมด

 ข้อ 18. ในกรณีมีการรับเช็คตามข้อ 17. ใบเสร็จรับเงินที่สหกรณ์ออกให้แก่ผู ้จ่ายเช็คให้ระบุว่า 

เชค็ของธนาคารใด  เลขทีเ่ท่าใด  และลงวนัทีเ่ท่าใด  ทัง้ให้ก�าหนดเงือ่นไขไว้ในใบเสรจ็รบัเงนิว่า  “ใบเสรจ็รบัเงนินี้

จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับเงินตามเช็คนั้นแล้ว”  และให้จัดท�าทะเบียนรับเช็คเพื่อบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ 

เช็คดังกล่าว  เพื่อการควบคุมและตรวจสอบด้วยเช็คที่ถึงก�าหนดให้น�าฝากธนาคารทันที  ส่วนเช็คที่ยัง 

ไม่ถึงก�าหนด   ให้เก็บรักษาจนกว่าจะถึงวันครบก�าหนด 

 ข้อ 19. เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณ์ได้รับในแต่ละวันตามข้อ 16. ให้น�าฝากธนาคาร เมื่อสิ้น

เวลารับจ่ายเงินในวันนั้น เว้นแต่เอกสารการเงินประเภทที่ต้องน�าไปขึ้นเป็นเงินสดก่อนก็ให้ด�าเนินการในทันที

  ในกรณีที่ไม่สามารถน�าฝากธนาคารได้ทันวันนั้น ให้บันทึกเหตุผลไว้ในสมุดบัญชีเงินสด 

และแจ้งให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพ่ือทราบและให้รีบน�าเข้า 

ฝากธนาคารในเวลาเริ่มท�าการของวันท�าการถัดไปทันที

  ถ้ามีความจ�าเป็นจะต้องรักษาเงินสดในมือ เพื่อประโยชน์แห่งธุรกิจของสหกรณ์ฯ ผู้จัดการ 

หรอืเจ้าหน้าทีก่ารเงนิของสหกรณ์ จะเกบ็รกัษาเงนิสดของสหกรณ์ไว้ได้ไม่เกนิ 10,000.- บาท (หนึง่หมืน่บาทถ้วน) 

เงินสดส่วนที่เกินเข้าฝากในธนาคารที่สหกรณ์เปิดบัญชีเงินฝากไว้

หมวด 3
กำรจ่ำยเงิน

 ข้อ 20. การจ่ายเงินให้จ่ายเฉพาะเพื่อกิจกรรมภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  และเป็นไป 

โดยถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์

 ข้อ 21. การจ่ายเงินทุกครั้ง  ต้องมีหลักฐานการจ่ายท่ีถูกต้องสมบูรณ์เก็บไว้  เพ่ือประโยชน์ใน 

การตรวจสอบ

 ข้อ 22. หลักฐานการจ่าย  นอกจากใบเสร็จรับเงิน  ซึ่งผู ้รับเงินออกให้แก่สหกรณ์  ใช้ตามแบบ 

ที่สหกรณ์ก�าหนด
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 ข้อ 23. หลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน  ซ่ึงผู้รับเงินออกให้แก่สหกรณ์อย่างน้อย  จะต้องมี 

รายการดังต่อไปนี้ 

  (1)   ชื่อ  สถานที่  หรือที่ท�าการของผู้รับเงิน 

  (2)   วัน  เดือน  ปี  ที่รับเงิน

  (3)   รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร

  (4) จ�านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร

  (5) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน

 ข้อ 24. ให้เจ ้าหน้าที่การเงินประทับตรา  “จ ่ายเงินแล้ว”  และลงลายมือช่ือก�ากับการจ่าย  

พร้อมวัน  เดือน  ปี  ในหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับ  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

 ข้อ 25. การจ่ายเงินของสหกรณ์ให้กระท�าได้ดังนี้ 

  (1)  การจ่ายและอนุมัติให้จ่ายเงินจ�านวนไม่มาก  และต้องจ่ายเป็นประจ�า  เช่น  ค่าพาหนะ 

ค่าเบี้ยเลี้ยงของกรรมการ  เจ้าหน้าที่สหกรณ์  ค่าสื่อสาร  ค่าขนส่ง  ค่าไปรษณีย์  ค่าน�้าประปา  และค่าใช้จ่าย 

เบ็ดเตล็ด เป็นต้น ให้ผู ้จัดการจ่ายและอนุมัติจากเงินสดในมือท่ีก�าหนดให้เก็บรักษาไว้ได้คร้ังละไม่เกิน 

50,000.- บาท  (เงินห้าหมื่นบาทถ้วน)  ส่วนการจ่ายเงินแต่ละครั้งที่เกินกว่า 50,000.- บาท แต่ไม่เกิน 

100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้เป็นอ�านาจของประธานกรรมการ และถ้าวงเงินอนุมัติแต่ละครั้ง 

เกินกว่า  100,000.- บาทขึ้นไป   ให้ขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด�าเนินการ

  (2)  การจ่ายเงินเป็นจ�านวนมากให้แก่สมาชิกหรือกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ 

หรือการจ่ายเงินของสหกรณ์ในทางธุรกิจอื่นๆ  ให้จ่ายเป็นเช็ค  ยกเว้นถ้าผู้รับเงินประสงค์จะให้จ่ายเงิน 

เป็นเงินสด  หรือในกรณีที่สหกรณ์ไม่สามารถจ่ายเงินเป็นเช็คได้  ก็ให้จ่ายเป็นเงินสดโดยได้รับความเห็นชอบ 

จากประธานกรรมการ

 ข้อ 26. ก่อนจ่ายเงินทุกครั้ง ผู้มีหน้าที่จ่ายต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และใบส�าคัญการ 

จ่ายเงินให้ถูกต้องเรียบร้อย  และต้องมีผู ้อนุมัติให้จ่ายเงินได้  จึงจ่ายเงิน  และเรียกใบเสร็จรับเงินจาก 

ผู้รับเงินหรือผู้รับเงินลงนามไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินของสหกรณ์ทุกครั้ง

 ข้อ 27. การจ่ายเงินแก่ผู้มีสิทธิ์รับเงิน ในกรณีที่ไม่อาจทราบได้ว่าเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงิน ผู้ขอรับเงินต้อง 

ให้สมาชิกสหกรณ์ลงลายมือชื่อรับรอง และน�าหลักฐาน เช่น บัตรประจ�าตัวแสดงประกอบรับเงินด้วย

 ข้อ 28.  การจ่ายเช็คตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ (2) ให้สั่งจ่ายในนามบุคคล หรือหน่วยงาน ผู้รับเงิน 

โดยขีดฆ่าค�าว่า  “ผู้ถือ”  ออก

 ข้อ 29. การจ่ายเช็คต้องมีใบส�าคัญจ่ายเช็ค ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่จ่ายเช็ค เลขที่เช็ค ชื่อธนาคาร 

วัตถุประสงค์ในการจ่ายเงิน ชื่อผู้รับเช็คและจ�านวนเงิน พร้อมทั้งลงชื่อผู้จัดท�า เอกสารและผู้อนุมัติไว้เป็น 

หลักฐาน ทั้งนี้สหกรณ์จะต้องจัดให้มีทะเบียนจ่ายเช็คบันทึกรายละเอียดข้างต้น เพื่อการควบคุมและตรวจสอบ

ด้วยเช็คที่มีการลงชื่อสั่งจ่ายเรียบร้อยแล้ว  แต่ยังไม่มีผู้มารับให้เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย  และควรติดต่อให้ 

ผู้มารับไปโดยเร็วที่สุด

 ข้อ 30. ในกรณีที่ยกเลิกการจ่ายเช็ครายการใด ให้ผู้มีหน้าที่จ่ายประทับตรา “ยกเลิก” ในเอกสารที ่

ยกเลิกทุกฉบับ ส่วนเช็คที่ยกเลิกให้เย็บติดกับต้นขั้ว และประทับตรา “ยกเลิก” พร้อม บันทึกเหตุผลที่ยกเลิก 

และลงชื่อผู้รับผิดชอบก�ากับไว้ด้วย
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 ข้อ 31. ในการถอนเงินจากธนาคาร หรือแหล่งรับฝากอื่น ๆ เพื่อน�ามาใช้จ่ายในธุรกิจของสหกรณ ์

ให้ผู้จัดการ หรือผู้ท�าหน้าที่แทน ท�าบันทึกขออนุมัติถอนเงินโดยช้ีแจงเหตุผลต่อประธานกรรมการ หรือรอง

ประธานกรรมการ  หรือกรรมการผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้เป็นผู้มีอ�านาจอนุมัติการถอนพร้อม 

ทั้งแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  และเอกสารการถอนเงินเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

หมวด 4
กำรเก็บรักษำเงินและเอกสำรส�ำคัญ

 ข้อ 32. เมื่อสิ้นเวลาท�าการตามข้อ 5. ให้ผู ้จัดการหรือผู ้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามข้อ 7. ตรวจสอบ 

รายการเงินสดในสมุดบัญชีเปรียบเทียบกับตัวเงินสดในมือเป็นประจ�าทุกวัน เมื่อเห็นว่าถูกต้องตรงกันแล้ว 

ให้ลงลายมือชื่อก�ากับไว้ในสมุดบัญชีด้วย

 ข้อ 33. เงินสดและเอกสารการเงนิที่สหกรณ์จะต้องเก็บรักษาไว้ในมือแต่ละวันนั้น ให้มีคณะกรรมการ 

ซึ่งแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็นผู ้ เก็บรักษาไว้ในตู ้นิรภัยของสหกรณ์ หรือในท่ีมั่นคงปลอดภัย 

โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ

 ข้อ 34. ให้เก็บรักษาสมุดคู่บัญชีเงินฝากของสหกรณ์ทุกเล่ม สมุดบัญชี ทะเบียนและเอกสารเกี่ยวกับ 

การเงินไว้ในตู้นิรภัย และหรือในที่มั่นคงปลอดภัย

 ข้อ 35. ให้คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการ 

คนใดคนหนึ่ง ท�าการตรวจสอบเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับเงินสดคงเหลือ และเอกสารการเงินอื่นๆให้ถูกต้อง

 ข้อ 36. ให้ผู้จัดการจัดให้มีการท�าบัญชีจ่ายงบทดลอง  งบสอบยอดเงินฝากธนาคาร  (กรณีเงินฝาก 

ในบัญชีของสหกรณ์  และหลักฐานของธนาคารไม่ตรงกัน)  รวมท้ังสรุปเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน เสนอต่อ 

ที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจ�าทุกเดือน

 ข้อ 37. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

   ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

 

       

 (นายสินสมุทร  เสนาอาจ)

 ประธานกรรมการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำากัด
ว่าด้วย  การรักษาความปลอดภัยสำานักงานสหกรณ์

พ.ศ.  2544

 อาศยัอ�านาจตามความในข้อบงัคับของสหกรณ์ออมทรพัย์ครหูนองคาย  จ�ากดั  พ.ศ. 2543  ข้อ 73(8)  

ข้อ 101(10) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดท่ี 41 ในการประชุม  คร้ังท่ี 7/2544 

เมื่อวันที่  21  มกราคม  2544  ให้ก�าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด  ว่าด้วย  การรักษา 

ความปลอดภัยส�านักงานสหกรณ์  พ.ศ. 2544 ไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย การรักษาความ

ปลอดภัยส�านักงานสหกรณ์  พ.ศ. 2544”  

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ  ตั้งแต่วันที่  19  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2544  เป็นต้นไป

 ข้อ 3 ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย การรักษาความปลอดภัย

พ.ศ. 2536   และให้ถือใช้ระเบียบนี้แทน

 ข้อ 4 ในระเบียบนี้

  “อาคารทีท่�าการสหกรณ์”  หมายถงึ  อาคารทีท่�าการของสหกรณ์ออมทรพัย์ครหูนองคาย  จ�ากดั

  “ส�านักงานสหกรณ์”  หมายถึง  อาคารที่ท�าการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “การรักษาความปลอดภัย”  หมายถึง  บรรดามาตรการที่ก�าหนดขึ้น เพื่อพิทักษ์รักษาคุ้มครอง  

ป้องกันให้ความปลอดภัย แก่ส�านักงานสหกรณ์และทรัพย์สิน   เพื่อให้พ้นจากการโจรกรรมการก่อวินาศกรรม 

  “ทรัพย์สิน”  หมายถึง  วัสดุ  ครุภัณฑ์  สิ่งก่อสร้าง  ยานพาหนะ  และเอกสารต่าง ๆ  ในความ

ครอบครองของสหกรณ์

  “คณะกรรมการ”  หมายถงึ    คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์ครหูนองคาย  จ�ากดั

  “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “ผู้จัดการ”  หมายถึง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “เจ้าหน้าที่”  หมายถึง  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “ลูกจ้างประจ�า”  หมายถึง  ลูกจ้างที่สหกรณ์จ้างไว้ในต�าแหน่ง  นักการภารโรงผู้อยู ่เวร 

เจ้าหน้าที่ขับรถ

  “ผู้อยู่เวรรักษาความปลอดภัย”  หมายถึง  เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจ�าที่ได้รับค�าสั่งท�าหน้าที่

เวรรักษาความปลอดภัย
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  “ผู้ตรวจเวร”    หมายถึง   บุคคลที่สหกรณ์แต่งตั้งให้ท�าหน้าที่ตรวจเวร

  “ยามรกัษาการณ์”  หมายถึง  บคุคลหรอืองค์กรเอกชน  ซึง่ท�าหน้าทีร่บัจ้างรกัษาความปลอดภัย  

และสหกรณ์ได้จ้างมาอยู่เวรยามรักษาการณ์ประจ�าที่ส�านักงานสหกรณ์

  “บุคคลภายนอก”  หมายถึง  บคุคลทีไ่ม่ได้เป็นคณะกรรมการสหกรณ์ ผูจ้ดัการเจ้าหน้าทีส่หกรณ์  

ลูกจ้างประจ�า

หมวด 1
กำรรักษำส�ำนักงำนสหกรณ์และทรัพย์สิน

 ข้อ 5 มาตรการรักษาความปลอดภัยส�านักงานสหกรณ์  และทรัพย์สิน  ให้ด�าเนินการ ดังนี้

  จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยทุกวัน ระหว่างเวลา 18.00 – 06.00 น. 

  5.1 จัดให้มียามรักษาการณ์

  5.2 ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ท�าหน้าที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัย               

  5.3 จ�านวนผู้ท�าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยในแต่ละชุดประกอบด้วย หัวหน้าเวร 1 คน  

และผู้ช่วยเวรอีกไม่น้อยกว่า 1 คน

    5.4 จดัให้มยีามรกัษาการณ์อยูย่ามรกัษาการณ์ในเวลากลางคนื บรเิวณภายนอกอาคารทีท่�าการ

สหกรณ์

  5.5 ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัย  ปฏิบัติหน้าที่รักษาทรัพย์สินของสหกรณ ์

ให้พ้นจากการโจรกรรม  การก่อวินาศกรรม

  5.6 ห้ามเจ้าหน้าที่สหกรณ์และลูกจ้างประจ�า บุคคลภายนอกอยู่อาศัย พักค้างคืนในอาคาร

ทีท่�าการสหกรณ์ เว้นแต่ผูไ้ด้รบัค�าสัง่จากผูจ้ดัการให้ปฏบิตังิานและผูม้คี�าสัง่ให้ท�าหน้าทีเ่วรรกัษาความปลอดภยั

  5.7 ห้ามมิให้บุคคลใดน�าทรัพย์สินของสหกรณ์ออกนอกบริเวณส�านักงานสหกรณ์ เว้นแต่ได ้

รับอนุญาตจากผู้มีอ�านาจเป็นลายลักษณ์อักษร

  5.8 ห้ามมิให้บุคคลใดเสพของมึนเมา เล่นการพนัน หรือน�าสิ่งของมาจ�าหน่ายในส�านักงาน

สหกรณ์โดยเด็ดขาด

  5.9 ให้มีการดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัย และ 

ยามรักษาการณ์ ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

หมวด 2
กำรปฏิบัติหน้ำที่เวรรักษำควำมปลอดภัย  ยำมรักษำกำรณ์

 ข้อ 6 ให้สหกรณ์ออกค�าสั่งให้เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์  และลูกจ้างประจ�า  ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษา 

ความปลอดภัย

 ข้อ 7 สหกรณ์อาจจัดให้มียามรักษาการณ์ โดยปฏิบัติหน้าที่ตามสหกรณ์มอบหมาย
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หมวด 3
กำรป้องกันอุบัติภัย

 ข้อ 8 ให้สหกรณ์จัดการควบคุมป้องกันอุบัติภัยส�านักงานสหกรณ์ ดังนี้

  (1) เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในการดับเพลิงให้เพียงพอ เช่น เครื่องเคมีดับเพลิง น�้า บันไดสายยาง

  (2) อุปกรณ์อื่น ๆ ที่จ�าเป็นโดยติดตั้งไว้  ณ  ที่เห็นได้ง่ายชัดเจน  สะดวก  ต่อการใช้สอย 

  (3) จดัให้มรีะบบสญัญานเตอืนภยั  เมือ่มเีหตรุ้าย  หรืออคัคีภยั  ตรวจสอบระบบไฟฟ้าทกุระยะ 

   3 เดือน  

หมวด 4
ผู้ตรวจเวร

 ข้อ 9 ให้สหกรณ์จัดให้มีผู้ตรวจเวร  โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตามค�าสั่งสหกรณ์

 ข้อ 10 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

  ประกาศ  ณ  วันที่  19  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2544

 (นายสินสมุทร  เสนาอาจ)

 ประธานกรรมการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำากัด
ว่าด้วย  การเก็บรักษา  การยืม  และการทำาลายเอกสารของสหกรณ์

พ.ศ.  2544

 อาศยัอ�านาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัย์ครหูนองคาย  จ�ากดั  พ.ศ. 2543  ข้อ 73(8)   

ข้อ 101(10) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดท่ี 41 ในการประชุม ครั้งท่ี 7/2544 

เมื่อวันที่ 21 มกราคม  2544  ให้ก�าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย การเก็บรักษา  

การยืม   และการท�าลายเอกสารของสหกรณ์  พ.ศ. 2544  ไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  ว่าด้วย การเก็บรักษา 

การยืม  และการท�าลายเอกสารของสหกรณ์  พ.ศ. 2544”  

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ  ตั้งแต่วันที่  19  กุมภาพันธ์  2544  เป็นต้นไป

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  ว่าด้วย  การเก็บรักษา  การยืมและ

การท�าลายเอกสารของสหกรณ์  พ.ศ. 2536

 ข้อ 4 ในระเบียบนี้

  “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “เจ้าหน้าที่”  หมายถึง  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “เอกสาร”  หมายถึง เอกสารต่าง ๆ ท่ีสหกรณ์ฯ ได้จัดท�าข้ึนเพ่ือประโยชน์ต่อกิจการ 

ของสหกรณ์ฯ  และหมายความรวมถึงเอกสารอื่นใดที่มีบุคคล กลุ่ม กลุ่มบุคคล สมาชิก หรือหน่วยงานต่าง ๆ  

มีมาถึงสหกรณ์

  “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “รองประธานกรรมการ”  หมายถงึ  รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครหูนองคาย  จ�ากดั

 ข้อ 5 การเก็บเอกสารในระหว่างปฏิบัติ  คือการเก็บรักษาเอกสารที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู ่ใน 

ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น
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 ข้อ 6 การเก็บเอกสารที่ปฏิบัติเสร็จแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเรื่องนั้น  แยกเอกสารเป็นเรื่อง ๆ  

เย็บเข้าเล่ม  หรือเก็บเข้าแฟ้มพร้อมทั้งท�าบัญชีหน้าเรื่อง   หรือบัญชีเรื่องประจ�าแฟ้มด้วย เอกสารใดซึ่ง 

ไม่สามารถเก็บโดยวิธีดังกล่าวได้ ให้มัดรวมเข้าด้วยกันเป็นหมวดหมู่รวมไว้ในที่เดียวกัน  พร้อมทั้งท�าบัญชีหน้า

เรื่องประจ�าหมวดหมู่รวมไว้ในที่เดียวกัน   พร้อมทั้งท�าบัญชีหน้าเรื่องประจ�าหมวดหมู่   เสร็จแล้วให้ท�าสารบัญ 

เรื่องหรือแฟ้มหรือหมวดหมู่เอกสารนั้น ๆ ด้วย   เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการค้นหาเป็นส�าคัญ

  เมื่อท�าการตรวจบัญชีประจ�าเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้รวบรวมเอกสารท่ีท�าการตรวจบัญชี 

แล้วนั้นเก็บไว้ในที่อันปลอดภัย

 ข้อ 7 ให้เจ้าหน้าที่ผู ้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเรื่องนั้น ๆ  หรือเจ้าหน้าที่เก็บรักษาระมัดระวัง 

เอกสารให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย  และปลอดภัย  ถ้าช�ารุดเสียหายต้องรีบซ่อมให้ได้เหมือนสภาพเดิม  

หากสูญหายต้องท�าส�าเนามาแทนให้ครบบริบูรณ์เท่าที่จะท�าได้

 ข้อ 8 การยืมเอกสาร ให้ปฏิบัติดังนี้

  8.1 ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ทราบว่า    เรื่องที่ยืมนั้นจะใช้ประโยชน์ในการใด

  8.2 ผู้ยืมจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ  และลงชื่อในสมุดทะเบียนยืมเอกสาร 

และให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมหลักฐานการยืมเรียงล�าดับ วันที่ เดือน พ.ศ. ไว้เพื่อสะดวกในการติดต่อทวงถาม

  8.3 การยืมเอกสารของสหกรณ์  ต้องได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการ  หรือรองประธาน

กรรมการ หรือผู้จัดการ  ทั้งนี้   ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับสหกรณ์

  8.4 ในกรณีที่เอกสารต้องเก็บเป็นความลับ ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติเร่ืองนั้น 

หรือเจ้าหน้าที่ผู้เก็บเอกสาร อนุญาตให้บุคคลภายนอกยืมดูหรือคัดลอกเป็นอันขาด เว้นแต่ผู้มีอ�านาจหน้าที ่

เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ  หรือเกี่ยวกับการด�าเนินคดี

  8.5 ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  หรือผู้จัดการ  มีอ�านาจก�าหนดเงื่อนไข 

ในการยืมเอกสาร   หรือไม่อนมุัติให้ยืมเอกสาร

 ข้อ 9 ตามปกติเอกสารจะต้องเก็บไว้มีก�าหนดไม่น้อยกว่า 10 ปี ส่วนเรื่องท่ีเก็บไว้และเห็นว่าไม่มี

ประโยชน์  หรือเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ  จะเก็บไว้ไม่ถึง 10 ปี ก็ได้  โดยจ�าแนกเป็น 3 ประเภท

  9.1 เอกสารที่มีลักษณะดังต่อไปนี้  ให้คงเก็บรักษาไว้ตลอดไป คือ

   9.1.1 หนังสือเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์  ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน  ใบสมัครเข้า 

เป็นสมาชิก  ทะเบียนสมาชิก  รายงานการประชุม  บัญชีและทะเบียนต่าง ๆ  หลักฐานการตรวจบัญชี  รายงาน

กิจการประจ�าปี  สถิติต่าง ๆ ตลอดจนหลักฐานหรือเรื่องที่จะใช้ศึกษาค้นคว้าต่อไป

   9.1.2 หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี  หรือส�านวนของศาลอัยการ  หรือส�านวน 

ของพนักงานสอบสวน

  9.2 เอกสารที่เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี คือ หลักฐานทางการเงินต่าง ๆ 

  9.3 เอกสารที่เก็บไม่ถึง 10 ปี แต่ไม่ต�่ากว่า 2 ปี เช่น หนังสือขอเปลี่ยนแปลงเงินสะสม 

รายเดือน   หนังสือขอลาออกจากสหกรณ์  ค�าขอกู้เงินทุกประเภท  และสัญญากู้เงิน  พร้อมเอกสารประกอบการ

กู้เงินที่ช�าระหนี้ครบถ้วนแล้ว
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 ข้อ 10 ในปีหนึ่ง ๆ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารท่ีสมควรจะท�าลายแล้วย่ืนหนังสือแสดงรายการ 

เสนอประธานหรือรองประธาน  เมื่อผู้มีอ�านาจดังกล่าวพิจารณาเห็นว่าควรท�าลายเอกสารได้  ให้ตั้งกรรมการ 

คัดเลือกเอกสารและควบคุมการท�าลายขึ้น  อย่างน้อย 3 คน โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

    10.1 คัดเลือกเอกสารตาม ข้อ 9 ว่า เอกสารเรื่องใดควรท�าลายได้

  10.2 เสนอรายงานและบัญชีรายชื่อเอกสารที่สมควรท�าลายต่อประธาน  หรือรองประธาน 

เพื่ออนุมัติ

  10.3 แสดงรายงานและบญัชรีายชือ่เอกสารทีไ่ด้รบัอนมุตัทิ�าลายได้ และมอบส�าเนาให้เจ้าหน้าท่ี

เก็บเพื่อบันทึกในหนังสือเก็บ  และบัญชีประจ�าเรื่อง  หรือประจ�าหมวดหมู่ หรือประจ�าแฟ้ม

  10.4 ควบคุมการท�าลายหรือท�าลายด้วยตนเอง  อาจใช้เครื่องมือท�าลายหรือเผาหรือใช ้

วิธีอื่นใดตามความเหมาะสม

  10.5 ให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ

และมอบให้เจ้าหน้าที่เก็บรายงานนั้นไว้เป็นหลักฐานด้วย  

 ข้อ 11 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

  ประกาศ  ณ  วันที่  19  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2544

 (นายสินสมุทร  เสนาอาจ)

 ประธานกรรมการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำากัด
ว่าด้วย  ทุนเพื่อการจัดตั้งสำานักงาน หรือทุนอื่น ๆ

เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์

พ.ศ. 2545

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  พ.ศ. 2543  

ข้อ 27(8)  ข้อ 73(8)  และ ข้อ 101(10) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 42  ครั้งที่ 9/2545   

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2545  ให้ก�าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย  ทุนเพื่อ 

การจัดตั้งส�านักงาน หรือทุนอ่ืน ๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์  พ.ศ. 2545  ไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  ว่าด้วย  ทุนเพื่อการ

จัดตั้งส�านักงาน หรือทุนอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ พ.ศ. 2545”

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ  ตั้งแต่วันที่  29  เมษายน  2545  เป็นต้นไป

 ข้อ 3 ในระเบียบนี้

  “สหกรณ์”   หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “ประธานกรรมการ”   หมายถึง   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “คณะกรรมการ”   หมายถงึ   คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์ครหูนองคาย  จ�ากดั

  “ผู้ตรวจสอบกิจการ”   หมายถึง   ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “ส�านักงาน”   หมายถึง   ส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “ทุนเพื่อการจัดตั้งส�านักงาน หรือทุนอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์” 

หมายถึง   เงินทุนที่ได้รับจัดสรรจากก�าไรสุทธิ และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่

หมวด 1
บททั่วไป

 ข้อ 4  วัตถุประสงค์ของทุนเพื่อการจัดตั้งส�านักงาน  หรือทุนอื่น ๆ  เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 

ให้แก่สหกรณ์
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  4.1 เพื่อสะสมเงินทุนจากก�าไรสุทธิประจ�าปี  ส�าหรับการจัดตั้ง  หรือปรับปรุงส�านักงาน 

สหกรณ์และครุภัณฑ์  หรือสื่อเทคโนโลยีอื่น ๆ

  4.2 เพื่อจัดตั้งทุนอื่น ๆ  ที่เสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์

 ข้อ 5 ที่มาของเงินทุนนี้ได้มาจาก

  5.1 การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี และหรือ

  5.2 งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี  หรือ

  5.3 มีผู้บริจาค หรือผู้ยกทรัพย์สินให้

หมวด 2
กำรบริหำรทุน กำรควบคุม และกำรตรวจสอบ

 ข้อ 6 สหกรณ์จัดท�าบัญชี รับ – จ่าย เงินและเก็บรักษาเงินตามระเบียบและแนวปฏิบัติของสหกรณ์

 ข้อ 7   สหกรณ์เก็บรักษาเงินนี้เป็นทุนสะสมทุกปี

 ข้อ 8  การอนุมัติให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอ�านาจใช้จ่ายเงินทุนตามวัตถุประสงค์

 ข้อ 9 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ ตรวจสอบ และรายงานให้ที่ประชุมใหญ่สามัญทราบทุกปี  

 ข้อ 10 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

  ประกาศ  ณ  วันที่  8  พฤษภาคม  2545

 (นายทวี   รัตนา)

 ประธานกรรมการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำากัด
ว่าด้วย  ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์

พ.ศ.  2545

 อาศยัอ�านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรพัย์ครหูนองคาย  จ�ากดั  พ.ศ. 2543  ข้อ 27(5)  

ข้อ 73(8)  และ ข้อ 101(10) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการ  ชุดท่ี 42  ในการประชุม   

ครั้งที่  9/2545  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2545  ให้ก�าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด   

ว่าด้วย   ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์  พ.ศ. 2545   ไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  ว่าด้วย  ทุนเพื่อการศึกษา

อบรมทางสหกรณ์   พ.ศ. 2545”

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ  ตั้งแต่วันที่  29  เมษายน  2545  เป็นต้นไป

 ข้อ 3 ในระเบียบนี้

  “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “คณะกรรมการ”  หมายถงึ  คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์ครหูนองคาย  จ�ากดั

  “เจ้าหน้าที”่   หมายถงึ  เจ้าหน้าที ่และลกูจ้างประจ�าสหกรณ์ออมทรพัย์ครหูนองคาย  จ�ากดั

  “สมาชิก”   หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “ผู้ตรวจสอบกิจการ”  หมายถึง  ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “ที่ปรึกษา”   หมายถึง บุคคลท่ีคณะกรรมการแต่งตั้งเป็นท่ีปรึกษา และท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ  

ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “การศึกษา อบรม”  หมายถึง  การศึกษา  อบรม  ประชุม  สัมมนา  ดูงาน  เพื่อเพิ่มพูนความรู้

เรื่องสหกรณ์  ตามโครงการที่สหกรณ์ จัดท�า หรือหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจัดขึ้น

ในทุกระดับ

  “ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์”  หมายถึง  เงินทุนที่ได้รับจัดสรรจากก�าไรสุทธิ และได้

รับจากที่ประชุมใหญ่



ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำากัด

68

หมวด 1
บททั่วไป

 ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์

  4.1 เพื่อใช้จ่ายในการศึกษา  อบรม  สัมมนา  ที่จ�าเป็นทุกระดับของสมาชิก  เจ้าหน้าที ่

กรรมการ   ผู้ตรวจสอบกิจการ  ที่ปรึกษา  ในกรณีที่มีความจ�าเป็นด้านงบประมาณเลยเวลาที่ก�าหนด  หรือสิ้นป ี

ทางบัญชี  ซึ่งหากไม่ด�าเนินการ  อาจท�าให้เกิดความเสียหายได้

  4.2 เพื่อสนับสนุนสมาชิก  ในการจัดประชุม  อบรม  สัมมนาทางสหกรณ์

  4.3 เพื่อใช้จ่ายในการประชุม  อบรม  สัมมนา ที่คณะกรรมการเห็นสมควร

หมวด 2
กำรได้มำซึ่งเงินทุน และกำรบริหำรทุน

 ข้อ 5 ที่มาของเงินทุนนี้ได้มาจาก

  5.1 การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี  และหรือ

  5.2 งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี  หรือ

  5.3 มีผู้บริจาค  หรือมีผู้ยกทรัพย์สินให้

 ข้อ 6 การอนุมติให้ใช้จ่ายเงินทุน  เพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์  จะท�าได้โดยการอนุมัติ 

ของคณะกรรมการ

 ข้อ 7 การเบิก – จ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติ  การเบิก – จ่ายของสหกรณ์

หมวด 3
กำรควบคุม  และกำรตรวจสอบ

 ข้อ 8 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ  ตรวจสอบ  แล้วน�าเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

 ข้อ 9   ให้สหกรณ์จัดท�าบัญชี รับ – จ่าย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทุน

 ข้อ 10  ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  

  ประกาศ  ณ  วันที่  8  พฤษภาคม  2545

 (นายทวี   รัตนา)

 ประธานกรรมการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำากัด
ว่าด้วย  การประชุมใหญ่

พ.ศ. 2550

 โดยที่ เป ็นการสมควรก�าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประชุมใหญ่ เพื่อเป ็นแนวทางใน 

การปฏิบัติต่อไป  

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  พ.ศ. 2543 

ข้อ 73 (8)  และข้อ 101 (10)  คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด  จึงก�าหนด 

ระเบียบว่าด้วยการประชุมใหญ่ พ.ศ. 2550  ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ  ครั้งที่ 18/2550 

วันที่ 11 มิถุนายน 2550
  

 ข้อ  1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย การประชุมใหญ ่

พ.ศ. 2550”

 ข้อ  2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  19  มิถุนายน  2550  เป็นต้นไป

 ข้อ  3 ให้ยกเลิก  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  ว่าด้วย  การประชุมใหญ่ พ.ศ. 2550  

ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2550  และให้ถือใช้ระเบียบนี้แทน     

 ข้อ  4 ในระเบียบนี้

  “สหกรณ์”  หมายความว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “ทีป่ระชมุ”  หมายความว่า  ท่ีประชุมใหญ่สามญั  หรือท่ีประชุมใหญ่วสิามญัสหกรณ์ออมทรพัย์

ครูหนองคาย จ�ากัด

  “สมาชิกสหกรณ์”  หมายความว่า  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด 

  “คณะกรรมการด�าเนินการ” หมายความว่า  คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์

ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

  “รองประธานกรรมการ”  หมายความว่า  รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ครหูนองคาย  จ�ากดั

  “กรรมการด�าเนินการและเลขานุการ”  หมายความว่า  กรรมการด�าเนินการและเลขานุการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

  “กรรมการด�าเนนิการ”  หมายความว่า  กรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์ครหูนองคาย จ�ากดั

  “ประธาน”  หมายความว่า  ประธานในที่ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

  “รองประธาน”  หมายความว่า  รองประธานในทีป่ระชมุสหกรณ์ออมทรพัย์ครหูนองคาย จ�ากดั
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หมวด  1
ประธำน  รองประธำน  และเลขำนุกำรที่ประชุม

 ข้อ  5 ให้ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด 

เป็นประธาน   และรองประธานในที่ประชุมของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  โดยต�าแหน่ง

 ข้อ  6 ให้กรรมการด�าเนินการและเลขานุการท�าหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม  ในกรณีที่ กรรมการ

ด�าเนินการและเลขานุการ ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในที่ประชุมได้ให้ประธานในที่ประชุมเลือก

กรรมการด�าเนินการคนใดคนหนึ่งท�าหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม

 ข้อ  7 ในกรณีที่ประธานกรรมการด�าเนินการ  และรองประธานกรรมการด�าเนินการ ไม่อยู่หรืออยู ่

แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในที่ประชุมได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการด�าเนินการอื่นท�าหน้าที่ประธานและ 

รองประธานในที่ประชุมคราวนั้น

หมวด  2
อ�ำนำจหน้ำที่ของประธำน  รองประธำน  และเลขำนุกำรในที่ประชุม

 ข้อ  8 ประธานมีอ�านาจหน้าที่ดังนี้

       (1) เป็นประธานในที่ประชุม

  (2) ควบคุม และด�าเนินการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  (3) มีอ�านาจและหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้

 ข้อ  9 รองประธานมีอ�านาจหน้าที่ดังนี้

รองประธานท�าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชมุ  เมือ่ประธานมอบหมายหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้

 ข้อ 10 ให้เลขานุการมีอ�านาจหน้าที่ดังนี้

  (1)   ด�าเนินการในเรื่องการจัดส่งหนังสือแจ้งนัดประชุมไปยังสมาชิก

  (2)   บันทึกรายงานการประชุม

  (3)   เก็บรักษารายงานการประชุม

  (4)   ด�าเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หมวด  3
กำรประชุมใหญ่

 ข้อ 11 การประชุมย่อมเป็นการเปิดเผย  ไม่มีการประชุมลับ

 ข้อ 12 ระเบียบวาระการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์

 ข้อ 13 วันที่ก�าหนดให้มีการลงทะเบียน  เพ่ือการประชุม  ให้มีทะเบียนรายช่ือวางไว้ส�าหรับสมาชิก 

ผู้มาประชุมลงชื่อก่อนเข้าประชุมทุกคราว  และเมื่อมีสัญญาณให้เข้าประชุมให้สมาชิกเข้านั่งตามที่ที่จัดไว้
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  เมื่อถึงเวลาประชุมแล้ว  หากสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม  ให้รอสมาชิกที่จะเข้า 

ประชุมอีก  1  ชั่วโมง  หากยังไม่ครบองค์ประชุม ให้ประธานหรือรองประธาน  หรือกรรมการด�าเนินการ 

ตามประกาศรายชื่อคณะกรรมการด�าเนินการในปีนั้นตามล�าดับเป็นผู ้ประกาศเลื่อนการประชุมไปเป็น 

วันอื่น   ภายใน 14 วัน   นับแต่วันถัดจากการประชุมใหญ่ที่สมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม

 ข้อ 14 ในการประชุม  ให้ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยู่ในระเบียบวาระ  และต้องด�าเนินการ

พิจารณาตามล�าดับระเบียบวาระที่จัดไว้  ทั้งนี้เว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

 ข้อ 15 ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค�าต่อท่ีประชุมก็ให้ยกมือข้ึนพ้นศีรษะ  เมื่อประธานอนุญาตแล้ว 

จึงกล่าวถ้อยค�าได้  และต้องเป็นค�ากล่าวกับประธานในที่ประชุม

 ข้อ 16 สมาชิกอาจซักถามเพื่อความกระจ่างในเรื่องที่ประชุมก็ได้

 ข้อ 17 ประธานมีอ�านาจปรึกษาท่ีประชุมในปัญหาใด ๆ ส่ังพักการประชุม  เล่ือนการประชุม  หรือ 

เลิกการประชุมได้ตามที่เห็นสมควร

 ข้อ 18 ให้สหกรณ์ส่งส�าเนารายงานการประชุมให้แก่สมาชิกเพื่อให้สมาชิกพิจารณา  หากมีค�าทักท้วง

ประการใดให้แจ้งสหกรณ์ทราบภายในก�าหนดเวลาสามสิบวันนับจากวันท่ีท่ีลงในหนังสือน�าส่งส�าเนารายงาน 

การประชุม  หากพ้นก�าหนดระยะเวลาดังกล่าวถือว่าไม่ขอแก้ไขรายงานการประชุม

  ในกรณีมีการขอแก้ไขรายงานการประชุม  ให้คณะกรรมการด�าเนินการจัดให้มีการตรวจสอบ 

จากแถบบันทึกเสียง และหรือวีดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องนั้น ข้อเท็จจริงเป็นประการใดให้บันทึกรายงานการประชุม 

ตามนั้น

  ให้สหกรณ์เก็บแถบบันทึกเสียง  และวีดีทัศน์  ท่ีบันทึกการประชุมไว้จนกว่าจะพ้นจาก 

การประชุมในปถีัดไป

หมวด  4
ญัตติ

 ข้อ 19 ญัตติทั้งหลายอาจเสนอล่วงหน้า  เป ็นหนังสือย่ืนต่อประธานกรรมการด�าเนินการ 

เพื่อน�าเข้าระเบียบวาระก็ได้ สมาชิกผู้เสนอต้องลงลายมือชื่อ พร้อมด้วยลายมือชื่อสมาชิกผู้รับรองญัตตินั้นๆ 

ไม่น้อยกว่า  20  คน  และผู้รับรองต้องอยู่ในที่ประชุมในขณะที่พิจารณาญัตติที่เสนอนั้น

 ข้อ 20 ญัตติต่อไปนี้ไม่ต้องเสนอล่วงหน้า  หรือเป็นหนังสือ

  (1) ขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน

  (2) ขอให้เปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม

  (3) ขอให้รวมระเบียบวาระการประชุมท่ีเป็นเรื่องเดียวกัน  ท�านองเดียวกัน  หรือเกี่ยวเนื่อง 

   กันเพื่อพิจารณาพร้อมกัน

  (4) ขอให้รวม  หรือแยกประเด็นพิจารณา  หรือลงมติ

  (5) ขอให้เลื่อนการพิจารณา

  (6) ขอให้ปิดอภิปราย

 ญัตติตาม (5) และ (6)  เมื่อที่ประชุมลงมติเห็นชอบตามที่เสนอแล้ว  ห้ามมิให้เสนอญัตติอื่นในข้อนี้อีก

 ข้อ 21 ญัตติตาม ข้อ 20 (6)  ห้ามผู้ใดเสนอในคราวเดียวกับการอภิปรายของตน
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 ข้อ 22 ญัตติที่ไม่ต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ  ต้องมีผู้รับรองญัตติแสดงการรับรองไม่น้อยกว่า 

20 คน   โดยปฏิบัติตามความในข้อ 14  โดยอนุโลม

 ข้อ 23 การแก้ไขเพิ่มเติมญัตติที่ประธานกรรมการด�าเนินการบรรจุเข้าระเบียบวาระแล้ว จะกระท�า 

ได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของที่ประชุม

  ผูเ้สนอญตัตอิาจถอนญตัตขิองตนได้ก่อนถึงเวลาประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชมุ

นั้นแต่ถ้าถึงวาระประชุมพิจารณาญัตตินั้นแล้ว  จะถอนได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของที่ประชุม

 ข้อ 24 การถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรอง  หรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติใด ๆ จะกระท�าก่อนที่

ประธานกรรมการด�าเนินการสั่งบรรจุญัตตินั้นเข้าระเบียบวาระ

 ข้อ 25 ญัตติ  หรือค�าแปรญัตติใดถึงวาระการพิจารณาแล้ว  ถ้าผู้เสนอ  หรือผู้แปรญัตติไม่ชี้แจงต่อที่

ประชุม  หรือในกรณีที่ผู้เสนอ  หรือผู้แปรญัตติไม่อยู่ในที่ประชุม  ญัตติ  หรือค�าแปรญัตตินั้นเป็นอันตกไป

 ข้อ 26 ญัตติใดตกไปแล้ว  ห้ามน�าญัตติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันเสนออีก  ในการประชุมคราวนั้น

หมวด 5
กำรอภิปรำย

 ข้อ  27 ผู้มีสิทธิอภิปรายก่อนคือผู้เสนอญัตติ  หรือผู้แปรญัตติ  แต่ถ้าผู้เสนอญัตติ  หรือผู้แปรญัตต ิ

มีหลายคนให้ประธานอนุญาตให้อภิปรายก่อนได้เพียงคนเดียว

 ข้อ 28 ผู้อภิปรายก่อนได้อภิปรายแล้ว  การอภิปรายในล�าดับต่อไปจะต้องเป็นการอภิปรายสลับกัน

ระหว่างผู้ค้านกับผู้สนับสนุน  เว้นแต่ว่าวาระของฝ่ายใดไม่มี  ผู้อภิปรายอีกฝ่ายหนึ่งจึงจะอภิปรายซ้อนได้

 การอภิปรายไม่สนับสนุนและไม่ค้าน  ย่อมกระท�าได้โดยไม่ต้องสลับ  และมิให้นับเป็นวาระอภิปราย 

ของฝ่ายใด

 ข้อ 29 ถ้ามีผู ้อภิปรายหลายคน  ประธานจะให้คนใดอภิปรายก็ได้  แต่ให้ค�านึงถึงผู ้เสนอญัตติ   

ผู้แปรญัตติ  และผู้ซึ่งยังไม่ได้อภิปรายด้วย

 ข้อ 30 การอภิปรายต้องอยู่ในประเด็น  หรือเกี่ยวกับประเด็นที่ก�าลังพิจารณากันอยู่  ต้องไม่ฟุ่มเฟือย 

วนเวียน ซ�้าซาก หรือซ�้ากับผู้อื่น และห้ามน�าเอกสารใด ๆ มาอ่านให้ที่ประชุมฟังโดยไม่จ�าเป็น

  ห้ามผู้อภิปรายแสดงกิริยา หรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ ใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด และห้ามกล่าว

ถึงพระมหากษัตริย์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมวงศานุวงศ์  หรือออกชื่อสมาชิกหรือบุคคลใดโดยไม่จ�าเป็น

 ข้อ 31 ถ้าประธานหรือว่าผู้ใดได้อภิปรายพอสมควรแล้ว  ประธานจะให้ผู้นั้นหยุดอภิปรายก็ได้

 ข้อ 32 สมาชิกสหกรณ์ผู้ใดเห็นว่ามีการฝ่าฝืนระเบียบ  ให้ยืนและยกมือขึ้นพ้นศรีษะ  เพื่อแสดง 

การประท้วง  ประธานต้องให้โอกาสผู้นั้นชี้แจง  แล้วให้ประธานวินิจฉัยว่าได้มีการฝ่าฝืนระเบียบตามที่ประท้วง

นั้นหรือไม่  ค�าวินิจฉัยของประธานดังกล่าวให้เป็นอันเด็ดขาด

  ให้น�าความวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่ผู้ถูกอภิปรายพาดพิงถึงเรื่องส่วนตัว หรือเรื่อง

อื่นใดอันเป็นที่เสียหายแก่ผู้นัน้
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 ข้อ 33 ผู้อภิปรายอาจถอนค�าพูดของตนได้  เมื่อได้รับความยินยอมของที่ประชุม  แต่ในกรณีที่มี 

การประท้วงตามความข้อ 32  ให้ประธานวินิจฉัยเสียก่อนว่า  ได้มีการฝ่าฝืนระเบียบตามที่ประท้วงนั้นหรือไม่

 ข้อ 34 การอภิปรายเป็นอันยุติ  เมื่อ

  (1) ไม่มีผู้ใดอภิปราย

  (2) ที่ประชุมลงมติให้ปิดอภิปราย

  (3) ที่ประชุมลงมติให้ยกเรื่องอื่นขึ้นพิจารณา

 ข้อ 35 ในกรณีที่ประธานพิจารณาเห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้ว  จะขอให้ท่ีประชุมวินิจฉัยว่า 

จะปิดอภิปรายหรือไม่ก็ได้

 ข้อ 36 เมื่อการอภิปรายได้ยุติแล้ว  ห้ามผู้ใดอภิปรายอีก  เว้นแต่ท่ีประชุมจะต้องลงมติในเรื่องนั้น 

จึงให้ผู้ซึ่งมีสิทธิอภิปรายก่อนคนใดคนหนึ่ง  มีสิทธิอภิปรายสรุปได้อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ที่ประชุม 

จะลงมติ

หมวด  6
กำรลงมติ

 ข้อ 37 ในกรณีที่จะต้องมีมติของที่ประชุม  ให้ประธานขอให้ที่ประชุมลงมติ

 ข้อ 38 สมาชิกจะออกเสียงในที่ประชุมได้เพียงเสียงเดียว  และจะมอบให้บุคคลอื่นออกเสียงแทนตน 

ไม่ได้  ถ้าในปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น  ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัวจะออกเสียงในเรื่องนั้นไม่ได ้

หรือประธานอาจให้ออกจากที่ประชุมได้

  ในกรณีที่ข้อบังคับสหกรณ์มิได้ก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ในที่ประชุม 

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงชี้ขาด

 ข้อ 39 การออกเสยีงลงคะแนนให้กระท�าโดยเปิดเผย   แต่ในกรณทีีจ่ะให้ลงคะแนนลับ   ต้องให้ทีป่ระชมุลงมติ

 ข้อ 40 การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

  (1) ยกมือขึ้นพ้นศรีษะ

  (2) ยืนขึ้น

  (3) วิธีอื่นใดที่ที่ประชุมเห็นควรเฉพาะกรณี

 ข้อ 41 การออกเสียงคะแนนลับมีวิธีปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้

  (1) เขยีนเครือ่งหมายบนแผ่นกระดาษทีเ่จ้าหน้าทีจ่ดัให้  โดยไม่ลงชือ่ผูอ้อกเสยีงส่งมอบกระดาษ

เครื่องหมายนั้นให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งจากประธานให้ปฏิบัติหน้าที่นับคะแนน

  (2) วิธีอื่นที่ที่ประชุมเห็นสมควรเฉพาะกรณี

 ข้อ 42 ล�าดับการลงมตินั้นให้ลงมติตามล�าดับของญัตติ  จากญัตติต้นไปหาญัตติสุดท้าย

 ข้อ 43 ประธานมีอ�านาจสั่งให้รวม  หรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ  เว้นแต่ท่ีประชุมมีมติเป็น 

อย่างอื่น



ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำากัด

74

 ข้อ 44 สมาชิกซึ่งเข้ามาในทีป่ระชุมระหว่างการออกเสียงลงคะแนน  ในกรณีการออกเสียงลงคะแนน

เปิดเผย  อาจลงคะแนนทางฝ่ายที่ยังนับคะแนนเสียงไม่เสร็จ  หรือในกรณีออกเสียงลงคะแนนลับอาจลงคะแนน

ได้ก่อนประธานสั่งให้นับคะแนนเสียง

 ข้อ 45 เมื่อได้คะแนนเสียงเสร็จแล้ว  ให้ประธานประกาศมติต่อที่ประชุมทันที  ถ้าเรื่องใดข้อบังคับ

สหกรณ์  หรือระเบียบก�าหนดไว้ว่ามติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงถึงจ�านวนเท่าใด  ก็ให้ประกาศด้วยว่า

คะแนนเสียงข้างมากถึงจ�านวนที่ก�าหนดไว้นั้นหรือไม่

 ข้อ 46  การนับคะแนนเสียงครั้งใด  ถ้าที่ประชุมมีมติให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่ก็ให้ถือตามมตินั้น

 ข้อ 47 ญตัตใิดไม่มผีูค้ดัค้านให้ประธานถามทีป่ระชมุว่ามผีูเ้หน็เป็นอย่างอืน่หรอืไม่  เมือ่ไม่มผีูเ้หน็เป็น

อย่างอื่นให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยญัตตินั้น  โดยเอกฉันท์

หมวด  7
กำรรักษำระเบียบและควำมสงบเรียบร้อย

 ข้อ 48 ทีป่ระชมุย่อมเป็นทีเ่คารพ  ห้ามมใิห้ผูใ้ดกระท�าการใด ๆ  ในทีป่ระชมุโดยขาดคารวะ หรอืก่อกวน

ความสงบเรียบร้อยของที่ประชุม

 ข้อ 49 ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบนี้  ประธานมีอ�านาจเตือน  ห้ามปราม  ให้ถอนค�าพูด  ยุติการพูด  หรือด�าเนิน

การอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   ค�าส่ังของประธานตามข้อนี้ผู ้ใด 

จะโต้แย้งมิได้

 ข้อ 50 ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

  ประกาศ   ณ   วันที่  19  มิถุนายน  2550

 (นายสุวิทย์  นิคมภักดิ์)

 ประธานกรรมการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด
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ระเบียบ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำากัด
ว่าด้วย  การใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์

พ.ศ. 2551

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด พ.ศ. 2543  

ข้อ 73 (8)  ข้อ 101 (8)  และโดยเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 48  ในการประชุม ครั้งที่ 12/2551 

วันที่ 9 มิถุนายน 2551  และครั้งที่ 13/2551  วันท่ี 13 มิถุนายน 2551 ให้ก�าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย การใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2551  ไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วยการให้ทุน 

เพื่อสาธารณประโยชน์  พ.ศ.  2551”  

 ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2551  เป็นต้นไป

 ข้อ 3 ให้ยกเลิก “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว ่าด้วย การให้ทุน เพ่ือ

สาธารณประโยชน์  พ.ศ.  2544  และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 ข้อ 4 ในระเบียบนี้

  “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “คณะกรรมการ”  หมายถงึ  คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์ครูครูหนองคาย  จ�ากดั

  “ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์”  หมายถึง  เงินซ่ึงท่ีประชุมใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรจากก�าไรสุทธิ

ประจ�าปีของสหกรณ์ตามข้อบังคับ ข้อ 27 (6)

  “หน่วยงาน”  หมายถึง  หน่วยงานที่มีสมาชิกไม่ต�่ากว่าระดับกลุ่มโรงเรียนตามประกาศ 

ของสหกรณ์  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์

 ข้อ 5 ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ให้จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้           

  5.1 จ่ายเพื่อการศึกษา  ได้แก่

   5.1.1   เป็นทุนการอบรม  การสัมมนา  การวิจัย  การค้นคว้า  และการจัดกิจกรรม 

อื่น ๆ  ในทางสหกรณ์  และทางการศึกษาทั่วไป
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  5.2 จ่ายเพื่อการกุศล  ได้แก่

   5.2.1 เป็นการสงเคราะห์ผู ้ประสบภัยพิบัติ   อันได้แก่  อัคคีภัย  วาตภัย  และ 

ภัยพิบัติอื่น ๆ

   5.2.2 เป็นการสงเคราะห์นักเรียนที่ยากจน

   5.2.3 บ�ารุงการศาสนา  ทั้งทางวัตถุ  และทางวิชาการ

 ข้อ 6 การขอทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ให้หน่วยงานที่จะขอทุนเพื่อสาธารณประโยชน์เสนอเรื่อง 

ต่อคณะกรรมการ  โดยให้แสดงหลักฐานเหตุผล  ตลอดจนหลักฐานอื่นและถ้าเป็นอาคารหรือสถานที่ให้ 

แสดงแบบ  รูปและรายการให้ชัดเจน  และยื่นต่อประธานกรรมการก่อนการประชุมคณะกรรมการประจ�าเดือน 

ไม่น้อยกว่า  7  วัน

 ข้อ 7 การพิจารณาให้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์  ให้จัดล�าดับความส�าคัญดังนี้

  7.1 เหตุเกิดจากภัยพิบัติต่าง ๆ

  7.2 เพื่อประโยชน์แก่บรรดาสมาชิกทั้งหมด

  7.3 เพื่อประโยชน์ส่วนรวมทั่วไป

  7.4 เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกเพียงบางส่วน

  7.5 นอกจากที่กล่าวข้างต้น  ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ

 การพิจารณาให้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์นั้น  ให้พิจารณาจากทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ที่มีอยู่ใน 

ขณะนั้น ๆ  เท่านั้น

 ข้อ 8 การอนุมัติเงินทุนเพื่อสาธารณประโยชน์  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก

 ข้อ 9 วงเงินอนุมัติจ่ายทุนเพื่อสาธารณประโยชน์  ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ  แต่ไม่เกิน 

หน่วยงานละ 1 ครั้ง ใน 1 ปี  เว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลความจ�าเป็นพิเศษก็ให้คณะกรรมการพิจารณาเป็น 

เฉพาะราย

 ข้อ 10 ถ้าสหกรณ์จ่ายทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ในฐานะเป็นผู้จัดกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ต้องม ี

ใบส�าคัญรับเงินหรือหลักฐานการจัดท�าหรือจัดซื้อโดยละเอียด

 ข้อ 11 สหกรณ์จ่ายทุนเพื่อสาธารณประโยชน์สมทบเพื่อการใด  ต้องให้ผู ้มีอ�านาจในการจัดท�า 

หรือผู้มีอ�านาจในการรับเงินนั้น  ต้องออกหลักฐานการรับเงินแต่ละครั้งให้กับสหกรณ์

 ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

  ประกาศ  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2551

 (นายสินสมุทร  เสนาอาจ)

 ประธานกรรมการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด



ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำากัด

77

ระเบียบ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำากัด
ว่าด้วย  ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก  

พ.ศ. 2551

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด  ข้อ 73 (8)  และ  ข้อ  101  

(10)  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  ชุดที่ 48 

ประชุมครั้งที่ 12 /2551 วันที่  9 มิถุนายน 2551  และครั้งที่ 13/2551  วันที่ 13 มิถุนายน 2551  ได้มีมติอนุมัติให้

ก�าหนด  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  ไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  ว่าด้วย  ทุนการศึกษาบุตร

สมาชิก  พ.ศ.  2551 ”  

 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ  ตั้งแต่วันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2551   เป็นต้นไป

 ข้อ 3. บรรดา ระเบียบ ประกาศ  ค�าสั่ง  มติ  และข้อตกลงอื่นใดในส่วนที่ก�าหนดไว้แล้ว  ในระเบียบนี้  

หรือซึ่งขัด  หรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 ข้อ  4. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด  ว่าด้วย ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก  

พ.ศ. 2548  

 ข้อ 5. ในระเบียบนี้

  “สหกรณ์”  หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “คณะกรรมการ”  หมายถึง คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “ประธานกรรมการ” หมายถงึ ประธานกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์ครูหนองคาย  จ�ากดั

  “บุตร”  หมายถึง  บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย  แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม 

หมวดที่  1
บททั่วไป

 ข้อ 6. วัตถุประสงค์ของระเบียบนี้

  6.1 เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนสมาชิกในการส่งเสริมการศึกษาของบุตร

  6.2 เพื่อเป็นขวัญ  และก�าลังใจในการศึกษาของบุตรสมาชิก
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 ข้อ 7. ทุนการศึกษาที่สหกรณ์สนับสนุนสมาชิก  มีลักษณะดังต่อไปนี้

  7.1 ไม่ผูกพัน  และไม่ต่อเนื่อง

  7.2 จ�านวนเงินทุนเท่ากันทุกระดับการศึกษา

  7.3 การก�าหนดจ�านวนทุนการศึกษาของแต่ละปี  คณะกรรมการด�าเนินการจะพิจารณาตาม

ความเหมาะสมของฐานะการเงิน  และให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์

 ข้อ 8. ที่มาของเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  ได้จาก  

  8.1 การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีของสหกรณ์  และหรือ

  8.2 จากงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี  และหรือ

  8.3 ทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้

 ข้อ 9. สมาชิกผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาบุตร  ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์โดยสมบูรณ์และบุตรของ 

สมาชิกต้องก�าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาที่รอรับทุนส�าหรับปีนั้น ๆ ด้วย

 ข้อ 10. ผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษานี้  ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

  10.1 ต้องเป็นบุตรของสมาชิกในสหกรณ์นี้  

  10.2 มีความประพฤติเรียบร้อย

 ข้อ 11. สมาชกิผูม้สีทิธขิอรบัทนุการศกึษาของบตุร  ต้องยืน่ค�าขอรบัทนุตามแบบพมิพ์พร้อมหลกัฐาน

ต่าง ๆ ตามประกาศของสหกรณ์

หมวดที่  2
กำรพิจำรณำจัดสรรทุนกำรศึกษำ

 ข้อ 12. การพิจารณาก�าหนดจ�านวนทุนการศึกษา  และจ�านวนเงินต่อทุน  ให้คณะกรรมการด�าเนินการ

จัดสรรทุนตามสัดส่วนของจ�านวนสมาชิกของแต่ละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  หรือหน่วยงานการศึกษาตามจ�านวน

สมาชิก ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ของปีที่แล้ว

 ข้อ 13. เมือ่คณะกรรมการพจิารณาจดัสรรทนุตาม ข้อ 12 แล้ว ให้แจ้งเขตพืน้ทีก่ารศกึษาหรอืหน่วยงาน

ทางการศกึษา คดัเลอืกบตุรสมาชกิในสงักดัตามจ�านวนทนุทีไ่ด้รบัจดัสรรส่งสหกรณ์  เพือ่สหกรณ์จะได้ประกาศ

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศกึษาปีนั้น ๆ เพื่อให้ทราบโดยทั่วถึงกัน

หมวดที่  3
กำรเบิกจ่ำยเงิน

 ข้อ 14. สหกรณ์ก�าหนดจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกระหว่างเดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนมิถุนายน  

ของทุกปี



ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำากัด

79

 ข้อ 15. สมาชิกที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา  ต้องมาขอรับเงินทุนภายใน  90 วันนับ 

ตั้งแต่วันที่ประกาศผลการพิจารณาตัดสินทุนนั้น ๆ หากพ้นก�าหนดนี้แล้วถือว่าสมาชิกผู้นั้นสละสิทธ์ิการ 

ขอรับเงินทุนดังกล่าว

 ข้อ 16. ให้ประธานกรรมการ  อนุมัติจ่ายเงินทุนการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และต้องให้ 

ผู้รับเงินท�าหลักฐานการรับเงินไว้ให้แก่สหกรณ์   แล้วน�าเสนอคณะกรรมการด�าเนินการเพื่อทราบต่อไป

 ข้อ 17. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอ�านาจวินิจฉัย 

ชี้ขาด

 ข้อ 18. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

  ประกาศ  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2551

 (นายสินสมุทร  เสนาอาจ)

 ประธานกรรมการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำากัด
ว่าด้วย  สมาชิกสมทบ    

พ.ศ. 2551

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  พ.ศ. 2543  ข้อ 73(8),  

ข้อ 101 (10)  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ข้อ 48, 49, 53, 57 และโดยความเห็นชอบตาม 

มติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ชุดที่ 48  ในการประชุม 

ครั้งที่ 12/2551  วันที่ 9 มิถุนายน 2551  และครั้งที่ 13/2551 วันที่ 13 มิถุนายน 2551 ให้ก�าหนดระเบียบ ดังนี้

 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  ว่าด้วย สมาชิกสมทบ 

พ.ศ.  2551”

 ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ.  2551  เป็นต้นไป

 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  ว่าด้วย  สมาชิกสมทบ  พ.ศ.  2550  

และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 ข้อ 4. ในระเบียบนี้

  “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “สมาชิกสมทบ”  หมายถึง  สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “คณะกรรมการด�าเนนิการ”  หมายถึง  คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์ครหูนองคาย จ�ากดั

  “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “ผู้จัดการ”  หมายถึง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

หมวด  1
สมำชิกสมทบ

 ข้อ 5. สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้

  (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

  (2) เป็นบคุคลธรรมดาทัง้บรรลนุติภิาวะ และยงัไม่บรรลนุติภิาวะ  ในกรณทีีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ

จะต้องได้รับค�ายินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
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  (3) ตั้งบ้านเรือนอยู่ท้องที่จังหวัดหนองคาย

  (4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม

  (5) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�าสั่งของสหกรณ์

  (6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

  (7) เป็นนิติบุคคลในจังหวัดหนองคาย ซึ่งคณะกรรมการมีมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3  ให้รับเข้า 

เป็นสมาชิก

 ข้อ 6. การได้เข้าเป็นสมาชกิสมทบ  ผู้ประสงค์สมคัรเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยืน่ใบสมคัรถงึสหกรณ์

ตามแบบที่ก�าหนดไว้  โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์นี้ไม่น้อยกว่า 2 คนรับรอง  เมื่อคณะกรรมการด�าเนินการ 

ได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า  ผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามท่ีก�าหนดในข้อ 5  ท้ังเห็นเป็นการสมควรแล้ว 

ก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้  และต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับช�าระค่า

ธรรมเนียมแรกเข้า จ�านวน 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน)  และค่าหุ้นในครั้งแรกจ�านวนไม่ต�่ากว่าสิบหุ้นหุ้นละ 

สิบบาท หรือ ตามที่จะถือครบถ้วน  ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได ้

ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ  

  เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้ว  ย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

  การสมัครเป็นสมาชิกสมทบของนิติบุคคล ตามข้อบังคับ ข้อ 48(7)  ให้เป็นไปตามประกาศ 

ของสหกรณ์

 ข้อ 7. การลาออก  สมาชิกสมทบที่มีความประสงค์ลาออกจากสมาชิกสมทบ  จะต้องยื่นใบลาออก 

ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก�าหนด โดยให้คณะกรรมการด�าเนินการเป็นผู้มีอ�านาจพิจารณา ท้ังนี้ให้เป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์

หมวด  2
หน้ำที่ของสมำชิกสมทบ

 ข้อ 8. สมาชิกสมทบมีสิทธิหน้าที่เช่นเดียวกับสมาชิกเฉพาะในส่วนที่ไม่ขัดกับกฎหมายสหกรณ ์

รวมทั้งไม่ให้สิทธิในเรื่อง  ดังต่อไปนี้

  (1) การนับชื่อเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่

  (2) การออกเสียงในที่ประชุมใหญ่

  (3) การเป็นกรรมการด�าเนินการ

  (4) การกู้ยืมเงินและการค�้าประกัน

หมวด  3
สิทธิของสมำชิกสมทบ

 ข้อ 9. ให้สมาชิกสมทบมีสิทธิต่าง ๆ ในสหกรณ์ได้เฉพาะที่ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้เท่านั้น

 ข้อ 10. การฝากเงิน  สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ครูหนองคาย  จ�ากัด  ว่าด้วย  เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�า  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  พ.ศ. 2544
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 ข้อ 11. การถือหุ้น  เมื่อคณะกรรมการด�าเนินการได้อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกสมทบแล้ว  ต้องช�าระเงิน

ค่าหุ้นภายใน 30 วัน  นับจากวันที่สหกรณ์ฯได้แจ้งให้ทราบ  โดยช�าระเงินค่าหุ้นในครั้งแรกจ�านวนไม่ต�่ากว่า 

สิบหุ้น  หุ้นละสิบบาท

 ข้อ 12. สมาชิกสมทบสามารถซื้อหุ้นเพ่ิมได้  โดยแสดงความจ�านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ 

ด�าเนินการตามแบบที่ก�าหนด

 ข้อ 13. สมาชิกสมทบได้รับบริการทางวิชาการ  เกี่ยวกับการฝึกอบรมการศึกษาดูงาน  การสัมมนา 

การฝึกอบรมวิชาชีพหรือกิจกรรมอื่น  ทั้งนี้ต้องเป็นบริการทางวิชาการที่สหกรณ์จัดให้มีขึ้น

หมวด  4
กำรขำดสมำชิกภำพ

 ข้อ 14. การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้

  (1) ตาย

  (2) เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ

  (3) ต้องค�าพิพากษาให้ล้มละลาย

  (4) ลาออกจากสหกรณ์  และได้รับอนุญาตแล้ว

  (5) ถูกให้ออกจากสหกรณ์

  (6) ถูกให้ออกจากงานประจ�า

  (7) ล้มเลิกกิจการนิติบุคคลหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต

 ข้อ 15. การลาออกจากสหกรณ์  สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้  โดยแสดงความจ�านง 

เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด�าเนินการ  และเมื่อคณะกรรมการด�าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า 

เป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว   จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้

 ข้อ 16. การให้ออกจากสหกรณ์  สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ  ดังต่อไปนี้

  (1) ไม่ช�าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า

  (2) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ

  (3) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค�าสั่งของสหกรณ์

  (4) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์  หรือท�าให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด ๆ

 ข้อ 17. การจ่ายคนืจ�านวนเงนิของสมาชิกสมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพ  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้เงนิปันผล  

เงินฝาก  และดอกเบี้ยเงินฝาก  บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับตามข้อบังคับ 

และระเบียบของสหกรณ์

 ข้อ 18. การหักจ�านวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์  ในการจ่ายคืนจ�านวนเงินดัง

กล่าวใน ข้อ 17  สหกรณ์มีอ�านาจหักจ�านวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ก่อน

 ข้อ 19. การตัง้ผู้รับโอนประโยชน์  สมาชิกสมทบจะท�าเป็นหนงัสอืตัง้บคุคลหนึง่หรือหลายคน  เพื่อให้

เป็นผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนตายนั้นมอบให้สหกรณ์ถือไว้  หนังสือตั้งผู้รับโอน

ประโยชน์ดังว่านี้ต้องท�าตามลักษณะพินัยกรรม
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  ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอน  หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู ้รับโอนประโยชน์ที่ได้ 

ท�าไว้แล้ว   ก็ต้องท�าเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้

  เมื่อสมาชิกสมทบตาย  ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ 

และสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น   เงินรับฝาก   เงินปันผล   และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาท่ี 

สมาชิกสมทบ  ผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้  หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคล 

ที่ได้น�าหลักฐานมา แสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการด�าเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจ�านวน 

ดังกล่าวนั้น  ทั้งนี้ตามข้อก�าหนดในข้อบังคับ ข้อ 58 วรรคแรก  และข้อบังคับ ข้อ 59

  ให้ผู ้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรกยื่นค�าขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ ์

ภายในก�าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์  โดยให้แนบส�าเนามรณบัตร 

ที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย 

เมื่อคณะกรรมการด�าเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว  สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายใน 

สี่สิบห้าวัน  ในกรณีผู ้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นค�าขอรับเงินผลประโยชน์  หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับ 

โอนประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดท�าให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี  เมื่อพ้นก�าหนดอายุความฟ้องคดีให ้

สหกรณ์โอนจ�านวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนส�ารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น

  กรณีเป็นนิติบุคคลให้เป็นไปตามความดังที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคล

 ข้อ 20. ข้อความใดที่ไม่ได้ก�าหนดหรือจ�าต้องตีความแห่งระเบียบนี้  ให้เป็นอ�านาจของคณะกรรมการ

ด�าเนินการวินิจฉัย  และให้ถือเป็นที่สุด

 ข้อ 21. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

  ประกาศ  ณ  วันที่   30  มิถุนายน  พ.ศ. 2551

 (นายสินสมุทร  เสนาอาจ)

 ประธานกรรมการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำากัด
ว่าด้วย  สมาชิกสมทบ  พ.ศ. 2551  

แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2564

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  พ.ศ. 2553  

ข้อ 73(8),  ข้อ 101 (10)  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด 

ชุดที่ 61  ในการประชุมครั้งที่ 12/2564  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564  ให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2551  เฉพาะข้อ 5, ข้อ 7 และข้อ 14  นอกนั้นคงเดิมไม่มีการแก้ไข

เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย สมาชิกสมทบ 

พ.ศ. 2551  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2564”

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  18 มีนาคม พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 5, ข้อ 7 และข้อ 14 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  

จ�ากัด  ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2551  ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ 5  สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

   (1) เป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย

   (2) เป็นบิดา มารดา สามี ภรรยาหรือบุตรของสมาชิก

   (3) เป็นบคุคลในองค์กรหรือหน่วยงานท่ีขาดคุณสมบัตท่ีิจะสมคัรเข้าเป็นสมาชิกตาม

ข้อบังคับ

   (4) เป็นผู้ที่เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

   (5) ตั้งบ้านเรือนอยู่ท้องที่จังหวัดหนองคาย

   (6) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม

   (7) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�าสั่งของสหกรณ์

   (8) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน

   (9)  สมาชิกสมทบตามข้อบังคับเดิม และระเบียบเดิมใน ข้อ 5 (1) – (7) ยังคงเป็น

สมาชิกสมทบต่อไปได้ โดยมสีทิธแิละหน้าทีต่ามทีก่�าหนดในข้อบงัคบัและระเบยีบเดมินัน้จนกว่าสมาชกิจะขาด

จากสมาชิกภาพของสหกรณ์
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 ข้อ 7 การลาออก สมาชกิสมทบท่ีมคีวามประสงค์ลาออกจากสมาชิกสมทบ จะต้องยืน่ใบลาออก

ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก�าหนด โดยให้คณะกรรมการด�าเนินการเป็นผู้มีอ�านาจพิจารณา ทั้งนี้ให้เป็นไปคามหลัก

เกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์

 เม่ือสมาชิกสมทบลาออกแล้วมีความประสงค์จะกลับเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่อีก  จะต้องลาออกไป

แล้ว อย่างน้อย 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้ลาออก เว้นแต่ กรณีสมาชิกสมทบซ้ือหุ้นให้มีจ�านวนเท่ากับ 

ค่าหุ้น ณ วันที่ลาออก จะสามารถกลับเข้าเป็นสมาชิกได้โดยมิต้องรอให้ครบก�าหนด 2 ปี

 ข้อ 14 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้

  (1) ตาย

  (2) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

  (3) ต้องค�าพิพากษาให้ล้มละลาย

  (4) ลาออกจากสหกรณ์ และได้รับอนุญาตแล้ว

  (5) ถูกให้ออกจากสหกรณ์

  (6) ถูกให้ออกจากงานประจ�า”

 ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

 ประกาศ  ณ  วันที่  18  มีนาคม  พ.ศ. 2564           

    

                       

(นายเจริญ  สอนค�าหาญ)

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำากัด
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา

และการซ่อมแซมบำารุงรถส่วนกลางของสหกรณ์  

พ.ศ. 2551

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด พ.ศ. 2543 ข้อ 73(8) 

ข้อ 101 (10)  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 48 ในการประชุม ครั้งที่ 12/2551 

วันที่ 9 มิถุนายน 2551 และครั้งที่ 13/2551 วันที่ 13 มิถุนายน 2551 ให้ก�าหนด ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ครูหนองคาย  จ�ากัด  ว่าด้วย  หลักเกณฑ์การใช้การเก็บรักษาและการซ่อมแซมบ�ารุงรถส่วนกลางของ 

สหกรณ์  พ.ศ. 2551 ไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1. ระเบยีบนีเ้รยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์ครหูนองคาย จ�ากดั ว่าด้วย หลกัเกณฑ์การใช้ การ

เก็บรักษา และการซ่อมแซมบ�ารุงรถส่วนกลางของสหกรณ์ พ.ศ. 2551”

 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2551  เป็นต้นไป

 ข้อ 3. ให้ยกเลิก “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย  หลักเกณฑ์การใช้  

การเก็บรักษา และการซ่อมแซมบ�ารุงรถส่วนกลางของสหกรณ์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไข เพิ่มเติมทุกฉบับ” 

ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 

  “ส�านักงาน”  หมายถึง  ส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด 

  “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด 

  “ประธานกรรมการ”  หมายถงึ  ประธานกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์ครหูนองคาย จ�ากดั 

  “รองประธานกรรมการ”  หมายถึง  รองประธานกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ครูหนองคาย จ�ากัด

  “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด                       

  “ผู้ขอใช้รถ”  หมายถึง  กรรมการด�าเนินการ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ 

ออมทรัพย์ครูหนองคายจ�ากัด 

  “พนักงานขับรถ”  หมายถึง  พนักงานขับรถของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด 

ซึ่งสหกรณ์จ้างและแต่งตั้ง  ให้ด�ารงต�าแหน่งซึ่งมีหน้าที่ขับรถ หรือบุคคลซึ่งสหกรณ์แต่งตั้งเป็นคราว ๆ ไป 
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  “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด 

  “รถส่วนกลาง”  หมายถงึ  รถยนต์หรอืรถจกัรยานยนต์ของสหกรณ์ออมทรพัย์ครหูนองคาย จ�ากดั 

  “เจ้าหน้าที่”  หมายถึง  เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ผู ้ได้รับแต่งตั้งจากผู้จัดการให้มีหน้าท่ีใน 

การจัดท�าสมุดบันทึกการใช้รถ บันทึกการขออนุญาตใช้ การจ่ายน�้ามัน การซ่อมบ�ารุงรักษา และอื่น ๆ เกี่ยวกับ

รถส่วนกลางตามที่ผู้จัดการมอบหมาย 

 ข้อ 5. การใช้รถส่วนกลางของสหกรณ์ให้ใช้เฉพาะในกิจการของสหกรณ์อย่างแท้จริง

 ข้อ 6. การขอใช้รถส่วนกลางไปปฏิบัติกิจการใด ๆ ของสหกรณ์ผู้ขอใช้จะต้องเขียนใบขออนุญาต 

ให้ใช้รถส่วนกลางตามแบบที่สหกรณ์ก�าหนด โดยให้ผู้มีอ�านาจอนุญาตลงนามอนุญาต ก่อนทุกครั้ง

  ในกรณีทีน่�าไปใช้นอกเหนอืจากข้อ 5 ให้อยูใ่นดลุพินจิของประธานกรรมการ โดยผู้ขอใช้จะต้อง

รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

 ข้อ 7.  การขอใช้รถส่วนกลางไปปฏิบัติกิจการใด ๆ ของสหกรณ์ ให้ผู้ด�ารงต�าแหน่ง ต่อไปนี้มีอ�านาจ 

อนุญาต ดังนี้

  7.1 ภายในเขตอ�าเภอเมือง ให้เป็นอ�านาจของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ 

หรือผู้จัดการ 

  7.2 นอกเหนือจาก  ข้อ 7.1 ให้เป็นอ�านาจของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ 

 ข้อ 8. การใช้รถส่วนกลางไปปฏิบัติกิจการใด ๆ ของสหกรณ์ให้ใช้เส้นทางท่ีใกล้ท่ีสุดถึงจุดหมาย 

เป็นส�าคัญ  เพื่อเป็นการประหยัดเชื้อเพลิง เว้นแต่กรณีมีเหตุจ�าเป็นจริง ๆ

  ให้เจ้าหน้าที่และพนักงานขับรถ จัดท�าบัญชีการใช้รถส่วนกลาง โดยเฉพาะการใช้เชื้อเพลิง  

ให้จัดท�าบัญชีรายละเอียดพร้อมกับหลักฐานแสดงการเปรียบเทียบการใช้เชื้อเพลิง  กับระยะทาง

 ข้อ 9. ให้ใช้รถส่วนกลางในวันเปิดท�าการสหกรณ์ปกติ นับแต่เวเวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.

เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอ�านาจตาม ข้อ 7 เป็นกรณีพิเศษ

 ข้อ 10.  เมื่อเสร็จการปฏิบัติงาน หรือเวลาท�าการแล้ว พนักงานขับรถจะต้องน�ารถส่วนกลางมาเก็บไว้

ในบริเวณที่จอดรถของส�านักงาน ในกรณีมีความจ�าเป็นจะต้องน�ารถส่วนกลางไปเก็บสถานท่ีอื่นเป็นครั้งคราว

ตามความจ�าเป็น ต้องได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการ

 ข้อ 11. รถส่วนกลางทกุคนัให้จดัเครือ่งหมายตราของส�านกังานสหกรณ์ออมทรพัย์ครหูนองคาย จ�ากดั  

ไว้เป็นหลักฐานตามแบบที่สหกรณ์ก�าหนด

 ข้อ 12. ให้เจ้าหน้าที่จัดท�าบัญชีแสดงหลักฐานการได้มา และการจ�าหน่ายจ่ายโอนรถส่วนกลาง 

ไว้เป็นหลักฐานตามแบบที่สหกรณ์ก�าหนด

 ข้อ 13. ในแต่ละปีงบประมาณให้เจ้าหน้าท่ีส�ารวจ  และก�าหนดเกณฑ์การใช้ส้ินเปลือง  เชื้อเพลิง 

ของรถทุกคันเพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเชื้อเพลิง  รายงานให้คณะกรรมการด�าเนินการ  ทราบภายใน 

เดือนกันยายนของทุกปี

 ข้อ 14. ให้เจ้าหน้าทีจ่ดัให้มสีมดุบันทึกการใช้รถส่วนกลางประจ�าแต่ละคัน ตามแบบท่ี สหกรณ์ก�าหนด
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 ข้อ 15.  ในกรณีรถส่วนกลางของสหกรณ์ประสบอุบัติเหตุ ให้พนักงานขับรถ หรือผู้ขอ ใช้รถรีบ 

รายงานผู้อนุญาตให้ใช้รถในครั้งนั้น ตามแบบที่สหกรณ์ก�าหนดพร้อมทั้งแจ้งความต่อ เจ้าหน้าที่ต�ารวจท้องท่ี 

ไว้เป็นหลักฐาน

 ข้อ 16.  ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานขับรถ ที่จะดูแลรักษารถที่ตนได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ขับ หากรถ 

ส่วนกลางช�ารุดเสียหายใช้การไม่ได้เพราะเหตุใช้งานปกติ หรือเหตุอื่น ๆ ให้พนักงาน ขับรถรายงานเจ้าหน้าที่ 

และให้เจ้าหน้าที่รายงานผู้จัดการทันที เพื่อด�าเนินการตามระเบียบว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2544

  กรณีผู้ขอใช้รถส่วนกลาง ให้ระมัดระวังดูแลรักษาขณะใช้ โดยเฉพาะการป้องกัน โจรภัย 

และอุบัติภัย

 ข้อ 17. ให้เจ้าหน้าที่ท�าสมุดแสดงการซ่อมบ�ารุงรถส่วนกลางแต่ละคันตามแบบที่สหกรณ์ก�าหนด

 ข้อ 18. การบ�ารุงรักษาส่วนกลาง เช่น  การล้าง  อัดฉีด  การเติม  หรือเปลี่ยนน�้ามันเบรก  น�้ามัน 

หล่อลื่นไส้หม้อกรอง  น�้ามันเครื่อง  หรือวัสดุอื่น ๆ  อันจ�าเป็นต้องกระท�าเป็นครั้งคราว  ตามที่ระบุไว้ใน 

คู่มือการใช้รถให้เจ้าหน้าที่ด�าเนินการขออนุมัติต่อผู้มีอ�านาจ

 ข้อ 19. พนักงานขับรถต้องตรวจสภาพของรถส่วนกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพดีก่อน

น�าออกไปใช้ปฏิบัติงานประจ�าวันทุกครั้ง

 ข้อ 20. รถส่วนกลางให้เบิกจ่ายค่าบ�ารุงรักษา  และค่าเชื้อเพลิงได้จากวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้   

เพื่อการนี้

 ข้อ 21. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

  ประกาศ  ณ  วันที่  30  มิถุนายน พ.ศ.  2551

 (นายสินสมุทร  เสนาอาจ)

 ประธานกรรมการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำากัด
ว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2554

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด พ.ศ. 2543 ข้อ 73(8)  

ข้อ 101(10) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 51 ครั้งที่ 5/2554  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 

2554 ให้ก�าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย หุ้น  พ.ศ. 2554 ไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2554”

 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วนัที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2551  ให้ใช้ระเบียบ

นี้แทน

 ข้อ 4. ในระเบียบนี้

  “สหกรณ์”   หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

  “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

  “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด 

  “คณะกรรมการ”   หมายถึง  คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

หมวด 1 
กำรถือหุ้น

 ข้อ 5. การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนแรกท่ีเข้าเป็นสมาชิก  

ตามอัตราส่วนของเงินได้รายเดือนของตน  ตามระเบียบนี้

  5.1 หุ้นประเภทบังคับให้ถือทุกเดือน

  สมาชิกต้องถือหุ้นจ�านวนขั้นต�่าตั้งแต่เดือนแรกเข้าเป็นสมาชิก อัตราตามเกณฑ์ของเงินได้ 

รายเดือนของสมาชิก ตามตารางตอ่ไปนี้
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เงินได้รายเดือน (บาท) ถือหุ้นรายเดือน  (บาท)

ตั้งแต่   4,100  -     6,100 100

ตั้งแต่   6,101  -     8,100 200

ตั้งแต่   8,101  -    10,100 300

ตั้งแต่  10,101  -   12,100 400

ตั้งแต่  12,101  -   14,100 500

ตั้งแต่  14,101  -   16,100 600

ตั้งแต่  16,101  -   18,100 700

ตั้งแต่  18,101  -   20,100  800

ตั้งแต่  20,101  -   22,100 900

ตั้งแต่  22,101  -   24,100 1,000

ตั้งแต่  24,101  -   26,100 1,100

ตั้งแต่  26,101  -   28,100 1,200

ตั้งแต่  28,101  -   30,101 1,300

ตั้งแต่  30,101  ขึ้นไป  100 1,400

  5.2 หุ้นประเภทถือเพิ่มเมื่อใดก็ได้

  สมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนมากกว่าท่ีก�าหนดไว้ในวรรคก่อนก็ย่อมท�าได้ โดยแสดง 

ความจ�านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด�าเนินการ เมื่อสมาชิกถือหุ้น ครบหนึ่งร้อยแปดสิบเดือนแล้ว 

หรือเป็น จ�านวนเงินไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน  

หรือลด จ�านวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแสดงความจ�านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ

  นอกจากการถือหุ้นเป็นรายเดือนตามข้อ 5.1 แล้ว สมาชิกสามารถซื้อหุ้นเพิ่มเป็นครั้งคราว 

ได้ตามประสงค์ โดยแสดงความจ�านงเป็นหนังสือต่อสหกรณ์

หมวด 2
กำรช�ำระค่ำหุ้น

 ข้อ 6. หุ ้นที่สมาชิกถือเป็นรายเดือนตามข้อ 5.1  ให้ช�าระเต็มมูลค่าหุ ้น โดยวิธีหักจากเงินได้  

รายเดือนของสมาชิก ณ ที่จ่ายในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจ�าเดือน

 ข้อ 7. หุ้นที่สมาชิกซื้อเพิ่มเป็นครั้งคราว ให้ช�าระเป็นเงินสดเต็มจ�านวนในคราวที่ซื้อหุ้น

 ข้อ 8. ถ้าสมาชิกมีเหตุอันท�าให้ไม่สามารถช�าระค่าหุ้นรายเดือนตามข้อ 5.1 ได้ในเดือนใด และ  

ประสงค์ของดส่งเงนิค่าหุน้ ต้องแสดงความจ�านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการทราบล่วงหน้า  เมือ่คณะกรรมการ 

พิจารณาอนุมัติแล้วจึงงดส่งได้
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หมวด 3
กำรโอน กำรถอน และกำรจ่ำยคืนค่ำหุ้น

 ข้อ 9. สมาชิกจะโอนหรือถอนคืนค่าหุ้นแม้บางส่วนหรือทั้งหมด  ในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิก 

อยู่ไม่ได้

 ข้อ 10. การจ่ายคืนค่าหุ้น 

  10.1 ในกรณีที่สมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตาย  ลาออก  หรือวิกลจริต  สหกรณ์จะ 

จ่ายคืนค่าหุ้นแก่ผู้มีสิทธ์ิได้รับโดยไม่มีเงินปันผลส�าหรับปีที่ออกนั้น  เว้นแต่ผู้มี  สิทธิได้รับค่าหุ้นจะเรียก 

ให้จ่ายคืนค่าหุ้นหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์   จึงจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลส�าหรับปีที่ออกนั้น 

  10.2 สมาชกิออกจากสหกรณ์เพราะเหตดุ้วยค�าพิพากษาให้ล้มละลาย สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้

และเงินปันผลตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย

  10.3 สมาชิกที่ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุถูกให้ออกจากสหกรณ์ หรือถูกให้ออกจากราชการ 

หรืองานประจ�า โดยมีความผิด สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นให้แก่สมาชิกโดยไม่มีเงินปันผลแต่อย่างใด

 ข้อ 11. การจ่ายเงินค่าหุ้นตาม  ข้อ 10  นั้น  ให้สหกรณ์หักจ�านวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อ 

สหกรณ์ออกก่อน

หมวด 4
กำรจ่ำยเงินปันผลตำมหุ้น

 ข้อ 12. สหกรณ์จะจ่ายเงนิปันผลตามหุน้ต่อเมือ่สหกรณ์มกี�าไรสทุธปิระจ�าปีตามอตัราที ่ทีป่ระชุมใหญ่

อนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิ

 ข้อ 13. การคิดเงินปันผลตามหุ้น

  13.1 จ�านวนหุ้นที่ยกมาจากปีก่อนและมีอยู ่ในบัญชีจนถึงวันสิ้นปีทางบัญชี สหกรณ์จะ 

คิดเงินปันผลตามหุ้นให้ตามอัตราข้อ 12 เต็มปี

  13.2   จ�านวนหุ้นที่ถือในระหว่างปี และมีอยู่ในบัญชีถึงวันสิ้นปีทางบัญชี สหกรณ์จะคิด

เงินปันผลตามหุ้นให้ตามข้อ 12 ตามส่วนแห่งระยะเวลาการถือหุ้นตามจ�านวนเดือนเต็ม

   เงินค่าหุ้นที่สหกรณ์ได้รับภายในวันท่ี 5 ของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลตามหุ้นให้ตั้งแต่

เดือนนั้น ส่วนเงินค่าหุ้นที่สหกรณ์ได้รับหลังวันท่ี 5 ของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลตามหุ้นให้ตั้งแต่เดือน 

ถัดไป
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หมวด 5
กำรแจ้งจ�ำนวนหุ้น

 ข้อ 14. สหกรณ์จะแจ้งจ�านวนหุ้นที่สมาชิกถือ ให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชี

 ข้อ 15. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

  ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

      

      

 (นายสินสมุทร  เสนาอาจ)

 ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำากัด
ว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2554  

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  พ.ศ. 2553 ข้อ 73(8),   

ข้อ 101 (10)  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ชุดที่ 61  

ในการประชุมครั้งที่ 10/2564  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  ให้แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

หนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2554  เฉพาะข้อ 6, ข้อ 7 และข้อ 8  นอกนั้นคงเดิมไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม  

ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 ระเบยีบนีเ้รยีกว่า  “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์ครหูนองคาย จ�ากดั ว่าด้วย  หุน้ พ.ศ. 2554  แก้ไข

เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2564”

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 6, ข้อ 7 และ ข้อ 8  ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  

ว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2554  ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“หมวด 2
กำรช�ำระค่ำหุ้น

 ข้อ 6 หุ้นที่สมาชิกถือเป็นรายเดือนตามข้อ 5.1  ให้ช�าระเต็มมูลค่าหุ้น โดยวิธีหักจากเงินได้ รายเดือน

ของสมาชิก ณ ที่จ่ายในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจ�าเดือน  และหุ้นที่สมาชิกซื้อเพิ่มเป็นครั้งคราว ให้ช�าระเป็น

เงินสดเต็มจ�านวนในคราวที่ซื้อหุ้น

 ข้อ 7 ถ้าสมาชกิมเีหตอุนัท�าให้ไม่สามารถช�าระค่าหุ้นรายเดอืนตามข้อ 5.1 ได้ในเดอืนใด และประสงค์

ของดส่งเงนิค่าหุน้ ต้องแสดงความจ�านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการทราบล่วงหน้า  เมือ่คณะกรรมการ พจิารณา

อนุมัติแล้วจึงงดส่งได้                

 ข้อ 8 ในการก�าหนดเปลี่ยนแปลงยกเลิกเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการถือหุ้นเป็นรายเดือน 

และการซื้อหุ้นเพิ่มเป็นครั้งคราวตามข้อ 5.1 และข้อ 6  เพิ่มเติม ให้คณะกรรมการพิจารณาด�าเนินการได้โดยจัด

ท�าเป็นประกาศแจ้งสมาชิกทราบ และให้ถือว่าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในประกาศให้เป็นไปตามระเบียบนี้”
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 ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

 ประกาศ  ณ  วันที่  26  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564    

          

                   

(นายเจริญ  สอนค�าหาญ)

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำากัด
ว่าด้วย  การเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำากัด

พ.ศ. 2555

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  พ.ศ. 2543   ข้อ 67 

ข้อ 101 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 52  ในการประชุม  ครั้งที่ 13/2555 เมื่อวันที่ 19 

กรกฎาคม 2555 จากการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2555  พ.ศ. 2555 วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2555 

และให้ก�าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  พ.ศ. 2555  ไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย การเลือกตั้ง 

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  พ.ศ. 2555”  

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  15  สิงหาคม  2555  เป็นต้นไป

 ข้อ 3 ให้ยกเลิก  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการ

ด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  และให้ใช้ระเบียบ 

นี้แทน

 ข้อ 4 ในระเบียบนี้

  “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “คณะกรรมการ”  หมายถึง  ประธานและกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

  “ประธาน”  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “กรรมการ”  หมายถึง  กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “การเลอืกตัง้”  หมายถงึ  การเลอืกตัง้คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์ครหูนองคาย  จ�ากัด

  “เขต”  หมายถึง  เขตเลือกตั้งที่มีสมาชิกสหกรณ์สังกัดอยู่  จ�านวนหลายหน่วยงานรวมกัน 

ตามที่ระเบียบนี้ก�าหนด

  “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  ยกเว้นสมาชิก 

ประเภทสมทบ

  “ปี”  หมายถึง  ปีทางบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  

ถึงวันที่ 30 กันยายน  ของปีถัดไป      
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 ข้อ 5 คณะกรรมการมีจ�านวน  15 คน ประกอบด้วย

  ประธานกรรมการ จ�านวน      1  คน

  กรรมการ จ�านวน    14  คน

 จ�านวนของกรรมการแต่ละเขตให้ถือตามสัดส่วนของจ�านวนสมาชิก ณ วันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกป ี

เป็นเกณฑ์ในการค�านวณ แต่อย่างน้อยให้มีกรรมการเขตละ 1 คน  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์

 ข้อ 6 ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  6.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

  6.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ขัดต่อข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 67

 ข้อ 7 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการ

  7.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  7.2 เป็นผู้มีรายชื่อในเขตที่ตนสังกัดอยู่       

 ข้อ 8 ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ จะต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์ก�าหนดด้วย 

ตนเอง  พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด 2 นิ้ว  จ�านวน 1 แผ่น ณ ส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย ์

ครูหนองคาย จ�ากัด ส�าหรับ วัน เวลา รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนั้นให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์

 ข้อ 9 ผูส้มคัรเป็นประธานกรรมการ  กรรมการ  ให้สมคัรรบัเลอืกตัง้ได้เพยีงต�าแหน่งใดต�าแหน่งหนึง่

ในคราวเดียวกัน

 ข้อ 10  เขตเลือกตั้งกรรมการ แบ่งเป็น 4 เขต ดังนี้ 

  เขต 1 ประกอบด้วยสมาชิก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น

   ข้าราชการ   ข้าราชการบ�านาญ และลูกจ้างประจ�า  ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

   หนองคาย  เขต 1

  เขต 2 ประกอบด้วยสมาชิก  สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น

   ข้าราชการ  ข้าราชการบ�านาญ  และลูกจ้างประจ�า  ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

   หนองคาย เขต 2     

  เขต 3 ประกอบด้วยสมาชิก  สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น

   ข้าราชการ  ข้าราชการบ�านาญ  และลูกจ้างประจ�า  ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

   บึงกาฬ

  เขต 4 ประกอบด้วยสมาชิกท่ีเป็นข้าราชการ  ข้าราชการบ�านาญ  และลูกจ้างประจ�าของ 

   หน่วยงาน ดังต่อไปนี้    

    (1) ส�านักการศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย

   (2) ส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาจงัหวดัหนองคาย   และในจงัหวดับงึกาฬ

   (3) ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด 

    หนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ

   (4) ส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

   (5) ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ

   (6) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ�าจังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
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   (7) ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ

   (8) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

   (9) ส�านกังานส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครูและบุคลากรทางการศกึษา จงัหวดั 

    หนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ

   (10) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย  และในจังหวัดบึงกาฬ

   (11) และอื่น ๆ นอกเหนือจากสมาชิกสังกัดที่กล่าวมาแล้วใน เขต 1  เขต 2  เขต 3

 ข้อ 11 การให้หมายเลขประจ�าตัวผู้สมัคร  ประธานกรรมการ  กรรมการ  ดังนี้

  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งประธานกรรมการ  จะได้รับหมายเลขประจ�าตัวตามล�าดับก่อนหลัง 

ของการยื่นใบสมัคร

  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ของแต่ละเขตจะได้รับหมายเลขประจ�าตัวตามล�าดับ 

ก่อนหลังการยื่นใบสมัครในแต่ละเขต

  หากผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ  กรรมการ  มีผู้ย่ืนใบสมัครพร้อมกัน 

หลายรายในวันรับสมัคร  เม่ือถึงเวลา 08.30 น. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครจัดให้ผู้สมัครท�าการจับสลากเพื่อให้ได้

หมายเลขประจ�าตัวผู้สมัครเรียงกันไปโดยไม่มีการสับเปลี่ยนหมายเลขอีก

 ข้อ 12 เงินค่าสมัคร  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ  กรรมการ  ต้องช�าระค่าสมัคร 

ในวันยื่นใบสมัคร คนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  และเงินค่าสมัครดังกล่าวจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

 ข้อ 13 ประกาศรายชื่อผู ้สมัคร  สหกรณ์จะต้องประกาศรายช่ือผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็น 

ประธานกรรมการ  กรรมการ  หลังเสร็จสิ้นการรับสมัครไม่เกิน 5 วันท�าการ

 ข้อ 14 บัตรลงคะแนน  ให้สหกรณ์เป็นผู้จัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง 2 แบบ  แบบละสี  ดังนี้ 

  14.1 บัตรเลือกตั้งประธานกรรมการ

  14.2 บัตรเลือกตั้งกรรมการ

 ข้อ 15 การจัดพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน  สหกรณ์ต้องจัดพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสังกัด 

เขตต่าง ๆ  แล้วส่งบัญชีรายชื่อนั้นไปให้หน่วยงานทุกหน่วยงานตาม ข้อ 10 อย่างน้อยหน่วยงานละหนึ่งชุด   

เพื่อให้สมาชิกได้ตรวจสอบก่อนการเลือกตั้ง หากชื่อสมาชิกตกหล่นให้สมาชิกแจ้งเพิ่มที่สหกรณ์ก่อน 

วันเลือกตั้ง  5 วันท�าการ

 ข้อ 16 วัน  เวลา  ลงคะแนน  ก�าหนดลงคะแนนการเลือกตั้งประธานกรรมการ  และกรรมการ 

โดยวิธีหย่อนบัตรลงคะแนนในวันประชุมใหญ่  ตั้งแต่เวลา 08.00 น.  จนถึงเวลา 13.00 น.

  การก�าหนดสถานที่เลือกตั้ง  ให้ถือว่าบริเวณสถานที่ประชุมใหญ่เป็นสถานที่จัดหน่วยเลือกตั้ง 

และจัดให้มีเขตปริมณฑล

 ข้อ 17 สถานที่ลงคะแนน  และการลงคะแนน

  17.1 สถานที่ลงคะแนน  บริเวณสถานที่ที่ประชุมใหญ่  ตามข้อ 16  วรรค 2

  17.2 การลงคะแนน  สมาชิกแต่ละเขตลงคะแนนเสียงด้วยตนเองและโดยวิธีลับ

            17.2.1 สมาชิกทุกเขตเลือกประธานกรรมการได้ไม่เกิน 1 คน

   17.2.2  สมาชิกในเขตเลือกตั้งตาม ข้อ 10 เลือกกรรมการได้ตามสัดส่วนใน ข้อ 5 

    และตามประกาศสหกรณ์ 
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 ข้อ 18 ห้ามผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการ และผู้สนับสนุนผู้สมัครกระท�าการต่อไป

นี้ภายในเขตปริมณฑล

  18.1 ซื้อ หรือเตรียมซื้อเสียง

  18.2 ให้ หรือสัญญาว่าจะให้ หรือบริจาค

  18.3 พนันผลการเลือกตั้ง

  18.4 ใช้ต�าแหน่งหน้าที่ราชการช่วยเหลือ หรือกลั่นแกล้งผู้สมัคร

  18.5 จงใจนับ  หรือรวมคะแนนให้ผิดไปจากความเป็นจริง

 ข้อ 19 การนับคะแนน ด�าเนินการ ดังนี้

  19.1 ประธานกรรมการ  นับคะแนนรวมจากทุกเขต  โดยให้แต่ละเขตนับคะแนนแล้วน�ามา 

   รวมเป็นคะแนนรวมทั้งหมด

  19.2 กรรมการ  นับคะแนนรวมในแต่ละเขต

 ข้อ 20 การประกาศผลการเลือกตัง้  สหกรณ์จะประกาศผลการเลอืกตัง้ประธานกรรมการ และกรรมการ  

หลังการนับคะแนนสิ้นสุดแล้ว

  20.1 ประธานกรรมการ  สหกรณ์จะประกาศผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุด 1 คน

   เป็นประธานกรรมการ ตาม ข้อ 17.2.1

  20.2 กรรมการ  สหกรณ์จะประกาศผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุดเรียงตามล�าดับเท่ากับ 

   จ�านวนกรรมการในแต่ละเขต ตาม ข้อ 17.2.2

 ในกรณีผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ  หรือกรรมการ  มีคะแนนเท่ากัน  ให้ใช้วิธีจับสลากโดย 

ผู้สมัครที่มีคะแนนเท่ากัน  หากผู้สมัครที่มีคะแนนเท่ากันนั้นไม่มาหรือไม่อยู่ในสถานท่ีท่ีประธานกรรมการ 

เลือกตั้งก�าหนด  ให้ประธานกรรมการเลือกตั้งจับสลากแทน

 ข้อ 21 ก�าหนดวาระการอยู่ในต�าแหน่งของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์  มีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งไม่เกิน 

2 วาระติดต่อกัน

 ข้อ 22 ในกรณีจ�านวนกรรมการด�าเนนิการลดลงจนเหลอืน้อยกว่าองค์ประชมุและกรรมการด�าเนนิการ

ทีด่�ารงต�าแหน่งอยูจ่ะประชมุด�าเนนิการใด ๆ  ไม่ได้ ให้คณะกรรมการด�าเนนิการเรยีกให้มกีารประชุมใหญ่วสิามญั

โดยเร็ว  เพื่อเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการแทนต�าแหน่งที่ว่าง  กรรมการด�าเนินการที่ได้รับเลือกตั้งจะมีวาระ 

อยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าก�าหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้น

  ในกรณีทีก่รรมการด�าเนินการต้องพ้นจากต�าแหน่งทัง้คณะ  ให้กรรมการด�าเนนิการทีไ่ด้รบัเลอืก

ตั้งใหม่อยู่ในต�าแหน่งคราวละสองปีนับจากวันเลือกตั้ง  ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกต้ัง 

ให้กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวนหนึ่งในสองของกรรมการด�าเนินการสหกรณ ์

ทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ  ในปีต่อไปให้

กรรมการด�าเนินการที่อยู่ในต�าแหน่งจนครบวาระหรืออยู่นานที่สุด  ออกจากต�าแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี  

 ข้อ 23 ให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์  แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งไม่เกิน 5 คน 

เป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง  โดยมีต�าแหน่งประธานกรรมการ 1 คน เลขานุการ 1 คน นอกนั้นเป็นกรรมการ 

และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
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  23.1 เป็นผูท้รงคณุวฒุ ิ หรือผู้อ�านวยการสถานศกึษา  หรือผู้บริหารการศกึษา หรือบุคคลภายนอก

  23.2 เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  มีความน่าเชื่อถือ  และให้ความยุติธรรม

  23.3 เป็นผู้ที่เคยรับราชการ หรือรับราชการและด�ารงต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าระดับ 6

 ข้อ 24 ให้คณะกรรมการเลือกตั้งมีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

  24.1 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง

  24.2 จัดให้มีการเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์

  24.3 แต่งตั้งอนุกรรมการด�าเนินการเลือกตั้ง และก�าหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

  24.4 ควบคุม และจัดให้มีการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์  ยุติธรรม

  24.5 วินิจฉัย  ชี้ขาด  กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

  24.6 ให้คณะกรรมการเลือกตั้ง  ประกาศผลการนับคะแนน  แล้วรายงานผลให้สหกรณ์ 

   ทราบเพื่อประกาศผลการเลือกตั้งต่อไป

 ข้อ 25 ให้คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการ

เลือกตั้ง

 ข้อ 26 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

บทเฉพาะกาล
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำากัด

ว่าด้วย  การเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำากัด

พ.ศ. 2555

 ข้อ 1 ในวาระแรกของการใช้ระเบียบนี้  กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งตามระเบียบเดิม  ที่ยังไม่ครบวาระ  

ให้อยู่ต่อไปจนครบวาระตามข้อบังคับสหกรณ์  และให้ถือว่าเป็นกรรมการตัวแทนเขตเดิม

 ข้อ 2 เขตที่ก�าหนดขึ้นใหม่ตามระเบียบนี้  ยังไม่มีกรรมการตัวแทนเขต  ให้จัดเลือกตั้งในท่ีประชุม 

ใหญ่สามัญ  ประจ�าปี  2555

  ประกาศ  ณ  วันที่   15   สิงหาคม  พ.ศ. 2555

 (นายอัมพร  พินะสา)

 ประธานกรรมการ   

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำากัด
ว่าด้วย  การเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำากัด  

พ.ศ. 2555  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

  

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด พ.ศ. 2553 ข้อ 73(8),   

ข้อ 101 (1)  โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2563 วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 

ณ  หอประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย (แห่งใหม่) 

ถนนหนองคาย–โพนพิสัย  อ�าเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย  ให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ 

ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ พ.ศ. 2555  เฉพาะข้อ 14, 

ข้อ 16  นอกนั้นคงเดิมไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  ว่าด้วย  การเลือกตั้ง 

คณะกรรมการด�าเนินการ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563”

 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  30 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป

 ข้อ 3. ให้ยกเลิกความใน ข้อ 14  ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย 

การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ พ.ศ. 2555  ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ 14.  การก�าหนดการเลือกตั้งอาจด�าเนินการโดยวิธีหย่อนบัตรเลือกตั้ง หรือโดยใช้เครื่องลงคะแนน

เลือกตั้งหรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการด�าเนินการเห็นสมควร

 กรณีเลือกตั้งโดยวิธีหย่อนบัตรเลือกตั้งให้สหกรณ์เป็นผู้จัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง 2 แบบ  แบบละสี  ดังนี้ 

  14.1 บัตรเลือกตั้งประธานกรรมการ

  14.2 บัตรเลือกตั้งกรรมการ”

 ข้อ  4. ให้ยกเลิกความใน ข้อ 16  ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย 

การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ พ.ศ. 2555  ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ 16. วัน เวลา ลงคะแนน  ก�าหนดลงคะแนนการเลือกตั้งประธานกรรมการ  และกรรมการโดยวิธี 

หย่อนบตัร  หรอืโดยใช้เครือ่งลงคะแนนเลอืกตัง้ หรอืวธิอีืน่ท่ีคณะกรรมการด�าเนนิการเหน็สมควร ในวนัประชมุ

ใหญ่ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงเวลา 13.00 น.
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    การก�าหนดสถานที่เลือกตั้ง  ให้ถือว่าบริเวณสถานที่ประชุมใหญ่เป็นสถานที่จัดหน่วยเลือกตั้ง

และจัดให้มีเขตปริมณฑล

  กรณีที่มีผู ้สมัครไม่เกินต�าแหน่งหรือจ�านวนที่ประกาศรับสมัครคณะกรรมการด�าเนินการ 

อาจประกาศผลให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการ โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนก็ได้ แต่ต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่”

 ข้อ 5. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

  ประกาศ  ณ  วันที่  30  ตุลาคม  พ.ศ. 2563    

                           

 (นายเจริญ  สอนค�าหาญ)

 ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำากัด
ว่าด้วย  การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำากัด

พ.ศ. 2555

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  พ.ศ. 2543 

ข้อ 96 ข้อ 97 ข้อ 98 และ ข้อ 101 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดท่ี 52 ในการประชุม 

ครั้งที่ 13/2555  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 และที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2555 พ.ศ. 2555 

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2555  ให้ก�าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย การเลือกตั้ง 

ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  พ.ศ. 2555  ไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย การเลือกตั้ง 

ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  พ.ศ. 2555”  

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  15  สิงหาคม  2555  เป็นต้นไป

 ข้อ 3 ให้ยกเลิก  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  ว่าด้วย การเลือกตั้ง

ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  และให้ใช้

ระเบียบนี้แทน

 ข้อ 4 ในระเบียบนี้

  “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “คณะกรรมการ”  หมายถึง  ประธานและกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

  “ประธาน”  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “กรรมการ”  หมายถึง  กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “การเลอืกตัง้”  หมายถงึ  การเลอืกตัง้ผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์ออมทรพัย์ครหูนองคาย  จ�ากดั

  “เขต”  หมายถึง  เขตเลือกตั้งที่มีสมาชิกสหกรณ์สังกัดอยู่  จ�านวนหลายหน่วยงานรวมกันตาม

ที่ระเบียบนี้ก�าหนด

  “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  ยกเว้นสมาชิก 

ประเภทสมทบ

  “ปี”  หมายถึง  ปีทางบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 

ถึงวันที่ 30 กันยายน  ของปีถัดไป      
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  “ผู ้ตรวจสอบกิจการ”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์หรือบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลซึ่ง 

ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์

  “กรรมการเลือกต้ัง”  หมายถึง  บุคคลท่ีคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์สรรหา และ 

ประกาศให้ด�าเนินการเลือกตั้ง ซึ่งอาจแต่งต้ังจากสมาชิกสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอกก็ได้

 ข้อ 5 จ�านวนผู ้ตรวจสอบกิจการ  ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาให้มีผู ้ตรวจสอบกิจการเขตละ 1 คน 

รวมทุกเขตแล้วไม่เกิน 5 คน กรณีเป็นนิติบุคคลให้มีจ�านวนหนึ่งนิติบุคคล

 ข้อ 6   ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  6.1 เป็นสมาชิกของสหกรณ์  หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้  ความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น  

การเงิน  การบัญชี  กฎหมาย  การบริหารจัดการ  เศรษฐศาสตร์  หรือนิติบุคคลที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่

ของสหกรณ์  หากเป็นสมาชิกของสหกรณ์ต้องไม่ผิดนัดช�าระหนี้ใน 1 ปีบัญชีที่ผ่านมา

  6.2 ผ่านการอบรมจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตร 

จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  หรือเคยเป็นผู้ตรวจการสหกรณ์  ผู้สอบบัญชีภาครัฐ  และได้รับการข้ึนทะเบียน 

เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

  6.3 ไม่เป็นผูส้อบบญัช ี หรอืผูช่้วยผูส้อบบญัช ี หรอืบคุคลทีอ่ยูใ่นสงักดันติบิคุคลทีร่บังานสอบ

บัญชีของสหกรณ์นั้น

  6.4 ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น

  6.5 ไม่เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น  หรือสหกรณ์อื่น 

  6.6 พ้นจากต�าแหน่งคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ทางบัญช ี

ของสหกรณ์

 ข้อ 7 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

  7.1 เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิด 

ที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

  7.2 เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์การ  หรือหน่วยงานของรัฐ  

หรือเอกชน  ฐานทุจริตต่อหน้าที่

  7.3 เคยถูกให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ  หรือมีค�าวินิจฉัยเป็นที่สุด  

ให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ

  7.4 เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต�าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ 

เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่

  7.5 เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์

 ข้อ 8 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ

  8.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  8.2 เป็นผู้มีรายชื่อในเขตที่ตนสังกัดอยู่ 
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 ข้อ 9 ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ จะต้องยื่นใบสมัครตามแบบท่ีสหกรณ์ก�าหนด 

ด้วยตนเอง  พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด 2 นิ้ว  จ�านวน 1 แผ่น ณ ส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

หนองคาย จ�ากัด ส�าหรับ วัน เวลา รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนั้นให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์

  กรณีเป็นนติบิคุคลต้องย่ืนใบสมคัรพร้อมหลกัฐานแสดงการด�าเนนิการแทนในฐานะนติบิคุคล 

 ข้อ 10 เขตเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ แบ่งเป็น 4  เขต  ดังนี้ 

  เขต 1 ประกอบด้วยสมาชิก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น  

   ข้าราชการ   ข้าราชการบ�านาญ และลูกจ้างประจ�า  ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

   หนองคาย  เขต 1

  เขต 2 ประกอบด้วยสมาชิก  สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น  

   ข้าราชการ  ข้าราชการบ�านาญ  และลูกจ้างประจ�า  ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

   หนองคาย เขต 2

  เขต 3 ประกอบด้วยสมาชิก  สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น

   ข้าราชการ  ข้าราชการบ�านาญ  และลูกจ้างประจ�า  ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

   บึงกาฬ

  เขต 4 ประกอบด้วยสมาชิกท่ีเป็นข้าราชการ  ข้าราชการบ�านาญ  และลูกจ้างประจ�าของ 

   หน่วยงาน ดังต่อไปนี้    

   (1) ส�านักการศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย

   (2) ส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาจงัหวดัหนองคาย   และในจงัหวดับงึกาฬ 

   (3)  ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด 

    หนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ

   (4) ส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

   (5) ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ

   (6) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ�าจังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ

   (7) ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ

   (8) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

   (9) ส�านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    จังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ

   (10) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย  และในจังหวัดบึงกาฬ

   (11) และอื่น ๆ นอกเหนือจากสมาชิกสังกัดที่กล่าวมาแล้วใน เขต 1  เขต 2  เขต 3

 ข้อ 11 การให้หมายเลขประจ�าตัวผู้สมัครผู้ตรวจสอบกิจการ  ดังนี้

  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของแต่ละเขต  จะได้รับหมายเลขประจ�าตัว 

ตามล�าดับก่อนหลังของการยื่นใบสมัครในแต่ละเขต
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  หากผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ  มีผู้ย่ืนใบสมัครพร้อมกันหลายราย 

ของการรับสมัคร  เมื่อถึงเวลา 08.30 น. ให้เจ้าหน้าที่ผู ้รับสมัครจัดให้ผู้สมัครท�าการจับสลาก เพื่อให้ได้ 

หมายเลขประจ�าตัวผู้สมัครเรียงกันไปโดยไม่มีการสับเปลี่ยนหมายเลขอีก

 ข้อ 12 เงินค่าสมัคร  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  ต้องช�าระค่าสมัครในวันยื่น 

ใบสมัคร คนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  และเงินค่าสมัครดังกล่าวสหกรณ์จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

 ข้อ 13 ประกาศรายชื่อผู ้สมัคร  สหกรณ์จะต้องประกาศรายช่ือผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็น 

ผู้ตรวจสอบกิจการ  หลังเสร็จสิ้นการรับสมัครไม่เกิน 5 วันท�าการ

 ข้อ 14 บัตรลงคะแนน  ให้สหกรณ์เป็นผู้จัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ

 ข้อ 15 การจัดพิมพ์รายชื่อผู ้มีสิทธิ์ลงคะแนน  สหกรณ์ต้องจัดพิมพ์รายช่ือผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน 

สังกัดเขตต่าง ๆ  แล้วส่งบัญชีรายชื่อนั้นไปให้หน่วยงานทุกหน่วยงานตาม ข้อ 10  อย่างน้อยหน่วยงาน 

ละหนึ่งชุด  เพื่อให้สมาชิกได้ตรวจสอบก่อนการเลือกตั้ง หากช่ือสมาชิกตกหล่นให้สมาชิกแจ้งเพิ่มที ่

สหกรณ์ก่อนวันเลือกตั้ง  5 วันท�าการ

 ข้อ 16 วัน เวลา ลงคะแนน ให้เป็นวันเดียวกับวันเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการสหกรณ์   ก�าหนดลง

คะแนนการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  โดยวิธีหย่อนบัตรลงคะแนนในวันประชุมใหญ่  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. 

จนถึงเวลา 13.00 น.

  การก�าหนดสถานที่เลือกตั้ง  ให้ถือว่าบริเวณสถานที่ประชุมใหญ่เป็นสถานที่จัดหน่วยเลือกตั้ง

และจัดให้มีเขตปริมณฑล

 ข้อ 17 สถานที่ลงคะแนน  และการลงคะแนน

  17.1  สถานที่ลงคะแนน  บริเวณสถานที่ที่ประชุมใหญ่ ซึ่งเป็นสถานที่เดียวกันกับหน่วยเลือก

ตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ และอยู่ในเขตปริมณฑลเดียวกัน

  17.2 การลงคะแนน สมาชิกแต่ละเขตลงคะแนนเลือกตั้งผู ้ตรวจสอบกิจการได้ตามสัด 

ส่วนในข้อ 5  และตามประกาศสหกรณ์

 ในการใช้สทิธิ์ลงคะแนนให้สมาชิกแสดงบัตรประจ�าตัวเพื่อรับบัตรเลือกตั้ง

 ข้อ 18 ห้ามผู ้สมัครรับเลือกตั้งผู ้ตรวจสอบกิจการ และผู้สนับสนุนผู้สมัครกระท�าการต่อไปนี ้

ภายในเขตปริมณฑล

  18.1   ซื้อ หรือเตรียมซื้อเสียง

  18.2   ให้ หรือสัญญาว่าจะให้ หรือบริจาค

  18.3   พนันผลการเลือกตั้ง

  18.4   ใช้ต�าแหน่งหน้าที่ราชการช่วยเหลือ หรือกลั่นแกล้งผู้สมัคร

  18.5 จงใจนับ  หรือรวมคะแนนให้ผิดไปจากความเป็นจริง
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 ข้อ 19 การนับคะแนน ผู้สมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ นับคะแนนรวมในแต่ละเขต

 ข้อ 20 การประกาศผลการเลือกตั้ง  สหกรณ์จะประกาศผลการเลือกตั้งผู ้ตรวจสอบกิจการใน 

วันประชุมใหญ่  หลังการนับคะแนนสิ้นสุดแล้ว

 ข้อ 21 วาระการอยู่ในต�าแหน่งของผู้ตรวจสอบกิจการ  มีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละ 2 ปี  ทางบัญชี

ของสหกรณ์

  ผูต้รวจสอบกจิการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระแล้วยงัไม่มกีารเลอืกตัง้ใหม่  ให้ผู้ตรวจสอบกจิการ

ชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน

  ผู้ตรวจสอบกิจการ  เมื่อพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้

 ข้อ 22 คณะกรรมการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้เป็นคณะกรรมการชุดเดียวกันกับการเลือกตั้ง

กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ฯ

 ข้อ 23 อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ให้เป็นไปตาม ข้อ 24 ของ  

ระเบียบการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์  โดยอนุโลม

 ข้อ 24  ให้คณะกรรมการด�าเนินการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ ่ายเกี่ยวกับการเลือกต้ัง 

ผู้ตรวจสอบกิจการ  โดยให้ใช้เงินจ�านวนเดียวกันกับที่เลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์

 ข้อ 25 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

  ประกาศ  ณ  วันที่  15  สิงหาคม  พ.ศ. 2555

 (นายอัมพร   พินะสา)

 ประธานกรรมการ   

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำากัด
ว่าด้วย  การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำากัด  

พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

  

 อาศยัอ�านาจตามความในข้อบงัคับของสหกรณ์ออมทรพัย์ครหูนองคาย จ�ากดั พ.ศ. 2553 ข้อ 73 (8),  

ข้อ 101 (2)  โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2563 วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 

ณ  หอประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย (แห่งใหม่) 

ถนนหนองคาย–โพนพสิยั  อ�าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย  ให้แก้ไขเพ่ิมเตมิระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์

ครูหนองคาย จ�ากัดว่าด้วย การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2555  เฉพาะข้อ 14,  ข้อ 16  นอกนั้นคงเดิม 

ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  ว่าด้วย  การเลือกต้ัง 

ผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563”

 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  30 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป

 ข้อ 3. ให้ยกเลิกความใน ข้อ 14  ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย การเลือก

ตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2555  ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ 14. การก�าหนดการเลือกตัง้อาจด�าเนนิการโดยวธิหีย่อนบตัรเลอืกตัง้ หรอืโดยใช้เครือ่งลงคะแนน

เลือกตั้งหรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการด�าเนินการเห็นสมควร

  กรณีเลือกตั้งโดยวิธีหย่อนบัตรเลือกตั้ง ให้สหกรณ์เป็นผู้จัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ

กิจการ”

 ข้อ 4. ให้ยกเลิกความใน ข้อ 16  ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย  การเลือก

ตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2555  ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

 “ข้อ 16. วัน เวลา ลงคะแนน ให้เป็นวันเดียวกับวันเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการสหกรณ์   ก�าหนดลง

คะแนนการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  โดยวิธีหย่อนบัตรหรือโดยใช้เครื่องลงคะแนนในวันประชุมใหญ่ 

ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงเวลา 13.00 น.

  การก�าหนดสถานที่เลือกตั้ง  ให้ถือว่าบริเวณสถานที่ประชุมใหญ่เป็นสถานที่จัดหน่วยเลือกตั้ง 

และจัดให้มีเขตปริมณฑล
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  กรณีที่มีผู้สมัครไม่เกินต�าแหน่งหรือจ�านวนที่ประกาศรับสมัครของสหกรณ์คณะกรรมการ

ด�าเนนิการอาจประกาศผลให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้ตรวจสอบกจิการ โดยไม่ต้องมกีารลงคะแนนกไ็ด้ แต่ต้องได้รบั 

ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่”

 ข้อ 5. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

  ประกาศ   ณ   วันที่  30  ตุลาคม  พ.ศ. 2563    

                              

 (นายเจริญ   สอนค�าหาญ)

 ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำากัด
ว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์   

พ.ศ. 2559

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด พ.ศ. 2543  

ข้อ 73 (8) ข้อ 101(5)  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 56 ในการประชุม ครั้งที่ 6/2559 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559  ให้ก�าหนดระเบียบ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด  ว่าด้วย  

การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์  พ.ศ. 2559  ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด  ว่าด้วย  การโอน 

สมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2559”

 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่าง 

สหกรณ์ พ.ศ. 2544 และให้ใช้ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่าง 

สหกรณ์ พ.ศ. 2559 นี้แทน

 ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 

  “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด 

  “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด 

  “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด 

  “ผู้จัดการ”  หมายถึง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด 

  “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

 ข้อ 5. สมาชิกที่ได้รับค�าสั่งย้าย หรือ โอนไปรับราชการในสังกัดอื่นนอกเขตท้องท่ีด�าเนินงาน 

ของสหกรณ์ ประสงค์จะขอโอนสมาชิกภาพไปยังสหกรณ์อื่นนั้น ต้องเสนอเร่ืองราวถึงคณะกรรมการ 

ด�าเนินการ   ของสหกรณ์ภายใน  30  วัน  นับจากวันที่ได้รับทราบค�าสั่งย้ายหรือโอน

 ข้อ 6.  ให้สหกรณ์ระงับการเรียกเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือเงินงวดช�าระหนี้ของสมาชิกไว้ชั่วคราว  

แต่ต้องไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่ทางราชการ ได้สั่งโอนอัตราเงินเดือนไปจากจังหวัด หรือสังกัดเดิม

  หากพ้นก�าหนดให้สมาชิกส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือเงินงวดช�าระหนี้รายเดือนด้วยตนเอง 

กรณีผิดนัดให้คณะกรรมการด�าเนินการพิจารณาสภาพการเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ  ข้อ 41 และให้เรียก 

คืนเงินกู้ทันที
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  กรณีผู ้ขอโอนมีภาระค�้าประกันให้สมาชิก  ผู ้ขอโอนต้องด�าเนินการจัดหาสมาชิกรายอื่น 

มาค�้าประกันแทนตน อย่างช้าในวันที่ท�าเรื่องขอโอน

 ข้อ 7. นับจากวันที่สหกรณ์ได้โอนเงินค่าหุ ้นและเงินช�าระหนี้  และหรือได้ตกลงเง่ือนไขใน 

การช�าระหนี้เป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่แล้ว  ให้ถือว่าพ้นจากการเป็นสมาชิกภาพ

 ข้อ 8.  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแห่งอื่นย้าย หรือโอนเข้ามารับราชการ  ในท้องที่ด�าเนินงาน 

ของสหกรณ์ หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก โดยวิธีการโอนสมาชิกภาพต้องยื่นใบสมัครต่อสหกรณ์ 

ตามแบบที่ก�าหนดไว้

   เมื่อคณะกรรมการด�าเนินการพิจารณาแล้วปรากฏว่ามีคุณสมบัติตามข้อบังคับ ข้อ 31  

ให้ด�าเนินการ ขอรับโอนเงินค่าหุ ้น และช�าระหนี้เงินกู ้และหรือผ่อนผันการช�าระหนี้เงินกู ้แทนผู้สมัคร 

แต่ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่สหกรณ์ก�าหนด

 ข้อ 9.  เม่ือสหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ ้นจากสหกรณ์เดิมแล้วให้ออกใบรับเงินให้แก่สมาชิกยึดถือไว ้

เป็นหลักฐาน

  ถ้าผู้สมัครมีหนี้สินอยู่กับสหกรณ์เดิม และสหกรณ์จะต้องช�าระหนี้แทน ต้องเรียกให้ผู้สมัคร 

มาท�าหนังสือกู้ในประเภทเงินกู้นั้น ๆ  แต่ถ้าจ�านวนเงินกู้เกินกว่าจ�ากัดขั้นสูง ซึ่งไม่อาจอนุโลมเข้ากับประเภทใด 

ให้กู้ได้ตามจ�านวนเงินกู้ขั้นสูงนั้น ให้น�าเงินส่วนที่เกินส่งช�าระแก่สหกรณ์ในวันท�าสัญญา

 ข้อ 10. เมื่อผู้สมัคร ได้ปฏิบัติตามความใน ข้อ 7 และข้อ 8 โดยครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าสมาชิกนั้น 

ได้รับสิทธิในฐานะสมาชิก

 ข้อ 11.  สิทธิใด ๆ ที่สมาชิกอื่น ๆ มีอยู่ในสหกรณ์นี้ หากมีเงื่อนไขเวลาการเป็นสมาชิก ก็ให้มีสิทธ ิ

นับเวลาการเป็นสมาชิกในสหกรณ์เดิมรวมด้วยได้

 ข้อ 12.  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

  ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559

 (นายสวัสดิ์  มูลศรี)

 รองประธานกรรมการท�าการแทน 

 ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำากัด
ว่าด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น

พ.ศ. 2561

 อาศัยอ�านาจตามความใน พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2452 มาตรา 46 (5)  และข้อบังคับ 

ของสหกรณ์ ข้อ 2 (3) ข้อ 3 (2) และข้อ 9 ท่ีประชุมคณะกรรมการด�าเนินการชุดท่ี 58  ครั้งท่ี 7/2561 

เมื่อวันที่ 20  เมษายน 2561 และครั้งที่  8/2561 วันท่ี  15  พฤษภาคม  2561 ได้ก�าหนดระเบียบ ว่าด้วย  

การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2561 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้

หมวด  1
ข้อก�ำหนดทั่วไป

 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วยการรับฝากเงิน 

จากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2561”

 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ เป็นต้นไป

 ข้อ 3. ให้ยกเลิก  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  ว่าด้วยการรับฝากเงิน  

และการฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น พ.ศ.2556”

 ข้อ 4. ในระเบียบนี้

  “สหกรณ์”   หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

  “คณะกรรมการด�าเนนิการ”  หมายถงึ  คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์ครหูนองคาย  จ�ากัด

  “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “รองประธานกรรมการ”  หมายถึง  รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากดั

  “กรรมการ”   หมายถึง   กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “ผู้จัดการ”   หมายถึง   ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “เจ้าหน้าที่”   หมายถึง  เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างประจ�าที่จ้างด้วยเงินงบประมาณของสหกรณ ์

ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เจ้าหน้าท่ี และข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน  

พ.ศ. 2551

  “ผู้ฝาก”   หมายถึง  สหกรณ์อื่นที่ฝากเงิน หรือถอนเงินตามระเบียบนี้

  “สหกรณ์อื่น”   หมายถึง  สหกรณ์อื่นใดตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์ได้

รับจดทะเบียนรับรองตามกฎหมายแล้ว
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  “การรับฝากเงิน”   หมายถึง   สหกรณ์รับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น

 ข้อ 5.  สหกรณ์รับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นได้  2  ประเภท คือ 

  (1) เงินฝากออมทรัพย์

  (2) เงินฝากประจ�า

หมวด  2
กำรเปิดบัญชีและกำรฝำกเงิน 

 ข้อ 6. สหกรณ์อืน่ทีป่ระสงค์จะเปิดบญัชีเงนิฝากกบัสหกรณ์ ตามข้อ 5 ให้มาตดิต่อกบัเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 

ณ ส�านักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการ

ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชีนั้น

 ข้อ 7. พร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของตัวแทนซึ่งเป็น 

ผู้มีอ�านาจถอนเงิน ตลอดจนให้เงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากที่เปิดบัญชีนั้นไว้ต่อสหกรณ์

  การเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้ จะมีผลต่อเมื่อผู้ฝากได้แจ้งเป็นหนังสือต่อ

สหกรณ์ และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว

  ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้อักษรไทยและเขียนด้วยหมึก ทั้งต้องเขียนด้วยลายมือ

ของผู้น�าฝาก สหกรณ์จะไม่รับรู้การใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ

 ข้อ 8. สหกรณ์อื่นสามารถเปิดบัญชีเงินฝาก ได้ดังนี้

  (1)  เงินฝากออมทรัพย์ ผู้ฝากรายหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ครั้งแรกในสหกรณ์นี้ 

ในเวลาหนึ่งเวลาใดก็ได้ โดยจ�านวนเงินฝากครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท และผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพิ่มขึ้น 

เมื่อใดก็ได้ โดยจ�านวนเงินเท่าใดก็ได้ 

  (2)   เงินฝากประจ�า เงินฝากประจ�ารายหนึ่ง ๆ จะเปิดบัญชีเงินฝากประจ�าครั้งแรกใน 

สหกรณ์นี้ในเวลาหนึ่งเวลาใดก็ได้  แต่ต้องมีจ�านวนไม่น้อยกว่า  50,000  บาท และระยะการฝากต้องไม่น้อยกว่า  

12  เดือน   และผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใดก็ได้ หรือให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการด�าเนินการก�าหนด

 ข้อ 9. ในการเปิดบัญชีเงินฝากตาม ข้อ 8 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้ สมุดคู ่ฝากนั้น  

ผู้ฝากต้องรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบ้ีย เงินถอน และเงินคงเหลือบรรดาท่ีจะ 

มีขึ้นทุกราย

  การลงบันทึกรายการต่างๆ ในสมุดคู่ฝากนั้นจะกระท�าได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ ซ่ึงประธาน

กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผู้จัดการ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายคนหนึ่งคนใด 

เป็นผู้ลงลายมือชื่อย่อก�ากับไว้เป็นส�าคัญ  การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝาก  โดยไม่เป็นไปตามท่ีกล่าวนี้  

ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ 

  อนึ่ง  ถ้าผู ้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องตามความเป็น 

จริงผู้ฝากต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขให้  จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้

  สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรือช�ารุดจนใช้การไม่ได้  ให้ผู้ฝากน�ามายื่นต่อสหกรณ์  เพื่อจะได้

ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนั้น  และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่  ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป 

สมุดคู่ฝากเล่มที่ยกเลิกนั้น  ผู้ฝากจะรับไปก็ได้
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  ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผู้ฝากต้องแจ้งเป็น

หนังสือต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า สหกรณ์จะน�ายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือ 

ไว้ต่อไป ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก

  ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อน 

ซึง่ลงรายการเตม็แล้วกด็ ีหรอืช�ารดุใช้การไม่ได้กด็ ีสหกรณ์จะไม่คดิค่าธรรมเนยีม แต่กรณทีีส่มดุคูฝ่ากของผูฝ้าก

คนใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้ โดยคิดค่าธรรมเนียม เล่มละ  100  บาท

 ข้อ 10. ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ให้ผู้ฝากท�าใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ท่ีสหกรณ์ก�าหนด 

ยื่นพร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและจ�านวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์  ณ  ส�านักงานสหกรณ์  ท้ังนี้ ผู ้ฝาก  

หรือผู้รับมอบอ�านาจจะเป็นผู้ส่งเงินก็ได้

  เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจ�านวนเงินฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็น 

การถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก

 ข้อ 11.   ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินถอน

จากรายการเช่นนั้น จนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว

  อนึ่ง การน�าเงินฝากเข้าบัญชี สามารถกระท�าได้โดยการโอนเงินผ่านสถาบันการเงินที่สหกรณ์

ก�าหนดได้ ทัง้นี ้จะมผีลสมบรูณ์ต่อเมือ่ สหกรณ์เปิดท�าการ และตรวจสอบกบัสถาบันการเงินว่าโอนเงินดังกล่าว

เข้าบัญชีสหกรณ์แล้ว 

หมวด  3
กำรก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ย ระยะเวลำกำรคิดดอกเบี้ย วิธีกำรคิดดอกเบี้ย

และกำรจ่ำยดอกเบี้ย 

 ข้อ 12. สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตาม ข้อ 5 ตามความเหมาะสม ซึ่งไม่เกินอัตรา 

ตามประกาศที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด โดยสหกรณ์จะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป

  ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้ค�านวณเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะน�า 

ดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ ให้ผู ้ฝากรีบยื่นสมุดคู ่ฝาก  

ณ ส�านักงานสหกรณ์   เพื่อสหกรณ์บันทึกรายการดอกเบี้ยให้

  ดอกเบีย้เงนิฝากประจ�า  สหกรณ์จะค�านวณและจ่ายดอกเบ้ียให้เมือ่ถึงก�าหนดระยะเวลาการฝาก

ส�าหรับเงินฝากที่ถอนก่อนก�าหนด โดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 13 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้

ตามจ�านวนเดือนเต็ม
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  กรณีถอนเงินฝากประจ�าในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้

  ถ้าผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากประจ�า เมื่อครบก�าหนดพร้อมดอกเบ้ียจนพ้นก�าหนดไปอีกเจ็ดวัน 

ก็เป็นอันถือว่า ผู้ฝากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม

หมวด  4
กำรถอนฝำกเงินและกำรปิดบัญชี 

 ข้อ 13. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากจากสหกรณ์ให้ด�าเนินการดังนี้

  (1) ต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ก�าหนดยื่นพร้อมสมุดคู่ฝาก

  (2) ในการถอนเงนิฝาก ผูม้อี�านาจถอนเงินตามท่ีได้ให้ตวัอย่างลายมอืช่ือไว้ต่อสหกรณ์ควรมา

รับเงินที่ส�านักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง  และต้องยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามท่ีให้ตัวอย่างไว้นั้น 

พร้อมกับสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์

              (3) ถ้าผู้มีอ�านาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผู้ใดรับเงินแทนก็ต้องท�าใบถอนเงินฝาก และต้อง 

มอบอ�านาจให้รับเงินแทนเป็นหนังสือตามแบบที่ก�าหนด ทั้งนี้  โดยลงลายมือชื่อตามที่ได้ให้ตัวอย่างไว้   

แล้วมอบให้ผู้รับมอบอ�านาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น  พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ณ ส�านักงาน

สหกรณ์ ในการนี้สหกรณ์จะเรียกหลักฐานพิสูจน์ตัวผู้รับมอบอ�านาจก็ได้

              (4) เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อม 

ทั้งเงินคงเหลือในสมุดคู่ฝาก แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก ตามความประสงค์ของผู้ฝาก    

  อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปล่ียนแปลงใด ๆ ผู้มีอ�านาจ 

ถอนเงินต้องลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้ก�ากับด้วย จึงจะถือว่าครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์

 ข้อ 14. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นั้น จะถอนเมื่อใด จ�านวนเท่าใดก็ได้

  ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจ�านั้น ผู้ฝากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบก�าหนด 

แต่เมื่อผู้ฝากยื่นค�าขอเป็นหนังสือโดยชี้แจงความจ�าเป็น สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบก�าหนดก็ได้ 

โดยให้เป็นไปตามที่เงื่อนไขก�าหนด

 ข้อ 15. ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้  ให้ผู้มีอ�านาจ 

ถอนเงินจดแจ้งไว้ท้ายรายการจ�านวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า   “เพื่อปิดบัญชี”

 ข้อ 16. ในกรณีที่คณะกรรมการด�าเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบนี้  หรือก่อให ้

เกิดความยุ่งยากแก่สหกรณ์  หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรท่ีจะปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก  สหกรณ์จะไม ่

รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฝากอีก  และให้ผู ้ฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตน 

ทั้งนี้   สหกรณ์จะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ฝาก

 ข้อ 17. การถอนเงินฝากเพื่อปิดบัญชีตาม ข้อ 15 สหกรณ์จะค�านวณดอกเบี้ยให้ตามข้อ 12  จนถึงวัน

ก่อนวันถอนหนึ่งวัน  เว้นแต่การปิดบัญชีเงินฝากในกรณีผู ้ฝากฝ่าฝืนระเบียบตาม  ข้อ 16  สหกรณ์จะ 

ค�านวณดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันที่แจ้งหนึ่งวัน  และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบ้ียอีก  ไม่ว่าผู้ฝากจะถอนเงินเมื่อใด 

เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผู้ฝากแล้ว   จะยกเลิกสมุดคู่ฝากส�าหรับบัญชีนั้น
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 ข้อ 18. ในกรณีที่มีความจ�าเป็น สหกรณ์สงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับฝากเงินก็ได้ แต่กรณีท่ีจ�านวนยอดเงิน 

รับฝากในเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อรวมกับหนี้การกู้ยืมเงินจากภายนอก และหนี้ในฐานะผู้ค�้าประกันจะเกินวงเงิน 

กู้ยืมหรือค�้าประกันประจ�าปีของสหกรณ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบไว้ สหกรณ์สงวนสิทธิ์ที่จะ 

ไม่รับฝากเงิน

  กรณีของผู้ฝากที่เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ที่มีสินทรัพย์

มากกว่า  5,000  ล้านบาท สหกรณ์จะรับฝากเงินทุกประเภทเมื่อรวมกับเงินกู้จากผู้ฝากดังกล่าว (หากมี)  

ได้ไม่เกิน ร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส�ารองของผู้ฝาก

 ข้อ 19. ในกรณีที่มีความจ�าเป็น สหกรณ์สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับฝากเงิน

 ข้อ 20. ข้อความใดที่ไม่ได้ก�าหนดไว้หรือจ�าต้องตีความแห่งระเบียบนี้ให้คณะกรรมการด�าเนินการมี

อ�านาจวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาทั้งปวง ค�าวินิจฉัย หรือมติของคณะกรรมการด�าเนินการให้ถือเป็นที่สุด

 ข้อ 21. ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้

  ประกาศ ณ วันที่   2   กรกฎาคม  พ.ศ. 2561

 

 (ดร. อนันต์  พันนึก)

 ประธานกรรมการ  

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด
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ระเบียบ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำากัด
ว่าด้วย  การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2561

 อาศัยอ�านาจตามความในหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1115/6062 ลงวันที่ 1 มิถุนายน  2560 

และข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ข้อ 2(6) และข้อ 10(2)  มติท่ีประชุมคณะกรรมการ

ด�าเนินการชุดที่ 58 ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 และครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 

ได้ก�าหนดระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2561 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วยการให้สหกรณ ์

อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2561 

 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ เป็นต้นไป

 ข้อ 3. ในระเบียบนี้

  “สหกรณ์”   หมายถึง    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

  “คณะกรรมการด�าเนินการ”  หมายถึง  คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์

ครูหนองคาย จ�ากัด

  “สหกรณ์ผู ้ขอกู ้”  หมายถึง  สหกรณ์ทุกประเภทตามประกาศของกฎกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์รวมถึงชุมนุมสหกรณ์

 ข้อ 4. สหกรณ์ผู้ขอกู้ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  (1)  ไม่มีข้อบกพร่องทางการเงิน และการบัญชี หรือถ้ามีต้องได้รับการแก้ไข  จนเป็นที่พอใจ

ของสหกรณ์แล้ว 

  (2)   มีความมั่นคงทางการเงิน และมีความสามารถในการช�าระหนี้

  (3)   มีความสามารถในการจัดการท่ีดี  และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบของ 

สหกรณ์   และระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัดสม�่าเสมอ 

  (4)  มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ก�าหนด

 ข้อ 5. สหกรณ์จะให้เงินกู้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้ท่ีมีวัตถุประสงค์จะใช้เงินกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้ 

สมาชิกกู้หรือเพื่อการด�าเนินธุรกิจอื่นของสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ และระเบียบ 

อันเหมาะสมเท่านั้น 

 ข้อ 6. จ�านวนเงนิกูท้ีใ่ห้แก่สหกรณ์ผูข้อกูส้หกรณ์หนึง่ๆ ต้องไม่เกนิร้อยละ 10  ของทุนเรือนหุน้ รวมกบั

ทนุส�ารองของสหกรณ์ แต่เมือ่รวมหนีเ้งนิกูท้กุรายของสหกรณ์ผู้ขอกูแ้ล้ว จะต้องไม่เกนิวงเงินกูยื้ม และค�า้ประกัน

ประจ�าปีที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
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 ข้อ 7.  หลักประกันเงินกู้ให้คณะกรรมการด�าเนินการของสหกรณ์ผู ้ขอกู้ทั้งคณะค�้าประกันเป็น 

รายบุคคล และให้จัดหาอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่าจ�านวนเงินกู้จ�านองเป็น 

ประกนั เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นทีส่หกรณ์ผูข้อกูไ้ม่มหีลกัทรพัย์ หรอืไม่สามารถหาหลกัทรพัย์มาใช้เป็นหลกัประกนั

เงินกู้ได้  ให้คณะกรรมการด�าเนินการของสหกรณ์ผู้ขอกู้ทั้งคณะเป็นผู้ค�้าประกันเงินกู้ และในกรณผีูค้�้าประกนั

คนใดพ้นจากต�าแหน่งก่อนที่สหกรณ์ผู้ขอกู้จะช�าระหนี้เสร็จสิ้น ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้จัดให้กรรมการด�าเนินการ 

คนใหม่เป็นผู้ค�้าประกันแทนคนเดิม

 ข้อ 8.  การก�าหนดระยะเวลาช�าระคืนเงินกู ้  ให้คณะกรรมการด�าเนินการพิจารณาก�าหนดให้  

สหกรณ์ทีข่อกูเ้งนิช�าระคนืเงนิต้น และดอกเบีย้ให้เสรจ็สิน้ภายในระยะเวลาทีก่�าหนดไว้ในแผนการใช้เงนิกูด้งันี้ 

  (1)  เงินกู้ระยะสั้นไม่เกิน 12 เดือน

  (2)  เงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 60 เดือน

 ข้อ 9. อัตราดอกเบี้ยเงินกู ้ ให้คณะกรรมการด�าเนินการเป็นผู ้ก�าหนดตามความเหมาะสมกับ  

ภาวะการเงินโดยประกาศเป็นคราวๆ ไป การคิดดอกเบี้ยเงินกู้ให้คิดเป็นรายวัน โดยนับถัดจากวันรับเงินกู้ 

 ข้อ 10. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย  หรือความจ�าเป็นเกิดข้ึนอันท�าให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ไม่สามารถช�าระ  

คืนเงินกู้ได้ตามก�าหนด  ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ยื่นค�าร้องขอผ่อนผันเลื่อนก�าหนดเวลาช�าระคืนเงินกู้ต่อสหกรณ์  

เพื่อให้คณะกรรมการด�าเนินการพิจารณาการผ่อนผันให้ขยายเวลาช�าระคืนเงินกู้  และระงับการเสียเบี้ยปรับ 

ในช่วงเวลาที่ได้รับการผ่อนผันได้ตามที่เห็นสมควร 

 ข้อ 11. สหกรณ์ผู้ขอกู้ไม่ช�าระคืนเงินกู้เมื่อถึงก�าหนด  โดยไม่ได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการ 

ด�าเนินการ  หรือไม่มีเหตุผลอันสมควร  จะต้องเสียเบี้ยปรับผิดนัดช�าระหนี้เป็นรายวันในอัตราร้อยละ 10 ต่อป ี

ของต้นเงินที่ผิดนัด   โดยนับถัดจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระจนถึงวันที่สหกรณ์ผู้ขอกู้ช�าระเงินกู้เสร็จสิ้น

 ข้อ 12. การขอกู้ให้สหกรณ์ผู ้ขอกู ้ยื่นหนังสือแสดงความจ�านงระบุวัตถุประสงค์ในการใช้เงินกู ้  

จ�านวนเงินที่ขอกู้   ระยะเวลาช�าระหนี้   พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้

  (1)  ส�าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ ครั้งที่มีการพิจารณาเรื่องขอกู้เงิน 

จากสหกรณ์

  (2)  งบการเงิน และรายงานการสอบบัญชีประจ�าปีล่าสุด พร้อมด้วยรายงานกิจการประจ�าปี 

  (3)  งบทดลอง ณ วันสิ้นเดือนก่อนวันยื่นหนังสือแสดงความจ�านงขอกู้ และย้อนหลังอีก 

2 เดือน

  (4)  ส�าเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ของสหกรณ์ผู้ขอกู้

  (5)  ข้อบังคับ และระเบียบการเงินของสหกรณ์ผู้ขอกู้ 

  (6)  รายนามคณะกรรมการด�าเนินการ ต�าแหน่งในคณะกรรมการด�าเนินการ และต�าแหน่ง 

ในหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี) พร้อมทั้งวาระของการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการด�าเนินการ

  (7) ส�าเนาหนังสือให้ความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในการก�าหนดวงเงินกู้ยืม                    

หรือค�้าประกันประจ�าปี

  (8)  ส�าเนาหลักฐานการกู ้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือบุคคลซึ่งสหกรณ์ผู ้ขอกู ้ได ้

กู้ยืมไว้  และยังมีภาระผูกพันอยู่ 

  (9) เอกสารอื่นๆ ที่สหกรณ์ก�าหนด
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 ข้อ 13. ให้ผู้จัดการสหกรณ์ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และวิเคราะห์ฐานะความมั่นคง ความสามารถ

ในการช�าระหนี้   และการจัดการเสนอผลการวิเคราะห์พร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการด�าเนินการ 

เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

 ข้อ 14.  ถ้าสหกรณ์ผู ้ขอกู ้จะกู ้เงินจากผู้อื่น  ในระหว่างท่ียังมีหนี้เงินกู ้ต่อสหกรณ์ต้องแจ้งให้ 

สหกรณ์ทราบ 

 ข้อ 15.  ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้  และให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ช�าระคืน  

เงินต้นพร้อมทั้งดอกเบี้ยแก่สหกรณ์โดยทันที   แม้ยังไม่ถึงก�าหนดตามสัญญาเงินกู้ก็ตาม

  (1)  เมื่อสหกรณ์ผู้ขอกู้ต้องเลิกไม่ว่าเพราะเหตุใด 

  (2)  เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผู้ขอกู้ฝ่าฝืนข้อก�าหนดตาม ข้อ 14 แห่งระเบียบนี้ 

  (3)  เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผู้ขอกู้ใช้เงินกู้ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ 

  (4)  เมื่อสหกรณ์ผู ้ขอกู ้ผิดนัดไม่ช�าระเงินกู ้ตามก�าหนด และคณะกรรมการด�าเนินการ 

ไม่ได้ผ่อนเวลาให้ 

  (5) เม่ือมีเหตุผลที่คณะกรรมการด�าเนินการเห็นว่าสหกรณ์ผู้ขอกู ้นั้น  ไม่สมควรกู้เงิน 

สหกรณ์ต่อไป

 ข้อ 16. เมื่อคณะกรรมการด�าเนินการอนุมัติเงินกู้แล้ว ให้ผู้จัดการแจ้งให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ทราบโดยเร็ว

เพื่อจัดท�าสัญญากู้  และจัดท�าหลักประกันให้เรียบร้อย แล้วจึงจัดส่งเงินกู้ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ ต่อไป 

 ข้อ 17. การท�าสัญญาเงินกู้ ให้จัดท�าตามแบบที่สหกรณ์ก�าหนด และให้มีผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อแทน

สหกรณ์ตามข้อบังคับของสหกรณ์ และสหกรณ์ผู้ขอกู้เป็นผู้ลงชื่อในสัญญากู้ที่ท�ากับสหกรณ์

 ข้อ 18. การให้เงินกู้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้ โดยใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักฐานแทนการท�าสัญญาเงินกู ้

ให้สามารถกระท�าได้  โดยจ�านวนเงินกู้ให้เป็นไปตาม ข้อ 6 ของระเบียบนี้  ส�าหรับหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ 

อื่นๆ ให้คณะกรรมการด�าเนินการพิจารณาก�าหนดขึ้นได้ตามความเหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 

แก่สหกรณ์ 

 ข้อ 19.  ให้คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์ครหูนองคาย จ�ากดั เป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบ

  ประกาศ  ณ  วันที่   2   กรกฎาคม พ.ศ. 2561          

 

 (ดร. อนันต์    พันนึก)

 ประธานกรรมการ  

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด
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ระเบียบ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำากัด
ว่าด้วย  การจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2561

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด  พ.ศ. 2543  

ข้อ 73(8) ข้อ 101(10)  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการ  ชุดท่ี 59  ในการประชุม  

ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 14 ธันวาคม 2561  ให้ก�าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย 

การจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2561  ไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย การจัดซื้อ 

จัดจ้าง   พ.ศ. 2561”

 ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการลงนามเป็นต้นไป

 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย การจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2544 

 ข้อ 4.  บรรดาระเบียบ มติ หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับ 

ระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 ข้อ 5. ในระเบียบนี้

  “การซื้อ”   หมายถึง   การซื้อวัสดุทุกชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินการของสหกรณ์

  “การจ้าง”   หมายถึง   การจ้างท�าของ การรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินการของสหกรณ์

  “สหกรณ์”   หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

  “ผู้จัดการ”   หมายถึง   ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

  “ประธานกรรมการ”   หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

  “คณะกรรมการ”   หมายถึง   คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

หมวด 1
อ�ำนำจกำรสั่งซื้อ หรือสั่งจ้ำง

 ข้อ 6. อ�านาจการจัดซื้อ จัดจ้าง ของผู้จัดการ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการก�าหนดวงเงิน 

ขั้นสูงไว้ ดังนี้
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  (1) ผู้จัดการ ครั้งละไม่เกิน 50,000.-บาท (เงินห้าหมื่นบาทถ้วน)

  (2)  ประธานกรรมการ ครั้งละเกินกว่า 50,000.-บาท (เงินห้าหมื่นบาทถ้วน)  แต่ไม่เกิน 

   200,000.-บาท (เงินสองแสนบาทถ้วน)

  (3)  คณะกรรมการ ครั้งละเกินกว่า 200,000.-บาท (เงินสองแสนบาทถ้วน) ขึ้นไป
  

หมวด 2
กำรด�ำเนินกำรจัดซื้อหรือจ้ำง

 ข้อ 7. ให้เจ้าหน้าที่การเงินผู้ด�าเนินการเรื่องจัดซื้อ  จัดจ้าง  ท�ารายงานเสนอผู้มีอ�านาจจัดซื้อ  จัดจ้าง 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  (1) เหตุผล และความจ�าเป็นต้องซื้อหรือจ้าง

  (2) รายละเอียดของสิ่งที่จะซื้อหรือจ้าง

  (3) ราคาท้องตลาดหรือราคาครั้งสุดท้ายที่ด�าเนินการซื้อหรือจ้าง

  (4) วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ส�าหรับใช้จ่ายในรายการนี้ตลอดทั้งปีที่ใช้ไปแล้วคงเหลือ 

   และที่จะใช้ในครั้งนี้

  (5) ก�าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

  (6) วิธีซื้อ จ้างพร้อมเหตุผล

  (7) ข้อเสนออื่นๆ  ที่มี ให้จัดท�ารายงานเสนอผู้มีอ�านาจเพื่ออนุมัติให้ด�าเนินการ
  

หมวด 3
วิธีซื้อ หรือวิธีจ้ำง

 ข้อ 8. การซื้อ การจ้าง กระท�าได้ 4 วิธี ดังนี้

  (1) วิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อ-จ้าง ครั้งหนึ่งราคาไม่เกิน 500,000.-บาท  (เงินห้าแสนบาทถ้วน) 

ให้เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบต่อรองและตกลงราคา  ด�าเนินการจัดซื้อ  จ้าง  และเสนอผู้มีอ�านาจลงนามจัด 

ซื้อ-จ้าง  ให้ผู้มีอ�านาจตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและกรรมการตรวจจ้างรับมอบงานนั้น ๆ

  (2) วิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้อ-จ้าง  ครั้งหนึ่งเกินกว่า 500,000.-บาท  (เงินห้าแสนบาทถ้วน) 

แต่ไม่เกิน 1,000,000.-บาท (เงินหนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้ผู้มีอ�านาจลงนามประกาศเชิญชวนผู้สนใจจะขาย 

หรือรับจ้างยื่นซองเสนอราคาต่อเจ้าหน้าที่ โดยประกาศก่อนวันเปิดซองไม่น้อยกว่า  10 วัน ให้ผู้มีอ�านาจตั้ง 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือตรวจการจ้างเพ่ือด�าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ในครั้งนั้น

  (3) วิธีประกวดราคา  ได้แก่  การซื้อ-จ้าง ครั้งหนึ่งเกินกว่า 1,000,000.-บาท  (เงินหนึ่งล้าน 

บาทถ้วน)  โดยให้ผู้มีอ�านาจลงนามในประกาศ  เชิญชวนผู้สนใจจะขาย  หรือรับจ้าง  ยื่นซองเสนอราคาต่อ 

เจ้าหน้าที่โดยประกาศก่อนวันเปิดซองไม่น้อยกว่า 20 วัน  ให้ผู้มีอ�านาจตั้งคณะกรรมการรับ  และเปิดซอง 

ประกวดราคา  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือตรวจรับพัสดุ 

เพื่อด�าเนินการตามวิธีนั้น
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  (4) วิธีพิเศษ  ได้แก่ การซ้ือ-จ้างท่ีเร ่งด่วน  หากช้าจะเกิดความเสียหายต่อสหกรณ์  

ให้ด�าเนินการตามที่ผู้มีอ�านาจเห็นสมควร

  การตั้งคณะกรรมการและอ�านาจหน้าที่คณะกรรมการแต่ละคณะให้ผู ้มีอ�านาจลงนามใน 

การจัดซื้อ  จัดจ้างแต่ละครั้ง  และให้ระบุไว้ในค�าสั่ง
  

หมวด 4
กำรด�ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงิน

 

 ข้อ 9.  ให้เจ้าหน้าที่ที่ด�าเนินการซื้อ-จ้าง  เสนอผู้มีอ�านาจเพื่อสั่งจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ โดยรวบรวม 

เอกสารหลักฐานต่อไปนี้เสนอขออนุมัติเงิน

  (1) รายงานการขอซื้อ – จ้าง

  (2) ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

  (3) ประกาศต่าง ๆ

  (4) ใบส่งของหรือส่งงานจ้าง

  (5) ใบตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง
  

หมวด 5
กำรควบคุม  และบ�ำรุงรักษำ

 ข้อ 10. ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่น�าพัสดุ ลงบัญชี ควบคุม ตามแบบที่ก�าหนด และน�าครุภัณฑ์ลงทะเบียน

ให้หมายเลขตามแบบที่ก�าหนด

 ข้อ 11. ให้ผู ้จัดการสหกรณ์ดูแล การเก็บรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา ถ้าเกิด 

การช�ารุดเสียหาย ให้เสนอประธานกรรมการเพื่อพิจารณาสั่งซ่อมแซมหรือจ�าหน่ายแล้วแต่ความเหมาะสม   

การซ่อมหรือจ�าหน่ายครุภัณฑ์ที่มีราคามากกว่า 30,000.-บาท (เงินสามหมื่นบาทถ้วน)  ให้เสนอขอการ 

อนุมัติจากคณะกรรมการ

 ข้อ 12.  กรณีที่ไม่เป็นไปตามระเบียบนี้ก็ให้เป็นไปตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 

ในปีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันโดยอนุโลม

 ข้อ 13.  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

  ประกาศ  ณ  วันที่   28  ธันวาคม พ.ศ. 2561

     

 (ดร.อนันต์   พันนึก)

 ประธานกรรมการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด
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ระเบียบ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำากัด
ว่าด้วย  ค่าพาหนะ  เบี้ยเลี้ยง  เบี้ยประชุม ค่าเช่าที่พักในการเดินทาง

สำาหรับกรรมการ  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำาของสหกรณ์

พ.ศ. 2561

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัย์ครหูนองคาย  จ�ากดั  พ.ศ. 2543  ข้อ 73(8) 

ข้อ 101(10) และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 59 ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 

วันที่ 14 ธันวาคม 2561  ให้ก�าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง 

เบี้ยประชุม ค่าเช่าที่พักในการเดินทางส�าหรับกรรมการ  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�าของสหกรณ์ พ.ศ. 2561 

ไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย ค่าพาหนะ  

เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม ค่าเช่าที่พักในการเดินทางส�าหรับกรรมการ  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�าของสหกรณ์  

พ.ศ. 2561”

 ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการลงนามเป็นต้นไป

 ข้อ 3. ให้ยกเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์ครหูนองคาย จ�ากดั ว่าด้วย ค่าพาหนะ เบีย้เลีย้ง  ค่าเช่าทีพ่กั

ในการเดินทางส�าหรับกรรมการ  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�าของสหกรณ์ พ.ศ. 2551 

 ข้อ 4.  บรรดาระเบยีบ มต ิหรอืประกาศอืน่ใดในส่วนท่ีก�าหนดไว้ในระเบียบนี ้หรือซึง่ขัดแย้งกบัระเบียบ

นี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 ข้อ 5. ในระเบียบนี้

  “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

  “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

  “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

  “กรรมการ”  หมายถึง  กรรมการด�าเนินการรวมตลอดถึงประธานกรรมการ รองประธาน

กรรมการ  เลขานุการ  และเหรัญญิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

  “ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์”  หมายถึง  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

  “ผู้ตรวจสอบกิจการ”  หมายถึง  ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด
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  “เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�า”  หมายถึง  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�า หรือลูกจ้างชั่วคราว 

ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

  “เบ้ียประชุม”  หมายถึง  ค่าตอบแทนที่ให้แก่สมาชิก  กรรมการ  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษา 

กิตติมศักดิ์  ผู้ตรวจสอบกิจการ  เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างประจ�า  และบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้องในการประชุมตาม 

ภาระกิจงานประจ�าของคณะกรรมการต่างๆ  หรืองานเร่งด่วนที่  คณะกรรมการด�าเนินการหรือประธาน 

กรรมการ มอบหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด”  หมายถึง   ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ�าเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก  

กรรมการที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�าของสหกรณ์ 

ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

 ข้อ 6.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส�าหรับสมาชิก  กรรมการ  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�าสหกรณ์ฯ  

ไปปฏิบัติงานภายในประเทศ  ได้แก่

  (1) ค่าพาหนะ ซึ่งรวมถึงค่าเช่ายานพาหนะรวมถึงค่าโดยสารทางเครื่องบิน ค่าบรรทุกหรือ 

   ขนสิ่งของและอื่น ๆ ท�านองเดียวกันด้วย

  (2) เบี้ยเลี้ยง

  (3) ค่าเช่าที่พัก

  (4) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

 ข้อ 7.  สมาชิก กรรมการ  ที่ปรึกษา  และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  ผู้ตรวจสอบกิจการ  หรือเจ้าหน้าที่ 

และลูกจ้างประจ�าของสหกรณ์  จะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องท่ี  ต้องได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการ 

หรือคณะกรรมการด�าเนินการแล้วแต่กรณี  สิทธิการเบิกตาม ข้อ 6 ส�าหรับกรรมการ  ที่ปรึกษา  และที่ปรึกษา

กิตติมศักดิ์  ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ยึดสถานที่ปฏิบัติงานตามค�าสั่งของหน่วยงานต้นสังกัดให้ปฏิบัติหน้าที ่

ในปัจจุบัน

 ข้อ 8. การเดินทางไปปฏิบัติงาน  ถ้าหยุดอยู่  ณ  ท่ีใดโดยไม่มีความจ�าเป็นแก่งานสหกรณ์จะเบิก 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส�าหรับวันที่หยุดนั้นไม่ได้  เว้นแต่จ�าเป็นต้องหยุดเพราะเจ็บป่วย  โดยมีใบรับรองแพทย์ 

ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางส�าหรับวันที่หยุดได้   เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

 ข้อ 9.  ในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามปกติให้ใช้ยานพาหนะประจ�าทาง  และให้เบิกค่าพาหนะ 

ได้เท่าที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกินอัตราดังต่อไปนี้

  (1) ค่าโดยสารรถไฟชัน้สองหรือค่าโดยสารรถประจ�าทางปรับอากาศ   ส�าหรบั ผู้ด�ารงต�าแหน่ง

ผู้ช่วยผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างประจ�าของสหกรณ์

  (2) ค่าโดยสารรถไฟชั้นหนึ่งหรือค่าโดยสารรถประจ�าทางปรับอากาศส�าหรับผู้ด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการ ที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ หรือผู้จัดการ

  การเดินทางโดยยานพาหนะซึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษ ให้เบิกค่าธรรมเนียมตามชั้นที ่

โดยสารนั้นได้  รวมทั้งค่าธรรมเนียมรถนอน  แต่ค่าธรรมเนียมรถนอน บ.น.อ.ให้เบิกได้เฉพาะผู้ด�ารงต�าแหน่ง

ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  กรรมการ  ที่ปรึกษา  และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ 

หรือผู้จัดการ
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 ข้อ 10. ในกรณีที่ไม่มียานพาหนะประจ�าทาง   หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วหรือความปลอดภัย 

เพื่อประโยชน์แก่งานสหกรณ์  ให้ใช ้ยานพาหนะอื่นตลอดจนเครื่องบินได้  โดยเสนอเหตุผลและ 

ความจ�าเป็นต่อประธานกรรมการอนุมัติ

  ในกรณีตามวรรคก่อน   ถ้าใช้ยานพาหนะส่วนตัวแทนยานพาหนะนั้น  ให้เบิกค่าชดเชย 

ค่าน�้ามันโดยคิดค�านวณตามอัตราส่วนระยะทาง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์

 ข้อ 11. เบี้ยประชุม ส�าหรับสมาชิก  กรรมการ  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ  

เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�า  และบุคคลอื่นที่เก่ียวข้องในการประชุมตามภารกิจงานประจ�าของคณะกรรมการ

ต่างๆหรืองานเร่งด่วนที่คณะกรรมการด�าเนินการหรือประธานกรรมการมอบหมายให้เบิกได้ตามอัตราต่อไปนี้

  (1) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�า ครั้งละ  900  บาท

  (2) ผู้ช่วยผู้จัดการ ครั้งละ  950  บาท

  (3) ผู้จัดการ กรรมการ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และผู้ตรวจสอบกิจการ

   ครั้งละ  1,000  บาท

  (4) สมาชิกสหกรณ์ บุคคลอื่น  ครั้งละ  ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ

 ข้อ 12. เบี้ยเลี้ยง ส�าหรับสมาชิก  กรรมการ  ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ 

เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�า  และบุคคลอื่นที่เก่ียวข้องในการประชุมตามภารกิจงานประจ�าของคณะกรรมการ

ต่างๆหรืองานเร่งด่วนที่คณะกรรมการด�าเนินการหรือประธานกรรมการมอบหมายให้เบิกได้ตามอัตราต่อไปนี้

  (1) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�า ครั้งละ  900  บาท

  (2) ผู้ช่วยผู้จัดการ  ครั้งละ  950  บาท

  (3) ผู้จัดการ กรรมการ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และผู้ตรวจสอบกิจการ

   ครั้งละ  1,000  บาท

  (4) สมาชิกสหกรณ์ บุคคลอื่น  ครั้งละ  ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ

 ข้อ 13.  การค�านวณเบี้ยเลี้ยง  ให้ถือเกณฑ์ ดังนี้

  (1) การนับเวลาไปปฏิบัติงาน ให้นับตั้งแต่เวลาออกจากที่พักหรือส�านักงานจนกลับ 

ถึงที่พักหรือส�านักงาน

  (2) เวลาไปปฏิบัติงานยี่สิบส่ีช่ัวโมงนับเป็นหนึ่งวัน เศษของวันกว่าสิบสองช่ัวโมง 

นับเป็นหนึ่งวันถ้าหากหกชั่วโมงแต่ไม่เกินสิบสองชั่วโมงนับเป็นครึ่งวัน

 ข้อ 14.  การเดินทางไปปฏิบัติงานจ�าเป็นต้องเช่าโรงแรมหรือท่ีพัก ให้กรรมการ ท่ีปรึกษา และ 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ หรือเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์  เบิกค่าเช่าที่พักได้ในลักษณะ 

เหมาจ่ายวันละ 1,200 บาท ต่อคน เว้นแต่มีความจ�าเป็นต้องเช่าท่ีพักเกินกว่าท่ีก�าหนดในลักษณะเหมาจ่าย 

 ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง โดยมีหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน

 ข้อ 15. ถ้าในท้องที่ที่ไปปฏิบัติงาน ผู้ไปปฏิบัติงานมีเคหสถานของตนเองที่จะพักอยู่ได้ผู้ไปปฏิบัติงาน

จะเบิกค่าเช่าที่พักมิได้
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 ข้อ 16.  การเดินทางไปปฏิบัติงาน จะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางส�าหรับบุคคลในครอบครัวมิได้

 ข้อ 17.  บรรดาสิ่งของและพัสดุท่ีน�าไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เบิกค่าบรรทุกได้เท่าท่ีจ่ายจริง 

ถ้าจ�าเป็นจะบรรทุกทางเครื่องบิน ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการด�าเนินการ

 ข้อ 18. ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานจะเบิกค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่จ�าเป็นเพื่อประโยชน์แก่งานของสหกรณ์ 

เช่น ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ หรือค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร หรือค่าบริการอื่น ๆ ได้เท่าที่จ่ายจริง

 ข้อ 19. สมาชิกหรือบุคคลภายนอกท่ีสหกรณ์มีความจ�าเป็นขอให้เดินทางไปปฏิบัติงานของสหกรณ์ 

ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการด�าเนินการก่อน ให้คณะกรรมการด�าเนินการก�าหนดค่าใช้จ่ายใน 

การเดินทางได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่เกินอัตราสูงสุดของระเบียบนี้

 ข้อ 20. ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานจะขอรับเงินล่วงหน้า เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามสมควร 

แก่เหตุการณ์ โดยยื่นรายการประมาณค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการสหกรณ์เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

 ข้อ 21. ผู้ได้รับเงินล่วงหน้าต้องออกเดินทางภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินล่วงหน้า ถ้าไม่เดิน

ทางภายในก�าหนดดังกล่าว ต้องส่งคืนเงินล่วงหน้าที่ได้รับทั้งสิ้นโดยเร็ว

 ข้อ 22. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผู้เบิกต้องยื่นรายงานการเดินทางตามแบบที่คณะกรรมการ

ด�าเนินการก�าหนดพร้อมด้วยใบส�าคัญจ่าย ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

 ข้อ 23. ถ้าผู้ได้รับเงินล่วงหน้าไม่ยื่นรายงานการเดินทางพร้อมด้วยใบส�าคัญคู่จ่าย  และเงินเหลือจ่าย 

(ถ้ามี)  ภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่กลับมาจากปฏิบัติงาน ให้ประธานกรรมการสั่งหักเงินคืนที่จ่ายล่วงหน้า

นั้นจากเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือเงินใด ๆ ที่สหกรณ์จะต้องจ่ายแก่ผู้นั้น

 ข้อ 24. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

   ประกาศ  ณ  วันที่   28   ธันวาคม  พ.ศ. 2561

 (ดร.อนันต์   พันนึก)

 ประธานกรรมการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด
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ระเบียบ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำากัด
ว่าด้วย  เงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

พ.ศ. 2563

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัย์ครูหนองคาย  จ�ากดั  พ.ศ. 2543  ข้อ  73(8)   

ข้อ 101(4)  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการ  ชุดท่ี  60  ในการประชุม  ครั้งท่ี  13/2563 

วันที่  28  เมษายน 2563   ให้ก�าหนดระเบียบ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  ว่าด้วย  เงินกู้สามัญ 

และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 ไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1. ระเบียบนี้  เรียกว่า  “ระเบียบ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  ว่าด้วย  เงินกู้สามัญ 

และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2563”

 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่  วันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563   เป็นต้นไป

 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย   เงินกู้สามัญและเงินกู้ 

เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ

 ข้อ 4. บรรดาระเบียบ  มติ  หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดแย้ง 

กับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 ข้อ 5. ในระเบียบนี้

  “สหกรณ์”  หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “สมาชิก”  หมายถึง   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “คณะกรรมการ”   หมายถึง   คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “เลขานุการ”  หมายถึง   เลขานุการกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “ผูกู้”้   หมายถงึ  สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ครหูนองคาย  จ�ากดั  ทีข่อกูเ้งนิสามญัและหมายความ

รวมถึงผู้ขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน

  “กรรมการ”  หมายถึง   กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “เงินเดือน”  หมายถึง   เงินที่มีก�าหนดจ่ายเป็นรายเดือนจากเงินงบประมาณ  รายจ่ายประเภท

งบบุคลากร  และรวมกับเงินประจ�าต�าแหน่ง   หรือค่าตอบแทนรายเดือน  หรือเงินวิทยฐานะ  ซ่ึงจ่ายควบ 

กับเงินเดือน
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หมวด  1
ข้อก�ำหนดทั่วไป

 ข้อ  6. ในระเบียบนี้  สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก  2  ประเภท  คือ

  (1) เงินกู้สามัญ

  (2) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

 ข้อ 7. เงินกู้สามัญ  และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินนั้น  สหกรณ์ให้กู้ได้เฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น

 ข้อ 8. การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น  จะให้ได้เฉพาะกรณีเพ่ือการอันจ�าเป็น  หรือมีประโยชน์ตามที่ 

คณะกรรมการเห็นสมควร

 ข้อ 9. ให้คณะกรรมการก�าหนด  และปรับปรุงแบบค�าขอกู้  และแบบสัญญาเงินกู้  สัญญาค�้าประกัน

ให้สอดคล้องกับระเบียบ  ข้อบังคับสหกรณ์  และกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หมวด  2
เงินกู้สำมัญ

 ข้อ 10. ผูกู้ต้้องกรอกรายการในแบบค�าขอกูใ้ห้ถกูต้องตรงตามความจรงิหากคณะกรรมการตรวจพบว่า

ข้อความในค�าขอกู้ไม่ตรงตามความจริง  คณะกรรมการอาจไม่อนุมัติเงินกู้รายนั้นก็ได้  หรือเมื่อได้อนุมัติเงินกู้  

และท�าสัญญากู้แล้ว  ปรากฏภายหลังว่าผู้กู้ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ  คณะกรรมการมีอ�านาจบอกเลิกสัญญา  และ

เรยีกคนืเงนิกูโ้ดยสิน้เชงิ  พร้อมทัง้ดอกเบีย้โดยมชิกัช้า  และให้น�าข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์ครหูนองคาย  จ�ากดั  

ข้อ  14  มาบังคับใช้โดยอนุโลม

 ข้อ 11. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ท่ีกู ้เงินตามระเบียบนี้ ต้องเป็นสมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด โดยสมบูรณ์ (หักเงินหุ้นแล้ว 1 งวด)

 ข้อ 12. ให้คณะกรรมการ  มีอ�านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกได้   ตามท่ีก�าหนดไว้ใน

ระเบียบนี้และในข้อบังคับของสหกรณ์

  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ขึ้นตามความในข้อบังคับของสหกรณ์เพื่อ 

มอบอ�านาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกให้ปฏิบัติได้

 ข้อ 13. ค�าขอกู้เงินสามัญของสมาชิกนั้น  ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการ   

ผู้เบิกจ่ายเงินเดือน  ดังต่อไปนี้

  (1) ค�าขอกูข้องสมาชกิในสถานศกึษาทุกต�าแหน่ง  ให้ผ่านการพิจารณา  และลงนามโดยผูบ้งัคบั

บัญชาของส่วนราชการผู้เบิกจ่ายเงินเดือน

  (2) ค�าขอกู้ของสมาชิกผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานให้รับรองตนเอง     
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 ข้อ 14. เงินกู้สามัญปกติ

         (1) จ�านวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น  โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

 
 

                     ข้อ  12.  ให้คณะกรรมการ  มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกได้   ตามที่ก าหนด 
ไว้ในระเบียบนี้และในข้อบังคับของสหกรณ์ 
  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ขึ้นตามความในข้อบังคับของสหกรณ์เพื่อ  
มอบอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกให้ปฏิบัติได้ 

ข้อ  13.  ค าขอกู้เงินสามัญของสมาชิกนั้น  ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการ   
ผู้เบิกจ่ายเงินเดือน  ดังต่อไปนี้ 

(1) ค าขอกู้ของสมาชิกในสถานศึกษาทุกต าแหน่ง  ให้ผ่านการพิจารณา  และลงนามโดย 
ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการผู้เบิกจ่ายเงินเดือน 

             (2)  ค าขอกู้ของสมาชิกผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานให้รับรองตนเอง      
ข้อ   14.  เงินกู้สามัญปกติ 

       (1)  จ านวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น  โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้  
 

อายุการเป็นสมาชิก 
สิทธิ์กู้เงินสามัญไม่เกิน 100 เท่า 

ของเงินเดือน 
และมีหุ้นไม่น้อยกว่า 

 

จ านวนเงินอนุมัติ 
ไม่เกิน 

1 – 12  ร้อยละ 20  ของจ านวนเงินอนุมัติ 600,000 
13 –  18  ร้อยละ 20  ของจ านวนเงินอนุมัติ 800,000 
19 – 24 ร้อยละ 20  ของจ านวนเงินอนุมัติ 900,000 
25 – 30  ร้อยละ 20  ของจ านวนเงินอนุมัติ 1,100,000 
31 – 36  ร้อยละ 20  ของจ านวนเงินอนุมัติ 1,300,000 
37 – 42  ร้อยละ 20  ของจ านวนเงินอนุมัติ 1,500,000 
43 – 48  ร้อยละ 20  ของจ านวนเงินอนุมัติ 1,700,000 
49 – 54  ร้อยละ 20  ของจ านวนเงินอนุมัติ 1,900,000 
55 – 60  ร้อยละ 20  ของจ านวนเงินอนุมัติ 2,100,000 
61 –  66  ร้อยละ 20  ของจ านวนเงินอนุมัติ 2,300,000 
67 – 72 ร้อยละ 20  ของจ านวนเงินอนุมัติ 2,500,000 
73 – 78  ร้อยละ 20  ของจ านวนเงินอนุมัติ 2,700,000 

79 เดือนขึ้นไป ร้อยละ 20  ของจ านวนเงินอนุมัติ 3,000,000 
 

  กรณีสมาชิกกู้มาก่อนระเบียบนี้  หากกู้ใหม่วงเงินกู้ต่ ากว่า  ให้อนุมัติเท่าวงเงินเดิม   
 

 กรณีสมาชิกกู้มาก่อนระเบียบนี้  หากกู้ใหม่วงเงินกู้ต�่ากว่า  ให้อนุมัติเท่าวงเงินเดิม 

  (2)   อายุตัวผู้กู้,  วงเงินกู้และงวดส่งคืน 

อายุตัว จ�านวนเงินอนุมัติไม่เกิน ก�าหนดเวลาส่งเงิน

ไม่เกิน  55  ปี 3,000,000.- บาท 240  งวด

ไม่เกิน 56  ปี 2,500,000.- บาท 240  งวด

57  ปีขึ้นไป 2,000,000.- บาท 240  งวด

  อายุตัว  57  ปีขึ้นไป  เงินได้รายเดือนให้ใช้เงินเดือนอย่างเดียว  ไม่รวมเงินค่าตอบแทน    

หรือเงินวิทยฐานะ หรือรายได้อื่น ๆ 

  (3)   การกู้เงินสามัญปกติ   ส�าหรับสมาชิกผู้ท่ีกู้ใหม่ (กู้คร้ังแรก) หรือสมาชิกท่ีกู้เดิมแล้ว 

ส่งช�าระหนี้จนหมดแล้ว มีความประสงค์จะกู้ใหม่ให้กู้ได้ตามเกณฑ์ ดังนี้

   1)   ต้องมีเงินเดือนสุทธิหลังจากหักช�าระเงินสหกรณ์ หนี้อื่น ๆ และหักงวดช�าระหนี้

ธนาคารออมสินแล้ว ตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป
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   2)   ก�าหนดเวลาส่งช�าระหนี้คืนภายใน  150  งวด (หนึ่งร้อยห้าสิบงวด)

 ข้อ 15.  เงินกู้สามัญเหตุพิเศษ  คณะกรรมการอาจมอบอ�านาจให้ ประธานกรรมการ หรือรองประธาน

กรรมการและหรือกรรมการอื่น ตามที่เห็นสมควร เป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู ้สามัญเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกที่ประสบเหตุตามที่ก�าหนดไว้  แทนคณะกรรมการได้และให้ผู ้ได้ 

รับมอบหมายดังกล่าว  รายงานต่อคณะกรรมการทราบในการประชุมคราวถัดไป

  ส�าหรับเหตุพิเศษ  ที่คณะกรรมการอาจให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกที่เดือดร้อนได้ในกรณีต่อไปนี้

  15.1 ต้องการใช้เงินรักษาพยาบาลตนเอง  คู่สมรส บุตร  บิดา  มารดา  ประเภทคนไข้ใน  

หรือบุคคลดังกล่าวถึงแก่กรรม

                  15.2 ต้องการใช้เงินเพื่อการศึกษาส�าหรับตนเอง  คู่สมรส  หรือบุตร

  15.3 ประสบวาตภัย  อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ

  15.4 รับค�าสั่งศาลให้ช�าระหนี้ภายในก�าหนดเวลาโดยเร่งด่วน

                           15.5 ถูกกล่าวหาว่ากระท�าความผิดทางอาญา  หรือทางแพ่ง 

  15.6 กรณีอื่น ๆ ตามมติคณะกรรมการก�าหนด

 การให้กู ้ส�าหรับเหตุพิเศษดังกล่าว  ให้มีหลักฐานแสดงประกอบการขอกู้ตามที่สหกรณ์ก�าหนด 

หลักเกณฑ์และข้อก�าหนดเกี่ยวกับจ�านวนเงินให้กู ้  หลักประกัน  งวดช�าระหนี้  ดอกเบี้ย  การควบคุม  

หลักประกัน และการเรียกคืนเงินกู้ ให้อนุโลมเช่นเดียวกับการกู้เงินสามัญตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้

 ข้อ 16.  เงินกู้สามัญเพื่อการด�ารงชีพ  สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ มีสิทธิ์กู้เงินสามัญเพื่อการด�ารงชีพกู้ได้ไม่

เกนิวงเงนิห้าแสนบาทถ้วน “ก�าหนดส่งคนืภายใน 120 งวด”  วงเงนิกูไ้ม่เกนิสองแสนบาทถ้วนใช้ผูค้�า้ประกนัเงนิ

กู้หนึ่งคน  วงเงินกู้เกินสองแสนบาทถ้วนใช้ผู้ค�้าประกันสองคน ทั้งนี้ ผู้กู้ต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20  

ของจ�านวนเงินที่ขอกู้

 ข้อ 17.  การพิจารณาสิทธิ์กู ้สมาชิกแต่ละรายให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ คณะกรรมการอาจ 

มอบอ�านาจ  ให้ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  และหรือกรรมการ อื่นๆ ตามที่เห็นสมควร 

เป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้สามัญเพื่อการด�ารงชีพแทนคณะกรรมการได้  และให้ผู้ได้รับมอบดังกล่าวนั้น  รายงาน 

ต่อคณะกรรมการทราบในการประชมุคราวถดัไป  ถ้าคณะกรรมการมมีตใิห้เปลีย่นแปลงจ�านวนเงนิกู ้หลกัเกณฑ์ 

และเงื่อนไขเงินกู้สามัญดังกล่าวข้างต้น  ให้จัดท�าเป็นประกาศแจ้งสมาชิกทราบ  และให้ถือว่าจ�านวนเงินกู้   

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในประกาศให้เป็นไปตามระเบียบนี้

 ข้อ 18. สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอกู้เงินสามัญปกติที่ไม่ต้องมีผู้ค�้าประกัน  ให้กู้ได้โดยไม่จ�ากัด 

วงเงิน  แต่ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของเงินค่าหุ้นที่มีอยู่  ณ  วันขอกู้

 ข้อ 19.  เงินกู้สามัญจะมีเกินกว่าหนึ่งสัญญาในคราวเดียวไม่ได้  ยกเว้น

  19.1  เงินกู้สามัญปกติและเงินกู้สามัญเพื่อการด�ารงชีพ

  19.2  เงินกู้สามัญเหตุพิเศษและเงินกู้สามัญเพื่อการด�ารงชีพ

  19.3  เงินกู้สามัญปกติที่ไม่ต้องมีผู้ค�้าประกัน  และเงินกู้สามัญเพื่อการด�ารงชีพ 

 ข้อ 20.  การให้เงินกู้สามัญนั้น  ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีทุนที่จะให้กู้ไม่พอแก่การขอกู้  ให้ถือล�าดับ 

ในการพิจารณาให้เงินกู้  ดังต่อไปนี้
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  20.1 เงินกู้ของผู้ขอกู้ที่มีเงินค่าหุ้นสูง  ให้อนุมัติก่อนผู้ขอกู้ที่มีเงินค่าหุ้นต�่า

  20.2  เงินกู้ของผู้ขอกู้ที่มีค่าหุ้นเท่ากัน ให้อนุมัติผู้ขอกู้ที่มีอายุการเป็นสมาชิกมากกว่าก่อน

  20.3  เงินกู ้ของผู้ขอกู้ที่มีค่าหุ ้นเท่ากัน  และมีอายุการเป็นสมาชิกเท่ากัน  ให้อนุมัติให ้

แก่ผูส่้งช�าระหนีเ้ดมิใกล้จะเสรจ็สิน้ตามสญัญาก่อน  โดยให้ค�านวณเทยีบส่วนร้อยละแต่ถ้าได้ช�าระหนี ้เดมิไว้เท่า

กันด้วย  ให้อนุมัติแก่ผู้ขอกู้ที่สหกรณ์ต้องจ่ายเงินกู้น้อยกว่า

หมวด  3
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

 ข้อ  21. เมื่อสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินอันแสดงหลักฐานพิสูจน์ได้  และประสงค์จะขอกู ้เงินก็ให้ยื่น 

ค�าขอกู้ถึงสหกรณ์ตามแบบที่ก�าหนดไว้

 ข้อ 22.   คณะกรรมการอาจมอบอ�านาจ  ให้ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  และหรือ

กรรมการ อืน่ๆ ตามทีเ่หน็สมควรเป็นผูว้นิจิฉัยให้เงนิกูเ้พ่ือเหตฉุกุเฉนิแทนคณะกรรมการได้  และให้ผู้ได้รับมอบ

ดังกล่าวนั้น  รายงานต่อคณะกรรมการทราบในการประชุมคราวถัดไป

 ข้อ 23. เงนิกูเ้พือ่เหตฉุกุเฉนิ   เงนิกูเ้พ่ือเหตฉุกุเฉนิท่ีให้แก่สมาชิกผู้กูค้นหนึง่ ๆ  นัน้  ให้มจี�านวน  ดงันี้

  23.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินปกติ  ให้กู้ได้ไม่เกินห้าหมื่นบาทถ้วนหรือยี่สิบเท่าของ

เงินเดือนส่วนที่เหลือหลังจากหักเงินงวดรายเดือนของสหกรณ์แล้ว หรือร้อยละเก้าสิบของจ�านวนเงินค่าหุ้น

ของสมาชิกนั้นสุดแต่จ�านวนใดจะน้อยกว่า  “ส่งช�าระคืนไม่เกิน 12 งวด”

  23.2 เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ (เพื่อสมัคร สสอค. สส.ชสอ.) ให้กู้ได้ไม่เกินวงเงิน 

ค่าสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จ�ากัด (สสอค.)  

และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)  

หรือร้อยละ 90  ของจ�านวนเงินค่าหุ้นของสมาชิกนั้น  “ให้กู้ได้ไม่เกินวงเงินค่าสมัครของแต่ละประเภท”  

และส่งช�าระคืนไม่เกิน 12 งวด

  สมาชกิคนหนึง่มสีทิธกิูเ้งนิเพือ่เหตฉุกุเฉนิตาม ข้อ 23.1 หรอื 23.2 ได้อย่างใดอย่างหนึง่เท่านัน้

หรือเกินหนึ่งสัญญามิได้

หมวด  4
หลักประกันส�ำหรับเงินกู้

 ข้อ  24. การกู้เงินทุกประเภทนั้น  ผู้กู้ต้องท�าหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามที่ก�าหนดไว้

 ข้อ  25. หลักประกันส�าหรับเงินกู้ให้มีข้อก�าหนด    ดังต่อไปนี้

  25.1 หลักประกัน  เงินกู้สามัญ    

   25.1.1   หลกัประกนั  เงนิกูส้ามญัปกต ิ หลักประกนัเงินกูส้ามญัปกตใิห้ ใช้หลักประกัน

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด  ดังต่อไปนี้
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  (1) สมาชิกผู้ยินยอมค�้าประกันเงินกู้เต็มจ�านวนตามสัญญากู้นั้นทั้งหมด

   จ�านวน  6  คน

เว้นแต่ 1.  วงเงินกู้ไม่เกินสองแสนบาท ต้องมีสมาชิกค�้าประกัน จ�านวน  1  คน

 2.  วงเงินกู้เกินสองแสนบาทถึงหกแสนบาท   ต้องมีสมาชิกค�้าประกัน จ�านวน  2  คน

 3. วงเงินกู้เกินหกแสนบาท ถึงหนึ่งล้านบาท ต้องมีสมาชิกค�้าประกัน จ�านวน  3  คน 

 4. วงเงินกู้เกินหนึ่งล้านบาท ถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท ต้องมีสมาชิกค�้าประกัน จ�านวน  4  คน

 5.  วงเงินกู้เกินหนึ่งล้านห้าแสนบาท ถึงสองล้านบาท ต้องมีสมาชิกค�้าประกัน จ�านวน  5  คน

 6.  วงเงินกู้เกินสองล้านบาท ถึงสองล้านเจ็ดแสนบาท ต้องมีสมาชิกค�้าประกัน จ�านวน  6  คน

 7.  วงเงินกู้เกินสองล้านเจ็ดแสนบาท ถึงสามล้านบาท ต้องมีสมาชิกค�้าประกัน จ�านวน  6  คน

และให้ท�าประกันเงินกู้หรือหลักประกันอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการด�าเนินการก�าหนดในประกาศ

  (2) สมาชิกสหกรณ์จะค�้าประกันเงินกู้สามัญได้ไม่เกิน  6  สัญญา

  (3) ผูค้�า้ประกนัผูใ้ดขาดจากสมาชกิภาพตามข้อขงัคบั ข้อ 39 หรอืไม่อาจทีจ่ะเป็นผูค้�า้ประกนั

ต่อไป  ผู ้กู ้ต้องจัดให้สมาชิกรายอื่นซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเข้าเป็นผู ้ค�้าประกันแทนในระยะเวลา 

ที่คณะกรรมการก�าหนด

  (4)   การกู้เงินสามัญปกติวงเงินไม่เกินร้อยละเก้าสิบของเงินค่าหุ้น  ไม่ต้องใช้ผู้ค�้าประกัน  

หรือคณะกรรมการอาจพิจารณาหลักประกันและวงเงินกู้ของสมาชิกเป็นรายๆไป                                   

  (5) อสังหาริมทรัพย ์อันปลอดจากภาระจ�านองรายอื่น  น�ามาจ�านองประกันเต็ม                                     

จ�านวนเงินกู้รายนั้น  โดยต้องเป็นที่พอใจของคณะกรรมการว่าจ�านวนเงินกู้ของผู้กู ้ต้องอยู่ภายในร้อยละ 

แปดสิบแห่งค่าอสังหาริมทรัพย์นั้น

  (6)  หลักทรัพย์รัฐบาล  หรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร  หรือเอกสารการฝากเงิน 

ในสหกรณ์  ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรจ�าน�าเป็นประกัน  โดยจ�านวนเงินกู ้ของผู ้กู ้ต ้องอยู ่ภายใน 

ร้อยละแปดสิบแห่งค่าของหลักทรัพย์

   25.1.2 หลักประกัน  เงินกู้สามัญเพื่อการด�ารงชีพ

    (1)  เอกสารประกอบค�าขอกู ้ รายการหักเงิน ณ ท่ีจ่าย (สลิปเงินเดือน)  

เฉพาะเดือนสุดท้าย รับรองเอกสารโดยผู ้บังคับบัญชาของส่วนราชการผู ้เบิกจ่ายเงินเดือนหรือผู ้ ท่ีได้ 

รับมอบหมาย

    (2)  วงเงินให้กู้

           2.1)  ส�าหรับผู้กู้ท่ีหักเงิน ณ ท่ีจ่ายได้ทุกเดือน และมีเงินเดือนสุทธิหลัง

จากหักช�าระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 10 หรือปรับเปล่ียนอัตราใหม่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

ว่าด้วย การหักเงินเดือน เงินบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการเพื่อช�าระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการ 

และสหกรณ์ พ.ศ. 2551 
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     2.2) เงินกู้สามญัเพื่อการด�ารงชีพ  กูไ้ด้ไมเ่กินห้าแสนบาทถ้วนหรือหนึ่ง

ร้อยเท่าของเงินเดือนส่วนที่เหลือหลังจากหักเงินงวดรายเดือนของสหกรณ์แล้ว วงเงินกู้ไม่เกินสองแสนบาท 

ใช้บุคคลค�้าประกัน 1 คน วงเงินกู้เกินสองแสนบาทขึ้นไป ใช้บุคคลค�้าประกัน 2 คน งวดช�าระ 120 งวด 

     2.3)   สมาชิกสหกรณ์จะค�้าประกันเงินกู ้สามัญเพื่อการด�ารงชีพได้ 

ไม่เกิน  6  สัญญา

หมวด  5
เงินงวดช�ำระหนี้ส�ำหรับเงินกู้

 ข้อ 26. เงินงวดช�าระหนี้ส�าหรับเงินกู้นั้น ให้ก�าหนดดังนี้

               26.1 เงินกู้สามัญ  

   26.1.1 เงินกู้สามัญปกติ   ให้คณะกรรมการพิจารณา  ก�าหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินต้น 

พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเป็นจ�านวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะผู้กู ้แต่ทั้งนี ้

ไม่เกินสองร้อยสี่สิบงวด  สมาชิกอาจขอช�าระหนี้ได้แบบใดแบบหนึ่ง  คือ

  แบบสหกรณ์ ส่งต้นเงนิเท่ากันทุกงวด  และดอกเบ้ียคิดจากต้นเงินแห่งหนีค้งเหลือแต่ละงวด

  แบบธนาคาร ส่งต้นเงินรวมดอกเบ้ีย  จ�านวนเงินงวดรายเดือนเท่ากันทุกงวดจนกว่าจะ 

หมดหนี้  เงินที่ช�าระหนี้จะหักส่วนหนึ่งเป็นดอกเบี้ยก่อน  ส่วนที่เหลือจึงน�าไปหักต้นเงิน

  เงินกู ้ของสมาชิกที่วงเงินกู ้เกินกว่าสามล้านบาทถ้วน ให้ก�าหนดการช�าระคืนตามที่ผู ้กู ้

จะตกลงกับสหกรณ์ แต่ทั้งนี้วงเงินช�าระหนี้รวมกับดอกเบี้ยในแต่ละเดือนจะต้องไม่ต�่ากว่าร้อยละห้าสิบแห่ง 

เงินได้รายเดือน ยกเว้นเดือนสุดท้าย

  เงินงวดช�าระหนี้ให้ส่งช�าระในวันสิ้นเดือน  เงินกู้ที่ได้รับระหว่างวันที่ 1 ถึงวันท�าการสุดท้าย

ของเดือน ให้ส่งช�าระในวันสิ้นเดือนถัดไปจากเดือนที่ได้รับเงินกู้ และในงวดต่อไปให้ส่งช�าระในวันสิ้นเดือน 

ทุก ๆ เดือน จนกว่าจะครบถ้วนตามสัญญา

  ในกรณีผู้กู้มีค�าขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมการเห็นว่ามีเหตุอันสมควรผ่อนผันเป็นพิเศษ  

คณะกรรมการจะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดช�าระหนี้  ส�าหรับเงินกู้สามัญท่ีก�าหนดไว้ตามความในวรรคก่อนนั้น  

ให้ผู้กู้คราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได้แต่การผ่อนผันเช่นนี้  รวมทุกครั้งต้องไม่เกินหกเดือน

   26.1.2  เงินกู้สามัญเพื่อการด�ารงชีพ  ให้คณะกรรมการพิจารณา  ก�าหนดให้ผู ้กู ้ 

ส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือน  ดังนี้

  เงินกู้สามัญเพื่อการด�ารงชีพ  ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเป็นจ�านวนกี่งวดสุดแต ่

จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะผู้กู้ แต่ทั้งนี้  ไม่เกิน 120 งวด โดยไม่มีการผ่อนผันเวลาอย่างใดอีก  สมาชิก 

อาจขอช�าระหนี้ได้แบบใดแบบหนึ่ง  คือ

  แบบสหกรณ์ ส่งต้นเงนิเท่ากันทุกงวด  และดอกเบ้ียคิดจากต้นเงินแห่งหนีค้งเหลือแต่ละงวด

  แบบธนาคาร ส่งต้นเงินรวมดอกเบ้ีย  จ�านวนเงินงวดรายเดือนเท่ากันทุกงวดจนกว่าจะ 

หมดหนี้  เงินที่ช�าระหนี้จะหักส่วนหนึ่งเป็นดอกเบี้ยก่อน  ส่วนที่เหลือจึงน�าไปหักต้นเงิน
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  26.2 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน   เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินปกติ และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ 

(เพ่ือสมัคร สสอค. สส.ชสอ.) ให้ผู้กู ้ส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเป็นจ�านวนกี่งวดสุดแต่จะเห็นเป็นการ 

สมควรตามฐานะผู้กู้  แต่ทั้งนี้ไม่เกิน  12  งวด  โดยไม่มีการผ่อนผันเวลาอย่างใดอีก สมาชิกอาจขอช�าระหนี้ 

ได้แบบใดแบบหนึ่ง คือ

  แบบสหกรณ์ ส่งต้นเงนิเท่ากนัทุกงวด  และดอกเบ้ียคิดจากต้นเงินแห่งหนีค้งเหลือแต่ละงวด

  แบบธนาคาร ส่งต้นเงินรวมดอกเบ้ีย  จ�านวนเงินงวดรายเดือนเท่ากันทุกงวดจนกว่า 

จะหมดหนี้  เงินที่ช�าระหนี้จะหักส่วนหนึ่งเป็นดอกเบี้ยก่อน  ส่วนที่เหลือจึงน�าไปหักต้นเงิน

 ข้อ  27. การส่งเงินงวดช�าระหนี้   เงินกู้ทุกประเภทให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู ้  

ณ  ที่จ่าย  หรือน�าส่งด้วยตนเองหรือให้หักจากบัญชีของตนเองภายในวันสิ้นเดือนนั้นๆ  เว้นแต่ถ้ามีเหตุจ�าเป็น 

ให้น�าส่งเงินงวดช�าระหนี้ภายในห้าวันท�าการ นับจากวันท�าการสุดท้ายของเดือน โดยไม่ถือว่าเป็นการ 

ผิดนัดการช�าระหนี้

หมวด  6
ดอกเบี้ยเงินกู้

 ข้อ 28.   การก�าหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ทุกประเภท  ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก�าหนด  และประกาศ 

ให้สมาชิกทราบเป็นคราว ๆ ไป ทั้งนี้ ในอัตราไม่เกินตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด

 ข้อ 29. การค�านวณดอกเบี้ยเงินกู้ให้คิดเป็นรายวันทุกประเภท

หมวด  7
กำรควบคุมหลักประกันและกำรเรียกคืนเงินกู้

 ข้อ 30. ให้คณะกรรมการตรวจตราควบคุมให้เงินกู ้ทุกราย  มีหลักประกันตามที่ก�าหนดไว้ใน 

ระเบียบนี้  และเมื่อคณะกรรมการเห็นว่ามีหลักประกันส�าหรับเงินกู้รายใดบกพร่อง  ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไข 

ให้ครบสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก�าหนด

 ข้อ 31. กรณีผูกู้แ้ละผูค้�า้ประกนั  ขาดจากสมาชกิภาพตามข้อบงัคบั ข้อ 15 และข้อ 39 ให้คณะกรรมการ

เรียกช�าระหนี้จากผู้กู้โดยสิ้นเชิง  พร้อมทั้งดอกเบี้ยภายใน  30  วัน  นับแต่วันขาดจากสมาชิกภาพยกเว้นกรณี 

ผู ้ค�้าประกันต้องรับผิดช�าระหนี้แทนผู้กู ้  และไม่สามารถช�าระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ทันที  และร้องขอต่อ 

คณะกรรมการ คณะกรรมการอาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค�้าประกันเป็นงวดรายเดือนจนกว่าจะช�าระหนี้ 

เสร็จสมบูรณ์

 ข้อ 32. ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี้  ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงก�าหนดส่งคืนพร้อม 

ทั้งดอกเบี้ยโดยสิ้นเชิง  และให้คณะกรรมการ  จัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า  
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  32.1 เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ

  32.2 เมื่อปรากฏว่าผู้กู้น�าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น

  32.3  เมื่อเห็นว่าหลักประกันส�าหรับเงินกู ้บกพร่อง และผู ้กู ้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนด ี

ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

  32.4  เมื่อค้างส่งเงินงวดช�าระหนี้  (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย)  ติดต่อกันเป็นเวลาสองเดือน

หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช�าระหนี้ดังว่านั้น  ถึงสามคราวส�าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ

  32.5  เมื่อผู้กู ้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ  ค�าสั่ง  มติ  ระเบียบ  และข้อบังคับของ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

 ข้อ  33.   ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

  ประกาศ   ณ   วันที่   1   พฤษภาคม   พ.ศ. 2563    

                

                  

 (นายเจริญ   สอนค�าหาญ)

 ประธานกรรมการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด
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ว่าด้วย  เงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  พ.ศ. 2563

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  พ.ศ. 2543  ข้อ  73(8)   

ข้อ 101(4)   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการ  ชุดที่  60  ในการประชุมครั้งที่  16/2563  วันที่  

15  กรกฎาคม 2563   ให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  ว่าด้วย  เงินกู้สามัญและ 

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 ข้อ 16  และข้อ 25.1.2  นอกนั้นคงเดิมไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

 ข้อ  1.   ระเบียบนี้  เรียกว่า  “ระเบียบ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  ว่าด้วย  เงินกู้สามัญ  และ

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563”

 ข้อ  2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่  วันที่  1  สิงหาคม พ.ศ. 2563   เป็นต้นไป

 ข้อ  3. ให้ยกเลกิความในข้อ 16  ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากดั ว่าด้วย  เงินกูส้ามญั

และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

  “ข้อ 16. เงินกู้สามัญเพื่อการด�ารงชีพ  สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ มีสิทธิ์กู้เงินสามัญเพื่อการด�ารงชีพ

กู้ได้ไม่เกินวงเงินหกแสนบาทถ้วน “ก�าหนดส่งคืนภายใน 120 งวด”  วงเงินกู้ไม่เกินสามแสนบาทถ้วน ใช้ผู้

ค�้าประกันเงินกู้หนึ่งคน วงเงินกู้เกินสามแสนบาทถ้วนใช้ผู้ค�้าประกันสองคน ท้ังนี้ ผู้กู้ต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ 20 ของจ�านวนเงินที่ขอกู้”

 ข้อ  4. ให้ยกเลิกความในข้อ 25.1.2  ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย เงินกู้

สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

  “ข้อ 25.1.2  หลักประกัน  เงินกู้สามัญเพื่อการด�ารงชีพ

  (1) เอกสารประกอบค�าขอกู ้รายการหักเงนิ ณ ท่ีจ่าย (สลปิเงนิเดอืน) เฉพาะเดอืนสดุท้าย รบัรอง

เอกสารโดยผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการผู้เบิกจ่ายเงินเดือนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

  (2) วงเงินให้กู้

   2.1) ส�าหรบัผูกู้ท้ีห่กัเงนิ ณ ทีจ่่ายได้ทกุเดอืน และมเีงนิเดอืนสทุธหิลงัจากหกัช�าระหนีแ้ล้ว

ไม่น้อยกว่าอตัราร้อยละ 10 หรอืปรบัเปลีย่นอตัราใหม่ตามระเบียบกระทรวงศกึษาธกิาร ว่าด้วย การหักเงินเดือน 

เงินบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการเพื่อช�าระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551 
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   2.2)  เงินกู้สามัญเพื่อการด�ารงชีพ  กู้ได้ไม่เกินหกแสนบาทถ้วนหรือหนึ่งร้อยเท่าของเงิน

เดอืนส่วนทีเ่หลือหลังจากหกัเงนิงวดรายเดอืนของสหกรณ์แล้ว วงเงนิกูไ้ม่เกนิสามแสนบาท ใช้บุคคลค�า้ประกนั 

1 คน วงเงินกู้เกินสามแสนบาทขึ้นไป ใช้บุคคลค�้าประกัน 2 คน งวดช�าระ 120 งวด 

    2.3)  สมาชิกสหกรณ์จะค�้าประกันเงินกู้สามัญเพื่อการด�ารงชีพได้ไม่เกิน 6 สัญญา”

 ข้อ  5. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

  ประกาศ   ณ   วันที่   30   กรกฎาคม   พ.ศ. 2563                  

                               

 

(นายเจริญ  สอนค�าหาญ)

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด
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ว่าด้วย  การแก้ไขหลักประกันเงินกู้บกพร่อง  พ.ศ. 2563

 อาศยัอ�านาจตามความในข้อบงัคับของสหกรณ์ออมทรพัย์ครหูนองคาย  จ�ากดั  พ.ศ. 2543  ข้อ  73(8)   

ข้อ 101(12)   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการ  ชุดท่ี  60  ในการประชุม คร้ังท่ี  13/2563 

วันที่  28  เมษายน 2563   มีมติให้ก�าหนดระเบียบ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  ว่าด้วย  การแก้ไข

หลักประกันเงินกู้บกพร่อง พ.ศ. 2563 ไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ  1. ระเบียบนี้  เรียกว่า  “ระเบียบ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  ว่าด้วย  การแก้ไข 

หลักประกันเงินกู้บกพร่อง พ.ศ. 2563”

 ข้อ  2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่  วันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563   เป็นต้นไป

 ข้อ  3. ให้ยกเลิกระเบียบ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด   ว่าด้วย  การแก้ไขหลักประกัน 

เงินกู้บกพร่อง พ.ศ. 2563 ฉบับ ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2563 และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 ข้อ 4.   ในระเบียบนี้

  “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคายจ�ากัด

  “ผู้กู้”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  ที่ขอกู้เงิน

  “เงินกู้”  หมายถึง  เงินกู้ประเภทสามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

  “หลักประกันเงินกู้”  หมายถงึ  การใช้บุคคลค�า้ประกนัหรอืการท�าประกนัชีวติกบับริษทัประกนั

ชีวิตที่สหกรณ์ก�าหนด

  “หลักประกันเงินกู ้บกพร่อง”  หมายถึง  หลักประกันเงินกู ้ท่ีผู ้กู ้น�ามาค�้าประกันเงินกู ้ 

สหกรณ์ต่อมาภายหลังเงินกู้นั้นบกพร่อง

  “หลักทรัพย์ค�้าประกัน”  หมายถึง   อสังหาริมทรัพย์ซึ้งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้หรือคู่สมรสของ

ผู้กู้หรือบุคคลภายนอก  ซึ่งให้ความยินยอมในใบมอบอ�านาจให้ผู้กู้สามารถจ�านองอสังหาริมทรัพย์นั้นและ 

ปลอดจ�านองกับเจ้าหนี้รายอื่น 
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 ข้อ 5. หลักประกันเงินกู้บกพร่องได้แก่ กรณีดังต่อไปนี้

  5.1 หลักประกันเงินกู้บกพร่องเนื่องจากผู้ค�้าประกันถึงแก่ความตาย

   5.2 หลักประกันเงินกู้บกพร่องเนื่องจากผู้ค�้าประกันย้ายไปต่างจังหวัด

  5.3 หลักประกันเงินกู้บกพร่องเนื่องจากกรมธรรม์ประกันชีวิตตามท่ีสหกรณ์ก�าหนดส้ินสุด

ความคุ้มครอง

 ข้อ  6. กรณีหลักประกันเงินกู้บกพร่อง ตาม ข้อ 5 ให้ด�าเนินการดังต่อไปนี้

              6.1 กรณีหลักประกันเงินกู้บกพร่องตามข้อ 5.1 หรือ 5.2 สหกรณ์ต้องด�าเนินการมีหนังสือ 

แจ้งไปยังผู้กู ้   เพื่อให้ผู้กู ้ด�าเนินการหาผู้ค�้าประกันคนใหม่แทนผู้ค�้าประกันคนเดิม  และแจ้งผู้ค�้าประกัน 

ตามสัญญาคนอื่นให้ทราบ  โดยผู้กู ้ต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน  นับจากได้รับหนังสือแจ้ง 

จากสหกรณ์

  6.2 กรณีหลักประกันเงินกู้บกพร่องตามข้อ 5.3  สหกรณ์ต้องด�าเนินการมีหนังสือแจ้งไป 

ยังผู้กู้เพ่ือให้ผู้กู้ด�าเนินการช�าระเงิน  เพื่อต่อกรมธรรม์กับบริษัทประกันชีวิตตามที่สหกรณ์ก�าหนดและแจ้ง 

ผู ้ค�้าประกันตามสัญญาคนอื่นให้ทราบ  โดยผู้กู ้ต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  90  วัน  นับจากได ้

รับหนังสือแจ้งจากสหกรณ์

 ข้อ 7. กรณีผู้กู้ไม่มาด�าเนินการตามข้อ 6 ให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้ผู้กู้มาด�าเนินการ ดังนี้

  7.1 กรณี ตามข้อ 6.1  แจ้งผู ้กู ้น�าหลักทรัพย์มาค�้าประกันแทนหลักประกันที่บกพร่อง 

ภายใน 90 วัน  นับจากได้รับหนังสือแจ้งจากสหกรณ์ 

  7.2 กรณี ตามข้อ 6.2 แจ้งให้สมาชิกด�าเนินการกู้เงินสามัญภายใน 90 วัน โดยให้มีเงินคงเหลือ

ให้เท่ากับจ�านวนเงินที่ต้องน�าไปช�าระหลักประกันตามข้อ 5.3

 ข้อ 8. ถ้าผู้กู้ไม่มาด�าเนินการ ตามข้อ 7 สหกรณ์จะด�าเนินการหักเงินปันผล   เงินเฉลี่ยคืน ของผู้กู้ 

จนกว่าผู ้กู ้จะแก้ไขหลักประกันที่บกพร่องให้สมบูรณ์  และสหกรณ์จะไม่อนุมัติสัญญาเงินกู้ทุกประเภท 

รวมทั้งปิดระบบรับเงินกู้สามัญด�ารงชีพ  ส�าหรับผู้กู ้รายที่มีสัญญาเดิมอยู ่ก่อนแล้ว  จนกว่าผู ้กู ้จะแก้ไข 

หลักประกันที่บกพร่องให้สมบูรณ์ได้            

 ข้อ  9. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการใช้หลักทรัพย์ค�้าประกัน

  9.1 การพิจารณาการใช้หลักทรัพย์ค�้าประกันให้เป็นอ�านาจของคณะกรรมการเงินกู ้ใน 

การตรวจสอบข้อเท็จจริงและน�าเสนอคณะกรรมการด�าเนินการเพื่อพิจารณา

  9.2 หลักทรัพย์ที่ใช้ค�้าประกันต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู ้หรือคู่สมรสของผู้กู ้หรือบุคคล 

ภายนอกซึง่ให้ความยินยอมในใบมอบอ�านาจให้ผู้กูส้ามารถจ�านองอสงัหาริมทรพัย์นัน้ได้   และต้องปลอดจ�านอง 

จากเจ้าหนี้รายอื่น

  9.3 หลักทรัพย์ที่ เป็นที่ดิน ต้องมีโฉนด หรือ น.ส.3 ก ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย 

หรือจังหวัดบึงกาฬ ที่ไม่ได้ระบุข้อความ   ห้ามโอน   และต้องเป็นที่ดินซึ่งมีทางสาธารณะเข้าออกได้สะดวก

  9.4 ราคาหลักทรัพย์ที่น�ามาค�้าประกัน ให้ใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

   ที่ดิน ใช้ราคาประเมินของทางราชการ

   สิ่งปลูกสร้าง ใช้ราคาประเมินของคณะกรรมการ
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  9.5 การพิจารณาราคาหลักทรัพย์ค�้าประกันที่จะน�ามาทดแทนหลักประกันเงินกู้บกพร่อง 

ให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

   9.5.1 กรณีวงเงินกู้ของหลักประกันเงินกู้ที่บกพร่อง ไม่เกิน 1,500,000 บาท  ซึ่งเป็น 

การใช้บุคคลค�้าประกัน   หลักทรัพย์ท่ีน�ามาใช้ค�้าประกันต้องมีมูลค่าไม่ต�่ากว่าวงเงินกู ้ตามสัญญาที ่

หลักประกันต้องมีมูลค่าไม่ต�่ากว่าวงเงินกู ้ตามสัญญาท่ีหลักประกันเงินกู ้บกพร่อง  โดยเฉลี่ยกับจ�านวน 

ผู้ค�้าประกันตามสัญญาต่อราย

   9.5.2 กรณีวงเงินกู้ของหลักประกันเงินกู้ที่บกพร่อง  มีจ�านวนตั้งแต่ 1,500,001 บาท 

แต่ไม่เกิน  2,100,000 บาท  มูลค่าหลักทรัพย์ที่น�ามาค�้าประกันต้องมีมูลค่าไม่ต�่ากว่าผลต่างระหว่าง 

1,500,000 บาท กับจ�านวนหนี้คงเหลือ ณ วันที่หลักประกันบกพร่อง

   9.5.3  กรณีวงเงินกู้ของหลักประกันเงินกู้ท่ีบกพร่อง มีจ�านวนตั้งแต่ 2,100,001 บาท 

แต่ไม่เกนิ  2,700,000 บาท  มลูค่าหลกัทรพัย์ทีน่�ามาค�า้ประกนัต้องมมีลูค่าไม่ต�า่กว่าผลต่างระหว่าง 2,100,000 บาท 

กับจ�านวนหนี้คงเหลือ ณ วันที่หลักประกันบกพร่อง

   9.5.4  กรณีวงเงินกู้ของหลักประกันเงินกู้ท่ีบกพร่อง มีจ�านวนตั้งแต่ 2,700,001 บาท 

แต่ไม่เกนิ  3,000,000 บาท มลูค่าหลกัทรพัย์ทีน่�ามาค�า้ประกนัต้องมมีลูค่าไม่ต�า่กว่าผลต่างระหว่าง 2,700,000 บาท 

กับจ�านวนหนี้คงเหลือ ณ วันที่หลักประกันบกพร่อง

  9.6 ค่าใช้จ่ายในการประเมนิราคาหลกัทรพัย์ให้เป็นไปตามทีค่ณะกรรมการด�าเนนิการก�าหนด

 ข้อ 10. ในกรณทีีม่ปัีญหาเกีย่วกบัการปฏบัิต ิตามระเบียบนีใ้ห้คณะกรรมการเป็นผู้มอี�านาจวนิจิฉยัชีข้าด

 ข้อ 11. ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

  ประกาศ   ณ   วันที่    1   พฤษภาคม   พ.ศ. 2563   

                 

                   

 (นายเจริญ   สอนค�าหาญ)

 ประธานกรรมการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด



ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำากัด

140

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำากัด
ว่าด้วย  การปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกและลูกหนี้ พ.ศ. 2563

 ด้วยภาวะเศรษฐกิจและการเงินในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก  เป็นเหตุให้สหกรณ์   

จ�าเป็นต้องก�าหนดให้มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาหนี้ให้แก่สมาชิกให้มีความชัดเจน  มากย่ิงข้ึน  ท้ังนี้เพื่อ 

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งช�าระหนี้ของสมาชิก   และเพื่อเพิ่มความมั่นคงให้แก่สหกรณ์

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด พ.ศ. 2543  ข้อ 73 (8)  

และข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ข้อ 101(11) ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ

ชุดที่ 60  ครั้งที่ 14/2563 เม่ือวันที่  15  พฤษภาคม 2563  ได้มีมติก�าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย ์

ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกและลูกหนี้ พ.ศ. 2563 เพื่อให้เป็นไปตาม 

ที่นายทะเบียนสหกรณ์แนะน�า  ตามหนังสือส�านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ที่ นค 0010/1273 ลงวันที่ 12 

พฤษภาคม 2563  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วยการปรับโครงสร้าง

หนี้ของสมาชิกและลูกหนี้ พ.ศ. 2563 ”

 ข้อ 2.   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่  1 มิถุนายน พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป

 ข้อ 3.   ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ 

ของสมาชิกและลูกหนี้ พ.ศ. 2563 ฉบับ ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 ข้อ 4. ในระเบียบนี้

   “สหกรณ์”   หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย    จ�ากัด

  “ประธานกรรมการ”  หมายถงึ  ประธานกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์ครหูนองคาย    จ�ากัด   

  “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “คณะกรรมการเงนิกู”้  หมายถงึ  คณะกรรมการเงินกูข้องสหกรณ์ออมทรพัย์ครูหนองคาย จ�ากดั                                                                     

  “ผู้จัดการ”   หมายถึง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด                                                         

  “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกประเภทสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

   “ลูกหนี้”  หมายถึง  ผู้เป็นสมาชิกหรือผู้ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับและยังมีหนี้ที่ต้อง

ช�าระต่อสหกรณ์  ไม่ว่าหนี้นั้นเกิดจากสัญญากู้เงินของตนเอง หรือช�าระหนี้แทนในฐานะผู้ค�้าประกันท่ีไม่ 

สามารถช�าระหนีไ้ด้ตามก�าหนดเวลาและ   ค้างส่งเงนิงวดช�าระหนีไ้ม่ว่าต้นเงนิหรอืดอกเบีย้ หรอืผูท้ีเ่ข้ารบัใช้หนี้

แทนสมาชิกผู้อื่นที่มีเงินกู้กับสหกรณ์ หรือลูกหนี้ตามค�าพิพากษาของสหกรณ์
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   “ผู้ค�้าประกัน”  หมายถึง   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย   จ�ากัด   ที่เป็นผู้ค�้าประกัน

เงินกู้ ให้  กับสมาชิกผู้กู้ เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย   จ�ากัด  

  “การปรับโครงสร้างหนี้”   หมายถึง  การขยายเวลาในการช�าระหนี้หรือการปรับลดยอดเงิน 

ในการส่งช�าระหนี้รายเดือนโดยท�าตามแบบค�าขอการปรับโครงสร้างนี้ที่สหกรณ์ก�าหนดพร้อมเอกสาร 

ประกอบการพิจารณา

 ข้อ 5. ลักษณะหนี้ที่จะน�ามาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ มีดังนี้

   ก�าหนดให้น�าหนีจ้ากบญัชขีองลกูหนีม้าปรบัปรุงโครงสร้างหนี ้โดยหนีท่ี้จะปรบัปรุงโครงสร้าง

หนี้ต้องเป็นหนี้ลักษณะดังนี้

     5.1 เป็นหนีท้ีล่กูหนีม้อียูก่บัสหกรณ์และธนาคารออมสิน (โครงการพัฒนาชีวติครูและโครงการ

เงินกู้ ช.พ.ค.) และ

   5.2  หนี้ที่มีอยู่เป็นภาระหนัก โดยพิจารณาจากรายรับรายจ่ายจากรายละเอียดบัญชีเงินเดือน 

ของลูกหนี้ ซึ่งมีเงินเดือนคงเหลือสุทธิภายหลังจากหักเงินงวดช�าระหนี้ของสหกรณ์แล้วไม่ถึงร้อยละ 30  

ของเงินเดือนและหรือรายรับทั้งหมด หรือ 

  5.3 สมาชิกที่หักช�าระหนี้สหกรณ์แล้วเงินยังคงเหลือตั้งแต่ร้อยละ 30 ของเงินเดือนและ 

รายรับทั้งหมด แต่ต้องช�าระหนี้ ธนาคารออมสิน   ตามข้อ 5.1 แล้วเงินเดือนเหลือไม่ถึง 3,000 บาท  

 ข้อ 6. สมาชิกหรือลูกหนี้ที่จะปรับโครงสร้างหนี้ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

  6.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

  6.2  เป็นผู้ที่รับสภาพหนี้ในฐานะผู้ค�้าประกัน

  6.3  เป็นผู้ที่ถูกศาลพิพากษาให้   พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ 

  6.4  เป็นผู ้ที่เคยเป็นสมาชิกสหกรณ์แต่ถูกให้ออกจากสมาชิกสหกรณ์  เนื่องจากผิดนัด 

ช�าระหนี้ตามข้อบังคับของสหกรณ์

 ข้อ 7. การปรับโครงสร้างหนี้  คณะกรรมการด�าเนินการจะพิจารณาปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่สมาชิก

หรือลูกหนี้   โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

  7.1  กรณีเงินกู้สามัญหรือเงินกู้ประเภทอื่นเว้นแต่สามัญด�ารงชีพ   ให้รวมเงินต้นและดอกเบี้ย

ที่เป็นหนี้คงเหลือตามสัญญาที่ท�าไว้กับสหกรณ์ โดยขยายเวลาการช�าระหนี้ออกไปไม่เกิน  360 งวดรายเดือน 

นับแต่วันท่ีท�าสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้สมาชิกแต่ละคนจะขยายงวดช�าระหนี้ได้จ�านวนเท่าใดนั้น  ให้ขยายได้ตาม 

ความเหมาะสมเฉพาะราย   แต่เม่ือขยายแล้วเงินเดือนคงเหลือที่ต้นสังกัดหัก  ต้องเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  

และงวดที่ขยายต้องลงท้ายด้วย  0  หรือ   5   เท่านั้น

  7.2  กรณีเงินกู้ประเภทสามัญด�ารงชีพ  (กดผ่านระบบ  ATM  ธนาคารกรุงไทย  จ�ากัด) 

สหกรณ์จะปิดระบบการรับเงินกู้ของลูกหนี้นับแต่วันที่สัญญาการปรับโครงสร้างหนี้อนุมัติ  โดยรวมเงินต้น 

และดอกเบี้ย  ณ  วันที่อนุมัติให้ปรับโครงสร้างหนี้แล้ว และขยายระยะเวลาการช�าระหนี้ออกไปไม่เกิน 360 งวด

รายเดือน นับแต่วันที่ท�าสัญญากู้

 ข้อ 8. อัตราดอกเบี้ย 

  ต้นเงินและดอกเบี้ยที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้ให้เรียกดอกเบ้ียในอัตราตามสัญญา 

เงินกู้เดิม
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 ข้อ 9.   การยื่นขอปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกหรือลูกหนี้ จะต้องด�าเนินการดังนี้

  9.1 กรอกรายละเอียดตามค�าขอปรับโครงสร้างหนี้ตามแบบที่สหกรณ์ก�าหนด  โดยทั้งนี้ใน 

การปรับโครงสร้างหนี้ผู้ค�้าประกันตามสัญญาเงินกู้ต้องลงลายมือให้ความยินยอมทุกคน  ซ่ึงในการลงลายมือ 

ช่ือของผู้ค�้าประกันนี้ต้องลงลายมือชื่อ  ณ  ที่ท�า  การสหกรณ์  หรือในกรณีลงลายมือชื่อนอกที่ท�าการ 

สหกรณ์ต้องลงลายมือชื่อต่อกรรมการตามเขตพื้นที่ที่ตนสังกัด เท่านั้น  

  9.2  แนบรายละเอียดบัญชีเงินเดือนของสมาชิกหรือลูกหนี้เดือนล่าสุด  พร้อมรับรองเอกสาร

โดยผู้มีอ�านาจรับรอง

  9.3  แนบส�าเนาบัตรประชาชนหรือส�าเนาบัตรข้าราชการ  และส�าเนาทะเบียนบ้านของ 

สมาชิกหรือลูกหนี้ และผู้ค�้าประกันตามสัญญา

  9.4  กรณี เป็นผู้ขอปรับโครงสร้างนี้ตาม ข้อ 6.2  ให้แนบเอกสารจ�าเป็นอื่นๆ  ที่แสดงให้เห็นว่า

มีภาระหนี้ที่ต้องรับสภาพหนี้ในฐานะผู้ค�้าประกัน

  9.5  กรณีเป็นผู ้ขอปรับโครงสร้างหนี้ตามข้อ 6.3  ให้แนบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ 

รายละเอียดคดีที่ถูกศาลพิพากษาพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  หรือเอกสารอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับคดี โดยให้เป็น 

ที่พอใจแก่คณะกรรมการด�าเนินการ

 ข้อ 10. สหกรณ์จะรับค�าขอปรับโครงสร้างหนี้ได้ไม่เกินวันส้ินเดือนท�าการของแต่ละเดือนของเดือน 

(หากยื่นภายหลังให้ถือว่าเป็นค�าขอปรับโครงสร้างหนี้ในเดือนถัดไป) ให้คณะกรรมการเงินกู้ เป็นผู้พิจารณา 

การปรับโครงสร้างหนี้แต่ละราย  โดยพิจารณาถึงเอกสารหลักฐานการเป็นหนี้ทุกประเภทของสมาชิกตาม 

เอกสารที่เจ้าหน้าที่สินเชื่อหรือฝ่ายจัดการเสนอ  และน�าเสนอผลการพิจารณาให้ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนิน

การอนุมัติ

 ข้อ 11.   การปรับโครงสร้างหนี้ให้ท�าเป็นหนังสือต่อท้ายสัญญาเงินกู้นั้น  ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ 

สัญญาเงินกู้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ด้วย

 ข้อ 12. สมาชิกที่ปรับโครงสร้างหนี้จะต้องถูกจ�ากัดสิทธิดังนี้     

  12.1  กรณีทีส่มาชกิช�าระหนีไ้ม่เป็นไปตามเงือ่นไขในการปรบัโครงสร้างหนีห้รอืผดินดังวดใด

งวดหนึ่งสหกรณ์จะสงวนสิทธิในการจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ในปีนั้น

  12.2  สมาชิกที่ปรับโครงสร้างหนี้  ได้ส่งเงินงวดช�าระหนี้แล้วไม่น้อยกว่า  12 งวด  รายเดือน 

ติดต่อกันโดยไม่ผิดนัดช�าระหนี้   จึงจะมีสิทธิยื่นค�าขอกู้เงินได้

 ข้อ 13.   กรณีลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ตามข้อ 6.4 ได้กลับเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์ในขณะท่ี 

การปรับโครงสร้างนี้ยังไม่สิ้นสุดลง   สหกรณ์จะต้องด�าเนินการดังนี้      

   13.1 งดการอนมุตัเิงนิกูท้กุประเภท เว้นแต่สมาชิกรายนัน้จะมกีารกูเ้งินหกักลบ   ลบหนีสั้ญญา 

เงินกู้เดิม  (ทั้งนี้เงื่อนไขการให้กู้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก�าหนด)

  13.2 ในระหว่างที่เป็นสมาชิก ได้มีการช�าระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบ้ียกับสหกรณ์จน 

ครบถ้วนแล้ว ให้สมาชิกมีสิทธิกู้เงินได้ตามระเบียบหรือประกาศว่าด้วยการให้กู้เงิน ของสหกรณ์
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 ข้อ 14. การสิ้นสุดของการปรับโครงสร้างหนี้

  14.1 เมื่อสมาชิกหรือลูกหนี้มีความประสงค์  จะยกเลิกการปรับโครงสร้างนี้ภายหลัง 

สามารถแสดงความจ�านงต่อสหกรณ์  ท้ังนี้ต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานใดๆหรือด�าเนินการช�าระหนี้ 

ทั้งหมดอย่างใดอย่างหนึ่ง  เพื่อแสดงให้เห็นว่าลูกหนี้มีความสามารถในการช�าระหนี้เพิ่มขึ้น  เมื่อคณะกรรมการ

ด�าเนินการอนุมัติแล้วให้ท�าหนังสือแจ้งผู้ค�้าประกันรับทราบต่อไป และเมื่อสมาชิกหรือลูกหนี้ด�าเนินการ 

ช�าระหนี้เป็นปกติหรือช�าระหนี้ทั้งจ�านวนแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน   จึงจะสามารถกู้เงินได้ตามปกติ

  14.2 หากสมาชิกขอกู ้ เงินใหม่ตามประเภทสัญญาที่ได้ท�าการปรับโครงสร้างหนี้การ 

กู้ครั้งใหม่นี้จะต้องน�าเงินต้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่เหลือมารวมกับสัญญาที่ขอกู้ใหม่  และให้ถือว่า 

การปรับโครงสร้างหนี้สิ้นสุดลง  (จะเท่ากับว่าสมาชิกจะสามารถปรับโครงสร้างหนี้อย่างเร็วที่สุดคือปีเว้นปี)

 ข้อ 15. สมาชิกที่ปรับโครงสร้างหนี้หากผิดนัดไม่สามารถช�าระหนี้ได้ตามสัญญาจะถือว่าผิดนัด 

ช�าระหนี้ทั้งหมดและยินยอมให้สหกรณ์ฟ้องร้องบังคับคดีได้ทันทีโดยมิต้องบอกกล่าว

 ข้อ 16. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการด�าเนินการเป็นผู้วินิจฉัย

ชี้ขาด ค�าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการด�าเนินถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

 ข้อ 17. ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

  ประกาศ  ณ  วันที่  26  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563       

           

                       

 (นายเจริญ   สอนค�าหาญ)

 ประธานกรรมการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำากัด
ว่าด้วย  สวัสดิการสำาหรับสมาชิก  

พ.ศ. 2563  

 อาศยัอ�านาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัย์ครหูนองคาย  จ�ากดั พ.ศ. 2553 ข้อ 73(8), 

ข้อ 101(10)  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  ชุดที่ 60  

ในการประชุมครั้งที่ 12/2563  เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ให้ก�าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย 

จ�ากัด ว่าด้วย สวัสดิการส�าหรับสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2563  ไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย สวัสดิการส�าหรับ

สมาชิก พ.ศ. 2563”

 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป

 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  ว่าด้วย  สวัสดิการส�าหรับสมาชิก 

พ.ศ. 2553  และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 ข้อ  4. ในระเบียบนี้

               “สหกรณ์”   หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

  “สมาชิก”   หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

  “ประธานกรรมการ”   หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

  “คณะกรรมการ”   หมายถึง  คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

  “ผู้จัดการ”   หมายถึง   ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

  “คณะกรรมการสวัสดิการ”   หมายถึง   คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือก 

และผู้จัดการให้ท�าหน้าที่คณะกรรมการสวัสดิการตามระเบียบนี้

  “บริษัทประกันชีวิต”   หมายถึง   บริษัทที่สหกรณ์ท�าสัญญาให้รับด�าเนินการประกันชีวิต

  “ประกันชีวิต”    หมายถึง   เงื่อนไขประกันชีวิตให้แก่สมาชิก

  “เบ้ียประกัน”    หมายถึง  เงินท่ีสหกรณ์ได้จัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีตามข้อบังคับและหรือ 

ตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายให้แก่บริษัทประกันชีวิต

  “กองทุนสะสมเพื่อความมั่นคงของสหกรณ์”  หมายถึง  เงินสวัสดิการท่ีสหกรณ์จัดตั้งขึ้น 

เงินที่ได้จากก�าไรสุทธิประจ�าปี หรือจากงบประมาณประจ�าปี หรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้
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   “อุบัติเหตุ”  หมายถึง  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน และท�าให้เกิดผลที่มิได้เจตนา 

หรือมุ่งหวังจนท�าให้เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ และสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

  “ทุพพลภาพสิ้นเชิง”  หมายถึง  ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงานใด ๆ 

ในอาชีพประจ�า หรืออาชีพอื่น ๆ

  “สูญเสียสายตา”  หมายถึง   ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้

  “เกษียณอายุราชการ”   หมายถึง   สมาชิกที่ออกจากราชการด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งต่อไปนี้

  (1) สมาชิกที่ออกจากราชการหรืองานประจ�าด้วยเหตุอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  หรืออายุ 50 ป ี

บริบูรณ์ขึ้นไป

  (2)  สมาชิกออกจากราชการ หรืองานประจ�าตามนโยบายรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี  

และมีอายุราชการตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

  “เจ็บป่วย”  หมายถึง  ความผิดปกติของร่างกายทั้งภายนอก และภายในร่างกายทั้งจากเชื้อโรค

ต่าง ๆ หรือระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายบกพร่อง หรือระบบอวัยวะ ร่างกายบกพร่องเส่ือมสภาพ หรือมะเร็ง  

หรือการเจ็บป่วยต่อเนื่องจากผลข้างเคียง การได้รับและรักษากรณีอุบัติเหตุจนท�าให้สูญเสียอวัยวะหรือสายตา 

หรืออัมพาตครึ่งซีก หรือทุพพลภาพสิ้นเชิง

หมวด  1
บททั่วไป

 ข้อ 5.  วัตถุประสงค์ของระเบียบนี้

  (1) การจัดกองทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิก และหรือ

  (2) กองทุนสะสมเพื่อความมั่นคงของสหกรณ์

  (3) การประกันชีวิต

 ข้อ 6. ที่มาของเงินสวัสดิการส�าหรับสมาชิกได้จาก

  (1) การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีของสหกรณ์ และหรือ

  (2) จากงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี และหรือ

  (3) ทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้

 ข้อ 7. เงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ ให้น�าเข้าเป็นกองทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสมควร 

แก่สมาชิกและครอบครัวหรือกองทุนต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์

หมวด 2
คณะกรรมกำรสวัสดิกำร

  ข้อ 8.  คณะกรรมการคัดเลือกระหว่างกันเองให้มีจ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่เกิน 5 คน

เป็นคณะกรรมการสวัสดิการ  โดยให้มีต�าแหน่งประธาน 1 คน นอกนั้นเป็นกรรมการ  ให้ผู้จัดการสหกรณ์เป็น

กรรมการและเลขานกุารโดยต�าแหน่ง  ให้คณะกรรมการสวสัดกิารตามระเบียบนีม้อี�านาจหน้าท่ี และรับผดิชอบ

ด�าเนินกิจการสวัสดิการนี้
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 ข้อ 9. ให้คณะกรรมการสวัสดิการอยู ่ในต�าแหน่งได้เท่ากับอายุคณะกรรมการสหกรณ์ในปีนั้น 

ถ้ากรรมการสวัสดิการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสหกรณ์แต่งตั้งระหว่างกันเอง 

ขึ้นแทนผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทนต�าแหน่งที่ว่างนี้   ให้อยู่ในต�าแหน่งได้เพียงระยะเวลาคงเหลือของผู้ที่ตนแทน 

เท่านั้น

 ข้อ 10.   คณะกรรมการสวัสดิการจะพ้นจากต�าแหน่งด้วยเหตุดังต่อไปนี้

  (1) ถึงคราวออกตามวาระ

  (2) ถึงแก่กรรม

  (3) ลาออกจากต�าแหน่ง โดยมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร และคณะกรรมการสหกรณ์ 

ได้อนุมัติแล้ว

  (4) พ้นจากต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการสหกรณ์นี้

  (5) โอนหรือย้ายไปรับราชการต่างจังหวัด

  (6) คณะกรรมการสหกรณ์ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายบุคคล

 ข้อ 11. การลงมติ  หรือวินิจฉัย  หรือพิจารณาปัญหาใด ๆ ของคณะกรรมการสวัสดิการ ให้ถือคะแนน

เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ตัดสิน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการสวัสดิการเป็นผู้ชี้ขาด 

 ข้อ 12. ให้ผู้จัดการสหกรณ์รายงานผลการด�าเนินการ ให้คณะกรรมการทราบเป็นประจ�าทุกเดือน  

และให้คณะกรรมการรายงานผลการด�าเนินงานระหว่างปีเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการนี้ให้สมาชิกทราบ 

ในวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

หมวด  3
กำรเบิกจ่ำยเงิน

 ข้อ 13. ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการต้องมีสภาพเป็นสมาชิกสหกรณ์โดยสมบูรณ์  และต้องมีคุณสมบัติ

ไม่มีความผิดต่อข้อบังคับ ระเบียบ และมติคณะกรรมการในปีบัญชีสุดท้ายของการเป็นสมาชิก ยกเว้นกรณี 

ถึงแก่กรรมตามหมวด 4

 ข้อ 14. การจ่ายเงินสวัสดิการตามปกติจ่ายแก่ผู้มีสิทธิซึ่งได้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามล�าดับ ดังนี้

  (ก) สมาชิก

  (ข) คู่สมรส

  (ค) บุตร

  (ง) บิดา – มารดา

  (จ) ผู้อุปการะ หรือผู้อยู่ในอุปการะของสมาชิก

 ในกรณีที่สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม ได้ท�าหนังสือตั้งผู้รับประโยชน์ให้สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่ 

ผู้รับประโยชน์ตามหนังสือนั้น

 ข้อ 15. ในกรณีทีส่มาชกิถึงแก่กรรมมหีนีส้นิอยูก่บัสหกรณ์ในฐานะลกูหนี ้ให้สหกรณ์หกัเงนิสวสัดกิาร

ทีจ่ะจ่ายนัน้ช�าระหนี ้ พร้อมทัง้ดอกเบีย้ทีส่มาชกิผู้ถึงแก่กรรมนัน้มภีาระผูกพันต้องช�าระให้แก่สหกรณ์เสียก่อน 

ส่วนที่เหลือจึงจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์ตามข้อ 14
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 ข้อ 16. สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ  ให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการได้ ทั้งนี้ให้พิจารณาตามเกณฑ์ดังนี้

  (1) สมาชิกที่ขอรับเงินบ�าเหน็จจากทางราชการ ไม่มีหนี้สินอยู ่กับสหกรณ์หรือมีค่าหุ ้น 

มากกว่าหนี้ให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการให้ผู้มีสิทธิ์ หากมีหนี้สินเกินเงินค่าหุ้นให้มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการแล้ว 

น�าช�าระหนี้สหกรณ์

  (2) สมาชิกที่ขอรับเงินบ�านาญจากทางราชการ ไม่มีหนี้สินอยู่กับสหกรณ์ หรือมีหนี้สินแต่ 

มีเงินเดือนและเงินที่ทางราชการจ่ายควบกับเงินเดือนเป็นประจ�าทุกเดือนเพียงพอช�าระหนี้สหกรณ์ได้ ณ ที่จ่าย

ให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการให้ผู้มีสิทธิ์

  กรณีสมาชิกที่มีเงินเดือนไม่เพียงพอช�าระหนี้สหกรณ์ ณ ท่ีจ่ายได้ ให้เบิกจ่ายสวัสดิการได้ 

แล้วน�าช�าระหนี้สหกรณ์

 ข้อ 17. ในกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม  ให้ผู้มีสิทธิท่ีได้รับสวัสดิการยื่นเอกสารเป็นหนังสือ  พร้อมทั้ง 

แนบส�าเนามรณบัตร  หรือใบรับรองแพทย์  และส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน  หรือบัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่ 

ของรัฐ  ส�าเนาทะเบียนบ้าน  หรือบริษัทประกันชีวิตก�าหนด  โดยผ่านผู้บังคับบัญชา  แล้วให้ส่งเรื่องมายัง 

สหกรณ์เพื่อพิจารณา  เว้นแต่การให้ได้รับสวัสดิการเพิ่มเงินหุ้นเนื่องในกรณีครบรอบวันเกิด  ให้ใช้ฐาน 

ข้อมูลประจ�าตัวสมาชิกที่สหกรณ์มีอยู่

 ข้อ 18. ผู ้มีสิทธิตามข้อ 14  จะต้องขอรับเงินสวัสดิการภายในระยะเวลาหนึ่งปี  นับแต่วันที่ 

สมาชิกลาออกจากสหกรณ์หรือประสบอุบัติเหตุ  หรือเกษียณอายุราชการหรือถึงแก่กรรม  หากขอรับเงิน 

สวัสดิการเมื่อพ้นก�าหนดหนึ่งปีแล้ว  สหกรณ์จะไม่จ่ายให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น  กรณีที่ไม่มีผู้รับเงินนี้  

ให้เงินนี้ตกเป็นของกองทุนสวัสดิการ

หมวด  4
เงินสงเครำะห์เนื่องจำกถึงแก่กรรม

 ข้อ 19.  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศพสมาชิกมีดังนี้

  (ก) การค�านวณสมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ถึง 5 เดือน  ให้ได้รับเงินเดือนละ 

2,000  บาท  ตามจ�านวนเดือนในระยะเวลาต่อเนื่องที่รับเป็นสมาชิก

  (ข) อายุการเป็นสมาชิก 6 เดือนขึ้นไปให้ได้รับเงินตาม (ก) และเพิ่มให้อีก ดังนี้

 อายุการเป็นสมาชิก จ�านวนเงิน/บาท

 6 – 12  เดือน 40,000

 13 – 24  เดือน 50,000

 25 – 36  เดือน 60,000

 37 – 48  เดือน 70,000

 49 – 60  เดือน 80,000

 61 – 72  เดือน 90,000

 73 – 84  เดือน 100,000

 85 – 96  เดือน 110,000
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 97   – 108  เดือน 120,000

 109 – 120  เดือน 130,000

 121 – 132  เดือน 140,000

 133 – 144  เดือน 150,000

 145  เดือนขึ้นไป 160,000

  (ค) สิทธิในการรับ สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ ตามหลักเกณฑ์ที่ค�านวณ 

ในข้อ 19(ข)   แต่ทั้งนี้รวมกันแล้วต้องไม่เกิน  450,000  บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

หมวด 5
เงินสงเครำะห์เนื่องจำกประสบอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย

 ข้อ 20.  เงนิสวสัดกิารเนือ่งจากสมาชกิประสบอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วยให้เป็นสทิธเิฉพาะตวัสมาชกิเท่านัน้ 

มีหลักเกณฑ์ดังนี้

  (1) กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงให้มีสิทธิได้รับเงิน ดังนี้

   (ก) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 เดือนถึง 23 เดือน  ให้มีสิทธิได้รับเงิน 32,500 บาท

   (ข) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 24 เดือนถึง 120 เดือน  ให้มีสิทธิได้รับเงิน 43,000 บาท

   (ค) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 121 เดือนขึ้นไป  ให้มีสิทธิได้รับเงิน 53,500 บาท

  (2) กรณีเป็นอัมพาตครึ่งซีก

   ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ  จ�านวนครึ่งหนึ่งของ ข้อ 20 (1)  ตามอายุการเป็นสมาชิก

  (3) กรณีได้รับอันตรายแก่ร่างกายจนสูญเสียอวัยวะ ให้มีสิทธิได้รับเงิน ดังนี้

   (ก) มือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ / หรือเท้าทั้งสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า / หรือสูญเสียตาสองข้าง

ให้มีสิทธิได้รับเงิน 30,000 บาท

   (ข) มอืหนึง่ข้างตัง้แต่ข้อมอื และเท้าหนึง่ข้างตัง้แต่ข้อเท้าให้มสิีทธไิด้รบัเงิน  30,000 บาท

   (ค) มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และสูญเสียตาหนึ่งข้างให้มีสิทธิได้รับเงิน 30,000 บาท

   (ง) เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า และสูญเสียตาหนึ่งข้าง ให้มีสิทธิได้รับเงิน 30,000 บาท

   (จ) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ให้มีสิทธิได้รับเงิน 25,000 บาท

   (ฉ) มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ ให้มีสิทธิได้รับเงิน 15,000 บาท

   (ช) เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า ให้มีสิทธิได้รับเงิน 15,000 บาท

   (ซ) สูญเสียตาหนึ่งข้างให้มีสิทธิได้รับเงินข้างละ 15,000 บาท

   (ฌ) หูหนวกให้มีสิทธิได้รับเงินข้างละ 12,000 บาท

   (ญ) ลิ้นขาดให้มีสิทธิได้รับเงิน 12,000 บาท

   (ฎ) สูญเสียใบหูให้มีสิทธิได้รับเงินข้างละ 5,000 บาท

   (ฏ) สูญเสียนิ้วมือ หรือนิ้วเท้าให้มีสิทธิได้รับเงินนิ้วละ 2,000 บาท

  (4) กรณีที่ได้รับอุบัติเหตุนอกเหนือจากข้อ 20(1) ข้อ 20(2) หรือข้อ 20(3) ให้มีสิทธิได ้

รับเงินดังนี้
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   (ก) กระดูกไหปลาร้าหักให้มีสิทธิได้รับเงิน 4,000 บาท

   (ข) แขนหรือขาหัก ให้มีสิทธิได้รับเงินข้างละ 4,000 บาท

   (ค) กระดูกซี่โครงหัก  ให้มีสิทธิได้รับเงินซี่โครงละ 1,000 บาท

   (ง) นิ้วมือหรือนิ้วเท้าหัก ให้มีสิทธิได้รับเงินนิ้วละ 1,000 บาท 

 กรณีสมาชิกสูญเสียอวัยวะตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ 20 (3) ให้มีสิทธิได้รับเงินสูงสุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น 

และไม่เกิน 30,000 บาท 

  (5) การสูญเสียเนื่องจากการได้รับอุบัติเหตุที่ไม่ได้ระบุในข้อ 20 ให้คณะกรรมการพิจารณา

ให้การสงเคราะห์ตามควรแก่กรณี

  (6) กรณีเจ็บป่วยนอนรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลต่อเนื่องกัน ตั้งแต่ 7 วันข้ึนไปให้รายละ  

1,000 บาท

หมวด  6
เงินสวัสดิกำรเนื่องจำกเกษียณอำยุรำชกำร  หรือเกษียณอำยุกำรท�ำงำน

(กรณีลูกจ้ำงประจ�ำ)

 ข้อ 21.  เงินสวัสดิการเนื่องจากเกษียณอายุราชการ

  ผู ้ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป เกษียณอายุราชการ หรือเกษียณอายุการท�างาน  

(กรณีลูกจ้างประจ�า) ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการในอัตราปีละ 1,000 บาท โดยเริ่มนับอายุการเป็นสมาชิก 

จากปีที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกถึงปีที่เกษียณอายุราชการ หรือเกษียณอายุการท�างาน (กรณีลูกจ้างประจ�า) ทั้งนี้ 

ให้ส่งประกาศ เรื่อง ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ�าพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ  60 ปีบริบูรณ์ หรือเกษียณ

อายุการท�างาน (กรณีลูกจ้างประจ�า)  เพื่อเป็นหลักฐานในการขอเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ

  กรณีที่สมาชิกได้รับเงินสวัสดิการตามวรรคแรกแล้ว ยังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไป และ 

ต่อมาได้ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการตามระเบียบ ข้อ 22 โดยเริ่มนับ 

อายุการเป็นสมาชิกใหม่จากวันที่เกษียณอายุราชการ หรือเกษียณอายุการท�างาน (กรณีลูกจ้างประจ�า) ถึง 

วันที่ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์

  การนับอายุการเป็นสมาชิก ถ้ามีเศษตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ให้นับเป็นหนึ่งปี

หมวด  7
เงินสวัสดิกำรเนื่องจำกเป็นสมำชิก  10  ปีขึ้นไป

 ข้อ 22.  สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป  และพ้นจากการเป็นสมาชิกสหกรณ ์

ออมทรพัย์ครหูนองคาย จ�ากดั  ก่อนเกษยีณอายรุาชการ/เกษยีณอายกุารท�างาน  (ลกูจ้างประจ�า)  หรอืหลงัเกษียณ

อายุราชการ/เกษียณอายุการท�างาน (ลูกจ้างประจ�า) โดยไม่มีความผิดต่อระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ 

ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการปีละ  200  บาท   การนับอายุสมาชิกให้เป็นไปตามข้อ 21
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หมวด  8
เงินหุ้นครบรอบวันเกิด

 ข้อ 23. ในวันที่สมาชิกครบรอบวันเกิด จะได้รับเงินหุ้นเพิ่มรายปี ๆ ละ 10 หุ้น

หมวด  9
เงินสวัสดิกำรเนื่องจำกสมำชิกประสบอัคคีภัย  วำตภัย  และอุทกภัย

 ข้อ 24.  เงินสวัสดิการเนื่องจากสมาชิกประสบอัคคีภัย  วาตภัย  และอุทกภัย ที่เกิดขึ้นกับบ้านของ 

ตนเอง ที่ได้อาศัยอยู่ในขณะเกิดเหตุดังกล่าว โดยให้ได้รับปีละครั้ง

  (ก) กรณีประสบอัคคีภัย  

   - เสียหายบางส่วน ให้มีสิทธิได้รับเงิน 2,000 บาท

   - เสียหาย 50%    ให้มีสิทธิได้รับเงิน 5,000 บาท

   - เสียหายทั้งหลัง ให้มีสิทธิได้รับเงิน 10,000 บาท

  (ข) กรณีประสบวาตภัย

   - เสียหายบางส่วน ให้มีสิทธิได้รับเงิน 1,000 บาท

   - เสียหาย 50% ให้มีสิทธิได้รับเงิน 3,000 บาท

   - เสียหายทั้งหลัง ให้มีสิทธิได้รับเงิน 5,000 บาท

  (ค) กรณีประสบอุทกภัย

   - น�้าท่วมและเสียหายเล็กน้อย  ให้มีสิทธิได้รับเงิน   1,000  บาท

   - น�้าท่วม 3 วันขึ้นไป และไม่สามารถจะอยู่อาศัยตามปกติได้  

    ให้มีสิทธิได้รับเงิน   3,000  บาท

หมวด  10
เงื่อนไขกำรจ่ำยเงินทุนสวัสดิกำร

 ข้อ 25.  ในกรณีที่สมาชิกถึงแก่กรรม บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินให้แก่สหกรณ์ และสหกรณ ์

จะจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือในการช�าระหนี้ หรือจัดการศพของสมาชิกให้แก่ทายาทหรือผู้รับประโยชน ์

ซึ่งมีสิทธิได้รับตามข้อ 14 แห่งระเบียบนี้ ตามเงื่อนไขที่สหกรณ์ และบริษัทประกันชีวิตได้ตกลงกันไว้

 ข้อ 26.  การถอนเงินฝากเพื่อน�ามาจ่ายเป็นสวัสดิการแต่ละครั้งนั้น ให้เป็นอ�านาจของคณะกรรมการ 

ตามข้อบังคับ

 ข้อ 27. ให้คณะกรรมการสวัสดิการเป็นผู้วินิจฉัย  และเสนอคณะกรรมการเพื่อขอจ่ายเงินสวัสดิการ 

ตามระเบียบนี้  ทั้งนี้  เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกแก่สมาชิก  และการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหาร 

การจัดการ คณะกรรมการอาจมอบให้ประธานกรรมการ  ผู้จัดการ  เป็นผู้จ่ายเงินแก่สมาชิกให้ตามประเภท 

รายการและวงเงินที่คณะกรรมการมีมติพิจารณาเห็นชอบ
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  กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ  หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในระเบียบนี้ 

ให้คณะกรรมการมีอ�านาจในการวินิจฉัย  โดยให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการที่มา 

ประชุมครั้งนั้น  การวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด

 ข้อ 28.  ทุนสวัสดิการซึ่งที่ประชุมใหญ่จัดสรรไว้ตามความในข้อบังคับ ข้อ 27(7) และได้มาจากการ 

ตั้งงบประมาณประจ�าปีนั้น ๆ ไม่เพียงพอที่จะจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ได้ก�าหนดไว้ในข้อ 19 ข้อ 20 และข้อ 24 

ให้น�าเงินกองทุนสะสมเพื่อความมั่นคงของสหกรณ์มาจ่ายในกรณีท่ีเงินกองทุนสะสมเพ่ือความมั่นคง 

ของสหกรณ์มีจ�านวนไม่เพียงพอที่จะจ่ายตามหลักเกณฑ์ท่ีได้ก�าหนดในข้อ 19  และหรือข้อ 20 ให้ 

คณะกรรมการสวัสดิการเฉลี่ยจ่ายตามจ�านวนเงินที่มีอยู่  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

 ข้อ 29.  การจ่ายเงินสวัสดิการนี้  จ่ายจากเงินของสหกรณ์ เพื่อให้เป็นสวัสดิการส่วนหนึ่งของ 

สมาชิกและความมั่นคงแห่งสหกรณ์  และให้จ่ายแก่สมาชิกผู้มีสิทธิได้ตามระเบียบนี้  หรือผู้มีสิทธิขอรับเงิน 

ตามข้อ 14  สหกรณ์ไม่ผูกพันกับคดีความอันเกิดข้ึนในระหว่างผู้มีสิทธิขอรับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้  

และผู้มีสิทธิดังกล่าวจะฟ้องร้องให้สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่ตนมิได้  เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินสวัสดิการ 

นั้นไปแล้วตามระเบียบนี้

 ข้อ 30.  การจัดกองทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด 

ตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ ข้อ 2(14)  และท่ีมาของกองทุนสวัสดิการส�าหรับสมาชิก  ตามระเบียบสวัสดิการ

ส�าหรับสมาชิก ข้อ 6  ให้สหกรณ์ตั้งงบประมาณผูกพันจากการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีสหกรณ์  และ 

หรือจากงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี   และหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้อย่างต�่าปีละไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท

 ข้อ 31.  เงินสวัสดิการส�าหรับสมาชิกที่ได้รับจาก ข้อ 6  ในแต่ละงบประมาณเมื่อจ่ายเป็นเงิน 

สวัสดิการส�าหรับสมาชิกในปีนั้น ๆ ไปแล้ว  คงเหลือเป็นจ�านวนเท่าใดให้น�าไปรวมเป็นเงินกองทุนสะสม 

เพื่อความมั่นคงของสหกรณ์   จนกว่ากองทุนจะมีจ�านวนเงินครบจ�านวนหนึ่งร้อยล้านบาท

 ข้อ 32.  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

  ประกาศ  ณ  วันที่   17   เมษายน   พ.ศ. 2563    

                     

 (นายเจริญ   สอนค�าหาญ)

 ประธานกรรมการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำากัด
ว่าด้วย  สวัสดิการสำาหรับสมาชิก พ.ศ. 2563  

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด พ.ศ. 2553   

ข้อ 73(8),  ข้อ 101 (10)  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด 

ชุดที ่61  ในการประชมุครัง้ที ่2/2564  เมือ่วนัที ่17 พฤศจกิายน 2563  ให้แก้ไขเพิม่เตมิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์

ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย สวัสดิการส�าหรับสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2563  เฉพาะข้อ 19  นอกนั้นคงเดิม 

ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  ว่าด้วย  สวัสดิการส�าหรับ

สมาชิก พ.ศ. 2563  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563”

 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป

 ข้อ 3. ให้ยกเลิกความใน ข้อ 19  ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครหูนองคาย  จ�ากดั  ว่าด้วย  สวสัดกิาร

ส�าหรับสมาชิก  พ.ศ. 2563  ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“หมวด  4
เงินสงเครำะห์เนื่องจำกถึงแก่กรรม

 ข้อ 19.  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศพสมาชิกมีดังนี้

  (ก) การค�านวณสมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ถึง 5 เดือน ให้ได้รับเงินเดือนละ 

3,000 บาท ตามจ�านวนเดือนในระยะเวลาต่อเนื่องที่รับเป็นสมาชิก

  (ข) อายุการเป็นสมาชิก 6 เดือนขึ้นไป  ให้ได้รับเงินตาม (ก) และเพิ่มให้อีก ดังนี้

 อายุการเป็นสมาชิก                     จ�านวนเงิน/บาท

 6 – 12 เดือน 45,000

 13 – 24 เดือน 55,000

 25 – 36 เดือน 65,000

 37 – 48 เดือน 75,000

 49 – 60 เดือน 85,000
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                                      อายุการเป็นสมาชิก                  จ�านวนเงิน/บาท

 61 – 72  เดือน 95,000

 73 – 84  เดือน 105,000

 85 – 96  เดือน 115,000

  97 – 108 เดือน 125,000

  109 – 120 เดือน 135,000

 121 – 132 เดือน 145,000

 133 – 144 เดือน 155,000

 145  เดือนขึ้นไป 165,000

  (ค) สิทธิในการรับ สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ ตามหลักเกณฑ์ที่ค�านวณ 

ในข้อ 19(ข)  แต่ทั้งนี้รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)”

 ข้อ 4.  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

  ประกาศ  ณ  วันที่  17  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563    

                 

 (นายเจริญ    สอนค�าหาญ)

 ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำากัด
ว่าด้วย  การช่วยเหลือและบริหารจัดการหนี้

ของลูกหนี้ที่ถูกให้ออกตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2563

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด พ.ศ. 2543  ข้อ 73(8)  

และข้อบงัคบัฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่3 พ.ศ.2558 ข้อ 101(12) ประกอบกบัทีป่ระชมุคณะกรรมการด�าเนนิการ

ชุดที่ 60 ครั้งที่ 23/2563 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563  ได้มีมติท่ีประชุมเห็นชอบให้ก�าหนดระเบียบสหกรณ์ 

ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด  ว่าด้วย  การช่วยเหลือและบริหารจัดการหนี้ของลูกหนี้ที่ถูกให้ออกตาม 

ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2563  เพื่อรับสมาชิกท่ีเป็นลูกหนี้ซ่ึงขาดสมาชิกภาพตามข้อบังคับข้อ 41 กลับเข้า 

เป็นสมาชิกสหกรณ์  โดยให้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆจากสวัสดิการท่ีสหกรณ์จัดให้  และแก้ไขปัญหา 

การผ่อนช�าระหนี้ให้เพียงพอ  รวมทั้งเพื่อเป็นการลดปัญหาหนี้เสียหรือการฟ้องคดี  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย 

การช่วยเหลือและบริหารจัดการหนี้ของลูกหนี้ที่ถูกให้ออกตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2563”

 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่  27  ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

 ข้อ 3. ในระเบียบนี้

  “สหกรณ์”  หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด 

  “สมาชิก”    หมายถึง   สมาชิกประเภทสามัญของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

  “ประธานกรรมการ”   หมายถึง   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด 

  “คณะกรรมการ”   หมายถึง   คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “ลูกหนี้”  หมายถึง    ผู้ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับสหกรณ์และยังมีหนี้ค้างช�าระต่อ 

สหกรณ์ ไม่ว่าหนี้นั้นเกิดจากสัญญากู้เงินของตนเอง หรือช�าระหนี้แทนในฐานะผู้ค�้าประกัน

  “ข้อบังคับสหกรณ์”   หมายถึง    ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด  พ.ศ. 2543 

หมวด 5 การขาดสมาชิกภาพ ข้อ 41. การให้ออกจากสหกรณ์ 

 ข้อ 4. วัตถุประสงค์ของการรับลูกหนี้กลับเข้ามาเป็นสมาชิก

  4.1 เพื่อเป็นการผ่อนภาระในการผ่อนช�าระหนี้ของลูกหนี้

  4.2 เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการช�าระหนี้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 

ลูกหนี้รวมทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพหนี้ของสหกรณ์
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  4.3 เพื่อให้ลูกหนี้สามารถผ่อนช�าระหนี้ได้ตามความสามารถ

  4.4 เพื่อลดความเสี่ยงในการรับช�าระหนี้แทนของผู้ค�้าประกัน

 ข้อ 5. คุณสมบัติของลูกหนี้ที่สามารถกลับเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์ตามระเบียบนี้ต้องเป็นผู้ถูก 

ให้ออกตามข้อบังคับสหกรณ์ และต้องเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

  5.1 เป็นลูกหนี้ที่ผ่อนช�าระหนี้กับสหกรณ์แต่ช�าระหนี้ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการผ่อนช�าระ 

  5.2 เป็นลูกหนี้ตามค�าพิพากษาของสหกรณ์

 ข้อ 6.   หลักเกณฑ์และวิธีการในการกลับเข้าเป็นสมาชิก

  6.1 ต้องเป็นลูกหนี้ที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับข้อ 31 ของสหกรณ์

  6.2  เมื่อกลับเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์แล้วจะต้องกู้เงิน  ให้มีวงเงินกู้เท่ากับ  หนี้คงเหลือตาม 

สัญญาเดิมรวมกับเงินค่าหุ้นตามระเบียบเงินกู้  และให้ได้รับการยกเว้น  เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้กู้ตาม 

เกณฑ์ปกติ เช่น อายุการเป็นสมาชิก,   เงินเดือนคงเหลือสุทธิหลังหักช�าระหนี้ เป็นต้น

  6.3 จ�านวนงวดที่ผ่อนช�าระก�าหนดให้ไม่เกิน 240 งวด

  6.4 เมือ่ลกูหนีก้ลบัมาเป็นสมาชิกและกูเ้งินตามข้อ 6.2 แล้ว จะต้องส่งงวดช�าระหนีใ้ห้เป็นปกติ

โดยไม่ผิดนัดช�าระหนี้ไม่น้อยกว่า 24 เดือน จึงจะสามารถมีสิทธิกู้เงินครั้งใหม่หรือกู้เงินประเภทอื่นๆ  เพิ่มเติมได้ 

ทั้งนี้หลักเกณฑ์การกู้ให้เป็นไปตามระเบียบเงินกู้ของสหกรณ์ที่ใช้เป็นปัจจุบันอย่างเคร่งครัด

  เว้นแต่กรณีการกู ้เงินเพื่อเหตุพิเศษตามระเบียบ,ประกาศ และมติที่ประชุมของสหกรณ ์

ให้ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการเป็นผู้มีอ�านาจพิจารณาเงินกู้เป็นคราวๆไป

  6.5 การพิจารณาการกลับเข้าเป็นสมาชิกของลูกหนี้และการอนุมัติเงินกู ้ตามระเบียบนี ้

ให้เป็นอ�านาจของคณะกรรมการในการพิจารณา

 ข้อ 7. ในระหว่างที่ลูกหนี้ผ่อนช�าระหนี้หากผิดนัดช�าระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง เงินปันผลเฉลี่ยคืน 

ที่สมาชิกมีสิทธิจะได้รับในปีที่ผิดนัดนั้นจะน�ามาหักช�าระหนี้ท้ังหมด  และระยะเวลาท่ีจะมีสิทธิกู ้เงิน 

ประเภทต่างๆ  ให้เริ่มนับใหม่โดยให้นับเดือนที่น�าเงินงวดที่ค้างมาช�าระเป็นเดือนที่ 1

 ข้อ 8. สิทธิอื่นๆนอกจากระเบียบนี้ให้ได้รับตามสิทธิของสมาชิกทั่วไป

 ข้อ 9. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการด�าเนินการเป็น

ผู้วินิจฉัยชี้ขาด ค�าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการด�าเนินการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

 ข้อ 10. ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

  ประกาศ  ณ  วันที่  27  ตุลาคม  พ.ศ. 2563

 

 ( นายเจริญ  สอนค�าหาญ )

 ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด
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ว่าด้วย  การช่วยเหลือและบริหารจัดการหนี้ของลูกหนี้ที่ถูกให้ออกตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2563

แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  พ.ศ.  2553 ข้อ 73(8),  

ข้อ 101 (12) และตามหนังสือส�านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ที่ นค 0010/98 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 

เรื่อง ให้ทบทวนแก้ไขระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การช่วยเหลือและบริหารจัดการหนี้ของลูกหนี้ที่ถูกให้ออกตาม

ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2563  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย 

จ�ากัด ชุดที่ 61  ในการประชุมครั้งที่ 12/2564  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564  ให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออม

ทรพัย์ครหูนองคาย จ�ากดั ว่าด้วย การช่วยเหลือและบรหิารจดัการหนีข้องลกูหนีท้ีถ่กูให้ออกตามข้อบงัคบัสหกรณ์ 

พ.ศ. 2563  เฉพาะข้อ 5 และข้อ 6  นอกนั้นคงเดิมไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย การช่วยเหลือและ

บริหารจัดการหนี้ของลูกหนี้ที่ถูกให้ออกตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2563  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564”

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  19 มีนาคม พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 5 และข้อ 6 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  ว่าด้วย 

การช่วยเหลือและบริหารจัดการหนี้ของลูกหนี้ที่ถูกให้ออกตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ให้ใช้ข้อความต่อ

ไปนี้แทน 

 “ข้อ 5 ลูกหนี้ที่สามารถกลับเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์ตามระเบียบนี้ ต้องมีคุณสมบัติ และลักษณะ 

ดังนี้

  5.1 ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับ ข้อ 31 ของสหกรณ์

  5.2 ต้องเป็นผู้ที่ถูกให้ออกหรือขาดสมาชิกภาพตามข้อบังคับสหกรณ์ และต้องเข้าลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

          5.2.1  เป็นลูกหนี้ที่ผ่อนช�าระหนี้กับสหกรณ์แต่ช�าระหนี้ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการผ่อน

ช�าระ

         5.2.2  เป็นลูกหนี้ตามค�าพิพากษาของสหกรณ์

 ข้อ 6 หลักเกณฑ์และวิธีการในการกลับเป็นสมาชิก

            6.1  เมือ่กลับเข้าเป็นสมาชกิสหกรณ์แล้วจะต้องกูเ้งนิสามญัปกต ิให้มวีงเงนิกูเ้ท่ากบัหนีค้งเหลอื

ตามสัญญาเดิมรวมกบัเงนิค่าหุน้ตามระเบยีบเงนิกู ้และให้ได้รบัการยกเว้นเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์การให้กูต้ามเกณฑ์

ปกติ เช่น อายุการเป็นสมาชิก, เงินเดือนคงเหลือหลังหักช�าระหนี้และอื่น ๆ เป็นต้น 
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  6.2 จ�านวนงวดที่ผ่อนช�าระก�าหนดไม่เกิน 240 งวด

  6.3 เมื่อลูกหนี้กลับมาเป็นสมาชิก และกู้เงินตามข้อ 6.1 แล้วจะต้องส่งงวดช�าระหนี้ให้เป็น

ปกติ โดยไม่ผิดนัดช�าระหนี้ไม่น้อยกว่า 24 เดือน จึงจะสามารถมีสิทธิกู้เงินสามัญปกติครั้งใหม่เท่านั้น  (งดการ

ให้กู้เงินประเภทอื่น ๆ)  ทั้งนี้หลักเกณฑ์การกู้ให้เป็นไปตามระเบียบเงินกู้ของสหกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันอย่าง

เคร่งครัด

  6.4 การพิจารณาการกลับเข้าเป็นสมาชิกของลูกหนี้และการอนุมัติเงินกู้ตามระเบียบนี้ให้เป็น

อ�านาจของคณะกรรมการในการพิจารณา”

 ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

 ประกาศ   ณ  วันที่   19   มีนาคม   พ.ศ. 2564              

     

              

(นายเจริญ  สอนค�าหาญ)

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด
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ว่าด้วย  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร 

พ.ศ. 2544

  

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  พ.ศ. 2543 ข้อ 73(8) 

ข้อ 101(10) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดท่ี 41 ในการประชุม  ครั้งท่ี 7/2544  เมื่อ 

วันที่ 12  มกราคม  2544  ให้ก�าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย เงินสวัสดิการ  

เกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร พ.ศ. 2544  ไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1   ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย เงินสวัสดิการ 

เกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร  พ.ศ. 2544”  

 ข้อ 2   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ  ตั้งแต่วันที่  19  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2544  เป็นต้นไป

 ข้อ 3   ให้ยกเลิก “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย สวัสดิการเกี่ยวกับ 

การช่วยเหลือบุตร พ.ศ. 2536” และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 ข้อ 4 ในระเบียบนี้

  “สหกรณ์”   หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “เจ้าหน้าที่”  หมายถึง  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

  “บุตร”   หมายถึง  บุตรชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งยกให้เป็น 

บุตรบุญธรรมของผู้อื่นแล้ว          

 ข้อ 5 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู ้ใดมีบุตรอายุไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ ซ่ึงไม่เป็นผู ้บรรลุนิติภาวะ 

โดยการสมรส  ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือบุตรเป็นรายเดือน  เดือนละห้าสิบบาทต่อ

บุตรคนหนึ่ง  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือบุตรคนใดตามระเบียบนี้  ไม่ให้มีสิทธิเบิก 

ได้ไม่ว่ากรณีใด

 ข้อ 6 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

  ประกาศ    ณ   วันที่  19  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2544

 (นายสินสมุทร    เสนาอาจ)

 ประธานกรรมการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด
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ว่าด้วย การลาและการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาสำาหรับเจ้าหน้าที่

และลูกจ้างประจำาของสหกรณ์ พ.ศ. 2544

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด พ.ศ. 2543  

ข้อ 73(8)    ข้อ 101 (10)  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดท่ี 41  ครั้งท่ี 7/2544 เมื่อ 

วันที่ 21 มกราคม 2544   ให้ก�าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด  ว่าด้วย การลาและ 

การจ่ายเงินเดือนระหว่างลา   ส�าหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�าของสหกรณ์ พ.ศ. 2544  ไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด  ว่าด้วย การลาและ 

การจ่ายเงินเดือนระหว่างลา ส�าหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�าของสหกรณ์ พ.ศ. 2544”

 ข้อ 2.   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

 ข้อ 3.   ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย การลาและการจ่ายเงินเดือน

ระหว่างลา ส�าหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�าของสหกรณ์ พ.ศ. 2543 และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 ข้อ 4.   ในระเบียบนี้

  “สหกรณ์”   หมายถึง    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด 

  “คณะกรรมการ”    หมายถึง    คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด 

  “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออทรัพย์คร ู

หนองคาย  จ�ากัด 

  “ผู้จัดการ”  หมายถึง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด 

  “เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�า”   หมายถึง  เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างประจ�าของสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูหนองคาย จ�ากัด

 ข้อ 5.   การลา แบ่งออกเป็น 9 ประเภท คือ

  (1) การลาป่วย

  (2)   การลาคลอดบุตร

  (3)   การลากิจส่วนตัว

  (4)   การลาศึกษาต่อ

  (5)   การลาอุปสมบท

  (6)   การลาเข้าระดมราชการทหาร
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  (7)   การลาพักผ่อนประจ�าปี

  (8)   การลาเพื่อท�าหมัน

  (9)   การลาเพื่อฝึกอบรม หรือพัฒนาความรู้

กำรลำป่วย

 ข้อ 6. เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจ�าของสหกรณ์จะลาป่วยเพ่ือรักษาตัวเมื่อมีอาการป่วย ในปีหนึ่งๆ 

ได้เท่าที่ป่วยจริง โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างเต็มไม่เกิน 30 วัน

     เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจ�าของสหกรณ์   ซ่ึงป่วยเพราะประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานใน

หน้าที่ จะลาป่วยโดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างเต็มได้ตลอดเวลาที่ต้องรักษาตัวเท่าที่ ป่วยจริง แต่ไม่เกิน 180 วัน 

ถ้าเกินกว่า 180 วัน ให้คณะกรรมการด�าเนินการพิจารณาตามความเหมาะสม การลาป่วยต่อเนื่องกันเกิน 3 วัน 

ต้องยื่นใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง/พร้อมกับ ใบลาหรือตามที่ผู้มีอ�านาจเห็นสมควร

กำรลำคลอดบุตร

 ข้อ 7.  เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจ�าของสหกรณ์ซ่ึงเป็นหญิงมีครรภ์จะลาคลอดบุตรได้ ครรภ์หนึ่ง 

ไม่เกิน 90 วัน โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างเต็ม ท้ังนี้ให้ยื่นใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ช้ันหนึ่งพร้อม 

กับใบลา

  วันลาตามวรรคหนึ่ง ไม่นับรวมวันหยุดที่มีในระหว่างวันลาด้วย

กำรลำกิจส่วนตัว

 ข้อ 8.   เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจ�าของสหกรณ์จะลากิจส่วนตัว โดยได้รับเงินเดือนหรือ ค่าจ้างเต็ม 

ในปีหนึ่ง ๆ ไม่เกิน 30 วัน แต่ในปีเริ่มเข้าท�างาน ถ้าได้รับการบรรจุหลังวันที่ 30 มิถุนายน  จะลาได้ไม่เกิน 15 วัน

กำรลำศึกษำต่อ

 ข้อ 9. เจ้าหน้าทีห่รอืลูกจ้างประจ�าของสหกรณ์ ท่ีจะได้รับอนญุาตให้ไปศกึษาต่อต้อง มคุีณสมบัต ิดงันี้

  (1) อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 15 มิถุนายน ของปีที่จะเข้าศึกษาต่อ 

  (2) ต้องมีเวลาปฏิบัติงานกับสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน 

  (3) ต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ไปสอบหรือสมัครเข้าศึกษาจากประธานกรรมการ 

  (4) ต้องเป็นผู้ที่ได้ผ่านการสอบคัดเลือกหรือขั้นตอนการรับสมัครของสถานศึกษา 

  (5) เป็นผู้ที่ผู้จัดการรับรองว่าหากให้ไปศึกษาแล้วจะไม่เกิดความเสียหายต่องานสหกรณ์

  (6) เป็นผู้ที่เอาใจใส่ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี และให้ออกเดินทางจากสหกรณ์ก่อนเวลา

ปฏิบัติงานได้ไม่เกินวันละ 1 ชั่วโมง 30 นาที 

  (7) จ�านวนผู้ที่จะรับอนุญาตทั้งสิ้นต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของจ�านวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 

  (8) วิชาที่จะไปศึกษาต้องเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ 
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  (9) เมื่อส�าเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องท�างานกับสหกรณ์เท่าระยะเวลาที่ใช้เวลาของสหกรณ์ไป

ศึกษาต่ออีก 2 เท่าของระยะเวลา หรือช�าระเป็นเงินตามสัดส่วนท่ีคิดจากท่ีได้รับเงินเดือนจากสหกรณ์ระหว่าง 

ลาศึกษารวมกับอีก 2 เท่า โดยท�าสัญญาผูกมัดไว้กับสหกรณ์ และมีบุคคลค�้าประกันซึ่งเป็นข้าราชการไม่ต�่ากว่า

ระดับ 5

กำรลำอุปสมบท

 ข้อ 10. เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจ�าของสหกรณ์ซึ่งไม่เคยอุปสมบท และได้ท�างานประจ�าในสหกรณ ์

มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี จะลาเพื่ออุปสมบทได้โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างเต็มไม่เกิน 120 วัน เมื่อผู้นั้นลา 

สิกขาบทแล้ว ต้องกลับเข้าท�างานโดยเร็ว

กำรลำเข้ำระดมรำชกำรทหำร

 ข้อ 11. เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจ�าของสหกรณ์ ซ่ึงถูกเรียกเข้าระดมราชการทหาร ต้องรายงาน 

ต่อประธานกรรมการภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลารับหมายเรียก และจะลาโดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างเต็ม 

ได้ตลอดเวลาที่เข้าระดมราชการทหาร เมื่อผู้นั้นพ้นการระดมแล้วต้องกลับเข้ามาท�างานโดยเร็ว

กำรลำพักผ่อนประจ�ำปี

 ข้อ 12. เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจ�าของสหกรณ์มีสิทธิจะลาพักผ่อนประจ�าปีในปีหนึ่ง 10 วันท�าการ

โดยไม่ถือเป็นวันลา ถ้าได้รับการบรรจุหลังวันที่ 30 มิถุนายน ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจ�าปี และถ้าปีใดเจ้าหน้าที่

ผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจ�าปี หรือลาแล้วแต่ไม่ครบ 10 วันท�าการ ให้สะสมวันลาที่ยังไม่ได้ลาในปีนั้น รวมกับปี

ต่อ ๆ ไปได้ แต่วันลาพักผ่อนสะสมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน 20 วัน การลาพักผ่อนประจ�าปี 

จะลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้

กำรลำเพื่อท�ำหมัน

 ข้อ 13. เจ้าหน้าที่สหกรณ์และลูกจ้างมีความประสงค์จะลาเพื่อท�าหมัน และลาเนื่องจากการท�าหมัน  

จะต้องแสดงความจ�านงให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบล่วงหน้า และต้องมใีบรบัรองแพทย์แผนปัจจบุนัชัน้หนึง่ประกอบ

การลาด้วย

กำรลำเพื่อฝึกอบรมและพัฒนำควำมรู้

 ข้อ 14. เจ ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�าสหกรณ์ฯ มีสิทธิลาเพื่อเข้าประชุมสัมมนารับการอบรม  

รับการฝึกหรือลาเพื่อการอื่น ซึ่งจัดโดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนท่ีได้รับอนุญาตจาก 

ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการ โดยให้แจ้งผู้มีอ�านาจอนุญาตทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน 

ที่เกี่ยวข้องถ้ามี และสหกรณ์จะจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างเต็มไม่เกิน 30 วัน
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กำรขออนุญำตลำ
 ข้อ 15. ผู ้ขออนุญาตลาต้องเสนอใบลาตามแบบของสหกรณ์ต่อผู ้มีอ�านาจ ซึ่งผู ้มีอ�านาจอนุญาต 

การลาโดยเร็ว

 ข้อ 16. ผู ้ขออนุญาตลาป่วยหรือลาคลอดบุตร ต้องเสนอใบลาต่อผู ้มีอ�านาจก่อนหรือ วันเริ่มลา 

เว้นแต่อาการป่วยท�าให้ไม่สามารถเสนอใบลาในวันดังกล่าว จึงให้เสนอใบลาในโอกาสแรกที่สามารถกระท�า 

ได้พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล

 ข้อ 17.   ผู้ขออนุญาตลากิจส่วนตัวหรือลาพักผ่อน ต้องเสนอใบลาต่อผู้มีอ�านาจก่อนวันเริ่มลาตาม 

สมควร และต้องได้รับอนุญาตก่อน แล้วจึงหยุดงานเพื่อกิจส่วนตัวหรือพักผ่อนได้ แต่ในกรณีลากิจส่วนตัว 

ที่มีเหตุจ�าเป็นไม่อาจรับอนุญาตก่อนได้ จะเสนอใบลาพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลจ�าเป็นต่อผู้บังคับบัญชาแล้ว 

หยุดงานเพื่อกิจส่วนตัวก็ได้

 ข้อ 18. ผู ้ขออนุญาตลาอุปสมบทต้องเสนอใบลาต่อผู ้บังคับบัญชาล่วงหน้าก่อนวันอุปสมบท 

ไม่น้อยกว่า 30 วัน เมื่อได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการแล้ว จึงหยุดงานเพื่ออุปสมบทได้

 ข้อ 19. เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจ�าของสหกรณ์ซ่ึงถูกเรียกเข้าระดมราชการทหาร เมื่อได้รายงาน 

และเสนอใบลาต่อผู้มีอ�านาจแล้ว ให้ไประดมตามท่ีก�าหนดในหมายเรียกเข้าระดมนั้นได้ โดยไม่ต้องรอรับ 

ค�าสั่งอนุญาต

ผู้มีอ�ำนำจอนุญำตลำ

 ข้อ 20.   ให้ผู้จัดการมีอ�านาจอนุญาตการลาทุกประเภท ของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจ�าของสหกรณ์  

ซึ่งลาในปีหนึ่งไม่เกิน 30 วัน จะเป็นการลาต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ตามนอกจากการลาอุปสมบท

 ข้อ 21.   ให้ประธานกรรมการมีอ�านาจอนุญาตลาทุกประเภท  ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้ตามระเบียบนี้

 ข้อ 22.   กรณีเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจ�าของสหกรณ์ซึ่งลาป่วย  ลาคลอดบุตร  หรือลากิจส่วนตัว 

และได้ขอลาต่อประธานกรรมการให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างครบก�าหนดตามระเบียบ

กำรนับวันลำ

 ข้อ 23.   การนับวันลา ตามระเบียบนี้ให้นับตามปีทางบัญชีของสหกรณ์

 ข้อ 24.   ถ้ามีการมอบหมายหน้าที่การงาน ให้นับวันลาเริ่มต้นตั้งแต่วันมอบเป็นต้นไป ถ้ามอบหมาย 

หลังเที่ยงวันให้นับเริ่มต้นตั้งแต่วันรุ่งขึ้น

  วันลาเป็นวันสิ้นสุดในวันก่อนวันรับมอบ ถ้ารับมอบภายหลังเที่ยงวันให้ถือว่า สิ้นสุดใน 

วันรับมอบ

 ข้อ 25. ถ้าวันหยุดท�างานของสหกรณ์อยู่ในวันลาประเภทเดียวกัน ไม่ให้นับวันหยุดท�างานดังกล่าว 

เป็นวันลาด้วย ซึ่งผู้ขออนุญาตไม่ต้องระบุรวมไว้ในใบลา

  ส่วนวันหยุดท�างานที่ต่อเนื่องก่อนหรือหลังวันลา ไม่นับรวมเป็นวันลา การลาคลอดบุตรให ้

เป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 41
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 ข้อ 26. ถ้าผู้ได้รับอนุญาตให้ลา ถูกเรียกกลับเข้าท�างานก่อนครบก�าหนดการลาตามความในข้อ 21 

ให้ถือว่าวันลาสิ้นสุดในวันก่อนวันกลับเข้าท�างาน หรือในวันก่อนวันเดินทางกลับ แล้วแต่กรณี

ข้อเบ็ดเตล็ด

 ข้อ 27. ผู้ได้รับอนุญาตให้ลากิจส่วนตัวหรือลาพักผ่อน ถ้าสหกรณ์เห็นว่ามีความจ�าเป็นแก่กิจการ 

ของสหกรณ์ จะเรียกให้ผู้รับอนุญาตให้ลากลับเข้าท�างานก่อนก�าหนดการลาก็ได้

 กรณีที่สหกรณ์เรียกผู้รับอนุญาตให้ลากลับเข้าท�างาน ให้ถือว่าวันลาสิ้นสุดก่อนวันมาปฏิบัติงาน

 ข้อ 28. การหยุดงานโดยไม่เสนอใบลาตามระเบียบนี้ หรือการหยุดงานโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ 

ลาตามระเบียบนี้เว้นแต่เกิดจากเหตุสุดวิสัย ให้ถือเป็นการขาดงาน และให้หักเงินหรือค่าจ้างส่วนเฉลี่ย 

รายวันตลอดเวลาขาดงาน นอกจากนั้นให้พิจารณาโทษทางวินัยส�าหรับผู้ขาดงานตามควรแก่กรณี

 ข้อ 29. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

  ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

 (นายสินสมุทร   เสนาอาจ)

 ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำากัด 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างประจำา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำากัด

พ.ศ. 2549

 เพื่อให้เจ ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด  ผู ้ปฏิบัติงาน  

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับอันเป็นประโยชน์ต่อกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด 

ได้รับบ�าเหน็จความชอบโดยการเลื่อนขั้นเงินเดือน

 คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 46 จึงมีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 19/2549 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม  

พ.ศ. 2549 จึงเห็นสมควรวางหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนเจ้าหน้าท่ีและ 

ลูกจ้างประจ�า  เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาน�าไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนให้เกิดความเป็นธรรม 

ได้มาตรฐาน  และเป็นสิ่งจูงใจให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�าเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีของตน 

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น  รวมทั้งด�าเนินการเพื่อให้ผู้ที่ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่หรือมีความ

ประพฤติไม่เหมาะสมได้เกิดความส�านึก  โดยได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างจากผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล  รักษาวินัย  และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�าของสหกรณ ์

ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด  อาศัยอ�านาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย 

เจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน พ.ศ. 2549  หมวด 6  จึงก�าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 

ในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ไว้ดัง 

ต่อไปนี้

 ข้อ 1. หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า“หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเจ้าหน้าท่ี 

และลูกจ้างประจ�าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด พ.ศ. 2549”

 ข้อ 2. ให้ยกเลิก หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างประจ�าสหกรณ์ออมทรัพย ์

ครูหนองคาย จ�ากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544

 ข้อ 3. ให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างประจ�าสหกรณ ์

ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2549 เป็นต้นไป

 ข้อ 4. ในหลักเกณฑ์นี้ 

  “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด 

  “ประธานกรรมการ”   หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

  “คณะกรรมการด�าเนนิการ”   หมายถงึ  คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์ครหูนองคาย จ�ากดั 
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  “ผู้จัดการ”  หมายถึง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “เจ้าหน้าที่”   หมายถึง  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

   “ลูกจ้างประจ�า”  หมายถึง   ลูกจ้างประจ�าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “ปี”  หมายถึง   ปีทางบัญชีของสหกรณ์ (1 ต.ค. - 30 ก.ย.) 

  “ครึ่งปีแรก”  หมายถึง   ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31  มีนาคม

  “ครึ่งปีหลัง”   หมายถึง   ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30  กันยายน 

  “ครึ่งปีที่แล้วมา”   หมายถึง   ระยะเวลาครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังที่ผ่านมาแล้วแต่กรณี 

  ข้อ 5. ให้ผู้จัดการและผู้ที่ได้รับมอบหมายประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

ของเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างประจ�าปีละสองครั้ง ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่สหกรณ์ก�าหนด

 ข้อ 6. การเลื่อนขั้นเงินเดือนเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ให้เลื่อนปีละสองครั้ง ดังนี้

  (1)  ครั้งที่หนึ่งครึ่งปีแรก เลื่อนวันที่ 1 เมษายนของปีที่ได้เลื่อน

  (2)  ครั้งที่สองครึ่งปีหลัง เลื่อนวันที่ 1 ตุลาคมของปีถัดไป 

 ข้อ 7.   การเล่ือนเงินเดือนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�า ให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของ อันดับเงินเดือน

ส�าหรับต�าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง เว้นแต่

  (1) ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งในระดับที่ต�่ากว่าเดิมโดยได้รับเงินเดือนในอันดับและ 

ขั้นที่ได้รับอยู่เดิม ให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนเดิม 

  (2) ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับและได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้นอีกหนึ่งอันดับ 

ให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนนั้น 

 ข้อ 8. เจ้าหน้าที่สหกรณ์และลูกจ้างประจ�า ซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นใน 

แต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  (1) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของตนด้วยความสามารถ  และความอุตสาหะ

จนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่สหกรณ์ ซึ่งผู้จัดการได้พิจารณา ประเมินตาม ข้อ 5 แล้วเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ 

ที่สมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น

  (2) ในครึ่งปีที่แล้วมาจนถึงวันออกค�าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัย 

ที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์  หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษ  ในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ 

หรือความผิดที่ท�าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต�าแหน่งหน้าท่ีของตน  ซ่ึงไม่ใช่ความผิดท่ีได้กระท�าโดย 

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์และลูกจ้างประจ�าผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สมควร 

ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนและได้ถูกงดเลื่อนขั้นเงินเดือนเพราะถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาใน 

คดีอาญาให้ลงโทษ ในกรณีนั้นมาแล้ว ให้ผู้จัดการเสนอขอเล่ือนข้ันเงินเดือนประจ�าครึ่งปีต่อไปให้ ผู้นั้นตั้งแต่ 

วันที่ 1 เมษายน หรือวันที่ 1 ตุลาคม ของครั้งที่จะได้เลื่อนเป็นต้นไป

  (3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักงานเกินกว่าสองเดือน 

   (4) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดงานโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

   (5) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับบรรจุเข้าท�างานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน

   (6) ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าเป็นผู ้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ  หรือลาไปเพ่ือฝึกอบรม 
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และพัฒนาความรู ้  ตามระเบียบว่าด้วยการลาและการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาส�าหรับเจ้าหน้าที่และ 

ลูกจ้างประจ�าของสหกรณ์  พ.ศ. 2544  ต้องได้ปฏิบัติหน้าที่ในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

   (7) ในครึง่ปีทีแ่ล้วมาต้องไม่ลาเกนิ 8 คร้ังข้ึนไป หรือมาท�างานสายเกนิ 9 คร้ัง ส�าหรบัเจ้าหน้าที่

และลูกจ้างประจ�าที่ลาเกินจ�านวนครั้งที่ก�าหนด แต่ถ้าวันลาไม่เกิน 15 วันท�าการ และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 

คณะกรรมการด�าเนินการซึ่งมีอ�านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนอาจพิจารณาผ่อนผันให้เลื่อนขั้นเงินเดือนได้ 

  (8) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติงานหกเดือนโดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันแต่ไม่รวม

ถึงวันลาดังต่อไปนี้ 

            (ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอารเบีย 

เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา ตามระเบียบ ว่าด้วยการลาและการจ่ายเงินเดือนระหว่างลา 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�าสหกรณ์ พ.ศ. 2544 

   (ข)   ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน

   (ค)   ลาป่วยซึ่งจ�าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน

ไม่เกินหกสิบวันท�าการ 

    (ง)  ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไป

หรือกลับจากปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

    (จ)   ลาพักผ่อน 

    (ฉ)   ลาเพื่อฝึกความพรั่งพร้อมทางทหาร  ตามจ�านวนวันที่ลาแต่ไม่เกิน  60  วัน  ต่อปี

  การนับจ�านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน  ส�าหรับวันลากิจส่วนตัว  และวันลาป่วยที่ไม่ใช่ 

วันป่วยตาม (8) (ง)  ให้นับเฉพาะวันท�าการ

 ข้อ 9. เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�าซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนหนึ่งข้ันใน  แต่ละครั้ง 

ต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งข้ันตาม ข้อ 8 และอยู่ในหลักเกณฑ์

ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนี้ด้วย

  (1) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดีเด่น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันก่อให้เกิด 

ประโยชน์และผลดีต่อสหกรณ์ จนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้ 

  (2) ปฏิบตังิานโดยมคีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค์ในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ ซึง่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ 

  (3) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าท่ีหนักเกินกว่าระดับต�าแหน่ง จนเกิดประโยชน์ต่อสหกรณ ์

เป็นพิเศษ และปฏิบัติงานในต�าแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย 

  (4) ปฏิบัติงานตามต�าแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตร�าเหน็ดเหนื่อย ยากล�าบากเป็นพิเศษ  

และงานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ 

   (5)  ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระท�ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนส�าเร็จเป็นผลดี 

ยิ่งแก่สหกรณ์ 

 ข้อ 10. การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�า ตามข้อ 8 และข้อ 9 ให้ผู้จัดการ 

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายน�าผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ท่ีได้ด�าเนินการตาม 

ข้อ  5  มาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบข้อมูล 
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การลา พฤติกรรมการมาท�างาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม กับการเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�า 

และข้อพจิารณาอืน่ๆ ของผูน้ัน้ แล้วรายงานผลการพิจารณานัน้พร้อมด้วยข้อมลูดงักล่าวต่อคณะกรรมการด�าเนนิ

การเพื่อพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

 ข้อ 11. ในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนแต่ละคร้ัง  ให้ผู ้มีอ�านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณา 

รายงานผลจากผู้จัดการตาม  ข้อ 10  ถ้าเห็นว่าเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�าผู้ใดอยู่หลักเกณฑ์ที่จะได้รับการ 

พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 8  และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างประจ�า 

ให้เลื่อนข้ันเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นครึ่งขั้น  ถ้าเห็นว่าเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�าผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานอยู่ 

ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 9  ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นหนึ่งขั้น

   ในกรณีที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์และลูกจ้างประจ�าผู ้ใดได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรก 

ไม่ถึงหนึ่งขั้น  ถ้าในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนคร่ึงปีหลัง  ผู้มีอ�านาจส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนได้พิจารณา 

ผลการปฏิบัติงานครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังรวมกันแล้วเห็นว่ามีมาตรฐานสูงกว่าการที่จะได้รับการเลื่อน 

ขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นส�าหรับปีนั้น  ผู้มีอ�านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนอาจมีค�าสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งป ี

ของเจ้าหน้าที่  และลูกจ้างประจ�าผู้นั้นเป็นจ�านวนหนึ่งขั้นครึ่งได้  แต่ผลการปฏิบัติงานทั้งปีของเจ้าหน้าที ่

และลูกจ้างประจ�าผู้นั้นจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการ  ดังต่อไปนี้ด้วย

  (1) ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีได้ผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันก่อให้เกิดประโยชน ์

และผลดีต่อสหกรณ์ 

  (2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ค้นคว้า หรือประดิษฐ์สิ่งใด 

สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ 

  (3) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าท่ีหนักเกินกว่าระดับต�าแหน่ง จนเกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์  

และปฏิบัติงานในต�าแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย 

  (4)  ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระท�ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนส�าเร็จเป็นผลด ี

ต่อสหกรณ์

   ในกรณีที่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�าผู ้ใดมีผลการปฏิบัติงานอยู ่ในเกณฑ์ที่ควรจะได้รับ 

การเลื่อนขั้นเงนิเดือนครึ่งปีแรกหนึ่งขั้น  แต่ไมอ่าจสัง่เลื่อนขั้นเงนิเดอืนหนึ่งขั้นให้ได้   เพราะมีข้อจ�ากัดเกี่ยวกับ

จ�านวนเงินที่จะใช้เล่ือนขั้นเงินเดือนของสหกรณ์นั้น  ถ้าในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลัง  เจ้าหน้าที่และ 

ลูกจ้างประจ�า  ผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ได้รับการเลื่อนข้ันเงินเดือนหนึ่งข้ันอีก  และไม่มีข้อจ�ากัด 

เกี่ยวกับจ�านวนเงินที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น  ผู้มีอ�านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนอาจมีค�าสั่งให้เลื่อนขั้น

เงินเดือนรวมทั้งปีของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�า  ผู้นั้นเป็นจ�านวนสองขั้นได้

 ข้อ 12. ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละคร้ัง  ถ้าผู้มีอ�านาจส่ังเลื่อนข้ันเงินเดือนเห็นสมควร 

ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�าผู้ใดได้เลื่อนขั้นเงินเดือน  แต่ปรากฏว่าได้มีค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�าผู้นั้นว่ากระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรงก่อนมีค�าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้มีอ�านาจ 

สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ก่อน  และให้กันเงินส�าหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ด้วย  เมื่อการ

สอบสวนและการพิจารณาแล้วเสร็จ  ให้ผู้มีอ�านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน  พิจารณาดังนี้
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   (1)   ถ้าผู้ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่มีความผิด  หรือจะต้องถูกลงโทษภาคทัณฑ์ 

ให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลือนไว้ได้  ถ้าได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้ง ให้สั่งเลื่อน 

ขั้นเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้  แม้ว่าผู ้นั้นจะได้ออกจากงานไป 

แล้วก็ตาม

  (2) ถ้าผู ้ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน  หรือลดขั้น 

เงินเดือน ให้งดเล่ือนขั้นเงินเดือนที่รอการเล่ือนไว้  ถ้าได้รอการเลื่อนข้ันเงินเดือนไว้เกินหนึ่งคร้ัง  ให้งดเลื่อน 

ขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ในครั้งที่จะถูกลงโทษ  ถ้าผู ้นั้นได้ออกจากงานไปแล้วด้วยเหตุ 

อื่นที่มิใช่เพราะเหตุเกษียณอายุ  ให้งดเล่ือนขั้นเงินเดือนในครั้งที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย  แต่ถ้า 

เป็นผู้พ้นจากหน้าที่ไปเพราะเหตุเกษียณอายุ  ให้งดเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีผู้มีอ�านาจส่ังเลื่อนข้ันเงินเดือนได้ 

รอการเลื่อนข้ันเงินเดือนไว้  ในวันที่ 30 กันยายน  ของครึ่งปีสุดท้ายก่อนที่ผู้นั้นจะพ้นจากหน้าที่  ส่วนใน 

ครั้งอื่นให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ 

   (3) ถ้าผู ้ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะต้องถูกลงโทษปลดออก  หรือไล่ออกจาก 

หน้าที่  หรือจะต้องถูกสั่งให้ออกจากหน้าที่เพราะมีมลทินหรือมัวหมอง  ให้งดเลื่อนข้ันเงินเดือนทุกครั้ง 

ที่รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้  การพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนตาม (1) (2)  และ (3) ส�าหรับผู้ท่ีถูกแต่งตั้ง 

คณะกรรมการ  สอบสวนว่ากระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรงหลายกรณี   ให้แยกพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 

 ข้อ 13. ในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนแต่ละคร้ัง ถ้าผู้มีอ�านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเห็นสมควร 

ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�าผู้ใดได้เลื่อนขั้นเงินเดือน   แต่ปรากฏว่าผู้นั้นถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดท่ีเกี่ยว

กับการปฏิบัติหน้าที่  หรือความผิดที่ท�าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต�าแหน่งหน้าท่ีของตน  ซ่ึงมิใช่ความผิด 

ที่ได้กระท�าโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  และศาลได้ประทับฟ้องคดีนั้นแล้วก่อนมีค�าส่ังเลื่อนข้ันเงินเดือน 

ให้ผู้มีอ�านาจสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนรอการเล่ือนขั้นเงินเดือนไว้ก่อน   และให้กันเงินส�าหรับเลื่อนขั้นเงินเดือน 

ไว้ด้วย  เมื่อศาลได้มีค�าพิพากษาแล้ว  ให้ผู้มีอ�านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาดังนี้

   (1) ถ้าศาลพิพากษาว่าผู้นั้นไม่มีความผิด  ให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ได้ถ้า 

ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้ง  ให้ส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งท่ีได้รอ 

การเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ แม้ว่าผู้นั้นจะได้ออกจากงานไปแล้วก็ตาม 

   (2) ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษเบากว่าโทษจ�าคุก  ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้  

ถ้าได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้ง  ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ใน 

ครั้งที่ศาลพิพากษาให้ลงโทษ  ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานไปแล้วด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เพราะเหตุเกษียณอายุ  ให้งดเลื่อน 

ขั้นเงินเดือนในครั้งที่จะได้เล่ือนขั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย   แต่ถ้าเป็นผู้พ้นจากหน้าที่ไปเพราะเหตุเกษียณอาย ุ

ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ผู้มีอ�านาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนได้รอการเลื่อนข้ันเงินเดือนไว้ในวันท่ี 30 กันยายน  

ของครึ่งปีสุดท้าย ก่อนที่ผู้นั้นจะพ้นจากหน้าที่ส่วนในครั้งอื่นให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละ 

ครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ 

   (3) ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษจ�าคุกหรือโทษหนักกว่าจ�าคุก ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกครั้ง 

ที่รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ตาม (1)  (2) และ (3) ส�าหรับผู้ที่ถูกฟ้องคดีอาญา

หลายคดีให้แยกพิจารณาเป็นคดีๆ ไป 

 ข้อ 14. ในกรณีผู ้มีอ�านาจสั่งเ ล่ือนขั้นเงินเดือน  ได ้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนเจ ้าหน้าที่และ 

ลูกจ้างประจ�าผู้ใดไว้เพราะเหตุถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 12   และเหตุถูกฟ้องคดีอาญาตาม  
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ข้อ 13  ให้ผู ้มีอ�านาจดังกล่าวรอการเล่ือนข้ันเงินเดือนผู้นั้นไว้จนกว่าการสอบสวน  และการพิจารณา 

ทางวินัยแล้วเสร็จ และจนกว่าศาลมีค�าพิพากษาแล้วจึงให้ผู้มีอ�านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน  พิจารณาการเลื่อน 

ขั้นเงินเดือนตาม  ข้อ 12 (1) (2) หรือ (3) หรือตามข้อ 13 (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้โดยถือเกณฑ์ 

จ�านวนครั้งที่จะต้องงดเลื่อนขั้นเงินเดือนท่ีมากกว่าเป็นหลักในการพิจารณา  เว้นแต่ผู้นั้นได้พ้นจากหน้าที ่

ไปแล้วตามผลของการถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 12  หรือตามผลของการถูกฟ้องคดีอาญา 

ตามข้อ 13  กรณีใดกรณีหนึ่ง  จึงจะพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีรอการเลื่อนไว้ได้ตามผลของกรณีนั้น  

โดยไม่ต้องรอผลของอีกกรณีหนึ่ง

 ข้อ 15.  ในกรณีที่ผู้มีอ�านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้  เจ้าหน้าที่

และลูกจ้างประจ�าผู้ใด แต่ผู้นั้นจะต้องพ้นจากหน้าที่ไปเพราะเกษียณอายุตามระเบียบ ให้ผู้มีอ�านาจสั่งเลื่อน 

ขั้นเงินเดือนเพื่อประโยชน์ในการค�านวณบ�าเหน็จให้ผู้นั้นในวันที่ 30 กันยายน ของครึ่งปีสุดท้ายที่จะได้เลื่อน 

นั้นก็ได้

  ข้อ 16. ในกรณีผู้มีอ�านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เจ้าหน้าท่ี 

และลูกจ้างประจ�าผู้ใด แต่ผู้นั้นได้ตายในหรือหลังวันที่ 1 เมษายน หรือวันที่ 1 ตุลาคม หรือออกจากหน้าท่ี 

ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  หลังวันที่ 1 เมษายน หรือวันที่ 1 ตุลาคม   แต่ก่อนที่จะมีค�าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละครั้ง  

ผู ้มีอ�านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนจะสั่งเล่ือนข้ันเงินเดือนให้กับผู้นั้นย้อนหลังไปถึงวันท่ี 1 เมษายน หรือ 

วันที่ 1 ตุลาคม  ของครึ่งปีที่จะได้เล่ือนนั้นก็ได้  แต่ถ้าผู้นั้นได้พ้นจากหน้าที่เพราะเหตุเกษียณอายุตามระเบียบ 

ไปก่อนที่จะมีค�าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน  เพื่อประโยชน์ในการค�านวณบ�าเหน็จ  ผู้มีอ�านาจส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือน 

จะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นย้อนหลังไปถึงวันที่ 30  กันยายนของครึ่งปีสุดท้ายที่จะได้เลื่อนนั้นก็ได้

  ข้อ 17. เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�าผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะเล่ือนข้ันเงินเดือนได้ครึ่งขั้นตาม 

ข้อ 8  เนื่องจากขาดคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่  การลา  หรือการมาท�างานสายตามที่ก�าหนด

ในหลักเกณฑ์  แต่ผู ้มีอ�านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้โดยมีเหตุผล 

เป็นกรณีพิเศษ  ให้ผู ้มีอ�านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเสนอคณะกรรมการด�าเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติให ้

สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นการเฉพาะราย

 ข้อ  18. การก�าหนดวงเงินและโควตาส�าหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�า 

    (1) การเล่ือนขั้นเงินเดือนครั้งท่ีหนึ่งครึ่งปีแรก ให้เลื่อนข้ันเงินเดือน 1 ข้ันไม่เกินร้อยละ 15 

ของจ�านวนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�าที่มีตัวอยู่ ณ วัน  1 มีนาคม 

   (2)  การเล่ือนขั้นเงินเดือนครั้งที่สอง ครึ่งปีหลัง ให้เลื่อนเงินเดือนได้ภายในวงเงินไม่เกิน 

ร้อยละ 6 ของอัตราเงินเดือนรวมของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างประจ�า  ท่ีมีตัวอยู่ ณ วันท่ี 1 กันยายน โดยให้น�า 

จ�านวนเงินที่ใช้เล่ือนขั้นไปแล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน มาหักออกก่อน ทั้งนี้ จ�านวนผู ้ได้รับการเลื่อนขั้น 

เงินเดือน รวมทั้งปี 2 ขั้น จะต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของจ�านวนเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างประจ�าท่ีมีตัวอยู ่  

ณ วันที่ 1 มีนาคม

 ข้อ 19. วงเงินเลื่อนขั้น  ตามข้อ 18(2)  ให้ใช้ส�าหรับ

  (1) การเลื่อนขั้นเงินเดือน  ณ  วันที่ 1 ตุลาคม

  (2) การเลื่อนขั้นเงินเดือนเพื่อประโยชน์ในการค�านวณบ�าเหน็จ

  ข้อ 20.   การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนเจ ้าหน้าที่และลูกจ ้างประจ�า  ให ้น�าผลการประเมิน 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�า  การลา  และการรักษาวินัยมา 

พิจารณาด้วย  โดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้
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   (1) ให้ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน ก�าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน  

ตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�า 

   (2) ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ประเมินตามแบบประเมินประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�า 

   (3) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะ 

การปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ดังนี้ 

   ผลการประเมินดีเด่น ระดับคะแนนประเมินไม่ต�่ากว่า 90 – 100

    คะแนน ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น 

   ผลการประเมินเป็นที่ยอมรับได้ ระดับคะแนนประเมินไม่ต�่ากว่า 60 – 89

    คะแนน ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 

   ผลการประเมินต้องปรับปรุง ระดับคะแนนต�่ากว่า 60 คะแนน ไม่ควร 

    เลื่อนขั้นเงินเดือน

    (4) การประเมินแต่ละครั้ง ให้น�าระบบเปิดในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนมาถือปฏิบัติ  

โดยให้ผูจ้ดัการหรอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายประกาศรายชือ่ผูท้ีม่ผีลการประเมนิดเีด่นในทีเ่ปิดเผยให้ทราบโดยทัว่กัน

  ข้อ 21.  การเสนอผู้มีอ�านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

    (1)  การเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�า ให้ผู้จัดการเสนอ

ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการด�าเนินการ 

   (2)  การเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้จัดการ เป็นอ�านาจของคณะกรรมการด�าเนินการ 

   (3)  การออกค�าสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือน ตาม (1) และ (2) ให้ประธานกรรมการด�าเนินการเป็น 

ผู้ลงนาม 

   (4)  ในกรณีไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละครั้งให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�าผู้ใด ให้ผู้จัดการ

ชี้แจงเหตุผลให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�าผู้นั้นทราบ 

   (5)  ในกรณีที่ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าท่ี ท่ีได้รับเงินเดือนเต็มข้ันตามบัญชีการ 

เลื่อนขั้นเงินเดือน  ให้ประธานกรรมการ  เสนอพิจารณาให้เงินค่าตอบแทนโดยความเห็นชอบของ 

คณะกรรมการด�าเนินการ

  ข้อ 22. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการในระเบียบนี้

             ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2549

 (นายสุวิทย์    นิคมภักดิ์)

 ประธานกรรมการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด



ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำากัด

171

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำากัด
ว่าด้วย  หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างประจำา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำากัด พ.ศ. 2549  

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

 อาศยัอ�านาจตามความในข้อบงัคับของสหกรณ์ออมทรพัย์ครหูนองคาย  จ�ากดั  พ.ศ.  2543  ข้อ 73(8),  

ข้อ 101 (12)  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  ชุดที่ 60  

ในการประชุมครั้งที่ 12/2563  เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2563 ให้แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย ์

ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย  หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนเจ้าหน้าที่  และลูกจ้างประจ�าสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

หนองคาย  จ�ากัด  พ.ศ. 2549   เฉพาะข้อ 18  นอกนั้นคงเดิมไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเลื่อน

เงินเดือนเจ้าหน้าที่  และลูกจ้างประจ�าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  พ.ศ. 2549  แก้ไขเพิ่มเติม   

(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563”

 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1 เมษายน พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป

 ข้อ 3. ให้ยกเลิกความใน ข้อ 18  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  ว่าด้วย หลักเกณฑ์

การเลือ่นเงนิเดอืนเจ้าหน้าที ่ และลกูจ้างประจ�าสหกรณ์ออมทรพัย์ครหูนองคาย  จ�ากดั  พ.ศ. 2549  ให้ใช้ข้อความ

ต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ 18.  การก�าหนดวงเงินและโควตาส�าหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�า

  (1) การเล่ือนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่ง ครึ่งปีแรก ให้เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ได้ไม่เกิน 

ร้อยละ 20  ถ้ามีเศษ 0.5 ขึ้นไปให้ปัดเศษขึ้นเป็น 1 คน ของจ�านวนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�าที่มีตัวอยู่   

ณ  วันที่ 1 มีนาคม

  (2) การเล่ือนขั้นเงินเดือนครั้งที่สอง ครึ่งปีหลัง ให้เลื่อนเงินเดือนได้ภายในวงเงินไม่เกิน 

ร้อยละ 8 ของอัตราเงินเดือนรวมของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างประจ�าท่ีมีตัวอยู่ ณ วันท่ี 1 กันยายน โดยให้น�า 

จ�านวนเงินที่ใช้เลื่อนขั้นไปแล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน  มาหักออกก่อน  ทั้งนี้ จ�านวนผู้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน

รวมทั้งปี 2 ขั้น จะต้องไม่เกินร้อยละ 20  ถ้ามีเศษ 0.5 ขึ้นไปให้ปัดเศษขึ้นเป็น 1 คน ของจ�านวนเจ้าหน้าที่ 

และลูกจ้างที่มีตัวอยู่ ณ วันที่ 1 มีนาคม”

 ข้อ 6. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

  ประกาศ  ณ  วันที่  16  เมษายน  พ.ศ. 2563     

               
 (นายเจริญ   สอนค�าหาญ)

 ประธานกรรมการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด
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ว่าด้วย  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแก่เจ้าหน้าที่

และลูกจ้างประจำา  

พ.ศ. 2550

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  พ.ศ. 2543  

ข้อ 73(8)  ข้อ 101(10) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 47  ในการประชุม ครั้งที่ 20/2550

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2550  ให้ก�าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย   เงินสวัสดิการ 

เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�า  พ.ศ. 2550  ไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด ว่าด้วย เงินสวัสดิการ 

เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�า พ.ศ. 2550”

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2549  เป็นต้นไป

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  ว่าด้วย  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 

การรักษาพยาบาลแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�า พ.ศ. 2544”  และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 ข้อ 4 ในระเบียบนี้

  “สหกรณ์”   หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “ผู้มีสิทธิ์”  หมายถึง  เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างประจ�า ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจ�าส�านักงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “ประธานกรรมการ”  หมายถงึ  ประธานกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์ครหูนองคาย  จ�ากดั

  “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรัพย์ครคูรหูนองคาย  จ�ากดั 

  “กรรมการ”  หมายถึง  กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด 

  “ผู้จัดการ”  หมายถึง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “ค่ารักษาพยาบาล”  หมายถึง  เงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษาพยาบาล  ดังนี้

   (1) ค่ายา ค่าเลือด และส่วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน ค่าน�้ายา หรือค่าอาหาร 

ทางเส้นเลือด ค่าออกซิเจน และอื่น ๆ ท�านองเดียวกับที่ใช้ในการบ�าบัดรักษาโรค

   (2) ค่าอวัยวะเทียมรวมทั้งค่าซ่อมแซมอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ ในการบ�าบัดรักษาโรค 

ทั้งนี้ตามประเภทและอัตราที่ทางราชการก�าหนด
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   (3) ค่าบริการทางแพทย์ ค่าตรวจ ค่าวิเคราะห์โรคแต่ไม่รวมถึงค่าจ้างพยาบาลพิเศษ 

ท�านองเดียวกันที่มีลักษณะเป็นเงินตอบแทนพิเศษ

   (4) ค่าห้อง ค่าอาหาร ตลอดเวลาท่ีเข้ารบัการรักษาพยาบาล  ตามอตัราท่ีทางราชการก�าหนด

   (5) ค่าตรวจสุขภาพประจ�าปี

   (6) ค่านวดแผนไทยเพ่ือการบ�าบัดรักษาโรค หรือฟื้นฟูสมรรถภาพจากโรคอัมพาต 

หรืออัมพฤกษ์

  “สถานพยาบาล”   หมายถึง   สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลเอกชน

  “สถานพยาบาลของทางราชการ”   หมายถึง   โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของรัฐบาล 

หรือองค์การของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ

  “สถานพยาบาลเอกชน”  หมายถึง  สถานพยาบาลของเอกชนท่ีมีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 

เกินยี่สิบห้าเตียง  ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตั้ง หรือด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

  “บุคคลในครอบครัว”  หมายถึง 

   (1)  บุตรชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมิได้เป็นข้าราชการพนักงานในองค์การรัฐบาล  หรือ

รัฐวิสาหกิจ และยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแล้ว แต่ไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ 

หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้

   (2)  คู ่สมรสชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมิได้เป็นข้าราชการพนักงานในองค์การรัฐบาล 

หรือรัฐวิสาหกิจ

   (3)  บิดา มารดา ของเจ้าหน้าที่   

 ข้อ 5   ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลส�าหรับตนเอง และบุคคลในครอบครัว 

ของตนตามระเบียบนี้  ต้องเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�าของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

 ข้อ 6   ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการส�าหรับบุตรได้เพียง 

คนที่หนึ่งถึงคนที่สาม

  การนบัล�าดบัของบตุรคนท่ีหนึง่ถึงคนท่ีสาม  ให้นบัเรียงตามล�าดบัการเกดิก่อนหลัง  ท้ังนีไ้ม่ว่า

เป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด   แต่ต้องอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของตน

  ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ ผู้ใดมีบุตรเกินสามคนและต่อมาบุตรคนหนึ่งคนใดในจ�านวน 

สามคนตามวรรคหนึ่ง  ตายลงก่อนที่จะบรรลุนิติภาวะ ก็ให้ผู ้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเพิ่มขึ้นอีก 

เท่ากับจ�านวนบุตรที่ตายนั้น  โดยให้นับบุตรที่อยู่ในล�าดับถัดไปก่อน

  การจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  และอัตราดังนี้

         (1)  ผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ  ทั้งประเภทผู้ป่วย 

ภายในและผู้ป่วยภายนอก  ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้เต็มตามจ�านวนที่จ่ายไปจริง  เว้นแต่ค่าห้องและ 

ค่าอาหารให้เบิกรวมกันได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราที่ทางราชการก�าหนดในปัจจุบัน

   (2) ผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนประเภทผู้ป่วยภายในให้ 

เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ดังนี้

    - ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ�าบัดรักษาโรครวมท้ังค่าซ่อมแซมให้เบิก 

ได้ตามประเภทและอัตราที่ทางราชการก�าหนด

    - ค่าห้องและค่าอาหารให้เบิกรวมกันได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราที่ทางราชการ

ก�าหนดในปัจจุบัน 
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    - ค่ารักษาพยาบาลประเภทอื่น ๆ ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจ�านวนที่ได้จ่ายไปจริง 

แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินสามพันบาทส�าหรับระยะเวลาภายในสามสิบวัน  นับตั้งแต่วันที่เข้ารับการรักษา 

พยาบาล ในกรณีที่เข้ารับการรักษาพยาบาลเกินสามสิบวัน  ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจ�านวนที่จ่ายจริง  แต่ทั้งนี ้

จะต้องไม่เกินวันละหนึ่งร้อยบาท

  ในกรณีที่เข้ารับการรักษาพยาบาลหลายครั้ง  แต่ละครั้งในระยะห่างกันไม่เกินสิบห้าวัน 

ให้นับระยะเวลาการเข้ารับการรักษาพยาบาลครั้งหลังติดต่อกับการรักษาพยาบาลในครั้งก่อน

   (3) ค่าตรวจสุขภาพประจ�าปี  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

    - ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพในสถานพยาบาลของทางราชการและให้เบิกอัตรา 

ทางราชการก�าหนดในปัจจุบัน

 ข้อ 7 ในกรณีที่สถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษาไม่มียา  เลือด  และส่วนประกอบของเลือด 

หรือสารทดแทนน�้ายา  หรืออาหารทางเส้นเลือด  ออกซิเจน  หรืออวัยวะเทียมจ�าหน่าย  หรือสถานพยาบาล 

ไม่อาจให้การตรวจทางห้องทดลองหรือเอ๊กซเรย์แก่ผู้รับการรักษาพยาบาลได้  ให้ผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล 

ซื้อหรือรับการตรวจทางห้องทดลอง  หรือเอ๊กซเรย์จากสถานพยาบาลอื่นได้  และเมื่อนายแพทย์ผู้ตรวจรักษา  

หรือหัวหน้าสถานพยาบาลแห่งนั้นลงชื่อรับรองก็ให้เบิกได้ตาม ข้อ 6

 ข้อ 8 ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลน�าใบเสร็จรับเงิน

ค่ารักษาพยาบาลตาม ข้อ 7 มาขอเบิกต่อสหกรณ์ภายในหนึ่งปี  นับถัดจากวันที่ปรากฏในหลักฐานการรับเงิน

  หากเกินเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิในการขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

ครั้งนั้น

 ข้อ 9   การขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามระเบียบนี้  ต้องย่ืนหนังสือขอรับเงิน 

ล่วงหน้า  ตามแบบทีค่ณะกรรมการก�าหนด  พร้อมด้วยหลกัฐานประกอบเรือ่งเสนอต่อผูจ้ดัการเพือ่พจิารณาอนมุติั

  กรณีสถานพยาบาลทางเอกชนให้เสนอต่อประธานกรรมการ  ส�าหรับผู้จัดการให้เสนอต่อ

ประธานกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติทั้งกรณีสถานพยาบาลทางราชการและสถานพยาบาลเอกชน

  ถ้าประธานกรรมการหรอืผูจ้ดัการ  ประสงค์จะเรยีกหลกัฐานเพิม่เตมิ  เพือ่ประกอบการพจิารณา

อนุมัติ  ก็ให้มีอ�านาจกระท�าได้

 ข้อ 10   ในการจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลทุกรายการ  เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินจะต้อง 

เรียกใบส�าคัญรับเงินจากสถานพยาบาลทุกรายการ

 ข้อ 11  กรณีใดไม่ได้ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้  หรือมีปัญหาในการปฏิบัติให้อยู ่ในดุลพินิจของ 

คณะกรรมการด�าเนินการ

 ข้อ 12   ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

  ประกาศ  ณ  วันที่  31  สิงหาคม  พ.ศ. 2550

 (นายสินสมุทร   เสนาอาจ)

 ประธานกรรมการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

มติที่ประชุม คณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 47 ครั้งที่ 20/2550

  วันที่ 13 สิงหาคม 2550 “อนุมัติให้คือใช้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2549 เป็นต้นไป
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ว่าด้วย  สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเจ้าหน้าที่ 

และลูกจ้างประจำา พ.ศ. 2550

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  พ.ศ. 2543 

ข้อ 73(8)  ข้อ 101(10) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 47 คราวประชุม ครั้งที่ 20/2550 

วันที่  13  สิงหาคม  2550  ให้ก�าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศึกษาของบุตรเจ้าหน้าที่  และลูกจ้างประจ�า  พ.ศ. 2550  ไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศึกษาของบุตรเจ้าหน้าที่  และลูกจ้างประจ�า  พ.ศ. 2550” 

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2550  เป็นต้นไป

 ข้อ 3 ให้ยกเลิก “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด  ว่าด้วย  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

พ.ศ. 2545 ”   และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 ข้อ 4 ในระเบียบนี้

  “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “ผู้มีสิทธิ์”  หมายถึง  เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างประจ�า ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจ�าส�านักงานสหกรณ ์

ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “ประธานกรรมการ”  หมายถงึ  ประธานกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์ครหูนองคาย  จ�ากัด

  “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด 

  “กรรมการ”  หมายถึง  กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด 

  “หน่วยงานอื่น”  หมายถึง  ส่วนราชการส่วนกลาง  ส่วนราชการภูมิภาคส่วนราชการท้องถิ่น  

รฐัวิสาหกจิ  ห้างหุน้ส่วน จ�ากดั และบรษิทัของเอกชนทีเ่ป็นหน่วยงานปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ�าของคูส่มรสเจ้าหน้าท่ี

  “สถานศึกษาของทางราชการ”  หมายความว่า  

   (1) มหาวทิยาลยัหรอืสถาบันอดุมศกึษาท่ีเรียกช่ืออย่างอืน่  ในสังกดักระทรวงศกึษาธกิาร 

หรือส่วนราชการอื่น  หรือที่อยู่ในก�ากับของรัฐ  

   (2) วิทยาลัยหรือสถานศึกษาท่ีเรียกอย่างอื่นซ่ึงมีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยในสังกัดหรือ 

อยู่ในก�ากับของกระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการอื่นที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
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   (3) โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในก�ากับของกระทรวงศึกษาธิการ  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัย

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�าบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  และให้หมายความรวมถึงโรงเรียนที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีการจัดระดับ  

ชั้นเรียนด้วย

   (4) โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในก�ากับของส่วนราชการอื่น  หรือองค์การของรัฐบาลที่  

ก.พ. รับรองคุณวุฒิ

   (5) โรงเรียนในสังกัดส่วนราชการที่กระทรวงการคลังก�าหนด

   (6) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการจัดระดับชั้นเรียนในสังกัดส่วนราชการ  

  “สถานศึกษาของเอกชน”  หมายความว่า

   (1) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วย สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

   (2) โรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนท่ีจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน  และ 

ให้รวมถึงโรงเรียนนานาชาติ

  “เงินบ�ารุงการศึกษา”  หมายความว่า  เงินประเภทต่าง ๆ  ท่ีสถานศึกษาของทางราชการ 

เรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าสังกัด  หรือที่ก�ากับมหาวิทยาลัย

องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั  เทศบาล  องค์การบรหิารส่วนต�าบล  กรุงเทพมหานคร  เมอืงพัทยา  องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองค์การของรัฐบาล

  “เงินค่าเล่าเรียน”  หมายความว่า  เงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   ซึ่งสถาน

ศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ

  “บุตร”  หมายความว่า  บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุครบสามปีแต่ไม่เกินยี่สิบห้าปี 

บริบูรณ์  ทั้งนี้ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น

  “ปีการศึกษา”  หมายความว่า  ปีการศึกษาที่ก�าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ  ส่วนราชการ 

เจ้าสังกัดหรือที่ก�ากับ  มหาวิทยาลัย  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนต�าบล  

กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองค์การของรัฐบาล

 ข้อ 5 การจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประเภทและอัตรา  

ดังต่อไปนี้

  (1) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือ

เทียบเท่า และหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินบ�ารุงการศึกษาเต็มจ�านวน 

ที่ได้จ่ายไปจริง  แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่ทางราชการก�าหนดโดยอนุโลม

  (2) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ให้ได้รับเงิน 

บ�ารุงการศึกษาเต็มจ�านวนที่ได้จ่ายไปจริง  แต่ท้ังนี้  ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราท่ีทางราชการ 

ก�าหนดโดยอนุโลม

  (3) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับไม่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท่าให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนเต็มจ�านวนที่ได้จ่ายไปจริง  แต่ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกิน 

อัตราที่ทางราชการก�าหนดโดยอนุโลม
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  (4) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 

หรือเทียบเท่าแต่ไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  และหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสูตรระดับ 

ปริญญาตรี ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งของจ�านวนท่ีได้จ่ายไปจริง  แต่ท้ังนี้  ต้องเป็นไปตามประเภทและ 

ไม่เกินอัตราที่ทางราชการก�าหนดโดยอนุโลม

  (5)   บตุรทีศ่กึษาในสถานศกึษาของเอกชนในหลักสูตรระดบัปรญิญาตรี ให้ได้รบัเงินค่าเล่าเรยีน

ครึ่งหนึ่งของจ�านวนที่ได้จ่ายไปจริง  แต่ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่ทางราชการก�าหนด 

โดยอนุโลม

  ทั้งนี้  บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตร ี

ตาม  (2)  หรือ (5)  จะต้องเป็นการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตรแรกเท่านั้น

 ข้อ 6 ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตาม ข้อ 4  มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้เพียงคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม

  การนับล�าดับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม  ให้นับเรียงตามล�าดับการเกิดก่อนหลัง  ทั้งนี้ไม่ว่า 

เป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด  หรืออยู่ในอ�านาจปกครองของตนหรือไม่

  ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรผู้ใดมีบุตรเกินสามคน  ถ้าบุตรคนหนึ่ง

คนใดในจ�านวนสามคนตามวรรคหนึ่งตาย   กายพิการจนไม่สามารถเล่าเรียนได้หรือเป็นคนไร้ความสามารถ 

คนเสมือนไร้ความสามารถที่มิได้ศึกษาในสถานศึกษาที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา 

ของบุตรวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบก่อนอายุครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์  ก็ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงิน

สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเพิ่มข้ึนอีกเท่าจ�านวนบุตรท่ีตาย  กายพิการหรือเป็นคนไร้ความสามารถ 

คนเสมือนไร้ความสามารถวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบนั้น  โดยให้นับบุตรคนที่อยู่ในล�าดับ 

ถัดไปก่อน

 ข้อ 7   ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรผู้ใดยังไม่มีบุตร หรือมีบุตรที่มีสิทธ ิ

ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตาม ข้อ 6  ยังไม่ถึงสามคน  ถ้าต่อมามีบุตรแฝดซึ่งท�าให้มีจ�านวน

บุตรเกินสามคน  ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ 

เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตาม ข้อ 6  ส�าหรับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดท้าย  แต่บุตรแฝดดังกล่าวจะต้องเป็น 

บุตรซึ่งเกิดจากคู่สมรสหรือเป็นบุตรของตนเองในกรณีท่ีเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา 

ของบุตร

  ในกรณีที่บุตรคนหนึ่งคนใด  ของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

ดังกล่าวตามวรรคหนึ่งตาย กายพิการจนไม่สามารถเล่าเรียนได้  หรือเป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ 

ความสามารถที่มิได้ศึกษาในสถานศึกษาที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรวิกลจริต 

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบก่อนมีอายุครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์  ก็ให้ลดจ�านวนบุตรท่ีได้รับเงินสวัสดิการ 

เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรลง  จนกว่าจ�านวนบุตรที่ได้รับเงินสวัสดิการดังกล่าวเหลือไม่เกินสามคนและ 

หลังจากนั้นผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรดังกล่าว  จึงจะมีสิทธิได้รับสวัสดิการ 

เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเพิ่มขึ้นได้ตาม ข้อ 6 วรรคสาม
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หมวด 1
กำรใช้สิทธิ

 ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามระเบียบนี้ผู้ใดมีคู่สมรส 

ที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากหน่วยงานอื่นแล้ว  ผู ้นั้นไม่มีสิทธิได้รับเงิน 

สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากสหกรณ์  เว้นแต่เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรที่ได้ 

รับจากหน่วยงานอื่นนั้นต�่ากว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามที่ก�าหนดในระเบียบนี้  ก็ให้มีสิทธิ

ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่

 ข้อ 9 ให้ผู ้มีสิทธิขอรับเงินสวัสดิการนี้จากสหกรณ์  ภายในเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วันท่ีได ้

ช�าระเงินตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บ

  การขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ให้ผู ้มีสิทธิยื่นเป็นหนังสือและแบบ 

ค�าขอรับเงินตามที่คณะกรรมการก�าหนด  พร้อมแนบใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาด้วยทุกคร้ัง การขอ 

รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  เฉพาะส่วนท่ีขาดอยู่ของคู่สมรส  ให้ผู้บังคับบัญชาประจ�า 

หน่วยงานของคู่สมรสรับรองการใช้สิทธิแล้วด้วย

หมวด 2
กำรเบิกและจ่ำยเงิน

 ข้อ 10 ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการ หรือผู้จัดการที่รับมอบหมายจากประธานกรรมการ 

เป็นผู้อนุมัติการเบิกและจ่ายเงินค่าการศึกษาของบุตรแก่ผู้มีสิทธิ

 ข้อ 11 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเงินสวัสดิการนี้  จัดท�าหน้างบใบส�าคัญโดยแสดงรายการผู้มีสิทธิ 

ที่ยื่นขอเบิกเงินเป็นรายบุคคลไว้ส�าหรับรับการตรวจสอบจากหน่วยงาน  หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

 ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

  ประกาศ  ณ  วันที่  31  สิงหาคม  2550

 (นายสุวิทย์   นิคมภักดิ์)

 ประธานกรรมการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำากัด
ว่าด้วย  เจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางาน

พ.ศ. 2551

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  พ.ศ. 2543  ข้อที่  73 (8)    

และ  ข้อ 101 (7)  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 48 ในคราวประชุม  ครั้งที่  12/2551 

วันที่  9  มิถุนายน  2551  และครั้งที่  13/2551  วันที่  13  มิถุนายน  2551  ให้ก�าหนดระเบียบ  สหกรณ์ออมทรัพย์

ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย  เจ้าหน้าทีแ่ละข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน  พ.ศ.  2551  ไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด  ว่าด้วย  เจ้าหน้าที่และ 

ข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน  พ.ศ. 2551 ”

 ข้อ 2.   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  กรกฎาคม   พ.ศ.  2551  เป็นต้นไป

 ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย  ข้อบังคับเกี่ยวกับการ 

ท�างานของเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง พ.ศ. 2549   และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ   และบรรดาระเบียบ ค�าสั่ง ประกาศ  

มติ  อื่นใดที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 ข้อ 4. ในระเบียบนี้

  “ สหกรณ์”   หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “ ประธานกรรมการ”   หมายถึง   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “ คณะกรรมการด�าเนินการ”   หมายถึง   คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ทรัพย ์

ครูหนองคาย จ�ากัด

  “ผู้บังคับบัญชา”   หมายถึง  

   (1)  ประธานกรรมการ

   (2) บุคคลต่อไปนี้ที่ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ ท�าหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบงานของ

สหกรณ์ฯ คือ

    1) รองประธานกรรมการ

    2) ผู้จัดการ

    3) เลขานุการ

    4) เหรัญญิก

    5) ต�าแหน่งอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

  “ เจ้าหน้าที่”   หมายถึง   เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด                  
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  “ลูกจ้างประจ�า”  หมายถึง  ลูกจ้างที่สหกรณ์จ้างไว้ในต�าแหน่งนักการภารโรง  พนักงานขับรถ

  “ลูกจ้างชั่วคราว”   หมายถึง  บุคคลที่สหกรณ์จ้างไว้ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว

  “ปีทางบัญชี”  หมายถึง  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคมของปีปัจจุบันถึงวันที่ 30  กันยายน 

ของปีถัดไป

หมวด  2  
วันท�ำงำน   เวลำท�ำงำนปกติ   และเวลำพัก

 ข้อ 5. วันท�างาน  เวลาท�างานปกติ  และเวลาพัก

  5.1 วันท�างาน  วันจันทร์ถึงวันศุกร์

                           5.2 เวลาท�างานปกติ  ตั้งแต่เวลา  08.30  น.  ถึง  16.30  น.

  5.3 เวลาพัก  ระหว่างเวลา  11.30  น. ถึง  12.30  น.  หรือ  12.30 น.  ถึง  13.30 น. 

   โดยให้เจ้าหน้าที่   และลูกจ้างผลัดเปลี่ยนกันพักคนละหนึ่งชั่วโมง  ตามความเหมาะสม  

และความจ�าเป็นของงานโดยในระหว่างเวลาพักดงักล่าวให้แต่ละงานก�าหนดให้เจ้าหน้าที่

ผลัดเปลี่ยนกันอยู่ประจ�าหน่วยงานตามสมควรเพื่อดูแลทรัพย์สินของสหกรณ์  และเพื่อ

ให้การบริการแก่สมาชิกไม่ติดขัด

  5.4 เวลาให้บริการรับ-จ่ายเงินสมาชิก  ตั้งแต่เวลา  08.30  น.  ถึง  15.00  น.  

  5.5 การลงเวลามาปฏิบัติงาน  ในการปฏิบัติงานให้มีการลงเวลามา  และกลับเป็นประจ�า   

ทุกวันในแบบฟอร์มลงเวลาที่สหกรณ์ก�าหนด  หรือบันทึกเวลาปฏิบัติงาน  โดยการใช้

บตัรประจ�าตวัเจ้าหน้าที ่ โดยมเีจ้าหน้าทีใ่นระดบับรหิารของหน่วยงานเป็นผูล้งนามก�ากบั

ในแบบฟอร์มลงเวลา  หรือในทะเบียนบันทึกเวลาปฏิบัติงาน  สรุปแล้วเก็บรวบรวมไว้ที่

หน่วยงานใหผู้้บริหารหน่วยงานทราบทุก ๆ สิ้นเดือน

หมวด  3
วันหยุด  และหลักเกณฑ์กำรหยุด

 ข้อ 6. วันหยุด  และหลักเกณฑ์การหยุด  ให้ก�าหนดดังนี้

  6.1 วันหยุดประจ�าสัปดาห์  ก�าหนดให้มีวันหยุดประจ�าสัปดาห์สองวันส�าหรับเจ้าหน้าที่และ

ลูกจ้างประจ�า

  6.2 วันหยุดตามประเพณี  ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  

และสหกรณ์ฯจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าเป็นปี ๆ ไป
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หมวด  4
เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์  ลูกจ้ำงประจ�ำ  และลูกจ้ำงชั่วครำว

 ข้อ 7. ให้สหกรณ์จ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้างตามจ�านวนที่จ�าเป็นแก่การปฏิบัติงานประจ�าของสหกรณ์

 ข้อ 8. ให้ก�าหนดอัตราเงินเดือนและค่าจ้างของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างไว้  โดยจัดท�าเป็นบัญชีแนบท้าย

ระเบียบนี้

  ในกรณีที่คณะกรรมการด�าเนินการพิจารณาเห็นสมควรปรับอัตราเงินเดือน และค่าจ้าง 

ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  การปรับให้กระท�าโดยท�าเป็นประกาศ  และให้ถือว่าบัญชีตามประกาศดังกล่าว  เป็นบัญชี

อัตราเงินเดือนและค่าจ้างแนบท้ายระเบียบนี้

 ข้อ 9.   การจ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ประจ�าเดือน  ให้จ่ายในวันท�าการก่อนวันท�าการสุดท้าย 

ของเดือน ส�าหรับกรณีที่ต้องเบิกเงินจากธนาคาร ให้จ่ายในวันท�าการก่อนวันท�าการสุดท้ายของธนาคาร 

ในเดือนนั้นสามวันท�าการ  ทั้งนี้  สหกรณ์จะก�าหนดวันจ่ายเป็นอย่างอื่นก็ได้

 ข้อ 10. ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์  มีดังนี้

  (ก) ต�าแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้บริหาร

   (1) ผู้จัดการ

   (2) ผู้ช่วยผู้จัดการ

   (3) หัวหน้าฝ่าย

  (ข) ต�าแหน่งซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานประจ�าของสหกรณ์

   (1) เจ้าหน้าที่การเงิน

   (2) เจ้าหน้าที่บัญชี

   (3) เจ้าหน้าที่ธุรการ

   (4) เจ้าหน้าที่ประจ�าหน่วย

   (5) เจ้าหน้าทีท่ีม่ชีือ่เป็นอย่างอืน่ท่ีสหกรณ์ได้จ้างมาปฏบัิตงิานในลักษณะเจ้าหน้าทีป่ระจ�า

 ข้อ 11. ลูกจ้างประจ�า  มีดังนี้

  (1) นักการภารโรง

  (2) พนักงานขับรถ

  (3) ลูกจ้างที่มีชื่อเป็นอย่างอื่น  ซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะของลูกจ้างประจ�า

 ข้อ 12.  ลูกจ้างชั่วคราว  มีดังนี้

  (1) ยามรักษาการณ์

  (2) ต�าแหน่งที่มีชื่อเป็นอย่างอื่น  ที่มีลักษณะการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
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หมวด  5
กำรรับสมัคร  กำรคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก  กำรบรรจุ  

และแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์  และลูกจ้ำงประจ�ำ

 ข้อ 13. ผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่  และลูกจ้างประจ�าสหกรณ์ต้องมีคุณสมบัติ 

ดังต่อไปนี้

  (1) มีสัญชาติไทย

  (2) มีอายุไม่ต�่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

  (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามระบอบรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ  

  (4) ไม่เป็นผู ้มีกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั ่นเฟือนไม่สมประกอบท้ัง 

ไม่เป็นโรคเรื้อนวัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็น 

ที่รังเกียจแก่สังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  โรคพิษสุราเรื้อรัง  โรคเอดส์  หรือโรคอย่างอื่น

ตามที่คณะกรรมการก�าหนด

  (5) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

  (6) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

  (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากสหกรณ์  หรือออกจากราชการ  หรือออกจาก  

องค์การของรัฐบาล  หรือสถาบันอื่น

  (8) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก  เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ 

ความผิดอันได้กระท�าโดยประมาท

 ข้อ 14. เมื่อสหกรณ์มีความจ�าเป็นต้องจ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�า  ให้คณะกรรมการด�าเนินการ 

มีอ�านาจพิจารณาก�าหนดพื้นความรู้ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 21 และรับสมัคร คัดเลือก  หรือสอบคัดเลือกตาม 

หลักเกณฑ์ในระเบียบนี้

 ข้อ 15.  การรับสมัครให้ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการประกาศ 

รับสมัครมีก�าหนดเวลาไม่น้อยกว่า  15  วัน  โดยปิดประกาศไว้  ณ  ส�านักงานสหกรณ์

 ข้อ 16. ให้ผู ้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครตามแบบที่ 

สหกรณ์ก�าหนดพร้อมด้วยหลักฐานแสดงพื้นความรู้  ส�าเนาทะเบียนบ้าน   และหนังสือรับรองแพทย์แผน 

ปัจจุบันชั้นหนึ่งสาขาเวชกรรม  ซึ่งรับรองผู้สมัครตามความในข้อ 13 (4)  และรับรองด้วยว่าผู้สมัครเป็น 

ผู้มีสุขภาพสมบูรณ์   ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อสหกรณ์   และต้องช�าระค่าธรรมเนียมสมัคร   ตามท่ี 

คณะกรรมการด�าเนินการก�าหนด  เงินค่าธรรมเนียมสมัครนี้สหกรณ์จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  เว้นแต่เฉพาะ 

ผู้ขาดคุณสมบัติหรือพื้นความรู้

 ข้อ 17. ให้คณะกรรมการด�าเนินการแต่งตั้งกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง  มีจ�านวนไม่น้อยกว่า  3  คน    

โดยให้มีต�าแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง  และเลขานุการคนหนึ่ง  เพื่อด�าเนินการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก

 ข้อ 18.  ในการคัดเลือกให้คณะกรรมการด�าเนินการทดสอบผู้สมัครในวิชาท่ีก�าหนดไว้ในข้อ 19   

ตามที่เห็นสมควร
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 ข้อ 19.  ในการสอบคัดเลือกให้คณะกรรมการด�าเนินการจัดให้สอบในวิชาดังต่อไปนี้

  (1) ความรู้ความสามารถทั่วไป

  (2) ความรู้ความสามารถเฉพาะต�าแหน่ง

  (3) สัมภาษณ์

  คณะกรรมการด�าเนินการอาจก�าหนดเปลี่ยนแปลงวิชานอกเหนือที่ก�าหนดไว้นี้ตาม 

ความเหมาะสม

  ผู้สอบคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  ของคะแนนท้ังหมด  จึงถือว่า 

เป็นผู้สอบคัดเลือกได้

 ข้อ 20.  เมื่อการคัดเลือก  หรือสอบคัดเลือกเสร็จส้ินแล้ว  ให้ประธานกรรมการสอบประกาศรายชื่อ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกได้เรียงตามล�าดับคะแนนไว้  ณ  ส�านักงานของสหกรณ์  และน�าแจ้ง 

คณะกรรมการด�าเนินการทราบ

 ข้อ 21. ให้คณะกรรมการด�าเนินการพิจารณาบรรจุ  และแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก  หรือสอบ 

คัดเลือกได้เรียงล�าดับจากคะแนนสูงสุดมาหาต�่า  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ถ้ามีผู ้สอบคัดเลือก 

ได้คะแนนรวมรวมเท่ากันหลายคน  ให้ถือคะแนนวิชาในข้อ  19 (1)  เป็นเกณฑ์ตัดสิน  และถ้าคะแนนใน 

วิชาดังกล่าวยังเท่ากันอยู่อีก  ก็ให้คณะกรรมการด�าเนินการจัดให้มีการคัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ์

 ข้อ 22.  การบรรจุและแต่งตั้งหรือเลื่อนต�าแหน่งเจ้าหน้าที่  และลูกจ้างประจ�าให้ด�ารงต�าแหน่งต้อง 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 13   และหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  (ก) เจ้าหน้าที่

   (1) เจ้าหน้าที่ธุรการ  ต้องได้รับประกาศนียบัตรไม่ต�่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นและสามารถพิมพ์ดีดได้

    (2) เจ้าหน้าที่อื่น ต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในทางที่สหกรณ์ต้องการ 

หรือวิชาการสหกรณ์จากสถาบันการศึกษาทางสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

หรือสถาบันการศึกษาทางสหกรณ์ที่หน่วยงานอื่นตั้งขึ้นหรือสถาบันการศึกษา 

ทางสหกรณ์ของเอกชน  หรือได้ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สายอาชีพ  หรือได้รับประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูงในทางท่ี 

สหกรณ์ต้องการ

  (ข) หัวหน้าฝ่าย

   (1) ต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตรสามป ี

จากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในสาขาที่สหกรณ์ต้องการหรือ

   (2) ต้องมีพื้นความรู้ตาม  ข้อ 22  ก(2) และด�ารงต�าแหน่งเจ้าหน้าท่ีในสหกรณ์มา 

ไม่น้อยกว่าสองปี  หรอืเคยด�ารงต�าแหน่งข้าราชการพลเรอืนสามญัระดบัสองมาแล้ว

   (3) ต้องมีพื้นความรู้ตาม ข้อ 22 ก(1)  และด�ารงต�าแหน่งในสหกรณ์มาไม่น้อยกว่า 

ห้าปีหรือเคยด�ารงต�าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญระดับสองมาแล้ว
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  (ค) ผู้ช่วยผู้จัดการ  ต้องมีพื้นความรู้และหลักเกณฑ์ เช่นเดียวกับ ข้อ 22 (ข)

  (ง)   ผู้จัดการ   

   (1) ต้องได้รับปริญญาตรี  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ซึ่งสหกรณ์เทียบให้ไม่ต�่ากว่า

ปริญญาตรีในสาขาที่สหกรณ์ต้องการ หรือ

   (2) ต้องมีพื้นความรู้ตาม  ข้อ 22 ข(1) และด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าฝ่าย หรือผู้ช่วย 

ผู้จัดการในสหกรณ์มาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือเคยด�ารงต�าแหน่งข้าราชการพลเรือน

สามัญระดับสาม หรือ

   (3) ต้องมีพื้นความรู้ตาม  ข้อ 22  ก(1)  หรือ ข้อ 22  ก(2)   และเคยด�ารงต�าแหน่งหัวหน้า

ฝ่ายหรือผู้ช่วยผู้จัดการมาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  หรือเคยด�ารงต�าแหน่งข้าราชการ

พลเรือนสามัญระดับสามมาแล้ว

  (จ) ลูกจ้าง  มีพื้นความรู้ไม่ต�่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ   และต้อง

มีความรู้ความสามารถในงานท่ีจะปฏิบัติและผ่านการทดสอบเป็นท่ีพอใจแล้ว หรือต้อง

เป็นช่างฝีมือ  และมีใบรับรองแสดงว่าได้ผ่านการปฏิบัติงาน   มาแล้วเป็นระยะเวลา 

พอสมควร

 ข้อ 23. ให้ประธานกรรมการมีอ�านาจสั่งบรรจุแต่งตั้งหรือเลื่อนต�าแหน่งผู ้มีคุณสมบัติครบถ้วน 

ให้ด�ารงต�าแหน่งตามข้อ 22 (ค) (ง)  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการ

 ข้อ 24.  ประธานกรรมการมีอ�านาจแต่งตั้ง  หรือเลื่อนต�าแหน่งเจ้าหน้าท่ีให้ด�ารงต�าแหน่งซึ่งต�่ากว่า 

ผู้ช่วยผู้จัดการได้ทุกต�าแหน่ง  ภายในจ�านวนอัตราต�าแหน่งที่คณะกรรมการด�าเนินการก�าหนด

 ข้อ 25.  ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์และลูกจ้างประจ�า  ที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือนตามต�าแหน่ง   

และอัตราเงินเดือนตามข้อ  8

  ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการหรือผู้จัดการ  จะรับเงินเดือนสูงกว่า 

ขั้นต�่าสุดของต�าแหน่งนั้นไม่ได้   เว้นแต่ผู ้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต�่าสุดของต�าแหน่งนั้นก่อนแล้ว   

ก็ให้ได้รับเงินเดือนขั้นที่เท่ากับเงินเดือนเดิม

  กรณีความจ�าเป็นต้องบรรจผุูท้รงคณุวฒุ ิ หรอืมปีระสบการณ์ด้านการเงนิการจดัการเป็นผูจ้ดัการ

คณะกรรมการด�าเนินการอาจให้ผู้นั้นรับเงินเดือนในขั้นที่เหมาะสมได้

 ข้อ 26.  ถ้าต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ว่าง  และยังมิได้แต่งตั้งให้ผู้ใดด�ารงต�าแหน่งนั้น  หรือผู้ด�ารงต�าแหน่ง 

ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว  ประธานกรรมการมีอ�านาจสั่งให้เจ้าหน้าที่  ที่เห็นสมควรรักษาการ 

ในต�าแหน่งหรือท�าการแทนชั่วคราวได้  แต่การส่ังให้รักษาการในต�าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ  หรือผู้จัดการต้อง 

ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการก่อน
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หมวด   6
หลักประกันเจ้ำหน้ำที่   และลูกจ้ำงประจ�ำ

 ข้อ 27.  ในการบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์  ต้องให้เจ้าหน้าท่ีท�าหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็น 

หลักฐานตามแบบที่สหกรณ์ก�าหนด  และให้คณะกรรมการด�าเนินการก�าหนดให้มีหลักประกันอย่างหนึ่ง 

หรอืหลายอย่างดงัปรากฎข้างล่างนี ้ เพือ่ประกนัความเสยีหายอนัหากจะเกดิขึน้แก่สหกรณ์  เนือ่งจากการกระท�า 

หรืองดเว้นการกระท�า  ซึ่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ต้องรับผิดชอบ

  (1) เงินประกันจากเจ้าหน้าที่และลูกจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน 

ก�าหนด

  (2) มีบุคคลซึ่งคณะกรรมการด�าเนินการเห็นสมควรอย่างน้อยหนึ่งคน  เป็นผู้ค�้าประกัน 

อย่างไม่มีจ�ากัด

  (3) มีหลักทรัพย์ของรัฐบาลไทย  กรมธรรม์ประกันภัยหรือหลักทรัพย์อื่นซ่ึงคณะกรรมการ

ด�าเนินการเห็นสมควรจ�าน�าต่อสหกรณ์

  (4) มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจ�านองรายอื่นจ�านองเป็นประกันต่อสหกรณ ์

ให้คณะกรรมการด�าเนินการก�าหนดจ�านวนแห่งมูลค ่าของทรัพย ์สินท่ีใช ้ เป ็น 

หลักประกันตามที่เห็นสมควรแก่ลักษณะปริมาณของงานในความรับผิดชอบของ 

เจ้าหน้าที่สหกรณ์แต่ละคน  เพื่อให้คุ้มแก่ความเสียหายอันหากจะเกิดขึ้น

 ข้อ 28.  คณะกรรมการด�าเนนิการอาจพจิารณาอนญุาตให้เจ้าหน้าที ่   และลกูจ้างประจ�าถอนหลกัประกนั

อย่างหนึ่งอย่างใดได้ตามที่เห็นสมควร

หมวด  7
กำรเลื่อนเงินเดือนหรือค่ำจ้ำง

 ข้อ 29.  การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างให้พิจารณาถึงความสามารถ 

การริเริ่ม  ความอุตสาหะ  ความรับผิดชอบ  คุณภาพและปริมาณงานในหน้าที่  ตลอดจนความประพฤติ 

และสมรรถภาพในการปฏิบัติงานในรอบปีทางบัญชีที่แล้วของสหกรณ์  ทั้งนี้  ต้องอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ

ส�าหรับเลื่อนเงินเดือนประจ�าปี   และระเบียบการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างของสหกรณ์

 ข้อ 30.  ผู้จัดการเสนอขอเล่ือนเงินเดือนหรือค่าจ้างของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง  เพื่อขอความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการด�าเนินการ

 ข้อ 31. การเลื่อนเงินเดือนของผู้จัดการ  เป็นอ�านาจของคณะกรรมการด�าเนินการ

 ข้อ 32.  เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง  ซึ่งมีเวลาท�างานในสหกรณ์ไม่ครบรอบครึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์  

หรือมีข้อบกพร่องในรอบครึ่งปีทางบัญชีที่แล้วดังต่อไปนี้  ไม่ให้ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง
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  (ก) มีวันลาเกิน  23  วันท�าการเว้นแต่

   (1) ลาป่วยซึง่ต้องใช้เวลารักษาพยาบาลเป็นเวลานานตดิต่อกนั  คราวเดยีวกนั  หรือหลาย

คราวรวมกันไม่เกิน  60  วัน

   (2) ลาอุปสมบทไม่เกิน 120 วัน

   (3) ลาคลอดบุตรก่อนและหลังคลอด  ครรภ์หนึ่งไม่เกิน  90  วัน (โดยได้รับเงินเดือนหรือ

ค่าจ้างในวันท�างานตลอดระยะเวลาที่ลา  แต่ไม่เกินสี่สิบห้าวัน)

   (4) ลาป่วยเนื่องจากอุบัติเหตุจากการไปปฏิบัติงานของสหกรณ์

  (ข) ถูกลงโทษทางวินัย  เว้นแต่โทษภาคทัณฑ์

หมวด  8
กำรจ่ำยเงินโบนัส  ภำษีเงินได้  เงินบ�ำเหน็จ  ค่ำเล่ำเรียนบุตร

ค่ำรักษำพยำบำล  เงินช่วยศพ  และเงินสวัสดิกำรอื่น

 ข้อ 33. เมื่อสิ้นปีทางบัญชีหนึ่ง ๆ  สหกรณ์อาจจัดสรรก�าไรเป็นเงินโบนัสเจ้าหน้าท่ี  และลูกจ้างได ้

ตามข้อบังคับของสหกรณ์

  ให้คณะกรรมการด�าเนินการก�าหนดจ�านวนเงินโบนัสที่จะจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 

ของสหกรณ์ตามส่วนแห่งอตัราเงนิเดอืนของแต่ละคนอย่างสงูไม่เกนิสีเ่ท่าของเงนิเดอืนซึง่ได้รบัในเดอืนสดุท้าย

ของปีทางบัญชีนั้น  และต้องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ก�าหนด

  เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ผู้ใดมีเวลาท�างานไม่เต็มปีทางบัญชีใด ๆ  ให้ได้รับเงินโบนัส

ลดลงตามส่วนแห่งเวลาท�างานในปีนั้น

 ข้อ 34.  คณะกรรมการด�าเนินการอาจไม่จ่ายเงินโบนัส  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ 

และลูกจ้างของสหกรณ์คนใดก็ได้  หากปรากฏว่าเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสหกรณ์นั้นปฏิบัติหน้าท่ีผิดพลาด 

หรือบกพร่องอยู ่เป็นประจ�า  ไม่อุทิศเวลาให้แก่งานสหกรณ์  ลาหยุดในระหว่างปีทางบัญชีเกินสมควร 

ทั้งไม่พยายามขวนขวายแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของตนตามท่ีคณะกรรมการด�าเนินการได้ให ้

ความเห็นแนะน�าเช่นว่านั้น

 ข้อ 35. เจ้าหน้าที่สหกรณ์และลูกจ้างประจ�าคนใด  ซ่ึงมีเงินได้เข้าเกณฑ์ท่ีจะต้องเสียภาษีเงินได้ตาม

ประมวลรัษฎากร  จะต้องเป็นผู้เสียภาษีเงินได้ส�าหรับเงินเดือนท่ีได้รับจากสหกรณ์นี้ด้วยตนเอง  ในการนี้ให้

สหกรณ์หักภาษีเงินได้พึงประเมินไว้  ณ  ที่จ่ายเป็นรายเดือนแล้วน�าไปส่ง  ณ  ส�านักงานสรรพากรเขตพื้นที ่

จังหวัดหนองคาย

 ข้อ 36.  เจ้าหน้าที่สหกรณ์และลูกจ้างประจ�าคนใดปฏิบัติงานในสหกรณ์นี้  ด้วยความเรียบร้อยเป็น 

เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  5  ปีบริบูรณ์  มีสิทธิได้รับเงินบ�าเหน็จ  เมื่อพ้นออกจากต�าแหน่งตาม 

ข้อ 60 (1) (2) (3) (4) หรือ (5)
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  ในกรณีเจ้าหน้าที่สหกรณ์และลูกจ้างประจ�าถูกเลิกจ้างตามข้อ 64 (2)  และ (3)  สหกรณ์อาจ 

งดจ่ายเงินบ�าเหน็จ  หรือจ่ายเงินบ�าเหน็จให้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของเงินบ�าเหน็จที่ควรจะได้รับ  ในกรณีปกติก็ 

ได้เงินบ�าเหน็จนั้นให้ได้รับคราวเดียวมีจ�านวนเท่ากับเงินเดือนคร้ังสุดท้ายคูณจ�านวนปีเต็มแห่งเวลาท�า 

งานเศษของปีถ้าถึงครึ่งหนึ่งให้นับเป็นหนึ่งปีเต็ม

 ข้อ 37.  เจ้าหน้าที่สหกรณ์และลูกจ้างประจ�า  ซึ่งออกจากต�าแหน่งเพราะตาย  สหกรณ์จะจ่ายเงิน 

บ�าเหน็จให้แก่ทายาทตามกฎหมาย

 ข้อ 38.  เพื่อประโยชน์แก่การจ่ายเงินบ�าเหน็จแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์และลูกจ้างประจ�า  ให้สหกรณ์ตั้ง 

“เงินส�ารองจ่ายเงินบ�าเหน็จ”  ไว้โดยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจ�าปี  ตามจ�านวนที่คณะกรรมการด�าเนิน 

การพิจารณาเห็นสมควร

 ข้อ 39. เจ้าหน้าที่สหกรณ์และลูกจ้างประจ�าคนใดตายในระหว่างอยู่ในต�าแหน่ง  ให้ทายาทหรือผู้จัด 

การท�าศพมีสิทธิได้รับ  “เงินช่วยท�าศพ”  จากสหกรณ์  เงินช่วยท�าศพให้ได้รับคราวเดียวมีจ�านวนเท่ากับ 

เงินเดือนเต็มครั้งสุดท้ายสามเดือนรวมกัน  “เงินเดือนเต็มครั้งสุดท้าย”  ตามความในวรรคก่อน  หมายความว่า  

เงินเดือนเต็มซึ่งสหกรณ์ต้องจ่ายส�าหรับการท�างานในเดือนที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์และลูกจ้างประจ�าถึงแก่กรรม

 ข้อ 40.  การให้ได้รับเงินสวัสดิการอื่น ๆ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการด�าเนินการก�าหนด

หมวด  9
วินัย  กำรสอบสวน  และกำรลงโทษ

ส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์และลูกจ้ำงประจ�ำ

 ข้อ 41.  เจ้าหน้าที่สหกรณ์และลูกจ้างประจ�า  ต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ  ผู้ใดฝ่าฝืนให้ 

ถือว่าผู้นั้นกระท�าผิดวินัย  จักต้องได้รับโทษตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้

 ข้อ 42. วินัยซึ่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์และลูกจ้างประจ�าต้องรักษา  มีดังต่อไปนี้

  (1) ต้องสนับสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ

  (2) ต้องรักษาความลับของสหกรณ์

  (3) ต้องให้การต้อนรับ  ค�าช้ีแจง  ความสะดวก  ความเป็นธรรม  และความสงเคราะห์แก ่

สมาชิกหรือผู้มาติดต่อในกิจการของสหกรณ์โดยมิชักช้า  ท้ังต้องสุภาพเรียบร้อยต่อ

ประชาชนทั่วไป

  (4) ต้องปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์  เทีย่งธรรม  และประพฤตตินอยูใ่นความสจุรติทัง้ต้อง

ไม่กระท�าการหรือยอมให้ผู้อื่นกระท�าการหาผลประโยชน์อย่างใด ๆ  อันอาจเป็นทางให้

เสยีหายความเทีย่งธรรม หรือความไว้วางใจในการปฏบิตัหิน้าทีห้่ามมใิหก้ดขีข่่มเหงหรอื

เบียดเบียนผู้ใด  และห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยงานในหน้าท่ีของตน  ไม่ว่า 

โดยทางตรงหรือทางอ้อมหาผลประโยชน์ให้แก่ตนหรือผู้อื่น

  (5) ต้องขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะและรวดเร็วให้เกิดผลดีและก้าวหน้าแก่

สหกรณ์  และสมาชกิของสหกรณ์  ทัง้ต้องเอาใจใส่ระมดัระวงัรกัษาประโยชน์ของสหกรณ์

  (6) ต้องไม่รายงานเท็จหรือเสนอความเห็นที่ไม่สุจริตต่อผู้บังคับบัญชา
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  (7) ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ  ระเบียบ  ค�าส่ัง  แบบแผน  และวิธีปฏิบัติของสหกรณ์และ 

ต้องสนใจในระเบียบปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือสถาบันอื่นท่ีเกี่ยวกับกิจการ 

ในหน้าที่ของตน

  (8) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่กิจการของสหกรณ์  จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหน้าท่ีไม่ได้ห้าม 

มิให้เป็นผู้กระท�าการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใด ๆ

  (9) ต้องสุภาพเรียบร้อย  เชื่อฟัง  และไม่แสดงความกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา

  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามค�าส่ังของผู้บังคับบัญชา  ซ่ึงส่ังในกิจการของสหกรณ ์

โดยชอบในการปฏบิตักิจิการของสหกรณ์ห้ามมใิห้กระท�าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนอืตน  เว้นแต่ผู้บังคับบัญชา

เหนือขึ้นไปสั่งให้กระท�า  หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษเป็นครั้งคราว

  (10) ต้องรักษาชื่อเสียงมิให้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว

  ห้ามมใิห้ประพฤตใินทางทีอ่าจท�าให้เส่ือมเสียเกยีรตศิกัดิข์องต�าแหน่งหน้าท่ี  เช่น ประพฤตติน

เป็นคนเสเพล  เสพสุราหรือของเมาอย่างอื่นจนไม่สามารถครองสติได้  เสพยาเสพติดให้โทษ  มีหนี้สินรุงรัง 

เล่นการพนัน  กระท�าหรือยอมให้ผู้กระท�าการอื่นใดซึ่งอาจท�าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต�าแหน่งหน้าที่

  (11) ต้องไม่เสพสุรา  หรือของเมาอย่างอื่นในเวลาปฏิบัติหน้าที่เป็นอันขาด

  (12) ต้องร่วมมือช่วยเหลือกันในกิจการสหกรณ์  ต้องรักษาความสามัคคีในบรรดาผู้อยู ่

ในวงงานสหกรณ์และต้องไม่กระท�าการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุก่อให้เกิดความแตกแยก

สามัคคี  หรือก่อให้เกิดความกระด้างกระเดื่องในบรรดาผู้อยู่ในวงงานของสหกรณ์

  (13)  ต้องร่วมมือประสานงานด้วยดีกับส่วนราชการหรือสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการ 

ของสหกรณ์

 ข้อ 43. โทษผิดวินัยมี  5  สถาน  คือ

  (1) ภาคทัณฑ์

  (2) ตัดเงินเดือน

  (3) ลดขั้นเงินเดือน

  (4) ให้ออก

  (5) ไล่ออก

 ข้อ 44. การลงโทษไล่ออกนั้น  ให้กระท�าในกรณีที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์  และลูกจ้างประจ�ากระท�าผิด 

วินัยอย่างร้ายแรงดังระบุไว้ต่อไปนี้

  (1) เปิดเผยความลับของสหกรณ์  เป็นเหตุให้เสียหายแก่สหกรณ์อย่างร้ายแรง

  (2) ท�าความผิดต้องรับโทษจ�าคุก  โดยค�าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ�าคุก  เว้นแต่ความผิดลหุโทษ  

หรือความผิดอันได้กระท�าโดยประมาท

  (3) ต้องค�าพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย

  (4) ทุจริตต่อหน้าที่

  (5) จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์  เป็นเหตุให้เสียหายแก่สหกรณ์ 

อย่างร้ายแรง
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  (6)   ขัดค�าสั่งของผู้บังคับบัญชา  ซ่ึงส่ังในกิจการของสหกรณ์โดยชอบและการขัดค�าสั่ง 

นั้นเป็นเหตุใหเ้สียหายแก่สหกรณ์อย่างร้ายแรง

  (7) ละทิ้งหน้าที่เป็นเหตุให้เสียหายแก่สหกรณ์อย่างร้ายแรง

  (8) ประมาทเลินเล่อในหน้าที่เป็นเหตุให้เสียหายแก่สหกรณ์อย่างร้ายแรง

  (9) ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

  (10) ดูหมิ่นเหยียดหยามผู้มาติดต่อในกิจการของสหกรณ์  หรือกดขี่ข่มเหง หรือเบียดเบียน

สมาชิกสหกรณ์

  (11) ขาดงานติดต่อกันเกินกว่า  15  วัน  โดยไม่มีเหตุอันสมควร

 ข้อ 45. การลงโทษให้ออกนั้น  ให้กระท�าในกรณีเจ้าหน้าที่สหกรณ์  และลูกจ้างประจ�ากระท�าผิดวินัย  

เป็นเหตุให้เสียหายแก่สหกรณ์แต่ไม่ถึงร้ายแรงดังระบุไว้ต่อไปนี้

  (1) รายงานเท็จหรือเสนอความคิดเห็นที่ไม่สุจริตต่อผู้บังคับบัญชา

  (2) ละทิ้งหน้าที่เนือง ๆ 

  (3) จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์

  (4) ประมาทเลินเล่อในหน้าที่เนือง ๆ

  (5) ทะเลาะวิวาทกับผู้ร่วมงานเป็นนิจสิน

  (6) ประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต�าแหน่งหน้าที่

 ข้อ  46. การลงโทษไล่ออกและให้ออกนัน้  ให้ประธานกรรมการของสหกรณ์ตัง้คณะกรรมการสอบสวน

อย่างน้อย  3   คน

  การสอบสวนนัน้ให้กระท�าเสร็จโดยเรว็อย่างช้าไม่เกนิ  7  วนั  นบัแต่วนัทีป่ระธานคณะกรรมการ

สอบสวนได้รับทราบค�าสั่ง  เว้นแต่ประธานกรรมการจะก�าหนดเป็นอย่างอื่น  แม้ผู ้ถูกกล่าวหาตาย 

ก่อนการสอบสวนพิจารณาถึงที่สุด  ก็ให้สอบสวนต่อไปจนเสร็จ  เมื่อการสอบสวนเสร็จแล้ว  ให้คณะกรรมการ

สอบสวนเสนองานพร้อมทั้งส�านวนการสอบสวนต่อประธานกรรมการสหกรณ์  เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุม 

คณะกรรมการด�าเนินการพิจารณาต่อไป

 ข้อ  47. กรณีต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง  จะลงโทษไล่ออกโดยไม่ต้องต้ัง 

คณะกรรมการสอบสวนก็ได้

  (1) ต้องค�าพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย

  (2) ท�าความผิดเกี่ยวกับทุจริตต่อหน้าที่  และให้ถ้อยค�าสารภาพต่อผู้บังคับบัญชา  พนักงาน

สอบสวนหรอืศาล  หรอืมคี�าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าท�าความผิดเช่นนัน้แม้จะมใิห้จ�าคุกกต็าม

  (3) ขาดงานติดต่อกันเกินกว่า  15  วัน  และผู้บังคับบัญชาได้สืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหต ุ

อันสมควรในกรณีดังกล่าว  ให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานพร้อมด้วยหลักฐานตามล�าดับ

จนถึงประธานกรรมการ  เมื่อประธานกรรมการเห็นว่ามีหลักฐานฟังได้ตามรายงาน 

ก็ให้ไล่ออกได้
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 ข้อ 48. เมื่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์  และลูกจ้างประจ�าผู ้ใดถูกกล่าวหาว่ากระท�าผิดวินัย  จนมีการ 

ตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวน  หรือถูกกล่าวหาว่ากระท�าผิดอาญา  หรือถูกฟ้องคดีอาญา  เว้นแต่ความผิด 

ลหุโทษหรือความผิดอันได้กระท�าโดยประมาท  ถ้าผู ้บังคับบัญชาเห็นว่าหากให้ผู ้นั้นคงอยู ่ในหน้าที่จะ 

เป็นการเสียหายแก่สหกรณ์  ก็ให้รายงานตามล�าดับจนถึงประธานกรรมการ  เพ่ือพิจารณาส่ังพักงาน 

ไม่เกิน  7  วัน

  ประธานกรรมการมีอ�านาจสั่งให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์และลูกจ้างประจ�าพักงานได้  ถ้าผู้ถูกส่ัง 

พักงานเป็นผู้จัดการ  หรือผู้ช่วยผู้จัดการ  ให้ประธานกรรมการเสนอคณะกรรมการด�าเนินการเป็นผู้พิจารณา 

สั่งพักงาน  ผู้ถูกสั่งพักงานอาจร้องขอหรือขอทบทวนค�าสั่งต่อคณะกรรมการด�าเนินการได้  และเมื่อที่ประชุม

คณะกรรมการด�าเนินการมีมติอย่างใดถือว่าสิ้นสุด  การพักงานนั้นให้พักจนกว่าการสอบสวนพิจารณาถึงที่สุด

  ถ้าการสอบสวนพิจารณาได้ความว่า  ผู ้ถูกสั่งพักมิได้กระท�าความผิดและไม่มีมลทินหรือ 

มัวหมองก็ดี  หรือผู้ถูกสั่งพักได้กระท�าผิดวินัยแต่ไม่ร้ายแรงถึงขั้นไล่ออก  หรือปลดออกก็ดี  ประธานกรรมการ

ต้องสั่งให้ผู ้นั้นกลับเข้ามาท�างานในต�าแหน่งเดิมหรือต�าแหน่งท่ีเทียบเท่า  ส่วนเงินเดือนหรือค่าจ้างใน 

ระหว่างพักงานนั้น  ให้จ่ายตั้งแต่วันสั่งพักงานตามอัตราค่าจ้างที่ได้รับก่อนวันถูกสั่งพักงาน  ถ้าผู้ถูกสั่งพักงาน

ตายก่อนการสอบสวนพิจารณาถึงที่สุด  ให้จ่ายถึงวันที่ผู้นั้นตาย

  การสั่งให้ผู้ถูกสั่งพักกลับเข้าท�างานดังกล่าวนี้  ถ้าผู้นั้นเป็นพนักงานต�าแหน่งผู้จัดการหรือ 

ผู้ช่วยผู้จัดการ ให้ประธานกรรมการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการพิจารณา

  ถ้าการสอบสวนพิจารณาได้ความเป็นสัตย์ว่า  ผู้ถูกสั่งพักได้กระท�าผิดวินัยจริงให้ไล่ออก 

ตามข้อ 44  หรือให้ออกตามข้อ 45  ตั้งแต่วันพักงาน  หรือแม้จะไม่ได้ความสัตย์ว่าผู้ถูกสั่งพักได้กระท�าผิดวินัย

อย่างร้ายแรง  แต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีดังกล่าวนั้นอยู่ก็ให้ยกเลิกจ้างตามข้อ 65  ตั้งแต่วันพักงาน

 ข้อ 49. ในกรณีเจ้าหน้าที่สหกรณ์และลูกจ้างประจ�า  กระท�าผิดวินัยแต่โทษไม่ถึงให้ออก  หรือไล่ออก  

ผู ้บังคับบัญชาจะสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนหรือตัดเงินเดือนก็ได้  หรือถ้าเห็นว่ามีเหตุอันควรลดหย่อน 

หรือเป็นความผิดเล็กน้อย  จะสั่งลงโทษภาคทัณฑ์โดยแสดงความผิดของผู้นั้นให้ปรากฎเป็นหนังสือ  หรือ 

จะให้ท�าทัณฑ์บนไว้ด้วยก็ได้

  ในกรณีลดขั้นเงินเดือน  หากต้องลดเกินกว่าข้ันต�่าสุดของต�าแหน่งก็ให้ลดข้ันเงินเดือน 

ส�าหรับต�าแหน่งถัดลงไปได้

  โทษลดขั้นเงินเดือนหรือโทษตัดเงินเดือนนั้น  ผู ้มีอ�านาจจะลงโทษผู้ท่ีกระท�าผิดวินัย 

ได้ครั้งหนึ่งไม่เกินอัตราต่อไปนี้

 
 

ข้อ  49. ในกรณีเจ้าหน้าที่สหกรณ์และลูกจ้างประจ า  กระท าผิดวินัยแต่โทษไม่ถึงให้ออก  หรือไล่ออก   
ผู้บังคับบัญชาจะสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนหรือตัดเงินเดือนก็ได้  หรือถ้าเห็นว่ามีเหตุอันควรลดหย่อนหรือเป็นความผิด 
เล็กน้อย  จะสั่งลงโทษภาคทัณฑ์โดยแสดงความผิดของผู้นั้นให้ปรากฎเป็นหนังสือ  หรือจะให้ท าทัณฑ์บนไว้ด้วยก็ได้ 
  ในกรณีลดขั้นเงินเดือน  หากต้องลดเกินกว่าขั้นต่ าสุดของต าแหน่งก็ให้ลดขั้นเงินเดือนส าหรับต าแหน่ง 
ถัดลงไปได ้

 โทษลดขั้นเงินเดือนหรือโทษตัดเงินเดือนนัน้  ผู้มีอ านาจจะลงโทษผู้ที่กระท าผิดวินัย  ได้ครั้งหน่ึง 
ไม่เกินอัตราต่อไปนี ้
 

ผู้มีอ านาจ ลดขั้น 
เงินเดือนไม่เกิน 

ตัดเงินเดือน 
ก าหนดเวลาไม่เกิน ก าหนดส่วนเงินเดือน 

คณะกรรมการด าเนินการ 
ประธานกรรมการ 
ผู้จัดการ 

2  ขั้น 
1  ขั้น 

6  เดือน 
4  เดือน 
3  เดือน 

30 % 
20 % 
10 % 

 
ข้อ  50.  ในการสั่งลงโทษผิดวินัยนั้น  ถ้าผู้ที่จะต้องรับโทษเป็นพนักงานต าแหน่งผู้จัดการ  ต้องได้รับ 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการก่อน  ประธานกรรมการจึงสั่งได้ 
 

ข้อ  51. ให้ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ  ดูแล  ระมัดระวัง  เจ้าหน้าที่สหกรณ์และลูกจ้างประจ าในบังคับ 
บัญชาให้ปฏิบัติตามวินัย  ถ้าผู้บังคับบัญชารู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย  ผู้บังคับบัญชาต้องพิจารณาว่าความผิด
ของผู้น้ันอยู่ในอ านาจของคนที่จะลงโทษหรือไม่  ถ้าอยู่ในอ านาจของตนที่จะลงโทษก็ให้สั่งลงโทษ  ถ้าเห็นว่าความผิด
นั้นควรจะต้องลงโทษมากไปกว่าที่ตนมีอ านาจลงโทษก็ให้รายงานต่อผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไป  เพื่อให้ลงโทษตามสมควร 
 

ข้อ  52. ผู้จัดการ  ถ้ารู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระท าความผิดทางวินัย  แต่ละเว้นการลงโทษให้ถือว่า 
ผู้จัดการมีความผิดทางวินัย 
  กรณีผู้จัดการได้กระท าความผิดทางวินัย  ให้ประธานกรรมการเสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
พิจารณา 
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 ข้อ 50. ในการสั่งลงโทษผิดวินัยนั้น  ถ้าผู้ที่จะต้องรับโทษเป็นพนักงานต�าแหน่งผู้จัดการ  ต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการด�าเนินการก่อน  ประธานกรรมการจึงสั่งได้

 ข้อ 51. ให้ผู ้บังคับบัญชารับผิดชอบ  ดูแล  ระมัดระวัง  เจ้าหน้าที่สหกรณ์และลูกจ้างประจ�าใน 

บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามวินัย  ถ้าผู้บังคับบัญชารู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระท�าผิดวินัย  ผู้บังคับบัญชาต้อง 

พิจารณาว่าความผิดของผู้นั้นอยู่ในอ�านาจของคนที่จะลงโทษหรือไม่  ถ้าอยู่ในอ�านาจของตนที่จะลงโทษก็ 

ให้สั่งลงโทษ  ถ้าเห็นว่าความผิดนั้นควรจะต้องลงโทษมากไปกว่าที่ตนมีอ�านาจลงโทษก็ให้รายงานต่อผู้มีอ�านาจ

เหนือขึ้นไป  เพื่อให้ลงโทษตามสมควร

 ข้อ 52. ผู้จัดการ  ถ้ารู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระท�าความผิดทางวินัย  แต่ละเว้นการลงโทษให้ถือว่า 

ผู้จัดการมีความผิดทางวินัย

  กรณีผู้จัดการได้กระท�าความผิดทางวินัย  ให้ประธานกรรมการเสนอต่อคณะกรรมการด�าเนิน

การพิจารณา

 ข้อ 53. เมื่อผู้มีอ�านาจลงโทษได้สั่งลงโทษไปแล้ว  ต้องเสนอรายงานการลงโทษนั้นต่อคณะกรรมการ

ด�าเนินการหากคณะกรรมการด�าเนินการเห็นว่าโทษที่ลงไปนั้นไม่เหมาะสมกับความผิดที่ได ้กระท�า 

ให้คณะกรรมการด�าเนินการมีอ�านาจเพิ่มหรือลงโทษให้เหมาะสมกับระดับของความผิดที่ได้กระท�านั้นได้

 ข้อ 54. เจ้าหน้าที่สหกรณ์และลูกจ้างประจ�าที่ถูกลงโทษฐานผิดวินัย  ถ้าเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็น

ธรรมก็อาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการด�าเนินการได้  โดยท�าเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด�าเนินการได ้

ภายใน  15  วัน   นับแต่วันทราบค�าสั่ง

  การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้รอการลงโทษตามค�าสั่งของผู้มีอ�านาจ

  เมื่อคณะกรรมการด�าเนินการได้รับ และพิจารณาอุทธรณ์แล้วจะยกโทษ  ลดโทษ  เพิ่มโทษ 

หรือยืนตามค�าสั่งเดิมก็ได้  ทั้งนี้โดยปกติให้กระท�าให้เสร็จภายใน  30  วัน  นับแต่วันได้รับอุทธรณ์  มติของ 

คณะกรรมการด�าเนินการในการวินิจฉยัอุทธรณ์นั้น  ถือเป็นอันถึงที่สุด

หมวด  10
กำรร้องทุกข์

 ข้อ 55. ขอบเขตและความหมายของข้อร้องทุกข์

  เจ้าหน้าทีแ่ละลกูจ้างผูใ้ดได้รับความเดอืดร้อนหรือมปัีญหาใด ๆ  เนือ่งจากการจ้างหรือการท�างาน

ให้สหกรณ์  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างผู้นั้นจะยื่นค�าร้องทุกข์ต่อสหกรณ์ได้  โดยข้อร้องทุกข์จะต้องมิใช่เรื่องร้อง 

ขอให้แต่งตั้งโยกย้าย  เลิกจ้าง  ให้ออก  หรือไล่ออกจากงาน

 ข้อ 56. วิธีการและขั้นตอนการร้องทุกข์  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่ประสงค์จะร้องทุกข์  ให้ร้องทุกข์ด้วย

ตนเองโดยท�าเป็นหนังสือยื่นต่อผู้บังคับบัญชา

 ข้อ 57. การสอบสวน  และพิจารณาข้อร้องทุกข์  ให้ผู้บังคับบัญชาท�าการสอบสวน  และพิจารณา 

ข้อร้องทุกข์โดยไม่ชักช้า  แล้วแจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัยให้ผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือ
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 ข้อ 58. กระบวนการยุติข้อร้องทุกข์  ผู้ร้องทุกข์ที่ไม่พอใจค�าชี้แจงหรือค�าวินิจฉัยของผู้บังคับบัญชา  

หากเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม  และมีเหตุผลอันสมควรที่จะขอให้มีการพิจารณาทบทวนใหม่  ให้มีสิทธิ

อุทธรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป  โดยท�าเป็นหนังสือพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่

ทราบค�าวินิจฉัย

 ข้อ 59. ความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้อง

  ให้สหกรณ์รับฟัง  และพิจารณาค�าร้องทุกข์ด้วยความเป็นธรรม  ผู้ร้องทุกข์และเจ้าหน้าที่ที ่

ให้การเป็นพยานต้องได้รับความคุ้มครอง  และไม่ถูกกลั่นแกล้ง  หรือถูกลงโทษแต่อย่างใด  เว้นแต่เป็น 

การร้องทุกข์ด้วยเจตนาไม่สุจริตให้การด้วยอคติ  ปรักปร�า  ให้การอันเป็นเท็จ  หรือไม่ได้ความร่วมมือ 

ในการสอบสวนหาความจริง

หมวด  11
กำรออกจำกงำน

 ข้อ 60. เจ้าหน้าที่สหกรณ์และลูกจ้างประจ�าออกจากงานเมื่อ

  (1) ตาย

  (2) ลาออก

  (3) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 13

  (4) เกษียณอายุตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ 63

  (5) เลิกจ้างตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ 64

  (6) ให้ออก

  (7) ไล่ออก

 ข้อ 61. เจ้าหน้าที่สหกรณ์และลูกจ้างประจ�า  ผู้ใดประสงค์จะลาออกจากงานก็ย่อมท�าได้  โดยยื่น 

หนังสือขอลาออกต่อประธานกรรมการ  เมื่อประธานกรรมการสั่งอนุญาตแล้ว จึงถือว่าออกจากงานได้ 

เว้นแต่ผู้จัดการ  และผู้ช่วยผู้จัดการ  ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด�าเนินการก่อน

   กรณีมีความจ�าเป็นและเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ก็ให้ประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการ

ด�าเนินการแล้วแต่กรณี  ระงับการลาออกได้ไม่เกิน  30  วัน

 ข้อ 62. เจ้าหน้าที่สหกรณ์และลูกจ้างประจ�า  ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 13  นั้น  ให้ถือว่าออกจากงาน

ตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการสั่ง

 ข้อ 63. เจ้าหน้าที่สหกรณ์และลูกจ้างประจ�าคนใดมีอายุครบ  60  ปีบริบูรณ์  ให้เป็นอันออกจากงาน 

เมื่อสิ้นปีทางบัญชี  ซึ่งเป็นปีที่ผู้นั้นมีอายุครบ  60  ปีบริบูรณ์  เว้นแต่จะได้มีการต่ออายุการท�างานอีกคราวละ 

1  ปี  จนอายุครบ  65  ปีบริบูรณ์    ปีทางบัญชีที่กล่าวนี้  หมายความว่า  ปีทางบัญชีตามข้อบังคับสหกรณ์

  การต่ออายุการท�างานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และลูกจ้างประจ�า  ตามวรรคก่อน  จะท�าได้แต ่

ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ  เพื่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่สหกรณ์  และผู้นั้นยังมีสุขภาพสมบูรณ์เพียงพอท่ีจะ 

ปฏิบัติงานโดยมีสมรรถภาพ  ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด�าเนินการก่อน
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 ข้อ 64. คณะกรรมการด�าเนินการมีอ�านาจเลิกจ้างเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์และลูกจ้างประจ�า  ในกรณ ี

ดังต่อไปนี้

  (1) เมื่อสหกรณ์ยุบต�าแหน่งที่ผู้นั้นด�ารงอยู่

  (2) เม่ือมีเหตุอันสมควรซึ่งประธานกรรมการเสนอความเห็นว่า  ผู้นั้นหย่อนสมรรถภาพใน

การปฏบิตังิานหรอืมคีวามบกพร่องในการปฏบิตังิานอยูเ่นอืง ๆ   หรอืไม่อาจไว้วางใจผูน้ัน้

ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้และคณะกรรมการด�าเนินการพิจารณาเห็นชอบด้วย

  (3) เมื่อมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือในกรณีมีความ 

ผิดอาญา  เว้นแต่ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดอันได้กระท�าโดยประมาท

  (4)  เมื่อต้องได้รับโทษจ�าคุก  โดยค�าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ�าคุก  เว้นแต่ส�าหรับความผิด 

ลหุโทษ  หรือความผิดอันได้กระท�าโดยประมาท

 ข้อ 65. การไล่ออกนั้นให้เป็นไปตามหมวด  9  ว่าด้วย  วินัย  การสอบสวน  และการลงโทษ

หมวด  12
กำรเลิกจ้ำง  ค่ำชดเชย  และค่ำชดเชยพิเศษ

 ข้อ 66. เมื่อมีเหตุสมควร  สหกรณ์จะเลิกจ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�าผู้ใดก็ได้  โดยค�าบอกกล่าว

ล่วงหน้า  และจ่ายค่าชดเชยให้  ดังนี้

  (1) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�าซึ่งท�างานติดต่อกันครบหนึ่งร้อยยี่สิบวัน  แต่ไม่ครบหนึ่งปี  

โดยรวมวนัหยุดวนัลา  และวนัท่ีสหกรณ์สัง่ให้หยดุงาน  เพ่ือประโยชน์ของสหกรณ์ให้จ่าย

ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวัน

  (2) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�าซึ่งท�างานติดต่อกันครบหนึ่งปี  แต่ไม่ครบสามปีโดยรวม 

วนัหยดุ  วนัลา  และวนัทีส่หกรณ์สัง่ให้หยดุงานเพือ่ประโยชน์ของสหกรณ์  ให้จ่ายไม่น้อย

กว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายเก้าสิบวัน

  (3) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�าซ่ึงท�างานติดต่อกันครบสามปี  แต่ไม่ครบหกปีโดยรวม 

วันหยุด  วันลา  และวันท่ีสหกรณ์ส่ังให้หยุดงานเพ่ือประโยชน์ของสหกรณ์  ให้จ่าย 

ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

  (4) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�าซึ่งท�างานติดต่อกันครบหกปีแต่ไม่ครบสิบปี  โดยรวม 

วันหยุด  วันลา  และวันท่ีสหกรณ์ส่ังให้หยุดงานเพ่ือประโยชน์ของสหกรณ์  ให้จ่าย 

ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสองร้อยสี่สิบวัน

  (5) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�าซึ่งท�างานติดต่อกันครบสิบปีขึ้นไป  โดยรวมวันหยุด  วันลา  

และวันที่สหกรณ์ส่ังให้หยุดเพ่ือประโยชน์ของสหกรณ์  ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา

สุดท้ายสามร้อยวัน
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  (6) กรณสีหกรณ์ย้ายสถานประกอบกจิการไปตัง้  ณ  สถานท่ีอืน่  สหกรณ์จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่

และลกูจ้างประจ�าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวนัก่อนวนัย้ายสถานประกอบกจิการ  

ถ้าเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�าไม่ประสงค์จะไปท�างานด้วยก็มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้าง  

และได้รับค่าชดเชยพิเศษตามกฎหมายก�าหนด

  (7) กรณีที่สหกรณ์มีความจ�าเป็นต้องลดจ�านวนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�าอันเนื่องจาก 

การปรับปรุงหน่วยงานกระบวนการผลิต  การจ�าหน่าย  หรือการบริการโดยน�า 

เครือ่งจกัรมาใช้  หรอืเปล่ียนแปลงเครือ่งจกัร หรอืเทคโนโลย ีสหกรณ์จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่

และลูกจ้างประจ�าทราบล่วงหน้า  ไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนวันที่จะเลิกจ้าง  ในกรณีท่ี

สหกรณ์ไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างประจ�าทราบล่วงหน้าหรือแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า

หกสิบวัน  สหกรณ์จะจ่ายค่าชดเชยพิเศษตามกฎหมายก�าหนด

  (8) กรณีสหกรณ์มีความจ�าเป็นต้องหยุดกิจการเป็นการช่ัวคราว  อันมิใช่เหตุสุดวิสัย 

สหกรณ์จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�าทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ่มหยุดกิจการ 

โดยจะจ ่ายเงินในการหยุดกิจการตามท่ีกฎหมายก�าหนดการเลิกจ ้างตามข ้อนี้   

หมายความว่า  การที่สหกรณ์ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�าออกจากงาน  โดยเจ้าหน้าที่

และลูกจ้างประจ�าไม่ได้ท�าความผิดตามข้อ 67

 ข้อ 67. สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�า   ซึ่งเลิกจ้างในกรณีดังต่อไปนี้

  (1) อยู่ในระหว่างทดลองการปฏิบัติงานในระยะเวลาไม่ครบหนึ่งร้อยยี่สิบวัน

  (2) เลิกจ้างตามก�าหนดระยะเวลาการจ้างในกรณีที่สหกรณ์ได้ท�าสัญญาจ้างเป็นหนังสือ 

ตั้งแต่เริ่มจ้างมีก�าหนดเวลาเริ่มต้น  และสิ้นสุดของงานที่แน่นอนไม่เกินสองปี 

เพื่อให้ลูกจ้างท�างานในโครงการเฉพาะที่มิใช่งานปกติของธุรกิจหรือกิจการสหกรณ์

  (3) เลิกจ้างเพราะความผิด  ต่อไปนี้

   1) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท�าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่สหกรณ์

   2) จงใจให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

   3) ฝ่าฝืนข้อบังคับ  หรือระเบียบเกี่ยวกับการท�างาน  หรือค�าสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย 

ของสหกรณ์  และสหกรณ์ได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้วโดยหนังสือตักเตือนให้ 

มีผลบังคับใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปี  นับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระท�าผิด  เว้นแต่กรณ ี

ที่ร้ายแรงสหกรณ์ไม่จ�าเป็นต้องตักเตือน

   4) ละทิ้งหน้าที่การงานเป็นเวลาสามวันท�างานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่

ก็ตามโดยไม่มีเหตุผลอันควร

   5) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

   6) ได้รับโทษจ�าคุกตามค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิด 

ที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
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 ข้อ 68. ผู้ที่สหกรณ์ได้จ้างไว้แล้วแต่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้  ให้ถือว่าเป็นเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างประจ�า   

มีสิทธิและหน้าที่ตามระเบียบนี้ทุกประการ

  เจ้าหน้าที่สหกรณ์และลูกจ้างประจ�าคนใดยังไม่ได้จัดท�าสัญญาจ้าง  และหรือจัดให้มี 

หลักประกันไว้ต่อสหกรณ์   ให้จัดท�าสัญญาจ้าง   และหรือจัดให้มีหลักประกัน   ให้เสร็จภายในก�าหนด  60  วัน

 ข้อ 69. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

  ประกาศ    ณ   วันที่   30   มิถุนายน   พ.ศ.  2551

 (นายสินสมุทร   เสนาอาจ)

 ประธานกรรมการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด
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ขั้น ลูกจ้างประจ า ขั้น เจ้าหน้าที่ ขั้น หัวหน้าฝ่าย ขั้น ผู้ช่วยผู้จัดการ ขั้น ผู้จัดการ
1 9,860.00             1 10,670.00           1 15,960.00           1 15,960.00           1 53,490.00           

1.5 10,060.00           1.5 10,890.00           1.5 16,380.00           1.5 16,380.00           1.5 54,940.00           
2 10,260.00           2 11,110.00           2 16,790.00           2 16,790.00           2 56,560.00           

2.5 10,460.00           2.5 11,350.00           2.5 17,230.00           2.5 17,230.00           2.5 58,190.00           
3 10,670.00           3 11,610.00           3 17,660.00           3 17,660.00           3 59,840.00           

3.5 10,890.00           3.5 11,870.00           3.5 18,100.00           3.5 18,100.00           3.5 61,490.00           
4 11,110.00           4 12,130.00           4 18,570.00           4 18,570.00           4 63,150.00           

4.5 11,350.00           4.5 12,410.00           4.5 19,040.00           4.5 19,040.00           4.5 64,820.00           
5 11,610.00           5 12,710.00           5 19,510.00           5 19,510.00           5 66,490.00           

5.5 11,870.00           5.5 13,030.00           5.5 19,990.00           5.5 19,990.00           5.5 68,160.00           
6 12,130.00           6 13,360.00           6 20,480.00           6 20,480.00           6 69,820.00           

6.5 12,410.00           6.5 13,700.00           6.5 20,970.00           6.5 20,970.00           6.5 71,500.00           
7 12,710.00           7 14,050.00           7 21,470.00           7 21,470.00           7 73,170.00           

7.5 13,030.00           7.5 14,410.00           7.5 21,960.00           7.5 21,960.00           7.5 74,970.00           
8 13,360.00           8 14,770.00           8 22,460.00           8 22,460.00           8 76,880.00           

8.5 13,700.00           8.5 15,160.00           8.5 22,960.00           8.5 22,960.00           8.5 78,790.00           
9 14,050.00           9 15,550.00           9 23,460.00           9 23,460.00           9 80,770.00           

9.5 14,410.00           9.5 15,960.00           9.5 23,960.00           9.5 23,960.00           9.5 82,720.00           
10 14,770.00           10 16,380.00           10 24,450.00           10 24,450.00           10 84,670.00           

10.5 15,160.00           10.5 16,790.00           10.5 24,950.00           10.5 24,950.00           10.5 86,620.00           
11 15,550.00           11 17,230.00           11 25,480.00           11 25,480.00           11 88,570.00           

11.5 15,960.00           11.5 17,660.00           11.5 26,010.00           11.5 26,010.00           11.5 90,520.00           
12 16,380.00           12 18,100.00           12 26,690.00           12 26,690.00           

12.5 16,790.00           12.5 18,570.00           12.5 27,370.00           12.5 27,370.00           
13 17,230.00           13 19,040.00           13 28,050.00           13 28,050.00           

13.5 17,660.00           13.5 19,510.00           13.5 28,730.00           13.5 28,730.00           
14 18,100.00           14 19,990.00           14 29,400.00           14 29,400.00           

14.5 18,570.00           14.5 20,480.00           14.5 30,090.00           14.5 30,090.00           
15 19,040.00           15 20,970.00           15 30,870.00           15 30,870.00           

15.5 19,510.00           15.5 21,470.00           15.5 31,640.00           15.5 31,640.00           
16 19,990.00           16 21,960.00           16 32,470.00           16 32,470.00           

16.5 20,480.00           16.5 22,460.00           16.5 33,290.00           16.5 33,290.00           

บัญชีอัตราเงินเดือนและค่าจ้างของเจ้าหน้าทีแ่ละลูกจ้าง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากัด  

ตามข้อ  8  แห่งระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าทีแ่ละข้อบังคบัเกี่ยวกับการท างาน  พ.ศ. 2551
(แนบท้ายประกาศสหกรณ์ฯ  ฉบับลงวนัที ่ 16  เมษายน  2563)
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ขั้น ลูกจ้างประจ า ขั้น เจ้าหน้าที่ ขั้น หัวหน้าฝ่าย ขั้น ผู้ช่วยผู้จัดการ ขั้น ผู้จัดการ

บัญชีอัตราเงินเดือนและค่าจ้างของเจ้าหน้าทีแ่ละลูกจ้าง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากัด  

ตามข้อ  8  แห่งระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าทีแ่ละข้อบังคบัเกี่ยวกับการท างาน  พ.ศ. 2551
(แนบท้ายประกาศสหกรณ์ฯ  ฉบับลงวนัที ่ 16  เมษายน  2563)

17 20,970.00           17 22,960.00           17 34,120.00           17 34,120.00           
17.5 21,470.00           17.5 23,460.00           17.5 34,950.00           17.5 34,950.00           
18 21,960.00           18 23,960.00           18 35,780.00           18 35,780.00           

18.5 22,460.00           18.5 24,450.00           18.5 36,610.00           18.5 36,610.00           
19 22,960.00           19 24,950.00           19 37,590.00           19 37,590.00           

19.5 23,460.00           19.5 25,480.00           19.5 38,590.00           19.5 38,590.00           
20 23,960.00           20 26,010.00           20 39,600.00           20 39,600.00           

20.5 24,450.00           20.5 26,690.00           20.5 40,610.00           20.5 40,610.00           
21 24,950.00           21 27,370.00           21 41,620.00           21 41,620.00           

21.5 25,480.00           21.5 28,050.00           21.5 42,650.00           21.5 42,650.00           
22 26,010.00           22 28,730.00           22 43,690.00           22 43,690.00           

22.5 26,690.00           22.5 29,400.00           22.5 44,750.00           22.5 44,750.00           
23 27,370.00           23 30,090.00           23 45,810.00           23 45,810.00           

23.5 28,050.00           23.5 30,870.00           23.5 46,870.00           23.5 46,870.00           
24 28,730.00           24 31,640.00           24 48,120.00           24 48,120.00           

24.5 29,400.00           24.5 32,470.00           24.5 49,440.00           24.5 49,440.00           
25 30,090.00           25 33,290.00           25 50,730.00           25 50,730.00           

25.5 30,870.00           25.5 34,120.00           25.5 52,050.00           25.5 52,050.00           
26 31,640.00           26 34,950.00           26 53,490.00           26 53,490.00           

26.5 32,470.00           26.5 35,780.00           26.5 54,940.00           26.5 54,940.00           
27 33,290.00           27 36,610.00           27 56,560.00           27 56,560.00           

27.5 34,120.00           27.5 37,590.00           27.5 58,190.00           27.5 58,190.00           
28 34,950.00           28 38,590.00           28 59,840.00           28 59,840.00           

28.5 35,780.00           28.5 39,600.00           28.5 61,490.00           28.5 61,490.00           
29 36,610.00           29 40,610.00           29 63,150.00           29 63,150.00           

29.5 37,590.00           29.5 41,620.00           29.5 64,820.00           29.5 64,820.00           
30 38,590.00           30 42,650.00           30 66,490.00           30 66,490.00           

30.5 39,600.00           30.5 43,690.00           30.5 68,160.00           30.5 68,160.00           
31 40,610.00           31 44,750.00           31 69,820.00           31 69,820.00           

31.5 41,620.00           31.5 45,810.00           31.5 71,500.00           31.5 71,500.00           
32 42,650.00           32 46,870.00           32 73,170.00           32 73,170.00           

32.5 43,690.00           32.5 48,120.00           32.5 74,970.00           
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ขั้น ลูกจ้างประจ า ขั้น เจ้าหน้าที่ ขั้น หัวหน้าฝ่าย ขั้น ผู้ช่วยผู้จัดการ ขั้น ผู้จัดการ

บัญชีอัตราเงินเดือนและค่าจ้างของเจ้าหน้าทีแ่ละลูกจ้าง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากัด  

ตามข้อ  8  แห่งระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าทีแ่ละข้อบังคบัเกี่ยวกับการท างาน  พ.ศ. 2551
(แนบท้ายประกาศสหกรณ์ฯ  ฉบับลงวนัที ่ 16  เมษายน  2563)

33 44,750.00           33 49,440.00           33 76,880.00           
33.5 45,810.00           33.5 50,730.00           33.5 78,790.00           
34 46,870.00           34 52,050.00           34 80,700.00           

34.5 53,490.00           34.5 82,610.00           
35 54,940.00           

35.5 56,560.00           
36 58,190.00           

36.5 59,840.00           
37 61,490.00           

37.5 63,150.00           
38 64,820.00           

38.5 66,490.00           
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ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำากัด
ว่าด้วย  การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

พ.ศ. 2551

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด พ.ศ. 2543 ข้อ 73(8) 

ข้อ 101(10) และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดท่ี 48 เมื่อคราวประชุม คร้ังท่ี 12/2551 

วันที่ 9 มิถุนายน 2551 และครั้งที่ 13/2551 วันที่ 13 มิถุนายน 2551 ให้ก�าหนดระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ 

ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง พ.ศ. 2551 

ไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินเพิ่ม

การครองชีพชั่วคราวของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2551”

 ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

 ข้อ 3. ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครอง

ชีพชั่วคราวของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2549 และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ 4. ในระเบียบนี้

  “สหกรณ์”   หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด 

  “ประธานกรรมการ”   หมายถงึ   ประธานกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์ครหูนองคาย 

จ�ากัด 

  “เจ้าหน้าที่”    หมายถึง   เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

  “ลูกจ้างประจ�า”   หมายถึง   ลูกจ้างที่สหกรณ์จ้างไว้ในต�าแหน่งนักการภารโรง พนักงานขับรถ 

 ข้อ 5. เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�า มีอัตราเงินเดือนหรืออัตราค่าจ้างไม่เกินเดือนละ 10,500.-บาท 

ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000.-บาท แต่เม่ือรวมกับเงินเดือน หรือค่าจ้างแล้วต้อง 

ไม่เกินเดือนละ 10,500.-บาท

  กรณีที่เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้ว มีจ�านวนไม่ถึงเดือนละ 

7,350.-บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นให้มีจ�านวนรวมกับเงินเดือน หรือค่าจ้างเป็นเดือนละ 

7,350.-บาท

  อตัราเงนิเพิม่การครองชพีช่ัวคราว ให้เบิกจ่ายตามบัญชีเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวท่ีแนบท้าย

ระเบียบนี้



ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำากัด

200

 ข้อ 6. การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามระเบียบนี้  เป็นการจ่ายชั่วคราว  หากมีการปรับ

โครงสร้างเงินเดือนหรือค่าจ้างของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด  อาจพิจารณา

ปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว   เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้างเงินเดือน

หรือค่าจ้างที่ปรับใหม่ได้

 ข้อ 7.   การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินตามระเบียบ 

 ข้อ 8.   ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

  ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551

 (นายสินสมุทร   เสนาอาจ)

 ประธานกรรมการ    

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด
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บัญชีเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างประจํา 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จํากัด 

พ.ศ. 2551 
ขั้น เงินเดือน ค่าตอบแทน รวมรายได้ ขั้น เงินเดือน ค่าตอบแทน รวมรายได้ 
1 
1.5 
2 
2.5 
3 
3.5 
4 
4.5 
5 
5.5 
6 
6.5 
7 
7.5 
8 
8.5 
9 
9.5 
10 
10.5 
11 
11.5 
12 
12.5 

4,620 
4,750 
4,890 
5,040 
5,190 
5,320 
5,480 
5,630 
5,770 
5,920 
6,080 
6,230 
6,380 
6,530 
6,690 
6,820 
6,990 
7,140 
7,290 
7,450 
7,600 
7,760 
7,910 
8,080 

2,730 
2,600 
2,460 
2,310 
2,160 
2,030 
1,870 
1,720 
1,580 
1,430 
1,270 
1,120 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

7,350 
7,350 
7,350 
7,350 
7,350 
7,350 
7,350 
7,350 
7,350 
7,350 
7,350 
7,350 
7,380 
7,530 
7,690 
7,820 
7,990 
8,140 
8,290 
8,450 
8,600 
8,760 
8,910 
9,080 

13 
13.5 
14 
14.5 
15 
15.5 
16 
16.5 
17 
17.5 
18 
18.5 
19 

 

8,250 
8,420 
8,590 
8,770 
8,940 
9,120 
9,310 
9,510 
9,690 
9,900 

  10,120 
  10,350 
  10,580 
 

1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

      990 
      810 
      600 
      380 
      150 

- 
 
 

 

  9,250 
  9,420 
  9,590 
  9,770 

    9,940 
10,120 
10,310 
10,500 
10,500 
10,500 
10,500 
10,500 
10,580 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำากัด
ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2551

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด พ.ศ. 2543 ข้อ 73(8) 

ข้อ 101(10) และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดท่ี 48 เมื่อคราวประชุม คร้ังท่ี 18/2551 

วันที่ 30 กันยายน 2551 ให้แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 5 ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด  ว่าด้วย  

การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง พ.ศ. 2551 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2551  

นอกนั้นคงเดิมไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงิน 

เพิ่มการครองชีพชั่วคราวของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2551”

 ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

 ข้อ 3. ให้ยกเลิก ข้อความใน ข้อ 5 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย  

การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2551 ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

 “ข้อ 5. เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�า มีอัตราเงินเดือนหรืออัตราค่าจ้างไม่เกินเดือนละ 11,700.- บาท 

ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500.- บาท แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้ว ต้องไม่เกิน 

เดือนละ 11,700.- บาท 

  กรณีที่ เงินเพิ่มค ่าครองชีพชั่วคราวรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ ้างแล้ว มีจ�านวนไม่ถึง 

เดือนละ 8,200.- บาท  ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นให้มีจ�านวนรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างเป็น

เดือนละ 8,200.- บาท

  อัตราเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว ให้เบิกจ่ายตามบัญชีเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวที ่

แนบท้ายระเบียบนี้”

 ข้อ 4. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

  ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2551

 (นายสินสมุทร   เสนาอาจ)

 ประธานกรรมการ 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด
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บัญชีเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างประจํา 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จํากัด 

พ.ศ. 2551 
ขั้น เงินเดือน ค่าตอบแทน รวมรายได้ ขั้น เงินเดือน ค่าตอบแทน รวมรายได้ 
1 
1.5 
2 
2.5 
3 
3.5 
4 
4.5 
5 
5.5 
6 
6.5 
7 
7.5 
8 
8.5 
9 
9.5 
10 
10.5 
11 
11.5 
12 
12.5 

4,620 
4,750 
4,890 
5,040 
5,190 
5,320 
5,480 
5,630 
5,770 
5,920 
6,080 
6,230 
6,380 
6,530 
6,690 
6,820 
6,990 
7,140 
7,290 
7,450 
7,600 
7,760 
7,910 
8,080 

3,580 
3,450 
3,310 
3,160 
3,010 
2,880 
2,720 
2,570 
2,430 
2,280 
2,120 
1,970 
1,820 
1,670 
1,510 
1,500 
1,500 
1,500 
1,500 
1,500 
1,500 
1,500 
1,500 
1,500 

8,200 
8,200 
8,200 
8,200 
8,200 
8,200 
8,200 
8,200 
8,200 
8,200 
8,200 
8,200 
8,200 
8,200 
8,200 
8,320 
8,490 
8,640 
8,790 
8,950 
9,100 
9,260 
9,410 
9,580 

13 
13.5 
14 
14.5 
15 
15.5 
16 
16.5 
17 
17.5 
18 
18.5 
19 
19.5 
20 
20.5 
21 
21.5 

 
 
 
 

8,250 
8,420 
8,590 
8,770 
8,940 
9,120 
9,310 
9,510 
9,690 
9,900 

 10,120 
 10,350 
 10,580 
 10,830 
 11,090 
 11,370 
 11,650 
 11,950 
 

1,500 
1,500 
1,500 
1,500 
1,500 
1,500 
1,500 
1,500 
1,500 
1,500 
1,500 
1,350 
1,120 
  870 
  610 
  330 
   50 
- 

 
 

  9,750 
  9,920 
10,090 
10,270 
10,440 
10,620 
10,810 
10,010 
11,190 
11,400 
11,620 
11,700 
11,700 
11,700 
11,700 
11,700 
11,700 
11,950 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำากัด 
ว่าด้วย ค่าเช่าบ้านสำาหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำาของสหกรณ์  

พ.ศ. 2551

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด พ.ศ. 2543  

ข้อ 73(8) ข้อ 101(10) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 48 ครั้งที่ 12/2551  วันที่ 9 มิถุนายน 

2551 และครั้งที่ 13/2551 วันที่ 13 มิถุนายน 2551 ให้ก�าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด  

ว่าด้วย ค่าเช่าบ้านส�าหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�าของสหกรณ์ พ.ศ. 2551 ไว้ดังต่อไปนี้

   ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย ค่าเช่าบ้านส�าหรับเจ้า

หน้าที่และลูกจ้างประจ�าของสหกรณ์ พ.ศ. 2551”

   ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

   ข้อ 3.  ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย ค่าเช่าบ้าน ส�าหรับเจ้าหน้าที่

และลูกจ้างประจ�าของสหกรณ์  พ.ศ. 2544   ฉบับลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2544

   ข้อ 4.  ในระเบียบนี้

    “สหกรณ์”   หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด 

     “คณะกรรมการ”   หมายถึง  คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด 

        “ประธานกรรมการ”  หมายถงึ  ประธานกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์ครหูนองคาย จ�ากดั 

      “เลขานกุาร”   หมายถงึ   เลขานกุารคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์ครหูนองคาย จ�ากดั 

     “ผู้จัดการ”   หมายถึง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด 

     “เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�า”   หมายถึง  เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างประจ�าของสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูหนองคาย จ�ากัด

    ข้อ 5. ผูท้ีบ่รรจเุป็นผูจ้ดัการหรอืเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์หลังจากวนัประกาศใช้ระเบียบนี ้ ไม่มสิีทธใินการ

เบิกค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อบ้าน

  ข้อ 6. เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�าผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านต้องไม่มีบ้านพักเป็นของตนเอง  หรือของคู่

สมรส  หรือของบิดา  มารดา  ที่พออาศัยอยู่ร่วมกันได้ และสหกรณ์มิได้จัดให้พักในบ้านพักของสหกรณ์

   ข้อ 7. กรณีที่บ้านพักของสหกรณ์ว่าง  ให้ผู้จัดการจัดให้ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้พักอาศัยในบ้านพัก

ของสหกรณ์ก่อน   หากไม่เข้าพักอาศัยจะใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไม่ได้   เว้นแต่ผู้ที่ได้รับสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านแบบ
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เช่าซื้อจากสถาบันการเงินมาเบิกค่าเช่าบ้าน   ยังคงให้ใช้สิทธิจนกว่าหนี้เงินกู้จะสิ้นสุดงวดสัญญา  ตามสัญญากู้

ที่ขอเบิกในครั้งแรก

 ข้อ 8.  เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจ�า  ผู้ซึ่งพักอาศัยในบ้านพักที่สหกรณ์จัดให้อยู่แล้ว  ต่อมามีความ  

ประสงค์จะขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน  เพื่อเช่าซื้อหรือกู ้เงินจากสถาบันการเงินมาปลูกสร้าง  หรือชื่อที ่

พักอาศัยของตนเอง  โดยที่สหกรณ์สามารถจัดบุคคลเข้าพักอาศัยในท่ีพักอาศัยท่ีว่างลงแทนได้  ก็ให้ผู้นั้น 

ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ 

 ข้อ 9.  คู่สมรสของเจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างประจ�าผู้ใด  ได้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการ  หรือ

รัฐวิสาหกิจอยู่แล้ว  ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้

 ข้อ 10.  ให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจ�าที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านยื่นเร่ืองราวพร้อมเอกสารที่เกี่ยว 

ข้องตามที่สหกรณ์ก�าหนด   ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 ข้อ 11. ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพบ้าน ประกอบด้วย รองประธาน กรรมการ

เป็นประธานกรรมการ เลขานุการ กรรมการ จ�านวน 2 คน และผู้จัดการเป็นกรรมการ และเลขานุการ

 ข้อ 12. ให้คณะกรรมการมีอ�านาจอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้าน

 ข้อ 13. อัตราค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน ให้ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน จ�านวนเท่าที่จ่ายจริง

ตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกินจ�านวนเงินที่คณะกรรมการก�าหนด ดังนี้

  (1)  ลูกจ้างประจ�า  2,000 บาท 

  (2)  เจ้าหน้าที่  2,300 บาท 

  (3)  หัวหน้าฝ่าย  2,600 บาท 

  (4)  ผู้ช่วยผู้จัดการ  2,900 บาท

  (5)  ผู้จัดการ  3,200 บาท 

  ข้อ 14. ผู ้จัดการหรือเจ ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด  ที่มีสิทธิในการเบิก  

ค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านอยู่ตามระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วย  ค่าเช่าบ้านส�าหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�า

ของสหกรณ์ พ.ศ. 2544 ให้มีสิทธิเบิกได้ต่อไป

 ข้อ 15. ผู ้จัดการหรือเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด  ผู ้บรรจุหลังระเบียบ  

นี้ประกาศใช้   ไม่มีสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน   ค่าเช่าซื้อบ้านตามระเบียบนี้

 ข้อ 16. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

   ประกาศ ณ วันที่ 30  มิถุนายน  พ.ศ. 2551

 (นายสินสมุทร   เสนาอาจ) 

 ประธานกรรมการ 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด



ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำากัด

206

ระเบียบ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำากัด
ว่าด้วย  การจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาปฏิบัติหน้าที่ปกติ

พ.ศ. 2561

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด พ.ศ. 2543  

ข้อ 73(8) ข้อ 101(10) และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดท่ี 59 ในการประชุม 

ครั้งที่ 3/2562  วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ให้ก�าหนดระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย  

การจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาปฏิบัติหน้าที่ปกติ  พ.ศ. 2561  ไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย การจ่ายเงิน 

ค่าตอบแทนนอกเวลาปฏิบัติหน้าที่ปกติ  พ.ศ. 2561”

 ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการลงนามเป็นต้นไป

 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทน 

นอกเวลาปฏิบัติหน้าที่ปกติ  พ.ศ. 2544”   

 ข้อ 4.  บรรดาระเบียบ มติ หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดแย้ง 

กับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 ข้อ 5.  ในระเบียบนี้

  “สหกรณ์”   หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

  “คณะกรรมการ”   หมายถึง  คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

  “ประธานกรรมการ”   หมายถึง    ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

   “เลขานุการ”   หมายถึง   เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

  “ผู้จัดการ”   หมายถึง   ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

  “เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�า”  หมายถึง  เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างประจ�า หรือลูกจ้างช่ัวคราว 

ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด  

  “เวลาปฏิบัติหน้าที่ปกติ”   หมายถึง   เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ของวันเปิดท�าการ

  “วันหยุด”  หมายถึง  วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดราชการ วันหยุดสถาบันการเงิน  

และวันหยุดตามประกาศของส�านักนายกรัฐมนตรี

 ข้อ 6.  ผู้มีสิทธิรับเงินค่าตอบแทนนอกเวลาปฏิบัติหน้าท่ี ต้องเป็นเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างประจ�าของ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ซึ่งได้รับค�าสั่งให้ท�าการนอกเวลาปฏิบัติหน้าที่ปกติ
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 ข้อ 7. การจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาปฏิบัติหน้าที่ปกติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราดังนี้

  (1)  ท�างานล่วงเวลาในวันท�างาน

  ในกรณีเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�าท�างานล่วงเวลาในวันท�างาน  สหกรณ์จ่ายค่าล่วงเวลา 

ในอัตราไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราจ้างต่อชั่วโมงในวันท�างานตามจ�านวนชั่วโมงที่ท�าติดต่อกัน 

ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ให้เบิกได้ในอัตรา วันละ 200 บาท  (เงินสองร้อยบาทถ้วน)

  (2)  ท�างานในวันหยุด

  ในกรณีเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�าท�างานในวันหยุด  สหกรณ์จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น 

จากค่าจ้างอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท�างานตามจ�านวนชั่วโมงที่ท�าเต็มวัน 

เช่นเดียวกับวันปฏิบัติหน้าที่ปกติ ให้เบิกได้ในอัตราวันละ 420.-บาท (เงินสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

  (3)  ท�างานล่วงเวลาในวันหยุด

  ในกรณีเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�าท�างานล่วงเวลาในวันหยุด  สหกรณ์จ่ายค่าล่วงเวลา 

ในวันหยุดในอัตราไม่น้อยกว่า 3 เท่า  ของอัตราค่าจ้างต่อช่ัวโมงในวันท�างานตามจ�านวนช่ัวโมงที่ท�า 

ติดต่อกันไม่น้อยกว่า  3 ชั่วโมง  ให้เบิกได้ในอัตราวันละ 470.-บาท (เงินสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 

 ข้อ 8.  ให้ผู้จัดการเป็นผู้เสนอเรื่องขออนุญาตปฏิบัติหน้าที่นอกเวลา เมื่อเห็นว่ามีเรื่องจ�าเป็นเร่งด่วน 

เพื่อให้งานของสหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่เกิดผลเสียหายแก่สหกรณ์

 ข้อ 9.  ในการเสนอเรื่องขออนุญาตนั้น ให้เสนอต่อประธานกรรมการโดยระบุ วัน เวลา แสดงเหตุผล

ที่ขออนุญาต และแนบบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�า ที่ขออนุญาตเพื่อให้ประธานกรรมการอนุมัติ 

 ข้อ 10.  เม่ือประธานกรรมการอนุมัติ  ให้ผู้จัดการแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างประจ�าผู้มีรายชื่อที ่

ขออนุญาตทราบ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

  ในการปฏิบัติหน้าที่นั้น ให้ผู้จัดการเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ โดยมีสมุดลงเวลาไปกลับ และ

ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ให้ครบตามเวลาในระเบียบ

 ข้อ 11.  ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�าของสหกรณ์มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเวลาปฏิบัติ 

หน้าที่ปกติไม่เกิน 1 ครั้ง  ในหนึ่งวัน

 ข้อ 12.  การจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาปฏิบัติหน้าที่ปกติ นอกเหนือจากระเบียบนี้ให้ขออนุมัติ 

ต่อคณะกรรมการ

 ข้อ 13.  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

  ประกาศ  ณ  วันที่   28  ธันวาคม พ.ศ. 2561

       

 (ดร.อนันต์    พันนึก)

 ประธานกรรมการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด
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ระเบียบ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำากัด
ว่าด้วย  การจัดสรรโบนัสกรรมการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างประจำา 

พ.ศ. 2562

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  พ.ศ. 2543   

ข้อ  73(8)   แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ข้อ 101(11)  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการ  

ชุดที่ 60  ในการประชุมครั้งที่ 4/2563  วันที่ 16  ธันวาคม 2562  ให้ก�าหนดระเบียบ  สหกรณ์ออมทรัพย์ 

ครูหนองคาย  จ�ากัด  ว่าด้วย การจัดสรรโบนัสกรรมการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างประจ�า พ.ศ. 2562  ไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ  1.   ระเบยีบนี ้ เรยีกว่า  “ระเบยีบ  สหกรณ์ออมทรพัย์ครหูนองคาย  จ�ากดั  ว่าด้วย  การจดัสรรโบนัส

กรรมการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างประจ�า พ.ศ. 2562”

 ข้อ  2.   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่  วันที่  16  ธันวาคม พ.ศ. 2562   เป็นต้นไป

 ข้อ  3.   ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย  การจัดสรรโบนัสกรรมการ 

เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างประจ�า พ.ศ. 2551  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ

 ข้อ 4.  บรรดาระเบียบ มติ หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่ไม่ได้ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดแย้ง 

กับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 ข้อ 5. ในระเบียบนี้

  “สหกรณ์”   หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “ประธานกรรมการ”   หมายถึง   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “รองประธานกรรมการ”   หมายถงึ   รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ครหูนองคาย  จ�ากดั

  “เลขานุการ”   หมายถึง  เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “เหรัญญิก”   หมายถึง  เหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “คณะกรรมการ”    หมายถึง  คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “กรรมการ”   หมายถึง  กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “เจ้าหน้าที่”   หมายถึง  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด

  “ลูกจ้างประจ�า”  หมายถึง  ลูกจ้างประจ�าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

  “เงินโบนสั”   หมายถึง  เงนิทีไ่ด้รบัการจดัสรรจากทีป่ระชมุใหญ่สามญัประจ�าปี ให้แก่ กรรมการ  

เจ้าหน้าที่   และลูกจ้างประจ�า
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 ข้อ 6.  การจัดสรรโบนัส คณะกรรมการด�าเนินการจะต้องพิจารณาจัดสรรโบนัสให้แก่เจ้าหน้าที่ 

และลูกจ้างประจ�า ได้ไม่เกิน 4 เท่าของอัตราเงินได้รายเดือนของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างประจ�า ตามระเบียบ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย เจ้าหน้าท่ีและข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน พ.ศ. 2551 ข้อ 33  

และ ข้อ 34

 ข้อ 7.  คณะกรรมการให้น�าเงินโบนัสที่เหลือจากข้อ 6 ทั้งหมดในส่วนของคณะกรรมการด�าเนินการ  

มาจัดสรรตามเกณฑ์ ดังนี้

  7.1  ประธานกรรมการ ให้เพิ่มโบนัสพิเศษจากกรรมการทั่วไป 30,000 บาท

  7.2  รองประธานกรรมการ เลขานุการ และเหรัญญิก  ให้เพิ่มโบนัสพิเศษจากกรรมการทั่วไป 

20,000 บาท

  7.3 โบนัสส่วนที่เหลือจาก ข้อ 7.1 และ 7.2  ให้น�ามาเฉลี่ยตามจ�านวนคณะกรรมการ 

ที่มีอยู่ทั้งหมดเท่ากัน

  7.4  ในกรณีที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก และ 

กรรมการพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระในกรณีใด ๆ ก็ตาม ให้พิจารณาจัดสรรโบนัสให้ตามสัดส่วนของระยะเวลา

ที่ด�ารงต�าแหน่ง

  7.5  เงินโบนัสที่เหลือจาก ข้อ 7.4 ให้คณะกรรมการน�ามาจัดสรรให้กรรมการตามจ�านวน 

ที่อยู่ในวาระ

 ข้อ 8. ในกรณีใดก็ตามที่ ไม ่ได ้ก�าหนดไว ้ในระเบียบนี้   หรือมีป ัญหาในการปฏิบัติให ้อยู ่ 

ในดุลพินิจของคณะกรรมการเป็นอันสิ้นสุด 

 ข้อ 9.   ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

  ประกาศ  ณ  วันที่   16   ธันวาคม  พ.ศ. 2562

          

 (นายเจริญ   สอนค�าหาญ)

 ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำากัด
ว่าด้วย การคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำากัด

ตำาแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำากัด

พ.ศ. 2562

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด พ.ศ. 2543 และแก้ไข 

เพ่ิมเติม ทุกฉบับข้อ 73(8) ข้อ 86 ข้อ 89 และข้อ 101(7) และระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับ 

การท�างาน  พ.ศ. 2551   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่  59  ในคราวประชุม 

ครั้งที่ 5/2562  เมื่อวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2562  จึงก�าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด  

ว่าด้วย การคัดเลือกผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด พ.ศ. 2562 ดังนี้

 ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย การคัดเลือก 

บุคคลทั่วไป  เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด  ต�าแหน่งผู้จัดการสหกรณ ์

ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ากัด  พ.ศ.2562”

 ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  15  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2562  เป็นต้นไป

 ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบ ค�าสั่ง ประกาศ มติ อื่นใดเฉพาะที่เกี่ยวกับการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด  ต�าแหน่งผู ้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด  ที่ขัดแย้งกับ 

ระเบียบนี้   และให้ใช้ระเบียบนี้แทน”

 ข้อ 4.  ในระเบียบนี้

  “สหกรณ์”   หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

  “คณะกรรมการด�าเนินการ”  หมายถึง  คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์

ครูหนองคาย จ�ากัด

  “ประธานกรรมการ”   หมายถึง   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

  “รองประธานกรรมการ”  หมายถงึ  รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ครหูนองคาย จ�ากดั

  “กรรมการ”  หมายถึง   กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

  “ผู้จัดการ”  หมายถึง   ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด

  “ลูกจ้าง”  หมายถึง   ลูกจ้างชั่วคราว ต�าแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด
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 ข้อ 5. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้จัดการสหกรณ์

  5.1 คุณสมบัติทั่วไป

   (1)  มีสัญชาติไทย

   (2)  มีอายุไม่ต�่ากว่า 50 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

   (3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ

   (4)  ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติด 

ให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง  

   (5)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

   (6) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

   (7)  ไม่เป็นผู ้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากสหกรณ์ หรือถูกให้ออกจากราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ

   (8)  ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ�าคุก โดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ

หรือความผิดอื่นที่ได้กระท�าโดยประมาท

  5.2  เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่งดังนี้

   (1)  ต้องได้รบัปรญิญาตร ีหรอืประกาศนยีบัตรซึง่สหกรณ์เทียบให้ไม่ต�า่กว่าปริญญาตรี

   (2)  ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

   (3)  เป็นกรรมการด�าเนินการหรือเคยเป็นกรรมการด�าเนินการไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ

   (4)  เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ไม่น้อยกว่า 10 ปี และ 

เคยด�ารงต�าแหน่ง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยฐานะช�านาญการ หรือข้าราชการพลเรือน 

ระดับช�านาญงานหรือเทียบเท่ามาแล้ว

   (5) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักพรต

   (6) มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารการเงิน หรือการคลัง หรือการสหกรณ์ หรือ

กฎหมาย

   (7)  ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดหนองคายหรือจังหวัดบึงกาฬ ไม่น้อยกว่า 90 วัน

นับถึงวันสุดท้ายของการสมัคร

 ข้อ 6. วิธีการด�าเนินการคัดเลือกให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาจาก

  6.1  พิจารณาจากประวัติและประสบการณ์การปฏิบัติงานของผู้สมัคร

  6.2  พิจารณาแนวคิด และวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และแนวทางการพัฒนาสหกรณ ์

ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด  

  6.3  สอบสัมภาษณ์

   รายละเอียดเกี่ยวกับ การก�าหนดการให้คะแนน เกณฑ์ตัดสิน การข้ึนบัญชีคัดเลือก 

ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการด�าเนินการก�าหนด

 ข้อ 7. ให้ประธานกรรมการ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามข้อ 6 โดยความเห็นชอบของ 

 คณะกรรมการด�าเนินการ จ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน เป็นคณะกรรมการคัดเลือก
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 ข้อ 8.  การท�าสัญญาจ้างและเงื่อนไขการจ้าง

  8.1 ผู ้ได ้รับการคัดเลือกจะได้รับการท�าสัญญาจ้างเป็นผู ้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ครูหนองคาย จ�ากัด   โดยจะต้องมาปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามสหกรณ์ก�าหนด

  8.2 ให ้ได ้รับเงินเดือน  ตามบัญชี เงินเดือนแนบท้ายระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย ์

ครูหนองคาย จ�ากัด  ว่าด้วย เจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน พ.ศ. 2551 โดยได้เลื่อนขั้นเงินเดือน 

ตามระเบียบ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเล่ือนขั้นเงินเดือนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�าสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2549  

โดยอนุโลม ทั้งนี้ การพิจารณาให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการด�าเนินการ

  8.3  ให้ได้รับเงินประจ�าต�าแหน่งเดือนละ 5,000.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

  8.4  ระยะเวลาจ้างคราวละไม่เกิน 5 ปี  นับจากวันที่เริ่มต้นด�ารงต�าแหน่งตามสัญญาจ้าง  

และเป็นไปตามเงื่อนไขที่สหกรณ์ก�าหนด

  8.5  ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง  และเมื่อครบก�าหนดสัญญาจ้าง 

ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ้ด�ารงต�าแหน่ง ผู ้จัดการ หากมีผลการประเมินผลการปฏิบัติ 

งานผ่านเกณฑ์การประเมิน คณะกรรมการด�าเนินการอาจพิจารณาต่อสัญญาจ้างได้อีก คราวละไม่เกิน 5 ปี  

ทั้งนี้อายุตัวต้องไม่เกิน 70 ปี  โดยจะต้องจัดท�าสัญญาจ้าง   ตามที่สหกรณ์ก�าหนดทุกครั้งที่มีการต่อสัญญา

  8.6 ในกรณีที่ไม่มีการต่อสัญญาจ้างต่อไป ให้ได้รับเงินบ�าเหน็จตามอัตราที่ก�าหนดใน 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย เจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน พ.ศ. 2551

  8.7 สวัสดิการ ค่าตอบแทน และเรื่องอื่นใด ที่มิได้ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้อาศัยเบิก 

ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด ว่าด้วย เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�าทุกระเบียบเสมือน 

เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯตามระเบียบนั้น ๆ โดยอนุโลม

 ข้อ 9. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

  ประกาศ ณ วันที่  18  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562

       

       

 (ดร.อนันต์   พันนึก)

 ประธานกรรมการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ากัด
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