
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  
ว่า ด้วยการถือหุ้น   

พ .ศ .  2561  
 
 

  อาศัยอ านาจ           ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง      
จ  ากัด    พ .ศ .  2561   ข้อ  105(10 )  ที่ประชุมคณะกรรมการด า เนินการ ชุดที่  45 ค ร้ังที่  1/2561  เ ม่ือวันที่  
27  กุมภาพันธ์     2561        ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง     จ  ากัด         
ว่าด้วยการถือหุ้น   พ.ศ.2561   ดังต่อไปน้ี  
  ข้อ 1. ระเบียบน้ี เ รียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง    จ ากัด            
ว่าด้วยการถือหุ้น  พ .ศ .  2561”  
  ข้อ 2 .  ระเบียบน้ีให้ถือใช้บังคับ ตั้ งแต่ว ันที่   28  กุมภาพันธ์   2561    เป็นต้นไป  
  ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง    จ  ากัด        ว่าด้วย
การถือหุ้น  พ.ศ.  2551  และบรรดาระเบียบ    ประกาศ   ค  าสั่ง    มติ    หรือข้อตกลงอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือ
แย ้งกับระเบียบน้ี    และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน  

หมวด  1 
การถือหุ้น  

ข้อ 4 .  หุ้นมี   2  ประเภท คือ  
(1)  หุ้นรายเดือนหุ้นน้ีจะถอนคืนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไ ม่ได้ 
(2) หุ้นซ้ือเพิ่ม เป็นคร้ังคราว ให้เป็นไปตามประกาศที่สหกรณ์ก าหนด  
ข้อ 5 .  การส่งค่าหุ้น  
(1)   สมาชิกทุกคนต้องส่งค่าหุ้นตั้ งแต่เดือนแรกเข้า เป็นสมาชิกเป็นรายเดือน        โดย

ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด า เนินการและหรือประกาศของสหกรณ์  
  การขอเพิ่มหุ้นหรือลดหุ้นกระท าได้  แต่การลดหุ้นต้องไม่ต ่ากว่า เกณฑ์ที่ก  าหนดไว้ตาม
ข้อ 6(1)  
  สมาชิกที่ ส่งค่าหุ้นรายเดือนตาม ข้อ  4(1)   น้ีไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยยี่สิบเดือน     หรือ มีค่า
หุ้นไม่น้อยกว่าหน่ึงแสนบาท และไม่มีหน้ีสินต่อสหกรณ์ จะงดหรือลดจ านวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็
ได้  โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด า เนินการ แต่ในปีหน่ึงๆจะขอเปล่ียนมากกว่า
สองคร้ังไม่ได้ 
  กรณีสมาชิกโอนหรือย ้ายหรือออกจากราชการ  หรืองานประจ าตามสังกัดเดิม   โดยไม่
มีความผิด  และย ังคงเป็นสมาชิกอยู่ต่อตาม ข้อ   16  แห่งระเบียบว่าด้วยคุณสมบัติ   วิ ธี รับสมาชิกและ
การขาดจากสมาชิกภาพ จะไม่ส่งค่าหุ้นรายเดือนต่อไปอีกก็ได้ 



 
 

                     (2)   ถ้าสมาชิกประสงค์จะ ถือหุ้นรายเดือนมากกว่าที่ก  าหนด   ข้อ  4(1)      ก็ย่อมท าได้     
โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด า เนินการ  
                     (3)   สมาชิกอาจขอซ้ือหุ้นเพิ่ม เป็นคร้ังคราวได้ตามประสงค์ตามระเบียบและประกาศ
ของสหกรณ์  โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด า เนินการ  

หมวด 2 
การช าระค่า หุ้น  

  ข้อ 6. การช าระค่าหุ้น  สมาชิกต้องช าระค่าหุ้นเป็นเงินสด โดยปฏิบัติดัง น้ี  
                    (1)   หุ้นที่สมาชิกถือเป็นรายเดือนตามข้อ 4(1)  ให้ช าระเต็มมูลค่าโดยวิธีหักจาก
เงินได้รายเดือน ณ ที่ จ่าย  ในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจ า เดือนจ านวนหุ้นรายเดือนจะปรับสูงขึ้ นตาม
เกณฑ์เ งินได้รายเดือนของสมาชิก ถือเป็นข้อตกลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
           (2)   การถือหุ้นตาม  ข้อ4 (2)   จะต้องช าระเต็มจ านวนในคราวที่ขอซ้ือหุ้นเพิ่ม  
  ข้อ 7. ถ้าสมาชิกมี เหตุอันท าให้ไม่สามารถช าระค่าหุ้นรายเดือนตาม  ข้อ  4 (1)   ได้ใน
เดือนใดและประสงค์จะของดส่งเงินค่าหุ้นชั่วคราว      และคณะกรรมการด า เนินการจะอนุญาตให้
สมาชิกนั้ น มิต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลา ตามที่คณะกรรมการด า เนินการเห็นสมควรก็ได้ 

หมวด 3 
การโอนหุ้น การถอนหุ้นและการจ่ายคืนค่า หุ้น  

  ข้อ 8 .  สมาชิกจะโอนหรือถอนคืนค่าหุ้นที่ ถือตามข้อ 4 (1)      แม้บางส่วนหรือทั้ งหมด  
ในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไ ม่ได้   ในกรณีที่สมาชิกถึงแก่กรรม    ทายาทผู ้มี สิทธิได้รับเงินค่าหุ้น
ของสมาชิก  สามารถเข้า ถือหุ้นแทนสมาชิกผู ้ถึงแก่กรรมได้       โดยการสมัครเข้า เ ป็นสมา ชิกสมทบ   
ในการถือหุ้นจะถือหุ้นเฉพาะบางส่วนหรือทั้ งหมดก็ได้   
                     ข้อ  9 .  หุ้นที่สมาชิกขอซ้ือเพิ่มตาม   ข้อ  4(2)         สมาชิกจะถอนคืนแม้บางส่วนหรือ
ทั้ งหมดในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไ ม่ได้   ในกรณีที่สมาชิกถึงแก่กรรม      ทายาทผู ้มี สิทธิได้รับ
เงินค่าหุ้นของสมาชิก สามารถเข้า ถือหุ้นแทนสมาชิกผู ้ถึงแก่กรรมได้   โดยการสมัครเข้า เป็นสมาชิก
สมทบ     ในการถือหุ้นจะถือหุ้นเฉพาะบางส่วนหรือทั้ งหมดก็ได้   
                     ข้อ  10. การจ่ายคืนค่าหุ้น  
                            (1)   สมาชิกที่ออกจากสหกรณ์  ไม่ว่า เพราะเหตุใด ๆ       สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้น
แก่ผู ้มี สิทธิได้รับ โดยไม่มี เ งินปันผลและเงินเฉล่ียคืน    ส าหรับปีที่ออกนั้ น เว ้นแต่ผู ้มี สิทธ์ิได้รับค่าหุ้น
จะเรียกให้จ่ายคืนค่าหุ้นหลังจากวันส้ินปีทางบัญชีสหกรณ์ที่ออก      หรือค่าหุ้นของสมาชิกที่โอนตาม
สมาชิกนั้ น    ไปย ังสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนจึงมีสิทธ์ิได้รับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีที่ออกนั้ น  
                            (2)   สมาชิกที่ออกจากสหกรณ์   เพราะเหตุต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย สหกรณ์
จะจ่ายคืนค่าหุ้น เ งินปันผลและเงินเฉล่ียคืนให้ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย       ถ้าในปีใดจ านวนค่า
หุ้นที่ถอนคืน        เ น่ืองจากสมาชิกลาออกจากสหกรณ์จะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์



 
 

ตามที่ มีอยู่  ในวันต้นปีนั้ น คณะกรรมการด า เนินการมีอ านาจให้รอจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ลาออก
รายต่อไปในปีนั้ นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่  
  ข้อ  11 .  การจ่ายคืนค่าหุ้นตาม ข้อ  9 นั้ น  ให้สหกรณ์หักจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกต้องรับผิด
ต่อสหกรณ์ออกก่อน  

หมวด  4 
การจ่ายเงินปันผลตามหุ้น  

  ข้อ 12.  สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลตามหุ้น ต่อเ ม่ือมีก าไรสุทธิประจ าปีตามอัตราที่ประชุม
ใหญ่อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ  
  ข้อ 13.  การคิดเงินปันผลตามหุ้น       ให้คิดตามส่วนแห่งระยะเวลา แห่งการถือหุ้นตาม
จ านวนเดือนเต็ม  
  เ งินค่าหุ้นที่สหกรณ์ได้รับ ภายในวันที่  5 ของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ส าหรับ
เดือนนั้ น ส่วนเงินค่าหุ้นที่สหกรณ์ได้รับ  หลังวันที่   5  ของเดือนสหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้ งแต่
เดือนถัดไป   
 

  ให้ประธานกรรมการ   เป็นผู ้รักษาการตามระเบียบน้ี  
 

ประกาศ  ณ  ว ันที่    28  กุมภาพันธ์   2561  
 
 
 
 

(นายสมบัติ    พวงสมบัติ )  
ประธานกรรมการ  

สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ ากัด  
ว่า ด้วยคุณสมบัติ  สิทธิหน้าที่   วิ ธี รับสมาชิก  และการขาดจากสมาชิกภาพ  

พ .ศ .   2561  
 

 

  อาศัยอ านาจ ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง    จ  ากัด       
 พ .ศ .2561 ข้อ105(10)ที่ประชุมคณะกรรมการด า เนินการ  ชุดที่  45  คร้ังที่  1/2561  เ ม่ือวันที่  27 
กุมภาพันธ์ 2561  ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง จ ากัด  ว่าด้วย
คุณสมบัติ   สิทธิหน้าที่   วิ ธี รับสมาชิก  และการขาดสมาชิกภาพ   พ.ศ.2561   ดังต่อไปน้ี  
  ข้อ 1. ระเบียบน้ี เ รียกว่า  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด ว่าด้วย
คุณสมบัติ   สิทธิหน้าที่   วิ ธี รับสมาชิก และการขาดสมาชิกภาพ   พ .ศ .   2561  
  ข้อ 2. ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับ  ตั้ งแต่ว ันที่   28  กุมภาพันธ์  2561  เป็นต้นไป  
  ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง    จ  ากัด        ว่าด้วย
คุณสมบัติ  สิทธิหน้าที่    วิ ธี รับสมาชิก และการขาดสมาชิกภาพ   พ .ศ .   2551      และบรรดาระเบียบ    
ประกาศ   ค  าสั่ง    มติ    หรือข้อตกลงอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือแย ้งกับระเบียบน้ี     และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน  

 หมวด  1 

คุณสมบัติของสมาชิก  
  ข้อ 4. ผู ้เข้า เป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติตามที่ก  าหนดไว้ในข้อบังคับ  รวมทั้ งข้อต่อไปน้ี  

(1)  เป็นผู ้เ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  
(2)  เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ  

ก .  เ ป็น ข ้า ราชก าร  ห รือลูกจ ้า งประจ า   ห รือพนัก งานราชก าร  สังก ัดส าน ัก งาน
ชลประทานที ่13 ( จ ังหว ัดกาญจนบุ รี  ,จ ังหว ัดสุพรรณบุ รี , จ ังหว ัดนครปฐม ,  จ ังหว ัด ราชบุ รี ,จ ังหว ัด
สมุทรสาครและจ ังหว ัดสมุทรสงคราม )  และ ส านัก งานชลประทานที ่  14 ( จ ังหว ัด เพชรบุ รี ,จ ังหว ัด
ประจวบคี รีขันธ์,จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง)  หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์น้ี  หรือ  

ข. เป็นสมาชิกที่โอนย ้าย เกษียณอายุ หรือ ออกจากราชการโดยไม่มีความผิด  

(3)  เป็นผู ้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม  
(4)  มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนที่ มีว ัตถุประสงค์ในการให้กู ้ยืม เ งิน  

หมวด 2 
วิ ธี รับสมาชิก  

  ข้อ  5.  ผู ้สมัครเข้า เป็นสมาชิก      ต้องยื่นใบสมัคร  ถึงคณะกรรมการด า เนินของสหกรณ์  
ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด  



 
 

  ข้อ 6 .  ให้คณะกรรมการด า เนินการ พิจารณารับผู ้สมัคร ที่ มี คุณสมบัติตาม ข้อ 4  เข้า เป็น
สมาชิก พร้อมทั้ งก าหนดเลขสมาชิก วันเวลาให้ผู ้สมัครช าระค่าหุ้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและลงลายมือ
ช่ือในทะเบียนสมาชิก  
  ในการรับเข้า เป็นสมาชิกตามความในวรรคแรก      คณะกรรมการด า เนินการ      อาจ
มอบหมายให้ผู ้จัดการ  หรือพนักงานของสหกรณ์   ด า เนินการเรียกเก็บค่าหุ้น  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  
และให้ผู ้สมัครลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก แล้วน า เข้าที่ประชุมคณะกรรมการด า เนินการ     เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ  
  เ ม่ือคณะกรรมการด า เนินการอนุมัติแล้ว    ให้ถือว่าผู ้สมัครเป็นสมาชิกตั้ งแต่ว ันสมัคร
แล้วแจ้งการรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมคราวถัดไปทราบ  
  ถ้าคณะกรรมการด า เนินการ    ไม่ รับผู ้สมัครเข้า เป็นสมาชิก   ไม่ว่า เพราะเหตุใด     ให้
สหกรณ์แจ้งมติให้ผู ้สมัครทราบ   และคืนเงินค่าหุ้นและค่าธรรมเนียมแรกเข้าที่ได้รับไว้ให้แก่ผู ้สมัคร  
ถ้าผู ้สมัครร้องขอให้คณะกรรมการด า เนินการ น า เ ร่ืองเสนอที่ประชุ มใหญ่ เพื่อวินิจ ช้ีขาด           มติที่
ประชุมใหญ่ให้ เข้า เป็นสมาชิก    ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวน  สมาชิกที่มา
ประชุม  
  ข้อ 7. ผู ้เข้า เป็นสมาชิก  ต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ 50  บาท  
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า น้ี   ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ 
  ข้อ 8. เ ม่ือ เข้า เป็นสมาชิกได้ช าระค่าหุ้น   ค่าธรรมเนียมแรกเข้า     และลงลายมือช่ือใน
ทะเบียนสมาชิกแล้ว  จึงให้ถือว่าผู ้นั้ นได้สิทธิในฐานะสมาชิก  
  สมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ   ระเบียบและมติของที่ประชุมใหญ่     ที่ประชุม
คณะกรรมการด า เนินการทุกประการ  
  ข้อ 9. สมาชิกคนใดมีการเปล่ียนแปลง  ช่ือ  นามสกุล  สัญชาติและที่อยู่   ต้องแจ้งให้
ทราบภายในสิบห้าว ัน  นับแต่วันที่ เปล่ียนแปลง  

หมวด  3 
สิทธิและหน้าที่ ในฐานะสมาชิก  

  ข้อ 10. สิทธิของสมาชิก มีดัง น้ี  
                           (1)  เข้า ร่วมประชุมใหญ่   เพื่อ เสนอความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน  
                           (2)  เข้า ช่ือ เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  
                           (3)  เสนอ หรือได้รับเ ลือกเป็นกรรมการด า เนินการสหกรณ์ หรือผู ้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์  
                           (4)  ได้รับบริการทางธุรกิจ  และทางวิชาการจากสหกรณ์  
                           (5)  สิทธิและอ่ืน ๆ ที่ก  าหนดไว้ในข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์  
 



 
 

  ข้อ 11. หน้าที่ของสมาชิกมีดัง น้ี  
        (1)  ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข ้อบังคับ มติ  และค าสั่งของสหกรณ์  

             (2)  เข้า ร่วมประชุมทุกคร้ังที่สหกรณ์นัดหมาย  
                        (3)  ส่งเสริมสนับสนุนกิจการสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่ เข้มแข็ง  

        (4)  สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์  
                            (5)  ร่วมมือกับคณะกรรมการด า เนินการสหกรณ์  พัฒนาสหกรณ์ให้เจ ริญรุ่ง เ รือง
มั่นคง 

หมวด  4 
การขาดจากสมาชิกภาพ  

  ข้อ 12. เหตุที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ  เพราะเหตุ
ดังต่อไปน้ี  

              (1)   ตาย  
                 (2)   ลาออกจากสหกรณ์  
                   (3)   เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนหน่ึงไร้ความสามารถ  

              (4)   ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย  
              (5)   ถูกให้ออกจากสหกรณ์  หรืองานประจ า   โดยมีความผิด  
              (6)   ถูกให้ออกจากสหกรณ์  

  ข้อ 13. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู ้ไ ม่ มีพันธะต่อสหกรณ์ ในฐานะผู ้กู ้หรือ   กู้ค  ้า
ประกัน      อาจลาออกจากสหกรณ์ได้   โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด า เนินการ 
เ ม่ือคณะกรรมการด า เนินการ   ได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า เป็นการชอบด้วยระเบียบและอนุญาตแล้ว  
จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 
  คณะกรรมการด า เนินการ     อาจมอบหมายให้กรรมการด า เนินการคนใดคนหน่ึงหรือ   
หลายคน  หรือผู ้จัดการสอบสวนแล้ว  ให้ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการด า เนินการ  เพื่อพิจารณาตาม
วรรคแรก  
  ข้อ  14 .  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์ เพราะเหตุใดๆ 
ดังต่อไปน้ี  
                            (1)  ไม่ลงลายช่ือในทะเบียนสมาชิก  หรือไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือ   ไม่
ช าระเงินค่าหุ้นแรกเข้า  

        (2)  จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ   หรือระเบียบ   หรือมติของสหกรณ์       หรือประพฤติ  
หรือกระท าการใดๆ   อันเป็นเหตุให้เ ห็นว่าไม่ ซ่ือสัตย์สุจริต     หรือแสดงตนเป็นปฏิ ปักษ์ต่อสหกรณ์   
หรือท าให้เ ส่ือมเสียช่ือเสียง  หรือประโยชน์ของสหกรณ์  ไ ม่ว่าด้วยประการใด ๆ  

        (3)   น า เ งินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ ให้เ งินกู้นั้ น  



 
 

        (4)   ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน     หรือขาดส่งรวมถึงหก  
งวดทั้ ง น้ี   โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด า เนินการ  

        (5)   ค้างส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่ว่าต้นเงิน  หรือดอกเบี้ ยเป็นเวลาถึงสองเดือน  
ติดต่อกันหรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหน้ีดังกล่าวนั้ นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหน่ึง  
                            (6)  ไม่จัดการแก้ไขหลักประกัน  (ส าหรับเงินกู้)  ที่ เ กิดบกพร่องให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการด า เนินการก าหนด  
                            (7)  ไม่ให้ข้อความจริงกับหน้ีสินของตนแก่สหกรณ์  เ ม่ือสมัครเข้า เป็นสมาชิก  
หรือเพื่อจะก่อความผูกพันในหน้ีสินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว  
  เ ม่ือคณะกรรมการด า เนินการ    ได้สอบสวนพิจารณา     ปรากฏว่าสมาชิกมี เหตุใดๆ 
ดังกล่าวข้างต้น   และได้ลงมติให้สมาชิกออก    โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวน
กรรมการด า เนินการที่มาประชุม    ก็ เป็นอันว่าสมาชิกผู ้นั้ นถูกให้ออกจากสหกรณ์  และให้สหกรณ์มี
หนังสือแจ้งให้ผู ้นั้ นทราบภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ มีมติให้ออกจากสหกรณ์ ผู ้ถูกให้ออกมีสิทธิยื่น
อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่    โดยผ่านคณะกรรมการด า เนินการ   ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้ง   ถ้าที่ประชุมใหญ่ย ังไม่ได้วินิจฉัยให้ ถือว่าผู ้นั้ น   ย ังเป็นสมาชิกอยู่  แต่คณะกรรมการด า เนินการ
อาจจ ากัดสิทธิตามที่ เ ห็นสมควรได้ ค  าวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้ถือเป็นที่ สุด  
  ข้อ  15 .  การขีดช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก  ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์
ไม่ว่า เพราะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการด า เนินการขีดช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิกแล้ว    เสนอ
ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ  โดยเฉพาะการให้ออกต้องช้ีแจงเหตุผลด้วย  
  กรณีสมาชิกผู ้ถูกให้ออก  ได้ยื่นอุทธรณ์ภายในที่ก  าหนดไว้ใน  ข้อ   14  ให้รอการขีด
ช่ือไว้ก่อน  จนกว่าจะทราบข้อวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่  
  ข้อ 16. สมาชิกที่โอน  หรือย ้าย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจ า  ตามข้อ 4(2 )ข 
โดยไม่มีความผิด ( เว ้นแต่ออกเพราะตาย หรือวิกลจริต  หรือต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย)   ถ้ามิได้
ลาออกจากสหกรณ์ด้วย  ก็ให้ถือว่า เป็นสมาชิกอยู่  และจะงดช าระค่าหุ้นได้ต่อเ ม่ือมีหน้ีสินไม่ เกินค่า
หุ้นแต่สมาชิกเช่นว่านั้ น  อาจจะได้รับเงินกู้ได้ตามระเบียบของสหกรณ์  
  ข้อ 17 .  การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิก ที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ  12 (1) ,  (2) ,  (3)   นั้ น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้น   เงินปันผลและเงิน
เฉล่ียคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์    ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกซ่ึงออกเพราะเหตุอ่ืน
พร้อมด้วยเงินปันผลและเงิน เฉล่ียคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้ นมีอยู่ในสหกรณ์      คืนให้แก่ผู ้มี สิทธิ
ได้รับโดยเฉพาะค่าหุ้นนั้ น      ผู ้มี สิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์ จ่ายคืนทันทีโดยไม่มี เ งินปันผลหรือเงิน
เฉล่ียคืนส าหรับปีที่ออกนั้ นหรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันส้ินปีทางบัญชีที่ออกโดยได้รับเงินปันผล
และเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีที่ออกนั้ นด้วย      ในเม่ือที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีนั้ น    
แล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก  ส่วนเงินฝากและดอกเบี้ ยนั้ น  สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์  



 
 

  ถ้าในปีใด   จ านวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละ
สิบแห่งทุนเ รือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่ มีอยู่ในวันต้นปีนั้ น    คณะกรรมการด า เนินการมีอ านาจให้รอ
การจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้ นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่        แต่
เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเน่ืองจากตนได้โอนหรือย ้าย หรือออกจากราชการหรืองานประจ า
ตามข้อ 4 (ข)  โดยไม่มีความผิดนั้ น คณะกรรมการด า เนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ  
  ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ12(4)สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นเงิน
รับฝาก   เ งินปันผลและเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบี้ ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้ นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตาม
กฎหมายล้มละลาย  
  ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ  12 (5) ,(6)   นั้ น    สหกรณ์จะ
จ่ายค่าหุ้น    เงินปันผล   และเงินเฉล่ียคืน   กับดอกเบี้ ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้ น    มีอยู่ในสหกรณ์  
คืนในภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มี เ งินปันผล หรือเงินเฉล่ียคืน ตั้ งแต่ประจ าปีที่ออกจากสหกรณ์   
หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังว ันส้ินปี       โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนในปีนั้ น
ภายหลังที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีก็ได้     ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ ยนั้ น  
สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์  
  ข้อ 18. สมาชิกที่ออกจากสหกรณ์ไม่ว่า เพราะเหตุใด   ๆ   ถ้ามีหน้ีสินของตน    ซ่ึงต้อง
รับผิดชอบต่อสหกรณ์โดยตรง  ต้องช าระหน้ีสินนั้ นโดยสินเชิงทันที   ในการน้ีให้สหกรณ์มีอ านาจหัก
จ านวนเงินซ่ึงสหกรณ์จะต้องจ่ายแก่สมาชิก  เพื่อช าระหน้ีสินดังกล่าวได้ 

หมวด  5 

การต้ัง ผู้ รับโอนประโยชน์  
     ข้อ 19 .  สมาชิกที่ประสงค์ตั้ งบุคคลหน่ึง   หรือหลายคน เพื่อให้ เป็นผู ้รับโอนประโยชน์
ซ่ึงตนมีอยู่ในสหกรณ์เม่ือตนตายนั้ น     ต้องท า เป็นหนังสือมอบให้สหกรณ์ถือไว้เป็นหลักฐานหนังสือ
ตั้ งผู ้รับโอนประโยชน์ดังว่า น้ี     ให้ท  าตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด   หรือแบบเอกสารเขียนเองทั้ งฉบับ  
  ถ้าสมาชิกประสงค์จะ เพิกถอน  หรือเปล่ียนแปลงการตั้ งผู ้รับโอนประโยชน์ที่ได้ท  าไว้
แล้ว ก็ต้องท า เป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าว ในวรรคก่อน มอบให้สหกรณ์ถือไว้ 
  เ ม่ือสมาชิกตาย    สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น    เงินรับฝาก   เงินปันผล   เงินเฉล่ียคืน  
ดอกเบี้ ยและอ่ืนๆ บรรดาที่สมาชิกนั้ นมีอยู่ในสหกรณ์ คืนให้แก่ผู ้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้ งไว้  หรือถ้า
ย ังมิได้ตั้ งไว้    ก็คืนให้แก่ทายาทผู ้มี สิทธิ รับที่ได้น าหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจแก่คณะกรรมการ
ด า เนินการว่า เป็นผู ้มี สิทธิได้รับจ านวนเงินดังกล่าวข้างต้นนั้ น  

ให้ประธานกรรมการ     เป็นผู ้รักษาการตามระเบี ยบน้ี  
 
 

 



 
 

ประกาศ  ณ  ว ันที่    28  กุมภาพันธ์  2561  
 
 
 
 

(นายสมบัติ    พวงสมบัติ )  
ประธานกรรมการ  

สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  
ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์  

พ.ศ. 2561  
 
 

  อาศัยอ านาจ  ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  
พ.ศ.2561 ข้อ  36,  ข้อ  37 และ ข้อ   105 (10)         ที่ประชุมคณะกรรมการด า เนินการ ชุดที่   45  ค ร้ังที่  
1/2561   เ ม่ือวันที่  27 กุมภาพันธ์  2561      ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่
กลอง  จ ากัด   ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์  พ.ศ. 2561  ดังต่อไปน้ี  
  ข้อ 1.  ระเบียบน้ี เ รียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด    ว่า
ด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.  2561”  
  ข้อ 2.  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับ ตั้ งแต่ว ันที่   28  กุมภาพันธ์  2561   เป็นต้นไป  
  ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ  ากัด      ว่าด้วยการ
โอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์   พ.ศ. 2551  และบรรดาระเบียบ    ประกาศ   ค  าสั่ง    ม ติ    หรือข้อตกลง
อ่ืนใดซ่ึงขัดหรือแย ้งกับระเบียบน้ี   และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน  
   ข้อ 4.  สมาชิกที่ได้รับค าสั่งย ้าย  หรือโอนไปรับราชการในสังกัด อ่ืน        หรือนอกเขต
ท้องที่ด  า เนินงานของสหกรณ์น้ี       ประสงค์จะขอโอนสภาพการเป็นสมาชิกไปย ังสหกรณ์ออมทรัพย์   
ซ่ึงตั้ งอยู่ในท้องที่   หรือสังกัดที่ตนย ้ายไปรับราชการใหม่นั้ น ต้องเสนอเร่ืองราวถึงคณะกรรมการ
ด า เนินการของสหกรณ์    ภายใน  45 ว ัน   นับจากวันที่ได้รับค าสั่งย ้ายหรือโอน  
  เ ร่ืองราวที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการด า เนินการ  นั้ น  ต้องแจ้งสังกัดในจังหวัดที่ จะย ้าย
หรือโอนไปรับราชการใหม่  สหกรณ์ออมทรัพย์ที่จะขอเข้า เป็นสมาชิก    และต้องแนบส า เนาค าสั่ง
ย ้ายหรือโอนประกอบเร่ืองด้วย  
  ข้อ 5.  ให้สหกรณ์ระงับการเรียกเก็บเงินสะสมรายเดือน หรือเงินค่าหุ้น   หรือเงินงวด
ช าระหน้ี  (ถ้า มี )  ซ่ึงสมาชิกนั้ นจะต้องส่งต่อสหกรณ์ไว้ชั่วคราว    จนกว่าจะทราบผลการพิจารณารับ
สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สมาชิกนั้ นขอสมัครเข้า เป็นสมาชิกใหม่ แต่ต้องไม่ เกิน 60 ว ัน    นับ
จากวันที่ทางราชการ ได้สั่งโอนอัตราเงินเ ดือนไปจากจังหวัด หรือสังกัดเดิม  
  ถ้าสหกรณ์ไม่ได้รับการติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่ภายในก าหนดเวลาตามความ
ในวรรคก่อน ให้คณะกรรมการด า เนินการพิจารณาสภาพการเป็นสมาชิก ตามข้อบังคับ  ข้อ  37    การ
เรียกคืนเงินตามข้อบังคับ ข้อ  13  และด า เนินการให้เป็นตามก าหนดไว้ในข้อบังคับเป็นรายๆ   สุดแต่
กรณี  
  ข้อ 6.  ถ้าสหกรณ์ได้รับติดต่อ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่  เพื่อขอรับโอนสภาพการเป็น
สมาชิกขอรับเงินค่าหุ้นขอช าระหน้ีเ งินกู้ของสมาชิกนั้ น           และหรือขอผ่อนผันการช าระหน้ีเ งินกู้ 



 
 

คณะกรรมการด า เนินการ          มีอ านาจที่จะตกลงเ ง่ือนไขเก่ียวกับวิธีปฏิบัติในเ ร่ืองดังกล่าวได้ตามที่
เ ห็นสมควร  
  ข้อ 7.  นับจากวันที่สหกรณ์ได้โอนค่าหุ้นให้ได้รับช าระหน้ี    และหรือได้ตกลงเงื่อนไข
ในการช าระหน้ีเป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่แล้ว ให้ถือว่าสมาชิกนั้ น  พ้นสภาพการเป็น
สมาชิกในสหกรณ์  
  ข้อ 8.  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ย ้ายหรือโอนเข้ามารับราชการ สังกัดหรือในท้องที่
ด  า เนินงานของสหกรณ์น้ี  หากประสงค์จะสมัครเข้า เป็นสมาชิก    โดยการโอนสภาพการเป็นสมาชิก
ระหว่างสหกรณ์ ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามที่ก  าหนดไว้ โดยต้องมีผู ้บังคับบัญชาของผู ้สมัครใน
ต าแหน่งไม่ต ากว่าประจ าแผนกคนหน่ึงรับรอง แต่ถ้าผู ้สมัครเป็นผู ้ด  ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าหัวหน้างาน 
ก็ไม่ต้องมีผู ้รับรอง  
  เ ม่ือคณะกรรมการได้สอบสวนพิจารณา            ปรากฏว่าผู ้สมัครมีลักษณะถูกต้องตาม
ข้อบังคับ ข้อ  31 ทั้ ง เห็นเป็นการสมควรรับเข้า เป็นสมาชิกแล้ว       ให้สหกรณ์ติดต่อท าความตกลงกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขอรับโอนเงินค่าหุ้น และช าระหน้ีหรือผ่อนผัน การช าระหน้ีเ งินกู้แทน ผู ้สมัครตาม
เ ง่ือนไขและวิธีการที่คณะกรรมการด า เนินการพิจารณาเห็นสมควร ทั้ ง เ รียกให้ผู ้สมัครช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าตามระเบียบ และลงรายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก  
  ข้อ 9 เ ม่ือสหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ้นจากสหกรณ์เดิมแล้ว    ให้ออกใบเสร็จรับเงินให้กับ
สมาชิกยึดถือไว้ตามหลักฐานถ้าสมาชิกมีหน้ีสินอยู่กับสหกรณ์เดิม และสหกรณ์จะต้องช าระหน้ีแทน
ต้องเรียกให้ผู ้สมัครท าหนังสือกู้ และจัดท าหลักประกันเงินกู้ให้ไว ้แก่สหกรณ์ตามประเภท และ
ลักษณะของเงินกู้ที่ก  าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการให้ เ งินกู้แก่สมาชิก  
  ในกรณีจ านวนเงินและหรือประเภทเงินกู้ ซ่ึงผู ้สมัครมีอยู่ในสหกรณ์เดิม     แตกต่างจาก
สหกรณ์น้ีให้อนุโลมท าหนังสือกู้ตามประเภท และจ านวนจ ากัดขั้ นสูงของเงินกู้ประเภทนั้ น ๆ    แต่ถ้า
จ  านวนเงินกู้เ กินกว่าจ  ากัดขั้ นสูง ซ่ึงไม่อาจอนุโลมเข้ากับประเภทหน่ึงใดได้ก็ให้ท  าหนังสือกู้เท่าจ  ากัด
จ านวนเงินขั้ นสูงแห่งประเภทเงินกู้ให้น า เ งินส่วนที่ เ กินส่งช าระแก่สหกรณ์ในวันท าหนังสือกู้ด้วย  
  ข้อ 10. เ ม่ือผู ้สมัครได้ปฏิบัติตามข้อที่กล่าวใน ข้อ  8 และ ข้อ  9โดยครบถ้วนแล้วให้ ถือ
ว่าสมาชิกผู ้นั้ นได้สิทธิในฐานะเป็นสมาชิก  
  ข้อ 11. สิทธิใด ๆที่สมาชิกอ่ืน ๆ มีอยู่ในสหกรณ์น้ี   หากมีเงื่อนไขเวลาการเป็นสมาชิก
ให้มี สิทธินับเวลาการเป็นสมาชิกในสหกรณ์เดิมรวมด้วยได้  

ให้ประธานกรรมการ   เป็นผู ้รักษาการตามระเบียบน้ี  
 
 
 

 



 
 

ประกาศ  ณ  ว ันที่    28   กุมภาพันธ์   2561  
 
 
 
 

(นายสมบัติ    พวงสมบัติ )  
ประธานกรรมการ  

สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

   ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ ากัด  
 ว่าด้วยการรับฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ า  

 พ.ศ.  2561  
 

 

อาศัยอ านาจ  ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ  ากัด             
ข้อ   105(1)  ที่ประชุมคณะกรรมการด า เนินการ  ชุดที่  45  ค ร้ังที่  1/2561  เ ม่ือวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2561  
ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ  ากัด    ว่าด้วยการรับฝากออมทรัพย์
และเงินฝากประจ า   พ.ศ.  2561  โดยเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  ดังต่อไปน้ี  

ข้อ  1.   ระเบียบน้ี เรียกว่า   “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง    จ  ากัด   
ว่าด้วยการรับฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ า   พ.ศ.   2561  ”  

ข้อ  2.   ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับ  ตั้ งแต่ว ันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความ
เห็นชอบเป็นต้นไป   

ข้อ  3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  ว่าด้วยการ
รับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ า    พ.ศ.   2559 และบรรดา  ระเบียบ  ประกาศ  ค  าสั่ง   มติ   
หรือข้อตกลงอ่ืนใด  ซ่ึงขัดหรือแย ้งกับระเบียบน้ี   และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน  
                                              หมวด 1  
                                                          ข้อก าหนดทั่วไป  
  ข้อ 4.  สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิก ได้ 2  ประเภท คือ  
   (1)  เงินฝากออมทรัพย์  
   (2)  เงินฝากประจ า  

หมวด 2  
การเปิดบัญชีและการฝากเงิน  

  ข้อ 5.  ผู ้ประสงค์จะเปิดบัญชี เงินฝาก ตามข้อ  4          ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์         
ณ   ส านักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง  และต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์โดยมี
รายการครบถ้วน  ตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชีนั้ น  
  ข้อ 6.  พร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก      ผู ้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือช่ือของตน
หรือของตัวแทน ซ่ึงเป็นผู ้มีอ  านาจถอนเงิน       ตลอดจนให้ค  าสั่ง เ ก่ียวกับเ งินฝากที่ เ ปิดบัญชีนั้ นไว้ต่อ
สหกรณ์การเปล่ียนแปลงเก่ียวกับตัวอย่างลายมือช่ือที่ ให้ไว ้ จะมีผลต่อเม่ือผู ้ฝากได้แจ้งเป็นหนังสือต่อ
สหกรณ์และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นว่า เป็นการถูกต้อง และตอบรับแล้วลงลายมือช่ือทุกกรณี เ ก่ียวกับ
เงินฝากให้ใช้อักษรไทยและเขียนด้วยหมึก    ทั้ งตัวเขี ยนด้วยลายมือตนเอง  สหกรณ์จะไม่ รับรู้การใช้
ตราประทับแทนลายมือช่ือ  



 
 

 ข้อ  7.   ผู ้ฝากคนหน่ึง  อาจเปิดบัญชีเงินฝากแต่ละประเภทได้ไม่ เกินสองบัญชี   ดัง น้ี  
 (1)   เงินฝากออมทรัพย์            ผู ้ฝากรายหน่ึงอาจจะเปิดบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ใน

สหกรณ์น้ีได้โดยเงินฝากในบัญชีนั้ นในเวลาหน่ึงเวลาใดต้องไม่น้อยกว่า   100  บาท (หน่ึงร้อยบาท
ถ้วน)   และผู ้ฝากจะส่งเงินฝากเพิ่มขึ้ นเ ม่ือใดโดยจ านวนเท่าใดก็ได้ 

 (2)   เ งินฝากประจ ารายหน่ึงๆ  ต้องไม่น้อยกว่า   50 ,000  บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน)  
และการฝากในคร้ังต่อไป   ต้องไม่น้อยกว่า  20,000 บาท(สองหม่ืนบาทถ้วน)  ระยะเวลาฝากต้องไม่
น้อยกว่า  12  เดือน    

ข้อ 8.ในการเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 7    สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผู ้ฝากยึดถือไว้
สมุดคู่ฝากนั้ น   ผู ้ฝากจะต้องเก็บรักษาไว้ เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ ยเ งินถอน 
และ เ งินคงเหลือของตน บรรดาที่จะมีขึ้ นทุกราย  
  การลงบันทึกรายการต่างๆในสมุดคู่ฝากนั้ น        จะกระท าได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์       
ซ่ึงประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผู ้จัดการ            หรือผู ้ที่ ได้รับ
มอบหมาย คนหน่ึงคนใดเป็นผู ้ลงลายมือช่ือย่อก ากับไว้เป็นส าคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝาก
โดยไม่ เป็นไปตามที่กล่าวน้ี  ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ อน่ึง ถ้าผู ้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่
ฝากคลาดเคล่ือนต้องแจ้งต่อสหกรณ์ให้แก้ไขให้     จะแก้ไขโดยประการอ่ืนไม่ได้ 
  สมุดคู่ฝากเล่มที่ ใช้เต็มแล้วหรือช า รุดจนใช้การไม่ได้ ให้น ามายื่นต่อสหกรณ์เพื่อจะได้
ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนั้ น และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ ซ่ึงจะออกให้ผู ้ฝากยึดถือไว้
ต่อไป   สมุดคู่ฝากเล่มที่ยกเลิกนั้ นผู ้ฝากจะรับไปก็ได้ 
  ผู ้ฝากต้องรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหาย ผู ้ฝากต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้สหกรณ์ทราบโดยไม่ชักช้า     สหกรณ์จะน ายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่  ซ่ึงออก
ให้ผู ้ฝากยึดถือไว้ต่อไป ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ยก เลิก  
  ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้ผู ้ฝากคร้ังแรกก็ ดี    หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเ ล่ม
ก่อน  ซ่ึงลงรายการเต็มแล้วก็ ดี  หรือช า รุดใช้การไม่ได้ก็ ดี    สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีที่
สมุดคู่ฝากของผู ้ฝากคนใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ20 
บาท  
  ข้อ 9.   ในการส่ง เงินเข้าบัญชีเ งินฝากทุกคร้ัง ให้ท  าใบส่ง เงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์
ก าหนด  ยื่นพร้อมด้วยสมุดคู่ฝาก และจ านวนเงินฝากต่อหน้า เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ ส านักงานสหกรณ์
ทั้ ง น้ีผู ้ฝาก    หรือผู ้อ่ืนจะเป็นผู ้ส่งเ งินก็ได้ 
  เ ม่ือสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจ านวนเงินฝากที่ได้รับนั้ น    ในสมุดคู่ฝากและ
ตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผู ้ฝาก  
  ข้อ 10. ถ้าส่งเช็ค เข้าบัญชีเ งินฝาก ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์จะสงวนไว้ซ่ึงสิทธ์ิที่
จะไม่ จ่ายเงินถอนจากรายการ นั้ นจนกว่าจะเรียกเก็บ เงินตามเช็คได้แล้ว  



 
 

หมวด 3  
การก าหนดอัตราดอกเบี้ย  ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย  วิ ธีคิดดอกเบี้ยและการจ่ายดอกเบี้ย  

  ข้อ 11. สหกรณ์ก าหนดดอกเบี้ ยเ งินฝากทุกประเภท  ไม่ เกินร้อยละ 4.50 ต่อปี        
คณะกรรมการด า เนินการ   อาจเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ ยแต่ละประเภทได้ตามความเหมาะสมโดยจะ
ได้ประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป  
        ดอกเบี้ ย เ งินฝากออมทรัพย์ให้ค  านวณเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ     และ
สหกรณ์จะน าดอกเบี้ ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเ งินฝากในวันส้ินปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้ผู ้ฝากรีบยื่น
สมุดคู่ฝาก   ณ ส านักงานสหกรณ์    เพื่อที่สหกรณ์จะได้บันทึกรายการดอกเบี้ ยให้  
        ดอกเบี้ ย เ งินฝากประจ า  สหกรณ์จะค านวณและจ่ายดอกเบี้ ยให้เ ม่ือถึงก าหนด
ระยะเวลาการฝาก  ส าหรับเ งินฝากประจ าที่ถอนก่อนก าหนด  สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ ยให้ตามจ านวน
เดือนเต็ม เดือน  
                          กรณีถอนเงินฝากประจ าในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ ยให้   
แต่หากผู ้ฝากถอนเงินฝากระยะเวลา 3 เดือนขึ้ นไป     จะจ่ายดอกเบี้ ยให้ในอัตราของดอกเบี้ ยเ งินฝาก
ประเภทออมทรัพย์     ถ้าผู ้ฝากไม่ถอนเงินฝากประจ า เ ม่ือครบก าหนดพร้อมดอกเบี้ ยจนพ้นก าหนดไป
อีกเจ็ดวัน     ก็ เ ป็นอันว่าผู ้ฝากตกลงฝากต้นเงินพร้อมดอกเบี้ ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม  

หมวด 4  
การถอนเงินและการปิดบัญชี  

  ข้อ 12. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์  
  ในการถอนเงินฝาก ผู ้มีอ  านาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตัวอย่างลายมือช่ือไว้ต่อสหกรณ์ควร
มารับเงินที่ส านักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยื่นใบถอนเงินฝาก โดยลงลายมือซ่ึงตามที่ ให้
ตัวอย่างไว้นั้ น    พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  
  ถ้าผู ้มีอ  านาจถอนเงินฝากจะมอบอ านาจให้ผู ้ใดถอนเงินแทนก็ต้องท าใบถอนเงินฝาก
และต้องมอบอ านาจให้รับเงินแทนเป็นหนังสือไว้ด้านหลัง ของใบถอนเงินฝากนั้ นด้วย โดยลงลายมือ
ช่ือตามที่ ให้ตัวอย่างไว้ แล้วมอบให้ผู ้รับมอบอ านาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้ นพร้อมสมุดคู่ฝากต่อ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ณ  ส านักงานสหกรณ์ ในการน้ีสหกรณ์จะเรียกหลักฐานพิสูจน์ตัวผู ้รับมอบ
อ านาจก็ได้ 
  เ ม่ือสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้ว   จะจ่ายเ งินถอนให้    และลงรายการเงินถอนพร้อม
ด้วยเงินคงเหลือในสมุดคู่ฝาก แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผู ้ฝาก  
  กรณีถอนเงินฝาก  เกินกว่าสามแสนบาท  สหกรณ์จะจ่ายเป็นเช็คหรือโอนเข้าบัญชี
ธนาคารของผู ้ถอนเงินฝาก  
  อน่ึงการเขียนใบถอนให้เขียนด้วยหมึกถ้ามีการแก้ไขเปล่ียนแปลงใด ๆ ผู ้มีอ  านาจถอน
เงินต้องลงลายมือช่ือตามที่ ให้ตัวอย่างไว้ก ากับด้วย  



 
 

ข้อ 13. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นั้ น จะถอนเม่ือใด จ านวนเท่าใดก็ได้
ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจ านั้ น ผู ้ฝากย่อมไม่มีสิทธ์ิถอนเงินก่อนครบก าหนด  แต่เ ม่ือผู ้
ฝากยื่นค  าขอเป็นหนังสือ  โดยช้ีแจงความจ า เป็นสหกรณ์ยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบก าหนดก็ได้ 
  ข้อ 14. ผู ้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้ งหมด เพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตนเม่ือใดก็ได้
ให้ผู ้มีอ  านาจถอนเงินจดแจ้งไว้ท้ายรายการ จ านวนในใบถอนเงินฝากด้วยว่า  “  เพื่อปิดบัญชี”  
  ข้อ 15.  ในกรณีผู ้ฝากถึงแก่กรรม    สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือทั้ งหมดในบัญชี เ งิน
ฝากให้แก่ผู ้รับโอนประโยชน์ที่ต ั้ งไว้  หรือถ้ามิได้ตั้ งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้น าหลักฐานมาแสดงให้
เป็นที่พอใจคณะกรรมการด า เนินการว่า เป็นทายาทผู ้มี สิทธ์ิได้รับเงินจ านวนดังกล่าวนั้ น  
  ข้อ 16. ในกรณีที่คณะกรรมการด า เนินการของสหกรณ์ เห็นว่าผู ้ฝากฝ่าฝืนระเบียบน้ี
หรือก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่สหกรณ์  หรือเห็นว่ามี เหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากของผู ้ฝาก
สหกรณ์จะไม่ รับเงินเข้าบัญชีของผู ้ฝากอีก และให้ผู ้ฝากถอนเงินคงเหลือทั้ งหมดเพื่อปิดบัญชีเงินฝาก
ของตน ทั้ ง น้ี  สหกรณ์จะแจ้งเป็นหนังสือไปย ังผู ้ฝาก  
  ข้อ 17. การถอนเงินฝากเพื่อปิดบัญชี ตามข้อ  14 และ ข้อ  15  สหกรณ์จะก าหนด
ดอกเบี้ ยให้ตามข้อ  11 ถึงวันก่อนวันถอนหน่ึงวัน เว ้นแต่การปิดบัญชี เงินฝากในกรณีผู ้ฝากฝ่าฝืน
ระเบียบ ตามข้อ 16 สหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ ยให้ก่อนวันที่แจ้งหน่ึงวัน และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี้ ย
อีกไม่ว่าผู ้ฝากจะถอนเงินเม่ือใด  
  เ ม่ือสหกรณ์จ่ายเงินผู ้ฝากแล้ว จะยกเลิกสมุดคู่ฝากส าหรับบัญชีนั้ น  
      บทเฉพาะกาล  
  ข้อ 18. สมาชิกที่ เ ปิดบัญชีเ งินฝาก ประเภทออมทรัพย์ไว้หลายบัญชี ก่อนวันใช้ระเบียบ
น้ี  ให้ถือว่าไม่ขัดกับ    ระเบียบน้ี  

ให้ประธานกรรมการ    เป็นผู ้รักษาการตามระเบียบน้ี  
 

ประกาศ  ณ  ว ันที่    28   กุมภาพันธ์   2561  
                                                               
                                                            
 
 

(นายสมบัติ    พวงสมบัติ )  
ประธานกรรมการ  

สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  
 
 



 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  
                                             ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิ เศษ  

                                                   พ.ศ.2561  
 

   
อาศัยอ านาจ  ตามความข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง     จ  ากัด   

พ.ศ.  2561   ข้อ105(1)   ที่ประชุมคณะกรรมการด า เนินการ  ชุดที่  45   ค ร้ังที่  1/2561    เ ม่ือวันที่    27   
กุมภาพันธ์   2561   ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด ว่าด้วยการ
รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  พ.ศ. 2561  โดยเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดัง ต่อไปน้ี  
  ข้อ 1.  ระเบียบน้ี เ รียกว่า   “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ  ากัด         
ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  พ.ศ. 2561”  
  ข้อ 2.  ระเบียบน้ีให้ถือใช้บังคับ    ตั้ งแต่ว ันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความ
เห็นชอบ  เป็นต้นไป  

ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง    จ  ากัด        ว่าด้วย
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ   พ.ศ.  2551  และบรรดาระเบียบ   ประกาศ  ค  าสั่ง   มติ  หรือข้อตกลงอ่ืนใด
ซ่ึงขัดหรือแย ้งกับระเบียบน้ี    และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน  
  ข้อ 4.  สหกรณ์รับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิกได้ ตามที่สหกรณ์เห็นสมควร  
  ข้อ 5.  ผู ้ประสงค์เปิดบัญชีออมทรัพย์พิ เศษ  ต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์พิเศษตามแบบของสหกรณ์  
  ข้อ 6.  ผู ้ขอเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ     ต้องให้ตัวอย่างลายมือช่ือของผู ้มีอ  านาจในการ
ถอนเงิน หรือในการให้ค  าสั่ง เ ก่ียวกับบัญชีที่ เ ปิดขึ้ นนั้ น  ไว้ต่อสหกรณ์  โดยให้บัตรตัวอย่างลายมือช่ือ
ตามแบบของสหกรณ์  
  การเปล่ียนแปลงเก่ียวกับตัวอย่างลายมือช่ือของผู ้มีอ  านาจ    จะมีผลต่อเม่ือได้แจ้งเป็น
หนังสือต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ได้ตอบรับแล้ว  
  ข้อ 7.  ผู ้ฝากคนหน่ึงเปิดบัญชีฝากออมทรัพย์พิเศษได้เพียงบัญชี เดียว    โดยเงินฝากใน
บัญชีคร้ังแรกต้องไม่น้อยกว่าห้าหม่ืนบาท  
  ข้อ 8.  สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีเ งินฝากออมทรัพย์พิ เศษ ให้ผู ้ฝากยึดถือไว้ โดยผู ้ฝาก
ต้องเก็บรักษาไว้ให้สหกรณ์บันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ ย เ งินถอนและเงินคงเหลือของตนบรรดาที่
มีทุกราย  
  การบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชี จะกระท าได้เฉพาะทางฝ่ายสหกรณ์เท่านั้ น    โดยให้
ผู ้จัดการหรือผู ้จัดการ  หรือเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ ที่ผู ้จ ัดการมอบหมายคนใดคนหน่ึง    เ ป็นผู ้ลงลายมือช่ือ
ก ากับไว้เป็นส าคัญ      การบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชี  ซ่ึงไม่ เป็นไปตามที่กล่าวข้างต้น      จะไม่มี



 
 

ผูกพันสหกรณ์ ถ้าผู ้ฝากตรวจพบรายการใดในสมุดคู่บัญชีคลาดเคล่ือน ก็ต้องแจ้งให้สหกรณ์แก้ไขให้
ถูกต้อง  
  สมุดคู่บัญชีที่บันทึกรายการเต็มแล้ว  ให้ผู ้ฝากส่งมอบให้แก่สหกรณ์         เพื่อสหกรณ์
จะได้โอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดบัญชีเล่มใหม่ให้ ซ่ึงจะออกให้ผู ้ฝากยึดถือไว้ต่อไป  
  ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่บัญชีให้แก่ผู ้ฝาก  เ ม่ือ เปิดบัญชีก็ ดี     หรือออกเล่มใหม่ให้
ต่อจากเล่มเก่า   ที่บันทึกรายการเต็มแล้วก็ดี   สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม  แต่ถ้าสมุดคู่ฝากสูญหาย
สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีเล่มใหม่ให้ โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละยี่สิบบาท  
  ข้อ 9.  ในการส่งเ งินฝากเข้าบัญชีทุกคร้ัง ให้ท  าใบส่งเ งินฝากออมทรัพย์พิ เศษ       ตาม
แบบของสหกรณ์ ยื่นพร้อมกับสมุดคู่บัญชีและจ านวนเงินที่ฝากต่อสหกรณ์ เ ม่ือสหกรณ์ได้ตรวจสอบ
เป็นการถูกต้องแล้วจะบันทึกรายการจ านวนเงินฝากที่ได้รับนั้ น ในสมุดคู่บัญชีให้ผู ้ฝาก  
  ข้อ 10. สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ ยเ งินฝากออมทรัพย์พิ เศษ และยอดเงินฝากคงเหลือ    ใน
อัตราไม่ เกินร้อยละ 4.50 ต่อปี  คณะกรรมการด า เนินการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ ยตามความ
เหมาะสม     โดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป  การค านวณดอกเบี้ ยให้เป็นรายวัน ตาม
จ านวนต้นเงินฝากคงเหลือ ดัง น้ี  
   10.1   เ งินฝากตั้ งแต่หน่ึงแสนบาทขึ้ นไป   สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ ยให้ทุกวันส้ิน
เดือน  
   10.2   เ งินฝากต ่ากว่าหน่ึงแสนบาท    สหกรณ์จะน าดอกเบี้ ยทบเป็นต้นเงินเข้า
บัญชีเงินฝากให้ทุกเดือน และจะถอนได้ในวันที่   31  ธันวาคม  ของทุกปี  
  ข้อ 11. ผู ้ฝากจะถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เ ม่ือทวงถาม      โดยท าใบถอนเงินฝาก
ออมทรัพย์พิ เศษ ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด  

ข้อ 12. การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  ให้ถอนได้เดือนละหน่ึงคร้ังโดยไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม  หากเดือนใดที่ มีการถอนมากกว่าหน่ึงคร้ัง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนคร้ังที่
สองและคร้ังต่อไป ในอัตราร้อยละหน่ึง ของจ านวนเงินที่ถอน      และต้องไม่น้อยกว่าสามร้อยบาท       
และอย่างมากไม่ เกินหน่ึงพัน บาทกรณีถอนเงินฝาก  มากกว่าสามแสนบาท  สหกรณ์จะจ่ายเป็นเช็ค
หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู ้ถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  
  ข้อ 13. ผู ้ฝากจะปิดบัญชีเ งินฝากออมทรัพย์พิ เศษ ก็ย่อมกระท าได้โดยสหกรณ์จะคิด
ดอกเบี้ ยให้ถึงว ันก่อนวันถอนหน่ึงวัน เ ม่ือสหกรณ์จ่ายเ งินคืนแล้ว จะเก็บสมุดคู่บัญชีเ งินฝากออม
ทรัพย์พิเศษไว้ 
            ข้อ  14.  ในกรณีที่คณะกรรมการด า เนินการ  พิจารณาเห็นว่าผู ้ฝากเงินออมทรัพย์พิ เศษ
รายใดฝ่าฝืนระเบียบน้ีหรือก่อความยุ่งยากให้กับสหกรณ์  หรือเห็นว่ามี เหตุผลอันสมควร      ที่ จะปิด
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิ เศษของผู ้ฝากรายใด สหกรณ์อาจจะไม่รับเงินฝากออมทรัพย์พิ เศษของผู ้ฝาก



 
 

รายนั้ นอีก หรือจะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิ เศษของผู ้ฝากนั้ น พร้อมกับคิดดิกเบี้ ยให้ถึงก่อนวันปิด
บัญชีหน่ึงวัน  
  ข้อ 15. ในกรณีผู ้ฝากตาย สหกรณ์จะจ่ายเ งินฝากคงเหลือทั้ งหมด ในบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์พิ เศษของผู ้ฝาก ให้แก่ผู ้รับโอนประโยชน์  ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ท  าหนังสือตั้ งผู ้รับโอน
ประโยชน์ไว้ สหกรณ์จะจ่ายเ งินทั้ งหมด ให้แก่ผู ้รับมรดก หรือผู ้จัดการมรดก หรือทายาทของผู ้ฝาก   
เ ม่ือได้น าหลักฐานมาแสดงสิทธิของตนให้เป็นที่พอใจแก่สหกรณ์  
 

ให้ประธานกรรมการ    เป็นผู ้รักษาการตามระเบียบน้ี  
 

ประกาศ  ณ  ว ันที่    28  กุมภาพันธ์   2561  
 
 
 
 

(นายสมบัติ   พวงสมบัติ )  
ประธานกรรมการ  

สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  
ว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน  

พ.ศ.2561  
 

 

  อาศัยอ านาจ            ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง      
จ  ากัด  พ.ศ. 2561  ข้อ  105(2)  ที่ประชุมคณะกรรมการด า เนินการ ชุดที่  45  ค ร้ังที่  1/2561  เ ม่ือวันที่  27 
กุมภาพันธ์ 2561    ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  ว่าด้วยการ
รับเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน   พ.ศ. 2561   โดยเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  ดัง ต่อไปน้ี  
  ข้อ 1.  ระเบียบน้ี เ รียกว่า     “  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลองจ ากัด    
ว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน   พ.ศ. 2561”  
  ข้อ 2. ระเบียบน้ีให้ถือใช้บังคับตั้ งแต่ว ันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความ
เห็นชอบ   เป็นต้นไป  

ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ  ากัด      ว่าด้วยการ
รับเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน  พ.ศ. 2551  บรรดาระเบียบ   ประกาศ  ค  าสั่ง   มติ    หรือข้อตกลงอ่ืนใดซ่ึง
ขัดหรือแย ้งกับระเบียบน้ี   และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน  

หมวดที่  1  
ก าหนดทั่วไป  

  ข้อ 4.   ในระเบียบน้ี  
   “ สหกรณ์”  หมายความว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  
   “ ผู ้ฝาก”   หมายความว่า   สหกรณ์ผู ้ฝากเงิน  
  ข้อ 5.   สหกรณ์รับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืนได้  2  ประเภท   คือ  

(1) เงินฝากออมทรัพย์ 
(2) เงินฝากประจ า  

หมวดที่   2  
การเปิดบัญชีและการฝากเงิน  

  ข้อ   6.    สหกรณ์ที่ประสงค์จะเปิดบัญชี เงินฝากตามข้อ  5     ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่
สหกรณ์   ณ  ส านักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง     และต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของ
สหกรณ์   โดยมีรายการครบถ้วนที่ระบุไว้ในหนังสือขอเปิดบัญชีนั้ น  
  ข้อ 7 .    พร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก       ผู ้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือช่ือของ
ตัวแทนซ่ึงเป็นผู ้มีอ  านาจถอนเงิน   ตลอดจนให้เ ง่ือนไขเก่ียวกับเงินฝากที่ เ ปิดบัญชีนั้ น ไว้ต่อสหกรณ์  



 
 

  การเปล่ียนแปลงเก่ียวกับตัวอย่างลายมือช่ือที่ ให้ไว ้       จะมีผลต่อเม่ือผู ้ฝากได้แจ้งเป็น
หนังสือต่อสหกรณ์  และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว  
  ลายมือช่ือทุกกรณีเ ก่ียวกับเงินฝากให้ใช้อักษรไทย และเขียนด้วยหมึกทั้ งต้องเขียนด้วย
ลายมือของผู ้น าฝาก สหกรณ์จะไม่ รับรู้การใช้ตราประทับแทนลายมือช่ือ  

ข้อ  8.    ผู ้ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ดัง น้ี  
   (1)  เงินฝากออมทรัพย์     ผู ้ฝากรายหน่ึงอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์      ใน
สหกรณ์น้ีได้โดยจ านวนเงินฝากในบัญชีนั้ นในเวลาหน่ึงเวลาใดต้องไม่น้อยกว่า  50,000  บาท(ห้าหม่ืน
บาทถ้วน)   และผู ้ฝากจะส่งเงินฝากเพิ่มขึ้ นเ ม่ือใดโดยจ านวนเท่าใดก็ได้  
   (2)  เงินฝากประจ ารายหน่ึงๆ ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า  100,000 บาท(หน่ึงแสน
บาทถ้วน)   และระยะเวลาฝากต้องไม่น้อยกว่า  3 เ ดือน  
  ข้อ  9.  ในการเปิดบัญชีเงินฝาก ตามข้อ  5   สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผู ้ฝากยึดถือไว้ 
  สมุดคู่ฝากนั้ น   ผู ้ฝากต้องรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก     ดอกเบี้ ย    
เ งินถอน   และเงินคงเหลือบรรดาที่จะมีขึ้ นทุกราย  
  การลงบันทึกรายการต่าง  ๆ ในสมุดคู่ฝากนั้ น       จะกระท าได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์       
ซ่ึงประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ  หรือเหรัญญิก หรือผู ้จัดการหรือผู ้ที่ ได้รับมอบหมาย
คนหน่ึงคนใด    เป็นผู ้ลงลายมือช่ือย่อก ากับไว้เป็นส าคัญ    การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่
เป็นไปตามที่กล่าวน้ี   ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ อน่ึง     ถ้าผู ้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝาก
คลาดเคล่ือน  ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขให้   จะแก้ไขโดยประการอ่ืนไม่ได้ 
  สมุดคู่ฝากเล่มที่ ใช้เต็มแล้วหรือช า รุดจนใช้การไม่ได้         ให้น ามายื่นต่อสหกรณ์เพื่อ
จะได้ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนั้ น   และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่     ซ่ึงออกให้ผู ้ฝากยึดถือ
ไว้ต่อไป  สมุดคู่ฝากเล่มที่ยกเลิกนั้ นผู ้ฝากจะรับไปก็ได้ 
  ผู ้ฝากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย     ถ้าสมุดคู่ฝากหายผู ้ฝากต้อง
แจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า    สหกรณ์จะน า เอายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ ซ่ึง
ออกให้ผู ้ฝากยึดถือไว้ต่อไป   ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก  
  ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผู ้ฝากคร้ังแรกก็ ดี          หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อ
จากเล่มก่อน   ซ่ึงลงรายการเต็มแล้วก็ ดี    หรือช า รุดใช้การไม่ได้ก็ ดี    สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม   
แต่กรณีที่สมุดคู่ฝากของผู ้ฝากรายใดสูญหาย  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้โดยคิด
ค่าธรรมเนียมเล่มละยี่สิบบาท  
  ข้อ 10.  ในการส่งเงินเข้าบัญชีเ งินฝากทุกคร้ัง    ให้ท  าใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์
ก าหนด   ยื่นพร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและจ านวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่   ณ  ส านักงานสหกรณ์   ทั้ ง น้ี            
ผู ้ฝากหรือผู ้อ่ืนจะเป็นผู ้ส่งเ งินก็ได้ 



 
 

  เ ม่ือสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจ านวนเงินฝากที่ได้รับนั้ นในสมุดคู่ฝาก  และตรวจสอบ
เป็นการถูกต้องแล้ว   สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผู ้ฝาก  
  ข้อ 11.  ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเ งินฝาก    ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน   สหกรณ์สงวนไว้ซ่ึงสิทธิที่
จะไม่ จ่ายเงินถอนจากรายการเช่นนั้ น   จนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว  

หมวดที่   3  

การก าหนดอัตราดอกเบี้ย    ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย  
วิ ธีการคิดดอกเบี้ยและการจ่ายดอกเบี้ย  

 

  ข้อ 12.   สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ ย เ งินฝากทุกประเภทตามข้อ  5    ในอัตราไม่ เกินร้อยละ 
4.5  ต่อปี โดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็นคราว  ๆ  ไป  
   ดอกเบี้ ยเ งินฝากออมทรัพย์ให้ค  านวณเป็นรายวัน   ตามยอดเงินคงเหลือและสหกรณ์จะ
น าดอกเบี้ ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเ งินฝากในวันส้ินปีทางบัญชีของสหกรณ์   ให้ผู ้ฝากรีบยื่นสมุดคู่ฝาก  
ณ  ส านักงานสหกรณ์  เพื่อสหกรณ์บันทึกรายการดอกเบี้ ยให้  
  ดอกเบี้ ยเ งินฝากประจ า     สหกรณ์จะค านวณและจ่ายดอกเบี้ ยให้เ ม่ือถึงก าหนด
ระยะเวลาการฝาก    ส าหรับเงินฝากที่ถอนก่อนก าหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์     ตามข้อ  14  
สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ ยให้ตามจ านวนเดือนเต็ม  
  กรณีถอนเงินฝากประจ าในระยะเวลาไม่ถึง 3 เ ดือน  สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ ยให้  
  ถ้าผู ้ฝากไม่ถอนเงินฝากประจ า เ ม่ือครบก าหนดพร้อมดอกเบี้ ย     จนพ้นก าหนดไปอีก
เจ็ดวัน ก็ เป็นอันถือว่าผู ้ฝากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี้ ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม  

หมวด  4 
การถอนเงินฝากและการปิดบัญชี  

  ข้อ 13.  การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์  
  ในการถอนเงินฝาก ผู ้มีอ  านาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตัวอย่างลายมือช่ือไว้ต่อสหกรณ์ควร
มารับเงินที่ส านักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง  และต้องยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามที่ ให้
ตัวอย่างไว้นั้ น   พร้อมกันสมุดคู่ฝากต่อพนักงานสหกรณ์  
  ถ้าผู ้มีอ  านาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผู ้ใดรับเงินแทนก็ต้องท าใบถอนเงินฝากและต้อง
มอบอ านาจให้รับเงินแทนเป็นหนังสือตามแบบที่ก  าหนด  ทั้ ง น้ี   โดยลงลายมือช่ือตามที่ได้ให้ตัวอย่าง
ไว้แล้วมอบให้ผู ้รับมอบอ านาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้ นพร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  
ณ  ส านักงานสหกรณ์ ในการน้ีสหกรณ์จะเรียกหลักฐานพิสูจน์ตัวผู ้รับมอบอ านาจก็ได้ 

เ ม่ือสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้  และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้ ง
เ งินคงเหลือในสมุดคู่ฝาก   แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผู ้ฝาก  



 
 

อน่ึง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปล่ียนแปลงใดๆ   ผู ้มี
อ  านาจถอนเงินต้องลงลายมือช่ือตามที่ ให้ตัวอย่างไว้ก ากับด้วย  

ข้อ  14. การถอนเงินจากบัญชี เงินฝากออมทรัพย์นั้ น      จะถอนเม่ือใดจ านวนเท่าใดก็ได้ 
  ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจ านั้ น ผู ้ฝากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบ
ก าหนด   แต่ เ ม่ือผู ้ฝากยื่นค  าขอเป็นหนังสือโดยช้ีแจงความจ า เป็น    สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝาก
ก่อนครบก าหนดได้ 
  ข้อ 15.  ผู ้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้ งหมดเพื่อ เปิดบัญชีเงินฝากของตนเม่ือใดก็ได้
ให้ผู ้มีอ  านาจถอนเงินจดแจ้งไว้ท้ายรายการจ านวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า   “ เพื่อปิดบัญชี”  
  ข้อ16.ในกรณีที่คณะกรรมการด า เนินการของสหกรณ์   เห็นว่าผู ้ฝากฝ่าฝืนระเบียบน้ี    
หรือก่อให้เ กิดความยุ่งยากแก่สหกรณ์  หรือเห็นว่ามี เหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากของผู ้ฝาก  
สหกรณ์จะไม่ รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู ้ฝากอีก และให้ผู ้ฝากถอนเงินฝากคงเหลือทั้ งหมดเพื่อปิด
บัญชีเงินฝากของตน  ทั้ ง น้ี   สหกรณ์จะแจ้งเป็นหนังสือไปย ังผู ้ฝาก  
  ข้อ17.  การถอนเงินฝากเพื่อปิดบัญชีตามข้อ   15  สหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ ยให้ตามข้อ  
12   ถึงว ันก่อนวันถอนหน่ึงวัน เว ้นแต่การปิดบัญชีเงินฝากในกรณีผู ้ฝากฝ่าฝืนระเบียบตาม  ข้อ16 
สหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ ยให้ถึงก่อนวันที่แจ้งหน่ึงวัน และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี้ ยอีก ไม่ว่าผู ้ฝากจะ
ถอนเงินเม่ือใด  
  เ ม่ือสหกรณ์ได้จ่ายเ งินคืนผู ้ฝากแล้ว   จะยกเลิกสมุดคู่ฝากส าหรับบัญชีนั้ น  
  ข้อ 18. กรณีที่ค  านวณยอดเงินรับฝากในเวลาใดเวลาหน่ึง  เ ม่ือรวมกับหน้ีการกู้ยืม เ งิน
จากภายนอกและหน้ีในฐานะผู ้ค  ้าประกัน  จะเกินวงเงินกู้ยืมหรือค ้าประกันประจ าปีของสหกรณ์ที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ  สหกรณ์จะไม่ รับฝากเงิน  
  กรณีของผู ้ฝากเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเ น่ี ยนขนาดใหญ่ที่ มี
สินทรัพย์มากกว่า  5,000 ล้านบาท  สหกรณ์จะรับฝากเงินทุกประเภทเม่ือรวมกับเงินกู้จากผู ้ฝาก
ดังกล่าว(หากมี)   ได้ไม่ เกินร้อยละสิบของทุนเรือนหุ้นรวมทุนส ารองของผู ้ฝาก  
  ข้อ 19 .   ในกรณีที่ มีความจ า เป็น   สหกรณ์สงวนสิทธ์ิที่จะไม่ รับฝากเงินก็ได้ 
 

ให้ประธานกรรมการ    เป็นผู ้รักษาการตามระเบียบน้ี  
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศ  ณ  ว ันที่   28  กุมภาพันธ์   2561  
 
 
 
 

(นายสมบัติ   พวงสมบัติ )  
ประธานกรรมการ  

สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  
 
 

(นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบไว้ตามหนังสือที่  กษ.1115/1282  ลงวันที่  1 มิ .ย.2560)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  
ว่า ด้วยการให้เงินกู้ แก่สหกรณ์อ่ืน  

พ .ศ.2561  
 

   

อาศัยอ านาจ         ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   
จ ากัด    พ.ศ.   2561  ข้อ  105  (3 )  ที่ประชุมคณะกรรมการด า เนินการ ชุดที่  45   ค ร้ังที่  1/2561     เ ม่ือ
วันที่   27   กุมภาพันธ์  2561  ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ ากัด            
ว่าด้วยการให้เ งินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน พ.ศ. 2561  ดังต่อไปน้ี  
   ข้อ 1.  ระเบียบน้ี เ รียกว่า“ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ ากัด      
ว่าด้วยการให้เ งินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน   พ .ศ .2561”  
  ข้อ 2. ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับตั้ งแต่ว ันที่   28 กุมภาพันธ์  2561   เป็นต้นไป  

ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง    จ  ากัด     ว่าด้วยการ
ให้เ งินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน  พ.ศ. 2551 บรรดาระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง   มติ  หรือข้อตกลงอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือ
แย ้งกับระเบียบน้ี    ให้ใช้ระเบียบน้ีแทน  
  ข้อ 4. ในระเบียบน้ี  
   “สหกรณ์”  หมายความว่า   สหกรณ์ผู ้ให้กู ้ เ งิน  
   “คณะกรรมการ”  หมายความว่า   คณะกรรมการด า เนินการของสหกรณ์ผู ้ 
ให้กู ้ เ งิน  
   “สหกรณ์ผู ้ขอกู้”  หมายความถึง  สหกรณ์รวมถึงชุมนุมสหกรณ์ด้วย  
  ข้อ 5.   สหกรณ์ผู ้ขอกู้  จะต้องมีคุณสมบัติ   ดัง น้ี  

(1) ไม่มีข้อบกพร่องทางการเงินและการบัญชี  หรือถ้ามีต้องได้รับการแก้ไข  
      จนเป็นที่พอใจของสหกรณ์แล้ว  

(2) มีความมั่นคงทางการเงิน  และมีความสามารถในการช าระหน้ี  
(3) มีความสามารถในการจัดการที่ ดี   และได้ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ  

 ระเบียบของสหกรณ์และระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัดสม ่า เสมอ   
(4) มี คุณสมบัติ อ่ืน  ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ก าหนด  

ข้อ 6.  สหกรณ์จะให้เ งินกู้แก่สหกรณ์ผู ้ขอกู้ที่ มีว ัตถุประสงค์จะใช้เ งินกู้    เพื่อ เป็นทุน
หมุนเวียนให้สมาชิกกู้หรือเพื่อการด า เนินธุรกิจอ่ืนของสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่ก  าหนดไว้ใน
ข้อบังคับและระเบียบอันเหมาะสมเท่านั้ น  



 
 

ข้อ 7. จ านวนเงินกู้ที่ ให้แก่สหกรณ์ผู ้ขอกู้สหกรณ์หน่ึง  ๆ  ต้องไม่ เกินร้อยละยี่สิบห้า   
ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารองของสหกรณ์    แต่ เ ม่ือรวมหน้ีเงินกู้ทุกรายของสหกรณ์ผู ้ขอกู้แล้ว   
จะต้องไม่ เกินวงเงินกู้ยืมและค ้าประกันประจ าปี       ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  

ข้อ  8.  หลักประกันเงินกู้  ให้คณะกรรมการด า เนินการของสหกรณ์ผู ้กู ้ทั้ งคณะค ้าประกัน   
เป็นรายบุคคลและให้จัดหาอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่ มี มูลค่าไม่น้อยกว่าจ  านวนเงินกู้
จ  านองเป็นประกัน  เว ้นแต่ในกรณีจ า เป็นที่สหกรณ์ผู ้ขอกู้ไ ม่มีหลักทรัพย์หรือไม่สามารถหาหลักทรัพย์
มาใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้    ให้คณะกรรมการด า เนินการของสหกรณ์ผู ้ขอกู้ทั้ งคณะเป็นผู ้ค  ้า
ประกันเงินกู้และในกรณีผู ้ค  ้าประกันคนใดพ้นจากต าแหน่งก่อนที่สหกรณ์ผู ้ขอกู้จะช าระหน้ีเสร็จส้ิน   
ให้สหกรณ์ผู ้ขอกู้จัดให้กรรมการด า เนินการคนใหม่เป็นผู ้ค  ้าประกันแทนคนเดิม  
  ข้อ 9. การก าหนดระยะเวลาช าระคืนเงินกู้         ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดให้
สหกรณ์ที่ขอกู้เ งินช าระคืนต้นเงินและดอกเบี้ ย   ให้เสร็จ ส้ินภายในระยะ เวลาที่ก  าหนดไว้ในแผนการ
ใช้เ งินกู้   แต่ต้องไม่ เกิน  หกสิบเดือน  
  ข้อ  10 .  อัตราดอกเบี้ ยเ งินกู้        ให้คณะกรรมการเป็นผู ้ก  าหนดตามความเหมาะสมกับ
ภาวะการเงิน   โดยประกาศเป็นคราว  ๆ  ไป  การคิดดอกเบี้ ยเ งินกู้ให้คิดเป็นรายวัน   โดยนับถัดจาก
วันรับเงินกู้  
  ข้อ  11 .ในกรณีที่ มี เหตุสุดวิสัยหรือความจ า เป็นเกิดขึ้ นอันท าให้สหกรณ์ผู ้ขอกู้ไม่
สามารถช าระคืนเงินกู้      ได้ตามก าหนดให้สหกรณ์ผู ้ขอกู้ยื่นค  า ร้องขอผ่อนผันเ ล่ือนก าหนดเวลาช าระ
คืนเงินกู้ต่อสหกรณ์  เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาการผ่อนผันให้ขยายเวลาช าระคืนเงินกู้  และระงับ
การเสียเบี้ ยปรับ   ในช่วงระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันได้  ตามที่ เ ห็นสมควร  
  ข้อ12.สหกรณ์ผู ้กู ้ไ ม่ช าระคืนเงินกู้เ ม่ือถึงก าหนด   โดยไม่ได้รับการผ่อนผันจาก
คณะกรรมการหรือไม่มี เหตุผลอันสมควร  จะต้องเสียเบี้ ยปรับผิดนัดช าระหน้ีเป็นรายวันในอัตราร้อย
ละสองต่อปี  ของต้นเงินที่ผิดนัด  โดยนับถัดจากวันที่ ถึงก าหนดช าระจนถึงวันที่สหกรณ์ผู ้ขอกู้ช าระ
เงินกู้เสร็จส้ิน  
  ข้อ 13. การขอกู้     ให้สหกรณ์ผู ้ขอกู้ยื่นหนังสือแสดงความจ านงระบุว ัต ถุประสงค์ใน
การใช้เ งินกู้  จ  านวนเงินที่ขอกู้  ระยะเวลาช าระหน้ี  พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปน้ี  

(1)  ส า เนารายงานการประชุมคณะกรรมการด า เนินการ   ค ร้ังที่ มีการพิจารณาเ ร่ือง
ขอกู้เ งินจากสหกรณ์  

(2)  งบการเงินและรายงานการสอบบัญชีประจ าปีล่าสุด   พร้อมด้วยรายงานกิจการ
ประจ าปี  

(3)   งบทดลอง  ณ  ว ันส้ินสุดเดือน  ก่อนวันยื่นหนังสือแสดงความจ านงขอกู้   และ
ย ้อนหลังอีก 2 เ ดือน  

(4)   ส า เนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์  



 
 

(5) ข้อบังคับของสหกรณ์   รวมทั้ งระเบียบการเงินของสหกรณ์  
                       (6)  รายนามคณะกรรมการด า เนินการ       ต  าแหน่งในคณะกรรมการด า เนินการและ
ต าแหน่งในหน่วยงานที่สังกัด(ถ้ามี)  พร้อมทั้ งวาระของการด ารงต าแหน่งของกรรมการด า เนินการ  
                       (7)  ส า เนาหนังสือให้ความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์   ในการก าหนดวงเงิน
กู้ยืมหรือค ้าประกันประจ าปี  
                          (8)   ส า เนาหลักฐานการกู้ยืม เ งินจากสถาบันการเงิน หรือบุคคลซ่ึงสหกรณ์ได้กู ้ยืม    
ไว้และย ังมีภาระผูกพันอยู่ 
                          (9)   เอกสารอ่ืนๆ  ที่สหกรณ์ก าหนด  

ข้อ14. ให้ผู ้จ ัดการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและวิเคราะห์ฐานะความมั่นคง
ความสามารถในการช าระหน้ีและการจัดการ      เสนอผลการวิเคราะห์พร้อมทั้ งความเห็นต่อ
คณะกรรมการ   เพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป  

ข้อ 15. ถ้าสหกรณ์ผู ้ขอกู้จะกู้เ งินจากผู ้อ่ืน     ในระหว่างที่ย ังมีหน้ี เ งินกู้อยู่ต่อสหกรณ์   
ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบ  

ข้อ 16.  ในกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ี   ให้สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้    และให้สหกรณ์ผู ้
ขอกู้ช าระคืนต้นเงินพร้อมทั้ งดอกเบี้ ยแก่สหกรณ์โดยทันที  แม้ย ังไม่ ถึงก าหนดตามสัญญาเงินกู้ก็ตาม  

(1)   เ ม่ือสหกรณ์ผู ้ขอกู้ต้องเลิกไม่ว่า เพราะเหตุใด  
(2) เ ม่ือปรากฏว่าสหกรณ์ผู ้ขอกู้ฝ่า ฝืนข้อก าหนดตาม ข้อ  15  แห่งระเบียบน้ี  

                       (3)   เ ม่ือปรากฏว่าสหกรณ์ผู ้ขอกู้ใช้เ งินกู้ไ ม่ ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน
สัญญาเงินกู้ 
                       (4)   เ ม่ือสหกรณ์ผู ้ขอกู้ผิดนัดไม่ช าระเงินกู้ตามก าหนดและคณะกรรมการไม่ได้ผ่อน
เวลาให้  

(5) เ ม่ือมี เหตุผลที่คณะกรรมการ   เห็นว่าสหกรณ์นั้ นไม่สมควรกู้เ งินสหกรณ์ต่อไป  
   ข้อ  17.   เ ม่ือคณะกรรมการอนุมัติ เ งินกู้แล้ว      ให้ผู ้จ ัดการแจ้งให้สหกรณ์ผู ้ขอกู้ทราบ
โดยเ ร็ว   เพื่อจัดท าสัญญากู้   และจัดท าหลักประกันให้เ รียบร้อย  แล้วจึงจัดส่งเ งินกู้ให้สหกรณ์ผู ้ขอกู้
ต่อไป  
  ข้อ  18 .   การท าสัญญากู้   ให้จัดท าตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด        และให้ผู ้มีอ  านาจลง
ลายมือช่ือแทนสหกรณ์  ตามข้อบังคับของสหกรณ์  และสหกรณ์ผู ้ขอกู้  เป็นผู ้ลงช่ือในสัญญากู้ที่ท  า
กับสหกรณ์  
  ข้อ 19.  การให้เ งินกู้แก่สหกรณ์     ผู ้ขอกู้โดยใช้ตั๋วสัญญาใช้เ งินเป็นหลักฐานแทนการ
ท าสัญญากู้  ให้สามารถกระท าได้   โดยจ านวนเงินกู้ให้เป็นไปตามข้อ  6  ของระเบียบน้ี        ส าหรับ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ อ่ืนๆ ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดขึ้ น   ได้ตามความเหมาะสม  และไม่
ก่อให้เ กิดความเสียหายแก่สหกรณ์  



 
 

ให้ประธานกรรมการ    เป็นผู ้รักษาการตามระเบียบน้ี  
 

ประกาศ  ณ  ว ันที่   28  กุมภาพันธ์   2561  
 
 
 
 

(นายสมบัติ   พวงสมบัติ )  
ประธานกรรมการ  

สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  
ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน  

พ.ศ. 2561  
 

 

  อาศัยอ านาจ ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง    จ  ากัด  
พ.ศ.  2561 ข้อ105(10)     ที่ประชุมคณะกรรมการด า เนินการ ชุดที่  45  ค ร้ังที่   1/2561      เ ม่ือวันที่  27  
กุมภาพันธ์ 2561ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  ว่าด้วยการรับ
จ่ายและเก็บรักษาเงิน   พ.ศ. 2561  ดังต่อไปน้ี  

ข่อ 1.  ระเบียบน้ี เ รียกว่า  “  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด         
ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน    พ.ศ . 2561”  

ข้อ 2.  ระเบียบน้ีให้ถือใช้บังคับตั้ งแต่ว ันที่   28  กุมภาพันธ์  2561   เป็นต้นไป  
ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  ว่าด้วยการรับ

จ่ายเงินและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.  2551    บรรดาระเบียบ ประกาศ ค  าสั่ง  มติ หรือข้อตกลงอ่ืนใดซ่ึงขัด
หรือแย ้งกับระเบียบน้ี    ให้ใช้ระเบียบน้ีแทน  

 ข้อ  4.ในระเบียบน้ี  
“สหกรณ์”  หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  
“ประธานกรรมการ”  หมายถึง ประธานกรรมการด า เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

ชลประทานแม่กลอง   จ  ากัด  
“รองประธานกรรมการ”    หมายถึง รองประธานกรรมการด า เนินการสหกรณ์ออม

ทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  
“คณะกรรมการ”   หมายถึง คณะกรรมการด า เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่

กลอง  จ  ากัด  
 “ผู ้จัดการ”  หมายถึง ผู ้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด หรือผู ้

รักษาการผู ้จัดการ  
“ เจ้าหน้าที่การเงิน”  หมายถึง เจ้าหน้าที่ ของสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ท  าหน้าที่

รับผิดชอบในการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์  
“ เงินสดในมือ”  หมายถึง เงินสดที่ เ ป็นธนบัตรและเหรียญกษาปณ์  ซ่ึงสหกรณ์เก็บรักษา

ไว้ที่ส านักงานสหกรณ์ เพื่อใช้จ่ายหมุนเวียนในทางธุรกิจของสหกรณ์  
“ เอกสารการเงิน ”  หมายถึง เช็ค ธนาณัติ  ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ หรือตั๋วสัญญาใช้เ งิน  
ข้อ5 .  สหกรณ์เปิดรับจ่ายเงินตั้ งแต่เวลา 08.30น.ถึง 15.30 น.  ทุกวันเว ้น

วันหยุดราชการหรือวันหยุดตามประกาศของสหกรณ์  



 
 

ข้อ 6.ให้ผู ้จัดการเป็นผู ้รับผิดชอบในการ รับ - จ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์  
ข้อ 7.  ในกรณีที่ย ังไม่มีผู ้จ ัดการหรือผู ้จัดการไม่อยู่     หรือผู ้จัดการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่

ตามข้อ 6   ได้ให้คณะกรรมการด า เนินการหรือเจ้าหน้าที่ การเงิน หรือเจ้าหน้าที่ ผู ้ห น่ึงผู ้ใดที่
เ ห็นสมควรซ่ึงไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ เ ก่ียวกับงานด้านบัญชี เป็นผู ้ปฎิบัติหน้าที่ตามข้อ  6 แทนโดยอยู่ใน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

ข้อ 8.  การรับจ่ายเงิน จะต้องจัดให้มี เอกสารหลักฐานใบส าคัญประกอบครบถ้วนแล้ว
จะต้องบันทึกรายการในสมุดบัญชีของสหกรณ์ทุกค ร้ังทันทีที่ เ กิดรายการขึ้ น และผู ้จัดการจะต้อง
ตรวจสอบให้ถูกต้องเป็นประจ าว ัน  

                                                   หมวด 1  
                                             ใบเสร็จรับเงิน  
ข้อ 9.   ใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด โดยให้มีส า เนาอย่างน้อย 2  

ฉบับ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและบันทึกบัญชี  
ข้อ 10. ใบเสร็จรับเ งิน ให้มีหมายเลขก ากับเล่มและหมายเลขก ากับใบเสร็จรับเงินเ รียง

ตามล าดับกันไปทุกฉบับ ให้สหกรณ์จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเ งินไว้เพื่อให้ทราบและตรวจสอบให้
ว่าได้จัดพิมพ์ขึ้ นจ านวนเท่าใด ได้จ่ายใบเสร็จรับเงินเล่มใด หมายเลขใดถึงหมายเลขใด ให้ เจ้าหน้าที่
ผู ้ใดไปใช้เ ม่ือไร  

การเบิกใช้ใบเสร็จรับเงิน   ให้เบิกใช้ตามจ านวนที่ เหมาะสมและจ า เป็นต่อสภาพธุรกิจ
ของสหกรณ์    โดยให้ เบิกตามล าดับเล่มและเลขที่ของใบเสร็จรับเ งิน และให้มีหลักฐานการเบิกจ่าย
ใบเสร็จรับเงินไว้ด้วย  

ข้อ 11. ใบเสร็จรับเ งิน ห้ามขีดลบ แก้ไข เพิ่ม เติม จ  านวนเงินหรือช่ือผู ้ช าระเงิน    หาก
ใบเสร็จฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาด ก็ให้ขีดฆ่าจ านวนเงินและเขียนใหม่ทั้ งจ  านวน แล้วให้ผู ้รับ
เงินลงลายมือช่ือก ากับ หรือขีดฆ่ายกเลิกใบเสร็จรับเงินนั้ นทั้ งฉบับ แล้วออกฉบับใหม่แทน  

ส าหรับใบเสร็จรับเ งินฉบับที่ยกเลิก ให้ขีดฆ่าพร้อมเขียนเหตุผลพร้อมกับลงช่ือก ากับไว้
และให้เย็บติดไว้ในเล่ม โดยมีส า เนาอยู่ครบทุกฉบับพร้อมต้นฉบับ  

ข้อ 12. ให้สหกรณ์เก็บรักษาส า เนาใบเสร็จรับเงิน ซ่ึงผู ้ตรวจสอบบัญชีย ังมิได้
ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัย อย่าให้ สูญหายและเม่ือได้ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดา
ได้ 

ข้อ 13.  ให้คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหน่ึง     หรือเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ท าหน้าที่ควบคุมการจัดเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที่ย ังไม่ได้ใช้ และเล่มที่ย ังใช้ไม่หมดไว้ในที่
มั่นคงปลอดภัย 



 
 

ข้อ 14.  ทุกงวดสามเดือน และเม่ือ ส้ินปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้คณะกรรมการแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการขึ้ น   ท  าการตรวจนับใบเสร็จรับเงินทั้ งที่ ใช้แล้วและที่ย ังคง เหลือให้เป็นการถูกต้อง
โดยจัดท าหลักฐานการตรวจนับไว้ด้วย  

                                             หมวด 2  
                                           การรับเงิน  
ข้อ 15. สหกรณ์ต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกคร้ังที่ มีการรับเงิน      โดยปกติให้ใช้

ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวกันในการรับเงินทุกประเภท เว ้นแต่ เ งินประเภทใดที่ มีการรับช าระเป็นประจ า
และมีจ านวนมากรายจะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหน่ึงส าหรับการรับช าระเ งินประเภทนั้ นก็ได้ 

ข้อ 16. การรับเ งินของสหกรณ์ให้รับ เป็นเ งินสด แต่ถ้า เป็นกรณีที่จ  า เป็นและเป็น
ประโยชน์แก่สหกรณ์ก็อาจรับเป็นเอกสารการเงิน เช่น ธนาณัติ  หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ หรือ เช็ค 
หรือตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เ งินได้  

ข้อ 17.ในกรณีจ า เป็นที่ จะต้องรับเช็ค หรือตั๋วสัญญาแลกเงิน จะต้องเป็นเช็ค หรือตั๋ว
สัญญาใช้เงินที่ธนาคารรับรอง  

ข้อ 18.ในกรณีการรับเช็คตามข้อ 17  ใบเสร็จรับเงินที่สหกรณ์ออกให้ ไว้แก่ผู ้จ่าย เช็ค
ให้ระบุว่า เป็น เช็คของธนาคารใด      เลขที่ เท่าใด     และลงวันที่ เท่าใด      ทั้ งให้ก าหนดเง่ือนไขไว้
ในใบเสร็จรับเงินว่า  “  ใบเสร็จรับเงินน้ีจะสมบูรณ์ต่อเม่ือได้รับเงินตามเช็คนั้ นแล้ว”     และให้จัดท า
ทะเบียนรับเช็คเพื่อบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับเช็คดังกล่าวเพื่อการควบคุมและตรวจสอบด้วย  เช็คที่
ถึงก าหนดให้น าฝากธนาคารทันที  

ข้อ 19. เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณ์ได้รับในแต่ละวันตามข้อ 16        ให้น า
ฝากธนาคารเม่ือ ส้ินเวลาจ่ายเงินในวันนั้ น เว ้นแต่เอกสารการเงินประเภทที่ต้องการน าไปขึ้ นเงินสด
ก่อน ก็ให้ด า เนินการได้ทันที  

ในกรณีที่ไ ม่สามารถน าฝากธนาคารทันวันนั้ น ให้บันทึกเหตุผลไว้ในสมุดบัญชีเงินสด
และแจ้งให้ประธานกรรมการ หรืกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อทราบและรีบน า
ฝากธนาคารในวันท าการถัดไปทันที  

เ งินสดและเอกสารการเงินซ่ึงไม่อาจน าฝากธนาคารได้ทันทีในวันนั้ น ให้เก็บรักษาไว้
ในตู้นิภัยของสหกรณ์ หรือในที่มั่นคงปลอดภัย  

ข้อ 20. กรณีน าฝากธนาคารมีจ านวนมาก หรือธนาคารอยู่ห่างไกลหรือกรณีที่ เ ห็นว่าไม่
ปลอดภัย เ งินที่จะน าฝากธนาคาร ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้ งให้กรรมการคนใดคนหน่ึงร่วมกับ
ผู ้จัดการควบคุมเงินไปฝากธนาคาร และหรืออาจจัดให้มี เจ้าหน้าที่ต  ารวจควบคุมรักษาความปลอดภัย
ด้วยก็ได้ 

 
 



 
 

      หมวด 3  
                                           การจ่ายเงิน  
ข้อ 21.  การจ่ายเงิน         ให้จ่าย เฉพาะเพื่อ กิจกรรมภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของ

สหกรณ์และเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์  
ข้อ 22. การจ่ายเงินทุกคร้ัง ต้องมีหลักฐานการจ่ายที่ ถูกต้อง         สมบูรณ์  เก็บไว้เพื่อ

ประโยชน์ในการตรวจสอบ  
ข้อ 23.  หลักฐานการจ่ายเ งิน   นอกจากใบเสร็จรับเงิน ซ่ึงผู ้รับ เงินออกให้แก่สหกรณ์  

ให้ใช้แบบที่สหกรณ์ก าหนด  
ข้อ 24. หลักฐานการจ่าย ที่ เ ป็นใบเสร็จรับเงินซ่ึงผู ้รับ เงินออกให้แก่สหกรณ์อย่างน้อย

จะต้องมีรายการดังต่อไปน้ี  
 ก. ช่ือ  สถานที่อยู่  หรือที่ท  าการของผู ้รับเงิน  
 ข. ว ัน เดือน ปี ที่ รับ เงิน  
 ค. รายการแสดงการรับเงินระบุว่า เป็นค่าอะไร  
 ง. จ  านวนเงินทั้ งตัวเลขและตัวอักษร  
 จ. ลายมือช่ือของผู ้รับเงิน  
ข้อ 25. ให้เจ้าหน้าที่ การเงินประทับตรา “ จ่ายเงินแล้ว”  และลงลายมือช่ือก ากับการจ่าย

พร้อมวัน เดือน ปี ไว้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ  
ข้อ 26. การจ่ายเงินของสหกรณ์ ให้กระท าได้ดัง น้ี  
 26.1  การจ่ายเงินเป็นจ านวนไม่มาก และต้องจ่ายเป็นประจ า  เ ช่น ค่าพาหนะ ค่า

เบี้ ย เ ล้ียงของกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ค่า ส่ือสาร ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า  ค่าน ้ าประปา     และ
ค่าใช้จ่าย เบ็ดเตล็ด เป็นต้น ให้จ่ายจากเงินสดในมือที่ก  าหนดให้   เก็บรักษาไว้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท 
(ห้าหม่ืนบาทถ้วน)  

 26.2  การจ่ายเงินเป็นจ านวนมากให้แก่สมาชิกหรือกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์หรือการจ่ายเ งินของสหกรณ์ในทางธุรกิจอ่ืน ๆ ให้ จ่ายโดยเข้าบัญชีของผู ้มี สิทธ์ิรับเงิน ยกเว้น
ถ้าผู ้รับเงินประสงค์จะให้จ่าย เป็นเช็คหรือในกรณีที่สหกรณ์ไม่สามารถจ่ายเงินเป็นเ ช็คได้ ก็ให้จ่าย
เป็นเงินสด โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  

ข้อ 27. ก่อนจ่ายเงินทุกคร้ัง ผู ้มีหน้าที่ จ่ายต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ และ
ใบส าคัญประกอบการจ่ายเงินให้ถูกต้องเรียบร้อย และต้องมีผู ้อนุมัติให้จ่ายเงินได้ จึงจ่ายเงินและเรียก
ใบเสร็จรับเงินจากผู ้รับ เงิน หรือให้ผู ้รับเงินลงนามรับเงินไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินของสหกรณ์ทุก
คร้ัง  

ข้อ 28. การจ่ายเงินแก่ผู ้มี สิทธิรับ เงิน ในกรณีที่ไ ม่ รู้จักตัวผู ้ขอรับเงินต้องให้บุคคลอ่ืนที่
เ ช่ือถือได้ลงลายมือช่ือรับรอง หรือน าหลักฐาน เช่น บัตรประจ าตัว แสดงประกอบการรับเงินด้วย  



 
 

ข้อ 29. การจ่ายเช็คตามที่ก  าหนดไว้ในข้อ 26.2 ให้สั่ง จ่ายในนามบุคคลหรือหน่วยงาน
ผู ้รับเงินโดยขีดฆ่าค  าว่าหรือ “ผู ้ถือ”ออก  

ข้อ 30. การจ่ายเช็ค ต้องมีใบส าคัญจ่ายเช็ค ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกับวันที่ จ่ายเช็ค เลขที่
เ ช็ค ช่ือธนาคาร ว ัตถุประสงค์ในการจ่ายเ งิน ช่ือผู ้รับเ ช็ค และจ านวนเงิน พร้อมทั้ งลงช่ือผู ้จัดท า
เอกสารและผู ้อนุมัติไว้เป็นหลักฐาน ทั้ ง น้ี  สหกรณ์จะต้องจัดให้มีทะเบียนจ่ายเช็ค บันทึกรายละเอียด
ข้างต้น เพื่อการควบคุมและตรวจสอบด้วย  

เ ช็คที่ มีการลงช่ือสั่ง จ่ายเ รียบร้อยแล้ว  แต่ย ังไม่มีผู ้มารับให้เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย
และควรติดต่อให้ผู ้รับมารับโดยเร็วที่ สุด  

ข้อ 31. ในกรณียกเลิกการจ่ายเช็ครายการใด ให้ผู ้มีหน้าที่ จ่ายประทับตรา “ยกเลิก” ใน
เอกสารที่ยกเลิกทุกฉบับ ส่วนเช็คที่ยกเลิกให้เย็บติดกับต้นขั้ วและประทับตรา “ยกเลิก”  พร้อมบันทึก
เหตุผลที่ยกเลิกและลงลายมือช่ือผู ้รับผิดชอบก ากับไว้ด้วย  

ข้อ 32. ในการถอนเงินจากธนาคาร หรือแหล่งรับเงินฝากอ่ืน ๆ เพื่อน ามาใช้จ่ายใน
ธุรกิจของสหกรณ์ ให้ผู ้จ ัดการหรือผู ้ที่ท  าหน้าที่แทน ท าบันทึกขออนุมัติถอนเงินโดยช้ีแจงเหตุผลต่อ
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการผู ้ที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ให้เป็นผู ้มีอ  านาจอนุมัติการถอนเงินพร้อมทั้ งแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และเอกสารการถอนเงิน
เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย  

หมวด 4  
การเก็บรักษาเงินและเอกสารส าคัญ  

  ข้อ 33.  เ ม่ือ ส้ินเวลาท าการตามข้อ 5     ให้ผู ้จ ัดการหรือผู ้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามข้อ 7 
ตรวจสอบรายการเงินสดในสมุดบัญชี เปรียบเทียบกับตัว เ งินสดในมือ เป็นประจ าทุกวัน เ ม่ือ เห็นว่า
ถูกต้องตรงกันแล้วให้ลงลายมือช่ือก ากับไว้ในสมุดบัญชีด้วย  

ข้อ 34. เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณ์จะต้องเก็บรักษาไว้ในมือแต่ละวันนั้ น ให้
เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยของสหกรณ์ หรือในที่มั่นคงปลอดภัย โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู ้จัดการ  

ข้อ 35. ให้เก็บรักษาสมุดคู่บัญชีเ งินฝากของสหกรณ์ทุกเล่ม สมุดบัญชีทะเบียนและ
เอกสารเก่ียวกับการเงินไว้ในตู้นิรภัย และหรือในที่ปลอดภัย โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู ้จัดการ  

ข้อ 36. ให้คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ
หรือกรรมการคนใดคนหน่ึง        ท  าการตรวจสอบเป็นคร้ังคราวเก่ียวกับเงินสดคงเหลือและเอกสาร
การเงินอ่ืน ๆ ให้ถูกต้อง  

ข้อ 37. ให้ผู ้จ ัดการจัดให้มีการท าบัญชีรายรับรายจ่าย งบทดลอง    งบสอบยอดเงินฝาก
ธนาคาร(กรณีเงินฝากในบัญชีของสหกรณ์ และหลักฐานของธนาคาร ไม่ตรงกัน)  รวมทั้ งสรุปเก่ียวกับ
การรับจ่ายเงิน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจ าทุกเดือน  

 



 
 

ให้ประธานกรรมการ    เป็นผู ้รักษาการตามระเบียบน้ี  
 

ประกาศ  ณ  ว ันที่   28  กุมภาพันธ์   2561  
 
 
 
 

(นายสมบัติ   พวงสมบัติ )  
ประธานกรรมการ  

สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ ากัด  
ว่าด้วยการจัดซ้ือและจัดจ้างของสหกรณ์  

พ.ศ.  2561  
 

 
                         อาศัยอ านาจ   ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง        
จ  ากัด  ข้อ   105(10)      ที่ประชุมคณะกรรมการด า เนินการ  ชุดที่  45 ค ร้ังที่   1/2561   เ ม่ือวันที่    27  
กุมภาพันธ์  2561  ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด     ว่าด้วย
การจัดซ้ือและจัดจ้างของสหกรณ์   พ.ศ.  2561   ดังต่อไปน้ี  
  ข้อ  1.   ระเบียบน้ี เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง    จ  ากัด     
ว่าด้วยการจัดซ้ือและจัดจ้างของสหกรณ์    พ.ศ. 2561”  
      ข้อ  2.    ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับ  ตั้ งแต่ว ันที่  28 กุมภาพันธ์  2561   เป็นต้นไป  

ข้อ  3.   ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง    จ  ากัด     ว่าด้วย
การจัดซ้ือจัดจ้างและการจ่ายเงินเพื่อ กิจการของสหกรณ์  พ.ศ. 2560  บรรดาระเบียบ  ประกาศ  ค  าสั่ง    
มติ  หรือข้อตกลงอ่ืนใดซ่ึงขัด หรือแย ้งกับระเบียบน้ี  ให้ใช้ระเบียบน้ีแทน     

                                            หมวดที่  1  
                                              นิยาม  
ข้อ 4.  ในระเบียบน้ี  
“สหกรณ์”  หมายความว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ  ากัด  
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า       ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์

ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด หรือรองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ  
“คณะกรรมการ” หมายความว่า   คณะกรรมการด า เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  
 “คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า   คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ งโดย

คณะกรรมการ        เพื่อด า เนินการเก่ียวกับการซ้ือการจ้างของสหกรณ์ตามระเบียบน้ี    
“ผู ้จัดการ” หมายความว่า  ผู ้จ ัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ  ากัด  

หรือผู ้ปฏิบัติหน้าที่ รักษาการผู ้จัดการหรือผู ้ที่คณะกรรมการมอบหมายท าหน้าที่ผู ้จ ัดการ  
“เจ้าหน้าที่ ”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  

จ  ากัด  หรือผู ้ที่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์  
“พัสดุ” หมายความว่า  ว ัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ ดิน  อาคาร  และส่ิงก่อสร้าง  แต่ไม่รวมถึง

สินค้าในธุรกิจซ้ือหรือธุรกิจขายของสหกรณ์  



 
 

“วัสดุ”  หมายความว่า  ของใช้ที่ มีสภาพใช้ส้ินเปลืองและหมดไป   แบ่งเป็น 3 ประเภท    
คือ  

ก.ประเภทวสัดุคงทน ไดแ้ก่ ส่ิงของที่โดยสภาพมีลกัษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายกุารใชง้านไม่
ยนืนาน  หรือเม่ือน าไปใชง้านแลว้เกิดความช ารุดเสียหาย  ไม่สามารถซ่อมแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดิมหรือซ่อมแซมแลว้
ไม่คุม้ค่า  

ข.ประเภทวสัดุส้ินเปลือง  ไดแ้ก่ ส่ิงของที่โดยสภาพมีลกัษณะเม่ือใชแ้ลว้ยอ่มส้ินเปลืองหมดไป 
แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนัสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม 

ค.ประเภทวสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ไดแ้ก่ ส่ิงของที่ใชเ้ป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่
ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นใหก้ลบัคืนสภาพดงัเดิมที่มีลกัษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติ   

“ครุภณัฑ”์ หมายความวา่ ส่ิงของที่โดยสภาพมีลกัษณะคงทนถาวร  มีอายกุารใชง้านยนืนานเม่ือ
ช ารุดเสียหายแลว้สามารถซ่อมแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดิม 

“การพสัดุ” หมายความวา่ การจดัท าเอง การซ้ือ  การจา้ง  การจา้งออกแบบ   และควบคุมงานการ
เช่า และการด าเนินการอ่ืนๆ ที่ก  าหนดไวใ้นระเบียบน้ี 

“การซ้ือ” หมายความวา่ การซ้ือพสัดุทุกชนิด และบริการที่เก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ แต่ไม่รวมถึงการจดัหา
พสัดุในลกัษณะการจา้ง 

“การจา้ง” หมายความวา่ การจดัจา้งท าพสัดุ    และหมายความรวมถึงการจดัจา้งท าของการรับขน
ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์และการจา้งเหมาบริการ 

“การจา้งออกแบบและการควบคุมงาน” หมายความวา่ การจดัจา้งบริการจากนิติบุคคลหรือบุคคล
ธรรมดา ที่ประกอบธุรกิจดา้นงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร และอ่ืนๆ 

“ใบสัง่ซ้ือ” หมายความวา่ เอกสารที่ออกโดยสหกรณ์เพือ่สัง่ซ้ือพสัดุจากผูข้ายโดยระบุ
รายละเอียดของพสัดุที่จะซ้ือ 

“ใบสัง่จา้ง” หมายความวา่ เอกสารที่ออกโดยสหกรณ์เพือ่สัง่จา้งโดยระบุรายละเอียดของงานที่จะ
จา้ง 

“เจา้หนา้ที่พสัดุ” หมายความวา่ เจา้หนา้ที่ที่สหกรณ์แต่งตั้งใหมี้หนา้ที่เก่ียวกบัการพสัดุหรือ
ปฏิบติังานเก่ียวกบัพสัดุตามระเบียบน้ี 

“หวัหนา้เจา้หนา้ที่พสัดุ” หมายความวา่ ผูจ้ดัการที่สหกรณ์แต่งตั้งใหเ้ป็นหัวหนา้เจา้หนา้ที่พสัดุให้
มีหนา้ที่เก่ียวกบัการพสัดุหรือปฏิบติังานเก่ียวกบัพสัดุตามระเบียบน้ี 

                                                               หมวดที่ 2 
                                                 การจัดซ้ือและการจัดจ้าง 
ขอ้ 5. ใหค้ณะกรรมการจดัท าโครงการหรือแผนการด าเนินงาน  และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

เสนอใหท้ี่ประชุมใหญ่พจิารณาอนุมติัก่อน ยกเวน้กรณีจ าเป็น เช่น การจดัซ้ือจดัจา้งที่จะตอ้งกระท าเป็นการเร่งด่วน ถา้
หากล่าชา้อาจเกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ 



 
 

ขอ้ 6. การจดัซ้ือและการจดัจา้ง กระท าได ้4 วธีิ คือ 
(1) วธีิตกลงราคา 
(2) วธีิสอบราคา 
(3) วธีิประกวดราคา 
(4) วธีิพเิศษ 
ข้อ 7.  รายงานขอซ้ือหรือขอจ้าง ก่อนด า เนินการซ้ือหรือจ้างทุกวิธี  นอกจากการซ้ือ

ที่ ดินและหรือส่ิงก่อสร้างตามข้อ 39 ให้ เจ้าหน้าที่พ ัสดุจัดท ารายงานเสนอคณะกรรมการด า เนินการ
ตามรายการ ดังต่อไปน้ี  

(1) เหตุผลและความจ าเป็นที่ตอ้งซ้ือหรือจา้ง 
(2) รายละเอียดของพสัดุที่จะซ้ือหรืองานที่จะจา้ง 
(3) ราคามาตรฐาน หรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซ้ือหรือจา้งคร้ังหลงัสุด 

ภายในระยะเวลา 2  ปีบัญชีของสหกรณ์  
(4) วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้งโดยใหร้ะบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกูห้รือเงิน 

ช่วยเหลือที่จะ ซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้ นทั้ งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซ้ือ
หรือจ้างในคร้ังนั้ น  

(5) ก าหนดเวลาที่ตอ้งการใชพ้สัดุนั้น หรือให้งานนั้นแลว้เสร็จ 
(6) วธีิที่จะซ้ือหรือจา้ง และเหตุผลที่ตอ้งซ้ือหรือจา้งโดยวิธีนั้น 
(7) ขอ้เสนออ่ืนๆ เช่น การขออนุมติัแต่งตั้งกรรมการต่างๆ ที่จ  าเป็นในการซ้ือหรือจา้งการ 

ออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา  
 การซ้ือหรือจ้างโดยวิ ธีตกลงราคาในวงเงินไม่ เกิน 50,000 บาท(ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
และการซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีพิ เศษกรณีเ ร่งด่วน ซ่ึงไม่อาจท ารายงานตามปกติได้         เจ้าหน้าที่
พ ัสดุหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู ้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้ น  จะท ารายงานตามวรรคหน่ึงเฉพาะ
รายการที่ เ ห็นว่าจ  า เป็นก็ได้ 

วิ ธีตกลงราคา  
 ข้อ8.วิธีตกลงราคาได้แก่การซ้ือหรือการจ้างคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาไม่ เกิน200,000บาท
(สองแสนบาทถ้วน)  
 ข้อ 9.  การซ้ือและการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ให้หัวหน้า เจ้าหน้าที่พ ัสดุหรือ
เจ้าหน้าที่พ ัสดุที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ติดต่อตกลงราคากับผู ้ขายหรือผู ้รับจ้างโดยตรง 
และให้ผู ้จัดการเป็นผู ้อนุมัติการซ้ือและการจ้าง ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
แล้ว  
 
 



 
 

วิ ธีสอบราคา  
 ข้อ 10. วิ ธีสอบราคา ได้แก่การซ้ือและการจ้างคร้ังหน่ึงซ้ือมีราคาเกิน 200,000บาท
(สองแสนบาทถ้วน) แต่ไม่ เกิน  2,000,000  บาท(สองล้านบาทถ้วน)  
 ข้อ 11. การซ้ือและการจ้างโดยวิธีสอบราคา ให้เจ้าหน้าที่พ ัสดุจัดท า เอกสาร
ประกาศสอบราคา โดยอย่างน้อยให้แสดงรายการดังต่อไปน้ี  

(1)  คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุที่ตอ้งการซ้ือและจ านวนที่ตอ้งการ หรือแบบรูปและรายการ 
ละเอียดและปริมาณงานที่ต้องการจ้าง  
 ในกรณีที่จ  า เป็นต้อ งดูสถานที่  ห รือ ช้ีแจงรายละ เอียด เพิ่ม เติมประกอบ ให้ก าหนด
สถานที่  ว ันเวลาที่นัดหมายไว้ด้วย  

(2)  คุณสมบตัิของผูเ้ขา้เสนอราคาซ่ึงตอ้งมีอาชีพหรือรับจา้งตาม (1)    โดยใหผู้เ้สนอราคา 
แสดงหลักฐานดังกล่าวด้วย  

(3)  ในกรณีจ าเป็น ให้ระบุให้ผู ้เสนอราคาส่งตัวอย่าง แคตตาล็อก หรือแบบรูปรายการ 
รายละเอียด พร้อมกบัใบเสนอราคาดว้ยก็ได ้
 (4)   ในกรณีจ า เป็นต้องมีการตรวจทดลอง ให้มีข้อก าหนดไว้ด้วยว่า   สหกรณ์จะไม่  
รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่จะเกิดขึ้ นจาการทดสอบตัวอย่างนั้ น  
 (5)   ข้อก าหนดให้ผู ้เข ้า เสนอราคา เสนอราคารวมทั้ ง ส้ินและราคาต่อหน่วย หรือต่อ  
รายการ พร้อมทั้ งระบุหลักเกณฑ์โดยชัดเจนว่า  จะพิจารณาราคารวมหรือราคาต่อหน่วย  
 (6)   แบบใบเสนอราคาให้ก าหนดด้วยว่า  ในการเสนอราคาให้ลงราคารวมทั้ ง ส้ิน
เป็นตัวเลขและต้องมีตัวหนังสือก ากับ ถ้าตัวเลขหรือตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  
 ในการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ให้ก าหนดแบบบัญชีรายการก่อสร้างตามความ
เหมาะสมของลักษณะและประเภทของงาน     เพื่อให้ผู ้เข ้า เสนอราคากรอกปริมาณพัสดุและราคาด้วย  
 (7)  ก าหนดระยะเวลายื่นราคาเท่าที่จ  า เป็น และมีเ ง่ือนไขด้วยว่าซองเสนอราคาที่ยื่น
ต่อสหกรณ์และลงทะเบียนรับซองแล้ว จะถอนคืนไม่ได้ 

(8) ก าหนดสถานที่ส่งมอบพสัดุ และวนัส่งมอบโดยประมาณ (ส าหรับการจดัซ้ือ) หรือ 
ก าหนดวันที่จะเ ร่ิมท างานและวันแล้วเสร็จโดยประมาณ (ส าหรับการจัดจ้าง)     

(9) ก าหนดสถานที่ วนั เวลา เปิดซองสอบราคา   
(10)  ขอ้ก าหนดใหผู้เ้สนอราคาผนึกซองราคาใหเ้รียบร้อย    ก่อนยืน่ต่อสหกรณ์จ่าหนา้ 

ซองถึงประธานคณะอนุกรรมการเปิดซองสอบราคาการซ้ือหรือการจ้างคร้ังนั้ น และส่งถึงสหกรณ์
ก่อนเวลาเปิดซอง โดยให้ส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อมจัดท าบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพร้อม
กับซองราคาด้วย  
 ส าหรับกรณีที่ มีการยื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียน   ให้ถือวันและเวลาที่สหกรณ์
ลงรับจากไปรษณีย์ เป็นเวลารับซอง  



 
 

(11) ก าหนดเง่ือนไขในการสงวนสิทธ์ิที่จะถือวา่ผูท้ี่ไม่ไปท าสญัญาหรือรับใบสัง่ซ้ือ ใบสั่งจา้ง
กบัสหกรณ์ เป็นผูท้ิ้งงาน 

(12)    ขอ้ก าหนดวา่ ผูเ้ขา้เสนอราคาที่ไดรั้บการคดัเลือกใหไ้ปท าสญัญา จะตอ้งวาง 
หลักประกันสัญญาไว้ด้วย  

(13)  การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน เง่ือนไขการจ่ายเงินล่วงหนา้ (ถา้มี) และอตัราคา่ปรับ 
(14)  ขอ้สงวนสิทธิวา่ สหกรณ์จะไม่พจิารณาผูเ้สนอราคาที่เป็นผูท้ิ้งงานของสหกรณ์ 

หรือของสหกรณ์อ่ืน หรือของราชการ และสหกรณ์ทรงไว้ซ่ึงสิทธิที่ จะงดซ้ือหรือจ้าง หรือเลือกซ้ือ
หรือจ้างโดยไม่จ าต้องซ้ือหรือจ้างจากผู ้เสนอราคาต ่า สุดเสมอไป รวมทั้ งจะพิจารณายกเลิกการสอบ
ราคาและลงโทษผู ้เสนอราคาเสมือนเป็นผู ้ทิ้ งงาน หากมีสาเหตุที่ เ ช่ือได้ว่า  การเสนอราคากระท าไป
โดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา  
 ข้อ 12. การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ให้ด า เนินการดังน้ี  

(1) ก่อนวนัเปิดซองราคาไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ใหส่้งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบ
ราคาไปยงัผูมี้อาชีพรับจา้งท างานนั้นโดยตรง หรือโดยวิธีอ่ืนใดให้มากที่สุดเท่าที่จะท าไดแ้ละให้ปิดประกาศเผยแพร่
การสอบราคาไวโ้ดยเปิดเผย ณ ส านกังานของสหกรณ์ หรือเวบ็ไซดข์องสหกรณ์ (ถา้มี) หรือจะส่งไปขอความร่วมมือ
ปิดประกาศ ณ ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั หรือสถานที่ราชการอ่ืนใดก็ได ้

(2) ในการยืน่ซองสอบราคา ผูเ้สนอราคาตอ้งผนึกซองจ่าหนา้ถึงประธานคณะอนุกรรมการ 
เปิดซองสอบราคาการซ้ือหรือการจา้งคร้ังนั้น และส่งถึงสหกรณ์ก่อนเวลาเปิดซองสอบราคาโดยยืน่โดยตรงต่อสหกรณ์ 
หรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน (ในกรณีที่สหกรณ์ก าหนดใหก้ระท าได)้ 

(3) ในกรณีที่ผูเ้สนอราคามายืน่ซองโดยตรง ใหเ้จา้หน้าที่พสัดุลงรับไวโ้ดยไม่เปิดซองพร้อมระบุ
วนัและเวลาที่รับซอง ส าหรับกรณีที่ยืน่ซองทางไปรษณีย ์ให้ถือวนัและเวลาที่สหกรณ์ลงรับจากไปรษณียเ์ป็นเวลารับ
ซอง และส่งมอบซองใหแ้ก่หวัหนา้เจา้หนา้ที่พสัดุ 

(4) ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พ ัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิดซอง และเม่ือถึง
ก าหนดเวลาปิดซองสอบราคาแลว้ ใหส่้งมอบซองเสนอราคาพร้อมทั้งรายงานผลการรับซองต่อคณะอนุกรรมการเปิด
ซองสอบราคาเพือ่ด าเนินการต่อไป 

วิธีประกวดราคา 
 ขอ้  13.  วิธีประกวดราคา ไดแ้ก่ การซ้ือและการจา้งคร่ึงหน่ึงซ่ึงมีราคาเกิน 200,000 บาท(สอง
แสนบาทถว้น)  ขึ้นไป 
 ขอ้  14.  การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา  ให้เจา้หน้าที่พสัดุจัดท าเอกสารประกาศ
ประกวดราคา โดยมีรายการท านองเดียวกบัเอกสารประกาศสอบราคา  แต่ตอ้งมีการวางหลกัประกนัซองประกวดราคา
ดว้ย และการเผยแพร่เอกสารประกวดราคาใหจ้ดัท าเป็นประกาศ มีสาระส าคญัดงัน้ี 

(1) รายการพสัดุที่ตอ้งการซ้ือ หรืองานที่ตอ้งการจา้ง 
(2) คุณสมบตัิของผูมี้สิทธิเขา้ประกวดราคา 



 
 

(3) ก าหนด วนั เวลา รับซอง ปิดการรับซอง และเปิดซองประกวดราคา 
(4) สถานที่และระยะเวลาในการขอรับหรือขอซ้ือเอกสารประกวดราคา และราคาเอกสาร 
ขอ้  15.  การซ้ือหรือการจา้งโดยวิธีประกวดราคา  ให้ปิดประกาศประกวดราคาโดยเปิดเผย ณ 

ส านกังานของสหกรณ์หรือเวบ็ไซตข์องสหกรณ์(ถา้มี) และหากเห็นสมควรจะส่งไปประกาศทางวทิยกุระจายเสียง หรือ
ประกาศทางหนังสือพิมพ ์หรือโดยวิธีอ่ืนใดก็ให้ท  าได ้และควรด าเนินการก่อนวนัรับซองประกวดราคาไม่น้อยกว่า       
15 วนั 

ขอ้  16.  การให้หรือขายเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคา ให้กระท า ณ สถานที่ที่ผู ้
ตอ้งการสามารถติดต่อไดส้ะดวก  จะตอ้งจดัเตรียมใหพ้อส าหรับความตอ้งการของผูม้าขอรับหรือขอซ้ือที่มีอาชีพขาย
หรือรับจา้งท างานนั้ น โดยไม่มีเง่ือนไขอ่ืนในการให้หรือขาย  ในกรณีที่มีการขาย  ให้ก าหนดราคาพอสมควรกับ
ค่าใชจ่้ายที่สหกรณ์ตอ้งเสียไปในการจดัท าเอกสารประกวดราคานั้น 

กรณีมีการยกเลิกการประกวดราคานั้น  และมีการประกวดราคาคร้ังใหม่ ใหผู้รั้บหรือซ้ือเอกสาร
ประกวดราคาในการประกวดราคาคร้ังก่อน  มีสิทธิใชเ้อกสารประกวดราคานั้นหรือไดรั้บเอกสารประกวดราคาใหม่  
โดยไม่ตอ้งเสียค่าซ้ือเอกสารประกวดราคาอีก 

ขอ้  17.  ก่อนวนัเปิดซองประกวดราคา  หากมีความจ าเป็นที่จะตอ้งช้ีแจงหรือให้รายละเอียด
เพิ่มเติม  เพือ่ประโยชน์แก่สหกรณ์  หรือมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขคุณลกัษณะเฉพาะหรือรายละเอียดที่เป็นสาระส าคญั
ซ่ึงมิไดก้  าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาตั้งแต่ตน้  ให้จดัท าเป็นเอกสารประกวดราคาเพิ่มเติม  และด าเนินการ ตาม
ขอ้ 15  โดยอนุโลม กบัแจง้เป็นหนังสือให้ผูท้ี่ขอรับหรือขอซ้ือเอกสารประกวดราคาไปแลว้ทุกรายดว้ยและหากเป็น
เหตุใหผู้เ้สนอราคาไม่สามารถยืน่ซองประกวดราคาไดท้นัตามก าหนดเดิมใหเ้ล่ือนวนั เวลารับซองปิดการรับซอง  และ
เปิดซองประกวดราคา ตามความจ าเป็นดว้ย 

ขอ้  18.  นอกเหนือจากกรณีที่ก  าหนดไวต้ามขอ้ 17 เม่ือถึงก าหนดวนัรับซองประกวดราคา หา้มมิ
ใหร่้นหรือเล่ือนเปล่ียนแปลงก าหนดเวลารับซองหรือเปิดซองประกวดราคา 

วิธีพิเศษ 
ขอ้  19.  วธีิพเิศษ  ไดแ้ก่การจดัซ้ือหรือการจดัจา้งคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาเกิน 200,000 บาท(สองแสน

บาทถว้น) และใหก้ระท าไดเ้ฉพาะกรณีหน่ึงกรณีใด  ดงัต่อไปน้ี 
ก. การซ้ือโดยวธีิพิเศษ 

(1) เป็นพสัดุที่ตอ้งซ้ือเร่งด่วน  หากล่าชา้อาจเสียหายต่อสหกรณ์ 
(2) เป็นพสัดุที่ขายเฉพาะแห่ง หรือจ าเป็นตอ้งซ้ือจากผูผ้ลิต หรือผูแ้ทนจ าหน่ายโดยตรง 
(3) เป็นพสัดุที่จ  าเป็นตอ้งซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศ หรือด าเนินการโดยผา่นองคก์าร

ระหวา่งประเทศ 
(4) เป็นพสัดุที่มีการใชง้าน หรือมีขอ้จ ากดัทางเทคนิคที่จ  าเป็นตอ้งระบุยีห่อ้เป็นการเฉพาะ 

ซ่ึงหมายความรวมถึงอะไหล่ หรือเป็นพสัดุที่ไดด้ าเนินการซ้ือโดยวธีิอ่ืนแลว้ ไม่ไดผ้ลดี 
 



 
 

ข. การจา้งโดยวิธีพเิศษ 
(1) เป็นงานที่ตอ้งจา้งช่างหรือหน่วยงาน ผูมี้ฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความช านาญเป็นพเิศษ 
(2) เป็นงานที่ตอ้งท าโดยเร่งด่วน  หากล่าชา้อาจจะเสียหายแก่สหกรณ์ 
(3) เป็นงานที่มีผูช้  านาญในกิจการนั้นนอ้ยราย 
(4) เป็นงานที่ไดด้ าเนินการจา้งโดยวธีิอ่ืนแลว้ ไม่ไดผ้ลดี 

ขอ้  20. การซ้ือหรือการจา้งโดยวิธีพเิศษ ใหเ้จา้หนา้ที่พสัดุและหรือหวัหนา้เจา้หนา้ที่พสัดุ ท  า
บนัทึกพร้อมช้ีแจงรายละเอียดเหตุผลและความจ าเป็นตามขอ้ 19 ในการจดัหาโดยวธีิพิเศษเสนอคณะกรรมการเม่ือ
ไดรั้บอนุมติัใหท้  าการจดัหาโดยวธีิพเิศษแลว้  ให้คณะกรรมการพจิารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจดัซ้ือหรือจดัจา้งโดย
วธีิพเิศษ เพือ่ด าเนินการตามขอ้ 30 และขอ้31 ต่อไป 

ขอ้  21.  การจดัซ้ือหรือการจดัจา้งตามขอ้ 8 ขอ้ 10 และขอ้ 13  ใหผู้มี้อ  านาจสัง่ซ้ือหรือสัง่จา้ง
กระท าโดยวธีิที่ก  าหนดไว ้ การแบ่งซ้ือหรือแบ่งจา้ง โดยลดวงเงินที่จะซ้ือหรือจา้งในคร้ังเดียวกนัเพือ่ใหว้งเงินต ่ากวา่ที่
ก  าหนดโดยวธีิใดวธีิหน่ึง หรือเพือ่ใหอ้  านาจสัง่ซ้ือสัง่จา้งเปล่ียนไป จะกระท ามิได ้

หมวดที่  3  
คณะอนุกรรมการ  

 ข้อ   22.   ในการด า เนินการซ้ือหรือการจ้างในแต่ละคร้ัง  ให้คณะกรรมการพิจารณา
แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการขึ้ นคณะละอย่างน้อย 3 คน  คณะอนุกรรมการคณะหน่ึงๆ ต้องมีอนุกรรมการ
ที่แต่งตั้ งจากกรรมการด า เนินการไม่น้อยกว่า ก่ึงหน่ึงของจ านวนคณะอนุกรรมการคณะนั้ นๆ และให้
ประธานอนุกรรมการ ต้องเป็นอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ งจากกรรมการ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบน้ี  ให้
มีคณะอนุกรรมการแล้วแต่กรณีคือ  

(1) คณะอนุกรรมการเปิดซองสอบราคา 
(2) คณะอนุกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา 
(3) คณะอนุกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา 
(4) คณะอนุกรรมการจดัซ้ือโดยวธีิพิเศษ 
(5) คณะอนุกรรมการจดัจา้งโดยวิธีพเิศษ 
(6) คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 
(7) คณะอนุกรรมการตรวจการจา้ง 
ในการซ้ือหรือการจา้งคร้ังเดียวกนั  ผูไ้ดรั้บแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการในคณะหน่ึงคณะใดแลว้     

หา้มเป็นอนุกรรมการในคณะอ่ืน 
ขอ้  23.  ในการประชุมปรึกษาหารือของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ     ตอ้งมีอนุกรรมการมา

พร้อมกนัไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนอนุกรรมการทั้งหมด  ใหป้ระธานคณะอนุกรรมการ  และอนุกรรมการแต่ละ
คนมีหน่ึงเสียงในการลงมติ 



 
 

มติของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะใหถื้อเสียงขา้งมาก  หากมีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธาน
คณะอนุกรรมการเป็นผูว้นิิจฉยัช้ีขาด 

ในการประชุมของคณะอนุกรรมการดงักล่าว ถา้มีการต่อรองราคาการจดัซ้ือหรือการจดัจา้ง ให้
ประธานคณะอนุกรรมการคณะนั้น ตอ้งอยูร่่วมการประชุมทุกคร้ัง 

ขอ้  24.  การจา้งเพือ่ก่อสร้างแต่ละคร้ัง ถา้คณะกรรมการพจิารณาเห็นวา่ ควรตั้งผูค้วบคุมงานให้
แต่งตั้งผูค้วบคุมงานที่มีความรู้ความช านาญทางดา้นช่างตามลกัษณะงานก่อสร้าง ในกรณีที่ลกัษณะของงานก่อสร้างมี
ความจ าเป็นตอ้งใชค้วามรู้ความช านาญหลายดา้น จะแต่งตั้งผูค้วบคุมงานเฉพาะดา้น หรือเป็นกลุ่มบุคคลกไ็ด ้

ขอ้  25.  คณะอนุกรรมการเปิดซองสอบราคา มีหนา้ที่ดงัน้ี 
(1) เปิดซองใบเสนอราคาและอ่านแจง้ราคา พร้อมบญัชีรายการเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของผู ้

เสนอราคาทุกรายโดยเปิดเผย ตามวนั เวลา และสถานที่ที่ก  าหนด และตรวจสอบรายการเอกสารตามบญัชีของผูเ้สนอ
ราคาทุกราย แลว้ใหอ้นุกรรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากบัไวใ้นแบบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุก
แผน่ 

(2) ตรวจสอบคุณสมบตัิของผูเ้สนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการ 
ละเอียด แลว้คดัเลือกผูเ้สนอราคาที่ถูกตอ้งตามเงือ่นไขใบเอกสารสอบราคา 

(3) พจิารณาคดัเลือกพสัดุหรืองานจา้งของผูเ้สนอราคาที่ถูกตอ้งตาม (2) ที่มีคุณภาพและ 
คุณสมบติัเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ และเสนอใหซ้ื้อหรือจา้งจากรายที่คดัเลือกไวแ้ลว้ ซ่ึงเสนอราคาต ่าสุด 
 ในกรณีที่ผูเ้สนอราคาต ่าสุดดงักล่าว ไม่ยอมท าสญัญาหรือขอ้ตกลงกบัสหกรณ์ในเวลาที่ก  าหนด
ตามเอกสารสอบราคา ใหค้ณะอนุกรรมการพจิารณาจากผูเ้สนอราคาต ่ารายถดัไปตามล าดบั 

(4) ใหค้ณะอนุกรรมการเปิดซองสอบราคารายงานการพจิารณาและความเห็น พร้อมดว้ย 
เอกสารที่ไดรั้บไวท้ั้งหมดต่อคณะกรรมการ เพือ่อนุมติัต่อไป 
 ขอ้  26.  คณะอนุกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา มีหนา้ที่ดงัน้ี 

(1) รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไวเ้ป็นหลกัฐาน ลงช่ือก ากบัซองกบับนัทึกไวท้ี ่
หนา้ซองวา่เป็นของผูใ้ด 

(2) ตรวจสอบหลกัฐานประกนัซองร่วมกบัเจา้หนา้ที่การเงิน และใหเ้จา้หนา้ที่การเงินออกใบ 
รับใหแ้ก่ผูย้ืน่ซองไวเ้ป็นหลกัฐาน หากไม่ถูกตอ้งใหห้มายเหตุในใบรับและบนัทึกในรายงานดว้ย 

(3) รับเอกสารต่างๆ ตามบญัชีรายการเอกสารของผูเ้สนอราคาพร้อมทั้งพสัดุ ตวัอยา่ง 
แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด หากไม่ถูกตอ้งใหบ้นัทึกในรายงานไวด้ว้ย 

(4) เม่ือพน้ก าหนดเวลารับซองแลว้ หา้มรับซองประกวดราคาหรือเอกสารหลกัฐานต่างๆ  
ตามเง่ือนไขทีก่  าหนดในเอกสารประกวดราคาอีก 

(5) เปิดซองใบเสนอราคาและอ่านแจง้ราคา พร้อมบญัชีรายการเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของผู ้
เสนอราคาทุกรายโดยเปิดเผย ตามเวลาและสถานที่ที่ก  าหนด และใหอ้นุกรรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากบัไวใ้นแบบ
เสนอราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทกุแผน่ 



 
 

(6) ส่งมอบใบเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลกัฐานต่างๆ พร้อมดว้ยบนัทึกรายงานการ 
ด าเนินการ ต่อคณะอนุกรรมการพจิารณาการประกวดราคาทนัที ในวนัเดียวกนั 
 ขอ้  27.  คณะอนุกรรมการพจิารณาการประกวดราคา มีหนา้ที่ดงัน้ี 

(1) ตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลกัฐานต่างๆ พสัดุ ตวัอยา่ง  
แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายละเอียด แลว้คดัเลือกผูเ้สนอราคาที่ถูกตอ้งตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา 

ในการพจิารณา  คณะอนุกรรมการอาจสอบถามขอ้เทจ็จริงจากผูเ้สนอราคารายใดก็ได ้ แต่จะให้
ผูเ้สนอราคาใดเปล่ียนแปลงสาระส าคญัที่เสนอไวแ้ลว้มิได ้

(2) พจิารณาคดัเลือกส่ิงของหรืองานจา้ง  หรือคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาที่ตรวจสอบแลว้ตาม(1) 
ซ่ึงมีคุณภาพและคุณสมบติัเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์  แลว้เสนอใหซ้ื้อหรือจา้งจากผูเ้สนอราคารายที่คดัเลือกไวแ้ลว้  
ซ่ึงเสนอราคาต ่าสุด 

ในกรณีผูเ้สนอราคาต ่าสุดดงักล่าวไม่มาท าสญัญา        หรือรับใบสัง่ซ้ือหรือรับใบสัง่จา้งกบั
สหกรณ์ในเวลาที่ก  าหนดตามเอกสารประกวดราคา       ใหค้ณะอนุกรรมการพจิารณาผูเ้สนอราคาต ่าสุดรายถดัไป
ตามล าดบั 

(3) ใหค้ณะอนุกรรมการพจิารณาการประกวดราคา  รายงานผลการพจิารณาและความเห็นพร้อม
ดว้ยเอกสารที่ไดรั้บไวท้ั้งหมดต่อคณะกรรมการด าเนินการ 

ขอ้ 28. ในกรณีไม่มีผูเ้สนอราคา  หรือมีแต่ไม่ถูกตอ้งตามรายละเอียดและเง่ือนไขที่ก  าหนด  ให้
เสนอคณะกรรมการยกเลิกการประกวดราคาคร้ังนั้น  เพือ่ด าเนินการประกวดราคาใหม่  หากคณะกรรมการเห็นวา่การ
ประกวดราคาใหม่จะไม่ไดผ้ลดี  จะสัง่ใหด้ าเนินการซ้ือหรือจา้งโดยวิธีพเิศษ แลว้แต่กรณีก็ได ้

ขอ้  29.  ในการซ้ือหรือการจา้งที่มีเทคนิคพเิศษ  และจ าเป็นตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญในการพจิารณา
เป็นการเฉพาะ  ใหอ้ยูใ่นดุลพนิิจของคณะกรรมการ ทั้งน้ีใหก้  าหนดวิธีการ  ขั้นตอน และหลกัเกณฑก์ารพจิารณาไวใ้น
เงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาดว้ย 

ขอ้  30.  คณะอนุกรรมการจดัซ้ือโดยวธีิพิเศษ  ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีเป็นพสัดุที่จะขายทอดตลาดของหน่วยงานตน้สงักดั   ใหด้ าเนินการซ้ือโดยวธีิเจรจา

ตกลงราคา 
(2) ในกรณีเป็นพสัดุที่ตอ้งซ้ือเร่งด่วน  หากล่าชา้อาจเสียหายแก่สหกรณ์  ให้เชิญผูมี้อาชีพขาย

พสัดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นวา่ราคาที่เสนอนั้น ยงัสูงกวา่ราคาในทอ้งตลาดหรือราคาที่คณะอนุกรรมการ
เห็นสมควร  ใหต่้อรองราคาเท่าที่จะท าได ้

(3) ในกรณีที่เป็นพสัดุที่โดยลกัษณะของการใชง้านหรือมีขอ้ก าหนดทางเทคนิคที่จ  าเป็น  ตอ้ง
ระบุยีห่อ้เป็นการเฉพาะ  ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกนักบั(2) โดยอนุโลม 

(4) ในกรณีเป็นพสัดุที่ไดด้ าเนินการซ้ือโดยวธีิอ่ืนแลว้ไม่ไดผ้ลดี   ใหสื้บราคาจากผูมี้อาชีพขาย
พสัดุนั้นโดยตรง  หากเห็นวา่ผูเ้สนอราคารายที่เห็นสมควรซ้ือ  เสนอราคาสูงกวา่ราคาในทอ้งตลาดหรือราคาที่
คณะอนุกรรมการเห็นสมควร  ให้ต่อรองราคาเท่าที่จะท าได ้



 
 

(5) ในกรณีที่พสัดุที่เป็นที่ดินหรือส่ิงก่อสร้าง  ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งซ้ือเฉพาะแห่ง ให้เชิญเจา้ของที่ดิน
โดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นวา่ผูเ้สนอราคาที่เสนอนั้นยงัสูงกวา่ราคาในทอ้งตลาดหรือราคาที่คณะอนุกรรมการ
เห็นสมควร  ใหต่้อรองราคาเท่าที่จะท าได ้

ใหค้ณะอนุกรรมการจดัซ้ือโดยวธีิพเิศษ  รายงานผลการพจิารณาและความเห็นพร้อมดว้ยเอกสาร
ที่ไดรั้บไวท้ั้งหมดต่อคณะกรรมการ  เพือ่พจิารณาอนุมติัต่อไป 

ขอ้  31.  คณะอนุกรรมการจดัจา้งโดยวิธีพเิศษ  ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีเป็นงานที่ตอ้งจา้งช่างหรือหน่วยงานผูมี้ฝีมือโดยเฉพาะ  หรือผูมี้ความช านาญเป็น

พเิศษ  ให้เชิญช่างหรือหน่วยงาน ผูมี้ฝีมือหรือความช านาญดงักล่าวมาเสนอราคา  หากเห็นวา่ราคาที่เสนอนั้น  ยงัสูง
กวา่ราคาซ่ึงคณะอนุกรรมการเห็นสมควร  ให้ต่อรองราคาเท่าที่จะท าได ้

(2) ในกรณีที่เป็นงานที่ตอ้งกระท าโดยเร่งด่วน  หากล่าชา้อาจจะเสียหายแก่สหกรณ์ให้
ด าเนินการโดยเร็ว  ใหเ้ชิญผูมี้อาชีพรับจา้งท างานนั้นโดยตรงมาเสนอราคาหากเห็นวา่ราคาที่เสนอนั้นยงัสูงกวา่ราคาใน
ทอ้งถ่ิน หรือราคาที่ประมาณได ้หรือราคาที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร ใหต่้อรองราคาลงเท่าที่จะท าได ้

(3) ในกรณีเป็นงานที่มีผูช้  านาญในกิจการนั้นนอ้ยราย ให้เชิญผูช้  านาญในกิจการนั้นมาเสนอ
ราคา และใหด้ าเนินการเช่นเดียวกนั (2) โดยอนุโลม 

                     (4) ในกรณีเป็นงานที่ไดด้ าเนินการจา้งโดยวธีิอ่ืนแลว้ไม่ไดผ้ลดี   ใหเ้ชิญผูมี้อาชีพรับจา้งท างาน
นั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวา่ราคาที่เสนอนั้นยงัสูงกวา่ราคาที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร ใหต่้อรองราคาลง
เท่าที่จะท าได ้

                    ใหค้ณะอนุกรรมการจดัจา้งโดยวิธีพิเศษ รายงานผลการพจิารณาและความเห็นพร้อมดว้ยเอกสาร
ที่ไดรั้บไวท้ั้งหมดต่อคณะกรรมการ  อ านาจในการสัง่ซ้ือหรือสัง่จา้ง 

  ขอ้  32.   อ  านาจในการสัง่ซ้ือหรือสัง่จา้งคร้ังหน่ึง   ก าหนดไวด้งัน้ี 
                          (1) ผูจ้ดัการ                          คร้ังละไม่เกิน         10,000  บาท(หน่ึงหม่ืนบาทถว้น) 
              (2) ประธานกรรมการ                   คร้ังละไม่เกิน        100,000  บาท(หน่ึงแสนบาทถว้น) 

              (3) คณะกรรมการด าเนินการ       คร้ังละมากกวา่       100,000  บาท(หน่ึงแสนบาทถว้น)                            
                              ขอ้  33.  การสั่งซ้ือหรือสัง่จา้งและการจ่ายเงิน  คร้ังละไม่เกิน 10,000  บาท(หน่ึงหม่ืนบาทถว้น)   
เม่ือผูจ้ดัการการอนุมติั   ใหส้ัง่ซ้ือหรือสัง่จา้งและด าเนินการแลว้     ใหผู้จ้ดัการอนุมติัจ่ายเงินได ้  และรายงานให้
คณะกรรมการด าเนินการ  ทราบทุกเดือน 
  ข้อ  34.   การสั่ง ซ้ือวัสดุจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด  ให้ท  าได้
โดยไม่ต้องสอบราคาโดยไม่จ ากัดวงเงิน  แต่ต้องได้รับอนุมัติจากผู ้มีอ  านาจ ตามข้อ 32  แล้วแต่กรณี  
  ขอ้  35.  การสัง่ซ้ือหรือสัง่จา้งคร้ังหน่ึงโดยวธีิพเิศษหรือนอกจากวธีิพเิศษ  ใหค้ณะกรรมการเป็น
ผูอ้นุมติั  และเป็นอ านาจของผูจ้ดัการลงนามสัง่ซ้ือหรือสัง่จา้ง ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท(หน่ึงหม่ืนบาทถว้น) หาก
วงเงินเกินกวา่ 10,000 บาท(หน่ึงหม่ืนบาทถว้น)  ใหเ้ป็นอ านาจของประธานกรรมการลงนามสัง่ซ้ือหรือสัง่จา้ง 
 



 
 

การตรวจรับพัสดุ  
  ข้อ  36.  คณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุ   มีหน้าที่   ดัง น้ี  

(1) ตรวจรับพสัดุ  ณ  ส านกังานของผูใ้ชพ้สัดุนั้น หรือสถานที่ซ่ึงก าหนดไวใ้นสญัญา  หรือขอ้ตกลง 
(2) ตรวจรับพสัดุใหถู้กตอ้งครบถว้นตามหลกัฐานที่ตกลงกนัไว ้ ส าหรับกรณีที่มีการทดลองหรือ

ตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวทิยาศาสตร์  จะเชิญผูช้  านาญการหรือผูท้รงคุณวฒิุเก่ียวกบัพสัดุนั้นมาใหค้  าปรึกษา 
หรือส่งพสัดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ  ณ  สถานที่ของผูช้  านาญการหรือผูท้รงคุณวฒิุนั้นๆ ก็ได ้

ในกรณีจ าเป็นที่ไม่สามารถตรวจนบัเป็นจ านวนหน่วยทั้งหมดได ้ ใหต้รวจนบัตามหลกัวชิาการสถิติ 
(3) โดยปกติใหต้รวจรับพสัดุในวนัที่ผูข้ายหรือผูรั้บจา้งน าพสัดุมาส่ง และใหด้ าเนินการให้เสร็จส้ิน

ไปโดยเร็ว 
(4) เม่ือตรวจถูกตอ้งครบถว้นแลว้  ใหรั้บพสัดุไวแ้ละถือวา่ผูข้ายและผูรั้บจา้ง  ไดส่้งมอบพสัดุถูกตอ้ง

ครบถว้นแลว้  ตั้งวนัที่ผูข้ายหรือผูรั้บจา้ง น าพสัดุที่ถูกตอ้งครบถว้นมาส่งและรายงานใหค้ณะกรรมการทราบ 
(5) ในกรณีที่ผูข้ายหรือผูรั้บจา้งส่งมอบพสัดุถูกตอ้งแต่ไม่ครบจ านวน  หรือส่งมอบครบจ านวนแต่ไม่

ถูกตอ้งทั้งหมด ถา้สญัญาหรือขอ้ตกลงมิไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ใหต้รวจรับไวเ้ฉพาะจ านวนที่ถูกตอ้ง  โดยถือปฏิบติั
มาตาม(4) และรีบแจง้ใหผู้ข้ายหรือผูรั้บจา้งทราบภายใน 3 วนัท าการ  นบัแต่วนัที่ตรวจพบแต่ทั้งน้ีไม่ตดัสิทธิของ
สหกรณ์ที่จะปรับผูข้ายหรือผูรั้บจา้ง  ในจ านวนที่ส่งมอบไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้งนั้น 

การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง 
ขอ้  37.  คณะกรรมการตรวจการจา้ง มีหนา้ที่ดงัน้ี 
(1) ตรวจสอบรายงานการปฏิบตัิงานของผูรั้บจา้งและเหตุการณ์แวดลอ้มที่ผูค้วบคุมงานรายงาน  

โดยตรวจสอบกบัแบบรูปและรายการละเอียดและขอ้ก าหนดในสญัญา  เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแบบรูปและรายการละเอียด
และขอ้ก าหนดในสญัญา รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาสัง่หยดุงานหรือพนกังานของผูค้วบคุมงาน แลว้รายงานให้
คณะกรรมการทราบ 

(2) โดยปกติใหต้รวจผลงานที่ผูรั้บจา้งส่งมอบภายใน 3 วนัท าการ    นบัแต่วนัประธาน
คณะอนุกรรมการไดรั้บทราบการส่งมอบงาน   และใหท้  าการตรวจรับใหเ้สร็จส้ินไปโดยเร็ววนั 

(3) เม่ือตรวจแลว้เห็นวา่เป็นการถูกตอ้งครบถว้น เป็นไปตามแบบรูปและรายการละเอียดและ
ขอ้ก าหนดในสญัญา  ใหถื้อวา่ผูรั้บจา้งส่งมอบงานครบถว้นตั้งแต่วนัที่ผูรั้บจา้งส่งงานจา้งที่ถูกตอ้งครบถว้นนั้นและให้
ท  าใบรับรองผลการปฏิบติังานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แลว้แต่กรณี โดยลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 2 ฉบบั มอบใหผู้รั้บจา้ง 
1 ฉบบั มอบใหเ้จา้หนา้ที่พสัดุ 1 ฉบบั เพือ่เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ  แลว้รายงานใหค้ณะกรรมการทราบ 

ในกรณีที่เห็นวา่ผลงานที่ส่งมอบทั้งหมด หรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดและขอ้ก าหนดในสญัญา  ใหร้ายงานคณะกรรมการผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ที่พสัดุเพือ่ทราบหรือพจิารณาแลว้แต่
กรณี  



 
 

ขอ้  38.   ผูค้วบคุมงาน ตอ้งเป็นผูท้ี่มีคุณวฒิุตามที่ผูอ้อกแบบเสนอแนะ มีความรู้ความช านาญงานการ
ก่อสร้างใหเ้หมาะกบัการก่อสร้างนั้นๆ และโดยปกติจะตอ้งมีคุณสมบติัไม่ต ่ากวา่ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ และให้
ผูค้วบคุมงานมีหนา้ที่ต่อไปน้ี 

(1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ก  าหนดไวใ้นสญัญาหรือที่ตกลงใหท้  างานจา้งนั้นๆ ทุกวนั ให้
เป็นไปตามรูปและรายการละเอียด  และขอ้ก าหนดไวใ้นสญัญาทุกประการ 

(2) ในกรณีที่ปรากฏวา่แบบรูปและรายการละเอียด  หรือขอ้ก าหนดในสญัญามีขอ้ความขดักนั  หรือ
เป็นที่คาดหมายไดว้า่  ถึงแมง้านนั้นจะไดเ้ป็นไปตามแบบรูปและรายการละเอียด  และขอ้ก าหนดในสญัญา  แต่เม่ือ
ส าเร็จแลว้จะไม่มัน่คงแขง็แรง หรือไม่เป็นไปตามหลกัวชิาช่างที่ดี  หรือไม่ปลอดภยัใหส้ัง่พกังานนั้นไวก่้อน  แลว้
รายงานคณะอนุกรรมการตรวจการจา้งโดยเร็ว 

(3) จดบนัทึกการปฏิบติังานของผูรั้บจา้ง และเหตุการณ์แวดลอ้มเป็นรายวนัพร้อมทั้งผลปฏิบติังาน
อยา่งนอ้ย  2  ฉบบั   เพือ่รายงานใหค้ณะอนุกรรมการตรวจการจา้งทราบ 

 การบนัทึกการปฏิบติังานของผูรั้บจา้ง  ใหร้ะบุรายละเอียด  ขั้นตอนการปฏิบติังานและวสัดุที่ใชด้ว้ย 
(4) ในวนัก าหนดลงมือท าการของผูรั้บจา้งตามสัญญาและในวนัก าหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ให้

รายงานผลการปฏิบติังานของผูรั้บจา้งว่าเป็นไปตามสัญญาจา้งหรือไม่  ให้คณะอนุกรรมการตรวจการจา้งทราบภายใน 
3 วนัท าการ  นบัแต่วนัถึงก าหนดนั้นๆ 

การด าเนินการซ้ือที่ดนิและหรือส่ิงก่อสร้าง 
ขอ้  39. ก่อนก าหนดการซ้ือที่ดินและหรือส่ิงก่อสร้าง  ใหท้  ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการพจิารณา

ตามรายการต่อไปน้ี 
(1) เหตุผลและความจ าเป็นที่ตอ้งซ้ือ 
(2) รายละเอียดของที่ดินและหรือส่ิงก่อสร้างที่ตอ้งการซ้ือ  เช่น จ านวนเน้ือที่  ทอ้งที่ที่ต ั้งของที่ดิน 

หรือส่ิงก่อสร้าง ลกัษณะของที่ดิน  เอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิ  เป็นตน้ 
(3) ราคาประเมินของทางราชการในทอ้งที่นั้น 
(4) ราคาซ้ือขายของที่ดินและหรือส่ิงก่อสร้าง  ใกลเ้คียงบริเวณที่จะซ้ือคร้ังหลงัสุด  ประมาณ 3 ราย  

หรือผลการประเมินหลกัทรัพยข์องบริษทั 
(5) วงเงินที่จะซ้ือ  โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ  วงเงินตามโครงการเงินกู ้ หรือช่วยเหลือที่จะซ้ือ

ในคร้ังนั้นทั้งหมด  ถา้ไม่มีวงเงินดงักล่าว  ใหร้ะบุวงเงินที่ประมาณวา่จะซ้ือในคร้ังนั้น 
(6) วธีิที่จะซ้ือและเหตุผลที่ตอ้งซ้ือโดยวธีินั้น 
(7) ขอ้เสนอ อ่ืนๆ  เช่น การขออนุมติัแต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่จะเป็นในการซ้ือการออกแบบ

ประกาศสอบราคา  หรือประกาศประกวดราคา 
  การซ้ือที่ดิน  และหรือส่ิงก่อสร้าง  ให้ติดต่อกบัเจา้ของโดยตรง  หรือด าเนินการตามกฎหมาย  หรือ
ประเพณีนิยม  ของทอ้งถ่ิน 



 
 

  ขอ้  40.  เม่ือคณะกรรมการให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามขอ้ 39  แลว้ ให้ด าเนินการตาม
วธีิการซ้ือหรือวธีิการจา้งนั้นต่อไป 

หมวดที่ 4 
สัญญาและหลักประกันสัญญา 

  ขอ้  41.  การซ้ือ การจา้ง ให้ท  าหลกัฐานไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น สัญญาหรือใบสั่งซ้ือหรือใบสั่ง
จา้งถา้เป็นการซ้ือหรือการจา้งโดยวธีิตกลงราคา จะไม่ท าใบสัง่ซ้ือหรือใบสัง่จา้ง หรือสญัญาไวต่้อกนัก็ได ้
  การซ้ือหรือการจา้งโดยวิธีประกวดราคา ให้ท  าสัญญาไวเ้ป็นหลกัฐาน เวน้แต่การซ้ือหรือการจา้งใน
กรณีดงัต่อไปน้ี จะท าเป็นใบสัง่ซ้ือหรือใบสัง่จา้งแทนการท าสญัญาก็ได ้

(1) การซ้ือหรือการจา้งจากส่วนราชการ 
(2) การซ้ือหรือการจา้งโดยวิธีพิเศษ วิธีสอบราคา เวน้แต่คณะกรรมการเห็นสมควรจะให้ท  าเป็น

สญัญาไวต่้อกนัแทนใบสัง่ซ้ือหรือใบสัง่จา้ง ก็ใหท้  าได ้
    ข้อ  42.  การท าสัญญา ใบสั่ง ซ้ือ  ใบสั่งจ้าง ให้ก าหนดค่าปรับ ดังต่อไปน้ี  

(1) การจา้งซ่ึงตอ้งการผลส าเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกนั ให้ก าหนดค่าปรับเป็นรายวนั เป็นจ านวน
เงินตายตวัในอตัราร้อยละ 1 ของราคางานจา้งนั้น แต่จะตอ้งไม่ต ่ากวา่วนัละ 100 บาท 

(2) การจา้งบริการซ่ึงก าหนดให้ท  างานจา้ง ส่งมอบเป็นรายเดือนหรือรายงวดให้ก าหนดค่าปรับเป็น
รายวนั เป็นจ านวนเงินตายตวัในอตัราร้อยละ 0.5 ของราคาจา้งแต่ละเดือน หรือแต่ละงวดดงักล่าว แต่จะตอ้งไม่ต ่ากว่า
วนัละ 50 บาท  

(3) การจา้งท าส่ิงของที่มีปริมาณหลายช้ิน และแต่ละช้ินสมบูรณ์ไดใ้นตวัเอง ซ่ึงสามารถน าไปใช้
งานได ้ใหก้ าหนดค่าปรับเป็นรายวนัในอตัราตายตวัร้อยละ 1 ของราคาพสัดุที่ยงัไม่ไดรั้บมอบ แต่จะตอ้งไม่ต ่ากว่าวนั
ละ 100 บาท 

(4) การซ้ือส่ิงของให้ก าหนดค่าปรับเป็นรายวนั ในอตัราตายตวัร้อยละ 0.5 ของราคาพสัดุที่ยงัไม่ได้
รับมอบ 
  ในกรณีการจดัหาส่ิงของที่ประกอบกนัเป็นชุด ถา้ขาดส่วนประสอบส่วนหน่ึงส่วนใดไปแลว้ จะไม่
สามารถใชก้ารไดโ้ดยสมบูรณ์ แมคู้ส้ญัญาจะส่งมอบส่ิงของภายในก าหนดตามสญัญา แต่ยงัขาดส่วนประกอบบางส่วน 
ต่อมาไดส่้งมอบส่วนประกอบที่ยงัขาดนั้นเกินก าหนดสญัญา ใหถื้อวา่ไม่ไดส่้งมอบส่ิงของนั้นเลยใหป้รับเตม็ราคาของ
ทั้งชุด 
  ขอ้  43.  การงดหรือลดค่าปรับใหแ้ก่คู่สญัญา หรือการขยายเวลาท าการตามสญัญาหรือขอ้ตกลง ใหอ้ยู่
ในอ านาจของคณะกรรมการที่จะพจิารณาไดต้ามจ านวนวนัที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณี ดงัต่อไปน้ี 

(1) เหตุเกิดจากความผดิ หรือความบกพร่องของสหกรณ์ 
(2) เหตุสุดวสิยั 
(3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อนัหน่ึงอนัใดที่คู่สญัญาไม่ตอ้งรับผดิตามกฎหมาย 



 
 

  ให้สหกรณ์ระบุไวใ้นสญัญาก าหนดให้คู่สัญญาตอ้งแจง้เหตุดงักล่าวให้สหกรณ์ทราบ ภายใน 15 วนั 
นบัแต่เหตุนั้นไดส้ิ้นสุดลง หากมิไดแ้จง้ภายในเวลาที่ก  าหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอา้งเพือ่ ขอลดหรืองดค่าปรับ หรือ
ขอขยายเวลาในภายหลงัมิได ้เวน้แต่กรณีตาม (1) ซ่ึงมีหลกัฐานชดัแจง้ หรือ สหกรณ์ทราบดีอยูแ่ลว้ตั้งแต่ตน้ 
  ขอ้  44. การแกไ้ขเปล่ียนแปลงสญัญา หรือใบสัง่ซ้ือหรือใบสัง่จา้ง หากมีความจ าเป็นตอ้งเพิ่มหรือลด
วงเงิน หรือเพิม่หรือลดระยะเวลาส่งมอบของ หรือระยะเวลาในการท างานใหต้กลงพร้อมกนัไป 
  ขอ้  45.  การใชสิ้ทธิบอกเลิกสญัญา หรือใบสั่งซ้ือ หรือใบสัง่จา้ง ในกรณีที่มีเหตุอนัเช่ือไดว้า่ผูรั้บจา้ง
ไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จ หรือผูข้ายไม่สามารถส่งมอบภายในระยะเวลาที่ก  าหนด ให้เสนอคณะกรรมการ
พจิารณาบอกเลิกสญัญา หรือใบสัง่ซ้ือ หรือใบสัง่จา้ง 
  การตกลงกบัคู่สญัญาที่จะบอกเลิกสัญญา หรือใบสัง่ซ้ือหรือใบสั่งจา้ง ให้กระท าไดเ้ฉพาะกรณีที่เป็น
ประโยชน์แก่สหกรณ์โดยตรง หรือเพือ่แกไ้ขขอ้เสียเปรียบของสหกรณ์ในการที่จะปฏิบติัตามสญัญา หรือใบสัง่ซ้ือหรือ
ใบสัง่จา้งนั้นต่อไป ทั้งน้ี ใหเ้สนอคณะกรรมการพจิารณา 
  ขอ้  46.  หลกัประกนัซองและหลกัประกนัสัญญา โดยปกติให้ก าหนดเป็นมูลค่าเป็นจ านวนเต็ม ใน
อตัราร้อยละห้าของวงเงินหรือราคาพสัดุที่จดัหาคร้ังนั้น ให้คณะกรรมการมีอ านาจใชดุ้ลพินิจให้เพิ่มหรือลดจ านวน
อตัราการวางหลกัประกนัได ้แต่จะตอ้งไม่ต ่ากวา่ร้อยละสอง หรือไม่สูงกวา่ร้อยละสิบของวงเงิน หรือราคาพสัดุแลว้แต่
กรณี 
  ขอ้  47.  การก าหนดหลักประกนัตามขอ้ 46  จะตอ้งระบุไวเ้ป็นเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา หรือ
เอกสารประกวดราคา หรือสญัญา  ก็ใหอ้นุโลมรับได ้
  ในกรณีที่ผูเ้สนอราคาหรือคู่สัญญาวา่งหลกัประกนัที่มีมูลค่าสูงกวา่ในเอกสารสอบราคา หรือเอกสาร
ประกวดราคา หรือสญัญา ก็ใหอ้นุโลมรับได ้
  ข้อ  48.  ในกรณีที่ ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผูเ้สนอราคา หรือเป็นคู่สัญญา ไม่ต้องวาง
หลกัประกนั 
  ขอ้  49.  ให้สหกรณ์คืนหลักประกันให้แก่ผูเ้สนอราคา คู่สัญญา หรือผูค้  ้ าประกันตามหลักเกณฑ ์
ดงัต่อไปน้ี 

(1) หลกัประกนัซองใหค้ืนแก่ผูเ้สนอราคา หรือผูค้  ้าประกนัดงัน้ี 
ก. ผูเ้สนอราคารายที่ไม่ไดรั้บการคดัเลือก ใหค้ืนภายใน 15 วนั นบัแต่วนัพจิารณาผลการ 

ประกวดราคาแลว้เสร็จ 
ข. ผูเ้สนอราคารายที่สหกรณ์รับราคาและตกลงซ้ือหรือจา้ง ใหค้ืนเม่ือไดท้  าสญัญาหรือไดมี้ 

การรับใบสัง่ซ้ือ หรือใบสัง่จา้งแลว้ 
(2) หลกัประกนัสญัญาใหค้ืนใหแ้ก่คู่สญัญา หรือผูค้  ้าประกนัโดยเร็ว และอยา่งชา้ตอ้งไม่เกิน 15  

วนัท าการ นบัแต่วนัที่คู่สญัญาพน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญาแลว้ 



 
 

  การคืนหลกัประกนัที่เป็นหนังสือค ้าประกนัของธนาคาร ในกรณีที่ผูเ้สนอราคาหรือคู่สญัญาไม่มารับ
ภายในก าหนดเวลาขา้งตน้ ให้รีบส่งตน้ฉบบัหรือหนังสือค ้าประกนั ให้แกผู้เ้สนอราคาหรือคู่สัญญาโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน หรือโดยวธีิอ่ืนก็ได ้พร้อมกบัแจง้ใหธ้นาคารผูค้  ้าประกนัทราบดว้ย 

หลักประกัน 
  ขอ้  50.  หลกัประกนัซองหรือหลกัประกนัสญัญา ใหใ้ชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 

(1) เงินสด 
(2) เช็ค (แคชเชียร์เช็ค) หรือตัว๋แลกเงิน (ดราฟท)์ ที่ธนาคารภายในประเทศเซ็นสัง่จ่าย 
(3) หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศ 
(4) พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

  ขอ้  51.  ใหป้ระธานกรรมการ เป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 
  ในการจดัซ้ือจดัจา้งให้สหกรณ์ปฏิบติัให้เป็นไปตามระเบียบน้ี เวน้แต่สหกรณ์ไดรั้บเงินอุดหนุนจาก
หน่วยงานราชการใหถื้อปฏิบติัเป็นไปตามเง่ือนไขของหน่วยงานราชการผูใ้หเ้งินอุดหนุนนั้น 
 

ประกาศ   ณ   วนัที่     28    กุมภาพนัธ ์   2561 
 
 
 
 

(นายสมบตัิ   พวงสมบตัิ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพยช์ลประทานแม่กลอง   จ  ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  
ว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และการท าลายเอกสารของสหกรณ์  

พ.ศ.2561  
 

  

อาศัยอ านาจ   ตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง    จ  ากัด    
พ.ศ.  2561  ข้อ  105(10)  ที่ประชุมคณะกรรมการด า เนินการ    ชุดที่  45  ค ร้ังที่  1/2561 เ ม่ือวันที่   27  
กุมภาพันธ์   2561    ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด   ว่าด้วย
การเก็บรักษา  ยืม   และการท าลายเอกสารของสหกรณ์   พ.ศ.   2561  ดังต่อไปน้ี  
   ข้อ 1.  ระเบียบน้ี เ รียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง จ ากัด       
ว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม  และการท าลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2561 ”  
  ข้อ 2.  ระเบียบน้ีให้ถือใช้บังคับ ตั้ งแต่ว ันที่   28  กุมภาพันธ์  2561    เป็นต้นไป  
  ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  ว่าด้วยการเก็บ
รักษา ยืม และการท าลายเอกสารของสหกรณ์   พ.ศ.  2551  และบรรดาระเบียบ  ประกาศ  ค  าสั่ง    มติ  
หรือข้อตกลงอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือแย ้งกับระเบียบน้ี   และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน   

ข้อ 4.  การเก็บเอกสารในระหว่างปฏิบัติ  คือการเก็บเอกสารที่ปฏิบัติย ังไม่ เสร็จให้อยู่  
ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่   ที่ เ ก่ียวข้องในเร่ืองนั้ น  
  ข้อ 5.  การเก็บเอกสารที่ปฏิบัติ เสร็จแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ  แยกเอกสารนั้ นเป็น
เ ร่ือง ๆ เย็บเข้า เล่ม หรือเก็บ เข้าแฟ้ม พร้อมทั้ งท  าบัญชีหน้า เ ร่ือง หรือบัญชีเ ร่ืองประจ าแฟ้มด้วย  
เอกสารใดซ่ึงไม่สามารถเก็บโดยวิธีดังกล่าวได้ ให้มัดรวมเข้าด้วยกันเป็นหมวดหมู่รวมไว้ในที่
เ ดียวกัน พร้อมทั้ งท  าบัญชีหน้า เ ร่ืองประจ าหมวดหมู่  เสร็จแล้วให้ท  าสารบัญ เ ร่ืองหรือแฟ้ม หรือ
หมวดหมู่ของเอกสารนั้ น ๆ ด้วย เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาเป็นส าคัญเม่ือท าการ
ตรวจสอบบัญชีแล้วนั้ นเก็บไว้ในที่อันปลอดภัย  
  ข้อ 6.  ให้ เจ้าหน้าที่ ผู ้เ ก่ียวข้องในการปฏิบัติ เ ร่ืองนั้ น ๆ  หรือเจ้าหน้าที่       ที่ เก็บรักษา
ระมัดระวังเอกสารให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และปลอดภัย ถ้าช า รุดเสียหายต้องรับซ่อมให้ใช้ได้เหมือน
สภาพเดิม หากสูญหายต้องท าส า เนามาแทนให้ครบบริบูรณ์ เท่าที่จะท าได้ 
  ข้อ 7.  การยืมหนังสือที่ ส่งเก็บแล้ว ให้ปฏิบัติดัง น้ี  
          (1)  ผู ้ยืมจะต้องให้ทราบว่า เ ร่ืองที่ ยืมนั้ นจะใช้ประโยชน์ในการใด  
                            (2)  ผู ้ยืมจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่ เก็บ และลงช่ือในสมุดทะเบียน
ยืมเอกสาร และให้พนักงานเก็บรวบรวมหลักฐานการยืมเรียงส าดับ ว ันที่  เ ดือน พ.ศ. ไว้เพื่อสะดวก
ในการติดต่อทวงถาม  



 
 

                              (3)  การยืมเอกสารของสหกรณ์  ต้องได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการ หรือ
รองประธาน กรรมการ (ถ้ามี)  หรือผู ้จัดการ  
                              (4)  ในกรณีที่ เอกสารซ่ึงต้องเก็บเป็นความลับ ห้ามเจ้าหน้าที่ผู ้เ ก่ียวข้องในการ
ปฏิบัติ เ ร่ืองนั้ น หรือเจ้าหน้าที่ผู ้เก็บอนุญาตให้บุคคลภายนอกยืมดู  หรือคัดลอกเป็นอันขาด เว ้นแต่ผู ้มี
อ  านาจหน้าที่ เ ก่ียวข้องกับการตรวจสอบ หรือเก่ียวกับการด า เนินคดี  
  ข้อ 8.  ตามปกติ เอกสารจะต้องเก็บไว้มีก าหนดไม่น้อยกว่าสิบปี  ส่วนเร่ืองที่ เก็บไว้ที่
เ ห็นว่าไม่มีประโยชน์   หรือเป็นเ ร่ืองธรรมดาสามัญจะเก็บไว้ไม่ถึงสิบปีก็ได้ โดยจ าแนกเป็น 3 
ประเภทคือ  
   (1)  เอกสารที่ มีลักษณะดังต่อไปน้ี ให้คงเก็บรักษาไว้ตลอดไป คือ  
   ก. หนังสือที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานของสหกรณ์ตลอดไป เช่น เ ร่ืองที่ เ ก่ียวกับ
การจัดตั้ งสหกรณ์ ข้อบังคับ ใบสมัครเข้า เ ป็นสมาชิก ทะเบียนสมาชิก รายงานการประชุมบัญชี และ
ทะเบียนต่าง ๆ หลักฐานการตรวจบัญชี  รายงานกิจการประจ าปี   สถิติต่าง ๆ ตลอดจนหลักฐาน หรือ
เ ร่ืองที่จะใช้ศึกษาค้นคว้า ต่อไป  
   ข. หนังสือที่ เ ป็นหลักฐานทางอรรถคดี หรือส านวนของศาลอัยการ หรือส านวน
ของพนักงานสอบสวน  
           (2)  เอกสารที่ เก็บไว้ไม่น้อยกว่าสิบปี คือหลักฐานทางการเงินต่าง ๆ  
                             (3)  เอกสารที่ เก็บไว้ไม่ ถึงสิบปีแต่ไม่ต ่ากว่าห้าปี  เช่น หนังสือขอเปล่ียนเงิน
สะสมรายเดือน หนังสือขอลาออกจากสหกรณ์ ค  าขอกู้เ งิน ทุกประเภท เป็นต้น  
  ข้อ 9.  ในปีหน่ึง ๆ ให้ เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสารที่สมควรจะท าลาย  แล้วยื่นหนังสือ
เสนอต่อคณะกรรมการด า เนินการ เพื่อพิจารณา เ ม่ือ เห็นว่าควรท าลายเอกสารได้ให้ตั้ งคณะกรรมการ
ท าการคัดเลือกเอกสาร และควบคุมการท าลายขึ้ นอย่างน้อย 3 คน   โดยมีหน้าที่ตั้ ง ต่อไปน้ี  
         (1)  คัดเลือกเอกสารตามระเบียบว่า เอกสารเ ร่ืองใดควรท าลายได้  
                           (2)  เสนอรายงาน และบัญชีเอกสารที่สมควรท าลายต่อคณะกรรมการด า เนินการ
เพื่ออนุมัติ  
                           (3)  แสดงรายงาน และบัญชีรายช่ือเอกสารที่ได้รับอนุมัติให้ ท  าลายได้และมอบ
ส า เนา  ให้ เจ้าหน้าที่ เก็บเพื่อบันทึกในหนังสือ  เก็บและบัญชีประจ า เ ร่ือง หรือประจ าหมวดหมู่   หรือ
ประจ าแฟ้ม  
                           (4)  ควบคุมการท าลาย หรือท าลายด้วยตนเอง การท าลายอาจใช้เค ร่ืองมือ เผาหรือ
วิธี อ่ืนใดตามความเหมาะสม  
                           (5)  เสนอรายงานผลการปฏิบัติให้คณะกรรมการด า เนินการทราบ และมอบให้
เจ้าหน้าที่ เก็บรายงานนั้ นไว้เป็นหลักฐานด้วย  
 



 
 

ให้ประธานกรรมการ    เป็นผู ้รักษาการตามระเบียบน้ี  
 

ประกาศ  ณ  ว ันที่   28   กุมภาพันธ์   2561  
 
 
 
 

(นายสมบตัิ   พวงสมบตัิ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพยช์ลประทานแม่กลอง   จ  ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  

ว่า ด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  
พ .ศ .   2561  

 
 

อาศัยอ านาจ  ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด 
ข้อ   28  (7 )  และ ข้อ  105  (10 )  ที่ประชุมคณะกรรมการด า เนินการ  ชุดที่  45 ค ร้ังที่  1 /2561 เ ม่ือวันที่  27 
กุมภาพันธ์   2561 ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด    ว่าด้วยทุน
ส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก   พ.ศ.  2561   ดังต่อไปน้ี  
  ข้อ 1. ระเบียบน้ี เ รียกว่า”ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด ว่า
ด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ .ศ .  2561”  
  ข้อ 2. ระเบียบน้ีให้ถือใช้บังคับตั้ งแต่ว ันที่   28  กุมภาพันธ์  2561  เป็นตันไป  
  ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ ากัด      ว่าด้วยทุน
ส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ .ศ .  2551 และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค  าสั่ง  มติ หรือข้อตกลงอ่ืนใด
ซ่ึงขัด  หรือแย ้งกับระเบียบน้ี  และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน  
  ข้อ 4. เงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกอาจจะได้มาจาก  

(1) ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกที่จัดสรรตามก าไรสุทธิประจ าปี  
(2) เงินทุนสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์ หรือ  
(3) เงินซ่ึงมีผู ้อุทิศให้  

ข้อ 5. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกในปีหน่ึงๆ การจ าแนกทุน การให้ทุนและประเภทของ
ทุน ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด า เนินการและประกาศของสหกรณ์  

      จ  านวนทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก แต่ละปีนั้ น ขึ้ นอยู่กับการจัดสรรก าไร
สุทธิในปีนั้ นๆ ตามที่คณะกรรมการการเห็นสมควร                           
                    ข้อ  6. คุณสมบัติของผู ้รับทุน  ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด า เนินการและ
ประกาศของสหกรณ์  

ข้อ 7. ผู ้ขอรับทุนจะต้องยื่น  
                                (1)  ใบสมัครของสมาชิกที่ขอรับทุนให้ผ่านผู ้บังคับบัญชาซ่ึงมีต  าแหน่ง   ตั้ งแต่
ระดับผู ้ ช านาญงานหรือเทียบเท่า    หรือกรรมการ  
            (2)   ส า เนาใบรับรองผลในปีที่แล้ว  

          (3)  ส า เนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และบุตรผู ้ขอรับทุน   
ข้อ 8. คณะกรรมการด า เนินการจะเป็นผู ้พิจารณาให้ทุนส่ง เสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

ตามระเบียบน้ี  



 
 

ข้อ 9. ในการพิจารณาให้ทุน ส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกนั้ น ให้คณะกรรมการ
ด า เนินการพิจารณา ตามหลักเกณฑ์ต่อไปน้ี  
         (1)  ให้แก่บุตรสมาชิกเป็นผู ้สอบไล่ได้คะแนนเฉล่ียสูงสุด     เ รียงตามล าดับ   ในแต่
ละชั้ น  
                        (2)  หากบุตรของสมาชิกสอบไล่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน ตั้ งแต่สองรายขึ้ นไป ให้
จ่ายแก่ผู ้ที่  บิดา หรือมารดา ได้รับเงินได้รายเดือนต ่า สุด หรือหากปรากฏว่าบิดา หรือมารดา ได้รับเงิน
ได้รายเดือนเท่ากัน ให้จ่ายแก่ผู ้ที่บิดา หรือมารดามีบุตรในระหว่างการศึกษามากที่ สุด  
                       (3)หากบุตรของสมาชิกได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน  และบิดา หรือมารดามีรายได้เท่ากัน 
และมีจ านวนบุตรในระหว่างการศึกษาเท่ากัน ให้แบ่ง เ งินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกจ านวน
นั้ น ให้จ  านวนคนละเท่า  ๆ กัน  
  ข้อ 10. บุตรสมาชิกที่ มี คุณสมบัติตามข้อ 5 ที่ มีความประสงค์จะขอรับทุนส่งเสริม
การศึกษาบุตรสมาชิกนั้ น ให้ยื่นหนังสือขอรับทุนตามแบบที่สหกรณ์ก าหนดไว้ ต่อคณะกรรมการ
ด า เนินการ ภายในระยะเวลาที่ก  าหนดไว้ตามประกาศของสหกรณ์  
  ข้อ 11. เ ม่ือคณะกรรมการด า เนินการได้พิจารณาหนังสือขอรับทุน และอนุมัติให้จ่าย
เงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรแล้ว ให้บุตรหรือบิดา มารดาที่ได้รับทุนน้ีไปรับเงิน ตามวันเวลา และ
สถานที่ ซ่ึงจะได้แจ้งให้ทราบ  
  ข้อ 12. ในการวินิจฉัยปัญหาต่างๆของคณะกรรมการด า เนินการ ถือเป็นที่ ส้ินสุด  
 

           ให้ประธานกรรมการ    เป็นผู ้รักษาการตามระเบียบน้ี  
 

  ประกาศ  ณ  ว ันที่   28  กุมภาพันธ์   2561  
                
                
 
 

(นายสมบตัิ   พวงสมบตัิ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพยช์ลประทานแม่กลอง   จ  ากดั 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  
ว่า ด้วยทุนสงเคราะห์เพ่ือการศพสมาชิก  

พ.ศ. 2561  
 

   

อาศัยอ านาจ        ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง    
จ  ากัด  พ.ศ.  2561 ข้อ   28 (7)  และข้อ  105 (10)  ที่ประชุมคณะกรรมการด า เนินการ  ชุดที่  45  ค ร้ังที่  
1/2561  เ ม่ือวันที่   27  กุมภาพันธ์  2561  ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่
กลอง  จ ากัด ว่าด้วยทุนสงเคราะห์เพื่อการศพสมาชิก   พ.ศ.   2561   ดังต่อไปน้ี  
  ข้อ 1.  ระเบียบน้ี เ รียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง จ ากัด ว่า
ด้วยทุนสงเคราะห์เพื่อการศพสมาชิก   พ.ศ. 2561”  
  ข้อ 2.  ระเบียบน้ีให้ถือใช้บังคับตั้ งแต่ว ันที่   28  กุมภาพันธ์  2561   เป็นต้นไป  
  ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานาแม่กลอง    จ  ากัด     ว่าด้วย
ทุนสงเคราะห์เพื่อการศพสมาชิก  พ.ศ.  2551 และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค  าสั่ง  มติ หรือข้อตกลง
อ่ืนใดซ่ึงขัด  หรือแย ้งกับระ เบียบน้ี  และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน  

ข้อ 4.  ระเบียบน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยเหลือในทางการเงินเก่ียวกับการศพของสมาชิก
โดยชอบด้วยกฎหมาย  
                    ข้อ5.  สมาชิกผู ้ใดถึงแก่กรรม  ในขณะที่ เ ป็นสมาชิกอยู่ในสหกรณ์ให้มี สิทธิได้รับเงิน
สงเคราะห์เ ก่ียวกับการศพ   โดยให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด า เนินการ   และประกาศ
สหกรณ์  
                     ข้อ  6.  สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์เ ก่ียวกับการศพให้แก่บุคคล ดังต่อไปน้ี  
  ในกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม ให้จ่ายแก่ผู ้มีรายช่ือระบุไว้เป็นผู ้รับโอนประโยชน์ตาม
หนังสือเจตนาผู ้รับโอนประโยชน์      กรณีไม่ได้ท  าหนังสือเจตนาผู ้รับโอนประโยชน์ไว้ให้จ่ายให้คู่
สมรสหรือบุตรหรือบิดาหรือมารดา เป็นผู ้รับตามล าดับ  
  ข้อ 7.  เ ม่ือสมาชิกถึงแก่กรรมให้ผู ้มี สิทธิรับเงินสงเคราะห์ เ ก่ียวกับการศพ      แจ้งเ ป็น
หนังสือให้สหกรณ์  ทราบและขอรับเงินสงเคราะห์ พร้อมทั้ งแนบเอกสารใบมรณะบัตรและทะเบียน
บ้านภายในก าหนด  30 ว ัน  นับตั้ งแต่ว ันถึ งแก่กรรม เ ม่ือพ้นก าหนดน้ีแล้วเป็นอันหมดสิทธิในการรับ
เงินสงเคราะห์ในกรณีที่ ใช้ส า เนาเป็นหลักฐานเอกสาร       ต้องมีหัวหน้าหน่วยงานหรือสมาชิกที่ เ ป็น
ข้าราชการประจ าในต าแหน่งที่ไ ม่ต  ่ากว่าหัวหน้าแผนก หรือเทียบเท่า เป็นผู ้รับรอง  
  ข้อ 8.  สหกรณ์ย่อมทรงไว้ซ่ึงสิทธิที่จะงดจ่ายหรือลดจ านวนลงน้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่
ก  าหนดไว้ในข้อ  5 หากปรากฏว่า  



 
 

                            (1)  สมาชิกที่ขอรับการสงเคราะห์ถึงแก่กรรม เ น่ืองจากตนกระท าความผิดทาง
อาญา  
                            (2)  เ งินทุนสงเคราะห์เพื่อการศพสมาชิก ซ่ึงที่ประชุมใหญ่จัดสรรไว้หมดลงหรือ
มีจ านวนน้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่ก  าหนดไว้ในข้อ  5 ซ่ึง สมาชิกนั้ นจะพึงมีสิทธิได้รับสงเคราะห์  
  ข้อ 9.  ให้ประธานกรรมการพิจารณาจ่ายเ งินสงเคราะห์เ ก่ียวกับการศพให้ เป็นไปตาม
ระเบียบน้ีการพิจารณาจ่ายให้พิจารณาตามล าดับค า ร้องที่ยื่นขอรับการสงเคราะห์  และต้องจัดให้ผู ้รับ
ท าหลักฐานการรับเงินให้แ ก่สหกรณ์ทุกราย และให้เสนอคณะกรรมการด า เนินการทราบทุกรายใน
การประชุมคณะกรรมการด า เนินการคราวถัดไป  
 

ให้ประธานกรรมการ    เป็นผู ้รักษาการตามระเบียบน้ี  
 

      ประกาศ  ณ  ว ันที่    28    กุมภาพันธ์    2561  
 
 
 
 

            (นายสมบตัิ   พวงสมบตัิ) 
           ประธานกรรมการ 

        สหกรณ์ออมทรัพยช์ลประทานแม่กลอง   จ  ากดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  จ ากัด  
ว่า ด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์  

พ.ศ. 2561  
 

   

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง    จ  ากัด   
พ.ศ.   2561  ข้อ   28 (6)  และข้อ105 (10)  ที่ประชุมคณะกรรมการด า เนินการ   ชุดที่   45 ค ร้ังที่   1/2561   
เ ม่ือวันที่   27  กุมภาพันธ์   2561   ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   
จ  ากัด    ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์    พ.ศ.   2561   ดังต่อไปน้ี  
  ข้อ 1.  ระเบียบน้ี เ รียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง จ ากัดว่าด้วย
การใช้ทุนสาธารณประโยชน์   พ.ศ.  2561”  
  ข้อ 2 .ระเบียบน้ีให้ถือใช้บังคับตั้ งแต่ว ันที่   28  กุมภาพันธ์  2561   เป็นต้นไป  

ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง    จ  ากัด     ว่าด้วยการ
ใช้ทุนสาธารณประโยชน์   พ .ศ.  2551  และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค  าสั่ง  มติ หรือข้อตกลงอ่ืนใดซ่ึง
ขัด  หรือแย ้งกับระเบียบน้ี   และให้ใช้ระ เบียบน้ีแทน  
  ข้อ 4.  “ทุนสาธารณประโยชน์ ” หมายถึง    เ งินซ่ึงที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรจาก
ก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์  
  ข้อ 5.  ทุนสาธารณประโยชน์  ให้ จ่ายในกรณีดังต่อไปน้ี  
   5.1 จ่ายเพื่อการศึกษา  ได้แก่  
   ก. เป็นทุนก่อสร้างหรือซ่อมแซม หรือต่อเติมอาคารเรียน ห้องสมุดและค่าย
ลูกเสือ ฯลฯ เป็นต้น  
   ข. เป็นทุนจัดซ้ืออุปกรณ์ศึกษา การสอน การเรียน ให้แก่โรงเรียนสถานศึกษาที่
สมควรจะได้รับความช่วยเหลือ  
   ค. เป็นทุนในการอบรม การสัมมนาหรือการวิจัย การค้นคว้า  และการจัด
กิจกรรมอ่ืน ๆ ให้ทางสหกรณ์ และทางการศึกษาทั่วไป  
   ง. เป็นเงินสมทบในการซ้ือยานพาหนะส าหรับใช้ประโยชน์ เ ก่ียวกับการศึกษา 
เช่นการตรวจการศึกษา และจัดเป็นห้องสมุดเคล่ือนที่ เ ป็นต้น  
   5.2 จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์  ได้แก่  เป็นทุนในการก่อสร้างหรือซ่อมแซมหรือ
ต่อเติมสถานที่อันเป็นประโยชน์ทั่วไป เ ช่นถนนโรงพยาบาล  สะพานบ่อน ้ าและสวน
สาธารณประโยชน์  
   5.3 จ่ายเพื่อการกุศล ได้แก่  
   ก. บ า รุงศึกษาทั้ งทางวัตถุและวิชาการ  



 
 

   ข. เป็นการสงเคราะห์ผู ้ประสบภัยต่าง ๆ  เ ช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตะภัย และ
ประสบอุบัติ เหตุ  
   ค. เป็นการสงเคราะห์นักเรียนที่ยากจน  
  ข้อ 6.  การขอทุนสาธารณประโยชน์ให้หน่วยงานที่จะขอทุนสาธารณประโยชน์  เสนอ
เร่ืองราวผ่านการพิจารณา ดังต่อไปน้ี  
                              6.1 หน่วยงานที่สังกัดอ า เภอ หรือจังหวัด ให้เสนอเ ร่ืองผ่านอ า เภอ หรือจังหวัด 
ที่หน่วยงานสังกัด  
                              6.2 หน่วยงานอ่ืน ให้เสนอขอทุนสาธารณประโยชน์นั้ น      ให้แสดงหลักฐาน
เหตุผลและถ้า เป็นอาคารหรือสถานที่  ให้แสดงแบบรูปและรายการให้ชัด เจน   และให้ยื่นต่อประธาน
กรรมการก่อน การประชุมคณะกรรมการด า เนินประจ า เดือนไม่น้อยกว่า  เจ็ดวัน กับให้ส า เนาเ ร่ืองที่ขอ
ทุนสาธารณประโยชน์นั้ นส่งให้กรรมการด า เนินการทุกคนทราบล่วงหน้าด้วย  
  ข้อ 7.  การพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์     เพื่อ เป็นหลักในการพิจารณาให้ทุน
สาธารณประโยชน์ในคราวหน่ึง ๆ  ให้ถือหลักส าคัญก่อนหลัง ดังต่อไปน้ี  
                              7.1 ทุนสาธารณประโยชน์ที่ เ ป็นการสงเคราะห์อันเกิดจากภัยพิบัติ ต่าง ๆแก่
สมาชิก ให้ได้รับความช่วยเหลือก่อนเหตุอ่ืน  
                              7.2 ทุนสาธารณประโยชน์  ที่จะก่อให้เ กิดประโยชน์แก่บรรดาสมาชิกโดยทั่วไป  
ให้ได้รับเงิน เป็นอันดับสอง  
                              7.3 ทุนสาธารณประโยชน์ที่จะก่อให้เ กิดประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยทั่วไปให้
ได้รับเป็นอันดับสาม  
                              7.4 ทุนสาธารณประโยชน์ที่จะก่อให้เ กิดประโยชน์แก่สมาชิกเพียงบางส่วนให้
ได้รับเป็นอันดับส่ี  
            7 .5 นอกจากที่กล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด า เนินการ  
                              7.6 การพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์นั้ นให้พิจารณาจากทุน 
สาธารณประโยชน์ที่ มีอยู่ในขณะนั้ น ๆ เท่ านั้ น และเม่ือได้พิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อการ
ใด ๆ ในคราวหน่ึงไปแล้วให้ถือว่าการพิจารณาส าหรับเ ร่ืองนั้ น ๆ เป็นอันยุติ  
  ข้อ 8.  วงเ งินอนุมัติ จ่ายทุนสาธารณประโยชน์  ที่จะอนุมัติ จ่ายให้แก่หน่วยงานที่ยื่นขอ
นั้ น ไม่ เกิน 10,000บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถ้วน) ให้เป็นอ านาจของประธานกรรมการ เว ้นแต่ในกรณีที่ มี
เหตุผลความจ า เป็นพิเศษ ก็ให้คณะกรรมการด า เนินการพิจารณาอนุมัติ เป็นการเฉพาะราย  

ข้อ 9.  สิทธิขอทุนสาธารณประโยชน์  เพื่อให้เป็นไปทั่วถึงแก่ทุกหน่วยงาน หน่วยงาน
ใดที่ได้รับทุนสาธารณประโยชน์ไปแล้ว จะมีสิทธิยื่นขอได้อีกเ ม่ือทุกหน่วยงานได้รับงานไปแล้ว เว ้น
แต่หน่วยงานนั้ น ๆ ไม่ประสงค์จะขอ  ทั้ ง น้ี  ให้เ ร่ิมนับตั้ งแต่เ ร่ิมให้ทุนสาธารณประโยชน์ เป็นต้นมา  



 
 

  ในกรณีที่ มี เหตุความจ า เป็นพิเศษ ก็ให้คณะกรรมการด า เนินการพิจารณาผ่อนผันตาม
ควรแก่กรณี  
  ข้อ 10. มติของคณะกรรมการด า เนินการในการใช้ทุนสาธารณประโยชน์  มติของ
คณะกรรมการด า เนินการ ในการพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์นั้ น ถือคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี  
                           10 .1 มติในการพิจารณาให้ทุนสาธารณะประโยชน์  ข้อ  7 ให้ถือคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสาม ของจ านวนกรรมการด า เนินการที่ เข้าประชุม  
                           10 .2 มติในการพิจารณาขยายวงเงินตามข้อ 8 และในการผ่อนผันสิทธิการยื่นขอ
ทุนสาธารณประโยชน์  ตาม ข้อ  9 วรรคสอง ให้ถือคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  
  ข้อ 11. ใบส าคัญเก่ียวกับการทุนสาธารณประโยชน์  การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์นั้ น
ให้เจ้าหน้าที่ ผู ้จ่าย เ งินเ รียกใบส าคัญรับเงินจากผู ้รับเงินทุกราย ดัง น้ี  
                         11.1 ถ้าสหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ในฐานะเป็นผู ้จัดกิจการอย่างใดอย่าง
หน่ึงเอง ต้องมีใบส าคัญรับเงิน หรือหลักฐานการจัดท า  หรือจัดซ้ือโดย ละเอียด  
                         11.2 ถ้าสหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์สมทบเพื่อการใด    ต้องให้ผู ้มีอ  านาจใน
การจัดท า  หรือผู ้มีอ  านาจในการรับเงินนั้ น ออกหลักฐานการรับเงินนั้ นๆ ให้แก่สหกรณ์โดยครบถ้วน 
และถูกต้อง  
  เ ม่ือสหกรณ์ได้จ่ายเงินไปแล้วทุกคราว  เจ้าหน้าที่ผู ้จ่ายเ งินลงลายมือช่ือรับผิดชอบใน
การจ่ายเงินด้วย  

ให้ประธานกรรมการ    เป็นผู ้รักษาการตามระเบียบน้ี     
 

     ประกาศ  ณ  ว ันที่   28  กุมภาพันธ์  2561  
 
 
 
 

(นายสมบตัิ   พวงสมบตัิ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพยช์ลประทานแม่กลอง   จ  ากดั 
 
 
 
 
 



 
 

  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง จ ากัด                                                                                                                                 
ว่า ด้วยทุนสวัสดิการสังคม                                                                                                                                                                          

พ.ศ. 2561  
 

                        อาศัยอ านาจ  ตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง    จ  ากัด  
พ.ศ.  2561  ข้อ  28 (7)  และข้อ 105(10)   ที่ประชุมคณะกรรมการชุดที่  45   ค ร้ังที่ค ร้ังที่   1/2561    เ ม่ือ
วันที่   27   กุมภาพันธ์   2561  ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง    จ  ากัด   
ว่าด้วยทุนสวัสดิการสังคม   พ.ศ.  2561     ดังต่อไปน้ี                     
 ข้อ 1.  ระเบียบน้ี เ รียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง    จ  ากัด      
ว่าด้วยทุนสวัสดิการสังคม  พ.ศ.   2561 ”                                                                                                                                                                                                          
  ข้อ 2.  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับ  ตั้ งแต่ว ันที่   28  กุมภาพันธ์  2561  เป็นต้นไป                                                                                                       
  ข้อ 3.  ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง จ ากัด         ว่าด้วยทุน
สวัสดิการสังคม  พ.ศ.   2559    และบรรดา  ระเบียบ  ประกาศ  ค  าสั่ง   มติ  หรือข้อตกลงอ่ืนใด  ซ่ึง
ขัด หรือแย ้งกับระเบียบน้ี   และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน                        
  ข้อ 4.  ทุนสวัสดิการสังคม  มีว ัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการส่งเสริมกิจการของสหกรณ์และ
ให้สวัสดิการแก่สมาชิก  ในด้านต่าง ๆ ดัง น้ี         
   (1)  เพื่อ ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยอ่ืน ๆ  
     (2)  เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัย ทั้ งทางร่างกายและจิตใจของสมาชิก  
     (3)  เพื่อส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ ตามที่คณะกรรมการด า เนินการเห็นสมควร  
  ข้อ 5.  ที่มาของเงินทุน                                                                                                                                                                                                                    
     (1)  จากการจัดสรรก าไรสุทธิ  ตามข้อบังคับสหกรณ์    ข้อ   28 (7)  (8)                                                                                 
     (2)  เงินอุดหนุน เงินบริจาค หรือเงินอ่ืนใดที่ได้รับจากบุคคล องค์กร หรือสถาบันอ่ืน ๆ                                                                  
     (3)  เงินรายได้อ่ืน ๆ                                                                                                                                                                                
  ข้อ 6.  ที่มาของทุน   ตามข้อ5(2)  หากเจ้าของทุนได้ก าหนดเง่ือนไขหรือวัตถุประสงค์ใดๆ 
ไว้ให้ถือว่า เป็นส่วนหน่ึงของวัตถุประสงค์ตามระเบียบน้ี                                                                                                                  
  ข้อ 7.  การจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของทุน  ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการด า เนินการ
หรือมอบอ านาจให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ       มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินโดย
ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์  ว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน                                                                                                                                                    
  ข้อ 8.  ให้สหกรณ์จัดท าบัญชีว่าด้วยเงินทุนด้านสวัสดิการสังคมแยกไว้โดยเฉพาะ  และ
ให้มีการปิดบัญชีปีละคร้ัง  โดยให้ถือรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์เป็นหลัก                                                                                                           



 
 

  ข้อ 9.  คณะกรรมการด า เนินการ  มีอ านาจในการพิจารณาความเหมาะสมในการบริหาร
เงินทุน   มติของคณะกรรมการด า เนินการถือเป็นการส้ินสุด  
 ให้ประธานกรรมการเป็นผู ้รักษาการตามระเบียบน้ี  
 
 

 ประกาศ  ณ   ว ันที่   28  กุมภาพันธ์  2561  
 
 
 
 
 

(นายสมบัติ    พวงสมบัติ )                                                                                                                                                                                                              
ประธานกรรมการ                                                                                                                                                                        

สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ  ากัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  
ว่า ด้วยการใช้เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  

พ.ศ. 2561  
 

   

อาศัยอ านาจ ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด   
พ.ศ.  2561  ข้อ105(10)  ที่ประชุมคณะกรรมการด า เนินการ  ชุดที่   45   ค ร้ังที่   1/2561        เ ม่ือวันที่   
27  กุมภาพันธ์    2561 ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง     จ  ากัด         
ว่าด้วยการใช้เ งินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล   พ .ศ .  2561   ดังต่อไปน้ี  

ข้อ 1.  ระเบียบน้ี เ รียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ  ากัด        
ว่าด้วยการใช้เ งินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  พ .ศ .  2561”   

ข้อ 2.  ระเบียบน้ีให้ถือใช้บังคับตั้ งแต่ว ันที่   28  กุมภาพันธ์  2561   เป็นต้นไป  
ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง จ ากัด  ว่าด้วยการใช้

เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  พ .ศ .  2559   และบรรดา  ระเบียบ  ประกาศ  ค  าสั่ง   มติ      หรือ
ข้อตกลงอ่ืนใด  ซ่ึงขัดหรือแย ้งกับระเบียบน้ี   และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน   

ข้อ 4 .  ในระเบียบน้ี  
(1) “ เงินทุน”  หมายความว่า   ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  
(2) “คณะกรรมการ”  หมายความว่า   คณะกรรมการด า เนินการสหกรณ์ออม

ทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ  ากัด  
                    ข้อ  5 .  ให้สหกรณ์จัดให้มีบัญชี เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  ฝาก ไว้บัญชีหน่ึง
ต่างหากจากบัญชีอ่ืน  

               ข้อ  6 .  เ งินที่จะน า เข้าบัญชีเ งินทุนน้ีคือ  

(1) เ งินที่สหกรณ์จัดสรรจากก าไรสุทธิในที่ประชุมใหญ่         ตามข้อบังคับ     
ข้อ  28(4)  

(2) เงินอุดหนุน   เ งินบริจาค  เ งินช่วยเหลือ  หรือเงินอ่ืนใดที่ได้รับจากบุคคล  
องค์การ  หรือสถาบันที่ มีว ัตถุประสงค์เพื่อการน้ี  

(3) ดอกผลที่ เ กิดจากเงินทุน  
                  ข้อ  7 .   เ งินทุนน้ี  ให้สหกรณ์   จ่ายได้เฉพาะเพื่อ เป็น เงินปันผลตามหุ้นแก่สมาชิก   ใน

กรณีดังต่อไปน้ี  

(1) สหกรณ์มีก าไรสุทธิไม่ เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลตามหุ้นแก่สมาชิกในอัตรา
ที่พอสมควร เพื่อให้สมาชิกผู ้ถือหุ้นมีขวัญก าลังใจ และเช่ือมั่นในระบบสหกรณ์  



 
 

(2) กรณีที่สหกรณ์มีผลการด า เนินงานขาดทุนด้วยเหตุสุดวิสัย และ
คณะกรรมการมีมติให้จ่ายเงินปันผลตามหุ้นเพื่อ เป็นขวัญก าลังใจให้แก่สมาชิก  

ให้คณะกรรมการรายงาน  ขอความเห็นชอบการใช้เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา   ให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ  

  เ ม่ือที่ประชุมใหญ่    มีมติอนุมัติให้ถอนเงินทุนแล้ว ให้ผู ้จ ัดการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่
ได้รับมอบหมายจากผู ้จัดการแล้วแต่กรณี  เบิกจ่ายได้  

                     ข้อ  8 .ให้ประธานกรรมการเป็นผู ้มีอ  านาจลงช่ืออนุมั ติการจ่ายเงินตามระเบียบน้ี  
  ข้อ  9.  การเก็บรักษาหลักฐานทางการเงิน ทางบัญชี  การตรวจสอบให้ เป็นไปตาม

ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์  
  ข้อ10 .ให้สหกรณ์จัดท าบัญชีว่าด้วยเงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  แยกไว้

โดยเฉพาะ  และให้มีการปิดบัญชีปีละคร้ัง  โดยให้ถือรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์เป็นหลัก  
  ข้อ11 .ให้ประธานกรรมการรักษาการให้ เป็นไปตามระเบียบน้ี  

ประกาศ  ณ  ว ันที่    28   กุมภาพันธ์    2561  

 
 
 
 

(นายสมบัติ   พวงสมบัติ )  
ประธานกรรมการ  

สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ ากัด  
      ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย  

      พ.ศ.   2561  
 

 

เพื่อให้การยืม เงินทดรองจ่ายมีหลักเกณฑ์การปฏิบ ัติอันจะท าให้การบริหารการเงิน เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น    จึงสมควรให้มีระเบียบเก่ียวกับการยืมเงินทดรองจ่าย  

อาศัยอ านาจตามความในข้อบ ังค ับของสหกรณ์ออมทรัพย ์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด   
ข ้อ   1 0 5  ( 1 0 )   ที ่ป ร ะ ชุม คณ ะก ร รม ก า รด า เนิน ก า ร   ชุด ที ่    4 5   ค ร้ั ง ที ่   1 / 2 56 1    เ มื ่ อ ว ัน ที ่   2 7  
กุมภาพ ันธ์   2561  มีม ติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย ์ชลประทานาแม่กลอง  จ  ากัด    ว่าด้วยเงิน
ยืมทดรองจ่าย  พ.ศ.  2561  ดังต่อไปน้ี  

 ข ้อ  1 .  ระ เบียบ น้ี  เ รี ยก ว่า  “ระ เบียบสหกรณ์ออมทรัพย ์ชลประทานแม่กลอ ง    จ  าก ัด    
ว่าด้วย เ งินยืมทดรองจ่าย  พ.ศ.  2561”  

ข้อ 2.  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับตั้ งแต่ว ันที่   28  กุมภาพันธ์  2561   เป็นต้นไป  
ข้อ  3 .  ให้ยก เลิกระ เบียบสหกรณ์ออมทรัพย ์ชลประทานาแม่กลอง  จ  ากัด    ว่าด ้วยเงิน

ยืมทดรองจ่าย   พ .ศ.   2559  และบรรดา   ระ เบียบ  ประกาศ  ค  าสั่ง   มติ   หรือข้อตกลงอื่นใด  ซ่ึ งข ัด 
หรือแย ้งกับระเบียบน้ี   และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน   

ข้อ 4.  ในระเบียบน้ี  
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ  ากัด  
“กรรมการ”   หมายถึ ง    คณะกรรมการด า เนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์ชลประทานแม่

กลอง    จ  ากัด  
“ประธานกรรมการ ”  หม ายถึง  ประธานกรรมก ารด า เนินก าร    สหกรณ์ออมทรัพย์

ชลประทานแม่กลอง   จ  ากัด  
“เงินยืมทดรองจ่าย” หมายถึง เ งินที่สหกรณ์จ่ายให้แก่ผู ้ยืม  ตามสัญญายืมเงินทดรองจ่าย  
“ผู ้ย ืม ”  หมายถึง   กรรมการ   ผู ้จ ัดการสหกรณ์ห รือผู ้ปฏิบ ัติหน้าที ่ แทนผู ้จ ัดการ  ห รือ 

เจ้าหน้าที่สหกรณ์  
ข้อ 5.  ผู ้มี สิทธิยืมเงินทดรองจ่ายได้ตามระเบียบน้ี  
     (1)  กรรมการ  
     (2)  ผู ้จัดการสหกรณ์หรือผู ้ปฏิบัติหน้าที่ แทนผู ้จัดการ  
     (3)  เจ้าหน้าที่สหกรณ์  
 
 



 
 

ข้อ  6.   การยืมเงินทดรองจ่ายจะกระท าได้ก็แต่ เฉพาะกรณีดังต่อไปน้ี  
     (1)  เ ป็ น ค่า ใช ้จ่ า ยส าห รับ ต ัวผู ้ย ืม ซ่ึ งมีสิท ธิไ ด ้รับ ต ามระ เบียบห รือ ข ้อบ ัง ค ับ ขอ ง

สหกรณ์  
     (2)  เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการงานของสหกรณ์ซ่ึงสมควรจ่ายในเวลา สถานที่

จัดการงาน นั้ น  
     (3)  เ ป็ น ค่า ใช ้จ่ า ยห รือ ช า ร ะห น้ี ต า ม ภ า ร ะ ผูก พ ัน ซ่ึ งต ้อ ง ก ระท า เพื ่อ ให ้ไ ด ้ม า ซ่ึ ง

ทรัพย์สินหรือประโยชน์ของสหกรณ์  
ข ้อ  7 .  ผู ้ย ืม มีสิทธิยืม เงินทดรองจ่า ยได้ เท่าที่ตนพึง จะมี สิทธิ เบิกจ่า ยได้ ห รือไม่ เกิน

จ านวนเงินที่ ใช้ส าหรับการจัดการงานของสหกรณ์  
กรณีการยืม เงิน เพื่อช าระห น้ีตามภาระผูกพ ันของสหกรณ์  จะยืม เงินทดรองจ่ายได้ไ ม่

เกินคร้ังละหน่ึงแสนบาท  
ข้อ  8 .  การยืม เงินทดรองจ่ายผู ้ยืมต้องยื่น เป็นหนังสือขออนุมัติต่อผู ้มีอ  านาจอนุมัติ  เ มื่ อ

ได้รับอนุมัติผู ้ยืมต้องท าสัญญายืมเงินทดรองจ่ายไว้กับสหกรณ์ก่อนรับเงิน  
ถ้าผู ้ยืมมี เ งินยืมทดรองจ่ายค้างช าระกับสหกรณ์จะยืมเงินทดรองจ่ายอีกไม่ได้ 
ข้อ 9.  ผู ้มีอ  านาจอนุมัติให้ยืม เ งินทดรองจ่าย  
     ( 1 )  เ จ ้า หน ้าที ่ส หก รณ์ เ ป็ น ผู ้ย ืม  แ ละ ยืม เงิน ไม่ เกินห น่ึ งห มื่น บ าท    ให ้ผู ้จ ัด ก า ร

สหกรณ์หรือผู ้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู ้จัดการสหกรณ์  เป็นผู ้อนุมัติ  
     (2)  กรรมก าร  ,ผู ้จ ัด ก า ร  ห รือผู ้ช่ ว ยผู ้จ ัด ก ารสหก รณ์รวมทั้ ง ผู ้ป ฏิบ ัติหน้าที ่แ ทน

ผู ้จัดการ       เป็นผู ้ยืม   และวงเงินที่ยืม    ให้ประธานกรรมการ  เป็นผู ้อนุมัติ   
ข้อ 10.  สัญญายืม เงินทดรองจ่ายให้เป็นไปตามแบบตามที่สหกรณ์ก าหนด ซ่ึงอย่างน้อย

ต้องมีรายการก าหนด ดัง น้ี  
     (1)  วัน เดือน ปี  ที่ท  าสัญญายืมเงินทดรองจ่าย  
     (2)  จ านวนเงินที่ยืม  และวันที่ได้รับเงินยืม  
     (3)  วัตถุประสงค์ของการยืมเงินทดรองจ่าย  
     (4)  วันครบก าหนดส่งหลักฐานหักล้างเ งินยืมหรือส่งคืนเงินยืม  
     (5)  ข้อสัญญายอมให้สหกรณ์หักเงินที่ มี สิทธิได้รับจากสหกรณ์  
     (6)  ลายมือช่ือผู ้ยืมพร้อมพยาน  
สัญญายืม เงินทดรองจ่ายให้ผู ้จ ัดการสหกรณ์หรือผู ้ปฏิบ ัติหน้าที่แทนผู ้จ ัดการเป็นผู ้ล ง

นามแทนสหกรณ์  
ข้อ  11 .  ผู ้ย ืมต ้อ งส่งหลักฐานการจ่า ย เงินมาหักล ้าง เงินยืมทดรองจ่ายก ับสหกรณ์และ

ส่งคืนเงินส่วนที่ เหลือ (ถ้า มี )  ภายในก าหนดเวลาสามสิบวัน   นับแต่วันที่ รับเงินจากสหกรณ์  



 
 

ใ น ก รณี ผู ้ย ืม ร ับ เ ง ิน จ า ก ส ห ก รณ ์แ ล ้ว  แ ต ่ป ร า ก ฏ เห ต ุอ ัน ต ้อ ง ป ฏ ิบ ัต ิห น ้า ที ่ต า ม
วัตถุประสงค์ที่ยืม เ งินทดรองจ่ายระงับไป    ผู ้ยืมต้องส่งคืนเงินยืมภายในสามวันนับแต่วันที่ระงับ  

ข้อ 12. หลักฐานการจ่ายเงินตามข้อ  11  ต้อง เป็นหนังสือลงลายมือ ช่ือของผู ้รับเงิน เว ้น
แต่การจ่ายเงินไม่ เกินห้า ร้อยบาท จะท า เป็นหนังสือส าคัญจ่ายลงลายมือช่ือผู ้ยืมก็ได้ 

กรณีค่า เบี้ ย เ ล้ี ยงหรือค่าใช้จ่ าย เหมาจ่ายตาม สิทธิของผู ้ยืมไม่ต ้องปฏิบ ัติตามวรรคหน่ึง  
แต่ให้ระบุ เป็นค่าใช้จ่ายในหนังสือขอหักล้างเ งินยืมทดรองจ่าย  

ข้อ 13. ผู ้มีหน้าที่อ นุมัติ เ งินยืมทดรองจ่าย ก่อนอนุมัติต้องพิจารณาโดยรอบคอบ ถึงเหตุ
และวัต ถุประสงค์แห่งการยืมเงินทดรองจ่ายนั้ น  ซ่ึงต้องเป็นเ ร่ืองที่จ  า เป็นและเหมาะสม เพื่อประโยชน์
ของสหกรณ์หรือสมาชิก  

หากอนุมัติโดยไม่ชอบด้วยระเบียบน้ีหรืออนุมัติไปโดยประมาทเลินเล่อ ให้ถือว่าปฏิบ ัติ
หน้าที่อ ันเ ป็น เหตุให้เ กิดความเ ส่ือมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์  และถ้าสหกรณ์ได้รับความเสียหาย 
ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่า เสียหายแก่สหกรณ์ กับต้องช าระค่าดอกเบี้ ยร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปี  

ข้อ  14 . ผู ้ย ืม  จ่าย เงินยืมทดรองจ่ายโดยไม่ชอบหรือแสดงหลักฐานอัน เป็น เท็จ  ต ้องถูก
พิจารณาโทษทั้ งทางแพ่งและทางอาญา  

ในกรณีไม่ส่งหลักฐานการจ่ายเ งินหรือส่งคืน เงินยืมตามเวลาที่ก  าหนดในสัญญายืม เงิน
ทดรองจ่าย  หรือตามที่ระ เบียบ น้ีก าหนด ให้ถือว่า เป็นผู ้ผิดนัดช าระหน้ี  และต้องช าระค่าดอกเบี้ ย ร้อย
ละเจ็ดคร่ึงต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่ ส่งหลักฐานการจ่ายเงินหักล้างเ งินยืมหรือส่งคืนเงินยืม  

ผู ้ยืมผิดนัดช าระหน้ีสหกรณ์จะท าหนังสือรับสภาพหน้ีไม่ได้ 
ให้ประธานกรรมการ  เป็นผู ้รักษาการตามระเบียบน้ี  
 

             ประกาศ   ณ   ว ันที่   28  กุมภาพันธ์  2561  
 
 
 
 

             (นายสมบัติ    พวงสมบัติ )  
                  ประธานกรรมการ  

          สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง    จ  ากัด  
 
 
 
 



 
 

                                        ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประแม่กลอง จ ากัด  
                                                      ว่ า ด้วยการให้เงินกู้ แก่สมาชิก  

        พ.ศ. 2561  
 

   
อาศัยอ านาจ  ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ  ากัด  

ข้อ105(3)ที่ประชุมคณะกรรมการด า เนินการ  ชุดที่  45 ค ร้ังที่   1/2561   เ ม่ือวันที่   27 กุมภาพันธ์   2561 
ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง    จ  ากัด   ว่าด้วยการให้เ งินกู้แก่
สมาชิก  พ.ศ.  2561   ดังต่อไปน้ี  
  ข้อ 1.  ระเบียบน้ี เ รียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด ว่า
ด้วยการให้ เ งินกู้แก่สมาชิก  พ.ศ. 2561”  
  ข้อ 2.  ระเบียบน้ีให้ถือใช้บังคับตั้ งแต่ว ันที่   28  กุมภาพันธ์  2561    เป็นต้นไป  
  ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ  ากัด    ว่าด้วยการ
ให้เ งินกู้แก่สมาชิก  พ.ศ.  2559 และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค  าสั่ง  มติ หรือข้อตกลงอ่ืนใด    ซ่ึงขัด
หรือแย ้งกับระเบียบน้ี     และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน  

หมวดที่  1  
ข้อก าหนดทั่วไป  

  ข้อ 4.  ในระเบียบน้ีสหกรณ์ให้ เ งินกู้แก่สมาชิก  2  ประ เภท คือ  
   (1)  เ งินกู้สามัญ  
   (2)  เ งินกู้เพื่อ เหตุฉุกเฉิน  

ข้อ 5.   สหกรณ์จะให้เ งินกู้เฉพาะสมาชิกเท่านั้ น       หลังจากหักเ งินช าระหน้ีการกู้เ งิน
ทุกประเภทเม่ือรวมกันแล้ว   รายได้รายเดือนคงเหลือให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์  
  ข้อ 6.   การให้ เ งินกู้แก่สมาชิกนั้ น จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจ า เป็นหรือเกิด
ประโยชน์ตามที่คณะกรรมการด า เนินการเห็นสมควร  
  ข้อ 7.  สมาชิกผู ้ประสงค์ขอกู้เ งิน ต้องเสนอค าขอกู้ต่อสหกรณ์ ตามแบบที่ก  าหนดไว้ 
  ข้อ 8.   การให้ เ งินกู้ทุกประเภทนั้ น ผู ้กู ้ต ้องท าหนังสือ       และสมาชิกผู ้ค  ้าประกันต้อง
ท าหนังสือค ้าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก  าหนดไว้   

ข้อ 9.   การส่งเงินงวดช าระหน้ี เ งินกู้ทุกประเภท ซ่ึงผู ้กู ้ต ้องส่งต่อสหกรณ์นั้ น    ให้ ส่ง
โดยวิ ธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู ้กู ้  ณ ที่ จ่าย และการส่งเงินงวดช าระหน้ีเ งินกู้ทุกประเภท ดอกเบี้ ย
เ งินกู้รวมทั้ ง เ งินอ่ืน ๆ    ของสมาชิกรวมกัน      จะต้องไม่ เกินเงินได้รายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้ น  
  ให้ถือว่า เ งินงวดช าระหน้ีแต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวันส้ินเดือนนั้ น ๆ  



 
 

  ข้อ 10.  ให้คณะกรรมการด า เนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัย           ให้ เ งินกู้แก่
สมาชิกหรือมอบอ านาจให้คณะกรรมการเงินกู้หรือผู ้จัดการ     เพื่อประโยชน์และความสะดวกแก่
สมาชิก ทั้ ง น้ีต้องปฏิบัติตาม ข้อบังคับ ระเบียบ  หรือประกาศของสหกรณ์  

หมวด 2  
เงินกู้ สามัญ  

  ข้อ 11.  เ งินกู้สามัญ  หมายถึง   เ งินกู้ต่างๆ ที่ ให้สมาชิกกู้เพื่อการอันจ า เป็นหรือเกิด
ประโยชน์   ได้แก่  

(1)  เ งินกู้  สามัญทั่วไป  
(2)  เงินกู้  พนักงานราชการ  
(3)  เ งินกู้  หุ้นที่สะสมไว้กับสหกรณ์  

  เ งินกู้สามัญในแต่ละคร้ัง  สมาชิกสามารถเลือกกู้สามัญได้เพียงอย่างเดียว  
เงินกู้   สามัญทั่วไป  

  ข้อ 12. เงินกู้สามัญทั่วไป  หมายถึง เงินที่ ให้สมาชิกที่ เ ป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ า
กู ้ เพื่อการอันจ า เป็นหรือเกิดประโยชน์  
  ข้อ 13. สมาชิกที่จะได้รับเงินกู้สามัญทั่วไปต้องเป็นสมาชิกอยู่ในสหกรณ์มาไม่น้อย
กว่าหกเดือน        เว ้นแต่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนที่ย ้ายมารับราชการในท้องที่ด  า เนินงานของ
สหกรณ์น้ีและได้เป็นสมาชิกตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ  32 และข้อ  36  
  ข้อ 14.  สิทธิกู ้สามัญทั่วไปที่ ให้แก่สมาชิกกู้แต่ละรายให้เป็นไปตามประกาศของ
สหกรณ์  
              ข้อ 15. ผู ้กู ้ เ งินสามัญทั่วไป  ต้องมีผู ้ค  ้าประกันไม่น้อยกว่า  2 คน  ผู ้ค  ้าประกันต้องเป็น
ข้าราชการและหรือลูกจ้างประจ า    และต้องท าประกันชีวิตตามประกาศของสหกรณ์  

ข้อ 16.  ค  าขอกู้เ งินสามัญทั่วไปของสมาชิก   ต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ของผู ้บังคับบัญชาของผู ้กู ้ไม่ต  ่ากว่าระดับหัวหน้างาน  ยกเว ้นผู ้ขอกู้ด  ารงต าแหน่งหัวหน้างานหรือสูง
กว่า  

 ข้อ  17.   การส่ง เงินต้นช าระหน้ีให้ส่งช าระเป็นรายเดือนๆละเท่าๆกัน  พร้อมด้วย
ดอกเบี้ ยในแต่ละเดือนของเงินกู้ที่ค ้างอยู่  หรือผ่อนช าระตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการด า เนินการ  ก าหนด
เป็นรายๆ ไป  

ข้อ 18.  ในการจ่ายเงินกู้สามัญทั่วไป  หากสหกรณ์มี เหตุที่ไ ม่สามารถจ่ายเงินทุนที่จะ
ให้กู ้พร้อมกันทุกรายได้ ให้ถือล าดับในการยื่นกู้เ ป็นเกณฑ์   ในการพิจารณาการอนุมัติ  
  ทั้ ง น้ี  เว ้นแต่กรณีที่คณะกรรมการด า เนินการ   หรือผู ้ที่คณะกรรมการด า เนินการมอบ
อ านาจ  เห็นว่ามี เหตุผลที่จะวินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืน  



 
 

ข้อ 19. ในกรณีที่ผู ้กู ้มีค  าขอเป็นหนังสือ   คณะกรรมการด า เนินการเห็นว่ามี เหตุอัน
สมควรผ่อนผันเป็นพิเศษ คณะกรรมการด า เนินการจะผ่อนผันเวลาการส่งเงินงวดช าระหน้ี ส าหรับ
การกู้สามัญทั่วไปที่ก  าหนดไว้ตามความในวรรคก่อนนั้ น      ให้แก่ผู ้กู ้คราวละหน่ึงหรือหลายเดือนก็
ได้ แต่การผ่อนเวลาเช่นน้ีรวมกันทั้ งหมดส าหรับเงินกู้สามัญทั่วไปรายหน่ึง ๆ ต้องไม่ เกินหกเดือน  

  ข้อ 20.  หลักเกณฑ์การค ้าประกันเงินกู้สามัญ   ต้องมีหลักประกันดังต่อไปน้ี  
         (1)  ต้องเป็นสมาชิกที่ มิได้เป็นคู่สมรสของผู ้กู ้ 

      (2)  สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผู ้ค  ้าประกันส าหรับผู ้กู ้มากกว่า ส่ีคนในเวลาเดียวกันไม่ได้    
เว ้นแต่ค  ้าประกันผู ้กู ้ที่ มีอายุ 58 ปี  ขึ้ นไป   หรือค ้าประกันสมาชิกที่ เ ป็นพนักงานราชการ หรือค ้า
ประกันสมาชิกที่ เกษียณราชการแล้ว  ให้สามารถค ้าประกันเพิ่มได้อีก 1 คน   รวมเป็น 5 คน  

     (3)  เ ม่ือผู ้ค  ้าประกันคนใดพ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์  ไม่ว่า เพราะเหตุใดๆ
หรือมี เหตุที่คณะกรรมการด า เนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ เห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็นผู ้ค  ้าประกัน
ต่อไป      ผู ้กู ้ต ้องด า เนินการหาผู ้ค  ้าประกันมาทดแทน      ให้ เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ด า เนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ก  าหนด  

    (4)   การให้สมาชิกผู ้ค  ้าประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่า เพราะเหตุใด ๆ    ไม่ เป็นเหตุให้
ผู ้นั้ นหลุดพ้นจากการค ้าประกัน   จนกว่าผู ้กู ้ได้จัดให้สมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด า เนินการ   หรือผู ้ที่
ได้รับมอบอ านาจ   เห็นสมควรเข้า เป็นผู ้ค  ้าประกันแทน  
   ข้อ  21.  ผู ้ค  ้าประกัน        ให้รับผิดชอบวงเงินค ้าประกันอย่างไม่จ ากัดวงเงินตามสัญญา
ค ้าประกัน  

เงินกู้ พนักงานราชการ  
   ข้อ  22.  เ งินกู้  พนักงานราชการ  หมายถึง   เ งินที่ ให้สมาชิกที่ เ ป็นพนักงานราชการกู้
เพื่อการอันจ า เป็นหรือเกิดประโยชน์    

ข้อ 23.  สมาชิกที่ เ ป็นพนักงานราชการประสงค์จะกู้เ งินจะต้องเป็นสมาชิกมาแล้ว   ไม่
น้อยกว่าหกเดือนและต้องยื่นค  าขอกู้เ งินตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด  
  ข้อ 24. สิทธิการกู้เ งินและระยะเวลาการส่งช าระหน้ี ให้เป็นไปตามประกาศของ
สหกรณ์  
  ข้อ 25. ผู ้กู ้ เ งิน  พนักงานราชการ   ต้องมีผู ้ค  ้าประกันไม่น้อยกว่าสองคน  และผู ้ค  ้า
ประกันอย่างน้อยหน่ึงคนต้องเป็นสมาชิกที่ เ ป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ า  
    สมาชิกผู ้กู ้ เ งิน  พนักงานราชการจะต้องท าประกันชีวิตไว้กับสหกรณ์   ตามประกาศ
ของสหกรณ์  
  ข้อ 26. สมาชิกที่ เ ป็นพนักงานราชการ  สามารถค ้าประกันเงินกู้ได้ 2 ราย    ให้มี สิทธ์ิ
ค  ้าประกันเพิ่มอีก 1 ราย ส าหรับสมาชิกที่ เกษียณราชการแล้ว รวมเป็น 3 คน   
 



 
 

เงินกู้    หุ้นที่สะสมไว้กับสหกรณ์ 
  ข้อ 27. เ งินกู้  หุ้นที่สะสมไว้กับสหกรณ์  หมายถึง เ งินกู้หุ้นของสมาชิกที่ได้สะสมไว้
ในแต่ละเดือน  
  ข้อ 28.  ต้องยื่นค  าขอกู้เ งินตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด  
  ข้อ 29. จ  านวนที่ขอกู้  ไ ม่ เกินร้อยละเก้าสิบของหุ้นที่สะสมไว้กับสหกรณ์  

หมวด 3  
เงินกู้   เ พ่ือ เหตุฉุกเฉิน  

  ข้อ 30. เ งินกู้  เพื่อ เหตุฉุก เฉิน  หมายถึง    เ งินที่ ให้สมาชิกกู้เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนและสามารถรับเงินกู้ได้ทันที   

ข้อ 31.  การให้เ งินกู้เพื่อ เหตุฉุกเฉิน  คณะกรรมการด า เนินการ        อาจมอบอ านาจให้
ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ     และหรือกรรมการด า เนินการอ่ืนๆ หรือผู ้จัดการ
ตามที่ เ ห็นสมควรเป็นผู ้วินิจฉัยให้เ งินกู้เพื่อ เหตุฉุกเฉินทั่วไปแทนคณะกรรมการด า เนินการก็ได้  และ
ให้ผู ้ได้รับมอบดังกล่าวนั้ นแถลงรายการเงินกู้เพื่อ เหตุฉุกเฉินทั่วไปที่ ให้ไปและส่งคืนเพื่อให้
คณะกรรมการด า เนินการทราบทุกเดือน  

ข้อ 32.  เ งินกู้  เพื่อ เหตุ ฉุกเฉิน  ให้ เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์   
  ข้อ 33.  หลักประกันส าหรับเงินกู้  เพื่อ เหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกู้ ซ่ึงผู ้กู ้ได้ท  าไว้ต่อ
สหกรณ์แล้ว ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอ่ืนอีก  
  ข้อ 34.  การส่ง เงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกู้   เพื่อ เหตุฉุกเ ฉิน   ให้ผู ้กู ้ส่ง เ งินต้น พร้อม
ด้วยดอกเบี้ ยภายในวันส้ินเดือน ส่วนที่ เหลือให้ส่งคืน     ภายในวันส้ินเดือนแต่ละเดือนพร้อมด้วย
ดอกเบี้ ย โดยไม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใด     จ  านวนงวดและเงินที่ ส่งให้ เป็นไปตามประกาศของ
สหกรณ์  

หมวด 4  
ดอกเบี้ย เงินกู้  

  ข้อ 35. ให้เ รียกดอกเบี้ ยเ งินกู้ทุกประเภท ไม่ เกินร้อยละ  15  หรือตามที่กฎหมาย
ก าหนด   โดยคณะกรรมการด า เนินการจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆไป    

ข้อ 36.  ดอกเบี้ ย   ให้คิดเป็นรายวันตามจ านวนเงินต้นคงเหลือ  
หมวด 5  

การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้  
  ข้อ 37.  ให้คณะกรรมการด า เนินการ ตรวจสอบควบคุมให้เ งินกู้ทุกรายมีหลักประกัน
ตามที่ก  าหนดไว้ในระเบียบน้ี  และเม่ือคณะกรรมการด า เนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใด
เกิดบกพร่อง ผู ้กู ้ต ้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด า เนินการก าหนด  



 
 

  ข้อ 38.  ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปน้ี ให้ถือว่า เ งินกู้ไ ม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงก าหนด
ส่งคืนโดยส้ินเชิงพร้อมทั้ งดอกเบี้ ยในทันที  โดยมิพักค  านึงก าหนดเวลาที่ ให้ไว ้    และให้
คณะกรรมการด า เนินการหรือผู ้ที่ ได้รับมอบอ านาจ   จัดการเรียกคืน โดยมิชักช้า  
   (1)  เ ม่ือผู ้กู ้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่า เพราะเหตุใด ๆ  
   (2)  เ ม่ือปรากฏว่าผู ้กู ้น า เ งิน ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ ให้เ งินกู้นั้ น  
                                 (3)  เ ม่ือ เห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้เ กิดบกพร่องและผู ้กู ้มิได้จัดการแก้คืน
ดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด า เนินการก าหนด  
                                (4)  เ ม่ือค้างส่งเงินงวดช าระหน้ี ไม่ว่า เ งินต้นหรือดอกเบี้ ย   เป็นเวลาสองงวด
ติดต่อกัน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหน้ีดังกล่าวนั้ น   ถึงสามคร้ัง ส าหรับเงินกู้รายหน่ึง ๆ  
  ข้อ 39.  ในกรณีที่ เ งินกู้เ ป็นอันต้องส่งคืนโดยส้ินเชิง ตามที่กล่าวแล้ว  ในข้อ  38    ถ้าผู ้
ค  ้าประกันต้องรับผิดชอบแทนผู ้กู ้และไม่สามารถช าระหน้ีสินนั้ นโดยส้ินเชิงได้      เ ม่ือผู ้ค  ้าประกันร้อง
ขอคณะกรรมการด า เนินการ อาจผ่อนผันให้เ รียกเก็บจากผู ้ค  ้าประกันเป็นงวดรายเดือนจนเสร็จ ตามที่
ผู ้กู ้ได้ท  าหนังสือกู้ให้ไว ้ต่อสหกรณ์ก็ได้ 
  ข้อ 40.  ผู ้กู ้ก็ ดี  ผู ้ค  ้าประกันก็ ดี  ต้องรับผูกพันว่า  ถ้าตนประสงค์จะขอลาออก  หรือย ้าย
จากราชการ หรืองานประจ าตามข้อบังคับของสหกรณ์ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ  และ
จัดการช าระหน้ีสินที่ตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อน แล้วจึงขอออก หรือย ้ายจาก ราชการ หรือ
งานประจ านั้ นได้ 
  ข้อ  41 .   กรณีผู ้กู ้มี เหตุต้องขาดจากการเป็นสมาชิกไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม    และมีหน้ีค้าง
ช าระแก่สหกรณ์     หากมีสมาชิกของสหกรณ์รายอ่ืนมีความประสงค์ที่จะรับภาระหน้ีที่ค ้างกับ
สหกรณ์  ให้สหกรณ์สามารถโอนหน้ีไปให้สมาชิกรายนั้ นเป็นผู ้รับภาระแทนได้     โดยวิ ธีด า เนินการ
ให้ขึ้ นอยู่กับคณะกรรมการด า เนินการเป็นผู ้ก  าหนด  
  ให้ประธานกรรมการ  เป็นผู ้รักษาการตามระเบียบน้ี  
 

ประกาศ  ณ  ว ันที่   28  กุมภาพันธ์   2561  
 
 
 
 

(นายสมบัติ    พวงสมบัติ )  
ประธานกรรมการ  

สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  
 



 
 

         ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  
ว่าด้วยที่ป รึกษา และที่ป รึกษากิตติมศักดิ์  

พ.ศ. 2561  
 

อาศัยอ านาจ    ตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง    จ  ากัด    
พ.ศ.   2561  ข้อ96 และข้อ 105(10)  ที่ประชุมคณะกรรมการด า เนินการ ชุดที่  45  ค ร้ังที่  1/2561  เ ม่ือ
วันที่   27   กุมภาพันธ์    2561 ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง    จ ากัด     
ว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศัก ด์ิ   พ.ศ.   2561   ดังต่อไปน้ี  
  ข้อ 1.  ระเบียบน้ี  เ รียกว่า”  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง จ ากัดว่า
ด้วยที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศัก ด์ิ   พ.ศ.  2561”  
  ข้อ 2.  ระเบียบน้ีให้ถือใช้บังคับตั้ งแต่ว ันที่   28  กุมภาพันธ์  2561    เป็นต้นไป  

ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง    จ  ากัด      ว่าด้วยที่
ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศัก ด์ิ   2551 และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค  าสั่ง  มติ  หรือข้อตกลงอ่ืนใดซ่ึง
ขัดหรือแย ้งกับระเบียบน้ี   และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน  
  ข้อ 4.   คณะกรรมการด า เนินการ   อาจเชิญสมาชิก    หรือบุคคลภายนอกซ่ึงทรงคุณวุฒิ
และมีความสามารถเหมาะสม  ที่จะอ านวยประโยชน์ให้กับสหกรณ์  แต่งตั้ ง เป็นที่ป รึกษาไม่ เกิน 4 คน 
และหรือที่ปรึกษากิตติมศัก ด์ิไม่ เกิน 1 คน โดยให้อยู่ในต าแหน่งได้คราวละ 1 ปี  
  ข้อ 5.  ที่ปรึกษามีหน้าที่ ให้ค  าปรึกษา และแนะน าในการด า เนินการทั่วไปของสหกรณ์
เพื่อความเจริญมั่นคง  และมีสิทธิเข้า ร่วมประชุมเช่นเดียวกับคณะกรรมการด า เนินการ  แต่ไม่มีสิทธ์ิ
ออกเสียง  
  ข้อ 6.  ที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศัก ด์ิ  ให้ได้รับเบี้ ยประชุมและค่าตอบแทนได้ตามที่
คณะกรรมการด า เนินการก าหนด  
  ข้อ 7.  ผู ้ที่ ได้รับแต่งตั้ ง เป็นที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศัก ด์ิ   จะด ารงต าแหน่ง
กรรมการด า เนินการ ในเวลาเดียวกันมิได้ 

ให้ประธานกรรมการ    เป็นผู ้รักษาการตามระเบียบน้ี  
     ประกาศ  ณ  ว ันที่    28   กุมภาพันธ์   2561  

 
 
 

(นายสมบัติ    พวงสมบัติ )  
ประธานกรรมการ  

สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  



 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน  

พ.ศ. 2561  
 
 

  อาศัยอ านาจ ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด   
พ.ศ. 2561 ข้อ  105(10)  ที่ประชุมคณะกรรมการด า เนินการ ชุดที่  45 ค ร้ังที่  1/2561  เ ม่ือวันที่  27  
กุมภาพันธ์   2561   ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง     จ ากัด             
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน    พ.ศ.  2561  ดังต่อไปน้ี  
  ข้อ 1.  ระเบียบน้ี เ รียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง    จ  ากัด         
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน   พ.ศ.  2561”   
  ข้อ 2.  ระเบียบน้ีให้ถือใช้บังคับตั้ งแต่ว ันที่   28  กุมภาพันธ์  2561    เป็นต้นไป  
                    ข้อ  3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง     จ  ากัด        ว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน   พ.ศ.  2551  และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค  าสั่ง  มติ  หรือข้อตกลงอ่ืนใด
ซ่ึงขัดหรือแย ้งกับระเบียบน้ี   และให้ใช้ระ เบียบน้ีแทน  
  ข้อ 4.  ในระเบียบน้ี  
  “สหกรณ์”  หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  
  “คณะกรรมการด า เนินการ”  หมายถึง คณะกรรมการด า เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  
  “ประธานกรรมการ”  หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่
กลอง  จ  ากัด  
  “กรรมการ”  หมายถึง กรรมการด า เนินการ รวมตลอดถึง เลขานุการ เหรัญญิก รอง
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ  
  “ที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศัก ด์ิ”  หมายถึง ผู ้ที่ ได้รับการแต่งตั้ งจากคณะกรรมการ
ด า เนินการ ให้เป็นที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศัก ด์ิของสหกรณ์  
  “ผู ้ตรวจสอบกิจการ”  หมายถึง ผู ้ที่ ได้รับการแต่งตั้ ง  จากที่ประชุมใหญ่  ให้เป็นผู ้ตรวจ
สอบกิจการของสหกรณ์  
  “ เจ้าหน้าที่ ช่วยงานสหกรณ์”  หมายถึง ผู ้ที่ ได้รับการแต่งตั้ งได้เป็นเจ้าหน้าที่ ช่วยงาน
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการด า เนินการ หรือ ประธานกรรมการ  
  ข้อ 5.  ผู ้มี สิทธิเบิกเ งินค่าตอบแทนเป็นค่าสมนาคุณ และค่าใช้จ่ายเบ็ด เตล็ด ได้แก่  
กรรมการ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศัก ด์ิ  ผู ้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ที่ ช่วยงานสหกรณ์ หรือบุคคล



 
 

อ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการด า เนินการหรือประธานกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานหรือเพื่อท า กิจกรรม
ของสหกรณ์    
  ข้อ 6.  การปฏิบัติงาน หรือเพื่อท า กิจกรรมของสหกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมายให้เบิกค่า
พาหนะ และค่า เช่าที่พ ัก เท่าที่ จ่ายจริง โดยให้แนบเอกสารประกอบ  
  ส าหรับอัตราค่าตอบแทนให้เบิกได้ดังต่อไปน้ี  
          6.1  เจ้าหน้าที่ ช่วยงาน หรือบุคคลอ่ืน วันละห้า ร้อยบาท  
                            6.2  ที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศัก ด์ิ    เลขานุการ  เหรัญญิก    รองประธาน
กรรมการ      กรรมการ  ผู ้ตรวจสอบกิจการ  ว ันละหกร้อยบาท  
          6.3  ประธานกรรมการ  ว ันละแปดร้อยบาท  
  ข้อ 7.  การเบิกจ่ายเ งินนอกเหนือจากที่ก  าหนดไว้ในระเบียบน้ี      ให้ประธานกรรมการ 
เป็นผู ้พิจารณาอนุมัติ  
 

         ให้ประธานกรรมการ    เป็นผู ้รักษาการตามระเบียบน้ี  
 

     ประกาศ  ณ  ว ันที่    28  กุมภาพันธ์    2561  
                   
                  
 
 

         (นายสมบัติ   พวงสมบัติ )  
       ประธานกรรมการ  

         สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  

พ.ศ.  2561  
 
 

                         อาศัยอ านาจ      ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  
จ  ากัด   พ.ศ.  2561   ข้อ   105(7)   ที่ประชุมคณะกรรมการด า เนินการ  ชุดที่   45 ค ร้ังที่  1/2561     เ ม่ือ
วันที่   27   กุมภาพันธ์   2561  ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง    จ  ากัด    
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  พ.ศ.   2561   ดังต่อไปน้ี  
                        ข้อ  1.   ระเบียบน้ี เรียกว่า   “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด   
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  พ.ศ.   2561 ”  
                        ข้อ  2.   ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับ  ตั้ งแต่ว ันวันที่  28  กุมภาพันธ์  2561   เป็นต้นไป   

    ข้อ   3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ  ากัด    ว่าด้วย
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  พ.ศ. 2560  และ  บรรดาระเบียบ  ประกาศ  ค  าสั่ง   มติ หรือข้อตกลงอ่ืนใดซ่ึง
ขัดหรือแย ้งกับระเบียบน้ี    และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน   

 หมวด  1  
บททั่วไป  

      ข้อ  4.  ในระเบียบน้ี  
   “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  
   “คณะกรรมการด า เนินการ”หมายถึง คณะกรรมการด า เนินการสหกรณ์ออม
ทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  
   “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  
   “ผู ้จัดการ”  หมายถึง  ผู ้จ ัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  
   “ผู ้ช่วยผู ้จัดการ”  หมายถึง ผู ้ช่วยผู ้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่
กลอง  จ ากัด  
   “หัวหน้าฝ่าย”  หมายถึง หัวหน้าฝ่ายต่างๆ    ตามกรอบโครงสร้างของสหกรณ์
ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  
   “ผู ้ช่วยหัวหน้าฝ่าย”  หมายถึง ผู ้ช่วยหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ตามกรอบโครงสร้างของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  
   “ เจ้าหน้าที่”   หมายถึง  เจ้าหน้าที่ ต่างๆ  ตามกรอบโครงสร้างของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  



 
 

   “ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ”  หมายถึง ผู ้ที่สหกรณ์จ้างไว้ปฏิบัติงานประจ าในสหกรณ์   
ในระดับต ่ากว่าหัวหน้างาน                                  
   “ลูกจ้างประจ า”  หมายถึง ผู ้ที่สหกรณ์จ้างไว้ปฏิบัติงานประจ าในสหกรณ์เป็น
ลักษณะก่ึงฝีมือและแรงงาน  

 “ผู ้บังคับบัญชา ” หมายถึง ผู ้จัดการ   หรือประธานกรรมการ  
         “ปี” หมายถึง  รอบปีทางบัญชี  โดยมีระยะเวลาตั้ งแต่ว ันที่  1 มกราคม ถึงวันที่   

31 ธันวาคม ของทุกปี”  

หมวด  2 

อัตราก าลังและต าแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์  

ข้อ 5.  ให้สหกรณ์จ้างบุคคลากรสหกรณ์ตามต าแหน่งและจ านวนที่จ  า เป็นแก่การปฏิบัติงาน
ประจ าปีของสหกรณ์  

 ข้อ 6.  ต  าแหน่งของเจ้าหน้าที่ ในสหกรณ์   มีดัง น้ี  
(1) ลูกจ้างประจ า  
(2) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  
(3) หัวหน้างาน  
(4) หัวหน้าฝ่ายหรือผู ้ช่วยหัวหน้าฝ่าย  
(5) ผู ้ช่วยผู ้จัดการ  
(6) ผู ้จัดการ  

หมวด  3 

อัตราเงินเดือน  
         ข้อ  7.   ให้ก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์     ให้ เป็นไปตามตาราง

ดังต่อไปน้ี  

ขั้ น  ลูกจ้างประจ า  
เ จ้าหน้าที่
ปฏิ บัติงาน  

หัวหน้างาน  
หัวหน้าฝ่ายหรือ
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย  

ผู้ ช่วยผู้จัดการ  ผู้ จัดการ  

1 4,870  6 ,080  7,200  7,840  10,200  14,270  
1.5  5 ,010 6,240  7,340  8,010  10,430 14,630  
2 5,160  6,400  7,510  8,160  10,640  15,010  

2.5  5,320  6,560  7,680  8,340  10,880  15,410  
3 5 ,450  6,720  7,840  8,520  11,120  15,800  



 
 

3.5  5 ,620  6,870  8 ,010 8,670  11,390  16,220  
4 5 ,780  7 ,030  8,160  8,860  11,650  16,630  

4.5  5 ,920  7,200  8,340  9,030  11,950  17,050  
5 6,080  7,340  8,520  9,210  12,260  17,460  

5.5  6,240  7,510  8,670  9,390  12,560  17,890  
6 6 ,400  7,680  8,860  9,590  12,890  18,340  

6.5  6 ,560  7,840  9 ,030 9,780  13,200  18,780  
7 6 ,720  8 ,010 9,210  9 ,990  13,530  19,220  

7.5  6 ,870  8,160  9,390  10,200  13,900  19,680 
8 7,030  8,340  9,590  10,430  14,270  20,130  

8.5  7,200  8,520  9,780  10,640  14,630  20,580  
9 7,340  8,670  9,990  10,880  15,010  21,050  

9.5  7,510  8,860  10,200  11,120  15,410  22,470  
10 7,680  9 ,030 10,430  11,390  15,800  22,990  

10.5  7 ,840 9,210  10 ,640  11,650 16,220 23,520  
11 8 ,010 9,390  10,880  11,950  16,630  24,070  

11.5  8 ,160  9,590  11,120  12,260  17,050  24,670  
12 8 ,340  9,780  11,390  12,560  17,460  25,280  

12.5  8,520  9,990  11 ,650  12 ,890  17 ,890  25,900  
13 8,670  10,200  11 ,950  13 ,200  18 ,340  26 ,540  

13.5  8,860  10,430  12,260  13 ,530  18 ,780  27 ,190  
14 9 ,030  10 ,640  12 ,560  13 ,900  19 ,220  27 ,840  

14.5  9 ,210  10,880  12 ,890  14,270  19 ,680  28 ,550  
15 9 ,390 11,120  13,200  14,630  20 ,130  29 ,270  

15.5  9,590  11,390  13 ,530  15 ,010  20 ,580  30 ,030  
16 9,780  11 ,650  13 ,900  15 ,410  21 ,050  30 ,820  

16.5  9,990  11 ,950  14,270  15 ,800  21 ,510  31 ,670  
17 10 ,200  12,260  14 ,630  16,220  21 ,970  32 ,520  

17.5  10 ,430 12 ,560  15,010  16 ,630  22 ,470  33 ,370  
18 10,640  12 ,890  15,410  17 ,050  22 ,990  34 ,220  

18.5  10,880  13,200  15 ,800  17 ,460  23 ,520  35 ,140  



 
 

19 11 ,120  13 ,530  16 ,220  17 ,890  24 ,070  36 ,040  
19.5  11 ,390  13 ,900  16 ,630  18 ,340  24 ,670  36 ,990 
20 11,650  14,270  17,050  18 ,780  25 ,280  37 ,930  

20.5  11,950  14 ,630  17 ,460  19 ,220  25 ,900  38 ,880  
21 12 ,260 15,010  17 ,890  19 ,680  26,540  39 ,820  

21.5  12 ,560  15,410  18 ,340  20 ,130  27 ,190  40 ,910  
22 12,890  15 ,800  18 ,780  20 ,580  27 ,840  42 ,000  

22.5  13 ,200  16 ,220  19,220  21 ,050  28 ,550  43 ,090  
23 13 ,530  16 ,630  19 ,680 21 ,510  29 ,270  44 ,190  

23.5  13,900  17,050  20 ,130 21,970  30 ,030  45 ,400  
24 14,270  17 ,460  20 ,580  22 ,470  30 ,820  46 ,610  

24.5  14,630  17 ,890  21 ,050  22 ,990  31 ,670  47 ,850  
25 15,010  18 ,340  21 ,510  23 ,520  32 ,520  49 ,080  

25.5  15,410  18 ,780  21 ,970  24 ,070  33 ,370  50 ,450  
26 15,800  19,220  22 ,470  24 ,670  34 ,220  51 ,800  

26.5  -  19 ,680 22 ,990  25 ,280 35 ,140  53 ,340  
27 -  20 ,130 23 ,520  25 ,900  36 ,040  54 ,880  

27.5  -  20 ,580  24 ,070  25 ,270  36 ,990  56 ,440  
28 -  21 ,050  24 ,670  26 ,540  37 ,930  58 ,010  

28.5  -  21 ,510  25 ,280  27 ,190  38,880  59,570  
29  -  21 ,970  25 ,900  27 ,840  39 ,820  61,140  

29.5  -  22 ,470  26 ,540  28 ,550  40 ,910  62,700  
30  -  22 ,990  27 ,190  29 ,270  42 ,000  64,280  

30.5  -  23 ,520  27 ,840  30 ,030  43 ,090  -  
31  -  24 ,070  28 ,550  30 ,820  44 ,190  -  

31.5  -  24 ,670  29 ,270  31 ,670  45 ,400  -  
32  -  25 ,280  30 ,030  32 ,520  46 ,610  -  

32.5  -  25 ,900  30 ,820  33 ,370  47 ,850 -  
33  -  26 ,540  31 ,670  34 ,220  49 ,080 -  

33.5  -  27 ,190  32 ,520  35 ,140  50,450  -  
34  -  27 ,840  33 ,370  36 ,040  51,800  -  



 
 

34.5  -  28 ,550  34 ,220  36,990  53,340  -  
35  -  29,270  35 ,140  37,930  54,880  -  
35.5  -  30,030  36 ,040  38,880  56,440  -  
36  -  30,820  36,990  39,820   -  
36.5  -  31,670  37,930  40,910  -  -  
37  -  32,520  38,880  42,000  -  -  
37.5  -  -  39,820  43,090  -  -  
38  -  -  40,910  44,190  -  -  
38.5  -  -  42,000  45,400  -  -  
39  -  -  43,090  46,610  -  -  
39.5  -  -  44,190  47,850  -  -  
40  -  -  45,400  -  -  -  
40.5  -  -  46,610  -  -  -  
41  -  -  47,850  -  -  -  

หมวด  4 
การรับสมัคร  การคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก  การบรรจุและแต่งต้ังเ จ้าหน้าที่  

       ข้อ   8 .   ผู ้ที่ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ ง เป็นเจ้าหน้าที่    ต้องมี คุณสมบัติดังต่อไปน้ี  
(1) มีสัญชาติไทย  
(2) มีอายุไม่ต  ่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์  
(3) เป็นผู ้เ ล่ือมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธ์ิใจ  
(4) ไม่ เป็นผู ้มีกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ    หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  

ทั้ งไม่ เป็นโรคเร้ือน  ว ัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่ รัง เกียจแก่
สังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  โรคพิษสุราเ ร้ือ รัง  หรือโรคอย่างอ่ืนตามที่คณะกรรมการด า เนินการ
ก าหนด  

(5) ไม่ เป็นผู ้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  
(6) ไม่ เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย  
(7) ไม่ เป็นผู ้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากสหกรณ์  หรือออกจากราชการ หรือ  

ออกจากองค์การของรัฐบาล  หรือสถาบันอ่ืน  
(8) ไม่ เป็นผู ้เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่ สุดให้จ  า คุก เว ้นแต่ความผิดลหุ

โทษหรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท  
(9) ถ้า เป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารมาแล้ว  



 
 

ข้อ 9 .   เ ม่ือสหกรณ์มีความจ า เป็นต้องจ้างเจ้าหน้าที่        ให้คณะกรรมการด า เนินการมี
อ านาจพิจารณาก าหนดพื้นความรู้ตามหลักเกณฑ์ในข้อ  17     และรับสมัครคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ์ในระเบียบน้ี  

ข้อ10.   การรับสมัครให้ประธานกรรมการ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ด า เนินการ  ประกาศรับสมัคร  มีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าว ัน  โดยปิดประกาศไว้ ณ  ที่ท  าการ
ของสหกรณ์  

ข้อ11.  ให้ผู ้ที่ประสงค์จะสมัครเข้า รับการคัดเลือก   หรือสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครตามแบบ
ที่สหกรณ์ก าหนด  พร้อมด้วยหลักฐานแสดงพื้นความรู้ ส า เนาทะเบียนบ้าน    และหนังสือรับรองของ
แพทย์แผนปัจจุบันชั้ นหน่ึงสาขาเวชกรรม   ซ่ึงรับรองผู ้สมัครตามความในข้อ 8(4)    และรับรองด้วย
ว่าผู ้สมัครเป็นผู ้มี สุขภาพสมบูรณ์  

     ผู ้มีความประสงค์จะสมัครคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก        ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อ
ผู ้จัดการสหกรณ์และต้องช าระค่าธรรมเนียมคนละหน่ึงร้อยบาท   เป็นค่าธรรมเนียมการสมัคร   
สหกรณ์จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  เว ้นแต่ขาดคุณสมบัติ  

ข้อ 12. ให้คณะกรรมการด า เนินการ    แต่งตั้ งคณะกรรมการสอบคัดเลือก      มีจ  านวนไม่
น้อยกว่า   5   คน  โดยผู ้จัดการเป็นกรรมการและเลขานุการ  เพื่ อด า เนินการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก  

ข้อ 13. ในการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือก  ทดสอบในวิชาที่
ก  าหนดไว้ในข้อ  14  ตามที่ เ ห็นสมควร  

ข้อ 14. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก   ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนด
หลักสูตรวิธีการคัดเลือกให้เหมาะสมกับต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ ง  

ข้อ 15. เ ม่ือการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกเสร็จ ส้ินแล้ว  ให้ประธานกรรมการสอบคัดเลือก  
ประกาศรายช่ือผู ้ได้รับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกได้ตามล าดับคะแนน  ไว้ ณ  ที่ท  าการของ
สหกรณ์และให้เสนอผลการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกต่อคณะกรรมการด า เนินการทราบโดยเ ร็ว  

ข้อ 16. ให้ประธานกรรมการ พิจารณาบรรจุและแต่งตั้ ง  ให้ผู ้ได้รับการคัดเลือกหรือสอบ
คัดเลือกตามข้อ 15  เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์   

    ข้อ 17.  การบรรจุและแต่งตั้ งหรือเ ล่ือนต าแหน่งเจ้าหน้าที่ ให้ด ารงต าแหน่งต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี  

(1)  ลูกจ้างประจ า     ต้องมีพื้นความรู้ไม่ต  ่ากว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือเทียบเท่า  

(2)  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องมีพื้นความรู้ไม่ต  ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช . )   
หรือเทียบเท่า   

(3) หัวหน้างาน   
      ก.  ต้องมีพื้นความรู้ไม่ต  ่ากว่าปริญญาตรี  หรือ  



 
 

      ข.  ต้องด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ งานในสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี   
หรือเป็นผู ้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามที่สหกรณ์ก าหนด  

(4) หัวหน้าฝ่ายหรือผู ้ช่วยหัวหน้าฝ่าย  
ก . ต้องมีพื้นความรู้ไม่ต  ่ากว่าปริญญาตรี  หรือ  

      ข.   ต้องด ารงต าแหน่งหัวหน้างานมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี หรือเป็นผู ้ที่ผ่านการ
สอบคัดเลือกตามที่สหกรณ์ก าหนด  

(5)  ผู ้ช่วยผู ้จัดการ  
ก . ต้องมีพื้นความรู้ไม่ต  ่ากว่าปริญญาตรี หรือ  

     ข.   ต้องด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี   หรือเป็นผู ้ที่ผ่านการ
สอบคัดเลือกตามที่สหกรณ์ก าหนด  

(6)  ผู ้จัดการ  
ก . ต้องมีพื้นความรู้ไม่ต  ่ากว่าปริญญาตรี  และด ารงต าแหน่งผู ้ช่วยผู ้จัดการ แล้วไม่

น้อยกว่าห้าปี   หรือ  
ข . มีวุฒิที่ เหมาะสมแก่ต าแหน่งที่คณะกรรมการด า เนินการก าหนด  หรือเป็นบุคคลที่

คณะกรรมการด า เนินการ  พิจารณาคัดเลือกตามข้อบังคับสหกรณ์  
      ยกเว้นคณะกรรมการด า เนินการ  มีมติให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะกรรม การด า เนินการ 
ท าหน้าที่ผู ้จ ัดการ  
      ข้อ 18. ประธานกรรมการ  มีอ านาจเล่ือนต าแหน่งเจ้าหน้าที่ ให้ด ารงต าแหน่งซ่ึงไม่สูงกว่า
หัวหน้าฝ่ายได้ทุกต าแหน่ง    ภายในจ านวนที่กรอบโครงสร้างอัตราก าลังก าหนด   
      ข้อ   19.  ในการบรรจุ  แต่งตั้ ง   หรือเ ล่ือนให้เจ้าหน้าที่ด  ารงต าแหน่ง   ผู ้ช่วยผู ้จัดการ   หรือ
ผู ้จัดการ     ให้ประธานกรรมการ  พิจารณาผู ้มี คุณวุฒิ   ความรู้ความสามารถ   เหมาะสมกับต าแหน่ง   
เสนอให้คณะกรรมการด า เนินการ  เห็นชอบก่อนการแต่งตั้ ง  
               เพื่อให้การปฏิบัติงานในต าแหน่งผู ้จัดการ     เป็นไปโดยเอกภาพ        ผู ้จ ัดการต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบ ข้อบังคับ  และมติที่ประชุมคณะกรรมการด า เนินการ   โดยให้ประธานกรรมการ  เป็นผู ้
ควบคุม  ก ากับ     ดูแล  และสั่งการ  
              ข้อ 20.  การบรรจุแต่งตั้ ง เจ้าหน้าที่   ให้ใช้อัตราเงินเดือนดังต่อไปน้ี  

(1) ต าแหน่งที่ ใช้วุฒิ       ไม่ต  ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าให้บรรจุในอัตรา
เงินเดือนแปดพันแปดร้อยหกสิบบาท  

(2) ต าแหน่งที่ ใช้วุฒิ  ไม่ต  ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช . )   หรือวิชาสหกรณ์ที่ทาง
ราชการรับรอง ให้บรรจุในอัตราเ งินเดือน เก้าพันสามร้อยเก้าสิบบาท  

(3) ต าแหน่งที่ ใช้วุฒิ  ไม่ต  ่ากว่าอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง (ปวส . )   
หรือเทียบเท่า   ให้บรรจุในอัตราเงิน เดือนหน่ึงหม่ืนหน่ึงพันหกร้อยห้าสิบบาท  



 
 

(4) ต าแหน่งที่ ใช้วุฒิ  ไม่ต  ่ากว่าระดับปริญญาตรี   หรือเทียบเท่าไม่ต  ่ากว่าปริญญาตรี  
ให้บรรจุในอัตราเงินเดือน หน่ึงหม่ืนห้าพันสิบบาท  

(5) ต าแหน่งที่ ใช้วุฒิ  ไม่ต  ่ากว่าปริญญาโท ให้บรรจุในอัตราเงินเดือนหน่ึงหม่ืนเจ็ดพัน
แปดร้อยเก้าสิบบาท    

(6) วุฒิ อ่ืนๆที่ต้องใช้ผู ้มีความรู้ความช านาญและความสามารถเฉพาะให้บรรจุในอัตรา
ซ่ึงคณะกรรมการด า เนินการ  เห็นสมควร  

ผู ้ได้รับเ ล่ือนขึ้ นด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือผู ้ช่วยหัวหน้าฝ่าย   ผู ้ช่วยผู ้จัดการ  หรือ
ผู ้จัดการ  จะได้รับเงิน เดือนสูงกว่าขั้ นต ่าของต าแหน่งไม่ได้   เว ้นแต่ผู ้นั้ นได้รับเงินเ ดือนสูงกว่าขั้ นต ่า
ของต าแหน่งใหม่    ก็ให้ได้รับเงินเดือนในอัตราเดิม  
                ข้อ 21. หากต าแหน่งในกรอบโครงสร้างอัตราก าลังว่างลง  และย ังไม่ได้แต่งตั้ งให้ผู ้ใด
ด ารงต าแหน่ง  หรือผู ้ด  ารงต าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นคร้ังคราว ประธานกรรมการ    มี
อ านาจสั่งให้ผู ้ที่ เหมาะสมให้รักษาการชั่วคราว  คราวละสามสิบวัน   
                                                                     หมวด  5  

            หลักประกันของเจ้าหน้าที่  
    ข้อ  22.  ในการบรรจุและแต่งตั้ ง เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์   ต้องท าหนังสือสัญญาจ้างเป็น
หลักฐานตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด  ให้มีหลักประกันอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดังปรากฏ
ข้างล่างน้ี      เพื่อประกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้ นแก่สหกรณ์เน่ืองจากการกระท าหรืองดเว้นการ
กระท า   ดัง น้ี  

(1) มี เ งินจ านวนไม่เกินที่กฎหมายแรงงานก าหนดเป็นประกันไว้กับสหกรณ์  
(2) มีบุคคลซ่ึงคณะกรรมการด า เนินการ  เห็นสมควรอย่างน้อยหน่ึงคนเป็นผู ้ค  ้าประกัน

อย่างไม่จ ากัด  
ให้คณะกรรมการด า เนินการ ก าหนดจ านวนมูลค่าของทรัพย์สินที่ ใช้เป็นหลักประกันตาม

ให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน  ในความรับผิดชอบของแต่ละคน     เพื่อให้คุ ้มแก่ความเสียหายอัน
อาจจะเกิดขึ้ น  

หมวด  6 

การเ ล่ือนเงินเดือน  
    ข้อ 23. สหกรณ์ย่อมพิจารณาเล่ือนขั้ นเงินเดือนเจ้าหน้าที่   ได้ปีละสองคร้ัง     โดยถือเอา
รอบระยะเวลาปฏิบัติงานดังน้ี  
  คร่ึงปีแรก  เ ล่ือนวันที่   1  กรกฎาคม  ของปีที่ได้เ ล่ือน  
  คร่ึงปีหลัง  เ ล่ือนวันที่   1  มกราคม    ของปีถัดไป  



 
 

  ผู ้ซ่ึงจะได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้ นเงินเดือนคร่ึงขั้ น    ในแต่ละคร้ังต้องอยู่ใน
หลักเกณฑ์ดัง น้ี  

(1) มี เวลาท างานในสหกรณ์ไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยยี่สิบวัน  
(2) ต้องเป็นผู ้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตน ด้วยความสามารถและด้วยความอุตสาหะ

จนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่สหกรณ์  ซ่ึงผู ้บังคับบัญชาได้พิจารณาแล้วเ ห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่
สมควรจะได้เ ล่ือนขั้ นเงินเดือน  

(3) ต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัยเว ้นแต่โทษภาคทัณฑ์ 
(4) ต้องมีว ันลาทั้ งลากิจและลาป่วยรวมกันไม่เกินเจ็ดสิบห้าว ันท าการ เว ้นแต่ลา  

ก.อุปสมบทและประกอบพิธีฮัจย ์ ไม่ เกินหน่ึงร้อยยี่สิบวัน   
ข.ลาคลอดบุตร  ไม่ เกิน เก้าสิบวัน    
ค.ลาป่วย  ซ่ึงจ า เป็นต้องรักษาเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน

ไม่ เกิน สามสิบวัน  
(5) ต้องไม่มาปฏิบัติงานสายและกลับก่อนเวลาเกินกว่า  สามสิบคร้ัง  
(6) ต้องไม่ขาดการปฏิบัติงาน  โดยไม่มี เหตุผลอันสมควร  
ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ลา เกินจ านวนคร้ังที่ก  าหนด  แต่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น  ผู ้จ ัดการ 

อาจน า เสนอ   ประธานกรรมการ   พิจารณาให้เ ล่ือนขั้ นเงินเดือนได้ 
  ข้อ 24. ผู ้ซ่ึงจะได้เ ล่ือนขั้ นเงินเดือนในแต่ละคร้ังเกินกว่าค ร่ึงขั้ น  ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์
ตามข้อ  23  และอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใดประการหน่ึง  ดังต่อไปน้ี คือ  

(1)  ปฏิบัติหน้าที่ได้ผลดีเด่นจนถือเป็นตัวอย่างที่ ดีได้ 
                   (2)  ปฏิบัติงานเกินกว่าต  าแหน่งหน้าที่  จนเกิดประโยชน์ ต่อทางสหกรณ์เป็นพิเศษและ
ปฏิบัติงานต าแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย  
                    (3)  ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความตรากตร า เหน็ดเหน่ือยเป็นพิ เศษและงานนั้ นได้ผลดียิ่ง  ผู ้
ซ่ึงสมควรได้เ ล่ือนเงินเดือนเกินกว่าค ร่ึงขั้ น ตามความในวรรคก่อนแต่ขาดลักษณะตามหลักเกณฑ์ข้อ  
23 (1)   ถ้าปีก่อนผู ้นั้ นได้บรรจุเข้าท างาน  หรือเ ล่ือนเงินเดือนแล้วแต่กรณีตั้ งแต่สามเดือนขึ้ นไปให้
เ ล่ือนเงินเดือนได้ไม่ เกินคร่ึงขั้ น  

(4)  การเ ล่ือนเงินเดือน คร่ึงปีแรก ให้เ ล่ือนหน่ึงขั้ น ไม่ เกินร้อยละ 15 ของเจ้าหน้าที่  
เศษเกินคร่ึงให้ปัดขึ้ น รวมทั้ งปี เ ล่ือนสองขั้ น ไม่ เกินร้อยละสิบห้า  เ ล่ือนหน่ึงขั้ นคร่ึง ไม่ เกินร้อยละ
สามสิบห้า  เศษเกินคร่ึงให้ปัดขึ้ น  เว ้นแต่ในปีใด  ไม่มีผู ้ได้รับการพิจารณาให้เ ล่ือนสองขั้ น  ก็ให้เ ล่ือน
หน่ึงขั้ นคร่ึง ได้ไม่ เกิน ร้อยละหกสิบห้าของเจ้าหน้าที่สหกรณ์  เศษเกินคร่ึงให้ปัดขึ้ น  
      ส าหรับผู ้ที่ เ งินได้รายเดือนเต็มขั้ น  หากมีผลการปฏิบัติงานเทียบได้หน่ึงขั้ นคร่ึง   ให้
ค่าตอบแทน ร้อยละหก  ของเงินได้รายเดือน ,  เทียบได้หน่ึงขั้ น ให้ค่าตอบแทน ร้อยละส่ี ของเงินได้



 
 

รายเดือน  และเทียบได้ค ร่ึงขั้ น ให้ค่าตอบแทนร้อยละสอง ของเงินได้รายเดือน     แต่ทั้ งปีรวมกัน
ต้องไม่ เกิน ร้อยละแปด  

ข้อ 25. การเสนอเล่ือนขั้ นเงินเดือนในระหว่างปี          ให้ผู ้จ ัดการเสนอการเล่ือนขั้ น
เงินเดือน ต่อคณะกรรมการอ านวยการ   และให้คณะกรรมการอ านวยการเป็นผู ้อนุมัติการเ ล่ือนขั้น
เงินเดือน  

หมวด7  
การจ่ายเงินโบนัส ภาษีเงินได้  เงินชดเชย เงินบ า เหน็ จ  

ข้อ 26. เ ม่ือ ส้ินปีบัญชี  สหกรณ์อาจจัดสรรก าไรเป็นโบนัสแก่ เจ้าหน้าที่ได้ตามข้อบังคับ
สหกรณ์  โดยให้คณะกรรมการด า เนินการ   ก าหนดจ านวนเงินโบนัสที่ จะจ่ายให้แก่ เจ้าหน้าที่   ตาม
ส่วนแห่งอัตราเงิน เดือน   แต่อย่างสูงต้องไม่ เกินส่ีเท่าของเงินเดือนได้รับเดือนสุดท้ายของปีบัญชีนั้ นๆ  
ผู ้ใดมี เวลาท างานไม่เต็มปีบัญชี  ให้ได้รับเ งินโบนัสลดลงมาตามส่วนแห่งเวลาท างานในปี นั้ น  

ข้อ 27. คณะกรรมการด า เนินการอาจไม่จ่ายเงินโบนัส  ไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วนให้แก่
เจ้าหน้าที่คนใดก็ได้    หากปรากฏว่า เจ้าหน้าที่คนนั้ นปฏิบัติผิดพลาดหรือ   บกพร่องอยู่เ ป็นนิจ  ทั้ งไม่
พยายามขวนขวายแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของตนเอง  

ข้อ  28 .   ผู ้มี เงินได้ตามเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจะต้องเป็นผู ้เ สีย
ภาษีเ งินได้ส าหรับเงิน เดือนที่ได้รับจากสหกรณ์น้ีด้วยตนเอง  
               ในการน้ีให้สหกรณ์หักภาษี เ งินได้พึงประเมินไว้ ณ ที่ จ่ายเป็นรายเดือนแล้วน าไปส่ง
สรรพากรภายในเจ็ดวัน  นับแต่วันที่ จ่ายเงินเดือน  

ข้อ  29 .  สหกรณ์จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ เจ้าหน้าที่    ตามพระราชบัญญัติ คุ ้มครองแรงงาน  
พ.ศ. 2541  ว่าด้วยค่าชดเชย ตามข้อ 51 (1) ,(2) ,(4)และ(5)    หรือออกจากงานตามข้อ 54  หากมีเวลา
ท างานครบสิบปีบริบูรณ์   มี สิทธ์ิได้รับเงินชดเชยจากสหกรณ์ ดัง น้ี  

(1)  ปฏิบัติงานติดต่อกันครบหน่ึงร้อยยี่สิบวัน แต่ไม่ครบหน่ึงปี ให้ จ่ายเ งินชดเชยไม่
น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวัน   

(2)   ปฏิบัติงานติดต่อกันครบหน่ึงปี แต่ไม่ครบสามปี  ให้จ่ายเงินชดเชยไม่น้อยกว่า
ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเก้าสิบวัน   

(3)   ปฏิบัติงานติดต่อกันครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี  ให้ จ่าย เงินชดเชยไม่น้อยกว่า
ค่าจ้างอัตราสุดท้ายหน่ึงร้อยแปดสิบวัน   

(4)  ปฏิบัติงานติดต่อกันครบหกปี แต่ไม่ครบสิบปี ให้ จ่ายเ งินชดเชยไม่น้อยกว่า  ค่าจ้าง
อัตราสุดท้ายสองร้อยส่ีสิบวัน   

(5)   ปฏิบัติงานติดต่อกันครบสิบปี ขึ้ นไป    ให้ จ่าย เงินชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุดท้ายสามร้อยวัน   



 
 

กรณีออกจากสหกรณ์ตามข้อ 53 สหกรณ์อาจงดจ่ายเงินค่าชดเชยหรือจ่ายเพียงไม่ เ กิน
คร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยที่ได้รับก็ได้  แต่ถ้าออกด้วยเหตุตามข้อ 37 (5)  และข้อ 38  (2)และ (3)   สหกรณ์
จะงดจ่ายเงินชดเชยโดยส้ินเชิง  
    ข้อ30. เจ้าหน้าที่ ใดท างานในสหกรณ์ด้วยความเรียบร้อยเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสิบปี
ขึ้ นไป  มี สิทธิได้รับเงินบ า เหน็จ เ ม่ือออกจากต าแหน่ง  เว ้นแต่การให้ออกจากต าแหน่งเพราะถูกไล่
ออก  
   การค านวณเงินบ า เหน็จ ให้น า เ งิน เดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยจ านวนปีที่ปฏิบัติงานกับสหกรณ์  
เศษของปีถ้า เกิน หน่ึงร้อยแปดสิบวันให้นับเป็นหน่ึงปี ถ้าต  ่ากว่าหน่ึงร้อยแปดสิบวันให้ปัดทิ้ ง  
   จ  านวนปีที่ปฏิบัติงาน หมายถึงระยะเวลาวันบรรจุพนักงานเข้าท างานในสหกรณ์ จนถึงวันที่
ออกจากสหกรณ์  
  ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ ได้รับการบรรจุหลังปี  2541 ในกรณีค านวณบ า เหน็จตามระเบียบน้ี  มี
จ  านวนมากกว่า เ งินชดเชย ที่ เจ้าหน้าที่พึงได้รับตามข้อ 29 ให้สหกรณ์จ่ายบ า เหน็จเพิ่มได้ เฉพาะส่วนที่
เ กินกว่า เ งินชดเชยเท่านั้ น  
  ข้อ  31. เจ้าหน้าที่   ซ่ึงออกจากงานตามข้อ 51(1)   สหกรณ์จะจ่ายเงินชดเชยและหรือเงิน
บ า เหน็จให้แก่ทายาท  
  ข้อ  32.  เพื่อประโยชน์แก่การจ่ายเงินชดเชย     และเงินบ า เหน็จแก่ เจ้าหน้าที่ ให้สหกรณ์ตั้ ง
เ งินส ารองจ่ายเงินค่าชดเชยและเงินบ า เหน็จไว้      โดยตัด จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามจ านวนที่
คณะกรรมการด า เนินการพิจารณาเห็นสมควร  
  ข้อ  33. เจ้าหน้าที่  ซ่ึงออกจากงานตามข้อ 51(1)  ให้ทายาท หรือผู ้จัดการท าศพมีสิท ธ์ิได้รับ  
“ เ งินช่วยท าศพจากสหกรณ์”   
  โดยให้ได้รับคราวเดียว   สามเท่าอัตราเงินเดือนที่ได้รับปัจจุบัน  
  ข้อ 34.  การช่วยเหลือการศึกษาบุตร    การรักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือบุตรแก่ เจ้าหน้าที่
สหกรณ์หรือคนในครอบครัวนั้ น ให้ เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์  

หมวด  8 
วิ นัย  การสอบสวน  และการลงโทษส าหรับเจ้าหน้าที่  

 ข้อ 35. เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ต้องรักษาวินัยโดยเค ร่งครัดอยู่เสมอ ผู ้ใดฝ่าฝืนให้ถือว่าผู ้นั้ น
กระท าผิดวินัย  จักต้องได้รับโทษตามที่ก  าหนดไว้ในระเบียบน้ี  
 ข้อ 36. วินัยซ่ึงเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ต้องรักษามีดังต่อไปน้ี  

(1) ต้องสนับสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธ์ิใจ  
(2) ต้องรักษาความลับของสหกรณ์  
(3) ต้องให้การต้อนรับ ให้ค  า ช้ีแจง  อ านวยความสะดวก ความเป็นธรรม  และให้  



 
 

บริการแก่สมาชิกหรือผู ้มาติดต่อในกิจการของสหกรณ์โดยมิชักช้า  ทั้ งสุภาพเรียบร้อย
ต่อประชาชนทั่วไป  ห้ามมิให้ดูหม่ินเหยียดหยามบุคคลใด ๆ  

(4)  ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์  เที่ยงธรรม   และประพฤติตนอยู่ในความสุจริต
ทั้ งต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู ้อ่ืนท าการหาผลประโยชน์อย่างใดๆ  อันอาจเป็นทางให้เสียความ
เที่ยงธรรมหรือความไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่ห้ามกดขี่ข่ม เหงเบียดเบียนผู ้ใดและห้ามอาศัย  หรือ
ยอมให้ผู ้อ่ืนอาศัยงานในหน้าที่ของตนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหาผลประโยชน์แก่ตนหรือผู ้อ่ืน  

(5)  ต้องขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ  และรวดเร็ว ให้ เ กิดผลดีและ  
ก้าวหน้าแก่สหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์  ทั้ งต้องเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
สหกรณ์  

(6)  ต้องไม่รายงานเท็จหรือความเห็นที่ไ ม่สุจริตต่อผู ้บังคับบัญชา  
(7)  ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ  มติ  ค  าสั่ง  แบบแผน และวิธีปฏิบัติของสหกรณ์

และต้องสนใจระเบียบปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือสถาบันอ่ืนที่ เ ก่ียวข้องกับกิจการในหน้าที่ของ
ตน  

(8)  ต้องอุทิศเวลาของตนให้กิจการสหกรณ์  จะละทิ้ งหรือทอดทิ้งหน้าที่ไ ม่ได้ห้ามเป็น
ตัวการกระท าการในห้างหุ้นส่วน  หรือบริษัทใด ๆ  

(9)  ต้องสุภาพเรียบร้อย  และไม่แสดงความกระด้างกระเด่ืองต่อผู ้บังคับบัญชา  ผู ้อยู่ใต้
บังคับบัญชา  ต้องปฏิบัติตามค าสั่งในกิจการของสหกรณ์โดยชอบ  

      ในการปฏิบัติ กิจการของสหกรณ์  ห้ามกระท าการข้ามผู ้บังคับบัญชาเหนือตนเอง   เว ้น
แต่ผู ้บังคับบัญชาเหนือขั้ นขึ้ นไปสั่งให้กระท า   หรือได้รับอนุญาตพิเศษเป็นคร้ังคราว  

(10)  ต้องรักษาช่ือเสียงมิให้ขึ้ น ช่ือว่า เป็นผู ้ประพฤติชั่ว     ห้ามประพฤติในทางที่อาจท า
ให้เ ส่ือมเสียเกียรติศัก ด์ิต  าแหน่งและหน้าที่     เ ช่น ประพฤติตนเป็นคนเสเพลเสพสุราหรือ ของเมา
อย่างอ่ืนจนไม่อาจครองสติได้   เสพยาเสพติดให้โทษ  มีหน้ีสินรุง รัง      เ ล่นการพนัน   กระท าการ
หรือยอมให้ผู ้อ่ืนกระท าการอ่ืนใด  ซ่ึงอาจท าให้เ ส่ือมเสีย เกียรติศัก ด์ิของต าแหน่งหน้าที่  

(11)  ต้องไม่ เสพสุราหรือของมึนเมาอย่างอ่ืนในเวลาปฏิบัติหน้าที่ เ ป็นอันขาด  
(12)  ต้องร่วมมือช่วยเหลือกันในกิจการของสหกรณ์    ต้องรักษาความสามัคคี   ใน

บรรดาผู ้อยู่ในวงงานของสหกรณ์   และต้องไม่กระท าการใด ๆ    อันอาจเป็นเหตุก่อให้เ กิดความ
แตกแยกสามัคคี   หรือก่อให้เ กิดความกระด้างกระเด่ืองในบรรดาผู ้อยู่ในวงการของสหกรณ์   

(13)  ต้องร่วมมือประสานงานด้วยดีกับส่วนราชการ    หรือสถาบันอ่ืนที่ เ ก่ียวข้องกับ
กิจการของสหกรณ์  
  ข้อ 37. โทษผิดวินัยมี   5  สถาน  คือ  

(1)  ภาคฑัณฑ์ 
(2)  ตัดเงินเดือน  



 
 

(3)  ลดขั้ นเ งินเดือน  
(4)  ปลดออก  
(5)  ไ ล่ออก  

ข้อ 38 .   การลงโทษไล่ออกนั้ น ให้กระท าในกรณีที่ เจ้าหน้าที่   กระท าผิดวินัยอย่าง ร้ายแรง  
ดังระบุไว้ดังต่อไปน้ี  

 (1)    เปิดเผยความลับของสหกรณ์เป็นเหตุให้เ สียหายแก่สหกรณ์  
           (2)    ท  าความผิดต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่ สุดให้จ  า คุก เว ้นแต่  ความผิดลหุ

โทษ  หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท  
(3)    ต้องค  าพิพากษาให้เป็นคนล้มละลายเพราะท าหน้ีสินขึ้ นด้วยความทุจริต  
(4)    ทุจริตต่อหน้าที่  

          (5)    จงใจไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ  มติ  ของสหกรณ์เป็นเหตุให้ เสียหายแก่  
สหกรณ์อย่างร้ายแรง  

          (6)   ขัดค  าสั่งผู ้บังคับบัญชา  ซ่ึงสั่งในกิจการของสหกรณ์โดยชอบ และการขัดค  าสั่งนั้ น
เป็นเหตุให้เ สียหายแก่สหกรณ์อย่างร้ายแรง  

(7)   ละทิ้ งหน้าที่ เ ป็นเหตุให้ เสียหายแก่สหกรณ์อย่างร้ายแรง  
  (8)   ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ เ ป็นเหตุให้ เสียหายแก่สหกรณ์อย่างร้ายแรง  
  (9)   ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  

                   (10)  ดูหม่ินเหยียดหยามผู ้มาติดต่อในกิจการของสหกรณ์   หรือกดขี่ข่ม เหง  หรือ
เบียดเบียนสมาชิกของสหกรณ์  
                  (11)  ขาดงานติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าว ัน  ไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มี เหตุ
อันสมควร  

ข้อ 39.  การลงโทษปลดออกนั้ น   ให้กระท าในกรณีเจ้าหน้าที่   กระท าผิดวินัย เป็นเหตุให้
เสียหายแก่สหกรณ์แต่ไม่ถึงขั้ นร้ายแรง  ดังระบุไว้ดังต่อไปน้ี  

(1) รายงานเท็จหรือแสดงความคิดเห็นที่ไ ม่ สุจริตต่อผู ้บังคับบัญชา  
(2) ละทิ้งหน้าที่ เ นือง ๆ  
(3) จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์  
(4) ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ เ นือง ๆ  
(5) ทะเลาะวิวาทกับเพื่อนร่วมงานเป็นนิจ  
(6) ประพฤติตนเป็นที่ เ ส่ือมเสียเกียรติศัก ด์ิของต าแหน่งเจ้าหน้าที่  

ข้อ 40. การลงโทษไล่ออกและปลดออกนั้ นให้ประธานกรรมการตั้ งคณะกรรมการอย่างน้อย
สามคน  เพื่อสอบสวน  



 
 

การสอบสวนนั้ นให้กระท าให้เส ร็จโดยเ ร็วอย่างช้าไม่ เกินหกสิบวัน  นับแต่วันที่ประธาน
กรรมการสอบสวนได้รับทราบค าสั่ง     เว ้นแต่ประธานกรรมการก าหนดเป็นอย่างอ่ืนแม้ผู ้ถูกกล่าวหา
เสียชีวิตก่อนการสอบสวนพิจารณาถึงที่ สุดก็ให้สอบสวนต่อไปจนเสร็จ  เ ม่ือสอบสวนเสร็จแล้วให้
คณะกรรมการสอบสวนเสนอรายงานสอบสวนพร้อมทั้ งส านวนการสอบสวนต่อประธานกรรมการ
ของสหกรณ์   เพื่อน า เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด า เนินการต่อไป  
    ข้อ  41. ในกรณีต่อไปน้ี  ให้ถือว่ากรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งให้ลงโทษไล่ออกโดยมิต้อง
ตั้ งคณะกรรมการสอบสวน  

(1) ท าความผิดต้องได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่ สุดให้จ  า คุกเว ้นแต่ความ  
ผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท  

(2) ท าความผิดเ ก่ียวกับทุจริตต่อหน้าที่   และให้ถ้อยค าสารภาพต่อผู ้บังคับบัญชา    
พนักงานสอบสวนหรือศาล  หรือค าพิพากษาถึงที่ สุดว่าท าความผิดเช่นนั้ น  แม้จะมิให้จ  า คุกก็ตาม  

(3) ขาดงานติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าว ันและผู ้บังคับบัญชาได้สืบสวนแล้วเห็นว่า  
ไม่มี เหตุอันควร 

ในกรณีดังกล่าว    ให้ผู ้บังคับบัญชารายงานพร้อมด้วยหลักฐานตามล าดับ    จนถึงประธาน
กรรมการ  เ ม่ือประธานกรรมการเห็นว่ามีหลักฐานฟังได้   ตามรายงานนั้ นก็ให้ไล่ออกได้ 
   ข้อ 42.  เ ม่ือ เจ้าหน้าที่ผู ้ใด  ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดอาญา   หรือถูกฟ้องคดีอาญา   เว ้นแต่
ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท      ถ้าผู ้บังคับบัญชาเห็นว่าหากให้ผู ้นั้ นคงอยู่
ในหน้าที่อาจเป็นการเสียหายแก่สหกรณ์     ก็ให้รายงานตามล าดับจนถึงประธานกรรมการเพื่อ
พิจารณาสั่งพักงาน  

  ประธานกรรมการ  มีอ านาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ได้    ถ้าผู ้ถูกสั่งพักงานเป็นผู ้จัดการ  ผู ้ช่วย
ผู ้จัดการ ให้ประธานกรรมการเสนอคณะกรรมการด า เนินการ  เป็นผู ้พิจารณาสั่งพักงาน  ผู ้ถูกสั่งพัก
งานอาจอุทธรณ์ค าสั่ง ต่อคณะกรรมการด าเนินการได้  และเม่ือที่ประชุมคณะกรรมการด า เนินการมีมติ
อย่างใดถือว่า ส้ินสุด  

   การพักงานนั้ น   ให้พ ักจนกว่าการสอบสวนพิจารณาถึงที่ สุด   การสอบสวนพิจารณาได้
ความว่าผู ้ถูกสั่งพักมิได้กระท าความผิดและไม่มีมลทินหรือมัวหมองก็ ดี   หรือผู ้ถูกสั่งพักได้กระท าผิด
วินัยแต่ไม่ ร้ายแรงถึงขั้ นไล่ออกหรือปลดออกก็ ดี    ประธานกรรมการต้องสั่งให้ผู ้นั้ นกลับเข้าท างานใน
ต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งที่ เที ยบเท่า   เ งิน เดือนหรือค่าจ้างในระหว่างพักงานนั้ นให้ จ่ายตั้ งแต่ว ันสั่ งพัก
งานตามอัตราค่าจ้างที่ได้รับก่อนวันถูกสั่งพักงาน   ถ้าผู ้ถูกสั่ง เสียชีวิตก่อนการสวบสอนพิจารณาถึง
ที่ สุด   ให้จ่ายถึงวันที่ผู ้นั้ น เ สียชีวิต  

 การสั่งให้ผู ้ถูกสั่งพักกลับเข้าท างานดังกล่าวน้ี     ถ้าผู ้นั้ น เป็นผู ้จัดการ หรือผู ้ช่วยผู ้จัดการ ให้
ประธานกรรมการ  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการด า เนินการพิจารณาอนุมัติ  ถ้าหากสอบสวน
พิจารณาให้ความเป็นสัตย์ว่า    ผู ้ถูกสั่งพักได้กระท าผิดวินัยจริง      ให้ไล่ออกตามข้อ 38   หรือปลด



 
 

ออกตามข้อ 39   ตั้ งแต่ว ันพักงาน   หรือแม้จะไม่ได้ความเป็นสัตย์ว่าผู ้ถูกสั่งพักได้กระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง  แต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีดังกล่าวนั้ นอยู่ก็ให้เ ลิกจ้างตามข้อ  55  ตั้ งแต่ว ันพักงาน  
 ข้อ 43. ผู ้ที่กระท าผิดวินัยแต่โทษไม่ถึงไล่ออก   หรือปลดออก ผู ้บังคับบัญชาจะสั่งลงโทษลด
ขั้ นเงินเดือนหรือตัดเงินเดือนก็ได้   หรือถ้า เห็นว่ามี เหตุอันควรลดหย่อนหรือเป็นความผิดเล็กน้อยจะ
สั่งลงโทษภาคทัณฑ์   โดยแสดงความผิดของผู ้นั้ นให้ปรากฏเป็นหนังสือและจะให้ท  าทัณฑ์บนด้วยก็
ได้ 

ในกรณีลดขั้ นเงินเดือน หากต้องลดเกินกว่าขั้ นต ่า สุดของต าแหน่งก็ให้ลดในขั้ นเงินเดือน
ต าแหน่งถัดลงไป  
 โทษลดขั้ นเงินเดือนหรือโทษตัดเ งินเดือนนั้ น    ผู ้มีอ  านาจจะลงโทษผู ้ที่กระท าผิดวินัยได้ค ร้ัง
หน่ึงไม่ เกินอัตราดังต่อไปน้ี  
 

ผู้มีอ านาจ 
ลดขั้ นเงินเดือน  

ไม่เกิน  
ตัดเงินเดือน  

ก าหนดเวลาไม่เกิน  ก าหนดส่วนเงินเดือน  
คณะกรรมการด า เนินการ  
ประธานกรรมการ  
ผู ้จัดการ  

2  ขั้ น  
1  ขั้ น  

0.5  ขั้ น  

6  เ ดือน  
4  เ ดือน  
3  เ ดือน  

30% 
20% 
10% 

ข้อ 44.  ในการสั่งลงโทษผิดวินัยนั้ น ถ้าผู ้ที่จะต้องรับโทษเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ต าแหน่ง
ผู ้จัดการ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด า เนินการก่อน  ประธานกรรมการจึงสั่งได้ 
 ข้อ 45.   ให้ผู ้บังคับบัญชารับผิดชอบดูแลระมัดระวังผู ้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามวินัย  
 ถ้าผู ้บังคับบัญชาเห็นว่าผู ้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย        ผู ้บังคับบัญชาต้องพิจารณาว่า
ความผิดของผู ้นั้ นอยู่ในอ านาจของตนที่จะลงโทษหรือไม่      ถ้าอยู่อ  านาจของตนที่จะลงโทษได้ก็สั่ง
ให้ลงโทษ         
         ถ้า เห็นว่าความผิดนั้ นควรจะต้องลงโทษมากไปกว่าที่ตนมีอ านาจลงโทษ   ก็ให้รายงานต่อผู ้มี
อ  านาจเหนือขึ้ นไป  เพื่อให้ลงโทษตามสมควร  ผู ้บังคับบัญชาคนใดรู้ว่าผู ้ใต้บังคับบัญชากระท า
ผิดวินัยแต่ไม่จัดการลงโทษหรือลงโทษไม่เป็นการสุจริต  ให้ถือว่าผู ้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย  
 ข้อ 46. เ ม่ือผู ้มีอ  านาจลงโทษได้สั่งลงโทษแล้ว  ต้องเสนอรายงานการลงโทษนั้ น ตามล าดับ
จนถึงคณะกรรมการด า เนินการ  
 หากคณะกรรมการด า เนินการเห็นว่าโทษที่ลงนั้ นไม่ เหมาะสม  ให้คณะกรรมการมีอ านาจที่จะ
สั่ง เพิ่มหรือลดโทษได้  



 
 

 ข้อ 47. ผู ้ที่ ถูกลงโทษฐานผิดวินัย       ถ้า เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมก็อาจอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการด า เนินการได้  โดยท าหนัง สือยื่นต่อคณะกรรมการด า เนินการได้ภายในสิบห้าวัน  นับ
แต่วันทราบค าสั่ง  
 การอุทธรณ์ไม่ เป็นเหตุ   ให้รอการลงโทษตามค าสั่งของผู ้มีอ  านาจ  
 เ ม่ือคณะกรรมการด า เนินการได้รับและพิจารณาอุทธรณ์แล้ว  จะยกโทษ  ลดโทษ  เพิ่มโทษ  
หรือตามค าสั่ง เดิมก็ได้  ทั้ ง น้ีโดยปกติให้ท  าให้เส ร็จภายในสามสิบวัน   นับแต่วันได้ รับอุทธรณ์มติของ
คณะกรรมการในการวินิจฉัยนั้ น   ถือเป็นอันส้ินสุด                                                                                                              

หมวด  9  
การร้องทุกข์ 

           ข้อ  48.  ความหมายและขอบเขตของข้อร้องทุกข์  
              (1)  เ ม่ือ เจ้าหน้าที่ เ ห็นว่าผู ้บังคับบัญชา ใช้อ  านาจหน้าที่ปฏิบัติ ต่อตนโดยไม่ถูกต้อง หรือไม่
ปฏิบัติ ต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  หรือระเบียบสหกรณ์  
              (2)   การร้องทุกข์  ให้ร้องทุกข์ได้ส าหรับตนเองเท่านั้ น  จะร้องทุกข์แทนผู ้อ่ืนหรือ
มอบหมายให้ผู ้อ่ืนร้องทุกข์แทนตนไม่ได้     และให้ร้องทุกข์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบเร่ือง
อันเป็นเหตุให้ ร้องทุกข์  
              (3)  การร้องทุกข์ ให้ร้องทุกข์ด้วยวาจาหรือท า เป็นหนังสือก็ได้ หนังสือร้องทุกข์ต้องลง
ลายมือช่ือและต าแหน่งของผู ้ร้องทุกข์  และต้องประกอบด้วยสาระส าคัญที่แสดงข้อเท็จจริง           
และปัญหาของเ ร่ืองให้เห็นว่าผู ้บังคับบัญชาใช้อ  านาจหน้าที่ปฏิบัติ ต่อตน โดยไม่ถูกต้อง  หรือไม่
ปฏิบัติ ต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับ  หรือระเบียบสหกรณ์อย่างใด  และแจ้งความประสงค์
ของการร้องทุกข์ให้ชัดเจนถ้า เหตุ ร้องทุกข์เ กิดจากผู ้จัดการ  ให้ร้องทุกข์ต่อประธานกรรมการ  

ถ้า เหตุร้องทุกข์เ กิดจากประธานกรรมการ ให้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการด า เนินการ  
 ข้อ 49. เพื่อให้เ กิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู ้บังคับบัญชากับผู ้ใต้บังคับบัญชา  
เ ม่ือมีกรณีเป็นปัญหาขึ้ นระหว่างกัน             ควรจะได้ปรึกษาหารือท าความเข้าใจกัน  ฉะนั้ น     เ ม่ือ
ผู ้ใต้บังคับบัญชามีปัญหาเก่ียวกับการที่ผู ้บังคับบัญชาให้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติ ต่อตนไม่ถูกต้อง  หรือไม่
ปฏิบัติ ต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย    ข้อบังคับหรือระเบียบสหกรณ์    และแสดงความประสงค์ที่จะ
ปรึกษาหารือกับผู ้บังคับบัญชา   ให้ผู ้บังคับบัญชานั้ นให้โอกาสและรับฟังหรือสอบถามเก่ียวกับปัญหา
ดังกล่าวเพื่อ เป็นทางแห่งการท าความเข้าใจและแก้ปัญหาที่ เ กิดขึ้ นในชั้ นต้น  
 ข้อ50.การพิจารณาร้องทุกข์   เ ม่ือผู ้บังคับบัญชาได้รับเ ร่ืองค า ร้องทุกข์แล้ว   ให้รีบด า เนินการ
สอบสวนและพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน      นับแต่วันได้รับหนังสืออันเป็นเหตุร้อง
ทุกข์นั้ น  
 หากผู ้ร้องทุกข์ไม่พอใจในค าวินิจฉัยของผู ้จัดการหรือประธานกรรมการ     ให้ผู ้ร้องทุกข์
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการด า เนินการ  ค  าวินิจฉัยของคณะกรรมการด า เนินการ ให้ถือว่า เป็นอันส้ินสุด  



 
 

หมวด  10 

การพ้นจากต าแหน่ง  
ขอ้ 51.  เจา้หนา้ที่สหกรณ์  ออกจากงานเม่ือ 

(1) ตาย  
(2) ลาออก  
(3) ขาดคุณสมบัติตามข้อ  8 
(4) เกษียณอายุตามที่ก  าหนดไว้ในข้อ   54 
(5) เ ลิกจ้าง  
(6) ไล่ออก  

ข้อ 52. เจ้าหน้าที่ผู ้ใด  ประสงค์จะลาออกจากงานก็ย่อมท าได้ โดยยื่นหนังสือลาออกต่อ
ประธานกรรมการ  เ ม่ือประธานกรรมการสั่งอนุญาตแล้วจึงได้ถือว่าออกจากงาน  

ข้อ 53. เจ้าหน้าที่   ซ่ึงขาดคุณสมบัติ    ตามข้อ 8  นั้ น  ให้ถือว่าออกจากงานตั้ งแต่ว ันที่
คณะกรรมการมีมติ  

ข้อ 54. เจ้าหน้าที่คนใด  มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์    ให้เป็นอันออกจากงานเม่ือ ส้ินปี  
 ข้อ 55.  คณะกรรมการด า เนินการ มีอ านาจเลิกจ้างเจ้าหน้าที่    กรณีดังต่อไปน้ี  

(1) หย่อนสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน  
(2) มีความบกพร่องในการปฏิบัติงานอยู่เ นือง ๆ จนไม่อาจไว้วางใจผู ้นั้ นให้ปฏิบัติงาน

ต่อไปได้ 
(3) มีมลทินมัวหมองในกรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง   หรือในกรณีมีความผิดอาญา

เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท  

หมวด  11 

วัน  เวลาท างาน  และเวลาพัก  
 ขอ้  56 .  สหกรณ์ก าหนดให้เจา้หนา้ที่  ท  างานสัปดาห์ละ หา้วนั   ตั้งแต่วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ 
 ข้อ 57. สหกรณ์ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ท  างาน  ว ันละเจ็ดชั่วโมง  ตั้ งแต่ เวลา  08.30 น .  ถึงเวลา 
16.30  น .  
 ข้อ 58 .   สหกรณ์ก าหนดให้เจ้าหน้าที่หยุดพัก   ระหว่าง เวลา 12.00 น .   ถึงเวลา  13.00 น .  
  ในกรณีที่สหกรณ์ก าหนดเวลาพักระหว่างการท างานตามวรรคหน่ึงเป็นอย่างอ่ืนก็ย่อม
กระท าได้    ทั้ ง น้ี เพื่อให้เ กิดความราบร่ืนและอ านวยความสะดวกแก่สมาชิกที่มาใช้บริการ  
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วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด  
 ข้อ 59.  สหกรณ์ก าหนดให้เจ้าหน้าที่   หยุดประจ าสัปดาห์ละสองวันได้แก่ว ันเสาร์และวัน
อาทิตย์ 
 ขอ้ 60.  สหกรณ์ก าหนดใหเ้จา้หนา้ที่   มีวนัหยดุตามประเพณี  ดงัน้ี 

(1)  วนัขึ้นปีใหม่ 
(2)  วนัมาฆบูชา 
(3)  วนัจกัรี 
(4)  วนัสงกรานต ์ (ตามที่ราชการก าหนด) 
(5)  วนัแรงงานแห่งชาติ 
(6)  วนัฉตัรมงคล 
(7)  วนัพชืมงคล 
(8)  วนัอาสาฬหบูชา 
(9)  วนัเขา้พรรษา 

                           (10)   วนัหยดุภาคคร่ึงปี 
                           (11)   วนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีนาถ 
                           (12)  วนัปิยมหาราช 
              (13)  วนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
              (14)  วนัรัฐธรรมนูญ 
              (15)  วนัส้ินปีเก่า 

 เ ม่ือมี เหตุจ  า เป็นหรือเหตุพิเศษ สหกรณ์อาจก าหนดให้มีว ันหยุด เพิ่ม เติมอีกก็ได้โดยให้
ประกาศเป็นคราว ๆ ไป  

 ในกรณีที่วนัหยดุตามประเพณีวนัใดตรงกบัวนัหยดุประจ าสปัดาห์ของเจา้หนา้ที่ ให้เจา้หนา้ที่ไดห้ยดุ
ชดเชยตามประเพณีในวนัท างานวนัถดัไป 
 ขอ้ 61. สหกรณ์ก าหนดใหเ้จา้หนา้ที่  ท  างานครบหน่ึงปี   หยดุพกัผอ่นประจ าปี   จ  านวนสิบวนัท างานโดยจะ
จดัให้หยดุภายในปีถดัไป 

หมวด  13 
การท างานล่วงเวลาและการท างานในวันหยุด  

 ข้อ 62. ในกรณีที่สหกรณ์มี เหตุฉุกเฉินหรือความจ า เป็นเร่งด่วนที่จะต้องท างานติดต่อกันไป ถ้า
หยุดแล้วจะเกิดความเสียหายสหกรณ์จะให้เจ้าหน้าที่   ท  างานล่วงเวลาในวันท างานหรือท างานใน
วันหยุด  รวมถึงท างานล่วงเวลาในวันหยุดได้ตามความจ า เป็น  โดยสหกรณ์จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่   ทราบ
ล่วงหน้าและเจ้าหน้าที่จะต้องให้ความร่วมมือในการท างานล่วงเวลาดังกล่าว  



 
 

 ข้อ 63. ในกรณีที่สหกรณ์มีความจ า เป็นต้องท างานเพื่อ เพิ่มบริการสหกรณ์จะให้เจ้าหน้าที่
ท  างานล่วงเวลาหรือท างานในวันหยุดเป็นคร้ังคราวเท่าที่ เ ป็นประโยชน์แก่การบริการ ทั้ ง น้ี   สหกรณ์
จะให้เจ้าหน้าที่ที่สมัครใจท างานล่วงเวลาหรือท างานในวันหยุดได้ไม่ เกินสามสิบหกชั่วโมงต่อสัปดาห์  
 ข้อ 64.  การจ่ายเงินค่า ล่วงเวลา และการท างานในวันหยุด     ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปน้ี  
  1. ท างานล่วงเวลา  
   ก. ผู ้ที่ท  างานเกินเวลาท างานปกติในวันท างาน จะได้รับค่าท างานล่วงเวลาหน่ึง
เท่าค ร่ึง ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในเวลาท างานปกติ ส าหรับเวลาที่ท  างานเกินกว่าปกติ  
   ข. ผู ้ที่ท  างานในวันหยุด เกินเวลาท างานปกติของวันท างาน จะได้รับค่าท างาน
ล่วงเวลาในวันหยุดสามเท่าของค่าจ้างต่อชั่วโมงในเวลาท างานปกติ ส าหรับเวลาที่ท  างานเกินกว่าปกติ  
  2. ท างานในวันหยุด  

 ก.ผู ้ที่ท  างานในวันหยุด จะได้รับค่าท างานเพิ่มอีกหน่ึงเท่า  ของอัตราค่าจ้างใน
วันท างานตามจ านวนเวลาที่ท  างานในวันหยุด  

 ข.ลูกจ้างชั่วคราว ที่ไ ม่ มี สิทธ์ิได้รับค่าจ้างในวันหยุด ถ้าสหกรณ์ให้มาท างานใน
วันหยุด จะได้รับค่าท างานสองเท่าของค่าจ้างในวันท างาน  
 ข้อ  65.  สหกรณ์จะไม่จ่ายค่า ล่วงเวลาให้แก่ เจ้าหน้าที่   ดัง น้ี  

(1)  ผู ้ที่ ถูกก าหนดให้ท  างานที่ มีลักษณะหรือสภาพที่ต้องออกไปท างานนอกสถานที่และ
โดยลักษณะหรือสภาพของงาน  ไม่อาจก าหนดเวลาท างานที่แน่นอนได้ 

(2)  ผู ้ที่ ถูกก าหนดให้อยู่ เวร เฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินเป็นคร้ังคราว  
หมวด  14 

การจ่ายเงินเดือนที่ เกี่ยวข้องกับการลา  
 ข้อ 66.  สหกรณ์จะจ่ายเ งินเดือนในวันลา  ให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ลา   ถูกต้องตามระเบียบของ
สหกรณ์  ดัง น้ี  

(1)  ว ันลาป่วย  จะจ่ายตามจ านวนวันที่ ป่วยจริง    แต่ไม่ เกินสามสิบวันท างานต่อปี  
(2)  ว ันลาท าหมัน  จะจ่ายตามจ านวนวันที่แพทย์แผนปัจจุบันชั้ นหน่ึงก าหนดให้หยุด

งาน  
(3)  ว ันลาคลอดบุตร  จะจ่ายตามจ านวนวันที่ลา  แต่ไม่ เกินเก้าสิบวัน  
(4)  ว ันลากิจ  จะจ่ายตามจ านวนวันที่สหกรณ์อนุญาตให้ลา แต่ไม่ เกินส่ีสิบห้าว ันต่อปี  
(5)  ว ันลาเพื่อ ฝึกความพร้อมทางทหาร  ตามจ านวนวันลา  แต่ไม่ เกินหกสิบวันต่อปี  
(6)  ว ันลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ตามจ านวนวันที่สหกรณ์อนุญาต  วันลา

เพื่อ อุปสมบท  และประกอบพิธีฮัจย์  ตามจ านวนที่สหกรณ์อนุญาต  



 
 

          ข้อ  67.  สหกรณ์ก าหนดให้มีการจ่ายเงินเดือน ให้แก่ เจ้าหน้าที่รายเดือนๆ ละหน่ึงคร้ัง โดยจะ
จ่ายในวันส้ินเดือน  
  ในกรณีที่ว ันจ่ายเงิน เดือนวันใดตรงกับวันหยุดงานให้ จ่ายในวันท างานก่อนถึงวันหยุด
นั้ น  

หมวด  15 
วันลา  และหลักเกณฑ์การลา  

 ข้อ  68 .  เจ้าหน้าที่   มี สิทธ์ิลาหยุดได้ดัง น้ี  
(1)  ลาป่วยได้เท่าที่ ป่วยจริง  กรณีประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างาน

จนไม่สามารถปฏิบัติงานตามปกติสหกรณ์จะให้หยุดงานตามความเห็นแพทย์แผนปัจจุบันชั้ นหน่ึง   
โดยไม่ถือว่า เป็นการลาป่วย 
                     (2)  ผู ้มี สิทธ์ิลาหยุดงานเพื่อการท าหมันได้ ตามจ านวนวันที่แพทย์แผนปัจจุบันชั้ นหน่ึง
ของโรงพยาบาลก าหนด  
            (3)  ลาคลอดบุตร  ให้ลาหยุดงานก่อนหรือหลังการคลอดบุตรได้ไม่ เกินเก้าสิบวัน  
            (4)  ผู ้มี สิทธ์ิลาหยุดงานเพื่อ กิจธุระจ า เป็น  ได้ไม่ เกินส่ีสิบห้าว ัน    การลากิจเพื่อ กิจธุระ
จ า เป็นต้องเป็นกิจธุระเ ก่ียวกับการติดต่อกับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจการป่วยเจ็บของบุคคลใน
ครอบครัวหรือความจ า เป็นอันมิอาจหลีกเล่ียงได้เท่านั้ น  
   (5)  ผู ้มี สิทธ์ิขอลาหยุดงาน     เพื่อ รับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อ
ฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดสอบความพร้อมทางทหารตามก าหนดระยะเวลาที่ราชการก าหนด  
                    (6)  ผู ้มี สิทธ์ิขอลาหยุด     เพื่อ รับการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถได้ปี
หน่ึงตามที่สหกรณ์เห็นสมควร  

การลาเพื่อการรับการฝึกอบรม  หรือพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
จะต้องเป็นประโยชน์ ต่องานด้านแรงงานและสวัสดิการสังคม เพิ่มทักษะความช านาญต่อการ
ปฏิบัติงานหรือเป็นการลาเพื่อสอบวัดผลทางการศึ กษา  
 ข้อ   69 .  การลาป่วย  เจ้าหน้าที่ที่ เจ็บป่วยจนไม่สามารถท างานตามปกติได้    จะต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบการลาป่วย  ดัง น้ี  

(1) กรณีผู ้ที่สามารถลาป่วยล่วงหน้าได้      ให้ยื่นใบลาป่วยตามแบบใบลาที่สหกรณ์
ก าหนดก่อนการหยุดงานต่อผู ้จัดการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี  พร้อมด้วยหลักฐาน 
(ถ้ามี) 

(2) กรณีที่ เจ็บป่วยกะทันหัน   และไม่สามารถลาป่วยล่วงหน้าได้ให้ยื่นใบลาป่วยในวัน
นั้ น  หรือภายในวันแรกที่มาท างานตามแบบใบลาที่สหกรณ์ก าหนดต่อผู ้จัดการ  หรือกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายแล้วแต่กรณีพร้อมด้วยหลักฐาน (ถ้ามี)  



 
 

(3) การเจ็บป่วยตั้ งแต่สามวันท างานขึ้ นไป  อาจให้เจ้าหน้าที่แสดงใบรับรองแพทย์
แผนปัจจุบันชั้ นหน่ึงของโรงพยาบาล     หรือหลักฐานของสถานพยาบาลของทางราชการ  
ประกอบการลาป่วยทุกคร้ังด้วย  

(4) การลาป่วยโดยมิได้เจ็บป่วยจริง  สหกรณ์ถือว่าผู ้นั้ นใช้สิทธิโดยไม่สุจริตอันเป็น
ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่   ย่อมถูกลงโทษได้ 

ข้อ 70. การลาท าหมัน ให้ยื่นใบลาล่วงหน้า   ตามแบบใบลาที่สหกรณ์ก าหนดก าหนดต่อ
ผู ้จัดการ    หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี    และเม่ือการท าหมันส้ินสุดแล้ว ให้ผู ้ที่ลา
แสดงใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้ นหน่ึงของโรงพยาบาลประกอบการลาด้วย  

   ข้อ   71.   การลาคลอดบุตร  
           (1)   ผู ้ที่ประสงค์ที่จะหยุดงานก่อนการคลอดบุตร ให้ยื่นใบลา     ตามแบบที่สหกรณ์

ก าหนดต่อผู ้จัดการหรือที่ได้รับมอบหมายก่อนการหยุดงานแล้วแต่กรณี  
 (2)   ผู ้ที่ ไ ม่สามารถมาปฏิบัติงานได้    เ น่ืองจากการคลอดบุตรให้ยื่นใบลาตามแบบที่

สหกรณ์ก าหนด  พร้อมทั้ งใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้ นหน่ึงของโรงพยาบาลต่อผู ้จัดการหรือ
กรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี  โดยให้ยื่นใบลาภายในสามวัน  นับแต่วันกลับมาท างาน  

  ข้อ  72.  การลากิจ  ผู ้ที่ มี กิจธุระจ า เป็นอันไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ ให้ยื่นใบลาต่อผู ้จัดการ
หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณีล่วงหน้าอย่างน้อยหน่ึงวัน   ตามแบบใบลาที่สหกรณ์
ก าหนดพร้อมด้วยหลักฐาน (ถ้ามี)  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วจึงจะถือเป็นการลากิจที่ ถูกต้อง  

   ในกรณีที่ มีความจ า เป็นเร่งด่วนซ่ึงไม่อาจลาล่วงหน้าได้  ให้ยื่นใบลากิจภายในวันแรกที่มา
ท างานพร้อมหลักฐาน (ถ้ามี)และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว  จึงจะไม่ถือเป็นการขาดงาน  

    การลาที่ไม่ มี เหตุผลอันสมควร    สหกรณ์มีสิทธิไม่อนุญาตให้ลากิจได้และให้ถือว่า เป็นการ
ขาดงาน  
              ข้อ73.การลาเพื่อ ฝึกความพร้อมทางทหาร  ผู ้ที่ ได้รับหมายเ รียกทางทหารเพื่อการตรวจสอบ
การฝึกวิชาทหารหรือทดสอบความพร้อมทางทหาร     ให้ยื่นใบล่วงหน้าอย่างน้อย หน่ึงวัน  ตามแบบ
ใบลาที่สหกรณ์ก าหนดพร้อมด้วยหลักฐานต่อผู ้จัดการ    หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี  
และเม่ือ ส้ินสุดการปฏิบัติทางทหารดังกล่าวแล้ว ให้กลับมารายงานตัวเพื่อท างานตามปกติภายในสาม
วัน  
              ข้อ74. การลาเพื่อ ฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถ    ผู ้ที่ประสงค์จะขอลาหยุดเพื่อ
เข้า รับการฝึกอบรม  การประชุมสัมมนา  การช้ีแจง  การอภิปรายหรือการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
งานด้านแรงงาน  สวัสดิการสังคม  การเพิ่มทักษะในการท างาน  หรือการวัดผลทางการศึกษาที่ทาง
ส่วนราชการจัดหรืออนุญาตให้จัดขึ้ น   ให้ยื่นใบลาตามแบบที่สหกรณ์ก าหนดต่อผู ้จัดการ  หรือ
กรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี  ล่วงหน้าอย่างน้อย  เจ็ดวัน  โดยแสดงหลักฐานประกอบลา
ดังกล่าวด้วย  



 
 

                สหกรณ์จะพิจารณาอนุญาตให้ลาได้ตามความจ า เป็น  โดยไม่ เสียหายต่อหน้าที่ความ
รับผิดชอบและงานของสหกรณ์ประกอบด้วยประโยชน์ที่ เจ้าหน้าที่ จะได้รับเป็นส าคัญ  
                สหกรณ์อาจไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ลาหยุดงานได้  กรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ี  

(1) สหกรณ์ได้อนุญาตให้ลาหยุดไปแล้วไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
(2) สหกรณ์มีความจ า เป็นเร่งด่วนเก่ียวกับงานที่ผู ้นั้ นปฏิบัติอยู่   หากอนุญาตให้ลาหยุด  

จะก่อให้เ กิดความเสียหายแก่สหกรณ์  
หมวด  16 

ผู้มีอ านาจอนุญาตการลา  
 ข้อ 75. ผู ้จัดการ  มีอ านาจอนุญาตการลาของเจ้าหน้าที่ค ร้ังหน่ึง  ได้ไม่ เกิน  ดัง น้ี  
   1.   ลาป่วย        สิบวันท าการ  

2. ลากิจ         ห้าว ันท าการ  
3. ลาพักผ่อน  สิบวันท าการ 

 ข้อ  76. ประธานกรรมการ   หรือกรรมการด า เนินการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ด า เนินการ มีอ านาจอนุญาตการลาของเจ้าหน้าที่ได้ทุกกรณี ตามระเบียบน้ี  
 ข้อ 77.  เจ้าหน้าที่   ซ่ึงลาป่วย หรือลากิจ  ส่วนตัว  โดยได้รับเงิน เดือนเต็มจ านวนตามระเบียบ
แล้ว เห็นว่ามี เหตุผลพิเศษก็อาจอนุญาตให้ลาตามที่ เ ห็นสมควร แต่การลาดังกล่าวไม่ให้ได้รับ
เงินเดือน  

 หมวด  17 
เ บ็ดเตล็ด  

 ข้อ 78. การหยุดกิจการชั่วคราว   ในกรณีที่สหกรณ์มีความจ า เป็นต้องหยุดกิจการเป็นชั่วคราว  
เ น่ืองจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่สหกรณ์ตั้ งอยู่หยุดกิจการ หรือสหกรณ์ประสบภาวะทาง
เศรษฐกิจ    สหกรณ์จะต้องแจ้ง เหตุ การหยุดกิจการให้ทราบล่วงหน้าและจ่ายเงินในระหว่างหยุด
กิจการในอัตราร้อยละห้าสิบของเงินเดือน  
 ข้อ 79 .   กฎระเบียบอ่ืน ๆ  
                (1)   กฎระเบียบ  ค  าสั่ง   ซ่ึ งใช้บังคับกับส่วนงานใดส่วนหน่ึงเป็นการเฉพาะให้ถือว่า เป็น
ส่วนหน่ึงของระเบียบในการท างานน้ีด้วย ทั้ ง น้ีรวมถึงใบสมัครงาน สัญญาจ้าง หนังสือค ้าประกัน และ
ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างด้วย  
                (2)   การใดที่ มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบน้ีให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน  หรือ
ประเพณีปฏิบัติยึดถือกันตลอดมา  
  

ให้ประธานกรรมการ    เป็นผู ้รักษาการตามระเบียบน้ี  
 
 



 
 

           ประกาศ  ณ   ว ันที่   28  กุมภาพันธ์   2561      
    
 
          
             

                                                 (นายสมบัติ    พวงสมบัติ )  
          ประธานกรรมการ  

       สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  
  ว่าด้วยการมอบหมายงานต าแหน่งต่างๆ  ภายในสหกรณ์  

   พ.ศ. 2561  
 
 

                           อาศัยอ านาจ    ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  
จ  ากัด  พ.ศ. 2561 ข้อ  105(10)  ที่ประชุมคณะกรรมการด า เนินการ  ชุดที่  45 ค ร้ังที่   1/2561   เ ม่ือวันที่  
27 กุมภาพันธ์   2561  ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ  ากัด ว่าด้วย
การมอบหมายงานต าแหน่งต่างๆ ภายในสหกรณ์  พ.ศ.  2561    ดังต่อไปน้ี  
                        ข้อ  1.   ระเบียบน้ี เรียกว่า   “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ  ากัด 
ว่าด้วยการมอบหมายงานต าแหน่งต่างๆ ภายในสหกรณ์  พ.ศ. 2561”  
                        ข้อ  2.   ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับ  ตั้ งแต่ว ันถัดจากวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2561   เป็นต้นไป   
                        ข้อ  3.  ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ  ากัด      ว่าด้วย
การมอบหมายงานต าแหน่งต่างๆ  ภายในสหกรณ์    พ.ศ.  2559   และบรรดาระเบียบ  ประกาศ  ค  าสั่ง   
มติหรือข้อตกลงอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือแย ้งกับระเบียบน้ี   และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน   

                                         หมวด 1  
          บททั่วไป  

         ข้อ  4.  ในระเบียบน้ี  
   “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  
   “คณะกรรมการด า เนินการ”หมายถึง คณะกรรมการด า เนินการสหกรณ์ออม
ทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  
   “ประธานกรรมการ” หมายถึง    ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  
   “ผู ้จัดการ”  หมายถึง  ผู ้จ ัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  
   “ผู ้ช่วยผู ้จัดการ”   หมายถึง  ผู ้ช่วยผู ้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่
กลอง  จ ากัด  
   “หัวหน้าฝ่าย”  หมายถึง  หัวหน้าฝ่ายต่างๆ  ของสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทาน
แม่กลอง  จ  ากัด  
      
  “ เจ้าหน้าที่สหกรณ์” หมายถึง ผู ้ที่สหกรณ์จ้างไว้ปฏิบัติงานประจ าในสหกรณ์   
และให้หมายความรวมถึงลูกจ้างประจ า                                



 
 

  “ลูกจ้างประจ า”  หมายถึง ผู ้ที่สหกรณ์จ้างไว้ปฏิบัติการงานประจ าในสหกรณ์
เป็นลักษณะก่ึงฝีมือและแรงงาน  

 “ปี” หมายถึง  รอบปีทางบัญชี  โดยมีระยะเวลาตั้ งแต่ว ันที่  1 มกราคม ถึงวันที่   
31   ธันวาคม ของทุกปี  

ข้อ 5.  ผู ้จ ัดการ  มีหน้าที่จัดการทั่วไปและรับผิดชอบเก่ียวกับบรรดากิจการประจ าของ
สหกรณ์ตามที่ก  าหนดไว้ในข้อบังคับ ตลอดจนปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการด า เนินการ ตรวจ
ตรา  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ด า เนินตามเป้าหมาย บังเกิด
ผลดี และเป็นคุณประโยชน์แก่สมาชิก  

   หมวด 2  
                การมอบหมายงาน  
                      ผู้ จัดการ  

  ขอ้  6.   ผูจ้ดัการ  มีอ านาจหนา้ที่และความรับผดิชอบในการปฏิบตัิงาน (ตามขอ้บงัคบัขอ้ 92)  ดงัน้ี 

      6.1  ตรวจสอบการสมัครเขา้เป็นสมาชิกให้เป็นการถูกตอ้ง  ตลอดจนเป็นธุระจดัให้ผูเ้ขา้เป็น
สมาชิกลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก  และช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้กบัเงินค่าหุน้ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
      6.2  ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน  แจง้ยอดจ านวนหุ้น  จ่ายคืนค่าหุ้นและชกัชวนการ
ถือหุน้ในสหกรณ์ 
      6.3  รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์ 
      6.4  เป็นธุระในการตรวจสอบค าขอกู ้ จ่ายเงินกู ้ จดัท าเอกสารเก่ียวกบัเงินกู ้ ใหเ้ป็นไปตามแบบ
และระเบียบของสหกรณ์ 
      6.5  จดัท ารายละเอียดของสมาชิกรายตวัเก่ียวกบัเงินค่าหุ้น  และเงินให้กูทุ้กหกเดือน พร้อมกับ
แจง้ใหส้มาชิกทราบเป็นรายบุคคล 
      6.6  พิจารณาจดัจา้งเจา้หน้าที่ของสหกรณ์  ตามอ านาจหน้าที่ที่ก  าหนดในระเบียบของสหกรณ์  
รวมไปถึงการท าหนา้ที่ และวิธีปฏิบตัิงานของบรรดาเจา้หน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนเป็นผูบ้งัคบับญัชาและรับผดิชอบ
ดูแลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่เหล่านั้นใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งเรียบร้อย 
      6.7  เป็นธุระกวดขันในเร่ืองการออกใบรับ  เรียกใบรับ  หรือจดัให้มีใบส าคญัโดยครบถ้วน  
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกตอ้ง  รวบรวมใบส าคญัและเอกสารต่าง ๆ เก่ียวกบัการเงินไว้
โดยครบถว้น และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามที่ก  าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

      6.8  รับผิดชอบและดูแลในการจดัท าบญัชี และทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกตอ้งครบถว้น
และเป็นปัจจุบนั 
      6.9  ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ และ ประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ 



 
 

      6.10  รับผิดชอบจดัท างบดุล รวมทั้ งบัญชีก าไรขาดทุน และรายงานประจ าปีแสดงผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์  เสนอคณะกรรมการด าเนินการพจิารณา  เพือ่เสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมติั 
      6.11  จัดท าแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์  เสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการพจิารณา 
      6.12  จดัท าแผนปฏิบติังานของเจา้หน้าที่ ให้สอดคลอ้งกบัแผนงานที่ไดรั้บอนุมติัจากที่ประชุม
ใหญ่ 
      6.13  เขา้ร่วมประชุมและช้ีแจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และประชุม
คณะกรรมการอ่ืน ๆ เวน้แต่กรณีซ่ึงที่ประชุมนั้น ๆ มิใหเ้ขา้ร่วมประชุม 
      6.14  ปฏิบติัการเก่ียวกบังานสารบรรณของสหกรณ์ 
      6.15  รักษาตราของสหกรณ์  และรับผดิชอบตรวจตราดูแลทรัพยสิ์นต่าง ๆ ของสหกรณ์ ใหอ้ยูใ่น
สภาพอนัดีและปลอดภยั 
      6.16  เสนอรายงานกิจการประจ าเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
      6.17  เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่ทางราชการ
ก าหนด  
      6.18  ปฏิบตัิงานอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ ของสหกรณ์
มอบหมาย หรือตามที่ควรกระท า เพือ่ใหกิ้จการในหนา้ที่ลุล่วงไปดว้ยดี 

ผู้ช่วยผู้จัดการ 
 ขอ้ 7 . ผูช่้วยผูจ้ดัการมีอ านาจหนา้ที่และความรับผดิชอบในการปฏิบติังานดงัต่อไปน้ี                                                    

       7.1  หนา้ที่และความรับผดิชอบของผูช่้วยผูจ้ดัการ  คนที่ 1    

 7.1.1  ควบคุมการปฏิบตัิงานในฝ่ายธุรการ 

 7.1.2  ควบคุมการปฏิบตัิงานในฝ่ายการเงิน 
                    7.1.3  ประสานงานกบัส่วนราชการ  สมาชิก และสถาบนัการเงินต่างๆ ที่สหกรณ์ มีนิติกรรม

ร่วม 

 7.1.4  บงัคบั บญัชา สัง่การ และพฒันาผลงานของเจา้หนา้ที่ 
 7.1.5  ก ากบัดูแลเร่ืองการเงิน  และการเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ใหถู้กตอ้งเรียบร้อย   

 7.1.6  วเิคราะห์วางแผนในเร่ืองการบริหารการเงิน เงินกู ้เงินฝาก เงินลงทุน และงบประมาณ 
 7.1.7 ติดต่อประสานงานกบัคณะกรรมการด าเนินการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน 

 7.1.8  เขา้ร่วมประชุมช้ีแจงในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ประชุมใหญ่วิสามญั ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการ และประชุมคณะกรรมการอ่ืน คณะอนุกรรมการ คณะท างาน เวน้แต่กรณีที่ประชุมนั้นมิให้
เขา้ร่วมประชุม 



 
 

 7.1.9  ปฏิบตัิหนา้ที่อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืนๆ มอบให้

หรือตามที่ควรกระท า เพือ่ใหกิ้จการในหนา้ที่ลุล่วงไปดว้ยดี                                                                                                                                       
      7.2  หนา้ที่และความรับผดิชอบของผูช่้วยผูจ้ดัการ  คนที่ 2     

  7.2.1  ควบคุมการปฏิบัติงานในฝ่ายบัญชี  
  7.2.2  ควบคุมการปฏิบัติงานในฝ่ายทะเบียนสมาชิก  
  7.2.3  ควบคุมปฏิบัติงานในฝ่ายสินเช่ือ  
  7.2.4  ดูแลการจัดท างบการเงิน และรายงานประจ าปีแสดงผลการด า เนินงาน

ของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการด า เนินการพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่  
                7.2.5   เสนอรายงานกิจการประจ าเดือนต่อคณะกรรมการด าเนินการ 

                7.2.6 ติดต่อประสานงานกบัคณะกรรมการด าเนินการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน 
                7.2.7  เขา้ร่วมประชุมช้ีแจงในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ประชุมใหญ่วิสามญั ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการ และประชุมคณะกรรมการอ่ืน คณะอนุกรรมการ คณะท างาน เวน้แต่กรณีที่ประชุมนั้นมิให้

เขา้ร่วมประชุม 
               7.2.8  ปฏิบตัิหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืนๆ มอบให้

หรือตามที่ควรกระท า เพือ่ใหกิ้จการในหนา้ที่ลุล่วงไปดว้ยดี 

ฝ่ายบัญชี 

 ขอ้ 8. ฝ่ายบญัชี   งานในความรับผดิชอบของฝ่ายบญัชี   ประกอบดว้ย 
  8.1  งานในระบบบญัชี   ไดแ้ก่ 

                8.1.1  งานปิดบญัชีประจ าวนั  

                                 8.1.2  งานบนัทึกขอ้มูลรายการเพิม่เติมๆ เขา้ระบบ 
                                 8.1.3  งานจดัท างบแสดงฐานะทางการเงินต่างๆ ไดแ้ก่ 

   -  งบทดลองก่อนปรับปรุง 
   -  งบทดลองหลงัปรับปรุง 
   -  งบทดลองปี 
   -  งบทดลอง 12 ช่อง 
   -  งบดุล, งบก าไรขาดทุน 
   -  งบกระแสเงินสด 

                                8.1.4  คุมยอดเงินฝากทุกประเภท ไดแ้ก่ 
                                              -  เงินฝากออมทรัพย ์

                                     -  เงินฝากออมทรัพยพ์เิศษ 



 
 

                                     -  เงินฝากออมทรัพยเ์กษียณสุขใจ 
                                     -  เงินฝากประจ า 

                                8.1.5  ตั้งยอดลูกหน้ี  
                                8.1.6  ตั้งยอดการคืนใบเสร็จประจ าเดือน 
                                8.1.7  คุมยอดภาษีหกั ณ ที่จ่าย ทุกประเภท 
                                8.1.8  คุมยอดเงินกูทุ้กประเภท 

                                  -  เงินกูฉุ้กเฉิน 
                                  -  เงินกูส้ามญั 

                               8.1.9  คุมยอดเงินคา้งจ่ายทุกประเภท  ไดแ้ก่ 
                                  -  เงินรอจ่ายคืน 
                                  -  เงินรอจ่ายคืนค่าหุน้ 
                                  -  เงินคา้งจ่าย – ค่าหุน้ 
                                  -  เงินคา้งจ่าย – เงินปันผล 
                                  -  เงินคา้งจ่าย – เงินเฉล่ียคืน 
                                  -  เงินรับฝาก –ประกนัชีวติกลุ่ม 

                              8.1.10  คุมยอดยา้ยเขา้ – ยา้ยออกของสมาชิก 
                              8.1.11  คุมยอดทุนเรือนหุน้ 

             -  บนัทึกการหกัเงินประกนัสงัคม และรับฝากเงินภาษี 
             -  บนัทึกการหกัเงินภาษี ณ ที่จ่าย (เงินเดือน) และรับฝากเงินภาษี 
             -  ค  านวณภาษีหกั ณ ที่จ่าย ทุกปี 
             -  ค  านวณเงินสมทบเงินประกนัสงัคม กองทุนทดแทน ทุกปี 
            -   พมิพร์ายงานการจ่ายเงินเดือน และสลิปการจ่ายรายบุคคล 

  8.2  งานตรวจสอบ   ไดแ้ก่ 
          8.2.1  ตรวจสอบการปิดบญัชีประจ าวนั 

        -  ขอ้มูลต่างๆ ที่ไหลมาตามระบบ 
        -  ใบสลิปรับ – จ่าย สดโอน 
        -  ส าเนาเช็คจ่ายเงินทุกประเภท 
        -  การโอนเงินกูใ้หส้มาชิก 
        -  การฝากเงินในระบบแบบโอนผา่นธนาคาร 
        -  รายงานเอกสารประกอบต่างๆ 
                    8.2.2  ตรวจสอบการลงรายการต่างๆ สมุดสรุปเงินสดประจ าวนั 



 
 

            8.2.3  ตรวจสอบการลงรายการตามหวับญัชีประเภทต่างๆ ในสมุดบญัชีแยกประเภท 
            8.2.4  ตรวจสอบสรุปรายงานรายละเอียดต่างๆ ประจ าวนั 

            8.2.5  ตรวจสอบ Statement ธนาคารต่างๆ ทุกสาขา  ประเภทประจ าออมทรัพยแ์ละกระแส
รายวนั 
            8.2.6  ตรวจสอบเงินรอตรวจสอบ 
            8.2.7  ตรวจสอบเพือ่จดัท าการด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่อง ส่งนายทะเบียน 
            8.2.8  ตรวจสอบข้อมูลเพื่อจัดท างบทดลอง  ส่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์, ผูต้รวจสอบกิจการ, 
ผูส้อบบญัชี  และคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
             8.2.9  ตรวจสอบขอ้มูลเพือ่จดัท ารายงานกิจการ 
                          8.2.10 ตรวจสอบและจดัเก็บขอ้มูลเพิม่เติมนอกเหนือจากงบทดลอง ตามทีก่รมตรวจบญัชี
ก าหนด ส่งกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
                    8.2.11 ตรวจสอบเงินการตดัจ่ายเงินคา้งจ่ายทุกประเภท 
                    8.2.12 ตรวจสอบและสรุปเพือ่ส่งขอ้มูลใหก้รมสรรพกร ณ ส้ินเดือนและปี ไดแ้ก่ 

          -  ภาษีหกั ณ ที่จ่าย เงินเดือน, โบนสั, ค่าจา้ง 
          -  ค่าตอบแทนกรรมการ, เจา้หนา้ที่ 
         -   ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
         -   ดอกเบี้ยจ่าย – เงินฝากประจ า 

             8.2.13  ตรวจสอบการจ่ายเงินรางวลัและทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
             8.2.14  ตรวจสอบค่าใชจ่้ายของส านกังาน ไดแ้ก่ 

         -  ค่าโทรศพัท ์
         -  ค่าไฟฟ้า 
         -  ค่าน ้ าประปา 
         -  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างๆ 

            8.2.15 ตรวจสอบการช าระหน้ีของลูกหน้ีตามค าพพิากษาเป็นรายบุคคล ส่งผูส้อบบญัชี 
            8.2.16 ตรวจสอบการคืนใบเสร็จประจ าเดือน ที่เรียกเก็บสมาชิกไม่ได ้เสนอคณะกรรมการ 
            8.2.17 ตรวจสอบรายละเอียดเงินคา้งส่ง – เงินส่งเกิน ของลูกหน้ีหน่วยต่างๆ เพือ่แจง้ฝ่าย
การเงินด าเนินการ 
            8.2.18 ตรวจสอบเงินส ารองบ าเหน็จเจา้หนา้ที่ 
            8.2.19 ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ เงินกูป้ระเภทต่างๆ ณ ส้ินเดือนและส้ินปี 
            8.2.20 ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือทุนเรือนหุน้ ณ ส้ินเดือนและส้ินปี 
            8.2.21 ตรวจสอบดอกเบี้ยคา้งรับจากเงินใหส้มาชิกกู ้ณ ส้ินปี 
            8.2.22 ตรวจสอบและจดัท าทะเบียนคุมครุภณัฑแ์ละยานพาหนะ 



 
 

            8.2.23 ตรวจสอบและคุมยอดวงเงินลงทุนทุกประเภท  ไดแ้ก่ 
         -  เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ฯ 
         -  เงินฝากธนาคาร 
         -  เงินลงทุนหุน้กู ้

                   8.2.24  ตรวจสอบดอกเบี้ยรับ ผลตอบแทน จากเงินลงทุนทุกประเภท 
                  8.2.25   ตรวจสอบดอกเบี้ยคา้งรับ, ผลตอบแทนหุน้กูค้า้งรับและดอกเบี้ยคา้งจ่าย ตัว๋สญัญาใช้
เงิน ณ   ส้ินปี 
                  8.2.26  ตรวจสอบตัว๋สญัญาใชเ้งินและค านวณดอกเบี้ยเงินกู ้ประเภทต่างๆ 
                  8.2.27  ตรวจสอบและค านวณค่าเส่ือมราคาครุภณัฑแ์ละยานพาหนะ 
                  8.2.28  ตรวจสอบและค านวณมูลค่าหุน้กู ้ณ ส้ินปี 
                  8.2.29  ตรวจสอบส าคญัจ่ายเงินกูทุ้กประเภท 
                  8.2.30  ตรวจสอบใบเสร็จรับช าระหน้ี 
                  8.2.31  ตรวจสอบใบรับทัว่ไป 

          8.3  งานจดัเก็บเอกสารส าคญัทางการเงินและบญัชี  ไดแ้ก่ 
               8.3.1  สลิปรับ – จ่าย สดโอน 

            8.3.2  ใบส าคญัจ่าย, ใบเสร็จรับช าระหน้ี, ใบเสร็จที่เรียกเก็บเงินไม่ได,้ ใบรับทัว่ไป, ในน าส่ง 
            8.3.3  รายงานประเภทต่างๆ ประจ าวนั ประจ าเดือน และประจ าปี 
            8.3.4  รายงานประเภทต่างๆ ในการรับจ่ายเงินทุกประเภท 
            8.3.5  สมุดคู่ฝากธนาคารทุกธนาคาร 
            8.3.6  สมุดสรุปเงินสดประจ าวนั, สมุดบญัชีแยกประเภท 

 ขอ้ 9. งานอ่ืนๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 
ฝ่ายธุรการ 

 ขอ้  10.  ฝ่ายธุรการ   งานในความรับผดิชอบของฝ่ายธุรการ     ประกอบดว้ย  
      10.1  งานสารบรรณ   ได้แก่  
              10.1.1  รับ -  ส่ง  เอกสาร   การเก็บรักษา การยมื การท าลายเอกสาร 
             10.1.2  รับ - ส่ง   หนังสือ ประเภทต่างๆ  ค  าสั่ง  ประกาศ  จดัท าทะเบียนรับ – ส่ง ,ออกเลข
หนงัสือ,ควบคุม ฯลฯ 

     10.2  งานเลขานุการ  ได้แก่  
   10.2.1 ติดต่อ ประสานงานนดัประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ และอ่ืนๆ 
   10.2.2 พมิพห์นงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และคณะอนุกรรมการ 



 
 

   10.2.3 จดัพมิพแ์ละรวบรวมระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ บนัทึกและรับรอง

รายงานการประชุม 
        10.2.4 จดัพมิพใ์บลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

   10.2.5 พมิพห์นงัสือเชิญประชุมเจา้หนา้ที่/ฝ่าย 
   10.2.6 พมิพค์  าสัง่ ประกาศ หนงัสือส่งออก หนงัสือประทบัตรา หนงัสือรับรอง หนงัสือขอ

ความร่วมมือ  หนงัสือตรวจสอบสมาชิก 

   10.2.7 อ านวยความสะดวกใหค้ณะกรรมการในวนัประชุม  หรือวนันดัประชุมพเิศษ 
   10.2.8 จดัส่งหนงัสือถึงหน่วยงานต่างๆ 

        10.3 งานประชาสัมพันธ์    ได้แก่  
  10.3.1 ตอ้นรับสมาชิกและผูม้าเยอืน 

  10.3.2 ใหค้  าแนะน า อ านวยความสะดวก ใหแ้ก่สมาชิก หรือผูม้าติดต่อ 
  10.3.3 ดูแล ปรับปรุง ป้ายประกาศต่างๆ ในส านักงานใหเ้ป็นปัจจุบนัและน่าสนใจ 

  10.3.4 จดัพมิพต์น้ฉบบัรายงานกิจการประจ าปี 

        10.4.  งานเก่ียวกับสมาชิก     ได้แก่  
  10.4.1  ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบติัของสมาชิกสมคัรใหม่  
  10.4.2  การลาออกจากสมาชิก 

  10.4.3  การโอนสมาชิกระหวา่งสหกรณ์   
  10.4.4  เปล่ียนผูรั้บโอนผลประโยชน์ตามใบแสดงเจตนา  

  10.4.5  พมิพร์ายงานสมาชิกเขา้ใหม่ 

  10.4.6  ตรวจสอบจ านวนสมาชิกของหน่วยต่างๆ เพือ่ขออนุมติัจ่ายเงินสวสัดิการ 

          10.5  งานบุคลากร     ได้แก่  
   10.5.1  จดัท าทะเบียนประวตัิเจา้หนา้ที่ บนัทึกความเคล่ือนไหว   เช่น  เงินเดือน วนัลา การ

โยกยา้ยงาน ฯลฯ 

   10.5.2  การบรรจุและแต่งตั้งเจา้หนา้ที่สหกรณ์ การประกาศรับสมคัร การสอบ 
  10.5.3  การจดัท าหนงัสือสญัญาจา้ง หนงัสือค ้าประกนั 

 10.6  งานพสัดุและเคร่ืองใชส้ านกังาน   ไดแ้ก่ 
  10.6.1  จัดการเก็บรักษา  การเบิกจ่ายพสัดุ  ครุภัณฑ์ ลงทะเบียนควบคุม/จ าหน่ายพัสดุ

ครุภณัฑต่์างๆ 



 
 

  10.6.2  ด าเนินการเร่ืองการจดัซ้ือจดัจา้ง  การจดัหา  การเช่า  พสัดุครุภณัฑ์  ให้เป็นไปตาม

ระเบียบของสหกรณ์ 
    10.7  งานสารสนเทศ   ไดแ้ก่ 

   10.7.1  ดูแลการใช้งานอินเทอร์เน็ต และปรับปรุงขอ้มูลประชาสัมพนัธ์ในเว็บไซต์ให้เป็น
ปัจจุบนั 
   10.7.2  ดูแลใหค้  าปรึกษาสนบัสนุนการใชง้านคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ของ
เจา้หนา้ที่ให้สามารถด าเนินการไปอยา่งสะดวก รวดเร็ว ทั้งงานส้ินวนั งานส้ินเดือน และงานส้ินปี 
   10.7.3  ดูแลกลอ้งวงจรปิดของส านกังาน  จดัเก็บส ารองขอ้มูล 
   10.7.4  สแกนจดัเก็บสญัญาเงินกูทุ้กประเภทไวใ้นระบบ   
   10.7.5  พมิพต์น้ฉบบัวารสาร  ออกปีละ 4 ฉบบั 

   10.7.6  จดัท าขอ้ความประชาสมัพนัธ ์แผน่ปลิว แผน่พบั เร่ืองส าคญัๆ เพือ่แจกสมาชิก 

   10.7.7  รับส่งขอ้มูลจดหมายอีเล็คทรอนิค 

  10.8   งานสวัสดิการ   ได้แก่  
             10.8.1  ด าเนินการเร่ืองเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบอุบติัเหตุ  ใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนการ
ปฏิบตัิงานและประกาศของสหกรณ์ 
          10.8.2  ด าเนินการเร่ืองเงินช่วยเหลือการสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพสมาชิก ใหเ้ป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบติังานและประกาศของสหกรณ์ 
                       10.8.3  ด าเนินการเร่ืองเงินช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภยัพบิติั ใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนการ
ปฏิบตัิงานและประกาศของสหกรณ์ 
    10.9. งานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค     ไดแ้ก่ 

            10.9.1  ดูแลการเปิด – ปิดส านกังาน 
            10.9.2  ดูแลรักษาความปลอดภยัของส านกังาน 

       10.9.3  ควบคุมดูแลพนกังานท าความสะอาดซ่อมแซมปรับปรุงส านกังาน ดูแลรักษา

เคร่ืองปรับอากาศ  เคร่ืองใชส้ านกังาน ดูแลระบบสาธารณูปโภค 
            10.9.4  ตรวจตรา ดูแลบ ารุงรักษา อาคารสถานที่ใหส้ะอาดตา 

   10.10  งานติดตาม      ไดแ้ก่ 
      10.10.1 น าขอ้มูลจากฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง  เก่ียวกบัสมาชิกที่มีปัญหาในการส่งเงิน  หรือขอผอ่น
ผนัการส่งเงิน  เพือ่น าเสนอกรรมการเงินกู ้เช่น 

        -  สมาชิกขาดส่งเงินผดิขอ้บงัคบั 
       -  สมาชิกขอผอ่นผนัการส่งเงิน 



 
 

       -  สมาชิกขอเปล่ียนเงื่อนไขในการผอ่นช าระหน้ี  ตลอดจนปรับโครงสร้างหน้ี 
       -  ลูกหน้ีตามค าพพิากษาของศาลขอผอ่นช าระหน้ี 

          10.10.2  จดัพมิพร์ายงานเสนอกรรมการเงินกู ้ ในส่วนของการติดตาม เช่น 
       -  หน่วยน าส่งเงินไม่เป็นไปตามก าหนด เช่น ส่งชา้ ส่งไม่ครบ คา้งส่ง 
      -  สมาชิกที่ขาดส่งเงินผดิขอ้บงัคบั  
                  -  สมาชิกขอผอ่นผนัการส่งเงิน 

   -  รายละเอียดเก่ียวกบัสมาชิกที่อยูร่ะหวา่งการด าเนินคดีในศาล 
          10.10.3  พมิพห์นงัสือทวงหน้ี (สมาชิกคืนใบเสร็จ)  ทั้งผูกู้ ้และ/หรือผูค้  ้าประกนั 
            10.10.4  พมิพห์นงัสือแจง้สมาชิกที่ถูกใหอ้อก  (แจง้พน้สมาชิกภาพ – หน้ีสินในฐานะผูค้  ้า

ประกนั)                          
    -   แจง้ใหท้ั้งผูกู้ ้และผูค้  ้าประกนัน าเงินที่คา้งมาช าระ (กรณีมีหน้ีคา้ง) 

   -  แจง้ใหม้ารับเงินค่าหุน้คืน  กรณีมีหุน้มากกวา่หน้ี 
          10.10.5  พมิพห์นงัสือแจง้สมาชิกตามมติกรรมการเงินกู ้ ที่ผา่นความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการด าเนินการ 
   -  แจง้สมาชิก  ผูกู้ ้ ตลอดจนผูค้  ้าประกนัใหท้ราบมติคณะกรรมการ 
   -  แจง้ใหม้าช าระหน้ีภายในก าหนด 
   -  แจง้สมาชิกที่ขอชะลอการส่งเงินใหท้ราบการอนุมติัตามค าขอหรือไม่อยา่งไร 

       10.10.6   ออกหนงัสือบอกกล่าวใหช้ าระหน้ี  
                     -  มีหนงัสือแจง้ให้ผูกู้ ้และผูค้  ้ าประกนั กรณีที่ผูกู้ท้ี่ถูกจ าน่ายออกจากสมาชิก แลว้มีหน้ี
คา้งไม่ช าระหน้ี  และเม่ือเรียกเก็บจากผูค้  ้าประกนัตามบทบญัญติั ม.686 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ ก็เรียก
เก็บไม่ได ้ โดยใหม้าช าระหน้ีภายในก าหนดหากไม่มาช าระจะด าเนินการฟ้อง (โนติส) 

         10.10.7  บงัคบัคดี  ลูกหน้ีที่ไม่ช าระหน้ีตามค าพพิากษา 
                  -  ในคดีที่สหกรณ์ฟ้องสมาชิกเม่ือศาลมีค  าพิพากษาแลว้  ลูกหน้ีไม่ช าระหน้ีตามค าพิพากษา
ของศาลตอ้งด าเนินการบงัคบัคดี 
             -  ตรวจสอบทรัพยสิ์นของลูกหน้ี หากไม่พบทรัพยสิ์นของลูกหน้ีในเขต เสนอคณะ
กรรมการฯ เพือ่มอบใหท้นายบงัคบัคดีต่อไป 
                  10.10.8  รายงานลูกหน้ีที่ศาลมีค  าพพิากษาแลว้  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการทราบ                               
จดัท าหนังสือสญัญาจา้ง  และสญัญาค ้าประกนั  จดัท าสญัญาจา้งเจา้หนา้ที่  ตลอดจนสญัญาค ้าประกนัการเขา้ท  างานของ
เจา้หนา้ที่  ตามมติคณะกรรมการด าเนินการ     

                               10.11 งานยานพาหนะ   ไดแ้ก่ 

          10.11.1  ควบคุม ดูแล พนกังานขบัรถ 



 
 

          10.11.2  ดูแลเร่ืองการขอใชย้านพาหนะ น ้ ามนัเช้ือเพลิง 

          10.11.3  ดูแลซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ น ้ ามนัเช้ือเพลิง 
          10.11.4  ดูแลเร่ืองการต่อทะเบียน เสียภาษีประจ าปี การท าประกนัภยั 

 ขอ้ 11.  งานอ่ืนๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

ฝ่ายสินเช่ือ 

ขอ้ 12.  ฝ่ายสินเช่ือ   งานในความรับผดิชอบของฝ่ายสินเช่ือ     ประกอบดว้ย 

  12.1 งานเงินกู้สามัญ  ได้แก่  
 12.1 .1 ตรวจสอบคุณสมบัติและสิทธิผู ้ขอกู้ 
 12.1 .2 ตรวจสอบเอกสารประกอบการกู้เ งินสามัญ  
 12.1 .3 ตรวจสอบหลักค ้าประกัน  
  12.2  งานเ งินกู้ฉุก เฉินและกู้หุ้น    ได้แก่  
 12.2 .1 ตรวจสอบคุณสมบัติและสิทธิผู ้ขอกู้ 
 12.2 .2  ตรวจสอบเอกสารประกอบการกู้ฉุก เฉินและกู้หุ้น  
 12.2 .3  ตรวจสอบหลักค ้าประกัน  
 12.2 .4 งานตรวจสอบและรายงาน  
 12.2 .5  ตรวจสอบและติดตามหลักค ้าประกันการกู้ทุกประเภท  
 12.2 .6   เก็บรวบรวมเอกสารประกอบการกู้ 
 12.2 .7  สรุปยอดในการกู้ประจ า เดือน   

 ขอ้ 13.  งานอ่ืนๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 
ฝ่ายทะเบียนสมาชิก 

 ขอ้ 14. ฝ่ายทะเบียนสมาชิก  งานในความรับผดิชอบของฝ่ายทะเบียนสมาชิก     ประกอบดว้ย 
     14.1 บันทึกข้อมูลที่ เ ก่ียวกับสมาชิกที่ ฝ่ายประมวลผลปฏิบัติ   ได้แก่  

   14.1.1  การรับสมคัรสมาชิกใหม่  การรับสมาชิกสมทบ 
   14.1.2  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
   14.1.3  การเปล่ียนแปลงการงดส่งเงินค่าหุน้รายเดือน 
   14.1.4  การเปล่ียนแปลงการลด – เพือ่ส่งเงินงวดช าระหน้ี 
   14.1.5  การเปล่ียนช่ือตวั-ช่ือสกุล  เปล่ียนค าน าหนา้   
   14.1.6  เปล่ียนที่อยู ่ยา้ยหน่วยส่งเงิน (หลงัเกษียณ) 
   14.1.7  การยา้ยสงักดั 

      14.2  งานรวบรวมขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูล  ไดแ้ก่ 
   14.2.1 ประมวลผลการหกัเรียกเก็บเงินประจ าเดือน 



 
 

   14.2.2  ประมวลผลเงินปันผล – เงินเฉล่ียคืนและการตดัจ่าย 
   14.2.3  ประมวลผลลูกหน้ี NPLลูกหน้ีศาล จดัชั้นลูกหน้ี ใหผู้ส้อบบญัชี  
   14.2.4  ประมวลผลตั้งค่าตอบแทน, เงินรางวลั, รอจ่ายคืนคา้งจ่ายส้ินปี 
   14.2.5  รวบรวมขอ้มูลทุกระบบเพือ่เป็นขอ้มูลน าเสนอคณะกรรมการในการบริหารจดัการ 
   14.2.6  ประมวลผลการหกัเก็บงานฌาปนกิจสงเคราะห์ 

    14.3  งานรับ – ส่งขอ้มูลใหก้บัหน่วยงานภายนอก (แบบอิเลก็ทรอนิกส์)  ไดแ้ก่ 
   14.3.1 ส่งขอ้มูลการหกัช าระเงินประจ าเดือนใหต้วัแทนตามสงักดัต่างๆ 
   14.3.2  ส่งขอ้มูลเงินปันผล – เฉล่ีย  ให้โครงการหรือหน่วยงานต่างๆ 
   14.4.3  ส่งใบเสร็จรับเงินให้สมาชิกสงักดัหน่วยอ่ืนๆ  

  14.4  งานพมิพ ์ ไดแ้ก่ 
   14.4.1  งานพมิพใ์บเสร็จรับเงินประจ าเดือน, รายการเก็บเงิน 
   14.4.2  พมิพร์ายการรับช าระ, การกูเ้งินทุกประเภท เพือ่ใชปิ้ดบญัชี 

   14.4.3  พมิพร์ายการจ่ายเงินปันผล – เฉล่ียคืน โดยแยกประเภทการจ่าย จ่ายเช็ค จ่ายเงินสด 
จ่ายโดยโอนเขา้บญัชีสมาชิก 

   14.4.4  สุ่มรายการยนืยนัยอดส่งสมาชิก, พมิพจ์ดหมายส่งสมาชิก 

  14.5  งานปิดระบบงาน ส้ินวนั ส้ินเดือน และงานส้ินปี  ไดแ้ก่ 
   14.5.1  งานปิดระบบ ระบบการับ – จ่ายเงิน เช่น ลูกหน้ีเงินใหกู้ ้และระบบเงินรับฝาก 
   14.5.2   ส ารองขอ้มูล 

   14.6  งานจดัท าใบเสร็จรับเงินประจ าเดือน (จะตดัยอดทุกวนัส้ินเดือน) ไดแ้ก่  
   14.6.1  ตรวจสอบยอดเงินค่าหุน้สะสม – หน้ีคงเหลือประจ าวนัใหถู้กตอ้ง ก่อนการ

ประมวลผล 
   14.6.2  กระทบยอดเงินค่าหุน้เรียกเก็บกบัแฟ้มคุมยอด ของแต่ละหน่วยใหถู้กตอ้ง 
   14.6.3  ตรวจสอบดอกเบี้ยเงินกู ้จากรายการเคล่ือนไหวประจ าเดือน ที่จดัท าไว ้
   14.6.4  ตรวจสอบเงินตน้เรียกเก็บ จากรายการเคล่ือนไหวประจ าเดือน 

   14.6.5  คดัแยก รายละเอียดการเรียกเก็บ และฉีกใบเสร็จรับเงิน ตรวจนบัจ านวนใหถู้กตอ้ง 
พร้อมใส่ซองเป็นรายหน่วย เตรียมส่งใหพ้ื้นที่การศึกษาต่างๆ และโรงเรียนสงักดัเขต กาญจนบุรี 

   14.6.6  ตรวจสอบยอดสรุปการเรียกของหน่วยต่างๆ เพือ่ตั้งยอดลูกหน้ีส่งให้ฝ่ายบญัชี 
   14.6.7  พมิพร์ายงานการยา้ยหน่วยงานตั้งแต่วนัที่ 1 – 31 ของเดือนส่งใหฝ่้ายบญัชี 

   14.7  งานบนัทึกการเปล่ียนแปลง  ไดแ้ก่ 
   14.7.1  ค่าหุน้รายเดือน เพิม่/ลด/งด 



 
 

   14.7.2  เงินงวดช าระหน้ี เพิม่/ลด 
                              14.7.3  การยา้ยหน่วย (เร่ิมยา้ยไดต้ั้งแต่วนัที่ 1 – 31 ของทุกเดือน)  
                              14.7.4  บนัทึกการเปล่ียนสถานการณ์เรียกเก็บ กรณีผอ่นผนัการช าระหน้ี 

   14.8  งานส้ินเดือน   ไดแ้ก่ 
    14.8.1  พมิพร์ายงาน หุน้ – หน้ีคงเหลือ ประจ าเดือน เป็นรายตวั 
    14.8.2  พมิพร์ายงานจ านวนสมาชิกคงเหลือ ณ ส้ินเดือน 

  14.8.3  ตรวจสอบจ านวนสมาชิกคงเหลือจากหน่วยต่างๆ  พร้อมรายงานผูจ้ดัการ 
    14.8.4  จดัท ารายงานสรุปหุน้ – หน้ีคงเหลือ ส่งใหฝ่้ายบญัชี 
                     14.8.5 ส ารองข้อมูล ระบบงานสหกรณ์  ประจ าว ัน  และส่งเก็บธนาคารประจ า
ทุกเดือน  
   14.9  งานส้ินปี  ไดแ้ก่ 
    14.9.1 ตรวจสอบ สมาชิกที่ไม่มีสิทธ์ิไดรั้บเงินปันผล กรณีถูกอายดัต่างๆ  
    14.9.2  ตรวจสอบ สมาชิกที่ไม่มีสิทธ์ิไดรั้บเงินเฉล่ียคืน กรณีขาดส่งช าระ 
    14.9.3  งานสอบทานยนืยนั หุน้ – หน้ี (ของผูส้อบบญัชี) – พบัจดหมาย – ติดแสตมป์ 

   14.9.4   จดัท าใบเสร็จเรียกเก็บรายเดือน 
   14.9.5  รายงานการช าระหน้ีของลูกหน้ีมีปัญหา  เสนอผูจ้ดัการ  และแจง้ฝ่ายธุรการติดตาม

หน้ี 
   14.10  งานควบคุมลูกหน้ีตามค าพพิากษาศาล  ไดแ้ก่ 
   14.10.1  ตรวจสอบยอดหน้ีคงเหลือของลูกหน้ีตามค าพพิากษา 
   14.10.2  ตั้งยอดลูกหน้ีตามค าพพิากษา (กรณีฟ้องแลว้) ใหต้รงกบัฝ่ายบญัชี 
   14 .10.3  ตรวจสอบการค านวณดอกเบี้ยก่อนฟ้อง – หลงัฟ้อง  เพือ่ใหก้ารเงินออกใบเสร็จ  

กรณีลูกหน้ีมาช าระ 
   14 .10.4  รายงานการเคล่ือนไหวการช าระหน้ี  ใหฝ่้ายธุรการทราบเพือ่ด าเนินการต่อไป 
   14.10.5  จดัท าดอกเบี้ยคา้งรับของลูกหน้ีศาล ทุกส้ินเดือน 

 ขอ้ 15.  งานอ่ืนๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 
ฝ่ายการเงิน  

 ข้อ 16.   ฝ่ายการเงิน  งานในความรับผิดชอบของฝ่ายการเงิน    ป ระกอบด้วย  
        16.1  งานรับเงินฝากและควบคุม  ไดแ้ก่ 

  16.1.1   รับฝากเงินทุกประเภท (เงินสด, เช็ค, ใบโอนผา่นธนาคาร) 
  16.1.2  จ่ายถอนเงินฝากทุกประเภท (เงินสด, เช็ค) 
  16.1.3  จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท พร้อมหกัภาษีเงินได ้ณ ที่จ่าย 



 
 

  16.1.4  รวบรวมใบฝากเงิน, ถอนเงิน ส่งใหฝ่้ายบญัชี 
  16.1.5  ปิดระบบเงินฝากประจ าวนั 
  16.1.6  ปิดระบบเงินฝากประจ าเดือน (ทุกวนัส้ินเดือน) 
  16.1.7  โอนดอกเบี้ยครบก าหนดของเงินฝากประจ า 12 เดือน เขา้บญัชีเงินฝากประจ าของ

สมาชิก 
   16.1.8  จ่ายดอกเบี้ยบญัชีเงินฝากออมทรัพยพ์เิศษ 

             16.1.9  เปิด –ปิด บญัชีเงินฝากทุกประเภท 
             16.1.10 รับฝาก ,ถอน ทุกประเภท 
            16.1.11 ค  านวณดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท 
             16.1.12 สรุปยอดเงินฝากทุกประเภท 
             16.1.13 เก็บรักษาหลกัฐานดา้นการเงิน 
             16.1.14 เก็บรักษาสมุดเช็คธนาคาร 
             16.1.15  เก็บรักษากุญแจตูนิ้รภยั 
         16.2  งานรับจ่าย  ไดแ้ก่ 
   16.2.1 รับช าระหน้ีก่อนก าหนด เช่น การรับช าระหน้ีเงินกูส้ามญั, เงินกูฉุ้กเฉิน  
   16.2.2  รับเงินซ้ือหุน้เพิม่  รับช าระหน้ีคา้งช าระ   รับช าระหน้ี (เงินสด, เช็ค, ใบโอนผา่น
ธนาคาร)  

   16.2.3  รับรายการเงินสด, เช็ค, การโอนเงินผา่นธนาคาร 
   16.2.4  จ่ายเงินกูทุ้กประเภท เช่น จ่ายเงินกูฉุ้กเฉิน, จ่ายเงินกูส้ามญั. จ่ายเงินกูหุ้น้  
   16.2.5  จ่ายช าระหน้ีเงินกูธ้นาคาร  และหรือหน่วยงานอ่ืนตามค าสัง่ผูจ้ดัการ 
   16.2.6  จ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรม และอุบติัเหตุ 
   16.2.7  จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ บ  าเพญ็กุศล ทุนการศึกษาบุตร และเงินช่วยเหลืออ่ืนๆ 
ตามมติ  และหรือค าสัง่ผูจ้ดัการ 
   16.2.8  จ่ายเงินสงเคราะห์สวสัดิการตามระเบียบฯ 
   16.2.9 จ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆ เช่น ค่าเบี้ยประชุม, ค่าพาหนะ, ค่าตอบแทน, ค่ารักษาพยาบาล,  ค่า
รับรอง, เงินปันผล – เฉล่ียคืนคา้งจ่าย และค่าวสัดุต่างๆ ฯลฯ 
   16.2.10 จ่ายทั้งเงินสด, เช็ค และโอนเงิน 

  16.3  งานการจ่ายเงินเดือนเจา้หนา้ที่    ไดแ้ก่ 
  16.3.1  บนัทึกการจ่ายเงินเดือนเจา้หนา้ที่ 
  16.3.2  บนัทึกการหกัเงินสวสัดิการเจา้หนา้ที่ 
  16.3.3  บนัทึกการหกัเงินส่งสหกรณ์  
 



 
 

             16.4  งานส้ินปี   ไดแ้ก่ 
           16.4.1  งานเงินฝาก 

  16.4.2  ปิดระบบเงินฝากส้ินปี 
           16.4.3  ค  านวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย/์ออมทรัพยพ์ิเศษ เพื่อเขา้บญัชีให้สมาชิกและให้
ฝ่ายบญัชีตั้งยอดค่าใชจ่้ายดอกเบี้ยจ่ายส้ินปี 

  16.4.4   พมิพร์ายงานดอกเบี้ยคา้งจ่ายพร้อมยอดเงินคงเหลือในแต่ละบญัชี ของเงินฝากทุก
ประเภท 

  16.4.5   ตรวจสอบยอดดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทเพือ่ใหถู้กตอ้งตามประกาศอตัราดอกเบี้ย 
            16.4.6  เตรียมการจ่ายเงินในวนัสรรหา วนัประชุมใหญ่ และสรุปค่าใชจ่้าย 
            16.4.7  ตรวจสอบค่าตอบแทนคา้งจ่ายส้ินปี  ให้ถูกตอ้งกบัฝ่ายบญัชี 
            16.4.8  บนัทึกการจ่ายเงินโบนสักรรมการ, เจา้หนา้ที่ พร้อมค านวณภาษีหกั ณ ที่จ่าย และ
ออกรายงาน 

    16.5  งานเอกสาร    ไดแ้ก่ 
  16.5.1  พมิพส์มุดเงินฝากทุกประเภท (ปรับสมุด) 
  16.5.2  พมิพก์าร์ดเงินฝากทุกประเภท (ปรับการ์ด) 
  16.5.3  พมิพร์ายงานการฝาก – ถอนประจ าวนั ใหฝ่้ายบญัชี 
  16.5.4  พมิพร์ายงานดอกเบี้ยครบก าหนด (เงินฝากประจ าทุกประเภท) ใหฝ่้ายบญัชี 
  16.5.5  พมิพร์ายงานสรุปยอดคงเหลือเงินฝากทุกประเภท ใหฝ่้ายบญัชี 
  16.5.6  พมิพร์ายงานยอดเงินคงเหลือในแต่ละบญัชี ของเงินฝากทุกประเภท ให้ฝ่ายบญัชี 
  16.5.7  พมิพร์ายงานดอกเบี้ยจ่าย ณ ส้ินเดือน ให้ฝ่ายบญัชี 
  16.5.8  พมิพร์ายงานการเคล่ือนไหวเงินสดระหว่างวนั (การรับเงิน-จ่ายเงิน) ตามรหสัผูท้  า 
  16.5.9   พมิพร์ายละเอียด (Statement) บญัชีเงินฝากประจ าใหส้มาชิก 
  16.5.10  ส ารวจสอบยอดเงินคงเหลือในบญัชีเพือ่ออกหนงัสือรับรองเงินฝาก 

             ขอ้ 17. งานอ่ืนๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 
การปฏิบัติหน้าที่ผู ้จ ัดการ ผู ้ช่วยผู ้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ อ่ืน ๆ  ต้องกระท าตามระเบียบ  

ข้อบังคับ   หรือค าสั่ง   กระท าตามทางอันสมควรเพื่อให้บัง เกิดผลดีแก่สมาชิก  
เพื่อ เป็นข้อผูกพันให้ผู ้จ ัดการ ผู ้ช่วยผู ้จัดการและเจ้าหน้าที่ อ่ืน ๆ ลงลายมือช่ือรับทราบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ไว ้ ด้วย  
 

ให้ประธานกรรมการ    เป็นผู ้รักษาการตามระเบียบน้ี  
 
 

 



 
 

    ประกาศ  ณ  ว ันที่   28  กุมภาพันธ์  2561  
      

               
 
                      

   (นายสมบัติ    พวงสมบัติ )  
  ประธานกรรมการ  

   สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  
ว่าด้วยค่าพาหนะ เบี้ย เลี้ยง ค่า เ ช่าที่พักในการเดินทางส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์  

พ.ศ. 2561  
                  
 

อาศัยอ านาจ    ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง    
จ  ากัด    พ.ศ.  2561 ข้อ  105(10)  ที่ประชุมคณะกรรมการด า เนินการ ชุดที่  45  ค ร้ังที่  1/2561   เ ม่ือวันที่  
27 กุมภาพันธ์  2561 ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด    ว่าด้วย 
ค่าพาหนะ  เบี้ ย เ ล้ียง   ค่า เช่าที่พ ักในการเดินทางส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์    พ.ศ.  2561   ดังต่อไปน้ี  

ข้อ 1.  ระเบียบน้ี เ รียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ  ากัด         
ว่าด้วยค่าพาหนะ เบี้ ย เ ล้ียง ค่า เ ช่าที่พ ักในการเดินทาง ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์   พ.ศ. 2561”  

ข้อ 2.  ระเบียบน้ีให้ถือใช้บังคับตั้ งแต่ว ันที่   28  กุมภาพันธ์  2561   เป็นต้นไป  
ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง    จ  ากัด     ว่าด้วยค่า

พาหนะ  เบี้ ย เ ล้ียง  ค่า เ ช่าที่พ ักในการเดินทาง   ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์  พ.ศ.  2551      และบรรดา
ระเบียบ ประกาศ ค  าสั่ง  มติ  หรือข้อตกลงอ่ืนใดซ่ึงขัด หรือแย ้งกับระเบียบน้ี   และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน  

ข้อ 4.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ไปปฏิบัติงานภายในประเทศ
ได้แก่  

(1)  ค่าพาหนะ ซ่ึงรวมถึงค่า เช่ายานพาหนะ ค่า เช่าสัตว์พาหนะ ค่าบรรทุก  
ค่าจ้างคนหาบหาม หรือขนส่ิงของ และอ่ืน ๆ ท านองเดียวกันด้วย  

(2)  เบี้ ย เ ล้ียง  
(3)  ค่า เช่าที่พ ัก  
(4)  ค่าใช้จ่ายเบ็ด เตล็ด  

ข้อ 5.  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ จะเ ดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตในความรับผิดชอบของ
สหกรณ์ ต้องได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ ก่อน ถ้า เดินทางในเขต
ความรับผิดชอบของสหกรณ์ ให้ผู ้จัดการเป็นผู ้พิจารณาอนุมัติ  

ข้อ 6.  การเดินทางไปปฏิบัติงาน ถ้าหยุดอยู่ ณ ที่ ใดโดยไม่มีความจ า เป็นแก่งานของ
สหกรณ์จะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับวันที่หยุดอยู่โดยไม่จ า เป็นนั้ นไม่ได้ 

ในกรณีผู ้ไปปฏิบัติงานจ า เป็นต้องหยุดเพราะเจ็บป่วย โดยมีใบรับรองแพทย์ให้ เบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับวันหยุดได้ เ ม่ือได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการก่อน  

ข้อ 7.  ในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามปากติให้ใช้ยานพาหนะประจ าทาง และเบิกค่า
พาหนะ ได้เท่าที่ จ่ายจริง แต่ไม่ เกินอัตราดังต่อไปน้ี  

 



 
 

 7.1 รถไฟ  
  ก. เจ้าหน้าที่  ให้โดยสารไม่ เกินชั้ นสอง  
  ข. ค่าโดยสารชั้ นหน่ึง ส าหรับผู ้ด  ารงต าแหน่งผู ้จัดการ หรือผู ้ช่วย  
 7.2 รถยนต์ประจ าทาง หรือรถยนต์ประจ าท างปรับอากาศ ในอัตราที่ เ ป็นจริงการ

โดยสารรถแท็กซ่ีในเขต กทม. ให้โดยสาร ได้กรณีเร่งด่วนและมีสัมภาระไม่อาจจะโดยสารรถประจ า
ทางได้ 

 7.3 ในกรณีตามวรรคก่อน ถ้าใช้ยานพาหนะส่วนตัวแทนพาหนะอ่ืน ให้เบิก
ค่าชดเชยได้โดยคิดอัตรากิโลเมตรละ  4 บาท  

 7.4 เค ร่ืองบิน เฉพาะในกรณีที่ มีความจ า เ ป็น และเร่งด่วนเพื่อประโยชน์แก่งาน
ของสหกรณ์ โดยต้องได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการ หรือรองประธาน ที่ได้รับมอบหมายเสียก่อน  

การเดินทางโดยยานพาหนะซ่ึงต้องเสียค่าธรรมเนียมพิ เศษ ให้เบิกค่าธรรมเนียมตามชั้ น
ที่โดยสารนั้ น รวมทั้ งค่าธรรมเนียมรถนอน  

ข้อ 8.  เบี้ ย เ ล้ียงส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เ ดินทางไปปฏิบัติงาน ให้เบิกได้ตามอัตรา
ต่อไปน้ี  

 (1)  ผู ้จ ัดการ หรือผู ้ช่วยผู ้จัดการ  วันละ 400 บาท  
 (2)  เจ้าหน้าที่    ว ันละ 300 บาท  
ข้อ 9.  การค านวณเบี้ ยเ ล้ียงให้ถือเกณฑ์ ดัง น้ี  
          (1)  การนับเวลาไปปฏิบัติงาน ให้นับตั้ งแต่เวลาออกจากที่พ ัก  หรือส านักงานจน

หลับถึงที่พ ัก  หรือส านักงาน  
          (2)  เวลาไปปฏิบัติงานยี่สิบส่ีชั่วโมงเป็นวันหน่ึง เศษของวันเกินกว่าสิบสอง

ชั่วโมงให้นับเป็นหน่ึงวัน  
ข้อ 10. การเดินทางไปปฏิบัติงานที่จ  า เป็นต้องพักแรม ให้ผู ้เ ดินทางไปปฏิบัติงานเบิกค่า

เช่าที่พ ักได้ตามที่ จ่ายจริง แต่ต้องไม่ เกินอัตราดังต่อไปน้ี  
 10.1   ผู ้จ ัดการ หรือผู ้ช่วยผู ้จัดการ   ว ันละหน่ึงพันบาท  
 10.2   เจ้าหน้าที่                     ว ันละเก้า ร้อยบาท  
ข้อ 11. ในกรณีที่ผู ้ไปปฏิบัติงาน พัก ณ เคหสถานอันมิใช่โรงแรม หรือที่ เ ช่าพักแรมให้

เบิกเงินชดเชยได้ ว ันละสองร้อยบาท  
ข้อ 12. ถ้าในท้องที่ที่ ไปปฏิบัติงาน ผู ้ไปปฏิบัติงานมีเคหสถานของตนเองที่จะพักอยู่ได้ 

ผู ้ไปปฏิบัติงานจะเบิกค่า เช่าที่พ ักมิได้ 
ข้อ 13. การเดินทางไปปฏิบัติงาน จะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับบุคคลใน

ครอบครัวมิได้ 



 
 

ข้อ 14. บรรดาส่ิงของ และพัสดุที่น าไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เบิกค่าบรรทุกได้เท่าที่
จ่ายจริง ถ้าจ  า เป็นจะบรรทุกทางเค ร่ืองบินต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการด า เนินการ  

ข้อ 15. ผู ้เ ดินทางไปปฏิบัติงานจะเบิกค่าใช้จ่ายเบ็ด เตล็ดที่จ  า เป็น เพื่อประโยชน์แก่งาน
ของสหกรณ์ เช่น ค่า เค ร่ืองเขียนแบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการส่ือสาร ได้เท่าที่ จ่ายจริง  

ข้อ 16. สมาชิก ที่สหกรณ์มีความจ า เป็นขอให้เดินทางไปปฏิบัติงานของสหกรณ์ ต้อง
ได้รับอนุมัติของคณะกรรมการด า เนินการก่อน ให้คณะกรรมการด า เนินการก าหนดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่เกินอัตราสูงสุดของระเบียนน้ี  

ข้อ 17. ผู ้เ ดินทางไปปฏิบัติงานจะขอรับเงินล่วงหน้า  เพื่อ เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ได้ตามสมควรแก่เหตุการณ์ โดยยื่นรายการประมาณค่าใช้จ่ายต่อผู ้จัดการ ให้ประธานกรรมการเป็นผู ้
พิจารณาอนุมัติ  

ข้อ 18. ผู ้ได้รับเ งินล่วงหน้าต้องออกเดินทางภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้รับเงิน
ล่วงหน้า  ถ้าไม่ เดินทางภายในก าหนดดังกล่าว ต้องส่งคืนเงินล่วงหน้าทันที  

ข้อ 19. การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผู ้เบิกต้องยื่นรายงานการเดินทางตามแบบ
ที่คณะกรรมการก าหนด พร้อมด้วยใบส าคัญคู่ จ่ายต่อผู ้จัดการ ให้ประธานกรรมการเป็นผู ้พิจารณา  

ข้อ 20. ถ้าผู ้ได้รับเงินล่วงหน้าไม่ยื่นรายงานการเดินทาง พร้อมด้วยใบส าคัญคู่ จ่ายและ
เงินเหลือจ่าย(ถ้ามี )  ภายในสิบห้าว ันนับแต่วันที่กลับจากปฏิบัติงาน  ให้ประธานกรรมการ   สั่งหักเงิน
คืนจ่ายล่วงหน้านั้ น จากเงินเดือน หรือค่าจ้าง หรือเงินใด ๆ ที่สหกรณ์จะจ่ายแก่ผู ้นั้ น  

ข้อ 21. เ ม่ือมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี  ให้คณะกรรมการด า เนินการเป็นผู ้
วินิจฉัย เป็นที่ ส้ินสุด   

ให้ประธานกรรมการ    เป็นผู ้รักษาการตามระเบียบน้ี  
 

    ประกาศ  ณ  ว ันที่    28  กุมภาพันธ์  2561  
     

                
 
                      

(นายสมบัติ   พวงสมบัติ )  
ประธานกรรมการ  

สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  
 
 
 



 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  
ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  

พ.ศ.2561  
 
 

อาศัยอ านาจ    ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง     
จ  ากัด  พ.ศ.  2561 ข้อ105(10)   ที่ประชุมคณะกรรมการด า เนินการ ชุดที่  45  ค ร้ังที่  1/2561  เ ม่ือวันที่  
27 กุมภาพันธ์  2561  ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด             
ว่าด้วยเ งินช่วยเหลือค่า รักษาพยาบาล   พ.ศ.   2561   ดังต่อไปน้ี  

ข้อ 1.  ระเบียบน้ี เ รียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ  ากัด ว่า
ด้วยเงิน ช่วยเหลือค่า รักษาพยาบาล พ.ศ.  2561”  

ข้อ 2.  ระเบียบน้ีให้ถือใช้บังคับ ตั้ งแต่ว ันที่   28  กุมภาพันธ์  2561    เป็นต้นไป  
ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ  ากัด     ว่าด้วยเงิน

ช่วยเหลือค่า รักษาพยาบาล พ.ศ.  2551  และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค  าสั่ง  มติ หรือข้อตกลงอ่ืนใดซ่ึง
ขัด หรือแย ้งกับระเบียบน้ี    และให้ใช้ระ เบียบน้ีแทน  

ข้อ 4.  ในระเบียบน้ี  
“สถานพยาบาล”  หมายความว่า  สถานพยาบาลของราชการ และสถานพยาบาลของ

เอกชน  
“สถานพยาบาลของทางราชการ”  หมายความว่า  โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลตาม

กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลซ่ึงเป็นของรัฐ องค์การของรัฐบาล หน่วยงานของรัฐ ราชการส่วน
ท้องถ่ิน สภากาชาดไทย หรือครุสภา  

“สถานพยาบาลเอกชน”  หมายความว่า  โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาล ซ่ึงเป็นของเอกชน ที่กระทรวงสาธารณ สุขก าหนด มี เตียงคนไข้ 25 เ ตียงขึ้ นไป  

“ค่า รักษาพยาบาล”  หมายความว่า   
          (1)  เ งินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บเ ป็นค่ายา ค่า เลือด ค่าน ้า เกลือ ค่าออกซิเจนและ

อ่ืน ๆ ที่ ใช้ในการบ าบัด และรักษาโรค  
          (2)  เ งินที่สถานพยาบาล เรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ ค่าตรวจ ค่าวิ เคราะห์

โรค และค่าอวัยวะเทียม แต่ไม่รวมค่า รักษาพยาบาลพิเศษ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการอย่างอ่ืน หรือ ซ่ึง
เรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืนที่ มีลักษณะเป็นเงินตอบแทน  

“บุคคลในครอบครัว”  หมายความว่า  



 
 

          (1)  บุตรชอบด้วยกฎหมาย ซ่ึงย ังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือเป็นบุคคลไร้
ความสามารถ หรือเป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ เพราะกายพิการหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ
ตามค าวินิจฉัยของแพทย์ และอยู่ในความอุปการะของบิดามารดา    แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม  

 (2)  คู่สมรส  
 (3)  บิดามารดา  
ข้อ 5.  ให้พนักงานมีสิทธ์ิได้รับการช่วยเหลือค่า รักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหาร

ส าหรับตนเอง และบุคคลในครอบครัวของตน ตามหลักเกณฑ์แห่งระเบียบน้ี  
ข้อ 6.  ค่า รักษาพยาบาล ของสถานพยาบาลของทางราชการให้เบิกได้ ทั้ งประเภทคนไข้

ใน และประเภทคนไข้นอก แต่ถ้า เป็นของสถานพยาบาลของเอกชนให้เบิกได้เฉพาะคนไข้ใน โดยให้
เบิกได้ค ร่ึงหน่ึงของจ านวนที่ จ่ายจริง แต่ต้องไม่ เกินสามพันบาท ส าหรับระยะเวลาภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ เข้า รับการรักษาพยาบาล และในกรณีที่ เข้า รับการรักษาพยาบาลเกินสามสิบวัน ให้ เบิกได้
ค ร่ึงหน่ึงของจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง ทั้ ง น้ีต้องไม่ เกินวันละหน่ึงร้อยบาท  

ในกรณีที่ เข้า รับการรักษาพยาบาลหลายคร้ัง แต่ละคร้ังในระยะเวลาห่างกันไม่ เกินห้า
สิบวัน ให้นับระยะเวลาการเข้า รับการรักษาพยาบาลคร้ังหลังติดต่อกับการเข้า รับการรักษาพยาบาล
คร้ังก่อน  

“ค่าอวัยวะเทียม”  ให้ เบิกได้ดัง น้ี  
 (1)  แขน -ขาเทียม  
 (2)  ตาเทียม  
 (3)  ไตเทียม  
 (4)  ล้ินหัวใจเทียม  
 (5)  เค ร่ืองช่วยเต้นของหัวใจ  
          (6)  ว ัตถุพิเศษต่าง ๆ ที่น ามาใช้เฉพาะภายในร่างกายตามวิธีผ่าตัดตามกระดูก  
อวัยวะเทียมดังกล่าวข้างต้น ถ้าไม่จ าหน่ายในโรงพยาบาล ก็อนุญาตให้ซ้ือจากร้าน

เอกชนได้ โดยมีใบรับรองจากแพทย์ผู ้รักษา อวัยวะเทียม และวัตถุชนิดพิเศษดังกล่าวไม่มีจ  าหน่ายใน
โรงพยาบาลและเป็นราคาที่สมควร  

ข้อ 7.  พนักงานมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือค่า รักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหาร
ส าหรับบิดา มารดาของตน และบุคคลในครอบครัวของตน ครอบครัวละ    ไม่ เกิน 30 ,000 บาท(สาม
หม่ืนบาทถ้วน)      ต่อปีทางบัญชีสหกรณ์เม่ือบุคคลนั้ นมิได้เป็นข้าราชการ หรือท างานในรัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอ่ืนใด ส าหรับบุตรให้มี สิท ธ์ิได้รับเงินช่วยเหลือค่า รักษาพยาบาลได้เพียงคนที่  1 ถึง          
คนที่  3  

ข้อ 8.  พนักงานมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือค่า รักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหาร 
ส าหรับตนเองจากรัฐวิสาหกิจ หรือจากหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารส่วนท้องถ่ิน หรือ



 
 

จากนายจ้าง หรือหน่วยราชการอ่ืนใด พนักงานผู ้นั้ น  ไม่มี สิทธิได้รับการช่วยเหลือค่า รักษาพยาบาล ค่า
ห้อง และค่าอาหาร ส าหรับตนเองตามระเบียบน้ี  เว ้นแต่สิทธิที่ได้รับต ่ากว่าที่พึงจะได้รับตามระเบียบน้ี  
ในกรณีเช่นน้ีให้มี สิทธิ เบิกเพิ่ม เติมได้เท่าจ  านวนที่ย ังขาดอยู่ 

ข้อ 9.  ค่าห้อง และค่าอาหาร ในสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาล
เอกชน ให้เบิกได้ตามจ านวนที่ จ่ายจริงแต่ไม่ เกินวันละ 600 บาท  

ข้อ 10. พนักงานที่ ใช้สิท ธ์ิเบิกเงินกับสหกรณ์ ให้พนักงานน าใบเสร็จรับเงินค่า
รักษาพยาบาล ค่าห้องและค่าอาหาร ที่ เบิกได้ตามระเบียบน้ีมาขอเบิกจากสหกรณ์  

ใบเสร็จรับเงินค่า รักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหาร จะต้องมีรายละเอียดตามแบบที่
กระทรวงสาธารณะสุขก าหนด  

ข้อ 11. ผู ้จ ัดการพิจารณาว่า  การขอเบิกเงินตามใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามระเบียบน้ี
หรือไม่  และจะจ่ายได้เพียงใด และน า เสนอประธานกรรมการด า เนินการ เพื่ออนุมัติ  

ข้อ 12. วิ ธีการใช้สิทธิขอรับค่า รักษาพยาบาล ค่าอวัยวะเทียม ค่าห้อง และค่าอาหารของ
พนักงาน การเบิกจ่ายเงินสถานพยาบาล และการก าหนดระดับชั้ นผู ้บังคับบัญชา ซ่ึงเป็นผู ้รับรองการ
ใช้สิทธิตามระเบียบน้ี  ให้เป็นไปตามคณะกรรมการด า เนินการทั้ งหมด  

ข้อ 13. ในกรณีที่พนักงานใช้สิทธิตามระเบียบน้ีโดยทุจ ริต หรือกรอกข้อความในค าขอ
เบิกเงินตามระเบียบน้ี เป็นเท็จ นอกจากจะต้องรับโทษทางวินัยแล้ว  ให้ เป็นอันหมดสิทธิที่จะได้รับเงิน
ช่วยเหลือตามระเบียบน้ี  ตลอดไป  

ถ้าปรากฏว่า  พนักงานผู ้ใดใช้สิทธิ เบิกเงินโดยทุจ ริต หรือกรอกข้อความเป็นเท็จ และ
ได้รับเงินไปแล้ว ให้ผู ้บังคับบัญชารายงานผู ้มีอ  านาจอนุมัติ จ่ายเงิน เ รียก เงินคืนทันที  

ให้ประธานกรรมการ    เป็นผู ้รักษาการตามระเบียบน้ี  
 

    ประกาศ  ณ  ว ันที่    28  กุมภาพันธ์  2561  
     

                
 
                      

 (นายสมบัติ   พวงสมบัติ )  
ประธานกรรมการ  

สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  
 
 
 



 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  
ว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของเจ้าหน้าที่สหกรณ์  

 พ.ศ. 2561  
 

 

อาศัยอ านาจ   ตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง    จ  ากัด                         
พ.ศ.  2561 ข้อ105(10)   ที่ประชุมคณะกรรมการด า เนินการ ชุดที่  45 ค ร้ังที่  1/2561  เ ม่ือวันที่   27  
กุมภาพันธ์   2561  ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ ากัด    ว่าด้วย
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของเจ้าหน้าที่ สหกรณ์   พ.ศ.  2561   ดัง ต่อไปน้ี  

ข้อ 1.  ระเบียบน้ี เ รียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด ว่า
ด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของเจ้าหน้าที่สหกรณ์   พ.ศ.  2561”  

ข้อ 2.  ระเบียบน้ีให้ถือใช้บังคับ ตั้ งแต่ว ันที่  28 กุมภาพันธ์  2561   เป็นต้นไป  
ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง    จ  ากัด ว่าด้วยเงิน

ช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสหกรณ์  พ.ศ.   2551  และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค  าสั่ง  มติ  
หรือข้อตกลงอ่ืนใดซ่ึงขัด หรือแย ้งกับระ เบียบน้ี   และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน  

ข้อ 4.   ในระเบียบน้ี  
 “สถานศึกษาทางราชการ”   หมายความว่า  
            (1)   มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ เ รียกช่ืออย่างอ่ืนในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการหรือส่วนราชการอ่ืน  หรืออยู่ในก ากับของรัฐ  
                     (2)   วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่ เ รียกช่ืออย่างอ่ืนซ่ึงมีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยในสังกัด
หรืออยู่ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการอ่ืนที่  ก .พ. รับรองคุณวุฒิ  
                     (3)   โรง เรียนในสังกัดหรืออยู่ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย  
วิทยาลัย  องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล  กรุงเทพมหานคร เมือง
พัทยา องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนที่ มีกฎหมายจัดตั้ ง   และให้หมายความรวมถึงโรงเรียนที่
เ รียกช่ืออย่างอ่ืนที่ มีการจัดระดับชั้ นเรียนด้วย  
                     (4)   โรง เรียนในสังกัดหรืออยู่ในก ากับของส่วนราชการอ่ืน  หรือองค์การของรัฐบาลที่  
ก .พ. รับรองคุณวุฒิ  
           (5)   โรงเ รียนในสังกัดส่วนราชการที่กระทรวงการคลังก าหนด  
           (6)   สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ มีการจัดระดับชั้ นเ รียนในสังกัดส่วนราชการ  
           “สถานศึกษาของเอกชน”   หมายความว่า  
          (1)   สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  



 
 

                    (2)   โรงเ รียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเ รียนเอกชนที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรียน 
และให้รวมถึงโรงเรียนนานาชาติ  
           “ เงินบ า รุงการศึกษา”   หมายความว่า   เ งินประเภทต่างๆ  ที่สถานศึกษาของทาง
ราชการเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ  ส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือที่ก  ากับ  
มหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล  กรุงเทพมหานคร  
เมืองพัทยา  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนที่ มีกฎหมายจัดตั้ ง  หรือองค์การของรัฐบาล  
            “ เงินค่าเ ล่า เรียน”   หมายความว่า  เ งินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ
ซ่ึงสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ  
            “ บุตร”   หมายความว่า   บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซ่ึงมีอายุครบสามปีแต่ไม่ เกินยี่สิบ
ห้าปี  ทั้ ง น้ีไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซ่ึงบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรธรรมของผู ้อ่ืน และเบิกได้
ไม่ เกิน 3  คน  
            “ ปีการศึกษา”   หมายความว่า  ปีการศึกษาที่ก  าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ส่วน
ราชการเจ้าสังกัดหรือที่ก  ากับ มหาวิทยาลัย  องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนที่ มีกฎหมายจัดตั้ ง  หรือ
องค์การของรัฐบาล  
            ข้อ 5.  การจ่ายเงินสวัสดิการเ ก่ียวกับการศึกษาของบุตร  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ประเภทและอัตรา ดังต่อไปน้ี  
                      (1)   บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในระดับหลักสูตรระดับไม่สูงกว่า
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  และหลักสูตรนั้ นแยกต่างหากจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับ เงิน
บ า รุงการศึกษาเต็มจ านวนที่ได้จ่ายจริงไปแต่ทั้ ง น้ี   ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่ทาง
ราชการก าหนด   โดยอนุโลม  
                      (2)   บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้
ได้รับเงินบ า รุงการศึกษาเต็มจ านวนที่ได้จ่ ายไปจริง  แต่ทั้ ง น้ี   ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกิน
อัตราที่ทางราชการก าหนด   โดยอนุโลม  
                     (3)   บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับไม่สูงกว่ามัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า  ให้ได้รับค่า เล่า เ รียนเต็มจ านวนที่ได้จ่ายจริงไป แต่ทั้ ง น้ี  ต้องเป็นไปตาม
ประเภทและไม่เกินอัตราที่ทางราชการก าหนด   โดยอนุโลม  
                    (4)   บุตรที่ ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่าแต่ไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า   และหลักสูตรนั้ นแยกต่างหากจากหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  ให้ได้รับ เงินค่า เล่า เ รียนคร่ึงหน่ึงของจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง  แต่ทั้ ง น้ี  ต้องเป็นไป
ตามประเภทและไม่เกินอัตราที่ทางราชการก าหนด   โดยอนุโลม  



 
 

                   (5)   บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ให้ได้รับเงิน
ค่า เล่า เ รียนคร่ึงหน่ึงของจ านวน ที่ได้จ่ายจริงไป แต่ทั้ ง น้ี  ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่
ทางราชการก าหนด  โดยอนุโลม  
  ทั้ ง น้ี   บุตรที่ ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีตาม (2)  หรือ (5)  จะต้องเป็นการศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรแรกเท่านั้ น  
  ข้อ 5.  “เจ้าหน้าที่”  หมายถึงบุคคลที่สหกรณ์จ้างไว้เป็นลูกจ้างประจ า  ท  าหน้าที่ ต่างๆ
ของสหกรณ์  
  ข้อ 6.  ให้ เจ้าหน้าที่ห รือลูกจ้างประจ า  มี สิทธิได้รับการช่วยเหลือ เ งินค่าบ า รุงการศึกษา 
และหรือค่า เล่า เ รียนบุตร ของตนได้ตามหลักเกณฑ์แห่งระเบียบน้ี  
  ข้อ 7.  เจ้าหน้าที่   ผู ้ใดมีสิทธิได้รับ เงินช่วยเหลือ เ งินค่าบ า รุงการศึกษา หรือ เ งินค่า เล่า
เ รียน  ส าหรับบุตรของตนเอง  จากรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการ
บริหารส่วนท้องถ่ิน  หรือจากนายจ้างของหน่วยงานที่ มิใช่สหกรณ์พนักงานและลูกจ้างประจ าผู ้นั้ นไม่
มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ เ งินค่าบ า รุงการศึกษาหรือเงินค่า เล่า เ รียนส าหรับบุตรของตนเองตาม
ระเบียบน้ี  เว ้นแต่สิทธิได้รับนั้ นต ่ากว่าที่พึงจะได้ตามระเบียบน้ี  ในกรณีเช่นน้ี  ให้มี สิทธิเบิกได้เท่า
จ  านวนที่ย ังขาดอยู่ 
  ข้อ 8.  เจ้าหน้าที่   ผู ้ใดมีคู่สมรสเป็นผู ้ปฏิบัติงานอยู่ในรัฐวิสาหกิจ  หน่วยงาน     หรือ
สหกรณ์อ่ืนใด หรือเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ า  ซ่ึงมี สิทธิและเป็นผู ้เบิก รับเงินช่วยเหลือ ค่า
บ า รุงการศึกษา      และหรือเงินช่วยเหลือค่า เล่า เ รียนบุตร  จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานดังกล่าว  
พนักงานและลูกจ้างผู ้นั้ น    ไม่ มี สิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ  เ งินค่าบ า รุงการศึกษา และหรือเงินค่า เล่า
เ รียน  ส าหรับบุตรของตนเอง ตามระเบียบน้ี  เว ้นแต่สิทธิคู่สมรสได้รับนั้ น ต  ่ากว่าที่พึงจะได้รับตาม
ระเบียบน้ี  ในกรณีเ ช่นน้ีให้มี สิทธิ เบิกเพิ่ม เติมได้เท่าจ  านวนที่ย ังขาดอยู่ 
  ข้อ 9.  ในกรณีที่ เจ้าหน้าที่   ผู ้ใดมีคู่สมรสเป็นเจ้าหน้าที่  และลูกจ้างประจ าของสหกรณ์
ด้วยกัน  ให้คู่สมรสที่ มีรายได้สูงกว่า  เป็นผู ้มี สิทธิได้รับการช่วยเหลือ ถ้ารายได้เท่ากันให้สามี เป็นผู ้
เบิก   ถ้า คู่สมรสอย่าขาดจากกัน หรือแยกกันอยู่ โดยย ังไม่ด า เนินการหย่า  ตามกฎหมายให้คู่สมรสที่
ปกครองบุตรมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบน้ี  ตามจ านวนบุตรที่อยู่ในอ านาจปกครองของตน  
  ข้อ 10. ในกรณีที่ เจ้าหน้าที่   ต้องการใช้สิทธิเบิกเงินกับสหกรณ์ ให้เจ้าหน้าที่น า
ใบเสร็จรับเงินบ า รุงการศึกษา  และเงินค่า เล่า เ รียนที่ เบิกได้ตามระเบียบน้ี  มาขอเบิกจากสหกรณ์ตาม
แบบฟอร์มที่สหกรณ์ก าหนด  
  ข้อ 11. ให้ผู ้จ ัดการพิจารณาว่า   การขอเบิกเงินตามใบเสร็จนั้ น   ถูกต้องตามระเบียบ
หรือไม่ เพียงใด และรีบเสนอให้ประธานกรรมการเป็นผู ้อนุมัติสั่ง จ่าย  
  วิธีการเบิกจ่ายค่าบ า รุงการศึกษา หรือค่า เ ล่า เ รียนให้ เป็นไปตามที่สหกรณ์ก าหนด  
 



 
 

  ให้ประธานกรรมการ    เป็นผู ้รักษาการตามระเบียบน้ี  
 

  ประกาศ  ณ  ว ันที่    28  กุมภาพันธ์  2561  
     

                
                      
 

 (นายสมบัติ   พวงสมบัติ )  
ประธานกรรมการ  

สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ ากัด  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิ ธีการออกบัตรประจ าตัวสมาชิกสหกรณ์  

       พ.ศ. 2561  
 
   
อาศัยอ านาจ        ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง     

จ  ากัด   พ.ศ.  2561 ข้อ  105(10)      ประกอบกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยบัตรประจ าตัว
สมาชิกสหกรณ์   พ.ศ.   2544     ประกาศ  ณ  ว ันที่   8   มกราคม  2544    ที่ประชุมคณะกรรมการ
ด า เนินการ ชุดที่  45  ค ร้ังที่   1/2561    เ ม่ือวันที่    27   กุมภาพันธ์   2561   ได้มีมติก าหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ ากัด    ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจ าตัว
สมาชิกสหกรณ์   พ.ศ.   2561   ดังต่อไปน้ี  

ข้อ 1.  ระเบียบน้ี เ รียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจ าตัวสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.  2561”  

ข้อ 2.  ระเบียบน้ีให้ถือใช้บังคับตั้ งแต่  ว ันที่  28  กุมภาพันธ์  2561   เป็นต้นไป  
ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ  ากัด      ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจ าตัวสมาชิกสหกรณ์   พ.ศ. 2551  และบรรดาระเบียบ ประกาศ 
ค  าสั่ง  มติ  หรือข้อตกลงอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือแย ้งกับระเบียบน้ี    และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน  

ข้อ 4.  ในระเบียบน้ี  
          “บัตร”  หมายความว่า  บัตรประจ าตัวสมาชิกสหกรณ์ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์

ก าหนด  
“สหกรณ์”  หมายความว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง    จ  ากัด  
“สมาชิก”  หมายความว่า  ผู ้ถือบัตรซ่ึงเป็นสมาชิกของสหกรณ์  
“ผู ้ออกบัตร”  หมายความว่า  ประธานกรรมการสหกรณ์  
“ เจ้าหน้าที่บัตร” ”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู ้ซ่ึงได้รับมอบหมายให้ท  าหน้าที่

รับผิดชอบด า เนินการเก่ียวกับบัตรประจ าตัวสมาชิกของสหกรณ์  
“ค าขอ”  หมายความว่า  ค  าขอมีบัตรใหม่ หรือเปล่ียนบัตรประจ าตัวสมาชิกสหกรณ์  ตาม

แบบ บ.ส. ท้ายระเบียบน้ี  
ข้อ 5.  ให้สมาชิกยื่นค  าขอต่อเจ้าหน้าที่บัตร ภายในก าหนดหกสิบวัน นับแต่  

  (1)  ว ันที่ระเบียบน้ีมีผลใช้บังคับ  
  (2)  ว ันที่นายทะเบียนสหกรณ์ รับจดทะเบียนสหกรณ์  
  (3)  ว ันที่คณะกรรมการด า เนินการรับเข้า เป็นสมาชิก  



 
 

ข้อ 6.  เ ม่ือบัตรหมดอายุ สมาชิกต้องมีบัตรใหม่ โดยยื่นค  าขอต่อเจ้าหน้าที่บัตรภายในสามสิบ
วัน นับแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุ  

สมาชิกจะขอมีบัตรใหม่ก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอายุก็ได้ โดยยื่นค  าขอต่อเจ้าหน้าที่บัตร
ภายในสามสิบวัน ก่อนวันที่บัตรเดิมจะหมดอายุ 

ข้อ 7.  สมาชิกต้องมีบัตรใหม่หรือเปล่ียนบัตรแล้วแต่กรณี โดยยื่นค  าขอต่อเจ้าหน้าที่บัตร 
ภายในสามสิบวัน นับแต่  

(1)  ว ันที่บัตรหายหรือถูกท าลาย  
(2)  ว ันที่บัตรช า รุดในสาระส าคัญ  
(3)  ว ันที่แก้ไขช่ือตัว หรือช่ือสกุล หรือช่ือตัวและช่ือสกุล  

ข้อ 8.   ในบัตรจะต้องมีรายการ   ดังต่อไปน้ี  
(1)  ช่ือสหกรณ์ และเลขที่บัตร  
(2)  ช่ือตัว ช่ือสกุล รูปถ่าย เลขทะเบียนสมาชิก เลขประจ าตัวประชาชนของสมาชิก 

และหมู่โลหิตของสมาชิก  
(3)  ลายมือช่ือสมาชิกและผู ้ออกบัตร ว ันออกบัตรและวันหมดอายุ  
รูปถ่ายของสมาชิกตาม (2)  จะต้องเป็นรูปถ่ายไว้ไม่ เกินหกเดือนก่อนวันยื่นค  าขอมี

ขนาด 2.5x3.0 เซนติเมตร ค ร่ึงตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมใบหน้า  
หรือผ้าโพกศีรษะ เว ้นแต่ผู ้ซ่ึ งมีความจ า เป็นตามศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนาของสมาชิก แต่
จะต้องเปิดใบหน้า  หน้าผาก คิ้ว  ตา จมูก ปาก และคาง  

ข้อ 9.  การขอมีบัตร การขอมีบัตรใหม่ หรือการขอเปล่ียนบัตร ให้สมาชิกยื่นค  าขอ พร้อมด้วย
ส า เนาบัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรประจ าตัว เจ้าหน้าที่ของรัฐผู ้รับ
บ า เหน็จบ านาญ บัตรประจ าตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี ส า เนาทะเบียนบ้าน รูปถ่ายจ านวน 3 
รูป ต่อเจ้าหน้าที่บัตร ณ ส านักงานของสหกรณ์  

เ ม่ือ เจ้าหน้าที่บัตรได้รับค าขอและตรวจสอบเห็นว่าสมาชิกผู ้ขอได้ด า เนินการตามความ
ในวรรคหน่ึงอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้ออกใบรับแก่สมาชิกผู ้ขอไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้แทน
บัตรไปพลางก่อนตามระยะเวลาที่ก  าหนดไว้ในใบรับ และเสนอค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ
ค าขอ ให้ผู ้ออกบัตรลงลายมือช่ือออกบัตร  

ก่อนมอบบัตรแก่สมาชิกผู ้ขอ ให้เจ้าหน้าที่บัตรเรียกบัตรเดิมและใบรับคืนจากสมาชิก
ด้วย เว ้นแต่ในกรณีที่ เ ป็นการขอมีบัตรคร้ังแรกและการขอมีบัตรใหม่เน่ืองจากบัตรเดิมหาย หรือถูก
ท าลายทั้ งหมด ให้เ รียกเฉพาะใบรับคืน  

ข้อ 10.  เ ม่ือได้ออกบัตรให้แก่สมาชิกผู ้ใดแล้ว ให้ เจ้าหน้าที่บัตรจัดให้มีส า เนาบัตร พร้อมรูป
ถ่ายที่ชัดเจนของผู ้นั้ นไว้ด้วยหน่ึงฉบับ เก็บไว้เป็นหลักฐาน และท าทะเบียนคุมบัตรให้ถูกต้องเป็น



 
 

ปัจจุบัน เก็บรักษาไว้ในที่มั่นคงปลอดภัย พร้อมทั้ งรายงานให้คณะกรรมการด า เนินการทราบเป็น
ประจ าทุกเดือน  

ข้อ 11 การออกบัตรให้สมาชิกคร้ังแรก สหกรณ์จะยกเว้นการคิดค่าธรรมเนียมเว้นแต่การ
ออกบัตรใหม่ให้เ น่ืองจากบัตรหมดอายุ บัตรหายหรือถูกท าลาย บัตรช า รุดในสาระส าคัญ การแก้ไขช่ือ
ตัว หรือช่ือสกุล หรือช่ือตัวและช่ือสกุล สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมตามอัตราที่คณะกรรมการ
ด า เนินการก าหนด  

ข้อ 12. ให้สมาชิกแสดงบัตรในกรณีดังต่อไปน้ี  
(1)  การเข้า ร่วมประชุมใหญ่  ประชุมกลุ่มของสหกรณ์  
(2)  การขอรับบริการจากสหกรณ์  
(3)  การติดต่อกับสหกรณ์  
(4)  การอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการด า เนินการก าหนด  

ข้อ 13. สมาชิกที่ มีบัตรสหกรณ์อยู่แล้วก่อนใช้ระเบียบน้ี  ให้ใช้บัตรสหกรณ์ที่ มีอยู่แล้วได้
จนกว่าจะหมดอายุบัตร และให้จัดท าบัตรใหม่ตามที่นายทะเบียนก าหนด  

   ให้ประธานกรรมการ    เป็นผู ้รักษาการตามระเบียบน้ี  
 

  ประกาศ  ณ  ว ันที่    28  กุมภาพันธ์  2561  
     

                
 
                      

 (นายสมบัติ   พวงสมบัติ )  
ประธานกรรมการ  

สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  
ว่า ด้วยคุณสมบัติ สิทธิ  และหน้าที่  วิ ธี รับสมาชิกและการขาดสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ  

พ.ศ. 2561  
 

 
  อาศัยอ านาจ     ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง      
จ  ากัด   พ.ศ. 2561 ข้อ  105(10)  ที่ประชุมคณะกรรมการด า เนินการ ชุดที่  45  ค ร้ังที่   1/2561      เ ม่ือ
วันที่    27   กุมภาพันธ์   2561  ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด 
ว่าด้วยคุณสมบัติ  สิทธิและหน้าที่    วิ ธี รับสมาชิก และการขาดสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ                  
พ.ศ.  2561    ดังต่อไปน้ี  

ข้อ 1.  ระเบียบน้ี เ รียกว่า   “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ  ากัด       
ว่าด้วยคุณสมบัติ   สิทธิและหน้าที่    วิ ธี รับสมาชิกและการขาดสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ             
พ.ศ.  2561”  

ข้อ 2.  ระเบียบน้ีให้ถือใช้บังคับตั้ งแต่ว ันที่   28  กุมภาพันธ์  2561   เป็นต้นไป  
  ข้อ  3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง     จ  ากัด        ว่าด้วย 

คุณสมบัติ  สิทธิ และหน้าที่  วิ ธี รับสมาชิกและการขาดสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ    พ.ศ.  2559      
 (2)  บรรดาระเบียบ ประกาศ ค  าสั่ง  มติ หรือข้อตกลงอ่ืนใดซ่ึงขัด    หรือแย ้งกับ

ระเบียบน้ี   ให้ใช้ระเบียบน้ีแทน  
                                          หมวดที่  1  
                             คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ 
ข้อ 4.    ผู ้ที่ เข ้า เป็นสมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดัง น้ี  

(1)  เป็นผู ้เ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  
(2)  เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ  

ก .  เ ป็น ข ้า ราชก าร  ห รือลูกจ ้า งประจ า   ห รือพนัก งานราชก าร  สังก ัดส าน ัก งาน
ชลประทานที ่ 1 3 ( จ ังหว ัดกาญจนบุ รี  ,จ ังหว ัดสุพรรณบุ รี , จ ังหว ัดนครปฐม ,  จ ังหว ัด ราชบุ รี ,จ ังหว ัด
สมุทรสาครและจ ังหว ัดสมุทรสงคราม )  และส านัก งานชลประทานที ่  14 ( จ ังหว ัด เพชรบุ รี ,จ ังหว ัด
ประจวบคี รีขันธ์,จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง)  หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์น้ี  หรือ  

ข. เป็นสมาชิกที่โอนย ้าย เกษียณอายุ หรือ ออกจากราชการโดยไม่มีความผิด  

(3)  เป็นผู ้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม  
(4)  มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนที่ มีว ัตถุประสงค์ในการให้กู ้ยืม เ งิน  



 
 

  (5)  เป็นผู ้ที่พร้อมจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่ง  ของสหกรณ์         
    (6)  จะต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า  1 ปี  จึงจะมีสิทธิลาออกได้ 

                                           หมวดที่  2  
 ข้อ5 .   สิทธิและหน้าที่  ฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิหน้าที่     เ ช่น เดียวกับ

สมาชิกเฉพาะในส่วนที่ไ ม่ขัดกับกฎหมายของสหกรณ์  รวมทั้ งได้รับไม่มากกว่าหลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี  
          (1)  ถือหุ้นในสหกรณ์ได้ไม่ เกิน 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทั้ งหมดที่

สหกรณ์มีอยู่ในขณะนั้ น และมีความรับผิดชอบเพียงไม่ เกินจ านวนค่าหุ้นที่ย ังส่งใช้ไม่ครบค่าหุ้นที่ตน
ถือ  

 (2)  มี สิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ทั้ งประเภทประจ าและฝากออมทรัพย์ 
          (3)  สิทธิการได้รับ เงินกู้จากสหกรณ์ไม่ เกินร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหุ้นและหรือ

เงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในเวลานั้ น  
 (4)  ไม่มี สิทธิได้รับสวัสดิการช่วยเหลือจากสหกรณ์ทุกประเภท  
                                             หมวดที่  3  
                                      วิ ธี รับสมาชิกสมทบ  
ข้อ  6.   ผู ้สมัครเข้า เป็นสมาชิกสมทบ ต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่ก  าหนดไว้ โดยสมาชิก

สหกรณ์ ไม่น้อยกว่า  2 คนรับรอง  
ข้อ  7.   ให้คณะกรรมการด า เนินการ พิจารณารับผู ้สมัครที่ มี คุณสมบัติ ถูกต้องตาม

ข้อก าหนด ทั้ ง เห็นเป็นการสมควรแล้ว ก็ให้รับเข้า เป็นสมาชิกสมทบได้ 
คณะกรรมการด า เนินการ อาจมอบหมายให้ผู ้จัดกา ร หรือเจ้าหน้าที่  สหกรณ์ด า เนินการ

จัดให้ผู ้สมัครลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ กับช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  และค่าหุ้นที่จะถือ
ให้ครบถ้วน  

เ ม่ือสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคก่อนแล้ว ย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิก
สมทบ  

ข้อ 8.  ผู ้เข ้า เป็นสมาชิกสมทบ      ต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์     ใน
วันที่ยื่นใบสมัคร เป็นสมาชิกสมทบ  จ  านวนเงิน ห้าสิบบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้า น้ี  ถือเป็นรายได้
สหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

สมาชิกส่งเงินค่าหุ้นตั้ งแต่เดือนแรกเข้า  ในอัตราห้า ร้อยหุ้น   ส าหรับการซ้ือหุ้นเป็นคร้ัง
คราว  ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการด า เนินการ  

สมาชิกสมทบมีค่าหุ้น ย ังไม่ถึง ห้า ร้อยหุ้น  ให้ส่งเพิ่มจนครบห้า ร้อยหุ้น  สามารถหยุด
ส่งค่าหุ้นได้ 

ข้อ 9.  สมาชิกสมทบคนใดเปล่ียนแปลง ช่ือ ช่ือสกุล สัญชาติและที่อยู่         ต้องแจ้งให้
สหกรณ์ทราบ ภายใน  15  ว ัน นับจากวันที่ เปล่ียนแปลง  



 
 

                                          หมวดที่  4  
                               การขาดจากสมาชิกสมทบ  
ข้อ  10.   สมาชิกสมทบย่อมขาดจากการเป็นสมาชิก เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปน้ี  
 (1)  ตาย  
 (2)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนคนไร้ความสามารถ  
 (3)  ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย  
 (4)  ลาออกจากสหกรณ์ และได้รับอนุญาตแล้ว  
 (5)  ถูกให้ออกจากสหกรณ์  
 (6)  ถูกให้ออกจากงานประจ า  
ข้อ  11.   การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดง

ความจ านงหนังสือ ยื่นต่อคณะกรรมการด า เนินการ และเม่ือคณะกรรมการด า เนินการให้สอบสวน
พิจารณาเห็นว่า เป็นการชอบด้วยข้อบังคับ และอนุญาตให้ออกจาสหกรณ์ได้ 

ข้อ  12.   การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์ เพราะเหตุ
ใด ๆ ดังต่อไปน้ี  

 (1)  ไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  และค่าหุ้นแรกเข้า  
 (2)  ไม่ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ  
 (3)  ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์  
          (4)  แสดงตนเป็นปฏิปักษ์ หรือท าหน้าที่ ให้เ ส่ือมเสียต่อสหกรณ์ไม่ว่ากรณี   ใดๆ  
 (5)  ขาดส่งค่าหุ้นตามที่สหกรณ์ก าหนด  
ข้อ  13.  การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีที่ เ งิน

ปันผลและเงินเฉล่ียคืนค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบที่อยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบ
ซ่ึงออกเพราะเหตุอ่ืน พร้อมด้วยเงินปันผล และเงินเฉล่ียคืน สั่ง จ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้ น มีอยู่ใน
สหกรณ์คืนให้แก่ผู ้มี สิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้ นผู ้มี สิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันที  โดย
ไม่มี เ งินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีที่ออกนั้ น หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันส้ินปีทางบัญชีที่
ออก โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีที่ออกนั้ นด้วย ในเม่ือที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีนั้ นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ ยนั้ น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้
ตามระเบียบของสหกรณ์  

ถ้าในปีใด จ านวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกิน
ร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่ มีอยู่ในวันต้นปีนั้ น คณะกรรมการด า เนินการมีอ านาจให้
รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้ น จนถึงปีทางบัญชีใหม่  



 
 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตาม ข้อ  10 (3)  สหกรณ์จะจ่ายค่า
หุ้น เ งินรับฝาก เ งินปันผล และเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบี้ ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้ นมีอยู่ใน
สหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุตาม ข้อ  10 (5) ,(6)  นั้ นสหกรณ์
จะจ่ายค่าหุ้น เ งินปันผลและเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบี้ ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้ นมีอยู่ในสหกรณ์
คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มี เ งินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนตั้ งแต่ประจ าปีที่ออกจากสหกรณ์  
หรือหากสมาชิกสมทบขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังว ันส้ินปี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนในปีนั้ น
ภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝาก และดอกเบี้ ย
สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์  

ข้อ  14.  สมาชิกสมทบที่ออกจากสหกรณ์ ไม่ว่า เหตุใดๆ ถ้ามีหน้ีสินของตนซ่ึงต้อง
รับผิดชอบต่อสหกรณ์โดยตรง ต้องช าระหน้ีสินนั้ น โดยส้ินเ ชิงทันที  ในการน้ีสหกรณ์มีอ านาจหัก
จ านวนเงินซ่ึงสหกรณ์จะต้องจ่ายแก่สมาชิก เพื่อช าระหน้ีสินดังกล่าวได้ 

                                          หมวดที่  5  
                                 การต้ัง ผู้ รับประโยชน์  
ข้อ  15.    สมาชิกสมทบ ที่ประสงค์จะตั้ งบุคคลหน่ึง หรือหลายคน เพื่อให้เป็นผู ้รับโอน

ประโยชน์  ซ่ึ งตนมีอยู่ในสหกรณ์ เ ม่ือตนตายนั้ น ต้องท า เป็นหนังสือมอบให้สหกรณ์ถือไว้เป็น
หลักฐาน หนังสือตั้ งผู ้รับโอนประโยชน์ดังว่า น้ี  ให้ท  าตามแบบสหกรณ์ก าหนด  

ถ้าสมาชิกสมทบ ประสงค์จะเพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงการตั้ งผู ้รับโอนประโยชน์ที่ได้
ท  าไว้แล้ว ก็ต้องท าหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อน มอบให้สหกรณ์ถือไว้ 

เ ม่ือสมาชิกสมทบตาย สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้น เ งินรับฝาก เ งินปันผล เ งินเฉล่ียคืน 
ดอกเบี้ ย และอ่ืนๆ บรรดาสมาชิกสมทบนั้ นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู ้รับโอนประโยชน์  ที่ได้ตั้ งไว้
หรือถ้าย ังมิได้ตั้ งไว้ ก็คืนแก่ทายาทผู ้มี สิทธิรับรอง สหกรณ์ให้ เป็นตามที่พอใจ แก่คณะกรรมการ
ด า เนินการ ว่าด้วยเป็นผู ้มี สิทธิให้ รับเงินดังกล่าวข้างต้น  

ให้ประธานกรรมการ    เป็นผู ้รักษาการตามระเบียบน้ี  
 

ประกาศ  ณ  ว ันที่    28  กุมภาพันธ์  2561  
     

                
                      

 (นายสมบัติ   พวงสมบัติ )  
ประธานกรรมการ  

สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  



 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  
ว่าด้วยการเลือกต้ังคณะกรรมการด า เนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ  

พ .ศ .  2561  
 
     

  อาศัยอ านาจ        ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง      
จ  ากัด  พ.ศ.  2561 ข้อ   105(10)  ที่ประชุมคณะกรรมการด า เนินการ  ชุดที่  45 ค ร้ังที่  1/2561   เ ม่ือวัน    
ที่   27  กุมภาพันธ์    2561  ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง    จ  ากัด         
ว่าด้วยการเลือกตั้ งคณะกรรมการด า เนินการและผู ้ตรวจสอบกิจการ   พ.ศ.  2561     ดังต่อไปน้ี  
  ข้อ  1.  ระเบียบน้ี เ รียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ ากัด      
ว่าด้วยการเลือกตั้ งคณะกรรมการด า เนินการ และผู ้ตรวจสอบกิจการ  พ .ศ .  2561”  
  ข้อ 2.  ระเบียบน้ีให้ถือใช้บังคับ ตั้ งแต่ว ันที่  28  กุมภาพันธ์  2561   เป็นต้นไป  
  ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ  ากัด       ว่าด้วย
การเลือกตั้ งกรรมการด า เนินการและผู ้ตรวจสอบกิจการ  พ .ศ .  2560  และบรรดาระเบียบ ประกาศ 
ค  าสั่ง  มติ หรือข้อตกลงอ่ืนใดซ่ึงขัด หรือแย ้งกับระเบียบน้ี   และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน  

“ข้อ 4. ในระเบียบน้ี  
  “สหกรณ์”  หมายความว่า    สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ  ากัด    
  “สมาชิก”   หมายความว่า    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  
  “การเลือกตั้ ง”หมายความว่าการเลือกตั้ งประธานกรรมการด า เนินการ, กรรมการ
ด า เนินการและหรือผู ้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  
  “คณะกรรมการด า เนินการ” หมายความว่า  คณะกรรมการด า เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  
  “ประธานกรรมการด า เนินการ” หมายความว่า  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  
  “กรรมการด า เนินการ”    หมายความว่า    กรรมการด า เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  
  “ผู ้ตรวจสอบกิจการ”     หมายความว่า    ผู ้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  
  “ประธานกรรมการเลือกตั้ ง”     หมายความว่า       สมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการด า เนินการ     ให้ เป็นประธานกรรมการในการจัดการเลือกตั้ ง  
  “กรรมการเลือกตั้ ง”   หมายความว่า  สมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับการเสนอช่ือ
โดยประธานกรรมการเลือกตั้ ง  



 
 

  “ผู ้จัดการ”     หมายความว่า   ผู ้จ ัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ ากัด  
  “ เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า    เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับการแต่งตั้ งจากประธานกรรมการ
ด า เนินการ  เป็นเจ้าหน้าที่ด  า เนินการเลือกตั้ ง  
               “ผู ้สมัครรับเลือกตั้ ง”    หมายความว่า    ผู ้สมัครรับเลือกตั้ งประธานกรรมการ     
กรรมการด า เนินการ   และผู ้ตรวจสอบกิจการ  
           “ เขตเลือกตั้ ง”    หมายความว่า    สถานที่ที่จ ัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้ ง  หรือบริเวณ
ขอบเขตการเลือกตั้ งที่คณะกรรมการเลือกตั้ ง เป็นผู ้ก  าหนดขึ้ น   
                    “ คูหาเลือกตั้ ง”    หมายความว่าสถานที่จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้ ง  

หมวด 1  
การหาเสียงเลือกต้ัง  

                     ข้อ  5.  คณะกรรมการเลือกตั้ ง  
  ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง    ประกอบด้วยประธานกรรมการเลือกตั้ งหน่ึงคนและ
กรรมการอ่ืน  ไม่น้อยกว่าสิบส่ีคน   เพื่อด า เนินการเลือกตั้ งคณะกรรมการด า เนินการของสหกรณ์    
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เ รียบร้อย บริสุทธ์ิและยุติธรรม  
  กรรมการเลือกตั้ ง  จะสมัครเป็นกรรมการด า เนินการของสหกรณ์ไม่ได้  และให้อยู่ใน
ต าแหน่งได้ถึงว ันรับรองผลการเลือกตั้ ง   โดยคณะกรรมการเลือกตั้ ง  

          ข้อ 6.  ให้ที่ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้ ง    มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้
กรรมการเลือกตั้ ง    แต่ละบุคคล  ปฏิบัติหน้าที่   ดัง น้ี  

    (1)  เป็นผู ้ตรวจราย ช่ือผู ้มี สิทธิเลือกตั้ ง  เพื่อตรวจสอบรายช่ือผู ้มี สิทธิ เลือกตั้ ง  
   (2)  เป็นผู ้ควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ ง  เพื่อควบคุมความเรียบร้อยของหีบบัตรเลือกตั้ ง  และ

จ านวนบัตรเลือกตั้ ง  ในหีบบัตรเลือกตั้ ง  
                  (3)  เป็นผู ้ควบคุมและหรือด า เนินการตรวจนับคะแนน   เพื่อตรวจนับคะแนนจากบัตร

เลือกตั้ ง  
                  (4)  เป็นผู ้ตรวจสอบความเรียบร้อยของการเลือกตั้ งในบริเวณเขตเลือกตั้ ง   
  ข้อ 7.   การหาเสียงเลือกตั้ ง       ให้ผู ้สมัครจัดท าประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงของ

ผู ้สมัครรับเลือกตั้ ง  โดยมี ช่ือ  รูปถ่าย หมายเลขประจ าตัวผู ้สมัคร     ข้อมูลประวัติ เฉพาะที่ เ ก่ียวกับตัว
ผู ้สมัคร  นโยบาย   ผลงาน  และข้อความที่ เ ก่ียวกับการเลือกตั้ ง  

  ข้อ 8 .  ให้ประธานกรรมการเลือกตั้ งก ากับดูแลการเลือกตั้ งให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตามระเบียบน้ี  

ข้อ  9 .  ประธานกรรมการเลือกตั้ ง  อาจเชิญบุคคลภายนอกที่ เข้าประชุม เช่น ผู ้แทนส่วน
ราชการที่ เ ก่ียวข้อง เป็นสักขีพยานในการเลือกตั้ งได้ 



 
 

  ข้อ 10 .ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์จัดหาอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการลงคะแนน และการ
ตรวจนับคะแนนไว้ให้พร้อมก่อนด า เนินการเลือกตั้ ง  

หมวด 2  
ข้อควรปฏิบัติในการเลือกต้ัง  

  ข้อ 11. ในการเลือกตั้ ง   ผู ้สมัครควรปฏิบัติดังต่อไปน้ี  
(1)  จดัฝึกอบรมใหก้บับุคคลผูช่้วยในการหาเสียงเลือกตั้ง   โดยใหค้วามรู้เก่ียวกบั  ระเบียบ

การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ และผูต้รวจสอบกิจการ 
(2)  ด าเนินการหาเสียงเลือกตั้ง  โดยใชถ้อ้ยค  าที่สุภาพ 

หมวด 3  
ข้อห้ามมิใ ห้ปฏิ บัติในการเลือกต้ัง  

  ข้อ 12. การกระท าใดๆ ดังต่อไปน้ีถือว่าทุจริตต่อการเลือกตั้ ง   ให้คณะกรรมการ
เลือกตั้ ง   มีอ านาจวินิจฉัยตัดสิทธิผู ้สมัครรับเลือกตั้ ง   ดังต่อไปน้ี  

                          (1)  ให้  เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เ งิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อ่ืนใดไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม แก่สมาชิก  

            (2)  หาเ สียงในบริเวณเขตเลือกตั้ งในวันเลือกตั้ งจะเป็นโดยการโฆษณาหาเสียง
หรือแจกเอกสารจูงใจหรือสนับสนุน ให้เ ลื อกตั้ งผู ้สมัครรับเลือกตั้ งคนใดคนหน่ึงหรือหลายคน  

           (3)  เข้าไปในบริเวณคูหาเลือกตั้ ง  ยกเว ้นเข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้ ง  
            (4)  น า ช่ือสหกรณ์ ไปใช้หาเสียงในทางที่อาจท าให้สหกรณ์เสียหายหรือขาด
ความเช่ือถือ  

           (5)  พูดหรือหาเสียงในที่ประชุมใหญ่   ยกเว ้นประธานในที่ประชุมใหญ่อนุญาต
ให้ช้ีแจงได้  

  (6)  จัดยานพาหนะ  น าสมาชิกไปย ังที่ เ ลือกตั้ ง   เพื่อการเลือกตั้ งหรือน ากลับไป
จากที่ เ ลือกตั้ ง  หรือจัดให้สมาชิกไปย ังที่ เ ลือกตั้ ง  หรือกลับจากที่ เ ลือกตั้ ง  เพื่อ จูงใจหรือควบคุมให้
สมาชิกไปลงคะแนนให้แก่ผู ้สมัคร  แต่มิให้ใช้บังคับแก่การที่หน่วยงาน/โครงการ  ของรัฐจัด
ยานพาหนะ   เพื่ออ านวยความสะดวกแก่สมาชิกมาเลือกตั้ ง   

    (7)  หากผู ้สมัครรับเลือกตั้ ง  ของทีม/กลุ่มใด    กระท าผิดระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  ว่าด้วยการเลือกตั้ งคณะกรรมการและผู ้ตรวจสอบกิจการ  ให้ตัด
สิทธ์ิผู ้สมัครรับเลือกตั้ ง เฉพาะราย   หรือทีม/กลุ่ม  แล้วแต่กรณี  
                     การตัดสิท ธ์ิของผู ้สมัครรับเลือกตั้ งในการฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าวข้างต้น    ให้อยู่ใน
ดุลพินิจและอ านาจของประธานกรรมการเลือกตั้ ง  
 
 



 
 

หมวด 4  
การเลือกต้ังคณะกรรมการด า เนินการ  

  ข้อ 13. ให้มีคณะกรรมการด า เนินการคณะหน่ึง ประกอบด้วยประธานกรรมการ หน่ึง
คนและกรรมการอ่ืนอีกสิบส่ีคน โดยเลือกตั้ งจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่  
  ข้อ 14 .  คุณสมบัติของผู ้สมัครรับเลือกตั้ งกรรมการด า เนินการ  
                                (1)  เป็นสมาชิก  
                       (2)ไม่ เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่ สุดให้จ  า คุกในความผิดเ ก่ียวกับ
ทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริต  

        (3)ไม่ เคยถูกไล่ออก  ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ  องค์การหรือ
หน่วยงานของรัฐ  หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่  

            (4)ไม่ เคยถูกนายทะเบียนสหกรณ์ สั่งให้ออกจากต าแหน่งกรรมการ  
            (5)ไม่ เคยถูกที่ประชุมใหญ่ถอดถอนจากต าแหน่งกรรมการด า เนินการ เพราะ

เหตุทุจ ริตต่อหน้าที่  
            (6)ไม่ เคยผิดนัดการส่ง เงินงวดช าระหน้ี 2 ปี  ทางบัญชีที่ผ่านมา จนถึงวัน

สมัคร  
            (7)ไม่ เป็นเจ้าหน้าที่ประจ าในสหกรณ์น้ี  
            (8)ไม่ เป็นสมาชิกในสหกรณ์อ่ืน  
            (9)ไม่ เป็นสมาชิกสมทบ  
ข้อ15.สมาชิกที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ ง  เป็นประธานกรรมการด า เนินการหรือ

กรรมการด า เนินการ ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด โดยสหกรณ์จะประกาศ
ให้มีการรับสมัครล่วงหน้า  ก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า  7 ว ัน  

ในกรณีกรรมการด า เนินการ ซ่ึงย ังมีวาระในการด ารงต าแหน่งต่อไป ประสงค์จะรับ
สมัครเลือกตั้ ง เป็นประธานกรรมการด า เนินการ ต้องยื่นใบลาออกจากการเป็นกรรมการด า เนินการ
ด้วย โดยให้มีผลในวันประชุมใหญ่  เป็นต้นไป ส าหรับใบลาออกจากกรรมการด า เนินการ เ ม่ือได้ยื่น
แล้วจะเพิกถอนไม่ได้ 
  ข้อ16 .ในระหว่างการเปิดรับสมัคร  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ได้รับแต่งตั้ งจากประธาน
กรรมการด า เนินการ ต้องตรวจสอบคุณสมบัติ  และหลักฐานของผู ้สมัครให้เส ร็จส้ินก่อนวันปิดรับ
สมัคร และจัดหมายเลขประจ าตัวผู ้สมัครรับเลือกตั้ ง เ รียงตามล าดับ การสมัครก่อนหลัง ในกรณีที่
ผู ้สมัครรับเลือกตั้ งส่งใบสมัครพร้อมกัน ให้ เจ้าหน้าที่จัดให้ผู ้สมัครที่ ส่งใบสมัครพร้อมกับจับฉลาก
หมายเลขประจ าตัวผู ้สมัครรับเลือกตั้ ง  เ รียงตามล าดับต่อเน่ืองจากหมายเลขประจ าตัวผู ้สมัครเลือกตั้ ง
คนสุดท้าย ก่อนหน้า น้ีที่ได้ออกให้แล้ว  



 
 

ข้อ17 .ให้สหกรณ์ประกาศรายช่ือ พร้อมหมายเลขผู ้สมัครรับเลือกตั้ ง  เป็นประธาน
กรรมการด า เนินการ กรรมการด า เนินการและผู ้ตรวจสอบกิจการ ติดไว้ให้สมาชิกทราบก่อนวัน
เลือกตั้ ง  ไม่น้อยกว่า  7 ว ันให้น าประกาศรายช่ือ และหมายเลขประจ าตัวผู ้สมัครเลือกตั้ ง  ช่ือ -สกุล 
หน่วยงานของผู ้สมัครโดยติดไว้ในที่ เหมาะสมในบริเวณที่ประชุมใหญ่  เพื่อให้ผู ้มี สิทธิลงคะแนน
เลือกตั้ งได้ตรวจดูรายช่ือและหมายเลขประจ าตัวผู ้สมัครรับเลือกตั้ งได้โดยสะดวก และชัดเจน  
  ข้อ 18 .  ในกรณีที่ผู ้สมัครคนใดขอถอนการสมัครรับเลือกตั้ ง    ต้องท า เป็นหนังสือยื่นต่อ
ประธานกรรมการเลือกตั้ ง  ให้ประธานกรรมการเลือกตั้ ง  ประกาศถอนการสมัครรับเลือกตั้ งของ
ผู ้สมัครคนนั้ น และให้เจ้าหน้าที่ถอนช่ือและเลขประจ าตัวออกทันที      โดยให้คงเลขประจ าตัวผู ้สมัคร
รายอ่ืนไว้ตามเดิม  
  ข้อ  19 .  ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ส่งมอบบัตรเ ลือกตั้ ง  และหีบบัตรเลือกตั้ งที่ เตรียมไว้ให้แก่
ประธานกรรมการเลือกตั้ ง  และกรรมการเลือกตั้ ง  ก่อนเร่ิมด า เนินการลงคะแนนเลือกตั้ ง  
  ข้อ  20 .  ให้ประธานกรรมการเลือกตั้ งลงช่ือ หรือประทับตราที่คณะกรรมการเลือกตั้ ง
ก าหนดลงบนบัตรเลือกตั้ งทุกฉบับ  
  ข้อ 21 .  ให้ประธานกรรมการเลือกตั้ ง  ช้ีแจงวิธีการลงคะแนนโดยใช้บัตรเลือกตั้ ง  และ
วิธีการตรวจนับคะแนน  
  ข้อ 22 .  การลงคะแนนเลือกตั้ ง  ให้ผู ้มี สิทธิ เลือกตั้ งลงคะแนนเลือกตั้ งได้ส าหรับ
ประธานกรรมการด า เนินการคนหน่ึง    และกรรมการด า เนินการอีกตามจ านวนกรรมการด า เนินการที่
จะมีได้ในการเลือกตั้ งค ร้ังนั้ น  
  ข้อ 23 .  บัตรเลือกตั้ งต่อไปน้ีให้ถือว่า เป็นบัตรเสีย  

(1) บัตรปลอม  
(2) บัตรที่ท  า เค ร่ืองหมายเลือกตั้ ง เกินจ านวนกรรมการด า เนินการที่จะพึงเลือกตั้ งใน
คราวนั้ น  

(3) บัตรที่ มิได้ท  า เค ร่ืองหมายในช่องลงคะแนน  
(4) บัตรที่ปรากฏว่ามีการพับซ้อนกันมากกว่าหน่ึงบัตร  
(5) บัตรที่ มี เค ร่ืองหมายสังเกต หรือข้อความอ่ืนใดนอกเหนือจากที่ มีอ ยู่ตามปกติ  
(6) นอกเหนือจากที่ก  าหนดไว้น้ี   ให้เป็นดุลพินิจของกรรมการเลือกตั้ ง  

ข้อ 24 .ให้เปิดการลงคะแนนระหว่างเวลา   08.00 –  12.00 น .  ของวันประชุมใหญ่  
ข้อ 25 .ให้ผู ้มี สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ งมาแสดงตน เพื่อลงทะเบียนเข้า ร่วมประชุม  

และขอรับบัตรเลือกตั้ งพร้อมแสดงบัตรประจ าตัว หรือเอกสารอ่ืนใด ที่ มี รูปถ่ายที่ทางราชการออกให้
ยืนย ันตัวบุคคลของผู ้มี สิทธิเลือกตั้ งแสดงต่อกรรมการตรวจรายช่ือผู ้มี สิทธิลงคะแนนเพื่อ รับบัตร
ลงคะแนน  



 
 

  เ ม่ือกรรมการตรวจบัญชีราย ช่ือ และหลักฐานถูกต้องแล้ว ให้ผู ้มี สิทธิลงคะแนนลง
ลายมือช่ือรับบัตรเลือกตั้ ง  เพื่อใช้ลงคะแนนตามวิธีการที่ประธานกรรมการเลือกตั้ งช้ีแจง  
  ในกรณีที่ มีผู ้ทักท้วง หรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าผู ้มาแสดงตนมิใช่ผู ้มี สิทธิลงคะแนน
เลือกตั้ งตามบัญชีรายช่ือผู ้มี สิทธิเลือกตั้ ง  ให้กรรมการตรวจรายช่ือขอให้ผู ้นั้ นแสดงหลักฐาน
ประกอบการวินิจฉัยจนเป็นที่พอใจก่อนที่จะมอบบัตรเลือกตั้ งให้แก่ผู ้นั้ น  
  ข้อ 26 .  เ ม่ือผู ้มี สิทธิเลือกตั้ งได้รับบัตรเลือกตั้ งแล้ว ให้ท  า เค ร่ืองหมายกากบาท (X) ใน
บัตรเลือกตั้ งได้ตามจ านวนและวิธีการที่ประธานกรรมการเลือกตั้ ง ช้ีแจงแล้วน าบัตรเลือกตั้ งไปหย่อน
ลงในหีบบัตรเลือกตั้ งที่จัดไว้ 
  การใช้สิทธ์ิ เลือกตั้ ง เป็นสิทธิเฉพาะตัวของสมาชิก จะมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใช้สิทธ์ิ
แทนตนไม่ได้ 
  ข้อ 27 .  ในระหว่างเปิดการลงคะแนน ห้ามมิให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้ ง  
  ข้อ 28 .  เ ม่ือหมดเวลาลงคะแนนเลือกตั้ ง  ให้ประธานกรรมการเลือกตั้ งประกาศปิดการ
ลงคะแนน   หากมีผู ้รอใช้สิทธิในคูหาเลือกตั้ ง   ให้อยู่ในดุลพินิจของประธานกรรมการเลือกตั้ ง  
  ข้อ  29 .  เ ม่ือปิดการลงคะแนนแล้ว ให้กรรมการควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ งส่งมอบหีบบัตร
เลือกตั้ งให้กรรมการตรวจนับคะแนน เพื่อนับคะแนนโดยเปิดเผยในที่ เ ลือกตั้ งโดยไม่ชักช้า  และต้อง
นับคะแนนให้เสร็จในเวลาอันรวดเร็ว จะ เล่ื อนหรือประวิงเวลาไม่ได้ 
  ข้อ 30 .  การนับคะแนนให้กรรมการตรวจนับคะแนน ปฏิบัติดัง น้ี  

(1) หยิบบัตรเลือกตั้ งออกจากหีบบัตรเลือกตั้ งค ร้ังละหน่ึงใบ        ตรวจสอบและ
ประกาศความถูกต้องว่า เป็นบัตรดี หรือบัตรเสีย ส่งต่อให้กรรมการตรวจนับคะแนน  คนที่สองเพื่อ
ขานหมายเลขที่ได้รับการกาเคร่ืองหมาย    พร้อมแสดงบัตรเลือกตั้ งนั้ น ให้ผู ้สัง เกตการณ์ที่ ดูการนับ
คะแนนให้เห็นโดยทั่วกัน แล้วส่งให้กรรมการตรวจนับคะแนนคนที่สามตรวจสอบซ ้ า    และน า เก็บใส่
กล่อง โดยแยกบัตรดี และบัตรเสียไว้อย่างละกล่อง  

(2) เ ม่ือหยิบบัตรเลือกตั้ งออกจากหีบบัตรเลือกตั้ งจนหมดแล้ว ให้คว  ่า หีบบัตร
เลือกตั้ งต่อหน้าผู ้สัง เกตการณ์นับคะแนนเลือกตั้ ง  เพื่อแสดงว่าไม่มีบัตรเลือกตั้ ง เหลืออยู่ในหีบบัตร
เลือกตั้ งอีกแล้ว  

(3) ให้นับบัตรจ านวนเลือกตั้ ง  แล้วแจ้งจ  านวนให้ประธานกรรมการเลือกตั้ งทราบ 
โดยไม่ชักช้า  

ข้อ 31 .ให้กรรมการตรวจนับคะแนนควบคุมการนับคะแนนโดยตลอดจนกว่าจะเสร็จ
ส้ินสมบูรณ์  

ข้อ 32 .  บัตรเสียให้จัดแยกไว้  โดยให้กรรมการตรวจนับคะแนนลงลายมือช่ือก ากับไว้
ไม่น้อยกว่าสองคน  



 
 

ข้อ 33 .  การวินิจฉัยว่าบัตรใดเป็นบัตรเสีย  หรือไม่      ให้ เป็นอ านาจของกรรมการตรวจ
นับคะแนน ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการ ณ จุดนั้ น และให้ถือว่าค  าวินิจฉัยนั้ นเป็นที่ สุด  

ข้อ 34 .  เ ม่ือการนับคะแนนส้ินสุดลง  ให้กรรมการตรวจนับคะแนนที่ท  าการนับคะแนน 
จุดนั้ นลงนามในใบแจ้งผลการนับคะแนน    แล้วส่งให้ประธานกรรมการเลือกตั้ ง  เพื่อประกาศผลการ
นับคะแนน  

ข้อ 35 .   ให้ประธานกรรมการเลือกตั้ ง  ประกาศรายช่ือผู ้ที่ ได้รับการเลือกตั้ งให้ทราบ
โดยทั่วกัน  

ข้อ 36 .  เ ม่ือการเลือกตั้ ง ส้ินสุดลง ให้กรรมการส่งมอบส่ิงของต่อไปน้ี ให้แก่  
ประธานกรรมการเลือกตั้ ง 

(1) ประกาศผลการนับคะแนน  
(2) รายงานผลการนับคะแนน  
(3) แบบกรอกคะแนนการนับคะแนน  
(4) บัญชีผู ้มี สิทธ์ิเลือกตั้ งชุดที่ ใช้ตรวจสอบการมาใช้สิทธ์ิลงคะแนน และบัตร

เลือกตั้ ง  ซ่ึงได้ลงลายมือช่ือ หรือพิมพ์ลายน้ิวมือของผู ้เ ลือกตั้ งที่มาใช้สิทธ์ิแล้ว  
(5) บัตรเลือกตั้ งที่ย ังไม่ได้ใช้ 
(6) บัตรเลือกตั้ งที่ ใช้แล้ว แยกเป็น 2 ส่วน คือ  

(ก) บัตรดี  
(ข) บัตรเสีย  

(7) บันทึกเอกสาร และหรือหลักฐานอ่ืนใดที่ ใช้เ ก่ียวกับการเลือกตั้ ง  
(8) น า เอกสารตาม (1)  –  (3)  อย่างละหน่ึงชุดพร้อมเอกสารตาม (4)  –  (7)  ใส่ในหีบ

บัตรเลือกตั้ งนั้ น ๆ พร้อมทั้ งใส่กุญแจ และน าลูกกุญแจส่งมอบประธานกรรมการเลือกตั้ ง  
(9) ปิดกระดาษซ่ึงมีลายมือช่ือกรรมการเลือกตั้ งอย่างน้อยห้าคน ผนึกปิดช่องใส่

บัตรไว้บนหีบบัตรเลือกตั้ งตาม (8)  
ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้ งตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ ง

พร้อมลูกกุญแจให้ผู ้จ ัดการน าไปเก็บรักษาไว้ 
ให้ผู ้จ ัดการเก็บรักษาส่ิงของต่างๆ ตามวรรคหน่ึง ไว้มีก าหนดสามสิบวัน  นับแต่วัน

เลือกตั้ ง  เ ม่ือพ้นก าหนดแล้วให้ผู ้จ ัดการท าลายเอกสาร    ตามข้อ  33(1)  –  (7)    แล้วรายงานให้
คณะกรรมการด า เนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป  
  ข้อ 37 .  ในกรณีผู ้สมัครรับเลือกตั้ งต้องการให้มีการนับคะแนนใหม่ ให้ท  าหนังสือโดย 
มีสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมลงลายมือช่ือรับรองอย่างน้อยห้าสิบคน ส่งถึงประธานกรรมการเลือกตั้ ง  
ภายในหน่ึงชั่วโมงหลังการประกาศผลการนับคะแนน  



 
 

  ให้ประธานกรรมการเลือกตั้ ง  เ รียกประชุมคณะกรรมการเลือกตั้ งในทันที  เพื่อพิจารณา
ค า ร้อง หากเห็นว่ามี เหตุผลสมควร ให้ เปิดหีบบัตรเลือกตั้ งนับคะแนนใหม่ได้ ค  าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการเลือกตั้ งให้ถือเป็นที่ สุด  
  การร้องเรียนตัดสิท ธ์ิผู ้สมัครรับเลือกตั้ ง  ให้ ร้องเรียนได้ก่อนที่คณะกรรมการเลือกตั้ ง  
จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้ ง  

หมวด 5  
การเลือกต้ัง ผู้ตรวจสอบกิจการ  

  ข้อ 38 .  การเลือกตั้ งผู ้ตรวจสอบกิจการ  ให้ที่ประชุมใหญ่ เลือกตั้ งจากสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอกหรือนิติบุคคล เป็นผู ้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์  
  ข้อ 39 .  จ านวนผู ้ตรวจสอบกิจการ   ให้ เป็นไปตามที่ข ้อบังคับสหกรณ์ก าหนด  
  ข้อ 40 .  ที่ประชุมจะเลือกตั้ งคณะกรรมการด า เนินการ หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็น
ผู ้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 
  ข้อ 41 .  ผู ้ตรวจสอบกิจการ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี  
       (1)  เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง     จ  ากัด  หรือ
บุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้ งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์
ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  มี คุณวุฒิ   ความรู้  ความสามารถในด้านธุรกิจ  การเงิน  การบัญชี         
การบริหารจัดการ  เศรษฐศาสตร์   การสหกรณ์  กฎหมายที่ เ ก่ียวข้องกับสหกรณ์  และมีคุณสมบัติ เป็น
ผู ้ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการรับรอง
หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู ้ตรวจสอบกิจการ     ตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์     หากเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด   ต้องไม่
ผิดนัดช าระหน้ีใน 1  ปีบัญชีที่ผ่านมา  
       (2)  ไม่ เป็นผู ้สอบบัญชีหรือผู ้ช่วยผู ้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่ รับ
งานสอบบัญชีของสหกรณ์นั้ น  

(3)  ไม่ เป็นคณะกรรมการของสหกรณ์  
       (4)  ไม่ เป็นผู ้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน  
  (5)  ผู ้สมัครที่ เว ้นวรรคจากการเป็นคณะกรรมการด า เนินการ       ต้องมีระยะเวลาไม่
น้อยกว่า  2 ปี   ทางบัญชีของสหกรณ์  

ข้อ 42 .  วิธีการรับสมัคร วิ ธีการลงคะแนนเลือกตั้ ง  การนับคะแนน การประกาศผลนับ
คะแนนผู ้ตรวจสอบกิจการ ให้น าวิธีการเลือกตั้ งคณะกรรมการด า เนินการ มาใช้บังคับ โดยให้ เลือกตั้ ง
คณะกรรมการด า เนินการ และเลือกตั้ งผู ้ตรวจสอบกิจการ ไปในคราวเดียวกัน ทั้ ง น้ีให้แยกบัตรและ
หีบบัตรเลือกตั้ ง เป็นประเภทและสีต่างกัน  

 



 
 

ให้ประธานกรรมการด า เนินการ    เป็นผู ้รักษาการตามระเบียบน้ี  
 

ประกาศ  ณ  ว ันที่     28   กุมภาพันธ์   2561  
     

                
              (นายสมบัติ   พวงสมบัติ )  
                  ประธานกรรมการ  

สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  
ว่า ด้วยการใช้ การควบคุมและบ า รุงรักษารถยนต์  

                                                   พ.ศ.   2561  
 
 

 อาศัยอ านาจ    ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง    
จ  ากัด  พ.ศ.   2561 ข้อ  105 (10)  ที่ประชุมคณะกรรมการด า เนินการ ชุดที่  45 ค ร้ังที่  1/2561 เ ม่ือวันที่  
27 กุมภาพันธ์  2561  ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  ว่าด้วย
การใช้ การควบคุมและบ า รุงรักษารถยนต์   พ.ศ.  2561   ดังต่อไปน้ี  

ข้อ 1.  ระเบียบน้ี เ รียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ  ากัด      
ว่าด้วยการใช้การควบคุมและบ า รุงรักษารถยนต์ พ.ศ.  2561”  

ข้อ 2.  ระเบียบน้ีให้ถือใช้บังคับตั้ งแต่ว ันที่  28  กุมภาพันธ์  2561   เป็นต้นไป  
   ข้อ  3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานาแม่กลอง   จ  ากัด  ว่าด้วยการใช้ 

การควบคุมและบ า รุงรักษารถยนต์  พ.ศ.  2551    และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค  าสั่ง  มติ หรือข้อตกลง
อ่ืนใดซ่ึงขัด    หรือแย ้งกับระเบียบน้ี   และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน  

ข้อ 4.  ในระเบียบน้ี  
“สหกรณ์”  หมายความว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการด า เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  
“ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทาน

แม่กลอง  จ  ากัด  
“สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  
“ผู ้จัดการ”  หมายความว่า  ผู ้จ ัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  
“พนักงานขับรถ”  หมายความว่า  พนักงานขับรถยนต์สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่

กลอง  จ  ากัด และหมายความถึงผู ้ที่ประธานกรรมการ หรือผู ้จัดการมอบหมายให้เป็นผู ้ข ับรถยนต์ 
“รถยนต์”  หมายความว่า  รถยนต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง จ ากัด  
ข้อ 5.  การใช้รถยนต์ของสหกรณ์นั้ น ให้ใช้กิจการของสหกรณ์ หรือในงานส่วนรวม

ของราชการ สมาชิกมีสิทธ์ิของใช้ในกิจการสหกรณ์ได้โดยไม่ขัดต่อระเบียบน้ี  
5.1 การใช้เฉพาะกิจซ่ึงต้องออกนอกจังหวัดกาญจนบุ รี  ให้อยู่ในดุลพินิจของ

คณะกรรมการด า เนินการหรือ  
5.2 ใช้ในธุรกิจประจ าว ัน หรือใช้ภายในเขตจังหวัดกาญจนบุ รี  ให้อยู่ในดุลพินิจของ

คณะกรรมการด า เนินการหรือประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ  



 
 

ข้อ 6.  ให้ใช้รถยนต์ในเส้นทางตรง มุ่งถึงจุดหมายเป็นส าคัญ เว ้นแต่มี เหตุจ า เป็นไม่อาจ
ใช้เส้นทางตรงได้ ให้ใช้ทางอ่ืนตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความประหยัดและปลอดภัย  

ข้อ 7.  จัดให้พักงานขับรถ จัดท ารายงานบันทึกการใช้รถยนต์ตามแบบที่สหกรณ์
ก าหนดให้พนักงานขับรถส่งสมุดบันทึกรายการใช้รถพร้อมใบอนุญาตใช้รถยนต์ ให้ผู ้จ ัดการ  หรือผู ้ที่
ผู ้จ ัดการมอบหมาย เพื่อท าการตรวจสอบทุกๆ 7วัน และใช้ผู ้ตรวจสอบลงลายมือช่ือตรวจสอบไว้ด้วย
ทุกคร้ัง  

ข้อ 8.  เ ม่ือ เสร็จจากการใช้รถยนต์แล้ว ให้พนักงานขับรถยนต์เก็บไว้ในสถานที่ เก็บ
หรือบริเวณของสหกรณ์ ในกรณีที่ มีความจ า เป็นต้องน ารถยนต์ไปเก็บไว้ ณ สถานที่ อ่ืนเป็นคร้ังคราว
ต้องได้รับอนุญาตจากผู ้จัดการก่อน แต่ถ้ามีความจ า เป็นต้องน ารถยนต์ไปเก็บไว้เป็นประจ า  ณ สถานที่
อ่ืน ต้องได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการด า เนินการก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการด า เนินการ 
ทราบ  

ข้อ 9.  ให้ผู ้จ ัดการก าหนดสถานที่ เก็บลูกกุญแจรถยนต์ไว้ในสถานที่ เหมาะสม และใน
บริเวณของสหกรณ์  

เ ม่ือ เสร็จส้ินการใช้รถยนต์ในแต่ละวัน ให้พนักงานขับรถน าลูกกุญแจไปเก็บไว้ ณ 
สถานที่ เก็บตามความในวรรคก่อน เว ้นแต่เหตุจ า เป็นไม่อาจน าไปเก็บไว้ ณ สถานที่ดังกล่าวได้ 

ข้อ 10. ให้พนักงานขับรถมีหน้าที่ ดูแลรถยนต์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน ดัง น้ี  
10.1  ตรวจและบ า รุงรักษาเคร่ืองอุปกรณ์ และระบบการท างานต่างๆ ของรถยนต์ เ ช่น 

ระบบห้ามล้อ  ระบบหล่อล่ืน ระบบระบายความร้อน ระบบไฟฟ้า ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่ เสมอ 
และปลอดภัยจากความเสียหายที่ เ กินควรกว่าปกติ  

10.2  ตรวจสภาพโดยทั่วไปของรถยนต์ และดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ ใช้การ
ได้ดี  สามารถใช้งานได้ดีอยู่ เสมอตามวิสัยของพนักงานขับรถที่ ดี  

10.3  เ ม่ือพบข้อบกพร่องใด ๆ อันเกิดแก่รถยนต์ ให้รายงานผู ้จัดการ หรือผู ้ที่ผู ้จ ัดการ
มอบหมายทราบ เพื่อท าการซ่อมแซมแก้ไขตามควรแก่กรณี  

10.4  ดูแลรักษารถยนต์ให้ปลอดภัยจากการอันจะเกิดความเสียหาย ในขณะใช้รถ และ
ปิดล็อคกุญแจรถ ตลอดทั้ งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของรถยนต์ให้เ รียบร้อยหลังจากการใช้รถยนต์
ตามปกติทุกคร้ัง 

ข้อ 11. ในกรณีที่ เ กิดความเสียหายแก่รถยนต์ ให้พนักงานขับรถรีบรายงานให้ผู ้จัดการ
ทราบทันที  

ข้อ 12. การด า เนินการ ในกรณีที่รถเกิดความเสียหาย นอกจากความผิดทางแพ่ง ให้น า
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด ว่าด้วยวินัย การสอบสวนลงโทษส าหรับ
เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างมาใช้บังคับด้วย  



 
 

ในระหว่างการด า เนินการหาตัวผู ้รับผิดชดใช้ค่า เสียหายที่ เ กิดขึ้ นกับรถ     ให้ผู ้จ ัดการ
แจ้งความประสงค์ เหตุผลและความจ า เป็นต่อประธานกรรมการ เพื่อท าการซ่อมโดยเบิกจ่ายจาก
สหกรณ์ไปก่อน  

ข้อ 13. การด า เนินการเก่ียวกับทะเบียนยานพาหนะ ให้ผู ้จ ัดการเป็นผู ้ด  า เนินการขอ
อนุญาตต่อนายทะเบียนยานพาหนะตามกฎหมาย  

ข้อ 14. ผู ้จัดการจะออกข้อก าหนด เพื่อให้พนักงานขับรถปฏิบัตินอกเหนือจากระเบียบ
น้ีที่ก  าหนดไว้แล้วก็ได้ แต่จะต้องไม่ขัดหรือแย ้งกับระเบียบน้ี  

ให้ประธานกรรมการ    เป็นผู ้รักษาการตามระเบียบน้ี  
 

ประกาศ  ณ  ว ันที่    28  กุมภาพันธ์  2561  
     

                
 
                      

 (นายสมบัติ   พวงสมบัติ )  
ประธานกรรมการ  

สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  
         ว่า ด้วยการแต่งต้ังอนุกรรมการ  
                      พ.ศ.   2561  
 
 

อาศัยอ านาจ     ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง       
จ  ากัด   พ.ศ.  2561 ข้อ   82  และข้อ  105(10)   ที่ประชุมคณะกรรมการด า เนินการ ชุดที่  45 ค ร้ังที่  
1/2561 เ ม่ือวันที่   27 กุมภาพันธ์  2561  ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่
กลอง  จ ากัด    ว่าด้วยการแต่งตั้ งอนุกรรมการ    พ.ศ. 2561  ดังต่อไปน้ี  
  ข้อ 1.  ระเบียบน้ี เ รียกว่า    ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด      
ว่าด้วยการแต่งตั้ งอนุกรรมการ  พ.ศ.  2561”  
  ข้อ 2.  ระเบียบน้ีให้ถือใช้บังคับตั้ งแต่ว ันที่   28  กุมภาพันธ์  2561   เป็นต้นไป  

 ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด     ว่าด้วยการ
แต่งตั้ งอนุกรรมการ    พ.ศ.  2551 และบรรดาระเบียบ  ประกาศ  ค  าสั่ง  มติ  หรือข้อตกลงอ่ืนใดซ่ึงขัด 
หรือแย ้งกับระเบียบน้ี   และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน  
  ข้อ 4.  ในระเบียบน้ี  
  “สหกรณ์”  หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  
  “สมาชิก”   หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  
  “อนุกรรมการ”   หมายถึง  สมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้ งจากคณะกรรมการ  ซ่ึงอยู่ในวาระ
ตามปีงบประมาณ  
  “กรรมการ”  หมายถึง  กรรมการด า เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   
จ  ากัด  
  “ประธานกรรมการ”  หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่
กลอง   จ  ากัด  
  “หน่วยสมาชิก”   หมายถึง     หน่วยหรือกลุ่มจ านวนสมาชิกให้เป็นไปตามประกาศ
สหกรณ์  
  ข้อ 5.  คุณสมบัติผู ้ได้รับการแต่งตั้ ง เป็นอนุกรรมการ       ต้องไม่ เป็นผู ้ต้องห้ามตาม
ข้อบังคับสหกรณ์  ข้อ   71(1) ,(2) ,(3) ,(4) ,(5) ,(6)   และการพ้นจากต าแหน่งของอนุกรรมการ ให้ใช้
ข้อบังคับข้อ   71  โดยอนุโลมกรณีต าแหน่งว่างลงก่อนครบวาระเก้าสิบวัน ให้กรรมการแต่งตั้ ง
ทดแทนภายในสามสิบวัน   
  ข้อ 6.  อนุกรรมการ หมายถึง สมาชิกในโครงการ/หน่วยงานที่สังกัด        ที่ได้รับการ
แต่งตั้ งจากคณะกรรมการด า เนินการ  เพื่อท าหน้าที่ประสานงานและช่วยเหลือคณะกรรมการ



 
 

ด า เนินการ  จ  านวนอนุกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด า เนินการและหรือประกาศ
ของสหกรณ์  
  ข้อ 7.  หน้าที่ของอนุกรรมการ  
   7.1 ประสานงานกับสมาชิกเผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ งานสหกรณ์
ตลอดจนระเบียบ   ข้อบังคับ   มติ  ประกาศ ต่าง ๆ  ของสหกรณ์ให้สมาชิกรับทราบโดยทั่วถึง  
   7.2 เป็นตัวแทนแนะน า    ให้ความสะดวก    การกู้เ งิน  สัญญาเงินกู้และ  
เอกสารอ่ืน ๆ  
   7.3 ช่วยติดต่อประสานงาน ระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์  
   7.4 รับรองลายมือช่ือผู ้กู ้และผู ้ค  ้าประกัน  
  ข้อ 8.  อนุกรรมการ  เข้า ร่วมประชุมกับคณะกรรมการ       หากคณะกรรมการมีค  าสั่ง
ให้เข้า ร่วมประชุม  และสามารถออกความคิดเห็นให้ข้อ เสนอแนะต่อที่ประชุม   แต่ไม่มีสิทธิออก
เสียงลงมติ  และไม่ได้รับการด ารงต าแหน่งในสหกรณ์        

ข้อ 9.  อนุกรรมการ    ให้ได้รับเ งินค่า เบี้ ยประชุมและค่าตอบแทน   ประจ าปีตามที่
คณะกรรมการก าหนด  
  ให้ประธานกรรมการ เป็นผู ้รักษาการตามระเบียบน้ี  
 

  ประกาศ  ณ  ว ันที่    28  กุมภาพันธ์  2561  
     

                
 
                      

 (นายสมบัติ   พวงสมบัติ )  
ประธานกรรมการ  

สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  
ว่า ด้วยทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้สูงอายุ  

พ.ศ.  2561  
 

 

อาศัยอ านาจ        ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง    
จ  ากัด พ.ศ.  2561  ข้อ105(10)   ที่ประชุมคณะกรรมการด า เนินการ ชุดที่  45 ค ร้ังที่  1/2561 เ ม่ือวันที่          
27  กุมภาพันธ์   2561 ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง    จ  ากัด             
ว่าด้วยทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู ้สูงอายุ  พ.ศ. 2561  ดังต่อไปน้ี  

ข้อ 1.  ระเบียบน้ี เ รียกว่า    ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ  ากัด     
ว่าด้วยทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู ้สูงอายุ   พ.ศ. 2561”  
  ข้อ 2.  ระเบียบน้ีให้ถือใช้บังคับตั้ งแต่ว ันที่  28  กุมภาพันธ์  2561   เป็นต้นไป  

 ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง    จ  ากัด  ว่าด้วยทุน
สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู ้สูงอายุ  พ.ศ.   2551  และบรรดาระเบียบ  ประกาศ  ค  าสั่ง  มติ      หรือ
ข้อตกลงอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือแย ้งกับระเบียบน้ี   และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน  

  ข้อ  4.  ระเบียบน้ีมีว ัตถุประสงค์  เพื่อ เป็นสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู ้สูงอายุ  
  ข้อ  5.  สมาชิกผู ้สูงอายุมี สิทธิ ได้รับ เงินช่วยเหลือตามระเบียบน้ี   ต้องมีคุณสมบัติ  ดัง น้ี  
  (1)  ต้องเป็นสมาชิกผู ้สูงอายุ ที่ มีอายุตั้ งแต่  65  ปีบริบูรณ์ขึ้ นไป  และย ังคงเป็น

สมาชิกอยู่ 
  (2)  เป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อเน่ืองมาแล้ว 10  ปี  ขึ้ นไป  
  ข้อ  6.   การจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู ้สูงอายุ  จ่ายให้เ ม่ือสมาชิกมีคุณสมบัติ  

ครบถ้วนตามข้อ 5โดยจ่ายคร้ังแรกสามพันบาท/ราย  และจ่ายปีต่อๆไป ปีละ สองพันบาท  จ่ายให้ เ ม่ือ
ครบรอบวันเกิดของสมาชิก  

ข้อ 7.  ทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู ้สูงอายุ  ได้มาจากการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ า ปี  
ของสหกรณ์ และหรือเงินบริจาคอ่ืนใด  

ข้อ 8.  เ ม่ือ ส้ินเดือนธันวาคมของทุกปี      ให้สหกรณ์ส ารวจสมาชิกที่ มี คุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ครบถ้วนตามข้อ   5  เสนอคณะกรรมการ เพื่ออนุมัติ จ่ายเงินทุนสวัสดิการผู ้สูงอายุตาม
ระเบียบน้ี  

ข้อ 9.  สหกรณ์ทรงไว้ซ่ึง สิทธิที่จะงดจ่าย หรือลดจ่ายจ านวนน้อยกว่าหลักเกณฑ์   ที่
ก  าหนดไว้ใน    ข้อ  6  หากปรากฏว่า เ งินที่ได้รับการจัดสรรไว้ไม่พอจ่าย  

ให้ประธานกรรมการ เป็นผู ้รักษาการตามระเบียบน้ี  
 



 
 

ประกาศ  ณ  ว ันที่    28  กุมภาพันธ์  2561  
  
    

                
                     

 (นายสมบัติ   พวงสมบัติ )  
ประธานกรรมการ  

สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง จ ากัด  
ว่า ด้วยการขอใช้ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  

พ.ศ.  2561  
 

 

  อาศัยอ านาจ    ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง    
จ  ากัด  พ.ศ.  2561  ข้อ105(10)  ที่ประชุมคณะกรรมการด า เนินการ ชุดที่  45  ค ร้ังที่   1 /2561  เ ม่ือวันที่   
27  กุมภาพันธ์    2561  ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง    จ  ากัด           
ว่าด้วยการขอใช้ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ  ากัด   พ.ศ.  2561   ดังต่อไปน้ี  

ข้อ 1.  ระเบียบน้ี เ รียกว่า”  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ  ากัด     
ว่าด้วย  การขอใช้ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  พ.ศ.   2561”  
  ข้อ 2.  ระเบียบน้ีให้ถือใช้บังคับตั้ งแต่ว ันที่   28  กุมภาพันธ์  2561    เป็นต้นไป  

 ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ  ากัด    ว่าด้วยการ
ขอใช้ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานาแม่กลอง   จ  ากัด   พ.ศ.   2551
และบรรดาระเบียบ  ประกาศ  ค  าสั่ง  มติ  หรือข้อตกลงอ่ืนใดซ่ึงขัด หรือแย ้งกับระ เบียบน้ี   และให้ใช้
ระเบียบน้ีแทน  

  ข้อ 4.  การขอใช้ห้องประชุมของสหกรณ์   ผู ้มีความประสงค์จะขอใช้ห้องประชุมของ
สหกรณ์  ต้องยื่นความจ านงต่อสหกรณ์   ก่อนการประชุมอย่างน้อย 3 ว ัน  

  ข้อ  5.  ว ัตถุประสงค์การใช้ห้องประชุม  จะต้องเป็นการประชุมเก่ียวกับการอบรม 
สัมมนาซ่ึงไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี  

  ข้อ  6.  ผู ้ขอใช้ห้องประชุมต้องเป็นหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน  
  ข้อ  7.  ผู ้มีอ  านาจการให้ใช้ห้องประชุม ให้ประธานกรรมการ  หรือรองประธาน

กรรมการ  เป็นผู ้มีอ  านาจอนุมัติการใช้ห้องประชุม  
  ข้อ  8.  อัตราค่าบ า รุงการใช้ห้องประชุม  
 (1)  หน่วยราชการไม่ เกินสามชั่วโมง  จ่ายสามร้อยบาท  เกินกว่าสามชั่วโมงจ่ายห้า ร้อย

บาท  
 (2)  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ไม่ เกินสามชั่วโมง จ่ายห้า ร้อยบาทเกินกว่า

สามชั่วโมง จ่ายเจ็ดร้อยบาท  
  (3)  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมยี่สิบห้าบาท/คน/ ม้ือ  
  (4)  อุปกรณ์โปรเจ็คเตอร์(Projector )  พร้อมจอภาพ  จ่ายห้า ร้อยบาท  
  ข้อ 9.  ผู ้ใช้ห้องประชุมต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของสหกรณ์  
  ข้อ 10. เ งินค่าบ า รุงถือเป็นรายได้ของสหกรณ์  



 
 

  ข้อ 11. หากมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ  ตามระเบียบน้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ประธานกรรมการ  
 

 ให้ประธานกรรมการ เป็นผู ้รักษาการตามระเบียบน้ี  
 

ประกาศ  ณ  ว ันที่    28  กุมภาพันธ์  2561  
     

                
 
                      

 (นายสมบัติ   พวงสมบัติ )  
ประธานกรรมการ  

สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  
ว่า ด้วยการจ้างผู้จัดการสหกรณ์ 

พ.ศ. 2561  
 

   

อาศัยอ านาจ     ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง    
จ  ากัด  พ.ศ. 2561 ข้อ87 และข้อ  105(10)  ที่ประชุมคณะกรรมการด า เนินการ   ชุดที่  45 ค ร้ังที่  1/2561   
เ ม่ือวันที่   27  กุมภาพันธ์   2561  ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  
จ ากัด  ว่าด้วยการจ้างผู ้จัดการสหกรณ์   พ.ศ.  2561     ดังต่อไปน้ี  

ข้อ 1.  ระเบียบน้ี เ รียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ  ากัด             
ว่าด้วยการจ้างผู ้จัดการสหกรณ์  พ.ศ.  2561”  

ข้อ 2.  ระเบียบน้ีให้ถือใช้บังคับถัดจากวันที่   28  กุมภาพันธ์  2561  เป็นต้นไป  
 ข้อ 3.   ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ  ากัด    ว่าด้วยการ

จ้างผู ้จัดการสหกรณ์   พ.ศ.  2559  และบรรดาระเบียบ  ประกาศ  ค  าสั่ง  มติ  หรือข้อตกลงอ่ืนใดซ่ึงขัด 
หรือแย ้งกับระเบียบน้ี   และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน  

 ข้อ 4.  ผู ้จ ัดการ หมายถึง ผู ้จ ัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลองจ ากัด  มีหน้าที่
จัดการทั่วไป  และรับผิดชอบเก่ียวกับบรรดากิจการประจ าของสหกรณ์ที่ก  าหนดไว้ในข้อบังคับของ
สหกรณ์ ตลอดจนปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการด า เนินการ   ตรวจตราควบคุมดูแล   การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์     เพื่อให้สหกรณ์ด า เนินตามเป้าหมาย บังเกิดผลดีและคุณประโยชน์
กับสมาชิก  

   ข้อ  5.  การจ้างผู ้จัดการสหกรณ์   ให้คณะกรรมการด า เนินการ    คัดเลือก   หรือสอบ
คัดเลือก  บุคคลที่ มีความรู้ความสามารถ   ความซ่ือสัตย์สุจริต และเหมาะสม     เพื่อแต่งตั้ งหรือจ้าง
เป็นผู ้จัดการสหกรณ์  

 ก าหนดระยะเวลาจ้าง  ให้จ้างได้คราวละ  2   ปี    และมีอายุไม่ เกิน  60 ปีบริบูรณ์   การ
ต่อสัญญาจ้างให้คณะกรรมการด า เนินการ  เป็นผู ้อนุมัติ  

 ข้อ 6.  การรับสมัคร      ให้สหกรณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด า เนินการ  
ประกาศรับสมัคร  คัดเลือกหรือสอบคัดเลือก      มีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า  7 ว ัน  โดยปิดประกาศไว้ 
ณ  ที่ท  าการของสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  

  ข้อ  7.  ให้ผู ้ที่ประสงค์จะสมัครด ารงต าแหน่งผู ้จัดการสหกรณ์   ยื่นใบสมัคร พร้อมด้วย
หลักฐานตามที่สหกรณ์ก าหนด โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง     ค่าธรรมเนียมสมัครคนละห้า ร้อยบาท  
ค่าธรรมเนียมสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ  



 
 

 ข้อ 8.  ผู ้ที่สมัครรับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก ต้องมีอายุไม่ต  ่ากว่า35 ปีบริบูรณ์   และ
มีคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี  

  8.1 ส า เ ร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดับปริญญาตรี    โดยมีประสบการณ์ทาง ด้าน
การบริหารงานการเงิน การบัญชี  มาแล้วไม่น้อยกว่า   3  ปี   และมี เอกสารรับรอง  

  8.2 ผ่านการด ารงต าแหน่งในสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ  ากัด   
โดยด ารงต าแหน่งผู ้ช่วยผู ้จัดการ  หรือรองผู ้จัดการ ในสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า  3 ปี  

  8.3  ผ่านการด ารงต าแหน่ง  ในสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง จ ากัด 
โดยเป็นพนักงานสหกรณ์  มาแล้วไม่น้อยกว่า  5  ปี  

 ข้อ 9.  ผู ้ที่ รับการคัดเลือก  หรือสอบคัดเลือก ต้องไม่ เป็นบุคคลที่ต้องห้าม  ตามมาตรา 
52  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ ปี   พ.ศ. 2542  

           (1)  เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่ สุดให้จ  า คุก ในความผิดเ ก่ียวกับ
ทรัพย์สินที่กระท าโดยทุจริต  
                               (2)  เคยถูกไล่ออก หรือออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงาน ของรัฐ   หรือ
เอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่  

           (3)  เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ หรือค าวินิจฉัยเป็นที่ สุด ให้พันจาก
ต าแหน่งการเป็นกรรมการ  ตามมาตรา 22(4)  

           (4)  เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนจากต าแหน่ง  กรรมการเพราะทุจ ริต
ต่อหน้าที่  

ข้อ 10. คุณสมบัติ อ่ืน  
 (1)  ไม่ เป็นผู ้ที่ มี ร่างกายทุพพลภาพ  ไ ร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่

สมประกอบ และปราศจากโรคเหล่าน้ี  คือ โรคเ ร้ือน วัณโรคระยะอันตราย  โรคยาเสพติด พิษสุรา
เ ร้ือ รัง และโรคเท้าช้าง  

 (2)  ไม่ เป็นผู ้ที่ มีหน้ีสินล้นพ้นตัว  
 (3)  เป็นผู ้เ ล่ือมใส การปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธ์ิใจ  
 (4)  มีสัญชาติไทย  
 (5)  ไม่ เป็นผู ้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  
          (6)  ไม่ เป็นผู ้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากสหกรณ์ หรือออกจากราชการหรือ

จากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอ่ืน  
          (7)  ไม่ เป็นผู ้เคยถูกรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่ สุดให้จ  า คุกเว ้นแต่ความผิด

ลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาทไม่เคยถูกออกจากสหกรณ์     โดยกระท าความผิดวินัย 
ซ่ึงจะรับโทษไล่ออก   หรือให้ออกตามระเบียบว่าด้วยวินัย  การสอบสวนลงโทษ ส าหรับพนักงานและ
ลูกจ้าง  



 
 

ข้อ 11. ให้คณะกรรมการด า เนินการ        แต่งตั้ งอนุกรรมการคณะหน่ึง             มี
จ  านวนไม่น้อยกว่า  3 คน โดยให้มีต  าแหน่งเป็นประธานคนหน่ึง       และเลขานุการคนหน่ึง นอกนั้ น
เป็นกรรมการ เพื่อด า เนินการ คัดเลือก หรือสอบคัดเลือก         ตามที่คณะกรรมการด า เนินการ
เห็นชอบ  

ข้อ 12. การคัดเลือก ให้คณะอนุกรรมการ  ด า เนินการคัดเลือก   ผู ้สมัครสอบ   ในวิชาที่
ก  าหนดไว้ใน  ข้อ  13  ตามที่ เ ห็นสมควร  

ข้อ 13. การคัดเลือก  หรือสอบคัดเลือก ให้คณะอนุกรรมการ ด า เนินการสอบ   ในวิชา
ต่อไปน้ี  

 (1)  ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ   และวิธีปฏิบัติงาน
เก่ียวกับสหกรณ์  

 (2)  วิชาเฉพาะต าแหน่ง  
 (3)  วิชาความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)  
 ผู ้ที่ผ่านการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก   จะต้องมีคะแนนรวมแต่ละวิชาไม่น้อย

กว่า ร้อยละ 70 ของคะแนนทั้ งหมด   
ข้อ 14. เ ม่ือการคัดเลือก      หรือสอบคัดเ ลือก    เสร็จแล้ว   ให้ประธานอนุกรรมการ

คัดเลือก หรือสอบคัดเลือก เสนอรายช่ือผู ้ที่ ได้รับการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือกต่อคณะกรรมการ
ด า เนินการ โดยเร็ว  

ข้อ 15. สหกรณ์จะประกาศรายช่ือผู ้ที่สอบได้   ณ  ที่ท  าการสหกรณ์ออมทรัพย์
ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  และการประกาศผลการสอบของประธานกรรมการด า เนินการ  ถือเป็น
ที่ สุด  

ข้อ 16. ผู ้ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด า เนินการ จะได้รับการบรรจุแต่งตั้ ง   
ในต าแหน่งผู ้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ  ากัด  

ข้อ 17. ผู ้ที่ ได้รับการแต่งตั้ ง เป็นผู ้จัดการ     จะต้องท าสัญญาจ้างทดลองปฏิบัติงาน  
รวมเป็นเวลา 4 เดือน  และให้ได้รับเงิน เดือน ในต าแหน่งผู ้จัดการ     เ ดือนละ  20,130   บาท(สอง
หม่ืนหน่ึงร้อยสามสิบบาทถ้วน)    เ ม่ือผ่านการทดลองปฏิบัติงานแล้ว   คณะกรรมการด า เนินการ  
อาจจะพิจารณาเพิ่มให้ตามความเหมาะสม   และจะต้องท าสัญญาจ้างเพื่อบรรจุแต่งตั้ ง เป็นผู ้จัดการ    
ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด  

ข้อ 18. ผู ้ที่ ได้รับการบรรจุแต่งตั้ ง เป็นผู ้จัดการ ต้องมีหลักประกันการเข้าท างานตาม
สัญญาจ้าง ดังต่อไปน้ี  

          (1)  เ งินสดจ านวน  2   เท่าของเงินเ ดือน ฝากไว้ในบัญชีของสหกรณ์เป็น
หลักประกัน  



 
 

          (2)  บุคคลที่ เ ป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ต ่ากว่า  ระดับ 7 หรือ
เทียบเท่า   มี เ งินเดือนไม่ต ่ากว่าผู ้ได้รับแต่งตั้ งหรืออสังหาริมทรัพย์ จ  านองเป็นหลักประกันในวงเงินไม่
ต ่ากว่าห้าแสนบาทถ้วน  

ข้อ 19. ผู ้ที่ ได้รับการบรรจุแต่งตั้ ง เป็นผู ้จัดการไม่มีสิทธิที่จะรับเงินบ า เหน็จเม่ือออกจาก
การเป็นผู ้จัดการ  

ข้อ 20. การเ ล่ือนเงินเดือน   การลา    การลงโทษ  เบี้ ย เ ล้ียง    เ งินโบนัสประจ าปี   
สวัสดิการ  และอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  

ข้อ 21. การให้ออกจากต าแหน่ง   ให้คณะกรรมการด า เนินการพิจารณาตามข้อบังคับ
ของสหกรณ์ ข้อ  94  

ให้ประธานกรรมการ   เป็นผู ้รักษาการตามระเบียบน้ี  
     ประกาศ  ณ  ว ันที่    28  กุมภาพันธ์  2561  

     
                
 
                      

 (นายสมบัติ   พวงสมบัติ )  
ประธานกรรมการ  

สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  
ว่าด้วยการท าประกันชีวิตกลุ่ ม  

พ.ศ.  2561  
 
   

อาศัยอ านาจ    ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง     
จ  ากัด    พ.ศ.   2561 ข้อ   77(8)  และข้อ 105(10)      ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการด า เนินการ  
ชุดที่   45  ค ร้ังที่   1/2561  เ ม่ือวันที่   27  กุมภาพันธ์   2561 ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  ว่าด้วยการท าประกันชีวิตและประกันอุบัติ เหตุกลุ่ม   พ.ศ. 2561     
ดังต่อไปน้ี  
  ข้อ  1.   ระเบียบน้ี เรียกว่า   “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด    
ว่าด้วยการท าประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม  พ.ศ.   2561”  
  ข้อ  2.   ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับตั้ งแต่ว ันที่   28  กุมภาพันธ์  2561   เป็นต้นไป  
  ข้อ  3.   ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  ว่าด้วยการท า
ประกันชีวิตและประกันอุบัติ เหตุกลุ่ม   พ.ศ.  2553    และบรรดาระเบียบ ประกาศ  ค  าสั่ง  มติ    หรือ
ข้อตกลงอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือแย ้งกับระเบียบน้ี    และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน  
  ข้อ  4.   ในระเบียบน้ี  
  “การท าประกันชีวิตกลุ่ม  ”   หมายถึง  สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่
กลอง     จ  ากัด  ต้องท าประกันชีวิตกลุ่ม ตามที่คณะกรรมการด า เนินการก าหนด  
  ข้อ  5.   สมาชิกต้องท าประกันชีวิตกลุ่มกับบริษัทประกันชีวิตที่สหกรณ์ก าหนด  เว ้นแต่
สมาชิกที่ มีอายุเ กินที่กฎหมายก าหนด    การท าประกันชีวิตกลุ่ม  ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการด า เนินการและหรือประกาศของสหกรณ์  
  ข้อ  6.   สมาชิกต้องท าประกันชีวิตกลุ่ม        ตามทุนประกันที่สหกรณ์ก าหนดตามข้อ 5 
โดยยินยอมให้สหกรณ์หักเบี้ ยประกัน  ณ   ที่ จ่าย    จากเงินได้รายเดือนจนกว่าจะครบ  
  ข้อ  7.   สมาชิกต้องยินยอมยกสิทธิประโยชน์ที่บริษัทประกันชีวิตคุ ้มครองกรณีเสียชีวิต  
ให้สหกรณ์ เป็นล าดับแรก    ตามต้นเงินและดอกเบี้ ยที่ค ้างจ่ายตามสัญญาเงินกู้โดยพลัน  
  ข้อ  8.   ให้ประธานกรรมการ  เป็นผู ้รักษาการตามระเบียบน้ี  
 
 
 
 
 



 
 

     ประกาศ  ณ  ว ันที่    28  กุมภาพันธ์  2561  
               
 
 
                      

 (นายสมบัติ   พวงสมบัติ )  
ประธานกรรมการ  

สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ ากัด  
ว่า ด้วยการจ้างลูกจ้างช่ัวคราว  

   พ.ศ. 2561  
 

 

อาศัยอ านาจ    ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง      
จ  ากัด   พ.ศ. 2561 ข้อ  105(10)   ที่ประชุมคณะกรรมการด า เนินการ  ชุดที่   45  ค ร้ังที่   1/2561 เ ม่ือ
วันที่   27   กุมภาพันธ์   2561  ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ  ากัด    
ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างชั่วคราว   พ.ศ.   2561   ดังต่อไปน้ี  
  ข้อ  1.   ระเบียบน้ี เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ  ากัด ว่า
ด้วยการจ้างลูกจ้างชั่วคราว   พ .ศ.  2561 ”  
      ข้อ  2.    ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับตั้ งแต่ว ันที่   28  กุมภาพันธ์  2561   เป็นต้นไป  

ข้อ   3.    ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ  ากัด    ว่าด้วย
การจ้างลูกจ้างชั่วคราว   พ.ศ.   2555 และบรรดาระเบียบ ประกาศ  ค  าสั่ง  มติ   หรือข้อตกลงอ่ืนใดซ่ึง
ขัดหรือแย ้งกับระเบียบน้ี   และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน  

ข้อ 4.ในระเบียบน้ี  
“สหกรณ์”   หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  
“ประธานกรรมการ”   หมายถึง ประธานคณะกรรมการด า เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด”    
“คณะกรรมการด า เนินการ”   หมายถึง  คณะกรรมการด า เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  
“ผู ้จัดการ”    หมายถึง  ผู ้จัดการหรือผู ้รั กษาการหรือผู ้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู ้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ  ากัด  
“ลูกจ้างชั่วคราว”   หมายถึง  ลูกจ้างรายเดือนที่จ้างไว้ปฏิบัติงานที่ มีลักษณะชั่วคราว 

และมีก าหนดระยะเวลาจ้าง   แต่ทั้ ง น้ีระยะเวลาการจ้างต้องไม่ เกินปีงบประมาณของสหกรณ์  
“ค่าจ้างรายเดือน”   หมายถึง ค่าจ้างที่ก  าหนดอัตราจ่ายเป็นรายเดือน  
“ผู ้บังคับบัญชา ”    หมายถึง   คณะกรรมการด า เนินการ  หรือประธานกรรมการหรือ

ผู ้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  
“ปี”   หมายถึง  รอบปีทางบัญชี โดยมีระยะเวลาตั้ งแต่ว ันที่   1  มกราคม  ถึงวันที่  31   

ธันวาคม ของทุกปี  
ข้อ 5.   การจ้างลูกจ้างชั่วคราว  ให้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด า เนินการ  

เ ม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด า เนินการแล้ว  ผู ้จ ัดการมีอ านาจออกเป็นค าสั่งจ้างต่อไป  



 
 

ข้อ 6.   คุณสมบัติทั่วไปของลูกจ้างชั่วคราว  ให้อนุโลมใช้ตามคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่
สหกรณ์  

ข้อ 7.   การจ้างลูกจ้างชั่วคราว   ให้จ้างตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปีของแต่ละปี  

 ข้อ  8.  อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว       ให้เป็นไปตามบัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ของกระทรวงการคลังก าหนด       ดังบัญชีแนบท้ายระเบียบน้ี      

ข้อ 9.  การเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราว  ถูกเลิกจ้างได้ในกรณีดังต่อไปน้ี  
(1) ขาดคุณสมบัติ  
(2) เจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่การงานได้โดยสม ่า เสมอ  
(3) หย่อนความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของตน  
(4) ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับหน้าที่  
(5) บกพร่องต่อหน้าที่ เ ป็นเหตุให้สหกรณ์เสียหาย  
(6) มีมลทินมัวหมองในกรณีถูกสอบสวนฐานกระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
(7) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่ สุด ยกเว้นความผิดลหุโทษ  
(8) เ ม่ือสหกรณ์เลิกหรือยุบต าแหน่งใด หรืองานแล้วเสร็จให้ผู ้มีอ  านาจตามข้อ 5 

สั่ง เลิกจ้าง  
ข้อ 10.  หลักประกันของลูกจ้างชั่วคราว  ในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ต้องให้ลูกจ้างท า

หนังสือสัญญาจ้างเป็นหลักฐานตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด  และก าหนดให้มีหลักประกันอย่างใดอย่าง
หน่ึงหรือหลายอย่างดังปรากฏข้างล่างน้ี   เพื่อประกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้ นแก่สหกรณ์
เน่ืองจากการกระท าหรืองดเว้นการกระท า  ซ่ึงลูกจ้างชั่วคราวต้องรับผิดชอบ  

(1) มี เ งินจ านวนตามที่กฎหมายแรงงานก าหนดเป็นประกันไว้กับสหกรณ์  
(2) มีบุคคลค ้าประกันอย่างน้อย 1 คน โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู ้จัดการ  

ข้อ 11. ลูกจ้างชั่วคราวคนใด  ซ่ึงมี เ งินได้ตามเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีเ งินได้ตาม
ประมวลรัษฏากรจะต้องเป็นผู ้เ สียภาษีเงินได้ส าหรับเงินเดือนที่ได้ รับจากสหกรณ์น้ีด้วยตนเอง  

ข้อ 12. สิทธิการลาของลูกจ้างชั่วคราว ให้อนุโลมใช้ตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ โดยมีสิทธิได้รับ เงินค่าจ้างระหว่างลา     ยกเว ้นการลาใน 4  ประเภท   ดัง น้ี  

(1) การลาป่วย  
(2) การลาคลอดบุตร  
(3) การลาพักผ่อน  
(4) การลาเข้า รับการฝึกวิชาการทหาร   เข้า รับการระดมพล  

การลาป่วย    กรณีเ ร่ิมเข้าปฏิบัติงานในปีแรก ลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับ
ค่าจ้างในอัตราปกติปีหน่ึงไม่ เกิน 8 ว ันท าการ  เว ้นแต่กรณีระยะเวลาการปฏิบัติงานในปีแรกไม่ครบ 6 



 
 

เ ดือนไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิดังกล่าวและในปีถัดไปลูกจ้างชั่วคราวซ่ึงจ้างไว้ปฏิบัติงานต่อเน่ืองมีสิทธิ
ลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างปีหน่ึงไม่ เกิน 15 ว ันท าการ  

การลาคลอดบุตร    ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างไว้ปฏิบัติงานต่อเน่ือง มี สิทธิลา
เน่ืองจากการคลอดบุตรปีหน่ึง ไม่ เกิน 90 ว ัน โดยมีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลาจากสหกรณ์ไม่ เกิน 45 
ว ัน อีก 45 ว ัน ได้รับจากประกันสังคม แต่ในกรณีที่ เข้า เ ร่ิมปฏิบัติงานในปีแรกไม่ครบ 6 เดือนไม่อยู่
ในข่ายได้รับสิทธิดังกล่าว  

การลาพักผ่อน     ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนไม่มีสิทธิลาพักผ่อนตามระเบียบน้ี  
  การลาข้ารับการฝึกวิชาการทหาร   เ ข้า รับการระดมพลหรือเข้า รับการทดลองความพร่ัง

พร้อมและการไปรับการตรวจคัดเลือกเพ่ือเข้า รับราชการทหาร    
 ลูกจ้างชั่วคราวลาเข้า รับการฝึกวิชาทหาร  ให้ได้รับค่าจ้างอัตราปกติไม่ เกิน 2 เดือน 

ส่วนการลาเพื่อ เข้า รับการระดมพลหรือเข้า รับการทดลองความพร่ังพร้อมแล้วแต่กรณี ให้ได้รับค่าจ้าง
อัตราปกติไม่ เกิน 30วัน  

 ลูกจ้างชั่วคราว  มี สิทธิลาไปรับการตรวจคัดเลือกเพื่อ รับราชการทหารตามกฎหมายว่า
ด้วยการรับราชการทหารโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติในระหว่างนั้ น  การลาดังกล่าวจะต้องให้ผู ้ลา
แสดงจ านวนวันที่ต้องเดินทางไปและกลับและวันที่ต้องอยู่เพื่อตรวจคัดเลือกเข้า รับราชการทหารเท่าที่
จ  า เป็นเพื่อประกอบการพิจารณา  

ดังนั้ น หากลูกจ้างชั่วคราวลาประเภทอ่ืนนอกเหนือจากการลา 4 ประเภท ดังกล่าวแล้ว 
ก็จะไม่ได้รับค่าจ้างจากการลานั้ น   

ข้อ 13. การลาออก  ให้ผู ้ประสงค์ที่จะลาออกจากการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ยื่นหนังสือ
ขอลาออกต่อผู ้บังคับบัญชาล่วงหน้าก่อนวันที่จะขอลาออกจากสหกรณ์ไม่น้อยกว่า  30 ว ัน   เพื่อให้ผู ้มี
อ  านาจอนุมัติตามข้อ  4 เป็นผู ้พิจารณาอนุมัติให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากสหกรณ์  ในกรณีมี เหตุผล
ความจ า เป็นพิเศษผู ้บังคับบัญชาจะอนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวซ่ึงประสงค์จะลาออก ยื่นหนังสือขอ
ลาออกจากสหกรณ์น้อยกว่า  30 ว ันก็ได้ 

ข้อ  14.  ก าหนดให้ลูกจ้างชั่วคราวของสหกรณ์ต้องเข้าระบบประกันสังคม  โดยสหกรณ์
จะต้องหักค่าจ้างจากลูกจ้างน าส่งเป็นเงินสมทบในส่วนของผู ้ประกันตนและนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบ
ในส่วนของนายจ้างเข้ากองทุนประกันสังคมให้กับลูกจ้างด้วยตามอัตราที่กฎหมายก าหนด   
เ งินกองทุนประกันสังคมดังกล่าวมีไว้เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายให้ผู ้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนใน
กรณีต่าง  ๆ  

ข้อ  15.   ผู ้มีอ  านาจอนุญาตลา   แบบใบลา  แบบใบสมัคร  และเ ร่ืองอ่ืนๆที่ไ ม่ได้ระบุ
ไว้ในระเบียบน้ี  ให้อนุโลมใช้ตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์   
       ให้ประธานกรรมการ  เป็นผู ้รักษาการตามระเบียบน้ี  
 



 
 

ประกาศ  ณ  ว ันที่    28  กุมภาพันธ์  2561  
     

                
 
                      

 (นายสมบัติ   พวงสมบัติ )  
ประธานกรรมการ  

สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  
ว่า ด้วยทุนช่วยเหลือผู้ค า้ประกันเงินกู้ สามัญ  

พ.ศ. 2561  
 
 

  อาศัยอ านาจ      ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   
จ  ากัด   พ.ศ.  2561  ข้อ  105(10)   ที่ประชุมคณะกรรมการด า เนินการ  ชุดที่  45 ค ร้ังที่  1/2561 เ ม่ือวันที่  
27  กุมภาพันธ์    2561            พิจารณาเห็นว่า เพื่อ เป็นสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ชลประทานแม่กลอง   จ  ากัด   ที่ เ ป็นผู ้ค  ้าประกันเงินกู้สามัญ  ในกรณีสมาชิกผู ้กู ้ถูกไล่ออกจากราชการ
ไม่ว่ากรณีใดๆ   ท  าให้พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์   จึงได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด ว่าด้วยทุนช่วยเหลือผู ้ค  ้าประกันเงินกู้สามัญ   พ.ศ.  2561 ดังต่อไปน้ี  
  ข้อ 1.  ระเบียบน้ี เ รียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง    จ  ากัด    
ว่าด้วยทุน  ช่วยเหลือสมาชิกผู ้ค  ้าประกันเงินกู้สามัญ   พ.ศ.   2561”  
  ข้อ 2.  ระเบียบน้ีให้ถือใช้บังคับตั้ งแต่ว ันที่   28  กุมภาพันธ์  2561    เป็นต้นไป  

ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  ว่าด้วยทุน
ช่วยเหลือผู ้ค  ้าประกันเงินกู้สามัญ   พ.ศ.  2557  และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค  าสั่ง  มติ   หรือข้อตกลง
อ่ืนใดซ่ึงขัดหรือแย ้งกับระเบียบน้ี   และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน  
  ข้อ 4.   ระเบียบน้ี  

  “สหกรณ์”           หมายความว่า       สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด 
“คณะกรรมการ”       หมายความว่า       คณะกรรมการด า เนินการของสหกรณ์ออม

ทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ  ากัด  
“สมาชิก”                 หมายความว่า       สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่ 

กลอง  จ  ากัด  
“ประธานกรรมการ”   หมายความว่า       ประธานกรรมการด า เนินการของสหกรณ์ออม    

ทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด   
“ทุน”                       หมายความว่า        ทุนช่วยเหลือผู ้ค  ้าประกันเงินกู้สามัญ  
ข้อ 5.  ทุนช่วยเหลือผู ้ค  ้าประกันเงินกู้สามัญ  เป็นทุนช่วยเหลือผู ้ค  ้าประกันเงินกู้สามัญ 

โดยน าทุนน้ีไปลดหน้ีสินของสมาชิกผู ้กู ้ เ งินสามัญ     
ข้อ 6.   ที่มาของทุน  มาจาก  

6.1 การจัดสรรจากก าไรสุทธิประจ าปี      โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี  

6.2 มีผู ้บริจาคให้หรือเงินอ่ืนๆ  



 
 

ข้อ 7.  เ ม่ือสมาชิกถูกไล่ออกจากราชการไม่ว่ากรณีใดๆ  ท าให้พ้นสภาพการเป็นสมาชิก
ของสหกรณ์ ให้น า เ งินค่าหุ้น  เ งินรับฝาก  และเงินอ่ืนใดที่พึงจะได้รับจากทางราชการ  ไปช าระหน้ี
เ งินกู้สามัญของสมาชิกนั้ น   

ข้อ 8.  การอนุมัติ จ่ายเงินช่วยเหลือจากทุนช่วยเหลือผู ้ค  ้าประกันเงินกู้สามัญ  เป็น
ดังต่อไปน้ี  

8 .1  อายุการเป็นสมาชิกผู ้กู ้    ตั้ งแต่  1 ปี   ถึง  10  ปี       ได้รับการช่วยเหลือไม่
เกินสามหม่ืนบาทถ้วน  

8.2  อายุการเป็นสมาชิกผู ้กู ้    เ กิน 10 ปี    ถึง  20  ปี      ได้รับการช่วยเหลือไม่
เกินห้าหม่ืนบาทถ้วน  

8.3  อายุการเป็นสมาชิกผู ้กู ้    เ กิน 20 ปี    ได้รับการช่วยเหลือไม่ เกินเจ็ดหม่ืน
บาทถ้วน  

สมาชิกที่ได้รับการช่วยเหลือจากทุนน้ีแล้ว  สหกรณ์จะไม่ลดอัตราดอกเบี้ ยเ งินกู้ใน
ฐานะผู ้ค  ้าประกันให้อีก  

ข้อ 9.  ในกรณีที่ เ งินทุนช่วยเหลือผู ้ค  ้าประกันมี เหลือไม่พอช าระหน้ีตามระเบียบน้ี   ให้
เป็นอ านาจของคณะกรรมการ    พิจารณาช่วยเหลือตามที่ เ ห็นสมควรจากเงินทุนที่ เหลือในแต่ละปี  

ข้อ 10. ในกรณีมีปัญหาเก่ียวกับการบริหารเงินทุนตามระเบียบน้ี    ให้คณะกรรมการ
เป็นผู ้มีอ  านาจวินิจฉัยช้ีขาด  ค  าวินิจฉัยถือเป็นที่ สุด  

ข้อ 11 .  ให้ประธานกรรมการ  เป็นผู ้รักษาการตามระเบียบน้ี  
 

ประกาศ  ณ  ว ันที่    28  กุมภาพันธ์  2561   
              

              
(นายสมบัติ   พวงสมบัติ )  

ประธานกรรมการ  
สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ  ากัด  

 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด                                                                                                                 
ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์                                                                                                                                          

พ.ศ.  2561 
 

 
  อาศัยอ านาจ       ตามความในข้อบัง คับของสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   
จ ากัด   พ.ศ.  2561  ข้อ 105(10)     ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ชุด ท่ี  45  
ครั้ ง ท่ี6/2561 เมื่อวัน ท่ี . . . . . . . .   กรกฎาคม  2561         ไ ด้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ  พ.ศ.   2561   ดัง ต่อไปนี้  
  ข้อ  1. ระเบียบนี้ เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด    
ว่าด้วยการว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ  พ.ศ.  2561”  
  ข้อ  2. ระเบียบนี้ ให้ ใ ช้บัง คับ ต้ังแต่วัน ท่ี  . . . .    กรกฎาคม 2561  เป็นต้นไป 
  ข้อ  3. บรรดาระเบียบ  ประกาศ  ค า ส่ัง  มติ  อื่นใด   หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่ งขัดแย้งกับ
ระเบียบนี้   และให้ใ ช้ระเบียบนี้แทน  
         ข้อ  4. ในระเบียบนี้  
  “การตรวจสอบกิจการ”  หมายถึง  การตรวจสอบการด าเนินงาน    ท้ังปวงของสหกรณ์ 
ไ ด้แก่  การปฏิบั ติ เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การปฏิบั ติการ การบริหารงาน ระบบสารสนเทศ และการ
ตรวจสอบด้านอื่นๆ  
  “ผู้ตรวจสอบกิจการ”  หมายถึง สมาชิกของสหกรณ์นั้น หรือบุคคลภายนอกซึ่ ง เป็นบุคคล
ธรรมดา หรือ นิ ติบุคคล  ท่ีไ ด้รับการเลือก ต้ังจากท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์เพื่อท าหน้าท่ีเป็น ผู้ตรวจสอบ
กิจการตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553  
    “สหกรณ์”  หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ ากัด  

หมวด 1                                                                                                                                                                                                  
คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ  

    ข้อ 5. ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมี คุณสมบัติ ดัง ต่อไปนี้  
   (1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้น   หรือบุคคลภายนอกท่ีไ ด้รับ เลือกต้ังจาก ท่ีประชุม
ใหญ่ของสหกรณ์  
   (2) ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่น
ท่ีไ ด้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
                ข้อ 6. ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มี ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
   (1) เป็น ผู้สอบบัญชี หรือ ผู้ ช่วย ผู้สอบบัญชี หรือบุคคลท่ีอยู่ ใน สังกัดนิ ติบุคคลท่ีรับ
งานสอบบัญชีของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น  



 
 

    (2) เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น เว้นแต่ไ ด้พ้นต าแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปีบัญชีของสหกรณ์  
      (3)  เป็น คู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือ ผู้จัดการ หรือเ จ้า หน้าท่ีของ
สหกรณ์นั้น  
          (4 ) เป็น ผู้ จัดการหรือเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น หรือเคยถูกให้ออก
จากต าแหน่ง ผู้ จัดการหรือเจ้าหน้า ท่ีสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น ฐานทุจริต ต่อเจ้าหน้าท่ี  
          (5 ) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  
          (6 ) เคยได้รับโทษจ า คุกโดยค าพิพากษาถึง ท่ีสุดให้จ า คุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความคิดท่ีไ ด้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
          (7 ) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ 
หรือเอกชนฐานทุจริตต่อเจ้าหน้า ท่ี  
          (8 ) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือ ผู้ตรวจสอบกิจการ หรือมีค าวินิจฉัย
เป็น ท่ีสุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น  
          (9 ) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการ หรือ ผู้
ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น  
         (10)  เคยถูกให้ออกจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น  
         (11)  เป็น ผู้อยู่ ระหว่างถูก ส่ังพัก หรือเพิกถอนช่ืออกจากทะเบียนผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต 
         (12)  เป็น ผู้อยู่ ระหว่างการถูก ส่ังพัก หรือเพิกถอนช่ืออกจากทะเบียนผู้สอบบัญชี
ภาคเอกชนตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์  
         (13)  เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือ จิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ 
  ข้อ 7. ผู้ตรวจสอบกิจการต้องเป็น ผู้ ท่ีมีความรู้  ความสามารถในด้านต่างๆ เช่น การเงิน 
การบัญชี กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ การบริหารจัดการ และเศรษฐศาสตร์  เป็น ต้น  
  ข้อ 8. ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพัฒนาความรู้และทักษะและด้านการเงินการบัญชี 
กฎหมายระเบียบและการตรวจสอบกิจการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อ ให้การปฏิบั ติงานตรวจสอบกิจการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  

หมวด 2  
การเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ  

                ข้อ 9. ขั้นตอนและวิธีการเ ลือกต้ัง ผู้ตรวจสอบกิจการให้ เป็นไปตามข้อบัง คับของสหกรณ์  
                ข้อ 10. จ านวนผู้ตรวจสอบกิจการให้ เป็นไปตามข้องบัง คับของสหกรณ์ กรณีเป็นบุคคล
ธรรมดาให้มีจ านวนไม่ เกินห้าคน กรณีนิ ติบุคคลให้มี จ านวนหนึ่ งนิ ติบุคคล  



 
 

                ข้อ 11. สหกรณ์อาจเลือกต้ัง ผู้ตรวจสอบกิจการเป็นการส ารองไว้       เพื่อให้ ผู้ตรวจสอบ
กิจการท่ีสหกรณ์เลือกต้ังส ารองไว้สามารถปฏิบั ติงานทันทีในกรณีท่ี ผู้ตรวจสอบกิจการได้รับเลือกต้ังจาก
ท่ีประชุมใหญ่พ้นจากต าแน่ง ตามข้อ 14  
  ข้อ 12. ให้ ท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก าหนดค่าตอบแทน ค่าใช้ จ่ายอื่น และค่าใ ช้จ่ายเพื่อ
การพัฒนาแก่ ผู้ตรวจสอบกิจการให้ เหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณ   คุณภาพงาน และ
ฐานะการเงินของสหกรณ์  

หมวด 3  
วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของผู้ตรวจสอบกิจการ  

                 ข้อ 13. วาระการด ารงต าแหน่งของ ผู้ตรวจสอบกิจการให้ เป็นไปตามท่ีข้อบั ง คับของ
สหกรณ์แต่ไม่ เกินคราวละสองปี  ผู้ตรวจสอบกิจการท่ีพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกต้ังอีกได้  
                 ข้อ 14. นอกจากการพ้นสภาพต าแหน่งตามวาระแล้ว   ผู้ตรวจสอบกิจการจะพ้นจาก
ต าแหน่ง เมื่อ  
  (1) ตาย  
  (2) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนัง สือยื่นต่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการหรือยื่น
ต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์แล้วแต่กรณี  
  (3) ท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่ ง เป็นบุคคลธรรมดา 
หรือ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์แล้วแต่กรณี  
  (4) นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติตามข้อ 5 หรือมี ลักษณะต้องห้ามตาม
ข้อ 6  

หมวด 4  
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ  

       ข้อ 15. ผู้ตรวจสอบกิจการ  มีอ านาจหน้าท่ีตรวจสอบการด าเนินงานท้ังปวงและตรวจสอบ
กิจการด้านต่างๆ ตามท่ีก าหนดไว้ ในข้อบัง คับของสหกรณ์     โดยผู้ตรวจสอบกิจการต้องปฏิบั ติงานตาม
แนวปฏิบั ติการตรวจสอบกิจการท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด  
       ข้อ 16. ผู้ตรวจสอบกิจการ มีหน้า ท่ีรายงาน   ผลการตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ รวมท้ังข้อ สังเกตข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ เสนอ ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
และท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ โดยให้ เสนอผลการตรวจสอบกิจการ ดังต่อไปนี้  
  (1) รายงานการตรวจสอบกิจการประจ าเ ดือน            ให้ ผู้ตรวจสอบกิจการแจ้งผลการ
ตรวจสอบแก่คณะกรรมการด าเนินการในการประชุมประจ าเดือนในคราวต่อไป  
  (2) รายงานการตรวจสอบกิจการประจ าปี         ให้ ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานการ
ตรวจสอบต่อ ท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์  
  (3) รายงานการตรวจสอบกรณีเร่ง ด่วน     ในกรณีท่ีตรวจสอบกิจการพบว่ามี เหตุการณ์ท่ี
อาจก่อให้ เกิดความเ สียหายต่อสมาชิกของสหกรณ์อย่างร้ายแรง  หรือสหกรณ์มีการปฏิบั ติไม่ เป็นไปตาม



 
 

กฎหมายระเบียบ ค า ส่ัง ประกาศหรือค าแนะน าของทางราชการ รวมท้ังข้อบัง คับ ระเบียบ มติ ท่ีประชุม
หรือค า ส่ังของสหกรณ์จนก่อให้ เกิดความเ สียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้ ผู้ตรวจสอบแจ้ง
ผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการด าเนินการทันทีเพื่อนด าเนินการแก้ไข รวมท้ังให้ จัดส่งส าเนารายง าน
ดังกล่าวต่อส านักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ และส านักงานสหกรณ์จังหวัด โดยเร็ว  
              ข้อ 17. ให้ ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการด า เนินการแก้ไขของสหกรณ์   ตามรายงานการ
ตรวจสอบกิจการข้อ  16    และให้ จัดส่งส าเนารายงานผลการแก้ไขของสหกรณ์และผลการติดตามของผู้
ตรวจสอบกิจการต่อส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์และส านักงานสหกรณ์จังหวัด    
              ข้อ 18.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการและเข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อ ช้ีแจงรายงาน
การตรวจสอบกิจการท่ีน าเสนอต่อท่ีประชุม   โดยได้รับค่าตอบแทนในการเข้าร่วมประชุม  
              ข้อ 19.  ในการปฏิบั ติหน้า ท่ีของ ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้สหกรณ์มีหน้าท่ีดัง ต่อไปนี้  
  (1) อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ ให้ค า ช้ีแจง    พร้อมท้ัง จัดเตรียมข้อมูล       เอกสาร
หลักฐานของสหกรณ์และทรัพย์ สินต่างๆ       และให้ความร่วมมือแก่ ผู้ตรวจสอบกิจการในการเข้าไปใน
ส านักงานของสหกรณ์ในระหว่ างเวลาท าการของสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบกิจการ  
  (2) ก าหนดวาระการประชุมให้ ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการเพื่อรับทราบผลการตรวจสอบกิจการ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
  (3) พิจารณาและปฏิบั ติตามข้อ สังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่ อให้
การด าเนินกิจการของสหกรณ์ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ     และข้อบั ง คับของสหกรณ์  
               ข้อ  20. ให้สหกรณ์ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ   ไว้ ในข้อบัง คับ
ของสหกรณ์กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบั ติหรือละเว้นการปฏิบั ติตามอ านาจหน้า ท่ี หรือพ ฤติผิดจริยธรรม
ในการปฏิบั ติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย                                                                                                                                                        
                การพิจารณาความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการให้ เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่  

หมวด 5  
                               จริยธรรมในการปฏิบั ติของผู้ตรวจสอบกิจการ                                                                                                                        

21. ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีจริยธรรมในการปฏิบั ติงาน ดังนี้  
         (1 ) ความรับผิดชอบ  
         1.1 มีความตระหนักและความรับผิดชอบในหน้าท่ี ผู้ตรวจสอบกิจการ  
         1.2 ต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงินการบัญชีและธุรกิจของสหกรณ์อย่างพอเพียงท่ีจะ
ปฏิบั ติหน้าท่ี ผู้ตรวจสอบกิจการให้มีประสิทธิภาพ  
         1.3 ให้ความส าคัญกับการเตือนภัยล่วงหน้าและรายการท่ีผิดปกติ  
         1.4 ให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสหกรณ์  
         (2 ) ความซื่อตรง  
         2.1 มีความซื่อสัตย์  สุจริต เ ท่ียงธรรม ปราศจากอคติส่วนตัว  
         2.2 ไม่ ใช้โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น  



 
 

                 (3) ความเป็นกลาง  
                       3.1 พึงละเว้นการเข้าไปมี ส่วนร่วมหรือกระท าการใดๆ ท่ีก่อเกิดความเ สียหายต่อ
สหกรณ์  
                       3.2 ใช้ ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระในการให้ข้อเสนอแนะเพื่ อการตัดสินใจ  
                 (4) ความรู้  ความสามารถ  
                       4.1 รับงานท่ีตนมีความรู้  ทักษะและประสบการณ์ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบั ติงาน  
                       4.2 พัฒนาศักยภาพตนเอง รวมท้ังพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง  
                 (5) การรักษาความลับ  
                     ไม่ เปิดเผยข้อมูลท่ีไ ด้จากการปฏิบั ติงานตรวจสอบกิจการ     ในทางท่ีก่อให้ เกิดผล
เสียหายแก่สหกรณ์ เว้นแก่ เพื่อประโยชน์ ต่อสหกรณ์หรือต้องให้ถ้อยค าในฐานะพยานตามกฎหมาย  

         (6) ไม่ เรียกร้อง หรือรับส่ิงของ หรือทรัพย์ สินมี ค่าใดๆ จากสหกรณ์นอกเหนือจากค่า
ตอบตอบแทนและค่าใ ช้จ่ายอื่นตามท่ีก าหนดไว้ ในข้อบัง คับหรือระเบียบของสหกรณ์  

  หมวด 6                                                                                                                                                                                      
บทเฉพาะกาล 

                ข้อ 22. ผู้ตรวจสอบกิจการท่ีไ ด้รับเลือกต้ังก่อนระเบียบนี้ ใ ช้บัง คับให้ปฏิบั ติหน้าท่ีไป
จนกว่าจะส้ินสุดปีบัญชีท่ีไ ด้รับการเ ลือกต้ัง  
          ผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ ง  หากได้รับการเลือกต้ังจากท่ีประชุมใหญ่ให้ปฏิบั ติ
หน้าท่ีต่อไป หรือท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ปฏิบั ติหน้าท่ีต่อไปจนครบวาระตามข้อบัง คับของสหกรณ์ให้ถือว่า  
ผู้นั้นเป็น ผู้มี คุณสมบัติตามข้อ 5   และให้ปฏิบั ติหน้าท่ีต่อไปได้แต่ต้องไม่ เกินหนึ่ งปีบัญชีของสหกรณ์   
                 ให้ประธานกรรมการ  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  

 

ประกาศ  ณ  วัน ท่ี   . . .    กรกฎาคม    2561  
     

                     
                      

 (นายสมบัติ   พวงสมบัติ )  
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  
                                     


