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สหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๑๔ จำกัด
พ.ศ. ๒๕๕๔
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สำรบัญ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 14 จำกัด
หน้ ำ
1. ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2554
2. ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2554
3. ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2554
4. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2557 ,แก้ไขปี 58
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7. ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2554
8. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2554
9. ระเบียบว่าด้วยที่ปรึ กษาของสหกรณ์ พ.ศ.2554
10. ระเบียบว่าด้วยการให้บริ การสมาชิกสมทบ พ.ศ.2554
11. ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพื่อการพัฒนากิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2554
12. ระเบียบว่าด้วยทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2554
13. ระเบียบว่าด้วยทุนเพื่อการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก หรื อคู่สมรส หรื อบุตร พ.ศ.2554,แก้ไขปี 57
14. ระเบียบว่าด้วยหุ ้น พ.ศ.2554
15. ระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์พ.ศ. 2559
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(สาเนา)

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 14 จำกัด
ว่ำด้ วยกำรรับเงินฝำกจำกสมำชิกสหกรณ์ พ.ศ.2554
------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 79 (8) และข้อ 107(1) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ ชุดที่ 25 ครั้งที่ 9 วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ได้มีมติกาหนดระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิก
สหกรณ์ โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
หมวด 1
ข้ อกำหนดทัว่ ไป
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า "ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด ว่าด้วยการรับเงิน
ฝากจากสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2554"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2554 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก “ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิ กสหกรณ์ พ.ศ.2551 ซึ่ งกาหนดไว้เมื่อวันที่ 27
มิถุนายน 2551” และ
ข้อ 4 บรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติ หรื อข้อตกลงอื่นใดซึ่ งขัด หรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบ
นี้แทน
ข้อ 5 สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิกได้ 2 ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย์
(2) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
หมวด 2
กำรเปิ ดบัญชีและกำรฝำกเงิน
ข้อ 6 ผูป้ ระสงค์จะเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้อ 5 ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สานักงานสหกรณ์ดว้ ย
ตนเอง และต้องยืน่ หนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบ
หนังสื อขอเปิ ดบัญชีน้ นั
ในกรณี ที่สหกรณ์มีโครงการระดมเงินฝากเป็ นกรณี พิเศษ และประสงค์จะออกรับเงินฝากนอกสานักงาน
ของสหกรณ์ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการ พร้อมทั้งกาหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยด้วย
ข้อ 7 หนังสื อขอเปิ ดบัญชี เงินฝากผูฝ้ ากต้องให้ตวั อย่างลายมือชื่อของตน หรื อของตัวแทน ซึ่งเป็ นผูม้ ี
อานาจถอนเงิน ตลอดจนให้คาสั่งเกี่ยวกับเงินฝากที่เปิ ดบัญชีน้ นั ไว้ต่อสหกรณ์
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้ จะมีผลต่อเมื่อผูฝ้ ากได้แจ้งเป็ นหนังสื อต่อสหกรณ์ และ
สหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็ นการถูกต้องและตอบรับแล้ว
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ลายมือชื่อทุกกรณี เกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้อกั ษรไทยและเขียนด้วยหมึก ทั้งต้องเขียนด้วยลายมือตัวเอง
สหกรณ์จะไม่รับรู ้การใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ
ข้อ 8 ผูฝ้ ากคนหนึ่งสามารถเปิ ดบัญชี เงินฝากไว้ดงั นี้.(1) เงินฝากออมทรัพย์ ผูฝ้ ากรายหนึ่งอาจเปิ ดบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์น้ ีได้โดยจานวน
เงินฝากในบัญชี น้ นั ในเวลาหนึ่งเวลาใด ต้องไม่นอ้ ยกว่า 100 บาท และผูฝ้ ากจะส่ งเงินฝากเพิม่ ขึ้นเมื่อใดโดยจานวน
เท่าใดก็ได้
(2) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ผูฝ้ ากคนหนึ่งเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษได้เพียงบัญชีเดียว โดย
จานวนเงินฝากในบัญชีน้ นั ในครั้งแรกต้องไม่นอ้ ยกว่า 500 บาท
ข้อ 9 ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้อ 8 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากยึดถือไว้
สมุดคู่ฝากนั้นผูฝ้ ากต้องรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงิน
คงเหลือของตนบรรดาที่จะมีข้ ึนทุกราย
การลงบันทึกรายการต่างๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระทาได้แต่โดยทางฝ่ ายสหกรณ์ ซึ่งประธานกรรมการ
หรื อรองประธานกรรมการ เหรัญญิก หรื อผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายคนหนึ่ งคนใดเป็ นผูล้ งลายมือชื่ อย่อ
กากับไว้เป็ นสาคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดฝากโดยไม่เป็ นไปตามที่กล่าวนี้ยอ่ มไม่มีผลผูกพันสหกรณ์
อนึ่งถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขให้จะแก้ไขโดย
ประการอื่นไม่ได้
สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรื อชารุ ดจนใช้การไม่ได้ ให้นามายืน่ ต่อสหกรณ์เพื่อจะได้ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่ม
นั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึ่ งออกให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝากเล่มที่ยกเลิกนั้น ผูฝ้ ากจะ
รับไปก็ได้
ผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผูฝ้ ากต้องแจ้งเป็ นหนังสื อต่อ
สหกรณ์โดยมิชกั ช้า สหกรณ์จะนายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซ่ ึ งออกให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ต่อไป ส่ วนสมุดคู่
ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก
ในกรณี ที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผฝู ้ ากครั้งแรกก็ดี หรื อออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อนซึ่ งลงรายการ
เต็มแล้วก็ดี หรื อชารุ ดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณี ที่สมุดคู่ฝากของผูฝ้ ากคนใดสู ญหาย
สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 50 บาท
ข้อ 10 ในการส่ งเงินเข้าบัญชี เงินฝากทุกครั้ง ให้ทาใบส่ งตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์กาหนดยืน่ พร้อมด้วย
สมุดคู่ฝากและจานวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สานักงานสหกรณ์ ทั้งนี้ผฝู ้ ากหรื อผูอ้ ื่นจะเป็ นผูส้ ่ งเงินก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจานวนเงินฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็ นการถูกต้องแล้ว
สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก
ข้อ 11 ถ้าส่ งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่ อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่จ่ายเงินถอนจาก
รายการเช่นนั้นจนกว่าจะเรี ยกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว
หมวด 3
กำรกำหนดอัตรำดอกเบีย้ ระยะเวลำกำรคิดดอกเบีย้ วิธีกำรคิดดอกเบีย้ และกำรจ่ ำยดอกเบีย้
ข้อ 12 สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 5 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 7 ต่อปี โดยจะได้
ประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
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ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้คานวณเป็ นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะนา ดอกเบี้ยทบเป็ น
ต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ให้ผฝู ้ ากรี บยืน่ สมุดคู่ฝาก ณ สานักงานสหกรณ์ เพื่อ
สหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบี้ยให้
ดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษ สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 7 ต่อปี โดยจะ
ได้ประกาศอัตราดอกเบี้ยให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป และคานวณดอกเบี้ยให้เป็ นรายวันตามจานวนต้นเงินฝากคงเหลือ
สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยทบเป็ นเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ให้ทุกวันที่ 31 มีนาคม และวันที่ 30
กันยายน ให้ผฝู ้ ากรี บยืน่ สมุดคู่ฝากเพื่อสหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบี้ยให้
ในกรณี ที่จานวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษคงเหลือต่ากว่า 500 บาท สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้
หมวด 4
กำรถอนเงินฝำกและกำรปิ ดบัญชี
ข้อ 13 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์
ในการถอนเงินฝาก ผูม้ ีอานาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตวั อย่างลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์ ควรมารับเงินที่สหกรณ์
ด้วยตนเอง และต้องยืน่ ใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ให้ตวั อย่างไว้น้ นั พร้อมกับสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่
สหกรณ์
ถ้าผูม้ ีอานาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผใู ้ ดถอนเงินแทน ก็ตอ้ งทาใบถอนเงินฝากและต้องมอบอานาจให้รับเงิน
แทนเป็ นหนังสื อไว้ดา้ นหลังของใบถอนเงินฝากนั้นด้วย ทั้งนี้โดยลงลายมือชื่อตามที่ได้ให้ตวั อย่างไว้แล้วมอบให้
ผูร้ ับมอบอานาจยืน่ ใบถอนเงินฝากนั้น พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ณ สานักงานสหกรณ์ ในการ
นี้สหกรณ์จะเรี ยกหลักฐานพิสูจน์ตวั ผูร้ ับมอบอานาจก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงินคงเหลือในสมุดคู่
ฝากแล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก
อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผูม้ ีอานาจถอนเงินต้องลง
ลายมือชื่อตามที่ให้ตวั อย่างไว้กากับด้วย
ข้อ 14 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์น้ นั จะถอนเมื่อใด จานวนเท่าใดก็ได้
ส่ วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากพิเศษนั้น ให้ถอนได้เดือนละหนึ่งครั้ง โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียม หาก
เดือนใดมีการถอนมากกว่าหนึ่งครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอน ครั้งที่สองและครั้งต่อ ๆ ไป ในอัตราร้อย
ละ 5 ของจานวนเงินถอน แต่ตอ้ งไม่ต่ากว่า 500 บาท
ผูฝ้ ากจะปิ ดบัญชี เงินฝากออมทรัพย์พิเศษก็ยอ่ มกระทาได้ โดยสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ถึงวันก่อนวันถอน
หนึ่งวัน
ข้อ 15 ผูฝ้ ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิ ดบัญชี เงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้ ให้ผมู ้ ีอานาจถอนเงิน
จดแจ้งไว้ทา้ ยรายการจานวนในใบถอนเงินฝากด้วยว่า "เพื่อปิ ดบัญชี "
ในกรณี ที่คณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณาเห็นว่า ผูฝ้ ากเงินออมทรัพย์พิเศษรายใดฝ่ าฝื นระเบียบนี้ หรื อก่อ
ความยุง่ ยากให้แก่สหกรณ์ หรื อเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรที่จะปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผูฝ้ าก รายใด
สหกรณ์อาจไม่รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผูฝ้ ากรายนั้นอีก หรื อจะปิ ดบัญชี เงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผูฝ้ าก
นั้น พร้อมกับคิดดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันปิ ดบัญชีหนึ่งวันก็ได้
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ข้อ 16 ในกรณี ที่ผฝู ้ ากตาย สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากให้แก่ผรู ้ ับโอนประโยชน์
ที่ได้ต้ งั ไว้ หรื อถ้ามิได้ต้ งั ไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นาหลักฐานมาแสดงให้เป็ นที่พอใจแก่คณะกรรมการดาเนิ นการว่า
เป็ นทายาทผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินจานวนดังกล่าวนั้น
ข้อ17ในกรณี ที่คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์เห็นว่า ผูฝ้ ากฝ่ าฝื นระเบียบนี้ หรื อก่อให้เกิดความ
ยุง่ ยากแก่สหกรณ์ หรื อเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรที่จะปิ ดบัญชีเงินฝากของผูฝ้ าก สหกรณ์จะไม่รับเงินเข้าบัญชี เงินฝาก
ของผูฝ้ ากรายนั้นอีกและให้ผฝู ้ ากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิ ดบัญชี เงินฝากตน ทั้งนี้ สหกรณ์จะแจ้งเป็ นหนังสื อ
ไปยังผูฝ้ าก
ข้อ 18 การถอนเงินฝากเพื่อปิ ดบัญชีตามข้อ 15 และข้อ 16 สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ย ตามข้อ 12 ถึงวัน
ก่อนวันถอนหนึ่งวัน เว้นแต่การปิ ดบัญชี เงินฝาก ในกรณี ผฝู ้ ากฝ่ าฝื นระเบียบตามข้อ17 สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ย
ให้ถึงก่อนวันที่แจ้งหนึ่งวัน และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี้ยอีกไม่วา่ ผูฝ้ ากจะถอนเงินเมื่อใด
เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผูฝ้ ากแล้ว จะยกเลิกสมุดคู่ฝากสาหรับบัญชีน้ นั
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
พันตารวจเอก บรรจบ บุญเกษม
( บรรจบ บุญเกษม )
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด
สาเนาถูกต้อง
พันตารวจเอก บรรจบ บุญเกษม
( บรรจบ บุญเกษม )
ประธานกรรมการดาเนินการ
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(สาเนา)

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 14 จำกัด
ว่ำด้ วยกำรรับเงินฝำกจำกสหกรณ์อื่น พ.ศ.2554
------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 79 (8) และข้อ 107 (2) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ ชุดที่ 25 ครั้งที่ 12 วันที่ 26 สิ งหาคม 2554 ได้มีมติกาหนดระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์
อื่น โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ดงั ต่อไปนี้
หมวด 1
ข้ อกำหนดทัว่ ไป
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด ว่าด้วยการรับเงิน
ฝากจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2554"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2554 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ระเบียบ “สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจาก
สหกรณ์อื่น พ.ศ.2554 ซึ่ งกาหนดไว้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554”
ข้อ 4 บรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติ หรื อข้อตกลงอื่นใดซึ่ งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้
แทน
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
"สหกรณ์" หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด
"ผูฝ้ าก" หมายความว่า สหกรณ์ผฝู ้ ากเงิน
ข้อ 6 สหกรณ์รับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นได้ 2 ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย์
(2) เงินฝากประจา
หมวด 2
กำรเปิ ดบัญชีและกำรฝำกเงิน
ข้อ 7 สหกรณ์ที่ประสงค์จะเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้อ 6 ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สานักงาน
สหกรณ์ดว้ ยตนเอง และต้องยืน่ หนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในแบบหนังสื อขอเปิ ดบัญชีน้ นั
ข้อ 8 พร้อมกับหนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก ผูฝ้ ากต้องให้ตวั อย่างลายมือชื่ อของตัวแทนซึ่ งเป็ นผูม้ ีอานาจ
ถอนเงิน ตลอดจนให้เงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากที่เปิ ดบัญชี น้ นั ไว้ต่อสหกรณ์
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การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้ จะมีผลต่อเมื่อผูฝ้ ากได้แจ้งเป็ นหนังสื อต่อสหกรณ์และ
สหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็ นการถูกต้องและตอบรับแล้ว
ลายมือชื่อทุกกรณี เกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้อกั ษรไทยและเขียนด้วยหมึก ทั้งต้องเขียนด้วยลายมือชื่อของผูน้ า
ฝาก สหกรณ์จะไม่รับรู ้การใช้ตราประทับแทนลายมือชื่ อ
ข้อ 9 ผูฝ้ ากสามารถเปิ ดบัญชีเงินฝาก ได้ดงั นี้
(1) เงินฝากออมทรัพย์ ผูฝ้ ากรายหนึ่งอาจเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์น้ ีได้โดยจานวนเงินฝากใน
บัญชีน้ นั ในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่นอ้ ยกว่า 10,000.00 บาท และผูฝ้ ากจะส่ งเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใดโดยจานวนเท่าใด
ก็ได้
(2) เงินฝากประจารายหนึ่ง ๆ ต้องมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 50,000.00 บาท และระยะเวลาฝากต้องไม่นอ้ ยกว่า
หก เดือน
ข้อ 10 ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้อ 9 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้
สมุดคู่ฝากนั้นผูฝ้ ากต้องรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงิน
คงเหลือบรรดาที่จะมีข้ ึนทุกราย
การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระทาได้แต่โดยทางฝ่ ายสหกรณ์ ซึ่งประธานกรรมการ
หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเหรัญญิก หรื อผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ี่ได้มอบหมายคนหนึ่งคนใด เป็ นผูล้ งลายมือชื่อย่อ
กากับไว้เป็ นสาคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็ นไปตามที่กล่าวนี้ ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ อนึ่ง
ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขให้ จะแก้ไขโดยประการอื่น
ไม่ได้
สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรื อชารุ ดจนใช้การไม่ได้ ให้นามายืน่ ต่อสหกรณ์เพื่อจะได้ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่ม
นั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึ่ งออกให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝากเล่มที่ยกเลิกนั้น ผูฝ้ ากจะ
รับไปก็ได้
ผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผูฝ้ ากต้องแจ้งเป็ นหนังสื อต่อ
สหกรณ์โดยมิชกั ช้า สหกรณ์จะนายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซ่ ึ งออกให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ต่อไป ส่ วนสมุดคู่
ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก
ในกรณี ที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผฝู ้ ากครั้งแรกก็ดี หรื อออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อนซึ่ งลงรายการ
เต็มแล้วก็ดี หรื อชารุ ดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณี ที่สมุดคู่ฝากของผูฝ้ ากคนใดสู ญหาย
สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละห้าสิ บบาท
ข้อ 11 ในการส่ งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ให้ทาใบส่ งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์กาหนด ยืน่ พร้อม
ด้วยสมุดคู่ฝากและจานวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สานักงานสหกรณ์ ทั้งนี้ ผูฝ้ ากหรื อผูอ้ ื่นจะเป็ นผูส้ ่ งเงิน
ก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจานวนเงินฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็ นการถูกต้องแล้ว
สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก
ข้อ 12 ถ้าส่ งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่ อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่จ่ายเงินถอนจาก
รายการเช่นนั้น จนกว่าจะเรี ยกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว
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หมวด 3
กำรกำหนดอัตรำดอกเบีย้ ระยะเวลำกำรคิดดอกเบีย้
วิธีกำรคิดดอกเบีย้ และกำรจ่ ำยดอกเบีย้
ข้อ 13 สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 6 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 7 ต่อปี โดยจะได้
ประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้คานวณเป็ นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะนาดอกเบี้ยทบเป็ นต้น
เงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ให้ผฝู ้ ากรี บยืน่ สมุดคู่ฝาก ณ สานักงานสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์
บันทึกรายการดอกเบี้ยให้
ดอกเบี้ยเงินฝากประจา สหกรณ์จะคานวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงกาหนดระยะเวลาการฝาก สาหรับเงิน
ฝากที่ถอนก่อนกาหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 16 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามจานวนเดือนเต็ม
กรณี ถอนเงินฝากประจาในระยะเวลาไม่ถึงสามเดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
ถ้าผูฝ้ ากไม่ถอนเงินฝากประจาเมื่อครบกาหนดพร้อมดอกเบี้ย จนพ้นกาหนดไปอีกเจ็ดวันก็เป็ นอันถือว่าผู ้
ฝากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม
หมวด 4
กำรถอนเงินฝำกและกำรปิ ดบัญชี
ข้อ 14 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์
ในการถอนเงินฝาก ผูม้ ีอานาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตวั อย่างลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์ควรมารับเงินที่
สานักงานสหกรณ์ดว้ ยตนอง และต้องยืน่ ใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ให้ตวั อย่างไว้น้ นั พร้อมกับสมุดคู่
ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ถ้าผูม้ ีอานาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผใู ้ ดรับเงินแทนก็ตอ้ งทาใบถอนเงินฝาก และต้องมอบอานาจให้รับเงิน
แทนเป็ นหนังสื อตามแบบที่กาหนด ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ได้ให้ตวั อย่างไว้ แล้วมอบให้ผรู ้ ับมอบอานาจยืน่
ใบถอนเงินฝากนั้น พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ณ สานักงานสหกรณ์ ในการนี้สหกรณ์จะเรี ยก
หลักฐานพิสูจน์ตวั ผูร้ ับมอบอานาจก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงินคงเหลือในสมุดคู่
ฝาก แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก
อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผูม้ ีอานาจถอนเงินต้องลง
ลายมือชื่อตามที่ให้ตวั อย่างไว้กากับด้วย
ข้อ 15 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์น้ นั จะถอนเมื่อใด จานวนเท่าใดก็ได้
ส่ วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจานั้น ผูฝ้ ากย่อมไม่สิทธิ ถอนเงินก่อนครบกาหนด แต่เมื่อผูฝ้ ากยืน่ คา
ขอเป็ นหนังสื อโดยชี้แจงความจาเป็ น สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบกาหนดก็ได้
ข้อ 16 ผูฝ้ ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิ ดบัญชี เงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้ ให้ผมู ้ ีอานาจถอนเงิน
จดแจ้งไว้ทา้ ยรายการจานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า "เพื่อปิ ดบัญชี "
ข้อ 17 ในกรณี ที่คณะกรรมการดาเนิ นการของสหกรณ์เห็นว่าผูฝ้ ากฝ่ าฝื นระเบียบนี้ หรื อก่อให้เกิดความ
ยุง่ ยากแก่สหกรณ์ หรื อเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรที่จะปิ ดบัญชีเงินฝากของผูฝ้ าก สหกรณ์จะไม่รับเงินเข้าบัญชี เงินฝาก
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ของผูฝ้ ากอีก และให้ผฝู ้ ากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิ ดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี้ สหกรณ์จะแจ้งเป็ นหนังสื อไป
ยังผูฝ้ าก
ข้อ 18 การถอนเงินฝากเพื่อปิ ดบัญชีตามข้อ 16 สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ยให้ตามข้อ 13 ถึงวันก่อนวัน
ถอนหนึ่งวัน เว้นแต่การปิ ดบัญชีเงินฝาก ในกรณี ผฝู ้ ากฝ่ าฝื นระเบียบตามข้อ 17 สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ยให้ถึง
ก่อนวันที่แจ้งหนึ่งวัน และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี้ยอีกไม่วา่ ผูฝ้ ากจะถอนเงินเมื่อใด
เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผูฝ้ ากแล้ว จะยกเลิกสมุดคู่ฝากสาหรับบัญชีน้ นั
ข้อ 19 ในกรณี ที่มีความจาเป็ น สหกรณ์สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับฝากเงินก็ได้ แต่กรณี ที่จานวนยอดเงินรับ
ฝากในเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อรวมกับหนี้การกูย้ มื เงินจากภายนอกและหนี้ในฐานะผูค้ ้ าประกัน จะเกินวงเงินกูย้ มื หรื อ
ค้ าประกันประจาปี ของสหกรณ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบไว้ สหกรณ์สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับฝากเงิน
ประกาศ ณ วันที่ 30 สิ งหาคม พ.ศ. 2554
พันตารวจเอก บรรจบ บุญเกษม
( บรรจบ บุญเกษม )
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด
สาเนาถูกต้อง
พันตารวจเอก บรรจบ บุญเกษม
( บรรจบ บุญเกษม )
ประธานกรรมการดาเนินการ
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(สาเนา)

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 14 จำกัด
ว่ำด้ วยกำรรับฝำกเงินจำกสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ พ.ศ.2554
-------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ขอ้ 79 (8) และ ข้อ 107 (3) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ ชุดที่ 25 ครั้งที่ 9 วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ได้มีมติกาหนดระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
หมวด 1
ข้ อกำหนดทัว่ ไป
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด ว่าด้วยการ
รับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2554”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2554 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด
“สมาคม” หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
“ผูฝ้ าก” หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผฝู ้ ากเงิน
ข้อ 4 สหกรณ์จะรับฝากเงินจากสมาคมเฉพาะสมาคมที่มีสมาชิกไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งเป็ นสมาชิกของ
สหกรณ์
ข้อ 5 สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาคมได้ 2 ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย์
(2) เงินฝากประจา
หมวด 2
กำรเปิ ดบัญชีและกำรฝำกเงิน
ข้อ 6 สมาคมที่ประสงค์จะเปิ ดบัญชี เงินฝากตามข้อ 5 ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สานักงาน
สหกรณ์ดว้ ยตนเอง และต้องยืน่ หนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุ
ไว้ในแบบหนังสื อขอเปิ ดบัญชีน้ นั
ข้อ 7 พร้อมกับหนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก ผูฝ้ ากต้องให้ตวั อย่างลายมือชื่อของตัวแทน ซึ่งเป็ นผูม้ ีอานาจ
ถอนเงิน ตลอดจนให้เงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากที่เปิ ดบัญชี น้ นั ไว้ต่อสหกรณ์
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้ จะมีผลต่อเมื่อผูฝ้ ากได้แจ้งเป็ นหนังสื อต่อสหกรณ์ และ
สหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็ นการถูกต้องและตอบรับแล้ว
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ลายมือชื่อทุกกรณี เกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้อกั ษรไทยและเขียนด้วยหมึก ทั้งต้องเขียนด้วยลายมือของผูน้ าฝาก
สหกรณ์จะไม่รับรู ้การใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ
ข้อ 8 ผูฝ้ ากสามารถเปิ ดบัญชีเงินฝาก ได้ดงั นี้.(1) เงินฝากออมทรัพย์ ผูฝ้ ากรายหนึ่งอาจเปิ ดบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์น้ ีได้โดยจานวน
เงินฝากในบัญชี น้ นั ในเวลาหนึ่งเวลาใด ต้องไม่นอ้ ยกว่า 100 บาท และผูฝ้ ากจะส่ งเงินฝากเพิม่ ขึ้นเมื่อใดโดยจานวน
เท่าใดก็ได้
(2) เงินฝากประจา ต้องมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 500 บาท และระยะเวลาฝากต้องไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน
ข้อ 9 ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้อ 7 สหกรณ์จะออกสมุดฝากยึดถือไว้
สมุดฝากนั้นผูฝ้ ากต้องรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงินคงเหลือ
บรรดาที่จะมีข้ ึนทุกราย
การลงบันทึกรายการต่างๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระทาได้แต่โดยทางฝ่ ายสหกรณ์ ซึ่งประธานกรรมการ
หรื อรองประธานกรรมการ เหรัญญิก หรื อผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายคนหนึ่งคนใดเป็ นผูล้ งลายมือชื่ อย่อ
กากับไว้เป็ นสาคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็ นไปตามที่กล่าวนี้ยอ่ มไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ อนึ่ง
ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อนต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขให้ จะแก้ไขโดยประการอื่น
ไม่ได้
สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรื อชารุ ดจนใช้การไม่ได้ ให้นามายืน่ ต่อสหกรณ์เพื่อจะได้ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่ม
นั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึ่ งออกให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝากเล่มที่ยกเลิกนั้นผูฝ้ ากจะ
รับไปก็ได้
ผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผูฝ้ ากต้องแจ้งเป็ นหนังสื อต่อ
สหกรณ์โดยมิชกั ช้า สหกรณ์จะนายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซ่ ึ งออกให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ต่อไป ส่ วนสมุดคู่
ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก
ในกรณี ที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผฝู ้ ากครั้งแรกก็ดี หรื อออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อนซึ่ งลงรายการ
เต็มแล้วก็ดี หรื อชารุ ดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณี ที่สมุดคู่ฝากของผูฝ้ ากคนใดสู ญหาย
สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 50 บาท
ข้อ 10 ในการส่ งเงินเข้าบัญชี เงินฝากทุกครั้ง ให้ทาใบส่ งตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์กาหนดยืน่ พร้อมด้วย
สมุดคู่ฝากและจานวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สานักงานสหกรณ์ ทั้งนี้ผฝู ้ ากหรื อผูอ้ ื่นจะเป็ นผูส้ ่ งเงินก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจานวนเงินฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็ นการถูกต้องแล้ว
สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก
ข้อ 11 ถ้าส่ งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่ อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่จ่ายเงินถอนจาก
รายการเช่นนั้นจนกว่าจะเรี ยกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว
หมวด 3
กำรกำหนดอัตรำดอกเบีย้ ระยะเวลำกำรคิดดอกเบีย้ วิธีกำรคิดดอกเบีย้ และกำรจ่ ำยดอกเบีย้
ข้อ 12 สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 5 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 7 ต่อปี โดยจะได้
ประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
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ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้คานวณเป็ นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะนาดอกเบี้ยทบเป็ นต้น
เงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ให้ผฝู ้ ากรี บยืน่ สมุดคู่ฝาก ณ สานักงานสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์
บันทึกรายการดอกเบี้ยให้
ดอกเบี้ยเงินฝากประจา สหกรณ์จะคานวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงกาหนดระยะเวลาการฝาก สาหรับเงิน
ฝากที่ถอนก่อนกาหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ตาม ข้อ 14 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามจานวนเดือนเต็ม
กรณี ถอนเงินฝากประจาในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
ถ้าสมาคมไม่ถอนเงินฝากประจาเมื่อครบกาหนดพร้อมดอกเบี้ย จนพ้นกาหนดไปอีกเจ็ดวัน ก็เป็ นอันถือว่า
ผูฝ้ ากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม
หมวด 4
กำรถอนเงินฝำกและกำรปิ ดบัญชี
ข้อ 13 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์
ในการถอนเงินฝาก ผูม้ ีอานาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตวั อย่างลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์ควรมารับเงินที่
สานักงานสหกรณ์ดว้ ยตนเอง และต้องยืน่ ใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ให้ตวั อย่างไว้ พร้อมกับสมุดคู่ฝาก
ต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ถ้าผูม้ ีอานาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผใู ้ ดรับเงินแทน ก็ตอ้ งทาใบถอนเงินฝากและต้องมอบอานาจให้รับเงิน
แทนเป็ นหนังสื อไว้ตามแบบที่กาหนด ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ได้ให้ตวั อย่างไว้แล้วมอบให้ผรู ้ ับมอบอานาจยื่น
ใบถอนเงินฝากนั้น พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ณ สานักงานสหกรณ์ ในการนี้สหกรณ์จะเรี ยก
หลักฐานพิสูจน์ตวั ผูร้ ับมอบอานาจก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงินคงเหลือในสมุดคู่
ฝาก แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก
อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผูม้ ีอานาจถอนเงินต้องลง
ลายมือชื่อตามที่ให้ตวั อย่างไว้กากับด้วย
ข้อ 14 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์น้ นั จะถอนเมื่อใด จานวนเท่าใดก็ได้
ส่ วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจานั้น ผูฝ้ ากย่อมไม่มีสิทธิ ถอนเงินก่อนครบกาหนด แต่เมื่อผูฝ้ ากยืน่
คาขอเป็ นหนังสื อโดยชี้แจงความจาเป็ น สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบกาหนดก็ได้
ข้อ 15 ผูฝ้ ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิ ดบัญชี เงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้ ให้ผมู ้ ีอานาจถอนเงิน
จดแจ้งไว้ทา้ ยรายการจานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า "เพื่อปิ ดบัญชี "
ข้อ 16 ในกรณี ที่คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผูฝ้ ากฝ่ าฝื นระเบียบนี้ หรื อก่อให้เกิดความ
ยุง่ ยากแก่สหกรณ์ หรื อเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรที่จะปิ ดบัญชีเงินฝากของผูฝ้ าก สหกรณ์จะไม่รับเงินเข้าบัญชี เงินฝาก
ของผูฝ้ ากอีก และให้ผฝู ้ ากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิ ดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี้ สหกรณ์จะแจ้งเป็ นหนังสื อไป
ยังผูฝ้ าก
ข้อ 17 การถอนเงินฝากเพื่อปิ ดบัญชีตามข้อ 15 สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ย ตามข้อ 12 ถึงวันก่อนวันถอน
หนึ่งวัน เว้นแต่การปิ ดบัญชี เงินฝาก ในกรณี ผฝู ้ ากฝ่ าฝื นระเบียบตามข้อ16 สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ยให้ถึงก่อน
วันที่แจ้งหนึ่งวัน และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี้ยอีกไม่วา่ ผูฝ้ ากจะถอนเงินเมื่อใด
เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผูฝ้ ากแล้ว จะยกเลิกสมุดคู่ฝากสาหรับบัญชีน้ นั
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ข้อ 18 ในกรณี ที่มีความจาเป็ น สหกรณ์สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับฝากเงินก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
พันตารวจเอก บรรจบ บุญเกษม
( บรรจบ บุญเกษม )
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด
สาเนาถูกต้อง
พันตารวจเอก บรรจบ บุญเกษม
( บรรจบ บุญเกษม )
ประธานกรรมการดาเนินการ
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(สาเนา)

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 14 จำกัด
ว่ ำด้ วยกำรให้ เงินกู้แก่ สมำชิ กสหกรณ์ พ.ศ. 2557
-------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด ข้อ 79 (8) และ ข้อ
107 (4) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 28 ครั้งที่ 11 วันที่ 3 มิถุนายน 2557 ได้มีมติกาหนดระเบียบว่า
ด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้
แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2557 ”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 4 มิถุนายน 2557 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2554 ซึ่ งกาหนดไว้เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554
(2) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ซึ่ งกาหนดไว้เมื่อ
วันที่ 21 ธันวาคม 2554
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 ซึ่ งกาหนดไว้เมื่อวันที่
24 เมษายน 2555
ข้อ 4 บรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติ หรื อข้อตกลงอื่นใดซึ่ งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
“ สหกรณ์ ” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด
“ ข้อบังคับ ” หมายความว่า ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด
“ คณะกรรมการดาเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด
“ สมาชิก ” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด
“ เงินเดือน ” หมายความว่า เงินเดือนหรื อค่าจ้างประจาซึ่ งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด
และหมายถึงบานาญตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญ ซึ่ งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย
“เงินได้รายเดือน” หมายความว่า เงินเดือนรวมกับเงินเพิ่มพิเศษ ซึ่ งสมาชิกได้รับจากทางราชการ
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หมวด 1
ข้ อกำหนดทัว่ ไป
ข้อ 6 ในระเบียบนี้ สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก 2 ประเภท คือ
(1) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น
(2) เงินกูส้ ามัญ
ข้อ 7 สหกรณ์จะให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกนั้น จะให้เฉพาะกรณี เพื่อการอันจาเป็ น หรื อมีประโยชน์ตามที่
คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกูเ้ พื่อการสุ รุ่ยสุ ร่าย หรื อการเก็งกาไรไม่ได้
ข้อ 8 สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งินต้องเสนอคาขอกูต้ ่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ 9 การให้เงินกูท้ ุกประเภทนั้น ผูก้ ตู้ อ้ งทาหนังสื อกู้ และสมาชิกผูค้ ้ าประกัน(ถ้ามี) ต้องทาหนังสื อ ค้ า
ประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ 10 การส่ งเงินงวดชาระหนี้เงินกูท้ ุกประเภท ซึ่ งผูก้ ตู้ อ้ งส่ งต่อสหกรณ์น้ นั ให้ส่งโดยวิธีหกั จากเงินได้ราย
เดือนของผูก้ ู้ ณ ที่จ่าย และการส่ งเงินงวดชาระหนี้เงินกูท้ ุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู้ รวมทั้งเงินอื่น ๆ ของสมาชิก
รวมกันจะต้องไม่เกินเงินได้รายเดือนสุ ทธิ ของสมาชิกนั้น ให้ถือว่าเงินงวดชาระหนี้แต่ละงวดถึงกาหนดส่ งภายในวัน
สิ้ นเดือนนั้น ๆ
หมวด 2
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ข้อ 11 การให้เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น คณะกรรมการดาเนิ นการอาจมอบอานาจให้ประธานกรรมการ หรื อ
รองประธานกรรมการ และหรื อกรรมการดาเนินการอื่น ๆ ตามเห็นสมควรเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยให้เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นแทน
คณะกรรมการดาเนินการได้ และให้ผไู ้ ด้รับมอบดังกล่าวนั้นแถลงรายการเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นที่ให้ไปและส่ งคืน
เพื่อให้คณะกรรมการดาเนินการทราบทุกเดือน
ข้อ 12 เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นที่ให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่ง ๆ นั้น ให้มีจานวนไม่เกิน 40,000 บาท หรื อ 2 เท่า
ของเงินเดือนของสมาชิกนั้น สุ ดแต่จานวนไหนน้อยกว่า
สมาชิกที่สมัครเข้าใหม่มีสิทธิ์ ขอกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิ นได้ ก็ต่อเมื่อได้ชาระเงินค่าหุ ้นมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 เดือน
สมาชิกที่ยงั มีเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นรายก่อนเหลืออยู่ เมื่อได้ให้สหกรณ์หกั เงินเดือนชาระหนี้แล้วไม่นอ้ ยกว่า
2 งวด จึงจะสามารถกูใ้ หม่ได้ แต่เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นรายใหม่รายก่อนรวมกัน จะมีจานวนต้นเงินเกินกว่าจากัดที่
กล่าวในวรรคก่อนไม่ได้
ข้อ 13 หลักประกันสาหรับเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น นอกจากหนังสื อกูซ้ ่ ึ งผูก้ ไู้ ด้ทาไว้ต่อสหกรณ์แล้ว ก็ไม่ตอ้ ง
มีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ข้อ 14 การส่ งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น ให้ผกู ้ สู้ ่ งคืนเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นเต็มจานวน
พร้อมด้วยดอกเบี้ยภายในวันสิ้ นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรื อให้ส่งเป็ นงวดรายเดือนรวมกันสิ บงวด พร้อมด้วย
ดอกเบี้ย ทั้งนี้ โดยไม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใดอีก
ข้อ 15 คาขอกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิ นของสมาชิกนั้น ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ดังต่อไปนี้คือ หัวหน้าหน่วยระดับสารวัตร หรื อผูบ้ งั คับกองร้อย หรื อรองสารวัตรรักษาราชการแทน หรื อ
กรรมการต้นสังกัด หรื อกรรมการอื่น ในส่ วนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้ได้รับความเห็นชอบจากผูจ้ ดั การหรื อ
เหรัญญิก
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หมวด 3
เงินกู้สำมัญ
ข้อ 16 การให้เงินกูส้ ามัญ ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิก
คณะกรรมการดาเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกูข้ ้ ึนตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 83 เพื่อมอบ
อานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกก็ได้
ข้อ 17 คาขอกูเ้ งินสามัญของสมาชิกนั้น ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นดังต่อไปนี้คือ คาขอกู้
ของสมาชิกต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยระดับสารวัตร หรื อ ผูบ้ งั คับกองร้อย หรื อรองสารวัตรรักษา
ราชการแทน หรื อกรรมการต้นสังกัด หรื อกรรมการอื่น ในส่ วนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้ได้รับความเห็นชอบจาก
ผูจ้ ดั การหรื อเหรัญญิก โดยสมาชิกที่ขอกูเ้ งินกูส้ ามัญจะต้องมีเงินเหลืออย่างน้อย 3,000.-บาท ไว้ใช้จ่ายในแต่ละเดือน
*ข้อ 18 คุณสมบัติของผูก้ ู้
(1) คุณสมบัติของผูก้ สู้ ามัญ ต้องชาระค่าหุ น้ รายเดือนติดต่อกันมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
(2) หากคณะกรรมการดาเนิ นการเห็นว่าสมาชิกผูก้ รู้ ายใด มีความจาเป็ นอย่างเร่ งด่วน ก็สามารถ
พิจารณาวินิจฉัยอนุมตั ิเงินกูเ้ ป็ นเฉพาะกรณี พิเศษ โดยมิตอ้ งนับเวลา ตามข้อ 18 (1) วงเงินกูอ้ นุมตั ิให้กไู้ ด้ ไม่เกิน 6
เท่าของเงินเดือน ใช้ผคู ้ ้ าประกัน 2 คน เป็ นหลักประกัน กาหนดเงินงวดชาระหนี้คืนไม่เกิน 72 งวด แต่ตอ้ งไม่เกิน
อายุราชการโดยให้นบั อายุราชการที่เหลือเป็ นเดือน
(3) สมาชิกที่เป็ นข้าราชการตารวจปฏิบตั ิหน้าที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิ วาส
จังหวัดปั ตตานี และจังหวัดยะลา ห้วงระยะเวลาขณะนั้น ที่ตอ้ งการซื้ ออาวุธปื นนั้น สามารถสมัครและกูซ้ ้ื ออาวุธปื น
ได้ทนั ทีโดยมิตอ้ งนับเวลาตามข้อ 18 (1)
(4) สมาชิกตามข้อ18 (1), (2)และ(3) ต้องไม่เป็ นลูกหนี้ เงินกูส้ ามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
*แก้ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ข้ อ 18
ข้อ 19 จานวนเงินกูส้ ามัญที่ให้แก่สมาชิก
(1) การพิจารณาเงินกูส้ ามัญ เป็ นอานาจของคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร แต่ตอ้ งอยูภ่ ายใน
จากัดขั้นสู งไม่เกิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) หรื อ 70 เท่าของเงินได้รายเดือนในเดือนที่ยนื่ ความ
ประสงค์ขอกูน้ ้ นั สุ ดแต่จานวนไหนจะน้อยกว่ากัน โดยผูก้ จู้ ะต้องมีทุนเรื อนหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนเงินที่ขอ
กูใ้ นขณะนั้น
ในกรณี ที่สมาชิกผูก้ เู้ งินสามัญโดยมีค่าหุ น้ เป็ นหลักประกัน ให้กไู้ ด้ภายในจานวนไม่เกินร้อยละ 90
ของค่าหุ น้ ทั้งหมดที่เป็ นหลักประกัน
ในกรณี สมาชิกยืน่ กูส้ ามัญ แต่มีค่าหุ น้ ต่ากว่าเกณฑ์ที่สหกรณ์กาหนดไว้ ผูก้ ตู้ อ้ งยินยอมให้สหกรณ์
หักจากเงินกูเ้ พื่อสะสมเป็ นค่าหุ น้ ให้ครบตามเกณฑ์ที่กาหนด
(2) จานวนเงินกูส้ ามัญที่ให้แก่สมาชิกผูก้ ทู้ ี่เป็ นข้าราชการบานาญคนหนึ่งๆ นั้น ย่อมสุ ดแต่
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร แต่ตอ้ งอยูภ่ ายในจากัดขั้นสู งไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท
ถ้วน) หรื อ 35 เท่าของเงินเดือนของสมาชิกนั้น สุ ดแต่จานวนไหนน้อยกว่ากัน โดยผูก้ ตู้ อ้ งมีทุนเรื อนหุ ้นไม่นอ้ ย
กว่า 1 ใน 3 ของจานวนเงินที่ขอกูใ้ นขณะนั้น
สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่ปี 2557 เป็ นต้นไป หากไม่ได้เป็ นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจ ให้กไู้ ด้ภายในจานวนไม่เกินร้อยละ 90 ของ
ค่าหุ น้ ทั้งหมดที่เป็ นหลักประกัน
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ในกรณี ที่สมาชิกผูก้ เู้ งินสามัญโดยมีค่าหุ น้ เป็ นหลักประกัน ให้กไู้ ด้ภายในจานวนไม่เกินร้อยละ 90
ของค่าหุ น้ ทั้งหมดที่เป็ นหลักประกัน
ข้อ 20 ถ้าคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรจะให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกที่ยงั ส่ งคืนเงินกูส้ ามัญรายก่อน
ไม่เสร็ จก็ได้ แต่จานวนเงินกูส้ ามัญรวมทุกรายการของสมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่ง ๆ ในเวลาใดเวลาหนึ่งจะมีจานวนต้นเงิน
เกินกว่าจากัดที่กล่าวในข้อ 19 สุ ดแต่กรณี ไม่ได้
ข้อ 21 ในการให้เงินกูส้ ามัญนั้นปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้กไู้ ม่พอแก่การขอกูอ้ นั มีลกั ษณะพึงให้กู้
นั้นทุกราย ให้ถือลาดับในการพิจารณาให้เงินกู้ ดังต่อไปนี้
(1) เงินกูซ้ ่ ึ งถือหุ น้ เป็ นหลักประกัน พึงให้ในลาดับก่อนเงินกูซ้ ่ ึ งมีหลักประกันอย่างอื่น
(2) ให้พิจารณาจากสมาชิกคนใดส่ งคาขอกูเ้ งินสามัญก่อนให้ได้รับการอนุมตั ิไปก่อนตามลาดับทั้งนี้
เว้นแต่ในกรณี ที่คณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นว่ามีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉัยเป็ นอย่างอื่นก็ได้
ข้อ 22 หลักประกันสาหรับเงินกูส้ ามัญ ถ้าเงินกูส้ ามัญรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรื อเมื่อรวมกับเงินกู้
สามัญรายก่อนของผูก้ ทู้ ี่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดี มีจานวนไม่เกินกว่าค่าหุ น้ ที่ผกู ้ ู้ มีอยูใ่ นสหกรณ์ ก็ไม่ตอ้ งมีหลักประกัน
อย่างอื่นอีก
ถ้าเงินกูส้ ามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรื อเมื่อรวมกับเงินกูส้ ามัญรายก่อนของ ผูก้ ู้ (ถ้ามี) ก็ดีมี
จานวนเกินกว่าค่าหุ น้ ซึ่ งผูก้ มู้ ีอยูใ่ นสหกรณ์ ก็ตอ้ งมีหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) มีสมาชิกที่มิได้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู้ ซึ่ งคณะกรรมการดาเนินการหรื อกรรมการเงินกู้
เห็นสมควรอย่างน้อยคนหนึ่ ง ค้ าประกันอย่างไม่จากัดเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกูส้ ามัญรายนั้นในส่ วนที่เกินกว่า ค่า
หุ น้ ของผูก้ ู้ แต่ถา้ ผูก้ มู้ ีเงินกูส้ ามัญรายก่อนเหลืออยูด่ ว้ ย ก็ตอ้ งให้ ค้ าประกันเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกูส้ ามัญรายใหม่
ทั้งหมด
เพื่อความมัน่ คงในการให้เงินกูส้ ามัญ คณะกรรมการดาเนิ นการหรื อคณะกรรมการเงินกู้ มีอานาจ
วินิจฉัยเรี ยกให้มีผคู ้ ้ าประกันมากกว่าคนหนึ่งได้ ตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
ก. สมาชิกที่ยนื่ ความประสงค์ขอกูเ้ งินสามัญตามข้อ 19 (1) จานวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ต้อง
จัดให้มีผคู ้ ้ าประกันสาหรับเงินกูร้ ายนั้น จานวน 4 คน
ข. สมาชิกที่ยนื่ ความประสงค์ขอกูเ้ งินสามัญตามข้อ 19 (1) จานวนเงินเกินกว่า 1,000,000 บาท
ต้องจัดให้มีผคู ้ ้ าประกันสาหรับเงินกูร้ ายนั้น จานวน 5 คน
ค.สมาชิกที่ยนื่ ความประสงค์ขอกูเ้ งินสามัญตามข้อ 19 (2) ต้องจัดให้มีผคู ้ ้ าประกันสาหรับเงินกูร้ าย
นั้น จานวน 4 คน โดยต้องมีสมาชิกผูค้ ้ าประกันที่เป็ นข้าราชการประจาไม่นอ้ ยกว่า 2 คน ค้ าประกัน
สมาชิกคนหนึ่งจะเป็ นผูค้ ้ าประกันสาหรับผูก้ มู้ ากกว่า 5 คนในเวลาเดียวกันไม่ได้ และสมาชิกคน
หนึ่ง จะมีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผูค้ ้ าประกัน โดยจานวนต้นเงินรวมกันทั้งหมดเกินกว่าจากัดที่กล่าวในข้อ 19
ไม่ได้
เมื่อผูค้ ้ าประกันคนใดตายหรื อออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ หรื อมีเหตุที่คณะกรรมการ
ดาเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกู้ เห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็ นผูค้ ้ าประกันต่อไปผูก้ ูต้ อ้ งจัดให้สมาชิกอื่น ซึ่ ง
คณะกรรมการดาเนินการ หรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควร เข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันแทนคนเดิมให้เสร็ จภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกูก้ าหนด
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การให้สมาชิกผูค้ ้ าประกันออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็ นเหตุ ให้ผนู ้ ้ นั หลุดพ้นจาก
การค้ าประกันจนกว่าผูก้ ไู้ ด้จดั ให้มีสมาชิกอื่น ซึ่ งคณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกู้ เห็นสมควรเข้า
เป็ น ผูค้ ้ าประกันแทน
อนึ่ง ภายหลังการทาหนังสื อค้ าประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผูค้ ้ าประกันได้เป็ น คู่สมรสของผูก้ ู้ ผูก้ ู้
จะต้องจัดให้มีสมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดาเนินการ หรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรเป็ นผูค้ ้ าประกันเงินกูใ้ น
ส่ วนที่เกินกว่าค่าหุ น้ ของผูก้ ูโ้ ดยเร็ วด้วย
(2) มีอสังหาริ มทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจานองรายอื่น จานองเป็ นประกันเต็มจานวนเงินกูร้ ายนั้น
โดยต้องเป็ นที่พอใจคณะกรรมการดาเนิ นการหรื อคณะกรรมการเงินกูว้ า่ จานวนเงินกูส้ ่ วนที่เกินกว่าค่าหุ ้นของผูก้ ู้
ต้องอยูภ่ ายในร้อยละ 50 แห่งค่าของอสังหาริ มทรัพย์น้ นั
(3) มีหลักทรัพย์รัฐบาลหรื อเอกสารการฝากเงินในธนาคารหรื อในสหกรณ์ซ่ ึงคณะกรรมการ
ดาเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรจานาเป็ นหลักประกัน โดยจานวนเงินกูส้ ่ วนที่เกินกว่าค่าหุ น้ ต้องอยู่
ภายในร้อยละ 50 แห่งค่าของหลักทรัพย์น้ นั
(4) สมาชิกที่ยนื่ ความประสงค์ขอกูเ้ งินสามัญตามข้อ 19 (1) โดยใช้บุคคลค้ าประกันเป็ น
หลักประกัน สมาชิกต้องจัดทาประกันชีวติ กับบริ ษทั ที่สหกรณ์จดั หาเป็ นจานวนเต็มของจานวนที่เกินจากมูลค่าทุน
เรื อนหุน้ ของตนเอง โดยระบุให้สหกรณ์เป็ นผูร้ ับผลประโยชน์ และต้องต่ออายุการเอาประกันจนกว่าจะชาระเงินกู้
แล้วเสร็ จตามสัญญา โดยยินยอมให้สหกรณ์หกั ค่าเบี้ยประกันจากจานวนเงินกูส้ ามัญที่ได้รับ และหักจากเงินปั นผล
และเงินเฉลี่ยคืน หรื อเงินเดือน หรื อเงินอื่นใด เพื่อชาระเบี้ยประกันรายปี
(5) สมาชิกที่ยนื่ ความประสงค์ขอกูเ้ งินสามัญตามข้อ 19 (1) เกินกว่าทุนประกันที่สามารถจัดทา
ประกันชีวติ กับบริ ษทั ที่สหกรณ์จดั หา อาจจะ หรื อ จัดทาฌาปนกิจสงเคราะห์กบั สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามที่
สหกรณ์สมัครเป็ นศูนย์ประสานงานแล้วเพื่อประกันหนี้ของตนเอง โดยระบุให้สหกรณ์เป็ นผูร้ ับผลประโยชน์จาก
เงินสงเคราะห์ของสมาชิก และยินยอมให้สหกรณ์หกั เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนหรื อเงินเดือนหรื อเงินอื่นใด เพื่อ
ชาระเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าปี ต่อไป
ผลประโยชน์ดงั กล่าว สหกรณ์จะนามาชาระหนี้ที่สมาชิกผูน้ ้ นั มีอยูต่ ่อสหกรณ์จนครบถ้วน หากมี
เงินคงเหลืออยูจ่ านวนเท่าใด สหกรณ์จะมอบให้แก่ทายาทหรื อบุคคลใด ๆ ตามที่สมาชิกผูน้ ้ นั ได้แสดงเจตนาไว้เป็ น
หนังสื อต่อสหกรณ์
ข้อ 23 การส่ งเงินงวดชาระหนี้
(1) การส่ งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกูส้ ามัญ ตามข้อ 19 (1) ให้คณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณากาหนดให้ผกู ้ สู้ ่ งคืนเงินกูส้ ามัญเป็ นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมดอกเบี้ยเป็ นจานวนกี่งวด สุ ดแต่เป็ นการ
สมควรตามฐานะของผูก้ ู้ จานวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกูแ้ ต่ไม่เกิน 200 งวด ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก
โดยช่วงแรกสมาชิกจะต้องส่ งเงินงวดชาระหนี้ เงินกูส้ ามัญให้คงเหลือไม่เกิน 700,000 บาท เมื่ออายุครบ 60 ปี หรื อ
เกษียณอายุราชการก่อนครบกาหนด ต้องส่ งเงินงวดชาระหนี้ต่อไปได้ไม่เกิน 60 งวด หากมีความประสงค์จะขยาย
เวลาส่ งต่อไปเมื่ออายุครบ 65 ปี เหลือหนี้ จานวนไม่เกิน 500,000.-บาท สมาชิกต้องทาฌาปนกิจสงเคราะห์กบั สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสอต.) และส่ งชาระเงินงวดชาระหนี้ไม่เกิน 96 งวด
ในส่ วนของเจ้าหน้าที่ จะต้องชาระคืนหนี้สินให้เสร็ จสิ้ นเมื่ออายุครบ 60 ปี หรื อเกษียณอายุก่อน 60
ปี หรื อลาออก
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ในกรณี ที่ผกู ้ มู้ ีคาขอเป็ นหนังสื อ คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรผ่อนผันเป็ น
พิเศษ คณะกรรมการดาเนินการจะผ่อนเวลาการส่ งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกูส้ ามัญที่กาหนดไว้ตามความใน
วรรคก่อนนั้น ให้แก่ผกู ้ คู้ ราวละหนึ่งหรื อหลายเดือนก็ได้ ในการผ่อนผันการชาระหนี้ของสมาชิก สมาชิกจะต้อง
ชาระดอกเบี้ยตามต้นเงินคงเหลือทุกเดือน ห้ามงดการชาระดอกเบี้ยให้กบั สหกรณ์ แต่การผ่อนเวลาเช่นนี้ รวมกัน
ทั้งหมดสาหรับเงินกูส้ ามัญรายหนึ่งๆ ต้องไม่เกินหกเดือน
สมาชิกผูส้ ่ งคืนเงินกูส้ ามัญ ตามข้อ 19(1) ไม่ครบร้อยละ 10 ของจานวนต้นเงินกูท้ ้ งั หมด (หนี้ ราย
เดิม) ก็ไม่ให้ได้รับเงินกูส้ ามัญสัญญาใหม่อีก
(2) การส่ งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกูส้ ามัญ ตามข้อ 19 (2) ให้คณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณากาหนดให้ผกู ้ สู้ ่ งคืนเงินกูส้ ามัญเป็ นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็ นจานวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็น
เป็ นการสมควรตามฐานะ ส่ งชาระเงินงวดชาระหนี้ไม่เกินจานวนอายุราชการของผูค้ ้ าประกันที่เป็ นข้าราชการ
ประจา โดยใช้อายุราชการของผูค้ ้ าประกันที่เหลืออยูม่ ากกว่าเป็ นเกณฑ์ แต่ไม่เกิน 96 งวด ตั้งแต่เดือนที่คิด
ดอกเบี้ยเดือนแรก
สมาชิกผูส้ ่ งคืนเงินกูส้ ามัญ ตามข้อ 19(2) ไม่ครบร้อยละ 5 ของจานวนต้นเงินกูท้ ้ งั หมด (หนี้ ราย
เดิม) ก็ไม่ให้ได้รับเงินกูส้ ามัญสัญญาใหม่อีก
หมวด 4
ดอกเบีย้ เงินกู้
ข้อ 24 ให้เรี ยกดอกเบี้ยเงินกูท้ ุกประเภทในอัตราไม่เกินร้อยละสิ บบาทต่อปี โดยจะประกาศให้ทราบเป็ น
คราว ๆ ไป
ข้อ 25 สหกรณ์คิดดอกเบี้ยรายวันตามจานวนต้นเงินคงเหลือ
หมวด 5
กำรควบคุมหลักประกันและกำรเรี ยกคืนเงินกู้
ข้อ 26 ให้คณะกรรมการดาเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกูท้ ุกรายมีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการเห็นว่า หลักประกันเงินกูร้ ายใดบกพร่ อง ผูก้ จู้ ะต้อง
จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้อ 27 ในกรณี ใด ๆ ดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่วา่ ประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกาหนดส่ งคืนโดยสิ้ นเชิงพร้อม
ดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดาเนินการจัดการเรี ยกคืนโดยมิชกั ช้า
(1) เมื่อผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฎแก่คณะกรรมการดาเนิ นการว่า ผูก้ นู้ าเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
(3) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูเ้ กิดบกพร่ องและผูก้ มู้ ิได้จดั การแก้ไข
ให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนิ นการกาหนด
(4) เมื่อค้างส่ งเงินงวดชาระหนี้ (ไม่วา่ ต้นหรื อดอกเบี้ย) เป็ นเวลาสองเดือนติดต่อกัน หรื อผิดนัด
การส่ งเงินงวดชาระหนี้ ดงั ว่าถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
ข้อ 28 ในกรณี ที่เงินกูเ้ ป็ นอันต้องส่ งคืนโดยสิ้ นเชิงตามที่กล่าวในข้อ 27 ถ้าผูค้ ้ าประกันต้องรับผิดชอบ
ชาระหนี้แทนผูก้ ู้ และไม่สามารถชาระหนี้ น้ นั โดยสิ้ นเชิงได้ เมื่อผูค้ ้ าประกันร้องขอ คณะกรรมการดาเนิ นการอาจ
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ผ่อนผันให้เรี ยกเก็บจากผูค้ ้ าประกันเป็ นงวดรายเดือนจนเสร็ จตามที่ผกู ้ ไู้ ด้ทาหนังสื อให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ สุ ดแต่จะ
พิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 29 ผูก้ กู้ ็ดี ผูค้ ้ าประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอโอน หรื อย้าย หรื อ ลาออกจาก
ราชการ หรื องานประจา ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด ข้อ 16 ต้องแจ้งเป็ น
หนังสื อให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชาระหนี้สินซึ่ งตนมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้ แล้วเสร็ จก่อน แล้วจึงขอโอน หรื อย้าย
จากราชการ หรื องานประจานั้นได้
ประกาศ ณ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557
พันตารวจเอก พีระศักดิ์ กลีบจันทร์
( พีระศักดิ์ กลีบจันทร์ )
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด

สาเนาถูกต้อง
พ.ต.อ.
(พีระศักดิ์ กลีบจันทร์ )
ประธานกรรมการฯ
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(สาเนา)

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 14 จำกัด
ว่ ำด้ วยกำรให้ เงินกู้แก่ สหกรณ์ อื่น พ.ศ.2554
-------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด ข้อ 79(8) และ
ข้อ 107(5) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 25 ครั้งที่ 9 วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ได้มีมติกาหนด
ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อื่น โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด
ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อื่น พ.ศ.2554"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2554 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบ “สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่
สหกรณ์อื่น พ.ศ.2551 ซึ่ งกาหนดไว้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551”
ข้อ 4 บรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติ หรื อข้อตกลงอื่นใดซึ่ งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้ แทน
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
"สหกรณ์" หมายความว่า สหกรณ์ผใู ้ ห้กยู้ มื เงิน
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ผใู ้ ห้กเู้ งิน
"สหกรณ์ผขู ้ อกู"้ หมายความถึง สหกรณ์รวมถึงชุมนุมสหกรณ์ดว้ ย
ข้อ 6 สหกรณ์ผขู ้ อกู้ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ไม่มีขอ้ บกพร่ องทางการเงินและบัญชี หรื อถ้ามีตอ้ งได้รับการแก้ไขจนที่พอใจของสหกรณ์แล้ว
(2) มีความมัน่ คงทางการเงิน และมีความสามารถในการชาระหนี้
(3) มีความสามารถในการจัดการที่ดี และได้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์
และระเบียบของทางราชการโดยเคร่ งครัดสม่าเสมอ
(4) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 7 สหกรณ์จะให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์ผขู ้ อกูท้ ี่มีวตั ถุประสงค์จะใช้เงินกูเ้ พื่อเป็ นทุนหมุนเวียน ให้สมาชิกกู้
หรื อเพื่อดาเนิ นธุ รกิจอื่นของสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบอันเหมาะสมเท่านั้น
ข้อ 8 จานวนเงินที่ให้แก่สหกรณ์ผขู ้ อกูส้ หกรณ์หนึ่ง ๆ ต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของทุนเรื อนหุน้ รวมกับ
ทุนสารองของสหกรณ์ แต่เมื่อรวมหนี้เงินกูท้ ุกรายของสหกรณ์ผขู ้ อกูแ้ ล้วจะต้องไม่เกินวงเงินกูย้ มื และ ค้ าประกัน
ประจาปี ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อ 9 หลักประกันเงินกู้ ให้คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ผกู ้ ทู้ ้ งั คณะค้ าประกันเป็ นรายบุคคลและ
ให้จดั หาอสังหาริ มทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าจานวนเงินกูจ้ านองเป็ นประกัน เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นที่สหกรณ์ผขู ้ อกู้
ไม่มีหลักทรัพย์หรื อไม่สามารถหาหลักทรัพย์มาใช้เป็ นหลักประกันเงินกูไ้ ด้ ให้คณะกรรมการดาเนินการของ
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สหกรณ์ผขู ้ อกูท้ ้ งั คณะเป็ นผูค้ ้ าประกันเงินกู้ และในกรณี ผคู ้ ้ าประกันคนใดพ้นจาก ตาแหน่งก่อนที่สหกรณ์ผขู ้ อกูจ้ ะ
ชาระเสร็ จสิ้ น ให้สหกรณ์ผขู ้ อกูจ้ ดั ให้กรรมการดาเนินการคนใหม่เป็ น ผูค้ ้ าประกันแทนคนเดิม
ข้อ 10 การกาหนดระยะเวลาชาระเงินกู้ ให้คณะกรรมการพิจารณากาหนดสหกรณ์ที่ขอกูเ้ งินชาระคืนเงิน
ต้นและดอกเบี้ยให้เสร็ จสิ้ นภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนใช้เงินกูแ้ ต่ตอ้ งไม่เกินหกสิ บเดือน
ข้อ 11 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ให้คณะกรรมการเป็ นผูก้ าหนดตามความเหมาะสมกับภาวะเงินโดยประกาศเป็ น
คราว ๆ ไป การคิดดอกเบี้ยเงินกูใ้ ห้คิดเป็ นรายวัน โดยนับถัดจากวันรับเงินกู้
ข้อ 12 ในกรณี ที่มีเหตุสุดวิสัย หรื อความจาเป็ นเกิดขึ้นอันทาให้สหกรณ์ผขู ้ อกู้ ไม่สามารถชาระคืนเงินกูไ้ ด้
ตามกาหนด ให้สหกรณ์ผขู ้ อกูย้ มื ทาคาร้องขอผ่อนผันเลื่อนกาหนดเวลาชาระคืนเงินกูแ้ ละระงับการเสี ย เบี้ยปรับ
ในช่วงระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันได้ ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 13 สหกรณ์ผกู ้ ไู้ ม่ชาระคืนเงินกูเ้ มื่อถึงกาหนด โดยไม่ได้รับการผ่อนผันจาก คณะกรรมการหรื อไม่มี
เหตุผลอันควร จะต้องเสี ยเบี้ยปรับผิดนัดชาระหนี้ เป็ นรายวันในอัตราร้อยละ15 ต่อปี ของต้นเงินที่ผิดนัด โดยนับ
ถัดจากวันที่ถึงกาหนดชาระจนถึงวันที่สหกรณ์ผขู ้ อกูช้ าระเงินกูเ้ สร็ จสิ้ น
ข้อ 14 การขอกู้ ให้สหกรณ์ผขู ้ อกูย้ นื่ หนังสื อแสดงความจานงระบุวตั ถุประสงค์ในการใช้เงินกู้ จานวนเงิน
ที่ขอกู้ ระยะเวลาการชาระหนี้ พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ครั้งที่มีการพิจารณาเรื่ องขอกูเ้ งินจาก
สหกรณ์
(2) งบการเงินและรายงานการสอบบัญชีประจาปี ล่าสุ ด พร้อมด้วยรายงานกิจการประจาปี
(3) งบทดลอง ณ วันสิ้ นสุ ดเดือนก่อนวันยืน่ หนังสื อแสดงความจานงขอกูแ้ ละย้อนหลังอีก 2 เดือน
(4) สาเนาหลักฐานการจดทะเบียนสหกรณ์
(5) ข้อบังคับของสหกรณ์ รวมทั้งระเบียบการเงินของสหกรณ์
(6) รายนามคณะกรรมการดาเนินการ ตาแหน่งในคณะกรรมการดาเนินการและตาแหน่งใน
หน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี) พร้อมทั้งวาระของการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการดาเนินการ
(7) สาเนาหนังสื อให้ความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในการกาหนดวงเงินกูย้ มื หรื อ
ค้ าประกันประจาปี
(8) สาเนาหลักฐานการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน หรื อบุคคลซึ่ งสหกรณ์ได้กยู้ มื ไว้ และยังมี
ภาระผูกพันอยู่
(9) เอกสารอื่น ๆ ที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 15 ให้ผจู ้ ดั การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และวิเคราะห์ฐานะความมัน่ คงความสามารถในการชาระ
หนี้และการจัดการ เสนอผลการวิเคราะห์พร้อมทั้งความเห็นต่อ คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
ข้อ 16 ถ้าสหกรณ์ผขู ้ อกูจ้ ะขอกูเ้ งินจากผูอ้ ื่น ในระหว่างที่ยงั มีหนี้เงินกูอ้ ยูต่ ่อสหกรณ์
ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบ
ข้อ 17 ในกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้ ให้สหกรณ์เรี ยกคืนเงินกูแ้ ละให้สหกรณ์ผขู ้ อกูช้ าระคืนต้นเงิน
พร้อมดอกเบี้ยแก่สหกรณ์โดยทันที แม้ยงั ไม่ถึงกาหนดตามสัญญาเงินกูก้ ็ตาม
(1) เมื่อสหกรณ์ผขู ้ อกูต้ อ้ งเลิกไม่วา่ เพราะเหตุใด
(2) เมื่อปรากฎว่าสหกรณ์ผขู ้ อกูฝ้ ่ าฝื นข้อกาหนดตามข้อ 16 แห่งระเบียบนี้
(3) เมื่อปรากฎว่าสหกรณ์ผขู ้ อกูใ้ ช้เงินกูไ้ ม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้
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(4) เมื่อสหกรณ์ผขู ้ อกูผ้ ดิ นัดไม่ชาระเงินกูต้ ามกาหนดและคณะกรรมการไม่ได้ผอ่ นผันเวลา
(5) เมื่อมีเหตุผลที่คณะกรรมการ เห็นว่าสหกรณ์น้ นั ไม่สมควรกูเ้ งินสหกรณ์ต่อไป
ข้อ 18 เมื่อคณะกรรมการอนุมตั ิเงินกูแ้ ล้ว ให้ผจู ้ ดั การแจ้งให้สหกรณ์ผขู ้ อกูท้ ราบโดยเร็ วเพื่อจัดทาสัญญา
เงินกู้ และจัดทาหลักประกันให้เรี ยบร้อย แล้วจึงจัดส่ งเงินกูใ้ ห้สหกรณ์ผขู ้ อกูต้ ่อไป
ข้อ 19 การทาสัญญากู้ ให้จดั ทาตามแบบที่สหกรณ์กาหนด และให้ผมู ้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ และสหกรณ์ผขู ้ อกู้ เป็ นผูล้ งชื่อในสัญญากูท้ ี่ทากับสหกรณ์
ข้อ 20 การให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์ผขู ้ อกูโ้ ดยใช้ตวั๋ สัญญาใช้เงินเป็ นหลักฐานแทนการทาสัญญากูใ้ ห้สามารถ
กระทาได้ โดยจานวนเงินกูใ้ ห้เป็ นไปตามข้อ 8 ของระเบียบนี้ สาหรับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิอื่น ๆ ให้
คณะกรรมการพิจารณากาหนดขึ้นได้ตามความเหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่สหกรณ์
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
พันตารวจเอก บรรจบ บุญเกษม
( บรรจบ บุญเกษม )
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด
สาเนาถูกต้อง
พันตารวจเอก บรรจบ บุญเกษม
( บรรจบ บุญเกษม )
ประธานกรรมการดาเนินการ
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(สาเนา)

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 14 จำกัด
ว่ำด้ วยกำรโอนสมำชิกระหว่ำงสหกรณ์ พ.ศ.2554
------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 79(8) และข้อ 107(6) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ ชุดที่ 25 ครั้งที่ 9 วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ได้มีมติกาหนดระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่าง
สหกรณ์ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด ว่าด้วยการโอน
สมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2554"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2554 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก "ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด ว่าด้วยการโอนสมาชิก
ระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2551 ซึ่ งกาหนดไว้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551”
ข้อ 4 บรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติ หรื อข้อตกลงอื่นใดซึ่ งขัด หรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบ
นี้แทน
ข้อ 5 สมาชิกที่ได้รับคาสั่งย้ายหรื อโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น หรื อนอกเขตท้องที่ดาเนินงานของ
สหกรณ์น้ ี ประสงค์จะขอโอนสภาพการเป็ นสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่ งตั้งอยูใ่ นท้องที่หรื อสังกัดที่ตน
ย้ายไปรับราชการใหม่น้ นั ต้องเสนอเรื่ องราวถึงคณะกรรมการดาเนิ นการของสหกรณ์น้ ี ภายใน 7 วัน นับจากวันที่
ได้รับคาสั่งย้ายหรื อโอน
เรื่ องราวที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการนั้น ต้องแจ้งสังกัดในจังหวัดที่จะย้ายหรื อโอนไปรับราชการ
ใหม่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่จะขอเข้าเป็ นสมาชิกและต้องแนบสาเนาคาสั่งย้ายหรื อโอนประกอบเรื่ องด้วย
ข้อ 6 ให้สหกรณ์ระงับการเรี ยกเก็บเงินสะสมรายเดือน หรื อเงินค่าหุ ้น หรื อเงินงวดชาระหนี้ (ถ้ามี) ซึ่ง
สมาชิกนั้นจะต้องส่ งต่อสหกรณ์ไว้ชวั่ คราว จนกว่าจะทราบผลการพิจารณารับสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่
สมาชิกนั้นขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิกใหม่ แต่ตอ้ งไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่ทางราชการได้สั่งโอนอัตราเงินเดือนไป
จากจังหวัดหรื อสังกัดเดิม
ถ้าสหกรณ์ไม่ได้รับการติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่ ภายในกาหนดเวลาตามความในวรรคก่อน ให้
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาสภาพการเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับของสหกรณ์ขอ้ 32 ,การควบคุมหลักประกันและ
การเรี ยกคืนเงินกู้ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 15 และดาเนินการให้เป็ นไปตามกาหนดไว้ในระเบียบเป็ นราย ๆ
สุ ดแต่กรณี
ข้อ 7 ถ้าสหกรณ์ได้รับการติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่ เพื่อขอรับโอนสภาพการเป็ นสมาชิกขอรับ
เงินค่าหุ น้ ขอชาระหนี้เงินกูข้ องสมาชิกนั้น และหรื อขอผ่อนผันการชาระหนี้เงินกู้ คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจ
ที่จะตกลงเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิในเรื่ องดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร
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ข้อ 8 นับจากวันที่สหกรณ์ได้โอนค่าหุ น้ ให้ได้รับชาระหนี้ หรื อได้ตกลงเงื่อนไขในการชาระหนี้เป็ น
หนังสื อไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่แล้ว ให้ถือว่าสมาชิ กนั้นพ้นสภาพการเป็ นสมาชิก
ข้อ 9 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่ยา้ ยหรื อโอนเข้ามารับราชการสังกัด หรื อในท้องที่ดาเนินงานของ
สหกรณ์น้ ี หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิก โดยการโอนสภาพการเป็ นสมาชิกระหว่างสหกรณ์ตอ้ งยืน่ ใบ
สมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้ โดยต้องมีผบู ้ งั คับบัญชาของผูส้ มัครในตาแหน่งไม่ต่ากว่าประจาแผนกหรื อ
ผูบ้ งั คับกองร้อยคนหนึ่งรับรอง แต่ถา้ ผูส้ มัครเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าหัวหน้าแผนกหรื อผูบ้ งั คับกองร้อย ก็ไม่
ต้องมีผรู ้ ับรอง
เมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการได้สอบสวนพิจารณาปรากฎว่า ผูส้ มัครมีลกั ษณะถูกต้องตามข้อบังคับของ
สหกรณ์ ข้อ 32 ทั้งเห็นเป็ นการสมควรรับเข้าเป็ นสมาชิกแล้ว ให้สหกรณ์ติดต่อทาความตกลงกับสหกรณ์ออม
ทรัพย์ขอรับโอนเงินค่าหุ น้ และชาระหนี้เงินกู้ และหรื อผ่อนผันการชาระหนี้เงินกูแ้ ทน ผูส้ มัครตามเงื่อนไขและ
วิธีการที่คณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณาเห็นสมควรทั้งเรี ยกให้ผสู ้ มัครชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าตามข้อบังคับ
ดังกล่าวข้างต้น และลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก
ข้อ 10 เมื่อสหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ น้ จากสหกรณ์เดิมแล้ว ให้ออกใบรับเงินให้แก่สมาชิกยึดถือไว้เป็ น
หลักฐาน
ถ้าผูส้ มัครมีหนี้สินอยูก่ บั สหกรณ์เดิม และสหกรณ์จะต้องชาระหนี้แทน ต้องเรี ยกให้ผสู ้ มัครทาหนังสื อกู้
และจัดทาหลักประกันเงินกูใ้ ห้ไว้แก่สหกรณ์ตามประเภทและลักษณะของเงินกูท้ ี่กาหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการให้
เงินกูแ้ ก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้
ในกรณี จานวนเงินและหรื อประเภทเงินกูซ้ ่ ึ งผูส้ มัครมีอยูใ่ นสหกรณ์เดิมแตกต่างกับสหกรณ์น้ ี ให้อนุโลมทา
หนังสื อกูต้ ามประเภทและจานวนจากัดขั้นสู งของเงินกูใ้ นประเภทนั้น ๆ แต่ถา้ จานวนเงินกูเ้ กินกว่าจากัดขั้นสู ง ซึ่ง
ไม่อาจอนุโลมเข้ากับประเภทหนึ่งประเภทใดได้ ก็ให้ทาหนังสื อกูเ้ ท่าจากัดจานวนเงินขั้นสู งแห่งประเภทเงินกู้ และ
ให้นาเงินส่ วนที่เกินส่ งชาระหนี้แก่สหกรณ์ในวันทาหนังสื อกูด้ ว้ ย
ข้อ 11 เมื่อผูส้ มัครได้ปฏิบตั ิตามที่กล่าวในข้อ 9 และข้อ 10 โดยครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าสมาชิกผูน้ ้ นั ได้
สิ ทธิในฐานะสมาชิก
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
พันตารวจเอก บรรจบ บุญเกษม
( บรรจบ บุญเกษม )
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด
สาเนาถูกต้อง
พันตารวจเอก บรรจบ บุญเกษม
( บรรจบ บุญเกษม )
ประธานกรรมการดาเนินการ

- 27 -

(สาเนา)

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 14 จำกัด
ว่ำด้ วยกำรรับจ่ ำยและเก็บรักษำเงิน พ.ศ.2554
---------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 79(8) และข้อ 107(7) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ ชุดที่ 25 ครั้งที่ 9 วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ได้มีมติกาหนดระเบียบ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษา
เงิน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด ว่าด้วยการรับจ่าย
และเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2554"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2554 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก “ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2551 ซึ่ งกาหนดไว้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน
2551”
ข้อ 4 บรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติ หรื อข้อตกลงอื่นใดซึ่ งขัด หรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบ
นี้แทน
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
"สหกรณ์" หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด
"ประธานกรรมการ" หมายถึง ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่
14 จากัด
"รองประธานกรรมการ" หมายถึง รองประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวน
ชายแดนที่ 14 จากัด
"คณะกรรมการ" หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด
"ผูจ้ ดั การ" หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด
"เจ้าหน้าที่การเงิน" หมายถึง เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด
"เงินสดในมือ" หมายถึง เงินสดที่เป็ นธนบัตรและเหรี ยญกษาปณ์ ซึ่ งสหกรณ์เก็บรักษาไว้ที่สานักงาน
สหกรณ์ เพื่อใช้จ่ายหมุนเวียนในทางธุ รกิจของสหกรณ์
"เอกสารการเงิน" หมายถึง เช็ค ธนาณัติ ตัว๋ แลกเงินไปรษณี ย ์ ตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญา ใช้เงิน
ข้อ 6 สหกรณ์เปิ ดรับจ่ายเงินตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการหรื อหยุดตาม
ประกาศของสหกรณ์
ข้อ 7 ให้ผจู ้ ดั การเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์
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ข้อ 8 กรณี ที่ยงั ไม่มีผจู ้ ดั การ หรื อผูจ้ ดั การไม่อยู่ หรื อผูจ้ ดั การไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ตามข้อ 7 ได้ให้
คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหรื อเจ้าหน้าที่การเงิน หรื อเจ้าหน้าที่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดที่เห็นสมควร ซึ่ งไม่ได้ปฏิบตั ิหน้าที่
เกี่ยวกับงานด้านบัญชี เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ ตามข้อ 7 แทน โดยอยูใ่ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ข้อ 9 การรับจ่ายเงิน จะต้องจัดให้มีเอกสารหลักฐานใบสาคัญประกอบครบถ้วนและจะต้องบันทึกรายการ
ในสมุดบัญชีของสหกรณ์ทุกครั้งทันทีที่เกิดรายการขึ้น และผูจ้ ดั การจะต้อง ตรวจสอบให้ถูกต้องเป็ นประจาวัน
หมวด 1
ใบเสร็จรับเงิน
ข้อ 10 ใบเสร็ จรับเงิน ให้ใช้ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด โดยให้มีสาเนาอย่างน้อย 2 ฉบับ เพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบและบันทึกบัญชี
ข้อ 11 ใบเสร็ จรับเงิน ให้มีหมายเลขกากับเล่ม และหมายเลขกากับใบเสร็ จรับเงินเรี ยงตามลาดับกันไปทุก
ฉบับ ให้สหกรณ์จดั ทาทะเบียนคุมใบเสร็ จรับเงินไว้เพื่อให้ทราบและตรวจสอบได้วา่ ได้จดั พิมพ์ข้ ึนตามจานวน
เท่าใด ได้จ่ายใบเสร็ จรับเงินเล่มใด หมายเลขใดถึงหมายเลขใด ให้เจ้าหน้าที่ผใู ้ ดไปใช้เมื่อไร การเบิกใช้
ใบเสร็ จรับเงิน ให้เบิกใช้ตามจานวนที่เหมาะสมและจาเป็ นกับสภาพธุ รกิจของสหกรณ์ โดยให้เบิกตามลาดับเล่ม
และเลขที่ของใบเสร็ จรับเงิน และให้มีหลักฐานการเบิกจ่ายใบเสร็ จรับเงินไว้ดว้ ย
ข้อ 12 ใบเสร็ จรับเงิน ห้ามขูดลบ แก้ไข เพิ่มเติม จานวนเงินหรื อชื่อผูช้ าระเงินหากใบเสร็ จรับเงินฉบับ
ใดลงรายการรับเงินผิดพลาด ก็ให้ขีดฆ่าจานวนเงินและเขียนใหม่ท้ งั จานวนแล้วให้ผรู ้ ับเงินลงลายมือชื่อกากับ หรื อ
ขีดฆ่ายกเลิกใบเสร็ จรับเงินนั้นทั้งฉบับแล้วออกฉบับใหม่ให้แทน สาหรับใบเสร็ จรับเงินฉบับที่ยกเลิก ให้ขีดฆ่าและ
เขียนเหตุผลพร้อมกับลงชื่อกากับไว้และให้เย็บติดไว้ในเล่ม โดยมีสาเนาอยูค่ รบทุกฉบับพร้อมต้นฉบับ
ข้อ 13 ให้สหกรณ์เก็บรักษาสาเนาใบเสร็ จรับเงิน ซึ่ งผูส้ อบบัญชียงั มิได้ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัยอย่าให้
สู ญหาย และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดาได้
ข้อ 14 ให้คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรื อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทาหน้าที่ควบคุม
การจัดเก็บรักษาใบเสร็ จรับเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้ และเล่มที่ยงั ใช้ไม่หมดไว้ในที่มนั่ คงปลอดภัย
ข้อ 15 ทุกงวด 3 เดือนและเมื่อสิ้ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น ทา
การตรวจนับใบเสร็ จรับเงินทั้งที่ใช้แล้วและที่ยงั คงเหลือให้เป็ นการถูกต้องโดยจัดทาหลักฐานการตรวจนับไว้ดว้ ย
หมวด 2
กำรรับเงิน
ข้อ 16 สหกรณ์ตอ้ งออกใบเสร็ จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน โดยปกติให้ใช้ใบเสร็ จรับเงินเล่มเดียวกันใน
การรับเงินทุกประเภท เว้นแต่เงินประเภทใดที่มีการรับชาระเป็ นประจา และมีจานวนมากราย จะแยกใบเสร็ จรับเงิน
เล่มหนึ่งสาหรับการรับชาระเงินประเภทนั้นก็ได้
ข้อ 17 การรับเงินของสหกรณ์ให้รับเป็ นเงินสด แต่ถา้ เป็ นกรณี ที่จาเป็ นและเป็ นประโยชน์แก่สหกรณ์ ก็
อาจรับเป็ นเอกสารการเงิน เช่น ธนาณัติ หรื อตัว๋ แลกเงินไปรษณี ยห์ รื อเช็ค หรื อตัว๋ แลกเงินหรื อ ตัว๋ สัญญาใช้เงินได้
ข้อ 18 ในกรณี จาเป็ นที่จะต้องรับเช็ค หรื อตัว๋ สัญญาใช้เงิน จะต้องเป็ นเช็คหรื อตัว๋ สัญญาใช้เงินที่ธนาคาร
รับรอง
ในกรณี ที่เป็ นเช็คที่ไม่สามารถให้ธนาคารรับรองได้ จะต้องเป็ นเช็คที่สั่งจ่ายเงินในวันออกเช็คและ
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าผูส้ ั่งจ่ายเช็คเป็ นผูเ้ ชื่อถือได้ และคณะกรรมการจะต้องให้ผสู ้ ั่งจ่ายจัดหา
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หลักประกันที่เป็ นทรัพย์สินหรื อบุคคลที่เชื่อถือได้มารับอายัดเช็คหรื อให้ธนาคารพาณิ ชย์ค้ าประกันหนี้สิน
ต่าง ๆ ที่ชาระด้วยเช็คทั้งหมด
ข้อ 19 ในกรณี ที่มีการรับเช็คตามข้อ 18 ใบเสร็ จรับเงินที่สหกรณ์ออกให้แก่ผจู ้ ่ายเช็คให้ระบุวา่ เป็ นเช็ค
ของธนาคารใด เลขที่เท่าใด และลงวันที่เท่าใด ทั้งให้กาหนดเงื่อนไขไว้ในใบเสร็ จรับเงินว่า "ใบเสร็ จรับเงินจะ
สมบูรณ์เมื่อได้รับเงินตามเช็คนั้นแล้ว" และให้จดั ทาทะเบียนรับเช็คเพื่อบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับเช็คดังกล่าว เพื่อ
การควบคุมและการตรวจสอบด้วย เช็คที่ถึงกาหนดให้นาฝากธนาคารทันที
ข้อ 20 เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณ์ได้รับในแต่ละวันตามข้อ 17 ให้นาฝากธนาคารเมื่อสิ้ นเวลารับ
จ่ายเงินในวันนั้น เว้นแต่เอกสารการรับเงินประเภทที่ตอ้ งนาไปขึ้นเป็ นเงินสดก่อนก็ให้ดาเนิ นการทันที ในกรณี ที่ไม่
สามารถนาฝากธนาคารได้ทนั ในวันนั้น ให้บนั ทึกเหตุผลไว้ในสมุดบัญชีเงินสด และแจ้งให้ประธานกรรมการ
หรื อกรรมการผูไ้ ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อทราบและให้รีบนาเข้าฝากธนาคารในเวลาเริ่ ม ทาการของวัน
ทาการถัดไปทันที
เงินสดและเอกสารการเงินซึ่ งไม่อาจนาฝากธนาคารได้ทนั ในวันนั้น ให้เก็บรักษาไว้ในตูน้ ิรภัยของสหกรณ์
หรื อในที่มนั่ คงปลอดภัย
ข้อ 21 กรณี เงินนาฝากธนาคารมีจานวนมาก หรื อธนาคารอยูห่ ่างไกลหรื อกรณี ที่เห็นว่าจะไม่ปลอดภัยแก่
เงินที่จะนาฝากธนาคาร ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการคนใดคนหนึ่งร่ วมกับผูจ้ ดั การควบคุมเงินไป
ฝากธนาคาร หรื ออาจจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตารวจควบคุมรักษาความปลอดภัยด้วยก็ได้
หมวด 3
กำรจ่ ำยเงิน
ข้อ 22 การจ่ายเงิน ให้จ่ายเฉพาะเพื่อกิจการภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของสหกรณ์และเป็ นไปโดย
ถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อ 23 การจ่ายเงินทุกครั้ง ต้องมีหลักฐานการจ่ายที่ถูกต้องสมบูรณ์เก็บไว้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ข้อ 24 หลักฐานการจ่าย นอกจากใบเสร็ จรับเงิน ซึ่ งผูร้ ับเงินออกให้แก่สหกรณ์ ให้ใช้ตามแบบที่สหกรณ์
กาหนด
ข้อ 25 หลักฐานการจ่าย ที่เป็ นใบเสร็ จรับเงินซึ่ งผูร้ ับเงินออกให้แก่สหกรณ์ อย่างน้อยจะต้องมีรายการ
ดังต่อไปนี้
ก. ชื่อ สถานที่อยู่ หรื อที่ทาการของผูร้ ับเงิน
ข. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
ค. รายการแสดงการรับเงินระบุวา่ เป็ นค่าอะไร
ง. จานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
จ. ลายมือชื่อของผูร้ ับเงิน
ข้อ 26 ให้เจ้าหน้าที่การเงินประทับตรา "จ่ายเงินแล้ว" และลงลายมือชื่อกากับการจ่าย พร้อม วัน เดือน ปี
ไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ข้อ 27 การจ่ายเงินของสหกรณ์ ให้กระทาได้ดงั นี้
(1) การจ่ายเงินเป็ นจานวนไม่มาก และต้องจ่ายเป็ นประจา เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงของ
กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ค่าสื่ อสาร ค่าขนส่ ง ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็ นต้น ให้
จ่ายจากเงินสดในมือที่กาหนดให้เก็บรักษาไว้ได้ไม่เกิน 80,000.- บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
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(2) การจ่ายเงินเป็ นจานวนมากให้แก่สมาชิกหรื อกรรมการ หรื อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรื อการ
จ่ายเงินของสหกรณ์ในทางธุ รกิจอื่น ๆ ให้จ่ายเป็ นเช็ค ยกเว้นถ้าผูร้ ับเงินประสงค์จะให้จ่ายเป็ นเงินสด หรื อโอนเข้า
บัญชีธนาคาร หรื อในกรณี ที่สหกรณ์ไม่สามารถจ่ายเงินเป็ นเช็คได้ ก็ให้จ่ายเป็ นเงินสด หรื อโอนเข้าบัญชีธนาคาร
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 28 ก่อนการจ่ายเงินทุกครั้ง ผูม้ ีหน้าที่จ่ายเงินต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และใบสาคัญ
ประกอบการจ่ายเงินให้ถูกต้องเรี ยบร้อย และต้องมีผอู ้ นุ มตั ิให้จ่ายเงินได้ จึงจ่ายเงินและเรี ยกใบเสร็ จรับเงินจากผูร้ ับ
เงิน หรื อผูร้ ับเงินลงนามรับเงินไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินของสหกรณ์ทุกครั้ง
ข้อ 29 การจ่ายเงินแก่ผมู ้ ีสิทธิ์ รับเงิน ในกรณี ที่ไม่รู้จกั ตัวผูข้ อรับเงิน ต้องให้บุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ลง
ลายมือชื่อรับรอง หรื อนาหลักฐาน เช่น บัตรประจาตัว แสดงประกอบการรับเงินด้วย
ข้อ 30 การจ่ายเช็คตามที่กาหนดไว้ในข้อ 27 (2) ให้สงั่ จ่ายเงินในนามบุคคลหรื อหน่วยงานผูร้ ับเงิน โดย
ขีดฆ่าคาว่า "ผูถ้ ือ" ออก
ข้อ 31 การจ่ายเช็ค ต้องมีใบสาคัญจ่ายเช็ค ซึ่ งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่จ่ายเช็ค เลขที่เช็ค
ชื่อธนาคาร วัตถุประสงค์ในการจ่ายเงิน ชื่อผูร้ ับเช็คและจานวนเงิน พร้อมทั้งลงชื่อผูจ้ ดั ทาเอกสารและ
ผูอ้ นุมตั ิไว้เป็ นหลักฐาน ทั้งนี้ สหกรณ์จะต้องจัดให้มีทะเบียนจ่ายเช็ค บันทึกรายละเอียดข้างต้น เพื่อการควบคุม
และการตรวจสอบด้วย
เช็คที่มีการลงชื่อสั่งจ่ายเรี ยบร้อยแล้ว แต่ยงั ไม่มีผมู ้ ารับ ให้เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยและควรติดต่อให้ผรู ้ ับ
มารับไปโดยเร็ วที่สุด
ข้อ 32 ในกรณี ยกเลิกการจ่ายเช็ครายการใด ให้ผมู ้ ีหน้าที่จ่ายประทับตรา "ยกเลิก" พร้อมบันทึกเหตุผลที่
ยกเลิกและลงลายมือชื่อผูร้ ับผิดชอบกากับไว้ดว้ ย
ข้อ 33 ในการถอนเงินจากธนาคาร หรื อแหล่งรับฝากเงินอื่น ๆ เพื่อนามาใช้จ่ายในธุ รกิจของสหกรณ์ให้
ผูจ้ ดั การหรื อผูท้ าหน้าที่แทน ทาบันทึกขออนุมตั ิถอนเงินโดยชี้แจงเหตุผล ต่อประธานกรรมการ หรื อ รองประธาน
กรรมการ หรื อกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้เป็ นผูม้ ีอานาจอนุมตั ิการถอนเงินพร้อมแนบ
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ และเอกสารการถอนเงินเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
หมวด 4
กำรเก็บรักษำเงินและเอกสำรสำคัญ
ข้อ 34 เมื่อสิ้ นเวลาทาการตามข้อ 6 ให้ผจู ้ ดั การหรื อผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่แทนตามข้อ 8 ตรวจสอบรายการเงิน
สดในสมุดบัญชีเปรี ยบเทียบกับตัวเงินสดในมือเป็ นประจาทุกวัน เมื่อเห็นว่าถูกต้องตรงกันแล้วให้ลงลายมือชื่อกากับ
ไว้ในสมุดบัญชีดว้ ย
ข้อ 35 เงินสดและเอกสารการเงิน ที่สหกรณ์จะต้องเก็บรักษาไว้ในมือในแต่ละวันนั้นให้เก็บรักษาในตู ้
นิรภัยของสหกรณ์ หรื อในที่มนั่ คงปลอดภัย โดยอยูใ่ นความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การ
ข้อ 36 ให้เก็บรักษาสมุดคู่บญั ชีเงินฝากของสหกรณ์ทุกเล่ม สมุดบัญชีทะเบียนและเอกสารเกี่ยวกับการเงิน
ไว้ในตูน้ ิรภัย และหรื อในที่มนั่ คงปลอดภัย โดยอยูใ่ นความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การ
ข้อ 37 ให้คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการหรื อกรรมการคนใด
คนหนึ่ง ทาการตรวจสอบเป็ นครั้งคราวเกี่ยวกับเงินสดคงเหลือ และเอกสารการเงินอื่น ๆ ให้ถูกต้อง
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ข้อ 38 ให้ผจู ้ ดั การ จัดให้มีการทาบัญชี รับจ่าย งบทดลอง งบสอบยอดเงินฝากธนาคาร(กรณี เงินฝากใน
บัญชีของสหกรณ์ และหลักฐานของสหกรณ์ไม่ตรงกัน) รวมทั้งสรุ ปเกี่ยวกับการรับ จ่ายเงิน เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการเป็ นประจาทุกเดือน
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
พันตารวจเอก บรรจบ บุญเกษม
( บรรจบ บุญเกษม )
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด
สาเนาถูกต้อง
พันตารวจเอก บรรจบ บุญเกษม
( บรรจบ บุญเกษม )
ประธานกรรมการดาเนินการ
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(สาเนา)

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 14 จำกัด
ว่ ำด้ วยกำรใช้ ทุนสำธำรณประโยชน์ พ.ศ.2554
------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ขอ้ 79(8) ข้อ 107(9) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ชุดที่ 26 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ได้มีมติกาหนดระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด
ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2554"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2554 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ระเบียบ “สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด ว่าด้วยการใช้ทุน
สาธารณประโยชน์ พ.ศ.2554 ซึ่ งกาหนดไว้เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554”
ข้อ 4 บรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติ หรื อข้อตกลงอื่นใดซึ่ งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบ
นี้แทน
ข้อ 5 "ทุนสาธารณประโยชน์" หมายถึงเงินซึ่ งที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จดั สรรจากกาไรสุ ทธิ ประจาปี ของ
สหกรณ์
ข้อ 6 ทุนสาธารณประโยชน์ ให้จ่ายในกรณี ดงั ต่อไปนี้.(1) จ่ายเพื่อการศึกษา ได้แก่
(ก) เป็ นทุนก่อสร้าง หรื อซ่อมแซม หรื อต่อเติมอาคารเรี ยน คุรุสัมมนาคาร ห้องสมุด
และค่ายลูกเสื อ เป็ นต้น
(ข) เป็ นทุนจัดซื้ ออุปกรณ์การศึกษา การสอนการเรี ยน ให้แก่โรงเรี ยนหรื อสถานศึกษาที่
สมควรจะได้รับความช่วยเหลือ
(ค) เป็ นทุนในการอบรม สัมมนา การวิจยั การค้นคว้า และการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ในทาง
สหกรณ์ และทางการศึกษาทัว่ ไป
(ง) เป็ นทุนการศึกษาของสมาชิกหรื อบุตรสมาชิก ภายในเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนดขึ้นอีกต่างหาก
(จ) เป็ นเงินสมทบในการจัดซื้ อยานพาหนะสาหรับใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา เช่น
ตรวจการศึกษา และจัดเป็ นห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็ นต้น
(2) จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ ได้แก่ เป็ นทุนในการก่อสร้าง หรื อซ่อมแซมหรื อต่อเติมสถานที่
อันเป็ นสาธารณประโยชน์ทวั่ ไป เช่น ถนน โรงพยาบาล สะพาน บ่อน้ า สวนสาธารณะ เป็ นต้น
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(3) จ่ายเพื่อการกุศล ได้แก่
(ก) บารุ งการศาสนา ทั้งทางวัตถุ และวิชาการ
(ข) เป็ นการสงเคราะห์ผปู ้ ระสบภัยพิบตั ิต่าง ๆ เช่นอัคคีภยั อุทกภัย และวาตภัย เป็ นต้น
(ค) เป็ นการสงเคราะห์นกั เรี ยนที่ยากจน
(4) จ่ายเพื่อกิจกรรมของหน่วย ได้แก่
(ก) สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด
(ข) กองกากับการตารวจตระเวนชายแดน ที่ 14
(ค) หน่วยงานในสังกัด กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 14
ข้อ 7 การขอทุนสาธารณประโยชน์ ให้หน่วยงานที่ขอทุนสาธารณประโยชน์เสนอเรื่ องราวผ่านการ
พิจารณา ดังต่อไปนี้
(1) ผูป้ ระสงค์ที่จะขอทุนนี้ ให้เสนอเรื่ องผ่านประธานกรรมการโดยตรง
(2) เรื่ องราวที่เสนอขอทุนสาธารณประโยชน์น้ นั ให้แสดงหลักฐานเหตุผลและถ้าเป็ นอาคารหรื อ
สถานที่ ให้แสดงแบบรู ปและรายการให้ชดั เจน และให้ยนื่ ต่อประธานกรรมการก่อนการประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการประจาเดือน ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน กับให้สาเนาเรื่ องราวที่ขอทุนสาธารณประโยชน์ส่งให้กรรมการ
ดาเนินการดาเนินการทุกคนทราบล่วงหน้าด้วย
(3) หน่วยงานอื่น ให้เสนอเรื่ องต่อประธานกรรมการสหกรณ์โดยตรง
ข้อ 8 การพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็ นหลักในการพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์ใน
คราวหนึ่ง ๆ ให้ถือหลักความสาคัญก่อนหลัง ดังต่อไปนี้
(1) ทุนสาธารณประโยชน์ที่เป็ นการสงเคราะห์อนั เกิดจากภัยพิบตั ิต่าง ๆ แก่สมาชิกให้ได้รับการ
ช่วยเหลือก่อนเหตุอื่น
(2) ทุนสาธารณประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาสมาชิกโดยทัว่ ไปให้ได้รับเป็ นอันดับสอง
(3) ทุนสาธารณประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยทัว่ ไปให้ได้รับเป็ นอันดับสาม
(4) ทุนสาธารณประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกเพียงบางส่ วนให้ได้รับเป็ นอันดับสี่
(5) นอกจากที่กล่าวข้างต้น ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการ
(6) การพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์น้ นั ให้พิจารณาจากทุนสาธารณประโยชน์ ที่มีอยูใ่ น
ขณะนั้นเท่านั้น และเมื่อได้พิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการใด ๆ ในคราว ๆ หนึ่ง ไปแล้วให้ถือว่าการ
พิจารณาสาหรับเรื่ องนั้น ๆ เป็ นอันยุติ
ข้อ 9 วงเงินการอนุมตั ิจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ จานวนทุนสาธารณประโยชน์ที่จะอนุมตั ิจ่ายให้แก่
หน่วยงานที่ยนื่ ขอนั้น ตามปกติตอ้ งไม่เกิน 10,000 บาท โดยอยูใ่ นอานาจของประธานกรรมการดาเนินการ เว้นแต่
กรณี ที่มีเหตุผลความจาเป็ นพิเศษ ก็ให้คณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณาเป็ นเฉพาะราย
ข้อ 10 สิ ทธิการขอทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อให้เป็ นการทัว่ ถึงทุกหน่วยงาน หน่วยงานใดที่ได้รับทุน
สาธารณประโยชน์ไปแล้ว จึงมีสิทธิขอได้อีก เมื่อทุกหน่วยงานได้รับทุนแล้ว เว้นแต่หน่วยงานนั้น ๆ ไม่ประสงค์จะ
ขอ ทั้งนี้ ให้เริ่ มนับแต่เริ่ มใช้ทุนสาธารณประโยชน์เป็ นต้นมา
ในกรณี ที่มีเหตุผลความจาเป็ นพิเศษ ก็ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาผ่อนผันตามควรแก่กรณี
ข้อ 11 มติของคณะกรรมการดาเนินการในการให้ทุนสาธารณประโยชน์ มติของคณะกรรมการดาเนินการ
การในการพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์น้ นั ให้ถือคะแนนเสี ยง ดังต่อไปนี้
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(1) มติในการพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์ ข้อ 8 ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม
ของจานวนกรรมการดาเนินการที่เข้าประชุม
(2) มติในการพิจารณาขยายวงเงินตามข้อ 9 และในการผ่อนผันสิ ทธิ การยืน่ ขอทุน
สาธารณประโยชน์ตามข้อ 10 วรรคสอง ให้ถือคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์
ข้อ 12 ใบสาคัญเกี่ยวกับการจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์น้ นั ให้พนักงานผู ้
จ่ายเงินเรี ยกใบสาคัญรับเงินจากผูร้ ับเงินทุกราย ดังนี้
(1) ถ้าสหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ ในฐานะเป็ นผูจ้ ดั กิจการอย่างใดอย่างหนึ่งเอง ต้องมี
ใบสาคัญรับเงิน หรื อหลักฐานการจัดทา หรื อจัดซื้ อโดยละเอียด
(2) ถ้าสหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์สมทบเพื่อการใด ต้องให้ผมู ้ ีอานาจในการจัดทา หรื อผูท้ ี่
มีอานาจในการรับเงินนั้น ออกหลักฐานการรับเงินนั้นให้แก่สหกรณ์โดยครบถ้วนและถูกต้อง
เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินไปแล้วทุกคราว พนักงานผูจ้ ่ายเงินต้องลงลายมือชื่อรับผิดชอบใน
การจ่ายเงินด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
พันตารวจเอก บรรจบ บุญเกษม
( บรรจบ บุญเกษม )
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด

สาเนาถูกต้อง
พันตารวจเอก บรรจบ บุญเกษม
( บรรจบ บุญเกษม )
ประธานกรรมการดาเนินการ
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(สาเนา)

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 14 จำกัด
ว่ำด้ วยทีป่ รึกษำของสหกรณ์ พ.ศ.2554
------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 79 (8) และข้อ 107 (10) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ ชุดที่ 25 ครั้งที่ 9 วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ได้มีมติกาหนดระเบียบว่าด้วยที่ปรึ กษาของสหกรณ์
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด
ว่าด้วยที่ปรึ กษาของสหกรณ์ พ.ศ.2554"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2554 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ระเบียบ “สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด ว่าด้วยที่ปรึ กษาของ
สหกรณ์ พ.ศ.2551 ซึ่ งกาหนดไว้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551”
ข้อ 4 บรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติ หรื อข้อตกลงอื่นใดซึ่ งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 5 คณะกรรมการดาเนินการอาจเชิญสมาชิกหรื อบุคคลภายนอก ซึ่งทรงคุณวุฒิและความสามารถ
เหมาะสมเป็ นที่ปรึ กษาได้ เพื่อให้ความเห็นแนะนาในการดาเนินงานทัว่ ไปของสหกรณ์และจานวนที่ปรึ กษาให้มี
จานวนไม่เกิน 5 คน
ข้อ 6 ให้ที่ปรึ กษามีวาระหนึ่งปี และเมื่อครบวาระแล้วหากคณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณาเห็นว่าที่
ปรึ กษาคนใดมีความเหมาะสมก็ให้ทาหนังสื อแจ้งไปยังผูน้ ้ นั หรื อต้นสังกัด และให้กระทาเช่นนี้ทุกปี ไป
ข้อ 7 คณะกรรมการดาเนินการจะขอคาปรึ กษาในเรื่ องกิจการงานของสหกรณ์จากที่ปรึ กษา โดยอาจแจ้ง
เป็ นหนังสื อเป็ นเรื่ อง ๆ ไปหรื ออาจเชิ ญเข้าร่ วมประชุมเป็ นครั้งคราวก็ได้
ข้อ 8 ความเห็นหรื อข้อเสนอแนะของที่ปรึ กษาให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการในการถือ
เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
ข้อ 9 ให้ที่ปรึ กษาได้รับค่าตอบแทนปี ละไม่เกิน 60,000.00 บาท ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามมติของ
คณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 10 ให้สหกรณ์ต้ งั งบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อเป็ นค่าตอบแทนที่ปรึ กษาไว้ดว้ ย
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
สาเนาถูกต้อง
พันตารวจเอก บรรจบ บุญเกษม
( บรรจบ บุญเกษม )
ประธานกรรมการดาเนินการ

พันตารวจเอก บรรจบ บุญเกษม
( บรรจบ บุญเกษม )
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด
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(สาเนา)

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 14 จำกัด
ว่ำด้ วยกำรให้ บริกำรสมำชิกสมทบ พ.ศ.2554
-------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ขอ้ 79 (8) และ ข้อ 107 (11) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ ชุดที่ 25 ครั้งที่ 9 วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ได้มีมติกาหนดระเบียบ ว่าด้วยการให้บริ การสมาชิก
สมทบ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด ว่าด้วยการ
ให้บริ การสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2554”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2554 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก "ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด ว่าด้วยการให้บริ การ
สมาชิกสมทบ พ.ศ.2551 ซึ่ งกาหนดไว้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551”
ข้อ 4 บรรดาระเบียบ ประกาศ คาสัง่ มติ หรื อข้อตกลงอื่นใดซึ่ งขัด หรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบ
นี้แทน
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
สมาชิกสมทบ หมายถึง สมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการดาเนิ นการของสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด
ข้อ 6 การฝากเงินกับสหกรณ์ สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิกสมทบได้ 3 ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย์
(2) เงินฝากประจา
(3) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
การรับเงินฝากจากสมาชิกสมทบให้ถือปฏิบตั ิเช่นเดียวกับระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด ว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ โดยอนุ โลม
ข้อ 7 การกูเ้ งินจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบกูเ้ งินจากสหกรณ์ได้เฉพาะสมาชิกสมทบที่เป็ นบุคคลธรรมดา
ไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ น้ ที่สมาชิกสมทบรายนั้นมีอยู่ โดยมิตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื่นอีก สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่
สมาชิกสมทบเป็ นเงินกูป้ ระเภทเงินกูส้ ามัญเท่านั้น
เงินงวดชาระหนี้ เงินกู้ ให้คณะกรรมการดาเนิ นการ หรื อคณะกรรมการเงินกูก้ าหนดให้ผกู ้ สู้ ่ งคืนเงินกูส้ ามัญ
เป็ นงวด หรื อรายเดือนจานวนเท่า ๆ กัน พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็ นจานวนกี่งวด หรื อกี่เดือนก็สุดแต่จะเห็นเป็ นการ
สมควรตามฐานะของผูก้ ู้ จานวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกินสี่ สิบแปดเดือน
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ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้สหกรณ์เรี ยกดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี โดยคานวณตามต้นเงินคงเหลือเป็ น
รายวัน ตั้งแต่วนั ถัดจากวันรับเงินกู้ จนถึงวันชาระคืนเงินกูเ้ สร็ จสิ้ น
ให้คณะกรรมการดาเนินการกาหนดอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอน และประกาศให้สมาชิกสมทบทราบเป็ น
คราว ๆ ไป
ภายในวันสิ้ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์แต่ละปี ให้สมาชิกสมทบผูก้ ชู้ าระดอกเบี้ยเงินกูถ้ ึงวันสิ้ นปี นั้นต่อ
สหกรณ์ดว้ ย
การเรี ยกคืนเงินกู้ ในกรณี ใด ๆ ดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกูเ้ ป็ นอันถึงกาหนดส่ งคืนโดยสิ้ นเชิง พร้อมทั้ง
ดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดาเนินการจัดการเรี ยกคืนโดยมิชกั ช้า
(1) เมื่อสมาชิกสมทบผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการดาเนิ นการว่า สมาชิกสมทบผูก้ นู้ าเงินไปใช้ผดิ ความมุ่งหมายที่ให้
เงินกูน้ ้ นั
(3) เมื่อค้างส่ งเงินงวดชาระหนี้ (ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ย) เป็ นเวลาสามเดือนติดต่อกัน หรื อผิดนัด
การส่ งเงินงวดชาระหนี้ ดงั ว่านั้นถึงสามคราว สาหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
ข้อ 8 ได้รับบริ การด้านต่าง ๆ ที่สหกรณ์จดั ให้มีข้ ึนในธุ รกิจอื่น ๆ ตามเงื่อนไข
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
พันตารวจเอก บรรจบ บุญเกษม
( บรรจบ บุญเกษม )
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด
สาเนาถูกต้อง
พันตารวจเอก บรรจบ บุญเกษม
( บรรจบ บุญเกษม )
ประธานกรรมการดาเนินการ
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(สาเนา)

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 14 จำกัด
ว่ ำด้ วยกำรใช้ เงินทุนสะสมเพื่อกำรพัฒนำกิจกำรของสหกรณ์ พ.ศ.2554
-------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด ข้อ 79(8)
และข้อ 107(12) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 25 ครั้งที่ 9 วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ได้มีมติกาหนด
ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพื่อการพัฒนากิจการของสหกรณ์ ไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด ว่าด้วยการใช้
เงินทุนสะสมเพื่อการพัฒนากิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2554"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2554 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบ “สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด ว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสม
เพื่อการพัฒนากิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2551 ซึ่ งกาหนดไว้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551”
ข้อ 4 บรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติ หรื อข้อตกลงอื่นใดซึ่ งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
“เงินทุนสะสม” หมายความว่า เงินทุนสะสมเพื่อการพัฒนากิจการของสหกรณ์
“ คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการผูบ้ ริ หารเงินทุนสะสมเพื่อการพัฒนากิจการ
ของสหกรณ์ ตามข้อ 9
“ทรัพย์สินถาวร” หมายความว่า ทรัพย์สินอันมีลกั ษณะคงทนที่ใช้ในการดาเนินกิจการและใช้ได้
นานกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาการดาเนินงานตามปกติ ซึ่ งมิได้มีไว้เพื่อขาย
ข้อ 6 ให้สหกรณ์จดั ให้มีบญั ชีเงินทุนสะสมเพื่อการพัฒนากิจการของสหกรณ์ ฝากธนาคารไว้บญั ชี หนึ่ง
ต่างหากจากบัญชี อื่น
ข้อ 7 เงินทุนที่จะนาเข้าบัญชีเงินทุนสะสม คือ
(1) เงินที่สหกรณ์จดั สรรจากกาไรสุ ทธิ ในที่ประชุมใหญ่ ตามข้อบังคับข้อ 28
(2) เงินอุดหนุน เงินบริ จาค เงินช่วยเหลือ หรื อเงินอื่นใดที่ได้รับจากบุคคล องค์การ หรื อสถาบัน
(3) ดอกผลที่เกิดจากเงินทุนสะสม
ข้อ 8 เงินทุนสะสมให้จ่ายเพื่อการพัฒนากิจการของสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(1) เพื่อจัดให้มีสานักงานของสหกรณ์
(2) เพื่อจัดให้มีทรัพย์สินถาวรในการดาเนิ นกิจการ อาทิ ยานพาหนะ
(3) เพื่อปรับปรุ ง ซ่อมแซม หรื อต่อเติมสานักงานหรื อทรัพย์สินถาวร
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(4) เพื่อจัดทากิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหรื อเนื่ องในการจัดให้สาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
กิจการสหกรณ์
ให้คณะกรรมการดาเนินการรายงานการใช้จ่ายเงินทุนสะสมในรอบปี ทางบัญชีที่ผา่ นมาให้ที่
ประชุมใหญ่สามัญทราบในโอกาสแรกที่พึงกระทาได้
ข้อ 9 ให้คณะกรรมการดาเนิ นการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจากกรรมการดาเนิ นการและสมาชิกขึ้นคณะ
หนึ่งจานวนสามคน ซึ่งประกอบด้วยประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ และเลขานุการ โดยให้กรรมการดาเนินการ
เป็ นประธานอนุกรรมการ
ข้อ 10 คณะอนุกรรมการจะพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินตามจานวนที่เห็นสมควร แต่จะต้องไม่เกินวงเงินครั้งละ
100,000.- บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)
ข้อ 11 ให้ประธานอนุกรรมการเป็ นผูม้ ีอานาจซึ่ งการอนุมตั ิจ่ายเงินตามที่คณะอนุกรรมการได้พิจารณาอนุมตั ิ
ข้อ 12 เมื่อผูม้ ีอานาจอนุมตั ิการจ่ายเงินแล้วให้ผจู ้ ดั การหรื อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายจากผูจ้ ดั การ
หรื อกรรมการดาเนินการที่ปฏิบตั ิหน้าที่ผจู ้ ดั การ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายแล้วแต่กรณี เบิกจ่ายได้
ข้อ 13 การเก็บรักษาหลักฐานทางการเงิน ทางบัญชี การตรวจสอบให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการรับจ่าย
และเก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์
ข้อ 14 ให้สหกรณ์จดั ทาบัญชีวา่ ด้วยเงินทุนสะสมเพื่อการพัฒนากิจการของสหกรณ์แยกไว้โดยเฉพาะและ
ให้มีการปิ ดบัญชีปีละครั้ง โดยให้ถือรอบปี ทางบัญชีของสหกรณ์เป็ นหลัก
ประกาศ ณ วันที่

30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

พันตารวจเอก บรรจบ บุญเกษม
( บรรจบ บุญเกษม )
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด
สาเนาถูกต้อง
พันตารวจเอก บรรจบ บุญเกษม
( บรรจบ บุญเกษม )
ประธานกรรมการดาเนินการ
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(สาเนา)

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 14 จำกัด
ว่ ำด้ วยทุนส่ งเสริมกำรศึกษำบุตรสมำชิ ก พ.ศ.2554
------------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ขอ้ 79(8) ข้อ 107 (12) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ชุดที่ 25 ครั้งที่ 9 วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ได้มีมติกาหนดระเบียบว่าด้วยทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.
2554 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด ว่าด้วยทุนส่ งเสริ ม
การศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2554”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2554 ต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบ “สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด ว่าด้วยทุนส่ งเสริ มการศึกษา
บุตรสมาชิก พ.ศ.2551 ซึ่ งกาหนดไว้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551”
ข้อ 4 บรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติ หรื อข้อตกลงอื่นใดซึ่ งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 5. เงินทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิกอาจได้มาจาก
(1) เงินทุนสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์ หรื อ
(2) เงินซึ่งมีผอู ้ ุทิศให้ หรื อ
(3) เงินทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก
ข้อ 6. ทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิกในปี หนึ่ง ๆ จาแนกการใช้ทุนดังต่อไปนี้
(1) ประเภทของทุนการศึกษามี 4 ระดับ คือ
ระดับอนุบาล
ไม่เกินทุนละ 1,500 บาท
ระดับประถมศึกษา
ไม่เกินทุนละ 2,000 บาท
ระดับมัธยมศึกษาหรื อเทียบเท่า
ไม่เกินทุนละ 2,500 บาท
ระดับอุดมศึกษาหรื อเทียบเท่า
ไม่เกินทุนละ 3,000 บาท
(2) จานวนทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิกและจานวนเงินของแต่ละระดับทุนแต่ละปี นั้นขึ้นอยู่
กับผลการจัดสรรกาไรสุ ทธิ ในปี นั้น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
ข้อ 7. คุณสมบัติของผูร้ ับทุนมีดงั นี้
(1) เป็ นบุตรของสมาชิกสหกรณ์ แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
(2) มีความประพฤติเรี ยบร้อย
(3) กาลังศึกษาอยูใ่ นสถาบันศึกษาของทางราชการ หรื อสถาบันศึกษาของเอกชนที่ทางราชการรับรอง
(4) สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ ยนื่ ขอรับทุนได้ทุกระดับและเมื่อได้รับการพิจารณาให้รับทุนมากกว่า
หนึ่งทุน สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ รับทุนในระดับที่สูงสุ ดได้เพียงหนึ่งทุนเท่านั้น

- 41 -

ข้อ 8. ผูข้ อรับทุนจะต้องยืน่ ใบรับรองของผูบ้ งั คับบัญชาของ บิดา มารดา หรื อให้คณะกรรมการรับรองตาม
แบบที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 9. คณะกรรมการดาเนินการ จะเป็ นผูพ้ ิจารณา ให้ทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิ กสหกรณ์ ตาม
ระเบียบนี้
ข้อ 10. ให้คณะกรรมการดาเนินการ พิจารณาให้ทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์โดยวิธีการ
จับฉลาก หรื อวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
ข้อ 11. บุตรสมาชิกที่มีคุณสมบัติ ตามข้อ 7 ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก
สหกรณ์ ให้ยนื่ หนังสื อขอรับทุนตามแบบที่สหกรณ์กาหนดไว้ต่อคณะกรรมการดาเนิ นการ ภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้ตามประกาศ
ข้อ 12. เมื่อคณะกรรมการดาเนินการ ได้พิจารณาหนังสื อขอรับทุนการศึกษา และอนุมตั ิให้จ่ายเงินทุน
ส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิ กสหกรณ์แล้ว ให้บิดา หรื อมารดา นาบุตรที่ได้รับทุนนี้ไปรับเงิน ตาม วัน เวลา และ
สถานที่ซ่ ึงแจ้งให้ทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
พันตารวจเอก บรรจบ บุญเกษม
( บรรจบ บุญเกษม )
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด
สาเนาถูกต้อง
พันตารวจเอก บรรจบ บุญเกษม
( บรรจบ บุญเกษม )
ประธานกรรมการดาเนินการ
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(สาเนา)

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 14 จำกัด
ว่ ำด้ วยทุนเพื่อกำรจัดสวัสดิกำรให้ แก่ สมำชิ ก หรื อคู่สมรส หรื อบุตร พ.ศ.2554
-------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 79(8) ข้อ 107 (12) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ ชุดที่ 25 ครั้งที่ 9 วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 มีมติให้กาหนดระเบียบ ว่าด้วยทุนเพื่อการจัดสวัสดิการ
ให้แก่สมาชิก หรื อคู่สมรส หรื อบุตร ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด ว่าด้วยทุนเพื่อการ
จัดสวัสดิการแก่สมาชิก หรื อคู่สมรส หรื อบุตร พ.ศ.2554"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2554 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก "ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสาหรับสมาชิ ก หรื อคู่สมรส หรื อบุตร พ.ศ.2553 ซึ่ งกาหนดไว้
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553”
ข้อ 4 บรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติ หรื อข้อตกลงอื่นใดซึ่ งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
"คู่สมรส" หมายถึง คู่สมรสตามกฎหมาย
"บุตร"
หมายถึง บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย (ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม)
ข้อ 6 เงินที่จะนาเข้าทุนนี้ คือ
(1) เงินที่สหกรณ์จดั สรรในที่ประชุมใหญ่
(2) จากงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(3) เงินอุดหนุน เงินบริ จาค เงินช่วยเหลือ หรื อเงินอื่นใดที่รับจากองค์กรโดยมีเงื่อนไขเพื่อการจัด
สวัสดิการให้แก่สมาชิก
ข้อ 7 ทุนนี้ จะใช้จ่ายได้ก็เพื่อส่ งเสริ มสวัสดิการในหมู่สมาชิก หรื อคู่สมรส หรื อบุตร และวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้
(1) จัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก หรื อคู่สมรส หรื อบุตรที่เสี ยชีวิต
(2) ความมัน่ คงของสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด
ข้อ 8 ในกรณี เงินทุนที่ได้รับจาก ข้อ 6(3) หากเจ้าของทุนได้กาหนดเงื่อนไขหรื อเจตนารมณ์ใด ๆ ไว้เป็ น
หนังสื อก็ให้ถือเงื่อนไข และเจตนารมณ์น้ นั เป็ นส่ วนหนึ่งของระเบียบนี้
ข้อ 9 สมาชิกผูม้ ีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์สวัสดิการต้องมีสภาพเป็ นสมาชิกโดยสมบูรณ์อยูใ่ นวันที่สมาชิก
นั้นถึงแก่กรรม แม้สมาชิกที่ได้ยนื่ ใบลาออกจากสมาชิก และคณะกรรมการดาเนินการได้มีมติให้ออกจากสมาชิกได้
แล้ว แต่ยงั ไม่ถึงวันที่สมาชิกนั้นแจ้งกาหนดการลาออกไว้ในใบลา ให้ถือว่าสมาชิกนั้นยังเป็ นสมาชิกของสหกรณ์
โดยสมบูรณ์
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ข้อ 10 เงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ ให้จดั สวัสดิการให้แก่สมาชิก หรื อคูส่ มรส หรื อบุตรที่ถึงแก่กรรม
“ข้อ 11 คณะกรรมการดาเนิ นการมีอานาจอนุมตั ิการจ่ายเงินตามความเหมาะสมและความจาเป็ นดังต่อไปนี้
(1) เป็ นสมาชิกตั้งแต่แรกเข้า ถึง 5 ปี บริ บูรณ์ ให้ได้รับเงินสวัสดิการ 20,000.00 บาท
(2) เป็ นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปี ถึง 10 ปี บริ บูรณ์ ให้ได้รับเงินสวัสดิการ 30,000.00 บาท
(3) เป็ นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
ให้ได้รับเงินสวัสดิการ 50,000.00 บาท
การนับเวลาการเป็ นสมาชิกให้นบั เฉพาะเวลาที่เป็ นสมาชิกติดต่อกันครั้งหลังสุ ด
ข้อ 12 สมาชิกที่โอนสภาพสมาชิกมาจากสหกรณ์อื่นไม่ให้นบั รวมอายุการเป็ นสมาชิกจากสหกรณ์เดิม
ข้อ 13 เงินสวัสดิการที่คู่สมรส หรื อบุตร ของสมาชิกถึงแก่กรรม ให้ได้รับเงินสงเคราะห์สวัสดิการ
จานวน 10,000.00 บาท”
*แก้ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557ข้ อ11,13 ประกำศ 24
มกรำคม พ.ศ. 2557*
ข้อ 14 การจ่ายเงินสงเคราะห์สวัสดิการ ให้จ่ายแก่บุคคลดังนี้
(1) ในกรณี ที่สมาชิกถึงแก่กรรม ให้จ่ายแก่ผมู ้ ีรายชื่อระบุให้เป็ นผูร้ ับโอนผลประโยชน์ตามหนังสื อ
ตั้งผูร้ ับโอนผลประโยชน์ หรื อคู่สมรส หรื อบุตร เป็ นผูร้ ับตามลาดับ
(2) ในกรณี คู่สมรส หรื อบุตร ถึงแก่กรรม ให้จ่ายเงินแก่สมาชิกเป็ นผูร้ ับ
ข้อ 15 เมื่อสมาชิก หรื อคู่สมรส หรื อบุตร ของสมาชิกถึงแก่กรรม ให้ผมู ้ ีสิทธิ์ รับเงินสงเคราะห์สวัสดิการ
แจ้งเป็ นหนังสื อให้คณะกรรมการดาเนิ นการทราบเพื่อขอรับเงินภายในกาหนด 90 วัน นับตั้งแต่วนั ถึงแก่กรรม เมื่อ
พ้นกาหนดนี้ แล้วเป็ นอันหมดสิ ทธิ์ ในการรับเงิน พร้อมแนบหลักฐานเอกสาร ใบมรณบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียน
สมรส และบัตรประจาตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ ในกรณี ใช้สาเนาเป็ นหลักฐาน เอกสารต้องมีหวั หน้า
หน่วยงานหรื อสมาชิกที่เป็ นข้าราชการประจาในตาแหน่งที่ไม่ต่ากว่าสารวัตรหรื อผูบ้ งั คับกองร้อยเป็ นผูร้ ับรอง
ข้อ 16 ในกรณี ที่เงินสวัสดิการสาหรับสมาชิกไม่พอจ่าย ตามระเบียบนี้ ให้สหกรณ์ชะลอการจ่ายนั้นไว้
และดาเนินการจ่ายในปี ถัดไป หลังจากที่ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี และได้รับอนุมตั ิเงินสงเคราะห์
สวัสดิการตามข้อ 11 ข้อ 13 ข้อ 14
ข้อ 17 ให้ประธานกรรมการ พิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์สวัสดิการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้ การพิจารณา
จ่ายเงินให้พิจารณาตามลาดับคาร้องที่ยนื่ ขอรับเงินสงเคราะห์สวัสดิการ และต้องจัดให้ผรู ้ ับนาหลักฐานการรับเงิน
ให้แก่สหกรณ์ทุกรายและให้เสนอคณะกรรมการดาเนินการทราบในการประชุมคณะกรรมการดาเนินการในคราว
ต่อไป
ข้อ 18 เมื่อผูม้ ีอานาจอนุมตั ิการจ่ายเงินแล้ว ก็ให้ผจู ้ ดั การหรื อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผูจ้ ดั การ
เบิกจ่ายได้
ข้อ 19 การเก็บรักษาหลักฐานทางการเงิน ทางบัญชี การตรวจสอบให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการรับจ่าย
และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์
ข้อ 20 ให้สหกรณ์จดั ทาบัญชีวา่ ด้วยเงินทุนด้านสวัสดิการแยกไว้โดยเฉพาะ
ข้อ 21 กรณี ที่สมาชิกประสงค์จะขอความช่วยเหลือตามข้อ 7 (1) ก็ให้สมาชิกหรื อทายาทของสมาชิกผูน้ ้ นั
ทาหนังสื อเสนอคณะกรรมการดาเนินการ พร้อมด้วยหลักฐานประกอบ (หากมี) เพื่อพิจารณา
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ข้อ 22 ห้ามมิให้คณะกรรมการดาเนินการจ่ายเงินทุนนี้นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ตามข้อ7หากมีการ
จ่ายเงินผิดวัตถุประสงค์ คณะกรรมการผูส้ ั่งจ่ายต้องรับผิดชอบชดใช้เงินคืนสหกรณ์ท้ งั หมด
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
พันตารวจเอก บรรจบ บุญเกษม
( บรรจบ บุญเกษม )
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด
สาเนาถูกต้อง
พันตารวจเอก บรรจบ บุญเกษม
( บรรจบ บุญเกษม )
ประธานกรรมการดาเนินการ
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(สาเนา)

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 14 จำกัด
ว่ ำด้ วยหุ้น พ.ศ. 2554
-------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ขอ้ 79(8) และข้อ 107 (12) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ ชุดที่ 25 ครั้งที่ 9 วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ได้มีมติกาหนดระเบียบ ว่าด้วยหุ น้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า "ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด ว่าด้วยหุ น้
พ.ศ.2554"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2554 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก "ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด ว่าด้วยหุ น้
พ.ศ.2551 ซึ่ งกาหนดไว้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551”
ข้อ 4 บรรดาระเบียบ ประกาศ คาสัง่ มติ หรื อข้อตกลงอื่นใดซึ่ งขัด หรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบ
นี้แทน
ข้อ 5 สมาชิกทุกคนต้องส่ งค่าหุ น้ ตั้งแต่แรกเข้าเป็ นสมาชิกรายเดือน เดือนละไม่ต่ากว่าร้อยละ 5 ของเงิน
ได้รายเดือนของสมาชิก
ในการคานวณค่าหุ น้ ตามวรรคแรก หากมีค่าหุ น้ ไม่เต็มมูลค่า ก็ให้สมาชิกส่ งชาระค่าหุ น้ ให้
เต็มมูลค่าตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
พันตารวจเอก บรรจบ บุญเกษม
( บรรจบ บุญเกษม )
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด
สาเนาถูกต้อง
พันตารวจเอก บรรจบ บุญเกษม
( บรรจบ บุญเกษม )
ประธานกรรมการดาเนินการ

สาเนาถูกต้อง
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(สาเนา)

ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 14 จำกัด
ว่ำด้ วย วิธีปฏิบัติในกำรควบคุมภำยในและกำรรักษำควำมปลอดภัยด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของสหกรณ์
พ.ศ. 2559
-------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 79 (8) และข้อ 107(1) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ ชุดที่ 30 ครั้งที่ 4 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการดาเนินการจึงได้กาหนดระเบียบว่าด้วย วิธี
ปฏิบตั ิในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
หมวด 1 บททัว่ ไป
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัดว่าด้วย วิธีปฏิบตั ิ
ในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 ”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติ หรื อข้อตกลงอื่นใด ซึ่ งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการดาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่
14 จากัด
“ผูจ้ ดั การ” หมายถึง ผูจ้ ดั การ สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด
“บุคลากร” หมายถึง ผูใ้ ช้ประโยชน์จากทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ ซึ่งครอบคลุมถึง
เจ้าหน้าที่
สมาชิกทุกคน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้ทางานในสหกรณ์หรื อที่เข้ามาดาเนินการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กบั สหกรณ์ตามข้อตกลงที่ทาไว้กบั สหกรณ์ หรื อที่เข้ามาอบรมตามโครงการที่ผา่ นความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐผูด้ ูแลการใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล
“เครื่ องคอมพิวเตอร์ ” หมายถึง เครื่ องคอมพิวเตอร์ ท้ งั หลาย เครื่ องเซิร์ฟเวอร์ หรื ออุปกรณ์อื่นใด ที่ทาหน้าที่
ได้เสมือนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ทั้งที่ใช้งานอยูภ่ ายในสหกรณ์ หรื อภายนอกแล้วเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครื อข่าย
“ระบบเครื อข่าย” หมายถึง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่สหกรณ์สร้างขึ้นทั้งแบบมีสาย และไร้สาย
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“ข้อมูล” หมายถึง สิ่ งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่ องราว ข้อเท็จจริ ง ข้อมูล หรื อสิ่ งใด ๆ ไม่วา่ จะได้จดั ทาไว้ใน
รู ปแบบของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสื อ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิ ล์ม การบันทึกภาพหรื อเสี ยง การ
บันทึกโดยเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อวิธีอื่นใดที่ทาให้สิ่งที่บนั ทึกไว้ปรากฏได้
“ระบบสารสนเทศ” หมายถึง ข้อมูล และสาระต่าง ๆ ที่เกิดจากการประมวลผลมาจากข้อมูล ที่จดั ไว้อย่างเป็ นระบบ
ข้อ 5 วิธีการเผยแพร่ ระเบียบ
(1) แจ้งให้ทราบการถือใช้ระเบียบในที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
(2) ทาหนังสื อเวียนให้เจ้าหน้าที่รับทราบ
(3) ติดประกาศไว้ ณ ที่ทาการสหกรณ์ เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 60 วัน นับแต่วนั ที่ประกาศถือใช้ระเบียบนี้
ข้อ 6 ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดาเนินการเป็ นผูม้ ีอานาจวินิจฉัย
ข้อ 7 ให้ประธานกรรมการเป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
หมวด 2 วัตถุประสงค์
ข้อ 8 วัตถุประสงค์ของการออกระเบียบนี้
(1) เพื่อให้บุคลากรระมัดระวังในการใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยจะไม่ทาให้ประสิ ทธิ ภาพของระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่ายด้อยประสิ ทธิ ภาพลงอย่างผิดปกติโดยเจตนาหรื อไม่เจตนาก็ตาม
(2) เพื่อให้บุคลากรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(3) เพื่อให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์มีความมัน่ คง ปลอดภัย และสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
(4) เพื่อให้บุคลากรระมัดระวังและตระหนักถึงความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5) เพื่อให้สหกรณ์ได้มีการควบคุมภายในและรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็ นไปตาม
นโยบาย ระเบียบสหกรณ์และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
หมวด 3 กำรรักษำควำมปลอดภัยทำงกำยภำพ
ข้อ 9 สหกรณ์จะต้องจัดตั้งเครื่ องคอมพิวเตอร์ ไว้ในที่ที่เหมาะสม และห้ามผูไ้ ม่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ามาใช้เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ของสหกรณ์โดยไม่ได้รับอนุ ญาต
ข้อ 10 จัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ดบั เพลิงไว้ในที่ที่เหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งานเมื่อมีเหตุฉุกเฉิ น และ
จัดทาแผนผังการขนย้ายเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 11 จัดให้มีระบบการควบคุมอุณหภูมิ ให้แก่อุปกรณ์เครื่ องคอมพิวเตอร์ อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับ
สถานที่รวมทั้งจัดตั้งเครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้อยูใ่ นสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
ข้อ 12 จัดให้มีระบบสารองไฟเครื่ องแม่ข่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียง เพื่อลดการหยุดชะงักการ
ทางานของเครื่ องแม่ข่ายในกรณี ที่มีไฟฟ้าดับหรื อไฟตก
หมวด 4 คณะกรรมกำรดำเนินกำร
ข้อ 13 ต้องพิจารณาจัดให้มีทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามสมควรและเหมาะสมกับสหกรณ์
ข้อ 14 มอบหมายให้มีผรู ้ ับผิดชอบในการติดตามการปฏิบตั ิตามนโยบายหรื อระเบียบปฏิบตั ิในการควบคุม
ภายใน และการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์
ข้อ 15 สื่ อสารให้บุคลากรเข้าใจนโยบายหรื อระเบียบปฏิบตั ิในการควบคุมภายในและการรักษาความ
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์
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ข้อ 16 ส่ งเสริ มให้มีการฝึ กอบรมหรื อให้ความรู ้เกี่ยวกับระบบงานและการรักษาความปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่คณะกรรมการดาเนิ นการ ผูจ้ ดั การ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง หรื อ
สนับสนุนให้เข้ารับการฝึ กอบรมกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่มีการจัดอบรมในเรื่ องดังกล่าว
ข้อ 17 ต้องกาหนดให้ผบู ้ ริ การโปรแกรมระบบบัญชี จดั ทาคู่มือการใช้โปรแกรมและเอกสารด้านฐานข้อมูล
ได้แก่ โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) หรื อพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ให้กบั สหกรณ์เพื่อ ประกอบการ
ใช้งานโปรแกรมระบบบัญชี
ข้อ 18 มอบหมายให้มีผรู ้ ับผิดชอบในการเก็บรักษาคู่มือและเอกสารสนับสนุนการปฏิบตั ิงานให้อยูใ่ นที่
ปลอดภัย และให้เรี ยกใช้งานได้ทนั ที
ข้อ 19 พิจารณาคัดเลือกและจัดทาสัญญากับผูใ้ ห้บริ การโปรแกรมหรื อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
พิจารณาเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูล เงื่อนไขต่างๆ และขอบเขตงานของผูใ้ ห้บริ การ กรณี ที่ใช้บริ การ
โปรแกรมของเอกชน
ข้อ 20 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์
ข้อ 21 จัดให้มีการทาหรื อทบทวนแผนฉุกเฉิน และการประเมินผลของการทดสอบแผนฉุ กเฉิ นอย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง
ข้อ 22 รณรงค์ให้ทุกคนใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยจัดระดับการทางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์และ
ปิ ดอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกครั้งที่ไม่มีการใช้งาน ให้เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งการใช้มาตรการลดการใช้
กระดาษให้นอ้ ยลงด้วย
หมวด 5 ผู้จัดกำรสหกรณ์ /ผู้ดูแลระบบงำน
ข้อ 23 ควบคุมดูแลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ข้อ 24 ดาเนินการให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทันสมัย และ
มัน่ คงปลอดภัยตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของสหกรณ์
ข้อ 25 ติดตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่ายให้สามารถป้ องกัน
บุคคลที่ไม่ได้รับอนุ ญาตเข้าสู่ ระบบได้ง่าย ได้แก่ ความยาวของรหัสผ่าน ระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน
ระยะเวลาการตั้งเวลาพักหน้าจอในกรณี ผใู ้ ช้งานไม่อยูท่ ี่เครื่ อง เป็ นต้น
ข้อ 26 มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริ หารจัดการผูใ้ ช้งาน เกี่ยวกับการสร้าง/เปลี่ยนแปลง/ลบชื่อผูใ้ ช้งาน
(username)โดยการกาหนดสิ ทธิ การใช้งาน จะต้องเป็ นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบของผูใ้ ช้งาน
ข้อ 27 มีหน้าที่สอบทานสิ ทธิการใช้งานของเจ้าหน้าที่ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่ายให้
สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละตาแหน่งเป็ นประจาทุกปี
ข้อ 28 บริ หารจัดการระบบเครื อข่ายให้มีความมัน่ คงปลอดภัย มีประสิ ทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่การทางาน
ทั้งหมด ได้แก่
(1) กาหนดสิ ทธิ การเข้าถึงระบบเครื อข่ายให้กบั ผูท้ ี่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
(2) จัดทาการปรับปรุ งแผนผังเครื อข่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้เป็ นปั จจุบนั
(3) มีการตรวจสอบหรื อเฝ้าระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายอย่างสม่าเสมอ
(4) ติดตั้งระบบป้ องกันไวรัสกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย และปรับปรุ งระบบป้ องกันไวรัสให้เป็ นปั จจุบนั
สม่าเสมอ
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ข้อ 29 จัดทาตารางแผนการสารองข้อมูลและวิธีการกูค้ ืนข้อมูล และให้มีการสารองข้อมูลและการทดสอบ
การกูค้ ืนข้อมูลเป็ นไปตามแผนที่กาหนด ได้แก่
(1) กาหนดตารางแผนการสารองข้อมูลให้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
(2) กาหนดให้สารองข้อมูลจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ที่สหกรณ์ใช้ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่แยกต่างหาก
จากเครื่ องแม่ข่ายหลักของสหกรณ์ จานวน 1 ชุดเป็ นประจาทุกวันทาการของสหกรณ์และสารองข้อมูลไว้ในสื่ อ
บันทึกข้อมูลจานวน 1 ชุดเป็ นประจาทุกเดือน
(3) กาหนดให้สารองโปรแกรม ฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบปฏิบตั ิการ ระบบฐานข้อมูลและระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ไว้ในสื่ อบันทึกข้อมูลจานวน 1 ชุด เป็ นประจาทุก 3 เดือน
(4) ให้เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบระบบงานสารองข้อมูลในสื่ อบันทึกข้อมูลและติดฉลากที่มีรายละเอียด
โปรแกรมระบบงานวัน เดือน ปี จานวนหน่วยข้อมูล
(5) จัดเก็บสื่ อบันทึกข้อมูลไว้ในที่ปลอดภัยทั้งในและนอกสานักงานสหกรณ์ และให้สามารถนามาใช้งาน
ได้ทนั ทีในกรณี ที่มีเหตุฉุกเฉิ น
(6) ผูจ้ ดั การหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายต้องทดสอบข้อมูลที่สารองทุก 6 เดือน และเก็บรักษาชุดสารองข้อมูลไว้
อย่างน้อย10 ปี ตามกฎหมาย
(7) จัดทาทะเบียนคุมข้อมูลชุดสารอง และควบคุมการนาข้อมูลชุดสารองออกมาใช้งาน
ข้อ 30 จัดทาแผนฉุ กเฉิ นรองรับเมื่อเกิดปั ญหากับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกรณี เครื่ องคอมพิวเตอร์
ได้รับความเสี ยหายหรื อหยุดชะงัก และกาหนดผูร้ ับผิดชอบที่ชดั เจน
ข้อ 31 ดาเนินการทดสอบแผนฉุ กเฉิ นร่ วมกับบุคลากรอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้งและจัดทาผลการทดสอบแผน
ฉุกเฉิน
ข้อ 32 จัดการกับเหตุการณ์ผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับความมัน่ คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดย
ทันทีเมื่อได้รับรายงานจากบุคลากร
หมวด 6 บุคลำกร
ข้อ 33 ต้องใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดต่อการดาเนินงานของสหกรณ์ และเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์
ข้อ 34 ให้คานึงถึงการใช้งานอย่างประหยัด และหมัน่ ตรวจสอบเครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้งานได้
อย่าง สมบูรณ์และมีประสิ ทธิภาพ
ข้อ 35 บุคลากรแต่ละคนมีหน้าที่ป้องกันดูแลรักษาข้อมูลชื่อผูใ้ ช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password)
ทั้งนี้ตอ้ งห้ามเผยแพร่ ให้ผอู ้ ื่นล่วงรู ้รหัสผ่าน (password) ของตนเอง
ข้อ 36 การกาหนดรหัสผ่านในการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 4 ตัวอักษร โดยกาหนดให้มี
ความยากต่อการคาดเดาและให้มีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของผูใ้ ช้งานทุก ๆ 4 เดือน
ข้อ 37 บุคลากรแต่ละคนห้ามใช้ชื่อผูใ้ ช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ของบุคคลอื่นมาใช้งาน
ไม่วา่ จะได้รับอนุญาตจากผูใ้ ช้งานนั้นหรื อไม่ก็ตาม
ข้อ 38 การใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ ผูใ้ ช้งานต้องรับผิดชอบในฐานะเป็ นผูถ้ ือครองเครื่ องนั้น ๆ และต้อง
รับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้งานที่ผดิ ปกติ โดยชื่อผูใ้ ช้งาน (username) และรหัสผ่าน
(password)ของผูถ้ ือครองเครื่ องนั้น ๆ
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ข้อ 39 เมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติที่เกี่ยวกับความมัน่ คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้รีบแจ้ง
ให้ผจู ้ ดั การ/ผูด้ ูแลระบบงานของสหกรณ์โดยทันที
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
สาเนาถูกต้อง
พ.ต.ต.
(วุฒิพร อ่องผูด้ ี)
เลขานุการ

พันตารวจโท กิตติคุณ นิยมวิทย์
(กิตติคุณ นิยมวิทย์)
รองประธานกรรมการดาเนินการทาหน้าที่แทน
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด
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(สาเนา)

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 14 จำกัด
ว่ำด้ วยเจ้ ำหน้ ำที่และข้ อบังคับเกีย่ วกับกำรทำงำน
พ.ศ. 2558
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ พ.ศ. 2554 ข้อ 79 (8) และ ข้อ 107 (8) ที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 29 ครั้งที่ 13 วันที่ 21 กันยายน 2558 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่
และข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน พ.ศ. 2558”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ระเบียบ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานพ.ศ.2554 ซึ่ งกาหนดไว้เมื่อวันที่ 25
พฤษภาคม 2554
(2) ระเบียบ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555
ซึ่ งกาหนดไว้เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555
บรรดาระเบียบ คาสั่ง ประกาศ หรื อมติอื่นใด ที่ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวน
ชายแดนที่ 14 จากัด
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานทุกระดับ (เช่น ผูจ้ ดั การ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ หัวหน้าแผนก
เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บญั ชี เจ้าหน้าที่สินเชื่อ หรื อเจ้าหน้าที่ตาแหน่งที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น ฯลฯ)1
“ลูกจ้าง” หมายถึง นักการภารโรง หรื อผูซ้ ่ ึ งตกลงทางานให้สหกรณ์โดยรับค่าจ้างไม่วา่ จะเรี ยกชื่อ
อย่างไร
หมวด 1
อัตรำกำลังและตำแหน่ ง
ข้อ 5 ให้สหกรณ์จา้ งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างตามจานวนที่จาเป็ นแก่การปฏิบตั ิงานประจาของ สหกรณ์
1

ระบุได้ ตามความเหมาะสมของแต่ ละสหกรณ์
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ข้อ 6 ตาแหน่งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ มีดงั ต่อไปนี้
ก. ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
(1) เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้แก่ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บญั ชี
(2) หัวหน้าแผนก
(3) ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
(4) ผูจ้ ดั การ
ข. ตาแหน่งที่เรี ยกชื่ อเป็ นอย่างอื่น ได้แก่ สมุห์บญั ชี เทียบเท่าหัวหน้าแผนก
ค. ตาแหน่งลูกจ้าง ได้แก่ นักการภารโรง
ข้อ 7 ให้คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกหรื อสอบคัดเลือก และแต่งตั้งหรื อเลื่อนตาแหน่ง ผูจ้ ดั การ
โดยพิจารณาผูม้ ีคุณวุฒิ ความสามารถ การริ เริ่ ม ความชัดเจน ความรับผิดชอบ สมรรถภาพในการปฏิบตั ิงานและ
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 11 ง.
ในกรณี ที่สหกรณ์ยงั ไม่อยูใ่ นฐานะที่จะจัดจ้างผูจ้ ดั การ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ หรื อหัวหน้าแผนกได้ให้
คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก สอบคัดเลือก หรื อสอบแข่งขันเจ้าหน้าที่ในตาแหน่งที่ต่าลงไป แล้วแต่งตั้งให้
ปฏิบตั ิงานในหน้าที่ผจู ้ ดั การ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ หรื อหัวหน้าแผนก ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิในข้อ
11 12 13 14 15 และ 16
หมวด 2
อัตรำเงินเดือนและค่ ำจ้ ำง และค่ ำตอบแทนพิเศษ
ข้อ 8 ให้กาหนดอัตราเงินเดือนและค่าจ้างของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างไว้ โดยเริ่ มต้นตามอัตราข้อ 26 และ
สู งสุ ดไม่เกินอัตราต่อไปนี้
ตาแหน่ง
เงินเดือนขั้นต่า
เงินเดือนขั้นสู ง
ลูกจ้าง
9,000
13,500
เจ้าหน้าที่ ระดับ 1
9,220
25,000
เจ้าหน้าที่ ระดับ 2
9,440
30,000
หัวหน้าแผนก/สมุห์บญั ชี
9,900
35,000
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
10,140
40,000
ผูจ้ ดั การ
10,380
50,000
กรณี ที่มีเจ้าหน้าที่ได้รับเงินเดือนเต็มจานวนขั้นสู งแล้ว หากคณะกรรมการดาเนิ นการเห็นว่าเจ้าหน้าที่ดงั กล่าว
ปฏิบตั ิงานเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและบังเกิดผลดีต่อสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่มีเงินเดือนและค่าจ้างเต็มขั้นได้ไม่เกิน ร้อยละ 4 ของแต่ละปี
หมวด 3
กำรรับสมัคร กำรคัดเลือกหรื อสอบคัดเลือก หรื อสอบแข่ งขัน
ข้อ 9 เมื่อสหกรณ์มีความจาเป็ นต้องจ้างเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดาเนินการมี
อานาจพิจารณารับสมัคร คัดเลือก หรื อสอบคัดเลือก หรื อสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์ในระเบียบนี้
ข้อ 10 ผูท้ ี่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็ นเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างของสหกรณ์ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย และมีศรัทธาในอุดมการณ์ของสหกรณ์
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(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี บริ บูรณ์
(3) ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพไร้ความสามารถหรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็ นโรค
เรื้ อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็ นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ
โรคพิษสุ ราเรื้ อรัง หรื อโรคอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดี
(5) ไม่เป็ นผูม้ ีหนี้สินล้นพ้นตัว
(6) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษถึงต้องออกจากงาน หรื อออกจากราชการหรื อหน่วยงานของรัฐ
หรื อเอกชนฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
(7) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุ โทษ
หรื อความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
(8) ไม่เป็ นผูเ้ คยออกจากสหกรณ์โดยได้กระทาผิดวินยั ซึ่ งอาจต้องได้รับโทษ ไล่ออก หรื อให้
ออกตามระเบียบว่าด้วยวินยั การสอบสวนและการลงโทษสาหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
(9) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุ
ทุจริ ตต่อหน้าที่
(10) ไม่เคยถูกให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการ หรื อมีคาวินิจฉัยเป็ นที่สุดให้พน้ จากตาแหน่ง
กรรมการตามมาตรา 22 (4) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
ข้อ 11 การบรรจุ และแต่งตั้งหรื อเลื่อนตาแหน่งเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างให้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ ต้องเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
ก. เจ้าหน้าที่
(1) เจ้าหน้าที่ ระดับ 1 ต้องได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ขึ้นไป
และสามารถพิมพ์ดีดได้
(2) เจ้าหน้าที่ ระดับ 2 จะต้องเป็ นเจ้าหน้าที่ ระดับ 1 ที่ได้รับการประเมินผลและผ่านการประเมิน
จากคณะกรรมการดาเนินการเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
สาหรับการประเมินผล ให้คณะกรรมการดาเนิ นการเป็ นผูก้ าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเป็ นครั้ง
คราว
ข. หัวหน้าแผนก/สมุห์บญั ชี
(1) ต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง(ปวส)หรื อได้รับอนุปริ ญญาจากวิทยาลัยหรื อ
มหาวิทยาลัยในสาขาที่สหกรณ์ตอ้ งการ และมีประสบการณ์การทางานมาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
(2) ต้องมีพ้นื ความรู ้ตาม ก. และดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์มาไม่นอ้ ยกว่าห้าปี หรื อเคย
ดารงตาแหน่งข้าราชการพลเรื อนสามัญระดับสองมาแล้ว
ค. ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ ต้องมีพ้ืนความรู ้และหลักเกณฑ์ เช่นเดียวกับ ข.
ง. ผูจ้ ดั การ
(1) ต้องได้รับปริ ญญาตรี หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่ งสหกรณ์เทียบให้ไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี ใน
สาขาที่สหกรณ์ตอ้ งการ หรื อ
(2) ต้องมีพ้นื ความรู ้ตาม ข (1) และดารงตาแหน่งหัวหน้าแผนก หรื อผูช้ ่วยผูจ้ ดั การในสหกรณ์มา
ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งปี หรื อเคยดารงตาแหน่งข้าราชการพลเรื อนสามัญระดับสาม หรื อ
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(3) ต้องมีพ้นื ความรู ้ตาม ก. และเคยดารงตาแหน่งหัวหน้าแผนกหรื อผูช้ ่วยผูจ้ ดั การมาไม่นอ้ ยกว่า
หนึ่งปี หรื อเคยดารงตาแหน่งข้าราชการพลเรื อนสามัญระดับสามมาแล้ว
จ. ลูกจ้าง มีพ้นื ความรู ้ไม่ต่ากว่าชั้นประถมปี ที่ 4 หรื อชั้นประถมปี ที่ 6 และต้องมีความรู ้
ความสามารถในงานที่จะปฏิบตั ิและผ่านการทดสอบเป็ นที่พอใจแล้ว หรื อต้องเป็ นช่างฝี มือ และมีใบรับรองแสดง
ว่าได้ผา่ นการปฏิบตั ิงานมาแล้วเป็ นระยะเวลาพอสมควร
ข้อ 12 การรับสมัคร ให้ประธานกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดาเนินการประกาศรับ
สมัครมีกาหนดเวลาไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน โดยปิ ดประกาศไว้ ณ สานักงานของสหกรณ์ เทศบาลหรื อองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลท้องที่และที่วา่ การอาเภอท้องที่
ข้อ 13 ผูป้ ระสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก หรื อสอบคัดเลือก หรื อสอบแข่งขัน ให้ยื่นใบสมัคร
ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด พร้อมด้วยหลักฐานแสดงพื้นฐานความรู ้ สาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน และ
ใบรับรองแพทย์ และให้ยนื่ ใบสมัครด้วยตนเองต่อประธานกรรมการหรื อผูจ้ ดั การของ สหกรณ์หรื อเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย ณ สานักงานของสหกรณ์
ข้อ 14 ให้คณะกรรมการดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง จากกรรมการดาเนินการหรื อ
เจ้าหน้าที่ในตาแหน่งไม่ต่ากว่าผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ มีจานวนอย่างน้อย 3 คน โดยให้มีตาแหน่งเป็ นประธานกรรมการคน
หนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง เพื่อดาเนินการคัดเลือก สอบคัดเลือกหรื อสอบแข่งขัน
ข้อ 15 ในการคัดเลือกให้คณะกรรมการทดสอบในวิชาหนึ่งวิชาใด หรื อหลายวิชา ที่กาหนดไว้ในข้อ 16
ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 16 ในการสอบคัดเลือก หรื อสอบแข่งขัน ให้คณะกรรมการจัดให้สอบในวิชาดังต่อไปนี้
ก. ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ ระดับ 1
(1) ความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(2) พิมพ์ดีดภาษาไทย หรื อความรู ้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ซ่ ึ งจะได้รับการแต่งตั้ง (เช่น บัญชี ,
และหรื อความรู ้ความชานาญเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ หรื อวิชาชีพอื่น ๆ )
(3) สัมภาษณ์
ข. ตาแหน่งตั้งแต่เจ้าหน้าที่ ระดับ 2 ขึ้นไป
(1) ความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ข้อบังคับ
และระเบียบของสหกรณ์
(2) ความรู ้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ซ่ ึ งจะได้รับการแต่งตั้ง และหรื อความรู ้ความชานาญ เกี่ยวกับ
การใช้คอมพิวเตอร์
(3) สัมภาษณ์
ผูส้ อบคัดเลือก หรื อสอบแข่งขัน ต้องได้คะแนนแต่ละวิชาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าสิ บ และได้คะแนนรวม
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด จึงถือเป็ นผูส้ อบได้
ข้อ 17 เมื่อการคัดเลือก หรื อสอบคัดเลือก หรื อสอบแข่งขันเสร็ จสิ้ นแล้ว ให้ประธานกรรมการสอบ
ประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับการคัดเลือก หรื อสอบคัดเลือก หรื อสอบแข่งขันได้ เรี ยงตามลาดับคะแนนไว้ ณ สานักงาน
ของสหกรณ์และให้เสนอผลการคัดเลือก หรื อสอบคัดเลือก หรื อสอบแข่งขัน ต่อคณะกรรมการดาเนินการโดยเร็ ว
หมวด 4
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กำรจ้ ำงและกำรแต่ งตั้ง
ข้อ 18 ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาจ้างและแต่งตั้งผูไ้ ด้รับการคัดเลือก หรื อสอบคัดเลือก หรื อ
สอบแข่งขันได้ เรี ยงตามลาดับคะแนนสู งมาหาต่าเป็ นเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างของสหกรณ์ ถ้ามีผสู ้ อบได้คะแนน
เท่ากันหลายคน ให้ถือคะแนนในวิชาในข้อ 16 ก. (2) หรื อ ข. (2) สุ ดแต่กรณี เป็ นเกณฑ์ตดั สิ นและถ้าคะแนนใน
วิชาดังกล่าวยังเท่ากันอยูอ่ ีก ก็ให้คณะกรรมการจัดให้มีการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม
ข้อ 19 ในการจ้างหรื อแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ห้ามมิให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
เรี ยกหรื อรับหลักประกันการทางานหรื อหลักประกันความเสี ยหายในการทางานจากเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของ
สหกรณ์ ไม่วา่ เงินทรัพย์สินอื่นหรื อการค้ าประกันด้วยบุคคล เว้นแต่ลกั ษณะหรื อสภาพ ของงานที่ทานั้น เจ้าหน้าที่
และลูกจ้างของสหกรณ์ตอ้ งรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรื อทรัพย์สินของสหกรณ์ ซึ่ งอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่
สหกรณ์ได้ และในกรณี ที่สหกรณ์เรี ยกหรื อรับหลักประกันหรื อทาสัญญาประกันกับเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างของ
สหกรณ์ เพื่อชดใช้ความเสี ยหายที่เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างของสหกรณ์ เป็ นผูก้ ระทา เมื่อสหกรณ์เลิกจ้างหรื อเจ้าหน้าที่
หรื อลูกจ้างของสหกรณ์ลาออกหรื อสัญญาประกันสิ้ นอายุ ให้สหกรณ์คืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ยถ้ามีให้แก่
เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างของสหกรณ์ ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างของสหกรณ์ลาออก หรื อวันที่สัญญา
ประกันสิ้ นอายุแล้วแต่กรณี 2
ลักษณะหรื อสภาพของงานที่สหกรณ์จะเรี ยกหรื อรับหลักประกันการทางานหรื อหลักประกันความเสี ยหาย
ในการทางานจากเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ได้แก่3
(1) งานสมุห์บญั ชี
(2) งานเจ้าหน้าที่เก็บหรื อจ่ายเงิน
(3) งานควบคุมหรื อรับผิดชอบเกี่ยวกับวัตถุของมีค่า
(4) งานเฝ้าหรื อดูแลสถานที่หรื อทรัพย์สินของสหกรณ์หรื อที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของ
สหกรณ์
(5) งานติดตามหรื อเร่ งรัดหนี้สิน
(6) งานควบคุมหรื อรับผิดชอบยานพาหนะ
(7) งานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคลังสิ นค้า ซื้ อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าทรัพย์ ให้เช่าซื้ อ
ให้กยู้ มื รับฝากทรัพย์ รับจานอง รับจานา รับโอน หรื อรับจัดส่ งเงิน หรื อการธนาคาร ทั้งนี้ เฉพาะเจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างของสหกรณ์ ซึ่ งเป็ นผูค้ วบคุมเงินหรื อทรัพย์สินเพื่อการที่วา่ นั้น
ข้อ 20 หลักประกันการทางานหรื อหลักประกันความเสี ยหายในการทางานมี 3 ประเภท ได้แก่4
(1) เงินสด
(2) ทรัพย์สิน
(3) การค้ าประกันด้วยบุคคล
ในกรณี ที่สหกรณ์เรี ยกหรื อรับหลักประกันเป็ นเงินสด จานวนเงินที่เรี ยกหรื อรับ ต้องไม่เกินหกสิ บเท่าของ
อัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างของสหกรณ์ได้รับ และในกรณี ที่เงินประกันซึ่ งสหกรณ์รับไว้
ดังกล่าวลดลง เนื่องจากนาไปชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่สหกรณ์ตามเงื่อนไขของการเรี ยกหรื อรับเงินประกันหรื อตาม
2
3
4

มาตรา 10 พระราบบัญญัตคิ มุ ้ ครองแรงงาน (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2551
ข้อ 4 ประกาศกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2551
ข้อ 5 ประกาศกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2551
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ข้อตกลง หรื อได้รับความยินยอมจากเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างของสหกรณ์ แล้วสหกรณ์จะเรี ยกหรื อรับเงินประกันเพิ่ม
ได้เท่าจานวนเงินที่ลดลง
ข้อ 21 ให้สหกรณ์นาเงินประกันฝากไว้กบั ธนาคารพาณิ ชย์หรื อสถาบันการเงินอื่น โดยจัดให้มีบญั ชีเงิน
ฝากของเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างของสหกรณ์แต่ละคน และให้แจ้งชื่อธนาคารพาณิ ชย์หรื อสถาบันการเงินอื่น ชื่ อบัญชี
และเลขที่บญั ชี ให้เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างของสหกรณ์ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ รับเงินประกัน ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่
เกิดขึ้นในการดาเนินการดังกล่าวให้สหกรณ์เป็ นผูอ้ อก5
ข้อ 22 ในกรณี ที่สหกรณ์เรี ยกหรื อรับหลักประกันเป็ นทรัพย์สิน ทรัพย์สินที่เรี ยกหรื อรับเป็ นหลักประกัน
ได้ ได้แก่ทรัพย์สินดังต่อไปนี้
(1) สมุดเงินฝากประจาธนาคาร
(2) หนังสื อค้ าประกันของธนาคาร
ทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นต้องมีมูลค่าไม่เกินหกสิ บเท่าของอัตราค่าจ้างรายวัน โดยเฉลี่ยที่ลูกจ้างได้รับ โดย
ให้สหกรณ์เป็ นผูเ้ ก็บรักษาหลักประกันไว้
ห้ามมิให้นายจ้างแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อกระทาการใดๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างของสหกรณ์แก้ไข
เปลี่ยนแปลงกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินตาม (1) เป็ นของสหกรณ์หรื อของบุคคลอื่น6
ข้อ 23 ในกรณี ที่สหกรณ์เรี ยกหรื อรับหลักประกันโดยการค้ าประกันด้วยบุคคล วงเงินค้ าประกันที่สหกรณ์
เรี ยกให้ผคู ้ ้ าประกันรับผิดชอบต้องไม่เกินหกสิ บเท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างของ
สหกรณ์ได้รับ
ให้สหกรณ์จดั ทาหนังสื อสัญญาค้ าประกันสามฉบับ โดยให้สหกรณ์ เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างของสหกรณ์ และ
ผูค้ ้ าประกันเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ7
ข้อ 24 ในกรณี ที่สหกรณ์เรี ยกหรื อรับหลักประกันตามข้อ 20 หลายประเภทรวมกัน เมื่อคานวณจานวน
มูลค่าของหลักประกันทุกประเภทรวมกันแล้วต้องไม่เกินหกสิ บเท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่เจ้าหน้าที่หรื อ
ลูกจ้างของสหกรณ์ได้รับ8
ข้อ 25 ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาทบทวนฐานะของผูค้ ้ าประกัน และหลักประกันทุกปี ทั้งนี้
เพื่อให้ทราบว่าหลักประกันนั้นมีราคาเพียงพอที่จะคุม้ กับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ และ
เพื่อแก้ปัญหากรณี ที่ผคู ้ ้ าประกันถึงแก่กรรม หรื อมีฐานะทรุ ดโทรมลง หรื อหลักประกัน มีราคาเปลี่ยนแปลงในทางที่
ลดลง อนึ่ง เมื่อปรากฏว่าหลักประกันเปลี่ยนแปลงในทางลดลง ให้คณะกรรมการดาเนินการรี บดาเนินการเรี ยก
หลักประกันจากเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ เพื่อเติมให้เพียงพอที่จะคุม้ กับลักษณะและปริ มาณงานในความ
รับผิดชอบทันที

5

6
7
8

ข้อ 8 ประกาศกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2551
ข้อ 9 ประกาศกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2551
ข้อ 10 ประกาศกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2551
ข้อ 11 ประกาศกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2551
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ถ้าคณะกรรมการดาเนิ นการละเลยไม่ปฏิบตั ิตาม ข้อ 19 หรื อข้อ 25 คณะกรรมการดาเนิ นการจะต้อง
รับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นแก่สหกรณ์ ฐานละเว้นไม่ปฏิบตั ิ ตามหน้าที่โดยร่ วมกันชดใช้ค่าเสี ยหาย จนครบ
จานวนให้แก่สหกรณ์
ข้อ 26 การจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้างของสหกรณ์ตามข้อ 19 ให้ได้รับเงินเดือน ขั้นเริ่ มต้นตาม
อัตราดังต่อไปนี้
ก. เจ้าหน้าที่
(1) ผูม้ ีพ้นื ความรู ้ตามข้อ 11 ก.(1) ให้จา้ งในขั้นเริ่ มต้นในอัตราไม่ต่ากว่าเดือนละ 9,220 บาท
(2) ผูม้ ีพ้นื ความรู ้ตามข้อ 11 ก.(2) ให้จา้ งในขั้นเริ่ มต้นในอัตราไม่ต่ากว่าเดือนละ 9,440 บาท
(3) ผูม้ ีพ้นื ความรู ้ตามข้อ 11 ข. ให้จา้ งในขั้นเริ่ มต้นในอัตราไม่ต่ากว่าเดือนละ 9,900 บาท
(4) ผูม้ ีพ้นื ความรู ้ตามข้อ 11 ค. ให้จา้ งในขั้นเริ่ มต้นในอัตราไม่ต่ากว่าเดือนละ 10,140 บาท
(5) ผูม้ ีพ้นื ความรู ้ตามข้อ 11 ง. ให้จา้ งในขั้นเริ่ มต้นในอัตราไม่ต่ากว่าเดือนละ 10,380 บาท
ข. ลูกจ้าง ให้จา้ งในขั้นเริ่ มต้นในอัตราไม่ต่ากว่าเดือนละ 9,000 บาท
ข้อ 27 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ให้ดารงตาแหน่งหัวหน้าแผนกขึ้นไป ประธานกรรมการ
ต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนิ นการ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วประธานกรรมการจึงสั่ง
แต่งตั้งได้ แต่ถา้ เป็ นต่ากว่าหัวหน้าแผนกก็ให้ผจู ้ ดั การมีอานาจสัง่ แต่งตั้งได้
ผูไ้ ด้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใด จะให้ได้รับเงินเดือนสู งกว่าขั้นต่าสุ ดของตาแหน่งนั้นไม่ได้ เว้นแต่
ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการดาเนินการ แต่ถา้ ผูน้ ้ นั ได้รับเงินเดือนสู งกว่าขั้นต่าสุ ดของตาแหน่งใหม่ ก็ให้ได้รับขั้น
ที่เท่ากับเงินเดือนเดิม
หมวด 5
กำรปฏิบัติหน้ ำทีแ่ ทนเจ้ ำหน้ ำทีแ่ ละลูกจ้ ำง หรื อผู้จัดกำรและกำรเปลีย่ นตัวผู้จัดกำร
ข้อ 28 ถ้าตาแหน่งเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างของสหกรณ์วา่ งลง และยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผใู ้ ดดารงตาแหน่งนั้น
หรื อผูด้ ารงตาแหน่งไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้เป็ นครั้งคราว ประธานกรรมการมีอานาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ที่เห็นว่าสมควรรักษาการในตาแหน่ง หรื อรักษาการแทนชัว่ คราวได้แต่การสั่งให้รักษาการในตาแหน่ง
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ หรื อผูจ้ ดั การ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 29 ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนตัวผูจ้ ดั การ ให้คณะกรรมการดาเนินการจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทาง
บัญชี และการเงินกับบรรดาทรัพย์สินตลอดจนผลิตผลและสิ นค้าอื่น ๆ ของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะอันแท้จริ ง
ของสหกรณ์ก่อนที่จะได้ส่งมอบงาน
หมวด 6
กำรเลื่อนเงินเดือนหรื อค่ ำจ้ ำง
ข้อ 30 การเลื่อนเงินเดือนหรื อค่าจ้างของเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างให้พิจารณาถึงความสามารถ การริ เริ่ ม
ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ คุณภาพและปริ มาณงานในหน้าที่ ตลอดจนความประพฤติ และสมรรถภาพใน
การปฏิบตั ิงานในรอบปี ทางบัญชีที่แล้วของสหกรณ์ ทั้งนี้ ต้องอยูภ่ ายในวงเงินงบประมาณสาหรับเลื่อนเงินเดือน
ประจาปี
ข้อ 31 ผูจ้ ดั การมีอานาจเลื่อนเงินเดือนหรื อค่าจ้างของเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างตาแหน่งไม่สูงกว่าหัวหน้า
แผนกในปี หนึ่ง ๆ ได้ไม่เกินร้อยละ 2 ของเงินเดือนปั จจุบนั ต่อปี ถ้าเกินกว่านั้นต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดาเนินการ แต่ตอ้ งไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินเดือนปั จจุบนั ต่อปี
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ผูจ้ ดั การจะเลื่อนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ตาแหน่งผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 32 การเลื่อนเงินเดือนของผูจ้ ดั การ เป็ นอานาจของคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 33 เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้าง ซึ่ งมีเวลาทางานในสหกรณ์ไม่ครบรอบปี ทางบัญชีของสหกรณ์หรื อมี
ข้อบกพร่ องในรอบปี ทางบัญชีที่แล้วดังต่อไปนี้ ไม่ให้ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรื อค่าจ้าง
ก. มีวนั ลาเกิน 30 วันเว้นแต่
(1) ลาป่ วยซึ่ งต้องใช้เวลารักษาพยาบาลเป็ นเวลานานติดต่อกัน คราวเดียวกันหรื อหลายคราว
รวมกันไม่เกิน 60 วัน
(2) ลาอุปสมบทไม่เกิน 120 วัน
(3) ลาคลอดบุตรก่อนและหลังคลอดครรภ์หนึ่งไม่เกิน 90 วัน (โดยได้รับเงินเดือน หรื อค่าจ้างใน
วันทางานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ไม่เกินสี่ สิบห้าวัน)
(4) ลาป่ วยเนื่องจากอุบตั ิเหตุจากการไปปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
ข. ถูกลงโทษทางวินยั เว้นแต่โทษภาคทัณฑ์
หมวด 7
กำรจ่ ำยเงินโบนัส
ข้อ 34 เมื่อสิ้ นปี ทางบัญชีหนึ่ง ๆ สหกรณ์อาจจัดสรรกาไรเป็ นเงินโบนัสเจ้าหน้าที่และลูกจ้างได้ตาม
ข้อบังคับของสหกรณ์และมติที่ประชุมใหญ่
ให้คณะกรรมการดาเนินการกาหนดจานวนเงินโบนัสที่จะจ่าย ให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ สหกรณ์ตาม
ส่ วนแห่งอัตราเงินเดือนของแต่ละคนอย่างสู งไม่เกินสี่ เท่าของเงินเดือนซึ่ งได้รับในเดือนสุ ดท้ายของปี ทางบัญชี น้ นั
หรื อตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างของสหกรณ์ผใู ้ ดมีเวลาทางานไม่เต็มปี ทางบัญชีใด ๆ ให้ได้รับเงินโบนัส ลดลงตาม
ส่ วนแห่งเวลาทางานในปี นั้น
ข้อ 35 คณะกรรมการดาเนินการอาจไม่จ่ายเงินโบนัส ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้แก่เจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างของสหกรณ์คนใดก็ได้ หากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์น้ นั ปฏิบตั ิหน้าที่ผิดพลาดหรื อ
บกพร่ องอยูเ่ ป็ นประจา ไม่อุทิศเวลาให้แก่งานสหกรณ์ ลาหยุดในระหว่างปี ทางบัญชีเกิน สมควร ทั้งไม่พยายาม
ขวนขวายแก้ไขข้อผิดพลาดหรื อข้อบกพร่ องของตนตามที่คณะกรรมการดาเนินการได้ให้ความเห็นแนะนาเช่นว่านั้น
หมวด 8
วัน เวลำทำงำนปกติ และเวลำพัก
ข้อ 36 วันทางาน สหกรณ์กาหนดให้เจ้าหน้าที่ทางานสัปดาห์ละ 5 วัน ตั้งแต่วนั จันทร์ ถึงวันศุกร์ 9
สาหรับตาแหน่งที่ทางานเป็ นกะให้ทางานสัปดาห์ละ 48 ชัว่ โมง
ข้อ 37 เวลาทางานปกติ สหกรณ์กาหนดให้เจ้าหน้าที่ทางานวันละ 8 ชัว่ โมง เวลา 8.30 น. ถึง10 16.30.น.
สาหรับตาแหน่งที่สหกรณ์กาหนดให้เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างทางานเป็ นกะเวลาให้เป็ นไปตามที่สัญญาจ้างกาหนด
ข้อ 38 เวลาพัก11 สหกรณ์กาหนดให้เจ้าหน้าที่หยุดพักระหว่างการทางานปกติ เวลา 12.00 น. ถึงเวลา 13.00 น.
9
10
11

วันทางานไม่เกินสัปดาห์ละ 6 วัน (ม.28 พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541)
เวลาทางานปกติไม่เกินวันละ 8 ชม. และไม่เกินสัปดาห์ละ 48 ชม. (ม.23 พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541)
วันทางานให้หยุดพักไม่นอ้ ยกว่า 1 ชม.หลังจากทางานมาแล้วไม่เกิน 5 ชม.ติดต่อกัน (ม.27 พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541)
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ในกรณี ที่สหกรณ์และเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างตกลงกันกาหนดเวลาพักระหว่างการทางานตามวรรคหนึ่งเป็ นอย่างอื่นก็
ย่อมกระทาได้ โดยเวลาพักไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งชัว่ โมง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความราบรื่ นและอานวยความสะดวกแก่สมาชิก
ที่มาใช้บริ การ
หมวด 9
วันหยุดและหลักเกณฑ์ กำรหยุด
ข้อ 39 วันหยุดประจาสัปดาห์ สหกรณ์กาหนดให้เจ้าหน้าที่หยุดประจาสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน
ได้แก่วนั เสาร์ และวันอาทิตย์12
ข้อ 40 วันหยุดตามประเพณี 13 สหกรณ์กาหนดให้เจ้าหน้าที่หยุดงานตามประเพณี ได้ปีละ 16 วัน ดังนี้ 14
1. วันขึ้นปี ใหม่
2. วันมาฆบูชา
3. วันจักรี
4. วันสงกรานต์ (3 วัน)
5. วันฉัตรมงคล
6. วันพืชมงคล
7. วันวิสาขบูชา
8. วันอาสาฬหบูชา
9. วันเข้าพรรษา
10. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีนาถ
11. วันปิ ยะมหาราช
12. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั 13. วันรัฐธรรมนูญ 14. วันสิ้ นปี เก่า
ในกรณี ที่วนั หยุดตามประเพณี วนั ใดตรงกับวันหยุดประจาสัปดาห์ ให้หยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณี ใน
วันทางานถัดไป
ข้อ 41 วันหยุดพักผ่อนประจาปี 15 สหกรณ์กาหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ทางานครบ 1 ปี หยุดพักผ่อนประจาปี
จานวน 6 วันทางานต่อปี โดยจะจัดให้หยุดภายในปี ถัดไป ซึ่ งวันหยุดพักผ่อนประจาปี หากเจ้าหน้าที่ไม่หยุดในปี ที่มี
สิ ทธิ ก็สามารถสะสมและเลื่อนวันหยุดพักผ่อนประจาปี ที่ยงั มิได้หยุดในปี นั้นรวมเข้ากับปี ต่อ ๆ ไปได้ไม่เกิน 20 วัน
หมวด 10
กำรทำงำนล่วงเวลำและกำรทำงำนในวันหยุด
ข้อ 42 การทางานล่วงเวลาและการทางานในวันหยุด
(1) ในกรณี ที่สหกรณ์มีเหตุฉุกเฉิ น หรื อความจาเป็ นเร่ งด่วนที่จะต้องทางานติดต่อกันไป ถ้าหยุด
แล้วจะเกิดความเสี ยหาย สหกรณ์จะให้เจ้าหน้าที่ทางานล่วงเวลาในวันทางาน หรื อทางานในวันหยุด รวมถึงทางาน
ล่วงเวลาในวันหยุดได้ตามความจาเป็ น โดยสหกรณ์จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า และเจ้าหน้าที่จะต้องให้
ความร่ วมมือในการทางานล่วงเวลาดังกล่าวโดยไม่ตอ้ งได้รับความยินยอมจากเจ้าหน้าที่ก่อน
(2) ในกรณี ที่สหกรณ์มีความจาเป็ นต้องทางานเพื่อเพิ่มการบริ การ สหกรณ์จะให้เจ้าหน้าที่ทางาน
ล่วงเวลา ทางานในวันหยุดหรื อทางานล่วงเวลาในวันหยุดเป็ นครั้งคราวเท่าที่เป็ นประโยชน์แก่การบริ การ ทั้งนี้
สหกรณ์จะให้เจ้าหน้าที่สมัครใจทางานล่วงเวลา หรื อทางานในวันหยุดได้ไม่เกินสามสิ บหกชัว่ โมงต่อสัปดาห์16
ข้อ 43 อัตราค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาทางานในวันหยุด
ก. ค่าล่วงเวลา

12
13
14

15

16

ให้สอดคล ้องกับข้อ.31.
วันหยุดตามประเพณีปีหนึ่งต้องไม่นอ้ ยกว่า 13 วัน ให้ระบุว่าเป็ นวันใดบ้าง (ม.29 พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541)
ในกรณีสหกรณ์มไิ ด้กาหนดวันหยุดเป็ นวันใดแน่นอนเหมือนกันทุกปี ให้สหกรณ์ระบุเฉพาะจานวนวันทีใ่ ห้หยุดตามประเพณี และไปกาหนด
วันหยุดไว้ในประกาศของสหกรณ์เป็ นรายปี ในวันเริม่ ปี บญั ชีของสหกรณ์ทกุ ปี
ลูกจ้างซึง่ ทางานติดต่อกันมาครบหนึ่งปี มสี ทิ ธิหยุดพักผ่อนประจาปี ไม่นอ้ ยกว่า 6 วันทางาน (ม.30 พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541)
กฎกระทรวงฯ ฉบับที ่ 3
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(1) สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลาสาหรับการทางานล่วงเวลาในวันทางานปกติในอัตราหนึ่งเท่า
ครึ่ งของอัตราค่าจ้างต่อชัว่ โมงในวันทางานตามจานวนชัว่ โมงที่ทา หรื อหนึ่งเท่าครึ่ งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวัน
ทางานตามจานวนผลงานที่ทาได้ สาหรับลูกจ้างซึ่ งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็ นหน่วย17
(2) สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลาสาหรับการทางานล่วงเวลาในวันหยุดในอัตราสามเท่าของอัตรา
ค่าจ้างต่อชัว่ โมงในวันทางานตามจานวนชัว่ โมงที่ทา หรื อสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทางานตามจานวน
ผลงานที่ทาได้ สาหรับลูกจ้างซึ่ งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็ นหน่วย18
ข. ค่าทางานในวันหยุด19
(1) ลูกจ้างหรื อเจ้าหน้าที่ ที่มีสิทธิ ได้รับค่าจ้างในวันหยุด วันหยุดประจาสัปดาห์ วันหยุดตาม
ประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจาปี ถ้ามาทางานในวันหยุดดังกล่าวจะได้รับค่าทางานในวันหยุดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
เท่าของอัตราค่าจ้าง ต่อชัว่ โมงการทางานตามจานวนชัว่ โมงที่ทา หรื อของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทางานตาม
จานวนผลงานที่ทาได้ สาหรับลูกจ้างซึ่ งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็ นหน่วย
(2) ลูกจ้างหรื อเจ้าหน้าที่ ที่ไม่มีสิทธิ ได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์ ถ้ามาทางานใน
วันหยุดดังกล่าว จะได้รับค่าทางานในวันหยุดสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชัว่ โมงในวันทางานตามจานวนชัว่ โมงที่ทา
หรื อของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยตามจานวนผลงานที่ทาได้สาหรับลูกจ้างซึ่ งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็ น
หน่วย
หมวด 11
กำรจ่ ำยค่ ำจ้ ำง ค่ ำล่ วงเวลำ ค่ ำทำงำนในวันหยุด ค่ ำล่ วงเวลำในวันหยุด
ข้อ 44 การไม่จ่ายค่าล่วงเวลา ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และค่าทางานในวันหยุด
ก. สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่เจ้าหน้าที่ ดังนี้
(1) เจ้าหน้าที่ซ่ ึงได้รับมอบหมายให้มีอานาจทาการแทนสหกรณ์ เกี่ยวกับการจ้าง การลด
ค่าจ้าง หรื อ การเลิกจ้าง (เช่นตาแหน่ง ผูจ้ ดั การ เป็ นต้น)
(2) เจ้าหน้าที่ที่ถูกกาหนดให้ทางานที่มีลกั ษณะหรื อสภาพที่ตอ้ งออกไปทางาน นอกสถานที่
และโดยลักษณะหรื อสภาพของงาน ไม่อาจกาหนดเวลาทางานที่แน่นอน
(3) เจ้าหน้าที่ที่ถูกกาหนดให้อยูเ่ วรเฝ้าดูแลสถานที่หรื อทรัพย์สินเป็ นครั้งคราว
ข. สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าทางานในวันหยุดให้แก่เจ้าหน้าที่ ซึ่ งได้รับมอบหมายให้มีอานาจทาการ
แทนสหกรณ์เกี่ยวกับการจ้าง การลดค่าจ้าง หรื อการเลิกจ้าง (เช่นตาแหน่ง ผูจ้ ดั การ เป็ นต้น)
ข้อ 45 การจ่ายค่าจ้างในวันหยุด
(1) สหกรณ์ได้จ่ายค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์ให้แก่เจ้าหน้าที่รายเดือนโดยจ่ายรวมอยูใ่ น
เงินเดือนแล้ว
(2) สหกรณ์ได้จ่ายค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจาปี ให้แก่เจ้าหน้าที่
รายเดือน โดยจ่ายรวมอยูใ่ นเงินเดือนแล้ว
ข้อ 46 การจ่ายค่าจ้างในวันลา
สหกรณ์จะจ่ายค่าจ้างในวันลาให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ลาถูกต้องตามระเบียบของสหกรณ์ ดังนี้
17
18
19

ไม่นอ้ ยกว่า1.5 เท่า (ม.61 พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541)
ไม่นอ้ ยกว่า 3 เท่า (ม.63 พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541)
ม.62 พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541
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(1) วันลาป่ วย จะจ่ายตามจานวนวันที่เจ้าหน้าที่ป่วยจริ ง แต่ไม่เกิน 30 วันทางานต่อปี 20
(2) วันลาทาหมัน จะจ่ายตามจานวนวันที่แพทย์แผนปั จจุบนั ชั้นหนึ่ง กาหนดและออกใบรับรองให้
เจ้าหน้าที่หยุดงาน21
(3) วันลาคลอดบุตร จะจ่ายตามจานวนวันที่ลา แต่ไม่เกิน 45 วัน22
(4) วันลากิจ จะจ่ายตามจานวนวันที่สหกรณ์อนุญาตให้ลา แต่ไม่เกิน 10 วันต่อปี
(5) วันลาเพื่อฝึ กความพรั่งพร้อมทางทหาร ตามจานวนวันที่ลาแต่ไม่เกิน 60 วันต่อปี 23
(6) วันลาเพื่อการฝึ กอบรมหรื อพัฒนาความรู ้ตามจานวนวันที่สหกรณ์อนุญาต แต่ไม่เกิน 15 วันต่อปี
ข้อ 47 กาหนดระยะเวลาการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
(1) สหกรณ์กาหนดให้มีการจ่ายเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาใน
วันหยุด ฯลฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่รายเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง โดยจะจ่ายในวันสิ้ นเดือน
(2) สหกรณ์กาหนดให้มีการจ่ายเงินประเภทอื่นให้แก่เจ้าหน้าที่ตามที่ตกลงกัน ในกรณี ที่วนั จ่าย
ค่าจ้างวันใดตรงกับวันหยุดงาน ให้เลื่อนไปจ่ายในวันทางานถัดไปจากวันหยุดงานนั้น
ข้อ 48 สถานที่จ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่24 สหกรณ์จะจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด ค่า
ล่วงเวลาในวันหยุดและเงินอื่น ให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ ที่ทาการของสหกรณ์ และ/หรื อโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ
ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่สหกรณ์กาหนด
หมวด 12
วันลำ และหลักเกณฑ์ กำรลำ
ข้อ 49 วันลา เจ้าหน้าที่มีสิทธิ ลาหยุดได้ ดังนี้
(1) การลาป่ วย เจ้าหน้าที่มีสิทธิ ลาป่ วยได้เท่าที่ป่วยจริ ง25 การประสบอันตรายหรื อการเจ็บป่ วย
เนื่องจากการทางานจนไม่สามารถมาปฏิบตั ิงานได้ตามปกติ และวันลาคลอดบุตร สหกรณ์จะให้หยุดงานตาม
ความเห็นแพทย์แผนปั จจุบนั ชั้นหนึ่ง โดยไม่ถือเป็ นวันลาป่ วย
(2) การลาทาหมัน26 เจ้าหน้าที่มีสิทธิลาหยุดงานเพื่อการทาหมันได้ตามจานวนวันที่แพทย์แผน
ปั จจุบนั ชั้นหนึ่งของโรงพยาบาลกาหนดและออกใบรับรอง
(3) การลาคลอดบุตร27 เจ้าหน้าที่หญิงมีสิทธิ หยุดงานก่อนหรื อหลังการคลอดบุตรได้ไม่เกิน 90 วัน
โดยให้นบั รวมวันหยุดที่มีในระหว่างวันลาด้วย
(4) การลากิจ เจ้าหน้าที่มีสิทธิ ลาหยุดงานเพื่อกิจธุ ระจาเป็ นได้ไม่เกิน 15 วันต่อปี การลากิจเพื่อกิจ
ธุ ระจาเป็ น จะต้องเป็ นกิจธุ ระเกี่ยวกับความจาเป็ นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เท่านั้น

20
21
22
23
24
25
26
27

ไม่เกิน 30 วันทางานต่อปี (ม.57 พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541)
ม.57 วรรคท้าย พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541
ม.59 พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541
ม.58 พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541
ม.55 พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541
ม. 32 พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541
ม.33 พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541
ม.41 พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541
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(5) การลาเพื่อฝึ กความพรั่งพร้อมทางทหาร เจ้าหน้าที่มีสิทธิ การลาหยุดงานเพื่อรับราชการทหาร
ในการเรี ยกพล เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึ กวิชาทหาร หรื อเพื่อทดสอบความพรั่งพร้อมทางทหารตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหารตามระยะเวลาที่ราชการกาหนด
(6) การลาเพื่อฝึ กอบรมหรื อพัฒนาความรู ้ ให้เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อการฝึ กอบรมหรื อ
พัฒนาความรู ้ความสามารถได้ปีหนึ่งไม่เกิน 15 วัน ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ 28
ก. เพื่อประโยชน์ต่อการแรงงานงานและสวัสดิการสังคม หรื อการเพิ่มทักษะความชานาญเพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานของลูกจ้าง
ข. การสอบวัดผลทางการศึกษาที่ทางราชการจัดหรื ออนุ ญาตให้จดั ขึ้น แต่ไม่รวมถึงการลา
ไปศึกษาต่อ
ค. ลูกจ้างยืน่ ใบลาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน เมื่อสหกรณ์อนุญาตแล้วจึงจะหยุดงานเพื่อการ
ดังกล่าวได้
ข้ อ 50 หลักเกณฑ์ กำรลำ
ก. กำรลำป่ วย เจ้าหน้าที่ที่เจ็บป่ วยจนไม่สามารถทางานตามปกติได้ เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบตั ิตาม
ระเบียบการลาป่ วย ดังนี้
(1) กรณี ที่เจ้าหน้าที่สามารถลาป่ วยล่วงหน้าได้ให้ยนื่ ใบลาป่ วยตามแบบใบลาที่ สหกรณ์
กาหนด ก่อนการหยุดงาน ต่อผูจ้ ดั การหรื อกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี พร้อมด้วยหลักฐาน (ถ้ามี)
(2) กรณี ที่เจ้าหน้าที่เจ็บป่ วยกระทันหันและไม่สามารถลาป่ วยล่วงหน้าได้ ให้เจ้าหน้าที่ยื่น
ใบลาป่ วยในวันนั้น หรื อภายในวันแรกที่มาทางานตามแบบใบลาที่สหกรณ์กาหนด ต่อผูจ้ ดั การ หรื อกรรมการที่
ได้รับ มอบหมาย29 แล้วแต่กรณี พร้อมด้วยหลักฐาน(ถ้ามี)
(3) การเจ็บป่ วยของเจ้าหน้าที่ต้ งั แต่ 3 วันทางานขึ้นไปสหกรณ์อาจจะให้เจ้าหน้าที่แสดง
ใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชั้นหนึ่ง หรื อหลักฐานของสถานพยาบาลของทางราชการประกอบการลาป่ วยด้วยก็ได้
(4) การลาป่ วยโดยมิได้เจ็บป่ วยจริ ง สหกรณ์ถือว่าเจ้าหน้าที่ใช้สิทธิ โดยไม่สุจริ ต อันเป็ น
ความผิดฐานทุจริ ตต่อหน้าที่ ย่อมถูกลงโทษได้
ข. กำรลำทำหมัน ให้เจ้าหน้าที่ยนื่ ใบลาล่วงหน้าตามใบลาที่สหกรณ์กาหนดต่อผูจ้ ดั การ หรื อกรมการ
ที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี และเมื่อการทาหมันสิ้ นสุ ดแล้ว ให้เจ้าหน้าที่แสดงใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั
ชั้นหนึ่งของโรงพยาบาลประกอบการลาด้วย
ค. กำรลำคลอดบุตร
(1) เจ้าหน้าที่ที่ประสงค์จะหยุดงานก่อนการคลอดบุตรให้ยนื่ ใบลาตามแบบที่ สหกรณ์กาหนด
ต่อผูจ้ ดั การ หรื อกรรมการที่ได้รับมอบหมายก่อนการหยุดงานแล้วแต่กรณี
(2) เจ้าหน้าที่ที่ไม่สามารถมาปฏิบตั ิงานได้ เนื่องจากการคลอดบุตร ให้เจ้าหน้าที่ยนื่ ใบลา
ตามที่สหกรณ์กาหนด พร้อมทั้งใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชั้นหนึ่งของโรงพยาบาลต่อผูจ้ ดั การ หรื อกรรมการที่
ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี โดยให้ยนื่ ใบลาภายใน 3 วัน นับแต่วนั กลับมาทางาน

28
29

กฎกระทรวง ฉบับที ่ 5
กรณีผจู้ ดั การให้ยืน่ ใบลาต่อกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมาย กรณีเจ้าหน้าทีอ่ ืน่ ให้ยืน่ ใบลาต่อผูจ้ ดั การ
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ง. กำรลำกิจ เจ้าหน้าที่ที่มีกิจธุ ระจาเป็ น อันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ให้ยนื่ ใบลากิจต่อ ผูจ้ ดั การหรื อ
กรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ตามแบบใบลาที่สหกรณ์กาหนดพร้อมด้วย
หลักฐาน (ถ้ามี) และเมื่อได้รับการอนุญาตแล้ว จึงจะหยุดงานได้
ในกรณี ที่มีความจาเป็ นเร่ งด่วน ซึ่ งไม่อาจลาล่วงหน้าได้ ให้เจ้าหน้าที่ยนื่ ใบลากิจภายในวันแรกที่มา
ทางานพร้อมหลักฐาน (ถ้ามี) และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว จึงจะถือเป็ นลากิจที่ถูกต้อง
การลาที่ไม่มีเหตุผลอันสมควร สหกรณ์มีสิทธิ ไม่อนุ ญาตให้ลากิจได้และให้ถือว่าเป็ นการขาดงาน
จ. กำรลำเพื่อฝึ กควำมพรั่งพร้ อมทำงทหำร เจ้าหน้าที่ที่ได้รับหมายเรี ยกทางทหาร เพื่อการตรวจสอบ
การฝึ กวิชาทหารหรื อทดสอบความพรั่งพร้อมทางทหาร ให้ยนื่ ใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย หนึ่งวัน ตามแบบใบลาที่
สหกรณ์กาหนด พร้อมด้วยหลักฐานต่อผูจ้ ดั การ หรื อกรรมการที่ได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี และเมื่อสิ้ นสุ ดการ
ปฏิบตั ิทางทหารดังกล่าว แล้วให้เจ้าหน้าที่ผนู ้ ้ นั กลับมารายงานตัวเพื่อทางานตามปกติภายใน 3 วัน
ฉ. กำรลำเพื่อฝึ กอบรมหรื อพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ เจ้าหน้าที่ที่ประสงค์จะขอลาหยุดเพื่อเข้า
รับการฝึ กอบรม การประชุม การสัมมนา การชี้แจง การอภิปราย หรื อการแสดง ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้าน
แรงงาน สวัสดิการสังคม การเพิ่มทักษะในการทางาน หรื อการวัดผลการศึกษาที่ทางส่ วนราชการจัด หรื ออนุญาตให้
จัดขึ้น ให้เจ้าหน้าที่ยนื่ ใบลาตามแบบที่สหกรณ์กาหนดต่อ ผูจ้ ดั การ หรื อกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่
กรณี ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยแสดงหลักฐานประกอบการลาดังกล่าวด้วย
สหกรณ์จะพิจารณาอนุญาตให้ลาได้ตามความจาเป็ น โดยไม่เสี ยหายต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และงาน
ของสหกรณ์ ประกอบกับประโยชน์ที่เจ้าหน้าที่จะได้รับเป็ นสาคัญ
สหกรณ์อาจไม่อนุ ญาตให้เจ้าหน้าที่ผนู ้ ้ นั ลาหยุดงานได้ ถ้า30
(1) สหกรณ์ได้อนุ ญาตให้ลาไปแล้วไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
(2) สหกรณ์ได้อนุ ญาตให้ลาไปแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ครั้ง
(3) สหกรณ์มีความจาเป็ นเร่ งด่วนเกี่ยวกับงานที่เจ้าหน้าที่ผนู ้ ้ นั ปฏิบตั ิอยู่ หากอนุ ญาตให้ลาแล้วจะ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่สหกรณ์
หมวด 13
วินัย และโทษทำงวินัย
ข้ อ 51 วินัย เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ตอ้ งรักษาระเบียบวินยั โดยเคร่ งครัด
สหกรณ์กาหนดวินยั ในการทางานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) สนับสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริ สุทธิ์ ใจ
(2) ต้องรักษาความลับของสหกรณ์และไม่เป็ นปฏิปักษ์ต่อขบวนการสหกรณ์
(3) ต้องให้การต้อนรับ คาชี้แจง ความสะดวก ความเป็ นธรรม และการสงเคราะห์แก่ผมู ้ าติดต่อ
ในกิจการของสหกรณ์โดยมิชกั ช้า ทั้งต้องสุ ภาพ เรี ยบร้อยต่อสมาชิกของสหกรณ์และประชาชนทัว่ ไป ห้ามมิให้ดู
หมิ่นเหยียดหยามบุคคลใด ๆ
(4) ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์ เที่ยงธรรมและประพฤติตนอยูใ่ นความสุ จริ ต ห้ามมิ
ให้กดขี่ข่มเหงหรื อเบียดเบียนหรื อกลัน่ แกล้ง หรื อจงใจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่สหกรณ์หรื อผูใ้ ด และห้ามมิให้
อาศัยงานในหน้าที่ของตน ไม่วา่ ในทางตรงหรื อทางอ้อมหาผลประโยชน์แก่ตนหรื อผูอ้ ื่น
30

กฎกระทรวงแรงงานฯ ฉบับที ่ 5
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(5) ต้องขวนขวายปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความอุตสาหะ ขยัน รวดเร็ วเต็มความสามารถ ให้เกิดผลดี
และความก้าวหน้าแก่สหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์ ทั้งเอาใจใส่ ระมัดระวังผลประโยชน์ของ สหกรณ์
(6) ต้องไม่รายงานเท็จหรื อเสนอความเห็นที่ไม่สุจริ ตต่อผูบ้ งั คับบัญชา
(7) ต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง แบบแผนและวิธีปฏิบตั ิของสหกรณ์
(8) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่กิจการของสหกรณ์ จะละทิง้ หรื อทอดทิง้ หน้าที่ไม่ได้ ทั้งนี้ โดย
จะต้องปฏิบตั ิหน้าที่และดารงตาแหน่งในสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่งเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ห้ามมิให้เป็ นเจ้าหน้าที่หรื อ
ตัวกระทาการในห้างหุ น้ ส่ วนหรื อบริ ษทั ใด ๆ หรื อนิติบุคคลรู ปอื่น ๆ
(9) ต้องสุ ภาพเรี ยบร้อย เชื่อฟังและไม่แสดงความกระด้างกระเดื่องต่อผูบ้ งั คับบัญชา ผูอ้ ยูใ่ ต้
บังคับบัญชาต้องปฏิบตั ิตามคาสั่งของผูบ้ งั คับบัญชาซึ่ งสั่งในกิจการของสหกรณ์โดยชอบด้วยกฎหมาย และเป็ น
ธรรมในการปฏิบตั ิกิจการของสหกรณ์ ห้ามมิให้กระทาการข้ามผูบ้ งั คับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ ผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อ
ตนขึ้นไปสั่งให้กระทาหรื อได้รับอนุญาตเป็ นพิเศษเป็ นครั้งคราว
(10) ต้องรักษาชื่อเสี ยงมิให้ข้ ึนชื่ อว่าประพฤติชวั่ ห้ามมิให้ประพฤติตนในทางที่อาจ ทาให้เสื่ อม
เสี ยเกียรติศกั ดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ เช่น ประพฤติตนเป็ นคนเสเพล เสพสุ รา หรื อของมึนเมาอย่างอื่น จนไม่สามารถ
ครองสติได้ เสพยาเสพติดให้โทษ มีหนี้สินรุ งรัง เล่นการพนัน กระทาหรื อยอมให้ผอู ้ ื่นกระทาการอื่นใด ซึ่ งทาให้
เสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์ของตาแหน่งหน้าที่
(11) ต้องไม่เสพสุ ราหรื อของมึนเมาอย่างอื่น ในเวลาปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นอันขาด
(12) ต้องร่ วมมือช่วยเหลือกันในกิจการของสหกรณ์ ต้องรักษาความสามัคคี บรรดาผูอ้ ยูใ่ นวง
งานของสหกรณ์ และต้องไม่กระทาการใด ๆ อันอาจเป็ นเหตุก่อให้เกิดการแตกแยกสามัคคี หรื อก่อให้เกิดความ
กระด้างกระเดื่องในบรรดาผูอ้ ยูใ่ นวงงานสหกรณ์
(13) ต้องร่ วมมือประสานงานด้วยดีกบั ส่ วนราชการ หรื อสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
สหกรณ์
(14) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
(15) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องเชื่ อฟังและปฏิบตั ิตามคาสั่งโดยชอบของผูบ้ งั คับบัญชา
(16) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องมาปฏิบตั ิงานให้ตรงตามเวลา และลงบันทึกเวลาทางานตามที่
กาหนด
(17) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องปฏิบตั ิตามกฎแห่งความปลอดภัยในการทางาน
(18) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องดูแลบารุ งรักษาเครื่ องจักร เครื่ องมือ และอุปกรณ์การทางานให้
อยูใ่ นสภาพดีเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ตามความจาเป็ นหรื อตามควรแก่หน้าที่ของตน
(19) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องช่วยกันระมัดระวังและป้ องกันทรัพย์สินใดๆ ในบริ เวณที่ทางาน
โดยมิให้สูญหายหรื อเสี ยหายจากบุคคลใด ๆ หรื อจากภัยพิบตั ิอื่น ๆ เท่าที่สามารถจะทาได้
(20) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องไม่กระทาการทะเลาะวิวาท หรื อทาร้ายร่ างกายบุคคลใดในบริ เวณ
ที่ทางาน
(21) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องไม่นาสิ่ งผิดกฎหมาย หรื ออาวุธที่มีอนั ตรายร้ายแรง หรื อวัตถุ
ระเบิดเข้ามาบริ เวณที่ทางาน
ข้อ 52 โทษทางวินยั โทษผิดวินยั มี 5 สถาน คือ
(1) ไล่ออก
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(2) ให้ออก
(3) พักงาน
(4) ภาคทัณฑ์
ข้อ 53 การลงโทษไล่ออก ให้กระทาในกรณี เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างของสหกรณ์กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ดังระบุไว้ต่อไปนี้
(1) เปิ ดเผยความลับของสหกรณ์ หรื อเป็ นปฏิปักษ์ต่อขบวนการสหกรณ์หรื อสหกรณ์ จนเป็ นเหตุให้
สหกรณ์ได้รับความเสี ยหาย
(2) ทาความผิดต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุ โทษ หรื อความผิด
อันได้กระทาโดยประมาท
(3) ต้องคาพิพากษาให้เป็ นคนล้มละลาย
(4) ทุจริ ตต่อหน้าที่
(5) จงใจไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ เป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหายอย่าง
ร้ายแรง
(6) ขัดคาสั่งผูบ้ งั คับบัญชาซึ่ งสั่งในกิจการของสหกรณ์โดยชอบ และการขัดคาสั่งนั้นเป็ นเหตุให้
สหกรณ์ได้รับความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
(7) ละทิ้งหน้าที่เป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
(8) ประมาทเลินเล่อในหน้าที่เป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
(9) ประพฤติชวั่ อย่างร้ายแรง
(10)ดูหมิ่นเหยียดหยามผูม้ าติดต่อในกิจการของสหกรณ์ หรื อกดขี่ข่มเหงหรื อ เบียดเบียนสมาชิก
สหกรณ์
(11)ขาดงานติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุอนั ควร
ข้อ 54 การลงโทษให้ออก ให้กระทาในกรณี ที่เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างของสหกรณ์กระทาผิดวินยั เป็ นเหตุให้
สหกรณ์ได้รับความเสี ยหาย แต่ไม่ถึงขั้นร้ายแรง ดังระบุไว้ดงั ต่อไปนี้
(1) รายงานเท็จ หรื อเสนอความคิดเห็นที่ไม่สุจริ ตต่อผูบ้ งั คับบัญชา
(2) จงใจไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์
(3) ละทิ้งหน้าที่เนือง ๆ
(4) ประมาทเลินเล่อในหน้าที่เนื อง ๆ
(5) ทะเลาะวิวาทกับผูร้ ่ วมงานเป็ นนิจสิ น
(6) ประพฤติตนเป็ นที่เสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์ของตาแหน่งหน้าที่
ข้อ 55 การลงโทษไล่ออกและให้ออกนั้น ให้คณะกรรมการดาเนิ นการ ตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการดาเนิ นการ หรื อเจ้าหน้าที่ตาแหน่งไม่ต่ากว่า ผูถ้ ูกกล่าวหาอย่างน้อยสามคนเพื่อสอบสวน
การสอบสวนนั้นให้กระทาให้เสร็ จโดยเร็ ว อย่างช้าไม่เกินสามสิ บวัน นับแต่วนั ที่ประธานกรรมการ
สอบสวนได้รับทราบคาสั่ง เว้นแต่คณะกรรมการดาเนินการจะกาหนดเป็ นอย่างอื่นแม้ผถู ้ ูกกล่าวหาตายก่อนการ
สอบสวนพิจารณาถึงที่สุดก็ให้สอบสวนต่อไปจนเสร็ จ เมื่อสอบสวนเสร็ จแล้วให้คณะกรรมการสอบสวนเสนอ
รายงานพร้อมทั้งสานวนการสอบสวนต่อผูส้ ั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาให้ความเห็น และเสนอ
ตามลาดับจนถึงคณะกรรมการดาเนินการ
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ข้อ 56 ในกรณี ต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็ นกรณี ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ให้ลงโทษไล่ออกโดย ไม่ตอ้ งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน
(1) ทาความผิดต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรื อความผิด
อันกระทาโดยประมาท
(2) ต้องคาพิพากษาให้เป็ นคนล้มละลาย
(3) ทาความผิดเกี่ยวกับทุจริ ตต่อหน้าที่และให้ถอ้ ยคาสารภาพต่อพนักงานสอบสวน หรื อศาล หรื อมีคา
พิพากษาถึงที่สุดว่าทาความผิดเช่นนั้น แม้จะมิให้จาคุกก็ตาม
(4) ขาดงานติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน และคณะกรรมการได้สอบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุอนั สมควร
(5) ในกรณี ดงั กล่าวให้คณะกรรมการเสนอรายงานพร้อมด้วยหลักฐานตามลาดับจนถึง
คณะกรรมการดาเนินการ เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่ามีหลักฐานฟังได้ตามรายงานนั้นก็ให้ไล่ออกได้
ข้อ 57 การพักงานเพื่อสอบสวนความผิด31 ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินยั จนมี
การตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรื อถูกกล่าวหาว่ากระทาการฝ่ าฝื นข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน กฎ ระเบียบ คาสั่ง
หรื อถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดอาญา หรื อถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่ความผิดลหุ โทษหรื อความผิดอันได้กระทาโดย
ประมาท สหกรณ์มีสิทธิ สั่งพักงานเพื่อสอบสวนความผิด เว้นแต่กรณี ความผิดชัดแจ้งโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) คาสัง่ พักงานจะเป็ นหนังสื อโดยระบุความผิด
(2) กาหนดระยะเวลาพักงานได้ไม่เกิน 7 วัน
(3) สหกรณ์ตอ้ งแจ้งคาสั่งพักงานให้เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างทราบก่อนการพักงาน
(4) สหกรณ์จะจ่ายเงินเดือนหรื อค่าจ้างระหว่างเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างพักงานในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
50 ของค่าจ้างในวันทางานที่เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างได้รับก่อนถูกสั่งพักงาน
(5) ในกรณี ที่สอบสวนแล้วเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างมิได้กระทาความผิด สหกรณ์จะจ่ายค่าจ้างเท่ากับค่าจ้าง
ในวันทางานปกตินบั แต่วนั ที่สั่งพักงาน โดยให้ถือว่าเงินตาม (4) เป็ นส่ วนหนึ่งของ ค่าจ้างพร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อย
ละสิ บห้าต่อปี 32
ข้อ 58 ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างกระทาผิดวินยั แต่โทษไม่ถึงไล่ออกหรื อให้ออก ผูจ้ ดั การจะสั่ง
ลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างก็ได้ หรื อถ้าเห็นว่ามีเหตุอนั ควรลดหย่อนหรื อเป็ นความผิดเล็กน้อยจะสั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ์โดยแสดงความผิดนั้นให้ปรากฏเป็ นหนังสื อ และจะให้ทาทัณฑ์บนไว้ดว้ ยก็ได้
การลงโทษตามวรรคแรกสาหรับเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างในตาแหน่งตั้งแต่หวั หน้างานลงไป ให้ผจู ้ ดั การมี
อานาจสั่งลงโทษได้
ในกรณี ลงโทษพักงานโดยจ่ายค่าจ้าง ร้อยละ 50 ของค่าจ้างในวันทางานที่เจ้าหน้าที่ได้รับก่อนถูกพักงาน
จะต้องมีคาสั่งเป็ นหนังสื อระบุความผิด กาหนดระยะเวลาพักงาน และต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบก่อนการพักงาน (พัก
งานในกรณี น้ ีได้คราวละไม่เกิน 7 วัน)33
ข้อ 59 ให้ผจู ้ ดั การลงไปรับผิดชอบดูแลระมัดระวังเจ้าหน้าที่และลูกจ้างให้ปฏิบตั ิตามวินยั

31
32
33
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ถ้าผูจ้ ดั การรู ้วา่ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างกระทาผิดวินยั ผูจ้ ดั การจะต้องพิจารณาว่าความผิดของผูน้ ้ นั อยูใ่ นอานาจ
ของตนที่จะลงโทษ ถ้าเห็นว่าความผิดนั้นควรจะต้องลงโทษมากไปกว่าที่ตนมีอานาจลงโทษก็ให้รายงานต่อ
คณะกรรมการดาเนินการเพื่อให้ลงโทษตามสมควร
ถ้าผูจ้ ดั การรู ้วา่ เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างกระทาผิดวินยั แต่ไม่จดั การลงโทษหรื อลงโทษไม่เป็ นการสุ จริ ต ให้ถือ
ว่าผูจ้ ดั การกระทาผิดวินยั
ข้อ 60 เมื่อผูม้ ีอานาจลงโทษได้สั่งลงโทษแล้ว ต้องเสนอรายงานการลงโทษนั้นตามลาดับจนถึง
คณะกรรมการดาเนินการ
หากคณะกรรมการดาเนินการสั่งลงโทษเห็นว่าโทษที่ลงนั้นเบาไป ให้มีอานาจที่จะสั่งเพิ่มโทษได้ แต่โทษ
ที่สั่งเพิ่มขึ้นรวมกับที่สั่งไว้แล้วเดิม ต้องไม่เกินอานาจของคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 61 เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างที่ถูกลงโทษฐานผิดวินยั ถ้าเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็ นธรรมก็อาจอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการดาเนินการได้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วนั ทราบคาสั่งการอุทธรณ์ไม่เป็ นเหตุให้รอการลงโทษตาม
คาสั่งของคณะกรรมการดาเนิ นการหรื อผูจ้ ดั การ
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้รับและพิจารณาอุทธรณ์แล้วจะยกโทษ ลดโทษ เพิ่มโทษ หรื อยืนตามคาสั่ง
เดิมก็ได้ ทั้งนี้ โดยปกติให้กระทาให้เสร็ จภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ได้รับอุทธรณ์คาวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
คณะกรรมการดาเนินการให้เป็ นอันสิ้ นสุ ด
หมวดที่ 14
กำรร้ องทุกข์ 34
กำรร้ องทุกข์ หมายถึง กรณี ที่เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างมีความไม่พอใจหรื อมีความทุกข์อนั เกิดขึ้นเนื่ องจากการ
ทางาน ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องสภาพการทางาน สภาพการจ้าง การบังคับบัญชา การสัง่ หรื อมอบหมายงาน การจ่าย
ค่าตอบแทนในการทางานหรื อประโยชน์อื่น หรื อการปฏิบตั ิใดที่ไม่เหมาะสมระหว่างสหกรณ์หรื อกรรมการ
ดาเนินการต่อเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้าง หรื อระหว่างเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างด้วยกัน และเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างได้เสนอความ
ไม่พอใจหรื อความทุกข์น้ นั ต่อสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ได้ดาเนิ นการแก้ไขหรื อยุติเหตุการณ์น้ นั ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสหกรณ์และเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ และเพื่อให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างทางาน
ด้วยความสุ ข
ข้อ 62 ขอบเขตของการร้องทุกข์ เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างที่มีความไม่พอใจหรื อมีความทุกข์เนื่องจากการ
ทางานดังกล่าวข้างต้น ควรยื่นคาร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการดาเนินการหรื อผูจ้ ดั การโดยตรง เว้นแต่เรื่ องที่จะร้อง
ทุกข์น้ นั เกี่ยวกับการปฏิบตั ิของกรรมการดาเนินการหรื อผูจ้ ดั การเป็ นต้นเหตุ ก็ให้ยนื่ คาร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการ โดยมีวธิ ี การและขั้นตอนดังนี้
(1) เจ้าหน้าที่ที่ประสงค์จะร้องทุกข์เป็ นหนังสื อด้วยตนเองต่อผูจ้ ดั การหรื อกรรมการดาเนินการที่ได้รับ
มอบหมายแล้วแต่กรณี ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่มีความขัดแย้ง
(2) ผูจ้ ดั การหรื อกรรมการดาเนินการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี ตอ้ งทาการสอบสวน และ
พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็ จภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับคาร้องทุกข์

34
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(3) ผูจ้ ดั การหรื อกรรมการดาเนินการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี ตอ้ งทาการสอบสวน และ
พิจารณา ชี้แจงทาความเข้าใจ หรื อวินิจฉัยเป็ นหนังสื อก็ได้ การแจ้งผลการพิจารณาโดยการชี้แจงด้วยวาจาให้
บันทึกคาชี้แจงเหตุผลไว้ในสานวน โดยให้ผรู ้ ้องทุกข์ลงลายมือชื่อรับทราบไว้ดว้ ย
ข้อ 63 การสอบสวนและพิจารณา เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้รับคาร้องทุกข์จากเจ้าหน้าที่หรื อ
ลูกจ้างแล้ว ให้รีบดาเนินการสอบสวนเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริ งในเรื่ องที่ร้องทุกข์น้ นั โดยละเอียดเท่าที่จะทาได้
โดยดาเนินการด้วยตนเองหรื อด้วยความช่วยเหลือจากคณะกรรมการดาเนิ นการหรื อบุคคลอื่น ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่หรื อ
ลูกจ้างผูย้ นื่ คาร้องทุกข์เห็นชอบที่จะขอให้ขอ้ เท็จจริ งโดยละเอียดแก่คณะกรรมการด้วย
เมื่อสอบสวนข้อเท็จจริ งแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่ องราวร้องทุกข์น้ นั หากเป็ นเรื่ องที่อยูใ่ นขอบเขต
ของอานาจหน้าที่ของผูจ้ ดั การนั้น และผูจ้ ดั การสามารถแก้ไขได้ให้ดาเนินการแก้ไขให้เสร็ จสิ้ นโดยเร็ ว แล้วแจ้งให้
เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างผูย้ นื่ คาร้องทุกข์ทราบพร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการดาเนินการทราบด้วย
หากเรื่ องราวที่ร้องทุกข์น้ นั เป็ นเรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจหน้าที่ของผูจ้ ดั การนั้น ให้ผจู ้ ดั การเสนอเรื่ องราวที่
ร้องทุกข์ พร้อมทั้งข้อเสนอในการแก้ไขหรื อความเห็นต่อคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 64 กระบวนการยุติขอ้ ร้องทุกข์ เมื่อผูจ้ ดั การได้พิจารณาคาร้องทุกข์ ดาเนิ นการแก้ไขหรื อยุติ
เหตุการณ์ที่เกิดการร้องทุกข์ และได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างผูย้ นื่ คาร้องทุกข์ทราบ หากเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างผู ้
ยืน่ คาร้องทุกข์พอใจ ก็ให้แจ้งให้คณะกรรมการดาเนินการทราบโดยเร็ ว แต่ถา้ เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างผูย้ นื่ คาร้อง
ทุกข์ไม่พอใจ ก็ให้ยนื่ อุทธรณ์โดยกรอกข้อความที่อุทธรณ์ลงในแบบพิมพ์ที่สหกรณ์ได้กาหนดขึ้นและยืน่ ต่อ
คณะกรรมการดาเนินการภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ทราบผลการร้องทุกข์จากคณะกรรมการดาเนินการ
คณะกรรมการดาเนินการจะพิจารณาอุทธรณ์ และดาเนินการแก้ไขหรื อยุติเหตุการณ์ตาม คาร้องทุกข์และ
แจ้งผลการพิจารณาดาเนินการให้เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างผูย้ ื่นคาร้องทุกข์ทราบภายใน 15 วัน
ข้อ 65 การอุทธรณ์คาวินิจฉัย
(1) ผูร้ ้องทุกข์ที่ไม่พอใจคาชี้แจงหรื อคาวินิจฉัย มีสิทธิ อุทธรณ์ต่อประธานกรรมการหรื อกรรมการ
ดาเนินการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี เป็ นหนังสื อภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับคาชี้แจงหรื อวินิจฉัย
(2) ประธานกรรมการ หรื อกรรมการดาเนิ นการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี จะแจ้งผลการพิจารณา
อุทธรณ์ดว้ ยการชี้แจงทาความเข้าใจ หรื อการวินิจฉัยเป็ นหนังสื อก็ได้ การแจ้งผลด้วยการชี้แจงด้วยวาจา ให้บนั ทึกคา
ชี้แจงเหตุผลไว้ในสานวน โดยให้ผรู ้ ้องทุกข์ลงลายมือชื่อรับทราบไว้ดว้ ย
(3) การอุทธรณ์ไม่เป็ นเหตุให้รอการลงโทษตามคาสั่งของผูม้ ีอานาจ
ข้อ 66 ความคุม้ ครองผูร้ ้องทุกข์และผูเ้ กี่ยวข้อง
(1) ผูร้ ้องทุกข์จะได้รับการพิจารณาอย่างเป็ นระบบและด้วยความเป็ นธรรม
(2) ผูร้ ้องทุกข์จะไม่ถูกกลัน่ แกล้ง ย้ายหน้าที่การงาน หรื อลงโทษแต่อย่างใด เว้นแต่จะเป็ นการร้องทุกข์
ด้วยเจตนาไม่สุจริ ต
(3) เจ้าหน้าที่ที่ให้การเป็ นพยาน หรื อให้ความร่ วมมือในการสอบสวน จะได้รับความคุม้ ครอง โดยจะ
ไม่ถูกกลัน่ แกล้ง ย้ายหน้าที่การงาน หรื อลงโทษ เว้นแต่เจ้าหน้าที่ที่ให้การด้วยอคติ ปรักปรา ให้ร้ายเป็ นเท็จ หรื อ
ไม่ให้ความร่ วมมือในการสอบสวนหาความจริ ง
การสอบสวนอาจกระทาโดยคณะกรรมการที่สหกรณ์แต่งตั้งก็ได้
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หมวด 15
กำรสิ้นสุ ดกำรจ้ ำง
ข้อ 67 การจ้างงาน จะสิ้ นสุ ดลงด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้ 35
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 10
(4) อายุครบ 55 ปี บริ บูรณ์
(5) เลิกจ้างตามสัญญาจ้าง หรื อข้อบังคับสหกรณ์
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรื อไล่ออก
ข้อ 68 การตาย ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างถึงแก่ความตาย สหกรณ์จะจ่ายค่าจ้างหรื อเงินอื่นให้แก่
ทายาทโดยธรรมของเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างที่ถึงแก่ความตาย ส่ วนเงินทดแทน หรื อประโยชน์ทดแทนให้เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน หรื อกฎหมายประกันสังคม
ข้อ 69 การลาออก เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างที่ยนื่ ใบลาออกล่วงหน้าตามที่สหกรณ์กาหนดต่อผูจ้ ดั การหรื อ
คณะกรรมการดาเนินการแล้วแต่กรณี โดยให้ยนื่ ในวันหรื อก่อนวันจ่ายค่าจ้างในเดือนนั้น และให้มีผลเมื่อถึงกาหนด
วันจ่ายค่าจ้างในเดือนถัดไป
การลาออกของเจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้างที่ฝ่าฝื นระเบียบการลาดังกล่าว ถ้าทาให้สหกรณ์เสี ยหาย สหกรณ์มี
ความชอบธรรมที่จะหักเงินประกัน หรื อเงินอื่นใดที่เจ้าหน้าที่ยนิ ยอมชดใช้ความเสี ยหายดังกล่าวได้ รวมถึงอาจ
ดาเนินคดีกบั เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างที่กระทาความผิด เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างหรื อผูค้ ้ าประกันชดใช้ความ
เสี ยหายได้ดว้ ย ตามที่กฎหมายแรงงานกาหนด
ข้อ 70 การเลิกจ้าง
การเลิกจ้าง หมายถึง เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างที่สหกรณ์ได้ให้พน้ สภาพการเป็ นเจ้าหน้าที่ของ สหกรณ์ โดย
สหกรณ์เลิกจ้าง หรื อไม่ผา่ นการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน อันเนื่องจากเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างขาดคุณสมบัติในการ
ทางาน มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ยุบหน่วยงาน เลิกกิจการ เกษียณอายุ หรื อกระทาความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อ
ได้รับโทษทางวินยั ตามข้อ 52 (1) และ (2)
ให้คณะกรรมการดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งหรื อหลายคณะ ดาเนินการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้าง ให้ครอบคลุมการปฏิบตั ิงานทุกสี่ ปี
การเลิกจ้างดังกล่าว สหกรณ์จะแจ้งผล และวันเลิกจ้างให้เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างทราบเป็ นหนังสื อ โดยจะแจ้ง
ให้เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างทราบล่วงหน้า 1 งวดการจ่ายค่าจ้าง เว้นแต่ เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างที่จา้ งไว้โดยมีกาหนด
ระยะเวลาแน่นอน หรื อเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างที่กระทาความผิด และไม่มีสิทธิ์ ได้รับค่าชดเชย
ในกรณี ที่สหกรณ์ไม่อาจบอกกล่าวล่วงหน้าได้ สหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างแทนการบอก
กล่าวล่วงหน้า
การสิ้ นสุ ดการจ้างตามสัญญาจ้าง หากสหกรณ์กาหนดเงื่อนไขระยะเวลาการจ้างในสัญญาจ้างไว้เป็ น
รายบุคคลอย่างไร ก็ให้ระยะเวลาการจ้างสิ้ นสุ ดตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้างเป็ นรายบุคคลนั้น

35
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หมวด 16
บำเหน็จ ค่ ำชดเชย ค่ ำชดเชยพิเศษ
ข้อ 71 ค่าชดเชย36 สหกรณ์จะจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง ดังนี้
(1) เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบหนึ่งร้อยยีส่ ิ บวันแต่ไม่ครบหนึ่งปี ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่า
ค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายสามสิ บวัน หรื อไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการทางานสามสิ บวันสุ ดท้ายสาหรับเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้าง
ซึ่ งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็ นหน่วย
(2) เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างซึ่ งทางานติดต่อกันครบหนึ่งปี แต่ไม่ครบสามปี ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุ ดท้ายเก้าสิ บวัน หรื อไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการทางานเก้าสิ บวันสุ ดท้ายสาหรับเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างซึ่ งได้รับ
ค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็ นหน่วย
(3) เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างซึ่ งทางานติดต่อกับครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุ ดท้ายหนึ่งร้อยแปดสิ บวัน หรื อไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการทางานหนึ่งร้อยแปดสิ บวันสุ ดท้ายสาหรับเจ้าหน้าที่หรื อ
ลูกจ้างซึ่ งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็ นหน่วย
(4) เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างซึ่ งทางานติดต่อกันครบหกปี แต่ไม่ครบสิ บปี ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้าง อัตรา
สุ ดท้ายสองร้อยสี่ สิบวัน หรื อไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการทางานสองร้อยสี่ สิบวันสุ ดท้ายสาหรับเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้าง
ซึ่ งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็ นหน่วย
(5) เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างซึ่ งทางานติดต่อกันครบสิ บปี ขึ้นไป ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่า ค่าจ้าง อัตราสุ ดท้าย
สามร้อยวัน หรื อไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการทางานสามร้อยวันสุ ดท้ายสาหรับลูกจ้างซึ่ งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดย
คานวณเป็ นหน่วย
ข้อ 72 ข้อยกเว้นในการไม่จ่ายค่าชดเชย37 สหกรณ์ไม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างซึ่ งเลิก
จ้างในกรณี หนึ่งกรณี ใด ดังนี้
(1) ทุจริ ตต่อหน้าที่หรื อกระทาความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
(2) จงใจทาให้นายจ้างได้รับความเสี ยหาย
(3) ประมาทเลินเล่อเป็ นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
(4) ฝ่ าฝื นข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานหรื อระเบียบหรื อคาสัง่ ของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและ
เป็ นธรรม และนายจ้างได้ตกั เตือนเป็ นหนังสื อแล้ว เว้นแต่กรณี ที่ร้ายแรงนายจ้างไม่จาเป็ นต้องตักเตือน หนังสื อเตือน
ให้มีผลบังคับใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ลูกจ้างได้กระทาผิด
(5) ละทิ้งหน้าที่เป็ นเวลาสามวันทางานติดต่อกันไม่วา่ จะมีวนั หยุดคัน่ หรื อไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอนั
ควร
(6) ได้รับโทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษ
สหกรณ์ไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างที่สหกรณ์จา้ งไว้ โดยมีกาหนดระยะเวลาการจ้าง
แน่นอนตามสัญญาจ้าง และถูกเลิกจ้างตามกาหนดระยะเวลาของสัญญาจ้างนั้น
ข้อ 73 ค่าชดเชยพิเศษ
36
37
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ก. ในกรณี ที่สหกรณ์ยา้ ยที่ทาการของสหกรณ์ไปตั้ง ณ สถานที่อื่น38 อันมีผลประทบสาคัญต่อการ
ดารงชีวิตตามปกติของเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้าง หรื อครอบครัว สหกรณ์ตอ้ งแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างทราบล่วงหน้า
ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ก่อนวันย้ายที่ทาการของสหกรณ์ ในการนี้ ถ้าเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างไม่ประสงค์จะไปทางานด้วย
ให้เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาจ้างได้ โดยเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างมีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 50 ของอัตราค่าชดเชยที่เจ้าหน้าที่พึงมีสิทธิได้รับ
ข. ในกรณี ที่สหกรณ์มีความจาเป็ นต้องลดจานวนเจ้าหน้าที่ อันเนื่องมาจากการปรับปรุ งหน่วยงาน
ระบบการทางาน หรื อการบริ การ39 สหกรณ์จะปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) แจ้งวันที่เลิกจ้าง เหตุผลของการเลิกจ้างให้พนักงานทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน
(2) จ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิ่มเติมจากค่าชดเชยตามข้อ 71 เท่ากับค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 15 วัน ต่อการ
ทางาน 1 ปี สาหรับเจ้าหน้าที่ที่ทางานติดต่อกัน 6 ปี ขึ้นไป ทั้งนี้ ค่าชดเชยพิเศษดังกล่าว จะไม่เกินค่าจ้างอัตรา
สุ ดท้ายสามร้อยหกสิ บวัน
ข้อ 74 เงินบาเหน็จ เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างของสหกรณ์คนใดทางานในสหกรณ์ดว้ ยความเรี ยบร้อย
เป็ นเวลาติดต่อกันมาไม่นอ้ ยกว่าห้าปี ขึ้นไปมีสิทธิ ได้รับเงินบาเหน็จเมื่อออกจากตาแหน่ง
การคานวณเงินบาเหน็จให้เอาเงินเดือนเดือนสุ ดท้ายตั้งคูณด้วยจานวนปี ที่ทางาน ในสหกรณ์ เศษของปี ถ้าถึง
หนึ่งร้อยแปดสิ บวันให้นบั เป็ นหนึ่งปี ถ้าต่ากว่านี้ให้ปัดทิง้
จานวนปี ที่ทางาน หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วนั บรรจุ เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างของสหกรณ์เข้าทางานในสหกรณ์
จนถึงวันที่ออกจากงานหักด้วยวันลาของผูน้ ้ นั ในกรณี คานวณเงินบาเหน็จตามระเบียบนี้มีจานวนมากกว่าเงินชดเชย
ที่เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างของสหกรณ์พึงได้รับ ตามข้อ 71 ให้สหกรณ์จ่ายเงินบาเหน็จเพิ่มได้เฉพาะส่ วนที่เกินกว่าเงิน
ชดเชยเท่านั้น แต่ตอ้ งไม่เกิน 10 เท่าของเงินเดือนปั จจุบนั
เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างของสหกรณ์ซ่ ึ งออกจากตาแหน่งเพราะตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินบาเหน็จให้แก่ทายาท
สหกรณ์จะไม่จ่ายบาเหน็จให้เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างของสหกรณ์ในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) ถูกไล่ออก
(2) เลิกจ้างตามสัญญาจ้างที่มีกาหนดเวลาการจ้างแน่นอน
(3) เงินชดเชยที่เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างของสหกรณ์พึงได้รับมีจานวนมากกว่าจานวนเงินบาเหน็จที่
คานวณได้ตามระเบียบนี้
หมวด 17
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 75 การหยุดกิจการชัว่ คราว ในกรณี ที่สหกรณ์มีความจาเป็ นต้องหยุดกิจการเป็ นการชัว่ คราว
เนื่องจากหน่วยงานหรื อสถานประกอบการที่สหกรณ์ต้ งั อยูห่ ยุดกิจการ หรื อสหกรณ์ประสบภาวะทางเศรษฐกิจ
สหกรณ์จะแจ้งเหตุการณ์หยุดกิจการให้ทราบล่วงหน้า และจ่ายเงินในระหว่างการหยุดกิจการในอัตราร้อยละ 50
ของค่าจ้าง
ข้อ 76 กฎ ระเบียบอื่น ๆ
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(1) กฎ ระเบียบ คาสั่ง ซึ่ งใช้บงั คับกับส่ วนงานใดส่ วนงานหนึ่งเป็ นการเฉพาะ ให้ถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของข้อบังคับในการทางานนี้ ดว้ ย ทั้งนี้ รวมถึงใบสมัครงาน สัญญาจ้าง หนังสื อค้ าประกันและข้อตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจ้าง
(2) การใดที่มิได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือปฏิบตั ิตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
(3) กฎ ระเบียบ คาสัง่ ขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 77 การแก้ไขการเปลี่ยนแปลง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานนี้ ได้จดั ทาขึ้นให้มีความสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541 แล้ว อย่างไรก็ตามสหกรณ์สงวนสิ ทธิ์ ในการแก้ไขปรับปรุ งให้มีความ
เหมาะสมเป็ นธรรมยิง่ ขึ้น รวมทั้งสอดคล้องกับสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 78 การบังคับใช้
(1) ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ศึกษาระเบียบนี้ให้มีความเข้าใจอย่างชัดแจ้ง เพื่อให้มีการปฏิบตั ิอย่างถูกต้อง
และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน
(2) เจ้าหน้าที่ทุกคนจะปฏิเสธว่าไม่ทราบเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ไม่ได้
(3) เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ขึ้นไป และคณะกรรมการดาเนินการ เป็ นผูค้ วบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ระดับ
ปฏิบตั ิการ ปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้องและเคร่ งครัด
(4) ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตามข้อ 2
ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2558
พีระศักดิ์ กลีบจันทร์
( พีระศักดิ์ กลีบจันทร์ )
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด

พันตารวจเอก

สาเนาถูกต้อง
พ.ต.อ.
( พีระศักดิ์ กลีบจันทร์ )
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จากัด
พันตารวจเอก บรรจบ บุญเกษม
( บรรจบ บุญเกษม )
ประธานกรรมการดาเนินการ

