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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวย หุน พ.ศ. 2563
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัดขอ
79(8) และ ขอ 107(11) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39 ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ไดมีมติ
กําหนดระเบียบนี้ขึ้น ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวย หุน
พ.ศ. 2563
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแต วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิก ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวย หุน พ.ศ.
2563 ที่ใชบังคับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เสียทั้งสิ้นและบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติหรือขอตกลงอื่นใด
ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ใหสมาชิกถือหุนดังนี้
เงิ นไดรายเดือน
4,001-6,000
6,001-8,000
8,001-10,000
10,001-12,000
12,001-14,000
14,001-16,000
16,001-18,000
18,001-20,000
20,001-22,000
22,001-24,000
24,001-26,000
26,001-28,000
28,001-30,000
30,001-32,000
32,001-34,000
34,001-36,000
36,001-38,000
38,001-40,000

จํานวนหุนรายเดือน(หุน)
25
35
45
55
65
75
85
95
105
115
125
135
145
155
165
175
185
195

เงิ นไดรายเดือน
40,001-42,000
42,001-44,000
44,001-46,000
46,001-48,000
48,001-50,000
50,001-52,000
52,001-54,000
54,001-56,000
56,001-58,000
58,001-60,000
60,001-62,000
62,001-64,000
64,001-66,000
66,001-68,000
68,001-70,000
70,001-72,000
มากกวา 72,000

จํานวนหุนรายเดือน(หุน)
205
215
225
235
245
255
265
275
285
295
305
315
325
335
345
355
365

ขอ 5. สมาชิกที่ประสงคจะถือหุนรายเดือนสูงกวาอัตราที่กําหนด ใหแสดงความจํานงเปนหนังสือตอ
คณะกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณา
ขอ 6. สมาชิกที่ประสงคจะซื้อหุนเพิ่มเปนครั้งคราวไมเกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถวน) ตอเดือน ให
แสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบ
ขอ 7. ในกรณีที่มีเหตุจําเปนอันมิอาจกาวลวงเสียไดจําเปนตองตีความขอความใดในระเบียบนี้ ให เปน
อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการที่จะตองตีความขอความนั้น
ขอ 8. ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
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ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
โกศล แตมเติม
(นายโกศล แตมเติม)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวย เงินฝากออมทรัพยพิเศษ พ.ศ. 2562
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด พ.ศ.
2544 ขอ 79(8) และขอ 107(1) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 38ครั้งที่ 7เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
ไดกําหนด ระเบียบนี้ขึ้นถือใชโดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัดวาดวย เงิน
ฝากออมทรัพยพิเศษ พ.ศ. 2562
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวย เงินฝากออม
ทรัพยพิเศษ พ.ศ. 2544 และบรรดาระเบียบ, ประกาศ, มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการอื่นใดที่มีอยูกอนวันใช
ระเบียบนี้ ซึ่งมีขอกําหนดขัดแยงกับระเบียบนี้ทั้งสิ้นใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. สหกรณรับเงินฝากออมทรัพยพิเศษจากสมาชิกไดตามที่สหกรณเห็นสมควร
ขอ 5. ผูประสงคจะเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ ตองยื่นหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ
ตามแบบของสหกรณโดยมีรายการครบถวนตามที่ระบุไวในแบบหนังสือขอเปดบัญชีนั้น
ขอ 6. ผูขอเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ ตองใหตัวอยางลายมือชื่อของผูมีอํานาจในการถอนเงิน หรือ
ในการใหคําสั่งเกี่ยวกับบัญชีที่เปดนั้นไวตอสหกรณ โดยใชบัตรตัวอยางลายมือชื่อตามแบบของสหกรณ
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอยางลายมือของผูมีอํานาจ จะมีผลตอเมื่อไดแจงเปนหนังสือตอสหกรณ และ
สหกรณไดพิจารณาเห็นเปนการถูกตองและตอบรับแลว
ขอ 7. ผูฝากคนหนึ่งเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ ไดเพียงบัญชีเดียว โดยจํานวนเงินฝากในบัญชีครั้ง
ละไมนอยกวา 5,000 บาท
ขอ 8. ในการเปดบัญชีเงินฝากประเภทนี้ สหกรณจะออกสมุดคูบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษใหผูฝากยึดถือ
ไว โ ดยผูฝ ากตองเก็บ รักษาไวเ พื่อใหสหกรณบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงินคงเหลือของตน
บรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย
การบันทึกรายการในสมุดคูบัญชี จะกระทําไดเฉพาะทางฝายสหกรณเทานั้น โดยใหประธานกรรมการ
หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายคนหนึ่งหรือคนใด เปนผูลงลายมือ
ชื่อกํากับไวเปนสําคัญ การบันทึกรายการในสมุดคูบัญชีซึ่งไมเปนไปตามที่กลาวขางตน จะไมมีผลผูกพันสหกรณ ถา
ผูฝากตรวจพบวารายการใดในสมุดคูฝากคลาดเคลื่อน ตองแจงตอสหกรณเพื่อแกไขใหถูกตอง
สมุดคูบัญชีที่บันทึกรายการเต็มแลว ใหผูฝากสงมอบใหแกสหกรณ เพื่อสหกรณโอนยอดเงินคงเหลือเขา
สมุดบัญชีเลมใหมให ซึ่งจะออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป
ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากเมื่อเปดบัญชีก็ดี หรือออกเลมใหมใหตอจากเลมกอนที่บันทึก
รายการเต็มแลวก็ดี หรือชํารุดใชการไมไดก็ดี สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม แตกรณีที่สมุดคูฝากของผูฝากคนใด
สูญหาย สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหใหม โดยคิดคาธรรมเนียมเลมละ 30 บาท
ขอ 9. ในการสงเงินเขาบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ใหทําใบสงเงินฝากออมทรัพยพิเศษตามแบบของสหกรณ ยื่น
พรอมกับสมุดคูบัญชีและจํานวนเงินที่ฝากตอสหกรณ เมื่อสหกรณไดตรวจสอบเปนการถูกตองแลวจะบันทึกรายการ
จํานวนเงินฝากที่ไดรับนั้นในสมุดคูบัญชีใหผูฝาก
ขอ 10. สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษ ไมเกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด โดย
สหกรณจะประกาศใหทราบเปนคราวๆไป และคํานวณดอกเบี้ยใหเปนรายวันตามจํานวนตนเงินฝากคงเหลือ
สหกรณจะคิดดอกเบี้ยทบเปนเงินตนเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษใหทุกวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป
ในกรณีที่จํานวนเงินฝากออมทรัพยพิเศษคงเหลือต่ํากวา 1,000 บาท สหกรณจะไมคดิ ดอกเบี้ยให
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ขอ 11. ผูฝากจะถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษของตนไดเมื่อทวงถาม โดยทําใบถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษ
ตามแบบที่สหกรณกําหนด
ขอ 12. ผูฝากจะปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษก็ยอมกระทําไดโดยสหกรณจะคิดดอกเบี้ยใหถึงกอนวัน
ถอนหนึ่งวัน
ขอ 13. ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นวา ผูฝากเงินออมทรัพยพิเศษรายใดฝาฝนระเบียบ
นี้หรือกอใหเกิดความยุงยากแกสหกรณ หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษของผูฝาก
รายใด สหกรณอาจไมรับเงินฝากออมทรัพยพิเศษของผูฝากรายนั้นอีก หรือจะปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ
ของผูฝากนั้น พรอมกับคิดดอกเบี้ยใหถึงวันที่แจง และสหกรณจะไมใหดอกเบี้ยอีกไมวาผูฝากจะถอนเงินเมื่อใด
ขอ 14. ในกรณีที่ผูฝากเสียชีวิตสหกรณจะจายเงินตนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากออมทรัพย
พิเศษของผูฝากใหแกผูรับโอนประโยชนในกรณีที่สมาชิกไมไดทําหนังสือแตงตั้งผูรับโอนประโยชนไว สหกรณจะ
จายเงินทั้งหมดใหแกผูรับมรดก หรือผูจัดการมรดก หรือทายาทของผูฝาก เมื่อไดนําหลักฐานมาแสดงสิทธิของตนให
เปนที่พอใจแกสหกรณ
กําหนด ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
ประชนม อาวุธเพชร
( นายประชนม อาวุธเพชร )
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวย การรับเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจํา พ.ศ. 2561
อาศัยอํา นาจตามความในขอ บั ง คับ ของสหกรณ ออมทรัพ ยสาธารณสุขจั ง หวัดนครศรีธ รรมราช จํา กั ด
พ.ศ.2560ขอ 79(8) และขอ 107(1) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 37ครั้งที่ 11/2561เมื่อวันที่ 27
พฤศจิกายน 2561 ไดกําหนดระเบียบนี้ขึ้น โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณไวดังตอไปนี้
หมวดที่ 1
ขอกําหนดทั่วไป
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวย
การรับเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจํา พ.ศ. 2561
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ นายทะเบียนเห็นชอบ เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิก ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวยการรับเงิน
ฝากออมทรัพยและเงินฝากประจํา พ.ศ. 2560 และบรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ระเบียบ
อื่นใดที่มีอยูกอนวันใชระเบียบนี้ ซึ่งมีขอกําหนดขัดแยงกับระเบียบนี้ทั้งสิ้นใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. สหกรณรับเงินฝากจากสมาชิกได 2 ประเภทคือ
(1) เงินฝากออมทรัพย
(2) เงินฝากประจํา
หมวดที่ 2
การเปดบัญชีและการฝากเงิน
ขอ 5. ผูประสงคจะเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 4 ใหมาติดตอกับเจาหนาที่สหกรณ ณ สํานักงานสหกรณดวย
ตนเองและตองยื่นหนังสือขอเปดบัญ ชีเงินฝากตามแบบของสหกรณโ ดยมีรายการครบถวนตามที่ระบุไวในแบบ
หนังสือขอเปดบัญชีนั้น
ขอ 6. พรอมกับหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก ผูฝากตองใหตัวอยางลายมือชื่อของตนหรือของตัวแทนซึ่งเปน
ผูมีอํานาจถอนเงิน ตลอดจนใหคําสั่งเกี่ยวกับเงินฝากที่เปดบัญชีนั้นไวตอสหกรณ
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอยางลายมือชื่อที่ใหไวจะมีผลตอเมื่อผูฝากไดแจงเปนหนังสือตอสหกรณ และ
สหกรณไดพิจารณาเห็นเปนการถูกตองและตอบรับแลว
ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากใหใชตัวอักษรไทยและเขียนดวยหมึกทั้งตองเขียนดวยลายมือตนเอง
สหกรณจะไมรับรูการใชตราประทับแทนลายมือชื่อ
ขอ 7. ผูฝากคนหนึ่งสามารถเปดบัญชีเงินฝากไดดังนี้
(1) เงินฝากออมทรัพย ผูฝากรายหนึ่งอาจเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยในสหกรณนี้ไดและผูฝากจะสงเงิน
ฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใด โดยจํานวนเทาใดก็ได
(2) เงินฝากประจํารายหนึ่งๆ ตองมีจํานวนไมนอยกวา 1,000 บาท และตองมีระยะเวลาฝากไมนอยกวา 12
เดือน
ขอ 8. ในการเปดบัญชีเงินฝากตามขอ7 สหกรณจะออกสมุดคูบัญชีเงินฝากใหผูฝากยึดถือไว
สมุดคูฝากนั้นผูฝากตองรักษาไว เพื่อใหสหกรณลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงิน
คงเหลือของตน บรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย
การลงบันทึกรายการตางๆ ในสมุดคูฝากนั้น จะกระทําไดแตโดยทางฝายสหกรณ ซึ่งประธานกรรมการ
หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายคนหนึ่งหรือคนใด เปนผูลง
ลายมือชื่อยอกํากับไวเปนสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคูฝากโดยไมเปนไปตามที่กลาวนี้ ยอมไมมีผลผูกพัน
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สหกรณ อนึ่ง ถาผูฝ ากตรวจพบวารายการใดในสมุดคูฝากคลาดเคลื่อน ตองแจงตอสหกรณเพื่อแกไขให จะแกไขโดย
ประการอื่นไมได
สมุดคูฝากเลมที่ใชเต็มแลวหรือชํารุดจนใชการไมได ใหนํามายื่นตอสหกรณเพื่อจะไดยกเลิกสมุดคูฝากเลม
นั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากใหม ซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป สมุดคูฝากเลมที่ยกเลิกนั้น ผูฝากจะรับ
ไปก็ได
ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคูฝากของตนไวในที่ปลอดภัย ถาสมุดคูฝากสูญหาย ผูฝากตองแจงเปนหนังสือตอ
สหกรณโดยมิชักชาสหกรณจะนํายอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากเลมใหมซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไปสวนสมุดคูฝากเลม
ที่สูญหายใหยกเลิก
ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเลมใหมใหตอจากเลมกอน ซึ่งลงรายการเต็ม
แลวก็ดีหรือชํารุดใชการไมไดก็ดีสหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม แตกรณีที่สมุดคูฝากของผูฝากคนใดสูญหาย สหกรณ
จะออกสมุดคูฝากใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียมเลมละ 30 บาท
ขอ 9. ในการสงเงินเขาบัญชีเงินฝากทุกครั้งใหทําใบสงเงินตามแบบพิมพที่สหกรณกําหนดยื่นพรอมดวยสมุด
คูฝากและจํานวนเงินฝากตอเจาหนาที่สหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ ทั้งนี้ ผูฝากหรือผูอื่นจะเปนผูสงเงินก็ได
เมื่อสหกรณไดลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที่ไดรับนั้นในสมุดคูฝาก และตรวจสอบเปนการถูกตองแลว
สหกรณจะคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก
การสงเงินฝากเขาบัญชีเงินฝาก กรณีหักจากเงินไดรายเดือนใหเจาหนาที่สหกรณทําใบฝากตามแบบพิมพที่
สหกรณกําหนด
การสงเงินฝากเขาบัญชีเงินฝากกรณีผูฝากโอนเงินเขาบัญชีสหกรณ ใหผูฝากแจงใหสหกรณทราบทันที
ขอ 10. ถาสงเช็คเขาบัญชีเงินฝากตองขีดครอมเช็คกอนสหกรณสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะไมจายเงินถอนจาก
รายการเชนนั้นจนกวาจะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแลว
หมวดที่ 3
การกําหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจายดอกเบี้ย
ขอ 11. สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามขอ 4 เปนประการใดจะประกาศใหทราบเปนคราวๆ
ไป ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไมเกินรอยละ 4.50 ตอป
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย ใหคํานวณดอกเบี้ยเปนรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือ และ
สหกรณจะนําดอกเบี้ยทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา สหกรณจะคํานวณและจายดอกเบี้ยใหเมื่อถึงกําหนดระยะเวลาการฝาก
สําหรับเงินฝากที่ถอนกอนกําหนดตามขอ 13 ใหคํานวณดอกเบี้ยตามเงินฝากออมทรัพย
กรณีถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไมถึง 3 เดือน สหกรณจายดอกเบี้ยใหในอัตราของดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย
ถาผูฝากไมถอนเงินฝากประจําเมื่อครบกําหนดพรอมดอกเบี้ย จนพนกําหนดไปอีกเจ็ดวันก็เปนอันถือวาผู
ฝากตกลงฝากตนเงินฝากพรอมดอกเบี้ยตอไปอีกเทาระยะเวลาเดิม
หมวดที่ 4
การถอนเงินและการปดบัญชี
ขอ 12. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากตองใชใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ
ในการถอนเงินฝาก ผูมีอํานาจถอนเงินตามที่ใหตัวอยางลายมือชื่อไวตอสหกรณตองยื่นใบถอนเงินฝากโดย
ลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไวนั้น พรอมยื่นสมุดคูฝากตอเจาหนาที่สหกรณ
ถาผูมีอํานาจถอนเงินฝากมอบใหผูใดรับเงินแทนก็ตองทําใบถอนเงินฝาก และตองมอบอํานาจใหรับเงิน
แทนเปนหนังสือตามแบบที่กําหนด ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ไดใหตัวอยางไว แลวมอบใหผูรับมอบอํานาจยื่น
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ใบถอนเงิน ฝากนั้น พรอมดว ยสมุด คูฝากตอเจา หนา ที่ส หกรณ ณ สํา นัก งานสหกรณในการนี้สหกรณจะเรีย ก
หลักฐานพิสูจนตัวผูรับมอบอํานาจก็ได
เมื่อสหกรณไดตรวจเอกสารที่เกี่ยวของถูกตองแลวจะจายเงินถอนให และลงรายการเงินถอนพรอมทั้งเงินคงเหลือ
ในสมุดคูฝาก แลวคืนสมุดคูฝากใหผูฝากอนึ่ง ในการจายเงินที่ถอนตามความในขอนี้ หากสหกรณเห็นวาเปนการ
จําเปนและสมควร เมื่อผูมีอํานาจถอนเงินรองขอ บุคคลนั้นจะมารับเช็คดวยตนเอง หรือใหสหกรณสงมอบใหแก
บุคคลดังกลาวตามวิธีการทางบัญ ชีธนาคาร หรือทางอื่นใดตามที่สหกรณเห็นจําเปนและสมควรจะกําหนดโดย
คํานึงถึงความสะดวก ปลอดภัย และความเหมาะสมมาพิจารณาประกอบกันก็ได
อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเขียนดวยหมึก ถามีการแกไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผูมีอํานาจถอนเงินตองลง
ลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไวกํากับดวย
ขอ 13. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยนั้น จะถอนเมื่อใด จํานวนเทาใดก็ได
สวนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํานั้น ผูฝากยอมไมมีสิทธิถอนเงินกอนครบกําหนดแตเมื่อผูฝากยื่น
คําขอเปนหนังสือโดยชี้แจงความจําเปน สหกรณใหถอนเงินฝากกอนกําหนดได
ขอ 14. ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมด เพื่อปดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได ใหผูมีอํานาจถอนเงิน
จดแจงไวทายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากดวยวา “เพื่อปดบัญชี”
ขอ 15. ในกรณีผูฝากตาย สหกรณจะจายคืนเงินคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากใหแกผูรับโอนประโยชนที่
ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไวก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเป น
ทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น
ขอ 16. ในกรณีที่คณะกรรมการของสหกรณเห็นวาผูฝากฝาฝนระเบียบนี้หรือกอใหเกิดความยุงยากแก
สหกรณ หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะปดบัญชีเงินฝากของผูฝากสหกรณจะไมรับเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูฝากอีก
และใหผูฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี้ สหกรณจะแจงเปนหนังสือไปยังผูฝาก
ขอ 17. การถอนเงินฝากเพื่อปดบัญชี ตามขอ 14 และขอ 15 สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหตามขอ 11 ถึง
วันที่ถอนเวนแตการปดบัญชีเงินฝากในกรณีผูฝากฝาฝนระเบียบตามขอ 16 สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหถึงกอน
วันที่แจงและสหกรณจะไมใหดอกเบี้ยอีกไมวาผูฝากจะถอนเงินเมื่อใด เมื่อสหกรณไดจายเงินคืนผูฝากแลว จะยกเลิก
สมุดคูฝากสําหรับบัญชีนั้น
ขอ 18. ในกรณีที่มีเหตุจําเปนอันมิอาจกาวลวงเสียไดอันทําใหจําตองตีความขอความใดในระเบียบนี้ ให
เปนอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
กําหนด ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2561
ประชนม อาวุธเพชร
( นายประชนม อาวุธเพชร )
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอื่น พ.ศ. 2560
อาศัยอํา นาจตามความในขอ บั ง คับ ของสหกรณ ออมทรัพ ยสาธารณสุขจั ง หวัดนครศรีธ รรมราช จํา กั ด
พ.ศ.2544 ขอ 79(8) และขอ 107(2) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 36 ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 30 สิงหาคม
2560ไดกําหนดระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสหกรณอื่น พ.ศ. 2560 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณไวดังตอไปนี้
หมวดที่ 1
ขอกําหนดทั่วไป
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวย
การรับฝากเงินจากสหกรณอื่น พ.ศ.2560”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวย การรับฝาก
เงินจากสหกรณอื่น พ.ศ.2544 และบรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ระเบียบอื่นใดที่มีอยูกอน
วันใชระเบียบนี้ ซึ่งมีขอกําหนดขัดแยงกับระเบียบนี้ทั้งสิ้นใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายความวาสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
“ผูฝาก” หมายความวา สหกรณผูฝากเงิน
ขอ 5. สหกรณรับฝากเงินจากสหกรณอื่นได 2 ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย
(2) เงินฝากประจํา
หมวดที่ 2
การเปดบัญชีและการฝากเงิน
ขอ 6. สหกรณที่ประสงคจะเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 5 ใหมาติดตอกับเจาหนาที่สหกรณ ณ สํานักงาน
สหกรณดวยตนเองและตองยื่นหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ โดยมีรายการครบถวนตามที่ระบุ
ไวในแบบหนังสือขอเปดบัญชีนั้น
ขอ 7. พรอมกับหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก ผูฝากตองใหตัวอยางลายมือชื่อของตัวแทนซึ่งเปนผูมีอํานาจ
ถอนเงิน ตลอดจนใหเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากที่เปดบัญชีนั้นไวตอสหกรณ
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอยางลายมือชื่อที่ใหไว จะมีผลตอเมื่อผูฝากไดแจงเปนหนังสือตอสหกรณ และ
สหกรณไดพิจารณาเห็นเปนการถูกตองและตอบรับแลว
ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากใหใชอักษรไทยและเขียนดวยหมึกทั้งตองเขียนดวยลายมือชื่อของผูฝาก
สหกรณจะไมรับรูก ารใชตราประทับแทนลายมือชื่อ
ขอ 8. ผูฝากสามารถเปดบัญชีเงินฝากไดดังนี้
(1) เงินฝากออมทรัพย ผูฝากรายหนึ่งอาจเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยในสหกรณนี้ไดโดยจํานวน
เงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดตองไมนอยกวา 1,000 บาท และผูฝากจะสงเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใดโดยจํานวน
เทาใดก็ได
(2) เงินฝากประจํารายหนึ่งๆ ตองมีจํานวนไมนอยกวา 1,000 บาท และระยะเวลาฝากตองไมนอย
กวา 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน
ขอ 9. ในการเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 7 สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหผูฝากยึดถือไว
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สมุดคูฝากนั้นผูฝากตองรักษาไวเพื่อใหสหกรณลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ยเงินถอนและเงินคงเหลือ
บรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย
การลงบันทึกรายการตางๆ ในสมุดคูฝากนั้น จะกระทําไดแตโดยทางฝายสหกรณ ซึ่งประธานกรรมการ
หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายคนหนึ่งคนใด เปนผูลงลายมือชื่อ
ยอกํากับไวเปนสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคูฝากโดยไมเปนไปตามที่กลาวนี้ ยอมไมมีผลผูกพันสหกรณ
อนึ่ง ถาผูฝากตรวจพบวารายการใด ในสมุดคูฝากคลาดเคลื่อนตองแจงตอสหกรณเพื่อแกไขให จะแกไข
โดยประการอื่นไมได
สมุดคูฝากเลมที่ใชเต็มแลวหรือชํารุดจนใชการไมได ใหนํามายื่นตอสหกรณเพื่อจะไดยกเลิกสมุดคูฝากเลม
นั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากใหม ซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป สมุดคูฝากเลมที่ยกเลิกนั้นผูฝากจะรับ
ไปก็ได
ผูฝากต องเก็ บ รั กษาสมุด คูฝ ากของตนไว ในที่ป ลอดภั ย ถา สมุ ดคู ฝากหายผู ฝากต อ งแจ งเป นหนั งสื อต อ
สหกรณโดยมิชักชา สหกรณจะนํายอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากเลมใหมซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป สวนสมุดคู
ฝากเลมที่หายใหยกเลิก
ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเลมใหมใหตอจากเลมกอน ซึ่งลงรายการ
เต็มแลวก็ดี หรือชํารุดใชการไมไดก็ดี สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม แตกรณีที่สมุดคูฝากของผูฝากรายใดสูญหาย
สหกรณจะออกสมุดคูฝากเลมใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียมเลมละ 30 บาท
ขอ 10. ในการสงเงินเขาบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ใหทําใบสงเงินตามแบบพิมพที่สหกรณกําหนดยื่นพรอมดวย
สมุดคูฝาก และจํานวนเงินฝากตอเจาหนาทีส่ หกรณ ณ สํานักงานสหกรณ ทั้งนี้ ผูฝากหรือผูอื่นจะเปนผูสงเงินก็ได
เมื่ อสหกรณได ลงบั นทึ กรายการจํ านวนเงิ นฝากที่ ได รั บในสมุ ดคูฝาก และตรวจสอบเป นการถู กต องแล ว
สหกรณจะคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก
ขอ 11. ถาสงเช็คเขาบัญชีเงินฝาก ตองขีดครอมเช็คกอน สหกรณสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะไมจายเงินถอนจาก
รายการเชนนั้น จนกวาจะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแลว
หมวดที่ 3
การกําหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย
วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจายดอกเบี้ย
ขอ 12. สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามขอ 4 เปนประการใดจะประกาศใหทราบเปนคราวๆ ไป
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไมเกินรอยละ 4.5 ตอป
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยใหคํานวณเปนรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณจะนําดอกเบี้ยทบเปน
ตนเงินเขาบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา สหกรณจะคํานวณและจายดอกเบี้ยใหเมื่อถึงกําหนดระยะเวลาการฝาก สําหรับ
เงินฝากที่ถอนกอนกําหนดโดยไดรับอนุญาตจากสหกรณตามขอ 13 สหกรณจะจายดอกเบี้ยใหตามจํานวนเดือนเต็ม
กรณีถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไมถึง 3 เดือน สหกรณจะไมจายดอกเบี้ยให
ถาผูฝากไมถอนเงินฝากประจําเมื่อครบกําหนดพรอมดอกเบี้ย จนพนกําหนดเจ็ดวัน ก็เปนอันวาผูฝากตกลง
ฝากตนเงินพรอมดอกเบี้ยตอไปอีกเทาระยะเวลาเดิม
หมวดที่ 4
การถอนเงินฝากและการปดบัญชี
ขอ 13. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากตองใชใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ
ในการถอนเงินฝาก ผูมีอํานาจถอนเงินตามที่ใหตัวอยางลายมือชื่อไวตอสหกรณ ตองยื่นใบถอนเงินฝากโดย
ลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไวนั้น พรอมยื่นสมุดคูฝากตอเจาหนาที่สหกรณ
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ถาผูมีอํานาจถอนเงินฝากมอบใหผูใดรับเงินแทนก็ตองทําใบถอนเงินฝาก และตองมอบอํานาจใหรับเงิน
แทนเปนหนังสือตามแบบที่กําหนด ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ไดใหตัวอยางไว แลวมอบใหผูรับมอบอํานาจยื่น
ใบถอนเงิน ฝากนั้น พรอมดว ยสมุด คูฝากตอเจา หนา ที่ส หกรณ ณ สํา นัก งานสหกรณในการนี้สหกรณจะเรีย ก
หลักฐานพิสูจนตัวผูรับมอบอํานาจก็ได
เมื่อสหกรณไดตรวจเอกสารที่เกี่ยวของถูกตองแลวจะจายเงินถอนให และลงรายการเงินถอนพรอมทั้งเงินคงเหลือ
ในสมุดคูฝาก แลวคืนสมุดคูฝากใหผูฝากอนึ่ง ในการจายเงินที่ถอนตามความในขอนี้ หากสหกรณเห็นวาเปนการ
จําเปนและสมควร เมื่อผูมีอํานาจถอนเงินรองขอ บุคคลนั้นจะมารับเงินสดดวยตนเอง หรือใหสหกรณสงมอบใหแก
บุคคลดังกลาวตามวิธีการทางบัญ ชีธนาคาร หรือทางอื่นใดตามที่สหกรณเห็นจําเปนและสมควรจะกําหนดโดย
คํานึงถึงความสะดวก ปลอดภัย และความเหมาะสมมาพิจารณาประกอบกันก็ได
อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเขียนดวยหมึก ถามีการแกไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผูมีอํานาจถอนเงินตองลง
ลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไวกํากับดวย
ขอ 14. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยนั้น จะถอนเมื่อใดจํานวนเทาใดก็ได
สวนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํานั้น ผูฝากยอมไมมีสิทธิถอนเงินกอนครบกําหนด แตเมื่อผูฝากยื่น
คําขอเปนหนังสือโดยชี้แจงความจําเปน สหกรณจะยอมใหถอนเงินฝากกอนครบกําหนดได
ขอ 15. ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได ใหผูมีอํานาจถอนเงิน
จดแจงไว ทายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากดวยวา “เพื่อปดบัญชี”
ขอ 16. ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเห็นวาผูฝากฝาฝนระเบียบนี้ หรือกอใหเกิดความ
ยุงยากแกสหกรณหรือเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะปดบัญชีเงินฝากของผูฝาก สหกรณจะไมรับเงินเขาบัญชีเงินฝาก
ของผูฝากอีกและใหผูฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี้สหกรณจะแจงเปนหนังสือไปยังผู
ฝาก
ขอ 17. การถอนเงินฝากเพื่อปดบัญชีตามขอ 14 สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหตามขอ 11 ถึงวันกอนวัน
ถอนหนึ่งวัน เวนแตการปดบัญชีเงินฝากในกรณีผูฝากฝาฝนระเบียบตาม ขอ 15 สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหถึง
กอนวันที่แจงหนึ่งวันและสหกรณจะไมใหดอกเบี้ยอีกไมวาผูฝากจะถอนเงินเมื่อใด
เมื่อสหกรณไดจายเงินคืนผูฝากแลว จะยกเลิกสมุดคูฝากสําหรับบัญชีนั้น
ขอ 18. กรณีที่จํานวนยอดเงินรับฝากในเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อรวมกับหนี้การกูยืมเงินจากภายนอกและหนี้
ในฐานะผูค้ําประกัน จะเกินวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําปของสหกรณที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบไว
สหกรณจะไมรับฝากเงิน
กรณีของผูฝากที่เปนสหกรณออมทรัพยหรือสหกรณเครดิตยูเนียนขนาดใหญที่มีสินทรัพยมากกวา 5,000
ลานบาท สหกรณจะรับฝากเงินทุกประเภทเมื่อรวมกับเงินกูจากผูฝากดังกลาว(ถามี)ไดไมเกินรอยละสิบของทุนเรือน
หุนรวมกับทุนสํารองของผูฝาก
ในกรณีที่มีความจําเปน สหกรณสงวนสิทธิที่จะไมรับฝากเงินก็ได
ขอ 19. ในกรณีที่มีเหตุจําเปนอันมิอาจกาวลวงเสียไดอันทําใหจําตองตีความขอความใดในระเบียบนี้
ใหเปนอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
กําหนด ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560
ศิริ เลิศไกร
( นายศิริ เลิศไกร )
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวย เงินฝากสะสมทรัพยสุขใจวัยเกษียณ พ.ศ. 2555
อาศัยอํา นาจตามความในขอ บั ง คับ ของสหกรณ ออมทรัพ ยสาธารณสุขจั ง หวัดนครศรีธ รรมราช จํา กั ด
พ.ศ.2549 ขอ 79(8) และขอ 107(1) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 31 ครั้งที่ 4/2555เมื่อวันที่26
เมษายน 2555 ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัดวาดวย เงินฝาก
สะสมทรัพยสุขใจวัยเกษียณ พ.ศ.2555 ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัดวาดวย เงิน
ฝากสะสมทรัพยสุขใจวัยเกษียณ พ.ศ.2555
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวยเงิน ฝาก
สะสมทรัพยสุขใจวัยเกษียณ พ.ศ.2547 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือ
แยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. สมาชิกจะเปดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพยสุขใจวัยเกษียณ ตองยื่นหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากสะสม
ทรัพยสุขใจวัยเกษียณตามแบบของสหกรณ โดยมีรายการครบถวนตามที่ระบุไวในแบบหนังสือขอเปดบัญชีนั้น
ขอ 5. ผูขอเปดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพยสุขใจวัยเกษียณ ตองใหตัวอยางลายมือชื่อของผูมีอํานาจในการ
ถอนเงินหรือในการใหคําสั่งเกี่ยวกับบัญชีที่เปดนั้นไวตอสหกรณ โดยใชบัตรตัวอยางลายมือชื่อตามแบบของสหกรณ
พรอมแสดงบัตรประจําตัว ผูเสียภาษีอากร โดยชื่อผูฝากกับชื่อผูมีอํานาจถอน หรือผูมีสิทธิไดรับดอกเบี้ยเงินฝากตอง
เปนบุคคลเดียวกัน
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอยางลายมือของผูมีอํานาจ จะมีผลตอเมื่อไดแจงเปนหนังสือตอสหกรณ และ
สหกรณไดพิจารณาเห็นเปนการถูกตองและตอบรับแลว
ขอ 6. ผูฝากคนหนึ่งเปดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพยสุขใจวัยเกษียณ ไดเพียงบัญชีเดียว โดยจํานวนเงินฝากใน
บัญชีเดือนละไมนอยกวา 500 บาท ไมเกินเดือนละ 10,000 บาท และสงฝากเปนรายเดือนเทากันทุกเดือนโดย
สหกรณจะสงหักจากเงินไดรายเดือนหรือสงฝากที่สหกรณระหวางวันที่ 1-15 ของเดือนจนกวาจะครบตามกําหนด
หากขาดสงเงินฝากเพียงเดือนใดเดือนหนึ่งสหกรณจะปรับเปนบัญชีเงินฝากออมทรัพย แตผูฝากจะไมไดรับการ
ยกเวนภาษีเงินไดสําหรับดอกเบี้ยเงินฝาก
ขอ 7. ในการเปดบัญชีเงินฝากประเภทนี้ สหกรณจะออกสมุดคูบัญชีเงินฝากสะสมทรัพยสุขใจวัยเกษียณให
ผูฝากยึดถือไวโดยผูฝากตองเก็บรักษาไวเพื่อใหสหกรณบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงินคงเหลือ
ของตน บรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย
การบันทึกรายการในสมุดคูบัญชีจะกระทําไดเฉพาะทางฝายสหกรณเทานั้น โดยให ประธานกรรมการ
หรือ รองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายคนหนึ่งหรือคนใด เปนผูลง
ลายมือชื่อกํากับไว เปนสําคัญ การบันทึกรายการในสมุดคูบัญชีซึ่งไมเปนไปตามที่กลาวขางตน จะไมมีผลผูกพัน
สหกรณ ถาผูฝากตรวจพบวารายการใดในสมุดคูฝากคลาดเคลื่อน ตองแจงตอสหกรณเพื่อแกไขใหถูกตอง
สมุดคูบัญชีที่บันทึกรายการเต็มแลว ใหผูฝากสงมอบใหแกสหกรณ เพื่อสหกรณโอนยอดเงินคงเหลือเขา
สมุดบัญชี เลมใหมให ซึ่งจะออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป
ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากเมื่อเปดบัญชีก็ดี หรือออกเลมใหมใหตอจากเลมกอนที่บันทึก
รายการเต็มแลวก็ดี หรือชํารุดใชการไมไดก็ดี สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม แตกรณีที่สมุดคูฝากของผูฝากคนใด
สูญหาย สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหใหม โดยคิดคาธรรมเนียมเลมละ 30 บาท
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ขอ 8. ในการสงเงินเขาบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ใหทําใบสงเงินฝากสะสมทรัพยสุขใจวัยเกษียณตามแบบของ
สหกรณยื่นพรอมกับสมุดคูบัญชีและจํานวนเงินที่ฝากตอสหกรณ เมื่อสหกรณไดตรวจสอบเปนการถูกตองแลวจะบันทึก
รายการจํานวนเงินฝากที่ไดรับนั้นในสมุดคูบัญชีใหผูฝากยกเวนกรณีหักจากเงินไดรายเดือน
ขอ 9. สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากสะสมทรัพยสุขใจวัยเกษียณ ไมเกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด โดย
สหกรณจะประกาศใหทราบเปนคราวๆ ไปและคํานวณดอกเบี้ยใหเปนรายวันตามจํานวนตนเงินฝากคงเหลือสหกรณ
จะคิดดอกเบี้ยเขาบัญชีเงินฝากสะสมทรัพยสุขใจวัยเกษียณเมื่อฝากครบ 60 เดือน และดําเนินการปดบัญชีเงินฝาก
ในกรณีที่ถอนเงินกอนครบ 60 เดือน สหกรณจะคิดดอกเบี้ยใหเทากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยแตผูฝาก
จะไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดดอกเบี้ยเงินฝาก
ขอ 10. ผูฝากจะปดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพยสุขใจวัยเกษียณก็ยอมกระทําไดโดยสหกรณจะคิดดอกเบี้ยใหถึง
กอนวันถอนหนึ่งวัน หากผูฝากปดบัญชีกอนครบกําหนดการฝาก ผูฝากจะไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดสําหรับดอกเบี้ย
เงินฝาก
ขอ 11. ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นวา ผูฝากเงินสะสมทรัพยสุขใจวัยเกษียณรายใดฝา
ฝนระเบียบนี้หรือกอใหเกิดความยุงยากแกสหกรณ หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะปดบัญชีเงินสะสมทรัพยสุขใจวัย
เกษียณของผูฝากรายใด สหกรณอาจไมรับเงินฝากสะสมทรัพยสุขใจวัยเกษียณของผูฝากรายนั้นอีกหรือจะปดบัญชีเงิน
ฝากสะสมทรัพยสุขใจวัยเกษียณของผูฝากนั้น
ขอ 12. ในกรณีที่ผูฝากเสียชีวิต สหกรณจะจายเงินตนพรอมดอกเบี้ยทั้งหมดในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพยสุข
ใจวัยเกษียณของผูฝากใหแกผูรับโอนประโยชน ในกรณีที่สมาชิกไมไดทําหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนไว สหกรณจะ
จายเงินทั้งหมดใหแกผูรับมรดก หรือผูจัดการมรดก หรือทายาทของผูฝาก เมื่อไดนําหลักฐานมาแสดงสิทธิของตนให
เปนที่พอใจแกสหกรณ
กําหนด ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2555
กิตติศักดิ์ เชียรศรี
( นายกิตติศักดิ์ เชียรศรี )
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวย เงินฝากสะสมทรัพยเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2555
อาศัยอํา นาจตามความในขอ บั ง คับ ของสหกรณ ออมทรัพ ยสาธารณสุขจั ง หวัดนครศรีธ รรมราช จํา กั ด
พ.ศ.2549 ขอ 79(8) และขอ 107(1) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 31 ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 26
เมษายน 2555 ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวย เงินฝาก
สะสมทรัพยเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2555 ดังตอไปนี้
ขอ 1.ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัดวาดวย เงิน
ฝากสะสมทรัพยเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2555
ขอ 2.ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ เปนตนไป
ขอ 3.ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวยเงินฝากสะสม
ทรัพยเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2547 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยง
กับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4.สมาชิกจะเปดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพยเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก ตองยื่นหนังสือขอเปดบัญชีเงิน
ฝากสะสมทรัพยเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิกตามแบบของสหกรณ โดยมีรายการครบถวนตามที่ระบุไวในแบบหนังสือ
ขอเปดบัญชีนั้น และระบุชื่อผูรับเงินฝากนั้นและผูรับเงินฝากตองมีอายุไมเกิน 25 ป บริบูรณ
ขอ 5.ผูขอเปดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพยเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก ตองใหตัวอยางลายมือชื่อของผูมีอํานาจ
ในการถอนเงิน หรือในการใหคําสั่งเกี่ยวกับบัญชีที่เปดนั้นไวตอสหกรณ โดยใชบัตรตัวอยางลายมือชื่อตามแบบของ
สหกรณ พรอมแสดงบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร โดยชื่อผูฝากกับชื่อผูมีอํานาจถอน หรือผูมีสิทธิไดรับดอกเบี้ย
เงินฝากตองเปนบุคคลเดียวกัน
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอยางลายมือของผูมีอํานาจ จะมีผลตอเมื่อไดแจงเปนหนังสือตอสหกรณ และ
สหกรณไดพิจารณาเห็นเปนการถูกตองและตอบรับแลว
ขอ 6.ผูฝากคนหนึ่งเปดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพยเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก ไดไมเกินจํานวนบุตรแตไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดสําหรับดอกเบี้ยเงินฝากไดเพียงหนึ่งบัญชีเทานั้น โดยจํานวนเงินฝากในบัญชีเดือนละไมนอยกวา
500 บาท แตไมเกินเดือนละ 10,000 บาท และสงเปนรายเดือนเทากันทุกเดือนและเทากับที่เปดบัญชีครั้งแรกเปน
ระยะเวลาไมนอยกวา 60 เดือนโดยสหกรณจะสงหักจากเงินไดรายเดือนหรือสงฝากที่สหกรณระหวางวันที่ 1-15
ของเดือนจนกวาจะครบตามกําหนด หากขาดสงเงินฝากเพียงเดือนใดเดือนหนึ่ง สหกรณจะปรับเปนบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพยและผูฝากจะไมไดรับการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับดอกเบี้ยเงินฝาก
ขอ 7.ในการเปดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพยเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณจะออกสมุดคูบัญชีเงินฝาก
สะสมทรัพยเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก ใหผูฝากยึดถือไวโดยผูฝากตองเก็บรักษาไวเพื่อใหสหกรณบันทึกรายการเงิน
ฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงินคงเหลือของตน บรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย
การบันทึกรายการในสมุดคูบัญชี จะกระทําไดเฉพาะทางฝายสหกรณเทานั้น โดยใหประธานกรรมการ
หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายคนหนึ่งหรือคนใดเปนผูลงลายมือชื่อ
กํากับไวเปนสําคัญ การบันทึกรายการในสมุดคูบัญชีซึ่งไมเปนไปตามที่กลาวขางตนจะไมมีผลผูกพันสหกรณ ถาผูฝาก
ตรวจพบวารายการใดในสมุดคูฝากคลาดเคลื่อนตองแจงตอสหกรณเพื่อแกไขใหถูกตอง
สมุดคูบัญชีที่บันทึกรายการเต็มแลว ใหผูฝากสงมอบใหแกสหกรณ เพื่อสหกรณโอนยอดเงินคงเหลือเขา
สมุดบัญชีเลมใหมใหซึ่งจะออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป
ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากเมื่อเปดบัญชีก็ดี หรือออกเลมใหมใหตอจากเลมกอนที่บันทึก
รายการเต็มแลวก็ดี หรือชํารุดใชการไมไดก็ดี สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม แตกรณีที่สมุดคูฝากของผูฝากคนใด
สูญหาย สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหใหมโดยคิดคาธรรมเนียมเลมละ 30 บาท
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ขอ 8.ในการสงเงินเขาบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ใหทําใบสงเงินฝากสะสมทรัพยเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก ตาม
แบบของสหกรณ ยื่นพรอมกับสมุดคูบัญ ชีและจํานวนเงินที่ฝากตอสหกรณ เมื่อสหกรณไ ดตรวจสอบเปน การ
ถูกตองแลว จะบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที่ไดรับนั้นในสมุดคูบัญชีใหผูฝาก ยกเวนกรณีหักจากเงินไดรายเดือน
ขอ 9.สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากสะสมทรัพยเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก ไมเกินอัตราที่นายทะเบียน
สหกรณกําหนด โดยสหกรณจะประกาศใหทราบเปนคราวๆ ไป และคํานวณดอกเบี้ยใหเปนรายวันตามจํานวนตน
เงินฝากคงเหลือ
อนึ่งสหกรณจะสนับสนุนทุนการศึกษาเขาบัญชีผูฝากเงินโดยการจับฉลากจากผูฝากเงินที่ครบกําหนด 12
เดือนขึ้นไปทุนละ 2,000 บาทจํานวน 5 ทุนตอปโดยผูฝ ากเงินมีสิทธิไดรับทุนการศึกษา1ครั้งในระยะเวลา 60 เดือน
สหกรณจะคิดดอกเบี้ยทบเปนเงินตนเขาบัญชีเงินฝากเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิกเมื่อฝากครบ 60 เดือนแตผู
ฝากจะไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดสําหรับดอกเบี้ยเงินฝาก
ในกรณีที่ถอนเงินกอนครบ 60 เดือน สหกรณจะคิดดอกเบี้ยใหเทากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย
ขอ 10. ผูฝากจะถอนเงินฝากสะสมทรัพยเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิกของตนไดเมื่อใดก็ได โดยทําใบถอนเงิน
ฝากสะสมทรัพยตามแบบที่สหกรณกําหนด
ขอ 11.ผูฝากจะปดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพยเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิกก็ยอมกระทําได โดยสหกรณจะคิด
ดอกเบี้ยใหถึงกอนวันถอนหนึ่งวัน หากผูฝากปดบัญชีกอนครบกําหนดการฝาก ผูฝากจะไมไดรับยกเวนภาษีเงินได
สําหรับดอกเบี้ยเงินฝาก
ขอ 12.ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นวา ผูฝากเงินสะสมทรัพยเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก
รายใดฝาฝนระเบียบนี้หรือกอใหเกิดความยุงยากแกสหกรณ หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะปดบัญชีเงินสะสม
ทรัพยเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิกของผูฝากรายใด สหกรณอาจไมรับเงินฝากสะสมทรัพยเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก
ของผูฝากรายนั้นอีก หรือจะปดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพยเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก ของผูฝากนั้น
ขอ 13.ในกรณีที่ผูฝากเสียชีวิต สหกรณจะจายเงินตนพรอมดอกเบี้ยทั้งหมดในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย
เพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก ของผูฝากใหแกผูรับโอนประโยชน ในกรณีที่สมาชิกไมไดทําหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชน
ไว สหกรณจะจายเงินทั้งหมดใหแกผูรับมรดก หรือผูจัดการมรดก หรือทายาทของผูฝาก เมื่อไดนําหลักฐานมา
แสดงสิทธิของตนใหเปนที่พอใจแกสหกรณ
กําหนด ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2555
กิตติศักดิ์ เชียรศรี
( นายกิตติศักดิ์ เชียรศรี )
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวย การรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2554
อาศัยอํา นาจตามความในขอ บังคับ ของสหกรณอ อมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธ รรมราช จํา กัด
พ.ศ.2549 ขอ 79(8) และขอ 107(11) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 30 ครั้งที่ 2/2554 วันที่23 มีนาคม
2554 ไดกําหนดระเบียบวาดวย การรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.2554 โดยความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณไวดังตอไปนี้
หมวดที่ 1
ขอกําหนดทั่วไป
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวย
การรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.2554
ขอ 2.ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ เปนตนไป
ขอ 3.ในระเบียบนี้
“สหกรณ”
หมายความวา สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
“สมาคม”
หมายความวา สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
“ผูฝาก”
หมายความวา สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหผูฝากเงิน
ขอ 4.สหกรณจะรับฝากเงินจากสมาคมเฉพาะสมาคมที่มีสมาชิกไมนอยกวากึ่งหนึ่งเปนสมาชิกของสหกรณ
ขอ 5.สหกรณรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหได 2 ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย
(2) เงินฝากออมทรัพยพิเศษ
หมวดที่ 2
การเปดบัญชีและการฝากเงิน
ขอ 6.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่ประสงคจะเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 5 ใหมาติดตอกับเจาหนาที่สหกรณ
ณ สํานักงานสหกรณดวยตนเอง และตองยื่นหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ โดยมีรายการ
ครบถวนตามที่ระบุไวในแบบหนังสือขอเปดบัญชีนั้น
ขอ 7.พรอมกับหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก ผูฝากตองใหตัวอยางลายมือชื่อของตัวแทนซึ่งเปนผูมีอํานาจ
ถอนเงิน ตลอดจนใหเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากที่เปดบัญชีนั้นไวตอสหกรณ
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอยางลายมือชื่อที่ใหไว จะมีผลตอเมื่อผูฝากไดแจงเปนหนังสือตอสหกรณ และ
สหกรณไดพิจารณาเห็นเปนการถูกตองและตอบรับแลว
ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากใหใชอักษรไทยและเขียนดวยหมึกทั้งตองเขียนดวยลายมือชื่อของผูฝาก
สหกรณจะไมรับรูก ารใชตราประทับแทนลายมือชื่อ
ขอ 8.ผูฝากสามารถเปดบัญชีเงินฝากไดดังนี้
(1) เงินฝากออมทรัพย ผูฝากรายหนึ่งอาจเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยในสหกรณนี้ไดโดยจํานวน
เงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดตองไมนอยกวา 100 บาท และผูฝากจะสงเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใดโดย จํานวน
เทาใดก็ได
(2) เงินฝากออมทรัพยพิเศษ ผูฝากรายหนึ่งอาจเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยในสหกรณนี้ไดโดย
จํานวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดตองไมนอยกวา 5,000.00 บาทและผูฝากจะสงเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใด
โดย จํานวนเทาใดก็ได
ขอ 9.ในการเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 8 สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหผูฝากยึดถือไว
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สมุดคูฝากนั้นผูฝากตองรักษาไวเพื่อใหสหกรณลงบันทึกรายการเงินฝากดอกเบี้ยเงินถอนและเงินคงเหลือ
บรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย
การลงบันทึกรายการตางๆ ในสมุดคูฝากนั้น จะกระทําไดแตโดยทางฝายสหกรณ ซึ่งประธานกรรมการ หรือ
รองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายคนหนึ่งคนใด เปนผูลงลายมือชื่อยอ
กํากับไวเปนสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคูฝากโดยไมเปนไปตามที่กลาวนี้ ยอมไมมีผลผูกพันสหกรณ อนึ่ง
ถาผูฝากตรวจพบวารายการใดในสมุดคูฝากคลาดเคลื่อนตองแจงตอสหกรณเพื่อแกไขให จะแกไขโดยประการอื่น
ไมได
สมุดคูฝากเลมที่ใชเต็มแลวหรือชํารุดจนใชการไมได ใหนํามายื่นตอสหกรณเพื่อจะไดยกเลิกสมุดคูฝากเลม
นั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากใหม ซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป สมุดคูฝากเลมที่ยกเลิกนั้นผูฝากจะ
รับไปก็ได
ผูฝากต องเก็ บ รั กษาสมุด คูฝ ากของตนไว ในที่ป ลอดภั ย ถา สมุ ดคู ฝากหายผู ฝากต อ งแจ งเป นหนั งสื อต อ
สหกรณโดยมิชักชา สหกรณจะนํายอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากเลมใหมซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป สวนสมุดคู
ฝากเลมที่หายใหยกเลิก
ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเลมใหมใหตอจากเลมกอน ซึ่งลงรายการ
เต็มแลวก็ดี หรือชํารุดใชการไมไดก็ดี สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม แตกรณีที่สมุดคูฝากของผูฝากรายใดสูญหาย
สหกรณจะออกสมุดคูฝากเลมใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียมเลมละ 30 บาท
ขอ 10.ในการสงเงินเขาบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ใหทําใบสงเงินตามแบบพิมพที่สหกรณกําหนดยื่นพรอมดวย
สมุดคูฝากและจํานวนเงินฝากตอเจาหนาที่สหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ ทั้งนี้ ผูฝากหรือผูอื่นจะเปนผูสงเงินก็ได
เมื่ อสหกรณได ลงบั นทึ กรายการจํ านวนเงิ นฝากที่ ได รั บในสมุ ดคูฝาก และตรวจสอบเป นการถู กต องแล ว
สหกรณจะคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก
ขอ 11.ถาสงเช็คเขาบัญชีเงินฝาก ตองขีดครอมเช็คกอน สหกรณสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะไมจายเงินถอนจาก
รายการเชนนั้น จนกวาจะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแลว
หมวดที่ 3
การกําหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย
วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจายดอกเบี้ย
ขอ 12.สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามขอ 5 ในอัตราไมเกินรอยละ 7 ตอป โดยจะประกาศให
ทราบเปนคราวๆ ไป
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยใหคํานวณเปนรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณจะนําดอกเบี้ยทบเปน
ตนเงินเขาบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษ ใหคํานวณเปนรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณจะนําดอกเบี้ย
ทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากในวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกป
หมวดที่ 4
การถอนเงินฝากและการปดบัญชี
ขอ 13.การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากตองใชใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ
ในการถอนเงินฝาก ผูมีอํานาจถอนเงินตามที่ใหตัวอยางลายมือชื่อไวตอสหกรณ ควรมารับเงินที่สํานักงาน
สหกรณดวยตนเอง และตองยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไวนั้น พรอมสมุดคูฝากตอเจาหนาที่
สหกรณ
ถาผูมีอํานาจถอนเงินฝากมอบใหผูใดรับเงินแทนก็ตองทําใบถอนเงินฝาก และตองมอบอํานาจใหรับเงิน
แทนเปนหนังสือตามแบบที่กําหนด ทั้งนี้โดยลงลายมือชื่อตามที่ไดใหตัวอยางไว แลวมอบใหผูรับมอบอํานาจยื่นใบ
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ถอนเงินฝากนั้น พรอมดวยสมุดคูฝากตอเจาหนาที่สหกรณสํานักงานสหกรณในการนี้สหกรณจะเรียกหลักฐาน
พิสูจนตัวผูรับมอบอํานาจก็ได
เมื่อสหกรณไดตรวจถูกตองแลวจะจายเงินถอนให และลงรายการเงินถอนพรอมทั้งเงินคงเหลือในสมุดคูฝากแลว
คืนสมุดคูฝากใหผูฝาก
อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเขียนดวยหมึก ถามีการแกไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผูมีอํานาจถอนเงินตองลง
ลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไวกํากับดวย
ขอ 14.การถอนเงิน จากบัญชีเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากออมทรัพยพิเศษนั้น จะถอนเมื่อใดจํานวน
เทาใดก็ได
ขอ 15.ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได ใหผูมีอํานาจถอนเงิน
จดแจงไวทายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากดวยวา “เพื่อปดบัญชี ”
ขอ 16.ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเห็นวาผูฝากฝาฝนระเบียบนี้ หรือกอใหเกิดความ
ยุงยากแกสหกรณ หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะปดบัญชีเงินฝากของผูฝาก สหกรณจะไมรับเงินเขาบัญชีเงินฝาก
ของผูฝากอีก และใหผูฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี้สหกรณจะแจงเปนหนังสือไปยัง
ผูฝาก
ขอ 17.การถอนเงินฝากเพื่อปดบัญชีตามขอ 14 สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหตามขอ 11 ถึงวันกอนวัน
ถอนหนึ่งวัน เวนแตการปดบัญชีเงินฝากในกรณีผูฝากฝาฝนระเบียบตาม ขอ 15 สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหถึง
กอนวันที่แจงหนึ่งวัน และสหกรณจะไมใหดอกเบี้ยอีก ไมวาผูฝากจะถอนเงินเมื่อใด
ขอ 18.ในกรณีที่มีความจําเปน สหกรณสงวนสิทธิที่จะไมรับฝากเงินก็ได
กําหนด ณ วันที่ 1 เมษายน 2554
ศิริ เลิศไกร
(นายศิริ เลิศไกร)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวย เงินฝากออมทรัพยพิเศษเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2556
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด ขอ
79(8)และขอ 107(1) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ได
กําหนด ระเบียบวา ดวยเงินฝากออมทรัพยพิเศษเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2556 มีวัตถุประสงคใหสมาชิกออมเงินเพื่อ
อนาคต ซึ่งสหกรณจะใหดอกเบี้ยในอัตราสูง โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ไวดังตอไปนี้
ขอ 1.ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัดวาดวย ดวย
เงินฝากออมทรัพยพิเศษเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2556
ขอ 2.ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ นายทะเบียนเห็นชอบเปนตนไป
ขอ 3.ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวยเงินฝากออม
ทรัพยเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2556 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดแยงกับระเบียบ
นี้และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4.สหกรณรับเงินฝากออมทรัพยพิเศษเฉลิมพระเกียรติ จากสมาชิกไดตามที่สหกรณเห็นสมควร
ขอ 5.ผูประสงคจะเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษเฉลิมพระเกียรติ ตองยื่นหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพยพิเศษเฉลิมพระเกียรติตามแบบของสหกรณ โดยมีรายการครบถวนตามที่ระบุไวในแบบหนังสือขอเปด
บัญชีนั้น
ขอ 6.ผูขอเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษเฉลิมพระเกียรติ ตองใหตัวอยางลายมือชื่อของผูมีอํานาจในการ
ถอนเงิ น หรือในการใหคําสั่งเกี่ยวกับบัญ ชีที่เ ปดนั้นไวตอสหกรณ โดยใชบัตรตัวอยา งลายมือชื่อตามแบบของ
สหกรณ
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอยางลายมือของผูมีอํานาจ จะมีผลตอเมื่อไดแจงเปนหนังสือตอสหกรณ และ
สหกรณ ไดพิจารณาเห็นเปนการถูกตองและตอบรับแลว
ขอ 7.ผูฝากคนหนึ่งเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษเฉลิมพระเกียรติ ไดเพียงบัญชีเดียว โดยจํานวนเงิน
ฝากในบัญชีครั้งละไมนอยกวา 5,000 บาท
ขอ 8.ในการเปดบัญชีเ งินฝากประเภทนี้ สหกรณจ ะออกสมุดคูบัญ ชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษเฉลิมพระ
เกียรติ ใหผูฝากยึดถือไวโดยผูฝากตองเก็บรักษาไวเพื่อใหสหกรณบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงิน
คงเหลือของตน บรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย
การบันทึกรายการในสมุดคูบัญชี จะกระทําไดเฉพาะทางฝายสหกรณเทานัน้ โดยใหประธานกรรมการ หรือ
รองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายคนหนึ่งหรือคนใด เปนผูลงลายมือชื่อ
กํากับไวเปนสําคัญ การบันทึกรายการในสมุดคูบัญชีซ่งึ ไมเปนไปตามที่กลาวขางตน จะไมมีผลผูกพันสหกรณ ถาผูฝากตรวจ
พบวารายการใดในสมุดคูฝากคลาดเคลื่อน ตองแจงตอสหกรณเพื่อแกไขใหถูกตอง
สมุดคูบัญชีที่บันทึกรายการเต็มแลว ใหผูฝากสงมอบใหแกสหกรณ เพื่อสหกรณโอนยอดเงินคงเหลือเขา
สมุดบัญชีเลมใหมให ซึ่งจะออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป
ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากเมื่อเปดบัญชีก็ดี หรือออกเลมใหมใหตอจากเลมกอนที่บันทึก
รายการเต็มแลวก็ดี หรือชํารุดใชการไมไดก็ดี สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม แตกรณีที่สมุดคูฝากของผูฝากคนใด
สูญหาย สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหใหม โดยคิดคาธรรมเนียมเลมละ 30 บาท
ขอ 9.ในการสงเงินเขาบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ใหทําใบสงเงินฝากออมทรัพยพิเศษเฉลิมพระเกียรติตามแบบ
ของสหกรณ ยื่นพรอมกับสมุดคูบัญชีและจํานวนเงินที่ฝากตอสหกรณ เมื่อสหกรณไดตรวจสอบเปนการถูกตองแลว
จะบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที่ไดรับนั้นในสมุดคูบัญชีใหผูฝาก
ขอ 10.สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษเฉลิมพระเกียรติ ไมเกินรอยละ 7 โดยสหกรณจะ
ประกาศใหทราบเปนคราวๆไป และคํานวณดอกเบี้ยใหเปนรายวันตามจํานวนตนเงินฝากคงเหลือ
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สหกรณจ ะคิดดอกเบี้ยทบเปนเงินตนเขาบัญ ชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษเฉลิม พระเกียรติ ใหทุก วั น ที่31
ธันวาคม ของทุกป
ในกรณีที่จํานวนเงินฝากออมทรัพยพิเศษเฉลิมพระเกียรติ คงเหลือต่ํากวา 5,000 บาท สหกรณจะไมคิด
ดอกเบี้ยให
ขอ 11.ผูฝากจะถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษเฉลิมพระเกียรติ ของตนไดเมื่อทวงถาม โดยทําใบถอนเงิน
ฝากออมทรัพยพิเศษเฉลิมพระเกียรติ ตามแบบที่สหกรณกําหนด
ขอ 12. การถอนเงิน ฝากออมทรัพ ย พิเ ศษเฉลิมพระเกีย รติ ให ถอนไดเ ดือ นละหนึ่ง ครั้ง โดยไม ตอ งเสี ย
คาธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอนมากกวา หนึ่งครั้ง สหกรณจะคิดคาธรรมเนียมการถอนครั้ง ที่สองและครั้ ง
ตอๆไปในอัตรารอยละหนึ่ง ของจํานวนเงินที่ถอน แตตองไมต่ํากวาสามรอยบาท และยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงิน
ฝากตองไมนอยกวาหาพันบาท
ขอ 13.ผูฝากจะปด บัญ ชีเ งินฝากออมทรั พยพิ เศษเฉลิม พระเกีย รติ ก็ยอ มกระทํา ได โ ดยสหกรณ จ ะคิด
ดอกเบี้ยใหถึงกอนวันถอนหนึ่งวัน
ขอ 14.ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นวา ผูฝากเงินออมทรัพยพิเศษเฉลิมพระเกียรติ ราย
ใดฝาฝนระเบียบนี้หรือกอใหเกิดความยุงยากแกสหกรณ หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะปดบัญชีเงินฝากออมทรัพย
พิเศษเฉลิมพระเกียรติ ของผูฝากรายใด สหกรณอาจไมรับเงินฝากออมทรัพยพิเศษเฉลิมพระเกียรติ ของผูฝากราย
นั้นอีก หรือจะปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษเฉลิมพระเกียรติ ของผูฝากนั้น พรอมกับคิดดอกเบี้ยใหถึงวันที่แจง
และสหกรณจะไมใหดอกเบี้ยอีกไมวาผูฝากจะถอนเงินเมื่อใด
ขอ 15.ในกรณีที่ผูฝากตาย สหกรณจะจายเงินตนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ
เฉลิมพระเกียรติ ของผูฝากใหแกผูรับโอนประโยชนในกรณีที่สมาชิกไมไดทําหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนไวสหกรณ
จะจายเงินทั้งหมดใหแกผูรับมรดก หรือผูจัดการมรดก หรือทายาทของผูฝาก เมื่อไดนําหลักฐานมาแสดงสิทธิของ
ตนใหเปนที่พอใจแกสหกรณ
กําหนด ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2556
กิตติศักดิ์ เชียรศรี
(นายกิตติศักดิ์ เชียรศรี)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครศรีธรรมราช จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวย การใหเงินกูแกสมาชิก พ.ศ.2563
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
ขอ79(8)และขอ107(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ไดมีมติ
กําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด ขึ้นถือใชดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา“ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัดวาดวยการ
ใหเงินกูแกสมาชิก พ.ศ. 2563”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแต 1 ตุลาคม 2563 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัดวาดวย การใหเงินกู
แกสมาชิก พ.ศ.2563 ที่ประกาศใชเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2563 และบรรดาระเบียบ หลักเกณฑ ประกาศหรือมติ
ซึ่งมีขอกําหนดขัดแยงกับระเบียบฉบับนี้ทั้งสิ้นและใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
สหกรณ หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
ขอบังคับ หมายถึง ขอบังคับสหกรณ
สมาชิก หมายถึง สมาชิกตามความในขอบังคับ
สมาชิกสมทบ หมายถึง สมาชิกสมทบตามความในขอบังคับ
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการตามความในขอบังคับ
คณะกรรมการเงินกู หมายถึง คณะกรรมการเงินกูต ามความในขอบังคับ
ผูจัดการ หมายถึง ผูจัดการตามความในขอบังคับ
เงินไดรายเดือน หมายถึง เงินเดือน เงินประจําตําแหนง
หมวด 1
ขอกําหนดทั่วไป
ขอ 5. สหกรณใหเงินกูแกสมาชิก 3 ประเภทคือ
(1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
(2) เงินกูสามัญ
(3) เงินกูพิเศษ
ขอ 6. สหกรณจะใหเงินกูเฉพาะแกสมาชิกและสมาชิกสมทบที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ ไมเปนบุคคล
วิกลจริต หรือคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถเทานั้น
ขอ7. การใหเงินกูแกสมาชิกและสมาชิกสมทบนั้นจะใหไดเฉพาะกรณีเพื่อการอันจําเปนหรือมีประโยชนตามที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรตามประสงคแกการกู
ขอ 8. สมาชิกผูประสงคขอกูเงินตองเสนอคําขอกูตอสหกรณตามแบบพิมพที่กําหนด
ขอ 9. การใหเงินกูทุกประเภทนั้นผูกูตองทําหนังสือกูและหนังสือค้ําประกัน (ถามี) ใหไวตอสหกรณตามแบบ
ที่กําหนด
ขอ 10. การสงเงินงวดชําระหนี้เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน, เงินกูสามัญและเงินกูพิเศษซึ่งผูกูตองสงตอสหกรณโดย
วิธีหักจากเงินไดรายเดือนโดยตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือไมนอยกวารอยละสิบ หรือในกรณีที่ผูกูไมมีบําเหน็จหรือ
บํานาญรายเดือน แตยังคงมีความสามารถในการชําระหนี้ ในกรณีนี้ สมาชิกดังกลาวสามารถชําระหนี้ดวยตนเองได
ตามวิธีการที่ตกลงกับสหกรณ
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หมวด 2
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
ขอ 11.การใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินคณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจใหประธานกรรมการ หรือรอง
ประธานกรรมการหรือกรรมการปฏิบัติงานประจําวันและผูจัดการพิจารณาอนุมัติ ตามที่เห็นสมควร เปนผูวินิจฉัยให
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน แทนคณะกรรมการดําเนินการก็ได และใหผูไดรับมอบหมายดังกลาวนั้น รายงานเงินกูเพื่อเหตุ
ฉุกเฉินใหคณะกรรมการดําเนินการทราบทุกเดือน
ขอ 12. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินที่ใหแกสมาชิกกูไดไมเกินรอยละเกาสิบของทุนเรือนหุนแตไมเกิน 300,000 บาท (สาม
แสนบาทถวน)
ขอ 13. การเบิกเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินจะตองเบิกผานชองทางอิเล็กทรอนิกสของธนาคารเทานั้น สมาชิกตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการ และชําระคาธรรมเนียมการเบิกเงินกูตามที่ธนาคารกําหนด
ขอ 14. การสงเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินใหผูกูสงคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยภายในวันสิ้น
เดือนตามที่สหกรณกําหนด
หมวด 3
เงินกูสามัญ
ขอ 15.การใหเงินกูสามัญใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูสามัญแกสมาชิก
คณะกรรมการดําเนินการอาจแตงตั้งคณะกรรมการเงินกูขึ้นตามความในขอบังคับ ขอ 83 ขอ 84 และมอบอํานาจ
หนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูแกสมาชิก
ในกรณีที่สมาชิกขอกูเงินที่มีจํานวนไมเกินรอยละ 90 ของทุนเรือนหุนหรือเงินฝากที่ตนมีในสหกรณอยางใด
อยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางรวมกันใหเปนอํานาจของกรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติงานประจําวันที่จะพิจารณาอนุมัติ
ขอ 16. คําขอกูเงินสามัญของสมาชิกนั้น ตองไดรับการรับรองวาผูกูปฏิบัติงานหรือปฏิบัติราชการอยูจริง
จากผูบังคับบัญชาตนสังกัด เวนแตผูกูที่เปนขาราชการบํานาญ ใหใชคํารับรองของการเงินประจําคลังและแนบสลิป
เงินเดือนที่กรมบัญชีกลางออกใหมาพรอมกับคําขอกูแทนคํารับรองของผูบังคับบัญชาตนสังกัดดังกลาว
ขอ 17. จํานวนเงินกูสามัญที่ใหสมาชิกกูเปนอํานาจของคณะกรรมการเงินกูหรือผูที่คณะกรรมการ
ดําเนินการมอบหมายจะพิจารณาเห็นสมควร วงเงินที่สมาชิกกูไดไมเกิน 3,700,000 บาท (สามลานเจ็ดแสนบาท
ถวน)หรือไมเกิน 120 เทาของเงินไดรายเดือนสุดแตจํานวนใดจะนอยกวา โดยเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้
(1) สมาชิกขาราชการหรือขาราชการบํานาญหรือลูกจางประจําหรือเจาหนาที่สหกรณนี้ กูไดไมเกิน
3,700,000 บาท (สามลานเจ็ดแสนบาทถวน)
อายุการเปนสมาชิก
6 เดือนแตไมถึง 2 ป
2 ปขึ้นไปแตไมถึง 4 ป
4 ปขึ้นไปแตไมถึง 6 ป
6 ปแตไมถึง 10 ป
10 ปขนึ้ ไป

กูได
(เทาของเงินเดือน)
60
80
90
100
120

(2) สมาชิกพนักงานราชการกูไดไมเกิน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) และสมาชิกที่เปนพนักงาน
กระทรวงกูไดไมเกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถวน)
อายุการเปนสมาชิก
6 เดือนถึง 2 ป

กูได
(เทาของเงินเดือน)
10
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2 ปขึ้นไปถึง 4 ป
4 ปขึ้นไปถึง 6 ป
6 ปขึ้นไป

15
20
25

สมาชิกตาม(1)และ(2)ตองมีทุนเรือนหุนไมนอยกวารอยละยี่สิบของจํานวนเงินกูดังกลาว หากสมาชิก
มีทุนเรือนหุนไมครบจํานวนสามารถรองขอใหสหกรณหักเอาเงินกูสามัญดังกลาวไปเพิ่มทุนเรือนหุนใหครบจํานวนได
ขอ 18. ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรจะใหเงินกูสามัญแกสมาชิกที่ผอนชําระคืนเงินกูสามัญตาม
สัญญากอนยังไมเสร็จสิ้นลงอีกก็ได แตสมาชิกตองผอนชําระคืนเงินกูสามัญตามสัญญากอนมาแลวไมนอยกวา 6
งวดและจํานวนเงินกูสามัญรวมทุกสัญญาของสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆ ในเวลาใดเวลาหนึ่งจะมีจํานวนตนเงินเกินกวา
จํานวนที่กําหนดในขอ 17 ไมได ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการอนุมัติใหสมาชิกไดเงินกูตามสัญญาใหมแลว กอนที่จะสง
มอบเงินที่กูใหแกสมาชิกผูกู ใหสหกรณหักเอาชําระหนี้ตามสัญญากอนนั้นใหหมดสิ้นเสียกอน หากยังมีเงินเหลือ ให
สงมอบแกสมาชิกผูก ูตามวิธีการที่สหกรณกับสมาชิกผูกูไดตกลงกันตามสัญญา
ขอ 19. ในกรณีที่ส หกรณมีเงินไมเพียงพอที่จะใหสมาชิกกูไดโ ดยทั่วไปใหคณะกรรมการจัดลําดั บ
ความสําคัญดังนี้
(1) สมาชิกที่กูโดยไมเกินทุนเรือนหุนและหรือใชเงินฝากเปนหลักประกัน พึงไดรับการอนุมัติใหกู
กอน
(2) สมาชิก ที่กูโ ดยใช อสังหาริม ทรัพยอันปลอดจํา นองและไมมีสิทธิใ ดๆ อันจดทะเบียนเหนื อ
อสังหาริมทรัพยนั้นในทางถูกรอนสิทธิ(ตกเปนภาระจํายอมหรือทางจําเปนแกที่ดินอื่น ฯลฯ) พึงไดรับการพิจารณาใน
ลําดับถัดลงมา
(3) สมาชิกที่กูโดยใชบุคคลค้ําประกัน พึงไดรับการพิจารณาในลําดับทายที่สุด
เพื่อประโยชนแหงความในขอนี้ ในระหวางสมาชิกที่ใชหลักประกันในประเภทเดียวกัน ผูที่ขอกูในวงเงินที่
น อ ยที่ สุดพึ ง ไดรั บการพิ จ ารณาก อน จากนั้นให พิ จารณาผู ที่ข อกู ใ นวงเงิน ที่เ พิ่ ม ขึ้ น ถัด มาจากคนก อ น และให
เรียงลําดับ ไปเชนนี้จ นหมดสายทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวากรณีมีพฤติการณพิเศษจะวินิจฉัยเปนอยางอื่นโดย
คํานึงถึงเหตุผลประกอบอยางเพียงพอก็ได
ขอ 20. หลักประกันสําหรับเงินกูสามัญ ถาเงินกูสามัญรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือเมื่อรวมกับเงินกู
สามัญรายกอนของผูกูที่คงเหลืออยู(ถามี) ก็ดีมีจํานวนเกินกวาคาหุนซึ่งผูกูมีอยูในสหกรณ ก็ตองมีหลักประกันอยาง
หนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) มี ห ลั ก ทรั พ ย รั ฐ บาลหรื อ เอกสารการฝากเงิ น ในธนาคารหรื อ เงิ น ฝากในสหกรณ ซึ่ ง
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรจํานําเปนประกันเงินกูรายนั้น โดยจํานวนเงินกูสวนที่เกินกวาคาหุนของผูกูตอง
อยูภายในรอยละเกาสิบแหงคาของหลักทรัพยนั้นหรือ
(2) ใชอสังหาริมทรัพยอันปลอดจากภาระจํานองรายอื่นจํานองเปนประกันเต็มจํานวนเงินกูรายนั้น
ไมเกินรอยละแปดสิบแหงคาของอสังหาริมทรัพยนั้น
อสังหาริมทรัพยซ่งึ เปนที่ดินตองเปนที่ดินที่มีโฉนดหรือ น.ส. 3 ก.
อสังหาริมทรัพยซึ่งเปนหองชุดหรืออาคารหรือสิ่งปลูกสรางผูจํานองตองทําประกันวินาศภัยซึ่งหอง
ชุดหรืออาคารหรือสิ่งปลูกสรางนั้นไวกับบริษัทประกันภัยที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยหรือบริษัทประกันภัยที่
สหกรณกําหนดในจํานวนเงินเอาประกันภัยตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรโดยระบุใหสหกรณเปนผูรับ
ผลประโยชนและจะตองตออายุการเอาประกันตลอดเวลาตราบเทาที่ผูกูยังชําระเงินกูตามสัญญาไมเสร็จ
คาใชจายที่เกี่ยวกับการจํานองอสังหาริมทรัพยเปนหลักประกันเงินกู ใหเปนภาระหนาที่ของผูกูเปน
ผูจายทั้งสิ้นหรือ
(3) สมาชิกผูค้ําประกันตองไมเปนคูสมรสของผูกู
(4) สมาชิกผูค้ําประกัน สามารถค้ําประกันไดวงเงินตามสิทธิ์ที่สมาชิกกูได ขอ 17
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(5) สมาชิกขาราชการลูกจางประจําหรือ เจาหนาที่สหกรณผูค้ําประกันสามารถค้ําประกันตามสิทธิ์
ที่กูได และใหค้ําประกันผูกูรายหนึ่งไดไมเกิน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) กรณีผูคํา้ ประกันมีอายุราชการเหลือ
นอยกวาผูกู ใหค้ําประกันไดโดยเฉลี่ยการค้ําประกันปละ 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน) จนอายุครบ 75 ป
(6) สมาชิกที่เกษียณราชการหรืองานประจําที่ไดรับบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ พ.ศ.2494 และที่แกไขเพิ่มเติม หรือบําเหน็จรายเดือนตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย บําเหน็จ
ลูกจาง พ.ศ.2519 และที่แกไขเพิ่มเติม มีสิทธิ์ค้ําประกันไดตามสิทธิ์ที่กูไดและใหค้ําประกันผูกูรายหนึ่งไดไมเกิน
500,000 บาท(หาแสนบาทถวน)
(7) สมาชิกพนักงานราชการผูค้ําประกันสามารถค้ําประกันไดตามสิทธิท์ ี่กูได และใหค้ําประกันผูกู
รายหนึ่งไดไมเกิน 200,000 บาท(สองแสนบาทถวน)
(8) สมาชิกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผูค้ําประกันสามารถค้ําประกัน ไดตามสิทธิท์ ี่กูได และให
ค้ําประกันผูกูรายหนึ่งไดไมเกิน 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน)
(9) สมาชิ ก ที่ เ ป น ลู ก จ า งประจํ า /เจ า หน า ที่ ส หกรณ / พนั ก งานราชการ/พนั ก งานกระทรวง
สาธารณสุข ตองมีสมาชิกที่เปนขาราชการหรือขาราชการบํานาญค้ําประกันไมนอยกวารอยละหาสิบของเงินกู
เมื่อผูคํา้ ประกันคนใดคนหนึ่งขาดสมาชิกภาพตามขอบังคับ ขอ 39 ไมวาเพราะเหตุใดๆ หรือมีเหตุ
ที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู เห็นวาไมสมควรที่จะเปนผูค้ําประกันตอไป ผูกูตองจัดให
สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกูเห็นสมควร เขาเปนผูค้ําประกันแทนคนเดิมใหเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูกําหนด
การให สมาชิกผูค้ําประกันออกจากสหกรณไมวาเหตุใดๆ ไมเปนเหตุใหผูนั้นหลุดพนจากการค้ํา
ประกัน จนกวาผูกูไดจัดใหสมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู เห็นสมควร เขาเปนผูค้ํา
ประกันแทน
อนึ่งภายหลังการทําหนังสือค้ําประกันแลวถาสมาชิกผูค้ําประกันไดเปนคูสมรสของผูกู ผูกูจะตอง
จัดใหมีสมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเห็นสมควรเปนผูคํา้ ประกันเงินกูในสวนที่เกิน
กวาคาหุนของผูกูโดยเร็วดวย
ในกรณีที่สหกรณไดอนุมัติเงินกูใหแกผูกูที่ใชบุคคลไมวาประเภทใดๆ ค้ําประกันแลว ใหเปนหนาที่
ของผูกูที่ตองชําระคาใชจายในการกูตามประกาศสหกรณซึ่งจะไดประกาศใหทราบเปนคราวๆไป อนึ่งคาใชจายใน
การกูนี้ใหถือเปนรายไดของสหกรณดวย
ขอ 21. การสงเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกูสามัญ ใหคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู
พิจารณากําหนด
(1) สมาชิกขาราชการ/ขาราชการบํานาญ/ลูกจางประจําใหสงคืนเงินกูสามัญเงินตนเทากันพรอม
ดอกเบี้ยเปนงวดรายเดือนหรือเงินตนพรอมดอกเบี้ยเทากันเปนงวดรายเดือนเปนจํานวนกี่งวดก็สุดแตจะเห็นเปนการ
สมควรตามฐานะของผูกู จํานวนและความมุงหมายแหงเงินกู แตไมเกิน 300 งวด ทั้งนี้ ตองหมดหนี้ภายในอายุตัว 75 ป
บริบูรณ
(2) สมาชิกเจาหนาที่สหกรณนี้ ใหสงคืนเงินกูสามัญเงินตนเทากันพรอมดอกเบี้ยเปนงวดรายเดือน
หรือเงินตนพรอมดอกเบี้ยเทากันเปนงวดรายเดือนเปนจํานวนกี่งวดก็สุดแตจะเห็นเปนการสมควรตามฐานะของผูกู
จํานวนและความมุงหมายแหงเงินกู แตไมเกิน 300 งวด ทั้งนี้ ตองหมดหนี้ภายในอายุตัว 60 ป บริบูรณ
(3) สมาชิกพนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุขใหสงคืนเงินกูสามัญเงินตนเทากั น
พรอมดอกเบี้ยเปนงวดรายเดือนหรือเงินตนพรอมดอกเบี้ยเทากันเปนงวดรายเดือนจํานวน 100 งวดทั้งนี้ ตองหมด
หนี้ภายในวันสุดทายของการปฏิบัติงานในสวนราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดนครศรีธรรมราช
(4) นอกจากกรณีตามขอ 40 แลว ความในขอนี้ไมใชบังคับแกสมาชิกที่กูเงินไมเกินรอยละเกาสิบ
ของทุนเรือนหุนหรือเงินฝากอยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งสองอยางรวมกัน แลวแตกรณี
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หมวด 4
เงินกูพิเศษ
ขอ 22. การใหเงินกูพิเศษ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูพิเศษแกสมาชิก
คณะกรรมการดําเนินการอาจแตงตั้งคณะกรรมการเงินกูขึ้นตามความในขอบังคับ ขอ 83 ขอ 84 และมอบอํานาจ
หนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูแกสมาชิกก็ได
ขอ 23. การใหเงินกูพิเศษนั้นใหเพื่อการเคหะสงเคราะหและเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกตามขอกําหนดในระเบียบนี้
ขอ 24. สมาชิกซึ่งอาจไดรับเงินกูพิเศษตองเปนสมาชิกในสหกรณนี้ติดตอกันมาเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป
ขอ 25. เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดวินิจฉัยใหเงินกูพิเศษทั้งหนังสือกูและเอกสารทางกฎหมายอยาง
อื่นๆเกี่ยวกับเงินกูนั้นไดจัดทําตามแบบที่กําหนดไวโดยครบถวนสมบูรณแลวสมาชิกผูกูจึงรับเงินกูจากสหกรณไดการ
รับเงินกูผูกูจะตองลงลายมือชื่อรับเงินตามที่สหกรณกําหนด
ขอ 26. ตราบใดที่สมาชิกยังสงคืนเงินกูพิเศษไมเสร็จตนจะตองยินยอมและอํานวยความสะดวกใหกรรมการ
ดําเนิ นการหรือบุคคลอื่นซึ่งไดรับมอบหมายจากสหกรณ เขาตรวจการกอสรางตอเติมหรือปรับปรุงทรัพยสินที่ใช
เงินกูนั้นในเวลาอันสมควรไดเสมอและตองชี้แจงขอความเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบใหผูตรวจสอบทราบตามความ
ประสงค
เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห
ขอ 27. เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหไดแก
(1) เงินกูเพื่อไถถอนที่ดินและอาคารจากสถาบันการเงินอื่น
(2) เงินกูเพื่อกอสรางตอเติมหรือปรับปรุงอาคาร
(3) เงินกูเพื่อซื้อหองชุดหรืออาคารหรือซื้อที่ดินพรอมอาคารเพื่อกอสรางอาคาร
(4) เงินกูเพื่อกิจการซึ่งเกี่ยวของหรือจําเปนแก (1) (2) หรือ (3)
ขอ 28. สมาชิกผูประสงคขอกูเงินดังกลาวในขอ 23 ตองเสนอคําขอกูถึงคณะกรรมการเงินกู ตามแบบที่
กําหนดไวรวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานตางๆที่เกี่ยวของเชนรายการสินทรัพยรายไดและคาใชจายเหตุผลความ
จําเปนที่ตองจัดใหมีแบบรูปและรายการกอสรางหรือตอเติมหรือปรับปรุงอาคารรายละเอียดหลักฐานแหงที่ดินและ
หรืออาคารที่จะซื้อกําหนดเวลาและราคาสัญญาที่ทําไวหรือรางสัญญาที่จะทํารายละเอียดแหงทรัพยสินที่เสนอเปน
หลักประกัน
ขอ 29. แบบรูปและรายการกอสรางหรือตอเติมหรือปรับปรุงอาคารนั้นตองปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย
และตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการเงินกูดวย
ขอ 30. สหกรณจะมอบใหเจาหนาที่ทํารายงานเกี่ยวกับคําขอกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหเสนอ
คณะกรรมการเงินกูพิจารณา เปนหนาที่ของสมาชิกผูขอกูตองใหขอความจริงและความรวมมือ
ขอ 31. จํานวนเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหซึ่งใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆนั้นยอมสุดแตคณะกรรมการ
เงินกูพิจารณาเห็นสมควรโดยคํานึงถึงลักษณะของที่อยูอาศัยตามควรแกฐานะและความสามารถในการชําระหนี้ของ
สมาชิกนั้นแตไมเกิน 10,000,000 บาท(สิบลานบาทถวน)
ขอ 32. เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหนั้นมีความมุงหมายตามที่กลาวในขอ 27
ตราบใดที่สมาชิกยังสงคืนเงินกูเพื่อการเคหะสงเคราะหไมเสร็จจะโอนอาคารหรือที่ดินแกผูอื่นไมได
เงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
ขอ 33. เงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพนั้น ใหเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของตนเองและ
ครอบครัวซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร และพอใจวาจะกอประโยชนงอกเงยใหแกสมาชิกผูกู
ขอ 34. สมาชิกผูประสงคขอกูเงินดังกลาวใน ขอ 33 ตองเสนอคําขอกูถึงคณะกรรมการเงินกูตามแบบที่
กําหนดไว รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน รายการสินทรัพย รายไดและคาใชจาย แผนงาน
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ประกอบอาชีพที่จะใชเงินกู รายละเอียดหลักฐานแหงทรัพยสินที่จะใชเงินกู รายละเอียดแหงความตองการเงินกู
จํานวนทุนซึ่งตนจะออกเอง รายไดซึ่งคาดวาจะไดรับจากการลงทุนนั้น กําหนดการใชจายเงินกู ประสบการณของ
ตนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนั้น
ขอ 35. สมาชิกผูขอกูเงินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพตองแสดงหลักฐานใหเปนที่พอใจคณะกรรมการ
เงินกูวาตนจะออกทุนเองเปนจํานวนอยางนอยหนึ่งในสี่ของจํานวนทั้งหมด ซึ่งตองการใหการลงทุนประกอบอาชีพที่
ตนกระทํานั้น
ขอ 36. สหกรณจะมอบใหคณะกรรมการเงินกูหรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรสอบสวนและทํารายงาน
เกี่ยวกับคําขอกูเงินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสนอคณะกรรมการเงินกูพิจารณา และเปนหนาที่ของสมาชิก
ผูขอกูตองใหขอเท็จจริงและความรวมมือ
ขอ 37. จํานวนเงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ซึ่งใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆ นั้น ยอมสุดแต
คณะกรรมการเงินกูพิจารณากําหนดตามที่เห็ นสมควร โดยใหคํานึงถึงความตองการเงินกูแทจ ริงตามแผนงาน
ประกอบอาชีพ และความสามารถชําระหนี้ของสมาชิกนั้น แตไมเกิน 5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน)
ขอ 38. หลักประกันเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหและเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ในการกูเงิน
พิเศษนั้น ผูกูตองทําหนังสือกูใหไวตอสหกรณตามแบบที่กําหนดไว ถาเงินกูพิเศษนั้น มีจํานวนไมเกินคาหุนซึ่งผูกูมี
อยูในสหกรณ ก็ไมตองมีหลักประกันอยางอื่นอีกถาเงินกูพิเศษนั้นมีจํานวนเกินกวาคาหุนซึ่งผูกูมีอยูในสหกรณ ก็
ตองมีหลักประกันอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ดวย
(1) มีอสังหาริมทรัพยอันปลอดจากภาระจํานองรายอื่น จํานองเปนประกันเต็มจํานวนเงินกูรายนั้น
โดยตองเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการวา จํานวนเงินกูสวนที่เกินกวาคาหุนของผูกูตองอยูภายในรอยละแปดสิบ
แหงคาของอสังหาริมทรัพยนั้น
(2) มีพันธบัตรรัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในสหกรณหรือธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควรจํานําเปนประกันเงินกูรายนั้น โดยจํานวนเงินกูสวนที่เกินกวาคาหุนของผูกูตองอยู ภายในรอยละเกาสิบ
แหงคาของหลักทรัพยนั้น
(3) ในกรณีการกูเงินพิเศษ ใชหุนและหรือเงินฝากค้ําประกันเงินกูพิเศษไดรอยละ 90
ขอ 39. คณะกรรมการเงินกูจะพิจารณากําหนดใหผูกูเงินพิเศษ สงคืนเงินกูเปนงวดรายเดือนเทากันพรอม
ดวยดอกเบี้ย โดยหักจากเงินไดรายเดือน เปนจํานวนกี่งวดก็สุดแตจะเปนการสมควรตามฐานะของผูกู จํานวนและ
ความมุงหมายแหงเงินกูแตไมเกิน 360 งวด สําหรับเงินกูเพื่อการเคหะสงเคราะห 240 งวดสําหรับเงินกูเพื่อการลงทุน
ประกอบอาชีพ สวนเงินกูพิเศษอื่นๆ แลวแตคณะกรรมการเงินกูจะกําหนด ตั้งแตเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก และ
อายุของผูกูตองไมเกิน 75 ป ทั้งนี้โดยไมมีการผอนเวลา
นอกจากกรณีตามขอ 40 แลว ความในขอนี้ไมใชบังคับแกสมาชิกที่กูเงินไมเกินรอยละเกาสิบของทุนเรือน
หุนหรือเงินฝากอยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งสองอยางรวมกัน แลวแตกรณี
เงินกูพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ขอ 40. สมาชิกและสมาชิกสมทบ กูเพื่อพัฒนาศักยภาพ วงเงินตองเกิน 3,700,000 บาท (สามลานเจ็ดแสน
บาทถวน) แตไมเกิน 10,000,000 บาท (สิบลานบาทถวน) และไมเกินรอยละเกาสิบของทุนเรือนหุนการสงงวดชําระ
หนี้เงินตนพรอมดอกเบี้ยจากเงินไดรายเดือน ภายใน 240 งวด ไมตองมีหลักค้ําประกันอีก
ขอ 41. ในกรณีใดๆ ดังกําหนดตามขอบังคับ ขอ 14 เงินกูพิเศษเปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิงพรอม
ดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให
หมวด 5
ดอกเบี้ยเงินกู
ขอ 42. ใหเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทในอัตราไมเกินรอยละสิบเกาตอปโดยจะไดประกาศใหทราบเปนคราวๆ ไป
ขอ 43. ดอกเบี้ยเงินกูนั้นใหคิดเปนรายวันตามจํานวนตนเงินคงเหลือ
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หมวด 6
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู
ขอ 44. ใหคณะกรรมการเงินกู ตรวจสอบควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้
และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองผูกูจะตองจัดการแกไขใหคืนดี
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ขอ 45. ในกรณีใดๆ ดังตอไปนี้ ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใดๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิงพรอมทั้ง
ดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา
(1) เมื่อผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏแกคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวา หลักประกันสําหรับเงินกูบกพรอง และผูกูมิไดจัดการ
แกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เมื่อคางสงเงินงวดชําระหนี้ (ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย) เปนเวลาสองเดือนติดตอกันสหกรณจะ
ระงับการเบิกเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินจนกวา ผูกูไดชําระหนี้เปนปกติ
ขอ 46. ในกรณีที่เงินกูเปนอันตองสงคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กลาวแลวในขอ 41 ถาผูค้ําประกันตองรับผิดชําระ
หนี้แทนผูกู และไมสามารถชําระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได เมื่อผูค้ําประกันรองขอคณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันให
เรียกเก็บจากผูค้ําประกันเปนงวดรายเดือนจนเสร็จตามที่ผูกูไดทําหนังสือกูใหไวตอสหกรณก็ได สุดแตจะพิจารณา
เห็นสมควร
ขอ 47. ผูกูหรือผูค้ําประกันตองรับผูกพันวาถาตนประสงคจะขอโอน หรือยาย หรือลาออกจากราชการ หรือ
งานประจําตามขอบังคับของสหกรณฯ ขอ 15 ตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบและจัดการชําระหนี้สินซึ่งตนมี
อยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน
ขอ 48. ในกรณีมีเหตุจําเปนอันมิอาจกาวลวงเสียไดจําตองตีความขอความใดในระเบียบนี้ ใหเปนอํานาจ
และหนาที่ของคณะกรรมการที่จะตองตีความขอความนั้น
ขอ 49. ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
โกศล แตมเติม
(นายโกศล แตมเติม)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวย การใหเงินกูฉ ุกเฉินเพื่อสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2563
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด พ.ศ.2560
ขอ 79(8) และ ขอ 107(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39 ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563
ได มีมติกําหนดระเบียบ วาดวย การใหเงินกูฉุกเฉินเพื่อสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงคเพื่ อ
ชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิกที่มีความจําเปนเรงดวนตองใชจายเงิน จึงไดกําหนดระเบียบไวดังนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวย
การใหเงินกูฉุกเฉินเพื่อสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2563”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแต วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวย การใหเงินกู
เพื่อเหตุฉุกเฉินเงินปนผล พ.ศ. 2563 ที่ประกาศใชเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2563 ทั้งสิ้น
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกและสมาชิกสมทบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช จํากัด
ขอ 5. การใหเงินกูฉุกเฉินเพื่อสวัสดิการสมาชิกตามระเบียบนี้แกสมาชิกคนหนึ่งๆ นั้น ใหสมาชิกยื่นคําขอกู
ดวยตนเองที่สหกรณตามแบบคําขอกูที่กําหนด โดยมีหลักเกณฑและเงื่อนไขการกูเงินดังนี้
(1) วงเงินกูยืมตั้งแต 1,000 บาท ใหกูไดไมเกินรอยละ 90 ของเงินปนผลที่ไดรับในปที่แลว ทั้งนี้ ให
กูไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น
(2) ระยะเวลาการกู ตั้งแต 1 มีนาคม ถึงสิ้นเดือนธันวาคม ของทุกปกอนที่จะมีการจายเงินปนผลและ
เงินเฉลี่ยคืนประจําป
(3) การสงชําระเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเงินปนผลตามระเบียบนี้ใหสมาชิกชําระเพียงงวดเดียว หลังจาก
ประชุมใหญสามัญประจําป โดยจะหักจากเงินปนผลที่สมาชิกพึงจะไดรับทั้งเงินตนพรอมดอกเบี้ย เวนแต สมาชิกที่ถูก
บังคับคดีภายหลังจากกูเงินตามระเบียบนี้ไปแลวแตกอนถึงกําหนดจายเงินปนผล ในกรณีเชนนี้ใหหักเงิน ณ ที่จายเงินได
รายเดือนของสมาชิกเพื่อชําระหนี้เปนงวดรายเดือนใหเสร็จสิ้นภายใน 12 งวดเดือนนับถัดจากเดือนที่สหกรณทราบ
เปนหนังสือจากสํานักงานบังคับคดี โดยไมตองคํานึงถึงเงินคงเหลือขั้นต่ําตามระเบียบวาดวยเงินกูสามัญ
ในกรณีที่สมาชิกประสงคจะชําระหนี้ใหเสร็จสิ้นทั้งเงินตนและดอกเบี้ยในครั้งเดียวกอนประชุมใหญ
ยอมเปนสิทธิที่สามารถกระทําได
(4) การคิดอัตราดอกเบี้ย ใหคิดตามอัตราดอกเบี้ยตามที่สหกรณประกาศ
(5) หลักประกันสําหรับเงินกูฉุกเฉินเพื่อสวัสดิการสมาชิกใหใชบุคคลค้ําประกัน 1 คน หรือกรณีที่กูไมเกิน
ทุนเรือนหุนไมตองมีหลักประกันอยางอื่น
ขอ 6. สหกรณไมอนุมัติเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเงินปนผลใหกับสมาชิก ดังนี้
(1) สมาชิกที่ถูกอายัดเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนหรือศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยไมวาชั่วคราวหรือ
เด็ดขาด และรวมถึงศาลมีคําพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือลมละลายทุจริตดวย
(2) สมาชิกที่มีขอตกลงใหสหกรณหักเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนชําระหนี้
(3) สมาชิกที่อยูภายในเงื่อนไขหรือขอจํากัดอื่นที่สหกรณไมอนุมัติใหกูเงินได
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ขอ 7. ใหประธานกรรมการ เปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2563
โกศล แตมเติม
( นายโกศล แตมเติม )
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวย การใหเงินกูสามัญเพื่อสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2563
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด พ.ศ.2549
ขอ79(8) และขอ107(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ
2563 ไดกําหนดระเบียบ วาดวย การใหเงินกูสามัญเพื่อสวัสดิการสมาชิก ดังนี้
ขอ 1.ระเบียบนี้เรียกวา “ ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวย การ
ใหเงินกูสามัญเพื่อสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2563”
ขอ 2. ใหใชระเบียบนี้ตั้งแต วันที่ 1 มีนาคม 2563 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัดวาดวย การใหเงินกู
สามัญเพื่อสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2554 เสียทั้งสิน้ และบรรดาระเบียบ หลักเกณฑ ประกาศหรือมติซึ่งมีขอกําหนด
ขัดแยงกับระเบียบฉบับนี้เสียทั้งสิ้นและใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. การใหเงินกูสามัญเพื่อสวัสดิการสมาชิกตามระเบียบนี้ เปนการชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแก
สมาชิกเพื่อชําระคาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหและหรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงคคลายคลึงกันใหสมาชิกเปนรายป
ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ขอ 5. ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งกรรมการพิจารณาเงินกู เพื่อพิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อ
สวัสดิการสมาชิกตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรและประกาศใหสมาชิกทราบโดยทั่วกัน
ขอ 6. สิทธิการใหเงินกูสามัญเพื่อสวัสดิการสมาชิกรายหนึ่งๆ กูไดตามจํานวนเงินที่ตองชําระสมาคม
ฌาปนกิจ สงเคราะห แ ละหรื อกองทุน อื่น ที่มีวัต ถุป ระสงค คล า ยคลึ งกั นและปต อๆไปใหกู ตามสั ดส ว นที่ส มาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหแตละสมาคมและหรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงคคลายคลึงกันเรียกเก็บ
ขอ 7. การสงเงินงวดชําระหนี้พรอมดอกเบี้ยไมเกิน 12 งวด โดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือนของผูกู ณ ที่
จาย
ขอ 8. การคิดอัตราดอกเบี้ย ใหคิดตามอัตราดอกเบี้ยเงินกูสามัญตามที่สหกรณประกาศ
ขอ 9. หลักประกันสําหรับเงินกูสามัญเพื่อสวัสดิการสมาชิกใหใชบุคคลค้ําประกัน 1 คน หรือกรณีกูไมเกิน
ทุนเรือนหุนไมตองมีหลักประกันอยางอื่น
ขอ 10. หลักเกณฑ วิธีการและรายละเอียดตางๆ นอกเหนือจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนดเปนประกาศของสหกรณ
ขอ 11. ใหสมาชิกผูกูทําสัญญาใหไวตอสหกรณตามที่กําหนด
ขอ 12. ใหคณะกรรมการดําเนินการรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในปญหา ทั้งปวง
ที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2563
โกศล แตมเติม
(นายโกศล แตมเติม)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวย การใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน พ.ศ. 2544
อาศัย อํ า นาจตามความแห ง ข อ บั ง คับ สหกรณอ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวัด นครศรี ธ รรมราช จํ า กั ด
พ.ศ.2544 ขอ 79(8) และ ขอ107(4) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่20ครั้งที่ 11/2544 วันที่ 27
กันยายน 2544 ไดกําหนด ระเบียบวาดวย การใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน พ.ศ.2544โดยความเห็นชอบนายทะเบียน
สหกรณ ไวดังตอไปนี้
ขอ1.ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวย
การใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน พ.ศ.2544”
ขอ 2.ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ เปนตนไป
ขอ3.ใหยกเลิก ระเบียบสหกรณออมทรัพยส าธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวย การให
สหกรณอื่นกูยืมเงิน พ.ศ.2543 และฉบับแกไขเพิ่มเติม(ครั้งที่ 1) พ.ศ.2544 และบรรดาประกาศ มติที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ ระเบียบอื่นใดที่มีอยูกอนวันใชระเบียบนี้ ซึ่งมีขอกําหนดหรือแนวปฏิบัติอื่นที่ขัดแยงกับ
ระเบียบนี้ทั้งสิ้นใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ4.ในระเบียบนี้
“สหกรณ”
หมายความวา สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
“คณะกรรมการ”หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณผูใหกูเงิน
“สหกรณผูขอกู” หมายความวา สหกรณรวมถึงชุมนุมสหกรณดวย
ขอ 5.สหกรณผูขอกู จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ไมมีขอบกพรองทางการเงินและการบัญชี หรือถามีตองไดรับการแกไขจนเปนที่พอใจของ
สหกรณแลว
(2) มีความมั่นคงทางการเงิน และมีความสามารถในการชําระหนี้
(3) มีความสามารถในการจัดการที่ดีและไดปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบของสหกรณ
และระเบียบของทางราชการโดยเครงครัดสม่ําเสมอ
(4) มีคุณสมบัติอนื่ ๆ ตามหลักเกณฑที่สหกรณกําหนด
ขอ6.สหกรณจะใหเงินกูแกสหกรณผูขอกูที่มีวัตถุประสงคจะใชเงินกู เพื่อเปนทุนหมุนเวียนใหสมาชิกกู หรือ
เพื่อการดําเนินธุรกิจอื่นของสหกรณตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในขอบังคับและระเบียบอันเหมาะสมเทานั้น
ขอ7.จํานวนเงินกูที่ใหแกสหกรณผูขอกูสหกรณหนึ่งๆ ตามวงเงินที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร แต
เมื่อรวมหนี้เงินกูทุกรายของสหกรณผูขอกูแลว จะตองไมเกินวงเงินกูยืมและค้ําประกันประจําปที่ไดรับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
ขอ 8.หลักประกันเงินกู ใหคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณผูกูทั้งคณะค้ําประกันเปนรายบุคคลและ
ใหจัดหาอสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยที่มีมูลคาไมนอยกวาจํานวนเงินกูจํานองเปนประกัน เวนแตในกรณี
จําเปนที่สหกรณผูขอกูไมมีหลักทรัพย หรือไมสามารถหาหลักทรัพยมาใชเปนหลักประกันเงินกูได ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการของสหกรณผูขอกูทั้งคณะเปนผูค้ําประกันเงินกูและในกรณีผูค้ําประกันคนใดพนจากตํา แหนงกอนที่
สหกรณผูขอกูจะชําระหนี้เสร็จสิ้น ใหสหกรณผูขอกูจัดใหกรรมการดําเนินการคนใหมเปนผูค้ําประกันแทนคนเดิม
ขอ9.การกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกู ใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดใหสหกรณที่ขอกูเงินชําระคืน
ตนเงินและดอกเบี้ย ใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการใชเงินกู แตตองไมเกินหกสิบเดือน
ขอ 10.อัตราดอกเบี้ยเงินกูใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดตามความเหมาะสมกับภาวะการเงินโดยประกาศ
เปนคราวๆไป การคิดดอกเบี้ยเงินกูใหคิดเปนรายวัน โดยนับถัดจากวันรับเงินกู
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ขอ 11.ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือความจําเปนเกิดขึ้นอันทําใหสหกรณผูขอกูไมสามารถชําระคืนเงินกูได
ตามกํ า หนด ให ส หกรณ ผู ข อกู ยื่ น คํ า ร อ งขอผ อ นผั น เลื่ อ นให กํ า หนดเวลาชํ า ระคื น เงิ น กู ต อ สหกรณ เพื่ อ ให
คณะกรรมการพิจารณาการผอนผันใหขยายเวลาผอนชําระคืนเงินกู และระงับการเสียเบี้ยปรับ ในชวงระยะเวลาที่
ไดรับการผอนผันไดตามที่เห็นสมควร
ขอ 12.สหกรณผูขอกูไมชําระคืนเงินกูเมื่อถึงกําหนด โดยไมไดรับการผอนผันจากคณะกรรมการ หรือไมมี
เหตุผลอันสมควร จะตองเสียเบี้ยปรับผิดนัดชําระหนี้เปนรายวันในอัตรารอยละ 6 ตอปของตนเงินที่ผิดนัด โดยนับถัด
จากวันที่ถึงกําหนดชําระจนถึงวันที่สหกรณผูขอกูชําระเงินกูเสร็จสิ้น
ขอ 13.การขอกู ใหสหกรณผูขอกูยื่นหนังสือแสดงความจํานงระบุวัตถุประสงคในการใชเงินกู จํานวนเงินกู
ระยะเวลาชําระหนี้ พรอมดวยหลักฐานดังตอไปนี้
(1) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการครั้งที่มีการพิจารณาเรื่องขอกูเงินจากสหกรณ
(2) งบการเงินและรายงานการสอบบัญชีประจําป ลาสุด พรอมดวยรายงานกิจการประจําป
(3) งบทดลอง ณ วันสิ้นสุดของเดือน กอนวันยื่นหนังสือแสดงความจํานงขอกู และยอนหลังอีก
2 เดือน
(4) สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนเปนสหกรณ
(5) ขอบังคับของสหกรณ รวมทั้งระเบียบการเงินของสหกรณ
(6) รายนามคณะกรรมการดําเนินการ ตําแหนงในคณะกรรมการดําเนินการ และตําแหนงใน
หนวยงานที่สังกัด (ถามี) พรอมทั้งวาระของการดํารงตําแหนงของกรรมการดําเนินการ
(7) สําเนาหนังสือใหความเห็นชอบ ของนายทะเบียนสหกรณ ในการกําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ํา
ประกันประจําป
(8) สําเนาหลักฐานการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือบุคคลซึ่งสหกรณไดกูยืมไวและยังมีภาระ
ผูกพันอยู
(9) เอกสารอื่นๆ ที่สหกรณกําหนด
ขอ 14. ใหผูจัดการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและวิเคราะหฐานะความมั่นคงความสามารถในการชําระหนี้
และการจัดการ เสนอผลการวิเคราะหพรอมทั้งความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอ 15. ถาสหกรณผูขอกูจะกูเงินจากผูอื่น ในระหวางที่ยังมีหนี้เงินกูอยูตอสหกรณตองแจงใหสหกรณทราบ
ขอ 16. ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ ใหสหกรณเรียกคืนเงินกูและใหสหกรณผูขอกูชําระคืนตนเงินพรอม
ทั้งดอกเบี้ยแกสหกรณโดยทันที แมยังไมถึงกําหนดตามสัญญาเงินกูก็ตาม
(1) เมื่อสหกรณผูขอกูตองเลิกไมวาเพราะเหตุใด
(2) เมื่อปรากฏวาสหกรณผูขอกูฝาฝนขอกําหนดตามขอ 15 แหงระเบียบนี้
(3) เมื่อปรากฏวาสหกรณผูขอกูใชเงินกูไมถูกตองตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในสัญญาเงินกู
(4) เมื่อสหกรณผูขอกูผิดนัดไมชําระเงินกูตามกําหนดและคณะกรรมการไมไดผอนเวลาให
(5) เมื่อมีเหตุผลที่คณะกรรมการ เห็นวาสหกรณนั้นไมสมควรกูเงินสหกรณตอไป
ขอ 17.เมื่อคณะกรรมการอนุมัติเงินกูแลว ใหผูจัดการแจงใหสหกรณผูขอกูทราบโดยเร็ว เพื่อจัดทําสัญญา
กู และจัดทําหลักประกันใหเรียบรอย แลวจึงจัดสงเงินกูใหสหกรณผูขอกูตอไป
ขอ 18.การทําสัญ ญากู ใหจัดทําตามแบบที่สหกรณกําหนด แลวใหผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ
ตามขอบังคับของสหกรณ และสหกรณผูขอกู เปนผูลงชื่อในสัญญากูที่ทํากับสหกรณ
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ขอ 19.การใหเงินกูแกสหกรณผูขอกู โดยใชตั๋วสัญญาใชเงินเปนหลักฐานแทนการทําสัญญากูใหสามารถ
กระทําได โดยจํานวนเงินกูใหเปนไปตามขอ7 ของระเบียบนี้ สําหรับหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติอื่นๆ ให
คณะกรรมการพิจารณากําหนดขึ้นไดตามความเหมาะสม และไมกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณ
กําหนด ณ วันที่ 28 มกราคม 2545
ยุทธนา ศิลปรัสมี
(นายแพทยยุทธนา ศิลปรัสมี)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2544
อาศัยความตามขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด พ.ศ.2544 ขอ
79(8) และขอ 107(7) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 20 ครั้งที่ 11/2544 วันที่ 27 กันยายน 2544ไดกําหนด
ระเบียบวาดวย การรับจายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2544 ไวดังตอไปนี้
ขอ 1.ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2544”
ขอ 2.ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2544 เปนตนไป
ขอ 3.ใหยกเลิก ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวย การรับจาย
และเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2538 และบรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ระเบียบอื่นใดที่มีอยูกอน
วันใชระเบียบนี้ ซึ่งมีขอกําหนดขัดแยงกับระเบียบนี้ทั้งสิ้นใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4.ในระเบียบนี้
“เงินสดในมือ” หมายความวา เงินสดที่เปนธนบัตรและเหรียญกษาปณ ซึ่งสหกรณเก็บรักษาไวที่
สํานักงานสหกรณ เพื่อใหจายหมุนเวียนในทางธุรกิจของสหกรณ
“เอกสารการเงิน” หมายความวา เช็ค ธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณียหรือตั๋วสัญญาใชเงิน
ขอ 5.สหกรณเปดรับจายเงินตั้งแตเวลา 08.30 ถึง 15.30 ทุกวัน เวนวันหยุดธนาคาร/วันหยุดตามประกาศ
ของสหกรณ หรือวันหยุดราชการ
ขอ 6.ใหผูจัดการเปนผูรับผิดชอบในการรับจาย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ
ขอ 7.ในกรณีที่ยังไมมีผูจัดการหรือผูจัดการไมอยูไมอาจปฏิบัติหนาที่ตามขอ6 ได ใหคณะกรรมการแตงตั้ง
กรรมการหรือเจาหนาที่การเงิน หรือเจาหนาที่ผูหนึ่งผูใดที่เห็นสมควร ซึ่งไมไดปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับงานบัญชี
เปนผูปฏิบัติหนาที่ตามขอ6 แทน โดยอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ขอ 8.การรับจายเงิน จะตองจัดใหมีเอกสารหลักฐานใบสําคัญประกอบครบถวนและจะตองบันทึกรายการ
ในสมุดบัญชีของสหกรณทุกครั้งทันทีที่เกิดรายการขึ้น และผูจัดการจะตองตรวจสอบใหถูกตองเปนประจําวัน
หมวดที่ 1
ใบเสร็จรับเงิน
ขอ 9.ใบเสร็จรับเงิน ใหใชตามแบบที่สหกรณกําหนด โดยใหมีสําเนาอยางนอย 1 ฉบับ เพื่อประโยชนในการ
ตรวจสอบและบันทึกบัญชี
ขอ 10.ใบเสร็จรับเงิน ใหมีหมายเลขกํากับเลม และหมายเลขกํากับใบเสร็จรับเงินเรียงตามลําดับกันไปทุก
ฉบับให สหกรณจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไวเพื่อใหทราบและตรวจสอบไดวาไดจัดพิมพขึ้นตามจํานวนเทาใด
ไดจายใบเสร็จรับเงินเลมใด หมายเลขถึงหมายเลขใด ใหเจาหนาที่ผูใดไปใชเมื่อไร
การเบิกใชใบเสร็จรับเงินใหเบิกใชตามจํานวนที่เหมาะสมและจําเปนกับสภาพธุรกิจของสหกรณโดยใหเบิก
ตามลําดับเลมและเลขที่ของใบเสร็จรับเงินและใหหลักฐานการเบิกจายใบเสร็จรับเงินไวดวย
ขอ 11.ใบเสร็จรับเงิน หามขูดลบ แกไข เพิ่มเติมจํานวนเงินหรือชื่อผูชําระเงินหากใบเสร็จรับเงินฉบับใดลง
รายการเงินผิดพลาด ก็ใหขีดฆาจํานวนเงินและเขียนใหมทั้งจํานวนแลวใหผูรับเงินลงลายมือชื่อกํากับ หรือขีดฆา
ยกเลิกใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับแลวออกฉบับใหมใหแทน
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สําหรับใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิก ใหขีดฆาและเขียนเหตุผลพรอมกับลงชื่อกํากับไวและใหเย็บติดไวในเลม โดยมี
สําเนาอยูครบทุกฉบับพรอมตนฉบับ
ขอ 12.ใหสหกรณเก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผูสอบบัญชียังมิไดตรวจสอบไวในที่ปลอดภัย อยาให
สูญหายและเมื่อไดตรวจสอบแลวก็ใหเก็บไวอยางเอกสารธรรมดาก็ได
ขอ 13.ใหคณะกรรมการมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือเจาหนาที่ของสหกรณทําหนาที่ควบคุม
การจัดเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที่ยังไมไดใช และเลมที่ยังใชไมหมดไวในที่มั่นคงปลอดภัย
ขอ 14.ทุกงวด 12 เดือน และเมื่อสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น
ทําการตรวจนับใบเสร็จรับเงินทั้งที่ใชแลวและที่ยังคงเหลือใหเปนการถูกตองโดยจัดทําหลักฐานการตรวจนับไวดวย
หมวดที่ 2
การรับเงิน
ขอ 15.สหกรณตองออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน โดยปกติใหใชใบเสร็จรับเงินเลมเดียวกันในการ
รับเงินทุกประเภท เวนแตเงินประเภทใดที่มีการรับชําระเปนประจําและมีจํานวนมากราย จะแยกใบเสร็จรับเงินเลม
หนึ่งสําหรับการรับชําระเงินประเภทนั้นก็ได
ขอ 16.การรับเงินของสหกรณใหรับเปนเงินสด แตถาเปนกรณีที่จําเปนและเปนประโยชนแกสหกรณ ก็อาจ
รับเปนเอกสารการเงิน เชนธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย หรือเช็ค หรือตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใชเงินได
ขอ 17.ในกรณีจําเปนที่จะตองรับเช็ค หรือตั๋วสัญญาใชเงิน จะตองเปนเช็คหรือตั๋วสัญญาใชเงินที่ธนาคาร
รับรอง
ในกรณีที่เ ป น เช็ คที่ ไ มส ามารถให ธ นาคารรับ รองได จะต องเป น เช็ค ที่ สั่ ง จ า ยเงิ นในวั น ออกเช็ ค และ
คณะกรรมการไดพิจารณาเห็นแลววาผูสั่งจายเช็คเปนบุคคลที่เชื่อถือได
ขอ 18.ในกรณีมีการรับเช็คตามขอ17 ใบเสร็จรับเงินที่สหกรณออกใหแกผูจายเช็คใหระบุวาเปนเช็คของ
ธนาคารใด เลขที่เทาใด และลงวันที่เทาใด ทั้งใหกําหนดเงื่อนไขไวในใบเสร็จรับเงินวา “ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ
ตอเมื่อไดรับเงินตามเช็คนั้นแลว” และใหจัดทําทะเบียนรับเช็คเพื่อบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับเช็คดังกลาวเพื่อการ
ควบคุมและตรวจสอบดวยเช็คที่กําหนด ใหนําฝากธนาคารทันที
ขอ 19.เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณไดรับในแตละวันตามขอ16 ใหนําฝากธนาคารเมื่อสิ้นเวลารับ
จายเงินในวันนั้น เวนแตเอกสารการเงินประเภทที่ตองนําไปขึ้นเปนเงินสดกอน ก็ใหดําเนินการไดทันที
ในกรณีที่ไมสามารถนําฝากธนาคารไดทันวันนั้น ใหบันทึกเหตุผลไวในสมุดบัญชีเงินสด และแจงใหประธาน
กรรมการหรือกรรมการผูไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อทราบและใหรีบนําเช็คนําเขาฝากธนาคารในเวลา
เริ่มทําการของวันทําการถัดไปทันที
เงินสดและเอกสารการเงินซึ่งไมอาจนําฝากธนาคารไดทันในวันนั้น ใหเก็บรักษาไวในตูนิรภัยของสหกรณ
หรือในที่มั่นคงปลอดภัย
ขอ 20.กรณีเงินนําฝากธนาคารมีจํานวนมาก หรือธนาคารอยูหางไกล หรือกรณีที่เห็นวาจะไมปลอดภัยแก
เงินที่จะนําฝากธนาคารใหคณะกรรมการพิจารณาแตงตั้งใหกรรมการคนใดคนหนึ่งรวมกับผูจัดการควบคุมเงินไป
ธนาคารและหรืออาจจัดใหมีเจาหนาที่ตํารวจควบคุมรักษาความปลอดภัยดวยก็ได
หมวดที่ 3
การจายเงิน
ขอ 21.การจายเงิน ใหจา ยเฉพาะเพื่อกิจ การภายในขอบเขตวัตถุประสงคข องสหกรณ และเปนไปโดย
ถูกตองตามระเบียบและขอบังคับของสหกรณ
ขอ 22.การจายเงินทุกครั้ง ตองมีหลักฐานการจายที่ถูกตองสมบูรณเก็บไวเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
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ขอ 23.หลักฐานการจาย นอกจากใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผูรับเงินออกใหแกสหกรณใหใชตามแบบที่สหกรณ
กําหนด
ขอ 24.หลักฐานการจาย ที่เปนใบเสร็จรับ เงิน ซึ่งผูรับ เงินออกใหแกสหกรณอยางนอยจะตองมีรายการ
ดังตอไปนี้
(1) ชื่อ สถานที่อยู หรือที่ทําการของผูรับเงิน
(2) วัน เดือน ป ที่รับเงิน
(3) รายการแสดงการรับเงินที่ระบุวาเปนคาอะไร
(4) จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
(5) ลายมือชื่อของผูรับเงิน
ขอ 25.ใหเจาหนาที่การเงินประทับตรา “จายเงินแลว” และลงลายมือชื่อกํากับการจายพรอม วัน เดือน ป
ไวเปนหลักฐานการจายเงินทุกฉบับเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
ขอ 26.การจายเงินของสหกรณใหกระทําไดดังนี้
(1)การจายเงินเปนจํานวนไมมากและตองจายเปนประจําเชนคาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยงของกรรมการ
และเจาหนาที่สหกรณ คาสื่อสาร คาขนสง คาไฟฟา คาน้ําประปา และคาใชจายเบ็ดเตล็ด เปนตน ใหจายจากเงินสด
ในมือที่กําหนดใหเก็บรักษาไวไดไมเกิน 10,000.00บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
(2)การจายเงินเปนจํานวนมากใหแกสมาชิกหรือกรรมการหรือเจาหนาที่สหกรณ หรือการจายเงิน
ของสหกรณในทางธุรกิจอื่นๆ ใหจายเปนเช็ค ยกเวนถาผูรับเงินประสงคจะใหจายเปนเงินสดหรือในกรณีที่สหกรณไม
สามารถจายเงินเปนเช็คได ก็ใหจายเปนเงินสด โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ขอ 27. กอนจายเงินทุกครั้ง ผูมีหนาที่จายตองตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ และใบสําคัญประกอบการ
จายเงินใหถูกตองเรียบรอย และตองมีผูอนุมัติใหจายเงินไดจึงจายเงิน และเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับเงิน หรือให
ผูรับเงินลงนามรับเงินไวในหลักฐานการจายเงินของสหกรณทุกครั้ง
ขอ 28.การจายเงินแกผูมีสิทธิรับเงิน ในกรณีที่ไมรูจักตัวผูขอรับเงิน ตองใหบุคคลอื่นที่เชื่อถือไดลงลายมือ
ชื่อรับรอง หรือนําหลักฐาน เชนบัตรประจําตัว แสดงประกอบการรับเงินดวย
ขอ 29.การจายเช็คตามที่กําหนดไวในขอ26ใหสั่งจายในนามบุคคลหรือหนวยงานผูรับเงินโดยขีดฆาคําวา“ผูถือ”
ออก
ขอ 30.การจายเช็ค ตองมีใบสําคัญจายเช็ค ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่จายเช็ค เลขที่เช็ค ชื่อธนาคาร
วัตถุประสงคในการจายเงิน ชื่อผูรับเช็ค และจํานวนเงิน พรอมทั้งลงลายมือชื่อผูจัดทําเอกสารและผูอนุมัติไวเปน
หลักฐาน ทั้งนี้สหกรณจะตองจัดใหมีทะเบียนจายเช็คบันทึกรายละเอียดขางตน เพื่อควบคุมและตรวจสอบดวย
เช็คที่มีการลงชื่อสั่งจายเรียบรอยแลว แตยังไมมีผูมารับ ใหเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัย และควรติดตอใหผูรับ
มารับไปโดยเร็วที่สุด
ขอ 31.ในกรณียกเลิกการจายเช็ครายการใด ใหผูมีหนาที่จายประทับตรา “ยกเลิก” ในเอกสารที่ยกเลิกทุก
ฉบับสวนเช็คที่ยกเลิกใหเย็บติดกับตนขั้วและประทับตรา “ยกเลิก” พรอมบันทึกเหตุผลที่ยกเลิกและลงลายมือชื่อ
ผูรับผิดชอบกํากับไวดวย
ขอ 32.ในการถอนเงินจากธนาคาร หรือแหลงรับฝากเงินอื่นๆ เพื่อนํามาใชจายในธุรกิจของสหกรณ ให
ผูจัดการหรือผูทําหนาที่แทน ทําบันทึก ขออนุมัติถอนเงินโดยชี้แจงเหตุผลตอประธานกรรมการหรือรองประธาน
กรรมการ หรือกรรมการผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหเปนผูที่มีอํานาจอนุมัติการถอนเงิน พรอมทั้งแนบ
เอกสารหลักฐานตางๆ และเอกสารการถอนเงิน เพื่อประกอบการพิจารณาดวย
หมวดที่ 4
การเก็บรักษาเงินและเอกสารสําคัญ
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ขอ 33.เมื่อสิ้นเวลาทําการตามขอ5 ใหผูจัดการหรือผูปฏิบัติหนาที่แทนตามขอ7 ตรวจสอบรายการเงินสด
ในสมุดบัญชีเปรียบเทียบกับตัวเงินสดในมือเปนประจําทุกวัน เมื่อเห็นวาถูกตองตรงกันแลว ใหลงลายมือชื่อกํากับไว
ในสมุดบัญชีดวย
ขอ 34.เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณจะตองเก็บรักษาไวในมือแตละวันนั้น ใหเก็บรักษาไวในตูนิรภัย
ของ สหกรณ หรือในที่มั่นคงปลอดภัย โดยอยูในความรับผิดชอบของผูจัดการ
ขอ 35.ใหเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากของสหกรณทุกเลม สมุดบัญชี ทะเบียนและเอกสารเกี่ยวกับการเงินไว
ในตูนิรภัย และหรือในที่มั่นคงปลอดภัย โดยอยูในความรับผิดชอบของผูจัดการ
ขอ 36.ใหคณะกรรมการมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการคนใดคน
หนึ่งทําการตรวจสอบเปนครั้งคราวเกี่ยวกับเงินสดคงเหลือและเอกสารการเงินอื่นๆ ใหถูกตอง
ขอ 37.ใหผูจัดการ จัดใหมีการทําบัญชีรับจาย งบทดลอง งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (กรณีเงิน
ฝากในบัญชีสหกรณ และหลักฐานของธนาคารไมตรงกัน) รวมทั้งสรุปเกี่ยวกับการรับจายเงินเสนอตอที่ประชุ ม
คณะกรรมการเปนประจําทุกเดือน
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2544
ยุทธนา ศิลปรัสมี
( นายแพทยยุทธนา ศิลปรัสมี)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ พ.ศ. 2560
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด ขอ
79(8) และ ขอ 107(6) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 35 ครั้งที่12/2559 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559
ไดกําหนดระเบียบวาดวย การโอนสมาชิกระหวางสหกรณ พ.ศ. 2560 ไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวย
การโอนสมาชิกระหวางสหกรณ พ.ศ.2560
ขอ 2.ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวย การโอน
สมาชิกระหวางสหกรณ พ.ศ. 2544 และบรรดาประกาศหรือมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งมีขอกําหนด
ขัดแยงกับระเบียบฉบับนี้ทั้งสิ้น และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. สมาชิกที่ไดรับคําสั่งยายหรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น หรือนอกเขตทองที่ดําเนินงานของสหกรณ
นี้ ประสงคจะขอโอนสภาพเปนสมาชิกไปยังสหกรณออมทรัพย ซึ่งตั้งอยูในทองที่หรือสังกัดที่ตนยายไปรับราชการ
ใหมนั้น ตองเสนอเรื่องราวถึงคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ
เรื่องราวที่ไดเสนอคณะกรรมการดําเนินการนั้น ตองแจงสังกัดในจังหวัดที่ยายหรือโอนไปรับราชการใหม
สหกรณออมทรัพย ที่จะขอเขาเปนสมาชิกและตองแนบสําเนาคําสั่งยายหรือโอนประกอบเรื่องดวย
ขอ 5. ใหสหกรณระงับการเรียกเก็บเงินสะสมรายเดือนหรือเงินคาหุนหรือเงินงวดชําระหนี้ (ถามี) ซึ่ง
สมาชิกนั้นจะตองสงตอสหกรณไวชั่วคราว จนกวาจะทราบผลการพิจารณารับสมาชิกของสหกรณออมทรัพยที่
สมาชิกนั้นขอสมัครเขาเปนสมาชิกใหม แตตองไมเกิน 90 วัน นับจากวันที่ทางราชการไดสั่งโอนอัตราเงินเดือนไป
จากจังหวัดหรือสังกัดเดิม
ถา สหกรณไมไดรับ การติดตอจากสหกรณอ อมทรัพยใหมภ ายในกํา หนดเวลาตามความในวรรคกอนให
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาสภาพการเปนสมาชิก * ตามขอบังคับ ขอ 36 การเรียกคืนเงินกูตามขอบังคับ
ขอ 10 และดําเนินการใหเปนไปตามกําหนดไวในขอบังคับเปนรายๆ สุดแตกรณี
ขอ 6. ถาสหกรณไดรับการติดตอจากสหกรณออมทรัพยใหม เพื่อขอรับโอนสภาพการเปนสมาชิก ขอรับเงิน
คาหุน ขอชําระหนี้เงินกูของสมาชิกนั้น และหรือขอผอนผันการชําระหนี้เงินกู คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจที่
จะตกลงเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกลาวไดตามที่เห็นสมควร
ขอ 7. นับจากวันที่สหกรณไดโอนคาหุนและไดรับชําระหนี้ หรือไดตกลงเงื่อนไขในการชําระหนี้เปนหนังสือ
ไวกับสหกรณออมทรัพยใหมแลว ใหถือวาสมาชิกนั้นพนสภาพการเปนสมาชิกสหกรณ
ขอ 8. สมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่นที่ยาย หรือโอนเขามารับราชการสังกัด หรือในทองที่ดําเนินงานของ
สหกรณนี้หากประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิก โดยการโอนสภาพการเปนสมาชิกระหวางสหกรณ ตองยื่นใบสมัคร
ถึงสหกรณตามแบบที่กําหนดไวโดยตองมี ผูบังคับบัญชาของผูสมัครในตําแหนงต่ํากวาชํานาญการหรือเทียบเทาคน
หนึ่งรับรอง แตถาผูสมัครเปนผูดํารงตําแหนงชํานาญการขึ้นไปหรือเทียบเทาก็ไมตองมีผูรับรอง
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณา ปรากฏวาผูสมัครมีลักษณะถูกตองตามขอบังคับ ขอ31
ทั้งเห็นเปนการสมควรรับเขาเปนสมาชิกแลว ใหสหกรณติดตอทําความตกลงกับสหกรณออมทรัพยขอรับโอนเงินคา
หุน และชําระหนี้เงินกู และหรือผอนผันการชําระหนี้เงินกูแทน ผูสมัครตามเงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร ทั้งเรียกใหผูสมัครชําระคาธรรมเนียมแรกเขาตามขอบังคับ และลงลายมือชื่อใน
ทะเบียนสมาชิก

38
ขอ 9. เมื่อสหกรณไดรับเงินคาหุนจากสหกรณเดิมแลว ใหออกใบรับเงินใหแกสมาชิกยึดถือไวเปนหลักฐาน
ถาผูสมัครมีหนี้สินอยูกับสหกรณเดิม และสหกรณจะตองชําระหนี้แทน ตองเรียกใหผูสมัครทําหนังสือกูและจัดทํา
หลักประกันเงินกูไวแกสหกรณตามประเภทและลักษณะของเงินกูที่กําหนดไวในระเบียบ
ในกรณีจํานวนเงินและหรือประเภทเงินกู ซึ่งผูสมัครมีอยูในสหกรณเดิมแตกตางกับสหกรณนี้ใหอนุโลมทํา
หนังสือกูตามประเภทและจํานวนจํากัดขั้นสูงของเงินกูในประเภทนั้นๆ แตถาจํานวนเงินกูเกินกวาจํากัดขั้นสูง ซึ่งไม
อาจอนุโลมเขากับประเภทหนึ่งประเภทใดได ก็ใหทําหนังสือกูเทาจํากัดจํานวนเงินขั้นสูงแหงประเภทเงินกูและใหนํา
เงินสวนที่เกินสงชําระแกสหกรณในวันทําหนังสือกูดวย
ขอ 10. เมื่อผูสมัครไดปฏิบัติตามที่กลาวใน ขอ 8 และขอ 9 โดยครบถวนแลว ใหถือวาสมาชิกผูนั้นไดสิทธิใน
ฐานะเปนสมาชิก
ขอ 11. สิทธิใดๆ ที่สมาชิกอื่นๆ มีอยูในสหกรณนี้ หากมีเงื่อนไขเวลาการเปนสมาชิกใหมีสิทธินับเวลาการ
เปนสมาชิกในสหกรณเดิมรวมดวยได
ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ศิริ เลิศไกร
( นายศิริ เลิศไกร )
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวยอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการ เจาหนาที่อื่นและลูกจาง พ.ศ. 2560
อาศัย อํา นาจตามความในข อบัง คับของสหกรณอ อมทรั พยส าธารณสุขจั งหวั ดนครศรีธ รรมราช จํา กั ด
ขอ 79(8) และขอ 107(11) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 36 ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม
2560 ไดกําหนดระเบียบวาดวยอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการ เจาหนาที่อื่นและลูกจางดังตอไปนี้
ขอกําหนดทั่วไป

ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวย
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการ เจาหนาที่อื่นและลูกจาง พ.ศ. 2560”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 28 ธันวาคม 2560เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัดวาดวยอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบของผูจัดการ เจาหนาที่อื่นและลูกจาง พ.ศ. 2550ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติหรือขอตกลงอื่น
ใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
หมวด 1
ผูจัดการสหกรณ

ขอ 4. ผูจัดการสหกรณมีห นาที่จัดการทั่ว ไปและความรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจ การของสหกรณที่
กํ าหนดไวในขอ บังคับ ตลอดจนปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการดําเนินการ ตรวจตราควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่สหกรณ เพื่อใหงานสหกรณดําเนินตามเปาหมาย บังเกิดผลดีและเปนคุณประโยชนแก
สมาชิก
หมวด 2
รองผูจัดการ

ขอ 5. รองผูจัดการ มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
(1) ปฏิบัติหนาที่ตามทีค่ ณะกรรมการดําเนินการหรือผูจัดการมอบหมาย
(2) ในกรณีที่ไมมีผูจัดการใหรองผูจัดการทําหนาที่ผูจัดการ
(3) ในกรณีที่ผูจัดการไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติงานได ใหรองผูจัดการเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน
(4) ปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือผูจัดการมอบใหหรือตามที่ควรกระทํา
เพื่อใหกิจการในหนาที่ของตนลุลวงไปดวยดี
หมวด 3
เจาหนาที่อื่นและลูกจาง
ขอ 6.ฝายบริหาร (การเงิน ,บัญชี และบริการ) มีหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
ตอไปนี้
ฝายบริหาร
งานการเงิน
(1) ชวยปฏิบัติงานที่เปนหนาที่ของเหรัญญิกหรือกรรมการซึ่งไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการเงินของสหกรณ
(2) บริการทําธุรกรรมทางการเงินใหกับสมาชิกภายใต คําสั่ง มติ ระเบียบและขอบังคับสหกรณ
(3) เก็บรักษาดวงตราสหกรณ ชื่อและรหัสผานของสหกรณสําหรับการทําธุรกรรมดวยระบบ
สารสนเทศ,เก็บรักษารหัสความปลอดภัยของตูเซฟสหกรณ
(4) ควบคุมดูแล และตรวจสอบ ระบบการเบิกจายตราสารทางการเงินธนาคาร ,ใบเสร็จรับเงิน
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สหกรณ ,สมุดเงินฝาก การตรวจสอบรายการทางการเงิน และเอกสารสําคัญอื่น ๆ ทางการเงิน พรอมจัดทําทะเบียน
ควบคุมการนําไปใชใหเปนปจจุบัน
(5) เบิก-สงเงิน รับจาย เก็บรักษาเงินสด บริหารเงินทดรองจายและเงินยืม ของสหกรณ
ภายในอํานาจที่ไดรับมอบหมายจากผูจัดการ
(6) ลงบัญชีสมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจาย และรวบรวมหลักฐานการรับจายเงินสดของ
สหกรณและเสนอสมุดเงินสดรับจาย พรอมหลักฐานการรับจาย ใหผูจัดการหรือประธานกรรมการ หรือผูไดรับ
มอบหมายจากประธานกรรมการทราบเปนประจํา
(7) งานบุคลากร การวาจาง การค้ําประกัน การจายเงินเดือน สวัสดิการเงินสะสม และ
ทะเบียนประวัติทั้งปวงของเจาหนาที่และลูกจาง
(8) ดําเนินการดานประกันสังคม ,สรรพากร , เทศบาล ฯลฯ ในการชําระภาษี, การชําระหนี้
ตาง ๆ ที่มีผลผูกพันตอบุคคลหรือองคกรภายนอก
(9) ปฏิบัติงานดานการขออนุมัติเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ของสหกรณ
(10) จัดทําทะเบียนเกี่ยวกับการรับเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจําของสหกรณ
(11) ควบคุม ดูแล ประสานงานกับสถาบันการเงินและแหลงเงินทุนภายนอก เพื่อความสะดวก
และรวดเร็วในการทําธุรกรรมทุกประเภท ทั้งเงินฝาก เงินโอน เงินกู การเปด-ปด เพิ่ม-ลดบัญชีเงินฝากหรือสินเชื่อ
และการเปลี่ยนแปลงรายการทางการเงินตาง ๆ ของสมาชิกและสหกรณผานระบบ สารสนเทศ
(12) บันทึกรายการจายเงินกู ตรวจสอบภาระหุน-หนี้ การออกใบเสร็จรับเงิน
(13) จัดทํารายงานกิจการสหกรณ เพื่อนําสงหนวยงานที่เกี่ยวของทุกสิ้นเดือน
(14) เก็บขอมูลทางการเงิน จัดทําประมาณการรายได คาใชจายเปรียบเทียบและงบประมาณ
ประจําป
(15) วิเคราะหขอมูลทางการเงินของสหกรณ เพื่อนําเสนอผูจัดการและคณะกรรมการ
(16) รับผิดชอบในการจัดทํารายงานกิจการ ประจําป
(17) ปฏิบัติงานในการสรรหาตัวแทน ประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการประจําป
(18) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
งานบัญชี
(1) ตรวจสอบการรับจายเงินเพื่อแนบสลิปลูกหนี้ เจาหนี้ตามประเภทการจายหรือรับทุกวัน
เมื่อหมดเวลาการรับและจายเงินประจําวัน
(2) จัดทํารายการทางบัญชี การปรับปรุงรายการประจําวัน ใหถูกตอง
(3) ลงรายการรับจายตามหลักฐานการรับ-จายเงิน พรอมจัดเก็บไฟลขอมูลในระบบสารสนเทศ
(4) ลงรายการรับจายประจําวันไปยังบัญชีแยกประเภทเพื่อจัดทํางบการเงิน
(5) จัดทํารายงานประทบยอดทางบัญชีทุกประเภท รายได-รายจายคงคาง รายงานลูกหนี้จัดชั้น
และการตั้งสํารอง
(6) การยกเลิกใบเสร็จรับเงินประจําเดือนควบคุมและสรุปรายการสงหักบัญชีเงินเดือน เพื่อ
ปรับปรุงรายการทางบัญชี และสงใหฝายที่เกี่ยวของดําเนินการเรียกเก็บหนี้คงคางรายเดือน
(7) จัดทําเอกสารการสอบทานยอดหุน-หนี้ เงินฝาก ประจําป
(8) เก็บขอมูลทางบัญชี จัดทํางบแสดงฐานะการเงิน ทดสอบความถูกตองของบัญชี
(9) จัดทําประมาณการรายได คาใชจายเปรียบเทียบและงบประมาณประจําป
(10) จัดทํารายการปรับปรุงรายงานบัญชีทุกสิ้นเดือน และประมวลผลขอมูลบัญชีสิ้นปบัญชี
(11) ควบคุมและตรวจสอบยอดคงเหลือทุนเรือนหุน บัญชีเงินกูเงินฝาก ใหตรงกับงบการเงิน
เปนประจําทุกเดือน
(12) ตรวจสอบยอดคงเหลือประจําปบัญชี พัสดุ ครุภัณฑ เครื่องเขียน แบบพิมพ เครื่องมือ
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เครื่องใชสํานักงานพรอมตรวจสอบยอดคงเหลือประจําป คํานวณคาเสื่อมทรัพยสินใหเปนปจจุบัน
(13) รับผิดชอบในการจัดทํารายงานกิจการประจําป
(14) บริการงานดานการตรวจสอบกิจการสหกรณทั้งจากหนวยงานภายในและภายนอก
(15) วิเคราะหขอมูลทางการเงินของสหกรณ เพื่อนําเสนอผูจัดการและคณะกรรมการ
(16) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
งานบริการ
(1) เปด-ปด อาคารสํานักงานและดูแลความสะอาด เรียบรอยของอาคารสํานักงานโดยทั่วไป
(2) บริการ ดูแล ตอนรับสมาชิกหรือผูมาใชบริการ
(3) จัดเตรียมสถานที่ เพื่อใหพรอม และทันตอการใชงานตลอดเวลา
(4) ทําความสะอาด เช็ดถู พื้นที่ทําการ โดยทั่วไป
(5) ตรวจสอบ ดูแลอาคารสํานักงาน หากพบการชํารุด หรือตองซอมแซมและแกไขใหรีบแจง
(6) รับผิดชอบงานถายเอกสารของสํานักงาน
(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
ขอ 7.ฝายสินเชื่อ ทะเบียนหุน งานทะเบียนและสวัสดิการสมาชิก มีหนาที่และความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตอไปนี้
ฝายสินเชื่อ
งานสินเชื่อ
(1) รับคําขอกูเงินและตรวจสอบคําขอกูเงิน สามัญ ฉุกเฉิน พิเศษและอื่น ๆ ของสมาชิก ให
ถูกตองตามที่ระเบียบและมติที่ประชุมคณะกรรมการกําหนด
(2) ทําทะเบียนคําขอกูเงินจัดทําสัญญาเงินกู และสัญญาค้ําประกันทุกประเภท
(3) ดําเนินการกลั่นกรอง วิเคราะห บันทึกขอมูลและรายละเอียดผูกู/ผูคํา้ ใหถูกตอง พรอมเสนอ
ผูจัดการเพื่อตรวจสอบ และคณะกรรมการที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณา
(4) รวบรวมและเก็บรักษาคําขอกู สัญญาเงินกู ทะเบียนหนังสือสัญญาเงินกูและหนังสือค้ําประกัน
ของเงินกูรวมทั้งหลักประกันทุกประเภท
(5) บันทึกการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงขอมูลสมาชิก คาหุนเงินงวดชําระหนี้การปรับโครงสรางหนี้
และการจัดชั้นลูกหนี้ที่มีปญหา ตามขอกําหนดการจัดชั้นหนี้
(6) จัดทําบัญชีเงินกู และทะเบียนหุนรายตัวใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
(7) จัดทําทะเบียนคุมยอดเงินกูทุกประเภทและทุนเรือนหุนพรอมกระทบยอดใหตรงกับฝายบัญชี
เปนประจําทุกเดือน
(8) ตรวจสอบภาระหนี้ และหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูใหถูกตองและเปนปจจุบัน และดําเนินการ
ติดตามและแกไขหากพบความบกพรอง
(9) ดําเนินการติดตามหลักประกันหนี้ การแกไขปรับปรุงและการตออายุหลักประกัน
(10) จัดทําและตรวจสอบรายการเรียกเก็บเงินประจําเดือน และนําสงตนสังกัด
(11) ติดตามหนี้คงคางชําระรายเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนที่ถัดจากเดือนคางชําระพรอม
จัดทํารายงานการติดตาม เพื่อนําเสนอที่ประชุม
(12) จัดทําใบเสร็จรับเงินประจําเดือน และใบเสร็จรับเงินกอนกําหนด
(13) คํานวณ และจัดทํารายละเอียดการจายเงินปนผล,เงินเฉลี่ยคืนของสมาชิกรายคนทุกสิ้นป
บัญชี
(14) ตรวจสอบรายงานการสอบทานยอดหุน-หนี้ประจําปกอนการนําสงใหสมาชิก
(15) รับผิดชอบในการจัดทํารายงานกิจการ ประจําป
(16) ปฏิบัติงานในการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดําเนินการประจําป
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(17) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
งานนิติการ
(1) ตรวจสอบ ดูแล ปรับปรุงเอกสาร ระเบียบและขอบังคับที่ถือใชในสหกรณ ใหถูกตองตาม
กฎหมาย ,พ.ร.บ. และอุดมการณสหกรณ และนําเสนอเพื่อพิจารณาการแกไขและปรับปรุง
(2) ใหคําแนะนํา ตามขอกฎหมายตอคณะกรรมการ ฝายจัดการและสมาชิกสหกรณ
(3) ตรวจสอบหลักประกันหนี้ ติดตามลูกหนี้คางชําระ ลูกหนี้ดําเนินคดี
(4) ดําเนินการดานนิติกรรม การฟองรอง การบังคับคดี ที่มีผลผูกพันตอสมาชิก , สหกรณ
และบุคคลหรือหนวยงานภายนอก
(5) จัดทํารายงานแกไขปญหาหนี้คา งชําระหรือหนี้ที่พรองหลักประกัน และผลการติดตามตอ
ผูจัดการ ,คณะกรรมการพิจารณาเงินกูและคณะกรรมการดําเนินการทราบในทุก ๆ เดือน
(6) ดําเนินการดานการปรับโครงสรางหนี้มีปญหา การไกลเกลี่ย ประนีประนอม และการ
แกปญหาหลักประกันหนี้ที่บกพรอง
(7) จัดทํา ดูแล ตรวจสอบและปรับปรุงสัญญาจางเจาหนาที่และลูกจางสหกรณหรือสัญญา
หรือนิติกรรมอื่นใดที่สงผลกระทบตอการบริหารงานสหกรณ
(8) ดําเนินการติดตาม ทวงถาม หนี้มีปญหา และหนี้คางชําระตั้งแตงวดที่ 2 ของลูกหนี้และผู
ค้ําประกันทุกราย
(9) รับผิดชอบในการจัดทํารายงานกิจการ ประจําป
(10) ปฏิบัติงานในการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดําเนินการประจําป
(11) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
งานสวัสดิการสมาชิก
(1) รับสมัครผูเขาเปนสมาชิก โดยจัดทําทะเบียนสมาชิก และการเปลี่ยนแปลงขอมูลของสมาชิก
โดยทั่วไป
(2) งานทะเบียนการโอนยายสมาชิก ตรวจสอบคุณสมบัติ
(3) รับใบลาออกของสมาชิกและตรวจสอบและการจําหนายชื่อออกจากทะเบียน
(4) ดําเนินการเรื่องสวัสดิการของสมาชิก และการจายเงินสวัสดิการจากทุนสาธารณประโยชน
(5) สรุปรายงานการจายเงินทุนสาธารณประโยชนสวัสดิการสมาชิกทุกเดือน
(6) ปฏิบัติงานในการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดําเนินการประจําป
(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
ขอ 8. ฝายธุรการ ประชาสัมพันธและระบบสารสนเทศ มีหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานตอไปนี้
งานธุรการ ,ประชาสัมพันธและระบบสารสนเทศ
(1) ทําหนาที่งานสารบรรณโดยทั่วไปประกาศ คําสั่ง ตาง ๆ และงานเลขานุการในการประชุม
คณะกรรมการและอนุกรรมการและการประชุมตาง ๆ
(2) ดูแล ประสานงาน จัดการ จัดเตรียมความพรอมในการจัดทําโครงการ การประชุม/อบรม/
สัมมนา ทั้งในและนอกสถานที่ ในงานและหนวยงานที่เกี่ยวของกับสหกรณ
(3) การจัดทําจัดเตรียมวาระการประชุม และบันทึกรายงานการประชุมประจําเดือน รายงาน
ประจําป รายงานการประชุมใหญ เอกสาร วารสารตาง ๆ
(4) การจัดซื้อ/จัดจาง งานพัสดุ ตรวจสอบการมีอยู การใชไป การดูแล บํารุงรักษาและซอมแซม
จัดทําทะเบียนคงเหลือของทรัพยสินสํานักงาน และการจําหนาย
(5) รับ สง บันทึกเสนอ และรางพิมพหนังสือโตตอบเกี่ยวกับการดําเนินการ และการติดตอทั่วไป
ของสหกรณ รวมทั้งเก็บรักษาเอกสารของสหกรณไวตามลักษณะและประเภทของเอกสารนั้น ๆ
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(6) งานตอนรับสมาชิก และผูมาติดตองานของสหกรณกรณีพิเศษ
(7) งานประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสารของสหกรณ ใหสมาชิกผานชองทางตาง ๆ
(8) บริหาร ปรับปรุงขอมูลและพัฒนาในระบบ online ใหถูกตองและเปนปจจุบันอยูเสมอ
(9) ดูแลรักษาตรวจสอบปรับปรุงระบบปฏิบัติการของสหกรณใหใชงานไดเปนปรกติและ
ปลอดภัยอยูเสมอ
(10) ดูแลรักษา เก็บรักษา สํารองขอมูล และปรับปรุงระบบเครือขายและคอมพิวเตอร และ
วางระบบการรักษาความปลอดภัยตามนโยบายของสหกรณ ใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
(11) รับผิดชอบในการจัดทํารายงานกิจการ ประจําป
(12) จัดทําและบันทึกรายงานการประชุมการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการ
ดําเนินการประจําป
(13) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
ขอ 9. ถาผูจัดการหรือเจาหนาที่อื่นหรือลูกจาง ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ หรือกระทําโดย
ประมาทเลินเลอ เปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย บุคคลดังกลาวจะตองรับผิดชอบชดใชคา เสียหายใหแก
สหกรณจนครบจํานวน
ขอ 10. ในการปฏิบัติหนาที่ ผูจัดการ เจาหนาที่อื่น และลูกจาง ตองกระทําตามกฎหมาย ขอบังคับ
และระเบียบของสหกรณตลอดจนคําสั่งของผูบังคับบัญชา ในกรณีที่ไมมีกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบหรือคําสั่งดัง
วานั้น ก็ตองกระทําตามทางอันสมควรเพื่อใหบังเกิดผลดีแกสหกรณ
ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561
ประชนม อาวุธเพชร
(นายประชนม อาวุธเพชร)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวยการลาสําหรับเจาหนาที่และลูกจาง พ.ศ. 2544
อาศัย อํ า นาจตามความในข อบั ง คับ ของสหกรณอ อมทรั พ ยส าธารณสุ ข จัง หวัดนครศรีธ รรมราชจํ า กั ด
พ.ศ.2544ขอ 79(8)และขอ 107(11) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 20 ครั้งที่ 11/2544 วันที่27 กันยายน
2544 ไดกําหนดระเบียบวาดวยการลาสําหรับเจาหนาที่และลูกจาง พ.ศ.2544 ไวดังตอไปนี้
ขอ1.ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัดวาดวยการ
ลาสําหรับเจาหนาที่และลูกจาง พ.ศ.2544”
ขอ 2.ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2544 เปนตนไป
ขอ3.ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวยการลาสําหรับ
เจาหนาที่และลูกจาง พ.ศ.2538 และบรรดาประกาศมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ระเบียบอื่นใดที่มีอยู
กอนวันใชระเบียบนี้ ซึ่งมีขอกําหนดขัดแยงกับระเบียบนี้ทั้งสิ้น ใหใชระเบียบนี้แทน
การลาปวย
ขอ 4.เจาหนาที่และลูกจางจะลาปวยตามธรรมดาเพื่อรักษาตัวไดไมเกิน 60 วัน ในปหนึ่งๆ โดยไดเงินเดือน
หรือคาจางเต็ม
เจาหนาที่และลูกจาง ซึ่งปวยเพราะประสบอันตรายขณะปฏิบัติงานในหนาที่ จะลาปวยโดยไดรับเงินเดือน
หรือคาจางเต็มไดตลอดเวลาที่ตองรักษาตัวแตไมเกิน 120 วัน
การลาปวยตอเนื่องกันเกิน 5 วัน ตองยื่นใบตรวจรับรองของแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งพรอมกับใบลา
การลาคลอดบุตร
ขอ 5.เจาหนาที่และลูกจาง จะลาคลอดบุตรไดตามความจําเปน โดยไดรับเงินเดือนหรือคาจางเต็มไมเกิน
45 วัน ทั้งนี้ ใหยื่นใบตรวจรับรองของแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งพรอมกับใบลา
การลากิจสวนตัวและพักผอน
ขอ 6.เจาหนาที่และลูกจาง
(1) เจาหนาที่และลูกจาง จะลากิจสวนตัวไดโดยไดรับเงินเดือนหรือคาจางเต็มปหนึ่งๆไมเกิน 45 วัน แต
ในปที่เริ่มเขาทํางานถาไดรับการบรรจุไมเต็มป วันลาที่กลาวไวใหลดลงตามจํานวนเดือนๆ ละ 4 วันแตเมื่อรวมทั้งป
แลวจะตองไมเกิน 45 วัน
(2) เจาหนาที่และลูกจาง จะลาพักผอนไดโดยไดรับเงินเดือนหรือคาจางปหนึ่งๆ ไมเกิน 10 วัน
การลาอุปสมบท
ขอ 7.เจาหนาที่และลูกจาง ซึ่งยังไมเคยอุปสมบทและไดทํางานประจําในสหกรณมาแลวไมนอยกวาสองปจะลา
เพื่ออุปสมบทไดโดยไดรับเงินเดือนหรือคาจางเต็มไมเกิน 120 วัน
ในกรณีที่ลาสิกขาบทกอนครบกําหนดวันลา ผูนั้นจะตองเขาทํางานภายใน 7 วันนับแตวันลาสิกขาบท และ
ถือวาวันลาอุปสมบทเปนอันสิ้นสุด
การลาเขาระดมราชการทหาร
ขอ 8.เจาหนาที่และลูก จางที่ถูกเรียกเขาระดมราชการทหาร ตองรายงานตอผูบังคับบัญชาภายใน 48
ชั่วโมง นับแตเวลารับหมายระดมเปนตนไป และไปเขาระดมตามวันเวลาในหมายระดมนั้น เวลาที่เขาระดมราชการ
ทหารนี้ ใหไดรับเงินเดือนเต็ม
การลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

45
ขอ 9.เจาหนาที่และลูกจาง ซึ่งนับถือศาสนาอิสลามผูใดยังไมเคยเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ
จะลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ตองยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชากอนวันเดินทาง
ไมนอยกวา 30 วัน เพื่อเสนอตามลําดับจนถึงคณะกรรมการดําเนินการเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดงานเพื่อไป
ประกอบพิธีดังกลาวได โดยไดรับเงินเดือนเต็มมีกําหนดไมเกิน 120 วัน
การขออนุญาตลา
ขอ 10.ผูขออนุญาตตองเสนอใบลาตามแบบของสหกรณตอผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจอนุญาตการลาโดยเร็ว
ขอ 11.ผูขออนุญาตลาปวยหรือลาคลอดบุตร ตองเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชากอนหรือในวันเริ่มลา เวนแต
อาการปวยทําใหไมสามารถเสนอใบลาในวันดังกลาว จึงใหเสนอใบลาในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได พรอมทั้ง
ชี้แจงเหตุผลดวย
ขอ 12.ผูขออนุญาตลากิจ สวนตัวหรือลาพักผอน ตองเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชากอนวันที่เริ่มลาตาม
สมควร และตองไดรับอนุญาตกอนแลวจึงหยุดงานเพื่อกิจสวนตัวหรือพักผอนได แตในกรณีลากิจสวนตัวที่ มีเหตุ
จําเปนอันไมอาจรอรับอนุญาตได จะเสนอใบลาพรอมทั้งชี้แจงเหตุผลจําเปนตอผูบังคับบัญชา แลวหยุดงานเพื่อกิจ
สวนตัวนั้นก็ได
ขอ 13.ผูขออนุญาตลาอุปสมบทตองเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาลวงหนากอนวันอุปสมบทไมนอยกวา 30
วัน เมื่อไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการแลว จึงหยุดงานเพื่ออุปสมบทได
ขอ 14.เจา หนา ที่แ ละลูกจา ง ซึ่งถูก เรียกเขาระดมราชการทหาร เมื่ อไดรับรายงานและเสนอใบลาต อ
ผูบังคับบัญชาแลว ใหไปเขาระดมตามที่กําหนดในหมายเรียกเขาระดมนั้นไดโดยไมตองรอรับคําสั่งอนุญาต
ผูมีอํานาจอนุญาตการลา
ขอ 15.ผูมีอํานาจอนุญาตการลาของเจาหนาที่และลูกจางในครั้งหนึ่งๆ ไดไมเกิน ดังตอไปนี้
กําหนดวันอนุญาตครั้งหนึ่งไมเกิน
ผูมีอํานาจอนุญาต
ผูลา
ลาปวย
ลากิจ
ลาพักผอน
ประธานกรรมการหรือกรรมการ
ดําเนินการที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการดําเนินการ
ทุกตําแหนง ตามเห็นสมควร ตามเห็นสมควร ตามเห็นสมควร
ผูจัดการ
1. รองผูจัดการ
15
5
5
2. เจาหนาที่อื่น
หรือลูกจาง
15
5
5
ขอ 16.คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจอนุญาตการลาของเจาหนาที่และลูกจางไดทุกกรณีตามระเบียบนี้
ขอ17.เจาหนาที่และลูกจางซึ่งลาปวย ลาคลอดบุตร หรือลากิจสวนตัว โดยไดรับเงินเดือนหรือคาจางครบ
กําหนดตามระเบียบแลว ถา ขอลาตอโดยประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการที่ไดรับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการเห็นวามีเหตุผลพิเศษ ก็อาจอนุญาตใหลาตอไดตามที่เห็นสมควร แตการลาตอดังกลาวนี้ไมใหไดรับ
เงินเดือนหรือคาจางและใหผูอนุญาตการลาเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ครั้งตอไปนี้
การนับวันลา
ขอ18.ถามีการมอบหนาที่การงาน ใหนับวันลาเริ่มตนตั้งแตวันมอบเปนตนไป ถามอบภายหลังเที่ยงใหนับ
เริ่มตนตั้งแตวันรุงขึ้น
วันลาเปนอันสุดสิ้นในวันกอนวันรับมอบภายหลังเที่ยงใหถือวาสุดสิ้นในวันรับมอบ
ขอ 19.ถาวันหยุดทํางานของสหกรณอยูในระหวางลาประเภทเดียวกัน ใหนับวันหยุดทํางานดังกลาวเปนวัน
ลาดวย ซึ่งผูขออนุญาตลาตองระบุรวมไวในใบลา
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ขอ 20.ถาผูไดรับอนุญาตใหลาถูกเรียกกลับเขาทํางานกอนครบกําหนดการลาตามความในขอ21 ใหถือวาวัน
ลาสุดสิ้นในวันกอนวันกลับเขาทํางาน หรือในวันกอนวันเดินทางกลับแลวแตกรณี
ขอเบ็ดเตล็ด
ขอ21.ถาสหกรณเห็นวามีความจําเปนแกกิจการของสหกรณ จะเรียกใหผูไดรับอนุญาตใหลา กลับเขา
ทํางานกอนครบกําหนดการลาก็ได
ขอ 22.การหยุดงานโดยไมเสนอใบลาตามระเบียบนี้ หรือการหยุดงานโดยไมไดรับ อนุญ าตใหถูก ตาม
ระเบียบนี้ เวนแตเกิดจากเหตุสุดวิสัยใหถือเปนการขาดงานและใหหักเงินเดือนหรือคาจางตามสวนเฉลี่ยรายวัน
ตลอดเวลาขาดงาน นอกจากนั้นใหพิจารณาการลงโทษทางวินัยสําหรับผูขาดงานตามควรแกกรณี
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2544
ยุทธนา ศิลปรัสมี
( นายแพทยยุทธนา ศิลปรัสมี)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
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ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดนครศรี ธรรมราช จํากัด
ว่าด้วย เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าทีสหกรณ์และบุคคลในครอบครัว พ.ศ. 2563
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดนครศรี ธรรมราช จํากัด พ.ศ.
ข้อ 79(8) ข้อ 107(11) ทีประชุ มคณะกรรมการดําเนิ นการชุดที ครังที / วันที กันยายน
จึง
ได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วย เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าทีสหกรณ์และบุคคลในครอบครัว พ.ศ.
ไว้
ดังต่อไปนี
ข้อ 1. ระเบียบนีเรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดนครศรี ธรรมราช จํากัด ว่า
ด้วย เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าทีสหกรณ์และบุคคลในครอบครัว พ.ศ. ”
ข้อ . ระเบียบนีให้ถือใช้ตงแต่
ั วนั ที ตุลาคม
เป็ นต้นไป
ข้อ . ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดนครศรี ธรรมราช จํากัด ว่าด้วย เงิน
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. และ บรรดาประกาศ มติ ระเบียบอืนใดทีมีอยูก่ ่อนวันถือใช้ระเบียบนี ซึ งมี
ข้อกําหนดขัดแย้งกับระเบียบนีทังสิ นให้ใช้ระเบียบนีแทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี
“การรักษาพยาบาล” หมายความว่า การให้บริ การด้านการแพทย์และสาธารณสุ ขโดยตรงแก่เจ้าหน้าทีและ
บุคคลในครอบครัวเพือการรักษาโรค การตรวจวินิจฉัย การฟื นฟูสมรรถภาพทีจําเป็ นต่อสุ ขภาพและการดํารงชี วติ
และให้หมายความรวมถึงการตรวจสุ ขภาพประจําปี การสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรค เพือประโยชน์ดา้ น
สาธารณสุ ข ตามทีกระทรวงการคลังกําหนดแต่ไม่รวมถึงการเสริ มความงาม
“เจ้าหน้าที” หมายความว่า ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าทีและลูกจ้าง ทีได้รับการบรรจุและแต่งตังเป็ นเจ้าหน้าทีและ
ลูกจ้างของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดนครศรี ธรรมราช จํากัด
“ค่ารักษาพยาบาล” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากการรักษาพยาบาลดังต่อไปนี
(1) ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเลือดและส่ วนประกอบของเลือดหรื อสารทดแทน ค่า
นํายาหรื อค่าอาหารทางเส้นเลือด ค่าออกซิ เจน และอืนๆ ทํานองเดียวกันทีใช้ในการบําบัดรักษาโรค
(2) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรค รวมทังค่าซ่อมแซมอวัยวะเทียมและอุปกรณ์
ดังกล่าว
(3) ค่าบริ การทางการแพทย์ ค่าบริ การทางการพยาบาล ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าวิเคราะห์โรค แต่ไม่รวมถึง
ค่าจ้าง ค่าธรรมเนียมพิเศษ ค่าจ้างพยาบาลพิเศษ และค่าบริ การอืนทํานองเดียวกันทีมีลกั ษณะเป็ นเงินตอบแทน
พิเศษ
(4) ค่าตรวจครรภ์ ค่าคลอดบุตรและการดูแลหลังคลอดบุตร
(5) ค่าห้องและค่าอาหาร ตลอดระยะเวลาทีเข้ารับการรักษาพยาบาล
(6) ค่าใช้จ่ายเพือการเสริ มสร้างสุ ขภาพและป้ องกันโรค
(7) ค่าฟื นฟูสมรรถภาพร่ างกายและจิตใจ
(8) ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็ นแก่การรักษาพยาบาลตามทีกระทรวงการคลังกําหนด
“สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชน
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“สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลทีเป็ นส่ วนราชการ ตามกฎหมาย ว่า
ด้วยระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน กรุ งเทพมหานคร สภากาชาดไทยและให้หมายความรวมถึง สถานพยาบาล
ของมหาวิทยาลัยของรัฐหรื อสถานพยาบาลอืนตามทีกระทรวงการคลังกําหนด
“สถานพยาบาลของเอกชน” หมายความว่า สถานพยาบาลทีมีลกั ษณะการให้บริ การเป็ นโรงพยาบาล ซึง
ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิ จการและดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า
(1) บุตรชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที ซึ งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรื อ บรรลุนิติภาวะแล้ว แต่เป็ นคนไร้
ความสามารถ หรื อ เสมือนไร้ความสามารถซึ งอยูใ่ นความอุปการะเลียงดูของเจ้าหน้าที แต่ทงนี
ั ไม่รวมถึงบุตรบุญ
ธรรมหรื อบุตรซึงได้ยกให้เป็ นบุตรบุญธรรมของบุคคลอืน
(2) คู่สมรสทีชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที
(3) บิดาหรื อมารดาของเจ้าหน้าที
ข้อ 5. ให้เจ้าหน้าที มีสิทธิได้รับเงินช่ วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสําหรับตนเองและบุคคลใน ครอบครัวของ
ตนตามทีกําหนดไว้ในระเบียบนี ให้เจ้าหน้าที มีหน้าทีรายงานข้อมูลเกียวกับตนเองและบุคคลในครอบครัวของ
ตนต่อสหกรณ์พร้อมทังรับรองข้อมูลความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทีสหกรณ์กาํ หนด
ข้อ 6. ให้เจ้าหน้าที ได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสําหรับบุตรได้เพียงคนทีหนึงถึงคนทีสาม
เจ้าหน้าทีผูใ้ ดมีบุตรเกินสามคนและต่อมาบุตรคนหนึงคนใดในจํานวนสามคนตามวรรคหนึงตายลง
ก่อนทีจะบรรลุนิติภาวะ ให้ผนู ้ นมี
ั สิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสําหรับบุตรเพิมขึนอีกเท่าจํานวนบุตร
ทีตายโดยให้นบั บุตรคนทีอยูถ่ ดั ไปก่อน
การนับลําดับบุตรให้นบั เรี ยงตามลําดับการเกิดก่อนหลังทังนีไม่วา่ เป็ นบุตรทีเกิดจากการสมรสครังใด ซึง
อยูใ่ นอํานาจปกครองของเจ้าหน้าที
ข้อ 7. ให้เจ้าหน้าที มีสิทธิได้รับเงินช่ วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสําหรับตนเองหรื อบุคคลใน ครอบครัวของ
ตนในกรณี ดงั ต่อไปนี
(1) การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการทังประเภทผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน
(2) การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนประเภทผูป้ ่ วยในตามหลักเกณฑ์ที
กระทรวงการคลังกําหนดประเภทผูป้ ่ วยใน
(3) การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน เฉพาะกรณี ทีเจ้าหน้าที หรื อบุคคลใน
ครอบครัวประสบอุบตั ิเหตุ อุบตั ิภยั หรื อมีความจําเป็ นรี บด่วน ซึงหากมิได้รับการรักษาพยาบาลในทันทีทนั ใดอาจ
เป็ นอันตรายต่อชี วติ ตามหลักเกณฑ์ทีกระทรวงการคลังกําหนด
เจ้าหน้าทีหรื อบุคคลในครอบครัวผูใ้ ดมีสิทธิ ได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสําหรับตนเองจาก
กองทุนประกันสังคมหรื อจากหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถินหรื อจากนายจ้าง
หรื อหน่วยงานราชการอืนใด เจ้าหน้าทีผูน้ นไม่
ั มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลื อค่ารักษาพยาบาลสําหรับตนเองตาม
ระเบียบนี เว้นแต่สิทธิ ทีได้รับนันตํากว่าค่าใช้จ่ายจริ ง ในกรณี เช่นนีให้มีสิทธิเบิกเพิมเติมได้เท่าจํานวนทียังขาดอยู่
ข้อ 8. กรณี เจ้าหน้าที หรื อบุคคลในครอบครัวมีสิทธิ ได้รับเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาล ซึง
ได้รับการชดเชยในกรณี ทาํ สัญญาประกันภัย/ประกันชี วติ ตามกฎหมายซึงให้ความคุม้ ครองในด้านค่า
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รักษาพยาบาล ให้เจ้าหน้าทีหรื อบุคคลในครอบครัวนําต้นฉบับหลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาลไปขอรับเงิน
จากบริ ษทั ประกันภัยหรื อบริ ษทั ประกันชี วติ
กรณี เจ้าหน้าที หรื อบุคคลในครอบครัวได้รับเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลจากบริ ษทั ประกันภัยหรื อบริ ษทั
ประกันชี วิตตํากว่าค่ารักษาพยาบาลทีได้จ่ายไปจริ งในคราวนัน หากประสงค์จะเบิกส่ วนทีขาดอยูใ่ ห้ ใช้สําเนา
หลักฐาน การขอรับเงินของสถานพยาบาลทีบริ ษทั ประกันภัยหรื อบริ ษทั ประกันชี วิต รับรองว่าได้จ่ายเงินเป็ นค่า
รักษาพยาบาลให้เจ้าหน้าที หรื อบุคคลในครอบครัวไปเป็ นจํานวนเงินเท่าใด เป็ นหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน
ตามระเบียบนี
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลในส่ วนทีขาดอยูใ่ ห้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในกฎหมาย ทังนี
เงินค่ารักษาพยาบาลทีจ่ายให้เจ้าหน้าที เมือรวมกับเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลทีได้รับจากบริ ษทั ประกันภัยหรื อ
บริ ษทั ประกันชีวติ ต้องไม่เกินกว่า ความเสี ยหายทีเกิดขึนจริ ง
ข้อ 9. ในกรณีทีเจ้าหน้าที หรื อบุคคลในครอบครัวได้เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลและ
ก่อนที การรักษาพยาบาลจะสิ นสุ ดลง เจ้าหน้าที ได้พน้ สภาพจากการจ้างโดยไม่มีความผิดทางวินยั หรื อบุคคลใน
ครอบครัวสิ นสุ ดสถานภาพความเป็ นบุคคลในครอบครัว ให้เจ้าหน้าที ได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
สําหรับตนเองหรื อบุคคลในครอบครัวจนสิ นสุ ดการรักษาพยาบาลในคราวนัน
ข้อ 10. การจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว
ของตนให้อยูภ่ ายในวงเงิ นต่อเจ้าหน้าทีและลูกจ้างคนละไม่เกิน ,000.00 บาทต่อปี บัญชีสหกรณ์ และให้จา่ ยดังนี
( ) ผูท้ ีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลทางราชการ ทังประเภทผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอกให้เบิก
ค่ารักษาพยาบาลได้เต็มจํานวนทีจ่ายจริ ง เว้นแต่ค่าห้องและค่าอาหาร ให้เบิกรวมกันได้ ไม่เกินวันละ . บาท
( ) ผูเ้ ข้ารับการรักษาพยาบาลเอกชนประเภทผูป้ ่ วยใน ให้เบิกได้ครึ งหนึงของจํานวนทีได้จ่ายไปจริ ง เว้น
แต่ค่าห้องและค่าอาหาร ให้เบิกรวมกันได้ ไม่เกินวันละ . บาท
( ) ในกรณีทีสถานพยาบาลไม่มียา เลือด หรื อส่ วนประกอบของเลือดหรื อสารทดแทน นํายาหรื ออาหาร
ทางเส้ นเลือด ออกซิ เจนหรื ออวัยวะเทียมจําหน่ าย หรื อสถานพยาบาลไม่อาจให้การตรวจทางห้องทดลอง หรื อ
เอ็กซเรย์แก่ผูเ้ ข้ารับการรักษาพยาบาลได้ ให้ผเู ้ ข้ารับการรักษาพยาบาลซื อหรื อรับการตรวจทางห้องทดลอง หรื อ
เอ็กซเรย์ จากสถานพยาบาลเอกชนได้ และเมือนายแพทย์ผตู ้ รวจรักษาหรื อสถานพยาบาลแห่งนันลงชื อรับรองตาม
แบบของทางราชการกําหนดแล้วก็ให้เบิกได้ตามข้อ ( )
สําหรับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหารสําหรับบุตรถ้าสามีและภริ ยาต่างก็เป็ น
เจ้าหน้าทีสหกรณ์ทงคู
ั ่ให้คู่สมรสทีมีรายได้สูงกว่าเป็ นผูม้ ีสิทธิ ได้รับการช่วยเหลือ ถ้าแยกกันอยูไ่ ม่วา่ จะโดยวิธี
หย่าหรื อไม่ก็ตาม ให้คู่สมรสฝ่ ายทีบุตรอยูใ่ นปกครองเป็ นผูม้ ีสิทธิ ได้รับการช่วยเหลือ
ข้อ 11. การตรวจสุ ขภาพประจําปี ให้ใช้สิทธิ ได้เฉพาะเจ้าหน้าทีสหกรณ์เท่านันโดยให้ใช้สิทธิ ได้ปีละ 1
ครัง ทังนีให้ใช้สิทธิจากกองทุนประกันสังคมก่อน
ข้อ 12. การพิจารณาจ่ายเงินช่ วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้ผจู้ ดั การหรื อผูป้ ฏิบตั ิหน้าทีแทนพิจารณา
รับรอง การขอเบิกเงินตามระเบียบนี เสนอประธานกรรมการดําเนินการเพือพิจารณาอนุ มตั ิ
กรณีทีเจ้าหน้าที ไม่สามารถลงลายมือชือในใบเบิกค่ารักษาพยาบาลหรื อไม่สามารถยืนคําขอหนังสื อ
รับรองการมีสิทธิ รับเงินด้วยตนเองให้ดาํ เนิ นการดังนี
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(1) กรณี เจ้าหน้าที ถึงแก่กรรมให้ทายาทตามกฎหมายหรื อผูจ้ ดั การมรดกเป็ นผูย้ นใบเบิ
ื
กเงินค่า
รักษาพยาบาล
(2) กรณี เจ้าหน้าที มีสติสัมปชัญญะแต่ไม่สามารถลงลายมือชือได้ให้พิมพ์ลายนิวมือแทนการลงลายมือ
ชือพร้อมทังให้มีพยานสองคนลงลายมือชือรับรองและให้บุคคลในครอบครัวเป็ นผูย้ นหนั
ื งสื อขอรับเงินช่วยเหลือ
ค่ารักษาพยาบาล
(3) กรณีทีเจ้าหน้าที ไม่รู้สึกตัวหรื อไม่มีสติสัมปชัญญะแต่ยงั ไม่มีคาํ สังศาลให้เป็ นผูไ้ ร้ ความสามารถหรื อ
เสมือนไร้ความสามารถให้บุคคลในครอบครัวเป็ นผูย้ นหนั
ื งลือขอรับเงินช่ วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพร้อมทัง
หนังสื อรับรองของแพทย์ผทู ้ าํ การรักษาว่าไม่รู้สึกตัวหรื อไม่มีสติสัมปชัญญะเพียงพอทีจะดําเนินการได้ หากไม่มี
บุคคลดังกล่าวให้อยูใ่ นดุลยพินิจของประธานกรรมการดําเนินการทีจะพิจารณาเห็นสมควรให้ผใู ้ ดดําเนิ นการแทน
ข้อ 13. เงินค่ารักษาตามระเบียบนีให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายทีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
จังหวัดนครศรี ธรรมราช จํากัด กําหนดไว้
ข้อ 14. ในกรณีเจ้าหน้าที ใช้สิทธิตามระเบียบนีโดยทุจริ ตหรื อกรอกข้อความในหนังสื อขอรับเงิน
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบนีเป็ นเท็จ นอกจากจะได้รับโทษทางวินยั แล้ว ให้เป็ นอันหมดสิ ทธิ ทีจะ
ได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบนีตลอดไป
ถ้าปรากฏว่าเจ้าหน้าที ผูใ้ ดใช้สิทธิ เบิกเงินโดยทุจริ ตหรื อกรอกข้อความอันเป็ นเท็จและได้รับเงินไปแล้ว
ให้ผจู ้ ดั การหรื อผูป้ ฏิบตั ิหน้าทีแทนรี บรายงานประธานกรรมการดําเนินการเพือเรี ยกเงิ นคืนทันที
ข้อ 15. ในกรณีทีเกิดมีปัญหาขึนเกียวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี ให้คณะกรรมการดําเนินการเป็ นผู ้
วินิจฉัยชีขาดถือว่าเป็ นการสิ นสุ ด

ข้อ 16. ให้ประธานกรรมการดําเนินการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี
ประกาศ ณ. วันที กันยายน
โกศล แต้มเติม
(นายโกศล แต้มเติม)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดนครศรี ธรรมราช จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวยเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ. 2551
อาศัยอํา นาจตามความในขอ บังคับ ของสหกรณอ อมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธ รรมราช จํา กัด
พ.ศ.2544 ขอ 79(8) และขอ 107(11) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 27 ครั้งที่ 3/2551 วันที่21 มีนาคม
2551 ไดกําหนดระเบียบวาดวย เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ.2551 ไวดงั ตอไปนี้
ขอ 1.ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัดวาดวยเงิน
ชวยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ.2551”
ขอ 2.ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 เปนตนไป
ขอ 3.ใหยกเลิก ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวยเงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตร พ.ศ.2544 และบรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ระเบียบอื่นใดที่มีอยูกอนวัน
ใชระเบียบนี้ ซึ่งมีขอกําหนดขัดแยงกับระเบียบนี้ทั้งสิ้น ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4.ในระเบียบนี้
“สถานศึกษาของทางราชการ” หมายความวา
(1) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือ
สวนราชการอื่น หรือที่อยูในกํากับของรัฐ
(2)วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเทาวิทยาลัยในสังกัดหรืออยูใน
กํากับของกระทรวงศึกษาธิการ หรือสวนราชการอื่นที่ ก.พ.รับรองคุณวุฒิ
(3) โรงเรียนในสังกัดหรืออยูในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย องคการ
บริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
ที่มีกฎหมายจัดตั้งและใหหมายความรวมถึงโรงเรียนที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีการจัดระดับชั้นเรียนดวย
(4) โรงเรียนในสังกัดหรืออยูในกํากับของสวนราชการอื่น หรือองคการของรัฐบาลที่ ก.พ.
รับรองวุฒิ
(5) โรงเรียนในสังกัดสวนราชการที่กระทรวงการคลังกําหนด
(6) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการจัดระดับชั้นเรียนในสังกัดสวนราชการ
“สถานศึกษาเอกชน” หมายความวา
(1) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(2) โรงเรียนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรียน และใหรวมถึง
โรงเรียนนานาชาติ
“เงินบํารุงการศึกษา” หมายความวา เงินประเภทตางๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บ
ตามอัตราที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ สวนราชการเจาสังกัด หรือที่กํากับ มหาวิทยาลัย องคการบริหาร
สวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้งหรือองคการของรัฐบาล
“เงินคาเลาเรียน”หมายความวา เงินคาธรรมเนียมการเรียนหรือคาธรรมเนียมตางๆซึ่งสถานศึกษา
ของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ
“บุตร” หมายความวา บุตรโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งมีอายุครบสามปแตไมเกินยี่สิบหาปทั้งนี้ไม
รวมถึงบุตรบุญธรรม และบุตรซึ่งบิดามารดาไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของผูอื่น
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“ปการศึกษา” หมายความวา ปการศึกษาที่กําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ สวนราชการเจา
สังกัดหรือที่กํากับ มหาวิทยาลัย องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบลกรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองคการของรัฐบาล
ขอ5.การจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ใหเปนไปตามหลักเกณฑประเภทและอัตรา
ดังตอไปนี้
(1) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับหรือเทียบเทาอนุบาลใหไดรับเงิน
บํารุงการศึกษาปละไมเกิน 4,650.00 บาท บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับอนุบาลหรือ
เทียบเทาใหไดรับเงินคาเลาเรียนปละไมเกิน 9,961.00 บาท
(2) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับประถมศึกษาหรือเทียบเทาให
ไดรับเงินบํารุงการศึกษาปละไมเกิน 3,200.00 บาท บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับประถมหรือ
เทียบเทาใหไดรับเงินคาเลาเรียนปละไมเกิน 9,861.00 บาท
(3) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา
ใหไดรับเงินบํารุงการศึกษาปละไมเกิน 3,900.00 บาท บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาใหไดรับเงินคาเลาเรียนปละไมเกิน 11,311.00 บาท
(4) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเทาใหไดรับเงินบํารุงการศึกษาปละไมเกิน 3,900.00 บาท บุตรที่ศึกษาใน
สถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปลาย/หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือ
เทียบเทาใหไดรับเงินคาเลาเรียนปละไมเกิน 12,011.00 บาท
(5) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาใหไดรับ
เงินบํารุงการศึกษาปละไมเกิน 11,000.00 บาท บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเทา ใหเบิกไดครึ่งหนึ่งของจํานวนที่จายจริงแตไมเกิน 15,000.00 บาท
(6) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ใหไดรับเงินบํารุง
การศึกษาปละไมเกิน 15,000.00 บาท บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ใหไดรับ
เงินคาเลาเรียน ปละไมเกิน 15,000.00 บาท
ขอ 6.เจาหนาที่และลูกจางผูใดมีผูสมรสเปนผูปฏิบัติงานอยูในรัฐวิสาหกิจ หนวยงานหรือสหกรณอื่น ใด
หรือ เปน ขาราชการหรือ ลูกจา งประจํา ซึ่งมีสิทธิแ ละเปน ผูเบิกเงินชว ยเหลือ คา บํา รุงการศึก ษา และหรื อเงิน
ชวยเหลือคาเลาเรียนบุตรจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานดังกลาว เจาหนาที่และลูกจางผูนั้นไมมีสิทธิไดรับการ
ชวยเหลือเงินบํารุงการศึกษาหรือเงินคาเลาเรียนสําหรับบุตรของตนตามระเบียบนี้ เวนแตสิทธิที่คูสมรสไดรับนั้นต่ํา
กวาที่พึงจะไดรับตามระเบียบนี้ ในกรณีเชนนี้ใหมีสิทธิเบิกเพิ่มเติมไดเทาจํานวนที่ยังขาดอยู
ขอ 7.ในกรณีที่เจาหนาที่และลูกจางผูใดมีคูสมรสเปนเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณดวยกัน ใหคูสมรสที่มี
รายไดสูงกวาเปนผูมีสิทธิไดรับการชวยเหลือตามหลักเกณฑ ขอ 7 หรือขอ 8 แลวแตกรณี ถามีรายไดเทากันให
สามีเปนผูเบิก ถาคูสมรสหยาขาดจากกัน หรือแยกกันอยู โดยยังไมไดดําเนินการหยาตามกฎหมาย ใหคูสมรสที่
ปกครองบุตรมีสิทธิไดรับการชวยเหลือตามระเบียบนี้ ตามจํานวนบุตรที่อยูในอํานาจปกครองของตน
ขอ 8.ในกรณีที่เจาหนาที่และลูกจางตองการใชสิทธิเบิกเงินกับสหกรณ ใหเจาหนาที่และลูกจางนํา
ใบเสร็จรับเงินบํารุงการศึกษาและเงินคาเลาเรียนที่เบิกไดตามระเบียบนี้มาขอเบิกจากสหกรณ
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ขอ 9.ใหผูจัดการพิจารณาวาการขอเบิกเงินตามใบเสร็จรับเงินนั้นถูกตองตามระเบียบหรือไม และจะจายได
เพียงใดและรีบเสนอใหประธานกรรมการเปนผูอนุมัติสั่งจาย
วิธีการเบิกจายเงินคาบํารุงการศึกษาหรือเงินคาเลาเรียนใหเปนไปตามที่สหกรณกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2551
กิตติศักดิ์ เชียรศรี
(นายกิตติศักดิ์ เชียรศรี)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวย วินัย การสอบสวนและการลงโทษสําหรับเจาหนาที่และลูกจาง พ.ศ. 2544
อาศัยอํา นาจตามความในขอ บังคับ ของสหกรณอ อมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธ รรมราช จํา กัด
พ.ศ.2544 ขอ 79(8) และขอ107(11) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 20 ครั้งที่ 11/2544 วันที่27
กันยายน 2544 ไดกําหนดระเบียบวาดวยวินัย การสอบสวนและการลงโทษสําหรับเจาหนาที่และลูกจาง พ.ศ.2544
ไวดังตอไปนี้
ขอ 1.ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัดวาดวยวินัย
การสอบสวนและการลงโทษสําหรับเจาหนาที่และลูกจาง พ.ศ.2544 ”
ขอ 2.ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2544 เปนตนไป
ขอ 3.ใหยกเลิก ระเบี ยบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวยวินัยการ
สอบสวนและการลงโทษสําหรับเจาหนาที่และลูกจาง พ.ศ.2538 และบรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ ระเบียบอื่นใดที่มีอยูกอนวันใชระเบียบนี้ ซึ่งมีขอกําหนดขัดแยงกับระเบียบนี้ทั้งสิ้น ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4.เจาหนาที่และลูกจางตองรักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ ผูใดฝาฝนใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัยจัก
ตองไดรับโทษตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้
ขอ 5.วินัยซึ่งเจาหนาที่และลูกจางตองรักษามีดังตอไปนี้
(1) ตองสนับสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์ใจ
(2) ตองรักษาความลับของสหกรณและไมเปนปฏิปกษตอขบวนการสหกรณ
(3) ตองใหการตอนรับ คําชี้แจง ความสะดวก ความเปนธรรม และความสงเคราะหแกผูมา
ติดตอในกิจการของสหกรณโดยมิชักชา ทั้งตองสุภาพ เรียบรอยตอสมาชิกของ สหกรณและประชาชนทั่วไป หามมิ
ใหดูหมิ่นเหยียดหยามบุคคลใดๆ
(4) ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยเที่ยงธรรมและประพฤติตนอยูในความสุจริต หามมิใหกดขี่
ขมเหงหรือเบียดเบียนผูใด และหามมิใหอาศัยงานในหนาที่ของตน ไมวาในทางตรงหรือทางออมหาผลประโยชนแก
ตนหรือผูอื่น
(5) ตองขวนขวายปฏิบัติหนาที่ดวยความอุตสาหะและรวดเร็วใหเกิดผลดีและความกาวหน าแก
สหกรณและสมาชิกของสหกรณ ทั้งเอาใจใสระมัดระวังผลประโยชนของสหกรณ
(6) ตองไมรายงานเท็จหรือเสนอความเห็นที่ไมสุจริตตอผูบังคับบัญชา
(7) ตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง แบบแผนและวิธีปฏิบัติของสหกรณ
(8) ตองอุทิศเวลาของตนใหแกกิจการของสหกรณ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ไมได ทั้งนี้ โดย
จะตองปฏิบัติหนาทีแ่ ละดํารงตําแหนงในสหกรณใดสหกรณหนึ่งเพียงแหงเดียวเทานั้นหามมิใหเปนตัวกระทําการใน
หางหุนสวนหรือบริษัทใดๆ
(9) ตองสุภาพเรียบรอย เชื่อฟง และไมแสดงความกระดางกระเดื่องตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใต
บังคับบัญชาตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซึง่ สั่งในกิจการของสหกรณโดยชอบ ในการปฏิบัติกิจการของ
สหกรณ หามมิใหกระทําการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน เวนแตผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปสั่งใหกระทําหรือไดรับ
อนุญาตเปนพิเศษเปนครั้งคราว
(10) ตองรักษาชื่อเสียงมิใหขึ้นชื่อวาประพฤติชั่ว หามมิใหประพฤติในทางที่อาจทําใหเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ เชน ประพฤติตนเปนคนเสเพล เสพสุราหรือของมึนเมาอยางอื่นจนไมสามารถ
ครองสติได เสพยาเสพติดใหโทษ มีหนี้สินรุงรัง เลนการพนัน กระทําหรือยอมใหผูอื่นกระทําการอื่นใด ซึ่งอาจทําให
เสื่อมเสียเกียรติศกั ดิ์ของตําแหนงหนาที่
(11) ตองไมเสพสุราหรือของเมาอยางอื่นในเวลาปฏิบัติหนาที่อันขาด
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(12) ตองรวมมือชวยเหลือกันในกิจการของสหกรณ ตองรักษาความสามัคคี บรรดาผูอยูในวงงาน
ของสหกรณ และตองไมกระทําการใดๆ อันอาจเปนเหตุผลกอใหเกิดความกระดางกระเดื่องในบรรดาผูอยูในวงงาน
สหกรณ
(13) ตองรวมมือประสานงานดวยดีกับสวนราชการ หรือสถาบันอื่นที่เกี่ยวของกับกิจการสหกรณ
ขอ 6.โทษผิดวินัย 5 สถาน คือ
(1) ไลออก
(2) ใหออก
(3) ลดขั้นเงินเดือน
(4) ตัดเงินเดือน
(5) ภาคทัณฑ
ขอ 7.การลงโทษไลออกนั้นใหกระทําในกรณีเจาหนาที่หรือลูกจางกระทําผิดวินัยอยางรายแรงดังระบุไว
ตอไปนี้
(1) เปดเผยความลับของสหกรณ หรือเปนปฏิปกษตอขบวนการสหกรณ หรือสหกรณจนเปนเหตุ
ใหเสียหายแกสหกรณ
(2)ทําความผิดตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ หรือ
ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
(3) ตองคําพิพากษาใหเปนคนลมละลาย
(4) ทุจริตตอหนาที่
(5) จงใจไมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสหกรณ เปนเหตุใหเสียหายแก สหกรณอยางรายแรง
(6) ขัดคําสั่งผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในกิจการของสหกรณโดยชอบ และการขัดคําสั่งนั้น เปนเหตุให
เสียหายแกสหกรณอยางรายแรง
(7) ละทิ้งหนาที่เปนเหตุใหเสียหายแกสหกรณอยางรายแรง
(8) ประมาทเลินเลอในหนาที่ เปนเหตุใหเสียหายแกสหกรณอยางรายแรง
(9) ประพฤติชั่วอยางรายแรง
(10) ดูหมิ่นเหยียดหยามผูมาติดตอในกิจการสหกรณหรือกดขี่ขมเหงหรือเบียดเบียนสมาชิกสหกรณ
(11) ขาดงานติดตอกันเกินกวา 15 วัน โดยไมมีเหตุอันควร
ขอ 8.การลงโทษใหออกนั้น ใหกระทําในกรณีที่เจาหนาที่หรือลูกจางกระทําผิดวินัย เปนเหตุใหเสียหายแก
สหกรณ แตไมถึงขั้นราย ดังระบุไวดังตอไปนี้
(1) รายงานเท็จ หรือเสนอความคิดเห็นไมสุจริตตอผูบังคับบัญชา
(2) จงใจไมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสหกรณ
(3) ละทิ้งหนาที่เนือง ๆ
(4) ประมาทเลินเลอในหนาที่เนือง ๆ
(5) ทะเลาะวิวาทกับผูรวมงานเปนนิจสิน
(6) ประพฤติเปนที่เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่
ขอ 9.การลงโทษไลออกและใหออกนั้น ใหคณะกรรมการดําเนินการ หรือผูบังคับบัญชาตําแหนงผูจัดการ
ตั้งคณะกรรมการประกอบดวย กรรมการดําเนินการหรือเจาหนาที่ตําแหนงไมต่ํากวาผูถูกกลาวหาอยางนอยสามคนเพื่อ
สอบสวน
การสอบสวนนั้นใหกระทําใหเสร็จโดยเร็ว อยางชาไมเกินสามสิบวัน นับแตวันที่ประธานกรรมการสอบสวน
ได ทราบคําสั่ง เวนแตคณะกรรมการดําเนินการจะกํา หนดเปนอยา งอื่น แมผูถูก กลา วหาตายกอนการสอบสวน
พิจารณาถึงที่สุด ก็ใหสอบสวนตอไปจนเสร็จ เมื่อสอบสวนเสร็จแลว ใหคณะกรรมการสอบสวนเสนอรายงานพรอม
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ทั้งสํานวนการสอบสวนตอผูสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาใหความเห็น และเสนอตามลําดับจนถึง
คณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 10.ในกรณีตอไปนี้ใหถือวาเปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง ใหลงโทษไลออกโดยไมตองตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน
(1) ทําความผิดตองรับ โทษจําคุกโดยคําพิพ ากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโ ทษหรือ
ความผิดอันกระทําโดยประมาท
(2) ตองคําพิพากษาใหเปนคนลมละลาย
(3) ทําความผิดเกี่ยวกับทุจริตตอหนาที่และถอยคําสารภาพตอผูบังคับบัญชา พนักงานสอบสวน
หรือศาล หรือคําพิพากษาถึงที่สุดวาทําความผิดเชนนั้น แมจะมิใหจําคุกก็ตาม
(4) ขาดงานติดตอกันเกิน 15 วัน และผูบังคับบัญชาไดสอบสวนแลวเห็นวาไมมีเหตุอันสมควรใน
กรณีดั งกลา วใหผูบังคับ บัญ ชาเสนอรายงานพรอมดวยหลักฐานตามลํา ดับ จนถึงคณะกรรมการดําเนินการเมื่ อ
คณะกรรมการดําเนินการเห็นวามีหลักฐานฟงไดตามรายงานนั้น ก็ใหไลออกได
ขอ 11.เมื่อเจาหนาที่หรือลูกจางผูใดถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยจนมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือถูก
กลาวหาวากระทําผิดอาญา หรือถูกฟองคดีอาญา เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ถา
ผู บั ง คั บ บั ญ ชาเห็ น วา หากผู นั้ น คงอยู ใ นหน า ที่ จ ะเป น การเสี ย หายแก ส หกรณ ก็ ใ ห ร ายงานตามลํ า ดั บ จนถึ ง
คณะกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณาสั่งพักงาน
การพักงานนั้นใหพักจนกวาการสอบสวนพิจารณาถึงที่สุด ถาการสอบสวนพิจารณาไดความวาผูถูกสั่งพัก
มิ ได กระทํ าความผิ ดและไม มี มลทิ นมั วหมองก็ ดี หรื อผูถู กสั่งพั กได กระทํ าผิดวิ นั ยไม ร ายแรงก็ ดี คณะกรรมการ
ดําเนินการตองสั่งใหผูนั้นกลับเขาทํางานในตําแหนงเดิมหรือตําแหนงที่เทียบเทา สวนเงินเดือนหรือคาจางในระหวาง
พักงานนั้น ในกรณีแรกใหจายเต็มอัตรา ในกรณีหลังใหจายกึ่งอัตรา ถาผูถูกสั่งพักตายกอนการสอบสวนพิจารณาถึง
ที่สุด ใหจายถึงวันที่ผูนั้นตาย
ถาการสอบสวนพิจารณาไดความเปนสัตยวา ผูถูกสั่งพักไดกระทําผิดวินัยจริงใหไลออกตามขอ7 หรือออก
ตามขอ8 ตั้งแตวันพักงานหรือแมจะไมไดความเปนสัตยวาผูถูกสั่งพักไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรงแตมีมลทินหรือ
มัวหมองในกรณีดังกลาวนั้นอยู ใหเลิกจางตามขอ41 แหงระเบียบวาดวยเจาหนาที่และลูกจาง
ขอ 12.ในกรณีที่เจาหนาที่หรือลูกจางกระทําผิดวินัย แตโทษไมถึงไลออกหรือใหออก ผูบังคับบัญชาจะสั่ง
ลงโทษลดขั้นเงินเดือนหรือตัดเงินเดือนก็ได หรือถาเห็นวามีเหตุอันควรลดหยอนหรือเปนความผิดเล็กนอย จะสั่ง
ลงโทษภาคทัณฑโดยแสดงความผิดนั้นใหปรากฏเปนหนังสือและจะใหทําทัณฑบนไวดวยก็ได
การลงโทษตามวรรคแรก สําหรับเจาหนาที่หรือลูกจางในตําแหนงตั้งแตหัวหนางานลงไปใหผูจัดการหรือรอง
ผูจัดการมีอํานาจสั่งลงโทษได
การลงโทษผูจัดการและรองผูจัดการใหเปนอํานาจของคณะกรรมการ
ในกรณีลงโทษลดขั้นเงินเดือน หากตองลดเกินกวาขั้นต่ําสุดของตําแหนง ก็ใหลดในขั้นเงินเดือนสําหรับ
ตําแหนงถัดลงไปได
โทษลดขั้นเงินเดือนหรือโทษตัดเงินเดือนนั้น ผูบังคับบัญชาจะลงโทษผูอยูใตบังคับบัญชาที่กระทําผิดวินัย
ครั้งหนึ่งไมเกินอัตราตอไปนี้
ลดขั้นเงินเดือน
ตัดเงินเดือน
ผูบังคับบัญชา
ไมเกิน
กําหนดสวนเงินเดือนไมเกิน
กําหนดเวลาไมเกิน
คณะกรรมการดําเนินการ
2 ขั้น
10 %
2 เดือน
ผูจัดการ
5 %
1 เดือน
ขอ 13.ใหผูบังคับบัญชาตั้งแตผูจัดการลงไปรับผิดชอบดูแลระมัดระวังเจาหนาที่และลูกจางในบังคับบัญชาให
ปฏิบัติตามวินัย
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ถาผูบังคับบัญชารูวาผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย ผูบังคับบัญชาจะตองพิจารณาวาความผิดของผูนั้น
อยูในอํานาจของตนที่จะลงโทษ ถาเห็นวาความผิดนั้นควรจะตองลงโทษมากไปกวาที่ตนมีอํานาจลงโทษก็ใหรายงาน
ตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป เพื่อใหลงโทษตามสมควร
ถาผูบังคับบัญชาคนใดรูวาผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย แตไมจัดการลงโทษหรือลงโทษไมเปนการ
สุจริต ใหถือวาผูบังคับบัญชานัน้ กระทําผิดวินัย
ข อ 14.เมื่ อ ผู มี อํ า นาจลงโทษได สั่ ง ลงโทษแล ว ต อ งเสนอรายงานการลงโทษนั้ น ตามลํ า ดั บ จนถึ ง
คณะกรรมการดําเนินการ
หากผูบังคับบัญชาเหนือผูสั่งลงโทษเห็นวาโทษที่ลงนั้นเบาไปใหมีอํานาจที่จะสั่งเพิ่มโทษได แตโทษที่สั่ง
เพิ่มขึ้นรวมกับสั่งไวแลวเดิม ตองไมเกินอํานาจของผูสั่งใหมนั้น
ขอ 15.เจาหนาที่หรือลูกจางที่ถูกลงโทษฐานผิดวินัย ถาเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมก็อาจอุทธรณตอ
คณะกรรมการดําเนินการไดภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันทราบคําสั่ง
การอุทธรณไมเปนเหตุใหรอการลงโทษตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดรับพิจารณาอุทธรณแลวจะยกโทษ ลดโทษ เพิ่มโทษ หรือยืนตามคําสั่งเดิม
ก็ได ทั้งนี้ โดยปกติใหกระทําใหเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับอุทธรณ คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการ
ดําเนินการใหเปนอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2544
ยุทธนา ศิลปรัสมี
( นายแพทยยุทธนา ศิลปรัสมี)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
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ระเบียบสหกรณสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจํากัด
วาดวย การใชทุนสาธารณประโยชน พ.ศ. 2560
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัดขอ
79(8)และขอ 107(9) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559
ไดกําหนดระเบียบ วาดวย การใชทุนสาธารณประโยชน พ.ศ. 2560 ไวดังตอไปนี้
ขอ 1.ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัดวาดวย การใช
ทุนสาธารณประโยชน พ.ศ.2560
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560 เปนตนไป
ขอ 3.ใหยกเลิก ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวยการใชทุน
สาธารณประโยชน พ.ศ. 2550 และบรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ระเบียบอื่นใดที่มีอยู
กอนวันใชระเบียบนี้ ซึ่งมีขอกําหนดขัดแยงกับระเบียบนี้ทั้งสิ้นใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้ ทุนสาธารณประโยชนหมายความวา
(1) เงินซึ่งที่ประชุมใหญไดมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ
(2) เงินซึ่งมีผูบริจาค
ขอ 5. ทุนสาธารณประโยชน ใหจายในกรณีดังตอไปนี้
(1) จายเพื่อการศึกษา ไดแก
ก.เปนทุนกอสรางหรือซอมแซมหรือตอเติมอาคารเรียน คุรุสัมมนาคาร หองสมุดและคาย
ลูกเสือเปนตน
ข.เปนทุนจัดซื้ออุปกรณการศึกษา การสอนการเรียน ใหแกโรงเรียน หรือสถานศึกษาที่
สมควรจะไดรับความชวยเหลือ
ค.เปนทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ภายในเงื่อนไขที่คณะกรรมการดําเนินการจะกําหนดขึ้น
อีกตางหาก
ง.เปนเงินสมทบในการจัดซื้อยานพาหนะสําหรับใชประโยชนเกี่ยวกับการศึกษา จายเพื่อ
สาธารณประโยชน ไดแก เปนทุนในการกอสรางหรือซอมแซม หรือตอเติมสถานที่อันเปนสาธารณประโยชนทั่วไป
เชน ถนน สถานพยาบาล สะพาน บอน้ําและสวนสาธารณะ เปนตน
(2) จายเพื่อการกุศล ไดแก
ก.บํารุงการศาสนา ทั้งทางวัตถุและวิชาการ
ข.เปนการสงเคราะหสมาชิกประสบภัยพิบัติ
ค.เปนการสงเคราะหนักเรียนที่ยากจน
ง.จายตามระเบียบการใชทุนสาธารณประโยชนเพื่อสงเคราะหบําเพ็ญกุศลศพญาติของสมาชิก
จ.จายอื่นๆตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ขอ 6.การขอทุนสาธารณประโยชนใหหนวยงานที่จะขอทุนสาธารณประโยชน เสนอเรื่องราวผานการ
พิจารณาดังตอไปนี้
(1) หนวยงานที่สังกัดอําเภอหรือจังหวัด ใหเสนอเรื่องผาน ผูบังคับบัญชาตามลําดับ
(2) หนวยงานอื่น ใหเสนอเรื่องตอประธานกรรมการของสหกรณโดยตรง
(3) เรื่องราวที่เสนอขอทุนสาธารณประโยชนนั้น ใหแสดงหลักฐานเหตุผล และถาเปนอาคารหรือ
สถานที่ใหแสดงแบบรูปและรายการใหชัดเจน
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ขอ 7. การพิจารณาใหทุนสาธารณประโยชนนั้น ใหพิจารณาจากทุนสาธารณประโยชนที่มีอยูในขณะนั้นๆ
เทานั้น และเมื่อไดพิจารณาใหทุนสาธารณประโยชนเพื่อการใดๆในคราวหนึ่งๆไปแลว ใหถือวาการพิจารณาสําหรับ
เรื่องนั้นๆเปนอันยุติ
ขอ 8. วงเงินการอนุมัติจายทุนสาธารณประโยชนอนุมัติจายใหแกหนวยงานที่ยื่นขอนั้น ตามปกติตองไม
เกิน 10,000 บาท เวนแตในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนพิเศษก็ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเปนเฉพาะราย
ขอ 9 สิทธิการขอทุนสาธารณประโยชน เพื่อใหเปนการทั่วถึงแกทุกหนว ยงาน หนวยงานใดที่ไดรับทุน
สาธารณประโยชนไปแลวจะมีสิทธิยื่นขอไดอีกเมื่อทุกหนวยงานไดรับทุนไปแลวเวนแตหนวยงานนั้นๆ ไมประสงคจะ
ขอทั้งนี้ใหเริ่มนับตั้งแตเริ่มใหทุนสาธารณประโยชนเปนตนมา
ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนพิเศษ ก็ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผอนผันตามควรแกกรณี
ขอ 10.มติของคณะกรรมการดําเนินการในการใชทุนสาธารณประโยชน พิจารณาใหถือคะแนนเสียงขางมาก
ขอ 11.ใบสําคัญเกี่ยวกับการจายทุนสาธารณประโยชน การจายทุนสาธารณประโยชนนั้นใหเจาหนาที่ผู
จายเงินเรียกใบสําคัญรับเงินจากผูรับเงินทุกราย ดังนี้
(1) ถาสหกรณจายทุนสาธารณประโยชนในฐานะเปนผูจัดกิจการอยางใดอยางหนึ่งเอง ตองมี
ใบสําคัญรับเงินหรือหลักฐานการจัดทําหรือจัดซื้อโดยละเอียด
(2) ถาสหกรณจายทุนสาธารณประโยชนสมทบเพื่อการใด ตองใหผูมีอํานาจในการจัดทําหรือผูมี
อํานาจในการรับเงินนั้นออกหลักฐานการรับเงินนั้นๆ ใหแกสหกรณโดยครบถวนและถูกตอง
เมื่อสหกรณไดจายเงินไปแลวทุกคราว เจาหนาที่ผูจายเงินลงลายมือชื่อรับผิดชอบในการจายเงินดวย
ขอ 12. ใหประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติจายทุน การใชทุนสาธารณประโยชนใหเปนไปตามระเบียบและ
ใหมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในปญหาทั้งปวงเกี่ยวกับการดําเนินการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ศิริ เลิศไกร
(นายศิริ เลิศไกร)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวย สวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2563
อาศัยอํา นาจตามความในขอ บั ง คับ ของสหกรณ ออมทรัพ ยสาธารณสุขจั ง หวัดนครศรีธ รรมราช จํา กั ด
ขอ 79(8) ขอ 107(9) และขอ 107(11) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 39 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม
2563 ไดมีมติกําหนดระเบียบ วาดวย สวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2563 เพื่อชวยเหลือในทางการเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ
สมาชิ กเมื่อ อายุครบ 70 ป บริบูรณ สมาชิกเสียชีวิต สมาชิก ทุพพลภาพและคูสมรสสมาชิกเสียชีวิต ขึ้นถื อ ใช
ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวย
สวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2563
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวย สวัสดิการ
สมาชิก พ.ศ.2562 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่ง
ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ทั้งสิ้น และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
สหกรณ หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
คูสมรส หมายถึง สามีภรรยาที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย
สมาชิกทุพพลภาพ หมายถึง สมาชิกทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง
ผูรับโอนประโยชน หมายถึง บุคคลที่สมาชิกระบุใหเปนผูรับผลประโยชนหรือคูสมรสหรือบุตรหรือ
บิดามารดาหรือทายาทตามกฎหมาย
ขอ 5. ใหจายจากทุนสวัสดิการที่ไดรับจัดสรรตามหลักเกณฑ ดังนี้
(1) กรณีสมาชิกเสียชีวิต
1. เปนสมาชิกไมเกิน 1 ป
จายจํานวนเงิน 30,000 บาท
2. เปนสมาชิกเกิน 1 ปไมเกิน 5 ป
จายจํานวนเงิน 60,000 บาท
3. เปนสมาชิกเกิน 5 ปไมเกิน 10 ป
จายจํานวนเงิน 90,000 บาท
4. เปนสมาชิกเกิน 10 ปขึ้นไป
จายจํานวนเงิน 120,000 บาท
5. พวงหรีดหรืออื่นๆ ตามความเหมาะสมของศาสนา จายไมเกินจํานวนเงิน 1,000 บาท
(2) กรณีคูสมรสสมาชิกไมเปนสมาชิกเสียชีวิต ใหไดรับครั้งเดียว ดังนี้
1. เปนสมาชิก ไมเกิน 5 ป
จายจํานวนเงิน 10,000 บาท
2. เปนสมาชิกเกิน 5 ป แตไมเกิน 10 ป
จายจํานวนเงิน 20,000 บาท
3. เปนสมาชิกเกิน 10 ป
จายจํานวนเงิน 30,000 บาท
4. พวงหรีดหรืออื่นๆ ตามความเหมาะสมของศาสนา จายไมเกินจํานวนเงิน 1,000 บาท
(3) กรณีเปนสมาชิกทั้งสองคน คนหนึ่งคนใดเสียชีวิตใหไดรับเพิ่มจากขอ 5(1) ใหไดรับครั้งเดียว ดังนี้
1. เปนสมาชิก ไมเกิน 5 ป
จายจํานวนเงิน 10,000 บาท
2. เปนสมาชิกเกิน 5 ป แตไมเกิน 10 ป
จายจํานวนเงิน 20,000 บาท
3. เปนสมาชิกเกิน 10 ป
จายจํานวนเงิน 30,000 บาท
(4) กรณีสมาชิกเสียชีวิต ใหสหกรณจายคาปลงศพโดยไมตองนํามาหักชําระหนี้เงินกูใดๆใหอยูใน
หลักเกณฑดังนี้
1. เปนสมาชิกไมเกิน 1 ป
จายจํานวนเงิน 5,000 บาท
2. เปนสมาชิกเกิน 1 ปไมเกิน 5 ป
จายจํานวนเงิน 10,000 บาท
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3. เปนสมาชิกเกิน 5 ปไมเกิน 10 ป
จายจํานวนเงิน 15,000 บาท
4. เปนสมาชิกเกิน 10 ปขึ้นไป
จายจํานวนเงิน 20,000 บาท
ใหเงินคาปลงศพนี้เปนสวนหนึ่งของเงินตามขอ 5(1) ดวย
(5) กรณีสมาชิกทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงเมื่อเปนสมาชิกเกิน 10 ป ใหจายปละ 24,000 บาท เปนเวลา 5
ป หากเสียชีวิตกอนใหจายสวนที่เหลือตามสิทธิ์ที่ไดรับ
ขอ 6. เมื่อสมาชิกมีอายุครบ 70 ปบริบูรณ และยังมีชีวิตสหกรณจายตามขอ 5(1) ดังนี้
(1) เปนสมาชิก 10 ป ไมเกิน 15 ป จายเงินจํานวน 30,000 บาท สวนที่เหลือใหจายในป
ถัดไป ปละ 6,000 บาท หากสมาชิกเสียชีวิตกอน ใหจายเงินสวนที่เหลือใหครบตามจํานวนที่มีสิทธิไดรับ
(2) เปนสมาชิกเกิน 15 ป จายเงินจํานวน 90,000 บาท สวนที่เหลือใหจายในปถัดไป ปละ 6,000 บาท
หากสมาชิกเสียชีวิตกอน ใหจายเงินสวนที่เหลือใหครบตามจํานวนที่มีสิทธิไดรับ
ขอ 7. สหกรณจายสวัสดิการสมาชิกใหแกบุคคลดังตอไปนี้
(1) ในกรณีสมาชิกเสียชีวิต ใหจายแกผูมีชื่อระบุใหเปนผูรับโอนประโยชนตามหนังสือแตงตั้งผูรับ
โอนประโยชนหรือคูสมรส หรือบุตรหรือบิดาหรือมารดาเปนผูรับตามลําดับหรือทายาทตามกฎหมาย
(2) ในกรณีสมาชิกทุพพลภาพ ใหจายแกผูมีชื่อระบุใหเปนผูรับโอนประโยชนตามหนังสือแตงตั้ ง
ผูรับโอนประโยชนหรือคูสมรส หรือบุตรหรือบิดาหรือมารดาเปนผูรับตามลําดับหรือทายาทตามกฎหมาย
(3) ในกรณีคูสมรสของสมาชิกเสียชีวิตใหจายแกสมาชิกเปนผูรบั หรือทายาทตามกฎหมาย
ขอ 8. เมื่อสมาชิกหรือคูสมรสเสียชีวิตใหหนวยงาน คณะกรรมการ ผูแทนสมาชิกประจําหนวย แจงสหกรณ
เพื่อขอรับสวัสดิการตาม ขอ 5
ขอ 9. สหกรณยอมทรงไวซึ่งสิทธิ์ที่จ ะงดจายหรือลดจํ านวนลงนอยกวาที่กําหนดไว หากปรากฏวา ทุ น
สวัสดิการ ซึ่งที่ประชุมใหญจัดสรรไวตามความในขอบังคับของสหกรณหมดลงหรือมีจํานวนนอยกวาที่กําหนดไว ซึ่ง
สมาชิกนั้นจะพึงมีสิทธิ์ไดรับ
ขอ 10. ใหประธานกรรมการหรือกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งพิจารณาอนุมัติจายสวัสดิการสมาชิก และ
รายงานผลใหคณะกรรมการดําเนินการทราบ
ขอ 11. ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในปญหาทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ศิริ

เลิศไกร
โกศล แตมเติม
( นายโกศล แตมเติม )
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด

(ลงชื่อ)
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวย การสงเคราะหบําเพ็ญกุศลศพญาติของสมาชิก พ.ศ. 2563
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด พ.ศ. 2560ขอ
79(8) และขอ 107(9) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39 ครั้งที่ 6 วันที่ 22พฤษภาคม 2563 ไดมีมติ
กําหนดระเบียบ วาดวย การสงเคราะหบําเพ็ญกุศลศพญาติของสมาชิก พ.ศ. 2563 ขึ้นไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวย
การสงเคราะหบําเพ็ญกุศลศพญาติของสมาชิก พ.ศ. 2563”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวย การ
สงเคราะหบําเพ็ญกุศลศพญาติของสมาชิก พ.ศ. 2562 และบรรดาระเบียบ ประกาศหรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการซึ่งมีขอกําหนดขัดแยงกับระเบียบนี้ทั้งสิ้น และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สมาชิก” หมายความวาสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
“ญาติของสมาชิก” หมายความวาบุคคลซึ่งเปนบิดา หรือมารดาหรือบุตรของสมาชิก ที่ถูกตอง
ตามกฎหมาย
“เงินสงเคราะห” หมายความวา เงินสงเคราะหบําเพ็ญกุศลศพญาติของสมาชิก
ขอ 5. เงินสงเคราะหใหใชเงินจากทุนสาธารณประโยชนของสหกรณ โดยสหกรณจะใหเงินสงเคราะหแก
สมาชิกที่ญาติเสียชีวิต เพื่อนําไปใชเปนเงินปจจัยบําเพ็ญกุศลศพ หรือใชจายอื่นๆ ตามแตสมาชิกจะเห็นสมควรดังนี้
(1) เงินสด จํานวน 2,000 บาท (โดยเขียนเช็คสั่งจายนามสมาชิก)
(2) พวงหรีดหรืออื่นๆ ตามความเหมาะสมของศาสนาเปนเงินไมเกิน 1,000 บาท
ขอ 6. วิธีการขอรับเงินสงเคราะห มี 2 วิธี
(1) คณะกรรมการหรือผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูขอรับเงินสงเคราะห ณ สํานักงาน
สหกรณ เพื่อนําไปมอบแกสมาชิกที่ญาติเสียชีวิตระหวางวันที่มีการจัดพิธีศพหรือ
(2) สมาชิกที่ญาติเสียชีวิตขอรับเงินสงเคราะหตามแบบที่สหกรณกําหนดตอเจาหนาที่สหกรณ
ภายในหนึ่งปนับ จากวันที่ญาติสมาชิกเสีย ชีวิต หากเลยกําหนดดังกลา วถือวาสมาชิกสละสิทธิ์ในการขอรับเงิน
สงเคราะหบําเพ็ญกุศลศพญาติของสมาชิกทั้งนี้ ในกรณีที่ผูเสียชีวิตมีทายาทที่เปนสมาชิกหลายคน ใหแตละคนมีสิทธิ
รับเงินสงเคราะหตามระเบียบนี้ทุกคน
ขอ 7. ใหประธานกรรมการ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย หรือผูจัดการเปนผูพิจารณาอนุมัติเบิกจายเงินตาม
ระเบียบนี้ และรายงานผลการอนุมัติใหคณะกรรมการทราบทุกคราว ในโอกาสแรกที่พึงกระทําได
ขอ 8. ใหคณะกรรมการดําเนินการรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในปญหาทั้งปวง
เกี่ยวกับการดําเนินการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
โกศล แตมเติม
( นายโกศล แตมเติม )
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจํากัด
วาดวย ทุนสงเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ. 2561
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัดขอ
79(8) และขอ 107(11) และที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 37ครั้งที่2 / 2561ในวันที่28 กุมภาพันธ 2561
เห็นเปนการสมควรใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด ในการใหทุนสงเสริม
การศึ กษาของบุ ตรสมาชิ กและสมาชิ กสมทบเพื่อ ชว ยเหลือสนับ สนุน สมาชิก และสมาชิก สมทบในการสง เสริ ม
การศึกษาของบุตร อันจะกอใหเกิดขวัญและกําลังใจในการศึกษาตอไป จึงไดมีมติกําหนดระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1.ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัดวาดวยทุน
สงเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ. 2561”
ขอ 2.ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจํากัดวาดวยทุนสงเสริม
การศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ. 2553บรรดาระเบียบประกาศ คําสั่ง มติ และขอตกลงอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวใน
ระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด หรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึงสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
“สมาชิก” หมายถึ ง สมาชิ ก และสมาชิ ก สมทบของสหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึงคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึงประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช จํากัด
“บุตร” หมายถึงบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย
ขอ 5. เงินทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกอาจจะไดมาจาก
(1) เงินทุนสาธารณประโยชนของสหกรณหรือ
(2) เงินซึ่งทีป่ ระชุมใหญไดมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสหกรณหรือ
(3) เงินซึ่งมีผูอุทิศให
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ประเภทและจํานวนทุนสงเสริมการศึกษา
ขอ 6. ทุนสงเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกแยกเปนระดับดังนี้
(1) ระดับประถมศึกษาไดแกบุตรสมาชิกที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้น ป. 1- ป.6
(2)ระดับมัธยมศึกษาไดแกบุตรสมาชิกที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นม.1- ม.6 หรือเทียบเทา
(3) ระดับอุดมศึกษาไดแกบุตรสมาชิกที่กําลังศึกษาอยูในระดับ ปวส. หรือปริญญาตรีหรือเทียบเทา
ขอ 7. สมาชิกผูมีสิทธิขอรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรตองยื่นคําขอรับทุนตามแบบพิมพพรอมหลักฐานตางๆ
ตามประกาศของสหกรณ
ขอ 8. สหกรณมอบทุนสงเสริมการศึกษาบุตรพรอมเกียรติบัตรแกบุตรสมาชิกประจําปการศึกษานั้นๆในวัน
ทําการตามที่สหกรณกําหนด
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ขอ 9. จํานวนทุนสงเสริมการศึกษาบุตรและมูลคาทุนในแตละปนั้นขึ้นอยูกับการจัดสรรกําไรสุทธิในปนั้นๆ
ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ขอ10. คุณสมบัติของผูรับทุนมีดังนี้
(1) เปนบุตรสมาชิก
(2) กําลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาของทางราชการหรือสถาบันศึกษาของเอกชนที่ทางการ
รับรอง
(3) ตองไมเคยไดรับทุนสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจั งหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด ในระดั บ
เดียวกัน ตามขอ 6 (1)(2)(3) มากอน
ขอ11. สมาชิกผูมีสิทธิขอรับทุนสงเสริมการศึกษา ตองเปนสมาชิกไมนอยกวา 1 ปและบุตรของสมาชิกตอง
กําลังศึกษาอยูในปการศึกษาที่ขอรับทุนสําหรับปนั้นๆดวย
ขอ 12. บุตรของสมาชิกที่ขอรับทุนตองมีอายุไมเกิน 25 ปบริบูรณ และมีสถานภาพเปนโสด
หมวดที่ 2
การพิจารณาตัดสินและเงื่อนไขการจายเงิน
ขอ 13. ใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาตัดสินการขอรับทุนสงเสริมการศึกษาจัดทําประกาศผลการ
พิจารณาตัดสินทุนใหสมาชิกทราบ แลวนําเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบตอไป
ขอ 14. หากสมาชิกผูใดมีขอทักทวงผลการพิจารณาตัดสินทุนสงเสริมการศึกษาใหแจงเปนลายลักษณอักษรถึง
ประธานกรรมการภายใน 7 วันนับตั้งแตวันที่ประกาศผลการพิจารณาตัดสินทุนนั้นหากพนกําหนดนี้แลวถือวา
สมาชิกผูนั้นไมติดใจทักทวง
ขอ 15. ใหประธานกรรมการอนุมัติจายเงินทุนสงเสริมการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบนี้แลวนําเสนอ
คณะกรรมการเพื่อทราบตอไป
ขอ 16. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 17. ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2561
ประชนม อาวุธเพชรศไกร
(นายประชนม อาวุธเพชร)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวย เกษียณอายุราชการพ.ศ. 2560
อาศัย อํ า นาจตามความในข อ บั ง คั บ สหกรณ อ อมทรัพ ยส าธารณสุ ข จั ง หวัด นครศรี ธ รรมราช จํ า กั ด
ขอ79(8) และขอ 107(9) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560ได
กําหนดระเบียบวาดวย เกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2560ไวดังตอไปนี้
ขอ 1.ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวย
เกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2560
ขอ 2.ใหใชระเบียบนี้ต้งั แตวันที่ 1 มกราคม 2560 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิก ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวย การใชทุน
สาธารณประโยชนสําหรับสมาชิกเกษียณอายุราชการ พ.ศ.2552 และวาดวย การใชทุนสาธารณประโยชนสําหรับ
สมาชิกเกษียณอายุราชการ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลง
อื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4.ในระเบียบนี้
“สมาชิก” หมายถึงสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
“เกษียณอายุราชการ” หมายถึง สมาชิกที่เกษียณอายุครบ 60 ปหรือสมาชิกทีล่ าออกจาก
ราชการหรืองานประจํากอนอายุ 60 ป
ขอ 5.ใหสมาชิกที่เกษียณอายุครบ 60 ปหรือสมาชิกที่ลาออกจากราชการหรืองานประจํากอนอายุ 60 ปใหจาย
จากทุนสวัสดิการโดยมีเงื่อนไขดังนี้
(1) เปนสมาชิกตั้งแต 5 - 10 ป ใหไดรับเงิน
จํานวน 2,000 บาท
(2) เปนสมาชิกมากกวา 10 - 15 ป ใหไดรับเงิน
จํานวน 3,000 บาท
(3) เปนสมาชิกมากกวา 15 - 20 ป ใหไดรับเงิน
จํานวน 4,000 บาท
(4) เปนสมาชิกมากกวา 20 ป ใหไดรับเงิน
จํานวน 5,000 บาท
ขอ 6.การจายเงิน
(1) จายสมาชิกที่เกษียณอายุครบ 60 ป ใหสํารวจรายชื่อสมาชิกที่เกษียณอายุภายในเดือนสิงหาคม
และจายเงินภายในเดือนกันยายนของทุกป
(2) จายสมาชิกที่ลาออกจากราชการหรืองานประจํากอนอายุ 60 ป ใหสําเนาคําสั่งอนุญาตให
ลาออกจากราชการหรืองานประจํา เพื่อขอรับทุนสวัสดิการที่สหกรณ
ขอ 7.ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการหรือผูที่ไดรับมอบหมายมอบเงินสําหรับสมาชิกที่เกษียณอายุ
ครบ 60 ปหรือสมาชิกทีล่ าออกจากราชการหรืองานประจํากอนอายุ 60 ป
ข อ 8.ให ป ระธานกรรมการพิ จ ารณาอนุ มั ติ จ า ยทุ น สวั ส ดิ ก าร ให เ ป น ไปตามระเบี ย บนี้ แ ล ว เสนอ
คณะกรรมการดําเนินการทราบ
ขอ 9.ใหประธานกรรมการเปนผูร ักษาการตามระเบียบนี้และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในปญหาทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ศิริ เลิศไกร
(นายศิริ เลิศไกร )
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวย สงเคราะหสมาชิกประสบภัยพิบัติ พ.ศ. 2560
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัดขอ 79(8)
และขอ 107(9) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 35 ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559ไดกําหนดระเบียบ
วาดวย สงเคราะหสมาชิกประสบภัยพิบัติ พ.ศ. 2560 ไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัดวาดวย
สงเคราะหสมาชิกประสบภัยพิบัติ พ.ศ. 2560
ขอ 2. ใหใชระเบียบนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบวาดวย วาดวย การใชทุนสาธารณประโยชนเพื่อชวยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ พ.ศ.
2549 และบรรดาประกาศหรือมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการซึ่งมีขอกําหนดขัดแยงกับระเบียบฉบับนี้ทั้งสิ้น
และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
“ภัยพิบัติ” หมายถึง ภัยที่เกิดอัคคีภัยและวาตภัย
“คูสมรส” หมายถึง คูสมรสที่ถูกตองตามกฎหมาย
ขอ 5.สมาชิกที่ประสบภัยพิบัติใหไดรับเงินชวยเหลือบรรเทาทุกขไมเกิน 30,000 บาทโดยจายจากเงินทุน
สาธารณประโยชน
ขอ 6.คณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบจํานวนเงินที่จะชวยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ ประมาณ
ความเสียหาย แตไมเกินวงเงินใน ขอ5
ขอ 7.สมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ ยื่นหนังสือขอความชวยเหลือตอสหกรณ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประสบ
ภัยพิบัติ หากเลยกําหนดนี้ถือวาสมาชิกสละสิทธิ์
ขอ 8.หากสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ เปนคูสมรสกันใหสามีเปนผูยื่นขอรับเงินชวยเหลือดังกลาว
ขอ 9. สหกรณตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง ตามคําขอใน ขอ7. และคณะกรรมการเสนอผลการ
ตรวจสอบตอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 10.คณะกรรมการดําเนินการรักษาการตามระเบียบนี้ และใหอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในปญหาทั้งปวง
เกี่ยวกับการดําเนินการตามระเบียบนี้ และใหพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน 60 วัน นับแตไดรับหนังสือขอความชวยเหลือ
ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ศิริ เลิศไกร
(นายศิริ เลิศไกร )
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวย การเก็บรักษา ยืม และการทําลายเอกสารของสหกรณ พ.ศ. 2544
อาศัยอํา นาจตามความในขอ บั ง คับ ของสหกรณ ออมทรัพ ยสาธารณสุขจั ง หวัดนครศรีธ รรมราช จํา กั ด
พ.ศ.2544 ขอ 79(8) และขอ107(11) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 20 ครั้งที่ 11/2544 วันที่27
กันยายน 2544 ไดกําหนดระเบียบวาดวย การเก็บรักษายืมและการทําลายเอกสารของสหกรณ พ.ศ. 2544ไวดังตอไปนี้
ขอ 1.ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวย การ
เก็บรักษา ยืม และการทําลายเอกสารของสหกรณ พ.ศ. 2544”
ขอ 2.ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแต วันที่ 1 ตุลาคม 2544 เปนตนไป
ขอ 3.ใหยกเลิก ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวยการเก็บรักษายืม
และการทําลายเอกสารของสหกรณ พ.ศ.2538 และบรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ระเบียบ
อื่นใดที่มีอยูกอนวันใชระเบียบนี้ ซึ่งมีขอกําหนดขัดแยงกับระเบียบนี้ทั้งสิ้นใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4.การเก็บเอกสารในระหวางปฏิบัติ คือ การเก็บเอกสารที่ปฏิบัติยังไมเสร็จใหอยูในความรับผิดชอบ
ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในเรื่องนั้น
ขอ 5.การเก็บเอกสารที่ปฏิบัติเสร็จแลว ใหพนักงานฝายธุรการแยกเอกสารนั้นเปนเรื่องๆ เย็บเขาแฟ ม
หรื อเก็บ เขาแฟม พรอมทั้ง ทําบัญชีห นา เรื่องหรือบัญ ชีเรื่องประจําแฟมดว ย เอกสารใดซึ่งไมสามารถเก็บ โดย
ดังกลาวได ใหมัดรวมเขาดวยกันเปนหมวดหมูรวมไวในที่เดียวกัน พรอมทั้งทําบัญชีหนาเรื่องประจําหมวดเสร็จ
แลวใหทําสารบัญเรื่อง หรือแฟมหรือหมวดหมูของเอกสารนั้นๆ ดวย เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการคนหาเปน
สําคัญ
เมื่อทําการตรวจบัญชีประจําปเสร็จเรียบรอยแลวใหเจาหนาที่เก็บเอกสารรวบรวมเอกสารที่ทําการตรวจ
บัญชีแลวนั้นเก็บไวในที่อันปลอดภัย
ขอ 6.ใหเจาหนาที่ผูเกี่ยวของในการปฏิบัติเรื่องนั้นๆ หรือเจาหนาที่ที่เก็บรักษาระมัดระวังเอกสารใหอยู
สภาพเรียบรอยและปลอดภัย ถาชํารุดเสียหายตองรีบซอมใหใชไดเหมือนสภาพเดิม หากสูญหายตองทําสําเนามาและ
ใหครบบริบูรณเทาที่จะทําได
ขอ 7.การยืมหนังสือที่สงเก็บแลว ใหปฏิบัติดังนี้
(1) ผูยืมจะตองใหทราบวาเรื่องที่ยืมนั้นจะใชประโยชนในการใด
(2) ผูยืมจะตองมอบหลักฐานการยืมใหเจาหนาที่เก็บและลงชื่อในสมุดทะเบียนยืมเอกสาร และ
เจาหนาที่เก็บรวบรวมหลักฐานยืมเรียงลําดับ วันที่ เดือน พ.ศ.ไว เพื่อสะดวกในการติดตอทวงถาม
(3) การยืมเอกสารของสหกรณตองไดรับอนุญาตจากประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ
หรือผูจัดการ
(4) ในกรณีที่เอกสารซึ่งตองเก็บเปนความลับ หามเจาหนาที่ผูเกี่ยวของในการปฏิบัติเรื่องนั้น หรือ
หน า ที่ ผูเก็บ อนุญ าตให บุค คลภายนอกยืมดูห รือคัดลอกเปนอันขาด เวนแตผูมีอํา นาจหนา ที่เกี่ย วขอ งกับ การ
ตรวจสอบ หรือเกี่ยวกับการดําเนินคดี
ขอ 8.ตามปกติเอกสารจะตองเก็บไวมีกําหนดไมนอยกวาสิบป สวนเรื่องที่เก็บไวที่เห็นวาไมมีประโยชนเปน
เรื่องธรรมดาสามัญจะเก็บไวไมถึงสิบปก็ได โดยจําแนกเปน 3 ประเภท คือ
(1) เอกสารที่มีลักษณะดังตอไปนี้ ใหคงเก็บรักษาไวตลอดไป คือ
ก. หนังสือที่ตองเก็บไวเปนหลักฐานของสหกรณตลอดไป เชน เรื่องที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง
สหกรณ ขอบังคับ ใบสมัครเขาเปนสมาชิก ทะเบียนสมาชิก รายงานการประชุม บัญชี และทะเบียนตางๆ
หลักฐานการตรวจบัญชี รายงานกิจการประจําป สถิติตางๆ ตลอดจนหลักฐานหรือเรื่องที่จะใชศึกษาคนควาตอไป
ข. หนังสือที่เปนหลักฐานทางอรรถคดีหรือสํานวนของศาล อัยการ หรือสํานวนของ

68
พนักงานสอบสวน
(2) เอกสารที่เก็บไวไมนอยกวาสิบป คือ หลักฐานทางการเงินตางๆ
(3) เอกสารที่เก็บไวไมถึงสิบป แตไมต่ํากวาหาป เชน หนังสือขอเปลี่ยนแปลงเงินคาหุนรายเดือน
หนังสือขอลาออกจากสหกรณ คําขอกูเงินทุนทุกประเภท เปนตน
ขอ 9.ในปหนึ่งๆ ใหเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารที่สมควรจะทําลาย แลวยื่นหนังสือเสนอตอคณะกรรมการ
ดําเนินการเพื่อพิจารณา เมื่อเห็นวาควรทําลายเอกสารไดใหตั้งกรรมการทําการคัดเลือกเอกสารและควบคุมการ
ทําลายขึ้นอยางนอย 3 คน โดยมีหนาที่ดังตอไปนี้
(1) คัดเลือกเอกสารตามระเบียบวาเอกสารเรื่องใดควรทําลายได
(2) เสนอรายงานและบัญชีรายชื่อเอกสารที่สมควรทําลายตอคณะกรรมการดําเนินการเพื่ออนุมัติ
(3) แสดงรายงานและบัญชีรายชื่อเอกสารที่ไดรับอนุมัติใหทําลายไดและมอบสําเนาใหเจาหนาที่
เก็บเพื่อบันทึกในหนังสือเก็บและบัญชีประจําเรื่อง หรือประจําหมวดหมูหรือประจําแฟม
(4) ควบคุมการทําลายหรือทําลายดวยตนเองการทําลายอาจใชเครื่องมือเผาหรือวิธีอื่นใดตามความ
เหมาะสม
(5) เสนอรายงานผลการปฏิบัติใหคณะกรรมการดําเนินการทราบ และมอบใหเจาหนาที่เก็บ
รายงานนั้นไวเปนหลักฐานดวย
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2544
ยุทธนา ศิลปรัสมี
(นายแพทยยุทธนา ศิลปรัสมี)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวย คาเบี้ยประชุม คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก คาตอบแทนและคาลงทะเบียน พ.ศ. 2560
อาศัยอํานาจตามความแหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด พ.ศ.
2549 ขอ 79(8) และขอ107(11) ที่ประชุมสามัญประจําป 2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2560 ไดมีมติอนุมัติ
แผนงานและงบประมาณรายจาย คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 36 ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ 2560จึงไดกําหนด
ระเบียบ วาดวย คาเบี้ยประชุม คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พักคาตอบแทนและคาลงทะเบียน พ.ศ.2560 ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วา
ดวย คาเบี้ยประชุม คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พักคาตอบแทนและคาลงทะเบียน พ.ศ.2560 ”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 4 กุมภาพันธ 2560 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิก ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวยเงินคาตอบแทน
คาใชจายคณะกรรมการดําเนินการเจาหนาที่และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2554 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง
มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช จํากัด และใหรวมถึงกรรมการ และกรรมการอื่นดวย
“เจ า หน า ที่ ” หมายถึ ง เจ า หน า ที่ ตามระเบี ย บสหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช จํากัด วาดวยเจาหนาที่และลูกจาง แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560
“ลูกจาง” หมายถึง ลูกจาง ตามระเบียบสหกรณอ อมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
จํากัด วาดวยเจาหนาที่และลูกจาง แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560
“ผูอื่น ใด” หมายถึง ผูตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาสหกรณ ผูทําประโยชนใหสหกรณและผูที่
สหกรณมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่
“เบี้ยประชุม” หมายถึง เงินที่สหกรณจายใหกรรมการ กรรมการอื่น ผูอื่นใดที่มาประชุมเกี่ยวกับ
กิจการของสหกรณ
“คาเบี้ยเลี้ยง” หมายถึง เงินที่สหกรณจายใหกรรมการ เจาหนาที่ ลูกจางและผูอื่นใดที่ปฏิบั ติ
หนาที่ใหสหกรณ
“คาพาหนะ” หมายถึง เงินที่สหกรณจายเปนคาเดินทางใหกรรมการ เจาหนาที่ ลูกจาง และ
ผูอื่นใด ที่ปฏิบัติหนาที่ใหสหกรณ
“คาเชาที่พัก” หมายถึง เงินที่สหกรณจายใหกรรมการ เจาหนาที่ ลูกจาง และผูอื่นใดที่จําเปนตอง
คางแรมในการปฏิบัติหนาที่ใหสหกรณ
“คาตอบแทน” หมายถึง เงินที่สหกรณจายเปนคาสมนาคุณใหกรรมการ เจาหนาที่ ลูกจาง และ
ผูอื่นใด ที่ปฏิบัติหนาที่ใหสหกรณ
“คาลงทะเบียน” หมายถึง เงินที่สหกรณจายใหกรรมการ เจาหนาที่ ลูกจาง และผูอื่นใดที่เขารับ
การอบรม ประชุม สัมมนา หรืออื่นใดในทํานองเดียวกัน
ขอ 5. เบี้ยประชุม ใหมีสิทธิเบิกคาเบี้ยประชุม ดังนี้
(1) ตําแหนงประธาน
ครั้งละ 1,500 บาท
(2) ตําแหนงเลขานุการ
ครั้งละ 1,400 บาท
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(3) ตําแหนงกรรมการ
ครั้งละ 1,300 บาท
(4) ผูตรวจสอบกิจการ
ครั้งละ 1,300 บาท
(5) ที่ปรึกษา
ครั้งละ 1,300 บาท
(6) บุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ครั้งละ 1,300 บาท
ขอ 6.คาตอบแทนที่ปรึกษาสหกรณ, ผูตรวจสอบกิจการ ใหไดรับตามงบประมาณรายจายประจําปที่ไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมใหญ หลักเกณฑการจายใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ 7.คาตอบแทนวิทยากร สําหรับจายใหบุคคลที่สหกรณเชิญมาบรรยายใหความรูในการประชุม อบรม
สัมมนา และอื่นๆ ในอัตรา ชั่วโมงละไมเกิน 1,500 บาท ครั้งละไมเกิน 10,000 บาท
ขอ 8.คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะสําหรับคณะกรรมการดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ เจาหนาที่สหกรณฯ และ
ผูอื่นใดที่เดินทางมาประชุม อบรม สัมมนา หรือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ ใหไดรับดังตอไปนี้
(1) คณะกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการผูจัดการและที่ปรึกษา
วันละ 1,300 บาท
(2) เจาหนาที่
วันละ 1,200 บาท
(3) กรณีปฏิบัติงานไมเต็มวัน
คิดเปนครั้ง/ชั่วโมงๆ ละ 150 บาท
(4) กรณีปฏิบัติงานนอกสํานักงานเกี่ยวกับกิจการสหกรณ
ครั้งละ 150 บาท
(5) กรณีเรียกตํารวจนําเงินฝากธนาคาร
ครั้งละ 300 บาท
(6) การมอบหมายบุคคลที่นอกเหนือจากนี้ใหปฏิบัติงานพิเศษและกําหนดอัตราคาตอบแทนให
คณะกรรมการดําเนินการเปนผูพิจารณาอนุมัติ
ขอ 9. การเดินทางไปประชุมสัมมนาหรือศึกษาดูงานเรื่องที่เปนประโยชนกับกิจการสหกรณ นอกเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช และไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการดําเนินการ ใหเบิกคาใชจายแบบเหมา
จายตามอัตราตอไปนี้
(1) จัดประชุมสัมมนาหรือศึกษาดูงานภาคใตเบิกไดวันละ 2,500 บาท
(2) จัดประชุมสัมมนาหรือศึกษาดูงานภาคกลาง เบิกไดวันละ 2,500 บาท เบิกเพิ่มไดจํานวนสองวัน
(3) จัดประชุมสัมมนาหรือศึกษาดูงานภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เบิกไดวันละ 2,500
บาทเบิกเพิ่มไดจํานวนสองวัน
ขอ 10.คารับรอง และคาใชจายในการประสานงาน ใหป ระธานกรรมการ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย มี
อํานาจรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่เห็นวามีความจําเปนตอธุรกิจสหกรณ รวมทั้งคาใชจายในการประสานงานซึ่ง
กอใหเกิดประโยชนแกธุรกิจสหกรณ โดยตองเปนไปอยางประหยัดเดือนละไมเกิน 10,000 บาท การจายคารับรอง
และคาใชจายในการประสานงานที่เกินกวาที่กําหนดไว ตองขออนุมัติจากคณะกรรมการอํานวยการกอน
ขอ 11.ผูไปปฏิบัตงิ านนอกทองที่หรือนอกสํานักงาน ใหยื่นประมาณการคาใชจายตามระเบียบนี้ ใหประธาน
กรรมการดําเนินการเปนผูพิจารณาอนุมัติลวงหนาและผูไดรับอนุมัติแลวตองเดินทางภายใน 7 วัน นับแตวันรับเงิน
ไป ถาไมเดินทางภายในกําหนด ตองสงคืนเงินลวงหนาที่ไดรับทั้งสิ้นทันที
ขอ 12.ใหประธานกรรมการหรือผูที่ไดรับมอบหมายผูมีอํานาจอนุมัติจายเงินตามระเบียบนี้ การอนุมั ติ
จายเงินคาตอบแทนและคาใชจายอื่นใดที่นอกเหนือ ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการกอน
ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ 2560
ศิริ เลิศไกร
( นายศิริ เลิศไกร )
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการออกบัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณ พ.ศ. 2544
อาศัยอํา นาจตามความในขอ บังคับ ของสหกรณอ อมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธ รรมราช จํา กัด
พ.ศ.2544 ขอ 79(8) และขอ107(11) ประกอบกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยบัตรประจําตัวสมาชิก
สหกรณ พ.ศ.2544 ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2544 ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 20ครั้งที่ 11/2544
วันที่ 27 กันยายน 2544 ไดกําหนดระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการออกบัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณ
พ.ศ.2544 ไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการออกบัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณ พ.ศ.2544”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2544 เปนตนไป
ขอ 3. ในระเบียบนี้
“บัตร” หมายความวา บัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
“สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
“สมาชิก” หมายความวา ผูถือบัตรซึ่งเปนสมาชิกของสหกรณ
“ผูออกบัตร” หมายความวา ประธานกรรมการสหกรณ
“เจาหนาที่บัตร” หมายความวา เจาหนาที่สหกรณผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รับผิดชอบ
ดําเนินการเกี่ยวกับบัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณ
“คําขอ” หมายความวา คําขอมีบัตร มีบัตรใหม หรือเปลี่ยนบัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณ ตาม
แบบ บ.ส.1 ทายระเบียบนี้
“ใบรับ” หมายความวา ใบรับคําขอมีบัตร มีบัตรใหม หรือเปลี่ยนบัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณ
ตามแบบ บ.ส.2 ทายระเบียบนี้
ขอ 4. ใหสมาชิกยื่นคําขอตอเจาหนาที่บัตร ภายในกําหนดหกสิบวัน นับแต
(1) วันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ
(2) วันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณ
(3) วันที่คณะกรรมการดําเนินการรับเขาเปนสมาชิก
ขอ 5.เมื่อบัตรหมดอายุ สมาชิกตองมีบัตรใหมโดยยื่นคําขอตอเจาหนาที่บัตร ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่
บัตรเดิมหมดอายุ
สมาชิกจะขอมีบัตรใหมกอนวันที่บัตรเดิมหมดอายุก็ได โดยยื่นคําขอตอ เจาหนาที่บัตรภายในสามสิบวัน
กอนวันที่บัตรเดิมจะหมดอายุ
ขอ 6. สมาชิกตองมีบัตรใหมหรือเปลี่ยนบัตรแลวแตกรณี โดยยื่นคําขอตอเจาหนาที่บัตรภายในสามสิบวัน
นับแต
(1) วันที่บัตรหายหรือถูกทําลาย
(2) วันที่บัตรชํารุดในสาระสําคัญ
(3) วันที่แกไขชื่อตัว หรือชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล
ขอ 7. ในบัตรจะตองมีรายการดังตอไปนี้
(1) ชื่อสหกรณ และเลขที่บัตร
(2) ชื่อตัว ชื่อสกุลรูปถายเลขทะเบียนสมาชิกเลขประจําตัวประชาชนของสมาชิกและหมูโลหิตของ
สมาชิก
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(3) ลายมือชื่อสมาชิกและผูออกบัตร วันออกบัตรและวันหมดอายุ
รูปถายของสมาชิกตาม (2) จะตองเปนรูปถายที่ถายไวไมเกินหกเดือนกอนวันยื่นคําขอมีขนาด 2.5
* 3.0 เซนติเมตร ครึ่งตัวหนาตรง ไมสวมหมวกหรือแวนตาสีเขมและไมใสผาคลุมใบหนาหรือผาโพกศีรษะเวนแตผู
ซึ่งมีความจําเปนตามศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนาของสมาชิกแตจะตองเปดใหเห็นใบหนา
หนาผาก คิ้ว ตา จมูก ปาก และคาง
ขอ 8. การขอมีบัตร การขอมีบัตรใหม หรือการขอเปลี่ยนบัตร ใหสมาชิกยื่นคําขอพรอมดวยสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ บัตร
ประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ แลวแตกรณี สํา เนาทะเบียนบาน รูป ถายจํานวน 3 รูปตอเจาหนาที่บัตร ณ
สํานักงานของสหกรณ
เมื่อเจาหนาที่บัตรไดรับคําขอและตรวจสอบเห็นวาสมาชิกผูขอไดดําเนินการ ตามความในวรรคหนึ่งอยาง
ถูกตองและครบถวนแลว ใหออกใบรับแกสมาชิกผูขอไวเปนหลักฐานเพื่อใชแทนบัตรไปพลางกอนตามระยะเวลาที่
กําหนดไวในใบรับ และเสนอคําขอพรอมเอกสารหลักฐานประกอบคําขอใหผูออกบัตรลงลายมือชื่อผูออกบัตร
กอนมอบบัตรแกสมาชิกผูขอ ใหเจาหนาที่บัตรเรียกบัตรเดิมและใบรับคืนจากสมาชิกผูขอดวย เวนแตใน
กรณีที่เปนการขอมีบัตรครั้งแรกและการขอมีบัตรใหมเนื่องจาก บัตรเดิมหายหรือถูกทําลายทั้งหมด ใหเรียกเฉพาะ
ใบรับคืน
ขอ 9. เมื่อไดออกบัตรใหแกสมาชิกผูใดแลว ใหเจาหนาที่บัตรจัดใหมีสําเนาบัตร พรอมรูปถายที่ชัดเจนของ
ผูนั้นไวดวยหนึ่งฉบับเก็บไวเปนหลักฐาน และทําทะเบีย นคุมบัตรใหถูกตองเปนปจ จุบันเก็บ รักษาไวในที่ มั่นคง
ปลอดภัย พรอมทั้งรายงานใหคณะกรรมการดําเนินการทราบเปนประจําทุกเดือน
ขอ 10. การออกบัตรใหสมาชิกครั้งแรก สหกรณจะยกเวนการคิดคาธรรมเนียม เวนแตการออกบัตรใหมให
เนื่องจากบัตรหมดอายุ บัตรหายหรือถูกทําลาย บัตรชํารุดในสาระสําคัญ การแกไขชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือชื่อตัว
และชื่อสกุล สหกรณจะคิดคาธรรมเนียมตามอัตราที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ขอ 11. ใหสมาชิกแสดงบัตรในกรณีดังตอไปนี้
(1) การเขารวมประชุมใหญ ประชุมกลุมของสหกรณ
(2) การขอรับบริการจากสหกรณ
(3) การติดตอกับสหกรณการอื่นใดตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2544
ยุทธนา ศิลปรัสมี
(นายแพทยยุทธนา ศิลปรัสมี)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวย ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2563
อาศัยอํา นาจตามความในขอ บั ง คับ ของสหกรณ ออมทรัพ ยสาธารณสุขจั ง หวัดนครศรีธ รรมราช จํา กั ด
พ.ศ.2544 ขอ79(8), ขอ 101 และขอ 107(10) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39 ครั้ง 11/2563 เมื่อ
วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ไดกําหนดระเบียบวาดวยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2563 ไวดังตอไปนี้
ขอ 1.ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวย ที่
ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2563 “
ขอ 2.ใหใชระเบียบนี้ต้งั แตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวย ปรึกษาและที่
ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2544 ทั้งสิ้น และบรรดาระเบียบ หลักเกณฑ ประกาศหรือมติ ซึ่งมีขอกําหนดขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ทั้งสิ้น และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4.ในระเบียบนี้
“ที่ปรึกษา” หมายความวา ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ขอ 5.ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ใหมีจํานวนตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรแตไมเกิน 5
คน และใหอยูในตําแหนงไดเทาที่กําหนดเวลาของคณะกรรมการชุดที่ตั้งที่ปรึกษานั้น ทั้งนี้ ตองไมเปนสมาชิกของ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
ขอ 6.ใหคณะกรรมการเชิญบุคคลภายนอก ซึ่งมีคุณวุฒิมีความรูความสามารถและประสบการณในดาน
การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ และการดําเนินธุรกิจเปนที่ประจักษอยางดีและมีความเหมาะสมเปนที่ปรึกษา
และใหสอดคลองกับงบประมาณคาตอบแทนที่ปรึกษา
ขอ 7.หนาที่ของที่ปรึกษา ที่ปรึกษามีหนาที่ใหการปรึกษาหรือคําปรึกษาแกคณะกรรมการดําเนินการ หรือ
คณะกรรมการคณะตางๆ หรือประธานกรรมการ หรืออื่นๆ ตามความเห็นของคณะกรรมการดําเนินการในการที่จะ
ขอปรึกษาแลวแตกรณีๆ ไป
ขอ 8.การใหการปรึกษาหรือคําปรึกษาอาจกระทําดวยวาจาหรือกระทําเปนลายลักษณอักษรก็ไดทั้งนี้ใหผู
ขอการปรึกษารองขอเปนคราวๆ ไป
ขอ 9.คาตอบแทน ใหที่ปรึกษาไดรับคาเบี้ยประชุมในการเขารวมประชุมกับคณะกรรมการดําเนินการและ
คาตอบแทนที่ปรึกษาตามงบประมาณรายจายที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ
ขอ 10.ใหประธานกรรมการหรือผูที่ไดรับมอบหมายหรือผูจัดการเปนผูมีอํานาจอนุมัติคาตอบแทนที่ปรึกษา
และใหจายในเดือน ธันวาคม ของทุกป
ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563
โกศล แตมเติม
( นายโกศล แตมเติม)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวยการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก พ.ศ.2559
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด พ.ศ. 2556
ขอ 79(8) และ107(11) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 35 ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ไดมี
มติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวย การเลือกตั้งผูแทนสมาชิก
พ.ศ.2559 ไวดังนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัดวาดวยการ
เลือกตั้งผูแทนสมาชิก พ.ศ. 2559
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวยการเลือกตั้ง
ผูแทนสมาชิก พ.ศ. 2546 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
สหกรณ หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
ผูแทนสมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด ที่
ไดรับเลือกตั้งจากสมาชิกสหกรณใหเปนผูแทนสมาชิกของแตละหนวยงาน
คณะกรรมการ หมายถึ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณอ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช จํากัด
หนวยงาน หมายถึง กลุมหรือสถานที่ที่ทําการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกตามที่สหกรณกําหนด
ขอ 5. คุณสมบัติของผูแทนสมาชิก
1. เปนสมาชิก ณ วันสิ้นปทางบัญชี กอนการเลือกตั้ง
2. สมาชิกเปนผูสมัครรับเลือกตั้งและไดรับเลือกตั้งใหเปนผูแทนสมาชิก
ขอ 6. การเลือกตั้งผูแทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆใหกระทําในที่ประชุมกลุมกอนการประชุมใหญสามัญของ
สหกรณไมนอยกวาสามสิบวันและใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถามี) หรือตัวแทนกลุมแจงรายชื่อผูแทน
สมาชิกในกลุมของตนตอสหกรณโดยมิชักชา
ขอ 7. ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก โดยอัตราสวนจํานวนสมาชิก 10 คนตอผูแทน
สมาชิกหนึ่งคน ถาเศษของอัตราสวนดังกลาวเกินกึ่งใหเลือกตั้งผูแทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนและใหเพิ่มรายชื่อ
สมาชิกที่ปฏิบัติงานในหนวยงานและตัดรายชื่อสมาชิกที่ไมไดปฏิบัติงานในหนวยงานที่เลือกตั้งผูแทนสมาชิก
ขอ 8. ใหหัวหนาหนวยงานเปนประธานกรรมการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกของหนวยงานนั้น ๆ หากหัวหนา
หนวยงานไมไดเปนสมาชิกสหกรณใหแตงตั้งสมาชิกที่มีอายุการเปนสมาชิกมากที่สุดเปนประธานกรรมการเลือกตั้ง
โดยนับจากเลขที่สมาชิกและใหประธานกรรมการเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิกโดยตําแหนง
ขอ 9.หากผูไดรับแตงตั้งตาม ขอ 8 ไมประสงคจะเปนผูแทนสมาชิกก็ใหเลือกตั้งเทาจํานวนผูแทนสมาชิกที่
ตองการตามสัดสวนทีส่ หกรณประกาศ
ขอ 10. ใหผูแทนสมาชิกอยูในตําแหนงคราวละหนึ่งปทางบัญชีของสหกรณ ถายังไมมีการเลือกตั้งผูแทน
สมาชิกใหม ก็ใหผูแทนสมาชิกคนเดิมอยูในตําแหนงตอไปพลางกอน
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ขอ 11.วิธีการการเลือกตั้งเปนวิธีลับหรือเปดเผยใหเปนไปตามที่ประชุมสมาชิกใหความเห็นชอบ
ขอ 12.สหกรณประกาศแตงตั้งผูแทนสมาชิกตามผลการเลือกตั้งที่ไดรับแจงผลจากหนวยงานและแจงให
หนวยงานทราบ
ขอ 13.ใหผูแทนสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้ง มีอํานาจหนาที่ ตามขอบังคับของสหกรณ ขอ 62, ขอ 63, ขอ69,
ขอ 70, ขอ 71
ขอ 14.การพนสมาชิกภาพของผูแทนสมาชิกใหเปนไปตามขอบังคับ ขอ 66
ขอ 15. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการดําเนินการถือเปนการสิ้นสุด
ขอ 16. ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2559
ศิริ เลิศไกร
(นายศิริ เลิศไกร)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวย การสรรหาคณะกรรมการดําเนินการเพื่อที่ประชุมใหญเลือกตั้ง พ.ศ. 2557
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด ขอ 72(10)
ขอ 79(8) และขอ 107(11) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 ไดมีมติอนุมัติ
ใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวยการสรรหาคณะกรรมการ
ดําเนินการเพื่อที่ประชุมใหญเลือกตั้ง พ.ศ. 2557 ดังนี้
ขอ 1.ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจั งหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวย
การสรรหาคณะกรรมการดําเนินการเพื่อที่ประชุมใหญเลือกตั้ง พ.ศ. 2557
ขอ 2.ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 25 กันยายน 2557 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัดวาดวยการสรรหา
คณะกรรมการดําเนินการเพื่อที่ประชุมใหญเลือกตั้งแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 และบรรดาระเบียบ ประกาศ
คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4.ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
“สมาชิกที่มีสิทธิสรรหาคณะกรรมการดํา เนินการ” หมายถึง สมาชิกที่เปน สมาชิกภายในวัน ที่ 31
สิงหาคมของปที่สรรหาคณะกรรมการดําเนินการเพื่อที่ประชุมใหญเลือกตั้ง
“ผูแทนสมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด ที่ไดรับ
เลือกตั้งเปนผูแทนจากสมาชิกที่หนวยงานตนสังกัด
“ที่ประชุมใหญ” หมายถึง การประชุมใหญสามัญประจําปและรวมถึงการประชุมใหญวิสามัญ
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกสิบสี่คน
“คณะกรรมการอํานวยการสรรหา” หมายถึง กรรมการดําเนินการที่มีวาระอยูในตําแหนงอีก 1 ป และ
สหกรณแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการอํานวยการสรรหา
“กรรมการประจําหนวยสรรหา” หมายถึง สมาชิกที่ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการอํานวยสรรหา
“หนวยสรรหา” หมายถึง สถานที่ที่กําหนดใหทําการสรรหาตามที่สหกรณประกาศ
“การสรรหา” หมายถึง การสรรหาคณะกรรมการดําเนินการโดยสมาชิก เพื่อนําเสนอที่ประชุมใหญเลือกตั้ง
“การเลือกตั้ง” หมายถึง การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการจากที่ประชุมใหญ
ขอ 5.ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการดําเนินการ
อีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิกใหกรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหวางกันเองขึ้นดํารงตําแหนง
รองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และหรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ
และปดประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ณ สํานักงานสหกรณ
ขอ 6.ใหสหกรณจัดใหมีการรับสมัครคณะกรรมการดําเนินการจากผูแทนสมาชิกกอนการประชุมใหญ
ขอ 7.กรณีคณะกรรมการดําเนินการวางลงดวยเหตุพนจากตําแหนงตามขอบังคับ ขอ76 ก็ใหสหกรณจัดใหมี
การเลือกตั้งแทนเทากับจํานวนที่พนจากตําแหนงไปและใหดําเนินการตามขอบังคับ ขอ77
ขอ 8.คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับการสรรหาเปนคณะกรรมการดําเนินการ
(1) เปนผูแทนสมาชิกสหกรณฯ
(2) ไมเปนบุคคลตองหามตามมาตรา 50 วรรค สาม และมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ
พ.ศ.2542

77
(3) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทําโดย
ทุจริต
(4) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการหรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชน
ฐานทุจริตตอหนาที่
(5) ไมเคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการ
ตามมาตรา22 (4)
(6) ไมเคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่
(7) ไมเคยตกเปนผูผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาเงินตนและดอกเบี้ยในระยะเวลาสองปทาง
บัญชีสหกรณ นับแตปที่ผิดนัดถึงปที่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ เวนแต การผิดนัดนั้นมิไดเกิดขึ้นจากการกระทํา
ของตน
(8) ไมเปนเจาหนาที่สหกรณ
ขอ 9.วิธีการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการเพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกตั้ง
(1) กําหนดวันรับสมัครสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ ตามประกาศสหกรณ
(2) กําหนดคาสมัครคณะกรรมการดําเนินการ
- ตําแหนงประธานกรรมการ
คนละ 1,000 บาท
- ตําแหนงกรรมการ
คนละ
500 บาท
(3) กําหนดหมายเลขของผูสมัครสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ ถาผูสมัครมาสหกรณกอนเวลา
มากกวา 1 คน ใหใชวิธีการจับฉลากหมายเลขประจําตัว หากมีขอโตแยงจากบุคคลหนึ่งบุคคลใดใหคณะกรรมการ
อํานวยการสรรหา พิจารณาตัดสินถือวาสิ้นสุด
(4) สมาชิกผูมีสิทธิสรรหาคณะกรรมการดําเนินการตามหนวยสรรหาที่สหกรณประกาศ
(5) ให คณะกรรมการดํ าเนิน การที่ อยูในวาระอีก 1 ป เปน กรรมการอํ า นวยการสรรหา
คณะกรรมการดําเนินการเพื่อที่ประชุมใหญเลือกตั้ง
(6) ใหคณะกรรมการอํานวยการสรรหาแตงตั้งกรรมการประจําหนวยสรรหาขึ้นคณะหนึ่งประกอบดวย
ประธานกรรมการประจําหนวยสรรหาหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกสองคนทําหนาที่ตามที่สหกรณฯกําหนด
(7) ใหคณะกรรมการอํานวยการสรรหา จัดใหมีบัญชีรายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิสรรหา และประกาศรับ
สมัครผูแทนสมาชิกเขารับการสรรหาเปนคณะกรรมการดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนการประชุมใหญไมนอยกวา 60
วันและใหไดรายชื่อผูไดรับการสรรหากอนการประชุมใหญไมนอยกวา 15 วัน
(8) ใหคณะกรรมการอํานวยการสรรหา จัดใหมีคูหา หีบบัตร บัตรสรรหาและอุปกรณประจําหนวย
สรรหามอบใหกรรมการประจําหนวยสรรหากอนวันสรรหา1 วันและใหจัดการสรรหาลวงหนากอนวันสรรหาไมเกิน 7
วัน ณ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
(9) ใหสมาชิกที่มีสิทธิสรรหาคณะกรรมการดําเนินการลงลายมือชื่อรับบัตรสรรหา
(10) การลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
10.1 การลงคะแนนสรรหา ณ หนวยสรรหาที่สหกรณประกาศ ตั้งแตเวลา 08.00 - 15.00 น.ในวัน
สรรหาเมื่อหมดเวลาการสรรหาใหกรรมการประจําหนวยสรรหาสรุปยอดผูมาใชสิทธิรายงานสหกรณและนําหีบบัตร
สงใหสหกรณภายในวันที่มีการสรรหา
10.2 การลงคะแนนสรรหาลวงหนา ณ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
จํากัดตั้งแตเวลา 08.00 - 15.00 น. เมื่อหมดเวลาการสรรหาลวงหนาใหกรรมการประจําหนวยสรรหาลวงหนาสรุป
ยอดผูมาใชสิทธิและเก็บรักษาหีบไดที่สหกรณบัตรเพื่อสงมอบกรรมการตรวจรับ-หีบบัตรวันสรรหา
(11) ใหสมาชิกทําเครื่องหมายกากบาทลงในชองที่จัดใหไวไมเกินหรือเทากับจํานวนคณะกรรมการ
ดําเนินการที่จะสรรหาในคูหากอนหยอนบัตรสรรหาลงในหีบบัตรสรรหา
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(12) ใหคณะกรรมการอํานวยการสรรหานับคะแนนรวมที่ศูนยอํานวยการสรรหา โดยตรวจสอบความ
ถูกตองของบัตรสรรหากับจํานวนผูที่มีสิทธิสรรหาเมื่อบัตรลงมาครบทุกหนวยจึงใหเริ่มนับคะแนนได
(13) ปใดมีการสรรหาประธานกรรมการ ใหคณะกรรมการอํานวยการสรรหาจัดใหมีการสรรหา
ประธานกรรมการแยกตางหากจากการสรรหากรรมการ
(14) ผูแทนสมาชิกมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหาเปนประธานกรรมการหรือกรรมการดําเนินการได
ตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดเทานั้น
(15) ผูไดรับการสรรหาเปนประธานกรรมการและคณะกรรมการดําเนินการไดรับสรรหาโดยมี
คะแนนสูงสุดและรองตามลําดับ หากคะแนนเทากันใหตัดสินดวยการจับฉลากและเรียงลําดับคะแนนเสนอที่ประชุม
ใหญพิจารณาเลือกตั้ง
(16) ผูไดรับการสรรหาเปนคณะกรรมการดําเนินการ ตองรายงานตัวในวันประชุมใหญของสหกรณฯ
หากผูไดรับการพิจารณาสรรหาไมมารายงานตัวถือวาสละสิทธิ์ ที่ประชุมใหญมีสิทธิ์เลื่อนผูไดลําดับรองขึ้นมาเปนผูที่
ไดรับการสรรหาและใหที่ประชุมใหญพิจารณาเลือกตั้งแทน
(17) เมื่อที่ประชุมใหญพิจารณาเลือกตั้งจากผลการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการตามลําดับแลวใหผู
ไดรับการเลือกตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 10.การใชสิทธิของสมาชิก
(1) สิทธิการออกเสียงเปนสิทธิเฉพาะตัวของสมาชิก จะมอบหมายใหผูอื่นใชสิทธิ์แทนไมได
(2) สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการไดหนึ่งเสียง และกรรมการ
อื่นไดตามจํานวนกรรมการที่วางลง
(3) สมาชิ กตอ งแสดงตั วต อกรรมการประจํ าหนว ยสรรหา ณ หน ว ยสรรหา โดยมี ห ลั กฐานการ
ตรวจสอบอยางหนึ่งอยางใด คือบัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณ หรือบัตรประจําตัวที่มีภาพถายและหนวยงานทาง
ราชการเปนผูออกให พรอมลงลายมือชื่อกอนรับบัตรและใชสิทธิ์
(4) สมาชิกตองการใชสิทธิ์สรรหาตางหนวยใหแจงสหกรณทราบลวงหนากอนวันสรรหาอยางนอย
เจ็ดวัน
(5) สมาชิ ก ผูที่มีสิทธิ์สรรหาลวงหนาคือ สมาชิกที่ติดราชการและมีกิจธุระจําเปนเรงดวน ฉุกเฉิน
ตรงกับวันที่สหกรณกําหนดลงคะแนนสรรหา ใหยื่นความจํานงตามแบบที่สหกรณกําหนดพรอมแนบหนังสือคําสั่งไป
ราชการหรือเอกสารอื่นประกอบ
(6) สมาชิกที่พิการมาใชสิทธิ์การสรรหาใหกรรมการประจําหนวยสรรหาเปนผูวินิจฉัย
ขอ 11. การสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ ในกรณีที่มีผูสมัครไมเกินจํานวนกรรมการที่พึงมีตามเกณฑนี้
ไมตองดําเนินการสรรหา ใหถือวาบุคคลผูนั้นผานการสรรหาแลว
ขอ 12. คณะกรรมการดําเนินการ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแตวันเลือกตั้งไมเกินสองวาระ
ติดตอกัน
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการแทนตําแหนงที่วางลง ผูที่ไดรับการเลือกตั้งอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลือของผูที่ตนแทน
ขอ 13. ใหคณะกรรมการอํานวยการสรรหารักษาการตามระเบียบนี้และใหอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในปญหาทั้ง
ปวง
ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2557
ศิริ เลิศไกร
(นายศิริ เลิศไกร)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวย สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2563
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด พ.ศ. 2560
ขอ 107(11) คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39 ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 จึงมีมติ
ใหกําหนดระเบียบ วาดวย สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2563 ขึ้นถือใชดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวย
สมาชิกสมทบ พ.ศ 2563 ”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวย สมาชิก
สมทบ พ.ศ.2561 ที่ประกาศใช ณ วันที่ 21 มกราคม 2562 และบรรดาระเบียบ ประกาศหรือมติที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการซึ่งมีขอกําหนดขัดหรือแยงกับระเบียบบับนี้ทั้งสิ้น และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
“ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
“ขอบังคับ” หมายความวา ขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
จํากัด
“บรรลุนิติภาวะ” หมายถึง บุคคลที่พนจากภาวะผูเยาวและบรรลุนิตภิ าวะเมื่อมีอายุยี่สิบป
บริบูรณตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 19 หรือผูเยาวที่บรรลุนิติภาวะดวยการสมรสตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 20 และมาตรา 1448
หมวดที่ 1
คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ
ขอ 5. สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(2) ก. เปนลูกจางชั่วคราวสังกัดในหนวยงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือเปนคู
สมรสของสมาชิกสหกรณฯ
ข. บิดา มารดา หรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะของสมาชิก
(3) เปนผูที่ความประสงคจะทําธุรกิจหรือใชบริการจากสหกรณฯ
(4) เปนผูมีความประพฤติดีงาม
(5) เปนผูที่พรอมจะปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(6) ไมเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่น
(7) ตั้งบานเรือนอยูทองที่ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอ 6. ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตามระเบียบนี้จะตองยื่นใบสมัครตอสหกรณตามแบบที่กําหนด พรอม
จายคาธรรมเนียมแรกเขา 200 บาท
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ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผูมีอํานาจพิจารณาการรับสมาชิกสมทบ หากปรากฏวาผูสมัครมีคุณสมบัติ
ครบถวนตาม ขอ 5 และเห็นเปนการสมควรแลวก็ใหรับเขาเปนสมาชิกสมทบได ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวในขอบังคับสหกรณ
ขอ 7. การนับอายุการเปนสมาชิกสมทบ ใหนับตั้งแตวันที่คณะกรรมการดําเนินการมีมติรับเขาเปนสมาชิก
หมวดที2่
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกสมทบ
ขอ 8. สมาชิกสมทบมีสิทธิหนาที่ดังนี้
(1) สมาชิกสมทบมีสิทธิเขารวมประชุมใหญในฐานะผูสังเกตการณได แตสหกรณไมนับชื่ อของ
สมาชิ ก สมทบเขา เปนองคป ระชุมใหญ และไมมีสิทธิอ อกเสีย งลงเปนคะแนนนับ และไมมีสิทธิไดรับ เลือ กเปน
กรรมการดําเนินการอีกดวย
(2) สมาชิกสมทบมีสิทธิที่จะถือหุนในสหกรณได แตตองไมเกิน 1 ใน 5 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่
สหกรณมีอยูและมีความรับผิดชอบไมเกินมูลคาหุนที่ตนถือ
(3) สมาชิกสมทบมีสิทธิที่จะฝากเงินทุกประเภทกับสหกรณโดยเปนไปตามระเบียบของสหกรณที่
เกี่ยวกับเงินฝากของสมาชิกสมทบ
(4) มีสิทธิไดรับเงินกูจากสหกรณรวมกันทุกประเภทไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุนและหรือเงิน
ฝากที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในเวลานั้น ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก
(5) สมาชิกสมทบมีสิทธิไดรับสวัสดิการตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในระเบียบหรือประกาศของสหกรณ
ถาระเบียบหรือประกาศของสหกรณที่เกี่ยวของกับสวัสดิการตาง ๆ ไมไดกําหนดเกี่ยวกับสมาชิกสมทบไว ใหถือวา
สมาชิกสมทบไมมีสิทธิไดรับสวัสดิการนั้น ๆ
(6) สมาชิกสมทบมีสิทธิไดรับเงินปนผลตามหุนและเฉลี่ยคืนตามสวนธุรกิจ ทั้งนี้ ตามมติของที่
ประชุมใหญที่จะพิจารณาและอนุมัติ
(7) สมาชิกสมทบตองปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ
ขอ 9. สมาชิกสมทบประสงคจะถือหุนเพิ่มเมื่อไรก็ไดตั้งแต 500 บาทขึ้นไป แตตองไมเกินเดือนละ 100,000
บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)
ขอ 10. สมาชิกสมทบคนใดที่มีการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ และที่อยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
หมวดที่ 3
การขาดสมาชิกภาพ
ขอ 11. สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังนี้
(1) ตาย
(2) เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
(3) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย
(4) ลาออกจากสหกรณและไดรับอนุญาตแลว
(5) ถูกใหออกจากสหกรณ
(6) ถูกใหออกจากงานประจํา
(7) สําหรับสมาชิกสมทบที่มีคุณสมบัติตามขอ 5(2)(ข) เมื่อสมาชิกสามัญตามขอบังคับ
สหกรณ ขอ 30 ไดขาดจากสมาชิกภาพไมวาดวยเหตุใดๆ ตามขอบังคับ ใหสมาชิกสมทบเชนวานี้ขาดสมาชิกภาพ
ตามไปดวย
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ขอ 12. สมาชิกสมทบที่มีความประสงคลาออกจากสมาชิกตองยื่นใบลาออกตอสหกรณตามแบบที่สหกรณ
กําหนด และใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผูมีอํานาจพิจารณา หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับก็ใหถือวา
ลาออกจากสหกรณได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอบังคับสหกรณ
ขอ 13. คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาใหสมาชิกสมทบออกจากสหกรณเสียได หากปรากฏวา
สมาชิกสมทบผูนั้นจงใจฝาฝนขอบังคับ ระเบียบ หรือมติของสหกรณหรือมีพฤติการณใดๆ อันเปนเหตุแสดงใหเห็นได
วาไมซื่อสัตยสุจริตหรือแสดงตนเปนปฏิปกษตอสหกรณไมวาโดยประการใดๆ
ขอ 14. สหกรณจะจายคาหุน เงินปนผลคางจายเงินฝากและดอกเบี้ยเงินฝาก บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู
ในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ โดยถือหลักปฏิบัติตามขอบังคับ ขอ 59 และระเบียบของสหกรณ
ในการจายคืนจํานวนเงินดังกลาวตามความในวรรคกอน สหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิด
ตอสหกรณออกกอน
ขอ 15. ใหคณะกรรมการดําเนินการรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในปญหาทั้งปวงที่
เกี่ยวกับการดําเนินการตามระเบียบ
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
โกศล แตมเติม
( นายโกศล แตมเติม )
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวยการโอนสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2551
อาศัยอํา นาจตามความในขอ บั ง คับ ของสหกรณ ออมทรัพ ยสาธารณสุขจั ง หวัดนครศรีธ รรมราช จํา กั ด
พ.ศ. 2544 ขอ79(8) และขอ 107(11) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 27 ครั้งที่ 8/2551 วันที่ 22
สิงหาคม 2551 ไดกําหนดระเบียบวาดวย การโอนสมาชิกสมทบ พ.ศ.2551 ไวดังตอไปนี้
ขอ 1.ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวยการ
โอนสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2551 ”
ขอ 2.ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2551 เปนตนไป
ขอ 3.สมาชิกสมทบซึ่งเปนลูกจางชั่วคราวที่ไดรับคําสั่งบรรจุเปนขาราชการหรือลูกจางประจําประสงคจะขอ
โอนสมาชิกสมทบไปเปนสมาชิก ตองเสนอหนังสือคําสั่งบรรจุเปนขาราชการหรือลูกจางประจําถึงคณะกรรมการ
ดําเนินการของสหกรณ
หนังสือคํา สั่งบรรจุ เปนขาราชการหรือลูกจ างประจําที่ไดเสนอคณะกรรมการดําเนิน การนั้น ตองสังกั ด
กระทรวงสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดตรวจสอบถูกตองตามขอบังคับขอ31 และเห็นเปนการสมควรรับเขาเปน
สมาชิกแลว ใหสหกรณดําเนินการใหเปนสมาชิกได และใหนับระยะเวลาการเปนสมาชิกตั้งแตวันที่คณะกรรมการ
อนุมัติใหเปนสมาชิกสมทบ
ขอ 4.เมื่อสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามที่กลาวในขอ 3 โดยครบถวนแลว ใหถือวาสมาชิกผูนั้นไดสิทธิในฐานะ
เปนสมาชิก
ประกาศ ณ วัน 25 สิงหาคม 2551
กิตติศักดิ์ เชียรศรี
(นายกิตติศักดิ์ เชียรศรี)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจํากัด
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2559
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจํากัดขอ79(8)
และขอ107(11) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 35 ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ไดมีมติ
กําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2559ไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวาระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจํากัดวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2559
ขอ 2. ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวย การพัสดุ พ.ศ.
2552 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้
แทน
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจํากัด
“ประธานกรรมการดํา เนินการ” หมายถึง ประธานกรรมการดํ าเนินการสหกรณออมทรั พย
สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราชจํากัด
“คณะกรรมการอํานวยการ” หมายถึง คณะกรรมการอํานวยการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราชจํากัด
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจํากัด
“ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจํากัดรวมทั้งผู
ปฏิบัติหนาที่แทนผูจัดการ
“เจาหนาที่” หมายถึง เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจํากัด
“พัสดุ” หมายถึง วัสดุครุภัณฑที่ดินสิ่งกอสราง
“การซื้อ” หมายถึง การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้งทดลองและบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆแตไม
รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง
“การจาง” หมายถึง การจางทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและการ
จางเหมาบริการแตไมรวมถึงการจางเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ
หมวดที่ 2
การซือ้ หรือการจาง
ขอ 5. การซื้อหรือการจางในวงเงินครั้งละไมเกิน 20,000 บาท ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูอนุมัติ
การซื้อหรือการจาง
ขอ 6. การซื้อหรือการจางที่มีวงเงินเกินกวาครั้งละ 20,000 บาทแตไมเกิน 100,000 บาทใหที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการอนุมัติและแตงตั้งกรรมการประกอบดวยคณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่อยางนอย
3 คนเปนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจางโดยเสนอประธานกรรมการลงนามแตงตั้งการซื้อหรือการจางใหมีการเสนอ
ราคาจากผูขายหรือผูรับจางอยางนอย 3 รายแลวเสนอที่ประชุมอํานวยการอนุมัติ
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ขอ 7. การซื้อหรือการจางที่มีวงเงินเกินกวาครั้งละ 100,000 บาท ขึ้นไป ใหที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการอนุมัติและแตงตั้งกรรมการ ประกอบดวยคณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่ อยางนอย 3 คน เปน
คณะกรรมการการซื้อหรือการจางโดยเสนอประธานกรรมการลงนามแตงตั้งและใหมีการเสนอราคาจากผูขายหรือผู
รับจางอยางนอย 3 ราย แลวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติ
ขอ 8. การซื้อหรือการจางทําได 4 วิธี คือ
(1) การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา ไดแกการซื้อหรือการจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไมเกิน
500,000.00 บาท
(2) การซื้อหรื อการจา งโดยวิธีส อบราคา ไดแ กการซื้อหรื อการจ างครั้งหนึ่ ง ซึ่ง มีราคาเกิ น
500,000.00 บาท แตไมเกิน 1,000,000.00 บาท
(3) การซื้อหรือการจ างโดยวิธีประกวดราคา ไดแกการซื้อหรือการจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน
1,000,000.00 บาท
วิ ธี ก รณีพิ เ ศษ ไดแ ก ก ารซื้ อ หรื อ การจ า งที่ มี ค วามจํ า เป น และเพื่ อ ประโยชน ข องสหกรณ ใ ห ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดวิธีซื้อหรือการจางตามความเหมาะสมเปนกรณีพิเศษได
ขอ 9. ในการซื้อหรือการจางของสหกรณห ากมีความจําเปนและเพื่อประโยชนข องสหกรณที่ประชุ ม
คณะกรรมการการซื้อหรือการจางอาจเสนอใหแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะกรณีรวมเปนกรรมการในการซื้อหรือการจาง
ในคราวนั้นๆดวยก็ได
หมวดที่ 3
การตรวจรับพัสดุ
ขอ 10. การซื้อหรือการจางตาม ขอ5 ขอ6 ขอ7 ใหมีการตรวจรับพัสดุหรือตรวจการจางแตละครั้งดังนี้
(1) การซื้อหรือการจางตามขอ 5 ใหประธานกรรมการดําเนินการแตงตั้งกรรมการหรือเจาหนาที่
อยางนอย 1 คนเปนคณะกรรมการตรวจรับหรือตรวจการจาง
(2) การซื้อหรือการจางตามขอ 6 และขอ 7 ใหประธานกรรมการดําเนินการแตงตั้งกรรมการและ
หรือเจาหนาที่อยางนอย 3 คนเปนกรรมการตรวจรับหรือตรวจการจาง
ขอ 11. ในกรณีมีปญหาหรือขอขัดแยงในการดําเนินการซื้อหรือการจางใหที่ประชุมคณะกรรมการการซื้อ
หรือการจางหรือคณะกรรมการตรวจรับเปนผูรายงานใหประธานกรรมการเพื่อนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการ
วินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 12. ในการตรวจรับของสหกรณห ากมีความจําเปนและเพื่อประโยชนของสหกรณใหที่ป ระชุม
คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับหรือตรวจการจางตามความเหมาะสมเปน
กรณีพิเศษได
ขอ 13. คณะกรรมการการซื้อหรือการจางไมควรเปนกรรมการตรวจรับหรือตรวจการจางในคราวเดียวกัน
การยืม
ขอ 14.การยืมพัสดุประเภทใชคงรูปไปใชใหผูยืมทําหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษรแสดงเหตุผลและ
กําหนด วันสงคืนโดยไดรับการอนุมัติประธานกรรมการดําเนินการ
ขอ 15. ผูยืมพัสดุประเภทใชคงรูปจะตองนําพัสดุนั้นมาสงคืนใหในสภาพที่ใชการไดเรียบรอยหากเกิดการ
ชํารุดเสียหายหรือใชการไมไดหรือสูญหายไปหากความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเลอของผูยืมหรือ
การใชนอกเหนือจากกิจการตามหนาที่ใหผูยืมจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิมโดยเสียคาใชจายของตนเองหรือ
ชดใชเปนพัสดุประเภทชนิดขนาดและคุณภาพอยางเดียวกันหรือชดใชเปนเงินตามราคาที่เปนอยูในขณะยืมตามที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ขอ 16. เมื่อครบกําหนดการยืมผูใหยืมหรือผูทําหนาที่แทนมีหนาที่เรียกทวงถามพัสดุที่ใหยืมไปนั้นคืนมา
ภายใน 7 วันนับแตวันครบกําหนดการยืม
เมื่อไดรับพัสดุคืนมาแลวใหเจาหนาที่พัสดุตรวจสอบพัสดุนั้นใหอยูในสภาพใชการไดเรียบรอยคงเดิม
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การควบคุม
ขอ 17. เมื่อเจาหนาที่พัสดุไดรับมอบแลว ใหดําเนินการลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แลวแตกรณี
แยกเปนชนิด และแสดงรายการ โดยใหมีหลักฐานการรับเขาบัญชีหรือทะเบียนไวประกอบรายการ เพื่อใหเปน
ระเบียบเรียบรอย ปลอดภัย และใหครบถวนถูกตองตรงตามบัญชีหรือทะเบียน
การเบิก - จายพัสดุ
ขอ 18. การเบิกพัสดุจากงานพัสดุของฝายตางๆ ใหผูที่ตองใชพัสดุนั้นเปนผูเบิก
ขอ 19. ผูจายพัสดุตองตรวจสอบความถูกตองของใบเบิก แลวลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจายและ
เก็บใบเบิกจายไวเปนหลักฐานดวย
การตรวจสอบพัสดุประจําป
ขอ 20. เมื่อสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ ใหประธานกรรมการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจํานวน3 คน
ประกอบดวยคณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่ซึ่งมิใชเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพัสดุเป น
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุใหดําเนินการแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการ นับแตวันสิ้นปทางบัญชี
ขอ 21. ใหประธานกรรมการดําเนินการ รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559
ศิริ เลิศไกร
(นายศิริ เลิศไกร)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวีดนครศรีธรรมราช จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวย การจายเงินยืมทดรอง พ.ศ.2555
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัดขอ 79 (8)
และขอ 107 (11) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 31 ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันศุกรที่ 23 มีนาคม พ.ศ.
2555 ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจํากัด วาดวย การจายเงินยืม
ทดรอง พ.ศ. 2555 ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจํากัดวาดวยการ
จายเงินยืมทดรอง พ.ศ. 2555”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่1เมษายน พ.ศ. 2555 เปนตนไป
ขอ 3. ในระเบียบนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหคณะกรรมการเจาหนาที่ยืมเงินทดรองเพื่อใชในกิจการสหกรณฯ ตาม
ความจําเปน
ขอ 4. ผูมีสิทธิยืมเงินทดรองจากสหกรณไดแกบุคคล ดังตอไปนี้
(1) กรรมการดําเนินการ
(2) เจาหนาที่สหกรณฯ
ขอ 5.ผูมีสิทธิยืมเงินทดรองตามขอ4ตองเปนผูไดรับคําสั่ง หรือไดรับมอบหมายหรือไดรับ อนุญาตใหไป
กระทําธุรกิจของสหกรณ หรือไปประชุมอบรม สัมมนาหรือดําเนินการอยางอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัด
ใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของสหกรณใหผูยืมเงินทดรองเสนอรายการประมาณคาใชจาย
การอนุมัติใหยืมเงินทดรอง
ขอ 6. ใหประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการเปนผูอนุมัติใหจายเงินยืมทดรองเฉพาะเทาที่จําเปน
เมื่อไดรับอนุมัติใหยืมเงินทดรอง ใหผูจัดการจายเงินแกผูยืมเงินทดรองตามจํานวนที่ไดรับอนุมัติ
การสงคืนเงินยืมทดรอง
ขอ 7. เมื่อผูยืมเงินทดรองไดกลับจากไปกระทําธุรกิจของสหกรณ หรือไปประชุมอบรม สัมมนาหรือ
ดําเนินการอยางอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงค ตอสหกรณ ใหสงคืนเงินยืมทด
รองใหเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555
กิตติศักดิ์ เชียรศรี
( นายกิตติศักดิ์ เชียรศรี )
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครศรีธรรมราชจํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวย คาใชจายวันคลายวันเกิดสมาชิก พ.ศ. 2562
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด ขอ 79(8)
และ ขอ 107(11) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 ไดมีมติ
อนุมัติระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครศรีธรรมราช จํากัด ขึ้นถือใชดังตอไปนี้
ขอ 1.ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวย
คาใชจายวันคลายวันเกิดสมาชิก พ.ศ.2562”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 และใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวย คาใชจายวันคลายวันเกิดสมาชิก พ.ศ.2556 เสียทั้งสิ้น
ขอ 3. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกตามขอบังคับ ขอ 31
“ขอบังคับ” หมายความวา ขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยส าธารณสุขจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช จํากัด
ขอ 4. คาใชจายวันคลายวันเกิดสมาชิกไดมาจากเงินงบประมาณรายจายประจําป ซึ่งที่ประชุมใหญอนุมัติ
รายละ 2,000 บาทตอป
ขอ 5. สหกรณจะจายคาใชจายวันคลายวันเกิดของสมาชิกใหแกสมาชิกที่เขาเปนสมาชิกสหกรณภายในวัน
สิ้นปบัญชีที่ผานมา สําหรับสมาชิกใหมใหมีสิทธิไดรับในปบัญชีถัดไป
สมาชิกที่มีวันคลายวันเกิดในวันที่ 29 กุมภาพันธ ของป ใหจายคาใชจายวันคลายวันเกิดใหแกสมาชิกในวันที่
28 กุมภาพันธของป
สมาชิกที่มีขอมูลระบุเฉพาะป พ.ศ. ที่เกิด ใหถือวันที่ 1 เดือนมกราคม เปนวันเกิด
ขอ 6. สหกรณจะจายเงินตามขอ 5 โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารที่สมาชิกแจงไวกับสหกรณ
ขอ 7. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
คําวินิจฉัย ชี้ขาดของคณะกรรมการใหถือวาเปนที่สิ้นสุด
ขอ 8. ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562
กิตติศักดิ์ประชนม อาวุธเพชร เชียรศรี
( นายประชนม อาวุธเพชร )
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวย ทุนสวัสดิการ พ.ศ.2560
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัดขอ79 (8)และขอ
107(9) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 36 ครัง้ ที2่ /2560เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ2560ไดมีมติกําหนดระเบียบ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวย ทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2560 ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัดวาดวย ทุน
สวัสดิการพ.ศ.2560
ขอ 2. ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตวันที่ 27 กุมภาพันธ 2560 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัดวาดวย ทุนสวัสดิการ
พ.ศ.2557 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติหรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้และใหใชระเบียบ
นี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“ทุนสวัสดิการ” หมายถึง เงินทุนสวัสดิการสมาชิก
ขอ 5. เงินทุนสวัสดิการมาจาก
(1) เงินที่สหกรณจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตามมติที่ประชุมใหญตามขอบังคับสหกรณขอ 27(7)
(2) เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินชวยเหลือหรือเงินอื่นใดที่ไดรับจากบุคคลองคการหรือสถาบันเพื่อการนี้
ขอ 6. เงินทุนใชจายเพื่อสวัสดิการของสหกรณตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(1) จายตามระเบียบวาดวยสวัสดิการสมาชิก
(2) จายตามระเบียบวาดวย เกษียณอายุราชการ
(3) จายตามระเบียบวาดวย สวัสดิการสมาชิกเปนคาตอบแทนการถือหุน
(4) จายตามระเบียบวาดวย คาตอบแทนการถือหุนจากเงินปนผลและเฉลี่ยคืน
(5) จายเปนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสมทบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
(6) จายอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ขอ 7. ใหประธานกรรมการหรือกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งพิจารณาอนุมัติจายทุนสวัสดิการแลวนําเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการทราบ
ขอ 8. ใหประธานกรรมการเปนผูร ักษาการตามระเบียบนี้และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในปญหาทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ 2560
ศิริ เลิศไกร
( นายศิริ เลิศไกร )
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวยเงินฝากสรางสุขเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2558
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ บั ง คั บ ของสหกรณ ข อ 79(8)และข อ 107(1) ที่ ป ระชุม คณะกรรมการ
ดําเนินการ ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที 21 กันยายน 2558 ไดกําหนดระเบียบวาดวย เงินฝากสรางสุขเฉลิมพระ
เกียรติ พ.ศ.2558 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวาระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวยเงิน
ฝากสรางสุขเฉลิมพระเกียรติพ.ศ.2558
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่นายทะเบียนเห็นชอบ เปนตนไป
ขอ 3. สหกรณจะรับเงินฝากสรางสุขเฉลิมพระเกียรติพ.ศ. 2558 จากสมาชิกไดตามที่สหกรณเห็นสมควร
ขอ 4. ผูประสงคจะเปดบัญชีเงินฝากสรางสุขเฉลิมพระเกียรติพ.ศ.2558 ตองยื่นหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก
สรางสุขเฉลิมพระเกียรติพ.ศ.2558 ตามแบบของสหกรณ พรอมแสดงบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร โดยชื่อผูฝากกับ
ชื่อผูมีอํานาจถอน หรือผูมีสิทธิไดรับดอกเบี้ยเงินฝากตองเปนบุคคลเดียวกัน
ขอ 5. การเปดบัญชีครั้งแรก ตองไมต่ํากวา 100 บาท สูงสุดไมเกิน 25,000 บาท โดยตองฝากติดตอกัน ทุ ก
เดือนๆ ละเทากันและเทากับที่เปดบัญชีครั้งแรกเปนระยะเวลาไมนอยกวา 24 36 เดือน และรวมทั้งหมดแลวตองไม
เกิน 600,000 บาท จึงจะไดรับการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับดอกเบี้ยเงินฝากสรางสุขเฉลิมพระเกียรติพ.ศ.2558
ขอ 6. สหกรณออกสมุดคูบัญชีเงินฝากสรางสุขเฉลิมพระเกียรติพ.ศ.2558 ใหผูฝากยึดถือไว โดยผูฝากตอง
เก็บรักษาไวใหสหกรณบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย
การลงบันทึกรายการตางๆ ในสมุดคูฝากนั้น จะกระทําไดแตโดยทางฝายสหกรณ ซึ่งประธานกรรมการหรือ
รองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายคนหนึ่งคนใดเปนผูลงลายมือชื่อยอกํากับ
ไวเปนสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคูฝากโดยไมเปนไปตามที่กลาวนี้ยอมไมมีผลผูกพันสหกรณ อนึ่ง ถาผูฝาก
ตรวจพบวารายการใดในสมุดคูฝากคลาดเคลื่อน ตองแจง ตอสหกรณเพื่อแกไขให จะแกไขประการอื่นไมได
สมุดคูฝากเลมที่ใชเต็มแลวหรือชํารุดจนใชการไมได ใหนํามายื่นตอสหกรณเพื่อจะไดยกเลิกสมุดคูฝากเลมนั้น
และโอนยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากใหม ซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไปสมุดคูฝาก เลมที่ยกเลิกนั้น ผูฝากจะรับไป
ก็ได
ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคูฝากของตนไวในที่ปลอดภัย ถาสมุดคูฝากหายผูฝากตองแจงเปนหนังสือตอสหกรณ
โดยมิชักชา สหกรณจะนํายอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากเลมใหมซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป สวนสมุดคูฝากเลมที่
หายใหยกเลิก
ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเลมใหมใหตอจากเลมกอน ซึ่งลงรายการเต็ม
แลวก็ดีสหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม แตกรณีที่สมุดคูฝากของผูฝากคนใดสูญหาย สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหมให
โดยคิดคาธรรมเนียมเลมละ30บาท
ขอ 7. ในการสงเงินฝากเขาบัญชี ตองฝากภายในวันที่ 5 ของเดือน และจะขาดการฝากหรือฝากไมครบตาม
วงเงินที่กําหนด หรือฝากลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดทุกกรณีรวมกันตองไมเกิน 2 เดือน การสงเงินเขาบัญชีเงิน
ฝากทุกครั้ง ใหทําใบสงเงินตามแบบพิมพที่สหกรณกําหนด ยื่นพรอมดวยสมุดคูฝากและจํานวนเงินฝากตอเจาหนาที่
สหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ ทั้งนี้ ผูฝากหรือผูอื่นจะเปนผูสงเงินก็ได
เมื่อสหกรณไดลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที่ไดรับนั้นในสมุดคูฝาก และตรวจสอบเปนการถูกตองแลว
สหกรณจะคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก
ในกรณีที่ผูฝากอยูตางจังหวัด หรือไมสามารถมาฝากดวยตนเอง สามารถนําเงินโอนเขาบัญชีของสหกรณที่มี
อยูในธนาคารพาณิชยตางๆ ได โดยสหกรณจะถือวาสมาชิกผูนั้นไดนําเงินเขาฝากกับสหกรณ ตั้งแตวันที่สหกรณ
ไดรับโอน หรือสมาชิกจะยินยอมใหสหกรณหักเงินเดือน ณ ที่จายสงฝากแบบหุนรายเดือนก็ได
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ขอ 8. สหกรณจะคิดดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราไมเกินรอยละ 7 ตอป ตามประกาศของสหกรณ โดยจะคิด
ดอกเบี้ยใหทุกยอดเงินฝากที่ฝาก 24,36 ครบเดือน และทบเปนเงินตนให สําหรับเงินฝาก ที่ไมครบเดือนจะไมทบตน
ให
ขอ 9. ในกรณีมีเหตุไมสามารถปฏิบัติไดตามเงื่อนไข หรือฝากตอไปไมได อันเปนเหตุใหไมไดรับสิทธิยกเวน
ภาษี สหกรณจะไมจายดอกเบี้ยให และจะปดบัญชีเมื่อเจาของบัญชีมาติดตอกับสหกรณ
ขอ 10. ในชวงระยะเวลาไมครบตามจํานวนเดือนที่แจงความจํานงไวในหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากของผู
ฝากตามขอ 4 จะถอนเงินฝากดังกลาวไมได เวนแตเปนการถอนเพื่อปดบัญชี และจะไมไดรับการยกเวนภาษีเงินได
สําหรับดอกเบี้ยเงินฝากนั้น
ขอ 11. ในกรณีที่ฝากเงินครบตามจํานวนเดือนที่แจงความจํานงไวในหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก ของผูฝาก
ตามขอ 4 เจาของบัญชีจะตองติดตอขอปดบัญชีกับสหกรณ ถาไมปดบัญชีสหกรณจะคิดดอกเบี้ย ใหในอัตราเงินฝาก
ออมทรัพยจนกวาสมาชิกจะมาปดบัญชี
ขอ 12. ในกรณีที่ผูฝากถึงแกกรรมในระหวางไมครบสัญญา สหกรณจะจายคืนเงินฝาก พรอมดอกเบี้ยใน
อัตรา ตามประกาศของสหกรณใหแกผูรับผลประโยชน ในกรณีที่สมาชิกไมไดทําหนังสือตั้งผูรับ ผลประโยชน ไว
สหกรณจะจายเงินทั้งหมดใหแกผูรับมรดก หรือผูจัดการมรดก หรือทายาทของผูฝาก เมื่อไดนําหลักฐานมาแสดง
สิทธิของตนใหเปนที่พอใจแกสหกรณ
กําหนด ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
ศิริ เลิศไกร
(นายศิริ เลิศไกร)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสหกรณ พ.ศ. 2558
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
ขอ 79(8) และขอ 107(11) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 34ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558ไดมีมติ
กําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวย วิธปี ฏิบัติในการควบคุมภายใน
และการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณพ.ศ. 2558 ดังตอไปนี้
หมวด 1
เรื่องทั่วไป
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัดวาดวยวิธี
ปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ พ.ศ. 2558”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 22 ตุลาคม 2558 เปนตนไป
ขอ 3. ใหประธานคณะกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และใหคณะกรรมการมี
อํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช จํากัด
“ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
“เจาหนาที่” หมายถึง เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
“บุคลากร” หมายถึง ผูใชประโยชนจากทรัพยสินดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ ซึ่ง
ครอบคลุมถึงเจาหนาที่ สมาชิกทุกคน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่ไดรับอนุญาตใหทํางานในสหกรณหรือที่เขามา
ดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับสหกรณตามที่สหกรณจัดจาง หรือที่เขามาอบรมตามโครงการที่ผาน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือเจาหนาที่ของรัฐผูดูและการใชโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอรใน
การประมวลผลขอมูล
“เครื่องคอมพิวเตอร” หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรทั้งหลาย เครื่องเซิรฟเวอร หรืออุปกรณอื่นใดที่
ทําหนาที่ไดเสมือนเครื่องคอมพิวเตอร ทั้งที่ใชงานอยูภายในสหกรณ หรือภายนอกแลวเชื่อมตอเขากับระบบเครือขาย
“ระบบเครือขาย” หมายถึง ระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่สหกรณสรางขึ้นทั้งแบบมีสาย และไร
สายรวมทั้งเครือขายเสมือนสวนตัว (Virtual Private Network, VPN)
“ผูดูแลเครือขายคอมพิวเตอร” หมายถึง พนักงานหรือบุคลากรที่ไดรับมอบหมายจากสหกรณให
มีหนาที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาเครือขายคอมพิวเตอรซึ่งสามารถเขาถึงโปรแกรมเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการ
จัดการฐานขอมูลของเครือขายคอมพิวเตอร
“บุคคลภายนอก” หมายถึง ผูใหบริการปรึกษาและแกไขปญหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ,
ผูสอบบัญชีภาคเอกชน, เจาหนาที่หนวยงานของรัฐ เชน สหกรณจังหวัด กรมตรวจบัญชีสหกรณ กรมสงเสริม
สหกรณ เปนตน
“ผูควบคุมระบบงาน” หมายถึง ผูจัดการหรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากสหกรณใหเปนผู
ควบคุมโปรแกรมสหกรณและตรวจสอบความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศทุกประเภทที่อาจเกิดขึ้นไดกับสหกรณ
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“ขอมูล” หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราว ขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใด ๆ ไมวาจะได
จัดทําไวในรูปแบบของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพ
หรือเสียงการบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได
“ระบบสารสนเทศ” หมายถึง ขอมูลและสาระตาง ๆ ที่เกิดจากการประมวลผลมาจากขอมูล ที่จัด
ไวอยางเปนระบบ
ขอ 5. วิธีการเผยแพรระเบียบ
(1) ทําหนังสือเวียนใหเจาหนาที่ทราบ
(2) เผยแพรขอมูลใน Web Site
(3) ติดประกาศไว ณ ที่ทําการสหกรณ
หมวด 2
บุคลากร
ขอ 6. การใชเครื่องคอมพิวเตอรใหคํานึงถึงการใชงานอยางประหยัด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการ
ดําเนินงานของสหกรณ หมั่นตรวจสอบใหสามารถใชงานไดอยางสมบูรณมีประสิทธิภาพ และเปนไปตาม
วัตถุประสงคการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอ 7. หามนําบัญชีผูใชงานของบุคคลอื่นมาใชงานไมวาจะไดรับอนุญาตจากผูใชงานนั้นหรือไมก็ตาม และ
ตองหลีกเลี่ยงการเปดเผยรหัสผาน (Password) ใหกับผูอื่นอยางเด็ดขาด พิจารณาตั้งรหัสผานอยางนอย6
ตัวอักษร กําหนดใหมีความยากตอการคาดเดา รวมทั้งพิจารณาเปลี่ยนแปลงรหัสผานของผูใชงานทุก ๆ 6 เดือนและ
จัดเก็บใหเปนความลับดวย
ขอ 8. เมื่อพบเหตุการณที่เกี่ยวกับความไมมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหรีบแจง ไปยัง
ผูดูแล เครือขายคอมพิวเตอร / ผูควบคุมระบบงานของสหกรณโดยทันที
หมวด 3
ผูควบคุมระบบงาน / ผูดูแลเครือขายคอมพิวเตอร
ขอ 9. ดูแลทรัพยสินดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนไปตามวัตถุประสงค มีความมั่นคงปลอดภัยและ
ควบคุมความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหอยูในระดับที่ยอมรับได
ขอ 10. บริหารจัดการระบบเครือขายใหมีความมั่นคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่การ
ทํางานทั้งหมดไดแก
(1) จัดทําการปรับปรุงแผนผังเครือขายและอุปกรณใหเปนปจจุบัน
(2) มีการตรวจสอบหรือเฝาระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรแมขายอยางสม่ําเสมอ
(3) กรณีเชื่อมตอกับระบบภายนอก มีการติดตั้งอุปกรณ Firewall เพื่อปองกันการบุกรุกเขาสู
ระบบบัญชีคอมพิวเตอรภายในสหกรณ
(4) ติดตั้งระบบปองกันไวรัสกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย และปรับปรุงระบบปองกันไวรัสให
เปนปจจุบัน สม่ําเสมอ
(5) กําหนดรหัสผูใชในการเขาถึงฐานขอมูล และสิทธิการใชงาน รวมถึงการสอบทานสิทธิการใชงาน
ของผูใชงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรและระบบเครือขายใหสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบเปนประจําทุกป
ขอ 11. เฝาระวังความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบเครือขาย และตองรีบแกไขโดยทันที เชน อุปกรณหยุด
ทํางานสายสัญญาณเครือขายชํารุด ปริมาณขอมูลที่รับเขาและสงออกของขอมูล (Bandwidth) มากเกินไป
ขอ 12. บริหารจัดการเครื่องเซิรฟเวอร ใหสามารถใชงานไดตลอดเวลา มีประสิทธิภาพ ปดชองโหวความ
ออนแอในระบบซึ่งยอมใหเกิดการกระทําที่ไมไดรับอนุญาต (Vulnerability) ที่จะทําใหมีโอกาสเปนเครื่องกระจาย
โปรแกรมหรือเผยแพรขอมูลที่ไมเหมาะสมและเมื่อเกิดปญหาสามารถวิเคราะหขอมูลที่เกิดจากการเรียกใชหรือ
เขาถึงเซิรฟเวอรได
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หมวด 4
แผนการสํารองขอมูลและการกูคืนขอมูล
ขอ 13. จัดทําแผนการสํารองขอมูลและการกูคืนขอมูล แลวทําการสํารองขอมูลและการทดสอบการกูคืน
ขอมูลใหเปนไปตามแผนที่กําหนด ไดแก
(1) กําหนดใหสํารองขอมูลจากโปรแกรมระบบทุกระบบลงเครื่องคอมพิวเตอรและบนพื้นที่สํารองขอมูล
บนเว็บไซตเปนประจําทุกวันและสํารองไวในสื่ออื่น ทุก 3 วัน พรอมทั้งติดฉลากที่มีรายละเอียดโปรแกรมระบบงาน
วัน เดือน ป ของขอมูล และจํานวนหนวยขอมูลที่สํารอง
(2) จัดทําทะเบียนคุมขอมูลชุดสํารอง และควบคุมการนําขอมูลชุดสํารองออกมาใชงาน
(3) สํารองโปรแกรมระบบสหกรณและชุดคําสั่งที่ใชในแตละครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแกไขโปรแกรม
ใหพรอมใชงาน
(4) จัดเก็บสื่อบันทึกขอมูลไวในที่ปลอดภัยทั้งในและนอกสหกรณ และใหสามารถนํามาใชงานได
ทันทีในกรณีฉุกเฉิน
(5) ทดสอบแผนการสํารองและการกูคืนขอมูลปละ 1 ครั้ง และเก็บรักษาไวอยางนอย 5 ป
หมวด 5
คณะกรรมการ
ขอ 14. จัดใหมีการฝกอบรมหรือถายทอดสื่อสารใหบุคลากรเขาใจนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติในการ
ควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ และจัดใหประธานกรรมการเปน
ผูรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
ขอ 15. จัดใหมีเอกสารดานฐานขอมูล ไดแก โครงสรางขอมูล (Data Structure) หรือพจนานุกรมขอมูล
(Data Dictionary) ไวเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และมอบหมายใหประธานกรรมการเปนผูรับผิดชอบในการ
เก็บรักษาเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงานใหอยูในที่ปลอดภัยพรอมใหเรียกใชงานไดทันที
ขอ 16. พิจารณาคัดเลือกและจัดทําสัญญากับผูใหบริการโปรแกรมหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเปน
บุ คคลภายนอก และพิจ ารณาเกี่ย วกับ การรัก ษาความลับ ของขอมูล เงื่อนไขตาง ๆ และขอบเขตงานของผู
ใหบริการ
ขอ 17. ใชระบบจัดการควบคุมการใชพลังงาน (Power Management) โดยจัดระดับการทํางานของ
เครื่องคอมพิวเตอรและปดอุปกรณตอพวงทุกครั้งที่ไมมีการใชงาน ใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ขอ 18. มอบหมายให ประธานกรรมการเปนผูอนุมัติการเขาถึงฐานขอมูลหรือเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล
ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2558
ศิริ เลิศไกร
(นายศิริ เลิศไกร)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวย เงินกูเพื่อคืนความสุขใหสมาชิก พ.ศ.2558
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัดขอ79
(8) และขอ 107(11) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 34 ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558ไดมองเห็น
ความจํ าเปนของสมาชิ กกรณี เร งดวน เพื่ อบรรเทาความเดื อดรอน จึ งมี มติ ให กําหนดระเบี ยบสหกรณ ออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวย เงินกูเพื่อคืนความสุขใหสมาชิก พ.ศ. 2558 ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวย เงินกูเพื่อคืนความสุขใหสมาชิก พ.ศ. 2558
ขอ 2. ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตวันที่ 2 มิถุนายน 2558 เปนตนไป
ขอ 3. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
“เงินกูเพื่อคืนความสุขใหสมาชิก” หมายความวา เงินกูเพื่อคืนความสุขใหสมาชิกที่มีความจําเปนกู
เงิน กรณีเรงดวน เพื่อบรรเทาความเดือดรอน
ขอ 4. ใหคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายคณะกรรมการที่มีอํานาจลงลายมือชื่อสั่งจายเช็ค เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรและประกาศใหสมาชิกทราบโดยทั่วกัน
ขอ 5. สมาชิกที่มีสิทธิ์กูเงิน ตามระเบียบวาดวย เงินกูเพื่อคืนความสุขใหสมาชิกมี 2 ประเภท
(1) สมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญกูไดวงเงินไมเกินที่กรมบัญชีกลางกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการแจงเทานั้นและตองลาออกตามโครงการกลับไปใชสิทธิในบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญขาราชการพ.ศ.2494 พ.ศ.2557(พ.ร.บ. Undo)สงชําระหนี้เงินตนพรอมดอกเบี้ยและเมื่ออายุ 70 ป หนี้หมด
(2) สมาชิกที่มีอายุไมเกิน 60 ป และเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 10 ปกูไดวงเงินไมเกิน
100,000.00 บาท สงชําระหนี้เงินตนพรอมดอกเบี้ย ภายใน 48 งวด และเมื่ออายุ 60 ปหนี้หมด
(3) การกูตาม (1) หรือ (2) ตองมีเงินเดือน/คาจาง คงเหลือรายเดือนไมนอยกวารอยละ 10
ขอ 6. หลักค้ําประกันเงินกู
(1) ตามขอ5 (1) จํานวนเงินไมเกิน 100,000.00 บาท ใชสมาชิกที่เปนขาราชการประจําค้ํา
ประกันจํานวนไมนอยกวา 1 คน ถาเงินเกิน 100,000.00 บาท ใหใชอสังหาริมทรัพยจํานองเปนประกันดวย
(2) ตามขอ 5 (2) ใชสมาชิกที่เปนขาราชการประจําค้ําประกันจํานวนไมนอยกวา 1 คน และตอง
สมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ ตามวงเงินกู หรือทําประกันชีวิตกับบริษัทประกัน
ขอ 7. การคิดอัตราดอกเบี้ย โดยใหคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงินกูสามัญตามประกาศสหกรณ
ขอ 8. หลักเกณฑ วิธีการและรายละเอียดตางๆ นอกเหนือจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนดเปนประกาศของสหกรณ
ขอ 9. สมาชิกตองทําสัญญาใหไวตอสหกรณตามที่กําหนด
ขอ 10. สมาชิกจะกูใหมได ก็ตอเมื่อไดชําระหนี้หมดสิ้นแลว
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ขอ 11. ใหคณะกรรมการดําเนินการรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในปญหาทั้งปวงที่
เกี่ยวกับการดําเนินการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558
ศิริ เลิศไกร
( นายศิริ เลิศไกร )
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจํากัด
วาดวย เงินสวัสดิการสมาชิกทีเ่ ปนโสดหรือไมมีบุตร พ.ศ. 2559
อาศัย อํ า นาจตามความในข อ บั ง คับ สหกรณอ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชจํ า กั ด ข อ
79(8),107(9) และขอ107 (11) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 35 ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 27
เมษายน2559 ไดมีมติกําหนดระเบียบ วาดวย เงินสวัสดิการสมาชิกที่เปนโสดหรือไมมีบุตร พ.ศ. 2559 ไวดังนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัดวาดวย
เงินสวัสดิการสมาชิกที่เปนคนโสดหรือไมมีบุตร พ.ศ. 2559”
ขอ 2. ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันที่ 14 กุมภาพันธ 2560 เปนตนไป
ขอ 3. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจํากัด
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจํากัด
“เงินสวัสดิการ” หมายความวา เงินสวัสดิการสงเคราะหที่จา ยใหกับสมาชิกที่เปนโสดหรือไมมีบุตร
“สมาชิกที่เปนโสด” หมายความวา สมาชิกที่ไมมีคสู มรส
“บุตร” หมายถึง บุตรของสมาชิกทีช่ อบตามกฎหมาย รวมถึงบุตรบุญธรรม
“ไมมีบุตร” หมายถึง สมาชิกทีสมรสแลวแตไมมีบุตรตามกฎหมายและไมเคยขอรับสวัสดิการ
เกี่ยวกับบุตรจากสหกรณ
ขอ 4. เงินสวัสดิการใหใชเงินจากทุนสวัสดิการของสหกรณ โดยสหกรณจะใหเงินสวัสดิการแกสมาชิกที่เป
นโสดหรือไมมีบุตรรายละ 2,000.00บาท
ขอ 5. สมาชิกที่เปนโสดหรือไมมีบุตร มีสิทธิ์ไดรับเงินสวัสดิการเพียงครั้งเดียว โดยตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปนสมาชิกสหกรณมาแลวไมนอยกวา 20 ป
(2)อายุครบ 55 ปบริบูรณ
(3) ไมเคยขอรับสวัสดิการเกี่ยวกับบุตรจากสหกรณ
การขอรับเงินตามระเบียบนี้สมาชิกตองยื่นคําขอตามแบบที่สหกรณกําหนดภายใน 120 วัน นับแตวันที่
สมาชิกมีอายุครบ 55 ปบริบูรณ
ขอ 6.ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผูพิจารณาอนุมัติและรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจวินิจฉัย
ชี้ขาดในปญหาทั้งปวงเกี่ยวกับการดําเนินการตามระเบียบนี้
บทเฉพาะกาล
ขอ 7. สําหรับสมาชิกที่เปนโสดหรือไมมีบุตร และมีอายุตั้งแต 55 ปบริบูรณขึ้นไป ใหมีสิทธิ์ไดรับเงิน
สวัสดิการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2559
ศิริ เลิศไกร
(นายศิริ เลิศไกร)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจํากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดนครศรี ธรรมราช จํากัด
ว่าด้วย การให้เงิ นกูส้ ามัญเพือพัฒนาคุณภาพชีวติ พ.ศ.
อาศัย อํา นาจตามความในข้อ บัง คับ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส าธารณสุ ข จัง หวัด นครศรี ธรรมราชจํา กัด
พ.ศ.2560 ข้อ ( ), 79(8) และ ข้อ 107(3) ทีประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการชุ ดที 39 ครังที /
เมือวันที
กันยายน
ได้มีม ติกาํ หนดระเบี ยบสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดนครศรี ธ รรมราช จํากัด โดยมี
วัตถุประสงค์ เพือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกทีมีภาระค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา, แต่งงาน, ท่องเทียว และ
ค่าใช้จ่ายเพือการอุปโภคหรื อบริ โภค เพือการรักษาพยาบาลและเพือการลงทุน แต่ไม่สามารถหาแหล่งเงิ นกูไ้ ด้
หรื อแม้นหาแหล่งเงินกูไ้ ด้ แต่ก็ตอ้ งเสี ยดอกเบียในอัตราทีสู งเกินสมควร จึงได้กาํ หนดระเบียบไว้ดงั นี
ข้อ 1. ระเบียบนีเรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดนครศรี ธรรมราช จํากัด ว่าด้วย
การให้เงินกูส้ ามัญเพือพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ.
ข้อ 2. ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่ วันที ตุลาคม
เป็ นต้นไป
ข้อ . ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดนครศรี ธรรมราช จํากัดว่าด้วย การให้เงินกู ้
สามัญเพือพัฒนาคุณภาพชี วิต พ.ศ.
ที และบรรดาระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศหรื อมติซึงมีขอ้ กําหนดขัดแย้ง
กับระเบียบฉบับนีทังสิ นและให้ใช้ระเบียบนีแทน
ข้อ 3. ในระเบียบนี
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดนครศรี ธรรมราช จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ ออมทรั พย์สาธารณสุ ข
จังหวัดนครศรี ธรรมราช จํากัด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกตามความในข้อบังคับทังนี ไม่รวมถึงสมาชิกสมทบ
“ข้อบังคับ” หมายความว่า ข้อบังคับสหกรณ์
หมวดที ข้อกําหนดทัวไป
ข้อ 4. สหกรณ์จะให้เงินกูต้ ามระเบียบนีแก่สมาชิกเพือพัฒนาคุณภาพชี วติ เท่านัน
การให้เงินกู้ตามวรรคก่ อน คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการเงิ นกูต้ ามความในข้อบังคับ
เป็ นผู้พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก็ ไ ด้ และเมื อได้อนุ ม ัติ ไ ปแล้ว ให้ ค ณะกรรมการเงิ น กู ้ร ายงานการอนุ ม ัติด ัง กล่ า วให้
คณะกรรมการทราบในโอกาสแรกเท่าทีจะทําได้
ข้อ . สมาชิกทีจะกูเ้ งินตามระเบียบนีจะต้องยืนคําขอตามแบบพิมพ์ทีสหกรณ์กาํ หนด
สมาชิ ก ที จะกู้เงิ น ตามระเบี ยบนี จะต้องมี อายุก ารเป็ นสมาชิ กหกสิ บงวดโดยนับ แต่ง วดแรกที เข้าเป็ น
สมาชิ กตามข้อบังคับ
ความในข้อนีไม่ใช้บงั คับกับสมาชิ กทีโอนย้ายมาจากสหกรณ์อืนและมีหนีเงินกูต้ ิดมาด้วย ในกรณี เช่นว่า
นีให้เป็ นดุลพินิจของคณะกรรมการ แต่ทงนี
ั ไม่วา่ กรณีจะเป็ นประการใด จํานวนเงิ นทีให้กูส้ ู งสุ ดจะเกินกว่าวงเงิน
ทีระเบียบนีกําหนดไม่ได้
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สมาชิ กทีจะกูเ้ งินตามระเบียบนี จะต้องไม่เคยผิดนัดชําระหนี ไม่ว่าในฐานะเป็ นผูก้ ูห้ รื อเป็ นผูค้ าประกั
ํ
น
ภายในหนึงปี นับถึงวันยืนคําขอกู้ และจะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ
ข้อ . คําขอกูเ้ งินตามข้อ . จะต้องมีคาํ รับรองว่าควรให้กไู้ ด้ของผูบ้ งั คับบัญชาของผูก้ ดู้ ว้ ย
หมวด . สิ ทธิ วงเงินกูแ้ ละหลักประกัน
ข้อ . วงเงิ น ให้กู้ตามระเบี ย บนี ที คณะกรรมการจะพึ ง อนุ ม ัติไ ด้สู ง สุ ด ไม่ เกิ น ห้ า แสนบาทถ้วน ทังนี
สมาชิ กคนหนึงๆ จะกูไ้ ด้เพียงใดให้นาํ วิธีการคํานวณสิ ทธิ การกูต้ ามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิ กมา
ใช้บงั คับโดยอนุโลม
ในการคํานวณสิ ทธิ กูต้ ามวรรคก่อน ให้คณะกรรมการใช้ความระมัดระวังและรอบคอบให้มากทีสุ ด และ
ไม่ควรอนุมตั ิเงินกูใ้ ห้แก่ผใู ้ ดหากปรากฏว่าผูน้ นไม่
ั มีความสามารถชําระหนีได้อย่างแน่แท้
ข้อ . หลักประกันสําหรับเงินกูต้ ามระเบียบนี ได้แก่ บุคคลทีเป็ นสมาชิกเข้าคําประกันอย่างน้อยหนึงคน
สําหรับการพิจารณาว่าสมาชิ กคนหนึ งๆ จะพึงคําประกันได้ในวงเงิ นเท่าไร และจํานวนผูค้ าประกั
ํ
นทีจะพึงมีใน
การคําประกันเงินกูส้ ัญญาหนึงๆ ว่ามีเพียงใด ให้นาํ ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูส้ ามัญมาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
หมวด . การชําระหนีและดอกเบีย
ข้อ . การชําระหนี เงินกูต้ ามระเบียบนี ให้กระทําโดยผ่อนชําระคืนแก่สหกรณ์ ไม่เกิ นสองร้อยสี สิ บงวด
แต่ไม่วา่ กรณี จะเป็ นประการใดก็ตาม ผูก้ ตู้ อ้ งชําระหนีให้เสร็ จสิ นภายในอายุตวั ไม่เกินเจ็ดสิ บห้าปี บริ บูรณ์
การชําระหนีเงินกูต้ ามระเบียบนี ให้กระทําโดยวิธีการหักชําระเงินได้รายเดื อน ณ ทีจ่ายเท่านัน
ข้อ . ให้เรี ยกดอกเบียเงินกูต้ ามระเบียบนี ในอัตราร้อยละห้าจุดแปดต่อปี ในกรณี มีการผิดนัดชําระหนี
ให้ปรับอัตราดอกเบียขึนเป็ นร้อยละสิ บเก้าต่อปี นับแต่วนั ผิดนัดเป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็ จสิ น
หมวด . การตีความและการรักษาการ
ข้อ . ในกรณีทีมีเหตุจาํ เป็ นอันมิอาจก้าวล่วงได้จาํ ต้องตีความข้อความใดในระเบียบนี ให้เป็ นอํานาจ
และหน้าทีของคณะกรรมการทีจะตีความข้อความนัน
ข้อ . ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที

กันยายน

โกศล แต้มเติม
(นายโกศล แต้มเติม)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดนครศรี ธรรมราช จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวย การอุทธรณการผิดนัดชําระหนี้ของสมาชิก พ.ศ. 2561
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจํากัด พ.ศ.2560
ขอ 12(1),79(8)(13) และขอ 107(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 37 ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 24
กรกฎาคม 2561 ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อใหความเปนธรรมแกสมาชิกที่ผิดนัดชําระหนี้โดยไมจงใจหรือมีเหตุอันสมควร จึงไดกําหนดระเบียบ
ไวดังนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวย
การอุทธรณการผิดนัดชําระหนี้ของสมาชิก พ.ศ. 2561
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแต วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เปนตนไป
ขอ 3. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช จํากัด
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกตามความในขอบังคับทั้งนี้
“ขอบังคับ” หมายความวา ขอบังคับสหกรณ
หมวดที่ 1 ขอกําหนดทั่วไป
ขอ 4. สมาชิกที่ไมชําระหนี้ไมวาจะประเภทใดและไมวาดวยเหตุใดๆ ใหแกสหกรณตามที่กําหนดในสัญญา
และไมไดติดตอสหกรณเพื่อขอชําระหนี้ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ใหถือวาผิดนัดชําระหนี้
ขอ 5. สมาชิกผูผิดนัดชําระหนี้มีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือยื่นตอคณะกรรมการวาการผิดนัดนั้นตนมิไดจงใจ
หรือมีเหตุอันสมควร ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันประชุมใหญสามัญประจําปที่ผิดนัด
อุทธรณตามวรรคหนึ่งตองระบุขอเท็จจริงอันเปนที่มาแหงการผิดนัดมาโดยละเอียด ในกรณีที่ผิดนัดเพราะ
เหตุสมาชิกผูผิดนัดยายสถานที่ปฏิบัติงานจนเปนเหตุตองยายหนวยงานการหักเงิน ใหแนบหนังสือรับรองการหักเงิน
จากหนว ยงานการหัก เงินเดิมที่ระบุวันสิ้นสุดการหัก เงินโดยชัดแจง หรือพยานเอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบการ
พิจารณาโดยครบถวน
สมาชิกผูผิดนัดที่ประสงคจะอุทธรณตามความในขอนี้ จะตองไดรับความยินยอมจากผูค้ําประกันดวย
หมวด 2. การพิจารณาอุทธรณ
ขอ 6. ในการพิจารณาอุทธรณตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการพิจารณาดวยความเปนธรรมและรอบคอบ
อยาเพิ่งวินิจฉัยใหสมาชิกผูผิดนัดผูใดไดรับยกเวนใหไมตกเปนผูผิดนัดจนกวาจะไดความจริงอันแนแทวาการผิดนัด
นั้นมิไดเปนไปโดยจงใจหรือมีเหตุอันสมควร และสมาชิกดังกลาวไดปฏิบัติการทั้งปวงที่ยังความเสียหายอันเกิดแตการ
ผิดนัดนั้นใหหมดสิ้นไปแลว
ขอ 7. อุทธรณตอไปนี้ ไมพึงไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
1.) อุทธรณที่ไมระบุขอเท็จจริงโดยชัดแจง หรือระบุชัดแจงแตกลาวอางขอเท็จจริงหลายทางไม
อาจรับฟงไดวาเปนไปในทางใดกันแน
2.) อุทธรณที่มีขอความเสียดสีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหมิ่นประมาทบุคคลหนึ่งบุคคลใดอยางชัด
แจง
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3.) อุทธรณที่เสนอเงื่อนไขที่จะชําระหนี้หรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการผิดนัดชําระหนี้ซึ่ง
คณะกรรมการไดพิจารณาในเบื้องตนแลววาไมอาจเปนไปไดอยางแนแท
4.) อุทธรณที่คณะกรรมการมีคําวินิจฉัยยกอุทธรณโดยพิจารณาแลววาเหตุดังที่ระบุในอุทธรณนั้น
ฟงไมขึ้น และตอมาผูอุทธรณไดยื่นอุทธรณโดยอางเหตุเดียวกันนั้นซ้ําอีก
5.) อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการจะมีมติกําหนดขึ้นในภายหลัง
หมวด 3. ผลแหงการไดรับยกเวนใหไมตกเปนผูผิดนัด
ขอ 8. การที่คณะกรรมการมีมติใหสมาชิกผูผิดนัดผูใดไมตกเปนผูผิดนัดตามระเบียบนี้เปนแตเพียงทําให
สมาชิกผูนั้นไมเสียสิทธิที่จะพึงไดในฐานะที่เปนสมาชิกสหกรณเทานั้น แตหามีผลลบลางสิทธิในการฟองรอง
ดําเนินคดีอันเนื่องมาแตการผิดนัดนั้น ซึ่งสหกรณอาจใชสิทธิในภายหลังแตประการใดไม
หมวด 4. การตีความและการรักษาการ
ขอ 9. ในกรณีที่มีเหตุจําเปนอันมิอาจกาวลวงไดจําตองตีความขอความใดในระเบียบนี้ ใหเปนอํานาจและ
หนาที่ของคณะกรรมการที่จะตีความขอความนั้น
ขอ 10. ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
บทเฉพาะกาล
ขอ 11. ใหสมาชิกผูผิดนัดชําระหนี้ในปบัญชี 2560 รีบยื่นอุทธรณตามขอ 5. ใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31
ตุลาคม 2561 เทานั้น
ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
ประชนม อาวุธเพชร
( นายประชนม อาวุธเพชร)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวย ตัวแทนสหกรณประจําหนวยงาน พ.ศ. 2561
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจํากัด พ.ศ.2560
ขอ 12(1),79(8) และ ขอ 107(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 37 ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน
2561 ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ
การกํากับดูแลการปฏิบัติงานของตัวแทน เพื่อสรางขวัญกําลังใจ และเพื่อเปนการตอบแทนแกตัวแทนที่ไดชวยเหลือ
งานสหกรณดวยดีตลอดมา จึงไดกําหนดระเบียบไวดังนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวย
ตัวแทนสหกรณประจําหนวยงาน พ.ศ. 2561
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแต วันที่ 28 กันยายน 2561 เปนตนไป
ขอ 3. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช จํากัด
“ตัวแทน” หมายความวา บุคคลผูไดรับการแตงตั้งจากสหกรณใหปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานและ
หรือคลังที่มีสมาชิกของสหกรณปฏิบัติงานอยู
“ขอบังคับ” หมายความวา ขอบังคับสหกรณ
หมวดที่ 1 ขอกําหนดทั่วไป
ขอ 4.ใหสหกรณมีตัวแทนประจําหนวยงานตางๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในจังหวัด
นครศรีธรรมราช
จํานวนตัวแทนตามวรรคกอนจะมีไดเพียงใด และมีสัดสวนตอหนว ยงานเปนประการใด ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการกําหนดตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนที่สมาชิกสหกรณจะไดรับประกอบกัน
ดวย
ขอ 5. ใหตัวแทนมีหนาที่ดังตอไปนี้
(1) แจงขาวการเสียชีวิตของสมาชิกในสังกัดของตนหรือญาติของสมาชิกดังกลาวใหสหกรณทราบ
และชวยประสานงานในเรื่องพวงหรีดในนามสหกรณ
(2) ดําเนินการในเรื่องการรับสมาชิกใหม
(3) แจงขาวสมาชิกยายและหรือลาออกและหรือเกษียณอายุจากหนวยงาน
(4) แจงขาวอื่นๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานของสหกรณ
(5) หนาที่อื่นๆ ตามที่สหกรณจะไดติดตอประสานงานในโอกาสตอไป
ขอ 6. ใหสหกรณพิจารณาแตงตั้งตัวแทนจากบุคคลที่หนวยงานตามขอ 4.ไดเสนอชื่อมายังสหกรณ ทั้งนี้
จะตองเปนบุคคลที่มีห นาที่หักเงินไดรายเดือนของสมาชิกนําสงสหกรณเพื่อชําระหนี้ตางๆ ตามกฎหมายวาดวย
สหกรณ และมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติหนาที่ตามขอ 5.โดยแสดงความยินยอมเปนหนังสือใหไวแกสหกรณอีกดวย
ใหสหกรณประกาศรายชื่อตัวแทนดังกลาวใหสมาชิกทราบโดยทั่วกัน
หมวด 2. วาระแหงการเปนตัวแทน
ขอ 7. ใหตัวแทนที่ไดรับแตงตั้งตามขอ 6. มีวาระแหงการเปนตัวแทนอยางนอยหนึ่งปบัญชีจนกวาจะมีการ
แตงตั้งตัวแทนคนใหมเขาทําหนาที่ และใหตัวแทนคนเดิมสิ้นสภาพการเปนตัวแทนทันทีเมื่อมีการแตงตั้งตัวแทนคน
ใหมดังกลาว
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ในกรณีที่ยังไมมีการแตงตั้งตัวแทนคนใหมเขาทําหนาที่ ใหตัวแทนคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน จนกวา
ตัวแทนคนใหมจะเขาทําหนาที่ได และใหตัวแทนคนเดิมสิ้นสภาพการเปนตัวแทนทันทีเมื่อมีการแตงตั้งตัวแทนคน
ใหมเชนกัน
ขอ 8. นอกจากสิ้นสภาพตามขอ 7.แลว ใหตัวแทนสิ้นสภาพในกรณีดังตอไปนี้ดวย
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ยายออกจากหนวยงานที่ตนเปนตัวแทนประจํา
(4) คณะกรรมการเห็นวาไมเหมาะสมแกการปฏิบัติงานและมีมติใหสิ้นสภาพ หรือหนวยงานตนสังกัด
หรือหนวยงานที่เปนตัวแทนประจําไดแ จงเปนหนังสือมายังสหกรณขอใหตัวแทนดังกลาวพนสภาพเนื่อ งจากไม
เหมาะสมแกการปฏิบัติหนาที่
หมวด 3. สิทธิประโยชนของตัวแทน
ขอ 9. ตัวแทนตามระเบียบนี้มีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนตามที่คณะกรรมการจะไดพิจารณาเปนคราวไป โดย
คํานึงถึงความเปนธรรม ความเหมาะสม และงบประมาณที่ไดรับประกอบกันดวย
ขอ 10. ให เปน หนาที่ข องคณะกรรมการที่จะตองขออนุมัติงบประมาณรายจา ยจากที่ประชุม ใหญ ข อง
สหกรณเพื่อดําเนินการจัดใหมีสิทธิประโยชนตามขอ 9.
หมวด 4. การตีความและการรักษาการ
ขอ 11. ในกรณีที่มีเหตุจําเปนอันมิอาจกาวลวงไดจําตองตีความขอความใดในระเบียบนี้ ใหเปนอํานาจและ
หนาที่ของคณะกรรมการที่จะตีความขอความนั้น
ขอ 12. ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561
ประชนม อาวุธเพชร
( นายประชนม อาวุธเพชร)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวย การชวยเหลือสมาชิกผูคํา้ ประกัน พ.ศ. 2561
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจํากัด พ.ศ.2560
ขอ 79(8) และ ขอ 107(11) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 37 ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน
2561 ไดมีมติกําหนดระเบียบนี้ขึ้นถือใช โดยมีวัตถุประสงค เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิกที่เปน ผูค้ํา
ประกันเงินกูตามระเบียบวาดวยการใหเงินกูของสหกรณที่ตองถูกบังคับชําระหนี้เนื่องจากผูกูไดผิดนัดชําระหนี้ เพื่อ
ขวัญกําลังใจของสมาชิก และเพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหแกสหกรณ จึงไดกําหนดระเบียบไวดังนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวย
การชวยเหลือผูค้ําประกัน พ.ศ. 2561”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแต 28 พฤศจิกายน 2561 เปนตนไป
หมวดที่ 1
ขอความทั่วไป
ขอ 3. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช จํากัด
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสหกรณตามความในขอบังคับ
“ผูค้ําประกัน” หมายความวา สมาชิกที่เปนผูค้ําประกันเงินกูตามระเบียบของสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก
“ขอบังคับ” หมายความวา ขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
จํากัด
หมวดที่ 2
การชวยเหลือสมาชิกผูค้ําประกัน
ขอ 4. ผูคํา้ ประกันที่ยื่นคําขอรับความชวยเหลือตามระเบียบนี้ไมเสียสิทธิอันพึงไดในฐานะที่เปนสมาชิก เวน
แตคณะกรรมการจะพิจารณาแลวเห็นสมควรเปนอยางอื่น
ขอ 5. ใหสหกรณชวยเหลือผูค้ําประกันดวยเงินที่ไดมาดังนี้
(1) เงินที่ไดรับการจัดสรรจากกําไรสุทธิซึ่งทีป่ ระชุมใหญอนุมัติใหจัดสรรเปนเงินทุนสวัสดิการตามขอ
27(7) แหงขอบังคับ
(2) เงินงบประมาณประจําปของสหกรณ
(3) ดอกผลหรือผลประโยชนใดๆ
(4) เงินบริจาค หรือเงินอื่นๆ
หมวดที่ 3
วิธีชวยเหลือผูค้ําประกัน
ขอ 6. สหกรณจะใหความชวยเหลือเฉพาะผูค้ําประกันที่ตองรับภาระชําระหนี้แทนผูกู และปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้เทานั้น
ในกรณีที่มีผูค้ําประกันที่ตองรับภาระชําระหนี้แทนผูกูสําหรับสัญญากูฉบับเดียวกันเกินกวาหนึ่งรายขึ้นไป
ใหเฉลี่ยสวนแหงการชวยเหลือในอัตราที่เทาๆ กัน
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ขอ 7. ในกรณีที่ผูกูมีเหตุตามขอบังคับ ขอ 39(1)(3)(4)(5) หรือขอ 54(1)(2)(3)(6) เมื่อสหกรณไดนําเงินคา
หุน เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝาก หรือเงินอื่นใด อันสมาชิกผูกูเงินพึงจะรับไปชําระหนี้เงินกูแลว หนี้ยังเหลือเปน
จํานวนเพียงใด ใหสหกรณชวยเหลือผูค้ําประกันชําระหนี้ตามหลักเกณฑทายระเบียบนี้ไดสูงสุดไมเกินรอยละหาสิบ
ของหนี้ที่ผูกูยังคางชําระ ทั้งนี้ ตองไมเกินวงเงินหาแสนบาทถวน
ขอ 8. การชวยเหลือตามระเบียบนี้ ไมมีผลใหหนี้ตามสัญญากูและสัญญาค้ําประกันตองเสียไป
การชวยเหลือตามระเบีย บนี้ ไมมีผลกระทบถึงสิทธิในการฟองรองดํา เนินคดี ซึ่งสหกรณอาจใชสิท ธิใน
ภายหลังแตอยางใด
ขอ 9. ใหฝายจัดการมีหนาที่ตรวจสอบคําขอความชวยเหลือของผูค้ําประกันตามระเบียบนี้ และใหสงคําขอ
พรอมรายละเอียดเกี่ยวกับเงินคาหุน หนี้สิน หรืออื่นๆ อันจําเปนเกี่ยวกับผูคํา้ ประกันไปยังคณะกรรมการเงินกูเพื่อให
ความเห็นชอบ จากนั้นใหคณะกรรมการเงินกูเสนอความเห็นวาควรชวยเหลือหรือไมควรชวยเหลือตอคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
การพิจารณาของคณะกรรมการตามวรรคกอน ใหใชคะแนนเสียงขางมาก หากมีคะแนนเสียงเทากัน ให
ประธานกรรมการออกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ 10. ในกรณีที่เงินที่ไดรับตามขอ 5. มีไมเพียงพอที่จะชวยเหลือผูค้ําประกันตามระเบียบนี้ได ใหสหกรณ
ชวยเหลือผูคํ้าประกั นเพียงเท าที่ จะทํ าได หากเงินดังกลาวมีจํานวนลดนอยถอยลงถึงขนาดไมอาจชวยเหลือผูค้ํา
ประกันไดไมวารายใดก็ตาม สหกรณชอบที่จะงดการชวยเหลือตามระเบียบได
หมวด 4. การตีความและการรักษาการ
ขอ 11. ในกรณีที่มีเหตุจําเปนอันมิอาจกาวลวงไดจําตองตีความขอความใดในระเบียบนี้ ใหเปนอํานาจและ
หนาที่ของคณะกรรมการที่จะตีความขอความนั้น
ขอ 12. ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2561
ประชนม อาวุธเพชร
( นายประชนม อาวุธเพชร)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
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หลักเกณฑการใหความชวยเหลือผูค้ําประกัน
ตามความในขอ 7. แหงระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวย การชวยเหลือผูค้ําประกัน พ.ศ. 2561
-------------------------------------------------อายุการเปนสมาชิกของผูกู
ต่ํากวา 10 ป
10 ป – ต่ํากวา 15 ป
15 ปขึ้นไป

จํานวนเงินที่ชวยเหลือ(รอยละของหนี้ที่เหลือ)
20
25
50

.................................................................
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวย การใหเงินกูส ามัญเพื่อผูค้ําประกันที่รับภาระหนี้ พ.ศ. 2562
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจํากัด พ.ศ.2560
ขอ 12(2), 79(8) และ ขอ 107(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 38 ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 24
ตุ ล าคม 2562 ได มีม ติกํ าหนดระเบี ย บสหกรณอ อมทรัพ ย สาธารณสุข จัง หวั ดนครศรีธ รรมราช จํ ากั ด โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิกผูค้ําประกันที่จําตองรับภาระหนี้แทนผูกูพนสมาชิกภาพในกรณี
ที่ผิดนัดชําระหนี้ตามระเบียบของสหกรณและไมสามารถชําระหนี้ไดอยางแนแท จึงไดกําหนดระเบียบไวดังนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวย
การใหเงินกูสามัญเพื่อผูค้ําประกันที่รับภาระหนี้ พ.ศ. 2562
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแต วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เปนตนไป
ขอ 3. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช จํากัด
“สมาชิกผูค้ําประกัน” หมายความวา สมาชิกตามความในขอบังคับที่เปนผูค้ําประกันที่จําตอง
รับภาระหนี้จากสมาชิกผูกูพนสมาชิกภาพที่ไมสามารถชําระหนี้ไดอยางแนแท
“ขอบังคับ” หมายความวา ขอบังคับสหกรณ
หมวดที่ 1 ขอกําหนดทั่วไป
ขอ 4.สหกรณจะใหเงินกูตามระเบียบนี้แกสมาชิกผูค้ําประกันที่รับภาระหนี้จากผูกูพนสมาชิกภาพตามมติ
ของคณะกรรมการดําเนินการเทานั้น
การใหเ งินกูต ามวรรคกอน คณะกรรมการอาจมอบหมายใหคณะกรรมการพิจ ารณาเงินกูตามความใน
ขอบังคับเปนผูพิจารณาอนุมัติก็ได และเมื่อไดอนุมัติไปแลว ใหคณะกรรมการพิจารณาเงินกูรายงานผลการอนุมัติ
ดังกลาวใหคณะกรรมการทราบในโอกาสแรกที่จะทําได
ขอ 5. สมาชิกผูค้ําประกันที่จะกูเงินตามระเบียบนี้จะตองยื่นคําขอตามแบบพิมพที่สหกรณกําหนด
เมื่อสมาชิกผูค้ําประกันไดรับอนุมัติใหเงินกูแลว ใหนําเงินนั้นมาชําระหนี้เงินกูสามัญที่สมาชิกผูคํา้ ประกันได
ทําสัญญาค้ําประกันอันเปนที่มาแหงการขอกูเงินตามระเบียบนี้
การกูเงินตามระเบียบนี้ไมอยูในขายที่จะตองนําไปคิดคํานวณสิทธิในการกูเงินสามัญตามระเบียบวาดวยการ
ใหเงินกูแกสมาชิกแตอยางใด
ขอ 6. คําขอกูเงินตามขอ 5. จะตองมีคํารับรองวาควรใหกูไดของผูบังคับบัญชาของสมาชิกผูคํา้ ประกันดวย
เวนแตขาราชการบํานาญใหใชคํารับรองของการเงินคลังและแนบสลิปเงินเดือนที่กรมบัญชีกลางออกให
หมวด 2. สิทธิและวงเงินกู
ขอ 7. วงเงินใหกูตามระเบียบนี้ที่คณะกรรมการจะพึงอนุมัติไดสูงสุดไมเกินจํานวนเงินรับภาระหนี้เงินกูคง
คางตามสัดสวนภาระค้ําประกันของหนี้สามัญนั้นๆ
ในการคํานวณสิทธิกูตามวรรคกอน ใหคณะกรรมการใชความระมัดระวังและรอบคอบใหมากที่สุด และไม
ควรอนุมัติเงินกูใหแกผูใดหากปรากฏวาสมาชิกผูคํา้ ประกันผูนั้นไมมีความสามารถชําระหนี้ตามขอ 9 วรรคสองได
อยางแนแท
หมวด 3. หลักประกันเงินกู
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ขอ 8. สหกรณกําหนดใหใชหลักประกันตามระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก พ.ศ.2562 ขอ 20(1)-(9)
มาเปนหลักประกันการกูเงิน หรือใชเงินฝาก
ในกรณีที่เปนการกูไมเกินทุนเรือนหุนที่มีในสหกรณก็ไมตองใชหลักประกันอื่นใด
ใหยกเวนการเรียกเก็บคาใชจายในการกูตามระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก พ.ศ.2562 ขอ 20 โดย
อนุโลม
หมวด 4. การชําระหนี้และดอกเบี้ย
ขอ 9. การชําระหนี้เงินกูตามระเบียบนี้ ใหกระทําโดยผอนชําระคืนแกสหกรณตามระเบียบวาดวยการให
เงินกูแกสมาชิก พ.ศ.2562 ขอ 21(1)-(3)
การชําระหนี้เงินกูตามระเบียบนี้ ใหกระทําโดยวิธีการหักชําระเงินไดรายเดือน ณ ที่จายเทานั้น
การกูเงินตามระเบียบนี้ไมสามารถกูวนซ้ําได
ขอ 10. ใหเรียกดอกเบี้ยเงินกูตามระเบียบนี้ในอัตราไมเกินรอยละ 19 ตอป โดยสหกรณจะประกาศให
ทราบเปนคราวๆ ไป
หมวด 5. การตีความและการรักษาการ
ขอ 11. ในกรณีที่มีเหตุจําเปนอันมิอาจกาวลวงไดจําตองตีความขอความใดในระเบียบนี้ ใหเปนอํานาจและ
หนาที่ของคณะกรรมการที่จะตีความขอความนั้น
ขอ 12. ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
ประชน

ประชนม อาวุธเพชรม อาวุธเพชร
( นายประชนม อาวุธเพชร)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดนครศรี ธรรมราช จํากัด
ว่าด้วย มาตรการช่วยเหลือผูค้ าประกั
ํ
นกรณี การดําเนินคดี พ.ศ.
อาศัย อํา นาจตามความในข้อ บัง คับ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส าธารณสุ ข จัง หวัด นครศรี ธ รรมราช จํา กัด
พ.ศ.2560 ข้อ 79(8) และ ข้อ 107(3) ทีประชุ มคณะกรรมการดําเนิ นการชุ ดที 39 ครังที /
เมือวันที
กันยายน
ได้มีมติกาํ หนดระเบียบ ว่าด้วย มาตรการช่วยเหลือผูค้ าประกั
ํ
นกรณี การดําเนิ นคดี พ.ศ.
โดย
มีวตั ถุประสงค์เพือช่วยเหลือและบรรเทาความเดื อดร้ อนของผูค้ าประกั
ํ
นทีรับภาระหนี ตามสัญญา จึงได้กาํ หนด
ระเบียบไว้ดงั นี
ข้อ 1. ระเบียบนีเรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดนครศรี ธรรมราช จํากัด ว่าด้วย
มาตรการช่วยเหลือผูค้ าประกั
ํ
นกรณี การดําเนินคดี พ.ศ. 2563”
ข้อ 2. ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่ วันที ตุลาคม
เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดนครศรี ธรรมราช จํากัด
“ผูค้ าประกั
ํ
น” หมายความว่า สมาชิ กของสหกรณ์ ทีได้กูเ้ งินตามระเบี ยบ ว่าด้วย การให้เงิ นกู้
สามัญเพือผูค้ าประกั
ํ
นทีรับภาระหนี พ.ศ. หรื อผูค้ าประกั
ํ
นทีได้ชาํ ระหนีคําประกันหมดสิ นแล้ว
ข้อ 4. สหกรณ์จะให้ความช่วยเหลือตามมาตรการช่วยเหลือผูค้ าประกั
ํ
นกรณี การดําเนินคดีเฉพาะแต่ผคู ้ าํ
ประกันทีได้กเู ้ งินตามระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกูส้ ามัญเพือผูค้ าประกั
ํ
นทีรับภาระหนี พ.ศ.
หรื อผูค้ าประกั
ํ
น
ทีได้ชาํ ระหนีคําประกันหมดสิ นแล้วเท่านัน
ข้อ . ในกรณีทีผูค้ าประกั
ํ
นตามข้อ . มีความประสงค์ทีจะใช้สิทธิฟ้องไล่เบียเอาเงินคืนจากผูก้ ทู้ ีตนได้คาํ
ประกันไปสามารถร้องขอเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ รับดําเนิ นคดี ให้หรื อจัดหาทนายความให้ โดยผูค้ าประกั
ํ
นเสี ย
ค่าใช้จ่ายด้วยตนเองก็ได้
ข้อ . ค่าธรรมเนียมศาลเฉพาะแต่ค่าขึนศาล ให้เบิกจ่ายจากค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นคดี ส่ วนค่าใช้จ่ายอืนๆ
ไม่วา่ จะในชันพิจารณาและในชันบังคับคดี ให้ผคู ้ าประกั
ํ
นเป็ นผูเ้ สี ยค่าใช้จ่าย
ในกรณี ทีศาลพิพากษาให้ผูค้ าประกั
ํ
นชนะคดี และมี คาํ สังคืนค่าขึนศาลตามวรรคก่อนไม่ว่าทังหมดหรื อ
บางส่ วนตามสัดส่ วนแห่ งการชนะคดี ให้ผคู ้ าประกั
ํ
นมีหน้าทีคืนเงินค่าขึนศาลนันให้แก่สหกรณ์ หากผูค้ าประกั
ํ
น
เพิกเฉย ให้ถือว่าเป็ นหนีหรื อความผูกพันทีผูค้ าประกั
ํ
นต้องรั บผิดชอบ และสหกรณ์ ชอบทีจะส่ งรายการเรี ยกให้
ชําระหนี ณ ทีจ่ายเงินได้รายเดือนของผูค้ าประกั
ํ
นตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ ต่อไป
ในกรณี มีการอุ ทธรณ์และหรื อฎี กาคัดค้านคําพิพากษา ค่าใช้จ่ายตามระเบียบข้อนี ให้เป็ นหน้าทีของผูค้ าํ
ประกันต้องชําระ
ข้อ . ในกรณี มีเหตุ จาํ เป็ นอันมิอาจก้าวล่ วงได้จาํ ต้องตี ความข้อความใดในระเบียบ ให้เป็ นอํานาจและ
หน้าทีของคณะกรรมการดําเนินการ
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ข้อ . ให้ประธานกรรมการ เป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที

กันยายน

โกศล แต้มเติม
( นายโกศล แต้มเติม )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดนครศรี ธรรมราช จํากัด
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ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดนครศรี ธรรมราช จํากัด
ว่าด้วย การกําหนดตําแหน่งลูกจ้างชัวคราว(รายเดือน)ทีสมัครเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ได้ พ.ศ. 2563
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดนครศรี ธรรมราช จํากัด พ.ศ.
ข้อ ( ) ง. ข้อ 79(8) และข้อ 107(11) ทีประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการชุ ดที ครังที /
วันที
กันยายน
จึงได้กาํ หนดระเบี ยบว่าด้วย การกําหนดตําแหน่งลูกจ้างชัวคราว(รายเดือน)ทีสมัครเป็ นสมาชิ ก
ของสหกรณ์ได้ พ.ศ.
ไว้ดงั ต่อไปนี
ข้อ 1. ระเบียบนี เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดนครศรี ธรรมราช จํากัด ว่า
ด้วย การกําหนดตําแหน่งลูกจ้างชัวคราว(รายเดือน)ทีสมัครเป็ นสมาชิ กของสหกรณ์ได้ พ.ศ. ”
ข้อ . ระเบียบนีให้ถือใช้ตงแต่
ั วนั ที ตุลาคม
เป็ นต้นไป
ข้อ . ลูกจ้างชัวคราว(รายเดือน)ทีมีสัญญาจ้างไม่น้อยกว่าหนึงปี สังกัดกระทรวงสาธารณสุ ขและดํารง
ตําแหน่งดังต่อไปนีในจังหวัดนครศรี ธรรมราช สามารถสมัครเข้าเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุ ขจังหวัดนครศรี ธรรมราช จํากัด แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที ) ข้อ ( ) ง. ได้
( ) พยาบาลวิชาชีพ
( ) นักวิชาการสาธารณสุ ข
( ) เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
( ) นักวิชาการการเงินและบัญชี
( ) เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
( ) เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ข
( ) เจ้าพนักงานเวชกิจฉุ กเฉิ น
( ) นักวิชาการพัสดุ
( ) เจ้าพนักงานเวชสถิติ
( ) นักจิตวิทยาคลินิก
( ) เจ้าพนักงานรังสี เทคนิ ค
( ) นักวิชาการคอมพิวเตอร์
( ) เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ( ) นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์
( ) นายแพทย์
( ) เภสัชกร
( ) นักรังสี การแพทย์
( ) นักเทคนิคการแพทย์
( ) นักอาชีวบําบัด
(20) นักกายภาพบําบัด
(21) แพทย์แผนไทย
(22) นักจิตวิทยา
(23) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(24) นักโภชนาการ
( ) ทันตแพทย์
( ) พยาบาลเทคนิค
( ) นักกิจกรรมบําบัด
( ) นักเทคโนโลยีทรวงอก
( ) เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
( ) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
( ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
( ) วิศวกร(ชีวการแพทย์)
( ) เจ้าพนักงานพัสดุ
( ) โภชนากร
( ) เจ้าพนักงานรังสี การแพทย์
( ) นักจัดการงานทัวไป
( ) เจ้าพนักงานธุ รการ
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ข้อ 4. ในกรณี ทีมีเหตุจาํ เป็ นอันมิอาจก้าวล่วงได้จาํ ต้องตีความข้อความใด ให้เป็ นอํานาจและหน้าทีของ
คณะกรรมการดําเนินการทีจะต้องตีความข้อความนัน
ข้อ 5. ให้ประธานกรรมการดําเนินการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที กันยายน
โกศล แต้มเติม
(นายโกศล แต้มเติม)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดนครศรี ธรรมราช จํากัด
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวย เงินฝากสะสมทรัพย 24/36/48 เดือน พ.ศ. 2563
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด ขอ
79(8) และ ขอ 107(1) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 39 ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ไดมีมติ
กําหนดระเบียบวาดวย เงินฝากสะสมทรัพย 24/36/48 เดือน พ.ศ. 2563 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
เงินฝากสะสมทรัพย 24/36/48 เดือน พ.ศ. 2563”

วาดวย

ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ เปนตนไป
ขอ 3. สหกรณฯ จะรับเงินฝากสะสมทรัพย 24/36/48 เดือน จากสมาชิกไดตามที่สหกรณเห็นสมควร
ขอ 4. ผูประสงคจ ะเปดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย 24/36/48 เดือน ตองยื่นหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก
สะสมทรัพย 24/36/48 เดือน ตามแบบของสหกรณ โดยมีรายการครบถวนตามที่ระบุไวในแบบหนังสือขอเปดบัญชี
นั้น
ขอ 5. การเปดบัญชีครั้งแรกตองไมต่ํากวา 1,000 บาท สูงสุด สูงสุดไมเกิน 25,000 บาท โดยตองฝาก
ติดตอกันทุกเดือนๆ ละเทากันและเทากับที่เปดบัญชีครั้งแรกเปนระยะเวลา 24/36/48 เดือน โดยตัดจากเงินไดราย
เดือนเทานั้นและรวมทั้งหมดแลวตองไมเกิน 600,000 บาท จึงจะไดรับการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับดอกเบี้ยเงินฝาก
สะสมทรัพย 24/36/48 เดือน
ขอ 6. ในการสงเงินฝากเขาบัญชีในเดือนตอๆ ไป สหกรณจะตัดจากเงินไดรายเดือนจนกวาจะครบกําหนด
24/36/48 เดือน หากขาดสงเงินฝากเพียงเดือนใดเดือนหนึ่ง สหกรณจะเปลี่ยนประเภทเปนเงินฝากออมทรัพย และ
ผูฝากจะไมไดรับการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับดอกเบี้ยเงินฝากนั้น โดยผูฝากคนหนึ่งเปดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย
24/36/48 เดือน ไดเพียงบัญชีเดียวเทานั้น
ขอ 7. ในการเปดบัญชีเงินฝากประเภทนี้ สหกรณจะออกสมุดคูบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย 24/36/48 เดือน
ใหผูฝากยึดถือไว โดยผูฝากตองเก็บรักษาไวเพื่อใหสหกรณบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงินคงเหลือ
ของตนบรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย
การบันทึกในสมุดคูบัญชีจ ะกระทําไดเฉพาะทางฝายสหกรณเทานั้น โดยใหประธานกรรมการ หรือรอง
ประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายคนหนึ่งคนใดเปนผูลงลายมือชื่อกํากับไวเปน
สําคัญ การบัน ทึกรายการในสมุดคูบัญชีซึ่งไมเปนไปตามที่กลาวขางตน จะไมมีผลผูกพันสหกรณ ถาผูฝากตรวจ
รายการใดในสมุดคูฝากคลาดเคลื่อนหรือไมถูกตอง ตองแจงตอสหกรณเพื่อแกไขใหถูกตอง
สมุดคูบัญชีที่บันทึกรายการเต็มแลว ใหผูฝากสงมอบใหแกสหกรณ เพื่อสหกรณโอนยอดเงินคงเหลือเขาสมุด
บัญชีเลมใหมให ซึ่งจะออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป
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ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากเมื่อเปดบัญชีก็ดี หรือออกเลมใหมใหตอจากเลมกอนที่บันทึก
รายการเต็มแลวก็ดี หรือชํารุดใชการไมไดก็ดี สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม แตกรณีที่สมุดคูฝากของผูฝากคนใดสูญ
หายสหกรณจะออกสมุดคูฝากใหใหม โดยคิดคาธรรมเนียมเลมละ 30 บาท
ขอ 8. ในกรณีที่ฝากเงินครบตามจํานวนที่แจงความจํานงไวในหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากของผูฝากนั้นแลว
เจาของบัญชีจะตองติดตอขอปดบัญชีกับสหกรณภายในกําหนดเวลา 1 เดือนนับจากวันครบกําหนดระยะเวลาการ
ฝากนั้น เมื่อพนกําหนดดังกลาว สหกรณจะทําการปดบัญชีและดําเนินการโอนเงินทั้งเงินตนและดอกเบี้ยเขาในบัญชี
ออมทรัพยที่เปนบัญชีคูฝากดังกลาวของสมาชิก
ในกรณีที่สมาชิกไมไดทําหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนไว สหกรณจะจายเงินทั้งหมดใหแกผูรับมรดก หรือ
ผูจัดการมรดก หรือทายาทของผูฝาก เมื่อไดนําหลักฐานมาแสดงสิทธิของตนใหเปนที่พอใจแกสหกรณ
ขอ 9. สหกรณจ ะใหดอกเบี้ยเงินฝากสะสมทรัพย 24/36/48 เดือน ไมเกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ
กําหนด โดยสหกรณจะประกาศใหทราบเปนคราวๆ ไป และคํานวณดอกเบี้ยใหเปนรายวันตามจํานวนตนเงินฝาก
คงเหลือ
สหกรณจะคิดดอกเบี้ยเขาบัญชีเงินฝากเมื่อครบระยะเวลา 24/36/48 เดือน และดําเนินการปดบัญชีเงิน
ฝาก
ในกรณีที่ถอนเงินกอนครบ 24/36/48 เดือน สหกรณจะคิดดอกเบี้ยใหเทากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยแต
ผูฝากจะไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดดอกเบี้ยเงินฝาก
ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563
โกศล แตมเติม
( นายโกศล แตมเติม )
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
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ระเบียบ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวย การใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกบรรเทาความเดือดรอนจากอุทกภัย พ.ศ.2564
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด ขอ
12(2), 79(8) และ ขอ 107(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39 ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม
2563 ไดมี มติ กํา หนดระเบีย บนี้ ขึ้น ถือ ใช โดยมีวั ตถุ ป ระสงค เพื่ อบรรเทาความเดือ ดร อนของสมาชิก ที่ไดรับ
ผลกระทบจากอุทกภัย จึงไดกําหนดระเบียบไวดังนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วา
ดวย การใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกบรรเทาความเดือดรอนจากอุทกภัย พ.ศ.2564
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแต วันที่ 1 มกราคม 2564 เปนตนไป
ขอ 3. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช จํากัด
“ขอบังคับ” หมายความวา ขอบังคับสหกรณ
หมวดที่ 1 ขอกําหนดทั่วไป
ขอ 4.สหกรณจะใหเงินกูตามระเบียบนี้แกสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยตามมติของคณะกรรมการ
ดําเนินการเทานั้น
การใหเงินกูตามวรรคกอน ใหคณะกรรมการพิจารณาเงินกูตามความในขอบังคับเปนผูพิจารณาอนุมัติ และ
ใหรายงานผลการอนุมัติดังกลาวใหคณะกรรมการทราบในโอกาสแรกที่จะทําได
ขอ 5. สมาชิกที่จะกูเงินตามระเบียบนี้จะตองยื่นคําขอตามแบบพิมพที่สหกรณกําหนด
ขอ 6. คําขอกูเงินตามขอ 5. จะตองมีคํารับรองวาควรใหกูไดของผูบังคับบัญชาของสมาชิกดวย เวนแต
ขาราชการบํานาญใหใชคํารับรองของการเงินคลังและแนบสลิปเงินเดือนที่กรมบัญชีกลางออกให
ขอ 7. ระยะเวลาการขอกู ใ ห เ ริ่ มตั้ ง แตวั น ถื อ ใช ร ะเบี ย บนี้ สิ้ นสุ ดวั น ที่ 31 มี น าคม 2564 หรื อ ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการจะมีมติใหขยายออกไป แลวแตกรณี
หมวด 2. สิทธิและวงเงินกู
ขอ 8. วงเงินใหกูตามระเบียบนี้ที่คณะกรรมการจะพึงอนุมัติไดสูงสุดไมเกิน 100,000 บาท
ในการคํานวณสิทธิกูใหแกสมาชิก ใหคณะกรรมการใชความระมัดระวังและรอบคอบใหมากที่สุด และไม
ควรอนุมัติเงินกูใหแกผูใดหากปรากฏวาสมาชิกผูนั้นไมมีความสามารถชําระหนี้ตามขอ 10 วรรคสองไดอยางแนแท
การกูเงินตามระเบียบนี้ไมอยูในขายที่จะตองนําไปคิดคํานวณสิทธิในการกูเงินสามัญตามระเบียบวาดวยการ
ใหเงินกูแกสมาชิกแตอยางใด
หมวด 3. หลักประกันเงินกู
ขอ 9. สหกรณกําหนดใหใชหลักประกันตามระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก มาเปนหลักประกันการกู
เงิน หรือใชเงินฝาก
สมาชิกที่ใชบุคคลค้ําประกัน สามารถใชสมาชิกที่ไดค้ําประกันตามระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกแลว
มาเปนประกันตามระเบียบนี้อยางนอย 2 คน โดยมิพักตองคํานึงถึงวงเงินค้ําประกันตามระเบียบวาดวยการใหเงินกู
แกสมาชิกแตอยางใด
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ในกรณีที่เปนการกูไมเกินทุนเรือนหุนที่มีในสหกรณก็ไมตองใชหลักประกันอื่นใด
หมวด 4. การชําระหนี้และดอกเบี้ย
ขอ 10. การชําระหนี้เงินกูตามระเบียบนี้ ใหกระทําโดยผอนชําระคืนแกสหกรณภายในระยะเวลาไมเกิน
128 งวด และอายุไมเกิน 75 ป และไมนอยกวางวดละ 1,000 บาท
การชําระหนี้เงินกูตามระเบียบนี้ ใหกระทําโดยวิธีการหักชําระเงินไดรายเดือน ณ ที่จายเทานั้น
การกูเงินตามระเบียบนี้ไมสามารถกูวนซ้ําได
สมาชิกที่กูเงินตามระเบียบนี้ตองชําระคาใชจายในการกูตามระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกดวย
ขอ 11. ใหเรียกดอกเบี้ยเงินกูตามอัตราดอกเบี้ยเงินกูสามัญในอัตราไมเกินรอยละ 19 ตอป โดยสหกรณจะ
ประกาศใหทราบเปนคราวๆ ไป
หมวด 5. การตีความและการรักษาการ
ขอ 12. ในกรณีที่มีเหตุจําเปนอันมิอาจกาวลวงไดจําตองตีความขอความใดในระเบียบนี้ ใหเปนอํานาจและ
หนาที่ของคณะกรรมการที่จะตีความขอความนั้น
ขอ 13. ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
โกศล
แตมเติม
( นายโกศล
แตมเติม )
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
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