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ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากดั 

ว่าดว้ยการรบัเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ ์ 

พ.ศ. 2550 
 

 

 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด  ข้อ 11. และ ข้อ 102.  ที่

ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่ 39  คร้ังที่  4  เม่ือวันที่  9  พฤศจิกายน 2550  ได้ก าหนดระเบียบว่า

ด้วยการรับฝากจากสมาชิกสหกรณ์ฯ  โดยความเหน็ชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  ดังต่อไปนี้  
 

หมวดที ่1 

ขอ้ก าหนดทัว่ไป 

 

  ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากัด ว่าดว้ยการรับเงินฝาก

จากสมาชิกสหกรณ ์ พ.ศ. 2550” 

  ขอ้ 2. ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่  9  พฤศจิกายน  2550  เป็นต้นไป 

  ขอ้ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิก 

พ.ศ. 2546 

  ขอ้ 4. สหกรณ์ฯ รับเงินฝากจากสมาชิกได้  3  ประเภท  คือ 

   (1)   เงินฝากออมทรัพย์ 

   (2)   เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

   (3)  เงินฝากสจัจะออมทรัพย์ 

 

 

หมวดที ่2 

การเปิดบญัชีและการฝากเงิน 

 

  ขอ้ 5. ผู้ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝาก ตามข้อ 4. ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ  ณ 

ส านักงานสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ด้วยตนเอง และต้องย่ืนหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของ

สหกรณ์ฯ โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสอืขอเปิดบัญชี น้ัน 

  ในกรณีที่สหกรณ์ฯ มีโครงการระดมเงินฝากเป็นกรณีพิเศษและประสงค์จะออกรับเงินฝากนอก

ส านักงานของสหกรณ์ฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ พร้อมทั้งก าหนดมาตรการเพ่ือความ

ปลอดภัยด้วย 

  ขอ้ 6. พร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือช่ือของตนหรือของ

ตัวแทนซ่ึงเป็นผู้มีอ านาจถอนเงิน  ตลอดจนให้ค าสั่งเกี่ยวกบัเงินฝากที่เปิดบัญชีน้ันไว้ต่อสหกรณ์ฯ 
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การเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือช่ือที่ให้ไว้  จะมีผลต่อเมื่อผู้ฝากได้แจ้งเป็นหนังสือต่อ

สหกรณ์ฯ และสหกรณ์ฯ ได้พิจารณาเหน็เป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว 

ลายมือช่ือทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝาก ให้ใช้อักษรไทยและเขียนด้วยหมึกทั้งต้องเขียนด้วยลายมือ

ตนเอง สหกรณ์ฯ จะไม่รับรู้การใช้ตราประทบัแทนลายมือช่ือ 

  ขอ้ 7. ผู้ฝากคนหน่ึงสามารถเปิดบัญชีเงินฝาก  ได้ดังน้ี 

   (1)    เงินฝากออมทรัพย ์ ผู้ฝากรายหน่ึงอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ใน

สหกรณ์ฯ น้ีได้โดยจ านวนเงินฝากในบัญชีน้ันในเวลาหน่ึงเวลาใด ต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท และผู้ฝากจะส่งเงิน

ฝากเพ่ิมข้ึนเมื่อใดโดยจ านวนเทา่ใดกไ็ด้ 

   (2)   เงินฝากออมทรัพยพ์เิศษ   ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 500 บาท และผู้ฝากจะส่งเงิน

ฝากเพ่ิมข้ึนเมื่อใด โดยจ านวนเงินฝากเทา่ใดกไ็ด้ 

   (3)    เงินฝากสัจจะออมทรัพย ์ ผู้ฝากรายหน่ึงอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ใน

สหกรณ์ฯ น้ีได้โดยจ านวนเงินฝากในบัญชีน้ันในเวลาหน่ึงเวลาใด ต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท และผู้ฝากจะส่งเงิน

ฝากเพ่ิมข้ึนเมื่อใดโดยจ านวนเทา่ใดกไ็ด้   

  ขอ้ 8. ในการเปิดบัญชีเงินฝากตาม ข้อ 7.  สหกรณ์ฯ จะออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้ 

   สมุดคู่ฝากน้ันผู้ฝากต้องรักษาไว้  เพ่ือให้สหกรณ์ฯ  ลงบันทกึรายการเงินฝากดอกเบ้ีย เงินถอน  

และเงินคงเหลือ  ของตนบรรดาที่จะมีข้ึนทุกราย 

   การลงบันทกึรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากน้ัน จะกระท าได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ฯ ซ่ึง

ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายคนหน่ึงคนใด

เป็นผู้ลงลายมือช่ือย่อก ากับไว้เป็นส าคัญ การลงบันทกึรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามที่กล่าวน้ีย่อมไม่มี

ผลผูกพันสหกรณ์ฯ อน่ึง  ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคล่ือน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์ฯ เพ่ือ

แก้ไขให้ จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้ 

   สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เตม็ แล้วหรือช ารุดจนใช้การไม่ได้  น ามาย่ืนต่อสหกรณ์ฯ เพ่ือจะได้

ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มน้ัน  และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่  ซ่ึงออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝาก

เล่มที่ยกเลิกน้ัน ผู้ฝากจะรับไปกไ็ด้ 

   ผู้ฝากต้องเกบ็รักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผู้ฝากต้องแจ้ง

ความสถานีต ารวจโดยมิชักช้า สหกรณ์ฯ จะน ายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซ่ึงออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้

ต่อไป ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก 

   ในกรณีที่สหกรณ์ฯ ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากคร้ังแรกกด็ี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจาก

เล่มก่อน   ซ่ึงลงรายการเตม็แล้วกด็ี  หรือช ารุดใช้การไม่ได้กด็ี  สหกรณ์ฯ จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีที่สมุด

คู่ฝากของผู้ฝากคนใดสญูหาย สหกรณ์ฯ จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียม เล่มละ 20 บาท  

  ขอ้ 9.  ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกคร้ัง ให้ท าใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์ฯ ก าหนด  

ย่ืนพร้อมด้วยสมุดคู่ฝาก และจ านวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ  ณ  ส านักงานสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด  

ทั้งน้ี ผู้ฝากหรือผู้อื่นจะเป็นผู้ส่งเงินกไ็ด้ 

   เมื่อสหกรณ์ฯ ได้ลงบันทกึรายการจ านวนเงินฝากที่ได้รับน้ันในสมุดคู่ฝาก  และตรวจสอบ

เป็นการถูกต้องแล้ว สหกรณ์ฯ จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก 

  ขอ้ 10. ถ้าส่งเชค็เข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่อมเชค็ก่อน สหกรณ์ฯ สงวนไว้ซ่ึงสิทธิที่จะไม่

จ่ายเงินถอนจากรายการเช่นนั้น จนกว่าจะเรียกเกบ็เงินตามเชค็ได้แล้ว 
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หมวดที ่ 3 

การก าหนดอตัราดอกเบี้ ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ ย วิธีการคิดดอกเบี้ ย  และการจ่ายดอกเบี้ ย 

 

  ขอ้ 11. สหกรณ์ฯ จะให้ดอกเบี้ ยเงินฝากทุกประเภทตาม ข้อ 4. ในอตัราไม่เกินร้อยละ 7 ต่อปี 

โดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 

  ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย์ให้ค านวณเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์ฯ จะน า

ดอกเบ้ียทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้ นปีทางบัญชีของสหกรณ์ฯ  ให้ผู้ฝากรีบย่ืนสมุดคู่ฝาก ณ 

ส านักงาน สหกรณ์ฯ เพ่ือสหกรณ์ฯ บันทกึรายการดอกเบี้ ยให้ 

 

หมวดที ่ 4 

การถอนเงินฝากและการปิดบญัชี 

 

  ขอ้ 12.  การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก  ต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ฯ 

   ในการถอนเงินฝาก ผู้มีอ านาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตัวอย่างลายมือช่ือไว้ต่อสหกรณ์ฯ ควร

มารับเงินที่ส านักงานสหกรณ์ฯ ด้วยตนเอง และต้องย่ืนใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามที่ให้ตัวอย่างไว้น้ัน 

พร้อมกบัสมุดคู่ฝาก และหลักฐาน (บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรทางราชการออกให้) ต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 

   ถ้าผู้มีอ านาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผู้ใดถอนเงินแทน กต้็องท าใบถอนเงินฝาก และต้อง

มอบอ านาจให้รับเงินแทนเป็นหนังสือไว้ด้านหลังของใบถอนเงินฝากน้ันด้วย  ทั้งน้ี  โดยลงลายมือช่ือตามที่ได้ให้

ตัวอย่างไว้แล้วมอบให้ผู้รับมอบอ านาจย่ืนใบถอนเงินฝากน้ัน  พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ  

ณ  ส านักงานสหกรณ์ฯ  ในการน้ีสหกรณ์ฯ จะเรียกหลักฐานพิสจูน์ตัวผู้รับมอบอ านาจกไ็ด้ 

   เมื่อสหกรณ์ฯ ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงิน

คงเหลือในสมุดคู่ฝาก และคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก 

   อน่ึง  การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปล่ียนแปลงใด ๆ  ผู้มี

อ านาจถอนเงินต้องลงลายมือช่ือตามที่ให้ตัวอย่างไว้ก ากบัด้วย 

  ขอ้ 13.  การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออกทรัพย์น้ันจะถอนเมื่อใด จ านวนเทา่ใดกไ็ด้ 

   ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจ าน้ัน  ผู้ฝากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบ

ก าหนด แต่เมื่อผู้ฝากย่ืนค าขอเป็นหนังสือโดยช้ีแจงความจ าเป็น สหกรณ์ฯ จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบ

ก าหนดกไ็ด้ 

   การถอนเงินฝากสจัจะออมทรัพย์น้ัน  ผู้ฝากย่อมมีสทิธถิอนเงินฝากเมื่อครบก าหนด 3 ปี 

  ขอ้ 14.  ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพ่ือปิดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดกไ็ด้ ให้ผู้มี

อ านาจถอนเงินจดแจ้งไว้ท้ายรายการจ านวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า  “เพือ่ปิดบัญช”ี 

  ขอ้ 15.  ในกรณีที่ผู้ฝากตาย  สหกรณ์ฯ จะจ่ายคืนเงินคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากให้แก่

ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้  หรือถ้ามิได้ต้ังไว้กคื็นให้แก่บุคคลที่ได้น าหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจ

คณะกรรมการด าเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสทิธิ์ได้รับเงินจ านวนดังกล่าว น้ัน 
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  ขอ้ 16.  ในกรณีที่คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ฯ เหน็ว่าผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบน้ี หรือ

ก่อให้เกดิความยุ่งยากแก่สหกรณ์ฯ หรือเหน็ว่ามีเหตุอนัสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก สหกรณ์ฯ จะไม่รับ

เงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฝากอีก และให้ผู้ฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพ่ือปิดบัญชีเงินฝากของตน  ทั้งน้ี 

สหกรณ์ฯ จะแจ้งเป็นหนังสอืไปยังผู้ฝาก 

  ขอ้ 17.  การถอนเงินฝากเพ่ือปิดบัญชีตาม ข้อ  14. และ  ข้อ 15.  สหกรณ์ฯ จะค านวณ

ดอกเบ้ียให้ตามข้อ 11. ถึงวันก่อนวันถอนหน่ึงวัน เว้นแต่การปิดบัญชีเงินฝากในกรณีผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบตาม 

ข้อ 16.  สหกรณ์ฯจะค านวณดอกเบ้ียให้ถึงก่อนวันที่แจ้งหน่ึงวัน และสหกรณ์ฯ จะไม่ให้ดอกเบ้ียอีกไม่ว่าผู้ฝากจะ

ถอนเงินเมื่อใด เมื่อ สหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินคืนผู้ฝากแล้ว จะยกเลิกสมุดคู่ฝากส าหรับบัญชีน้ัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  9  พฤศจิกายน  2550 

  

        ประเสริฐ์    นวลค า 

(ลงช่ือ)   ( นายประเสริฐ์   นวลค า ) 

 ประธานกรรมการ 

  สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากดั 

ว่าดว้ยการรบัเงินฝากออมทรพัย ์

พ.ศ. 2550 
 

 

 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด  ข้อ 11. และ ข้อ 102.  ที่

ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่ 39  คร้ังที่ 4  เม่ือวันที่  9  พฤศจิกายน 2550  ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วย

การรับฝากเงินออมทรัพย์   โดยความเหน็ชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  ดังต่อไปนี้  
 

หมวดที ่1 

ขอ้ก าหนดทัว่ไป 
 

  ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากัด ว่าดว้ยการรับเงินฝาก

ออมทรัพย ์ พ.ศ. 2550” 

  ขอ้ 2. ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่  9  พฤศจิกายน  2550  เป็นต้นไป 

  ขอ้ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิก 

พ.ศ. 2546 

  ขอ้ 4. สหกรณ์ฯ รับเงินฝากออมทรัพย์  จากสมาชิกเทา่นั้น 

   

หมวดที ่2 

การเปิดบญัชีและการฝากเงิน 

 

  ขอ้ 5. ผู้ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝาก ตามข้อ 4. ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ  ณ 

ส านักงานสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ด้วยตนเอง และต้องย่ืนหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของ

สหกรณ์ฯ โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสอืขอเปิดบัญชี น้ัน 

  ในกรณีที่สหกรณ์ฯ มีโครงการระดมเงินฝากเป็นกรณีพิเศษ  และประสงค์จะออกรับเงินฝาก

นอกส านักงานของสหกรณ์ฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ พร้อมทั้งก าหนดมาตรการเพ่ือความ

ปลอดภัยด้วย 

  ขอ้ 6. พร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือช่ือของตนหรือของ

ตัวแทนซ่ึงเป็นผู้มีอ านาจถอนเงิน  ตลอดจนให้ค าสั่งเกี่ยวกบัเงินฝากที่เปิดบัญชีน้ันไว้ต่อสหกรณ์ฯ 

การเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือช่ือที่ให้ไว้  จะมีผลต่อเมื่อผู้ฝากได้แจ้งเป็นหนังสือต่อ

สหกรณ์ฯ และสหกรณ์ฯ ได้พิจารณาเหน็เป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว 

ลายมือช่ือทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้อักษรไทย  และเขียนด้วยหมึกทั้งต้องเขียนด้วยลายมือ

ตนเอง สหกรณ์ฯ จะไม่รับรู้การใช้ตราประทบัแทนลายมือช่ือ 
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  ขอ้ 7. ผู้ฝากคนหน่ึงสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์   ผู้ฝากรายหน่ึงอาจเปิดบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย์ในสหกรณ์ฯ น้ีได้โดยจ านวนเงินฝากในบัญชีน้ันในเวลาหน่ึงเวลาใด  ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 100 บาท  

และผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพ่ิมข้ึนเมื่อใด โดยจ านวนเทา่ใดกไ็ด้ 

  ขอ้ 8. ในการเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 7.  สหกรณ์ฯ จะออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้ 

   สมุดคู่ฝากน้ันผู้ฝากต้องรักษาไว้ เพ่ือให้สหกรณ์ฯ ลงบันทึกรายการเงินฝาก  ดอกเบี้ ย 

เงินถอน  และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่จะมีข้ึนทุกราย 

   การลงบันทกึรายการต่างๆ ในสมุดคู่ฝากน้ัน จะกระท าได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ฯ ซ่ึง

ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายคนหน่ึงคน

ใดเป็นผู้ลงลายมือช่ือย่อก ากับไว้เป็นส าคัญ การลงบันทกึรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามที่กล่าวน้ี ย่อมไม่มี

ผลผูกพันสหกรณ์ฯ อน่ึง  ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคล่ือน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์ฯ เพ่ือแก้ไข

ให้  จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้ 

   สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เตม็แล้วหรือช ารุดจนใช้การไม่ได้  น ามาย่ืนต่อสหกรณ์ฯ เพ่ือจะได้

ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มน้ัน  และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่  ซ่ึงออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝาก

เล่มที่ยกเลิกน้ัน ผู้ฝากจะรับไปกไ็ด้ 

   ผู้ฝากต้องเกบ็รักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผู้ฝากต้องแจ้ง

ความสถานีต ารวจโดยมิชักช้า  และน าใบแจ้งความแจ้งต่อสหกรณ์ฯ  และสหกรณ์ฯ จะน ายอดเงินคงเหลือเข้า

สมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซ่ึงออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก 

   ในกรณีที่สหกรณ์ฯ ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากคร้ังแรกกดี็ หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่ม

ก่อน   ซ่ึงลงรายการเตม็แล้วกด็ี  หรือช ารุดใช้การไม่ได้กด็ี  สหกรณ์ฯ จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีที่สมุดคู่

ฝากของผู้ฝากคนใดสญูหาย สหกรณ์ฯ จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียม เล่มละ 20 บาท  

  ขอ้ 9.  ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกคร้ัง ให้ท าใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์ฯ ก าหนด  

ย่ืนพร้อมด้วยสมุดคู่ฝาก และจ านวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ  ณ  ส านักงานสหกรณ์การเกษตรเวียงสา 

จ ากดั  ทั้งน้ี ผู้ฝากหรือผู้อื่น  จะเป็นผู้ส่งเงินกไ็ด้ 

   เมื่อสหกรณ์ฯ ได้ลงบันทึกรายการจ านวนเงินฝากที่ได้รับน้ันในสมุดคู่ฝาก  และ

ตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว  สหกรณ์ฯ จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก 

  ขอ้ 10. ถ้าส่งเชค็เข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่อมเชค็ก่อน สหกรณ์ฯ สงวนไว้ซ่ึงสิทธิที่จะไม่

จ่ายเงินถอนจากรายการเช่นนั้น จนกว่าจะเรียกเกบ็เงินตามเชค็ได้แล้ว 

 

หมวดที ่ 3 

การก าหนดอตัราดอกเบี้ ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ ย วิธีการคิดดอกเบี้ ย  และการจ่ายดอกเบี้ ย 

 

  ขอ้ 11. สหกรณ์ฯ จะให้ดอกเบี้ ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 4. ในอัตราไม่เกินร้อยละ 7 ต่อปี 

โดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 

  ดอกเบี้ ยเงินฝากออมทรัพย์ให้ค านวณเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์ฯ จะน า

ดอกเบ้ียทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ฯ  ให้ผู้ฝากรีบย่ืนสมุดคู่ฝาก ณ ส านักงาน 

สหกรณ์ฯ เพ่ือสหกรณ์ฯ บันทกึรายการดอกเบี้ ยให้ 
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หมวดที ่ 4 

การถอนเงินฝากและการปิดบญัชี 

 

  ขอ้ 12.  การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก  ต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ฯ 

   ในการถอนเงินฝาก ผู้มีอ านาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตัวอย่างลายมือช่ือไว้ต่อสหกรณ์ฯ ควร

มารับเงินที่ส านักงานสหกรณ์ฯ ด้วยตนเอง และต้องย่ืนใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามที่ให้ตัวอย่างไว้น้ัน 

พร้อมกบัสมุดคู่ฝากและหลักฐาน (บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรทางราชการออกให้) ต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 

   ถ้าผู้มีอ านาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผู้ใดถอนเงินแทนกต้็องท าใบถอนเงินฝาก และต้อง

มอบอ านาจให้รับเงินแทนเป็นหนังสือไว้ด้านหลังของใบถอนเงินฝากน้ันด้วย  ทั้งน้ี  โดยลงลายมือช่ือตามที่ได้ให้

ตัวอย่างไว้แล้วมอบให้ผู้รับมอบอ านาจย่ืนใบถอนเงินฝากน้ัน  พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ  ณ  

ส านักงานสหกรณ์ฯ  ในการน้ีสหกรณ์ฯ จะเรียกหลักฐานพิสูจน์ตัวผู้รับมอบอ านาจกไ็ด้ 

   เมื่อสหกรณ์ฯ ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงิน

คงเหลือในสมุดคู่ฝาก และคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก 

   อน่ึง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปล่ียนแปลงใด ๆ  ผู้มี

อ านาจถอนเงินต้องลงลายมือช่ือตามที่ให้ตัวอย่างไว้ก ากบัด้วย 

  ขอ้ 13.  การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออกทรัพย์น้ัน  จะถอนเมื่อใด จ านวนเทา่ใดกไ็ด้ 

  ขอ้ 14. ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพ่ือปิดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดกไ็ด้ ให้ผู้มี

อ านาจถอนเงินจดแจ้งไว้ท้ายรายการจ านวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า  “เพือ่ปิดบัญช”ี 

  ขอ้ 15. ในกรณีที่ผู้ฝากตาย  สหกรณ์ฯ จะจ่ายคืนเงินคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากให้แก่ผู้รับ

โอนประโยชน์ที่ได้ต้ังไว้  หรือถ้ามิได้ต้ังไว้กคื็นให้แก่บุคคลที่ได้น าหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการ

ด าเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสทิธิ์ได้รับเงินจ านวนดังกล่าว น้ัน 

  ขอ้ 16. ในกรณีที่คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ฯ เหน็ว่าผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบน้ี หรือ

กอ่ให้เกดิความยุ่งยากแก่สหกรณ์ฯ หรือเหน็ว่ามีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก สหกรณ์ฯ จะไม่รับ

เงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฝากอีก และให้ผู้ฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพ่ือปิดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งน้ี สหกรณ์ฯ 

จะแจ้งเป็นหนังสอืไปยังผู้ฝาก 

  ขอ้ 17.  การถอนเงินฝากเพ่ือปิดบัญชีตามข้อ  14.  และ  ข้อ 15.  สหกรณ์ฯ จะค านวณ

ดอกเบ้ียให้ตามข้อ 11. ถึงวันก่อนวันถอนหน่ึงวัน เว้นแต่การปิดบัญชีเงินฝากในกรณีผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบตาม ข้อ 

16.  สหกรณ์ฯจะค านวณดอกเบ้ียให้ถึงก่อนวันที่แจ้งหน่ึงวัน และสหกรณ์ฯ จะไม่ให้ดอกเบ้ียอีกไม่ว่าผู้ฝากจะ

ถอนเงินเมื่อใด เมื่อ สหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินคืนผู้ฝากแล้ว จะยกเลิกสมุดคู่ฝากส าหรับบัญชีน้ัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  9  พฤศจิกายน  2550 

  

 (ลงช่ือ)         ประเสริฐ์  นวลค า 

             ( นายประเสริฐ์   นวลค า ) 

         ประธานกรรมการ 

          สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา  จ ากดั 

ว่าดว้ยการรบัเงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ 

พ.ศ. 2550 
 

 
 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด  ข้อ 11. และ ข้อ 102.  ที่

ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่ 39 คร้ังที่  4 เมื่อวันที่ 9  พฤศจิกายน 2550 ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วย

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2550  โดยความเหน็ชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  ดังต่อไปนี้  

 

หมวดที ่1 

ขอ้ก าหนดทัว่ไป 

 

  ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากัด  ว่าดว้ยเงินฝากออมทรัพย์

พเิศษ พ.ศ. 2550” 

  ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีให้ใช้ข้อบังคับต้ังแต่วันที่ 9  พฤศจิกายน  2550  เป็นต้นไป 

  ขอ้ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิก พ.ศ. 2546 

  ขอ้ 4.  สหกรณ์รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จากสมาชิกเทา่นั้น 

 

หมวดที ่2 

การเปิดบญัชีและการถอนเงิน 

 

  ขอ้ 5.  ผู้ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  ต้องย่ืนหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก  ออม

ทรัพย์พิเศษตามแบบของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั  โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือขอ

เปิดบัญชีน้ัน 

  ขอ้ 6.  ผู้ขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  ต้องให้ตัวอย่างลายมือช่ือของผู้มีอ านาจในการถอน

เงิน หรือในการให้ค าสั่งเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดน้ันไว้ต่อสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด โดยใช้บัตรตัวอย่างลายมือ

ช่ือตามแบบของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 

   การเปล่ียนแปลงเกี่ยวกบัตัวอย่างลายมือช่ือของผู้มีอ านาจ  จะมีผลต่อเมื่อได้แจ้งเป็นหนังสือต่อ

สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั  และสหกรณ์ฯ ได้ตอบรับแล้ว 

  ขอ้ 7.  ผู้ฝากคนหน่ึงเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษได้เพียงบัญชีเดียวโดยจ านวนเงินฝาก    ใน

บัญชีน้ันในคร้ังแรกต้องไม่น้อยกว่า 500.- บาท 

  ขอ้ 8.  ในการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทน้ี  สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด จะออกสมุดคู่บัญชีเงิน

ฝากออมทรัพย์พิเศษให้ผู้ฝากยึดถือไว้  โดยผู้ฝากต้องเกบ็รักษาไว้เพ่ือให้สหกรณ์ฯ บันทึกรายการเงินฝาก

ดอกเบี้ ย  เงินถอน  และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่มีทุกราย 
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  การบันทกึรายการในสมุดคู่บัญชี  จะกระท าได้เฉพาะทางฝ่ายสหกรณ์ฯ เทา่นั้น  โดยให้ผู้จัดการหรือ

ผู้ช่วยผู้จัดการ  หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ที่ผู้จัดการมอบหมายคนใดคนหน่ึงเป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับไว้เป็นส าคัญ  

การบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชีซ่ึงไม่เป็นไปตามที่กล่าวข้างต้น  จะไม่มีผลผูกพันกับสหกรณ์ฯ  ถ้าผู้ฝากตรวจ

พบว่ารายการใดในสมุดคู่บัญชีคลาดเคล่ือน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์ฯ เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้อง 

  สมุดคู่บัญชีที่บันทกึรายการเตม็แล้ว  ให้ผู้ฝากส่งมอบให้แก่สหกรณ์ฯ  เพ่ือสหกรณ์ฯ โอนยอดเงิน

คงเหลือเข้าสมุดบัญชีเล่มใหม่ให้  ซ่ึงจะได้ออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป 

  ในกรณีที่สหกรณ์ฯ ออกสมุดคู่บัญชีให้แก่ผู้ฝากเม่ือเปิดบัญชีกดี็  หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่ม

ก่อนที่บันทึกรายการเตม็แล้วกดี็  สหกรณ์ฯ จะไม่คิดค่าธรรมเนียม  แต่ถ้าสมุดคู่บัญชีของผู้ฝากสูญหาย สหกรณ์ฯ 

จะออกสมุดคู่บัญชีเล่มใหม่ให้ โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ  20  บาท 

  ขอ้ 9.  ในการส่งเงินฝากเข้าบัญชีทุกคร้ัง  ให้ท าใบส่งเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามแบบของสหกรณ์ฯ  

ย่ืนพร้อมกับสมุดคู่บัญชีและจ านวนเงินที่ฝากต่อสหกรณ์  เม่ือสหกรณ์ฯ ได้ตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว จะ

บันทกึรายการจ านวนเงินฝากที่ได้รับน้ันในสมุดคู่บัญชีให้ผู้ฝาก 

 

หมวดที ่3 

การก าหนดอตัราดอกเบี้ ยและระยะเวลาการคิดดอกเบี้ ย วิธีคิดดอกเบี้ ย และการจ่ายดอกเบี้ ย 

 

  ขอ้ 10.  สหกรณ์ฯ จะให้ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย์พิเศษในอัตราไม่เกิน ร้อยละ 7 ต่อปี  โดยจะ

ได้ประกาศอัตราดอกเบ้ียให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป  และค านวณดอกเบ้ียให้เป็นรายวันตามจ านวนต้นเงินฝาก 

คงเหลือ 

   สหกรณ์ฯ จะคิดดอกเบ้ียทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ทุกวันที่ 31 

มีนาคม  และวันที่ 1 เมษายน  ให้ผู้ฝากรีบย่ืนสมุดคู่ฝากเพ่ือสหกรณ์ฯ บันทกึรายการดอกเบี้ ยให้ 

   ในกรณีที่จ านวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษคงเหลือต ่ากว่า 500.- บาท สหกรณ์ฯ จะไม่คิด

ดอกเบ้ียให้ 

 

หมวดที ่4 

การถอนเงินฝากและการปิดบญัชี 

 

  ขอ้ 11.  ผู้ฝากจะถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของตนได้เมื่อทวงถาม  โดยท าใบถอนเงินฝากออม

ทรัพย์พิเศษตามแบบที่สหกรณ์ฯ ก าหนด พร้อมสมุดคู่ฝากและหลักฐานบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรทาง

ราชการออกให้ 

  ขอ้ 12.   การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  ให้ถอนได้เดือนละหน่ึงคร้ังโดยไม่ต้องเสียค่า       

ธรรมเนียม  หากเดือนใดมีการถอนมากกว่าหน่ึงคร้ัง  สหกรณ์ฯ จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนคร้ังที่สอง และคร้ัง

ต่อ ๆ ไป  ในอตัราร้อยละ 1 ของจ านวนเงินที่ถอน  แต่ต้องไม่ต ่ากว่า 30.- บาท 

  ขอ้ 13.  ผู้ฝากจะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษกย่็อมกระท าได้  โดยสหกรณ์ฯ จะคิดดอกเบ้ีย

ให้ถึงวันก่อนวันถอนหน่ึงวัน 
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  ขอ้ 14.  ในกรณีที่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเหน็ว่า   ผู้ฝากเงินออมทรัพย์พิเศษรายใด ฝ่า

ฝืนระเบียบน้ี  หรือก่อความยุ่งยากให้แก่สหกรณ์ฯ  หรือเหน็ว่ามีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

พิเศษของผู้ฝากรายใด  สหกรณ์ฯ อาจไม่รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผู้ฝากรายน้ันอีก  หรือจะปิดบัญชีเงิน

ฝากออมทรัพย์พิเศษของผู้ฝากน้ัน พร้อมกบัคิดดอกเบ้ียให้ถึงก่อนวันปิดบัญชีหน่ึงวันกไ็ด้ 

  ขอ้ 15.  ในกรณีที่ผู้ฝากตาย  สหกรณ์ฯ จะจ่ายต้นเงินฝากคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากออม

ทรัพย์พิเศษของผู้ฝากให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์  ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ท าหนังสือต้ังผู้รับโอนประโยชน์ไว้  

สหกรณ์ฯจะจ่ายเงินทั้งหมดให้แก่ผู้รับมรดก  หรือผู้จัดการมรดก  หรือทายาทของผู้ฝาก,เมื่อได้น าหลักฐานมา

แสดงสทิธขิองตนให้เป็นที่พอใจแก่สหกรณ์ฯ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  9  พฤศจิกายน  2550 

 

 (ลงช่ือ)           ประเสริฐ์  นวลค า 

                  ( นายประเสริฐ์   นวลค า ) 

             ประธานกรรมการ 

                 สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากดั 

ว่าดว้ยการรบัเงินฝากสจัจะออมทรพัย ์

พ.ศ. 2550 
 

 

 

 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด  ข้อ 11. และ ข้อ 102.  

ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่ 39  คร้ังที่ 4  เม่ือวันที่  9  พฤศจิกายน 2550  ได้ก าหนดระเบียบว่า

ด้วยการรับฝากเงินสจัจะออมทรัพย์   โดยความเหน็ชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  ดังต่อไปนี้  

 

หมวดที ่1 

ขอ้ก าหนดทัว่ไป 

 

  ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากัด ว่าดว้ยการรับเงินฝาก

สัจจะออมทรัพย ์ พ.ศ. 2550” 

  ขอ้ 2. ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่  9  พฤศจิกายน  2550  เป็นต้นไป 

  ขอ้ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิก 

พ.ศ. 2546 

  ขอ้ 4. สหกรณ์ฯ รับเงินฝากสจัจะออมทรัพย์  จากสมาชิกเทา่นั้น 

   

หมวดที ่2 

การเปิดบญัชีและการฝากเงิน 

 

  ขอ้ 5. ผู้ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝาก ตามข้อ 4. ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ  ณ 

ส านักงานสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ด้วยตนเอง และต้องย่ืนหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของ

สหกรณ์ฯ โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสอืขอเปิดบัญชี น้ัน 

  ในกรณีที่สหกรณ์ฯ มีโครงการระดมเงินฝากเป็นกรณีพิเศษ  และประสงค์จะออกรับเงินฝาก

นอกส านักงานของสหกรณ์ฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ พร้อมทั้งก าหนดมาตรการเพ่ือ

ความปลอดภัยด้วย 

  ขอ้ 6. พร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือช่ือของตนหรือของ

ตัวแทนซ่ึงเป็นผู้มีอ านาจถอนเงิน  ตลอดจนให้ค าสั่งเกี่ยวกบัเงินฝากที่เปิดบัญชีน้ันไว้ต่อสหกรณ์ฯ 

การเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือช่ือที่ให้ไว้  จะมีผลต่อเมื่อผู้ฝากได้แจ้งเป็นหนังสือต่อ

สหกรณ์ฯ และสหกรณ์ฯ ได้พิจารณาเหน็เป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว 

ลายมือช่ือทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้อักษรไทย  และเขียนด้วยหมึกทั้งต้องเขียนด้วยลายมือ

ตนเอง สหกรณ์ฯ จะไม่รับรู้การใช้ตราประทบัแทนลายมือช่ือ 
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  ขอ้ 7. ผู้ฝากคนหน่ึงสามารถเปิดบัญชีเงินฝากสัจจะออมทรัพย์   ผู้ฝากรายหน่ึงอาจเปิดบัญชีเงิน

ฝากสจัจะออมทรัพย์ในสหกรณ์ฯ น้ีได้โดยจ านวนเงินฝากในบัญชีน้ันในเวลาหน่ึงเวลาใด ต้องไม่น้อยกว่า 100.- บาท  

และผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพ่ิมข้ึนเมื่อใด โดยจ านวนเทา่ใดกไ็ด้ 

  ขอ้ 8. ในการเปิดบัญชีเงินฝากตาม ข้อ 7.  สหกรณ์ฯ จะออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้ 

   สมุดคู่ฝากน้ันผู้ฝากต้องรักษาไว้ เพ่ือให้สหกรณ์ฯ ลงบันทึกรายการเงินฝาก  ดอกเบี้ ย 

เงินถอน  และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่จะมีข้ึนทุกราย 

   การลงบันทกึรายการต่างๆ ในสมุดคู่ฝากน้ัน จะกระท าได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ฯ ซ่ึง

ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายคนหน่ึงคน

ใดเป็นผู้ลงลายมือช่ือย่อก ากับไว้เป็นส าคัญ การลงบันทกึรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามที่กล่าวน้ี ย่อมไม่มี

ผลผูกพันสหกรณ์ฯ อน่ึง  ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคล่ือน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์ฯ เพ่ือแก้ไข

ให้  จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้ 

   สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เตม็แล้วหรือช ารุดจนใช้การไม่ได้  น ามาย่ืนต่อสหกรณ์ฯ เพ่ือจะได้

ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มน้ัน  และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่   ซ่ึงออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป  สมุด

คู่ฝากเล่มที่ยกเลิกน้ัน ผู้ฝากจะรับไปกไ็ด้ 

   ผู้ฝากต้องเกบ็รักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผู้ฝากต้องแจ้ง

สถานีต ารวจโดยมิชักช้า  และน าใบแจ้งความแจ้งต่อสหกรณ์ฯ  และสหกรณ์ฯ จะน ายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่

ฝากเล่มใหม่ซ่ึงออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก 

   ในกรณีที่สหกรณ์ฯ ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากคร้ังแรกกด็ี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่ม

ก่อน   ซ่ึงลงรายการเตม็แล้วกด็ี  หรือช ารุดใช้การไม่ได้กด็ี  สหกรณ์ฯ จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีที่สมุดคู่

ฝากของผู้ฝากคนใดสญูหาย สหกรณ์ฯ จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียม เล่มละ 20.- บาท  

  ขอ้ 9.  ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกคร้ัง ให้ท าใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์ฯ ก าหนด  

ย่ืนพร้อมด้วยสมุดคู่ฝาก และจ านวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ  ณ  ส านักงานสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด  

ทั้งน้ี ผู้ฝากหรือผู้อื่น  จะเป็นผู้ส่งเงินกไ็ด้ 

   เมื่อสหกรณ์ฯ ได้ลงบันทึกรายการจ านวนเงินฝากที่ได้รับน้ันในสมุดคู่ฝาก  และ

ตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว  สหกรณ์ฯ จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก 

  ขอ้ 10. ถ้าส่งเชค็เข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่อมเชค็ก่อน สหกรณ์ฯ สงวนไว้ซ่ึงสิทธิที่จะไม่

จ่ายเงินถอนจากรายการเช่นนั้น จนกว่าจะเรียกเกบ็เงินตามเชค็ได้แล้ว 

 

หมวดที ่ 3 

การก าหนดอตัราดอกเบี้ ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ ย วิธีการคิดดอกเบี้ ย  และการจ่ายดอกเบี้ ย 

 

  ขอ้ 11.  สหกรณ์ฯ จะให้ดอกเบ้ียเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 4. ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 7 

ต่อปี โดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 

  ดอกเบ้ียเงินฝากสัจจะออมทรัพย์ให้ค านวณเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์ฯ จะน า

ดอกเบ้ียทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ฯ  ให้ผู้ฝากรีบย่ืนสมุดคู่ฝาก ณ ส านักงาน 

สหกรณ์ฯ เพ่ือสหกรณ์ฯ บันทกึรายการดอกเบี้ ยให้ 
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หมวดที ่ 4 

การถอนเงินฝากและการปิดบญัชี 

 

  ขอ้ 12.  การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก  ต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ฯ 

   ในการถอนเงินฝาก ผู้มีอ านาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตัวอย่างลายมือช่ือไว้ต่อสหกรณ์ฯ ควร

มารับเงินที่ส านักงานสหกรณ์ฯ ด้วยตนเอง และต้องย่ืนใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามที่ให้ตัวอย่างไว้น้ัน 

พร้อมกบัสมุดคู่ฝากและหลักฐานบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรทางราชการออกให้ ต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 

   ถ้าผู้มีอ านาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผู้ใดถอนเงินแทนกต้็องท าใบถอนเงินฝาก และต้อง

มอบอ านาจให้รับเงินแทนเป็นหนังสือไว้ด้านหลังของใบถอนเงินฝากน้ันด้วย  ทั้งน้ี  โดยลงลายมือช่ือตามที่ได้ให้

ตัวอย่างไว้แล้วมอบให้ผู้รับมอบอ านาจย่ืนใบถอนเงินฝากน้ัน  พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ  ณ  

ส านักงานสหกรณ์ฯ  ในการน้ีสหกรณ์ฯ จะเรียกหลักฐานพิสูจน์ตัวผู้รับมอบอ านาจกไ็ด้ 

   เมื่อสหกรณ์ฯ ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงิน

คงเหลือในสมุดคู่ฝาก และคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก 

   อน่ึง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปล่ียนแปลงใด ๆ  ผู้มี

อ านาจถอนเงินต้องลงลายมือช่ือตามที่ให้ตัวอย่างไว้ก ากบัด้วย 

  ขอ้ 13. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากสัจจะออมทรัพย์น้ัน  ผู้ฝากย่อมมีสิทธิ์ถอนเงิน

ฝากเมื่อครบก าหนด 3 ปี ของแต่ละยอดเงินฝาก  

  ขอ้ 14. ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพ่ือปิดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดกไ็ด้ ให้ผู้มี

อ านาจถอนเงินจดแจ้งไว้ท้ายรายการจ านวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า  “เพือ่ปิดบัญช”ี 

  ขอ้ 15. ในกรณีที่ผู้ฝากตาย  สหกรณ์ฯ จะจ่ายคืนเงินคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากให้แก่ผู้รับ

โอนประโยชน์ที่ได้ต้ังไว้  หรือถ้ามิได้ต้ังไว้กคื็นให้แก่บุคคลที่ได้น าหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการ

ด าเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสทิธิ์ได้รับเงินจ านวนดังกล่าว น้ัน 

  ขอ้ 16. ในกรณีที่คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ฯ เหน็ว่าผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบน้ี หรือ

ก่อให้เกดิความยุ่งยากแก่สหกรณ์ฯ หรือเหน็ว่ามีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก สหกรณ์ฯ จะไม่รับ

เงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฝากอีก และให้ผู้ฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพ่ือปิดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งน้ี 

สหกรณ์ฯ จะแจ้งเป็นหนังสอืไปยังผู้ฝาก 
 

  ขอ้ 17.  การถอนเงินฝากเพ่ือปิดบัญชีตามข้อ  14.  และ  ข้อ 15.  สหกรณ์ฯ จะค านวณ

ดอกเบ้ียให้ตามข้อ 11. ถึงวันก่อนวันถอนหน่ึงวัน เว้นแต่การปิดบัญชีเงินฝากในกรณีผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบตาม ข้อ 

16.  สหกรณ์ฯจะค านวณดอกเบ้ียให้ถึงก่อนวันที่แจ้งหน่ึงวัน และสหกรณ์ฯ จะไม่ให้ดอกเบ้ียอีกไม่ว่าผู้ฝากจะ

ถอนเงินเมื่อใด เมื่อ สหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินคืนผู้ฝากแล้ว จะยกเลิกสมุดคู่ฝากส าหรับบัญชีน้ัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  9  พฤศจิกายน  2550 

 

 (ลงช่ือ)            ประเสริฐ์  นวลค า 

                 ( นายประเสริฐ์   นวลค า ) 

                 ประธานกรรมการ 

               สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากดั 

ว่าดว้ยการรบัฝากเงินจากสหกรณอ่ื์น 

พ.ศ. 2556 

**************** 
 

   อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 12. และ ข้อ102.  ประกอบกับมีมติที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่ 44 คร้ังที่ 10 วันที่ 23 เมษายน 2556  ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์

การเกษตรเวียงสา จ ากดั ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น  พ.ศ. 2556  ดังต่อไปนี้  
 

   ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า“ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสาจ ากัดว่าดว้ยการรับฝากเงินจาก

สหกรณอ่ื์น พ.ศ. 2556” 

   ขอ้ 2. ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่24  เมษายน 2556เป็นต้นไป 

         ขอ้3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์การเกษตรเวียงสาจ ากัดว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น  

พ.ศ.  2553  หรือระเบียบอื่นใดซ่ึงมีอยู่ก่อนการใช้ระเบียบน้ี 

  ขอ้ 4.ในระเบียบน้ี 

   “สหกรณ”์หมายความว่าสหกรณ์การเกษตรเวียงสาจ ากดั 

   “ผูฝ้าก”หมายความว่าสหกรณ์ผู้ฝากเงิน 

  ขอ้ 5. สหกรณ์รับเงินฝากจากสหกรณ์อื่นได้ 3ประเภทคือ 

 (1)   เงินฝากออมทรัพย์ 

   (2)   เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

   (3)  เงินฝากสจัจะออมทรัพย์ 

 

หมวดที ่2 

การเปิดบญัชีและการฝากเงิน 

 

  ขอ้ 6. สหกรณ์ฯที่ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากตาม ข้อ 5. ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 

ณ ส านักงานสหกรณ์การเกษตรเวียงสาจ ากัดด้วยตนเองและต้องย่ืนหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของ

สหกรณ์ฯโดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสอืขอเปิดบัญชีน้ัน 

  ขอ้ 7. พร้อมกบัหนังสอืขอเปิดบัญชีเงินฝากผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือช่ือของตัวแทนซ่ึงเป็น

ผู้มีอ านาจถอนเงินตลอดจนให้เง่ือนไขเกี่ยวกบัเงินฝากที่เปิดบัญชีน้ันไว้ต่อสหกรณ์ฯ 

   การเปล่ียนแปลงเกี่ยวกบัตัวอย่างลายมือช่ือที่ให้ไว้จะมีผลต่อเม่ือผู้ฝากได้แจ้งเป็นหนังสือ

ต่อสหกรณ์ฯและสหกรณ์ฯได้พิจารณาเหน็เป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว 

   ลายมือช่ือทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้อักษรไทยและเขียนด้วยหมึกทั้งต้องเขียนด้วย

ลายมือของผู้น าฝากสหกรณ์จะไม่รับรู้การใช้ตราประทบัแทนลายมือช่ือ 
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  ขอ้ 8. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ดังน้ี 

   (1)  เงินฝากออมทรัพย ์  ผู้ฝากรายหน่ึงอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์ฯน้ี

ได้โดยจ านวนเงินฝากในบัญชีน้ันในเวลาหน่ึงเวลาใดต้องไม่น้อยกว่า  100.- บาท  และผู้ฝากจะส่งเงินฝาก

เพ่ิมข้ึนเมื่อใดโดยจ านวนเทา่ใดกไ็ด้ 

   (2)   เงินฝากออมทรัพยพ์เิศษ    ผู้ฝากรายหน่ึงต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 500.- บาท 

   (3)   เงินฝากสัจจะออมทรัพย ์    ผู้ฝากรายหน่ึงอาจเปิดบัญชีเงินฝากสัจจะออมทรัพย์

ในสหกรณ์ฯ น้ีได้โดยจ านวนเงินฝากในบัญชีในเวลาหน่ึงเวลาใดต้องไม่น้อยกว่า 100.- บาท และผู้ฝากจะส่งเงิน

ฝากเพ่ิมข้ึนเมื่อใด โดยจ านวนเงินเทา่ใดกไ็ด้ 

  ขอ้ 9. ในการเปิดบัญชีเงินฝากตาม ข้อ 8.  สหกรณ์ฯจะออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้ 

   สมุดคู่ฝากน้ันผู้ฝากต้องรักษาไว้เพ่ือให้สหกรณ์ฯลงบันทึกรายการเงินฝากดอกเบ้ียเงินถอน

และเงินคงเหลือบรรดาที่จะมีข้ึนทุกราย 

   การลงบันทึกรายการต่างๆ ในสมุดคู่ฝากน้ันจะกระท าได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ฯ ซ่ึง

ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือเหรัญญิกหรือผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายคนหน่ึงคนใด

เป็นผู้ลงลายมือช่ือย่อก ากับไว้เป็นส าคัญการลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามที่กล่าวน้ีย่อมไม่มี

ผลผูกพันสหกรณ์ฯอน่ึงถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคล่ือนต้องแจ้งต่อสหกรณ์ฯเพ่ือแก้ไข

ให้จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้ 

   สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เตม็แล้ว  หรือช ารุดจนใช้การไม่ได้  ให้น ามาย่ืนต่อสหกรณ์ฯ  เพ่ือจะได้

ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มน้ัน  และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ซ่ึงออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไปสมุดคู่ฝาก

เล่มที่ยกเลิกน้ันผู้ฝากจะรับไปกไ็ด้ 

   ผู้ฝากต้องเกบ็รักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย  ถ้าสมุดคู่ฝากหายผู้ฝากต้องแจ้ง

เป็นหนังสือต่อสหกรณ์ฯ  โดยมิชักช้าสหกรณ์ฯ  จะน ายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซ่ึงออกให้ผู้ฝาก

ยึดถือไว้ต่อไปส่วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก 

   ในกรณีที่สหกรณ์ฯ  ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากคร้ังแรกกดี็  หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่ม

ก่อน   ซ่ึงลงรายการเตม็แล้วกด็ีหรือช ารุดใช้การไม่ได้กด็ีสหกรณ์ฯจะไม่คิดค่าธรรมเนียมแต่กรณีที่สมุดคู่ฝาก

ของผู้ฝากรายใดสูญหายสหกรณ์ฯจะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 20.- บาท 

  ขอ้ 10. ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกคร้ังให้ท าใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์ฯก าหนด

ย่ืนพร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและจ านวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯณส านักงานสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั  

ทั้งน้ี ผู้ฝากหรือผู้อื่นจะเป็นผู้ส่งเงินกไ็ด้ 

   เม่ือสหกรณ์ฯได้ลงบันทกึรายการจ านวนเงินฝากที่ได้รับน้ันในสมุดคู่ฝากและตรวจสอบ

เป็นการถูกต้องแล้วสหกรณ์ฯจะคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก 

  ขอ้ 11. ถ้าส่งเชค็เข้าบัญชีเงินฝากต้องขีดคร่อมเชค็ก่อนสหกรณ์ฯ  สงวนไว้ซ่ึงสิทธิที่จะไม่

จ่ายเงินถอนจากรายการเช่นนั้นจนกว่าจะเรียกเกบ็เงินตามเชค็ได้แล้ว 

 

 

 

 

 



16 

 

หมวดที ่ 3 

การก าหนดอตัราดอกเบี้ ยระยะเวลาการคิดดอกเบี้ ยวิธีการคิดดอกเบี้ ยและการจ่ายดอกเบี้ ย 

 

  ขอ้ 12.  สหกรณ์ฯจะให้ดอกเบี้ ยเงินฝากทุกประเภทตาม ข้อ 5. ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ 7 ต่อ

ปี  โดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป 

   ดอกเบี้ ยเงินฝากออมทรัพย์ให้ค านวณเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ  และสหกรณ์ฯ  จะ

น าดอกเบ้ียทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้ นปีทางบัญชีของสหกรณ์ฯ  ให้ผู้ฝากรีบย่ืนสมุดคู่ฝาก ณ 

ส านักงานสหกรณ์ฯ  เพ่ือสหกรณ์ฯ บันทกึรายการดอกเบี้ ยให้ 

    

หมวดที ่ 4 

การถอนเงินฝากและการปิดบญัชี 

 

  ขอ้ 13.  การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ฯ 

   ในการถอนเงินฝาก  ผู้มีอ านาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตัวอย่างลายมือช่ือไว้ต่อสหกรณ์ฯควร

มารับเงินที่ส านักงานสหกรณ์ฯ  ด้วยตนเองและต้องย่ืนใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามที่ให้ตัวอย่างไว้น้ัน

พร้อมกบัสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 

   ถ้าผู้มีอ านาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผู้ใดรับเงินแทน  กต้็องท าใบถอนเงินฝากและต้อง

มอบอ านาจให้รับเงินแทนเป็นหนังสือตามแบบที่ก  าหนด  ทั้งน้ี โดยลงลายมือช่ือตามที่ได้ให้ตัวอย่างไว้แล้วมอบ

ให้ผู้รับมอบอ านาจย่ืนใบถอนเงินฝากน้ัน  พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ณ ส านักงานสหกรณ์ฯ 

ในการน้ี สหกรณ์ฯ จะเรียกหลักฐานพิสจูน์ตัวผู้รับมอบอ านาจกไ็ด้ 

   เมื่อสหกรณ์ฯ ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงิน

คงเหลือในสมุดคู่ฝากแล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก 

   อน่ึง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึกถ้ามีการแก้ไขเปล่ียนแปลงใดๆ ผู้มีอ านาจ

ถอนเงินต้องลงลายมือช่ือตามที่ให้ตัวอย่างไว้ก ากบัด้วย 

  ขอ้ 14. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์น้ัน จะถอนเมื่อใดจ านวนเทา่ใดกไ็ด้ 

   การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากสัจจะออมทรัพย์ ให้ถอนเงินเดือนละ 1 คร้ัง 

โดยไม่ต้องเสยีค่าธรรมเนียมเดือนใดมีการถอนมากกว่า 1 คร้ัง สหกรณ์ฯ จะคิดค่าธรรมเนียมในการถอนคร้ังที่ 2 

หรือคร้ังต่อๆ ไปในอตัราร้อยละ 1 ของจ านวนเงินที่ถอนแต่ต้องไม่ต ่ากว่า 30.- บาท 

  ขอ้ 15.  ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพ่ือปิดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดกไ็ด้  ให้ผู้มี

อ านาจถอนเงินจดแจ้งไว้ท้ายรายการจ านวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า  “เพือ่ปิดบัญช”ี 

  ขอ้ 16. ในกรณีที่คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ฯเหน็ว่าผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบน้ีหรือ

ก่อให้เกดิความยุ่งยากแก่สหกรณ์ฯหรือเหน็ว่ามีเหตุอนัสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝากสหกรณ์ฯจะไม่รับเงิน

เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฝากอีกและให้ผู้ฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพ่ือปิดบัญชีเงินฝากของตนทั้งน้ีสหกรณ์ฯ

จะแจ้งเป็นหนังสอืไปยังผู้ฝาก 
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  ขอ้ 17.  การถอนเงินฝากเพ่ือปิดบัญชีตามข้อ 15. สหกรณ์ฯ จะค านวณดอกเบ้ียให้ตาม ข้อ 

12. ถึงวันก่อนวันถอนหน่ึงวันเว้นแต่การปิดบัญชีเงินฝากในกรณีผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบตาม  ข้อ 16. สหกรณ์ฯ จะ

ค านวณดอกเบ้ียให้ถึงก่อนวันที่แจ้งหน่ึงวัน  และสหกรณ์ฯ จะไม่ให้ดอกเบ้ียอีกไม่ว่าผู้ฝากจะถอนเงินเม่ือใดเม่ือ

สหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินคืนผู้ฝากแล้วจะยกเลิกสมุดคู่ฝากส าหรับบัญชีน้ัน 

  ขอ้ 18. ในกรณีที่มีความจ าเป็น สหกรณ์ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับฝากเงินกไ็ด้ แต่กรณีที่จ านวน

ยอดเงินรับฝากในเวลาใดเวลาหน่ึง เมื่อรวมกับหน้ีการกู้ยืมเงินจากภายนอกและหน้ีในฐานะผู้ค า้ประกัน  จะเกิน

วงเงินกู้ยืมหรือค า้ประกันประจ าปีของสหกรณ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเหน็ชอบไว้ สหกรณ์สงวนสิทธิ์ที่จะ

ไม่รับฝากเงิน 

ให้ประธานคณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี 

  

   ประกาศ ณ  วันที่  23  เมษายน พ.ศ. 2556 

 

   (ลงนาม)       เสกสรรค์   เทพค า 
 

           (นายเสกสรรค์   เทพค า) 

                      ประธานกรรมการ 

              สหกรณ์การเกษตรเวียงสาจ ากดั 
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ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากดั 

ว่าดว้ยการรบัฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ์

พ.ศ. 2553 
 

************ 

 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 102  ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ คร้ังที่ 2/2553  

เม่ือวันที่ 20 กนัยายน 2553  ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยความ

เหน็ชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้  

 

หมวด 1 

ขอ้ก าหนดทัว่ไป 

 

 ขอ้  1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด  ว่าดว้ย การรับฝากเงินจาก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2553” 

 ขอ้  2. ระเบียบน้ีให้ถือใช้บังคับต้ังแต่วันที่  20  กนัยายน  2553  เป็นต้นไป 

 ขอ้  3. ในระเบียบน้ี 

  “สหกรณ”์   หมายถึง   สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 

  “สมาคม” หมายถึง   สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ 

  “ผูฝ้าก” หมายถึง   สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ผู้ฝากเงิน 

 ขอ้  4. สหกรณ์จะรับฝากเงินจากสมาคมเฉพาะสมาคมที่มีสมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 

 ขอ้  5. สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาคมได้  2  ประเภท  คือ 

  (1)  เงินฝากออมทรัพย์ 

  (2)  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

 

หมวด  2 

การเปิดบญัชีและการฝากเงิน 

 

 ขอ้  6. สมาคมที่ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 5. ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ ส านักงาน

สหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องย่ืนหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วนตามที่

ระบุไว้ในแบบหนังสอืขอเปิดบัญชีน้ัน 

 ขอ้  7. พร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก  ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือช่ือของตัวแทนซ่ึงเป็นผู้มี

อ านาจถอนเงิน ตลอดจนให้เง่ือนไขเกี่ยวกบัเงินฝากที่เปิดบัญชีน้ันไว้ต่อสหกรณ์ 

  การเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือช่ือที่ให้ไว้  จะมีผลต่อเม่ือผู้ฝากได้แจ้งเป็นหนังสือต่อ

สหกรณ์ และสหกรณ์ได้พิจารณาเหน็เป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว 
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  ลายมือช่ือทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้อักษรไทยและเขียนด้วยหมึกทั้งต้องเขียนด้วยลายมือ

ของผู้น าฝาก  สหกรณ์จะไม่รับรู้การใช้ตราประทบัแทนลายมือช่ือ 

 ขอ้  8. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินฝาก ได้ดังน้ี 

  (1)  เงินฝากออมทรัพย์   ผู้ฝากรายหน่ึงอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์น้ีได้ โดย

จ านวนเงินฝากในบัญชีน้ันในเวลาหน่ึงเวลาใดต้องไม่น้อยกว่า  100  บาท  และผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพ่ิมขึ้นเมื่อใด

โดยจ านวนเทา่ใดกไ็ด้ 

  (2)  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ   ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า  500  บาท  และผู้ฝากจะส่งเงินฝาก

เพ่ิมข้ันเมื่อใดโดยจ านวนเงินไม่น้อยกว่า  500  บาท 

 ขอ้  9. ในการเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 7. สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้ 

  สมุดคู่ฝากน้ันผู้ฝากต้องรักษาไว้เพ่ือให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก  ดอกเบ้ีย  เงินถอน  

และเงินคงเหลือบรรดาที่จะมีข้ึนทุกราย 

  การลงบันทึกรายการต่างๆ ในสมุดคู่ฝากน้ัน จะกระท าได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ ซ่ึงประธาน

กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก  หรือผู้จัดการ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายคนหน่ึงคนใด  เป็น

ผู้ลงลายมือช่ือย่อก ากบัไว้เป็นส าคัญ  การลงบันทกึรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามที่กล่าวน้ี  ย่อมไม่มีผล

ผูกพันสหกรณ์ อน่ึง ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคล่ือนต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพ่ือแก้ไขให้ จะ

แก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้ 

  สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เตม็แล้วหรือช ารุดจนใช้การไม่ได้    ให้น ามาย่ืนต่อสหกรณ์เพ่ือจะได้ยกเลิก

สมุดคู่ฝากเล่มน้ัน  และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่  ซ่ึงออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝากเล่มที่

ยกเลิกน้ันผู้ฝากจะรับไปกไ็ด้ 

  ผู้ฝากต้องเกบ็รักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย  ถ้าสมุดคู่ฝากหายผู้ฝากต้องแจ้งเป็น

หนังสอืต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า  สหกรณ์จะต้องน ายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซ่ึงออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้

ต่อไป  ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก 

  ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากคร้ังแรกกดี็    หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อน

ซ่ึงลงรายการเตม็แล้วกดี็  หรือช ารุดใช้การไม่ได้กดี็  สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม  แต่กรณีที่สมุดคู่ฝากของผู้

ฝากรายใดสญูหาย  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ  20  บาท 

 ขอ้  10. ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกคร้ัง  ให้ท าใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์ก าหนด

ย่ืนพร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและจ านวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ ส านักงานสหกรณ์  ทั้งน้ี ผู้ฝากหรือผู้อื่นจะ

เป็นผู้ส่งเงินกไ็ด้ 

  เม่ือสหกรณ์ได้ลงบันทกึรายการจ านวนเงินฝากที่ได้รับน้ันในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็นการ

ถูกต้องแล้ว  สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก 

 ขอ้ 11. ถ้าส่งเชค็เข้าบัญชีเงินฝาก  ต้องขีดคร่อมเชค็ก่อน  สหกรณ์สงวนไว้ซ่ึงสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินถอน

จากรายการเช่นนั้น  จนกว่าจะเรียกเกบ็เงินตามเชค็ได้แล้ว 
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หมวด 3 

การก าหนดอตัราดอกเบี้ ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ ย 

วิธีการคิดดอกเบี้ ยและการจ่ายดอกเบี้ ย 

 

 ขอ้ 12. สหกรณ์จะให้ดอกเบ้ียเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 5.  ในอัตราไม่เกินร้อยละ  7 ต่อปี โดยจะได้

ประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป 

  ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย์ให้ค านวณเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ  และสหกรณ์จะน า

ดอกเบ้ียทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ ให้ผู้ฝากรีบย่ืนสมุดคู่ฝาก ณ ส านักงาน

สหกรณ์ เพ่ือสหกรณ์บันทกึรายการดอกเบี้ ยให้ 

 

หมวด  4 

การถอนเงินฝากและการปิดบญัชี 

 

 ขอ้ 13. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ 

  ในการถอนเงินฝาก  ผู้มีอ านาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตัวอย่างลายมือช่ือไว้ต่อสหกรณ์ ควรมารับ

เงินที่ส านักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง  และต้องย่ืนใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามที่ให้ตัวอย่างไว้  พร้อมกับ

สมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

  ถ้าผู้มีอ านาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผู้ใดรับเงินแทน  กต้็องท าใบถอนเงินฝากและต้องมอบ

อ านาจให้รับเงินแทนเป็นหนังสือตามแบบที่ก  าหนด  ทั้งน้ี  โดยลงลายมือช่ือตามที่ได้ให้ตัวอย่างไว้แล้วมอบให้

ผู้รับมอบอ านาจย่ืนใบถอนเงินฝากน้ัน  พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ ส านักงานสหกรณ์ ในการน้ี 

สหกรณ์จะเรียกหลักฐานพิสจูน์ตัวผู้รับมอบอ านาจกไ็ด้ 

  เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้  และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงินคงเหลือ

ในสมุดคู่ฝาก แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก 

  อน่ึง  การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก  ถ้ามีการแก้ไขเปล่ียนแปลงใดๆ ผู้มีอ านาจ

ถอนเงินต้องลงลายมือช่ือตามที่ให้ตัวอย่างไว้ก ากบัด้วย 

 ขอ้ 14. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ จะถอนเมื่อใด จ านวนเทา่ใดกไ็ด้ 

 ขอ้ 15. การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  ให้ถอนได้เดือนละหน่ึงคร้ังโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม  

หากเดือนใดมีการถอนมากกว่าหน่ึงคร้ัง  สหกรณ์ฯ จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนคร้ังที่สอง และคร้ังต่อๆ ไปในอัตรา

ร้อยละ 1 ของจ านวนเงินที่ถอน แต่ต้องไม่ต ่ากว่า 30 บาท 

 ขอ้ 16. ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพ่ือปิดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดกไ็ด้  ให้ผู้มีอ านาจถอน

เงินจดแจ้งไว้ท้ายรายการจ านวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพ่ือปิดบัญชี” 

 ขอ้ 17. ในกรณีที่คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เหน็ว่าผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบน้ี หรือก่อให้เกิดความ

ยุ่งยากแก่สหกรณ์ หรือเหน็ว่ามีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก สหกรณ์จะไม่รับเงินเข้าบัญชีเงิน

ฝากของผู้ฝากอีก  และให้ผู้ฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพ่ือปิดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งน้ี สหกรณ์จะแจ้งเป็น

หนังสอืไปยังผู้ฝาก 
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 ขอ้ 18. การถอนเงินฝากเพ่ือปิดบัญชีตามข้อ 16. สหกรณ์จะค านวณดอกเบ้ียให้ตามข้อ 12. ถึงวันก่อน

วันถอนหน่ึงวัน เว้นแต่การปิดบัญชีเงินฝากในกรณีผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบตามข้อ 17. สหกรณ์จะค านวณดอกเบ้ีย

ให้ถึงก่อนวันที่แจ้งหน่ึงวัน และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบ้ียอกีไม่ว่าผู้ฝากจะถอนเงินเม่ือใด 

  เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผู้ฝากแล้ว จะยกเลิกสมุดคู่ฝากส าหรับบัญชีน้ัน 

 ขอ้ 19. ในกรณีที่มีความจ าเป็น สหกรณ์สงวนสทิธิ์ที่จะไม่รับเงินฝากกไ็ด้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  20  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2553 

 

    (ลงนาม)       เสริม  ค านวน   

        ( นายเสริม   ค านวน ) 

            ประธานกรรมการ 

                  สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากดั 

ว่าดว้ยการรบัเงินฝากสจัจะออมทรพัยโ์ครงการส่งเสริมสหกรณใ์นโรงเรียน 

พ.ศ. 2558 
 

 

 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด  ข้อ 11. และ ข้อ 102.  ที่

ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่ 46  คร้ังที่ 8  เม่ือวันที่  10  มีนาคม 2558  ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วย

การรับฝากเงินสัจจะออมทรัพย์โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน   โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียน

สหกรณ์  ดังต่อไปนี้  
 

หมวดที ่1 

ขอ้ก าหนดทัว่ไป 

 

  ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ว่าดว้ยการรับเงิน

ฝากสัจจะออมทรัพยโ์ครงการส่งเสริมสหกรณใ์นโรงเรียน พ.ศ. 2558” 

  ขอ้ 2. ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่  11  มีนาคม 2558  เป็นต้นไป 

  ขอ้ 3. สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 

  ขอ้ 4. ผู้มีสิทธิ์ฝากเงินสัจจะออมทรัพย์โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน ต้องเป็นโรงเรียน

ที่สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน  โดยผู้บริหารหรือครูในโรงเรียนสมัครเป็นสมาชิกสมทบ 

  ขอ้ 5.  การเปิดบัญชีเงินฝากสัจจะออมทรัพย์โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน  ให้ครูผู้ที่

รับผิดชอบและได้สมัครเป็นสมาชิกสมทบแล้ว เป็นผู้เปิดบัญชีเงินฝากสัจจะออมทรัพย์โครงการส่งเสริมสหกรณ์

ในโรงเรียนให้กบันักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนน้ันๆ 
   

 

หมวดที ่2 

การเปิดบญัชีและการฝากเงิน 

 

  ขอ้ 5. ผู้ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝาก ตามข้อ 4. ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ  ณ 

ส านักงานสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ด้วยตนเอง และต้องย่ืนหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของ

สหกรณ์ฯ โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสอืขอเปิดบัญชี น้ัน 

  ในกรณีที่สหกรณ์ฯ มีโครงการระดมเงินฝากเป็นกรณีพิเศษ  และประสงค์จะออกรับเงินฝาก

นอกส านักงานของสหกรณ์ฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ พร้อมทั้งก าหนดมาตรการเพ่ือความ

ปลอดภัยด้วย 

  ขอ้ 6. โรงเรียนส่งรายช่ือนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน พร้อมกับเงิน

ฝาก และหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือช่ือของตนหรือของตัวแทนซ่ึงเป็นผู้มีอ านาจ

ถอนเงิน  ตลอดจนให้ค าสั่งเกี่ยวกบัเงินฝากที่เปิดบัญชีน้ันไว้ต่อสหกรณ์ฯ 
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การเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือช่ือที่ให้ไว้  จะมีผลต่อเมื่อผู้ฝากได้แจ้งเป็นหนังสือต่อ

สหกรณ์ฯ และสหกรณ์ฯ ได้พิจารณาเหน็เป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว 

ลายมือช่ือทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้อักษรไทย  และเขียนด้วยหมึกทั้งต้องเขียนด้วยลายมือ

ตนเอง สหกรณ์ฯ จะไม่รับรู้การใช้ตราประทบัแทนลายมือช่ือ 

เงินฝากจะต้องไม่เพ่ิมภาระให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนไม่เดือดร้อน  ให้น าเงินที่ได้จากผู้ปกครอง

ปกติมาฝากเป็นประจ าทุกวัน  ก่อนเข้าช้ันเรียน  โดยกรรมการนักเรียนรับฝากแล้วส่งมอบให้ผู้รับผิดชอบ 

  ขอ้ 7. ผู้ฝากคนหน่ึงสามารถเปิดบัญชีเงินฝากสัจจะออมทรัพย์   ผู้ฝากรายหน่ึงอาจเปิดบัญชี

เงินฝากสัจจะออมทรัพย์ในสหกรณ์ฯ น้ีได้โดยจ านวนเงินฝากในบัญชีน้ันในเวลาหน่ึงเวลาใด ฝากเงินเป็นจ านวน

เทา่ไหร่กไ็ด้  และผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพ่ิมข้ึนเมื่อใด โดยจ านวนเทา่ใดกไ็ด้ 

  ขอ้ 8. ในการเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 7.  สหกรณ์ฯ จะออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้ 

   สมุดคู่ฝากน้ันผู้ฝากต้องรักษาไว้ เพ่ือให้สหกรณ์ฯ ลงบันทึกรายการเงินฝาก  ดอกเบ้ีย 

เงินถอน  และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่จะมีข้ึนทุกราย 

   การลงบันทกึรายการต่างๆ ในสมุดคู่ฝากน้ัน จะกระท าได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ฯ ซ่ึง

ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายคนหน่ึงคน

ใดเป็นผู้ลงลายมือช่ือย่อก ากับไว้เป็นส าคัญ การลงบันทกึรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามที่กล่าวน้ี ย่อมไม่มี

ผลผูกพันสหกรณ์ฯ อน่ึง  ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคล่ือน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์ฯ เพ่ือแก้ไข

ให้  จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้ 

   สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เตม็แล้วหรือช ารุดจนใช้การไม่ได้  น ามาย่ืนต่อสหกรณ์ฯ เพ่ือจะได้

ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มน้ัน  และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่  ซ่ึงออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝาก

เล่มที่ยกเลิกน้ัน ผู้ฝากจะรับไปกไ็ด้ 

   ผู้ฝากต้องเกบ็รักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผู้ฝากต้องแจ้ง

เป็นหนังสือต่อสหกรณ์ฯ โดยมิชักช้า สหกรณ์ฯ จะน ายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซ่ึงออกให้ผู้ฝาก

ยึดถือไว้ต่อไป ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก 

   ในกรณีที่สหกรณ์ฯ ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากคร้ังแรกกด็ี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่ม

ก่อน   ซ่ึงลงรายการเตม็แล้วกด็ี  หรือช ารุดใช้การไม่ได้กด็ี  สหกรณ์ฯ จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีที่สมุดคู่

ฝากของผู้ฝากคนใดสญูหาย สหกรณ์ฯ จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียม เล่มละ 20 บาท  

  ขอ้ 9.  ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกคร้ัง ให้ท าใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์ฯ ก าหนด  

ย่ืนพร้อมด้วยสมุดคู่ฝาก และจ านวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ  ณ  ส านักงานสหกรณ์การเกษตรเวียงสา 

จ ากดั  ทั้งน้ี ผู้ฝากหรือผู้อื่น  จะเป็นผู้ส่งเงินกไ็ด้ 

   เมื่อสหกรณ์ฯ ได้ลงบันทึกรายการจ านวนเงินฝากที่ได้รับน้ันในสมุดคู่ฝาก  และ

ตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว  สหกรณ์ฯ จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก 

  ขอ้ 10. ถ้าส่งเชค็เข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่อมเชค็ก่อน สหกรณ์ฯ สงวนไว้ซ่ึงสิทธิที่จะไม่

จ่ายเงินถอนจากรายการเช่นนั้น จนกว่าจะเรียกเกบ็เงินตามเชค็ได้แล้ว 
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หมวดที ่ 3 

การก าหนดอตัราดอกเบี้ ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ ย วิธีการคิดดอกเบี้ ย  และการจ่ายดอกเบี้ ย 

 

  ขอ้ 11. สหกรณ์ฯ จะให้ดอกเบ้ียเงินฝากสัจจะออมทรัพย์โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน 

ข้อ 4. ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 4 ต่อปี 

  ดอกเบ้ียเงินฝากสัจจะออมทรัพย์ให้ค านวณเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์ฯ จะน า

ดอกเบ้ียทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ฯ  ให้ผู้ฝากรีบย่ืนสมุดคู่ฝาก ณ ส านักงาน 

สหกรณ์ฯ เพ่ือสหกรณ์ฯ บันทกึรายการดอกเบี้ ยให้ 

 

หมวดที ่ 4 

การถอนเงินฝากและการปิดบญัชี 

 

  ขอ้ 12.  การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก  ต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ฯ 

   ในการถอนเงินฝาก ผู้มีอ านาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตัวอย่างลายมือช่ือไว้ต่อสหกรณ์ฯ ควร

มารับเงินที่ส านักงานสหกรณ์ฯ ด้วยตนเอง และต้องย่ืนใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามที่ให้ตัวอย่างไว้น้ัน 

พร้อมกบัสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 

   ถ้าผู้มีอ านาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผู้ใดถอนเงินแทนกต้็องท าใบถอนเงินฝาก และต้อง

มอบอ านาจให้รับเงินแทนเป็นหนังสือไว้ด้านหลังของใบถอนเงินฝากน้ันด้วย  ทั้งน้ี  โดยลงลายมือช่ือตามที่ได้ให้

ตัวอย่างไว้แล้วมอบให้ผู้รับมอบอ านาจย่ืนใบถอนเงินฝากน้ัน  พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ  ณ  

ส านักงานสหกรณ์ฯ  ในการน้ีสหกรณ์ฯ จะเรียกหลักฐานพิสูจน์ตัวผู้รับมอบอ านาจกไ็ด้ 

   เมื่อสหกรณ์ฯ ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงิน

คงเหลือในสมุดคู่ฝาก และคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก 

   อน่ึง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปล่ียนแปลงใด ๆ  ผู้มี

อ านาจถอนเงินต้องลงลายมือช่ือตามที่ให้ตัวอย่างไว้ก ากบัด้วย 

  ขอ้ 13.การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากสัจจะออมทรัพย์ในโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน

น้ัน  เมื่อนักเรียนจบการศึกษาช้ันสูงสุดของโรงเรียน หรือลาออกจากโรงเรียนเดิมเพ่ือไปศึกษาต่อโรงเรียนอื่น 

โดยมีหนังสอืรับรองจากผู้บริหารหรือครูในโรงเรียนลงนามรับรอง 

  ขอ้ 14. ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพ่ือปิดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดกไ็ด้ ให้ผู้มี

อ านาจถอนเงินจดแจ้งไว้ท้ายรายการจ านวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า  “เพือ่ปิดบัญช”ี 

  ขอ้ 15. ในกรณีที่ผู้ฝากตาย  สหกรณ์ฯ จะจ่ายคืนเงินคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากให้แก่ผู้รับ

โอนประโยชน์ที่ได้ต้ังไว้  หรือถ้ามิได้ต้ังไว้กคื็นให้แก่บุคคลที่ได้น าหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการ

ด าเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสทิธิ์ได้รับเงินจ านวนดังกล่าว น้ัน 

  ขอ้ 16. ในกรณีที่คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ฯ เหน็ว่าผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบน้ี หรือ

ก่อให้เกดิความยุ่งยากแก่สหกรณ์ฯ หรือเหน็ว่ามีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก สหกรณ์ฯ จะไม่รับ

เงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฝากอีก และให้ผู้ฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพ่ือปิดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งน้ี 

สหกรณ์ฯ จะแจ้งเป็นหนังสอืไปยังผู้ฝาก 
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  ขอ้ 17.  การถอนเงินฝากเพ่ือปิดบัญชีตามข้อ  14.  และ  ข้อ 15.  สหกรณ์ฯ จะค านวณ

ดอกเบ้ียให้ตามข้อ 11. ถึงวันก่อนวันถอนหน่ึงวัน เว้นแต่การปิดบัญชีเงินฝากในกรณีผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบตาม ข้อ 

16.  สหกรณ์ฯจะค านวณดอกเบ้ียให้ถึงก่อนวันที่แจ้งหน่ึงวัน และสหกรณ์ฯ จะไม่ให้ดอกเบ้ียอีกไม่ว่าผู้ฝากจะ

ถอนเงินเมื่อใด เมื่อ สหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินคืนผู้ฝากแล้ว จะยกเลิกสมุดคู่ฝากส าหรับบัญชีน้ัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  11 เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2558 

 

                                         (ลงนาม)       ประเสริฐ์  นวลค า                                               

    ( นายประเสริฐ์   นวลค า ) 

  ประธานกรรมการ 

    สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากดั 

ว่าดว้ยการรบัจ่ายและเก็บรกัษาเงิน 

พ.ศ.  2549 
 

 

 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ข้อ 102. ที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 38  คร้ังที่ 4  วันที่  9 ตุลาคม 2549  คณะกรรมการด าเนินการจึงได้แก้ไข

เพ่ิมเติมระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเกบ็รักษาเงินของสหกรณ์ฯ  พ.ศ. 2549 ดังต่อไปนี้  

  ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากัด ว่าดว้ยการรับจ่าย

และเก็บรักษาเงิน พ.ศ  2549” 

  ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใช้บังคับต้ังแต่วันที่  10 ตุลาคม 2549  เป็นต้นไป 

  ขอ้ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด    ว่าด้วยการรับจ่ายและเกบ็รักษา

เงิน พ.ศ. 2546  และระเบียบอื่นใดที่มีอยู่ก่อนวันใช้ระเบียบน้ีทั้งสิ้น 

  ขอ้ 4.  ในระเบียบน้ี 

      “สหกรณ”์   หมายถึง   สหกรณ์การเกษตรเวียงสา   จ ากดั 

   “ประธานกรรมการ”  หมายถึง ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์การเกษตร

เวียงสา จ ากัด 

   “รองประธานกรรมการ”  หมายถึง  รองประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์

การเกษตรเวียงสา  จ ากดั 

   “คณะกรรมการ”   หมายถึง   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์การเกษตรเวียงสา  จ ากดั 

   “กรรมการ”     หมายถึง   กรรมการด าเนินการสหกรณ์การเกษตรเวียงสา  จ ากดั 

   “ผูจ้ัดการ”     หมายถึง   ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเวียงสา   จ ากดั 

   “เจา้หนา้ที่การเงิน”  หมายถึง เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่

รับผิดชอบในการรับจ่ายและเกบ็รักษาเงินของสหกรณ์ 

   “เงินสดในมอื”   หมายถึง  เงินสดที่เป็นธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ ซ่ึงสหกรณ์ฯ เกบ็

รักษาไว้ที่ส านักงานสหกรณ์ฯ เพ่ือใช้จ่ายหมุนเวียนในทางธุรกจิของสหกรณ์ฯ 

   “เอกสารการเงิน”   หมายถึง  เชค็  ธนาณัติ  ตั๋วแลกเงิน  ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ หรือตั๋ว

สญัญาใช้เงิน 

  ขอ้ 5.  สหกรณ์เปิดรับจ่ายเงินตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึง 15.00 น.  ทุกวัน  เว้น

วันหยุดราชการหรือวันหยุดตามประกาศของสหกรณ์ 

  ขอ้ 6.  ให้ผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการรับ - จ่าย และเกบ็รักษาเงินของสหกรณ์ฯ 

  ขอ้ 7.  กรณีที่ยังไม่มีผู้จัดการ หรือ ผู้จัดการไม่อยู่หรือผู้จัดการไม่อาจปฏบัิติหน้าที่ตาม ข้อ 6. 

ได้  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่การเงิน  หรือ  เจ้าหน้าที่ผู้หน่ึงผู้ใดที่เหน็สมควรซ่ึงไม่ได้

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านบัญชี เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตาม ข้อ 6.  แทน โดยอยู่ในความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ 
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  ขอ้ 8.  การรับจ่ายเงิน จะต้องจัดให้มีเอกสารหลักฐานใบส าคัญประกอบครบถ้วนและจะต้อง

บันทกึรายการในสมุดบัญชีของสหกรณ์ทุกคร้ังทนัททีี่เกิดรายการข้ึน และผู้จัดการจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องเป็น

ประจ าวัน 

 

หมวด 1 

ใบเสร็จรบัเงิน 

 

  ขอ้ 9.  ใบเสรจ็รับเงิน ให้ใช้ตามแบบที่สหกรณ์ฯ ก าหนด โดยให้มีส าเนาอย่างน้อย 2 ฉบับ 

เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและบันทกึบัญชี 

  ขอ้ 10. ใบเสรจ็รับเงิน ให้มีหมายเลขก ากับเล่ม และหมายเลขก ากับใบเสร็จรับเงินเรียง

ตามล าดับกันไปทุกฉบับ ให้สหกรณ์จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว้เพ่ือให้ทราบและตรวจสอบได้ว่าได้

จัดพิมพ์ขึ้นจ านวนเทา่ใด ได้จ่ายใบเสรจ็รับเงินเล่มใด หมายเลขใดถึงหมายเลขใด ให้เจ้าหน้าที่ผู้ใดไปใช้เม่ือไร 

  การเบิกใช้ใบเสร็จรับเงิน ให้เบิกใช้ตามจ านวนที่เหมาะสมและจ าเป็นกับสภาพธุรกิจของ

สหกรณ์ฯ โดยให้เบิกตามล าดับเล่มและเลขที่ของใบเสรจ็รับเงิน และให้มีหลักฐานการเบิกจ่ายใบเสรจ็รับเงินไว้

ด้วย 

  ขอ้ 11.  ใบเสรจ็รับเงิน ห้ามขูดลบ แก้ไข เพ่ิมเติม จ านวนเงินหรือช่ือผู้ช าระเงิน หาก

ใบเสรจ็รับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาด  กใ็ห้ขีดฆ่าจ านวนเงินและเขียนใหม่ทั้งจ านวนแล้วให้ผู้รับเงินลง

ลายมือช่ือก ากบั หรือขีดฆ่ายกเลิกใบเสรจ็รับเงินนั้นทั้งฉบับแล้วออกฉบับใหม่ให้แทน 

   ส าหรับใบเสรจ็รับเงินฉบับที่ยกเลิก ให้ขีดฆ่าและเขียนเหตุผลพร้อมกับลงช่ือก ากับไว้และ

ให้เยบ็ติดไว้ในเล่มโดยมีส าเนาอยู่ครบทุกฉบับพร้อมต้นฉบับ 

  ขอ้ 12.  ให้สหกรณ์ฯ เกบ็รักษาส าเนาใบเสรจ็รับเงิน ซ่ึงผู้สอบบัญชียังมิได้ตรวจสอบไว้ในที่

ปลอดภัย อย่าให้สญูหายและเมื่อได้ตรวจสอบแล้วกใ็ห้เกบ็ไว้อย่างเอกสารธรรมดาได้ 

  ขอ้ 13.  ให้คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหน่ึง หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ท า

หน้าที่ควบคุมการจัดเกบ็รักษาใบเสรจ็รับเงินที่ยังไม่ได้ใช้ และเล่มที่ยังใช้ไม่หมดไว้ในที่ม่ันคงปลอดภัย 

  ขอ้ 14.  ทุกงวด 3  เดือน และเมื่อสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการข้ึนท าการตรวจนับใบเสร็จรับเงินทั้งที่ใช้แล้วและที่ยังคงเหลือให้เป็นการถูกต้อง โดยจัดท า

หลักฐานการตรวจนับไว้ด้วย 

 

หมวด 2 

การรบัเงิน 

 

  ขอ้ 15.  สหกรณ์ฯ ต้องออกใบเสรจ็รับเงินทุกคร้ังที่มีการรับเงิน โดยปกติให้ใช้ใบเสรจ็รับเงิน

เล่มเดียวกันในการรับเงินทุกประเภท เว้นแต่เงินประเภทใดที่มีการรับช าระเป็นประจ าและมีจ านวนมากราย จะ

แยกใบเสรจ็รับเงินเล่มหน่ึงส าหรับการรับช าระเงินประเภทน้ันกไ็ด้ 

  ขอ้ 16.  การรับเงินของสหกรณ์ฯ ให้รับเป็นเงินสด แต่ถ้าเป็นกรณีที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์

แก่ สหกรณ์ฯ กอ็าจรับเป็นเอกสารการเงิน เช่น ธนาณัติ หรือ ตัว๋แลกเงินไปรษณีย์ หรือเชค็ หรือตั๋วแลกเงิน หรือ

ตัว๋สญัญาใช้เงินได้ 
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  ขอ้ 17.  ในกรณีจ าเป็นที่จะต้องรับเชค็ หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน จะต้องเป็นเชค็ หรือตั๋วสัญญาใช้

เงินที่ธนาคารรับรอง 

   ในกรณีที่เป็นเชค็ที่ไม่สามารถให้ธนาคารรับรองได้จะต้องเป็นเชค็ที่สั่งจ่ายเงินในวันออก

เชค็และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าผู้สั่งจ่ายเชค็เป็นบุคคลที่เช่ือถือได้ 

   ถ้าจ าเป็นต้องรับเช็คลงวันที่ล่วงหน้ากต้็องเป็นเช็คที่ลงวันที่ล่วงหน้าไม่เกินสามวันและ

จ านวนเงินตามเชค็แต่ละรายรวมแล้วจะต้อง ไม่เกิน  500,000.-  บาท และคณะกรรมการจะต้องให้ผู้สั่งจ่าย

จัดหาหลักประกนัที่เป็นทรัพย์สนิ หรือบุคคลที่เช่ือถือได้มารับอาวัลเชค็ หรือให้ธนาคารพาณิชย์ค า้ประกันหน้ีสินต่าง 

ๆ ที่ช าระด้วยเชค็ทั้งหมด 

  ขอ้ 18. ในกรณีมีการรับเชค็ตามข้อ 17. ใบเสรจ็รับเงินที่สหกรณ์ออกให้แก่ผู้จ่ายเชค็ให้ระบุ

ว่าเป็นเชค็ของธนาคารใด  เลขที่เท่าใด  และลงวันที่เท่าใด   ทั้งให้ก าหนดเง่ือนไขไว้ในใบเสรจ็รับเงินว่า  

“ใบเสร็จรับเงินน้ีจะสมบูรณ์ต่อเมื่อไดรั้บเงินตามเช็คนั้นแลว้”  และให้จัดท าทะเบียนรับเชค็เพ่ือบันทึก

รายละเอยีดเกี่ยวกบัเชค็ดังกล่าวเพ่ือการควบคุมและตรวจสอบด้วยเชค็ที่ถึงก าหนด ให้น าฝากธนาคารทนัที ส่วน

เชค็ที่ยังไม่ถึงก าหนดให้เกบ็รักษาไว้จนกว่าจะถึงวันครบก าหนด 

  ขอ้ 19. เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณ์ฯ ได้รับในแต่ละวันตาม ข้อ 16. ให้น าฝาก

ธนาคารเมื่อสิ้ นเวลารับจ่ายเงินในวันน้ัน เว้นแต่เอกสารการเงินประเภทที่ต้องน าไปข้ึนเป็นเงินสดก่อน กใ็ห้

ด าเนินการในทนัท ี

   ในกรณีที่ไม่สามารถน าฝากธนาคารได้ทันวันน้ัน ให้มีบันทึกเหตุผลไว้ในสมุดบัญชีเงิน

สดและแจ้งให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพ่ือทราบ และให้รีบน าเข้า

ฝากธนาคารในเวลาเร่ิมท าการของวันท าการถัดไปทนัท ี

   เงินสดและเอกสารการเงินซ่ึงไม่อาจน าฝากธนาคารได้ทันในวันน้ันให้เกบ็รักษาไว้ในตู้

นิรภัยของสหกรณ์ หรือในที่ม่ันคงปลอดภัย 

  ขอ้ 20.  กรณีเงินน าฝากธนาคารมีจ านวนมากหรือธนาคารอยู่ห่างไกล หรือกรณีที่เหน็ว่าจะไม่

ปลอดภัยแก่เงินที่จะน าฝากธนาคาร ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการคนใดคนหน่ึงร่วมกับผู้จัดการ

ควบคุมเงินไปฝากธนาคาร และหรืออาจจัดให้มีเจ้าหน้าที่ต ารวจควบคุมรักษาความปลอดภัยด้วยกไ็ด้ 

 

หมวด 3 

การจ่ายเงิน 

 

  ขอ้ 21.   การจ่ายเงิน ให้จ่ายเฉพาะเพ่ือกจิการภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ และ

เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ฯ 

  ขอ้ 22.  การจ่ายเงินทุกคร้ัง ต้องมีหลักฐานการจ่ายที่ถูกต้องสมบูรณ์เกบ็ไว้เพ่ือประโยชน์ในการ

ตรวจสอบ 

  ขอ้ 23.  หลักฐานการจ่าย นอกจากใบเสรจ็รับเงินซ่ึงผู้รับเงินออกให้แก่สหกรณ์ฯ ให้ใช้ตาม

แบบที่ สหกรณ์ฯ ก าหนด 
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  ขอ้ 24.  หลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสรจ็รับเงินซ่ึงผู้รับเงินออกให้แก่สหกรณ์อย่างน้อยจะต้องมี

รายการดังต่อไปนี้  

   ก.  ช่ือ  สถานที่อยู่  หรือที่ท  าการของผู้รับเงิน 

   ข.  วัน  เดือน  ปี  ที่รับเงิน 

   ค.  รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 

   ง.  จ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอกัษร 

   จ.  ลายมือช่ือของผู้รับเงิน 
 

  ขอ้ 25.  ให้เจ้าหน้าที่การเงินประทบัตรา “จ่ายเงินแลว้” และลงลายมือช่ือก ากับการจ่าย 

พร้อม วัน เดือน  ปี  ไว้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 
 

  ขอ้ 26.  การจ่ายเงินของสหกรณ์ฯ ให้กระท าได้ดังน้ี 

   26.1  การจ่ายเงินเป็นจ านวนไม่มาก และต้องจ่ายเป็นประจ า เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบ้ีย

เล้ียง  ของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ  ค่าสื่อสาร  ค่าขนส่ง  ค่าไฟฟ้า  ค่าน า้ประปา  และค่าใช้จ่าย

เบ็ดเตล็ด เป็นต้น  ให้จ่ายจากเงินสดในมือที่ก  าหนดให้เกบ็รักษาไว้ได้ไม่เกิน  900,000.-  บาท 

   26.2  การจ่ายเงินเป็นจ านวนมากให้แก่สมาชิกหรือกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของ 

สหกรณ์ฯหรือการจ่ายเงินของสหกรณ์ฯ ในทางธุรกิจอื่น ๆ ให้จ่ายเป็นเชค็ ยกเว้นถ้าผู้รับเงินประสงค์จะให้จ่าย

เป็นเงินสดหรือในกรณีที่สหกรณ์ไม่สามารถจ่ายเงินเป็นเชค็ได้ กใ็ห้จ่ายเป็นเงินสดโดยได้รับความเหน็ชอบจาก

คณะกรรมการ 

  ขอ้ 27.   ก่อนจ่ายเงินทุกคร้ัง ผู้มีหน้าที่จ่ายต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และ

ใบส าคัญประกอบการจ่ายเงินให้ถูกต้องเรียบร้อย  และต้องมีผู้อนุมัติให้จ่ายเงินได้จึงจ่ายเงินและเรียก

ใบเสรจ็รับเงินจากผู้รับเงิน หรือให้ผู้รับเงินลงนามรับเงินไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินของสหกรณ์ทุกคร้ัง 

  ขอ้ 28.   การจ่ายเงินแก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ในกรณีที่ไม่รู้จักตัวผู้ขอรับเงิน ต้องให้บุคคลอื่นที่

เช่ือถือได้ลงลายมือช่ือรับรอง หรือน าหลักฐาน เช่น บัตรประจ าตัว แสดงประกอบการรับเงินด้วย 

  ขอ้ 29.  การจ่ายเชค็ตามที่ก  าหนดไว้ใน ข้อ 26.2 ให้สั่งจ่ายในนามบุคคลหรือหน่วยงาน

ผู้รับเงินโดยขีดฆ่าค าว่า  “ผูถ้อื”  ออก 
 

  ขอ้ 30.   การจ่ายเชค็ ต้องมีใบส าคัญจ่ายเชค็ ซ่ึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่จ่ายเชค็ เลขที่เชค็ 

ช่ือธนาคาร วัตถุประสงค์ในการจ่ายเงิน ช่ือผู้รับเชค็และจ านวนเงิน พร้อมทั้งลงช่ือผู้จัดท าเอกสารและผู้อนุมัติไว้เป็น

หลักฐาน ทั้งน้ี สหกรณ์ฯ จะต้องจัดให้มีทะเบียนจ่ายเชค็บันทกึรายละเอียดข้างต้น เพ่ือการควบคุมและตรวจสอบ

ด้วย 

   เชค็ที่มีการลงช่ือสั่งจ่ายเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มีผู้มารับให้เกบ็รักษาไว้ในที่ปลอดภัย และ

ควรติดต่อให้ผู้รับมารับไปโดยเรว็ที่สดุ 

  ขอ้ 31.   ในกรณียกเลิกการจ่ายเชค็รายการใด ให้ผู้มีหน้าที่จ่ายประทบัตรา  “ยกเลิก” ใน

เอกสารที่ยกเลิกทุกฉบับ ส่วนเชค็ที่ยกเลิกให้เยบ็ติดกับต้นข้ัวและประทบัตรา “ยกเลิก” พร้อมบันทกึเหตุผลที่

ยกเลิกและลงลายมือช่ือผู้รับผิดชอบก ากบัไว้ด้วย 
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  ขอ้ 32.  ในการถอนเงินจากธนาคาร หรือแหล่งรับฝากเงินอื่น ๆ เพ่ือน ามาใช้จ่ายในธุรกิจของ 

สหกรณ์ฯ  ให้ผู้จัดการหรือผู้ท าหน้าที่แทน  ท าบันทกึขออนุมัติถอนเงินโดยช้ีแจงเหตุผลต่อประธานกรรมการ    

หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติการถอน

เงิน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และเอกสารการถอนเงินเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

 

หมวด 4 

การเก็บรกัษาเงินและเอกสารส าคญั 

 

  ขอ้ 33.   เมื่อสิ้นเวลาท าการตามข้อ 5.  ให้ผู้จัดการหรือผู้ปฏบัิติหน้าที่แทนตามข้อ 7.  

ตรวจสอบรายการเงินสดในสมุดบัญชีเปรียบเทยีบกับตัวเงินสดในมือเป็นประจ าทุกวันเมื่อเหน็ว่าถูกต้องตรงกัน

แล้ว ให้ลงลายมือช่ือก ากบัไว้ในสมุดบัญชีด้วย 
 

  ขอ้ 34.   เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณ์ฯ จะต้องเกบ็รักษาไว้ในมือในแต่ละวันน้ัน ให้

เกบ็รักษาไว้ในตู้นิรภัยของสหกรณ์ฯ หรือในที่ม่ันคงปลอดภัย โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ 
 

  ขอ้ 35.  ให้เกบ็รักษาสมุดคู่บัญชีเงินฝากของสหกรณ์ฯ ทุกเล่ม สมุดบัญชี ทะเบียนและ

เอกสารเกี่ยวกบัการเงินไว้ในตู้นิรภัย   และหรือในที่ม่ันคงปลอดภัย   โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ 
 

  ขอ้ 36.  ให้คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ

กรรมการคนใดคนหน่ึง ท าการตรวจสอบเป็นคร้ังคราวเกี่ยวกบัเงินสดคงเหลือและเอกสารการเงินอื่น ๆ ให้ถูกต้อง 

  ขอ้ 37.  ให้ผู้จัดการ  จัดให้มีการท าบัญชีรับจ่าย  งบทดลอง  งบสอบยอดเงินฝากธนาคาร 

(กรณีเงินฝากในบัญชีของสหกรณ์ฯ และหลักฐานของธนาคารไม่ตรงกัน) รวมทั้งสรุปเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 

เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจ าทุกเดือน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  10  ตุลาคม  2549 

 

                                           (ลงช่ือ)     ประเสริฐ์  นวลค า 

( นายประเสริฐ์   นวลค า ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากดั 

ว่าดว้ยการยืมเงินทดรองของสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากดั 

พ.ศ.  2558 

 

 

 

   ด้วยสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด  เหน็สมควรก าหนดระเบียบว่าด้วยการยืมเงินทดรองของ

สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ข้อ 102 (10) และข้อ 74 

ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่  46  คร้ังที่ 14  วันที่  16  กรกฏาคม 2558   ได้มีมติ

เป็นเอกฉันท์ให้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการยืมเงินทดรองของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ซ่ึงก าหนดไว้

ดังต่อไปนี้  

    ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากัด  ว่าดว้ยการยมืเงินทด

รองของสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากัด พ.ศ. 2558” 

    ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใช้บังคับต้ังแต่วันที่  17  กรกฏาคม 2558  เป็นต้นไป 

    ขอ้ 3.   สหกรณฯ์   หมายถึง  สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 

    ขอ้ 4.   กรรมการด าเนินการ, เจ้าหนา้ที่และลูกจ้างสหกรณฯ์   หมายถึง  กรรมการ

ด าเนินการ  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 

    ขอ้ 5.  การยืมเงินทดรองของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด  จะกระท าได้เพ่ือวัตถุประสงค์ 

ดังต่อไปนี้  

 5.1  เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการเดินทางไปปฏบัิติงาน  ศึกษา  อบรม ภายในประเทศและ

ต่างประเทศ วงเงินไม่เกนิ 50,000.- บาทต่อคร้ัง  (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

 5.2  เป็นค่าใช้จ่ายทั่วไปซ่ึงเกิดขึ้ นเป็นประจ า หรือคร้ังคราว และจ าเป็นเพ่ือประโยชน์

ต่อสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั วงเงินไม่เกนิ 100,000.- บาทต่อคร้ัง (หน่ึงแสนบาทถ้วน) 

 5.3 ในการรวบรวมผลผลิตการเกษตรในวันหยุดท าการ วงเงินไม่เกิน 1,000,000.- 

บาทต่อคร้ัง (หน่ึงล้านบาทถ้วน) 

 5.4 เป็นการจ่ายเงินกู้ของสหกรณ์ในวันรุ่งข้ึนหรือวันที่ธนาคารหยุดท าการในธุรกิจการ

ให้สนิเช่ือ วงเงินไม่เกนิ 3,000,000.- บาทต่อคร้ัง (สามล้านบาทถ้วน) 

    ขอ้ 6.  ผู้มีสทิธิ์ขอยืมเงินทดรองของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั ได้แก่ 

 6.1  เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 

 6.2  คณะกรรมการด าเนินการ 

   ขอ้ 7.  การยืมเงินทดรองตามวัตถุประสงค์ใน ข้อ 5. ให้ผู้ยืมท าใบยืมเงินทดรองเสนอต่อประธาน

กรรมการ และผู้จัดการ 

    ขอ้ 8. ให้ประธานกรรมการ  อนุมัติเงินยืมทดรองได้ไม่เกินคราวละ 3,000,000.- บาท 

(สามล้านบาทถ้วน)  หากเกนิกว่าน้ีต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
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    ขอ้ 9.  การส่งคืนเงินทดรอง  ให้ส่งเงินยืมทดรองคืน นับต้ังแต่วันที่ได้ปฏบัิติหรือเสรจ็สิ้นตาม

วัตถุประสงค์ที่ขอยืมเงินทดรอง 

    ขอ้ 10. การควบคุม หรือเกบ็รายละเอียดเงินยืมทดรอง มอบให้หัวหน้าฝ่ายการเงินเป็นผู้

ควบคุมและติดตามให้เป็นไปตามระเบียบ และรายงานรายละเอยีดเงินยืมทดรองทุกประเภท ณ วันสิ้นปีบัญชี 

    ขอ้ 11.  ในการยืมเงินทดรองคร้ังต่อไป จะต้องช าระเงินยืมทดรองเก่าก่อน  หรือเสรจ็สิ้นตาม

วัตถุประสงค์ที่ขอยืมเงินทดรอง   ถึงจะยืมเงินทดรองใหม่ได้ ให้ประธานกรรมการด าเนินการรักษาการตาม

ระเบียบน้ี 

 

    ทั้งน้ี  ให้ใช้ระเบียบน้ี ต้ังแต่วันที่  17  กรกฏาคม 2558   เป็นต้นไป 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  16 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 

 

                                         (ลงช่ือ)       ประเสริฐ์  นวลค า 

 ( นายประเสริฐ์  นวลค า ) 

 ประธานกรรมการ 

สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากดั 

ว่าดว้ยการใหเ้งินกูแ้ละดอกเบี้ ยเงินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ ์

พ.ศ. 2558 
 

 

 

 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั ข้อ 74. และ ข้อ 102. 

ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 47 คร้ัง 5 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558  ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์

การเกษตรเวียงสา จ ากดั ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ ยเงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2558 ดังต่อไปนี้  
 

  ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากัด ว่าดว้ยการใหเ้งินกูแ้ละ

ดอกเบี้ ยเงินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์  พ.ศ.  2558” 

  ขอ้ 2. ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่  17 พฤศจิกายน 2558  เป็นต้นไป 

  ขอ้ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์การเกษตรเวียงสา  จ ากดั ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบ้ีย

เงินกู้ พ.ศ. 2556 วันที่ 10 ตุลาคม 2556  และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซ่ึงขัด

หรือแย้งกบัระเบียบน้ี และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 

  ขอ้ 4.  ในระเบียบน้ี 

   สหกรณ ์  หมายถึง   สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 

   คณะกรรมการ หมายถึง   คณะกรรมการด าเนินการ 

  ขอ้ 5. การให้เงินกู้ สหกรณ์ให้เงินกู้ได้เฉพาะแก่สมาชิกเทา่นั้น 

  ขอ้ 6. วัตถุประสงค์ของการกู้เ งินสมาชิกอาจกู้เ งินจากสหกรณ์ได้แต่โดยเฉพาะเพ่ือ

วัตถุประสงค์   ดังต่อไปนี้  

  (1) เงินกูร้ะยะสั้น ได้แก่ เงินกู้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงานในการเกษตรตามแผนงานผลิต

ส าหรับฤดูกาลผลิตหน่ึง ๆ เช่น 

   (ก)  ค่าพันธุพื์ช ปุ๋ย ยาก าจัดศัตรูพืชและโรคพืช อาหารสัตว์ วัสดุการเกษตรอย่างอื่น ค่า

เคร่ืองมือ  ค่าซ่อมแซม ค่าซ้ือปศุสตัว์  หรือสตัว์ปีกหรือสตัว์น า้เพ่ือเล้ียงขายและค่าจ้างเกี่ยวกบัการเกษตร 

   (ข) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมเพ่ือขาย แปรรูป และขายผลิตผลการเกษตร ซ่ึงผู้กู้ผลิตขึ้น 

   (ค) ค่าเช่าเกี่ยวกบัการเกษตรเฉพาะที่ต้องช าระด้วยเงินสด 

   (ง) ช าระหน้ีสนิเดิม 

   (จ)  ค่าบริการต่าง ๆ เกี่ยวกบัการเกษตร 

   (ฉ) ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนตามที่จ าเป็น 

   (ช)  ซ้ือสตัว์ใช้งานส าหรับฤดูกาลผลิตหน่ึงๆ ซ่ึงสมาชิกผู้กู้ประสงค์จะขายสัตว์น้ันส่งช าระ

หน้ีภายในระยะเวลาไม่เกนิ ข้อ 8. วรรคแรก  

         (ซ)   ช าระค่าเบ้ียประกนัชีวิตโดยบริษัทที่สหกรณ์ถือหุ้นอยู่เทา่น้ัน 

   (ฌ)  ซ้ือสนิค้าอุปโภค-บริโภค 

 

 



34 

 

  (2) เงินกูร้ะยะปานกลาง   ได้แก่ เงินกู้เพ่ือการลงทุนตามแผนการใช้เงินทุนในสนิทรัพย์

การเกษตร ซ่ึงโดยปกติใช้ประโยชน์ได้เกนิกว่าฤดูกาลผลิตหน่ึง ๆ เช่น 

   (ก) บุกเบิกหรือปรับปรุงที่ดิน หรือซ้ือที่ดินการเกษตร 

   (ข) สร้างหรือปรับปรุงแหล่งน า้ คันคูน า้ ประตูกกัน า้ และงานปรับปรุงที่ดินอย่างอื่น 

   (ค) ท าสวน 

   (ง) วางรูปประกอบการเกษตรขึ้นใหม่เพ่ือมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

   (จ) ซ้ือสัตว์ใช้งาน ซ้ือหรือสร้าง หรือปรับปรุงเคร่ืองมือขนาดใหญ่ เคร่ืองสบูน า้ 

เคร่ืองจักรกล อุปกรณ์การขนส่ง และอุปกรณ์อื่น ๆ เกี่ยวกบัการเกษตร 

   (ฉ) ซ้ือ หรือสร้าง หรือปรับปรุงบ้าน โรงเรือน และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เกี่ยวกบัการเกษตร 

   (ช) ลงทุนในการเล้ียงปศุสัตว์ สตัว์ปีก หรือสตัว์น า้ และลงทุนในกจิกรรมอื่น ๆ ซ่ึง

เกี่ยวข้องกบัการเกษตร 

   (ซ) ช าระหน้ีสนิเดิม 

(ฌ) ซ้ือยานพาหนะ 

   (ญ)  ซ้ือเคร่ืองอุปโภคและบริโภค 

   สมาชิกผู้กู้ต้องใช้เงินกู้ให้ตรงวัตถุประสงค์ที่ได้สญัญาไว้ 

   ทั้งน้ี  ให้คณะกรรมการด าเนินการ ประธานกลุ่ม กรรมการบริหารกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ของ 

สหกรณ์ที่เกี่ยวกบัเงินกู้เป็นธุระกวดขันให้สมาชิกผู้กู้ส่งเงินช าระหน้ีรายปีต่อสหกรณ์ ให้ครบจ านวนตามสญัญา 

  ขอ้ 7.   จ านวนขั้นสูงของเงินกู้  จ านวนเงินกู้ระยะสั้นแต่ละรายที่ให้แก่สมาชิกคนหน่ึง ๆ น้ัน 

สดุแต่คณะกรรมการด าเนินการก าหนดตามที่เหน็สมควร แต่ไม่เกนิ 800,000.- บาท โดยค านึงถึงความต้องการ

เงินกู้ตามแผนงานผลิตและการช าระหน้ีเงินกู้รายก่อน ๆ ของผู้กู้  แต่ต้องไม่เกินร้อยละหกสิบแห่งราคาประเมิน

ของผลิตผลเฉพาะส่วนเพ่ือขายซ่ึงผลิตด้วยเงินกู้น้ันในกรณีที่ผู้กู้เงินกู้ระยะสั้นรายก่อนค้างช าระอยู่โดยได้รับผ่อน

เวลาช าระหน้ี จ านวนเงินกู้รายใหม่ เม่ือบวกด้วยส่วนที่ค้างช าระของเงินกู้รายก่อน ต้องไม่เกินอัตราร้อยละหกสิบ

ดังกล่าว ในกรณีประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติร้ายแรง หรือปัญหาครอบครัวซ่ึงไม่สามารถจะช าระหน้ีได้ แต่มี

ความต้องการขยายวงเงินกู้ จะกู้เงินได้ไม่เกิน 800,000.- บาท  ทั้งน้ี ให้อยู่ในดุลยพินิจของฝ่ายสินเช่ือหรือ

กรรมการตามจะเหน็สมควร 

   การประเมินราคาผลิตผลดังกล่าวในวรรคหน่ึง ให้ค านวณตามที่คณะกรรมการด าเนินการ

ได้คะเนราคาต่อหน่วยไว้ล่วงหน้า 

   จ านวนเงินกู้ระยะปานกลางแต่ละรายที่ให้แก่สมาชิกคนหน่ึง ๆ น้ัน สุดแต่คณะกรรมการ

ด าเนินการพิจารณาก าหนดตามที่เห็นสมควร โดยค านึงถึงความต้องการเงินกู้ตามแผนงานผลิตรายได้ 

ความสามารถช าระหน้ีและการช าระหน้ีเงินกู้รายก่อน ๆ ของสมาชิกน้ัน 

   อย่างไรกต็าม จ านวนขั้นสูงของเงินกู้ระยะสั้นและเงินกู้ระยะปานกลางรวมทุกรายของ

สมาชิกคนหน่ึงในเวลาใดเวลาหน่ึงจะเกนิ  800,000.-  บาท ไม่ได้ 

  ขอ้ 8.  ระยะเวลาแห่งเงินกู้  เงินกู้ระยะสั้นน้ันให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาก าหนดให้

สมาชิกผู้กู้ช าระคืนต้นเงิน และดอกเบ้ียให้เสรจ็ภายในเวลาที่ขายผลิตผลอันผลิตด้วยเงินกู้น้ันได้จ านวนมาก  โดย

ปกติต้องไม่เกินสิบสองเดือน  เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษให้ก าหนดได้ไม่เกินสิบแปดเดือน ทั้งน้ี นับแต่วัน

ท าหนังสอืกู้หรือหลักฐานการกู้ 
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   เงินกู้ระยะปานกลางน้ัน  ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาก าหนดให้สมาชิกผู้กู้ช าระ

คืนต้นเงินและดอกเบ้ียเป็นงวด ๆ โดยค านึงถึง อายุการใช้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ที่ใช้เงินกู้ จ านวนเงินกู้   รายได้

และความสามารถช าระหน้ีของสมาชิกผู้กู้  โดยปกติให้ช าระคืนเสรจ็ภายในสามปี เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ 

อาจให้เวลาไม่เกนิห้าปี ทั้งน้ี นับแต่วันท าหนังสอืกู้หรือหลักฐานการกู้ 

   อน่ึง ภายใต้ระเบียบ ข้อ 15. การช าระคืนเงินกู้หรือเงินงวดช าระหน้ีก่อนถึงก าหนดน้ันไม่

ว่าจะช าระเตม็จ านวนหรือบางส่วนกต็าม สมาชิกผู้กู้ย่อมกระท าได้เสมอ และสหกรณ์ย่อมไม่คิดดอกเบ้ียส าหรับ

จ านวนต้นเงินที่ได้รับคืนน้ันต่อไปอกี 

  ขอ้ 9.  หลักประกันเงินกู้การกู้เงินตามระเบียบน้ีให้มีหลักประกันตามที่คณะกรรมกาด าเนินการ

พิจารณาก าหนด แต่อย่างน้อยต้องมีหลักประกนัอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปนี้  

     (1) มีอสงัหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้จ านองต่อเจ้าหน้ีอื่น จ านองเป็นหลักประกันโดยคณะกรรมการ

ด าเนินการ ได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่น่าพอใจว่า อสังหาริมทรัพย์น้ัน มีราคาตลาดตามที่สหกรณ์ฯ ประเมินไม่

น้อยกว่าสองเทา่ของจ านวนเงินกู้ส่วนที่ไม่มีหลักประกนัตาม (2) หรือ  (3) หรือ (4) หรือ (5) 

    การจ านองน้ันให้ระบุจ านวนเงินขั้นสูงเตม็ราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ หรือใน

กรณีที่ราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์เกิน  1,600,000.-  บาท  จะระบุจ านวนเงินขั้นสูงไว้เพียง  

1,600,000.- บาท กไ็ด้  การจ านองดังกล่าวใช้เป็นประกนัการช าระหน้ีสินทั้งหลายของสมาชิกซ่ึงมีอยู่หรือจะพึง

มีในเวลาหน่ึงเวลาใดต่อสหกรณ์ฯ 

  (2)  มีบัญชีเงินฝากค า้ประกันหน้ีเงินกู้  ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของยอดเงินฝาก ของจ านวน

เงินกู้ส่วนที่ไม่มีหลักประกันตาม (1) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) โดยที่ผู้ค า้ประกันไม่สามารถเบิกเงินจาก

บัญชีดังกล่าวได้  จนกว่าจะช าระหน้ีสนิเสรจ็สิ้น 

    เมื่อสมาชิกช าระหน้ีสินทุกรายของตนต่อสหกรณ์ฯ แล้ว และไม่ประสงค์กู้เงินโดย

จ านองอสังหาริมทรัพย์เป็นประกันต่อไปอีก ผู้จ านองจะถอนจ านองในส่วนที่ประกันหน้ีของสมาชิกน้ันได้ เมื่อ

คณะกรรมการด าเนินการสอบสวนพิจารณาเหน็ว่าเป็นการถูกต้องตามเง่ือนไขดังกล่าวแล้วสหกรณ์ฯ จึงอนุญาต

ให้ถอนจ านองได้ 

  (3)  ส าหรับเงินกู้ระยะสั้นเพ่ือผลิตผลหลัก  ซ่ึงจะท าให้สมาชิกผู้กู้แต่ละคนเป็นหน้ีเงินกู้

เช่นน้ันต่อสหกรณ์ฯ โดยจ านวนต้นเงินไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนดซ่ึงต้อง ไม่สูงกว่า 

200,000.- บาท ถ้าสมาชิกผู้ขอกู้ไม่ประสงค์จะใช้หลักประกันตาม (1) หรือ (2) หรือ (4) หรือ (5)ให้สมาชิก

ในกลุ่มเดียวกันทุกคน ซ่ึงกู้เงินดังกล่าวในฤดูกาลผลิตหน่ึง ๆ ท าหนังสือรับรองต่อสหกรณ์ฯ ตามแบบที่ก  าหนด

ไว้ ผูกพันตนร่วมกันว่าในเมื่อผู้กู้คนใดในบรรดาผู้ท าหนังสือรับรองร่วมกันน้ันไม่ช าระหน้ีเงินกู้ระยะสั้นเพ่ือ

ผลิตผลหลักประจ าฤดูกาลผลิตน้ันให้เสรจ็ตามก าหนด  บรรดาผู้ท าหนังสือรับรองร่วมกันมีความรับผิดชอบอย่าง

ลูกหน้ีร่วมเพ่ือช าระหน้ีดังกล่าวต่อสหกรณ์ฯ จนเสรจ็สิ้น สหกรณ์ฯ จะเรียกช าระหน้ีจากผู้กู้คนใดในบรรดาผู้ท า

หนังสือรับรองร่วมกันน้ันโดยสิ้นเชิง หรือบางส่วนตามแต่จะเลือกได้ บรรดาผู้ท าหนังสือรับรองร่วมกันยังคงผูกพัน

อยู่จนกว่าหน้ีเงินกู้ดังกล่าวจะช าระเสรจ็สิ้น 

  ในกรณีสมาชิกกู้เงินจากเงินทุนปกติของสหกรณ์ฯ และจากกองทุนพิเศษส่งเสริมการเกษตร

ด้วย ให้ขยายจ ากดัไม่สงูกว่า  200,000.-  บาท  ให้กู้เป็นเงินสดไม่เกนิ 150,000.- บาท  ในรูปวัสดุการเกษตร

ไม่เกิน 150,000.- บาท  ส าหรับสมาชิกที่ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติร้ายแรงหรือปัญหาครอบครัว แต่มี

ความสามารถที่จะส่งเงินช าระหน้ีได้ แต่ขอขยายเวลาช าระหน้ี ให้ได้ไม่เกิน 3 ปี  ทั้งน้ี อยู่ในดุลยพินิจของ

เจ้าหน้าที่สนิเช่ือและกรรมการตามแต่จะเหน็สมควร 
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  ในกรณีสมาชิกกูเ้งินเพื่อปรับปรุงโครงสรา้งหน้ี ก าหนดวงเงินกูยื้มสูงสุดไม่เกิน 400,000.- 

บาท ใชบุ้คคลค า้ประกนั 2 คน หรือหลกัทรัพย์ค า้ประกนั  ทัง้น้ี บุคคลค า้ประกนัชุดเดิมหรือชุดใหม่อยู่ในดุลย

พินิจของเจา้หนา้ทีสิ่นเชือ่และกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร 

  (4)   ส าหรับการกู้เงินทุกประเภท ซ่ึงท าให้ผู้กู้เป็นหน้ีเงินกู้เช่นน้ันต่อสหกรณ์โดยจ านวนต้น

เงินรวมทั้งสิ้นไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด ซ่ึงต้องไม่สูงกว่า  800,000.-  บาท ถ้าผู้กู้ไม่มี

หลักประกันตาม (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (5) ผู้กู้ต้องจัดให้มีสมาชิกซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการได้

สอบสวนพิจารณาเหน็สมควรแล้วเป็นผู้ค า้ประกัน ในจ านวนผู้ค า้ประกันส าหรับเงินกู้แต่ละรายน้ัน อย่างน้อยคน

หน่ึงต้องมีอสงัหาริมทรัพย์ของตนเองตามสมควร 

  ในกรณีสมาชิกกู้เงินจากเงินทุนปกติของสหกรณ์ฯ และจากกองทุนพิเศษส่งเสริมการเกษตร

ด้วย ให้ขยายจ ากดัไม่สงูกว่า 800,000.- บาท  ตามวรรคก่อนเป็นไม่สูงกว่า 800,000.- บาท  ส าหรับสมาชิกที่กู้เงิน

ทุกราย ตั้งแต่ 100,000.- บาท ขึ้นไป ต้องท าประกันชีวิต โดยผู้รับผลประโยชน์รายแรกเป็นสหกรณ์การเกษตรเวียง

สา จ ากดั ความสมัพันธใ์นฐานะเจ้าหน้ีเงินกู้ หากหมดภาระผูกพัน ทายาทรับผลประโยชน์ได้ตามล าดับ 

  (5)  ภายใต้ระเบียบ ข้อ 7.  ส าหรับเงินกู้ระยะสั้นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตตามชนิดของ

ผลิตผล  ซ่ึงคณะกรรมการก าหนดให้สหกรณ์ฯ รวบรวมจัดการขายซ่ึงท าให้สมาชิกผู้กู้เป็นหน้ีเงินกู้เพ่ือการน้ันต่อ

สหกรณ์ฯ โดยจ านวนต้นเงินต้องไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนดและสมาชิกผู้กู้มีสัญญาส่ง

ผลิตผลน้ันต่อสหกรณ์ฯ ถ้าผู้กู้ไม่มีหลักประกันตาม (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ผู้กู้ต้องจัดให้มีสมาชิก

อย่างน้อยสองคน ซ่ึงมีสัญญาส่งผลิตผลชนิดเดียวกันกับผู้กู้มูลค่ารวมกันอย่างน้อยต้องเท่ากับของผู้กู้ และ

คณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนประกนัพิจารณาเหน็สมควรแล้วเป็นผู้ค า้ประกนั  

 สมาชิกผู้ค า้ประกนัต้องท าหนังสอืค า้ประกันหรือหลักฐานการค า้ประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ฯ 

ตามแบบที่ก  าหนด 

   สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผู้ค า้ประกนัหน้ีเงินกู้ส าหรับผู้กู้มากกว่าสองคนในเวลาเดียวกนัไม่ได้ 

   เมื่อผู้ค า้ประกันตายหรือลาออกจากสหกรณ์ฯ โดยเหตุอื่น หรือมีเหตุซ่ึงคณะกรรมการ

ด าเนินการไม่ไว้วางใจ คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจให้ผู้กู้จัดสมาชิกอื่น  ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการ

สอบสวนพิจารณาเหน็สมควรเข้าเป็นผู้ค า้ประกนัแทนคนเดิมให้เสรจ็ภายในเวลาที่ก  าหนด 

   การที่สมาชิกผู้ค า้ประกันออกจากสหกรณ์ฯ ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้น้ันหลุดพ้น

จากการค า้ประกันจนกว่าผู้กู้ได้จัดสมาชิกอื่นซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการสอบสวนพิจารณาเหน็สมควรเข้าเป็นผู้ค า้

ประกนัแทน 

  ขอ้ 10.    การควบคุมหลักประกนั 

   (1)   ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบ  เพ่ือเงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่

ระเบียบก าหนดไว้ และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการเหน็ว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้ต้อง

จัดการแก้ไขข้อบกพร่องให้คืนดีภายในเวลาที่ก  าหนด 

      (2)   สหกรณ์ฯ มีอ านาจเรียกให้สมาชิกผู้กู้มอบหนังสือส าคัญส าหรับที่ดิน หนังสือ

ส าคัญส าหรับสตัว์พาหนะ และหนังสอืส าคัญส าหรับทรัพย์สินอย่างอื่นบรรดามีไว้แก่สหกรณ์จนกว่าจะได้ช าระหน้ี

ทุกรายของตนเสรจ็ 
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  ขอ้ 11.  วิธใีห้เงินกู้ระยะสั้นเพ่ือผลิตผลหลัก 

   (1)  คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจก าหนดว่าการกู้เงิน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย

ด าเนินงานเกษตรที่มีลักษณะการผลิตอย่างเดียวกันและโดยปกติเร่ิมลงมือในเวลาเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน

ส าหรับฤดูกาลผลิตหน่ึงในบรรดาสมาชิก และเกษตรกรทั่วไปเป็นเงินกู้ระยะสั้นเพ่ือผลิตผลหลัก 

   (2)  เมื่อใกล้จะถึงหรือในระหว่างฤดูกาลผลิต สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินระยะสั้นเพ่ือ

ผลิตผลหลักต้องเสนอแผนงานผลิตและค าขอกู้ตามแบบที่ก  าหนดไว้ถึงคณะกรรมการด าเนินการโดยผ่านประธาน

กลุ่มซ่ึงตนสงักดั 

            (3)  ให้ประธานกลุ่มหรือกรรมการบริหารกลุ่มนัดเรียกประชุมกลุ่ม  เพ่ือพิจารณา

แผนงานผลิตและค าขอกู้แต่ละรายและก าหนดวงเงินกู้ระยะสั้นเพ่ือผลิตผลหลักของสมาชิกโดยในทางปฏบัิติต้อง

มอบให้ประธานกลุ่มหรือกรรมการบริหารกลุ่มหรือกรรมการด าเนินการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ สอบสวนข้อมูล

และรายละเอียดตามแผนงานผลิตและค าขอกู้ ยังที่ประชุมกลุ่มหรือไร่นาหรือบ้านเรือนของสมาชิกผู้กู้  ทั้งน้ี  

เพ่ือให้ได้ข้อมูลและรายละเอียดที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเภทผลิตผลเน้ือที่เพาะปลูกซ่ึงจะใช้เงินกู้น้ัน ผลที่ได้ต่อไร่

ตามปกติ ผลทั้งหมดที่คาดจะได้ ส่วนที่หักเป็นค่าเช่าใช้ในครัวเรือนท าพันธุ์และใช้ในทางอื่น ๆ ผลิตผลส่วนเพ่ือ

ขาย  ราคาต่อหน่วยที่คาดจะได้และราคาประเมินของผลิตผลส่วนเพ่ือขาย ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ส่วนที่ส่งมอบ

ต่อสหกรณ์ฯ เพ่ือช าระหน้ีเงินกู้  (รวมทั้งดอกเบ้ีย)  (ในกรณีที่สหกรณ์ฯ ด าเนินธุรกิจในด้านการรวบรวม

ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของสมาชิก) ตลอดจนสอบสวนจ านวนเงินทุนทั้งหมดที่ต้องการเพ่ืองานน้ัน ทั้งจ านวน

เงินทุนของผู้ขอกู้เองที่จะน ามาใช้ รายการที่ต้องการเงินกู้และก าหนดการจ่ายเงินกู้แก่ผู้ขอกู้ ก าหนดช าระคืนเสรจ็ 

และการช าระหน้ีเงินกู้รายก่อนๆ ของผู้ขอกู้น้ัน ในกรณีผู้ขอกู้เลือกใช้การจ านองอสังหาริมทรัพย์หรือการค า้

ประกันกใ็ห้สอบสวนรายละเอียดแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นประกัน หรือสอบสวนฐานะทั่วไปของสมาชิกซ่ึงเสนอ

เข้าค า้ประกนัด้วยและเม่ือที่ประชุมกลุ่มได้ตรวจสอบและรับรองรายการต่าง ๆ แล้ว จึงเสนอแนะวงเงินกู้ระยะสั้น

เพ่ือผลิตผลหลักของสมาชิกผู้ขอกู้แต่ละคนจากกลุ่มน้ัน ๆ ต่อคณะกรรมการด าเนินการ 

   (4)  สมาชิกผู้ขอกู้ต้องท าหนังสือกู้ตามแบบที่ก  าหนดไว้เสนอต่อสหกรณ์ฯ พร้อมกับ

แผนงานผลิตและค าขอกู้ อน่ึง สมาชิกผู้ขอกู้ทั้งหมดในแต่ละกลุ่ม ต้องท าหนังสือรับรองต่อสหกรณ์ฯ ตามความ

ใน ข้อ 9. (3) เสนอไปพร้อมกนัด้วย 

   (5)  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเหน็สมควร กจ็ะอนุญาตให้สมาชิก

ผู้ขอกู้ถือใช้หนังสอืกู้ได้ โดยก าหนดวงเงินกู้และก าหนดช าระคืนเสรจ็ไว้ด้วย 

             (6)  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการอนุญาตให้ถือใช้หนังสือกู้ได้แล้วสมาชิกผู้กู้จึงเบิกรับ

เงินกู้ได้ ทั้งน้ี โดยสหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินกู้แก่สมาชิกผู้กู้เป็นงวด ๆ ตามจ านวนและในเวลาที่ต้องการใช้จ่าย

ด าเนินงานโดยรวมต้นเงินไม่เกินวงเงิน ที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนดไว้ในการเบิกรับเงินกู้ผู้กู้ต้องท าหลักฐาน

การรับเงินกู้ให้ไว้ทุกคร้ัง สหกรณ์ฯ ย่อมคิดดอกเบ้ียตามจ านวนต้นเงินที่เบิกรับไปจริงเทา่นั้น 

   อน่ึง หากวัตถุประสงค์ในการขอกู้เงินของสมาชิกเป็นไปเพ่ือจัดซ้ือวัสดุการเกษตรเคร่ือง

อุปโภคบริโภคหรือสินค้าอย่างอื่นที่สหกรณ์ด าเนินธุรกิจอยู่ สมาชิกผู้กู้เงินจะได้รับเงินกู้จาก สหกรณ์ในรูปของ

สนิค้าเคร่ืองอุปโภคบริโภค หรือวัสดุการเกษตรน้ัน ๆ แทนการรับในรูปของเงินสด 

 

 

 

 



38 

 

  ขอ้ 12. วิธใีห้เงินกู้ระยะสั้นเพ่ือการอื่นและเงินกู้ระยะปานกลาง 

         (1) สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินระยะสั้น เพ่ือการอื่นนอกจากผลิตผลหลัก หรือระยะปาน

กลางต้องแจ้งความจ านงขอกู้ต่อสหกรณ์เพ่ือลงบันทกึไว้ การขอกู้รายที่ปรากฏว่าอยู่ในเกณฑ์ซ่ึงสหกรณ์ฯ พึง

พิจารณาน้ัน สหกรณ์ฯ จะมอบให้กรรมการด าเนินการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เพ่ือแนะน าสมาชิกท าแผนงาน

ผลิตหรือแผนการใช้เงินทุนและค าขอกู้ตามแบบที่สหกรณ์ฯ ก าหนดไว้ให้ถูกต้องตามสมควร และให้ผู้สอบสวน

ท ารายการประกอบค าขอกู้ด้วย 

   การสอบสวนดังกล่าวรวมทั้งรายการต่างๆ ตามที่จ าเป็น เช่น รายละเอยีดเกี่ยวกบั

แผนงานผลิตหรือความมุ่งหมายที่ต้องการเงินทุนจ านวนเงินทุนทั้งหมดที่ต้องการเพ่ืองานน้ันจ านวนเงินทุนของ

สมาชิกผู้ขอกู้เองที่จะน ามาใช้ รายการที่ต้องการเงินกู้และก าหนดจ่ายเงินกู้แก่ผู้ขอกู้ก าหนดช าระหน้ีเงินกู้และที่มา

แห่งรายได้ส าหรับช าระหน้ีเงินกู้ รายละเอยีดของทรัพย์สินที่จะใช้เงินกู้ การช าระหน้ีเงินกู้รายก่อน ๆ ของผู้ขอกู้ 

ความสามารถและประสบการณ์ของผู้ขอกู้ที่จะด าเนินงานตามที่เสนอในแผนงานผลิตหรือแผนการใช้เงินทุนและ

ค าขอกู้และข้อความอื่นๆ เกี่ยวกบัการประกอบอาชีพและฐานะทั่วไปของผู้ขอกู้ตลอดจนฐานะทั่วไปของสมาชิกซ่ึง

เสนอเข้าค า้ประกนั   หรือรายละเอยีดแห่งทรัพย์สนิที่เสนอเป็นประกนั ทั้งน้ี สมาชิกผู้ขอกู้และผู้เสนอเข้าค า้

ประกนั  ตลอดจนผู้เสนอจ านองทรัพย์สนิเป็นประกนั ต้องให้ข้อความจริงและร่วมมือ 

         (2) สมาชิกผู้ขอกู้ต้องท าหนังสอืกู้ตามแบบที่ก  าหนดไว้เสนอต่อสหกรณ์พร้อมกบัแผนงาน

ผลิตหรือแผนการใช้เงินทุนและค าขอกู้ ถ้าการกู้เงินรายน้ันใช้การค า้ประกนัตาม ข้อ 9. (3)  กใ็ห้ผู้ค า้ประกันท า

หนังสือค า้ประกันตามแบบที่สหกรณ์ก าหนดไว้เสนอไปพร้อมกนัด้วย 

         (3) ให้น าความในระเบียบ ข้อ 11. (6) และข้อ 13.  มาใช้บังคับในเร่ืองเงินกู้ระยะสั้น

เพ่ือการอื่นและเงินกู้ระยะปานกลางโดยอนุโลม 

  ขอ้ 13. การตรวจสอบการใช้เงินกู้ 

         (1) สหกรณ์ฯ อาจมอบประธานกลุ่มหรือกรรมการบริหารกลุ่มหรือกรรมการด าเนินการ หรือ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ หรือพนักงาน ธ.ก.ส. ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกผู้กู้ อน่ึง กรรมการด าเนินการหรือ

เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ฯ หรือพนักงาน ธ.ก.ส. โดยร่วมมือกบัเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะให้ค าแนะน า

แก่สมาชิกผู้กู้เพ่ือใช้วิธปีฏบัิติทางเกษตรอนัได้ผลดีขึ้น ทั้งน้ี เป็นหน้าที่ของสมาชิกผู้กู้ต้องร่วมมือและปฏบัิติตาม 

         (2) ในกรณีที่ปรากฏว่าสมาชิกผู้กู้น าเงินกู้ที่เบิกไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ปฏิบัติตาม

ค าแนะน าเพ่ือใช้วิธีปฏิบัติทางเกษตรกรรมอันได้ผลดีขึ้ น  หรือภาวะแห่งการผลิตที่ใช้เงินกู้น้ันแสดงว่าจะได้ผล

ไม่ดีหรือมีเหตุผลอื่น ๆ ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเหน็ว่าไม่สมควรให้เงินกู้เตม็วงเงินที่ก  าหนดไว้ 

คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจให้ลดหรือระงับการจ่ายเงินกู้งวดต่อ ๆ ไป ส าหรับรายน้ันได้ 

  ขอ้ 14. ข้อผูกพันเกี่ยวกบัการช าระหน้ีด้วยผลิตผลหรือผลิตภัณฑข์องสมาชิกผู้กู้ 

   สหกรณ์ฯ ที่ด าเนินธุรกิจในด้านการรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของสมาชิก 

คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาก าหนดให้สมาชิกผู้กู้ช าระหน้ีเงินกู้ด้วยผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของตนทาง

สหกรณ์น้ีตามข้อก าหนดในข้อ 15. ในปริมาณที่คุ้มกับเงินกู้หรือเงินงวดช าระหน้ี (รวมทั้งดอกเบ้ีย) อันพึงช าระ

ตามสัญญาไว้ โดย สหกรณ์ฯ คิดราคาผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของสมาชิกเท่ากับราคาตลาดแห่งผลิตผลหรือ

ผลิตภัณฑ์น้ัน  ในเวลาและสถานที่ที่ส่งมอบให้แก่สหกรณ์ฯ  ทั้งน้ี  เป็นหน้าที่ของสมาชิกผู้เกี่ยวข้องต้องปฏบัิติ

ตาม 
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   อน่ึง เพ่ือประโยชน์แก่การควบคุมเกี่ยวกับเงินกู้ กรรมการด าเนินการหรือเจ้าหน้าที่

สหกรณ์ฯหรือเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. มีสิทธิเข้าส ารวจผลิตผลของสมาชิกผู้กู้ในนาไร่ ในลาน ในที่เกบ็หรือที่อื่น ๆ ใน

เวลาอนัสมควรได้เสมอ และสมาชิกผู้เกี่ยวข้องต้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 

  ขอ้ 15. การช าระหน้ีเงินกู้ เมื่อใกล้ถึงก าหนดการช าระคืนเงินกู้หรือเงินงวดช าระหน้ี สหกรณ์ฯ 

จะออกหนังสือเตือนสมาชิกผู้กู้ และสหกรณ์ฯ จะมอบให้กรรมการด าเนินการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ทั้งน้ี เพ่ือ

ซักซ้อมสมาชิกผู้กู้เร่ืองจ านวนเงินและก าหนดเวลาซ่ึงสมาชิกน้ัน  ๆ จะต้องช าระคืนเงินกู้หรือเงินงวดช าระหน้ี 

พร้อมทั้งดอกเบี้ ย หรือจ านวนผลิตผลหรือผลิตภัณฑส่์วนที่ส าหรับช าระหน้ีเงินกู้รวมทั้งดอกเบ้ียในกรณีที่สหกรณ์

ด าเนินธุรกจิในด้านการรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑข์องสมาชิก   ซ่ึงจะต้องส่งช าระหน้ีต่อสหกรณ์ฯ ตาม ข้อ 14. 

   ในกรณีจ าเป็น สหกรณ์ฯ จะมอบให้กรรมการด าเนินการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ 

หรือประธานกลุ่มหรือกรรมการบริหารกลุ่ม ออกไปทวงถามสมาชิกผู้กู้รายคนเพ่ือให้ช าระคืนเงินกู้หรือเงินงวด

ช าระหน้ี พร้อมทั้งดอกเบ้ียต่อสหกรณ์ฯ หรือให้ส่งช าระหน้ีเงินกู้ด้วยผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ต่อสหกรณ์ฯ (ใน

กรณีที่สหกรณ์ฯ ด าเนินธุรกิจในด้านการรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของสมาชิก) เป็นหน้าที่ของสมาชิก

ผู้เกี่ยวข้องต้องอ านวยความสะดวกตามสมควรและปฏบัิติตาม 

   ในการช าระหน้ีเงินกู้น้ัน ให้สมาชิกผู้กู้มีหน้าที่ต้องจัดการช าระ ณ ส านักงานของสหกรณ์ฯ 

หรือสถานที่ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการจะก าหนดเป็นคราว ๆ 

  ขอ้ 16.  การจัดสรรจ านวนเงินของสมาชิกเพ่ือช าระหน้ีเงินกู้ ในกรณีที่สมาชิกมีหน้ีเงินกู้หลาย

ราย ให้จัดสรรจ านวนเงินที่สมาชิกผู้กู้ช าระหน้ีเงินกู้ให้เป็นไปตามก าหนด ช าระหน้ีเงินกู้ทุกรายของสมาชิกน้ัน แต่

ถ้าสมาชิกผู้กู้ไม่มีเงินเพียงพอที่จะช าระให้เป็นไปตามก าหนดได้ทุกราย หน้ีเงินกู้รายใดถึงก าหนดช าระเสรจ็ก่อนที่

ให้ช าระหน้ีเงินกู้รายน้ันให้เป็นไปตามก าหนดก่อนที่จะช าระหน้ีเงินกู้รายอื่น 

   ในการช าระหน้ีเงินกู้แต่ละราย หลังจากจัดให้ค่าฤชาธรรมเนียมดอกเบ้ียก่อนแล้วจึงจะ

ช าระต้นเงิน 

  ขอ้ 17.   ดอกเบ้ียเงินกู้ให้สหกรณ์ฯ เรียกดอกเบ้ียเงินกู้ทุกประเภทในอัตราไม่เกิน ร้อยละ 15 

ต่อปี โดยค านวณตามต้นเงินคงเหลือเป็นรายวัน ตั้งแต่วันถัดจากวันรับเงินกู้จนถึงวันช าระคืนเงินกู้เสรจ็สิ้น 

   คณะกรรมการด าเนินการ อาจเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ได้ โดยจะประกาศอัตรา

ดอกเบ้ียให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป โดยใช้เกณฑ์การจัดช้ันมาประกอบการค านวณอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ของสมาชิก

รายน้ันๆ โดยใช้เกณฑ์การจัดช้ัน 3 กรณี คือ การช าระหน้ีเงินกู้, ทุนเรือนหุ้น, เงินฝากระหว่างปี ทั้งน้ี ใช้ข้อมูล

พิจารณา ณ วันที่ 31 ธนัวาคม ของทุกปี 

   ในกรณีที่สมาชิกผู้กู้ไม่ช าระคืนต้นเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามระยะเวลาที่ก  าหนดไว้ใน

หนังสือกู้เงินให้สหกรณ์ฯ เรียกค่าปรับส าหรับต้นเงินส่วนที่มิได้ช าระตามก าหนดน้ัน ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี 

นอกเหนือจากอัตราดอกเบ้ียที่ก  าหนดไว้ในวรรคแรก  ทั้งน้ี  โดยค านวณเป็นรายวันนับต้ังแต่วันที่สมาชิกผู้กู้ผิด

สญัญาเป็นต้นไป จนกว่าจะช าระคืนเงินกู้เสรจ็สิ้น เว้นแต่สมาชิกผู้กู้ได้รับอนุญาตให้ผ่อนเวลาได้ตาม ข้อ 19. 

   การช าระดอกเบ้ียเงินกู้น้ัน  ถึงก าหนดพร้อมกบัการช าระคืนเงินกู้หรืองวดช าระหน้ี 

   อน่ึง  ภายในสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์ฯ แต่ละปี ให้สมาชิกผู้กู้ช าระดอกเบ้ียเงินกู้ถึงสิ้นปีน้ัน

ต่อ สหกรณ์ด้วย 
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  ขอ้ 18.  ในกรณีสหกรณ์ฯ ให้เงินกู้ระยะสั้น หรือระยะปานกลางแก่สมาชิกจากกองทุนพิเศษ

ส่งเสริมการเกษตรให้เรียกดอกเบี้ ยเงินกู้ในอตัราตามประกาศของสหกรณ์ฯ เป็นคราวไป โดยค านวณตามต้นเงิน

คงเหลือเป็นรายวันตั้งแต่วันถัดจากวันรับเงินกู้จนถึงวันช าระคืนเงินกู้เสรจ็สิ้น การช าระดอกเบ้ียให้เป็นไปตาม ข้อ 

17.  วรรคหน่ึง วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ 

  ขอ้ 19.  การผ่อนเวลาเมื่อสมาชิกผู้กู้รายใดมีหน้ีเงินกู้ใกล้จะครบก าหนดช าระตามสัญญาแต่มี

เหตุจ าเป็นตามวรรคสองที่ไม่อาจจะช าระคืนเงินกู้ได้ตามสัญญา สมาชิกผู้กู้จะต้องติดต่อกับสหกรณ์ฯ เพ่ือขอท า

หนังสือสัญญาผ่อนเวลาต่อสหกรณ์ฯ (ให้ใช้กรณีที่ไม่สามารถช าระเงินงวดช าระหน้ีด้วย) หากไม่ปฏบัิติ สมาชิก

อาจจะหมดสทิธทิี่จะขอผ่อนเวลา 

   ในกรณีที่คณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่า สมาชิกผู้กู้ไม่

สามารถจะช าระคืนเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่ก  าหนดไว้เพราะมีเหตุจ าเป็นเน่ืองจาก

ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติร้ายแรงจนเป็นเหตุให้สมาชิกผู้กู้ไม่สามารถช าระคืน ต้นเงินได้ กอ็าจผ่อนเวลา

ให้ได้ตามที่เหน็สมควรคราวละไม่เกินสิบสองเดือน แต่จะผ่อนเวลาเกินกว่าสามคราวไม่ได้ (ให้ใช้ในกรณีไม่

สามารถช าระเงินงวดช าระหน้ีด้วย) 

  ขอ้ 20. การเรียกคืนเงินกู้ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปน้ีให้ถือว่าเงินกู้เป็นอันถึงก าหนดช าระคืนโดย

สิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบ้ียทนัที โดยมิพักค านึงถึงระยะเวลาที่ให้ไว้ส าหรับเงินกู้รายน้ัน ๆ ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการ

ด าเนินการหรือผู้จัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 

      (1)  เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ฯ ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 

   (2)  เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าสมาชิกผู้กู้น าเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ของ

การกู้เงินหรือไม่ปฏบัิติตามค าแนะน าเพ่ือใช้วิธีปฏิบัติทางเกษตรกรรมอันได้ผลดีขึ้น  ทั้งน้ี โดยไม่มีเหตุผลซ่ึง

คณะกรรมการด าเนินการเหน็สมควร 

   (3)  เมื่อสมาชิกผู้กู้มิได้จัดการแก้ไข หรือเพ่ิมเติมหลักประกันตามค าสั่งของคณะกรรมการ  

ด าเนินการ 

   (4)   เมื่อสมาชิกผู้กู้ไม่ปฏบัิติตามข้อผูกพันใน ข้อ 14. โดยไม่มีเหตุผลซ่ึงคณะกรรมการ

ด าเนินการเหน็สมควร 

     (5)  เมื่อสมาชิกผู้กู้ไม่ช าระเงินกู้ และดอกเบ้ียให้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่ก  าหนดไว้ส าหรับ

เงินกู้รายน้ัน ๆ   โดยไม่ได้รับผ่อนเวลาหรือไม่ช าระคืนให้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่ผ่อนให้ หรือเมื่อสมาชิกผู้กู้ไม่

ช าระเงินงวดช าระหน้ีตามก าหนดส าหรับงวดน้ัน ๆ โดยไม่มีเหตุผลซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเหน็สมควร 

ขอ้ 21.  สหกรณ์ฯ จะออกสมุดคู่บัญชีเงินกู้ให้แก่สมาชิกทุกคน   โดยให้ผู้จัดการหรือ

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการลงรายการการเบิกรับเงินกู้ การช าระคืนต้นเงินดอกเบ้ียและค่าปรับ และ

การถือหุ้นของสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน ห้ามมิให้สมาชิกลงหรือแก้ไขรายการใด ๆ ในสมุดคู่บัญชีเงินกู้ไม่ว่าโดย

ตนเองหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ 

  ขอ้ 22.  สมาชิกต้องเกบ็รักษาสมุดคู่บัญชีเงินกู้ไว้ให้ปลอดภัย ไม่พึงให้ผู้อื่นใช้สมุดคู่บัญชี

เงินกู้แทนเป็นอนัขาดและทุกคราวที่ต้องติดต่อกบัสหกรณ์ฯ หรือเกี่ยวข้องกบัสหกรณ์ฯ หรือในการประชุมสมาชิก

ต้องน าสมุดคู่บัญชีเงินกู้ไปแสดงด้วยทุกคร้ัง โดยเฉพาะเมื่อสมาชิกต้องการขอกู้เงิน เบิกรับเงินกู้ ช าระหน้ีเงินกู้

หรือช าระหน้ีอื่น ๆ สมาชิกจะต้องน าสมุดคู่บัญชีเงินกู้ไปย่ืนต่อสหกรณ์ฯ ด้วยตนเอง หากสมาชิกผู้ใดมิได้น าสมุด

คู่บัญชีเงินกู้ไปด้วย สหกรณ์จะไม่รับด าเนินการให้ 
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  ขอ้ 23.  เมื่อสมาชิกมาเบิกรับเงินกู้หรือส่งช าระหน้ี ให้เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ลงรายการ ต่าง ๆ 

ในสมุดคู่บัญชีเงินกู้ให้ถูกต้องตรงกับหลักฐานของสหกรณ์ฯ ทุกคร้ังแล้วให้ผู้จัดการหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทน

ผู้จัดการเท่าน้ันเป็นผู้ลงลายมือช่ือในช่อง  “ลายมือชือ่เจา้หนา้ทีข่องสหกรณ์”  ก ากับทุกช่อง และสหกรณ์ฯ จะใช้

เป็นหลักฐานว่า ผู้ที่ลงช่ือดังกล่าวเป็นผู้รับรองและรับผิดชอบในการเบิกหรือช าระหน้ีของสมาชิกผู้น้ัน 

  ขอ้ 24.  ถ้าสมุดคู่บัญชีเงินกู้ของสมาชิกหายหรือช ารุดเสียหายจนใช้การไม่ได้  ให้สมาชิกผู้น้ัน

รีบแจ้งต่อสหกรณ์ฯ โดยเรว็ เพ่ือสหกรณ์ฯ ยกเลิกเล่มที่หายหรือช ารุดน้ัน   และออกเล่มใหม่ให้แก่สมาชิก  โดย

สมาชิกจะต้องเสยีค่าธรรมเนียม เล่มละ 20.- บาท 

  ขอ้ 25.  เมื่อสมุดคู่บัญชีเงินกู้ของสมาชิกลงรายการเตม็แล้วให้สมาชิกส่งคืนสหกรณ์ฯ เพ่ือ

สหกรณ์ฯจะออกเล่มใหม่ให้แก่สมาชิกโดยไม่คิดมูลค่า 

  ขอ้ 26.  สมาชิกต้องถือหุ้นตามส่วนเงินกู้ในอัตราสิบหุ้น ต่อจ านวนเงินกู้ทุก ๆ หน่ึงพันบาท

เศษของหน่ึงพันบาท ให้ถือเป็นสิบหุ้นกรณีหุ้นเกิน 10,000.- บาท ให้ถือหุ้นตามส่วนเงินกู้ในอัตราห้าหุ้นต่อ

จ านวนเงินกู้ทุกหน่ึงพันบาทเศษของหน่ึงพันบาทให้ถือเป็นห้าหุ้น เว้นแต่การกู้คราวน้ันสมาชิกผู้กู้  ขอรับเป็นวัสดุ

การเกษตร (ปุ๋ย  ข้าวสาร ยาปราบศัตรูพืช ฯลฯ)  หรือขอรับเป็นเคร่ืองอุปโภค-บริโภค ให้งดเว้นการถือหุ้นได้ 

  การช าระค่าหุ้น จะต้องช าระค่าหุ้นทุกคราวที่รับเงินกู้จากสหกรณ์ฯ  หากสัญญากู้รายใด  มีการ

รับเงินกู้หลายคร้ัง  ให้ช าระครบตามจ านวนที่ต้องถือในคร้ังแรกที่รับเงินกู้    

 

ประกาศ   ณ  วันที่  16   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 

             

  (ลงช่ือ)            เสกสรรค์  เทพค า 
 

                   ( นายเสกสรรค์  เทพค า ) 

               ประธานกรรมการ 

                        สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากดั 

ว่าดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สหกรณอ่ื์น  

พ.ศ.  2546 
 

 

 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ข้อ 13. และข้อ 102.  

ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 34 คร้ังที่ 10 เม่ือวันที่ 27  พฤษภาคม 2546 ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วย

การให้เงินกู้แก่ สหกรณ์อื่น  โดยความเหน็ชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  ดังต่อไปนี้  

  ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา  จ ากัด ว่าดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่ 

สหกรณอ่ื์น พ.ศ.  2546” 

  ขอ้ 2. ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 27  พฤษภาคม  พ.ศ.  2546  เป็นต้นไป  

  ขอ้ 3. ในระเบียบน้ี 

    “สหกรณ”์       หมายความว่า    สหกรณ์ผู้ให้กู้เงิน 

    “คณะกรรมการ”   หมายความว่า    คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ผู้ให้กู้เงิน 

    “สหกรณผ์ูข้อกู”้    หมายความถึง   สหกรณ์รวมถึงชุมนุมสหกรณ์ด้วย 

  ขอ้ 4. สหกรณ์ผู้ขอกู้ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

   (1)  ไม่มีข้อบกพร่องทางการเงินและการบัญชี   หรือถ้ามีต้องได้รับการแก้ไขจนเป็นที่

พอใจของสหกรณ์ฯ แล้ว 

   (2)  มีความม่ันคงทางการเงิน และมีความสามารถในการช าระหน้ี 

   (3) มีความสามารถในการจัดการที่ดี และได้ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ

ของสหกรณ์ฯ และระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัดสม ่าเสมอ 

   (4)  มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑท์ี่สหกรณ์ก าหนด 

  ขอ้ 5. สหกรณ์ฯ จะให้เงินกู้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้ที่มีวัตถุประสงค์จะใช้เงินกู้เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียน

ให้สมาชิกกู้หรือเพ่ือการด าเนินธุรกิจอื่นของสหกรณ์ฯ ตามวัตถุประสงค์ที่ก  าหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบอัน

เหมาะสมเทา่นั้น 

  ขอ้ 6. จ านวนเงินกู้ที่ให้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้สหกรณ์หน่ึง ๆ    ต้องไม่เกิน ร้อยละ  25  ของทุน

เรือนหุ้นรวมกับทุนส ารองของสหกรณ์  แต่เมื่อรวมหน้ีเงินกู้ทุกรายของสหกรณ์ผู้ขอกู้แล้วจะต้องไม่เกินวงเงิน

กู้ยืมและค า้ประกนัประจ าปีที่ได้รับความเหน็ชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

  ขอ้ 7. หลักประกันเงินกู้ให้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ฯ ผู้กู้ทั้งคณะค า้ประกันเป็น

รายบุคคลและให้จัดหาอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่าจ านวนเงินกู้จ านองเป็นประกัน 

เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นที่สหกรณ์ฯ ผู้ขอกู้ไม่มีหลักทรัพย์หรือไม่สามารถหาหลักทรัพย์มาใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้ 

ให้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ผู้ขอกู้ทั้งคณะเป็นผู้ค า้ประกันเงินกู้ และในกรณีผู้ค า้ประกันคนใดพ้นจาก

ต าแหน่งก่อนที่สหกรณ์ผู้ขอกู้จะช าระหน้ีเสร็จสิ้ น ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้จัดให้กรรมการด าเนินการคนใหม่เป็นผู้ค า้

ประกนัแทนคนเดิม 

 

 



43 

 

  ขอ้ 8. การก าหนดระยะเวลาช าระคืนเงินกู้  ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดให้ สหกรณ์ที่ขอกู้

เงินช าระคืนต้นเงินและดอกเบ้ียให้เสรจ็สิ้นภายในระยะเวลาที่ก  าหนดไว้ในแผนการใช้เงินกู้ แต่ต้องไม่เกินหกสิบ

เดือน 

  ขอ้ 9. อตัราดอกเบี้ ยเงินกู้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดตามความเหมาะสมกับภาวะการเงิน 

โดยประกาศเป็นคราว ๆ ไป การคิดดอกเบ้ียเงินกู้ให้คิดเป็นรายวัน โดยนับถัดจากวันรับเงินกู้ 

  ขอ้ 10. ในกรณีที่มีเหตุสดุวิสยัหรือความจ าเป็นเกิดข้ึนอันท าให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ไม่สามารถช าระ

คืนเงินกู้ได้ตามก าหนด ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ย่ืนค าร้องขอผ่อนผันเล่ือนก าหนดเวลาช าระคืนเงินกู้ต่อสหกรณ์ เพ่ือให้

คณะกรรมการพิจารณาการผ่อนผันให้ขยายเวลาช าระคืนเงินกู้ และระงับการเสียเบ้ียปรับ ในช่วงระยะเวลาที่ได้รับ

การผ่อนผันได้ตามที่เหน็สมควร 

  ขอ้ 11.  สหกรณ์ผู้กู้ไม่ช าระคืนเงินกู้เมื่อถึงก าหนด โดยไม่ได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการ

หรือไม่มีเหตุผลอันสมควร จะต้องเสียเบ้ียปรับผิดนัดช าระหน้ีเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ของต้นเงินที่

ผิดนัด โดยนับถัดจากวันที่ถึงก าหนดช าระจนถึงวันที่สหกรณ์ผู้ขอกู้ช าระเงินกู้เสรจ็สิ้น 

  ขอ้ 12. การขอกู้ ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ย่ืนหนังสือแสดงความจ านงระบุวัตถุประสงค์ในการใช้เงินกู้ 

จ านวนเงินที่ขอกู้ ระยะเวลาช าระหน้ี พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้  

   (1) ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ คร้ังที่มีการพิจารณาเร่ืองขอกู้เงิน

จาก สหกรณ์ 

   (2)  งบการเงินและรายงานการสอบบัญชีประจ าปีล่าสุด พร้อมด้วยรายงานกิจการ

ประจ าปี 

   (3)  งบทดลอง ณ วันสิ้นสุดเดือน ก่อนวันย่ืนหนังสือแสดงความจ านงขอกู้ และย้อนหลัง

อกี 2  เดือน 

   (4)  ส าเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ 

   (5)  ข้อบังคับของสหกรณ์  รวมทั้งระเบียบการเงินของสหกรณ์ 

   (6)  รายนามคณะกรรมการด าเนินการ ต าแหน่งในคณะกรรมการด าเนินการ และ

ต าแหน่งในหน่วยงานที่สงักดั (ถ้าม)ี พร้อมทั้งวาระของการด ารงต าแหน่งของกรรมการด าเนินการ 

   (7)  ส าเนาหนังสือให้ความเหน็ชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ฯ  ในการก าหนดวงเงิน

กู้ยืมหรือค า้ประกนัประจ าปี 

   (8)  ส าเนาหลักฐานการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน  หรือบุคคลซ่ึงสหกรณ์ฯ ได้กู้ยืมไว้

และยังมีภาระผูกพันอยู่ 

   (9)  เอกสารอื่น ๆ ที่สหกรณ์ก าหนด 

  ขอ้ 13. ให้ผู้จัดการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและวิเคราะห์ฐานะความมั่นคง ความสามารถ

ในการช าระหน้ีและการจัดการ เสนอผลการวิเคราะห์พร้อมทั้งความเหน็ต่อคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

ต่อไป 

  ขอ้ 14. ถ้าสหกรณ์ผู้ขอกู้จะกู้เงินจากผู้อื่น ในระหว่างที่ยังมีหน้ีเงินกู้อยู่ต่อสหกรณ์ต้องแจ้งให้ 

สหกรณ์ทราบ 

  ขอ้ 15. ในกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนี้   ให้สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้และให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ช าระคืน

ต้นเงินพร้อมทั้งดอกเบี้ ยแก่สหกรณ์โดยทนัท ีแม้ยังไม่ถึงก าหนดตามสญัญาเงินกู้กต็าม 
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   (1)  เมื่อสหกรณ์ผู้ขอกู้ต้องเลิกไม่ว่าเพราะเหตุใด 

   (2)  เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผู้ขอกู้ฝ่าฝืนข้อก าหนดตาม ข้อ 15. แห่งระเบียบน้ี 

   (3)  เม่ือปรากฏว่าสหกรณ์ผู้ขอกู้ใช้เงินกู้ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสัญญา

เงินกู้ 

   (4) เมื่อสหกรณ์ผู้ขอกู้ผิดนัดไม่ช าระเงินกู้ตามก าหนดและคณะกรรมการไม่ได้ผ่อนเวลา

ให้ 

   (5)  เม่ือมีเหตุผลที่คณะกรรมการเหน็ว่าสหกรณ์น้ันไม่สมควรกู้เงินสหกรณ์ฯ ต่อไป 

  ขอ้ 16.  เมื่อคณะกรรมการอนุมัติเงินกู้แล้ว  ให้ผู้จัดการแจ้งให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ทราบโดยเรว็

เพ่ือจัดท าสญัญากู้   และจัดท าหลักประกนัให้เรียบร้อย   แล้วจึงจัดส่งเงินกู้ให้สหกรณ์ฯ ผู้ขอกู้ต่อไป 

  ขอ้ 17. การท าสญัญากู้  ให้จัดท าตามแบบที่สหกรณ์ฯ ก าหนด  และให้ผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือ

แทนสหกรณ์ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ  และสหกรณ์ผู้ขอกู้เป็นผู้ลงช่ือในสญัญากู้ที่ท  ากบัสหกรณ์ฯ 

  ขอ้ 18. การให้เงินกู้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้โดยใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักฐานแทนการท าสัญญากู้  

ให้สามารถกระท าได้  โดยจ านวนเงินกู้ให้เป็นไปตาม ข้อ  7.  ของระเบียบน้ี  ส าหรับหลักเกณฑแ์ละวิธีปฏบัิติอื่น ๆ ให้

คณะกรรมการพิจารณาก าหนดขึ้นได้ตามความเหมาะสม และไม่ก่อให้เกดิความเสยีหายแก่สหกรณ์ฯ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  27  พฤษภาคม  2546 
 

 

                                           (ลงช่ือ)            ประเสริฐ์  นวลค า 

              ( นายประเสริฐ์   นวลค า ) 

              ประธานกรรมการ 

               สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากดั 

ว่าดว้ยการใหเ้งินกูแ้ละดอกเบี้ ยเงินกูเ้พือ่จดัหาปัจจยัการผลิตแก่กลุ่มสมาชิกสหกรณ ์

พ.ศ. 2558 
 

************ 

 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ จ ากัด ข้อ 102  และที่ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ์-การเกษตรเวียงสา จ ากดั  ชุดที่ 46 คร้ังที่  9 วันที่  23  เมษายน  2558  ได้ก าหนดระเบียบ

ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบ้ียเงินกู้เพ่ือจัดหาปัจจัยการผลิตแก่กลุ่มสมาชิกสหกรณ์  พ.ศ.2558  ซ่ึงก าหนดไว้

ดังต่อไปนี้  

  ขอ้ 1.   ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด  ว่าดว้ยการให้เงินกู้

และดอกเบ้ียเงินกูเ้พือ่จัดหาปัจจัยการผลติแก่กลุ่มสมาชิกสหกรณ ์พ.ศ.2558” 

  ขอ้ 2. ระเบียบน้ีให้ถือใช้บังคับต้ังแต่วันที่  24 เมษายน 2558  เป็นต้นไป 

  ขอ้ 3. ในระเบียบน้ี 

   “สหกรณ”์   หมายถึง   สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 

   “คณะกรรมการ”หมายถึง   คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 

   “กลุ่มสมาชิก” หมายถึง   กลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 

  ขอ้ 5. วัตถุประสงค์ของกู้เงินกลุ่มสมาชิก เพ่ือจัดซ้ือปัจจัยการผลิตให้สมาชิกในกลุ่มสมาชิก

เทา่นั้น 

  ขอ้ 6.  จ านวนขั้นสูงของเงินกู้  จ านวนเงินกู้ระยะสั้ นแต่ละกลุ่ม คณะกรรมการด าเนินการ

ก าหนดตามเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

ด าเนินการ 

  ขอ้ 7.  ระยะเวลาแห่งเงินกู้  เงินกู้ระยะสั้นน้ันให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาก าหนดให้

กลุ่มสมาชิกช าระคืนต้นเงินและดอกเบ้ียให้เสรจ็ภายในเวลาที่ขายผลิตผล  โดยปกติต้องไม่เกินสิบสองเดือน  เว้น

แต่ในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษให้ก าหนดได้ไม่เกินสิบแปดเดือน  ทั้งน้ี นับแต่วันที่ท  าหนังสือกู้หรือหลักฐานการกู้  

สหกรณ์จะออกหนังสอืเตือนกลุ่มสมาชิกผู้กู้ 

  การช าระคืนเงินกู้หรืองวดช าระหน้ีก่อนถึงก าหนดน้ัน ไม่ว่าจะช าระเตม็จ านวนหรือบางส่วนก็

ตาม  กลุ่มสมาชิกผู้กู้ย่อมท าได้เสมอและสหกรณ์ย่อมไม่คิดดอกเบ้ียส าหรับจ านวนต้นเงินที่ไดรับคืนน้ันต่อไปอกี 

  ขอ้ 8.  หลักประกนัเงินกู้ตามระเบียบน้ี ให้มีหลักประกันตามคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา

ก าหนด  แต่อย่างน้อยต้องมีหลักประกนัอย่างใดอย่างหน่ึงหรือรวมกนั ดังต่อไปนี้  

   ( 1 )  ใช้บุคคลค า้ประกันเงินกู้โดยคณะกรรมการบริหารกลุ่มเป็นผู้ค า้ประกัน จ านวน 

5 คน ในกรณีเปล่ียนคณะกรรมการบริหารกลุ่ม  บุคคลค า้ประกนัเงินกู้ย่อมมีผลผูกพันต่อไปจนกว่าจะช าระเสรจ็ 

   ( 2 )  มีบัญชีเงินฝากค า้ประกันเงินกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของยอดเงินฝาก  โดยเงินฝาก

ค า้ประกนัไม่สามารถถอนเงินจากบัญชีดังกล่าวได้ 

   ( 3 )  ใช้หลักทรัพย์ค า้ประกนั 
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  ขอ้ 9.  ดอกเบ้ียเงินกู้ให้สหกรณ์ฯ เรียกเกบ็ดอกเบ้ียเงินกู้ในระเบียบน้ี อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 8.50 

บาทต่อปี โดยค านวณตามต้นเงินคงเหลือเป็นรายวัน  ตั้งแต่วันถัดจากวันรับเงินกู้ถึงวันช าระเงินกู้เสรจ็สิ้น 

  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ อาจเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ได้จะประกาศอัตรา

ดอกเบี้ ยให้ทราบเป็นคราวๆ ไป 

  ในกรณีกลุ่มสมาชิกผู้กู้ไม่ช าระคืนต้นเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามระยะเวลาที่ก  าหนดไว้ในหนังสือ

สัญญากู้เงิน  ให้สหกรณ์เรียกค่าปรับต้นเงินส่วนที่มีได้ช าระตามก าหนดในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี  นอกเหนือจาก

อัตราดอกเบ้ียที่ก  าหนดไว้ในวรรคแรก  ทั้งน้ี โดยค านวณเป็นรายวันนับต้ังแต่วันที่กลุ่มสมาชิกผู้กู้ผิดสัญญาเป็น

ต้นไป   จนกว่าจะช าระเสรจ็สิ้น 

  อน่ึง ภายในวันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์แต่ละปีให้กลุ่มสมาชิกผู้กู้ช าระดอกเบ้ียเงินกู้ถึงสิ้นปีน้ันต่อ

สหกรณ์ฯ 

  ขอ้ 10.  สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีเงินกู้ให้กลุ่มสมาชิก  โดยให้ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายจากผู้จัดการลงรายการการเบิกรับเงินกู้  การช าระคืนต้นเงิน ดอกเบ้ีย และค่าปรับให้เป็นปัจจุบัน  

ห้ามมิให้กลุ่มสมาชิกลงหรือแก้ไขรายการใดๆ ในสมุดคู่บัญชีเงินกู้ไม่ว่าคณะกรรมการหรือบุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  23  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2558 

 

    (ลงนาม)  ประเสริฐ์  นวลค า  

           ( นายประเสริฐ์   นวลค า ) 

                 ประธานกรรมการ 

                     สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา  จ ากดั 

ว่าดว้ยการท าประกนัสินเช่ือผูกู้เ้งินจากสหกรณฯ์ 

พ.ศ 2558 
 

 

 

  ตามที่สหกรณ์การเกษตรเวียงสา  จ ากัด  มีความประสงค์ที่จะให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ช่วยเหลือ

ตนเอง ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ลดปัญหาการด าเนินการสวัสดิการเงินกู้แก่สมาชิกในสหกรณ์ฯ กรณีผู้กู้เสียชีวิต

หรือตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ปลดภาระผู้ค า้ประกัน หุ้นสะสมหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ค า้ประกันเงินกู้

ไม่เกิดปัญหา อาศัยอ านาจตามข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ข้อ 74.และ ข้อ 102.  ที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 47 คร้ังที่ 6 วันที่  20 พฤศจิกายน  2558   ก าหนดระเบียบว่าด้วยการท า

ประกนัสนิเช่ือผู้กู้เงิน 

  ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา  จ ากัด  เร่ืองการท าประกัน

สินเชื่อผูกู้เ้งินจากสหกรณฯ์  พ.ศ. 2558” 

  ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีให้ใช้ต้ังแต่วันที่   23 พฤศจิกายน  2558  เป็นต้นไป 

  ขอ้ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ว่าด้วยการท าประกันสินเช่ือผู้กู้เงิน

จากสหกรณ์ พ.ศ.2546 และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซ่ึงขัดแย้งกับระเบียบน้ี และ

ให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 

  ขอ้ 4.  ในระเบียบน้ี 

(1) “สมาชิก”   หมายถึง สมาชิกของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา  จ ากดั 

(2) “ครอบครัวสมาชิก”  หมายถึง  บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พ่ี และน้อง 

(3) “เจา้หนา้ที่สหกรณฯ์“ หมายถึง   ผู้ที่สหกรณ์จัดจ้างตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่  

และลูกจ้างของสหกรณ์ฯ 

(4) “เงินกู”้   หมายถึง   จ านวนเงินที่สมาชิกกู้จากสหกรณ์ฯ 

(5) “ผูค้ ้าประกัน”  หมายถึง  บุคคลที่สมาชิกผู้ท าหน้าที่ค า้ประกันการกู้เงินของสมาชิก

ผู้กู้ 

ขอ้ 5.  ก าหนดให้เมื่อสมาชิกท่านใด ท่านหน่ึง กู้เงินจากสหกรณ์ฯ โดยมีหุ้นสะสม หรือบุคคล

ค า้ประกนัการกู้แล้ว ให้สมาชิกผู้กู้ท าประกันสินเช่ือกับ บริษัท สหประกันชีวิต  จ ากัด (มหาชน)  ตามจ านวนเงิน

ที่กู้ 

  ขอ้ 6.  การช าระเบี้ ยประกนัภัย สามารถท าได้ 2 วิธ ี

5.1 หักจากจ านวนเงินที่กู้ 

5.2 เพ่ิมเข้าเป็นยอดเงินกู้ 

5.3 ช าระเบี้ ยประกนัภัยปีต่อปี หรือช าระคร้ังเดียว 

ขอ้ 7.   ก าหนดให้ตัวแทนที่มีใบอนุญาตในสหกรณ์ฯ เป็นผู้ด าเนินการและรับผิดชอบในการท า

ประกนัสนิเช่ือ 

 



48 

 

  ขอ้ 8.  สมาชิกที่กู้เงินต้ังแต่ 100,000.- บาท  (หน่ึงแสนบาทถ้วน) ขึ้นไปต้องท าประกันชีวิต

ในแบบประกนัที่เหมาะสม 

  ขอ้ 9.  สมาชิกจะได้รับผลประโยชน์ ดังน้ี 

9.1 รับส่วนลดเบ้ียประกนัตามแบบประกนั 

9.2 หากสมาชิกเสยีชีวิต บริษัท สหประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)  จะจ่ายจ านวนเงินเอา 

      ประกนัให้ตามแบบประกนั 

  ขอ้ 10.  กรณีสมาชิกกู้เงินเพ่ิม ให้ท าประกนัสนิเช่ือในส่วนต่างที่ท  าคร้ังแรก กบัส่วนที่กู้เพ่ิม 

  ขอ้ 11.  กรณีสมาชิกส่งเงินคืนสหกรณ์ฯ ก่อนก าหนดสมาชิกมีสทิธ ิ ดังน้ี 

11.1   เลิกการช าระเบ้ียประกนัภัยและไม่มีการคุ้มครองจากบริษัท  สหประกนัชีวิต  จ ากดั    

  (มหาชน) ต่อไป 

11.2  ช าระเบี้ ยประกนัภัยตามปกติเพ่ือรับความคุ้มครองจากบริษัทฯ ต่อไป 

  ขอ้ 12.  ระเบียบน้ีให้ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 

  ขอ้ 13.  การเลิกระเบียบจะกระท าเมื่อสหกรณ์ฯ เหน็ว่า ด าเนินการแล้วไม่ประสบความส าเรจ็

ตามวัตถุประสงค์ 

 

ประกาศ ณ วันที่   20 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 

 

                                         (ลงช่ือ)        เสกสรรค์  เทพค า 

   ( นายเสกสรรค์  เทพค า ) 

    ประธานกรรมการ 

  สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากดั 

ว่าดว้ยเจา้หนา้ท่ีและขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างาน 

พ.ศ. 2558 

**************** 

 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา  จ ากัด ข้อ 74.(16)  และข้อ 

102. (7) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด  ชุดที่ 46 คร้ังที่ 15  วันที่  8  

สงิหาคม  2558 ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับการท างาน  ดังต่อไปนี้  
 

  ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากัด  ว่าดว้ยเจา้หนา้ที่และ

ขอ้บังคับเกีย่วกับการท างาน พ.ศ. 2558” 

  ขอ้ 2.   ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่  วันที่ 8  สงิหาคม  2558  เป็นต้นไป 

  ขอ้ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด  ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ

สหกรณ์ พ.ศ. 2555  และบรรดาระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ มติอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกบัระเบียบน้ีและให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 

  ขอ้  4. ในระเบียบน้ี 

“สหกรณ”์  หมายถึง  สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 

“ประธานกรรมการ” หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 

“คณะกรรมการด าเนินการ”   หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์

การเกษตร-เวียงสา จ ากดั 

“เจา้หนา้ที”่ หมายถึง   เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบัิติงานทุกระดับ  (เช่น  ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ  

หัวหน้าแผนก  เจ้าหน้าที่ธุรการ  เจ้าหน้าที่การเงิน   เจ้าหน้าที่บัญชี  เจ้าหน้าที่การตลาด  เจ้าหน้าที่สินเช่ือ  หรือ

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  หรือเจ้าหน้าที่ต าแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอื่น ฯลฯ) 

“ลกูจา้ง”  หมายถึง ลูกจ้างช้ันหน่ึง และลูกจ้างช้ันสอง หรือผู้ซ่ึงตกลงท างานให้สหกรณ์

ฯ โดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกช่ืออย่างไร 
 

หมวด  1 

อตัราก าลงัและต าแหน่ง 

 

 ขอ้ 5. ให้สหกรณ์จ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้างตามจ านวนที่จ าเป็นแก่การปฏบัิติงานประจ าของสหกรณ์ฯ 

 ขอ้ 6.  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ฯ มีดังต่อไปน้ี 

    ก.  ต าแหน่งเจา้หนา้ทีข่องสหกรณ ์

  (1)  เจ้าหน้าที่สหกรณ์   ได้แก่  เจ้าหน้าที่การตลาด  เจ้าหน้าที่การเงิน  เจ้าหน้าที่

สนิเช่ือ  เจ้าหน้าที่ธุรการ  เจ้าหน้าที่บัญชี  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร หรือเจ้าหน้าที่ต าแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอื่น ฯลฯ 

  (2)  หัวหน้าแผนก 

  (3)  ผู้ช่วยผู้จัดการ 

  (4)  ผู้จัดการ 
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 ข. ต าแหน่งลูกจา้ง   

  (1)   ลูกจ้างช้ันหน่ึง  ได้แก่  คนงาน  คนยาม  นักการภารโรง แม่บ้าน 

  (2)   ลูกจ้างช้ันสอง ได้แก่  คนขับรถยนต์  หรือพนักงานแผนกต่างๆ 

  ขอ้ 7.  ให้คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก  และแต่งตั้งหรือเล่ือนต าแหน่ง    

ผู้จัดการ  โดยพิจารณาผู้มีคุณวุฒิ  ความสามารถ  การริเร่ิม ความจัดเจน ความรับผิดชอบ สมรรถภาพในการ

ปฏบัิติงานและความเหมาะสมกบัต าแหน่ง และเป็นไปตามหลักเกณฑใ์น ข้อ 11 ง. 

   ในกรณีที่สหกรณ์ฯ ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจ้างผู้จัดการ  ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือหัวหน้าแผนกได้ให้

คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก สอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขันเจ้าหน้าที่ในต าแหน่งที่ต ่าลงไป  แล้วแต่งต้ังให้

ปฏบัิติงานในหน้าที่ผู้จัดการ  ผู้ช่วยผู้จัดการ  หรือหัวหน้าแผนก  ทั้งน้ีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏบัิติใน

ข้อ  11,  12, 13,  14,  15 และ 16 
 

หมวด  2 

อตัราเงนิเดือนและค่าจา้ง 

 

  ขอ้ 8.  ให้ก าหนดอัตราเงินเดือนและค่าจ้างของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างไว้  โดยจัดท าเป็นบัญชีแนบ

ท้ายระเบียบน้ี และประกาศเป็นคราวๆ ไป 

 

( บญัชี 8 ) 

 

ชั้น 

ลูกจา้ง เจา้หนา้ทีส่หกรณ ์

ชั้น 1, ชั้น 2 เจา้หนา้ทีบ่ญัชี/การเงิน/ ผูช่้วยผูจ้ัดการ/รองผูจ้ดัการ 
ผูจ้ดัการ 

  สินเชื่อ/ตลาด/ธุรการ/อื่นๆ หวัหนา้แผนก 

1 6,760.00 8,730.00 9,830.00 11,620.00 

1.5 6,900.00 8,900.00 10,060.00 11,890.00 

2 7,030.00 9,080.00 10,280.00 12,160.00 

2.5 7,160.00 9,270.00 10,510.00 12,420.00 

3 7,280.00 9,460.00 10,740.00 12,680.00 

3.5 7,420.00 9,670.00 10,970.00 13,020.00 

4 7,550.00 9,880.00 11,200.00 13,370.00 

4.5 7,680.00 10,080.00 11,430.00 13,690.00 

5 7,850.00 10,280.00 11,640.00 14,030.00 

5.5 8,020.00 10,490.00 11,920.00 14,360.00 
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ชั้น 

ลูกจา้ง เจา้หนา้ทีส่หกรณ ์

ชั้น 1, ชั้น 2 เจา้หนา้ทีบ่ญัชี/การเงิน/ ผูช่้วยผูจ้ัดการ/รองผูจ้ดัการ 
ผูจ้ดัการ 

  สินเชื่อ/ตลาด/ธุรการ/อื่นๆ หวัหนา้แผนก 

6 8,200.00 10,690.00 12,180.00 14,710.00 

6.5 8,360.00 10,950.00 12,440.00 15,050.00 

7 8,530.00 11,200.00 12,710.00 15,370.00 

7.5 8,710.00 11,460.00 13,040.00 15,790.00 

8 8,880.00 11,710.00 13,390.00 16,190.00 

8.5 9,070.00 11,950.00 13,720.00 16,610.00 

9 9,250.00 12,200.00 14,050.00 17,010.00 

9.5 9,430.00 12,450.00 14,390.00 17,410.00 

10 9,610.00 12,710.00 14,650.00 17,830.00 

10.5 9,800.00 12,960.00 15,070.00 18,230.00 

11 9,960.00 13,210.00 15,410.00 18,650.00 

11.5 10,150.00 13,470.00 15,820.00 19,120.00 

12 10,330.00 13,720.00 16,230.00 19,570.00 

12.5 10,510.00 14,010.00 16,640.00 20,040.00 

13 10,690.00 14,300.00 17,040.00 20,520.00 

13.5 10,880.00 14,580.00 17,460.00 20,990.00 

14 11,050.00 14,870.00 17,760.00 21,450.00 

14.5 11,250.00 15,160.00 18,280.00 21,920.00 

15 11,450.00 15,450.00 18,680.00 22,500.00 

15.5 11,620.00 15,730.00 19,120.00 23,080.00 

16 11,770.00 16,020.00 19,540.00 23,650.00 

16.5 12,010.00 16,310.00 19,980.00 24,220.00 

17 12,200.00 16,600.00 20,400.00 24,810.00 

17.5 12,400.00 16,890.00 20,840.00 25,390.00 

18 12,780.00 17,180.00 21,280.00 25,970.00 
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ชั้น 

ลูกจา้ง เจา้หนา้ทีส่หกรณ ์

ชั้น 1, ชั้น 2 เจา้หนา้ทีบ่ญัชี/การเงิน/ ผูช่้วยผูจ้ัดการ/รองผูจ้ดัการ 
ผูจ้ดัการ 

  สินเชื่อ/ตลาด/ธุรการ/อื่นๆ หวัหนา้แผนก 

18.5 12,970.00 17,510.00 21,700.00 26,530.00 

19 13,170.00 17,850.00 22,140.00 27,110.00 

19.5 13,370.00 18,190.00 22,610.00 27,690.00 

20 13,570.00 18,530.00 23,080.00 28,270.00 

20.5 13,770.00 18,860.00 23,540.00 28,840.00 

21 13,970.00 19,190.00 24,010.00 29,410.00 

21.5 14,170.00 19,530.00 24,480.00 30,000.00 

22 14,370.00 19,870.00 24,980.00 30,580.00 

22.5 14,570.00 20,210.00 25,460.00 31,150.00 

23 14,770.00 20,540.00 25,970.00 31,730.00 

23.5 14,970.00 20,870.00 26,460.00 32,380.00 

24 15,170.00 21,210.00 26,940.00 33,050.00 

24.5 15,370.00 21,560.00 27,440.00 33,720.00 

25 15,570.00 21,890.00 27,930.00 34,400.00 

25.5 15,770.00 22,220.00 28,420.00 35,010.00 

26 15,970.00 22,550.00 28,940.00 35,740.00 

26.5 16,190.00 22,900.00 29,450.00 36,460.00 

27 16,410.00 23,240.00 29,970.00 37,180.00 

27.5 16,630.00 23,580.00 30,480.00 37,890.00 

28 16,850.00 23,920.00 31,010.00 38,620.00 

28.5 17,070.00 24,260.00 31,520.00 39,340.00 

29 17,290.00 24,600.00 32,040.00 40,060.00 

29.5   24,940.00 32,560.00 40,780.00 

30   25,280.00 33,080.00 41,510.00 

30.5   25,620.00 33,600.00 42,220.00 
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ชั้น 

ลูกจา้ง เจา้หนา้ทีส่หกรณ ์

ชั้น 1, ชั้น 2 เจา้หนา้ทีบ่ญัชี/การเงิน/ ผูช่้วยผูจ้ัดการ/รองผูจ้ดัการ 
ผูจ้ดัการ 

  สินเชื่อ/ตลาด/ธุรการ/อื่นๆ หวัหนา้แผนก 

31   25,960.00 34,120.00 42,950.00 

31.5   26,470.00 34,640.00 43,670.00 

32   27,090.00 35,160.00 44,380.00 

32.5   27,750.00 35,680.00 45,110.00 

33   28,400.00 36,200.00 45,830.00 

33.5   29,090.00 36,720.00 46,670.00 

34   29,780.00 37,240.00 47,510.00 

34.5   30,510.00 37,720.00 48,350.00 

35   31,220.00 38,640.00 49,190.00 

35.5   31,980.00 39,550.00 50,030.00 

36   32,730.00 40,510.00 50,870.00 

36.5   33,530.00 41,470.00 51,710.00 

37   34,320.00 42,480.00 52,550.00 

37.5   35,160.00 43,480.00 53,390.00 

38   35,980.00 44,540.00 54,230.00 

38.5   36,860.00 45,590.00 55,070.00 

39   37,720.00 46,700.00 55,910.00 

39.5   38,060.00 47,800.00 56,760.00 

40   38,640.00 48,960.00 57,760.00 

40.5     50,110.00 59,140.00 

41     51,330.00 60,540.00 

41.5     52,540.00 62,010.00 

42     53,820.00 63,470.00 

42.5     55,080.00 65,010.00 

43     56,420.00 66,540.00 
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ชั้น 

ลูกจา้ง เจา้หนา้ทีส่หกรณ ์

ชั้น 1, ชั้น 2 เจา้หนา้ทีบ่ญัชี/การเงิน/ ผูช่้วยผูจ้ัดการ/รองผูจ้ดัการ 
ผูจ้ดัการ 

  สินเชื่อ/ตลาด/ธุรการ/อื่นๆ หวัหนา้แผนก 

43.5     57,750.00 68,160.00 

44     59,150.00 69,760.00 

44.5     60,540.00 71,450.00 

45     62,010.00 73,130.00 

45.5     63,470.00 74,900.00 

46     65,010.00 76,670.00 

46.5     66,540.00 78,530.00 

47     68,160.00 80,380.00 

47.5     69,760.00 82,330.00 

48     71,450.00 84,270.00 

48.5     73,150.00 86,310.00 

49     74,860.00 88,350.00 

49.5     76,580.00 90,490.00 

50     78,310.00 92,620.00 

50.5       94,870.00 

51       97,100.00 

51.5       99,450.00 

52       101,790.00 

52.5       104,140.00 

53       106,500.00 

53.5       108,870.00 

54       111,250.00 

54.5       113,640.00 
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หมวด  3 

การรบัสมคัร  การคดัเลือกหรือสอบคดัเลือก  หรือสอบแข่งขนั 

 

  ขอ้  9.   เม่ือสหกรณ์ฯ มีความจ าเป็นต้องจ้างเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ฯ  ให้คณะกรรมการ

ด าเนินการมีอ านาจพิจารณารับสมัคร คัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขันตามหลักเกณฑใ์นระเบียบน้ี 

  ขอ้  10.  ผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ฯ  ต้องมีคุณสมบัติ 

ดังต่อไปนี้  

 (1)   มีสญัชาติไทย  และมีศรัทธาในอุดมการณ์ของสหกรณ์ 

 (2)   มีอายุไม่ต ่ากว่า  18  ปีบริบูรณ์  และไม่เกนิ  55  ปีบริบูรณ์ 

 (3)   ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  ทั้งไม่เป็นโรค

เร้ือน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ  

โรคพิษสรุาเร้ือรัง  หรือโรคอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

 (4)   ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอนัดี 

(5)   ไม่เป็นผู้มีหน้ีสนิล้นพ้นตัว 

 (6)   ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากงาน  หรือออกจากราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

 (7)   ไม่เป็นผู้เคยถูกรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่ความผิดลหุโทษ 

หรือความผิดอนัได้กระท าโดยประมาท 

 (8)   ไม่เป็นผู้เคยลาออกจากสหกรณ์โดยได้กระท าผิดวินัยซ่ึงอาจต้องได้รับโทษ    ไล่ออก หรือ

ให้ออกตามระเบียบว่าด้วยวินัย  การสอบสวนและการลงโทษส าหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 

 (9)   ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ฯ มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะ

เหตุทุจริตต่อหน้าที่ 

 (10)  ไม่เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ หรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่ง

กรรมการตามมาตรา 22 (4) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

  ขอ้ 11.  การบรรจุ   และแต่งต้ังหรือเล่ือนต าแหน่งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างให้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ 

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ ์ ดังต่อไปนี้  

ก. เจา้หนา้ที ่

 (1)  เจ้าหน้าที่ธุรการ  ต้องได้รับประกาศนียบัตรไม่ต ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือประโยค

มัธยมศึกษาตอนต้นและสามารถพิมพ์ดีดได้ 

 (2)  เจ้าหน้าที่อื่น  ต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสงูในทางที่สหกรณ์ต้องการหรือวิชาการ

สหกรณ์จากสถาบันการศึกษาทางสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือสถาบันการศึกษาทางสหกรณ์ที่หน่วยงาน

อื่นตั้งขึ้นหรือสถาบันการศึกษาทางสหกรณ์ของเอกชน  หรือได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย

สายอาชีพ  หรือประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึกษาช้ันสงูในทางที่สหกรณ์ต้องการ 

ข. หวัหนา้แผนก 

 (1)  ต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตรสามปีจากวิทยาลัย

หรือมหาวิทยาลัยในสาขาที่สหกรณ์ต้องการหรือ 
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 (2)  ต้องมีพ้ืนความรู้ตาม ก.(2) และด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์มาไม่น้อยกว่าสองปี  

หรือเคยด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญระดับสองมาแล้ว 

 (3)  ต้องมีพ้ืนความรู้ตาม ก.(1) และด ารงต าแหน่งในสหกรณ์มาไม่น้อยกว่าห้าปี  หรือเคย

ด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญระดับสองมาแล้ว 
 

ค. ผูช่้วยผูจ้ดัการ    ต้องมีพ้ืนความรู้และหลักเกณฑ ์เช่นเดียวกบั ข. 
 

ง. ผูจ้ดัการ 

 (1)  ต้องได้รับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซ่ึงสหกรณ์เทยีบให้ไม่ต ่ากว่าปริญญาตรี

ในสาขาที่สหกรณ์ต้องการ หรือ 

 (2)  ต้องมีพ้ืนความรู้ตาม ข (1) และด ารงต าแหน่งหัวหน้าแผนก  หรือผู้ช่วยผู้จัดการในสหกรณ์

มาไม่น้อยกว่าหน่ึงปี  หรือเคยด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญระดับสาม หรือ 

 (3)  ต้องมีพ้ืนความรู้ตาม  ก. (1) หรือ ก. (2) และเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าแผนกหรือผู้ช่วย

ผู้จัดการมาไม่น้อยกว่าหน่ึงปี  หรือเคยด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญระดับสามมาแล้ว 
 

จ. ลูกจา้ง    มีพ้ืนความรู้ไม่ต ่ากว่าช้ันประถมปีที่ 4 หรือช้ันประถมปีที่ 6   และต้องมีความรู้

ความสามารถในงานที่จะปฏบัิติและผ่านการทดสอบเป็นที่พอใจแล้ว หรือต้องเป็นช่างฝีมือ   และมี ใบรับรองแสดง

ว่าได้ผ่านการปฏบัิติงานมาแล้วเป็นระยะเวลาพอสมควร 

  ขอ้  12.  การรับสมัคร  ให้ประธานกรรมการ โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการด าเนินการ

ประกาศรับสมัครมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน  โดยปิดประกาศไว้ ณ ส านักงานของสหกรณ์ เทศบาลหรือ

องค์การบริหารส่วนต าบลท้องที่และที่ว่าการอ าเภอท้องที่ 

  ขอ้  13.  ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน ให้ย่ืนใบ

สมัครตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด พร้อมด้วยหลักฐานแสดงพ้ืนฐานความรู้ ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน 

และใบรับรองแพทย์ และให้ย่ืนใบสมัครด้วยตนเองต่อประธานกรรมการหรือผู้จัดการของ สหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่

สหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย ณ ส านักงานของสหกรณ์ 

  ขอ้  14. ให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหน่ึง จากกรรมการด าเนินการหรือ

เจ้าหน้าที่ในต าแหน่งไม่ต ่ากว่าผู้ช่วยผู้จัดการ  มีจ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยให้มีต าแหน่งเป็นประธานกรรมการ

คนหน่ึง  และเลขานุการคนหน่ึง เพ่ือด าเนินการคัดเลือก สอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน 

  ขอ้  15. ในการคัดเลือกให้คณะกรรมการทดสอบในวิชาหน่ึงวิชาใด หรือหลายวิชา  ที่ก  าหนดไว้ใน 

ข้อ 16 ตามที่เหน็สมควร 

  ขอ้  16.  ในการสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน  ให้คณะกรรมการจัดให้สอบในวิชาดังต่อไปนี้  

ก. ต าแหน่งเจา้หนา้ทีธุ่รการ 

 (1)   ความรู้เกี่ยวกบักฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ข้อบังคับ  และระเบียบของสหกรณ์ 

 (2)   พิมพ์ดีดภาษาไทย หรือความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ซ่ึงจะได้รับการแต่งต้ัง (เช่น บัญชี, 

และหรือความรู้ความช านาญเกี่ยวกบัการใช้คอมพิวเตอร์  หรือวิชาชีพอื่น ๆ ) 

 (3)   สมัภาษณ์ 
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ข. ต าแหน่งตั้งแต่เจา้หนา้ทีส่หกรณอื์่น ๆ ข้ึนไป 

 (1)  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสหกรณ์  กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ข้อบังคับ  

และระเบียบของสหกรณ์ 

 (2)  ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ซ่ึงจะได้รับการแต่งต้ัง  และหรือความรู้ความช านาญ เกี่ยวกับ

การใช้คอมพิวเตอร์ 

 (3)  สมัภาษณ์    

ผู้สอบคัดเลือก  หรือสอบแข่งขัน  ต้องได้คะแนนแต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบและได้

คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ  60  ของคะแนนทั้งหมด  จึงถือเป็นผู้สอบได้ 

  ขอ้ 17.  เมื่อการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขันเสรจ็สิ้นแล้ว ให้ประธานกรรมการสอบ

ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก  หรือสอบคัดเลือก  หรือสอบแข่งขันได้  เรียงตามล าดับคะแนนไว้ ณ 

ส านักงานของสหกรณ์และให้เสนอผลการคัดเลือก  หรือสอบคัดเลือก  หรือสอบแข่งขัน   ต่อคณะกรรมการ

ด าเนินการโดยเรว็ 

 

หมวด  4 

การจา้งและการแต่งตั้ง 

 

  ขอ้ 18.  ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาจ้างและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก  หรือสอบ

คัดเลือก  หรือสอบแข่งขันได้  เรียงตามล าดับคะแนนสูงมาหาต ่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์   ถ้ามี

ผู้สอบได้คะแนนเท่ากันหลายคน  ให้ถือคะแนนในวิชาในข้อ 16 ก. (2)  หรือ  ข. (2)  สุดแต่กรณีเป็นเกณฑ์

ตัดสินและถ้าคะแนนในวิชาดังกล่าวยังเท่ากันอยู่อีก  กใ็ห้คณะกรรมการจัดให้มีการคัดเลือกโดยการสอบ

สมัภาษณ์เพ่ิมเติม 

  ขอ้ 19.  ในการจ้างหรือแต่งต้ังเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์    ห้ามมิให้คณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ์ฯ  เรียกหรือรับหลักประกันการท างานหรือหลักประกันความเสียหายในการท างานจาก

เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างสหกรณ์ฯ ไม่ว่าเงินทรัพย์สินอื่นหรือการค า้ประกันด้วยบุคคล  เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพ

ของงานที่ท  าน้ัน  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ฯ ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของสหกรณ์ฯ 

ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ฯ ได้ และในกรณีที่สหกรณ์ฯ เรียกหรือรับหลักประกันหรือท าสัญญา

ประกันกับเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างสหกรณ์ฯ เพ่ือชดใช้ความเสียหายที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ฯ เป็น

ผู้กระท า เม่ือสหกรณ์ฯ เลิกจ้างหรือเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ฯ ลาออกหรือสัญญาประกันสิ้ นอายุ  ให้

สหกรณ์ฯ คืนหลักประกันพร้อมดอกเบ้ียถ้ามีให้แก่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ฯ ภายในเจด็วันนับแต่วันที่

เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ฯ ลาออก หรือวันที่สญัญาประกนัสิ้นอายุแล้วแต่กรณี 

  ลักษณะหรือสภาพของงานที่สหกรณ์ฯ จะเรียกหรือรับหลักประกันการท างานหรือหลักประกันความ

เสยีหายในการท างานจากเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ฯ ได้แก่ 

   (1)  สมุห์บัญชี 

   (2)  งานเจ้าหน้าที่เกบ็หรือจ่ายเงิน 

   (3)  งานควบคุมหรือรับผิดชอบเกี่ยวกบัวัตถุของมีค่า 
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   (4)  งานเฝ้าหรือดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินของสหกรณ์ฯ หรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

สหกรณ์ฯ 

   (5)  งานติดตามหรือเร่งรัดหน้ีสนิ 

   (6)  งานควบคุมหรือรับผิดชอบยานพาหนะ 

   (7)  งานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคลังสินค้า ซ้ือขาย  แลกเปล่ียน ให้เช่าทรัพย์  ให้เช่า

ซ้ือ ให้กู้ยืม รับฝากทรัพย์ รับจ านอง รับจ าน า  รับโอน หรือรับจัดส่งเงิน หรือการธนาคาร  ทั้งน้ี  เฉพาะเจ้าหน้าที่

และลูกจ้างของสหกรณ์ฯ ซ่ึงเป็นผู้ควบคุมเงิน หรือทรัพย์สนิเพ่ือการที่ว่าน้ัน 

  ขอ้ 20.  หลักประกนัการท างานหรือหลักประกนัความเสยีหายในการท างาน มี 3 ประเภท  ได้แก่ 

   (1)  เงินสด 

   (2)  ทรัพย์สนิ 

   (3)  การค า้ประกนัด้วยบุคคล 

  ขอ้ 21.  ในกรณีที่สหกรณ์ฯ เรียกหรือรับหลักประกันเป็นทรัพย์สิน  ทรัพย์สินที่เรียกหรือรับเป็น

หลักประกนัได้  ได้แก่ทรัพย์สนิดังต่อไปนี้  

   (1)  ที่ดินราคาประเมินโดยคณะกรรมการด าเนินการ ตามต าแหน่งดังน้ี 

    (1.1) ต าแหน่งผู้จัดการ ที่ดินราคาประเมิน 300,000 บาท 

    (1.2) ต าแหน่งอื่นๆ  ที่ดินราคาประเมิน 200,000 บาท 

   ห้ามมิให้นายจ้างแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือกระท าการใดๆ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ฯ 

แก้ไขเปล่ียนแปลงกรรมสทิธิ์ในทรัพย์สนิตาม (1)  เป็นของสหกรณ์ฯ หรือของบุคคลอื่น 

  ขอ้ 22.  ในกรณีที่สหกรณ์ฯ เรียกหรือรับหลักประกันโดยการค า้ประกันด้วยบุคคล  วงเงินค ้า

ประกันที่สหกรณ์ฯ เรียกให้ผู้ค า้ประกันรับผิดชอบเองต้องไม่เกินหกสิบเท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉล่ียที่

เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ฯ ได้รับ 

  ให้สหกรณ์ฯ จัดท าหนังสือสัญญาค า้ประกันสามฉบับ  โดยให้สหกรณ์ฯ เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของ

สหกรณ์ฯ และผู้ค า้ประกนัเกบ็ไว้ฝ่ายละฉบับ 

  ขอ้ 23.  ในกรณีที่สหกรณ์ฯ เรียกหรือรับประกันตามข้อ 20 หลายประเภทรวมกัน  เมื่อค านวณ

จ านวนมูลค่าของหลักประกันทุกประเภทรวมกันแล้วต้องไม่เกินหกสิบเท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉล่ียที่

เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ฯ ได้รับ 

 

หมวด  5 

การปฏิบติัหนา้ทีแ่ทนเจา้หนา้ทีแ่ละลูกจา้ง หรือผูจ้ดัการและการเปลีย่นตวัผูจ้ดัการ 

 

  ขอ้  24.  ถ้าต าแหน่งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ว่างลง    และยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผู้ใดด ารง

ต าแหน่งน้ัน หรือผู้ด ารงต าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นคร้ังคราว  ประธานกรรมการมีอ านาจสั่งให้

เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่เหน็ว่าสมควรรักษาการในต าแหน่ง หรือรักษาการแทนช่ัวคราวได้แต่การสั่งให้รักษาการ

ในต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือผู้จัดการ ต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ 
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  ขอ้  25.  ในกรณีที่มีการเปล่ียนตัวผู้จัดการ ให้คณะกรรมการด าเนินการจัดให้มีการตรวจสอบ

หลักฐานทางบัญชี  และการเงินกับบรรดาทรัพย์สินตลอดจนผลิตผลและสินค้าอื่น ๆ ของสหกรณ์ เพ่ือทราบ

ฐานะอนัแท้จริงของสหกรณ์ก่อนที่จะได้ส่งมอบงาน 

 

หมวด  6 

การเลือ่นเงินเดือนหรือค่าจา้ง 
 

  ขอ้  26. การเล่ือนเงินเดือนหรือค่าจ้างของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างให้พิจารณาถึงความสามารถ  

การริเร่ิม  ความอุตสาหะ  ความรับผิดชอบ  คุณภาพและปริมาณงานในหน้าที่  ตลอดจนความประพฤติ  และ

สมรรถภาพในการปฏบัิติงานในรอบปีทางบัญชีที่แล้วของสหกรณ์ ทั้งน้ี ต้องอยู่ภายในวงเงินงบประมาณส าหรับเล่ือน

เงินเดือนประจ าปี 

  ขอ้  27.  ผู้จัดการมีอ านาจเล่ือนเงินเดือนหรือค่าจ้างของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างต าแหน่งไม่สูงกว่า

หัวหน้าแผนกในปีหน่ึง ๆ ได้ไม่เกนิ 1 ขั้น ถ้าเกนิกว่านั้นต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ 

   ผู้จัดการจะเล่ือนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ต าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ ด้วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการด าเนินการ 

  ขอ้  28.  การเล่ือนเงินเดือนของผู้จัดการ  เป็นอ านาจของคณะกรรมการด าเนินการ 

  ขอ้  29.  เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ซ่ึงมีเวลาท างานในสหกรณ์ฯ ไม่ครบรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ฯ 

หรือมีข้อบกพร่องในรอบปีทางบัญชีที่แล้วดังต่อไปน้ี  ไม่ให้ได้รับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนหรือค่าจ้าง 

 ก.  มีวันลาเกนิ 30 วันเว้นแต่ 

  (1)   ลาป่วยซ่ึงต้องใช้เวลารักษาพยาบาลเป็นเวลานานติดต่อกัน  คราวเดียวกันหรือ

หลายคราวรวมกนัไม่เกนิ 60 วัน 

  (2)    ลาอุปสมบทไม่เกนิ  120  วัน 

  (3)   ลาคลอดบุตรก่อนและหลังคลอดครรภ์หน่ึงไม่เกิน 90 วัน (โดยได้รับเงินเดือน   

หรือค่าจ้างในวันท างานตลอดระยะเวลาที่ลา  แต่ไม่เกนิสี่สบิห้าวัน) 

  (4)   ลาป่วยเน่ืองจากอุบัติเหตุจากการไปปฏบัิติงานของสหกรณ์ 

 ข.  ถูกลงโทษทางวินัย  เว้นแต่โทษภาคทณัฑ์ 

 

หมวด  7 

การจ่ายเงินโบนสั 
 

  ขอ้ 30.   เม่ือสิ้นปีทางบัญชีหน่ึง ๆ สหกรณ์ฯ อาจจัดสรรก าไรเป็นเงินโบนัสเจ้าหน้าที่และลูกจ้างได้

ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ และมติที่ประชุมใหญ่ 

  ให้คณะกรรมการด าเนินการก าหนดจ านวนเงินโบนัสที่จะจ่าย ให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ฯ 

ตามส่วนแห่งอัตราเงินเดือนของแต่ละคนอย่างสูงไม่เกินสี่เท่าของเงินเดือนซ่ึงได้รับในเดือนสุดท้ายของปีทาง

บัญชีน้ันเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ฯ ผู้ใดมีเวลาท างานไม่เตม็ปีทางบัญชีใด ๆ ให้ได้รับเงินโบนัส  ลดลง

ตามส่วนแห่งเวลาท างานในปีน้ัน 
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  ขอ้  31.  คณะกรรมการด าเนินการอาจไม่จ่ายเงินโบนัส     ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่

เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ฯ คนใดกไ็ด้ หากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์น้ันปฏิบัติหน้าที่

ผิดพลาดหรือบกพร่องอยู่เป็นประจ า ไม่อุทศิเวลาให้แก่งานสหกรณ์ฯ  ลาหยุดในระหว่างปีทางบัญชีเกิน  สมควร  

ทั้งไม่พยายามขวนขวายแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของตนตามที่คณะกรรมการด าเนินการได้ให้ความเหน็

แนะน าเช่นว่านั้น 

 

 

หมวด  8 

เงินสะสม 

 

 ขอ้ 32.  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ต้องยินยอมให้สหกรณ์หักเงินเดือน ณ ที่จ่าย เป็นเงิน

สะสมเพ่ือน าเข้าบัญชีเงินสะสมของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์รายคนทุกเดือนจนถึงเดือนก่อนออกจาก

ต าแหน่ง 

  เงินสะสมของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ให้มีอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละห้าของเงินเดือน โดย

ไม่มีเศษของบาท สหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียเงินสะสมให้ในอัตราเดียวกับเงินออมทรัพย์พิเศษ ระยะเวลา 12 เดือน 

ตามที่ก  าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ ทั้งน้ี โดยคิดให้

ตามจ านวนเดือนเตม็และน าเข้าบัญชีเงินสะสมของพนักงานหรือลูกจ้างน้ันๆ ทุกวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

 ขอ้ 33.  เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างจะงดส่งเงินหรือถอนเงินสะสมรวมทั้งดอกเบ้ียไม่ว่าทั้งหมดหรือ

บางส่วนในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างไม่ได้ 

 

หมวด  9 

การจ่ายเงินบ าเหนจ็ 

 

 ขอ้ 34.  เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์คนใด  ท างานในสหกรณ์น้ีด้วยความเรียบร้อยเป็นเวลาติดต่อกัน

มาไม่น้อยกว่าห้าปีขึ้นไป  มีสทิธไิด้รับเงินบ าเหนจ็เมื่อออกจากต าแหน่ง  เว้นแต่การออกเพราะถูกลงโทษ ไล่ออก  

หรือเลิกจ้างและมีสทิธไิด้รับเงินค่าชดเชยแล้ว 

 การค านวณเงินบ าเหนจ็ให้เอาเงินเดือนเดือนสุดท้ายต้ัง  คูณด้วยจ านวนปีที่ท  างานใน สหกรณ์

เศษของปี ถ้าถึง 180 วัน  ให้นับเป็นหน่ึงปี  ถ้าต ่ากว่านี้ ให้ปัดทิ้ง 

 จ านวนปีที่ท  างาน  หมายถึง  ระยะเวลาต้ังแต่วันบรรจุ  เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์เข้าท างานใน 

สหกรณ์จนถึงวันที่ออกจากงาน   

 เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ซ่ึงออกจากต าแหน่งเพราะตาย  สหกรณ์จะจ่ายเงินบ าเหนจ็ให้แก่ทายาท 

 ขอ้ 35.  สหกรณ์ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ซ่ึงเลิกจ้างในกรณีหน่ึงกรณี

ใดดังต่อไปนี้  

(1) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผิดทางอาญาโดยเจตนาแก่สหกรณ์ 

(2) จงใจท าให้สหกรณ์ได้รับความเสยีหาย 
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(3) ฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการท างานหรือค าสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของสหกรณ์  

และสหกรณ์ได้ตักเตือนเป็นหนังสอืแล้ว  เว้นแต่กรณีร้ายแรงสหกรณ์ไม่จ าเป็นต้องตักเตือน 

(4) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันติดต่อกนั  โดยไม่มีเหตุอนัสมควร 

(5) ประมาทเลินเล่อ  เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสยีหายอย่างร้ายแรง 

(6) ได้รับโทษจ าคุก  ตามค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคุก 

 ขอ้ 36.  เพ่ือประโยชน์แก่การจ่ายเงินบ าเหนจ็  และค่าชดเชยแก่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ให้

สหกรณ์ต้ังเงินส ารองจ่ายเงินบ าเหน็จ และค่าชดเชย  ไว้ตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจ าปี  ตามจ านวนที่

คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเหน็สมควร หรือจ านวนเงินเดือนค่าจ้างสิ้นสดุปีบัญชีน้ันๆ ของแต่ละราย 

 ขอ้ 37.  ภาษีเงินได้อนัพึงช าระตามกฎหมาย  ให้ผู้รับเงินชดเชยและเงินบ าเหนจ็เป็นผู้จ่ายทั้งสิ้น 

 

หมวด  10 

วนั เวลาท างานปกติ และเวลาพกั 

 

   ขอ้  38.  วนัท างาน    สหกรณ์ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ท  างานสปัดาห์ละห้าวัน ต้ังแต่วันจันทร์ถึงวัน

ศุกร์  ส าหรับต าแหน่งที่ท  างานเป็นกะให้ท างานสปัดาห์ละสี่สบิแปดช่ัวโมง 

    ต าแหน่งประชาสมัพันธใ์ห้ท างานกรณีวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ไม่ใช่วันเสาร์ วันอาทติย์ หรือ

กรณีถ่ายทอดวิทยุเฉพาะกจิ 

   ขอ้  39.  เวลาท างานปกติ   สหกรณ์ฯ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ท  างานวันละแปดช่ัวโมง  เวลา 

08.30 น. ถึง 16.30 น.  ส าหรับต าแหน่งที่สหกรณ์ฯ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างท างานเป็นกะเวลาให้

เป็นไปตามที่สญัญาจ้างก าหนด 

   ขอ้ 40.  เวลาพกั    สหกรณ์ฯ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่หยุดพักระหว่างการท างานปกติ เวลา 12.00  น. 

ถึงเวลา 13.00 น.  ในกรณีที่สหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างตกลงกันก าหนดเวลาพักระหว่างการท างานตาม

วรรคหน่ึงเป็นอย่างอื่นกย่็อมกระท าได้ โดยเวลาพักไม่น้อยกว่าหน่ึงช่ัวโมง ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดความราบร่ืนและ

อ านวยความสะดวกแก่สมาชิกที่มาใช้บริการ 

 

หมวด  11 

วนัหยุดและหลกัเกณฑก์ารหยุด 

 

   ขอ้  41. วนัหยุดประจ าสปัดาห ์    สหกรณ์ฯ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่หยุดประจ าสัปดาห์ สัปดาห์

ละสองวัน    ได้แก่วันเสาร์และวันอาทติย์ข้อ  

   ขอ้  42.  วนัหยุดตามประเพณี    สหกรณ์ฯ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่หยุดงานตามประเพณีได้ปีละ

สบิห้าวัน  ดังน้ี 

 1.   วันแรงงานแห่งชาติ 

 2.   วันขึ้นปีใหม่ 

 3.   วันมาฆบูชา 

 4.   วันพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 

 5.   วันสงกรานต์  (3 วัน) 
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 6.   วันฉัตรมงคล 

 7.   วันพืชมงคล 

 8.   วันวิสาขบูชา 

 9.   วันอาสาฬหบูชา 

 10.  วันเข้าพรรษา 

 11.  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

 12.  วันปิยมหาราช 

 13.  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 

 14.  วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ 

 15.  วันเร่ิมเทศกาลปีใหม่  (วันที่ 31 ธนัวาคม) 

  ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจ าสัปดาห์    ให้หยุดชดเชยวันหยุดตาม

ประเพณีในวันท างานถัดไป 

ขอ้  43.  วนัหยุดพกัผ่อนประจ าปี   สหกรณ์ฯ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ท  างานครบ 1 ปี หยุดพักผ่อน

ประจ าปี จ านวน 6 วันท างานต่อปี โดยจะจัดให้หยุดภายในปีถัดไป ซ่ึงวันหยุดพักผ่อนประจ าปีหากเจ้าหน้าที่ไม่หยุดใน

ปีที่มีสทิธกิส็ามารถสะสมและเล่ือนวันหยุดพักผ่อนประจ าปีที่ยังมิได้หยุดในปีน้ันรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ไม่เกิน  

10  วัน 

 

หมวด  12 

การท างานนอกพื้ นทีแ่ละการท างานในวนัหยุด 

 

  ขอ้ 44.  การท างานนอกพื้ นทีแ่ละการท างานในวนัหยุด หรือกลางคืน 

                 (1)  ในกรณีที่สหกรณ์ฯ มีเหตุฉุกเฉิน หรือความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องท างานติดต่อกัน

ไป ถ้าหยุดแล้วจะเกิดความเสียหาย สหกรณ์ฯ จะให้เจ้าหน้าที่ท  างานนอกพ้ืนที่ในวันท างาน หรือกลางคืน หรือ

ท างานในวันหยุด  รวมถึงท างานนอกพ้ืนที่ในวันหยุดได้ตามความจ าเป็น   โดยสหกรณ์ฯ จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่

ทราบล่วงหน้า และเจ้าหน้าที่จะต้องให้ความร่วมมือในการท างานดังกล่าวโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าหน้าที่

ก่อน 

                 (2)  ในกรณีที่สหกรณ์ฯ มีความจ าเป็นต้องท างานเพ่ือเพ่ิมการบริการ  สหกรณ์ฯ จะให้

เจ้าหน้าที่ท  างานนอกพ้ืนที่ ท างานในวันหยุดหรือท างานกลางคืนในวันหยุดเป็นคร้ังคราวเท่าที่เป็นประโยชน์แก่

การบริการ  

  ขอ้  45. อตัราค่าเบี้ ยเลี้ ยง การท างานในวนัหยุด หรือนอกพื้ นทีห่รือกลางคืน 

 

 ลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ ที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด วันหยุดประจ าสัปดาห์   วันหยุดตาม

ประเพณี ถ้ามาท างานในวันหยุดดังกล่าวจะได้รับค่าเบ้ียเล้ียงตามที่ก  าหนดไว้ที่ประชุมใหญ่ของทุกๆ ปี 
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หมวด  13 

การจ่ายค่าเบี้ ยเลี้ ยง ค่าท างานในวนัหยุด  

 

  ขอ้ 46.  การไม่จ่ายค่าเบี้ ยเลี้ ยงในวนัหยุด  

 สหกรณ์ฯ จะไม่จ่ายค่าเบ้ียเล้ียงในวันหยุดให้แก่เจ้าหน้าที่ ดังน้ี 

  (1)   เจ้าหน้าที่ที่ถูกก าหนดให้ท างานที่มีลักษณะหรือสภาพที่ต้องออกไปท างานนอก

สถานที่ และโดยลักษณะหรือสภาพของงาน ไม่อาจก าหนดเวลาท างานที่แน่นอน 

  (2)   เจ้าหน้าที่ที่ถูกก าหนดให้อยู่เวรเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สนิเป็นคร้ังคราว 

  ขอ้ 47.  การจ่ายค่าจา้งในวนัหยุด 

  (1)   สหกรณ์ฯ ได้จ่ายค่าจ้างในวันหยุดประจ าสปัดาห์ให้แก่เจ้าหน้าที่รายเดือนโดยจ่าย

รวมอยู่ในเงินเดือนแล้ว 

  (2)   สหกรณ์ฯ ได้จ่ายค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี    และวันหยุดพักผ่อนประจ าปี

ให้แก่เจ้าหน้าที่รายเดือน  โดยจ่ายรวมอยู่ในเงินเดือนแล้ว 

  ขอ้  48. การจ่ายค่าจา้งในวนัลา 

  สหกรณ์ฯ จะจ่ายค่าจ้างในวันลาให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ลาถูกต้องตามระเบียบของสหกรณ์ฯ ดังน้ี 

  (1)  วันลาป่วย   จะจ่ายตามจ านวนวันที่เจ้าหน้าที่ป่วยจริง  แต่ไม่เกนิ 30 วันท างานต่อปี 

  (2)  วันลาท าหมัน  จะจ่ายตามจ านวนวันที่แพทย์แผนปัจจุบันช้ันหน่ึง ก าหนดและออก

ใบรับรองให้เจ้าหน้าที่หยุดงาน 

  (3)  วันลาคลอดบุตร จะจ่ายตามจ านวนวันที่ลา แต่ไม่เกนิ 45 วัน 

  (4)  วันลากจิ จะจ่ายตามจ านวนวันที่สหกรณ์อนุญาตให้ลา แต่ไม่เกนิ 10 วันต่อปี 

  (5) วันลาเพ่ือฝึกความพร่ังพร้อมทางทหาร   ตามจ านวนวันที่ลาแต่ไม่เกนิ 60 วันต่อปี 

  (6) วันลาเพ่ือการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ตามจ านวนวันที่สหกรณ์อนุญาต   แต่ไม่

เกนิ 15 วันต่อปี 

  (7) วันลาเพ่ือการอุปสมบทและประกอบพิธีฮัจย์ ตามจ านวนวันที่สหกรณ์อนุญาต แต่

ไม่เกนิ 15 วันต่อปี 

  ขอ้ 49.   ก าหนดระยะเวลาการจ่ายค่าจา้ง  ค่าเบี้ ยเลี้ ยงในวนัหยุด 

  (1)  สหกรณ์ฯ ก าหนดให้มีการจ่ายเงินเดือน  ค่าจ้าง ให้แก่เจ้าหน้าที่รายเดือนๆละ 1 

คร้ัง โดยจะจ่ายในวันก่อนสิ้นเดือน 1 วัน 

  (2)  สหกรณ์ฯ ก าหนดให้มีการจ่ายเงินประเภทอื่นให้แก่เจ้าหน้าที่ตามที่ตกลงกัน     

ในกรณีที่วันจ่ายค่าจ้างวันใดตรงกบัวันหยุดงาน ให้เล่ือนไปจ่ายในวันท างานถัดไปจากวันหยุดงานน้ัน 

  ขอ้  50. สถานที่จ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ จะจ่ายค่าจ้าง ค่าเบ้ียเล้ียง ท างานในวันหยุด

และเงินอื่น ให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ ที่ท  าการของสหกรณ์ฯ และ/หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารหรือ

สถาบันการเงินที่สหกรณ์ฯ ก าหนด  

 

 

 



64 

 

หมวด  14 

วนัลา และหลกัเกณฑก์ารลา 

 

  ขอ้ 51.  วนัลา    เจ้าหน้าที่มีสทิธลิาหยุดได้ ดังน้ี 

 (1)  การลาป่วย    เจ้าหน้าที่มีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง  การประสบอันตรายหรือการ

เจบ็ป่วย เน่ืองจากการท างานจนไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ตามปกติ และวันลาคลอดบุตร  สหกรณ์จะให้หยุด

งานตามความเหน็แพทย์แผนปัจจุบันช้ันหน่ึง โดยไม่ถือเป็นวันลาป่วย 

 (2)  การลาท าหมัน   เจ้าหน้าที่มีสทิธลิาหยุดงานเพ่ือการท าหมันได้ตามจ านวนวันที่แพทย์แผน

ปัจจุบันช้ันหน่ึงของโรงพยาบาลก าหนดและออกใบรับรอง 

 (3)  การลาคลอดบุตร   เจ้าหน้าที่หญิงมีสิทธิหยุดงานก่อนหรือหลังการคลอดบุตรได้ไม่เกิน 

90 วัน โดยให้นับรวมวันหยุดที่มีในระหว่างวันลาด้วย 

 (4)  การลากจิ   เจ้าหน้าที่มีสิทธิลาหยุดงานเพ่ือกิจธุระจ าเป็นได้ไม่เกิน 15 วันต่อปี  การลากิจ

เพ่ือกจิธุระจ าเป็น จะต้องเป็นกจิธุระเกี่ยวกบัความจ าเป็นอนัมิอาจหลีกเล่ียงได้เทา่น้ัน 

 (5)  การลาเพ่ือฝึกความพร่ังพร้อมทางทหาร   เจ้าหน้าที่มีสิทธิการลาหยุดงานเพ่ือรับราชการ

ทหารในการเรียกพล  เพ่ือตรวจสอบ  เพ่ือฝึกวิชาทหาร    หรือเพ่ือทดสอบความพร่ังพร้อมทางทหารตาม

กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารตามระยะเวลาที่ราชการก าหนด 

 (6)  การลาเพ่ือฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้  ให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างมีสิทธิลาเพ่ือการฝึกอบรม

หรือพัฒนาความรู้ความสามารถได้ปีหน่ึงไม่เกนิ 15 วัน ในกรณีดังต่อไปนี้  

     ก.  เพ่ือประโยชน์ต่อการแรงงานงานและสวัสดิการสังคม หรือการเพ่ิมทกัษะความช านาญ

เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพในการท างานของลูกจ้าง 

                 ข.  การสอบวัดผลทางการศึกษาที่ทางราชการจัดหรืออนุญาตให้จัดขึ้ น แต่ไม่รวมถึงการลาไป

ศึกษาต่อ 

    ค.  ลูกจ้างย่ืนใบลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เมื่อสหกรณ์อนุญาตแล้วจึงจะหยุดงานเพ่ือการ

ดังกล่าวได้ 

 

  ขอ้ 52.  หลกัเกณฑก์ารลา 

 ก.  การลาป่วย  เจ้าหน้าที่ที่เจบ็ป่วยจนไม่สามารถท างานตามปกติได้ เจ้าหน้าที่จะต้องปฏบัิติ

ตามระเบียบการลาป่วย  ดังน้ี 

  (1)  กรณีที่เจ้าหน้าที่สามารถลาป่วยล่วงหน้าได้ให้ย่ืนใบลาป่วยตามแบบใบลาที่ 

สหกรณ์ก าหนด ก่อนการหยุดงาน ต่อผู้จัดการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณีพร้อมด้วยหลักฐาน 

(ถ้ามี) 

  (2)  กรณีที่เจ้าหน้าที่เจบ็ป่วยกระทนัหันและไม่สามารถลาป่วยล่วงหน้าได้ ให้เจ้าหน้าที่

ย่ืนใบลาป่วยในวันน้ัน หรือภายในวันแรกที่มาท างานตามแบบใบลาที่สหกรณ์ฯ ก าหนด ต่อผู้จัดการ หรือ

กรรมการที่ได้รับ  มอบหมาย   แล้วแต่กรณีพร้อมด้วยหลักฐาน(ถ้ามี) 

  (3)  การเจบ็ป่วยของเจ้าหน้าที่ต้ังแต่ 3 วันท างานขึ้นไปสหกรณ์ฯ อาจจะให้เจ้าหน้าที่แสดง

ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันช้ันหน่ึง หรือหลักฐานของสถานพยาบาลของทางราชการประกอบการลาป่วยด้วยกไ็ด้ 
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  (4)  การลาป่วยโดยมิได้เจบ็ป่วยจริง สหกรณ์ฯ ถือว่าเจ้าหน้าที่ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต อัน

เป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ย่อมถูกลงโทษได้ 

 ข. การลาท าหมนั    ให้เจ้าหน้าที่ย่ืนใบลาล่วงหน้าตามใบลาที่สหกรณ์ฯ ก าหนดต่อผู้จัดการ 

หรือกรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี และเม่ือการท าหมันสิ้นสุดแล้ว ให้เจ้าหน้าที่แสดงใบรับรองแพทย์แผน

ปัจจุบันช้ันหน่ึงของโรงพยาบาลประกอบการลาด้วย  

 ค. การลาคลอดบุตร 

  (1)  เจ้าหน้าที่ที่ประสงค์จะหยุดงานก่อนการคลอดบุตรให้ย่ืนใบลาตามแบบที่ สหกรณ์ฯ 

ก าหนดต่อผู้จัดการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายก่อนการหยุดงานแล้วแต่กรณี 

  (2)  เจ้าหน้าที่ที่ไม่สามารถมาปฏบัิติงานได้ เน่ืองจากการคลอดบุตร   ให้เจ้าหน้าที่ย่ืน

ใบลาตามที่สหกรณ์ฯ ก าหนด พร้อมทั้งใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันช้ันหน่ึงของโรงพยาบาลต่อผู้จัดการ หรือ

กรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี โดยให้ย่ืนใบลาภายใน 3 วัน นับแต่วันกลับมาท างาน 

 ง. การลากิจ   เจ้าหน้าที่ที่มีกิจธุระจ าเป็น อันไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ให้ย่ืนใบลากิจ   ต่อ

ผู้จัดการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ตามแบบใบลาที่สหกรณ์ฯ 

ก าหนดพร้อมด้วยหลักฐาน  (ถ้ามี) และเมื่อได้รับการอนุญาตแล้ว จึงจะหยุดงานได้ 

  ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ซ่ึงไม่อาจลาล่วงหน้าได้ ให้เจ้าหน้าที่ย่ืนใบลากิจภายใน

วันแรกที่มาท างานพร้อมหลักฐาน (ถ้ามี) และเม่ือได้รับความเหน็ชอบแล้ว จึงจะถือเป็นลากจิที่ถูกต้อง 

  การลาที่ไม่มีเหตุผลอนัสมควร สหกรณ์ฯ มีสทิธไิม่อนุญาตให้ลากจิได้และให้ถือว่าเป็นการขาดงาน 

 จ. การลาเพือ่ฝึกความพรัง่พรอ้มทางทหาร  เจ้าหน้าที่ที่ได้รับหมายเรียกทางทหาร เพ่ือ

การตรวจสอบการฝึกวิชาทหารหรือทดสอบ ความพร่ังพร้อมทางทหาร ให้ย่ืนใบลาล่วงหน้าอย่างน้อยหน่ึงวัน ตาม

แบบใบลาที่สหกรณ์ก าหนด พร้อมด้วยหลักฐานต่อผู้จัดการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย  แล้วแต่กรณี และ

เม่ือสิ้นสดุการปฏบัิติทางทหารดังกล่าว แล้วให้เจ้าหน้าที่ผู้น้ันกลับมารายงานตัวเพ่ือท างานตามปกติภายใน 3 วัน 

 ฉ. การลาเพือ่ฝึกอบรมหรือพฒันาความรูค้วามสามารถ      เจ้าหน้าที่ที่ประสงค์จะขอลา

หยุดเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม  การประชุม  การสัมมนา  การช้ีแจง  การอภิปราย หรือการแสดง   ความคิดเหน็

เกี่ยวกบังานด้านแรงงาน สวัสดิการสังคม การเพ่ิมทกัษะในการท างาน หรือการวัดผลการศึกษาที่ทางส่วนราชการจัด 

หรืออนุญาตให้จัดข้ึน   ให้เจ้าหน้าที่ย่ืนใบลาตามแบบที่สหกรณ์ฯ ก าหนดต่อผู้จัดการ หรือกรรมการที่ได้รับ

มอบหมายแล้วแต่กรณี ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยแสดงหลักฐานประกอบการลาดังกล่าวด้วย 

  สหกรณ์ฯ จะพิจารณาอนุญาตให้ลาได้ตามความจ าเป็น โดยไม่เสียหายต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ 

และงานของสหกรณ์ฯ ประกอบกับประโยชน์ที่เจ้าหน้าที่จะได้รับเป็นส าคัญ  สหกรณ์ฯ อาจไม่อนุญาตให้

เจ้าหน้าที่ผู้น้ันลาหยุดงานได้ ถ้า 

 (1) สหกรณ์ฯ ได้อนุญาตให้ลาไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน 

 (2) สหกรณ์ฯ ได้อนุญาตให้ลาไปแล้วไม่น้อยกว่า 3 คร้ัง 

 (3) สหกรณ์ฯ มีความจ าเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับงานที่เจ้าหน้าที่ผู้น้ันปฏบัิติอยู่ หากอนุญาตให้ลา

แล้วจะก่อให้เกดิความเสยีหายแก่สหกรณ์ฯ 
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หมวด  15 

วินยั และโทษทางวินยั 

 

  ขอ้ 53.  วินยั   เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ต้องรักษาระเบียบวินัยโดยเคร่งครัดสหกรณ์ฯ 

ก าหนดวินัยในการท างานให้เจ้าหน้าที่ปฏบัิติ ดังน้ี 

 (1)   สนับสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสทุธิ์ใจ 

 (2)   ต้องรักษาความลับของสหกรณ์ฯ และไม่เป็นปฏปัิกษ์ต่อขบวนการสหกรณ์ฯ 

 (3)   ต้องให้การต้อนรับ ค าช้ีแจง ความสะดวก ความเป็นธรรม และการสงเคราะห์แก่ผู้มา

ติดต่อในกจิการของสหกรณ์ฯ โดยมิชักช้า  ทั้งต้องสุภาพ  เรียบร้อยต่อสมาชิกของสหกรณ์ฯ และประชาชนทั่วไป  

ห้ามมิให้ดูหม่ินเหยียดหยามบุคคลใด ๆ 

  (4)   ต้องปฏบัิติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์  เที่ยงธรรมและประพฤติตนอยู่ในความสุจริต   ห้าม

มิให้กดข่ีข่มเหงหรือเบียดเบียนหรือกล่ันแกล้ง  หรือจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ฯ หรือผู้ใด  และ

ห้ามมิให้อาศัยงานในหน้าที่ของตน  ไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อมหาผลประโยชน์แก่ตนหรือผู้อื่น 

 (5)   ต้องขวนขวายปฏบัิติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ  ขยัน รวดเรว็เตม็ความสามารถ  ให้เกิดผล

ดีและความก้าวหน้าแก่สหกรณ์ฯ และสมาชิกของสหกรณ์ฯ ทั้งเอาใจใส่ระมัดระวังผลประโยชน์ของสหกรณ์ฯ 

 (6)   ต้องไม่รายงานเทจ็หรือเสนอความเหน็ที่ไม่สจุริตต่อผู้บังคับบัญชา 

 (7)   ต้องปฏบัิติตามข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง แบบแผนและวิธปีฏบัิติของสหกรณ์ฯ 

 (8)   ต้องอุทศิเวลาของตนให้แก่กิจการของสหกรณ์ฯ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ไม่ได้  ทั้งน้ี

โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่และด ารงต าแหน่งในสหกรณ์ใดสหกรณ์หน่ึงเพียงแห่งเดียวเท่าน้ัน  ห้ามมิให้เป็น

เจ้าหน้าที่หรือตัวกระท าการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใด ๆ หรือนิติบุคคลรูปอื่น ๆ 

 (9)   ต้องสุภาพเรียบร้อย  เช่ือฟังและไม่แสดงความกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้

บังคับบัญชาต้องปฏบัิติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซ่ึงสั่งในกิจการของสหกรณ์ฯ โดยชอบด้วยกฎหมาย  และเป็น

ธรรมในการปฏบัิติกจิการของสหกรณ์ฯ  ห้ามมิให้กระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน  เว้นแต่  ผู้บังคับบัญชา

เหนือตนขึ้นไปสั่งให้กระท าหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษเป็นคร้ังคราว 

 (10)   ต้องรักษาช่ือเสียงมิให้ข้ึนช่ือว่าประพฤติช่ัว ห้ามมิให้ประพฤติตนในทางที่อาจ ท าให้

เสื่อมเสยีเกยีรติศักด์ิของต าแหน่งหน้าที่  เช่น  ประพฤติตนเป็นคนเสเพล  เสพสุรา  หรือของมึนเมาอย่างอื่น จน

ไม่สามารถ  ครองสติได้  เสพยาเสพติดให้โทษ  มีหน้ีสินรุงรัง  เล่นการพนัน  กระท าหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการอื่น

ใด ซ่ึงท าให้เสื่อมเสยีเกยีรติศักด์ิของต าแหน่งหน้าที่ 

 (11)   ต้องไม่เสพสรุาหรือของมึนเมาอย่างอื่น ในเวลาปฏบัิติหน้าที่เป็นอนัขาด 

 (12)   ต้องร่วมมือช่วยเหลือกนัในกจิการของสหกรณ์ฯ ต้องรักษาความสามัคคี  บรรดาผู้อยู่ใน

วงงานของสหกรณ์ฯ  และต้องไม่กระท าการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุก่อให้เกิดการแตกแยกสามัคคี หรือก่อให้เกิด

ความกระด้างกระเดื่องในบรรดาผู้อยู่ในวงงานสหกรณ์ฯ 

 (13)   ต้องร่วมมือประสานงานด้วยดีกับส่วนราชการ หรือสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

สหกรณ์ฯ 

 (14)   เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องปฏบัิติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกบัการท างาน 

 (15)   เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องเช่ือฟังและปฏบัิติตามค าสั่งโดยชอบของผู้บังคับบัญชา 
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 (16)   เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องมาปฏบัิติงานให้ตรงตามเวลา และลงบันทกึเวลาท างานตามที่

ก าหนด 

 (17)   เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องปฏบัิติตามกฎแห่งความปลอดภัยในการท างาน 

 (18)  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองจักร   เคร่ืองมือ  และอุปกรณ์การท างาน

ให้อยู่ในสภาพดีเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามความจ าเป็นหรือตามควรแก่หน้าที่ของตน 

 (19)   เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องช่วยกันระมัดระวังและป้องกันทรัพย์สินใด ๆ ในบริเวณที่

ท  างานโดยมิให้สญูหายหรือเสยีหายจากบุคคลใด ๆ หรือจากภัยพิบัติอื่น ๆ เทา่ที่สามารถจะท าได้ 

 (20)   เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องไม่กระท าการทะเลาะวิวาท หรือท าร้ายร่างกายบุคคลใดใน

บริเวณที่ท  างาน 

 (21)   เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องไม่น าสิ่งผิดกฎหมาย หรืออาวุธที่มีอันตรายร้ายแรง หรือวัตถุ

ระเบิดเข้ามาบริเวณที่ท  างาน 

  ขอ้ 54.  โทษทางวินยั    โทษผิดวินัยม ี4 สถาน คือ  

  (1)  ภาคทณัฑ ์

  (2)  ลดขั้นเงินเดือน 

  (3)  ให้ออก 

  (4)  ไล่ออก 

  ขอ้ 55.  การลงโทษไล่ออก   ให้กระท าในกรณีเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ฯ กระท าผิดวินัย

อย่างร้ายแรง  ดังระบุไว้ต่อไปนี้  

 (1)  เปิดเผยความลับของสหกรณ์ฯ  หรือเป็นปฏปัิกษ์ต่อขบวนการสหกรณ์หรือสหกรณ์ฯ  จนเป็น

เหตุให้สหกรณ์ฯ ได้รับความเสยีหาย 

 (2)  ท าความผิดต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือ

ความผิดอนัได้กระท าโดยประมาท 

 (3)  ต้องค าพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย 

 (4)  ทุจริตต่อหน้าที่ 

 (5)  จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ฯ  เป็นเหตุให้สหกรณ์ฯ ได้รับความ

เสยีหายอย่างร้ายแรง 

 (6)  ขัดค าสั่งผู้บังคับบัญชาซ่ึงสั่งในกิจการของสหกรณ์ฯ โดยชอบ และการขัดค าสั่งน้ันเป็นเหตุ

ให้สหกรณ์ได้รับความเสยีหายอย่างร้ายแรง 

 (7)  ละทิ้งหน้าที่เป็นเหตุให้สหกรณ์ฯ ได้รับความเสยีหายอย่างร้ายแรง 

 (8)  ประมาทเลินเล่อในหน้าที่เป็นเหตุให้สหกรณ์ฯ ได้รับความเสยีหายอย่างร้ายแรง 

 (9)  ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 

 (10)  ดูหม่ินเหยียดหยามผู้มาติดต่อในกิจการของสหกรณ์ฯ หรือกดข่ีข่มเหงหรือ เบียดเบียน

สมาชิกสหกรณ์ฯ 

 (11)  ขาดงานติดต่อกนัเกนิกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุอนัควร 
 

  ขอ้ 56.   การลงโทษใหอ้อก   ให้กระท าในกรณีที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ฯ กระท าผิด

วินัยเป็นเหตุให้สหกรณ์ฯ ได้รับความเสยีหาย  แต่ไม่ถึงข้ันร้ายแรง   ดังระบุไว้ดังต่อไปนี้  
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 (1)  รายงานเทจ็ หรือเสนอความคิดเหน็ที่ไม่สจุริตต่อผู้บังคับบัญชา 

 (2)  จงใจไม่ปฏบัิติตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ 

 (3)  ละทิ้งหน้าที่เนือง ๆ 

 (4)  ประมาทเลินเล่อในหน้าที่เนือง ๆ 

 (5)  ทะเลาะวิวาทกบัผู้ร่วมงานเป็นนิจสนิ 

 (6)  ประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสยีเกยีรติศักด์ิของต าแหน่งหน้าที่ 
 

  ขอ้ 57.  การลงโทษไล่ออกและใหอ้อก   ให้คณะกรรมการด าเนินการ  หรือผู้บังคับบัญชา

ต าแหน่งผู้จัดการ ต้ังคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการด าเนินการ  หรือเจ้าหน้าที่ต าแหน่งไม่ต ่ากว่า   ผู้ถูก

กล่าวหาอย่างน้อยสามคนเพ่ือสอบสวน 

  การสอบสวนนั้นให้กระท าให้เสร็จโดยเร็ว  อย่างช้าไม่เกินสามสิบวนั นับแต่วันที่ประธานกรรมการ

สอบสวนได้รับทราบค าสั่ง  เว้นแต่คณะกรรมการด าเนินการจะก าหนดเป็นอย่างอื่นแม้ผู้ถูกกล่าวหาตายก่อนการ

สอบสวนพิจารณาถึงที่สุดกใ็ห้สอบสวนต่อไปจนเสรจ็  เม่ือสอบสวนเสรจ็แล้วให้คณะกรรมการสอบสวนเสนอรายงาน

พร้อมทั้งส านวนการสอบสวนต่อผู้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือพิจารณาให้ความเหน็ และเสนอตามล าดับจนถึง

คณะกรรมการด าเนินการ 

  ขอ้ 58.   ในกรณีต่อไปนี้ ใหถ้ือว่าเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชดัแจง้    ให้ลงโทษไล่ออกโดยไม่

ต้องต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

 (1)   ท าความผิดต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ

ความผิดอนักระท าโดยประมาท 

 (2)   ต้องค าพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย 

 (3)  ท าความผิดเกี่ยวกับทุจริตต่อหน้าที่และให้ถ้อยค าสารภาพต่อผู้บังคับบัญชา พนักงาน

สอบสวน หรือศาล หรือมีค าพิพากษาถึงที่สดุว่า ท าความผิดเช่นน้ัน แม้จะมิให้จ าคุกกต็าม 

        ในกรณีดังกล่าวให้ ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานพร้อมด้วยหลักฐานตามล าดับจนถึง   

คณะกรรมการด าเนินการ   เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเหน็ว่ามีหลักฐานฟังได้ตามรายงานน้ันกใ็ห้ไล่ออกได้ 

  ขอ้ 59.  การพกังานเพือ่สอบสวนความผิด   ในกรณีที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างถูกกล่าวหาว่ากระท า

ผิดวินัยจนมีการต้ังคณะกรรมการสอบสวน หรือถูกกล่าวหาว่ากระท าการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน  กฎ  

ระเบียบ  ค าสั่ง  หรือถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดอาญา  หรือถูกฟ้องคดีอาญา   เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิด

อนัได้กระท าโดยประมาท  สหกรณ์ฯ มีสทิธสิั่งพักงานเพ่ือสอบสวนความผิด  เว้นแต่กรณีความผิด  ชัดแจ้งโดยมี

หลักเกณฑ ์ดังน้ี  

 (1)  ค าสั่งพักงานจะเป็นหนังสอืโดยระบุความผิด 

 (2)  ก าหนดระยะเวลาพักงานได้ไม่เกนิ 7 วัน 

 (3)  สหกรณ์ต้องแจ้งค าสั่งพักงานให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างทราบก่อนการพักงาน 

 (4)  สหกรณ์จะจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างระหว่างเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างพักงานในวันท างานที่

เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างได้รับก่อนถูกสั่งพักงาน 

  ขอ้ 60. ในกรณีที่เจ้าหนา้ที่หรือลูกจ้างกระท าผิดวินยั  แต่โทษไม่ถึงไล่ออกหรือใหอ้อก      

ผู้บังคับบัญชาจะสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนกไ็ด้   หรือถ้าเหน็ว่ามีเหตุอันควรลดหย่อนหรือเป็นความผิดเลก็น้อย

จะสั่งลงโทษภาคทณัฑโ์ดยแสดงความผิดน้ันให้ปรากฏเป็นหนังสอื  และจะให้ท าทณัฑบ์นไว้ด้วยกไ็ด้ 
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  การลงโทษตามวรรคแรกส าหรับเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างในต าแหน่งต้ังแต่หัวหน้างานลงไป      ให้

ผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการมีอ านาจสั่งลงโทษได้ 

  ในกรณีลงโทษลดขั้นเงินเดือน หากต้องลดเกินกว่าขั้นต ่าสุดของต าแหน่งกใ็ห้ลดในขั้นเงินเดือน

ส าหรับต าแหน่งถัดลงไปได้ ทั้งน้ีการลงโทษลดข้ันเงินเดือน  ต้องให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างท าหนังสือยินยอมการ

ลงโทษลดขั้นเงินเดือนด้วย 

  ขอ้ 61.  ให้ผู้บังคับบัญชาต้ังแต่ผู้จัดการลงไปรับผิดชอบดูแลระมัดระวังเจ้าหน้าที่และลูกจ้างใน

บังคับบัญชาให้ปฏบัิติตามวินัย   

   ถ้าผู้บังคับบัญชารู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย  ผู้บังคับบัญชาจะต้องพิจารณาว่าความผิด

ของผู้น้ันอยู่ในอ านาจของตนที่จะลงโทษ ถ้าเหน็ว่าความผิดน้ันควรจะต้องลงโทษมากไปกว่าที่ตนมีอ านาจลงโทษ

กใ็ห้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเพ่ือให้ลงโทษตามสมควร 

   ถ้าผู้บังคับบัญชาคนใดรู้ว่าผู้อยู่ใต้ผู้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย แต่ไม่จัดการลงโทษหรือลงโทษ

ไม่เป็นการสจุริต  ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาน้ันกระท าผิดวินัย  

  ขอ้ 62.  เมื่อผู้มีอ านาจลงโทษได้สั่งลงโทษแล้ว  ต้องเสนอรายงานการลงโทษน้ันตามล าดับจนถึง

คณะกรรมการด าเนินการ 

   หากผู้บังคับบัญชาเหนือผู้สั่งลงโทษเหน็ว่าโทษที่ลงน้ันเบาไป ให้มีอ านาจที่จะสั่งเพ่ิมโทษได้  แต่

โทษที่สั่งเพ่ิมข้ึนรวมกบัที่สั่งไว้แล้วเดิม  ต้องไม่เกนิอ านาจของผู้สั่งใหม่น้ัน 

  ขอ้  63.  เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างที่ถูกลงโทษฐานผิดวินัย    ถ้าเหน็ว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมกอ็าจ

อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการได้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันทราบค าสั่งการอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้รอการ

ลงโทษตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 

  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้รับและพิจารณาอุทธรณ์แล้วจะยกโทษ ลดโทษ เพ่ิมโทษ หรือยืน

ตามค าสั่งเดิมกไ็ด้  ทั้งน้ี  โดยปกติให้กระท าให้เสรจ็ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัไดร้บัอุทธรณค์ าวินิจฉัยอุทธรณ์

ของคณะกรรมการด าเนินการให้เป็นอนัสิ้นสดุ 

 

หมวดที ่16 

การรอ้งทุกข ์

 

  การรอ้งทุกข ์   หมายถึง   กรณีที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างมีความไม่พอใจหรือมีความทุกข์อันเกิดข้ึน

เน่ืองจากการท างาน  ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองสภาพการท างาน  สภาพการจ้าง  การบังคับบัญชา   การสั่งหรือมอบหมายงาน  

การจ่ายค่าตอบแทนในการท างานหรือประโยชน์อื่น  หรือการปฏิบัติใดที่ไม่เหมาะสมระหว่างสหกรณ์ฯ หรือ

ผู้บังคับบัญชาต่อเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง หรือระหว่างเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างด้วยกัน และเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างได้เสนอ

ความไม่พอใจหรือความทุกข์น้ันต่อสหกรณ์ฯ    เพ่ือให้สหกรณ์ฯ ได้ด าเนินการแก้ไขหรือยุติเหตุการณ์น้ัน ทั้งน้ี 

เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ฯ  และเพ่ือให้เจ้าหน้าที่และ

ลูกจ้างท างานด้วยความสขุ 
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  ขอ้  64.  ขอบเขตของการรอ้งทุกข ์   เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างที่มีความไม่พอใจหรือมีความทุกข์

เน่ืองจากการท างานดังกล่าวข้างต้น ควรยื่นค าร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือผู้บังคับบัญชาช้ันแรกของตน

โดยเรว็  เว้นแต่เร่ืองที่จะร้องทุกข์น้ันเกี่ยวกบัการปฏบัิติของผู้บังคับบัญชา    หรือผู้บังคับบัญชาเป็นต้นเหตุ    ก็

ให้ย่ืนค าร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาระดับสงูขึ้นไปอกีช้ันหน่ึง โดยมีวิธกีารและขั้นตอนดังน้ี 

 (1)  เจ้าหน้าที่ที่ประสงค์จะร้องทุกข์เป็นหนังสือด้วยตนเองต่อผู้จัดการหรือกรรมการที่ได้รับ

มอบหมายแล้วแต่กรณีภายใน 7 วนั นับแต่วันที่มีความขัดแย้ง 

 (2)  ผู้จัดการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณีต้องท าการสอบสวน และพิจารณา

วินิจฉัยให้แล้วเสรจ็ภายใน 30 วนั นับแต่วันที่ได้รับค าร้องทุกข์ 

 (3)  ผู้จัดการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณีต้องท าการสอบสวน และพิจารณา  

ช้ีแจงท าความเข้าใจ  หรือวินิจฉัยเป็นหนังสือกไ็ด้  การแจ้งผลการพิจารณาโดยการช้ีแจงด้วยวาจาให้บันทึกค า

ช้ีแจงเหตุผลไว้ในส านวน  โดยให้ผู้ร้องทุกข์ลงลายมือช่ือรับทราบไว้ด้วย 

  ขอ้  65.  การสอบสวนและพิจารณา    เม่ือผู้บังคับบัญชาได้รับค าร้องทุกข์จากเจ้าหน้าที่หรือ

ลูกจ้างแล้ว    ให้รีบด าเนินการสอบสวนเพ่ือให้ทราบข้อเทจ็จริงในเร่ืองที่ร้องทุกข์น้ันโดยละเอียดเท่าที่จะท าได้   

โดยด าเนินการด้วยตนเองหรือด้วยความช่วยเหลือจากคณะกรรมการด าเนินการหรือบุคคลอื่น  ทั้งน้ี  เจ้าหน้าที่

หรือลูกจ้างผู้ย่ืนค าร้องทุกข์เหน็ชอบที่จะขอให้ข้อเทจ็จริงโดยละเอยีดแก่ผู้บังคับบัญชาด้วย 

  เมื่อสอบสวนข้อเทจ็จริงแล้ว  ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเร่ืองราวร้องทุกข์น้ัน  หากเป็นเ ร่ืองที่อยู่ใน

ขอบเขตของอ านาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาน้ัน  และผู้บังคับบัญชาสามารถแก้ไขได้กใ็ห้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการ

แก้ไขให้เสรจ็สิ้นโดยเรว็ แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างผู้ย่ืนค าร้องทุกข์ทราบพร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการ

ด าเนินการทราบด้วย 

  หากเร่ืองราวที่ ร้องทุกข์น้ันเป็นเ ร่ืองที่อยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาน้ันให้

ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเสนอเร่ืองราวที่ร้องทุกข์   พร้อมทั้งข้อเสนอในการแก้ไขหรือความเหน็ต่อผู้บังคับบัญชา

ระดับสงูขึ้นไปตามล าดับ 

  ให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้ นไป  ด าเนินการสอบสวนและพิจารณาค าร้องทุกข์เช่นเดียวกับ   

ผู้บังคับบัญชาระดับต้นที่ได้รับค าร้องทุกข์ 

  ขอ้  66.  กระบวนการยุติขอ้รอ้งทุกข ์    เม่ือผู้บังคับบัญชาแต่ละข้ันที่ได้พิจารณาค าร้องทุกข์ 

ด าเนินการแก้ไขหรือยุติเหตุการณ์ที่เกิดการร้องทุกข์ และได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างผู้ย่ืนค าร้องทุกข์ทราบ   

หากเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างผู้ย่ืนค าร้องทุกข์พอใจ  กใ็ห้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเรว็   แต่ถ้าเจ้าหน้าที่หรือ

ลูกจ้างผู้ย่ืนค าร้องทุกข์ไม่พอใจ   กใ็ห้ย่ืนอุทธรณ์โดยกรอกข้อความที่อุทธรณ์ลงในแบบพิมพ์ที่สหกรณ์ได้ก าหนดข้ึน

และย่ืนต่อคณะกรรมการด าเนินการภายใน 7 วนั นับแต่วันที่ทราบผลการร้องทุกข์จากผู้บังคับบัญชาระดับต้น   

   คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาอุทธรณ์  และด าเนินการแก้ไขหรือยุติเหตุการณ์ตาม    ค า

ร้องทุกข์และแจ้งผลการพิจารณาด าเนินการให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างผู้ย่ืนค าร้องทุกข์ทราบภายใน 15 วนั 

  ขอ้  67. การอุทธรณค์ าวินจิฉยั 

  (1)  ผู้ร้องทุกข์ที่ไม่พอใจค าช้ีแจงหรือค าวินิจฉัย มีสิทธิอุทธรณ์ต่อประธานกรรมการ

หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี เป็นหนังสอืภายใน 7 วนั นับแต่วันที่ได้รับค าช้ีแจงหรือวินิจฉัย 

  (2)  ประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณีจะแจ้งผลการ

พิจารณา อุทธรณ์ด้วยการช้ีแจงท าความเข้าใจ หรือการวินิจฉัยเป็นหนังสอืกไ็ด้ การแจ้งผลด้วยการช้ีแจงด้วยวาจา

ให้บันทกึค าช้ีแจงเหตุผลไว้ในส านวน โดยให้ผู้ร้องทุกข์ลงลายมือช่ือรับทราบไว้ด้วย 
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  (3)  การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้รอการลงโทษตามค าสั่งของผู้มีอ านาจ 

  ขอ้ 68.  ความคุม้ครองผูร้อ้งทุกขแ์ละผูเ้กีย่วขอ้ง 

  (1)  ผู้ร้องทุกข์จะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นระบบและด้วยความเป็นธรรม 

  (2)  ผู้ร้องทุกข์จะไม่ถูกกล่ันแกล้ง ย้ายหน้าที่การงาน หรือลงโทษแต่อย่างใด เว้นแต่จะ

เป็นการร้องทุกข์ด้วยเจตนาไม่สจุริต 

  (3)  เจ้าหน้าที่ที่ให้การเป็นพยาน หรือให้ความร่วมมือในการสอบสวน จะได้รับความ

คุ้มครอง โดยจะไม่ถูกกล่ันแกล้ง ย้ายหน้าที่การงาน หรือลงโทษ เว้นแต่เจ้าหน้าที่ที่ให้การด้วยอคติ ปรักปร า ให้

ร้ายเป็นเทจ็ หรือไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนหาความจริง 

 การสอบสวนอาจกระท าโดยคณะกรรมการที่สหกรณ์แต่งต้ังกไ็ด้ 

 

หมวดที ่17 

การสิ้ นสุดการจา้ง 

 

  ขอ้ 69. การจา้งงาน   จะสิ้นสดุลงด้วยเหตุหน่ึงเหตุใด ดังน้ี 

  (1)  ตาย 

  (2)  ลาออก 

  (3)  ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 10 

  (4) อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 

  (5) เลิกจ้างตามสญัญาจ้าง หรือข้อบังคับสหกรณ์ 

  (6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก 
 

  ขอ้ 70.  การตาย    ในกรณีที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างถึงแก่ความตาย สหกรณ์ฯ จะจ่ายค่าจ้างหรือเงิน

อื่นให้แก่ทายาทโดยธรรมของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างที่ถึงแก่ความตาย ส่วนเงินทดแทน หรือประโยชน์ทดแทนให้

เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน หรือกฎหมายประกนัสงัคม 

  ขอ้ 71. การลาออก     เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างที่ย่ืนใบลาออกล่วงหน้าตามที่สหกรณ์ฯ ก าหนดต่อ

ผู้จัดการหรือคณะกรรมการด าเนินการแล้วแต่กรณี โดยให้ย่ืนในวันหรือก่อนวันจ่ายค่าจ้างในเดือนน้ัน และให้มี

ผลเมื่อถึงก าหนดวันจ่ายค่าจ้างในเดือนถัดไป 

  การลาออกของเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างที่ฝ่าฝืนระเบียบการลาดังกล่าว ถ้าท าให้สหกรณ์ฯ เสียหาย 

สหกรณ์ฯ มีความชอบธรรมที่จะหักเงินประกัน หรือเงินอื่นใดที่เจ้าหน้าที่ยินยอมชดใช้ความเสียหายดังกล่าวได้  

รวมถึงอาจด าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างที่กระท าความผิด  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างหรือผู้ค า้ประกัน

ชดใช้ความเสยีหายได้ด้วย ตามที่กฎหมายแรงงานก าหนด 

  ขอ้ 72. เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์คนใดที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  ให้เป็นอนัออกจากงานเมื่อสิ้นปีบัญชี

สหกรณ์  ซ่ึงเป็นปีผู้น้ันมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 

   คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาจ้างเจ้าหน้าที่ต าแหน่งผู้จัดการ หรือผู้ช่วยผู้จัดการ ที่มี

อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วได้โดยลงมติให้พ้นจากต าแหน่งก่อน  แล้วจึงพิจารณาจ้างเป็นคราวๆ คราวละไม่เกิน

หน่ึงปี แต่ต้องไม่เกนิ 5 คร้ัง เม่ือพนักงานผู้น้ันอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ให้เป็นอนัพ้นจากต าแหน่ง 
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  ขอ้ 73.  การเลิกจา้ง 

    การเลิกจา้ง  หมายถึง  เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างที่สหกรณ์ฯ  ได้ให้พ้นสภาพการเป็นเจ้าหน้าที่ของ

สหกรณ์ฯ โดยสหกรณ์ฯ เลิกจ้าง หรือไม่ผ่านการประเมินผลการปฏบัิติงาน อนัเน่ืองจากเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขาด

คุณสมบัติในการท างาน มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ยุบหน่วยงาน เลิกกิจการ เกษียณอายุ หรือกระท าความผิด

อย่างใดอย่างหน่ึง  หรือได้รับโทษทางวินัยตามข้อ 47 (1) และ (2)   

   ให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้ งคณะกรรมการคณะหน่ึงหรือหลายคณะ ด าเนินการ

ประเมินผลการปฏบัิติงานของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง   ให้ครอบคลุมการปฏบัิติงานทุกสี่ปี 

   การเลิกจ้างดังกล่าว สหกรณ์ฯ จะแจ้งผล และวันเลิกจ้างให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างทราบเป็น

หนังสอื โดยจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างทราบล่วงหน้า 1 งวดการจ่ายค่าจ้าง เว้นแต่ เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างที่จ้าง

ไว้โดยมีก าหนดระยะเวลาแน่นอน หรือเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างที่กระท าความผิด และไม่มีสทิธิ์ได้รับค่าชดเชย 

   ในกรณีที่สหกรณ์ฯ ไม่อาจบอกกล่าวล่วงหน้าได้ สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง

แทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 

   การสิ้นสุดการจ้างตามสัญญาจ้าง หากสหกรณ์ฯ ก าหนดเง่ือนไขระยะเวลาการจ้างในสัญญาจ้าง

ไว้เป็นรายบุคคลอย่างไร กใ็ห้ระยะเวลาการจ้างสิ้นสดุตามเง่ือนไขที่ก  าหนดไว้ในสญัญาจ้างเป็นรายบุคคลน้ัน 

 

หมวดที ่18 

ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษ 

 

  ขอ้ 74.  ค่าชดเชย  สหกรณ์ฯ จะจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง ดังน้ี 

  (1)   เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างซ่ึงท างานติดต่อกนัครบหน่ึงร้อยย่ีสิบวันแต่ไม่ครบหน่ึงปี ให้

จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวนั  หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานสามสิบวนัสุดท้ายส าหรับ

เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างซ่ึงได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

  (2)   เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างซ่ึงท างานติดต่อกนัครบหน่ึงปี   แต่ไม่ครบสามปี   ให้จ่ายไม่

น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายเกา้สิบวนั  หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานเกา้สิบวนัสุดท้ายส าหรับเจ้าหน้าที่

หรือลูกจ้างซ่ึงได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

  (3)   เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างซ่ึงท างานติดต่อกบัครบสามปี แต่ไม่ครบห้าปี ให้จ่ายไม่น้อย

กว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายหนึง่รอ้ยแปดสิบวนั หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานหนึง่รอ้ยแปดสิบวนัสุดท้าย

ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างซ่ึงได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 
 

  ขอ้ 75.  ขอ้ยกเวน้ในการไม่จ่ายค่าชดเชย   สหกรณ์ฯ ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่และ

ลูกจ้างซ่ึงเลิกจ้างในกรณีหน่ึงกรณีใด ดังน้ี 

  (1)  ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง 

  (2)  จงใจท าให้นายจ้างได้รับความเสยีหาย 

  (3)  ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสยีหายอย่างร้ายแรง 

  (4)  ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานหรือระเบียบหรือค าสั่งของนายจ้างอันชอบด้วย

กฎหมายและเป็นธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรงนายจ้างไม่จ าเป็นต้อง

ตักเตือน หนังสอืเตือนให้มีผลบังคับใช้ได้ไม่เกนิหน่ึงปี นับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระท าผิด 
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  (5)  ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันท างานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดค่ันหรือไม่กต็ามโดย

ไม่มีเหตุอนัควร 

  (6)  ได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่

ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

  สหกรณ์ฯ ไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างที่สหกรณ์ฯ จ้างไว้ โดยมีก าหนดระยะเวลาการจ้าง 

แน่นอนตามสญัญาจ้าง และถูกเลิกจ้างตามก าหนดระยะเวลาของสญัญาจ้างน้ัน 

 

  ขอ้ 76.  ค่าชดเชยพเิศษ 

 ก.  ในกรณีที่สหกรณ์ฯ ย้ายที่ท  าการของสหกรณ์ฯ ไปตั้ง ณ สถานที่อื่นอันมีผลกระทบส าคัญต่อ

การด ารงชีวิตตามปกติของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง หรือครอบครัว สหกรณ์ฯ ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างทราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันย้ายที่ท  าการของสหกรณ์ฯ ในการน้ี ถ้าเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างไม่ประสงค์จะไป

ท างานด้วย ให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้ โดยเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชย

พิเศษไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของอตัราค่าชดเชยที่เจ้าหน้าที่พึงมีสทิธไิด้รับ 

 ข.  ในกรณีที่สหกรณ์ฯ มีความจ าเป็นต้องลดจ านวนเจ้าหน้าที่ อันเน่ืองมาจากการปรับปรุง

หน่วยงานระบบการท างานหรือการบริการ  สหกรณ์ฯ จะปฏบัิติ ดังน้ี 

(1) แจ้งวันที่เลิกจ้าง เหตุผลของการเลิกจ้างให้พนักงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน 

(2) จ่ายค่าชดเชยพิเศษเพ่ิมเติมจากค่าชดเชยตามข้อ 31 เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 

15 วัน ต่อการท างาน 1 ปี ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ท  างานติดต่อกัน 6 ปีขึ้นไป ทั้งน้ี   ค่าชดเชยพิเศษดังกล่าว จะไม่

เกนิค่าจ้างอตัราสดุท้ายสามร้อยหกสบิวัน 

 

หมวดที ่18 

เบด็เตล็ด 

 

  ขอ้ 77.  การหยุดกิจการชัว่คราว    ในกรณีที่สหกรณ์ฯ มีความจ าเป็นต้องหยุดกิจการเป็นการ

ช่ัวคราว  เน่ืองจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่สหกรณ์ฯ ต้ังอยู่หยุดกิจการ  หรือสหกรณ์ฯ ประสบภาวะ

ทางเศรษฐกิจ  สหกรณ์ฯ จะแจ้งเหตุการณ์หยุดกิจการให้ทราบล่วงหน้า  และจ่ายเงินในระหว่างการหยุดกิจการ

ในอตัราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง 
 

  ขอ้ 78.   กฎ  ระเบยีบอื่น ๆ 

  (1)  กฎ  ระเบียบ  ค าสั่ง  ซ่ึงใช้บังคับกับส่วนงานใดส่วนงานหน่ึงเป็นการเฉพาะ  ให้

ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของข้อบังคับในการท างานน้ีด้วย  ทั้งน้ี  รวมถึงใบสมัครงาน  สัญญาจ้าง  หนังสือค า้ประกัน

และข้อตกลงเกี่ยวกบัสภาพการจ้าง 

  (2)  การใดที่มิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับน้ี ให้ถือปฏบัิติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

  (3)  กฎ  ระเบียบ  ค าสั่ง  ขัดหรือแย้งกบัระเบียบน้ีให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 
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  ขอ้ 79. การแกไ้ขการเปลีย่นแปลง      ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานน้ี   ได้จัดท าข้ึนให้มีความ

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 แล้ว    อย่างไรกต็ามสหกรณ์สงวนสิทธิ์ในการแก้ไข

ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมเป็นธรรมย่ิงขึ้ น  รวมทั้งสอดคล้องกับสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงาน

สมัพันธ ์ พ.ศ. 2518   และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
 

  ขอ้ 80.  การบงัคบัใช ้

  (1)  ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ  ศึกษาระเบียบน้ีให้มีความเข้าใจอย่างชัดแจ้ง เพ่ือให้มีการ

ปฏบัิติอย่างถูกต้อง และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน 

  (2)  เจ้าหน้าที่ทุกคนจะปฏิเสธว่าไม่ทราบเง่ือนไข หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติตาม

ระเบียบน้ีไม่ได้ 

  (3)  เจ้าหน้าที่ระดับบังคับบัญชา และคณะกรรมการด าเนินการ เป็นผู้ควบคุมดูแลให้

เจ้าหน้าที่ระดับปฏบัิติการ ปฏบัิติตามอย่างถูกต้องและเคร่งครัด 

  (4)  ระเบียบน้ีมีผลบังคับใช้ตาม ข้อ 2 

 

  ก าหนดให้ใช้ ณ วันที่  8  สงิหาคม พ.ศ. 2558   เป็นต้นไป 

 

(ลงช่ือ)            ประเสริฐ์  นวลค า 

      ( นายประเสริฐ์  นวลค า ) 

            ประธานกรรมการ 

              สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากดั 

ว่าดว้ยอ านาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของเจา้หนา้ท่ีสหกรณฯ์ 

พ.ศ.  2546 
 

 

 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ข้อ 102. ที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 34 คร้ังที่  10 วันที่  27 พฤษภาคม 2546   ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยอ านาจ

หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ดังต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากัด ว่าดว้ยอ านาจหนา้ที่

และความรับผดิชอบของเจา้หนา้ทีส่หกรณฯ์ พ.ศ.  2546” 

  ขอ้ 2. ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 27  พฤษภาคม  2546  เป็นต้นไป 

  ขอ้ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์การเกษตรเวียงสา  จ ากดั ว่าด้วยอ านาจหน้าที่และความ

รับผิดชอบของพนักงานสหกรณ์ฯ พ.ศ.  2538  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 

 

หมวด 1 

ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

 

  ขอ้ 4.  ผู้ช่วยผู้จัดการมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปน้ี 

   ( 1 )   ปฏบัิติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการด าเนินการหรือผู้จัดการมอบหมาย 

   ( 2 )   ในกรณีที่ไม่มีผู้จัดการ ให้ผู้ช่วยผู้จัดการท าหน้าที่ผู้จัดการ 

         ( 3 )   ในกรณีที่ผู้จัดการไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏบัิติหน้าที่ได้ ให้ผู้ช่วยผู้จัดการเป็นผู้

ปฏบัิติหน้าที่แทน 

         ( 4 )   ปฏบัิติการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการหรือผู้จัดการมอบให้ หรือตามที่

ควรกระท า เพ่ือให้กจิการในหน้าที่ของงานลุล่วงไปด้วยดี 

 

หมวด 2 

เจา้หนา้ทีส่ินเชื่อ 

 

  ขอ้ 5. เจ้าหน้าที่สินเช่ือมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏบัิติงานเกี่ยวกับการให้เงินกู้หรือ

สนิเช่ือแก่สมาชิกดังต่อไปนี้  

  ( 1 )   ช้ีแจง ชักจูงให้เกษตรกรสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 

  ( 2 )  ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก แนะน าช้ีแจงให้ข้อความรู้ในเร่ืองหลักการและวิธีการสหกรณ์ฯ

การประกอบอาชีพทางการเกษตร การท าการเกษตรแผนใหม่ การใช้เงินกู้ให้เกิดประโยชน์ การจัดท าบัญชีรายได้ 

- รายจ่าย การท าสัญญา การจัดหลักประกัน  การช าระหน้ีเงินกู้ การขอผ่อนเวลาช าระหน้ีตลอดจนระเบียบ

ข้อบังคับและวิธกีารปฏบัิติในด้านต่าง ๆ 
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  ( 3 )  ด าเนินการคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกให้ถูกต้องตาม

ข้อบังคับของสหกรณ์เสนอให้ที่ประชุมกลุ่มพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเสนอผู้จัดการเพ่ือน าเสนอ

คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ฯ 

  ( 4 )  ออกไปสอบสวนสมาชิกในท้องที่เพ่ือจัดท าใบสมัคร หนังสือรับรองของคู่สมรส พร้อมทั้ง

ลงรายละเอยีดในทะเบียนสมาชิกให้ถูกต้องเรียบร้อยสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน รวมทั้งจัดส่งส าเนาทะเบียนสมาชิก

และแจ้งการเปล่ียนแปลงทะเบียนดังกล่าวต่อนายทะเบียนสหกรณ์ฯ ภายในสามสบิวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของ

สหกรณ์ฯ 

  ( 5 )    ด าเนินการจัดตั้งกลุ่มสนิเช่ือส ารวจตรวจสอบผลการท ากิน  ทรัพย์สิน  หน้ีสิน  รายได้ 

รายจ่ายของสมาชิกถึงในท้องที่แล้วจัดท ารายงานเสนอผู้จัดการน าเสนอคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ฯ 

  ( 6 )   ติดตาม  ตักเตือน  ให้สมาชิกช าระหน้ีค่าหุ้น  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับของสหกรณ์ฯ พร้อมทั้งชักชวนให้สมาชิกช่วยกนัระดมทุน 

  ( 7 )  ติดต่อ สอบถาม ส ารวจความต้องการเงินกู้ของสมาชิก เพ่ือรวบรวมจัดท าแผนงานด้าน   

ธุรกจิสนิเช่ือของสหกรณ์ฯ 

   ( 8 )  สอบสวนและช่วยท าค าขอกู้ เอกสารประกอบค าขอกู้   จัดท าหลักประกันให้ถูกต้อง

ตาม ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ ยเงินกู้ 

   ( 9 )   ตรวจสอบหลักประกัน   และประเมินราคาที่ดินตามราคาที่คณะกรรมการประเมิน

ราคาก าหนดไว้ตามท้องที่น้ัน ๆ หรือประเมินราคาตามที่ทางราชการก าหนดไว้โดยให้ถูกต้องตามระเบียบ

ข้อบังคับของสหกรณ์ฯ 

   ( 10 )   รวบรวมค าขอกู้และเอกสารประกอบค าขอกู้พร้อมทั้งหนังสือค า้ประกันเสนอ

ผู้จัดการตรวจสอบเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ฯ พิจารณาอนุมัติตลอดจนการให้ค าช้ีแจง

ประกอบค าขอกู้ต่อที่ประชุม 

   ( 11 )  จัดท ารายงานขอเบิกเงินกู้จากแหล่งเงินกู้ต่าง ๆ เสนอผู้จัดการตรวจสอบเพ่ือขอกู้

น ามาจ่ายให้สมาชิกต่อไป 

   ( 12 )  จัดท าหนังสอืสญัญากู้เงิน และหนังสอืค า้ประกนัให้ถูกต้อง เรียบร้อยสมบูรณ์เสนอให้

ผู้จัดการตรวจสอบก่อนจ่ายเงินกู้ 

  ( 13 )  รับค าขอกู้ เอกสารประกอบค าขอกู้ หนังสือสัญญากู้เงินและหนังสือค า้ประกันที่

ได้รับอนุมัติแล้ว น ามาจัดลงทะเบียนหนังสือกู้ และทะเบียนหนังสือค า้ประกัน แล้วส่งมอบให้เจ้าหน้าที่บัญชี

ตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนให้ผู้จัดการจ่ายเงินกู้ 

   ( 14 )  ช่วยเป็นธุระแจ้งให้สมาชิกมาขอเบิกเงินกู้ และช่วยเหลือด าเนินการในการจ่ายเงินกู้

จัดท าเบียนสมุดคู่บัญชีเงินกู้เพ่ือควบคุมการออกสมุดคู่บัญชีเงินกู้ และจัดท าสมุดคู่บัญชีเงินกู้มอบให้สมาชิกผู้กู้ 

  ( 15 ) ด าเนินการตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกทุกรายหลังจากที่สมาชิกผู้กู้ได้เบิกเงินกู้ไป

แล้วประมาณ 15 ถึง 30 วัน เพ่ือป้องกันมิให้สมาชิกใช้เงินกู้ผิดวัตถุประสงค์ โดยจัดท าแบบบันทกึการตรวจสอบ

ให้เรียบร้อย ตรวจสอบว่าสมาชิกช าระหน้ีได้หรือไม่ และมีปัญหาอะไรบ้าง ถ้ามีปัญหาให้รีบด าเนินการหาทางแก้ไข 

  ( 16 )  เกบ็รวบรวมข้อมูลการใช้เงินกู้ของสมาชิก เพ่ือใช้เป็นหลักฐานเบื้องต้นในการพิจารณา

เงินกู้จัดท ารายงานการตรวจสอบเงินกู้เสนอผู้จัดการน าเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเงินกู้ 
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  ( 17 )   ควบคุมดูแลเกบ็รักษาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการกู้เงิน  เช่น  ค าขอกู้เงิน   หนังสือ

สัญญาเงินกู้ หนังสือค า้ประกัน  ใบสมัครสมาชิก  สมุดทะเบียนสมาชิก  ทะเบียนค าขอกู้เงิน  ทะเบียนหนังสือ

สัญญาเงินกู้   ทะเบียนหนังสือค า้ประกัน ดัชนีการค า้ประกัน ทะเบียนทรัพย์สินหน้ีสิน ทะเบียนสมุดคู่บัญชีเงินกู้ 

เป็นต้น ให้เกบ็เอกสารเหล่าน้ีอยู่ในที่ปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อยครบถ้วนสะดวกแก่การตรวจสอบ 

   ( 18 )  ออกไปติดตามเตือนให้สมาชิกช าระหน้ีเงินกู้ให้ตรงตามก าหนดเวลาช าระโดยจัดท า

ประจ าคาบสามเดือนเฉพาะหน้ีที่ถึงก าหนดช าระเทา่น้ัน ซ่ึงเจ้าหน้าที่สนิเช่ือจะต้องด าเนินการดังน้ี 

                ก. จัดท าหนังสือเตือนให้สมาชิกผู้กู้ช าระหน้ีเงินกู้ โดยคัดลอกจากแผ่นบัญชี

ย่อยลูกหน้ีเงินกู้ทุกประเภทที่ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว โดยประสานงานกบัเจ้าหน้าที่บัญชี 

                ข. ท าหนังสอืเตือนการช าระหน้ีส่งให้สมาชิกผู้กู้โดยตรง โดยให้สมาชิกผู้กู้ลงช่ือ 

รับไว้เป็นหลักฐาน 

                ค. ในกรณีที่ไม่สามารถส่งมอบให้กับสมาชิกผู้กู้ได้โดยตรงควรมอบให้ประธาน

กลุ่ม หรือเลขานุการกลุ่ม เป็นผู้น าหนังสือเตือนให้ช าระหน้ีแล้วจัดท าบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่าเหตุใดจึงส่งให้

สมาชิกผู้กู้ไม่ได้ 

   ( 19 )  ประชุมกลุ่มสมาชิกช้ีแจงวิธีการช าระหน้ีของสหกรณ์โดยแนะน าให้สมาชิกน าเงินมา

ช าระกบัผู้มีอ านาจรับเงินในส านักงานเทา่นั้น ห้ามมิให้ฝากผู้ใดมาช าระโดยเดด็ขาด 

   ( 20 ) จัดท าทะเบียนการช าระหน้ีของสมาชิก ทะเบียนเงินกู้ถึงก าหนดช าระเพ่ือสะดวกในการ

ออกหนังสือเตือนการช าระหน้ี และวางแผนส่งคืนเงินกู้แก่เจ้าหน้าที่ ก าหนดแผนการให้เงินกู้แก่สมาชิกน าเสนอ

ผู้จัดการ 

   ( 21 )  ในกรณีที่สมาชิกจะต้องช าระหน้ีเงินกู้ด้วยผลิตผลการเกษตรที่สมาชิกผลิตข้ึน หรือ

สมาชิกยินดีที่จะขายผลิตผลการเกษตรที่ผลิตข้ึนให้กับสหกรณ์ฯ  ให้เจ้าหน้าที่สินเช่ือมีหน้าที่จัดท าหนังสือสัญญา

ส่งมอบผลิตผลการเกษตร จ านวน 3 ฉบับ พนักงานสินเช่ือเกบ็ไว้ 1 ฉบับ ส่งให้เจ้าหน้าที่ตลาด 1 ฉบับ เพ่ือไว้

เป็นคู่มือติดตามให้สมาชิกส่งมอบผลิตผลตามสญัญาและให้สมาชิกถือไว้ 1 ฉบับ 

  ( 22 ) พิจารณาด าเนินการการผ่อนเวลาช าระหน้ีเงินกู้ และการผลัดช าระเงินรายงวดโดย

เจ้าหน้าที่สนิเช่ือจะต้องเป็นผู้ช้ีแจงและตักเตือนสมาชิก  ให้ทราบเหตุผลที่มีการขอผ่อนเวลาการช าระหน้ีได้ดังน้ี  

   ผลิตผลของสมาชิกเสียหาย ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่สินเช่ือทราบโดยเร็ว หรือมีเหตุ

สดุวิสยัจึงให้มีการผ่อนเวลา 

   ( 23 )   มีหน้าที่ติดต่อตรวจสอบในกรณีที่มีสมาชิกรายใดตาย    วิกลจริตหรือย้ายออกไปอยู่

นอกท้องที่ด าเนินงานของสหกรณ์ฯ หรือด้วยเหตุอย่างอื่นไม่อาจประกอบอาชีพได้เจ้าหน้าที่สินเช่ือมีหน้าที่ติดต่อ

ทายาทให้มาสมัครเข้าเป็นสมาชิก  และด าเนินการจัดท าสญัญารับใช้หน้ีเงินกู้แทน 

  ( 24 )  จัดท ารายงานสรุปการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ   โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่

บัญชีเสนอผู้จัดการน าเสนอคณะกรรมการด าเนินการ 

  ( 25 )  ปฏบัิติการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการเป็นคร้ังคราว 

 

 

 

 

 



78 

 

หมวด 3 

เจา้หนา้ทีต่ลาด 

 

  ขอ้ 6. เจ้าหน้าที่ตลาดมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการด าเนิน

ธุรกจิด้านการซ้ือและการขาย ดังต่อไปนี้  

  ธุรกิจการซ้ือ   (การจัดหาสิ่งของที่สมาชิกต้องการมาจ าหน่าย) 

   ( 1 ) ติดต่อสอบถาม ส ารวจความต้องการของสมาชิกเกี่ยวกับวัสดุการเกษตร 

เคร่ืองมือเคร่ืองจักรกล ตลอดจนเคร่ืองอุปโภคบริโภคเพ่ือให้ทราบประเภท ชนิด คุณภาพและปริมาณของสิ่งของ

ที่สมาชิกต้องการ ถึงในท้องที่ที่อยู่ของสมาชิก 

   ( 2 )  รวบรวมข้อมูลในแบบส ารวจความต้องการของสมาชิกเสนอให้ผู้จัดการ    

น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ฯ พิจารณาก าหนดประเภท  ชนิด  คุณภาพและปริมาณของสิ่งของ

ตามความต้องการของสมาชิกส่วนใหญ่  

   ( 3 ) ด าเนินการสืบราคาสินค้าและ ติดต่อแหล่งที่จะซ้ือสินค้าพร้อมทั้งเสนอผู้จัดการให้

น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์พิจารณาอนุมัติก่อนจัดซ้ือ 

   ( 4 ) ด าเนินการติดต่อสั่งซ้ือตามที่ได้รับอนุมัติแล้วควบคุมดูแลการขนส่งสิ่งของที่ 

สหกรณ์ฯ สั่งซ้ือ 

   ( 5 ) ตรวจสอบนับสนิค้าให้ถูกต้องตามจ านวนในใบส่งสินค้า  และรับมอบสิ่งของลง

รายการในทะเบียนสนิค้าท าขึ้นใหม่ (คนละเล่มกับเจ้าหน้าที่บัญชี) พร้อมทั้งรับผิดชอบลงช่ือสลักหลังใบเสรจ็ซ้ือ

สนิค้าทั้งเงินสด   หรือเงินเช่ือ   หรือใบรับฝากสนิค้าเพ่ือจ าหน่ายสดุแต่กรณี 

   ( 6 ) ค านวณราคาจ าหน่ายเสนอให้ผู้จัดการเสนอคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์

ฯ พิจารณาก าหนดราคาจ าหน่าย หรือขอก าหนดราคาจ าหน่ายโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการด าเนินการ 

   ( 7 ) แนะน าช้ีแจงและช่วยเหลือในการท าใบสั่งซ้ือสิ่งของแก่สมาชิกและจัดท า

ทะเบียนรับใบสั่งซ้ือสิ่งของ 

   ( 8 ) ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการท าความสะอาดสิ่งของตลอดจนเกบ็รักษาให้อยู่

ในที่ปลอดภัย 

   ( 9 ) เสนอความเหน็เกี่ยวกับการขอเปล่ียนแปลงราคาจ าหน่ายสิ่งของให้เป็นไปตาม

ภาวะของราคาตลาด ส ารวจและสบืความต้องการของสมาชิก ติดตามประเมินผลการจ าหน่ายสิ่งของ จัดท าบันทกึ

ความคิดเหน็กรณีที่มีสิ่งของจ าหน่ายได้บ้างหรือไม่อยู่ในความต้องการของสมาชิกหรือไม่อยู่ในความนิยมของ

ตลาด เพ่ือขอเปล่ียนแปลงราคาที่เหมาะสมต่อผู้จัดการหรือคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ฯ 

   ( 10 ) ด าเนินการติดต่อส านักงานประกันภัยและเป็นธุระในการจัดท าประกันภัย

สนิค้าของสหกรณ์ฯ 

   ( 11 ) ด าเนินการจ าหน่ายสินค้าหรือสิ่งของโดยการจ าหน่ายเป็นเงินสด  ซ่ึงจะต้อง

ปฏบัิติดังน้ี ออกใบรับเงินจ าหน่ายสนิค้าและลงช่ือก ากับ จ านวน 3 ฉบับ แล้วให้เจ้าหน้าที่ตลาดท าการตรวจสอบ

ให้ถูกต้องก่อนมอบให้ผู้ซ้ือน าเงินไปช าระราคา ผู้จัดการตรวจรับเงินและลงช่ือรับเงิน เ มื่ อ ห ม ด เ ว ล า ท า ง า น 

(ประมาณ 15.00 น.) ปิดยอดสนิค้าที่จ าหน่ายแล้วท ารายการสนิค้าแต่ละชนิดที่จ าหน่ายในวันน้ัน ๆ 
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    ( 12 )  ก่อนสิ้นปีทางบัญชีด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการส ารวจตรวจนับสินค้า

คงเหลือ และตีราคาสินค้าคงเหลือในวันสิ้ นปีทางบัญชีตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของ

สหกรณ์ พ.ศ. 2542 

    ( 13 ) เมื่อส ารวจตรวจนับสนิค้าคงเหลือแล้วให้จัดท ารายละเอยีดส่งงานบัญชีดังน้ี 

   -  บัญชีส ารวจสนิค้าคงเหลือในวันสิ้นปีทางบัญชี 

     -  บัญชีส ารวจสนิค้าที่เสื่อมหรือช ารุดที่ขอตัดราคา 
 

  ธุรกิจการขาย    (การรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑข์องสมาชิก) 

   ( 1 )   ติดต่อสอบถาม ส ารวจผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของสมาชิกที่ประสงค์จะขายผ่าน

ทาง สหกรณ์ฯ เพ่ือให้ทราบประเภท  ชนิด  คุณภาพ และปริมาณของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่จะรวบรวมได้จาก

สมาชิกในรอบปีทางบัญชีหน่ึง ๆ 

   ( 2 ) ด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของสมาชิก

ตามประเภท ชนิด คุณภาพและปริมาณพร้อมทั้งติดต่อหาตลาด และด าเนินการจ าหน่ายผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่

รวบรวมได้จากสมาชิกให้ได้ราคาดี 

   ( 3 ) ติดต่อและสืบหาแหล่งที่จะซ้ือผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์และราคาที่จะรับซ้ือเพ่ือ

เสนอคณะกรรมการด าเนินการหรือผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการด าเนินการหรือผู้จัดการ

พิจารณา โดยค าแนะน าของสหกรณ์จังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ผู้ได้รับมอบหมายสดุแต่กรณี 

   ( 4 ) สืบราคาและค านวณราคาที่รับซ้ือและขายผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของสมาชิก

เสนอผู้จัดการให้ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์อนุมัติเพ่ือด าเนินการรับซ้ือและขายผลิตผลหรือ

ผลิตภัณฑข์องสหกรณ์ต่อไป 

   ( 5 ) ติดต่อและประกาศราคาหรือแจ้งราคาผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่รวบรวมจาก

สมาชิกโดยวิธซ้ืีอเป็นเงินสด หรือวิธรัีบฝากหรือวิธกีงสีสุดแต่กรณีที่สมาชิกต้องการ ตลอดจนข้อตกลงในการช าระ

ราคาผลิตผลหรือผลิตภัณฑแ์ก่สมาชิก หรือการขอเข้าร่วมโครงการเช่ือมโยงสินเช่ือเพ่ือการผลิตและบริการตลาด

ข้าวของสหกรณ์ โดยอนุมัติของคณะกรรมการด าเนินการหรือผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ด าเนินการหรือผู้จัดการพิจารณา หรือโดยค าแนะน าของสหกรณ์จังหวัด   หรือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ผู้ได้รับ

มอบหมายสดุแต่กรณี 

   ( 6 ) ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการล าเลียงขนส่ง การแยกคุณภาพการบรรจุหีบ

ห่อ การท าความสะอาด การเกบ็รักษาให้อยู่ในที่ปลอดภัย พร้อมทั้งจัดท าทะเบียน (คุมสตอ๊ก) คุมผลิตผลหรือ

ผลิตภัณฑ ์(สมุดคนละเล่มกบัพนักงานบัญชี) ให้ถูกต้องเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน 

    ( 7 )  เสนอความเหน็เกี่ยวกับการขอเปล่ียนแปลงราคาของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ให้

เป็นไปตามภาวะของราคาตลาด จัดท าบันทกึความเหน็ในกรณีผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์จ าหน่ายได้ล่าช้าหรือไม่อยู่

ในความต้องการของตลาดเพ่ือขอเปล่ียนแปลงราคาตามความเหมาะสม ต่อคณะกรรมการด าเนินการ  หรือ

ผู้จัดการ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือค าแนะน าของสหกรณ์จังหวัด หรือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ผู้ได้รับ

มอบหมายสดุแต่กรณี 

   ( 8 ) ด าเนินการติดต่อส านักงานประกันภัยและเป็นธุระในการจัดท าประกันผลิตผล 

หรือผลิตภัณฑท์ี่สหกรณ์ฯ รวบรวมไว้ 
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   ( 9 ) เป็นผู้ด าเนินการรวบรวมผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์โดยปฏบัิติตามวิธีดังน้ีออกใบ

รับผลิตผลหรือผลิตภัณฑแ์ละลงช่ือก ากบั จ านวน 3 ฉบับ  เมื่อหมดเวลาท างาน (ประมาณ 15.00 น.)  น าใบรับ

ผลิตผลหรือผลิตภัณฑส่์งมอบพนักงานควบคุมสมุดบัญชีย่อยและทะเบียนเพ่ือลงบัญชีย่อยเจ้าหน้ี 

   ( 10 ) เป็นธุระในการช าระราคาผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ให้แก่สมาชิก โดยปฏบัิติตาม

วิธกีารดังน้ี 

     -  ท าใบเบิกเงินประกอบใบรับผลิตผลหรือผลิตภัณฑ ์

             -  ให้ผู้ขอรับเงินติดต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมสมุดบัญชีย่อย และทะเบียนลงบันทกึ

ย่อยเจ้าหน้ีพร้อมกบัลงช่ือก ากบั แล้วไปติดต่อขอรับเงินที่ผู้จัดการพร้อมกบัลงช่ือก ากบั 

   ( 11 ) ด าเนินการจัดจ าหน่ายผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ เป็นผู้ติดต่อหาตลาดและจ าหน่าย

ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่รวบรวมได้โดยรับอนุมัติจากคณะกรรมการด าเนินการ หรือผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย หรือค าแนะน าของสหกรณ์จังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ผู้ได้รับมอบหมายสดุแต่กรณี 

   ( 12 ) ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการจัดหาพาหนะล าเลียงและขนส่ง ตรวจนับและส่ง

มอบผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อตกลงหรือสัญญา หากเกิดการเสียหายหรือสูญหายระหว่างทาง   ให้

รีบจัดท าบันทกึค าช้ีแจงต่อคณะกรรมการด าเนินการ หรือผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพ่ือพิจารณาก าหนด

ตัวผู้รับผิดชอบหรือการตัดออกจากบัญชีสุดแต่กรณีพร้อมทั้งรีบแจ้งสหกรณ์จังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ส่งเสริม 

สหกรณ์ผู้ได้รับมอบหมายสดุแต่กรณีให้ทราบโดยเรว็ เพ่ือพิจารณาและหากเหน็สมควรกต้็องรายงานนายทะเบียน

สหกรณ์หรืออธบิดีกรมส่งเสริมสหกรณ์สดุแต่กรณี 

   ( 13 ) เป็นผู้ออกใบก ากับผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ จ านวน 3 ฉบับ  มอบให้ผู้ซ้ือและลง

ช่ือส่งมอบในกรณีผู้รับซ้ือเป็นผู้ออกใบรับผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์มอบให้สหกรณ์ฯ ต้องตรวจสอบจ านวนผลิตผล

หรือผลิตภัณฑ ์และราคาให้เป็นไปตามข้อตกลงหรือสญัญาเพียงใด ถ้ามีการเสยีให้รายงานเช่นเดียวกบั ข้อ ( 12 ) 

   ( 14 ) รวบรวมคู่ฉบับใบก ากับผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่ออกให้แก่ผู้ซ้ือหรือในกรณี

ผู้รับซ้ือเป็นผู้ออกที่ตรวจถูกต้องแล้ว ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่บัญชีเพ่ือลงบัญชีย่อยลูกหน้ีรายตัวตามผลิตผลหรือ

ผลิตภัณฑ ์และลงบัญชีขายผลิตผลหรือผลิตภัณฑใ์ห้เรียบร้อยถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

    ( 15 ) ก่อนสิ้นปีทางบัญชีด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการส ารวจตรวจนับจ านวน

ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์  และตีราคาผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์คงเหลือในวันสิ้นปีทางบัญชีตามระเบียบกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ.2542 

   ( 16 ) เมื่อส ารวจตรวจนับผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ตาม ข้อ ( 15 ) แล้ว ให้จัดท า

รายละเอยีดส่งงานบัญชี ดังน้ี 

        -  บัญชีส ารวจผลิตผลหรือผลิตภัณฑค์งเหลือในวันสิ้นปีทางบัญชี 

                -  บัญชีส ารวจผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่เสื่อมหรือช ารุดที่ขอตัดราคาและ

ได้รับ   อนุมัติแล้วหรือพิจารณาการขออนุมัติสดุแต่กรณี 

   ( 17 ) ในกรณีที่สหกรณ์ฯ  มีการรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์จากสมาชิกเพ่ือช าระ

หน้ีเจ้าหน้าที่ตลาดมีหน้าที่ออกตรวจสอบภาวะการผลิตของสมาชิก   เป็นรายคนเม่ือใกล้ฤดูเกบ็เกี่ยวเสนอให้

ผู้จัดการน าเสนอคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ฯ 

  งานอื่น ๆ 

    ปฏบัิติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้จัดการมอบหมายเป็นคร้ังคราว 

 



81 

 

หมวด 4 

เจา้หนา้ทีบ่ญัชี 

 

  ขอ้ 7. เจ้าหน้าที่บัญชีมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏบัิติงานบัญชีดังต่อไปน้ี 

   งานบญัชี 

   ( 1 )   ท าหน้าที่จัดเตรียมและจัดท าเอกสารหลักฐานทางการเงิน เช่น  การเบิก   การ

จ่าย  การรับเงิน  การออกใบรับช าระหน้ี   การค านวณดอกเบ้ียเงินกู้และค านวณค่าปรับช าระเกินก าหนดรวมทั้ง

การท าเร่ืองขออนุมัติต่าง ๆ  เพ่ือน ามาประกอบการลงบัญชีให้เรียบร้อยก่อนที่จะให้ผู้จัดการท าการรับเงินและ

จ่ายเงิน  เอกสารประกอบการลงบัญชีจะต้องรวบรวมจากหลักฐานตาม  หลักฐานตามลักษณะของรายการทางการ

เงินที่เกิดข้ึนตามจ านวนที่ปรากฎในเอกสารน้ันๆ ซ่ึงมี 2 ประเภท   คือ เอกสารภายใน เป็นเอกสารที่สหกรณ์ฯ  

จัดท าขึ้น  เช่น    ใบเสรจ็รับเงิน ใบรับเงินกู้   ใบเบิกเงิน ใบส าคัญจ่ายเงิน  ส่วนเอกสารภายนอกเป็นเอกสารที่

สหกรณ์ได้รับจากผู้อื่น   เช่น ใบก ากบั  สนิค้าที่เจ้าหน้าที่ออกให้  บิลค่าใช้จ่าย  บิลเจ้าหน้ี  เป็นต้น 

   ( 2 ) ท าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ว่าถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ ก่อนให้

ผู้จัดการรับและจ่ายเงิน เช่น มีลายมือช่ือผู้อนุมัติครบถ้วนเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเป็น

ค่าใช้จ่ายถูกต้องหรือเป็นรายได้ที่ได้รับครบถ้วนหรือไม่ พร้อมทั้งค านวณตัวเลขตรวจสอบดูระยะเวลาวันจ่ายเงิน 

   ( 3 ) รวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเงินหลังจากตรวจสอบถูกต้อง

แล้วและผู้จัดการจ่ายเงินและรับเงินแล้วมาวิเคราะห์และจัดท างบหน้า ใบส าคัญรับใบส าคัญจ่ายและใบโอน

บัญชีแยกตามประเภทของบัญชีที่ก  าหนดไว้แล้วหรือก าหนดข้ึนใหม่ 

   ( 4 ) น าเอกสารการเงินที่รับมอบจากเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ที่ได้จัดท างบหน้าใบส าคัญ

แล้วทุกประเภทตาม (3) ลงรายการในสมุดบัญชีช้ันต้น ได้แก่ สมุดเงินสด สมุดซ้ือสินค้า และซ้ือผลิตผลหรือ

ผลิตภัณฑ์ สมุดขายสินค้า และขายผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ สมุดรายได้ค่าบริการ และสมุดรายวันทั่วไปให้เป็น

ประจ าวันแล้วยกยอดจากสมุดบัญชีช้ันต้นไปลงสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปโดยจัดท าให้ถูกต้องเรียบร้อยและให้

เป็นปัจจุบัน 

   ( 5 ) ท าหน้าที่ปิดบัญชีเป็นประจ าทุกวัน ปิดบัญชีประจ าเดือนและประจ าปีพร้อมกับ

น าเสนอให้ผู้จัดการท าการตรวจสอบ 

   ( 6 ) ควบคุม จัดท าและบันทกึลงรายละเอียดสมุดทะเบียนต่าง ๆ เช่น ทะเบียนหุ้น

ดัชนีทะเบียนหุ้น ทะเบียนคุมสินค้า ทะเบียนหุ้นรับซ้ือคืน ทะเบียนครุภัณฑ์ ทะเบียนทรัพย์สิน  เป็นต้น  ให้

ถูกต้องเรียบร้อยสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  รวมทั้งจัดส่งส าเนาทะเบียนหุ้นและแจ้งการเปล่ียนแปลงทะเบียน

ดังกล่าวต่อนายทะเบียน สหกรณ์ฯ ภายในสามสบิวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ฯ 

   ( 7 ) ควบคุม จัดท าและบันทกึลงรายละเอียดบัญชีย่อยต่าง ๆ  เช่น  บัญชีย่อย

ลูกหน้ีเงินกู้  บัญชีย่อยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ า  และดอกเบ้ีย บัญชีย่อยลูกหน้ีค่าบริการบัญชีย่อย

เจ้าหน้ีค่าผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์  บัญชีย่อยทุนเรือนหุ้น บัญชีย่อยเจ้าหน้ีการค้า เป็นต้น ให้ถูกต้องเรียบร้อย

สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

   ( 8 ) ควบคุมและจัดท าสมุดทะเบียนพร้อมทั้งค านวณเงินปันผลตามหุ้น หรือเงิน

เฉล่ียคืนตามส่วนอุดหนุนเพ่ือเตรียมจ่ายให้กบัสมาชิก 
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   ( 9 ) ควบคุม ดูแลและเกบ็รักษาใบส าคัญ เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการเงินของ 

สหกรณ์ฯ  เช่น  ต้นขั้วใบส าคัญรับ  ใบส าคัญจ่าย  สมุดบัญชีทุกประเภททุกเล่ม ตลอดจนสมุดทะเบียนและสมุด

บัญชีย่อยต่าง ๆ ไว้ให้ครบถ้วน จัดให้เป็นหมวดหมู่อยู่ในที่ปลอดภัย ค้นหาง่ายและพร้อมที่จะน ามาให้ผู้ตรวจสอบ

ท าการตรวจสอบได้สะดวก 

   ( 10 ) ตรวจสอบรายละเอียดในบัญชีย่อยทุกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนและตรงกับยอด

ในบัญชีแยกประเภท 

   ( 11 ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่อื่นตรวจสอบผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่สหกรณ์รวบรวมไว้ 

สินค้าคงเหลือ วัสดุคงเหลือ ทรัพย์สินของสหกรณ์ฯ และลูกหน้ีต่าง ๆ ให้มียอดตรงตามยอดในบัญชีแยก

ประเภทและสมุดทะเบียนต่าง ๆ 

   ( 12 ) ควบคุมบัญชีและจ านวนเงินเป็นหน้ีทุกประเภทที่สหกรณ์ฯ เป็นหน้ี  และการ

ส่งคืนเจ้าหน้ีให้เป็นไปตามข้อก าหนดหรือตามสญัญาหรือตามระเบียบหรือตามข้อบังคับที่ก  าหนดไว้ 

   งานงบประมาณ 

   ( 1 ) เกบ็รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเงินของสหกรณ์ฯ พร้อมทั้งจัดท าสถิติทางการเงินที่

สมาชิกกระท าธุรกจิกบัสหกรณ์ฯ เสนอผู้จัดการพิจารณาจัดท ารายงาน 

   ( 2 ) เกบ็รวบรวมข้อมูลตัวเลขรายได้ และค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ฯ เสนอผู้จัดการเพ่ือ

จัดท างบ   

   ( 3 ) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สินเช่ือ เจ้าหน้าที่ตลาดและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ในการ

รวบรวมข้อมูลประมาณการท าธุรกิจต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ เช่น การให้เงินกู้ การช าระหน้ีด้วยผลิตผลหรือ

ผลิตภัณฑธ์ุรกจิการซ้ือ ธุรกจิการขาย เป็นต้น 

   งานสรุปผลดา้นบญัชี 

   ( 1 ) จัดท ารายงานกิจการประจ าเดือน แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ เสนอ

ผู้จัดการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือน 

   ( 2 )  รวบรวมเกบ็ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป จัดท างบทดลองเสนอให้

ผู้จัดการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือน ภายในวันที่ 3 ของเดือน 

   ( 3 ) จัดท ารายงานแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ฯ ประจ างวด 3 เดือนเสนอผู้จัดการ

เพ่ือเสนอหน่วยงานที่ควบคุม 

    ( 4 ) จัดท ารายงานงบการเงินประจ าปีเพ่ือเสนอผู้จัดการให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ 

  งานอื่น ๆ 

    ปฏบัิติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้จัดการมอบหมายเป็นคร้ังคราว 
 

หมวด 5 

เจา้หนา้ทีก่ารเงิน 
 

  ขอ้ 8.    เจ้าหน้าที่การเงินมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับจ่ายและเกบ็รักษาเงินของสหกรณ์ฯ ดังน้ี 

   ( 1 )   ท าการเบิกและจ่ายเงินของสหกรณ์ฯ ให้แก่สมาชิกและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

   ( 2 )   ท าการรับเงินที่สมาชิกช าระหน้ี หรือมาฝากในสหกรณ์ฯ 

   ( 3 )   รับและน าฝากเงิน ณ ธนาคารพาณิชย์, ธ.ก.ส. ที่สหกรณ์ฯ เปิดบัญชีไว้ 
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         ( 4 )    ด าเนินการเกี่ยวกับการหักภาษีเงินได้ของเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ณ ที่จ่าย ส่ง

กรมสรรพากร 

         ( 5 )   ด าเนินการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ  จะ

ขอเบิก (ในกรณีที่สหกรณ์ฯ ก าหนดระเบียบไว้แล้ว)  เช่น  ค่าเล่าเรียนบุตร  ค่ารักษาพยาบาล 

          ( 6 )  ด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง เจ้าหน้าที่ของ

สหกรณ์ฯ 

        ( 7 )   ด าเนินการจัดท าแผนเกี่ยวกับรายได้ – ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ฯ  เพ่ือน าเสนอ

คณะกรรมการด าเนินการ 

  ขอ้. 9   ข้อก าหนดการมอบหมายหน้าที่การปฏบัิติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ฯ 
   

  ถ้าผู้ช่วยผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สินเช่ือ เจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่บัญชีหรือเจ้าหน้าที่การเงิน 

ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏบัิติหน้าที่หรือกระท าโดยประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้สหกรณ์ฯ ได้รับความเสียหาย

บุคคลดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่สหกรณ์ฯ จนครบจ านวน 

  ในการปฏบัิติหน้าที่ผู้ช่วยผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สินเช่ือ เจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่บัญชี และ

เจ้าหน้าที่การเงิน  ต้องกระท าตามกฎหมาย  ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ฯ  ตลอดจนค าสั่งของ

ผู้บังคับบัญชาในกรณีที่ไม่มีกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่งดังว่านั้น  กต้็องกระท าตามทางอันควรเพ่ือให้

บังเกิดผลดีแก่สหกรณ์ฯ  และเจ้าหน้าที่อื่นตลอดถึงลูกจ้าง หน้าที่ของเจ้าหน้าที่  และลูกจ้างสหกรณ์ฯ โดยให้ถือ

เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานประจ าของแต่ละต าแหน่งและให้อยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับและกฏหมายของ

สหกรณ์ฯ  ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏบัิติตามข้อก าหนดน้ี   หรือละเว้นเป็นเหตุให้สหกรณ์ฯ เสียหายทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม 

  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ฯ ผู้น้ันจะต้องได้รับโทษทางวินัยตามที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบ

ของสหกรณ์ฯ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  27  พฤษภาคม  2546 

 

                                         (ลงช่ือ)       ประเสริฐ์   นวลค า 

  ( นายประเสริฐ์  นวลค า ) 

  ประธานกรรมการ 

   สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากดั 

ว่าดว้ย วินยั การสอบสวน และการลงโทษส าหรบัเจา้หนา้ท่ีของสหกรณฯ์ 

พ.ศ.  2546 
 

 

 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ข้อ 102. ที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 34  คร้ังที่ 10 วันที่  27  พฤษภาคม   2546  ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยวินัยการ

สอบสวนและการลงโทษส าหรับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ดังต่อไปนี้  

  ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากัด ว่าดว้ยวินัย    การ

สอบสวนและการลงโทษส าหรับเจา้หนา้ทีข่องสหกรณฯ์  พ.ศ.  2546” 

  ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใช้บังคับต้ังแต่วันที่  27  พฤษภาคม    พ.ศ  2546  เป็นต้นไป 

  ขอ้ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์การเกษตรเวียงสา  จ ากัด  ว่าด้วย วินัย การสอบสวนและการ

ลงโทษส าหรับพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2538 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 

  ขอ้ 4.  เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืนให้ถือว่าผู้น้ัน

กระท าผิดวินัยจักต้องได้รับโทษตามที่ก  าหนดไว้ในระเบียบน้ี 

  ขอ้ 5.  วินัยซ่ึงเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ต้องรักษา มีดังต่อไปนี้  

   ( 1 )  ต้องสนับสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสทุธิ์ใจ 

   ( 2 )  ต้องรักษาความลับของสหกรณ์ฯ และไม่เป็นปฏปัิกษ์ต่อขบวนการสหกรณ์ 

        ( 3 )  ต้องให้การต้อนรับ ค าช้ีแจง ความสะดวก ความเป็นธรรม และความสงเคราะห์แก่

ผู้มาติดต่อในกิจการของสหกรณ์ฯ โดยมิชักช้า ทั้งต้องสุภาพ เรียบร้อยต่อสมาชิกของ สหกรณ์ฯ และประชาชน

ทั่วไป ห้ามมิให้ดูหม่ินเหยียดหยามบุคคลใด ๆ 

         ( 4 )  ต้องปฏบัิติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์เที่ยงธรรม และประพฤติตนอยู่ในความสุจริต 

ห้ามมิให้กดข่ีข่มเหงหรือเบียดเบียนผู้ใด และห้ามมิให้อาศัยงานในหน้าที่ของตนไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อมหา

ผลประโยชน์แก่ตนหรือผู้อื่น 

         ( 5 ) ต้องขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ และรวดเร็วให้เกิดผลดีและ

ความก้าวหน้าแก่สหกรณ์ฯ และสมาชิกของสหกรณ์ฯ ทั้งเอาใจใส่ ระมัดระวังผลประโยชน์ของ สหกรณ์ฯ 

         ( 6 )  ต้องไม่รายงานเทจ็หรือเสนอความเหน็ที่ไม่สจุริตต่อผู้บังคับบัญชา 

         ( 7 )  ต้องปฏบัิติตามข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง แบบแผนและวิธปีฏบัิติของสหกรณ์ฯ 

         ( 8 )   ต้องอุทศิเวลาของตนให้แก่กิจการของสหกรณ์ฯ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ไม่ได้  

ทั้งน้ี โดยต้องปฏบัิติหน้าที่และด ารงต าแหน่งในสหกรณ์ฯ ใดสหกรณ์ฯ หน่ึงเพียงแห่งเดียวเท่าน้ัน ห้ามมิให้เป็นตัว

กระท าการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใด ๆ 

         ( 9 )  ต้องสภุาพเรียบร้อย เช่ือฟัง และไม่แสดงความกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา

ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซ่ึงสั่งในกิจการของสหกรณ์โดยชอบในการปฏิบัติ

กิจการของสหกรณ์ ห้ามมิให้กระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปสั่งให้

กระท าหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษเป็นคร้ังคราว 
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    ( 10 )  ต้องรักษาช่ือเสียงมิให้ขึ้นช่ือว่าประพฤติช่ัว ห้ามมิให้ประพฤติในทางที่อาจท าให้

เสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของต าแหน่งหน้าที่ เช่น  ประพฤติเป็นคนเสเพล   เสพสุราหรือของเมาอย่างอื่นจนไม่

สามารถครองสติได้ เสพยาเสพติดให้โทษ  มีหน้ีสินรุงรัง  เล่นการพนัน   กระท าหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการอื่นใด    

ซ่ึงอาจท าให้เสื่อมเสยีเกยีรติศักด์ิของต าแหน่งหน้าที่ 

   ( 11 )  ต้องไม่เสพสรุาหรือของเมาอย่างอื่นในเวลาปฏบัิติหน้าที่เป็นอนัขาด 

   ( 12 )  ต้องร่วมมือช่วยเหลือกนัในกจิการของสหกรณ์ฯ   ต้องรักษาความสามัคคีในบรรดาผู้

อยู่ในวงงานของสหกรณ์ฯ และต้องไม่กระท าการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุก่อให้เกิดการแตกแยกสามัคคี หรือ

ก่อให้เกดิความกระด้างกระเดื่องในบรรดาผู้อยู่ในวงงานสหกรณ์ฯ 

   ( 13 )  ต้องร่วมมือประสานงานด้วยดีกับส่วนราชการ หรือสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

สหกรณ์ฯ 

  ขอ้ 6.   โทษผิดวินัยมี 5 สถาน   คือ 

   ( 1 )  ไล่ออก 

   ( 2 )  ให้ออก 

   ( 3 )  ลดขั้นเงินเดือน 

   ( 4 )  ตัดเงินเดือน 

   ( 5 )  ภาคทณัฑ ์

  ขอ้ 7.  การลงโทษไล่ออกน้ัน ให้กระท าในกรณีเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ กระท าผิดวินัยอย่าง

ร้ายแรง ดังระบุไว้ต่อไปนี้  

     ( 1 )   เปิดเผยความลับของสหกรณ์ฯ หรือเป็นปฏปัิกษ์ต่อขบวนการสหกรณ์ฯ หรือ 

สหกรณ์ฯจนเป็นเหตุให้เสยีหายแก่สหกรณ์ฯ 

     ( 2 )  ท าความผิดต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ

หรือความผิดอนัได้กระท าโดยประมาท 

     ( 3 )   ต้องค าพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย 

     ( 4 )   ทุจริตต่อหน้าที่ 

     ( 5 )   จงใจไม่ปฏบัิติตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ฯ  เป็นเหตุให้เสียหายแก่สหกรณ์ฯ 

อย่างร้ายแรง 

     ( 6 )  ขัดค าสั่งผู้บังคับบัญชาซ่ึงสั่งในกิจการของสหกรณ์ฯ โดยชอบ และการขัดค าสั่งน้ัน

เป็นเหตุให้เสยีหายแก่สหกรณ์ฯ อย่างร้ายแรง 

     ( 7 )   ละทิ้งหน้าที่เป็นเหตุให้เสยีหายแก่สหกรณ์ฯ อย่างร้ายแรง 

     ( 8 )  ประมาทเลินเล่อในหน้าที่เป็นเหตุให้เสยีหายแก่สหกรณ์ฯ อย่างร้ายแรง 

     ( 9 )  ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 

     ( 10 )  ดูหมิ่นเหยียดหยามผู้มาติดต่อในกิจการของสหกรณ์ฯ หรือกดข่ีข่มเหงหรือ

เบียดเบียนสมาชิกสหกรณ์ฯ 

    ( 11 )  ขาดงานติดต่อกนัเกนิกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุอนัควร 
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   ขอ้ 8.  การลงโทษให้ออกน้ัน ให้กระท าในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์กระท าผิดวินัยเป็นเหตุ

ให้เสยีหายแก่สหกรณ์ฯ แต่ไม่ถึงข้ันร้ายแรง ดังระบุไว้ดังต่อไปนี้  

   ( 1 )   รายงานเทจ็ หรือเสนอความคิดเหน็ที่ไม่สจุริตต่อผู้บังคับบัญชา 

   ( 2 )   จงใจไม่ปฏบัิติตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ฯ 

   ( 3 )   ละทิ้งหน้าที่เนือง ๆ 

   ( 4 )   ประมาทเลินเล่อในหน้าที่เนือง ๆ 

   ( 5 )   ทะเลาะวิวาทกบัผู้ร่วมงานเป็นนิจสนิ 

   ( 6 )   ประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสยีเกยีรติศักด์ิของต าแหน่งหน้าที่ 

  ขอ้ 9.  การลงโทษไล่ออกและให้ออกน้ันให้คณะกรรมการด าเนินการ   หรือผู้บังคับบัญชา

ต าแหน่งผู้จัดการต้ังคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการด าเนินการหรือเจ้าหน้าที่ต าแหน่งไม่ต ่ากว่าผู้ถูกกล่าวหา

อย่างน้อยสามคนเพ่ือสอบสวน 

   การสอบสวนน้ันให้กระท าให้เสร็จโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินสามสิบวัน นับต้ังแต่วันที่

ประธานกรรมการสอบสวนได้ทราบค าสั่งเว้นแต่คณะกรรมการด าเนินการจะก าหนดเป็นอย่างอื่นแม้ผู้ถูกกล่าวหา

ตายก่อนการสอบสวนพิจารณาถึงที่สุด กใ็ห้สอบสวนต่อไปจนเสร็จ เมื่อสอบสวนเสร็จแล้วให้คณะกรรมการ

สอบสวนเสนอรายงานพร้อมทั้งส านวนการสอบสวนต่อผู้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือพิจารณาให้ความเหน็ 

และเสนอตามล าดับจนถึงคณะกรรมการด าเนินการ 

  ขอ้ 10.  ในกรณีต่อไปน้ีให้ถือว่าเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ให้ลงโทษไล่ออกโดยไม่

ต้องต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

  ( 1 )  ท าความผิดต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ

หรือความผิดอนักระท าโดยประมาท 

   ( 2 )   ต้องค าพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย 

   ( 3 )  ท าความผิดเกี่ยวกับทุจริตต่อหน้าที่และให้ถ้อยค าสารภาพต่อผู้บังคับบัญชาพนักงาน

สอบสวนหรือศาลหรือมีค าพิพากษาถึงที่สดุว่า ท าความผิดเช่นน้ัน แม้จะมิให้จ าคุกกต็าม 

   ( 4 )  ขาดงานติดต่อกนัเกนิกว่า 15 วัน และผู้บังคับบัญชาได้สอบสวนแล้วเหน็ว่าไม่มีเหตุอัน

สมควร ในกรณีดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานพร้อมด้วยหลักฐานตามล าดับจนถึงคณะกรรมการ

ด าเนินการ เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเหน็ว่ามีหลักฐานฟังได้ตามรายงานน้ันกใ็ห้ไล่ออกได้ 

  ขอ้ 11.  เม่ือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยจนมีการตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนหรือถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญา  เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ

ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ถ้าผู้บังคับบัญชาเหน็ว่าหากผู้น้ันคงอยู่ในหน้าที่จะเป็นการเสียหายแก่สหกรณ์ฯ 

กใ็ห้รายงานตามล าดับจนถึงคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือพิจารณาสั่งพักงาน 

   การพักงานน้ันให้พักจนกว่าการสอบสวนพิจารณาถึงที่สุด ถ้าการสอบสวนพิจารณาได้

ความว่าผู้ถูกสั่งพักมิได้กระท าความผิดและไม่มีมลทนิมัวหมองกด็ี หรือผู้ถูกสั่งพักได้กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงกด็ี 

คณะกรรมการด าเนินการต้องสั่งให้ผู้น้ันกลับเข้าท างานในต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งที่เทียบเท่า ส่วนเงินเดือน

หรือค่าจ้างในระหว่างพักงานน้ัน ในกรณีแรกให้จ่ายเตม็อัตรา ในกรณีหลังให้จ่ายกึ่งอัตรา ถ้าผู้ถูกสั่งพักตายก่อน

การสอบสวนพิจารณาถึงที่สดุ ให้จ่ายถึงวันที่ผู้น้ันตาย 
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   ถ้าสอบสวนพิจารณาได้ความเป็นสัตย์ว่า ผู้ถูกสั่งพักได้กระท าผิดวินัยจริงให้ไล่ออกตาม ข้อ 

7. หรือให้ออกตาม ข้อ 8. ตั้งแต่วันพักงานหรือแม้จะไม่ได้ความเป็นสัตย์ว่าผู้ถูกสั่งพักได้กระท าผิดวินัยอย่าง

ร้ายแรง แต่มีมลทนิหรือมัวหมองในกรณีดังกล่าวน้ันอยู่ ให้เลิกจ้างตาม ข้อ 41. (3) แห่งระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่

ของสหกรณ์ฯ 

  ขอ้ 12. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ กระท าผิดวินัย  แต่โทษไม่ถึงไล่ออกหรือให้ออก 

ผู้บังคับบัญชาจะสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนหรือตัดเงินเดือนกไ็ด้ หรือถ้าเหน็ว่ามีเหตุอันควรลดหย่อนหรือเป็น

ความผิดเลก็น้อยจะสั่งลงโทษภาคทณัฑ์ โดยแสดงความผิดน้ันให้ปรากฏเป็นหนังสือ และจะให้ท าทณัฑ์บนไว้ด้วยก็

ได้ 

   การลงโทษตามวรรคแรก   ส าหรับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ในต าแหน่งตั้งแต่หัวหน้างาน

ลงไป ให้ผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการมีอ านาจสั่งลงโทษได้ 

   ในกรณีลงโทษลดขั้นเงินเดือน หากต้องลดเกินกว่าขั้นต ่าสุดของต าแหน่งกใ็ห้ลดในขั้น

เงินเดือนส าหรับต าแหน่งถัดลงไปได้ 

   โทษลดขั้นเงินเดือนหรือโทษตัดเงินเดือนน้ัน ผู้บังคับบัญชาจะลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

ที่กระท าผิดวินัยได้คร้ังหน่ึงไม่เกนิอตัราต่อไปน้ี 

 

ผู้บังคับบัญชา 
ลดขั้นเงินเดือน 

ไม่เกนิ 

ตัดเงินเดือน 

ก าหนดเวลาไม่เกนิ ก าหนดส่วนเงินเดือนไม่

เกนิ 

คณะกรรมการด าเนินการ 2 ขั้น 6 เดือน 30 % 

ผู้จัดการ 2 ขั้น 4 เดือน 20 % 

ผู้ช่วยผู้จัดการ 1 ขั้น 3 เดือน 10 % 

  

  ขอ้ 13.  ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้จัดการลงไปรับผิดชอบดูแลระมัดระวังเจ้าหน้าที่ของ

สหกรณ์ในบังคับบัญชาให้ปฏบัิติตามวินัย 

   ถ้าผู้บังคับบัญชารู้ว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้องพิจารณาว่า

ความผิดของผู้น้ันอยู่ในอ านาจของตนที่จะลงโทษ ถ้าเหน็ว่าความผิดน้ันควรจะต้องลงโทษมากไปกว่าที่ตนมีอ านาจ

ลงโทษ กใ็ห้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเพ่ือลงโทษตามสมควร 

   ถ้าผู้บังคับบัญชาคนใดรู้ว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย แต่ไม่จัดการลงโทษ หรือ

ลงโทษไม่เป็นการสจุริต ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาน้ันกระท าผิดวินัย 

  ขอ้ 14. เมื่อผู้มีอ านาจลงโทษได้สั่งลงโทษแล้ว ต้องเสนอรายงานการลงโทษน้ันตามล าดับ

จนถึงคณะกรรมการด าเนินการ 

   หากผู้บังคับบัญชาเหนือผู้สั่งลงโทษเหน็ว่าโทษที่ลงน้ันเบาไปให้มีอ านาจที่จะสั่งเพ่ิมโทษ

ได้ แต่โทษที่สั่งเพ่ิมข้ึนรวมกบัที่สั่งไว้แล้วเดิม ต้องไม่เกนิอ านาจของผู้สั่งใหม่น้ัน 

  ขอ้ 15.  เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ  ที่ถูกลงโทษฐานผิดวินัยถ้าเหน็ว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

กอ็าจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการได้ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันทราบค าสั่ง 

   การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้รอการลงโทษตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
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   เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้รับ และพิจารณาอุทธรณ์แล้วจะยกโทษ ลดโทษ เพ่ิมโทษ 

หรือยืนตามค าสั่งเดิมกไ็ด้  ทั้งน้ี  โดยปกติให้กระท าให้เสรจ็ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับอุทธรณ์ ค าวินิจฉัย

อุทธรณ์ของคณะกรรมการด าเนินการให้เป็นอนัสิ้นสดุ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  27  พฤษภาคม  2546 

 

                                         (ลงช่ือ)       ประเสริฐ์  นวลค า 

  ( นายประเสริฐ์  นวลค า ) 

  ประธานกรรมการ 

  สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากดั 

ว่าดว้ยการลาส าหรบัเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งของสหกรณฯ์ 

พ.ศ.  2546 
 

 

 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ข้อ 102. ที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 34  คร้ังที่ 10  วันที่  27  พฤษภาคม 2546  ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการลา

ส าหรับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ดังต่อไปนี้  

  ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากัด ว่าดว้ยการลาส าหรับ

เจา้หนา้ทีข่องสหกรณฯ์  พ.ศ  2546” 

  ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใช้บังคับต้ังแต่วันที่  27  พฤษภาคม   2546  เป็นต้นไป 

  ขอ้ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์การเกษตรเวียงสา  จ ากัด ว่าด้วย การลาส าหรับพนักงานและ

ลูกจ้าง พ.ศ.  2538 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 

 

การลาป่วย 

 

  ขอ้ 4.  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ฯ จะลาป่วยตามธรรมดาเพ่ือรักษาตัวได้ ไม่เกิน 60 

วัน ในปีหน่ึง ๆ โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างเตม็ 

   เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ฯ ซ่ึงป่วยเพราะประสบอันตรายขณะปฏบัิติงานในหน้าที่

จะลาป่วยโดยได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างเตม็ได้ตลอดเวลาที่ต้องรักษาตัวแต่ ไม่เกนิ 120 วัน 

   การลาป่วยต่อเน่ืองกันเกิน 5 วัน ต้องย่ืนใบตรวจรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันช้ันหน่ึง

พร้อมกบัใบลา 

 

การลาคลอดบุตร 

 

  ขอ้ 5.  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ฯ จะลาคลอดบุตรได้ตามความจ าเป็นโดยได้รับ

เงินเดือนหรือค่าจ้างเตม็ ไม่เกนิ 60 วัน ทั้งน้ี ให้ย่ืนใบตรวจรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันช้ันหน่ึงพร้อมกบัใบลา 

 

การลากิจส่วนตวัและพกัผ่อน 

 

  ขอ้ 6.  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ฯ จะลากิจส่วนตัวหรือพักผ่อนได้โดยได้รับเงินเดือน

หรือค่าจ้างเตม็ในปีหน่ึง ๆ ไม่เกิน 45 วัน แต่ในปีที่เร่ิมเข้าท างานถ้าได้รับการบรรจุไม่เตม็ปี วันลาที่กล่าวไว้ให้

ลดลงตามจ านวนเดือน ๆ ละ 4 วัน แต่เมื่อรวมทั้งปีแล้วจะต้องไม่เกนิ 45 วัน 
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การลาอุปสมบท 

 

  ขอ้ 7.  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ฯ ซ่ึงยังไม่เคยอุปสมบทและได้ท างานประจ าในสหกรณ์

ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีจะลาเพ่ืออุปสมบทได้โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างเตม็ ไม่เกนิ 120 วัน 

   ในกรณีที่ลาสิกขาบทก่อนครบก าหนดวันลา ผู้น้ันจะต้องกลับเข้าท างานภายใน 7 วันนับ

แต่วันลาสิกขาบทและถือว่าวันลาอุปสมบทเป็นอันสิ้นสุด การลาอุปสมบทน้ีตลอดระยะเวลาการปฏบัิติงานให้ลาได้

เพียงคร้ังเดียว 

 

การลาเขา้ระดมราชการทหาร 

 

  ขอ้ 8.  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ฯ ที่ถูกเรียกเข้าระดมราชการทหาร ต้องรายงานต่อ

ผู้บังคับบัญชา ภายใน 48 ช่ัวโมง นับแต่เวลารับหมายระดมเป็นต้น และไปเข้าระดมตามวัน เวลาในหมายระดม

น้ัน 

   เวลาที่เข้าระดมราชการทหารน้ี ให้ได้รับเงินเดือนเตม็ 

 

การลาไปประกอบพิธีฮจัย ์ณ เมืองเมกกะ 

ประเทศซาอุดิอาระเบยี 

 

  ขอ้ 9. เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ฯ ซ่ึงนับถือศาสนาอิสลามผู้ใดยังไม่เคยเดินทางไป

ประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ต้องย่ืนใบลา

ต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพ่ือเสนอตามล าดับจนถึงคณะกรรมการด าเนินการ เมื่อ

ได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดงานเพ่ือไปประกอบพิธดีังกล่าวได้ โดยได้รับเงินเดือนเตม็มีก าหนด ไม่เกนิ 120 วัน 

 

การขออนุญาตลา 

 

  ขอ้ 10.  ผู้ขออนุญาตลาต้องเสนอใบลาตามแบบของสหกรณ์ฯ ต่อผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอ านาจ

อนุญาตการลาโดยเรว็ 

  ขอ้ 11.  ผู้ขออนุญาตลาป่วยหรือลาคลอดบุตร ต้องเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อน หรือใน

วันเร่ิมลาเว้นแต่อาการป่วยท าให้ไม่สามารถเสนอใบลาในวันดังกล่าว จึงให้เสนอใบลาในโอกาสแรกที่สามารถ

กระท าได้พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลด้วย 

  ขอ้ 12.  ผู้ขออนุญาตลากิจส่วนตัว   หรือลาพักผ่อนต้องเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวัน

เร่ิมลาตามสมควร และต้องได้รับอนุญาตก่อนแล้วจึงหยุดงานเพ่ือกิจส่วนตัวหรือพักผ่อนได้ แต่ในกรณีลากิจส่วนตัว

ที่มีเหตุจ าเป็นอันไม่อาจรอรับอนุญาตก่อนได้ จะเสนอใบลาพร้อมทั้งช้ีแจงเหตุจ าเป็นต่อผู้บังคับบัญชา แล้วหยุด

งานเพ่ือกจิส่วนตัวน้ันกไ็ด้ 
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  ขอ้ 13.  ผู้ขออนุญาตลาอุปสมบทต้องเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าก่อนวันอุปสมบท 

ไม่น้อยกว่า 30 วัน เมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการแล้ว จึงหยุดงานเพ่ืออุปสมบทได้ 

  ขอ้ 14.  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ฯ ซ่ึงถูกเรียกเข้าระดมราชการทหาร เมื่อได้รับ

รายงานและเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาแล้ว ให้ไปเข้าระดมตามที่ก  าหนดในหมายเรียกเข้าระดมน้ันได้โดยไม่

ต้องรอรับค าสั่งอนุญาต 

 

ผูม้ีอ านาจอนุญาตการลา 

 

  ขอ้ 15.   ผู้มีอ านาจอนุญาตการลาของเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ  ในปีหน่ึงๆได้ไม่เกนิดังต่อไปนี้  

 

ผู้มีอ านาจอนุญาต ผู้ลา 
ก าหนดวันอนุญาตคร้ังหน่ึงไม่เกนิ (วัน) 

ลาป่วย ลากจิ ลาพักผ่อน 

ประธานกรรมการหรือ

กรรมการด าเนินการที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการ

ด าเนินการ 

 

ทุกต าแหน่ง 

 

ตามที่เหน็สมควร 

 

ตามที่เหน็สมควร 

 

ตามที่

เหน็สมควร 

ผู้จัดการ หรือ ผู้ช่วยผู้จัดการ 1. ผู้ช่วยผู้จัดการ 15 7 7 

 2. เจ้าหน้าที่อื่น 

    หรือลูกจ้าง 

15 7 7 

  

  ขอ้ 16.  คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจอนุญาตการลาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ได้ทุก

กรณีตามระเบียบน้ี 

  ขอ้ 17.  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ฯ ซ่ึงลาป่วย ลาคลอดบุตรหรือลากิจส่วนตัว โดย

ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างครบก าหนดตามระเบียบแล้ว ถ้าขอลาต่อโดยประธานกรรมการหรือกรรมการ

ด าเนินการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการด าเนินการเหน็ว่ามีเหตุผลพิเศษ กอ็าจอนุญาตให้ลาต่อได้ตามที่

เหน็สมควร แต่การลาต่อดังกล่าวน้ีไม่ให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง และให้ผู้อนุญาตการลาเสนอคณะกรรมการ

ด าเนินการในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการคร้ังต่อไป 

การนบัวนัลา 

 

  ขอ้ 18.  ถ้ามีการมอบหน้าที่การงาน ให้นับวันลาเร่ิมต้นตั้งแต่วันมอบเป็นต้นไป ถ้ามอบ

ภายหลังเที่ยงให้นับเร่ิมต้นต้ังแต่วันรุ่งข้ึน 

   วันลาเป็นอนัสิ้นสดุในวันก่อนวันรับมอบภายหลังเที่ยงให้ถือว่าสดุสิ้นในวันรับมอบ 

  ขอ้ 19.  ถ้าวันหยุดท างานของสหกรณ์ฯ อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกนั ให้นับวันหยุด

ท างานดังกล่าวเป็นวันลาด้วย ซ่ึงผู้ขออนุญาตลาต้องระบุรวมไว้ในใบลา 
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   วันหยุดท างานที่ต่อเน่ืองก่อนหรือหลังวันลา ไม่นับรวมเป็นวันลา 

  ขอ้ 20.  ถ้าผู้ได้รับอนุญาตให้ลาถูกเรียกกลับเข้าท างานก่อนครบก าหนดการลาตามความใน 

ข้อ 21.ให้ถือว่าวันลาสดุสิ้นในวันก่อนวันกลับเข้าท างาน  หรือในวันก่อนวันเดินทางกลับแล้วแต่กรณี 

 

ขอ้เบด็เตล็ด 

 

  ขอ้ 21. ถ้าสหกรณ์ฯ เหน็ว่ามีความจ าเป็นแก่กิจการของสหกรณ์ฯ จะเรียกให้ผู้ได้รับอนุญาต

ให้ลา กลับเข้าท างานก่อนครบก าหนดการลากไ็ด้ 

  ขอ้ 22. การหยุดงานโดยไม่เสนอใบลาตามระเบียบน้ี หรือการหยุดงานโดยไม่ได้รับอนุญาตให้

ลาตามระเบียบน้ี  เว้นแต่เกดิจากเหตุสดุวิสยัให้ถือเป็นการขาดงาน และให้หักเงินเดือนหรือค่าจ้างตามส่วนเฉล่ีย

รายวันตลอดเวลาขาดงาน  นอกจากน้ันให้พิจารณาการลงโทษผิดวินัยส าหรับผู้ขาดงานตามควรแก่กรณี 

  

ประกาศ  ณ  วันที่  27  พฤษภาคม  2546 

 

                                         (ลงช่ือ)      ประเสริฐ  นวลค า 

( นายประเสริฐ์  นวลค า ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากดั 

ว่าดว้ยคุณสมบติั วิธีรบัสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ 

พ.ศ. 2558 
 

 

 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด  ข้อ 30. และ ข้อ 102.  ที่

ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่ 47  คร้ังที่ 6  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558  ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วย

คุณสมบัติ  วิธรัีบสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ  พ.ศ. 2558  ดังต่อไปนี้  

  ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากัด ว่าดว้ยคุณสมบัติ วิธี

รับสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ พ.ศ. 2558” 

  ขอ้ 2. ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่  23 พฤศจิกายน 2558   เป็นต้นไป 

  ขอ้ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั ว่าด้วยคุณสมบัติ วิธรัีบสมาชิก และ

การขาดจากสมาชิกภาพ พ.ศ.2553  วันที่ 11 พฤษภาคม 2553 และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติ หรือ

ข้อตกลงอื่นใดซ่ึงขัดแย้งกบัระเบียบน้ี และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 

  ขอ้ 4.  ในระเบียบน้ี  สหกรณ ์  หมายถึง   สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 

   กรรมการด าเนินการ หมายถึง  กรรมการด าเนินการสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 

   สมาชิก    หมายถึง   สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 

   

หมวดที ่1 

คุณสมบติัของสมาชิก 

 

  ขอ้ 5.  ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติตามที่ก  าหนดไว้ในข้อบังคับรวมทั้งในข้อต่อไปน้ี 
 

   ( 1 )  เป็นเกษตรกร และบรรลุนิติภาวะ และมีอายุไม่เกนิ 55 ปีในวันสมัคร 

   ( 2 )  เป็นผู้ซ่ือสตัย์  มีช่ือเสยีงดี  ขยันขันแขง็ในการประกอบอาชีพ และรู้จักประหยัด 

   ( 3 )  ต้ังบ้านเรือนและด าเนินงานเกษตรกรรมอยู่ในท้องที่ด าเนินงานของสหกรณ์ 

   ( 4 )  ท าการเกษตรในที่ดินขนาดพอสมควร และมีรายได้จากการเกษตรพอที่จะช าระหน้ี

ตามข้อผูกพันที่มีต่อสหกรณ์ได้ 

   ( 5 )  ไม่เป็นคนทุพพลภาพ วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

   ( 6 )  ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเป็นผู้มีหน้ีสนิล้นพ้นตัว 

   ( 7 )  ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากสหกรณ์ใดๆ โดยมีความผิดเว้นแต่พ้นก าหนดสองปี

นับต้ังแต่วันที่ถูกออก 

   ( 8 )  ต้องผ่านการอบรมผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เพ่ือให้รับรู้หลัก วิธีการ และ

อุดมการณ์สหกรณ์ 

   ( 9 )  ต้องผ่านการอบรมสมาชิก หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง 
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หมวด 2 

วิธีรบัสมาชิก 

 

  ขอ้ 6.  การเข้าเป็นสมาชิก  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องเสนอใบสมัครตามแบบที่ก  าหนดไว้ถึง

คณะกรรมการด าเนินการพิจารณา 

    ผู้สมัครจะต้องเลือกเข้าสังกัดกลุ่มสมาชิกซ่ึงมีอยู่เดิม หรือซ่ึงจะต้ังข้ึนใหม่ตามที่อยู่

ใกล้เคียงกนั และมีลักษณะงานเกษตรท านองเดียวกนั  ทั้งน้ี ให้ย่ืนใบสมัครดังกล่าวในวรรคแรกผ่านผ่านประธาน

กลุ่มเพ่ือเสนอที่ประชุมกลุ่ม (กลุ่มสมาชิกหรือกลุ่มผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก) สอบสวนพิจารณา 

    เม่ือที่ประชุมกลุ่ม (กลุ่มสมาชิกหรือกลุ่มผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก) ได้สอบสวนพิจารณา

ปรากฏว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตาม ข้อ 4. ทั้งที่ประชุมกลุ่มเหน็สมควรและลงมติรับรอง โดยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวนผู้ที่เข้าประชุมแล้ว 

   หรือผ่านความเหน็ชอบของประธานกลุ่มและรองประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม รวม 2 

คน ให้เป็นผู้มีสทิธิ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่ม  

   เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาแล้ว เหน็ว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตาม ข้อ 

5. และเข้าใจในข้อบังคับของสหกรณ์โดยตลอด ทั้งคณะกรรมการด าเนินการเหน็สมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้  ก็

ให้แจ้งผู้สมัครน้ันลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิก พร้อมช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และช าระค่าหุ้นตาม

จ านวนที่จะถือจนครบถ้วนแล้ว จึงจะถือได้ว่าเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ในสงักดักลุ่มซ่ึงรับรองน้ัน  

   ให้สหกรณ์แจ้งเ ร่ืองการรับสมาชิกใหม่ให้ที่ประชุมกลุ่มทราบโดยเร็ว  และให้

คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เสนอเร่ืองการรับสมาชิกใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ 

  ขอ้ 7.  การปฏิบัติตามข้อบังคับ สมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ  มติของสหกรณ์ 

ตลอดจนของที่ประชุมกลุ่มซ่ึงตนสงักดัทุกประการ 

  ขอ้ 8.  การได้สทิธิ์ในฐานะสมาชิก  สมาชิกต้อง 

   ( 1 )   ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก 

   ( 2 )   ช าระค่าหุ้นเตม็มูลค่าอย่างน้อย 50 หุ้น   

   ( 3 )   ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละ 50 บาท   

   ( 4 )   ช าระเงินสมทบกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต คนละ 100 บาท 

   ( 5 )   บริจาคเงินเพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ์ส านักงาน คนละ 100 บาท 

 

   ให้แล้วเสร็จในเวลาที่คณะกรรมการก าหนด เม่ือได้ปฏิบัติแล้ว จึงจะได้สิทธิในฐานะ

สมาชิกค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ 

  ขอ้ 9.  การเปล่ียนช่ือ  สญัชาติ และที่อยู่  สมาชิกคนใดเปล่ียนแปลงช่ือ สัญชาติ หรือที่อยู่ต้อง

แจ้งให้สหกรณ์ทราบโดยเรว็ 

 

 

 

 



95 

 

หมวด 3 

การขาดจากสมาชิกภาพ 

 

  ขอ้ 10.  สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ต่อไปนี้  

   ( 1 )  ตาย 

   ( 2 )  ลาออก 

   ( 3 )  ขาดคุณสมบัติตามข้อ 5. 

   ( 4 )  ถูกให้ออก 

  ขอ้ 11.  การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู้ที่ไม่มีหน้ีสินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค ้า

ประกันเงินกู้ หรือหน้ีสินอื่นที่ผูกพันจะต้องช าระต่อสหกรณ์ อาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้โดยแสดงความจ านง

เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเหน็ว่าเป็นการชอบ

ด้วยระเบียบและอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ 

  ขอ้ 12.  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจให้ถูกออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใดๆ ต่อไปนี้  

   ( 1 )  ไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

   ( 2 )  มีกรณีใดๆ ซ่ึงสหกรณ์ต้องเรียกคืนเงินกู้ 

   ( 3 )  ขาดช าระเงินค่าน า้ ค่าบ ารุงดิน ค่าเช่า  ค่าบริการ หรือเงินอื่นใดให้เสร็จภายใน

เวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

   ( 4 )  ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ

ความผิดที่มีก าหนดโทษข้ันลหุโทษ หรือความผิดอนัได้กระท าโดยประมาท 

   ( 5 )  ไม่ปฏบัิติตามข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ์ หรือของที่ประชุมกลุ่ม

ซ่ึงตนสงักดัหรือประพฤติ หรือกระท าการใดๆ อันเป็นเหตุให้เหน็ว่าไม่ซ่ือสัตย์สุจริตหรือเป็นปฏปัิกษ์ หรือเสื่อม

เสยีต่อสหกรณ์ หรือกลุ่มสมาชิกไม่ว่าโดยประการใดๆ 

     เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใดๆ 

ดังกล่าวข้างต้น  ได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวนกรรมการด าเนินการที่

มีอยู่ทั้งหมด กเ็ป็นอนัถือว่าสมาชิกน้ันถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

  ขอ้ 13.  การจ าหน่ายช่ือออกจากทะเบียนสมาชิก  ในการที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุ

ใด ให้คณะกรรมการด าเนินการจัดให้จ าหน่ายช่ือออกจากทะเบียนสมาชิก แล้วเสนอเร่ืองสมาชิกออกให้ที่ประชุม

ใหญ่คราวถัดไปทราบ โดยการให้ออกต้องช้ีแจงเหตุผลด้วย 

  ขอ้ 14.  การช าระหน้ีสินของสมาชิกซ่ึงออกจากสหกรณ์  สมาชิกซ่ึงออกจากสหกรณ์ไม่ว่า

เพราะเหตุใด ถ้ามีหน้ีสนิของตนซ่ึงต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์โดยตรง ต้องช าระหน้ีสินน้ันโดยสิ้นเชิงทนัท ีในการ

ที่สหกรณ์มีอ านาจหักจ านวนเงินซ่ึงสหกรณ์จะต้องจ่ายแก่สมาชิกเพ่ือช าระหน้ีสนิดังกล่าวได้ 
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  ขอ้ 15.  กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในระเบียบน้ี ให้น าเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือ

วินิจฉัยและให้ถือว่าค าวินิจฉัยของคณะกรรมการด าเนินการเป็นที่สิ้นสดุ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  20  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

  

 

                                         (ลงช่ือ)       เสกสรรค์  เทพค า 

( นายเสกสรรค์  เทพค า ) 

ประธานกรรมการ 

  สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากดั 

ว่าดว้ยคณะอนุกรรมการ 

พ.ศ.  2546 
 

 

 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ข้อ 102. ที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 34  คร้ังที่ 10  วันที่  27  พฤษภาคม  2546  ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วย

คณะอนุกรรมการ ดังต่อไปนี้      

  ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ว่าดว้ย

คณะอนุกรรมการ พ.ศ.  2546” 

  ขอ้ 2.   ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่  27  พฤษภาคม  พ.ศ.  2546  เป็นต้นไป 

  ขอ้ 3.   ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์การเกษตรเวียงสา  จ ากัด ว่าด้วยคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 

2538 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 

 

หมวด 1 

จ านวนและการด ารงต าแหน่ง 

 

  ขอ้ 4. ในกรณีจ าเป็นแก่การด าเนินงาน คณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตั้งอนุกรรมการต่าง ๆ 

เพ่ือมอบหมายให้ปฏบัิติหน้าที่ภายในสหกรณ์ฯ อนุกรรมการแต่ละคณะให้มีจ านวนอย่างน้อยสามคน และอย่าง

มากไม่เกนิห้าคน โดยแต่งตั้งจากกรรมการด าเนินการอย่างน้อยสองคนให้เป็นประธานคนหน่ึง นอกน้ันให้แต่งตั้ง

จากกรรมการด าเนินการหรือผู้จัดการหรือสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกกไ็ด้ และให้เป็นเลขานุการหน่ึงคน 

  ขอ้ 5.  การด ารงต าแหน่ง ให้คณะอนุกรรมการอยู่ในต าแหน่งคราวละหน่ึงปีทางบัญชีของ

สหกรณ์ฯ เมื่อครบก าหนดแล้วถ้ายังไม่มีการเลือกตั้งคณะอนุกรรมการชุดใหม่ กใ็ห้คณะอนุกรรมการชุดเดิมอยู่

ปฏบัิติหน้าที่ในต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกต้ังคณะอนุกรรมการชุดใหม่ 

   คณะอนุกรรมการซ่ึงออกจากต าแหน่งไปน้ัน อาจได้รับเลือกตั้งช า้ 

  ขอ้ 6.   คณะอนุกรรมการมีอ านาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

  ขอ้ 7.  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ  ถ้าจ าเป็นจะต้องมีการประชุมให้ประธาน

คณะอนุกรรมการหรือเลขานุการคณะอนุกรรมการนัดเรียกประชุมได้ ในการประชุมคณะอนุกรรมการต้องมี

อนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนอนุกรรมการทั้งหมด  

   ประธานในที่ประชุม, การออกเสียง การวินิจฉัยปัญหาและรายงานการประชุมให้ปฏบัิติ

ตามข้อบังคับ ข้อ 83. , 84. , 85. และ 86. 
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หมวด 2 

การพน้จากต าแหน่ง 

 

  ขอ้ 8.  การพ้นจากต าแหน่ง อนุกรรมการพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะหรือรายตัวเพราะเหตุใด ๆ 

ดังต่อไปน้ี 

   ( 1 )  ถึงคราวออกตามวาระ 

   ( 2 )  ลาออกโดยแสดงความจ านงเป็นหนังสอืต่อคณะกรรมการด าเนินการ 

   ( 3 )  ขาดจากสมาชิกภาพ 

          ( 4 )  ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว 

   ( 5 )  ขาดประชุมคณะอนุกรรมการติดต่อกนัสามคร้ังโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 

   ( 6 )  เม่ือคณะกรรมการด าเนินการที่แต่งต้ังพ้นจากต าแหน่ง 

  ขอ้ 9.   ต าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ   ในคณะอนุกรรมการน้ันแม้ต าแหน่งจะว่าง

ลงบ้าง อนุกรรมการที่มีอยู่อาจจะปฏบัิติหน้าที่ได้จนกว่าจะมีการแต่งต้ังแทนในต าแหน่งที่ว่าง   แต่ถ้าในเวลาใด

จ านวนอนุกรรมการลดลงเหลือน้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนทั้งหมดที่แต่งต้ัง  อนุกรรมการที่เหลืออยู่จะปฏบัิติ

หน้าที่ใด ๆ ไม่ได้ จนกว่าจะมีการแต่งตั้งอนุกรรมการคนใหม่ 

   อนุกรรมการซ่ึงได้แต่งต้ังข้ึนแทนในต าแหน่งที่ว่างให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าเวลาที่ผู้ซ่ึง

ตนแทนน้ันชอบจะอยู่ได้ 

  

ประกาศ  ณ  วันที่  27  พฤษภาคม  2546 

 

                                         (ลงช่ือ)        ประเสริฐ์  นวลค า 

   ( นายประเสริฐ์  นวลค า ) 

  ประธานกรรมการ 

   สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากดั 

ว่าดว้ยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

พ.ศ.  2558 
 

 

 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ข้อ 96.  และ ข้อ 

102.  ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 46  คร้ังที่ 15  วันที่  8  สิงหาคม 2558  ได้ก าหนดระเบียบว่า

ด้วยปรึกษาและที่ปรึกษากติติมศักด์ิ  ไว้ดังต่อไปนี้  

   ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา  จ ากัด ว่าดว้ยที่ปรึกษาและที่

ปรึกษากิตติมศักด์ิ พ.ศ  2558” 

   ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่  8  สงิหาคม  2558  เป็นต้นไป 

   ขอ้ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์การเกษตรเวียงสา   จ ากัด  ว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษา

กิตติมศักด์ิ พ.ศ  2546 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 

   ขอ้ 4. คณะกรรมการด าเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ซ่ึงทรงคุณวุฒิและความสามารถ

เหมาะสมเป็นที่ปรึกษาได้ เพ่ือให้ความเหน็แนะน าในการด าเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ฯ 

   ขอ้ 5. ให้ที่ปรึกษามีวาระหน่ึงปี และเมื่อครบวาระแล้วหากคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเหน็ว่า

ที่ปรึกษาคนใดมีความเหมาะสมกใ็ห้ท าหนังสอืแจ้งไปยังผู้น้ันหรือต้นสงักดั และให้กระท าเช่นนี้ ทุกปีไป 

   ขอ้ 6. คณะกรรมการด าเนินการจะขอค าปรึกษาในเร่ืองกิจการงานของสหกรณ์ฯ จากที่ปรึกษา โดย

อาจแจ้งเป็นหนังสอืเป็นเร่ือง ๆ ไปหรืออาจเชิญเข้าร่วมประชุมเป็นคร้ังคราวกไ็ด้ 

   ขอ้ 7. ความเหน็หรือข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการด าเนินการใน

การถือเป็นแนวทางปฏบัิติ 

   ขอ้ 8. ให้ที่ปรึกษาได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบ้ียประชุมอัตราคร้ังละ 1,000 บาท หรือเป็นไปตาม

มติของคณะกรรมการด าเนินการ 

   ขอ้ 9.  ให้ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิได้รับค่าพาหนะไปกลับเหมาจ่าย คร้ังละ 5,000 บาท ค่าตอบแทนคร้ัง

ละ 5,000 บาท หรือเป็นไปตามมติของคณะกรรมการด าเนินการ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  8  สงิหาคม พ.ศ. 2558 
 

 

                                         (ลงช่ือ)        ประเสริฐ์  นวลค า 

              ( นายประเสริฐ์  นวลค า ) 

                                                             ประธานกรรมการ 

           สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากดั 

ว่าดว้ยการรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภณัฑข์องสมาชิก 

พ.ศ.  2557 
 

 

 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ข้อ 102. ที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 46  คร้ังที่ 1  วันที่  9  กันยายน  2557 ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการรวบรวม

ผลิตผลหรือผลิตภัณฑข์องสมาชิก ดังต่อไปนี้  

  ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากัด ว่าดว้ยการรวบรวม

ผลติผลหรือผลติภณัฑข์องสมาชิก พ.ศ.  2557 ” 

  ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใช้บังคับต้ังแต่วันที่  9  กนัยายน 2557  เป็นต้นไป 

  ขอ้ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ว่าด้วยการรวบรวมผลิตผลหรือ

ผลิตภัณฑข์องสมาชิก พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 

 

หมวด 1 

การรวบรวม 

 

  ขอ้ 4.   การรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑจ์ากสมาชิกสหกรณ์อาจกระท าได้ดังต่อไปน้ี 

        ( 1 )    การซ้ือขายจากสมาชิกสหกรณ์ฯ   จะรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์จาก

สมาชิกโดยการซ้ือขายตามราคาตลาดหรือราคาท้องถิ่นทั่ว ๆ ไป 

        ( 2 )    การเป็นตัวแทนจ าหน่าย สหกรณ์ฯ จะรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์จากสมาชิก

โดยการเป็นตัวแทนจ าหน่ายเมื่อสหกรณ์ฯ หักค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าบริการแล้ว

จ านวนเงินที่เหลือให้จ่ายคืนแก่สมาชิกเป็นราย ๆ ไป  โดยคิดค่าบริการให้กบัสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 

        ( 3 )    การรวบรวมเข้ากองกลางสหกรณ์ฯ  จะรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของ

สมาชิกเข้ากองกลางเพ่ือรวมกันขายเป็นคราว ๆ  ตามประเภท   ชนิด    และคุณภาพของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์

เมื่อสหกรณ์ฯ  หักค่าใช้จ่ายในการขนส่ง  ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าบริการในท านองเดียวกับที่ก  าหนดไว้ใน  ( 2 )  

แล้ว  จ านวนเงินที่เหลือให้จ่ายคืนแก่สมาชิกตามจ านวนผลิตผลหรือผลิตภัณฑท์ี่ส่งมอบ 

  ขอ้ 5.  การรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑต์าม ข้อ 4. ( 2 ) หรือข้อ 4. ( 3 ) ถ้าสมาชิก

ต้องการเงินสด สหกรณ์ฯ อาจจ่ายเงินทดรองให้แก่สมาชิกผู้ส่งมอบในอตัราไม่เกนิร้อยละ 80 ของราคาผลิตผล

หรือผลิตภัณฑเ์มื่อส่งมอบกไ็ด้ 

  ขอ้ 6. สหกรณ์ฯ จะรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ตามวิธใีดวิธหีน่ึงดังกล่าวแล้ว เฉพาะ

ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่มีจ านวนมากพอสมควรเทา่น้ัน 
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  ขอ้ 7.  สหกรณ์ฯ อาจจัดให้มีสถานที่เกบ็ผลิตผลหรือผลิตภัณฑข้ึ์น ณ แหล่งกลางที่เหมาะสมก็

ได้ 

  ขอ้ 8.  ในการรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑข์องสมาชิกให้ปฏบัิติ  ดังน้ี 

        ( 1 )  ก าหนดราคารับซ้ือผลิตผลหรือผลิตภัณฑข์องสมาชิกแต่ละชนิด 

        ( 2 )  ก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้ช่ังและผู้รับ  ตลอดจนความรับผิดชอบในผลิตผลหรือ

ผลิตภัณฑท์ี่รับมอบ 

         ( 3 )  เกบ็ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของสมาชิกที่ส่งมอบแยกตามประเภท ชนิด และ

คุณภาพของผลิตผลหรือผลิตภัณฑน้ั์น ๆ และลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน 

         ( 4 ) ในการรับมอบผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ให้ตรวจสอบปริมาณ คุณภาพ และชนิดต่อ

หน้าผู้ส่งมอบและให้สหกรณ์ฯ ออกใบรับให้แก่ผู้ส่งมอบ 1 ฉบับ  แผนกบัญชี 1 ฉบับ  และเป็นต้นขั้ว 1 ฉบับ 

          ( 5 )   จัดท ารายงานยอดสินค้าคงเหลือเป็นประจ าทุกวันสิ้นเดือน  และให้ตรวจนับสินค้า

คงเหลือกับทะเบียนสินค้า  ถ้าผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ใดยากแก่การตรวจนับ ให้ถือยอดคงเหลือตามทะเบียนสินค้า 

แล้วส่งแผนกบัญชีตรวจสอบเป็นประจ าทุกเดือน 

 

หมวด 2 

การจ าหน่าย 

 

  ขอ้ 9. ในการน าผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์จากที่เกบ็สินค้าส่งไปจ าหน่ายให้ตรวจสอบปริมาณ 

คุณภาพ และชนิด เพ่ือให้ทราบจ านวนแน่นอนว่าได้น าผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ออกจากที่เกบ็ไปจ านวนเท่าใด โดย

ระบุให้ชัดแจ้งในใบส่งของ เพ่ือเป็นหลักฐานในการลงทะเบียน (ใบส่งของ) ทั้ง 3 ฉบับ ท านองเดียวกับ ข้อ 8. 

(4) 

  ขอ้ 10. ให้สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ขายผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ด้วยเงินสด โดยช าระ

ราคาทนัทเีมื่อส่งมอบ 

  ขอ้ 11. การรับช าระค่าขายผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ด้วยเชค็ไม่ควรท า  แต่ในกรณีจ าเป็นที่

จะต้องรับเชค็ เชค็ที่รับไว้จะต้องเป็นเชค็ที่ธนาคารรับรอง หรือในกรณีที่เป็นเชค็ที่ธนาคารไม่สามารถรับรองได้

จะต้องเป็นเชค็ที่สั่งจ่ายในวันออกเชค็  และคณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาแล้วว่าผู้สั่งจ่ายเชค็เป็นบุคคล

ที่น่าเช่ือถือได้ 

   ถ้าจ าเป็นต้องรับเชค็ลงวันที่ล่วงหน้าต้องเป็นเชค็ลงวันที่ล่วงหน้าไม่เกินสามสิบวัน  และ

จ านวนเงินตามเชค็แต่ละรายรวมแล้วจะต้องไม่เกิน 5,000,000.- บาท และคณะกรรมการด าเนินการจะต้องให้

ผู้สั่งจ่ายจัดท าหลักประกันที่เป็นทรัพย์สิน หรือบุคคลที่เช่ือถือได้มารับอาวัลเชค็ หรือธนาคารพาณิชย์ค า้ประกัน

หน้ีสินต่าง ๆ ที่ช าระด้วยเชค็ทั้งหมด“ใบเสร็จรบัเงินน้ีจะใชเ้ป็นหลกัฐานโดยสมบูรณ์ไดก้็ต่อเมือ่ไดร้บัเงินตาม

เชค็นัน้แลว้” และให้จัดท าทะเบียนรับเชค็ตามรายละเอยีดข้างต้นเพ่ือการควบคุมและตรวจสอบการรับเชค็ไว้ด้วย 

  ขอ้ 12.  ถ้าจ าเป็นต้องขายเงินเช่ือให้ผู้ซ้ือท าสญัญาไว้กบัสหกรณ์ฯ และจะต้องให้ธนาคารค า้

ประกนัเงินเช่ือน้ัน 
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  ขอ้ 13. ถ้าจ าเป็นต้องขายเงินเช่ือ  ให้ผู้ซ้ือท าสญัญาไว้กบัสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ใน

กรณีที่ผลผลิตเสยีหายได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติหรือภัยอื่นๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยให้ผ่อนเวลาใน

การช าระหน้ีตามเหตุผลและตามความจ าเป็น 

  ขอ้ 14. การขายเช่ือน้ันต้องมีเง่ือนไขการช าระหน้ีในระยะเวลาอันสมควร เพ่ือผลประโยชน์

และเพ่ือความคล่องตัวและให้มีการติดตามหน้ีการค้าผลผลิตอย่างต่อเน่ืองและรัดคุม 

  ขอ้ 15.  การขายผลิตผลหรือผลิตภัณฑข์องสหกรณ์ฯ อาจท าได้ดังต่อไปนี้  

   ( 1 )  ขายให้แก่ชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 

   ( 2 )  ขายให้แก่ผู้ซ้ือในท้องถิ่นที่ให้ราคาสูงสุด และมีเง่ือนไขในการช าระหน้ีดีที่สดุ 

   ( 3 )  ขายในตลาดอื่น ๆ ตามเง่ือนไขที่ก  าหนดไว้ใน ( 2 ) 

 

หมวด 3 

การขนส่ง 

 

  ขอ้ 16.  เพ่ือความสะดวกในการรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของสมาชิกมาเกบ็ไว้ที่ฉาง 

หรือเพ่ือความสะดวกในการน าผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ออกไปจ าหน่ายยังตลาด  ให้ใช้ยานพาหนะของสหกรณ์ฯ 

หรือจัดจ้างยานพาหนะของเอกชนเป็นคร้ังคราวตามความจ าเป็น 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  9  กนัยายน  พ.ศ. 2557 

 

                                         (ลงช่ือ)       ประเสริฐ์   นวลค า 

( นายประเสริฐ์  นวลค า ) 

ประธานกรรมการ 

 สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากดั 

ว่าดว้ยการจดัหาสิง่ของท่ีสมาชิกตอ้งการมาจ าหน่าย 

พ.ศ.  2546 
 

 

 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ข้อ 102. ที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการชุดที่  34   คร้ังที่  10  วันที่  27  พฤษภาคม  2546      ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วย

การจัดหาสิ่งของที่สมาชิกต้องการมาจ าหน่าย ดังต่อไปนี้  

  ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ว่าดว้ยการจัดหา

สิ่งของทีส่มาชิกตอ้งการมาจ าหน่าย พ.ศ  2546” 

  ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใช้บังคับต้ังแต่วันที่  27  พฤษภาคม  2546  เป็นต้นไป 

  ขอ้ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ว่าด้วยการจัดหาสิ่งของที่สมาชิก

ต้องการมาจ าหน่าย พ.ศ. 2538  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 

  ขอ้ 4.  ในการจัดซ้ือสิ่งของมาจ าหน่ายแก่สมาชิกน้ัน สหกรณ์ฯ ต้องจัดให้มีการสอบถามความ

ต้องการของบรรดาสมาชิกก่อน (กรณีสมาชิกผู้กู้เงินเพ่ือซ้ือสิ่งของที่สหกรณ์ฯ จัดจ าหน่าย) ให้สหกรณ์ฯ จัดซ้ือ

สิ่งของตามความต้องการในแผนการผลิตและการใช้เงินกู้ของสมาชิก  แล้วจึงพิจารณาก าหนดประเภท ชนิด 

คุณภาพ และปริมาณของสิ่งของที่จะซ้ือโดยอนุโลมตามความต้องการของบรรดาสมาชิกส่วนใหญ่ นอกจากน้ันให้

สหกรณ์ฯ ก าหนดราคาขายสิ่งของแก่สมาชิก เวลาย่ืนใบสั่งซ้ือ สถานที่ซ่ึงสมาชิกจะย่ืนใบสั่งซ้ือ  และรับสิ่งของกับ

เวลาซ่ึงสมาชิกจะได้รับสิ่งของ   ทั้งน้ี  ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือผู้จัดการมีหนังสือ

แจ้งไปยังสมาชิก (ทางประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม) 

  ขอ้ 5.  สมาชิกจะย่ืนใบสั่งซ้ือได้  ณ  ส านักงานของสหกรณ์ฯ  หรือต่อผู้ดูแลการจ าหน่าย

สิ่งของของสหกรณ์ฯ ตามที่ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมหรือผู้จัดการ มีหนังสือแจ้งไปยังสมาชิก 

(ทางประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม) 

   ใบสั่งซ้ือต้องท าตามแบบที่สหกรณ์ฯ ก าหนด สมาชิกจะรับแบบใบสั่งซ้ือได้จาก

ส านักงานของสหกรณ์ฯ หรือจากผู้ดูแลการจ าหน่ายสิ่งของของสหกรณ์ฯ หรือจากประธานกลุ่มหรือจากเลขานุการ

กลุ่ม 

   สมาชิกผู้สั่งซ้ือต้องลงลายมือช่ือในใบสั่งซ้ือต่อหน้าเจ้าหน้าที่ หรือผู้ดูแลการจ าหน่ายสิ่งของ

ของ สหกรณ์ฯ ซ่ึงต้องลงลายมือช่ือเป็นพยานไว้ด้วย 

  ขอ้ 6.  สมาชิกผู้สั่งซ้ือต้องช าระจ านวนเงินราคาสิ่งของที่สั่งซ้ือโดยวิธีใดวิธีหน่ึงหรือสองวิธ ี 

ดังต่อไปน้ี 

          ( 1 )  ช าระจ านวนเงินราคาสิ่งของด้วยเงินสดทนัทเีมื่อรับสิ่งของ ณ สถานที่ที่สหกรณ์ฯ 

ก าหนด 
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         ( 2 )  ช าระจ านวนเงินราคาสิ่งของจากเงินกู้ซ่ึงได้รับจากสหกรณ์ฯ       โดยในทาง

ปฏบัิติให้  สหกรณ์ฯ หักเงินกู้ซ่ึงสมาชิกกู้เพ่ือซ้ือสิ่งของจากสหกรณ์ช าระจ านวนเงินราคาดังกล่าว ทั้งน้ี   โดยให้ถือ

เป็นหลักฐานการรับเงินกู้ของสมาชิกตามหนังสือกู้รายน้ันการจ าหน่ายสิ่งของและการรับช าระเงินค่าสิ่งของในคราว

เดียวกนัด้วย 

         ( 3 )  ในกรณีที่สหกรณ์ฯ ไม่ได้รับวงเงินกู้จากธนาคาร หรือความต้องการใช้เงินกู้ของ

สมาชิกเกินวงเงินของสหกรณ์ฯ ให้สหกรณ์ฯ จัดให้สมาชิกผู้สั่งซ้ือท าหนังสือกู้เสนอต่อ สหกรณ์ฯ และรับสิ่งของ

จากสหกรณ์ฯ การรับสิ่งของจากสหกรณ์ให้ถือเป็นหลักฐานการรับเงินกู้ของสมาชิกโดยคิดเป็นหน้ีเงินจ านวน

เทา่กบัราคาสิ่งของในเวลาและสถานที่ที่สหกรณ์ฯ ส่งมอบให้แก่สมาชิก 

  ขอ้ 7.  ให้ผู้จัดการรวบรวมใบสั่งซ้ือตาม ข้อ 4. ซ่ึงได้รับในคราวหน่ึง ๆ เสนอคณะกรรมการ

ด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้พิจารณา เมื่อคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการดังกล่าวพิจารณา

เหน็สมควรแล้ว สหกรณ์จึงจะให้สมาชิกผู้สั่งซ้ือ ซ้ือสิ่งของจากสหกรณ์ได้ 

   ในกรณีที่คณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาเหน็ว่าสมาชิกผู้ใดมี

เหตุไม่สมควรสหกรณ์ฯ กจ็ะไม่ให้สมาชิกผู้น้ันซ้ือสิ่งของจากสหกรณ์ฯ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  27  พฤษภาคม  2546 

 

                                         (ลงช่ือ)       ประเสริฐ์  นวลค า 

  ( นายประเสริฐ์  นวลค า ) 

   ประธานกรรมการ 

   สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากดั 

ว่าดว้ยการขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ 

พ.ศ. 2557 
 

 

 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด  ข้อ 74 (3) และข้อ 102 

(10) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั  ชุดที่ 46  คร้ังที่ 1  วันที่  9  กันยายน 

2557  ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการขายสนิค้าเป็นเงินเช่ือ  ดังต่อไปนี้  

  ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากัด   ว่าดว้ยการขายสินคา้

เป็นเงินเชื่อ พ.ศ. 2557”  

  ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่  วันที่  9 กนัยายน 2557  เป็นต้นไป 

   ขอ้ 3.  ระเบียบใดที่ออกก่อนระเบียบน้ี  และมีความขัดแย้งกบัระเบียบน้ีให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 

  ขอ้ 4.   สินค้าให้ขายเป็นเงินเช่ือ  ได้แก่ พันธุ์พืช  ปุ๋ย  ยาก าจัดศัตรูพืชและโรคพืช น า้มัน

เช้ือเพลิง  วัสดุอุปกรณ์การเกษตร  ข้าวเปลือก  ข้าวสาร  ปลายข้าว  ร า  ข้าวโพด ปาล์ม ผลผลิตการเกษตร  

สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าทุกชนิด  ที่สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด น ามาจ าหน่าย หรือรวบรวมไว้เพ่ือ

จ าหน่าย 

 ขอ้ 5.  กลุ่มบุคคล  องค์กร  ที่จะซ้ือสินค้าเป็นเงินเช่ือ  ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์  กลุ่มสมาชิก 

สหกรณ์  สหกรณ์อื่น  กลุ่มเกษตรกร  กองทุนหมู่บ้าน  กลุ่มวิสาหกจิชุมชน  ธนาคารหมู่บ้าน  โรงเรียน หรือกลุ่ม

องค์กรต่างๆ ที่จดทะเบียนตามกฏหมาย 

 ขอ้ 6.  กลุ่มบุคคล  องค์กร  ที่จะซ้ือสินค้าเป็นเงินเช่ือ  ได้ต้องมีหลักประกันไว้ให้ต่อสหกรณ์-

การเกษตรเวียงสา จ ากัด หรือถ้าเป็นกลุ่มองค์กรจะต้องให้คณะกรรมการทั้งคณะเป็นผู้ค า้ประกันร่วม  หรือผู้มี

อ านาจลงนามแทนองค์กรอย่างน้อย 2 คน 

 ขอ้ 7.  ให้กลุ่มบุคคล  องค์กร  สมัครเป็นสมาชิกสมทบ  และร้านค้าเครือข่ายของสหกรณ์

การเกษตร-เวียงสา จ ากดั 

 ขอ้ 8.  การขายสินค้าผลผลิตการเกษตรที่สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด รวบรวมจากสมาชิก  

กรณีประสบเหตุภัยธรรมชาติ หรือภัยอันอาจเกิดจากปัจจัยภายนอกให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาขายเป็นเงิน

เช่ือกบับุคคลภายนอกได้หรือตลาดอื่นๆ ได้ 

 ขอ้ 9.  การขายสินค้าที่สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ที่น ามาจ าหน่ายทุกชนิด กรณีประสบภัย

ธรรมชาติ หรือภัยอันอาจเกิดจากปัจจัยภายนอก ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาขายเป็นเงินเช่ือให้กับ

บุคคลภายนอกได้หรือตลาดอื่นๆ ได้ 

 ขอ้ 10.  ให้กลุ่มบุคคล  องค์กร  ตามข้อ 5  ที่ประสงค์จะซ้ือสินค้าเป็นเงินเช่ือเสนอการซ้ือได้ 

ณ ส านักงานสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั หรือ ต่อผู้ดูแลการจ าหน่ายสินค้าสิ่งของของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา 

จ ากดั 
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 ขอ้ 11.  ให้ผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรวบรวมใบสั่งซ้ือ ตามข้อ 10.  เสนอ

คณะกรรมการอ านวยการเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขายสนิค้าเป็นเงินเช่ือ 

 ขอ้ 12.  ในกรณีที่คณะกรรมการอ านวยการ พิจารณาเหน็ว่ากลุ่มบุคคล องค์กร ตามข้อ 5 และ

บุคคลทั่วไป  มีเหตุไม่สมควร สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด กจ็ะไม่ให้ซ้ือสนิค้าเป็นเงินเช่ือได้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  9   กนัยายน  พ.ศ. 2557 

 

                                         (ลงช่ือ)      ประเสริฐ์   นวลค า 

( นายประเสริฐ์  นวลค า ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสาจ ากดั 

ว่าดว้ยการขายสินคา้เงินเช่ือแก่สหกรณอ่ื์น 

พ.ศ. 2558 

 

 

 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด และข้อ 102. และมติที่

ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 47  คร้ังที่ 6 วันที่  20 พฤศจิกายน 2558 ก าหนดระเบียบว่าด้วยการขาย

สนิค้าเงินเช่ือแก่สหกรณ์ฯ อื่น ดังต่อไปนี้  

  ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากัด ว่าดว้ยการขายสินคา้

เงินเชื่อแก่สหกรณอ่ื์น พ.ศ. 2558“ 

  ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่  23 พฤศจิกายน 2558  เป็นต้นไป 

  ขอ้ 3.  ผู้มีสทิธิ์จะขอซ้ือสนิค้าเงินเช่ือต้องเป็นสหกรณ์ฯ เทา่นั้น 

  ขอ้ 4.  สินค้าที่จะจัดหามาขายให้สหกรณ์ฯ อื่นเป็นเงินเช่ือ ได้แก่ ปุ๋ย วัสดุการเกษตร และ

ข้าวสาร และอื่น ๆ 

  ขอ้ 5. สหกรณ์ผู้ซ้ือต้องย่ืนความจ านง หรือจัดท าค าขอ จัดท าสัญญาซ้ือขายสินค้าเงินเช่ือตาม

แบบที่สหกรณ์ฯ ก าหนด วงเงินเช่ือจะต้องไม่เกินวงเงินที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด เมื่อมีการส่งมอบ

สินค้าแต่ละคร้ัง สหกรณ์ฯ ต้องจัดท าใบก ากับสินค้า และผู้รับมอบอ านาจจากสหกรณ์ผู้ซ้ือลงลายช่ือรับมอบ

สินค้าทุกคร้ัง 

  ขอ้ 6. วงเงินซ้ือสินค้าเช่ือของแต่ละสหกรณ์ฯ จะเกินกว่า 1,000,000.- บาท (หน่ึงล้านบาท

ถ้วน) ไม่ได้ 

  ขอ้ 7. หลักประกัน ให้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ผู้ซ้ือทั้งคณะเป็นผู้ค า้ประกัน โดย 

สหกรณ์ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเป็นตัวแทนในการจัดท าหลักประกันกับสหกรณ์ผู้ซ้ือ แทนคณะกรรมการทั้งคณะ

อย่างน้อย 2 คน หรือน าหลักทรัพย์ค า้ประกนั 

   การที่คณะกรรมการคนหน่ึงคนใด หรือทั้งคณะของสหกรณ์ผู้ซ้ือพ้นจากต าแหน่งหรือ

ออกจากสหกรณ์น้ันๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่เป็นเหตุให้คณะกรรมการท่านน้ัน หรือทั้งคณะหลุดพ้นจากการค า้

ประกนัจนกว่าสหกรณ์ผู้ซ้ือจะช าระค่าสนิค้าเสรจ็สิ้น หรือจัดท าสญัญาค า้ประกันขึ้นใหม่  

  ขอ้ 8.  ระยะเวลาการให้เช่ือสนิค้าของสหกรณ์ไม่เกนิ 12 เดือน  

   ทั้งน้ี   ต้ังแต่วันที่มีการส่งมอบสนิค้าเป็นต้นไป 

  ขอ้ 9. หากสหกรณ์อื่นที่ซ้ือสินค้าเงินเช่ือ ซ่ึงเรียกว่า “ผูซ้ื้อ” หรือ “ลูกหน้ี” ไม่ช าระหน้ีให้เสรจ็

สิ้นภายในระยะเวลา ตามข้อ 8. จะต้องเสียค่าปรับในอัตรา ร้อยละ 15 ต่อปี นับต้ังแต่วันที่ผิดสัญญาเป็นต้นไป

จนกว่าจะช าระคืนเสร็จสิ้น โดยค านวณมูลค่าหน้ีคงเหลือเป็นรายวัน และสหกรณ์จะยกเลิกวงเงินซ้ือสินค้าเช่ือ

จนกว่าจะช าระหน้ีการค้าที่ผิดสญัญาให้เสรจ็สิ้น 
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ขอ้ 10. ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายถือปฏิบัติตามระเบียบน้ีโดย

เคร่งครัด 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

 

 

                                         (ลงช่ือ)         เสกสรรค์  เทพค า 

      ( นายเสกสรรค์  เทพค า ) 

       ประธานกรรมการ 

       สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากดั 

ว่าดว้ยการขายไข่ไก่ไข่เป็ดเป็นเงินเช่ือ โครงการขา้วโพดแลกไข่ 

พ.ศ. 2553 
 

 

 

 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด  ข้อ 102.  ที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่ 41  คร้ังที่  13  เม่ือวันที่   26  พฤษภาคม 2553  ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการ

ขายไข่ไก่, ไข่เป็ดเป็นเงินเช่ือ  ดังต่อไปนี้  

 

  ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากัด ว่าดว้ยการขายไข่ไก่, 

ไข่เป็ดเป็นเงินเชื่อ พ.ศ. 2553” 

  ขอ้ 2. ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่  26 พฤษภาคม 2553  เป็นต้นไป 

  ขอ้ 3. ผู้มีสิทธิ์จะขอซ้ือไข่เงินเช่ือของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ต้องเป็นสมาชิกและ

สหกรณ์การเกษตรเทา่นั้น 

  ข้อ 4.  สินค้าที่สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด จัดหามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิกเป็นเงินเช่ือ 

ได้แก่ ไข่ไก่  ไข่เป็ด 

  ขอ้ 5.  ผู้ซ้ือไข่ต้องย่ืนความจ านงหรือจัดท าค าขอสัญญาซ้ือไข่และหนังสือค ้าประกันตาม

แบบฟอร์มที่สหกรณ์ฯ ก าหนด ซ่ึงต้องไม่เกนิวงเงินที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด เม่ือมีการส่งมอบไข่แต่ละ

คร้ัง สหกรณ์ฯ จัดท าใบก ากบัสนิค้า พร้อมผู้ซ้ือลงลายมือช่ือผู้รับสนิค้า 

  ขอ้ 6.  สมาชิกหรือสหกรณ์อื่นๆ จะต้องจัดท าหนังสือค ้าประกันตามแบบฟอร์มสหกรณ์

การเกษตรเวียงสา จ ากัด ก าหนดใช้ และต้องย่ืนพร้อมกับหนังสือสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายไข่ โครงการ

ข้าวโพดแลกไข่ ผู้ค า้ประกนัต้องลงลายมือช่ือในหนังสอืค า้ประกนัต่อหน้าเจ้าหน้าที่หรือประธานกลุ่ม 

   6.1  สมาชิกผู้ซ้ือรายย่อยแต่ละคนจัดให้สมาชิกในกลุ่มเดียวกันจ านวนสองคนค ้า

ประกนัอย่างไม่จ ากดั 

   6.2  สหกรณ์อื่น ให้จัดท าหนังสือค า้ประกันโดยคณะกรรมการด าเนินการทั้งคณะเป็นผู้

ค า้ประกนั 

  สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผู้ค า้ประกันส าหรับสมาชิกผู้ซ้ือเช่ือมากกว่าสองคนในเวลาเดียวกันไม่ได้ 

อน่ึง ในกรณีที่คณะกรรมการด าเนินการให้สมาชิกผู้ซ้ือเช่ือจัดสมาชิกอื่น ซ่ึงสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค ้า

ประกนัเพ่ิมเติมหรือแทนคนเดิม สมาชิกผู้ซ้ือเช่ือต้องจัดให้เสรจ็ภายในเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

  การที่สมาชิก หรือคณะกรรมการค า้ประกนัออกจากสหกรณ์ฯ ไม่ว่าเพราะเหตุใด ไม่เป็นเหตุให้

ผู้น้ันหลุดพ้นจากการค า้ประกนัจนกว่าสมาชิกผู้ซ้ือ หรือสหกรณ์ได้จัดให้สมาชิกอื่น หรือคณะกรรมการชุดใหม่ ซ่ึง

สหกรณ์เหน็สมควรเข้าเป็นผู้ค า้ประกนัแทน 
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  ขอ้ 7.  วงเงินซ้ือไข่ เป็นเงินเช่ือของสมาชิก และสหกรณ์อื่น เป็นดังน้ี 

   7.1  วงเงินซ้ือไข่เป็นเงินเช่ือของสมาชิกรายย่อยได้ไม่เกนิ  5,000.- บาท  (ห้าพันบาท

ถ้วน) 

   7.2  วงเงินซ้ือไข่เป็นเงินเช่ือของสหกรณ์อื่น ได้ไม่เกิน 100,000.- บาท (หน่ึงแสน

บาทถ้วน) 

   7.3  หรือเป็นไปตามมติคณะกรรมการด าเนินการก าหนดวงเงินเป็นกรณีพิเศษเฉพาะ

ราย 

  ขอ้ 8.  ระยะเวลาการให้ซ้ือไข่เป็นเงินเช่ือของสหกรณ์ฯ ไม่เกนิ 12 เดือน 

  ขอ้ 9.  หากสมาชิกหรือสหกรณ์ที่ซ้ือไข่ของสหกรณ์ซ่ึงเรียกว่า “ลูกหน้ี” ไม่ช าระหน้ีการค้าของ

ตนให้เสรจ็สิ้นภายในระยะเวลาตามข้อ 8. จะต้องเสยีดอกเบ้ียร้อยละ 11 ต่อปี นับต้ังแต่วันที่ผิดสัญญาเป็นต้นไป

จนกว่าจะช าระคืนเสรจ็สิ้น โดยค านวณตามลูกหน้ีคงเหลือเป็นรายวัน และสหกรณ์จะยกเลิกวงเงินสินเช่ือไข่ของ

สมาชิกรายน้ัน พร้อมทั้งเรียกคืนหน้ีค่าสินค้ารวมทั้งจะไม่คิดเงินเฉล่ียคืนก าไรเฉพาะตามส่วนธุรกิจให้จนกว่าจะ

ช าระหน้ีของตนให้เสรจ็สิ้น 

  ขอ้ 10. สมาชิกหรือสหกรณ์รายใดที่มีประวัติการผิดสัญญาซ้ือไข่เงินเช่ือของสหกรณ์ฯ 

ติดต่อกัน 3 เดือน สหกรณ์ฯ จะยกเลิกการให้วงเงินซ้ือไข่เงินเช่ือตลอดไป  

  ขอ้ 11. ให้ผู้จัดการหรือผู้ที่ผู้จัดการมอบหมายถือปฏบัิติตามระเบียบน้ีโดยเคร่งครัดต่อไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  26  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2553 

  

    (ลงช่ือ)          เสริม   ค านวน 

   ( นายเสริม  ค านวน ) 

   ประธานกรรมการ 

    สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากดั 

ว่าดว้ยการขายสินคา้เช่ือผ่านประธานกลุ่ม หรือกรรมการบริหารกลุ่ม หรือสมาชิกสหกรณ ์

พ.ศ. 2554 
 

************ 

 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ จ ากัด ข้อ 74 (3)และข้อ 102 (10) และที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด  ชุดที่ 42 คร้ังที่  2 วันที่  9 กันยายน 2554 ได้

ก าหนดระเบียบว่าด้วยการขายสินค้าเช่ือผ่านประธานกลุ่ม หรือกรรมการบริหารกลุ่ม หรือสมาชิกสหกรณ์ ซ่ึง

ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้  

  ขอ้  1.   ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด  ว่าดว้ย การ

การขายสินคา้เชื่อผ่านประธานกลุ่ม หรือกรรมการบริหารกลุ่ม หรือสมาชิกสหกรณ ์พ.ศ. 2554” 

  ขอ้  2. ระเบียบน้ีให้ถือใช้บังคับต้ังแต่วันที่  12  กนัยายน  2554  เป็นต้นไป 

  ขอ้  3.  ให้ยกเลิกบรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ระเบียบอื่นใดที่มีอยู่

ก่อนวันใช้ระเบียบน้ี ซ่ึงมีข้อขัดแย้งกบัระเบียบน้ีทั้งสิ้น 

  ขอ้  4. ในระเบียบน้ี 

  “สหกรณ”์   หมายถึง   สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 

  “ประธานกลุ่ม” หมายถึง  ประธานกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ 

  “กรรมการบริหารกลุ่ม” หมายถึง  คณะกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ของกลุ่มน้ันๆ 

  “คณะกรรมการ”หมายถึง   คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 

  “สมาชิก” หมายถึง   สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 

  “เจา้หนา้ที”่ หมายถึง  เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 

  “รา้นคา้เอกชน” หมายถึง  ร้านสนิค้าของร้านค้าเอกชนทั่วไป 

  ขอ้  5. สนิค้าหรือผลิตผลของสหกรณ์ 

  “สินคา้”  หมายถึง  สินค้าชนิดต่างๆ ที่สหกรณ์ฯ จัดหามาจ าหน่ายให้กับบรรดาสมาชิก 

เกษตรกรทั่วไป เช่น ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช เมลด็พันธุ์ อาหารสัตว์ เคร่ืองจักรกลการเกษตร วัสดุการเกษตร พันธุ์

สตัว์เล้ียง เคร่ืองอุปโภคบริโภค และสนิค้าอื่นๆ 

  “ผลิตผล”  หมายถึง  ผลิตผลต่างๆ ที่สหกรณ์ฯ จัดหามา หรือรวบรวมจากสมาชิก หรือแหล่ง

ผลิตอื่นๆ ทั้งที่แปรรูปแล้ว และยังไม่ได้แปรรูป เพ่ือจัดจ าหน่าย เช่น ข้าวสาร  ข้าวเปลือก  ข้าวโพด หรือผลิตผล

พลอยได้อื่นๆ หรือผลิตผลอื่นๆ 

  ขอ้ 6.  วิธกีารด าเนินการให้เช่ือสนิค้า 

   การให้เช่ือสินค้าผ่านประธานกลุ่ม หรือกรรมการบริหารกลุ่ม หรือสมาชิกสหกรณ์ฯ น้ัน 

เพ่ือให้สมาชิกที่ไม่มีเงินทุนในเร่ืองซ้ือปัจจัยการผลิตหรือสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ ให้ด าเนินการซ้ือผ่านประธาน

กลุ่ม โดยด าเนินการดังน้ี 
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   (1)  ให้ประธานกลุ่มจัดท าใบสมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมกับขอก าหนดวงเงินที่ซ้ือ

สนิค้าจากสหกรณ์ฯ เป็นปีๆ ไป โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ซ่ึงหากกลุ่มไหนไม่ได้ด าเนินการจะ

มอบให้ตัวแทนของกลุ่มเป็นผู้รับผิดชอบเป็นรายบุคคลด าเนินการแทนกลุ่มสมาชิกน้ันๆ  

   (2)  ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาอนุมัติวงเงินแก่ผู้สมัครเข้าร่วม

โครงการ 

   (3)  ประธานกลุ่มหรือกรรมการบริหารกลุ่ม ส ารวจความต้องการของสมาชิก แล้วย่ืน

ความประสงค์ให้แก่สหกรณ์ฯ เพ่ือส่งมอบสินค้าต่อไป ประธานกลุ่ม กรรมการบริหารกลุ่ม สมาชิก สามารถซ้ือ

สินค้าจากสหกรณ์ฯ เป็นเงินเช่ือ ตามวงเงินที่คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ และจะซ้ือสินค้าเช่ือเกินวงเงินที่

คณะกรรมการก าหนดไม่ได้ (วงเงินสงูสดุ 100,000 บาท) 

  ขอ้ 7.  สหกรณ์ฯ จะต้องจัดท าใบส่งมอบ ใบก ากับสินค้า หรือจัดท าเอกสารให้แก่ประธานกลุ่ม 

หรือกรรมการบริหารกลุ่ม ตามแบบที่ทางสหกรณ์ฯ ก าหนด และให้สหกรณ์ฯ จัดท าทะเบียนคุมการให้เช่ือสินค้า

และผลิตผล และเลขทะเบียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และให้สหกรณ์ฯ ยึดถือ

ใบก ากบัที่ออกให้ประธานกลุ่มหรือกรรมการบริหารกลุ่ม เป็นหลักฐานส าคัญในการเช่ือสนิค้าแต่ละคราวๆ ไป 

  ขอ้ 8.  หลักประกนัในการให้เช่ือสนิค้า 

   ประธานกลุ่มหรือกรรมการบริหารกลุ่มที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติวงเงินแล้ว ให้จัดท า

สญัญาซ้ือขายกบัสหกรณ์ฯ โดยจัดให้มีหลักประกนัในการจัดท าสญัญา ดังน้ี 

   1.  กลุ่มที่ท  าในรูปคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 

    1.1  อสงัหาริมทรัพย์จ านอง หรือ 

    1.2  คณะกรรมการบริหารกลุ่มทั้งคณะค า้ประกนั 

  ขอ้ 9.  ก าหนดระยะเวลาในการช าระคืนกับสหกรณ์ฯ 

   ระยะเวลาในการช าระคืนแต่ละรายจะเป็นไปตามงวดการผลิตของพืชแต่ละชนิดที่กลุ่ม

สมาชิกสหกรณ์ฯ ผลิต แต่ทั้งน้ีต้องไม่เกนิ 12 เดือน หากผิดนัดการช าระหน้ีให้สหกรณ์ฯ คิดดอกเบ้ียร้อยละ 15 

บาท ต่อปี นับต้ังแต่วันที่ผิดสญัญาจนกว่าจะส่งช าระเสรจ็สิ้น 

  ขอ้ 10.  การช าระเงินค่าสนิค้า 

   การช าระค่าสินค้า ให้ประธานนกลุ่มหรือตัวแทนกลุ่มปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในสัญญาซ้ือ

ขายทุกประการ และเม่ือสหกรณ์ฯ ได้รับเงินค่าสินค้าให้ออกใบเสร็จรับเงินตามจ านวนที่ช าระต่อสหกรณ์ฯ ทุก

คร้ัง 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  9  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2554 

     

     (ลงช่ือ)        เสกสรรค์  เทพค า 

       ( นายเสกสรรค์  เทพค า ) 

             ประธานกรรมการ 

                  สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากดั 

ว่าดว้ยเงินช่วยเหลือค่ารกัษาพยาบาล 

พ.ศ. 2548 

(แกไ้ขเพิม่เติม ฉบบัท่ี 2) 
 

 

 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด  ข้อ 102  ประกอบกับมีมติ

ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 36  คร้ังที่ 11  วันที่  20  เมษายน  2548  ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบว่า

ด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ดังต่อไปน้ี 

   ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด  ว่าดว้ยเงินช่วยเหลือค่า

รักษาพยาบาล พ.ศ. 2548” 

   ขอ้  2.   ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่  21  เมษายน  2548  เป็นต้นไป 

   ขอ้ 3.   ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด  ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่า

รักษาพยาบาล  พ.ศ. 2546  (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ) ทั้งหมด  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

    ขอ้ 4.  ในระเบียบน้ี 

    “รายได”้   หมายความว่า   เงินเดือนและค่าจ้าง 

    “สถานพยาบาล”    หมายความว่า   สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชน 

    “สถานพยาบาลของทางราชการ”    หมายความว่า   โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตาม

กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลซ่ึงเป็นของรัฐองค์การของรัฐบาล  หน่วยงานของรัฐ  ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาด

ไทยหรือคุรุสภา 

    “สถานพยาบาลของเอกชน”  หมายความว่า   โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่า

ด้วยสถานพยาบาลซ่ึงเป็นของเอกชนที่กระทรวงสาธารณาสขุก าหนด 

    “ค่ารักษาพยาบาล”   หมายความว่า 

    (1) เงินที่สถานพยาบาลเรียกเกบ็เป็นค่ายา ค่าเลือด ค่าน า้เกลือ ค่าออกซิเจน และอื่น ๆ ที่ใช้

ในการบ าบัดและรักษาโรค 

(2)  เงินที่สถานพยาบาลเรียกเกบ็เป็นค่าบริการทางการแพทย์ ค่าตรวจ ค่า 

วิเคราะห์โรคและค่าอวัยวะเทยีม แต่ไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลพิเศษ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการอย่างอื่น หรือ

ซ่ึงเรียกช่ือเป็นอย่างอื่นที่มีลักษณะเป็นเงินตอบแทน 

“บุคคลในครอบครัว”   หมายความว่า 

 (1) บุตรชอบด้วยกฎหมายซ่ึงยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเป็น

บุคคลเสมือนไร้ความสามารถเพราะร่างกายพิการ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบตามค าวินิจฉัยของแพทย์ และ

อยู่ในความอุปการะของบิดามารดา แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม 

    (2) คู่สมรส 

(3)  บิดา มารดา 
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    ขอ้ 5.  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ฯ มีสิทธไิด้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง 

และค่าอาหารส าหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวของตน ตามหลักเกณฑแ์ห่งระเบียบน้ี 

    ขอ้ 6.   6.1   ค่ารักษาพยาบาล  ค่าห้อง  และค่าอาหาร ส าหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ

สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั  ของสถานพยาบาลของทางราชการ   ให้เบิกได้ทั้งประเภทคนไข้ในและประเภท

คนไข้นอกได้เตม็จ านวนที่จ่ายจริง  แต่ถ้าเป็นถ้าสถานพยาบาลเอกชน  ให้เบิกได้เฉพาะประเภทคนไข้ใน  โดยให้

เบิกได้คร่ึงหน่ึงของจ านวนเงินที่จ่ายจริง  แต่ต้องไม่เกนิหน่ึงหม่ืนสองพันบาท  ส าหรับระยะเวลาภายในสามสิบ

วัน  นับแต่วันที่เข้ารับการรักษาพยาบาล  และในกรณีที่เข้ารับการรักษาพยาบาลเกนิสามสบิวัน  ค่ารักษาพยาบาล

ส่วนที่เกนิสามสบิวันให้เบิกได้คร่ึงหน่ึงของจ านวนที่ได้จ่ายจริง  แต่ทั้งน้ีต้องไม่เกนิวันละสี่ร้อยบาท 

           6.2    ค่ารักษาพยาบาล  ค่าห้อง  และค่าอาหาร ส าหรับบุคคลในครอบครัวของ

เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั  ของสถานพยาบาลของทางราชการ   ให้เบิกได้ทั้ง

ประเภทคนไข้ในและประเภทคนไข้นอกได้เตม็จ านวนที่จ่ายจริง  แต่ต้องไม่เกนิหน่ึงหม่ืนสองพันบาท  แต่ถ้าเป็น

ถ้าสถานพยาบาลเอกชน  ให้เบิกได้เฉพาะประเภทคนไข้ใน  โดยให้เบิกได้คร่ึงหน่ึงของจ านวนเงินที่จ่ายจริง  แต่

ต้องไม่เกนิหน่ึงหมื่นสองพันบาท  ส าหรับระยะเวลาภายในสามสบิวัน  นับแต่วันที่เข้ารับการรักษาพยาบาล  และ

ในกรณีที่เข้ารับการรักษาพยาบาลเกนิสามสบิวัน  ค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกนิสามสบิวันให้เบิกได้คร่ึงหน่ึงของ

จ านวนที่ได้จ่ายจริง  แต่ทั้งน้ีต้องไม่เกนิวันละสี่ร้อยบาท 

    ในกรณีที่เข้ารับการรักษาพยาบาลหลายคร้ัง แต่ละคร้ังในระยะเวลาห่างกนัไม่เกนิสบิห้าวัน ให้

นับระยะเวลาการเข้ารับการรักษาพยาบาลคร้ังหลังติดต่อกบัการเข้ารับการรักษาพยาบาลคร้ังก่อน 

    “ค่าอวัยวะเทียมใหเ้บิกได ้ดังนี้ ” 

     (1)   แขน-ขาเทยีม 

     (2)   ตาเทยีม 

     (3)   ไตเทยีม 

     (4)   ล้ินหัวใจเทยีม 

           (5)   เคร่ืองช่วยเต้นของหัวใจ 

     (6)   วัตถุชนิดพิเศษต่าง ๆ ที่น ามาใช้เฉพาะภายในร่างกายตามวิธีผ่าตัดดามกระดูก 

    อวัยวะเทยีมดังกล่าวข้างต้นถ้าไม่มีจ าหน่ายในโรงพยาบาล กอ็นุญาตให้ซ้ือจากร้านเอกชนได้ 

โดยมีใบรับรองจากหัวหน้าสถานพยาบาล หรือแพทย์ผู้รักษาว่า อวัยวะเทยีมและวัตถุชนิดพิเศษดังกล่าวไม่มี

จ าหน่ายในโรงพยาบาลและเป็นราคาที่สมควร 

    ขอ้ 7.  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหาร

ส าหรับบุคคลในครอบครัวของตน เมื่อบุคคลน้ันมิได้เป็นข้าราชการหรือท างานอยู่ในรัฐวิสาหกจิหรือหน่วยงานอื่น

ใด 

    ส าหรับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหารส าหรับบุตร ถ้าสามีและภริยาต่าง

กเ็ป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ให้คู่สมรสที่มีรายได้สูงกว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ ์

ข้อ 10. ถ้าแยกกันอยู่ไม่ว่าโดยวิธีหย่าหรือไม่กต็าม ให้คู่สมรสฝ่ายที่บุตรอยู่ในปกครองเป็นผู้มีสิทธิได้รับการ

ช่วยเหลือตามหลักเกณฑท์ี่ตนได้รับ 

    เจ้าหน้าที่และลูกจ้างมีสทิธิได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหารส าหรับ

บิดาหรือมารดาของตนตามหลักเกณฑ์ที่ตนได้รับตามข้อ 10 
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    ขอ้ 8.   เจ้าหน้าที่และลูกจ้างผู้ใดมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และ

ค่าอาหารส าหรับตนเองจากรัฐวิสาหกิจ หรือจากหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารส่วนท้องถิ่น หรือจาก

นายจ้างหรือหน่วยราชการอื่นใด เจ้าหน้าที่และลูกจ้างผู้น้ันไม่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ค่าห้อง   

และค่าอาหารส าหรับตนเองตามระเบียบน้ี  เว้นแต่สิทธิที่ได้รับน้ันต ่ากว่าที่พึงจะได้รับตามระเบียบน้ี ในกรณี

เช่นนี้ ให้มีสทิธเิบิกเพ่ิมเติมได้เทา่จ านวนที่ยังขาดอยู่ 

    ขอ้ 9.   เจ้าหน้าที่และลูกจ้างไม่มีสทิธไิด้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหาร

ตามระเบียบน้ี ส าหรับบุคคลในครอบครัวซ่ึงมีสทิธไิด้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหารจาก

รัฐวิสาหกจิ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการอื่นใดหรือสหกรณ์

อื่นในฐานะเป็นผู้ปฏบัิติงานอยู่ในรัฐวิสาหกจิ หรือหน่วยงานดังกล่าว 

    ทั้งน้ี เว้นแต่สทิธทิี่บุคคลในครอบครัวได้รับการช่วยเหลือต ่ากว่าที่พึงจะได้รับตามระเบียบน้ี ใน

กรณีเช่นนี้   ให้มีสทิธเิบิกเพ่ิมเติมได้เทา่จ านวนที่ยังขาดอยู่ 

    ขอ้ 10.  ค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลของทางราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์ดังน้ี 

     (1)  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบน้ีเต็ม

จ านวน ทั้งประเภทคนไข้ในและประเภทคนไข้นอก 

     ในกรณีที่สถานพยาบาลของทางราชการใดไม่มียาชนิดใดจ าหน่าย เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

ซ้ือยาชนิดน้ันจากร้านขายยาของเอกชนได้ เมื่อหัวหน้าหรือแพทย์ผู้ตรวจรักษาของสถานพยาบาลน้ัน ๆ แล้วแต่กรณี 

ลงช่ือรับรองว่าให้ไปซ้ือจากร้านขายยาของเอกชนได้ 

    ขอ้ 11.  ค่าห้องและค่าอาหารในสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชน

ให้เบิกได้ตามจ านวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกนิวันละ 700 บาท 

    ขอ้ 12.  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ต้องใช้สิทธิเบิกเงินกับสหกรณ์ฯ  ให้เจ้าหน้าที่ของ

สหกรณ์ฯ น าใบเสรจ็รับเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหารที่เบิกได้ตามระเบียบน้ีมาขอเบิกจากสหกรณ์ฯ 

    ใบเสรจ็รับเงินค่ารักษาพยาบาล  ค่าห้อง  และค่าอาหารจะต้องมีรายละเอียดตามแบบที่

กระทรวงสาธารณสขุก าหนด 

    ขอ้ 13.  ให้ผู้จัดการพิจารณาว่าการขอเบิกเงินตามใบเสรจ็รับเงินถูกต้องตามระเบียบน้ีหรือไม่ 

และจะจ่ายได้เพียงใด และรีบเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาอนุมัติ 

    ขอ้ 14.  วิธีการใช้สิทธิขอรับค่ารักษาพยาบาล ค่าอวัยวะเทียม ค่าห้อง และค่าอาหารของ

เจ้าหน้าที่ของ สหกรณ์ฯ  การเบิกจ่ายเงินของสถานพยาบาล  และการก าหนดระดับช้ันผู้บังคับบัญชาซ่ึงเป็นผู้

รับรองการใช้สทิธติามระเบียบน้ีให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

   ขอ้ 15.  กรณคีลอดบุตร  

    เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ฯ ที่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีคลอดบุตรที่ชอบด้วย

กฏหมายตามระเบียบน้ี  ได้ไม่เกิน 2 คน  โดยประกันสังคมเหมาจ่ายให้ 6,000 บาท  และสหกรณ์จ่ายค่า

รักษาพยาบาลค่าห้องและค่าอาหารตามระเบียบน้ีได้ไม่เกิน 2 คน (กรณีคลอดบุตร)  นอกน้ันเป็นการเบิกค่า

รักษาพยาบาลตามระเบียบเดิม 

   ขอ้ 16.    ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ใช้สิทธิตามระเบียบน้ีโดยทุจริตหรือกรอกข้อความใน

ค าขอเบิกเงินตามระเบียบน้ีเป็นเทจ็ นอกจากจะต้องรับโทษทางวินัยให้เป็นอันหมดสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ

ตามระเบียบน้ีตลอดไป 
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    ถ้าปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ผู้ใดได้ใช้สทิธเิบิกเงินโดยทุจริต    หรือกรอกข้อความเป็น

เทจ็และได้รับเงินไปแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชารีบรายงานผู้มีอ านาจอนุมัติจ่ายเงิน เรียกเงินคืนทนัที 

  

ประกาศ  ณ  วันที่  21  เมษายน   2548 

 

                                         (ลงช่ือ)         เสริม  ค านวน 

( นายเสริม  ค านวน ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากดั 

ว่าดว้ยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

พ.ศ.  2546 
 

 

 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ข้อ 102. ที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 34  คร้ังที่  10  วันที่  27  พฤษภาคม  2546  ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยเงิน

ช่วยเหลือการศึกษาบุตรดังต่อไปนี้  

  ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากัด ว่าดว้ยเงินช่วยเหลือ

การศึกษาบุตร พ.ศ.  2546” 

  ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใช้บังคับต้ังแต่วันที่  27  พฤษภาคม  2546  เป็นต้นไป 

  ขอ้ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั  ว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

พ.ศ.  2538  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 

  ขอ้ 4.  ในระเบียบน้ี 

   “รายได”้   หมายความว่า   เงินเดือน และค่าจ้าง 

   “โรงเรียนรัฐบาล”   หมายความว่า   โรงเรียนรัฐบาลในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่จัด

ระดับการศึกษาไม่สงูกว่าอนุปริญญาหรือเทยีบเทา่โรงเรียนเตรียมทหารสังกัดกระทรวงกลาโหม โรงเรียนสาธิตสังกัด

มหาวิทยาลัย โรงเรียนเทศบาล  โรงเรียนสงักดัองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

   “โรงเรียนราษฎร์” หมายความว่า โรงเรียนราษฎร์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนราษฎร์ที่

จัดระดับการศึกษาไม่สงูกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ   แต่ไม่รวมถึงโรงเรียนราษฎร์

ประเภทอาชีวศึกษาที่ใช้หลักสตูรของโรงเรียนเอง    และประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 

   “เงินบ ารุงการศึกษา” หมายความว่า เงินที่โรงเรียนรัฐบาลเรียกเกบ็ในปีการศึกษาเป็น

ค่าลงทะเบียนหรือค่าขึ้นทะเบียน หรือค่าสมัครเข้าเรียน ค่าบ ารุงห้องสมุดหรือห้องวิทยาศาสตร์ ค่าบ ารุงพลศึกษา

และหัตถกรรม ค่าบ ารุงโรงเรียน หรือค่าบ ารุงวิทยาลัย ค่าบ ารุงกีฬา ค่าวัสดุฝึกหัด หรือค่าภาคปฏบัิติ หรือค่าบ ารุง

ศิลปศึกษา   ค่าห้องพยาบาล   ค่ากจิกรรมเสริมหลักสตูรบังคับ  ค่าหน่วยกติ  ค่าเรียน  ค่าสอบ 

   “เงินค่าเล่าเรียน”  หมายความว่า  เงินค่าเล่าเรียนที่โรงเรียนราษฎร์เรียกเกบ็ตามอัตราที่

ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ และให้หมายความรวมถึงค่าธรรมเนียมในโรงเรียนราษฎร์  เฉพาะที่

กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้เรียกเกบ็ในปีการศึกษา  เป็นค่าลงทะเบียน  ค่าห้องสมุด  ค่าบ ารุงกีฬา  ค่า

เวชภัณฑ ์ ค่าบ ารุงการกุศล     และค่าบ ารุงโรงเรียน 

   “บุตร”  หมายความว่า  บุตรชอบด้วยกฎหมาย  แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรน้ัน

ต้องมีอายุไม่เกนิย่ีสบิห้าปีบริบูรณ์ 

   “ปีการศึกษา”  หมายความว่าปีการศึกษาที่ก  าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงกลาโหมมหาวิทยาลัย เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  ขอ้ 5.  ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ฯ มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือเงินบ ารุงการศึกษาและ

หรือเงินค่าเล่าเรียนบุตรของตนได้ตามหลักเกณฑแ์ห่งระเบียบน้ี 
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  ขอ้ 6.  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ฯ ซ่ึงมีรายได้เดือนหน่ึงไม่เกิน  10,000.- บาท มี

สทิธเิบิกเงินบ ารุงการศึกษาและหรือเงินค่าเล่าเรียนได้เทา่จ านวนที่ได้จ่ายไป 

  ขอ้ 7.  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ฯ ซ่ึงมีรายได้เดือนหน่ึงตั้งแต่ 10,001.- บาท มีสิทธิ

เบิกเงินบ ารุงการศึกษาและหรือเงินค่าเล่าเรียนได้คร่ึงหน่ึงของจ านวนเงินที่ได้จ่ายไป 

  ขอ้ 8.   เจ้าหน้าที่และลูกจ้างผู้ใดมีสทิธไิด้รับการช่วยเหลือเงินบ ารุงการศึกษา   หรือเงินค่าเล่า

เรียนส าหรับบุตรของตนเองจากรัฐวิสาหกิจ หรือจากหน่วยงามตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น หรือจากนายจ้างของหน่วยงานที่มิใช่สหกรณ์ฯ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างผู้น้ัน ไม่มีสทิธไิด้รับการช่วยเหลือเงิน

บ ารุงการศึกษา หรือเงินค่าเล่าเรียนส าหรับบุตรของตนเองตามระเบียบน้ี เว้นแต่สิทธิ์ที่ได้รับน้ันต ่ากว่าที่พึงจะได้

ตามระเบียบน้ี ในกรณีเช่นน้ีให้มีสทิธเิบิกเพ่ิมได้เทา่จ านวนที่ยังขาดอยู่ 

  ขอ้ 9.  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างผู้ใดมีคู่สมรสเป็นผู้ปฏบัิติงานอยู่ในรัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน หรือ

สหกรณ์อื่นใด หรือเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าซ่ึงมีสิทธิและเป็นผู้เบิกรับเงินช่วยเหลือค่าบ ารุงการศึกษา 

และ หรือเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนส าหรับบุตรจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานดังกล่าว เจ้าหน้าที่และลูกจ้างผู้น้ันไม่

มีสทิธไิด้รับการช่วยเหลือเงินบ ารุงการศึกษาหรือเงินค่าเล่าเรียนส าหรับบุตรของตนตามระเบียบน้ี  เว้นแต่สิทธิที่

คู่สมรสได้รับน้ันต ่ากว่าที่พึงจะได้ตามระเบียบน้ี  ในกรณีเช่นน้ีให้มีสทิธเิบิกเพ่ิมเติมได้เทา่จ านวนที่ยังขาดอยู่ 

  ขอ้ 10. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างผู้ใดมีคู่สมรสเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ฯ 

ด้วยกนั ให้คู่สมรสที่มีรายได้สงูกว่าเป็นผู้มีสทิธรัิบการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ข้อ 7 หรือข้อ 8 แล้วแต่กรณี ถ้ามี

รายได้เท่ากันให้สามีเป็นผู้เบิก ถ้าคู่สมรสหย่าขาดจากกันหรือแยกกันอยู่ โดยยังไม่ได้ด าเนินการหย่าตาม

กฎหมาย ให้คู่สมรสที่ปกครองบุตรมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบน้ีตามจ านวนบุตรที่อยู่ในอ านาจ

ปกครองของตน 

  ขอ้ 11. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ต้องการใช้สิทธิเบิกเงินกับสหกรณ์ฯ ให้เจ้าหน้าที่

ของสหกรณ์ฯ น าใบเสรจ็รับเงินบ ารุงการศึกษา และเงินค่าเล่าเรียนที่เบิกได้ตามระเบียบน้ีมาขอเบิกจากสหกรณ์ฯ 

  ขอ้ 12. ให้ผู้จัดการพิจารณาว่า การขอเบิกเงินตามใบเสรจ็รับเงินน้ันถูกต้องตามระเบียบ 

หรือไม่ และจะจ่ายได้เพียงใด และรีบเสนอให้คณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้อนุมัติสั่งจ่าย 

   วิธีการเบิกจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษา  หรือเงินค่าเล่าเรียนให้เป็นไปตามที่สหกรณ์ฯ 

ก าหนด 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  27  พฤษภาคม  2546 

 

                                         (ลงช่ือ)      ประเสริฐ์   นวลค า 

( นายประเสริฐ์  นวลค า ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากดั 

ว่าดว้ยการใชทุ้นเพือ่สาธารณประโยชน ์

พ.ศ. 2558 

 

 

 

  อาศัยอ านาจตามข้อบังคับสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด  ข้อ 26 (6) และข้อ 102  ที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั  ชุดที่ 47  คร้ังที่ 6  วันที่  20 พฤศจิกายน 2558  ได้

ก าหนดระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนเพ่ือสาธารณประโยชน์  ดังต่อไปนี้  

  ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากัด  ว่าดว้ยการใชเ้งินทุน

เพือ่สาธารณประโยชน ์พ.ศ. 2558” 

  ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่  วันที่  23 พฤศจิกายน 2558  เป็นต้นไป 

  ข้อ  3.  ใ ห้ยกเ ลิกระ เบียบสหกรณ์การเกษตรเ วียงสา จ ากัด ว่า ด้วยการใ ช้ ทุนเ พ่ือ

สาธารณประโยชน์ พ.ศ.2546 และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซ่ึงขัดแย้งกับระเบียบน้ี 

และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 

  ขอ้ 4.   ในระเบียบน้ี “เงินทุน”  หมายความถึง  เงินทุนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 

 ขอ้ 5.  เงินที่จะน าเข้าบัญชีเงินทุน  คือ 

( 1 )  เงินที่สหกรณ์ฯ จัดสรรจากก าไรสุทธิประจ าปี  ตามมติที่ประชุมใหญ่ตาม

ข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 26. (6) 

( 2 )  เงินอุดหนุน  เงินบริจาค  เงินช่วยเหลือหรือเงินอื่นใดที่ได้รับจากบุคคลองค์กร

หรือสถาบันเพ่ือการน้ี 

 ขอ้ 6.  เงินทุนให้จ่ายเพ่ือสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์ฯ ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  

(1)  เพ่ือบ ารุงการศาสนา  กจิการของโรงเรียน  และโรงพยาบาลในท้องถิ่น 

(2)  เพ่ือเป็นทุนในการจัดกิจการสาธารณประโยชน์ในท้องถิ่น  เช่น  สร้างซ่อมแซม  

บูรณะ  ถนนคลองส่งน า้  และแหล่งน า้ เป็นต้น 

(3)  เพ่ือเป็นทุนในการจัดสวัสดิการสงัคมในท้องถิ่น 

(4)  เพ่ือเป็นทุนในการบริจาคเพ่ือช่วยเหลือสหกรณ์อื่น 

(5)  เพ่ือเป็นทุนในการด าเนินกิจกรรมอื่นๆ  ที่เกี่ยวกับหรือเน่ืองในการจัดให้ส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์เพ่ือสาธารณประโยชน์ 

(6)  เพ่ือสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว 

 ขอ้ 7.  ในกรณีเงินทุนที่ได้รับตาม ข้อ 5. (2)  หากเจ้าของทุนได้ก าหนดเง่ือนไขหรือเจตนารมณ์

ใดไว้ในหนังสอืให้ถือเงื่อนไขและเจตนารมณ์น้ันเป็นส่วนหน่ึงของระเบียบน้ี 

 ขอ้ 8.   ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจชุดหน่ึง  เพ่ือ

รับผิดชอบและด าเนินการเกี่ยวกับเร่ืองที่มอบหมายเป็นกรณีๆ  โดยเฉพาะและให้น าระเบียบว่าด้วย

คณะอนุกรรมการมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ขอ้ 9.  ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจก าหนดวิธปีฏบัิติ  หลักเกณฑ์การด าเนินงานโดยให้

สอดคล้องกบัข้อบังคับระเบียบ  เง่ือนไขหรือเจตนารมณ์ตาม ข้อ 6.  ข้อ 7. 

 ขอ้ 10.  คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินเพ่ือการน้ี  โดยปฏบัิติตามระเบียบ

ว่าด้วยการรับจ่ายและเกบ็รักษาเงินของสหกรณ์ฯ 

 ขอ้ 11.  ห้ามมิให้คณะกรรมการด าเนินการจ่ายเงินทุนนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ตาม ข้อ 6.  

และข้อ 8. เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ฯ  หากมีการฝ่าฝืนคณะกรรมการด าเนินการผู้สั่งจ่าย

จะต้องชดใช้เงินคืนสหกรณ์ทั้งหมด 

 ขอ้ 12.  ให้คณะกรรมการด าเนินการรายงานการใช้จ่ายเงินทุนในรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ฯ ให้

ที่ประชุมใหญ่ทราบ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  20  พฤศจิกายน 2558 

 
 

(ลงช่ือ)          เสกสรรค์  เทพค า 

    ( นายเสกสรรค์  เทพค า ) 

         ประธานกรรมการ 

            สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากดั 

ว่าดว้ยการใชเ้งินทุนสะสมเพือ่การศึกษาอบรมทางสหกรณฯ์ 

พ.ศ.  2546 
 

 

 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ข้อ 26. ( 5 ) และข้อ 

102. ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 34  คร้ังที่  10  วันที่  27  พฤษภาคม  2546   ได้ก าหนด

ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ฯ ดังต่อไปนี้  

  ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากัด ว่าดว้ยการใชเ้งินทุน

สะสมเพือ่การศึกษาอบรมทางสหกรณ ์พ.ศ. 2546” 

  ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใช้บังคับต้ังแต่วันที่  27  พฤษภาคม  พ.ศ.  2546  เป็นต้นไป 

  ขอ้ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์การเกษตรเวียงสา  จ ากัด  ว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพ่ือ

การศึกษาอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ. 2538 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 

  ขอ้ 4.  ในระเบียบน้ี 

   ( 1 )  “เงินทุนสะสม”  หมายความว่า  เงินทุนสะสมเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ฯ 

        ( 2 )  “คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า   คณะอนุกรรมการผู้บริหารเงินทุนสะสม

เพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ฯ ตามข้อ 8. 

  ขอ้ 5. สหกรณ์ฯ สามารถจัดให้มีบัญชีเงินทุนสะสมเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ฯ ฝาก

ธนาคารไว้บัญชีหน่ึงต่างหากจากบัญชีอื่น กไ็ด้ 

  ขอ้ 6. เงินที่จะน าเข้าบัญชีเงินทุนสะสมน้ีคือ 

   ( 1 )  เงินที่สหกรณ์ฯ จัดสรรจากก าไรสทุธใินที่ประชุมใหญ่ ตามข้อ 25. ( 5 ) 

        ( 2 )  เงินอุดหนุน  เงินบริจาค  เงินช่วยเหลือ  หรือเงินอื่นใดที่ได้รับจากบุคคล   

องค์การ หรือสถาบัน 

   ( 3 )  ดอกผลที่เกดิจากเงินทุนสะสม 

  ขอ้ 7. เงินทุนสะสมให้ใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ในหมู่สมาชิกและครอบครัว ตาม

วัตถุประสงคด์ังต่อไปนี้  

          ( 1 )  เพ่ือซ้ือหรือสร้าง หรือซ่อมแซม หรือต่อเติม อาคารหรืออุปกรณ์ในการให้การศึกษา

อบรม 

    ( 2 )  เพ่ือจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ ์อุปกรณ์ในการให้การศึกษาอบรม 

          ( 3 )  เพ่ือจัดซ้ือเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับสหกรณ์ฯ และเอกสารทางวิชาการอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้องกบัอาชีพของสมาชิกและครอบครัว 

    ( 4 )   เพ่ือเป็นทุนการศึกษาอบรมแก่สมาชิก บุตรสมาชิกและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 

         ( 5 )   เพ่ือใช้จ่ายในการให้การศึกษาอบรม การสัมมนาการวิจัย การทศันศึกษาและดู

งาน การค้นคว้าและการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหรือเน่ืองในการจัดให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการให้

การศึกษาอบรมทางสหกรณ์ 
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   ให้คณะกรรมการด าเนินการรายงานการใช้จ่ายเงินทุนสะสม ในรอบปีทางบัญชีที่ผ่านมาให้

ที่ประชุมใหญ่สามัญทราบ ในโอกาสแรกที่พึงกระท าได้ 

  ขอ้ 8.  คณะกรรมการด าเนินการสามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจากกรรมการด าเนินการ 

และสมาชิกขึ้นคณะหน่ึงจ านวนสามคน ซ่ึงประกอบด้วยประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ และเลขานุการ โดย

ให้กรรมการด าเนินการเป็นประธานอนุกรรมการ 

   การด ารงต าแหน่ง การประชุม การพ้นจากต าแหน่ง และต าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออก

ตามวาระของคณะอนุกรรมการ ให้น าระเบียบว่าด้วยคณะอนุกรรมการมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  ขอ้ 9.   คณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะอนุกรรมการสามารถพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินทุน

สะสมเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ได้ ตามความเหมาะสม 

  ขอ้ 10. ให้ประธานกรรมการ หรือผู้จัดการเป็นผู้มีอ านาจลงช่ือการอนุมัติจ่ายเงินตามที่คณะ

กรมการด าเนินการ หรือคณะอนุกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ 

  ขอ้ 11.  เม่ือผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินแล้วให้ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ได้รับ

มอบหมายจากผู้จัดการหรือกรรมการด าเนินการที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ  ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ

มอบหมายแล้วแต่กรณีเบิกจ่ายได้ 

  ขอ้ 12.   การเกบ็รักษาหลักฐานทางการเงิน ทางบัญชี การตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่า

ด้วยการรับจ่ายและเกบ็รักษาเงินสดของสหกรณ์ 

  ขอ้ 13.   ให้สหกรณ์จัดท าบัญชีว่าด้วยเงินทุนสะสมเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์แยกไว้

โดยเฉพาะ  

  ขอ้ 14.   ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  27  พฤษภาคม  2546 

 

                                         (ลงช่ือ)      ประเสริฐ์  นวลค า 

( นายประเสริฐ์  นวลค า ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากดั 

ว่าดว้ยการใชเ้งินทุนสะสมเพือ่การพฒันากิจการของสหกรณฯ์ 

พ.ศ.  2546 

 

 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ข้อ 25. ( 8 ) และข้อ 

102. ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่  34  คร้ังที่  10  วันที่  27  พฤษภาคม  2546  ได้ก าหนด

ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพ่ือการพัฒนากจิการของสหกรณ์ฯ  ดังต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากัด ว่าดว้ยการใชเ้งินทุน

สะสมเพือ่การพฒันากิจการของสหกรณฯ์  พ.ศ.  2546” 

  ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใช้บังคับต้ังแต่วันที่  27  พฤษภาคม  2546  เป็นต้นไป 

  ขอ้ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพ่ือการ

พัฒนากจิการของสหกรณ์ พ.ศ. 2538  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 

  ขอ้ 4.  ในระเบียบน้ี 

   “เงินทุนสะสม”   หมายความว่า   เงินทุนสะสมเพ่ือการพัฒนากจิการของสหกรณ์ฯ 

   “คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการผู้บริหารเงินทุนสะสมเพ่ือการพัฒนา

กจิการของสหกรณ์ฯ ตามข้อ 8. 

   “ทรัพยส์ินถาวร”  หมายความว่า  ทรัพย์สินอันมีลักษณะคงทนที่ใช้ในการด าเนินกิจการ

และใช้ได้นานกว่าหน่ึงรอบระยะเวลาการด าเนินงานตามปกติ ซ่ึงมิได้มีไว้เพ่ือขาย 

  ขอ้ 5.  สหกรณ์ฯ สามารถจัดให้มีบัญชีเงินทุนสะสมเพ่ือการพัฒนากิจการของสหกรณ์ฯ ฝาก

ธนาคารไว้บัญชีหน่ึงต่างหากจากบัญชีอื่น กไ็ด้ 

  ขอ้ 6.  เงินที่จะน าเข้าบัญชีเงินทุนสะสม คือ 

   ( 1 )  เงินที่สหกรณ์ฯ จัดสรรจากก าไรสทุธใินที่ประชุมใหญ่ ตามข้อบังคับข้อ 25. ( 8 ) 

                 ( 2 )  เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินช่วยเหลือ หรือเงินอื่นใดที่ได้รับจากบุคคล องค์การ

หรือสถาบัน 

   ( 3 )  ดอกผลที่เกดิจากเงินทุนสะสม 

  ขอ้ 7.   เงินทุนสะสมให้จ่ายเพ่ือการพัฒนากจิการของสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  

    ( 1 )   เพ่ือจัดให้มีส านักงานของสหกรณ์ 

           ( 2 )   เพ่ือจัดให้มีทรัพย์สินถาวรในการด าเนินกิจการ  อาท ิ  ฉาง  โรงสี  โรงงาน  

อุตสาหกรรมเคร่ืองทุน่แรง เคร่ืองสบูน า้ เคร่ืองจักรกลเกษตร ยานพาหนะ เป็นต้น 

   ( 3 )   เพ่ือจัดท าแปลงสาธติเพ่ือประโยชน์แก่สมาชิกและครอบครัว 

   ( 4 )   เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อเติมส านักงาน หรือทรัพย์สนิถาวร 

   ( 5 )   เป็นทุนส่งเสริมกจิกรรมกลุ่มสตรี และเยาวชนในสหกรณ์ 

   ( 6 )   เพ่ือจัดท ากจิการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกบัหรือเน่ืองในการจัดให้ส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์

ของการพัฒนากจิการสหกรณ์ 
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   ให้คณะกรรมการด าเนินการรายงานการใช้จ่ายเงินทุนสะสมในรอบปีทางบัญชีที่ผ่านมาให้

ที่ประชุมใหญ่สามัญทราบในโอกาสแรกที่พึงกระท าได้ 

  ขอ้ 8.   คณะกรรมการด าเนินการสามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจากกรรมการด าเนินการ และ

สมาชิกขึ้นคณะหน่ึงจ านวนสามคน ซ่ึงประกอบด้วยประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ และเลขานุการ โดยให้

กรรมการด าเนินการเป็นประธานอนุกรรมการ 

   การด ารงต าแหน่ง การประชุม การพ้นจากต าแหน่ง และต าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออก

ตามวาระของคณะอนุกรรมการ ให้น าระเบียบว่าด้วยคณะอนุกรรมการมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  ขอ้ 9.  คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการสามารถพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินตาม

จ านวนที่เหน็สมควรได้  ตามความเหมาะสม 

  ขอ้ 10.  ให้ประธานกรรมการหรือผู้จัดการเป็นผู้มีอ านาจลงช่ือการอนุมัติจ่ายเงินตามที่

คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ 

  ขอ้ 11.  เม่ือผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินแล้วให้ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ที่ได้รับ

มอบหมายจากผู้จัดการหรือกรรมการด าเนินการที่ปฏบัิติหน้าที่ผู้จัดการตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย

แล้วแต่กรณีเบิกจ่ายได้ 

  ขอ้ 12.  การเกบ็รักษา หลักฐานทางการเงิน ทางบัญชี การตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่า

ด้วยการรับจ่ายและเกบ็รักษาเงินสดของสหกรณ์ฯ 

  ขอ้ 13.  ให้สหกรณ์จัดท าบัญชีว่าด้วยเงินทุนสะสมเพ่ือการพัฒนากิจการของสหกรณ์ฯ แยกไว้

โดยเฉพาะ 

  ขอ้ 14.  ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 

                                                                                     

ประกาศ  ณ  วันที่  27  พฤษภาคม  2546 

 

                                         (ลงช่ือ)       ประเสริฐ์  นวลค า 

  ( นายประเสริฐ์  นวลค า ) 

   ประธานกรรมการ 

 สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา  จ ากดั 

ว่าดว้ยทุนประกนัสงัคม 

พ.ศ  2546 
 

 

 

อาศัยอ านาจตามข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ข้อ 102. ที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 34  คร้ังที่ 10 วันที่ 27  พฤษภาคม  2546 ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยเงินทุน

ประกนัสงัคม โดยความเหน็ชอบของที่ประชุมใหญ่  ดังต่อไปนี้  

 

                   ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา  จ ากัด ว่าดว้ยการใชเ้งินทุน

ประกันสังคม พ.ศ  2546 “ 

                   ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 27  พฤษภาคม  2546 เป็นต้นไป  

                 ขอ้ 3.   ในระเบียบน้ี  เงินทุนประกันสังคม  หมายถึง    เงินทุนประกันสังคมของสหกรณ์

การเกษตร-เวียงสา  จ ากดั  

                    ขอ้ 4.  เงินทุนประกันสังคม  คือ  เงินที่สหกรณ์จัดไว้เป็นเงินสมทบเพ่ือจ่ายเงินสมทบกองทุนเงิน

ทดแทนและกองทุนประกนัสงัคมของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

                     ขอ้ 5.  สหกรณ์ฯ จัดให้มีบัญชีเงินทุนประกนัสงัคมในธนาคารบัญชีหน่ึงต่างหาก 

                    ขอ้ 6.  เงินที่จะน าเข้าบัญชีน้ีคือ 

(1) เงินที่สหกรณ์ฯ จัดสรรจากก าไรสทุธใินที่ประชุมใหญ่ 

(2) เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินช่วยเหลือ หรือเงินอื่นใดที่ได้รับจากบุคคล องค์กร หรือ

สถาบัน 

(3) ดอกผลที่เกดิจากเงินทุนประกนัสงัคม 

                    ขอ้ 7.  วัตถุประสงค์ของเงินทุนประกันสังคม เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนและ

กองทุนประกนัสงัคม เพ่ือเป็นการประกันตนเองของเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ 

                     ขอ้ 8.  คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนและกองทุน

ประกันสังคมเพ่ือเป็นการประกันตนของเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ในอัตราร้อยละ 4 ของอัตราเงินเดือนของ

เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯแต่ละคนในแต่ละเดือน 

                    ขอ้ 9. เมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติจ่ายเงินแล้ว ให้ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย

จากผู้จัดการเบิกจ่ายได้ 

                     ขอ้ 10.  การเกบ็รักษาหลักฐานทางการเงิน ทางบัญชี การตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ ว่า

ด้วยการรับ – จ่าย และเกบ็รักษาเงินของสหกรณ์ฯ 

                   ขอ้ 11. ให้สหกรณ์จัดท าบัญชีว่าด้วยเงินทุนประกนัสังคมแยกไว้โดยเฉพาะและให้มีการปิดบัญชีปี

ละคร้ัง โดยให้ถือรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ฯ เป็นหลัก 
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              ขอ้ 12.   ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  27  พฤษภาคม  2546 

 

                                         (ลงช่ือ)        ประเสริฐ์  นวลค า 

   ( นายประเสริฐ์  นวลค า ) 

    ประธานกรรมการ 

     สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา  จ ากดั 

ว่าดว้ยเงินกองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูอาชีพใหส้มาชิก 

พ.ศ  2546 
 

 

 

  เพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ที่เข้าร่วมโครงการลดภาระหน้ีให้แก่เกษตรกรราย

ย่อยตามนโยบายของรัฐบาล  ผ่านระบบสถาบันเกษตรกร และได้รับการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีจากสหกรณ์ฯ 

ได้รับการฟ้ืนฟูอาชีพ 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ข้อ 102. ที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการ คร้ังที่ 10  วันที่ 27 พฤษภาคม  2546  ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยเงินกองทุนเพ่ือการ

ฟ้ืนฟูอาชีพให้สมาชิก ดังต่อไปนี้  

  ขอ้ 1.  ระเบียบน้ี เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากัด  ว่าดว้ยเงินกองทุน

เพือ่การฟ้ืนฟอูาชีพใหส้มาชิก พ.ศ. 2546” 

  ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2546  เป็นต้นไป 

  ขอ้ 3.  ในระเบียบน้ี 

   ( 1 )  “เงินกองทุน”   หมายความว่า   เงินกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูอาชีพให้สมาชิก 

   ( 2 )  “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการผู้บริหารเงินทุนกองทุนเพ่ือ

การฟ้ืนฟูอาชีพให้สมาชิก 

   ( 3 )  “เงินอุดหนุน”  หมายความว่า  งบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

  ขอ้ 4.  เงินที่จะน าเข้าบัญชีเงินกองทุนน้ี คือ 

   ( 1 )  เงินอุดหนุน 

   ( 2 )  ดอกผลของเงินกองทุน 

   ( 3 )  เงินบริจาค เงินช่วยเหลือ หรือเงินอื่นใดที่ได้รับจากบุคคล องค์กร หรือสถาบัน 

  ขอ้ 5.  ให้น าเงินกองทุนฝากไว้ที่ธนาคารในบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ฯ โดยเปิดบัญชีไว้

โดยเฉพาะ 

  ขอ้ 6.  เงินกองทุนตามระเบียบน้ี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือการฟ้ืนฟูอาชีพให้แก่สมาชิก โดยให้

สมาชิกยืมปลอดดอกเบ้ียเป็นทุนในการจัดหาปัจจัยการผลิตโดยสหกรณ์ฯ ด าเนินการจัดหาให้ และช าระคืน

ภายใน 3 ปี โดยช าระคืนปีละ 1,000 บาท แต่ละรายต้องไม่เกนิ 3,000 บาท 

  ขอ้ 7.  การช าระคืนต้นเงิน หากไม่ช าระคืนภายในก าหนดเวลา 3 ปี โดยการช าระคืนเป็นงวดๆ 

หรือรวมช าระคร้ังเดียวกไ็ด้  แต่หากพ้นก าหนด 3 ปี ให้คิดค่าปรับร้อยละ 3 ต่อปี 

  ขอ้ 8.  ให้คณะกรรมการด าเนินการรายงานการใช้เงินกองทุนในรอบปีทางบัญชีที่ผ่านมาให้ที่

ประชุมใหญ่รับทราบในโอกาสแรกที่พึงกระท าได้ 

  ขอ้ 9.  ให้สหกรณ์ฯ จัดท าบัญชีว่าด้วยเงินกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูอาชีพให้สมาชิกแยกไว้

โดยเฉพาะ และให้มีการปิดบัญชีปีละคร้ัง โดยถือรอบทางบัญชีของสหกรณ์ฯ เป็นหลัก 
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  ขอ้ 10.  ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  27  พฤษภาคม  2546 

 

                                         (ลงช่ือ)        ประเสริฐ์  นวลค า 

  ( นายประเสริฐ์  นวลค า ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา  จ ากดั 

ว่าดว้ยทุนสวสัดิการกรรมการและเจา้หนา้ท่ีสหกรณฯ์ 

พ.ศ 2546 
 

 

 

  อาศัยอ านาจตามข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด  ข้อ 102. ที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 34 คร้ังที่ 10 วันที่ 27  พฤษภาคม  2546 ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยทุน

สวัสดิการกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ โดยความเหน็ชอบของที่ประชุมใหญ่ ดังต่อไปนี้  
 

  ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา  จ ากัด ว่าดว้ย ทุนสวัสดิการ

กรรมการและเจา้หนา้ทีส่หกรณฯ์ พ.ศ 2546” 

  ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 27  พฤษภาคม  2546  เป็นต้นไป 

  ขอ้ 3.  ทุนสวัสดิการกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ คือ เงินที่สหกรณ์ฯ จัดไว้เป็นเงินสมทบ

เพ่ือจ่ายเงินสมทบทุนสวัสดิการกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 

  ขอ้ 4.  สหกรณ์ฯ จัดให้มีบัญชีเงินทุนสวัสดิการกรรมการและเจ้าหน้าที่ในธนาคารบัญชีหน่ึง

ต่างหาก 

  ขอ้ 5.  เงินที่จะน าเข้าบัญชี คือ  

(1) เงินสหกรณ์ฯ จัดสรรจากก าไรสทุธใินที่ประชุมใหญ่ 

(2) เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินช่วยเหลือ หรือ เงินอื่นใดที่ได้รับจากบุคคล  องค์กร 

หรือสถาบัน 

(3) ดอกผลที่เกดิจากทุนสวัสดิการกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 

ขอ้ 6.  วัตถุประสงค์ของทุน เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการให้กรรมการและเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในหน้าที่

กรณี ได้รับอุบัติเหตุหรือเสยีชีวิต 

6.1 กรณีเสยีชีวิตเพราะอุบัติเหตุ  จ่ายไม่เกนิ 20,000 บาท 

6.2 กรณีเสยีชีวิตตามธรรมชาติ  จ่ายไม่เกนิ 15,000 บาท 

6.3 กรณีเกดิอุบัติเหตุและสญูเสยีอวัยวะบางส่วน  จ่ายไม่เกนิ 5,000 บาท 

6.4 กรณีเจบ็ป่วยตามธรรมชาติเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลเกิน 1 เดือน  จ่ายไม่เกิน 

5,000 บาท 

  ให้คณะกรรมการด าเนินการรายงานการใช้จ่ายเงินทุนในรอบปีที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ

ทราบในโอกาสแรกที่พึงกระท าได้ 

  ขอ้ 7.  ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินตามที่เหน็สมควรแต่ต้องไม่เกนิวงเงินที่ก  าหนด 

  ขอ้ 8.  ให้ประธานหรือผู้จัดการ เป็นผู้มีอ านาจลงช่ือการอนุมัติจ่ายเงินตามที่คณะกรรมการได้

พิจารณาอนุมัติ 

  ขอ้ 9.  เมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติจ่ายเงินแล้ว ให้ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ที่ได้รับ

มอบหมายจากผู้จัดการหรือกรรมการด าเนินการที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ

มอบหมายแล้วแต่กรณีเบิกจ่ายได้ 
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  ขอ้ 10. การเกบ็รักษาหลักฐานการเงินทางบัญชีการตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการ

รับจ่ายและเกบ็รักษาเงินของสหกรณ์ฯ 

  ขอ้ 11. ให้สหกรณ์ฯ จัดท าบัญชีว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ 

แยกไว้โดยเฉพาะ 

  ขอ้ 12.  ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 

 

ประกาศ ณ วันที่  27  พฤษภาคม  2546 

 

                                         (ลงช่ือ)       ประเสริฐ์  นวลค า 

( นายประเสริฐ์  นวลค า ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 
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ระเบยีบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา  จ ากดั 

ว่าดว้ยเงินสวสัดิการเจา้หนา้ท่ีสหกรณ ์

พ.ศ.  2557 
 

 

 

  เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ให้สามารถกู้ยืมเงินไปใช้จ่ายได้เม่ือเกิดความจ าเป็น

อันจะช่วยให้เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 45  คร้ังที่ 6  วันที่ 9 มกราคม  2557  ก าหนดระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั พ.ศ. 2557  ซ่ึงก าหนดไว้ดังต่อไปนี้  ดังต่อไปนี้  

  ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ว่าดว้ยเงินสวัสดิการ

เจา้หนา้ที ่สหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากัด พ.ศ  2557 “ 

ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีให้ใช้ต้ังแต่ วันที่  1  มกราคม  2557 

  ขอ้ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ว่าด้วยเงินสวัสดิการเจ้าหน้าที่

สหกรณ์-การเกษตรเวียงสา จ ากดั  วันที่  10 พฤศจิกายน  2554 

ขอ้ 4.  ในระเบียบน้ี 

(1)  “เจา้หนา้ทีส่หกรณ”์  หมายถึง  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ฯ ตามระเบียบ

ของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั  ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 

(2)   “เงินสวัสดิการเจา้หนา้ที”่  หมายถึง  เงินสวัสดิการเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ข้อ 4. 

ระเบียบน้ี 

  ขอ้ 5.  เงินสวัสดิการเจ้าหน้าที่สหกรณ์   คือ   เงินที่สหกรณ์ฯ จัดไว้เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่

เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ซ่ึงสหกรณ์จัดหามาจากเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบของสหกรณ์ทุกประเภท 

   วงเงินของ  “เงินสวสัดิการเจา้หนา้ที่สหกรณ”์ น้ัน ให้จ ากัดการเบิกจ่ายได้ไม่เกิน

จ านวนเงินที่ค านวณรวมจากยอดเงินต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ รวมกนั 

(1)  เงินที่อยู่ในความรับผิดชอบของสหกรณ์ฯ ทุกประเภท 

(2)  เงินฝากสะสมของเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ที่สหกรณ์ฯ หักไว้ตามระเบียบของ

สหกรณ์ฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์และลูกจ้าง 

  ขอ้ 6.  ให้สหกรณ์ฯ จัดให้มีการบันทกึรายการเงินสวัสดิการเจ้าหน้าที่ ไว้โดยเฉพาะเพ่ือควบคุม

การรับจ่ายและยอดเงินคงเหลือ 

ขอ้ 7.  การจ่ายเงินสวัสดิการเจ้าหน้าที่เพ่ือเป็นเงินยืมแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ซ่ึงน ามาใช้จ่าย

เฉพาะวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  

 (1)  เพ่ือซ้ือหรือสร้าง หรือ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 

(2)  เพ่ือซ้ือยานพาหนะอนัจ าเป็นและเหมาะสมแก่ฐานะ 

(3)  เพ่ือการศึกษาบุตร 

(4)  เพ่ือใช้จ่ายตามความจ าเป็นในครอบครัว 

(5)  เพ่ือช าระหน้ีสนิเดิม 
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การจ่ายเงินสวัสดิการเจ้าหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการด าเนินการ และให้คณะกรรมการด าเนินการรายงานการจ่ายเงินดังกล่าวให้ที่ประชุมใหญ่ทราบใน

โอกาสแรกที่พึงกระท าได้ 

  ขอ้ 8.  ให้ประธานคณะท างานเป็นผู้มีอ านาจลงช่ือ การอนุมัติเงินยืมตามที่คณะกรรมการ

พิจารณาเงินกู้  ได้พิจารณาอนุมัติและในสญัญากู้ยืมเงินของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ฯ 

  ขอ้ 9.  การยืมเงินสวัสดิการเจ้าหน้าที่ให้ปฏบัิติดังน้ี 

(1)  ผู้ประสงค์ยืมเงินย่ืนหนังสือยืมเงินตามแบบที่ก  าหนดผ่านผู้บังคับบัญชาของตนและ

ผู้จัดการสหกรณ์ ถึง คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ 

(2)  คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินตามจ านวนที่เหน็สมควร ไม่เกิน 30  เท่า ของเงินเดือน 

หรือ 15 เท่าของเงินสะสม  แต่ไม่เกิน 1,000,000  บาท  อย่างไหนที่ต ่ากว่าให้ถือใช้เป็นเกณฑใ์นการพิจารณา 

(3)  คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินตามสดัส่วนอายุการท างาน ดังน้ี 

       3.1  อายุการท างาน 1 – 5 ปี   วงเงินกู้ยืมไม่เกนิ   300,000  บาท 

      3.2  อายุการท างาน 6 – 10 ปี   วงเงินกู้ยืมไม่เกนิ   500,000  บาท 

       3.3  อายุการท างาน 11 – 20 ปี   วงเงินกู้ยืมไม่เกนิ   800,000  บาท 

       3.4  อายุการท างาน 21 ปี ขึ้นไป   วงเงินกู้ยืมไม่เกนิ 1,000,000  บาท 

  (4) การจ่ายเงินยืมแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ให้เป็นไปตามล าดับก่อนหลังของการย่ืนหนังสอื

สญัญายืมเงินหรือจ่ายตามล าดับความจ าเป็นของผู้ยืม โดยอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการอนุมัติเงินกู้ 

  ขอ้ 10.  ค่าตอบแทนเงินสวัสดิการเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้คิดค่าตอบแทนจากผู้ยืมใน อัตรารอ้ย 6 

บาทต่อปี 

  การก าหนดเวลาให้ค านวณเป็นรายวัน  นับตั้งแต่วันรุ่งขึ้นของวันรับเงินกู้ และให้น าค่าตอบแทน

หรือดอกผลที่เกดิข้ึนดังกล่าวเป็นรายได้ของสหกรณ์ฯ 

  ขอ้ 11.  การส่งช าระเงินยืมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ที่ยืมเงินไปตามระเบียบน้ี ให้ส่งช าระเงินยืมเป็น

งวดรายเดือนพร้อมค่าตอบแทนให้เสรจ็สิ้นภายใน ไม่เกิน 120 งวด และไม่เกินอายุการท างาน 60 ปี 

หากผู้ยืมต้องออกจากสหกรณ์ฯ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ผู้ยืมต้องช าระหน้ีโดยพลันหากไม่สามารถ

ช าระหน้ีเงินยืมได้สหกรณ์ฯ ต้องหักเงินที่ผู้ยืมพึงได้รับจากสหกรณ์ฯ หรือเรียกจากหลักประกันความรับผิดชอบของ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ผู้น้ันได้ 

  ขอ้ 12. หลักประกนัเงินยืมให้คณะกรรมการอนุมัติเงินกู้พิจารณาเรียกหลักประกนัอย่างใดอย่าง

หน่ึงหรือหลายอย่าง  (ไม่เกี่ยวกบัหลักประกนัการท างานในฐานะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ) ดังน้ี 

 (1)  อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนจ านองได้ที่ปลอดภาระจ านอง

เป็นหลักประกนัโดยให้คณะท างานสอบสวนพิจารณาจนเป็นที่พอใจว่าทรัพย์สินน้ัน มีราคาประเมินไม่น้อยกว่า 2 

เทา่ ของจ านวนเงินยืม 

(2)  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ในสหกรณ์ฯ อย่างน้อย 4 คน โดยมีสญัญาค า้ประกันตามแบบ

ที่สหกรณ์ก าหนดย่ืนพร้อมกับหนังสือยืมเงิน ไม่เกินวงเงิน 800,000 บาท เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ คนหน่ึงค า้

ประกันผู้ยืมได้ ไม่เกิน 4 คน  หากวงเงินเกิน 800,000 บาท ใชห้ลักทรัพย์ค ้าประกัน แต่ไม่เกิน 

1,000,000 บาท 

(3)  หลักประกนัการท างานจะถอนจ านองได้กต่็อเมื่อช าระหน้ีสนิเดิม ในฐานะผู้กู้และผู้

ค า้ประกนั จนแล้วเสรจ็ทั้งจ านวนเป็นที่เรียบร้อย 
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   เมื่อผู้ค า้ประกนัออกจากสหกรณ์ฯ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ผู้ยืมต้องจัดหาผู้ค า้ประกนัใหม่

หรือจัดหาหลักประกนัอื่น ให้เสรจ็สิ้นก่อนที่ผู้ค า้ประกนัเดิมจะออกจากสหกรณ์ฯ หากผู้ยืมเพิกเฉยถือว่าผู้ยืมผิด

สญัญาสหกรณ์ฯ มีสิทธเิรียกให้ผู้ยืมช าระเงินคงค้างทั้งสิ้นคืนได้ 

  ขอ้ 13.  หากผู้ยืมมีความประสงค์ขอยืมใหม่ ต้องปรากฎว่าการส่งช าระเงินยืมตามสัญญาเดิม

แล้วไม่นอ้ยกว่า 12  งวด  โดยในสญัญาใหม่ให้ยืมแบบรวมหน้ี 

  ขอ้ 14.  ค่าปรับกรณีผู้ยืมผิดสัญญาส่งคืนช าระเงินยืม ให้เรียกค่าปรับในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี 

ตามจ านวนเงินรายงวดและระยะเวลาที่ผิดสญัญา 

  ขอ้ 15.  ให้ประธานกรรมการด าเนินการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี  

  ขอ้ 16.  จ านวนเงินข้ันสงูของเงินกู้ยืมทุกสญัญารวมกนัทุกรายของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ    จะเกนิ

จ านวน 1,000,000 บาท ไม่ได้ 

 

  ทั้งน้ี ให้ใช้ระเบียบน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป 

 

ประกาศ ณ วันที่   9  มกราคม  พ.ศ. 2557 
 

 

    (ลงช่ือ)       ประเสริฐ์  นวลค า 

   ( นายประเสริฐ์  นวลค า ) 

       ประธานกรรมการ 

                      สหกรณ์การเกษตรเวียงสา  จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา  จ ากดั 

ว่าดว้ยเงินกองทุนสงเคราะหเ์จา้หนา้ทีส่หกรณแ์ละเจา้หนา้ทีส่มาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

พ.ศ  2557 
 

 

 

  เพ่ือเป็นการช่วยเหลือและสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ให้สามารถกู้ยืมเงินไปใช้จ่ายได้เม่ือเกิดความ

จ าเป็นอนัจะช่วยให้เกดิขวัญและก าลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ที่ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการ ชุดที่ 45 คร้ังที่ 6  วันที่  9 มกราคม 2557  ก าหนดระเบียบว่าด้วยเงินกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที่

สหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ โดยความเหน็ชอบของที่ประชุมใหญ่ ดังต่อไปนี้  

  ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากัด ว่าดว้ยเงินกองทุน

สงเคราะห์เจา้หนา้ทีส่หกรณ ์และเจา้หนา้ทีส่มาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ 2557” 

  ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีให้ใช้  ต้ังแต่วันที่  1 มกราคม 2557  เป็นต้นไป 

  ขอ้ 3.  ให้ยกเลิก   ระเบียบสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ว่าด้วยเงินกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที่

สหกรณ์และเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ พ.ศ. 2554 วันที่ 10 พฤศจิกายน  2554 

  ขอ้ 4.  ในระเบียบน้ี 

(1) “เจา้หนา้ที่ของสหกรณแ์ละเจา้หนา้ที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์”    หมายถึง    

เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ตามระเบียบของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ว่า

ด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และคณะท างาน รับเข้าร่วมกิจกรรม

เงินกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ตามระเบียบน้ี 

(2)  “คณะท างาน”    หมายถึง  คณะท างานผู้บริหารเงินกองทุนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 

และเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์  ตามข้อ 6.  ของระเบียบน้ี 

(3)  “เงินกองทุนสงเคราะห์”   หมายถึง  เงินกองทุนสงเคราะห์ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ฯและเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ ตามข้อ 5. ของระเบียบน้ี 

  ขอ้ 5.  เงินกองทุนสงเคราะห์ คือ เงินที่สหกรณ์จัดไว้เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์และ

ลูกจ้างสหกรณ์ฯ และ เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ ซ่ึงสหกรณ์ฯ จัดหามาจากเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ของสหกรณ์ทุกประเภท ยกเว้นเงินที่เบิกจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ตามสัญญา

กู้ยืม หรือ เงินที่สมาชิกส่งช าระคืนเงินกู้ซ่ึงสหกรณ์ได้จ่ายจากเงินที่กู้ยืมจาก ธกส. หรือเงินอื่น ๆ ที่ผูกพันสหกรณ์

ฯ น าไปใช้เพ่ือกจิการใดโดยเฉพาะ 

วงเงินของ “เงินกองทุนสงเคราะห์” น้ันให้จ ากัดการเบิกจ่ายได้ไม่เกินจ านวนที่ค านวณ

รวมจากยอดเงินต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ รวมกนั 

(1) เงินที่อยู่ในความรับผิดชอบของสหกรณ์ฯ ทุกประเภท 

(2) เงินที่สหกรณ์ฯ จัดสรรจากก าไรสทุธเิพ่ือกองทุนสงเคราะห์ 

(3) เงินรับฝากประจ าที่สหกรณ์ฯ ท าโครงการไว้เฉพาะเพ่ือกองทุนสงเคราะห์ 

(4) เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินช่วยเหลือ หรือ เงินอื่นใดที่ได้รับจากบุคคล องค์กร 

หรือสถาบันเพ่ือกองทุนสงเคราะห์ 

(5) ดอกผลที่เกดิจาก  “เงินกองทุนสงเคราะห์” 
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ขอ้ 6. ให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งต้ังคณะท างานจากกรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าที่ 

สหกรณ์ฯ ขึ้นคณะหน่ึง ซ่ึงประกอบด้วย ประธาน รองประธาน และเลขานุการ โดยให้ตัวแทนของเจ้าหน้าที่เป็น

เลขานุการ 

   ตัวแทนของเจ้าหน้าที่น้ันให้เลือกต้ังมาจากที่ประชุมของบรรดาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ 

สหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยให้ผู้จัดการมีหนังสือแจ้งผลการเลือกตัวแทนเจ้าหน้าที่

และลูกจ้างของสหกรณ์ฯ 

   ให้คณะกรรมการด าเนินการ มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะท างานทุกปีในการประชุม

คณะกรรมการด าเนินการคร้ังแรกหลังวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ฯ กรณีที่มีต าแหน่งใดในคณะท างานว่างลง

ระหว่างปี หรือ คณะกรรมการด าเนินการเหน็ว่าสมควรแต่งตั้งคณะท างานใหม่ทั้งคณะหรือรายตัวกส็ามารถ

กระท าได้ 

  ขอ้ 7.  ให้สหกรณ์ฯ จัดให้มีการบันทกึรายการเงินกองทุนสงเคราะห์ไว้โดยเฉพาะเพ่ือควบคุม

การรับจ่ายและยอดเงินคงเหลือ 

  ขอ้ 8.   การจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ให้จ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์เพ่ือเป็นเงินยืมแก่เจ้าหน้าที่

สหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์  ซ่ึงน าไปใช้จ่ายเฉพาะวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  

(1)  เพ่ือซ้ือหรือสร้าง หรือ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 

(2)  เพ่ือซ้ือยานพาหนะอนัจ าเป็นและเหมาะสมแก่ฐานะ 

(3)  เพ่ือการศึกษาบุตร 

(4)  เพ่ือใช้จ่ายตามความจ าเป็นในครอบครัว 

(5)  เพ่ือช าระหน้ีสนิเดิม 

การจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการด าเนินการ และให้คณะกรรมการด าเนินการรายงานการจ่ายเงินดังกล่าวให้ที่ประชุมใหญ่ทราบใน

โอกาสแรกที่พึงกระท าได้ 

  ขอ้ 9.  ให้ประธานคณะท างานเป็นผู้มีอ านาจลงช่ือ การอนุมัติเงินยืมตามที่คณะท างานได้

พิจารณาอนุมัติและในสญัญายืมเงินของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ 

  ขอ้ 10.  การยืมเงินกองทุนสงเคราะห์ให้ปฏบัิติดังน้ี 

(1)  ผู้ประสงค์ยืมเงินย่ืนหนังสือยืมเงินตามแบบที่ก  าหนดผ่านผู้บังคับบัญชาของตน

และผู้จัดการสหกรณ์ ถึงคณะท างาน 

    (2)   คณะท างานพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินตามจ านวนที่เหน็สมควร ไม่เกิน 30 เท่า ของ

เงินเดือน หรือ 15 เท่าของเงินสะสม  แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท  อย่างไหนที่ต ่ากว่าให้ถือใช้เป็นเกณฑ์ในการ

พิจารณา 

 (3)  คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินตามสัดส่วนอายุการท างาน ดังน้ี 

     3.1  อายุการท างาน 1 – 5 ปี   วงเงินกู้ยืมไม่เกนิ   300,000  บาท 

     3.2  อายุการท างาน 6 – 10 ปี  วงเงินกู้ยืมไม่เกนิ   500,000  บาท 

         3.3  อายุการท างาน 11 – 20 ปี  วงเงินกู้ยืมไม่เกนิ   800,000  บาท 

        3.4  อายุการท างาน 21 ปี ขึ้นไป  วงเงินกู้ยืมไม่เกนิ 1,000,000  บาท 
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(4) การจ่ายเงินยืมแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์ ให้เป็นไปตามล าดับก่อนหลังของการย่ืนหนังสือสัญญายืมเงินหรือจ่ายตามล าดับความจ าเป็นของผู้ยืม โดย

อยู่ในดุลยพินิจของประธานคณะท างาน 

  ขอ้ 11.  ค่าตอบแทนเงินกองทุนสงเคราะห์ ให้คิดค่าตอบแทนจากผู้ยืมในอัตรารอ้ยละ 6 บาท

ต่อปี การค านวณเวลาให้ค านวณเป็นรายวัน  นับแต่วันรุ่งขึ้นของวันรับเงินกู้  ให้น าดอกผลที่เกิดข้ึนสมทบเข้า

กองทุนสงเคราะห์ 

  ขอ้ 12.   การส่งช าระเงินยืมของเจ้าหน้าที่สหกรณ์และลูกจ้างและเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์ ที่ยืมเงินไปตามระเบียบน้ี ให้ส่งช าระเงินยืมเป็นงวดรายเดือนพร้อมค่าตอบแทนให้เสรจ็สิ้นภายใน ไม่

เกิน 120 งวดและไม่เกินอายุการท างาน 60 ปี 

  หากผู้ยืมต้องออกจากสหกรณ์ฯ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ผู้ยืมต้องช าระหน้ีโดยพลันหากไม่สามารถ

ช าระหน้ีเงินยืมได้สหกรณ์ต้องหักเงินที่ผู้ยืมพึงได้รับจากสหกรณ์ฯ  หรือเรียกจากหลักประกนัความรับผิดชอบ

ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ผู้น้ันได้ 

  ขอ้ 13.  หลักประกันเงินยืม ให้คณะท างานพิจารณาเรียกหลักประกันอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลาย

อย่าง  (ไม่เกี่ยวกบัหลักประกนัการท างานในฐานะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ) ดังน้ี 

(1) อสังหาริมทรัพย์หรือสงัหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนจ านองได้ปลอดภาระจ านองเป็น

หลักประกนัโดยให้คณะท างานสอบสวนพิจารณาจนเป็นที่พอใจว่าทรัพย์สนิน้ันมีราคาประเมินไม่น้อยกว่า 2 เท่า 

ของจ านวนเงินยืม 

(2)   เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ 4 คน 

โดยมีสญัญาค า้ประกนัตามแบบที่สหกรณ์ก าหนดย่ืนพร้อมกบัหนังสอืยืมเงิน ไม่เกินวงเงิน 800,000 บาท  

เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ฯ คนหน่ึงค า้ประกนัผู้ยืมได้ ไม่เกิน 4 คน หากวงเงินเกิน 800,000 บาท ใชห้ลกัทรัพยค์ ้า

ประกัน แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท 

(3)  หลักประกนัการท างานจะถอนจ านองได้กต่็อเมื่อช าระหน้ีสนิเดิม ในฐานะผู้กู้และผู้

ค า้ประกนั จนแล้วเสรจ็ทั้งจ านวนเป็นที่เรียบร้อย 
 

  เมื่อผู้ค า้ประกนัออกจากสหกรณ์ฯ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ผู้ยืมต้องจัดหาผู้ค า้ประกนัใหม่หรือจัดหา

หลักประกนัอื่นให้เสรจ็สิ้นก่อนที่ผู้ค า้ประกนัเดิมจะออกจากสหกรณ์ฯ หากผู้ยืมเพิกเฉยถือว่าผู้ยืมผิดสญัญา  

สหกรณ์ฯ มีสิทธเิรียกให้ผู้ยืมช าระเงินคงค้างทั้งสิ้นคืนได้ 

  ขอ้ 14.  หากผู้ยืมมีความประสงค์ขอยืมใหม่ ต้องปรากฏว่าการส่งช าระเงินยืมตามสัญญาเดิม

แล้วและ ไม่นอ้ยกว่า 12 งวด โดยในสญัญาใหม่ให้ยืมแบบรวมหน้ี 

  ขอ้ 15.  ค่าปรับ กรณีผู้ยืมผิดสัญญาส่งคืนช าระเงินยืม ให้เรียกค่าปรับในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี 

ตามจ านวนเงินรายงวดและระยะเวลาที่ผิดสญัญา 

  ขอ้ 16.  จ านวนเงินขั้นสูงของเงินกู้ทุกสัญญารวมกันทุกรายของเจ้าหน้าและลูกจ้างสหกรณ์ฯ 

และเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ จะเกิน 1,000,000 บาท ไม่ได้ 

  ขอ้ 17.  ให้ประธานกรรมการด าเนินการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 
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  ทั้งน้ี ให้ใช้ระเบียบน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป 

 

ประกาศ ณ วันที่   9  มกราคม พ.ศ.2557 
 

 

    (ลงช่ือ)        ประเสริฐ์   นวลค า 

     ( นายประเสริฐ์  นวลค า ) 

          ประธานกรรมการ 

     สหกรณ์การเกษตรเวียงสา  จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ ์(หรือกลุ่มเกษตรกร)  การเกษตรเวียงสา จ ากดั 

ว่าดว้ยกองทุนกลุ่มอาชีพในสหกรณ ์(หรือกลุ่มเกษตรกร) 

พ.ศ. 2546 

********************* 

 

  อาศัยอ านาจตามข้อบังคับสหกรณ์ (หรือกลุ่มเกษตรกร) การเกษตรเวียงสา จ ากัด  ข้อ 74 

(16) และข้อ 102  ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด  ชุดที่ 35 คร้ังที่ 6  วันที่  

12  ธนัวาคม  2546  ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยกองทุนกลุ่มอาชีพในสหกรณ์ ดังต่อไปนี้  

  ข้อ 1  ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากัด  ว่าดว้ยกองทุนกลุ่ม

อาชีพในสหกรณ”์ 

  ข้อ 2  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่  วันที่  13  ธนัวาคม  2546  เป็นต้นไป 

       ข้อ 3  ในระเบียบน้ี  เงินกองทุนกลุ่มอาชีพในสหกรณ์  หมายถึง  เงินกองทุนกลุ่มอาชีพของ 

สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 

  ข้อ 4  เงินกองทุนกลุ่มอาชีพในสหกรณ์  คือ  เงินที่สหกรณ์จัดไว้เป็นทุนในการด าเนินธุรกิจกลุ่ม

อาชีพในสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรน้ัน 

  ข้อ 5  สหกรณ์จัดให้มีบัญชีเงินกองทุนกลุ่มอาชีพในสหกรณ์ในธนาคารบัญชีหน่ึงอีกต่างหาก 

  ข้อ 6  เงินที่จะน าเข้าบัญชีน้ี   คือ 

   (1)  เงินอุดหนุน  เงินบริจาค  เงินช่วยเหลือ  หรือเงินอื่นในที่ได้รับจากบุคคล  องค์กร  

หน่วยงานภาครัฐ  และเอกชน 

(2) เงินที่จัดสรรจากก าไรสทุธปิระจ าปี  โดยความเหน็ชอบของที่ประชุมใหญ่ 

(3) ดอกผลที่เกดิจาก “เงินกองทุนกลุ่มอาชีพสหกรณ์” 

ข้อ 7  วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ  เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานประกอบอาชีพเสริม  และเพ่ิม

รายได้แก่สมาชิกของกลุ่มอาชีพในสหกรณ์ในการจัดหาปัจจัยในการผลิต  การรวบรวมผลผลิต  การแปรรูป  และ

การตลาด  รวมทั้งการจัดหาอุปกรณ์และปรับปรุงอาคาร  โรงเรือนของกลุ่มอาชีพในสหกรณ์ 

ข้อ 8  ในกรณีที่ได้รับเงินจาก  ข้อ 6  หากเจ้าของทุนได้ก าหนดเงื่อนไขหรือเจตนารมณ์ใด  กใ็ห้

ถือเงื่อนไขเจตนารมณ์น้ัน  เป็นส่วนหน่ึงของระเบียบน้ี 

ข้อ 9  ให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มอาชีพในสหกรณ์  เป็นผู้ขอเบิกเงินทุนกลุ่มอาชีพใน 

สหกรณ์ตามแผนงานของกลุ่ม 

ข้อ 10  กลุ่มอาชีพในสหกรณ์ที่จะขอเบิกเงินกองทุนน้ี  ต้องมีเอกสารประกอบ  ดังน้ี 

(1) หนังสอืของกลุ่มอาชีพสหกรณ์ขอเบิกเงินกองทุน 

(2) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มอาชีพในสหกรณ์คร้ังที่มีการพิจารณาขอเบิกเงิน 

(3) แผนการใช้เงิน 

ข้อ 11  เมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติจ่ายเงินแล้ว  ให้ผู้จัดการหรือพนักงานของสกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย

จากผู้จัดการเบิกจ่ายเงิน 
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ข้อ 12  การเกบ็รักษาหลักฐานทางการเงิน  ทางบัญชี  การตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่า

ด้วย  การรับ – จ่าย และเกบ็รักษาเงินสดของสหกรณ์ 

ข้อ 13  ให้สหกรณ์จัดท าบัญชีว่าด้วยเงินกองทุนกลุ่มอาชีพในสหกรณ์  แยกไว้โดยเฉพาะ  และ

ให้มีการปิดบัญชีปีละคร้ัง  โดยให้ถือปีทางบัญชีของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรเป็นหลัก 

ข้อ 14  ห้ามมิให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด  จ่ายเงินทุนน้ี

นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ตามข้อ 7  หากมีการจ่ายเงินผิดวัตถุประสงค์  คณะกรรมการด าเนินการผู้จ่ายต้อง

รับผิดชอบใช้เงินคืนสหกรณ์ทั้งหมด 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  13  ธนัวาคม  2546 

 

(ลงช่ือ)       เสริม  ค านวน 

( นายเสริม   ค านวน ) 

    ประธานกรรมการ 

        สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา  จ ากดั 

ว่าดว้ยกองทุนกลุ่มสตรีสหกรณ ์

พ.ศ 2546 
 

 

 

อาศัยอ านาจตามข้อบังคับสหกรณ์การเกษตรเวียงสา  จ ากัด ข้อ 102. ที่ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการ ชุดที่ 34 คร้ังที่ 10 วันที่ 27  พฤษภาคม  2546  ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยกองทุนกลุ่มสตรีสหกรณ์  

ดังน้ี 

                    ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากัด ว่าดว้ยกองทุนกลุ่มสตรี

สหกรณ”์ 

                    ขอ้ 2. ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 27  พฤษภาคม  2546 เป็นต้นไป และให้ยกเลิก

ระเบียบว่าด้วยกองทุนกลุ่มสตรีสหกรณ์ พ.ศ 2544 

                   ขอ้ 3.  ในระเบียบน้ีเงินกองทุนกลุ่มสตรีสหกรณ์  หมายถึง  เงินกองทุนกลุ่มสตรีของสหกรณ์

การเกษตร-เวียงสา  จ ากดั 

                   ขอ้ 4. เงินกองทุนกลุ่มสตรีสหกรณ์  คือ  เงินที่สหกรณ์ฯ จัดไว้เป็นทุนในการด าเนินธุรกิจกลุ่ม

สตรี สหกรณ์ 

                     ขอ้.5   สหกรณ์จัดให้มีบัญชีเงินกองทุนกลุ่มสตรีสหกรณ์ในธนาคารบัญชีหน่ึงอีก

ต่างหาก 

                     ขอ้ 6.  เงินที่จะน าเข้าบัญชีน้ี คือ 

(1) เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินช่วยเหลือ หรือเงินอื่นใดที่ได้รับจากบุคคล องค์กร 

หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 

(2) เงินที่จัดสรรจากก าไรสทุธปิระจ าปี โดยความเหน็ชอบของที่ประชุมใหญ่ 

(3) ดอกผลที่เกดิจาก  “เงินกองทนุกลุ่มสตรีสหกรณ”์ 

                      ขอ้ 7. วัตถุประสงค์ของกองทุน ฯ เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานประกอบอาชีพเสริมเพ่ิม

รายได้แก่สมาชิกกลุ่มสตรีสหกรณ์ ทั้งการจัดหาปัจจัยการผลิต การรวบรวมผลผลิตการแปรรูปและการตลาด 

                      ขอ้ 8.  ในกรณีที่ได้รับเงินจาก ข้อ 6. หากเจ้าของทุนได้ก าหนดเง่ือนไขหรือเจตนารมณ์

ใดกใ็ห้ถือเงื่อนไขหรือเจตนารมณ์น้ัน เป็นส่วนหน่ึงของระเบียบน้ี 

                      ขอ้ 9.  คณะกรรมการสหกรณ์เกษตรเวียงสา  จ ากัด เป็นผู้ก าหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้จาก

เงินกองทุนฯ (หากม)ี คือ อตัราร้อยละ 2 ต่อปี 

                      หากไม่สามารถใช้คืนเงินยืมได้ตามสญัญา ต้องเสียค่าปรับในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี เงินที่

ค้างนับจากวันที่ผิดสญัญา ยกเว้น กรณีได้รับการผ่อนผันการใช้คืนเงินยืมจากคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรเวียง

สา จ ากดั 
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                  ขอ้ 10.  กลุ่มสตรีสหกรณ์ที่จะขอกู้เงินกองทุนน้ี ต้องมีเอกสารประกอบ  ดังน้ี 

(1) หนังสอืของกลุ่มสตรีสหกรณ์ขอเบิกเงินกู้ 

(2) มติที่ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสตรีสหกรณ์คร้ังที่มีการพิจารณาขอกู้เงิน 

(3) แผนการใช้เงิน 

(4) หนังสอืค า้ประกนั โดยคณะกรรมการกลุ่มสตรีสหกรณ์เทา่น้ัน ร่วมเป็นผู้ค า้ประกนัทั้งคณะ 
 

ในกรณีผู้กู้รายบุคคลให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้ระยะสั้นของสหกรณ์แต่ในอัตรา

ดอกเบี้ ยตามระเบียบน้ี 

                   ขอ้ 11.  การจะเบิกจ่ายเงินให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรเวียงสา  

จ ากดั โดยจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ฯ 

                   ขอ้ 12. คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินตามความ

เหมาะสม และจ าเป็นแก่กลุ่มสตรีสหกรณ์ 

                   ขอ้ 13.  เมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติจ่ายเงินแล้ว  ให้ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่ได้รับ

มอบหมายจากผู้จัดการเบิกจ่ายได้ 

                    ขอ้ 14. การเกบ็รักษาหลักฐานทางการเงิน ทางบัญชี การตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่า

ด้วยการรับ - จ่าย และเกบ็รักษาเงินของสหกรณ์ฯ 

                    ขอ้ 15.  ให้สหกรณ์ฯ จัดท าบัญชีว่าด้วยเงินกองทุนกกลุ่มสตรีสหกรณ์แยกไว้โดยเฉพาะและให้

มีการปิดบัญชีปีละคร้ัง โดยให้ถือรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ฯ เป็นหลัก 

                     ขอ้ 16.  ห้ามมิให้คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด จ่ายเงินทุนน้ีนอกเหนือไปจาก

วัตถุประสงค์ตาม ข้อ 7. หากมีการจ่ายเงินผิดวัตถุประสงค์คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ผู้สั่ง

จ่ายต้องรับผิดชอบใช้เงินคืนสหกรณ์ฯ ทั้งหมด 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  27  พฤษภาคม  2546 

 

                                         (ลงช่ือ)      ประเสริฐ์  นวลค า 

( นายประเสริฐ์  นวลค า ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา   จ ากดั 

ว่าดว้ยเงินทุนหมุนเวียนเพือ่ซ้ือรถจกัรยานยนตผ่์อนส่งแก่เจา้หนา้ท่ีสหกรณฯ์ 

พ.ศ 2546 
 

 

 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด  ข้อ 102. ที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 34 คร้ังที่ 10 วันที่ 27  พฤษภาคม  2546 ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยเงินทุน

หมุนเวียนเพ่ือซ้ือขายรถจักรยานยนต์ผ่อนส่งแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ  ดังต่อไปนี้  

  ขอ้. 1  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์การเกษตรเวียงสา  จ ากัด ว่าดว้ยเงินทุน

หมุนเวียนเพือ่ซ้ือขายรถจักรยานยนตผ่์อนส่งแก่เจา้หนา้ทีส่หกรณฯ์ พ.ศ 2546” 

  ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 27  พฤษภาคม  2546 เป็นต้นไป 

  ขอ้ 3.  ให้ยกเลิก “ระเบียบสหกรณ์การเกษตรเวียงสา  จ ากัด ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือซ้ือ

รถจักรยานยนต์ผ่อนส่งแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ 2545”   และระเบียบแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 

  ขอ้ 4.  ผู้มีสทิธกู้ิเงินเพ่ือซ้ือรถจักรยานยนต์ตามระเบียบน้ีต้องมีคุณสมบัติ  ดังน้ี 

4.1 เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ  และปฏบัิติงานเป็นพนักงานสหกรณ์น้ี  ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

4.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตขับข่ีรถจักรยานยนต์ 

4.3 เป็นผู้มีอายุไม่เกนิ 55 ปีบริบูรณ์ 

4.4 ต้องแสดงให้เหน็ว่าเป็นผู้มีความสามารถผ่อนช าระราคารถจักรยานยนต์ได้ 

  ขอ้ 5.  ในการท าสญัญากู้เงินเพ่ือซ้ือรถจักรยานยนต์ผู้กู้ต้องมีหลักประกนั ดังน้ี 

4.1 ผู้ซ้ือต้องท าสญัญากู้เงินโดยใช้บุคคลค า้ประกนั 2 คน 

4.2 บุคคลค า้ประกนัต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ เทา่นั้น 

4.3 กู้เงินโดยใช้หลักทรัพย์ค า้ประกนั 

ขอ้ 6.  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ที่มีความประสงค์จะขอซ้ือรถจักรยานยนต์ให้ย่ืนความจ านงขอกู้เงิน

ต่อประธานกรรมการ เมื่อประธานกรรมการได้ตรวจสอบแล้วเหน็ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 4. และเป็น

ผู้สมควรขอกู้เงินเพ่ือซ้ือรถจักรยานยนต์ได้เสนอให้คณะกรรมการด าเนินการ หรือ คณะกรรมการอนุมัติเงินกู้เพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ 

  ขอ้ 7.  ก าหนดวงเงินกู้ไม่เกนิ 50,000.- บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

  ขอ้ 8.  ให้สหกรณ์ฯ เรียกเกบ็ดอกเบ้ียจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ผู้ซ้ือในอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 7 

บาทต่อปี 

  ขอ้ 9.  ให้ผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหักเงินเดือนหรือเงินอื่นใดที่ผู้ซ้ือมีสิทธิ์ได้รับจาก

สหกรณ์ฯ เพ่ือผ่อนช าระดอกเบ้ียก่อนแล้วจึงช าระราคารถจักรยานยนต์ตามจ านวนเงิน และก าหนดเวลาระบุใน

สญัญาจนกว่าจะครบราคารถจักรยานยนต์โดยหักตามงวดที่ก  าหนด 

  ระยะเวลาในการผ่อนช าระราคารถจักรยานยนต์ให้มีก าหนด ไม่เกิน 36 เดือน นับต้ังแต่เดือนที่

มีการส่งมอบรถจักรยานยนต์ 
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  ในกรณีหน้ีถึงก าหนดช าระตามวรรคแรก ผู้ซ้ือต้องยินยอมให้สหกรณ์ฯ หักเงินเดือนหรือ

บ าเหน็จหรือเงินอื่นใดที่ผู้ซ้ือมีสิทธิได้รับจากสหกรณ์ได้ทันที โดยไม่ต้องให้ความยินยอมอีกเพ่ือช าระราคา

รถจักรยานยนต์ที่ยังค้างช าระอยู่ 

  ขอ้ 10. ผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายออกใบเสรจ็รับเงินให้แก่ผู้ซ้ือตามจ านวนเงินที่หักไว้  

หรือช าระไว้โดยให้มีส าเนา 2 ฉบับ ฉบับหน่ึงให้ติดไว้กบัเล่ม อกีฉบับหน่ึงส่งให้ฝ่ายบัญชี 

  ขอ้ 11. ห้ามผู้ซ้ือที่ยังท างานในสหกรณ์ฯ จ าหน่ายรถจักรยานยนต์ที่ซ้ือตามระเบียบน้ีให้บุคคล

อื่นตลอดระยะเวลาที่ยังค้างช าระราคารถจักรยานยนต์ 

  ขอ้ 12.  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ คนหน่ึงจะซ้ือรถจักรยานยนต์ผ่อนส่งจากสหกรณ์ฯ ได้เพียง 1 คัน 

เว้นแต่ได้ใช้ประโยชน์ในรถจักรยานยนต์น้ันมาแล้วไม่น้อยกว่า  5 ปี นับแต่วันท าสัญญากู้เงินเพ่ือซ้ือ

รถจักรยานยนต์ แต่ถ้าเกดิกรณีเสยีหาย หรือสญูหายหรืออุบัติเหตุสุดวิสัยอื่นจนท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก

รถจักรยานยนต์ดังกล่าวได้และไม่มีหน้ีค้างช าระจึงจะกู้เงินเพ่ือซ้ือรถจักรยานยนต์ผ่อนส่งได้ โดยได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการด าเนินการหรืออนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ 

 

ประกาศ ณ วันที่  27  พฤษภาคม  2546 

 

                                         (ลงช่ือ)      ประเสริฐ์  นวลค า 

( นายประเสริฐ์  นวลค า ) 

ประธานกรรมการ 

 สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา  จ ากดั 

ว่าดว้ยเงินกองทุนการศึกษาเจา้หนา้ทีแ่ละลูกจา้งของสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากดั 

พ.ศ  2554 

(แกไ้ขเพิม่เติม ฉบบัที ่1) 
 

*************************** 
 

   ด้วยสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั เหน็สมควรก าหนดระเบียบว่าด้วยเงินกองทุนการศึกษา

เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด เพ่ือใช้เป็นทุนในการศึกษาต่อในระดับปริญญา เพ่ิม

ความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ข้อ 102 (10) และข้อ 74 

ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่  43  คร้ังที่ 5 วันที่  9 พฤศจิกายน 2554  ได้มีมติเป็นเอก

ฉันทใ์ห้แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบว่าด้วยเงินกองทุนการศึกษาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา 

จ ากดั (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2554  ดังต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากัด ว่าดว้ยเงินกองทุน

การศึกษาเจา้หนา้ทีแ่ละลกูจา้งของสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากัด พ.ศ. 2554” 

  ขอ้ 2.   ระเบียบน้ีให้ใช้  ตั้งแต่วันที่  10 พฤศจิกายน 2554   เป็นต้นไป 

  ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ว่าด้วยเงินกองทุนการศึกษา

เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั พ.ศ. 2550 หรือระเบียบอื่นใดที่มีอยู่ก่อนใช้ระเบียบน้ี 

  ขอ้ 4.   สหกรณฯ์   หมายถึง  สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 

  ขอ้ 5.  ในระเบียบน้ี 

(1) “เจา้หนา้ที่ของสหกรณ”์    หมายถึง    เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์

การเกษตร-เวียงสา จ ากัด ตามระเบียบของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ

สหกรณ์การเกษตร-เวียงสา จ ากดั และคณะท างาน รับเข้าร่วมกิจกรรมเงินกองทุนการศึกษาเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 

ตามระเบียบน้ี 

(2)  “คณะท างาน”    หมายถึง  คณะท างานผู้บริหารเงินกองทุนการศึกษาเจ้าหน้าที่

และลูกจ้างของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั ตามข้อ 7.  ของระเบียบน้ี 

(3)  “เงินกองทุนการศึกษา”   หมายถึง  เงินกองทุนการศึกษาเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

ของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั  ตามข้อ 4.  ของระเบียบน้ี 

  ขอ้ 6.  เงินกองทุนการศึกษา   คือ  เงินที่สหกรณ์ฯ จัดไว้เพ่ือเป็นกองทุนการศึกษาแก่

เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ฯ  ซ่ึงสหกรณ์ฯ จัดหามาจากเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบของสหกรณ์ทุกประเภท 

ยกเว้นเงินที่เบิกจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ตามสัญญากู้ยืม หรือ เงินที่สมาชิกส่ง

ช าระคืนเงินกู้ซ่ึงสหกรณ์ได้จ่ายจากเงินที่กู้ยืมจาก ธกส. หรือเงินอื่น ๆ ที่ผูกพันสหกรณ์ฯ น าไปใช้เพ่ือกิจการใด

โดยเฉพาะ 

   วงเงินของ “เงินกองทุนการศึกษา” น้ันให้จ ากัดการเบิกจ่ายได้ไม่เกินจ านวนเงินที่

สถาบันการศึกษาเรียกเกบ็ เป็นเงินบ ารุงการศึกษา 
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ขอ้ 7.   ให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งต้ังคณะท างานจากกรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าที่

สหกรณ์ฯ ขึ้นคณะหน่ึง ซ่ึงประกอบด้วย ประธาน รองประธาน และเลขานุการ โดยให้ตัวแทนของเจ้าหน้าที่เป็น

เลขานุการ 

   ตัวแทนของเจ้าหน้าที่น้ันให้เลือกต้ังมาจากที่ประชุมของบรรดาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ 

สหกรณ์ฯ    โดยให้ผู้จัดการมีหนังสอืแจ้งผลการเลือกตัวแทนเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสหกรณ์ฯ 

   ให้คณะกรรมการด าเนินการ มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะท างานทุกปีในการประชุม

คณะกรรมการด าเนินการคร้ังแรกหลังวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ฯ กรณีที่มีต าแหน่งใดในคณะท างานว่างลง

ระหว่างปี หรือ คณะกรรมการด าเนินการเหน็ว่าสมควรแต่งตั้งคณะท างานใหม่ทั้งคณะหรือรายตัวกส็ามารถ

กระท าได้ 

  ขอ้ 8.   ให้สหกรณ์ฯ จัดให้มีการบันทกึรายการเงินกองทุนการศึกษาไว้โดยเฉพาะ  เพ่ือควบคุม

การรับจ่ายและยอดเงินคงเหลือ 

  ขอ้ 9.  การยืมเงินกองทุนการศึกษาให้ยืมเงินกองทุนการศึกษา เพ่ือเป็นเงินยืมแก่เจ้าหน้าที่ และ

ลูกจ้างสหกรณ์ฯ  ซ่ึงน าไปใช้จ่ายเฉพาะวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นเงินบ ารุงการศึกษา 

การจ่ายเงินกองทุนการศึกษานอกเหนือจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจและความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการ และให้คณะกรรมการด าเนินการรายงานการจ่ายเงินดังกล่าวให้ที่ประชุม

ใหญ่ทราบในโอกาสแรกที่พึงกระท าได้ 

  ขอ้ 10.  ให้ประธานคณะท างานเป็นผู้มีอ านาจลงช่ือ  การอนุมัติเงินยืมตามที่คณะท างานได้

พิจารณาอนุมัติและในสญัญายืมเงินของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ฯ  

  ขอ้ 11.  การยืมเงินกองทุนการศึกษาให้ปฏบัิติดังน้ี 

(1) ผู้ประสงค์ยืมเงินย่ืนหนังสือยืมเงินตามแบบที่ก  าหนดผ่านผู้บังคับบัญชาของตนและ

ผู้จัดการ สหกรณ์ฯ ถึงคณะท างาน 

    (2)  คณะท างานพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินตามจ านวนที่สถาบันการศึกษาเรียกเกบ็ ในปี

การศึกษา ตลอดจนจบหลักสตูรนั้นๆ แต่ไม่เกนิ 200,000.- บาท  (สองแสนบาทถ้วน) 

  ขอ้ 12.  ค่าตอบแทนเงินกองทุนการศึกษา  ให้กู้ยืมโดยปลอดดอกเบ้ีย 

  ขอ้ 13.  การส่งช าระเงินยืมเงินกองทุนการศึกษาของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ฯ ที่ยืมเงินไป

ตามระเบียบน้ี  ให้ส่งช าระเงินยืมหลังจากได้ศึกษาจบหลักสตูร ให้เสรจ็สิ้นภายในไม่เกนิ 24 งวด 

   หากผู้ยืมต้องออกจากสหกรณ์ฯ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ผู้ยืมต้องช าระหน้ีโดยพลันหากไม่

สามารถช าระหน้ีเงินยืมได้สหกรณ์ฯ ต้องหักเงินที่ผู้ยืมพึงได้รับจากสหกรณ์ฯ  หรือเรียกจากหลักประกันความ

รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ฯ  ผู้น้ันได้ 

  ขอ้ 14.  หลักประกันเงินยืม ให้คณะท างานพิจารณาเรียกหลักประกันอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลาย

อย่าง  (ไม่เกี่ยวกบัหลักประกนัการท างานในฐานะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ) ดังน้ี 

(1) อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนจ านองได้ปลอดภาระจ านองเป็น

หลักประกนัโดยให้คณะท างานสอบสวนพิจารณาจนเป็นที่พอใจว่าทรัพย์สินน้ันมีราคาประเมินไม่น้อยกว่า 2 เท่า 

ของจ านวนเงินยืม 

(2)   เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ฯ   ไม่ต ่ากว่า  3 คน   โดยมีสัญญาค า้ประกันตามแบบที่

สหกรณ์ฯ ก าหนดยื่นพร้อมกบัหนังสอืยืมเงิน ไม่เกินวงเงิน  200,000  บาท   
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   เมื่อผู้ค า้ประกันออกจากสหกรณ์ฯ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ผู้ยืมต้องจัดหาผู้ค า้ประกันใหม่

หรือจัดหาหลักประกันอื่นให้เสรจ็สิ้นก่อนที่ผู้ค า้ประกันเดิมจะออกจากสหกรณ์ฯ หากผู้ยืมเพิกเฉยถือว่าผู้ยืมผิด

สญัญา  สหกรณ์ฯ มีสทิธเิรียกให้ผู้ยืมช าระเงินคงค้างทั้งสิ้นคืนได้ 

  ขอ้ 15.  หากผู้ยืมมีความประสงค์ขอยืมใหม่ ต้องส่งช าระเงินยืมตามสญัญาเดิมให้เสรจ็สิ้น 

  ขอ้ 16.  ดอกเบี้ ย กรณีผู้ยืมผิดสญัญาส่งคืนช าระเงินยืม ให้เรียกดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 6 ต่อ

ปี ตามจ านวนเงินและระยะเวลาที่ผิดสญัญา 

  ขอ้ 17.  จ านวนเงินขั้นสูงของเงินกู้ทุกสัญญารวมกันทุกรายของเจ้าหน้าและลูกจ้างสหกรณ์ฯ  

จะเกิน 800,000.-  บาท ไม่ได้ 

  ขอ้ 18.  ให้ประธานกรรมการด าเนินการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 

 

    ทั้งน้ี  ให้ใช้ระเบียบน้ี ต้ังแต่วันที่  10 พฤศจิกายน 2554   เป็นต้นไป 

  

   ประกาศ  ณ  วันที่  10 พฤศจิกายน 2554 

 

                                        (ลงช่ือ)      เสกสรรค์  เทพค า 

         ( นายเสกสรรค์  เทพค า ) 

                     ประธานกรรมการ 

            สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา  จ ากดั 

ว่าดว้ยเงินกองทุนพฒันากิจกรรมสหกรณใ์นโรงเรียน 

พ.ศ.  2555 
 

 

 

  อาศัยอ านาจตามข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ข้อ 74 และข้อ 102 ที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 44  คร้ังที่  3  วันที่ 14  พฤศจิกายน  2555  ก าหนดระเบียบว่าด้วยเงินกองทุน

พัฒนากจิกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน พ.ศ. 2555 โดยความดังต่อไปนี้  
 

  ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากัด ว่าดว้ยเงินกองทุน

พฒันากิจกรรมสหกรณใ์นโรงเรียน พ.ศ  2555” 

  ข้อ 2.  ระเบยีบนี้ ใหใ้ชต้ั้งแต่ วนัที ่15  พฤศจิกายน  2555 เป็นตน้ไป 

ขอ้ 3.  ในระเบียบน้ี 

“เงินกองทุนพฒันากิจกรรมสหกรณใ์นโรงเรียน”   หมายถึง  เงินกองทุนที่จัดต้ังข้ึน

เพ่ือการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ภายใต้โรงเรียนในเขตพ้ืนที่อ  าเภอเวียงสาที่เข้าร่วม

โครงการสหกรณ์ในโรงเรียนของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 

“คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 

  ขอ้ 4.  สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั ก าหนดให้มีบัญชีเงินกองทุนพัฒนากจิกรรมสหกรณ์ใน

โรงเรียนบัญชีหน่ึงแยกโดยเฉพาะ และให้มีการปิดบัญชีปีละคร้ัง โดยถือรอบบัญชีของสหกรณ์เป็นหลัก 

  ขอ้ 5.  เงินที่น าเข้าบัญชี คือ 

   (1)  เงินที่สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด จัดสรรจากก าไรสุทธิประจ าปี ตามมติที่

ประชุมใหญ่ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ 

   (2)  เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินช่วยเหลือ หรือเงินอื่นใดที่ได้รับจากบุคคล องค์กร 

หรือสถาบันอื่น 

   (3)  ดอกผลที่เกดิจากเงินกองทุนพัฒนากจิกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน 

  ขอ้ 6.  วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนากจิกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน 

   6.1  เพ่ือสนับสนุนงานด้านการพัฒนากจิกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน 

   6.2  เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ท  ากิจกรรมของโครงการสหกรณ์ใน

โรงเรียนของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 

   6.3  เพ่ือสนับสนุนทุนอาหารกลางวันของเดก็นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

สหกรณ์ในโรงเรียน 

   6.4  เพ่ือสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน การสอนของเด็กนักเรียนโรงเรียนที่เข้าร่วม

โครงการสหกรณ์ในโรงเรียน 

  ขอ้ 7.  คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนพัฒนากิจกรรมสหกรณ์ใน

โรงเรียนตามวัตถุประสงค์ที่ก  าหนด 
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  ขอ้ 8.  การเกบ็รักษาหลักฐานทางการเงินการบัญชี การตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย

การรับ – จ่ายและเกบ็รักษาเงินของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั  

  ขอ้ 9. ให้ประธานกรรมการด าเนินการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 

 

  ทั้งน้ี ให้ใช้ระเบียบน้ี ต้ังแต่วันที่ 15  พฤศจิกายน  2555  เป็นต้นไป 

 

 

ประกาศ ณ วันที่  14  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555 

 

            (ลงช่ือ)      เสกสรรค์   เทพค า 

          ( นายเสกสรรค์  เทพค า ) 

     ประธานกรรมการ 

       สหกรณ์การเกษตรเวียงสา  จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากดั 

ว่าดว้ยการควบคุมและการใชร้ถยนต ์

พ.ศ.  2546 
 

 

 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ข้อ 102. ที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการชุดที่  34  คร้ังที่  10  วันที่ 27  พฤษภาคม  2546    ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการ

ควบคุมและการใช้รถยนต์  ดังต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากัด ว่าดว้ยการควบคุม

และการใชร้ถยนต ์ พ.ศ. 2546” 

  ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใช้บังคับต้ังแต่วันที่  27  พฤษภาคม  2546  เป็นต้นไป 

  ขอ้ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด   ว่าด้วยการควบคุมและการใช้

รถยนต์ พ.ศ.  2538  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 

 

หมวด 1 

การควบคุมและการใชร้ถยนต ์

หนา้ที ่ความรบัผดิชอบและการขบัรถยนตข์องเจา้หนา้ทีข่บัรถยนต ์

 

  ขอ้ 4.   เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ จะต้องปฏบัิติตามระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติจราจรทาง

บกและกฎที่ออกตามพระราชบัญญัติ ตลอดจนข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวกบัการน้ี 

  ขอ้ 5.  เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ จะต้องตรวจรถยนต์เป็นประจ าเพ่ือความปลอดภัยและเป็นการ

เตรียมพร้อมเพ่ือใช้ได้ทนัทว่งท ีสิ่งที่ควรตรวจสอบมีดังน้ี 

    5.1   ตรวจดูน า้มันให้มีเพียงพอกบัการใช้งาน 

            5.2  ตรวจวัดระดับน า้มันเคร่ือง ควรเติมน า้มันเคร่ืองให้ได้ระดับ อย่าเติมให้เกินขีด

ระดับ เพราะอาจท าให้เคร่ืองยนต์เสยีหายได้และในกรณีเดินทางไกลควรมีน า้มันเคร่ืองอะไหล่ไว้ให้เพียงพอ 

            5.3  ตรวจระดับน า้ในหม้อน า้    ต้องให้มีน า้เตม็อยู่เสมอ    และห้ามเติมน า้ในเวลา

น า้เดือดพล่านหรือน า้แห้งเคร่ืองยนต์ร้อนจัด 

   5.4  ตรวจดูน า้กรดและข้ัวหม้อแบตเตอร่ี ต้องอย่าให้น า้กรดแห้ง ถ้าระดับน า้กรดน้อย 

ควรเติมน า้กล่ันบริสทุธิ์ให้ได้ระดับเหนือแผ่นธาตุและต้องคอยท าความสะอาดข้ัวหม้อแบตเตอร่ีเสมอ 

            5.5   ตรวจดูรอยร่ัวของน า้และน า้มันต่าง ๆ ถ้ามีการร่ัว ควรแก้ไขซ่อมแซมให้ดีเสีย

ก่อนที่จะน ารถออกใช้ 

         5.6   ติดเคร่ืองตรวจดูการท างานของเคร่ืองยนต์และตรวจมาตรวัดต่าง ๆ   เช่น    ไฟ

ชาร์ทความดัน น า้มันเคร่ือง น า้มันเช้ือเพลิงว่าปกติหรือไม่ ถ้าเกดิการขัดข้องต้องรายงานผู้ บังคับบัญชาทนัท ี
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         5.7   ตรวจดูน า้มันห้ามล้อและห้ามล้อ ว่ามีน า้มันเพียงพอและใช้การได้ดีหรือไม่ 

         5.8   ตรวจดูคันส่ง คันชัก เกยีร์และพวงมาลัยให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้โดยปลอดภัย 

         5.9   วัดความดันและสบูลมให้ได้ขนาดความดันของลมตามก าหนดขนาดของยาง 

         5.10  ตรวจดูไฟทุกดวงให้แน่ใจว่าใช้งานได้ตามปกติ 

         5.11  เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ติดตัวอยู่เสมอ 

  ขอ้ 6.  เมื่อเร่ิมสตา๊ทเคร่ืองยนต์ ห้ามเร่งเคร่ืองโดยแรงหรือทนัททีนัใด ควรค่อย ๆ เร่งและ

ตรวจดูมาตรวัดต่าง ๆ ว่าท างานเป็นปกติหรือไม่ 

  ขอ้ 7. การเคล่ือนรถยนต์ออกควรใช้เกียร์หน่ึงทุกคร้ัง และต้องออกรถยนต์ด้วยความ

ระมัดระวังไม่ให้เกิดอาการกระตุกหรือสั่นสะเทอืน ให้รถยนต์เคล่ือนไปโดยอาการสม ่าเสมอการหยุดรถยนต์ก็

เช่นเดียวกนั 

  ขอ้ 8. การเข้าเกียร์หรือการเปล่ียนเกียร์ ให้ระมัดระวังอย่าให้เกิดเสียง เน่ืองจากการเสียดสี

ของฟันเฟืองเป็นอนัขาด ให้เข้าเกยีร์หรือเปล่ียนเกยีร์ด้วยความระมัดระวัง 

  ขอ้ 9. เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ ต้องคอยสังเกตดูมาตรวัดต่าง ๆ ในขณะที่รถยนต์ก าลังว่ิงอยู่ เช่น 

ความดันน า้มันเคร่ือง ความร้อน ไฟชาร์ท และอื่น ๆ อยู่เสมอ ถ้าเกิดการช ารุดหรือขัดข้องต้องจอดรถตรวจดู

ความบกพร่อง ถ้าแก้ไขได้ควรด าเนินการทนัท ีและห้ามเหยียบคลัชเป็นที่พักเท้า 

  ขอ้ 10. ห้ามขับรถยนต์ด้วยความเรว็สูง ให้รู้จักใช้ความเรว็ให้เหมาะสมกับสถานที่และสภาพ

ของถนนโดยค านึงถึงความปลอดภัยและกฏจราจรเป็นส าคัญ และไม่ควรใช้เกียร์สูงในขณะที่ความเรว็ของรถต ่า   

ควรใช้เกียร์ให้เหมาะสมกับความเรว็ของรถ   และถ้าเคร่ืองยนต์มีเสียงเคาะ  จะต้องลดเกียร์ให้ต ่ากว่าเกียร์ที่ใช้

อยู่ 

  ขอ้ 11. รถยนต์ใหม่หรือรถยนต์ที่ยกเคร่ืองใหม่ภายใน 1,000 ก.ม. ห้ามใช้ความเรว็เกินกว่า 

40 ก.ม. ต่อช่ัวโมง และระหว่าง 1,000 ถึง 2,000 ก.ม. ห้ามใช้ความเรว็เกนิกว่า 80 ก.ม. ต่อช่ัวโมง 

  ขอ้ 12. ห้ามเจ้าหน้าที่ขับรถยนต์แก้ไข ดัดแปลงหรือตบแต่งรถยนต์ก่อนได้รับอนุญาตจาก

ผู้บังคับบัญชาเว้นแต่เกิดเหตุขัดข้องหรือช ารุดระหว่างทาง จึงอนุญาตให้แก้ไขได้เป็นคร้ังคราว ถ้าเหน็ว่าสิ่งใด

ควรแก้ไขให้รายงานผู้บังคับบัญชา เพ่ือให้ช่างมาจัดการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย 

  ขอ้ 13. ทุกคร้ังที่มีการตรวจและได้แก้ไขหรือตบแต่ง ตลอดจนการซ่อมเคร่ืองยนต์หรือส่วน

ใดของรถยนต์ให้ท ารายงานเสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือลงทะเบียนประวัติการซ่อมไว้เป็นสถิติ 

  ขอ้ 14. เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์จะให้ผู้อื่นขับรถยนต์ของตนไม่ได้เป็นอันขาด นอกจากได้รับ

อนุญาตจากผู้บังคับบัญชา โดยผู้อนุญาตจะต้องรับผิดชอบทุกประการ หากปรากฏความเสยีหายขึ้น 

  ขอ้ 15. เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ต้องขับรถยนต์ด้วยความระมัดระวัง ห้ามแซงรถคันอื่นโดยไม่

จ าเป็น ควรทิ้งระยะห่างระหว่างคันรถข้างหน้าอย่างน้อย 10 เมตร และห้ามแซงรถคันอื่นในทางโค้งบนสะพาน

หรือในที่คับขัน 

  ขอ้ 16.   เมื่อรถยนต์ว่ิงใกล้จะถึงทางแยก หรือทางรถไฟ ให้ลดความเรว็ของรถยนต์ไม่เกิน 10-

12 ก.ม. ต่อช่ัวโมง และเมื่อถึงทางแยกหรือทางรถไฟให้ลดความเรว็ลงอีกหรือหยุดมองดูซ้ายขวา เมื่อเหน็ว่า

ปลอดภัยจึงค่อย ๆ ขับเคล่ือนต่อไป ในกรณีฝนตกถนนล่ืนให้ใช้การเปล่ียนเกยีร์แทนการห้ามล้อ 

  ขอ้ 17.  รถยนต์ที่จะเล้ียวเข้าทางแยก เล้ียวเข้าซอยหรือตรอกหรือรถยนต์ที่ออกจากซอยหรือ

ตรอก ให้ชะลอรถยนต์ให้ช้าที่สดุหรือหยุดพร้อมกบัให้อาณัติสญัญาณเม่ือเหน็ว่าปลอดภัย จึงขับเคล่ือนต่อไป 
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  ขอ้ 18.  เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือรถยนต์เกิดชนกัน   ห้ามน ารถยนต์แยกออกจากกันจนกว่า

เจ้าหน้าที่ต ารวจจะมาวัดสถานที่เกดิเหตุให้เรียบร้อยเสียก่อน ในกรณีเช่นน้ีให้เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ท ารายงานโดย

ละเอยีดและท าแผนที่สังเขปแสดงที่อยู่ของรถยนต์ก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ และเส้นทางรอยล้อรถยนต์ของ

ตนและของผู้เสียหาย ตลอดจนรอยล้อรถยนต์จากริมถนนกับความกว้างของถนน ที่อยู่ของบุคคลหรือรถยนต์ที่

ได้รับความเสียหาย ลงวันเวลาที่เกิดเหตุ ช่ือที่อยู่ของผู้ที่จะเป็นพยานได้ ช่ือที่อยู่ของผู้ได้รับบาดเจบ็ ช่ือที่อยู่

เจ้าของรถ หมายเลขทะเบียนของรถยนต์ที่เกี่ยวกบัอุบัติเหตุ แล้วรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบทนัท ี

  ขอ้ 19. เมื่อผู้บังคับบัญชาทราบเหตุ ให้รีบไปยังสถานที่เกิดเหตุเพ่ือจัดการอย่างใดอย่างหน่ึง

ตามที่เหน็สมควรโดยทนัท ี

  ขอ้ 20.  เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์จะเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมส่วนหน่ึงส่วนใดของรถยนต์ ตลอดจน

เคร่ืองประกอบของรถยนต์ให้ผิดแบบไปจากเดิมไม่ได้ เม่ือมีความจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงจะต้องได้รับอนุญาต

จากผู้บังคับบัญชาเสยีก่อน 

  ขอ้ 21.  ในการจอดคอยผู้ใช้รถยนต์ จะต้องดับเคร่ืองยนต์ทุกคร้ังและให้อยู่เฝ้ารถยนต์

ตลอดเวลา ห้ามทิ้งรถยนต์โดยไม่มีผู้อยู่เฝ้า 

  ขอ้ 22.  เม่ือรถยนต์หยุดอยู่กับที่ ถ้าสถานที่น้ันเป็นที่ลาดชัน ให้หาวัตถุมาวางกั้นล้อหน้า ถ้า

เป็นสถานที่ลาดลงให้วางกั้นล้อหลัง  เพ่ือช่วยห้ามล้อมือ ห้ามเข้าเกยีร์แทนห้ามล้อมือ 

  ขอ้ 23.  เม่ือรถยนต์จะเคล่ือนออกจากที่จอด หากจ าเป็นต้องถอยหลังให้ตรวจดูทางเสียก่อน 

และให้ถอยหลังโดยความระมัดระวัง 

  ขอ้ 24.  ห้ามรับบุคคลอื่นร่วมทางไปกับรถยนต์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้รถยนต์เทา่น้ัน 

  ขอ้ 25.  ถ้าเจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ได้รับค าสั่งให้ออกไปท าการอย่างหน่ึงอย่างใด เมื่อเสรจ็งาน

น้ันต้องรีบน ารถยนต์มาเกบ็ไว้ที่สหกรณ์ทนัท ี

  ขอ้ 26.  ถ้าสนิค้าหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของรถยนต์ตกหายระหว่างทาง ให้พนักงานขับรถยนต์แจ้ง

ความไว้ที่สถานีต ารวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องถิ่นแล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทนัทเีมื่อน ารถกลับ

มาถึงสหกรณ์ 

  ขอ้ 27.  ถ้าเจ้าหน้าที่ขับรถยนต์คนใดอนุญาตหรือยินยอมให้ผู้อื่นขับรถยนต์ แล้วเกิดการ

เสียหายหรือเกิดเหตุใด ๆ  ขึ้น   ถือว่าเป็นความผิดของพนักงานขับรถยนต์ผู้น้ันซ่ึงจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย และ

ต้องถูกพิจารณาโทษในสถานหนักอกีด้วย 

 

หมวด 2 

ว่าดว้ยการรกัษารถยนตซ่ึ์งเจา้หนา้ทีข่บัรถยนตจ์ะพึงปฏิบติั 
 

  ขอ้ 28. เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในรถยนต์ของตน ตลอดจนเคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ประจ ารถยนต์หากปรากฏสิ่งหน่ึงใดช ารุดหรือเสียหายโดยประมาทปราศจากความระมัดระวังแล้ว จะต้อง

รับชดใช้สิ่งของน้ัน ๆ 
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  ขอ้ 29.  เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ต้องท าการล้างรถยนต์และเชด็รถยนต์ให้สะอาดอยู่เสมอ 

  ขอ้ 30.  เมื่อจะต้องเดินทางไกล     ให้เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ตรวจรถยนต์และเตรียมเคร่ืองมือ

ไว้ให้พร้อม ตลอดจนเตรียมน า้มันเช้ือเพลิงให้เพียงพอกับระยะทางที่จะไป 

  ขอ้ 31. เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์จะต้องระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดจากไฟให้จงหนัก เช่น ขณะ

เติมน า้มันห้ามสบูบุหร่ี หรือระวังไม่ให้ผู้สบูบุหร่ีเข้าใกล้ 

 

หมวด 3 

มารยาทของเจา้หนา้ทีข่บัรถยนตซ่ึ์งเจา้หนา้ทีข่บัรถยนตพ์ึงปฏิบติั 
 

  ขอ้ 32.  เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ต้องท าตนเป็นผู้มีสัมมาคารวะต่อผู้บังคับบัญชาและผู้อื่น 

  ขอ้ 33.  เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ต้องแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อย 

  ขอ้ 34.  เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ต้องไม่สบูบุหร่ีในขณะขับรถยนต์ 

  ขอ้ 35.  เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ต้องไม่เสพสรุาหรือของมึนเมาขณะขับรถยนต์ 

  ขอ้ 36.  เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ต้องไม่ขับรถยนต์ด้วยความเรว็สูงจนเป็นที่หวาดเสียวแก่ผู้ใช้

รถยนต์ 

  ขอ้ 37.  เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ต้องปฏบัิติหน้าที่ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต 

   

ประกาศ  ณ  วันที่  27  พฤษภาคม  2546 

 

                                         (ลงช่ือ)       ประเสริฐ์  นวลค า 

  ( นายประเสริฐ์  นวลค า ) 

  ประธานกรรมการ 

 สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากดั 

ว่าดว้ยการท าการต่าง ๆ เกีย่วกบัทรพัยสิ์นของสหกรณฯ์ 

พ.ศ.  2546 
 

 

 

  เพ่ือให้การท าการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของสหกรณ์ฯ เป็นไปอย่างมีระเบียบ อันจะ

ก่อให้เกดิประโยชน์ในการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ ที่จะยังประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิก อาศัยอ านาจตามความ

ในข้อบังคับของ สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ข้อ 106., 105. และข้อ 102. ที่ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการ ชุดที่ 34  คร้ังที่  10 วันที่  27  พฤษภาคม   2546  ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการท าการต่าง ๆ 

เกี่ยวกบัทรัพย์สนิของสหกรณ์ฯ ดังต่อไปนี้  

  ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากัด ว่าดว้ยการท าการต่าง 

ๆ เกีย่วกับทรัพยส์ินของสหกรณฯ์  พ.ศ.  2546” 

  ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใช้บังคับต้ังแต่วันที่  27  พฤษภาคม  2546  เป็นต้นไป 

  ขอ้ 3.   ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัดว่า ด้วยการกระท าการต่าง ๆ 

เกี่ยวกบัทรัพย์สนิของสหกรณ์ พ.ศ.  2538 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 

 

หมวด 1 

การลงทุนในทรพัยส์ิน 

 

  ขอ้ 4. การลงทุนในทรัพย์สนิที่มีมูลค่าหรือราคาต้ังแต่หน่ึงแสนบาทแต่ไม่เกนิหน่ึงล้านบาทถ้วน 

ให้ฝ่ายจัดการท าเป็นโครงการเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาอนุมัติ 

   ส าหรับการลงทุนในทรัพย์สินที่มีมูลค่าหรือราคาเกินกว่าที่ระบุไว้ในวรรคแรก ให้ฝ่าย

จัดการท าเป็นโครงการเสนอที่ประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

  ขอ้ 5. สหกรณ์ฯ อาจขอความช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการจัดท าโครงการกไ็ด้ 

 

หมวด 2 

การซ้ือ  เช่าซ้ือทรพัยส์ิน 

 

  ขอ้ 6. การซ้ือ เช่าซ้ือทรัพย์สิน ต้องก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงานและงบประมาณประจ าปี 

หรือ สหกรณ์ฯ มีเงินที่จะจัดซ้ือหรือเช่าซ้ือทรัพย์สนิน้ัน ๆ 

  ขอ้ 7.  การซ้ือ เช่าซ้ือทรัพย์สินจะต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์ฯ จะได้รับ ตลอดจน

การบ ารุงรักษาด้วย 

  ขอ้ 8. การซ้ือหรือเช่าซ้ือทรัพย์สินควรมีการเปรียบเทียบราคาและต่อรองราคา  เพ่ือให้ได้

ทรัพย์สนิที่มีคุณภาพดี ราคาประหยัดอกีทั้งมีเง่ือนไขที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ฯ 
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  ขอ้ 9. การซ้ือหรือเช่าซ้ือทรัพย์สินบางชนิด อาท ิ อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เคร่ืองจักร รถยนต์ใช้

แล้ว เป็นต้น ควรหารือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ (กองช่างหรือศูนย์ช่าง) เพ่ือให้ช่วยประมาณการราคาและ

ตรวจสอบสภาพของทรัพย์สนินั้น ๆ 

  ขอ้ 10. ในกรณีที่ต้องมีการท าสญัญา สหกรณ์ฯ อาจหารือกรมส่งเสริมสหกรณ์ (งานนิติกร) ก็

ได้ 

  ขอ้ 11. ทรัพย์สนิที่มีมูลค่าหรือราคาไม่เกินห้าหม่ืนบาท ให้ผู้จัดการมีอ านาจในการจัดซ้ือหรือ

เช่าซ้ือและให้รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการทราบในการประชุมคร้ังถัดไป 

  ขอ้ 12.  ทรัพย์สินที่มีมูลค่าหรือราคาเกินกว่าห้าหม่ืนบาทข้ึนไปให้คณะกรรมการด าเนินการ

เป็นผู้มีอ านาจในการซ้ือหรือเช่าซ้ือ ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอย่างน้อย 3 คน 

เพ่ือด าเนินการซ้ือหรือเช่าซ้ือกไ็ด้ 

  ขอ้ 13.  ในการด าเนินการซ้ือหรือเช่าซ้ือทรัพย์สิน ให้คณะกรรมการด าเนินการ

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอย่างน้อย 3 คน เพ่ือตรวจรับทรัพย์สนิที่ซ้ือหรือเช่าซ้ือในแต่ละคร้ัง 

 

หมวด 3 

การจา้งท าของ 

 

  ขอ้ 14.  การจ้างท าของให้น าข้อก าหนดในหมวด 2 ว่าด้วยการซ้ือ เช่าซ้ือทรัพย์สินมาใช้บังคับ

โดยอนุโลม 

 

หมวด 4 

การเช่าอสงัหาริมทรพัย ์

 

  ขอ้ 15.  อสงัหาริมทรัพย์ที่สหกรณ์ฯ จะท าการเช่า เน่ืองจากมีเหตุจ าเป็น คือ 

        ( 1 ) อสงัหาริมทรัพย์ที่สหกรณ์ฯ ไม่มีเป็นของตนเอง แต่มีความจ าเป็นต้องมีไว้ใช้ในงาน

ของสหกรณ์ 

         ( 2 )  อสังหาริมทรัพย์ชนิดเดียวกับที่สหกรณ์ฯ มีเป็นของตนเองอยู่แล้ว แต่ช ารุด

เสยีหาย ไม่คุ้มจะซ่อมแซม หรือมีความจ าเป็นรีบด่วนไม่อาจรอการซ่อมแซมได้ 

          ( 3 )  อสงัหาริมทรัพย์ชนิดเดียวกบัที่สหกรณ์ฯ มีเป็นของตนเองอยู่แล้ว แต่ไม่เพียงพอ

ต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ 

  ขอ้ 16.  ในการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้ผู้มีอ านาจท าการต่อรอง รวมทั้งอาจสืบราคาเพ่ือให้ได้

เช่าอสงัหาริมทรัพย์ในราคาถูกที่สดุ หรือเพ่ือประโยชน์สงูสดุของสหกรณ์ฯ เป็นส าคัญ 

   หากต้องมีการช าระค่าเช่าล่วงหน้าให้ท าหลักฐานการช าระค่าเช่าล่วงหน้าไว้ด้วย 

  ขอ้ 17.   อสังหาริมทรัพย์ที่สหกรณ์ฯ จะเช่าในอัตราค่าเช่าไม่เกินหน่ึงพันบาทต่อคร้ัง หรือ

หน่ึงพันบาทต่อปี และจะต้องไม่มีการช าระค่าเช่าล่วงหน้าเกินกว่าร้อยละย่ีสิบของราคาค่าเช่า รวมทั้งสหกรณ์ฯ มี

ความจ าเป็นต้องเช่าเป็นคร้ังคราวไม่เกินหน่ึงปี  ให้ผู้จัดการเป็นผู้มีอ านาจท าการเช่าโดยต้องเสนอรายละเอียดการ

เช่าให้ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการทราบในคราวการประชุมคร้ังถัดไป 
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  ขอ้ 18.  อสังหาริมทรัพย์ที่มีอัตราค่าเช่าและหรือการช าระค่าเช่าล่วงหน้าเกินกว่าที่ก  าหนดไว้ใน 

ข้อ 17. และมีระยะเวลาเช่าไม่เกนิสามปี ไม่ว่าจะเป็นการเช่าคราวเดียวหรือหลายคราวติดต่อกันให้คณะกรรมการ

ด าเนินการเป็นผู้พิจารณาในการเช่า 

  ขอ้ 19.  หากมีความจ าเป็นที่สหกรณ์ฯ    จะต้องเช่าอสงัหาริมทรัพย์ใดติดต่อกันเป็นเวลานาน

เกนิกว่าสามปี ไม่ว่าจะเป็นสญัญาเช่าคราวเดียวหรือหลายคราว ให้คณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้มีอ านาจในการ

เช่าแล้วให้เสนอที่ประชุมใหญ่ทราบคราวถัดไป 

 

หมวด 5 

การขายทรพัยส์ิน 

 

  ขอ้ 20.  การขายทรัพย์สนิต้องค านึงถึงประโยชน์สงูสดุที่สหกรณ์จะได้รับ 

  ขอ้ 21.  การขายทรัพย์สนิควรพิจารณาเปรียบเทยีบราคาและต่อรองราคาเพ่ือให้ได้ราคาสูงสุด 

หรือเง่ือนไขในการขายที่ดีที่สดุ 

  ขอ้ 22.  การขายทรัพย์สินบางชนิด อาท ิอาคาร สิ่งปลูกสร้าง เคร่ืองจักร รถยนต์ใช้แล้ว เป็น

ต้น ควรหารือกบักรมส่งเสริมสหกรณ์ (กองช่างหรือศูนย์ช่าง) เพ่ือให้ช่วยประมาณการราคาของทรัพย์สนิน้ัน ๆ 

  ขอ้ 23.  ในกรณีที่ต้องมีการท าสัญญา สหกรณ์อาจหารือกรมส่งเสริมสหกรณ์ (งานนิติกร) ก็

ได้ 

  ขอ้ 24.  ทรัพย์สินที่มีราคาปัจจุบันไม่เกินห้าหม่ืนบาทให้ผู้จัดการมีอ านาจในการขายและให้

รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการทราบในคราวประชุมคร้ังถัดไป 

  ขอ้ 25.  ทรัพย์สินใดที่มีราคาปัจจุบันเกินกว่าห้าหม่ืนบาทข้ึนไป    ให้เป็นอ านาจของ

คณะกรรมการด าเนินการในการขายซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอย่างน้อย  3 คน 

เพ่ือด าเนินการขายกไ็ด้ 

  ขอ้ 26. เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินให้ถือเป็นรายได้และในการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีที่

เหลือจากการจัดสรรเป็นทุนส ารองและค่าบ ารุงสันนิบาติสหกรณ์แห่งประเทศไทย ให้สหกรณ์ฯ กันก าไรจากการ

ขายทรัพย์สินหรือก าไรจากการตีราคาทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นออก  เพ่ือสมทบเข้าทุนสะสมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดหา

ทรัพย์สนิหรือเพ่ือขยายกจิการของสหกรณ์ก่อน  ก าไรสทุธส่ิวนที่เหลือจึงจัดสรรได้ภายใต้ข้อบังคับต่อไป 

  ขอ้ 27.  การขายทรัพย์สนิของสหกรณ์ฯ ควรเปิดโอกาสให้สมาชิกก่อนผู้อื่น 

 

หมวด 6 

การใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์

 

  ขอ้ 28.  อสงัหาริมทรัพย์ที่สหกรณ์ฯ จะให้เช่า ได้แก่ 

   ( 1 )   อสงัหาริมทรัพย์ที่สหกรณ์ฯ หมดความจ าเป็นใช้งานทั้งช่ัวคราวและตลอดไป 

   ( 2 )   กรณีหมดความจ าเป็นตลอดไป แต่สหกรณ์ฯ ยังมิได้จ าหน่าย หรือยังหาผู้รับซ้ือ     

              ไม่ได้ 
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  ขอ้ 29. ระยะเวลาที่จะให้เช่าต้องเป็นช่วงระยะเวลาที่สหกรณ์ฯ มิได้ใช้อสังหาริมทรัพย์น้ัน

อย่างแท้จริง ทั้งน้ี ในสญัญาให้เช่าอาจระบุข้อความว่า  “สหกรณ์ฯ มีสิทธิทีจ่ะบอกเลิกสญัญาเช่าไดใ้นทนัทีโดยมิ

ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ และผูเ้ช่าจะตอ้งส่งมอบทรัพย์สินตามสญัญาคืนสหกรณ์ฯ ในสภาพเรียบรอ้ยทนัที”  กไ็ด้ 

  ขอ้ 30. ในการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ สหกรณ์ฯ พึงก าหนดอัตราค่าเช่าในอัตราที่ก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อสหกรณ์ฯ มากที่สุด เช่น เกินกว่าค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินในช่วงเวลาเดียวกับที่ให้เช่า หรือสูงกว่า

ดอกเบี้ ยเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์น้ัน 

   ในการให้เช่าหากสามารถก าหนดให้มีการช าระค่าเช่าล่วงหน้าได้ให้ระบุไว้ในสัญญาเช่า

ด้วย 

  ขอ้ 31.  ในกรณีการให้เช่าที่มีระยะเวลาคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังติดต่อกันรวมไม่เกินหกเดือน 

และค่าเช่ารวมไม่เกินหน่ึงพันบาท ให้ผู้จัดการเป็นผู้มีอ านาจให้เช่าแล้วให้เสนอรายละเอียดการให้เช่า  ให้ที่

ประชุมคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ฯ ทราบในคราวประชุมคร้ังถัดไป 

  ขอ้ 32.  ในกรณีการให้เช่าที่มีระยะเวลาคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังติดต่อกันเกินกว่าหกเดือน แต่

ไม่เกนิสามปี หรือการเช่าที่มีค่าเช่าเกนิกว่าหน่ึงพันบาท ให้คณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้มีอ านาจให้เช่า 

  ขอ้ 33.  กรณีการเช่าเกินสามปี ไม่ว่าคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังติดต่อกันให้คณะกรรมการ

ด าเนินการเป็นผู้มีอ านาจในการให้เช่าแล้วเสนอที่ประชุมใหญ่ทราบในคราวการประชุมคร้ังถัดไป  ให้ประธาน

กรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี 

    

ประกาศ  ณ  วันที่  27  พฤษภาคม  2546 

 

 

                                         (ลงช่ือ)           ประเสริฐ์  นวลค า 

         ( นายประเสริฐ์  นวลค า ) 

         ประธานกรรมการ 

                  สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากดั 

ว่าดว้ยการเช่าซ้ือทรพัยสิ์นของสหกรณฯ์ 

 พ.ศ. 2546 
  

  

 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ข้อ 3. (17)  และข้อ 

102. ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 34  คร้ังที่ 10 วันที่ 27  พฤษภาคม 2546 ได้ก าหนดระเบียบว่า

ด้วยการเช่าซ้ือทรัพย์สนิของสหกรณ์ฯ ดังต่อไปนี้  

  ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากัด ว่าดว้ยการเช่าซ้ือ

ทรัพยส์ินของสหกรณฯ์ พ.ศ. 2546” 

  ขอ้  2.  ระเบียบน้ีใช้บังคับต้ังแต่วันที่  27  พฤษภาคม  2546  เป็นต้นไป 

 

หมวดที ่1 

การเช่าซ้ือและการท าสญัญา 

 

  ขอ้ 3. ผู้มีสิทธิ์เช่าซ้ือเคร่ืองอ านวยความสะดวกในครอบครัวเช่น รถยนต์ รถไถนา 

รถจักรยานยนต์  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอื่น ๆ  ซ่ึงเป็นทรัพย์สินของสหกรณ์ฯ ตามระเบียบ น้ีต้องมีคุณสมบัติ

ดังต่อไปนี้  

   3.1  ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 

   3.2 ต้องมีทุนเรือนหุ้นที่ถือไว้ต่อสหกรณ์ฯ อย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 100 หุ้น มูลค่า 1,000.- 

บาท ส าหรับการเช่าซ้ือทรัพย์สนิวงเงินไม่เกนิ 100,000.-  บาท และ  ต้องมีทุนเรือนหุ้นที่ถือไว้ต่อสหกรณ์ฯ อย่าง

น้อยไม่ต ่ากว่า 1,000 หุ้น มูลค่า 10,000.- บาท  ส าหรับการเช่าซ้ือทรัพย์สนิวงเงินเกนิกว่า 100,000.- บาท 

ขึ้นไป แต่ทั้งน้ีวงเงินที่จะเช่าซ้ือจะเกนิกว่ารายละ 500,000.- บาท ไม่ได้ 

    3.3 ต้องมีเงินทุนของตนเองที่จะต้องน ามาสมทบในการเช่าซ้ือทรัพย์สนิ อย่างน้อยไม่ต ่า

กว่า 20 % ของมูลค่าทรัพย์สนิที่จะเช่าซ้ือแต่ละคร้ัง 

   3.4 ต้องแสดงให้เหน็ว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถผ่อนช าระราคาทรัพย์สนิที่เช่าซ้ือได้ 

  ขอ้ 4.  การท าสญัญาเช่าซ้ือทรัพย์สนิของสหกรณ์ฯ ตามข้อ 3. ผู้เช่าซ้ือต้องปฏบัิติตามสญัญา

ต่อไปนี้  

4.1 เป็นผู้ที่มีหลักทรัพย์ที่ปลอดภาระจ านองมาจ านองต่อสหกรณ์ฯ เป็นหลักประกัน

มูลค่า            ไม่น้อยกว่าราคาทรัพย์สนิที่เช่าซ้ือ 

4.2  ต้องมีสมาชิกในกลุ่ม ซ่ึงมีอสังหาริมทรัพย์ของตนเอง หรืออสงัหาริมทรัพย์ของ

บุคคลอื่นที่ได้น ามาจ านองไว้ต่อสหกรณ์ฯ แล้ว อย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ค า้ประกนั  หรือสมาชิกภายในกลุ่มอย่างน้อย 

1 คน เป็นผู้ค า้ประกนัส าหรับทรัพย์สนิที่เช่าซ้ือไม่เกนิ  50,000.-  บาท 
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4.3  สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่มีความประสงค์จะขอเช่าซ้ือทรัพย์สินของสหกรณ์ฯ ตามข้อ 3. 

ให้ย่ืนความจ านงเป็นหนังสือต่อผู้จัดการสหกรณ์ฯ เมื่อผู้จัดการได้ตรวจแล้ว เหน็ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตาม ข้อ 3. และเป็นผู้สมควรที่จะเช่าซ้ือได้ให้น าค า ขอเช่าซ้ือเสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติ หรือให้

อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการแล้วแต่กรณีทั้งน้ีให้ผู้จัดการมีอ านาจอนุมัติให้สมาชิกเช่าซ้ือได้รายละไม่เกิน  

50,000.-  บาท 

4.4 เมื่อคณะอนุกรรมการอนุมัติแล้วให้ผู้จัดการเรียกผู้ย่ืนความจ านงและผู้ค า้ประกัน 

มาท าสัญญาเช่าซ้ือ และหนังสือค า้ประกันตามแบบที่สหกรณ์ฯ ก าหนด โดยสหกรณ์ฯ จะมอบอ านาจให้ประธาน

กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือผู้จัดการสหกรณ์ฯ จ านวน 2 ใน 5 คน 

ตามที่ระบุไว้น้ี เป็นผู้ลงนามในสญัญาในฐานะผู้ให้เช่าซ้ือแทนสหกรณ์ฯ 

4.5  ให้ผู้จัดการท าหนังสอืสญัญาเช่าซ้ือและหนังสือค า้ประกัน รายละ 2 ชุด ให้ผู้เช่าซ้ือ

และสหกรณ์ฯเกบ็คู่ฉบับสญัญาเช่าซ้ือไว้ฝ่ายละ 1 ชุด 

4.6 สหกรณ์ฯ ก าหนดราคาสินค้าแต่ละชนิดให้เป็นไปตามสัญญาและข้อตกลงการเช่า

ซ้ือทรัพย์สินของสหกรณ์ฯ ถ้าผู้เช่าซ้ือผิดนัดการช าระค่าเช่าซ้ืองวดหน่ึงงวดใดผู้เช่าซ้ือยอมเสียดอกเบ้ียส าหรับ

เงินที่ค้างช าระในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี 

4.7  ในกรณีที่สมาชิกปิดบัญชีการเช่าซ้ือทรัพย์สินก่อนก าหนดสัญญา ให้ลดดอกเบ้ีย

ต้ังแต่วันที่ช าระงวดสดุท้ายจนถึงวันที่ครบสญัญา 

 

หมวดที ่2 

การรบั การส่งมอบ และการผ่อนช าระ 

 

ขอ้ 5. ในการเช่าซ้ือทรัพย์สนิตาม ข้อ 3. จะต้องมีข้อความที่รวมให้กรรมสิทธิ์เป็นของสหกรณ์ฯ 

และ สหกรณ์ฯ จะโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้เช่าซ้ือได้ต่อเม่ือผู้เช่าซ้ือได้ส่งช าระค่าเช่าซ้ือทรัพย์สินครบถ้วนแล้ว เมื่อได้

ท าสญัญาเช่าซ้ือและหนังสือค า้ประกันเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้จัดการส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าซ้ือให้แก่ผู้เช่าซ้ือทนัทโีดย

จัดท าใบรับส่งมอบตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์ก าหนด ฝ่ายละ 1 ฉบับ 

ขอ้ 6. ให้ผู้เช่าซ้ือน าเงินส่งช าระค่าเช่าซ้ือทรัพย์สิน ณ ส านักงานสหกรณ์ฯ ตามงวดช าระที่ระบุ

ในสัญญาเช่าซ้ือ ระยะเวลาในการผ่อนช าระราคาทรัพย์สินที่เช่าซ้ือไม่เกิน 60 เดือน นับแต่เดือนที่มีการส่งมอบ

ทรัพย์สนิที่เช่าซ้ือ 

ขอ้ 7. ในกรณีเกิดวินาศภัยแก่ทรัพย์สินที่เช่าซ้ือ ผู้เช่าซ้ือจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบฝ่ายเดียว และ

จะต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบทนัท ี

ขอ้ 8. ในกรณีความรับผิดดัดแปลงทรัพย์สินที่เช่าซ้ือ ถ้าผู้เช่าซ้ือท าการดัดแปลงต่อเติม

ทรัพย์สินที่เช่าซ้ือ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสหกรณ์ฯ เมื่อสหกรณ์ฯ เรียกร้องผู้เช่าซ้ือยินยอมท าให้

ทรัพย์สินน้ันกลับคืนสู่สภาพเดิมและขอรับผิดชอบในการสูญหาย ช ารุด บุบสลาย อันเกิดแก่การน้ันเพียงฝ่าย

เดียว 

ขอ้ 9. กรณีผู้เช่าซ้ือผิดนัดหรือกระท าผิดระเบียบหรือสญัญาเช่าซ้ือข้อหน่ึงข้อใด สหกรณ์ฯ 

ด าเนินการตามสญัญาทนัท ีโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ กบัสหกรณ์ฯ 
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หมวด 3 

การควบคุม การเบกิ จ่ายเงิน 

 

  ขอ้ 10. ให้เจ้าหน้าที่ตลาดจัดท าบัญชีผู้เช่าซ้ือทรัพย์สินของสหกรณ์ฯ แยกเป็นรายบุคคล โดย

ระบุช่ือ ชนิด แบบ หมายเลขเคร่ือง หมายเลขทะเบียน จ านวนเงินที่ผ่อนช าระและจ านวนงวดที่ส่งช าระเสนอ

ผู้จัดการ เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือน 

  ขอ้ 11. ให้สหกรณ์ฯ เปิดบัญชีวงเงินกู้เครดิตเงินสด เพ่ือการจัดหาวัสดุการเกษตรไว้กับ

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ หรือตามแต่จะพิจารณาเหน็สมควร

เพ่ือใช้เป็นทุนซ้ือสนิค้าตาม ข้อ 3. 

  ขอ้ 12. การด าเนินการจัดซ้ือทรัพย์สินตาม ข้อ 3. ให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการขึ้นชุดหน่ึง หรือมอบหมายให้ผู้จัดการแล้วแต่กรณี เพ่ือด าเนินการจัดซ้ือสนิค้าของสหกรณ์ฯ 

  ขอ้ 13. สหกรณ์ฯ จะต้องจัดซ้ือทรัพย์สินด้วยวิธีเงินสด และรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินบาง

รายการ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นของสหกรณ์ฯ ให้เรียบร้อยก่อน 

  ขอ้ 14. การก าหนดราคาทรัพย์สินที่ผ่อนช าระที่จัดซ้ือมาน้ันให้เป็นไปตามราคาที่สหกรณ์ฯ 

จัดซ้ือแต่ละคร้ัง 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  27  พฤษภาคม  2546 

 

                                         (ลงช่ือ)        ประเสริฐ์  นวลค า 

    ( นายประเสริฐ์  นวลค า ) 

     ประธานกรรมการ 

     สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 
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ระเบียบ สหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากดั 

ว่าดว้ยการใชเ้ครื่องทุ่นแรง การใชบ้ริการ และการซ่อมแซมเคร่ืองทุ่นแรง 

พ.ศ. 2546 
 

 

 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ข้อ 102. ที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 34 คร้ังที่ 10 วันที่ 27  พฤษภาคม 2546 ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการใช้

เคร่ืองมือทุน่แรง การใช้บริการ และการซ่อมแซมเคร่ืองทุน่แรง ดังต่อไปนี้  

  ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากัด ว่าดว้ยการใชเ้คร่ืองมือ

ทุ่นแรง การใชบ้ริการ และการซ่อมแซมเคร่ืองทุ่นแรง พ.ศ 2546 ” 

  ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใช้บังคับต้ังแต่วันที่  27  พฤษภาคม  2546  เป็นต้นไป 

  ขอ้ 3. สหกรณ์ฯ จะจัดให้มีเคร่ืองทุ่นแรง หรือจัดหาเคร่ืองทุ่นแรงส าหรับปรับปรุงบ ารุงดิน

บุกเบิกก่อสร้างจัดระบบชลประทานและอื่น ๆ มาให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ หรือด าเนินการอันเป็นประโยชน์

ส่วนรวมของสมาชิกสหกรณ์ฯ 

  ขอ้ 4. การเรียกเกบ็เงินค่าบริการจากการใช้เคร่ืองทุน่แรง ให้เรียกเกบ็ตามลักษณะของ

เคร่ืองมือที่ใช้โดยให้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ฯ เป็นผู้พิจารณาก าหนดโดยถือราคาท้องถิ่นเป็นเกณฑ ์ 

และให้พิจารณาถึงต้นทุนการด าเนินการที่จะให้สหกรณ์สามารถด าเนินธุรกจิในด้านน้ีเล้ียงตัวเองได้ 

  ขอ้ 5. คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ฯ ร่วมด้วยคณะกรรมการกลุ่มทุกกลุ่มที่ประสงค์

จะใช้เคร่ืองทุ่นแรงเป็นผู้พิจารณาจัดสรรการใช้เคร่ืองทุ่นแรงว่าจะให้กลุ่มใดได้รับบริการก่อนหลัง  และเป็น

เวลานานกลุ่มละเทา่ใด 

   ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ว่าจะให้กลุ่มใดได้รับบริการก่อนหลัง ให้ใช้วิธีจับฉลากการที่จะ

ก าหนดให้บริการแก่กลุ่มใดนานเท่าใด ให้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ฯ ร่วมด้วยคณะกรรมการกลุ่ม

ดังกล่าวเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด โดยพิจารณาความต้องการและความจ าเป็นของสมาชิกแต่ละกลุ่มเป็นหลักในการ

พิจารณา 

  ขอ้ 6. ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มเลือกผู้แทนจากสมาชิกในกลุ่มของตนเองคนหน่ึง หรือหลายคน

ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมของท้องที่เป็นผู้แทนกลุ่มในการบริหารควบคุมการใช้เคร่ืองทุ่นแรงของ

สหกรณ์ฯ ประจ ากลุ่มน้ัน ๆ โดยสหกรณ์ฯ จะจ่ายเบ้ียเล้ียงในวันที่ปฏบัิติงานให้ในอัตราไม่เกินที่คณะกรรมการ

กลุ่มพึงได้รับ และคณะผู้แทนน้ีจะต้องรับผิดชอบในการเสียหายที่หากจะเกิดมีข้ึน เพราะการน าเคร่ืองทุ่นแรงไป

ใช้นอกแผนที่ตกลงไว้ไม่ว่าจะเกดิข้ึนเพราะการเสยีเวลา หรือการเสยีหายแก่เคร่ืองทุน่แรง 

  ขอ้ 7. ให้ผู้แทนกลุ่มตาม ข้อ 7. เป็นผู้รับมอบเคร่ืองทุ่นแรงไว้ปฏบัิติงานภายในกลุ่มของตน 

และมีอ านาจจัดสรรการใช้เคร่ืองทุ่นแรงให้เป็นไปตามล าดับเขตติดต่อกัน โดยให้มีการประชุมสมาชิกผู้ต้องการ

ใช้เคร่ืองทุน่แรงในกลุ่ม เพ่ือท าค าขอใช้เคร่ืองทุน่แรงไว้เป็นหลักฐานและบันทกึผลการใช้เคร่ืองทุ่นแรงไว้ในสมุด

บันทกึการประชุมการใช้เคร่ืองทุน่แรงของกลุ่มด้วย หรือกระท าประการอื่นใดให้บังเกดิผลดีแก่การตรวจสอบ 
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  ขอ้ 8.  ให้ผู้รับมอบเคร่ืองทุ่นแรงไว้ปฏบัิติงาน หรือผู้รับหน้าที่จัดล าดับก่อนหลังของการ

ท างานของเคร่ืองทุน่แรง สั่งการท างานของเคร่ืองทุ่นแรง บันทกึผลการท างาน ช่ัวโมงท างานของเคร่ืองยนต์ และ

การใช้จ่ายน า้มันเช้ือเพลิงหล่อล่ืนและอื่น ๆ ไว้เป็นประจ าวันด้วย เพ่ือให้ทราบว่าเคร่ืองมือน้ัน ๆ ท างานได้

ผลงานเป็นประการใด และมีค่าใช้จ่ายเทา่ใด 

  ขอ้ 9. ให้ผู้แทนกลุ่ม  และสมาชิกผู้ได้รับประโยชน์จากการบริการเคร่ืองจักรกลน้ันเซน็ส่ง

มอบรับมอบผลงานที่เกิดข้ึนและที่ได้รับไว้เป็นหลักฐานข้อความตรงกันรวม 2 ฉบับ โดยผู้แทนกลุ่มและสมาชิก

ถือไว้คนละฉบับ ในใบรับน้ันต้องอ่านได้ความว่า ท างานสิ่งใด ใช้เวลาช่ัวโมงท างานเคร่ืองยนต์กี่ช่ัวโมง และได้ผล

งานจ านวนเท่าใด คิดเป็นราคางานที่จะต้องช าระเป็นเงินเท่าใด แล้วให้ผู้แทนกลุ่มน าหลักฐานน้ันมอบให้กับ

คณะกรรมการด าเนินการหรือผู้จัดการ สหกรณ์เพ่ือเรียกเกบ็ช าระค่าบริการ 

   โดยท าหลักฐานการส่งและรับมอบไว้เช่นเดียวกนั 

  ขอ้ 10. ในการที่สมาชิกกู้เงินจากสหกรณ์ฯ เพ่ือช าระค่าบริการ ให้สมาชิกท าสัญญากู้เงินไว้กับ 

สหกรณ์ฯ เป็นหลักฐานและให้สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้น้ันให้แก่ผู้ให้บริการ โดยสมาชิกไม่ต้องรับตัวเงินสด และหมาย

เหตุไว้ในสัญญากู้ให้ได้ความชัดแจ้งว่าผู้กู้ยินยอมมอบเงินจ านวนน้ันช าระหน้ีให้สหกรณ์ฯ  หรือมอบให้สหกรณ์ฯ 

เป็นผู้ช าระหน้ีแทนตนในกจิการใดด้วย 

  ขอ้ 11. ให้สหกรณ์ฯ ใช้จ่ายจากเงินรายได้ส่วนน้ี เพ่ือการซ่อมแซมเคร่ืองจักรกลซ่ึงก่อให้เกิด

รายได้ตามสมควรหากจะต้องใช้จ่ายมากกว่าเงินที่จะเรียกเกบ็ได้ ให้น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ฯ 

พิจารณาก่อนด าเนินการ การใช้จ่ายเงินเพ่ือการซ่อมแซมน้ีต้องมิใช่เพ่ือประโยชน์แก่การซ่อมแซมรถของเอกชน 

และจะท าได้เฉพาะรถของสหกรณ์ฯ หรือของทางราชการเทา่นั้น 

  ขอ้ 12. หากสหกรณ์ฯ หาเคร่ืองจักรกลจากบุคคลภายนอกมาบริการสมาชิกสหกรณ์ฯ อาจ

เรียกค่าใช้จ่ายจากเจ้าของเคร่ืองจักรกลในฐานะค่าจัดการได้อีกส่วนหน่ึง แต่ทั้งน้ีจะต้องไม่ก่อให้เกิดการเสียหาย

แก่สมาชิกหรือท าให้สมาชิกต้องเสยีประโยชน์เกนิกว่าบริการที่ได้รับจากเอกชนนอกจากการจัดการของสหกรณ์ฯ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  27  พฤษภาคม  2546 

 

                                         (ลงช่ือ)      ประเสริฐ์  นวลค า 

( นายประเสริฐ์  นวลค า ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากดั 

ว่าดว้ยกลุ่มสมาชิก 

พ.ศ.  2554 
 

 

 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ข้อ 42. และข้อ 102.  ที่

ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่  43  คร้ังที่  4 วันที่  11  ตุลาคม  2554  ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์

การเกษตรเวียงสา จ ากดั ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ. 2554  ดังต่อไปนี้  

  ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า   “ระเบียบสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด  ว่าดว้ยกลุ่ม

สมาชิก พ.ศ.  2554” 

  ข้อ 2. ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่   12   ตุลาคม พ.ศ. 2554  เป็นต้นไป 

  ขอ้ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด  ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ. 2546  และ

บรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซ่ึงขัดหรือแย้งกบัระเบียบน้ี และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 

  ขอ้ 4. การจัดตั้งกลุ่ม สมาชิกทุกคนต้องเข้าสังกัดกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ซ่ึงต้ังข้ึนโดยรวมสมาชิกที่

อยู่ใกล้เคียงกนัและมีลักษณะงานเกษตรกรรมท านองเดียวกนันั้นเข้าด้วยกนั 

   สมาชิกจะย้ายจากกลุ่มหน่ึงไปเข้าสงักดัอีกกลุ่มหน่ึงซ่ึงตนอยู่ใกล้เคียงและมีลักษณะงาน

เกษตรกรรมท านองเดียวกันได้ ต่อเม่ือได้แจ้งที่ประชุมกลุ่มเดิมทราบ และที่ประชุมกลุ่มซ่ึงตนจะเข้าน้ันได้ลงมติ

รับรองโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหน่ึงในสองแห่งจ านวนสมาชิกที่เข้าประชุม ทั้งน้ี ให้ประธานกลุ่มทั้งสองแจ้ง

เร่ืองน้ีให้ สหกรณ์ฯ ทราบโดยเรว็ 

  ขอ้ 5. การประชุมกลุ่ม ให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มนัดเรียกบรรดาสมาชิกในกลุ่มมา

ประชุมกนัเป็นการประชุมกลุ่มเป็นคราว ๆ เพ่ือกจิกรรมดังระบุในข้อ 6. อน่ึง กรรมการด าเนินการหรือเจ้าหน้าที่

สหกรณ์ฯ หรือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ อาจเรียกประชุมกลุ่มได้ 

   บรรดาสมาชิกแต่ละกลุ่มมีหน้าที่เข้าประชุมกลุ่มซ่ึงตนสังกัดน้ันโดยพร้อมเพรียงทุก

คราวที่นัดเรียก 

   ในการประชุมกลุ่มต้องมีสมาชิกประชุมไม่น้อยกว่าหน่ึงในสองแห่งจ านวนสมาชิก

ทั้งหมดในกลุ่มน้ันจึงจะเป็นองค์ประชุม 

   การประชุมกลุ่มในคราวใดมีสมาชิกประชุมไม่ครบองค์ประชุมกใ็ห้นัดเรียกประชุมใหม่

อกีคราวหน่ึงภายในสบิสี่วัน และในการประชุมคราวหลังน้ีไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

   ให้ถือว่ามติของที่ประชุมกลุ่มมีผลผูกมัดบรรดาสมาชิกในกลุ่มน้ัน ๆ 

   การประชุมกลุ่ม นอกจากจะได้กระท ากนัตามคราวที่มีกจิธุระแล้ว จะต้องจัดให้มีขึ้นก่อน

การประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์ฯ ทุกคร้ัง เพ่ือวินิจฉัยเร่ืองราวที่จะพิจารณาและวินิจฉัยในที่ประชุมใหญ่แต่ละคร้ัง

ด้วย 
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  ขอ้ 6. กจิกรรมของที่ประชุมกลุ่ม ที่ประชุมกลุ่มมีหน้าที่ช่วยพิจารณาวินิจฉัยกิจการและปัญหาทั้ง

ปวงในส่วนที่เกี่ยวกับกลุ่มของตน  และอาจเสนอให้ความคิดเห็นต่อที่ประชุมใหญ่หรือต่อคณะกรรมการ

ด าเนินการแล้วแต่กรณีดังต่อไปนี้  

  (1) สอบสวนพิจารณาและรับรองผู้สมัครรับเลือกเข้าเป็นสมาชิกด้วย 

  (2) รับทราบเร่ืองสหกรณ์ฯ รับสมาชิกเข้าใหม่สงักดักลุ่มน้ัน ๆ 

  (3) รับทราบเร่ืองสมาชิกในสงักดักลุ่มออกจากสหกรณ์ฯ  

  (4) เลือกตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริหารกลุ่มตามข้อ 7 ทั้งคณะหรือรายตัว 

  (5) เลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 

  (6) สอบสวนการใช้เงินกู้ของสมาชิกผู้กู้ และซักซ้อมสมาชิกเกี่ยวกับการช าระหน้ี การจัดหา

สิ่งของมาจ าหน่ายแก่สมาชิก  การจัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับสมาชิกใช้ประโยชน์การเกบ็รักษา

และจัดการเพ่ือขายผลิตผลของสมาชิกและเร่ืองอื่น ๆ ซ่ึงอยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ 

  (7) เป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิตทางเกษตรหรือทางอุตสาหกรรม และการขาย

ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ในหมู่สมาชิก ตลอดจนแนะน าสมาชิกเพ่ือใช้วิธีปฏบัิติทางการผลิต

อนัได้ผลดีขึ้น 

  (8) เป็นสื่อในการให้การศึกษาอบรมทางสหกรณ์ฯ และทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในหมู่สมาชิก 

ตลอดจนการชักจูงการฝากเงินในสหกรณ์ฯ 

  (9) วิเคราะห์และร่วมมือปฏบัิติตามมติของที่ประชุมใหญ่ หรือของคณะกรรมการด าเนินการ 

  (10) พิจารณาและด าเนินการเร่ืองอื่น ๆ ในทางส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ฯ หรือการ

ประกอบอาชีพหรือการสงัคมในหมู่สมาชิก 

  ขอ้ 7. การเลือกตั้งจ านวนกรรมการบริหารกลุ่ม 

   ให้ที่ประชุมกลุ่มเลือกตั้งสมาชิกในกลุ่มเป็นกรรมการบริหารกลุ่ม จ านวนอย่างน้อย 2 คน 

และไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วยต าแหน่ง ประธานกลุ่มคนหน่ึง และเลขานุการกลุ่มคนหน่ึง หรือสองคน นอกน้ัน

เป็นกรรมการบริหารกลุ่ม 

  ขอ้ 8. การด ารงต าแหน่ง 

   คณะกรรมการบริหารกลุ่ม อยู่ในต าแหน่งได้คราวละ  2  ปี ถ้าเมื่อครบก าหนดหน่ึงปีแล้ว

ยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มข้ึนใหม่ กใ็ห้คณะกรรมการบริหารกลุ่มคนเดิม อยู่ในต าแหน่งไป

จนกว่ามีการเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่มข้ึนใหม่ คณะกรรมการบริหารกลุ่มผู้ออกไปน้ันอาจได้รับเลือกตั้งซ า้ 

   ผู้ ซ่ึงเคยถูกที่ประชุมใดๆถอดถอนจากต าแหน่งประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มหรือ

กรรมการบริหารกลุ่มไม่ให้ได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารกลุ่มอกี 

   ถ้าต าแหน่งประธานกลุ่ม หรือเลขานุการกลุ่มหรือกรรมการบริหารกลุ่มว่างลงก่อนถึงคราว

ออกตามวาระให้ที่ประชุมกลุ่มเลือกต้ังประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม หรือกรรมการบริหารกลุ่มแทนใน

ต าแหน่งที่ว่าง ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม หรือกรรมการบริหารกลุ่มซ่ึงได้รับเลือกต้ังในต าแหน่งที่ว่างน้ัน

ให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเทา่ก าหนดเวลาที่ผู้ซ่ึงตนแทนน้ันชอบที่จะอยู่ได้ 

   ทุกคราวซ่ึงที่ประชุมกลุ่มได้เลือกต้ังประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม หรือกรรมการบริหาร

กลุ่มข้ึนใหม่ ให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม มีหนังสอืแจ้งเร่ืองให้สหกรณ์ฯ ทราบโดยเรว็ 
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  ขอ้ 9.  การพ้นจากต าแหน่ง 

  คณะกรรมการบริหารกลุ่ม ออกจากต าแหน่งเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้  

  (1) ถึงคราวออกตามวาระ 

  (2) ลาออกจากต าแหน่งโดยแสดงความจ านงเป็นหนังสอืต่อที่ประชุมกลุ่มซ่ึงตนสงักัด 

  (3) ขาดจากสมาชิกภาพในสหกรณ์ฯ น้ีไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 

  (4) ย้ายไปอยู่กลุ่มอื่น 

  (5) ที่ประชุมกลุ่มซ่ึงตนสังกดัลงมติถอดถอน 

  ขอ้ 10.  หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 

   ประธานกลุ่มมีหน้าที่เป็นประธาน และดูแลกิจการทั่วไปของที่ประชุมกลุ่ม เป็นสื่อติดต่อ

ระหว่าง สหกรณ์ฯ กบักลุ่มสมาชิก และปฏบัิติกจิการอื่น ๆ ตามที่สหกรณ์ฯ มอบให้ 

   เลขานุการกลุ่มมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยประธานกลุ่ม และปฏบัิติหน้าที่แทนประธานกลุ่มในเม่ือ

ประธานกลุ่มไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏบัิติหน้าที่ได้ 

   กรรมการกลุ่มมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการกลุ่ม และปฏบัิติหน้าที่แทนเลขานุการ กลุ่มใน

เมื่อเลขานุการกลุ่มไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏบัิติหน้าที่ได้ 

   ให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนที่ประชุมกลุ่ม 

   คณะกรรมการบริหารกลุ่มมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้  

  (1) เป็นผู้แทนกลุ่มในการติดต่อประสานงานกับกลุ่มอื่น ๆ และกับคณะกรรมการ

ด าเนินการ 

 (2) เป็นผู้แทนคณะกรรมการด าเนินการ ในการด าเนินงานสหกรณ์ฯ ในกลุ่มน้ัน ๆ 

และปฏบัิติงานตามที่คณะกรรมการด าเนินการได้มอบหมาย 

   (3) เสนอความคิดเหน็ต่อที่ประชุมใหญ่เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ฯ หรือเป็นผู้ย่ืนค า

ร้องต่อสหกรณ์ฯ ในเร่ืองเกี่ยวกบัการบริหารการด าเนินอาชีพและอื่น ๆ ในกลุ่มของตน 

   (4) เป็นผู้ควบคุมกลุ่มและดูแลจัดการงานและกิจกรรมของกลุ่มให้เป็นไปตามมติ 

ระเบียบแบบแผนของสหกรณ์ฯ และของกลุ่มน้ัน ๆ 

   (5) ประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลที่มีความรู้ความช านาญและมีประสบการณ์

มาให้ค าแนะน าส่งเสริมอาชีพให้สมาชิกในกลุ่ม เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่สมาชิกและครอบครัว 

   (6) ช่วยเหลือและให้ความสะดวกแก่ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่อื่นของสหกรณ์ฯ ในการ

ปฏบัิติงานของสหกรณ์ฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ของทางราชการในอันที่จะเข้าตรวจสอบ หรือด าเนินการอย่าง

หน่ึงอย่างใดเกี่ยวกบัการบ ารุงส่งเสริมอาชีพของสมาชิก 

  ขอ้ 11. การประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 

   ให้คณะกรรมการบริหารกลุ่ม  ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระและให้ประธานกลุ่มหรือ

เลขานุการ กลุ่มนัดเรียกประชุมได้ 

   ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มต้องมีกรรมการบริหารกลุ่มเข้าประชุมไม่น้อยกว่า

กึ่งหน่ึงของจ านวนคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 

   ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ให้น าเสนอที่ประชุมกลุ่มเพ่ือทราบหรือ

พิจารณาตามแต่ละกรณีในการประชุมกลุ่มคราวถัดไป 
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  ขอ้ 12.  การออกเสยีง 

   สมาชิกหรือคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมกลุ่มหรือที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารกลุ่มได้เพียงคนละหน่ึงเสียงและจะมอบให้ผู้อื่นมาประชุมหรืออกเสียงลงคะแนนแทนตน

ไม่ได้ 

   ถ้าเร่ืองซ่ึงที่ประชุมกลุ่มวินิจฉัยน้ัน ผู้ใดมีส่วนได้ส่วนเสีย กจ็ะออกเสียงลงคะแนนในเร่ือง

น้ันไม่ได้ 

  ขอ้ 13. การวินิจฉัยเร่ืองต่าง ๆ ในที่ประชุมกลุ่มและที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มให้ถือ

คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเพ่ิมขึ้นอีกเสียง

หน่ึงเป็นเสยีงช้ีขาดเว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็นกรณีพิเศษ 

  ขอ้ 14. ในการประชุมกลุ่มและประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มต้องบันทึกเร่ืองที่

พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมคราวน้ันลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  12  ตุลาคม 2554 

 

                                         (ลงช่ือ)        เสกสรรค์  เทพค า 

   ( นายเสกสรรค์  เทพค า ) 

   ประธานกรรมการ 

   สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา  จ ากดั 

ว่าดว้ยกลุ่มสตรีสหกรณ ์(หรือเยาวชนสหกรณ)์ 

พ.ศ  2546 
 

 

 

                    อาศัยอ านาจตามข้อบังคับสหกรณ์การเกษตรเวียงสา  จ ากดั ข้อ 102. ที่ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการ ชุดที่  34  คร้ังที่ 10  วันที่  27 พฤษภาคม  2546  ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยกลุ่มสตรี  (หรือกลุ่ม

เยาวชนสหกรณ์)  ดังต่อไปน้ี 

                    ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา  จ ากัด  ว่าดว้ยกลุ่มสตรี

สหกรณ ์(หรือกลุ่มเยาวชนสหกรณ ์)  พ.ศ  2546” 

                    ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีให้ใช้ตั้งแต่ วันที่ 27  พฤษภาคม  2546 เป็นต้นไป 

                    ขอ้ 3.  ในระเบียบน้ี 

(1) “สมาชิก”   หมายถึง   สมาชิกกลุ่มสตรีสหกรณ์  (หรือเยาวชนสหกรณ์) 

(2) “กลุ่ม”   หมายถึง   กลุ่มสตรีสหกรณ์ (หรือกลุ่มเยาวชนสหกรณ์) ตามระเบียบน้ี 

(3) “คณะกรรมการบริหารกลุ่ม” หมายถึง   คณะกรรมการบริหารกลุ่มสตรีสหกรณ์ (หรือ

กลุ่มเยาวชนสหกรณ์) 

(4) “ขอ้ก าหนด”   หมายถึง    ข้อปฏบัิติที่กลุ่มร่วมกนัก าหนดข้ึน 

                    ขอ้ 4.  ช่ือกลุ่ม ให้เป็นไปตามที่กลุ่มสตรีสหกรณ์ (หรือกลุ่มเยาวชนสหกรณ์) ก าหนดมีที่ต้ังที่

ท  าการที่ติดต่อได้ 
 

หมวดที ่1 

วตัถุประสงค ์

 

                    ขอ้ 5.  วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก รวมทั้งการพัฒนาสังคมโดยวิธี

ร่วมกนัด าเนินกจิกรรมเพ่ือประโยชน์ของกลุ่มดังต่อไปนี้  

(1) ส่งเสริมการประหยัดในหมู่สมาชิก และสะสมเงินทุนเพ่ือเป็นทุนด าเนินงานของกลุ่ม 

(2) จัดให้มีการแปรรูปผลิตผลที่มีอยู่ท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมมูลค่า รวมทั้งจัดจ าหน่ายผลิตผล 

และผลิตภัณฑข์องสมาชิกให้ได้ราคาดี 

(3) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ที่จ าเป็นในการด าเนินกิจการของกลุ่มหรือเพ่ือ

จ าหน่ายให้กบัสมาชิก 

(4) จัดหาทุนเพ่ือใช้ในการด าเนินงานของกลุ่ม 

(5) รับและจัดการเกี่ยวกับเงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินช่วยเหลือ หรือเงินอื่นใด หรือ

ทรัพย์สนิที่ได้รับจากรัฐ บุคคล องค์กร หรือสถาบันต่าง ๆ โดยให้เป็นไปตามเง่ือนไขของผู้ให้ 

(6) จัดให้มีการศึกษาอบรม ส่งเสริมการศึกษาความรู้ทางสหกรณ์ฯ และการประกอบอาชีพ 

รวมทั้งส่งเสริมสขุภาพพลานามัย และสนัทนาการของบรรดาสมาชิก 
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(7) ส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม ได้แก่ การท าสาธารณประโยชน์ การพัฒนาชุมชน และ

การเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
 

หมวดที ่2 

กลุ่มและสมาชิก 

 

                       ขอ้ 6.  กลุ่มต้องเข้าสังกัดสหกรณ์ฯ โดยได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ฯ 

                       ขอ้ 7.  คุณสมบัติของสมาชิก  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติ  ดังน้ี 

(1) เป็นผู้เหน็ชอบในวัตถุประสงค์และกจิกรรมของกลุ่ม 

(2) เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ หรือบุคคลในครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ฯ หรือ (4) 

(3) มีอายุไม่เกนิสามสบิปี  (กรณีกลุ่มเยาวชนสหกรณ์) หรือ 

(4) เป็นบุคคลที่น่าเช่ือถือของชุมชน 

                        ขอ้ 8.  การสมัครเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครซ่ึงมีคุณสมบัติตาม ข้อ 7.  และประสงค์จะเป็น

สมาชิกกลุ่ม ต้องย่ืนใบสมัครถึงกลุ่มที่ตนต้องการเข้าสังกัด และคณะกรรมการบริหารกลุ่มมีมติให้รับผู้สมัครเข้า

เป็นสมาชิกกลุ่ม 

                        ค่าสมัคร และเงินสะสมของสมาชิกเป็นไปตามข้อก าหนดของกลุ่ม 

                       ขอ้ 9.  การขาดจากการเป็นสมาชิก  สมาชิกอาจขาดจากการเป็นสมาชิกกลุ่มด้วยเหตุใด

เหตุหน่ึง ดังต่อไปนี้  

( 1 )   ตาย 

( 2 )   ลาออกจากกลุ่ม 

( 3 )   คณะกรรมการบริหารกลุ่มมีมติให้ออก 

 

หมวดที ่3 

การด าเนนิงาน 

 

                       ขอ้ 10.  กลุ่มจัดให้มีบัญชีเงินฝากในช่ือกลุ่มฝากไว้กบัสหกรณ์ฯ โดยเงินฝากได้มาจาก 

(1) เงินสนับสนุน เงินอุดหนุนจากสหกรณ์ฯ  และที่มีผู้ยกให้ 

(2) เงินสะสมของสมาชิกตามข้อก าหนดของกลุ่ม 

(3) เงินกู้ยืมจากแหล่งต่าง ๆ 

(4) เงินที่ได้จากการจ าหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑห์รือการด าเนินงานของกลุ่ม 

          ขอ้ 11.  คณะกรรมการบริหารกลุ่ม ให้ที่ประชุมเลือกต้ังสมาชิกเป็นคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

จ านวนอย่างน้อยห้าคน และไม่เกนิเจด็คน ประกอบด้วยประธานกรรมการบริหารกลุ่มหน่ึงคน เลขานุการหน่ึงคน 

เหรัญญิกหน่ึงคน นอกน้ันให้เป็นกรรมการบริหารกลุ่ม 

   การคัดเลือก การอยู่ในต าแหน่ง การถอดถอนจากต าแหน่งคณะกรรมการบริการกลุ่ม 

และ การลงลายมือช่ือแทนกลุ่ม ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกลุ่ม 
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           ขอ้ 12.  คณะกรรมการบริหารกลุ่ม  มีหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

(1) พิจารณารับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม 

(2) ดูและกิจกรรมของกลุ่มให้เป็นไปตามข้อก าหนดและมติของที่ประชุมกลุ่ม รวมถึง 

ระเบียบ ค าสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ 

(3) เป็นผู้แทนกลุ่มในการติดต่อประสานงานกับสหกรณ์ฯ หน่วยงานราชการหรือเอกชน

อื่น ๆ 

(4) พิจารณาจัดท าข้อก าหนดต่าง ๆ และแผนการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม เพ่ือใช้เป็น

แนวทางในการด าเนินกจิกรรมตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม 

ขอ้. 13. การเงินและบัญชีให้กลุ่มจัดท าการรับจ่ายเงิน รวมทั้งบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ตามที่

เหน็สมควร และสามารถให้ตรวจสอบได้ เพ่ือให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ ตรวจสอบและรับรองเป็น

ประจ าทุกปี แล้วน าเสนอที่ประชุมกลุ่มเพ่ือพิจารณา 

  ขอ้  14.  ให้กลุ่มรายงานผลการด าเนินงานแก่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ เป็นระยะ

กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินงานของกลุ่มหรือการด าเนินกิจกรรมตามระเบียบน้ี ซ่ึงกลุ่มไม่สามารถแก้ไขได้ 

ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ พิจารณาให้ค าแนะน าหรือแก้ไขปัญหาที่เกดิข้ึนน้ัน 

 

หมวดที ่4 

การประชุม 

 

  ขอ้ 15. ให้คณะกรรมการบริหารกลุ่ม จัดให้มีการประชุมสมาชิกกลุ่มเป็นการประจ าอย่างน้อยปี

ละหน่ึงคร้ัง ภายในหน่ึงร้อยห้าสบิวัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของกลุ่ม 

  ขอ้ 16.  อ านาจหน้าที่ของที่ประชุมกลุ่ม   ที่ประชุมมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

(1) รับทราบเร่ืองสมาชิกเข้าและออกจากกลุ่ม 

(2) พิจารณาผลการด าเนินงานของกลุ่ม และรับทราบข้อก าหนดต่าง ๆ ของกลุ่ม 

(3) พิจารณาจัดสรรผลก าไรจากการด าเนินงาน 

(4)  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนการปฏบัิติงานแก่คณะกรรมการบริหารกลุ่มหรือผู้ที่

ได้รับมอบหมายให้ปฏบัิติงานกลุ่ม 

(5)  พิจารณาแผนการด าเนินกจิกรรมของกลุ่ม 

ขอ้ 17.  การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 

 ให้คณะกรรมการบริหารกลุ่ม ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ และให้ประธาน

กรรมการบริหารกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มนัดเรียกประชุม 

   ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มต้องมีกรรมการบริหารกลุ่มเข้าร่วมประชุมไม่

น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนคณะกรรมการบริหารกลุ่มทั้งหมด 

  ขอ้ 18.  การออกเสยีง 

   สมาชิกหรือกรรมการบริหารกลุ่ม ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมกลุ่มหรือที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารกลุ่มได้เพียงคนละหน่ึงเสียง  และจะมอบให้ผู้อื่นมาประชุมหรือออกเสียงลงคะแนนแทน

ตนไม่ได้ 
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   ถ้าเร่ืองซ่ึงที่ประชุมวินิจฉัยน้ัน ผู้ใดมีส่วนได้ส่วนเสียจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน

ไม่ได้ 

  ขอ้ 19. การวินิจฉัยเร่ืองต่าง ๆ ในที่ประชุมกลุ่ม และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มให้ถือ

คะแนนเสียงข้างมากเป็นเอกฉันฑ์ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเพ่ิมข้ึนอีก

เสยีงหน่ึงเป็นเสยีงช้ีขาด 

  ขอ้ 20.  ในการประชุมกลุ่มและประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ให้บันทกึเร่ืองที่ประชุมไว้ใน

รายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมคราวน้ันลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  27  พฤษภาคม  2546 

 

                                         (ลงช่ือ)        ประเสริฐ์  นวลค า 

   ( นายประเสริฐ์  นวลค า ) 

   ประธานกรรมการ 

 สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 

ว่าดว้ยกลุ่มอาชีพในสหกรณ ์(หรือกลุ่มสหกรณ)์ 

พ.ศ. 2546 

******************* 

 

  เพ่ือให้สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด  ได้ส่งเสริมและเผยแพร่อาชีพการเกษตรหัตถศึกษา 

อุตสาหกรรมในครัวเรือน  หรือประกอบอาชีพอื่นในหมู่สมาชิกและครอบครัว  รวมทั้งการส่งเสริมความรู้ในการ

ผลิตทางอุตสาหกรรม  ให้สมาชิกมีรายได้ที่ม่ันคงตามวัตถุประสงค์ในข้อบังคับสหกรณ์ (หรือกลุ่มเกษตรกร ) 

ข้อ 2 (1) และ (18)  โดยการจัดตั้งและส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มอาชีพในสหกรณ์ (หรือกลุ่มเกษตรกร)  ขึ้น

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับ ข้อ 74 (16) และข้อ 102  ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุด ที่ 35  คร้ัง

ที่ 6  วันที่ 12  ธันวาคม  2546  ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยกลุ่มอาชีพในสหกรณ์ (หรือกลุ่มเกษตรกร)  

ดังต่อไปนี้  

  ข้อ 1  ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบยีบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากัด  ว่าดว้ยกลุ่มอาชีพ

ใน สหกรณ ์พ.ศ. 2546” 

  ข้อ  2  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  13  ธนัวาคม  2546  เป็นต้นไป 

  ข้อ  3  ในระเบียบน้ี 

   “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกกลุ่มอาชีพในสหกรณ์ (หรือกลุ่มเกษตรกร) 

   “กลุ่ม”  หมายถึง  กลุ่มอาชีพในสหกรณ์ (หรือกลุ่มเกษตรกร) 

    “คณะกรรมการบริหารกลุ่ม”  หมายถึง   คณะกรรมการบริหารกลุ่มอาชีพใน 

สหกรณ์ (หรือกลุ่มเกษตรกร) 

    “คณะกรรมการด าเนินการ”   หมายถึง   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

(หรือกลุ่มเกษตรกร) การเกษตรเวียงสา จ ากดั 

   “ฝ่ายจัดการสหกรณ ์(หรือกลุ่มเกษตรกร)”   หมายถึง   พนักงานสหกรณ์ 

(หรือกลุ่มเกษตรกร การเกษตรเวียงสา จ ากดั 

 

หมวดที่  1 

วตัถุประสงค ์

 

  ข้อ  4  วัตถุประสงค์การจัดตั้งกลุ่มอาชีพในสหกรณ์ (หรือกลุ่มเกษตรกร)  มีวัตถุประสงค์

เพ่ือส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกและครอบครัวสมาชิก  โดยวิธีร่วมกันด าเนินธุรกิจ

เพ่ือประโยชน์ร่วมกนัในข้อต่อไปน้ี 

(1) ส่งเสริมการประหยัดในหมู่สมาชิก  โดยการสะสมเงินทุนเพ่ือเป็นทุนด าเนินงาน

ของกลุ่มอาชีพ 

(2) จัดให้มีเงินกู้ยืมส าหรับกลุ่ม  ตามความจ าเป็นตามระเบียบของสหกรณ์ 
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(3)ให้เป็นตัวแทนของสหกรณ์ในการรวบรวมผลผลิตของสมาชิกในการแปรรูปเพ่ือ   

      จ าหน่ายให้ได้ราคาดี 

(4)  ให้เป็นตัวแทนของสหกรณใ์นการจัดหาวัสดุ  อปุกรณ์  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  ที่

จ าเป็นในการด าเนินกจิการของกลุ่มอาชีพ  หรือเพ่ือจ าหน่ายให้กบัสมาชิก 

(5)   ในการจัดหาเงินทุนเพ่ือใช้ในการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพ 

(6)   รับและจัดการเกี่ยวกบัเงินอุดหนุน  เงินบริจาค  เงินช่วยเหลือ 

 

หมวดที่  2 

การจดัตั้งกลุ่ม 

 

  ข้อ 5  การจัดตั้งกลุ่มให้คณะกรรมการด าเนินการ  พิจารณาจัดตั้งกลุ่มโดยรวบรวมหรือ

สนับสนุนให้บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ (หรือกลุ่มเกษตรกร)  หรือบุคคลในครอบครัวสมาชิก หรือ

บุคคลที่น่าเช่ือถืออยู่ในชุมชนเดียวกันกลุ่มกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ (หรือกลุ่มเกษตรกร)  รวมกันเป็นกลุ่ม

อาชีพ  และให้กลุ่มอาชีพมีอสิระในการพิจารณาด าเนินกจิกรรมกลุ่มอาชีพตามความต้องการของสมาชิก 

  การรวมเป็นกลุ่มอาชีพให้รวมสมาชิกที่มีลักษณะงาน อาชีพ กิจกรรม หรือความต้องการ

ท านองเดียวกนัเข้าเป็นกลุ่มเดียวกนั 

  หากมีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพหลายกลุ่ม  ให้แต่ละกลุ่มอาชีพมีอิสระและด าเนินกิจกรรมตาม

แผนงานซึ่งที่ประชุมกลุ่มอาชีพน้ันได้ก าหนดไว้  แต่ควรมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  และเช่ือมโยง

กจิกรรมระหว่างกลุ่มอาชีพตามสมควร 

  ข้อ  6  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ (หรือกลุ่มเกษตรกร)  พิจารณาเหน็ว่า

สมาชิกที่รวบรวมได้ในเบื้ องต้น  มีความพร้อมที่จะด าเนินกิจกรรมแล้ว  ให้คณะกรรมการด าเนินการ

สหกรณ์ (หรือกลุ่มเกษตรกร) จัดให้มีการประชุมสมาชิกกลุ่มอาชีพ  เพ่ือก าหนดระเบียบว่าด้วยการ

ด าเนินงานของกลุ่มอาชีพในสหกรณ์ (หรือกลุ่มเกษตรกร) และมอบหมายกจิกรรมทั้งปวงของกลุ่มให้คณะ

กรรมการบริหารกลุ่มอาชีพในสหกรณ์ (หรือกลุ่มเกษตรกร) ด าเนินการต่อไป 

  ข้อ 7  หากกลุ่มอาชีพในสหกรณ์ (หรือกลุ่มเกษตรกร)  มีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนิน

กิจกรรม  และคณะกรรมการบริหารกลุ่มอาชีพในสหกรณ์ (หรือกลุ่มเกษตรกร) ได้รายงานปัญหาน้ันต่อ

คณะกรรมการ สหกรณ์ (หรือกลุ่มเกษตรกร) ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ (หรือกลุ่มเกษตรกร)  

พิจารณาวินิจฉัยและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาตามที่เหน็สมควร 

 

หมวดที่  3 

การส่งเสริมอาชีพในสหกรณ ์(หรือกลุ่มเกษตรกร) 

 

  ข้อ  8  ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ (หรือกลุ่มเกษตรกร)  มอบหมายให้ฝ่าย

จัดการของ สหกรณ์ (หรือกลุ่มเกษตรกร) เข้าไปแนะน า ช่วยเหลือกลุ่มอาชีพในสหกรณ์ (หรือกลุ่ม

เกษตรกร)  ในการจัดท าบัญชี  ทะเบียบคุมสนิค้าและอื่นๆ  และรวมทั้งจัดให้มีข้อก าหนดต่างๆ ของกลุ่ม

อาชีพ  ตามความจ าเป็นอนัจะก่อให้เกดิประโยชน์ต่อการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพ 
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  ข้อ  9  ในการบริหารเงินทุนที่หน่วยราชการ  หรือองค์กรต่างๆ  ได้ช่วยเหลือกิจการของ

กลุ่มอาชีพในสหกรณ์ (หรือกลุ่มเกษตรกร)  ให้สหกรณ์ (หรือกลุ่มเกษตรกร) ก าหนดระเบียบว่าด้วยการ

บริหารเงินทุนขึ้น  โดยมุ่งผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มอาชีพในสหกรณ์ (หรือกลุ่มเกษตรกร)  เป็น

หลัก 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  13  ธนัวาคม  2546 

 

(ลงช่ือ)      เสริม  ค านวน 

( นายเสริม    ค านวน ) 

    ประธานกรรมการ 

      สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา  จ ากดั 

ว่าดว้ยนโยบายการควบคุมภายในและการรกัษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีของสหกรณแ์ละ

กลุ่มเกษตรกรทีใ่ชโ้ปรแกรมระบบบญัชีคอมพิวเตอรป์ระมวลผลขอ้มูล 

พ.ศ. 2558 

**************** 
 

  การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีถือเป็นการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี  เพ่ือลด

โอกาสและความเสยีหายที่อาจเกดิข้ึนในระบบสารสนเทศ  อาศัยอ านาจความในข้อบังคับสหกรณ์การเกษตรเวียง

สา จ ากัด ข้อ 74. และ ข้อ 102.  ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด  ชุดที่ 47  

คร้ังที่ 6  วันที่  20 พฤศจิกายน 2558  ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยนโยบายการควบคุมภายในและการรักษาความ

ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล 

พ.ศ. 2558  ดังต่อไปนี้  

  ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบสหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากัด ว่าดว้ยนโยบายการ

ควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยดา้นเทคโนโลยีของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่ใชโ้ปรแกรม

ระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ประมวลผลขอ้มลู พ.ศ. 2558” 

  ขอ้ 2. ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่  23 พฤศจิกายน 2558   เป็นต้นไป 

  ขอ้ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด ว่าด้วยนโยบายการควบคุมภายใน

และการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่ ใช้โปรแกรมระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล พ.ศ. 2554 วันที่ 10 สิงหาคม 2554  และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติ 

หรือข้อตกลงอื่นใดซ่ึงขัดแย้งกบัระเบียบน้ี และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 

 ค านิยาม :   ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ด าเนินการเจ้าหน้าที่ หมายถึง  ผู้ปฏบัิติงานเกี่ยวข้องกบัโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 

นโยบายการรกัษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ ์

หมวด 1  ว่าดว้ยการป้องกนัรกัษาความปลอดภยัของอุปกรณแ์ละโปรแกรม 

(กรณีมีหอ้งคอมพวิเตอรแ์ม่ข่าย) 

  ข้อ 4 ผู้ใช้งานต้องไม่เข้าไปในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)  ซ่ึงเป็นเขตหวงห้ามโดย

เดด็ขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมระบบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

  ข้อ 5  ผู้ใช้งานต้องไม่น าอุปกรณ์ใด ๆ ออกจากห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  (Server)   เว้นแต่จะ

ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมระบบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

  ข้อ 6  ห้ามมิให้ผู้ใดน าเคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์อื่นใดเช่ือมเข้าเครือข่ายเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้

ควบคุมระบบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
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(กรณีเครือ่งแม่ข่ายและลูกข่าย) 

  ข้อ 7  สหกรณ์ต้องจัดให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต้ังอยู่ในสถานที่ปลอดภัย  อยู่ในส่วนที่มีอุณหภมิู

ที่เหมาะสมตามสภาพ  ให้มีการท าความสะอาดสม ่าเสมอปราศจากฝุ่ นละออง  

  ข้อ 8  สหกรณ์จัดให้มีระบบเตือนไฟไหม้ อุปกรณ์ดับเพลิงเพ่ือป้องกันหรือระงับเหตุไฟไหม้ได้

ทนัเวลา  รวมถึงต้องมีการบ ารุงรักษาและทดสอบอุปกรณ์ดับเพลิงเพ่ือมั่นใจว่าสามารถใช้งานได้ 

  ข้อ 9  สหกรณ์จัดให้มีระบบส ารองไฟฟ้าและต้องบ ารุงรักษาและทดสอบการใช้งานว่ายังอยู่ใน

สภาพที่ใช้งานได้เป็นปกติ 

  ข้อ 10  สหกรณ์ต้องจัดให้มีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส  และต้องมีการปรับปรุงโปรแกรม

ป้องกนัไวรัสให้เป็นปัจจุบันเสมอ  เพ่ือป้องกนัความเสยีหายที่อาจเกดิข้ึนโดยจัดให้มีตารางการบ ารุงรักษา   

  ข้อ 11  ผู้ใช้งานต้องไม่ติดต้ังโปรแกรมใด ๆ ในเคร่ืองที่ใช้งานเพ่ือป้องกันมิให้เกิดความ

เสยีหายกบัระบบงาน 
 

หมวด 2  ว่าดว้ยการควบคุมการเขา้ถงึระบบงาน 
 

  ข้อ 12  สหกรณ์จัดให้มีผู้ควบคุมการเข้าถึงระบบงานและข้อมูล  โดยผู้ควบคุมต้องเป็นผู้

ก าหนดสิทธิและควบคุมการเข้าถึงระบบงานและข้อมูล  ให้เป็นไปตามความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ของแต่ละ

ระบบงาน  ที่มีการมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ รวมถึงการสอบทานสิทธิการใช้งานให้

สอดคล้องตามหน้าที่ให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

  ข้อ 13  ผู้ควบคุมต้องจัดที่ต้ังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยู่ในส่วนที่ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกที่ไม่

มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ามาในส่วนการท างานของเจ้าหน้าที่ 

  ข้อ 14   ผู้ควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และผู้ใช้งานต้องมี

การก าหนดรหัสในการอนุญาตใช้งาน 

  ข้อ 15  ผู้ควบคุมต้องก าหนดให้ผู้ใช้งานมีรหัสผู้ใช้งาน (User account) และมีการก าหนด

รหัสผ่าน  (User ID) ในการเข้าใช้งานระบบ โดยก าหนดอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 6 ตัวอักษร รวมถึงการท าลายรหัส

ผู้ใช้ของเจ้าหน้าที่ที่ลาออก  และก าหนดรหัสผู้ใช้ให้แก่เจ้าหน้าที่เข้ามารับงานใหม่ 

  ข้อ 16  ผู้ควบคุมและผู้ใช้งานต้องมีการเปล่ียนรหัสผ่าน  ทุก ๆ 6 เดือน เป็นอย่างน้อย และไม่

น ารหัสผ่านที่เคยใช้งานแล้วกลับมาใช้อกี โดยมอบหมายให้ผู้ควบคุมติดตามให้เป็นไปตามวิธกีารปฏบัิติดังกล่าว 

  ข้อ 17  ผู้ใช้งานต้องเกบ็รักษารหัสผ่านเป็นความลับ  มิสมควรให้ผู้ใดล่วงรู้  หากพิสูจน์ได้ว่า

เกิดความเสียหายกับระบบและข้อมูล จากรหัสผู้ใช้งานน้ัน  ผู้ใช้งานน้ันต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่

เกดิขึ้น 
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หมวด 3  ว่าดว้ยการควบคุมการประมวลผลและแฟ้มขอ้มูลคอมพิวเตอร ์

(ส าหรบัโปรแกรมบุคคลภายนอก) 
 

  ข้อ  18  การพัฒนา การเปล่ียนแปลงแก้ไขโปรแกรมประมวลผล  ต้องมีการปฏบัิติให้เป็นไป

ตามข้ันตอนที่ก  าหนดดังน้ี 

   ( 1 )  ต้องมีหนังสอืเป็นลายลักษณ์อกัษรแจ้งความต้องการของผู้ใช้งานในการเปล่ียนแปลงระบบ 

  ( 2 )  ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

  ( 3 )  ก าหนดผู้รับผิดชอบในการพัฒนา ซ่ึงต้องไม่เป็นผู้ที่มีหน้าที่ใช้งานระบบแต่อย่างใด 

   ( 4 )  มีการทดสอบระบบงานที่พัฒนาเพ่ือม่ันใจว่าระบบสามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง 

และเป็นไปตามความต้องการ 

  ( 5 )   จัดให้มีการฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งาน เพ่ือให้เกดิความเข้าใจและท างานได้อย่างถูกต้อง 
 

 (ส าหรบัโปรแกรมบุคคลภายนอกและของกรมตรวจบญัชีสหกรณ)์ 

   ข้อ 19  ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงข้อมูลหลักที่ส าคัญ เช่น อัตราดอกเบ้ีย เง่ือนไขการให้

สนิเช่ือ  และอื่นๆ  ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการด าเนินการเป็นลายลักษณ์อกัษร 

 

หมวด 4  ว่าดว้ยควบคุมดูแลเอกสารสนบัสนุนการปฏิบติังานส าหรบัระบบบญัชีคอมพิวเตอร ์

           ข้อ 20  ผู้ควบคุมงานต้องจัดให้มีเอกสารด้านฐานข้อมูลที่จ าเป็น ได้แก่ โครงสร้างข้อมูล (Data 

Structure) ตามแบบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด  รวมถึงคู่มือการใช้ระบบงาน และต้องปรับปรุงให้เป็น

ปัจจุบันเสมอ โดยให้เรียกจากผู้พัฒนาโปรแกรม  

  ข้อ 21  ผู้ควบคุมงานต้องจัดเกบ็เอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานที่ที่ปลอดภัยและ

สามารถเรียกใช้งานได้ 
 

หมวด 5  ว่าดว้ยการส ารองขอ้มูลและการกูร้ะบบกลบัคืน 
 

  ข้อ 22  ผู้ใช้งานมีหน้าที่ต้องท าการส ารองข้อมูลของแต่ละระบบงานที่ท  างานเสรจ็สิ้นแล้วและ

จัดท าส าเนาข้อมูลในรูปแบบของซีดีหรือในรูปของสื่ออิเลก็ทรอนิกส์อื่น และจัดส่งส าเนาข้อมูลให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้

จัดเกบ็รักษาทุกวันท าการ  

  ข้อ 23  การจัดท าส าเนาข้อมูลอย่างน้อยต้องจัดท าไว้ 2 ชุด โดยจัดเกบ็ที่ต้ังสหกรณ์ 1 ชุดและ

นอกที่ต้ังในที่ที่ปลอดภัย  พร้อมจัดท ารายละเอยีดและจัดระเบียบข้อมูลไว้อย่างเรียบร้อย 

  ข้อ 24  ผู้ควบคุมระบบต้องท าการทดสอบส าเนาข้อมูล ทุกระยะ 6 เดือน เพ่ือม่ันใจว่าข้อมูลที่

ท  าส าเนาไว้มีความสมบูรณ์และมีความพร้อมในการกู้ระบบคืน 
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  ข้อ 25  การจัดเกบ็ชุดส าเนาข้อมูลให้จัดเกบ็ไว้อย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 5 ปี เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต 

หรือการสื่อค้นหาข้อมูลย้อนหลัง 

  ข้อ 26  ส าเนาข้อมูลที่ถูกจัดเกบ็  ไม่อนุญาตให้น ากลับมาใช้งาน  เว้นแต่เกดิกรณีฉุกเฉินให้

สามารถกู้ระบบกลับคืนมาได้และต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจเทา่นั้น 

  ข้อ 27  สหกรณ์ก าหนดให้มีการจัดท าแผนฉุกเฉิน และท าการปิดประกาศให้ทราบทั่วกนั และ

จัดให้มีการทดสอบแผนฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  

  ข้อ 28  สหกรณ์ต้องปรับปรุงแผนฉุกเฉินให้ทนัสมัยอยู่เสมอ 

 

หมวด 6  ว่าดว้ยการใชบ้ริการงานเทคโนโลยสีารสนเทศของผูใ้หบ้ริการ 

(ส าหรบัโปรแกรมบุคคลภายนอก) 

  ข้อ 29  การพัฒนา เปล่ียนแปลงแก้ไข ผู้ให้บริการต้องเป็นผู้ที่ ได้รับการพิจารณาจาก

คณะกรรมการด าเนินการ และต้องปฏิบัติตามระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของ

ระบบงานของสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

  ข้อ 30  ฐานข้อมูลของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ทุกระบบต้องสามารถใช้ซอฟแวร์ในการดึงข้อมูล

และส่งออกข้อมูลได้หลากหลายตามต้องการ 

  ข้อ 31  ผู้ให้บริการต้องมอบเอกสารโครงสร้างข้อมูล (Data structure) และคู่มือการปฏบัิติงาน

ให้ครบทุกระบบงานไว้แก่สหกรณ์ รวมถึงการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอหากมีการพัฒนาหรือเปล่ียนแปลง

โปรแกรม 

 

หมวด 7  ว่าดว้ยการบริหารจดัการขอ้มูลองคก์ร 
 

  ข้อ 32  ผู้ใช้งานต้องตระหนักและระมัดระวังต่อการใช้งานข้อมูล  ไม่ว่าข้อมูลน้ันจะเป็นของ

สหกรณ์หรือเป็นข้อมูลของบุคคลภายนอก 

  ข้อ 33  ข้อมูลทั้งหลายถือเป็นทรัพย์สินของสหกรณ์ ห้ามไม่ให้ท าการเผยแพร่ เปล่ียนแปลง 

ท าซ า้ หรือท าลาย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการ 

  ข้อ 34  ผู้ใช้งานต้องป้องกัน ดูแล รักษาไว้ซ่ึงความลับ ความถูกต้อง และความพร้อมใช้ของ

ข้อมูล รวมทั้งรับผิดชอบต่อข้อมูลของสหกรณ์ หรือข้อมูลของผู้รับบริการ 

หมวด 8  ว่าดว้ยซอฟตแ์วรแ์ละลิขสิทธ์ิ 

 (ส าหรบัโปรแกรมบุคคลภายนอก)  

  ข้อ 35  ซอฟต์แวร์ที่สหกรณ์อนุญาตให้ใช้งานหรือที่สหกรณ์มีลิขสิทธิ์  ผู้ใช้งานสามารถขอใช้

งานได้ตามหน้าที่ความจ าเป็น   
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  ข้อ 36  ห้ามมิให้ผู้ใช้งานท าการติดต้ังหรือใช้งานซอฟต์แวร์อื่นใดทีไม่มีลิขสิทธิ์  หากมีการ

ตรวจสอบพบ ถือว่าเป็นความผิดส่วนบุคคล ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว 

  ข้อ 37  ซอฟต์แวร์ที่สหกรณ์ได้จัดเตรียมไว้ให้ผู้ใช้งาน ถือเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการท างานห้ามมิให้

ผู้ใช้งานท าการติดต้ัง ถอดถอน เปล่ียนแปลง แก้ไข  หรือท าส าเนาเพ่ือน าไปใช้งานที่อื่น 

 

 ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่  23  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558   เป็นต้นไป 

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 20  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 

 

(ลงช่ือ)         เสกสรรค์  เทพค า 

    ( นายเสกสรรค์  เทพค า ) 

         ประธานกรรมการ 
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