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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 

ว่าด้วย  หุ้น พ.ศ. 2565 
 
อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ข้อ 

81(5) และ ข้อ 116(13) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 41 ครั้งที่ 6/2565  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ได้มีมติ
กำหนดระเบียบนี้ขึ้น ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ระเบียบนี ้เร ียกว่า ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด                 
ว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2565 

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป 
ข้อ 3. ให้ยกเลิก  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด  ว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 

2564 ที่ใช้บังคับเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 เสียทั้งสิ้น และบรรดาระเบียบ ประกาศ  คำสั่ง มติหรือข้อตกลงอ่ืนใด
ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4. ให้สมาชิกถือหุ้นดังนี้ 

เงินได้รายเดือน จ านวนหุ้นรายเดือน(หุ้น) เงินได้รายเดือน จ านวนหุ้นรายเดือน(หุ้น)
4,001-6,000 50 40,001-42,000 123
6,001-8,000 50 42,001-44,000 129
8,001-10,000 50 44,001-46,000 135
10,001-12,000 50 46,001-48,000 141
12,001-14,000 50 48,001-50,000 147
14,001-16,000 50 50,001-52,000 153
16,001-18,000 51 52,001-54,000 159
18,001-20,000 57 54,001-56,000 165
20,001-22,000 63 56,001-58,000 171
22,001-24,000 69 58,001-60,000 177
24,001-26,000 75 60,001-62,000 183
26,001-28,000 81 62,001-64,000 189
28,001-30,000 87 64,001-66,000 195
30,001-32,000 93 66,001-68,000 201
32,001-34,000 99 68,001-70,000 207
34,001-36,000 105 70,001-72,000 213
36,001-38,000 111 มากกว่า 72,000 219
38,001-40,000 117   

 
 ข้อ 5. สมาชิกที่ประสงค์จะซื้อหุ้นเพิ่มเป็นครั้งคราวให้ถือหุ้นเพิ่มเพื่อการกู้เงิน ตามระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก เท่านั้น 
 ข้อ 6. สมาชิกที่มีทุนเรือนหุ้นเกินหนึ่งล้านบาทขึ้นไปประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนสูงกว่าอัตราที่กำหนดตาม
ข้อ 4. ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้รายเดือนและให้แสดงความจำนงเป็นหนังสือพร้อมแนบสลิปเงินเดือนเดือน
ล่าสุดต่อคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณา 
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 สมาชิกท่ีมีทุนเรือนหุ้นไม่เกินหนึ่งล้านบาทประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนสูงกว่าอัตราที่กำหนดตามข้อ 4. ได้ไม่
เกินร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน ให้แสดงความจำนงเป็นหนังสือพร้อมแนบสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดต่อ
คณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ เมื่อสมาชิกตามวรรคนี้มีทุนเรือนหุ้นถึงหนึ่งล้านบาทถ้วนแล้ว สหกรณ์
จะปรับอัตราการถือหุ้นรายเดือนให้เป็นไปตามวรรคแรกโดยอัตโนมัติ 
 ข้อ 7.ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้จำเป็นต้องตีความข้อความใดในระเบียบนี้ ให้เป็นอำนาจ
และหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการที่จะต้องตีความข้อความนั้น   
 ข้อ 8. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  
 ประกาศ ณ วันที่  30  มิถุนายน  2565 
 
                                                        ประชนม์ อาวุธเพชร 

(นายประชนม์ อาวุธเพชร) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
ว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2562 

 
อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด พ .ศ. 

2544 ข้อ 79(8) และข้อ 107(1)  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 38ครั้งที่ 7เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
ได้กำหนด ระเบียบนี้ขึ้นถือใช้โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัดว่าด้วย เงิน
ฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2562 

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ  เป็นต้นไป 
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วย เงินฝากออม

ทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2544 และบรรดาระเบียบ, ประกาศ, มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการอ่ืนใดที่มีอยู่ก่อนวันใช้
ระเบียบนี้ ซึ่งมีข้อกำหนดขัดแย้งกับระเบียบนี้ทั้งสิ้นให้ใช้ระเบียบนี้แทน  

ข้อ 4. สหกรณ์รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิกได้ตามที่สหกรณ์เห็นสมควร 
ข้อ 5. ผู้ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ตามแบบของสหกรณ์โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชีนั้น 
ข้อ 6. ผู้ขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  ต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจในการถอนเงิน  หรือ

ในการให้คำสั่งเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดนั้นไว้ต่อสหกรณ์  โดยใช้บัตรตัวอย่างลายมือชื่อตามแบบของสหกรณ์ 
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือของผู้มีอำนาจ  จะมีผลต่อเมื่อได้แจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์  และ

สหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว 
ข้อ 7. ผู้ฝากคนหนึ่งเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  ได้เพียงบัญชีเดียว  โดยจำนวนเงินฝากในบัญชีครั้ง

ละไม่น้อยกว่า 5,000 บาท  
 ข้อ 8. ในการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทนี้ สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ผู้ฝากยึดถือ
ไว้โดยผู้ฝากต้องเก็บรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์บันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงินคงเหลือของตน  
บรรดาที่จะมีข้ึนทุกราย 
 การบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชี  จะกระทำได้เฉพาะทางฝ่ายสหกรณ์เท่านั้น  โดยให้ประธานกรรมการ 
หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายคนหนึ่งหรือคนใด  เป็นผู้ลงลายมือ
ชื่อกำกับไว้เป็นสำคัญ  การบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชีซึ่งไม่เป็นไปตามที่กล่าวข้างต้น  จะไม่มีผลผูกพันสหกรณ์  ถ้า
ผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อน  ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้อง 
 สมุดคู่บัญชีที่บันทึกรายการเต็มแล้ว  ให้ผู้ฝากส่งมอบให้แก่สหกรณ์  เพื่อสหกรณ์โอนยอดเงินคงเหลือเข้า
สมุดบัญชีเล่มใหม่ให้  ซึ่งจะออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป   

ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากเมื่อเปิดบัญชีก็ดี  หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อนที่บันทึก
รายการเต็มแล้วก็ดี  หรือชำรุดใช้การไม่ได้ก็ดี  สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม  แต่กรณีที่สมุดคู่ฝากของผู้ฝากคนใด
สูญหาย  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ใหม่  โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 30 บาท 
 ข้อ 9. ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง  ให้ทำใบส่งเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามแบบของสหกรณ์  ยื่น
พร้อมกับสมุดคู่บัญชีและจำนวนเงินที่ฝากต่อสหกรณ์  เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้วจะบันทึกรายการ
จำนวนเงินฝากท่ีได้รับนั้นในสมุดคู่บัญชีให้ผู้ฝาก 
 ข้อ 10. สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  ไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด โดย
สหกรณ์จะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป  และคำนวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินฝากคงเหลือ 
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 สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ทุกวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี   
 ในกรณีท่ีจำนวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท  สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้ 
 ข้อ 11. ผู้ฝากจะถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของตนได้เมื่อทวงถาม โดยทำใบถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ตามแบบท่ีสหกรณ์กำหนด  
 ข้อ 12. ผู้ฝากจะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษก็ย่อมกระทำได้โดยสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวัน
ถอนหนึ่งวัน 
 ข้อ 13. ในกรณีที่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นว่า  ผู้ฝากเงินออมทรัพย์พิเศษรายใดฝ่าฝืนระเบียบ
นี้หรือก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่สหกรณ์  หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผู้ฝาก
รายใด  สหกรณ์อาจไม่รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผู้ฝากรายนั้นอีก  หรือจะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของ
ผู้ฝากนั้น  พร้อมกับคิดดอกเบี้ยให้ถึงวันที่แจ้ง  และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี้ยอีกไม่ว่าผู้ฝากจะถอนเงินเมื่อใด 
 ข้อ 14. ในกรณีที่ผู้ฝากเสียชีวิตสหกรณ์จะจ่ายเงินต้นเงินฝากคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษของผู้ฝากให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ทำหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้  สหกรณ์จะ
จ่ายเงินทั้งหมดให้แก่ผู้รับมรดก หรือผู้จัดการมรดก  หรือทายาทของผู้ฝาก เมื่อได้นำหลักฐานมาแสดงสิทธิของตนให้
เป็นที่พอใจแก่สหกรณ ์
 

กำหนด  ณ  วันที่  26 กรกฎาคม 2562 
 

ประชนม์  อาวุธเพชร 
 ( นายประชนม์  อาวุธเพชร ) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
ว่าด้วย การรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ. 2565 

 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด
พ.ศ.2565 ข้อ 81(5) และข้อ 116(1) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 41 ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 25 สิงหาคม 
2565 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วย การรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ.2565 โดยความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์ไว้ดังต่อไปนี้ 

หมวดที่ 1 
ข้อกำหนดทั่วไป 

 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วย     
การรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ. 2565 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ นายทะเบียนเห็นชอบ เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วย  การรับเงิน
ฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ. 2561 และบรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ระเบียบ
อ่ืนใดที่มีอยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ซึ่งมีข้อกำหนดขัดแย้งกับระเบียบนี้ทั้งสิ้นให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4. ตามระเบียบนี้ สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิกได้ 2 ประเภทคือ 

(1)  เงินฝากออมทรัพย์ 
(2)  เงินฝากประจำ  

หมวดที่ 2 
การเปิดบัญชีและการฝากเงิน 

 ข้อ 5. ผู้ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 4 ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ด้วยตนเองและต้องยื่น
หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชีนั้น 
 ข้อ 6. พร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของตนหรือของตัวแทนซึ่งเป็นผู้
มีอำนาจถอนเงิน ตลอดจนให้คำสั่งเก่ียวกับเงินฝากที่เปิดบัญชีนั้นไว้ต่อสหกรณ์   
 การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้จะมีผลต่อเมื่อผู้ฝากได้แจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์ และ
สหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว 
 ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้ตัวอักษรไทยและเขียนด้วยหมึกทั้งต้องเขียนด้วยลายมือตนเอง 
สหกรณ์จะไม่รับรู้การใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ 
 ข้อ 7. ผู้ฝากคนหนึ่งสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ดังนี้ 
  (1) เงินฝากออมทรัพย์ ผู้ฝากรายหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นี้และผู้ฝากจะส่ง
เงินฝากเพ่ิมข้ึนเมื่อใด โดยจำนวนเท่าใดก็ได้ 
  (2) เงินฝากประจำบัญชีหนึ่งๆ ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าครั้งละ 1,000 บาท และต้อง           มี
ระยะเวลาฝากไม่น้อยกว่า 12 เดือน 
 ข้อ 8. ในการเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 7 สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีเงินฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้  
 สมุดคู่ฝากนั้นผู้ฝากต้องรักษาไว้ เพ่ือให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงินคงเหลือ
ของตน บรรดาที่จะมีข้ึนทุกราย 
 การลงบันทึกรายการต่างๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระทำได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ ซึ่งประธานกรรมการ หรือ
รองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายคนหนึ่งหรือคนใด  เป็นผู้ลงลายมือชื่อย่อ
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กำกับไว้เป็นสำคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามที่กล่าวนี้      ย่อมไมม่ีผลผูกพันสหกรณ์ อนึ่ง 
ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพ่ือแก้ไขให้ จะแก้ไขโดยประการอ่ืนไม่ได้ 
 สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรือชำรุดจนใช้การไม่ได้ ให้นำมายื่นต่อสหกรณ์เพื่อจะได้ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่ม
นั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝากเล่มที่ยกเลิกนั้น     ผู้ฝากจะ
รับไปก็ได ้
 ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากสูญหาย ผู้ฝากต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อ
สหกรณโ์ดยมิชักช้าสหกรณ์จะนำยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป ส่วนสมุดคู่ฝากเล่ม
ที่สูญหายให้ยกเลิก 
 ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อน ซึ่งลงรายการเต็ม
แล้วก็ดีหรือชำรุดใช้การไม่ได้ก็ดีสหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีท่ีสมุดคู่ฝากของผู้ฝากคนใดสูญหาย  สหกรณ์จะ
ออกสมุดคู่ฝากใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 30 บาท 
 ข้อ 9. ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้งให้ทำใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์กำหนดต่อเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ ทั้งนี้ ผู้ฝากหรือผู้อื่นจะเป็นผู้ส่งเงินก็ได้ 
 เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจำนวนเงินฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว
สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก 
 การส่งเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝาก กรณีหักจากเงินได้รายเดือนให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทำใบฝากตามแบบพิมพ์ที่
สหกรณ์กำหนด 
 การส่งเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากกรณีผู้ฝากโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์  ให้ผู้ฝากแจ้งให้สหกรณ์ทราบทันที 

หมวดที่ 3 
การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย  

วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจ่ายดอกเบี้ย 
 ข้อ 10. สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 4 โดยจะไดป้ระกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป ดังนี้ 
  (1) ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ให้คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือ   และ
สหกรณ์จะนำดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์   
  (2) ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ สหกรณ์จะคำนวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาการฝากของ
ยอดเงินฝากแต่ละยอด สำหรับเงินฝากที่ถอนก่อนกำหนด ให้คำนวณดอกเบี้ยตามเงินฝากออมทรัพย์และผู้ฝากจะ
ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากของยอดที่ถอนนั้นหรือทั้งหมด 
 ถ้าผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากประจำเมื่อครบกำหนดพร้อมดอกเบี้ย จนพ้นกำหนดไปอีกเจ็ดวันก็เป็นอัน  ถือว่าผู้
ฝากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 

หมวดที่ 4 
การถอนเงินและการปิดบัญชี 

 ข้อ 11. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ 
 ในการถอนเงินฝาก ผู้มีอำนาจถอนเงินตามที่ให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์และต้องยื่นใบถอนเงินฝาก
โดยลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้นั้น พร้อมยื่นสมุดคู่ฝากพร้อมบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการต่อเจ้าหน้าที่
สหกรณ ์

ถ้าผู้มีอำนาจถอนเงินฝากมอบให้ผู้ใดรับเงินแทนก็ต้องทำใบถอนเงินฝาก และต้องมอบอำนาจให้รับเงินแทน
เป็นหนังสือตามแบบที่สหกรณ์กำหนด ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ได้ให้ตัวอย่างไว้ แล้วมอบให้ผู้รับมอบอำนาจยื่น
ใบถอนเงินฝากนั้น พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและสำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการที ่ลงนามสำเนาถูกต้องให้
เหมือนกับตัวอย่างลายมือชื่อในสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในการนี้สหกรณ์จะเรียกหลักฐานพิสูจน์ตัวผู้รับมอบ
อำนาจก็ได้ 
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เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงินคงเหลือใน

สมุดคู่ฝาก แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก อนึ่ง ในการจ่ายเงินที่ถอนตามความในข้อนี้ หากสหกรณ์เห็นว่าเป็นการจำเป็น
และสมควร เมื่อผู้มีอำนาจถอนเงินร้องขอ บุคคลนั้นจะมารับเช็คด้วยตนเอง หรือให้สหกรณ์ส่งมอบให้แก่บุคคล
ดังกล่าวตามวิธีการทางบัญชีธนาคาร หรือทางอื่นใดตามที่สหกรณ์เห็นจำเป็นและสมควร  จะกำหนดโดยคำนึงถึง
ความสะดวก ปลอดภัย และความเหมาะสมมาพิจารณาประกอบกันก็ได้ 

อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้มีอำนาจถอนเงิน ต้องลง
ลายมือชื่อตามท่ีให้ตัวอย่างไว้กำกับด้วย 
 ข้อ 12. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นั้น จะถอนเมื่อใด จำนวนเท่าใดก็ ได้ สมาชิกสามารถเบิก
ถอนเงินผ่านเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย เว้นแต่กรณีที่สมาชิกมีบัญชีเงินฝากอื่นใดที่หัก
จากเงินได้รายเดือนและผ่านบัญชีออมทรัพย์นั้น สมาชิกต้องดำเนินการเบิกถอนเงิน ณ ที่ทำการสหกรณ์เท่านั้น   
 ข้อ 13. ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมด เพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้ ให้ผู้มีอำนาจถอนเงิน
จดแจ้งไว้ท้ายรายการจำนวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพ่ือปิดบัญชี” 
 ข้อ 14. ในกรณีผู้ฝากเสียชีวิต สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์
ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดำเนินการว่าเป็น
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น 
 ข้อ 15. การถอนเงินฝากเพื่อปิดบัญชี  ตามข้อ 13 และข้อ 14 สหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ยให้ตาม   ข้อ 10 
ถึงวันก่อนวันทีถ่อนหนึ่งวัน  
 ข้อ 16. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้อันทำให้จำต้องตีความข้อความใดในระเบียบนี้ให้เป็น
อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ในการพิจารณา 

  กำหนด  ณ  วันที่ 1 กันยายน 2565 
 
                         ประชนม ์อาวุธเพชร 

   (นายประชนม์ อาวุธเพชร) 
      ประธานกรรมการ 

    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน พ.ศ. 2560 

 
 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด  
พ.ศ.2544 ข้อ 79(8) และข้อ 107(2) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 36 ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 30 สิงหาคม 
2560ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น  พ .ศ. 2560 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ไว้ดังต่อไปนี้ 

หมวดที่ 1 
ข้อกำหนดทั่วไป 

 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด ว่าด้วย
การรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน พ.ศ.2560” 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วย การรับฝาก
เงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2544 และบรรดาประกาศ  มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ระเบียบอื่นใดที่มีอยู่ก่อน
วันใช้ระเบียบนี้  ซึ่งมีข้อกำหนดขัดแย้งกับระเบียบนี้ทั้งสิ้นให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ”์  หมายความว่าสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
  “ผู้ฝาก” หมายความว่า สหกรณ์ผู้ฝากเงิน 
 ข้อ 5. สหกรณร์ับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืนได้ 2 ประเภท  คือ 
  (1)  เงินฝากออมทรัพย์ 

(2)  เงินฝากประจำ 

หมวดที่ 2 
การเปิดบัญชีและการฝากเงิน 

 ข้อ 6. สหกรณ์ที่ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 5 ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ณ สำนักงาน
สหกรณ์ด้วยตนเองและต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์  โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้
ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชีนั้น 
 ข้อ 7. พร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก  ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของตัวแทนซึ่งเป็นผู้มีอำนาจ
ถอนเงิน ตลอดจนให้เงื่อนไขเก่ียวกับเงินฝากท่ีเปิดบัญชีนั้นไว้ต่อสหกรณ์ 
 การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้  จะมีผลต่อเมื่อผู้ฝากได้แจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์  และ
สหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว 
 ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้อักษรไทยและเขียนด้วยหมึกทั้งต้องเขียนด้วยลายมือชื่อของผู้ฝาก 
สหกรณ์จะไม่รับรู้การใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ 
 ข้อ 8. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ดังนี้ 

(1) เงินฝากออมทรัพย์  ผู้ฝากรายหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นี้ได้โดยจำนวน 
เงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท  และผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพ่ิมข้ึนเมื่อใดโดยจำนวน
เท่าใดก็ได ้

(2) เงินฝากประจำรายหนึ่งๆ  ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 บาท  และระยะเวลาฝากต้องไม่น้อย 
กว่า 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 
 ข้อ 9. ในการเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 7 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้ 
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 สมุดคู่ฝากนั้นผู้ฝากต้องรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก  ดอกเบี้ยเงินถอนและเงินคงเหลือ
บรรดาที่จะมีข้ึนทุกราย  
 การลงบันทึกรายการต่างๆ  ในสมุดคู่ฝากนั้น  จะกระทำได้แต่โดยทางฝ่ ายสหกรณ์ ซึ่งประธานกรรมการ 
หรือรองประธานกรรมการ  หรือเหรัญญิก  หรือผู้จัดการ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายคนหนึ่งคนใด  เป็นผู้ลงลายมือชื่อ
ย่อกำกับไว้เป็นสำคัญ  การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามที่กล่าวนี้ ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ ์

อนึ่ง ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใด ในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อนต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขให้  จะแก้ไข
โดยประการอื่นไม่ได้ 
 สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรือชำรุดจนใช้การไม่ได้  ให้นำมายื่นต่อสหกรณ์เพื่อจะได้ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่ม
นั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่  ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป  สมุดคู่ฝากเล่มที่ยกเลิกนั้นผู้ฝากจะรับ
ไปก็ได ้
 ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผู้ฝากต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อ
สหกรณ์โดยมิชักช้า  สหกรณ์จะนำยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป  ส่วนสมุดคู่
ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก 
 ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อน ซึ่งลงรายการ
เต็มแล้วก็ดี  หรือชำรุดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม  แต่กรณีที่สมุดคู่ฝากของผู้ฝากรายใดสูญหาย  
สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 30 บาท 
 ข้อ 10. ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง  ให้ทำใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์กำหนดยื่นพร้อมด้วย
สมุดคู่ฝาก และจำนวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์  ทั้งนี้ ผู้ฝากหรือผู้อื่นจะเป็นผู้ส่งเงินก็ได้ 
 เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจำนวนเงินฝากที่ได้รับในสมุดคู่ฝาก  และตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว   
สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก 
 ข้อ 11. ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก  ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน  สหกรณ์สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินถอนจาก
รายการเช่นนั้น  จนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว 

หมวดที่ 3 
การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย 

วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจ่ายดอกเบี้ย 
 ข้อ 12. สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 4 เป็นประการใดจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป 
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 4.5 ต่อปี 
 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้คำนวณเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ  และสหกรณ์จะนำดอกเบี้ยทบเป็น
ต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ  สหกรณ์จะคำนวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาการฝาก สำหรับ
เงินฝากที่ถอนก่อนกำหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 13 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามจำนวนเดือนเต็ม 
 กรณีถอนเงินฝากประจำในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน  สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้ 
 ถ้าผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากประจำเมื่อครบกำหนดพร้อมดอกเบี้ย จนพ้นกำหนดเจ็ดวัน  ก็เป็นอันว่าผู้ฝากตกลง
ฝากต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 

หมวดที่ 4 
การถอนเงินฝากและการปิดบัญชี 

 ข้อ 13. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ 
ในการถอนเงินฝาก  ผู้มีอำนาจถอนเงินตามที่ให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์ ต้องยื่นใบถอนเงินฝากโดย

ลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้นั้น  พร้อมยื่นสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
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ถ้าผู้มีอำนาจถอนเงินฝากมอบให้ผู้ใดรับเงินแทนก็ต้องทำใบถอนเงินฝาก  และต้องมอบอำนาจให้รับเงิน

แทนเป็นหนังสือตามแบบที่กำหนด  ทั้งนี้  โดยลงลายมือชื่อตามที่ได้ให้ตัวอย่างไว้  แล้วมอบให้ผู้รับมอบอำนาจยื่น
ใบถอนเงินฝากนั้น  พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ณ สำนักงานสหกรณ์ในการนี ้สหกรณ์จะเรียก
หลักฐานพิสูจน์ตัวผู้รับมอบอำนาจก็ได้ 

เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้  และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงินคงเหลือ
ในสมุดคู่ฝาก  แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากอนึ่ง ในการจ่ายเงินที่ถอนตามความในข้อนี้  หากสหกรณ์เห็นว่าเป็นการ
จำเป็นและสมควร เมื่อผู้มีอำนาจถอนเงินร้องขอ บุคคลนั้นจะมารับเงินสดด้วยตนเอง หรือให้สหกรณ์ส่งมอบให้แก่
บุคคลดังกล่าวตามวิธีการทางบัญชีธนาคาร หรือทางอื่นใดตามที่สหกรณ์เห็นจำเป็นและสมควรจะกำหนดโดย
คำนึงถึงความสะดวก ปลอดภัย และความเหมาะสมมาพิจารณาประกอบกันก็ได้ 

อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ  ผู้มีอำนาจถอนเงินต้องลง
ลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้กำกับด้วย 
 ข้อ 14. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นั้น  จะถอนเมื่อใดจำนวนเท่าใดก็ได้ 

ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจำนั้น  ผู้ฝากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบกำหนด แต่เมื่อผู้ฝากยื่น
คำขอเป็นหนังสือโดยชี้แจงความจำเป็น  สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดได้ 
 ข้อ 15. ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้  ให้ผู้มีอำนาจถอนเงิน
จดแจ้งไว้  ท้ายรายการจำนวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพ่ือปิดบัญชี” 
 ข้อ 16. ในกรณีที่คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบนี้  หรือก่อให้เกิดความ
ยุ่งยากแก่สหกรณ์หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก สหกรณ์จะไม่รับเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ของผู้ฝากอีกและให้ผู้ฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพ่ือปิดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี้สหกรณ์จะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้
ฝาก 
 ข้อ 17. การถอนเงินฝากเพ่ือปิดบัญชีตามข้อ 14 สหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ยให้ตามข้อ 11 ถึงวันก่อนวัน
ถอนหนึ่งวัน เว้นแต่การปิดบัญชีเงินฝากในกรณีผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบตาม ข้อ 15 สหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ยให้ถึง
ก่อนวันที่แจ้งหนึ่งวันและสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี้ยอีกไม่ว่าผู้ฝากจะถอนเงินเมื่อใด 
 เมือ่สหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผู้ฝากแล้ว  จะยกเลิกสมุดคู่ฝากสำหรับบัญชีนั้น 
 ข้อ 18. กรณีท่ีจำนวนยอดเงินรับฝากในเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อรวมกับหนี้การกู้ยืมเงินจากภายนอกและหนี้
ในฐานะผู้ค้ำประกัน จะเกินวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบไว้ 
สหกรณ์จะไม่รับฝากเงิน 
 กรณีของผู้ฝากที่เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนียนขนาดใหญ่ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5,000 
ล้านบาท สหกรณ์จะรับฝากเงินทุกประเภทเมื่อรวมกับเงินกู้จากผู้ฝากดังกล่าว(ถ้ามี)ได้ไม่เกินร้อยละสิบของทุนเรือน
หุ้นรวมกับทุนสำรองของผู้ฝาก 

ในกรณีที่มีความจำเป็น  สหกรณ์สงวนสิทธิที่จะไม่รับฝากเงินก็ได้ 
ข้อ 19. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้อันทำให้จำต้องตีความข้อความใดในระเบียบนี้ 

 ให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 
 

กำหนด  ณ  วันที่  30  สิงหาคม  2560 
 
                      ศิริ   เลิศไกร 

( นายศิริ  เลิศไกร ) 
 ประธานกรรมการ 

    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
ว่าด้วย เงินฝากสะสมทรัพย์สุขใจวัยเกษียณ พ.ศ. 2565 

 
อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 

พ.ศ.2565 ข้อ 81(5) และข้อ 116(1) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 41 ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 24 
มิถุนายน 2565 ได้มีมติกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัดว่าด้วย เงินฝาก
สะสมทรัพย์สุขใจวัยเกษียณ พ.ศ.2565 ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัดว่าด้วย เงิน
ฝากสะสมทรัพย์สุขใจวัยเกษียณ พ.ศ.2565 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด  ว่าด้วยเงินฝาก
สะสมทรัพย์สุขใจวัยเกษียณ  พ.ศ.2555 และบรรดาระเบียบ  ประกาศ  คำสั่ง  มติ  หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4. สมาชิกจะเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์สุขใจวัยเกษียณ ต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากสะสม
ทรัพย์สุขใจวัยเกษียณตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชีนั้น 
 ข้อ 5. ผู้ขอเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์สุขใจวัยเกษียณ ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ 
พร้อมให้ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจในการถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ โดยชื่อผู้ฝากกับชื่อผู้มีอำนาจถอน
หรือผู้มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยเงินฝากต้องเป็นบุคคลเดียวกัน 
 การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือของผู้มีอำนาจในการถอนเงิน จะมีผลต่อเมื่อได้แจ้งเป็นหนังสือต่อ
สหกรณ์ และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว 
 ข้อ 6. ผู้ฝากคนหนึ่งเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์สุขใจวัยเกษียณ ได้เพียงบัญชีเดียว โดยจำนวนเงินฝากใน
บัญชีเดือนละไม่น้อยกว่า 500 บาท ไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท  และส่งฝากเป็นรายเดือนเท่ากันทุกเดือนโดย
สหกรณ์จะส่งหักจากเงินได้รายเดือนหรือส่งฝากที่สหกรณ์ระหว่างวันที่ 1-5 ของเดือนจนกว่าจะครบตามกำหนด  
หากขาดส่งเงินฝากเพียงเดือนใดเดือนหนึ่งสหกรณ์จะปรับเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์   แต่ผู้ฝากจะไม่ได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยเงินฝาก 
 ข้อ 7. ในการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทนี้ สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์สุขใจวัยเกษียณให้
ผู้ฝากยึดถือไว้โดยผู้ฝากต้องเก็บรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์บันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงินคงเหลือ
ของตน  บรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย 
 การบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชีจะกระทำได้เฉพาะทางฝ่ายสหกรณ์เท่านั้น  โดยให้ ประธานกรรมการ  
หรือ รองประธานกรรมการ  หรือเหรัญญิก  หรือผู้จัดการ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายคนหนึ่งหรือคนใด  เป็นผู้ลง
ลายมือชื่อกำกับไว้ เป็นสำคัญ  การบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชีซึ่งไม่เป็นไปตามที่กล่าวข้างต้น  จะไม่มีผลผูกพัน
สหกรณ์  ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อน  ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้อง 
 สมุดคู่บัญชีที่บันทึกรายการเต็มแล้ว  ให้ผู้ฝากส่งมอบให้แก่สหกรณ์  เพื่อสหกรณ์โอนยอดเงินคงเหลือเข้า
สมุดบัญชี เล่มใหม่ให้ ซึ่งจะออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป   
 ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากเมื่อเปิดบัญชีก็ดี  หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อนที่บันทึก
รายการเต็มแล้วก็ดี  หรือชำรุดใช้การไม่ได้ก็ดี  สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม  แต่กรณีที่สมุดคู่ฝากของผู้ฝากคนใด
สูญหาย  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ใหม่  โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 30 บาท 
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ข้อ 8. สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากสะสมทรัพย์สุขใจวัยเกษียณ ไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์

กำหนด โดยสหกรณ์จะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไปและคำนวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินฝาก
คงเหลือ  
 ข้อ 9. หากยังไม่ครบ 60 เดือน ผู้ฝากจะถอนหรือปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์สุขใจวัยเกษียณเมื่อใดก็ย่อมกระทำ
ได้ โดยสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้เท่ากับเงินฝากออมทรัพย์และผู้ฝากจะไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยเงินฝาก 

ข้อ 10. ในกรณีท่ีผู้ฝากเสียชีวิตก่อนครบกำหนด 60 เดือน  สหกรณ์จะจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดใน
บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์สุขใจวัยเกษียณของผู้ฝากให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์  ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ทำหนังสือตั้งผู้รับโอน
ประโยชน์ไว้  สหกรณ์จะจ่ายเงินทั้งหมดให้แก่ผู้รับมรดก หรือผู้จัดการมรดก  หรือทายาทของผู้ฝาก เมื่อได้นำหลักฐาน
มาแสดงสิทธิของตนให้เป็นที่พอใจแก่สหกรณ์ และสหกรณ์จะดำเนินการให้ตามข้อ 9 
 ข้อ 11. หากเงินฝากสะสมทรัพย์สุขใจวัยเกษียณครบกำหนดแล้วปรากฏว่าสมาชิกยังไม่ได้ดำเนินการปิด
บัญชีดังกล่าว สหกรณ์จะดำเนินการปิดบัญชีโดยการโอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยที่ได้รับเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มี
ไว้ในสหกรณ ์    
 

กำหนด  ณ  วันที่ 24 มิถุนายน 2565 
 

ประชนม์  อาวุธเพชร  
( นายประชนม์  อาวุธเพชร ) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
ว่าด้วย เงินฝากสะสมทรัพย์เพ่ือการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2565 

  
 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
พ.ศ.2565 ข้อ 81(5)  และข้อ 116(1)  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่  41 ครั้งที่  6/2565  เมื่อวันที่ 24 
มิถุนายน 2565  ได้มีมตกิำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด  ว่าด้วย เงินฝาก
สะสมทรัพย์เพ่ือการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2565  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1.ระเบียบนี้เรียกว่า  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัดว่าด้วย  เงิน
ฝากสะสมทรัพย์เพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2565 
 ข้อ 2.ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3.ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด ว่าด้วยเงินฝากสะสม
ทรัพย์เพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2555 และบรรดาระเบียบ  ประกาศ คำสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4.สมาชิกจะเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์เพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก  ต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงิน
ฝากสะสมทรัพย์เพ่ือการศึกษาบุตรสมาชิกตามแบบของสหกรณ์  โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือ
ขอเปิดบัญชีนั้น  และระบุชื่อผู้รับเงินฝากนั้นและผู้รับเงินฝากต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์ 
 ข้อ 5.ผู้ขอเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์เพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บตัร
ข้าราชการ พร้อมให้ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจในการถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ โดยชื่อผู้ฝากกับชื่อผู้มี
อำนาจถอนหรือผู้มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยเงินฝากต้องเป็นบุคคลเดียวกัน 
 การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือของผู้มีอำนาจในการถอนเงิน จะมีผลต่อเมื่อได้แจ้งเป็นหนังสือต่อ
สหกรณ์ และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว 
 ข้อ 6.ผู้ฝากคนหนึ่งเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์เพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก  ได้ไม่เกินจำนวนบุตรแต่ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากได้เพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น  โดยจำนวนเงินฝากในบัญชีเดือนละไม่ น้อยกว่า 
500 บาท  แต่ไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท  และส่งเป็นรายเดือนเท่ากันทุกเดือนและเท่ากับที่เปิดบัญชีครั้งแรกเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 เดือนโดยสหกรณ์จะส่งหักจากเงินได้รายเดือนหรือส่งฝากที่สหกรณ์ระหว่างวันที่ 1-5 ของ
เดือนจนกว่าจะครบตามกำหนด  หากขาดส่งเงินฝากเพียงเดือนใดเดือนหนึ่ง  สหกรณ์จะปรับเป็นบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์และผู้ฝากจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยเงินฝาก 
 ข้อ 7.ในการเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์เพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก  สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีเงินฝาก
สะสมทรัพย์เพ่ือการศึกษาบุตรสมาชิก  ให้ผู้ฝากยึดถือไว้โดยผู้ฝากต้องเก็บรักษาไว้เพ่ือให้สหกรณ์บันทึกรายการเงิน
ฝาก  ดอกเบี้ย  เงินถอน  และเงินคงเหลือของตน บรรดาที่จะมีข้ึนทุกราย 
 การบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชี  จะกระทำได้เฉพาะทางฝ่ายสหกรณ์เท่านั้น  โดยให้ประธานกรรมการ  
หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายคนหนึ่งหรือคนใดเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
กำกับไว้เป็นสำคัญ การบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชีซึ่งไม่เป็นไปตามที่กล่าวข้างต้นจะไม่มีผลผูกพันสหกรณ์  ถ้าผู้ฝาก
ตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อนต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้อง 
 สมุดคู่บัญชีที่บันทึกรายการเต็มแล้ว  ให้ผู้ฝากส่งมอบให้แก่สหกรณ์  เพื่อสหกรณ์โอนยอดเงินคงเหลือเข้า
สมุดบัญชีเล่มใหม่ให้ซึ่งจะออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป   
 ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากเมื่อเปิดบัญชีก็ดี  หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อนที่บันทึก
รายการเต็มแล้วก็ดี  หรือชำรุดใช้การไม่ได้ก็ดี  สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม  แต่กรณีที่สมุดคู่ฝากของผู้ฝากคนใด
สูญหาย  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ใหม่โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 30 บาท 
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ข้อ 8. สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากสะสมทรัพย์เพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก ไม่เกินอัตราที่นายทะเบียน

สหกรณ์กำหนด โดยสหกรณ์จะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไปและคำนวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามจำนวนต้นเงิน
ฝากคงเหลือ  
 ข้อ 9. หากยังไม่ครบ 60 เดือน ผู้ฝากจะถอนหรือปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์เพ่ือการศึกษาบุตรสมาชิก เมื่อใดก็
ย่อมกระทำได้ โดยสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้เท่ากับเงินฝากออมทรัพย์และผู้ฝากจะไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ย
เงินฝาก 

ข้อ 10. ในกรณีท่ีผู้ฝากเสียชีวิตก่อนครบกำหนด 60 เดือน  สหกรณ์จะจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดใน
บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์เพ่ือการศึกษาบุตรสมาชิก ของผู้ฝากให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์  ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ได้ทำหนังสือ
ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้  สหกรณ์จะจ่ายเงินทั้งหมดให้แก่ผู้รับมรดก หรือผู้จัดการมรดก  หรือทายาทของผู้ฝาก เมื่อได้
นำหลักฐานมาแสดงสิทธิของตนให้เป็นที่พอใจแก่สหกรณ์ และสหกรณ์จะดำเนินการให้ตามข้อ 9 
 ข้อ 11. หากเงินฝากสะสมทรัพย์เพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก ครบกำหนดแล้วปรากฏว่าสมาชิกยังไม่ได้
ดำเนินการปิดบัญชีดังกล่าว สหกรณ์จะดำเนินการปิดบัญชีโดยการโอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยที่ได้รับเข้าบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ที่มีไว้ในสหกรณ ์ 
 กำหนด  ณ  วันที่ 24 มิถุนายน 2565 

 
ประชนม์  อาวุธเพชร  

( นายประชนม์  อาวุธเพชร ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
ว่าด้วย  การรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2565 

 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด  
พ.ศ.2565 ข้อ 81(5) และข้อ 116(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 41 ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 25 สิงหาคม 
2565 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วย การรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2565 โดยความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์ไว้ดังต่อไปนี้ 

หมวดที่ 1 
ข้อกำหนดทั่วไป 

 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด  ว่าด้วย    
การรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2565   
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วย การรับฝากเงิน
จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2554 และบรรดาระเบียบ, ประกาศ, มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการอ่ืน
ใดที่มีอยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ซึ่งมีข้อกำหนดขัดแย้งกับระเบียบนี้ทั้งสิ้นให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ”์ หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
  “สมาคม” หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้ฝากเงิน   
 ข้อ 5. สหกรณ์จะรับฝากเงินจากสมาคมเฉพาะสมาคมที่มีสมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 
 ข้อ 6. ตามระเบียบนี้ สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้ 2 ประเภท คือ 

(1) เงินฝากออมทรัพย์ 
(2) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

หมวดที่ 2 
การเปิดบัญชีและการฝากเงิน 

 ข้อ 7. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 6. ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมี
รายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชีนั้น 
 ข้อ 8. พร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก สมาคมต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของตัวแทนซึ่งเป็นผู้มีอำนาจ
ถอนเงิน ตลอดจนให้เงื่อนไขเก่ียวกับเงินฝากท่ีเปิดบัญชีนั้นไว้ต่อสหกรณ์ 
 การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้ จะมีผลต่อเมื่อสมาคมได้แจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์ และ
สหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว 
 ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้อักษรไทยและเขียนด้วยหมึกทั้งต้องเขียนด้วยลายมือชื่อของผู้ฝาก
สหกรณไ์ม่อนุญาตให้ใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ 
 ข้อ 9. สมาคมสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ดังนี้ 
  (1) เงินฝากออมทรัพย์ สมาคมรายหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นี้ได้โดยจำนวน
เงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท และสมาคมจะส่งเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใดโดยจำนวน
เท่าใดก็ได ้
  (2) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สมาคมรายหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากในสหกรณ์นี้ได้โดยจำนวนเงิน
ฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่น้อยกว่า 5,000.00 บาท และสมาคมจะส่งเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใดโดย
จำนวนเท่าใดก็ได้ 
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 ข้อ 10. ในการเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 9. สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้สมาคมยึดถือไว้ 
 สมุดคู่ฝากนั้นผู้ฝากต้องรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอนและเงินคงเหลือ
บรรดาที่จะมีข้ึนทุกราย  
 การลงบันทึกรายการต่างๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระทำได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ ซึ่งประธานกรรมการ หรือ
รองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายคนหนึ่งคนใด เป็นผู้ลงลายมือชื่อย่อ
กำกับไว้เป็นสำคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามที่กล่าวนี้ ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ อนึ่ง ถ้า
สมาคมตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อนต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพ่ือแก้ไขให้ จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้ 
 สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรือชำรุดจนใช้การไม่ได้ ให้นำมายื่นต่อสหกรณ์เพื่อจะได้ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่ม
นั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึ่งออกให้สมาคมยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝากเล่มที่ยกเลิกนั้นสมาคมจะ
รับไปก็ได ้
 สมาคมต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายสมาคมต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อ
สหกรณ์โดยมิชักช้า สหกรณ์จะนำยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซึ่งออกให้สมาคมยึดถือไว้ต่อไป ส่วนสมดุคู่
ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก 
 ในกรณีทีส่หกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่สมาคมครั้งแรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อน ซึ่งลงรายการ
เต็มแล้วก็ดี หรือชำรุดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีที่สมุดคู่ฝากของสมาคมรายใดสูญหาย 
สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 30 บาท 
 ข้อ 11. ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ให้ทำใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์กำหนดยื่นพร้อมด้วย
สมุดคู่ฝากและจำนวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์ หรือช่องทางอื่นใดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ 
สมาคมหรือผู้อื่นจะเป็นผู้ส่งเงินก็ได้ 
 เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจำนวนเงินฝากที่ได้รับในสมุดคู ่ฝาก และตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว   
สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้สมาคม  

หมวดที่ 3 
การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย 

วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจ่ายดอกเบี้ย 
 ข้อ 12. สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 6. โดยจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป 
 ดอกเบี้ยเงินฝากตามข้อ 6. ให้คำนวณเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะนำดอกเบี้ย  ทบเป็น
ต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์  

หมวดที่ 4 
การถอนเงินฝากและการปิดบัญชี 

 ข้อ 13. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ 
ในการถอนเงินฝาก ผู้มีอำนาจถอนเงินตามที่ให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์ ต้องมาดำเนินการ    ที่

สำนักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้นั้น พร้อมสมุดคู่ฝากต่อ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

ถ้าผู้มีอำนาจถอนเงินฝากมอบให้ผู้ใดรับเงินแทนให้ทำใบถอนเงินฝาก และต้องมอบอำนาจให้รับเงินแทน
เป็นหนังสือตามแบบที่กำหนด ทั้งนี้โดยลงลายมือชื่อตามที่ได้ให้ตัวอย่างไว้ แล้วมอบให้ผู้รับมอบอำนาจยื่นใบถอน
เงินฝากนั้น พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์ ในการนี้สหกรณ์จะเรียกหลักฐานพิสูจน์
ตัวผู้รับมอบอำนาจก็ได้ 

เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงินคงเหลือในสมุดคู่ฝากแล้วคืน
สมุดคู่ฝากใหส้มาคม 
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อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้มีอำนาจถอนเงินต้องลง

ลายมือชื่อตามท่ีให้ตัวอย่างไว้กำกับด้วย 
 ข้อ 14. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษนั้น  จะถอนเมื่อใดจำนวน
เท่าใดก็ได ้
 ข้อ 15. สมาคมจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพ่ือปิดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้ ให้ผู้มีอำนาจถอนเงิน
จดแจ้งไว้ท้ายรายการจำนวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพ่ือปิดบัญชี”  
 ข้อ 16. การถอนเงินฝากเพื่อปิดบัญชีตามข้อ 15. สหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ยให้ตามข้อ 12. ถึงวันก่อนวัน
ถอนหนึ่งวัน  
  ข้อ 17. ในกรณีท่ีมีความจำเป็น สหกรณ์สงวนสิทธิที่จะไม่รับฝากเงินก็ได้ 

กำหนด ณ วันที่ 1 กันยายน 2565 
  

                                                        ประชนม์  อาวุธเพชร 
(นายประชนม์  อาวุธเพชร) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
ว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2556 

  
อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ข้อ 

79(8)และข้อ 107(1) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556  ได้
กำหนด ระเบียบว่า ด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเฉลิมพระเกียรติ พ .ศ.2556 มีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกออมเงินเพ่ือ
อนาคต ซึ่งสหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยในอัตราสูง โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1.ระเบียบนี้เรียกว่า  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัดว่าด้วย ด้วย
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเฉลิมพระเกียรติ  พ.ศ.2556  

ข้อ 2.ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  นายทะเบียนเห็นชอบเป็นต้นไป 
ข้อ 3.ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด  ว่าด้วยเงินฝากออม

ทรัพย์เฉลิมพระเกียรติ  พ.ศ.2556 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติ หรือข้อตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดแย้งกับระเบียบ
นี้และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4.สหกรณ์รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเฉลิมพระเกียรติ จากสมาชิกได้ตามที่สหกรณ์เห็นสมควร 
ข้อ 5.ผู้ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเฉลิมพระเกียรติ ต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย์พิเศษเฉลิมพระเกียรติตามแบบของสหกรณ์  โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิด
บัญชีนั้น 

ข้อ 6.ผู้ขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเฉลิมพระเกียรติ ต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจในการ
ถอนเงิน  หรือในการให้คำสั่งเกี ่ยวกับบัญชีที่เปิดนั้นไว้ต่อสหกรณ์  โดยใช้บัตรตัวอย่างลายมือชื่อตามแบบของ
สหกรณ ์

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือของผู้มีอำนาจ  จะมีผลต่อเมื่อได้แจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์  และ
สหกรณ์ ได้พิจารณาเห็นเป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว 

ข้อ 7.ผู้ฝากคนหนึ่งเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเฉลิมพระเกียรติ  ได้เพียงบัญชีเดียว โดยจำนวนเงิน
ฝากในบัญชีครั้งละไม่น้อยกว่า 5,000 บาท  
 ข้อ 8.ในการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทนี้ สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเฉลิมพระ
เกียรติ ให้ผู้ฝากยึดถือไว้โดยผู้ฝากต้องเก็บรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์บันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงิน
คงเหลือของตน  บรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย 
 การบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชี  จะกระทำได้เฉพาะทางฝ่ายสหกรณ์เท่านั้น โดยให้ประธานกรรมการ หรือ
รองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายคนหนึ่งหรือคนใด  เป็นผู้ลงลายมือชื่อ
กำกับไว้เป็นสำคัญ  การบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชีซึ่งไม่เป็นไปตามที่กล่าวข้างต้น จะไม่มีผลผูกพันสหกรณ์  ถ้าผู้ฝากตรวจ
พบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อน  ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้อง 
 สมุดคู่บัญชีที่บันทึกรายการเต็มแล้ว  ให้ผู้ฝากส่งมอบให้แก่สหกรณ์  เพื่อสหกรณ์โอนยอดเงินคงเหลือเข้า
สมุดบัญชีเล่มใหม่ให้  ซึ่งจะออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป   

ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากเมื่อเปิดบัญชีก็ดี  หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อนที่บันทึก 
รายการเต็มแล้วก็ดี  หรือชำรุดใช้การไม่ได้ก็ดี  สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม  แต่กรณีที่สมุดคู่ฝากของผู้ฝากคนใด
สูญหาย  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ใหม่  โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 30 บาท 
 ข้อ 9.ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง  ให้ทำใบส่งเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเฉลิมพระเกียรติตามแบบ
ของสหกรณ์  ยื่นพร้อมกับสมุดคู่บัญชีและจำนวนเงินที่ฝากต่อสหกรณ์  เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว
จะบันทึกรายการจำนวนเงินฝากท่ีได้รับนั้นในสมุดคู่บัญชีให้ผู้ฝาก 
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 ข้อ 10.สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเฉลิมพระเกียรติ  ไม่เกินร้อยละ 7 โดยสหกรณ์จะ
ประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป  และคำนวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินฝากคงเหลือ 
 สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเฉลิมพระเกียรติ ให้ทุกวันที่31 
ธันวาคม  ของทุกปี   
 ในกรณีที่จำนวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเฉลิมพระเกียรติ คงเหลือต่ำกว่า 5,000 บาท  สหกรณ์จะไม่คิด
ดอกเบี้ยให ้
 ข้อ 11.ผู้ฝากจะถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเฉลิมพระเกียรติ ของตนได้เมื่อทวงถาม  โดยทำใบถอนเงิน
ฝากออมทรัพย์พิเศษเฉลิมพระเกียรติ ตามแบบท่ีสหกรณ์กำหนด  
 ข้อ 12. การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเฉลิมพระเกียรติให้ถอนได้เดือนละหนึ่งครั้งโดยไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอนมากกว่าหนึ่งครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่สองและครั้ง
ต่อๆไปในอัตราร้อยละหนึ่ง ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ต้องไมต่ำกว่าสามร้อยบาท และยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงิน
ฝากต้องไมน้อยกว่าห้าพันบาท 
 ข้อ 13.ผู้ฝากจะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเฉลิมพระเกียรติ ก็ย่อมกระทำได้โดยสหกรณ์จะคิด
ดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันถอนหนึ่งวัน 
 ข้อ 14.ในกรณีที่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นว่า ผู้ฝากเงินออมทรัพย์พิเศษเฉลิมพระเกียรติ ราย
ใดฝ่าฝืนระเบียบนี้หรือก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่สหกรณ์  หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษเฉลิมพระเกียรติ ของผู้ฝากรายใด  สหกรณ์อาจไม่รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเฉลิมพระเกียรติ ของผู้ฝากราย
นั้นอีก  หรือจะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเฉลิมพระเกียรติ ของผู้ฝากนั้น  พร้อมกับคิดดอกเบี้ยให้ถึงวันที่แจ้ง  
และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี้ยอีกไม่ว่าผู้ฝากจะถอนเงินเมื่อใด 
 ข้อ 15.ในกรณีที่ผู้ฝากตาย  สหกรณ์จะจ่ายเงินต้นเงินฝากคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เฉลิมพระเกียรติ ของผู้ฝากให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้สหกรณ์
จะจ่ายเงินทั้งหมดให้แก่ผู้รับมรดก หรือผู้จัดการมรดก  หรือทายาทของผู้ฝาก  เมื่อได้นำหลักฐานมาแสดงสิทธิของ
ตนให้เป็นที่พอใจแก่สหกรณ ์
 

กำหนด  ณ  วันที่  28 ตุลาคม 2556 
 

กิตติศักดิ์  เชียรศรี 
(นายกิตติศักดิ์  เชียรศรี) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครศรีธรรมราช จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2565 

 
 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด  ข้อ 
13(1)(2)(3), ข้อ 15, ข้อ 81(5) และข้อ 116(5) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 41 ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 26 
พฤษภาคม 2565 และครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ได้มีมติกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ขึ้นถือใช้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด      ว่าด้วย 
การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2565” 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้
แก่สมาชิก พ.ศ.2565 ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 และบรรดาระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศหรือมติซึ่ง
มีข้อกำหนดขัดแย้งกับระเบียบฉบับนี้ทั้งสิ้นและให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4. ในระเบียบนี้  
  สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
  ข้อบังคับ หมายถึง ข้อบังคับสหกรณ ์
  สมาชิก หมายถึง สมาชิกตามความในข้อบังคับ 
  สมาชิกสมทบ หมายถึง สมาชิกสมทบตามความในข้อบังคับ 
  คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการตามความในข้อบังคับ 
  คณะกรรมการเงินกู้ หมายถึง คณะกรรมการเงินกู้ตามความในข้อบังคับ 
  ผู้จัดการ หมายถึง  ผู้จัดการตามความในข้อบังคับ 
  เงินได้รายเดือน หมายถึง  เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง 

หมวด 1 
ข้อกำหนดทั่วไป 

 ข้อ 5. สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก 3 ประเภทคือ 
(1) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

      (2) เงินกู้สามัญ 
      (3) เงินกู้พิเศษ 

ข้อ 6. สหกรณ์จะให้เงินกู้เฉพาะแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ไม่เป็นบุคคล 
วิกลจริต หรือคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถเท่านั้น 

ข้อ 7. การให้เงินกู้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบนั้นจะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจำเป็ นหรือมีประโยชน์
ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรตามประสงค์แก่การกู้ 
 ข้อ 8. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินต้องเสนอคำขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบพิมพ์ที่สหกรณก์ำหนด 
 ข้อ 9. การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้นผู้กู้ต้องทำหนังสือกู้และหนังสือค้ำประกัน (ถ้ามี) ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบ
ทีส่หกรณก์ำหนด 
 ข้อ 10. การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน, เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์โดย
วิธีหักจากเงินได้รายเดือนโดยต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ หรือในกรณีท่ีผู้กู้ไม่มีบำเหน็จหรือ
บำนาญรายเดือน แต่ยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้ ในกรณีนี้ สมาชิกดังกล่าวสามารถชำระหนี้ด้วยตนเองได้
ตามวิธีการที่ตกลงกับสหกรณ์ 
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หมวด 2 

เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
 ข้อ 11. การให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินคณะกรรมการดำเนินการอาจมอบอำนาจให้ประธานกรรมการ หรือรอง
ประธานกรรมการหรือกรรมการปฏิบัติงานประจำวันและผู้จัดการพิจารณาอนุมัติ ตามที่เห็นสมควร เป็นผู้วินิจฉัยให้
เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน แทนคณะกรรมการดำเนินการก็ได้ และให้ผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าวนั้น  รายงานเงินกู้เพ่ือเหตุ
ฉุกเฉินให้คณะกรรมการดำเนินการทราบทุกเดือน 
 ข้อ 12. เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกกู้ได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของทุนเรือนหุ้นแต่ไม่เกิน 300,000 บาท (สาม
แสนบาทถ้วน) 
 ข้อ 13. การเบิกเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินจะต้องเบิกผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารเท่านั้น สมาชิกต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และชำระค่าธรรมเนียมการเบิกเงินกู้ตามที่ธนาคารกำหนด 

ข้อ 14. การส่งเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินให้ผู้กู้ส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือน
ตามท่ีสหกรณ์กำหนด 

หมวด 3 
เงินกู้สามัญ 

 ข้อ 15. การให้เงินกู้สามัญให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก
คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ขึ้นตามความในข้อบังคับ ข้อ 85 ข้อ 86 และมอบอำนาจ
หน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมาชิก  
 ในกรณีที่สมาชิกและสมาชิกสมทบขอกู้เงินกู้สามัญที่มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากที่
ตนมีในสหกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกัน ให้เป็นอำนาจของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน
ประจำวันที่จะพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ 16. คำขอกู้เงินกู้สามัญของสมาชิกนั้น ต้องได้รับการรับรองว่าผู้กู้ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติราชการอยู่จริง
จากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด เว้นแต่ผู้กู้ที่เป็นข้าราชการบำนาญหรือลูกจ้างบำเหน็จรายเดือน ให้ใช้         คำรับรอง
ของการเงินประจำคลังและแนบสลิปเงินเดือนที่กรมบัญชีกลางออกให้มาพร้อมกับคำขอกู ้แทนคำรับรองของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดดังกล่าว 
 ข้อ 17. จำนวนเงินกู้สามัญท่ีให้สมาชิกกู้เป็นอำนาจของคณะกรรมการเงินกู้หรือผู้ที่คณะกรรมการ
ดำเนินการมอบหมายจะพิจารณาเห็นสมควร วงเงินที่สมาชิกกู้ได้ไม่เกิน 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
หรือไม่เกิน 120 เท่าของเงินได้รายเดือนสุดแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้  
  (1) สมาชิกข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญหรือลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างบำเหน็จรายเดือนหรือ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์นี้ กู้ได้ไม่เกิน 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

อายุการเป็นสมาชิก กู้ได้(เท่าของเงินเดือน) 

6 เดือนแต่ไม่ถึง 2 ปี 60 
2 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 4 ปี 80 
4 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 6 ปี 90 

6 ปีแต่ไม่ถึง 10 ปี 100 
10 ปีขึ้นไป 120 

  (2) สมาชิกพนักงานราชการกู้ได้ไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และสมาชิกท่ีเป็น
พนักงานกระทรวงกู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

อายุการเป็นสมาชิก กู้ได้(เท่าของเงินเดือน) 
6 เดือนถึง 2 ปี 10 
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2 ปีขึ้นไปถึง 4 ปี 15 
4 ปีขึ้นไปถึง 6 ปี 20 

6 ปีขึ้นไป 25 
  สมาชิกตาม (1) และ (2) ต้องมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของจำนวนเงินกู้ดังกล่าว หาก
สมาชิกมีทุนเรือนหุ้นไม่ครบจำนวนสามารถร้องขอให้สหกรณ์หักเอาจากเงินกู้สามัญดังกล่าวไปเพิ่มทุนเรือนหุ้นให้
ครบจำนวนได้   

ข้อ 18. ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรจะให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกที่ผ่อนชำระคืนเงินกู้สามัญตาม
สัญญาก่อนยังไม่เสร็จสิ้นลงอีกก็ได้ แต่สมาชิกต้องผ่อนชำระคืนเงินกู้สามัญตามสัญญาก่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด
และจำนวนเงินกู้สามัญรวมทุกสัญญาของสมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ ในเวลาใดเวลาหนึ่งจะมีจำนวนต้นเงินเกินกว่าจำนวน
ที่กำหนดในข้อ 17 ไม่ได้ ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการอนุมัติให้สมาชิกได้เงินกู้สามัญตามสัญญาใหม่แล้ว ก่อนที่จะส่งมอบ
เงินที่กู้ให้แก่สมาชิกผู้กู้ ให้สหกรณ์หักเอาชำระหนี้ตามสัญญาก่อนนั้นให้หมดสิ้นเสียก่อน หากยังมีเงินเหลือ ให้ส่ง
มอบแก่สมาชิกผู้กู้ตามวิธีการที่สหกรณ์กับสมาชิกผู้กู้ได้ตกลงกันตามสัญญา 

ข้อ 19. ในกรณีท่ีสหกรณ์มีเงินไม่เพียงพอที่จะให้สมาชิกกู้ได้โดยทั่วไปให้คณะกรรมการจัดลำดับ
ความสำคัญดังนี้ 

 (1) สมาชิกท่ีกู้โดยไม่เกินทุนเรือนหุ้นและหรือใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน พึงได้รับการอนุมัติให้กู้
ก่อน 

 (2) สมาชิกที่กู ้โดยใช้อสังหาริมทรัพย์อันปลอดจำนองและไม่มีสิทธิใดๆ อันจดทะเบียนเหนือ
อสังหาริมทรัพย์นั้นในทางถูกรอนสิทธิ(ตกเป็นภาระจำยอมหรือทางจำเป็นแก่ท่ีดินอื่น ฯลฯ) พึงได้รับการพิจารณาใน
ลำดับถัดมา 

 (3) สมาชิกท่ีกู้โดยใช้บุคคลค้ำประกัน พึงได้รับการพิจารณาในลำดับท้ายที่สุด 
 เพื่อประโยชน์แห่งความในข้อนี้ ในระหว่างสมาชิกที่ใช้หลักประกันในประเภทเดียวกัน ผู้ที่ขอกู้ใน

วงเงินที่น้อยที่สุดพึงได้รับการพิจารณาก่อน จากนั้นให้พิจารณาผู้ที่ขอกู้ในวงเงินที่เพิ่มขึ้นถัดมาจากคนก่อน และให้
เรียงลำดับไปเช่นนี้จนหมดสายทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ากรณีมีพฤติการณ์พิเศษจะวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นโดย
คำนึงถึงเหตุผลประกอบอย่างเพียงพอก็ได้ 
 ข้อ 20. หลักประกันสำหรับเงินกู้สามัญ ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือเมื่อรวมกับเงินกู้
สามัญรายก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่(ถ้ามี) ก็ดีมีจำนวนเกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ต้องมีหลักประกันอย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
  (1) ม ีหล ักทร ัพย ์ร ัฐบาลหรือเอกสารการฝากเง ินในธนาคารหรือเง ินฝากในสหกรณ์ ซึ่ง
คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรจำนำเป็นประกันเงินกู้สามัญรายนั้น โดยจำนวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้
กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละเก้าสิบแห่งค่าของหลักทรัพย์นั้นหรือ 

  (2) ใช้อสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจำนองรายอื่นจำนองเป็นประกันเต็มจำนวนเงินกู้ สามัญ
รายนั้นไม่เกินร้อยละแปดสิบแห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น 
  อสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่ดินต้องเป็นที่ดินที่มีโฉนดหรือ น.ส. 3 ก. 
  อสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นห้องชุดหรืออาคารหรือสิ่งปลูกสร้างผู้จำนองต้องทำประกันวินาศภัยซึ่งห้อง
ชุดหรืออาคารหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นไว้กับบริษัทประกันภัยที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์หรือบริษัทประกันภัยที่
สหกรณ์กำหนดในจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรโดยระบุให้สหกรณ์เป็นผู้รับ
ผลประโยชน์และจะต้องต่ออายุการเอาประกันตลอดเวลาตราบเท่าที่ผู้กู้ยังชำระเงินกู้ตามสัญญาไม่เสร็จ 
  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจำนองอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันเงินกู้ ให้เป็นภาระหน้าที่ของผู้กู้เป็น
ผู้จ่ายทั้งสิ้นหรือ 
  (3) สมาชิกผู้ค้ำประกันต้องไม่เป็นคู่สมรสของผู้กู้  
  (4) สมาชิกผู้ค้ำประกัน สามารถค้ำประกันได้ในวงเงินตามสิทธิ์ที่ตนเองกู้ได้ตามข้อ 17 
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  (5) สมาชิกข้าราชการลูกจ้างประจำหรือ เจ้าหน้าที่สหกรณ์สามารถค้ำประกันตามสิทธิ์ที่ตนเองกู้ได้ 
และให้ค้ำประกันผู้กู้รายหนึ่งได้ไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) กรณีผู้ค้ำประกันมีอายุราชการเหลือน้อย
กว่าผู้กู้ ให้ค้ำประกันได้โดยเฉลี่ยการค้ำประกันปีละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) จนอายุครบ 75 ปี 
  (6) สมาชิกที่เกษียณราชการหรืองานประจำที่ได้รับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ พ.ศ.2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือรับบำเหน็จรายเดือนตามระเบียบกระทรวงการคลัง      ว่าด้วย 
บำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ.2519 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มีสิทธิ์ค้ำประกันตามสิทธิ์ที่ตนเองกู้ได้และให้ค้ำประกันผู้กู้รายหนึ่งได้
ไมเ่กิน 500,000 บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) 
  (7) สมาชิกพนักงานราชการสามารถค้ำประกันได้ตามสิทธิ์ที่ตนเองกู้ได้ และให้ค้ำประกันผู้กู้ราย
หนึ่งได้ไม่เกิน 200,000 บาท(สองแสนบาทถ้วน) 
  (8) สมาชิกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขสามารถค้ำประกัน ได้ตามสิทธิ์ที่ตนเองกู้ได้ และให้ค้ำ
ประกันผู้กู้รายหนึ่งได้ไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
  (9) สมาชิกที ่เป็นลูกจ้างประจำ/เจ้าหน้าที ่สหกรณ์/พนักงานราชการ/พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ต้องมีสมาชิกท่ีเป็นข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญค้ำประกันไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของเงินกู้ 
  เมื่อผู้ค้ำประกันคนใดคนหนึ่งขาดสมาชิกภาพตามข้อบังคับ ข้อ 40 ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ หรือมีเหตุ
ที่คณะกรรมการดำเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้ เห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้ำประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้
สมาชิกอ่ืนซึ่งคณะกรรมการดำเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร เข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทนคนเดิมให้เสร็จ
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้กำหนด เว้นแต่ผู้กู้ได้จัดการชำระหนี้เป็น
จำนวนที่เพียงพอกับความรับผิดของหลักประกันที่เหลืออยู่ในระยะเวลาดังกล่าว 

 การให้สมาชิกผู้ค้ำประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากการค้ำ
ประกัน จนกว่าผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ เห็นสมควร เข้าเป็นผู้ค้ำ
ประกันแทน 

 อนึ่งภายหลังการทำหนังสือค้ำประกันแล้วถ้าสมาชิกผู้ค้ำประกันได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ ผู้กู้จะต้อง
จัดให้มีสมาชิกอ่ืนซึ่งคณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ในส่วนที่เกิน
กว่าค่าหุ้นของผู้กู้โดยเร็วด้วย 

 ในกรณีที่สหกรณ์ได้อนุมัติเงินกู้ให้แก่ผู้กู้ที่ใช้บุคคลไม่ว่าประเภทใดๆ ค้ำประกันแล้ว ให้เป็นหนา้ที่
ของผู้กู้ที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการกู้ตามประกาศสหกรณ์ซึ่งจะได้ประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป อนึ่งค่าใช้จ่ายใน
การกู้นี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ด้วย 
 ข้อ 21. การส่งเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้
พิจารณากำหนด   
  (1) สมาชิกข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ/ลูกจ้างประจำและลูกจ้างบำเหน็จรายเดือน       ให้
ส่งคืนเงินกู้สามัญเงินต้นเท่ากันพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนหรือเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันเป็นงวดรายเดือน
เป็นจำนวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้ จำนวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกิน 300 
งวด ทั้งนี้ ต้องหมดหนี้ภายในอายุตัว 75 ปี บริบูรณ ์
  (2) สมาชิกเจ้าหน้าที่สหกรณ์นี้ ให้ส่งคืนเงินกู้สามัญเงินต้นเท่ากันพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน
หรือเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันเป็นงวดรายเดือนเป็นจำนวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้ 
จำนวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกิน 300 งวด ทั้งนี้ ต้องหมดหนี้ภายในอายุตัว 60 ปี บริบูรณ์ 
  (3) สมาชิกพนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ส่งคืนเงินกู้สามัญเงินต้นเท่ากัน
พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนหรือเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันเป็นงวดรายเดือนจำนวน 100 งวดทั้งนี้ ต้องหมด
หนี้ภายในวันสุดท้ายของการปฏิบัติงานในส่วนราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดนครศรีธรรมราช  
  (4) นอกจากกรณีตามข้อ 40 แล้ว ความในข้อนี้ไม่ใช้บังคับแก่สมาชิกที่กู้เงินไม่เกินร้อยละเก้าสิบ
ของทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกัน แล้วแต่กรณี  
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หมวด 4 

เงินกู้พิเศษ 
ข้อ 22. การให้เงินกู้พิเศษ ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก

คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ขึ้นตามความในข้อบังคับ ข้อ 85 ข้อ 86 และมอบอำนาจ
หน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมาชิกก็ได้ 

 ข้อ 23. การให้เงินกู้พิเศษนั้นให้เพื่อการเคหะสงเคราะห์และเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกตามข้อกำหนดในระเบียบนี้ 

 ข้อ 24.  สมาชิกซึ่งอาจได้รับเงินกู้พิเศษต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
          ข้อ 25. เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้วินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษทั้งหนังสือกู้และเอกสารทางกฎหมายอย่าง
อ่ืนๆเกี่ยวกับเงินกู้นั้นได้จัดทำตามแบบท่ีกำหนดไว้โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้วสมาชิกผู้กู้จึงรับเงินกู้จากสหกรณ์ได้การ
รับเงินกู้ผู้กู้จะต้องลงลายมือชื่อรับเงินตามที่สหกรณ์กำหนด 

 ข้อ 26. ตราบใดทีส่มาชิกยังส่งคืนเงินกู้พิเศษไม่เสร็จตนจะต้องยินยอมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการ
ดำเนินการหรือบุคคลอ่ืนซึ่งได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ เข้าตรวจการก่อสร้างต่อเติมหรือปรับปรุงทรัพย์สินที่ใช้
เงินกู้นั้นในเวลาอันสมควรได้เสมอและต้องชี้แจงข้อความเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบให้ผู้ตรวจสอบทราบตามความ
ประสงค์ 

เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ 
 ข้อ 27. เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ได้แก่ 
  (1) เงินกู้เพ่ือไถ่ถอนที่ดินและอาคารจากสถาบันการเงินอ่ืน 
  (2) เงินกู้เพ่ือก่อสร้างต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร 
  (3) เงินกู้เพ่ือซื้อห้องชุดหรืออาคารหรือซื้อที่ดินพร้อมอาคารเพื่อก่อสร้างอาคาร 
  (4) เงินกู้เพ่ือกิจการซึ่งเกี่ยวข้องหรือจำเป็นแก่ (1)  (2) หรือ (3) 
 ข้อ 28. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ 23 ต้องเสนอคำขอกู้ถึงคณะกรรมการเงินกู้ ตามแบบที่
กำหนดไว้รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นรายการสินทรัพย์รายได้และค่าใช้จ่ายเหตุผลความ
จำเป็นที่ต้องจัดให้มีแบบรูปและรายการก่อสร้างหรือต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารรายละเอียดหลักฐานแห่งที่ดินและ
หรืออาคารที่จะซื้อกำหนดเวลาและราคาสัญญาที่ทำไว้หรือร่างสัญญาที่จะทำรายละเอียดแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็น
หลักประกัน 
 ข้อ 29. แบบรูปและรายการก่อสร้างหรือต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารนั้นต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
และต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการเงินกู้ด้วย 
 ข้อ 30. สหกรณ์จะมอบให้เจ้าหน้าที่ทำรายงานเกี่ยวกับคำขอกู้ เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์เสนอ
คณะกรรมการเงินกู้พิจารณา และเป็นหน้าที่ของสมาชิกผู้ขอกู้ต้องให้ข้อความจริงและความร่วมมือ 
 ข้อ 31. จำนวนเงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้นย่อมสุดแต่คณะกรรมการ
เงินกู้พิจารณาเห็นสมควรโดยคำนึงถึงลักษณะของที่อยู่อาศัยตามควรแก่ฐานะและความสามารถในการชำระหนี้ของ
สมาชิกนั้นแต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท(สิบล้านบาทถ้วน) 
 ข้อ 32. เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์นั้นให้มีความมุ่งหมายตามที่กล่าวในข้อ 27  
 ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ไม่เสร็จจะโอนอาคารหรือที่ดินแก่ผู้อื่นไม่ได้ 

เงินกู้พิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ 
ข้อ 33. เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพนั้น  ให้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของตนเองและ

ครอบครัวซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร และพอใจว่าจะก่อประโยชน์งอกเงยให้แก่สมาชิกผู้กู้ 
ข้อ 34. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวใน ข้อ 33 ต้องเสนอคำขอกู้ถึงคณะกรรมการเงินกู้ตามแบบที่

กำหนดไว้ รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  เช่น รายการสินทรัพย์  รายได้และค่าใช้จ่าย แผนงาน
ประกอบอาชีพที่จะใช้เงินกู้  รายละเอียดหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่จะใช้เงินกู้  รายละเอียดแห่งความต้องการเงินกู้   
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จำนวนทุนซึ่งตนจะออกเอง  รายได้ซ่ึงคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนนั้น  กำหนดการใช้จ่ายเงินกู้  ประสบการณ์ของ
ตนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนั้น  

ข้อ 35. สมาชิกผู ้ขอกู ้เงินกู้พิเศษเพื ่อการลงทุนประกอบอาชีพต้องแสดงหลักฐานให้เป็นที ่พอใจแก่
คณะกรรมการเงินกู้ว่าตนจะออกทุนเองเป็นจำนวนอย่างน้อยหนึ่งในสี่ของจำนวนทั้งหมด ซึ่งต้องการใช้ในการลงทุน
ประกอบอาชีพที่ตนกระทำนั้น 

ข้อ 36. สหกรณ์จะมอบให้คณะกรรมการเงินกู้หรือบุคคลอ่ืนตามที่เห็นสมควรตรวจสอบและทำรายงาน
เกี่ยวกับคำขอกู้เงินกูพิ้เศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพเสนอคณะกรรมการเงินกู้พิจารณา และเป็นหน้าที่ของ
สมาชิกผู้ขอกู้ต้องให้ข้อเท็จจริงและความร่วมมือ 

ข้อ 37. จำนวนเงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ  ซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ย่อมสุดแต่
คณะกรรมการเงินกู้พิจารณากำหนดตามที่เห็นสมควร โดยให้คำนึงถึงความต้องการเงินกู้ที่แท้จริงตามแผนงาน
ประกอบอาชีพ และความสามารถชำระหนี้ของสมาชิกนั้น แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
 ข้อ 38. หลักประกันเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์และเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ในการกู้เงิน กู้
พิเศษนั้น ผู้กู้ต้องทำหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้  ถ้าเงินกู้พิเศษนั้น  มีจำนวนไม่เกินค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มี
อยู่ในสหกรณ์  ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอ่ืนอีก แตถ่้าเงินกู้พิเศษนั้นมีจำนวนเกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ก็
ต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจำนองรายอ่ืน จำนองเป็นประกันเต็มจำนวนเงินกู้รายนั้นโดย
ต้องเป็นที่พอใจคณะกรรมการดำเนินการว่า จำนวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละแปดสิบ แห่ง
ค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น 

(2) มีพันธบัตรรัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์หรือธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการ
เห็นสมควรจำนำเป็นประกันเงินกู้รายนั้น โดยจำนวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ ภายในร้อยละเก้าสิบ
แห่งค่าของหลักทรัพย์นั้น 

(3) ในกรณีการกู้เงินกู้พิเศษ ผู้กู้ทำสัญญากู้ไว้กับสหกรณ ์ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้นหรือเงินฝาก
ที่ตนมอียู่กับสหกรณ ์ 

ข้อ 39. คณะกรรมการเงินกู้จะพิจารณากำหนดให้ผู้กู้เงินกู้พิเศษ ส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อม
ด้วยดอกเบี้ย  โดยหักจากเงินได้รายเดือน เป็นจำนวนกี่งวดก็สุดแต่จะเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้ จำนวนและ
ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้แต่ไม่เกิน 360 งวดสำหรับเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์, 240 งวดสำหรับเงินกู้เพื่อการลงทุน
ประกอบอาชีพ,  ส่วนเงินกู้พิเศษอ่ืนๆ  แล้วแต่คณะกรรมการเงินกู้จะกำหนด ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก และ
อายุของผู้กู้ต้องไม่เกิน 75 ปี ทั้งนี้โดยไม่มีการผ่อนเวลา  

นอกจากกรณีตามข้อ 40 แล้ว ความในข้อนี้ไม่ใช้บังคับแก่สมาชิกที่กู้เงินไม่เกินร้อยละเก้าสิบของทุนเรือน
หุ้นหรือเงินฝากอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกัน แล้วแต่กรณี 

เงินกู้พิเศษเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
ข้อ 40. สมาชิกและสมาชิกสมทบ กู้เงินกู้พิเศษเพ่ือพัฒนาศักยภาพ วงเงินต้องเกิน 4,500,000 บาท (สี่ล้าน

ห้าแสนบาทถ้วน) แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และไม่เกินร้อยละเก้าสิบของทุนเรือนหุ้นการส่ง
งวดชำระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยจากเงินได้รายเดือน ภายใน 240 งวด ไม่ต้องมีหลักค้ำประกัน   อ่ืนใดอีก  
 ข้อ 41. ในกรณีใดๆ  ดังกำหนดตามข้อ 45 และข้อบังคับ ข้อ 15 เงินกู้พิเศษเป็นอันถึงกำหนดส่งคืนโดย
สิ้นเชิงพร้อมดอกเบี้ยในทันที  โดยมิพักคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ให้ 

หมวด 5 
ดอกเบี้ยเงินกู้ 

ข้อ 42. ให้สหกรณเ์รียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทในอัตราไม่เกินร้อยละสิบเก้าต่อปีโดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็นคราว  ๆ 
ไป 

ข้อ 43. ดอกเบี้ยเงินกู้นั้นให้สหกรณค์ิดเป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินคงเหลือ 
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การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 
 ข้อ 44. ให้คณะกรรมการเงินกู้ ตรวจสอบควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้  
และเม่ือคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดี
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
 ข้อ 45. ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้ง
ดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 
  (1) เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ  
  (2) เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการดำเนินการว่าผู้กู้นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
  (3) เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่า หลักประกันสำหรับเงินกู้บกพร่อง และผู้กู้มิได้จัดการ
แก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
  (4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย) เป็นเวลาสองเดือนติดต่อกันสหกรณ์จะ
ระงับการเบิกเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินจนกว่า ผู้กู้ได้ชำระหนี้เป็นปกติ 
 ข้อ 46. ในกรณีที่เงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กล่าวแล้วในข้อ 41 และข้อ 45 ถ้าผู้ค้ำประกันต้อง
รับผิดชำระหนี้แทนผู้กู้ และไม่สามารถชำระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ำประกันร้องขอคณะกรรมการดำเนินการ
อาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค้ำประกันเป็นงวดรายเดือนจนเสร็จตามที่ผู้กู้ได้ทำหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ สุดแต่
จะพิจารณาเห็นสมควร 
 ข้อ 47. ผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอโอน หรือย้าย หรือลาออกจากราชการ หรือ
งานประจำตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 32(3) ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการชำระหนี้สินซึ่งตน
มีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน  
 ข้อ 48. ในกรณีมีเหตุจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้จำต้องตีความข้อความใดในระเบียบนี้ ให้เป็นอำนาจ
และหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะต้องตีความข้อความนั้น 
 ข้อ 49. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 
  ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
 

                        ประชนม์  อาวุธเพชร 
              (นายประชนม์  อาวุธเพชร) 

ประธานกรรมการ 
  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
ว่าด้วย  การให้เงินกู้ฉุกเฉินเพ่ือสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2563 

 
 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด  พ.ศ.2560 
ข้อ 79(8) และ ข้อ 107(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39 ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563  
ได้มีมติกำหนดระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้ฉุกเฉินเพ่ือสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ
และบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกท่ีมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องใช้จ่ายเงิน จึงได้กำหนดระเบียบไว้ดังนี้  
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด    ว่าด้วย 
การให้เงินกู้ฉุกเฉินเพ่ือสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2563”  
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่  1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป 

ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้
เพ่ือเหตุฉุกเฉินเงินปันผล พ.ศ. 2563 ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งสิ้น 

ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ”์  หมายความว่า   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
  “สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกและสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด 

นครศรีธรรมราช จำกัด 
 ข้อ 5. การให้เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อสวัสดิการสมาชิกตามระเบียบนี้แก่สมาชิกคนหนึ่งๆ นั้น ให้สมาชิกยื่นคำขอกู้
ด้วยตนเองท่ีสหกรณ์ตามแบบคำขอกู้ท่ีกำหนด โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินดังนี้  

(1) วงเงินกู้ยืมตั้งแต่ 1,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินปันผลที่ได้รับในปีที่แล้ว      ทั้งนี้  ให้
กู้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 

(2) ระยะเวลาการกู้ ตั้งแต่ 1 มีนาคม ถึงสิ้นเดือนธันวาคม ของทุกปีก่อนที่จะมีการจ่ายเงินปันผลและ
เงินเฉลี่ยคืนประจำปี 

(3) การส่งชำระเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเงินปันผลตามระเบียบนี้ให้สมาชิกชำระเพียงงวดเดียว หลังจาก
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยจะหักจากเงินปันผลที่สมาชิกพึงจะได้รับทั้งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย เว้นแต่ สมาชิกที่ถูก
บังคับคดีภายหลังจากกู้เงินตามระเบียบนี้ไปแล้วแต่ก่อนถึงกำหนดจ่ายเงินปันผล ในกรณีเช่นนี้ให้หักเงิน ณ ที่จ่ายเงินได้
รายเดือนของสมาชิกเพื่อชำระหนี้เป็นงวดรายเดือนให้เสร็จสิ้นภายใน 12 งวดเดือนนับถัดจากเดือนที่สหกรณ์ทราบ
เป็นหนังสือจากสำนักงานบังคับคดี โดยไม่ต้องคำนึงถึงเงินคงเหลือข้ันต่ำตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ 

ในกรณีที่สมาชิกประสงค์จะชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยในครั้งเดียวก่อนประชุมใหญ่
ย่อมเป็นสิทธิที่สามารถกระทำได้ 

(4) การคิดอัตราดอกเบี้ย ให้คิดตามอัตราดอกเบี้ยตามที่สหกรณ์ประกาศ 
(5) หลักประกันสำหรับเงินกู้ฉุกเฉินเพ่ือสวัสดิการสมาชิกให้ใช้บุคคลค้ำประกัน 1 คน หรือกรณีที่กู้ไม่เกิน

ทุนเรือนหุ้นไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอ่ืน  
ข้อ 6. สหกรณ์ไม่อนุมัติเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินเงินปันผลให้กับสมาชิก ดังนี้ 

(1) สมาชิกท่ีถูกอายัดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนหรือศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ไม่ว่าชั่วคราวหรือ 
เด็ดขาด และรวมถึงศาลมีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือล้มละลายทุจริตด้วย 

(2) สมาชิกท่ีมีข้อตกลงให้สหกรณ์หักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนชำระหนี้ 
(3) สมาชิกท่ีอยู่ภายในเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอ่ืนที่สหกรณ์ไม่อนุมัติให้กู้เงินได้ 
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ข้อ 7. ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  
  

 ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2563 
 
                                               โกศล   แต้มเติม 

( นายโกศล   แต้มเติม ) 
ประธานกรรมการ 

                            สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
ว่าด้วย  การให้เงินกู้สามัญเพ่ือสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2565 

 
อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด      ข้อ 

81(5)  และข้อ116(5)  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 41 ครั้งที่ 7/2565  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 
ได้กำหนดระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญเพ่ือสวัสดิการสมาชิก ดังนี้ 

ข้อ 1.ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วย  การ
ให้เงินกู้สามัญเพ่ือสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2565” 

ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วย       การให้
เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2563 เสียทั้งสิ ้น และบรรดาระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศหรือมติซึ ่งมี
ข้อกำหนดขัดแย้งกับระเบียบฉบับนี้เสียทั้งสิ้นและให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4. การให้เงินกู้สามัญเพ่ือสวัสดิการสมาชิกตามระเบียบนี้ เป็นการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่
สมาชิกเพ่ือชำระค่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และหรือบริษัทประกันชีวิตและหรือบริษัทประกันภัยและหรือกองทุน
อ่ืนที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันให้สมาชิกเป็นรายปี ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร 

ข้อ 5. ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งกรรมการพิจารณาเงินกู้ เพื่อพิจารณาการให้เงินกู้สามัญเพ่ือ
สวัสดิการสมาชิกตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรและประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน 

ข้อ 6. สิทธิการให้เงินกู้สามัญเพื ่อสวัสดิการสมาชิกรายหนึ่งๆ กู้ได้ตามจำนวนเงินที่ต้องชำระสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์และหรือบริษัทประกันชีวิตและหรือบริษัทประกันภัยและหรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์
คล้ายคลึงกันและปีต่อๆไปให้กู้ตามสัดส่วนที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์แต่ละสมาคมและหรือบริษัทประกันชีวิตและ
หรือบริษัทประกันภัยและหรือกองทุนอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันเรียกเก็บ 

ข้อ 7. การส่งเงินงวดชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 12 งวด โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้    ณ ที่
จ่าย   

ข้อ 8. การคิดอัตราดอกเบี้ย ให้คิดตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญตามท่ีสหกรณ์ประกาศ 
ข้อ 9. หลักประกันสำหรับเงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการสมาชิกให้ใช้บุคคลค้ำประกัน 1 คน หรือกรณีกู้ไม่เกิน

ทุนเรือนหุ้นไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอ่ืน 
ข้อ 10. หลักเกณฑ์ วิธีการและรายละเอียดต่างๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการ

ดำเนินการกำหนดเป็นประกาศของสหกรณ์ 
ข้อ 11. ให้สมาชิกผู้กู้ทำสัญญาให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามที่กำหนดในลักษณะของเงินกู้หมุนเวียนไปจนกว่าจะ

หมดหนี้ 
ข้อ 12. ให้คณะกรรมการดำเนินการรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหา   ทั้งปวง

ที่เก่ียวกับการดำเนินการตามระเบียบนี้      
  

 ประกาศ  ณ  วันที่  1 สิงหาคม 2565 
 
                                                         ประชนม์ อาวุธเพชร 

(นายประชนม์ อาวุธเพชร) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
ว่าด้วย  การให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2544 

 
อาศัยอำนาจตามความแห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด  

พ.ศ.2544  ข้อ 79(8)  และ ข้อ107(4)  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่20ครั ้งที ่ 11/2544  วันที ่ 27 
กันยายน 2544  ได้กำหนด ระเบียบว่าด้วย  การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ .ศ.2544โดยความเห็นชอบนายทะเบียน
สหกรณ์  ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ1.ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วย  
การให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน พ.ศ.2544” 

ข้อ 2.ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ เป็นต้นไป 
ข้อ3.ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด  ว่าด้วย การให้

สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2543  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ครั้งที่ 1) พ.ศ.2544 และบรรดาประกาศ มติที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ ระเบียบอื่นใดที่มีอยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ซึ่งมีข้อกำหนดหรือแนวปฏิบัติอื่นที่ขัดแย้งกับ
ระเบียบนี้ทั้งสิ้นให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ4.ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ”์ หมายความว่า   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด  
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า   คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ผู้ให้กู้เงิน 
  “สหกรณ์ผู้ขอกู้” หมายความว่า   สหกรณ์รวมถึงชุมนุมสหกรณ์ด้วย 

ข้อ 5.สหกรณ์ผู้ขอกู้  จะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
(1)  ไม่มขี้อบกพร่องทางการเงินและการบัญชี  หรือถ้ามีต้องได้รับการแก้ไขจนเป็นที่พอใจของ

สหกรณ์แล้ว 
(2)  มีความมั่นคงทางการเงิน  และมีความสามารถในการชำระหนี้ 
(3)  มีความสามารถในการจัดการที่ดีและได้ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบของสหกรณ์

และระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัดสม่ำเสมอ 
(4)  มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามหลักเกณฑ์ท่ีสหกรณ์กำหนด 

ข้อ6.สหกรณ์จะให้เงินกู้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้ที่มีวัตถุประสงค์จะใช้เงินกู้  เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกู้  หรือ
เพ่ือการดำเนินธุรกิจอ่ืนของสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบอันเหมาะสมเท่านั้น 

ข้อ7.จำนวนเงินกู้ที่ให้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้สหกรณ์หนึ่งๆ ตามวงเงินที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร แต่
เมื่อรวมหนี้เงินกู้ทุกรายของสหกรณ์ผู้ขอกู้แล้ว   จะต้องไม่เกินวงเงินกู้ยืมและค้ำประกันประจำปีที่ได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ข้อ 8.หลักประกันเงินกู้  ให้คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ผู้กู้ทั้งคณะค้ำประกันเป็นรายบุคคลและ
ให้จัดหาอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่าจำนวนเงินกู้จำนองเป็นประกัน เว้นแต่ในกรณี
จำเป็นที่สหกรณ์ผู้ขอกู้ไม่มีหลักทรัพย์  หรือไม่สามารถหาหลักทรัพย์มาใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้ ให้คณะกรรมการ
ดำเนินการของสหกรณ์ผู้ขอกู้ทั ้งคณะเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้และในกรณีผู้ค้ำประกันคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนที่
สหกรณ์ผู้ขอกู้จะชำระหนี้เสร็จสิ้น ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้จัดให้กรรมการดำเนินการคนใหม่เป็นผู้ค้ำประกันแทนคนเดิม 

ข้อ9.การกำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินกู้  ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดให้สหกรณ์ท่ีขอกู้เงินชำระคืน
ต้นเงินและดอกเบี้ย ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการใช้เงินกู้ แต่ต้องไม่เกินหกสิบเดือน 

ข้อ 10.อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดตามความเหมาะสมกับภาวะการเงินโดยประกาศ
เป็นคราวๆไป  การคิดดอกเบี้ยเงินกู้ให้คิดเป็นรายวัน  โดยนับถัดจากวันรับเงินกู้ 
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ข้อ 11.ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย  หรือความจำเป็นเกิดขึ้นอันทำให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ได้

ตามกำหนด  ให้สหกรณ์ผู ้ขอกู ้ยื ่นคำร้องขอผ่อนผันเลื ่อนให้กำหนดเวลาชำระคืนเงินกู ้ต่อสหกรณ์ เพื ่อให้
คณะกรรมการพิจารณาการผ่อนผันให้ขยายเวลาผ่อนชำระคืนเงินกู้  และระงับการเสียเบี้ยปรับ ในช่วงระยะเวลาที่
ได้รับการผ่อนผันได้ตามท่ีเห็นสมควร 

ข้อ 12.สหกรณ์ผู้ขอกู้ไม่ชำระคืนเงินกู้เมื่อถึงกำหนด  โดยไม่ได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการ  หรือไมม่ี
เหตุผลอันสมควร  จะต้องเสียเบี้ยปรับผิดนัดชำระหนี้เป็นรายวันในอัตราร้อยละ 6 ต่อปีของต้นเงินที่ผิดนัด  โดยนับถัด
จากวันที่ถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่สหกรณ์ผู้ขอกู้ชำระเงินกู้เสร็จสิ้น 

ข้อ 13.การขอกู้ ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ยื ่นหนังสือแสดงความจำนงระบุวัตถุประสงค์ในการใช้เงินกู้ จำนวนเงินกู้   
ระยะเวลาชำระหนี้  พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้ 

 (1)  สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่มีการพิจารณาเรื่องขอกู้เงินจากสหกรณ์ 
(2)  งบการเงินและรายงานการสอบบัญชีประจำปี  ล่าสุด  พร้อมด้วยรายงานกิจการประจำปี 
(3)  งบทดลอง  ณ  วันสิ้นสุดของเดือน ก่อนวันยื่นหนังสือแสดงความจำนงขอกู้  และย้อนหลังอีก 

2 เดือน 
(4)  สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ 
(5)  ข้อบังคับของสหกรณ์ รวมทั้งระเบียบการเงินของสหกรณ ์
(6)  รายนามคณะกรรมการดำเนินการ  ตำแหน่งในคณะกรรมการดำเนินการ  และตำแหน่งใน

หน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี) พร้อมทั้งวาระของการดำรงตำแหน่งของกรรมการดำเนินการ 
(7)  สำเนาหนังสือให้ความเห็นชอบ  ของนายทะเบียนสหกรณ์  ในการกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำ

ประกันประจำปี 
(8) สำเนาหลักฐานการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือบุคคลซึ่งสหกรณ์ได้กู้ยืมไว้และยังมีภาระ

ผูกพันอยู ่
(9)  เอกสารอื่นๆ  ที่สหกรณ์กำหนด 

ข้อ 14. ให้ผู้จัดการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและวิเคราะห์ฐานะความมั่นคงความสามารถในการชำระหนี้
และการจัดการ เสนอผลการวิเคราะห์พร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ข้อ 15. ถ้าสหกรณ์ผู้ขอกู้จะกู้เงินจากผู้อื่น ในระหว่างที่ยังมีหนี้เงินกู้อยู่ต่อสหกรณ์ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบ 
ข้อ 16. ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้และให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ชำระคืนต้นเงินพร้อม

ทั้งดอกเบี้ยแก่สหกรณ์โดยทันที  แม้ยังไม่ถึงกำหนดตามสัญญาเงินกู้ก็ตาม 
(1)  เมื่อสหกรณ์ผู้ขอกู้ต้องเลิกไม่ว่าเพราะเหตุใด 

           (2)  เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผู้ขอกู้ฝ่าฝืนข้อกำหนดตามข้อ 15  แห่งระเบียบนี้ 
(3)  เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผู้ขอกู้ใช้เงินกู้ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ 
(4)  เมื่อสหกรณ์ผู้ขอกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินกู้ตามกำหนดและคณะกรรมการไม่ได้ผ่อนเวลาให้ 
(5)  เมื่อมีเหตุผลที่คณะกรรมการ  เห็นว่าสหกรณ์นั้นไม่สมควรกู้เงินสหกรณ์ต่อไป 

ข้อ 17.เมื่อคณะกรรมการอนุมัติเงินกู้แล้ว  ให้ผู้จัดการแจ้งให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ทราบโดยเร็ว  เพ่ือจัดทำสัญญา
กู้  และจัดทำหลักประกันให้เรียบร้อย  แล้วจึงจัดส่งเงินกู้ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ต่อไป 

ข้อ 18.การทำสัญญากู้  ให้จัดทำตามแบบที่สหกรณ์กำหนด แล้วให้ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์  
ตามข้อบังคับของสหกรณ์  และสหกรณ์ผู้ขอกู้ เป็นผู้ลงชื่อในสัญญากู้ที่ทำกับสหกรณ์ 
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ข้อ 19.การให้เงินกู้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้ โดยใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักฐานแทนการทำสัญญากู้ให้สามารถ

กระทำได้  โดยจำนวนเงินกู้ให้เป็นไปตามข้อ7  ของระเบียบนี้  สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติอื่นๆ  ให้
คณะกรรมการพิจารณากำหนดขึ้นได้ตามความเหมาะสม  และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ 
 

กำหนด  ณ  วันที่  28  มกราคม  2545 
 

ยุทธนา  ศิลปรัสมี 
(นายแพทย์ยุทธนา  ศิลปรัสมี) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
ว่าด้วย การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2565 

  
 อาศัยความตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด พ.ศ.2565 ข้อ 
81(5) และ ข้อ 116(9), (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 41 ครั้งที่ 11/2565  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 
2565 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วย การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2565 ไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด  
ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2565” 

 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วย การรับจ่าย

และเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2544 และบรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ระเบียบอื่นใดที่มีอยู่ก่อน
วันใช้ระเบียบนี้  ซึ่งมีข้อกำหนดขัดแย้งกับระเบียบนี้ทั้งสิ้นให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 
“ใบเสร็จรับเงิน” หมายความว่า ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ ใบเสร็จรับเงินทั่วไป 

  “เงินสดในมือ” หมายความว่า  เงินสดที่เป็นธนบัตรและเหรียญกษาปณ์  ซึ่งสหกรณ์เก็บรักษาไว้ที่
สำนักงานสหกรณ์  เพื่อให้จ่ายหมุนเวียนในทางธุรกิจของสหกรณ์ 

   “เอกสารการเงิน” หมายความว่า เช็ค สมุดเงินฝาก ใบหุ้น หรือเอกสารอื่นใดที่มีคุณลักษณะ
เทียบเท่าเงิน  

ข้อ 5. ให้ผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการรับ-จ่าย  และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ 
 ข้อ 6. ในกรณีที่ยังไม่มีผู้จัดการหรือผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 5 ได้                ให้

คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่การเงิน หรือเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งผู้ใดที่เห็นสมควร ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวข้องกับงานบัญชีเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตาม ข้อ 5 แทน โดยอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 ข้อ 7. การรับจ่ายเงิน จะต้องจัดให้มีเอกสารหลักฐานใบสำคัญประกอบครบถ้วนและจะต้องบันทึกรายการ
ในสมุดบัญชีของสหกรณ์ทุกครั้งทันทีที่เกิดรายการข้ึน  และผู้จัดการจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องเป็นประจำวัน 

หมวดที่ 1 
ใบเสร็จรับเงิน 

 ข้อ 8. ใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและบันทึกบัญชี ดังนี้ 
8.1 ใบเสร็จรับเงินเพ่ือรับชำระค่าหุ้น หนี้ เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดของสมาชิกท่ีส่งหักจากเงินได้ราย

เดือนของสมาชิก ให้สมาชิกจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของสหกรณ์  
8.2 ใบเสร็จรับเงิน ที่สหกรณ์ออกให้กับสมาชิกหรือผู้ที่ติดต่อทำธุรกรรมด้านการเงินกับสหกรณ์

เป็นครั้งคราว และใบเสร็จรับเงินสำหรับการหักกลบลบหนี้จากเงินกู้ที่สมาชิกได้รับจากสหกรณ์ ให้มีสำเนาอย่างน้อย 
1 ฉบับ 

 ข้อ 9. ใบเสร็จรับเงิน ให้มีหมายเลขกำกับเล่ม และหมายเลขกำกับใบเสร็จรับเงินเรียงตามลำดับกันไปทุก
ฉบับ  

ให้สหกรณ์จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว้ เพื่อให้ทราบและตรวจสอบได้ว่าได้จัดพิมพ์ขึ้น
จำนวนเท่าใด และไดใ้ช้ใบเสร็จรับเงินไปแล้วจำนวนเท่าใด   

  การเบิกใช้ใบเสร็จรับเงิน ให้เบิกใช้ตามจำนวนที่เหมาะสมและจำเป็นกับสภาพธุรกิจของสหกรณ์
โดยให้เบิกตามลำดับเล่มและเลขที่ของใบเสร็จรับเงิน และให้มีหลักฐานการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินไว้ด้วย 

 ข้อ 10. ใบเสร็จรับเงิน  ห้ามขีดฆ่า ขูดลบ หรือ แก้ไข หากใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาด 
ใหย้กเลิกใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับแล้วออกฉบับใหม่ให้แทน 
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  สำหรับใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิก  ให้ “ขีดฆ่า” หรือประทับตรา “ยกเลิก” พร้อมลงลายมือชื่อกำกับไว้

และให้เก็บรักษาไว้ โดยมีต้นฉบับและสำเนาอยู่ครบทั้งฉบับ เพ่ือรอการตรวจสอบ 
 ข้อ 11. ให้สหกรณ์เก็บรักษาสำเนาใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชียังมิได้ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัย  อย่าให้

สูญหายและเมื่อได้ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดาก็ได้ 
 ข้อ 12. ให้คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทำหน้าที่ควบคุม

การจัดเก็บรกัษาใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้ และเล่มที่ยังใช้ไม่หมดไว้ในที่ม่ันคงปลอดภัย 
 ข้อ 13. เมื่อสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการตรวจนับใบเสร็จรับเงินทั้งที่ใช้แล้ว

และท่ียังคงเหลือให้เป็นการถูกต้องโดยจัดทำหลักฐานการตรวจนับไว้ด้วย 

หมวดที่ 2 
การรับเงิน 

 ข้อ 14. สหกรณ์ต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน โดยให้ใช้ใบเสร็จรับเงินที่ต่อเนื่องกันในการรับ
เงินทุกประเภท เว้นแต่การรับเงินฝากจากสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สหกรณ์อ่ืน การรับเงินกู้จากสถาบัน
การเงินไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน  

 ข้อ 15. การรับเงินของสหกรณท์ุกประเภทให้รับเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ที่มีอยู่ในธนาคาร  
ข้อ 16. ในกรณีที่มีการรับเงินโอนเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น ที่ต้องใช้

ระยะเวลาในการเรียกเก็บเงินจากระบบของธนาคาร ให้บันทึกข้อมูลการรับเงินนั้นในระบบ ณ วันที่ธนาคารสามารถ
เรียกเก็บเงินจากระบบให้สหกรณ์ได้แล้วเท่านั้น เว้นแต่กรณีการรับเงินจากหน่วยงานเพื่อชำระลูกหนี้ตัวแทนจาก
รายการเรียกเก็บประจำเดือนของสหกรณ์  ให้บันทึกข้อมูลการรับเงินทันทีในวันที่มีรายงานของธนาคาร  

หมวดที่ 3 
การจ่ายเงิน 

 ข้อ 17. การจ่ายเงินค่าสินค้าและหรือบริการต่อคู่ค้าที่เป็นบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ให้จ่ายเฉพาะเพ่ือ
กิจการภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ 

 ข้อ 18. การจ่ายเงินตามข้อ 17 ทุกครั้ง ต้องมีหลักฐานการจ่ายเป็นใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องสมบูรณ์หรือ
หลักฐานการจ่ายเงินตามแบบที่สหกรณ์กำหนด เก็บไว้เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ  

  
 ข้อ 19. หลักฐานการจ่าย ที่เป็นใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินออกให้แก่สหกรณ์อย่างน้อยจะต้องมีรายการ

ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน 

 (2)  วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
 (3)  รายการแสดงการรับเงินที่ระบุว่าเป็นค่าอะไร 
 (4)  จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
 (5)  ลายมือชื่อของผู้รับเงิน 

 ข้อ 20. ให้เจ้าหน้าที่การเงินประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” และลงลายมือชื่อกำกับการจ่ายพร้อม วัน เดือน ปี 
ไว้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

 ข้อ 21. การจ่ายเงินของสหกรณ์ให้จ่ายได้ในลักษณะดังต่อไปนี้ 
(1) การจ่ายเป็นเงินสดให้จ่ายได้ในกรณีที่เป็นการจ่ายเงินเป็นจำนวนไม่มากหรือต้องจ่ายเป็น

ประจำ เช่น ค่าส่งไปรษณีย์ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงานที่
ชำรุดแตกหักเสียหาย เป็นต้น ให้จ่ายจากเงินสดในมือที่กำหนดให้เก็บรักษาไว้ได้ไม่เกิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้า
พันบาทถ้วน) 
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(2) การจ่ายเป็นเช็ค ให้จ่ายได้กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุอันควร เช่น การจ่ายชำระหนี้สถาบัน

การเงินอื่นแทนสมาชิก การจ่ายค่าสินค้าหรือบริการให้แก่บุคคลภายนอก เป็นต้น โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 

(3) การจ่ายเป็นเงินโอน ให้จ่ายตามระเบียบว่าด้วยการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 ข้อ 22. ก่อนจ่ายเงินทุกครั้ง ผู้มีหน้าที่จ่ายต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ และใบสำคัญประกอบการ
จ่ายเงินให้ถูกต้องเรียบร้อย และต้องมีผู้อนุมัติให้จ่ายเงินได้จึงจ่ายเงิน และเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงิน หรือให้
ผู้รับเงินลงนามรับเงินไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินของสหกรณ์ทุกครั้ง 

 ข้อ 23. การจ่ายเช็คตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ21 (2) ให้สั่งจ่ายในนามบุคคลหรือหน่วยงานผู้รับเงินโดยขีดฆ่าคำว่า 
“หรือผู้ถือ”ออก  

 ข้อ 24. ในกรณียกเลิกการจ่ายเช็ครายการใด ให้ผู้มีหน้าที่จ่ายประทับตรา “ยกเลิก” ในเอกสารที่ยกเลิกทุก
ฉบับส่วนเช็คที่ยกเลิกให้เย็บติดกับต้นขั้วและประทับตรา “ยกเลิก” พร้อมบันทึกเหตุผลที่ยกเลิกและลงลายมือชื่อ
ผู้รับผิดชอบกำกับไว้ด้วย 

 ข้อ 25. ในการถอนเงินจากธนาคาร หรือแหล่งรับฝากเงินอื่นๆ เพื่อนำมาใช้จ่ายในธุรกิจของสหกรณ์ ให้
ผู้จัดการหรือผู้ทำหน้าที่แทน ทำบันทึก ขออนุมัติถอนเงินโดยชี้แจงเหตุผลต่อประธานกรรมการหรือรองประธาน
กรรมการ  หรือกรรมการผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้เป็นผู้ที่มีอำนาจอนุมัติการถอนเงิน พร้อมทั้งแนบ
เอกสารหลักฐานต่างๆ และเอกสารการถอนเงิน เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

หมวดที่ 4 
การเก็บรักษาเงินและเอกสารสำคัญ 

 ข้อ 26. เมื่อสิ้นเวลาทำการ ให้ผู้จัดการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตาม ข้อ 5 หรือ ข้อ 6 ตรวจสอบรายการเงิน
สดในสมุดบัญชีเปรียบเทียบกับตัวเงินสดในมือเป็นประจำทุกวัน เมื่อเห็นว่าถูกต้องตรงกันแล้ว ให้ลงลายมือชื่อกำกับ
ไว้ในสมุดบัญชีด้วย 

 ข้อ 27. เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณ์จะต้องเก็บรักษาไว้ในมือแต่ละวันนั้น ให้เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย
ของ สหกรณ์ หรือในท่ีมั่นคงปลอดภัย โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ 

 ข้อ 28. ให้เก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ทุกเล่ม สมุดบัญชี ทะเบียนและเอกสารเกี่ยวกับการเงิน
ไว้ในตู้นิรภัย หรือในที่มั่นคงปลอดภัย โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ 

 ข้อ 29. ให้คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการคนใด
คนหนึ่งทำการตรวจสอบเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับเงินสดคงเหลือและเอกสารการเงินอื่นๆ ให้ถูกต้อง 

 ข้อ 30. ให้ผู้จัดการ จัดให้มีการทำบัญชีรับจ่าย งบทดลอง งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร รวมทั้งสรุป
เกี่ยวกับการรับจ่ายเงินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือน 

 
  ประกาศ ณ วันที่  28 พฤศจิกายน 2565 

 
                                                   ประชนม์  อาวุธเพชร 

 (นายประชนม์  อาวุธเพชร) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2560 

 
อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด  ข้อ 

79(8)  และ ข้อ 107(6)  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 35 ครั้งที1่2/2559 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 
ได้กำหนดระเบียบว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์  พ.ศ. 2560  ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด ว่าด้วย 
การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์  พ.ศ.2560 

ข้อ 2.ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560เป็นต้นไป 
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วย การโอน

สมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2544 และบรรดาประกาศหรือมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งมีข้อกำหนด
ขัดแย้งกับระเบียบฉบับนี้ทั้งสิ้น และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4. สมาชิกท่ีได้รับคำสั่งย้ายหรือโอนไปรับราชการในสังกัดอ่ืน หรือนอกเขตท้องที่ดำเนินงานของสหกรณ์
นี้ ประสงค์จะขอโอนสภาพเป็นสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่หรือสังกัดที่ตนย้ายไปรับราชการ
ใหม่นั้น ต้องเสนอเรื่องราวถึงคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์   

เรื่องราวที่ได้เสนอคณะกรรมการดำเนินการนั้น ต้องแจ้งสังกัดในจังหวัดที่ย้ายหรือโอนไปรับราชการใหม่
สหกรณ์ออมทรัพย์ ที่จะขอเข้าเป็นสมาชิกและต้องแนบสำเนาคำสั่งย้ายหรือโอนประกอบเรื่องด้วย 

ข้อ 5. ให้สหกรณ์ระงับการเรียกเก็บเงินสะสมรายเดือนหรือเงินค่าหุ้นหรือเงินงวดชำระหนี้  (ถ้ามี)  ซึ่ง
สมาชิกนั้นจะต้องส่งต่อสหกรณ์ไว้ชั่วคราว   จนกว่าจะทราบผลการพิจารณารับสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่
สมาชิกนั้นขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่  แต่ต้องไม่เกิน 90 วัน  นับจากวันที่ทางราชการได้สั่งโอนอัตราเงินเดือนไป
จากจังหวัดหรือสังกัดเดิม 

ถ้าสหกรณ์ไม่ได้รับการติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่ภายในกำหนดเวลาตามความในวรรคก่อนให้
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาสภาพการเป็นสมาชิก  * ตามข้อบังคับ ข้อ 36  การเรียกคืนเงินกู้ตามข้อบังคับ  
ข้อ 10  และดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนดไว้ในข้อบังคับเป็นรายๆ  สุดแต่กรณี 

ข้อ 6. ถ้าสหกรณ์ได้รับการติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่ เพ่ือขอรับโอนสภาพการเป็นสมาชิก ขอรับเงิน
ค่าหุ้น  ขอชำระหนี้เงินกู้ของสมาชิกนั้น  และหรือขอผ่อนผันการชำระหนี้เงินกู้  คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจที่
จะตกลงเงื่อนไขเก่ียวกับวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร 

ข้อ 7. นับจากวันที่สหกรณ์ได้โอนค่าหุ้นและได้รับชำระหนี้  หรือได้ตกลงเงื่อนไขในการชำระหนี้เป็นหนังสือ
ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่แล้ว  ให้ถือว่าสมาชิกนั้นพ้นสภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 

ข้อ 8. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่ย้าย  หรือโอนเข้ามารับราชการสังกัด  หรือในท้องที่ ดำเนินงานของ
สหกรณ์นี้หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก โดยการโอนสภาพการเป็นสมาชิกระหว่างสหกรณ์  ต้องยื่นใบสมัคร
ถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้โดยต้องมี  ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตำแหน่งต่ำกว่าชำนาญการหรือเทียบเท่าคน
หนึ่งรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดำรงตำแหน่งชำนาญการขึ้นไปหรือเทียบเท่าก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง 
 เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่าผู้สมัครมีลักษณะถูกต้องตามข้อบังคับ ข้อ31 
ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ให้สหกรณ์ติดต่อทำความตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ขอรับโอนเงินค่า
หุ้น และชำระหนี้เงินกู้ และหรือผ่อนผันการชำระหนี้เงินกู้แทน ผู้สมัครตามเงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร ทั้งเรียกให้ผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าตามข้อบังคับ และลงลายมือชื่อใน
ทะเบียนสมาชิก 
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ข้อ 9. เมื่อสหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ้นจากสหกรณ์เดิมแล้ว  ให้ออกใบรับเงินให้แก่สมาชิกยึดถือไว้เป็นหลักฐาน

ถ้าผู้สมัครมีหนี้สินอยู่กับสหกรณ์เดิม และสหกรณ์จะต้องชำระหนี้แทน ต้องเรียกให้ผู้สมัครทำหนังสือกู้และจัดทำ
หลักประกันเงินกู้ไว้แก่สหกรณ์ตามประเภทและลักษณะของเงินกู้ท่ีกำหนดไว้ในระเบียบ 

ในกรณีจำนวนเงินและหรือประเภทเงินกู้  ซึ่งผู้สมัครมีอยู่ในสหกรณ์เดิมแตกต่างกับสหกรณ์นี้ให้อนุโลมทำ
หนังสือกู้ตามประเภทและจำนวนจำกัดขั้นสูงของเงินกู้ในประเภทนั้นๆ แต่ถ้าจำนวนเงินกู้เกินกว่าจำกัดขั้นสูง ซึ่งไม่
อาจอนุโลมเข้ากับประเภทหนึ่งประเภทใดได้ ก็ให้ทำหนังสือกู้เท่าจำกัดจำนวนเงินขั้นสูงแห่งประเภทเงินกู้และให้นำ
เงินส่วนที่เกินส่งชำระแก่สหกรณ์ในวันทำหนังสือกู้ด้วย 

ข้อ 10. เมื่อผู้สมัครได้ปฏิบัติตามที่กล่าวใน ข้อ 8 และข้อ 9 โดยครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าสมาชิกผู้นั้นได้สิทธิใน
ฐานะเป็นสมาชิก 

ข้อ 11. สิทธิใดๆ ที่สมาชิกอื่นๆ มีอยู่ในสหกรณ์นี้ หากมีเงื่อนไขเวลาการเป็นสมาชิกให้มีสิทธินับเวลาการ
เป็นสมาชิกในสหกรณ์เดิมรวมด้วยได้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  1 มกราคม 2560 
 

                        ศิริ  เลิศไกร 
( นายศิริ  เลิศไกร ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
ว่าด้วยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ เจ้าหน้าที่อื่นและลูกจ้าง พ.ศ. 2565 

 
อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด         

ข้อ 81 (5),(10) และข้อ 116 (10) ที ่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่  41 ครั ้งที่ 7/2565 เมื ่อวันที่ 26 
กรกฎาคม 2565 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ เจ้าหน้าที่อื่นและลูกจ้าง 
ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อกำหนดทั่วไป 

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วยอำนาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ เจ้าหน้าที่อ่ืนและลูกจ้าง พ.ศ. 2565” 

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป 
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัดว่าด้วยอำนาจหน้าที่และ

ความรับผิดชอบของผู้จัดการ เจ้าหน้าที่อ่ืนและลูกจ้าง พ.ศ. 2560 ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติหรือข้อตกลงอ่ืนใดซึ่ง
ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 
หมวด 1 

ผู้จัดการสหกรณ์ 
ข้อ 4. ผู้จัดการสหกรณ์มีหน้าที่จัดการทั่วไปและความรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการของสหกรณ์ที่กำหนดไว้

ในข้อบังคับ ตลอดจนปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการดำเนินการ ตรวจตรา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพ่ือให้งานสหกรณ์ดำเนินตามเป้าหมาย บังเกิดผลดีและเป็นคุณประโยชน์แก่สมาชิก 
 

หมวด 2 
รองผู้จัดการ 

ข้อ 5. รองผู้จัดการ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 
(1) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการดำเนินการหรือผู้จัดการมอบหมาย 
(2) ในกรณีท่ีไม่มีผู้จัดการให้รองผู้จัดการทำหน้าที่ผู้จัดการ 
(3) ในกรณีท่ีผู้จัดการไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติงานได้ ให้รองผู้จัดการเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 
(4) ปฏิบัติการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการ หรือผู้จัดการมอบให้หรือตามท่ีควรกระทำเพ่ือให้ 

กิจการในหน้าที่ของตนลุล่วงไปด้วยดี 
 

หมวด 3 
เจ้าหน้าที่อ่ืนและลูกจ้าง 

ข้อ 6. ฝ่ายบริหาร (งานการเงิน , งานบัญชี ,งานสวัสดิการและงานบริการทั่วไป) มีหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานต่อไปนี้ 

ฝ่ายบริหาร 
งานการเงิน 

(1) ช่วยปฏิบัติงานที่เป็นหน้าที่ของเหรัญญิกหรือกรรมการซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับ  
การเงินของสหกรณ ์

(2)  บริการทำธุรกรรมทางการเงินให้กับสมาชิก ภายใต้ คำสั่ง มติ ระเบียบ และข้อบังคับสหกรณ์ 
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(3)  เก็บรักษาดวงตราสหกรณ์ ชื่อและรหัสผ่านของสหกรณ์สำหรับการทำธุรกรรมด้วยระบบเทคโนโลยี 
       

สารสนเทศ ,เก็บรักษารหัสความปลอดภัยของตู้เซฟสหกรณ์ รวมถึงเอกสารสำคัญทางด้านเงินฝากและบริหารไว้ในที่
ปลอดภัย 

(4) ควบคุมดูแล และตรวจสอบ ระบบการเบิกจ่ายตราสารทางการเงินธนาคาร , ใบเสร็จรับเงินสหกรณ์ , 
สมุดเงินฝาก การตรวจสอบรายการทางการเงิน และเอกสารสำคัญอื ่น ๆ ทางการเงิน พร้อมจัดทำทะเบียน      
ควบคุมการนำไปใช้ให้เป็นปัจจุบัน 

(5) เบิก-ส่งเงิน รับจ่าย  เก็บรักษาเงินสด บริหารเงินทดรองจ่ายและเงินยืม ของสหกรณ์ภายในอำนาจที่
ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ 

(6)  ลงบัญชีสมุดเงินสดรับ  สมุดเงินสดจ่าย  และรวบรวมหลักฐานการรับจ่ายเงินสดของสหกรณ์และเสนอ
สมุดเงินสดรับจ่าย พร้อมหลักฐานการรับจ่าย  ให้ผู้จัดการหรือประธานกรรมการ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการทราบเป็นประจำ 

(7)  งานบุคลากร การว่าจ้าง การค้ำประกัน การจ่ายเงินเดือน  สวัสดิการ เงินสะสม และทะเบียนประวัติ 
ทั้งปวงของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
  (8)  ดำเนินการด้านประกันสังคม ,สรรพากร , เทศบาล ฯลฯ  ในการชำระภาษี  , การชำระหนี้และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่มีผลผูกพันต่อองค์กรภายนอก 

(9)  ปฏิบัติงานด้านการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งปวงของสหกรณ์ 
(10) ปฏิบัติงานและจัดทำทะเบียนเกี่ยวกับการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำรวมถึงการสอบ

ทานยอดทั้งปวงของสหกรณ ์
(11)  ควบคุม ดูแล ประสานงานกับสถาบันการเงิน และแหล่งเงินทุนภายนอก เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว

ในการทำธุรกรรมทุกประเภท ทั้งเงินฝาก เงินโอน  เงินกู้ การเปิด -ปิด เพิ่ม-ลดบัญชีเงินฝากหรือสินเชื่อและการ
เปลี่ยนแปลงรายการทางการเงินต่าง ๆ ของสมาชิกและสหกรณ์ผ่านระบบสารสนเทศ 

(12)  บันทึกรายการจ่ายเงินกู้และค่าใช้จ่าย ทุกประเภท ตรวจสอบภาระหุ้น-หนี้  การออกใบเสร็จรับเงิน  
การจ่ายเงินคืนต่างๆ ให้แก่สมาชิกและคู่ค้า 

(13) ปฏิบัติงานการจัดซื้อ/จัดจ้างในหมวด เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ,งานบ้านงานครัว,ค่ารับรอง และ
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด พร้อมควบคุมการเบิกจ่าย สรุปยอดคงเหลือให้เป็นปัจจุบัน (ยกเว้นงานตรวจรับการจัดซื้อ/จัด
จ้างนั้นๆ) 

(14) จัดทำรายงานกิจการสหกรณ์ เพ่ือนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน 
(15) เก็บข้อมูลทางการเงิน จัดทำประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบและงบประมาณประจำปี 
(16) วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ เพ่ือนำเสนอผู้จัดการและคณะกรรมการ 
(17) รับผิดชอบในการจัดทำรายงานกิจการ ประจำปี 
(18) ปฏิบัติงานในการสรรหาผู้แทนสมาชิก ผู้ตรวจสอบกิจการ ประธานกรรมการและคณะกรรมการ

ดำเนินการประจำปี 
(19)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 
งานบัญชี 

(1) ตรวจสอบการรับจ่ายเงินเพ่ือแนบสลิป ลูกหนี้  เจ้าหนี้ตามประเภทการจ่ายหรือรับทุกวันเมื่อหมดเวลา 
การรับและจ่ายเงินประจำวัน 

(2)  จัดทำรายงานทางบัญชี การปรับปรุงรายการประจำวัน ให้ถูกต้อง 
(3)  ลงรายการรับจ่ายตามหลักฐานการรับเงิน-จ่ายเงิน พร้อมจัดเก็บไฟล์ข้อมูลในระบบสารสนเทศ 
(4)  ลงรายการรับจ่าย ประจำวันไปยังบัญชีแยกประเภท เพ่ือจัดทำงบการเงิน 
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(5)  จัดทำรายงานกระทบยอดทางบัญชีทุกประเภท รายได้-รายจ่ายคงค้าง รายงานลูกหนี้มีปัญหา ลูกหนี้      

จัดชั้น และการตั้งสำรอง 
(6)  การยกเลิกใบเสร็จรับเงินประจำเดือน ควบคุมและสรุปรายการส่งหักบัญชีเงินเดือน เพื่อปรับปรุง

รายการทางบัญชี และส่งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการเรียกเก็บหนี้คงค้างรายเดือน 
(7)  จัดทำเอกสารการสอบทานยอดหุ้น-หนี้ เงินฝากประจำปี 
(8)  เก็บข้อมูลทางบัญชี จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน  ทดสอบความถูกต้องของบัญชี 
(9)  จัดทำประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบและงบประมาณประจำเดือนและประจำปี  
(10)  จัดทำรายการบันทึกและปรับปรุงรายงานบัญชีทุกสิ้นวัน สิ้นเดือน และประมวลผลข้อมูลบัญชีสิ้นปี

บัญชี 
(11)  ควบคุมและตรวจสอบยอดคงเหลือทุนเรือนหุ้น  บัญชีเงินกู้  เงินฝาก ให้ตรงกับงบการเงิน เป็นประจำ 

ทุกเดือน 
(12) ตรวจสอบรายการธุรกรรมของสมาชิกท่ีผ่านระบบ Electronics ทั้งเงินฝากและเงินกู้ รวมถึงการ       

UPLOAD ขึ้นสู่ระบบธนาคาร ประจำวันเข้าสู่บัญชีสมาชิก 
(13) ตรวจสอบยอดคงเหลือประจำปีบัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ เครื่องมือ เครื่องใช้

สำนักงานพร้อมตรวจสอบยอดคงเหลือประจำปี  คำนวณค่าเสื่อมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
(14) ประมวลผลข้อมูลทางการเงินทุกประเภท เพ่ือจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือนและประจำปี 
(15) จัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินประเภทต่างๆ  ที่ต้องรายงานตามประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์  
(16)  รับผิดชอบในการจัดทำรายงานกิจการประจำปี 
(17)  บริการงานด้านการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
(18)  วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ เพ่ือนำเสนอผู้จัดการและคณะกรรมการ 
(19)  ปฏิบัติงานในการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 
(20)  ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 
งานบริการทั่วไป 

(1) เปิด-ปิด อาคารสำนักงานและดูแลความสะอาด เรียบร้อยของอาคารสำนักงานโดยทั่วไป 
(2) บริการ ดูแล ต้อนรับสมาชิกหรือผู้มาใช้บริการ 
(3) จัดเตรียมสถานที่ เพ่ือให้พร้อม และทันต่อการใช้งานตลอดเวลา 
(4) ทำความสะอาด เช็ดถู พ้ืนที่ทำการ โดยทั่วไป 
(5) ตรวจสอบ ดูแลอาคารสำนักงาน หากพบการชำรุด หรือต้องซ่อมแซมและแก้ไขให้รีบแจ้ง 
(6) รับผิดชอบงานถ่ายเอกสารของสำนักงาน 
(7) เป็นธุระในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รับรองและเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ แก่สหกรณ์ 
(8) สนับสนุนงานแก่เจ้าหน้าที่ในฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสหกรณ์  
(9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 
งานสวัสดิการ 

(1) รับสมัครตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้เข้าเป็นสมาชิก โดยจัดทำทะเบียนสมาชิก และการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
ของสมาชิกโดยทั่วไป   

(2) งานทะเบียนและบันทึกการแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ต่าง ๆ 
(3) ดำเนินการด้านการทุนสวัสดิการต่าง ๆ และทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
(4) ดำเนินการเรื่องสวัสดิการของสมาชิก และการจ่ายเงินสวัสดิการจากทุนสาธารณประโยชน์และทุนต่างๆ 

ของสหกรณ ์
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(5) สรุปรายงานการจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์และทุนสวัสดิการสมาชิกทุกเดือนและประจำปี 
(6) ปฏิบัติงานในการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 
(7) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

ข้อ 7. ฝ่ายสินเชื่อ ทะเบียนหุ้น งานทะเบียนและสวัสดิการสมาชิก มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานต่อไปนี้ 

ฝ่ายสินเชื่อ 
งานสินเชื่อ 

(1) รับคำขอกู้เงินและตรวจสอบคำขอกู้เงิน สามัญ ฉุกเฉิน พิเศษและอ่ืนๆ ของสมาชิก ให้ถูกต้องตามท่ี   
ระเบียบและมติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด 

(2)  ทำทะเบียนคำขอกู้เงิน จัดทำสัญญาเงินกู้  และสัญญาค้ำประกันทุกประเภท 
(3) ดำเนินการกลั่นกรอง วิเคราะห์ บันทึกข้อมูลและรายละเอียดผู้กู้/ผู้ค้ำ ให้ถูกต้อง พร้อมเสนอผู้จัดการ 

เพ่ือตรวจสอบ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณา 
(4) รวบรวมและเก็บรักษาคำขอกู้ สัญญาเงินกู้ ทะเบียนหนังสือสัญญาเงินกู้และหนังสือค้ำประกันของเงินกู้

รวมทั้งหลักประกันทุกประเภท 
(5) บันทึกการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก  ค่าหุ้น เงินงวดชำระหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ การจัด

ชั้นลูกหนี้ที่มีปัญหา ตามข้อกำหนดการจัดชั้นหนี้ สมาชิกย้ายสังกัด โอนย้ายระหว่างสหกรณ์ สมาชิกพ้นสภาพทุก
กรณี  

(6) จัดทำบัญชีเงินกู้  และทะเบียนหุ้นรายตัวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
(7) จัดทำทะเบียนคุมยอดเงินกู้ทุกประเภทและทุนเรือนหุ้นพร้อมกระทบยอดให้ตรงกับฝ่ายบัญชี เป็น

ประจำทุกเดือน 
(8) ตรวจสอบภาระหนี้ และหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และดำเนินการติดตาม

และแก้ไขหากพบความบกพร่อง 
(9) ดำเนินการติดตามหลักประกันหนี้ การแก้ไขปรับปรุงและการต่ออายุหลักประกัน  
(10) จัดทำและตรวจสอบรายการเรียกเก็บเงินประจำเดือน และนำส่งต้นสังกัด 
(11) ติดตามหนี้คงค้างชำระรายเดือน ภายในวันที่ 10 ของเดือนที่ถัดจากเดือนค้างชำระ พร้อมจัดทำ

รายงานการติดตาม เพ่ือนำเสนอท่ีประชุม 
(12) จัดทำใบเสร็จรับเงินประจำเดือน  และใบเสร็จรับเงินก่อนกำหนด 
(13) คำนวณ และจัดทำรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล,เงินเฉลี่ยคืนของสมาชิกรายคนทุกสิ้นปีบัญชี 
(14) ตรวจสอบรายงานการสอบทานยอดหุ้น-หนี้ประจำปีก่อนการนำส่งให้สมาชิก 
(15) รับผิดชอบในการจัดทำรายงานกิจการ ประจำปี 
(16) ปฏิบัติงานในการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 
(17) จัดเตรียมและประมวลผลข้อมูลสมาชิก เพ่ือประโยชน์ในกิจการสหกรณ์ ตามหน่วยงานที่สังกัด เพ่ือ 

ความสะดวกในการบริหาร 
(18) ปฏิบัติหน้าที่ด้านความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ 
(19) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 
งานนิติการ 

(1) ตรวจสอบ ดูแล ปรับปรุงเอกสาร ระเบียบและข้อบังคับที่ถือใช้ในสหกรณ์ ให้ถูกต้องตาม กฎหมาย ,
พ.ร.บ. และอุดมการณ์สหกรณ์ และนำเสนอเพ่ือพิจารณาการแก้ไขและปรับปรุง 

(2) ให้คำแนะนำ ตามข้อกฎหมายต่อคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและสมาชิก 
(3)  ตรวจสอบหลักประกันหนี้ ติดตามลูกหนี้ค้างชำระ ลูกหนี้ดำเนินคดี  
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(4)  ดำเนินการด้านนิติกรรม การฟ้องร้อง การบังคับคดี ที่มีผลผูกพันต่อสมาชิก , สหกรณ์ และบุคคลหรือ 

หน่วยงานภายนอก 
(5) จัดทำรายงานแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ หรือหนี้ที่พร่องหลักประกัน และผลการติดตามต่อผู้จัดการ , 

คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้และคณะกรรมการดำเนินการทราบในทุก ๆ เดือน 
(6) ดำเนินการด้านการปรับโครงสร้างหนี้มีปัญหา การไกล่เกลี่ย ประนีประนอม และการแก้ปัญหา 

หลักประกันหนี้ที่บกพร่อง 
(7) จัดทำ ดูแล ตรวจสอบและปรับปรุงสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์หรือสัญญาหรือนิติกรรม       

อ่ืนใดที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานสหกรณ์ 
(8) ดำเนินการติดตามทวงถามหนี้มีปัญหาและหนี้ค้างชำระตั้งแต่งวดที่ 2 ของลูกหนี้และผู้ค้ำประกันทุกราย 
 (9) งานตรวจสอบการสรรหา/ข้อสัญญา ของเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ         

ผู้ตรวจสอบกิจการ ฯลฯ หรืองานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ทราบบุคคลหรือการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง
ตามหลักการและข้อกฎหมาย 

(10) รับผิดชอบในการจัดทำรายงานกิจการประจำปี 
(11) ปฏิบัติงานในการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 
(12) ปฏิบัติหน้าที่ด้านความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ 
(13) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

ข้อ 8. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และระบบสารสนเทศ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ           
งานต่อไปนี้ 

งานธุรการ ,ประชาสัมพันธ์และระบบสารสนเทศ 
(1) ต้อนรับ ให้คำแนะนำ ตอบคำถามแก้ปัญหาและอธิบายวิธีการข้ันตอนในการใช้บริการต่าง ๆ ของ 

สหกรณ์แก่สมาชิกทั้ง online และ offline  
(2) ทำหน้าที่งานสารบรรณโดยทั่วไป ประกาศ คำสั่ง ต่าง ๆ และงานเลขานุการในการประชุม 

คณะกรรมการและอนุกรรมการตามที่ได้รับมอบหมาย 
(3) ดูแล ประสานงาน จัดการ จัดเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการ การประชุม/อบรม/สัมมนา ทั้ง 

ในและนอกสถานที่ ในงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ 
(4) การจัดทำ จัดเตรียมวาระการประชุม และบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการตามท่ีได้รับ 

มอบหมายในการประชุม ประจำเดือน รายงานประจำปี รายงานการประชุมใหญ่ เอกสาร วารสารต่างๆ  
(5) การจัดซื้อ/จัดจ้าง งานพัสดุอื่นที่นอกเหนือจาก เครื่องเขียนแบบพิมพ์ งานบ้านงานครัว ค่ารับรอง และ 

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด จัดทำทะเบียนคุมและกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์ การตรวจสอบการมีอยู่ การใช้ไป การดูแล 
บำรุงรักษาและซ่อมแซม จัดทำทะเบียนคงเหลือของทรัพย์สินสำนักงาน และการจำหน่าย 

(6) รับ ส่ง บันทึกเสนอ และร่างพิมพ์หนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับการดำเนินการ และการติดต่อท่ัวไป ของ 
สหกรณ์ รวมทั้งเกบ็รักษาเอกสารของสหกรณ์ไว้ตามลักษณะและประเภทของเอกสารนั้นๆ 

(7) งานต้อนรับสมาชิก และผู้มาติดต่องานของสหกรณ์กรณีพิเศษ 
(8) งานประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของสหกรณ์ ให้สมาชิกผ่านช่องทางต่างๆ 
(9) บริหาร ปรับปรุงข้อมูล และพัฒนาในระบบการประชาสัมพันธ์ online ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน     

อยู่เสมอ 
(10)  ดูแล รักษา ตรวจสอบ ปรับปรุงและพัฒนาระบบปฏิบัติการและ websiteของสหกรณ์ให้ใช้งานได้เป็น 

ปรกติและปลอดภัยอยู่เสมอ 
(11)  ดูแลรักษา เก็บรักษา สำรองข้อมูล และปรับปรุงระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ และ วางระบบการ 

รักษาความปลอดภัยตามนโยบายของสหกรณ์ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
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(12)  รับ-ส่งข้อมูลทางการเงิน เงินกู้ฉุกเฉิน เงินฝาก ผ่านระบบ online  แก้ปัญหาเชิงระบบของการเบิก 

จ่ายเงินผ่านระบบ electronic 
(13)  ออกแบบ พัฒนาระบบงานการให้บริการสมาชิกต่าง ๆ การเลือกตั้ง สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง     

ต่าง ๆ และงานพัฒนาระบบโปรแกรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการบริการ 
(14)  ปฏิบัติงานในการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 
(15)  จัดทำข้อมูลวีดีทัศน์ ต่าง ๆ เพื่อนำเสนอผลดำเนินงาน ประกาศ และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง  

electronic ต่างๆ แก่สมาชิกตามวาระและโอกาส 
(16)  รับผิดชอบในการจัดทำรายงานกิจการ ประจำปี 
(17)  ปฏิบัติงานรับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและแจ้งผลการคัดเลือกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(18) สนับสนุนและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ในสหกรณ์ 
(19) ปฏิบัติหน้าที่ด้านความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ 
(20) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

ข้อ 9. ถ้าผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่อื่นหรือลูกจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกระทำโดยประมาท
เลินเล่อ เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย บุคคลดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์      
จนครบจำนวน 

ข้อ 10. ในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่อ่ืน และลูกจ้าง ต้องกระทำตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบ
ของสหกรณ์ตลอดจนคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ในกรณีที่ไม่มีกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบหรือคำสั่งดังว่านั้น ก็ต้อง
กระทำตามทางอันสมควรเพื่อให้บังเกิดผลดีแก่สหกรณ์ 

ประกาศ ณ วันที่ 27  กรกฎาคม 2565 
 
                                               ลงชื่อ   ประชนม์ อาวุธเพชร 

(นายประชนม์ อาวุธเพชร) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
ว่าด้วยการลาสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2544 

 
 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจำกัด 
พ.ศ.2544ข้อ 79(8)และข้อ 107(11) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 20 ครั้งที่ 11/2544 วันที่ 27 กันยายน 
2544 ได้กำหนดระเบยีบว่าด้วยการลาสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2544  ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ1.ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัดว่าด้วยการ
ลาสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง  พ.ศ.2544” 
 ข้อ 2.ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2544  เป็นต้นไป 

ข้อ3.ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วยการลาสำหรับ
เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2538  และบรรดาประกาศมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ระเบียบอื่นใดที่มีอยู่
ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ซึ่งมีข้อกำหนดขัดแย้งกับระเบียบนี้ทั้งสิ้น ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

การลาป่วย 
ข้อ 4.เจ้าหน้าที่และลูกจ้างจะลาป่วยตามธรรมดาเพ่ือรักษาตัวได้ไม่เกิน 60 วัน  ในปีหนึ่งๆ โดยได้เงินเดือน

หรือค่าจ้างเต็ม 
 เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง  ซึ่งป่วยเพราะประสบอันตรายขณะปฏิบัติงานในหน้าที่  จะลาป่วยโดยได้รับเงินเดือน
หรือค่าจ้างเต็มได้ตลอดเวลาที่ต้องรักษาตัวแต่ไม่เกิน 120 วัน 
 การลาป่วยต่อเนื่องกันเกิน 5 วัน  ต้องยื่นใบตรวจรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งพร้อมกับใบลา 

การลาคลอดบุตร 
ข้อ 5.เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง  จะลาคลอดบุตรได้ตามความจำเป็น  โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างเต็มไม่เกิน 

45 วัน ทั้งนี้ ให้ยื่นใบตรวจรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งพร้อมกับใบลา 

การลากิจส่วนตัวและพักผ่อน 
ข้อ 6.เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง  

(1) เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง จะลากจิส่วนตัวได้โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างเต็มปีหนึ่งๆไม่เกิน 45 วัน แต่
ในปีที่เริ่มเข้าทำงานถ้าได้รับการบรรจุไม่เต็มปี  วันลาที่กล่าวไว้ให้ลดลงตามจำนวนเดือนๆ ละ 4 วันแต่เมื่อรวมทั้งปี
แล้วจะต้องไม่เกิน 45 วัน 

(2) เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง จะลาพักผ่อนได้โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างปีหนึ่งๆ  ไม่เกิน 10 วัน 

การลาอุปสมบท 
ข้อ 7.เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ซึ่งยังไม่เคยอุปสมบทและได้ทำงานประจำในสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีจะลา

เพ่ืออุปสมบทได้โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างเต็มไม่เกิน 120 วัน 
 ในกรณีที่ลาสิกขาบทก่อนครบกำหนดวันลา ผู้นั้นจะต้องเข้าทำงานภายใน 7 วันนับแต่วันลาสิกขาบท และ
ถือว่าวันลาอุปสมบทเป็นอันสิ้นสุด 

การลาเข้าระดมราชการทหาร 
ข้อ 8.เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่ถูกเรียกเข้าระดมราชการทหาร  ต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 48 

ชั่วโมง  นับแต่เวลารับหมายระดมเป็นต้นไป และไปเข้าระดมตามวันเวลาในหมายระดมนั้น  เวลาที่เข้าระดมราชการ
ทหารนี้ ให้ได้รับเงินเดือนเต็ม  

การลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
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ข้อ 9.เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ซึ่งนับถือศาสนาอิสลามผู้ใดยังไม่เคยเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ  

จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ต้องยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันเดินทาง
ไม่น้อยกว่า 30 วัน  เพื่อเสนอตามลำดับจนถึงคณะกรรมการดำเนินการเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดงานเพื่อไป
ประกอบพิธีดังกล่าวได้  โดยได้รับเงินเดือนเต็มมีกำหนดไม่เกิน 120 วัน 

การขออนุญาตลา 
ข้อ 10.ผู้ขออนุญาตต้องเสนอใบลาตามแบบของสหกรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจอนุญาตการลาโดยเร็ว 

 ข้อ 11.ผู้ขออนุญาตลาป่วยหรือลาคลอดบุตร  ต้องเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนหรือในวันเริ่มลา เว้นแต่
อาการป่วยทำให้ไม่สามารถเสนอใบลาในวันดังกล่าว  จึงให้เสนอใบลาในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้  พร้อมทั้ง
ชี้แจงเหตุผลด้วย 
 ข้อ 12.ผู้ขออนุญาตลากิจส่วนตัวหรือลาพักผ่อน  ต้องเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันที่เริ่มลาตาม
สมควร และต้องได้รับอนุญาตก่อนแล้วจึงหยุดงานเพื่อกิจส่วนตัวหรือพักผ่อนได้ แต่ในกรณีลากิจส่วนตัวที่มีเหตุ
จำเป็นอันไม่อาจรอรับอนุญาตได้  จะเสนอใบลาพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลจำเป็นต่อผู้บังคับบัญชา  แล้วหยุดงานเพ่ือกิจ
ส่วนตัวนั้นก็ได้  

ข้อ 13.ผู้ขออนุญาตลาอุปสมบทต้องเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าก่อนวันอุปสมบทไม่น้อยกว่า 30  
วัน เมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการแล้ว  จึงหยุดงานเพื่ออุปสมบทได้     

ข้อ 14.เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ซึ่งถูกเรียกเข้าระดมราชการทหาร เมื่อได้รับรายงานและเสนอใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาแล้ว ให้ไปเข้าระดมตามที่กำหนดในหมายเรียกเข้าระดมนั้นได้โดยไม่ต้องรอรับคำสั่งอนุญาต 

ผู้มีอำนาจอนุญาตการลา 
 ข้อ 15.ผู้มีอำนาจอนุญาตการลาของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างในครั้งหนึ่งๆ ได้ไม่เกิน ดังต่อไปนี้ 

กำหนดวันอนุญาตครั้งหนึ่งไม่เกิน 
ผู้มีอำนาจอนุญาต ผู้ลา  ลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน 
ประธานกรรมการหรือกรรมการ  
ดำเนินการที่ได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการดำเนินการ ทุกตำแหน่ง ตามเห็นสมควร ตามเห็นสมควร ตามเห็นสมควร 
ผู้จัดการ 1. รองผู้จัดการ 15   5 5 
 2. เจ้าหน้าที่อ่ืน 
 หรือลูกจ้าง 15 5 5 

ข้อ 16.คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจอนุญาตการลาของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างได้ทุกกรณีตามระเบียบนี้ 
ข้อ17.เจ้าหน้าที่และลูกจ้างซึ่งลาป่วย  ลาคลอดบุตร  หรือลากิจส่วนตัว  โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างครบ

กำหนดตามระเบียบแล้ว  ถ้าขอลาต่อโดยประธานกรรมการ  หรือกรรมการดำเนินการที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษ  ก็อาจอนุญาตให้ลาต่อได้ตามที่เห็นสมควร  แต่การลาต่อดังกล่าวนี้ไม่ให้ได้รับ
เงินเดือนหรือค่าจ้างและให้ผู้อนุญาตการลาเสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
ครั้งต่อไปนี้ 

การนับวันลา 
ข้อ18.ถ้ามีการมอบหน้าที่การงาน  ให้นับวันลาเริ่มต้นตั้งแต่วันมอบเป็นต้นไป  ถ้ามอบภายหลังเที่ยงให้นับ

เริ่มต้นตั้งแต่วันรุ่งขึ้น 
วันลาเป็นอันสุดสิ้นในวันก่อนวันรับมอบภายหลังเที่ยงให้ถือว่าสุดสิ้นในวันรับมอบ 
ข้อ 19.ถ้าวันหยุดทำงานของสหกรณ์อยู่ในระหว่างลาประเภทเดียวกัน  ให้นับวันหยุดทำงานดังกล่าวเป็นวัน

ลาด้วย ซึ่งผู้ขออนุญาตลาต้องระบุรวมไว้ในใบลา 
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ข้อ 20.ถ้าผู้ได้รับอนุญาตให้ลาถูกเรียกกลับเข้าทำงานก่อนครบกำหนดการลาตามความในข้อ21 ให้ถือว่าวัน

ลาสุดสิ้นในวันก่อนวันกลับเข้าทำงาน  หรือในวันก่อนวันเดินทางกลับแล้วแต่กรณี 
ข้อเบ็ดเตล็ด 

ข้อ21.ถ้าสหกรณ์เห็นว่ามีความจำเป็นแก่กิจการของสหกรณ์  จะเรียกให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ลา  กลับเข้า
ทำงานก่อนครบกำหนดการลาก็ได้ 
 ข้อ 22.การหยุดงานโดยไม่เสนอใบลาตามระเบียบนี้  หรือการหยุดงานโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ถูกตาม
ระเบียบนี้ เว้นแต่เกิดจากเหตุสุดวิสัยให้ถือเป็นการขาดงานและให้หักเงินเดือนหรือค่าจ้างตามส่วนเฉลี่ยรายวัน
ตลอดเวลาขาดงาน  นอกจากนั้นให้พิจารณาการลงโทษทางวินัยสำหรับผู้ขาดงานตามควรแก่กรณี 

 ประกาศ  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  2544 
 

ยุทธนา  ศิลปรัสมี 
( นายแพทย์ยุทธนา  ศิลปรัสมี) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
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ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
ว่าด้วย เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่สหกรณ์และบุคคลในครอบครัว พ.ศ. 2563  

 
อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด พ.ศ.2563  

ข้อ 79(8) ข้อ 107(11) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39 ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 29 กันยายน 2563 จึงได้
กำหนดระเบียบว่าด้วย  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่สหกรณ์และบุคคลในครอบครัว พ.ศ.2563 ไว้
ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด ว่าด้วย 
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่สหกรณ์และบุคคลในครอบครัว พ.ศ.2563” 

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ถือใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด  ว่าด้วย เงิน

ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2544 และ บรรดาประกาศ มติ ระเบียบอ่ืนใดที่มีอยู่ก่อนวันถือใช้ระเบียบนี้ ซึ่งมี
ข้อกำหนดขัดแย้งกับระเบียบนี้ทั้งสิ้นให้ใช้ระเบียบนี้แทน  

ข้อ 4. ในระเบียบนี้  
“การรักษาพยาบาล” หมายความว่า การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยตรงแก่เจ้าหน้าที่และ

บุคคลในครอบครัวเพ่ือการรักษาโรค การตรวจวินิจฉัย การฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต
และให้หมายความรวมถึงการตรวจสุขภาพประจำปี การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เพ่ือประโยชน์ด้าน
สาธารณสุข ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดแต่ไม่รวมถึงการเสริมความงาม  

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 

“ค่ารักษาพยาบาล” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลดังต่อไปนี้ 
 (1) ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเลือดและส่วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน ค่า

น้ำยาหรือค่าอาหารทางเส้นเลือด ค่าออกซิเจน และอ่ืนๆ ทำนองเดียวกันที่ใช้ในการบำบัดรักษาโรค  
 (2) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซมอวัยวะเทียมและอุปกรณ์

ดังกล่าว 
 (3) ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการทางการพยาบาล ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าวิเคราะห์โรค แต่ไม่รวมถึง

ค่าจ้าง ค่าธรรมเนียมพิเศษ ค่าจ้างพยาบาลพิเศษ และค่าบริการอื่นทำนองเดียวกันที่มีลักษณะเป็นเงินตอบแทน
พิเศษ  

 (4) ค่าตรวจครรภ์ ค่าคลอดบุตรและการดูแลหลังคลอดบุตร 
 (5) ค่าห้องและค่าอาหาร ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล 
 (6) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค  
 (7) ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ  
 (8) ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็นแก่การรักษาพยาบาลตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 
“สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชน  
“สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลที่เป็นส่วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทยและให้หมายความรวมถึง  สถานพยาบาลของ
มหาวิทยาลัยของรัฐหรือสถานพยาบาลอื่นตามที่กระทรวงการคลังกำหนด 

 “สถานพยาบาลของเอกชน” หมายความว่า สถานพยาบาลที่มีลักษณะการให้บริการเป็นโรงพยาบาล ซึ่ง
ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

 “บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า  
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(1) บุตรชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่ ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือ บรรลุนิติภาวะแล้ว แต่เป็นคนไร้

ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของเจ้าหน้าที่ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงบุตรบุญ
ธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น 

(2) คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่  
(3) บิดาหรือมารดาของเจ้าหน้าที่ 
ข้อ 5. ให้เจ้าหน้าที่ มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับตนเองและบุคคลใน  ครอบครัวของ

ตนตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคลในครอบครัวของตนต่อ
สหกรณ์พร้อมทั้งรับรองข้อมูลความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ท่ีสหกรณ์กำหนด  

ข้อ 6. ให้เจ้าหน้าที่ ได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุตรได้เพียงคนท่ีหนึ่งถึงคนที่สาม  
เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีบุตรเกินสามคนและต่อมาบุตรคนหนึ่งคนใดในจำนวนสามคนตามวรรคหนึ่งตายลง ก่อนที่

จะบรรลุนิติภาวะ ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุตรเพ่ิมข้ึนอีกเท่าจำนวนบุตรที่ตายโดย
ให้นับบุตรคนที่อยู่ถัดไปก่อน           

การนับลำดับบุตรให้นับเรียงตามลำดับการเกิดก่อนหลังทั้งนี้ไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด ซึ่งอยู่
ในอำนาจปกครองของเจ้าหน้าที่   

ข้อ 7. ให้เจ้าหน้าที่ มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับตนเองหรือบุคคลใน ครอบครัวของ
ตนในกรณีดังต่อไปนี้ 

 (1) การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน  
 (2) การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนประเภทผู้ป่วยในตามหลักเกณฑ์ที่

กระทรวงการคลังกำหนดประเภทผู้ป่วยใน 
(3) การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน เฉพาะกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลใน

ครอบครัวประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีความจำเป็นรีบด่วน ซึ่งหากมิได้รับการรักษาพยาบาลในทันทีทันใดอาจ
เป็นอันตรายต่อชีวิตตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด  

เจ้าหน้าที่หรือบุคคลในครอบครัวผู้ใดมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับตนเองจากกองทุน
ประกันสังคมหรือจากหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือจากนายจ้าง หรือ
หน่วยงานราชการอ่ืนใด เจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับตนเองตามระเบียบนี้ 
เว้นแต่สิทธิที่ได้รับนั้นต่ำกว่าค่าใช้จ่ายจริง ในกรณีเช่นนี้ให้มีสิทธิเบิกเพ่ิมเติมได้เท่าจำนวนที่ยังขาดอยู่  

ข้อ 8. กรณีเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลในครอบครัวมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ซึ่งได้รับ
การชดเชยในกรณีทำสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต ตามกฎหมายซึ่งให้ความคุ้มครองในด้านค่ารั กษาพยาบาล ให้
เจ้าหน้าที ่หรือบุคคลในครอบครัวนำต้นฉบับหลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาลไปขอรับเงิน  จากบริษัท
ประกันภัยหรือบริษัทประกันชีวิต 

กรณีเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลในครอบครัวได้รับเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันภัยหรือบริษัท
ประกันชีวิตต่ำกว่าค่ารักษาพยาบาลที่ได้จ่ายไปจริงในคราวนั้น หากประสงค์จะเบิกส่วนที่ขาดอยู่ให้   ใช้สำเนา
หลักฐาน การขอรับเงินของสถานพยาบาลที่บริษัทประกันภัยหรือบริษัทประกันชีวิต รับรองว่าได้จ่ายเงินเป็นค่า
รักษาพยาบาลให้เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลในครอบครัวไปเป็นจำนวนเงินเท่าใด เป็นหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน
ตามระเบียบนี้  

การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่ขาดอยู่ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ทั้งนี้
เงินค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายให้เจ้าหน้าที่ เมื่อรวมกับเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับจากบริษัทประกันภัยหรือ
บริษัทประกันชีวิตต้องไม่เกินกว่า ความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง  

ข้อ 9. ในกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลในครอบครัวได้เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลและก่อนที่ 
การรักษาพยาบาลจะสิ้นสุดลง เจ้าหน้าที่ ได้พ้นสภาพจากการจ้างโดยไม่มีความผิดทางวินัยหรือบุคคลในครอบครัว
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สิ้นสุดสถานภาพความเป็นบุคคลในครอบครัว ให้เจ้าหน้าที่ ได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับตนเองหรือ
บุคคลในครอบครัวจนสิ้นสุดการรักษาพยาบาลในคราวนั้น  

ข้อ 10. การจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯสำหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว
ของตนให้อยู่ภายในวงเงินต่อเจ้าหน้าที่และลูกจ้างคนละไม่เกิน 50,000.00 บาทต่อปีบัญชีสหกรณ์ และให้จ่ายดังนี้  

(1) ผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลทางราชการ ทั้งประเภทผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกให้เบิกค่า
รักษาพยาบาลได้เต็มจำนวนที่จ่ายจริง เว้นแต่ค่าห้องและค่าอาหาร ให้เบิกรวมกันได้ ไม่เกินวันละ 800.00 บาท  

(2)  ผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลเอกชนประเภทผู้ป่วยใน ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง เว้นแต่
ค่าห้องและค่าอาหาร ให้เบิกรวมกันได้ ไม่เกินวันละ 600.00 บาท  

(3)  ในกรณีที่สถานพยาบาลไม่มียา เลือด หรือส่วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน น้ ำยาหรืออาหาร
ทางเส้นเลือด ออกซิเจนหรืออวัยวะเทียมจำหน่าย หรือสถานพยาบาลไม่อาจให้การตรวจทางห้องทดลอง หรือ
เอ็กซเรย์แก่ผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลได้ ให้ผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลซื้อหรือรับการตรวจทางห้องทดลอง หรือ
เอ็กซเรย์ จากสถานพยาบาลเอกชนได้ และเมื่อนายแพทย์ผู้ตรวจรักษาหรือสถานพยาบาลแห่งนั้นลงชื่อรับรองตาม
แบบของทางราชการกำหนดแล้วก็ให้เบิกได้ตามข้อ 10 (1) 

สำหรับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหารสำหรับบุตรถ้าสามีและภริยาต่างก็เป็น
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทั้งคู่ให้คู่สมรสที่มีรายได้สูงกว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ ถ้าแยกกันอยู่ไม่ว่าจะโดยวิธีหย่า
หรือไม่ก็ตาม ให้คู่สมรสฝ่ายที่บุตรอยู่ในปกครองเป็นผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ  

ข้อ 11. การตรวจสุขภาพประจำปี ให้ใช้สิทธิได้เฉพาะเจ้าหน้าที่สหกรณ์เท่านั้นโดยให้ใช้สิทธิได้ปีละ 1 ครั้ง  
ทั้งนี้ให้ใช้สิทธิจากกองทุนประกันสังคมก่อน 

ข้อ 12. การพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้ผู้จัดการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนพิจารณา
รับรอง การขอเบิกเงินตามระเบียบนี้ เสนอประธานกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ ไม่สามารถลงลายมือชื่อในใบเบิกค่ารักษาพยาบาลหรือไม่สามารถยื่นคำขอหนังสือรับรอง
การมีสิทธิรับเงินด้วยตนเองให้ดำเนินการดังนี้ 

 (1) กรณีเจ้าหน้าที ่ ถึงแก่กรรมให้ทายาทตามกฎหมายหรือผู ้จ ัดการมรดกเป็นผู ้ย ื ่นใบเบิกเง ินค่า
รักษาพยาบาล  

 (2) กรณีเจ้าหน้าที่ มีสติสัมปชัญญะแต่ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ให้พิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ
พร้อมทั้งให้มีพยานสองคนลงลายมือชื่อรับรองและให้บุคคลในครอบครัวเป็นผู้ยื่นหนังสือขอรับเงินช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาล  

(3) กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ ไม่รู้สึกตัวหรือไม่มีสติสัมปชัญญะแต่ยังไม่มีคำสั่งศาลให้เป็นผู้ไร้ ความสามารถหรือ
เสมือนไร้ความสามารถให้บุคคลในครอบครัวเป็นผู้ยื่นหนังลือขอรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพร้อมทั้งหนังสือ
รับรองของแพทย์ผู้ทำการรักษาว่าไม่รู้สึกตัวหรือไม่มีสติสัมปชัญญะเพียงพอที่จะดำเนินการได้ หากไม่มีบุคคล
ดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการดำเนินการที่จะพิจารณาเห็นสมควรให้ผู้ใดดำเนินการแทน  

ข้อ 13. เงินค่ารักษาตามระเบียบนี้ให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด กำหนดไว้ 

ข้อ 14. ในกรณีเจ้าหน้าที่ ใช้สิทธิตามระเบียบนี้โดยทุจริตหรือกรอกข้อความในหนังสือขอรับเงินช่วยเหลือ
ค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบนี้เป็นเท็จ นอกจากจะได้รับโทษทางวินัยแล้ว ให้เป็นอันหมดสิทธิที่จะได้รับการ
ช่วยเหลือตามระเบียบนี้ตลอดไป  

ถ้าปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ ผู้ใดใช้สิทธิเบิกเงินโดยทุจริตหรือกรอกข้อความอันเป็นเท็จและได้รับเงินไปแล้ว ให้
ผู้จัดการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนรีบรายงานประธานกรรมการดำเนินการเพ่ือเรียกเงินคืนทันที  

ข้อ 15. ในกรณีท่ีเกิดมีปัญหาขึ้นเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้
วินิจฉัยชี้ขาดถือว่าเป็นการสิ้นสุด 
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 ข้อ 16. ให้ประธานกรรมการดำเนินการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  
 
 ประกาศ ณ. วันที่ 30 กันยายน 2563 
 
                                                     โกศล   แต้มเติม 

                                                            (นายโกศล   แต้มเติม) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
ว่าด้วย เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ. 2565 

 
อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด  พ.ศ. 

2565 ข้อ 81(5) และข้อ 116(13) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 41 ครั้งที่ 12/2565 วันที่ 26 ธันวาคม 
2565 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วย เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ. 2565 ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด  ว่าด้วย 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ. 2565” 

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566  เป็นต้นไป 
ข้อ 3. ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว ่าด้วย               

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ.2551 และบรรดาประกาศ มติทีป่ระชุมคณะกรรมการดำเนินการ ระเบียบอ่ืนใดที่มี
อยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ซึ่งมีข้อกำหนดขัดแย้งกับระเบียบนี้ทั้งสิ้น ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 
  “สถานศึกษา” หมายความว่า  

(1) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือ
ส่วนราชการอ่ืน หรือที่อยู่ในกำกับของรัฐ 

(2) วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งมีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยในสังกัดหรืออยู่ใน
กำกับของกระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการอ่ืนที่ ก.พ.รับรองคุณวุฒิ 

(3) โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง และให้หมายความรวมถึงโรงเรียนที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีการจัดระดับชั้นเรียนด้วย 

(4) โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในกำกับของส่วนราชการอ่ืน หรือองค์การของรัฐบาลที่ ก.พ. 
รับรองวุฒิ 

(5) โรงเรียนในสังกัดส่วนราชการที่กระทรวงการคลังกำหนด 
(6) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการจัดระดับชั้นเรียนในสังกัดส่วนราชการ 

                         (7) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(8) โรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรียน และให้รวมถึง

โรงเรียนนานาชาติ 
  “เงินบำรุงการศึกษา” หมายความว่า เงินประเภทต่างๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บ

ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือที่กำกับ  มหาวิทยาลัย องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง หรือองคก์ารของรัฐบาล  
  “เงินค่าเล่าเรียน” หมายความว่า เงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ  ซึ่ง
สถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ  

  “บุตร” หมายความว่า บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุครบสามปีแต่ไม่เกินยี่สิบห้าปีทั้งนี้ ไม่
รวมถึงบุตรบุญธรรม และบุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น 

  “ปีการศึกษา” หมายความว่า ปีการศึกษาท่ีกำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้า
สังกัดหรือที่กำกับ มหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงเทพมหานคร 
เมอืงพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองค์การของรัฐบาล 
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ข้อ 5. การจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร ให้เจ้าหน้าที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือได้เพียงคนที่ 1 ถึงคน

ที่ 3 โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนโดยไม่กำหนดรายการเป็น
ข้อยกเว้น ดังต่อไปนี้ 
 บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษา 
  1. ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า ปีการศึกษาละไม่เกิน 5,800 บาท 
  2. ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า ปีการศึกษาละไม่เกิน 4,000 บาท 
  3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ปีการศึกษาละไม่เกิน 4,800 บาท 
  4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า        
ปีการศึกษาละไม่เกิน 4,800 บาท 
  5. ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ปีการศึกษาละไม่เกิน 13,700 บาท 
  6. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษาละไม่เกิน 25,000 บาท  
 ข้อ 6. เจ้าหน้าที่และลูกจ้างผู้ใดมีคู่สมรสเป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่ในรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสหกรณ์อื่นใด 
หรือเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิและเป็นผู้เบิกเงินช่วยเหลือค่าบำรุงการศึกษา และหรือเงินช่วยเหลือ
ค่าเล่าเรียนบุตรจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานดังกล่าว เจ้าหน้าที่และลูกจ้างผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือเงิน
บำรุงการศึกษาหรือเงินค่าเล่าเรียนสำหรับบุตรของตนตามระเบียบนี้ เว้นแต่สิทธิที่คู่สมรสได้รับนั้นต่ำกว่าที่พึงจะ
ได้รับตามระเบียบนี้ ในกรณีเช่นนี้ให้มีสิทธิเบิกเพิ่มเติมได้เท่าจำนวนที่ยังขาดอยู่ โดยให้แสดงเอกสารของทาง
ราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดของคู่สมรสที่แสดงรายละเอียดสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเล่า
เรียนบุตรดังกล่าว และมีหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาฉบับสำเนาหรือภาพถ่าย โดยเจ้าหน้าที่ผู้ขอเบิกต้องลง
ลายมือชื่อรับรองเอกสารสำเนาหรือภาพถ่ายดังกล่าวประกอบเป็นหลักฐานด้วย 
 ข้อ 7. ในกรณีท่ีเจ้าหน้าที่และลูกจ้างผู้ใดมีคู่สมรสเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ด้วยกัน ให้คู่สมรสที่มี
รายได้สูงกว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือการศึกษาบุตร ถ้ามีรายได้เท่ากันให้สามีเป็นผู้เบิก ถ้าคู่สมรสหย่าขาด
จากกัน หรือแยกกันอยู่ โดยยังไม่ได้ดำเนินการหย่าตามกฎหมาย ให้คู่สมรสที่ปกครองบุตรมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ
ตามระเบียบนี้ ตามจำนวนบุตรที่อยู่ในอำนาจปกครองของตน 
 ข้อ 8. การใช้สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้ยื่นหนังสือขอรับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามแบบ
ที่สหกรณ์กำหนด ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ระบุในใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินที่สถานศึกษาออก
ให้ พร้อมแนบหลักฐาน ดังนี้ 
  1. ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินที่สถานศึกษาออกให้ 
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอเบิกเงิน 
  3. สำเนาทะเบียนบ้านของบุตร  

ข้อ 9. ให้ผู้จัดการพิจารณาว่าการขอเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรนั้นถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ แล้ว
นำเสนอให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือพิจารณาอนุมัตสิั่งจ่าย 
 ข้อ 10. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรนี้ ให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
  

ประกาศ  ณ  วันที่  26 ธันวาคม 2565 
 
                                      ประชนม์ อาวุธเพชร 

 (นายประชนม์ อาวุธเพชร) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
ว่าด้วย  วินัย  การสอบสวนและการลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2544 

 
 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด  
พ.ศ.2544 ข้อ 79(8) และข้อ107(11)  ที ่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที ่ 20 ครั ้งที ่ 11/2544  วันที่27 
กันยายน 2544  ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยวินัย การสอบสวนและการลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2544  
ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1.ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัดว่าด้วยวินัย  
การสอบสวนและการลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง  พ.ศ.2544 ” 
 ข้อ 2.ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2544  เป็นต้นไป 

ข้อ 3.ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วยวินัยการ
สอบสวนและการลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2538 และบรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ ระเบียบอ่ืนใดที่มีอยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ซึ่งมีข้อกำหนดขัดแย้งกับระเบียบนี้ทั้งสิ้น ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4.เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ  ผู้ใดฝ่าฝืนให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยจัก
ต้องได้รับโทษตามท่ีกำหนดไว้ในระเบียบนี้ 
 ข้อ 5.วินัยซึ่งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องรักษามีดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องสนับสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(2) ต้องรักษาความลับของสหกรณ์และไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อขบวนการสหกรณ์ 
(3) ต้องให้การต้อนรับ  คำชี้แจง  ความสะดวก  ความเป็นธรรม  และความสงเคราะห์แก่ผู ้มา

ติดต่อในกิจการของสหกรณ์โดยมิชักช้า ทั้งต้องสุภาพ เรียบร้อยต่อสมาชิกของ สหกรณ์และประชาชนทั่วไป  ห้ามมิ
ให้ดูหมิ่นเหยียดหยามบุคคลใดๆ 

(4) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์เที่ยงธรรมและประพฤติตนอยู่ในความสุจริต  ห้ามมิให้กดข่ี
ข่มเหงหรือเบียดเบียนผู้ใด  และห้ามมิให้อาศัยงานในหน้าที่ของตน  ไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อมหาผลประโยชน์แก่
ตนหรือผู้อื่น 

(5) ต้องขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะและรวดเร็วให้เกิดผลดีและความก้าวหน้าแก่   
สหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์ ทั้งเอาใจใส่ระมัดระวังผลประโยชน์ของสหกรณ์ 

(6) ต้องไม่รายงานเท็จหรือเสนอความเห็นที่ไม่สุจริตต่อผู้บังคับบัญชา 
(7) ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ  ระเบียบ  คำสั่ง  แบบแผนและวิธีปฏิบัติของสหกรณ์ 
(8) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่กิจการของสหกรณ์  จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ไม่ได้ ทั้งนี้   โดย

จะต้องปฏิบัติหน้าที่และดำรงตำแหน่งในสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่งเพียงแห่งเดียวเท่านั้นห้ามมิให้เป็นตัวกระทำการใน
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใดๆ 

(9) ต้องสุภาพเรียบร้อย  เชื่อฟัง  และไม่แสดงความกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา  ผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา  ซึ่งสั่งในกิจการของสหกรณ์โดยชอบ  ในการปฏิบัติกิจการของ 
สหกรณ์  ห้ามมิให้กระทำการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน  เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปสั่งให้กระทำหรือได้รับ 
อนุญาตเป็นพิเศษเป็นครั้งคราว 

(10) ต้องรักษาชื่อเสียงมิให้ขึ้นชื่อว่าประพฤติชั่ว  ห้ามมิให้ประพฤติในทางที่อาจทำให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่  เช่น  ประพฤติตนเป็นคนเสเพล  เสพสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่นจนไม่สามารถ
ครองสติได้  เสพยาเสพติดให้โทษ มีหนี้สินรุงรัง เล่นการพนัน กระทำหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการอ่ืนใด  ซึ่งอาจทำให้
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ 

(11) ต้องไม่เสพสุราหรือของเมาอย่างอ่ืนในเวลาปฏิบัติหน้าที่อันขาด 
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(12) ต้องร่วมมือช่วยเหลือกันในกิจการของสหกรณ์  ต้องรักษาความสามัคคี  บรรดาผู้อยู่ในวงงาน

ของสหกรณ์  และต้องไม่กระทำการใดๆ  อันอาจเป็นเหตุผลก่อให้เกิดความกระด้างกระเดื่องในบรรดาผู้อยู่ในวงงาน
สหกรณ์ 

(13) ต้องร่วมมือประสานงานด้วยดีกับส่วนราชการ หรือสถาบันอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการสหกรณ์ 
ข้อ 6.โทษผิดวินัย  5  สถาน  คือ 

(1) ไล่ออก 
(2) ให้ออก 
(3) ลดขั้นเงินเดือน 
(4) ตัดเงินเดือน 
(5) ภาคทัณฑ์ 

ข้อ 7.การลงโทษไล่ออกนั้นให้กระทำในกรณีเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงดังระบุไว้
ต่อไปนี้ 

(1) เปิดเผยความลับของสหกรณ์  หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อขบวนการสหกรณ์  หรือสหกรณ์จนเป็นเหตุ
ให้เสียหายแก่สหกรณ์ 

(2)ทำความผิดต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่ความผิดลหุโทษ  หรือ
ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท 

(3) ต้องคำพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย 
(4) ทุจริตต่อหน้าที่ 
(5) จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์  เป็นเหตใุห้เสียหายแก่ สหกรณ์อย่างร้ายแรง 
(6) ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในกิจการของสหกรณ์โดยชอบ  และการขัดคำสั่งนั้น  เป็นเหตุให้

เสียหายแก่สหกรณ์อย่างร้ายแรง 
(7) ละทิ้งหน้าที่เป็นเหตุให้เสียหายแก่สหกรณ์อย่างร้ายแรง 
(8) ประมาทเลินเล่อในหน้าที่  เป็นเหตุให้เสียหายแก่สหกรณ์อย่างร้ายแรง 
(9) ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
(10) ดูหมิ่นเหยียดหยามผู้มาติดต่อในกิจการสหกรณ์หรือกดขี่ข่มเหงหรือเบียดเบียนสมาชิกสหกรณ์ 
(11) ขาดงานติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุอันควร 

ข้อ 8.การลงโทษให้ออกนั้น  ให้กระทำในกรณีท่ีเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างกระทำผิดวินัย  เป็นเหตุให้เสียหายแก่
สหกรณ์  แต่ไม่ถึงขั้นร้าย  ดังระบุไว้ดังต่อไปนี้ 

(1) รายงานเท็จ หรือเสนอความคิดเห็นไม่สุจริตต่อผู้บังคับบัญชา 
(2) จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ 
(3) ละทิ้งหน้าที่เนือง  ๆ 
(4) ประมาทเลินเล่อในหน้าที่เนือง ๆ 
(5) ทะเลาะวิวาทกับผู้ร่วมงานเป็นนิจสิน 
(6) ประพฤติเป็นที่เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ 

ข้อ 9.การลงโทษไล่ออกและให้ออกนั้น  ให้คณะกรรมการดำเนินการ  หรือผู้บังคับบัญชาตำแหน่งผู้จัดการ
ตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการดำเนินการหรือเจ้าหน้าที่ตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหาอย่างน้อยสามคนเพ่ือ
สอบสวน 

การสอบสวนนั้นให้กระทำให้เสร็จโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินสามสิบวัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการสอบสวน
ได้ทราบคำสั่ง เว้นแต่คณะกรรมการดำเนินการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น แม้ผู ้ถูกกล่าวหาตายก่อนการสอบสวน
พิจารณาถึงที่สุด ก็ให้สอบสวนต่อไปจนเสร็จ เมื่อสอบสวนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนเสนอรายงานพร้อม
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ทั้งสำนวนการสอบสวนต่อผู้สั ่งตั ้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาให้ความเห็น และเสนอตามลำดับจนถึง
คณะกรรมการดำเนินการ 

ข้อ 10.ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ให้ลงโทษไล่ออกโดยไม่ต้องตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน 

(1) ทำความผิดต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดอันกระทำโดยประมาท 

(2) ต้องคำพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย 
(3) ทำความผิดเกี่ยวกับทุจริตต่อหน้าที่และถ้อยคำสารภาพต่อผู้บังคับบัญชา พนักงานสอบสวน

หรือศาล หรือคำพิพากษาถึงที่สุดว่าทำความผิดเช่นนั้น แม้จะมิให้จำคุกก็ตาม 
(4) ขาดงานติดต่อกันเกิน 15 วัน และผู้บังคับบัญชาได้สอบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุอันสมควรใน

กรณีดังกล่าวให้ผู ้บังคับบัญชาเสนอรายงานพร้อมด้วยหลักฐานตามลำดับ จนถึงคณะกรรมการดำเนินการเมื่อ
คณะกรรมการดำเนินการเห็นว่ามีหลักฐานฟังได้ตามรายงานนั้น ก็ให้ไล่ออกได้ 

ข้อ 11.เมื่อเจ้าหน้าทีห่รือลูกจ้างผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจนมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือถูก
กล่าวหาว่ากระทำผิดอาญา หรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ถ้า
ผู ้บังคับบัญชาเห็นว่า หากผู ้นั ้นคงอยู ่ในหน้าที ่จะเป็นการเสียหายแก่สหกรณ์ ก็ให้รายง านตามลำดับจนถึง
คณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาสั่งพักงาน 

การพักงานนั้นให้พักจนกว่าการสอบสวนพิจารณาถึงที่สุด ถ้าการสอบสวนพิจารณาได้ความว่าผู้ถูกสั่งพัก
มิได้กระทำความผิดและไม่มีมลทินมัวหมองก็ดี หรือผู ้ถูกสั ่งพักได้กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงก็ดี คณะกรรมการ
ดำเนินการต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าทำงานในตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งที่เทียบเท่า ส่วนเงินเดือนหรือค่าจ้างในระหว่าง
พักงานนั้น ในกรณีแรกให้จ่ายเต็มอัตรา ในกรณีหลังให้จ่ายกึ่งอัตรา ถ้าผู้ถูกสั่งพักตายก่อนการสอบสวนพิจารณาถึง
ที่สุด ให้จ่ายถึงวันที่ผู้นั้นตาย 

ถ้าการสอบสวนพิจารณาได้ความเป็นสัตย์ว่า ผู้ถูกสั่งพักได้กระทำผิดวินัยจริงให้ไล่ออกตามข้อ7  หรือออก
ตามข้อ8 ตั้งแต่วันพักงานหรือแม้จะไม่ได้ความเป็นสัตย์ว่าผู้ถูกสั่งพักได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่มีมลทินหรือ
มัวหมองในกรณีดังกล่าวนั้นอยู่ ให้เลิกจ้างตามข้อ41  แห่งระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 

ข้อ 12.ในกรณีที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างกระทำผิดวินัย แต่โทษไม่ถึงไล่ออกหรือให้ออก ผู้บังคับบัญชาจะสั่ง
ลงโทษลดขั้นเงินเดือนหรือตัดเงินเดือนก็ได้  หรือถ้าเห็นว่ามีเหตุอันควรลดหย่อนหรือเป็นความผิดเล็กน้อย  จะสั่ง
ลงโทษภาคทัณฑ์โดยแสดงความผิดนั้นให้ปรากฏเป็นหนังสือและจะให้ทำทัณฑ์บนไว้ด้วยก็ได้ 

การลงโทษตามวรรคแรก สำหรับเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างในตำแหน่งตั้งแต่หัวหน้างานลงไปให้ผู้จัดการหรือรอง
ผู้จัดการมีอำนาจสั่งลงโทษได้ 

การลงโทษผู้จัดการและรองผู้จัดการให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ 
ในกรณีลงโทษลดขั้นเงินเดือน หากต้องลดเกินกว่าขั้นต่ำสุดของตำแหน่ง ก็ให้ลดในขั้นเงินเดือนสำหรับ

ตำแหน่งถัดลงไปได้ 
โทษลดขั้นเงินเดือนหรือโทษตัดเงินเดือนนั้น  ผู้บังคับบัญชาจะลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่กระทำผิดวินัย

ครั้งหนึ่งไม่เกินอัตราต่อไปนี้ 
 ลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน 
ผู้บังคับบัญชา ไม่เกิน กำหนดส่วนเงินเดือนไม่เกิน กำหนดเวลาไม่เกิน 
คณะกรรมการดำเนินการ 2 ขั้น 10  % 2 เดือน 
ผู้จัดการ                           - 5  % 1 เดือน 

ข้อ 13.ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้จัดการลงไปรับผิดชอบดูแลระมัดระวังเจ้าหน้าที่และลูกจ้างในบังคับบัญชาให้
ปฏิบัตติามวินัย 
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ถ้าผู้บังคับบัญชารู้ว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้องพิจารณาว่าความผิดของผู้นั้น

อยู่ในอำนาจของตนที่จะลงโทษ  ถ้าเห็นว่าความผิดนั้นควรจะต้องลงโทษมากไปกว่าที่ตนมีอำนาจลงโทษก็ให้รายงาน
ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป  เพื่อให้ลงโทษตามสมควร 
 ถ้าผู้บังคับบัญชาคนใดรู้ว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย  แต่ไม่จัดการลงโทษหรือลงโทษไม่เป็นการ
สุจริต  ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชานั้นกระทำผิดวินัย 

ข้อ 14.เมื ่อผ ู ้ม ีอำนาจลงโทษได้ส ั ่งลงโทษแล้ว  ต้องเสนอรายงานการลงโทษนั ้นตามลำดับจนถึง
คณะกรรมการดำเนินการ 

หากผู้บังคับบัญชาเหนือผู้สั่งลงโทษเห็นว่าโทษที่ลงนั้นเบาไปให้มีอำนาจที่จะสั่งเพ่ิมโทษได้  แต่โทษที่สั่ง
เพ่ิมข้ึนรวมกับสั่งไว้แล้วเดิม  ต้องไม่เกินอำนาจของผู้สั่งใหม่นั้น 

ข้อ 15.เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างที่ถูกลงโทษฐานผิดวินัย ถ้าเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมก็อาจอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการดำเนินการได้ภายใน 15 วัน  นับตั้งแต่วันทราบคำสั่ง 

การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้รอการลงโทษตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา 
เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้รับพิจารณาอุทธรณ์แล้วจะยกโทษ ลดโทษ เพ่ิมโทษ  หรือยืนตามคำสั่งเดิม

ก็ได้  ทั้งนี้  โดยปกติให้กระทำให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับอุทธรณ์ คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
ดำเนินการให้เป็นอันสิ้นสุด 

 
ประกาศ ณ วันที่ 1  ตุลาคม  2544 

 
ยุทธนา  ศิลปรัสมี 

( นายแพทย์ยุทธนา  ศิลปรัสม)ี 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจำกัด 
ว่าด้วย  การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2560 

 
อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด        

ข้อ 79(8)และข้อ 107(9) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ได้
กำหนดระเบียบ ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2560 ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1.ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัดว่าด้วย การใช้
ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2560 

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 
ข้อ 3.ให้ยกเลิก  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุน

สาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2550 และบรรดาประกาศ  มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ระเบียบอื่นใดที่มีอยู่
ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ซึ่งมีข้อกำหนดขัดแย้งกับระเบียบนี้ทั้งสิ้นให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4. ในระเบียบนี้ ทุนสาธารณประโยชน์หมายความว่า 
  (1) เงินซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ 
  (2) เงินซึ่งมีผู้บริจาค 

ข้อ 5. ทุนสาธารณประโยชน์ ให้จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) จ่ายเพื่อการศึกษา ได้แก่ 

ก.เป็นทุนก่อสร้างหรือซ่อมแซมหรือต่อเติมอาคารเรียน คุรุสัมมนาคาร ห้องสมุดและค่าย 
ลูกเสือเป็นต้น 

ข.เป็นทุนจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา การสอนการเรียน ให้แก่โรงเรียน หรือสถานศึกษาที่ 
สมควรจะได้รับความช่วยเหลือ 

ค.เป็นทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ภายในเงื่อนไขที่คณะกรรมการดำเนินการจะกำหนดขึ้น 
อีกต่างหาก 

ง.เป็นเงินสมทบในการจัดซื้อยานพาหนะสำหรับใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา จ่ายเพื่อ 
สาธารณประโยชน์ ได้แก่ เป็นทุนในการก่อสร้างหรือซ่อมแซม หรือต่อเติมสถานที่อันเป็นสาธารณประโยชน์ทั่วไป 
เช่น ถนน สถานพยาบาล สะพาน บ่อน้ำและสวนสาธารณะ เป็นต้น 

(2) จ่ายเพื่อการกุศล ได้แก่ 
ก.บำรุงการศาสนา ทั้งทางวัตถุและวิชาการ 
ข.เป็นการสงเคราะห์สมาชิกประสบภัยพิบัติ  
ค.เป็นการสงเคราะห์นักเรียนที่ยากจน 

 ง.จ่ายตามระเบียบการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือสงเคราะห์บำเพ็ญกุศลศพญาติของสมาชิก 
จ.จ่ายอื่นๆตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 ข้อ 6.การขอทุนสาธารณประโยชน์ให้หน่วยงานที่จะขอทุนสาธารณประโยชน์ เสนอเรื่องราวผ่านการ
พิจารณาดังต่อไปนี้ 

(1) หน่วยงานที่สังกัดอำเภอหรือจังหวัด  ให้เสนอเรื่องผ่าน ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
(2) หน่วยงานอื่น  ให้เสนอเรื่องต่อประธานกรรมการของสหกรณ์โดยตรง 
(3) เรื่องราวที่เสนอขอทุนสาธารณประโยชน์นั้น  ให้แสดงหลักฐานเหตุผล และถ้าเป็นอาคารหรือ

สถานที่ให้แสดงแบบรูปและรายการให้ชัดเจน   
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ข้อ 7. การพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์นั้น ให้พิจารณาจากทุนสาธารณประโยชน์ที่มีอยู่ในขณะนั้นๆ 

เท่านั้น และเมื่อได้พิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือการใดๆในคราวหนึ่งๆไปแล้ว  ให้ถือว่าการพิจารณาสำหรับ
เรื่องนั้นๆเป็นอันยุติ 

ข้อ 8. วงเงินการอนุมัติจ่ายทุนสาธารณประโยชน์อนุมัติจ่ายให้แก่หน่วยงานที่ยื่นขอนั้น  ตามปกติต้องไม่
เกิน 10,000 บาท เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นพิเศษก็ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเป็นเฉพาะราย 

ข้อ 9 สิทธิการขอทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อให้เป็นการทั่วถึงแก่ทุกหน่วยงาน หน่วยงานใดที่ได้รับทุน
สาธารณประโยชน์ไปแล้วจะมีสิทธิยื่นขอได้อีกเมื่อทุกหน่วยงานได้รับทุนไปแล้วเว้นแต่หน่วยงานนั้นๆ ไม่ประสงค์จะ
ขอทั้งนี้ให้เริ่มนับตั้งแต่เริ่มให้ทุนสาธารณประโยชน์เป็นต้นมา 

ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นพิเศษ  ก็ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาผ่อนผันตามควรแก่กรณี 
ข้อ 10.มติของคณะกรรมการดำเนินการในการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พิจารณาให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก 

 ข้อ 11.ใบสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์นั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้
จ่ายเงินเรียกใบสำคัญรับเงินจากผู้รับเงินทุกราย  ดังนี้ 
  (1) ถ้าสหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ในฐานะเป็นผู้จัดกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งเอง ต้องมี
ใบสำคัญรับเงินหรือหลักฐานการจัดทำหรือจัดซื้อโดยละเอียด 
  (2) ถ้าสหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์สมทบเพ่ือการใด ต้องให้ผู้มีอำนาจในการจัดทำหรือผู้มี
อำนาจในการรับเงินนั้นออกหลักฐานการรับเงินนั้นๆ  ให้แก่สหกรณ์โดยครบถ้วนและถูกต้อง  

เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินไปแล้วทุกคราว เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินลงลายมือชื่อรับผิดชอบในการจ่ายเงินด้วย 
ข้อ 12. ให้ประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติจ่ายทุน การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ให้เป็นไปตามระเบียบและ

ให้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาทั้งปวงเกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  1 มกราคม 2560 
 
                        ศิริ  เลิศไกร 

 (นายศิริ  เลิศไกร) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
ว่าด้วย  สวสัดิการสมาชิก พ.ศ. 2563 

  
 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด       
ข้อ 79(8) ข้อ 107(9) และข้อ 107(11) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 
2563 ได้มีมติกำหนดระเบียบ ว่าด้วย สวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2563 เพื่อช่วยเหลือในทางการเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ
สมาชิกเมื่ออายุครบ 70 ปี บริบูรณ์ สมาชิกเสียชีวิต  สมาชิกทุพพลภาพและคู่สมรสสมาชิกเสียชีวิต ขึ้นถือใช้
ดังต่อไปนี้   

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วย 
สวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2563 

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563  เป็นต้นไป 
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วย สวัสดิการ

สมาชิก พ.ศ.2562 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ หรือข้อตกลงอ่ืนใดซึ่ง
ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ทั้งสิ้น และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 
  สหกรณ์  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
  สมาชิก  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
  คู่สมรส  หมายถึง  สามีภรรยาที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย  

 สมาชิกทุพพลภาพ หมายถึง สมาชิกทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง 
 ผู้รับโอนประโยชน หมายถึง  บุคคลที่สมาชิกระบุให้เป็นผู้รับผลประโยชน์หรือคู่สมรสหรือบุตรหรือ

บิดามารดาหรือทายาทตามกฎหมาย   
ข้อ 5. ให้จ่ายจากทุนสวัสดิการที่ได้รับจัดสรรตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

  (1) กรณีสมาชิกเสียชีวิต 
 1. เป็นสมาชิกไม่เกิน  1 ปี จ่ายจำนวนเงิน 30,000 บาท 
 2. เป็นสมาชิกเกิน 1 ปีไม่เกิน  5 ปี จ่ายจำนวนเงิน 60,000 บาท 
 3. เป็นสมาชิกเกิน 5 ปีไม่เกิน  10 ปี จ่ายจำนวนเงิน 90,000 บาท 
 4. เป็นสมาชิกเกิน  10 ปีขึ้นไป        จ่ายจำนวนเงิน  120,000 บาท 
 5. พวงหรีดหรืออ่ืนๆ ตามความเหมาะสมของศาสนา จ่ายไม่เกินจำนวนเงิน 1,000 บาท 
  (2) กรณีคู่สมรสสมาชิกไม่เป็นสมาชิกเสียชีวิต ให้ได้รับครั้งเดียว ดังนี้ 
 1. เป็นสมาชิก ไม่เกิน  5 ปี                      จ่ายจำนวนเงิน 10,000 บาท 
 2. เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี  จ่ายจำนวนเงิน 20,000 บาท 
 3. เป็นสมาชิกเกิน 10 ปี                      จ่ายจำนวนเงิน 30,000 บาท 
 4. พวงหรีดหรืออ่ืนๆ ตามความเหมาะสมของศาสนา จ่ายไม่เกินจำนวนเงิน 1,000 บาท 
  (3) กรณีเป็นสมาชิกทั้งสองคน คนหนึ่งคนใดเสียชีวิตให้ได้รับเพ่ิมจากข้อ 5(1) ให้ได้รับครั้งเดียว ดังนี ้
 1. เป็นสมาชิก ไม่เกิน  5 ปี                      จ่ายจำนวนเงิน 10,000 บาท 
 2. เป็นสมาชิกเกิน   5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี  จ่ายจำนวนเงิน 20,000 บาท 
 3. เป็นสมาชิกเกิน 10 ปี                      จ่ายจำนวนเงิน 30,000 บาท 
 (4) กรณีสมาชิกเสียชีวิต ให้สหกรณ์จ่ายค่าปลงศพโดยไม่ต้องนำมาหักชำระหนี้เงินกู้ใดๆให้อยู่ใน
หลักเกณฑ์ดังนี้ 
 1. เป็นสมาชิกไม่เกิน  1 ปี จ่ายจำนวนเงิน 5,000 บาท 
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 2. เป็นสมาชิกเกิน     1 ปีไม่เกิน  5 ปี จ่ายจำนวนเงิน 10,000 บาท 
 3. เป็นสมาชิกเกิน     5 ปีไม่เกิน 10 ปี จ่ายจำนวนเงิน  15,000 บาท
 4. เป็นสมาชิกเกิน  10 ปีขึ้นไป        จ่ายจำนวนเงิน    20,000 บาท 
                     ให้เงินค่าปลงศพนี้เป็นส่วนหนึ่งของเงินตามข้อ 5(1) ด้วย 

 (5) กรณีสมาชิกทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงเมื่อเป็นสมาชิกเกิน 10 ปี ให้จ่ายปีละ 24,000 บาท เป็นเวลา 5 
ปี หากเสียชีวิตก่อนให้จ่ายส่วนที่เหลือตามสิทธิ์ที่ได้รับ    

ข้อ 6. เมื่อสมาชิกมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ และยังมีชีวิตสหกรณ์จ่ายตามข้อ 5(1) ดังนี้ 
(1) เป็นสมาชิก 10 ปี ไม่เกิน 15 ปี จ่ายเงินจำนวน 30,000 บาท ส่วนที่เหลือให้จ่ายในปี 

ถัดไป ปีละ 6,000 บาท หากสมาชิกเสียชีวิตก่อน ให้จ่ายเงินส่วนที่เหลือให้ครบตามจำนวนที่มีสิทธิได้รับ  
 (2) เป็นสมาชิกเกิน 15 ปี จ่ายเงินจำนวน 90,000 บาท ส่วนที่เหลือให้จ่ายในปีถัดไป ปีละ 6,000 บาท หาก
สมาชิกเสียชีวิตก่อน ให้จ่ายเงินส่วนที่เหลือให้ครบตามจำนวนที่มีสิทธิได้รับ  
 ข้อ 7. สหกรณ์จ่ายสวัสดิการสมาชิกให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้  

(1) ในกรณีสมาชิกเสียชีวิต ให้จ่ายแก่ผู้มีชื่อระบุให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ตามหนังสือแต่งตั้งผู้รับ
โอนประโยชน์หรือคู่สมรส หรือบุตรหรือบิดาหรือมารดาเป็นผู้รับตามลำดับหรือทายาทตามกฎหมาย 

(2) ในกรณีสมาชิกทุพพลภาพ ให้จ่ายแก่ผู้มีชื่อระบุให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ตามหนังสือแต่งตั้ง
ผู้รับโอนประโยชน์หรือคู่สมรส หรือบุตรหรือบิดาหรือมารดาเป็นผู้รับตามลำดับหรือทายาทตามกฎหมาย 

(3) ในกรณีคู่สมรสของสมาชิกเสียชีวิตให้จ่ายแก่สมาชิกเป็นผู้รบัหรือทายาทตามกฎหมาย 
ข้อ 8. เมื่อสมาชิกหรือคู่สมรสเสียชีวิตให้หน่วยงาน คณะกรรมการ ผู้แทนสมาชิกประจำหน่วย แจ้งสหกรณ์

เพ่ือขอรับสวัสดิการตาม ข้อ 5  
ข้อ 9. สหกรณ์ย่อมทรงไว้ซึ ่งสิทธิ์ที ่จะงดจ่ายหรือลดจำนวนลงน้อยกว่าที่กำหนดไว้ ห ากปรากฏว่าทุน

สวัสดิการ ซึ่งที่ประชุมใหญ่จัดสรรไว้ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์หมดลงหรือมีจำนวนน้อยกว่าที่กำหนดไว้ ซึ่ง
สมาชิกนั้นจะพึงมีสิทธิ์ได้รับ 

ข้อ 10. ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งพิจารณาอนุมัติจ่ายสวัสดิการสมาชิก และ
รายงานผลให้คณะกรรมการดำเนินการทราบ 

ข้อ 11. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาทั้งปวง  

ประกาศ  ณ  วันที่  29  พฤษภาคม  2563        (ลงชื่อ)  

ศิริ     เลิศไกร                                          โกศล   แต้มเติม 
( นายโกศล   แต้มเติม ) 

ประธานกรรมการ 
  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
ว่าด้วย การสงเคราะห์บำเพ็ญกุศลศพญาติของสมาชิก พ.ศ. 2565 

 
อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ข้อ 81(5) และข้อ 

116(13) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 41 ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ได้มีมติกำหนด
ระเบียบ ว่าด้วย การสงเคราะห์บำเพ็ญกุศลศพญาติของสมาชิก พ.ศ.2565 ขึ้นไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วย 
การสงเคราะห์บำเพ็ญกุศลศพญาติของสมาชิก พ.ศ. 2565” 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหว ัดนครศร ีธรรมราช จำกัด ว ่าด้วย               
การสงเคราะห์บำเพ็ญกุศลศพญาติของสมาชิก พ .ศ.2563 และบรรดาระเบียบ ประกาศหรือมติที ่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการซึ่งมีข้อกำหนดขัดแย้งกับระเบียบนี้ทั้งสิ้น และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 

“สมาชิก” หมายความว่าสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
“ญาติของสมาชิก” หมายความว่าบุคคลซึ่งเป็นบิดา หรือมารดาหรือบุตรของสมาชิกที่ถูกต้องตาม

กฎหมาย 
“เงินสงเคราะห์” หมายความว่า เงินสงเคราะห์บำเพ็ญกุศลศพญาติของสมาชิก 

 ข้อ 5. เงินสงเคราะห์ให้ใช้เงินจากทุนสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์ โดยสหกรณ์จะให้เงินสงเคราะห์ แก่
สมาชิกที่ญาติเสียชีวิต ดังนี้   

 (1) สหกรณ์จ่ายเงินจำนวน 2,000 บาท   
 (2) พวงหรีดหรืออ่ืนๆ ตามความเหมาะสมของศาสนาเป็นเงินไม่เกนิ 1,000 บาท 

 ข้อ 6. วิธีการขอรับเงินสงเคราะห์  มี  2  วิธ ี
  (1) คณะกรรมการหรือผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ขอรับเงินสงเคราะห์ ณ สำนักงาน
สหกรณ์ โดยโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าบัญชีธนาคารของสมาชิกที่ให้ไว้กับสหกรณ์ ทั้งนี้ เมื่อสหกรณ์ได้รับ
เอกสารครบถ้วน 

(2)  สมาชิกที่ญาติเสียชีวิตขอรับเงินสงเคราะห์ตามแบบที่สหกรณ์กำหนดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ญาติสมาชิกเสียชีวิต หากเลยกำหนดดังกล่ าวถือว่าสมาชิกสละสิทธิ์ในการขอรับเงิน
สงเคราะห์บำเพ็ญกุศลศพญาติของสมาชิกท้ังนี้ ในกรณีที่ผู้เสียชีวิตมีทายาทที่เป็นสมาชิกหลายคน ให้แต่ละคนมีสิทธิ
รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี้ทุกคน  
 ข้อ 7. ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินตาม
ระเบียบนี้  และรายงานผลการอนุมัติให้คณะกรรมการทราบทุกคราว ในโอกาสแรกท่ีพึงกระทำได้ 
 ข้อ 8. ให้คณะกรรมการดำเนินการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาทั้งปวง
เกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบนี้          

 ประกาศ  ณ  วันที่  1  สิงหาคม  2565 
 
                           ประชนม์ อาวุธเพชร 

(นายประชนม์ อาวุธเพชร) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจำกัด 
ว่าด้วย ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ. 2565 

 
อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัดข้อ  

81(5) และข้อ 116(13) และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 41 ครั้งที่ 12/2565 วันที่ 26 ธันวาคม 2565  
ได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนสมาชิกในการส่งเสริม
การศึกษาของบุตร อันจะก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการศึกษาต่อไป จึงได้มีมติกำหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วย   
ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ.2565”  

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566  เป็นต้นไป 
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วย  ทุนส่งเสริม

การศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ. 2561 และบรรดาระเบียบประกาศ คำสั่ง มติ และข้อตกลงอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้
แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้ทั้งสิ้น และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ”์  หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 

 “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด  
  “บุตร” หมายถึง บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย  

ข้อ 5. เงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกอาจจะได้มาจาก 
(1)  เงินทุนสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์หรือ 
(2)  เงินซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีสหกรณ์หรือ 
(3)  เงินซึ่งมีผู้อุทิศให้ 

หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

ประเภทและจำนวนทุนส่งเสริมการศึกษา 
ข้อ 6. ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกแยกเป็นระดับดังนี้ 

(1) ระดับประถมศึกษาได้แก่บุตรสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ป.1- ป.6 
(2) ระดับมัธยมศึกษาได้แก่บุตรสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นม.1- ม.6 หรือเทียบเท่า 
(3) ระดับอุดมศึกษาได้แก่บุตรสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ข้อ 7. สมาชิกผู้มีสิทธิขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรต้องยื่นคำขอรับทุนตามแบบที่สหกรณ์กำหนดพร้อม
หลักฐานต่างๆ ตามประกาศของสหกรณ์ 

ข้อ 8. สหกรณ์จ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรแก่บุตรสมาชิกประจำปีการศึกษานั้นๆ ในวันทำการตามที่
สหกรณ์กำหนด โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 9. จำนวนทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรและมูลค่าทุนในแต่ละปีนั้นขึ้นอยู่กับการจัดสรรกำไรสุทธิ    ในปี
นั้นๆ ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร 

ข้อ 10. คุณสมบัติของผู้รับทุนมีดังนี้ 
(1) เป็นบุตรสมาชิก 
(2) กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของทางราชการหรือสถาบันศึกษาของเอกชนที่ทางการ

รับรอง 
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(3) ต้องไม่เคยได้รับทุนสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ในระดับ

เดียวกัน ตามข้อ 6 (1)(2)(3) มาก่อน 
ข้อ 11. สมาชิกผู้มีสิทธิขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา ต้องเป็นสมาชิกภายในวันสิ้นปีทางบัญชี ก่อนการรับ

สมัครทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรประจำปี และบุตรของสมาชิกต้องกำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาที่ขอรับทุนสำหรบัปี
นั้นๆ ด้วย 

ข้อ 12. บุตรของสมาชิกท่ีขอรับทุนต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ และมีสถานภาพเป็นโสด 

หมวดที่ 2 
การพิจารณาตัดสินและเงื่อนไขการจ่ายเงิน 

ข้อ 13. ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา การจัดสรรทุนการศึกษา
บุตรในปีนั้นๆ และเสนอคณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้พิจารณาตัดสิน และประกาศผลการพิจารณาให้สมาชิกทราบ 
และให้การพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการถือเป็นที่สิ้นสุด  

ข้อ 14. ให้ประธานกรรมการอนุมัติจ่ายเงินทุนส่งเสริมการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
ข้อ 15. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้มีอำนาจ

วินิจฉัยชี้ขาด 
ข้อ 16. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565 

 
                                   ประชนม์ อาวุธเพชร 

(นายประชนม์ อาวุธเพชร) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
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สำเนาถูกต้อง 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
ว่าด้วย เกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2565 

 
อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ข้อ 81(5) 

และข้อ 116(13) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ได้กำหนด
ระเบียบว่าด้วย เกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2565 ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วย 
เกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2565 
 ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที ่1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป 

ข้อ 3. ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วย เกษียณอายุ
ราชการ พ.ศ.2560 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้และให้ใช้
ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4. ในระเบยีบนี้ 
  “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
  “เกษียณอายุราชการ” หมายถึง สมาชิกที ่เกษียณตามอายุราชการหรือสมาชิกที่ลาออกจาก
ราชการหรืองานประจำก่อนเกษียณตามอายุราชการ  
  “สมาชิกผู ้เกษียณอายุราชการ” หมายถึง ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสาธารณสุข หรือลูกจ้างประจำของสหกรณ์ที่
เป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ที่อายุครบ เกษียณราชการหรือ
สัญญาจ้าง หรือขอเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานก่อนกำหนด 
 ข้อ 5. สมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ให้มีสิทธิได้รับเงินทุนสวัสดิการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  (1) เป็นสมาชิกตั้งแต่   5 – 10  ปี  ให้ได้รับเงินจำนวน  2,000  บาท 
  (2) เป็นสมาชิกมากกว่า  10 – 15  ปี  ให้ได้รับเงินจำนวน  3,000  บาท 
  (3) เป็นสมาชิกมากกว่า  15 – 20  ปี  ให้ได้รับเงินจำนวน  4,000  บาท  
  (4) เป็นสมาชิกมากกว่า         20  ปี  ให้ได้รับเงินจำนวน  5,000  บาท  

ข้อ 6. ให้สหกรณ์จัดทำหนังสือถึงหน่วยงานเพื่อสำรวจรายชื่อสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการภายในเดือน
กันยายนและจ่ายเงินภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 ข้อ 7. สมาชิกที่ต้องขอรับทุนสวัสดิการด้วยตนเองในระหว่างปีงบประมาณต้องยื่นแบบคำขอรับทุนตาม
แบบที่สหกรณ์กำหนดพร้อมเอกสารประกอบในการเกษียณอายุราชการได้ที่สหกรณ์ โดยสหกรณ์จะดำเนินการโอน
เงินสวัสดิการดังกล่าวให้แก่สมาชิกภายใน 15 วัน หลังจากเอกสารครบถ้วน   
 ข้อ 8. ให้ประธานกรรมการพิจารณาอนุมัต ิจ ่ายทุนสวัสดิการ ให้เป็นไปตามระเบียบนี ้แล้วเสนอ
คณะกรรมการดำเนินการทราบ  
 ข้อ 9. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้และมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาทั้งปวง 

   ประกาศ  ณ  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 
     
                                                       ประชนม์ อาวุธเพชร 
                                                    (นายประชนม์ อาวุธเพชร) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
ว่าด้วย  สงเคราะหส์มาชิกประสบภัยพิบัต ิพ.ศ. 2560 

 
อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัดข้อ 79(8) 

และข้อ 107(9) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 35 ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที ่27 ธันวาคม 2559 ได้กำหนดระเบียบ
ว่าด้วย สงเคราะหส์มาชิกประสบภัยพิบัต ิพ.ศ. 2560  ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัดว่าด้วย 
สงเคราะหส์มาชิกประสบภัยพิบัติ พ.ศ. 2560   
 ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วย ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ พ.ศ. 
2549 และบรรดาประกาศหรือมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการซึ่งมีข้อกำหนดขัดแย้งกับระเบียบฉบับนี้ทั้งสิ้น
และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4. ในระเบียบนี้  
  “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
  “ภัยพิบัต”ิ หมายถึง ภัยที่เกิดอัคคีภัยและวาตภัย 
  “คู่สมรส” หมายถึง คู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
 ข้อ 5.สมาชิกที่ประสบภัยพิบัติให้ได้รับเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ไม่เกิน 30,000 บาทโดยจ่ายจากเงินทุน
สาธารณประโยชน ์  

ข้อ 6.คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบจำนวนเงินที่จะช่วยเหลือสมาชิกท่ีประสบภัยพิบัติ ประมาณ
ความเสียหาย แต่ไม่เกินวงเงินใน ข้อ5  
 ข้อ 7.สมาชิกท่ีประสบภัยพิบัติ ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือต่อสหกรณ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประสบ
ภัยพิบัติ หากเลยกำหนดนี้ถือว่าสมาชิกสละสิทธิ์ 
 ข้อ 8.หากสมาชิกท่ีประสบภัยพิบัติ เป็นคู่สมรสกันให้สามีเป็นผู้ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือดังกล่าว 
 ข้อ 9. สหกรณ์ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามคำขอใน ข้อ7. และคณะกรรมการเสนอผลการ
ตรวจสอบต่อท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
 ข้อ 10.คณะกรรมการดำเนินการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้อำนาจวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาทั้งปวง
เกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบนี้ และให้พิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วัน นับแต่ได้รับหนังสือขอความช่วยเหลือ   
  ประกาศ  ณ  วันที่ 1 มกราคม 2560 
 
                         ศิริ   เลิศไกร 

(นายศิริ  เลิศไกร ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด  
ว่าด้วย การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2544 

 
อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด  

พ.ศ.2544  ข้อ 79(8) และข้อ107(11) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที ่ 20 ครั ้งที ่  11/2544 วันที่ 27 
กันยายน 2544 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วย การเก็บรักษายืมและการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2544 ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1.ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วย  
การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2544” 
 ข้อ 2.ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2544 เป็นต้นไป 

ข้อ 3.ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วยการเก็บรักษายืม 
และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2538 และบรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ระเบียบ
อ่ืนใดทีม่ีอยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ซึ่งมีข้อกำหนดขัดแย้งกับระเบียบนี้ทั้งสิ้นให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4.การเก็บเอกสารในระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บเอกสารที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องนั้น 
 ข้อ 5.การเก็บเอกสารที่ปฏิบัติเสร็จแล้ว ให้พนักงานฝ่ายธุรการแยกเอกสารนั้นเป็นเรื่องๆ เย็บเข้าแฟ้มหรือ
เก็บเข้าแฟ้ม พร้อมทั้งทำบัญชีหน้าเรื่องหรือบัญชีเรื่องประจำแฟ้มด้วย เอกสารใดซึ่งไม่สามารถเก็บโดยดังกล่าวได้  
ให้มัดรวมเข้าด้วยกันเป็นหมวดหมู่รวมไว้ในที่เดียวกัน พร้อมทั้งทำบัญชีหน้าเรื่องประจำหมวดเสร็จแล้วให้ทำสารบัญ
เรื่อง หรือแฟ้มหรือหมวดหมู่ของเอกสารนั้นๆ ด้วย เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหาเป็นสำคัญ 
 เมื่อทำการตรวจบัญชีประจำปีเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่เก็บเอกสารรวบรวมเอกสารที่ทำการตรวจ
บัญชีแล้วนั้นเก็บไว้ในที่อันปลอดภัย 
 ข้อ 6.ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติเรื่องนั้นๆ หรือเจ้าหน้าที่ที่เก็บรักษาระมัดระวังเอกสารให้อยู่
สภาพเรียบร้อยและปลอดภัย ถ้าชำรุดเสียหายต้องรีบซ่อมให้ใช้ได้เหมือนสภาพเดิม หากสูญหายต้องทำสำเนามาและ
ให้ครบบริบูรณ์เท่าที่จะทำได ้
 ข้อ 7.การยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้ 

(1) ผู้ยืมจะต้องให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้นจะใช้ประโยชน์ในการใด 
(2) ผู้ยืมจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บและลงชื่อในสมุดทะเบียนยืมเอกสาร  และ

เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมหลักฐานยืมเรียงลำดับ วันที่ เดือน พ.ศ.ไว้ เพ่ือสะดวกในการติดต่อทวงถาม 
(3) การยืมเอกสารของสหกรณ์ต้องได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ

หรือผู้จัดการ 
(4) ในกรณีที่เอกสารซึ่งต้องเก็บเป็นความลับ ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติเรื่องนั้น หรือ

หน้าที ่ผู ้เก็บอนุญาตให้บุคคลภายนอกยืมดูหรือคัดลอกเป็นอันขาด เว้นแต่ผู ้มีอำนาจหน้าที่เกี ่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบ หรือเก่ียวกับการดำเนินคดี 

ข้อ 8.ตามปกติเอกสารจะต้องเก็บไว้มีกำหนดไม่น้อยกว่าสิบปี ส่วนเรื่องที่เก็บไว้ที่เห็นว่าไม่มีประโยชน์เป็น
เรื่องธรรมดาสามัญจะเก็บไว้ไม่ถึงสิบปีก็ได้ โดยจำแนกเป็น 3 ประเภท คือ 
  (1) เอกสารที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้คงเก็บรักษาไว้ตลอดไป คือ 

  ก.  หนังสือที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานของสหกรณ์ตลอดไป เช่น เรื่องท่ีเกี่ยวกับการจัดตั้ง 
สหกรณ์  ข้อบังคับ  ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก  ทะเบียนสมาชิก  รายงานการประชุม  บัญชี  และทะเบียนต่างๆ 
หลักฐานการตรวจบัญชี  รายงานกิจการประจำปี  สถิติต่างๆ ตลอดจนหลักฐานหรือเรื่องที่จะใช้ศึกษาค้นคว้าต่อไป 

ข. หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดีหรือสำนวนของศาล อัยการ หรือสำนวนของ 
พนักงานสอบสวน 
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(2) เอกสารที่เก็บไว้ไม่น้อยกว่าสิบปี  คือ  หลักฐานทางการเงินต่างๆ 

  (3) เอกสารที่เก็บไว้ไม่ถึงสิบปี  แต่ไม่ต่ำกว่าห้าปี  เช่น  หนังสือขอเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือน  
หนังสือขอลาออกจากสหกรณ์  คำขอกู้เงินทุนทุกประเภท  เป็นต้น 

ข้อ 9.ในปีหนึ่งๆ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารที่สมควรจะทำลาย  แล้วยื่นหนังสือเสนอต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการเพื่อพิจารณา  เมื่อเห็นว่าควรทำลายเอกสารได้ให้ตั้งกรรมการทำการคัดเลือกเอกสารและควบคุมการ
ทำลายขึ้นอย่างน้อย 3 คน โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) คัดเลือกเอกสารตามระเบียบว่าเอกสารเรื่องใดควรทำลายได้ 
(2) เสนอรายงานและบัญชีรายชื่อเอกสารที่สมควรทำลายต่อคณะกรรมการดำเนินการเพ่ืออนุมัติ 
(3) แสดงรายงานและบัญชีรายชื่อเอกสารที่ได้รับอนุมัติให้ทำลายได้และมอบสำเนาให้เจ้าหน้าที่

เก็บเพ่ือบันทึกในหนังสือเก็บและบัญชีประจำเรื่อง  หรือประจำหมวดหมู่หรือประจำแฟ้ม 
(4) ควบคุมการทำลายหรือทำลายด้วยตนเองการทำลายอาจใช้เครื่องมือเผาหรือวิธีอ่ืนใดตามความ

เหมาะสม 
(5) เสนอรายงานผลการปฏิบัติให้คณะกรรมการดำเนินการทราบ  และมอบให้เจ้าหน้าที ่เก็บ

รายงานนั้นไว้เป็นหลักฐานด้วย 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  2544 
 

ยุทธนา  ศิลปรัสมี 
(นายแพทย์ยุทธนา  ศิลปรัสมี) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
ว่าด้วย  ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าตอบแทนและค่าลงทะเบียน พ.ศ. 2560 

อาศัยอำนาจตามความแห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด  พ .ศ. 
2549 ข้อ 79(8)  และข้อ107(11) ที่ประชุมสามัญประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติ
แผนงานและงบประมาณรายจ่าย คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 36 ครั้งที ่ 2/2560 วันที่  27 กุมภาพันธ์  2560จึงได้กำหนด
ระเบียบ ว่าด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพักค่าตอบแทนและค่าลงทะเบียน พ.ศ.2560 ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด ว่าด้วย 
ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพักค่าตอบแทนและค่าลงทะเบียน พ.ศ.2560 ” 

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  4  กุมภาพันธ์  2560  เป็นต้นไป 
ข้อ 3. ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน

ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการดำเนินการเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2554 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง 
มติ หรือข้อตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4.  ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ”์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
  “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
  “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
  “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช  จำกัด และให้รวมถึงกรรมการ และกรรมการอ่ืนด้วย 

   “เจ ้าหน้าที่” หมายถึง  เจ ้าหน้าที ่  ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจ ังหวัด
นครศรีธรรมราช  จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560  

   “ลูกจ้าง” หมายถึง  ลูกจ้าง  ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  
จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560  
  “ผู้อื ่นใด” หมายถึง ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาสหกรณ์  ผู้ทำประโยชน์ให้สหกรณ์และผู ้ที่
สหกรณ์มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 
  “เบี้ยประชุม” หมายถึง เงินที่สหกรณ์จ่ายให้กรรมการ กรรมการอื่น ผู้อื่นใดที่มาประชุมเกี่ยวกับ
กิจการของสหกรณ ์
  “ค่าเบี้ยเลี้ยง” หมายถึง เงินที่สหกรณ์จ่ายให้กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างและผู้อื่นใดที่ปฏิบัติหน้าที่
ให้สหกรณ ์
  “ค่าพาหนะ”  หมายถึง  เงินที่สหกรณ์จ่ายเป็นค่าเดินทางให้กรรมการ  เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และ
ผู้อื่นใด ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้สหกรณ์ 

“ค่าเช่าที่พัก” หมายถึง เงินที่สหกรณ์จ่ายให้กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และผู้อ่ืนใดที่จำเป็นต้อง 
ค้างแรมในการปฏิบัติหน้าที่ให้สหกรณ์ 
  “ค่าตอบแทน” หมายถึง เงินที่สหกรณ์จ่ายเป็นค่าสมนาคุณให้กรรมการ  เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และ
ผู้อื่นใด ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้สหกรณ์ 
  “ค่าลงทะเบียน” หมายถึง เงินที่สหกรณ์จ่ายให้กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และผู้อ่ืนใดที่เข้ารับ
การอบรม ประชุม  สัมมนา หรืออ่ืนใดในทำนองเดียวกัน 
 ข้อ 5. เบี้ยประชุม ให้มีสิทธิเบิกค่าเบี้ยประชุม  ดังนี้ 
  (1) ตำแหน่งประธาน    ครั้งละ    1,500  บาท 
  (2) ตำแหน่งเลขานุการ    ครั้งละ    1,400  บาท 
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  (3) ตำแหน่งกรรมการ    ครั้งละ    1,300  บาท 
  (4) ผู้ตรวจสอบกิจการ    ครั้งละ 1,300  บาท 
  (5) ที่ปรึกษา     ครั้งละ    1,300  บาท 
  (6) บุคคลอื่นตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ครั้งละ    1,300  บาท 
 ข้อ 6.ค่าตอบแทนที่ปรึกษาสหกรณ์, ผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้ได้รับตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับ
อนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่  หลักเกณฑ์การจ่ายให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกำหนด 
 ข้อ 7.ค่าตอบแทนวิทยากร  สำหรับจ่ายให้บุคคลที่สหกรณ์เชิญมาบรรยายให้ความรู้ในการประชุม  อบรม  
สัมมนา  และอ่ืนๆ ในอัตรา ชั่วโมงละไม่เกิน 1,500 บาท ครั้งละไม่เกิน  10,000 บาท 
 ข้อ 8.ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะสำหรับคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ และ
ผู้อื่นใดที่เดินทางมาประชุม อบรม สัมมนา หรือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ ให้ได้รับดังต่อไปนี้ 

 (1) คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการผู้จัดการและท่ีปรึกษา  วันละ 1,300  บาท 
 (2) เจ้าหน้าที่                                    วันละ   1,200  บาท 
 (3) กรณีปฏิบัติงานไม่เต็มวัน                            คิดเป็นครั้ง/ชั่วโมงๆ ละ     150  บาท 
 (4) กรณีปฏิบัติงานนอกสำนักงานเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์   ครั้งละ    150  บาท 
 (5) กรณีเรียกตำรวจนำเงินฝากธนาคาร   ครั้งละ    300  บาท 
 (6) การมอบหมายบุคคลที่นอกเหนือจากนี้ให้ปฏิบัติงานพิเศษและกำหนดอัตราค่าตอบแทนให้

คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
ข้อ 9. การเดินทางไปประชุมสัมมนาหรือศึกษาดูงานเรื่องที่เป็นประโยชน์กับกิจการสหกรณ์ นอกเขตจังหวัด

นครศรีธรรมราช และได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการดำเนินการ  ให้เบิกค่าใช้จ่ายแบบเหมา
จ่ายตามอัตราต่อไปนี้ 
  (1) จัดประชุมสัมมนาหรือศึกษาดูงานภาคใต้เบิกได้วันละ 2,500 บาท 
  (2) จัดประชุมสัมมนาหรือศึกษาดูงานภาคกลาง เบิกได้วันละ 2,500 บาท เบิกเพ่ิมได้จำนวนสองวัน 

(3) จัดประชุมสัมมนาหรือศึกษาดูงานภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เบิกได้วันละ 2,500 
บาทเบิกเพ่ิมได้จำนวนสองวัน 
 ข้อ 10.ค่ารับรอง  และค่าใช้จ่ายในการประสานงาน  ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ได้รั บมอบหมาย มี
อำนาจรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่เห็นว่ามีความจำเป็นต่อธุรกิจสหกรณ์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการประสานงานซึ่ง
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจสหกรณ์  โดยต้องเป็นไปอย่างประหยัดเดือนละไม่เกิน 10,000 บาท การจ่ายค่ารับรอง 
และค่าใช้จ่ายในการประสานงานที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการอำนวยการก่อน 
 ข้อ 11.ผู้ไปปฏิบัติงานนอกท้องที่หรือนอกสำนักงาน ให้ยื่นประมาณการค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ ให้ประธาน
กรรมการดำเนินการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติล่วงหน้าและผู้ได้รับอนุมัติแล้วต้องเดินทางภายใน 7 วัน  นับแต่วันรับเงิน
ไป ถ้าไม่เดินทางภายในกำหนด ต้องส่งคืนเงินล่วงหน้าที่ได้รับทั้งสิ้นทันที 
 ข้อ 12.ให้ประธานกรรมการหรือผู้ที ่ได้รับมอบหมายผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินตามระเบียบนี้ การอนุมัติ
จ่ายเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นใดท่ีนอกเหนือ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการก่อน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  4  กุมภาพันธ์  2560 

   
                    ศิริ   เลิศไกร 

 ( นายศิริ  เลิศไกร ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
ว่าด้วย  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2563 

 
 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
พ.ศ.2544 ข้อ79(8), ข้อ 101 และข้อ 107(10) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39 ครั้ง 11/2563 เมื่อวันที่ 
26 ตุลาคม 2563 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2563  ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1.ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วย      
ที่ปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2563 “ 

ข้อ 2.ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 1  พฤศจิกายน  2563  เป็นต้นไป 
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วย ปรึกษาและที่

ปรึกษากิตติมศักดิ ์พ.ศ.2544 ทั้งสิ้น และบรรดาระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศหรือมติ ซึ่งมีข้อกำหนดขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ทั้งสิ้น และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4.ในระเบียบนี้ 
  “ที่ปรึกษา” หมายความว่า ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

ข้อ 5.ที่ปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์  ให้มีจำนวนตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรแต่ไม่เกิน 5 
คน และให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่าที่กำหนดเวลาของคณะกรรมการชุดที่ตั้งที่ปรึกษานั้น ทั้งนี้  ต้องไม่เป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 

ข้อ 6.ให้คณะกรรมการเชิญบุคคลภายนอก ซึ่งมีคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้าน
การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจเป็นที่ประจักษ์อย่างดีและมีความเหมาะสมเป็นที่ปรึกษา
และให้สอดคล้องกับงบประมาณค่าตอบแทนที่ปรึกษา  

ข้อ 7.หน้าที่ของที่ปรึกษา  ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้การปรึกษาหรือคำปรึกษาแก่คณะกรรมการดำเนินการ  หรือ
คณะกรรมการคณะต่างๆ หรือประธานกรรมการ  หรืออ่ืนๆ ตามความเห็นของคณะกรรมการดำเนินการในการที่จะ
ขอปรึกษาแล้วแต่กรณีๆ ไป 

ข้อ 8.การให้การปรึกษาหรือคำปรึกษาอาจกระทำด้วยวาจาหรือกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ทั้งนี้ให้ผู้
ขอการปรึกษาร้องขอเป็นคราวๆ ไป 

ข้อ 9.ค่าตอบแทน  ให้ที่ปรึกษาได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินการและ
ค่าตอบแทนที่ปรึกษาตามงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ 
 ข้อ 10.ให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติค่าตอบแทนที่ปรึกษา  
และให้จ่ายในเดือน  ธันวาคม  ของทุกปี 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  27  ตุลาคม  2563 
 

                 โกศล  แต้มเติม 
( นายโกศล  แต้มเติม) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
ว่าด้วยผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2565 

  
 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด พ.ศ. 2565 
ข้อ 66(1) และ116(13) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 41 ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ได้มี
มติกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วยผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2565 ไว้
ดังนี้   
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด   ว่าด้วย
ผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2565  
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วย การเลือกตั้ง
ผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2559 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4. ในระเบียบนี้  
  สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 

คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด 
นครศรีธรรมราช จำกัด 
  สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
  ผู้แทนสมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ที่
ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกสหกรณ์ให้เป็นผู้แทนสมาชิกของแต่ละหน่วยงาน 
  หน่วยงาน หมายถึง กลุ่มหรือสถานทีท่ีท่ำการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก รวมทั้งกลุ่มข้าราชการบำเหน็จ
บำนาญตามท่ีสหกรณ์กำหนด 
  ประธานกลุ่ม หมายถึง หัวหน้าหน่วยงาน หรือหัวหน้ากลุ่ม  
 ข้อ 5. คุณสมบัติของผู้แทนสมาชิก 

1) เป็นสมาชิกภายในวันสิ้นปีทางบัญชี ก่อนการเลือกตั้ง 
2) สมาชิกเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งและได้รับเลือกตั้งให้เป็นผู้แทนสมาชิก 

 ข้อ 6. การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆให้กระทำในที่ประชุมกลุ่มก่อนการประชุมใหญ่สามัญของ
สหกรณ์ไม่น้อยกว่าสามสิบวันและให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) หรือตัวแทนกลุ่มแจ้งรายชื่อผู้แทน
สมาชิกในกลุ่มของตนต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า 
 ข้อ 7. ให้ที่ประชุมกลุ่มดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก โดยอัตราส่วนจำนวนสมาชิก  15 คนต่อผู้แทน
สมาชิกหนึ่งคน ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินกึ่งให้เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนและให้เพิ่มรายชื่อ
สมาชิกที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานและตัดรายชื่อสมาชิกที่ไม่ได้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 

ข้อ 8. ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือหัวหน้ากลุ่มเป็นประธานกรรมการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกของหน่วยงานนั้นๆ 
หากหัวหน้าหน่วยงานหรือหัวหน้ากลุ่มไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ให้แต่งตั้งสมาชิกท่ีมีอายุการเป็นสมาชิกมากที่สุดเป็น
ประธานกรรมการเลือกตั้งโดยนับจากเลขท่ีสมาชิกและให้ประธานกรรมการเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกโดยตำแหน่ง 

ข้อ 9. หากผู้ได้รับแต่งตั้งตาม ข้อ 8 ไม่ประสงค์จะเป็นผู้แทนสมาชิกก็ให้เลือกตั้งเท่าจำนวนผู้แทนสมาชิกที่
ต้องการตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในข้อ 7 
 ข้อ 10. ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตำแหน่งคราวละหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ายังไม่มีการเลือกตั้งผู้แทน
สมาชิกใหม่ ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในตำแหน่งต่อไปพลางก่อน 
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 ข้อ 11. วิธีการเลือกตั้งเป็นวิธีลับหรือเปิดเผยให้เป็นไปตามที่ประชุมสมาชิกให้ความเห็นชอบ 
 ข้อ 12. สหกรณ์ประกาศแต่งตั้งผู้แทนสมาชิกตามผลการเลือกตั้งที่ได้รับแจ้งผลจากหน่วยงานและแจ้งให้
หน่วยงานทราบ 
 ข้อ 13. ให้ผู้แทนสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้ง มีอำนาจหน้าที่ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 63, 64, 70, 71, 72   
 ข้อ 14. การพ้นสมาชิกภาพของผู้แทนสมาชิกให้เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อ 67 
 ข้อ 15. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
คำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการดำเนินการถือเป็นการสิ้นสุด 
 ข้อ 16. ให้ประธานกรรมการดำเนินการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
 

        ประชนม์ อาวุธเพชร 
                                               (นายประชนม์ อาวุธเพชร) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
ว่าด้วย  สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2564 

 
 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ข้อ 
107(11) คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 40 ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ได้มีมติให้
กำหนดระเบียบ ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2564 ขึ้นถือใช้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด   ว่าด้วย 
สมาชิกสมทบ พ.ศ 2564 ” 

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป  
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วย สมาชิกสมทบ 

พ.ศ.2564 ที่ใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติหรือข้อตกลงอื่นใดซ่ึงขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ทั้งสิ้น และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 
   “สหกรณ”์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 

 “คณะกรรมการดำเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 

 “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด 
นครศรีธรรมราช จำกัด 

 “ผู้จัดการ” หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
 “ข้อบังคับ” หมายความว่า ข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  

จำกัด 
 “บรรลุนิติภาวะ” หมายถึง บุคคลที่พ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุยี่สิบปี 

บริบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 19 หรือผู้เยาว์ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 20 และมาตรา 1448 

หมวดที่ 1 
คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ 

ข้อ 5. สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2) ก. เป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดในหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  
    ข. บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะของสมาชิก 
(3) เป็นผู้ที่ความประสงค์จะทำธุรกิจหรือใช้บริการจากสหกรณ์ฯ 
(4) เป็นผู้มีความประพฤติดีงาม 
(5) เป็นผู้ที่พร้อมจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ 
(6) ไม่เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น 
(7) ตั้งบ้านเรือนอยู่ท้องที่ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ข้อ 6. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบตามระเบียบนี้จะต้องยื่นใบสมัครต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนด พร้อม
จ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้า 200 บาท และซื้อหุ้นได้ไม่เกิน 500 บาท ทั้งนี้ สมาชิกสมทบตามข้อ 5 (2) ก. ให้ชำระค่า
หุ้นตามระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วย หุ้น  
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ให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาการรับสมาชิกสมทบ หากปรากฏว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตาม  ข้อ 5 และเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ในข้อบังคับสหกรณ์ 

ข้อ 7. การนับอายุการเป็นสมาชิกสมทบ ให้นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการดำเนินการมีมติรับเข้าเป็นสมาชิก 

หมวดที่2 
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบ 

ข้อ 8. สมาชิกสมทบมีสิทธิหน้าที่ดังนี้ 
(1) สมาชิกสมทบมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้  แต่สหกรณ์ไม่นับชื่อของ

สมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์ประชุมใหญ่ และไม่มีสิทธิออกเสียงลงเป็นคะแนนนับ  และไม่มีสิทธิได้รับเลือกเป็น
กรรมการดำเนินการอีกด้วย 

(2) สมาชิกสมทบมีสิทธิที่จะถือหุ้นในสหกรณ์ได้  แต่ต้องไม่เกิน 1 ใน 5  ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่
สหกรณ์มีอยู่และมีความรับผิดชอบไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ตนถือ ทั้งนี้ หุ้นทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน 2,000,000 บาท 
(สองล้านบาทถ้วน) 

(3) สมาชิกสมทบมีสิทธิที่จะฝากเงินทุกประเภทกับสหกรณ์โดยเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ที่
เกี่ยวกับเงินฝากของสมาชิกสมทบ 

(4) มีสิทธิได้รับเงินกู้จากสหกรณ์รวมกันทุกประเภทไม่เกินร้อยละ 90  ของมูลค่าหุ้นและหรือเงิน
ฝากที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในเวลานั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก 

(5) สมาชิกสมทบมีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบหรือประกาศของสหกรณ์  
ถ้าระเบียบหรือประกาศของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการต่างๆ  ไม่ได้กำหนดเกี่ยวกับสมาชิกสมทบไว้  ให้ถือว่า
สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิได้รับสวัสดิการนั้นๆ 

(6) สมาชิกสมทบมีสิทธิได้รับเงินปันผลตามหุ้นและเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจ  ทั้งนี้ ตามมติของที่
ประชุมใหญ่ที่จะพิจารณาและอนุมัติ 

(7) สมาชิกสมทบต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  และมติของสหกรณ์ 
ข้อ 9.สมาชิกสมทบคนใดที่มีการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบ

ห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

หมวดที่  3 
การขาดสมาชิกภาพ 

ข้อ 10. สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังนี้  
(1)  ตาย 
(2)  เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(3)  ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย 
(4)  ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว  
(5)  ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
(6)  ถูกให้ออกจากงานประจำ 
(7)  สำหรับสมาชิกสมทบที่มีคุณสมบัติตามข้อ 5(2)(ข) เมื่อสมาชิกสามัญตามข้อบังคับ 

สหกรณ์ ข้อ 30 ได้ขาดจากสมาชิกภาพไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ตามข้อบังคับ ให้สมาชิกสมทบเช่นว่านี้ขาดสมาชิกภาพ
ตามไปด้วย  

ข้อ 11. สมาชิกสมทบที่มีความประสงค์ลาออกจากสมาชิกต้องยื่นใบลาออกต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์
กำหนด  และให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับก็ให้ถือว่า
ลาออกจากสหกรณ์ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสหกรณ์ 
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ข้อ 12. คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาให้สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์เสียได้ หากปรากฏว่า

สมาชิกสมทบผู้นั้นจงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ หรือมติของสหกรณ์หรือมีพฤติการณ์ใดๆ อันเป็นเหตุแสดงให้เห็นได้
ว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตหรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใดๆ  

ข้อ 13. สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผลค้างจ่ายเงินฝากและดอกเบี้ยเงินฝาก บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่
ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยถือหลักปฏิบัติตามข้อบังคับ ข้อ 59 และระเบียบของสหกรณ์ 

ในการจ่ายคืนจำนวนเงินดังกล่าวตามความในวรรคก่อน สหกรณ์มีอำนาจหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิด
ต่อสหกรณ์ออกก่อน 

ข้อ 14. ให้คณะกรรมการดำเนินการรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาทั้งปวงที่
เกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่ 30 กันยายน 2564 

 
โกศล   แต้มเติม 

( นายโกศล   แต้มเติม ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
ว่าด้วยการโอนสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2551 

  
อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด     

พ.ศ. 2544 ข้อ79(8)  และข้อ 107(11)  ที ่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที ่ 27 ครั ้งที่ 8/2551 วันที่ 22  
สิงหาคม 2551 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วย การโอนสมาชิกสมทบ พ.ศ.2551 ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1.ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วยการ
โอนสมาชิกสมทบ  พ.ศ. 2551 ” 

ข้อ 2.ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  กันยายน  2551  เป็นต้นไป 
ข้อ 3.สมาชิกสมทบซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับคำสั่งบรรจุเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำประสงค์จะขอ

โอนสมาชิกสมทบไปเป็นสมาชิก  ต้องเสนอหนังสือคำสั่งบรรจุเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำถึงคณะกรรมการ
ดำเนินการของสหกรณ ์

หนังสือคำสั่งบรรจุเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่ได้เสนอคณะกรรมการดำเนินการนั้น ต้องสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้ตรวจสอบถูกต้องตามข้อบังคับข้อ31 และเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็น
สมาชิกแล้ว  ให้สหกรณ์ดำเนินการให้เป็นสมาชิกได้ และให้นับระยะเวลาการเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ
อนุมัติให้เป็นสมาชิกสมทบ 

ข้อ 4.เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามที่กล่าวในข้อ 3 โดยครบถ้วนแล้ว  ให้ถือว่าสมาชิกผู้นั้นได้สิทธิในฐานะ
เป็นสมาชิก 
 

ประกาศ  ณ  วัน  25  สิงหาคม  2551 
 

กิตติศักดิ์  เชียรศรี 
(นายกิตติศักดิ์  เชียรศรี) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจำกัด 
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2559 

 
 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจำกัดข้อ79(8) 
และข้อ107(11) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 35 ครั้งที ่8/2559 วันที่ 25 สิงหาคม 2559  ไดม้ีมตกิำหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2559ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจำกัดว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. 2559 
 ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.
2552 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้
แทน 

หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

 ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ”์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจำกัด 

“ประธานกรรมการดำเนินการ” หมายถึง ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราชจำกัด 

“คณะกรรมการดำเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราชจำกัด 

“คณะกรรมการอำนวยการ” หมายถึง คณะกรรมการอำนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราชจำกัด 

“กรรมการ” หมายถึง กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจำกัด 
“ผู้จัดการ” หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจำกัดรวมทั้งผู้

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ 
“เจ้าหน้าที”่ หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจำกัด 
“พัสดุ”  หมายถึง วัสดุครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง 
“การซื้อ” หมายถึง การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้งทดลองและบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆแต่ไม่

รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง 
“การจ้าง” หมายถึง การจ้างทำของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และการ

จ้างเหมาบริการแต่ไม่รวมถึงการจ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ 

หมวดที่ 2 
การซือ้หรือการจ้าง 

 ข้อ 5. การซื้อหรือการจ้างในวงเงินครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท ให้ประธานกรรมการดำเนินการเป็นผู้อนุมัติ
การซื้อหรือการจ้าง 
 ข้อ 6. การซื ้อหรือการจ้างที ่มีวงเงินเกินกว่าครั ้งละ 20,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาทให้ที ่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการอนุมัติและแต่งตั้งกรรมการประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 
3 คนเป็นคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยเสนอประธานกรรมการลงนามแต่งตั้งการซื้อหรือการจ้างให้มีการเสนอ
ราคาจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างอย่างน้อย 3 รายแล้วเสนอที่ประชุมอำนวยการอนุมัติ 
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ข้อ 7. การซื้อหรือการจ้างที ่มีวงเงินเกินกว่าครั้งละ 100,000 บาท ขึ้นไป ให้ที่ประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการอนุมัติและแต่งตั้งกรรมการ ประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ อย่างน้อย  3 คน เป็น
คณะกรรมการการซื้อหรือการจ้างโดยเสนอประธานกรรมการลงนามแต่งตั้งและให้มีการเสนอราคาจากผู้ขายหรอืผู้
รับจ้างอย่างน้อย 3 ราย แล้วเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติ 
 ข้อ 8. การซื้อหรือการจ้างทำได้ 4 วิธี คือ 
  (1) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไม่เกิน 
500,000.00 บาท 

(2) การซื ้อหรือการจ้างโดยวิธ ีสอบราคา ได้แก่การซื ้อหรือการจ้ างครั ้งหนึ ่ง ซึ ่งมีราคาเกิน 
500,000.00 บาท  แต่ไม่เกิน 1,000,000.00  บาท  

(3) การซื ้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ได้แก่การซื ้อหรือการจ้างครั ้งหนึ ่ง ซึ ่งมีราคาเกิน 
1,000,000.00  บาท 
 วิธีกรณีพิเศษ ได้แก่การซื ้อหรือการจ้างที ่มีความจำเป็นและเพื ่อประโยชน์ของสหกรณ์ให้ที ่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดวิธีซื้อหรือการจ้างตามความเหมาะสมเป็นกรณีพิเศษได้ 
 ข้อ 9. ในการซื ้อหรือการจ้างของสหกรณ์หากมีความจำเป็นและเพื ่อประโยชน์ของสหกรณ์ที่ประชุม
คณะกรรมการการซื้อหรือการจ้างอาจเสนอให้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกรณีร่วมเป็นกรรมการในการซื้อหรือการจ้าง
ในคราวนั้นๆด้วยก็ได้ 

หมวดที่ 3 
การตรวจรับพัสดุ 

 ข้อ 10. การซื้อหรือการจ้างตาม ข้อ5 ข้อ6 ข้อ7 ให้มีการตรวจรับพัสดุหรือตรวจการจ้างแต่ละครั้งดังนี้ 
  (1) การซื้อหรือการจ้างตามข้อ 5 ให้ประธานกรรมการดำเนินการแต่งตั้งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ 
อย่างน้อย 1 คนเป็นคณะกรรมการตรวจรับหรือตรวจการจ้าง 
  (2) การซื้อหรือการจ้างตามข้อ 6 และข้อ 7 ให้ประธานกรรมการดำเนินการแต่งตั้งกรรมการและ 
หรือเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 3 คนเป็นกรรมการตรวจรับหรือตรวจการจ้าง 
 ข้อ 11. ในกรณีมีปัญหาหรือข้อขัดแย้งในการดำเนินการซื้อหรือการจ้างให้ที่ประชุมคณะกรรมการการซื้อ
หรือการจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับเป็นผู้รายงานให้ประธานกรรมการเพื่อนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ
วินิจฉัยชี้ขาด 
 ข้อ 12. ในการตรวจรับของสหกรณ์หากมีความจำเป็นและเพื ่อประโยชน์ของสหกรณ์ให้ที ่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับหรือตรวจการจ้างตามความเหมาะสมเป็น
กรณีพิเศษได ้
 ข้อ 13. คณะกรรมการการซื้อหรือการจ้างไม่ควรเป็นกรรมการตรวจรับหรือตรวจการจ้างในคราวเดียวกัน 

การยืม 
 ข้อ 14.การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปไปใช้ให้ผู้ยืมทำหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผลและ
กำหนด วันส่งคืนโดยได้รับการอนุมัติประธานกรรมการดำเนินการ 
 ข้อ 15. ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนำพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อยหากเกิดการ
ชำรุดเสียหายหรือใช้การไม่ได้หรือสูญหายไปหากความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของผู้ยืมหรือ
การใช้นอกเหนือจากกิจการตามหน้าที่ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเองหรือ
ชดใช้เป็นพัสดุประเภทชนิดขนาดและคุณภาพอย่างเดียวกันหรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืมตามที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
 ข้อ 16. เมื่อครบกำหนดการยืมผู้ให้ยืมหรือผู้ทำหน้าที่แทนมีหน้าที่เรียกทวงถามพัสดุที่ให้ยืมไปนั้น คืนมา
ภายใน 7 วันนับแต่วันครบกำหนดการยืม 
 เมื่อได้รับพัสดุคืนมาแล้วให้เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบพัสดุนั้นให้อยู่ในสภาพใช้การได้เรียบร้อยคงเดิม 
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การควบคุม 

 ข้อ 17. เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุได้รับมอบแล้ว ให้ดำเนินการลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี 
แยกเป็นชนิด และแสดงรายการ โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการ  เพื่อให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียน 

การเบิก - จ่ายพัสดุ 
 ข้อ 18. การเบิกพัสดุจากงานพัสดุของฝ่ายต่างๆ ให้ผู้ที่ต้องใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิก 
 ข้อ 19. ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิก แล้วลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่ายและ
เก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย 

การตรวจสอบพัสดุประจำปี 
 ข้อ 20. เมื่อสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์  ให้ประธานกรรมการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจำนวน3 คน 
ประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพัสดุเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 
 ข้อ 21. ให้ประธานกรรมการดำเนินการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
    

ประกาศ  ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559 
 
                       ศิริ   เลิศไกร     

(นายศิริ   เลิศไกร) 
ประธานกรรมการ 

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวีดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    80 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
ว่าด้วย การจ่ายเงินยืมทดรอง พ.ศ.2555 

 
อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัดข้อ 79 (8)  

และข้อ 107 (11)  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่  31  ครั้งที่ 3/2555  เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 
2555  ได้มีมติกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจำกัด ว่าด้วย  การจ่ายเงินยืม
ทดรอง พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจำกัดว่าด้วยการ
จ่ายเงินยืมทดรอง พ.ศ. 2555” 

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่1เมษายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป 
ข้อ 3. ในระเบียบนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ยืมเงินทดรองเพ่ือใช้ในกิจการสหกรณ์ฯ ตาม

ความจำเป็น 
ข้อ 4. ผู้มีสิทธิยืมเงินทดรองจากสหกรณ์ได้แก่บุคคล ดังต่อไปนี้ 

(1)  กรรมการดำเนินการ 
(2)  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 

ข้อ 5.ผู้มีสิทธิยืมเงินทดรองตามข้อ4ต้องเป็นผู้ได้รับคำสั่ง หรือได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตให้ไป
กระทำธุรกิจของสหกรณ์ หรือไปประชุมอบรม สัมมนาหรือดำเนินการอย่างอ่ืนบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัด
ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ให้ผู้ยืมเงินทดรองเสนอรายการประมาณค่าใช้จ่าย 

การอนุมัติให้ยืมเงินทดรอง 
ข้อ 6. ให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการเป็นผู้อนุมัติให้จ่ายเงินยืมทดรองเฉพาะเท่าที่จำเป็น  

เมื่อได้รับอนุมัติให้ยืมเงินทดรอง ให้ผู้จัดการจ่ายเงินแก่ผู้ยืมเงินทดรองตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติ 
การส่งคืนเงินยืมทดรอง 

ข้อ 7. เมื ่อผู ้ยืมเงินทดรองได้กลับจากไปกระทำธุรกิจของสหกรณ์  หรือไปประชุมอบรม สัมมนาหรือ
ดำเนินการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ต่อสหกรณ์ ให้ส่งคืนเงินยืมทด
รองให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน  

 ประกาศ ณ วันที่  23   มีนาคม พ.ศ. 2555 
 

กิตติศักดิ์  เชียรศรี 
( นายกิตติศักดิ์  เชียรศรี ) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครศรีธรรมราชจำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายวันคล้ายวันเกิดสมาชิก พ.ศ.2565 

 

 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด  ข้อ 79(8) 
และ 107(11) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ครั้งที ่2/2565 เมื่อวันที ่25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครศรีธรรมราช จำกัด ขึน้ถือใช้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1.ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายวันคล้ายวันเกิดสมาชิก พ.ศ.2565” 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 และให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายวันคล้ายวันเกิดสมาชิก พ.ศ.2562 ที่ใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม 
2562 เสียทั้งสิ้น 
 ข้อ 3. ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ”์ หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด  
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด

นครศรีธรรมราช จำกัด  
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด

นครศรีธรรมราช จำกัด 
“ปีบัญชี” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี 

 ข้อ 4. ค่าใช้จ่ายวันคล้ายวันเกิดสมาชิกได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยมีเงื่อนไขการจ่ายตามที่ระบุในข้อ 5. 
 สมาชิกที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ของปี ให้จ่ายค่าใช้จ่ายวันคล้ายวันเกิดให้แก่สมาชิกในวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ของปี 
 สมาชิกท่ีมีขอมูลระบุเฉพาะปี พ.ศ. ที่เกิดให้ถือวันที่ 1 เดือนมกราคม เป็นวันเกิด 
 ข้อ 5. สหกรณ์จะจ่ายค่าใช้จ่ายวันคล้ายวันเกิดของสมาชิกให้แก่สมาชิกสหกรณ์ สำหรับสมาชิกที่สมัครใหม่
ให้มีสิทธิได้นับระยะเวลาการเป็นสมาชิกในปีบัญชีถัดไป ตามรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้ 
 (1) เป็นสมาชิก 1 ปีขึ้นไป จ่ายจำนวนเงิน 1,000 บาทต่อปี  
 (2) เป็นสมาชิก 2 ปีขึ้นไป จ่ายจำนวนเงิน 1,500 บาทต่อปี 
 (3) เป็นสมาชิก 3 ปีขึ้นไป จ่ายจำนวนเงิน 2,000 บาทต่อปี    
 ข้อ 6. สมาชิกที่โอนย้ายระหว่างสหกรณ์ให้เริ่มนับระยะเวลาการเป็นสมาชิกตามข้อ 5. ตั้งแต่ได้ดำเนินการ
เกี่ยวกับการโอนย้ายเสร็จสิ้นแล้ว  
 สำหรับสมาชิกสมทบที่ได้รับการปรับเป็นสมาชิกให้นับระยะเวลาการเป็นสมาชิกต่อจากระยะเวลาที่เป็นสมาชิก
สมทบ และให้ได้สิทธิตามข้อ 5. 
 ข้อ 7. สหกรณ์จะจ่ายเงินตามข้อ 5. โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยที่สมาชิกแจ้งไว้กับ
สหกรณ ์ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน ให้หักจากเงินโอนดังกล่าว 
 กรณีท่ีไม่สามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยได้ สหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก
ที่มีในสหกรณ ์
 สหกรณ์จะจ่ายเงินในวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ กรณีที่วันสิ้นเดือนไม่ตรงกับวันทำการสุดท้ายของ
สัปดาห์ สหกรณ์จะจ่ายเงินในวันสิ้นเดือนทันที และในกรณีท่ีวันสุดท้ายของสัปดาห์เป็นวันหยุดทำการ สหกรณ์จะนำ
จ่ายให้ในวันทำการถัดไป 
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 สมาชิกที่มีวันคล้ายวันเกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงวันที่สหกรณ์จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 
สหกรณ์จะจ่ายเงินดังกล่าวในวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์แรกหลังจากประชุมใหญ่เสร็จสิ้น 
 สำหรับสมาชิกที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันหยุดทำการสหกรณ์ สหกรณ์จะจ่ายเงินในวันทำการสุดท้ายของ
สัปดาห์ถัดไป    
 ข้อ 8. ให้ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการดำเนินการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเบิก
จ่ายเงินตามระเบียบนี้ 
 ข้อ 9. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ให้ถือว่าเป็นที่สุด 
 ข้อ 10. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565...........................กิตต ิ
ศักดิ์  เชียรศรี 
                            ประชนม์ อาวุธเพชร 

(นายประชนม์ อาวุธเพชร) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
ว่าด้วย  ทุนสวัสดิการ พ.ศ.2560 

 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัดข้อ79 (8)และข้อ 
107(9) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 36 ครั้งที่2/2560เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์2560ได้มีมติกำหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วย ทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัดว่าด้วย  ทุน
สวัสดิการพ.ศ.2560 

ข้อ 2. ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป 
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัดว่าด้วย ทุนสวัสดิการ 

พ.ศ.2557  และบรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติหรือข้อตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้และให้ใช้ระเบียบ
นี้แทน 

ข้อ 4. ในระเบียบนี้   
 “ทุนสวัสดิการ”  หมายถึง  เงนิทุนสวัสดิการสมาชิก 
ข้อ 5. เงินทุนสวัสดิการมาจาก 

(1) เงินที่สหกรณ์จัดสรรกำไรสทุธิประจำปีตามมติที่ประชุมใหญ่ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ  27(7) 
(2) เงินอุดหนุน  เงินบริจาค  เงินช่วยเหลือหรือเงินอ่ืนใดที่ได้รับจากบุคคลองค์การหรือสถาบันเพ่ือการนี้ 

ข้อ 6. เงินทุนใช้จ่ายเพ่ือสวัสดิการของสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
  (1) จ่ายตามระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก 
  (2) จ่ายตามระเบียบว่าด้วย  เกษียณอายุราชการ  
  (3) จ่ายตามระเบียบว่าด้วย สวัสดิการสมาชิกเป็นค่าตอบแทนการถือหุ้น 
  (4) จ่ายตามระเบียบว่าด้วย  ค่าตอบแทนการถือหุ้นจากเงินปันผลและเฉลี่ยคืน  

(5) จ่ายเป็นสวัสดิการสมาชิกเพื่อสมทบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  (6) จ่ายอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

ข้อ 7. ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งพิจารณาอนุมัติจ่ายทุนสวัสดิการแล้วนำเสนอ
คณะกรรมการดำเนินการทราบ 
 ข้อ 8. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รกัษาการตามระเบียบนี้และมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาทั้งปวง 

ประกาศ ณ วันที ่27 กุมภาพันธ์ 2560 
     
              ศิริ  เลิศไกร 

( นายศิริ  เลิศไกร ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
ว่าด้วยเงินฝากสร้างสุขเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2558 

 
 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 79(8)และข้อ 107(1) ที ่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ ครั้งที่ 9/2558  เมื่อวันที  21  กันยายน 2558 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วย เงินฝากสร้างสุขเฉลิมพระ
เกียรต ิพ.ศ.2558 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วยเงิน
ฝากสร้างสุขเฉลิมพระเกียรติพ.ศ.2558   
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนเห็นชอบ เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. สหกรณ์จะรับเงินฝากสร้างสุขเฉลิมพระเกียรติพ.ศ. 2558 จากสมาชิกได้ตามท่ีสหกรณ์เห็นสมควร 
 ข้อ 4. ผู้ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากสร้างสุขเฉลิมพระเกียรติพ.ศ.2558 ต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก
สร้างสุขเฉลิมพระเกียรติพ.ศ.2558 ตามแบบของสหกรณ์ พร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร โดยชื่อผู้ฝากกับ
ชื่อผู้มีอำนาจถอน หรือผู้มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยเงินฝากต้องเป็นบุคคลเดียวกัน 
 ข้อ 5. การเปิดบัญชีครั้งแรก ต้องไม่ต่ำกว่า 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท โดยต้องฝากติดต่อกันทุก
เดือนๆ ละเท่ากันและเท่ากับที่เปิดบัญชีครั้งแรกเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 36 เดือน และรวมทั้งหมดแล้วต้องไม่
เกิน 600,000 บาท จึงจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากสร้างสุขเฉลิมพระเกียรติพ.ศ.2558 
 ข้อ 6. สหกรณ์ออกสมุดคู่บัญชีเงินฝากสร้างสุขเฉลิมพระเกียรติพ.ศ.2558 ให้ผู้ฝากยึดถือไว้ โดยผู้ฝากต้อง
เก็บรักษาไว้ให้สหกรณ์บันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่จะมีข้ึนทุกราย 
 การลงบันทึกรายการต่างๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระทำได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์  ซึ่งประธานกรรมการหรือ
รองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ลงลายมือชื่อย่อกำกับ
ไว้เป็นสำคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามที่กล่าวนี้ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ อนึ่ง ถ้าผู้ฝาก
ตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อน ต้องแจ้ง ต่อสหกรณ์เพ่ือแก้ไขให้ จะแก้ไขประการอื่นไม่ได้ 
 สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรือชำรุดจนใช้การไม่ได้ ให้นำมายื่นต่อสหกรณ์เพ่ือจะได้ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนั้น 
และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไปสมุดคู่ฝาก เล่มที่ยกเลิกนั้น ผู้ฝากจะรับไป
ก็ได้ 
 ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผู้ฝากต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์
โดยมิชักช้า สหกรณ์จะนำยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มที่
หายให้ยกเลิก 
 ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อน ซึ่งลงรายการเต็ม
แล้วก็ดีสหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีที่สมุดคู่ฝากของผู้ฝากคนใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ให้
โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ30บาท 
 ข้อ 7. ในการส่งเงินฝากเข้าบัญชี ต้องฝากภายในวันที่ 5 ของเดือน และจะขาดการฝากหรือฝากไม่ครบตาม
วงเงินที่กำหนด หรือฝากล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดทุกกรณีรวมกันต้องไม่เกิน 2 เดือน การส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ทุกครั้ง ให้ทำใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์กำหนด ยื่นพร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและจำนวนเงินฝากต่อ เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์ ทั้งนี้ ผู้ฝากหรือผู้อื่นจะเป็นผู้ส่งเงินก็ได้ 
  เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจำนวนเงินฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว 
สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก 
  ในกรณีที่ผู้ฝากอยู่ต่างจังหวัด หรือไม่สามารถมาฝากด้วยตนเอง สามารถนำเงินโอนเข้าบัญชีของสหกรณ์ที่มี
อยู่ในธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ได้ โดยสหกรณ์จะถือว่าสมาชิกผู้นั้นได้นำเงินเข้าฝากกับสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่สหกรณ์
ได้รับโอน หรือสมาชิกจะยินยอมให้สหกรณ์หักเงินเดือน ณ ที่จ่ายส่งฝากแบบหุ้นรายเดือนก็ได้ 
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 ข้อ 8. สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราไม่เกินร้อยละ 7 ต่อปี ตามประกาศของสหกรณ์ โดยจะคิด
ดอกเบี้ยให้ทุกยอดเงินฝากที่ฝาก 24,36 ครบเดือน และทบเป็นเงินต้นให้ สำหรับเงินฝาก ที่ไม่ครบเดือนจะไม่ทบต้น
ให้ 
 ข้อ 9. ในกรณีมีเหตุไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข หรือฝากต่อไปไม่ได้ อันเป็นเหตุให้ไม่ได้รับสิทธิยกเว้น
ภาษี สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้ และจะปิดบัญชีเมื่อเจ้าของบัญชีมาติดต่อกับสหกรณ์ 
 ข้อ 10. ในช่วงระยะเวลาไม่ครบตามจำนวนเดือนที่แจ้งความจำนงไว้ในหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากของผู้
ฝากตามข้อ 4 จะถอนเงินฝากดังกล่าวไม่ได้ เว้นแต่เป็นการถอนเพื่อปิดบัญชี และจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากนั้น 
 ข้อ 11. ในกรณีที่ฝากเงินครบตามจำนวนเดือนที่แจ้งความจำนงไว้ในหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก ของผู้ฝาก
ตามข้อ 4 เจ้าของบัญชีจะต้องติดต่อขอปิดบัญชีกับสหกรณ์ ถ้าไม่ปิดบัญชีสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ย ให้ในอัตราเงินฝาก
ออมทรัพย์จนกว่าสมาชิกจะมาปิดบัญชี 
 ข้อ 12. ในกรณีที่ผู้ฝากถึงแก่กรรมในระหว่างไม่ครบสัญญา สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินฝาก  พร้อมดอกเบี้ยใน
อัตรา ตามประกาศของสหกรณ์ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ทำหนังสือตั้งผู้รับผลปร ะโยชน์ไว้
สหกรณ์จะจ่ายเงินทั้งหมดให้แก่ผู้รับมรดก  หรือผู้จัดการมรดก หรือทายาทของผู้ฝาก เมื่อได้นำหลักฐานมาแสดง
สิทธิของตนให้เป็นที่พอใจแก่สหกรณ์ 

 กำหนด ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน  2558 
 
              ศิริ  เลิศไกร 

(นายศิริ   เลิศไกร) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
ว่าด้วย  วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 
 

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ข้อ 79(8) 
และข้อ 107(11) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 34ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558ได้มีมติกำหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด ว่าด้วย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการ
รักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้ 

หมวด  1   
เรื่องท่ัวไป 

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัดว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2558” 

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  22 ตุลาคม  2558  เป็นต้นไป 
ข้อ 3. ให้ประธานคณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้คณะกรรมการมี

อำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 

  “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด  
  “คณะกรรมการ”  หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการ  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช จำกัด  
  “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช จำกัด   
  “ผู้จัดการ”  หมายถึง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด  
  “เจ้าหน้าที่”  หมายถึง  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด  
  “บุคลากร”  หมายถึง  ผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์  ซึ่ง
ครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่  สมาชิกทุกคน  ตลอดจนบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในสหกรณ์หรือที่เข้ามา
ดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสหกรณ์ตามที่สหกรณ์จัดจ้าง  หรือที่เข้ามาอบรมตามโครงการที่ผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ดูและการใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ใน
การประมวลผลข้อมูล 
  “เครื่องคอมพิวเตอร์”  หมายถึง  เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหลาย เครื่องเซิร์ฟเวอร์  หรืออุปกรณ์อ่ืนใดที่
ทำหน้าที่ได้เสมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งที่ใช้งานอยู่ภายในสหกรณ์ หรือภายนอกแล้วเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย 
  “ระบบเครือข่าย”  หมายถึง  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สหกรณ์สร้างข้ึนทั้งแบบมีสาย และไร้
สายรวมทั้งเครือข่ายเสมือนส่วนตัว (Virtual  Private  Network, VPN) 
  “ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์”  หมายถึง  พนักงานหรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ให้
มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถเข้าถึงโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการ
จัดการฐานข้อมูลของเครือข่ายคอมพิวเตอร์   

 “บุคคลภายนอก”  หมายถึง  ผู้ให้บริการปรึกษาและแก้ไขปัญหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์, 
ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน, เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ เช่น สหกรณ์จังหวัด กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ เป็นต้น 

 “ผู้ควบคุมระบบงาน”  หมายถึง  ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ให้เป็นผู้
ควบคุมโปรแกรมสหกรณ์และตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทุกประเภทที่อาจเกิดข้ึนได้กับสหกรณ์ 
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  “ข้อมูล”  หมายถึง   สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง  ข้อมูล  หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าจะได้
จัดทำไว้ในรูปแบบของเอกสาร  แฟ้ม  รายงาน  หนังสือ  แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพ  
หรือเสียงการบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์  หรือวิธีอ่ืนใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ 
  “ระบบสารสนเทศ”  หมายถึง  ข้อมูลและสาระต่าง ๆ ที่เกิดจากการประมวลผลมาจากข้อมูล ที่จัด
ไว้อย่างเป็นระบบ 
 ข้อ 5. วิธีการเผยแพร่ระเบียบ 

(1) ทำหนังสือเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบ 
(2) เผยแพร่ข้อมูลใน Web  Site 
(3) ติดประกาศไว้  ณ  ที่ทำการสหกรณ์ 

หมวด  2 
บุคลากร 

 ข้อ 6. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ให้คำนึงถึงการใช้งานอย่างประหยัด  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
ดำเนินงานของสหกรณ์  หมั่นตรวจสอบให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์มีประสิทธิภาพ  และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ข้อ 7. ห้ามนำบัญชีผู้ใช้งานของบุคคลอ่ืนมาใช้งานไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานนั้นหรือไม่ก็ตาม  และ
ต้องหลีกเลี่ยงการเปิดเผยรหัสผ่าน (Password)  ให้กับผู้อ่ืนอย่างเด็ดขาด   พิจารณาตั้งรหัสผ่านอย่างน้อย6 
ตัวอักษร  กำหนดให้มีความยากต่อการคาดเดา  รวมทั้งพิจารณาเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของผู้ใช้งานทุก ๆ 6  เดือนและ
จัดเก็บให้เป็นความลับด้วย 

ข้อ 8. เมื่อพบเหตุการณ์ที่เก่ียวกับความไม่มั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้รีบแจ้ง ไปยัง
ผู้ดูแล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ / ผู้ควบคุมระบบงานของสหกรณ์โดยทันที 

หมวด  3 
ผู้ควบคุมระบบงาน / ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 ข้อ 9. ดูแลทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  มีความมั่นคงปลอดภัยและ
ควบคุมความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 ข้อ 10. บริหารจัดการระบบเครือข่ายให้มีความม่ันคงปลอดภัย   มีประสิทธิภาพ  ครอบคลุมพ้ืนที่การ
ทำงานทั้งหมดได้แก่ 

(1) จัดทำการปรับปรุงแผนผังเครือข่ายและอุปกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน 
(2) มีการตรวจสอบหรือเฝ้าระวังเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอย่างสม่ำเสมอ 
(3) กรณีเชื่อมต่อกับระบบภายนอก  มีการติดตั้งอุปกรณ์  Firewall เพ่ือป้องกันการบุกรุกเข้าสู่ 

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ภายในสหกรณ์ 
(4) ติดตั้งระบบป้องกันไวรัสกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  และปรับปรุงระบบป้องกันไวรัสให้ 

เป็นปัจจุบัน  สม่ำเสมอ 
(5) กำหนดรหัสผู้ใช้ในการเข้าถึงฐานข้อมูล  และสิทธิการใช้งาน  รวมถึงการสอบทานสิทธิการใช้งาน

ของผู้ใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นประจำทุกปี 
 ข้อ 11. เฝ้าระวังความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบเครือข่าย และต้องรีบแก้ไขโดยทันที  เช่น  อุปกรณ์หยุด
ทำงานสายสัญญาณเครือข่ายชำรุด  ปริมาณข้อมูลที่รับเข้าและส่งออกของข้อมูล (Bandwidth)  มากเกินไป 
 ข้อ 12. บริหารจัดการเครื่องเซิร์ฟเวอร์  ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา มีประสิทธิภาพ  ปิดช่องโหว่ความ
อ่อนแอในระบบซึ่งยอมให้เกิดการกระทำท่ีไม่ได้รับอนุญาต (Vulnerability)  ที่จะทำให้มีโอกาสเป็นเครื่องกระจาย
โปรแกรมหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมและเมื่อเกิดปัญหาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดจากการเรียกใช้หรือ
เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ได้ 
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หมวด  4 

แผนการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล   
ข้อ 13. จัดทำแผนการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล  แล้วทำการสำรองข้อมูลและการทดสอบการกู้คืน

ข้อมูลให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด  ได้แก่ 
      (1) กำหนดให้สำรองข้อมูลจากโปรแกรมระบบทุกระบบลงเครื่องคอมพิวเตอร์และบนพ้ืนที่สำรองข้อมูล
บนเว็บไซต์เป็นประจำทุกวันและสำรองไว้ในสื่ออ่ืน  ทุก 3 วัน  พร้อมทั้งติดฉลากที่มีรายละเอียดโปรแกรมระบบงาน  
วัน  เดือน  ปี  ของข้อมูล  และจำนวนหน่วยข้อมูลที่สำรอง 

(2) จัดทำทะเบียนคุมข้อมูลชุดสำรอง  และควบคุมการนำข้อมูลชุดสำรองออกมาใช้งาน 
(3) สำรองโปรแกรมระบบสหกรณ์และชุดคำสั่งที่ใช้ในแต่ละครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรม  

ให้พร้อมใช้งาน 
(4) จัดเก็บสื่อบันทึกข้อมูลไว้ในที่ปลอดภัยทั้งในและนอกสหกรณ์  และให้สามารถนำมาใช้งานได้ 

ทันทีในกรณีฉุกเฉิน 
(5) ทดสอบแผนการสำรองและการกู้คืนข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  และเก็บรักษาไว้อย่างน้อย  5  ปี 

หมวด 5 
คณะกรรมการ 

 ข้อ 14. จัดให้มีการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติในการ 
ควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์  และจัดให้ประธานกรรมการเป็น
ผู้รับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ 
 ข้อ 15. จัดให้มีเอกสารด้านฐานข้อมูล  ได้แก่  โครงสร้างข้อมูล (Data  Structure)  หรือพจนานุกรมข้อมูล 
(Data  Dictionary)  ไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  และมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการ
เก็บรักษาเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงานให้อยู่ในที่ปลอดภัยพร้อมให้เรียกใช้งานได้ทันที 
 ข้อ 16. พิจารณาคัดเลือกและจัดทำสัญญากับผู้ให้บริการโปรแกรมหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็น
บุคคลภายนอก  และพิจารณาเกี ่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูล  เงื ่อนไขต่าง ๆ  และขอบเขตงานของผู้
ให้บริการ 
 ข้อ 17. ใช้ระบบจัดการควบคุมการใช้พลังงาน (Power  Management)  โดยจัดระดับการทำงานของ
เครื่องคอมพิวเตอร์และปิดอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกครั้งที่ไม่มีการใช้งาน  ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 ข้อ 18. มอบหมายให้ ประธานกรรมการเป็นผู้อนุมัติการเข้าถึงฐานข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่ 22 ตุลาคม 2558 
 
            ศิริ  เลิศไกร 

(นายศิริ  เลิศไกร) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
ว่าด้วย  เงินกู้เพ่ือคืนความสุขให้สมาชิก พ.ศ.2558 

 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัดข้อ79 
(8) และข้อ 107(11) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 34 ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558ได้มองเห็น
ความจำเป็นของสมาชิกกรณีเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จึ งมีมติให้กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วย เงินกู้เพ่ือคืนความสุขให้สมาชิก พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
ว่าด้วย เงินกู้เพ่ือคืนความสุขให้สมาชิก พ.ศ. 2558 

ข้อ 2. ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป 
ข้อ 3. ในระเบียบนี้   
 “สหกรณ”์ หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
 “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
 “เงินกู้เพื่อคืนความสุขให้สมาชิก” หมายความว่า เงินกู้เพื่อคืนความสุขให้สมาชิกที่มีความจำเป็นกู้

เงิน กรณีเร่งด่วน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน 
ข้อ 4. ให้คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายคณะกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็ค เพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรและประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน 
ข้อ 5. สมาชิกท่ีมีสิทธิ์กู้เงิน ตามระเบียบว่าด้วย เงินกู้เพ่ือคืนความสุขให้สมาชิกมี 2 ประเภท 

(1) สมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญกู้ได้วงเงินไม่เกินที่กรมบัญชีกลางกองทุนบำเหน็จบำนาญ 
ข้าราชการแจ้งเท่านั้นและต้องลาออกตามโครงการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการพ.ศ.2494 พ.ศ.2557(พ.ร.บ. Undo)ส่งชำระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยและเมื่ออายุ 70 ปี หนี้หมด  

(2) สมาชิกท่ีมีอายุไม่เกิน 60 ปี และเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปีกู้ได้วงเงินไม่เกิน  
100,000.00 บาท ส่งชำระหนี้เงนิต้นพร้อมดอกเบี้ย ภายใน 48 งวด และเมื่ออายุ 60 ปีหนี้หมด 

(3) การกู้ตาม (1) หรือ (2) ต้องมีเงินเดือน/ค่าจ้าง คงเหลือรายเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ข้อ 6. หลักค้ำประกันเงินกู้  

(1) ตามข้อ5 (1) จำนวนเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท ใช้สมาชิกที่เป็นข้าราชการประจำค้ำ 
ประกันจำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน ถ้าเงินเกิน 100,000.00 บาท ให้ใช้อสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นประกันด้วย 

(2) ตามข้อ 5 (2) ใช้สมาชิกท่ีเป็นข้าราชการประจำค้ำประกันจำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน และต้อง 
สมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ตามวงเงินกู้ หรือทำประกันชีวิตกับบริษัทประกัน 

ข้อ 7. การคิดอัตราดอกเบี้ย โดยให้คิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญตามประกาศสหกรณ์ 
ข้อ 8. หลักเกณฑ์ วิธีการและรายละเอียดต่างๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ให้คณะกรรมการ

ดำเนินการกำหนดเป็นประกาศของสหกรณ์ 
ข้อ 9. สมาชิกต้องทำสัญญาให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามที่กำหนด 
ข้อ 10. สมาชิกจะกู้ใหม่ได้ ก็ต่อเมื่อได้ชำระหนี้หมดสิ้นแล้ว 
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ข้อ 11. ให้คณะกรรมการดำเนินการรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาทั้งปวงที่

เกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ ณ วันที่ 29  พฤษภาคม  2558   
 

              ศิริ   เลิศไกร 
( นายศิริ  เลิศไกร ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจำกัด 
ว่าด้วย  เงินสวัสดิการสมาชิกที่เป็นโสดหรือไม่มีบุตร พ.ศ. 2559 

 
อาศัยอำนาจตามความในขอบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจำกัดขอ 

79(8),107(9) และข้อ107 (11) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 35 ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 27 
เมษายน 2559 ได้มีมติกำหนดระเบียบ วาดวย เงินสวัสดิการสมาชิกที่เปนโสดหรือไม่มีบุตร พ.ศ. 2559 ไว้ดังนี้ 

ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัดว่าด้วย
เงินสวัสดิการสมาชิกที่เปนคนโสดหรือไม่มีบุตร พ.ศ. 2559” 

ข้อ 2. ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นตนไป 
ข้อ 3. ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจํากัด 
  “สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจํากัด 
  “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจํากัด 
   “เงินสวัสดิการ” หมายความวา เงินสวสัดิการสงเคราะหที่จายใหกับสมาชิกที่เปนโสดหรือไม่มีบุตร 
  “สมาชิกท่ีเปนโสด” หมายความวา สมาชิกที่ไมมีคูสมรส 
  “บุตร” หมายถึง บุตรของสมาชิกท่ีชอบตามกฎหมาย รวมถึงบุตรบุญธรรม 
  “ไม่มีบุตร” หมายถึง สมาชิกทีสมรสแล้วแต่ไม่มีบุตรตามกฎหมายและไมเคยขอรับสวัสดิการ

เกี่ยวกับบุตรจากสหกรณ 
ข้อ 4. เงินสวัสดิการใหใชเงินจากทุนสวัสดิการของสหกรณ โดยสหกรณจะใหเงินสวัสดิการแกสมาชิกที่เป

นโสดหรือไม่มีบุตรรายละ 2,000.00บาท  
ข้อ 5. สมาชิกท่ีเปนโสดหรือไม่มีบุตร มีสิทธิ์ไดรับเงินสวัสดิการเพียงครั้งเดียว โดยตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เปนสมาชิกสหกรณมาแลวไมนอยกวา 20 ป 
(2)อายุครบ 55 ปบริบูรณ 
(3) ไมเคยขอรับสวัสดิการเกี่ยวกับบุตรจากสหกรณ 

การขอรับเงินตามระเบียบนี้สมาชิกตองยื่นคําขอตามแบบที่สหกรณกําหนดภายใน 120 วัน นับแตวันที่
สมาชิกมีอายุครบ 55 ปบริบูรณ 

ข้อ 6.ใหคณะกรรมการดำเนินการเปนผูพิจารณาอนุมัติและรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจวินิจฉัย
ชี้ขาดในปญหาทั้งปวงเก่ียวกับการดําเนินการตามระเบียบนี้ 

บทเฉพาะกาล 
 ข้อ 7. สําหรับสมาชิกที่เปนโสดหรือไม่มีบุตร และมีอายุตั้งแต 55 ปบริบูรณขึ้นไป ใหมีสิทธิ์ไดรับเงิน
สวัสดิการตามระเบียบนี้  

  ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2559 
 

                                            ศิริ    เลิศไกร 
(นายศิริ  เลิศไกร) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจํากัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
ว่าด้วย  การอุทธรณ์การผิดนัดชำระหนี้ของสมาชิก พ.ศ. 2561 

 
 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด พ.ศ.2560
ข้อ 12(1),79(8)(13) และข้อ 107(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 37 ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 24 
กรกฎาคม 2561  ได้มีมติกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ความเป็นธรรมแก่สมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้โดยไม่จงใจหรือมีเหตุอันสมควร จึงได้กำหนดระเบียบ
ไว้ดังนี้  
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด ว่าด้วย 
การอุทธรณ์การผิดนัดชำระหนี้ของสมาชิก พ.ศ. 2561 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ”์ หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช จำกัด 
  “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกตามความในข้อบังคับท้ังนี้  
  “ข้อบังคับ” หมายความว่า ข้อบังคับสหกรณ์ 

หมวดที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไป 
 ข้อ 4. สมาชิกที่ไม่ชำระหนี้ไม่ว่าจะประเภทใดและไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้แก่สหกรณ์ตามที่กำหนดในสัญญา
และไม่ได้ติดต่อสหกรณ์เพ่ือขอชำระหนี้ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ให้ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ 
 ข้อ 5. สมาชิกผู้ผิดนัดชำระหนี้มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการว่าการผิดนัดนั้นตนมิได้จงใจ
หรือมีเหตุอันสมควร ภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่ผิดนัด 
 อุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งต้องระบุข้อเท็จจริงอันเป็นที่มาแห่งการผิดนัดมาโดยละเอียด ในกรณีที่ผิดนัดเพราะ
เหตุสมาชิกผู้ผิดนัดย้ายสถานที่ปฏิบัติงานจนเป็นเหตุต้องย้ายหน่วยงานการหักเงิน ให้แนบหนังสือรับรองการหักเงิน
จากหน่วยงานการหักเงินเดิมที่ระบุวันสิ้นสุดการหักเงินโดยชัดแจ้ง  หรือพยานเอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบการ
พิจารณาโดยครบถ้วน 
 สมาชิกผู้ผิดนัดที่ประสงค์จะอุทธรณ์ตามความในข้อนี้ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ค้ำประกันด้วย  

หมวด 2. การพิจารณาอุทธรณ์ 
 ข้อ 6. ในการพิจารณาอุทธรณ์ตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการพิจารณาด้วยความเป็นธรรมและรอบคอบ 
อย่าเพิ่งวินิจฉัยให้สมาชิกผู้ผิดนัดผู้ใดได้รับยกเว้นให้ไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดจนกว่าจะได้ความจริงอันแน่แท้ว่าการผิดนัด
นั้นมิได้เป็นไปโดยจงใจหรือมีเหตุอันสมควร และสมาชิกดังกล่าวได้ปฏิบัติการทั้งปวงที่ยังความเสียหายอันเกิดแต่การ
ผิดนัดนั้นให้หมดสิ้นไปแล้ว  
 ข้อ 7. อุทธรณ์ต่อไปนี้ ไม่พึงได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
 1) อุทธรณ์ที่ไม่ระบุข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้ง หรือระบุชัดแจ้งแต่กล่าวอ้างข้อเท็จจริงหลายทางไม่ 
อาจรับฟังได้ว่าเป็นไปในทางใดกันแน่ 
 2) อุทธรณ์ที่มีข้อความเสียดสีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหมิ่นประมาทบุคคลหนึ่งบุคคลใดอย่างชัดแจ้ง 
 3) อุทธรณ์ที ่เสนอเงื ่อนไขที ่จะชำระหนี้หรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี ้ซึ่ง
คณะกรรมการได้พิจารณาในเบื้องต้นแล้วว่าไม่อาจเป็นไปได้อย่างแน่แท้ 
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 4) อุทธรณ์ที่คณะกรรมการมีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์โดยพิจารณาแล้วว่าเหตุดังที่ระบุในอุทธรณ์นั้นฟังไม่ขึ้น 
และต่อมาผู้อุทธรณ์ได้ยื่นอุทธรณ์โดยอ้างเหตุเดียวกันนั้นซ้ำอีก 
 5) อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการจะมีมติกำหนดขึ้นในภายหลัง 

หมวด 3. ผลแห่งการได้รับยกเว้นให้ไม่ตกเป็นผู้ผิดนัด 
 ข้อ 8. การที่คณะกรรมการมีมติให้สมาชิกผู้ผิดนัดผู้ใดไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดตามระเบียบนี้เป็นแต่เพียงทำให้
สมาชิกผู้นั ้นไม่เสียสิทธิที ่จะพึงได้ในฐานะที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น แต่หามีผลลบล้างสิทธิในการฟ้องร้อง
ดำเนินคดีอันเนื่องมาแต่การผิดนัดนั้น ซึ่งสหกรณ์อาจใช้สิทธิในภายหลังแต่ประการใดไม ่

หมวด 4. การตีความและการรักษาการ 
 ข้อ 9. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้จำต้องตีความข้อความใดในระเบียบนี้ ให้เป็นอำนาจและ
หน้าที่ของคณะกรรมการที่จะตีความข้อความนั้น   
 ข้อ 10. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

บทเฉพาะกาล 
 ข้อ 11. ให้สมาชิกผู้ผิดนัดชำระหนี้ในปีบัญชี 2560 รีบยื่นอุทธรณ์ตามข้อ 5. ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 
ตุลาคม 2561 เท่านั้น  
 

 ประกาศ ณ วันที่  25 กรกฎาคม 2561 
 

ประชนม์  อาวุธเพชร 
( นายประชนม์ อาวุธเพชร) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
ว่าด้วย  การให้เงินกู้สามัญเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. 2563 

 
 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจำกัด พ .ศ.2560 
ข้อ 12(1), 79(8) และ ข้อ 107(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที ่ 39 ครั ้งที ่ 10/2563 เมื ่อวันที ่ 29 
กันยายน 2563  ได้มีมติกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกที่มีภาระค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา, แต่งงาน, ท่องเที่ยว และ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคหรือบริโภค เพื่อการรักษาพยาบาลและเพื่อการลงทุน แต่ไม่สามารถหาแหล่งเงินกู้ได้ หรือ
แม้นหาแหล่งเงินกู้ได้ แต่ก็ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเกินสมควร จึงได้กำหนดระเบียบไว้ดังนี้  
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด  ว่าด้วย 
การใหเ้งินกู้สามัญเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. 2563 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป  
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัดว่าด้วย การให้เงินกู้
สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. 2561 ที่ และบรรดาระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศหรือมติซึ่งมีข้อกำหนดขัดแย้ง
กับระเบียบฉบับนี้ทั้งสิ้นและให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3. ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ”์  หมายความว่า   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
  “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช จำกัด 
  “สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกตามความในข้อบังคับท้ังนี้ ไม่รวมถึงสมาชิกสมทบ 
  “ข้อบังคับ” หมายความว่า ข้อบังคับสหกรณ์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไป 
 ข้อ 4. สหกรณ์จะให้เงินกู้ตามระเบียบนี้แก่สมาชิกเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเท่านั้น 
 การให้เงินกู้ตามวรรคก่อน คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการเงินกู้ตามความในข้อบังคับเป็นผู้
พิจารณาอนุมัติก็ได้ และเมื่อได้อนุมัติไปแล้ว ให้คณะกรรมการเงินกู้รายงานการอนุมัติดังกล่าวให้คณ ะกรรมการ
ทราบในโอกาสแรกเท่าที่จะทำได้ 
 ข้อ 5. สมาชิกท่ีจะกู้เงินตามระเบียบนี้จะต้องยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์กำหนด 
 สมาชิกที่จะกู้เงินตามระเบียบนี้ จะต้องมีอายุการเป็นสมาชิกหกสิบงวดโดยนับแต่งวดแรกที่เข้าเป็นสมาชิก
ตามข้อบังคับ 
 ความในข้อนี้ไม่ใช้บังคับกับสมาชิกท่ีโอนย้ายมาจากสหกรณ์อ่ืนและมีหนี้เงินกู้ติดมาด้วย ในกรณีเช่นว่านี้ให้
เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการ แต่ทั้งนี้ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด จำนวนเงินที่ให้กู้สูงสุดจะเกินกว่าวงเงินที่
ระเบียบนี้กำหนดไม่ได ้
 สมาชิกท่ีจะกู้เงินตามระเบียบนี้จะต้องไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในฐานะเป็นผู้กู้หรือเป็นผู้ค้ำประกันภายใน
หนึ่งปีนับถึงวันยื่นคำขอกู้ และจะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ 
 ข้อ 6. คำขอกู้เงินตามข้อ 5. จะต้องมีคำรับรองว่าควรให้กู้ได้ของผู้บังคับบัญชาของผู้กู้ด้วย 
   

หมวด 2. สิทธิ วงเงินกู้และหลักประกัน 
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 ข้อ 7. วงเงินให้กู้ตามระเบียบนี้ที่คณะกรรมการจะพึงอนุมัติได้สูงสุดไม่เกินห้าแสนบาทถ้วน ทั้งนี้ สมาชิกคน
หนึ่งๆ จะกู้ได้เพียงใดให้นำวิธีการคำนวณสิทธิการกู้ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกมาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
 ในการคำนวณสิทธิกู้ตามวรรคก่อน ให้คณะกรรมการใช้ความระมัดระวังและรอบคอบให้มากที่สุด และไม่
ควรอนุมัติเงินกู้ให้แก่ผู้ใดหากปรากฏว่าผู้นั้นไม่มีความสามารถชำระหนี้ได้อย่างแน่แท้ 
 ข้อ 8. หลักประกันสำหรับเงินกู้ตามระเบียบนี้ ได้แก่ บุคคลที่เป็นสมาชิกเข้าค้ำประกันอย่างน้อยหนึ่งคน 
สำหรับการพิจารณาว่าสมาชิกคนหนึ่งๆ จะพึงค้ำประกันได้ในวงเงินเท่าไร และจำนวนผู้ค้ำประกันที่จะพึงมีในการค้ำ
ประกันเงินกู้สัญญาหนึ่งๆ ว่ามีเพียงใด ให้นำระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด 3. การชำระหนี้และดอกเบี้ย 
 ข้อ 9. การชำระหนี้เงินกู้ตามระเบียบนี้ ให้กระทำโดยผ่อนชำระคืนแก่สหกรณ์ไม่เกินสองร้อยสี่สิบงวด แต่ไม่
ว่ากรณีจะเป็นประการใดก็ตาม ผู้กู้ต้องชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในอายุตัวไม่เกินเจ็ดสิบห้าปีบริบูรณ์ 
 การชำระหนี้เงินกู้ตามระเบียบนี้ ให้กระทำโดยวิธีการหักชำระเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่ายเท่านั้น 
 ข้อ 10. ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ตามระเบียบนี้ในอัตราร้อยละห้าจุดแปดต่อปี ในกรณีมีการผิดนัดชำระหนี้ ให้
ปรับอัตราดอกเบี้ยข้ึนเป็นร้อยละสิบเก้าต่อปีนับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น 
 

หมวด 4. การตีความและการรักษาการ 
 ข้อ 11. ในกรณีท่ีมีเหตุจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้จำต้องตีความข้อความใดในระเบียบนี้ ให้เป็นอำนาจและ
หน้าที่ของคณะกรรมการที่จะตีความข้อความนั้น 
 
 ข้อ 12. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

 ประกาศ ณ วันที่  30 กันยายน 2563 
 
                                                 โกศล   แต้มเติม 

 (นายโกศล   แต้มเติม) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
ว่าด้วย  ตัวแทนสหกรณ์ประจำหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

 
 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจำกัด  พ.ศ.2560
ข้อ 12(1),79(8) และ ข้อ 107(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 37 ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 
2561  ได้มีมติกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของตัวแทน เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจ และเพ่ือเป็นการตอบแทนแก่ตัวแทนที่ได้ช่วยเหลือ
งานสหกรณ์ด้วยดีตลอดมา จึงได้กำหนดระเบียบไว้ดังนี้  
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด   ว่าด้วย 
ตัวแทนสหกรณ์ประจำหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 28 กันยายน 2561 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ”์  หมายความว่า   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
  “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช จำกัด 
  “ตัวแทน”  หมายความว่า  บุคคลผู้ได้รับการแต่งตั้งจากสหกรณ์ให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานและ
หรือคลังที่มีสมาชิกของสหกรณ์ปฏิบัติงานอยู่ 
  “ข้อบังคับ” หมายความว่า ข้อบังคับสหกรณ์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไป 
 ข้อ 4.ให้สหกรณ์มีตัวแทนประจำหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 จำนวนตัวแทนตามวรรคก่อนจะมีได้เพียงใด และมีสัดส่วนต่อหน่วยงานเป็นประการใด ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการกำหนดตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่สมาชิกสหกรณ์จะได้รับประกอบกัน
ด้วย 
 ข้อ 5. ให้ตัวแทนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) แจ้งข่าวการเสียชีวิตของสมาชิกในสังกัดของตนหรือญาติของสมาชิกดังกล่าวให้สหกรณ์ทราบ  
และช่วยประสานงานในเรื่องพวงหรีดในนามสหกรณ์ 

(2) ดำเนินการในเรื่องการรับสมาชิกใหม่ 
(3) แจ้งข่าวสมาชิกย้ายและหรือลาออกและหรือเกษียณอายุจากหน่วยงาน 
(4) แจ้งข่าวอ่ืนๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ 
(5) หน้าที่อื่นๆ ตามท่ีสหกรณ์จะได้ติดต่อประสานงานในโอกาสต่อไป 

 ข้อ 6. ให้สหกรณ์พิจารณาแต่งตั้งตัวแทนจากบุคคลที่หน่วยงานตามข้อ 4.ได้เสนอชื่อมายังสหกรณ์ ทั้งนี้ 
จะต้องเป็นบุคคลที่มีหน้าที่หักเงินได้รายเดือนของสมาชิกนำส่งสหกรณ์เพื่อชำระหนี้ต่างๆ ตามกฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์ และมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 5.โดยแสดงความยินยอมเป็นหนังสือให้ไว้แก่สหกรณ์อีกด้วย 
 ให้สหกรณ์ประกาศรายชื่อตัวแทนดังกล่าวให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน   

หมวด 2. วาระแห่งการเป็นตัวแทน 
 ข้อ 7. ให้ตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้งตามข้อ 6. มีวาระแห่งการเป็นตัวแทนอย่างน้อยหนึ่งปีบัญชีจนกว่าจะมีการ
แต่งตั้งตัวแทนคนใหม่เข้าทำหน้าที่ และให้ตัวแทนคนเดิมสิ้นสภาพการเป็นตัวแทนทันทีเมื่อมีการแต่งตั้งตัวแทนคน
ใหม่ดังกล่าว 
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ในกรณีที่ยังไม่มีการแต่งตั้งตัวแทนคนใหม่เข้าทำหน้าที่ ให้ตัวแทนคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน จนกว่า

ตัวแทนคนใหม่จะเข้าทำหน้าที่ได้ และให้ตัวแทนคนเดิมสิ้นสภาพการเป็นตัวแทนทันทีเมื่อมีการแต่งตั้งตัวแทนคน
ใหม่เช่นกัน 
 ข้อ 8. นอกจากสิ้นสภาพตามข้อ 7.แล้ว ให้ตัวแทนสิ้นสภาพในกรณีดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ย้ายออกจากหน่วยงานที่ตนเป็นตัวแทนประจำ 
(4) คณะกรรมการเห็นว่าไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานและมีมติให้สิ้นสภาพ หรือหน่วยงานต้นสังกัด 

หรือหน่วยงานที่เป็นตัวแทนประจำได้แจ้งเป็นหนังสือมายังสหกรณ์ขอให้ตัวแทนดังกล่าวพ้นสภาพเนื่องจากไม่
เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่  

หมวด 3. สิทธิประโยชน์ของตัวแทน 
 ข้อ 9. ตัวแทนตามระเบียบนี้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่คณะกรรมการจะได้พิจารณาเป็นคราวไป โดย
คำนึงถึงความเป็นธรรม ความเหมาะสม และงบประมาณที่ได้รับประกอบกันด้วย 
 ข้อ 10. ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะต้องขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากที่ประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์เพ่ือดำเนินการจัดให้มีสิทธิประโยชน์ตามข้อ 9. 

หมวด 4. การตีความและการรักษาการ 
 ข้อ 11. ในกรณีท่ีมีเหตุจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้จำต้องตีความข้อความใดในระเบียบนี้ ให้เป็นอำนาจและ
หน้าที่ของคณะกรรมการที่จะตีความข้อความนั้น   
 ข้อ 12. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 
 

ประชนม์  อาวุธเพชร 
( นายประชนม์ อาวุธเพชร) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
ว่าด้วย  การช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน พ.ศ. 2564 

 
 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจำกัด พ.ศ.2544
ข้อ 79(8) และ ข้อ 107(11) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 40 ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 
2564 ได้มีมติกำหนดระเบียบนี้ขึ้นถือใช้  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกที่เป็นผู้ค้ำ
ประกันเงินกู้ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ของสหกรณ์ที่ต้องถูกบังคับชำระหนี้เนื่องจากผู้กู้ได้ผิดนัดชำระหนี้ เพ่ือ
ขวัญกำลังใจของสมาชิก และเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ จึงได้กำหนดระเบียบไว้ดังนี้  
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด  ว่าด้วย 
การช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน พ.ศ. 2564” 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วย การ
ช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน พ.ศ.2561 เสียทั้งหมด และบรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติ หรือข้อตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 

หมวดที่ 1  
ข้อความทั่วไป 

 ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ”์  หมายความว่า   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
  “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช จำกัด 
  “สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกสหกรณ์ตามความในข้อบังคับ 
  “ผู้ค้ำประกัน” หมายความว่า สมาชิกที่เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ตามระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
  “ข้อบังคับ” หมายความว่า ข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
จำกัด 
 

หมวดที่ 2  
การช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกัน 

 ข้อ 5. ผู้ค้ำประกันที่ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบนี้ไม่เสียสิทธิอันพึงได้ในฐานะที่เป็นสมาชิก  
เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาแล้วเห็นสมควรเป็นอย่างอ่ืน 
 ข้อ 6. ให้สหกรณ์ช่วยเหลือผู้ค้ำประกันด้วยเงินที่ได้มาดังนี้ 

1) เงินที่ได้รับการจัดสรรจากกำไรสุทธิซึ่งที่ประชุมใหญ่อนุมัติให้จัดสรรเป็นเงินทุนสวัสดิการตาม 
ข้อ 27(7) แห่งข้อบังคับ 

2) เงินงบประมาณประจำปีของสหกรณ์ 
3) ดอกผลหรือผลประโยชน์ใดๆ 
4) เงินบริจาค หรือเงินอ่ืนๆ 

 
หมวดที่ 3 

วิธีช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน 
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 ข้อ 7.สหกรณ์จะให้ความช่วยเหลือเฉพาะผู้ค้ำประกันที่ต้องรับภาระชำระหนี้แทนผู้กู้ ดังนี้ 
  7.1) ผู้ค้ำประกันที่ได้ชำระหนี้ในคราวเดียวจนหมด 
  7.2) ผู้ค้ำประกันได้กู้เงินตามระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญเพ่ือผู้ค้ำประกันที่รับภาระ
หนี้ พ.ศ.2562 
  7.3) ผู้ค้ำประกันที่ได้ผ่อนชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันจนหมดแล้ว 
 และได้มีการดำเนินคดีแก่ผู ้กู้ ไม่ว่าผู้ค้ำประกันจะดำเนินการเอง หรือขอรับความช่วยเหลือทางคดีตาม
ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วย มาตรการช่วยเหลือผู้ค้ำประกันกรณีการดำเนินคดี พ.ศ.2563 ถึงขั้นมีคำพิพากษาถึงที่สุด
แล้ว และได้มีการบังคับคดีแล้วแต่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะนำมาบังคับคดีได้ รวมถึงกรณีที่
สหกรณ์หรือผู้ค้ำประกันมิได้ดำเนินคดีแก่ผู้กู้เนื่องจากมีพยานหลักฐานยืนยันได้ว่าแม้ดำเนินคดีไปก็ไม่สามารถบังคับ
คดียึดอายัดทรัพย์สินได ้
 กรณีท่ีผู้ค้ำประกันตามวรรคก่อนได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี้ไปก่อนแล้ว แต่ภายหลังสามารถบังคับคดี
แก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาจนสำเร็จได้เงินมาเท่าไร ให้ผู้ค้ำประกันดังกล่าวชดใช้เงินแก่สหกรณ์คืนตามจำนวนที่
สหกรณ์ได้ช่วยเหลือไปก่อนแล้ว 
 ในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันที่ต้องรับภาระหนี้แทนผู้กู้สำหรับสัญญากู้ฉบับเดียวกันเกินกว่าหนึ่งรายขึ้นไป ให้
เฉลี่ยส่วนแห่งการช่วยเหลือในอัตราที่เท่าเทียมกันตามสัดส่วนแห่งวงเงินค้ำประกัน  
 ข้อ 8. ในกรณีที่ผู้กู้มีเหตุตามข้อบังคับ ข้อ 39(1)(3)(4)(5) หรือข้อ 54(1)(2)(3)(6) เมื่อสหกรณ์ได้นำเงินค่า
หุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝาก หรือเงินอื่นใด อันสมาชิกผู้กู้เงินพึงจะรับไปชำระหนี้เงินกู้แล้ว  และได้มีการ
ดำเนินการจนสิ้นสุดกระบวนการบังคับคดีตามข้อ 7 แล้วหรือไม่ก็ตาม หนี้ยังเหลือเป็นจำนวนเพียงใด ให้สหกรณ์
ช่วยเหลือผู้ค้ำประกันต่อรายผู้กู้ชำระหนี้ตามหลักเกณฑ์ท้ายระเบียบนี้ได้สูงสุดไม่เกินร้อยละห้าสิบของหนี้ที่ผู้กู ้ยัง
ค้างชำระ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินห้าแสนบาทถ้วน 
 ข้อ 9. ในกรณีที่เงินที่ได้รับตามข้อ 6. มีไม่เพียงพอที่จะช่วยเหลือผู้ค้ำประกันตามระเบียบนี้ได้ ให้สหกรณ์
ช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเพียงเท่าที่จะทำได้ หากเงินดังกล่าวมีจำนวนลดน้อยถอยลงถึงขนาดไม่อาจช่วยเหลือผู้ค้ำ
ประกันได้ไม่ว่ารายใดก็ตาม สหกรณ์ชอบท่ีจะงดการช่วยเหลือตามระเบียบได้ 
 ข้อ 10. ให้ฝ่ายจัดการมีหน้าที่ตรวจสอบคำขอความช่วยเหลือของผู้ค้ำประกันตามระเบียบนี้  และให้ส่งคำ
ขอพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น หนี้สิน หรืออื่นๆ อันจำเป็นเกี่ยวกับผู้ค้ำประกันไปยังคณะกรรมการเงินกู้
เพื่อให้ความเห็นชอบ จากนั้นให้คณะกรรมการเงินกู้เสนอความเห็นว่าควรช่วยเหลือหรือไม่ควรช่วยเหลือต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 ข้อ 11. การช่วยเหลือตามระเบียบนี้ ไม่มีผลให้หนี้ตามสัญญากู้และสัญญาค้ำประกันต้องเสียไป 
 การช่วยเหลือตามระเบียบนี้ ไม่มีผลกระทบถึงสิทธิในการฟ้องร้องดำเนินคดี ซึ ่งสหกรณ์อาจใช้สิทธิใน
ภายหลังแต่อย่างใด 
 ให้สหกรณ์พิจารณาช่วยเหลือสมาชิกปีละหนึ่งครั้งภายหลังจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์
ได้เสร็จสิ้นแล้ว 
 ข้อ 12. ในกรณีที่มีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ค้ำประกันและ/หรือผู้กู้สมคบกันหลอกลวงสหกรณ์โดย
การแสดงข้อความเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรแจ้งให้สหกรณ์ทราบจนทำให้สหกรณ์หลงเชื่อว่ามีเหตุต้อง
ช่วยเหลือผู้ค้ำประกันจริงและได้มีการช่วยเหลือไปแล้ว ให้สหกรณ์เรียกเงินคืนจากผู้ค้ำประกันนั้นพร้อมดอกเบี้ย
ตามที่กฎหมายกำหนดนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบเรื่อง และให้สหกรณ์ดำเนินคดีแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องฐานร่วมกัน
ฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาต่อไป  
 

หมวด 4. การตีความและการรักษาการ 
 ข้อ 13. ในกรณีท่ีมีเหตุจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้จำต้องตีความข้อความใดในระเบียบนี้ ให้เป็นอำนาจและ
หน้าที่ของคณะกรรมการที่จะตีความข้อความนั้น   
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 ข้อ 12. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  

 ประกาศ ณ วันที่  30 กรกฎาคม 2564 
 

โกศล แต้มเติม 
( นายโกศล แต้มเติม) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน 
ตามความในข้อ 8. แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด      

ว่าด้วย การช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน พ.ศ. 2564 
-------------------------------------------------- 

 
 อายุการเป็นสมาชิกของผู้กู้  จำนวนเงินที่ช่วยเหลือ(ร้อยละของหนี้ที่เหลือ) 
  ต่ำกว่า 10 ปี      20 
  10 ปี – ต่ำกว่า 15 ปี     25 
  15 ปีขึ้นไป      50 
 

................................................................. 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
ว่าด้วย  การให้เงินกู้สามัญเพ่ือผู้ค้ำประกันที่รับภาระหนี้ พ.ศ. 2562 

 
 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจำกัด พ.ศ.2560
ข้อ 12(2), 79(8) และ ข้อ 107(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 38 ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 
2562  ได้มีมติกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกผู้ค้ำประกันที่จำต้องรับภาระหนี้แทนผู้กู้พ้นสมาชิกภาพในกรณีที่ผิดนัดชำระหนี้
ตามระเบียบของสหกรณ์และไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่างแน่แท้ จึงได้กำหนดระเบียบไว้ดังนี้  
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด  ว่าด้วย 
การให้เงินกู้สามัญเพ่ือผู้ค้ำประกันที่รับภาระหนี้ พ.ศ. 2562 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ”์  หมายความว่า   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
  “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด 

นครศรีธรรมราช จำกัด 
“สมาชิกผู้ค้ำประกัน”  หมายความว่า  สมาชิกตามความในข้อบังคับที่เป็นผู้ค้ำประกันที่จำต้อง

รับภาระหนี้จากสมาชิกผู้กู้พ้นสมาชิกภาพที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่างแน่แท้ 
  “ข้อบังคับ” หมายความว่า ข้อบังคับสหกรณ์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไป 
 ข้อ 4.สหกรณ์จะให้เงินกู้ตามระเบียบนี้แก่สมาชิกผู้ค้ำประกันที่รับภาระหนี้จากผู้กู้พ้นสมาชิกภาพตามมติ
ของคณะกรรมการดำเนินการเท่านั้น 
 การให้เงินกู้ตามวรรคก่อน คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ตามความใน
ข้อบังคับเป็นผู้พิจารณาอนุมัติก็ได้ และเมื่อได้อนุมัติไปแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้รายงานผลการอนุมัติ
ดังกล่าวให้คณะกรรมการทราบในโอกาสแรกที่จะทำได้ 
 ข้อ 5. สมาชิกผู้ค้ำประกันที่จะกู้เงินตามระเบียบนี้จะต้องยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์กำหนด 
 เมื่อสมาชิกผู้ค้ำประกันได้รับอนุมัติให้เงินกู้แล้ว ให้นำเงินนั้นมาชำระหนี้เงินกู้สามัญที่สมาชิกผู้ค้ำประกันได้
ทำสัญญาค้ำประกันอันเป็นที่มาแห่งการขอกู้เงินตามระเบียบนี้  
 การกู้เงินตามระเบียบนี้ไม่อยู่ในข่ายที่จะต้องนำไปคิดคำนวณสิทธิในการกู้เงินสามัญตามระเบียบว่าด้วยการ
ให้เงินกู้แก่สมาชิกแต่อย่างใด 
 ข้อ 6. คำขอกู้เงินตามข้อ 5. จะต้องมีคำรับรองว่าควรให้กู้ได้ของผู้บังคับบัญชาของสมาชิกผู้ค้ำประกันด้วย 
เว้นแต่ข้าราชการบำนาญให้ใช้คำรับรองของการเงินคลังและแนบสลิปเงินเดือนที่กรมบัญชีกลางออกให้ 

หมวด 2. สิทธิและวงเงินกู้ 
 ข้อ 7. วงเงินให้กู้ตามระเบียบนี้ที่คณะกรรมการจะพึงอนุมัติได้สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินรับภาระหนี้เงินกู้คง
ค้างตามสัดส่วนภาระค้ำประกันของหนี้สามัญนั้นๆ 
 ในการคำนวณสิทธิกู้ตามวรรคก่อน ให้คณะกรรมการใช้ความระมัดระวังและรอบคอบให้มากที่สุด และไม่
ควรอนุมัติเงินกู้ให้แก่ผู้ใดหากปรากฏว่าสมาชิกผู้ค้ำประกันผู้นั้นไม่มีความสามารถชำระหนี้ตามข้อ 9 วรรคสองได้
อย่างแน่แท ้

หมวด 3. หลักประกันเงินกู้ 
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 ข้อ 8. สหกรณ์กำหนดให้ใช้หลักประกันตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2562 ข้อ 20(1)-(9) 
มาเป็นหลักประกนัการกู้เงิน หรือใช้เงินฝาก 
 ในกรณีที่เป็นการกู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้นที่มีในสหกรณ์ก็ไม่ต้องใช้หลักประกันอ่ืนใด 
 ให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการกู้ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2562 ข้อ 20 โดย
อนุโลม 

หมวด 4. การชำระหนี้และดอกเบี้ย 
 ข้อ 9. การชำระหนี้เงินกู้ตามระเบียบนี้ ให้กระทำโดยผ่อนชำระคืนแก่สหกรณ์ตามระเบียบว่าด้วยการให้
เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2562 ข้อ 21(1)-(3) 
 การชำระหนี้เงินกู้ตามระเบียบนี้ ให้กระทำโดยวิธีการหักชำระเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่ายเท่านั้น 
 การกู้เงินตามระเบียบนี้ไม่สามารถกู้วนซ้ำได้ 
 ข้อ 10. ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ตามระเบียบนี้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 19 ต่อปี โดยสหกรณ์จะประกาศให้ทราบ
เป็นคราวๆ ไป 

หมวด 5. การตีความและการรักษาการ 
 ข้อ 11. ในกรณีท่ีมีเหตุจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้จำต้องตีความข้อความใดในระเบียบนี้ ให้เป็นอำนาจและ
หน้าที่ของคณะกรรมการที่จะตีความข้อความนั้น   
 ข้อ 12. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

 ประกาศ ณ วันที่  27 พฤศจิกายน 2562 
 

ประชน       ประชนม์ อาวุธเพชรม์   อาวุธเพชร 
( นายประชนม์ อาวุธเพชร) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
ว่าด้วย  มาตรการช่วยเหลือผู้ค้ำประกันกรณีการดำเนินคดี พ.ศ. 2563 

 
 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด  พ.ศ.2560 
ข้อ 79(8) และ ข้อ 107(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39 ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 
2563  ได้มีมติกำหนดระเบียบ ว่าด้วย มาตรการช่วยเหลือผู้ค้ำประกันกรณีการดำเนินคดี พ.ศ. 2563 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ค้ำประกันที่รับภาระหนี้ตามสัญญา จึงได้กำหนด
ระเบียบไว้ดังนี้  
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วย 
มาตรการช่วยเหลือผู้ค้ำประกันกรณีการดำเนินคดี พ.ศ. 2563”  
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่  1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 

ข้อ 3. ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ”์  หมายความว่า   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
  “ผู้ค้ำประกัน”  หมายความว่า  สมาชิกของสหกรณ์ที่ได้กู้เงินตามระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้
สามัญเพื่อผู้ค้ำประกันที่รับภาระหนี้ พ.ศ.2562 หรือผู้ค้ำประกันที่ได้ชำระหนี้ค้ำประกันหมดสิ้นแล้ว 

ข้อ 4. สหกรณ์จะให้ความช่วยเหลือตามมาตรการช่วยเหลือผู้ค้ำประกันกรณีการดำเนินคดีเฉพาะแต่ผู้ค้ำ
ประกันที่ได้กู้เงินตามระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญเพ่ือผู้ค้ำประกันที่รับภาระหนี้ พ.ศ.2562 หรือผู้ค้ำประกันที่
ได้ชำระหนี้ค้ำประกันหมดสิ้นแล้วเท่านั้น 
 ข้อ 5. ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันตามข้อ 4. มีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิฟ้องไล่เบี้ยเอาเงินคืนจากผู้กู้ที่ตนได้ค้ำ
ประกันไปสามารถร้องขอเป็นหนังสือให้สหกรณ์รับดำเนินคดีให้หรือจัดหาทนายความให้ โดยผู้ค้ำประกันเสีย
ค่าใช้จ่ายด้วยตนเองก็ได้   

ข้อ 6. ค่าธรรมเนียมศาลเฉพาะแต่ค่าขึ้นศาล ให้เบิกจ่ายจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ไม่ว่าจะในชั้นพิจารณาและในชั้นบังคับคดี ให้ผู้ค้ำประกันเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย 

ในกรณีที่ศาลพิพากษาให้ผู ้ค้ำประกันชนะคดีและมีคำสั่งคืนค่าขึ้นศาลตามวรรคก่อนไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วนตามสัดส่วนแห่งการชนะคดี ให้ผู้ค้ำประกันมีหน้าที่คืนเงินค่าขึ้นศาลนั้นให้แก่สหกรณ์ หากผู้ค้ำประกัน
เพิกเฉย ให้ถือว่าเป็นหนี้หรือความผูกพันที่ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบ และสหกรณ์ชอบที่จะส่งรายการเรียกให้ชำระ
หนี้ ณ ที่จ่ายเงินได้รายเดือนของผู้ค้ำประกันตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ ต่อไป 

ในกรณีมีการอุทธรณ์และหรือฎีกาคัดค้านคำพิพากษา ค่าใช้จ่ายตามระเบียบข้อนี้ให้เป็นหน้าที่ของผู้ค้ำ
ประกันต้องชำระ 

ข้อ 7. ในกรณีมีเหตุจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้จำต้องตีความข้อความใดในระเบียบ ให้เป็นอำนาจและหน้าที่
ของคณะกรรมการดำเนินการ 

ข้อ 8. ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้   
                         
                       ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
 
                                                           โกศล   แต้มเติม 

( นายโกศล   แต้มเติม ) 
ประธานกรรมการ 

                                       สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
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ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)ท่ีสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ได้ พ.ศ. 2563  

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด   พ.ศ.
2563  ข้อ 31(3) ง. ข้อ 79(8) และข้อ 107(11) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39 ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 
29 กันยายน 2563 จึงได้กำหนดระเบียบว่าด้วย  การกำหนดตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)ที่สมัครเป็นสมาชิก
ของสหกรณ์ได้ พ.ศ.2563   ไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วย 
การกำหนดตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)ท่ีสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ได้ พ.ศ.2563” 

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ถือใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 
ข้อ 3. ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)ที่มีสัญญาจ้างไม่น้อยกว่าหนึ่งปีสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและดำรง

ตำแหน่งดังต่อไปนี้ในจังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 7) ข้อ 31(3) ง. ได้ 
  (1) พยาบาลวิชาชีพ   (2) นักวิชาการสาธารณสุข 

(3) เจ้าพนักงานสาธารณสุข  (4) นักวิชาการการเงินและบัญชี 
(5) เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  (6) เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 
(7) เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน  (8) นักวิชาการพัสดุ 
(9) เจ้าพนักงานเวชสถิติ   (10) นักจิตวิทยาคลินิก 
(11) เจ้าพนักงานรังสีเทคนิค  (12) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
(13) เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (14) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(15) นายแพทย์    (16) เภสัชกร 
(17) นักรังสีการแพทย์   (18) นักเทคนิคการแพทย์ 
(19) นักอาชีวบำบัด   (20) นักกายภาพบำบัด 
(21) แพทย์แผนไทย   (22)  นักจิตวิทยา 
(23) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (24) นักโภชนาการ 
(25) ทันตแพทย์    (26) พยาบาลเทคนิค 
(27) นักกิจกรรมบำบัด   (28) นักเทคโนโลยีทรวงอก 
(29) เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา  (30) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(31) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (32) วิศวกร(ชีวการแพทย์) 
(33) เจ้าพนักงานพัสดุ   (34) โภชนากร 
(35) เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์  (36) นักจัดการงานทั่วไป 
(37) เจ้าพนักงานธุรการ 

ข้อ 4. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้จำต้องตีความข้อความใด ให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการดำเนินการที่จะต้องตีความข้อความนั้น 

ข้อ 5. ให้ประธานกรรมการดำเนินการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
                                           โกศล    แต้มเติม 

                                                            (นายโกศล    แต้มเติม) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
ว่าด้วย  เงินฝากสะสมทรัพย์ 24/36/48 เดือน พ.ศ. 2563 

 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด  ข้อ 
79(8) และ ข้อ 107(1) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 ครั้งที่ 9/2563  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ได้มีมติ
กำหนดระเบียบว่าด้วย เงินฝากสะสมทรัพย์ 24/36/48 เดือน พ .ศ. 2563 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วย 
เงินฝากสะสมทรัพย์ 24/36/48 เดือน พ.ศ. 2563” 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. สหกรณ์ฯ จะรับเงินฝากสะสมทรัพย์ 24/36/48 เดือน จากสมาชิกได้ตามท่ีสหกรณ์เห็นสมควร 
 ข้อ 4. ผู้ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ 24/36/48 เดือน ต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก
สะสมทรัพย์ 24/36/48 เดือน ตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชี
นั้น 
 ข้อ 5. การเปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท สูงสุด สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท โดยต้องฝาก
ติดต่อกันทุกเดือนๆ ละเท่ากันและเท่ากับที่เปิดบัญชีครั้งแรกเป็นระยะเวลา 24/36/48 เดือน โดยตัดจากเงินได้ราย
เดือนเท่านั้นและรวมทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 600,000 บาท จึงจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยเงินฝาก
สะสมทรัพย์ 24/36/48 เดือน 
 ข้อ 6. ในการส่งเงินฝากเข้าบัญชีในเดือนต่อๆ ไป สหกรณ์จะตัดจากเงินได้รายเดือนจนกว่าจะครบกำหนด 
24/36/48 เดือน หากขาดส่งเงินฝากเพียงเดือนใดเดือนหนึ่ง สหกรณ์จะเปลี่ยนประเภทเป็นเงินฝากออมทรัพย์ และ
ผู้ฝากจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากนั้น โดยผู้ฝากคนหนึ่งเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ 
24/36/48 เดือน ได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น 
 ข้อ 7. ในการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทนี้ สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ 24/36/48 เดือน 
ให้ผู้ฝากยึดถือไว้ โดยผู้ฝากต้องเก็บรักษาไว้เพ่ือให้สหกรณ์บันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงินคงเหลือ
ของตนบรรดาที่จะมีข้ึนทุกราย 
 การบันทึกในสมุดคู่บัญชีจะกระทำได้เฉพาะทางฝ่ายสหกรณ์เท่านั้น โดยให้ประธานกรรมการ หรือรอง
ประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับไว้เป็น
สำคัญ การบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชีซึ่งไม่เป็นไปตามที่กล่าวข้างต้น จะไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ ถ้าผู้ฝากตรวจ
รายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้อง ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้อง 
 สมุดคู่บัญชีที่บันทึกรายการเต็มแล้ว ให้ผู้ฝากส่งมอบให้แก่สหกรณ์ เพ่ือสหกรณ์โอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุด
บัญชีเล่มใหม่ให้ ซึ่งจะออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป 
 ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากเมื่อเปิดบัญชีก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อนที่บันทึก
รายการเต็มแล้วก็ดี หรือชำรุดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีที่สมุดคู่ฝากของผู้ฝากคนใดสูญ
หายสหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ใหม่ โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 30 บาท 
 ข้อ 8. ในกรณีที่ฝากเงินครบตามจำนวนที่แจ้งความจำนงไว้ในหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝากนั้นแล้ว 
เจ้าของบัญชีจะต้องติดต่อขอปิดบัญชีกับสหกรณ์ภายในกำหนดเวลา 1 เดือนนับจากวันครบกำหนดระยะเวลาการ
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ฝากนั้น เมื่อพ้นกำหนดดังกล่าว สหกรณ์จะทำการปิดบัญชีและดำเนินการโอนเงินทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าในบัญชี
ออมทรัพย์ที่เป็นบัญชีคู่ฝากดังกล่าวของสมาชิก 
 ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้ สหกรณ์จะจ่ายเงินทั้งหมดให้แก่ผู้รับมรดก หรือ
ผู้จัดการมรดก หรือทายาทของผู้ฝาก เมื่อได้นำหลักฐานมาแสดงสิทธิของตนให้เป็นที่พอใจแก่สหกรณ์ 
 ข้อ 9. สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากสะสมทรัพย์ 24/36/48 เดือน ไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์
กำหนด โดยสหกรณ์จะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป และคำนวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินฝาก
คงเหลือ 
 สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากเมื่อครบระยะเวลา 24/36/48 เดือน และดำเนินการปิดบัญชีเงิน
ฝาก 
 ในกรณีที่ถอนเงินก่อนครบ 24/36/48 เดือน สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้เท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์แต่
ผู้ฝากจะไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ดอกเบี้ยเงินฝาก  

 ประกาศ  ณ  วันที่  27  สิงหาคม  2563 

                                                          โกศล   แต้มเติม 
( นายโกศล   แต้มเติม ) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
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ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
ว่าด้วย  การให้เงินกู้สามัญเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย พ.ศ.2564 

 
อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ข้อ 12(2), 

79(8) และ ข้อ 107(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39 ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563  
ได้มีมติกำหนดระเบียบนี้ขึ้นถือใช้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัย  จึงได้กำหนดระเบียบไว้ดังนี้  

 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด  ว่าด้วย 
การให้เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือสมาชิกบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย พ.ศ.2564 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ”์  หมายความว่า   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
  “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช จำกัด 
  “ข้อบังคับ” หมายความว่า ข้อบังคับสหกรณ์ 

หมวดที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไป 
 ข้อ 4.สหกรณ์จะให้เงินกู้ตามระเบียบนี้แก่สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตามมติของคณะกรรมการ
ดำเนินการเท่านั้น 
 การให้เงินกู้ตามวรรคก่อน ให้คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ตามความในข้อบังคับเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และ
ให้รายงานผลการอนุมัติดังกล่าวให้คณะกรรมการทราบในโอกาสแรกท่ีจะทำได้ 
 ข้อ 5. สมาชิกท่ีจะกู้เงินตามระเบียบนี้จะต้องยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์กำหนด 
 ข้อ 6. คำขอกู้เงินตามข้อ 5. จะต้องมีคำรับรองว่าควรให้กู้ได้ของผู้บังคับบัญชาของสมาชิกด้วย     เว้นแต่
ข้าราชการบำนาญให้ใช้คำรับรองของการเงินคลังและแนบสลิปเงินเดือนที่กรมบัญชีกลางออกให้ 
 ข้อ 7. ระยะเวลาการขอกู ้ให้เริ ่มตั้งแต่วันถือใช้ระเบียบนี ้ สิ ้นสุดวันที ่ 31 มีนาคม 2564 หรือตามที่
คณะกรรมการดำเนินการจะมีมติให้ขยายออกไป แล้วแต่กรณี   

หมวด 2. สิทธิและวงเงินกู้ 
 ข้อ 8. วงเงินให้กู้ตามระเบียบนี้ที่คณะกรรมการจะพึงอนุมัติได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท 
 ในการคำนวณสิทธิกู้ให้แก่สมาชิก ให้คณะกรรมการใช้ความระมัดระวังและรอบคอบให้มากที่สุด และไม่
ควรอนุมัติเงินกู้ให้แก่ผู้ใดหากปรากฏว่าสมาชิกผู้นั้นไม่มีความสามารถชำระหนี้ตามข้อ 10 วรรคสองได้อย่างแน่แท้ 
 การกู้เงินตามระเบียบนี้ไม่อยู่ในข่ายที่จะต้องนำไปคิดคำนวณสิทธิในการกู้เงินสามัญตามระเบียบว่าด้วยการ
ให้เงินกู้แก่สมาชิกแต่อย่างใด 

หมวด 3. หลักประกันเงินกู้ 
 ข้อ 9. สหกรณ์กำหนดให้ใช้หลักประกันตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก มาเป็นหลักประกันการกู้
เงิน หรือใช้เงินฝาก  

สมาชิกท่ีใช้บุคคลค้ำประกัน สามารถใช้สมาชิกที่ได้ค้ำประกันตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว
มาเป็นประกันตามระเบียบนี้อย่างน้อย 2 คน โดยมิพักต้องคำนึงถึงวงเงินค้ำประกันตามระเบียบว่าด้วยการให้เงนิกู้
แก่สมาชิกแต่อย่างใด  
 ในกรณีที่เป็นการกู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้นที่มีในสหกรณ์ก็ไม่ต้องใช้หลักประกันอ่ืนใด   
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หมวด 4. การชำระหนี้และดอกเบี้ย 

 ข้อ 10. การชำระหนี้เงินกู้ตามระเบียบนี้ ให้กระทำโดยผ่อนชำระคืนแก่สหกรณ์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 
128 งวด และอายุไม่เกิน 75 ปี และไม่น้อยกว่างวดละ 1,000 บาท 
 การชำระหนี้เงินกู้ตามระเบียบนี้ ให้กระทำโดยวิธีการหักชำระเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่ายเท่านั้น 
 การกู้เงินตามระเบียบนี้ไม่สามารถกู้วนซ้ำได้ 
 สมาชิกท่ีกู้เงินตามระเบียบนี้ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการกู้ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกด้วย 
 ข้อ 11. ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญในอัตราไม่เกินร้อยละ 19 ต่อปี โดยสหกรณ์จะ
ประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป  

หมวด 5. การตีความและการรักษาการ 
 ข้อ 12. ในกรณีท่ีมีเหตุจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้จำต้องตีความข้อความใดในระเบียบนี้ ให้เป็นอำนาจและ
หน้าที่ของคณะกรรมการที่จะตีความข้อความนั้น   
 ข้อ 13. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

  
 ประกาศ ณ วันที่  30 ธันวาคม 2563 
 
                                                 โกศล  แต้มเติม 

( นายโกศล  แต้มเติม ) 
 ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
ว่าด้วย  การให้เงินกู้สามัญเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยโควิด-19 พ.ศ. 2564 

 
 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ข้อ 12(2), 
79(8) และ ข้อ 107(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ได้
มีมติกำหนดระเบียบนี้ขึ้นถือใช้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากภัย
โควิด-19 จึงได้กำหนดระเบียบไว้ดังนี้  
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด  ว่าด้วย 
การให้เงินกู้สามัญเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยโควิด-19 พ.ศ. 2564 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป   
 ข้อ 3. ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ”์  หมายความว่า   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
  “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช จำกัด   
  “ข้อบังคับ” หมายความว่า ข้อบังคับสหกรณ์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไป 
 ข้อ 4. สหกรณ์จะให้เง ินกู ้ตามระเบียบนี ้แก่สมาชิกที ่ ได ้ร ับผลกระทบจากโควิด-19 ตามมติของ
คณะกรรมการดำเนินการเท่านั้น 
 การให้เงินกู้ตามวรรคก่อน ให้คณะกรรมการเงินกู้ตามความในข้อบังคับเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และให้
รายงานผลการอนุมัติดังกล่าวให้คณะกรรมการทราบในโอกาสแรกท่ีจะทำได้ 
 ข้อ 5. สมาชิกท่ีจะกู้เงินตามระเบียบนี้จะต้องยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์กำหนด  
 ข้อ 6. คำขอกู้เงินตามข้อ 5. จะต้องมีคำรับรองว่าควรให้กู้ได้ของผู้บังคับบัญชาของสมาชิกด้วย เว้นแต่
ข้าราชการบำนาญให้ใช้คำรับรองของการเงินคลังและแนบสลิปเงินเดือนที่กรมบัญชีกลางออกให้ 
 ข้อ 7. ระยะเวลาการขอกู้ให้เริ่มตั้งแต่วันถือใช้ระเบียบนี้ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
   

หมวด 2. สิทธิ วงเงินกู้และหลักประกัน 
 ข้อ 8. วงเงินให้กู้ตามระเบียบนี้ที่คณะกรรมการจะพึงอนุมัติได้สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาทถ้วน 
 ในการคำนวณสิทธิให้กู้แก่สมาชิก ให้คณะกรรมการใช้ความระมัดระวังและรอบคอบให้มากที่สุด และไม่
ควรอนุมัติเงินกู้ให้แก่ผู้ใดหากปรากฏว่าผู้นั้นไม่มีความสามารถชำระหนี้ตามข้อ 10 วรรคสอง ได้อย่างแน่แท ้
 สมาชิกท่ีจะใช้สิทธิ์ตามระเบียบนี้ กำหนดให้ปิดชำระหนี้เงินกู้สามัญเพ่ือสู้ภัยโควิด-19 พ.ศ.2563 
  

หมวด 3 หลักประกันเงินกู้ 
 ข้อ 9. สหกรณ์กำหนดให้ใช้หลักประกันตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก มาเป็นหลักประกันการกู้
เงิน 
 สมาชิกท่ีใช้บุคคลค้ำประกัน สามารถให้สมาชิกท่ีได้ค้ำประกันตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว
มาเป็นประกันตามระเบียบนี้โดยนำระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกมาใช้บังคับ 
 ผู้ค้ำประกันสัญญาเงินกู้ตามระเบียบนี้ จะต้องไม่เคยค้ำเงินกู้สามัญเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย 
2564 
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 วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท กำหนดให้พนักงานกระทรวงหรือพนักงานราชการสามารถค้ำกันเองได้ภายใน
วงเงินค้ำที่กำหนดในระเบียบ และ 
 วงเงินกู้เกินกว่า 100,000 บาท กำหนดให้ข้าราชการค้ำไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของวงเงินกู้ 
 สำหรับการกู ้เมื ่อรวมเงินกู้สามัญทุกประเภทแล้วไม่เกินทุนเรือนหุ้นที ่สมาชิกมีในสหกรณ์ ไม่ต้องใช้
หลักประกันอ่ืนใด 
 

หมวด 4. การชำระหนี้และดอกเบี้ย 
 ข้อ 10. การชำระหนี้เงินกู้ตามระเบียบนี้ ให้กระทำโดยผ่อนชำระคืนแก่สหกรณ์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 
100 งวด ไม่น้อยกว่างวดละ 1,900 บาท และชำระคืนเงินกู้ภายในอายุไม่เกิน 75 ปี 
 การชำระหนี้เงินกู้ตามระเบียบนี้ ให้กระทำโดยวิธีการหักชำระเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่ายเท่านั้น 
 สมาชิกท่ีกู้เงินตามระเบียบนี้ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการกู้ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกด้วย 
 ข้อ 11. ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 5.50 ต่อปี  
 

หมวด 5. การตีความและการรักษาการ 
 ข้อ 12. ในกรณีท่ีมีเหตุจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้จำต้องตีความข้อความใดในระเบียบนี้ ให้เป็นอำนาจและ
หน้าที่ของคณะกรรมการที่จะตีความข้อความนั้น 
 ข้อ 13. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

 ประกาศ ณ วันที่  28 เมษายน 2564 
 
                                                 โกศล   แต้มเติม 

 (นายโกศล   แต้มเติม) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
ว่าด้วย การบริหารจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2564 

 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจำกัด  พ.ศ.2544 
ข้อ 79(13) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 40 ครั้งที่ 8/2564  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564  ได้มีมติกำหนด
ระเบียบนี้ขึ้นถือใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารกิจการสหกรณ์ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส 
ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ สร้างการมีส่วนร่วม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม จึง
ได้กำหนดระเบียบไว้ดังนี้  
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด  ว่าด้วย 
การบริหารจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2564” 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด ว่าด้วย การบริหาร
จัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2564 ที่ถือใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เสียทั้งหมด และบรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง 
มติ หรือข้อตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน  

หมวดที่ 1  
ข้อความทั่วไป 

 ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ”์  หมายความว่า   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
  “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช จำกัด 
  “ข้อบังคับ” หมายความว่า ข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
จำกัด 
  “ข้อร้องเรียน” หมายความว่า คำร้องเรียนของสมาชิกหรือประชาชนทั่วไป องค์กรหรือหน่วยงาน
อ่ืนที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสหกรณ์ เพ่ือขอให้ช่วยเหลือ แก้ไข บรรเทาความเดือดร้อน หรือตรวจสอบข้อเท็จจริง อัน
เนื่องมาจากการได้รับความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรม หรือพบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ของสหกรณ์ รวมไปถึงข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คำชมเชย การสอบถาม การขอข้อมูล ที่ผู้ร้องเรียนได้ยื่นหรือส่งต่อ
สหกรณ ์ 

หมวดที่ 2 
การเสนอข้อร้องเรียน 

 ข้อ 5. ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรือไม่ได้รับความสะดวกจากการปฏิบัติงานของสหกรณ์ หรือ
จำเป็นต้องใหส้หกรณ์ช่วยเหลือ เยียวยา ปลดเปลื้องทุกข์ หรือต้องการเสนอแนะ ให้ข้อคิดเห็น ชมเชย สอบถาม ขอ
ข้อมูล ย่อมมีสิทธิเสนอข้อร้องเรียนต่อสหกรณ์ได้ 
 ข้อ 6. ผู้ร้องเรียนจะต้องร้องเรียนด้วยตนเอง 
 ข้อ 7. ข้อร้องเรียนต้องทำเป็นหนังสือ และมีรายการดังนี้ 
  7.1) ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
  7.2) เรื่องอันเป็นเหตุให้ต้องร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ร้องเรียน และคำขอให้สหกรณ์ช่วยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข์ 
  7.3) ใช้ถ้อยคำสุภาพ 
  7.4) ลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน 
 ข้อ 8. การเสนอข้อร้องเรียน ให้กระทำดังนี้ 
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  8.1) ยื่นต่อกรรมการที่คณะกรรมการมีคำสั่งมอบหมาย หรือยื่นต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
  8.2) ส่งทางไปรษณีย์ 
  8.3) ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านทางเว็บไชต์ของสหกรณ์ 
  8.4) หย่อนตู้รับข้อร้องเรียน 

หมวดที่ 3 
การพิจารณาข้อร้องเรียน 

 ข้อ 9. ในกรณีที่มีการเสนอข้อร้องเรียนต่อสหกรณ์ ให้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาและดำเนินการไป
ตามอำนาจหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา และต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นหนังสือ ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 14 วันทำ
การนับแต่สหกรณ์ได้รับข้อร้องเรียน หากไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนด ให้แจ้งเหตุขัดข้องเป็น
หนังสือให้สมาชิกทราบตามสมควรจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ 
 หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่สมาชิกเสนอ
ข้อร้องเรียน ห้ามมิให้กรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้นั้นร่วมอยู่ในกระบวนการตรวจสอบและพิจารณาทุก
ขั้นตอน รวมถึงเข้าร่วมประชุมพิจารณาในเรื่องดังกล่าว 
 ข้อ 10. คณะกรรมการพิจารณาเรื่องอันเป็นเหตุของข้อร้องเรียน รวมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามที่
ได้รับแจ้งจากสมาชิกแล้ว ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1) กรณีเป็นเรื่องขอให้ช่วยเหลือ แก้ไข บรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก หากอยู่ในอำนาจกระทำการ
ของสหกรณ์ ให้พิจารณาช่วยเหลือ แก้ไข บรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
กำหนด และหากไม่อยู่ในอำนาจกระทำการของสหกรณ์ ให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับสมาชิก 
 (2) กรณีเป็นเรื่องขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอันเนื่องมาจากการได้รับความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรม 
หรือพบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนเพื่อให้
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อร้องเรียน โดยตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ 
พร้อมสรุปผลการสอบสวนข้อเท็จจริงและแนวทางการแก้ไขปัญหาเสนอคณะกรรมการพิจารณา 
 หากเป็นการร้องเรียนกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ ห้ามมิให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ผู้นั้นร่วมอยู่ในกระบวนการ
ตรวจสอบและพิจารณาทุกขั ้นตอน รวมถึงเข้าประชุมพิจารณาในเรื ่องดังกล่าว และสหกรณ์ต้องเก็บรักษา
พยานหลักฐานทั้งหมดเป็นความลับ 
 ข้อ 11. คณะกรรมการประชุมเพื่อพิจารณาผลการสอบสวนข้อเท็จจริงและแนวทางการแก้ไขปัญหาของ
คณะอนุกรรมการสอบสวนตามข้อ 10(2) แล้วให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1) กรณีผลการตรวจสอบไม่พบว่ามีการกระทำผิดกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ ให้ชี้แจงทำ
ความเข้าใจกับสมาชิก 
 (2) กรณีผลการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ ให้สั่งการให้
แก้ไขหรือร้องทุกข์ดำเนินคดีตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์กำหนด 
 ข้อ 12. คณะกรรมการต้องให้ความคุ้มครองสมาชิกอย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจาก
การแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียน เนื่องจากเป็นสิทธิในการตรวจสอบการบริหารกิจการหรือการปฏิบัติหน้าที ่ของ
คณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ว่ามีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
กำหนด     

หมวด 4.  
การตีความและการรักษาการ 

 ข้อ 13. ในกรณีท่ีมีเหตุจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้จำต้องตีความข้อความใดในระเบียบนี้ ให้เป็นอำนาจและ
หน้าที่ของคณะกรรมการที่จะตีความข้อความนั้น   
 ข้อ 14. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
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   ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

                                                           โกศล   แต้มเติม 
        ( นายโกศล  แต้มเติม) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
ว่าด้วย การดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 

 
อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 81(5) และข้อ 116(13)  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 

ชุดที่ 41 ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผา่น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้  

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วยการ
ดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ”  

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป 
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วยการดำเนิน

ธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติ หรือข้อตกลงอ่ืนใด
ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4. ในระเบียบนี้  
“สหกรณ”์ หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด  
“สมาชิกสหกรณ”์ หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด  
“ธุรกรรมทางการเงิน” หมายความว่า การรับเงิน การจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และการดำเนินงานของ

สหกรณ์  
“ระบบอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน https://www.ktb.co.th หรือ 

ระบบ Corporate Online  
“ระบบ Corporate Online” หมายความว่า ระบบบริการที่อำนวยความสะดวกให้ผู ้ใช้บริการสามารถ

บริหารจัดการทางด้านการเงิน (Cash Management) ได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
  “ชื ่อผ ู ้ ใช ้งานและรหัสส ่วนตัวของผ ู ้ ใช ้งาน” หมายความว ่า ช ื ่อ (USER ID) และรหัสส ่วนบุคคล 
(PASSWORD) ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำหรับให้สหกรณ์ใช้ทำธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
 “ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์” หมายถึง ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 20 
การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ เพ่ือให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

 “ผู้จัดการ”  หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด หรือผู้กระทำ
การแทนในกรณีท่ีผู้จัดการไม่อยู่หรือกระทำการไม่ได้ ตามท่ีสหกรณ์กำหนด 

“ บุคคลอื่น” หมายถึง สหกรณ์อื่น หน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน นิติบุคคลและบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของ
สหกรณ์  

หมวด 1 
บททั่วไป 

ข้อ 5. สหกรณ์สามารถดำเนินธุรกรรมทางการเง ิน กับสมาชิกสหกรณ์และบุคคลอื ่น ผ ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการทางด้านการเงินได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ด้วยความปลอดภัยสูง ซึ่งการ
ทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเป็นไปตามระเบียบนี้  

 
หมวด 2 

การออก การควบคุม และการเก็บรักษาชื่อผู้ใช้งาน(USER ID) และ รหัสส่วนตัวของผู้ใช้งาน(PASSWORD) 
ข้อ 6. สหกรณ์มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรวบรวมเอกสารและจัดทำรายละเอียดข้อมูลของผู้ใช้งาน 

เพ่ือให้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้ออกรหัสผู้ใช้งาน (USER ID) และ รหัสส่วนตัวของผู้ใช้งาน (PASSWORD)  
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ข้อ 7. เมื่อสหกรณ์ได้รับชื่อผู้ใช้งาน (USER ID) และรหัสส่วนตัวของผู้ใช้งาน (PASSWORD) จากธนาคาร 

ให้ดำเนินการ ดังนี้  
7.1 ให้ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้เก็บรักษาชื่อผู้ใช้งาน  (USER ID) 

พร้อมจัดทำทะเบียนคุม  
7.2 กำหนดให้ผู้ใช้งานที่เข้าถึงระบบ Corporate Online แต่ละคนเป็นผู้เก็บรักษารหัสส่วนตัวของ

ผู้ใช้งาน (PASSWORD) ของตนเอง   
ข้อ 8. กำหนดให้ชื่อผู้ใช้งาน (USER ID) และรหัสส่วนตัวของผู้ใช้งาน (PASSWORD) ในการเข้าถึงระบบ 

Corporate Online เป็นความลับของสหกรณ์ห้ามมิให้ผู้เก็บรักษาเปิดเผยแก่ผู้ใด  
ข้อ 9. ให้สหกรณ์ดำเนินการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่ม/ยกเลิก ข้อมูลรหัสผู้ใช้งาน(USER ID) และ 

รหัสส่วนตัวของผู้ใช้งาน (PASSWORD) ให้เป็นปัจจุบันทุกปี 
หมวด 3 

การดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ข้อ 10. ให้สหกรณ์ใช้บัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-90473-6 

ประเภทออมทรัพย์ หรือเลขที่บัญชี 801-6-04516-2 ประเภทกระแสรายวัน สำหรับการดำเนินธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

ข้อ 11. บัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ 10. ให้สหกรณ์ใช้เพื ่อดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ในกรณี ดังนี้  

11.1 การจ่ายเงินให้แก่สมาชิก  
(1) จ่ายเงินกู้ 
(2) จ่ายคืนเงินรับฝาก 
(3) จ่ายเงินปันผล 
(4) จ่ายเงินเฉลี่ยคืน 
(5) จ่ายทุนต่างๆ  
(6) ธุรกรรมอ่ืนตามที่สหกรณ์ประกาศหรือกำหนด  

11.2 การจ่ายเงินให้กับบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่สมาชิกของสหกรณ์ 
ข้อ 12. กำหนดเวลาการรับจ่ายเงินโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถรับเงิน และจ่ายเงินในระบบธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ให้สมาชิกและบุคคลอื่น ในวันและเวลาทำการของสหกรณ์  
 ในกรณีที่สหกรณ์มีความจำเป็นต้องการจ่ายเงินนอกเวลาทำการของสหกรณ์ หรือ วันหยุดราชการหรือ
วันหยุดตามประกาศของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการสหกรณ์มีมติ กำหนดระยะเวลาดำเนินการและมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบดำเนินการเฉพาะกรณีไป 

ข้อ 13 การควบคุม การใช้ การเก็บรักษาและการออกรายงาน ผ่านระบบ Corporate Online  
13.1 เมื่อสหกรณ์ทำรายการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ในระดับผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานแล้ว ให้  

ดำเนินการ ดังนี้  
(1) ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบันทึกข้อมูลที่เข้าสู่ระบบ ให้ถูกต้อง และพิมพ์ 

เอกสารรายงาน เพ่ือดำเนินการตรวจสอบ  
(2) ตรวจสอบรายงาน รายการสรุปยอดการโอนเงิน (Transfer) หลักฐานทางการเงิน  

และการทำรายการอ่ืนๆ เป็นประจำทุกวัน  
(3) ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องในเอกสารที่ตรวจสอบนั้น และส่งมอบให้ผู้จัดการ 

หรือผู้ทำการแทน 
13.2 ให้สหกรณ์มอบหมายผู้จัดการหรือผู้ทำการแทนเป็นผู้ควบคุมระบบ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์

เป็นผู้ใช้งาน ระบบ KTB Corporate Online มีหน้าที่ ดังนี้ 
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13.2.1 ผู้ใช้งานระบบ Corporate Online (ผู้ใช้งานระบบในระดับ Maker) ให้มีหน้าที่ ดังนี้  

(1) บันทึกข้อมูลประจำวัน ตรวจสอบรายการโอนเงินของสหกรณ์ เป็นประจำทุกวัน  
(2) ทำรายการขอโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกสหกรณ์และบุคคลอ่ืน  
(3) พิมพ์รายงานสรุปผลการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นประจำทุกวัน พร้อมเก็บ

เข้าแฟ้มไว้ที่สหกรณ์  
13.2.2 ผู้ตรวจสอบข้อมูลในระบบ Corporate Online (ผู้ใช้งานในระดับ Checker) ให้มีหน้าที่  

ดังนี้ 
(1) ตรวจสอบความถูกต้องของรายการขอโอนเงินจากรายงาน 
(2) ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องในเอกสารซึ่งแสดงรายละเอียดการโอนเงิน 
(3) ดำเนินการยืนยันส่งรายการที ่บันทึกเข้าสู ่ระบบและนำส่งให้ผู ้อนุมัติรายการ 

(Authorizer) ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป 
13.2.3 ผู้อนุมัติรายการ (ผู้ใช้งานระบบในระดับ Authorizer) ให้มีหน้าที ่ดังนี้  

(1) ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของผู้ใช้ระบบ  Corporate Online ทั้งในระดับ Maker 
และ Checker 

(2) ตรวจสอบรายงานการจ่ายเงินของบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์ ให้ถูกต้องตรงกับ
รายงานที่พิมพ์จาก ระบบ  Corporate Online เป็นประจำทุกวัน  

(3) ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องในเอกสารรายงานการจ่ายเงินของบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของสหกรณ์ เป็นประจำทุกวัน  

(4) ดำเนินการอนุมัติรายการที่บันทึกเข้าสู่ระบบ Corporate Online ตามระดับและ
ขั้นตอนการอนุมัติตามท่ีสหกรณ์กำหนด 

ข้อ 14. ให้ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ ตามข้อบังคับข้อ 20 และที่คณะกรรมการกำหนด เป็นผู้มี
อำนาจอนุมัติจ่ายในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 
หมวด 4 

การรับรู้รายการทางบัญชีของสหกรณ์ 
ข้อ 15. การรับรู้รายการทางบัญชีของสหกรณ์ ในการดำเนินธุรกรรมทางการเงินให้เป็นไป ตามระเบียบนาย

ทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์  
การบันทึกรายการทางบัญชี ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อ 22  

 
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 
                                                        ประชนม์  อาวุธเพชร 

(นายประชนม์  อาวุธเพชร) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
ว่าด้วย  การให้เงินกู้สามัญเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยโควิด-19 พ.ศ. 2564 

 
 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ข้อ 12(2), 
79(8) และ ข้อ 107(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ได้
มีมติกำหนดระเบียบนี้ขึ้นถือใช้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือการดำรงชีพของสมาชิกให้สามารถดำรงอยู่ได้ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดระเบียบไว้ดังนี้  
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด  ว่าด้วย 
การให้เงินกู้สามัญเพ่ือการดำรงชีพในสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป   
 ข้อ 3. ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ”์  หมายความว่า   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
  “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช จำกัด   
  “ข้อบังคับ” หมายความว่า ข้อบังคับสหกรณ์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไป 
 ข้อ 4. สหกรณ์จะให้เงินกู้ตามระเบียบนี้แก่สมาชิกที่มีความประสงค์เพ่ือการดำรงชีพในสถานการณ์โควิด-19 
ตามมติของคณะกรรมการดำเนินการเท่านั้น 
 การให้เงินกู้ตามวรรคก่อน ให้คณะกรรมการเงินกู้ตามความในข้อบังคับเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และให้
รายงานผลการอนุมัติดังกล่าวให้คณะกรรมการทราบในโอกาสแรกท่ีจะทำได้ 
 ข้อ 5. สมาชิกท่ีจะกู้เงินตามระเบียบนี้จะต้องยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์กำหนด  
 ข้อ 6. คำขอกู้เงินตามข้อ 5. จะต้องมีคำรับรองว่าควรให้กู้ได้ของผู้บังคับบัญชาของสมาชิกด้วย เว้นแต่
ข้าราชการบำนาญให้ใช้คำรับรองของการเงินคลังและแนบสลิปเงินเดือนที่กรมบัญชีกลางออกให้  
   

หมวด 2. สิทธิ วงเงินกู้และหลักประกัน 
 ข้อ 7. วงเงินให้กู้ตามระเบียบนี้ที่คณะกรรมการจะพึงอนุมัติได้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาท
ถ้วน) 
 ในการคำนวณสิทธิให้กู้แก่สมาชิก ให้คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ใช้ความระมัดระวังและรอบคอบให้มาก
ที่สุด และไม่ควรอนุมัติเงินกู้ให้แก่ผู้ใดหากปรากฏว่าผู้นั้นไม่มีความสามารถชำระหนี้ตามข้อ 9 วรรคสอง ได้อย่างแน่
แท้ 
 สมาชิกท่ีเป็นพนักงานกระทรวงสามารถกู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
  

หมวด 3 หลักประกันเงินกู้ 
 ข้อ 8. สหกรณ์กำหนดให้ใช้หลักประกันตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก มาเป็นหลักประกันการกู้
เงิน หรือใช้เงินฝาก 
 สมาชิกท่ีใช้บุคคลค้ำประกัน สามารถให้สมาชิกท่ีได้ค้ำประกันตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว
มาเป็นประกันตามระเบียบนี้อย่างน้อย 1 คน สำหรับกรณีพนักงานกระทรวงเป็นผู้กู้สามารถใช้ผู้ค้ำประกันที่เป็น



    118 
ข้าราชการอย่างน้อย 1 คน หรือใช้พนักงานกระทรวงอย่างน้อย 2 คน เข้าเป็นผู้ค้ำประกัน โดยมิพักต้องคำนึงถึง
วงเงินค้ำประกันตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกแต่อย่างใด 
 ในกรณีที่เป็นการกู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้นที่มีในสหกรณ์ก็ไม่ต้องใช้หลักประกันอ่ืนใด 
 

หมวด 4. การชำระหนี้และดอกเบี้ย 
 ข้อ 9. การชำระหนี้เงินกู้ตามระเบียบนี้ ให้กระทำโดยผ่อนชำระคืนแก่สหกรณ์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 150 
งวด และอายุไม่เกิน 75 ปี สำหรับกรณีพนักงานกระทรวงเป็นผู้กู้ให้ผ่อนชำระได้ไม่เกินอายุสัญญาจ้างของตนเอง
เท่านั้น 
 การชำระหนี้เงินกู้ตามระเบียบนี้ ให้กระทำโดยวิธีการหักชำระเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่ายเท่านั้น 
 การกู้เงินตามระเบียบนี้ไม่สามารถกู้วนซ้ำได้ 
 สมาชิกท่ีกู้เงินตามระเบียบนี้ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการกู้ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกด้วย 
 ข้อ 10. ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญในอัตราไม่เกินร้อยละ 19 ต่อปี โดยสหกรณ์จะ
ประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป  
 

หมวด 5. การตีความและการรักษาการ 
 ข้อ 11. ในกรณีท่ีมีเหตุจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้จำต้องตีความข้อความใดในระเบียบนี้ ให้เป็นอำนาจและ
หน้าที่ของคณะกรรมการที่จะตีความข้อความนั้น 
 ข้อ 12. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

 ประกาศ ณ วันที่  30 กันยายน 2564 
 
                                                 โกศล   แต้มเติม 

 (นายโกศล   แต้มเติม) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
ว่าด้วย  การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง พ.ศ. 2565 

 
 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด  ข้อ 72(2) 
ข้อ 81(5) และข้อ 116(13) ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ
เพ่ือที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วยการสรร
หาคณะกรรมการดำเนินการเพื่อที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง พ.ศ. 2565 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ นายทะเบียนรับจดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2565  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วย การสรรหา
คณะกรรมการดำเนินการเพ่ือที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง พ.ศ. 2557 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติ หรือข้อตกลง
อ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ”์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
 “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
 “สมาชิกที ่มีสิทธิสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ” หมายถึง สมาชิกที ่เป็นสมาชิกภายในวันที ่           
31 สิงหาคมของปีที่สรรหาคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง 

“ผู ้แทนสมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด            
ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนจากสมาชิกที่หน่วยงานต้นสังกัด  
 “ที่ประชุมใหญ่” หมายถึง การประชุมใหญ่สามัญประจำปีและรวมถึงการประชุมใหญ่วิสามัญ แล้วแต่
กรณ ี 
 “คณะกรรมการดำเนินการ” หมายถึง ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอ่ืนอีกไม่เกินสิบสี่คน 
 “คณะกรรมการอำนวยการสรรหา” หมายถึง กรรมการดำเนินการที่มีวาระอยู่ในตำแหน่งอีก 1 ปี และ
สหกรณ์แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการอำนวยการสรรหา 
 “กรรมการประจำหน่วยสรรหา” หมายถึง สมาชิกท่ีได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการอำนวยสรรหา 
 “หน่วยสรรหา” หมายถึง สถานที่ที่กำหนดให้ทำการสรรหาตามที่สหกรณ์ประกาศ 
 “การสรรหา” หมายถึง การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการโดยสมาชิก เพ่ือนำเสนอที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง 
 “การเลือกตั้ง” หมายถึง การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการจากท่ีประชุมใหญ่ 

ข้อ 5. ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการดำเนินการ
อีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก ให้กรรมการดำเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดำรง
ตำแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และหรือเหรัญญิก   คนหนึ่ง นอกนั้นเป็น
กรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานสหกรณ์ 

ข้อ 6. ให้สหกรณ์จัดให้มีการรับสมัครคณะกรรมการดำเนินการจากผู้แทนสมาชิกก่อนการประชุมใหญ่ 
ข้อ 7. กรณีคณะกรรมการดำเนินการว่างลงด้วยเหตุพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับ ข้อ 77 ก็ให้สหกรณ ์    จัด

ให้มีการเลือกตั้งแทนเท่ากับจำนวนที่พ้นจากตำแหน่งไปและให้ดำเนินการตามข้อบังคับ ข้อ 78 
ข้อ 8. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ 

(1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 
(2) ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม  
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(3) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด   ที่ได้

กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(4) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 

ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
(5) ไม่เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่ง

กรรมการหรือผู้จัดการตามมาตรา 22 (4) 
(6)  ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 

  (7) ไม่เคยตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ทุกชนิดไม่ว่าเงินต้นและดอกเบี้ย              ใน
ระยะเวลาสองปีทางบัญชีสหกรณ์ นับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ โดยมิได้รับการผ่อนผันการ
ชำระหนี้จากคณะกรรมการดำเนินการ เว้นแต่ คณะกรรมการดำเนินการจะได้วินิจฉัยว่าการผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้น
จากการกระทำหรือเจตนาของสมาชิก 

(8) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
  (9) ไม่เป็นกรรมการหรือผู ้จ ัดการในสหกรณ์ที ่ถ ูกสั ่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  (10) มีลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่กฎกระทรวงกำหนด 
 ข้อ 9. วิธีการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง 
  (1) กำหนดวันรับสมัครสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ตามประกาศสหกรณ์  
  (2) กำหนดค่าสมัครคณะกรรมการดำเนินการ 
 - ตำแหน่งประธานกรรมการ คนละ  1,000 บาท 
 - ตำแหน่งกรรมการ คนละ 500 บาท 

(3) กำหนดหมายเลขของผู้สมัครสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ถ้าผู้สมัครมาสหกรณ์ก่อนเวลา
มากกว่า 1 คน ให้ใช้วิธีการจับฉลากหมายเลขประจำตัว หากมีข้อโต้แย้งจากบุคคลหนึ่งบุคคลใด          ให้ประธาน
คณะกรรมการอำนวยการสรรหาหรือกรรมการอำนวยการสรรหาอื่นซึ่งอยู่ในขณะนั้นพิจารณาตัดสินถือว่าเป็นที่สุด 

(4) ให้สมาชิกผู้มีสิทธิไปลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการตามหน่วยสรรหา           ที่
สหกรณ์ประกาศ 

(5) ให ้คณะกรรมการดำเน ินการที ่อย ู ่ ในวาระอีก 1 ปี เป ็นกรรมการอำนวยการสรรหา
คณะกรรมการดำเนินการเพื่อที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง 

(6) ให้คณะกรรมการอำนวยการสรรหาแต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยสรรหาขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วย
ประธานกรรมการประจำหน่วยสรรหาหนึ่งคนและกรรมการอ่ืนอีกสองคนทำหน้าที่ตามท่ี   สหกรณ์ฯ กำหนด 

(7) ให้คณะกรรมการอำนวยการสรรหา จัดให้มีบัญชีรายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิสรรหา และประกาศรับ
สมัครผู้แทนสมาชิกเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า 60 
วันและให้ได้รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า 15 วัน  

(8) ให้คณะกรรมการอำนวยการสรรหา จัดให้มีคูหา หีบบัตร บัตรสรรหาและอุปกรณ์ประจำหน่วย
สรรหามอบให้กรรมการประจำหน่วยสรรหาก่อนวันสรรหา 1 วันและให้จัดการสรรหาล่วงหน้าก่อนวันสรรหาไม่เกิน 
7 วัน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 

(9) ให้สมาชิกท่ีมีสิทธิสรรหาคณะกรรมการดำเนินการลงลายมือชื่อรับบัตรสรรหา 
(10) การลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ 

       (10.1) การลงคะแนนสรรหา ณ หน่วยสรรหาที่สหกรณ์ประกาศ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ในวัน
สรรหา เมื่อหมดเวลาการสรรหาให้กรรมการประจำหน่วยสรรหาสรุปยอดผู้มาใช้สิทธิรายงานสหกรณ์และ  นำหีบ
บัตรส่งให้สหกรณ์ภายในวันที่มีการสรรหา 
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       (10.2) การลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด   นครศรีธรรมราช 
จำกัด ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น. เมื่อหมดเวลาการสรรหาล่วงหน้าให้กรรมการประจำหน่วยสรรหาล่วงหน้าสรุป
ยอดผู้มาใช้สิทธิและเก็บรักษาหีบบัตรไว้ที่สหกรณ์เพ่ือส่งมอบกรรมการตรวจรับ-หีบบัตรวันสรรหา 

(11) ให้สมาชิกทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่องที่จัดให้ไว้ไม่เกินหรือเท่ากับจำนวนคณะกรรมการ
ดำเนินการที่จะสรรหาในคูหาก่อนหย่อนบัตรสรรหาลงในหีบบัตรสรรหา 

(12) ให้คณะกรรมการอำนวยการสรรหานับคะแนนรวมที่ศูนย์อำนวยการสรรหา โดยตรวจสอบความ
ถูกต้องของบัตรสรรหากับจำนวนผู้ที่มีสิทธิสรรหาเมื่อบัตรลงมาครบทุกหน่วยจึงให้เริ่มนับคะแนนได้ 

(13) ปีใดมีการสรรหาประธานกรรมการ ให้คณะกรรมการอำนวยการสรรหาจัดให้มีการสรรหา
ประธานกรรมการแยกต่างหากจากการสรรหากรรมการ 

(14) สมาชิกมีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการดำเนินการได้
ตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดเท่านั้น 

(15) ผู้ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการได้รับสรรหาโดยมี
คะแนนสูงสุดและรองตามลำดับ หากคะแนนเท่ากันให้ตัดสินด้วยการจับฉลากและเรียงลำดับคะแนนเสนอที่ประชุม
ใหญ่พิจารณาเลือกตั้ง 

(16) ผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ต้องรายงานตัวในวันประชุมใหญ่ตามที่กำหนดใน
ข้อบังคับสหกรณ ์

(17) เมื่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งจากผลการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการตามลำดับแล้วให้ผู้
ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ  
 ข้อ 10. การใช้สิทธิของสมาชิก 

(1) สิทธิการออกเสียงเป็นสิทธิเฉพาะตัวของสมาชิก จะมอบหมายให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิแทนไม่ได้ 
(2) สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการได้หนึ่งเสียง และกรรมการ

อ่ืนได้ตามจำนวนกรรมการที่ว่างลง 
(3) สมาชิกต้องแสดงตัวต่อกรรมการประจำหน่วยสรรหา ณ หน่วยสรรหา โดยมีหลักฐานการ

ตรวจสอบอย่างหนึ่งอย่างใด คือบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ หรือบัตรประจำตัวที่มีภาพถ่ายและหน่วยงานทาง
ราชการเป็นผู้ออกให้ พร้อมลงลายมือชื่อก่อนรับบัตรและใช้สิทธิ 

(4) สมาชิกต้องการใช้สิทธิสรรหาต่างหน่วยให้แจ้งสหกรณ์ทราบล่วงหน้าก่อนวันสรรหาอย่างน้อย
เจ็ดวัน 

(5) สมาชิกผู้ที่มีสิทธิสรรหาล่วงหน้าคือ สมาชิกที่ติดราชการและมีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วน ฉุกเฉิน 
ตรงกับวันที่สหกรณ์กำหนดลงคะแนนสรรหา ให้ยื่นความจำนงตามแบบที่สหกรณ์กำหนดพร้อมแนบหนังสือคำสั่งไป
ราชการหรือเอกสารอื่นประกอบ 

(6) สมาชิกท่ีพิการมาใช้สิทธิการสรรหาให้กรรมการประจำหน่วยสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย 
ข้อ 11. การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ในกรณีที่มีผู้สมัครไม่เกินจำนวนกรรมการที่พึงมีตามเกณฑ์นี้

ไม่ต้องดำเนินการสรรหา ให้ถือว่าบุคคลผู้นั้นผ่านการสรรหาแล้ว 
 ข้อ 12. คณะกรรมการดำเนินการ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้งไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน 
 ในกรณีที่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่างลง ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่ง
เท่ากับวาระท่ีเหลือของผู้ที่ตนแทน  
 ข้อ 13. ให้คณะกรรมการอำนวยการสรรหารักษาการตามระเบียบนี้และให้อำนาจวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาทั้ง
ปวง และรวมถึงการร้องเรียนเกี่ยวกับการสรรหาตามระเบียบนี้ด้วย 
 การร้องเรียนตามวรรคก่อนให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการอำนวยการสรรหาภายใน 3 วันนับแต่
วันที่สหกรณ์ได้ประกาศผลการสรรหา 
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 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการอำนวยการสรรหาตามระเบียบนี้ให้เป็นที่สุด 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่ 1 มีนาคม 2565  
    
                                                     ประชนม์  อาวุธเพชร 
            (นายประชนม์  อาวุธเพชร) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
ว่าด้วย  การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 พ.ศ. 2565 
 

 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด  ข้อ 72(2) 
ข้อ 81(5) และข้อ 116(13) ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วย การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ
เพ่ือที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ดังนี้  
 

หมวดที่ 1 บททั่วไป 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วยการสรร
หาคณะกรรมการดำเนินการเพื่อที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ นายทะเบียนรับจดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2565  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วย       การสรร
หาคณะกรรมการดำเนินการเพื่อที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง พ.ศ.2557 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติ หรือ
ข้อตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ”์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด  
 “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ที่มี
สมาชิกภาพสมบูรณ์ภายในวันที่ 31 สิงหาคมของปีที่มีการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ  
 “คณะกรรมการดำเนินการ” หมายถึง ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอ่ืนอีกไม่เกินสิบสี่คนตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมและตามข้อบังคับสหกรณ์  
 “ที่ประชุมใหญ่” หมายถึง การประชุมใหญ่สามัญประจำปีและหรือการประชุมใหญ่วิสามัญของสหกรณ์ 
แล้วแต่กรณี 
 “คณะกรรมการอำนวยการสรรหา” หมายถึง คณะกรรมการอำนวยการสรรหาตามความในข้อบังคับ
สหกรณ ์
 “การสรรหา” หมายถึง การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการโดยสมาชิก เพ่ือนำเสนอที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งตาม
ระเบียบนี้ 
 “การเลือกตั้ง” หมายถึง การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการโดยที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ 
 

หมวดที่ 2 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
ข้อ 5. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 
(2) ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
(3) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้

กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(4) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 

ฐานทุจริตต่อหน้าที ่
(5) ไม่เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่ง

กรรมการหรือผู้จัดการตามมาตรา 22 (4) 
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(6) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 

  (7) ไม่เคยตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ทุกชนิดไม่ว่าเงินต้นและดอกเบี้ยในระยะเวลาสอง
ปีทางบัญชีสหกรณ์ นับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดำเนินการโดยมิได้รับการผ่อนผันการชำระหนี้จาก
คณะกรรมการดำเนินการ เว้นแต่ คณะกรรมการดำเนินการจะได้วินิจฉัยว่าการผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำ
หรือเจตนาของสมาชิก 

(8) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
  (9) ไม่เป็นกรรมการหรือผู ้จ ัดการในสหกรณ์ที ่ถ ูกสั ่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  (10) มีลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่กฎกระทรวงกำหนด 
 

หมวดที่ 3 การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ 
ข้อ 6. ให้คณะกรรมการอำนวยการสรรหาจัดให้มีการประกาศรับสมัครคณะกรรมการดำเนินการจากสมาชิกให้

เสร็จสิ้นก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า 60 วัน และต้องได้บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อย
กว่า 15 วัน 

ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครจากเว็บไซต์ที่สหกรณ์กำหนด หรือขอรับแบบฟอร์มจากสหกรณ์ในวัน
และเวลาทำการ และให้ผู้สมัครยื่นเอกสารการสมัครตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศรับสมัครตามวรรค
ก่อน ณ ที่ทำการสหกรณ์  

ข้อ 7. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการดำเนินการว่างลงเพราะพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับ ให้สหกรณ์จัดให้มี
การเลือกตั้งเท่าจำนวนที่พ้นจากตำแหน่ง 

ในกรณีที ่มีกรรมการดำเนินการลาออกจากตำแหน่งเพื ่อลงสมัครรับการเลือกตั้งในตำแหน่งประธาน
กรรมการ ให้สหกรณ์จัดการสรรหาและเลือกตั้งทดแทนตำแหน่งกรรมการดำเนินการที่ว่างนั้นด้วย แต่หากไม่
สามารถดำเนินการได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ และสหกรณ์ได้บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาอยู่ก่อนแล้ว ให้เรียกผู้ที่มา
รายงานตัวในวันประชุมใหญ่ในปีปัจจุบันตามลำดับรองขึ้นมาแทนกรรมการที่ว่างนั้น และวาระเป็นไปตามข้อ 21.
วรรคสอง 

ในกรณีที่ตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการว่างลงภายหลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาตามข้อ 
11. แล้ว ให้สหกรณ์ประกาศเพิ่มตำแหน่งที่ว่างนั้นลงในการสรรหาและเลือกตั้งด้วย หากไม่สามารถกระทำได้และ
สหกรณ์ได้บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาอยู่ก่อนแล้ว ให้เรียกผู้ที ่มารายงานตัวในวันประชุมใหญ่ในปีปัจจุบัน
ตามลำดับรองข้ึนมาแทนกรรมการที่ว่างนั้น และวาระเป็นไปตามข้อ 21.วรรคสอง 

ในกรณีตามสองวรรคก่อน หากไม่สามารถดำเนินการได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ และจำนวนผู้ได้รับการ   สรรหา
และเลือกตั้งเมื่อรวมกับจำนวนกรรมการดำเนินการที่ยังไม่หมดวาระแล้วเพียงพอที่เป็นองค์ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการได้ ให้คณะกรรมการดำเนินการประกอบไปด้วยบุคคลดังกล่าวนี ้เพื ่อปฏิบัติหน้าที ่คณะกรรมการ
ดำเนินการต่อไป  
 ข้อ 8. ในการสมัครคณะกรรมการดำเนินการ ให้ผู้สมัครเสียค่าสมัครในอัตราดังนี้ 
 - ตำแหน่งประธานกรรมการ คนละ  1,000 บาท 
 - ตำแหน่งกรรมการ คนละ 500 บาท 
 ข้อ 9. ในการกำหนดหมายเลขผู้สมัคร หากผู้สมัครเดินทางมาถึงสหกรณ์ในเวลาเดียวกันมากกว่า 1 คน ให้
จับสลากเพื่อกำหนดหมายเลขผู้สมัคร หากมีข้อโต้แย้งไม่ว่าประเด็นใดก็ตามที่เกี่ยวข้อง ให้ประธานคณะกรรมการ
อำนวยการสรรหาหรือกรรมการอำนวยการสรรหาอื่นซึ่งอยู่ในขณะนั้นเป็นผู้ชี้ขาด คำชี้ขาดให้เป็นที่สุด 
  

หมวด 4 วิธีการสรรหา 
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 ข้อ 10. ให้คณะกรรมการอำนวยการสรรหาประกาศรายชื่อสมาชิกท่ีมีสิทธิสรรหาภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 7 วันก่อนวันลงคะแนนสรรหา 
 ข้อ 11. ให้คณะกรรมการอำนวยการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การสรรหาเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการดำเนินการให้ทราบก่อนวันลงคะแนนสรรหาไม่น้อยกว่า 7 วัน 
 ข้อ 12. ให้สมาชิกลงคะแนนสรรหาสำหรับตำแหน่งประธานกรรมการได้ 1 คน ส่วนตำแหน่งกรรมการ
ดำเนินการให้ลงคะแนนได้ตามจำนวนที่สหกรณ์ประกาศ 
 ข้อ 13. ให้คณะกรรมการอำนวยการสรรหาประกาศหลักเกณฑ์และวิธ ีการสรรหาด้วยวิธ ีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการสรรหาและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกทราบ
โดยทั่วกัน 
 ข้อ 14. ในวันลงคะแนนสรรหา ให้สมาชิกเข้าสู่ระบบการลงคะแนนสรรหาออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์สหกรณ์
(Website), คิวอาร์โค้ด(QR Code) แอพพลิเคชั่น(Application) หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่สหกรณ์กำหนด 
 

หมวด 5 ขั้นตอนการนับคะแนนและการประกาศผล 
 ข้อ 15. ให้คณะกรรมการอำนวยการสรรหาทำการประมวลผลเพื่อทราบคะแนนสรรหาโดยเปิดเผย ณ 
สำนักงานสหกรณ์ หรือสถานที่อ่ืนที่สหกรณ์กำหนด แล้วให้ประกาศผลการตรวจนับคะแนนภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่
ปิดการลงคะแนนสรรหา ทั้งนี้ ผู้สมัครจะเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วยตนเองหรือตั้งตัวแทนมาก็ได้ 
 ข้อ 16. ให้คณะกรรมการอำนวยการสรรหาประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ใช้สิทธิสรรหาทางเว็บไซต์สหกรณ์
ภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่ปิดการลงคะแนนสรรหา เพ่ือให้สมาชิกตรวจสอบการใช้สิทธิ 
 ให้สมาชิกผู้ใช้สิทธิมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนการสรรหาจากเงินที่ได้รับจัดสรรจากที่ประชุมใหญ่ตาม
จำนวนที่ที่ประชุมใหญ่กำหนด 
 ข้อ 17. กรณีผู้สมัครได้คะแนนเท่ากันหลายคนไม่ว่าตำแหน่งใด ให้จับสลากเพ่ือกำหนดลำดับการได้คะแนน 
เพ่ือเสนอที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง 
 

หมวด 6 การรายงานตัวต่อที่ประชุมใหญ่ 
 ข้อ 18. ผู้ได้รับการสรรหาไม่ว่าตำแหน่งใดก็ตาม ต้องรายงานตัวต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ หากไม่ม า
รายงานตัวให้ถือว่าสละสิทธิและให้ประชุมใหญ่เลื่อนผู้ได้คะแนนลำดับรองขึ้นมาแทนที่ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุ
สุดวิสัย ให้รายงานตัวด้วยวิธีการที่คณะกรรมการอำนวยการสรรหาเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมเพ่ือความเป็นธรรมก็
ได้ ทั้งนี้ หากยังไม่รายงานตัวอยู่อีก ให้ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจเลื่อนผู้ได้คะแนนลำดับรองขึ้นมาแทนที่บุคคลดังกล่าว 
 ข้อ 19. เมื่อที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งบุคคลผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการแล้ว ให้บุคคลผู้นั้น
เป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ตามกฎหมาย 
 ข้อ 20. ในกรณีมีผู้สมัครไม่เกินจำนวนคณะกรรมการดำเนินการที่จะสรรหา ให้ถือว่าผู้สมัครเหล่านั้นผ่าน
การสรรหาแล้ว และให้ดำเนินการไปตามข้อ 18. และข้อ 19. ต่อไป 
 ข้อ 21. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายและ
ข้อบังคับของสหกรณ ์
 ในกรณีสรรหาและเลือกตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกตั้งอยู่ในวาระเท่ากับคนที่
ตนแทน 
 

หมวด 7 การวินิจฉัยชี้ขาดและการรักษาการ 
 ข้อ 22. นอกจากประเด็นปัญหาตามข้อ 9. แล้ว ให้คณะกรรมการอำนวยการสรรหามีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด
ในปัญหาใดๆ ไม่ว่าจะตามระเบียบนี้หรืออื่นๆ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและเลือกตั้งตามระเบียบนี้เท่านั้น 
และรวมถึงการร้องเรียนเกี่ยวกับการสรรหาตามระเบียบนี้ด้วย 
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 การร้องเรียนตามวรรคก่อนให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการอำนวยการสรรหาภายใน 3 วันนับแต่
วันที่ได้ประกาศผลการสรรหา 
 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการอำนวยการสรรหาตามระเบียบนี้ให้เป็นที่สุด 
 ข้อ 23. ให้คณะกรรมการอำนวยการสรรหารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่ 1 มีนาคม 2565 

 
ประชนม์  อาวุธเพชร 

(นายประชนม์  อาวุธเพชร) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
ว่าด้วยคณะอนุกรรมการ พ.ศ.2565 

  
 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด พ.ศ. 2565 
ข้อ 81(5) และข้อ 116(13)  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 41 ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 
ได้มีมติกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วย คณะอนุกรรมการ พ.ศ.
2565 ไว้ดังนี้   
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด  ว่าด้วย
คณะอนุกรรมการ พ.ศ. 2565  
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที ่1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป 
 

หมวด 1 
จำนวนและการดำรงตำแหน่ง 

 ข้อ 3. ในกรณีจำเป็นแก่การดำเนินงาน  คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งอนุกรรมการต่างๆ เพ่ือ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ภายในสหกรณ์  อนุกรรมการแต่ละคณะให้มีจำนวนอย่างน้อยสามคน และอย่างมากไม่
เกินห้าคน โดยแต่งตั้งจากกรรมการดำเนินการอย่างน้อยสองคนให้เป็นประธานคนหนึ่ง   และให้เป็นเลขานุการหนึ่ง
คน  นอกนั้นให้แต่งตั้งจากกรรมการดำเนินการหรือสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกได้ 

ข้อ 4. การดำรงตำแหน่ง ให้คณะอนุกรรมการอยู่ในตำแหน่งคราวละหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์ เมื่อครบ
กำหนดแล้วถ้ายังไม่มีการเลือกตั้งคณะอนุกรรมการชุดใหม่ ก็ให้คณะอนุกรรมการชุดเดิมอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะอนุกรรมการชุดใหม่ 

คณะอนุกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้ำ   
 ข้อ 5. คณะอนุกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการกำหนด  

ข้อ 6. ในการปฏิบัติหน้าที ่ของคณะอนุกรรมการ ถ้าจำเป็นจะต้องมีการประชุมให้ประธานคณะ          
อนุกรรมการหรือเลขานุการคณะอนุกรรมการนัดเรียกประชุมได้  

ในการประชุมคณะอนุกรรมการต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการ
ทั้งหมด 

ประธานในที่ประชุม การออกเสียง การวินิจฉัยปัญหา และรายงานการประชุมให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ ข้อ 
94 ข้อ 95 ข้อ 96 และข้อ 97 

 
หมวด  2 

การพ้นจากตำแหน่ง 
ข ้อ 7. การพ้นจากตำแหน่ง อน ุกรรมการพ้นจากตำแหน่งท ั ้ งคณะหร ือรายต ัวเพราะเหต ุ ใดๆ          

ดังต่อไปนี้ 
1) ถึงคราวออกตามวาระ 
2) ลาออกโดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ 
3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
4) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว 
5) ดำรงตำแหน่งประจำในสหกรณ์นี้ 
6) ขาดประชุมคณะอนุกรรมการติดต่อกันสามครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
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ข้อ 8. ตำแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระในคณะอนุกรรมการนั้น แม้ตำแหน่งจะว่างลงก่อนถึงคราว

ออกตามวาระ อนุกรรมการที่มีอยู่อาจจะปฏิบัติหน้าที่ได้จนกว่าจะมีการแต่งตั้งแทนในตำแหน่งที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใด
จำนวนอนุกรรมการลดลงเหลือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมดที่แต่งตั้ง อนุกรรมการที่เหลืออยู่จะปฏิบัติหน้าที่
ใด ๆ  ไม่ได้ จนกว่าจะมีการแต่งตั้งอนุกรรมการคนใหม่มาแทน 

อนุกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งข้ึนแทนในตำแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทน
นั้นชอบจะอยู่ได้ 

ข้อ 9. ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
คำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการดำเนินการถือเป็นการสิ้นสุด 

ข้อ 10. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
 

      ประชนม์ อาวุธเพชร 
                                              (นายประชนม์ อาวุธเพชร) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
ว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพ่ือการจัดตั้งหรือปรับปรุงสำนักงานสหกรณ์ พ.ศ.2565 

  
 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด พ.ศ. 2565 
ข้อ 28(8) ข้อ 81(5) และข้อ 116(13) ที ่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที ่ 41 ครั ้งที ่ 5/2565 วันที่ 26 
พฤษภาคม 2565 ได้มีมติกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วย การ
ใช้เงินทุนสะสมเพื่อการจัดตั้งหรือปรับปรุงสำนักงานสหกรณ์ พ.ศ.2565 ไว้ดังนี้   
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วยการ
ใช้เงินทุนสะสมเพื่อการจัดตั้งหรือปรับปรุงสำนักงานสหกรณ์ พ.ศ. 2565  
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ในระเบียบนี้  
  1) เงินทุนสะสม หมายความว่า เงินทุนสะสมเพ่ือการจัดตั้งหรือปรับปรุงสำนักงานสหกรณ์ 

2) คณะอนุกรรมการ หมายความว่า คณะอนุกรรมการผู้บริหารเงินทุนสะสมเพ่ือการจัดตั้งหรือ 
ปรับปรุงสำนักงานสหกรณ์ 
  3) ทรัพย์สินถาวร หมายความว่า ทรัพย์สินอันมีลักษณะคงทนที่ใช้ในการดำเนินกิจการและใช้ได้
นานกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติ ซึ่งมิได้มีไว้เพ่ือขาย 
  ข้อ 4. เงินที่จะนำเข้าบัญชีเงินทุนนี้คือ 

1) เงินที่สหกรณ์จัดสรรจากกำไรสุทธิในที่ประชุมใหญ่  ตามข้อบังคับข้อ 28(8) 
2) เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินช่วยเหลือ หรือเงินอ่ืนใดที่ได้รับจากบุคคล องค์การ หรือสถาบัน 
3) ดอกผลที่เกิดจากเงินทุนสะสม 

 ข้อ 5. เงินทุนสะสมให้จ่ายเพ่ือการจัดตั้งหรือปรับปรุงสำนักงานสหกรณ์ ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
1) เพ่ือจัดให้มีสำนักงานของสหกรณ์ 
2) เพ่ือจัดให้มีทรัพย์สินถาวรในการดำเนินกิจการ อาทิ อุปกรณ์สำนักงาน ยานพาหนะ เป็นต้น 
3) เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อเติมสำนักงานหรือทรัพย์สินถาวร 
4) เป็นทุนส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสมาชิก และเยาวชนสหกรณ์ 
5) เพ่ือจัดทำกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนา 

กิจการสหกรณ์ 
 ให้คณะกรรมการดำเนินการรายงานการใช้จ่ายเงินทุนสะสมในรอบปีทางบัญชีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมใหญ่
สามัญทราบในโอกาสแรกท่ีพึงกระทำได้ 

ข้อ 6. ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจากกรรมการดำเนินการและสมาชิกข้ึนคณะ
หนึ่งจำนวนสามคน ซึ่งประกอบด้วยประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ และเลขานุการ โดยให้กรรมการดำเนินการ
เป็นประธานอนุกรรมการ 

การดำรงตำแหน่ง การประชุม การพ้นจากตำแหน่ง และตำแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระของ
คณะอนุกรรมการ ให้นำระเบียบว่าด้วยคณะอนุกรรมการมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 7. คณะอนุกรรมการจะพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินตามจำนวนที่เห็นสมควร แต่จะต้องไม่เกินวงเงินครั้งละ 
300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

ข้อ 8.  ให้ประธานอนุกรรมการเป็นผู้มีอำนาจซึ่งการอนุมัติจ่ายเงินตามที่คณะอนุกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ 
ข้อ 9. เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินแล้วให้ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ

หรือกรรมการดำเนินการที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการมอบหมายแล้วแต่กรณีเบิกจ่ายได้ 
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ข้อ 10. การเก็บรักษาหลักฐานทางการเงิน ทางบัญชี การตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรับ

จ่ายและเก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์ 
ข้อ 11. ให้สหกรณ์จัดทำบัญชีว่าด้วยเงินทุนสะสมเพื่อการจัดตั้งหรือปรับปรุงสำนักงานสหกรณ์ แยกไว้

โดยเฉพาะต่างหากจากบัญชีอ่ืน และให้มีการปดิบัญชีปีละครั้ง โดยให้ถือรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์เป็นหลัก 
ข้อ 12. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้วินิจฉัย     ชี้

ขาด คำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการดำเนินการถือเป็นการสิ้นสุด 
ข้อ 13. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 
  ประกาศ  ณ  วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
 

      ประชนม์ อาวุธเพชร 
                                              (นายประชนม์ อาวุธเพชร) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
ว่าด้วยการใช้เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล พ.ศ.2565 

  
 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด พ.ศ. 2565 
ข้อ 28(4) ข้อ 81(5) และข้อ 116(13) ที ่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที ่ 41 ครั ้งที ่ 5/2565 วันที ่ 26 
พฤษภาคม 2565 ได้มีมติกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วย การ
ใช้เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล พ.ศ.2565 ไว้ดังนี้   
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วยการ
ใช้เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล พ.ศ.2565  
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ในระเบียบนี้  

1) เงินทุน หมายความว่า ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 
2) คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
  ข้อ 4. เงินที่จะนำเข้าบัญชีเงินทุนนี้คือ 

1) เงินที่สหกรณ์จัดสรรจากกำไรสุทธิในที่ประชุมใหญ่  ตามข้อบังคับ ข้อ 28(4) 
2) เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินช่วยเหลือ หรือเงินอ่ืนใดที่ได้รับจากบุคคล องค์การ หรือสถาบันที่ 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือการนี้ 
3) ดอกผลที่เกิดจากเงินทุน 

 ข้อ 5. เงินทุนนี้ ให้สหกรณ์จ่ายได้เฉพาะเพ่ือเป็นเงินปันผลตามหุ้นแก่สมาชิก ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 1) สหกรณ์มีกำไรสุทธิไม่เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลตามหุ้นแก่สมาชิกในอัตราที่พอสมควร เพ่ือให้
สมาชิกผู้ถือหุ้นมีขวัญกำลังใจ และเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ 
 2) กรณีที่สหกรณ์มีผลการดำเนินงานขาดทุนด้วยเหตุสุดวิสัย และคณะกรรมการมีมติให้จ่ายเงินปัน
ผลตามหุ้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่สมาชิก 
 ให้คณะกรรมการรายงานขอความเห็นชอบการใช้เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
ให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
 เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติอนุมัติให้ถอนเงินทุนแล้ว ให้ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้จัดการแล้วแต่กรณี เบิกจ่ายได้ 
 ข้อ 6. ให้ประธานกรรมการดำเนินการเป็นผู้มีอำนาจลงชื่ออนุมัติการจ่ายเงินตามระเบียบนี้ 

ข้อ 7. การเก็บรักษาหลักฐานทางการเงิน ทางบัญชี การตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการ รับจ่าย
และเก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์ 

ข้อ 8. ให้สหกรณ์จัดทำบัญชีว่าด้วยเงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลแยกไว้โดยเฉพาะต่างหากจากบัญชีอ่ืน 
และให้มีการปิดบัญชีปีละครั้ง โดยให้ถือรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์เป็นหลัก 
 ข้อ 9. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้วินิจฉัย ชี้ขาด 
คำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการดำเนินการถือเป็นการสิ้นสุด  
 ข้อ 10. ให้ประธานกรรมการดำเนินการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
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        ประชนม์ อาวุธเพชร 

                                               (นายประชนม์ อาวุธเพชร) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
ว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ.2565 

  
 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด พ.ศ. 2565 
ข้อ 28(5) ข้อ 81(5) และข้อ 116(13) ที ่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที ่ 41 ครั ้งที ่ 5/2565 วันที ่ 26 
พฤษภาคม 2565 ได้มีมติกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วย   การ
ใช้เงินทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ.2565 ไว้ดังนี้   
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด  ว่าด้วย   
การใช้เงินทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ. 2565  
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ในระเบียบนี้  

1) เงินทุนสะสม หมายความว่า เงินทุนสะสมเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ 
2) คณะอนุกรรมการ หมายความว่า คณะอนุกรรมการผู้บริหารเงินทุนสะสมเพ่ือการศึกษาอบรม 

ทางสหกรณ์ 
  ข้อ 4. เงินที่จะนำเข้าบัญชีเงินทุนนี้คือ 

1) เงินที่สหกรณ์จัดสรรจากกำไรสุทธิในที่ประชุมใหญ่  ตามข้อบังคับ ข้อ 28(5) 
2) เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินช่วยเหลือ หรือเงินอ่ืนใดที่ได้รับจากบุคคล องค์การ หรือสถาบันที่มี 

วัตถุประสงค์เพ่ือการนี้ 
3) ดอกผลที่เกิดจากเงินทุนสะสม 

 ข้อ 5.  เงินทุนสะสมให้ใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ในหมู่สมาชิกและครอบครัว ตามวัตถุประสงค์ 
ดังต่อไปนี้ 
 1) เพ่ือซื้อหรือสร้าง  หรือซ่อมแซม  หรือต่อเติม  อาคารหรืออุปกรณ์ในการให้การศึกษาอบรม 
 2) เพ่ือจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์  อุปกรณ์ในการให้การศึกษาอบรม 
 3) เพ่ือจัดซื้อเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับสหกรณ์ และเอกสารทางวิชาการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับอาชีพ
ของสมาชิกและครอบครัว 
 4) เพ่ือเป็นทุนการศึกษาอบรมแก่สมาชิก บุตรสมาชิกและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
 5) เพื่อใช้จ่ายในการให้การศึกษาอบรม, การสัมมนา, การวิจัย, การทัศนศึกษาและดูงาน, การค้นคว้า 
และการจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการให้การศึกษาอบรมทาง
สหกรณ ์
 ให้คณะกรรมการดำเนินการรายงานการใช้จ่ายเงินทุนสะสมในรอบปีทางบัญชีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมใหญ่
สามัญทราบในโอกาสแรกท่ีพึงกระทำได้ 

ข้อ 6. ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจากกรรมการดำเนินการและสมาชิกข้ึนคณะ
หนึ่งจำนวนสามคน ซึ่งประกอบด้วยประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการและเลขานุการ โดยให้กรรมการดำเนินการ
เป็นประธานอนุกรรมการ 

การดำรงตำแหน่ง การประชุม การพ้นจากตำแหน่ง และตำแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระของ
คณะอนุกรรมการ ให้นำระเบียบว่าด้วยคณะอนุกรรมการมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 7. คณะอนุกรรมการจะพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินตามจำนวนที่เห็นสมควร แต่จะต้องไม่เกินวงเงิน       
ครั้งละ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

ข้อ 8. ให้ประธานอนุกรรมการเป็นผู้มีอำนาจลงชื่อการอนุมัติจ่ายเงินตามที่คณะอนุกรรมการได้พิจารณา
อนุมัติ 
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ข้อ 9. เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินแล้วให้ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายจาก  

ผู้จัดการหรือกรรมการดำเนินการที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการมอบหมายแล้วแต่กรณี
เบิกจ่ายได้ 

ข้อ 10. การเก็บรักษาหลักฐานทางการเงิน ทางบัญชี การตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการ      
รับจ่ายและเก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์ 

ข้อ 11. ให้สหกรณ์จัดทำบัญชีว่าด้วยเงินทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์แยกไว้โดยเฉพาะต่างหาก
จากบัญชีอื่น และให้มีการปิดบัญชีปีละครั้ง โดยให้ถือรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์เป็นหลัก 

ข้อ 12. ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
คำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการดำเนินการถือเป็นการสิ้นสุด 

ข้อ 13.  ให้ประธานกรรมการดำเนินการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
 

         ประชนม์ อาวุธเพชร 
                                                (นายประชนม์ อาวุธเพชร) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญสินเชื่อสร้างสุข พ.ศ.2565 

 
อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด     ข้อ 

13(2), 81(5) และ ข้อ 116(5) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 41 ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 
2565 และครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ได้มีมติกำหนดระเบียบนี้ขึ้นถือใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างความสุขแก่สมาชิก จึงได้กำหนดระเบียบไว้ดังนี้  

 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด     ว่าด้วย 
การให้เงินกู้สามัญสินเชื่อสร้างสุข พ.ศ.2565 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป  
 ข้อ 3. ในระเบียบนี้ 
  สหกรณ ์หมายความว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 
  คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช จำกัด 
  ข้อบังคับ หมายความว่า ข้อบังคับสหกรณ์   

หมวดที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไป 
 ข้อ 4. สหกรณ์จะให้เงินกู้ตามระเบียบนี้แก่สมาชิกท่ีมีความประสงค์เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดีขึ้น 
ให้สมาชิกได้ผ่อนชำระในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงตามมติของคณะกรรมการดำเนินการเท่านั้น 
 การให้เงินกู้ตามวรรคก่อน ให้คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ตามความในข้อบังคับเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และ
ให้รายงานผลการอนุมัติดังกล่าวให้คณะกรรมการทราบในโอกาสแรกท่ีจะทำได้ 
 ข้อ 5. สมาชิกท่ีจะกู้เงินตามระเบียบนี้จะต้องยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์กำหนด 
 ข้อ 6. คำขอกู้เงินตามข้อ 5. จะต้องมีคำรับรองว่าควรให้กู้ได้ของผู้บังคับบัญชาของสมาชิกด้วย     เว้นแต่
ข้าราชการบำนาญหรือลูกจ้างบำเหน็จรายเดือนให้ใช้คำรับรองของการเงินคลังและแนบสลิปเงินเด ือนที่
กรมบัญชีกลางออกให้  

หมวด 2. สิทธิและวงเงินกู้ 
 ข้อ 7. วงเงินให้กู้ตามระเบียบนี้ที่คณะกรรมการจะพึงอนุมัติได้สูงสุดไม่เกิน  600,000 บาท (หกแสนบาท
ถ้วน) 
 ในการคำนวณสิทธิกู้ให้แก่สมาชิก ให้คณะกรรมการใช้ความระมัดระวังและรอบคอบให้มากที่สุด และไม่
ควรอนุมัติเงินกู้ให้แก่ผู้ใดหากปรากฏว่าสมาชิกผู้นั้นไม่มีความสามารถชำระหนี้ตามข้อ 9 วรรคสองได้อย่างแน่แท้  

หมวด 3. หลักประกันเงินกู้ 
 ข้อ 8. สหกรณ์กำหนดให้ใช้หลักประกันตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก มาเป็นหลักประกันการกู้
เงิน หรือใช้เงินฝาก  
 สมาชิกผู้ค้ำประกัน สามารถค้ำประกันได้ในวงเงินตามสิทธิ์ที่ตนเองกู้ได้ตามระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่
สมาชิก 
 ในกรณีที่เป็นการกู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้นที่มีในสหกรณ์ก็ไม่ต้องใช้หลักประกันอ่ืนใด   

หมวด 4. การชำระหนี้และดอกเบี้ย 
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 ข้อ 9. การชำระหนี้เงินกู้ตามระเบียบนี้ ให้กระทำโดยผ่อนชำระคืนแก่สหกรณ์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 240 
งวด และอายุไม่เกิน 75 ปี สำหรับกรณีพนักงานราชการและหรือพนักงานกระทรวงเป็นผู้กู้ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ว่า
ด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก    
 การชำระหนี้เงินกู้ตามระเบียบนี้ ให้กระทำโดยวิธีการหักชำระเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่ายเท่านั้น 
 การกู้เงินตามระเบียบนี้ไม่สามารถกู้วนซ้ำได้ 
 สมาชิกท่ีมีหนี้เงินกู้ตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพ่ือการดำรงชีพในสถานการณ์     โควิด-
19 และหรือระเบียบสหกรณว์่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยโควิด-19 และหรือระเบียบ
สหกรณว์่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย และหรือระเบียบสหกรณ์
ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพื่อสู้ภัยโควิด-19 จะต้องนำเงินที่ได้กู้ตามระเบียบนี้มาชำระหนี้ที่กล่าวมาทั้งหมด(ถ้ามี)
เสียก่อน หากมีเงินส่วนต่างคงเหลือ ให้ส่งมอบแก่สมาชิกผู้กู้ต่อไป 
 สมาชิกท่ีกู้เงินตามระเบียบนี้ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการกู้ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกด้วย 
 ข้อ 10. ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญในอัตราไม่เกินร้อยละ 19 ต่อปี โดยสหกรณ์จะ
ประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป  

หมวด 5. การตีความและการรักษาการ 
 ข้อ 11. ในกรณีท่ีมีเหตุจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้จำต้องตีความข้อความใดในระเบียบนี้ ให้เป็นอำนาจและ
หน้าที่ของคณะกรรมการที่จะตีความข้อความนั้น   
 ข้อ 12. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

  ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565   
 
                                            ประชนม์  อาวุธเพชร 

(นายประชนม์  อาวุธเพชร) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 
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