ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จากัด
ว่าด้วยหุ้น
พ.ศ.2564
-----------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด ข้อ 5, 6, 7, 8,
9, 80(5) และข้อ 111 ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ได้มีมติ
กําหนดระเบียบว่าด้วยหุ้น ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด ว่าด้วยหุ้น
พ.ศ.2564”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.
2555และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบ
นี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด
“เงินได้รายเดือน” หมายความว่า เงินเดือนหรือค่าจ้างประจํา และเงินที่จ่ายควบกับ
เงินเดือน หรือค่าจ้างประจํา ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด และให้หมายความรวมถึงเบี้ยหวัด หรือ
บํานาญตามกฎหมายว่าด้วยเบี้ยหวัด หรือบําเหน็จบํานาญที่สมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย
ข้อ 5 การถือหุ้น ตามข้อบังคับกําหนดมูลค่าหุ้นไว้หุ้นละสิบบาท
สมาชิกทุกคนต้องส่งค่าหุ้นตั้งแต่เดือนแรกเข้าเป็นสมาชิกเป็นรายเดือนตามเกณฑ์
ของเงินได้รายเดือนของสมาชิก ดังต่อไปนี้
เงินได้รายเดือน (บาท)
ถือหุ้นรายเดือนขั้นต่ํา (บาท)
ไม่เกิน 10,000
300
เกินกว่า 10,000 ถึง 20,000
500
เกินกว่า 20,000
700
คณะกรรมการดําเนินการ จะพิจารณาให้สมาชิกที่ประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนสูงกว่า
เกณฑ์ของเงินได้รายเดือนของสมาชิกที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม

ข้อ 6...

ข้อ 6 สมาชิกอาจขอเพิ่มหรือลดหุ้น ได้ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง และต้องถือหุ้นไม่ต่ํากว่าเกณฑ์
ตามข้อ 5 โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ.2564

นาวาอากาศเอก
(เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จากัด
ว่าด้วย การรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจา
พ.ศ.2564
-----------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด ข้อ 10,
80(5) และข้อ 111 ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ได้มีมติ
กําหนดระเบียบว่าด้วยการรับ เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํา โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ ดังต่อไปนี้
หมวด 1
ข้อกาหนดทั่วไป
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด ว่าด้วย
การรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํา พ.ศ. 2564”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ เป็นต้น
ไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด ว่าด้วยการรับฝาก
ออมทรัพย์และเงินฝากประจํา พ.ศ.2560 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใด ซึ่งขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิกได้ 2 ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย์
(2) เงินฝากประจํา
หมวด 2
การเปิดบัญชีและการฝากเงิน
ข้อ 5 ผู้ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 4 ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงานสหกรณ์
ด้วยตนเอง และต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้
ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชีนั้น
ข้อ 6 พร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของตน หรือของ
ตัวแทน ซึ่งเป็นผู้มีอํานาจถอนเงิน ตลอดจนให้คําสั่งเกี่ยวกับเงินฝากที่เปิดบัญชีนั้นไว้ต่อสหกรณ์
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้ จะมีผลต่อ เมื่อ ผู้ฝ ากได้แจ้งเป็น
หนังสือต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับ
เงิน ฝากให้ ใช้ อัก ษรไทยและเขีย นด้ว ยหมึก ทั้งต้องเขียนด้ว ยลายมือตนเอง สหกรณ์ จ ะไม่รับ รู้ก ารใช้
ตราประทับแทนลายมือชื่อ
ข้อ 7...

ข้อ 7 ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ดังนี้
(1) เงินฝากออมทรัพย์ ผู้ฝากรายหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นี้ได้
โดยจํานวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท และผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพิ่มขึ้น
เมื่อใดก็ได้
(2) เงินฝากประจํารายหนึ่ง ๆ ต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า 1,000 บาท และระยะเวลา
ฝากต้องไม่น้อยกว่า 3 เดือน
สมาชิกผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจําได้ไม่เกิน 2
บัญชี บัญชีละไม่เกิน 2,000,000 บาท เว้นแต่เงินที่เกินตามกําหนด เป็นดอกเบี้ยที่สหกรณ์ทบให้ ตามข้อ 11
การกําหนดจํานวนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจําของสมาชิก และ
วงเงินสูงสุดแต่ละบัญชี คณะกรรมการดําเนินการ อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงได้โดยจะประกาศเป็นคราวๆไป
ข้อ 8 ในการเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 7 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝ ากให้ผู้ฝ ากยึด ถือ ไว้ส มุด
คู่ฝากนั้นผู้ฝากต้องรักษาไว้ เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอนและเงินคงเหลือของ
ตนบรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย
การลงบั นทึ กรายการต่ าง ๆ ในสมุ ดคู่ ฝากนั้ น จะกระทํ าได้ แต่ โดยทางฝุ ายสหกรณ์
ซึ่งประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายคนหนึ่ง
คนใดเป็นผู้ลงลายมือชื่อย่อกํากับไว้เป็นสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝาก โดยไม่เป็นไปตามที่กล่าวนี้
ย่อมไม่มีผ ลผู กพัน สหกรณ์ อนึ่ ง ถ้าผู้ ฝ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝ ากคลาดเคลื่ อน ต้องแจ้ งต่อ
สหกรณ์เพื่อแก้ไขให้ จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้
สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้ว หรือชํารุดจนใช้การไม่ได้ ให้นํามายื่นต่อสหกรณ์เพื่อจะได้
ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่
ฝากเล่มที่ยกเลิกนัน้ ผู้ฝากจะรับไปก็ได้
ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผู้ฝากต้อง
แจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า สหกรณ์จะนํายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซึ่งออกให้ผู้ฝาก
ยึดถือไว้ต่อไป ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก
ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจาก
เล่มก่อนซึ่งลงรายการเต็มแล้วก็ดี หรือชํารุดใช้ก ารไม่ไ ด้ก็ดี สหกรณ์จ ะไม่คิด ค่า ธรรมเนีย ม แต่กรณีที่สมุด
คู่ฝากของผู้ฝากคนใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 20 บาท
ข้อ 9 ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ให้ทําใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์กําหนด
ยื่นพร้อมด้วยสมุดคู่ฝ ากและจํา นวนเงินฝากต่อพนักงานสหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ ทั้งนี้ ผู้ฝากหรือผู้อื่น
จะเป็นผู้ส่งเงินก็ได้
เมื่ อ สหกรณ์ ไ ด้ ล งบั น ทึ ก รายการจํ า นวนเงิ น ฝากที่ ไ ด้ รั บ นั้ น ในสมุ ด คู่ ฝ าก และ
ตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก
ข้อ 10 ถ้าส่ งเช็ คเข้าบัญชีเงิ นฝาก ต้ องขีดคล่ อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ ซึ่งสิ ทธิที่ จะไม่
จ่ายเงินถอนจากรายการเช่นนั้นจนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว
หมวด 3...

หมวด 3
กาหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจ่ายดอกเบี้ย
ข้อ 11 สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 4 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปี
โดยจะได้ประกาศอัตราดอกเบี้ยแต่ละประเภทให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป
ดอกเบี้ ย เงิ น ฝากออมทรั พ ย์ ใ ห้ คํ า นวณเป็น รายวัน ตามยอดเงิ น คงเหลื อ และ
สหกรณ์จะนําดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ ให้ผู้ฝากรีบยื่นสมุดคู่
ฝาก ณ สํานักงานสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์บันทึกรายการดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา สหกรณ์จ ะคํา นวณดอกเบี้ย ให้ เมื่อถึงกําหนดระยะเวลา
การฝากสําหรับเงิน ฝากที่ถอนก่อนกําหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 13 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ย
ให้ตามจํานวนเดือนเต็ม
กรณีถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
ถ้าผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากประจํา เมื่อ ครบกํา หนดพร้อมดอกเบี้ย จนพ้น กํา หนดไป
อีกเจ็ดวันก็เป็นอันถือว่าผู้ฝากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม
หมวด 4
การถอนเงินและการปิดบัญชี
ข้อ 12 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์
ในการถอนเงินฝาก ผู้มีอํานาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์
ควรมารับเงินที่สํานักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยื่นใบถอนเงิน ฝากโดยลงลายมือ ชื่อ ตามที่ใ ห้ตัว อย่า ง
ไว้นั้นพร้อมกับสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
ถ้าผู้มีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผู้ใดถอนเงินแทน ก็ต้องทําใบถอนเงินฝาก และต้อง
มอบอํานาจให้รับเงินแทนเป็นหนังสือไว้ด้านหลังของใบถอนเงินฝากนั้นด้วย ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ได้
ให้ตัวอย่างไว้แล้วมอบให้ผู้รับมอบอํานาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าทีข่ อง
สหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ ในการนี้สหกรณ์จะเรียกหลักฐานพิสูจน์ตัวผู้รับมอบอํานาจก็ได้
เมื่อสหกรณ์ ได้ ตรวจถู กต้ องแล้ ว จะจ่ายเงิน ถอนให้ และลงรายการเงินถอน
พร้อมทั้งเงินคงเหลือให้สมุดคู่ฝาก แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก
อนึ่ง การเขียนใบถอนเงิ นฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ
ผู้มีอํานาจถอนเงินต้องลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้กํากับด้วย
ข้อ 13 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากนั้น จะถอนเมื่อใด จํานวนเท่าใดก็ได้ ส่วนการถอน
เงินจากบัญชีเงินฝากประจํานั้น ผู้ฝากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบกําหนด แต่เมื่อผู้ฝากยื่นคําขอเป็น
หนังสือ
โดยชี้แจงความจําเป็น สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบกําหนดก็ได้
ข้อ 14 ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมด เพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้ ให้ผู้มี
อํานาจถอนเงินจดแจ้งไว้ท้ายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพื่อปิดบัญชี”
ข้อ 15...

ข้อ 15 ในกรณีที่ผู้ฝากเสียชีวิต สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากให้แก่
ผู้ รั บ โอนประโยชน์ ที่ ไ ด้ตั้ ง ไว้ หรื อถ้ า มิ ไ ด้ ตั้ ง ไว้ ก็ คื น ให้ แก่ บุ ค คลที่ ไ ด้นํ า หลั ก ฐานมาแสดงให้ เ ป็ น ที่ พ อใจ
คณะกรรมการดําเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนั้น
ข้อ 16 ในกรณี ที่คณะกรรมการดํ าเนินการของสหกรณ์เห็ นว่าผู้ ฝากฝุ าฝื นระเบียบนี้ หรื อ
ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก สหกรณ์จะไม่รับเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฝากอีก และให้ผู้ฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมด เพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี้สหกรณ์
จะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ฝาก
ข้อ 17 การถอนเงินฝากเพื่อปิดบัญชีตามข้อ 14 และข้อ 15 สหกรณ์จะคํานวณดอกเบี้ยให้
ตามข้อ 11 ถึงสิ้นเดือนที่แล้ว เว้นแต่การปิดบัญชีเงินฝากในกรณีผู้ฝากฝุาฝืนระเบียบตามข้อ 16 สหกรณ์
จะคํานวณดอกเบี้ยให้ถึงสิ้นเดือนก่อนถึงวันที่แจ้ง และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี้ยอีกไม่ว่าผู้ฝากจะถอนเงิน
เมื่อใด
เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผู้ฝากแล้ว จะยกเลิกสมุดคู่ฝากสําหรับบัญชีนั้น
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ.2564

นาวาอากาศเอก
(เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จากัด
ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
พ.ศ.2564
-----------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด ข้อ 10,
80(5)และข้อ 111 ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ได้มีมติ
กําหนดระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด ว่าด้วย
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2564”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ เป็นต้น
ไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบีย บสหกรณ์อ อมทรัพ ย์ ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด ว่าด้วยเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2560 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 สหกรณ์รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิกได้ตามที่สหกรณ์เห็นสมควร
ข้อ 5 ผู้ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชีนั้น
ข้อ 6 ผู้ข อเปิด บัญ ชี เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ต้อ งให้ตัว อย่า งลายมือ ชื่อ ของผู้มีอํานาจ
ในการถอนเงิน หรื อในการให้ คําสั่ งเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้ นั้น ต่อ สหกรณ์ โดยใช้บัตรตัว อย่างลายมือชื่อ
ตามแบบของสหกรณ์
การเปลี่ย นแปลงเกี่ย วกับ ตัว อย่า งลายมือ ชื่อ ของผู้มีอํา นาจ จะมีผ ลต่อ เมื่อ ได้
แจ้ งเป็ น หนังสือต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ได้ตอบรับแล้ว
ข้อ 7 สมาชิกผู้ฝากเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษในแต่ละครั้งจํานวนเงินฝากในบัญชีนั้น
ในครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
สมาชิกผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษได้ไม่เกิน 2 บัญชี บัญชีละ
ไม่เกิน 2,000,000 บาท เว้นแต่เงินที่เกินเป็นดอกเบี้ยที่สหกรณ์ทบให้ ตามข้อ 10
การกําหนดจํานวนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสมาชิก และวงเงินสูงสุดแต่ละ
บัญชี คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงได้โดยจะประกาศเป็นคราวๆ ไป
ข้อ 8 ในการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทนี้สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษให้ผู้ฝากยึดถือไว้ โดยผู้ฝากต้องเก็บรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์บันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ยเงินฝากและ
เงินคงเหลือของตนบรรดาที่มีทุกราย
การบันทึก...

การบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชี จะกระทําได้เฉพาะทางฝุายสหกรณ์เท่านั้น โดยให้
ผู้จัดการ หรือรองผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ผู้จัดการมอบหมายคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อกํากับ
ไว้เป็ น สํา คัญ การบันทึกรายการในสมุด คู่บัญชีซึ่ง ไม่เป็นไปตามที่ กล่ าวข้างต้นจะไม่มีผ ลผูกพันกับสหกรณ์
ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่บัญชีคลาดเคลื่อน ต้องแจ้ง ต่อ สหกรณ์เพื่อ
แก้ไขให้ถูกต้อง สมุดคู่บัญชีที่บันทึกรายการเต็มแล้ว ให้ผู้ฝากส่งมอบให้แก่สหกรณ์ เพื่อสหกรณ์โอนยอดเงิน
คงเหลือเข้าสมุดบัญชีเล่มใหม่ให้ ซึ่งจะได้ออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป
ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่บัญชีให้แก่ผู้ฝากเมื่อเปิดบัญชีก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อ
จากเล่มก่อนที่บันทึกรายการเต็มแล้วก็ดี สหกรณ์จ ะไม่คิด ค่า ธรรมเนีย ม แต่ถ้าสมุดคู่บัญชีของผู้ฝากสูญ
หายสหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีเล่มใหม่ให้ โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 20 บาท
ข้อ 9 ในการส่งเงินฝากเข้าบัญชีทุกครั้ง ให้ทําใบส่งเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ตามแบบของ
สหกรณ์ ยื่นพร้อมกับสมุดคู่บัญชี แ ละจํา นวนเงิน ที่ ฝากต่อสหกรณ์ เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจสอบเป็นการถูกต้อง
แล้ว จะบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคู่บัญชีให้ผู้ฝาก
ข้อ 10 สหกรณ์จะให้ด อกเบี้ย เงิน ฝากออมทรัพย์พิเศษในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปี
โดยจะได้ประกาศอัตราดอกเบี้ยให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป และคํานวณดอกเบี้ย ให้เป็นรายวันตามจํานวนต้น
เงินฝากคงเหลือ
สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ให้ทุกวันที่
31 มีนาคม และวันที่ 30 กันยายน ให้ผู้ฝากรีบยื่นสมุดคู่ฝากเพื่อสหกรณ์บันทึกรายการดอกเบี้ยให้
ในกรณีที่จํานวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษคงเหลือต่ํากว่า 100 บาท สหกรณ์จะไม่
คิดดอกเบี้ยให้
ข้อ 11 ผู้ฝากจะถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของตนได้เมื่อทวงถาม โดยทําใบถอนเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษตามแบบที่สหกรณ์กําหนด
ข้อ 12 การถอนเงิน ฝากออมทรัพ ย์ พิเศษ ให้ถ อนได้เ ดือ นละหนึ่ง ครั้ง โดยไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอนมากกว่าหนึ่งครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่สองและครั้ง
ต่อ ๆ ไป ในอัตราร้อยละ 0.5 ของจํานวนเงินที่ถอน แต่ต้องไม่ต่ํากว่า 50 บาท
ข้อ 13 ผู้ฝ ากจะปิด บัญ ชีเ งิน ฝากออมทรัพ ย์พิเ ศษก็ย่อ มกระทํา ได้ โดยสหกรณ์จ ะคิด
ดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันถอนหนึ่งวัน
ข้อ 14 ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นว่า ผู้ฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
รายใดฝุาฝืนระเบียบนี้ หรือก่อความยุ่ง ยากให้แ ก่ สหกรณ์ หรือเห็น ว่า มีเ หตุอัน สมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษของผู้ฝากรายใด สหกรณ์อาจไม่รับฝากออมทรัพย์พิเศษของผู้ฝากรายนั้นอีกหรือจะปิดบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผู้ฝากนั้น พร้อมกับคิดดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันปิดบัญชีหนึ่งวันก็ได้

ข้อ 15...

ข้อ 15 ในกรณีที่ผู้ฝากเสียชีวิต สหกรณ์จ ะจ่า ยเงิน ต้น ฝากคงเหลือ ทั้ง หมดในบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย์พิเศษของผู้ฝากให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ทําหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ไว้ สหกรณ์จะจ่ายเงินทั้งหมดให้แก่ผู้รับมรดก หรือผู้จัดการมรดก หรือทายาทของผู้ฝาก เมื่อได้นําหลักฐานมา
แสดงสิทธิของตนให้เป็นที่พอใจแก่สหกรณ์
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ.2564

นาวาอากาศเอก
(เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จากัด
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
พ.ศ.2564
------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด ข้อ 11, 12,
13, 14, 15, 16, 80(5) และข้อ 111 ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 29 กันยายน
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ได้มีมติกําหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด ว่าด้วยการ
ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก พ.ศ.2564”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่
สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2559 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด ว่าด้วยเงินกู้
พิเศษ พ.ศ.2552 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และ
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
หมวด 1
ข้อกาหนดทั่วไป
ข้อ 4 สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก 3 ประเภท คือ
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
(2) เงินกู้สามัญ
(3) เงินกู้พิเศษ
ข้อ 5 สหกรณ์จะให้เงินกู้เฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น
ข้อ 6 การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจําเป็นหรือมีประโยชน์
ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกู้เพื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งกําไรไม่ได้
ข้อ 7 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงิน ต้องเสนอคําขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้
ข้อ 8 การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น ผู้กู้ต้องทําหนังสือกู้และหนังสือค้ําประกัน(ถ้ามี) ให้ไว้ต่อ
สหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้
ข้อ 9 การส่งเงินงวดชําระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธีหัก
จากเงินรายได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย และการส่งเงินงวดชําระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ดอกเบี้ย เงินกู้รวมทั้ง
เงินอื่นๆ ของสมาชิกรวมกัน จะต้องไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบห้าของเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น
ให้ถือว่าเงินงวดชําระหนี้แต่ละงวดถึงกําหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนนั้นๆ
หมวด 2...

หมวด 2
เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ข้อ 10 การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจ ให้ประธาน
กรรมการหรื อรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดํ าเนิ นการ หรือผู้ จั ดการ ตามที่ เห็ นสมควรเป็นผู้ วิ นิจฉั ย
ให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการดําเนินการก็ได้ และให้ผู้ที่ได้รับมอบอํานาจดังกล่าวนั้น เป็นผู้แถลง
รายการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้ไปและส่งคืน เพื่อให้ คณะกรรมการดําเนินการทราบทุกเดือน
ข้อ 11 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ให้มีจํานวนไม่เกิน 30,000 บาท
โดยมีเงินสุทธิคงเหลือ ตามข้อ 14
ในกรณี ที่ส มาชิ ก นั้น ยัง มี เงิ น กู้เ พื่ อเหตุฉุ กเฉิ นรายก่ อ นเหลื อ อยู่ เงิน กู้เ พื ่อ เหตุ
ฉุกเฉิน รายใหม่ และรายก่อนรวมกัน จะมีจํานวนต้นเงินเกินกว่าที่กล่าวในวรรคก่อนไม่ได้
ข้อ 12 หลักประกันสําหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกู้ ซึ่งผู้กู้ได้ทําไว้ต่อสหกรณ์แล้ว
ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ข้อ 13 การส่งเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ให้ ผู้ กู้ ส่งคืนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เต็มจํานวน พร้อมด้วยดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรือให้ส่งเป็นงวดรายเดือนรวมกัน
ไม่เกินหกงวด งวดแรกให้ส่งต้นเงินไม่ต่ํากว่าหนึ่งในหกของจํานวนเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือน
ที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก ส่วนต้นเงินที่เหลือพร้อมด้วยดอกเบี้ยส่งภายในวันสิ้นเดือนถัดไป ทั้งนี้ โดยไม่มีการผ่อน
เวลาแต่อย่างใดอีก
ข้อ 14 ผู้ ยื ่น กู้ต้องมีเงินเดือนสุ ทธิคงเหลื อไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 หากเงินเดือนสุ ทธิน้อยกว่ า
ร้อยละ 25 แต่ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 อาจยื่นขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้ โดยต้องผ่านการพิจารณาตรวจสอบ
และลงลายมือชื่อรับรองจากหัวหน้าหน่ ว ยของตนเองก่ อนยื่น ให้ สหกรณ์พิจารณา
หมวด 3
เงินกู้สามัญ
ข้อ 15 การให้เงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญ
แก่สมาชิก
คณะกรรมการดําเนินการ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ขึ้นตามความในข้อบังคับ
ของสหกรณ์ ข้อ 84 และมอบอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกก็ได้
ข้อ 16 สมาชิกซึ่งอาจได้รับเงินกู้สามัญ ต้องได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมาเป็น
เวลาไม่น้อยกว่าสามเดือน
ข้อ 17 คําขอกู้เงินสามัญของสมาชิ กนั้น ต้องเสนอโดยผ่ านการพิจารณาให้ ความเห็ นชอบ
ของผู้ บั งคับ บั ญชาระดับ ไม่ ต่ํากว่ า หัวหน้าแผนก เว้นแต่ผู้ กู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าแผนก

ข้อ 18...

ข้อ 18 จํานวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆนั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาเห็นสมควร แต่ต้องอยู่ภายในจํากัด ดังนี้
(1) สมาชิกที่เป็น ที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้กู้ได้ภ ายใน
จํากัดไม่เกิน 70 เท่าของเงินได้รายเดือนสุทธิ แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท
(2) กรณีที่สมาชิกเป็นพนักงานราชการให้กู้ได้ร้อยละ 30 ของเงินเดือนคูณด้วย
ระยะเวลาตามสัญญาจ้างที่เหลือ(เป็นเดือน) ของผู้กู้แต่ไม่เกิน 300,000 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการดําเนินการ
อาจพิจารณาวงเงินกูแ้ ก่สมาชิกที่เป็นพนักงานราชการเกินกว่าที่กําหนดก็ได้ โดยจะประกาศเป็นคราวๆ ไป
(3) กรณีที่สมาชิกผู้กู้เงินสามัญไม่เกินมูลค่าหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิกรายนั้นจํานวนไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นทั้งหมดที่มีอยู่
ข้อ 19 สมาชิกผู้กู้เงินสามัญต้องมีหุ้นร้อยละ10 ของจํานวนเงินที่ขอกู้ สําหรับสมาชิกที่มี หุ้น
ไม่เข้าเกณฑ์ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร แต่วงเงินกู้ต้องไม่เกินในข้อ 18
ข้อ 20 ถ้าคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร จะให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกที่ยังส่งคืนเงินกู้
สามัญรายก่อนไม่เสร็จก็ได้ แต่สมาชิกต้องชําระเงินกู้สามัญรายก่อนมาไม่น้อยกว่า 36 งวด และสมาชิกผู้กู้จะต้อง
ไม่มีจํานวนต้นเงินเกินกว่าจํากัดที่กล่าวในข้อ 18
ข้อ 21 ในการให้เงินกู้สามัญนั้น ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้กู้ได้ไม่พอแก่การขอกู้
อันมีลักษณะพึงให้กู้นั้นทุกรายให้ถือลําดับในการพิจารณาให้เงินกู้ โดยพิจารณาตามลําดับการเสนอคําขอกู้ ก่อน
– หลังทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นก็ได้
หมวด 4
เงินกู้พิเศษ
ข้อ 22 ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยการให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก
ข้อ 23 การให้เงินกู้พิเศษนั้น ให้เฉพาะเพื่อการเคหะสงเคราะห์ และเพื่อการลงทุน
ประกอบอาชีพตามข้อกําหนดในระเบียบนี้
ข้อ 24 สมาชิกซึ่งอาจได้รับเงินกู้พิเศษต้องได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ ติดต่อกันมาเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี
ข้อ 25 สมาชิกผู้ส่งคืนเงินกู้ประเภทอื่นไม่เสร็จ ไม่ให้ได้รับเงินกู้พิเศษ อนึ่ง สมาชิกผู้ยัง
ส่งคืนเงินกู้พิเศษไม่เสร็จ ก็ไม่ให้ได้รับเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ อีก
ข้อ 26 การให้เงินกู้พิเศษนั้น ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จํานวนกรรมการดําเนินการผู้เข้าประชุมพิจารณาคําขอกู้รายนั้น
ข้อ 27 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้วินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษ ทั้งหนังสือกู้และเอกสารทาง
กฎหมายอย่างอื่นๆ เกี่ยวกับเงินกู้นั้น ได้จัดทําตามแบบที่กําหนดไว้โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว สมาชิกผู้กู้จึงรับ
เงินกู้จากสหกรณ์ได้ การรับเงินกู้ผู้กู้จะต้องลงลายมือชื่อรับเงินตามที่สหกรณ์กําหนด

ข้อ 28...

ข้อ 28 ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกู้พิเศษไม่เสร็จ ตนจะต้องยินยอมและอํานวยความสะดวก
ให้กรรมการดําเนินการหรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ เข้าตรวจการก่อสร้างต่อเติม หรือ
ปรับปรุงทรัพย์สิน ที่ใช้เงินกู้นั้นในเวลาอันสมควรได้เสมอและต้องชี้แจงข้อความเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบให้
ผู้ตรวจสอบทราบตามความประสงค์
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
ข้อ 29 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ได้แก่
(1) เงินกู้เพื่อก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารสําหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง
และครัวเรือนตามควรแก่ฐานะ
(2) เงินกู้เพื่อซื้อห้องชุดหรืออาคาร หรือซื้อที่ดินและอาคาร หรือซื้อที่ดินเพื่อจะได้
ก่อสร้างอาคารในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้สําหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและครัวเรือนตามควรแก่
ฐานะ
(3) เงินกู้เพื่อกิจการซึ่งเกี่ยวข้องหรือจําเป็นแก่ (1) หรือ (2)
ข้อ 30 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ 29 ต้องเสนอคําขอกู้ถึงคณะกรรมการ
ดําเนินการตามแบบที่กําหนดไว้ รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการสินทรัพย์
และหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย รายการบุคคลในครัวเรือน การอยู่อาศัยเดิมและเหตุผลความจําเป็นที่ต้องจัด
ให้มีที่อยู่อาศัยใหม่ แบบรูปและรายการก่อสร้าง หรือต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารรายละเอียดและหลักฐาน
แห่งที่ดินที่ก่อสร้างต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร รายละเอียดหลักฐานแห่งที่ดินและหรื ออาคารที่จะซื้อ
กําหนดเวลาและราคาสัญญาที่ทําไว้ หรือร่างสัญญาที่จะทํา รายละเอียดแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน
ข้อ 31 แบบรูปและรายการก่อสร้างหรือต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารนั้น ต้องปฏิบัติให้
ถูกต้องตามกฎหมาย และต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการด้วย
ข้อ 32 สหกรณ์จะมอบให้กรรมการดําเนินการหรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรสอบสวน
และทํารายงานเกี่ยวกับคําขอกู้พิเศษ เพื่อการเคหะสงเคราะห์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเป็น
หน้าที่ของสมาชิกผู้ขอกู้ต้องให้ข้อความจริงและความร่วมมือ
ข้อ 33 จํานวนเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้นย่อม
สุดแต่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยคํานึงถึงลักษณะของที่อยู่อาศัย ตามควรแก่ฐานะ และ
ความสามารถชําระหนี้ของสมาชิกนั้น แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
ข้อ 34 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์นั้น มีความมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกใช้จัดให้มีที่อยู่
อาศัยของตนและครัวเรือนตามที่กล่าวในข้อ 29 มิใช่จัดให้มีขึ้นสําหรับให้เช่าหรือโอนแก่ผู้อื่น
ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ไม่เสร็จ ตนจะให้เช่าหรือ
โอนอาคารหรือที่ดินซึ่งใช้เงินกู้นั้นไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดแก่ผู้อื่นไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่จําเป็นซึ่งได้รับอนุญาต
เป็นหนังสือจากคณะกรรมการดําเนินการก่อน

เงินกู้...

เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
ข้อ 35 เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพนั้น ให้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของตน
และครอบครัว ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร และพอใจว่าจะก่อประโยชน์งอกเงยให้แก่สมาชิกผู้กู้
ข้อ 36 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ 35 ต้องเสนอคําขอกู้ถึงคณะกรรมการดําเนินการ
ตามแบบที่กําหนดไว้ รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการสินทรัพย์และหนี้สิน
รายได้และค่าใช้จ่ายแผนงานประกอบอาชีพที่จะใช้เงินกู้ รายละเอียดหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่จะใช้เงินกู้
รายละเอียดแห่งความต้องการเงินกู้จํานวนทุนซึ่งตนจะออกเอง รายการรายได้ซึ่งคาดว่าจะได้รับจากการ
ลงทุนนั้น กําหนดการใช้จ่ายเงินกู้ ประสบการณ์ของตนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนั้น รายละเอียดและ
หลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นประกัน
ข้อ 37 สมาชิกผู้ขอกู้เงินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพต้องแสดงหลักฐานให้เป็นที่
พอใจคณะกรรมการดําเนินการว่า ตนจะออกทุนเองเป็นจํานวนอย่างน้อยหนึ่งในสี่ของจํานวนทุนทั้งหมดซึ่ง
ต้องการให้การลงทุนประกอบอาชีพที่ตนกระทํานั้น
ข้อ 38 สหกรณ์จะมอบให้ คณะกรรมการดําเนินการตามที่เห็นสมควร สอบสวนและทํา
รายงานเกี่ยวกับคําขอกู้เงินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ เพื่อเสนอคณะกรรมการดํา เนินการพิจารณา
สมาชิกผู้ขอกู้ต้องให้ความร่วมมือ และให้ข้อเท็จจริงกับคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 39 จํานวนเงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น
ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณากําหนดตามที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึงความต้องการเงินกู้แท้จริง
ตามแผนงานประกอบอาชีพและความสามารถชําระหนี้ของสมาชิกนั้น แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
หมวด 5
หลักประกันสาหรับเงินกู้
ข้อ 40 หลักประกันสําหรับเงินกู้ ที่มีจํานวนเกินกว่าค่าหุ้น ซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ต้องมี
หลักประกัน เพื่อความมั่นคงในการให้เงินกู้สามัญ คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะอนุกรรมการเงินกู้
กําหนดให้สมาชิกผู้กู้ ต้องมีหลักประกัน ดังนี้
(1) กําหนดให้สมาชิกผู้กู้ที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตามข้อ
18(1) ต้องมีผู้ค้ําประกัน ดังนี้
กู้เงินไม่เกิน 300,000 บาท ต้องมีสมาชิกผู้ค้ําประกัน 1 คน
กู้เงินจํานวน 300,001 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ต้องมีสมาชิกค้ําประกัน 2 คน
กู้เงินจํานวน 500,001 บาท แต่ไม่เกิน 1,200,000 บาท ต้องมีสมาชิกค้ําประกัน 3 คน
กู้เงินจํานวนมากกว่า 1,200,001 บาทขึ้นไป ต้องมีสมาชิกค้ําประกัน 4 คน
สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ําประกันสําหรับผู้กู้มากกว่าสี่คนในเวลาเดียวกันไม่ได้ และ
สมาชิกคนหนึ่งจะมีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้ค้ําประกัน โดยจํานวนต้นเงินรวมกันทั้งหมดเกินกว่าจํากัดที่กล่าว
ในข้อ 18 ไม่ได้
ผู้ค้ํา...

ผู้ค้ําประกันซึ่งผู้กู้เป็นพนักงานราชการตามข้อ 18(2) ถ้าผู้ค้ําเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง
หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้ใช้ 1 คน หรือเป็นพนักงานราชการให้ใช้ 2 คน
เมื่อผู้ค้ําประกันคนใดเสียชีวิตหรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ หรือมีเหตุที่
คณะกรรมการดํ า เนิ น การ เห็ น ว่ า ไม่ ส มควรที่ จ ะเป็ น ผู้ ค้ํ า ประกั น ต่ อ ไป ผู้ กู้ ต้ อ งจั ด ให้ ส มาชิ ก อื่ น ซึ่ ง
คณะกรรมการดํ า เนิ น การ เห็ น สมควรเข้ าเป็ นผู้ ค้ํา ประกัน แทนคนเดิม ให้ เ สร็ จ ภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
การให้สมาชิกผู้ค้ําประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุใดฯ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้น
จากการค้ําประกัน จนกว่าผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ําประกันแทน
อนึ่ง ภายหลังทําหนังสือค้ําประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผู้ค้ําประกันได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้
ผู้กู้จะต้องจัดให้มีสมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร เป็นผู้ค้ําประกัน
เงินกู้ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้โดยเร็วด้วย
(2) มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจํานองรายอื่น จํานองเป็นประกันเต็ม
จํานวนเงินกู้รายนั้นโดยต้องเป็นที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ ว่าจํานวนเงินกู้ส่วน
ที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละแปดสิบแห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น
(3) มี ห ลั ก ทรั พ ย์ รั ฐ บาลหรื อ เอกสารฝากเงิ น ในธนาคาร หรื อ ในสหกรณ์
ซึง่ คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรจํานําเป็นประกัน โดยจํานวนเงินกู้ส่วนที่เกิน
กว่าค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละแปดสิบ แห่งค่าของหลักทรัพย์นั้น
(4) เพื่ อ ความมั่ ง คงของสหกรณ์ส มาชิ ก ที่ กู้เ งิ น สามัญ เกิ น กว่า 100,000 บาท
สมาชิกผู้กู้ต้องทําประกันเงินกู้กับบริษัทประกันภัยที่ทางสหกรณ์ได้ทําสัญญาประกันเงินกู้ไว้
ข้อ 41 ในการกู้เงินพิเศษนั้น ผู้กู้ต้องทําหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้ถ้าเงินกู้
พิเศษนั้น มีจํานวนเกินค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย
(1) มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจํานองรายอื่น จํานองเป็นประกันเต็มจํานวน
เงินกู้รายนั้นโดยต้องเป็นที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการว่า จํานวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ ต้องภายใน
ร้อยละแปดสิบแห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่ดินต้องเป็นที่ดินที่มีโฉนดหรือ น.ส. 3 ก.
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นห้องชุดหรืออาคารหรือสิ่งปลูกสร้างผู้จํานองต้องทําประกัน
วินาศภัย ซึ่งห้องชุดหรืออาคารหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นไว้ กับบริษัทประกันภัยที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
หรือบริษัทประภัยที่สหกรณ์กําหนดในจํานวนเงินเอาประกันภัยตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
โดยระบุให้สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์ และจะต้องต่ออายุการเอาประกันตลอดเวลาตราบเท่าที่ผู้กู้ยังชําระ
เงินกู้ตามสัญญาไม่เสร็จ โดยสหกรณ์อาจหักเอาเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่ผู้กู้จะได้รับเพื่อชําระเป็นเบี้ย
ประกันแทนผู้กู้
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กี่ ย วกั บ การจํ า นองอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ ป็ น หลั ก ประกั น เงิ น กู้ ให้ เ ป็ น
ภาระหน้าที่ของผู้กู้เป็นผู้จ่ายทั้งสิ้น
(2) มีห ลั กทรัพย์รัฐ บาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควรจํานําเป็นประกันเงินกู้รายนั้น โดยจํานวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่
ภายในร้อยละเก้าสิบแห่งค่าของหลักทรัพย์นั้น
หมวด 6...

หมวด 6
เงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้
ข้อ 42 การส่ ง เงิน งวดชํ าระหนี้ สํ าหรั บเงิ นกู้ ส ามั ญ ให้ คณะกรรมการดํ า เนิ น การ หรื อ
คณะกรรมการเงินกู้พิจารณากําหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สามัญเป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี้ย ดังนี้
(1) ผู้กู้ที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตามข้อ 18(1) ให้ส่งชําระ
หนี้ไม่เกิน 180 งวด ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก และงวดสุดท้ายอายุต้องไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้
หลังจากอายุของผู้กู้เกิน 60 ปีบริบูรณ์ไปแล้ว หนี้เงินกู้สามัญคงเหลืออยู่กับสหกรณ์ฯ ต้องไม่เกินร้อยละ 90
ของมูลค่าหุ้นที่มีอยู่เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
(2) ผู้ กู้ที่เป็ นพนั กงานราชการ ตามข้อ 18(2) กู้ส ามัญโดยใช้บุคคลค้ําประกั น
ให้ส่งชําระหนี้ไม่เกิน 48 งวด และไม่เกินระยะเวลาสัญญาจ้างที่เหลืออยู่
(3) กรณีที่สมาชิกผู้กู้เงินสามัญไม่เกินมูลค่าหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ ตามข้อ 18(3)
ให้ส่งชําระหนี้ไม่เกิน 180 งวด
ในกรณีที่ผู้กู้มีคําขอเป็นหนังสือ คณะกรรมการดําเนินการเห็นว่ามีเหตุอันสมควร
ผ่อนผันเป็นพิเศษ คณะกรรมการดําเนินการจะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู้สามัญที่กําหนด
ไว้ตามความในวรรคก่อนนั้นให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได้ ในการผ่อนผันการชําระหนี้ของสมาชิก
สมาชิกจะต้องชําระดอกเบี้ยตามต้นเงินคงเหลือทุกเดือน ห้ามงดการชําระดอกเบี้ยให้กับสหกรณ์ แต่การผ่อน
เวลาเช่นนี้รวมกันทั้งหมดสําหรับเงินกู้สามัญรายหนึ่งๆ ต้องไม่เกินหกเดือน
ข้อ 43 คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณากําหนดให้ผู้กู้เงินพิเศษ ส่งคืนเงินกู้เป็นงวดราย
เดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี้ย เป็นจํานวนกี่งวดก็สุดแต่เป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้ จํานวนและความ
มุ่งหมายแห่งเงินกูแ้ ต่ไม่เกิน 300 งวด ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก ทั้งนี้โดยไม่มีการผ่อนเวลา
หมวด 7
ดอกเบี้ยเงินกู้
ข้อ 44 ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี โดยจะได้ประกาศ
ให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป
ข้อ 45 ดอกเบี้ยเงินกู้นั้นให้คิดเป็นรายวันตามจํานวนต้นเงินคงเหลือ
หมวด 8
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้
ข้อ 46 ให้คณะกรรมการดําเนินการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบนี้และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่า หลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องผู้
กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด

ข้อ 47...

ข้อ 47 ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงกําหนดส่งคืน
โดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดําเนินการ
จัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า
(1) เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการดําเนินการว่า ผู้กู้นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมาย
ที่ให้เงินกู้นั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่า หลักประกันสําหรับเงินกู้บกพร่อง และผู้
กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ) เป็นเวลาสองเดือน
ติดต่อกัน
ข้อ 48 ในกรณีที่ เ งิ น กู้ เ ป็ นอั น ต้ องส่ ง คืน โดยสิ้ น เชิ งตามที่ก ล่ า วแล้ ว ใน ข้ อ 47 ถ้ า ผู้ ค้ํ า
ประกั น ต้ อ งรั บ ผิ ด ชํ า ระหนี้ แ ทนผู้ กู้ และไม่ ส ามารถชํ า ระหนี้ นั้ น โดยสิ้ น เชิ ง ได้ เมื่ อ ผู้ ค้ํ า ประกั น ร้ อ งขอ
คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค้ําประกันเป็นงวดรายเดือน จนเสร็จตามที่ผู้กู้ได้ทํา
หนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 49 ผู้กู้ก็ดี ผู้ค้ําประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอลาออก หรือย้ายจาก
ราชการ หรืองานประจําตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 41 ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการ
ชําระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน แล้วจึงขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจํานั้น
ได้
ข้อ 50 สัญญาเงิน กู้ตามประเภทเงินกู้ต่างๆ ที่มีอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ มีผ ลตาม
สัญญาเดิมต่อไปจนครบอายุสัญญา
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ.2564

นาวาอากาศเอก
(เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จากัด
ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
พ.ศ. 2564
-----------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด ข้อ 11, 80(5)
และข้อ 111 ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ได้มีมติ
กําหนดระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด ว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น พ.ศ.2564”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ เป็นต้น
ไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด ว่าด้วยการให้
สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2552 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ผู้ให้กู้เงิน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ผู้ให้กู้เงิน
“สหกรณ์ผู้ขอกู”้ หมายความถึง สหกรณ์รวมถึงชุมนุมสหกรณ์ด้วย
ข้อ 5 สหกรณ์ผู้ขอกู้ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ไม่มีข้อบกพร่องทางการเงินและการบัญชี หรือถ้ามีต้องได้รับการแก้ไขจนเป็นที่
พอใจของสหกรณ์แล้ว
(2) มีความมั่นคงทางการเงิน และมีความสามารถในการชําระหนี้
(3) มีความสามารถในการจัดการที่ดี และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
ของสหกรณ์และระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัดสม่ําเสมอ
(4) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กําหนด
ข้อ 6 สหกรณ์จะให้เงินกู้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้ที่มีวัตถุประสงค์จะใช้เงินกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน
ให้สมาชิกกู้หรือเพื่อการดําเนินธุรกิจอื่นของสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบ
อันเหมาะสมเท่านั้น
ข้อ 7 จํานวนเงินกู้ที่ให้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้สหกรณ์หนึ่ง ๆ ต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของทุนเรือน
หุ้นรวมกับทุนสํารองของสหกรณ์ แต่เมื่อรวมหนี้เงินกู้ทุกรายการของสหกรณ์ผู้ขอกู้แล้ว จะต้องไม่เกินวงเงิน
กู้ยืมและค้ําประกันประจําปี ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อ 8...

ข้อ 8 หลักประกันเงินกู้ ให้คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ผู้กู้ทั้ง คณะค้ําประกัน
เป็ น รายบุ คคลและให้จั ดหาอสั งหาริมทรัพย์ห รือสั งหาริมทรัพย์ที่มีมูล ค่าไม่น้อยกว่าจํานวนเงินกู้จํานอง
เป็น ประกัน เว้น แต่ในกรณีจําเป็น ที่ส หกรณ์ผู้ ขอกู้ไม่มีห ลักทรัพย์ห รือไม่สามารถหาหลั กทรัพ ย์มาใช้เป็น
หลักประกันเงินกู้ได้ ให้คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ผู้ขอกู้ทั้งคณะเป็นผู้ค้ําประกันเงินกู้และในกรณีผู้
ค้ําประกันคนใดพ้นจากตําแหน่งก่อนที่สหกรณ์ผู้ขอกู้จะชําระหนี้เสร็จสิ้น ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้จัดให้กรรมการ
ดําเนินการคนใหม่เป็นผู้ค้ําประกันแทนคนเดิม
ข้อ 9 การกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดให้สหกรณ์
ที่ขอกู้เงิน ชําระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการใช้เงินกู้ แต่ต้องไม่เกิน
หกสิบเดือน
ข้อ 10 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้กําหนดตามความเหมาะสมกับภาวะ
การเงิน โดยประกาศเป็นคราว ๆ ไป การคิดดอกเบี้ยเงินกู้ให้คิดเป็นรายวัน โดยนับถัดจากวันรับเงินกู้
ข้อ 11 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือความจําเป็นเกิดขึ้นอันทําให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ไม่สามารถ
ชําระคืนเงินกู้ ได้ตามกําหนดให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ยื่นคําร้องขอผ่อนผันเลื่อนกําหนดเวลาชําระคืนเงินกู้ต่อสหกรณ์
เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาการผ่อนผันให้ขยายเวลาชําระคืนเงินกู้ และระงับการเสียเบี้ยปรับ ในช่วง
ระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันได้ ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 12 สหกรณ์ ผู้ กู้ ไ ม่ ชํ า ระคื น เงิ น กู้ เ มื่ อ ถึ ง กํ า ห นด โดยไม่ ไ ด้ รั บ การผ่ อ นผั น จาก
คณะกรรมการหรือไม่มีเหตุผลอันสมควร จะต้องเสียเบี้ยปรับผิดนัดชําระหนี้เป็นรายวันในอัตราร้อยละ 15
ต่อปี ของต้นเงินที่ผิดนัด โดยนับถัดจากวันที่ถึงกําหนดชําระจนถึงวันที่สหกรณ์ผู้ขอกู้ชําระเงินกู้เสร็จสิ้น
ข้อ 13 การขอกู้ ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ ยื่นหนังสือแสดงความจํานงระบุวัตถุประสงค์ในการใช้
เงินกู้ จํานวนเงินที่ขอกู้ ระยะเวลาชําระหนี้ พร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่มีการพิจารณา
เรื่องขอกู้เงินจากสหกรณ์
(2) งบการเงิ นและรายงานการสอบบัญ ชี ประจํ าปี ล่ าสุ ด พร้ อ มด้ว ยรายงาน
กิจการประจําปี
(3) งบทดลอง ณ วันสิ้นสุดเดือน ก่อนวันยื่ นหนังสือแสดงความจํานงขอกู้ และ
ย้อนหลังอีก 2 เดือน
(4) สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์
(5) ข้อบังคับของสหกรณ์ รวมทั้งระเบียบการเงินของสหกรณ์
(6) รายนามคณะกรรมการดํา เนิ นการ ตํา แหน่ง ในคณะกรรมการดํา เนิ นการ
และตําแหน่งในหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี) พร้อมทั้งวาระของการดํารงตําแหน่งของกรรมการดําเนินการ
(7) สําเนาหนังสือให้ความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในการกําหนดวงเงิน
กู้ยืมหรือค้ําประกันประจําปี
(8) สําเนาหลักฐานการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือบุคคลซึ่งสหกรณ์ได้กู้ยืม
ไว้และยังมีภาระผูกพันอยู่
(9) เอกสารอื่น ๆ ที่สหกรณ์กําหนด
ข้อ 14...

ข้อ 14 ให้ผู้จัดการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและวิเคราะห์ฐานะความมั่นคงความสามารถ
ในการชําระหนี้และการจัดการ เสนอผลการวิเคราะห์พร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป
ข้อ 15 ถ้าสหกรณ์ผู้ขอกู้จะกู้เงินจากผู้อื่น ในระหว่างที่ยังมีหนี้เงินกู้อยู่ต่อสหกรณ์ ต้องแจ้ง
ให้สหกรณ์ทราบ
ข้อ 16 ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ให้สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้และให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ชําระ
คืนต้นเงินพร้อมทั้งดอกเบี้ยแก่สหกรณ์โดยทันที แม้ยังไม่ถึงกําหนดตามสัญญาเงินกู้ก็ตาม
(1) เมื่อสหกรณ์ผู้ขอกู้ต้องเลิกไม่ว่าเพราะเหตุใด
(2) เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผู้ขอกู้ฝุาฝืนข้อกําหนดตาม ข้อ 15 แห่งระเบียบนี้
(3) เมื่ อ ปรากฏว่ า สหกรณ์ ผู้ ข อกู้ ใ ช้ เ งิ น กู้ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ร ะบุ ไ ว้
ในสัญญาเงินกู้
(4) เมื่อสหกรณ์ผู้ขอกู้ผิดนัดไม่ชําระเงินกู้ตามกําหนดและคณะกรรมการไม่ได้ผ่อน
เวลาให้
(5) เมื่อมีเหตุผลที่คณะกรรมการ เห็นว่าสหกรณ์นั้นไม่สมควรกู้เงินสหกรณ์ต่อไป
ข้อ 17 เมื่อคณะกรรมการอนุมัติเงินกู้แล้ว ให้ผู้จัดการแจ้งให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ทราบโดยเร็ว
เพื่อจัดทําสัญญากู้ และจัดทําหลักประกันให้เรียบร้อย แล้วจึงจัดส่งเงินกู้ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ต่อไป
ข้อ 18 การทําสัญญากู้ ให้จัดทําตามแบบที่สหกรณ์กําหนด และให้ผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อ
แทนสหกรณ์ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ และสหกรณ์ผู้ขอกู้ เป็นผู้ลงชื่อในสัญญากู้ที่ทํากับสหกรณ์
ข้อ 19 การให้เงินกู้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้โดยใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักฐานแทนการทําสัญญา
กู้ให้สามารถกระทําได้ โดยจํานวนเงินกู้ให้เป็นไปตามข้อ 7 ของระเบียบนี้ สําหรับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติอื่น
ๆ ให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดขึ้นได้ตามความเหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ.2564

นาวาอากาศเอก
(เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จากัด
ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น
พ.ศ.2564
-------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด ข้อ 10,
80(5) และข้อ 111 ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ได้มีมติ
กําหนดระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
หมวด 1
ข้อกาหนดทั่วไป
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด ว่าด้วย
การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2564”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ เป็นต้น
ไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด ว่าด้วยการรับฝาก
เงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2560 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด
“ผู้ฝาก” หมายความว่า สหกรณ์ผู้ฝากเงิน
ข้อ 5 สหกรณ์รับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นได้ 2 ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย์
(2) เงินฝากประจํา
หมวด 2
การเปิดบัญชีและการฝากเงิน
ข้อ 6 สหกรณ์ที่ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 5 ให้ม าติด ต่อ กับ พนัก งานสหกรณ์
ณ สํานักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการ
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชีนั้น
ข้อ 7 พร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของตัวแทนซึ่ง
เป็นผู้มีอํานาจถอนเงิน ตลอดจนให้เงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากที่เปิดบัญชีนั้นไว้ต่อสหกรณ์
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้ จะมีผลต่อเมื่อผู้ฝากได้แจ้งเป็น
หนังสือต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว
ลายมือ...

ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้อักษรไทยและเขียนด้วยหมึกทั้งต้องเขียนด้วย
ลายมือของผู้นําฝาก สหกรณ์จะไม่รับรู้การใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ
ข้อ 8 ผู้ฝากสามรถเปิดบัญชีเงินฝากได้ดังนี้
(1) เงินฝากออมทรัพย์ ผู้ฝากรายหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นี้
ได้โดยจํานวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท และผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพิ่มขึ้น
เมื่อใดโดยจํานวนเท่าใดก็ได้
(2) เงินฝากประจํารายหนึ่ง ๆ ต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า 100,000 บาท และระยะเวลา
ฝากต้องไม่น้อยกว่า 12 เดือน
ข้อ 9 ในการเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 8 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้
สมุดคู่ฝากนั้นผู้ฝากต้องรักษาไว้ เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ยเงิน
ฝากและเงินคงเหลือบรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย
การลงบั นทึกรายการต่างๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระทําได้แต่โดยทางฝุ ายสหกรณ์ ซึ่ง
ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผู้จัดการ หรือ ผู้ที่ไ ด้รับ มอบหมายคนหนึ่ง
คนใด เป็นผู้ลงลายมือชื่อย่อกํากับไว้เป็นสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามที่กล่าวนี้
ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ อนึ่ง ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อนต้องแจ้งต่อสหกรณ์
เพื่อแก้ไขให้ จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้
สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรือชํารุดจนใช้การไม่ได้ ให้นํามายื่นต่อสหกรณ์เพื่อจะได้
ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึ่ งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่
ฝากเล่มที่ยกเลิกนั้นผู้ฝากจะรับไปก็ได้
ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผู้ฝากต้อง
แจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า สหกรณ์จะนํายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซึ่งออกให้ผู้ฝาก
ยึดถือไว้ต่อไป ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก
ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่ม
ก่อนซึ่งลงรายการเต็มแล้วก็ดี หรือชํารุดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีที่สมุดคู่ฝาก
ของผู้ฝากรายใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 50 บาท
ข้อ 10 ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ให้ทําใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์กําหนด
ยื่นพร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและจํานวนเงินฝากต่อ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ ทั้งนี้ ผู้ฝากหรือผู้อื่นจะ
เป็นผู้ส่งเงินก็ได้
เมื่ อ สหกรณ์ ไ ด้ ล งบั น ทึ ก รายการจํ า นวนเงิ น ฝากที่ ไ ด้ รั บ นั้ น ในสมุ ด คู่ ฝ ากและ
ตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก
ข้อ 11 ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่จ่ายเงิน
ถอนจากรายการเช่นนั้น จนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว

หมวด 3...

หมวด 3
การกาหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย
วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจ่ายดอกเบี้ย
ข้อ 12 สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 5 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อ
ปีโดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป
ดอกเบี้ ย เงิ น ฝากออมทรั พ ย์ ใ ห้ คํ า นวณเป็น รายวัน ตามยอดเงิน คงเหลื อ และ
สหกรณ์จะนําดอกเบี้ย ทบเป็น ต้น เงิน เข้า บัญ ชีเ งิน ฝากในวัน สิ้น ปี ทางบัญ ชีข องสหกรณ์ใ ห้ผู้ฝ ากรีบ ยื่น
สมุดคู่ฝ าก ณ สํานักงานสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์บันทึกรายการดอกเบี้ยให้
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา สหกรณ์ จ ะคํา นวณและจ่า ยดอกเบี้ย ให้ เมื่อถึงกําหนด
ระยะเวลาการฝาก สําหรับเงินฝากที่ถอนก่อนกําหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 14 สหกรณ์จะ
จ่ายดอกเบี้ยให้ตามจํานวนเดือนเต็ม
กรณีถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
ถ้าผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากประจําเมื่อ ครบกํา หนดพร้อมดอกเบี้ย จนพ้น กํา หนดไป
อีกเจ็ดวันก็เป็นอันถือว่าผู้ฝากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม
หมวด 4
การถอนเงินฝากและปิดบัญชี
ข้อ 13 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์
ในการถอนเงินฝาก ผู้มีอํานาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์
ควรมารับเงินที่สํานักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้นั้น
พร้อมกับสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
ถ้าผู้มีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผู้ใดรับเงินแทนก็ต้องทําใบถอนเงินฝากและต้องมอบ
อํานาจให้รับเงินแทนเป็นหนังสือตามแบบที่กําหนด ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ได้ให้ตัวอย่างไว้ แล้วมอบให้
ผู้รับมอบอํานาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น พร้อมด้วยสมุด คู่ฝ ากต่อ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์
ในการนี้สหกรณ์จะเรียกหลักฐานพิสูจน์ตัวผู้รับมอบอํานาจก็ได้
เมื่อ สหกรณ์ ได้ ตรวจถู กต้อ งแล้ ว จะจ่า ยเงิน ถอนให้ และลงรายการเงิน ถอน
พร้อมทั้งเงินคงเหลือในสมุดคู่ฝาก แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก
อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้มี
อํานาจถอนเงินต้องลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้กํากับด้วย
ข้อ 14 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นั้น จะถอนเมื่อใด จํานวนเท่าใดก็ได้
ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํานั้น ผู้ฝากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบ
กําหนดแต่เมื่อผู้ฝากยื่นคําขอเป็นหนังสือโดยชี้แจงความจําเป็น สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบ
กําหนดก็ได้

ข้อ 15...

ข้อ 15 ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้ ให้ผู้มี
อํานาจถอนเงินจดแจ้งไว้ท้ายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพื่อปิดบัญชี”
ข้อ 16 ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผู้ฝากฝุาฝืนระเบียบนี้หรือ
ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก สหกรณ์จะไม่รับ
เงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฝากอีก และให้ผู้ฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี้
สหกรณ์จะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ฝาก
ข้อ 17 การถอนเงินฝากเพื่อปิดบัญชีตามข้อ 15 สหกรณ์จะคํานวณดอกเบี้ยให้ตามข้อ 12
ถึงวันก่อนวันถอนหนึ่งวัน เว้นแต่การปิดบัญชีเงินฝากในกรณีผู้ฝากฝุาฝืนระเบียบตามข้อ 16 สหกรณ์จะคํานวณ
ดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันที่แจ้งหนึ่งวัน และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี้ยอีก ไม่ว่าผู้ฝากจะถอนเงินเมื่อใด
เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผู้ฝากแล้ว จะยกเลิกสมุดคู่ฝากสําหรับบัญชีนั้น
ข้อ 18 กรณี ที่จํ านวนยอดเงินรับฝากในเวลาใดเวลาหนึ่ ง เมื่ อรวมกั บหนี้ การกู้ ยืมเงินจาก
ภายนอกและหนี้ในฐานะค้ําประกัน จะเกินวงเงินกู้ยืม หรือ ค้ํา ประกัน ประจําปีของสหกรณ์ที่นายทะเบียน ให้
ความเห็นชอบไว้ สหกรณ์จะไม่รับฝากเงิน
กรณีของผู้ฝากที่เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนียน ขนาดใหญ่ที่มี
สินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท สหกรณ์จะรับเงินรับฝากทุกประเภท เมื่อรวมกับเงินกู้จากผู้ฝากดังกล่าว (หาก
มี)ได้ไม่เกินร้อยละสิบของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสํารองของผู้ฝาก
ข้อ 19 ในกรณีที่มคี วามจําเป็น สหกรณ์สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับฝากเงิน
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ.2564

นาวาอากาศเอก
(เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จากัด
ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
พ.ศ. 2552
-------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 35,36 และข้อ 107(6) ที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 ได้กําหนดระเบียบว่าด้วยการ
โอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัดว่าด้วย
การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2552”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด ว่าด้วยการโอน
สมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2546 และข้อความอื่นใดขัดแย้งต่อระเบียบนี้ให้ใช้ตามระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. สมาชิกที่ได้รับคําสั่งย้ายหรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น หรือนอกเขตท้องที่
ดําเนิ นงานของสหกรณ์นี้ ประสงค์จะขอโอนสภาพการเป็นสมาชิกไปยัง สหกรณ์อ อมทรัพ ย์ ซึ่ง ตั้ง อยู่
ในท้องที่หรือสังกัดที่ตนย้ายไปรับราชการใหม่นั้น ต้องเสนอเรื่องราวถึง คณะกรรมการดํา เนิน การของ
สหกรณ์นี้ ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับคําสั่งย้ายหรือโอน
เรื่องราวที่ได้เสนอคณะกรรมการดําเนินการนั้น ต้องแจ้งสังกัดในจังหวัดที่จะย้าย หรือโอน
ไปรับราชการใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ที่จะขอเข้าเป็นสมาชิกและต้องแนบสําเนาคําสั่งย้ายหรือโอนประกอบ
เรื่องด้วย
ข้อ 5. ให้สหกรณ์ระงับการเรียกเก็บเงินสะสมรายเดือนหรือเงินค่าหุ้นหรือเงินงวดชําระหนี้
(ถ้ามี) ซึ่งสมาชิกนั้นจะต้องส่งต่อสหกรณ์ไว้ชั่วคราว จนกว่าจะทราบผลการพิจารณารับสมาชิกของสหกรณ์
ออมทรัพย์ที่สมาชิกนั้นขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ แต่ต้องไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ทางราชการได้สั่ง
โอนอัตราเงินเดือนไปจากจังหวัดหรือสังกัดเดิม
ถ้าสหกรณ์ไม่ได้รับการติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่ภายในกําหนดเวลา ตามความใน
วรรคก่อน ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาสภาพการเป็นสมาชิก ตามข้อบังคับข้อ 35 การเรียกคืน
เงินกู้ตามข้อบังคับข้อ 14 และดําเนินการให้เป็นไปตามกําหนดไว้ในข้อบังคับเป็นราย ๆ สุดแต่กรณี
ข้อ 6. ถ้าสหกรณ์ได้รับติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่ เพื่อขอรับโอนสภาพ การเป็น
สมาชิกขอรับเงินค่าหุ้นขอชําระหนี้เงินกู้ของสมาชิกนั้น และหรือขอผ่อนผันการชําระนี้เงินกู้ คณะกรรมการ
ดําเนินการมีอํานาจที่จะตกลงเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 7. นับจากวันที่สหกรณ์ได้โอนค่าหุ้นและได้รับชําระหนี้ หรือได้ตกลงเงื่อนไขในการ
ชําระหนี้เป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่แล้ว ให้ถือว่าสมาชิกนั้นพ้นสภาพการเป็นสมาชิกในสหกรณ์
ข้อ 8. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่ย้ายหรือโอนเข้ามารับราชการสังกัดหรือในท้องที่
ดําเนินงานของสหกรณ์นี้ หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก โดยการโอนสภาพการเป็นสมาชิกระหว่าง
สหกรณ์ ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้ โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตําแหน่ง

ไม่ต่ํากว่าหัวหน้าแผนกคนหนึ่งรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดํารงตําแหน่งไม่ ต่ํากว่าหัวหน้าแผนกก็ไม่ต้องมี
ผู้รับรอง เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่าผู้สมัครมีลักษณะถูกต้องตามข้อบังคับ
ข้อ 31 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ให้สหกรณ์ติดต่อทําความตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์
ขอรับ โอนเงิน ค่า หุ้น และชํา ระนี้เ งิน กู้ และหรือ ผ่อ นผัน การชํา ระหนี้ เ งิน กู้แ ทน ผู้ส มัค รตามเงื่อนไข
และวิธีการที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร ทั้งเรียกให้ผู้สมัครชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ตามข้อบังคับ และลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก
ข้อ 9. เมื่อสหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ้นจากสหกรณ์เดิมแล้ว ให้อ อกใบรับ เงิน ให้แ ก่ส มาชิก
ยึดถือไว้เป็นหลักฐาน
ถ้าผู้สมัครมีหนี้สินอยู่กับสหกรณ์เดิม และสหกรณ์จะต้องชําระหนี้แทน ต้องเรียกให้ผู้สมัคร
ทําหนังสือกู้และจัดทําหลักประกันเงินกู้ให้ไว้แก่สหกรณ์ตามประเภทและลัก ษณะของเงิน กู้ที่กํา หนดไว้ใ น
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2552
ในกรณีจํานวนเงินและหรือประเภทเงินกู้ ซึ่งผู้สมัครอยู่ในสหกรณ์เดิมแตกต่างกับ สหกรณ์
นี้ ให้อนุโลมทําหนังสือกู้ตามประเภทและจํานวนจํากัดขั้นสูงของเงินกู้ในประเภทนั้น ๆ แต่ถ้า จํา นวนเงิน กู้
เกินกว่าจํากัดขั้นสูง ซึ่งไม่อาจอนุโลมเข้ากับประเภทหนึ่งประเภทใดได้ ก็ให้ทําหนังสือกู้เท่าจํากัดจํานวนขั้น
สูงแห่งประเภทเงินกู้และให้นําเงินส่วนที่เกินส่งชําระแก่สหกรณ์ในวันทําหนังสือกู้ด้วย
ข้อ 10. เมื่อผู้สมัครได้ปฏิบัติตามที่กล่าวในข้อ 8 และข้อ 9 โดยครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่า
สมาชิกผู้นั้นได้สิทธิในฐานะเป็นสมาชิก
ข้อ 11. สิทธิใด ๆ ที่สมาชิกอื่น ๆ มีอยู่ในสหกรณ์นี้ หากมีเงื่อนไขเวลาการเป็นสมาชิกให้มี
สิทธินับเวลาการเป็นสมาชิกในสหกรณ์เดิมรวมด้วยได้
ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2552

น.อ.
(ธรินทร์ ปุณศรี)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จากัด
ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
พ.ศ. 2555
-------------------------อาศัย อํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 107(7) ในการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 คณะกรรมการดําเนินการจึงได้กําหนดระเบียบ
ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัดว่าด้วย
การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2555”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด ว่าด้วยการรับ
จ่ายและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2552 และข้อความอื่นใดขัดแย้งต่อระเบียบนี้ให้ใช้ตามระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด”
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดํา เนิน การสหกรณ์อ อมทรัพ ย์
ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด
“ผู้ จั ดการ” หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด
“พนักงานการเงิน” หมายถึง พนักงานของสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่
รับผิดชอบในการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์
“เงินสดในมือ” หมายถึง เงินสดที่เป็นธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ ซึ่ง สหกรณ์
เก็บรักษาไว้ที่สํานักงานสหกรณ์ เพื่อใช้จ่ายหมุนเวียนในทางธุรกิจของสหกรณ์
“เอกสารการเงิน” หมายถึง เช็ค ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์หรือ
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ข้อ 5. สหกรณ์เปิดรับจ่ายเงินตั้งแต่เวลา 0830 ถึง 1500 ทุกวัน เว้นวันหยุดธนาคาร
วันหยุดตามประกาศของทางราชการ
ข้อ 6. ให้พนักงานการเงินเป็นผู้รับผิดชอบในการรับจ่าย และเก็บรักษาเงินของ สหกรณ์
โดยอยู่ในการกํากับดูแลของผู้จัดการ
ข้อ 7. ในกรณีที่ยั งไม่ มีพนักงานการเงินหรือพนักงานการเงินไม่อยู่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ตาม
ข้อ 6 ได้ ให้ค ณะกรรมการแต่ง ตั้ง กรรมการ หรือ พนัก งานผู้ห นึ่ง ผู้ใ ดที่เ ห็น สมควรซึ่ง ไม่ไ ด้ป ฏิบัติ
หน้ าที่ เกี่ยวกับงานบัญชี เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 6 แทน โดยอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ข้อ 8. การรับจ่ายเงิน จะต้องจัดให้มีเ อกสารหลั กฐานใบสํา คัญประกอบครบถ้ว นและ
จะต้องบันทึกรายการในสมุดบัญชีของสหกรณ์ทุกครั้งทันทีที่เกิดรายการขึ้น และผู้จัดการจะต้องตรวจสอบ
ให้ถูกต้องเป็นประจําวัน
หมวด 1
ใบเสร็จรับเงิน
ข้อ 9. ใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้ตามแบบที่สหกรณ์กําหนด โดยให้มีสําเนาอย่างน้อย 1 ฉบับ
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและบันทึกบัญชี
ข้อ 10. ใบเสร็จรับเงิน ให้มีหมายเลขกํากับเล่ม และหมายเลขกํากับใบเสร็จรับเงินเรียง
ตามลําดับกันไปทุกฉบับให้สหกรณ์จัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อให้ทราบและตรวจสอบได้ว่าได้
จัดพิมพ์ขึ้นตามจํานวนเท่าใด ได้จ่ายใบเสร็จรับเงินเล่มใด หมายเลขใดถึงหมายเลขใด ให้พนักงานผู้ใดไปใช้
เมื่อไร
การเบิกใช้ใบเสร็จรับเงิน ให้เบิกใช้ตามจํานวนที่เหมาะสมและจําเป็นกับสภาพธุรกิจของ
สหกรณ์ โดยให้เบิกตามลําดับเล่มและเลขที่ของใบเสร็จรับเงิน และให้หลักฐานการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน ไว้
ด้วย
ข้อ 11. ใบเสร็จรับเงิน ห้ามขูดลบ แก้ไข เพิ่มเติม จํานวนเงินหรือชื่อผู้ชําระเงิน หาก
ใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการเงินผิดพลาด ก็ให้ขีดฆ่าจํานวนเงินและเขียนใหม่ทั้งจํานวนแล้วให้ผู้รับเงิน
ลงลายมือชื่อกํากับ หรือขีดฆ่ายกเลิกใบเสร็จรับเงินทั้งฉบับแล้วออกฉบับใหม่ให้แทน
สําหรับใบเสร็จรับเงินฉบับที่ยกเลิก ให้ขีดฆ่าและเขียนเหตุผลพร้อมกับลงชื่อกํากับไว้และ
ให้เย็บติดไว้ในเล่ม โดยมีสําเนาอยู่ครบทุกฉบับพร้อมต้นฉบับ
ข้อ 12. ให้สหกรณ์เก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชียังมิได้ตรวจสอบไว้ในที่
ปลอดภัย อย่าให้สูญหาย และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดาก็ได้
ข้อ 13. ให้คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือพนักงานของ สหกรณ์
ทําหน้าที่ควบคุมการจัดเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้ และเล่มที่ยังใช้ไม่หมดไว้ในที่มั่นคงปลอดภัย
ข้อ 14. ทุกงวด 3 เดือน และเมื่อสิ้นปีทางบัญชีข องสหกรณ์ใ ห้ค ณะกรรมการแต่ง ตั้ง
คณะอนุกรรมการขึ้นทําการตรวจนับใบเสร็จรับเงินทั้งที่ใช้แล้วและที่ยังคงเหลือให้เป็นการถูกต้องโดยจัดทํา
หลักฐานการตรวจนับไว้ด้วย
หมวด 2
การรับเงิน
ข้อ 15. สหกรณ์ ต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน โดยปกติให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน
เล่มเดียวกันในการรับเงินทุกประเภท เว้นแต่เงินประเภทใดที่มีการรับชําระเป็นประจําและมีจํานวนมากราย
จะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหนึ่งสําหรับการรับชําระเงินประเภทนั้นก็ได้
ข้อ 16. การรับเงินของสหกรณ์ให้รับเป็นเงินสด แต่ถ้าเป็นกรณีที่จําเป็นและเป็นประโยชน์
แก่สหกรณ์ก็อาจรับเป็นเอกสารการเงิน เช่น ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ หรือเช็ค หรือตั๋วแลกเงิน
หรือตั๋วสัญญาใช้เงินได้
ข้อ 17. ในกรณีจําเป็นที่จะต้องรับเช็คหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน จะต้องเป็นเช็คหรือตั๋วสัญญา
ใช้เงินที่ธนาคารรับรอง

ในกรณีที่เป็นเช็คที่ไม่สามารถให้ธนาคารรับรองได้ จะต้องเป็นเช็คที่สั่งจ่ายเงิน ในวันออก
เช็ค และคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นแล้วว่าผู้สั่งจ่ายเช็คเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้
ข้อ 18 ในกรณีมีการรับเช็คตามข้อ 17 ใบเสร็จรับเงินที่ส หกรณ์อ อกให้แ ก่ผู้จ่า ยเช็ค ให้
ระบุว่าเป็นเช็คของธนาคารใด เลขที่เท่าใด และลงวันที่เท่าใด ทั้งให้ กํา หนดเงื่อ นไขไว้ใ นใบเสร็จ รับ เงิน
ว่า “ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับเงินตามเช็คนั้นแล้ว” และให้จัด ทํา ทะเบีย นรับ เช็ค เพื่อ บันทึก
รายละเอียดเกี่ยวกับเช็คดังกล่าวเพื่อการควบคุมและตรวจสอบด้วย เช็คที่ถึงกําหนดให้นําฝากธนาคารทันที
ข้อ 19 เงินสดและเอกสารการเงิน ที่ส หกรณ์ไ ด้รับ ในแต่ล ะวัน ตามข้ อ 16 ให้นํา ฝาก
ธนาคารเมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินในวันนั้น เว้นแต่เอกสารการเงินประเภทที่ต้องนําไปขึ้นเป็นเงินสดก่อน ก็ให้
ดําเนินการได้ทันที
ในกรณีที่ไม่สามารถนําฝากธนาคารได้ทันวันนั้น ให้บันทึกเหตุผลไว้ในสมุดบัญชีเงินสดและ
แจ้งให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ได้รั บมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อทราบและให้รีบนําเข้าฝาก
ธนาคารในเวลาเริ่มทําการของวันทําการถัดไปทันที
เงินสดและเอกสารการเงินซึ่งไม่อาจนําฝากธนาคารได้ทันในวันนั้น ให้เก็บรักษาไว้ในตู้
นิรภัยของสหกรณ์หรือในที่มั่นคงปลอดภัย
ข้อ 20 กรณีเงินนําฝากธนาคารมีจํานวนมาก หรื อธนาคารอยู่ห่างไกล หรือกรณีที่เห็นว่า
จะไม่ปลอดภัยแก่เงินที่จะนําฝากธนาคาร ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการคนใดคนหนึ่งร่วมกับ
ผู้จัดการควบคุมเงินไปธนาคาร หรืออาจจัดให้มีเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารคุมรักษาความปลอดภัยด้วยก็ได้
หมวด 3
การจ่ายเงิน
ข้อ 21. การจ่ายเงิน ให้จ่ายเฉพาะเพื่อกิจการภายในขอบเขตวัต ถุป ระสงค์ข อง สหกรณ์
และเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อ 22. การจ่ ายเงิน ทุกครั้ง ต้องมีหลักฐานการจ่ายที่ถูกต้องสมบูรณ์เก็บไว้เพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบ
ข้อ 23. หลักฐานการจ่าย นอกจากใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินออกให้แก่สหกรณ์ให้ใช้ตาม
แบบที่สหกรณ์กําหนด
ข้อ 24. หลักฐานการจ่าย ที่เป็นใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงินออกให้แก่สหกรณ์อย่างน้อยจะต้อง
มีรายการดังต่อไปนี้
ก. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทําการของผู้รับเงิน
ข. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
ค. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
ง. จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
จ. ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
ข้อ 25. ให้พนักงานการเงินประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” และลงลายมือชื่อกํากับการจ่าย
พร้อมวัน เดือน ปี ไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

ข้อ 26. การจ่ายเงินของสหกรณ์ให้กระทําได้ดังนี้
26.1 การจ่ายเงินเป็นจํานวนไม่มาก และต้องจ่ายเป็นประจํา เช่น ค่าพาหนะ
ค่าเบี้ยเลี้ยงของกรรมการและพนักงานของสหกรณ์ ค่าสื่อสาร ค่าขนส่ง ค่าน้ําประปา และค่าใช้จ่ ายเบ็ดเตล็ด
เป็นต้น ให้จ่ายจากเงินสดในมือที่กําหนดให้เก็บรักษาไว้ได้ไม่เกิน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)
26.2 การจ่า ยเงิน เป็น จํา นวนมากให้ แ ก่ส มาชิก หรื อ กรรมการพนักงานของ
สหกรณ์หรือการจ่ายเงินของสหกรณ์ในทางธุรกิจอื่น ๆ ให้จ่ายเป็นเช็ค ยกเว้นถ้าผู้รับเงินประสงค์จะให้
จ่ายเป็นเงินสดหรือในกรณีที่สหกรณ์ไม่สามารถจ่ายเงินเป็นเช็คได้ ก็ให้จ่ายเป็นเงินสด โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
ข้อ 27. ก่อนจ่ายเงินทุกครั้ง ผู้มีห น้าที่จ่า ยต้อ งตรวจสอบเอกสารหลัก ฐานต่า ง ๆ และ
ใบสําคัญประกอบการจ่ายเงินให้ถูกต้องเรีย บร้อ ย และต้อ งมีผู้อ นุมัติใ ห้จ่า ยเงิน ได้จึง จ่า ยเงิน และเรีย ก
ใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงิน หรือให้ผู้รับเงินลงนามรับเงินไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินของสหกรณ์ทุกครั้ง
ข้อ 28. การจ่ ายเงิน แก่ผู้ มีสิ ทธิรับเงิน ในกรณีที่ไม่รู้จักตัวผู้ขอรับเงิน ต้องให้บุคคลอื่นที่
เชื่อถือได้ลงลายมือชื่อรับรอง หรือนําหลักฐาน เช่น บัตรประจําตัวแสดงประกอบการรับเงินด้วย
ข้อ 29. การจ่ายเช็คตามที่กําหนดไว้ในข้อ 26 ให้สั่งจ่ายในนามบุคคลหรือหน่วยงานผู้รับ
เงินโดยขีดฆ่าคําว่า “ผู้ถือ” ออก
ข้อ 30. การจ่ายเช็ค ต้องมีใบสําคัญจ่ายเช็ค ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่จ่ายเช็ค เลขที่
เช็ค ชื่อธนาคาร วัตถุประสงค์ในการจ่ายเงิน ซึ่งผู้รับเช็คและจํานวนเงิน พร้อมทั้งลงชื่อผู้จัดทําเอกสาร
และผู้อนุมัติไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ สหกรณ์จะต้องจัดให้มีทะเบียนจ่ายเช็คบันทึกรายละเอียดข้างต้นเพื่อ
ควบคุมและตรวจสอบด้วย
เช็คที่มีการลงชื่อสั่งจ่ายเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีผู้มารับ ให้เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยและ
ควรติดต่อให้ผู้รับมารับไปโดยเร็วที่สุด
ข้อ 31. ในกรณีย กเลิก การจ่ายเช็ครายการใด ให้ผู้มีหน้าที่จ่ายประทับตรา “ยกเลิก” ใน
เอกสารที่ยกเลิกทุกฉบับ ส่วนเช็คที่ยกเลิกให้เย็บติดกับต้นขั้วและประทับตรา “ยกเลิก” พร้อมบันทึก
เหตุผลที่ยกเลิกและลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบกํากับไว้ด้วย
ข้อ 32. ในการถอนเงินจากธนาคาร หรือแหล่งรับฝากเงินอื่น ๆ เพื่อนํามาใช้จ่ายในธุรกิจ
ของสหกรณ์ให้ ผู้ จั ดการ หรื อผู้ ทําหน้ าที่แทน ทําบันทึกขออนุมัติถอนเงินโดยชี้แจงเหตุผ ลต่อประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้เป็นผู้มีอํานาจ
อนุ มัติการถอนเงิน พร้ อมทั้งแบบเอกสารหลั กฐานต่าง ๆ และเอกสารการถอนเงิน เพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วย
หมวด 4
การเก็บรักษาเงินและเอกสารสาคัญ
ข้อ 33. เมื่อสิ้นเวลาทําการตามข้อ 5 ให้ผู้จัด การหรือ ผู้ป ฏิบัติห น้า ที่แ ทนตามข้อ 7
ตรวจสอบรายการเงินสดในสมุดบัญชีเปรียบเทียบกับตัวเงินสดในมือเป็นประจําทุกวัน เมื่อเห็นว่าถูกต้อง
ตรงกันแล้ว ให้ลงลายมือชื่อกํากับไว้ในสมุดบัญชีด้วย
ข้อ 34. เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณ์จะต้องเก็บรักษาไว้ในมือแต่ละวันนั้น ให้เก็บ
รักษาไว้ในตู้นิรภัยของสหกรณ์ หรือในที่มั่นคงปลอดภัย โดยอยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานการเงินโดย
อยู่ในการกํากับดูแลของผู้จัดการ

ข้อ 35. ให้เก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ทุ กเล่ ม สมุดบั ญชี ทะเบี ยนและ
เอกสารเกี่ยวกับการเงินไว้ในตู้นิรภัย และหรือในที่มั่นคงปลอดภัย โดยอยู่ในความรับผิดชอบของพนักงาน
บัญชี โดยอยู่ในการกํากับดูแลของผู้จัดการ
ข้อ 36. ให้คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ
หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งทําการตรวจสอบเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับเงินสดคงเหลือและเอกสารการเงินอื่น ๆ
ให้ถูกต้อง
ข้อ 37. ให้ ผู้ จั ดการ จัดให้มีการทําบัญชีรับจ่าย งบทดลอง งบสอบยอดเงินฝากธนาคาร
(กรณีเงินฝากในบัญชีของสหกรณ์ และหลักฐานของธนาคารไม่ตรงกัน) รวมทั้งสรุปเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจําทุกเดือน
ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2555

น.อ.
(พงษ์สวัสดิ์ จันทสาร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จากัด
ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์
พ.ศ. 2552
-------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 73 และข้อ 107(9) ในการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 ได้กําหนดระเบียบว่าด้วยการ
ใช้ทุนสาธารณประโยชน์ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด ว่าด้วย
การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2552”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุน
สาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2546 และข้อความอื่นใดขัดแย้งต่อระเบียบนี้ให้ใช้ตามระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. “ทุนสาธารณประโยชน์” หมายถึง เงินซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จั ดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปีของสหกรณ์
ข้อ 5. ทุนสาธารณประโยชน์ให้จ่ายได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
5.1 จ่ายเพื่อการศึกษา ได้แก่
ก. เป็นทุนก่อสร้างหรือซ่อมแซมหรือต่อเติมอาคารเรียน คุรุสัมมนาคาร
ห้องสมุดและค่ายลูกเสือ เป็นต้น
ข. เป็นทุนจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา การสอบการเรียนให้แก่โรงเรียน
หรือสถานศึกษาที่สมควรจะได้รับความช่วยเหลือ
ค. เป็นทุนในการอบรม การสัมมนา การวิจัย การค้นคว้าและกิจกรรม
อื่น ๆ ในทางสหกรณ์และทางการศึกษาทั่วไป
ง. เป็นทุนการศึกษาของสมาชิกหรือบุตรของสมาชิก ภายในเงื่อนไขที่
คณะกรรมการดําเนินการจะกําหนดขึ้นอีกต่างหาก
จ. เป็นทุนสมทบในการจัดซื้อยานพาหนะสําหรับใช้ประโยชน์เกี่ยวกับ
การศึกษา เช่น ตรวจการศึกษาและจัดเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นต้น
5.2
จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ ได้แก่ เป็นทุนในการก่อสร้างหรือซ่อมแซม
หรือต่อเติมสถานที่อื่นเป็นสาธารณประโยชน์ทั่วไป เช่น ถนน, โรงพยาบาล, สะพาน, บ่อน้ํา และ
สวนสาธารณะ เป็นต้น
5.3 จ่ายเพื่อการกุศล ได้แก่
ก. บํารุงการศาสนา ทั้งทางวัตถุ ปัจจัยและวิชาการ
ข. เป็นการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย
และวาตภัย เป็นต้น
ค. เป็นการสงเคราะห์นักเรียนที่ยากจน
ง. เป็นการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกหรือคู่สมรส

ข้อ 6. การขอทุนสาธารณประโยชน์ให้หน่วยงานที่จะขอทุนสาธารณประโยชน์เสนอ
เรื่องราวผ่านการพิจารณา ดังต่อไปนี้
6.1 หน่วยงานระดับแผนกให้รายงานตามลําดับผ่าน รอง ผบ.บน.4 เพื่อนํา
เรียนประธานกรรมการ
6.2 หน่วยงานอื่น ให้เสนอเรื่องต่อประธานกรรมการของสหกรณ์โดยตรง
6.3 เรื่องราวที่เสนอขอทุนสาธารณประโยชน์ ให้แสดงหลักฐานเหตุผล
และถ้าเป็นอาคารหรือสถานที่ให้แสดงแบบรูปและรายการให้ชัดเจน
และให้ยื่นต่อประธานกรรมการก่อนการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ประจําเดือนไม่น้อยกว่า 7 วัน กับให้สําเนาเรื่องราวที่ขอทุนสาธารณประโยชน์
นั้นส่งให้กรรมการดําเนินการทุกคนทราบล่วงหน้าด้วย
ข้อ 7. การพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นหลักในการพิจารณาให้ทุน
สาธารณประโยชน์ในคราวหนึ่ง ๆ ให้ถือว่าเป็นความสําคัญก่อนหลัง ดังต่อไปนี้
7.1 ทุนสาธารณประโยชน์ที่เป็นการสงเคราะห์อันเกิดจากภัยพิบัติต่าง ๆ แก่
สมาชิกให้ได้รับความช่วยเหลือก่อนเหตุอื่น
7.2 ทุนสาธารณประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาสมาชิกโดยทั่ว
ไปให้ได้รับเป็นอันดับสอง
7.3 ทุนสาธารณประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยทั่วไป
ให้ได้รับเป็นอันดับสาม
7.4 ทุนสาธารณประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกเพียงบางส่วน
ให้ได้รับเป็นอันดับสี่
7.5 นอกจากที่กล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ
7.6 การพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์นั้น ให้พิจารณาจากทุนสาธารณ
ประโยชน์ที่มีอยู่ในขณะนั้น ๆ เท่านั้น และเมื่อได้พิจารณาให้ทุน
สาธารณประโยชน์เพื่อการใด ๆ ในคราวหนึ่ง ๆ ไปแล้ว ให้ถือว่าการพิจารณา
สําหรับเรื่องนั้น ๆ เป็นอันยุติ
ข้อ 8. วงเงินการอนุมัติจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ จํานวนเงินทุนสาธารณประโยชน์ที่จะ
อนุมัติจ่ายให้แก่หน่วยงานที่ยื่นขอนั้น ตามปกติต้องไม่เกิน 10,000.- บาท เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลความ
จําเป็นพิเศษ ก็ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเป็นเฉพาะราย
ข้อ 9. สิทธิการขอทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อให้เป็นการทั่วถึงแก่ทุกหน่วยงาน หน่วยงาน
ใดที่ได้รับทุนสาธารณประโยชน์ไปแล้ว จะมีสิทธิยื่นขอได้อีกเมื่อทุกหน่วยงานได้รับทุนไป
แล้ว เว้นแต่หน่วยงานนั้น ๆ ไม่ประสงค์จะขอ ทั้งนี้ให้เริ่มนับตั้งแต่เริ่มให้ทุนสาธารณประโยชน์เป็นต้นมา
ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นพิเศษ ก็ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผ่อนผันตาม
ควรแก่กรณี
ข้อ 10. มติของคณะกรรมการดําเนินการในการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ มติข อง
คณะกรรมการดําเนินการในการพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์นั้นให้ถือคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
10.1 มติในการพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์ข้อ 7 ให้ถือคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการดําเนินการที่เข้าประชุม
10.2 มติในการพิจารณาขยายวงเงินตามข้อ 8 และในการผ่อนผันสิทธิการยื่น
ขอทุนสาธารณประโยชน์ตามข้อ 9 วรรคสอง ให้ถือคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ข้อ 11. ใบสําคัญเกี่ยวกับการจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ให้
เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเรียกใบสําคัญรับเงินจากผู้รับเงินทุกราย ดังนี้
11.1 ถ้าสหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ในฐานะเป็นผู้จัดกิจการอย่างใด
อย่างหนึ่งเอง ต้องมีใบสําคัญรับเงินหรือหลักฐานการจัดทําหรือจัดซื้อ
โดยละเอียด
11.2 ถ้าสหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์สมทบเพื่อการใด ต้องให้ผู้มี
อํานาจในการจัดทําหรือผู้มีอํานาจในการรับเงินนั้นออกหลักฐานการรับเงิน
นั้น ๆ ให้แก่สหกรณ์โดยครบถ้วนและถูกต้อง
เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินไปแล้วทุกคราว เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินลงลายมือชื่อรับผิดชอบในการ
จ่ายเงินด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2552

น.อ.
(ธรินทร์ ปุณศรี)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จากัด
ว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และการทาลายเอกสารของสหกรณ์
พ.ศ. 2555
-------------------------อาศัย อํานาจตามความในข้อ บังคับของสหกรณ์ ข้อ 73 และข้อ 107(11) ในการประชุม
คณะกรรมการดําเนิ น การ ครั้ งที่ 5/2555 เมื่อวัน ที่ 20 มีน าคม 2555 ได้กําหนดระเบียบว่า ด้ว ย
การเก็บรักษา ยืม และการทําลายเอกสารของสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด ว่าด้วย
การเก็บรักษา ยืม และการทําลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2555”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ ย กเลิ ก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด ว่าด้วยการเก็บ
รั กษา ยื ม และการทําลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2552 และข้อความอื่นใดขัดแย้งต่อระเบียบนี้ ให้ใช้
ตามระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. การเก็บเอกสารในระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บเอกสารที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น
ข้อ 5. การเก็บเอกสารที่ปฏิบัติเสร็จแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ฝุายธุรการแยกเอกสารนั้นเป็น เรื่อง ๆ
เย็ บ เข้ าเล่ ม หรื อ เก็ บ เข้ าแฟู ม พร้ อมทั้งทําบัญชีหน้าเรื่องหรือบัญชีเรื่องประจําแฟูมด้วย เอกสารใด ซึ่งไม่
สามารถเก็บโดยวิธีดังกล่าวได้ ให้มัดรวมเข้าด้วยกันเป็นหมวดหมู่รวมไว้ในที่เดียวกัน พร้อมทั้งทําบัญชีหน้าที่
เรื่ องประจํา หมวดหมู่ เสร็ จ แล้ ว ให้ ทําสารบรรณเรื่องหรือแฟูมหรือหมวดหมู่ของเอกสารนั้น ๆ ด้วย เพื่อ
ความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหาเป็นสําคัญ
เมื่อทําการตรวจบัญชีประจําปีเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่เก็บเอกสารรวบรวม
เอกสารที่ทําการตรวจบัญชีแล้วนั้นเก็บไว้ในที่อันปลอดภัย
ข้อ 6. ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติเรื่องนั้น ๆ หรือเจ้าหน้าที่ที่เก็บรักษาระมัดระวัง
เอกสารให้อยู่ ในสภาพเรี ย บร้ อยและปลอดภัย ถ้าชํารุ ดเสี ยหายต้อ งรีบซ่ อ มให้ ใช้ไ ด้เหมื อนสภาพเดิม
หากสูญหายต้องทําสําเนามาแทนให้ครบบริบูรณ์เท่าที่จะทําได้
ข้อ 7. การยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้
7.1 ผู้ยืมจะต้องให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้นจะใช้ประโยชน์ในการใด
7.2 ผู้ยืมจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บและลงชื่อในสมุดทะเบียนยื ม
เอกสาร และให้ เจ้ าหน้าที่ เ ก็บ รวบรวมหลั กฐานการยืม เรียงลํา ดั บ วันที่ เดื อน พ.ศ. ไว้เพื่อสะดวกใน
การติดต่อทวงถาม
7.3 การยื ม เอกสารของสหกรณ์ต้อ งได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการ หรื อ
รองประธานกรรมการ (ถ้ามี) หรือผู้จัดการ
7.4 ในกรณีที่เอกสารซึ่งต้ องเก็บ เป็น ความลั บ ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติเรื่องนั้นหรือเจ้าหน้าที่ผู้เก็บอนุญาตให้บุคคลภายนอกยืมดูหรือคัดลอกเป็นอันขาด เว้นแต่ผู้มีอํานาจ
หน้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ หรือเกี่ยวกับการดําเนินคดี

ข้อ 8. ตามปกติเอกสารจะต้องเก็บไว้มีกําหนดไม่น้อยกว่าสิบปี ส่วนเรื่องเห็นมีประโยชน์
ในภายหน้าให้เก็บไว้เกินกว่ากําหนดได้ โดยจําแนกเป็น 3 ประเภท คือ
8.1 เอกสารที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้คงเก็บรักษาไว้ตลอดไป คือ
(ก) หนั ง สื อ ที่ ต้ อ งเก็ บ ไว้ เ ป็ น หลั ก ฐานของสหกรณ์ ต ลอดไป เช่ น เรื ่อ งที่
เกี่ย วกับ การจัดตั้งสหกรณ์ ข้อบังคับ ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก ทะเบียน
สมาชิก รายงานการประชุม บัญชีและทะเบียนต่าง ๆ หลักฐานการ
ตรวจบัญชี รายงานกิจการประจําปี สถิติต่าง ๆ ตลอดจนหลักฐานหรือ
เรื่องที่จะใช้ศึกษาค้นคว้าต่อไป
(ข) หนั งสื อที่เป็นหลั กฐานทางอรรถคดีห รื อสํา นวนของศาลอัยการ หรือ
สํานวนของพนักงานสอบสวน
8.2 เอกสารที่เก็บไว้ไม่น้อยกว่าสิบปี คือ หลักฐานทางการเงินต่าง ๆ
8.3 เอกสารที่เก็บไว้ไม่น้ อยกว่า 5 ปี เช่น สมุดบัญชี และเอกสารประกอบการ
ลงบัญชี ที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว รวมทั้งหนังสือขอเปลี่ยนแปลงเงิน ค่าหุ้นรายเดือน หนังสือขอ
ลาออกจากสหกรณ์ คําขอกู้เงินทุกประเภท เป็นต้น
ข้อ 9. ในปีหนึ่ง ๆ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารที่สมควรจะทําลาย แล้วยื่นหนังสือเสนอ
ต่อคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณา เมื่อเห็นว่าควรทําลายเอกสารได้ให้ตั้งกรรมการทําการคัดเลือก
เอกสารและควบคุมการทําลายขึ้นอย่างน้อย 3 คน โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
9.1 คัดเลือกเอกสารตามระเบียบว่าเอกสารเรื่องใดควรทําลายได้
9.2 เสนอรายงานและบัญชีรายชื่อเอกสารที่สมควรทําลายต่อคณะกรรมการดําเนินการ
เพื่ออนุมัติ
9.3 แสดงรายงานและบัญ ชี รายชื่อเอกสารที่ได้รับอนุมัติให้ทําลายได้ และมอบ
สําเนาให้เจ้าหน้าที่เก็บเพื่อบันทึกในหนังสือเก็บและบัญชีประจําเรื่อง หรือประจําหมวดหมู่หรือประจําแฟูม
9.4 ควบคุม การทําลายหรื อทําลายด้ว ยตนเอง การทําลายอาจใช้เครื่องมือเผา
หรือวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม
9.5 เสนอรายงานผลการปฏิบัติ ให้คณะกรรมการดําเนินการทราบ และมอบให้
เจ้าหน้าที่เก็บรายงานนั้นไว้เป็นหลักฐานด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2555
น.อ.
(พงษ์สวัสดิ์ จันทสาร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จากัด
ว่าด้วยการใช้เงินทุนสวัสดิการสมาชิกและเจ้าหน้าที่
พ.ศ.2559
-------------------------อาศัย อํานาจตามความในข้ อบัง คับ ของสหกรณ์ ข้อ 73 และ ข้อ 107 (11) ที่ ประชุม
คณะกรรมการดําเนิ น การ ครั้ งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ได้กําหนดระเบีย บว่าด้ว ยการ
ใช้เงิน ทุน สวัส ดิก ารสมาชิก และเจ้าหน้า ที่ ดั งต่ อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบีย บสหกรณ์ อ อมทรัพย์ ข้าราชการกองบิน 4 จํา กัด ว่า
ด้วยการใช้เงินทุนสวัสดิการสมาชิกและเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2559”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด ว่าด้วยการใช้
เงินทุนสวัสดิการสมาชิกและเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2552 และข้อความอื่นใดขัดแย้งต่อระเบียบนี้ ให้ใช้ตามระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ระเบียบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือทางการเงินแก่สมาชิกและเจ้าหน้าที่
ข้อ 5. “เงินทุนสวัสดิการสมาชิกและเจ้าหน้าที่” หมายถึง เงินซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้
จัดสรรจากกําไรสุทธิประจําปี
ข้อ 6. เงินทุนสวัสดิการสมาชิกและเจ้าหน้าที่ ให้จ่ายได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) จ่ายเป็นเงินช่วยสมทบจัดการศพแก่สมาชิกและเจ้าหน้าที่ซึ่งยังคงเป็นสมาชิก
และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์อยู่ และได้ถึงแก่กรรมลง รายละ 50,000.-บาท
(2) จ่ายเป็นเงินสวัสดิการอื่นตามแต่คณะกรรมการเห็นสมควร เช่น เงินรางวัล
ข้อ 7. การจ่ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิกและเจ้าหน้าที่ตามข้อ 6 ให้ดําเนินการดังนี้
(1) การจ่ายเป็นค่าสมทบจัดการศพตามข้อ 6 (1) ให้ ส หกรณ์ออมทรัพย์จ่า ยแก่
ผู้มีชื่อระบุเป็ น ผู้ รั บ โอนประโยชน์ ตามหนังสื อผู้ รับ โอนประโยชน์หรือคู่สมรส หรือบุตร หรือบิดามารดาเป็น
ผู้รับตามลําดับ โดยผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งเป็นหนังสือต่อผู้จัดการ เพื่อเสนอประธานกรรมการอนุมัติ พร้อมแนบ
เอกสาร ใบมรณะบัตร ทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ ภายในกําหนด 90 วัน
นับแต่วันถึงแก่กรรม เมื่อพ้นกําหนดนี้แล้ว เป็นอันหมดสิทธิในการรับเงินสมทบจัดการศพ ในกรณีใช้สําเนา
หลั ก ฐานเอกสารต้ อ งมี ส มาชิ ก เป็ น นายทหารสั ญ ญาบั ต รเป็ น ผู้ รั บ รองและให้ ผู้ จั ด การเสนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการทราบคราวต่อไป
(2) การจ่ า ยเป็นเงินสวัส ดิ การอื่ นตาม ข้ อ 6 (2) ให้ ฝุ ายจั ด การเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ว่าจะจ่ายแต่ละครั้งเท่าใด
ข้อ 8. สหกรณ์ย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดจ่ายหรือลดจํานวนลงน้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ไว้ในข้อ 6 (1) หากปรากฏว่า
(1) สมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งถึงแก่กรรมลงเนื่องจากตนกระทําผิดทางอาญา

(2) เงินทุนสวัสดิการสมาชิกและเจ้าหน้าที่ ซึ่งที่ประชุมใหญ่จัดสรรไว้ต ามความ
ในข้อบังคับของสหกรณ์หมดลง หรือมีจํานวนน้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ 6 (1) ซึ่งสมาชิกหรือ
เจ้าหน้าที่จะพึงมีสิทธิได้รับ
ข้อ 9. การจ่ายเงินตามระเบียบนี้ ให้สหกรณ์ทําหลักฐานการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินลงชื่อ
ไว้ หรือเรียกใบสําคัญคู่จ่าย หรือใบเสร็จรับเงิน สําหรับเป็นหลักฐานการจ่ายเงินของสหกรณ์ด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
นาวาอากาศเอก
(อังคาร อินทรา)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด
ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ.2557
-----------------อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด ข้อ 107 (11)
คณะกรรมการดําเนินการ ในการประชุม ครั้งที่ 9/57 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2557 จึงได้กําหนด ระเบียบ
ว่าด้วยการพัสดุ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ.2557”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด
“ประธานกรรมการดําเนินการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนิน การสหกรณ์ ออม
ทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด และรวมถึงรองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กองบิน 4 จํากัด ซึ่งได้รับมอบหมายด้วย
“คณะกรรมการดําเนินการ”หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด
“กรรมการดําเนินการ”หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน
4 จํากัด
“คณะอนุกรรมการพัสดุ” หมายถึง คณะอนุกรรมการพัสดุที่คณะกรรมการดําเนินการแต่งตั้ง
จากกรรมการดําเนินการ จํานวน 3 คน ประกอบด้วย ประธานอนุกรรมการ 1 คน อนุกรรมการ 2 คน
“ผู้จัดการ” หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด รวมถึง ผู้
รักษาการแทนผู้จัดการ
“เจ้าหน้าที่สหกรณ์” หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานประจําสหกรณ์ อ อมทรั พย์
ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด
“เจ้าหน้าที่พัสดุ” หมายถึง เจ้าหน้าที่ซึ่งดํา รงตําแหน่งที่ มีห น้ าที่เ กี่ยวกั บการพัส ดุ สหกรณ์
รวมถึง ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้จัดการ หรือผู้ที่รักษาการแทนผู้จัดการ
“การซื้อหรือการจ้าง” หมายถึง การดําเนิ นการจั ดซื้ อหรื อการจ้า งเพื่ อให้ ได้ มาซึ่ งพัส ดุ
ตามความต้องการของสหกรณ์
ข้อ 4. วัตถุประสงค์ของการพัสดุสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด ดังนี้
4.1 เพื่อการซื้อหรือการจ้างที่เกี่ยวกับพัสดุ ให้ดําเนิน การด้ว ยความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของสหกรณ์
4.2 เพื่อควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ การเก็บรักษา และการจําหน่ายพัสดุของสหกรณ์
ข้อ 5. การจัดซื้อพัสดุ หรือการจ้าง ให้สหกรณ์ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
5.1 เมื่อที่ประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์รับรองงบประมาณรายจ่ายประจําปีแล้ว ให้ผู้จัดการ
จัดทําแผนการจัดซื้อพัสดุหรือการจ้างประจําปีของสหกรณ์เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ โดยใน

แผนจะประกอบไปด้วยรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้ อหรือจ้าง พร้อมด้วยวัตถุประสงค์หรือความจําเป็น
ในการใช้งาน รายละเอียดของพัสดุที่ต้องการใช้งาน วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อหรือจ้าง และรายละเอียด
อื่นๆ ที่จําเป็น
ในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วน และเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ที่จะต้องจัดซื้อหรือจ้างนอกเหนือรายการ
หรือเกินกว่าจํานวนที่ระบุไว้ในแผนการจัดซื้อหรือจ้างพัสดุประจําปีของสหกรณ์ การจัดซื้อหรือการจ้างจะ
กระทําได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
5.2 ต้องจัดซื้อพัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสมตามลักษณะการใช้งาน
5.3 ต้องจัดซื้อพัสดุให้ได้ในราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ การดูแลรักษาและการใช้
ประโยชน์ของสินค้า
5.4 ต้องดําเนินการโดยคํานึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์เป็นสําคัญ รวมทั้งต้อง
ปูองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ชื่อเสียงและภาพพจน์ของสหกรณ์ด้วย
5.5 ก่อนดําเนินการจัดซื้อพัสดุหรือจ้าง ให้ฝุายจัดการของสหกรณ์จัดทํารายงาน เสนอที่
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื่อขออนุมัติหรือความเห็นชอบ เมื่อได้รับอนุมัติหรือความเห็นชอบแล้ว จึง
จะดําเนินการจัดซื้อพัสดุหรือจ้างต่อไป
ข้อ 6. อํานาจในการซื้อพัสดุหรือการจ้าง
6.1 การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกิจการสหกรณ์เป็นประจําโดยใช้เ งินค่ าใช้จ่ายใน
การบริหารที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมใหญ่สามัญ ซึ่งเป็นแผนการดําเนิ นงานประจําปี อยู่ แล้ ว ให้ ผู้ จัด การ
หรื อผู้ที่รักษาการแทนผู้จัดการ ดําเนินการจัดซื้อได้ไม่เกินวงเงิน 5,000.-บาท และต้องแจ้งให้ที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการทราบด้วยงงงงงงงงงงงงงงง
6.2 การจัดซื้อ หรื อการจ้า ง ครุภัณ ฑ์ ทรัพย์สินถาวร และสิ่ ง ก่ อสร้าง โดยใช้เงิ นค่า
ครุ ภัณ ฑ์ ทรัพย์สินถาวร และสิ่งก่อสร้าง ที่ได้จัดทําแผนงานการจัดซื้อ หรือการจ้างประจําปี ซึ่งที่ประชุมใหญ่
สามัญอนุมัติไว้แล้ว และต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณในที่ประชุมใหญ่สามัญอนุมัติด้วย ฝุายจัดการจะต้อง
แจ้งความต้องการจัดซื้อ หรือจ้าง ให้ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการทราบเพื่อมีมติอนุมัติ พร้ อมกับ
แต่งตั้ ง คณะอนุกรรมการพัสดุ จํานวน 3 คน ดําเนินการจัดซื้อ หรือจ้างในแผนงานนั้นๆ ต่อไป
ในการดําเนินการ ข้อ 6.2 เมื่อคณะอนุกรรมการพัสดุดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้
รายงานประธานกรรมการดํ า เนิ น การ หรื อ รองประธานกรรมการดํ า เนิ น การซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมาย และ
คณะกรรมการดําเนินการทราบด้วย
ข้อ 7. เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุของฝุายจัดการสหกรณ์ได้รับมอบพัสดุไว้แล้ว ให้ดําเนินการลงบัญชีหรือ
ทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุแล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และแสดงรายการโดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือ
ลงทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วยให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบันตรงตามบัญชี หรือ
ทะเบียนนั้นๆ
ข้อ 8. การเบิกพัสดุไปใช้งาน ให้เบิกจากผู้จัดการ หรือผู้ที่รักษาการแทนผู้จัดการ เมื่อเจ้าหน้าที่
พัสดุตรวจความถูกต้องของใบเบิกเรียบร้อยแล้วให้ทําการลงบัญชีจ่ายให้เป็นปัจจุบัน และเก็บใบเบิกจ่ายไว้
เป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบด้วย
ข้อ 9. เมื่อประธานกรรมการดําเนินการ หรือรองประธานกรรมการดําเนินการซึ่งได้รับมอบหมาย
เมื่อได้รับรายงาน มีพัสดุชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือไม่จําเป็นต้องใช้ต่อไปให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหา
ข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่าต้องหาตัวผู้รับผิด ก็ให้ประธานกรรมการดําเนินการ
หรือรองประธานกรรมการดําเนินการซึ่งได้รับมอบหมาย สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาตัวผู้รับผิด
ในทางแพ่ง

ข้อ 10. ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า ไม่มีตัวผู้รับผิด ให้ฝุายจัดการรายงานคณะกรรมการ
ดําเนินการ
เพื่อขออนุมัติจําหน่ายออกจากบัญชีควบคุม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาจําหน่าย จํานวน 3 คน
เมื่อจําหน่ายเรียบร้อยแล้ว ให้ลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียนต่อไป
ข้อ 11. การใดที่มิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด และ
มีอํานาจในการยกเว้นการบังคับใช้ระเบียบนี้
กําหนดไว้ ณ วันที่
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นาวาอากาศเอก
(เสกสรร คันธา) ง
ง
ประธานกรรมการดําเนินการ
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด
ว่าด้วย กองทุนเงินบําเหน็จตัวแทนประกันชีวิต
พ.ศ. 2557
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด ข้อ
79 (8), ข้อ 107 (11) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4
จํากัด ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 ให้กําหนดระเบียบว่าด้วย กองทุนเงินบําเหน็จ
ตัวแทนประกันชีวิต โดยความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด ว่าด้วย
กองทุนเงินบําเหน็จตัวแทนประกันชีวิต พ.ศ.2557”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณ์
“ผู้จัดการ” หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์
“กองทุน” หมายถึง กองทุนเงินบําเหน็จตัวแทนประกันชีวิต
“เงินบําเหน็จ” หมายถึง จํานวนเงินทั้งหมดที่บริษัทประกันชีวิตจ่ายให้กับตัวแทน
ประกันชีวิตจากการทําประกันเงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์ และหมายรวมถึงประโยชน์อย่างอื่นที่ได้รับจากบริษัท
ประกันชีวิต
“ตัวแทนประกันชีวิต” หมายถึง ผู้ที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนสหกรณ์ใน
การติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต
“ค่าตอบแทน” หมายถึง เงินค่าตอบแทนซึ่งคณะกรรมการอนุมัติจ่ายให้กับตัวแทน
ประกันชีวิต
ข้อ 4. ให้ตัวแทนประกันชีวิตทําหนังสือยินยอมโอนเงินบําเหน็จเข้ากองทุนทั้งจํานวนตาม
ผนวกท้ายแนบระเบียบนี้ และให้สหกรณ์รายงานสถานะกองทุนให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน
ข้อ 5. การใช้เงินจากกองทุนเพื่อการดังต่อไปนี้
5.1 การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์โดยรวมของสมาชิกสหกรณ์
5.2 การสมทบเป็นทุนสํารองของสหกรณ์
5.3 ค่าตอบแทนตัวแทนประกันชีวิต และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเป็นตัวแทน
ประกันชีวิตหรือเพื่อการอย่างใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
5.4 การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

ข้อ 6. ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งกรรมการผู้หนึ่งผู้ใด หรือผู้จัดการเป็นตัวแทน
ประกันชีวิตในการดําเนินการในแต่ละปีเพื่อรับผิดชอบการติดต่อกับบริษัทประกันชีวิตและดําเนินการเกี่ยวกับ
กองทุน
ข้อ 7. ให้คณะกรรมการมีอํานาจอนุมัติการจ่ายเงินให้เป็นไปตามข้อ 5 โดยให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์
ข้อ 8. ห้ามมิให้คณะกรรมการจ่ายเงินกองทุนที่นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ตามข้อ 5
เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ หากมีการฝุาฝืนคณะกรรมการที่สั่งจ่ายจะต้องชดใช้เงินคืน
ให้สหกรณ์ทั้งหมด
ข้อ 9. ให้คณะกรรมการรายงานการใช้จ่ายเงินกองทุนในทุกรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้
ที่ประชุมใหญ่รับทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557
นาวาอากาศเอก
(เสกสรร คันธา)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จากัด
ว่าด้วยการใช้เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
พ.ศ. 2561
----------------------------อาศั ย อํ านาจตามความในข้อ บัง คับของสหกรณ์ ออมทรั พย์ ข้าราชการกองบิ น 4 จํ ากั ด
ข้อ 79 (8), ข้อ 107 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด
ครั้งที่ 10/61 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ได้กําหนดระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนรักษาระดับอัตราเงิน
ปันผล ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด ว่าด้วย
การใช้เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
3.1 “เงินทุน” หมายถึง ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
3.2 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด
3.3 “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด
ข้อ 4 ให้สหกรณ์จัดให้มีบัญชีเงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ข้อ 5 เงินที่จะนําเข้าบัญชีเงินทุนนี้คือ
5.1 เงินที่สหกรณ์จัดสรรจากกําไรสุทธิในที่ประชุมใหญ่ ตามข้อบังคับ ข้อ 27 (4)
5.2 เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินช่วยเหลือ หรือเงินอื่นใดที่ได้รับจากบุคคล องค์กร
หรือสถาบันทีม่ ีวัตถุประสงค์เพื่อการนี้
ข้อ 6 เงิน ทุน นี้ใ ห้ส หกรณ์จ่า ยได้เ ฉพาะเพื่อ เป็น เงิน ปัน ผลตามหุ้น แก่ส มาชิก ในกรณี
ดังต่อไปนี้
6.1 สหกรณ์มีกํา ไรสุท ธิไ ม่เ พีย งพอที่จ ะจ่า ยเงิน ปัน ผลตามหุ ้น แก่ส มาชิก ใน
อัตราที่พอสมควร เพื่อให้ ส มาชิกผู้ ถือหุ้ นมี ขวัญกําลั ง ใจ และเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์
6. 2 ก รณีที ่ส ห กร ณ์ม ีผ ลก าร ดํ า เนิน งา นข าด ทุน ด้ว ย เห ตุส ุด วิส ัย แล ะ
คณะกรรมการมีมติให้จ่ายเงินปันผลตามหุ้นเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้แก่สมาชิก
ให้คณะกรรมการรายงานขอความเห็นชอบการใช้เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลในรอบ
ปีบัญชีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติอนุมัติให้ใช้เงินทุนแล้ว จึงสามารถเบิกจ่าย
เงินทุนได้
ข้อ 7 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอํานาจลงชื่ออนุมัติการจ่ายเงินตามระเบียบนี้

-2ข้อ 8 การเก็บรักษาหลักฐานทางการเงิน ทางบัญชี การตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ ว่า
ด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2555
ข้อ 9 ให้สหกรณ์จัดทําบัญชีว่าด้วยทุนรักษาระดับเงินปันผลแยกไว้โดยเฉพาะ และให้มีการ
ปิดบัญชีปีละครั้ง โดยให้ถือรอบบัญชีของสหกรณ์เป็นหลัก
ข้อ 10 ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

น.อ.
(พูนศักดิ์ ปิยะรัตน์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จากัด
ว่าด้วยการใช้เงินทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์
พ.ศ.2561
----------------------------อาศั ย อํ านาจตามความในข้อ บัง คับของสหกรณ์ ออมทรั พย์ ข้าราชการกองบิ น 4 จํ ากั ด
ข้อ 79 (8), ข้อ 107 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด ครั้ง
ที่ 10/61 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ได้กําหนดระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนเพื่อการศึกษาอบรมทาง
สหกรณ์ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิ น 4 จํากัด ว่าด้วย
ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ.2561”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
3.1 “เงินทุน” หมายความว่า ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์
3.2 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด
3.3 “บุคคลากรของสหกรณ์” หมายความว่า กรรมการ, ที่ปรึกษา, ผู้ตรวจสอบ
กิจการ, เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และสมาชิก
ข้อ 4 ระเบียบนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
ระบบและวิธีการดําเนินงานสหกรณ์ รวมทั้งความรู้โดยทั่วไปที่เกี่ยวกับงานสหกรณ์
ข้อ 5 เงินที่จะนําเข้าบัญชีเงินทุน ได้แก่
5.1 เงินที่สหกรณ์จัดสรรจากกําไรสุทธิในที่ประชุมใหญ่ ตามข้อบังคับ ข้อ 27 (5)
5.2 เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินช่วยเหลือ หรือเงินอื่นใดที่ได้รับจากบุคคล องค์กร
หรือสถาบันที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการนี้
ข้อ 6 การจ่ายเงินทุน ให้สหกรณ์จ่ายได้ ดังนี้
(1) ค่ าธรรมเนีย มการศึ กษาอบรมและการสั ม มนาตามอั ตราที่อ งค์ก ร หรื อ
สถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาอบรมหรือการสัมมนา
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปเข้ารับการอบรมและสัมมนา หรือการเดินทางไป
ปฏิ บั ติ ง านนอกสํ า นั ก งานสหกรณ์ เพื่ อ จั ด การศึ ก ษาอบรม หรื อ การสั ม มนาที่ ส หกรณ์ จั ด ขึ้ น เอง ได้ แ ก่
ก. ค่าพาหนะ
ข. ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค. ค่าเช่าที่พัก

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาอบรมหรือสัมมนาที่สหกรณ์จัดขึ้นเอง ได้แก่
ก. ค่าวิทยากร
ข. ค่าอาหารเครื่องดื่ม
ค. ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม
ข้อ 6 การจ่ายเงินทุน ให้สหกรณ์ดําเนินการ ดังนี้
(1) ค่าใช้ จ่ายตามข้อ 6 (2) ให้ปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กองบิน 4 จํากัด ว่าด้วยการไปปฏิบัติงานและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2561
(2) ค่าใช้จ่ายตามข้อ 6 (3) ต้องมีใบสําคัญรับเงิน หรือหลักฐานการจัดทําหรือ
จัดซื้อโดยละเอียด
ข้อ 8 การเก็บรักษาหลักฐานทางการเงิน ทางบัญชี การตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ
ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2555
ข้อ 9 ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่

31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

น.อ.
(พูนศักดิ์ ปิยะรัตน์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จากัด
ว่าด้วยการไปปฏิบัติงานและการเบิกค่าใช้จ่าย
พ.ศ. 2561
----------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด
ข้อ 79 (8), ข้อ 107 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด
ครั้งที่ 10/61 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ได้กําหนดระเบียบว่าด้วยการไปปฏิบัติงานและการเบิก
ค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด ว่าด้วย
การไปปฏิบัติงานและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2561”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กองบิน 4 จํากัด คณะอนุกรรมการฯ คณะทํางานฯ และคณะกรรมการอื่นๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมาย
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด
“ผู้จัดการ” หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด
“ผู้ไปปฏิบัติงาน” หมายถึง ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการ หรือ
ประธานกรรมการ หรือจากผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ให้เดินทางไปปฏิบัติงานให้กับสหกรณ์
ข้อ 4 การไปปฏิบัติงานให้สหกรณ์ ผู้ไปปฏิบัติงานต้องทําเรื่องเสนอรายละเอียดงานที่ได้ไป
ปฏิบัติและค่าใช้จ่าย ให้คณะกรรมการดําเนินการ หรือประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการ
มอบหมายทราบด้วย ยกเว้นการไปร่วมประชุมคณะกรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้กําหนดค่าตอบแทนไว้แล้ว
ข้อ 5 ผู้ไปปฏิบัติงานสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ ดังนี้
5.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง
การไปปฏิบัติงานให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้วันละ 500 บาท
5.2 ค่าที่พัก
การเดินทางไปปฏิบัติงานที่จําเป็นต้องพักแรมและสหกรณ์มิได้จัดที่พักให้ผู้ไป
ปฏิบัติงาน สามารถเบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัดตามใบเสร็จรับเงิน แต่ไม่เกินวันละ 1,600
บาท

5.3 ค่าพาหนะ
การเดินทางไปปฏิบัติงานที่สหกรณ์มิได้จัดพาหนะให้ ผู้ไปปฏิบัติงาน สามารถ
เบิกค่าพาหนะได้ตามที่จ่ายจริง ดังต่อไปนี้
5.3.1 ค่าโดยสารรถประจําทาง หรือรถปรับอากาศ วีไอพี
5.3.2 ค่าโดยสารรถไฟตู้นอนชั้น 2 ปรับอากาศ
5.3.3 กรณีจําเป็นเร่งด่วนให้โดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดได้ โดยผู้ไปปฏิบัติงาน
ต้องแนบสําเนาตั๋วเครื่องบินและใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมสนามบิน ในการขอเบิกค่าใช้จ่ายด้วย
5.3.4 กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว ให้ผู้ไปปฏิบัติงานเบิกค่าน้ํามันเชื้อเพลิงได้กิโลเมตร
ละ 4 บาท และให้เบิกได้ตามระยะทางที่ไปปฏิบัติงานจริง
5.4 การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสํานักงาน กรณีจําเป็นเร่งด่วน หรือมีเหตุจําเป็น
อย่างอื่นที่จะต้องเช่ายานพาหนะ จะกระทําได้เมื่อได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการดําเนินการ และให้
เบิกจ่ายค่าเช่ายานพาหนะได้ตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
5.5 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นให้เบิกได้ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าลงทะเบียนสัมมนา เป็นต้น
ข้อ 6 ผู้ไปปฏิบัติงานสามารถยืมเงินรองจ่ายจากสหกรณ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติงานได้ โดยต้องขออนุมัติจากประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย
ผู้ยืมเงินรองจ่ายต้องส่งคืนเงินยืมรองจ่ายพร้อมกับรายงานการขอเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปปฏิบัติงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่กลับจากการไปปฏิบัติงาน
หากผู้ไปปฏิบัติงานไม่ส่งคืนเงินยืมรองจ่ายภายในเวลาที่กําหนด ให้ประธานกรรมการ หรือผู้
ที่ประธานกรรมการมอบหมาย มีอํานาจส่งหักชดใช้เงินยืมรองจ่ายจากเงินอื่นใด ที่สหกรณ์จ่ายให้แก่ผู้นั้น
ข้อ 7 การขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้ผู้ปฏิบัติงานยื่นรายงานการขอเบิกพร้อมด้วย
ใบสําคัญจ่าย เมื่อผู้จัดการตรวจสอบว่าถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบแล้ว จึงให้เบิกได้
ข้อ 8 การเก็บรักษาหลักฐานทางการเงิน ทางบัญชี การตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ ว่า
ด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2555
ข้อ 9 ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่

31

สิงหาคม พ.ศ. 2561

น.อ.
(พูนศักดิ์ ปิยะรัตน์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จากัด
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์
พ.ศ. 2561
----------------------------อาศั ย อํ านาจตามความในข้อ บัง คับของสหกรณ์ ออมทรั พย์ ข้าราชการกองบิ น 4 จํ ากั ด
ข้อ 79 (8), ข้อ 107 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด
ครั้งที่ 10/61 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ได้กําหนดระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายใน
และการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
หมวด 1 บททั่วไป

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด ว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ.2561”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ระเบียบอื่นใดที่มีอยู่
ก่อนใช้ระเบียบนี้ ซึ่งมีข้อกําหนดขัดแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบ
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กองบิน 4 จํากัด
“ผู้จัดการ” หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด
“ผู้ ดู แ ลระบบงาน” หมายถึ ง เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ดู แ ลระบบงานที่ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์
ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด มอบหมาย
“บุคลากร” หมายถึง ผู้ใ ช้ป ระโยชน์จ ากทรัพ ย์สิน ด้า นเทคโนโลยี สารสนเทศ
ของสหกรณ์ ซึ่งครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ สมาชิกทุกคน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้ทํางานใน
สหกรณ์หรือที่เข้ามาดําเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสหกรณ์ตามข้อตกลงที่ทําไว้กับสหกรณ์ หรือ
ที่เข้ามาอบรมตามโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ดูแลการ
ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล
“เครื่องคอมพิวเตอร์” หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหลาย เครื่องเชิร์ฟเวอร์ หรือ
อุปกรณ์อื่น ใด ที่ทําหน้าที่ได้เสมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งที่ใช้งานอยู่ภายในสหกรณ์ หรือภายนอกแล้ ว
เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย

“ระบบเครือข่าย” หมายถึง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สหกรณ์สร้างขึ้นทั้งแบบ
มีสายและไร้สาย
ข้อมูล” หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ไม่
ว่า จะได้จัดทําไว้ในรูปแบบของเอกสาร แฟูม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การ
บันทึก ภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทําให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้
“ระบบสารสนเทศ” หมายถึง ข้อมูล และสาระต่าง ๆ ที่เกิดจากการประมวลผลมา
จากข้อมูลที่จัดไว้อย่างเป็นระบบ
ข้อ 5 วิธีการเผยแพร่ระเบียบ
(1) แจ้งให้ทราบการถือใช้ระเบียบในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
(2) ทําหนังสือเวียนให้เจ้าหน้าที่รับทราบ
(3) ติดประกาศไว้ ณ ที่ทําการสหกรณ์ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 60 วัน นับแต่วันที่
ประกาศถือใช้ระเบียบนี้
ข้ อ 6 ในกรณีที ่ม ีป ัญ หาเกี ่ย วกับ การปฏิบ ัต ิต ามระเบีย บนี ้ ให้ค ณะกรรมการ
ดําเนิ น การเป็ น ผู้ มีอํานาจวินิ จ ฉัย
ข้อ 7 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
หมวด 2 วัตถุประสงค์
ข้อ 8 วัตถุประสงค์ของการออกระเบียบนี้
(1) เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรระมั ด ระวั ง ในการใช้ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โดยจะไม่ ทํ า ให้
ประสิทธิภาพของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายด้อยประสิทธิภาพลงอย่างผิดปกติโดยเจตนา
หรือไม่เจตนาก็ตาม
(2) เพื่อให้บุคลากรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องตามบทบาทและหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
(3) เพื่อให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์มีความมั่นคง ปลอดภัย และ
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) เพื่อให้บุคลากรระมัดระวังและตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5) เพื่อให้สหกรณ์ได้มีการควบคุมภายในและรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบสหกรณ์และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
หมวด 3 การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ
ข้อ 9 สหกรณ์จะต้องจัดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ในที่ที่เหมาะสม และห้ ามผู้ไม่ มีหน้าที่
รับผิดชอบ เข้ามาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อ 10 จัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในที่ที่เหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งานเมื่อมี
เหตุฉุกเฉิน และจัดทําแผนผังการขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 11 จัดให้มีระบบการควบคุมอุณหภูมิ ให้แก่อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ
และเหมาะสมกับสถานที่รวมทั้งจัดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
ข้อ 12 จัดให้มีระบบสํารองไฟเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอเพื่อลด
การหยุดชะงักการทํางานของเครื่องแม่ข่ายในกรณีที่มีไฟฟูาดับหรือไฟตก
หมวด 4 คณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 13 ต้องพิจารณาจัดให้มีทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามสมควรและเหมาะสม
กับสหกรณ์
ข้อ 14 มอบหมายให้ มีผู้ รับผิ ดชอบในการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายหรือระเบียบ
ปฏิบัติในการควบคุมภายใน และการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์
ข้อ 15 สื่อสารให้บุคลากรเข้าใจนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติในการควบคุมภายในและการ
รักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์
ข้อ 16 ส่งเสริ มให้ มีการฝึ กอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานและการรักษาความ
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่คณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรือสนับสนุนให้เข้า
รับการฝึกอบรมกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่มีการจัดอบรมในเรื่องดังกล่าว
ข้อ 17 ต้องกําหนดให้ผู้บริการโปรแกรมระบบบัญชีจัดทําคู่มือการใช้โปรแกรมและเอกสาร
ด้านฐานข้อมูล ได้แก่ โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) หรือพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ให้กับ
สหกรณ์เพื่อประกอบการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชี
ข้ อ 18 มอบหมายให้ มี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการเก็ บ รั ก ษาคู่ มื อ และเอกสารสนั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงานให้อยู่ในที่ปลอดภัย และให้เรียกใช้งานได้ทันที
ข้อ 19 พิจารณาคัดเลือกและจัดทําสัญญากับผู้ให้บริการโปรแกรมหรือระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และพิจ ารณาเกี่ ย วกั บ การรักษาความลั บของข้อมู ล เงื่อนไขต่า ง ๆ และขอบเขต งานของผู้
ให้บริการกรณีที่ใช้บริการโปรแกรมของเอกชน
ข้อ 20 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์
ข้อ 21 จัดให้มีการทําหรือทบทวนแผนฉุกเฉิน และการประเมินผลของการทดสอบแผน
ฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ข้อ 22 รณรงค์ให้ทุกคนใช้พลังงานไฟฟูาอย่างประหยัด โดยจัดระดับการทํางานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์และปิดอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกครั้งที่ไม่มีการใช้งาน ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใช้
มาตรการลดการใช้กระดาษให้น้อยลงด้วย
หมวด 5 ผู้จัดการ/ผู้ดูแลระบบงาน
ข้อ 23 ควบคุมดูแลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ข้อ 24 ดําเนินการให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทันสมัยและมั่นคงปลอดภัยตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของสหกรณ์

ข้อ 25 ติดตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
ให้สามารถปูองกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าสู่ระบบได้ง่าย ได้แก่ ความยาวของรหัสผ่าน ระยะเวลาการ
เปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน ระยะเวลาการตั้งเวลาพักหน้าจอในกรณีผู้ใช้งานไม่อยู่ที่เครื่อง เป็นต้น
ข้อ 26 มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการผู้ใช้งาน เกี่ ยวกับการสร้าง/เปลี่ยนแปลง/
ลบชื่อผู้ใช้งาน (username) โดยการกําหนดสิทธิการใช้งาน จะต้องเป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผู้ใช้งาน
ข้อ 27 มีหน้าที่สอบทานสิทธิการใช้งานของเจ้าหน้าที่ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละตําแหน่งเป็นประจําทุกปี
ข้อ 28 บริหารจัดการระบบเครือข่ายให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม
พื้นที่การทํางานทั้งหมด ได้แก่
(1) กําหนดสิทธิการเข้าถึงระบบเครือข่ายให้กับผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
(2) จัดทําการปรับปรุงแผนผังเครือข่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน
(3) มีการตรวจสอบหรือเฝูาระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายอย่างสม่ําเสมอ
(4) ติด ตั้ ง ระบบปูอ งกั นไวรั ส กับ เครื่อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ข่ า ย และปรั บ ปรุง ระบบ
ปูองกันไวรัสให้เป็นปัจจุบันสม่ําเสมอ
ข้อ 29 จัดทําตารางแผนการสํารองข้อมูลและวิธีการกู้คืนข้อมูล และให้มีการสํารองข้อมูล
และการทดสอบการกู้คืนข้อมูลเป็นไปตามแผนที่กําหนด ได้แก่
(1) กําหนดตารางแผนการสํารองข้อมูลให้เหมาะสมกับการปฏิบั ติงานของสหกรณ์
(2) กํ า หนดให้ สํ า รองข้ อ มู ล จากระบบบั ญ ชี ค อมพิ ว เตอร์ ที่ ส หกรณ์ ใ ช้ ใ นเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ที่แยกต่างหากจากเครื่องแม่ข่ายหลักของสหกรณ์ จํานวน 1 ชุด เป็นประจําทุกวันทําการของ
สหกรณ์และสํารองข้อมูลไว้ในสื่อบันทึกข้อมูล จํานวน 1 ชุด เป็นประจําทุกเดือน
(3) กําหนดให้สํารองโปรแกรมฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล
และระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ไว้ในสื่อบันทึกข้อมูล จํานวน 1 ชุด เป็นประจําทุก 3 เดือน
(4) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบงานสํารองข้อมูลในสื่อบันทึกข้อมูลและติดฉลากที่
มีรายละเอียดโปรแกรมระบบงานวัน เดือน ปี จํานวนหน่วยข้อมูล
(5) จัดเก็บสื่อบันทึกข้อมูลไว้ในที่ปลอดภัยทั้งในและนอกสํานักงานสหกรณ์ และให้
สามารถนํามาใช้งานได้ทันทีในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน
(6) ผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องทดสอบข้อมูลที่ สํารองทุก 6 เดือน และเก็บ
รักษาชุดสํารองข้อมูลไว้อย่างน้อย 10 ปีตามกฎหมาย
(7) จัดทําทะเบียนคุมข้อมูลชุดสํารอง และควบคุมการนําข้อมูลชุดสํารองออกมาใช้งาน
ข้อ 30 จัดทําแผนฉุกเฉินรองรับเมื่อเกิดปัญหากับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกรณี
เครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหายหรือหยุดชะงัก และกําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
ข้อ 31 ดําเนินการทดสอบแผนฉุกเฉินร่วมกับบุคลากรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดทําผล
การทดสอบแผนฉุกเฉิน
ข้ อ 32 จั ด การกั บ เหตุ ก ารณ์ ผิ ด ปกติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความมั่ น คงปลอดภั ย ของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยทันทีเมื่อได้รับรายงานจากบุคลากร

หมวด 6 บุคลากร
ข้อ 33 ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดําเนินงานของสหกรณ์ และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ข้อ 34 ให้ คํ านึ ง ถึ ง การใช้ ง านอย่ า งประหยั ด และหมั่น ตรวจสอบเครื่อ งคอมพิ ว เตอร์
ให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
ข้อ 35 บุคลากรแต่ละคนมีหน้าที่ปูองกันดูแลรักษาข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ
รหัสผ่าน (password) ทั้งนี้ต้องห้ามเผยแพร่ให้ผู้อื่นล่วงรู้รหัสผ่าน (Password) ของตนเอง
ข้อ 36 การกําหนดรหัสผ่านในการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 6 ตัวอักษร
โดยกําหนดให้มี ความยากต่อการคาดเดาและให้มีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของผู้ใช้งานทุก ๆ 6 เดือน
ข้ อ 37 บุ ค ลากรแต่ ล ะคนห้ า มใช้ ชื่ อ ผู้ ใ ช้ ง าน (Username) และรหั ส ผ่ า น (Password)
ของบุคคลอื่นมาใช้งานไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานนั้นหรือไม่ก็ตาม
ข้อ 38 การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ถือครองเครื่อง
นั้น ๆ และต้องรับ ผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้งานที่ผิดปกติ โดยชื่อผู้ ใช้งาน
(Username) และรหัสผ่าน (Password) ของผู้ถือครองเครื่องนั้น ๆ
ข้อ 39 เมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้รีบแจ้งให้ผู้จัดการ/ผู้ดูแล ระบบงานของสหกรณ์โดยทันที

ประกาศ ณ วันที่

31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

น.อ.
(พูนศักดิ์ ปิยะรัตน์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จากัด
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
พ.ศ.2563
อาศั ย อํ านาจตามความในข้อ บัง คับของสหกรณ์ ออมทรั พย์ ข้าราชการกองบิ น 4 จํ ากั ด
ข้อ 79(8) และข้อ 107(8) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 44 ครั้งที่ 8/63 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563
ได้มีมติเห็ นชอบให้ กําหนดระเบีย บสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด ว่าด้ว ยเจ้าหน้าที่และ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่
และข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ.2563”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบ ดังนี้
(1) ระเบี ย บสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด ว่าด้ว ยวินัย การสอบสวน
และการลงโทษ สําหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2552
(2) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด ว่าด้วยการลาสําหรับเจ้าหน้าที่
และลูกจ้าง พ.ศ.2552
(3) ระเบี ย บสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ข้ า ราชการกองบิ น 4 จํ า กั ด ว่ า ด้ ว ยอํ า นาจหน้ า ที่
และความรับผิดชอบของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2558
(4) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
พ.ศ.2558
และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือ ข้อตกลงอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กองบิน 4 จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กองบิน 4 จํากัด
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เช่น ผู้จัดการ, รองผู้จัดการ, หัวหน้า
ฝุาย, รองหัวหน้าฝุาย, เจ้าหน้าที่ธุรการ, เจ้าหน้าที่การเงิน, เจ้าหน้าที่บัญชี, เจ้าหน้าที่สินเชื่อ และเจ้าหน้าที่
ตําแหน่งที่เรียกอย่างอื่น
“ลู กจ้ าง” หมายถึง พนั กงานรั กษาความสะอาด พนั กงานขั บรถ และพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย

หมวด 1
อัตรากาลังและตาแหน่ง
ข้อ 5 ให้สหกรณ์จ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ตามจํานวนที่จําเป็นแก่การปฏิบัติงานประจําของสหกรณ์
ข้อ 6 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ มีดังต่อไปนี้
ก. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่
(1) ผู้จัดการ
(2) รองผู้จัดการ
(3) หัวหน้าฝุาย
(4) รองหัวหน้าฝุาย
(5) เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้แก่ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เจ้าหน้าที่บัญชี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ข. ตําแหน่งลูกจ้าง ได้แก่ พนักงานรักษาความสะอาด พนักงานขับรถ และพนักงานรักษา
ความปลอดภัย
ข้อ 7 ให้คณะกรรมการดําเนินการ คัดเลือก หรือสอบคัดเลือกและแต่งตั้ง หรือเลื่อนตําแหน่ง
ผู้จัดการ โดยพิจารณาผู้มีคุณวุฒิ ความสามารถ การริ เริ่ม ความจัดเจน ความรับผิดชอบ สมรรถภาพในการ
ปฏิบัติงานและความเหมาะสมกับตําแหน่ง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 11 ง.
ในกรณี ที่ ส หกรณ์ ยั ง ไม่ อ ยู่ ใ นฐานะที่ จ ะจั ด จ้ างผู้ จั ด การ รองผู้ จั ด การ หรื อ หั ว หน้ า ฝุ า ย
ให้คณะกรรมการดําเนิ นการ คัดเลือก สอบคัดเลื อก หรือสอบแข่งขัน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์
ในตําแหน่งที่ต่ําลงไป แล้วแต่งตั้งให้ป ฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ หรือหัวหน้าฝุาย ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในข้อ 11, 12, 13, 14, 15 และ 16
หมวด 2
อัตราเงินเดือนและค่าจ้าง
ข้อ 8 ให้กําหนดอัตราเงินเดือน และค่าจ้าง ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ไว้โดยจัดทําเป็นบัญชีแนบ
ท้ายระเบียบนี้
หมวด 3
การรับสมัคร การคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน
ข้อ 9 เมื่ อสหกรณ์ มี ความจํ าเป็ นต้ องจ้ างเจ้ าหน้ าที่ ห รื อลู กจ้ างของสหกรณ์ ให้ คณะกรรมการ
ดําเนินการมีอํานาจพิจารณารับสมัคร คัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน ตามหลักเกณฑ์ในระเบียบ
นี้
ข้อ 10 ผู้ที่จะได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสหกรณ์ต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย และมีศรัทธาในอุดมการณ์ของสหกรณ์
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ ยกเว้นตําแหน่งผู้จัดการ

(3) ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ก ายทุ พ พลภาพไร้ ค วามสามารถหรื อ จิ ต ฟั่ น เฟื อ นไม่ ส มประกอบ
รวมทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรังหรือโรคอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(5) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากงาน หรือออกจากราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
(8) ไม่เป็นผู้เคยลาออกจากสหกรณ์โ ดยได้กระทําผิดวินัยซึ่งอาจต้องได้รับโทษไล่ออก
หรือให้ออกตามระเบียบว่าด้วยวินัย การสอบสวนและการลงโทษสําหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
(9) ไม่เคยถูกที่ป ระชุมใหญ่ของสหกรณ์มีมติ ให้ ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการ
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(10) ไม่เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่ งกรรมการ หรื อมีคําวินิจฉัยเป็นที่สุ ดให้พ้นจากตําแหน่ง
กรรมการ ตามมาตรา 22(4) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
ข้อ 11 การบรรจุ และแต่งตั้งหรือเลื่ อนตําแหน่งเจ้าหน้าที่และลู กจ้างให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
ก. เจ้ าหน้ าที่ ส หกรณ์ ต้ อ งได้รั บ วุฒิ การศึก ษาไม่ต่ํ า กว่ าประกาศนี ยบั ตรวิ ช าชี พ
ตามสาขาวิชาที่สหกรณ์ต้องการ หรือวิชาการสหกรณ์จากสถาบันการศึกษาทางสหกรณ์ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์หรือสถาบันการศึกษาทางสหกรณ์ที่หน่วยงานอื่นตั้งขึ้นหรือสถาบันการศึกษาทางสหกรณ์ของเอกชน
หรือได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึกษา
ชั้นสูงตามสาขาวิชาที่สหกรณ์ต้องการ
ข. รองหัวหน้าฝุาย
(1) ต้อ งได้ รั บ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาไม่ต่ํ า กว่ าประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้น สู ง หรื อ ระดั บ
อนุปริญญาหลักสูตรสามปี จากสถาบันการศึกษาตามสาขาที่สหกรณ์ต้องการหรือ
(2) ต้องมีพื้นความรู้ตาม ก. และดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์มาไม่น้อยกว่าห้าปี
ค. หัวหน้าฝุาย ต้องมีพื้นความรู้และหลักเกณฑ์ เช่นเดียวกับ ข.
ง. รองผู้จัดการ ต้องมีพื้นความรู้และหลักเกณฑ์ เช่นเดียวกับ ข.
จ. ผู้จัดการ
(1) ต้องได้รับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งสหกรณ์เทียบให้ไม่ต่ํากว่า
ปริญญาตรีในสาขาที่สหกรณ์ต้องการ หรือ
(2) ต้องมีพื้นความรู้ตาม ข (1) และดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝุาย หรือรองผู้จัดการ
ในสหกรณ์มาไม่น้อยกว่าสองปี หรือ
(3) ต้องมีพื้นความรู้ตาม ก. และเคยดํารงตําแหน่งหัว หน้าฝุ ายหรือรองผู้ จัดการ
ในสหกรณ์มาไม่น้อยกว่าห้าปี
ฉ. ลูกจ้าง ต้องมีพื้นความรู้ตามไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
ข้อ 12 การรั บ สมั ค ร ให้ ป ระธานกรรมการคั ด เลื อ ก เสนอความเห็ น ชอบต่ อ คณะกรรมการ
ดําเนินการและประกาศรับสมัครมีกําหนดเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยปิดประกาศไว้ ณ สํานักงานของ
สหกรณ์ หรือที่ว่าการอําเภอท้องที่

ข้อ 13 ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน ให้ยื่นใบสมัคร
ตามแบบที่ ส หกรณ์ กํ า หนด พร้ อ มด้ ว ยหลั ก ฐานแสดงพื้ น ฐานความรู้ สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้าน และใบรับรองแพทย์ โดยให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อประธานกรรมการเลือกตั้งหรือ
ผู้จัดการของสหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย ณ สํานักงานของสหกรณ์
ข้อ 14 ให้คณะกรรมการดําเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง จากกรรมการ
ดําเนินการ หรือเจ้าหน้าที่ในตําแหน่งไม่ต่ํากว่ารองผู้จัดการ มีจํานวนอย่างน้อย 3 คน โดยให้มีตําแหน่งเป็น
ประธานกรรมการคั ด เลื อ กคนหนึ่ ง กรรมการคั ด เลื อ กคนหนึ่ ง และเลขานุ ก ารคั ด เลื อ กคนหนึ่ ง
เพื่อดําเนินการคัดเลือก สอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน
ข้อ 15 ในการคัดเลื อกให้ คณะกรรมการคัดเลื อกทดสอบในวิช าหนึ่งวิช าใด หรือหลายวิ ช า ที่
กําหนดไว้ใน ข้อ 16 ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 16 ในการสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน ให้คณะกรรมการคัดเลือกจัดให้สอบในวิชา
ดังต่อไปนี้
ก. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์
(1) คณิตศาสตร์
(2) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(3) พิ ม พ์ ดี ด ภาษาไทย หรื อ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ งานในหน้ า ที่ ซึ่ ง จะได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง
(เช่น บัญชี หรือความรู้ความชํานาญเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ หรือวิชาชีพอื่น ๆ)
(4) สัมภาษณ์
ข. ตําแหน่งตั้งแต่รองหัวหน้าฝุาย ขึ้นไป
(1) ความรู้ เ กี่ ย วกั บ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานสหกรณ์ กฎหมายว่ า ด้ ว ยสหกรณ์
ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(2) ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้ง และหรือความรู้ความชํานาญ
เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
(3) สัมภาษณ์
ค. ตําแหน่งลูกจ้าง
(1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(2) ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้ง
(3) สัมภาษณ์
ผู้ ส อบคั ด เลื อ ก หรื อ สอบแข่ ง ขั น ต้ อ งได้ ค ะแนนแต่ ล ะวิ ช าไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละห้ า สิ บ
และได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด จึงถือเป็นผู้สอบได้
ข้อ 17 เมื่ อการคั ดเลื อก หรื อสอบคั ดเลื อก หรื อ สอบแข่ งขั นเสร็ จสิ้ นแล้ ว ให้ ประธานกรรมการ
คัดเลือกประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขันได้โดยเรียงตามลําดับคะแนน
ไว้ ณ สํ า นั ก งานของสหกรณ์ และให้ เ สนอผลการคั ด เลื อ ก หรื อ สอบคั ด เลื อ ก หรื อ สอบแข่ ง ขั น
ต่อคณะกรรมการดําเนินการโดยเร็ว

หมวด 4
การจ้างและการแต่งตั้ง
ข้อ 18 ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาจ้างและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก
หรือสอบแข่งขันได้โดยเรียงตามลําดับคะแนนสูงมาหาต่ําเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ ถ้ามีผู้สอบได้
คะแนนเท่ากันหลายคน ให้ถือคะแนนในวิชาในข้อ 16 ก. (3) หรือ ข. (2) สุดแต่กรณีเป็นเกณฑ์ตัดสิน
และถ้าคะแนนในวิชาดังกล่าวยังเท่ากันอยู่อีก ก็ให้คณะกรรมการจัดให้มีการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
เพิ่มเติม
ข้อ 19 ในการจ้างหรือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ห้ามมิให้คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์เรียกหรือรับหลักประกันการทํางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทํางานจากเจ้าหน้าที่หรือ
ลูกจ้างของสหกรณ์ ไม่ว่าเงินทรัพย์สินอื่นหรือการค้ําประกันด้วยบุคคล เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานที่
ทํานั้น เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของสหกรณ์ ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ได้ และในกรณีที่สหกรณ์เรียกหรือรับหลักประกันหรือทําสัญญาประกันกับ
เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ เพื่อชดใช้ความเสียหายที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์เป็นผู้กระทํา
เมื่อสหกรณ์เลิกจ้างหรือเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ลาออกหรือสัญญาประกัน สิ้นอายุให้สหกรณ์คืน
หลักประกันพร้อมดอกเบี้ย ถ้ามีให้แก่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่
หรือลูกจ้างของสหกรณ์ลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุแล้วแต่กรณี
ลักษณะหรือสภาพของานที่สหกรณ์จะเรียกหรือรั บหลักประกันการทํางานหรือหลักประกันความ
เสียหายในการทํางานจากเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ ได้แก่
(1) งานสมุห์บัญชี
(2) งานเจ้าหน้าที่เก็บหรือจ่ายเงิน
(3) งานควบคุมหรือรับผิดชอบเกี่ยวกับวัตถุของมีค่า
(4) งานเฝูาหรือดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินของสหกรณ์หรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของสหกรณ์
(5) งานติดตามหรือเร่งรัดหนี้สิน
(6) งานควบคุมหรือรับผิดชอบยานพาหนะ
(7) งานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ ให้กู้ยืม หรือการธนาคาร ทั้งนี้เฉพาะเจ้าหน้าที่
และลูกจ้างของสหกรณ์ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมเงินหรือทรัพย์สินเพื่อการที่ว่านั้น
ข้อ 20 หลักประกันการทํางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทํางานมี 3 ประเภท ได้แก่
(1) เงินสด
(2) ทรัพย์สิน
(3) การค้ําประกันด้วยบุคคล
ในกรณีที่สหกรณ์เรียกหรือรับ หลักประกันเป็นเงินสด จํานวนเงินที่เรียกหรือรับ ต้องไม่เกินหกสิบ
เท่าของอัตราจ้ างรายวัน โดยเฉลี่ ย ที่เจ้าหน้าที่ห รือลูกจ้างของสหกรณ์ได้รับ และในกรณีที่เงินประกันซึ่ง
สหกรณ์ รับไว้ดังกล่าวลดลง เนื่องจากนําไปชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ตามเงื่อนไขของการเรียกหรือรับ
เงินประกันหรือตามข้อตกลงหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์หรือลูกจ้าง แล้วสหกรณ์จะเรียก
หรือรับเงินประกันเพิ่มได้เท่าจํานวนเงินที่ลดลง

ข้อ 21 ให้ ส หกรณ์ นํ า เงิ น ประกั น ฝากไว้ กั บ ธนาคารพาณิ ช ย์ ห รื อ สถาบั น การเงิ น อื่ น หรื อ ที่
สํานักงานสหกรณ์ โดยจัดให้มีบัญชีเงินฝากของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างสหกรณ์แ ต่ละคน และให้แจ้งชื่อบัญชี
และเลขที่บัญชี ให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ รับเงินประกัน ค่าใช้จ่าย
ใดๆที่เกิดขึ้นในการดําเนินการดังกล่าวให้สหกรณ์เป็นผู้ออก
ข้อ 22 ในกรณีที่สหกรณ์เรียก หรือรับ หลักประกันเป็นทรัพย์สิน ทรัพย์สินที่ เรียกหรือรับเป็น
หลักประกันได้ ได้แก่ ทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(1) สมุดเงินฝากประจําธนาคาร หรือบัญชีสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์
(2) หนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นต้องมีมูลค่า ไม่เกินหกสิบเท่าของอัตราค่าจ้างรายวัน โดยเฉลี่ยที่เจ้าหน้าที่
หรือลูกจ้างได้รับ โดยให้สหกรณ์เป็นผู้เก็บรักษาหลักประกันไว้
ห้ามมิให้นายจ้างแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือกระทําการใดๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์
แก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตาม (1) เป็นของสหกรณ์หรือของบุคคลอื่น
ข้อ 23 ในกรณีที่สหกรณ์เรียก หรือรับ หลักประกันโดยการค้ําประกันด้วยบุคคล วงเงินค้ําประกัน
ที่สหกรณ์เรียกให้ผู้ค้ําประกันรับผิดชอบต้อง ไม่เกินหกสิบเท่า ของอัตราค่าจ้างรายวัน โดยเฉลี่ยที่เจ้าหน้าที่
หรือลูกจ้างของสหกรณ์ได้รับ
ให้สหกรณ์จัดทําหนังสือสัญญาค้ําประกัน สามฉบับ โดยให้สหกรณ์ เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของ
สหกรณ์และผู้ค้ําประกันเก็บไว้ฝุายละฉบับ
ข้อ 24 ในกรณีที่สหกรณ์เรียกหรือรับหลักประกันตามข้อ 20 หลายประเภทรวมกัน เมื่อคํานวณ
จํานวนมูลค่าของหลักประกันทุกประเภทรวมกันแล้วต้อง ไม่เกินหกสิบเท่า ของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ย
ที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างสหกรณ์ได้รับ
ข้อ 25 ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาทบทวนฐานะของผู้ค้ําประกัน และหลักประกันทุกปี
ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่า หลักประกันนั้นมีราคาเพียงพอที่จะคุ้มกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
ของสหกรณ์ เพื่อแก้ปัญหากรณีที่ผู้ ค้ําประกันถึงแก่กรรม หรือมีฐานะทรุดโทรมลง หรือหลักประกันมีราคา
เปลี่ยนแปลงในทางที่ลดลง อนึ่ง เมื่อปรากฏว่า หลักประกันเปลี่ยนแปลงในทางลดลง ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการรีบดําเนินการเรียกหลักประกันจากเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ เพื่อเติมให้เพียงพอที่จะคุ้ม
กับลักษณะและปริมาณในการรับผิดชอบทันที
ถ้าคณะกรรมการดําเนินการละเลยไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 19 หรือ ข้อ 25 คณะกรรมการดําเนินการ
จะต้องรับผิ ดชอบต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นแก่สหกรณ์ ฐานละเว้นไม่ปฏิบัติตามหน้าที่โดยร่วมกันชดใช้
ค่าเสียหาย จนครบจํานวนให้แก่สหกรณ์
ข้อ 26 การจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ของสหกรณ์ตามข้อ 19 ให้ได้รับเงินเดือนขั้นต้น
ตามบัญชีเงินเดือนและค่าจ้าง แนบท้ายระเบียบนี้
ข้อ 27 การแต่ ง ตั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ แ ละลู ก จ้ า งของสหกรณ์ ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง หั ว หน้ า ฝุ า ยขึ้ น ไป
ประธานกรรมการต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว
ประธานกรรมการจึงสั่งแต่งตั้งได้ แต่ถ้าเป็นตําแหน่งต่ํากว่าหัวหน้าฝุาย ก็ให้ผู้จัดการมีอํานาจสั่งแต่งตั้งได้

ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใด จะให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ําสุดของตําแหน่งนั้นไม่ได้
เว้นแต่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการดําเนินการ แต่ถ้าผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ําสุดของตําแหน่งใหม่ก็
ให้ได้รับขั้นที่เท่ากับเงินเดือนเดิม
หมวด 5
การปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่ หรือผู้จัดการ และการเปลี่ยนตัวผู้จัดการ
ข้อ 28 ถ้าตําแหน่งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างสหกรณ์ว่างลง และยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผู้ใดดํารงตําแหน่ง
นั้น หรือผู้ดํารงตําแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ประธานกรรมการมีอํานาจสั่งให้เจ้าหน้าที่
หรือลูกจ้างของสหกรณ์ที่เห็นว่าสมควรรักษาการในตําแหน่ง หรือรักษาการชั่วคราวแทนได้ แต่การสั่งให้
รักษาการในตําแหน่ง รองผู้จัดการ หรือผู้จัดการ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 29 ในกรณีที่มีการเปลี่ ยนตัว ผู้ จัดการ ให้ คณะกรรมการดําเนินการจัดให้ มีการตรวจสอบ
หลักฐานทางบัญชี และการเงินกับบรรดาทรัพย์สิน ของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงของสหกรณ์ก่อนที่
จะได้ส่งมอบงาน
หมวด 6
การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง
ข้อ 30 การเลื่อนเงิน เดือนหรือค่าจ้างของเจ้าหน้าที่ห รือลู กจ้าง ให้พิจารณาถึงความสามารถ
การริ เริ่ ม ความอุต สาหะ ความรั บ ผิ ดชอบ คุ ณภาพและปริม าณงานในหน้า ที่ ตลอดจนความประพฤติ
และสมรรถภาพในการปฏิบัติงานในรอบปีทางบัญชีที่แล้วของสหกรณ์ หรือมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าแปด
เดือน ทั้งนี้ต้องอยู่ภายในวงเงินงบประมาณสําหรับเลื่อนเงินเดือนประจําปี
ข้อ 31 ผู้จัดการมีอํานาจเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ตําแหน่งไม่สูงกว่า
หัวหน้าฝุายในปีหนึ่ง ๆ ได้ไม่เกิน 1 ขั้น ถ้าเกินกว่านั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ
ผู้จัดการจะเลื่อนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ตําแหน่งรองผู้ จัดการ ด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 32 การเลื่อนเงินเดือนของผู้จัดการ เป็นอํานาจของคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 33 เจ้ าหน้าที่ หรื อลู กจ้าง ซึ่งมีเวลาทํางานในสหกรณ์ไม่ครบรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์
หรือมีข้อบกพร่องในรอบปีทางบัญชีที่แล้วดังต่อไปนี้ ไม่ให้ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง
(1) มีวันลาเกิน 30 วันเว้นแต่
ก. ลาปุ ว ยซึ่ ง ต้ อ งใช้ เ วลารั ก ษาพยาบาลเป็ น เวลานานติ ด ต่ อ กั น คราวเดี ย วกั น
หรือหลายคราว รวมกันไม่เกิน 60 วัน
ข. ลาอุปสมบทไม่เกิน 120 วัน
ค. ลาคลอดบุตรก่อนและหลังคลอดครรภ์หนึ่งไม่เกิน 98 วัน (โดยได้รับเงินเดือน
หรือค่าจ้างในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ไม่เกินสี่สิบห้าวัน)
ง. ลาปุวยเนื่องจากอุบัติเหตุจากการไปปฏิบัติงานของสหกรณ์
(2) ถูกลงโทษทางวินัย เว้นแต่โทษภาคทัณฑ์

หมวด 7
การจ่ายเงินโบนัส
ข้อ 34 เมื่อสิ้นปีทางบัญชีหนึ่ง ๆ สหกรณ์อาจจัดสรรกําไรเป็นเงินโบนัสเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์
ได้ตามข้อบังคับของสหกรณ์ และมติที่ประชุมใหญ่
ให้คณะกรรมการดําเนินการ กําหนดจํานวนเงินโบนัสที่จะจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ของสหกรณ์ ตามส่วนแห่งอัตราเงินเดือนของแต่ละคนอย่างสูงไม่เกินสี่เท่าของเงินเดือนซึ่งได้รับในเดือน
สุดท้ายของปีทางบัญชีนั้น
เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ผู้ใดมีเวลาทํางานไม่เต็มปีทางบัญชีใด ๆ ให้ได้รับเงิน
โบนัสลดลงตามส่วนแห่งเวลาทํางานในปีนั้น
ข้อ 35 คณะกรรมการดําเนินการ อาจไม่จ่ายเงินโบนัสไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่
หรือลูกจ้างของสหกรณ์คนใดก็ได้ หากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ของสหกรณ์นั้นปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด
หรือบกพร่องอยู่เป็นประจํา ไม่อุทิศเวลาให้แก่สหกรณ์ลาหยุดในระหว่างปีทางบัญชีเกินสมควรทั้งไม่พ ยายาม
ขวนขวายแก้ไขข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องของตนตามที่คณะกรรมการดําเนินการได้ให้ความเห็นแนะนําเช่นว่า
นั้น
หมวด 8
วัน เวลาทางานปกติ และเวลาพัก
ข้อ 36 วันทํางาน สหกรณ์กําหนดให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ทํางานสั ปดาห์ละห้าวัน ตั้งแต่วัน
จันทร์ ถึงวันศุกร์
ข้อ 37 เวลาทํางานปกติ สหกรณ์กําหนดให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ทํางานวันละแปดชั่วโมงตั้งแต่
เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
ข้อ 38 เวลาพัก สหกรณ์กําหนดให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง หยุดพักระหว่างเวลา เวลา 12.00 น.ถึง
เวลา 13.00 น. อนึ่งในระหว่างเวลาทํางานของสหกรณ์เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์คนใดจะออกไป
ปฏิบัติงานนอกที่ทํางานของสหกรณ์ ให้ลงบันทึกไว้ในสมุดที่สหกรณ์จัดไว้ และต้องได้รับอนุญาตจากผู้จัดการ,
รองผู้จัดการ หรือผู้ที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายตามควรแก่กรณี
ในกรณีที่สหกรณ์ และเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ตกลงกันกําหนดเวลาพักระหว่างการทํางานตามวรรค
หนึ่งเป็นอย่างอื่นย่อมกระทําได้ โดยเวลาพักไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความราบรื่น และอํานวย
ความสะดวกแก่สมาชิกที่มาใช้บริการ
หมวด 9
วันหยุด และหลักเกณฑ์การหยุด
ข้อ 39 วันหยุดประจําสัปดาห์ สหกรณ์กําหนดให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง มีวันหยุดประจําสัปดาห์
สัปดาห์ละ 2 วัน ได้แก่ วันเสาร์และวันอาทิตย์

ข้อ 40 วันหยุดตามประเพณี สหกรณ์กําหนดให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง หยุดงานตามประเพณีได้
และได้รับค่าจ้างเท่ากับวันทํางานตามปกติ ทั้งนี้สหกรณ์ได้กําหนดวันหยุดตามประเพณีได้ปีละ 20 วัน ดังนี้
1. วันขึ้นปีใหม่
2. วันมาฆบูชา
3. วันสหกรณ์แห่งชาติ
4 วันจักรี
5. เทศกาลสงกรานต์ (3 วัน)
6. วันแรงงานแห่งชาติ
7. วันฉัตรมงคล
8. วันวิสาขบูชา
9. วันพืชมงคล
10. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ
11. วันแม่แห่งชาติ
12. วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
13. วันอาสาฬหบูชา
14. วันปิยะมหาราช
15. วันเข้าพรรษา
16. วันคล้ายวันสวรรคต (ร.9)
17. วันรัฐธรรมนูญ
18. วันสิ้นปี
ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีวันใด ตรงกับวันหยุดประจําสัปดาห์ให้หยุดชดเชยวันหยุด
ตามประเพณีในวันทํางานถัดไป เว้นแต่คณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่น
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรี มีมติให้หยุดนอกเหนือจากวันหยุดข้างต้น สหกรณ์จะประกาศวันหยุด
ให้เป็นที่ทราบเป็นคราว ๆ ไป
ข้อ 41 วั น หยุ ด พั ก ผ่ อ นประจํ า ปี สหกรณ์ กํ า หนดให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ลู ก จ้ า ง ทํ า งานครบ 1 ปี
หยุดพักผ่อนประจําปี จํานวน 6 วันทํางานต่อปี โดยจะจัดให้หยุดภายในปีถัดไป ซึ่งวันหยุดพักผ่อนประจําปี
หากเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างไม่หยุดในปีที่มีสิทธิก็สามารถสะสม และเลื่อนวันหยุดพักผ่อนประจําปี ที่ยังมิได้หยุด
ในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ไม่เกิน 10 วัน
หมวด 10
การทางานล่วงเวลา และการทางานในวันหยุด
ข้อ 42 การทํางานล่วงเวลา และการทํางานในวันหยุด
(1) ในกรณีที่สหกรณ์มีเหตุฉุกเฉิน หรือความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องทํางานติดต่อกันไป
ถ้าหยุดแล้วจะเกิดความเสียหายสหกรณ์จะให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างทํางานล่วงเวลาในวันทํางาน หรือทํางาน
ในวันหยุด รวมถึงทํางานล่วงเวลาในวันหยุดได้ตามความจําเป็น โดยสหกรณ์จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
ทราบล่วงหน้าและเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างจะต้องให้ความร่วมมือในการทํางานล่วงเวลาดังกล่าวโดยไม่ต้องได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างก่อน
(2) ในกรณี ที่ ส หกรณ์ มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งทํ า งานเพื่ อ เพิ่ ม การบริ ก าร สหกรณ์ จ ะให้
เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างทํางานล่วงเวลาทํางานในวันหยุด หรือทํางานล่วงเวลาในวันหยุดเป็นครั้งคราวเท่าที่เป็น
ประโยชน์แ ก่การบริการ ทั้งนี้สหกรณ์จะให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างสมัครใจทํางานล่ว งเวลา หรือทํางานใน
วันหยุดได้ไม่เกิน สามสิบหกชั่วโมงต่อสัปดาห์
ข้อ 43 อัตราค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาทํางานในวันหยุด
ก. ค่าล่วงเวลา
(1) สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลาสําหรับการทํางานล่วงเวลาในวันทํางานปกติในอัตรา
หนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา หรือหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้าง

ต่อหน่วยในวันทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําได้ สําหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็น
หน่วย
(2) สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลาสําหรับการทํางานล่วงเวลาในวันหยุดในอัตราสามเท่า
ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา หรือสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวัน
ทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําได้ สําหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย
ข. ค่าทางานในวันหยุด
(1) ลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ ที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด วันหยุดประจําสัปดาห์
วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่ อนประจําปี ถ้ามาทํางานในวันหยุดดังกล่ าวจะได้รับค่าทํางานใน
วันหยุดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าของอัตราค่าจ้าง ต่อชั่วโมงการทํางานตามจํานวนชั่ วโมงที่ทํา หรือของอัตราค่าจ้าง
ต่อหน่วยในวันทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําได้ สําหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็น
หน่วย
(2) ลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ ที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจําสัปดาห์ ถ้ามา
ทํางานในวันหยุดดังกล่าว จะได้รับค่าทํางานในวันหยุดสองเท่า ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทํางานตาม
จํานวนชั่วโมงที่ทํา หรือของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยตามจํานวนผลงานที่ทําได้สําหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตาม
ผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย
หมวด 11
การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด
ข้อ 44 การไม่จ่ายค่าล่วงเวลา ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และค่าทํางานในวันหยุด
ก. สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าล่วงเวลา และค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่เจ้าหน้าที่ ดังนี้
(1) เจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับมอบหมายให้มีอํานาจทําการแทนสหกรณ์ เกี่ยวกับการจ้าง
การลดค่าจ้าง หรือการเลิกจ้าง เช่น ตําแหน่งผู้จัดการ เป็นต้น
(2) เจ้าหน้าที่ ที่ถูกกําหนดให้ทํางานที่มีลักษณะ หรือสภาพที่ต้องออกไปทํางานนอก
สถานที่และโดยลักษณะหรือสภาพของงาน ไม่อาจกําหนดเวลาทํางานที่แน่นอน
(3) เจ้าหน้าที่ ที่ถูกกําหนดให้อยู่เวรเฝูาดูแลสถานที่ หรือทรัพย์สินเป็นครั้งคราว
ข. สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าทํางานในวันหยุดให้แก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับมอบหมายให้มีอํานาจ
ทําการแทนสหกรณ์เกี่ยวกับการจ้าง การลดค่าจ้าง หรือการเลิกจ้าง เช่นตําแหน่ง ผู้จัดการ เป็นต้น
ข้อ 45 การจ่ายค่าจ้างในวันหยุด
(1) สหกรณ์ได้จ่ายค่าจ้างในวันหยุดประจําสั ปดาห์ให้ แ ก่เจ้าหน้าที่รายเดือนโดยจ่าย
รวมอยู่ในเงินเดือนแล้ว
(2) สหกรณ์ได้จ่ายค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจําปีให้แก่
เจ้าหน้าที่รายเดือนโดยจ่ายรวมอยู่ในเงินเดือนแล้ว
- 11 ข้อ 46 การจ่ายค่าจ้างในวันลา
สหกรณ์จะจ่ายค่าจ้างในวันลา ให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ลาถูกต้องตามระเบียบของสหกรณ์ ดังนี้
(1) วันลาปุวย จะจ่ายตามจํานวนวันที่เจ้าหน้าที่ปุวยจริง แต่ไม่เกิน 30 วันทํางานต่อปี
(ม.57 พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541)
(2) วันลาทําหมัน จะจ่ายตามจํานวนวันที่แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง กําหนดและออก
ใบรับรองให้เจ้าหน้าที่หยุดงาน (ม.57 วรรคท้าย พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541)

(3)
(4)
(5)
(6)

วันลาคลอดบุตร จะจ่ายตามจํานวนวันที่ลา แต่ไม่เกิน 45 วัน
วันลากิจ จะจ่ายตามจํานวนวันที่สหกรณ์อนุญาตให้ลา แต่ไม่เกิน 10 วันต่อปี
วันลาเพื่อฝึกความพรั่งพร้อมทางทหาร ตามจํานวนวันที่ลา แต่ไม่เกิน 60 วันต่อปี
วันลาเพื่อการฝึกอบรม หรือพัฒนาความรู้ตามจํานวนวันที่สหกรณ์อนุญาต แต่ไม่เกิน

15 วันต่อปี
(7) วัน ลาเพื่ อการอุป สมบท หรื อประกอบพิธี ฮัจ ย์ ตามจํ านวนวั นที่ ส หกรณ์อ นุญ าต
แต่ไม่เกิน 15 วันต่อปี
ข้อ 47 กําหนดระยะเวลาการจ่า ยค่าจ้ าง ค่า ล่ ว งเวลา ค่าทํางานในวันหยุ ด และค่าล่ ว งเวลา
ในวันหยุด
(1) สหกรณ์กําหนดให้มีการจ่ายเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด ค่าล่วงเวลา
ในวันหยุด ฯลฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่รายเดือน ๆ ละ 1 ครั้งโดยจะจ่ายในวันสิ้นเดือน
(2) สหกรณ์กําหนดให้มีการจ่ายเงินประเภทอื่น ให้แก่เจ้าหน้าที่ตามที่ตกลงกันในกรณีที่
วันจ่ายค่าจ้างวันใดตรงกับวันหยุดงาน ให้เลื่อนไปจ่ายในวันทํางานถัดไปจากวันหยุดงานนั้น
ข้อ 48 สถานที่จ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ สหกรณ์จะจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด
ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และเงินอื่นให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ ที่ทําการของสหกรณ์และ/หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่สหกรณ์กําหนด
หมวด 12
วันลา และหลักเกณฑ์การลา
ข้อ 49 วันลา เจ้าหน้าที่มีสิทธิลาหยุดได้ ดังนี้
(1) การลาปุวย เจ้าหน้าที่มีสิทธิลาปุวยได้เท่าที่ปุวยจริง ยกเว้นการประสบอันตรายหรือ
การเจ็บปุวยเนื่องจากการทํางาน จนไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ตามปกติ สหกรณ์จะพิจารณาให้หยุดงานได้
ตามความเห็นแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งโดยไม่ถือเป็นวันลาปุวย
(2) การลาทําหมัน เจ้าหน้าที่มีสิทธิลาหยุดงานเพื่อการทําหมันได้ตามจํานวนวันที่แพทย์
แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งของโรงพยาบาลกําหนด และออกใบรับรอง
(3) การลาคลอดบุตร เจ้าหน้าที่หญิง มีสิทธิหยุดงานก่อน หรือหลังคลอดบุตรได้ไม่เกิน 98
วัน โดยให้นับรวมวันหยุดที่มีในระหว่างวันลาด้วย
(4) การลากิจ เจ้าหน้าที่มีสิทธิลาหยุดงานเพื่อกิจธุระจําเป็นได้ ไม่เกิน 15 วันต่อปี การลา
กิจเพื่อกิจธุระจําเป็น จะต้องเป็นกิจธุระเกี่ยวกับความจําเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เท่านั้น
(5) วัน ลาเพื่อ ฝึ กความพรั่งพร้อมทางทหาร เจ้าหน้า ที่มีสิ ทธิการลาหยุดงานเพื่อรั บ
ราชการทหารในการเรียกพล เพื่อตรวจสอบเพื่อฝึกวิชาทหารหรือเพื่อทดสอบความพรั่งพร้อมทางทหารตาม
กฎหมายว่าด้วย การรับราชการทหาร ตามระยะเวลาที่ราชการกําหนด
- 12 (6) วันลาเพื่อฝึกอบรม หรือพัฒนาความรู้ให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง มีสิทธิลาเพื่อการ
ฝึกอบรม หรือพัฒนาความรู้ความสามารถ ได้ปีหนึ่งไม่เกิน 15 วันในกรณี ดังต่อไปนี้
ก. เพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ การแรงงาน งานและสวั ส ดิ ก ารสั ง คม หรื อ การเพิ่ ม ทั ก ษะ
ความชํานาญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของเจ้าหน้าที่

ข. การสอบวัดผลทางการศึกษาที่ทางราชการจัด หรืออนุญาตให้จัดขึ้นแต่ไม่รวมถึง
การลาไปศึกษาต่อ
ค. ให้ยื่นใบลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เมื่อสหกรณ์อนุญาตแล้ว จึงจะหยุดงาน
เพื่อการดังกล่าวได้
(7) วั น ลาเพื่ อ การอุ ป สมบท หรื อ ประกอบพิ ธี ฮั จ ย์ มี สิ ท ธิ ล าเพื่ อ การอุ ป สมบท
หรือประกอบพิธีฮัจย์ ได้ไม่เกิน 15 วัน ต่อปี โดยให้นับรวมวันหยุดที่มีในระหว่างวันลาด้วย โดยให้ยื่นใบลา
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เมื่อสหกรณ์อนุญาตแล้ว จึงจะหยุดงานเพื่อการดังกล่าวได้
ข้อ 50 หลักเกณฑ์การลา
ก. การลาปุวย เจ้าหน้าที่ที่เจ็บปุวยจนไม่สามารถทํางานตามปกติได้ เจ้าหน้าที่จะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบการลาปุวย ดังนี้
(1) กรณีที่เจ้าหน้าที่ส ามารถลาปุวยล่ว งหน้าได้ให้ ยื่นใบลาปุว ยตามแบบใบลาที่
สหกรณ์กําหนดก่อนการหยุดงานต่อผู้จัดการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณีพร้อมด้วยหลักฐาน (ถ้า
มี)
(2) กรณี เ จ้ า หน้ า ที่ เ จ็ บ ปุ ว ยกะทั น หั น และไม่ ส ามารถลาปุ ว ยล่ ว งหน้ า ได้ ให้
เจ้าหน้าที่ยื่นใบลาปุวยในวันนั้น หรือภายในวันแรกที่มาทํางานตามแบบใบลาที่สหกรณ์กําหนดต่อผู้จัดการ
หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณีพร้อมด้วยหลักฐาน (ถ้ามี)
(3) การเจ็ บ ปุ ว ยของเจ้ า หน้ า ที่ ตั้ ง แต่ 3 วั น ทํ า งานขึ้ น ไป สหกรณ์ อ าจจะให้
เจ้ า หน้ า ที่แ สดงใบรั บ รองแพทย์ แ ผนปั จจุบั นชั้ นหนึ่ ง หรือ หลั กฐานของสถานพยาบาลของทางราชการ
ประกอบการลาปุวยด้วยก็ได้
(4) การลาปุ วย โดยมิได้เจ็บปุวยจริงสหกรณ์ถือว่าเจ้าหน้าที่ใช้สิทธิโดยไม่สุ จริต
อันเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ย่อมถูกลงโทษได้
ข. การลาทําหมัน ให้เจ้าหน้าที่ยื่นใบลาล่วงหน้าตามใบลาที่สหกรณ์กําหนดต่อผู้จัดการ
หรือกรรมการ ที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี และเมื่อการทําหมันสิ้นสุดแล้ว ให้เจ้าหน้าที่แสดงใบรับรอง
แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งของโรงพยาบาลประกอบการลาด้วย
ค. การลาคลอดบุตร
(1) เจ้าหน้าที่ ที่ประสงค์จะหยุดงานก่อนคลอดบุตรให้ยื่นใบลาตามแบบที่สหกรณ์
กําหนดต่อผู้จัดการ หรือกรรมการ ที่ได้รับมอบหมายก่อนการหยุดงานแล้วแต่กรณี
(2) เจ้าหน้าที่ ที่ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ เนื่องจากการคลอดบุตร ให้เจ้าหน้าที่
ยื่นใบลาตามที่สหกรณ์กําหนด พร้อมทั้งใบรั บรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งของโรงพยาบาลต่อผู้จัดการ
หรือกรรมการ ที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี โดยให้ยื่นใบลาภายใน 3 วัน นับแต่วันกลับมาทํางาน
ง. การลากิจ เจ้ า หน้า ที่ ที่มี กิจธุ ระจํา เป็น อันไม่ ส ามารถหลี กเลี่ ยงได้ให้ ยื่นใบลากิ จ
ต่อผู้จัดการ หรือกรรมการ ที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ตามแบบใบลาที่สหกรณ์
กําหนดพร้อมด้วยหลักฐาน (ถ้ามี) และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จึงจะหยุดงานได้
ในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่ว น ซึ่งไม่อาจลาล่ ว งหน้าได้ให้ เจ้าหน้าที่ยื่นใบลากิจ
ภายในวันแรกที่มาทํางานพร้อมหลักฐาน (ถ้ามี) และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว จึงจะถือเป็นการลากิจที่ถูกต้อง
การลาที่ไม่มีเหตุผ ลอันสมควร สหกรณ์มีสิ ทธิไม่อนุญาตให้ ล ากิจได้ และให้ ถือว่า
เป็นการขาดงาน
จ. การลาเพื่อฝึกความพรั่งพร้อมทางทหาร เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับหมายเรียกทางทหาร
เพื่อการตรวจสอบการฝึ กวิชาทหาร หรือทดสอบความพรั่งพร้อมทางทหารให้ยื่นใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย
หนึ่งวัน ตามแบบใบลาที่สหกรณ์กําหนด พร้อมด้วยหลักฐานต่อผู้จัดการ หรือกรรมการ ที่ได้รับมอบหมาย

แล้วแต่กรณี และเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติทางทหารดังกล่าวแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นกลับมารายงานตัว เพื่อทํางาน
ตามปกติภายใน 3 วัน
ฉ. การลาเพื่อฝึกอบรม หรือพัฒนาความรู้ความสามารถ เจ้าหน้าที่ที่ประสงค์จะขอลา
หยุดเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม การประชุม การสัมมนา การชี้แจง การอภิปราย หรือการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับงานด้านแรงงานสวัสดิการสังคม การเพิ่มทักษะในการทํางาน หรือการวัดผลการศึกษาที่ทางส่วน
ราชการจัด หรืออนุญาตให้จัดขึ้นให้เจ้าหน้าที่ยื่นใบลาตามแบบที่สหกรณ์กําหนดต่อผู้จัดการ หรือกรรมการ
ที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยแสดงหลักฐานประกอบการลาดังกล่าวด้วย
สหกรณ์จะพิจารณาอนุญาตให้ลาได้ตามความจําเป็น โดยไม่เสียหายต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ
และงานของสหกรณ์ ประกอบกับประโยชน์ที่เจ้าหน้าที่จะได้รับเป็นสําคัญ
ช. วันลาเพื่อการอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจย์ เจ้าหน้าที่ ที่ประสงค์จะขอลาหยุด
เพื่ อ การอุ ป สมบท หรื อ ประกอบพิ ธี ฮั จ ย์ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ยื่ น ใบลาตามแบบที่ ส หกรณ์ กํ า หนดต่ อ ผู้ จั ด การ
หรือกรรมการ ที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยแสดงหลักฐานประกอบการลา
ดังกล่าวด้วย
สหกรณ์จะพิจารณาอนุญาตให้ลาได้ตามความจําเป็น โดยไม่เสียหายต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ
และงานของสหกรณ์
สหกรณ์อาจไม่อนุญาต ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นลาหยุดงานได้ถ้า
(1) สหกรณ์ได้อนุญาตให้ลาไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน
(2) สหกรณ์ได้อนุญาตให้ลาไปแล้วไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง
(3) สหกรณ์ มี ค วามจํ า เป็ น เร่ ง ด่ ว นเกี่ ย วกั บ งานที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ นั้ น ปฏิ บั ติ อ ยู่ ห าก
อนุญาตให้ลาแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์
หมวด 13
วินัย และโทษทางวินัย
ข้อ 51 วินัย เจ้าหน้าที่ และลู กจ้างของสหกรณ์ ต้องรักษาระเบียบวินัยโดยเคร่งครัด สหกรณ์
กําหนดวินัยในการทํางานให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างปฏิบัติ ดังนี้
(1) สนับสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(2) ต้องรักษาความลับของสหกรณ์และไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อขบวนการสหกรณ์
(3) ต้องให้การต้อนรับ คําชี้แจง ความสะดวก ความเป็นธรรม และการสงเคราะห์แก่ผู้มา
ติดต่อในกิจการของสหกรณ์โดยมิชักช้า ทั้งต้องสุภาพ เรียบร้อยต่อสมาชิกของสหกรณ์ และประชาชนทั่วไป
ห้ามมิให้ดูหมิ่นเหยียดหยามบุคคลใด ๆ
(4) ต้องปฏิบัติห น้าที่ด้ว ยความซื่อสั ตย์ เที่ยงธรรมและประพฤติตนอยู่ในความสุจริต
ห้ามมิให้กดขี่ข่มเหงหรือเบียดเบียน หรือกลั่นแกล้ง หรือจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ หรือผู้ใด
และห้ามมิให้อาศัยงานในหน้าที่ของตนไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อมหาผลประโยชน์แก่ตน หรือผู้อื่น
(5) ต้องขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ ขยัน รวดเร็ว เต็มความสามารถให้เกิดผล
ดีและความก้าวหน้าแก่สหกรณ์ และสมาชิกของสหกรณ์ทั้งเอาใจใส่ระมัดระวังผลประโยชน์ของสหกรณ์
(6) ต้องไม่รายงานเท็จ หรือเสนอความเห็นที่ไม่สุจริตต่อผู้บังคับบัญชา
(7) ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง แบบแผน และวิธีปฏิบัติของสหกรณ์

(8) ต้องอุ ทิศเวลาของตนให้ แ ก่กิจการของสหกรณ์จ ะละทิ้ง หรือทอดทิ้ง หน้าที่ ไม่ไ ด้
ทั้งนี้โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ และดํารงตําแหน่งในสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่งเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ห้ามมิให้เป็น
เจ้าหน้าที่หรือตัวกระทําการในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทใด ๆ หรือนิติบุคคลรูปอื่น ๆ
(9) ต้องสุ ภาพเรีย บร้อย เชื่อฟังและไม่แสดงความกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในกิจการของสหกรณ์ โดยชอบด้วยกฎหมาย
และเป็ น ธรรมในการปฏิบั ติกิจ การของสหกรณ์ ห้ ามมิให้ กระทําการข้ามผู้ บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปสั่งให้กระทําหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษเป็นครั้งคราว
(10) ต้องรักษาชื่อเสียงมิให้ขึ้นชื่อว่าประพฤติชั่ว ห้ามมิให้ประพฤติ ตนในทางที่อาจทําให้
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ เช่น ประพฤติตนเป็นคนเสเพล เสพสุรา หรือของมึนเมาอย่างอื่น
จนไม่สามารถครองสติได้ เสพยาเสพติดให้โทษ มีหนี้สินรุงรัง เล่นการพนัน กระทําหรือยอมให้ผู้อื่นกระทํา
การอื่นใด ซึ่งทําให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่
(11) ต้องไม่เสพสุรา หรือของมึนเมาอย่างอื่น ในเวลาปฏิบัติหน้าที่เป็นอันขาด
(12) ต้องร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกิจการของสหกรณ์ ต้องรักษาความสามัคคี
ในหมู่คณะของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และต้องไม่กระทําการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้เกิดการแตกแยกสามัคคี หรือ
ก่อให้เกิดความกระด้างกระเดื่องในบรรดาผู้อยู่ในวงงานสหกรณ์
(13) ต้องร่ วมมือประสานงานด้ วยดีกั บส่ วนราชการ หรือสถาบั นอื่นที่ เกี่ยวข้ องกับกิจการ
สหกรณ์
(14) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
(15) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคําสั่งโดยชอบของผู้บังคับบัญชา
(16) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างต้องมาปฏิบัติงานให้ตรงตามเวลา และลงบันทึกเวลาทํางาน
ตามที่กําหนด
(17) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างต้องปฏิบัติตามกฎแห่งความปลอดภัยในการทํางาน
(18) เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ลู ก จ้ า งต้ อ งดู แ ลบํ า รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์
การทํางานให้อยู่ในสภาพดี เป็นระเบียบเรียบร้อย ตามความจําเป็นหรือตามควรแก่หน้าที่ของตน
(19) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างต้องช่วยกันระมัดระวัง และปูองกันทรัพย์สินใด ๆ ในบริเวณ
ที่ทํางานโดยมิให้สูญหาย หรือเสียหายจากบุคคลใด ๆ หรือจากภัยพิบัติอื่น ๆ เท่าที่สามารถจะทําได้
(20) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างต้องไม่กระทําการทะเลาะวิวาท หรือทําร้ายร่างกายบุคคลใด
ในบริเวณที่ทํางาน
(21) เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ลู ก จ้ า งต้ อ งไม่ นํ า สิ่ ง ผิ ด กฎหมาย หรื ออาวุ ธ ที่ มี อั น ตรายร้ า ยแรง
หรือวัตถุระเบิดเข้ามาบริเวณที่ทํางาน
ข้อ 52 โทษทางวินัย โทษผิดวินัยมี 4 สถาน คือ
(1) ไล่ออก
(2) ให้ออก
(3) พักงาน
(4) ภาคทัณฑ์
ข้อ 53 การลงโทษไล่ ออก ให้กระทําในกรณีเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ของสหกรณ์กระทําผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ดังระบุไว้ต่อไปนี้
(1) เปิดเผยความลั บของสหกรณ์ หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อขบวนการสหกรณ์หรือสหกรณ์
จนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย

(2) ทําความผิดต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดอันได้ประทําโดยประมาท
(3) ต้องคําพิพากษาให้เป็นคําล้มละลาย
(4) ทุจริตต่อหน้าที่
(5) จงใจไม่ป ฏิบั ติตามระเบียบข้อ บังคับของสหกรณ์ เป็นเหตุใ ห้ ส หกรณ์ไ ด้รับความ
เสียหายอย่างร้ายแรง
(6) ขัดคําสั่ งผู้บั งคับบัญชา ซึ่งสั่งในกิจการของสหกรณ์โ ดยชอบ และการขัดคําสั่ งนั้น
เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(7) ละทิง้ หน้าที่เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(8) ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(9) ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(10) ดู ห มิ่ น เหยี ย ดหยามผู้ ม าติ ด ต่ อ ในกิ จ การของสหกรณ์ หรื อ กดขี่ ข่ ม เหงหรื อ
เบียดเบียนสมาชิกสหกรณ์
(11) ขาดงานติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุอันควร
ข้อ 54 การลงโทษให้ออก ให้กระทําในกรณีที่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ของสหกรณ์กระทําผิดวินัย
เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงขั้นร้ายแรง ดังระบุไว้ดังต่อไปนี้
(1) รายงานเท็จ หรือเสนอความคิดเห็นที่ไม่สุจริตต่อผู้บังคับบัญชา
(2) จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์
(3) ละทิ้งหน้าที่เนือง ๆ
(4) ประมาทเลินเล่อในหน้าที่เนือง ๆ
(5) ทะเลาะวิวาทกับผู้ร่วมงานเป็นนิจสิน
(6) ประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่
ข้อ 55 การลงโทษไล่ออก และให้ออกนั้น ให้คณะกรรมการดําเนินการหรือผู้บังคับบัญชาตําแหน่ง
ผู้จั ดการตั้งคณะกรรมการสอบสวนประกอบด้ว ย กรรมการดําเนินการหรือเจ้าหน้าที่ตําแหน่งไม่ต่ํากว่า
ผู้ถูกกล่าวหา อย่างน้อยสามคนเพื่อสอบสวน
การสอบสวนนั้นให้กระทําให้เสร็จโดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน สามสิบวัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการ
สอบสวนได้รับทราบคําสั่ง เว้นแต่คณะกรรมการดําเนินการ จะกําหนดเป็นอย่างอื่น แม้ผู้ถูกกล่าวหาถึงแก่
ความตายก่ อ นการสอบสวนพิ จ ารณาถึ ง ที่ สุ ด ก็ ใ ห้ ส อบสวนต่ อ ไปจนเสร็ จ เมื่ อ สอบสวนเสร็ จแล้ ว ให้
คณะกรรมการสอบสวนเสนอรายงานพร้อ มทั้ง สํ า นวนการสอบสวนต่ อผู้ สั่ งตั้ งคณะกรรมการสอบสวน
เพื่อพิจารณาให้ความเห็น และเสนอตามลําดับจนถึงคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 56 ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ให้ลงโทษไล่ออกโดยไม่ต้องตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน
(1) ทําความผิดต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดอันกระทําโดยประมาท
(2) ต้องคําพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย
(3) ทําความผิดเกี่ยวกับทุจริตต่อหน้าที่ และให้ถ้อยคําสารภาพต่อผู้บังคับบัญชาพนักงาน
สอบสวน หรือศาล หรือมีคําพิพากษา ถึงที่สุดว่าทําความผิดเช่นนั้นแม้จะมิใด้จําคุกก็ตาม

(4) ขาดงานติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน และผู้บังคับบัญชาได้สอบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุ
อันสมควร
ในกรณี ดั ง กล่ า วให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเสนอรายงานพร้ อ มด้ ว ยหลั ก ฐานตามลํ า ดั บ จนถึ ง
คณะกรรมการดําเนินการ เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่ามีหลักฐานฟังได้ตามรายงานนั้นก็ให้ไล่ออกได้
ข้อ 57 การพักงานเพื่อสอบสวนความผิด ในกรณีที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิด
วินัยจนมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือถูกกล่าวหาว่ากระทําการฝุาฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
กฎระเบีย บ คําสั่ง หรื อถูกกล่าวหาว่ากระทําผิ ดอาญา หรือถูกฟูองคดีอาญาเว้นแต่ความผิ ดลหุโ ทษหรือ
ความผิดอันได้กระทําโดยประมาทสหกรณ์ มีสิทธิ์สั่งพักงานเพื่อสอบสวนความผิดเว้นแต่กรณีความผิดชัดแจ้ง
โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) คําสั่งพักงานจะเป็นหนังสือโดยระบุความผิด
(2) กําหนดระยะเวลาพักงานได้ไม่เกิน 7 วัน
(3) สหกรณ์ต้องแจ้งคําสั่งพักงานให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ทราบก่อนการพักงาน
(4) สหกรณ์ จ ะจ่ า ยเงิ น เดื อ น หรื อ ค่ า จ้ า ง ระหว่ า งเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ลู ก จ้ า งพั ก งาน
ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าจ้างในวันทํางานที่เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างได้รับก่อนถูกสั่งพักงาน
(5) ในกรณีที่สอบสวนแล้วเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง มิได้กระทําความผิด สหกรณ์จะจ่าย
ค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทํางานปกตินับแต่วันที่สั่งพักงาน โดยให้ถือว่าเงินตาม (4) เป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้าง
พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปี
ข้อ 58 ในกรณี ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ลู ก จ้ า ง กระทํ า ผิ ด วิ นั ย แต่ โ ทษไม่ ถึ ง ไล่ อ อกหรื อ ให้ อ อก
ผู้บั งคับบั ญชาจะสั่ งลงโทษพักงาน โดยไม่จ่ายค่าจ้างก็ได้ หรือถ้าเห็ นว่ามีเหตุอันควรลดหย่อน หรือเป็น
ความผิดเล็กน้อยจะสั่งลงโทษภาคทัณฑ์โดยแสดงความผิดนั้นให้ปรากฏเป็นหนังสือ และจะให้ทําทั ณฑ์บนไว้
ด้วยก็ได้
การลงโทษตามวรรคแรกสํ า หรับ เจ้ าหน้ า ที่ห รื อลู ก จ้ าง ในตํ า แหน่ ง หั ว หน้า งานลงไป
ให้ผู้จัดการ หรือรองผู้จัดการ มีอํานาจสั่งลงโทษได้
ในกรณีลงโทษพักงาน จะต้องมีคําสั่งเป็นหนังสือระบุความผิด กําหนดระยะเวลาพักงาน
และต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบก่อนการพักงาน (พักงานในกรณีนี้ได้คราวละไม่เกิน 7 วัน)
ข้อ 59 ให้ผู้บั งคับ บัญชา ตั้งแต่ผู้จัดการลงไป รับผิดชอบดูแลระมัดระวังเจ้าหน้าที่และลู กจ้าง
ในบังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามวินัย
ถ้าผู้บังคับบัญชารู้ว่า ผู้ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัยผู้บังคับบัญชาจะต้องพิจารณาว่า
ความผิดของผู้นั้นอยู่ในอํานาจของตนที่จะลงโทษ ถ้าเห็นว่าความผิดนั้นควรจะต้องลงโทษมากไปกว่าที่ตนมี
อํานาจลงโทษ ก็ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเพื่อให้ลงโทษตามสมควร
ถ้าผู้บังคับบัญชาคนใดรู้ว่า ผู้ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย แต่ไม่จัดการลงโทษหรือลงโทษ
ไม่เป็นการสุจริต ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชานั้นกระทําผิดวินัย
ข้อ 60 เมื่อผู้มีอํานาจลงโทษได้สั่งลงโทษแล้ว ต้องเสนอรายงานการลงโทษนั้นตามลําดับจนถึง
คณะกรรมการดําเนินการ
หากผู้บังคับบัญชาเหนือผู้สั่งลงโทษ เห็นว่าโทษที่ลงนั้นเบาไป ให้มีอํานาจที่จะสั่งเพิ่มโทษ
ได้ แต่โทษที่สั่งเพิ่มขึ้นรวมกับที่สั่งไว้เดิม ต้องไม่เกินอํานาจของผู้สั่งใหม่นั้น

ข้อ 61 เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ที่ถูกลงโทษฐานผิดวินัย ถ้าเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็อาจ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการได้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันทราบคําสั่ง การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุ ให้รอ
การลงโทษตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้รับพิจารณาอุทธรณ์แล้ ว จะยกโทษ ลดโทษ เพิ่มโทษ
หรือยืนตามคําสั่งเดิมก็ได้ ทั้งนี้โดยปกติให้กระทําให้เสร็จ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้รับอุทธรณ์ คําวินิจฉัย
อุทธรณ์ของคณะกรรมการดําเนินการให้เป็นอันสิ้นสุด
หมวด 14
การร้องทุกข์
การร้องทุกข์ หมายถึง กรณีที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง มีความไม่พอใจ หรือมีความทุกข์อันเกิดขึ้น
เนื่องจากการทํางาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพการทํางาน สภาพการจ้าง การบังคับบัญชา การสั่งหรือมอบหมายงาน
การจ่ ายค่ า ตอบแทนในการทํ า งานหรื อ ประโยชน์ อื่ น หรื อ การปฏิ บั ติใ ดที่ ไม่ เ หมาะสมระหว่ า งสหกรณ์
หรือผู้บังคับบัญชาต่อเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง หรือระหว่างเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างด้วยกัน และเจ้าหน้าที่เสนอ
ความไม่พอใจหรือความทุกข์นั้น ต่อสหกรณ์เพื่อให้ส หกรณ์ได้ดําเนินการแก้ ไขหรือยุติเหตุการณ์นั้น ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์และเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ และเพื่อให้เจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างทํางานด้วยความสุข
ข้อ 62 ขอบเขตของการร้ อ งทุ ก ข์ เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ลู ก จ้ า ง ที่ มี ค วามไม่ พ อใจ หรื อ มี ค วามทุ ก ข์
เนื่องจากการทํางานดังกล่าวข้างต้นควรยื่นคําร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือผู้บังคับบัญชาชั้นแรก
ของตนโดยเร็ ว เว้ น แต่ เ รื่ อ งที่ จ ะร้ อ งทุ ก ข์ นั้ น เกี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา หรื อ
ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นต้นเหตุก็ให้ยื่นคําร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาระดับสู งขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง โดยมีวิธีการ
และขั้นตอนดังนี้
(1) เจ้าหน้าที่ ที่ประสงค์จะร้องทุกข์เป็นหนังสือด้วยตนเองต่อผู้จัดการหรือกรรมการ
ที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณีภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีความขัดแย้ง
(2) ผู้ จั ด การหรื อ กรรมการที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายแล้ ว แต่ ก รณี ต้ อ งทํ า การสอบสวน
และพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคําร้องทุกข์
(3) ผู้ จั ด การหรื อ กรรมการที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายแล้ ว แต่ ก รณี ต้ อ งทํ า การสอบสวน
และพิจารณาชี้แจงทําความเข้าใจ หรือวินิจฉัยเป็นหนังสือก็ได้ การแจ้งผลการพิจารณาโดยการชี้แจงด้วย
วาจา ให้บันทึกคําชี้แจงเหตุผลไว้ในสํานวน โดยให้ผู้ร้องทุกข์ลงลายมือชื่อรับทราบไว้ด้วย
ข้อ 63 การสอบสวน และพิจารณา เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับคําร้องทุกข์จากเจ้าหน้าที่แล้ว ให้รีบ
ดําเนินการสอบสวนเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องที่ร้องทุกข์นั้นโดยละเอียดเท่าที่จะทําได้ โดยดําเนินการ
ด้วยตนเองหรือด้วยความช่วยเหลือจากคณะกรรมการดําเนินการ หรือบุคคลอื่น ทั้งนี้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
ผู้ยื่นคําร้องทุกข์เห็นชอบที่จะขอให้ข้อเท็จจริงโดยละเอียดแก่ผู้บังคับบัญชาด้วย
เมื่อสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ นั้น หากเป็นเรื่อง
ที่อยู่ในขอบเขตของอํานาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชานั้น และผู้บังคับบัญชาสามารถแก้ไขได้ก็ให้ผู้บังคับบัญชา
ดําเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ผู้ยื่นคําร้องทุกข์ทราบพร้อมทั้งรายงาน
ให้คณะกรรมการดําเนินการทราบด้วย
หากเรื่องราวที่ร้ องทุกข์นั้นเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออํานาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชานั้น
ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาดั ง กล่ า วเสนอเรื่ อ งราวที่ ร้ อ งทุ ก ข์ พร้ อ มทั้ ง ข้ อ เสนอในการแก้ ไ ข หรื อ ความเห็ น ต่ อ
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปตามลําดับ

ให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป ดํา เนินการสอบสวนและพิจารณาคําร้องทุกข์เช่นเดียวกับ
ผู้บังคับบัญชาระดับต้นที่ได้รับคําร้องทุกข์
ข้อ 64 กระบวนการยุ ติ ข้ อ ร้ อ งทุ ก ข์ เมื่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาแต่ ล ะขั้ น ที่ ไ ด้ พิ จ ารณาคํ า ร้ อ งทุ ก ข์
ดําเนินการแก้ไขหรือยุติเหตุการณ์ที่เกิดการร้องทุกข์ และได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือลู กจ้าง ผู้ยื่นคําร้องทุกข์
ทราบหากเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ผู้ยื่นคําร้องทุกข์พอใจ ก็ให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว แต่ถ้าเจ้าหน้าที่
หรือลูกจ้าง ผู้ยื่นคําร้องทุกข์ไม่พอใจ ก็ให้ยื่นอุทธรณ์โดยกรอกข้อความที่อุทธรณ์ลงในแบบพิมพ์ที่สหกรณ์
ได้กํ าหนดขึ้น และยื่ น ต่อ คณะกรรมการดําเนินการภายใน 7 วั น นั บแต่ วันที่ ทราบผลการร้องทุกข์ จาก
ผู้บังคับบัญชาระดับต้น
คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาอุทธรณ์ และดําเนินการแก้ไขหรือยุติเหตุการณ์
ตามคําร้องทุกข์ และแจ้งผลการพิจารณาดําเนินการให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ผู้ยื่นคําร้องทุกข์ทราบ ภายใน 15 วัน
ข้อ 65 การอุทธรณ์คําวินิจฉัย
(1) ผู้ ร้ องทุกข์ที่ไม่พอใจคําชี้แจง หรือคําวิ นิจฉัยมีสิ ทธิอุทธรณ์ต่อประธานกรรมการ
หรือกรรมการ ที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี เป็นหนังสือภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับคําชี้แจงหรือวินิจฉัย
(2) ประธานกรรมการหรื อกรรมการ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายแล้ ว แต่ กรณี จะแจ้ง ผลการ
พิจารณาอุทธรณ์ด้วยการชี้แจงทําความเข้าใจ หรือการวินิจฉัยเป็นหนังสือก็ได้ การแจ้งผลด้วยการชี้แจง
ด้วยวาจาให้บันทึกคําชี้แจงเหตุผลไว้ในสํานวน โดยให้ผู้ร้องทุกข์ลงลายมือชื่อรับทราบไว้ด้วย
(3) การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้รอการลงโทษตามคําสั่งของผู้มีอํานาจ
ข้อ 66 ความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์ และผู้เกี่ยวข้อง
(1) ผู้ร้องทุกข์จะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นระบบ และด้วยความเป็นธรรม
(2) ผู้ร้องทุกข์จะไม่ถูกกลั่นแกล้ง ย้ายหน้าที่การงานหรือลงโทษแต่อย่างใด เว้นแต่จะเป็น
การร้องทุกข์ด้วยเจตนาไม่สุจริต
(3) เจ้าหน้ าที่ ที่ให้การเป็นพยานหรือให้ ความร่วมมือในการสอบสวน จะได้รับความ
คุ้มครองโดยจะไม่ถูกกลั่นแกล้ง ย้ายหน้าที่การงาน หรือลงโทษ เว้นแต่เจ้าหน้าที่ที่ให้การด้วยอคติ ปรักปรํา
ให้ ร้ า ยเป็ น เท็ จ หรื อ ไม่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการสอบสวนหาความจริ ง การสอบสวนอาจกระทํ า โ ดย
คณะกรรมการที่สหกรณ์แต่งตั้งก็ได้
หมวด 15
การสิ้นสุดการจ้าง
ข้อ 67 การจ้างงาน จะสิ้นสุดลงด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 10
(4) อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
(5) เลิกจ้างตามสัญญาจ้าง หรือข้อบังคับสหกรณ์
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก
ข้อ 68 การตาย ในกรณีที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ถึงแก่ความตาย สหกรณ์จะจ่ายค่าจ้างหรือเงินอื่น
ให้แก่ทายาทโดยธรรมของเจ้าหน้าที่ ที่ถึงแก่ความตาย ส่วนเงินทดแทนหรือประโยชน์ทดแทนให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วย เงินทดแทนหรือกฎหมายประกันสังคม

ข้อ 69 การลาออก เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ลู ก จ้ า ง ที่ ยื่ น ใบลาออกล่ ว งหน้ า ตามที่ ส หกรณ์ กํ า หนดต่ อ
ผู้จัดการ หรือคณะกรรมการดําเนินการแล้วแต่กรณี โดยให้ยื่นในวันหรือก่อนวันจ่ายค่าจ้างในเดือนนั้น และ
ให้มีผลเมื่อถึงกําหนดวันจ่ายค่าจ้างในเดือนถัดไป
การลาออกของเจ้ าหน้าที่ห รือลู กจ้ างที่ฝุ าฝื นระเบียบการลา ดังกล่ าวถ้าทําให้ สหกรณ์
เสียหายสหกรณ์มีความชอบธรรมที่จะหักเงินประกันหรือเงินอื่นใด ที่เจ้าหน้าที่ยินยอมชดใช้ความเสียหาย
ดังกล่าวได้ รวมถึงอาจดําเนิ นคดีกับเจ้าหน้าที่หรือลู กจ้างที่กระทําความผิด เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
หรือผู้ค้ําประกันชดใช้ความเสียหายได้ด้วย ตามที่กฎหมายแรงงานกําหนด
ข้อ 70 การเลิกจ้าง
การเลิกจ้าง หมายถึง เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ที่สหกรณ์ได้ให้พ้นสภาพการเป็นเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์โดยสหกรณ์เลิกจ้างหรือไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือเนื่องจากเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
ขาดคุณสมบัติในการทํางาน มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ยุบหน่วยงาน เลิกกิจการ เกษียณอายุ หรือกระทํา
ความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือได้รับโทษทางวินัยตามข้อ 52 (1) และ (2)
ให้คณะกรรมการดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานทุกสี่ปี
การเลิกจ้างดังกล่าว สหกรณ์จะแจ้งผลและวันเลิกจ้างให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ทราบเป็น
หนังสือโดยจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ทราบล่วงหน้า 1 งวดการจ่ายค่าจ้าง เว้นแต่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
ที่จ้างไว้โดยมี กําหนดระยะเวลาที่แน่นอน หรือเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างที่กระทําความผิดและไม่มีสิทธิ์ได้รับ
ค่าชดเชย
ในกรณี ที่ ส หกรณ์ ไ ม่ อ าจบอกกล่ า วล่ ว งหน้ า ได้ สหกรณ์ จ ะจ่ า ยเงิ น ให้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่
หรือลูกจ้าง แทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
การสิ้นสุดการจ้างตามสัญญาจ้าง หากสหกรณ์กําหนดเงื่อนไขระยะเวลาการจ้างในสัญญาจ้าง
ไว้เป็นรายบุคคลอย่างไร ก็ให้ระยะเวลาการจ้างสิ้นสุดตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาจ้างเป็นรายบุคคลนั้น
หมวด 16
บาเหน็จ ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษ
ข้อ 71 ค่าชดเชย สหกรณ์จะจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง ดังนี้
(1) เจ้ าหน้ าที่หรื อลูกจ้าง ซึ่งทํางานติดต่อกันครบ หนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่ไม่ครบหนึ่งปี
ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย สามสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทํางาน สามสิบวันสุดท้าย
สําหรับเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย
(2) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ซึ่งทํางานติดต่อกันครบ หนึ่งปี แต่ไม่ครบสามปี ให้จ่ายไม่น้อย
กว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย เก้าสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทํางาน เก้าสิบวันสุดท้าย สําหรับเจ้าหน้าที่
หรือลูกจ้าง ซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย
(3) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ซึ่งทํางานติดต่อกันครบ สามปี แต่ไม่ครบหกปี ให้จ่ายไม่น้อย
กว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย หนึ่งร้ อยแปดสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทํางาน หนึ่งร้อยแปดสิบวัน
สุดท้ายสําหรับเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย
(4) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ซึ่งทํางานติดต่อกันครบ หกปี แต่ไม่ครบสิบปี ให้จ่ายไม่น้อย
กว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย สองร้อยสี่สิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทํางาน สองร้อยสี่สิบวัน สุดท้าย
สําหรับเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย

(5) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ซึ่งทํางานติดต่อกันครบ สิบปีขึ้นไป ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุดท้าย สามร้อยวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทํางาน สามร้อยวัน สุดท้ายสําหรับเจ้าหน้าที่ซึ่ง
ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย
(6) ลูกจ้างซึ่งทํางานติดต่อกันครบ ยี่สิบปี ขึ้นไป ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย
สี่ร้อยวัน หรือไมน้อยกว่าค่าจ้างของการทํางาน สี่ร้อยวันสุดท้าย สําหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงาน
โดยคํานวณเป็นหน่วย
ข้อ 72 ข้อยกเว้น ในการไม่จ่ายค่าชดเชย สหกรณ์ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ซึ่งเลิกจ้างในกรณีใด ดังนี้
(1) ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
(2) จงใจทําให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
(3) ประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(4) ฝุ า ฝื น ข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การทํ างาน หรื อระเบี ย บหรื อ คํา สั่ งของนายจ้า งอัน ชอบ
ด้ ว ยกฎหมายและเป็ น ธรรม และนายจ้ า งได้ ตั ก เตื อ นเป็ น หนั ง สื อ แล้ ว เว้ น แต่ ก รณี ที่ ร้ า ยแรงนายจ้ า ง
ไม่จําเป็นต้องตักเตือน หนังสือเตือนให้มีผลบังคับใช้ได้ ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้กระทําผิด
(5) ละทิ้งหน้ าที่เป็ นเวลา สามวันทํางานติดต่อกัน ไม่ว่าจะมีวั นหยุดคั่นหรือไม่ก็ตาม
โดยไม่มีเหตุอันควร
(6) ได้รับ โทษจํ าคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุ ดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสํ าหรับความผิ ด
ที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
สหกรณ์ ไ ม่ จ่ า ยค่ า ชดเชยให้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ลู ก จ้ า ง ที่ ส หกรณ์ จ้ า งไว้ โ ดยมี กํ า หนด
ระยะเวลาการจ้างแน่นอนตามสัญญาจ้าง และถูกเลิกจ้างตามกําหนดระยะเวลาของสัญญาจ้างนั้น
ข้อ 73 ค่าชดเชยพิเศษ
ก. ในกรณีที่สหกรณ์ย้ายที่ทําการของสหกรณ์ไปตั้ง ณ สถานที่อื่น อันมีผลกระทบสําคัญ
ต่อการดํารงชีวิตตามปกติของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้ าง หรือครอบครัว สหกรณ์ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
ทราบล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า 30 วั น ก่ อ นวั น ย้ า ยที่ ทํ าการของสหกรณ์ ใ นการนี้ ถ้ า เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ลู ก จ้ า ง
ไม่ประสงค์จะไปทํางานด้วย ให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้ ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากสหกรณ์หรือวันที่สหกรณ์ย้ายสถานประกอบกิจการแล้วแต่กรณี โดยเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
มีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่า อัตราค่าชดเชยที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง พึงมีสิทธิได้รับ
ข. ในกรณีที่สหกรณ์มีความจําเป็นต้องลดจํานวนเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง อันเนื่ องมาจาก
การปรับปรุงหน่วยงานระบบการทํางาน หรือการบริการสหกรณ์จะปฏิบัติ ดังนี้
(1) แจ้งวันที่เลิกจ้าง เหตุผลของการเลิกจ้างให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 60 วัน
(2) จ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิ่มเติมจากค่าชดเชยตามข้อ 71 เท่ากับ ค่าจ้างอัตราสุดท้ าย
15 วันต่อการทํางาน 1 ปี สําหรับเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ที่ทํางานติดต่อกัน 6 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ค่าชดเชยพิเศษ
ดังกล่าวจะไม่เกินค่าจ้างอัตราสุดท้าย สามร้อยหกสิบวัน
ข้อ 74 เงินบําเหน็จ
ก. เจ้าหน้าที่คนใดทํางานในสหกรณ์นี้ด้วยความเรียบร้อยเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า
ห้าปีขึ้นไป มีสิทธิ์ได้รับเงินบําเหน็จเมื่อออกจากตําแหน่ง เว้นแต่การออกเพราะถูกลงโทษให้ออก

ข. การคํานวณเงินบําเหน็จ ให้เอาเงินเดือนเดือนสุดท้ายตั้งคูณด้วยจํานวนปีที่ทํางาน
ในสหกรณ์ เศษของปีถ้าถึง 180 วัน ให้นับเป็นหนึ่งปีถ้าต่ํากว่านี้ให้ปัดทิ้ง
ค. จํานวนปีที่ทํางาน หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วันบรรจุเจ้าหน้าที่สหกรณ์เข้าทํางาน
ในสหกรณ์ถึงวันที่ออกจากงาน หักด้วยวันลาที่เกินสิทธิ์ของผู้นั้น
ง. ในกรณีคํานวณเงินบําเหน็จ ตามระเบียบนี้มีจํานวนมากกว่า เงินชดเชยที่เจ้าหน้าที่
พึงได้รับตามข้อ 71 ให้สหกรณ์จ่ายเงินบําเหน็จเพิ่มได้ เฉพาะส่วนที่เกินกว่าเงินชดเชยเท่านั้น
จ. เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ซึ่งออกจากสหกรณ์ เพราะตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินบําเหน็จให้แก่
ทายาท สหกรณ์ย่อมทรงสิทธิ์ไว้ในการที่จะเลื่อนระยะเวลาการจ่ายเงินบําเหน็จให้เป็นไปตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ
ฉ. สหกรณ์จะไม่จ่ายบําเหน็จให้เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ถูกไล่ออก
(2) เลิกจ้างตามสัญญาจ้างที่มีกําหนดเวลาการจ้างแน่นอน
(3) เงินชดเชยพึงได้รับมีจํานวนมากกว่าเงินบําเหน็จที่คํานวณได้ตามระเบียบนี้
หมวด 17
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 75 ในกรณีที่สหกรณ์มีความจําเป็นโดยเหตุหนึ่งเหตุใดที่สําคัญอันมีผลกระทบต่อการประกอบ
กิจการของสหกรณ์จนทําให้สหกรณ์ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติซึ่งมิใช่เหตุสุดวิสัยต้องหยุดกิจการ
ทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว สหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างในอัตราร้อยละ 75 ของ
ค่าจ้างในวันทํางานที่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างได้รับก่อนสหกรณ์หยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่สหกรณ์ไม่ได้ให้
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างทํางาน
สหกรณ์จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างและพนักงานตรวจแรงงานทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือก่อนวัน
เริ่มหยุดกิจการตามวรรคก่อนไม่น้อยกว่าสามวันทําการ
ข้อ 76 กฎ ระเบียบอื่น ๆ
(1) กฎ ระเบียบ คําสั่งซึ่งใช้บังคับกับส่วนงานหนึ่ง เป็นการเฉพาะให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของข้อบังคับในการทํางานนี้ด้วย ทั้งนี้รวมถึงใบสมัครงาน สัญญาจ้าง หนังสือค้ําประกัน และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจ้าง
(2) การใดที่มิได้กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
(3) กฎ ระเบียบ คําสั่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 77 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานนี้ได้จัดทําขึ้นให้มีความสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แล้วอย่างไรก็ตามสหกรณ์สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงให้มี
ความเหมาะสมเป็นธรรมยิ่งขึ้น รวมทั้งสอดคล้องกับสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 78 การบังคับใช้
(1) ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับศึกษาระเบียบนี้ให้มีความเข้าใจอย่างชัดแจ้งเพื่อให้มีการปฏิบัติ
อย่างถูกต้อง และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน
(2) เจ้าหน้าที่ทุกคนจะปฏิเสธว่า ไม่ทราบเงื่อนไขหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามระเบียบนี้
ไม่ได้

(3) เจ้ าหน้ าที่ร ะดับบังคับบัญชา และคณะกรรมการดําเนินการเป็นผู้ ควบคุมดูแลให้
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและเคร่งครัด
(4) ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตามข้อ 2
ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่
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นาวาอากาศเอก
(จิตติวุฒิ วันทนา)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด

บัญชีแนบท้ายอัตราเงินเดือนสาหรับเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง
ประกอบระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด
ว่าด้วย เจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ.2563
-------------------------ขั้น
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5

ลูกจ้าง

เจ้าหน้าที่

อัตรา ค่าครองชีพ
7,500
2,100
7,620
1,980
7,740
1,860
7,860
1,740
7,980
1,620
8,100
1,500
8,230
1,370
8,360
1,240
8,490
1,110
8,620
980
8,750
850
8,890
710
9,030
570
9,170
430
9,310
290
9,450
150
9,600
9,750
9,900
10,050
10,210
10,370
10,530
10,690
10,860
11,030
11,200
11,370
11,550
11,730
11,910
12,090
12,280
12,470

อัตรา ค่าครองชีพ
8,000
1,600
8,140
1,460
8,280
1,320
8,430
1,170
8,580
1,020
8,730
870
8,880
720
9,040
560
9,200
400
9,360
240
9,600
9,770
9,940
10,110
10,290
10,470
10,650
10,840
11,030
11,220
11,420
11,620
11,820
12,030
12,240
12,450
12,670
12,890
13,110
13,340
13,570
13,810
14,050
14,290

รอง
หัวหน้าฝ่าย
หัวหน้าฝ่าย
อัตรา
อัตรา
9,600
12,030
9,770
12,240
9,940
12,450
10,110
12,670
10,290
12,890
10,470
13,110
10,650
13,340
10,840
13,570
11,030
13,810
11,220
14,050
11,420
14,290
11,620
14,540
11,820
14,790
12,030
15,050
12,240
15,310
12,450
15,580
12,670
15,850
12,890
16,120
13,110
16,400
13,340
16,680
13,570
16,970
13,810
17,260
14,050
17,560
14,290
17,860
14,540
18,170
14,790
18,480
15,050
18,800
15,310
19,120
15,580
19,450
15,850
19,790
16,120
20,130
16,400
20,480
16,680
20,830
16,970
21,190

รอง
ผู้จัดการ
อัตรา
13,110
13,380
13,650
13,930
14,210
14,500
14,790
15,000
15,300
15,610
15,930
16,250
16,580
16,920
17,260
17,610
17,970
18,330
18,700
19,080
19,470
19,860
20,260
20,670
21,090
21,520
21,960
22,400
22,850
23,310
23,780
24,260
24,750
25,250

ผู้จัดการ
อัตรา
15,000
15,300
15,610
15,930
16,250
16,580
16,920
17,260
17,610
17,970
18,330
18,700
19,080
19,470
19,860
20,260
20,670
21,090
21,520
21,960
22,400
22,850
23,310
23,780
24,260
24,750
25,250
25,760
26,280
26,810
27,350
27,900
28,460
29,030

บัญชีแนบท้ายอัตราเงินเดือนสาหรับเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง(ต่อ)
ขั้น
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30

ลูกจ้าง
อัตรา ค่าครองชีพ
12,660
12,850
13,050
13,250
13,450
13,660
13,870
14,080
14,300
14,520
14,740
14,970
15,200
15,430
15,670
15,910
16,150
16,400
16,650
16,900
17,160
17,420
17,690
17,960
18,230

รอง
หัวหน้าฝ่าย
หัวหน้าฝ่าย
ค่าครองชีพ
อัตรา
อัตรา
17,260
21,560
17,560
21,930
17,860
22,310
18,170
22,690
18,480
23,080
18,800
23,480
19,120
23,880
19,450
24,290
19,790
24,710
20,130
25,140
20,480
25,570
20,830
26,010
21,190
26,460
21,560
26,910
21,930
27,370
22,310
27,840
22,690
28,320
23,080
28,810
23,480
29,300
23,880
29,800
24,290
30,310

เจ้าหน้าที่
อัตรา
14,540
14,790
15,050
15,310
15,580
15,850
16,120
16,400
16,680
16,970
17,260
17,560
17,860
18,170
18,480
18,800
19,120
19,450
19,790
20,130
20,480
20,830
21,190
21,560
21,930

รอง
ผู้จัดการ
อัตรา
25,760
26,280
26,810
27,350
27,900
28,460
29,030
29,620
30,220
30,830
31,450
32,080
32,730
33,390
34,060
34,750
35,450
36,160
36,890
37,630
38,390

ผู้จัดการ
อัตรา
29,620
30,220
30,830
31,450
32,080
32,730
33,390
34,060
34,750
35,450
36,160
36,890
37,630
38,390
39,160
39,950
40,750
41,570
42,410
43,260
44,130

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จากัด
ว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
พ.ศ.2563
อาศั ย อํ า นาจตามความในข้ อ บั ง คั บ ของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ข้ า ราชการกองบิ น 4 จํ า กั ด
ข้อ 79(8) และข้อ 107(11) ที่ป ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 44 ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่
31 สิงหาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด ว่าด้ว ย
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ข้ า ราชการกองบิ น 4 จํ า กั ด ว่ า ด้ ว ย
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2563”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด
“สมาชิกผู้มีรายได้น้อย” หมายความว่า สมาชิกที่มีเงินได้รายเดือน และจํานวนบุตร ที่อยู่
ระหว่างการศึกษาตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษากําหนด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ขา้ ราชการกองบิน 4 จํากัด
“บุตร” หมายความถึง บุตรของสมาชิกที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม, บุตรของ
สมาชิกผู้ซึ่งเป็นผู้พิการโดยเป็นบุคคลซึ่งมีข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน หรือเข้าไปมีส่วน
ร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์
พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ และมีความ
จํ า เป็ น เป็ น พิ เ ศษที่ จ ะต้ อ งได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ ด้ า นหนึ่ ง ด้ า นใด เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ กิ จ กรรมใน
ชีวิตประจําวัน หรือ เข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไปและอยู่ระหว่างการศึกษา และบุตรของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด

หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 4 ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกอาจได้มาจาก
(1) การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี
(2) เงินทุนสาธารณประโยชน์
(3) ทุนบําเหน็จตัวแทนประกันชีวิต
(4) เงินซึ่งมีผู้บริจาคให้เพื่อเป็นทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
(5) เงินอื่นใดที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติให้ใช้
ข้อ 5 การจ่ายทุนการศึกษาบุตรสมาชิกในแต่ละปีให้จ่ายได้ไม่เกินจํานวนเงินทุนการศึกษาที่มีอยู่
ในข้อ 4 และภายในวงเงินที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ข้อ 6 สมาชิกผู้ขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นสมาชิกติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอรับทุน
(2) สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิขอรับทุนได้ไม่เกิน 1 ทุน
(3) ในกรณีที่สามีและภรรยาเป็นสมาชิกทั้งคู่และมีบุตรกําลังศึกษามากกว่า 1 คน ให้มีสิทธิ
รับทุนเพิ่มได้อีก 1 ทุน
หมวดที่ 2
ประเภททุนและคุณสมบัติการรับทุน
ข้อ 7 ประเภททุนการศึกษาบุตรสมาชิก แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
(1) ประเภททุนเรียนดี
(2) ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา
(3) ประเภททุนการศึกษาผู้พิการ
ข้อ 8 ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก จําแนกการให้ทุนดังนี้
(1) ระดับอนุบาลศึกษา
(2) ระดับประถมศึกษา หรือเทียบเท่า
(3) ระดับมัธยมศึกษา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพ
ชั้นสูง หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบเท่า
(4) ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ข้อ 9 บุตรสมาชิกที่ขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม หรือบุตรซึ่งสมาชิก
ได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นแล้ว
(2) มีความประพฤติเรียบร้อย
(3) เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภายในประเทศ
(4) เป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์

หมวดที่ 3
หลักฐานการขอรับทุนการศึกษาและหลักเกณฑ์การพิจารณา
ข้อ 10 สมาชิกผู้ขอรับทุนจะต้องยื่นแสดงความจํานงเป็นหนังสือตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์กําหนด
ต่อคณะกรรมการดําเนินการ ภายในกําหนดเวลาตามประกาศของสหกรณ์พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) สําเนาทะเบียนบ้านบุตรสมาชิกที่ขอรับทุนการศึกษา
(2) สําเนาสมุดรายงานผลการศึกษา หรือหลักฐานอื่นที่แสดงผลการศึกษา หรือเอกสาร
การเข้ารับการศึกษา ซึ่งออกโดยสถานศึกษาของบุตรที่ขอรับทุนการศึกษา
(3) สําเนางบหน้าหักเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ปัจจุบันของสมาชิกที่ขอรับทุน
(เฉพาะกรณีขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา)
(4) สํ าเนาบั ตรประจําตัว ผู้ พิการ ซึ่งออกให้ โ ดยนายทะเบี ยน สํ านักงานส่ งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือหนังสือรับรองความ
พิการของแพทย์
(5) อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ข้อ 11 ให้คณะกรรมการดําเนินการ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจากคณะกรรมการดําเนินการ จํานวนสามคน
ซึ่งประกอบด้วยประธานคณะอนุกรรมการ อนุกรรมการ และเลขานุการ
ในการประชุมคณะอนุกรรมการ ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสองคน และให้
อยู่ในตําแหน่งคราวละหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 12 คณะอนุ ก รรมการมี ห น้ า ที่ พิ จ ารณาทุ น การศึ ก ษาบุ ต รสมาชิ ก แต่ ล ะปี โดยตรวจสอบ
คุณสมบัติของสมาชิกผู้ขอรับทุน กําหนดจํานวนเงินต่อทุน จํานวนทุนแต่ละประเภทตามข้อ 7 และข้อ 8
รวมทั้งการพิจ ารณาให้ ทุน การศึกษาในข้อ 13 โดยข้อวินิจฉัย ทั้งปวงของคณะอนุก รรมการ ให้ นําเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการ พิจารณาอนุมัติให้จ่ายทุนตามกําหนดเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
และมติของคณะกรรมการดําเนินการ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด สําหรับการให้เงินทุน จํานวนทุน ให้เป็นไปตาม
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป
ข้อ 13 ให้คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา พิจารณาให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก แก่ผู้ขอรับ
ทุนแต่ละประเภท ตามข้อ 7 ตามหลักเกณฑ์และลําดับความสําคัญ ดังนี้
ก. หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดี
(1) ระดับประถมศึกษา หรือเทียบเท่า ต้องมีคะแนะเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
(2) ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา หรื อ ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) หรื อ ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่ า ต้องมี
ผลการศึกษาเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.5
(3) ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการศึกษาเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.0
(4) จ่ ายแก่บุ ตรสมาชิกในระดั บประถมศึกษา หรื อเที ยบเท่า ถึ งระดั บปริญญาตรี หรื อ
เทียบเท่า ที่มีผลการเรียนตลอดทั้งปีสอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด และเรียงลําดับตามระดับคะแนน ตาม
จํานวนทุน
(5) กรณีบุตรสมาชิกสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมเท่ากันตั้งแต่สองรายขึ้นไป ให้จ่ายแก่ผู้
ที่บิดาหรือมารดามีบุตรอยู่ในระหว่างการศึกษามากที่สุด

(6) กรณีบุตรสมาชิกสอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเท่ากัน บิดาหรือมารดา มีบุตรอยู่
ในระหว่างการศึกษาจํานวนเท่ากัน ให้จ่ายแก่ผู้ที่บิดาหรือมารดามีระยะการเป็นสมาชิกติดต่อกันมากที่สุด
(7) ถ้าปรากฏว่าในปีใดไม่มีบุตรสมาชิกสอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามเกณฑ์
ที่กําหนดไว้หรือไม่มีผู้ขอรับทุน ก็ให้งดการพิจารณาให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประเภททุนเรียนดีสําหรับปีนั้น
ข. หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษา ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา
(1) ระดับอนุบาลศึกษา ไม่กําหนดผลการศึกษาเฉลี่ย
(2) ระดับประถมศึกษา หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการศึกษาเฉลี่ยไม่ต่ํา กว่าร้อยละ 60
(3) ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา หรื อ ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) หรื อ ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ต้องมี
ผลการศึกษาเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 2.0
(4) ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการศึกษาเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 2.0
(5) จ่ายแก่บุตรสมาชิกผู้มีรายได้น้อยตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษา ถึงระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า โดยเรียงตามลําดับรายได้น้อยไปหารายได้มาก
(6) กรณีที่สมาชิกผู้ขอรับทุนมีรายได้เท่ากัน ให้จ่ายแก่บุตรสมาชิกที่สมาชิกผู้ ขอรับทุน
มีบุตรอยู่ในระหว่างการศึกษามากที่สุด
(7) กรณีที่สมาชิกผู้ขอรับทุนมีรายได้เท่ากัน และมีบุตรอยู่ในระหว่างการศึกษา จํานวน
เท่ ากั น ให้ จ่ า ยแก่ บุ ต รสมาชิ ก ที่ ส มาชิ ก ผู้ ข อรั บ ทุ น มี ร ะยะเวลาการเป็ น สมาชิ ก ติ ด ต่ อ กั น มากที่ สุ ด โดย
เรียงลําดับตามระยะเวลาการเป็นสมาชิกของผู้ขอรับทุน
(8) ถ้าปรากฏว่าในปีใดไม่มีผู้ขอรับทุน ก็ให้งดการพิจารณาให้ทุนการศึกษา
บุตร สมาชิกประเภททุนส่งเสริมการศึกษาสําหรับปีนั้น
ค. หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษา ประเภททุนการศึกษาผู้พิการ
- ระดับอนุบาลศึกษาถึงระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า
ข้อ 14 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาและอนุมัติให้จ่ายทุนการศึกษาบุตรสมาชิกแล้ว
ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์แจ้งให้สมาชิกผู้เป็นบิดาหรือมารดานําบุตรที่ได้รับทุนการศึกษา ไปรับทุนตามวัน เวลา
และสถานที่ ซึ่งสหกรณ์กําหนด
ข้อ 15 การจ่ายทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินจัดทําใบสําคัญจ่ายเงิน และลงลายมือชื่อ
รับผิดชอบในการจ่ายเงินด้วย
ข้อ 16 ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2563
นาวาอากาศเอก
(จิตติวุฒิ วันทนา)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จํากัด

