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ข้ อบังคับ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด
PTT. Natural Gas Business Saving Co-Operative; Limited.
หมวด :
ชือ ประเภทและทีตังสํานักงาน
ข้ อ :. ชื= อ ประเภท และที=ตDังสํานักงาน
ชือ
สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด
สอ.ธก.ปตท.
PTT. Natural Gas Business Saving Co-Operative; Limited.
ประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์
ทีตังสํานักงาน เลขที AB หมู่ E ถนนอ้อมเมือง ตําบลนาป่ า อําเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี JKKKK
ท้องทีดําเนิ นงาน บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)”
สหกรณ์อาจย้ายทีตังสํานักงานได้ตามทีคณะกรรมการดําเนิ นการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้ง
ให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ดาํ เนินการ
แก้ไขเพิมเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย
ข้ อ F. ตราของสหกรณ์ ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะดังนี
 สัญลักษณ์ บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
 เกลียวเชือก หมายถึง การช่วยเหลือซึงกันและกันในหมู่มวลสมาชิก
สหกรณ์
 ชือสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด
สอ.ธก.ปตท.
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หมวด F
วัตถุประสงค์
ข้ อ H. วัตถุประสงค์ สหกรณ์นีมีวตั ถุประสงค์เพือส่ งเสริ มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึงกันและกันตามหลักการสหกรณ์ดว้ ยการ
ร่ วมกันดําเนินธุ รกิจ ในข้อต่อไปนี
(1) ส่งเสริ มให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่ วนแห่ งรายได้ของตนไว้ในทาง
อันมันคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
(2) ส่งเสริ มการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ งกันและกันในหมู่สมาชิก
(3) รับฝากเงินจากสมาชิก หรื อสหกรณ์อืน
(4) จัดหาทุนเพือกิจการของสหกรณ์
(5) ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
(6) ดําเนินการให้กยู ้ มื เพือการเคหะ
(7) ให้สหกรณ์อืนกูย้ มื เงิน
(8) ออกตัวd สัญญาใช้เงินหรื อตราสารการเงิน
(9) ซือหุน้ ของชุมนุมสหกรณ์หรื อสหกรณ์อืน
(10) ซื อหลักทรัพย์รัฐบาลหรื อรัฐวิสาหกิจ
(11) ซื อหุ น้ ของธนาคารซึงมีวตั ถุประสงค์เพือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(12) ให้สินเชือ ให้ยมื ให้เช่า ให้เช่าซื อ โอน รับจํานองหรื อรับจํานํา ซึ งทรัพย์สินแก่สมาชิก
(13) จัดให้ได้มา ซื อ ถือกรรมสิ ทธิg หรื อทรัพยสิ ทธิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่า เช่าซื อ รับโอนสิ ทธิ
การเช่า หรื อสิ ทธิการเช่าซื อ จํานองหรื อจํานํา ขายหรื อจําหน่ ายด้วยวิธีอืนใดซึงทรัพย์สิน
(14) ซื อหุ น้ ของสถาบันทีประกอบธุรกิจอันทําให้เกิดความสะดวก หรื อส่ งเสริ มความเจริ ญแก่
กิจการของสหกรณ์
(15) ฝากหรื อลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
(16) ฝากหรื อลงทุนตามทีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่ งชาติกาํ หนด
(17) ให้สวัสดิการหรื อการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(18) ร่ วมมือกับทางราชการ สันนิ บาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อืน
เพือส่ งเสริ มและปรับปรุ งกิจการของสหกรณ์
(19) ดําเนิ นธุ รกิจหรื อกิจการอย่างอืนบรรดาทีเกียวกับหรื อเนืองในการจัดให้สาํ เร็ จตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
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หมวด H
ทุน
ข้ อ I. ที=มาของเงินทุนสหกรณ์อาจหาทุนเพือดําเนิ นงานตามวัตถุประสงค์ได้ดงั ต่อไปนี
(1) ออกหุ น้
(2) รับฝากเงินจากสมาชิกหรื อสหกรณ์อืน
(3) กูย้ มื เงิน ออกตัวd สัญญาใช้เงิน และหรื อตราสารการเงินอย่างอืน
(4) สะสมทุนสํารองและหรื อทุนอืนๆ
(5) รับเงินอุดหนุ นหรื อทรัพย์สินทีมีผูย้ กให้
ข้ อ J. การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ น้ ได้โดยไม่จาํ กัดจํานวน มีมูลค่าหุ ้นละสิ บบาท
ข้ อ K. การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องถือหุ ้นและชําระค่าหุ น้ เป็ นรายเดือนตังแต่เดือนแรกทีเข้า
เป็ นสมาชิกตามอัตราส่ วนของจํานวนเงินได้รายเดือน ตามทีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามวรรคหนึ ง หมายถึง เงินเดือนและหรื อเงินเพิมอืนๆ หรื อเงินทีจ่ายควบกับ
เงินเดือนหรื อค่าจ้างประจํา ซึ งสมาชิกได้รับจากหน่ วยงานต้นสังกัด และหมายถึงบํานาญตามกฎหมาย
ว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ ซึ งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย
ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ ้นรายเดือน
ในอัตราทีสู งกว่าอัตราทีกําหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ หรื อจะขอซือหุ น้ เพิมขึนอีกเมือใด ก็ยอ่ มทําได้ โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสื อต่อ
คณะกรรมการดําเนินการ
สมาชิกจะโอนหุ ้นซึ งตนถือให้ผูอ้ ืนไม่ได้ นอกจากทีกําหนดไว้ในข้อ kJ และจะถอนคืนหุ ้น
ในระหว่างทีตนเป็ นสมาชิกอยูก่ ไ็ ม่ได้
อนึง สมาชิกคนหนึงๆ จะถือหุ ้นในสหกรณ์เกินกว่าหนึ งในห้าของจํานวนหุ น้ ทังหมด ของ
สหกรณ์ไม่ได้
ข้ อ การชําระค่ าหุ้นรายเดือน การชําระค่าหุ ้นรายเดือนนัน ให้ชาํ ระโดยวิธีหักจากเงินได้ราย
เดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจําเดือนนันๆทุกเดือน
ในการชําระค่าหุ ้น สมาชิกจะนําค่าหุ น้ หักกลบลบหนีกับสหกรณ์ไ ม่ไ ด้และสมาชิกมีความ
รับผิดเพียงไม่เกินจํานวนเงินค่าหุ ้นที+ยงั ส่ งใช้ไ ม่ครบมูลค่าหุ ้นที+ตนถือ
ในระหว่างสมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สินสุ ดลง ห้ามมิใ ห้เจ้าหนี ของสมาชิกใช้สิทธิ
เรี ยกร้องหรื ออายัดค่าหุ ้นของสมาชิกผูน้ นั และเมื+อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ นสุ ดลง สหกรณ์มีสิทธิ นาํ
เงินตามมูลค่าหุ น้ ที+สมาชิกมีอยูม่ าหักกลบลบหนี ที+สมาชิกผูกพันต้องชําระหนีแก่สหกรณ์ไ ด้ และให้
สหกรณ์มีฐานะเป็ นเจ้าหนี บุริมสิ ทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ ้นเท่านัน
(แก้ ไขฉบับที พ.ศ. !""" มติทีประชุ มใหญ่ ประจําปี !""" วันที !! พ.ย."")
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ข้ อ L. การงดชําระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกทีได้ชาํ ระเงินค่าหุ ้นไม่นอ้ ยกว่า Ek เดือน หรื อ
เป็ นจํานวนเงินไม่นอ้ ยกว่า JKK,KKK.KK บาท (สองแสนบาทถ้วน) จะงดชําระเงินค่าหุ น้ รายเดือนหรื อ
ลดจํานวนการถือหุ น้ รายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจํานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดําเนินการ แต่
ในปี หนึงๆ จะขอเปลียนแปลงได้ไม่เกินสองครัง
ข้ อ N. การแจ้ งยอดจํานวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจํานวนหุ ้นทีสมาชิกถือให้สมาชิกแต่ละคน
ทราบทุกสิ นปี ทางบัญชี

หมวด I
การดําเนินงาน
ข้ อ :O. การลงลายมือชื= อแทนสหกรณ์ เว้นแต่จะได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอืนตามข้อบังคับนี
การลงลายมือชือเพือให้มีผลผูกพันสหกรณ์ ให้ปฏิบตั ิดงั นี
(1) หนังสื อกูย้ มื ซึงสหกรณ์เป็ นผูก้ ูย้ มื ตลอดจนการเบิก หรื อรับเงินกู ้ การจํานองซึงสหกรณ์
เป็ นผูจ้ าํ นอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอืนๆ จะต้องลงลายมือชือของประธาน
กรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเลขานุการ หรื อเหรัญญิก หรื อผูจ้ ดั การ รวมเป็ นสองคน
หรื อผูท้ ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทังปวง นอกจากทีกล่าวไว้ใน (n) ข้างบนนี
จะต้องลงลายมือชือของผูจ้ ดั การ และหรื อผูท้ ีได้รับมอบหมาย
อนึง ในหนังสื อกูย้ มื ซึงสหกรณ์เป็ นผูก้ ูย้ มื เช็ค ใบสังจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตัวd สัญญาใช้เงิน
และตราสารการเงินของสหกรณ์นนั ต้องประทับตราสหกรณ์เป็ นสําคัญด้วย
ข้ อ ::. วงเงินกู้ยืมหรื อการคําD ประกัน ทีประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกูย้ มื หรื อการคํา
ประกันสําหรับปี หนึงๆ ไว้ตามทีจําเป็ นและสมควรแก่การดําเนิ นงาน วงเงินซึงกําหนดดังว่านี ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าทีประชุมใหญ่ยงั มิได้กาํ หนด หรื อนายทะเบียนสหกรณ์ยงั มิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ มื
หรื อการคําประกันสําหรับปี ใด ก็ให้ใช้วงเงินกูย้ มื หรื อการคําประกันสําหรับปี ก่อนไปพลาง
ข้ อ :F. การกู้ยืมหรื อการคําD ประกัน สหกรณ์อาจกูย้ มื เงิน หรื อออกตัวd สัญญาใช้เงินหรื อ
ตราสารการเงิน หรื อโดยวิธีอืนใด สําหรับใช้เป็ นทุนดําเนินงานหรื อการอืนใดตามวัตถุประสงค์ได้
ตามทีคณะกรรมการดําเนิ นการเห็นสมควร
ทังนี จะต้องอยูภ่ ายในวงเงินกูย้ มื หรื อการคําประกัน
ประจําปี ตามข้อ nn
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ข้ อ :H การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรื อประเภทประจํา
จากสมาชิก หรื อสหกรณ์อืนหรื อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ งมีสมาชิกของสมาคมนันไม่นอ้ ยกว่ากึง
หนึ งเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ผรู ้ ับฝากเงิน ทังนี ตามระเบียบของสหกรณ์ทีได้รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์”
ข้อกําหนดเกียวกับการรับฝาก ดอกเบีย การถอนเงินฝาก และอืนๆ ให้เป็ นไปตามทีกําหนด
ในระเบียบของสหกรณ์
ให้สหกรณ์ดาํ รงสิ นทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดในกฎกระทรวง
(แก้ ไขฉบับที พ.ศ. !""" มติทีประชุ มใหญ่ ประจําปี !""" วันที !! พ.ย."")
ข้ อ :I การให้ เงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกูแ้ ก่
(n) สมาชิกของสหกรณ์
(J) สหกรณ์อืน
การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกนัน ให้คณะกรรมการดําเนิ นการมีอาํ นาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูไ้ ด้
ตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
ข้อกําหนดต่าง ๆ เกียวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู ้ หลักประกันสําหรับ
เงินกูล้ าํ ดับแห่งการให้เงินกู้ เงินงวดชําระหนีสําหรับเงินกู ้ และข้อกําหนดอืนๆ ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่
สมาชิกนัน ให้เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
การให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อืนนัน
คณะกรรมการดําเนิ นการจะพิจารณาให้กูไ้ ด้ต่อเมือ
สหกรณ์มีเงินทุนเหลือจากการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ทีได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์
สมาชิกหรื อสหกรณ์อืน ซึ งประสงค์จะขอกูเ้ งินจากสหกรณ์นี ต้องเสนอคําขอกูเ้ งินตาม
แบบและวิธีการทีกําหนดในระเบียบของสหกรณ์
เมือสมาชิกได้ทาํ ความยินยอมเป็ นหนังสื อไว้กบั สหกรณ์ ให้ผูบ้ งั คับบัญชาในหน่วยงาน
ของรัฐ หรื อนายจ้างในสถานประกอบการ หรื อหน่วยงานอืนใดทีสมาชิกปฏิบตั ิหน้าทีอยูห่ ักเงินเดือน
หรื อค่าจ้าง หรื อเงินอืนใดทีถึงกําหนดจ่ายแก่สมาชิกนัน
การแสดงความยินยอมตามความข้างต้นนัน มิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ความ
ยินยอม
(แก้ ไขฉบับที พ.ศ. !""" มติทีประชุ มใหญ่ ประจําปี !""" วันที !! พ.ย."")
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ข้ อ :J. ความมุ่งหมายแห่ งเงินกู้ เงินกูซ้ ึ งให้แก่สมาชิก ไม่ว่าประเภทใดๆ จะให้ได้แต่เฉพาะ
เพือการอันจําเป็ นหรื อเป็ นประโยชน์ตามทีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ให้คณะกรรมการดําเนินการสอดส่ อง และกวดขันการใช้เงินกูข้ องสมาชิก ให้ตรงตามความ
มุ่งหมายทีให้เงินกูน้ นั
ข้ อ :K. ประเภทแห่ งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก ได้ตามประเภทดังต่อไปนี
(1) เงินกู้เพื=อเหตุฉุกเฉิน ในกรณี ทีสมาชิก มีเหตุฉุกเฉิ นหรื อเหตุอนั จําเป็ นรี บด่วน และมี
ความประสงค์ขอกูเ้ งิน คณะกรรมการดําเนินการอาจให้เงินกูเ้ พือเหตุนนได้
ั ตามระเบียบ
ของสหกรณ์
(2) เงินกู้สามัญ ในกรณี ทีสมาชิกมีความประสงค์ขอกูเ้ งินสําหรับใช้จ่ายเงินเพือการอันจําเป็ น
หรื อมีประโยชน์ต่างๆ คณะกรรมการดําเนิ นการ อาจพิจารณาให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิก
นันได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(3) เงินกู้พ ิเศษ เมือสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอทีจะช่วยเหลือให้เงินกู ้ เพือส่ งเสริ ม
ฐานะความมันคงหรื อเพือการเคหะ
หรื อก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้
คณะกรรมการดําเนินการอาจให้เงินกูพ้ ิเศษแก่สมาชิกได้ตามทีเห็นสมควร โดยผูข้ อกูต้ อ้ ง
ระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกูป้ ระเภทนี ตลอดจนเงือนไขและวิธีการ และต้องมี
หลักประกันตามทีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(4) เงินกู้โครงการ
เมือสหกรณ์มีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอทีจะช่วยเหลือให้เงินกูแ้ ก่
สมาชิกเพือการอันจําเป็ นหรื อมีประโยชน์ต่างๆ คณะกรรมการดําเนิ นการอาจพิจารณาให้
เงินกูโ้ ครงการแก่สมาชิกนันได้ ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ :X. ดอกเบียD เงินกู้ ให้สหกรณ์เรี ยกดอกเบียเงินกูท้ ุกประเภททีให้แก่สมาชิกในอัตราตามที
กําหนดในระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ :L. การควบคุมหลักประกันและการเรีย กคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการดําเนินการตรวจตรา
ควบคุมให้เงินกูท้ ุกรายมีหลักประกันตามทีกําหนดในระเบียบของสหกรณ์
และเมือคณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ อง
ผูก้ ูต้ อ้ งจัดการแก้ไขให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาทีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ในกรณี อย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี ให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่วา่ ประเภทใดๆ เป็ นอันถึงกําหนดชําระ
คืนโดยสิ นเชิงพร้อมทังดอกเบียในทันที
โดยมิพกั ต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาทีให้ไว้
และให้
คณะกรรมการดําเนินการจัดการเรี ยกคืนโดยมิชกั ช้า
(1) เมือสมาชิกผูก้ ูข้ าดจากสมาชิกภาพตามข้อ kK
(2) เมือปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการว่าผูก้ ูน้ าํ เงินกูไ้ ปใช้ผิดความมุ่งหมายทีให้เงินกูน้ นั
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(3) เมือคณะกรรมการดําเนิ นการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ องและผูก้ ู ้
มิได้จดั การแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เมือสมาชิกผูก้ ูค้ า้ งชําระเงินงวดชําระหนี ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบียเป็ นเวลาถึงสองงวด
ติดต่อกันหรื อผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี ดังกล่าวถึงสามคราว
สําหรับเงินกูร้ าย
หนึ งๆ
ในกรณี ทีผูค้ าประกั
ํ
นจะต้องรับผิดชําระหนีแทนผูก้ ูเ้ พราะเหตุใดๆ ตามวรรคสองและ
ไม่สามารถชําระหนี นันโดยสิ นเชิงได้ เมือผูค้ าประกั
ํ
นร้องขอ คณะกรรมการดําเนิ นการ
อาจผ่อนผันให้ผูค้ าประกั
ํ
นชําระเป็ นงวดรายเดือนจนครบจํานวนเงินตามทีผูก้ ไู้ ด้ทาํ
หนังสื อกูใ้ ห้ไว้ต่อสหกรณ์กไ็ ด้ แต่ทงนี
ั ต้องไม่เกินจํานวนงวดสําหรับเงินกูป้ ระเภทนันๆ
ข้ อ :N. ความผูกพันของผู้ก้ ูและผู้คาํD ประกัน ผูก้ ู ้ หรื อผูค้ าประกั
ํ
นต้องรับผูกพันว่า ถ้าตน
ประสงค์จะขอโอน หรื อย้าย หรื อลาออกจากงานประจําตามข้อ rr(r) จะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้
สหกรณ์ทราบและจัดการชําระหนี สิ นซึงตนมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ นเสี ยก่อน
ข้ อ FO. การฝากหรื อการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นนสหกรณ์
ั
อาจฝากหรื อลงทุน
ได้ตามทีกําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้คาํ นึงถึง
ความมันคงและประโยชน์สูงสุ ดทีสหกรณ์หรื อสมาชิกจะได้รับ
ข้ อ F:. การบัญชี และงบดุลของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จดั ทําบัญชีตามแบบและรายการทีนาย
ทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด ให้ถูกต้องตามความเป็ นจริ ง และเก็บรักษาบัญชี พร้อมด้วยเอกสารการ
ลงบัญชีไว้ทีสํานักงานสหกรณ์เป็ นระยะเวลาตามทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
การบันทึกรายการในบัญชีเกียวกับกระแสเงินสด ให้บนั ทึกรายการในวันเกิดเหตุนนั สําหรับ
เหตุอืนทีไม่เกียวกับกระแสเงินสดให้บนั ทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวัน นับแต่วนั ทีมีเหตุอนั
จะต้องบันทึกรายการนันและการลงบัญชีตอ้ งมีเอกสารประกอบการลงบัญชีทีสมบูรณ์โดยครบถ้วน
เมือสิ นปี ทางบัญชีทุกปี ให้สหกรณ์จดั ทํางบดุลซึงต้องมีรายการแสดง สิ นทรัพย์ หนี สิ น และ
ทุนของสหกรณ์รวมทังงบกําไรขาดทุนและงบอืนๆ
ตามแบบทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํ ห
นด
ข้ อ FF. ปี ทางบัญชี ของสหกรณ์ ปี ทางบัญชีของสหกรณ์มีระยะเวลาสิ บสองเดือน โดยให้
สิ นสุ ด ณ วันที rK กันยายน ของทุกปี
ข้ อ FH. การเสนองบดุลต่ อที=ประชุ มใหญ่ ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุล ซึ งผูส้ อบ
บัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วต่อทีประชุมใหญ่สามัญ เพือพิจารณาอนุมตั ิภายในหนึงร้อยห้าสิ บวัน
นับแต่วนั สิ นปี ทางบัญชี
ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนิ นงานของสหกรณ์ต่อที
ประชุมใหญ่สามัญในคราวทีเสนองบดุลด้วย
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ให้สหกรณ์ส่งสําเนางบดุลทีจะเสนอต่อทีประชุมใหญ่นนไปยั
ั
งสมาชิกและให้ปิดประกาศไว้ ณ
สํานักงานของสหกรณ์ ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน
ให้สหกรณ์ส่งสําเนารายงานประจําปี แสดงผลการดําเนิ นงานของสหกรณ์กบั งบดุลไปยังนาย
ทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิ บวัน นับแต่วนั ทีมีการประชุมใหญ่
อนึง ให้สหกรณ์เก็บรักษารายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์กบั งบดุลไว้ที
สํานักงานของสหกรณ์เพือให้สมาชิกขอตรวจดูได้
ข้ อ FI. การจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี เมือสิ นปี ทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการ
บัญชีทีรับรองโดยทัวไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกาํ ไรสุ ทธิ ให้จดั สรรเป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละสิ บของกําไรสุ ทธิ และเป็ นค่าบํารุ งสันนิบาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทยไม่เกิดร้อยละห้าของกําไร
สุ ทธิ แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราทีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาํ หนด
กําไรสุ ทธิ ประจําปี ทีเหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคหนึง ทีประชุมใหญ่อาจจะจัดสรร
ได้ดงั ต่อไปนี
(1) เป็ นเงินปั นผลตามหุ น้ ทีชําระแล้วให้แก่สมาชิกแต่ละคน ในอัตราไม่เกินอัตราที
กําหนดในกฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่ วนแห่งระยะเวลา อนึง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาเสถียรภาพ
ทางการเงินตาม (k) เพือรักษาระดับอัตราเงินปั นผล ออกจ่ายเป็ นเงินปั นผลสําหรับปี ใดด้วย จํานวนเงิน
ปันผลทังสิ นทีจ่ายสําหรับปี นันต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวด้วย
ในการคํานวณเงินปั นผลตามหุ ้น
ให้ถือว่าหุ ้นทีสมาชิกได้ชาํ ระต่อสหกรณ์ภายใน
วันทีเจ็ดของเดือน มีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปั นผลตังแต่เดือนถัดนัน ส่ วนหุ ้นทีสมาชิกชําระต่อ
สหกรณ์หลังวันทีเจ็ดของเดือนสหกรณ์จะคิดเงินปั นผลให้ตงแต่
ั เดือนถัดไป
(2) เป็ นเงินเฉลียคืนให้แก่สมาชิกตามส่ วนจํานวนรวมแห่งดอกเบียเงินกู ้ ซึงสมาชิก
ได้ชาํ ระแก่สหกรณ์ในระหว่างปี แต่สมาชิกทีผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี ไม่ว่าต้นเงินหรื อดอกเบีย
ในปี ใดมิให้ได้รับเงินเฉลียคืนสําหรับปี นัน
(3) เป็ นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิ บของ
กําไรสุ ทธิ
(4) เป็ นทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงินไม่เกินร้อยละสิ บของกําไรสุ ทธิประจําปี
ทังนี จะต้องมีจาํ นวนรวมไม่เกินร้อยละยีสิ บของสิ นทรัพย์รวมทีมีอยูใ่ นวันสิ นปี นัน ทุนรักษาเสถียรภาพ
ทางการเงินจะถอนได้โดยมติแห่งทีประชุมใหญ่ เพือจ่ายสําหรับการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน รักษา
ระดับอัตราเงินปั นผลและสร้างความมันคงให้แก่สหกรณ์
(5) เป็ นทุนเพือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์และทุนการศึกษาบุตรสมาชิกไม่เกิน
ร้อยละสิ บของกําไรสุ ทธิตามระเบียบของสหกรณ์
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(6) เป็ นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิ บของกําไรสุ ทธิ

ตามระเบียบของ

สหกรณ์
(7) เป็ นทุนสวัสดิการ หรื อการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัวไม่
เกินร้อยละสิ บของกําไรสุ ทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(8) เป็ นทุนเพือจัดตังสํานักงานหรื อทุนอืนๆ
เพือเสริ มสร้างความมันคงให้แก่
สหกรณ์
(9) กําไรสุ ทธิส่วนทีเหลือ (ถ้ามี) ให้จดั สรรเป็ นทุนสํารองทังสิ น
ข้ อ FJ. ที=มาแห่ งทุนสํารอง ทุนสํารองนันนอกจากจัดสรรจากกําไรสุ ทธิ ตามข้อ Jk แล้ว
บรรดาเงินอุดหนุน หรื อทรัพย์สินทีมีผยู ้ กให้แก่สหกรณ์ ถ้าผูย้ กให้มิได้ระบุว่าให้ใช้เพือการใด
โดยเฉพาะ ก็ให้จดั สรรเป็ นทุนสํารองทังสิ น
อนึง จํานวนเงินซึงสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีผูใ้ ดใช้สิทธิ เรี ยกร้องจนพ้น
กําหนดอายุความก็ให้จดั สรรเงินจํานวนนันเป็ นทุนสํารอง
กําไรสุ ทธิ ประจําปี ของสหกรณ์ซึงคณะกรรมการดําเนิ นการเสนอแนะให้ทีประชุมใหญ่จดั สรร
ตามข้อ Jk หากทีประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรื อตัดจํานวนให้นอ้ ยลง
ก็ดี ยอดเงินจํานวนดังกล่าวให้จดั สรรเป็ นทุนสํารองทังสิ น
ข้ อ FK. สภาพแห่ งทุนสํ ารอง ทุนสํารองย่อมเป็ นของสหกรณ์โดยส่ วนรวม สมาชิกจะแบ่งปั น
กันไม่ได้หรื อจะเรี ยกร้องแม้ส่วนใดส่ วนหนึงก็ไม่ได้
ทุนสํารองจะถอนได้กแ็ ต่เพือชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึน หรื อเพือจัดสรรเข้าบัญชีทุน
สํารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ทีได้จดทะเบียนแยกจากสหกรณ์เดิม
ข้ อ FX. ทะเบียนและบัญชี ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ น้ และทะเบียนอืนๆ
ตลอดจนสมุดรายงานการประชุม และบัญชีตามแบบทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด และตามที
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให้มีขึน
เมือมีการเปลียนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรื อทะเบียนหุ ้น
ให้สหกรณ์แจ้งการ
เปลียนแปลงต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั สิ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สํานักงานของสหกรณ์ในระหว่าง
เวลาทํางาน แต่จะดูบญั ชีหรื อทะเบียนเกียวกับเงินค่าหุ ้น เงินฝาก หรื อเงินกูข้ องสมาชิกรายอืนไม่ได้
นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อของสมาชิกนัน และได้รับอนุ ญาตจากผูจ้ ดั การก่อน
ข้ อ FL. กฎหมาย ข้ อบังคับ และเอกสารอื=นๆ ให้สหกรณ์เก็บรักษารายงานประจําปี แสดงผล
การดําเนิ นงานของสหกรณ์และงบดุล พร้อมทังกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และข้อบังคับไว้ทีสํานักงาน
ของสหกรณ์ เพือให้สมาชิกขอตรวจดูได้ โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนี ยม
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ข้ อ FN. การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นนั ต้องได้รับการตรวจสอบบัญชีอย่างน้อยปี
ละหนึงครัง โดยผูส้ อบบัญชี ซึงนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง
ข้ อ HO. การกํากับดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผูต้ รวจ
การสหกรณ์ หรื อผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงานเจ้าหน้าทีซึ งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอาํ นาจออก
คําสังเป็ นหนังสื อให้คณะกรรมการดําเนินการ ผูต้ รวจสอบกิจการ ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าทีหรื อเชิญสมาชิก
ของสหกรณ์มาชีแจงข้อเท็จจริ งเกียวกับกิจการของสหกรณ์ หรื อให้ส่งเอกสารเกียวกับการดําเนิ นงาน
หรื อรายงานการประชุมของสหกรณ์ได้
ให้ผูป้ ฏิบตั ิการตามวรรคหนึง มีอาํ นาจเข้าไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณ์ ในระหว่าง
เวลาทํางานของสหกรณ์ได้ ให้ผูซ้ ึ งเกียวข้องอํานวยความสะดวก หรื อช่วยเหลือ หรื อให้คาํ ชีแจงแก่ผู ้
ปฏิบตั ิการตามสมควร
ข้ อ H:. การส่ งรายการหรื อรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการหรื อรายงานเกียวกับกิจการของ
สหกรณ์ต่อชุมนุมสหกรณ์ทีเป็ นสมาชิก หรื อหน่วยงานทีกํากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาทีชุมนุม
สหกรณ์ หรื อหน่ วยงานนันกําหนด

หมวด J
สมาชิก
ข้ อ HF. สมาชิก สมาชิกสหกรณ์คือ
(1) ผูล้ งชือขอจดทะเบียนสหกรณ์ และผูซ้ ึงมีชืออยูใ่ นบัญชีรายชือผูจ้ ะเป็ นสมาชิกของ
สหกรณ์ และได้ชาํ ระค่าหุ ้นตามจํานวนทีจะถือครบถ้วนแล้ว
(2) ผูไ้ ด้รับเลือกเข้าเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับและได้ชาํ ระค่าหุน้ ตามจํานวนทีจะถือ
ครบถ้วนแล้ว
ข้ อ HH. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดงั นี
(n) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(J) เป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะ
(r) ก.เป็ นพนักงานสังกัด บริ ษทั ปตท.จํากัด(มหาชน)หรื อเป็ นพนักงานประจําของ
สหกรณ์นี หรื อ
ข. เป็ นพนักงานสังกัดบริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั ปตท. จํากัด(มหาชน) หรื อ
ค.เป็ นพนักงานสังกัด บริ ษทั ในกลุ่มทีบริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั
ปตท.จํากัด
(มหาชน)ถือหุ น้ และผูบ้ ริ หารให้การสนับสนุนการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ
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ปตท. จํากัด , มีขอ้ ตกลงร่ วมมือ ในการดําเนิ นงาน, ช่วยเหลือตรวจสอบ, ดูแลให้ขอ้ มูลซึ งกันและกัน
และมีวตั ถุประสงค์เพือประโยชน์ของสมาชิก, บริ ษทั และสหกรณ์
(k) เป็ นผูม้ ีความประพฤติและมีนิสัยดีงาม
(A) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อืนทีมีวตั ถุประสงค์ในการให้กยู ้ มื เงิน เว้น
แต่จะสมัครเป็ นสมาชิกของสหกรณ์อืนเพือการออมทรัพย์ และทําหนังสื อแจ้งสถานภาพสมาชิกของ
สหกรณ์อืนให้ไว้เป็ นหลักฐาน
(แก้ ไขครัDงที= J วันที= FF กุมภาพันธ์ FJJ:)
ข้ อ HI การเข้ าเป็ นสมาชิ ก ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิก ต้องยืนใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที
กําหนดไว้
บุคคลทีเคยลาออกจากการเป็ นสมาชิกแล้ว และมีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิก
ใหม่ตอ้ งมีระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า n ปี นับจากวันทีรับค่าหุ น้ สะสมคืนจากสหกรณ์จนถึงวันสมัครเข้า
เป็ นสมาชิก
เมือคณะกรรมการดําเนิ นการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฎว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามทีกําหนดไว้ในข้อ rr ทังเห็นเป็ นการสมควรแล้ว ก็ให้รับเข้าเป็ นสมาชิกได้แล้วเสนอเรื องการรับ
สมาชิกเข้าใหม่ให้ทีประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
ถ้าคณะกรรมการดําเนิ นการไม่รับผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม เมือ
ผูส้ มัครร้องขอก็ให้คณะกรรมการดําเนิ นการนําเรื องเสนอทีประชุมใหญ่เพือวินิจฉัยชีขาด มติแห่ งที
ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็ นสมาชิกในกรณี ดงั ว่านี ต้องมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามแห่ งจํานวน
สมาชิกทีมาประชุม
( แก้ไขครัDงที= I วันที= :L มกราคม FJIL )
ข้ อ HJ. ค่าธรรมเนีย มแรกเข้ า ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกจะต้องชําระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าให้แก่
สหกรณ์คนละ nKK.KK บาท (หนึ งร้อยบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมแรกเข้านีให้ถือเป็ นรายได้ของสหกรณ์
และจะเรี ยกคืนไม่ได้
ข้ อ HK. สิ ทธิหน้ าที=ในฐานะสมาชิก ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกต้องลงลายมือชือในทะเบียนสมาชิกกับ
ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชําระค่าหุน้ ตามระเบียบของสหกรณ์แล้ว จึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะ
สมาชิก
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ข้ อ HK/: สิทธิของสมาชิกมีดงั นีD
(1) เข้าร่ วมประชุมใหญ่ เพือเสนอความคิดเห็นหรื อออกเสี ยงลงคะแนน
(2) เข้าชือเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญ
(3) เสนอหรื อได้รับเลือกเป็ นกรรมการดําเนินการสหกรณ์
หรื อผูต้ รวจสอบ
กิจการสหกรณ์
(4) ได้รับบริ การทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(5) สิ ทธิ อืนๆ ทีกําหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ HK/F หน้ าที=ของสมาชิ ก มีดงั นีD
(1) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคําสังของสหกรณ์
(2) เข้าร่ วมประชุมทุกครังทีสหกรณ์นดั หมาย
(3) ส่งเสริ มสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพือให้สหกรณ์เป็ นองค์กรทีเข้มแข็ง
(4) สอดส่ องดูแลกิจการของสหกรณ์
ร่ วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริ ญรุ่ งเรื อง
และมันคง
ข้ อ HX. การโอนสมาชิ กระหว่ างสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ซึงย้าย โอนหรื อสังกัด
ในหน่วยงานใหม่ และมีคุณสมบัติตามข้อ rr(r) ถ้าสมาชิกนันมีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ ้น
เงินกู ้ ทีมีอยูใ่ นสหกรณ์เดิมมายังสหกรณ์ทีตนได้เข้าเป็ นสมาชิกใหม่ ให้ยนความจํ
ื
านงเป็ นหนังสื อ
ขอโอนต่อสหกรณ์ตามแบบทีกําหนด ให้สหกรณ์ดาํ เนิ นการโอนสมาชิกภาพให้เสร็ จสิ นไป
ข้ อ HL. การเปลีย= นแปลงชื= อ ชื= อสกุล สั ญชาติ สถานภาพ หรื อภูมิลาํ เนา สมาชิกคนใด
เปลียนแปลงชือ ชือสกุล สัญชาติ สถานภาพ และหรื อภูมิลาํ เนา ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิ บ
ห้าวันนับแต่วนั ทีมีการเปลียนแปลง
ข้ อ HN. การตัDงผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกอาจทําเป็ นหนังสื อตังบุคคลหนึงหรื อหลายคนให้
เป็ นผูร้ ับโอนประโยชน์ซึงตนมีอยูใ่ นสหกรณ์ในเมือตนถึงแก่กรรม
โดยมอบให้สหกรณ์ถือไว้ก็ได้
หนังสื อตังผูร้ ับโอนประโยชน์ดงั กล่าวนีให้ทาํ ตามลักษณะพินยั กรรมโดยอนุโลม
ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรื อเปลียนแปลงการตังผูร้ ับโอนประโยชน์ทีได้กาํ หนด
และมอบไว้กบั สหกรณ์แล้วให้ทาํ เป็ นหนังสื อตามลักษณะดังกล่าวในวรรคหนึงมอบให้สหกรณ์ถือไว้
แทนฉบับเดิม
เมือสมาชิกตาย สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินรับฝาก เงินปั นผล เงินเฉลียคืน และดอกเบีย
บรรดาทีสมาชิกนันมีอยูใ่ นสหกรณ์คืนให้แก่ผูร้ ับโอนประโยชน์ทีได้ตงไว้
ั
หรื อถ้ามิได้ตงไว้
ั
ก็คืน
ให้แก่บุคคลทีได้นาํ หลักฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็ นทายาทผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินจํานวน
ดังกล่าวนัน หรื อเป็ นผูจ้ ดั การมรดกตามคําสังศาล ทังนีตามข้อกําหนดในข้อ kA วรรคแรก และข้อ kt
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ข้ อ IO. การขาดจากสมาชิ กภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี
(1) ตาย
(2) ลาออกจากสหกรณ์
(3) เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(5) ถูกออกจากการเป็ นพนักงาน หรื องานประจําตามข้อ rr(r) โดยมีความผิด หรื อ
กรณี ออกจากงานโดยไม่มีความผิด แต่มีอายุการเป็ นสมาชิกน้อยกว่า u ปี
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
( แก้ ไขครัD งที= I วันที= :L มกราคม FJIL )
ข้ อ I:. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผูไ้ ม่มีหนีสิ นอยูต่ ่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ ู้ หรื อผูค้ าํ
ประกัน
อาจลาออกจากสหกรณ์ได้โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดําเนิ นการและ
เมือคณะกรรมการดําเนิ นการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับแล้วจึงอนุญาตให้
ลาออกจากสหกรณ์ได้
คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการอํานวยการ หรื อประธานกรรมการ
หรื อรองประธานกรรมการ หรื อกรรมการ หรื อผูจ้ ดั การ สอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็ นการชอบ
ด้วยข้อบังคับก็ให้ถือว่าลาออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคหนึงได้
แล้วให้เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
ข้ อ IF. การให้ ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี
(1) ไม่ลงลายมือชือในทะเบียนสมาชิก หรื อไม่ชาํ ระค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรื อไม่ถือหุ ้นครัง
แรกตามข้อ rt
(2) ขาดส่ งเงินค่าหุ น้ รายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรื อขาดส่ งรวมถึงหกงวดทังนีโดยมิได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ
(3) นําเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุ่งหมายทีให้เงินกูน้ ัน
(4) ไม่จดั การแก้ไขหลักประกัน
สําหรับเงินกู ้ ทีเกิดบกพร่ องให้คืนดีภายในระยะเวลา
ทีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(5) ค้างส่ งเงินงวดชําระหนี ไม่ว่าต้นเงิน หรื อดอกเบียติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสองงวด หรื อผิด
นัดการส่ งเงินงวดชําระหนี ดังว่านันถึงสามคราวสําหรับเงินกูร้ ายหนึ งๆ
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(6) ไม่ให้ขอ้ ความจริ งเกียวกับหนี สิ นของตนแก่สหกรณ์เมือสมัครเข้าเป็ นสมาชิกหรื อเมือจะ
ก่อภาระผูพ้ นั ในหนี สิ นต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ ู ้ หรื อผูค้ าประกั
ํ
น หรื อเมือมีภาระผูกพันใน
หนี สิ นต่อสหกรณ์อยูแ่ ล้ว
(7) จงใจฝ่ าฝื นกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติของสหกรณ์ หรื อมีพฤติการณ์ใดๆ อันเป็ น
เหตุทีเชือได้ว่าไม่ซือสัตย์สุจริ ต หรื อแสดงตนเป็ นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการ
ใดๆ
(8) เมือสมาชิกลาออกจากกองทุนสํารองเลียงชีพ
( แก้ไขครัDงที= K วันที= FH ธันวาคม FJJ: )
เมือคณะกรรมการดําเนิ นการได้สอบสวนและพิจารณาแล้ว
ปรากฏข้อเท็จจริ งว่าสมาชิกมี
พฤติการณ์อย่างใดอย่างหนึงดังกล่าวข้างต้นจริ ง และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ย
กว่าสองในสามแห่ งจํานวนกรรมการดําเนินการทีอยูใ่ นทีประชุมแล้ว ก็เป็ นอันถือว่าสมาชิกนันถูกให้
ออกจากสหกรณ์
สมาชิกทีถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิ อุทธรณ์ต่อทีประชุมใหญ่
โดยให้ยนคํ
ื าอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ทีทราบมติของคณะกรรมการดําเนิ นการ
คํา
วินิจฉัยของทีประชุมใหญ่ให้เป็ นทีสุ ด
ข้ อIH. การถอนชื= อสมาชิกออกจากทะเบีย นสมาชิก ในกรณี ทีสมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่า
เพราะเหตุใดๆ ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนชือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
ข้ อ II. สมาชิ กที=โอน หรื อย้ าย หรื อออกจากการเป็ นพนักงาน หรื องานประจําตาม
ข้ อHH(H) โดยไม่ มีความผิด หากมีความประสงค์จะคงสภาพการเป็ นสมาชิกต่อไปโดยไม่ลาออกจาก
สหกรณ์ จะต้องมีอายุการเป็ นสมาชิกมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า u ปี รวมทังมีหนีค้างชําระได้ไม่เกินมูลค่าหุ น้
ทีชําระแล้ว
และจะงดส่ งค่าหุ ้นได้ต่อเมือไม่มีหนีค้างชําระกับสหกรณ์
โดยได้รับอนุ ญาตจาก
คณะกรรมการดําเนินการ
สมาชิกตามวรรคหนึง มีสิทธิกเู ้ งินได้ตามระเบียบสหกรณ์แต่ไม่เกินมูลค่าหุน้ ทีชําระแล้ว
( แก้ ไขครัDงที= I วันที= :L มกราคม FJIL )
ข้ อ
I5.
การจ่ ายคืนจํานวนเงินของสมาชิ กที=ขาดจากสมาชิ กภาพ
สหกรณ์จะจ่าย
คืนจํานวนเงินให้ดงั นี
(1) ในกรณี ทีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ kK (n),(J),(r) ให้สหกรณ์จ่าย
เงินค่าหุ ้น เงินปั นผล เงินเฉลียคืนค้างจ่าย และบรรดาเงินทีสมาชิกมีอยูใ่ นสหกรณ์ให้แก่
ผูม้ ีสิทธิ ได้รับ สําหรับเงินค่าหุ น้ นันผูม้ ีสิทธิได้รับจะเรี ยกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่
มีเงินปั นผลและหรื อเงินเฉลียคืนสําหรับปี ทีออกนัน
หรื อจะเรี ยกให้จ่ายคืนหลังจาก
วันสิ นปี ทางบัญชีทีออก โดยมีเงินปั นผลและหรื อเงินเฉลียคืนสําหรับปี ทีออกนันก็ได้
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สุดแต่จะเลือก ในกรณี หลังนี สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ ้นให้หลังจากวันสิ นปี ทางบัญชี ส่ วน
เงินปั นผลและเฉลียคืนจะจ่ายให้หลังจากวันทีทีประชุมใหญ่ได้พจิ ารณาจัดสรรกําไร
สุ ทธิ ประจําปี แล้ว
(2) ถ้าปี ใด จํานวนเงินค่าหุ น้ ทีต้องจ่ายคืนเนืองจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพมีจาํ นวนเกิน
ร้อยละสิ บแห่งทุนเรื อนหุ ้นทีมีอยูใ่ นวันต้นปี นัน คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจให้รอ
การจ่ายคืนเงินค่าหุ ้นของสมาชิกทีขาดจากสมาชิกภาพรายถัดไปในปี นันจนกว่าจะถึงปี
ทางบัญชีใหม่ได้
(3) การจ่ายคืนเงินฝากและดอกเบีย สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบสหกรณ์
(4) ในกรณี ทีขาดสมาชิกภาพตามข้อ kK (k) สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ น้ เงินรับฝาก เงินปั นผล
และเงินเฉลียคืนกับดอกเบียค้างจ่ายและบรรดาเงินทีสมาชิกนันมีอยูใ่ นสหกรณ์คืนให้
ตามกฎหมายล้มละลาย
(5) ในกรณี ทีขาดสมาชิกภาพตามข้อ kK (A) และ (t) สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ ้น เงินปันผล
และเงินเฉลียคืนกับดอกเบียค้างจ่าย และบรรดาเงินทีสมาชิกนันมีอยูใ่ นสหกรณ์ คืนให้
ภายในเวลาอันสมควรตามทีกําหนด (n),(J) และ (r)
ข้ อ IK. การหักจํานวนเงินซึ=งสมาชิกต้ องรั บผิดต่ อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงินดังกล่าว
ในข้อ kA นัน ให้สหกรณ์หกั จํานวนเงินซึงสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
ข้ อ IX. ความรั บผิดของสมาชิก สมาชิกต้องรับผิดเพือหนี สิ นของสหกรณ์จาํ กัดเพียงไม่เกิน
จํานวนเงินค่าหุ น้ ทียังส่ งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ ้นทีตนถือ

หมวด J/:
สมาชิกสมทบ
ข้ อ 47/1 สมาชิ กสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามทีเห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้า
เป็ นสมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ
และมีความประสงค์จะใช้บริ การต่างๆ ของสหกรณ์เป็ นการ
ประจํา
ข้ อ IX/2 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดงั นี
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาทังบรรลุนิติภาวะและยังไม่บรรลุนิติภาวะ ในกรณี ทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
จะต้องได้รับคํายินยอมจากผูป้ กครองเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(3) ต้องเป็ นทายาทของสมาชิกผูเ้ สี ยชีวิต ได้แก่ คู่สมรส, บุตร และบิดามารดา
(4) เป็ นผูท้ ีมีความประพฤติดีงาม
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(5) เป็ นผูท้ ีจะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์
(6) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อืนทีมีวตั ถุประสงค์ในการให้กูย้ มื เงิน
ข้ อ 47/3 การได้ เข้ าเป็ นสมาชิ กสมทบ ผูป้ ระสงค์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบต้องยืนใบสมัคร
ถึงสหกรณ์ตามแบบทีกําหนดไว้
โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์นีไม่นอ้ ยกว่า 1 คนรับรอง เมือ
คณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามทีกําหนดไว้ในข้อ
47/2 ทังเห็นเป็ นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็ นสมาชิกสมทบได้และต้องจัดให้ผสู ้ มัครได้ลงลายมือชือ
ในทะเบียนสมาชิกกับชําระค่าหุ ้นและชําระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าให้ครบถ้วน
เมือสมาชิกสมทบได้ปฏิบตั ิตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิ ในฐานะสมาชิกสมทบ
ข้ อ 47/4 ค่ าธรรมเนีย มแรกเข้ า ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าใน
วันทียืนใบสมัครเป็ นสมาชิกจํานวนเงิน 100 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านีให้ถือว่าเป็ นรายได้ของสหกรณ์
จะเรี ยกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณี ใดๆ
ข้ อ 47/5 การให้ บริ การสมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจให้บริ การหรื อสวัสดิการแก่สมาชิก
สมทบได้ตามทีเห็นสมควร แต่ตอ้ งไม่ขดั กับข้อห้ามมิให้สมาชิกสมทบใช้สิทธิในสหกรณ์ ทังนี
ประเภทของสหกรณ์ หลักเกณฑ์ ข้อกําหนด วิธีการให้บริ การและอืนๆ ตลอดจนสวัสดิการ และ
ผลตอบแทนจากการใช้บริ การให้เป็ นไปตามระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ 47/6 สิ ทธิและหน้ าทีใ= นฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิและหน้าทีเพียงการถือหุ น้
จํานวน n หุ ้น ฝากเงินและถอนเงินกับสหกรณ์เท่านันและไม่มีสิทธิในเรื องดังต่อไปนี
(1) นับชือเป็ นองค์ประชุมใหญ่
(2) ออกเสี ยงในเรื องใดๆ
(3) เป็ นกรรมการดําเนินการ
ข้ อ 47/7 การเปลี=ย นแปลงชื= อ สั ญชาติ และที=อยู่ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใดมีการ
เปลียนแปลงในเรื องชือ สัญชาติและทีอยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ทีมีการ
เปลียนแปลง
ข้ อ 47/8 การตัDงผู้รับโอนประโยชน์ ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบจะทําเป็ นหนังสื อตังบุคคล
หนึ งหรื อหลายคน
เพือให้เป็ นผูร้ ับโอนประโยชน์ซึงตนมีอยูใ่ นสหกรณ์ในเมือตนตายนันมอบให้
สหกรณ์ถือไว้หนังสื อตังผูร้ ับโอนประโยชน์ดงั ว่านีต้องทําตามลักษณะพินยั กรรม
ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอน หรื อเปลียนแปลงการตังผูร้ ับโอนประโยชน์ทีได้ทาํ ไว้แล้ว
ก็ตอ้ งทําเป็ นหนังสื อตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้แทนฉบับเดิม
เมือสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผูร้ ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบและ
สหกรณ์จะจ่ายเงินรับฝาก
และเงินผลประโยชน์หรื อเงินอืนใดบรรดาทีสมาชิกสมทบผูต้ ายมีอยูใ่ น
สหกรณ์ให้แก่ผรู ้ ับโอนประโยชน์ทีได้ตงไว้
ั
ก็คืนให้แก่บุคคลทีได้นาํ หลักฐานมาแสดงให้เป็ นทีพอใจ
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คณะกรรมการดําเนินการว่าเป็ นทายาทผูม้ ีสิทธิได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนัน ทังนี ตามข้อกําหนดใน
ข้อ 47/13
ให้ผูร้ ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรกยืนคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน
กําหนดหนึงปี นับแต่วนั ทีสมาชิกสมทบตายหรื อได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณะบัตร
ทีทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนันๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมือ
คณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาและอนุมตั ิแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงั กล่าวภายในสี
สิ บห้าวัน ในกรณี ผูม้ ีสิทธิ รับเงินผลประโยชน์ไม่ยนคํ
ื าขอรับเงินผลประโยชน์ หรื อผูท้ ีมีชือเป็ นผูร้ ับ
โอนประโยชน์ทีสมาชิกสมทบได้จดั ทําให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตวั ตนอยูก่ ต็ าม เมือพ้นกําหนดอายุความ
ฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็ นทุนสํารองของสหกรณ์ทงสิ
ั น
ข้ อ 47/9 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี
(1) ตาย
(2) เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ
(3) ต้องคําพิพากษาให้ลม้ ละลาย
(4) ลาออกจากสหกรณ์ และได้รับอนุ ญาตแล้ว
(5) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(6) ถูกให้ออกจากงานประจํา โดยมีความผิด
ข้ อ 47/10 การลาออกจากสหกรณ์ ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์
ได้ โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนิ นการและเมือคณะกรรมการดําเนินการได้
สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับ และอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
ข้ อ 47/11 การให้ ออกจากสหกรณ์ ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจาก
สหกรณ์เพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี
(1) ไม่ชาํ ระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า
(2) ไม่ลงลายมือชือในทะเบียนสมาชิกสมทบ
(3) ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสังของสหกรณ์ หรื อมีพฤติการณ์
ใด ๆ อันเป็ นเหตุทีเชือได้ว่าไม่ซือสัตย์สุจริ ต
(4) แสดงตนเป็ นปฏิปักษ์หรื อทําให้เสื อมเสี ยต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใดๆ
(A) ไม่มีธุรกรรมใด ๆ ต่อสหกรณ์ฯ ติดต่อกันนานเกินกว่า A ปี
ข้ อ 47/12 การถอนชื= อสมาชิ กสมทบออกจากทะเบีย นสมาชิ ก ในกรณี ทีสมาชิกสมทบออก
จากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนชือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก

18

ข้ อ 47/13 การจ่ ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบทีข= าดจากสมาชิกภาพ ในกรณีทีสมาชิก
สมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 47/9 นัน สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินรับฝากและดอกเบีย
นัน สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
( แก้ไขครัDงที= J วันที= FF กุมภาพันธ์ FJJ: )

หมวด K
การประชุ มใหญ่
ข้ อ IL. การประชุ มใหญ่ สามัญ ให้คณะผูจ้ ดั ตังสหกรณ์นดั สมาชิกมาประชุมกันเป็ นการ
ประชุมใหญ่สามัญครังแรกภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ทีจดทะเบียนสหกรณ์ เพือเลือกตังคณะกรรมการ
ดําเนินการ และมอบหมายการทังปวงให้แก่คณะกรรมการดําเนินการ
การประชุมใหญ่สามัญครังต่อไป ให้คณะกรรมการดําเนินการเรี ยกประชุมอย่างน้อยปี ละหนึ ง
ครังภายในหนึ งร้อยห้าสิ บวันนับแต่วนั สิ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
ข้ อ IN. การประชุ มใหญ่ วิสามัญ เมือมีเหตุอนั สมควร คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
จะเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญเมือใดก็ได้
แต่ถา้ นายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสื อแจ้งให้เรี ยก
ประชุมใหญ่วิสามัญ
หรื อในกรณี ทีสหกรณ์ขาดทุนเกินกึงหนึงของจํานวนทุนเรื อนหุ ้นทีชําระแล้ว
คณะกรรมการดําเนินการต้องเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญ โดยมิชกั ช้าแต่ไม่เกินสามสิ บวันนับแต่วนั ที
สหกรณ์ทราบ
สมาชิกซึ งมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ งในห้าของจํานวนสมาชิกทังหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าห้าสิ บคน
ลงลายมือชือทําหนังสื อร้องขอเพือการใดการหนึงต่อคณะกรรมการดําเนินการ ให้เรี ยกประชุมใหญ่
วิสามัญเมือใดก็ได้ และให้คณะกรรมการดําเนินการเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิ บวัน นับแต่
วันทีรับคําร้องขอ
ถ้าคณะกรรมการดําเนิ นการไม่เรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญ
ภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
ข้างต้น ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอาํ นาจเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญได้ ภายในระยะเวลาทีเห็นสมควร
ข้ อ JO. การแจ้ งกําหนดการประชุ มใหญ่ เมือมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มีหนังสื อ
แจ้งวัน เวลา สถานที และเรื องทีจะประชุมให้บรรดาสมาชิกทราบล่วงหน้า ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน แต่ถา้ การ
ประชุมนันเป็ นการด่วน อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทังนีให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธาน
กรรมการ หรื อเลขานุการเป็ นผูล้ งชือในหนังสื อนัน และต้องแจ้งเจ้าหน้าทีกรมส่ งเสริ มสหกรณ์และ
เจ้าหน้าทีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า ในโอกาสเดียวกันกับทีแจ้งให้สมาชิกทราบด้วย
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ข้ อ J:. องค์ ประชุ มในการประชุ มใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้ งมีสมาชิกมาประชุม
ไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึ งของจํานวนสมาชิกทังหมดหรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึงร้อยคน ในกรณี เป็ นการประชุมใหญ่
โดยผูแ้ ทนสมาชิก ต้องมีผแู ้ ทนสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกทังหมด
หรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึงร้อยคน จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกจะมอบอํานาจให้ผูอ้ ืนมาประชุมแทนตนไม่ได้
ข้ อ JF. การนัดประชุ มใหญ่ ครัDงที=สอง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกมาประชุม
ไม่ครบองค์ประชุม ให้นดั ประชุมใหญ่อีกครังหนึงภายในสิ บสี วันนับแต่วนั ทีนัดประชุมใหญ่ครังแรก
ในการประชุมครังหลังนี ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญทีสมาชิกร้องขอให้เรี ยกประชุมแล้ว เมือมี
สมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่าหนึงในสิ บของจํานวนสมาชิกทังหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บคน ก็ให้ถือ
ว่าเป็ นองค์ประชุม แต่ถา้ เป็ นการประชุมใหญ่วิสามัญทีสมาชิกร้องขอให้เรี ยกประชุม เมือมีสมาชิกมา
ประชุมมีจาํ นวนไม่ถึงทีจะเป็ นองค์ประชุมตามทีกล่าวก็ให้งดประชุม
ข้ อ JH. อํานาจหน้ าทีข= องที=ประชุ มใหญ่ ทีประชุมใหญ่มีอาํ นาจในการพิจารณาวินิจฉัยกิจการ
ทังปวงของสหกรณ์ ซึ งรวมทังในข้อต่อไปนี
(1) รับทราบเรื องรับสมาชิกเข้าใหม่และออกจากสหกรณ์
(2) วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผูส้ มัครซึ งมิได้รับเลือกเข้าเป็ นสมาชิก หรื อสมาชิกทีถูกให้ออกจาก
สหกรณ์
(3) พิจารณาเลือกตัง หรื อถอดถอนกรรมการดําเนินการทังคณะหรื อบางคน และผูต้ รวจสอบ
กิจการ
(4) รับทราบรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์
ของคณะกรรมการ
ดําเนินการและรายงานของผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์
(5) พิจารณาอนุมตั ิงบดุลของสหกรณ์
(6) พิจารณาจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ของสหกรณ์
(7) พิจารณากําหนดบําเหน็จและค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานของกรรมการดําเนินการผูต้ รวจ
สอบกิจการ และกําหนดค่าธรรมเนียมการตรวจบัญชีของผูส้ อบบัญชี
(8) พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี เพือเสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง
(9) พิจารณากําหนดวงเงินซึ งสหกรณ์อาจกูย้ มื หรื อคําประกัน
(10) รับทราบแผนงานและงบประมาณประจําปี ของสหกรณ์
(11) พิจารณาแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของสหกรณ์
(12) รับทราบเรื องการดําเนิ นงานของสันนิ บาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย และหรื อชุมนุมสหกรณ์
หรื อองค์การอืนทีสหกรณ์นีเป็ นสมาชิก และหรื อถือหุ ้นอยู่
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(13) พิเคราะห์และปฏิบตั ิตามหนังสื อของนายทะเบียนสหกรณ์ หรื อรองนายทะเบียนสหกรณ์
หรื อผูต้ รวจการสหกรณ์ หรื อผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงานเจ้าหน้าทีซึงนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย
(14) พิจารณากําหนดกรอบนโยบาย ข้อเสนอแนะหรื อคําแนะนําให้คณะกรรมการดําเนินการ
นําไปพิจารณาให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

หมวด X
คณะกรรมการดําเนินการ
ข้ อ JI. การเลือกตัDงและการดํารงตําแหน่ ง ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการไม่เกินสิ บ
ห้าคน ซึงทีประชุมใหญ่เลือกตังจากสมาชิกการเลือกตังคณะกรรมการดําเนินการให้เลือกโดยวิธีเลือก
ประธานกรรมการหนึงคน และ กรรมการอืนอีกไม่เกินสิ บสี คน ให้คณะกรรมการดําเนิ นการเลือกตัง
ระหว่างกันเองเป็ นรองประธานกรรมการหนึงคนหรื อหลายคน เลขานุการหนึงคน และเหรัญญิกหนึง
คน และจะให้มีผชู ้ ่วยเลขานุ การ หรื อผูช้ ่วยเหรัญญิกด้วยก็ได้ นอกนันเป็ นกรรมการ
ข้ อ JJ. ลักษณะต้ องห้ ามของบุคคลทีจ= ะเป็ นกรรมการดําเนินการ ห้ามมิให้บุคคลซึ งมีลกั ษณะ
ดังต่อไปนีเป็ นหรื อทําหน้าทีกรรมการดําเนินการ
(1) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ ดให้จาํ คุก ในความผิดเกียวกับทรัพย์ทีกระทํา
โดยทุจริ ต
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การ หรื อหน่ วยงานของรัฐหรื อ
เอกชนฐานทุจริ ตต่อหน้าที
(3) เคยถูกให้พน้ จากตําแหน่งกรรมการ หรื อมีคาํ วินิจฉัย เป็ นทีสุ ดให้พน้ จากตําแหน่ง
กรรมการตามมาตรา JJ (k) แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. JAkJ
(4) เคยถูกทีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจริ ตต่อ
หน้าที
สมาชิกซึ งเคยผิดนัดการส่ งเงินงวดชําระหนี ไม่ว่าต้นเงิน หรื อดอกเบีย เว้นแต่การผิดนัดนัน
มิได้เกิดขึนจากการกระทําของตนเอง และหรื อผูซ้ ึ งเป็ นเจ้าหน้าทีประจําในสหกรณ์นีไม่มีสิทธิได้รับ
เลือกตังเป็ นกรรมการดําเนินการของสหกรณ์
ข้ อ JK. วาระอยู่ในตําแหน่ง ให้กรรมการดําเนิ นการอยูใ่ นตําแหน่งได้คราวละสองปี นับแต่วนั
เลือกตังในวาระเริ มแรกของการใช้ขอ้ บังคับนี เมือครบหนึ งปี ทางบัญชีแล้วและได้จดั ให้มีการประชุม
ใหญ่สามัญประจําปี คราวถัดไป ให้กรรมการดําเนินการออกจากตําแหน่ง เป็ นจํานวนหนึ งในสองของ
กรรมการดําเนินการสหกรณ์ทงหมด
ั
(เศษของจํานวนกรรมการทีเหลือให้ปัดขึน) โดยวิธีจบั ฉลาก และ
ให้ถือว่าเป็ นการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ให้ทีประชุมใหญ่เลือกตังกรรมการดําเนินการ เข้าดํารง

21

ตําแหน่งแทนให้ครบตามจํานวนกรรมการดําเนินการ
ในปี ต่อไปให้กรรมการดําเนิ นการทีอยูใ่ น
ตําแหน่งจนครบวาระหรื ออยูน่ านทีสุ ดออกจากตําแหน่ งสลับกันไปทุกๆปี
ในกรณี ทีประธานกรรมการถูกจับฉลากออก
กรรมการทียังไม่พน้ จากตําแหน่ งมีสิทธิ ทีจะ
ได้รับเลือกตังเป็ นประธานกรรมการได้ แต่จะต้องลาออกจากตําแหน่งกรรมการก่อน
ในกรณี ทีกรรมการดําเนิ นการต้องพ้นจากตําแหน่งทังคณะให้กรรมการดําเนินการทีได้รับ
เลือกตังใหม่อยูใ่ นตําแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดําเนินการในวาระเริ มแรก และให้นาํ ความในวรรค
หนึ งมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
เมือกรรมการดําเนิ นการดํารงตําแหน่งครบวาระทีกําหนดแล้วหากยังไม่มีการเลือกตังกรรมการ
ดําเนินการแทน ก็ให้กรรมการดําเนิ นการคนเดิมดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตังกรรมการ
ดําเนินการคนใหม่
กรรมการดําเนินการ ซึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตังอีกได้แต่ตอ้ งไม่เกินสอง
วาระติดต่อกันโดยต้องพักอย่างน้อย J ปี ทางบัญชี จึงจะมีสิทธิgสมัครรับเลือกตังใหม่ได้
ประธานกรรมการหรื อกรรมการดําเนินการ ทีพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
ให้ถือว่าเป็ นการพ้นตําแหน่งตามวาระ
ข้ อ JX. คณะผู้จัดตัDงสหกรณ์ เมือได้รับจดทะเบียนเป็ นสหกรณ์แล้ว ให้คณะผูจ้ ดั ตังสหกรณ์มี
อํานาจหน้าทีและสิ ทธิเช่นเดียวกับคณะกรรมการดําเนิ นการของสหกรณ์จนกว่าจะมีการเลือกตัง
คณะกรรมการดําเนินการตามทีกล่าวในวรรคสอง
ให้คณะผูจ้ ดั ตังสหกรณ์นดั สมาชิกมาประชุมกันเป็ นการประชุมใหญ่สามัญครังแรก ภายในเก้า
สิ บวันนับแต่วนั ทีจดทะเบียนสหกรณ์ เพือเลือกตังคณะกรรมการดําเนินการ และมอบหมายการทังปวง
ให้แก่คณะกรรมการดําเนิ นการในวันทีได้รับเลือกตัง
ข้ อ JL. อํานาจหน้ าทีข= องคณะกรรมการดําเนินการ ให้คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์เป็ น
ผูด้ าํ เนินกิจการ และเป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์ในกิจการอันเกียวกับบุคคลภายนอก เพือการนีคณะกรรมการ
ดําเนินการจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึงหรื อหลายคน หรื อผูจ้ ดั การทําการแทนก็ได้
ในการดําเนินกิจการตามวรรคหนึง
คณะกรรมการดําเนินการต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
กฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ คําสัง มติของคณะกรรมการดําเนินการ และมติของทีประชุมใหญ่ เพือ
ส่งเสริ มผลประโยชน์ของสมาชิก และความเจริ ญแก่กิจการของสหกรณ์ ซึ งรวมทังในข้อต่อไปนี
(1) ดําเนินการในเรื องการรับสมาชิก และออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้ปฏิบตั ิการต่างๆ
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์
(2) พิจารณาดําเนินการในเรื องการรับฝาก การกูย้ มื เงิน การให้เงินกู ้ และการฝากหรื อการ
ลงทุนของสหกรณ์
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(3) ดําเนินการเกียวกับการประชุมใหญ่
เสนองบดุลและรายงานประจําปี แสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ต่อทีประชุมใหญ่
(4) เสนอการจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี ต่อทีประชุมใหญ่
(5) จัดทําและเสนอแผนงานในการดําเนิ นงานรวมทังงบประมาณประจําปี เพือให้ทีประชุม
ใหญ่สามัญรับทราบ
(6) พิจารณากําหนดค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าเบียประชุมของกรรมการ
ดําเนินการ คณะกรรมการอืน คณะทํางาน ทีปรึ กษา ผูต้ รวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบภายใน ผูส้ อบบัญชี
และบุคคลอืนทีทําประโยชน์ให้แก่สหกรณ์
(7) พิจารณาดําเนินการแต่งตัง และกําหนดค่าตอบแทนผูต้ รวจสอบกิจการ
(8) พิจารณาดําเนินการแต่งตัง และกําหนดค่าตอบแทนผูต้ รวจสอบภายใน
(9) กําหนดระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์
(10) จัดให้มีและดูแลให้เรี ยบร้อยซึงบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารหลักฐานทรัพย์สิน
และอุปกรณ์ทีใช้ในการดําเนิ นงานของสหกรณ์
(11) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอืน
(12) พิจารณาดําเนินการแต่งตังคณะกรรมการ หรื อคณะอนุกรรมการ หรื อคณะทํางาน เพือ
ประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสหกรณ์
(13) พิเคราะห์และปฏิบตั ิตามหนังสื อของนายทะเบียนสหกรณ์ หรื อรองนายทะเบียนสหกรณ์
หรื อผูต้ รวจการสหกรณ์ หรื อผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงานเจ้าหน้าทีซึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(14) พิจารณาให้ความเทียงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าทีของสหกรณ์ตลอดจนสอดส่ อง
ดูแลโดยทัวไป เพือให้กิจการของสหกรณ์ดาํ เนินไปด้วยดี
(15) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอืน ผูต้ รวจสอบกิจการ ความเห็นของผูจ้ ดั การ หรื อ
สมาชิกเกียวกับกิจการของสหกรณ์
(16) เชิญสมาชิก
หรื อบุคคลภายนอกทีเห็นสมควร
เป็ นทีปรึ กษาของคณะกรรมการ
ดําเนินการ หรื ออนุกรรมการ ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนให้ตามทีเห็นสมควร
(17) ฟ้อง ต่อสู ้ หรื อดําเนิ นคดีเกียวกับกิจการของสหกรณ์ หรื อประนี ประนอมยอมความ หรื อ
มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการชีขาด
(18) กระทําการอืน เกียวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(19) พิจารณาแต่งตังกรรมการดําเนินการเป็ นผูแ้ ทนของสหกรณ์ เพือเข้าประชุมใหญ่และออก
เสี ยงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย และหรื อชุมนุ มสหกรณ์หรื อองค์การ
อืน ซึ งสหกรณ์นีเป็ นสมาชิกหรื อผูถ้ ือหุ น้ ทังนี ตามทีข้อบังคับ หรื อระเบียบของสันนิ บาตสหกรณ์แห่ ง
ประเทศไทย และหรื อชุมนุมสหกรณ์หรื อองค์การนันกําหนดไว้
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(20) พิจารณามอบหมายอํานาจหน้าทีในการดําเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก หรื อผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลทีเกียวข้องได้ตามความเหมาะสม
ข้ อ 59. อํานาจหน้ าที=ของกรรมการดําเนินการเฉพาะตําแหน่ ง
(1) ประธานกรรมการ มีอาํ นาจหน้าทีดังนี
(ก) เป็ นประธานในทีประชุมใหญ่
และทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการและ
ควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
(ข) ควบคุม กํากับ ดูแลการดําเนินงานทัวไปของสหกรณ์ให้เป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้อยและอยูใ่ นวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(ค) ลงลายมือชือในเอกสารต่างๆ ในนามสหกรณ์ตามทีกําหนดไว้ในข้อบังคับนี
(ง) ดําเนินการอืน ตามทีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
(2) รองประธานกรรมการ มีอาํ นาจหน้าทีดังนี
(ก) ปฏิบตั ิการในอํานาจหน้าทีของประธานกรรมการ แทนประธานกรรมการ เมือ
ประธานกรรมการไม่อยู่ หรื ออยูแ่ ต่ไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีได้ หรื อเมือตําแหน่ง
ประธานกรรมการว่างลง
(ข) ปฏิบตั ิการตามทีได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ
(ค) ดําเนินการอืน ตามทีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
(3) เลขานุการ มีอาํ นาจหน้าทีดังนี
(ก) แจ้งนัดประชุมใหญ่ หรื อนัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการหรื อการประชุม
อืนๆ แล้วแต่กรณี
(ข) จัดทํารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
(ค) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรี ยบร้อย
(ง) ดําเนินการอืน ตามทีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
(4) เหรัญญิก มีอาํ นาจหน้าทีดังนี
(ก) ควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบการรับ จ่าย การเก็บรักษาเงิน และทรัพย์สินของ
สหกรณ์ให้เป็ นไปโดยถูกต้องเรี ยบร้อย
(ข) ดําเนินการอืน ตามทีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
ข้ อ KO. การประชุ มและองค์ ประชุ ม ให้คณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวทีมีกิจ
ธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ งครังเป็ นอย่างน้อย
ให้ประธานกรรมการ หรื อผูท้ ีได้รับมอบหมาย นัดเรี ยกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณี ทีเป็ น
การประชุมเกียวกับการเปลียนแปลงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และเรื องทีสําคัญอืนๆ ของสหกรณ์ให้แจ้ง
เจ้าหน้าทีกรมส่ งเสริ มสหกรณ์และเจ้าหน้าทีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว
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ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ต้องมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง
หนึ งของจํานวนกรรมการดําเนิ นการทังหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้ อ K:. ความรั บผิดของคณะกรรมการดําเนินการ ถ้ากรรมการดําเนิ นการสหกรณ์กระทําการ
หรื องดเว้นกระทําการ หรื อกระทําโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบตั ิหน้าทีของตนจนทําให้เสื อมเสี ย
ผลประโยชน์ของสหกรณ์หรื อสมาชิก หรื อสหกรณ์มีขอ้ บกพร่ องเกียวกับการเงิน การบัญชีหรื อกิจการ
หรื อฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรื อรายงานการตรวจสอบ เป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความ
เสี ยหาย คณะกรรมการดําเนินการต้องรับผิดชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่สหกรณ์
ข้ อ KF. การพ้ นจากตําแหน่ ง กรรมการดําเนินการพ้นจากตําแหน่ง เพราะเหตุอย่างใดอย่าง
หนึ งต่อไปนี
(1) ลาออก โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดําเนินการ
(2) ออกตามวาระ
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เข้ารับตําแหน่งเป็ นเจ้าหน้าทีประจําในสหกรณ์นี
(5) จงใจเป็ นผูผ้ ิดนัดการส่ งงวดชําระหนีไม่วา่ ต้นเงินหรื อดออกเบีย
(6) ทีประชุมใหญ่มีมติถอดถอนทังคณะ หรื อรายบุคคล
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สงให้
ั ออกทังคณะ หรื อรายบุคคล
ข้ อ KH. ตําแหน่ งกรรมการว่ างลงก่ อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตําแหน่งกรรมการดําเนินการ
ว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ เว้นแต่การว่างลงเพราะเหตุทีถูกนายทะเบียนสหกรณ์สงให้
ั ออก ให้
กรรมการดําเนินการทีเหลืออยูด่ าํ เนิ นการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่คราวถัดไป แต่ถา้ จํานวน
กรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม ให้กรรมการทีเหลือจัดให้มีการประชุมใหญ่
วิสามัญขึนโดยเร็ ว
ในกรณี ทีตําแหน่งประธานกรรมการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการดําเนินการ
ทีเหลือจัดให้มีการประชุมใหญ่วสิ ามัญเพือเลือกตังประธานกรรมการโดยเร็ ว
โดยให้นาํ ความตาม
ข้อ At มาใช้บงั คับโดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณี ทีวาระการดํารงตําแหน่ งประธานกรรมการเหลืออยูน่ บั
ถึงวันสิ นปี ทางบัญชีไม่ถึงหนึงร้อยแปดสิ บวัน และมีรองประธานกรรมการ กับกรรมการอืนปฏิบตั ิ
หน้าทีได้โดยไม่เกิดความเสี ยหายต่อสหกรณ์ สหกรณ์อาจให้มีการเลือกตังประธานกรรมการดําเนิ นการ
ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี คราวถัดไปก็ได้
กรรมการดําเนิ นการซึ งได้รับเลือกตังแทนตําแหน่ งทีว่าง ให้อยู่ในตําแหน่ งได้เท่ากําหนดเวลา
ตามวาระทีเหลืออยูข่ องผูท้ ีตนแทน
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หมวด L
คณะกรรมการอื=น
ข้ อ KI. คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดําเนิ นการอาจตังกรรมการดําเนินการของ
สหกรณ์จาํ นวนไม่เกินเจ็ดคน โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ และ
เหรัญญิก ของคณะกรรมการดําเนิ นการ เป็ นกรรมการอํานายการ โดยให้มีตาํ แหน่ งประธานกรรมการ
หนึ งคน และเลขานุ การหนึงคน นอกนันเป็ นกรรมการ
ให้คณะกรรมการอํานวยการ
อยูใ่ นตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการซึ งตังคณะกรรมการอํานวยการนัน
ให้คณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวทีมีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือน
ละหนึงครังเป็ นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการอํานวยการ หรื อผูท้ ีประธานกรรมการอํานวยการ
มอบหมายนัดเรี ยกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ต้องมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง
หนึ งของจํานวนกรรมการอํานวยการทังหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทังปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดําเนิ นการพิจารณาใน
การประชุมคราวถัดไป
ข้ อ KJ. อํานาจหน้ าทีข= องคณะกรรมการอํานวยการ ให้คณะกรรมการอํานวยการเป็ นผูด้ าํ เนิน
กิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามทีได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ
และคําสังของสหกรณ์ ซึ งรวมทังในข้อต่อไปนี
(1) ควบคุมในเรื องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากเงิน หรื อการเก็บรักษาเงิน
(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์
(3) ควบคุม กํากับ ดูแลเก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่างๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้
อยูใ่ นสภาพอันดีปลอดภัย และพร้อมทีจะนํามาให้ผเู ้ กียวข้องตรวจสอบได้ทนั ที
(4) ควบคุม กํากับ ดูแลการจัดทํางบการเงิน และรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนิ นงานของ
สหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เสนอต่อทีประชุมใหญ่
(5) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนิ นการในการปรับปรุ ง
หรื อแก้ไขการบริ หารงานของ
สหกรณ์
(6) เสนอการจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี ของสหกรณ์ ต่อคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
เสนอทีประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(7) จัดทําแผนงานและงบประมาณประจําปี ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาอนุมตั ิ และแจ้งทีประชุมใหญ่เพือรับทราบ
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(8) ดําเนินการอืนของสหกรณ์ตามทีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
ข้ อ KK. คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการดําเนินการอาจตังกรรมการดําเนินการของสหกรณ์
เป็ นคณะกรรมการเงินกูแ้ ต่ละประเภทจํานวนไม่เกินประเภทละห้าคน
โดยให้มีตาํ แหน่งประธาน
กรรมการหนึงคน และเลขานุ การหนึงคน นอกนันเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการเงินกูใ้ ห้อยูใ่ นตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ ซึง
ตังคณะกรรมการเงินกูน้ นั
ให้คณะกรรมการเงินกูป้ ระชุมกันตามคราวทีมีกิจธุ ระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึง
ครังเป็ นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู ้ หรื อผูท้ ีรับมอบหมายจากประธานกรรมการเงินกูน้ ดั
เรี ยกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ้ ต้องมีคณะกรรมการเงินกูม้ าประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึ งของ
จํานวนกรรมการเงินกูท้ งหมด
ั
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทังปวงของคณะกรรมการเงินกู ้ ให้นาํ เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาใน
การประชุมคราวถัดไป
ข้ อ KX. อํานาจหน้ าที=ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกูม้ ีอาํ นาจหน้าทีเกียวกับการ
อนุมตั ิเงินกูแ้ ก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์รวมทังข้อต่อไปนี
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกูข้ องสมาชิกให้เป็ นไปตามความมุ่งหมายทีให้เงินกูน้ นั
(2) ตรวจสอบความคุมให้เงินกูม้ ีหลักประกันตามทีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และ
เมือเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ องก็ตอ้ งกําหนดให้ผกู ้ ู ้ จัดการแก้ไขให้
คืนดี
(3) ดูแล และติดตามการชําระหนีของสมาชิกผูก้ ูใ้ ห้เป็ นไปตามทีกําหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบืองต้นให้ได้ขอ้ ความจริ ง ในกรณีสมาชิกผูก้ ูข้ อผ่อนเวลาการส่ งเงินงวดชําระ
หนี เงินกู ้
หรื อผิดนัดการส่ งเงินงวดชําระหนี
เพือเสนอความเห็นให้คณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรื อเรี ยกคืนเงินกู ้ หรื อเสนอให้สมาชิกออกจากสหกรณ์
ข้ อ KL. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดําเนินการอาจตังกรรมการ
ดําเนินการจํานวนไม่เกินห้าคนเป็ นคณะกรรมการศึกษา และประชาสัมพันธ์ โดยให้มีตาํ แหน่ งเป็ น
ประธานกรรมการหนึงคน และเลขานุ การหนึงคนนอกนันเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ให้อยูใ่ นตําแหน่งได้เท่าทีกําหนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการซึงตังคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นนั
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประชุมกันตามคราวทีมีกิจธุระ แต่จะต้องมีการ
ประชุมกันเดือนละหนึงครังเป็ นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ หรื อผูท้ ี
รับมอบหมายจากประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นดั เรี ยกประชุมได้

27

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่า
กึงหนึงของจํานวนกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทงหมด
ั
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
รายงานผลการปฏิบตั ิงานให้คณะกรรมการ
ดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
ข้ อ KN. อํานาจหน้ าที=ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสั มพันธ์ ให้คณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์ มีอาํ นาจและหน้าทีดําเนิ นกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง
ของสหกรณ์ รวมทังในข้อต่อไปนี
(1) ให้การศึกษาและฝึ กอบรมสมาชิก กรรมการ ผูตรวจสอบกิ
้
จการ ผูจั้ ดการ และเจ้าหน้าที
สหกรณ์ให้มีส่วนร่ วมในการพัฒนาสหกรณ์อย่างมีประสิ ทธิผล
(2) ให้การศึกษาและเผยแพร่ ความรู ้แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์และการใช้จ่ายเงินอย่าง
รอบคอบ การประกอบอาชีพ ตลอดจนวิชาการต่างๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และบุคคลในครอบครัว
(3) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข่าวสาร ความรู ้ เกียวกับลักษณะประโยชน์รวมทังผลงานของ
สหกรณ์แก่สมาชิกและประชาชนทัวไป
(4) ดําเนินการในการหาผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิก
(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลือนไหวด้านการดําเนิ นงานของสหกรณ์อืนทังใน และนอก
ประเทศ เพือนําตัวอย่างทีดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาให้บริ การแก่สมาชิก
ตามความเหมาะสม

หมวด N
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้ อ XO. ผู้ตรวจสอบกิจ การ ให้ทีประชุมใหญ่เลือกตังสมาชิกหรื อบุคคลภายนอกผูม้ ีคุณวุฒิ
ความรู ้ ความสามารถในด้านธุ รกิจ การเงิน หรื อการบัญชี หรื อการเศรษฐกิจ หรื อกฎหมาย หรื อการ
สหกรณ์หนึงคน หรื อหลายคน ให้เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็ นการประจําปี
จํานวนผูต้ รวจสอบกิจการตามวรรคหนึง ให้เป็ นไปตามทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
ทีประชุมใหญ่จะเลือกตังกรรมการดําเนิ นการ
หรื อผูซ้ ึ งดํารงตําแหน่งหน้าทีประจําใน
สหกรณ์ เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการไม่ได้
ข้ อ X:. การดํารงตําแหน่ งผู้ตรวจสอบกิจ การ ผูต้ รวจสอบกิจการมีวาระอยูใ่ นตําแหน่งได้
คราวละหนึงปี ทางบัญชีของสหกรณ์
เมือครบกําหนดเวลาแล้วหากยังไม่มีการเลือกตังผูต้ รวจสอบ
กิจการคนใหม่ ก็ให้ผูต้ รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบตั ิหน้าทีไปพลางก่อน ผูต้ รวจสอบกิจการซึ งออกไป
นัน อาจได้รับเลือกตังอีกได้
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ข้ อ XF. อํานาจหน้ าที=ของผู้ตรวจสอบกิจ การ ผูต้ รวจสอบกิจการมีอาํ นาจหน้าทีตรวจสอบการ
ดําเนินงานทังปวงของสหกรณ์ ซึงรวมทังในข้อต่อไปนี คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน บัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินหนีสิ นทังปวง
ของสหกรณ์ เพือทราบฐานะและข้อเท็จจริ งของสหกรณ์ทีเป็ นอยูจ่ ริ ง
(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดําเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพือ
ประเมินผลและอาจให้ขอ้ แนะนําแก่คณะกรรมการดําเนินการ ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าทีอืนๆ
ของสหกรณ์ทงทางวิ
ั
ชาการและทางปฏิบตั ิในกิจการนันๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตังผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าทีและลูกจ้างของสหกรณ์ ตลอดจน
หนังสื อสัญญาจ้าง และหลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณของสหกรณ์
และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ทีเป็ นประโยชน์และสามารถปฏิบตั ิได้จากทีประชุมใหญ่
(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพือพิจารณาหาทาง ปรับปรุ ง
แผนงานข้อบังคับและระเบียบ ตลอดจนมติต่างๆ ของคณะกรรมการดําเนิ นการ
(6) ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์ หรื อ
กิจการอืนๆ ตามทีเห็นสมควร หรื อทีเห็นว่าจะก่อให้เกิดผลดีแก่การดําเนิ นกิจการของ
สหกรณ์
ให้ผูต้ รวจสอบกิจการ แจ้งผลการตรวจสอบประจําเดือนต่อคณะกรรมการดําเนิ นการในการ
ประชุมประจําเดือนคราวถัดไป แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจําปี ต่อทีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ดว้ ย

หมวด :O
การประชุ มและรายงานการประชุม
ข้ อ XH. ประธานในที=ประชุ ม ในการประชุมใหญ่ หรื อการประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการ
หรื อการประชุมอืนใด ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานในทีประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที
ประชุม ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในทีประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีประชุม
ให้ทีประชุมเลือกตังกรรมการดําเนินการคนหนึ งขึนเป็ นประธานในทีประชุมเฉพาะการประชุมคราว
นัน
ในการประชุมคณะกรรมการอืน หรื อคณะอนุกรรมการ หรื อคณะทํางาน ให้นาํ ความในวรรค
หนึ งมาบังคับใช้โดยอนุโลม
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ข้ อ XI. การออกเสี ยง สมาชิก กรรมการดําเนินการ คณะอนุ กรรมการ หรื อคณะทํางาน
กรรมการอืน ออกเสี ยงในทีประชุมใหญ่ หรื อทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรื อทีประชุม
คณะกรรมการอืน หรื อคณะอนุ กรรมการ หรื อคณะทํางาน แล้วแต่กรณี ได้คนละหนึงเสี ยงและจะมอบ
ให้ผูอ้ ืนมาประชุมแทนตนไม่ได้
ผูใ้ ดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษเฉพาะตัวในการประชุมวินิจฉัยเรื องใด ผูน้ นจะออกเสี
ั
ยงในเรื องนัน
ไม่ได้ และทีประชุมอาจเชิญผูน้ นออกจากที
ั
ประชุมจนกว่าจะพิจารณาเรื องทีเกียวข้องแล้วเสร็ จก็ได้
ข้ อ XJ. การวินิจ ฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอืนในข้อบังคับนี การวินิจฉัย
ปัญหาต่างๆ ในทีประชุมใหญ่ หรื อทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรื อทีประชุมคณะกรรมการอืน
หรื อคณะอนุกรรมการ หรื อคณะทํางาน ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมาก ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธาน
ในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึนอีกเสี ยงหนึงเป็ นเสียงชีขาด เว้นแต่กรณี ต่อไปนี ให้ถือเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
สองในสามของจํานวนสมาชิกซึงมาประชุม
(1) การแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับ
(2) การควบสหกรณ์
(3) การแยกสหกรณ์
(4) การเลิกสหกรณ์
ข้ อ 76. รายงานการประชุ ม ในการประชุมใหญ่ หรื อการประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการ
หรื อการประชุมคณะกรรมการอืน หรื อคณะอนุ กรรมการ หรื อคณะทํางานนัน ต้องจัดให้ผูเ้ ข้าประชุมลง
ลายมือชือพร้อมทังบันทึกเรื องทีพิจารณาวินิจฉัยทังสิ นไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที
ประชุมกับเลขานุการหรื อกรรมการดําเนิ นการ หรื อคณะอนุกรรมการ หรื อคณะทํางานแล้วแต่กรณีอีก
คนหนึ งทีเข้าประชุมนันลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญ

หมวด 11
ผู้จัดการและเจ้ าหน้ าทีข= องสหกรณ์
ข้ อ 77. การจ้ างและแต่งตัDงผู้จัดการ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลทีมี
ความซือสัตย์สุจริ ต มีความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสม เพือแต่งตังเป็ นผูจ้ ดั การในการจ้าง
ผูจ้ ดั การสหกรณ์ตอ้ งทําหนังสื อสัญญาจ้างไว้เป็ นหลักฐาน และคณะกรรมการดําเนิ นการต้องเรี ยกให้มี
หลักประกันอันสมควร
ในการแต่งตัง หรื อจ้างผูจ้ ดั การ ต้องให้ผจู ้ ดั การรับทราบ และรับรองทีจะปฏิบตั ิหน้าทีดัง
กําหนดไว้ในข้อ 78 เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจกําหนดระเบียบของสหกรณ์เกียวกับการคัดเลือก สอบ
คัดเลือก การแต่งตัง การจ้าง การกําหนดเงินเดือน การให้สวัสดิการของผูจ้ ดั การสหกรณ์
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ให้นาํ ความตามข้อบังคับ ข้อ 55

มาใช้บงั คับกับบุคคลทีจะเป็ นหรื อทําหน้าทีผูจ้ ดั การโดย

อนุโลม
ข้ อ 78. อํานาจหน้ าที=และความรั บผิดชอบของผู้จัดการ ผูจ้ ดั การมีอาํ นาจหน้าทีจัดการทัวไป
และรับผิดชอบเกียวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ์ รวมทังในข้อต่อไปนี
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็ นสมาชิกให้เป็ นการถูกต้อง ตลอดจนเป็ นธุ ระจัดให้ผู ้
เข้าเป็ นสมาชิกลงลายมือชือในทะเบียนสมาชิก และชําระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้ากับ
เงินค่าหุ ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์
(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ น้ รายเดือน แจ้งยอดจํานวนหุ ้น จ่ายคืนค่าหุ น้ และ
ส่งเสริ มการถือหุ ้นในสหกรณ์
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่ งเสริ มการฝากเงินในสหกรณ์
(4) เป็ นธุ ระในการตรวจสอบคําขอกู ้ จ่ายเงินกู ้ จัดทําเอกสารเกียวกับเงินกูแ้ ละ
ดําเนินการอืนๆ เกียวกับเรื องการให้เงินกูใ้ ห้เป็ นไปตามแบบและระเบียบของ
สหกรณ์ทีกําหนดไว้
(5) จัดทํารายละเอียดเงินค่าหุ ้น และเงินให้กแู ้ ก่สมาชิกคงเหลือเป็ นรายบุคคลพร้อม
กับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็ นรายบุคคลเฉพาะของสมาชิกนัน
(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าทีและลูกจ้างของสหกรณ์ตามอํานาจหน้าทีทีกําหนดใน
ระเบียบรวมถึงกําหนดหน้าทีและวิธีปฏิบตั ิงานของบรรดาเจ้าหน้าทีและลูกจ้าง
ของสหกรณ์ตลอดจนเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา
และรับผิดชอบดูแลการปฏิบตั ิงาน
เจ้าหน้าทีและลูกจ้างเหล่านันให้เป็ นไปโดยถูกต้องเรี ยบร้อย
(7) เป็ นธุ ระกวดขันในเรื องการออกใบรับเงิน เรี ยกใบรับเงิน หรื อมีใบสําคัญจ่ายเงิน
โดยครบถ้วน รับผิดชอบในการรับจ่ายเงิ นทังปวงของสหกรณ์ ให้เป็ นการถูกต้อง
รวบรวมใบสําคัญและเอกสารต่างๆ เกียวกับการเงินไว้โดยครบถ้วนและเก็บรักษา
เงินของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามระเบียบทีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็ นปั จจุบนั
(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุ การในการนัดเรี ยกประชุมใหญ่
ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการและประชุมคณะกรรมการอืน
คณะอนุ กรรมการ
คณะทํางาน
(10) รับผิดชอบจัดทํางบการเงิน
และรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนิ นการของ
สหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเสนอต่อทีประชุมใหญ่
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(11) เข้าร่ วมประชุมชีแจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และ
ประชุมคณะกรรมการอืน คณะอนุ กรรมการ คณะทํางาน เว้นแต่ในกรณี ซึงในที
ประชุมนันมิให้เข้าร่ วมประชุม
(12) ปฏิบตั ิการเกียวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
(13) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราทรัพย์สินต่างๆ ของสหกรณ์
ให้อยูใ่ นสภาพอันดีและปลอดภัย
(14) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนต่อคณะกรรมการดําเนิ นการ
(15) เสนอรายการ หรื อรายงานของสหกรณ์ ต่อทางราชการตามแบบ และระยะเวลาที
ทางราชการกําหนด
(16) ปฏิบตั ิงานอืนๆ ตามทีได้รับมอบหมาย
ข้ อ 78/1 การดํารงตําแหน่ งผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์อาจจ้างผูจ้ ดั การ โดยกําหนด
ระยะเวลาหรื อไม่กาํ หนดระยะเวลาก็ได้
ข้ อ 78/2 การพ้ นจากตําแหน่ งผู้จัดการ ผูจ้ ดั การสหกรณ์ตอ้ งพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุ
อย่างหนึงอย่างใด ดังต่อไปนี
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดําเนิ นการ
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบสหกรณ์หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์
กําหนด
(4) อายุครบ 60 ปี หรื อครบกําหนดตามสัญญาจ้าง
(5) ถูกเลิกจ้าง
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรื อไล่ออก หรื อมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็ นประจักษ์ว่า
ได้กระทําการหรื อละเว้นกระทําการใดๆ อันอาจทําให้เกิดความไม่สงบเรี ยบร้อย
และศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน
หรื อไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าทีผูจ้ ดั การ
สหกรณ์
ข้ อ 78/3 การลาออก ให้ผูจ้ ดั การยืนหนังสื อถึงสหกรณ์ก่อนวันทีจะออกไม่นอ้ ยกว่า
สามสิ บวัน และให้คณะกรรมการดําเนิ นการพิจารณา การลาออก การยับยังการลาออกของผูจ้ ดั การ
กระทําได้ไม่เกินหกสิ บวัน
ข้ อ 78/4 การมอบหมายงานในหน้ าที=ผู้จัดการให้ กรรมการดําเนินการ ถ้าสหกรณ์ยงั
มิได้มีการจัดจ้างและแต่งตังผูจ้ ดั การ ให้คณะกรรมการดําเนิ นการมอบหมายงานในหน้าทีผูจ้ ดั การให้
กรรมการคนใดคนหนึงตามแต่เห็นสมควร
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ข้ อ 79. การแต่ งตัDงผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถ้าตําแหน่ งผูจ้ ดั การว่างลง และยังไม่ได้แต่งตังให้
ผูใ้ ดดํารงตําแหน่งแทน หรื อเมือผูจ้ ดั การไม่อยู่ หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีได้เป็ นครังคราวให้รองผูจ้ ดั การ
หรื อผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
หรื อเจ้าหน้าทีอืนของสหกรณ์ตามทีคณะกรรมการดําเนิ นการกําหนดไว้เป็ นผู ้
รักษาการแทน
ข้ อ 80. การเปลี=ย นผู้จัดการ ในกรณี ทีมีการเปลียนผูจ้ ดั การ ให้เป็ นหน้าทีของคณะกรรมการ
ดําเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์สินและหนี สิ นของ
สหกรณ์ ตลอดจนจัดทํางบการเงินของสหกรณ์เพือทราบฐานะอันแท้จริ งก่อนทีจะส่งมอบงาน
ข้ อ 81. พนักงานอื=น นอกจากตําแหน่งผูจ้ ดั การแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตังพนักงาน
อืนตามความจําเป็ นเพือปฏิบตั ิงานในสหกรณ์
ทังนีตามระเบียบว่าด้วยพนักงานและลูกจ้างที
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด

หมวด 12
บทเบ็ดเสร็จ
ข้ อ 82. ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดําเนิ นการมีอาํ นาจกําหนดระเบียบต่างๆ เพือ
ดําเนินการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ เพือความสะดวกในการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
รวมทังในข้อต่อไปนี
(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝาก
(2) ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อืนกูย้ มื เงิน
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู ้
(4) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
(5) ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกียวกับการทํางานของเจ้าหน้าทีและลูกจ้าง
(6) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์
(7) ระเบียบว่าด้วยพนักงานและลูกจ้าง
(8) ระเบียบอืนๆ ทีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร เพือสะดวกและในการปฏิบตั ิงานของ
สหกรณ์
ระเบียบตาม (1) และ (2) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ จึงจะใช้บงั คับได้
ส่วนระเบียบอืนนอกจาก (1) และ (2) เมือคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใช้แล้วให้ส่งสําเนาให้
นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
ข้ อ 83. การดําเนินคดีเกีย= วกับความเสีย หาย ในกรณี ทีทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก หรื อ
เสี ยหายด้วยประการใดๆ หรื อในกรณี ทีสหกรณ์เรี ยกคืนเงินกูต้ ามข้อ 82 (3) แต่มิได้รับชําระตามทีเรี ยก
คณะกรรมการดําเนินการต้องร้องทุกข์ หรื อฟ้องคดีภายในกําหนดอายุความ
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ข้ อ 84. การตีความในข้ อบังคับ ในกรณี มีปัญหาเกียวกับการตีความในข้อบังคับข้อใด ให้
สหกรณ์ขอคําวินิจฉัยจากนายทะเบียนสหกรณ์ และให้สหกรณ์ถือปฏิบตั ิตามคําวินิจฉัยนัน
ข้ อ 85. การแก้ ไขเพิม= เติม หรื อเปลี=ยนใช้ ข้อบังคับ สหกรณ์อาจแก้ไขเพิมเติม หรื อเปลียนใช้
ข้อบังคับได้โดยมติแห่ งทีประชุมใหญ่ ซึ งมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามแห่ งจํานวนสมาชิกทีมา
ประชุม
และให้สหกรณ์เสนอขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิมเติมหรื อเปลียนใช้ขอ้ บังคับนันต่อนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ทีทีประชุมใหญ่ลงมติ เมือนายทะเบียนสหกรณ์รับจด
ทะเบียนเปลียนใช้ขอ้ บังคับแล้วจึงมีผลใช้บงั คับได้
การเสนอให้ทีประชุมใหญ่พิจารณาแก้ไขเพิมเติมหรื อเปลียนใช้ขอ้ บังคับ จะกระทําได้ต่อเมือ
ได้รับแจ้งข้อความทีเสนอให้พจิ ารณานันโดยเต็มสํานวนไปให้สมาชิกทราบล่วงหน้า พร้อมกับหนังสื อ
แจ้งนัดประชุมไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน
ข้ อ 86. การจําหน่ วยทรัพ ย์ สินเมื=อสหกรณ์ ต้องเลิก เมือสหกรณ์ตอ้ งเลิก และได้จดั การชําระ
บัญชีโดยจําหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทังจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบีย
และชําระหนีสิ นอืนๆ ของสหกรณ์เสร็ จสิ นแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพย์สินเหลืออยูเ่ ท่าใด ให้ผชู ้ าํ ระ
บัญชีจ่ายตามลําดับ ดังต่อไปนี
(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ น้ ให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ น้ ทีชําระแล้ว
(2) จ่ายเป็ นเงินปั นผลตามหุ น้ ทีชําระแล้ว แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติสาํ หรับสหกรณ์แต่ละ
ประเภท
(3) จ่ายเป็ นเงินเฉลียคืนให้แก่สมาชิกตามส่ วนธุ รกิจทีสมาชิกได้ทาํ ไว้กบั สหกรณ์ในระหว่างปี
ตามทีกําหนดในข้อบังคับ
เงินทีจ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมือรวมทังสิ นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจํานวนเงินกําไรสุ ทธิ ที
สหกรณ์หาได้ในระหว่างปี ทีเลิกสหกรณ์กบั ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลทีถอนไปตามข้อ 24 (4) ในปี
นัน
ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยูอ่ ีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อืน หรื อสันนิบาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย
ตามมติของทีประชุมใหญ่ หรื อด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณี ทีไม่อาจเรี ยก
ประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือนนับแต่วนั ทีชําระบัญชีเสร็ จ
ข้ อ 87. ในกรณีทขี= ้ อบังคับนีมD ิได้ กาํ หนดข้ อความเรื= องใดไว้ ให้สหกรณ์นาํ บทบัญญัติที
กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคําสังและระเบียบปฏิบตั ิของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้
เป็ นส่ วนหนึงแห่ งข้อบังคับนีด้วย
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บทเฉพาะกาล
ข้ อ 88. ให้บรรดา ระเบียบ มติ หรื อคําสังทีใช้บงั คับอยูใ่ นวันทีข้อบังคับนีมีผลใช้บงั คับยังคง
ใช้บงั คับต่อไปเท่าทีไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนี จนกว่าจะมีระเบียบ มติ หรื อคําสังทีออกตามข้อบังคับ
นีใช้บงั คับ
ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ คงดํารงตําแหน่ งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามทีกําหนด
ไว้ในข้อบังคับเดิมของสหกรณ์ โดยให้ถือว่าเป็ นการดํารงตําแหน่งในวาระแรก
ในกรณี คณะกรรมการดําเนิ นการ ทียังคงดํารงตําแหน่งตามวาระทีกําหนดไว้ในข้อบังคับเดิม
ของสหกรณ์ลาออกทังคณะหรื อบางส่ วนจนสหกรณ์ไม่อาจดําเนินกิจการต่อไปได้ ให้นาํ ข้อ 54 มาใช้
บังคับโดยให้ถือว่ากรรมการทีลาออกหรื อพ้นจากตําแหน่ ง เป็ นการดํารงตําแหน่งในวาระแรก
ลงชือ...................................................ประธานทีประชุม
(นายปิ ติพนั ธ์ เทพปฏิมากรณ์)
ลงชือ...................................................เลขานุการ
(นายสุ ภชัย สมานสิ นธุ์)
เจ้าหน้าทีส่ งเสริ มสหกรณ์ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
ลงชือ........................................................ตําแหน่ง สหกรณ์จงั หวัดชลบุรี
(นายศักชาย อินโอชานนท์)
ลงชือ........................................................ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ ายส่ งเสริ มงานสหกรณ์
(นางสุ พาพรรณ อินโอชานนท์)

35

ระเบียบต่ าง ๆ
ระเบีย บว่าด้ วย.....................

หน้ าที=

หุ น้ ............................................................................................................................................ 36
ทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงิน................................................................................................ 37
ทุนสาธารณประโยชน์และทุนสวัสดิการ................................................................................. 38
ค่าเบียเลียง พาหนะ ทีพักในการเดินทาง .................................................................................. 44
การรับจ่าย – เก็บรักษาเงิน ........................................................................................................ 53
การพัสดุ ................................................................................................................................... 59
การเก็บรักษา ยืม ทําลายเอกสาร ............................................................................................... 62
การเลือกตังคณะกรรมการดําเนินการ....................................................................................... 65
การรับฝากเงินจากสหกรณ์อืน.................................................................................................. 68
การให้สหกรณ์อืนกูย้ มื เงิน.......................................................................................................72
การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก .............................................................................................................. 75
การรับฝากเงินออมทรัพย์ – ประจํา ......................................................................................... 82
การรับฝากเงินออมทรัพย์พเิ ศษ ................................................................................................ 87
การรับฝากเงินสิ นมัธยะ ............................................................................................................ 90
เจ้าหน้าที – สวัสดิการเจ้าหน้าที ............................................................................................... 93
ข้อบังคับเกียวกับการทํางานของเจ้าหน้าที.............................................................................. 102
ประกาศ เรื อง นโยบายเกียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน…………………… 118
และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ประกาศ เรื+ อง หลักเกณฑ์การพิจารณานําเงินค่าหุ ้นของสมาชิกมาหักกลบ………………. 120
ลบหนีเมื+อพ้นสมาชิกภาพ
ประกาศ เรื+ อง กําหนดหลักเกณฑ์การถือหุน้ รายเดือนสําหรับสมาชิกพิเศษ………………. 121

36

ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด
ว่ าด้ วยหุ้น ฉบับที=F พ.ศ. 2548
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพ ย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด ข้อ 82 (8) ที
ประชุ ม คณะกรรมการดําเนิ นการ ครั งที 4/2548 วันที 25 กุ มภาพันธ์ 25kE ให้แ ก้ไขเพิ มเติ มระเบี ยบ
สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ธุรกิ จ ก๊ าซ ปตท. จํากัด ว่าด้วยหุ ้ น เพือให้เหมาะสมกับฐานเงิ นได้รายเดื อน ของ
สมาชิ กปั จจุ บัน และเป็ นการส่ งเสริ มการออมให้กับสมาชิ กอี กทางหนึ ง จึ งขอแก้ไขเพิมเติ มระเบี ยบ
ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนี เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด ว่าด้วยหุ ้น ฉบับ
ที J พ.ศ. 2548”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้มีผลบังคับใช้ตงแต่
ั วนั ที n เมษายน JAkE เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความข้อ k แห่ งระเบียบว่าด้วยหุ น้ ฉบับที n พ.ศ. JArB และให้ใช้ขอ้ ความ
ต่อไปนีแทน
ข้อ 4 สมาชิ กทุ กคนต้องส่ งค่าหุ ้นตังแต่แรกเข้าเป็ นสมาชิ ก เป็ นรายเดือนตามเกณฑ์ของเงิ น
ได้รายเดือนของสมาชิก ดังต่อไปนี
เงินเดือนรายได้
ถือหุ ้นรายได้
(บาท)
(หุ ้น)
ไม่เกิน 10,000
20
10,001 - 20,000
50
20,001 - 40,000
100
40,001 - 60,000
200
60,001 - 80,000
300
80,001 ขีนไป
400
สูงสุ ดไม่เกณฑ์ 20 % ของเงินเดือน
( แก้ ไข มติที=ประชุ มครัDง :O/2560 วันที= FJ กันยายน 2560 )
กําหนด ณ วันที 1 เมษายน 2548
พีระพงษ์ อัจฉริ ยชีวิน
(นายพีระพงษ์ อัจฉริ ยชีวิน)
ประธานกรรมการ
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ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด
ว่ าด้ วยทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงิน
พ.ศ. 2544
--------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ บัง คับ ของสหกรณ์ ข้อ 58 (9) และข้อ 82 (8) ที ประชุ ม คณะกรรมการ
ดําเนิ นการ ครังที 12/2544 เมื อวันที 26 ตุลาคม 2544 ได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยทุนรักษาเสถี ยรภาพทางการเงิน
เพือเป็ นการเสริ มสร้างความมันคงและเพิมประสิ ทธิ ภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ โดยมีสาระสําคัญดังนี
ข้อ 1 ระเบียบนี เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด ว่าด้วยทุนรักษาเสถียรภาพ
ทางการเงิน พ.ศ. 2544”
ข้อ 2 ระเบี ยบนี ให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 22 พฤศจิ กายน 2544 ซึ งเป็ นวันทีข้อบังคับข้อ 24 (1) และ (4)
ได้รับความเห็นชอบจากทีประชุมใหญ่ เป็ นต้นไป
ข้อ 3 “ทุนรักษาเสถี ยรภาพทางการเงิน” หมายถึง เงินซึ งทีประชุมใหญ่ได้มีมติให้จดั สรรจากกําไรสุ ทธิ
ประจําปี ของสหกรณ์
ข้อ 4 ทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงิน มีวตั ถุประสงค์ ดังนี
4.1 เพือเสริ มสร้างความมันคงให้กบั เงินฝากของสมาชิ กและเป็ นหลักประกันการถอนคืนเงินฝาก
ของสมาชิก
4.2 เพือเสริ มสร้างความมันคงให้กบั ทุนเรื อนหุน้ ของสมาชิ กและเป็ นหลักประกันการจ่ายคืนเงิน
ค่าหุน้ ของสมาชิก
4.3 เพือรักษาระดับ อัตราเงิน ปั นผลและเป็ นหลักประกันกรณี ผลการดําเนิ นงานมีรายได้ตากว่
ํ า
รายจ่าย
4.4 เพือการอืนใดทีเป็ นการเสริ มสร้างความมันคงให้แก่สหกรณ์
ข้อ 5 ทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงิน ให้พจิ ารณาปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี
5.1 เป็ นทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงิน ไม่เกินร้อยละสิ บของกําไรสุทธิ ประจําปี
5.2 ให้สะสมได้ไม่เกิ นจํานวนร้อยละยีสิ บของสิ นทรัพย์รวม ทีมี อยู่ในวันสิ นปี ที จัดสรรกําไร
สุ ทธิ
5.3 ทุ น รั ก ษาเสถี ย รภาพทางการเงิ น จะถอนได้ โ ดยมติ แ ห่ ง ที ประชุ ม ใหญ่ เพื อจ่ ายตาม
วัตถุประสงค์ ข้อ 4 แห่ งระเบียบนีและตามข้อบังคับข้อ 24 (4) ของสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจ
ก๊าซ ปตท. จํากัด
กําหนด ณ วันที 26 ตุลาคม 2544
พีระพงษ์ อัจฉริ ยชีวิน
(นายพีระพงษ์ อัจฉริ ยชีวิน)
ประธานกรรมการ
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ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด
ว่าด้ วยการใช้ ทุนสาธารณประโยชน์ และทุนสวัสดิการ
พ.ศ. 2558
--------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ขอ้ 80(6) ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ครังที 11/2558 วันที 18 กันยายน 2558 ได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์และทุน
สวัสดิการ ดังต่อไปนี
ข้อ 1. ระเบียบนี เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุน
สาธารณประโยชน์และทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2558”
ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบดังต่อไปนี และให้ใช้ระเบียบนีแทน
2.1 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุน
สาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2539
2.2 ระเบี ยบส ห กรณ์ ออมทรั พ ย์ ธุ รกิ จก๊ า ซ ปตท. จํ า กั ด ว่ า ด้ ว ยการใช้ ทุ น
สาธารณประโยชน์ เพือสงเคราะห์เกียวกับการศพของสมาชิก พ.ศ. 2554
2.3 ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด ว่าด้วยสวัสดิ การสังคม พ.ศ.
2539
2.4 ระเบี ย บสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ธุ ร กิ จ ก๊ า ซ ปตท. จํา กัด ว่ า ด้ว ยเงิ น กองทุ น เสริ ม
สวัสดิการ พ.ศ. 2539
2.5 ระเบี ยบสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ธุ รกิ จ ก๊ า ซ ปตท. จํากัด ว่ า ด้ว ยทุ น การศึ ก ษาบุ ต ร
สมาชิก พ.ศ. 2539
2.6 ระเบียบสหกรณ์ออมทรั พย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.
2554
ข้อ 3. ระเบียบนี ให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม 2558 เป็ นต้นไป
ข้อ 4. คําจํากัดความ
4.1 ทุ นสาธารณประโยชน์ หมายถึง เงิ นซึ งที ประชุ มใหญ่ ได้มีมติ ให้จัดสรรจาก
กําไรสุ ทธิ ประจําปี ของสหกรณ์ เพือ สนับสนุ น ส่ งเสริ ม กิจกรรมที บุคคล หรื อ
หน่ วยงานภายนอก ขอรั บ การสนั บ สนุ น หรื อ การสนั บ สนุ นอื น ๆ ที
คณะกรรมการเห็นสมควร ทังนีเพือเป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะ
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4.2 ทุนการศึ กษาบุตรสมาชิ ก หมายถึ ง เงิ นซึ งทีประชุ มใหญ่ ได้มีมติ ให้จดั สรรจาก
กําไรสุ ทธิ ประจําปี ของสหกรณ์ เพื อช่ วยเหลื อ สมาชิ กในเรื องค่ าใช้จ่ายค่ าเล่ า
เรี ยนของบุตร
4.3 ทุนสวัสดิ การ หมายถึง เงิ นซึ งที ประชุ มใหญ่ ได้มีมติ ให้จัดสรรจากกําไรสุ ทธิ
ประจําปี ของสหกรณ์ เพือเป็ นสวัสดิ การช่ วยเหลื อ สนับสนุ น ส่ งเสริ ม สมาชิ ก
และ ครอบครั ว ประกอบด้วย ทุ นสงเคราะห์ เกี ยวกับการศพของสมาชิ ก, ทุ น
สวัสดิการสมาชิก และ ทุนเสริ มสวัสดิการ
4.4 “บุ ตร” ในระเบี ยบนี หมายถึ ง บุ ตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิ ก ไม่ เกิ น
สามคน และ ยกเว้นบุตรบุญธรรม
หมวด 1
ทุนสาธารณประโยชน์
ข้อ 5. ทุนสาธารณประโยชน์
5.1 ทุนสาธารณประโยชน์ ให้จ่ายในกรณี ดงั ต่อไปนี
(1) บริ จาคเพือส่ งเสริ มการศึกษา เช่น
ก. ก่อสร้าง หรื อ ซ่อมแซม หรื อ ต่อเติมอาคารเรี ยน
ข. จัด ซื ออุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษา การสอน การเรี ย น ให้ แ ก่ โรงเรี ยนหรื อ
สถานศึกษา
ค. ส่ งเสริ ม การวิจยั การค้นคว้า และ การจัดกิจกรรม
ง. มอบทุนการศึกษา หรื อ สงเคราะห์นกั เรี ยนทียากจน
(2) จ่ายเพือสาธารณประโยชน์ เช่น
ก. เป็ นทุนในการก่อสร้าง ซ่ อมแซม หรื อ ต่อเติมสถานที
สาธารณประโยชน์ เช่น ถนน โรงพยาบาล สวนสาธารณะ เป็ นต้น
ข. ส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัย ส่ งเสริ มการกีฬา และจัดบริ เวณหมู่บา้ นให้ถูก
สุ ขลักษณะ
ค. สนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ทีร้องขอ
(3) จ่ายเพือการกุศล เช่น
ก. บํารุ งการศาสนา ทังทางวัตถุและวิชาการ
ข. เป็ นการสงเคราะห์ ผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ ต่างๆ เช่ น อัคคีภยั อุ ทกภัย และ
วาตภัย เป็ นต้น
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5.2 วงเงินการอนุ มตั ิจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ จํานวนเงินทุนสาธารณประโยชน์ทีจะ
อนุมตั ิจ่ายให้แก่หน่วยงานทียืนขอนัน ตามปกติตอ้ งไม่เกิน A,KKK.KK บาท เว้นแต่
ในกรณี ทีมี เหตุผลความจําเป็ นพิเศษ ก็ให้คณะกรรมการดําเนิ นการพิจารณาเป็ น
เฉพาะราย
หมวด 2
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ข้อ 6. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
6.1 บุตรสมาชิกทีมีสิทธิได้รับทุนการศึกษาตามระเบียบ ต้องอายุไม่เกิน 25 ปี บริ บูรณ์
หรื อศึกษาในหลักสู ตรระดับไม่สูงกว่าปริ ญญาตรี
6.2 ให้คณะกรรมการศึกษากําหนดหลักเกณฑ์ จํานวนทุน และวิธีปฏิ บตั ิในการมอบ
ทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิ ก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนิ นการ
เป็ นคราวๆ ไป
หมวด 3
ทุนสวัสดิการ
ข้อ 7. ทุนสงเคราะห์ เกีย= วกับการศพของสมาชิ ก
7.1 สมาชิ กผูใ้ ดถึ งแก่ กรรมในขณะทีเป็ นสมาชิ กอยู่ในสหกรณ์ ให้มีสิทธิ ได้รับเงิ น
สงเคราะห์เกียวกับการศพตามหลักเกณฑ์ ดังนี
(1) เป็ นสมาชิกแต่ไม่ถึง 2 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกียวกับการศพ 20,000 บาท
(2) เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ตงแต่
ั 2 ปี ถึง 5 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกียวกับการ
ศพ 40,000 บาท
(3) เป็ นสมาชิ ก ในสหกรณ์ นี เกิ น กว่ า 5 ปี ถึ ง 10 ปี ให้ ไ ด้ รั บ เงิ น สงเคราะห์
เกียวกับการศพ 80,000 บาท
(4) เป็ นสมาชิ ก ในสหกรณ์ นี เกิ น กว่ า 10 ปี ถึ ง 20 ปี ให้ ไ ด้ รั บ เงิ น สงเคราะห์
เกียวกับการศพ 120,000 บาท
(5) เป็ นสมาชิ กในสหกรณ์นีเกินกว่า 20 ปี ขึนไป ให้ได้ รับเงินสงเคราะห์เกียวกับ
การศพ 200,000 บาท
การนับเวลาการเป็ นสมาชิก ให้นบั เฉพาะเวลาทีเป็ นสมาชิกติดต่อกันครังหลังสุ ด

41

7.2 ในกรณี สมาชิกถึงแก่กรรม ให้จ่ายแก่ผูม้ ี ชือระบุ ให้เป็ นผูร้ ั บโอนประโยชน์ตาม
หนังสื อตังผูร้ ั บโอนประโยชน์หรื อคู่สมรส หรื อบุตรหรื อบิดามารดา เป็ นผูม้ ารั บ
ตามลําดับ
7.3 เมือสมาชิกถึงแก่กรรมให้ผมู ้ ีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เกียวกับการศพแจ้งหนังสื อ
ให้ ค ณะกรรมการดํา เนิ น การทราบ และขอรั บ เงิ น สงเคราะห์ พ ร้ อ มทังแนบ
หลักฐานเอกสารในมรณะบัตรและทะเบียนบ้านภายในกําหนด 90 วัน นับแต่วนั
ถึงแก่กรรม เมือพ้นกําหนดนีแล้วเป็ นอันหมดสิ ทธิ ในการรับเงินสงเคราะห์
7.4 เมื อสมาชิ กหรื อ ทายาทสมาชิ ก ได้แก่ บิ ด า มารดา คู่ ส มรส และ บุ ต ร ถึ ง แก่
กรรมให้ ค ณะกรรมการดํา เนิ น การจัด ซื อพวงหรี ด หรื อ ร่ วมทํา บุ ญ ในนาม
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ธุรกิ จก๊ าซ ปตท. จํากัด ในวงเงิ นไม่ เกิ น 5,000 บาท (ห้าพัน
บาทถ้วน)
7.5 ในกรณี คณะกรรมการดําเนิ น การ เจ้าหน้าที สหกรณ์ ห รื อ ทายาท ได้แ ก่ บิ ด า
มารดา และคู่ ส มรสของคณะกรรมการ เจ้า หน้ า ที สหกรณ์ ถึ ง แก่ กรรม หาก
คณะกรรมการดําเนิ นการเห็ น สมควรเป็ นเจ้าภาพสวดพระอภิ ธรรมให้อ นุ มัติ
ค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินศพละ 15,000 บาท (หนึงหมืนห้าพันบาทถ้วน)
7.6 สหกรณ์ ย่อมทรงไว้ซึ งสิ ทธิ ทีจะงดจ่ ายหรื อลดจํานวนลงน้อยกว่าหลักเกณฑ์ ที
กําหนดไว้ในข้อ 6.1, 6.4 และ 6.5 ได้ หากเงินทุนสาธารณประโยชน์ซึงทีประชุม
ใหญ่จดั สรรได้ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์หมดลงหรื อมีจาํ นวนน้อยกว่า
เกณฑ์ทีกําหนด
ข้อ 8. ทุนสวัสดิการสมาชิก
8.1 ทุนสวัสดิการสมาชิก ให้จ่ายในกรณีดงั ต่อไปนี
(1) สมาชิกเกษียณอายุกรณี อายุครบ 60 ปี
(2) สมาชิกประสบภัยธรรมชาติ
(3) สมาชิกเจ็บป่ วยเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็ นคนไข้ใน
(4) สมาชิกสมรสและจดทะเบียนตามกฎหมาย
(5) สมาชิกมีบุตร
8.2 การจ่ ายเงินกรณี สมาชิ กเกษียณอายุ ต้องมีอายุการเป็ นสมาชิ กไม่น้อยกว่า nK ปี
ให้จ่ายเป็ นเงิ นบําเหน็ จเกษี ยณอายุเป็ นเงิ นจํานวน nK,KKK.KK บาท (หนึ งหมื น
บาทถ้วน) ครังเดียว โดยจ่ายเป็ นเงินสดหรื อหุ ้นสหกรณ์ จํานวน n,KKK หุน้
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8.3 การจ่ ายเงินกรณี สมาชิ กประสบภัยธรรมชาติ ให้จ่ายเงิ นสวัสดิ การในวงเงินไม่
เกิน nK,KKK.KK บาท/ปี เฉพาะเป็ นทีอยูอ่ าศัยของสมาชิ กทีทํานิ ติกรรมจํานองไว้
กับสหกรณ์เท่านัน ใช้หลักฐานสําเนาทะเบี ยนบ้านทีประสบภัย, ภาพถ่ าย และ
หนังสื อรับรองจากองค์กรปกครองท้องถิน
8.4 การจ่ ายเงิ นกรณี ช่ว ยเหลื อค่ารั กษาพยาบาล คนไข้ในตังแต่ 2 คืนขึ นไป ให้
จ่ายเงินสวัสดิการเป็ นเงินจํานวน 2,000.00 บาท(สองพันบาทถ้วน) แต่ปีละไม่
เกิน 2 ครัง ใช้หลักฐานสําเนาใบรับรองแพทย์ หรื อสําเนาใบเสร็ จรับเงิน
8.5 การจ่ ายเงิ นกรณี สมาชิ กสมรสและจดทะเบี ยนถู กต้องตามกฎหมาย ให้จ่ายเงิ น
สวัส ดิ ก ารเป็ นเงิ น 1,000.00 บาท ต่ อ คนเพี ย งครั งเดี ยว ใช้ห ลัก ฐานสําเนา
ทะเบียนสมรส
8.6 การจ่ ายเงิ นกรณี สมาชิ กมีบุตร เพือรั บขวัญทายาทคนใหม่ ให้จ่ายสวัสดิการเป็ น
เงินครอบครั วละ 1,000.00 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) ต่อบุตร 1 คน แต่ไม่เกิน
ครอบครัวละ 3 คน ใช้หลักฐานใบเกิด
8.7 ให้สมาชิ กขอรั บสวัสดิการโดยยืนเอกสารหลักฐาน ภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที
เกิดสิ ทธิg ยกเว้น ข้อ E.k ให้นับตังแต่ วนั ออกจากสถานพยาบาล หากพ้นกําหนด
ถือว่าสละสิ ทธิg
8.8 การสังจ่ายเงินสวัสดิการนี ให้ประธานกรรมการ หรื อผูจ้ ดั การ เป็ นผูม้ ีอาํ นาจลง
นามอนุมตั ิการจ่าย
ข้อ 9. ทุนเสริมสวัสดิการ
9.1 ทุนเสริ มสวัสดิการให้ใช้จ่ายกรณี ดงั ต่อไปนี
(1) จ่ายเพือจัดทําของทีระลึกให้แก่สมาชิกในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสหกรณ์
ตามทีคณะกรรมการดําเนิ นการเห็นสมควร
(2) จ่ ายเพือเป็ นการเสริ มสวัสดิ การให้ แก่ สมาชิ กและครอบครั วในกรณี อืนๆ ที
ระเบียบสหกรณ์ไม่ได้กาํ หนดไว้
9.2 วงเงิ นการอนุ ม ัติ จ่ า ยเงิ น กองทุ น เสริ ม สวัส ดิ ก าร ตามปกติ ต้อ งไม่ เกิ น 5,KKK.บาท/ครัง ยกเว้นกรณี จดั ทําของทีระลึก และ กรณี ทีมีเหตุผลความจําเป็ นพิเศษให้
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุ มตั ิตามแต่เห็นสมควรเป็ นกรณี ไป
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หมวด 4
บทเบ็ดเสร็ จ
ข้อ 10. การใช้ทุน ตามหมวด 1, หมวด 2 และ หมวด 3 หากหมวดใดหมวดหนึ งไม่เพียงพอ
ให้คณะกรรมการดําเนิ นการพิจารณานําทุนจากหมวดอืนมาใช้ได้โดยอนุ โลม
ข้อ 11. การจัด สรรกําไรสุ ทธิ ประจํา ปี สําหรั บทุ นตามหมวด 1, หมวด 2 และ หมวด 3 ให้
จัดสรร ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ Jk (A) , (t) และ (u)
กําหนด ณ วันที nE กันยายน 2558

( นายทวีศกั ดิg ไทพิทกั ษ์ )
ประธานกรรมการ
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด
ว่าด้วย ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ในการเดินทางไปปฏิบตั ิงาน
พ.ศ. JAAE
โดยที เป็ นการสมควรปรับปรุ งระเบียบของสหกรณ์ ออมทรัพย์ธุรกิ จก๊าซ ปตท. จํากัด ว่าด้วย ค่าเบี ย
เลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที พัก ในการเดินทางไปปฏิบตั ิงาน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานะของสหกรณ์
และเพือใช้เป็ นแนวทางในการเบิกจ่าย ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครังที 6/2558 วันที 24 เมษายน
JAAE ได้มี มติ ให้ ปรั บ ปรุ งระเบี ยบว่าด้ว ยค่ าเบี ยเลี ยง ค่ าพาหนะ ค่ าเช่ าที พัก ในการเดิ น ทางไปปฏิ บ ัติ ง าน
ดังต่อไปนี
ข้อ n. ระเบียบนีเรี ยกว่า “ระเบี ยบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิ จก๊าซ ปตท. จํากัด ว่าด้วยค่าเบียเลียง ค่ า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ในการเดินทางไปปฏิบตั ิงาน พ.ศ. JAAE”
ข้อ J. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด ว่าด้วยค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าทีพัก ในการเดินทางไปปฏิบตั ิงาน พ.ศ. JAkr และให้ใช้ระเบียบนีแทน
ข้อ r. ระเบียบนี ให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที t พฤษภาคม JAAE
ข้อ k. ในระเบียบนี
“สหกรณ์”
หมายความถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด
“กรรมการ”
หมายความถึง สมาชิกทีได้รับเลือกตังเป็ นกรรมการ
ดําเนินการของสหกรณ์
“คณะกรรมการ”
หมายความถึง คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์
“สมาชิก”
หมายความถึง สมาชิกของสหกรณ์
“ผูต้ รวจสอบกิจการ”
หมายความถึง สมาชิกหรื อบุคคลผูท้ รงคุณวุฒิทีได้รับ
เลื อ กตังและแต่ ง ตัง โดยที ประชุ ม ใหญ่ ข อง
สหกรณ์ ให้ปฏิบตั ิหน้าทีผูต้ รวจสอบกิจการ
“ทีปรึ กษา”
หมายความถึ ง สมาชิ ก หรื อ บุ ค คลผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที ได้รั บ การ
แต่งตังจากคณะกรรมการดําเนิ นการให้เป็ นผูใ้ ห้
คําปรึ ก ษาแนะนําซึ งจะเป็ นประโยชน์ ในการ
ดําเนินกิจการของสหกรณ์
“ค่าธรรมเนียมในการเดินทาง หมายความถึ ง เงิ นที ได้จ่ายไประหว่างการ เดิ นทางไป
ปฏิบตั ิงานเพือเป็ นค่าธรรมเนี ยมผ่านทาง
ค่ าจอดรถ ค่ าท่ าเรื อ ข้ามฝาก ค่ าข้ามแพ
ขนานยานยนต์
“ผูป้ ฏิบตั ิงานเพือสหกรณ์”
หมายความถึง เจ้าหน้าทีสหกรณ์ หรื อบุคคล
ผูช้ ่วยงานสหกรณ์
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“การปฏิบตั ิงานเพือสหกรณ์”

หมายความถึง การปฏิบตั ิงาน การอบรม การศึกษา
การดู งาน การดําเนิ น กิ จการทังปวงของ
สหกรณ์
ข้อ A. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบตั ิงานในประเทศ ได้แก่
(1) ค่าพาหนะ ซึ งรวมถึง ค่าเช่าพาหนะ ค่ าเชือเพลิง ค่าเช่าสัตว์พาหนะ ค่าบรรทุก ค่าจ้าง
คนขนสิ งของ และอืนๆ ในทํานองเดียวกัน
(2) ค่าเบียเลียง
(3) ค่าเช่าทีพัก
(4) ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็ นในการเดินทาง
ข้อ t. การเดิ น ทางไปปฏิ บ ัติ งาน ต้องได้รับ อนุ ม ตั ิ จาก ประธานกรรมการ หรื อ คณะกรรมการ
ดําเนินการ หรื อ ผูท้ ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
ข้อ u. การเดินทางไปปฏิบตั ิงาน ถ้าหยุดอยู่ ณ ทีใด โดยไม่เกียวกับงานของสหกรณ์จะเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง สําหรับวันทีหยุดอยูน่ นไม่
ั ได้
ในกรณี ทีผูป้ ฏิ บตั ิ งานจําเป็ นต้องหยุดพักเพราะอาจได้รับอันตรายด้วยเหตุ ระยะ
ทางไกลเกิ นกว่า kKK กิโลเมตร หรื อเจ็บป่ วย โดยมีใบรับรองแพทย์ ให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางได้และต้องได้รับความเห็นชอบจากผูอ้ นุมตั ิ ในข้อ t
ข้อ E. การเดิ น ทางไปปฏิ บ ัติ ง านในเขตท้อ งที กรุ ง เทพมหานคร หากมี ค วามจําเป็ นต้อ งเช่ า
ยานพาหนะ เช่น รถแท็กซี รถรับจ้าง เป็ น ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้เท่าทีจ่ายจริ ง แต่ตอ้ งไม่เกินครัง
ละ AKK.KK บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อการเดินทาง n ครัง
ในกรณี เดิ นทางไปปฏิ บตั ิ งานโดยรถไฟ ให้เบิ กค่าโดยสารได้เท่ าที จ่ ายจริ ง หาก
ต้องเสี ยค่าธรรมเนียมพิเศษ ให้เบิกค่าธรรมเนียมได้ รวมทังค่าธรรมเนียมรถนอนด้วย
ข้อ B. กรณี ทีต้องการใช้พาหนะอืนทีไม่ได้จดั ให้โดยสหกรณ์ ในการปฏิบตั ิงานเพือสหกรณ์ ให้เบิก
ค่าชดเชยได้ตามอัตราในตารางหมายเลข n และตารางหมายเลข J แนบท้ายระเบียบนี
ข้อ nK. ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก สําหรับการเดินทางไปปฏิบตั ิงานในประเทศ ให้เบิกจ่ายได้เท่าทีจ่าย
จริ งแต่ตอ้ งไม่เกินสิ ทธิตามตารางหมายเลข r แนบท้ายระเบียบนี
ข้อ nK.nในการเบิ ก ค่ าเช่ าที พักต้องมี ใบเสร็ จ รั บ เงิ น เป็ นหลัก ฐานประกอบการเบิ กจ่ าย
ทุ กครั ง หากจะเบิ ก โดยการเหมาจ่ ายให้เบิ กได้ต ามอัตราในตารางหมายเลข r
แนบท้ายระเบียบนี
ข้อ nK.J กรณี ปฏิ บัติ ง านในประเทศการคํา นวณ ค่ าเบี ยเลี ยง ให้ ใ ช้เกณฑ์ ใ นการนั บ
เวลาปฏิบตั ิงาน เริ มตังแต่ เวลาออกจากที พัก หรื อสถานที ปฏิบตั ิงานจนถึงเวลาที
กลับทีพัก หรื อ สถานทีปฏิบตั ิงาน ดังนี
- ครบยีสิ บสี ชัวโมง ให้นบั เป็ นหนึงวัน
- เศษของวันนับตังแต่สิบสองชัวโมงขึนไปให้นบั เป็ นหนึงวัน
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- เศษของวันตังแต่หกชัวโมงแต่ไม่เกินสิ บชัวโมง ให้นบั เป็ นครึ งวัน
ข้อ nn. กรณี ปฏิ บัติงานต่ างประเทศ ให้เบิ ก จ่ายได้เท่าที จ่ ายจริ ง แต่ ต้องไม่เกิ นสิ ทธิ ตามตาราง
หมายเลข 4 ทีแนบท้ายระเบียบนี
ข้อ 12. การนับวันเดิ นทางเพือคํานวณค่าเบี ยเลียงเดิ นทาง ให้นบั ตังแต่เวลาออกเดิ นทางจากประเทศ
ไทยจนกลับถึงประเทศไทย โดยให้นบั ยีสิ บสี ชัวโมงเป็ นหนึ งวัน ถ้าไม่ถึงยีสิ บสี ชัวโมงหรื อเกินยีสิ บสี ชัวโมง
และส่ วนทีไม่ถึงหรื อเกินยีสิ บสี ชัวโมงนันนับได้เกินสิ บสองชัวโมง ให้ถือเป็ นหนึงวัน
ข้อ 13. การเบิ กค่าเช่าที พัก ให้เบิกได้เฉพาะค่าเช่าห้องพักของโรงแรม ค่าภาษีและค่าบริ การในส่ วน
ของค่าเช่าห้องพักที โรงแรมเรี ยกเก็บ โดยต้องมีใบเสร็ จรับเงินและใบแจ้งรายการของโรงแรมเป็ นหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย
ข้อ 14. บรรดาสิ งของและพัสดุทีนําไปใช้เพือการปฏิบตั ิงาน ให้เบิกค่าบรรทุกได้เท่าทีจ่ายจริ ง
ข้อ 15. ค่ าใช้จ่ายอื นๆ ที จําเป็ นเพือประโยชน์แก่การปฏิ บตั ิ งาน เช่น ค่ าเครื องเขี ย นแบบพิ มพ์ ค่ า
หนังสื อ ค่าใช้จ่ายในการสื อสาร ค่าของที ระลึก ให้เบิกได้เท่าทีจ่ายจริ งแต่ไม่เกิน J,KKK.KK บาท (สองพันบาท
ถ้วน) ต่อการเบิกจ่ายในการปฏิบตั ิงาน n ครัง
ข้อ 16. ผูป้ ฏิบตั ิงานจะขอยืมเงินทดรองเพือเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามสมควรแก่เหตุการณ์
โดยยืนรายการประมาณการค่าใช้จ่ายเสนอต่ อประธานกรรมการหรื อกรรมการปฏิ บตั ิหน้าที ผูจ้ ดั การเป็ นผู ้
พิจารณาอนุมตั ิ
ข้อ 17. การเบิ กเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผูเ้ บิกต้องยืนรายการเดินทางตามแบบที คณะกรรมการ
ดําเนิ นการกําหนด พร้ อมด้วยใบสําคัญคู่จ่ายเสนอต่อประธานกรรมการหรื อกรรมการปฏิบตั ิ หน้าทีผูจ้ ดั การ
เป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ
ข้อ 18. การหั ก ล้างเงิ น ยื ม ทดรองในการเดิ น ทางไปปฏิ บัติ ง านเพื อสหกรณ์ ให้ ผู ้ป ฏิ บัติ ง าน
ดําเนินการหักล้างเงินยืมทดรองให้แล้วเสร็ จภายใน nA วัน นับแต่วนั ทีปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จ
ประกาศ ณ วันที t พฤษภาคม JAAE

(นายทวีศกั ดิg ไทพิทกั ษ์)
ประธานกรรมการ
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด
ว่าด้วย ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ในการเดินทางไปปฏิบตั ิงาน
พ.ศ. JAAE
ตารางหมายเลข : ค่า ใช้จ่ายชดเชยกรณี ใช้พาหนะอื นที ไม่ได้จดั ให้โดยสหกรณ์ เพือปฏิ บตั ิ งานใน
ท้องทีจังหวัดชลบุรี
คํานวณโดยคิดตามระยะทางกิโลเมตรละ nK.KK บาท
ลําดับที
อําเภอ
ระยะทาง (กิโลเมตร) ค่าใช้จ่ายต่อเทียว (บาท)
1
เมือง
20
200.00
2
บ้านบึง
30
300.00
3
บ่อทอง
40
400.00
4
บางละมุง
50
500.00
5
พานทอง
30
300.00
6
พนัสนิ คม
30
300.00
7
ศรี ราชา
40
400.00
8
สัตหี บ
60
600.00
9
หนองใหญ่
60
600.00
10
เกาะสี ชงั
50
500.00
หมายเหตุ

สําหรับค่าธรรมเนี ยมในการเดินทาง เบิกจ่ายได้ตามทีจ่ายจริ งและต้องมีใบรั บเงินหรื อ
หลักฐานประกอบในการเบิกจ่ายแต่ละครัง
กําหนด ณ วันที t พฤษภาคม JAAE

(นายทวีศกั ดิg ไทพิทกั ษ์)
ประธานกรรมการ
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด
ว่าด้วย ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ในการเดินทางไปปฏิบตั ิงาน
พ.ศ. JAAE
ตารางหมายเลข 2 ค่าใช้จ่ายชดเชยกรณี ใช้พ าหนะอืนที ไม่ ได้จดั ให้โดยสหกรณ์ เพือปฏิ บตั ิ งานนอก
ท้องทีจังหวัดชลบุรี
คํานวณโดยคิดตามระยะทางกิโลเมตรละ 10.KK บาท
ลําดับที
อําเภอ
ระยะทาง (กิโลเมตร) ค่าใช้จ่ายต่อเทียว (บาท)
1
กรุ งเทพ
80
800.00
2
พระนครศรี อยุธยา
160
1,600.00
3
อ่างทอง
170
1,700.00
4
สิ งห์บุรี
220
2,200.00
5
ชัยนาท
270
2,700.00
6
อุทยั ธานี
300
3,000.00
7
นครสวรรค์
320
3,200.00
8
กําแพงเพชร
440
4,400.00
9
ตาก
510
5,100.00
10
ลําปาง
680
6,800.00
11
ลําพูน
750
7,500.00
12
เชียงใหม่
780
7,800.00
13
แม่ฮ่องสอน
1000
10,000.00
14
พะเยา
770
7,700.00
15
เชียงราย
870
8,700.00
16
น่าน
750
7,500.00
17
แพร่
630
6,300.00
18
อุตรดิตถ์
570
5,700.00
19
สุ โขทัย
510
5,100.00
20
พิจิตร
420
4,200.00
21
พิษณุโลก
460
4,600.00
22
ลพบุรี
230
2,300.00
23
สระบุรี
190
1,900.00
24
ชัยภูมิ
420
4,200.00
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ลําดับที
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

อําเภอ
เพชรบูรณ์
เลย
นครราชสี มา
ขอนแก่น
อุดรธานี
หนองคาย/บึงกาฬ
สกลนคร
นครพนม
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
บุรีรัมย์
สุ รินทร์
ศรี สะเกษ
กาฬสิ นธุ์
ยโสธร
อุบลราชธานี
มุกดาหาร
อํานาจเจริ ญ
หนองบัวลําภู
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
นครปฐม
สุ พรรณบุรี
กาญจนบุรี
ราชบุรี
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขนั ธ์
ชุมพร
ระนอง

ระยะทาง (กิโลเมตร)
430
600
340
530
640
700
730
820
560
590
460
510
610
600
610
670
720
670
660
120
150
140
180
210
180
200
360
540
650

ค่าใช้จ่ายต่อเทียว (บาท)
4,300.00
6,000.00
3,400.00
5,300.00
6,400.00
7,000.00
7,300.00
8,200.00
5,600.00
5,900.00
4,600.00
5,100.00
6,100.00
6,000.00
6,100.00
6,700.00
7,200.00
6,700.00
6,600.00
1,200.00
1,500.00
1,400.00
1,800.00
2,100.00
1,800.00
2,000.00
3,600.00
5,400.00
6,500.00
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ลําดับที
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

อําเภอ
สุ ราษฎร์ธานี
พังงา
ภูเก็ต
กระบี
นครศรี ธรรมราช
ตรัง
พัทลุง
หาดใหญ่
สงขลา
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ฉะเชิงเทรา
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ปราจีนบุรี
นครนายก
สระแก้ว
บึงกาฬ

ระยะทาง (กิโลเมตร)
720
870
940
890
860
910
920
1010
1030
1050
1130
1160
1230
100
130
70
40
100
160
230
120
140
220
770

ค่าใช้จ่ายต่อเทียว (บาท)
7,200.00
8,700.00
9,400.00
8,900.00
8,600.00
9,100.00
9,200.00
10,100.00
10,300.00
10,500.00
11,300.00
11,600.00
12,300.00
1,000.00
1,300.00
700.00
400.00
1,000.00
1,600.00
2,300.00
1,200.00
1,400.00
2,200.00
7,700.00

หมายเหตุ สําหรับค่าธรรมเนียมในการเดินทาง เบิกจ่ายได้ตามทีจ่ายจริ งและต้องมีใบรับเงินหรื อ
หลักฐานประกอบในการเบิกจ่ายแต่ละครัง
กําหนด ณ วันที t พฤษภาคม JAAE

(นายทวีศกั ดิg ไทพิทกั ษ์)
ประธานกรรมการ
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-

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด
ว่าด้วย ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ในการเดินทางไปปฏิบตั ิงาน
พ.ศ. JAAE
ตารางหมายเลข H อัตราค่าเบียเลียงและค่าเช่าทีพัก
ตําแหน่ง
เบียเลียง
ค่าเช่าทีพัก
ค่าเช่าทีพักเหมาจ่าย
วันละ (บาท)
วันละ (บาท)
วันละ (บาท)
ทีปรึ กษา
1,000.00
เบิกเท่าทีจ่ายจริ งแต่ไม่เกิน
1,200.00
กรรมการดําเนิ นการ
(หนึงพันบาทถ้วน)
J,AKK.KK บาท
(หนึงพันสองร้อยบาทถ้วน)
อนุกรรมการ
(สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ผูต้ รวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าทีสหกรณ์
800.00
เบิกเท่าทีจ่ายจริ ง
1,000.00
สมาชิกสหกรณ์
(แปดร้อยบาทถ้วน) แต่ไม่เกิน J,KKK.KK บาท
(หนึงพันบาทถ้วน)
(สองพันบาทถ้วน)
หมายเหตุ

สํา หรั บ การเดิ น ทางไปปฏิ บัติ ง านในเขตท้อ งที กรุ ง เทพมหานคร ภู เก็ ต สงขลา
เชี ยงใหม่ อุ บลราชธานี ขอนแก่ น พัทยา ให้มีสิ ท ธิ เบิ ก ค่ า เช่ า ที พัก เท่ า ที จ่ ายจริ ง
เพิมขึนร้อยละ JA (ร้อยละยีสิ บห้า)
กําหนด ณ วันที t พฤษภาคม JAAE

(นายทวีศกั ดิg ไทพิทกั ษ์)
ประธานกรรมการ
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-

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด
ว่าด้วย ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ในการเดินทางไปปฏิบตั ิงาน
พ.ศ. JAAE
ตารางหมายเลข 4 อัตราค่าเบียเลียงและค่าเช่าทีพัก ในกรณี ปฏิบตั ิงานต่างประเทศ
ตําแหน่ง
เบียเลียง
ค่าเช่าทีพัก
วันละ (USD)
วันละ (USD)
ทีปรึ กษา
80 USD
เบิกเท่าทีจ่ายจริ งแต่ไม่เกิน 200 USD
กรรมการดําเนิ นการ
(แปดสิ บเหรี ยญสหรัฐ)
(สองร้อยเหรี ยญสหรัฐ)
อนุกรรมการ
ผูต้ รวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าทีสหกรณ์
สมาชิกสหกรณ์
กําหนด ณ วันที t พฤษภาคม JAAE

(นายทวีศกั ดิg ไทพิทกั ษ์)
ประธานกรรมการ
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ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด
ว่ าด้ วยการรั บจ่ ายและเก็บรั กษาเงิน
พ.ศ. FJHN
อาศัยความตามข้อบังคับของสหกรณ์ขอ้ EK (k) ในการประชุ มคณะกรรมการดําเนิ นการครั งที
E/JArB วันที nB มิถุนายน JArB คณะกรรมการดําเนิ นการจึ งได้กาํ หนดระเบี ยบว่าด้วยการรั บจ่ ายและ
เก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ดังต่อไปนี
ข้อ n. ระเบียบนี เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด ว่าด้วยการรั บจ่าย
และเก็บรักษาเงิน พ.ศ. JArB”
ข้อ J. ให้ยกเลิ กระเบียบว่าด้วยการรั บจ่ ายและเก็บรั กษาเงิ น พ.ศ. JArk รวมทังฉบับ แก้ไข
เพิมเติมทุกฉบับ แบะให้ใช้ระเบียบนีแทน
ข้อ r. ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที n กรกฎาคม JArB เป็ นต้นไป
ข้อ k. ในระเบียบนี
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด
“ประธานกรรมการสหกรณ์” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ออม
ทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด
“รองประธานกรรมการ”
หมายถึง รองประธานกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์
ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์
ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจ
ก๊าซ ปตท. จํากัด
“ผูจ้ ดั การ”
หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.
จํากัด
“พนักงานการเงิน”
หมายถึง พนักงานของสหกรณ์ทีได้รับมอบหมายให้ทาํ
หน้าทีรับผิดชอบในการรับจ่ายและเก็บ
รักษาเงินของสหกรณ์
“เงินสดในมือ”
หมายถึง เงินสดทีเป็ นธนบัตรและเหรี ยญกษาปณ์
ซึงสหกรณ์เก็บรักษาไว้ทีสํานักงานสหกรณ์
เพือใช้จ่ายหมุนเวียนในทางธุรกิจของสหกรณ์
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“เอกสารการเงิน”

ข้อ A.
ข้อ t.
ข้อ u.

ข้อ E.

หมายถึง เช็ค ธนาณัติ ตัวd เลกเงิน ตัวd แลกเงินไปรษณี ยห์ รื อ
ตัวd สัญญาใช้เงิน
สหกรณ์เปิ ดรับจ่ายเงินตังแต่เวลา E.rK น. ถึง nt.rK น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ/หรื อ
วันหยุดตามประกาศของสหกรณ์
ให้ผจู ้ ดั การเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการรับ – จ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์
กรณีทียังไม่มีผจู ้ ดั การหรื อผูจ้ ดั การไม่อยูห่ รื อผูจ้ ดั การไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีตามข้อ t ได้
ให้คณะกรรมการดําเนินการหรื อพนักงานการเงิน หรื อพนักงานผูห้ นึงผูใ้ ดที
เห็นสมควร ซึงไม่ได้ปฏิบตั ิหน้าทีเกียวกับงานด้านบัญชี เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที
ตามข้อ t แทน โดยอยูใ่ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การรับจ่ายเงิน จะต้องจัดให้มีเอกสารหลักฐานใบสําคัญประกอบครบถ้วนแล้วจะต้อง
บันทึ กรายการในสมุ ดบัญชี ของสหกรณ์ ทุกครั งทันที ทีเกิ ดรายการขึ น และผูจ้ ัด การ
จะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องเป็ นประจําวัน

หมวด :
ใบเสร็จรับเงิน
ข้อ B. ใบเสร็ จ รั บเงิ น ให้ใช้ตามแบบที สหกรณ์ กาํ หนด โดยให้มีสําเนาอย่างน้อ ย J ฉบับ
เพือประโยชน์ในการตรวจสอบและบันทึกบัญชี
ข้อ nK. ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ให้มี ห มายเลขกํา กับ เล่ ม และหมายเลขกํา กับ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น เรี ย ง
ตามลําดับกันไปทุกฉบับ ให้สหกรณ์จดั ทําทะเบี ยนคุมใบเสร็ จรับเงิ นไว้เพือให้ทราบ
และตรวจสอบได้ ว่ า ได้ จั ด พิ ม พ์ ขึ นจํา นวนเท่ า ใด ได้ จ่ า ยใบเสร็ จ รั บ เงิ น เล่ ม ใด
หมายเลขใดถึงหมายเลขใด ให้พนักงานผูใ้ ดไปใช้เมือไร
การเบิ กใช้ใบเสร็ จ รั บเงิ น ให้เบิ กใช้ต ามจํานวนที เหมาะสมและจําเป็ นกับ
สภาพธุ รกิจของสหกรณ์ โดยให้เบิกตามลําดับเล่มและเลขทีของใบเสร็ จรั บเงิน และ
ให้มีหลักฐานการเบิกจ่ายใบเสร็ จรับเงินไว้ดว้ ย
ข้ อ nn. ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ห้ า มขี ด ลบ แก้ ไ ข เพิ มเติ ม จํา นวนเงิ น หรื อชื อผู ้ช ํ า ระเงิ น
หากใบเสร็ จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงิ นผิดพลาด ก็ให้ขีดฆ่าจํานวนเงิ นและเขียน
ใหม่ ทังจํานวนแล้ว ให้ ผูร้ ั บ เงิ นลงลายมื อ ชื อกํากับ หรื อ ขี ด ฆ่ ายกเลิ กใบเสร็ จรั บเงิ น
ทังฉบับ แล้วออกฉบับใหม่ให้แทน
สําหรับใบเสร็ จรับเงินฉบับทียกเลิก ให้ขีดฆ่าและเขียนเหตุผลพร้อมกับลงชือ
กํากับไว้และให้เย็บติดไว้ในเล่มโดยมีสาํ เนาอยูค่ รบทุกฉบับพร้อมต้นฉบับ
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ข้อ nJ. ให้สหกรณ์ เก็บรั กษาสําเนาใบเสร็ จรั บเงิ น ซึ งผูส้ อบบัญชี ยงั มิ ได้ตรวจสอบไว้ในที
ปลอดภัยอย่าให้สูญหายและเมือได้ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดาได้
ข้อ nr. ให้คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ ง หรื อพนักงานของสหกรณ์
ทําหน้าทีควบคุมการจัดเก็บรั กษาใบเสร็ จรั บเงินทียังไม่ได้ใช้ และเล่มทียังใช้ไม่หมด
ไว้ในทีมันคงปลอดภัย
ข้อ nk. ทุ ก งวด r เดื อ น และเมื อสิ นปี ทางบัญ ชี ข องสหกรณ์ ใ ห้ ค ณะกรรมการแต่ ง ตัง
คณะอนุ กรรมการขึนทําการตรวจนับใบเสร็ จรั บเงิ นทังที ใช้แล้วและที ยังคงเหลือให้
เป็ นการถูกต้องโดยจัดทําหลักฐานการตรวจนับไว้ดว้ ย

หมวด F
การรับเงิน
ข้อ nA. สหกรณ์ ตอ้ งออกใบเสร็ จรั บเงิ นทุกครั งทีมีการรั บเงิ น โดยปกติให้ใช้ใบเสร็ จรั บเงิ น
เล่ มเดี ยว กัน ในการรั บเงิ นทุ กประเภท เว้น แต่ เงิ นประเภทใดที มี การรั บชําระเป็ น
ประจําและมีจาํ นวนมากราย จะแยกใบเสร็ จรั บเงินเล่มหนึ งสําหรับการรับชําระเงิ น
ประเภทนันก็ได้
ข้อ nt. การรับเงินของสหกรณ์ให้รับเป็ นเงินสด แต่ถา้ เป็ นกรณี ทีจําเป็ นและเป็ นประโยชน์แก่
สหกรณ์ ก็อาจรั บเป็ นเอกสารการเงิ น เช่น ธนาณัติ หรื อตัวd แลกเงินไปรษณี ย ์ หรื อ
เช็ค หรื อตัวd แลกเงินหรื อตัวd สัญญาใช้เงินได้
ข้อ nu. ในกรณี จาํ เป็ นทีจะต้องรั บเช็คหรื อตัวd สัญญาใช้เงิ น จะต้องเป็ นเช็คหรื อตัวd สัญญาใช้
เงินทีธนาคารรับรอง
ในกรณี ที เป็ นเช็ ค ที ไม่ ส ามารถให้ ธ นาคารรั บ รองได้ จะต้อ งเป็ นเช็ ค สั ง
จ่ ายเงิ นในวันออกเช็ค และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าผูส้ ังจ่ ายเช็คเป็ นบุคคลที
เชือถือได้
ถ้าจําเป็ นต้องรับเช็คลงวันที ล่วงหน้า ก็ต้องเป็ นเช็คลงวันที ล่วงหน้าไม่เกิ น
สามวัน และจํา นวนเงิ น ตามเช็ ค แต่ ล ะรายรวมแล้ว จะต้อ งไม่ เกิ น kK,000.00 บาท
(สี หมื นบาทถ้ว น) และคณะกรรมการจะต้อ งให้ ผู ส้ ั งจ่ า ยจัด หาหลักประกัน ที เป็ น
ทรั พย์สินหรื อบุคคลที เชื อถือได้มารั บอาวัลหรื อให้ธนาคารพาณิ ชย์คาประกั
ํ
นหนี สิ น
ต่าง ๆ ทีชําระด้วยเช็คทังหมด
ข้อ nE. ในกรณี มีการรับเช็คตามข้อ nu ใบเสร็ จรับเงิ นทีสหกรณ์ออกให้แก่ผูจ้ ่ายเช็คให้ระบุว่า
เป็ นเช็คของธนาคารใด เลขที เท่ าใด และลงวันทีเท่าใด ทังให้กาํ หนดเงื อนไขไว้ใน
ใบเสร็ จรับเงินว่า “ใบเสร็ จรับเงินนีจะสมบูรณ์ต่อเมือได้รับเงินตามเช็คนันแล้ว” และ
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ให้จดั ทําทะเบียนรับเช็คเพือบันทึกรายละเอียดเกียวกับเช็คดังกล่าวเพือการควบคุมและ
ตรวจสอบด้วย เช็คทีถึงกําหนดให้นาํ ฝากธนาคารทันที ส่ วนเช็คทียังไม่ถึงกําหนดให้
เก็บรักษาไว้จนกว่าจะถึงวันครบกําหนด
ข้อ nB. เงินสดและเอกสารการเงินทีสหกรณ์ได้รับในแต่ละวันตามข้อ nt ให้นาํ ฝากธนาคาร
เมือสิ นสุ ดเวลารับจ่ายเงินในวันนัน เว้นแต่เอกสารการเงินประเภททีต้องนําไปขึนเป็ น
เงินสดก่อน ก็ให้ดาํ เนิ นการในทันที
ในกรณี ทีไม่สามารถนําฝากธนาคารได้ทนั วันนัน ให้บนั ทึกเหตุผลไว้ในสมุด
บัญ ชี เงิ น สด และแจ้ง ให้ ป ระธานกรรมการหรื อ กรรมการผูไ้ ด้รับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการเพือทราบและให้รีบนําเข้าฝากธนาคารในเวลาเริ มทําการของวันทําการ
ถัดไปทันที
เงิ นสดและเอกสารการเงิ นซึ งไม่อาจนําฝากธนาคารได้ทนั ในวันนันให้เก็บ
รักษาไว้ในตูน้ ิ รภัยของสหกรณ์ หรื อในทีมันคงปลอดภัย
ข้อ JK. กรณี เงินนําฝากธนาคารมีจาํ นวนมาก หรื อธนาคารอยู่ห่างไกล หรื อกรณี ทีเห็ นว่าไม่
ปลอดภัยแก่เงินทีจะนําฝากธนาคาร ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตังให้กรรมการคน
ใดคนหนึ งร่ วมกับผูจ้ ดั การควบคุ มเงินไปฝากธนาคาร และหรื ออาจจัดให้มีเจ้าหน้าที
ตํารวจควบคุมรักษาความปลอดภัยด้วยก็ได้

หมวด H
การจ่ายเงิน
ข้อ Jn. การจ่ ายเงิ น ให้จ่ายเฉพาะเพือกิจกรรมภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของสหกรณ์และ
เป็ นไปโดยถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อ JJ. การจ่ ายเงิ นทุกครั ง ต้องมี หลักฐานการจ่ายทีถูกต้องสมบูรณ์เก็บไว้เพือประโยชน์ใน
การตรวจสอบ
ข้อ Jr. หลักฐานการจ่าย นอกจากใบเสร็ จรับเงิน ซึ งผูร้ ับเงินออกให้แก่สหกรณ์ให้ใช้ตามแบบ
ทีสหกรณ์กาํ หนด
ข้อ Jk. หลักฐานการจ่ายทีเป็ นใบเสร็ จรับเงินซึงผูร้ ับเงินออกให้แก่สหกรณ์อย่างน้อยจะต้องมี
รายการดังต่อไปนี
ก. ชือ สถานทีอยู่ หรื อทีทําการของผูร้ ับเงิน
ข. วัน เดือน ปี ทีรับเงิน
ค. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็ นค่าอะไร
ง. จํานวนเงินทังตัวเลขและตัวอักษร
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จ. ลายมือชือ ของผูร้ ับเงิน
ข้อ JA. ให้พนักงานการเงิ นประทับตรา “จ่ ายเงิ นแล้ว” และลงลายมือ ชือกํากับการจ่ายพร้อม
วัน เดือน ปี ไว้เป็ นหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับเพือประโยชน์ในการตรวจสอบ
ข้อ Jt. การจ่ายเงินของสหกรณ์ ให้กระทําได้ดงั นี
26.1 การจ่ายเงินเป็ นจํานวนไม่มาก และต้องจ่ายเป็ นประจํา เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบีย
เลี ยง ของกรรมการและพนักงานของสหกรณ์ ค่าสื อสาร ค่าขนส่ ง ค่าไฟฟ้ า
ค่ า นําประปา และค่ า ใช้ จ่ า ยเบ็ ด เตล็ ด เป็ นต้น ให้ จ่ า ยจากเงิ น สดในมื อ
ทีกําหนดให้เก็บรักษาไว้ไม่เกิน kK,KKK.KK บาท (สี หมืนบาทถ้วน)
26.2 การจ่ ายเงิ นเป็ นจํานวนมากให้แ ก่ สมาชิ กหรื อกรรมการหรื อพนักงานของ
สหกรณ์ หรื อการจ่ายเงินของสหกรณ์ในทางธุ รกิจอืนๆ ให้จ่ายเป็ นเช็ค ยกเว้น
ถ้าผูร้ ั บเงิ นประสงค์จะให้จ่ายเป็ นเงิ นสด หรื อในกรณี ทีสหกรณ์ ไม่ สามารถ
จ่ า ยเงิ น เป็ นเช็ ค ได้ ก็ ใ ห้ จ่ า ยเป็ นเงิ น สด โดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการ
ข้อ Ju. ก่อนจ่ายเงิ นทุกครัง ผูม้ ีหน้าทีจ่ายต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ และใบสําคัญ
ประกอบการจ่ ายเงิ นให้ถู กต้องเรี ยบร้ อย และต้องมี ผูอ้ นุ มตั ิ ให้จ่ายเงิ นได้ จึ งจ่ ายเงิ น
และเรี ยกใบเสร็ จรับเงินจากผูร้ ับเงิน หรื อให้ผรู ้ ับเงินลงนามรับเงินไว้เป็ นหลักฐานการ
จ่ายเงินของสหกรณ์ทุกครัง
ข้อ JE. การจ่ ายเงิ นแก่ ผู ม้ ี สิ ท ธิ รั บเงิ น ในกรณี ทีไม่ รู้จัก ตัว ผูข้ อรั บ เงิ น ต้อ งให้ บุคคลอื นที
เชื อถื อ ได้ ล งลายมื อ ชื อรั บ รอง หรื อนํ า หลั ก ฐาน เช่ น บั ต รประจํ า ตั ว แสดง
ประกอบการรับเงินด้วย
ข้อ JB. การจ่ายเช็คตามทีกําหนดไว้ในข้อ Jt.J ให้สังจ่ายในนามบุคคลหรื อหน่วยงานผูร้ ับเงิน
โดยขีดฆ่าคําว่า “ผูถ้ ือ” ออก
ข้อ rK. การจ่ายเช็ค ต้องมีใบสําคัญจ่ายเช็ค ซึ งมีรายละเอียดเกียวกับวันทีจ่ายเช็ค เลขทีเช็ค ชื อ
ธนาคาร วัต ถุ ป ระสงค์ในการจ่ า ยเงิ น ซึ งผู ร้ ั บ เช็ ค และจํา นวนเงิ น พร้ อ มทังลงชื อ
ผูจ้ ดั ทําเอกสารและผูอ้ นุ มตั ิไว้เป็ นหลักฐาน ทังนี สหกรณ์จะต้องจัดให้มีทะเบียนจ่ าย
เช็คบันทึกรายละเอียดข้างต้น เพือการควบคุมและตรวจสอบด้วย
เช็คทีมีการลงชื อสังจ่ ายเรี ยบร้อยแล้ว แต่ยงั ไม่มีผูม้ ารับ ให้เก็บรั กษาไว้ในที
ปลอดภัย และควรติดต่อให้มารับไปโดยเร็ วทีสุ ด
ข้อ rn. ในกรณี ยกเลิกการจ่ ายเช็ครายการใด ให้ผมู ้ ีหน้าทีจ่ายประทับตรา “ยกเลิก” ในเอกสาร
ทียกเลิกทุกฉบับ ส่ วนเช็คทียกเลิกให้เย็บติดกับต้นขัวและประทับตรา “ยกเลิก” พร้อม
บันทึกเหตุผลทียกเลิกและลงลายมือชือผูร้ ับผิดชอบกํากับไว้ดว้ ย
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ข้อ rJ. ในการถอนเงิ นจากธนาคาร หรื อแหล่งรับฝากเงินอืนๆ เพือนํามาใช้จ่ายในธุ รกิจของ
สหกรณ์ ให้ผูจ้ ดั การหรื อผูท้ าํ หน้าทีแทน ทําบันทึกขออนุมตั ิถอนเงินโดยชีแจงเหตุผล
ประธานกรรมการหรื อรองประธานกรรมการ หรื อกรรมการผูท้ ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการให้เป็ นผูม้ ี อาํ นาจอนุ มัติ การถอนเงิ น พร้ อ มทังแนบเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ และเอกสารการถอนเงินเพือประกอบการพิจารณา

หมวด I
การเก็บรักษาเงินและเอกสารสําคัญ
ข้อ rr. เมือสิ นเวลาทําการตามข้อ A ให้ผูจ้ ดั การหรื อผูป้ ฏิบตั ิหน้าทีแทนตามข้อ u ตรวจสอบ
รายการเงินสดในสมุดบัญชี เปรี ยบเทียบกับตัวเงินสดในมือเป็ นประจําทุกวัน เมือเห็ น
ว่าถูกต้องตรงกันแล้ว ให้ลงลายมือชือกํากับไว้ในสมุดบัญชีดว้ ย
ข้อ rk. เงิ นสดและเอกสารการเงินทีสหกรณ์ จะต้องเก็บรักษาไว้ในมือในแต่ละวันนันให้เก็บ
รั กษาไว้ในตูน้ ิ รภัยของสหกรณ์ หรื อในทีมันคงปลอดภัย โดยอยู่ในความรับผิด ชอบ
ของผูจ้ ดั การ
ข้อ rA. ให้เก็บรั กษาสมุ ดคู่บญ
ั ชี เงิ นฝากของสหกรณ์ ทุกเล่ ม สมุ ดบัญชี ทะเบียนและเอกสาร
เกียวกับการเงิ นไว้ในตูน้ ิ รภัย หรื อในทีมันคงปลอดภัย โดยอยู่ในความรั บผิดชอบของ
ผูจ้ ดั การ
ข้อ rt. ให้คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อ
กรรมการคนใดคนหนึ ง ทําการตรวจสอบเป็ นครั งคราวเกียวกับเงิ นสดคงเหลื อและ
เอกสารการเงินอืนๆ
ข้อ ru. ให้ ผู ้จัด การ จัด ให้ มี ก ารทํา บัญ ชี รั บ จ่ า ย งบทดลอง งบสอบยอดเงิ น ฝากธนาคาร
(กรณี เงิ นฝากในบัญชีของสหกรณ์และหลักฐานของธนาคารไม่ตรงกัน) รวมทังสรุ ป
เกียวกับการรับจ่ายเงินเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการเป็ นประจําทุกเดือน
ประกาศ ณ วนที nB มิถุนายน JArB
สุ วนันท์ ชาติอุดมพันธ์
(นายสุ วนันท์ ชาติอุดมพันธ์)
ประธานกรรมการ
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ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด
ว่ าด้ วยการพัสดุ
พ.ศ. FJHN
-------------------เพื อให้การดําเนิ นการเกี ยวกับการพัสดุ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิ จก๊าซ ปตท. จํากัด เป็ นไปโดย
ความเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ EK (E) ทีประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการ ครังที
E/JArB วันที nB มิถุนายน JArB ได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ดังต่อไปนี
ข้อ n. ระเบียบนีเรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. JArB”
ข้อ J. ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. JArE และให้ใช้ระเบียบนีแทน
ข้อ r. ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที n กรกฎาคม JArB เป็ นต้นไป
ข้อ k. ในระเบียบนี
“พัสดุ”
หมายถึง วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ ทีดิน และสิ งก่อสร้าง
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด
“คณะกรรมการดําเนิ นการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิ จ
ก๊าซ ปตท. จํากัด
“คณะกรรมการจัดหาพัสดุ ” หมายถึ ง คณะกรรมการที ได้รับการแต่งตังจาก
คณะ
กรรมการดําเนิ นการ ให้ดาํ เนิ นการจัดหาพัสดุ
ประกอบด้ว ยประธานกรรมการ n คน และ
กรรมการไม่เกิน r คน
“คณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ” หมายถึ ง คณะกรรมการที ได้ รั บ การแต่ ง ตั งจาก
คณะกรรมการดําเนินการ ให้ดาํ เนิ นการตรวจ
รั บพัสดุ ประกอบด้วยประธานกรรมการ n
คน และกรรมการไม่เกิน k คน
หมวดที= :
นโยบายการพัสดุ
ข้อ A. การจัดหาพัสดุให้คณะกรรมการจัดหาพัสดุ ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั นี
1) ต้องจัดหาพัสดุทีมีคุณภาพดี
2) ต้องจัดหาพัสดุให้ได้ในราคาที เหมาะสม เมือเปรี ยบเที ยบกับคุณ ภาพของสิ นค้าหรื อ
บริ การและเงือนไขทีใช้ในการจัดหาพัสดุ
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3) ต้องดําเนินการโดยเปิ ดโอกาสให้มีการแข่งขันด้วยความเป็ นธรรม และมีความ เท่าเทียม
กันในระหว่างผูค้ าให้
ํ มากทีสุ ด ตามสมควรแก่กรณี
4) ต้องดําเนินการโดยคํานึ งถึงการรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์เป็ นสําคัญ รวมทังต้อง
ป้องกันความเสี ยหายทีอาจเกิดขึนแก่ชือเสี ยง และภาพพจน์ของสหกรณ์ดว้ ย
หมวด F
วิธีการซืDอและวิธีการจ้ าง
ข้อ t. การซื อและการจ้าง กระทํา A วิธี คือ
1) วิธีการตกลงราคา
2) วิธีการสอบราคา
3) วิธีการประกวดราคา
4) วิธีพิเศษ
5) วิธีกรณี ฉุกเฉิ น
ข้อ u. การซื อหรื อการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื อหรื อการจ้างครังหนึ ง ซึ งมีราคา ไม่เกิน
AK,KKK.KK บาทต่อครัง และให้คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้กรรมการดําเนินการอย่างน้อย J คน เป็ น
ผูด้ าํ เนินการ
ข้อ E. การซื อและการจ้างโดยวิธี ส อบราคา ได้แ ก่ การซื อหรื อ การจ้างครั งหนึ ง ซึ งมี ร าคาเกิ น
AK,KKK.KK บาท แต่ไม่เกิน n,KKK,KKK.KK บาทต่อครัง และให้คณะกรรมการจัดหาพัสดุเป็ นผูด้ าํ เนิ นการส่ วน
การเปิ ดซองใบเสนอราคาจะกระทําต่อหน้าผูเ้ สนอราคาหรื อไม่กไ็ ด้
ข้อ B. การซื อหรื อการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ได้แก่ การซื อหรื อการจ้างครังหนึ ง ซึ งมีราคาเกิน
n,KKK,KKK.KK บาท และให้คณะกรรมการจัดหาพัสดุเป็ นผูด้ าํ เนินการ
ในกรณี นีให้มีการประกาศเชิ ญชวนอย่างเปิ ดเผย โดยอาจมี การขายเอกสารประกวดราคา
หรื อไม่ก็ได้ การเสนอราคาต้องใส่ ซองปิ ดผนึ กและเป็ นไปตามเงือนไขการประกวดราคาแต่ละครัง การเปิ ด
ซองใบเสนอราคาจะกระทําต่อหน้าผูเ้ สนอราคาหรื อไม่กไ็ ด้
ข้อ nK. การซื อหรื อการจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ u และ ข้อ E ถ้าคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
จะสังให้กระทําโดยวิธีกาํ หนดไว้สาํ หรับวงเงินทีสู งกว่าก็ได้
การซื อโดยวิธีการพิเศษ ต้องมีเหตุผลสมควรทีเข้าข่ายกรณี ใดกรณี หนึ งดังต่อไปนี คือเป็ น
พัสดุทีไม่อาจดําเนินการได้โดยวิธีอืน เช่น พัสดุขายทอดตลาด พัสดุทีจําเป็ นต้องจัดหาโดยตรงจากต่างประเทศ
พัสดุทีเป็ นทีดินและหรื อสิ งก่อสร้างซึงจําเป็ นต้องซือเฉพาะแห่ ง
การจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การจ้างช่างทีมีฝีมือโดยเฉพาะหรื อผูม้ ีความชํานาญพิเศษ
ข้อ nn. การซื อหรื อการจ้างโดยวิธีฉุกเฉิ น ในกรณี มีเหตุฉุกเฉิ นหากไม่มีการดําเนินการทันที จะเกิ ด
ความเสี ยหายต่อสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดําเนิ นการมอบหมายให้กรรมการดําเนิ นการ อย่างน้อย J คน
เป็ นผูด้ าํ เนินการโดยไม่จาํ กัดวงเงิน
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หมวด H
คณะกรรมการจัดหาพัสดุ
ข้อ nJ. ให้คณะกรรมการจัดหาพัสดุมีอาํ นาจดังนี
1) กําหนดเงือนไขหรื อข้อตกลงในการจัดหาพัสดุเพื อให้การแข่งขัน การเสนอราคา การ
ประกวดราคา เป็ นธรรมมากทีสุ ดตามสมควรแก่กรณี
2) ดําเนิ นการประกาศการยืนซอง การรับซอง การเปิ ดซอง และพิจาณาผลการสอบราคา
หรื อประกวดราคา
3) ตรวจสอบคุ ณ สมบัติ ข องผู ้เสนอราคาหรื อ ผู ้ป ระกวดราคา ใบเสนอราคา เอกสาร
หลักฐานต่างๆ พัสดุตวั อย่าง รู ปแบบและรายละเอียด แล้วคัดเลือกผูเ้ สนอราคา หรื อผู ้
ประกวดราคาทีถูกต้องตามเงือนไขทีกําหนด
4) อนุมตั ิหรื อเพิกถอนรายชือผูเ้ สนอราคา หรื อผูป้ ระกวดราคาตามทีเห็นสมควร
หมวด I
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ข้อ nr. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีอาํ นาจหน้าทีดังนี
1) ดําเนิ นการตรวจรับพัสดุ โดยให้ถือข้อกําหนดในสัญญาข้อตกลงเป็ นหลัก ทังนีจะต้องมี
จํานวน คุณภาพ และระยะเวลาส่ งมอบถูกต้องตามทีกําหนดไว้
2) กรณี มีความจําเป็ นต้องแก้ไขข้อตกลงตามหนังสื อ หรื อยกเลิกสัญญา หรื องด หรื อ
ลดหย่อนการปรับ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการ
ดําเนิ นการ
3) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตอ้ งไม่เป็ นคณะเดียวกันกับคณะกรรมการจัดหาพัสดุ
กําหนด ณ วันที nB มิถนุ ายน JArB
สุ วนันท์ ชาติอุดมพันธ์
(นายสุ วนันท์ ชาติอุดมพันธ์)
ประธานกรรมการ
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ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด
ว่ าด้ วยการเก็บรักษา ยืม และทําลายเอกสารของสหกรณ์
พ.ศ. FJHN
---------------อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ขอ้ EK (E) ทีประชุ มคณะกรรมการดําเนิ นการ
ครั งที E/JArB วันที nB มิ ถุ นายน JArB ได้ก าํ หนดระเบี ยบว่าด้ว ยการเก็บรั กษา ยืม และ การทําลาย
เอกสารของสหกรณ์ ดังต่อไปนี
ข้อ n. ระเบี ย บนี เรี ยกว่ า “ระเบี ย บสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ธุ ร กิ จ ก๊ า ซ ปตท. จํา กั ด ว่ า ด้ ว ย
การ เก็บรักษา ยืม และการทําลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. JArB”
ข้อ J. ให้ ย กเลิ ก ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการเก็ บ รั ก ษา ยืม และการทํา ลายเอกสารของสหกรณ์
พ.ศ. JArk และให้ใช้ระเบียบนีแทน
ข้อ r. ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที n กรกฎาคม JArB เป็ นต้นไป
ข้อ k. การเก็บรักษาเอกสารในระหว่างปฏิบตั ิ คือการเก็บเอกสารทีปฏิบตั ิยงั ไม่เสร็ จให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของพนักงานทีเกียวข้องในเรื องนัน
ข้อ A. การเก็บเอกสารทีปฏิบตั ิเสร็ จแล้ว ให้พนักงานฝ่ ายเลขานุ การ แยกเอกสารนันเป็ นเรื องๆ
เย็บ เข้า เล่ ม หรื อ เก็ บ เข้า แฟ้ ม พร้ อ มทังทํา บัญ ชี ห น้ า เรื องหรื อ บัญ ชี ป ระจํา แฟ้ ม ด้ว ย
เอกสารใดซึ งไม่สามารถเก็บโดยวิธีดงั กล่าวได้ ให้มดั รวมเข้าด้วยกันเป็ นหมวดหมู่ไว้ใน
ทีเดียวกัน พร้อมทังทําบัญชีหน้าเรื องประจําหมวดหมู่ เสร็ จแล้วให้ทาํ สารบาญเรื องหรื อ
แฟ้ มหรื อหมวดหมู่ ของเอกสารนัน ๆ ด้วย เพือความสะดวกและความรวดเร็ ว ในการ
ค้นหาเป็ นสําคัญ
เมื อทําการตรวจบัญ ชี ประจําปี เสร็ จเรี ยบร้ อ ยแล้ว ให้พ นักงานเก็ บ เอกสาร
รวบรวมเอกสารทีทําการตรวจบัญชีนนเก็
ั บไว้ในทีอันปลอดภัย
ข้อ t. ให้ พนักงานผูเ้ กี ยวข้อ งในการปฏิ บัติเรื องนัน ๆหรื อ พนักงานที เก็บรั กษาระมัด ระวัง
เอกสารให้อยู่ในสภาพเรี ยบร้ อยและปลอดภัย ถ้าชํารุ ดเสี ยหายต้องรี บซ่ อ มให้ใช้ได้
เหมือนสภาพเดิม หากสูญหายต้องทําสําเนามาแทนให้ครบบริ บูรณ์เท่าทีจะทําได้
ข้อ u. การยืมหนังสื อทีส่ งเก็บแล้ว ให้ปฏิบตั ิดงั นี
(1) ผูย้ มื จะต้องให้ทราบว่าเรื องทียืมนันจะใช้ประโยชน์ในการใด
(2) ผูย้ มื จะต้องมอบหลักฐานยืมให้พนักงานเก็บและลงชื อในสมุ ดทะเบียนยืมเอกสาร
และให้ พ นั ก งานเก็ บ รวบรวมหลัก ฐานการยืม เรี ยงลํา ดั บ วัน ที เดื อ น พ.ศ. ไว้
เพือสะดวกในการติดตามทวงถาม
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(3) การยื ม เอกสารของสหกรณ์ ต้อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจากประธานกรรมการหรื อ
รองประธานกรรมการ (ถ้ามี) หรื อผูจ้ ดั การ
(4) ในกรณี ทีเอกสารซึ งต้อ งเก็บเป็ นความลับ ห้ามพนักงานผูเ้ กี ยวข้องในการปฏิ บัติ
เรื องนันหรื อพนักงานผูเ้ ก็บอนุญาตให้บุคคลภายนอกยืมดูหรื อคัดลอกเป็ นอันขาด
เว้นแต่ผมู ้ ีอาํ นาจหน้าทีเกียวข้องกับการตรวจสอบหรื อเกียวกับการดําเนินคดี
ข้อ 8. ตามปกติ เอกสารจะต้องเก็บไว้มีกาํ หนดไม่ น้อยกว่าสิ บปี ส่ วนเรื องที เก็บไว้ทีเห็ นว่า
ไม่ มีประโยชน์ห รื อ เป็ นเรื องธรรมดาสามัญจะเก็บไว้ไม่ ถึงสิ บปี ก็ได้ โดยจําแนกเป็ น
3 ประเภท คือ
(1) เอกสารทีมีลกั ษณะดังต่อไปนี ให้คงเก็บรักษาไว้ตลอดไป คือ
ก. หนังสื อทีต้องเก็บไว้เป็ นหลักฐานของสหกรณ์ตลอดไป เช่น เรื องทีเกียวกับการ
จัดตังสหกรณ์ ข้อบังคับ ใบสมัครเข้าเป็ นสมาชิก ทะเบียนสมาชิ ก รายงานการ
ประชุ ม บัญ ชี แ ละทะเบี ย นต่ า งๆ หลัก ฐานการตรวจบัญ ชี รายงานกิ จ การ
ประจําปี สถิติต่างๆ ตลอดจนหลักฐานหรื อเรื องทีจะใช้ศึกษาค้นคว้าต่อไป
ข. หนังสื อที เป็ นหลักฐานทางอรรถคดี หรื อสํานวนของศาล อัยการหรื อสํานวน
ของพนักงานสอบสวน
(2) เอกสารทีเก็บไว้ไม่นอ้ ยกว่าสิ บปี คือ หลักฐานทางการเงินต่างๆ
(3) เอกสารทีเก็บไว้ไม่ถึงสิ บปี แต่ไม่ตากว่
ํ าห้าปี เช่น หนังสื อขอเปลียนแปลงเงินสะสม
รายเดือน หนังสื อขอลาออกจากสหกรณ์ คําขอกูเ้ งินทุกประเภท เป็ นต้น
ข้อ 9. ในปี หนึ งๆ ให้พนักงานตรวจสอบเอกสารทีสมควรจะทําลายแล้วยืนหนังสื อเสนอต่ อ
คณะกรรมการดําเนิ นการเพือพิจารณา เมือเห็นว่าควรทําลายเอกสารได้ให้ตงกรรมการ
ั
ทําการคัดเลือกเอกสารและควบคุมการทําลายขึนอย่างน้อย 3 คน โดยมีหน้าทีดังต่อไปนี
(1) คัดเลือกเอกสารตามระเบียบว่าเอกสารเรื องใดควรทําลายได้
(2) เสนอรายงานและบัญชี รายชือเอกสารทีสมควรทําลายต่อคณะกรรมการดําเนิ นการ
เพืออนุมตั ิ
(3) แสดงรายการและบัญชีรายชือเอกสารทีได้รับอนุ มตั ิให้ทาํ ลายได้ และมอบสําเนาให้
พนักงานเก็บเพือบันทึกในหนังสื อเก็บและบัญชี ประจําเรื องหรื อประจําหมวดหมู่หรื อ
ประจําแฟ้ม
(4) ควบคุ ม การทํา ลายหรื อ ทําลายด้ว ยตนเอง การทํา ลายอาจใช้เครื องมื อ เผาหรื อ
วิธีอืนใดตามความเหมาะสม
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(5) เสนอรายงานผลการปฏิบตั ิให้คณะกรรมการดําเนิ นการทราบและมอบให้พนักงาน
เก็บรายงานนันไว้เป็ นหลักฐานด้วย
ประกาศ ณ วันที 19 มิถุนายน 2539

สุ วนันท์ ชาติอุดมพันธ์
(นายสุ วนันท์ ชาติอุดมพันธ์)
ประธานกรรมการ
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ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด
ว่ าด้ วย การเลือกตัDงคณะกรรมการดําเนินการ
พ.ศ. FJIK
-------------------------------------------------โดยทีเห็นสมควรกําหนดระเบียบว่าด้วยการเลือกตังคณะกรรมการดําเนิ นการตามมติทีประชุม
ใหญ่สามัญประจําปี JAkt ได้มอบอํานาจให้คณะกรรมการดําเนินการกําหนดระเบียบขึนใช้บงั คับ
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด ข้อ EJ (E)
คณะกรรมการดําเนินการจึงมีมติเห็นชอบในการประชุมครังที nK/JAkt ให้กาํ หนดระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด ว่าด้วยการเลือกตังคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2546 ขึนใช้บงั คับ ดังนี
ข้อ n. ระเบียบนีเรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด ว่าด้วยการ
เลือกตังคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ.JAkt”
ข้อ J. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด ว่าด้วยการเลือกสรร
ประธานกรรมการดําเนิ นการ กรรมการดําเนินการ และผูต้ รวจสอบกิจการ พ.ศ. JAkr และมติหรื อคําสัง
อืนใดทีขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี โดยให้ใช้ระเบียบนี แทน
ข้อ r. ระเบียบนีให้มีผลบังคับใช้ตงแต่
ั n กันยายน JAkt เป็ นต้นไป
ข้อ k ในระเบียบนี
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจ
ก๊าซ ปตท. จํากัด
“การเลือกตัDงคณะกรรมการดําเนินการ” หมายความถึง การเลือกตังประธานกรรมการ และ
กรรมการดําเนินการ ในวันประชุมใหญ่สามัญหรื อวิสามัญประจําปี
“การสรรหากรรมการดําเนินการ” หมายความถึง การสรรหากรรมการตามเขตการเลือกตังที
กําหนด ก่อนวันประชุมใหญ่สามัญหรื อวิสามัญประจําปี
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความถึง คณะกรรมการทีได้รับการแต่งตังจากคณะกรรมการ
ดําเนินการ ให้ทาํ หน้าทีสรรหากรรมการดําเนินการตามเขตการเลือกตังทีกําหนด

หมวด :
การเลือกตัDงคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ A. การเลือกตังประธานกรรมการดําเนินการ ให้เลือกตังในวันประชุมใหญ่สามัญหรื อ
วิสามัญประจําปี แล้วแต่กรณี
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ข้อ t. การเลือกตังกรรมการดําเนิ นการ ให้เลือกตังโดยการสรรหาจากผูส้ มัครเป็ นกรรมการ
ดําเนินการตามเขตเลือกตังทีกําหนด
กรรมการดําเนินการทีได้รับการเลือกตังโดยการสรรหา จะถือว่าเป็ นกรรมการดําเนินการก็
ต่อเมือทีประชุมใหญ่สามัญหรื อวิสามัญประจําปี พิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการดําเนินการ
ในกรณี ทีประชุมใหญ่ไม่พิจารณาเลือกตังกรรมการดําเนิ นการทีได้รับการสรรหาให้ทีประชุม
ใหญ่เลือกตังสมาชิกทีอยูใ่ นเขตเลือกตังนันๆ เป็ นกรรมการดําเนินการ
ข้อ u. ผูส้ มัครรับเลือกตังเป็ นคณะกรรมการดําเนิ นการ ต้องเป็ นบุคคลทีไม่มีคุณสมบัติ
ต้องห้ามตามมาตรา AJ แห่ ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. JAkJ และข้อบังคับสหกรณ์ขอ้ AA

หมวด F
คณะกรรมการสรรหากรรมการดําเนินการ
ข้อ E. ให้มีคณะกรรมการสรรหาในแต่ละเขตการเลือกตังตาม ข้อ nK ซึ งประกอบด้วย
ประธานกรรมการสรรหาหนึงคน และกรรมการสรรหาอืนอีกจํานวนไม่นอ้ ยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน ห้า
คน
โดยให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหากรรมการดําเนินการตามวิธีการและรู ปแบบที
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ข้อ B. คณะกรรมการสรรหา ต้องไม่เป็ นบุคคลผูส้ มัครรับเลือกตังเป็ นคณะกรรมการ
ดําเนินการ และมีคุณสมบัติการเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับสหกรณ์

หมวด H
เขตการเลือกตัDง
ข้อ nK. ให้แบ่งเขตการเลือกตังออกเป็ น nJ เขต ดังนี
(1) เขต n ได้แก่ ศูนย์ปฏิบตั ิการชลบุรี ประกอบด้วย หน่วยงานทีตังอยูใ่ นศูนย์
ปฏิบตั ิการชลบุรี และฝ่ ายปฏิบตั ิการระบบท่อ
(2) เขต J ได้แก่ สํานักงานใหญ่กรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วย หน่วยงานทีตังอยูใ่ น
กรุ งเทพมหานคร
(3) เขต 3 ได้แก่ คลังปิ โตรเลียมและคลังนํามัน ประกอบด้วย คลังปิ โตรเลียม คลัง
นํามันและคลังก๊าซทุกภูมิภาค ยกเว้น ข้อ 10(2)
(4) เขต 4 ได้แก่ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ประกอบด้วย โรงแยกก๊าซระยอง
และโรงแยกก๊าซขนอม
(5) เขต 5 ได้แก่ บริ ษทั สตาร์ ปิ โตเลียม รี ไฟน์นิง จํากัด (SPRC) ประกอบด้วย
หน่ วยงานในสังกัดบริ ษทั สตาร์ ปิ โตเลียม รี ไฟน์นิง จํากัด
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(6) เขต 6 ได้แก่ บริ ษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ATC)
ประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดบริ ษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
(7) เขต 7 ได้แก่ บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด(มหาชน) (PTTGC)
ประกอบด้วยหน่ วยงานในสังกัดบริ ษทั ไทยโอเลฟิ นส์ จํากัด
(8) เขต 8 ได้แก่ บริ ษทั ไทยลูบ้ เบส จํากัด (มหาชน) (TLB) ประกอบด้วย หน่วยงาน
ในสังกัดบริ ษทั ไทยลูบ้ เบส จํากัด (มหาชน)
(9) เขต 9 ได้แก่ บริ ษทั ไทยลูบ้ เบล็นดิง จํากัด (TLBC) ประกอบด้วย หน่วยงานใน
สังกัดบริ ษทั ไทยลูบ้ เบล็นดิง จํากัด
(10) เขต 10 ได้แก่ บริ ษทั ปตท. จําหน่วยก๊าซธรรมชาติ จํากัด (NGD) ประกอบด้วย
หน่ วยงานในสังกัดบริ ษทั ปตท. จําหน่ วยก๊าซธรรมชาติ จํากัด
(11) เขต 11 ได้แก่ บริ ษทั ปิ โตรเคมีแห่งชาติ จํากัด (มหาชน) (NPC) ประกอบด้วย
หน่ วยงานในสังกัดบริ ษทั ปิ โตรเคมีแห่งชาติ จํากัด (มหาชน)
(12) เขต 12 ได้แก่ บริ ษทั ท่อส่ งปิ โตรเลียมไทย จํากัด (THAPPLINE) ประกอบด้วย
หน่ วยงานในสังกัดบริ ษทั ท่อส่ งปิ โตรเลียมไทย จํากัด
ข้อ 11. สมาชิกนอกสังกัด ให้สมัครเลือกตังในเขตใดเขตหนึงใน ข้อ 10 โดยแสดงหลักฐาน
ตามทีคณะกรรมการดําเนิ นการกําหนด
ข้อ 12. วิธีการรับสมัครการเลือกตัง วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผล
การสรรหา หรื อการเลือกตังคณะกรรมการดําเนิ นการ ให้คณะกรรมการดําเนินการกําหนดตามความ
เหมาะสมเป็ นคราวๆ ไป
กําหนดไว้ ณ วันที 1 กันยายน 2546
สุ ทธิ พงศ์ พรหมสุ ทธิg
(นายสุ ทธิ พงศ์ พรหมสุ ทธิg)
ประธานกรรมการ
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ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด
ว่ าด้ วยการรั บฝากเงินจากสหกรณ์ อื=น พ.ศ. 2560
-------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ขอ้ AE(B) และข้อ EJ(n) ทีประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการครังที nn/JAtK เมือวันที JA กันยายน JAtK ได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจาก
สหกรณ์อืน โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ดงั ต่อไปนี

หมวด 1
ข้ อกําหนดทั=วไป
ข้อ n. ระเบียบนีเรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด ว่าด้วยการรับฝาก
เงินจากสหกรณ์อืน พ.ศ. JAtK”
ข้อ J. ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ทีนายทะเบียนให้ความเห็นชอบเป็ นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด
“ผูฝ้ าก” หมายความว่า สหกรณ์ผฝู ้ ากเงิน
ข้อ 4. สหกรณ์รับฝากเงินจากสหกรณ์อืนได้ J ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย์
(2) เงินฝากประจํา

หมวด 2
การเปิ ดบัญชี และการฝากเงิน
ข้อ A. สหกรณ์ทีประสงค์จะเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้อ k ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าทีสหกรณ์ ณ
สํานักงานสหกรณ์ดว้ ยตนเอง และต้องยืนหนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมี
รายการครบถ้วนตามทีระบุไว้ในหนังสื อขอเปิ ดบัญชีนนั
ข้อ t. พร้อมกับหนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก ผูฝ้ ากต้องให้ตวั อย่างลายมือชือของตัวแทนซึ งเป็ น
ผูม้ ีอาํ นาจถอนเงิน ตลอดจนให้เงือนไขเกียวกับเงินฝากทีเปิ ดบัญชีนนไว้
ั ต่อสหกรณ์
การเปลียนแปลงเกียวกับตัวอย่างลายมือชือทีให้ไว้ จะมีผลต่อเมือผูฝ้ ากได้แจ้งเป็ น
หนังสื อต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ได้พจิ ารณาเห็นเป็ นการถูกต้องและตอบรับแล้ว
ลายมือชือทุกกรณีเกียวกับเงินฝากให้ใช้อกั ษรไทยและเขียนด้วยหมึก ทังต้องเขียนด้วย
ลายมือของผูน้ าํ ฝาก สหกรณ์จะไม่รับรู ้การใช้ตราประทับแทนลายมือชือ
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ข้อ u. ผูฝ้ ากสามารถเปิ ดบัญชีเงินฝาก ได้ดงั นี
(n) เงินฝากออมทรัพย์ ผูฝ้ ากรายหนึ งอาจเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นีได้
โดยจํานวนเงินฝากในบัญชี นนในเวลาหนึ
ั
งเวลาใดต้องไม่นอ้ ยกว่า nK,KKK.KK บาท และผูฝ้ ากจะส่ งเงิน
ฝากเพิมขึนเมือใดโดยจํานวนเท่าใดก็ได้
(J) เงินฝากประจํารายหนึ งๆ ต้องมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า nKK,KKK.KK บาท และระยะเวลา
ฝากต้องไม่นอ้ ยกว่า r เดือน
ข้อ E.ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้อ u สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้
สมุดคู่ฝากนันผูฝ้ ากต้องรักษาไว้เพือให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบีย เงิน
ถอน และเงินคงเหลือบรรดาทีจะมีขึนทุกรายการ
การลงบันทึกรายการต่างๆ ในสมุดคู่ฝากนัน จะกระทําได้แต่โดยทางฝ่ ายสหกรณ์ ซึง
ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเหรัญญิก หรื อผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ีได้รับมอบหมายคน
หนึ งคนใด เป็ นผูล้ งลายมือชือย่อกํากับไว้เป็ นสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็ นไป
ตามทีกล่าวนี ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ อนึ ง ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลือน
ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพือจะแก้ไขให้ จะแก้ไขโดยประการอืนไม่ได้
สมุดคู่ฝากเล่มทีใช้เต็มแล้วหรื อชํารุ ดจนใช้การไม่ได้ ให้นาํ มายืนต่อสหกรณ์เพือจะได้
ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนัน และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ ซึงออกให้ผูฝ้ ากยึดถือไว้ต่อไป
สมุดคู่ฝากเล่มทียกเลิกนันผูฝ้ ากจะรับไปก็ได้
ผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในทีปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผูฝ้ ากต้องแจ้ง
เป็ นหนังสื อต่อสหกรณ์โดยมิชกั ช้า สหกรณ์จะนํายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซึงออกให้ผู ้
ฝากยึดถือไว้ต่อไป ส่ วนสมุดคู่ฝากเล่มทีหายให้ยกเลิก
ในกรณี ทีสหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผูฝ้ ากครังแรกก็ดี หรื อออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่ม
ก่อน ซึงลงรายการเต็มแล้วก็ดี หรื อชํารุ ดใช้การไม่ได้กด็ ี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนี ยม แต่กรณี ทีสมุด
คู่ฝากของผูฝ้ ากรายใดสู ญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนี ยมเล่มละ JKK.KK
บาท
ข้อ B. ในการส่ งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครัง ให้ทาํ ใบส่ งเงินตามแบบพิมพ์ทีสหกรณ์กาํ หนด ยืน
พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและจํานวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าทีสหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ ทังนี ผูฝ้ ากหรื อ
ผูอ้ ืนจะเป็ นผูส้ ่ งเงินก็ได้
เมือสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากทีได้รับนันในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบ
เป็ นการถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผูฝ้ าก
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ข้อ nK. ถ้าส่ งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่ อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซึงสิ ทธิทีจะไม่
จ่ายเงินถอนจากรายการเช่นนัน จนกว่าจะเรี ยกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว

หมวด 3
การกําหนดอัตราดอกเบียD ระยะเวลาการคิดดอกเบียD
วิธีการคิดดอกเบียD และการจ่ ายดอกเบียD
ข้อ nn. สหกรณ์จะให้ดอกเบียเงินฝากทุกประเภทตามข้อ k ในอัตราไม่เกินร้อยละ k.AK ต่อปี
โดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป
ดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์ให้คาํ นวณเป็ นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะ
นําดอกเบียทบเป็ นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ให้ผูฝ้ ากรี บยืนสมุดคู่ฝาก ณ
สํานักงานของสหกรณ์ เพือสหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบียให้
ดอกเบียเงินฝากประจํา สหกรณ์จะคํานวณและจ่ายดอกเบียให้เมือถึงกําหนดระยะเวลา
การฝาก สําหรับเงินฝากทีถอนก่อนกําหนดโดยได้รับอนุ ญาตจากสหกรณ์ตามข้อ nr สหกรณ์จะจ่าย
ดอกเบียให้ตามจํานวนเดือนเต็ม
กรณี ถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไม่ถึง r เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบียให้
ถ้าผูฝ้ ากไม่ถอนเงินฝากประจําเมือครบกําหนดพร้อมดอกเบีย จนพ้นกําหนดไปอีกเจ็ด
วัน ก็เป็ นอันถือว่าผูฝ้ ากตกลงฝากต้นเงินพร้อมดอกเบียต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม

หมวด 4
การถอนเงินฝากและการปิ ดบัญชี
ข้อ nJ. การถอนเงินจากบัญชี เงินฝากต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์
ในการถอนเงินฝาก ผูม้ ีอาํ นาจถอนเงินตามทีได้ให้ตวั อย่างลายมือชือไว้ต่อสหกรณ์ ควร
มารับเงินทีสํานักงานสหกรณ์ดว้ ยตนเอง และต้องยืนใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชือตามทีให้ตวั อย่าง
ไว้นนั พร้อมกับสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าทีสหกรณ์
ถ้าผูม้ ีอาํ นาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผูใ้ ดรับเงินแทนก็ตอ้ งทําใบถอนเงินฝาก และต้อง
มอบอํานาจให้รับเงินแทนเป็ นหนังสื อตามแบบทีกําหนด ทังนี โดยลงลายมือชือตามทีได้ให้ตวั อย่างไว้
แล้วมอบให้ผูร้ ับมอบอํานาจยืนใบถอนเงินฝากนัน พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าทีสหกรณ์ ณ
สํานักงานสหกรณ์ ในการนี สหกรณ์จะเรี ยกหลักฐานพิสูจน์ตวั ผูร้ ับมอบอํานาจก็ได้
เมือสหกรณ์ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อม
ทังเงินคงเหลือในสมุดคู่ฝาก แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผูฝ้ าก
อนึง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลียนแปลงใด ๆ ผูม้ ี
อํานาจถอนเงินต้องลงลายมือชือตามทีให้ตวั อย่างไว้กาํ กับด้วย
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ข้อ 13. การถอนเงินจากบัญชี เงินฝากออกทรัพย์นนั จะถอนเมือใด จํานวนเท่าใดก็ได้
ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํานัน ผูฝ้ ากย่อมไม่มีสิทธิ ถอนเงินก่อนครบ
กําหนด แต่ผฝู ้ ากยืนคําขอเป็ นหนังสื อโดยชีแจงความจําเป็ น สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบ
กําหนดก็ได้
ข้อ nk. ผูฝ้ ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทังหมดเพือการปิ ดบัญชีเงินฝากของตนเมือใดก็ได้ ให้ผมู ้ ี
อํานาจถอนเงินจดแจ้งไว้ทา้ ยรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพือปิ ดบัญชี ”
ข้อ 15. ในกรณี ทีคณะกรรมการดําเนิ นการของสหกรณ์เห็นว่าผูฝ้ ากฝ่ าฝื นระเบียบนี หรื อ
ก่อให้เกิดความยุง่ ยากแก่สหกรณ์ หรื อเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรทีจะปิ ดบัญชีเงินฝากของผูฝ้ าก สหกรณ์จะ
ไม่รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากอีก และให้ผูฝ้ ากถอนเงินคงเหลือทังหมดเพือปิ ดบัญชีเงินฝากของ
ตน ทังนี สหกรณ์จะแจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูฝ้ าก
ข้อ 16. การถอนเงินฝากเพือปิ ดบัญชีตามข้อ nk สหกรณ์จะคํานวณดอกเบียให้ตามข้อ nn ถึง
วันก่อนวันถอนหนึงวัน เว้นแต่การปิ ดบัญชีเงินฝากในกรณี ผูฝ้ ากฝ่ าฝื นระเบียบตามข้อ nA สหกรณ์จะ
คํานวณดอกเบียให้ถึงก่อนวันทีแจ้งหนึงวัน และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบียอีก ไม่ว่าผูฝ้ ากจะถอนเงิน
เมือใด
เมือสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผูฝ้ ากแล้ว จะยกเลิกสมุดคู่ฝากสําหรับบัญชีนนั
ข้อ nu. กรณี ทีจํานวนยอดเงินรับฝากในเวลาใดเวลาหนึ ง เมือรวมกับหนี การกูย้ มื เงินจาก
ภายนอกและหนี ในฐานะผูค้ าประกั
ํ
น จะเกินวงเงินกูย้ มื หรื อคําประกันประจําปี ของสหกรณ์ทีนาย
ทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็ นชอบไว้ สหกรณ์จะไม่รับฝากเงิน
กรณี ของผูฝ้ ากทีเป็ นสหกรณ์ออมทรัพย์หรื อสหกรณ์เครดิตยูเนี ยนขนาดใหญ่ทีมี
สิ นทรัพย์มากกว่า A,KKK ล้านบาท สหกรณ์จะรับฝากเงินทุกประเภทเมือรวมกับเงินกูจ้ ากผูฝ้ ากดังกล่าว
(หากมี) ได้ไม่เกินร้อยละสิ บของทุนเรื อนหุ ้นกับทุนสํารองของผูฝ้ าก
ข้อ nE. ในกรณีทีมีความจําเป็ น สหกรณ์ขอสงวนสิ ทธ์ทีจะไม่รับฝากเงิน
กําหนด ณ วันที JA กันยายน 2560
(นายจักรกฤษณ์ เล็กท่าไม้)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด
(นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบไว้ตามหนังสื อที กษ nnnA/nJEJ ลงวันที n มิถุนายน JAtK)
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ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด
ว่ าด้ วย การให้ สหกรณ์ อืนกู้ยืมเงิน
พ.ศ. 2560
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด ข้อ
82(2) ที+ประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการครังที+ ??/ABCD วันที+ AB กันยายน 2560 ได้กาํ หนดระเบียบว่า
ด้วยการให้สหกรณ์อื+นกูย้ มื เงิน โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี
ข้อ ?. ระเบียบนีเรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด ว่าด้วยการ
ให้สหกรณ์อื+นกูย้ มื เงิน พ.ศ. 2560”
ข้อ A. ระเบียบนีให้ใ ช้บงั คับตังแต่วนั ที+นายทะเบียนให้ความเห็นชอบเป็ นต้นไป
ข้อ G. ในระเบียบนี
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด
“สหกรณ์ผูข้ อกู”้ หมายความว่า สหกรณ์ที+ขอกูย้ มื เงินรวมถึงชุมนุ มสหกรณ์ดว้ ย
ข้อ I. สหกรณ์ผูข้ อกู ้ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี
(1) ไม่มีขอ้ บกพร่ องทางการเงินและการบัญชี หรื อถ้ามีตอ้ งได้รับการเเก้ไ ขจน
เป็ นที+พอใจของสหกรณ์แล้ว
(2) มีความมัน+ คงทางการเงิน และมีความสามารถในการชําระหนี
(3) มีความสามารถในการจัดการที+ดี และได้ปฎิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบของสหกรณ์ และระเบียบของทางราชการโดยเคร่ งครัดสมํ+าเสมอ
(4) มีคุณสมบัติอื+นๆ ตามหลักเกณฑ์ที+สหกรณ์กาํ หนด
ข้อ B. สหกรณ์จะให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์ผูข้ อกูท้ ี+มีวตั ถุประสงค์จะใช้เงินกูเ้ พื+อเป็ นทุนหมุน
เวียนให้สมาชิกกูห้ รื อเพือ+ การดําเนินธุรกิจอื+นของสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ที+กาํ หนดไว้ใ นข้อบังคับ
และระเบียบอันเหมาะสมเท่านัน
ข้อ C. จํานวนเงินกูท้ ี+ใ ห้แก่สหกรณ์ผูข้ อกูส้ หกรณ์หนึ+งๆ เมื+อรวมกับจํานวนเงินฝากที+
สหกรณ์ผูใ้ ห้กูฝ้ ากไว้กบั สหกรณ์ผูข้ อกู ้ (หากมี) แล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ ?D ของทุนเรื อนหุ ้นรวมกับทุน
สํารองของสหกรณ์ผูใ้ ห้กู้ แต่เมื+อรวมกับหนีเงินกูท้ ุกรายและเงินรับฝากของสหกรณ์ผขู ้ อกูแ้ ล้ว จะต้อง
ไม่เกินวงเงินกูย้ มื และคําประกันประจําปี ที+สหกรณ์ผขู ้ อกูไ้ ด้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
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ข้อ 7. หลักประกันเงินกู ้ ให้คณะกรรมการดําเนิ นการของสหกรณ์ผูข้ อกูท้ งคณะคํ
ั
า
ประกันเป็ นรายบุคคลและให้จดั หาอสังหาริ มทรัพย์หรื อสังหาริ มทรัพย์ที+มีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าจํานวน
เงินกูจ้ าํ นองเป็ นประกัน เว้นแต่ใ นกรณี จาํ เป็ นที+สหกรณ์ผูข้ อกูไ้ ม่มีหลักทรัพย์หรื อไม่สามารถหา
หลักทรัพย์มาใช้เป็ นหลักประกันเงินกูไ้ ด้ ให้คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ผขู ้ อกูท้ งคณะเป็
ั
นผู ้
คําประกันเงินกู ้ และในกรณี ผูค้ าประกั
ํ
นคนใดพ้นจากตําแหน่งก่อนที+สหกรณ์ผูข้ อกูจ้ ะชําระหนีเสร็ จสิ น
ให้สหกรณ์ผขู ้ อกูจ้ ดั ให้กรรมการดําเนินการคนใหม่เป็ นผูค้ าประกั
ํ
นแทนคนเดิม
ข้อ 8. การกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดให้
สหกรณ์ที+ขอกูเ้ งินชําระคืนต้นเงินและดอกเบียให้เสร็ จสิ นภายในระยะเวลาที+กาํ หนดไว้ใ นแผนการใช้
เงินกู ้ แต่ตอ้ งไม่เกินหกสิ บเดือน
ข้อ Q. อัตราดอกเบียเงินกู ้ ให้คณะกรรมการเป็ นผูก้ าํ หนดตามความเหมาะสมกับภาวะ
การเงิน โดยประกาศเป็ นคราวๆ ไป การคิดดอกเบียเงินกูใ้ ห้คิดเป็ นรายวัน โดยนับถัดจากวันรับเงินกู ้
ข้อ ?D. ในกรณี ที+มีเหตุสุดวิสัยหรื อความจําเป็ นเกิดขึน อันทําให้สหกรณ์ผกู ้ ูไ้ ม่สามารถ
ชําระคืนเงินกูไ้ ด้ตามกําหนด ให้สหกรณ์ผูก้ ยู ้ นื+ คําร้องขอผ่อนผันเลื+อนกําหนดเวลาชําระคืนเงินกูต้ ่อ
สหกรณ์ เพือ+ ให้คณะกรรมการพิจารณาการผ่อนผันให้ขยายเวลาชําระคืนเงินกู ้ และระงับการเสี ยเบีย
ปรับ ในช่วงระยะเวลาที+ไ ด้รับการผ่อนผันได้ตามที+เห็นสมควร
ข้อ ??. สหกรณ์ผูก้ ูไ้ ม่ชาํ ระคืนเงินกูเ้ มื+อถึงกําหนด โดยไม่ไ ด้รับการผ่อนผันจาก
คณะกรรมการ หรื อไม่มีเหตุผลอันสมควร จะต้องเสี ยเบียปรับผิดนัดชําระหนี เป็ นรายวันในอัตราร้อยละ
10 ต่อปี ของต้นเงินที+ผดิ นัด โดยนับจากวันที+ถึงกําหนดชําระจนถึงวันที+สหกรณ์ผูข้ อกูช้ าํ ระเงินกูเ้ สร็ จ
สิ น
ข้อ ?A. การขอกู ้ ให้สหกรณ์ผูข้ อกูย้ นื+ หนังสื อแสดงความจํานงระบุวตั ถุประสงค์ใ นการ
ใช้เงินกู ้ จํานวนเงินที+ขอกู้ ระยะเวลาชําระหนี พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี
(1) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการ ครังที+มีการพิจารณาเรื+ องขอกูเ้ งินจาก
สหกรณ์
(A) งบการเงินและรายงานการสอบบัญชีประจําปี ล่าสุ ด พร้อมด้วยรายงานกิจการประจําปี
(G) งบทดลองณวันสิ นสุ ดเดือน ก่อนวันยืน+ หนังสื อแสดงความจํานงขอกูแ้ ละย้อนหลัง A เดือน
(I) สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็ นสหกรณ์
(B) ข้อบังคับของสหกรณ์ รวมทังระเบียบการเงินของสหกรณ์
(C) รายนามคณะกรรมการดําเนินการ ตําแหน่งในคณะกรรมการดําเนินการและ ตําเเหน่งใน
หน่ วยงานที+สงั กัด (ถ้ามี) พร้อมทังวาระของการดํารงตําแหน่ งของกรรมการดําเนินการ
(R) สําเนาหนังสื อให้ความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในการกําหนดวงเงินกูย้ มื หรื อคํา
ประกันประจําปี
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(S) สําเนาหลักฐานการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน หรื อบุคคลซึ+งสหกรณ์ไ ด้กูย้ มื ไว้แ ละยังมี
ภาระผูกพันอยู่
(Q) เอกสารอื+นๆ ที+สหกรณ์กาํ หนด
ข้อ ?G. ให้ผจู ้ ดั การตรวจสอบเอกสารหลักฐานและวิเคราะห์ฐานะความมัน+ คง
ความสามารถในการชําระหนี และการจัดการ เสนอผลการวิเคราะห์พร้อมทังความเห็นต่อคณะกรรมการ
เพื+อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
ข้อ 14. ถ้าสหกรณ์ผูก้ ูจ้ ะกูเ้ งินจากผูอ้ ื+น ในระหว่างที+ยงั มีหนีเงินกูอ้ ยูต่ ่อสหกรณ์ ต้อง
แจ้งให้สหกรณ์ทราบ
ข้อ 15.ในกรณีใ ดกรณีหนึ+ งดังต่อไปนี ให้สหกรณ์เรี ยกคืนเงินกูแ้ ละให้สหกรณ์ผขู ้ อกู ้
ชําระคืนต้นเงินพร้อมทังดอกเบียแก่สหกรณ์โ ดยทันที แม้ยงั ไม่ถึงกําหนดตามสัญญาเงินกูก้ ต็ าม
(?) เมื+อสหกรณ์ผขู ้ อกูต้ อ้ งเลิกกิจการไม่ว่าเพราะเหตุใ ด
(A) เมื+อปรากฎว่าสหกรณ์ผขู ้ อกูฝ้ ่ าฝื นข้อกําหนด ข้อ ?I แห่งระเบียบนี
(G) เมื+อปรากฎว่าสหกรณ์ผขู ้ อกูใ้ ช้เงินกูไ้ ม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที+ระบุไ ว้ใ นสัญญาเงินกู ้
(I) เมื+อสหกรณ์ผูข้ อกูผ้ ดิ นัดไม่ชาํ ระเงินกูต้ ามกําหนดและคณะกรรมการไม่ไ ด้ผ่อนเวลาให้
(B) เมื+อมีเหตุผลที+คณะกรรมการเห็นว่าสหกรณ์นนไม่
ั สมควรกูเ้ งินสหกรณ์ต่อไป
ข้อ ?C. เมื+อคณะกรรมการอนุมตั ิเงินกูแ้ ล้ว ให้ผูจ้ ดั การแจ้งให้สหกรณ์ผขู ้ อกูท้ ราบ
โดยเร็ วเพื+อจัดทําสัญญากู ้ และจัดทําหลักประกันให้เรี ยบร้อย แล้วจึงจัดส่ งเงินกูใ้ ห้สหกรณ์ผูข้ อกูต้ ่อไป
ข้อ ?R. การทําสัญญากู ้ ให้จดั ทําตามแบบที+สหกรณ์กาํ หนด และให้ผูม้ ีอาํ นาจลง
ลายมือชื+อแทนสหกรณ์ตามข้อบังคับของสหกรณ์ และสหกรณ์ผูข้ อกู ้ เป็ นผูล้ งชื+อในสัญญากูท้ ี+ทาํ กับ
สหกรณ์
ข้อ ?S. การให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์ผขู ้ อกูโ้ ดยใช้ตวTั สัญญาใช้เงินเป็ นหลักฐานแทนการทํา
สัญญากูใ้ ห้สามารถกระทําได้ โดยจํานวนเงินกูใ้ ห้เป็ นไปตามข้อ C ของระเบียบนี สําหรับหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบตั ิอื+นๆ ให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดขึนได้ตามความเหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดความ
เสี ยหายแก่สหกรณ์
กําหนด ณ วันที+ 25 กันยายน ABCD
(นายจักรกฤษณ์ เล็กท่าไม้)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด
(นายทะเบียนสหกรณ์ใ ห้ความเห็นชอบไว้ตามหนังสื อที+ กษ ???B/?ASG ลงวันที+ ? มิถุนายน ABCD)
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ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด
ว่ าด้ วยการให้ เงินกู้แก่ สมาชิ ก
พ.ศ. 2558
------------------------------------โดยทีคณะกรรมการดําเนิ นการเห็นสมควรปรับปรุ งและรวบรวมระเบียบการให้กเู้ งิน
แก่สมาชิกประเภทต่างๆ เพือความสะดวกและรวดเร็ วในการให้บริ การแก่สมาชิก
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ขอ้
82(3) ทีประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดที 31 ครังที A/2558 วันที 27 มีนาคม 2558 จึงได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู ้
สมาชิก ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด ว่าด้วย
การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก พ.ศ. 2558”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก พ.ศ. 2545 รวมทังฉบับแก้ไข
เพิมเติมทุกฉบับ และให้ใช้ระเบียบนีแทน
ข้อ 3 ระเบียบนีให้มีผลใช้บงั คับตังแต่วนั ที 1 เมษายน 2558 เป็ นต้นไป
หมวดที= 1
บททั=วไป
ข้อ k ในระเบียบนี สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก ดังนี คือ
(1) เงินกูส้ ามัญ แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
(1.1) เงินกูส้ ามัญเพือการทัวไป
(1.2) เงินกูส้ ามัญเพือยานพาหนะ
(2) เงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉิ น
(3) เงินกูพ้ ิเศษ แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
(3.1) เพือการเคหะสงเคราะห์
(3.2) เพือการอืนใด
(4) เงินกูโ้ ครงการ
ข้อ A เงินกูต้ ามระเบียบนีสหกรณ์จะให้กูไ้ ด้เฉพาะสมาชิกเท่านัน
ข้อ t สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งินต้องเสนอคําขอกูต้ ่อสหกรณ์ และการให้เงินกูท้ ุก
ประเภท ผูก้ ูต้ อ้ งทําหนังสื อกูพ้ ร้อมสมาชิกผูค้ าประกั
ํ
น (ถ้ามี) และหนังสื อคําประกันตามแบบทีสหกรณ์
กําหนด คําขอกูท้ ุกประเภทต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชาระดับหัวหน้าแผนกขึน
ไป แต่ถา้ ผูข้ อกูด้ าํ รงตําแหน่งดังกล่าวก็ไม่ตอ้ งผ่านการพิจารณาให้ความเห็น
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ข้อ u การส่ งเงินงวดชําระหนีทุกประเภท ให้ส่งโดยวิธีหกั เงินเดือนของผูก้ ู ้ ณ ทีจ่าย
การส่ งเงินงวดชําระหนี รวมทังดอกเบีย ค่าหุ ้นรายเดือน และค่าใช้จ่ายของสมาชิกผูก้ ูท้ งหมดเมื
ั
อรวมกัน
แล้ว ต้องมีเงินได้รายเดือนเหลือสุ ทธิตงแต่
ั r,000 บาท ขึนไป
ในกรณีสมาชิกผูก้ มู ้ ีความจําเป็ นพิเศษ
ขอยกเว้นข้อกําหนดตามวรรคหนึง
คณะกรรมการดําเนินการอาจเรี ยกหลักฐานเพิมเติมและพิจารณาตามทีเห็นสมควรเป็ นกรณี ไป

หมวดที= 2
เงินกู้สามัญ
ข้อ E การให้เงินกูส้ ามัญ ให้คณะกรรมการดําเนิ นการมีอาํ นาจพิจารณาวินิจฉัยและ
อนุมตั ิการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
- คณะกรรมการดําเนิ นการอาจแต่งตังและมอบอํานาจให้คณะกรรมการเงินกู้
ดําเนินการตามวรรคหนึงก็ได้
- กรณี สมาชิกยืนคําขอกูไ้ ม่เกินมูลค่าหุ ้น คณะกรรมการดําเนินงานอาจมอบหมายให้
ประธานกรรมการหรื อรองประธานกรรมการ และ/หรื อกรรมการดําเนิ นการ ตามทีเห็นสมควรเป็ นผู ้
วินิจฉัยให้เงินกูส้ ามัญแทนคณะกรรมการดําเนินการก็ได้

เงินกู้สามัญ เพื=อการทัว= ไป
ข้อ B การให้เงินกูส้ ามัญเพือการทัวไป ได้แก่
(1) เพือปลดเปลืองหนี สิ นของสมาชิกและครอบครัว
(2) เพือการดํารงชีพของสมาชิกและครอบครัวรวมทังการรักษาพยาบาล
การศึกษา ฯลฯ
(3) เพือดําเนิ นการเกียวกับคดีความ
อันอาจนํามาสู่ การสู ญเสี ยทรัพย์สิน
ชือเสี ยง เกียรติยศของสมาชิกและครอบครัว
(4) เพือการอืนๆ นอกเหนือจาก (1)-(3) ในกรณี สมาชิกผูก้ ูม้ ีเหตุผลและความ
จําเป็ นพิเศษโดยแสดงหลักฐานเพิมเติมจนเป็ นทีพอใจให้คณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาเป็ นกรณี ไป
ข้อ 1K จํานวนเงินกูส้ ามัญเพือการทัวไป ทีให้แก่สมาชิกผูก้ ูค้ นหนึ งนัน ย่อมสุ ดแต่
คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ดงั นี
(1) กูไ้ ด้ AK เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน A,000,000.00 บาท
(2) ต้องมีหุน้ สะสมไม่นอ้ ยกว่า 10% ของวงเงินกู ้
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สมาชิกซึ งพ้นจากการเป็ นพนักงาน โดยไม่มีความผิดตามข้อบังคับข้อ 44 มีสิทธิ กู ้
เงินกูส้ ามัญทัวไปได้ไม่เกินมูลค่าหุ น้ ทีชําระแล้ว โดยใช้มูลค่าหุ น้ เป็ นหลักประกันการกูย้ มื ทังนีสุ ด
แล้วแต่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ
1n สมาชิกทียังชําระคืนเงินกูส้ ามัญทัวไปไม่ครบตามสัญญาฉบับก่อน
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให้เงินกูใ้ หม่กไ็ ด้ แต่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ทีสหกรณ์กาํ หนด

เงินกู้สามัญเพื=อยานพาหนะ
ข้อ 1J การให้กูเ้ งินสามัญเพือยาพาหนะ ได้แก่
(1) เพือซื อยานพาหนะ หรื อ
(2) เพือไถ่ถอนยานพาหนะ
ข้อ 1r สมาชิกผูก้ เู ้ งินสามัญเพือยานพาหนะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี
- มีมูลค่าหุน้ สะสมไม่นอ้ ยกว่า nK% ของวงเงินกู ้
ข้อ 1k จํานวนเงินกูส้ ามัญเพือยานพาหนะของสมาชิกผูก้ คู ้ นหนึ งๆ นันต้องไม่เกิน
4,000,000.00 บาท ทังนี สุ ดแล้วแต่คณะกรรมการดําเนิ นการเห็นสมควร
ข้อ 1A กรรมสิ ทธิg ในยานพาหนะเป็ นของผูก้ ู ้ แต่ผูก้ ูต้ อ้ งส่ งมอบคู่มือจดทะเบียน
ยานพาหนะให้แก่สหกรณ์ภายใน 30 วันนับแต่วนั ซือ และจัดทําประกันภัยประเภทหนึงเต็มวงเงินกู ้
คงเหลือทุกปี โดยมอบให้สหกรณ์เป็ นผูร้ ับผลประโยชน์ กรณี รถหายหรื อได้รับอุบตั ิเหตุจนซ่ อมแซม
ไม่ได้ เพือชําระหนี ทีค้างชําระ

หลักประกันเงินกู้สามัญ
ข้อ 1t ถ้าเงินกูส้ ามัญมีจาํ นวนไม่เกินมูลค่าหุ น้ ทีผูก้ ูม้ ีอยูใ่ นสหกรณ์ ก็ไม่ตอ้ งมี
หลักประกันอย่างอืนอีก แต่ถา้ จํานวนเงินกูเ้ กินกว่ามูลค่าหุ ้น ผูก้ ูต้ อ้ งมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึง
ต่อไปนี
(1) สมาชิกอย่างน้อยหนึงคนทีมิได้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู ้ เพือคําประกันหนี ตามทีระบุ
ในสัญญา ทังนีสุ ดแล้วแต่คณะกรรมการดําเนิ นการพิจารณาเห็นสมควร
เมือผูค้ าประกั
ํ
นตายหรื อลาออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ หรื อ
คณะกรรมการเห็นว่าไม่สมควรเป็ นผูค้ าประกั
ํ
นต่อไป ผูก้ ูต้ อ้ งจัดสมาชิกอืนเข้าเป็ นผูค้ าประกั
ํ
นแทน
ภายในระยะเวลาทีกําหนด
การให้ผคู ้ าประกั
ํ
นออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็ นเหตุให้ผูน้ นหลุ
ั ดพ้น
จากการคําประกัน จนกว่าผูก้ ูไ้ ด้ให้สมาชิกอืนเข้าเป็ นผูค้ าประกั
ํ
นแทน
(2) อสังหาริ มทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจํานองรายอืนมาจํานองเป็ นประกันเต็มจํานวน
เงินกูใ้ นส่ วนทีเกินกว่าค่าหุ น้ ของผูก้ ู ้ แต่ตอ้ งอยูภ่ ายในร้อยละ nKK แห่งมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์
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(3)
หลักทรัพย์รัฐบาลหรื อรัฐวิสาหกิจหรื อเอกสารการฝากเงินในธนาคารหรื อใน
สหกรณ์จาํ นําเป็ นประกันเงินกูส้ ่ วนทีเกินกว่าค่าหุ ้นของผูก้ ูอ้ ยูภ่ ายในร้อยละ nKK แห่ งมูลค่าของ
หลักทรัพย์นนั
ข้อ 1u การส่ งเงินงวดชําระหนี ให้คณะกรรมการพิจารณาตามทีเห็นสมควร ดังนี
(1) เงินกูส้ ามัญเพือการทัวไป กําหนดการผ่อนชําระไม่เกิน 180 งวด นับแต่เดือน
แรกทีคิดดอกเบีย เป็ นต้นไป (แก้ไขมติทีประชุม E/JAAE วันที Jr มิ.ย.AE มีผลตังแต่ n ก.ค.AE)
(2) เงินกูส้ ามัญเพือยานพาหนะกําหนดการผ่อนชําระไม่เกิน 96 งวด นับแต่เดือนแรก
ทีคิดดอกเบีย เป็ นต้นไป
(3) กรณี ทีเป็ นการกูเ้ งินเพือรวมหนีของตนเองและหนีในฐานะผูค้ าประกั
ํ
นเป็ นสัญญา
เดียวหรื อเป็ นสัญญาใหม่เพือชําระหนี ในฐานะผูค้ าประกั
ํ
นไม่ว่าจะเป็ นการกูป้ ระเภทใดๆ ของสหกรณ์ก็
ตาม ให้คณะกรรมการดําเนิ นการพิจารณาตามความเหมาะสมแต่ไม่เกิน JkK งวด หรื ออายุไม่เกิน uK ปี
บริ บูรณ์ แล้วแต่กรณี (แก้ไขเพิมเติมมติทีประชุม nK/JAtK วันที nB ส.ค.tK มีผลตังแต่ nB ส.ค.tK)
ในกรณี ทีผูก้ ูข้ อขยายเวลาการส่ งเงินงวดชําระหนีตามทีกําหนดไว้ใน (n) - (r) ถ้า
คณะกรรมการดําเนินการเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรผ่อนผันเป็ นพิเศษ ให้พิจารณาขยายเวลาให้แก่ผูก้ ูต้ ามที
เห็นสมควร โดยได้รับความยินยอมจากผูค้ าประกั
ํ
น (แก้ไขมติทประชุ
ี
มnK/JAtKวันที nB ส.ค.tK มีผลตังแต่ nB ส.ค.
60)

หมวดที= 3
เงินกู้เพื=อเหตุฉุกเฉิน
ข้อ nE การให้กเู ้ พือเหตุฉุกเฉิ นคณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจให้
ประธานกรรมการหรื อรองประธานกรรมการ และ/หรื อกรรมการดําเนิ นการ ตามทีเห็นสมควรเป็ นผู ้
วินิจฉัยให้เงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉิ นแทนคณะกรรมการดําเนิ นการก็ได้ และให้ผูไ้ ด้รับมอบหมายดังกล่าวนัน
แถลงรายการเงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉิ น ให้คณะกรรมการดําเนินการทราบทุกเดือน
ข้อ nB เงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉิ นทีให้แก่สมาชิกผูก้ ูค้ นหนึ งๆ นัน ให้กูไ้ ด้ 4 เท่า ของ
เงินเดือน แต่ไม่เกิน 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
ในกรณี ทีสมาชิกยังชําระคืนเงินกูฉ้ ุ กเฉิ นไม่ครบตามสัญญาฉบับก่อนคณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควรให้เงินกูร้ ายใหม่ได้ แต่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ทีกําหนด
ข้อ 2K หลักประกันสําหรับเงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสื อกูซ้ ึงผูก้ ูไ้ ด้ทาํ ไว้ต่อ
สหกรณ์แล้วก็ไม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอืนอีก
ข้อ 2n การส่ งเงินงวดชําระหนีเงินกู ้ ให้ผกู ้ ูส้ ่ งคืนเงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉิ นเต็มจํานวน
พร้อมดอกเบียงวดแรก หรื อให้ส่งเป็ นรายงวดเท่ากันพร้อมดอกเบียได้ไม่เกิน nJ งวด
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หมวดที= 4
เงินกู้พ ิเศษ
ข้อ 2J การให้เงินกูพ้ เิ ศษ ได้แก่
(1) เพือการเคหะสงเคราะห์
(2) เพือการอืนใด
ข้อ 2r การพิจารณาอนุ มตั ิให้เงินกูพ้ เิ ศษ ต้องมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ดําเนินการด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนกรรมการดําเนินการทีเข้าประชุมพิจารณาคําขอ
กูร้ ายนันๆ
เงินกู้เพื=อการเคหะสงเคราะห์
ข้อ 2k เงินกูพ้ เิ ศษเพือการเคหะสงเคราะห์ ได้แก่ เงินกูท้ ีมีวตั ถุประสงค์เพือ
(1) ก่อสร้าง ต่อเติม หรื อปรับปรุ งอาคารทีอยูอ่ าศัยของสมาชิกและ
ครอบครัว
(2) ซืออาคาร หรื ออาคารพร้อมทีดิน หรื อทีดินทีจะใช้เป็ นทีอยูอ่ าศัยของ
สมาชิกและครอบครัว
(3) การไถ่ถอนจํานองอาคาร หรื ออาคารพร้อมทีดิน หรื อทีดินซึงเป็ นทีอยู่
อาศัยของสมาชิกหรื อคู่สมรส
ข้อ 2A จํานวนเงินกูพ้ ิเศษเพือการเคหะสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกรายหนึ ง ย่อมสุ ด
แล้วแต่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร แต่ตอ้ งไม่เกิน 20,000,000.00 บาท (ยีสิ บล้านบาทถ้วน)
โดยกําหนดระยะเวลาการผ่อนชําระคืนไม่เกิน 360 งวด แต่อายุของผูก้ ูร้ วมกับจํานวนปี ทีผ่อนชําระคืน
ต้องไม่เกิน 70 ปี
เงินกู้เพื=อการอื=นใด
ข้อ Jt เงินกูพ้ เิ ศษเพือการอืนใด ให้มีวตั ถุประสงค์เพือการกูพ้ ิเศษนอกเหนื อจากข้อ
Jk หรื อตามทีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ข้อ Ju จํานวนเงินกูพ้ ิเศษเพือการอืนใดให้แก่สมาชิกรายหนึ งๆ ย่อมสุ ดแต่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร แต่ตอ้ งไม่เกิน 10,000,000.00 บาท (สิ บล้านบาทถ้วน) โดยมี
ระยะเวลาผ่อนชําระคืนไม่เกิน 360 งวด แต่อายุของผูก้ ูร้ วมกับจํานวนปี ทีผ่อนชําระคืนต้องไม่เกิน 70 ปี
หลักประกันเงินกู้พ เิ ศษ
ข้อ JE ในการกูเ้ งินพิเศษ ถ้าเงินกูพ้ ิเศษมีจาํ นวนมากกว่าค่าหุ น้ ทีชําระแล้ว ต้องจัดให้
มีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึง ดังต่อไปนี
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(1) อสังหาริ มทรัพย์อนั ปลอดภาระจํานองของสมาชิกหรื อคู่สมรส มาจํานองเป็ น
ประกันเต็มจํานวนเงินกู ้ ทังนี การพิจารณามูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ตอ้ งไม่เกิน nKK% ของราคาประเมิน
(2) กรณี นาํ ทีดินเปล่ามาจํานองเป็ นประกัน การพิจารณามูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ตอ้ ง
ไม่เกิน BK% ของราคาประเมิน (แก้ไข มติทีประชุม t/JAAB วันที Jn เม.ย.AB มีผลตังแต่ n มิ.ย.AB)
(3) หลักทรัพย์รัฐบาลหรื อตราสารทางการเงินของสถาบันการเงินทีทางราชการ
รับรองหรื อประกันความเสี ยหายทีอาจเกิดจากการมีการทําธุรกรรมผ่านตราสารทางการเงินของสถาบัน
การเงินนันๆ มาจํานําเป็ นประกันเงินกูพ้ ิเศษของสมาชิกรายนันเต็มจํานวนเงินกู ้ ทังนี การพิจารณา
มูลค่าหลักทรัพย์รัฐบาล หรื อตราสารทางการเงินต้องไม่เกิน nKK% แห่ งมูลค่าหลักทรัพย์นนั
ข้อ JB ให้สมาชิกผูก้ ูเ้ ป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนจํานองและค่าใช้จ่ายอืน
ตามระเบียบสหกรณ์ ทังสิ น
หมวดที= 5
เงินกู้โครงการ
ข้อ 3K การให้เงินกูโ้ ครงการ ได้แก่ การให้เงินกูเ้ พือสิ งจําเป็ นในครอบครัวสมาชิก
เช่น
(1) จัดซื ออุปกรณ์เครื องใช้ไฟฟ้า เครื องมือสื อสาร และคอมพิวเตอร์
(2) การศึกษาของสมาชิก หรื อครอบครัวสมาชิก
(3) ทัศนศึกษา หรื อการท่องเทียว หรื ออืนๆ ตามทีคณะกรรมการดําเนิ นการ
เห็นสมควร
ข้อ 3n จํานวนเงินกูโ้ ครงการทีให้แก่สมาชิกผูก้ ูค้ นหนึ งนัน ย่อมสุ ดแต่คณะกรรมการ
เห็นสมควร แต่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี
(1) กูไ้ ด้ 20 เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 800,000.00 บาท หรื อ
(2) มีคา่ หุ ้นสะสมไม่นอ้ ยกว่า 10% ของวงเงินกู ้
(3) ระยะเวลาผ่อนชําระคืนไม่เกิน 60 งวด
(4) ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเปิ ดโครงการเป็ นครังคราวตามแต่
เห็นสมควร
ข้อ 3J หลักประกันเงินกูโ้ ครงการให้เป็ นไปตามหลักประกันเงินกูส้ ามัญข้อ 16

หมวดที= 6
ดอกเบียD เงินกู้
ข้อ 3r ให้เรี ยกดอกเบียเงินกูท้ ุกประเภทในอัตราไม่เกินร้อยละ 19 ต่อปี ยกเว้นเงินกู ้
พิเศษไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี โดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็ นครังคราวไป
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ข้อ rk ดอกเบียนันให้คิดเป็ นรายวัน ตามจํานวนต้นเงินคงเหลือ (แก้ไขมติที
ประชุม u/JAAE วันที JJ พ.ค.AE มีผลตังแต่วนั ที n มิ.ย.AE)
ข้อ rA การคิดอัตราดอกเบียเงินกูโ้ ครงการ ให้คณะกรรมการดําเนิ นการ
พิจารณาตามทีเห็นสมควร แต่ทงนี
ั ต้องไม่เกินกว่าอัตราดอกเบียเงินกูส้ ามัญในขณะนัน
กําหนด ณ วันที n เมษายน 2558

(นายทวีศกั ดิg ไทพิทกั ษ์)
ประธานกรรมการ
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ระเบีย บ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ธุรกิจก๊ าซ ปตท. จํากัด
ว่ าด้ วยการรั บเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจํา
พ.ศ. 2544
d
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 13 และข้อ 82 (1) ทีประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ ครังที 11/2544 เมือวันที 26 กันยายน 2544 ได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยการรับ
เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํา โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี

หมวดที= 1
ข้ อกําหนดทัว= ไป
ข้อ 1 ระเบียบนีเรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด ว่าด้วย
การรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํา พ.ศ. 2544”
ข้อ 2 ระเบียบนี ให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม 2544 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาประกาศ มติทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ระเบียบอืนใด
ทีมีอยูก่ ่อนวันใช้ระเบียบนี ซึ งมีขอ้ กําหนดขัดแย้งกับระเบียบนี ทังสิ น
ข้อ 4 สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิกได้ 2 ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย์
(2) เงินฝากประจํา

หมวดที= 2
การเปิ ดบัญชีและการฝากเงิน
ข้อ 5 ผูป้ ระสงค์จะเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้อ 4 ให้มาติดต่อกับพนักงานสหกรณ์ ณ
สํานักงานสหกรณ์ดว้ ยตนเอง และต้องยืนหนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมี
รายการครบถ้วน ตามทีระบุไว้ในแบบหนังสื อขอเปิ ดบัญชีนนั
ในกรณี ทีสหกรณ์มีโครงการระดมเงินฝากเป็ นกรณีพิเศษ และประสงค์จะ
ออกรับเงินฝากนอกสํานักงานของสหกรณ์ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ พร้อมทัง
กําหนดมาตรการเพือความปลอดภัยด้วย

83

ข้อ 6 พร้อมกับหนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก ผูฝ้ ากต้องให้ตวั อย่างลายมือชือของตน
หรื อของตัวแทนซึงเป็ นผูม้ ีอาํ นาจถอนเงิน
ตลอดจนให้คาํ สังเกียวกับเงินฝากทีเปิ ดบัญชีนนไว้
ั ต่อ
สหกรณ์
การเปลียนแปลงเกียวกับตัวอย่างลายมือชือทีให้ไว้ จะมีผลต่อเมือผูผ้ ูฝ้ ากได้
แจ้งเป็ นหนังสื อต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็ นการถูกต้องและตอบรับแล้ว
ลายมือชือทุกกรณีเกียวกับเงินฝากให้ใช้อกั ษรไทยและเขียนด้วยหมึกทังต้อง
เขียนด้วยลายมือตนเอง สหกรณ์จะไม่รับรู ้การใช้ตราประทับแทนลายมือชือ
ข้อ 7 ผูฝ้ ากคนหนึ งสามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากได้ดงั นี
(1) เงินฝากออมทรัพย์
ผูฝ้ ากรายหนึ งอาจเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ใน
สหกรณ์นีได้โดยจํานวนเงินฝากในบัญชีนนในเวลาหนึ
ั
งเวลาใดต้องไม่นอ้ ยกว่า 100.00 บาท (หนึ งร้อย
บาทถ้วน) และผูฝ้ ากจะส่ งเงินฝากเพิมขึนเมือใด โดยจํานวนเท่าใดก็ได้
(2) เงินฝากประจํารายหนึงๆ ต้องมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 100.00 บาท (หนึ งร้อย
บาทถ้วน) และระยะเวลาฝากต้องไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน ถึง 60 เดือน โดยจะประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆ
ไป
(แก้ ไข เมื=อวันที= 1 ธันวาคม 48)
ข้อ 8 ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้อ 7 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผูฝ้ ากยึดถือไว้
สมุดคู่ฝากนันผูฝ้ ากต้องรักษาไว้ เพือให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก
ดอกเบีย เงินถอน และเงินคงเหลือของตนบรรดาทีจะมีขึนทุกราย
การลงบันทึกรายการต่างๆ ในสมุดคู่ฝากนัน จะกระทําได้แต่โดยทางฝ่ าย
สหกรณ์ ซึ งประธานกรรมการหรื อรองประธานกรรมการ หรื อเหรัญญิก หรื อผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ีได้รับ
มอบหมายคนหนึงคนใดเป็ นผูล้ งลายมือชือย่อกํากับไว้เป็ นสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝาก
โดยไม่เป็ นไปตามทีกล่าวนี ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ อนึง ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่
ฝากคลาดเคลือน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพือแก้ไขให้ จะแก้ไขโดยประการอืนไม่ได้
สมุดคู่ฝากเล่มทีใช้เต็มแล้วหรื อชํารุ ดจนใช้การไม่ได้ นํามายืนต่อสหกรณ์เพือ
จะได้ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนัน และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึ งออกให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้
ต่อไป สมุดคู่ฝากเล่มทียกเลิกนัน ผูฝ้ ากจะรับไปก็ได้
ผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในทีปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผูฝ้ าก
ต้องแจ้งเป็ นหนังสื อต่อสหกรณ์โดยมิชกั ช้า สหกรณ์จะนํายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซึงออก
ให้ผูฝ้ ากยึดถือไว้ต่อไป ส่ วนสมุดคู่ฝากเล่มทีหายให้ยกเลิก
ในกรณีสหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผูฝ้ ากครังแรกก็ดี หรื อออกเล่มใหม่ให้
ต่อจากเล่มก่อน ซึ งลงรายการเต็มแล้วก็ดี หรื อชํารุ ดใช้การไม่ได้กด็ ี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่
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กรณี ทีสมุดคู่ฝากของผูฝ้ ากคนใดสู ญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ให้ โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ
40.00 บาท (สี สิ บบาทถ้วน)
ข้อ 9 ในการส่ งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครัง ให้ทาํ ใบส่ งเงินตามแบบพิมพ์ทีสหกรณ์
กําหนดยืนพร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและจํานวนเงินฝากต่อพนักงานสหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ ทังนี ผู ้
ฝากหรื อผูอ้ ืนจะเป็ นผูส้ ่ งเงินก็ได้
เมือสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากทีได้รับนันในสมุดคู่ฝาก และ
ตรวจสอบเป็ นการถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก
ข้อ 10 ถ้าส่ งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่ อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซึงสิ ทธิ ทีจะ
ไม่จ่ายเงินถอนจากรายการเช่นนันจนกว่าจะเรี ยกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว

หมวดที= 3
การกําหนดอัตราดอกเบียD ระยะเวลาการคิดดอกเบียD วิธีการคิดดอกเบียD และการจ่ ายดอกเบียD
ข้อ 11 สหกรณ์จะให้ดอกเบียเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 4 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 13
ต่อปี โดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆไป
ดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์ให้คาํ นวณเป็ นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และ
สหกรณ์จะนําดอกเบียทบเป็ นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ นปี ทางบัญชี ของสหกรณ์ ให้ผูฝ้ ากรี บยืน
สมุดคู่ฝาก ณ สํานักงานสหกรณ์ เพือสหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบียให้
ดอกเบียเงินฝากประจํา สหกรณ์จะคํานวณและจ่ายดอกเบียให้เมือถึงกําหนด
ระยะเวลาการฝาก หรื อตามงวดทีได้ตกลงกันในเวลาฝาก สําหรับเงินฝากทีถอนก่อนกําหนดโดยได้รับ
อนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 13 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบียให้ตามจํานวนเดือนเต็ม ในอัตราเงินฝากออม
ทรัพย์
กรณี ถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือนสหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบีย
ให้
ถ้าผูฝ้ ากไม่ถอนเงินฝากประจําเมือครบกําหนดพร้อมดอกเบีย จนพ้นกําหนดไป
อีกเจ็ดวันก็เป็ นอันถือว่าผูฝ้ ากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบียต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม
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หมวดที= 4
การถอนเงินฝากและการปิ ดบัญชี
ข้อ 12 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์
ในการถอนเงินฝาก ผูม้ ีอาํ นาจถอนเงินตามทีได้ให้ตวั อย่างลายมือชือไว้ต่อ
สหกรณ์ ควรมารับเงินทีสํานักงานสหกรณ์ดว้ ยตนเอง และต้องยืนใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชือ
ตามทีให้ตวั อย่างไว้นนั พร้อมกับสมุดคู่ฝากต่อพนักงานสหกรณ์
ถ้าผูม้ ีอาํ นาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผูใ้ ดถอนเงินแทน ก็ตอ้ งทําใบถอนเงินฝาก และ
ต้องมอบอํานาจให้รับเงินแทนเป็ นหนังสื อไว้ดา้ นหลังของใบถอนเงินฝากนันด้วย ทังนี โดยลงลายมือ
ชือตามทีได้ให้ตวั อย่างไว้แล้วมอบให้ผูร้ ับมอบอํานาจยืนใบถอนเงินฝากนัน พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อ
พนักงานของสหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ ในการนี สหกรณ์จะเรี ยกหลักฐานพิสูจน์ตวั ผูร้ ับมอบ
อํานาจก็ได้
เมือสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อมทัง
เงินคงเหลือในสมุดคู่ฝาก แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผูฝ้ าก
อนึง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลียนแปลงใดๆ ผูม้ ี
อํานาจถอนเงินต้องลงลายมือชือตามทีให้ตวั อย่างกํากับไว้ดว้ ย
ข้อ 13 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นนั จะถอนเมือใด จํานวนเท่าใดก็ได้
ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํานัน ผูฝ้ ากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบ
กําหนด แต่เมือผูฝ้ ากยืนคําขอเป็ นหนังสื อโดยชีแจงความจําเป็ น สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อน
ครบกําหนดก็ได้
ข้อ 14 ผูฝ้ ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทังหมดเพือปิ ดบัญชีเงินฝากของตนเมือใดก็ได้
ให้ผูม้ ีอาํ นาจถอนเงินจดแจ้งไว้ทา้ ยรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพือปิ ดบัญชี”
ข้อ 15 ในกรณี ทีผูฝ้ ากตาย สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือทังหมดในบัญชีเงินฝาก
ให้แก่ผรู ้ ับโอนประโยชน์ทีได้ตงไว้
ั หรื อถ้ามิได้ตงไว้
ั ก็คืนให้แก่บุคคลทีได้นาํ หลักฐานมาแสดงให้เป็ น
ทีพอใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็ นทายาทผูม้ ีสิทธิได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนัน
ข้อ 16 ในกรณี ทีคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผูฝ้ ากฝ่ าฝื นระเบียบนี
หรื อก่อให้เกิดความยุง่ ยากแก่สหกรณ์
หรื อเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรทีจะปิ ดบัญชีเงินฝากของผูฝ้ าก
สหกรณ์จะไม่รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากอีก และให้ผูฝ้ ากถอนเงินคงเหลือทังหมดเพือปิ ดบัญชี
เงินฝากของตน ทังนีสหกรณ์จะแจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูฝ้ าก
ข้อ 17 การถอนเงินฝากเพือปิ ดบัญชีตามข้อ 14 และข้อ 15 สหกรณ์จะคํานวณ
ดอกเบียให้ตามข้อ 11 ถึงวันก่อนวันถอนหนึ งวัน เว้นแต่การปิ ดบัญชีเงินฝากในกรณี ผฝู ้ ากฝ่ าฝื น
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ระเบียบ ตามข้อ 16 สหกรณ์จะคํานวณดอกเบียให้ถึงก่อนวันทีแจ้งหนึงวัน และสหกรณ์จะไม่ให้
ดอกเบียอีกไม่ว่าผูฝ้ ากจะถอนเงินเมือใด
เมือสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผูฝ้ ากแล้ว จะยกเลิกสมุดคู่ฝากสําหรับบัญชีนนั
ประกาศ ณ วันที 26 กันยายน 2544

พีระพงษ์ อัจฉริ ยชีวิน
(นายพีระพงษ์ อัจฉริ ยชีวิน)
ประธานกรรมการ
นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบให้ใช้ระเบียบนีได้
(ลงชือ) วัลลภ วิทยประพัฒน์
(นายวัลลภ วิทยประพัฒน์)
อธิ บดีกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบตั ิราชการแทน
นายทะเบียนสหกรณ์
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ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ ธุรกิจ ก๊าซ ปตท. จํากัด
ว่ าด้ วยวิธีการเกีย= วกับเงินฝากออมทรั พ ย์ พ เิ ศษ
พ.ศ. 2534
-----------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 24 และระเบียบว่าด้วยการรับฝาก
เงินจากสมาชิก พ.ศ. 2534 ข้อ 4 ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการครังที 7/2534 วันที 20 มิถุนายน
2534 ได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยวิธีการเกียวกับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ดังต่อไปนี
ข้อ 1. ระเบียบนี เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.จํากัด ว่าด้วย
วิธีการเกียวกับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2534”
ข้อ 2. ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 1 กรกฎาคม 2534 เป็ นต้นไป

หมวด 1
การเปิ ดบัญชีและการฝากเงิน
ข้อ 3. สหกรณ์รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิกได้ตามทีสหกรณ์เห็นสมควร
ข้อ 4. ผูป้ ระสงค์เปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ ต้องยืนหนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษตามแบบของสหกรณ์
ข้อ 5. ผูข้ อเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ต้องให้ตวั อย่างลายมือชือของผูม้ ีอาํ นาจ
ในการถอนเงิน หรื อในการให้คาํ สังเกียวกับบัญชีทีเปิ ดขึนนันไว้ต่อสหกรณ์
โดยใช้บตั รตัวอย่างลายมือชือตามแบบของสหกรณ์
การเปลียนแปลงเกียวกับตัวอย่างลายมือชือของผูม้ ีอาํ นาจ จะมีผล
ต่อเมือได้แจ้งเป็ นหนังสื อต่อสหกรณ์และสหกรณ์ได้ตอบรับแล้ว
ข้อ 6. สหกรณ์จะออกสมุดคู่บญั ชีเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษให้ผูฝ้ ากยึดถือไว้ โดยผู ้
ฝากต้องเก็บรักษาไว้ให้สหกรณ์บนั ทึกรายการเงินฝาก ดอกเบีย เงินถอนและ
เงินคงเหลือของตนบรรดาทีมีทุกราย
การบันทึกรายการในสมุดคู่บญั ชี จะกระทําได้เฉพาะทางฝ่ ายสหกรณ์
เท่านัน โดยให้ผจู ้ ดั การ หรื อผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ หรื อพนักงานสหกรณ์ทีผูจ้ ดั การ
มอบหมายคนใดคนหนึ งเป็ นผูล้ งลายมือชือกํากับไว้เป็ นสําคัญ การบันทึก
รายการในสมุดคู่บญั ชีซึงไม่เป็ นไปตามทีกล่าวข้างต้น
จะไม่มีผลผูกพัน
สหกรณ์ แม้กรณี ทีผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่บญั ชีคลาดเคลือน ก็
ต้องแจ้งให้สหกรณ์แก้ไข
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สมุดคู่บญ
ั ชีทีบันทึกรายการเต็มแล้ว ให้ผูฝ้ ากส่ งมอบให้แก่สหกรณ์
เพือสหกรณ์จะได้ออกสมุดคู่บญั ชีเล่มใหม่ต่อไป
ในกรณี ทีสหกรณ์ออกสมุดคู่บญั ชีให้แก่ผูฝ้ ากเมือเปิ ดบัญชีกด็ ี หรื อ
ออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อนทีบันทึกรายการเต็มแล้วก็ดี สหกรณ์จะไม่คิด
ค่าธรรมเนียม แต่ถา้ สมุดคู่บญั ชีของผูฝ้ ากสู ญหายสหกรณ์จะออกสมุดคู่บญั ชี
เล่มใหม่ให้ โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละkK.KK บาท
ข้อ 7. ในการส่งเงินฝากเข้าบัญชีทุกครัง ให้ทาํ ใบส่ งเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษตาม
แบบของสหกรณ์ยนพร้
ื อมกับสมุดคู่บญั ชีและจํานวนเงินทีฝากต่อสหกรณ์
เมือสหกรณ์ได้ตรวจสอบเป็ นการถูกต้องแล้ว จะบันทึกรายการจํานวนเงิน
ฝากทีได้รับนันในสมุดคู่บญั ชีให้ผูฝ้ าก
ข้อ 8. เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษรายหนึงๆ ต้องเป็ นไปตามเงือนไข ดังนี
8.1 ผูฝ้ ากต้องเปิ ดบัญชีครังแรกและหรื อฝากเงินแต่ละครัง ต้องไม่ตากว่
ํ า
10,000.00 บาท (หนึ งหมืนบาทถ้วน)

หมวด 2
การกําหนดอัตราดอกเบียD ระยะเวลาการคิดดอกเบียD วิธีการคิดดอกเบียD และการจ่ ายดอกเบีDย
ข้อ 9. สหกรณ์ให้ดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์พิเศษในอัตราไม่เกินร้อยละ 14 ต่อปี โดย
จะประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆ และคํานวณดอกเบียให้เป็ นรายวันตามจํานวน
ต้นเงินฝากคงเหลือ ทังนี จะต้องคงยอดเงินฝากจนถึงวันทีสหกรณ์จ่าย
ดอกเบียด้วย
ดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ
ส่ วนทีเกินกว่าอัตรา
ดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์ ซึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามที
ทางราชการกําหนด สหกรณ์จะหักภาษีเงินได้ส่งต่อทางราชการก่อนแล้วจึง
โอนดอกเบียส่ วนทีเหลือทังหมดทบเข้าเป็ นเงินฝากให้ทุกวันสิ นปี ทางบัญชี
จํานวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษทีสหกรณ์จะจ่ายดอกเบียใน
อัตราเงินฝากออมทรัพย์พิเศษต้องมีเงินฝากคงเหลือไม่ตากว่
ํ า 1,000.00 บาท
(หนึงพันบาทถ้วน)
สหกรณ์จะนําดอกเบียทบเป็ นต้นเงินในบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์พิเศษทุกงวดหกเดือน คือ วันที 31 มีนาคม และ 30 กันยายน ของทุกปี
ทางบัญชีของสหกรณ์ให้ผูฝ้ ากรี บยืนสมุดคู่ฝาก ณ สํานักงานของสหกรณ์เพือ
พนักงานของสหกรณ์ลงรับดอกเบียให้
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หมวด 3
การถอนเงินฝากและการปิ ดบัญชี
ข้อ 10. ผูฝ้ ากจะถอนเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษของตนได้เมือทวงถาม โดยทําใบถอน
เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษตามแบบทีสหกรณ์กาํ หนด
ข้อ 11. การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ให้ถอนได้เดือนละ 2 ครัง โดยไม่ตอ้ งเสี ย
ค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอนมากกว่า 2 ครัง สหกรณ์จะคิด
ค่าธรรมเนียมการถอนครังทีสามและครังต่อๆ ไป ในอัตราร้อยละ 1 ของ
จํานวนเงินทีถอน แต่จาํ นวนเงินทีถอนต้องไม่ตากว่
ํ า 500 บาท (ห้าร้อยบาท
ถ้วน)
(แก้ ไข 1 มีนาคม 2543 ฉบับที= 2 พ.ศ. 2543)
ข้อ 12. ผูฝ้ ากจะปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษก็ยอ่ มกระทําได้ โดยสหกรณ์ จะคิด
ดอกเบียให้ถึงวันก่อนวันถอนหนึ งวัน เมือสหกรณ์จ่ายเงินคืนแล้วจะเก็บ
สมุดคู่บญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษไว้ และสหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนี ยมใน
การปิ ดบัญชี 100.00 บาท ต่อหนึ งบัญชี
ข้อ 13. ในกรณี ทีคณะกรรมการดําเนิ นการพิจารณาเห็นว่า ผูฝ้ ากเงินออมทรัพย์พิเศษ
รายใด ฝ่ าฝื นระเบียบนีหรื อก่อความยุง่ ยากให้แก่สหกรณ์ หรื อเห็นว่ามีเหตุ
อันสมควรทีจะปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผูฝ้ ากรายใด สหกรณ์
อาจไม่รับเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษของผูฝ้ ากรายนันอีก หรื อจะปิ ดบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย์พิเศษของผูฝ้ ากนัน พร้อมกับคิดดอกเบียให้ถึงวันปิ ดบัญชีก็
ได้
ข้อ 14. ในกรณี ทีผูฝ้ ากตาย สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินฝากคงเหลือทังหมดพร้อมดอกเบีย
ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษของผูฝ้ าก ให้แก่ผรู ้ ับโอนประโยชน์ ใน
กรณี ทีสมาชิกไม่ได้ทาํ หนังสื อตังผูร้ ับโอนประโยชน์ไว้ สหกรณ์จะจ่ายเงิน
ทังหมดให้แก่ผรู ้ ับมรดก หรื อผูจ้ ดั การมรดก หรื อทายาทของผูฝ้ าก เมือได้
นําหลักฐานมาแสดงสิ ทธิของตนให้เป็ นทีพอใจแก่สหกรณ์
ประกาศ ณ วันที 20 มิถุนายน 2534
สุ วนันท์ ชาติอุดมพันธ์
(นายสุ วนันทน์ ชาติอุดมพันธ์)
ประธานกรรมการ
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ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ธุรกิจก๊ าซ ปตท. จํากัด
ว่ าด้ วยเงินฝากสินมัธยะ
พ.ศ. 2544
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 13 และข้อ 82(1) ทีประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ ครังที 11/2544 เมือวันที 26 กันยายน 2544 ได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยเงินฝาก
สิ นมัธยะ พ.ศ. 2544 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด ว่าด้วย
เงินฝากสิ นมัธยะ พ.ศ. 2544”
ข้อ 2 ระเบียบนี ให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม 2544 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาประกาศมติทีประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการ ระเบียบอืนใดที
มีอยูก่ ่อนวันใช้ระเบียบนีซึ งมีกาํ หนดขัดแย้งกับระเบียบนี ทังสิ น
ข้อ 4 สหกรณ์จะรับเงินฝากสิ นมัธยะ จากสมาชิกได้ตามทีสหกรณ์เห็นสมควร
ข้อ 5 ผูป้ ระสงค์จะเปิ ดบัญชีเงินฝากสิ นมัธยะ ต้องยืนหนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก
สิ นมัธยะ ตามแบบของสหกรณ์ พร้อมแสดงบัตรประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร โดยชือผูฝ้ ากกับชือผูม้ ี
อํานาจถอนหรื อผูม้ ีสิทธิ ได้รับดอกเบียเงินฝากต้องเป็ นบุคคลเดียวกัน
ข้อ 6 การเปิ ดบัญชีครังแรก ต้องไม่ตากว่
ํ า 100.00 บาท (หนึ งร้อยบาทถ้วน) สู งสุ ดไม่
เกิน 25,000.00 บาท (สองหมืนห้าพันบาทถ้วน) โดยต้องฝากติดต่อกันทุกเดือนๆ ละเท่ากันและเท่ากับ
ทีเปิ ดบัญชีครังแรกเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 24 เดือน และรวมทังหมดแล้วต้องไม่เกิน 600,000.00
บาท (หกแสนบาทถ้วน) จึงจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับดอกเบียเงินฝากสิ นมัธยะ
ข้อ 7 สหกรณ์ออกสมุดคู่บญั ชีเงินฝากสิ นมัธยะ ให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ โดยผูฝ้ ากต้องเก็บ
รักษาไว้ให้สหกรณ์บนั ทึกรายการเงินฝาก ดอกเบีย เงินถอน และเงินคงเหลือของตนบรรดาทีจะมีขึนทุก
ราย
การลงบันทึกรายการต่างๆ ในสมุดคู่ฝากนัน จะกระทําได้แต่โดยทางฝ่ ายสหกรณ์ ซึง
ประธานกรรมการหรื อรองประธานกรรมการ หรื อเหรัญญิก หรื อผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ีได้รับมอบหมายคน
หนึ งคนใดเป็ นผูล้ งลายมือชือย่อกํากับไว้เป็ นสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็ นไป
ตามทีกล่าวนี ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ อนึง ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลือน
ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพือแก้ไขให้ จะแก้ไขโดยประการอืนไม่ได้
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สมุดคู่ฝากเล่มทีใช้เต็มแล้วหรื อชํารุ ดจนใช้การไม่ได้ ให้นาํ มายืนต่อสหกรณ์เพือจะได้
ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนัน และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึงออกให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ต่อไป
สมุดคู่ฝากเล่มทียกเลิกนัน ผูฝ้ ากจะรับไปก็ได้
ผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในทีปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผูฝ้ ากต้องแจ้ง
เป็ นหนังสื อต่อสหกรณ์โดยมิชกั ช้า สหกรณ์จะนํายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซึงออกให้ผู ้
ฝากยึดถือไว้ต่อไป ส่ วนสมุดคู่ฝากเล่มทีหายให้ยกเลิก
ในกรณี ทีสหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผฝู ้ ากครังแรกก็ดี หรื อออกเล่มใหม่ให้ต่อจาก
เล่มก่อน ซึงลงรายการเต็มแล้วก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียมแต่กรณี ทีสมุดคู่ฝากของผูฝ้ ากคนใด
สู ญหายสหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนี ยมเล่มละ k0.00 บาท
ข้อ 8 ในการส่ งเงินฝากเข้าบัญชี ต้องฝากภายในวันที 5 ของเดือน และจะขาดการฝาก
หรื อ ฝากไม่ครบตามวงเงินทีกําหนด หรื อฝากล่าช้ากว่าระยะเวลาทีกําหนดทุกกรณี รวมกันต้องไม่เกิน
2 เดือน การส่ งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครัง ให้ทาํ ใบส่ งเงินตามแบบพิมพ์ทีสหกรณ์กาํ หนด ยืนพร้อม
ด้วยสมุดคู่ฝากและจํานวนเงินฝากต่อพนักงานสหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ ทังนี ผูฝ้ ากหรื อผูอ้ ืนจะ
เป็ นผูส้ ่ งเงินก็ได้
เมือสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากทีได้รับนันในสมุดคู่ฝาก และ
ตรวจสอบเป็ นการถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก
ในกรณี ทีผูฝ้ ากอยูต่ ่างจังหวัด หรื อไม่สามารถมาฝากด้วยตนเอง สามารถนํา
เงินโอนเข้าบัญชีของสหกรณ์ทีอยูใ่ นธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ ได้ โดยสหกรณ์จะถือว่าสมาชิกผูน้ นั ได้นาํ
เงินเข้าฝากกับสหกรณ์ ตังแต่วนั ทีสหกรณ์ได้รับโอน หรื อสมาชิกจะยินยอมให้สหกรณ์หกั เงินเดือน ณ
ทีจ่ายส่ งฝากแบบหุ น้ รายเดือนก็ได้
ข้อ 9 สหกรณ์จะคิดดอกเบียเงินฝากในอัตราไม่เกินร้อยละ 13 ต่อปี ตามประกาศของ
สหกรณ์ โดยจะคิดดอกเบียให้เมือครบกําหนดระยะเวลาฝาก
กรณี ทีฝากครบกําหนดเวลาฝาก และผูฝ้ ากยังไม่ถอนเงินฝาก สหกรณ์จะนําเงินต้น
พร้อมดอกเบียทีได้รับจากการฝากเงินสิ นมัธยะทีครบกําหนดเวลาฝาก เข้าฝากในเงินฝากประเภทออม
ทรัพย์
ข้อ 10 ในกรณี มีเหตุไม่สามารถปฏิบตั ิได้ตามเงือนไข หรื อฝากต่อไปไม่ได้ อันเป็ น
เหตุให้ไม่ได้รับสิ ทธิยกเว้นภาษี สหกรณ์จะคิดดอกเบียให้ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ สําหรับเงินฝาก 3
เดือนขึนไป ส่ วนเงินฝากทีไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบียให้ และจะปิ ดบัญชีเมือเจ้าของบัญชี
มาติดต่อกับสหกรณ์
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ข้อ 11 ในช่วงระยะเวลาไม่ครบตามจํานวนเดือน ทีแจ้งความจํานงไว้ในหนังสื อขอ
เปิ ดบัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากตามข้อ 5 จะถอนเงินฝากดังกล่าวไม่ได้ เว้นแต่เป็ นการถอนเพือปิ ดบัญชี
และจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับดอกเบียเงินฝากนัน
ข้อ 12 ในกรณี ทีฝากเงินครบตามจํานวนเดือนทีแจ้งความจํานงไว้ในหนังสื อขอเปิ ด
บัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากตามข้อ 5 เจ้าของบัญชีจะต้องติดต่อขอปิ ดบัญชีกบั สหกรณ์ ถ้าไม่ปิดบัญชี
สหกรณ์จะคิดดอกเบียให้ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์จนกว่าสมาชิกจะมาปิ ดบัญชี
ข้อ 13 ในกรณี ทีผูฝ้ ากถึงแก่กรรมในระหว่างไม่ครบสัญญา สหกรณ์จะจ่ายคืนเงิน
ฝากพร้อมดอกเบียในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ ตามประกาศของสหกรณ์ให้แก่ผรู ้ ับผลประโยชน์ในกรณี
ทีสมาชิกไม่ได้ทาํ หนังสื อตังผูร้ ับผลประโยชน์ไว้ สหกรณ์จะจ่ายเงินทังหมดให้แก่ผูร้ ับมรดก หรื อ
ผูจ้ ดั การมรดก หรื อทายาทของผูฝ้ ากเมือได้นาํ หลักฐานมาแสดงสิ ทธิของตนให้เป็ นทีพอใจแก่สหกรณ์
ประกาศ ณ วันที 26 กันยายน 2544
พีระพงษ์ อัจฉริ ยชีวิน
(นายพีระพงษ์ อัจฉริ ยชีวิน)
ประธานกรรมการ

นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบให้ใช้ระเบียบนีได้
(ลงชือ) วัลลภ วิทยประพัฒน์

(นายวัลลภ วิทยประพัฒน์)
อธิบดีกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบตั ิราชการแทน
นายทะเบียนสหกรณ์
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด
ว่าด้วยเจ้าหน้าที และสวัสดิการเจ้าหน้าที
พ.ศ. 2559
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์
ข้อ 82(7) และ (8) ทีประชุม
คณะกรรมการดําเนินการครังที 12/2559 เมือวันที 20 ตุลาคม 2559 ได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วย
เจ้าหน้าทีและสวัสดิการเจ้าหน้าทีสหกรณ์ ดังต่อไปนี
ข้ อ 1 ระเบียบนีเรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด ว่าด้วย
เจ้าหน้าทีและสวัสดิการเจ้าหน้าทีสหกรณ์ พ.ศ.2559 ”
ข้ อ 2 ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ.2545 และฉบับแก้ไขทุก
ฉบับโดยให้ใช้ระเบียบนีแทน
ข้ อ 3 ระเบียบนีให้มีผลบังคับใช้ตงแต่
ั วนั ที 20 ตุลาคม 2559 เป็ นต้นไป
หมวดที= 1
อัตรากําลัง ตําแหน่ ง และอัตราเงินเดือนเจ้ าหน้ าที=
ข้ อ 4 ให้สหกรณ์จา้ งเจ้าหน้าทีตามจํานวนทีจําเป็ นแก่การปฏิบตั ิงานประจําปี ของ
สหกรณ์
ข้ อ 5 ตําแหน่งเจ้าหน้าทีสหกรณ์
(1) เจ้าหน้าทีทัวไป (หมายถึง เจ้าหน้าทีการเงิน, เจ้าหน้าทีบัญชี ,

เจ้าหน้าทีธุรการ) ให้

แต่งตังเป็ นเจ้าหน้าทีระดับ 1-3

(2) เจ้าหน้าทีบริ หาร (หมายถึง เจ้าหน้าทีบริ หารการเงิน, เจ้าหน้าทีบริ หาร
บัญชี, เจ้าหน้าทีบริ หารทัวไป) ให้แต่งตังเป็ นเจ้าหน้าทีระดับ 4
(3) ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ ให้แต่งตังเป็ นเจ้าหน้าทีระดับ 6
(4) รองผูจ้ ดั การ ให้แต่งตังเป็ นเจ้าหน้าทีระดับ 7
(5) ผูจ้ ดั การ
ให้แต่งตังเป็ นเจ้าหน้าทีระดับ 8
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ข้ อ 6 ให้กาํ หนดอัตราเงินเดือนเจ้าหน้าทีสหกรณ์ไว้ดงั ต่อไปนี เว้นแต่อตั ราขันตํา
ให้เป็ นไปตามกฎหมายแรงงานกําหนด
ระดับงาน

ตําแหน่ ง

ขัDนตํา=

ขัDนกึง= กลาง

ขัDนสู ง

1

เจ้าหน้าทีทัวไป
เจ้าหน้าทีทัวไป
เจ้าหน้าทีทัวไป
เจ้าหน้าทีบริ หาร
เจ้าหน้าทีบริ หาร
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
รองผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การ

6,900.00

12,420.00

17,940.00

9,200.00

16,560.00

23,920.00

11,500.00

20,700.00

29,900.00

16,100.00

28,980.00

41,860.00

23,000.00

41,400.00

59,800.00

28,750.00

51,750.00

74,750.00

40,250.00

72,450.00

104,650.00

51,750.00

93,150.00

134,550.00

2
3
4
5
6
7
8

1. การพิจารณาเงินเดือนในแต่ละปี ให้กาํ หนดวงเงินเพิมขึนไม่เกิน 12% ของขัน
กึงกลางรวมแต่ละระดับ
2. หลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนให้พิจารณาองค์ประกอบดังนี
2.1 ปรับเพือชดเชยอัตราเงินเฟ้อและดัชนี ผบู ้ ริ โภคในปี นัน ๆ
2.2 ปรับโดยพิจารณาตามผลการปฏิบตั ิงานไม่เกิน 4% ของขันกึงกลางรวมแต่ละ
ระดับ ภายใต้เงือนไขดังนี
2.2.1 ถ้าผลการดําเนินงานเท่ากับประมาณการ ให้ขึนเงินเดือนเจ้าหน้าที
1.50% ของขันกึงกลางรวมของแต่ละระดับ
2.2.2 ถ้าผลการดําเนิ นงานสู งกว่าประมาณการตังแต่ 20% ขึนไป ให้ขึน
เงินเดือนเจ้าหน้าที 2% ของขันกึงกลางรวมของแต่ละระดับ
2.2.3 ถ้าผลการดําเนิ นงานสู งกว่าประมาณการตังแต่ 50% ขึนไป ให้ขึน
เงินเดือนเจ้าหน้าที 3% ของขันกึงกลางรวมของแต่ละระดับ
2.2.4 ถ้าผลการดําเนินงานสู งกว่าประมาณการ 100% ให้ขึน เงินเดือน
เจ้าหน้าที 4% ของขันกึงกลางรวมของแต่ละระดับ
2.2.5 ถ้าผลการดําเนิ นงานตํากว่าประมาณการ การขึนเงินเดือนเจ้าหน้าที
ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ
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2.3 ปรับโดยพิจารณาตามผลการดําเนินกิจการของสหกรณ์ไม่เกิน 3% ของขัน
กึงกลางรวมของแต่ละระดับ ภายใต้เงือนไขดังนี
2.3.1 ถ้าผลการดําเนินงานเท่ากับประมาณการให้ขึนเงินเดือน เจ้าหน้าที 2%
ของขันกึงกลางรวมของแต่ละระดับ
2.3.2 ถ้าผลการดําเนิ นงานสู งกว่าประมาณการตังแต่ 20% ขึนไป ให้ขึน
เงินเดือนเจ้าหน้าที 2.20% ของขันกึงกลางรวมของแต่ละระดับ
2.3.3 ถ้าผลการดําเนิ นงานสู งกว่าประมาณการตังแต่ 50% ขึน ไป ให้ขึน
เงินเดือนเจ้าหน้าที 2.50% ของขันกึงกลางรวมของแต่ละระดับ
2.3.4 ถ้าผลการดําเนิ นงานสู งกว่าประมาณการ 100% ให้ขนึ เงินเดือน
เจ้าหน้าที 3% ของขันกึงกลางรวมของแต่ละดับ
2.3.5 ถ้าผลการดําเนิ นงานตํากว่าประมาณการ การขึนเงินเดือนเจ้าหน้าที
ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ
2.4 ให้คณะกรรมการดําเนิ นการพิจารณาการขึนเงินเดือนเจ้าหน้าที ตามข้อ 2.2 และ
ข้อ 2.3 เป็ นวงเงินรวมของแต่ละปี โดยมอบหมายให้ผูจ้ ดั การพิจารณาขึนเงินเดือนให้แก่เจ้าหน้าทีแต่ละ
คนตามผลการประเมินการปฏิบตั ิงาน ภายในวงเงินรวมทีคณะกรรมการดําเนิ นการกําหนดในปี นัน ๆ
2.5 ในกรณี พเิ ศษระหว่างปี เพือให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ ให้คณะกรรมการ
พิจารณาปรับเงินเดือนเจ้าหน้าทีขึนได้แต่ตอ้ งไม่เกินวงเงินรวมทีจัดสรรไว้ในปี นันๆ”
หมวดที= 2
การรั บสมัคร การคัดเลือก การบรรจุและแต่ งตัDง หรื อเลื=อนระดับเจ้ าหน้ าที=สหกรณ์
ข้ อ 7 คุณสมบัติของผูท้ ีจะได้รับการบรรจุและแต่งตังเป็ นเจ้าหน้าทีสหกรณ์ มีดงั นี
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ตากว่
ํ า 18 ปี บริ บูรณ์
(3) ไม่เป็ นบุคคลไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ
และไม่เป็ นโรคที
สังคมรังเกียจหรื อเป็ นโรคอืนๆ ตามทีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) ไม่เป็ นผูม้ ีหนี สิ นล้นพ้นตัว
(5) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษถึงต้องออกจากสหกรณ์ หรื อราชการ หรื อ องค์กรของ
รัฐบาล หรื อสถาบันอืน ๆ
(6) ไม่เป็ นผูเ้ คยรับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงทีสุ ดให้จาํ คุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ
หรื อความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
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(7) ไม่เป็ นผูเ้ คยลาออกจากสหกรณ์โดยได้กระทําผิดวินยั
ซึงจะได้รับโทษไล่ออก
หรื อให้ออกตามระเบียบว่าด้วยวินยั
การสอบสวนและการลงโทษ สําหรับ
พนักงานและลูกจ้าง
ข้ อ 8 ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร การสอบ
คัดเลือกเป็ นครังคราวตามความเหมาะสม โดยปิ ดประกาศรับสมัครได้ ณ สํานักงาน สหกรณ์ มี
กําหนดเวลาไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
ในการรับสมัครให้สหกรณ์เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมสมัครคนละ 100 บาท เงินค่าสมัครนี สหกรณ์
จะไม่คืนให้เว้นแต่ผูส้ มัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 7
ให้ประกาศรายชือผูไ้ ด้รับการคัดเลือกตามลําดับคะแนนไว้ ณ สํานักงานสหกรณ์ ในกรณี คะแนน
เท่ากัน ให้มีการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์
ข้ อ 9 การบรรจุและแต่งตังหรื อเลือนระดับเจ้าหน้าที ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี

การบรรจุและแต่งตัDง
- เจ้ าหน้ าทีท= ั=วไป ตามข้อ 5(1) ต้องจบการศึกษาไม่ตากว่
ํ าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชันสูง(ปวส.) หรื อเทียบเท่าในสาขาทีสหกรณ์กาํ หนด
- เจ้ าหน้ าที=บริหาร ตามข้อ 5(2) ต้องจบการศึกษาไม่ตากว่
ํ าปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
ในสาขาทีสหกรณ์กาํ หนด
- ผู้ช่วยผู้จัดการ ตามข้อ 5(3) ต้องจบการศึกษาไม่ตากว่
ํ าปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าใน
สาขาทีสหกรณ์กาํ หนด และมีประสบการณ์การทํางานไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
- รองผู้จัดการ ตามข้อ 5(4) ต้องจบการศึกษาไม่ตากว่
ํ าปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าใน
สาขาทีสหกรณ์กาํ หนด และมีประสบการณ์การทํางานไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
- ผู้จัดการ ตามข้อ 5(5) ต้องจบการศึกษาไม่ตากว่
ํ าปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าใน
สาขาทีสหกรณ์กาํ หนดและมีประสบการณ์การทํางานไม่น้อยกว่า 5 ปี

การเลื=อนระดับ
- เจ้ าหน้ าทีท= ั=วไประดับ 1 เข้าสู่ ตาํ แหน่งเจ้าหน้าทีทัวไประดับ 2 ต้องมีเงินเดือนถึงขัน
กึงกลางระดับ 1 และดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าทีทัวไประดับ 1 มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
- เจ้ าหน้ าทีท= ั=วไประดับ 2 เข้าสู่ ตาํ แหน่งเจ้าหน้าทีทัวไประดับ 3 ต้องมีเงินเดือนถึงขัน
กึงกลางระดับ 2 และดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าทีทัวไประดับ 2 มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
- เจ้ าหน้ าทีท= ั=วไประดับ 3 เข้าสู่ ตาํ แหน่งเจ้าหน้าทีบริ หารระดับ 4 ต้องมี เงินเดือนถึง
ขันกึงกลางระดับ 3 และดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าทีทัวไป 3 มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
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- เจ้ าหน้ าที=บริหารระดับ 4 เข้าสู่ ตาํ แหน่งเจ้าหน้าทีบริ หารระดับ 5 ต้องมี เงินเดือนถึง
ขันกึงกลางระดับ 4 และดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าทีบริ หารระดับ 4 มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
- เจ้ าหน้ าที=บริหารระดับ 5 เข้าสู่ ตาํ แหน่งผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ ต้องมีเงินเดือนถึงขันกึงกลาง
ระดับ 5 และดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าทีบริ หารระดับ 5 มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี ทังนีต้องมีตาํ แหน่ งว่าง
และคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสมในการ
ดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
- ผู้ช่วยผู้จัดการ เข้าสู่ ตาํ แหน่งรองผูจ้ ดั การต้องมีเงินเดือนถึงขันกึงกลางระดับ 6 และ
ดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยผูจ้ ดั การมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี โดยคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาแล้วเห็นว่า
มีความรู ้ ความสามารถและความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่รองงผูจ้ ดั การ
- รองผู้จัดการ เข้าสู่ ตาํ แหน่งผูจ้ ดั การต้องมีเงินเดือนถึงขันกึงกลางระดับ 7 และดํารง
ตําแหน่งรองผูจ้ ดั การมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยคณะกรรมการดําเนิ นการพิจารณาแล้วเห็นว่ามี
ความรู ้ ความสามารถและความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งผูจ้ ดั การ
ข้ อ 10 ในการบรรจุและแต่งตังหรื อเลือนระดับเจ้าหน้าทีทุกตําแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการดําเนินการก่อน ประธานจึงบรรจุและแต่งตังได้
ข้ อ 11 การบรรจุและแต่งตังเจ้าหน้าทีสหกรณ์ให้บรรจุในอัตราเงินเดือนขันตําของแต่ละ
ตําแหน่ง สําหรับผูม้ ีประสบการณ์โดยตรงให้เพิมอัตราเงินเดือนอีก 3-5 % ของ
เงินเดือนขันตํา
ของแต่ละตําแหน่ ง ทังนี ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ข้ อ 12 การเลือนเงินเดือนประจําปี เจ้าหน้าที ซึ งมีเวลาทํางานในสหกรณ์ครบแปดเดือนในรอบ
ปี ทางบัญชีของสหกรณ์ จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลือนเงินเดือน
ให้ผูจ้ ดั การมีอาํ นาจเลือนเงินเดือนเจ้าหน้าทีตําแหน่งไม่สูงกว่ารองผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ
การเลือนเงินเดือนผูจ้ ดั การให้เป็ นอํานาจของคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาแล้วแต่
เห็นสมควร
หมวดที= 3
หลักประกันเจ้ าหน้ าที=
ข้ อ 13 ในการบรรจุและแต่งตังเจ้าหน้าทีสหกรณ์ ต้องให้เจ้าหน้าทีทําสัญญาจ้างไว้เป็ น
หนังสื อตามแบบทีสหกรณ์กาํ หนด และให้คณะกรรมการดําเนินการกําหนดให้มีหลักประกันอย่างใด
อย่างหนึงหรื อหลายอย่าง เพือประกันความเสี ยหายอันอาจเกิดขึนแก่สหกรณ์เนืองจากการกระทําหรื อ
งดเว้นการกระทําซึงเจ้าหน้าทีต้องรับผิดชอบดังนี
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(1) เงินสดจํานวน 60 เท่าของอัตราค่าจ้างรายวัน ตามระยะเวลาทีสัญญาจ้างยังมี
ผลบังคับใช้โดยฝากไว้กบั สหกรณ์
(2) บุคคลคําประกันอย่างไม่จาํ กัดความรับผิดอย่างน้อยหนึงคน ซึงคณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควร
(3) หลักทรัพย์ของรัฐบาลหรื อหลักทรัพย์อย่างอืนจํานําเป็ นประกัน
(4) อสังหาริ มทรัพย์ทีปลอดจากภาระจํานองมาจํานองเป็ นประกันต่อสหกรณ์
หมวดที= 4

การจ่ ายเงินโบนัสและบําเหน็จ
ข้ อ 14 เมือสิ นปี ทางบัญชี สหกรณ์อาจจัดสรรกําไรเป็ นโบนัสแก่เจ้าหน้าทีได้ตามข้อบังคับ
ของสหกรณ์ โดยให้จ่ายเงินโบนัสตามส่ วนของอัตราเงินเดือนแต่ละคนแต่ไม่เกิน 4 เท่า ของอัตรา
เงินเดือนสุ ดท้ายของปี บัญชีนนั ๆ
เจ้าหน้าทีทีมีเวลาทํางานไม่เต็มปี ทางบัญชีให้ได้รับโบนัสลดลงตามสัดส่ วนของเวลา
ทํางานในปี นัน
ข้ อ 15 คณะกรรมการดําเนินการอาจไม่จ่ายเงินโบนัสทังหมดหรื อบางส่ วนให้แก่เจ้าหน้าทีคน
หนึ งคนใดก็ได้หากปรากฎว่าปฏิบตั ิหน้าทีผิดพลาดหรื อบกพร่ องเป็ นประจํา
ไม่อุทิศเวลาให้แก่
สหกรณ์ ลาหยุดในระหว่างปี ทางบัญชีเกินสมควร อีกทังไม่พยายามขวนขวายแก้ไขข้อผิดพลาดหรื อ
ข้อบกพร่ องของตน
ข้ อ 16 เจ้าหน้าทีสหกรณ์ทีทํางานต่อเนื องกันมาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี ขึนไป มีสิทธิ ได้รับเงิน
บําเหน็จเมือออกจากงานประจํา เว้นแต่การออกเพราะถูกลงโทษ ไล่ออก หรื อ ปลดออก หรื อเลิก
จ้าง และมีสิทธิได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย
การคํานวณเงินบําเหน็จให้นาํ อัตราเงินเดือนเดือนสุ ดท้ายคูณด้วยจํานวนปี ทีทํางานใน
สหกรณ์ เศษของปี ถ้าถึง 180 วัน ให้นบั เป็ นหนึงปี ถ้าตํากว่าให้ปัดทิง
จํานวนปี ทีทํางาน หมายถึง ระยะเวลาตังแต่วนั บรรจุเข้าทํางานถึงวันออกจาก
สหกรณ์หักด้วยวันลา
ข้ อ 17 เพือประโยชน์แก่การจ่ายเงินบําเหน็จและค่าชดเชยแก่เจ้าหน้าที ให้ สหกรณ์ตงเงิ
ั น
สํารองจ่ายเงินบําเหน็จและค่าชดเชยไว้ตดั จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายประจําปี ตามที คณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควร
ภาษีเงินได้อนั พึงชําระตามกฎหมาย
ให้ผูร้ ับเงินบําเหน็จและเงินชดเชยเป็ นผูจ้ ่าย
ทังสิ น
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หมวดที= 5
เงินช่ วยเหลือค่ารั กษาพยาบาล
ข้ อ 18 ในหมวดนี
“สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาล
ของเอกชน
“ค่ารักษาพยาบาล” หมายความว่า เงินทีสถานพยาบาลเรี ยกเก็บเป็ น ค่ายา ค่าเลือด
ค่านําเกลือ ค่าอ๊อกซิเจน ค่าตรวจสุ ขภาพประจําปี และอืน ๆ ทีใช้ในการบําบัดและรักษาโรค
รวมทังค่าบริ การทางการแพทย์ ค่าตรวจ ค่าวิเคราะห์โรค ค่าพยาบาลพิเศษ ค่าธรรมเนียมและ
บริ การอย่างอืน ซึงเรี ยกเป็ นเงินตอบแทน
(1) บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ งยังไม่บรรลุนิติภาวะ แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
(2) คู่สมรสซึงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย
(3) บิดา มารดา
ข้ อ 19 ให้เจ้าหน้าทีมีสิทธิ ได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหาร
สําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด
ข้ อ 20 ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องและค่าอาหารของสถานพยาบาลให้เบิกได้เท่าทีจ่ายจริ ง
สําหรับตนเองและครอบครัว แต่ไม่เกิน 100,000.00 บาท ต่อปี ทางบัญชีสหกรณ์
ในกรณีเจ้าหน้าทีมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
เจ้าหน้าทีจะใช้สิทธิ เบิกค่ารักษาพยาบาลจากสหกรณ์ก่อนก็ได้ แต่ตอ้ งไม่เกินจํานวนทีกําหนด
ข้ อ 21 สถานพยาบาลใดไม่มียาชนิดทีต้องการจําหน่ าย ให้เจ้าหน้าทีซือจากร้านขายยาของ
เอกชนได้ โดยให้แพทย์ผูต้ รวจรักษาหรื อหัวหน้าของสถานพยาบาลนันรับรอง
ข้ อ 22 ค่าห้องและค่าอาหารในสถานพยาบาล ให้เบิกได้ตามจํานวนทีจ่ายจริ ง แต่ไม่เกินวัน
ละ 3,000.00 บาท
ในกรณี ทีเจ้าหน้าทีใช้สิทธิg เบิกค่ารักษาพยาบาลกับสหกรณ์
ใบเสร็ จรับเงินต้องมี
รายละเอียดตามแบบทีกระทรวงสาธารณสุ ขกําหนด
ข้ อ 23 ให้ผูจ้ ดั การพิจารณาการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามหมวดนี โดยให้เป็ นไปตาม
วิธีการทีคณะกรรมการดําเนิ นการกําหนด
ในกรณี ทีเจ้าหน้าทีเจ็บป่ วย ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ให้จดั ซื อของ
สําหรับเยียมไข้ในวงเงินไม่เกิน 1,000.00 บาท ต่อครังโดยใช้งบหมวดค่าใช้จ่ายทัวไป
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ข้ อ 24 ในกรณี เจ้าหน้าทีใช้สิทธิโดยทุจริ ต ต้องได้รับโทษทางวินยั และให้หมดสิ ทธิในการ
ได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามหมวดนีตลอดไป
ถ้าปรากฎว่า เจ้าหน้าทีใช้สิทธิ โดยทุจริ ตและได้รับเงินไปแล้วให้ผบู ้ งั คับบัญชาเรี ยก
เก็บเงินคืนทันที พร้อมทังดําเนิ นการทางกฎหมาย ตามทีคณะกรรมการดําเนินการเห็น สมควร
หมวดที= 6

การเบิกจ่ ายค่าเครื= องแบบเจ้ าหน้ าที=
ข้ อ 25 ให้เจ้าหน้าทีได้รับค่าเครื องแบบคนละ 2 ชุดต่อปี โดยให้เบิกจ่ายเป็ นเงินจํานวน
4,000.00 บาท
ข้ อ 26 ให้เจ้าหน้าทีแต่งเครื องแบบมาปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่าสัปดาห์ละ 3 วัน โดยให้อยูใ่ น
การกํากับดูแลของผูจ้ ดั การ
หมวดที= X
เงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตรเจ้ าหน้ าที=
ข้ อ 27 การจ่ายเงินช่วยเหลือบุตรเจ้าหน้าทีต้องกําลังศึกษาอยู่ และมีอายุไม่เกิน 25 ปี โดย
มีรายละเอียดดังนี
(n) บุตรทีกําลังศึกษาอยูใ่ นระดับอนุบาล 1-3 ให้ได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 1,000.00
บาท ต่อปี
(J) บุตรทีกําลังศึกษาอยูใ่ นระดับประถมศึกษา 1-6 ให้ได้รับเงิ นช่วยเหลือคนละ
1,500.00 บาท ต่อปี
(3) บุตรทีกําลังศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมและสายวิชาชีพให้ได้รับเงินช่วยเหลือคนละ
2,000.00 บาท
(k) บุตรทีกําลังศึกษาอยูใ่ นระดับอุดมศึกษา (ปริ ญญาตรี ) ให้ได้รับเงินช่วยเหลือคน
ละ 3,000.00 บาทต่อปี
ข้ อ 28 การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการศึกษาเกียวกับค่าเล่าเรี ยน และอุปกรณ์การเรี ยนของบุตร
เจ้าหน้าทีต้องกําลังศึกษาอยูแ่ ละมีอายุไม่เกิน 25 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี
(n) บุตรทีกําลังศึกษาอยูร่ ะดับอนุบาล ให้เบิกได้คนละ 6,000.00 บาท ต่อปี
(J) บุตรทีกําลังศึกษาอยูร่ ะดับประถมศึกษาให้เบิกได้คนละ 8,000.00 บาทต่อปี
(r) บุตรทีกําลังศึกษาอยูร่ ะดับมัธยมศึกษาและสายอาชีพตํากว่าปริ ญญาตรี ให้เบิกได้
คนละ 10,000.00 บาท ต่อปี
(k) บุตรทีกําลังศึกษาอยูร่ ะดับอุดมศึกษา (ปริ ญญาตรี ) ให้เบิกได้คนละ 15,000.00
บาท ต่อปี
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บุตรของเจ้าหน้าทีทีศึกษาอยูใ่ นสถาบันการศึกษาของรัฐบาล หรื อสถาบันการศึกษา
ของเอกชนให้เบิกได้ตามอัตราทีกําหนดโดยวิธีการเหมาจ่าย พร้อมแนบหลักฐานแสดงการศึกษาทีออก
โดยสถานศึกษาประกอบการเบิก
ข้ อ 29 บุตรทีอยูใ่ นข่ายได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบนี ต้องมีอายุครบ 3 ปี
บริ บูรณ์ในวันแรกของภาคการศึกษา ทีสถานศึกษากําหนด และต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี บริ บูรณ์ ใน
วันแรกของภาคการศึกษาทีสถานศึกษากําหนด
เจ้าหน้าทีมีสิทธิg ได้รับเงินช่วยเหลือเกียวกับการศึกษาของบุตรตามระเบียบนีไม่เกิน
จํานวนบุตร 3 คน โดยให้เบิกได้ตามลําดับที 1-3 เท่านัน ยกเว้นบุตรบุญธรรม
ข้ อ 30 ในกรณีทีบุตรของเจ้าหน้าทีมีสิทธิ ได้รับเงินช่วยเหลือเกียวกับการศึกษาจากหน่วยงาน
ของคู่สมรส เจ้าหน้าทีจะใช้สิทธิเบิกจากสหกรณ์ก่อนก็ได้ หรื อกรณี ใช้สิทธิ เบิกจากหน่วยงานของ
คู่สมรสและได้ตากว่
ํ าอัตราทีกําหนดไว้ในระเบียบสามารถเบิกเพิมในส่ วนทีขาดได้โดยแนบหลักฐาน
การได้รับสิ ทธิจากหน่วยงานของคูส่ มรสมาประกอบการเบิก โดยวงเงินเบิกทังสองแห่งไม่เกินอัตราที
กําหนดไว้ในระเบียบ
กําหนด ณ วันที 20 ตุลาคม 2559

( นายทวีศกั ดิg ไทพิทกั ษ์ )
ประธานกรรมการ
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ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด
ว่ าด้ วยข้ อบังคับเกีย= วกับการทํางานของเจ้ าหน้ าที=สหกรณ์
พ.ศ. FJIJ
--------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด ข้อ EJ(A)
คณะกรรมการดําเนินการ ในการประชุมครังที A/JAkA เมือวันที Jr เมษายน JAkA ได้มีมติเห็นชอบ
กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด ว่าด้วยข้อบังคับเกียวกับการทํางานของ
เจ้าหน้าทีสหกรณ์ เพือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. JAkn ดังต่อไปนี

หมวดที= :
บททัว= ไป
ข้อ n. ระเบียบนีเรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด ว่าด้วยข้อบังคับ
เกียวกับการทํางานของเจ้าหน้าทีสหกรณ์ พ.ศ. JAkA”
ข้อ J. ให้ยกเลิกระเบียบต่อไปนี และให้ใช้ระเบียบนีแทนคือ
J.n ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด ว่าด้วยพนักงานและลูกจ้าง
พ.ศ. JArB, (หมวด E ข้อ rJ และข้อ rk และหมวด B) รวมทังฉบับแก้ไขเพิมเติมทุกฉบับและให้ใช้
ฉบับนี แทน
J.J ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด ว่าด้วยการสอบสวนและการ
ลงโทษสําหรับพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. JArB รวมทังฉบับแก้ไขเพิมเติมทุกฉบับและให้ใช้ฉบับนี แทน
J.r ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด ว่าด้วยการลา วันทําการ เวลา
ทํางาน และค่าล่วงเวลาให้กบั พนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. JArB รวมทังฉบับแก้ไขเพิมเติมทุกฉบับและให้
ใช้ฉบับนีแทน
ข้อ r. ระเบียบนีให้ใช้บงั คับนับถัดจากประกาศนีเป็ นต้นไป
ข้อ k. ในระเบียบนี
“สหกรณ์ ” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ
ปตท. จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด
“เจ้ าหน้ าที”= หมายถึง ผูป้ ฏิบตั ิงานทุกระดับตังแต่เจ้าหน้าทีบังคับบัญชาและระดับปฏิบตั ิการทีทํา
หน้าทีต่างๆ เช่น ผูจ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ พนักงานการเงิน พนักงานบัญชี พนักงานธุรการ
และหรื อชือเรี ยกอย่างอืน เป็ นต้น ซึงมีฐานะเป็ นลูกจ้างสหกรณ์โดยรับเงินค่าจ้างจากหมวดเงินเดือน
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“ปี ” หมายถึง ปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ซึงสิ นสุ ดในวันที rK กันยายนของทุกปี
(แก้ไขมติ nn/JAtK วันที JA กันยายน JAtK มีผล n ตุลาคม JAtK)

หมวดที= F
วันเวลาทํางานและเวลาพัก
ข้อ A. วันทํางาน
สหกรณ์กาํ หนดให้เจ้าหน้าทีทํางานสัปดาห์ละ A วัน ตังแต่วนั จันทร์ ถึงวันศุกร์
ข้อ t. เวลาทํางาน
สหกรณ์กาํ หนดให้เจ้าหน้าทีทํางานวันละ E ชัวโมง ตังแต่เวลา KE.KK น. ถึง nu.KK น.
ข้อ u. เวลาพัก
สหกรณ์กาํ หนดให้เจ้าหน้าทีหยุดพักระหว่างเวลา nJ.KK น. ถึง nr.KK น.

หมวดที= H
วันหยุดและหลักเกณฑ์ การหยุด
ข้อ E. วันหยุดประจําสัปดาห์
สหกรณ์กาํ หนดให้เจ้าหน้าทีหยุดประจําสัปดาห์ละ J วัน ได้แก่ วันเสาร์ และวัน
อาทิตย์ วันหยุดอืนใดทีมิใช่วนั หยุดประจําสัปดาห์ ให้ถือตามประกาศของทางราชการหรื อตาม
ประกาศของสหกรณ์
ข้อ B. วันหยุดตามประเพณี
สหกรณ์กาํ หนดให้เจ้าหน้าทีหยุดตามประเพณี ได้ปีละไม่นอ้ ยกว่า nr วัน โดยให้รวม
วันแรงงานแห่ งชาติดว้ ย ทังนีจะประกาศเป็ นปี ๆ ไป
ในกรณี ทีวันหยุดประจําปี ใดตรงกับวันหยุดประจําสัปดาห์ ให้เจ้าหน้าทีหยุดชดเชย
ตามประเพณี ในวันทํางานถัดไป

หมวดที= I
วันลาและหลักเกณฑ์ การลา
ข้อ nK. วันลา
เจ้าหน้าทีมีสิทธิลาหยุดได้ดงั นี
nK.n การลาป่ วย
เจ้าหน้าทีมีสิทธิลาป่ วยได้เท่าทีป่ วยจริ ง โดยได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างเต็มแต่ไม่เกิน rK
วัน และหากป่ วยเกิน rK วันใน n ปี ให้ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างกึงหนึงแต่ไม่เกิน rK วันในปี นัน
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การประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยเนื องจากการทํางาน จนไม่สามารถมาปฏิบตั ิงาน
ตามปกติได้ สหกรณ์จะให้หยุดตามความเห็นของแพทย์ชนหนึ
ั ง โดยไม่ถือเป็ นการลาป่ วยและได้รับ
เงินเดือน/ค้าจ้างเต็ม แต่ไม่เกิน nEK วัน และให้ได้รับเงินเงินเดือน/ค่าจ้างในอัตราร้อยละ AK ในกรณี รับ
อนุญาตให้หยุดเกิน nEK วัน
10.2 การลาคลอดบุตร
เจ้าหน้าทีหญิงมีสิทธิลาหยุดงานก่อนหรื อหลังการคลอดบุตรได้ไม่เกิน BK วัน ทําการ
โดยได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างเต็มไม่เกิน tK วัน
10.3 การลากิจ
เจ้าหน้าทีมีสิทธิลาหยุดงาน เพือกิจธุ ระจําเป็ นได้ไม่เกิน rK วันต่อปี แต่ถา้ ได้รับการบรรจุ
หลังวันที rn มีนาคม มีสิทธิ ลาได้ไม่เกิน nA วัน
10.4 วันหยุดพักผ่อนประจําปี
สหกรณ์กาํ หนดให้เจ้าหน้าทีทีทํางานติดต่อกันมาแล้วครบ n ปี มีสิทธิ หยุดพักผ่อนได้ไม่
เกินปี ละ nK วันทําการ
เจ้าหน้าทีทีได้รับการบรรจุและทํางานติดต่อกันมาแล้วเกิน nEK วัน แต่ไม่ครบ n ปี มีสิทธิ
หยุดพักผ่อนได้ไม่เกิน A วันทําการในปี นัน ในกรณี ทีปี ใดไม่ได้หยุดพักผ่อนหรื อหยุดแล้วแต่ไม่ครบ
ให้สะสมวันทียังไม่หยุดในปี นันรวมเข้ากับปี ถดั ไป แต่เมือรวมกันแล้วต้องไม่เกิน JK วันทําการ
เจ้าหน้าทีผูเ้ กษียณอายุหรื อออกจากงานระหว่างปี โดยไม่มีความผิดและยังหยุดพักผ่อนไม่
ครบ ให้เจ้าหน้าทีผูน้ นหยุ
ั ดพักผ่อนให้ครบ ถ้าหยุดไม่ครบสหกรณ์จะจ่ายเป็ นค่าจ้างทดแทนในวันหยุด
พักผ่อนนันให้
10.5 การลาอุปสมบทหรื อการลาไปประกอบพิธีฮจั ย์ เจ้าหน้าทีทียังไม่เคยอุปสมบท และ
ทํางานในสหกรณ์ไม่นอ้ ยกว่าสองปี
มีสิทธิ ลาเพืออุปสมบทหรื อประกอบพิธีฮจั ย์ได้ โดยได้รับ
เงินเดือน/ค่าจ้างเต็มไม่เกิน nJK วัน
ในกรณี ทีลาสิ กขาบทหรื อกลับจากพิธีฮจั ย์ก่อนกําหนดเวลาต้องกลับเข้าทํางานภายใน
u วัน นับแต่วนั ลาสิ กขาบทหรื อกลับจากการประกอบพิธีฮจั ย์และถือว่าวันลาดังกล่าวเป็ นอันสิ นสุ ด
10.6 การลาเพือฝึ กความพรังพร้อมทางทหาร
เจ้าหน้าทีมีสิทธิทีจะหยุดงานเพือรับราชการทหารในการเรี ยกพลเพือตรวจสอบฝึ กวิชา
ทหารหรื อเพือความพรังพร้อมทางทหาร ต้องรายงานตัวต่อผูบ้ งั คับบัญชาภายใน 48 ชัวโมง นับจาก
วันทีได้รับหมายเรี ยก และจะลาโดยได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างเต็มตลอดเวลาทีเข้าฝึ กและเมือพ้นการฝึ ก
แล้วต้องกลับเข้าทํางานโดยเร็ ว
10.7 การลาทําหมัน
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เจ้าหน้าทีมีสิทธิลาหยุดเพือการทําหมันหรื อเนืองจากการทําหมันได้ตามจํานวนวันที
แพทย์แผนปั จจุบนั ชันหนึงกําหนด
10.8 การลาเพือฝึ กอบรมหรื อพัฒนาความรู ้
เจ้าหน้าทีมีสิทธิลาหยุดเพือรับการฝึ กอบรมหรื อพัฒนาความรู ้ความสามารถได้ตาม
ความเหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ
การลาตามวรรคหนึ ง ต้องเป็ นประโยชน์ต่องานและสวัสดิการสังคม เพิมทักษะความ
ชํานาญต่อการปฏิบตั ิงาน หรื อเพือทดสอบวัดผลทางการศึกษาทีทางราชการจัดหรื ออนุญาตให้จดั ขึน
ข้อ 11. หลักเกณฑ์การลา
11.1 การลาป่ วย
เจ้าหน้าทีทีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถทํางานตามปกติได้ตอ้ งปฏิบตั ิดงั นี
(1) กรณี สามารถลาป่ วยล่วงหน้าได้ให้ยนใบลาป่
ื
วยพร้อมด้วยหลักฐาน (ถ้ามี) ก่อน
การหยุดงาน
(2) กรณี เจ็บป่ วยกะทันหันและไม่สามารถลาป่ วยล่วงหน้าได้ ให้ยนใบลาในวั
ื
นนัน
หรื อภายในวันแรกทีมาทํางานพร้อมหลักฐาน (ถ้ามี)
(3) การเจ็บป่ วยตังแต่สามวันขึนไป
ให้แสดงใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชันหนึง
ประกอบการลาป่ วยทุกครัง
(4) การลาป่ วยโดยมิได้ป่วยจริ ง ถ้าว่าใช้สิทธิโดยไม่สุจริ ตอันเป็ นความผิดฐานทุจริ ต
ต่อหน้าทีย่อมถูกลงโทษได้
11.2 การลาคลอดบุตร
(1) เจ้าหน้าทีทีประสงค์จะหยุดงานก่อนการคลอดบุตร ให้ยนใบลาก่
ื
อนการหยุดงาน
เจ้าหน้าทีทีไม่สามารถมาปฏิบตั ิงานได้เนืองจากการคลอดบุตร ให้ยนใบลาพร้
ื
อมใบรับรองแพทย์แผน
ปัจจุบนั ชันหนึ งในโอกาสแรกทีสามารถกระทําได้
11.3 การลากิจ
(1) เจ้าหน้าทีทีมีกิจธุระจําเป็ นอันไม่อาจหลีกเลียงได้ ให้ยนใบลาล่
ื
วงหน้าอย่างน้อย 1
วัน พร้อมด้วยหลักฐาน (ถ้ามี) และเมือได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดงานได้
(2) ในกรณี เร่ งด่วน ไม่อาจลาล่วงหน้าได้ ให้ยนใบลากิ
ื
จภายในวันแรกทีมาทํางาน
พร้อมด้วยหลักฐาน (ถ้ามี) และเมือได้รับความเห็นชอบแล้ว จึงจะถือว่าเป็ นการลาทีถูกต้อง
11.4 การลาหยุดพักผ่อนประจําปี
เจ้าหน้าทีทีประสงค์จะขอลาหยุดพักผ่อนประจําปี ให้ยนใบลาล่
ื
วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
เมือได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดงานได้
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11.5 การลาทําหมัน
เจ้าหน้าทีต้องยืนใบลาล่วงหน้าและเมือทําหมันสิ นสุ ดแล้ว ให้แสดงใบรับรองแพทย์
แผนปั จจุบนั ชันหนึงประกอบการลา
11.6 การลาเพือความพรังพร้อมทางทหาร
เจ้าหน้าทีทีได้รับหมายเรี ยกทางทหารให้ยนใบลาแล้
ื
วเข้าฝึ กตามหมายเรี ยกและเมือ
สิ นสุ ดการปฏิบตั ิทางทหารดังแล้วแล้ว ให้กลับมารายงานตัวเพือเข้าทํางานตามปกติภายใน 3 วัน
11.7 การลาอุปสมบทหรื อประกอบพิธีฮจั ย์
เจ้าหน้าทีทีประสงค์จะลาอุปสมบทหรื อลาไปประกอบพิธีฮจั ย์
ให้ยนใบลาก่
ื
อน
อุปสมบทหรื อก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮจั ย์ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน เมือได้รับอนุญาตจากประธาน
กรรมการแล้วจะหยุดงานได้และจะต้องปฏิบตั ิงานภายใน 5 วัน นับแต่วนั ลาสิ กขาบทหรื อวันเดินทาง
ถึงประเทศไทยแล้วแต่กรณี
11.8 การลาเพือฝึ กอบรมหรื อพัฒนาความรู ้
เจ้าหน้าทีทีประสงค์จะขอลาหยุดเพือเข้ารับการฝึ กอบรม ให้ยืนใบลาล่วงหน้าอย่าง
น้อย 7 วัน โดยแสดงหลักฐานประกอบการลาดังกล่าวด้วย
คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาอนุญาตให้ลาตามความจําเป็ น โดยไม่เสี ยหายต่อ
หน้าทีความรับผิดชอบและงานสหกรณ์ ประกอบกับประโยชน์ทีเจ้าหน้าทีจะได้รับเป็ นสําคัญ
ข้อ 12. ผูม้ ีอาํ นาจอนุ ญาตการลา
ผูม้ ีอาํ นาจอนุญาตการลาของเจ้าหน้าทีในปี หนึ งๆ ได้ไม่เกินดังต่อไปนี
ผู้มอี าํ นาจอนุญาต
ประธานกรรมการหรื อกรรมการที
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ดําเนินการ
ผูจ้ ดั การ

รองผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ

ผู้ลา
ทุกตําแหน่ง

รองผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
เจ้าหน้าทีอืนๆ
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
เจ้าหน้าทีอืนๆ
เจ้าหน้าทีอืนๆ

กําหนดวันอนุญาตครึ=งหนึง= ไม่ เกิน
ลาป่ วย
ลากิจ
ลาพักผ่อน
ตามความ
ตามความ ตามความ
เห็นสมควร
เห็นสมควร เห็นสมควร
15
15
15
10
10
7

7
7
7
5
5
3

7
7
7
5
5
3
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12.1 เจ้าหน้าทีผูใ้ ดมาปฏิบตั ิงานสายหรื อกลับก่อนเวลาทําการตังแต่ 4 ครังต่อเดือน ให้
ผูจ้ ดั การตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ถ้าตักเตือนเกิน 3 ครัง อาจให้คณะกรรมการดําเนินการงดการ
พิจารณาเงินเดือน/ค่าจ้างประจําปี หรื อเลิกจ้างแล้วแต่กรณี
12.2 การนับวันลา ถ้าวันหยุดทํางานของสหกรณ์อยูใ่ นระหว่างวันลาประเภทเดียวกันไม่
นับวันหยุดทํางานเป็ นวันลาด้วย
(แก้ไขมติ nn/JAtK วันที JA กันยายน JAtK มีผล n ตุลาคม JAtK)

หมวดที= 5
หลักเกณฑ์ การทํางานล่วงเวลาและการทํางานในวันหยุด
ข้อ 13. การทํางานล่วงเวลาและการทํางานในวันหยุด
(1)
ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรื อความจําเป็ นเร่ งด่วนทีจะต้องทํางานติดต่อกัน
ถ้า
หยุดแล้วจะเกิดความเสี ยหาย สหกรณ์จะให้เจ้าหน้าทีทํางานล่วงเวลาในวันทํางานปกติหรื อทํางานใน
วันหยุดรวมถึงทํางานล่วงเวลาในวันหยุดได้ตามความจําเป็ น โดยสหกรณ์จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ
เจ้าหน้าทีจะต้องให้ความร่ วมมือในการทํางานล่วงเวลาดังกล่าว
(2) ในกรณี มีความจําเป็ นต้องทํางานเพือเพิมการบริ การ สหกรณ์จะให้เจ้าหน้าที
ทํางานล่วงเวลาหรื อทํางานในวันหยุดเป็ นครังคราวเท่าทีเป็ นประโยชน์แก่การบริ การ ทังนี สหกรณ์จะ
ให้เจ้าหน้าทีทีสมัครใจทํางานล่วงเวลาหรื อทํางานในวันหยุดได้ไม่เกิน 36 ชัวโมงต่อสัปดาห์
ข้อ 14. การคํานวณค่าล่วงเวลาให้คิดเป็ นรายชัวโมงดังนี
อัตราต่อชัวโมง = เงินเดือน

30x8
ข้อ 15. อัตราค่าล่วงเวลาและค่าทํางานในวันหยุด
(1)
สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลาสําหรับการทํางานล่วงเวลาในวันทํางานปกติใน
อัตรา 1.5 เท่าของเงินเดือน/ค่าจ้างตามจํานวนชัวโมงทีทํางานล่วงเวลา
(2) สหกรณ์จะจ่ายค่าทํางานในวันหยุดประจําสัปดาห์หรื อวันหยุดตามประเพณี
ให้แก่เจ้าหน้าทีทีทํางานในวันหยุดในอัตรา 1 เท่าของเงินเดือน/ค่าจ้างในเวลาทํางานปกติตามจํานวน
ชัวโมงทีทํางานในวันหยุด
(3) สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลาสําหรับการทํางานล่วงเวลาในวันหยุดในอัตรา 3
เท่าของเงินเดือน/ค่าจ้าง ตามจํานวนชัวโมงทีทํางานล่วงเวลาในวันหยุด
ข้อ 16. กําหนดระยะเวลาการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุดและค่า
ล่วงเวลาในวันหยุด
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(1) สหกรณ์กาํ หนดให้มีการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด ค่า
ล่วงเวลาในวันหยุด ฯลฯ ให้แก่เจ้าหน้าทีรายเดือนๆ ละ 1 ครัง โดยจ่ายในวันสิ นเดือน
(2) สหกรณ์กาํ หนดให้มีการจ่ายเงินประเภทอืนให้แก่เจ้าหน้าทีตามทีตกลงกัน
ในกรณี ทีวันจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างวันใดตรงกับวันหยุดทํางาน ให้เลือนมาจ่ายในวัน
ทํางานก่อนถึงวันหยุดนัน
ข้อ 17. สถานทีทีจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที
สหกรณ์จะจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด
และเงินอืนๆ ให้แก่เจ้าหน้าที ณ ทีทําการของสหกรณ์และ/หรื อโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ
ธนาคารหรื อสถาบันการเงินทีสหกรณ์กาํ หนด

หมวดที= 6
วินัยและโทษทางวินัย
ข้อ 18. วินยั
สหกรณ์กาํ หนดวินยั ในการทํางานให้เจ้าหน้าทีปฏิบตั ิ ดังนี
(1) ต้องสนับสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริ สุทธิgใจ
(2) ต้องรักษาความลับของสหกรณ์และไม่เป็ นปฏิปักษ์ต่อขบวนการสหกรณ์
(3) ต้องให้การต้อนรับ คําชีแจง ความสะดวก ความเป็ นธรรมและความสงเคราะห์
แก่ผูม้ าติดต่อในกิจการของสหกรณ์โดยมิชกั ช้า
ทังต้องสุ ภาพเรี ยบร้อยต่อสมาชิกของสหกรณ์และ
ประชาชนทัวไป ห้ามมิให้ดูหมินเหยียดหยามบุคคลใดๆ
(4) ต้องปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความซื อสัตย์เทียงธรรมและประพฤติตนอยูใ่ นความสุ จริ ต
ห้ามมิให้อาศัยงานในหน้าทีของตน ไม่ว่าในทางตรงหรื อทางอ้อมหาผลประโยชน์แก่ตนหรื อผูอ้ ืน
(5) ต้องขวนขวายปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความอุตสาหะและรวดเร็ วให้เกิดผลดีและ
ความก้าวหน้าแก่สหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์ ทังเอาใจใส่ ระมัดระวังผลประโยชน์ของสหกรณ์
(6) ต้องไม่รายงานเท็จหรื อเสนอความเห็นทีไม่สุจริ ตต่อผูบ้ งั คับบัญชา
(7) ต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ คําสัง แบบแผนและวิธีปฏิบตั ิของสหกรณ์
(8) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่กิจกรรมของสหกรณ์ จะละทิงหรื อทอดทิงหน้าที
ไม่ได้ ทังนี โดยจะต้องปฏิบตั ิหน้าทีและดํารงตําแหน่งในสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึงเพียงแห่ งเดียวเท่านัน
ห้ามมิให้เป็ นตัวกระทําการในห้างหุ น้ ส่ วนหรื อบริ ษทั ใดๆ
(9) ต้องสุ ภาพเรี ยบร้อย เชือฟังและไม่แสดงความกระด้างกระเดืองต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาต้องปฏิบตั ิตามคําสังของผูบ้ งั คับบัญชา ซึ งสังในกิจการของสหกรณ์โดยชอบ ใน
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การปฏิบตั ิกิจการของสหกรณ์หา้ มมิให้กระทําการข้ามผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อตน เว้นแต่ผบู ้ งั คับบัญชา
เหนือตนขึนไป สังให้กระทําหรื อได้รับอนุญาตเป็ นพิเศษเป็ นครังคราว
(10) ต้องรักษาชือเสี ยงมิให้ขนชื
ึ อว่าประพฤติชวั ห้ามมิให้ประพฤติในทางทีอาจทํา
ให้เสื อมเสี ยเกียรติศกั ดิgของตําแหน่งหน้าที เช่น ประพฤติตนเป็ นคนเสเพล เสพสุ ราหรื อของมึนเมาอย่าง
อืนจนไม่สามารถครองสติได้ เสพยาเสพติดให้โทษ มีหนี สิ นรุ งรัง เล่นการพนัน กระทําหรื อยอมให้
ผูอ้ ืนกระทําการอืนใด ซึงอาจจะทําให้เสื อมเสี ยเกียรติศกั ดิgของตําแหน่งหน้าที
(11) ต้องไม่เสพสุ ราหรื อของมึนเมาอย่างอืนในเวลาปฏิบตั ิหน้าทีเป็ นอันขาด
(12) ต้องร่ วมมือช่วยเหลือกันในกิจการของสหกรณ์ ต้องรักษาความสามัคคีบรรดาผู ้
อยูใ่ นวงงานของสหกรณ์ และไม่กระทําการใดๆ อันอาจเป็ นเหตุก่อให้เกิดการแตกแยกสามัคคีหรื อ
ก่อให้เกิดความกระด้างกระเดืองในบรรดาผูอ้ ยูใ่ นวงงานสหกรณ์
(13) ต้องร่ วมมือประสานงานด้วยดีกบั ส่ วนราชการหรื อสถาบันอืนๆ ทีเกียวข้องกับ
กิจการสหกรณ์
ข้อ 19. โทษทางวินยั
สหกรณ์กาํ หนดโทษสําหรับเจ้าหน้าทีทีฝ่ าฝื นระเบียบข้อบังคับ คําสัง หรื อกระทํา
ความผิดไว้ดงั นี
(1) ตักเตือนด้วยวาจา
(2) ตักเตือนเป็ นหนังสื อ
(3) พักงานโดยไม่จ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง
(4) ลดเงินเดือน/ค่าจ้าง
(5) ให้ออก ปลดออกหรื อไล่ออก
สหกรณ์สงวนสิ ทธิทีจะลงโทษเจ้าหน้าทีตามความร้ายแรงของการกระทําผิดโดยไม่
จําเป็ นต้องเป็ นไปตามลําดับข้างต้นแต่ประการใด
ข้อ 20. การพักงานเพือสอบสวนความผิด
ในกรณี ทีเจ้าหน้าทีถูกกล่าวหาว่ากระทําการฝ่ าฝื นข้อบังคับเกียวกับการทํางาน
กฎระเบียบ คําสัง ประธานกรรมการมีสิทธิ สงพนั
ั กงานเพือการสอบสวนความผิด เว้นแต่กรณี ความผิด
ชัดแจ้งโดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี
(1) คําสังพักงานต้องเป็ นหนังสื อโดยระบุความผิด
(2) กําหนดระยะเวลาพักงานไม่เกิน 7 วัน
(3) ต้องแจ้งคําสังพักงานให้ทราบก่อนการพักงาน
(4) สหกรณ์จะจ่ายเงินระหว่างพักงานในอัตราร้อยละ 50 ของเงินเดือน/ค่าจ้าง
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(5) กรณี สอบสวนแล้วเจ้าหน้าทีมิได้กระทําความผิด สหกรณ์จะจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง
ในวันทํางานปกตินบั แต่วนั สังพักงาน โดยให้ถือว่าเงินตามข้อ 20 (4) เป็ นส่ วนหนึงของเงินเดือน/ค่าจ้าง
ข้อ 21. การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็ นหนังสื อ การพักงานโดยไม่จ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง
และการลดค่าจ้างเงินเดือน
เจ้าหน้าทีทีกระทําความผิดแต่โทษไม่ถึงให้ออก ปลดออกหรื อไล่ออก จะลงโทษ
ตักเตือนด้วยวาจาตักเตือนเป็ นหนังสื อ พักงานโดยไม่จ่ายเงินเดือนค่าจ้าง หรื อลดเงินเดือน/ค่าจ้างก็ได้
ข้อ 22. การลงโทษให้ออก
เจ้าหน้าทีกระทําความผิดวินยั เป็ นเหตุให้เสี ยหายแก่สหกรณ์แต่ไม่ถึงร้ายแรงให้
ลงโทษให้ออกกรณี ดงั ต่อไปนี
(1) รายงานเท็จหรื อเสนอความคิดเห็นทีไม่สุจริ ตต่อผูบ้ งั คับบัญชา
(2) ละทิงหน้าทีอยูเ่ ป็ นอาจิณ
(3) จงใจไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับสหกรณ์
(4) ประมาทเลินเล่อในหน้าทีจนเป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหาย
(5) ทะเลาะวิวาทกับผูร้ ่ วมงาน
(6) ประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อตําแหน่งหน้าที
ข้อ 23. การลงโทษปลดออกหรื อไล่ออก เจ้าหน้าทีสหกรณ์กระทําผิดวินยั ร้ายแรงให้ลงโทษ
ปลดออกหรื อไล่ออก ดังกรณี ต่อไปนี
(1) เปิ ดเผยความลับของสหกรณ์
หรื อเป็ นปฏิปักษ์ต่อขบวนการสหกรณ์หรื อ
สหกรณ์ จนเป็ นเหตุให้เสี ยหายแก่สหกรณ์
(2) ทําความผิดต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ ดให้จาํ คุก เว้นแต่ความผิดลหุ
โทษหรื อความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
(3) ต้องคําพิพากษาให้เป็ นคนล้มละลาย
(4) ทุจริ ตต่อหน้าที
(5) จงใจไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ เป็ นเหตุให้เสี ยหายแก่สหกรณ์
อย่างร้ายแรง
(6) ขัดคําสังผูบ้ งั คับบัญชาซึ งสังในกิจการของสหกรณ์โดยชอบ และการขัดคําสังนัน
เป็ นเหตุให้เสี ยหายแก่สหกรณ์อย่างร้ายแรง
(7) ละทิงหน้าทีเป็ นเหตุให้เสี ยหายแก่สหกรณ์อย่างร้ายแรง
(8) ประมาทเลินเล่อในหน้าที เป็ นเหตุให้เสี ยหายแก่สหกรณ์อย่างร้ายแรง
(9) ประพฤติชวอย่
ั างร้ายแรง
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(10) ดูหมินเหยียดหยามผูม้ าติดต่อในกิจการของสหกรณ์
หรื อกดขีข่มเหงหรื อ
เบียดเบียนสมาชิกสหกรณ์
(11) ขาดงานติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุอนั ควร
ข้อ 24. การลงโทษให้ออก ปลดออกหรื อไล่ออกให้ประธานกรรมการแต่งตังกรรมการ
ดําเนินการเป็ นคณะกรรมการสอบสวนอย่างน้อย 3 คน และให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการให้
แล้วเสร็ จภายใน 30 วัน นับแต่มีคาํ สังแต่งตัง
เมือคณะกรรมการสอบสวนเสร็ จแล้วให้เสนอรายงานต่อประธานกรรมการ
เพือ
นําเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาต่อไป
ข้อ 25. กรณี ดงั ต่อไปนี ให้ถือว่าเป็ นความผิดทีปรากฏชัดแจ้งให้ลงโทษปลดออก หรื อไล่ออก
โดยไม่ตอ้ งแต่งตังคณะกรรมการสอบสวน
(1) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาให้ถึงทีสุ ดให้จาํ คุกเว้นแต่ความผิดลหุโทษหรื อ
ความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
(2) ต้องคําพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลายเพราะก่อหนี สิ นขึนด้วยความทุจริ ต
(3) ทุจริ ตต่อหน้าทีและให้คาํ รับสารภาพต่อผูบ้ งั คับบัญชา พนักงานสอบสวนหรื อ
ศาล หรื อมีคาํ พิพากษาถึงทีสุ ดว่ากระทําผิดเช่นนัน แม้จะมิได้จาํ คุกก็ตาม
(4) ขาดงานติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุอนั ควร
ในกรณีดงั กล่าวให้ผบู ้ งั คับบัญชาเสนอรายงานพร้อมด้วยหลักฐานตามลําดับจนถึง
ประธานกรรมการ เมือประธานกรรมการเห็นว่าหลักฐานฟังได้ ให้นาํ เสนอคณะกรรมการดําเนิ นการ
เพือพิจารณาต่อไป
ข้อ 26. ในการลงโทษทางวินยั นัน ถ้าผูท้ ีจะต้องรับโทษเป็ นเจ้าหน้าทีตําแหน่งผูจ้ ดั การต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนิ นการก่อนประธานกรรมการจึงสังการได้
ข้อ 27. ให้ผูบ้ งั คับบัญชาดูแลผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ปฏิบตั ิตามวินยั และหากผูบ้ งั คับบัญชารู ้ว่า
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชากระทําผิดวินยั แต่ไม่จดั การลงโทษหรื อลงโทษโดยไม่สุจริ ต ให้ถือว่าผูบ้ งั คับบัญชา
กระทําความผิดวินยั
ข้อ 28. อํานาจการลงโทษเจ้าหน้าทีผูก้ ระทําผิดวินยั
(1) คณะกรรมการดําเนินการ ให้มีอาํ นาจลงโทษ
- ตักเตือนด้วยวาจา
- ตักเตือนเป็ นหนังสื อ
- พักงานโดยไม่จ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างไม่เกิน 2 เดือนลดเงินเดือน/ค่าจ้างไม่เกิน 30%
เป็ นเวลาไม่เกิน 6 เดือน
- ให้ออก ปลดออกหรื อไล่ออก
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(2) ประธานกรรมการ ให้มีอาํ นาจสังลงโทษ
- ตักเตือนด้วยวาจา
- ตักเตือนเป็ นหนังสื อ
- พักงานโดยไม่จ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างไม่เกิน 1 เดือน
- ลดเงินเดือน/ค่าจ้างไม่เกิน 20 % เป็ นเวลาไม่เกิน 4 เดือน
(3) ผูจ้ ดั การ ให้มีอาํ นาจสังลงโทษ
- ตักเตือนด้วยวาจา
- ตักเตือนเป็ นหนังสื อ
ข้อ 29. เมือผูม้ ีอาํ นาจลงโทษ ได้สงลงโทษแล้
ั
วต้องเสนอรายงานการลงโทษตามลําดับจนถึง
คณะกรรมการดําเนินการ และคณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจพิจารณาเพิมโทษหรื อลดโทษได้ตาม
ความเหมาะสม
ข้อ 30. เจ้าหน้าทีทีถูกลงโทษทางวินยั มีสิทธิยนอุ
ื ทธรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการได้ภายใน
15 วัน นับแต่รับทราบคําสัง ให้คณะกรรมการดําเนิ นการพิจารณาให้เสร็ จภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับ
อุทธรณ์และมีอาํ นาจยกโทษหรื อยืนตามคําสังเดิมก็ได้ มติของคณะกรรมการดําเนินการให้ถือเป็ นทีสุ ด

หมวดที= 7
การร้ องทุกข์
ความคิดเห็นทีแตกต่าง
หรื อความขัดแย้งทีเกียวกับสภาพการจ้างการทํางานสิ ทธิ
ประโยชน์หน้าทีและความรับผิดชอบในการทํางานพึงได้รับการแก้ไขหรื อขจัดให้หมดสิ นไปด้วยความ
รวดเร็ วและยุติธรรม เพือให้การทํางานร่ วมกันปราศจากความคิดเห็นทีแตกต่าง ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ที
เป็ นธรรม การทํางานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สหกรณ์จึงกําหนดหลักเกณฐ์การร้องทุกข์ในสถาน
ประกอบการไว้ดงั นี
ข้อ 31. ความหมายและขอบเขตของข้อร้องทุกข์
(1) ข้อร้องทุกข์ของเจ้าหน้าทีจะต้องเป็ นเรื องทีเกียวกับความคิดเห็นหรื อข้อขัดแย้ง
ว่าด้วยระบบหรื อวิธีการทํางาน สิ ทธิ ประโยชน์ตามสัญญาหรื อสภาพการจ้าง ความประพฤติและความ
เป็ นธรรมของเจ้าหน้าที
(2) ข้อร้องทุกข์จะต้องมิใช่เรื องร้องขอให้แต่งตังโยกย้ายเลิกจ้าง ปลดออก ไล่ออก ซึง
บุคคล
(3) ข้อร้องทุกข์จะต้องเป็ นเรื องเกียวกับการทํางาน มิใช่เรื องส่วนตัวเว้นแต่เรื องนัน
จะเกียวข้องกับการทํางาน
ข้อ 32. วิธีและขันตอนการร้องทุกข์
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(1) เจ้าหน้าทีทีประสงค์จะร้องทุกข์ ให้ร้องทุกข์เป็ นหนังสื อด้วยตนเองต่อผูจ้ ดั การ
หรื อกรรมการทีได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทีมีความขัดแย้ง
(2) ผูจ้ ดั การหรื อกรรมการทีได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี ต้องทําการสอบสวนและ
พิจารณาวินิจฉัยให้เสร็ จภายใน 60 วัน นับแต่วนั ทีได้รับคําร้องทุกข์
(3) ผูจ้ ดั การ หรื อกรรมการทีได้รับมอบหมายต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ผูร้ ้องทุกข์
โดยการชีแจงทําความเข้าใจด้วยวาจาหรื อเป็ นหนังสื อก็ได้ การแจ้งผลการพิจารณาโดยการชีแจงด้วย
วาจาให้บนั ทึกคําชีแจงเหตุผลไว้ในสํานวนโดยให้ผูร้ ้องทุกข์ลงลายมือชือรับทราบไว้ดว้ ย
ข้อ 33. การอุทธรณ์คาํ วินิจฉัย
(1) ผูร้ ้องทุกทีไม่พอใจคําชีแจงหรื อคําวินิจฉัยมีสิทธิ อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการเป็ นหนังสื อภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีได้รับคําชีแจงหรื อคําวินิจฉัย
(2) คณะกรรมการดําเนินการหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี
ต้องทําการ
สอบสวนข้อเท็จจริ งเพิมเติม (ถ้ามี) และพิจารณาให้แล้วเสร็ จภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทีได้รับคําอุทธรณ์
(3) คณะกรรมการดําเนินการหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี
จะแจ้งผลการ
พิจารณาอุทธรณ์ดว้ ยการชีแจงทําความเข้าใจหรื อการวินิจฉัยเป็ นหนังสื อก็ได้ การแจ้งผลด้วยการชีแจง
ด้วยวาจาให้บนั ทึกคําชีแจงเหตุผลไว้ในสํานวน โดยให้ผรู ้ ้องทุกข์ลงลายมือชือรับทราบไว้ดว้ ย
(4) คําชีแจง การทําความเข้าใจหรื อการวินิจฉัยของคณะกรรมการดําเนิ นการให้ถือ
เป็ นทีสุ ด
ข้อ 34. ความคุม้ ครองผูร้ ้องทุกข์และผูเ้ กียวข้อง
(1) ข้อร้องทุกข์จะได้รับการพิจารณาอย่างเป็ นระบบและด้วยความเป็ นธรรม
(2) ผูร้ ้องทุกข์จะไม่ถูกกลันแกล้ง ย้ายหน้าทีการงานหรื อลงโทษแต่อย่างใด เว้นแต่จะ
เป็ นการร้องทุกข์ดว้ ยเจตนาไม่สุจริ ต
(3) เจ้าหน้าทีทีให้การเป็ นพยานหรื อให้ความร่ วมมือในการสอบสวน จะได้รับความ
คุม้ ครองโดยจะไม่ถูกกลันแกล้ง ย้ายหน้าทีการงานหรื อลงโทษ เว้นแต่เจ้าหน้าทีทีให้การด้วยอคติ
ปรักปรํา ให้ร้ายเป็ นเท็จหรื อไม่ให้ความร่ วมมือในการสอบสวนหาความจริ ง การสอบสวนอาจกระทํา
โดยคณะกรรมการทีสหกรณ์แต่งตังก็ได้
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หมวดที= 8
การสิDนสุ ดการจ้ าง
ข้ อ 35. การจ้างงานจะสิ นสุ ดลงด้วยเหตุหนึงเหตุใดดังนี
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เลิกจ้าง
ข้อ 36. ตาย
ในกรณี ทีเจ้าหน้าทีถึงแก่ความตาย สหกรณ์จะจ่ายค่าจ้างหรื อเงินอืนให้แก่ทายาทโดย
ธรรมของเจ้าหน้าทีทีถึงแก่ความตายส่ วนเงินทดแทนหรื อประโยชน์ทดแทนให้เป็ นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยเงินทดแทนหรื อกฎหมายประกันสังคม
ข้อ 37. การลาออก
เจ้าหน้าทียืนใบลาล่วงหน้าตามแบบทีสหกรณ์กาํ หนดต่อผูจ้ ดั การหรื อคณะกรรมการ
ดําเนินการแล้วแต่กรณี โดยให้ยนก่
ื อนวันที 1 หรื ออย่างช้าในวันที 1ของเดือนทีประสงค์จะลาออก โดย
เจ้าหน้าทีจะต้องปฏิบตั ิงานตามปกติจนถึงสิ นเดือน เว้นแต่สหกรณ์จะมีคาํ สังเป็ นอย่างอืน และการ
ลาออกจะมีผลสมบูรณ์ตงแต่
ั วนั ที 1 ของเดือนถัดไป
การลาออกของเจ้าหน้าทีทีฝ่ าฝื นระเบียบการลาดังกล่าวย่อมทําให้สหกรณ์เสียหาย
สหกรณ์มีความชอบธรรมทีจะหักเงินประกันค่าจ้าง
หรื อเงินอืนใดชดใช้ความเสี ยหายดังกล่าวได้
รวมถึงอาจใช้สิทธิ ฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน เพือให้เจ้าหน้าทีหรื อผูค้ าประกั
ํ
นชดใช้ความเสี ยหายได้ดว้ ย
ข้อ 38. การเลิกจ้าง
การเลิกจ้าง หมายถึง เจ้าหน้าทีทีสหกรณ์ให้พน้ สภาพการเป็ นเจ้าหน้าทีของสหกรณ์
โดยการให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกอันเนืองจากเจ้าหน้าทีขาดคุณสมบัติในการทํางานมีพฤติกรรมที
ไม่เหมาะสม ยุบหน่วยงาน เลิกกิจการ เกษียณอายุ ครบกําหนดตามสัญญาจ้าง หรื อกระทําความผิดอย่าง
ใดอย่างหนึง การเลิกจ้างดังกล่าวสหกรณ์จะแจ้งเหตุผลและวันเลิกจ้างให้เจ้าหน้าทีทราบเป็ นหนังสื อ
โดยจะแจ้งให้เจ้าหน้าทีทราบล่วงหน้า 1 งวด การจ่ายค่าจ้าง เว้นแต่การเลิกจ้างเจ้าหน้าทีทีไม่ผา่ นการ
ทดลองงาน เจ้าหน้าทีทีจ้างไว้โดยมีกาํ หนดระยะเวลาแน่นอนหรื อเจ้าหน้าทีทีกระทําความผิดและไม่มี
สิ ทธิ ได้รับค่าชดเชย
ในกรณี ทีสหกรณ์ไม่อาจบอกกล่าวล่วงหน้าได้ สหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าทีแทน
การบอกกล่าวล่วงหน้าแทน
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38.1 การเกษียณอายุ
เจ้าหน้าทีผูใ้ ดมีอายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ ให้ออกจากงานเมือสิ นปี ทางบัญชี ซึ งเป็ นปี ทีผู ้
นันมีอายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ เว้นแต่จะมีการต่ออายุการทํางานอีกคราวละ 1 ปี จนครบ 65 ปี บริ บูรณ์ และ
ต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการดําเนินการ ปี ทางบัญชีหมายความถึงปี ทางบัญชีตามข้อบังคับ
ของสหกรณ์

หมวดที= 9
ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษ
ข้อ 39. ค่าชดเชย
สหกรณ์จะจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้างให้แก่เจ้าหน้าทีตามระยะเวลาและอัตรา ดังนี
(1) เจ้าหน้าทีซึงทํางานติดต่อกันครบ 120วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี จะได้รับค่าชดเชย
เท่ากับค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 30 วัน
(2) เจ้าหน้าทีซึ งทํางานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี จะได้รับค่าชดเชยเท่ากับ
ค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 90 วัน
(3) เจ้าหน้าทีซึ งทํางานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี จะได้รับค่าชดเชยเท่ากับ
ค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 180 วัน
(4) เจ้าหน้าทีซึ งทํางานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี จะได้รับค่าชดเชยเท่ากับ
ค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 240 วัน
(5) เจ้าหน้าทีซึ งทํางานติดต่อกันครบ 10 ปี แต่ไม่ครบ JK ปี จะได้รับค่าชดเชยเท่ากับ
ค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 300 วัน
(6) เจ้าหน้าทีซึ งทํางานติดต่อกันครบ J0 ปี ขึนไป จะได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้าง
อัตราสุ ดท้าย 400 วัน
(แก้ไขมติ nn/JAtK วันที JA กันยายน JAtK มีผล n ตุลาคม JAtK)
ข้อ 40. ข้อยกเว้นการจ่ายค่าชดเชย
40.1 สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าทีทีถูกเลิกจ้างเนื องจากกระทําความผิด
อย่างใดอย่างหนึง ดังนี
(1) ทุจริ ตต่อหน้าที
(2) กระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแก่สหกรณ์
(3) จงใจทําให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหาย
(4) ประมาทเลินเล่อ เป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายร้ายแรง
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(5) ฝ่ าฝื นข้อบังคับการทํางาน ระเบียบ หรื อคําสัง อันชอบด้วยกฎหมายและเป็ นธรรม
สหกรณ์ได้ตกั เตือนเป็ นหนังสื อแล้วไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ทีเจ้าหน้าทีได้กระทําความผิดเว้นแต่กรณี
ร้ายแรงทีไม่จาํ เป็ นต้องตักเตือนเป็ นหนังสื อ
(6) ละทิงหน้าทีเป็ นเวลา 3 วันทํางานติดต่อกัน ไม่ว่าจะมีวนั หยุดคันหรื อไม่กต็ าม
โดยไม่มีเหตุอนั สมควร
(7) ได้รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงทีสุ ดให้จาํ คุก เว้นแต่ความผิดทีได้กระทําโดย
ประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
40.2 สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าทีทีสหกรณ์จา้ งไว้ โดยมีกาํ หนด
ระยะเวลาการจ้างแน่นอนตามสัญญาจ้างและถูกเลิกจ้างตามกําหนดระยะเวลาของสัญญาจ้างนัน
ข้อ 41. ค่าชดเชยพิเศษ
41.1 ในกรณีทีสหกรณ์ยา้ ยทีทําการของสหกรณ์ไปตัง ณ สถานทีอืนอันมีผลกระทบ
สําคัญต่อการดํารงชีวติ ตามปกติของเจ้าหน้าทีหรื อครอบครัว
สหกรณ์ตอ้ งแจ้งให้เจ้าหน้าทีทราบ
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ก่อนวันย้ายทีทําการของสหกรณ์ ในการนีถ้าเจ้าหน้าทีไม่ประสงค์จะไป
ทํางานด้วย ให้เจ้าหน้าทีมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาจ้างได้ โดยเจ้าหน้าทีมีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 50 ของอัตราค่าชดเชยทีเจ้าหน้าทีพึงมีสิทธิได้รับ
41.2 ในกรณี ทีสหกรณ์มีความจําเป็ นต้องลดจํานวนเจ้าหน้าทีอันเนืองจากการปรับปรุ ง
หน่ วยงาน ระบบการทํางาน หรื อการบริ การสหกรณ์จะปฏิบตั ิ ดังนี
(1) แจ้งวันทีเลิกจ้าง เหตุผลของการเลิกจ้าง ให้เจ้าหน้าทีทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 60
วัน
ในกรณี ทีสหกรณ์ไม่สามารถแจ้งได้หรื อแจ้งการเลิกจ้างน้อยกว่า 60 วัน จะจ่าย
ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกล่วงหน้าเท่ากันค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 60 วัน
(2) จ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิมเติมจากค่าชดเชยตามข้อ 39 เป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด
(แก้ไขมติ nn/JAtK วันที JA กันยายน JAtK มีผล n ตุลาคม JAtK)

หมวดที= 10
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 42. การหยุดกิจการชัวคราว
ในกรณี ทีสหกรณ์มีความจําเป็ นต้องหยุดกิจการเป็ นการชัวคราวเนื องจากหน่วยงาน
หรื อสถานประกอบการทีสหกรณ์ตงอยู
ั ห่ ยุดกิจการ หรื อสหกรณ์ประสบภาวะทางเศรษฐกิจสหกรณ์
จะแจ้งเหตุการณ์หยุดกิจการให้ทราบล่วงหน้าและจ่ายเงินในระหว่างการหยุดกิจการในอัตราร้อยละ 50
ของค่าจ้าง
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ข้อ 43. กฎระเบียบอืนๆ
(1) กฎ ระเบียบ คําสัง ซึงใช้บงั คับกับส่ วนงานใดส่ วนงานหนึง เป็ นการเฉพาะให้ถือ
ว่าเป็ นส่วนหนึงของข้อบังคับในการทํางานนี ด้วย ทังนีรวมถึงใบสมัครงาน สัญญาจ้างหนังสื อคําประกัน
และข้อตกลงเกียวกับสภาพการจ้างด้วย
(2) การใดทีมิได้กาํ หนดไว้ในข้อบังคับนี ให้ถือตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
(3) กฎ ระเบียบ คําสัง หรื อข้อบังคับใดขัดหรื อแย้งกับข้อบังคับนี ให้ใช้ขอ้ บังคับนีแทน
ข้อ 44. การแก้ไขเปลียนแปลง
ข้อบังคับเกียวกับการทํางานนี
ได้จดั ทําขึนให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แล้ว อย่างไรก็ตามสหกรณ์สงวนสิ ทธิในการแก้ไขปรับปรุ งให้มีความ
เหมาะสมเป็ นธรรมยิงขึน รวมทังสอดคล้องกับสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.
2518 ได้
ข้อ 45. การบังคับใช้
(1) ให้เจ้าหน้าทีทุกระดับ ศึกษาระเบียบนีให้มีความเข้าใจอย่างชัดแจ้ง เพือให้การปฏิบตั ิอย่าง
ถูกต้อง
(2) เจ้าหน้าทีทุกคนจะปฏิเสธว่าไม่ทราบเงือนไข หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิตามระเบียบนี
ไม่ได้
(3) เจ้าหน้าทีระดับบังคับบัญชา และคณะกรรมการดําเนินการเป็ นผูค้ วบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที
ระดับปฏิบตั ิการปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้องและเคร่ งครัด
กําหนด ณ วันที 1 พฤษภาคม 2545
พีระพงษ์ อัจฉริ ยชีวิน
(นายพีระพงษ์ อัจฉริ ยชีวิน)
ประธานกรรมการ
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ประกาศ
ที 1/2558
เรื อง นโยบายเกียวกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
-----------------------------------ด้วยข้อบัญญัติในกฎกระทรวง เรื อง การตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้า พ.ศ.
2556 สหกรณ์ในฐานะเป็ นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินต้อง
กําหนดนโยบายทีแสดงถึงการรับเอามาตรการด้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย มาเป็ นนโยบายหลักขององค์กรและมีความสําคัญเท่า ๆ กับ
นโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจ
ดังนัน เพือให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายดังกล่าว ทีประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด ชุดที rn ประชุมครังที r เมือวันที Jn มกราคม JAAE
จึงมีมติกาํ หนดนโยบายเกียวกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไว้ดงั นี
n. สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด สนับสนุนและพร้อมปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย และดําเนินกระบวนการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้าอย่าง
เคร่ งครัด รวมถึงการรายงานธุรกรรมและปฏิบตั ิหน้าทีอืน ๆ ตามกฎหมายดังกล่าวอย่างครบถ้วน
J.สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด จะกําหนดแนวทางการปฏิบตั ิหน้าทีเกียวกับการ
รับลูกค้า ซึงประกอบด้วย ขันตอนการจัดให้ลูกค้าแสดงตน และระบุตวั ตน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
r.สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด จะกําหนดมาตรการบริ หารความเสียงด้านการ
ฟอกเงินและการป้ องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
โดยมาตรการในการบริ หารความเสียง ประกอบด้วย (n) การบริ หารความเสี ยงภายใน
สหกรณ์ สําหรับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การหรื อช่องทางบริ การของสหกรณ์ (J) การบริ หารความเสียงสําหรับ
ลูกค้าทังหมด (r) การบริ หารความเสียงเพือตรวจสอบธุรกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัย
k.สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด จะกําหนดแผนงานทีต้องดําเนินการให้บรรลุ
เป้ าหมายในเรื องการให้ความรู ้ความเข้าใจแก่บุคลากร ด้วยกระบวนการทีมีประสิ ทธิภาพและมันใจว่าจะทํา
ให้บุคลากรมีความเข้าใจในนโยบายหลักและนโยบายรองทีสนับสนุน รวมถึงจัดให้บุคลากรของสหกรณ์
ได้รับการฝึ กอบรมอย่างสมําเสมอเกียวกับการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
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การป้องกันและปราบปรามการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพือจะปฏิบตั ิหน้าทีได้
อย่างถูกต้อง
A.สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด จะกําหนดให้มีการตรวจสอบภายใน สําหรับ
ส่ วนงานทีเกียวข้องกับการกํากับดูแลการปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินและการป้ องกันและปราบปรามการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายภายในสหกรณ์
และตรวจสอบภายในเกียวกับระบบปฏิบตั ิการตามนโยบายหลักและนโยบายรองอย่างครบถ้วน โดยให้
อํานาจการตรวจสอบภายในนันเป็ นไปโดยอิสระ ไม่มีการแทรกแซงจากส่ วนงานใดหรื อผูท้ ีมีอาํ นาจ
บริ หารภายในสหกรณ์
t.สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด จะกําหนดกระบวนการในการพิจารณาเพือ
ปรับปรุ งนโยบายหลักและนโยบายรองให้ทนั สมัย และสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อช่องทาง
บริ การใหม่ๆ โดยเฉพาะทีเกียวข้องกับการใช้เทคโนโลยีหรื อเครื อข่ายอิเล็กทรอนิกส์ อยูเ่ สมอ
ประกาศ ณ วันที Jn มกราคม พ.ศ.JAAE

(นายทวีศกั ดิg ไทพิทกั ษ์)
ประธานกรรมการ
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ประกาศ
ที+ 10/2558
เรื+ อง หลักเกณฑ์การพิจารณานําเงินค่าหุ ้นของสมาชิกมาหักกลบลบหนีเมื+อพ้นสมาชิกภาพ
................................................................
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2540 ฉบับแก้ไ ขเพิ+มเติม (ฉบับที+ 2 )
พ.ศ. 2553 มาตรา 42 ที+กาํ หนดไว้ว่า เมื+อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ นสุ ดลง สหกรณ์มีสิทธินาํ เงินตาม
มูลค่าหุ น้ ที+สมาชิกมีอยู่ มาหักกลบลบหนีที+สมาชิกผูกพันต้องชําระหนีแก่สหกรณ์ไ ด้ และให้สหกรณ์
มีฐานะเป็ นเจ้าหนีบุริมสิ ทธิพิเศษเหนื อเงินค่าหุ ้นนัน
เพื+อให้การนําเงินค่าหุ ้นของสมาชิกมาหักกลบลบหนีให้แ ก่สหกรณ์ เมื+อพ้นสมาชิกภาพ
ให้สอดคล้องกับกฎหมายสหกรณ์ดงั กล่าว
คณะกรรมการดําเนิ นงานสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.จํากัด จึงมีมติเห็นชอบใน
คราวประชุมครังที+ 12/2558 เมื+อวันที+ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 กําหนดหลักเกณฑ์การนําเงินค่าหุ น้ มาหัก
กลบลบหนีที+มีอยูใ่ นสหกรณ์ ตามลําดับ ดังนี
?. เงินกูฉ้ ุ กเฉิ น
2. หนี รับชดใช้ใ นฐานะผูค้ าประกั
ํ
น
3. เงินกูส้ ามัญ หรื อ เงินกูโ้ ครงการ โดยให้หกั จากหนี ที+มีจาํ นวนเงินค้างชําระมากกว่า
ก่อน
I. เงินกูพ้ เิ ศษเพือ+ ยานพาหนะ
B. เงินกูพ้ เิ ศษเพือ+ การอื+นใด
C. เงินกูพ้ เิ ศษเพือ+ เคหะสงเคราะห์
ทังนีตังแต่วนั ที+ ? พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที+ AA ตุลาคม พ.ศ.ABBS

(นายทวีศกั ดิX ไทพิทกั ษ์)
ประธานกรรมการ
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ประกาศ
ที 14/2560
เรื อง ปรับปรุ งหลักเกณฑ์การถือหุ น้ รายเดือนสําหรับสมาชิกพิเศษ
-----------------------------------ด้วยปั จจุบนั สมาชิกทีเกษียณอายุการทํางานหรื อลาออกจากงานประจําโดยไม่มีความผิด และ
มีความประสงค์จะคงสมาชิกภาพต่อไปโดยไม่ลาออกจากสหกรณ์ฯ ซึงมีอายุการเป็ นสมาชิกมาแล้วไม่
น้อยกว่า u ปี โดยเป็ นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯนัน มีจาํ นวนค่อนข้างมาก
เพือให้เกิดความชัดเจนเกียวกับการถือหุ น้ สําหรับสมาชิกพิเศษ คณะกรรมการดําเนินการได้มี
มติในการประชุมครังที nn/JAtK วันที JA กันยายน JAtK เห็นควรให้ปรับปรุ งหลักเกณฑ์การถือหุ น้ ราย
เดือนสําหรับสมาชิกพิเศษ ดังนี
n.กรณี ทีมีความประสงค์จะส่ งค่าหุ ้นรายเดือนต่อไป สามารถดําเนินการได้โดยให้ถือหุ ้นราย
เดือนได้ไม่เกินจากค่าหุ น้ รายเดือนทีถืออยูข่ องเดือนสุ ดท้ายก่อนเกษียณอายุการทํางานหรื อลาออกจาก
งานประจํา
J.กรณี ทีมีความประสงค์งดส่ งค่าหุ ้นรายเดือนไว้แล้ว และมีความประสงค์จะกลับมาส่ งค่า
หุ น้ รายเดือนต่อ สามารถดําเนินการได้โดยให้ถือหุน้ รายเดือนได้ไม่เกินจากค่าหุ ้นรายเดือนทีถืออยูข่ อง
เดือนสุ ดท้ายก่ อนการงดส่ งค่ าหุ้นรายเดือนไว้ เดิมเท่านัน
r.กรณี ทีมีการส่ งค่าหุ น้ รายเดือนอยูแ่ ละมีความประสงค์จะขอเปลียนแปลงการส่ งค่าหุ ้นราย
เดือนให้สามารถดําเนินการได้ในลักษณะต่อไปนี
(n) การเพิมค่าหุ ้นรายเดือนให้สูงกว่าการถือหุ ้นรายเดือนปัจจุบนั ไม่สามารถดําเนินการ
ได้
(J) การลดค่าหุ น้ รายเดือนให้ตากว่
ํ าการถือหุ ้นรายเดือนปกติสามารถดําเนินการได้
(r) การงดส่ งค่าหุ น้ รายเดือนสามารถดําเนิ นการได้ และเมือประสงค์จะกลับมาส่งค่าหุ ้น
รายเดือนต่อ ให้เป็ นไปตามข้อ J
k.สามารถงดหรื อลดการถือหุ น้ รายเดือนได้ ไม่เกิน J ครัง ในหนีงปี บัญชีสหกรณ์ฯ โดย
แจ้งความจํานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดําเนินการ
ทังนี ตังแต่วนั ที JA กันยายน JAtK เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที JA กันยายน JAtK
(นายจักรกฤษณ์ เล็กท่าไม้)
ประธานกรรมการ

