
 
1 

 

สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 
ครั้งที่ 13/2565 

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 

************************** 
คณะกรรมการดำเนินการ  15  คน 
กรรมการผู้มาประชุม 15 คน 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชือ่ 

1. นายสมยศ  เสาวคนธ์ ประธานกรรมการ สมยศ  เสาวคนธ์ 

2. นายบณัฑิต  สาและ รองประธานกรรมการ ที่ 1 บัณฑิต  สาและ 

3. นายบัณฑิต  สติรักษ์ รองประธานกรรมการ ที่ 2 บัณฑิต  สติรักษ์ 

4. นายผดุงศักดิ์  ศูนย์คล้าย กรรมการและเหรัญญิก ผดุงศักดิ์  ศูนย์คล้าย 

5. นายไสว  ชินพงษ ์ กรรมการ ไสว  ชินพงษ์ 

6. นายสุทิน  ปิยะรัตน์ กรรมการ สุทิน  ปิยะรัตน์ 

7. นายวีระศักดิ ์ เวทโอสถ กรรมการ วีระศักดิ์  เวทโอสถ 

8. นายมงคล  ชมติวัง กรรมการ มงคล  ชมติวัง 

9. นายจรัญ  เหล็มเจริญ กรรมการ จรัญ  เหล็มเจริญ 

10. นายชยพล  เพชรแก้ว กรรมการ ชยพล  เพชรแก้ว 

11. นายอสุมาน  สะมะแอ กรรมการ อุสมาน  สะมะแอ 

12. นายรอมือลี  หะมะ กรรมการ รอมือลี  หะมะ 

13. นายสะมะแอน  วรรณาการ กรรมการ สะมะแอน  วรรณาการ 

14. นายถวิล  ดาแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ถวิล  ดาแก้ว 

15. นายจิรเดช  กลิ่นขจร กรรมการและเลขานุการ จิรเดช  กลิ่นขจร 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 18 คน 

ชือ่-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นางอารีย์  เพ็ชรพรหม ผู้จัดการ อารีย์  เพ็ชรพรหม 

2. นายเกรียงไกร  ศักระพันธุ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เกรียงไกร  ศักระพันธุ์ 

3. นายพงษ์เทพ  ไหมใจดี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พงษ์เทพ  ไหมใจดี 

4. นายเชี่ยวชาญ  โชติบัณฑ์ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย เชี่ยวชาญ  โชติบัณฑ์ 

5. ดร.ชาร์รีฟท์  สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส zoom meeting 
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ชือ่-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

6. รศ.ดร.รสสุคนธ์  แสงมณี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 

zoom meeting  

7. นายสุธี  บุญญะถิติ ผู้ อ ำนวยการสำนั กงาน เขต พ้ื นที่
การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส 

zoom meeting 

8. นายนิตย์  พรหมประสิทธิ์   ผู้ อำนวยการ สำนั กงาน เขต พ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 
1 

zoom meeting 

9. นางสุภิญญา วงษ์นาม  ผู้ อำนวยการ สำนั กงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 
3 

zoom meeting  

10. นางศิวัชญา  ปลาลารัตน์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา 
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนัก
การศึกษาเทศบาลเมืองสุไหงโกลก 

zoom meeting 

11. นายธานินทร์  คงนวล ผู้อำนวยการ สำนักการศึกษาเทศบาล
เมืองนราธิวาส 

ธานินทร์  คงนวล 

12. นางสาวฟาลีฮะห์  อัลดาวุฒิ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน
ส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

zoom meeting 

13. นายจิระพงศ ์ ชูชื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ จิระพงศ์  ชูชื่น 

14. นายจรินทร์  พรหมดำ ผู้ตรวจสอบกิจการ จรินทร์  พรหมดำ 

15. นางสาวรอฮานิง  มะแซสะอิ ผู้ตรวจสอบกิจการ รอฮานิง  มะแซสะอิ 

16. นายมนัส  เพชรรัตน์ ผู้ตรวจสอบกิจการ zoom meeting 

17. นายสมรัฐ  แกว้สังข์ ผู้ตรวจสอบกิจการ zoom meeting 

18. นางสาวศิรดา  หามะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
จังหวัดนราธิวาส 

zoom meeting 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเข้าประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับแล้ว นายสมยศ  เสาวคนธ์ 
ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้ 

1. ที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุม จำนวน  คน ดังนี้ 
1. นายเกรียงไกร  ศักระพันธุ์ ทีป่รึกษากิตติมศักดิ์ 
2. นายพงษ์เทพ  ไหมใจดี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
3. นายเชี่ยวชาญ  โชติบัณฑ์ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
4. ดร.ชาร์รีฟท์  สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 
5. รศ.ดร.รสสุคนธ์  แสงมณี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

6. นายสุธี  บุญญะถิติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นราธิวาส 

7. นายนิตย์  พรหมประสิทธิ์   ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 

8. นางสุภิญญา วงษ์นาม  ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 

9. นางศิวัชญา  ปลาลารัตน์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองสุไหงโกลก 

10. นายธานินทร์  คงนวล ผู้อำนวยการ สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

11. นางสาวฟาลีฮะห์  อัลดาวุฒิ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

2. ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 คน ดังนี้   
1. นางอารีย์  เพ็ชรพรหม ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
2. นายจิระพงศ ์ ชูชื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ 
3. นายจรินทร์  พรหมดำ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
4. นางสาวรอฮานิง  มะแซสะอิ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
5. นายมนัส  เพชรรัตน์ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
6. นายสมรัฐ  แก้วสังข์ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
7. นางสาวศิรดา  หามะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
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วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งทีแ่ล้ว 
 ประธานมอบให้เลขานุการเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 62      
ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565          
  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 12/2565 
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565          
 
วาระท่ี 3  เรื่องติดตามมติคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่แล้ว 
 ในเดือนธันวาคม 2565 ไม่มีเรื่องติดตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 12/2565                       
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  

     
วาระที่ 4   เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ 
  4.1   เรื่องการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่  51 การประชุมครั้งที่  5 เมื่อวันที่  21 
เมษายน 2554 มอบอำนาจให้ผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการแทนในเรื่องการพิจารณาอนุมัติให้สมาชิกโอนไป
ต่างจังหวัด ในเดือนธันวาคม 2565 มีสมาชิกทำเรื่องขอโอนย้ายไปต่างจังหวัด จำนวน 6 ราย ดังต่อไปนี้ 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.2 เรื่องแจ้งผลการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
     ในเดือนธันวาคม 2565 มีสหกรณ์อ่ืนรับโอนสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
และได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
    มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
 4.3 เรื่องแถลงรายการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
   ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2565 ผู้จัดการพิจารณาอนุมัติให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินแก่
สมาชิก จำนวน 61 ราย เป็นเงิน 2,349,000.00 บาท  
     มติที่ประชุม  รบัทราบ 
 
 4.4 เรื่องแถลงรายการให้เงินกู้พิเศษเสริมสภาพคล่อง  
        ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2565 ผู้จัดการพิจารณาอนมัุติให้เงินกูพิ้เศษเสริมสภาพคล่อง 
แก่สมาชิก จำนวน 191 ราย เป็นเงิน 57,552,000.00 บาท  
     มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
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 4.5 เรื่องแถลงรายการให้เงินกู้พิเศษเพื่อการดำรงชีพ 
        ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2565 ผู้จัดการพิจารณาอนุมัติให้เงินกูพิ้เศษเพ่ือการดำรงชีพ 
แก่สมาชิก จำนวน 844 ราย เป็นเงิน 13,708,600.00 บาท  
     มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 
 4.6 เรื่องรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 ด้วยที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 
คณะอนุกรรมการริหารความเสี่ยงได้พิจารณาร่างคู่มือและแผนบริหารความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์           
ครูนราธิวาส จำกัด ประจำปี 2566  
 เพ่ือเผยแพร่ความรู้ เป็นกรอบการดำเนินงานที่สามารถควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่อาจเกิด
ผลกระทบได้และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการตัดสินใจ การวางแผน การจัดลำดับความสำคัญของการ
ดำเนินงาน รวมทั้งขั้นตอนการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนการรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้บุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด สามารถ
นำไปใช้ปฏิบัติงานไดอ้ย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรต่อไป 
  นายชยพล  เพชรแก้ว  การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบของสหกรณ์ ประกอบด้วย 
ด้านที่ 1 ด้านกลยุทธ์  ด้านที่ 2 ด้านสินเชื่อ/เครดิต  ด้านที่ 3 ด้านสภาพคล่อง  ด้านที่ 4 ด้านการลงทุน/
การตลาด  และด้านที่ 5 ด้านปฏิบัติการ ส่วนด้านที่ 6 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และด้านที่ 7 การฟอกเงินและ
การก่อการร้าย ได้รวมอยู่ในด้านที่ 5 ด้านปฏิบัติการ เพ่ือให้เป็นไปตามคำแนะนำของสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 
และได้นำแผนการบริหารความเสี่ยงมาวิเคราะห์จัดทำเป็นคู่มือคู่มือและแผนบริหารความเสี่ยงสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ประจำปี 2566  
     มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 
 4.7  เรื่องรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน 
 ด้วยที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารหารลงทุน ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 
คณะอนุกรรมการได้วิเคราะห์สภาพคล่องและสภาวะทางการเงินของสหกรณ์  
 ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2565 งบแสดงฐานะการเงินสหกรณ์มีสินทรัพย์ 6,547,216,112.17 บาท 
มีหนี้สิน 2,664,111,838.49 บาท มีทุน 3,883,104,273.68 บาท 
 งบกำไรขาดทุนสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 – 6 ธันวาคม 2565 มีรายได้ 334,058,256.08 
บาท มีคา่ใช้จ่าย 64,332,301.58 บาท มีกำไร 269,725,954.50 บาท 
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 จากการที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ได้นำเงินไปลงทุนกับหน่วยงาน/บริษัท 
ปัจจุบันได้รับผลตอบแทน ดังนี้ 

หน่วยงาน/บริษัท เงินลงทุนถือหุ้น 
ผลตอบแทนที่ได้รับ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

1. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 9,385,500.00 474,559.53 510,748.24 516,202.50 

2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย 57,930.00 2,459.35 2,587.29 2,998.94 

3. บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด 200,000.00 312.00 2,236.00 10,202.00 

 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 มีมติ
เห็นสวควรเสนอที่ประชุมใหญ่เพ่ือขออนุมัตขิายหุ้นบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด 
  นายไสว  ชินพงษ์  ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน มีความเห็นให้ขายหุ้นบริษัท 
สหประกันชีวิต จำกัด เพราะผลตอบแทนที่ได้ไม่คุ้มทุน จึงได้เสนอที่ประชุมว่าควรจะเสนอเข่าที่ประชุมใหญ่
สามัญประจำปี ต่อไปหรือไม่  
  ประธาน  ชี้แจง บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด ก่อตั้งโดยการรวมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่ว
ประเทศ โดยรวมหุ้นละ 200,000 บาท ดำเนินการทำงานมาแล้วประมาณ 20 ปี หุ้นเริ่มตกจนปัจจุบันเหลือ
เพียงหุ้นละ 2 บาท ต่อมาชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่ง
ประเทศไทย จำกัด ได้เข้าซื้อกิจการ คณะกรรมการมาจากผู้ที่ถือหุ้นมากที่สุด และปีนี้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด 
การประชุมบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด แต่ละครั้งจะต้องเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดประมาณ 10,000 บาท 
และหากไม่มีผู้แทนเข้าร่วมการประชุมจะทำให้ขาดการติดต่อ ดังนั้น จึงมีข้อคิดเห็นว่าหากจะขายหุ้นบริษัท 
สหประกันชีวิต จำกัด จะต้องขายมากกว่าทุน 
  นายไสว  ชินพงษ์  เรื่องการระดมเงินฝากจากสมาชิก เนื่องจากปัจจุบันสหกรณ์ใช้ตั๋วเงินฝาก
ธนาคารซึ่งมีดอกเบี้ยที่สูงขึ้น เห็นสมควรให้ระดมเงินฝากจากสมาชิกและให้ดอกเบี้ยที่เหมาะสมแก่สมาชิกยัง
เป็นผลดีกว่า  
  ประธาน  ขี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินประเภทใดประเภทหนึ่ง 
และหรือทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 8,000,000 บาท ซ่ึงมีสมาชิกสมทบได้ติดต่อให้ขยายวงเงินเพ่ิมได้หรือไม่ 
และเห็นด้วยกับประธานอนุกรรมการลงทุนเรื่องการระดมเงินฝากจากสมาชิก หากได้รับเงินฝากจำนวนมาก 
สามารถนำไปฝากกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และตอนนี้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จำกัด มีระยะเวลาการรับเงินฝาก 5 ปี ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 3.50 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 26 
ธันวาคม 2565  
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  นายพงษ์เทพ  ไหมใจดี  แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยธนาคารอยู่ในช่วงดอกเบี้ยขึ้น หากดูตัวเลข
เงินฝากจากงบทดลองของสหกรณ์ปีนี้เงินรับฝากเพ่ิมขึ้นไม่มากเท่าที่ควรอาจจะเกิดจากการกำหนดวงเงิน   
ส่วนสมาชิกสมทบถ้าจะระดมเงินฝากให้มีการปรับวงเงินเพ่ิมขึ้นและกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่พอสมควร คิดว่า
น่าจะมีสมาชิกสมทบส่วนหนึ่งที่ให้ความสนใจ และในส่วนของหุ้นคงจะระดมได้น้อย สมาชิกถือหุ้นพอสมควร
หากแก้ไขระเบียบให้สมาชิกลดการถือหุ้นซึ่งมีผลกระทบไม่มากเท่าไหร่ เพราะสมาชิกสมทบถือหุ้นมากกว่า   
แต่ถ้าหากว่ามีการกำหนดระยะเวลาการในการถอนเงินมากเกินไป จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เงินรับฝากมีไม่มาก
เท่าทีค่วรเพราะสว่นใหญ่สมาชิกสมทบจะประกอบอาชีพค้าขายและจำเป็นต้องใช้เงิน 
  ประธาน  เมื่อสมาชิกถอนก่อนกำหนดใช้หลักเกณฑ์ตามปกติ ให้ดอกเบี้ยเป็นลักษณะของเงิน
ฝากออมทรัพย์ 1.25 และการระดมเงินฝากจากสมาชิกเป็นลักษณะการให้เงินฝากออมทรัพย์พิเศษๆ อาจจะ
กำหนดระยะเวลาการฝาก ให้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.20 หากมีเงินฝากจำนวนมากนำไปฝากกับชสอ.     
อาจจะได้ส่วนต่างประมาณ 30 สตางค์ ให้ศึกษาอีกครั้งเพ่ือพิจารณาเข้าท่ีประชุมใหญ่ เพ่ือดำเนินการต่อ  
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.8   เรื่องติดตามรายงานของผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ 
   ไม่มี 
 

 4.9 เรื่องรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
  นายจรินทร์  พรหมดำ  ขอขอบคุณประธานบริหารความเสี่ยงที่ได้วิเคราะห์จัดการบริหาร
ความเสี่ยงสหกรณ์ที่อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับดีมาก ประกอบด้วย           
1. การจัดทำโครงการ มีการแบ่งหน้าที่ได้อย่างชัดเจน 2. มีคู่มือปฏิบัติงาและสามารถตรวจสอบได้ 3. มีผลการ
ปฏิบัติงานและได้ทำการประเมินอยู่เสมอ 4. การเก็บข้อมูลและรายงานต่อคณะกรรมการทำให้การปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ 5. ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานอย่างสม่ำเสมอ 6. มีแนวทางการกำกับดูแลโดย
คณะกรรมการและฝ่ายต่างๆที่รับผิดชอบ 7. มีนโยบายการป้องกันและการฟอกเงินก่อการร้าย ภูมิทัศน์ของ
สหกรณ์ปัจจุบันมีสภาพอากาศเกิดอุทกภัย ทำให้บริเวณโรงจอดรถเกิดน้ำท่วมขังตลอดทั้งปีและดูแลสีสัน
กำแพงรั่วสหกรณ์ ควรจัดตั้งงบประมาณเพ่ือใช้ในการดำเนินงานส่วนนี้ด้วย 
 

 4.10 เรื่องสมาชิกย้ายหน่วย 
 ในเดือนธันวาคม 2565 มีสมาชิกย้ายหน่วย จำนวน 22 ราย  

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.11 เรื่องรายงานธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. 
   ในเดือนพฤศจิกายน 2565 มีรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ดังนี้ 
   แบบ ปปง. 1-01 การทำธุรกรรมเงินสดเกนิ 2 ล้านบาท 
   มี 1 ราย 
   แบบ ปปง. 1-02 การทำธุรกรรมที่เก่ียวกับทรัพย์สินราคาประเมินเกิน 5 ล้านบาท 
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   ไม่มี 
   แบบ ปปง. 1-03 การทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
   ไม่มี 
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.12 เรื่องเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แจ้งให้ทราบ 
     นางศิรดา  หามะ  ประเด็นที่ 1 การกำกับ แนะนำ สหกรณ์ดำเนินกิจการให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1. การปิดบัญชีภายใน 30 วันหลังสิ้นปีบัญชี รายงานผลการส่งงบ
การเงินให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ แนบหลักฐานหนังสือส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชี 2. รายงานการเปลี่ยนแปลง
รายการในทะเบียนสมาชิกและการถือหุ้น ตาม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 64 ภายใน 30 นับแต่วันสิ้นปี
บัญชี 3. เมื่อผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินแล้ว เตรียมการจัดประชุมใหญ่ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับ
สหกรณ์ ในข้ออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ เกี่ยวกับการเสนอรายงานต่อที่ประชุมใหญ่ ซึ่งถ้าเป็นเรื่อง
คณะกรรมการ ฉะนั้น รายงานผลต่าง ๆ ที่ต้องเสนอต่อที่ประชุ มใหญ่ ก็ต้องมีในรายงานการประชุม
คณะกรรมการปรากฏไว้ด้วย เรื่องที่จะต้องมี คือ 1. การกำหนดวันประชุมใหญ่ 2. การจัดสรรกำไรสุทธิ        
3. การกำหนดแผนงาน และงบประมาณรายรับรายจ่าย และ 4. การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ โดยกรมส่งเสริม
สหกรณ์ได้ออกร่างข้อบังคับสหกรณ์ใหม่ขึ้นเพ่ือสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่ 2 การกำกับ 
แนะนำ สหกรณ์ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน นโยบาย กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1. การเพ่ิมปริมาณธุรกิจ 
เป้าหมายกำหนด เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 เทียบจากปีงบประมาณที่แล้ว โดยกรมส่งเสริมจะเก็บข้อมูลจากงบทดลอง 
ตั้ งแต่  เดือน กันยายน 65 - สิ งหาคม 66 เป้ าหมายของสหกรณ์  ในปี งบประมาณ 2566 จำนวน 
4,345,792,708.37 บาท 2. อัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกเพ่ิมข้ึน โดยจะต้องให้ส่งรายงานภายใน 30 
วัน นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน เพ่ือส่งเสริมการออมของสมาชิก ให้สหกรณ์จั ดทำแผนงาน
โครงการเกี่ยวกับการออม เงินออม คือ เงินฝากบวกกับทุนเรือนหุ้นของสมาชิก 3. การวิเคราะห์อัตราส่วนทาง
การเงินอย่างสม่ำเสมอ เสนอให้คณะอนุมกรรมการบริหารการลงทุน นำเครื่องเมือของการวิเคราะห์อัตราส่วน
ทางการเงินในการประกอบการบริหารเงินลงทุน และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการทราบถึงสภานภาพ
ทางการเงินของสหกรณ์ และ4. การป้องการเกิดข้อบกพร่อง และควบคุมภายในที่ดี เสนอให้คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงนำเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์มาประกอบการประเมินการบริหารความเสี่ยง ซึ่งในเกณฑ์
มาตรฐานสหกรณ์จะมีการประเมินการบริหารจัดการองค์กร ในเรื่องของธุรกิจและการบริหารงานสหกรณ์  
    ประธาน  เมื่อสิ้นปีบัญชี ทางสหกรณ์จะดำเนินการปิดบัญชีและชี้แจงภายใน 30 วัน เมื่อผู้
ตรวจสอบบัญชีภาคเอกชนได้รับรองงบการเงินแล้ว จากนั้นรายงานแผนปฏิบัติงานตามข้อบังคับภายใน 30 วัน 
การทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีในวันที่ 12 มกราคม 2566 จึงอยากเชิญผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
หรือเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมร่างแผนปฏฺบัติการประจำปีกับสหกรณ์ด้วย ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีและหากมีเรื่องใดที่
บกพร่องจะให้ฝ่ายจัดการติดต่อประสานงานอีกครั้ง 
    นางศิรดา  หามะ  ให้ทางสหกรณ์ทำหนังสือเชิญเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการ 
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 4.13 เรื่องท่ีปรึกษาสหกรณ์เสนอแนะ 
   ไม่มี 
 
 4.14 เรื่องสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ 
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 
มอบอำนาจให้ประธานกรรมการเป็นผู้พจิารณาอนุมัติให้สมาชิกลาออกได้ตามขอ้บังคับข้อ 41 
 

     รายละเอียดท่ีเสนอ 
 

    ในเดือนธันวาคม 2565 ประธานกรรมการอนุมัติให้สมาชิกลาออกจากสหกรณ ์จำนวน 4 ราย ดังนี้ 
1. ต้องการรับเงินเดือนเตม็ จำนวน  2  คน 
2. มีความจำเป็นต้องใช้เงิน จำนวน  1  คน 
3. ไม่ประสงค์เป็นสมาชิก จำนวน  1  คน 

   นายจิรเดช  กลิ่นขจร  รายที่ 4 ถ้าหากจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกอีกครั้ง จะต้องพิจารณาเป็น
กรณี เนื่องจากสาเหตุการลาออกส่งให้มีการพิจารณา 
   มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 
 4.15 เรื่องสมาชิกถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
   ไม่มี 
 
 4.16 เรื่องประมาณการรับจ่ายเงินสหกรณ์ในวันสิ้นเดือนธันวาคม 2565    
 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2565  ประมาณการว่าจะมีการรับ - จ่ายเงิน  จำนวน 119,714,751.84 บาท 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.17 เรื่องสมาชิกขอเปลีย่นแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้ 
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554      
มอบอำนาจให้ผู้จดัการดำเนินการแทนในเรื่องพิจารณาให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ  
   ในเดือนธันวาคม 2565 มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู ้จำนวน 20 ราย  
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.18 เรื่องแจ้งจำนวนสมาชิกเข้าโครงการประกันชีวิตกลุ่ม 
   ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด มีโครงการให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ประกันชีวิตกลุ่ม 
กับบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต และทางสหกรณ์ได้จัดทำประกันเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงกรมธรรม์มีผลตั้งแต่วันที่ 
29 เมษายน 2565 ถึง 28 เมษายน 2566 



 10 

   บัดนี้ ได้ตรวจสอบหลักฐานปรากฏว่า มีสมาชิกเข้าโครงการประกันชีวิตกลุ่ม จำนวน       
6,301 คน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.19 เรื่องสมาชิกขอเพิ่มเงินค่าหุ้นรายเดือน       
       ในเดือนธันวาคม 2565 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินค่าหุ้นรายเดอืน จำนวน 1 ราย  
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.20 เรื่องสมาชิกขอเพิ่มเงินงวดชำระหนี้       
   ในเดอืนธันวาคม 2565 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงนิงวดชำระหนี้ จำนวน 3 ราย  
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.21 เรื่องสมาชิกถึงแก่กรรม 
    ในเดือนธันวาคม 2565 มีสมาชิกถึงแก่กรรม จำนวน 2 ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. นายสาทร  สุรณัฐกุล  (05575) สังกัดหน่วยจังหวัด  ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  12 พฤศจิกายน  2565 

เป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม  2523  ได้รับแจ้งจากทายาทมาติดต่อกับสหกรณ์  

 มติที่ประชุม  รับทราบ  
  
 2. นางเฉลา  อินทสโร  (04030)  สังกัดหน่วยจังหวัด ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 

เป็นสมาชิกเมื่อวันที่  31  กรกฎาคม  2519  ได้รับแจ้งจากทายาทมาติดต่อกับสหกรณ์  

 มติที่ประชุม  รับทราบ  

 
 4.22 เรื่องการจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก 

   ในเดอืนธันวาคม 2565 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกถงึแก่กรรม จำนวน 2 ราย  
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.23  เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิกประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 
  ในเดือนพฤศจิกายน 2565 มีสมาชิกยื่นกูส้ามญั จำนวน 144 ราย เป็นเงิน 210,009,000.00 บาท  
 เงินจัดสรร 

เงินจัดสรร 
จำนวน 
ผู้ขอกู้ 

จำนวนเงิน 
ขอกู้ 

หนี้ค้าง ซือ้หุ้นเพิ่ม 
ประกัน
สินเชื่อ 

จ่ายจริง 

43,500,000 144 210,009,000.00 153,510,364.81  3,707,800.00  53,989.22  52,736,845.97 
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 คณะกรรมการเงินกู้ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 อนุมัติให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ จำนวน 144
ราย เป็นเงิน 210,009,000.00 บาท 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.24  เรื่องสมาชิกขอกู้เงินเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน 
  ในเดือนพฤศจิกายน 2565 มีสมาชิกขอกู้เงินสามัญทั่วไป เพ่ือชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน 

จำนวน 2 ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1. สมาชิกหน่วยอำเภอรอืเสาะ มีความประสงคข์อกูเ้งินสามัญทั่วไป จำนวน 900,000.00 บาท  

ทุนเรือนหุ้น 131,800.00 บาท 
ซื้อหุ้น 48,200.00 บาท 
หนี้เงินกู้สามัญ -  บาท 
หนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 170,525.97 บาท 
หนี้เงินกู ้ชพค. 662,104.20 บาท 

ได้รับสุทธิ 19,169.83 บาท 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  2. สมาชิกหน่วยสังกัดจังหวัด มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญทั่วไป จำนวน 1,900,000.00 บาท 
ทุนเรือนหุ้น 538,450.00 บาท 
ซ้ือหุ้น - บาท 
หนี้เงินกูส้ามัญ - บาท 
หนี่เงินกู้ฉุกเฉิน - บาท 
หนี้เงนิกูธ้นาคารกรุงไทย 76,1271.29 บาท 

ได้รับสุทธิ 1,138,728.71 บาท 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.25  เรื่องสมาชิกขอกู้เงินสามัญเพื่อการรวมหนี้ 
  ในเดือนพฤศจิกายน 2565 มีสมาชิกขอกู้เงินสามัญเพ่ือการรวมหนี้ เพ่ือชำระหนี้สถาบัน

การเงินอื่น จำนวน 4 ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
    1. สมาชิกข้าราชการบำนาญ สังกัดหน่วยอำเภอเมือง มีทุนเรือนหุ้น 623,000.00 บาท       
มีหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 2,392,918.06 บาท 
 มีหนี้เงินกู ้พิเศษเสริมสภาพคล่อง 30,000.00  บาท 
 มีความประสงคข์อกู้สามัญเพ่ือการรวมหนี้ชำระสถาบันการเงินอ่ืน จำนวน 3,490,000.00 บาท ดังนี้ 

1.) เงินกู้สามญัทั่วไป จำนวน 2,392,918.06 บาท 
2.) เงินกูพิ้เศษเสริมสภาพคล่อง จำนวน 30,000.00 บาท 
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3.) เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำนวน 1,000,000.00 บาท 
 รวมหนี้สุทธิ 3,422,918.06 บาท 

 ได้รับสุทธิ 67,081.94 บาท 

 เงินได้รายเดือน 40,024.00 บาท ความสามารถในการชำระหนี้  (70%) 28,016.00 บาท เงิน
คงเหลือ (30%) 12,007.00 บาท ดังนี้ 

ค่าหุ้น 1,000.00 บาท 
เงินฝาก 100.00 บาท 
สมาคมฌาปนกิจ 120.00 บาท 
ชำระหนี้สามัญเพื่อการรวมหนี้ (เงินต้นรวมดอกเบี้ยเท่า) 25,100.00 บาท 
ชพค. 782.00 บาท 
ชพส. 417.00 บาท 
ค่าสินไหมทดแทน (อบ.2) 500.00 บาท 

รวมจา่ยต่อเดือน 28,019.00 บาท 

    มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   2. สมาชิกข้าราชการบำนาญ สังกัดหน่วยอำเภอเบาเจาะ มีทุนเรือนหุ้น 419,960.00 บาท   
มีหนี้เงินกูส้ามัญทั่วไป 1,394,767.25 บาท 
 มีความประสงค์ขอกู้สามัญเพ่ือการรวมหนี้ชำระสถาบันการเงินอ่ืน จำนวน 1,700,000.00 บาท ดังนี้ 

1.) เงินกู้สามัญทั่วไป จำนวน 1,394,767.25 บาท 
2.) เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำนวน 270,000.00 บาท 
 รวมหนี้สุทธิ 1,664,767.25 บาท 

 ไดร้บัสุทธิ 35,232.75 บาท 

 เงินได้รายเดือน 22,767.00 บาท ความสามารถในการชำระหนี้  (70%) 15,937.00 บาท เงิน
คงเหลือ (30%) 6,830.00 บาท ดังนี้ 

ค่าหุ้น 1,000.00 บาท 
เงินฝาก 100.00 บาท 
สมาคมฌาปนกิจ 120.00 บาท 
ชำระหนี้สามัญเพ่ือการรวมหนี้ (เงินต้นรวมดอกเบี้ยเทา่) 12,200.00 บาท 
ชพค. 782.00 บาท 
ชพส. 417.00 บาท 
ค่าสินไหมทดแทน (อบ.2) 500.00 บาท 

รวมจ่ายต่อเดือน 15,119.00 บาท 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 
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   3. สมาชิกข้าราชการบำนาญ สังกัดหน่วยอำเภอสุไหงปาดี มีทุนเรือนหุ้น 613,000.00 บาท  
มีหนี้เงินกู้สามัญเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ 2,286,187.77 บาท 
    มีความประสงค์ขอกู้สามัญเพ่ือการรวมหนี้ชำระสถาบันการเงินอ่ืน จำนวน 3,200,000.00 
บาท ดังนี้ 

1.) เงินกูส้ามัญเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 2,286,187.77 บาท 
2.) เงินกู้ธนาคารออมสิน จำนวน 230,095.02 บาท 
3.) เงินกู้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร จำนวน 502,493.15 บาท 
 รวมหนี้สุทธิ 3,018,775.54 บาท 

 ไดร้ับสุทธิ 181,224.06 บาท 

 เงินได้รายเดือน 36 ,210.18 บาท ความสามารถในการชำระหนี้  (70%) 25,347.18 บาท เงิน
คงเหลือ (30%) 10,863.05 บาท ดังนี้ 

ค่าหุ้น 700.00 บาท 
เงินฝาก 100.00 บาท 
สมาคมฌาปนกิจ 120.00 บาท 
ชำระหนี้สามัญเพื่อการรวมหนี้ (เงินต้นรวมดอกเบี้ยเท่า) 22,800.00 บาท 
ชพค. 782.00 บาท 

รวมจ่ายต่อเดือน 24,502.00 บาท 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   4. สมาชิกข้าราชการบำนาญ สังกัดหน่วยจังหวัด มีทุนเรือนหุ้น 269,650.00 บาท มีหนี้เงินกู้
สามญัทั่วไป 981,981.54 บาท 
 มีความประสงค์ขอกู้สามัญเพ่ือการรวมหนี้ชำระสถาบันการเงินอ่ืน จำนวน 1,229,000.00 บาท ดังนี้ 

1.) เงินกู้สามัญทั่วไป จำนวน 981,981.54 บาท 
2.) เงินกูพิ้เศษเสริมสภาพคล่อง จำนวน 19,916.87 บาท 
3.) เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำนวน 221,013.36 บาท 
 รวมหนี้สุทธิ 1,222,911.77 บาท 

 ได้รับสุทธิ 6,088.23 บาท 

 เงิน ได้ รายเดือน 15,418.78  บาท ความสามารถในการชำระหนี้  (70%) 10 ,793.14 บาท             
เงินคงเหลือ (30%) 4,625.63 บาท ดังนี้ 

ค่าหุ้น 550.00 บาท 
เงินฝาก 100.00 บาท 
สมาคมฌาปนกิจ 120.00 บาท 
ชำระหนี้สามัญเพื่อการรวมหนี้ (เงินต้นรวมดอกเบี้ยเท่า) 8,900.00 บาท 
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ชพส. 782.00 บาท 

รวมจ่ายต่อเดือน 10,452.00 บาท 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.26 เรื่องสมาชิกขอเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ 
  ในเดือนพฤศจิกายน 2565 มีสมาชิกยื่นความประสงค์ขอปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 7 ราย ดัง
รายละเอียดแนบ 
  1. สมาชิกข้าราชการบำนาญ หน่วยอำเภอเมือง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีภาระหนี้กับสหกรณ์เป็น
จำนวนมากจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามปกต ิ 
  มีทุนเรือนหุ้น 452,250.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 1,239,750.00 บาท  
  มีหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  160,530.70  บาท  
  มีความความประสงค์ขอกู้เงินสามัญเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน  1,389,000.00  บาท 
   ความสามารถในการชำระหนี้(70%) 10,132.06 บาท เงินคงเหลือ(30%) 4,342.32 บาท  
  มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายรายเดือน ดังนี้ 

เงินได้รายเดือน 14,474.38 บาท 
ค่าหุ้นรายเดือน 1,000.00 บาท 
เงินฝาก 100.00 บาท 
ค่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 120.00 บาท 
ชำระหนี้สามญั (ตน้+ดอกเบี้ยเท่า)          9,100.00 บาท 

เงินเดือนคงเหลือสุทธิ          4,154.38 บาท 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  2. สมาชิกข้าราชการบำนาญ หน่วยอำเภอเมือง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีภาระหนี้กับสหกรณ์เป็น
จำนวนมากจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามปกต ิ 
  มีทุนเรือนหุ้น 430,000.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 1,042,500.00 บาท  
  มีหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน   11,161.43  บาท  
  มีหนี้เงินกู้พิเศษสู้วิกฤตโควิด -19  12,700.18  บาท  
  มีความความประสงค์ขอกู้เงินสามัญเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน  1,070,00.00  บาท 
   ความสามารถในการชำระหนี้(70%) 10,867.57 บาท  เงินคงเหลือ(30%) 4,657.53 บาท  
  มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายรายเดือน ดังนี้ 

เงินได้รายเดือน 15,525.10 บาท 
ค่าหุ้นรายเดือน 400.00 บาท 
เงินฝาก 100.00 บาท 
ค่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 120.00 บาท 



 15 

ค่าสินไหมทดแทน (อบ.2) 500.00 บาท 
ชพค.และชพส. 1000.00 บาท 
ชำระหนี้สามัญ (ต้น+ดอกเบี้ยเท่า)          8,300.00 บาท 

เงินเดือนคงเหลือสุทธิ          5,105.10 บาท 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

  3. สมาชิกข้าราชการบำนาญ หน่วยอำเภอเมือง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีเงินได้รายเดือนหลังหัก
รายจ่ายอ่ืนตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนดและเงินที่ต้องส่งต่อสหกรณ์ ณ ที่จ่ายแล้วคงเหลือไม่ถึงร้อย
ละ 30 ของเงินได้รายเดือน  
  มีทุนเรือนหุ้น 408,000.00 บาท  มีหนี้เงินกูส้ามัญทัว่ไป 923,000.00 บาท  
  มีหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  125,239.63  บาท  
  มีความความประสงค์ขอกู้เงินสามัญเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน  1,050,00.00  บาท 
  ความสามารถในการชำระหนี้(70%) 11,128.02 บาท  เงินคงเหลือ(30%) 4,769.15 บาท 
  มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายรายเดือน ดังนี้ 

เงินได้รายเดือน 15,897.17 บาท 
ค่าหุ้นรายเดือน 400.00 บาท 
เงินฝาก 300.00 บาท 
ค่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 120.00 บาท 
ค่าสินไหมทดแทน (อบ.2) 500.00 บาท 
ชพค.และชพส. 1000.00 บาท 
ชำระหนี้สามัญ (ต้น+ดอกเบี้ยเท่า)          7,200.00 บาท 

เงินเดือนคงเหลือสุทธิ          5,105.10 บาท 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

  4. สมาชิกข้าราชการบำนาญ หน่วยอำเภอยี่งอ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีภาระหนี้กับสหกรณ์เป็น
จำนวนมากจนไม่สามารถชำระหนี้ไดต้ามปกต ิ 
  มีทุนเรือนหุ้น 494,000.00 บาท มีหนี้เงินกูส้ามัญทั่วไป 1,236,483.19 บาท  
  มีความความประสงค์ขอกู้เงินสามัญเพ่ือปรับโครงสรา้งหนี้ จำนวน  1,240,00.00  บาท 
  ความสามารถในการชำระหนี้(70%) 9,452.11 บาท  เงินคงเหลือ(30%) 4,050.91 บาท 
  มีรายละเอียดคา่ใช้จ่ายรายเดือน ดังนี้ 

เงินได้รายเดือน 13,503.02 บาท 
ค่าหุ้นรายเดือน 300.00 บาท 
เงินฝาก 100.00 บาท 
ค่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 120.00 บาท 
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ชำระหนี้สามัญ (ต้น+ดอกเบี้ยเท่า)          8,000.00 บาท 
เงินเดือนคงเหลือสุทธิ          4,983.02 บาท 

 มติทีป่ระชุม   รบัทราบ 
 

  5. สมาชิกข้าราชการบำนาญ หน่วยอำเภอเมือง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีภาระหนี้กับสหกรณ์เป็น
จำนวนมากจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามปกติ  
  มีทุนเรือนหุ้น 355,250.00 บาท มีหนี้เงินกู้ 920,100.00 บาท  
  มีหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  41,036.61  บาท  
  มีความความประสงค์ขอกู้เงินสามัญเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน  965,000.00  บาท 
  ความสามารถในการชำระหนี้(70%) 8,384.69 บาท เงินคงเหลือ(30%) 3,593.44 บาท 
  มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายรายเดือน ดังนี้ 

เงินได้รายเดือน 11,978.13 บาท 
ค่าหุ้นรายเดือน 300.00 บาท 
เงินฝาก 100.00 บาท 
ค่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 120.00 บาท 
ชำระหนี้สามัญ (ต้น+ดอกเบี้ยเท่า)          6,500.00 บาท 

เงินเดือนคงเหลือสุทธิ          4,958.13 บาท 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

  6. สมาชิกข้าราชการบำนาญ หน่วยอำเภอเจาะไอร้อง เนื่องจากเป็นผู้ที ่มีภ าระหนี้กับ
สหกรณ์เป็นจำนวนมากจนไม่สามารถชำระหนี้ ได้ตามปกติ    
  มีทุนเรอืนหุ้น 584,000.00 บาท มีหนี้เงินกู ้2,101,000.00 บาท  
  หนี้เงินกู้ พิเศษสู้วิกฤตโควิด -19  3,891.15  บาท  
  มีความความประสงค์ขอกู้เงินสามัญเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน  2,096,000.00  บาท 
  ความสามารถในการชำระหนี้(70%) 17,965.08 บาท  เงินคงเหลือ(30%) 7,699.32 บาท 
  มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายรายเดือน ดังนี้ 

เงนิได้รายเดือน 25,664.40 บาท 
ค่าหุ้นรายเดือน 700.00 บาท 
เงินฝาก 200.00 บาท 
ค่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 120.00 บาท 
ชพค. และชพส. 1,200.00 บาท 
ชำระหนี้สามัญ (ต้น+ดอกเบี้ยเท่า)          13,600.00 บาท 

เงินเดือนคงเหลือสุทธิ          9,844.40 บาท 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
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  7. สมาชิกข้าราชการบำนาญ หน่วยอำเภอเมือง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีภาระหนี้กับสหกรณ์เป็น
จำนวนมากจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามปกติ  
  มีทนุเรือนหุ้น 294,700.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 736,600.00 บาท  
  มีความความประสงค์ขอกู้เงินสามัญเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน  735,000.00  บาท 
  ความสามารถในการชำระหนี้(70%) 8,648.10 บาท  เงินคงเหลือ(30%) 3,706.33 บาท 
  มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายรายเดือน ดังนี้ 

เงินได้รายเดือน 12,354.43 บาท 
ค่าหุ้นรายเดือน 300.00 บาท 
เงินฝาก 1,000.00 บาท 
ค่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ์ 120.00 บาท 
ชพค. 850.00 บาท 
ชำระหนี้สามัญ (ตน้+ดอกเบี้ยเท่า)          5,500.00 บาท 

เงินเดือนคงเหลือสุทธิ          4,584.43 บาท 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
4.27  เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิก 

   ในระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2565 มีสมาชิกกู้เงินสามัญเพ่ือ
การศึกษา จำนวน 22 ราย  เป็นเงินจำนวน 1,890,000.00 บาท 
   ในระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2565 มีสมาชิกกู้เงินพิเศษเพ่ือการ
อเนกประสงค ์จำนวน 3 ราย เป็นเงินจำนวน 630,000.00 บาท 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.28 เรื่องรายงานสมาชิกรับสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ปี 
  ในเดือนธันวาคม 2565 มีสมาชิกรับเงินสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ปี จำนวน 5 คน เป็น
เงิน 80,000.00 บาท  
  มติที่ประชุม  รบัทราบ 
 
 4.29 เรื่องรายงานสมาชิกรับสวัสดิการสมาชิกอาวุโส 
  ในเดือนธันวาคม 2565 มีสมาชิกรับเงินสวัสดิการสมาชิกอาวุโส จำนวน 22 คน เป็นเงิน 
16,000.00 บาท  
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 4.30 เรื่องสมาชิกผ่านการทดสอบออนไลน์ 
 ในเดือนธันวาคม 2565 มีสมาชิกเข้าใหม่ทำแบบทดสอบออนไลน์ 16 คน และผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบ 15 คน ดังนี้ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.31  เรื่องโครงการพัฒนาบุคลากร และผู้แทนสมาชิก กิจกรรมศึกษาดูงานพัฒนาองค์กร (กลุ่ม
เจ้าหน้าที่การเงิน) 

 รายละเอียดโครงการพัฒนาบุคลากร และผู้แทนสมาชิก (กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่การเงิน) 
 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร    จำนวน  420,000.00  บาท 

- ค่าพาหนะในการเดินทาง     เป็นเงิน   220,000.00  บาท 

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน   เป็นเงิน     30,000.00  บาท 

- ค่าท่ีพัก จำนวน 25 ห้อง ๆ ละ 1,200 บาท (3 คืน)  เป็นเงิน     90,000.00  บาท 

- ค่าอาหารและค่ารับรอง (4 วัน)    เป็นเงิน     80,000.00  บาท 

 กิจกรรมศึกษาดูงานพัฒนาองค์กร ระหว่างวันที่  9 - 12 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 66 คน ได้แก่ กรรมการ จำนวน 15 คน ผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 5 คน เจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 
18 คน ที่ปรึกษา จำนวน 12 คน และเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 16 คน มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
 รายละเอียดค่าใช้จ่าย     

- ค่าเช่าพาหนในการเดินทาง    เป็นเงิน  240,954.50  บาท 
- ค่าท่ีพัก (จำนวน 3 คืน) ค่าอาหาร (จำนวน 8 มื้อ)  เป็นเงิน 198,600.00   บาท 

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ยาสามัญ     เป็นเงิน        953.00  บาท 

 รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น    จำนวน   420,000.00 บาท 
 

รายละเอียด 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ระยะเวลาในการจัดดำเนินการ
โครงการ 

37 17 13   4.36 87.16 มากที่สุด 

2. การชี้แจงทำความเข้าใจเพ่ือเตรียม
ความพร้อม ก่อนออกเดินทาง 

33 27 3 4 1 4.38 87.69 
มากที่สุด 

3. ความเหมาะสมของหลักสูตร "การ
พัฒนาบุคลากร" ตามวัตถุประสงค์
โครงการ 

39 22 6   4.49 89.85 
มากที่สุด 

4. ความเหมาะสมของสถานที่ใน
การศึกษาดูงาน 

39 18 10   4.43 88.66 
มากที่สุด 
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รายละเอียด 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5. เป็นโครงการทีส่่งเสริมสนับสนุน
ความสามัคคีและการพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน 

42 19 6   4.54 90.75 
มากที่สุด 

6. ภาพรวมของโครงการอยู่ในเกณฑ์ใด 34 23 10   4.36 87.16 มากที่สุด 
7. โครงการนี้ควรมีต่อไปหรือไม่ 67     4.43 88.55 มากที่สุด 

รวม 4.50 89.88  

 

ข้อเสนอแนะ จำนวน (คน) ร้อยละ 

1. การเดินทางไปดูงานไม่ควรเสียเวลากับการนั่งบนรถมากเกินไป 1 1.49 

2. พัก ณ จุดเดียวรัศม ีเที่ยวไป-กลับ ประมาณไม่เกิน 100 กิโล 1 1.49 

3. ในขั้นตอนการประชุมเพ่ือกำหนดหลักสูตรโครงการ การเชิญตัวแทนหน่วยเบิกมา
ประชุมควรเลือกผู้บริหารมา ประชุม เช่น ผอ.สพม/สพป หรือ ผอ.กลุ่มการเงิน ไม่ใช่
เจ้าหน้าที่การเงิน 

1 1.49 

4. เวลาส่วนใหญ่อยู่บนรถ ควรมีการพูดคุยสร้างความเข้าใจให้ตรงกันกับ
กลุ่มเป้าหมายหน่วยหัก (เสียดายโอกาส) 

1 1.49 

5. ระยะเวลาน้อย ศึกษาดูงานได้น้อย 1 1.49 

6. ควรจัดแต่องค์รวมของเป้าหมาย และการจัดเพ่ือความเหมาะสมควรเกิด 1 1.49 

7. ทุกคนควรเคารพกติกาอย่างเคร่งครัด ไม่เช่นนั้นเราจะไม่ได้ไปตามแผนที่กำหนด 
ความคุ้มค่ามันลดลง 

1 1.49 

8. กิจกรรรมครั้งนี้เดินทางไกล เลยเสียเวลาไปกับการรนั่งรถเป็นส่วนใหญ่ทำให้ไม่
ครบตามโปรแกรม แต่ภาพรวมถือว่าดี การให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีมาก 

1 1.49 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.32 เรื่องกำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งตอ่ไปนี้   
  กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือนมกราคม 2566 ในวันศุกร์ที่ 20 
มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครนูราธิวาส จำกัด 
  มติที่ประชุม  เปลี่ยนแปลงเป็นวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 
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วาระท่ี 5  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 5.1 เรื่องรายงานกิจการสหกรณ์ 

   รายงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ประจำเดือนธันวาคม 2565 ดัง
รายละเอียดแนบทา้ยนี้  
   ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 สหกรณ์มีสินทรัพย์ 6 ,559,971,801.36 บาท มีหนี้สิน 
2,675,831,091.44 บ าท  มี ทุ น  3,613,269,876.90 บ าท  มี ร าย ได้  3 34 ,037,593.45 บ าท  ค่ า ใช้ จ่ าย 
63,166,760.43 บาท กำไร 270,870,833.02 บาท 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบรับรองรายงานกิจการสหกรณป์ระจำเดือนธันวาคม 2565 ตามท่ีเสนอ 
 

 5.2 เรื่องแถลงรายการรับ – จ่ายเงินในรอบเดือน 
   รายการรับ  -  จ่ าย  เงิน สด   ระหว่ างวันที่   1 – 30  พฤศจิ กายน  2565 เป็ น เงิน 
41,846,000.83 บาท 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบรับรองการรับ - จ่ายเงิน ในรอบเดือนของสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่                 
1 – 30 พฤศจิกายน 2565 

 
 5.3  เรื่องสมาชิกขอลดการส่งเงนิค่าหุ้นรายเดือน  

   ในเดือนธันวาคม 2565 มีสมาชิกขอลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 33 ราย 
  มติที่ประชุม  อนุมัติให้สมาชิกลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 33 ราย ทั้งนี้  ให้
เปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือนใหม่ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป  
 

5.4 เรื่องสมาชิกขอลดการส่งเงินงวดชำระหนี้ 
 ในเดือนธันวาคม 2565 มีสมาชิกขอลดการส่งเงินงวดชำระหนี้ จำนวน 2 ราย  
    มติที่ประชุม  อนุมัติให้สมาชิกลดการส่งเงินค่างวดชำระหนี้รายเดือน จำนวน 2 ราย ทั้งนี้   
ให้เปลี่ยนแปลงเงินคา่งวดชำระหนี้รายเดือนใหม่ต้ังแต่เดอืนมกราคม 2565 เป็นต้นไป  
 

5.5 เรื่องสมาชิกของดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน 
 ในเดือนธันวาคม 2565 มีสมาชิกของดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 2 ราย  
  1. สมาชิกสังกัดหน่วยจังหวัด มีความประสงค์ของดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต้ังแต่เดือนธันวาคม 

2565 เป็นต้นไป 
      มีเงินทนุเรอืนหุ้น 511,660.00 บาท ส่งมาแล้ว 476 งวด และไม่มีหนี้สหกรณ์ 
  2. สมาชิกสังกัดหน่วยอำเภอเมือง มีความประสงค์ของดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนตั้งแต่เดือน

ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป 
      มีเงินทุนเรือนหุ้น 798,510.00 บาท ส่งมาแล้ว 397 งวด และไม่มีหนี้สหกรณ์ 

     มติที่ประชุม  อนุมัต ิ
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 5.6 เรื่องการรับสมาชิกสามัญเข้าใหม ่
     ในเดือนธันวาคม 2565 มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ จำนวน 14 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคบัของสหกรณ์  
 มติที่ประชุม  อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ จำนวน 14 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บเงินค่า
หุ้นรายเดือนตั้งแตเ่ดอืนธันวาคม 2565 เป็นต้นไป  
 

 5.7 เรื่องการรับสมาชิกโอนมาจากสหกรณ์อ่ืน 
     ในเดือนธันวาคม 2565 มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ จำนวน 1 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีคุณสมบัตถิูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์  
  มติที่ประชุม  อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บเงินค่าหุ้นราย
เดือนตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 เป็นต้นไป 
 

 5.8  เรื่องการรับสมาชิกสมทบเข้าใหม่ 
     ในเดือนธันวาคม 2565 มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ จำนวน 2 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีคุณสมบัติถกูต้องตามระเบียบ ขอ้บังคบัของสหกรณ์  
     มติที่ประชุม  อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ จำนวน 2 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บเงินค่าหุ้น
รายเดือนต้ังแตเ่ดือนพฤศจิกายน 2565  เป็นต้นไป 

 

 5.9 เรื่องพิจารณาจ่ายเงินของสมาชิกถึงแก่กรรม 
  ในเดือนธันวาคม 2565  มีผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกถึงแก่กรรมขอรับเงินที่สมาชิกมีอยู่ใน
สหกรณ์ฯ จำนวน 1 ราย  
  มติทีป่ระชุม  อนุมัติ 
 

 5.10 เรื่องแจ้งจำนวนสมาชิกคงเหลือในวันสิ้นเดือนธันวาคม 2565 
ผู้จัดการแจ้งยอดจำนวนสมาชิกคงเหลือในวันสิ้นเดือน ดังนี้ 
 สมาชิกยอดยกมา 7,360 คน 
 สมาชิกเข้าใหม ่ (สมาชิกปกติ) 14 คน 
 สมาชิกเข้าใหม่  (กรณีพิเศษ) - คน 
 สมาชิกเข้าใหม ่(โอนมาจากต่างจังหวัด) 1 คน 
 สมาชิกเข้าใหม่ (สมาชิกสมทบ) 2 คน 
 สมาชิกลาออก 4 คน 
 สมาชิกโอนไปต่างจังหวัด 4 คน 
 ให้ออก - คน 
 สมาชิกถึงแก่กรรม 2 คน 
 คงเหลือ 7,367 คน 

   มติทีป่ระชุม  เห็นชอบตามเสนอ 
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 5.11  เรื่องสมาชิกผิดนัดชำระหนี้ 
  ไม่มี 
    

 5.12  เรื่องพิจารณาสมาชิกขอกู้เงินสามัญเพื่อการรวมหนี้  
   ในเดือนธันวาคม 2565 มีสมาขิกยื่นความประสงค์ขอกู้เงินสามัญเพ่ือการรวมหนี้ จำนวน 2
ราย ดังรายเอียดตอ่ไปนี้ 
   1. สมาชิกข้าราชการบำนาญ สังกัดหน่วยอำเภอสุไหงปาดี มีทุนเรือนหุ้น 546,050.00 บาท  
มีหนี้เงินกู้สามญัทั่วไป 1,676,000.00 บาท 
 มีความประสงค์ขอกู้สามัญเพ่ือการรวมหนี้ชำระสถาบันการเงินอ่ืน จำนวน 2,400,000.00 บาท ดังนี้ 

1.) เงินกูส้ามัญทั่วไป จำนวน 1,676,000.00 บาท 
2.) เงนิกู้ธนาคารกรุงไทย จำนวน 465,157.88 บาท 
 รวมหนี้สุทธิ 2,141,157.88 บาท 

 ได้รับสุทธิ 258,842.12 บาท 
 

 เงินได้รายเดือน 30,438.57 บาท ความสามารถในการชำระหนี้ (70%) 21,306 บาท เงินคงเหลือ 
(30%) 9,131.57 บาท ดังนี้ 

ค่าหุ้น 700.00 บาท 
เงินฝาก 100.00 บาท 
สมาคมฌาปนกิจ 120.00 บาท 
ชำระหนี้สามัญเพื่อการรวมหนี้ (เงินต้นรวมดอกเบี้ยเท่า) 17,100.00 บาท 
ภาษ ี 230.26 บาท 

รวมจ่ายต่อเดือน 18,250.26 บาท 

   มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
   2. สมาชิกสังกัดหน่วยอำเภอเจาะไอร้อง มีทุนเรือนหุ้น 583,200.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามัญ
ทั่วไป 2,662,679.00 บาท 
    หนี้เงินกู้พิเศษเสริมสภาพคล่อง  505,556.43 บาท 
   หนี้เงินกูส้ามัญเพื่อการศึกษา  75,503.76 บาท 
 มีความประสงค์ขอกู้สามัญเพ่ือการรวมหนี้ชำระสถาบันการเงนิอ่ืน จำนวน 3,570,000.00 บาท ดังนี้ 

1.) เงินกูส้ามัญทั่วไป จำนวน 2,662,679.00 บาท 
2.) เงินกู้พิเศษเสริมสภาพคล่อง   จำนวน 505,556.43 บาท 
3.) เงินกูส้ามัญเพ่ือการศึกษา   จำนวน 75,503.76 บาท 
4.) เงนิกู้ธนาคารกรุงไทย จำนวน 9,694.57 บาท 
5.) เงินกูธ้นาคารออมสิน จำนวน 36,243.12 บาท 
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 รวมหนี้สุทธิ 3,289,676.88 บาท 
 ได้รับสุทธิ 280,323.12 บาท 

 

 เงินได้รายเดือน 38,550.00 บาท วิทยฐานะ 11,200.00 บาท ความสามารถในการชำระหนี้ (70%) 
34,825.00 บาท เงินคงเหลือ (30%) 15,975.00 บาท ดังนี้ 

ค่าหุน้ 1,600.00 บาท 
เงินฝาก 500.00 บาท 
สมาคมฌาปนกิจ 120.00 บาท 
ชำระหนี้สามัญเพื่อการรวมหนี้ (เงินต้นรวมดอกเบี้ยเท่า) 25,400.00 บาท 
กบข. 1,156.50 บาท 
ภาษ ี 230.26 บาท 
กยศ. 1,275.00 บาท 

รวมจ่ายต่อเดือน 30,281.76 บาท 

   มติทีป่ระชุม  อนุมัติ 

 
 5.13   เรื่องพิจารณาขอกู้เงินกรณีสมาชิกถูกอายัดจากสำนักงานบังคับคดี 
   ด้วยสมาชิกข้าราชการบำนาญ หน่วยอำเภอระแงะ มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการปรับ
โครงสร้างหนี้ จำนวน  854,000.00  บาท 
  มีทนุเรือนหุ้น  296,500.00 บาท  มีหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป  766,700.00 บาท  
  มีหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  94,875.18  บาท  
  เพ่ือปรับการชำระหนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการโดยให้มีเงินได้คงเหลือ 30%  
แต่ผู้กูถู้กสำนักงานบังคับคดีจงัหวัดนราธิวาสสั่งอายัดทุนเรือนหุ้น เงินปันผลและเฉลี่ยคืน  
 
   มติคณะกรรมการดำเนินการที่ถือใช้ในปัจจุบัน 

    

    ข้อ 6.4 กรณีสมาชิกถูกศาลสั่งอายัดทุนเรือนหุ้น 
    สมาชิกท่ีถูกศาลสั่งอายัดทุนเรือนหุ้นคณะกรรมการดำเนินการจะไม่อนุมัติให้กู้เงินทุกประเภท 
และไม่มีสิทธิ์ค้ำประกันสมาชิกรายอื่นจนกว่าจะมีคำสั่งถอนบังคับคดีก่อน  
  ผู้จัดการ  สมาชิกรายนี้ เมื่อเกษียณอายุราชการทำให้เงินเดือนลดลงไม่สามารถหัก ณ ที่จ่าย
ได้ทั้งหมด จึงขอเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้แต่ด้วยถูกอายัดจากสำนักงานบังคับคดี จึงต้องขออนุมัติที่
ประชุมให้กู้ก่อน 
    ประธาน  สมาชิกรายนี้หากไม่อนุมัติให้กู้จะไม่สามารถหักได้ตามปกติ แต่ถ้าหากอนุมัติให้กู้
และมีส่วนต่างเงินคงเหลือส่วนนั้นจำเป็นต้องส่งให้แก่สำนักงานบังคับคดี สมาชิกจะไม่สามารถรับเงินกลับไป
ใช้ได้ ฝ่ายจัดการควรชี้แจงผู้กู้ให้ได้รับทราบเพ่ือทำความเข้าใจ ทั้งนี้ยังไม่สอดคล้องกับมติคณะกรรมการ
ดำเนินการที่ถือใช้ปัจจุบัน  
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    นายพงษ์เทพ  ไหมใจดี  เห็นสมควรขอมติพิจารณาป็นคราวๆไป  
  นายไสว  ชินพงษ์  เป็นการช่วยเหลือให้สมาชิกมีความสามารถในการชำระหนี้ได้  
  นายจิรเดช  กลิ่นขจร  เห็นสมควรอนุมัติให้กู้ เพ่ือสหกรณ์จะได้รับการชำระหนี้จากผู้กู้ได้โดย
ไม่เกิดปญัหา 
  มติที่ประชุม  อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้สมาชิกกู้เงินแตจ่ะต้องพิจารณาเป็นราย  ๆ
 
 5.14  เรื่องสมาชิกขอเขา้ร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ 
   ในเดือนธันวาคม 2565 มีสมาชิกยื่นความประสงค์ขอปรับโครงสร้างหนี้  จำนวน 2 ราย ดัง
รายละเอียดแนบ 
  1. สมาชิกข้าราชการบำนาญ หน่วยอำเภอระแงะ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีเงินได้รายเดือนหลังหัก
รายจ่ายอ่ืนตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนดและเงินที่ต้องส่งต่อสหกรณ์ ณ ที่จ่ายแล้วคงเหลือไม่ถึงร้อย
ละ 30 ของเงินได้รายเดือน  
  มีทุนเรือนหุ้น  296,500.00 บาท  มีหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป  766,700.00 บาท  
  มีหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  94,875.18  บาท  
  มีความความประสงค์ขอกู้เงินสามัญเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน  854,000.00  บาท 
  ความสามารถในการชำระหนี้(70%)  7,875.23 บาท  เงินคงเหลือ(30%)  3,375.09  บาท 
  มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายรายเดือน ดังนี้ 

เงินได้รายเดือน 11,250.33 บาท 
ค่าหุ้นรายเดือน 700.00 บาท 
เงินฝาก 100.00 บาท 
ค่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 120.00 บาท 
ค่าสินไหมทดแทน (อบ.2) 500.00 บาท 
ชพค. และชพส. 748.00 บาท 
ชำระหนี้สามัญ (ต้น+ดอกเบี้ยเท่า)          5,600.00 บาท 

เงินเดือนคงเหลือสุทธิ          3,482.33 บาท 
  หมายเหตุ  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส ได้ทำการอายัดทุนเรือนหุ้น เงินปันผลและ
เฉลี่ยคืน ตามมติที่ประชุม กรณีสมาชิกมคีำสั่งศาลอายัดทุนเรือนหุ้น คณะกรรมการดำเนินการจะไม่อนุมัติให้กู้
เงินทุกประเภท และไม่มีสิทธิค้ำประกันสมาชิกรายอ่ืนจนกว่าจะมีคำสั่งถอนบังคบัคดเีสียก่อน 
  ผู้จัดการ  เมื่อเดือนกันยายน 2565 สมาชิกได้เกษียณอายุราชการทำให้หักเงินไม่พอจ่ายแก่
สหกรณ์ และสมาชิกได้ถูกอายัดทุนเรือนหุ้น เงินปันผล และเฉลี่ยคืนจากสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส 
ดังนั้น สมาชิกจึงขอเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ เพ่ือขยายงวดการชำระหนี้และจ่ายให้น้อยลงต่อเดือน 
ซ่ึงจะปรับให้เท่ากับหนี้ที่มีอยู่ แต่ไม่สอดคล้องกับมติคณะกรรมการดำเนินที่ถือใช้ปัจจุบัน จึงนำเรื่องพิจารณา
ขอมตใินที่ประชุม 
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  นายจิรเดช  กลิ่นขจร  หากไม่อนุมัติ ให้สมาชิกรายนี้ เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ 
สหกรณจ์ะไม่สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ ใช่หรือไม ่
  ผู้จัดการ  ยอดหนี้ไม่สามารถหักได้ทั้งหมด บางส่วนสมาชิกต้องนำเงินมาชำระด้วยตนเองทุก
เดือน 
    ประธาน  มติคณะกรรมการดำเนินการที่ถือใช้ปัจจุบัน กรณีสมาชิกถูกศาลสั่งอายัดทุนเรือน
หุ้น เงินปันผล และเฉลี่ยคืนจากสำนักงานบังคับคดีจงัหวัดนราธิวาส คณะกรรมการดำเนินการจะไม่อนุมัติให้กู้
เงินทุกประเภท และไม่มีสิทธิ์ค้ำประกันสมาชิกรายอ่ืนจนกว่าจะมีคำสั่งถอนบังคับคดีก่อน แต่ถ้าหาก
คณะกรรมการไม่อนุมัติให้กูส้มาชิกรายนี้จะมีเงินหักไม่พอ สอบถามที่ปรึกษาทางกฎหมายถ้าหากมีมติอนุมัติให้
สมาชิกรายนี้กู ้เงินส่วนต่างคงเหลือจะต้องดำเนินการส่งให้แก่สำนักงานบังคับบคดี หรือไม่ 
    ที่ปรึกษาทางกฎหมาย  เมื่อสมาชิกเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ ทำให้มีเงินเหลือในแต่
ละเดือน ใช่หรือไม่ 
    นายไสว  ชินพงษ์  ส่งผลให้แต่ละเดือนสมาชิกจ่ายได้น้อยลงและเป็นการขยายงวดการชำระ
หนี้ออกไป 
    ที่ปรึกษาทางกฎหมาย  หากเข้าเครือข่ายเงินที่ถูกอายัดจะต้องดำเนินการส่งคืนสำนักงาน
บังคับคดี แต่หลังจากท่ีมีการหักชำระหนี้สหกรณ์แล้ว 
    นายไสว  ชินพงษ์  ขยายความการอายัดทุนเรือนหุ้น เงินปันผล และเฉลี่ยคืน หมายความว่า    
ทุนเรือนหุ้น ต้องส่งไปยังสำนักงานบังคัคดี หรือไม่ 
    ประธาน  ทุนเรือนหุ้นถือเป็นของสหกรณ์  
    นายไสว  ชินพงษ์  หากเป็นเช่นนั้น เหตุใดถึงต้องสั่งอายัดทุนเรือนหุ้น 
    ที่ปรึกษาทางกฎหมาย  การอายัดทุนเรือนหุ้น หมายถึง เงินของสมาชิกที่นำมาลงทุนใน
สหกรณ์ และสมาชิกจะได้รับทุนเรือนหุ้นคืนต่อเมื่อพ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ดังนั้น เมื่อสมาชิกพ้น
จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์เงินส่วนนี้จะต้องโอนให้แก่สำนักงานบังคับคดี 
    ประธาน  สมาชิกจะได้รับผลกำไรจากทุนเรือนหุ้น ผลกำไรนี้สหกรณ์จะต้องโอนไปยัง
สำนักงานบังคับคดี ไม่ใช่นำทุนเรือนหุ้นส่งให้แก่สำนักงานบังคับคด ี
    นายพงษ์เทพ  ไหมใจดี  พระราชบัญญัติ สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ระบุไว้ว่าในการชำระค่าหุ้น
สมาชิกจะนำค่าหุ้นหักกลบลบหนี้กับสหกรณ์ไม่ได ้และสมาชิกมีความรับผิดเพียงไม่เกนิจำนวนเงินคา่หุ้นทีย่ังส่ง 
ใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลง ห้ามมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้
สิทธิเรียกร้องหรืออายัดค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงสหกรณ์มีสิทธินำเงิน
ตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องชำระหนี้แก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มีฐานะ
เป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินคา่หุ้นนั้น กรณีสมาชิกรายนี้มีภาระหนี้กับสหกรณ์ ดังนั้นสหกรณ์สามารถนำ
ทุนเรือนหุ้นมาชำระหนี้ได้ ส่วนเงินที่เหลือหลังจากลบหนี้ส่งให้แก่สำนักงานบังคับคดี และสมาชิกรายนี้มีหนี้กับ
สหกรณ์ก่อนที่จะมีคำสั่งให้อายัดทุนเรือนหุ้น เงินปันผลและเฉลี่ยคืน แต่ถา้หากสหกรณ์มีมติอนุมัติเงินให้กู้ปรับ
โครงสร้างหนี้หลังจากมีคำสั่งอายัดมาแล้ว สหกรณ์จะสามารถนำทุนเรือนหุ้นชำระหนี้ก่อนได้หรือไม่ในฐานะ
เจ้าหนี้บุริมสิทธิ เนื่องจากเป็นสัญญาเงินกูใ้หม ่ซึ่งค่อนข้างเป็นกงัวล 
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    ประธาน  กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ให้ความว่า เงินทุนหรือหุ้นที่สมาชิกจ่ายให้แก่สหกรณ์มิใช่
เงินฝากหรือการฝากทรัพย์ และเมื่อสมาชิกจ่ายให้แก่สหกรณ์จะตกเป็นของสหกรณ์ โดยสมาชิกมสีิทธิเรียกร้อง
ทุนเรือนหุ้นเมื่อพ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ตามข้อบังคับ แต่ถ้าหากสหกรณ์ดำเนินการขาดทุนจนมูลค่า
หุ้นติดลบ สมาชิกไม่สามารถรับเงินค่าหุ้นได้ 
    นายพงษ์เทพ  ไหมใจดี  กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดทำเป็นกฤษฏีกา ได้แจ้งว่าเงินค่าหุ้นเป็นของ
สหกรณ์ ซึ่งสมาชิกมีสิทธิเรียกร้องได้เมื่อพ้นจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขของสำนักงาน
บังคับคดีดำเนินการอายัดทุนเรือนหุ้น แต่ถ้าหากสมาชิกยังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์อยู่ไม่ต้องส่งทุนเรือนหุ้นให้แก่
สำนักงานบังคับคดี  
    ที่ปรึกษาทางกฎหมาย  เนื่องจากเป็นการอายัดอย่างมีเงื่อนไข จะมีผลต่อเมื่อสมาชิกลาออก
จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ และเมื่อสมาชิกยังเป็นสมาชิกสหกรณ์สำนักงานบังคับคดีจึงไม่สามารถอายัดทุน
เรือนหุ้นได้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์บังคับชำระหนี้ทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของลูกหนี้ได้ แต่สิทธิที่จะได้รับคือเงินปันผลจากทุน
เรือนหุ้นจะต้องส่งให้แก่สำนักงานบังคับคดี 
    นายพงษ์เทพ  ไหมใจดี  เมื่อครั้งหนึ่งได้สอบถามสำนักงานบังคับคดีและได้รับคำตอบไม่ชัด
แจ้ง การอายัดทุนเรือนหุ้นเมื่อสมาชิกยังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์อยู่ไม่ควรจะอายัดทุนเรือนหุ้น เงินปันผลและ
เฉลี่ยคืนซ่ึงเป็นสิทธิของสมาชิกที่พึงจะได้ สำนักงานบังคับคดีได้แจ้งว่าเป็นการอายัดไว้ก่อนทางสหกรณ์ไม่
จำเป็นต้องส่งหากไม่สอดคล้องกับเงื่อนไข ส่งได้ต่อเมื่อสมาชิกพ้นจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์แล้ว ทั้งนี้เป็น
กรณีท่ีมีหนี้ก่อนคำสั่งอายัดจะเกิดข้ึน แต่กรณีที่มีคำสั่งอายัดไม่ให้กูไ้ด้รับข้อมูลไม่ชัดแจ้ง จึงขอรบกวนที่ปรึกษา
ทางกฎหมายให้คำแนะนำเรื่องนี้ ไม่เช่นนั้นสมาชิกที่ถูกอายัดจะไม่สามารถกู้ได้ 
    ที่ปรึกษาทางกฎหมาย  จะดำเนินการประสานงานกับสำนักงานบังคับคดีอีกครั้ง 
    ประธาน  สมาชิกรายนี้มีปัญหาประมาณก่ีเดือน 
    ผู้จัดการ  สมาชิกได้นำเงินส่วนต่างมาชำระด้วยตนเองที่สหกรณ์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 
เป็นต้นมา และเดือนธันวาคม 2565 ส่วนต่างที่หักไม่ได้ยังไมน่ำมาชำระต้องรอวันรับเงินเดือนอีกครั้ง 
    ประธาน  หมายความว่าบัญชีมีความเคลื่อนไหวเป็นปกติ ส่วนเงินคงเหลือที่ได้รับจากการกู้ 
จะต้องส่งให้แกส่ำนักงานบังคับคดีหรือให้แก่ผู้กู้  
    ผู้จัดการ  จากที่ได้วิเคราะห์อาจจะไม่ให้เงินคงเหลือแก่สมาชิก จะนำเงินส่วนต่างคงเหลือหัก
กลบลบชำระหนี้แก่สหกรณ์ 
    ประธาน  หากเป็นลักษณะนี้เมื่อสำนักงานบังคบัคดีรับทราบข้อมูล สหกรณ์อาจมีความผิดได้ 
เพราะเงินคงเหลือของสมาชิกสำนักงานบังคับคดีได้มีคำสั่งอายัดมาก่อนแล้ว ดังนั้นฝ่ายจัดการชี้แจงสมาชิก
ไดร้ับทราบ  
    นายจิรเดช  กลิ่นขจร  ถ้าหากคำนวณเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ ให้สมาชิกรายนื้กู้ได้เท่ากับหนี้
คงเหลือเท่านั้น หรืออาจจะให้ได้รับเงินคงเหลือในงวดสุดท้าย 
    มติที่ประชุม  ชะลอการเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ออกไปก่อน เนื่องจากขัดแย้งต่อ
มติคณะกรรมการกำหนดว่า กรณีสมาชิกที่ถูกศาลสั่งอายัดทุนเรือนหุ้นคณะกรรมการดำเนินการจะไม่อนุมัติให้
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กู้เงินทุกประเภท และไม่มีสิทธิ์ค้ำประกันสมาชิกรายอ่ืนจนกว่าจะมีคำสั่งถอนบังคับคดีก่อน ดังนั้น มอบหมาย
ฝ่ายจัดการและที่ปรึกษาทางกฎหมายตรวจสอบรายละเอียดและรายงานต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

 

  2. สมาชิกข้าราชการบำนาญ หน่วยอำเภอแว้ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีภาระหนี้กับสหกรณ์เป็น
จำนวนมากจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามปกติ 
  มีทุนเรือนหุ้น  608,750.00 บาท  มีหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป  2,048,500.00 บาท  
  มีหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  290,039.55  บาท  
  มีหนี้เงินกู้สามัญรับภาระชำระหนี้  97,277.55  บาท 
  มีความความประสงค์ขอกู้เงินสามัญเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน  2,436,000.00  บาท 
  ความสามารถในการชำระหนี้(70%)  21,557.00 บาท  เงินคงเหลือ(30%)  9,238.00  บาท 
  มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายรายเดือน ดังนี้ 

เงินได้รายเดือน 30,796.80 บาท 
ค่าหุ้นรายเดือน 700.00 บาท 
เงินฝาก 500.00 บาท 
ค่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 120.00 บาท 
ค่าสินไหมทดแทน (อบ.2) 500.00 บาท 
ชพค. และชพส. 1,200.00 บาท 
ชำระหนี้สามัญ (ต้น+ดอกเบีย้เท่า)          18,000.00 บาท 

เงินเดือนคงเหลือสุทธิ          9,776.80 บาท 
 มติทีป่ระชุม  อนุมัติ 
 

 5.15 เรื่องขอรับเงินค่าหุ้นของสมาชิกถึงแก่กรรม 
   ในเดือนธันวาคม 2565 ทายาทได้ขอรับเงินค่าหุ้นของสมาชิกถึงแก่กรรม จำนวน 1 ราย ดังนี้ 

     1. ด้วยทายาทของสมาชิกข้าราชการบำนาญ สังกัดหน่วยจงัหวัด มีความประสงค์ขอรับเงินค่า
หุ้นของสมาชิกถึงแก่กรรมการหลังปิดบัญชีสิ้นปี 2565 เพ่ือรอรับเงินปันผล 
    ทุนเรือนหุ้น 234,800.00 บาท 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
    มติทีป่ระชุม  อนุมัต ิ
 
 5.16  เรื่องแต่งตั้งกรรมการตรวจนับเครื่องเขียนแบบพมิพ์ พัสดุครุภัณฑ์ 

  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด กำหนดให้มีการตรวจนับเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 
พัสดุครุภัณฑ์คงเหลือในวันสิ้นปีบัญชี 2565 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง   
จึงให้แต่งตัง้กรรมการตรวจนับเครื่องเขียนแบบพิมพ์ พัสดุครภุัณฑ์ดังต่อไปนี้ 

  1.  ............................................  ประธานกรรมการ 
  2.  ............................................  กรรมการ 
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  3.  นายอัครวัฒน์ เดชทอง  กรรมการ 
  มติที่ประชุม  อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการตรวจนับเครื่องเขียนแบบ

พิมพ์ พัสดุครุภัณฑ์ ดังนี้ 
  1. นายไสว ชินพงษ์   ประธานกรรมการ 
  2. นายผดุงศักดิ์ ศูนย์คล้าย  กรรมการ 
  3. นายอัครวัฒน์ เดชทอง   กรรมการ 

 
 5.17  เรื่องพิจารณาเสนอบริการสอบบัญชี 
   นายปรีชา เจริญสุข ผู้สอบบัญชี เสนอบริการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2566 ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง และมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบัญชีอย่างน้อยปีละ 
3 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 – 4 วันทำการ โดยมีจำนวนผู้ช่วยผู้สอบัญชีไม่น้อยกว่า 4 – 5 คน และได้เสนอ
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 95,000.00 บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถว้น) 

  ประธาน  จะต้องนำเสนอเข้าที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีและต้องมีผู้เสนอบริการสอบบัญชี
มากกว่า 1 ราย เพ่ือเปรียบเทียบและดำเนินการพิจารณา 

  มติที่ประชุม  นำเสนอเข้าท่ีประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 
 
 5.18  เรื่องพิจารณาทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2565 
 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด เปิดรับสมัครสมาชิกขอทุนการศึกษาบุตร 
ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 3 – 31 ตุลาคม 2565 นั้น 
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 มีสมาชิกยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก จำนวน 210 
ราย คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ได้พิจารณาคุณสมบัติ และคะแนนของผู้สมัคร และรายชื่อสมาชิก
ที่ขาดคณุสมบัติ จำนวน - ราย ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

สรุปผลการพิจารณาทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565 

ระดับประถมศึกษาไดร้ับจัดสรรทุน 70 ทุน มีผู้ยื่นใบสมัครขอรับทุน  จำนวน 69 ราย 

 การพิจารณาคัดเลือก รอบที่ 1 มีผู้ได้รับทุน จำนวน 50 ทุน 

 การพิจารณาคัดเลือก รอบที่ 2 มีผู้ได้รับทุน จำนวน 19 ทุน 

     

ระดับมัธยมศึกษาได้รับจัดสรรทุน 70 ทุน มีผู้ยื่นใบสมัครขอรับทุน  จำนวน 83 ราย 

 การพิจารณาคัดเลือก รอบที่ 1 มีผู้ได้รับทุน จำนวน 56 ทุน 

 การพิจารณาคัดเลือก รอบที่ 2 มีผู้ได้รับทุน จำนวน 14 ทุน 

 การพิจารณาคัดเลือก รอบที่ 2 มีผู้ไดร้ับทุน จำนวน 13 ทุน 

     

ระดับอุดมศึกษาได้รับจัดสรรทุน 65 ทุน มีผู้ยื่นใบสมัครขอรับทนุ  จำนวน 54 ราย 
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 การพิจารณาคัดเลือก รอบที่ 1 มีผู้ได้รับทุน จำนวน 46 ทุน 

 การพิจารณาคัดเลือก รอบที ่2 มีผู้ได้รับทุน จำนวน 8 ทุน 

     

ระดับปริญญาโทได้รับจัดสรรทุน 12 ทุน มีผู้ยื่นใบสมัครขอรับทุน  จำนวน 4 ราย 

   
มีผู้ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 4 ราย 

       
มีทุนเหลือรวมเป็นเงิน 43,000 บาท 

คณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 มีมติจึงเห็นสมควรให้นำทุนที่
เหลือมารวมกันและจัดสรรเป็นทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จำนวน 13 ทุน เป็นเงิน 26,000 บาท ส่วนที่
เหลือ 43,000 บาท  ให้นำไปสมทบกองทุนการศึกษาบุตรสมาชิก และแก้ไขระยะเวลาห่างจากการรับทุนครั้ง
สุดท้ายเป็นเวลา 2 ปี นับถัดจากปีที่ได้รับทุน (ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านเคยได้รับทุนปี 2563 (16 มกราคม 2564) 
ท่านก็จะมีสิทธิ์ยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2566 ได)้ 

 มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ  
 
 5.19  เรื่องพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
 เพ่ือให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ในหมวดเงินเดือนเป็นไปตามระเบียบ
และถือจ่ายในเดือนมกราคม 2566 จึงสมควรพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเจ้าหน้าที ่ดังนี้ 
 

  ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

  ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเก่ียวกับการทำงาน พ.ศ. 2564 การเลื่อนเงินเดือน  
  ข้อ 29. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโดย
คำนึงถึงลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงาน โดยนำผลงาน ความรู้ ความสามารถ 
ความประพฤติ ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ พฤติกรรมการทำงาน การลา การรักษาวินัยและงานที่ได้รับ
มอบหมายอ่ืนๆ ของผู้นั้นมาประกอบการพิจารณาอย่างรอบคอบ แล้วเสนอรายงานผลการพิจารณาต่อไปยัง
ผู้จดัการตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือน 
  ข้อ 30. การเลื่อนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ ให้พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของงาน พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ การมาปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์การ
ประเมิน ข้อ 29  
   เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานและได้รับการบรรจุแต่งตั้งซึ่ งมี
ระยะเวลาทำงานในสหกรณ์ครบ 8 เดือนในรอบปีบัญชีของสหกรณ์มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
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  ข้อ 32. ให้ผู้จัดการเสนอเลื่อนเงินเดือนเจ้าหน้าที่ไม่สูงกว่ารองผู้จัดการ และลูกจ้างโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการ แล้วนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติ 
  ข้อ 33. ให้คณะกรรมการอำนวยการเสนอการเลื่อนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง
ผู้จัดการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการ 
  ในปี 2566 วงเงินสำหรับเลื่อนเงินเดือนเป็นเงิน 24,625.20 บาท/เดือน 
  ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 มีมติ
เห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนผู้จัดการ 1.5 ขั้น และเห็นชอบตามที่ผู้จัดการเสนอให้เลื่อนขั้นเงินเดือนเจ้าหน้าที่
และลูกจ้าง 1 ขั้น จำนวน 15 คน และเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนอีก 0.5 ขั้น จำนวน 11 คน 
ได้แก่  1.) นางสาวโชติกา วรรณวงศ์  2.) นางสาวกฤติมา  ไชยสุวรรณ์   3.) นางณิชาดา  ทิพย์ เทพ                
4.) นางสาวนูรฟิรดา  ดือเร๊ะ  5.) นางสาวนูรีน  หะมะ  6.) นางสาวสุชาบดี  พวงทอง  7.) นางสาวอัจฉรียา  
พวงแก้ว  8.) นายกฤตเมธ  จุฬามณีรัตน์  9.) นางสาวรวินท์  ศูนย์คล้าย  10.) นายอัครวัฒน์  เดชทอง       
11.) นายรุสลี  สือแม 
 มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
  
 5.20   เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
     ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ได้ตกลงจ้างลูกจ้างตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่
และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2564 ข้อ 6(2) ข จำนวน 2 ราย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราวที่
มีลักษณะงานสนับสนุนหรือส่งเสริมการปฏิบั ติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้มีความคล่องตัวและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสหกรณ์ ซึ่งจะครบกำหนดอายุสัญญาจ้างในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ
สหกรณ์ยังมีความจำเป็นต้องจ้างลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานและเห็นสมควรให้ต่อ
สัญญาจ้าง จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาววรัชยา สายชนะพันธ์ และนางสาวฟาตอนะห์ สนิกอเด็ง โดยกำหนด
สัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ ให้ได้รับเงินค่าจ้างรายเดือนตามที่
คณะกรรมการกำหนด 
   ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เห็นชอบ
ตามท่ีผู้จัดการเสนอให้ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ราย ไดแ้ก่  
    1. นางสาววรัชยา สายชนะพันธ์  
    2. นางสาวฟาตอนะห์ สนิกอเด็ง  
    ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยให้ได้รับเงินค่าจ้างเดือนละ 
15,000 บาท ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานกำหนด (กรณีลูกจ้างที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าให้ไดร้ับอตัราเงินเดือนหรือค่าจ้างขัน้ต่ำไมน่้อยกว่า 15,000 บาท) 
 มติที่ประชุม  อนุมัตติามเสนอ 
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 5.21  เรื่องขอต่อสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
    ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด จ้างบุคคลปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย จำนวน 3 คน โดยจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือนอัตราเดือนละ 11,000 บาท ต่อคน  
    การจ้างงานดังกล่าว จะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ฉะนั้น เพ่ือความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของสหกรณ์ เห็นสมควรต่อสัญญาจ้างให้บุคคลทั้ง 3 ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เป็นเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 
  มติที่ประชุม  อนุมัตติามเสนอ 
 
 5.22  เรื่องพิจารณาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2565 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับการดำเนินการของสหกรณ์ฯ จึงเห็นควรพิจารณายกเลิกระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2564 และบรรดา
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ มติอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และพิจารณาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อบังคับ
เกีย่วกับการทำงาน พ.ศ. 2565 
 ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ได้พิจารณา
เห็นชอบเสนอร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อบังคับเก่ียวกับการทำงาน พ.ศ. 2565 
  มติที่ประชุม  อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นราธิวาส จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2564 และถือใช้ใหม่ระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2565 ตามที่เสนอ และมีผลบังคับใช้
ต้ังแตว่ันที่ 21 ธันวาคม 2565  
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(ร่าง)ระเบยีบสหกรณอ์อมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2565 

 
อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด พ.ศ. 2564 ข้อ80(5) และ

ข้อ110(9) และเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 108 แห่ง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541    ที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 13/2565 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยข้อบังคับ
เกี่ยวกับการทำงาน  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับ
การทำงาน  พ.ศ. 2565 ” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ .................................. เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับ

เกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2564 และบรรดาระเบียบ คำสั่ง ประกาศ  มติอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้และ
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 

จำกัด 
“คณะกรรมการดำเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

นราธิวาส จำกัด  
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ (เช่น ผู้จัดการ รอง

ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่การเงินและเงินฝาก เจ้าหน้าที่บัญชีและคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ และลูกจ้าง) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด  

“การร้องทุกข์” หมายความว่า กรณีที่เจ้าหน้าที่มีความไม่พอใจหรือมีความทุกข์อันเกิดขึ้น
เนื่องจากการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพการทำงาน สภาพการจ้าง การบังคับบัญชา การสั่งหรือมอบหมาย
งาน การจ่ายค่าตอบแทนในการทำงานหรือประโยชน์อ่ืน หรือการปฏิบัติใดที่ไม่เหมาะสมระหว่างสหกรณ์หรือ
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า ต่ อ เจ้ า ห น้ า ที่  ห รื อ ร ะ ห ว่ า ง เจ้ า ห น้ า ที่ ด้ ว ย กั น  แ ล ะ เจ้ า ห น้ า ที่ ไ ด้ เส น อ 
ความไม่พอใจหรือความทุกข์นั้นต่อสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์ได้ดำเนินการแก้ไขหรือยุติเหตุการณ์นั้น ทั้งนี้ 
เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  และเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทำงานด้วย
ความสุข 
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หมวด  1 
ชื่อและที่ตั้งสำนักงาน 

 ข้อ 5 ชื่อและท่ีตั้งสำนักงาน ชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
สถานที่ตั้ง สำนักงานเลขที่ 50 ถนนศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอ

เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย ์96000 โทรศัพท์ 073 511 535 

หมวด  2 
วัน เวลาทำงานปกติ และเวลาพัก 

ข้อ 6 วันทำงาน สหกรณ์กำหนดให้เจ้าหน้าทีท่ำงานสัปดาห์ละ 5 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์1  

ข้อ 7 เวลาทำงานปกติ สหกรณ์กำหนดให้เจ้าหน้าที่ทำงานวันละ 7 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 08.30 น. 
ถึงเวลา 16.30 น.2  

ข้อ 8 เวลาพัก3 สหกรณ์กำหนดให้เจ้าหน้าที่หยุดพัก 1 ชั่วโมง โดยแบ่งออกเป็น 2 ผลัด 

  ผลัดที่หนึ่งตั้งแต่เวลา 11.30 น. – 12.30 น. 
  ผลัดที่สองตั้งแต่เวลา 12.30 น. – 13.30 น. 
ในกรณีสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ตกลงตามกำหนดเวลาพักระหว่างการทำงานตามวรรคแรกเป็นอย่าง

อ่ืน ให้กระทำได้ ทั้งนี้เพ่ือความเหมาะสมอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ โดยให้สหกรณ์จัดให้เจ้าหน้าที่มี
เวลาพักระหว่างการทำงานวันหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง  

หมวด  3 
วันหยุดและหลกัเกณฑ์การหยุด 

ข้อ 9 วันหยุดประจำสัปดาห์ สหกรณ์กำหนดให้เจ้าหน้าที่หยุดประจำสัปดาห์ ดังนี้ หยุดสัปดาห์
ละ 2 วัน ได้แก่วันเสาร์ และวันอาทิตย์4 

ข้อ 10 วันหยุดตามประเพณี 5 ให้สหกรณ์ประกาศกำหนดวันหยุดตามประเพณีให้เจ้าหน้าที่
ทราบล่วงหน้าโดยได้รับค่าจ้างปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 13 วัน โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศ

 
1  วนัท ำงำนไม่เกินสปัดำหล์ะ 6 วนั (ม.28 พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงำน พ.ศ. 2541) 

2  วนัท ำงำนปกติไม่เกินวนัละ 8 ชม. และไม่เกินสปัดำหล์ะ 48 ชัว่โมง (ม.23 พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงำน พ.ศ. 2541) 

3  วนัท ำงำนใหห้ยุดพักไม่น ้อยกว่ำ 1 ชม .หลงัจำกท ำงำนมำแลว้ไม่ เกิน 5 ชม .ติดต่อกัน  (ม .27 พ .ร .บ .คุ ้มครองแรงงำน  

พ.ศ. 2541) 

4  ลูกจำ้งซึ่งท ำงำนติดต่อกนัมำครบหนึ่งปีมีสิทธิหยุดพกัผ่อนประจ ำปีไม่นอ้ยกว่ำ 6 วนัท ำงำน (ม.30 พ .ร.บ.คุม้ครองแรงงำน 

พ.ศ. 2541) 
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กำหนด และสหกรณ์จะพิจารณากำหนดวันหยุดตามประเพณีจากวันหยุดราชการประจำปี วันหยุดทางศาสนา
หรือขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น โดยถือแนวทางวันหยุดของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์กำหนด 
ทั้งนี ้ ให้เป็นไปตามประกาศในปีนั้นๆ ของสหกรณ์ 

  หากวันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ให้เจ้าหน้าที่ได้หยุดชดเชย
วันหยุดตามประเพณีในวันทำงานถัดไป  

  ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องมีวันหยุดพิเศษ ให้ประธานกรรมการดำเนินการ
อนุมัติให้เป็นวันหยุดพิเศษได้ คราวละไม่เกิน 7 วัน โดยประกาศเป็นวันหยุดพิเศษเป็นคราวๆ ไป 

  หากสหกรณ์ไม่อาจให้เจ้าหน้าที่หยุดตามประเพณีได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทำงานที่มี
ลักษณะหรือสภาพของงานต้องทำติดต่อกันไปถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน หรือกรณีอ่ืนตามที่กฎหมายกำหนด 
สหกรณ์จะตกลงกับเจ้าหน้าที่ว่าจะหยุดในวันอ่ืนชดเชย วันหยุดตามประเพณี หรือสหกรณ์จะจ่ายค่าทำงานใน
วันหยุดให้ก็ได้ 

ข้อ 11 วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 สหกรณ์กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งทำงานติดต่อกันมาครบหนึ่งปี มี
สิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีจำนวนสิบวัน โดยได้รับค่าจ้างเช่นเดียวกับวันทำงาน สหกรณ์อาจกำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่ง
ทำงานยังไม่ครบหนึ่งปี หยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วนได้ 

  เจ้าหน้าที่ ซ่ึงทำงานยังไม่ครบหนึ่งปี สหกรณ์อาจกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้โดย
คำนวณให้ตามส่วนก็ได้ 

  สิทธิหยุดพักผ่อนประจำปี จะสะสมได้ไม่เกินสองปีติดต่อกัน หรือไม่เกินยี่สิบวัน  
  ในกรณีที่สหกรณ์เลิกจ้างโดยมิใช่กรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกำหนดว่า 

ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ให้สหกรณ์จ่ายค่าจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่สำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีในปีที่เลิกจ้างตามส่วน
ของวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับตามระเบียบนี้ โดยไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด 

  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญา หรือสหกรณ์เลิกจ้าง ไม่ว่าการเลิกจ้างนั้นเป็นกรณี
ที่สหกรณ์จะต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม สหกรณ์จะจ่ายค่าจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่สำหรับวันหยุด
พักผ่อนประจำปีสะสมที่เจ้าหน้าที่พึงมีสิทธิได้รับตามระเบียบนี้ โดยไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด  

หมวด  4 
หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด 

ข้อ 12 การทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด 
  การทำงานล่วงเวลา หรือการทำงานในวันหยุด แล้วแต่กรณี สหกรณ์จะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าและขอความยินยอมจากเจ้าหน้าที่ก่อนเป็นคราว ๆ ไป เว้นแต่กรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงานต้อง

 
5  วนัหยดุตำมประเพณีปีหนึ่งตอ้งไม่นอ้ยกว่ำ 13 วนั ใหร้ะบุว่ำเป็นวนัใดบำ้งโดยรวมวนัแรงงำนแห่งชำติ (ม.29 พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงำน 

พ.ศ. 2541) 

6  ลูกจำ้งท ำงำนติดต่อกนัครบ 1 ปี มสีทิธิหยดุพกัผ่อนประจ ำปีไดปี้หนึ่งไม่นอ้ยกว่ำ 6 วนัท ำงำน (ม.30 พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงำน พ.ศ. 

2541) 
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ทำงานติดต่อกันถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน หรือเป็นงานฉุกเฉิน นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดได้เท่าที่
จำเป็น อย่างไรก็ตาม เพ่ือประโยชน์แก่การผลิต การจำหน่วย และการบริการ สหกรณ์อาจให้เจ้าหน้าที่ทำงาน
ในวันหยุดเท่าท่ีจำเป็น โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราว ๆ ไป 
  ทั้งนี้ เมื่อรวมกันแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสามสิบหกชั่วโมง7 โดยชั่วโมงการทำงานใน
วันหยุดให้หมายความรวมถึงชั่วโมงทำงานล่วงเวลาในวันหยุดด้วย 

ข้อ 13 ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด 
 ก. ค่าล่วงเวลา 

 (1) สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลาสำหรับการทำงานล่วงเวลาในวันทำงานปกติในอัตรา
หนึ่งเท่าครึ่งของของค่าจ้างตามจำนวนชั่วโมงที่ทำงานล่วงเวลา8 

 (2) สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลาสำหรับการทำงานล่วงเวลาในวันหยุดในอัตรา 
สามเท่าของของค่าจ้างตามจำนวนชั่วโมงท่ีทำงานล่วงเวลา9  

 ข. ค่าทำงานในวันหยุด10 
 (1) เจ้าหน้าที่ ที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด วันหยุดประจำสัปดาห์  วันหยุด 

ตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจำปี ถ้ามาทำงานในวันหยุดดังกล่าว จะได้รับค่าทำงานในวันหยุดเพ่ิมขึ้น
อีกหนึ่งเท่าของค่าจ้างในวันทำงานปกติตามจำนวนชั่วโมงที่ทำงานในวันหยุด 

 (2) เจ้าหน้าที่ที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์ ถ้ามาทำงานในวันหยุด
ดังกล่าวจะได้รับค่าทำงานในวันหยุดหนึ่งเท่าของค่าจ้างในวันทำงานปกติตามจำนวนชั่วโมงท่ีทำงานในวันหยุด 

หมวด  5 
การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด 

ข้อ 14 การไม่จ่ายค่าล่วงเวลา ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และค่าทำงานในวันหยุด 
 สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่เจ้าหน้าที่ ดังนี้ 

(1) เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายให้มีอำนาจทำการแทนสหกรณ์  กรณีการจ้าง การให้
บำเหน็จ หรือการเลิกจ้าง เช่น ตำแหน่งผู้จัดการ เป็นต้น  

(2) เจ้าหน้ าที่ที่ ถูกกำหนดให้ทำงานที่มีลั กษณะหรือสภาพที่ต้องออ กไปทำงาน 
นอกสถานที่ และโดยลักษณะหรือสภาพของงาน ไม่อาจกำหนดเวลาทำงานที่แน่นอน 

(3) เจ้าหน้าที่ที่ถูกกำหนดให้อยู่เวรเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินเป็นครั้งคราว 

ข้อ 15 กำหนดระยะเวลาการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาใน
วันหยุด 

 
7  กฎกระทรวงแรงงำนฯ ฉบบัที ่3 

8  ไม่นอ้ยกว่ำ1.5 เท่ำ (ม.61 พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงำน พ.ศ. 2541) 

9  ไม่นอ้ยกว่ำ 3 เท่ำ (ม.63 พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงำน พ.ศ. 2541) 

10  ม.62 พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงำน พ.ศ. 2541 
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  (1) สหกรณ์กำหนดให้มีการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์ ค่าจ้างใน
วันหยุดตามประเพณีและวันลา/วันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่เจ้าหน้าที่รวมกันเป็นรายเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง 
  (2) สหกรณ์กำหนดให้มีการจ่ายเงินประเภทอ่ืน เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานล่วงเวลาใน
วันหยุดให้แก่เจ้าหน้าที ่

ข้อ 16 สถานที่จ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่11  สหกรณ์จะจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด 
ค่าล่วงเวลาในวันหยุดและเงินอ่ืน ให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการของสหกรณ์ และ/หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างในธนาคารหรือสถาบันการเงินที่สหกรณ์กำหนด 

หมวด  6 
วันลาและหลักเกณฑ์การลา 

ข้อ 17 การลาป่วย 12 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง การเจ็บป่วยเนื่องจาก
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน สหกรณ์จะให้หยุดงานตามความเห็นแพทย์แผน
ปัจจุบันชั้นหนึ่ง โดยไม่ถือเป็นวันลาป่วย และสหกรณ์จะจ่ายค่าจ้างให้ตามจำนวนวันที่ป่วยจริงปีหนึ่งไม่เกิน 30 
วันทำงาน โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 (1) กรณีท่ีเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสามารถลาป่วยล่วงหน้าได้ให้ยื่นใบลาป่วยก่อนการหยุด
งานตามแบบใบลาทีส่หกรณ์กำหนดต่อผู้จัดการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณีพร้อมด้วยหลักฐาน
(ถ้ามี) 
 (2) กรณีที่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างเจ็บป่วยกะทันหันและไม่สามารถลาป่วยล่วงหน้าได้ให้
เจ้าหน้าที่ยื่นใบลาป่วยในวันนั้น หรือภายในวันแรกที่มาทำงานตามแบบใบลาที่สหกรณ์กำหนดต่อผู้จัดการหรือ
กรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี พร้อมด้วยหลักฐาน (ถ้ามี) 13 
 (3) การเจ็บป่วยของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างตั้งแต่ 3 วันทำงานขึ้นไป สหกรณ์อาจจะให้
เจ้าหน้าที่แสดงใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง หรือหลักฐานของสถานพยาบาลของทางราชการ
ประกอบการลาป่วยด้วยก็ได้ 
 (4) การลาป่วยโดยมิได้เจ็บป่วยจริง สหกรณ์ถือว่าเจ้าหน้าที่และลูกจ้างใช้สิทธิโดยไม่
สุจริตอันเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ย่อมถูกลงโทษได้ 

ข้อ 18 การลาเพื่อทำหมัน14 เจ้าหน้าทีแ่ละลูกจ้างมีสิทธิลาเนื่องจากการทำหมันไดต้ามระยะเวลา
ที่แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งกำหนดและออกใบรับรอง โดยสหกรณ์จ่ายค่าจ้างให้เจ้าหน้าที่ในวันลานั้นด้วย 

 
11  ม.55 พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงำน พ.ศ. 2541 

12 ม.32 พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงำน พ.ศ. 2541 

13 กรณีผูจ้ดักำรใหย้ืน่ใบลำต่อกรรมกำรทีไ่ดร้บัมอบหมำย กรณีเจำ้หนำ้ทีอ่ืน่ใหย้ืน่ใบลำต่อผูจ้ดักำร 

14 ม.33 พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงำน พ.ศ. 2541 
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ให้เจ้าหน้าที่ยื่นใบลาล่วงหน้าตามแบบใบลาที่สหกรณ์กำหนดต่อผู้จัดการ หรือกรรมการที่
ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี และเมื่อการทำหมันสิ้นสุดแล้ว ให้เจ้าหน้าที่แสดงใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน
ชั้นหนึ่งของโรงพยาบาลประกอบการลาด้วย 

ข้อ 19 การลาเพื่อคลอดบุตร15  ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพ่ือคลอด
บุตรครรภ์หนึ่งไม่เกินเก้าสิบแปดวัน โดยรวมวันหยุดที่มีระหว่างวันลาด้วย โดยสหกรณ์จ่ายค่าจ้างเท่ากับค่าจ้าง
ในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ไม่เกินสี่สิบห้าวัน โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) เจ้าหน้าที่ที่ประสงค์จะหยุดงานก่อนการคลอดบุตรให้ยื่นใบลาตามแบบที่สหกรณ์
กำหนดต่อผู้จัดการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายก่อนการหยุดงานแล้วแต่กรณี 

(2) เจ้าหน้าที่ที่ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ เนื่องจากการคลอดบุตร ให้เจ้าหน้าที่ยื่นใบลา
ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด พร้อมทั้งใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ งของ
โรงพยาบาลต่อผู้จัดการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี โดยให้ยื่นใบลา
ภายใน 3 วัน นับแต่วันกลับมาทำงาน 

ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบัน
ชั้นหนึ่งมาแสดงว่าไม่อาจทำงานในหน้าที่เดิมต่อไปได้ ให้เจ้าหน้าที่นั้นมีสิทธิขอให้สหกรณ์เปลี่ยนงานในหน้าที่
เดิมเป็นการชั่วคราวก่อนหรือหลังคลอดได้ และให้สหกรณ์พิจารณาเปลี่ยนงานทีเ่หมาะสมให้แก่เจ้าหน้าที่นั้น 

ข้อ 20 การลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็น เจ้าหน้าที่และลูกจ้างมีสิทธิลาหยุดงานเพ่ือกิจธุระอันจำเป็นได้
ไม่เกิน 15 วัน  ต่อปีโดยจะต้องเป็นกิจธุระเกี่ยวกับความจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เท่านั้น และจะจ่ายค่าจ้าง
ให้ตามจำนวนวันที่สหกรณ์อนุญาตให้ลา แต่ไม่เกิน 10 วันต่อปี โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีมีกิจธุระอันจำเป็น ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ให้ยื่น
ใบลากิจ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ตามแบบใบลาที่สหกรณ์กำหนดต่อผู้จัดการหรือ
กรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี พร้อมด้วยหลักฐาน (ถ้ามี) และเมื่อได้รับการ
อนุญาตแล้ว จึงจะหยุดงานได้ 

(2) กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่อาจลาล่วงหน้าได้ ให้
เจ้าหน้าที่ยื่นใบลากิจภายในวันแรกที่มาทำงานพร้อมหลักฐาน (ถ้ามี) และเมื่อได้รับ
ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ แ ล้ ว  จึ ง จ ะ ถื อ เ ป็ น ล า กิ จ 
ที่ถูกต้องอย่างไรก็ตาม การลาที่ไม่เหตุผลอันสมควร สหกรณ์มีสิทธิไม่อนุญาตให้ลากิจ
ได้และให้ถือว่าเป็นการขาดงาน 

ข้อ 21 การลาเพื่อรับราชการทหาร16 ให้เจ้าหน้าที่มีสิทธิลาเพ่ือรับราชการทหารในการเรียกพลเพ่ือ
ตรวจสอบ เพ่ือฝึกวิชาทหาร หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพร้อมตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร โดย
สหกรณ์จ่ายค่าจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันลาเพ่ือรับราชการทหารเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลา 
แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกินหกสิบวัน  

 
15  ม.41 พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงำน แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2562 

16  ม.58 พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงำน พ.ศ. 2541 
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  เจ้าหน้าที่ที่ได้รับหมายเรียกทางทหาร เพ่ือการตรวจสอบการฝึกวิชาทหารหรือทดสอบ
ความพรั่งพร้อมทางทหาร ให้ยื่นใบลาล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวัน ตามแบบใบลาที่สหกรณ์กำหนด พร้อมด้วย
หลักฐานต่อผู้จัดการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณีและเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติทางทหารดังกล่าว 
แล้วให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นกลับมารายงานตัวเพ่ือทำงานตามปกติภายใน 3 วัน 

ข้อ 22 การลาเพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ 17 ให้เจ้าหน้าที่มีสิทธิลาเพ่ือการฝึกอบรมหรือ
พัฒนาความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ในระเบียบนี้ โดยสหกรณ์จะจ่ายค่าจ้างตามจำนวนวันที่สหกรณ์
อนุญาตให้ลาแต่ไม่เกิน 15 วันต่อป ีโดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้เจ้าหน้าที่มีสิทธิลาเพ่ือการฝึกอบรม หรือพัฒนาความรู้ความสามารถในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
ก. เพ่ือประโยชน์ต่อการแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือการเพ่ิมทักษะความชำนาญเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ 
   การฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถตามวรรคแรก จะต้องมีโครงการหรือ
หลักสูตรและกำหนดช่วงเวลาของโครงการหรือหลักสูตรที่แน่นอนและชัดเจน 

ข. การสอบวัดผลทางการศึกษาที่ทางราชการจัดหรืออนุญาตให้จัดขึ้น 
(2) ในการลาเพ่ือการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถให้เจ้าหน้าที่แจ้งถึงเหตุที่

ลาโดยชัดแจ้ง พร้อมทั้งแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันลาเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถ 

(3) สหกรณ์อาจไม่อนุญาตให้ เจ้าหน้าที่ลาเพ่ือการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้
ความสามารถในกรณีดังต่อไปนี้18 
ก. ในปีที่ลานั้น เจ้าหน้าที่เคยได้รับอนุญาตให้ลาเพ่ือการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้

ความสามารถ 
ข. สหกรณ์ได้แสดงให้เห็นว่าการลาของลูกจ้างอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือ

กระทบต่อการประกอบธุรกิจของนายจ้าง 
(4) สหกรณ์มีความจำเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับงานที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติอยู่ หากอนุญาตให้

ลาแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ 
ข้อ 23 การลาเพื่ออุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจย์ เจ้าหน้าที่ที่ไม่เคยลาอุปสมบทหรือลาไป

ประกอบพิธีฮัจย์มาก่อนและได้ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี จะมีสิทธิลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์
ได้ไม่เกิน 120 วัน โดยให้ยื่นใบลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ต่อประธานกรรมการดำเนินการเป็นผู้อนุมัติ และ
ต้องกลับมารายงานตัวเพ่ือทำงานตามปกติภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ลาสิกขาบทหรือกลับมาจากการประกอบ
พิธีฮัจย์เสร็จ 

 
17  กฎกระทรวงแรงงำนฯ ฉบบัที ่5 

18  กฎกระทรวงแรงงำนฯ ฉบบัที ่5 
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หมวด  7 
วินัยและโทษทางวินัย 

ข้อ 24 วินัย เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ต้องรักษาระเบียบวินัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ สหกรณ์กำหนดวินัย
ในการทำงานให้เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) สนับสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(2) รกัษาความลับของสหกรณ์และไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อขบวนการสหกรณ์ 
(3) ให้การต้อนรับ คำชี้แจง ความสะดวก ความเป็นธรรม และการสงเคราะห์แก่ผู้มา

ติดต่อในกิจการของสหกรณ์โดยมิชักช้า ทั้งต้องสุภาพเรียบร้อยต่อสมาชิกของสหกรณ์และประชาชนทั่วไป ห้าม
มิให้ดูหมิ่นเหยียดหยามบุคคลใด ๆ 

(4) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  เที่ยงธรรมและประพฤติตนอยู่ ในความสุจริต 
ห้ามมิให้กดขี่ข่มเหงหรือเบียดเบียนหรือกลั่นแกล้ง หรือจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือผู้ใด และ
หา้มมิให้อาศัยงานในหน้าที่ของตน ไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อมหาผลประโยชน์แก่ตนหรือผู้อ่ืน 

(5) ขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ ขยัน รวดเร็วเต็มความสามารถ ให้เกิดผลดี
และความก้าวหน้าแก่สหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์ ทั้งเอาใจใส่ระมัดระวังผลประโยชน์ของสหกรณ ์

(6) ไม่รายงานเท็จหรือเสนอความเห็นที่ไม่สุจริตต่อผู้บังคับบัญชา 
(7) ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง แบบแผนและวิธีปฏิบัติของสหกรณ์ 
(8) อุทิศเวลาของตนให้แก่กิจการของสหกรณ์ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ไม่ได้ ทั้งนี้

จะต้องปฏิบัติหน้าที่และดำรงตำแหน่งในสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่งเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ห้ามมิให้เป็นเจ้าหน้าที่
หรือตัวกระทำการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใด ๆ หรือนิติบุคคลรูปอื่น ๆ 

(9) สุภาพเรียบร้อย เชื่อฟังและไม่แสดงความกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ 
ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในกิจการของสหกรณ์โดยชอบด้วยกฎหมาย 
และเป็นธรรมในการปฏิบัติกิจการของสหกรณ์  ห้ามมิให้กระทำการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปสั่งให้กระทำหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษเป็นครั้งคราว 

(10) รักษาชื่อเสียงมิให้ขึ้นชื่อว่าประพฤติชั่ว ห้ามมิให้ประพฤติตนในทางที่อาจทำให้เสื่อม
เสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ เช่น ประพฤติตนเป็นคนเสเพล เสพสุรา หรือของมึนเมาอย่างอ่ืนจนไม่
สามารถครองสติได้ เสพยาเสพติดให้โทษ มีหนี้สินรุงรังเล่นการพนัน กระทำหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระทำการอ่ืนใด
ซึ่งทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ 

(11) ไม่เสพสุราหรือของมึนเมาอย่างอ่ืน ในเวลาปฏิบัติหน้าที่เป็นอันขาด 
(12) ร่วมมือช่วยเหลือกันในกิจการของสหกรณ์ ต้องรักษาความสามัคคี บรรดาผู้อยู่ในวง

งานของสหกรณ์ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุก่อให้เกิดการแตกแยกสามัคคี หรือก่อให้เกิดความ
กระดา้งกระเดื่องในบรรดาผู้อยู่ในวงการสหกรณ ์

(13) ร่วมมือประสานงานด้วยดีกับส่วนราชการหรือสถาบันอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
สหกรณ ์
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(14) ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการทำงาน 
(15) เจ้าหน้าที่ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งโดยชอบของผู้บังคับบัญชา 
(16) มาปฏิบัติงานให้ตรงตามเวลาและลงบันทึกเวลาทำงานตามที่กำหนด 
(17) ปฏิบัติตามกฎแห่งความปลอดภัยในการทำงาน 
(18) ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์การทำงาน ให้อยู่ ในสภาพดี  

เป็นระเบียบเรียบร้อย ตามความจำเป็นหรือตามควรแก่หน้าที่ของตน 
(19) ช่วยกันระมัดระวังและป้องกันทรัพย์สินใด ๆ ในบริเวณที่ทำงานโดยมิให้สูญหายหรือ

เสียหายจากบุคคลใด ๆ หรือจากภัยพิบัติอื่น ๆ เท่าที่สามารถจะทำได้ 
(20) ไม่กระทำการทะเลาะวิวาท หรือทำร้ายร่างกายบุคคลใดในบริเวณที่ทำงาน 
(21) ไม่นำสิ่งผิดกฎหมายหรืออาวุธที่มีอันตรายร้ายแรง หรือวัตถุระเบิดเข้ามาบริเวณที่

ทำงาน 
เจ้าหน้าที่ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกพิจารณาลงโทษโดยการตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นหนังสือ 

ให้ออก หรือไล่ออก ตามสมควรแห่งความผิดที่ได้กระทำ 
ในกรณีที่ เจ้าหน้าที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัย สหกรณ์ อาจมีคำสั่งพักงาน 

เป็นหนังสือระบุความผิดและกำหนดระยะเวลาพักงานในระหว่างการสอบสวนได้ไม่เกินเจ็ดวัน  โดยแจ้ง
เจ้าหน้าที่ทราบก่อนการพักงาน  ซึ่งในระหว่างการพักงานสหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ในอัตราร้อยละห้า
สิบของค่าจ้างในวันทำงานที่เจ้าหน้าที่ได้รับก่อนถูกสั่งพักงาน และเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า
เจ้าหน้าที่ไม่มีความผิดสหกรณ์จะจ่ายค่าจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่เท่ากับค่าจ้างในวันทำงานนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ถูก
สั่งพักงานเป็นต้นไปโดยคำนวณเงินที่สหกรณ์จ่ายไปแล้วเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างพร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละสิบ
ห้าต่อป ี

ข้อ 25 โทษทางวินัย โทษผิดวินัยมี 4 สถาน ดังนี้ 
(1) ตักเตือนด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือ 
(2) ให้พักงานโดยไม่จ่ายเงินเดือนเป็นเวลา 7 วัน19   
(3) ให้ออก 
(4) ไล่ออก 

  ทั้งนี้  การกำหนดโทษแต่ะสถาน เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ หรือ
คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย (ผู้จัดการ) ที่จะพิจารณาตามยุติธรรมของการกระทำความผิดและลักษณะ
ความร้ายแรงของการกระทำความผิด 

ข้อ 26 การลงโทษไล่ออก ให้กระทำในกรณีเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ดัง
ระบุไว้ต่อไปนี้ 

 
19  สหกรณจ์ะตอ้งมคี ำส ัง่พกังำนเป็นหนงัสอืระบุควำมผดิและก ำหนดระยะเวลำพกังำนไม่เกิน 7 วนั โดยแจง้ใหเ้จำ้หนำ้ทีห่รือลูกจำ้งของ

สหกรณท์รำบก่อนกำรพกังำน (อำ้งถงึหนงัสอืกรมสวสัดิกำรและคุม้ครองแรงงำน ที ่รง 0504/002016 ลงวนัที ่ 

2 พฤศจิกำยน 2553) 
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(1) เปิดเผยความลับของสหกรณ์หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อขบวนการสหกรณ์หรือสหกรณ์  
จนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย 

(2) ทำความผิดต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท 

(3) ต้องคำพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย 
(4) ทุจริตต่อหน้าที ่
(5) จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ เป็นเหตุให้

สหกรณ์ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
(6) ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในกิจการของสหกรณ์โดยชอบ และการขัดคำสั่งนั้นเป็น

เหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
(7) ละทิ้งหน้าที่เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
(8) ประมาทเลินเล่อในหน้าที่เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
(9) ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
(10) ดูหมิ่นเหยียดหยามผู้มาติดต่อในกิจการของสหกรณ์ หรือกดข่ีข่มเหง หรือเบียดเบียน

สมาชิกสหกรณ ์
(11) ขาดงานติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุอันควร 

ข้อ 27 การลงโทษให้ออก ให้กระทำในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์กระทำผิดวินัยเป็นเหตุให้
สหกรณ์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงข้ันร้ายแรง ดังระบุไว้ดังต่อไปนี้ 

(1) รายงานเท็จ หรือเสนอความคิดเห็นที่ไม่สุจริตต่อผู้บังคับบัญชา 
(2) จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ์ 
(3) ละทิ้งหน้าที่เนือง ๆ 
(4) ประมาทเลินเล่อในหน้าที่เนือง ๆ 
(5) ทะเลาะวิวาทกับผู้ร่วมงานเป็นนิจสิน 
(6) ประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ 

ข้อ 28 การลงโทษไล่ออกและให้ออกนั้น ให้คณะกรรมการดำเนินการ หรือผู้บังคับบัญชาตำแหน่ง
ผู้จัดการ ตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการดำเนินการ หรือเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหา
อย่างน้อยสามคนเพื่อสอบสวน 

  การสอบสวนนั้นให้กระทำให้เสร็จโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินสามสิบวัน นับแต่วันที่ประธาน
กรรมการสอบสวนได้รับทราบคำสั่ง เว้นแต่คณะกรรมการดำเนินการจะกำหนดเป็นอย่างอ่ืน แม้ผู้ถูกกล่าวหาตาย
ก่อนการสอบสวนพิจารณาถึงที่สุดก็ให้สอบสวนต่อไปจนเสร็จ  เมื่อสอบสวนเสร็จแล้วให้คณะกรรมการสอบสวน
เสนอรายงานพร้อมทั้งสำนวนการสอบสวนต่อผู้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นและเสนอ
ตามลำดับจนถึงคณะกรรมการดำเนินการ 
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ข้อ 29 ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ให้ลงโทษไล่ออกโดยไม่ต้องตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน 

(1) ทำความผิดต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดอันกระทำโดยประมาท 

(2) ต้องคำพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย 
(3)  ทำความผิดเกี่ยวกับทุจริตต่อหน้าที่และให้ถ้อยคำสารภาพต่อผู้บังคับบัญชา พนักงาน

สอบสวน หรือศาล หรือมีคำพิพากษาถึงท่ีสุดว่าทำความผิดเช่นนั้น แม้จะมิให้จำคุกก็ตาม 
(4) ขาดงานติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน และผู้บังคับบัญชาได้สอบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุอัน

สมควร 
ในกรณีดังกล่าวให้ผู้บั งคับบัญชาเสนอรายงานพร้อมด้วยหลักฐานตามลำดับจนถึง

คณะกรรมการดำเนินการ เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่ามีหลักฐานฟังได้ตามรายงานนั้นก็ให้ไล่ออกได้ 

ข้อ 30 การพักงานเพื่อสอบสวนความผิด20 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจนมี
การตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือถูกกล่าวหาว่ากระทำการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กฎ ระเบียบ 
คำสั่ง หรือถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดอาญา หรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำ
โดยประมาท สหกรณม์ีสิทธิสั่งพักงานเพื่อสอบสวนความผิดกรณีความผิดชัดแจ้งโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้  

(1) คำสั่งพักงานจะเป็นหนังสือโดยระบุความผิด 
(2)  กำหนดระยะเวลาพักงานได้ไม่เกิน 7 วัน 
(3) สหกรณ์ต้องแจ้งคำสั่งพักงานให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างทราบก่อนการพักงาน 
(4) สหกรณ์จะจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างระหว่างเจ้าหน้าที่พักงานในอัตราร้อยละห้าสิบ

ของค่าจ้างในวันทำงานที่เจ้าหน้าที่ได้รับก่อนถูกสั่งพักงาน 
(5) ในกรณีที่สอบสวนแล้วเจ้าหน้าที่มิได้กระทำความผิดสหกรณ์จะจ่ายค่าจ้างเท่ากับ

ค่าจ้างในวันทำงานปกตินับแต่วันที่สั่งพักงาน โดยให้ถือว่าเงินตาม (4) เป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างพร้อมด้วย
ดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปี21 

ข้อ 31 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำผิดวินัย  แต่โทษไม่ถึงไล่ออกหรือให้ออกผู้บังคับบัญชาจะสั่ง
ลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างก็ได้ หรือถ้าเห็นว่าเป็นความผิดเล็กน้อยจะพิจารณาลงโทษโดยการตักเตือนด้วย
วาจา ตักเตือนเป็นหนังสือ ตามสมควรแห่งความผิดที่ได้กระทำก็ได้ 

  การลงโทษตามวรรคแรกสำหรับเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งตั้งแต่รองผู้จัดการลงไป ให้ผู้จัดการมี
อำนาจสั่งลงโทษได้ และสำหรับเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งผู้จัดการให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจสั่งลงโทษได้ 

  ในกรณีลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง จะต้องมีคำสั่งเป็นหนังสือระบุความผิด กำหนด
ระยะเวลาพักงาน และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนการพักงาน การพักงานในกรณีนี้ให้กระทำได้คราวละไม่
เกิน 7 วัน22 

 
20  ม.116 พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงำน พ.ศ. 2541 

21  ม.117 พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงำน พ.ศ. 2541 
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ข้อ 32 การปฏิบัติตามวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้จัดการลงไปรับผิดชอบดูแลระมัดระวัง
เจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามวินัย 

  ถ้าผู้บังคับบัญชารู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้องพิจารณาว่า
ความผิดของผู้นั้นอยู่ในอำนาจของตนที่จะลงโทษ ถ้าเห็นว่าความผิดนั้นควรจะต้องลงโทษมากไปกว่าที่ตนมี
อำนาจลงโทษก็ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปเพ่ือให้ลงโทษตามสมควร 

  ถ้าผู้บังคับบัญชาคนใดรู้ว่าผู้อยู่ ใต้ผู้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย แต่ไม่จัดการลงโทษหรือ
ลงโทษไม่เป็นการสุจริต ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชานั้นกระทำผิดวินัย  

ข้อ 33 เมื่อผู้มีอำนาจลงโทษได้สั่งลงโทษแล้ว ต้องเสนอรายงานการลงโทษนั้นตามลำดับจนถึง
คณะกรรมการดำเนินการ 

  หากผู้บังคับบัญชาเหนือผู้สั่งลงโทษเห็นว่าโทษที่ลงนั้นเบาไป ให้มีอำนาจที่จะสั่งเพ่ิมโทษ
ได้แต่โทษที่สั่งเพ่ิมข้ึนรวมกับที่สั่งไว้แล้วเดิม ต้องไม่เกินอำนาจของผู้สั่งใหม่นั้น 

ข้อ 34 เจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษฐานผิดวินัย ถ้าเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมก็อาจอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการดำเนินการได้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันทราบคำสั่ง การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้รอการลงโทษตาม
คำสั่งของผู้บังคับบัญชา 

  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้รับและพิจารณาอุทธรณ์แล้วจะยกโทษ ลดโทษ เพ่ิมโทษ หรือ
ยืนตามคำสั่งเดิมก็ได้ ทั้งนี้ให้กระทำให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับอุทธรณ์  คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
คณะกรรมการดำเนินการให้เป็นอันสิ้นสุด 

หมวดที่  8 
การร้องทุกข์23 

ข้อ 35 ขอบเขตของการร้องทุกข์  เจ้าหน้าที่ที่มีความไม่พอใจหรือมีความทุกข์ เนื่องจาก 
การทำงานตามข้อ 4 ควรยื่นคำร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือผู้บังคับบัญชาชั้นแรกของตนโดยเร็ว 
เว้นแต่เรื่องที่จะร้องทุกข์นั้นเกี่ยวกับการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาดังกล่าวหรือผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็น
ต้นเหตุ ก็ให้ยื่นคำร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง การยื่นคำร้องทุกข์ให้กรอกข้อความลง
ตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์ได้กำหนดขึ้น โดยมีวิธีการและขั้นตอนดังนี้ 

(1) เจ้าหน้าที่ที่ประสงค์จะร้องทุกข์ ให้ทำเป็นหนังสือด้วยตนเองต่อผู้จัดการหรือ
กรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณีภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีความขัดแย้ง 

(2) ผู้จัดการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี  ต้องทำการสอบสวนและ
พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องทุกข์ 

 
22   ม.116 พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงำน พ.ศ. 2541 มำบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 

23  ม.109 พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงำน พ.ศ. 2541 
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(3) ผู้จัดการหรือกรรมการที่ ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณีต้องทำการสอบสวนและ
พิจารณาชี้แจงทำความเข้าใจ หรือวินิจฉัยเป็นหนังสือก็ได้ การแจ้งผลการพิจารณาโดยการชี้แจงด้วยวาจาให้
บันทึกคำชี้แจงเหตุผลไว้ในสำนวน และให้ผู้ร้องทุกข์ลงลายมือชื่อรับทราบไว้ด้วย 

ข้อ 36 การสอบสวนและพิจารณา เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับคำร้องทุกข์จากเจ้าหน้าที่แล้ว 
ให้รีบดำเนินการสอบสวนเพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องที่ ร้องทุกข์ นั้น โดยละเอียดเท่าที่จะทำได้  
โดยดำเนินการด้วยตนเองหรือด้วยความช่วยเหลือจากคณะกรรมการดำเนินการ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ยื่นคำร้องทุกข์
ชอบที่จะให้ข้อเท็จจริงโดยละเอียดแก่ผู้บังคับบัญชาด้วย 

 เมื่อสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์นั้น หากเป็นเรื่อง
ที่อยู่ในขอบเขตของอำนาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชานั้นและผู้บังคับบัญชาสามารถแก้ไขได้ก็ให้ผู้บังคับบัญชา
ดำเนินการแก้ไขให้ เสร็จสิ้นโดยเร็ว แล้วแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ผู้ยื่นคำร้องทุกข์ทรา บพร้อมทั้งรายงานให้
คณะกรรมการดำเนินการทราบด้วย 

 หากเรื่องราวที่ร้องทุกข์นั้นเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชานั้นให้
ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเสนอเรื่องราวที่ร้องทุกข์ พร้อมทั้งข้อเสนอในการแก้ไขหรือความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา
ระดับสูงขึ้นไปตามลำดับ 

  ให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป ดำเนินการสอบสวนและพิจารณาคำร้องทุกข์เช่นเดียวกับ
ผู้บังคับบัญชาระดับต้นที่ได้รับคำร้องทุกข์ ผู้บังคับบัญชาแต่ละชั้นต้องดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องทุกข์โดยเร็ว
อย่างช้า ไม่เกิน 7 วัน 

ข้อ 37 การอุทธรณ์คำวินิจฉัย 
(1) ผู้ร้องทุกข์ที่ไม่พอใจคำชี้แจงหรือคำวินิจฉัย มีสิทธิอุทธรณ์ต่อประธานกรรมการหรือ

กรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี เป็นหนังสือภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำชี้แจงหรือวินิจฉัย 
(2) ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณีตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์คำร้องทุกข์เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยสามคน พร้อมแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เป็นหนังสือให้ผู้
ร้องทราบ หรือการแจ้งผลการพิจารณาด้วยการชี้แจงด้วยวาจาโดยให้บันทึกคำชี้แจงเหตุผลไว้ในสำนวน และให้
ผู้ร้องทุกข์ลงลายมือชื่อรับทราบไว้ด้วย คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำร้องทุกข์ให้ถือเป็นที่สุด 

(3) การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้รอการลงโทษตามคำสั่งของผู้มีอำนาจ 

ข้อ 38 ความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้อง 
(1) ผู้ร้องทุกข์จะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นระบบและด้วยความเป็นธรรม 
(2) ผู้ร้องทุกข์จะไม่ถูกกลั่นแกล้ง ย้ายหน้าที่การงาน หรือลงโทษแต่อย่างใด เว้นแต่จะ

เป็นการร้องทุกข์ด้วยเจตนาไม่สุจริต 
(3) เจ้าหน้าที่ที่ให้การเป็นพยาน หรือให้ความร่วมมือในการสอบสวน จะได้รับความ

คุ้มครอง โดยจะไม่ถูกกลั่นแกล้ง ย้ายหน้าที่การงาน หรือลงโทษ เว้นแต่เจ้าหน้าที่ท่ีให้การด้วยอคติ ปรักปรำ ให้
ร้ายเป็นเทจ็ หรือไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนหาความจริง 
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หมวดที่  9 
การเลิกจ้าง ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษ 

ข้อ 39 การเลิกจ้าง หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ได้ให้พ้นสภาพการเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
โด ย ส ห ก รณ์ เลิ ก จ้ า ง  ห รื อ ไม่ ผ่ า น ก า รป ระ เมิ น ผ ล ก า รป ฏิ บั ติ ง า น อั น เนื่ อ งจ าก เจ้ าห น้ า ที่  
ขาดคุณสมบัติในการทำงาน มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ยุบหน่วยงาน เลิกกิจการ เกษียณอายุ หรือกระทำ
ความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือได้รับโทษทางวินัยตามข้อ 25 (3) และ (4) และเหตุตามระเบียบ ว่าด้วย
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ 

  ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะ ดำเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานทุกสี่ปี 

  การเลิกจ้างดังกล่าว สหกรณ์จะแจ้งผล และวันเลิกจ้างให้เจ้าหน้าที่ทราบเป็นหนังสือ โดย
จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า 1 งวดการจ่ายค่าจ้าง เว้นแต่เจ้าหน้าที่ที่จ้างไว้โดยมีกำหนดระยะเวลา
แน่นอน หรือเจ้าหน้าที่ท่ีกระทำความผิด และไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชย 

  ในกรณีที่สหกรณ์ไม่อาจบอกกล่าวล่วงหน้าได้ สหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่แทนการ
บอกกล่าวล่วงหน้า 

  การสิ้นสุดการจ้างตามสัญญาจ้าง หากสหกรณ์กำหนดเงื่อนไขระยะเวลาการจ้างในสัญญา
จ้างไว้เป็นรายบุคคลอย่างไร ก็ให้ระยะเวลาการจ้างสิ้นสุดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างเป็นรายบุคคล
นั้น 

ข้อ 40 ค่าชดเชย24 สหกรณ์จะจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ถูกเลิกจ้าง ดังนี้ 
(1) เจ้าหน้าที่ซึ่งทำงานติดต่อกันครบหนึ่งร้อยยี่สิบวันแต่ไม่ครบหนึ่งปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่า

ค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงานสามสิบวันสุดท้ายสำหรับเจ้าหน้าที่ซึ่ง
ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย 

(2) เจ้าหน้าที่ซึ่งทำงานติดต่อกันครบหนึ่งปี แต่ไม่ครบสามปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุดท้ายเก้าสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงานเก้าสิบวันสุดท้ายสำหรับเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับค่าจ้าง
ตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย 

(3) เจ้าหน้าที่ซึ่งทำงานติดต่อกับครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุดท้ายหนึ่งร้อยแปดสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงานหนึ่งร้อยแปดสิบวันสุดท้ายสำหรับเจ้าหน้าที่
ซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย 

(4) เจ้าหน้าที่ซึ่งทำงานติดต่อกันครบหกปี แต่ไม่ครบสิบปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุดท้ายสองร้อยสี่สิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงานสองร้อยสี่สิบวันสุดท้ายสำหรับเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับ
ค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย 

 
24  ม.118 พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงำน แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2562 
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(5) เจ้าหน้าที่ซึ่งทำงานติดต่อกันครบสิบปีแต่ไม่ครบยี่สิบปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 
อัตราสุดท้ายสามร้อยวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงานสามร้อยวันสุดท้ายสำหรับเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับ
ค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย 

(6) เจ้าหน้าที่ซึ่งทำงานติดต่อกันครบยี่สิบปีขึ้นไป ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง อัตราสุดท้าย
สี่ร้อยวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงานสี่ร้อยวันสุดท้ายสำหรับเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดย
คำนวณเป็นหน่วย 

ข้อ 41 ข้อยกเว้นในการไม่จ่ายค่าชดเชย25 สหกรณ์ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งเลิก
จ้างในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังนี้ 

(1) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่สหกรณ์ 
(2) จงใจทำใหส้หกรณไ์ด้รับความเสียหาย 
(3) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
(4) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือระเบียบหรือคำสั่งของสหกรณ์อันชอบด้วย

กฎหมายและเป็นธรรม และสหกรณ์ได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรงสหกรณ์ไม่จำเป็นต้อง
ตักเตือน หนังสือเตือนให้มีผลบังคับใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่เจ้าหน้าทีไ่ด้กระทำผิด 

(5) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตาม 
โดยไม่มีเหตุอันควร 

(6) ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหากเป็นความผิดที่ได้กระทำ 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษต้องเป็นกรณีท่ีเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 

  สหกรณ์ไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่ที่สหกรณ์จ้างไว้ โดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้าง 
แน่นอนตามสัญญาจ้าง และถูกเลิกจ้างตามกำหนดระยะเวลาของสัญญาจ้างนั้น 

ข้อ 42 ค่าชดเชยพิเศษ 
ก. ในกรณีที่สหกรณ์จะย้ายที่ทำการของสหกรณ์ไปตั้ง ณ สถานที่อ่ืน26 อันมีผลกระทบ

สำคัญต่อการดำรงชีวิตตามปกติของเจ้าหน้าที่หรือครอบครัว ให้สหกรณ์ปิดประกาศและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
ล่วงหน้า โดยให้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผยในสหกรณ์ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ก่อนวันย้ายที่ทำการของสหกรณ์  และประกาศนั้นอย่างน้อยต้องมีข้อความชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้ว่า
เจ้าหน้าที่คนใดจะต้องถูกย้ายไปสถานที่ใดและเมื่อใด ในการนี้ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ประสงค์จะไปทำงานด้วย ให้
เจ้าหน้าที่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสหกรณ์หรือวันที่สหกรณ์ย้าย
สถานประกอบกิจการ แล้วแต่กรณีโดยเจ้าหน้าที่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับตามระเบียบนี้ 
โดยไม่น้อยกว่าตามท่ีกฎหมายกำหนด 

 
25  ม.119 พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงำน พ.ศ. 2541 

26  ม.120 พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงำน แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2562 
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ข. ในกรณี ที่ สหกรณ์ มีความจำเป็ นต้องลดจำนวนเจ้าหน้ าที่  อัน เนื่ องมาจาก 
การปรับปรุงหน่วยงานระบบการทำงาน หรือการบริการ27 สหกรณ์จะปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) แจ้งวันที่จะเลิกจ้าง เหตุผลของการเลิกจ้างและรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่จะถูก 
เลิกจ้างให้พนักงานตรวจแรงงานและเจ้าหน้าที่ที่จะเลิกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวัน ก่อนวันที่จะเลิก
จ้าง 

ในกรณีที่สหกรณ์ไม่สามารถแจ้งได้หรือแจ้งการเลิกจ้างน้อยกว่าหกสิบวันต้องจ่าย
ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายหกสิบวัน หรือเท่ากับค่าจ้างของการ
ทำงานหกสิบวันสุดท้ายสำหรับเจ้าหน้าที่ซึ่งรับได้ค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วยแล้ว 

(2) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ทำงานติดต่อกันเกินหกปีขึ้นไป สหกรณ์จะจ่ายค่าชดเชย
พิเศษเพ่ิมขึ้นจากค่าชดเชยปกติตามระเบียบนี้ โดยจ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสิบห้าวันต่อการทำงาน
ครบหนึ่งปี หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงานสิบห้าวันสุดท้ายต่อการทำงานครบหนึ่งปีสำหรับเจ้าหน้าที่ซึ่ง
ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย ทั้งนี้ ค่าชดเชยพิเศษดังกล่าวจะไม่เกินค่าจ้างอัตราสุดท้ายสาม
ร้อยหกสิบวัน หรือไม่เกินค่าจ้างของการทำงานสามร้อยหกสิบวันสุดท้ายสำหรับเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับค่าจ้างตาม
ผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย และเพ่ือประโยชน์ในการคำนวณค่าชดเชยพิเศษ กรณีระยะเวลาทำงานไม่ครบ
หนึ่งปี ถ้าเศษของระยะเวลาทำงานมากกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้นับเป็นการทำงานครบหนึ่งปี 

  ข้อ 43   เงินบำเหน็จ เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์คนใดทำงานในสหกรณ์ด้วยความ
เรียบร้อยเป็นเวลาติดต่อกันมาไม่น้อยกว่าห้าปีขึ้นไป มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จเมื่อออกจากตำแหน่ง 
    การคำนวณเงินบำเหน็จให้เอาเงินเดือนเดือนสุดท้ายตั้งคูณด้วยจำนวนปีที่ทำงานใน
สหกรณ์ เศษของปีถ้าถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันให้นับเป็นหนึ่งปี ถ้าต่ำกว่านี้ให้ปัดทิ้ง 
    จำนวนปีที่ทำงาน หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วันบรรจุ เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์
เข้าทำงานในสหกรณ์จนถึงวันที่ออกจากงานหักด้วยวันลาของผู้นั้น ในกรณีคำนวณเงินบำเหน็จตามระเบียบนี้มี
จำนวนมากกว่าเงินชดเชยที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์พึงได้รับ ตามข้อ 40 ให้สหกรณ์จ่ายเงินบำเหน็จ
เพ่ิมได้เฉพาะส่วนที่เกินกว่าเงินชดเชยเท่านั้น 
    เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ซึ่งออกจากตำแหน่งเพราะตาย สหกรณ์จะจ่ายเงิน
บำเหน็จให้แก่ทายาท 
    สหกรณ์จะไม่จ่ายบำเหน็จให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
    (1) ถูกไล่ออก 
    (2) เลิกจ้างตามสัญญาจ้างที่มีกำหนดเวลาการจ้างแน่นอน 
    (3) เงินชดเชยที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์พึงได้รับมีจำนวนมากกว่าจำนวนเงิน
บำเหน็จที่คำนวณได้ตามระเบียบนี้ 

 
27  ม.121 พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงำน พ.ศ. 2541 
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ข้อ 44 การหยุดกิจการชั่วคราว ในกรณีที่สหกรณ์มีความจำเป็นโดยเหตุหนึ่งเหตุใดที่สำคัญอันมี
ผลกระทบต่อการประกอบกิจการของสหกรณ์จนทำให้สหกรณ์ ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ  
ซึ่งมิใช่เหตุสุดวิสัยต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว สหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่  
ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของค่าจ้างในวันทำงานที่เจ้าหน้าที่ได้รับก่อนสหกรณ์หยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่
สหกรณ์ไม่ได้ให้เจ้าหน้าที่ทำงาน โดยสหกรณ์จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่และพนักงานตรวจแรงงานทราบล่วงหน้าเป็น
หนังสือก่อนวันเริ่มหยุดกิจการไม่น้อยกว่าสามวันทำการ 

ข้อ 45 กฎ ระเบียบอ่ืน ๆ 
(1) การใดท่ีมิได้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
(2) กฎ ระเบียบ คำสั่ง ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 46 การบังคับใช้ 
(1) ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกระดับศึกษาระเบียบนี้ให้มีความเข้าใจอย่างชัดแจ้ง เพ่ือให้

มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน 
(2) เจ้าหน้าที่ทุกคนจะปฏิเสธว่าไม่ทราบเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติตามระเบียบ

นี้ ไม่ ได้  หากสหกรณ์ ได้ ป ระกาศระเบี ยบนี้ ไว้ ในที่ เปิ ด เผย ณ  ที่ ส ำนั ก งานสหกรณ์ ที่ ปฏิบั ติ งาน 
ให้เจ้าหน้าที่ทราบและดูได้โดยสะดวก และเปิดเผยทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) 

(3) เจ้าหน้าที่ระดับบังคับบัญชาและคณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้ควบคุมดูแลให้
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและเคร่งครัด 

(4) ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตามข้อ 2 
 

บทเฉพาะกาล 
 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์รายใดที่ถูกว่าจ้างอยู่ก่อนระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ยังคงได้รับสิทธิ
เดิมตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง ที่ประกาศใช้มาก่อนระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 

 
 

 
ประกาศ ณ วันที่ …………….………………พ.ศ………..….. 
 ลงชื่อ………………………………….…………………  
 (…………………………………..…………….) 
 ตำแหน่ง …………………………….…..………… 

 
 
 
 

 
ประทับตราสหกรณ์ 
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หมายเหตุ  
1. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานติดต่อได้ที่สำนักคุ้มครองแรงงาน กรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และสำนักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ หรือโทรศัพท์สายด่วน 1546 

2. กรณีต้องการความเห็นทางกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวกับการตีความกฎหมายว่าด้วย 
การคุ้มครองแรงงานให้ทำข้อหารือเป็นลายลักษณ์อักษรสอบถามหน่วยงานได้ที่ สำนักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานจังหวัด 

3. ตามที่กฎหมาย 108 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมกำหนดให้
นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป จัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเป็นภาษาไทย และ
ข้อบังคับนั้นอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการตามที่กำหนด โดยให้นายจ้างประกาศใช้
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายจ้างมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนข้ึนไป และ
ให้นายจ้างเผยแพร่และปิดประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานโดยเปิดเผย ณ สถานที่ทำงานของ
ลูกจ้าง เพ่ือให้ลูกจ้างได้ทราบและดูได้โดยสะดวก ด้วยเหตุผลข้างต้นระเบียบนี้ จึงมีผลบังคับใช้เมื่อได้
ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ทำงานเพ่ือให้ลูกจ้าง (เจ้าหน้าที่) ทราบและดูได้สะดวกแล้วเท่านั้น 
หากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องใด จะประกาศให้ทราบภายในเจ็ดวัน หากไม่มีการประกาศให้ถือ
ตามระเบียบนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อได้ประกาศใช้ระเบียบนี้แล้ว แม้ว่าต่อมาสหกรณ์จะมีเจ้าหน้าที่ลดต่ำ
กว่าสิบคนก็ตาม สหกรณ์ก็จะถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ต่อไป 
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 5.23  เรื่องพิจารณาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ.2565 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับการดำเนินการของสหกรณ์ฯ จึงเห็นควรพิจารณายกเลิกระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2564 และบรรดา
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ มติอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และพิจารณาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างสหกรณ ์พ.ศ.2565 
 ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ได้พิจารณา
เห็นชอบเสนอร่างระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ.2565 
   มติที่ประชุม  อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นราธิวาส จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2564 และถือใช้ใหม่ระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ.2565 ตามที่เสนอ และมีผลบังคับใช้
ต้ังแตว่ันที่ 21 ธันวาคม 2565  
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(ร่าง)ระเบียบสหกรณอ์อมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 

ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจา้งของสหกรณ์ พ.ศ. 2565 
 

 
อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ข้อ 80(5) และข้อ 110(9)   

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565   ได้กำหนด
ระเบยีบว่าด้วยเจ้าหน้าทีแ่ละลูกจ้างของสหกรณ ์ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างของสหกรณ ์ พ.ศ. 2565” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ........................................ เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับ

เกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2564 และบรรดาระเบียบ คำสั่ง ประกาศ มติอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้และให้
ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณอ์อมทรัพยค์รูนราธิวาส จำกัด 
“คณะกรรมการดำเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูนราธิวาส จำกัด  
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 

จำกัด 
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ผู้ปฏิบัติงาน

ทุกระดับ ได้แก่ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่การเงินและเงินฝาก เจ้าหน้าที่
บัญชีและคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ หรือเจ้าหน้าที่ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ฯลฯ 

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครนูราธิวาส จำกัด ไดแ้ก่ 
 (1) ลูกจ้างประจำ หมายความว่า ลูกจ้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด          
ในตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป นักการภารโรง 

 (2) ลูกจ้างชั่วคราว หมายความว่า ลูกจ้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด         
ในตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราว โดยจ้างไว้ปฏิบัติงานที่มีกำหนดระยะเวลาจ้าง แต่ทั้งนี้ระยะเวลาการ
จ้างต้องไม่เกินรอบปีบัญชีของสหกรณ์ 

หมวด  1 
อัตรากำลังและตำแหน่ง 

ข้อ 5 ให้สหกรณ์จ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ตามจำนวนที่จำเป็นแก่การปฏิบัติงาน
ประจำของสหกรณ ์
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ข้อ 6 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ มีดังต่อไปนี้ 
ก. ตำแหน่งเจ้าหน้าที ่ไดแ้ก่ 
 (1) เจ้าหน้าที่การเงินและเงินฝาก เจ้าหน้าที่บัญชีและคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 

และเจ้าหน้าที่ธุรการ  
 (2) หัวหน้าฝ่าย 
 (3) รองผู้จัดการ 
 (4) ผู้จัดการ 
ข. ตำแหน่งลูกจ้าง ไดแ้ก่ 
 (1) ลูกจ้างประจำ ไดแ้ก่ นักการภารโรง พนักงานบริการทั่วไป 
 (2) ลูกจ้างชั่วคราว ได้แก่ พนักงานปฏิบัติงานชั่วคราว 

ข้อ 7 ให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก และแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
ผู้จัดการ โดยพิจารณาผู้มีคุณวุฒิ  ความสามารถ การริเริ่ม ความจัดเจน ความรับผิดชอบ สมรรถภาพ 
ในการปฏิบัติงานและความเหมาะสมกับตำแหน่ง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในขอ้ 12 ง. 

  ในกรณีที่สหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจ้างผู้จัดการ รองผู้จัดการ หรือหัวหน้าฝ่ายได้ให้
คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก สอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขันเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งที่ต่ำลงไปแล้วแต่งต้ังให้
ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้จัดการ รองผู้จัดการ หรือหัวหน้าฝ่าย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในข้อ 
12, 13, 14, 15 และ 16 

หมวด  2 
อัตราเงินเดือนและค่าจ้าง 

ข้อ 8 การกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าจ้างของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ โดยจัดทำเป็น
บัญชีแนบท้าย (ภาคผนวก 1) เว้นแต่ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวให้ได้รับค่าจ้างตามที่คณะกรรมการดำเนินการ
กำหนด 

  การแก้ไขหรือปรับปรุงบัญชีเงินเดือนและค่าจ้าง ให้พิจารณาตามภาระค่าครองชีพโดย
คณะกรรรมการดำเนินการให้ความเห็นชอบการแก้ไขด้วยคะแนนเสียงสองในสามของคณะกรรมการดำเนินการ
ที่มาประชุมและอยู่ในที่ประชุม ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนและค่าจ้างขั้นต่ำจะต้องไม่ต่ำกว่ากฎหมายว่าด้วยแรงงาน
กำหนด 

ข้อ 9 กรณีเจ้าหน้าที่มีเวลาการทำงานไม่เต็มเดือน ให้คำนวณเงินเดือน ดังนี้ 

   ให้คิดอัตราเงินเดือน =  เงินเดือน x จำนวนวันทำงาน 
       30 
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หมวด  3 
การรับสมัคร  การคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก  หรือสอบแข่งขัน 

ข้อ 10 เมื่อสหกรณ์มีความจำเป็นต้องจ้างเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการ
ดำเนินการมีอำนาจพิจารณารับสมัคร คัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์ในระเบียบนี้ 

ข้อ 11 ผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ ต้องมีคุณสมบัติ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย และมีศรัทธาในอุดมการณ์ของสหกรณ ์
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  
(3) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรค

เรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะทีป่รากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษโรคพิษ
สุราเรื้อรัง หรือโรคอย่างอ่ืนตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

(4) ต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการการปกครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(5) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศลีธรรมอันดี 
(6) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากงาน หรือออกจากราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุ

โทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท 
(9) ไม่เป็นผู้เคยลาออกจากสหกรณ์โดยได้กระทำผิดวินัยซึ่งอาจต้องได้รับโทษ ไล่ออก

หรือให้ออกตามระเบียบว่าด้วยวินัย การสอบสวนและการลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
(10) ไม่เคยถูกท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะ

เหตุทุจริตต่อหน้าที ่
(11) ไม่เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่ง

กรรมการตามมาตรา 22 (4) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
28(12) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(13) ไม่เป็นผู้ได้รับโทษจำกัดโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่
กระทำโดยทุจริต 

(14) หรือคุณสมบัติอืน่ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

ข้อ 12 การบรรจุ  และแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ให้ดำรง
ตำแหน่งต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ ์ดังต่อไปนี้ 

 
28  สหกรณส์ำมำรถก ำหนดเพิม่เติมได ้เช่น สหกรณอ์อมทรพัย ์สหกรณเ์ครดิตยูเนีย่น อำจเพิม่เติมควำมในหมวด 2 แห่ง 

     กฎกระทรวง กำรด ำเนินงำนและก ำกบัดูแลสหกรณอ์อมทรพัยแ์ละสหกรณเ์ครดิตยูเนีย่น พ.ศ. 2564 
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ก. เจ้าหน้าที่ 
 (1) เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปรญิญาตรีหรือเทียบเท่าปริญญาตรี 
 (2) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับตำแหน่งนั้น และหรือ

ต้องเป็นผู้ทีด่ำรงตำแหน่งลูกจ้างในสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
ข. หัวหน้าฝ่าย 
 (1) เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรหีรอืเทียบเท่าปริญญาตรี  
 (2) เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานที่เก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ  

 (3) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์มาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
 (4) มีคุณสมบัติอ่ืนที่เหมาะสมแก่ตำแหน่งตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด  
ค. รองผู้จัดการ  
 (1) เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าปริญญาตรี  

 (2) มีพ้ืนความรู้ตาม ข. (1) หรือ และดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้มาแล้วไม่น้อย
กว่า 5 ปี หรือ 

 (3) มีพ้ืนความรู้ตาม ข. (1) หรือ ข. (2) และเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายในสหกรณ์นี้
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

  (4) มีคุณสมบัติอ่ืนที่เหมาะสมแก่ตำแหน่งตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
ง. ผู้จัดการ 
 (1) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในด้านการเงิน การบัญชี     การ

บริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือ 
  (2) มีพ้ืนความรู้ตาม ข. (1) และดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายในสหกรณ์นี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 

4 ปี หรือ 
  (3) มีพ้ืนความรู้ตาม ข. (1) และดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการในสหกรณ์นี้มาแล้วไม่น้อย

กว่า 2 ปี หรือ 
  (4) มีคุณสมบัติอ่ืนที่เหมาะสมแก่ตำแหน่งตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
จ. ลูกจ้าง มีพ้ืนความรู้ไม่ต่ำกว่าประโยคประถมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือสูงกว่าในสาขาที่สหกรณ์ต้องการ และมี
ความรู้ ความสามารถในงานทีร่ับมอบหมายให้ปฏิบัติ 

ในกรณีที่มีเหตุควรยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อนี้ ให้คณะกรรมการดำเนินการ
พิจารณาเป็นรายๆ 

ข้อ 13 การรับสมัคร ให้ประธานกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการ
ประกาศรับสมัครมีกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานของสหกรณ์ 

ข้อ 14 ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน ให้ยื่น 
ใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด พร้อมด้วยหลักฐานแสดงพ้ืนฐานความรู้ สำเนาบัตรประชาชน สำเนา
ทะเบียนบ้าน และใบรับรองแพทย์ และให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อประธานกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์
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หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ท่ีได้รับมอบหมาย ณ สำนักงานของสหกรณ์ และชำระค่าธรรมเนียมการสมัครตามที่
สหกรณ์กำหนด เงินค่าธรรมเนียม การสมัครนี้สหกรณ์จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่เฉพาะผู้ขาดคุณสมบัติ
หรอืพ้ืนความรู้ 

  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากดำเนินการตามข้อ 16 จะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่กิจการของสหกรณ์ให้ผู้จัดการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือขออนุมัติบรรจุ
เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษได้ 
  ข้อ 15 ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง จากกรรมการดำเนินการ 
หรือเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้จัดการ มีจำนวนอย่างน้อยสามคน โดยให้มีตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ
คนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง เพ่ือดำเนินการคัดเลือก สอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน โดยพิจารณาจากความ
เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ในการสรรหาเจ้าหน้าที่ซึ่งกระทำได้ 2 วิธี คือ  
    (1) สรรหาจากบุคคลภายในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด พิจารณาจากความรู้
ความสามารถ และความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที ่

  (2) สรรหาจากบุคคลภายนอก โดยกำหนดหลักเกณฑ์ตามข้อ 15 และข้อ 16 

ข้อ 16 ในการคัดเลือกให้คณะกรรมการทดสอบในวิชาหนึ่งวิชาใด หรือหลายวิชา ที่กำหนดไว้ใน
ข้อ 17 ตามท่ีเห็นสมควร 

ข้อ 17 ในการสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน ให้คณะกรรมการจัดให้สอบในวิชาดังตอ่ไปนี้ 
ก. ตำแหน่งเจ้าหน้าที ่
 (1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 

ข้อบังคบั และระเบียบของสหกรณ์ 
 (2) ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้ง และหรือความรู้ความชำนาญ 

เกีย่วกับการใช้คอมพิวเตอร์ 
 (3) สัมภาษณ์ 

  ผู้สอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน ต้องได้คะแนนแต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ และได้
คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด จึงถือเป็นผู้สอบได้ 

ข้อ 18 เมื่อการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว ให้ประธานกรรมการ
สอบประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขันได้ เรียงตามลำดับคะแนนไว้ 
ณ สำนักงานของสหกรณ์และให้เสนอผลการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขันต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการโดยเร็ว 

หมวด  4 
การจ้างและการแต่งตั้ง 

ข้อ 19 ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาจ้างและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก 
หรือสอบแข่งขันได้ เรียงตามลำดับคะแนนสูงมาหาต่ำเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ ถ้ามีผู้สอบได้
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คะแนนเท่ากันหลายคน ให้ถือคะแนนในวิชาในข้อ 17 (2) เป็นเกณฑ์ตัดสินและถ้าคะแนนในวิชาดังกล่าวยัง
เท่ากันอยู่อีก ก็ให้คณะกรรมการจัดให้มีการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์เพ่ิมเติม 

ข้อ 20 ในการจ้างหรือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ ห้ามมิให้คณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์เรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานจากเจ้าหน้าที่ 
หรือลูกจ้างของสหกรณ์ ไม่ว่าเงิน ทรัพย์สินอ่ืน หรือการค้ำประกันด้วยบุคคล เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพ ของ
งานที่ทำนั้น เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของสหกรณ์ ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ได้ และในกรณีที่สหกรณ์เรียกหรือรับหลักประกันหรือทำสัญญาประกันกับ
เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ เพ่ือชดใช้ความเสียหายที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ เป็นผู้กระทำ เมื่อ
สหกรณ์เลิกจ้างหรือเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ลาออกหรือสัญญาประกันสิ้นอายุ ให้สหกรณ์คืน
หลักประกันพร้อมดอกเบี้ย(ถ้ามี)ให้แก่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สหกรณ์เลิก
จ้ า ง  ห รื อ เจ้ า ห น้ า ที่ ห รื อ ลู ก จ้ า ง ข อ ง ส ห ก ร ณ์ ล า อ อ ก  ห รื อ วั น ที่ สั ญ ญ า ป ร ะ กั น สิ้ น อ า ยุ  
แล้วแต่กรณี29 

  ลักษณะหรือสภาพของงานที่สหกรณ์จะเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือ
หลักประกันความเสียหายในการทำงานจากเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ได้แก่30 

(1) งานสมุหบ์ัญชี 
(2) งานเจ้าหน้าที่เก็บหรือจ่ายเงิน 
(3) งานควบคมุหรือรับผิดชอบเกี่ยวกับวัตถุมีค่า 
(4) งานเฝ้าหรือดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินของสหกรณ์หรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

สหกรณ ์
(5) งานติดตามหรือเร่งรัดหนี้สิน 
(6) งานควบคุมหรือรับผิดชอบยานพาหนะ 
(7) งานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคลังสินค้า ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าทรัพย์ ให้

เช่าซื้อ ให้กู้ยืม รับฝากทรัพย์ รับจำนอง รับจำนำ รับโอนหรือรับจัดส่งเงิน หรือการธนาคาร ทั้งนี้ เฉพาะ
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้ควบคุมเงินหรือทรัพย์สินเพ่ือการที่ว่านั้น 

ข้อ 21 หลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานมี 3 ประเภท ได้แก่31 
(1) เงินสด 
(2) ทรพัย์สิน 
(3) การค้ำประกันด้วยบุคคล 

  ในกรณีที่สหกรณ์เรียกหรือรับหลักประกันเป็นเงินสด จำนวนเงินทีเ่รียกหรือรับต้องไม่เกินหก
สิบเท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ได้รับ และในกรณีที่เงินประกันซึ่ง

 
29   มำตรำ 10 พระรำชบญัญตัิคุม้ครองแรงงำน (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2551 

30  ขอ้ 4 ประกำศกระทรวงแรงงำน พ.ศ. 2551 

31   ขอ้ 5 ประกำศกระทรวงแรงงำน พ.ศ. 2551 
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สหกรณ์รับไว้ดังกล่าวลดลง เนื่องจากนำไปชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ตามเงื่อนไขของการเรียก หรือรับเงิน
ประกันหรือตามข้อตกลง หรือได้ รับความยินยอมจากเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสหกรณ์ แล้วสหกรณ์  
จะเรียกหรือรับเงินประกันเพ่ิมไดเ้ท่าจำนวนเงินที่ลดลง 

ข้อ 22 ให้สหกรณ์นำเงินประกันฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอ่ืน หรือสหกรณ์ 
โดยจัดให้มีบัญชีเงินฝากของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์แต่ละคน และให้แจ้งชื่อธนาคารพาณิชย์หรือ
สถาบันการเงินอ่ืน หรือสหกรณ์ ชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี ให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ทราบภายในเจ็ด
วันนับแต่วันที่รับเงินประกัน ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดข้ึนในการดำเนินการดังกล่าวให้สหกรณ์เป็นผู้ออก32 

ข้อ 23 ในกรณีที่สหกรณ์เรียกหรือรับหลักประกันเป็นทรัพย์สิน ทรัพย์สินที่เรียกหรือรับเป็น
หลักประกันได้ ได้แก่ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 

(1) สมุดเงินฝากประจำธนาคาร หรือสหกรณ ์
(2) หนังสือค้ำประกันของธนาคาร 

  ทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นต้องมีมูลค่าไม่เกินหกสิบเท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่
เจ้าหน้าทีห่รือลูกจ้างของสหกรณไ์ด้รับ โดยให้สหกรณ์เป็นผู้เก็บรักษาหลักประกันไว้ 
  หา้มมิให้สหกรณ์แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือกระทำการใด ๆ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของ
สหกรณ์แกไ้ขเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตาม 23(1) เป็นของสหกรณ ์หรือของบุคคลอื่น33 

ข้อ 24 ในกรณีที่สหกรณ์ เรียกหรือรับหลักประกัน โดยการค้ำประกันด้วยบุคคล วงเงิน 
ค้ำประกันที่สหกรณ์เรียกให้ผู้ค้ำประกันรับผิดชอบต้องไม่เกินหกสิบเท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ย 
ที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ได้รับ 

  ให้สหกรณ์จัดทำหนังสือสัญญาค้ำประกันสามฉบับ โดยให้สหกรณ์ เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
ของสหกรณ์ และผู้ค้ำประกันเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ34 

ข้อ 25 ในกรณีที่สหกรณ์เรียกหรือรับหลักประกันตามข้อ 21 หลายประเภทรวมกัน เมื่อคำนวณ
จำนวนมูลค่าของหลักประกันทุกประเภทรวมกันแล้วต้องไม่เกินหกสิบเท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ย 
ที่เจ้าหนา้ทีห่รือลูกจ้างของสหกรณ์ได้รับ35 

ข้อ 26 ในกรณีที่สหกรณ์ได้เรียกหรือรับหลักประกันความเสียหายจากการทำงานจากเจ้าหน้าที่
หรือลูกจ้างของสหกรณ์เป็นทรัพย์สินหรือให้บุคคลค้ำ ซึ่งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ที่มีลักษณะและ
สภ าพของงาน ตามข้ อ  20 แต่ มิ ใช่ ท รัพ ย์ สิ น ตาม ข้ อ  23  ห รือมี จ ำน วน มู ลค่ าของห ลั กป ระกั น 

 
32   ขอ้ 8 ประกำศกระทรวงแรงงำน พ.ศ. 2551 

33   ขอ้ 9 ประกำศกระทรวงแรงงำน พ.ศ. 2551 

34   ขอ้ 10 ประกำศกระทรวงแรงงำน พ.ศ. 2551 

35  ขอ้ 11 ประกำศกระทรวงแรงงำน พ.ศ. 2551 
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เกินกว่าหกสิบเท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ได้รับ ให้สหกรณ์
ดำเนินการให้มีหลักประกันไม่เกินจำนวนมูลค่าของหลักประกันที่กำหนด36 

 ข้อ 27 ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาทบทวนฐานะของผู้ค้ำประกัน และหลักประกันทุกปี 
ทั้งนี้ เพ่ือให้ทราบว่าหลักประกันนั้นมีราคาเพียงพอที่จะคุ้มกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ
สหกรณ์ และเพ่ือแก้ปัญหากรณีที่ผู้ค้ำประกันถึงแก่กรรม หรือมีฐานะทรุดโทรมลง หรือหลักประกัน มีราคา
เปลี่ยนแปลงในทางที่ลดลง อนึ่ง เมื่อปรากฏว่าหลักประกันเปลี่ยนแปลงในทางลดลงให้คณะกรรมการดำเนินการ
รีบดำเนินการเรียกหลักประกันจากเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ เพ่ือเติมให้เพียงพอที่จะคุ้มกับลักษณะ
และปริมาณงานในความรับผิดชอบทันที 
   ถ้าคณะกรรมการดำเนินการละเลยไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 20 หรือข้อ 26 คณะกรรมการ
ดำเนินการจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สหกรณ์ ฐานละเว้นไม่ปฏิบัติ ตามหน้าที่โดยร่วมกัน
ชดใช้ค่าเสียหายจนครบจำนวนให้แก่สหกรณ์ 

 ข้อ 28 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายขึ้นไป ประธาน
กรรมการต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วประธาน
กรรมการจึงสั่งแต่งตั้งได้ แต่ถ้าเป็นต่ำกว่าหัวหน้าฝ่ายก็ให้ผู้จัดการมีอำนาจสั่งแต่งตั้งได้  

ข้อ 29 เพ่ือให้การทำงานของสหกรณ์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงให้มีการหมุนเวียน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระยะเวลา 2 ถึง 4 ปี ทั้งนี้ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาตามความเหมาะสม 

หมวด  5 
การปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง หรือผู้จดัการและการเปลี่ยนตัวผู้จัดการ 

ข้อ 30 ถ้าตำแหน่งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ว่างลง และยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผู้ใดดำรง
ตำแหน่งนั้น หรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ประธานกรรมการมีอำนาจสั่งให้เจ้า
หน้าหรือลูกจ้างของสหกรณ์ที่ เห็นว่าสมควรรักษาการในตำแหน่ง หรือรักษาการแทนชั่วคราวได้   
แต่การสั่งให้รักษาการในตำแหน่ง รองผู้จัดการ หรือผู้จัดการ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ดำเนินการ 

ข้อ 31 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนตัวผู้จัดการ ให้คณะกรรมการดำเนินการจัดให้มีการตรวจสอบ
หลักฐานทางบัญชี และการเงินกับบรรดาทรัพย์สินตลอดจนผลิตผลและสินค้าอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ เพ่ือทราบฐานะ
อันแท้จริงของสหกรณ์ก่อนที่จะได้ส่งมอบงาน 

 
36  ขอ้ 12 ประกำศกระทรวงแรงงำน พ.ศ. 2551  
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หมวด  6 
การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง 

ข้อ 32 การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ให้พิจารณาถึง 
ความสามารถ การริเริ่ม ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ คุณภาพและปริมาณงานในหน้าที่ ตลอดจนความ
ประพฤติ และสมรรถภาพในการปฏิบัติงานในรอบปีทางบัญชีที่แล้วของสหกรณ์ ทั้งนี้ ในการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนให้คำนึงถึงผลการปฏิบัติงานและฐานะทางการเงินตลอดจนผลประกอบกิจการในแต่ละรอบปีบัญชีของ
สหกรณ์เป็นหลัก และต้องอยู่ภายในวงเงินงบประมาณสำหรับเลื่อนเงินเดือนประจำปี  

  ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้จัดการรับรายงานเสนอความเห็นเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 

  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานและได้รับการบรรจุแต่งตั้งซึ่งมีระยะเวลา
ทำงานในสหกรณ์ครบ 8 เดือนในรอบปีบัญชีของสหกรณ์มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

ข้อ 33 ผู้จัดการมีอำนาจพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ 
ตำแหน่งไม่สูงกว่าตำแหน่งรองผู้จัดการในปีหนึ่ง ๆ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ 

ข้อ 34 การเลื่อนเงินเดือนของผู้จัดการ เป็นอำนาจของคณะกรรมการดำเนินการ 
ข้อ 35 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ซึ่งมีเวลาทำงานในสหกรณ์ไม่ครบรอบปีทางบัญชีของ

สหกรณ์หรือมีข้อบกพร่องในรอบปีทางบัญชีที่แล้วดังต่อไปนี้ ไม่ให้ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง  

  (1) ขาดงานโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

    (2) มีวันลา 
     ก. ลากิจและลาป่วยรวมกันเกินกว่า 45 วัน 
     ข. ลาป่วยกรณีพิเศษเกิน 30 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน ต้องมีใบรับรองของแพทย์ซึ่งเป็นผู้
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบกับใบลาด้วย ในกรณีจำเป็นหรือ
เห็นสมควร ผู้มีอำนาจอนุญาตจะสั่งให้ใช้ใบรับรองของแพทย์อ่ืน ซึ่งผู้มีอำนาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้ 
     ค. ลาป่วยเพราะประสบอันตรายขณะปฏิบัติงานในหน้าที่เกิน 180 วัน 
     ง. ลาคลอดบุตรเกิน 98 วัน 
     จ. ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์เป็นครั้งแรกเกิน 120 วัน 
     ฉ. ลาเพ่ือรับราชการทหารหรือฝึกทบทวน ในการเรียกผลเพ่ือตรวจสอบเพ่ือฝึกวิชา
ทหารและเพ่ือทดสอบความพรั่งพร้อมทางทหารเกิน 60 วัน 
    (3) ถูกลงโทษทางวินัย เว้นแต่โทษภาคทัณฑ์ 
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หมวด  7 
การจ่ายเงินโบนัส 

ข้อ 36 เมื่อสิ้นปีทางบัญชีหนึ่ง ๆ สหกรณ์อาจจัดสรรกำไรเป็นเงินโบนัสเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ
สหกรณไ์ด้ตามข้อบังคับของสหกรณ์และมติที่ประชุมใหญ่ 

  ให้คณะกรรมการดำเนินการกำหนดจำนวนเงินโบนัสที่จะจ่าย ให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ของ สหกรณ์ตามส่วนแห่งอัตราเงินเดือนของแต่ละคนอย่างสูงไม่เกนิสี่เท่าของเงินเดือนซึ่งได้รับในเดือนสุดท้าย
ของปีทางบัญชีนั้น 

  เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ผู้ใดมีเวลาทำงานไม่เต็มปีทางบัญชีใด ๆ ให้ได้รับเงิน
โบนัสลดลงตามส่วนแห่งเวลาทำงานในปีนั้น 

ข้อ 37 คณะกรรมการดำเนินการอาจไม่จ่ายเงินโบนัส ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างของสหกรณ์คนใดก็ได้ หากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์นั้นปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดหรือ
บกพร่องอยู่เป็นประจำ ไม่อุทิศเวลาให้แก่งานสหกรณ์ ลาหยุดในระหว่างปีทางบัญชีเกินสมควร ทั้งไม่พยายาม
ขวนขวายแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของตนตามที่คณะกรรมการดำเนินการได้ให้ความเห็นแนะนำเช่น
ว่านั้น 

หมวด  8 
การเลกิจ้างและการพ้นสภาพจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ ์

 ข้อ 38 สหกรณ์จะถือว่าเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์พ้นสภาพจากการเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ
สหกรณ์ด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้ 
   (1) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ถึงแก่กรรม 
   (2) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ลาออก 
   (3) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์เกษียณอายุ 
       37สหกรณ์กำหนดให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์เกษียณอายุ เมื่อมีอายุครบ 
หกสิบปีบริบูรณ์ (ตามสิ้นปีบัญชีสหกรณ์) ยกเว้นผู้จัดการ รองผู้จัดการสหกรณ์ หัวหน้าฝ่ายบัญชี ให้เป็นอัน
เกษียณโดยหมดภาระงานหลังจาก ณ วันสิ้นเดือนของเดอืนที่การประชุมใหญ่สามัญประจำปีนั้นๆ เสร็จสิ้น  
      38กรณีเมื่อผู้จัดการได้เกษียณอายุ เมื่อมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ตามวรรคสอง สหกรณ์
อาจพิจารณาจ้างบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีกำหนดระยะเวลาสัญญาจ้างเป็นคราว คราวละไม่เกิน 2 ปี  
   (4) สิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง 
   (5) ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด 
ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 
37   ขอ้ควำมจะตอ้งมสีำระส ำคญัตรงกนักบัขอ้บงัคบั 

38   ขอ้ควำมตอ้งมสีำระส ำคญัตรงกนักบัขอ้บงัคบั 
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   (6) เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
   (7) การถูกเลิกจ้าง 
       (7.1) การเลิกจ้างโดยจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ซึ่งถูก 
เลิกจ้างในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
    (7.1.1) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ที่มีสุขภาพเสื่อมโทรม หรือทุพพลภาพอัน
เป็นผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานต่อไปได ้
    (7.1.2) สหกรณ์ต้องยุบตำแหน่ ง และไม่สามารถโอนไปทำงานในหน้าที่ อ่ืน 
ที่เหมาะสมได ้
    (7.1.3) ประสิทธิภาพหรือผลงานในการทำงานของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของ
สหกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน โดยผู้บังคับบัญชาได้ตักเตือนแล้วและไม่สามารถปฏิบัติงานให้ดีขึ้นได้ 
    (7.1.4) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ที่ เป็นโรคจิต หรือมีพฤติกรรมที่มี 
จิตบกพร่อง 
    (7.1.5) เกษียณอายุ 
    (7.2) การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์  
ซึ่งถูกเลิกจ้างในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 (7.2.1) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่สหกรณ์ 

 (7.2.2) จงใจทำให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย 
 (7.2.3) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
 (7.2.4) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือระเบียบหรือคำสั่งของสหกรณ์อัน
ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และสหกรณ์ได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรงสหกรณ์ไม่
จำเป็นต้องตักเตือน หนังสือเตือนให้มีผลบังคับใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์
ได้กระทำผิด 
 (7.2.5) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็
ตามโดยไม่มีเหตุอันควร 
 (7.2.6) ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหากเป็นความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 
 สหกรณ์ไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่ที่สหกรณ์จ้างไว้ โดยมีกำหนดระยะเวลา
การจ้าง แน่นอนตามสัญญาจ้าง และถูกเลิกจ้างตามกำหนดระยะเวลาของสัญญาจ้างนั้น 

หมวด  9 
เบ็ดเตล็ด 

ข้อ 39 การหยุดกิจการชั่วคราว ในกรณีที่สหกรณ์มีความจำเป็นโดยเหตุหนึ่งเหตุใดที่สำคัญอันมี
ผลกระทบต่อการประกอบกิจการของสหกรณ์จนทำให้สหกรณ์ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติซึ่งมิใช่
เหตุสุดวิสัยต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว สหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
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ของสหกรณ์ในอัตราร้อยละ 75 ของค่าจ้างในวันทำงานที่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ได้รับก่อนสหกรณ์
หยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่สหกรณ์ไม่ได้ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ทำงาน 

  สหกรณ์จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์และพนักงานตรวจแรงงานทราบ
ล่วงหน้าเป็นหนังสือก่อนวันเริ่มหยุดกิจการตามวรรคก่อนไมน่้อยกว่าสามวันทำการ 

ข้อ 40 กฎ ระเบียบอ่ืน ๆ 
(1) กฎ ระเบียบ คำสั่ง ซึ่งใช้บังคับกับส่วนงานใดส่วนงานหนึ่งเป็นการเฉพาะ ให้ถือว่าเป็น

ส่วนหนึ่งของข้อบังคับในการทำงานนี้ด้วย ทั้งนี้ รวมถึงใบสมัครงาน สัญญาจ้าง หนังสือค้ำประกันและข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้าง 

(2) การใดทีม่ิได้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
(3) กฎ ระเบียบ คำสั่ง ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 41 การบังคับใช้ 
(1) ให้เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทุกระดับ ศึกษาระเบียบนี้ให้มีความเข้าใจอย่างชัดแจ้ ง 

เพ่ือให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน 
(2) เจ้าหน้าที่ ของสหกรณ์ทุกคนจะปฏิ เสธว่ าไม่ทราบเงื่อนไข หลักเกณฑ์  และ 

แนวปฏิบัติตามระเบียบนี้ไม่ได้ 
(3) เจ้าหน้าที่ระดับบังคับบัญชา และคณะกรรมการดำเนินการ เป็นผู้ควบคุมดูแลให้

เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติตามอย่างถกูต้องและเคร่งครัด 
(4) ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตามข้อ 2 
 

 
 

 
ประกาศ ณ วันที่ …………….………………พ.ศ………..….. 
 ลงชื่อ………………………………….…………………  
 (…………………………………..…………….) 
 ตำแหน่ง …………………………….…..………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประทับตราสหกรณ์ 
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ภาคผนวก 1 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
บัญชีอัตราเงินเดือนเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 

ขั้น 
ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ หัวหน้าฝ่าย รองผู้จัดการ ผู้จัดการ 

บัญชี 13 (2) บัญชี 13 (2) บัญชี 13 (2) บัญชี 13 (2) บัญชี 13 (2) 

1 9,390 15,070 18,220 26,000 29,250 

1.5 9,600 15,450 18,660 26,610 29,970 

2 9,830 15,800 19,100 27,250 30,660 

2.5 10,070 16,190 19,570 27,900 31,410 

3 10,310 16,570 20,020 28,570 32,150 

3.5 10,560 16,980 20,510 29,250 32,930 

4 10,810 17,370 20,990 29,970 33,710 

4.5 11,108 17,800 21,500 30,660 34,530 

5 11,340 18,220 22,010 31,410 35,340 

5.5 11,620 18,660 22,550 32,150 36,210 

6 11,890 19,100 23,080 32,930 37,060 

6.5 12,180 19,570 23,640 33,710 37,960 

7 12,470 20,020 24,210 34,530 38,860 

7.5 12,790 20,510 24,800 35,340 39,810 

8 13,080 20,990 25,380 36,210 40,740 

8.5 13,400 21,500 26,000 37,060 41,730 

9 13,710 22,010 26,610 37,960 42,720 

9.5 14,040 22,550 27,250 38,860 43,760 

10 14,380 23,080 27,900 39,810 44,790 

10.5 14,730 23,640 28,570 40,740 45,880 

11 15,070 24,210 29,250 41,730 46,950 

11.5 15,450 24,800 29,970 42,720 48,090 

12 15,800 25,380 30,660 43,760 49,230 
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ขั้น 
ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ หัวหน้าฝ่าย รองผู้จัดการ ผู้จัดการ 

บัญชี 13 (2) บัญชี 13 (2) บัญชี 13 (2) บัญชี 13 (2) บัญชี 13 (2) 

12.5 16,190 26,000 31,410 44,790 50,420 

13 16,570 26,610 32,150 45,880 51,610 

13.5 16,980 27,250 32,930 46,950 52,870 

14 17,370 27,900 33,710 48,090 53,070 

14.5 17,800 28,570 34,530 49,230 54,350 

15 18,220 29,250 35,340 50,420 55,640 

15.5 18,660 29,970 36,210 51,610 56,980 

16 19,100 30,660 37,060 52,870 58,330 

16.5 19,570 31,410 37,960 53,070 59,750 

17 20,020 32,150 38,860 54,350 61,150 

17.5 20,510 32,930 39,810 55,640 62,640 

18 20,990 33,710 40,740 56,980 64,110 

18.5 21,500 34,530 41,730 58,330 65,670 

19 22,010 35,340 42,720 59,750 67,210 

19.5 22,550 36,210 43,760 61,150 68,840 

20 23,080 37,060 44,790 62,640 70,470 

20.5 23,640 37,960 45,880 64,110 72,180 

21 24,210 38,860 46,950 65,670 73,870 

21.5 24,800 39,810 48,090 67,210 75,670 

22 25,380 40,740 49,230 68,840 77,440 

22.5 26,000 41,730 50,420 70,470 79,320 

23 26,610 42,720 51,610 72,180 81,190 

23.5 27,250 43,760 52,870 73,870 83,160 

24 27,900 44,790 53,070 75,670 85,110 

24.5 28,570 45,880 54,350 77,440 87,170 

25 29,250 46,950 55,640 79,320 89,230 
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ขั้น 
ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ หัวหน้าฝ่าย รองผู้จัดการ ผู้จัดการ 

บัญชี 13 (2) บัญชี 13 (2) บัญชี 13 (2) บัญชี 13 (2) บัญชี 13 (2) 

25.5 29,970 48,090 56,980 81,190 91,400 

26 30,660 49,230 58,330 83,160 93,550 

26.5 31,410 50,420 59,750 85,110 95,810 

27 32,150 51,610 61,150 87,170 98,070 

27.5 32,930 52,870 62,640 89,230 100,440 

28 33,710 53,070 64,110 91,400 102,810 

28.5 34,530 54,350 65,670 93,550 105,300 

29 35,340 55,640 67,210 95,810 107,780 

29.5 36,210 56,980 68,840 98,070 110,390 

30 37,060 58,330 70,470 100,440 112,990 

30.5 37,960 59,750 72,180 102,810   
31 38,860 61,150 73,870 105,300   

31.5         39,810  62,640 75,670 107,780   
32         40,470  64,110 77,440 110,390   

32.5         41,730  65,670 79,320 112,990   
33         42,720  67,210 81,190     

33.5         43,760  68,840 83,160     
34         44,790  70,470 85,110     

34.5         45,880  72,180 87,170     
35         46,950  73,870 89,230     

35.5         48,090  75,670 91,400     
36         49,230  77,440 93,550     

36.5   79,320 95,810     
37   81,190 98,070     

37.5   83,160 100,440     
38   85,110 102,810     

38.5   87,170 105,300     
39   89,230 107,780     
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 5.24  เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจทำรายการเคลื่อนไหว และลงลายมือชื่อเพื่อปิดบัญชี
เงินฝากธนาคาร 
  ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ชุดที่ 62 เห็นสมควรให้
สหกรณ์ฯ ปิดบัญชีเงินฝาก ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 
จำกัด ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 405-2-03031-6 
 

   ระเบียบ  ข้อบังคับ  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

  ระเบียบว่าด้วยการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ พ.ศ. 2554 ข้อ 5 “การลงลายมือชื่อแทน
สหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพ่ือให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกำหนดไว้
เป็นพิเศษตามข้อบังคับ” ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  (1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู้ การจำนองซึ่งสหกรณ์
เป็นผู้จำนอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอ่ืน ๆ จะต้องลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ 
หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้จัดการ หรือผู้
ที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายรวมเป็นสองคน 
  (2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี้จะต้อง
ลงลายมือชื่อของผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
  อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสาร
การเงินของสหกรณ์นั้น ต้องประทบัตราของสหกรณเ์ป็นสำคัญด้วย สำหรับเช็คไม่ต้องประทับตราของสหกรณ ์
  ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงเห็นชอบให้ผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อ
แทนสหกรณ์ในการขอทำรายการเคลื่อนไหวและลงลายมือชื่อเพ่ือปิดบัญชีเงินฝากของสหกรณ์กับธนาคาร
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย นายสมยศ เสาวคนธ์ นายอมร นาคปก นายนพ เนื้อน้อย 
นางอารีย์ เพ็ชรพรหม และนางสาวโชติกา วรรณวงศ์ มอบอำนาจให้  1) นายสมยศ เสาวคนธ์ ประธาน
กรรมการ และ 2) นางอารีย์ เพ็ชรพรหม ผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบอำนาจในการขอทำรายการเคลื่อนไหวของ
บัญ ชี  และลงลายมื อชื่ อ เพ่ื อปิ ดบัญ ชี เงิน ฝาก  ชื่ อบัญ ชี สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูน ราธิ วาส  จ ำกั ด                   
เลขที่ 405-2-03031-6 ประเภทออมทรัพย์  
 

   ประเด็นที่เสนอ 
 

  เห็นสมควรแต่งตั้งให้ 1) นายสมยศ เสาวคนธ์ ประธานกรรมการ และ 2) นางอารีย์ เพ็ช
รพรหม ผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบอำนาจในการกระทำการขอทำรายการเคลื่อนไหวของบัญชี และปิดบัญชีเงิน
ฝากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด เลขที่ 405-2-
03031-6 ประเภทออมทรัพย์ แทนสหกรณ์  
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  มติที่ประชุม  อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายสมยศ เสาวคนธ์ ประธาน
กรรมการ และนางอารีย์ เพ็ชรพรหม ผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบอำนาจและให้มีอำนาจกระทำการแทนสหกรณ์ใน
กิจการดังต่อไปนี้ 
  1. ดำเนินการขอทำรายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 405-2-
03031-6 และมีอำนาจลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับการดำเนินการ ตลอดจนมีอำนาจให้คำชี้แจง 
รับทราบข้อมูล และนำส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และการกระทำอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวนี้ได้จน
เสร็จการ 
  2. ดำเนินการยื่นความจำนง และลงลายมือชื่อเพ่ือปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ เลขท่ี 
405-2-03031-6 และมีอำนาจลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับการดำเนินการ ตลอดจนมีอำนาจให้
คำชี้แจง รับทราบข้อมูล และนำส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ ยวข้อง และการกระทำอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ดังกล่าวนี้ได้จนเสร็จการ 
 
 5.25  เรื่องพิจารณาจัดจ้างทำประมาณการค่าซ่อมแซม/ปรับปรุงสำนักงาน 
  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด มีความจำเป็นต้องซ่อมแซมอาคารสำนักงาน และ
ปรับปรุง/ตกแต่ง จำนวน 9 รายการ ดังนี้ 
  1. ซ่อมแซมระแนงฝ้าเพดานจุดจอดรถหน้าอาคารสำนักงาน (ทางขึ้น) ซ่ึงชำรุดเสียหายทั้ง
โครงและระแนงฝ้า 
  2. ซ่อมแซมกระเบื้องพ้ืนภายในอาคาร 
  3. ซ่อมแซมผนัง built in โซนหลังเคาน์เตอร์บริการของการเงิน 
  4. แก้ไขข้อบกพร่องที่ทำให้เกิดปัญหาการระบายน้ำจากหลังคา 
  5. ปรับปรุงห้องเตรียมอาหาร และจัดเก็บวัสดุ เครื่องใช้เพ่ือใช้ในการรับรองแขก 
  6. ปรับปรุงเคาน์เตอร์ให้บริการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นราธิวาส จำกัด 
  7. แก้ไขปรับปรุงพ้ืนถนน เพ่ือทำรอ่งทางน้ำลงท่อระบายน้ำ 
  8. ปรับพื้นถนนทางเข้า-ออก หน้าสำนักงานให้ได้ระดับกับถนน 
  9. จัดทำเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ และชั้นเก็บเอกสาร เพ่ือขยายส่วนพ้ืนที่ให้บริการทั่วไป/
ติดต่อสอบถามบริเวณโถงบริการ  
  ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ มีความจำเป็นต้องจัดจ้างบุคคลภายนอกเพ่ือจัดทำประมาณค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
เพ่ือใช้เป็นรายละเอียดในการขอตั้งงบประมาณเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ดังนั้น 
จึงขอออนุมัติจัดจ้างบุคคลภายนอกให้จัดทำประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมด้วยรายละเอียดบัญชีวัสดุในการ
ดำเนินการ  
  ประธาน  การจ้างบุคคลภายนอกมีการผูกมัดกับสหกรณ์หรือไม่ และหากมีการประมาณการ
ค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาทเสร็จสิ้น เมื่อบุคคลภายนอกอ่ืนมาดำเนินการจะสามารถทำได้หรือไม่  
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  ผู้จัดการ  ได้สอบถามช่างจากเทศบาลและช่างจากมนร.หากซ่อมแซมมีการประมาณ
ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ และประมาณการให้เสร็จสิ้นโดยไม่มขี้อผูกมัดกบัสหกรณ ์ 
  ประธาน  ประเด็นต่อมาการซ่อมแซมแต่ละรายการจำเป็นต้องให้ผู้ชำนาญการแต่ละงาน
รบัผิดชอบ 
  นายพงษ์เทพ  ไหมใจดี  การซ่อมแซม/ปรับปรุงสำนักงานในแต่ะครั้งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 
บุคคลที่จัดจ้างจะต้องมีความเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ 
  ประธาน  เห็นด้วยที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ แต่จะต้องมีการประมาณการค่าใช้จ่ายเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้ชัดเจน จึงจะสามารถพิจารณาอนุมัติได้ ไม่เช่นนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ
สหกรณ์ได้ 
  นายไสว  ชินพงษ์  ฝ่ายจัดการติดต่อประสานงานกับบุคลภายนอกเพ่ือทำการประมาณการ
ค่าใช้จ่ายให้เสร็จสิ้น และนำเสนอเข้าท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 
  ประธาน  เนื่องจากเดือนมกราคม 2566 ดำเนินการยกร่างแผนการฏิบัติงาน สามารถเรื่อง
พิจารณาเข้าที่ประชุมก่อนยกร่างแผนได้หรือไม่ หรือให้ฝ่ายจัดการนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการก่อนจากนั้นเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนเพ่ือพิจารณา 
  มติที่ประชุม  นำเสนอเข้าท่ีประชุม 
 
 5.26  เรื่องพิจารณาตัดจำหน่ายศาลาไม้ 
  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด มีความจำเป็นจะต้องตัดจำหน่ายศาลาไม้ เนื่อง
ด้วยศาลามีการชำรุดเสียหายอย่างรุนแรง ไมส่ามารถใช้งานต่อไปไดจ้ำนวน 1 ลัง 
  ดังนั้น จึงขอออนุมัติตัดจำหน่ายศาลาไม ้  
  มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 
วาระที ่ 6  เรื่องอ่ืนๆ 
  1. นายไสว  ชินพงษ์  จะดำเนินการปิดบัญชีธนาคาร หรือทำการถอนเงินให้หมดบัญชี         
ได้หรือไม ่
  ผู้จัดการ  ธนาคารที่จะให้ดำเนินการปิดบัญชีมี มีดังนี้ 1.) ธนาคารกรุงไทย สาขาอำเภอรือเสาะ 
2.) ธนาคารกรุงไทย สาขาตันหยงมัส 3.) ธนาคารกรุงไทย สาขาอำเภอตากใบ 4.) ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลา
กลาง 5.) ธนาคารออมสิน สาขาอำเภอสุคิริน และ 6.) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขา
หาดใหญ่ 
  ประธาน  หากมอบอำนาจให้ประธานหน่วยแต่ละหน่วยดำเนินการปิดบัญชี ได้หรือไม่ 
  ผู้จัดการ  ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ 
  นายไสว  ชินพงษ์  หากมอบอำนาจเช่นเดียวกันกับธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
(มหาชน) กระทำได้หรือไม่ 
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  ผู้จัดการ  ต้องดำเนินการติดต่อประสานงานกับธนาคารว่าสามารถกระทำเช่นเดียวกัน         
ได้หรือไม ่
  ประธาน  เช่นนั้น ให้ดำเนินการถอนเงนิเพ่ือปิดบัญชีธนาคาร เพ่ือลดขั้นตอนการดำเนินงาน 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
  2. นายบัณฑิต  สติรักษ์  งานวันครู สหกรณม์ีแผนการปฏิบัติงานให้การสนับสนุนหรือไม ่
  ประธาน  ปฏิบัติตามระเบียบเช่นเดิม ทั้งนี้โรงเรียนจะต้องดำเนินการยื่นเรื่องด้วยตนเอง  
  นายบัณฑิต  สติรักษ์  เมื่อก่อนมีสมาชิกสหกรณ์ปฏิบัติงานในหน่วยงานเอกชน แต่ปัจจุบันนี้ไม่
มีแล้ว อยากทราบว่าหน่วยงานเอกชนเหล่านั้น สามารถขอรับการสนับสนุนได้หรือไม ่
  ประธาน  หากไม่มีสมาชิกสหกรณ์ก็ไม่สามารถยื่นขอได้ คำจำกัดความสมาชิกสหกรณ์คือจะไม่
รับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานเอกชน เนื่องจากมีแนวโน้มสูงทีจ่ะเกิดหนี้สงสัยจะสูญ 
  นายบัณฑิต  สติรักษ์  สมาชิกในที่นีห้มายถึงครูข้าราชการทีป่ฏิบัติงานในหน่วยงานเอกชน 
  ประธาน  หากโรงเรียนเหล่านั้นมีสมาชิกของสหกรณ์ สามารถยื่นขอรับการสนับสนุนได้ แต่ถ้า
หากไมเ่ป็นสมาชิกสหกรณ์ก็ไม่สามารถยื่นขอรับการสนับสนุนได้ 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
  3. ผู้จัดการ นโยบายการมอบกระเช้าปีใหม่ให้แก่ที่ปรึกษา ในปีนี้จะมอบให้หรือไม ่
  ประธาน  มอบกระเช้าปีใหม่ตามนโยบายเช่นเดิม 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
  4. ประธาน  เนื่องจากจังหวัดนราธิวาสเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ สหกรณ์มีสวัสดิการช่วยเหลือ
สมาชิกประสบภัยร้ายแรง แต่จะได้รับต่อเมื่อมีประกาศจากจังหวัดนราธิวาส 
  นายบัณฑิต  สติรักษ์  หากพ้ืนที่ภายในโรงเรียนมีต้นไม้ล้มทับ สามารถขอความอนุเคราะห์จาก
สหกรณ ์ได้หรือไม่ 
  ประธาน  หากเข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ อนุเคราะห์ให้ตามระเบียบที่กำหนด 
  มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
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  5. นายจิรเดข  กลื่นขจร  ผู้ตรวจสอบบัญชีจะเข้าตรวจสอบประมาณวันที่เท่าไหร่ 
  ผู้จัดการ  ประมาณวันที่ 8 – 9 มกราคม 2566 
  ประธาน  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เป็นวันที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ได้หรือไม่ 
แต่จะต้องไม่เกินวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งจะล่าช้ากว่านี้ไม่ได้ และในปีพ.ศ.2566 การยกร่างแผนจะต้องเริ่ม
ดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
  
เลิกประชุม 12.00 น. 
 
      ลงชื่อ     สมยศ  เสาวคนธ์ ประธานกรรมการ  
     ( นายสมยศ  เสาวคนธ์ )  
 
      ลงชื่อ     จิรเดช  กลิ่นขจร กรรมการและเลขานุการ 
       ( นายจิรเดช  กลิ่นขจร ) 
 


