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ระเบียบสหกรณออมทรัพย ฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด
วาดวยเจาหนาที่สหกรณ
พ.ศ.๒๕๕๙
-------------------------------------

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพย ฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด พ.ศ.๒๕๔๙ ขอ ๗๙ (๙)
และขอ ๑๐๗ (๘) รวมทั้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ และ
ครั้ ง ที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่ อ วัน ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และครั้ง ที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่ อวั น ที่ ๒๘ กั น ยายน ๒๕๕๙
จึงกําหนดระเบียบวาดวยเจาหนาที่สหกรณ พ.ศ.๒๕๕๙ ดังตอไปนี้
ขอ ๑. ระเบี ยบนี้ เรียกวา “ระเบียบสหกรณ ออมทรัพ ย ฐานทั พเรือสัตหี บ จํากัด วาดวยเจาหน าที่
สหกรณ พ.ศ.๒๕๕๙”
ขอ ๒. ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓. ใหยกเลิก
(๑) ระเบี ย บสหกรณ อ อมทรั พ ย ฐานทั พ เรื อสั ต หี บ จํ ากั ด ว าด วยอํ านาจหน าที่ แ ละความ
รับผิดชอบของผูจัดการ และเจาหนาที่สหกรณ พ.ศ.๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๑
(๒) ระเบียบสหกรณออมทรัพย ฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด วาดวยเจาหนาที่สหกรณ พ.ศ.๒๕๕๖
ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖
(๓) ระเบียบสหกรณออมทรัพย ฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด วาดวยเจาหนาที่สหกรณ พ.ศ.๒๕๕๖
วาดวยเจาหนาที่สหกรณ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘
บรรดาระเบียบ ประกาศคําสั่งและมติอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือขัดหรือแยง
กับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน

จํากัด

ขอ ๔. ในระเบียบนี้
“สหกรณ”
“คณะกรรมการ”

สัตหีบ จํากัด

หมวด ๑
นิยามศัพท
หมายถึง สหกรณออมทรัพย ฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด
หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย ฐานทัพเรือสัตหีบ

“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย ฐานทัพเรือ

“เงินเดือน”
หมายถึง คาจางที่สหกรณจายใหเจาหนาที่ที่จัดจางเปนรายเดือน
“คาตอบแทน”
หมายถึง เงินที่สหกรณจายใหเจาหนาที่ที่แตงตั้ง เปนคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงาน นอกเหนือจากเงินเดือนที่ไดรับตามระเบียบของทางราชการ
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“เจาหนาที่”
หมายถึง ผูจัดการ รองผูจัดการ หัวหนาฝาย และเจาหนาที่สหกรณ
ออมทรัพย ฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด ที่จัดจาง หรือแตงตั้ง
“จัดจาง”
หมายถึง การบรรจุเจาหนาที่จากบุคคลพลเรือน
“แตงตั้ง”
หมายถึง การบรรจุเจาหน าที่จากขาราชการ หรือลูกจาง หรือทหาร
กองประจําการ สังกัด ฐานทัพเรือสัตหีบ
“การบรรจุ”
หมายถึง การใหเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ในสหกรณออมทรัพย ฐานทัพเรือ
สัตหีบ จํากัด ครั้งแรก
“การยายตําแหนง” หมายถึง การใหเจาหน าที่ ไ ปปฏิ บั ติ หน าที่ ตํ าแหน ง ใด ตํา แหน ง หนึ่ ง
ซึ่งมิใชตําแหนงเดิมที่เจาหนาที่คนนั้นปฏิบัติหนาที่อยู
“การเลื่อนตําแหนง” หมายถึง การใหเจาหนาที่ไปปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่สูงขึ้น
“การออกจากงาน” หมายถึง การสิ้นสุดการจางตามระเบียบสหกรณ
หมวด ๒
อัตราและตําแหนง
ขอ ๕. ให สหกรณ จางเจ าหน าที่ ตามจํานวนที่ จําเป นแก การปฏิบั ติง านประจําของสหกรณ ตามที่
กําหนดไวตาม ผนวก ก. อัตราตําแหนงเจาหนาที่สหกรณออมทรัพย ฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด มีอํานาจหนาที่
ตามผนวก ข. อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ และ มีสายการบังคับบัญ ชาตาม ผนวก ค. แผนผังสายการ
บังคับบัญชาทายระเบียบนี้
ขอ ๖. ตําแหนงเจาหนาที่สหกรณ มีดังนี้
(๑) ผูจัดการ
(๒) รองผูจัดการ
(๓) หัวหนาฝาย
(๔) เจาหนาที่ การเงิน เจาหน าที่บั ญ ชี เจ าหน าที่สิน เชื่อ เจาหน าที่ธุรการ เจ าหน าที่
ทะเบียนหุนและติดตามหนี้สิน และเจาหนาที่กรรมวิธีขอมูล
(๕) พลบริการ
หมวด ๓
อัตราเงินเดือน
ขอ ๗. ใหกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับเจาหนาที่สหกรณ บัญชีเงินเดือนเจาหนาที่สหกรณออมทรัพย
ฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด ตามผนวก ง. ทายระเบียบนี้ หรือตามที่คณะกรรมการ พิจารณากําหนดตามความ
เหมาะสมกับฐานะทางการเงินของสหกรณ เวนแตอัตราขั้นต่ําใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยแรงงานกําหนด
หมวด ๔
การรับสมัคร การคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก หรือสอบแขงขัน
การบรรจุและการแตงตั้งเจาหนาที่สหกรณ
ขอ ๘. ผูที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนเจาหนาที่สหกรณ ตองมีคุณสมบัติตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
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(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพ จนไมสามารถปฏิบัติงานได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ ทั้งไมเปนโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
หรือโรคติดตอรายแรงอื่นๆ
(๕) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
(๖) ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว
(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษถึงใหตองออกจากสหกรณ หรือออกจากราชการ หรือออกจาก
องคการของรัฐบาลหรือสถาบันอื่น
(๘) ไมเปนผูเคยรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ หรือ
ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
(๙) ไมเปนผูเคยลาออกจากสหกรณ หรือหนวยงานอื่น ๆ โดยกระทําผิดวินัย ซึ่งรับโทษไลออก
หรือใหออกตามระเบียบวาดวยวินัย การสอบสวนและการลงโทษสําหรับเจาหนาที่สหกรณ
(๑๐) ไมเคยเปนคณะกรรมการ ที่กระทําการหรืองดเวนกระทําการในการปฏิบัติหนาที่ของตน
จนทําใหเสื่อมเสียผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก และถูกนายทะเบียนออกคําสั่งใหพนจากตําแหนงหรือ
ถูกถอดถอนออกจากตําแหนงจากที่ประชุมใหญ
ขอ ๙. ใหคณะกรรมการ มีอํานาจพิจารณากําหนดการรับสมัครคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือ
สอบแขงขัน ตามหลักเกณฑในระเบียบนี้
ขอ ๑๐. การรับสมัคร ใหประธานกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ประกาศรับสมัคร
มีกําหนดไมนอยกวา ๑๕ วัน โดยปดประกาศไว ณ สํานักงานของสหกรณ
ขอ ๑๑. ให ผู ที่ ป ระสงค ส มั ค รเข ารั บ การคั ด เลื อ ก หรื อ สอบคั ด เลื อ ก หรือ สอบแข ง ขั น ยื่ น ใบสมั ค ร
ตามแบบที่สหกรณ กําหนดพรอมดวยหลักฐานแสดงพื้นความรู สําเนาทะเบียนบาน และหนังสือรับรองของ
แพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง สาขาเวชกรรม ซึ่งรับรองผูสมัครตามขอ ๘ (๔) และรับรองดวยวาผูสมัครเปนผูมี
อนามัยสมบูรณ โดยใหยื่น สมัครดวยตนเองตอประธานกรรมการ หรือผูจัดการ และตองชําระคาธรรมเนียม
สมั ครคนละ ๑๐๐ บาท เงิ น ค าธรรมเนี ยมสมัค รนี้ ส หกรณ จ ะไม คืน ให ไม วากรณี ใดๆ เว น แต เฉพาะผู ขาด
คุณสมบัติหรือพื้นความรู
ขอ ๑๒. ให ค ณะกรรมการ แต ง ตั้ ง คณะทํ างานขึ้ น คณะหนึ่ ง เรีย กว า คณะกรรมการสอบคั ด เลื อ ก
มีจํานวนไมนอยกวา ๓ คน โดยมีตําแหนงเปนประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง ในจํานวนนี้ใหมี
ผูจัดการเปนกรรมการคนหนึ่ง เพื่อดําเนินการคัดเลือก หรือสอบแขงขัน หรือสอบคัดเลือก
ขอ ๑๓. ในการสอบคัดเลือกหรือสอบแขงขัน ใหคณะกรรมการสอบคัดเลือกจัดใหสอบในวิชาดังตอไปนี้
(๑) ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบและวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับสหกรณ
(๒) คณิตศาสตร และ/หรือบัญชี
(๓) ความรูดานคอมพิวเตอร และ/หรือ พิมพดีด
(๔) ความรูเกี่ยวกับงานในตําแหนงหนาที่
(๕) สัมภาษณ
ผูสอบคัดเลือกหรือสอบแขงขันตองไดคะแนนแตละวิชาไมนอยกวารอยละ ๕๐ และไดคะแนน
รวมไมนอยวารอยละ ๖๐ ของคะแนนทั้งหมด จึงจะถือวาเปนผูสอบผานเกณฑการคัดเลือก
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ขอ ๑๔. เมื่อการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแขงขันเสร็จสิ้น แลว ใหประธานกรรมการสอบ
คัดเลือก ประกาศรายชื่อผูผานเกณฑการสอบคัดเลือก หรือสอบแขงขันไดตามลําดับคะแนนไว ณ สํานักงานของ
สหกรณ และใหเสนอผลการคัดเลือก หรือสอบแขงขันตอคณะกรรมการโดยเร็ว
ขอ ๑๕. ให ค ณะกรรมการ พิ จ ารณาลํ า ดั บ ที่ ในบั ญ ชี ผู ผ า นเกณฑ คั ด เลื อ กหรื อ สอบคั ด เลื อ กหรื อ
สอบแขงขันไดเรียงตามลําดับจากคะแนนสูงมาหาต่ําเปนเจาหนาที่ของสหกรณ ถามีผูสอบคัดเลือกไดคะแนนรวม
เทากันหลายคนใหถือคะแนนวิชาในขอ ๑๓ (๓) เปนเกณฑตัดสิน และถาคะแนนในวิชาดังกลาวยังเทากันอยูอีก
ก็ใหคณะกรรมการพิจารณาจากวิชาในขอ ๑๓ (๑) ๑๓ (๒)และ ๑๓ (๔) ตามลําดับ
ขอ ๑๖. การบรรจุ และแตง ตั้ง หรือเลื่อนตําแหนงเจาหนาที่สหกรณ ใหดํารงตําแหนงตองเปน ไปตาม
หลักเกณฑดังตอนี้
(๑) เจาหนาที่สหกรณ ตามขอ ๖ (๔) ตองเปนผูที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเทา
(๒) หัวหนาฝาย
ก. ตองมีพื้นความรูตาม (๑)
ข. ตองดํารงตําแหนงเจาหนาที่ในสหกรณมาแลวไมนอยกวา ๕ ป หรือ
ค. คณะกรรมการ มีมติเห็นชอบ
(๓) รองผูจัดการ
ก. ต อ งมี คุ ณ วุฒิ ป ริ ญ ญาตรี หรือ ประกาศนี ย บั ต รวิช าชี พ ซึ่ ง เที ย บเท า ได ไ ม ต่ํ า กว า
ปริญญาตรี ในทางที่สหกรณตองการ
ข. ตองดํารงตําแหนงหัวหนาฝายในสหกรณนี้มาแลวไมนอยกวา ๓ ป หรือ
ค. แตงตั้งจากนายทหารสัญญาบัตร สังกัด ฐานทัพเรือสัตหีบ ตามที่คณะกรรมการ มีมติ
เห็นชอบ
(๔) ผูจัดการ
ก. ตองมีพื้นฐานความรูตาม (๓)
ข. ตองดํารงตําแหนงรองผูจัดการ ในสหกรณมาแลวไมนอยกวา ๒ ป หรือ
ค. มีวุฒิการศึกษาอื่นที่เหมาะสมแกตําแหนงตามที่คณะกรรมการกําหนด ในกรณีที่มีเหตุ
ควรยกเวนการปฏิบัติตามหลักเกณฑในขอนี้ ใหคณะกรรมการพิจารณาเปนราย ๆ ไป หรือ
ง. แตงตั้งจากนายทหารสัญญาบัตร สังกัด ฐานทัพเรือสัตหีบ ตามที่คณะกรรมการ มีมติ
เห็นชอบ
(๕) เจาหนาที่สหกรณที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งไวกอนระเบียบนี้มีผลบังคับใชยังคงปฏิบัติ
หนาที่และรับอัตราเงินเดือนเดิม เวนแตไดรับการปรับวุฒิใหสูงขึ้นตามตําแหนงอัตรา
ขอ ๑๗. ประธานกรรมการ มีอํ านาจบรรจุและแตง ตั้ง หรือเลื่ อนตําแหนง เจาหนาที่ สหกรณ ใหดํ ารง
ตําแหนง ไดทุกตําแหนงภายในจํานวนอัตราที่คณะกรรมการกําหนด ยกเวนตําแหนงรองผูจัดการ และผูจัดการ
โดยใหประธานกรรมการ พิจารณาผูที่มีคุณสมบัติ ความสามารถ ความชัดเจนและความเหมาะสมแกตําแหนง
เสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการกอนเมื่อไดรับความเห็นชอบแลว ประธานกรรมการ จึงสั่งบรรจุและ
แตงตั้งได
ขอ ๑๘. การบรรจุแ ละแต ง ตั้ ง เจา หนา ที่ส หกรณ ตามข อ ๑๖ (๑) ให บ รรจุ ในอั ตราเงิน เดื อ นขั้น ๑
ตามผนวก ง. บัญชีเงินเดือนเจาหนาที่สหกรณออมทรัพย ฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด ทายระเบียบนี้
(๑) เจาหนาที่สหกรณ รับเงินเดือนตั้งแตขึ้น ๑ ถึงขั้น ๔๐
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(๒) หัวหนาฝายรับเงินเดือนตั้งแตขั้น ๕ ถึงขั้น ๔๔
(๓) เจาหนาที่สหกรณที่มีคุณวุฒิอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กลาวไว ตามขอ ๑๖ ใหคณะกรรมการ
พิจารณาบรรจุในตําแหนงอัตราที่เห็นสมควร
ขอ ๑๙. การบรรจุและแตงตั้ง พลบริการ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
หมวด ๕
หลักประกันของเจาหนาที่สหกรณ
ขอ ๒๐. ในการบรรจุและแตงตั้งเจาหนาที่สหกรณ ตองใหเจาหนาที่สหกรณทําหนังสือสัญญาจางไวเปน
หลักฐานตามแบบที่สหกรณ กําหนด และใหคณะกรรมการ กําหนดใหมีหลักประกันอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยางดังปรากฏขางลางนี้ เพื่อประกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นแกสหกรณเนื่องจากการกระทําหรือ
งดเวนการกระทํา ซึ่งเจาหนาที่สหกรณตองรับผิด
(๑) มีเงิน สดจํานวนไมเกินหกสิบเทาของอัตราคาจางรายวัน โดยเฉลี่ย ที่เจาหน าที่สหกรณ
ไดรับอยูในวันที่สหกรณรับเงินประกัน โดยตองฝากไวกับสหกรณ ในกรณีเงินประกันเกิดการบกพรอง สหกรณ
จะตองเรียกเก็บเพิ่มจากเจาหนาที่สหกรณใหเต็มจํานวนตามกําหนดขางตน
(๒) มีบุคคลซึ่งคณะกรรมการ เห็นสมควรอยางนอยหนึ่งคนเปนผูค้ําประกัน
(๓) ทรัพยสิน ไดแก สมุดบัญชีธนาคารหรือหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ให ค ณะกรรมการ กํ าหนดจํา นวนรวมของมู ล ค าของทรัพ ย สิ น ที่ ใชเป น หลั ก ประกั น ตามที่
เห็นสมควรแกลักษณะ และปริมาณของงานในความรับผิดชอบของเจาหนาที่สหกรณแตละคนเพื่อใหคุมแกความ
เสียหายอันอาจจะเกิดขึ้น
หมวด ๖
การเลื่อนเงินเดือน
ขอ ๒๑. เจาหนาที่สหกรณ ซึ่งมีเวลาทํางานใหสหกรณครบ ๘ เดือนในรอบปทางบัญชีของสหกรณ จึงมี
สิทธิไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ขอ ๒๒. ในการเลื่อนเงินเดือนของเจาหนาที่สหกรณ ใหพิจารณาถึงความสามารถ ความริเริ่ม ความอุตสาหะ
ความเสียสละ ความรับผิดชอบ คุณภาพและปริมาณงานในหนาที่ ตลอดจนความประพฤติ และสมรรถภาพในการ
ปฏิบัติงานในรอบปทางบัญชีที่แลวของสหกรณ ทั้งนี้ตองอยูภายในวงเงินงบประมาณการรายจายสําหรับเลื่อนเงินเดือน
ประจํา
ขอ ๒๓. หลักเกณฑการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนบําเหน็จประจําป
(๑) การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปใหแกเจาหนาที่สหกรณ ใหกระทําปละ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ใน
๑ เมษายน ครั้งที่ ๒ ใน ๑ ตุลาคม ทั้งนี้ใหเลื่อนเงินเดือนไดในวงเงินไมเกินรอยละ ๘ ของเงินงบประมาณที่จะ
จายโดยคํานวณจากฐานเงินเดือนรวมของเจาหนาที่สหกรณ
(๒) การเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ ๑ ใน ๑ เมษายน ใหมีโควตาเลื่อนชั้นเงินเดือน ๑ ขั้น ไดไมเกิน
รอยละ ๓๐ ของจํานวนเจาหนาที่ ณ วันที่ ๑ มีนาคม การเลื่อนขั้น เงินเดือนสามารถกระทําได ๓ ระดับ คือ
ไมเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อน ๐.๕ ขั้น และ เลื่อน ๑ ขั้น
(๓) การเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ ๒ ใน ๑ ตุลาคม ใหสามารถเลื่อนได ๔ ระดับ คือ ไมเลื่อนชั้น
เงินเดือน เลื่อน ๐.๕ ขั้น เลื่อน ๑ ขั้น และ เลื่อน ๑.๕ ขั้น
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(๔) การเลื่อ นขั้น เงิน เดือ นของเจ าหนา ที่ส หกรณ รวมทั้ ง ปไ ม เกิ น ๒ ขั้ น และการเลื่ อนขั้ น
เงิ น เดื อ น ๒ ขั้ น ได ไ ม เกิ น ร อ ยละ ๓๐ ของจํ า นวนเจ า หน า ที่ กรณี ที่ คํ า นวณเหลื อ เศษ ให อ ยู อํ า นาจของ
คณะกรรมการพิจารณา
(๕) การเลื่ อ นขั้ น เงิน เดื อ น ให อ ยู ในอํ านาจของคณะกรรมการ โดยผา นการพิ จ ารณาของ
ผูจัดการ
หมวด ๗
การจายเงินโบนัส เงินบําเหน็จ คาชดเชย และภาษีเงินได
ขอ ๒๔. เมื่อสิ้น ปทางบัญ ชีหนึ่ง ๆ สหกรณอาจจัดสรรกําไรเปนเงินโบนัสแกเจาหนาที่สหกรณไดตาม
ขอบังคับสหกรณ
ใหคณะกรรมการกําหนดจํานวนเงินโบนัสที่จะจายใหแกเจาหนาที่สหกรณตามสวนแหงอัตรา
เงิน เดือ นของแต ละคน แต อ ยา งสู ง ไม เกิ น ๔ เท าของเงิน เดื อ น แต ทั้ ง นี้ ต อ งไม เกิ น เงิ น โบนั สของกรรมการ
ดําเนินการ
เจาหนาที่สหกรณ ผูใดมีเวลาทํางานไมเต็มปทางบัญ ชีใด ๆ ใหไดรับเงินโบนัสลดลงตามสวน
แหงเวลาทํางานในปนั้น
ขอ ๒๕. คณะกรรมการ อาจไมจายเงินโบนัสไมวาทั้งหมด หรือบางสวนใหแกเจาหนาที่สหกรณคนใด
ก็ได หากปรากฏวาเจาหนาที่สหกรณนั้นปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดหรือบกพรอง อยูเปนประจํา ไมอุทิศเวลาใหแก
สหกรณ ลาหยุดในระหวางปทางบัญชีเกินสมควร ทั้งไมพยายามขวนขวายแกไขขอผิดพลาดหรือบกพรองของตน
ขอ ๒๖. เจาหนาที่สหกรณ ออกจากสหกรณ เพราะสหกรณเลิกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยจากสหกรณ
ดังนี้
(๑) เจาหนาที่สหกรณ ซึ่งทํางานติดตอกันครบ ๑๒๐ วัน แตไมครบ ๑ ป โดยรวมวันหยุดวันลา
และวันที่สหกรณสั่งใหหยุดงาน เพื่อประโยชนของสหกรณใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย ๓๐ วัน
(๒) เจาหนาที่สหกรณ ซึ่งทํางานติดตอกันครบ ๑ ป แตไมครบ ๓ ป โดยรวมวันหยุด วัน ลา
และวันที่สหกรณสั่งใหหยุดงาน เพื่อประโยชนของสหกรณใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย ๙๐ วัน
(๓) เจาหนาที่สหกรณ ซึ่งทํางานติดตอกันครบ ๓ ป แตไมครบ ๖ ป โดยรวมวันหยุด วัน ลา
และวันที่สหกรณสั่งใหหยุดงาน เพื่อประโยชนของสหกรณใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย ๑๘๐ วัน
(๔) เจาหนาที่สหกรณ ซึ่งทํางานติดตอกันครบ ๖ ป แตไมครบ ๑๐ ป โดยรวมวันหยุด วันลา
และวันที่สหกรณสั่งใหหยุดงาน เพื่อประโยชนของสหกรณใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย ๒๔๐ วัน
(๕) เจาหนาที่สหกรณ ซึ่งทํางานติดตอกันครบ ๑๐ ปขึ้นไป โดยรวมวันหยุด วันลา และวัน ที่
สหกรณสั่งใหหยุดงาน เพื่อประโยชนของสหกรณใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย ๓๐๐ วัน
การเลิกจาง หมายความวา การกระทําใด ที่สหกรณไมใหเจาหนาที่สหกรณทํางานตอไป และ
ไมจายคาจางให ไมวาจะเปนเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจางหรือเหตุอื่นใด และหมายความรวมถึงกรณีที่เจาหนาที่
สหกรณไมไดทํางานและไมไดรับคาจาง เพราะเหตุที่สหกรณไมสามารถดําเนินกิจการตอไป
อนึ่ง สหกรณ ไมตองจายเงินชดเชยใหแกเจาหนาที่สหกรณ ที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไว
แนน อนและเลิก จางตามกําหนดระยะเวลานั้ น หรือเจ าหนาที่ สหกรณ แจง ให ทราบเป นหนัง สือ แตแรกวาให
ทดลองปฏิบัติงานในระยะเวลาไมเกิน ๑๘๐ วัน และยังอยูในระยะเวลานั้น
ขอ ๒๗. เจาหนาที่สหกรณคนใดทํางานสหกรณนี้ ดวยความเรียบรอยเปนเวลาติดตอกันมาไมนอยกวา
๕ ปขึ้นไป มีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จเมื่อออกจากตําแหนง เวนแตการออกเพราะถูกลงโทษไลออกหรือเลิกจางและ
มีสิทธิไดรับเงินชดเชยแลวตามขอ ๒๗
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การคํานวณเงินบําเหน็จ ใหเอาเงินเดือนเดือนสุดทายตั้งคูณดวยจํานวนปที่ทํางานในสหกรณ
เศษของปถาถึง ๑๘๐ วัน ใหนับเปน ๑ ป ถาต่ํากวานี้ใหปดทิ้ง
จํานวนปที่ทํางาน หมายถึง ระยะเวลาวันบรรจุเจาหนาที่สหกรณเขาทํางาน จนถึงวันที่ออกจาก
สหกรณ หักดวยวันลาของผูนั้น
ในกรณีที่คํานวณเงินบําเหน็จตามระเบียบนี้ มีจํานวนมากกวาเงินชดเชยที่เจาหนาที่สหกรณพึง
ไดรับตามขอ ๒๗ ใหสหกรณจายเงินบําเหน็จเพิ่มไดเฉพาะสวนที่เกินกวาเงินชดเชยเทานั้น
เจาหนาที่สหกรณ ซึ่งออกจากตําแหนงเพราะตาย สหกรณจะจายเงินบําเหน็จใหแกทายาท
ขอ ๒๘. สหกรณไมตองจายคาชดเชยใหแกเจาหนาที่สหกรณ ซึ่งเลิกจางในกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้
(๑) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญา โดยเจตนาแกสหกรณ
(๒) จงใจทําใหสหกรณไดรับความเสียหาย
(๓) ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๔) ฝ า ฝ น ข อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การทํ า งานหรื อ ระเบี ย บหรื อ คํ า สั่ ง ของสหกรณ อั น ชอบด ว ย
กฎหมายและเปนธรรม และสหกรณไดตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีที่รายแรง สหกรณไมจําเปน ตอง
ตักเตือนหนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกิน ๑ ป นับแตวันที่เจาหนาที่สหกรณไดกระทําผิด
(๕) ละทิ้งหนาที่เปนเวลา ๓ วันทํางานติดตอกัน ไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไมก็ตามโดยไมมีเหตุ
อันสมควร
(๖) ได รับโทษจําคุก ตามคํ าพิพ ากษาถึง ที่ สุด ให จําคุ ก เวน แต เป น โทษสําหรับ ความผิ ดที่ ไ ด
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ขอ ๒๙. เพื่อประโยชนแกก ารจายเงินบํ าเหน็จและคาชดเชยแกเจาหนาที่ สหกรณ ใหสหกรณ ตั้ง เงิน
สํารองจายเงิน บําเหน็ จและคาชดเชยไวตั ดจายเป นคาใชจ ายประจําปตามจํ านวนที่ คณะกรรมการพิ จารณา
เห็นสมควร
ขอ ๓๐. ภาษีเงินไดอันพึงชําระตามกฎหมาย ใหผูรับเงินชดเชยและเงินบําเหน็จเปนผูจายทั้งสิ้น
หมวด ๘
การปฏิบัติหนาที่แทนตําแหนงเจาหนาที่สหกรณอื่นหรือ
ผูจัดการ และการเปลี่ยนตัวผูจัดการ
ขอ ๓๑. ถา ตํา แหน ง เจ าหน าที่ ส หกรณ ว าง และยั ง มิ ไ ด แต ง ตั้ ง ให ผู ใดดํ ารงตํา แหน ง นั้ น หรือ ผู ดํ ารง
ตํ า แหน ง ไม ส ามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด เป น ครั้ ง คราว ประธานกรรมการ มี อํ า นาจสั่ ง ให เจ า หน า ที่ ส หกรณ
ที่เห็นสมควรรักษาการในตําแหนงหรือทําการแทนชั่วคราวได แตการสั่งใหรักษาการในตําแหนง รองผูจัดการ
ผูจัดการ ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการกอน
ขอ ๓๒. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนตัวผูจัดการ ใหคณะกรรมการจัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชี
และการเงิน กับบรรดาทรัพยสินของสหกรณ เพื่อทราบฐานะอันแทจริงของสหกรณ กอนที่จะไดสงมอบกัน
หมวด ๙
การพนจากตําแหนง
ขอ ๓๓. เจาหนาที่สหกรณ ออกจากงานเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
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(๓) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๘.
(๔) เกษียณอายุตามที่กําหนดไวในขอ ๓๗.
(๕) เลิกจาง
(๖) ใหออก
ขอ ๓๔. เจาหน าที่ สหกรณ ผูใดประสงค จะลาออกจากงานก็ ยอมทําได โดยยื่นหนั งสื อขอลาออกต อ
ผูบังคับบัญชาโดยตรงของตน เพื่อเสนอตามลําดับจนถึงคณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตแลว
จึงใหถือวาออกจากงาน
ขอ ๓๕. เจ า หน า ที่ ส หกรณ ซึ่ ง ขาดคุ ณ สมบั ติ ต ามข อ ๘. นั้ น ให ถื อ ว า ออกจากงานตั้ ง แต วั น ที่
คณะกรรมการลงมติ
ขอ ๓๖. เจาหนาที่สหกรณคนใดมีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ ใหเปนอันออกจากงานเมื่อสิ้นปทางบัญ ชี
ซึ่งเปนปที่ผูนั้นมีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ โดยใหพนจากตําแหนง เวนแตเจาหนาที่อาจพิจารณาจางเปนคราว ๆ
อีก คราวละไม เกิ น ๑ ป ซึ่ง ต องเปน เหตุ พิ เศษและเพื่ อ ประโยชน อ ยางยิ่ ง แก สหกรณ ทั้ ง นี้ ตอ งได รับ ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
ขอ ๓๗. คณะกรรมการ มีอํานาจเลิกจางเจาหนาที่สหกรณในกรณี ดังตอไปนี้
(๑) เมื่อสหกรณยุบตําแหนงที่ผูนั้นดํารงอยู
(๒) เมื่อมีเหตุอันสมควร ซึ่งคณะกรรมการเห็นวาผูนั้นหยอนสมรรถภาพในการปฏิบัติงานหรือ
มีความบกพรองในการปฏิบัติงานอยูตอเนื่องๆ หรือไมอาจไววางใจผูนั้นในการปฏิบัติหนาที่ตอไปได
(๓) เมื่อมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีความผิดวินัยอยางรายแรง หรือในกรณีมีความผิดอาญา
เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
(๔) เมื่ อ ตอ งรับ โทษจํ าคุ ก โดยคํา พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให จําคุ ก สํ าหรับ ความผิ ด ลหุ โทษหรื อ
ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
ขอ ๓๘. การลงโทษเจาหนาที่สหกรณ ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยวินัยการสอบสวนและการลงโทษ
สําหรับเจาหนาที่สหกรณ
หมวด ๑๐
การพักงาน
ขอ ๓๙. ในกรณีที่สหกรณทําการสอบสวนเจาหนาที่สหกรณซึ่งถูกกลาวหาวากระทําความผิดหามมิให
สหกรณสั่งพักงานเจาหนาที่สหกรณในระหวางการสอบสวนดังกลาว เวนแต จะมีขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
หรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางใหอํานาจสหกรณสั่งพักงานเจาหนาที่สหกรณได ทั้งนี้สหกรณจะตองมีคําสั่ง
พักงานเปนหนังสือระบุความผิดและกําหนดระยะเวลาพักงานไดไมเกิน ๗ วัน โดยตองแจงใหเจาหนาที่สหกรณ
ทราบกอนการพักงาน
ในระหวางการพักงานตามวรรคกอน ใหสหกรณจายเงินใหแกเจาหนาที่สหกรณตามอัตราที่
กําหนดไวในขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือตามที่สหกรณ และเจาหนาที่สหกรณ ไดตกลงกันไวในขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจาง ทั้งนี้ อัตราดัง กลาวตองไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของคาจางในวันที่ทํางานที่เจาหนาที่
สหกรณไดรับกอนถูกสั่งพักงาน
ขอ ๔๐. เมื่อการสอบสวนเสร็จแลว ปรากฏวาเจาหนาที่สหกรณไมมีความผิด ใหสหกรณจายคาจาง
เจาหนาที่สหกรณเทากับคาจางในวันทํางาน ของสวนที่ยังไมไดรับตามขอ ๔๐ วรรคสอง นับแตวันที่เจาหนาที่
สหกรณถูกสั่งพักงานเปนตนไป พรอมดอกเบี้ยรอยละ ๑๕ ตอป
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ผนวก ข. อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ
ตําแหนง
ผูจัดการสหกรณ

รองผูจัดการ

หมายเหตุ
หนาที่ และความรับผิดชอบ
มีหนาที่จัดการทั่วไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ
เพื่อใหเปน ไปตามนโยบายของคณะกรรมการ ตลอดจนตรวจตรา ควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่สหกรณ เพื่อใหงานสหกรณดําเนินตามเปาหมาย
บัง เกิด ผลดี และเป น คุณ ประโยชนแ กส มาชิ ก ซึ่ง รวมทั้ ง ใหมี ก ารปฏิบั ติ ในข อ
ตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติห นาที่ตามขอ บัง คับสหกรณ ออมทรัพ ย ฐานทัพ เรือสัตหี บ
จํากัด ขอ ๙๔ วาดวยอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการ
(๒) เก็บรักษาเงินสด สมุดคูบัญชีเงินฝากของสหกรณทุกเลม สมุดบัญ ชี
ทะเบียน และเอกสารเกี่ยวกับการเงินไวในตูนิรภัยหรือในที่มั่นคงปลอดภัย
(๓) เปนธุระในการรักษาระเบียบสหกรณออมทรัพยฐานทัพเรือสัตหีบ
จํากัด วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน เพื่อสวัสดิการสมาชิก
(๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการอื่นๆ ของ
สหกรณมอบให หรือตามที่ควรกระทํา เพื่อใหกิจการในหนาที่ลุลวงไปดวยดี

มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการ หรือผูจัดการมอบหมาย
(๒) ในกรณีที่ไมมีผูจัดการ ใหรองผูจัดการ ทําหนาที่ผูจัดการ
(๓ ) ใน ก รณี ที่ ผู จั ดก ารไม อ ยู ห รื อ ไม อ าจจะป ฏิ บั ติ ห น าที่ ได
ให รองผูจัดการ เปนผูปฏิบัติหนาที่แทน
(๔) ควบคุม ดู แ ลการชํ าระหนี้ ของสมาชิ ก ให เป น ไปตามสัญ ญา และ
ติดตามหนี้สินที่สมาชิกผิดนัดสงเงินงวดใหกลับคืนมาโดยเร็ว
(๕) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ
(๖) เขารวมประชุมเกี่ยวกับหนวยงานตางๆ ตามที่ผูจัดการมอบหมาย
(๗) เปน ผูประสานงานการจัดการความรูกับหนวยตาง ๆ/ดําเนินการ
ดานการจัดการความรูในสหกรณ
(๘) รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลของเจาหนาที่สหกรณ
(๙) ตรวจสอบการสมั ค รเข า เป น สมาชิ ก ให เป น ไปตามระเบี ย บโดย
ถูกตอง
(๑๐) ควบคุ ม ให มี ก ารเก็ บ เงิ น ค า หุ น รายเดื อ น แจ ง ยอดจํ า นวนหุ น
จายคืนคาหุนและชักชวนการถือหุนในสหกรณ
(๑๑) ควบคุมการรับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก และวางแผนสงเสริมการ
รับฝากเงินของสหกรณ
(๑๒) ตรวจสอบคําขอกู จายเงินกู ควบคุมการจัดทําเอกสารเกี่ยวกับ
เงินกู ใหเปนไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ
(๑๓) ควบคุ ม การจั ด ทํ ารายละเอี ย ดของสมาชิ ก รายตั ว เกี่ ย วกั บ เงิ น
คาหุน และเงินใหกูใหเปนไปตามกําหนด
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(๑๔) กวดขั น ในเรื่ อ งการออกใบรั บ เรี ยกใบรั บ หรือ จั ด ให ใบสํ า คั ญ
โดยครบถ วน รับ ผิ ดชอบในการรั บ – จ ายเงิน ของสหกรณ ให เป น การถูก ต อ ง
รวบรวมใบสําคัญ และเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับการเงินไวโดยครบถวน และเก็บ
รักษาเงินของสหกรณใหเปนตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
(๑๕) จัดทํ าแผนงานงบประมาณรายจายประจํ าป ของสหกรณ เสนอ
ผูจัดการพิจารณา
(๑๖) รั บ ผิด ชอบตรวจตราดู แลทรั พ ยสิ น ตางๆ ของสหกรณ ให อยู ใน
สภาพอันดีและปลอดภัย
(๑๗) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการ หรื อ ผู จั ด การมอบให
เพื่อใหกิจการในหนาที่ของตนลุลวงไปดวยดี
หัวหนาฝายธุรการ มีหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานทั้งปวงของเจาหนาที่ธุรการ และมีหนาที่และ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการรางโตตอบพิมพหนังสือของฝายเลขานุการ
(๒) จัดการแฟมเสนอประธานกรรมการดําเนินการของฝายเลขานุการ
(๓) จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการ
อํ า นวยการ และจั ด เตรี ย มสถานที่ ป ระชุ ม ตลอดจนการประชุ ม ใหญ ส ามั ญ
ประจําป
(๔) จั ด ทํ า เอกสารประกอบการประชุ ม คณะกรรมการดํ า เนิ น การ
คณะกรรมการอํานวยการ
(๕) ช ว ยกรรมการและเลขานุ ก าร จดบั น ทึ ก รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการดํ าเนิน การ คณะกรรมการอํานวยการ และจั ดพิ มพ รายงาน
การประชุม
(๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากกรรมการและเลขานุการ
ผูจัดการ รองผูจัดการ
เจาหนาที่ธุรการ ๑ มีหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการรางโตตอบพิมพหนังสือของฝายจัดการ
(๒) ตรวจสอบและบัน ทึก รายการจายเงิน ของสหกรณ เสนอผูจัดการ
เปนประจําทุกวัน
(๓) จัดการแฟมเสนอผูจัดการ รองผูจัดการ
(๔) จัดทํ าหนั ง สือแจง ผูกู/ ผูค้ําประกัน กรณี ผูกู /ผู ค้ําประกันเสียชีวิ ต
หนีราชการ ลาออกจากราชการหรืออื่น ๆ โดยประสานการปฏิบัติกับเจาหนาที่
ทะเบียนหุนและติดตามหนี้สิน
(๕) จั ด ทํ า หนั ง สื อ แจ ง การหั ก เงิ น บํ า เหน็ จ ของผู กู กรณี ผู กู เ สี ย ชี วิ ต
ลาออกจากราชการ หรืออื่น ๆ โดยประสานการปฏิบัติกับเจาหนาที่ทะเบียนหุน
และติดตามหนี้สิน
(๖) จัดทําสัญญา/หนังสือขอกูเงินตอสถาบันการเงินที่สหกรณ ไดมีการ
เจรจา
(๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูจัดการ รองผูจัดการ
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เจาหนาที่ธุรการ ๒ มีหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตอไปนี้
(๑) จัดทําขอมูลประกอบการประชุมนําเสนอตอที่ประชุม
(๒) ดูแลระบบสารสนเทศของสหกรณ ใหเปนไปโดยเรียบรอย
(๓) ดูแลระบบคอมพิวเตอรโดยรวมของสหกรณใหเปนไปโดยเรียบรอย
(๔) จัดทําขอมูลเผยแพรขาวสารประชาสัมพันธของสหกรณ
(๕) จัดเอกสารการจัดซื้อของสหกรณ
(๖) ทําหนาที่ปกครองบัง คับบัญ ชาทหารกองประจําการชวยราชการ
สหกรณ
(๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูจัดการ รองผูจัดการ
เจาหนาที่ธุรการ ๓ มีหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตอไปนี้
(๑) ลงทะเบียนรับ – สงเอกสารของสหกรณ
(๒) จัดการแฟมเสนอผูจัดการ รองผูจัดการ
(๓) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการรางโตตอบพิมพหนังสือของฝายจัดการ
(๔) สําเนาแจกจายและสงเอกสารของสหกรณ ใหหนวยและผูเกี่ยวของ
(๕) จัดเก็บเอกสารดานธุรการของสหกรณ ที่ปฏิบัติเสร็จแลว
(๖) งานบรรจุ แ ต ง ตั้ ง งานบั ญ ชี พ ล จั ด ทํ า สั ญ ญาจ า ง/ค้ํ า ประกั น
ตรวจสอบวันลา และการประกันสังคมของเจาหนาที่สหกรณ
(๗) จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน กรณีสหกรณตองกูเงิน/ตอสัญ ญากูเงิน
กับสถาบันการเงินอื่น ๆ ตามที่สหกรณเจรจา
(๘) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูจัดการ รองผูจัดการ
หัวหนาฝาย
กรรมวิธีขอมูล

มีหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตอไปนี้
(๑) มีหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานทั้งปวงของเจาหนาที่กรรมวิธีขอมูล
(๒) ดูแลระบบงานโปรแกรมสหกรณ ใหเปนไปโดยเรียบรอย
(๓) ประมวลผลทํ ารายการสง หักเงิน คาหุน และเงิน กูข องสมาชิกเป น
รายเดือน
(๔) ทําจายเงินกูสามัญ และออกใบเสร็จรับชําระหนี้
(๕) จัดทําหนังสือขออนุมัติถอนเงินกูสามัญ /ฉุกเฉิน /ลาออก/ถอนเงิน
ฝากออมทรัพยพิเศษประจําเดือน
(๖) จัดทําหนังสือแจง หนวยการเงิน หรือสถาบันการเงิน ที่สหกรณไ ด
ชําระหนี้ใหสมาชิกที่ไดรับเงินกูสามัญ
(๗) คํานวณเงินปนผล รวมทั้งเฉลี่ยคืนของสมาชิกรายคน และรายหนวย
ทุกสิ้นป โดยประสานการปฏิบัติกับเจาหนาที่ทะเบียนหุนและติดตามหนี้สิน
(๘) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูจัดการ รองผูจัดการ

เจาหนาที่กรรมวิธี มีหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตอไปนี้
ขอมูล
(๑) จั ด พิ ม พ ร ายชื่ อ สมาชิ ก ขอกู เงิ น สามั ญ ประจํ าเดื อ น สํ าหรั บ การ
ประชุมประจําเดือน
(๒) จัดทําขอมูลสมาชิกสมัครใหม สําหรับการประชุมประจําเดือน
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(๓) จัดทําขอมูลสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงการสงคาหุน สําหรับการประชุม
ประจําเดือน
(๔) จัดเก็บทะเบียนสมาชิกสหกรณ
(๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูจัดการ รองผูจัดการ
และ หัวหนาฝายกรรมวิธีขอมูล
หัวหนาฝาย
ทะเบียนหุนและ
ติดตามหนี้สิน

มีหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตอไปนี้
(๑) มีหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานทั้งปวงของเจาหนาที่ทะเบียนหุน
และติดตามหนี้สิน
(๒) รับผิดชอบงานสมาชิกหนวย ศกล.พธ.ทร. บก.ฐท.สส. รจ.ฐท.สส.
กอง รปภ.ฐท.สส. รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พร. กิจการสถานีบริการยานยนต
หนวย ทร.ในพื้นที่กรุงเทพฯ พื้นที่ภาคใต หนวยตางๆ ของ นย. และ กร.
(๓) จัดทํารายการสงหักเงินคาหุน และเงินกูของสมาชิกเปนรายเดือน
(๔) จัดทําทะเบียนหุน และบัญชีเงินกูรายตัวใหเปนปจจุบันเสมอ
(๕) จัดทํ ารายการหุน หนี้คงเหลือรายตั วประจําเดื อน และรายหน วย
ตรวจสอบกับยอดคุมของเจาหนาที่บัญชีใหถูกตอง
(๖) ตรวจสอบยอดหนี้สินของสมาชิก เมื่อมีการจายเงินกู
(๗) จั ด ทํ าใบเสร็ จ รับ เงิน ประจํา เดื อ น และออกใบเสร็จ รั บ เงิ น พิ เศษ
เมื่อสมาชิกมาชําระหนี้สิน
(๘) จัดทําใบสําคัญจาย กรณีสมาชิกลาออกจากสหกรณ
(๙) ประสานการเงินหนวยกรณีสมาชิกตัดเงินไมได
(๑๐) คํานวณเงินปนผลตามหุนทุก ๆ วันสิ้นปทางบัญชี และทํารายการ
จายเงินปนผลโดยประสานการปฏิบัติกับ ฝายกรรมวิธีขอมูล
(๑๑) จัดทํารายละเอียดเงินคาหุ นและเงินใหกูแกสมาชิก คงเหลือเป น
รายบุคคลทุกระยะหกเดือน พรอมกับแจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคลเฉพาะ
ของสมาชิกนั้น
(๑๒) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูจัดการ รองผูจัดการ

เจาหนาที่ทะเบียน มีหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตอไปนี้
หุนและติดตาม
(๑) รับผิดชอบงานสมาชิกหนวย อรม.อร. กรง.ฐท.สส. พัน.สห.ทร.ที่ ๒
หนี้สิน ๑
กรม สห.ทร. รร.ชุมพลทหารเรือ ฯ รร.สัตหีบ สมาชิกสงเงินเอง สมาชิกรับ
บํานาญผานธนาคารทหารไทย และ แผนกเบี้ยหวัดและบํานาญ
(๒) จัดทํารายการสงหักเงินคาหุน และเงินกูของสมาชิกเปนรายเดือน
(๓) จัดทําทะเบียนหุน และบัญชีเงินกูรายตัวใหเปนปจจุบันเสมอ
(๔) จัดทํ ารายการหุน หนี้คงเหลือรายตั วประจําเดื อน และรายหน วย
ตรวจสอบกับยอดคุมของเจาหนาที่บัญชีใหถูกตอง
(๕) ตรวจสอบยอดหนี้สินของสมาชิก เมื่อมีการจายเงินกู
(๖) จั ด ทํ าใบเสร็ จ รับ เงิน ประจํา เดื อ น และออกใบเสร็จ รั บ เงิ น พิ เศษ
เมื่อสมาชิกมาชําระหนี้สิน
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(๗) จัดทําใบสําคัญจาย กรณีสมาชิกลาออกจากสหกรณ
(๘) ประสานการเงินหนวยกรณีสมาชิกตัดเงินไมได
(๙) คํานวณเงิน ปนผลตามหุนทุก ๆ วันสิ้นปทางบัญ ชี และทํารายการ
จายเงินปนผลโดยประสานการปฏิบัติกับ ฝายกรรมวิธีขอมูล
(๑๐) จัดทํารายละเอียดเงินคาหุ นและเงินใหกูแกสมาชิก คงเหลือเป น
รายบุคคลทุกระยะหกเดือน พรอมกับแจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคลเฉพาะ
ของสมาชิกนั้น
(๑๑) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูจัดการ รองผูจัดการ
และ หัวหนาฝายทะเบียนหุนและติดตามหนี้สิน
เจาหนาที่ทะเบียน มีหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตอไปนี้
หุนและติดตาม
(๑) รับผิดชอบงานสมาชิกหนวย กกพศ.ฐท.สส. กขส.ฐท.สส. กบร.กร.
หนี้สิน ๒
สอ.รฝ.
(๒) จัดทํารายการสงหักเงินคาหุน และเงินกูของสมาชิกเปนรายเดือน
(๓) จัดทําทะเบียนหุน และบัญชีเงินกูรายตัวใหเปนปจจุบันเสมอ
(๔) จัดทํ ารายการหุน หนี้คงเหลือรายตั วประจําเดื อน และรายหน วย
ตรวจสอบกับยอดคุมของเจาหนาที่บัญชีใหถูกตอง
(๕) ตรวจสอบยอดหนี้สินของสมาชิก เมื่อมีการจายเงินกู
(๖) จั ด ทํ าใบเสร็ จ รับ เงิน ประจํา เดื อ น และออกใบเสร็จ รั บ เงิ น พิ เศษ
เมื่อสมาชิกมาชําระหนี้สิน
(๗) จัดทําใบสําคัญจาย กรณีสมาชิกลาออกจากสหกรณ
(๘) ประสานการเงินหนวยกรณีสมาชิกตัดเงินไมได
(๙) คํานวณเงินปนผลตามหุนทุก ๆ วันสิ้นปทางบัญ ชี และทํารายการ
จายเงินปนผลโดยประสานการปฏิบัติกับ ฝายกรรมวิธีขอมูล
(๑๐) จัดทํารายละเอียดเงินคาหุ นและเงินใหกูแกสมาชิก คงเหลือเป น
รายบุคคลทุกระยะหกเดือน พรอมกับแจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคลเฉพาะ
ของสมาชิกนั้น
(๑๑) ปฏิบัติง านอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูจัดการ รองผูจัดการ
และ หัวหนาฝายทะเบียนหุนและติดตามหนี้สิน
เจาหนาที่ทะเบียน มีหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตอไปนี้
หุนและติดตาม
(๑) รับ ผิด ชอบงานสมาชิก หน วย สพ.ทร. รพ.อาภากรเกี ย รติว งศ ฯ
หนี้สิน ๓
กชธ.ฐท.สส. กทส.ฐท.สส. กรม กสพ.ฐท.สส. ฐตร.ทรภ.๑ ศฝท.ยศ.ทร.
กิจการไฟฟาฯ
(๒) จัดทํารายการสงหักเงินคาหุน และเงินกูของสมาชิกเปนรายเดือน
(๓) จัดทําทะเบียนหุน และบัญชีเงินกูรายตัวใหเปนปจจุบันเสมอ
(๔) จัดทํ ารายการหุน หนี้คงเหลือรายตั วประจําเดื อน และรายหน วย
ตรวจสอบกับยอดคุมของเจาหนาที่บัญชีใหถูกตอง
(๕) ตรวจสอบยอดหนี้สินของสมาชิก เมื่อมีการจายเงินกู
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(๖) จั ด ทํ าใบเสร็ จ รับ เงิน ประจํา เดื อ น และออกใบเสร็จ รั บ เงิ น พิ เศษ
เมื่อสมาชิกมาชําระหนี้สิน
(๗) จัดทําใบสําคัญจาย กรณีสมาชิกลาออกจากสหกรณ
(๘) ประสานการเงินหนวยกรณีสมาชิกตัดเงินไมได
(๙) คํานวณเงิน ปนผลตามหุนทุก ๆ วันสิ้นปทางบัญ ชี และทํารายการ
จายเงินปนผลโดยประสานการปฏิบัติกับ ฝายกรรมวิธีขอมูล
(๑๐) จัดทํารายละเอียดเงินคาหุ นและเงินใหกูแกสมาชิก คงเหลือเป น
รายบุคคลทุกระยะหกเดือน พรอมกับแจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคลเฉพาะ
ของสมาชิกนั้น
(๑๑) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูจัดการ รองผูจัดการ
และ หัวหนาฝายทะเบียนหุนและติดตามหนี้สิน
หัวหนาฝายการเงิน มีหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตอไปนี้
(๑) มีหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานทั้งปวงของเจาหนาที่การเงิน
(๒) ควบคุมการเบิก – จาย เงินสดประจําวัน
(๓) กวดขันเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับหรือมีใบสําคัญ โดยครบถวน
รับ ผิดชอบในการรับ-จายเงินทั้ง ปวงของสหกรณ ใหเปน การถู กตอง รวบรวม
ใบสําคัญ และเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับการเงินไวโดยครบถวนและเก็บรักษาเงิน
ของสหกรณ ใหเปนไปตามในอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากผูจัดการ
(๔) สรุปยอดรับ- จายเงินสดประจําวัน เสนอผูจัดการทราบทุกวัน
(๕) จัดเก็บเอกสารดานการเงินของสหกรณ
(๖) จัดทําหนังสือขออนุมัติถอนเงินประจําวัน เสนอ รองผูจัดการ และ
เสนอผูจัดการ
(๗) รับผิดชอบจัดเก็บสัญญากูเงินตามโครงการตาง ๆ ของสหกรณ
(๘) รับผิดชอบการจายเงินปนผล - เฉลี่ยคืน (สมาชิกสมทบ)
(๙) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูจัดการ รองผูจัดการ
เจาหนาที่การเงิน ๑ มีหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตอไปนี้
(๑) รับเรื่องสมาชิกสมัครใหมของเพิ่มหุน ขอลาออก
(๒) รับ – จายเงินสดประจําวัน
(๓) รับชําระเงินคาหุน เงินกู และคาธรรมเนียมตาง ๆ พรอมทั้งจัดทํา
ใบเสร็จรับเงิน
(๔) รับฝาก – ถอนเงินฝากออมทรัพยประจําวัน
(๕) รับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก
(๖) จัดเก็บเอกสารดานการเงินของสหกรณ
(๗) ตรวจสอบและดูแลวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพของสหกรณ รวมทั้ง
จัดทําทะเบียนคุม
(๘) ดูแ ลการเปด – ป ดสํ านัก งาน เก็บ รักษากุญ แจสํ านัก งานสหกรณ
ไวในที่มั่นคงปลอดภัย
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(๙) ติดตอธนาคารนําเงินฝาก – ถอนจากธนาคาร
(๑๐) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูจัดการ รองผูจัดการ
และ หัวหนาฝายการเงิน
เจาหนาที่การเงิน ๒ มีหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตอไปนี้
(๑) รับเรื่องสมาชิกสมัครใหมขอเพิ่มหุน ขอลาออก
(๒) รับ – จายเงินสดประจําวัน
(๓) รับชําระเงิน คาหุน เงิน กู และคาธรรมเนียมต าง ๆ พรอมทั้ง จัดทํ า
ใบเสร็จรับเงิน
(๔) รับฝาก – ถอนเงินฝากออมทรัพยประจําวัน
(๕) รับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก
(๖) จัดเก็บเอกสารดานการเงินของสหกรณ
(๘) รับผิดชอบจัดเก็บสัญญาเงินกูฉุกเฉิน
(๙) รับผิดชอบจัดเก็บหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพย
(๑๐) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูจัดการ รองผูจัดการ
และ หัวหนาฝายการเงิน
หัวหนาฝายสินเชื่อ มีหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตอไปนี้
(๑) มีหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานทั้งปวงของเจาหนาที่สินเชื่อ
(๒) ตอนรับสมาชิกและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการกูเงินของสหกรณ
(๓) ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกที่มาขอกูเงินของสหกรณ
(๔) ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารสัญญาเงินกู
(๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูจัดการ รองผูจ ัดการ
เจาหนาที่สินเชื่อ

มีหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตอไปนี้
(๑) ตอนรับสมาชิกและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการกูเงินของสหกรณ
(๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกที่มาขอกูเงินของสหกรณ
(๓) มีหนาที่ รับคํารอง ตรวจสอบเอกสาร จัดพิมพสัญญาเงินกู
(๔) นัดหมายผูกูและผูค้ําประกันมาทําสัญญา
(๕) จัดทําทะเบียนเงินกูประจําเดือนของสหกรณ
(๖) จัดเก็บสัญญาเงินกูข องสหกรณ
(๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูจัดการ รองผูจัดการ
และ หัวหนาฝายสินเชื่อ

หัวหนาฝายบัญชี

มีหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตอไปนี้
(๑) มีหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานทั้งปวงของเจาหนาที่บัญชี
(๒) จัดทําบัญชีและทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณ ใหถูกตองครบถวนเปน
ปจจุบันเสมอ
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ผนวก ง. บัญชีเงินเดือนเจาหนาที่สหกรณออมทรัพย ฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด
ขั้น
๑.๐
๑.๕
๒.๐
๒.๕
๓.๐
๓.๕
๔.๐
๔.๕
๕.๐
๕.๕
๖.๐
๖.๕
๗.๐
๗.๕
๘.๐
๘.๕
๙.๐
๙.๕
๑๐.๐
๑๐.๕
๑๑.๐
๑๑.๕
๑๒.๐
๑๒.๕
๑๓.๐
๑๓.๕
๑๔.๐
๑๔.๕
๑๕.๐

เงินเดือน
๘,๑๙๐
๘,๓๙๐
๘,๕๙๐
๘,๘๐๐
๙,๐๑๐
๙,๒๓๐
๙,๔๕๐
๙,๖๘๐
๙,๙๑๐
๑๐,๑๕๐
๑๐,๓๙๐
๑๐,๖๕๐
๑๐,๙๐๐
๑๑,๑๗๐
๑๑,๔๓๐
๑๑,๗๑๐
๑๑,๙๙๐
๑๒,๒๙๐
๑๒,๕๗๐
๑๒,๘๘๐
๑๓,๑๘๐
๑๓,๕๐๐
๑๓,๘๒๐
๑๔,๑๖๐
๑๔,๔๙๐
๑๔,๘๕๐
๑๕,๑๙๐
๑๕,๕๖๐
๑๕,๙๓๐

ขั้น
๑๕.๕
๑๖.๐
๑๖.๕
๑๗.๐
๑๗.๕
๑๘.๐
๑๘.๕
๑๙.๐
๑๙.๕
๒๐.๐
๒๐.๕
๒๑.๐
๒๑.๕
๒๒.๐
๒๒.๕
๒๓.๐
๒๓.๕
๒๔.๐
๒๔.๕
๒๕.๐
๒๕.๕
๒๖.๐
๒๖.๕
๒๗.๐
๒๗.๕
๒๘.๐
๒๘.๕
๒๙.๐
๒๙.๕

เงินเดือน
๑๖,๓๒๐
๑๖,๗๐๐
๑๗,๑๑๐
๑๗,๕๑๐
๑๗,๙๔๐
๑๘,๓๖๐
๑๘,๘๑๐
๑๙,๒๕๐
๑๙,๗๒๐
๒๐,๑๘๐
๒๐,๖๗๐
๒๑,๑๖๐
๒๑,๖๘๐
๒๒,๑๙๐
๒๒,๗๓๐
๒๓,๒๗๐
๒๓,๘๔๐
๒๔,๔๐๐
๒๕,๐๐๐
๒๕,๕๘๐
๒๖,๒๐๐
๒๖,๘๒๐
๒๗,๔๗๐
๒๘,๑๒๐
๒๘,๘๑๐
๒๙,๔๘๐
๓๐,๒๐๐
๓๐,๙๑๐
๓๑,๖๖๐

พลเรือโท

ขั้น
๓๐.๐
๓๐.๕
๓๑.๐
๓๑.๕
๓๒.๐
๓๒.๕
๓๓.๐
๓๓.๕
๓๔.๐
๓๔.๕
๓๕.๐
๓๕.๕
๓๖.๐
๓๖.๕
๓๗.๐
๓๗.๕
๓๘.๐
๓๘.๕
๓๙.๐
๓๙.๕
๔๐.๐
๔๐.๕
๔๑
๔๑.๕
๔๒
๔๒.๕
๔๓
๔๓.๕
๔๔

เงินเดือน
๓๒,๔๑๐
๓๓,๒๐๐
๓๓,๙๘๐
๓๔,๘๑๐
๓๕,๖๓๐
๓๖,๕๐๐
๓๗,๓๖๐
๓๘,๒๗๐
๓๙,๑๗๐
๔๐,๑๒๐
๔๑,๐๗๐
๔๒,๐๗๐
๔๓,๐๖๐
๔๔,๑๑๐
๔๕,๑๔๐
๔๖,๒๔๐
๔๗,๓๓๐
๔๘,๔๘๐
๔๙,๖๕๐
๕๐,๘๓๐
๕๒,๐๒๐
๕๓,๒๘๐
๕๔,๕๔๐
๕๕,๘๖๐
๕๗,๑๘๐
๕๘,๕๗๐
๕๙,๙๕๐
๖๑,๔๑๐
๖๒,๘๕๐

(วิพากษ นอยจินดา)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพย ฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด

