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ระเบียบสหกรณออมทรัพย ฐานทัพเรือสัตหีบ  จํากัด 
วาดวยเจาหนาท่ีสหกรณ 

พ.ศ.๒๕๕๙ 
------------------------------------- 

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพย ฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด พ.ศ.๒๕๔๙ ขอ ๗๙ (๙) 
และขอ ๑๐๗ (๘)  รวมท้ังมติท่ีประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ และ
ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙  และครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ 
จึงกําหนดระเบียบวาดวยเจาหนาท่ีสหกรณ พ.ศ.๒๕๕๙  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพย ฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด วาดวยเจาหนาท่ี
สหกรณ พ.ศ.๒๕๕๙” 

ขอ ๒. ระเบียบนี้ใชบังคับต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
ขอ ๓.   ใหยกเลิก 

 (๑) ระเบียบสหกรณออมทรัพย ฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด วาดวยอํานาจหนาท่ีและความ
รับผิดชอบของผูจัดการ และเจาหนาท่ีสหกรณ พ.ศ.๒๕๕๑  ลงวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๑ 

 (๒) ระเบียบสหกรณออมทรัพย ฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด วาดวยเจาหนาท่ีสหกรณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
ลงวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๖ 

 (๓) ระเบียบสหกรณออมทรัพย ฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด วาดวยเจาหนาท่ีสหกรณ  พ.ศ.๒๕๕๖
วาดวยเจาหนาท่ีสหกรณ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๘  ลงวันท่ี ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ 

บรรดาระเบียบ ประกาศคําส่ังและมติอื่นใดในสวนท่ีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือขัดหรือแยง
กับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 

หมวด ๑ 
นิยามศัพท 

ขอ ๔.  ในระเบียบนี้  
“สหกรณ” หมายถึง  สหกรณออมทรัพย ฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด 
“คณะกรรมการ” หมายถึง   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย ฐานทัพเรือสัตหีบ 

จํากัด 
“ประธานกรรมการ” หมายถึง  ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย ฐานทัพเรือ

สัตหีบ จํากัด 
“เงินเดือน” หมายถึง  คาจางท่ีสหกรณจายใหเจาหนาท่ีท่ีจัดจางเปนรายเดือน 
“คาตอบแทน” หมายถึง  เงินท่ีสหกรณจายใหเจาหนาท่ีท่ีแตงต้ัง เปนคาตอบแทนการ

ปฏิบัติงาน นอกเหนือจากเงินเดือนท่ีไดรับตามระเบียบของทางราชการ 
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  “เจาหนาท่ี” หมายถึง   ผูจัดการ  รองผูจัดการ  หัวหนาฝาย  และเจาหนาท่ีสหกรณ
ออมทรัพย ฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด ท่ีจัดจาง หรือแตงต้ัง 
  “จัดจาง” หมายถึง  การบรรจุเจาหนาท่ีจากบุคคลพลเรือน 
  “แตงต้ัง” หมายถึง  การบรรจุเจาหนาท่ีจากขาราชการ  หรือลูกจาง หรือทหาร
กองประจําการ สังกัด ฐานทัพเรือสัตหีบ 
  “การบรรจุ” หมายถึง การใหเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสหกรณออมทรัพย ฐานทัพเรือ
สัตหีบ จํากัด ครั้งแรก 
  “การยายตําแหนง” หมายถึง  การใหเจาหนาท่ีไปปฏิบัติหนาท่ีตําแหนงใด ตําแหนงหนึ่ง    
ซึ่งมิใชตําแหนงเดิมท่ีเจาหนาท่ีคนนั้นปฏิบัติหนาท่ีอยู 
  “การเล่ือนตําแหนง” หมายถึง  การใหเจาหนาท่ีไปปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
  “การออกจากงาน” หมายถึง  การส้ินสุดการจางตามระเบียบสหกรณ 
   

หมวด ๒ 
อัตราและตําแหนง 

 ขอ ๕.  ใหสหกรณจางเจาหนาท่ี  ตามจํานวนท่ีจําเปนแกการปฏิบัติงานประจําของสหกรณตามท่ี
กําหนดไวตาม ผนวก ก. อัตราตําแหนงเจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพย ฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด มีอํานาจหนาท่ี
ตามผนวก ข. อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ และ มีสายการบังคับบัญชาตาม ผนวก ค. แผนผังสายการ
บังคับบัญชาทายระเบียบนี้ 
 

ขอ ๖. ตําแหนงเจาหนาท่ีสหกรณ  มีดังนี้ 
 (๑)  ผูจัดการ 
 (๒)  รองผูจัดการ 
 (๓)  หัวหนาฝาย 
 (๔)  เจาหนาท่ีการเงิน   เจาหนาท่ีบัญชี   เจาหนาท่ีสินเช่ือ   เจาหนาท่ีธุรการ  เจาหนาท่ี

ทะเบียนหุนและติดตามหนี้สิน  และเจาหนาท่ีกรรมวิธีขอมูล 
 (๕)  พลบริการ 

   
หมวด  ๓ 

อัตราเงินเดือน 
 ขอ ๗.  ใหกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับเจาหนาท่ีสหกรณ  บัญชีเงินเดือนเจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพย 
ฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด  ตามผนวก ง. ทายระเบียบนี้ หรือตามท่ีคณะกรรมการ พิจารณากําหนดตามความ
เหมาะสมกับฐานะทางการเงินของสหกรณ เวนแตอัตราข้ันตํ่าใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยแรงงานกําหนด 

 
หมวด ๔ 

การรับสมัคร  การคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก  หรือสอบแขงขัน 
การบรรจุและการแตงต้ังเจาหนาท่ีสหกรณ 

ขอ ๘. ผูท่ีไดรับการบรรจุและแตงต้ังเปนเจาหนาท่ีสหกรณ  ตองมีคุณสมบัติตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ 
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(๓) เปนผูเล่ือมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์ใจ 
(๔) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพ จนไมสามารถปฏิบัติงานได  ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน   

ไมสมประกอบ ท้ังไมเปนโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม
หรือโรคติดตอรายแรงอื่นๆ 

(๕) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
(๖) ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว 
(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษถึงใหตองออกจากสหกรณ  หรือออกจากราชการ  หรือออกจาก

องคการของรัฐบาลหรือสถาบันอื่น 
(๘) ไมเปนผูเคยรับโทษจําคุก  โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ  หรือ

ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
(๙) ไมเปนผูเคยลาออกจากสหกรณ หรือหนวยงานอื่น ๆ โดยกระทําผิดวินัย ซึ่งรับโทษไลออก  

หรือใหออกตามระเบียบวาดวยวินัย การสอบสวนและการลงโทษสําหรับเจาหนาท่ีสหกรณ 
(๑๐) ไมเคยเปนคณะกรรมการ ท่ีกระทําการหรืองดเวนกระทําการในการปฏิบัติหนาท่ีของตน

จนทําใหเส่ือมเสียผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก และถูกนายทะเบียนออกคําส่ังใหพนจากตําแหนงหรือ 
ถูกถอดถอนออกจากตําแหนงจากท่ีประชุมใหญ 
 ขอ ๙. ใหคณะกรรมการ  มีอํานาจพิจารณากําหนดการรับสมัครคัดเลือก  หรือสอบคัดเลือก  หรือ
สอบแขงขัน  ตามหลักเกณฑในระเบียบนี ้
 ขอ ๑๐. การรับสมัคร  ใหประธานกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ประกาศรับสมัคร   
มีกําหนดไมนอยกวา ๑๕ วัน  โดยปดประกาศไว ณ  สํานักงานของสหกรณ 
 ขอ ๑๑. ใหผู ท่ีประสงคสมัครเขารับการคัดเลือก  หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแขงขันยื่นใบสมัคร     
ตามแบบท่ีสหกรณกําหนดพรอมดวยหลักฐานแสดงพื้นความรู  สําเนาทะเบียนบาน และหนังสือรับรองของ
แพทยแผนปจจุบันช้ันหนึ่ง สาขาเวชกรรม  ซึ่งรับรองผูสมัครตามขอ ๘ (๔)  และรับรองดวยวาผูสมัครเปนผูมี
อนามัยสมบูรณ โดยใหยื่นสมัครดวยตนเองตอประธานกรรมการ หรือผูจัดการ  และตองชําระคาธรรมเนียม
สมัครคนละ ๑๐๐ บาท  เงินคาธรรมเนียมสมัครนี้สหกรณจะไมคืนให ไมวากรณีใดๆ เวนแตเฉพาะผูขาด
คุณสมบัติหรือพื้นความรู 
 ขอ ๑๒. ใหคณะกรรมการ  แตงต้ังคณะทํางานข้ึนคณะหนึ่งเรียกวา คณะกรรมการสอบคัดเลือก         
มีจํานวนไมนอยกวา ๓ คน โดยมีตําแหนงเปนประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง ในจํานวนนี้ใหมี
ผูจัดการเปนกรรมการคนหนึ่ง  เพื่อดําเนินการคัดเลือก หรือสอบแขงขัน หรือสอบคัดเลือก 

ขอ ๑๓. ในการสอบคัดเลือกหรือสอบแขงขัน  ใหคณะกรรมการสอบคัดเลือกจัดใหสอบในวิชาดังตอไปนี ้
 (๑) ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบและวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับสหกรณ 
 (๒) คณิตศาสตร และ/หรือบัญชี 
 (๓)   ความรูดานคอมพิวเตอร และ/หรือ พิมพดีด 
 (๔) ความรูเกี่ยวกับงานในตําแหนงหนาท่ี 
 (๕) สัมภาษณ 
 ผูสอบคัดเลือกหรือสอบแขงขันตองไดคะแนนแตละวิชาไมนอยกวารอยละ ๕๐ และไดคะแนน

รวมไมนอยวารอยละ ๖๐ ของคะแนนท้ังหมด จึงจะถือวาเปนผูสอบผานเกณฑการคัดเลือก 
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ขอ ๑๔. เมื่อการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแขงขันเสร็จส้ินแลว ใหประธานกรรมการสอบ
คัดเลือก ประกาศรายช่ือผูผานเกณฑการสอบคัดเลือก หรือสอบแขงขันไดตามลําดับคะแนนไว ณ สํานักงานของ
สหกรณ และใหเสนอผลการคัดเลือก หรือสอบแขงขันตอคณะกรรมการโดยเร็ว 

ขอ ๑๕. ใหคณะกรรมการ พิจารณาลําดับท่ีในบัญชีผูผานเกณฑคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกหรือ
สอบแขงขันไดเรียงตามลําดับจากคะแนนสูงมาหาตํ่าเปนเจาหนาท่ีของสหกรณ ถามีผูสอบคัดเลือกไดคะแนนรวม
เทากันหลายคนใหถือคะแนนวิชาในขอ ๑๓ (๓)  เปนเกณฑตัดสิน  และถาคะแนนในวิชาดังกลาวยังเทากันอยูอีก  
ก็ใหคณะกรรมการพิจารณาจากวิชาในขอ ๑๓ (๑)  ๑๓ (๒)และ ๑๓ (๔)  ตามลําดับ 

ขอ ๑๖. การบรรจุ และแตงต้ัง หรือเล่ือนตําแหนงเจาหนาท่ีสหกรณใหดํารงตําแหนงตองเปนไปตาม
หลักเกณฑดังตอนี้ 

 (๑) เจาหนาท่ีสหกรณ ตามขอ ๖ (๔) ตองเปนผูท่ีมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง หรือเทียบเทา 

 (๒) หัวหนาฝาย 
  ก. ตองมีพื้นความรูตาม (๑) 
  ข. ตองดํารงตําแหนงเจาหนาท่ีในสหกรณมาแลวไมนอยกวา ๕ ป หรือ 
  ค. คณะกรรมการ มีมติเห็นชอบ 
 (๓)  รองผูจัดการ  
  ก. ตองมีคุณวุฒิปริญญาตรี  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ซึ่งเทียบเทาไดไมตํ่ากวา

ปริญญาตรี  ในทางท่ีสหกรณตองการ  
   ข. ตองดํารงตําแหนงหัวหนาฝายในสหกรณนี้มาแลวไมนอยกวา ๓ ป หรือ 
   ค. แตงต้ังจากนายทหารสัญญาบัตร สังกัด ฐานทัพเรือสัตหีบ ตามท่ีคณะกรรมการ มีมติ
เห็นชอบ  
  (๔) ผูจัดการ 
   ก. ตองมีพื้นฐานความรูตาม (๓)   
   ข. ตองดํารงตําแหนงรองผูจัดการ ในสหกรณมาแลวไมนอยกวา ๒  ป หรือ 
   ค. มีวุฒิการศึกษาอื่นท่ีเหมาะสมแกตําแหนงตามท่ีคณะกรรมการกําหนด ในกรณีท่ีมีเหตุ
ควรยกเวนการปฏิบัติตามหลักเกณฑในขอนี้  ใหคณะกรรมการพิจารณาเปนราย ๆ ไป หรือ 
   ง. แตงต้ังจากนายทหารสัญญาบัตร สังกัด ฐานทัพเรือสัตหีบ ตามท่ีคณะกรรมการ มีมติ
เห็นชอบ     
  (๕) เจาหนาท่ีสหกรณท่ีไดรับการบรรจุและแตงต้ังไวกอนระเบียบนี้มีผลบังคับใชยังคงปฏิบัติ
หนาท่ีและรับอัตราเงินเดือนเดิม  เวนแตไดรับการปรับวุฒิใหสูงข้ึนตามตําแหนงอัตรา 
 ขอ ๑๗. ประธานกรรมการ มีอํานาจบรรจุและแตงต้ังหรือเล่ือนตําแหนงเจาหนาท่ีสหกรณใหดํารง
ตําแหนง ไดทุกตําแหนงภายในจํานวนอัตราท่ีคณะกรรมการกําหนด ยกเวนตําแหนงรองผูจัดการ และผูจัดการ
โดยใหประธานกรรมการ พิจารณาผูท่ีมีคุณสมบัติ  ความสามารถ ความชัดเจนและความเหมาะสมแกตําแหนง  
เสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการกอนเมื่อไดรับความเห็นชอบแลว  ประธานกรรมการ  จึงส่ังบรรจุและ
แตงต้ังได 
 ขอ ๑๘.  การบรรจุและแตงต้ังเจาหนาท่ีสหกรณ ตามขอ ๑๖ (๑) ใหบรรจุในอัตราเงินเดือนข้ัน ๑     
ตามผนวก ง. บัญชีเงินเดือนเจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพย ฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด ทายระเบียบนี้ 
  (๑) เจาหนาท่ีสหกรณ รับเงินเดือนต้ังแตข้ึน ๑ ถึงข้ัน ๔๐  
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  (๒) หัวหนาฝายรับเงินเดือนต้ังแตข้ัน ๕ ถึงข้ัน ๔๔ 
  (๓) เจาหนาท่ีสหกรณท่ีมีคุณวุฒิอื่น ๆ นอกเหนือจากท่ีกลาวไว ตามขอ ๑๖ ใหคณะกรรมการ
พิจารณาบรรจุในตําแหนงอัตราท่ีเห็นสมควร 
 ขอ ๑๙. การบรรจุและแตงต้ัง พลบริการ  ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
 

หมวด ๕ 
หลักประกันของเจาหนาท่ีสหกรณ 

 ขอ ๒๐. ในการบรรจุและแตงต้ังเจาหนาท่ีสหกรณ ตองใหเจาหนาท่ีสหกรณทําหนังสือสัญญาจางไวเปน
หลักฐานตามแบบท่ีสหกรณกําหนด  และใหคณะกรรมการ กําหนดใหมีหลักประกันอยางใดอยางหนึ่ง หรือ  
หลายอยางดังปรากฏขางลางนี้ เพื่อประกันความเสียหายอันอาจจะเกิดข้ึนแกสหกรณเนื่องจากการกระทําหรือ
งดเวนการกระทํา ซึ่งเจาหนาท่ีสหกรณตองรับผิด 
  (๑) มีเงินสดจํานวนไมเกินหกสิบเทาของอัตราคาจางรายวันโดยเฉล่ีย ท่ีเจาหนาท่ีสหกรณ
ไดรับอยูในวันท่ีสหกรณรับเงินประกัน โดยตองฝากไวกับสหกรณ ในกรณีเงินประกันเกิดการบกพรอง สหกรณ
จะตองเรียกเก็บเพิ่มจากเจาหนาท่ีสหกรณใหเต็มจํานวนตามกําหนดขางตน 
  (๒) มีบุคคลซึ่งคณะกรรมการ เห็นสมควรอยางนอยหนึ่งคนเปนผูคํ้าประกัน 
  (๓) ทรัพยสิน ไดแก สมุดบัญชีธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร 
  ใหคณะกรรมการ กําหนดจํานวนรวมของมูลคาของทรัพยสิน ท่ีใชเปนหลักประกันตามท่ี
เห็นสมควรแกลักษณะ และปริมาณของงานในความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีสหกรณแตละคนเพื่อใหคุมแกความ
เสียหายอันอาจจะเกิดข้ึน 
 

หมวด ๖ 
การเลื่อนเงินเดือน 

 ขอ ๒๑. เจาหนาท่ีสหกรณ ซึ่งมีเวลาทํางานใหสหกรณครบ ๘ เดือนในรอบปทางบัญชีของสหกรณ จึงมี
สิทธิไดรับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 
 ขอ ๒๒. ในการเล่ือนเงินเดือนของเจาหนาท่ีสหกรณ ใหพิจารณาถึงความสามารถ ความริเริ่ม ความอุตสาหะ 
ความเสียสละ ความรับผิดชอบ คุณภาพและปริมาณงานในหนาท่ี ตลอดจนความประพฤติ และสมรรถภาพในการ
ปฏิบัติงานในรอบปทางบัญชีท่ีแลวของสหกรณ ท้ังนี้ตองอยูภายในวงเงินงบประมาณการรายจายสําหรับเล่ือนเงินเดือน
ประจํา 
 ขอ ๒๓. หลักเกณฑการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนเปนบําเหน็จประจําป 
  (๑) การเล่ือนข้ันเงินเดือนประจําปใหแกเจาหนาท่ีสหกรณ ใหกระทําปละ ๒ ครั้ง ครั้งท่ี ๑ ใน 
๑ เมษายน ครั้งท่ี ๒ ใน ๑ ตุลาคม ท้ังนี้ใหเล่ือนเงินเดือนไดในวงเงินไมเกินรอยละ ๘ ของเงินงบประมาณท่ีจะ
จายโดยคํานวณจากฐานเงินเดือนรวมของเจาหนาท่ีสหกรณ 
  (๒)  การเล่ือนเงินเดือนครั้งท่ี ๑ ใน ๑ เมษายน ใหมีโควตาเล่ือนช้ันเงินเดือน ๑ ข้ัน ไดไมเกิน
รอยละ ๓๐ ของจํานวนเจาหนาท่ี ณ วันท่ี ๑ มีนาคม  การเล่ือนข้ันเงินเดือนสามารถกระทําได ๓ ระดับ คือ     
ไมเล่ือนข้ันเงินเดือน  เล่ือน ๐.๕ ข้ัน  และ เล่ือน ๑ ข้ัน 
  (๓)  การเล่ือนเงินเดือนครั้งท่ี ๒ ใน ๑ ตุลาคม ใหสามารถเล่ือนได ๔ ระดับ คือ ไมเล่ือนช้ัน
เงินเดือน  เล่ือน ๐.๕ ข้ัน  เล่ือน ๑ ข้ัน  และ เล่ือน ๑.๕ ข้ัน 
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  (๔) การเล่ือนข้ันเงินเดือนของเจาหนาท่ีสหกรณ รวมท้ังปไมเกิน ๒ ข้ัน และการเล่ือนข้ัน
เงินเดือน ๒ ข้ัน ไดไมเกินรอยละ ๓๐ ของจํานวนเจาหนาท่ี กรณีท่ีคํานวณเหลือเศษ ใหอยูอํานาจของ
คณะกรรมการพิจารณา 
  (๕) การเล่ือนข้ันเงินเดือน ใหอยูในอํานาจของคณะกรรมการ โดยผานการพิจารณาของ
ผูจัดการ 

หมวด ๗ 
การจายเงินโบนัส เงินบําเหน็จ คาชดเชย และภาษีเงินได 

 ขอ ๒๔. เมื่อส้ินปทางบัญชีหนึ่ง ๆ สหกรณอาจจัดสรรกําไรเปนเงินโบนัสแกเจาหนาท่ีสหกรณไดตาม
ขอบังคับสหกรณ 
  ใหคณะกรรมการกําหนดจํานวนเงินโบนัสท่ีจะจายใหแกเจาหนาท่ีสหกรณตามสวนแหงอัตรา
เงินเดือนของแตละคน แตอยางสูงไมเกิน ๔ เทาของเงินเดือน แตท้ังนี้ตองไมเกินเงินโบนัสของกรรมการ
ดําเนินการ 
  เจาหนาท่ีสหกรณ ผูใดมีเวลาทํางานไมเต็มปทางบัญชีใด ๆ ใหไดรับเงินโบนัสลดลงตามสวน
แหงเวลาทํางานในปนั้น 
 ขอ ๒๕. คณะกรรมการ อาจไมจายเงินโบนัสไมวาท้ังหมด หรือบางสวนใหแกเจาหนาท่ีสหกรณคนใด   
ก็ได หากปรากฏวาเจาหนาท่ีสหกรณนั้นปฏิบัติหนาท่ีผิดพลาดหรือบกพรอง อยูเปนประจํา ไมอุทิศเวลาใหแก
สหกรณ ลาหยุดในระหวางปทางบัญชีเกินสมควร ท้ังไมพยายามขวนขวายแกไขขอผิดพลาดหรือบกพรองของตน 
 ขอ ๒๖. เจาหนาท่ีสหกรณ ออกจากสหกรณ เพราะสหกรณเลิกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยจากสหกรณ
ดังนี้ 

(๑) เจาหนาท่ีสหกรณ ซึ่งทํางานติดตอกันครบ ๑๒๐ วัน แตไมครบ ๑ ป โดยรวมวันหยุดวันลา 
และวันท่ีสหกรณส่ังใหหยุดงาน เพื่อประโยชนของสหกรณใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย ๓๐ วัน 
  (๒) เจาหนาท่ีสหกรณ ซึ่งทํางานติดตอกันครบ ๑ ป แตไมครบ ๓ ป โดยรวมวันหยุด วันลา 
และวันท่ีสหกรณส่ังใหหยุดงาน เพื่อประโยชนของสหกรณใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย ๙๐ วัน 
  (๓) เจาหนาท่ีสหกรณ ซึ่งทํางานติดตอกันครบ ๓ ป แตไมครบ ๖ ป โดยรวมวันหยุด วันลา 
และวันท่ีสหกรณส่ังใหหยุดงาน เพื่อประโยชนของสหกรณใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย ๑๘๐ วัน 
  (๔) เจาหนาท่ีสหกรณ ซึ่งทํางานติดตอกันครบ ๖ ป แตไมครบ ๑๐ ป โดยรวมวันหยุด วันลา 
และวันท่ีสหกรณส่ังใหหยุดงาน เพื่อประโยชนของสหกรณใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย ๒๔๐ วัน 
  (๕) เจาหนาท่ีสหกรณ ซึ่งทํางานติดตอกันครบ ๑๐ ปข้ึนไป โดยรวมวันหยุด วันลา และวันท่ี
สหกรณส่ังใหหยุดงาน เพื่อประโยชนของสหกรณใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย ๓๐๐ วัน 
  การเลิกจาง หมายความวา การกระทําใด ท่ีสหกรณไมใหเจาหนาท่ีสหกรณทํางานตอไป และ  
ไมจายคาจางให ไมวาจะเปนเพราะเหตุส้ินสุดสัญญาจางหรือเหตุอื่นใด และหมายความรวมถึงกรณีท่ีเจาหนาท่ี
สหกรณไมไดทํางานและไมไดรับคาจาง เพราะเหตุท่ีสหกรณไมสามารถดําเนินกิจการตอไป 
  อนึ่ง สหกรณไมตองจายเงินชดเชยใหแกเจาหนาท่ีสหกรณ ท่ีมีกําหนดระยะเวลาการจางไว
แนนอนและเลิกจางตามกําหนดระยะเวลานั้น หรือเจาหนาท่ีสหกรณแจงใหทราบเปนหนังสือแตแรกวาให
ทดลองปฏิบัติงานในระยะเวลาไมเกิน ๑๘๐ วัน และยังอยูในระยะเวลานั้น 
 ขอ ๒๗. เจาหนาท่ีสหกรณคนใดทํางานสหกรณนี้ ดวยความเรียบรอยเปนเวลาติดตอกันมาไมนอยกวา 
๕ ปข้ึนไป มีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จเมื่อออกจากตําแหนง เวนแตการออกเพราะถูกลงโทษไลออกหรือเลิกจางและ
มีสิทธิไดรับเงินชดเชยแลวตามขอ ๒๗ 
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  การคํานวณเงินบําเหน็จ ใหเอาเงินเดือนเดือนสุดทายต้ังคูณดวยจํานวนปท่ีทํางานในสหกรณ 
เศษของปถาถึง ๑๘๐ วัน ใหนับเปน ๑ ป ถาตํ่ากวานี้ใหปดท้ิง 
  จํานวนปท่ีทํางาน หมายถึง ระยะเวลาวันบรรจุเจาหนาท่ีสหกรณเขาทํางาน จนถึงวันท่ีออกจาก
สหกรณ หักดวยวันลาของผูนั้น 
  ในกรณีท่ีคํานวณเงินบําเหน็จตามระเบียบนี้ มีจํานวนมากกวาเงินชดเชยท่ีเจาหนาท่ีสหกรณพึง
ไดรับตามขอ ๒๗ ใหสหกรณจายเงินบําเหน็จเพิ่มไดเฉพาะสวนท่ีเกินกวาเงินชดเชยเทานั้น 
  เจาหนาท่ีสหกรณ ซึ่งออกจากตําแหนงเพราะตาย สหกรณจะจายเงินบําเหน็จใหแกทายาท 

ขอ ๒๘. สหกรณไมตองจายคาชดเชยใหแกเจาหนาท่ีสหกรณ ซึ่งเลิกจางในกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้ 
  (๑) ทุจริตตอหนาท่ีหรือกระทําความผิดอาญา โดยเจตนาแกสหกรณ 
  (๒) จงใจทําใหสหกรณไดรับความเสียหาย 
  (๓) ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหายอยางรายแรง 
  (๔) ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือระเบียบหรือคําส่ังของสหกรณอันชอบดวย
กฎหมายและเปนธรรม และสหกรณไดตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีท่ีรายแรง สหกรณไมจําเปนตอง
ตักเตือนหนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกิน ๑ ป นับแตวันท่ีเจาหนาท่ีสหกรณไดกระทําผิด 
  (๕) ละท้ิงหนาท่ีเปนเวลา ๓ วันทํางานติดตอกัน ไมวาจะมีวันหยุดค่ันหรือไมก็ตามโดยไมมีเหตุ
อันสมควร 
  (๖) ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ขอ ๒๙. เพื่อประโยชนแกการจายเงินบําเหน็จและคาชดเชยแกเจาหนาท่ีสหกรณ ใหสหกรณต้ังเงิน
สํารองจายเงินบําเหน็จและคาชดเชยไวตัดจายเปนคาใชจายประจําปตามจํานวนท่ีคณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควร 
 ขอ ๓๐. ภาษีเงินไดอันพงึชําระตามกฎหมาย ใหผูรับเงินชดเชยและเงินบําเหน็จเปนผูจายท้ังส้ิน 

 
หมวด  ๘ 

การปฏิบัติหนาท่ีแทนตําแหนงเจาหนาท่ีสหกรณอื่นหรือ 
ผูจัดการ  และการเปลี่ยนตัวผูจัดการ 

 ขอ ๓๑. ถาตําแหนงเจาหนาท่ีสหกรณวาง และยังมิไดแตงต้ังใหผูใดดํารงตําแหนงนั้น หรือผูดํารง
ตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดเปนครั้งคราว  ประธานกรรมการ มีอํานาจส่ังใหเจาหนาท่ีสหกรณ             
ท่ีเห็นสมควรรักษาการในตําแหนงหรือทําการแทนช่ัวคราวได  แตการส่ังใหรักษาการในตําแหนง รองผูจัดการ  
ผูจัดการ  ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการกอน 
 ขอ ๓๒. ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนตัวผูจัดการ  ใหคณะกรรมการจัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชี
และการเงิน กับบรรดาทรัพยสินของสหกรณ เพื่อทราบฐานะอันแทจริงของสหกรณ กอนท่ีจะไดสงมอบกัน 

 
หมวด  ๙ 

การพนจากตําแหนง 
 ขอ ๓๓. เจาหนาท่ีสหกรณ ออกจากงานเมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
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(๓) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๘. 
(๔) เกษียณอายุตามท่ีกําหนดไวในขอ ๓๗. 
(๕) เลิกจาง 
(๖) ใหออก 

ขอ ๓๔. เจาหนาท่ีสหกรณผูใดประสงคจะลาออกจากงานก็ยอมทําได โดยยื่นหนังสือขอลาออกตอ
ผูบังคับบัญชาโดยตรงของตน เพื่อเสนอตามลําดับจนถึงคณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตแลว 
จึงใหถือวาออกจากงาน 

ขอ ๓๕. เจาหนาท่ีสหกรณซึ่ งขาดคุณสมบัติตามขอ ๘. นั้น  ให ถือวาออกจากงาน ต้ังแตวัน ท่ี
คณะกรรมการลงมติ 

ขอ ๓๖. เจาหนาท่ีสหกรณคนใดมีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ  ใหเปนอันออกจากงานเมื่อส้ินปทางบัญชี 
ซึ่งเปนปท่ีผูนั้นมีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ โดยใหพนจากตําแหนง เวนแตเจาหนาท่ีอาจพิจารณาจางเปนคราว ๆ
อีกคราวละไมเกิน ๑ ป  ซึ่งตองเปนเหตุพิเศษและเพื่อประโยชนอยางยิ่งแกสหกรณ  ท้ังนี้ตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ขอ ๓๗. คณะกรรมการ  มีอํานาจเลิกจางเจาหนาท่ีสหกรณในกรณี ดังตอไปนี้ 
(๑) เมื่อสหกรณยุบตําแหนงท่ีผูนั้นดํารงอยู 
(๒) เมื่อมีเหตุอันสมควร  ซึ่งคณะกรรมการเห็นวาผูนั้นหยอนสมรรถภาพในการปฏิบัติงานหรือ 

มีความบกพรองในการปฏิบัติงานอยูตอเนื่องๆ  หรือไมอาจไววางใจผูนั้นในการปฏิบัติหนาท่ีตอไปได 
(๓) เมื่อมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีความผิดวินัยอยางรายแรง  หรือในกรณีมีความผิดอาญา 

เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
(๔) เมื่อตองรับโทษจําคุก  โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจําคุกสําหรับความผิดลหุโทษหรือ

ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
ขอ ๓๘. การลงโทษเจาหนาท่ีสหกรณ  ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยวินัยการสอบสวนและการลงโทษ

สําหรับเจาหนาท่ีสหกรณ 
หมวด  ๑๐ 
การพักงาน 

ขอ ๓๙. ในกรณีท่ีสหกรณทําการสอบสวนเจาหนาท่ีสหกรณซึ่งถูกกลาวหาวากระทําความผิดหามมิให
สหกรณส่ังพักงานเจาหนาท่ีสหกรณในระหวางการสอบสวนดังกลาว  เวนแต จะมีขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
หรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางใหอํานาจสหกรณส่ังพักงานเจาหนาท่ีสหกรณได  ท้ังนี้สหกรณจะตองมีคําส่ัง
พักงานเปนหนังสือระบุความผิดและกําหนดระยะเวลาพักงานไดไมเกิน ๗ วัน  โดยตองแจงใหเจาหนาท่ีสหกรณ
ทราบกอนการพักงาน 

ในระหวางการพักงานตามวรรคกอน  ใหสหกรณจายเงินใหแกเจาหนาท่ีสหกรณตามอัตราท่ี
กําหนดไวในขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือตามท่ีสหกรณและเจาหนาท่ีสหกรณไดตกลงกันไวในขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจาง  ท้ังนี้อัตราดังกลาวตองไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของคาจางในวันท่ีทํางานท่ีเจาหนาท่ี
สหกรณไดรับกอนถูกส่ังพักงาน     

ขอ ๔๐. เมื่อการสอบสวนเสร็จแลว  ปรากฏวาเจาหนาท่ีสหกรณไมมีความผิด  ใหสหกรณจายคาจาง
เจาหนาท่ีสหกรณเทากับคาจางในวันทํางาน  ของสวนท่ียังไมไดรับตามขอ ๔๐ วรรคสอง นับแตวันท่ีเจาหนาท่ี
สหกรณถูกส่ังพักงานเปนตนไป พรอมดอกเบ้ียรอยละ ๑๕ ตอป 
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ผนวก ข. อํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบ 

ตําแหนง หนาท่ี และความรับผิดชอบ หมายเหตุ 

ผูจัดการสหกรณ มีหนาท่ีจัดการท่ัวไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ 
เพื่อใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการ ตลอดจนตรวจตรา ควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสหกรณ เพื่อใหงานสหกรณดําเนินตามเปาหมาย 
บังเกิดผลดี และเปนคุณประโยชนแกสมาชิก ซึ่งรวมท้ังใหมีการปฏิบัติในขอ
ตอไปนี ้
           (๑) ปฏิบัติหนาท่ีตามขอบังคับสหกรณออมทรัพย ฐานทัพเรือสัตหีบ 
จํากัด ขอ ๙๔ วาดวยอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูจัดการ 
 (๒) เก็บรักษาเงินสด สมุดคูบัญชีเงินฝากของสหกรณทุกเลม สมุดบัญชี 
ทะเบียน และเอกสารเกี่ยวกับการเงินไวในตูนิรภัยหรือในท่ีมั่นคงปลอดภัย 
 (๓) เปนธุระในการรักษาระเบียบสหกรณออมทรัพยฐานทัพเรือสัตหีบ 
จํากัด วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน เพื่อสวัสดิการสมาชิก 
 (๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการอื่นๆ ของ
สหกรณมอบให หรือตามท่ีควรกระทํา เพื่อใหกิจการในหนาท่ีลุลวงไปดวยดี 
 

 

รองผูจัดการ มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานดังตอไปนี้ 
 (๑) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการ หรือผูจัดการมอบหมาย 
 (๒) ในกรณีท่ีไมมีผูจัดการ ใหรองผูจัดการ ทําหนาท่ีผูจัดการ 
 (๓ ) ใน กรณี ท่ี ผู จั ดก าร ไม อ ยู  ห รื อ ไม อ าจจะป ฏิ บั ติ ห น า ท่ี ได                
ให รองผูจัดการ เปนผูปฏิบัติหนาท่ีแทน 
           (๔) ควบคุมดูแลการชําระหนี้ของสมาชิกใหเปนไปตามสัญญา และ
ติดตามหนี้สินท่ีสมาชิกผิดนัดสงเงินงวดใหกลับคืนมาโดยเร็ว 
           (๕) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ 
           (๖) เขารวมประชุมเกี่ยวกับหนวยงานตางๆ ตามท่ีผูจัดการมอบหมาย 
           (๗) เปนผูประสานงานการจัดการความรูกับหนวยตาง ๆ/ดําเนินการ
ดานการจัดการความรูในสหกรณ 
           (๘) รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลของเจาหนาท่ีสหกรณ 
           (๙) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนไปตามระเบียบโดย
ถูกตอง 
           (๑๐) ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน แจงยอดจํานวนหุน     
จายคืนคาหุนและชักชวนการถือหุนในสหกรณ 
           (๑๑) ควบคุมการรับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก และวางแผนสงเสริมการ
รับฝากเงินของสหกรณ 
           (๑๒) ตรวจสอบคําขอกู จายเงินกู ควบคุมการจัดทําเอกสารเกี่ยวกับ
เงินกู ใหเปนไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ 
           (๑๓) ควบคุมการจัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงิน     
คาหุน และเงินใหกูใหเปนไปตามกําหนด 

 



~ 12 ~ 
 

           (๑๔) กวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดใหใบสําคัญ    
โดยครบถวน รับผิดชอบในการรับ – จายเงินของสหกรณใหเปนการถูกตอง 
รวบรวมใบสําคัญและเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับการเงินไวโดยครบถวน และเก็บ
รักษาเงินของสหกรณใหเปนตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
           (๑๕) จัดทําแผนงานงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณเสนอ
ผูจัดการพิจารณา 
           (๑๖) รับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสินตางๆ ของสหกรณใหอยูใน
สภาพอันดีและปลอดภัย 
           (๑๗) ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการ หรือผูจัดการมอบให     
เพื่อใหกิจการในหนาท่ีของตนลุลวงไปดวยดี 

หัวหนาฝายธุรการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจาหนาท่ีธุรการ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงานท้ังปวงของเจาหนาท่ีธุรการ และมีหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตอไปนี ้
           (๑) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการรางโตตอบพิมพหนังสือของฝายเลขานุการ 
           (๒) จัดการแฟมเสนอประธานกรรมการดําเนินการของฝายเลขานุการ 
           (๓) จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  คณะกรรมการ
อํานวยการ และจัดเตรียมสถานท่ีประชุม ตลอดจนการประชุมใหญสามัญ
ประจําป 
           (๔) จัดทําเอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการดําเนินการ 
คณะกรรมการอํานวยการ 
           (๕) ชวยกรรมการและเลขานุการ จดบันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ  คณะกรรมการอํานวยการ  และจัดพิมพรายงาน    
การประชุม 
           (๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากกรรมการและเลขานุการ 
ผูจัดการ  รองผูจัดการ 
 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตอไปนี้ 
 (๑) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการรางโตตอบพิมพหนังสือของฝายจัดการ 
          (๒) ตรวจสอบและบันทึกรายการจายเงินของสหกรณ เสนอผูจัดการ 
เปนประจําทุกวัน 
          (๓) จัดการแฟมเสนอผูจัดการ  รองผูจัดการ 
          (๔) จัดทําหนังสือแจงผูกู/ผูคํ้าประกัน  กรณีผูกู/ผู คํ้าประกันเสียชีวิต   
หนีราชการ  ลาออกจากราชการหรืออื่น ๆ  โดยประสานการปฏิบัติกับเจาหนาท่ี
ทะเบียนหุนและติดตามหนี้สิน 
          (๕) จัดทําหนังสือแจงการหักเงินบําเหน็จของผูกู  กรณีผูกู เสียชีวิต 
ลาออกจากราชการ หรืออื่น ๆ โดยประสานการปฏิบัติกับเจาหนาท่ีทะเบียนหุน
และติดตามหนี้สิน 
          (๖) จัดทําสัญญา/หนังสือขอกูเงินตอสถาบันการเงินท่ีสหกรณ ไดมีการ
เจรจา 
          (๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูจัดการ  รองผูจัดการ  
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เจาหนาท่ีธุรการ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจาหนาท่ีธุรการ ๓ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตอไปนี้ 
           (๑) จัดทําขอมูลประกอบการประชุมนําเสนอตอท่ีประชุม  
           (๒) ดูแลระบบสารสนเทศของสหกรณ ใหเปนไปโดยเรียบรอย   
           (๓) ดูแลระบบคอมพิวเตอรโดยรวมของสหกรณใหเปนไปโดยเรียบรอย 
           (๔) จัดทําขอมูลเผยแพรขาวสารประชาสัมพันธของสหกรณ 
           (๕) จัดเอกสารการจัดซื้อของสหกรณ 
           (๖) ทําหนาท่ีปกครองบังคับบัญชาทหารกองประจําการชวยราชการ
สหกรณ 
           (๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูจัดการ  รองผูจัดการ  
 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตอไปนี้ 
          (๑) ลงทะเบียนรับ – สงเอกสารของสหกรณ 
          (๒) จัดการแฟมเสนอผูจัดการ  รองผูจัดการ 
          (๓) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการรางโตตอบพิมพหนังสือของฝายจัดการ  
          (๔) สําเนาแจกจายและสงเอกสารของสหกรณ ใหหนวยและผูเกี่ยวของ 
          (๕) จัดเก็บเอกสารดานธุรการของสหกรณ ท่ีปฏิบัติเสร็จแลว 
          (๖) งานบรรจุแตง ต้ัง งานบัญ ชีพล จัดทําสัญญาจาง/ คํ้าประกัน 
ตรวจสอบวันลา และการประกันสังคมของเจาหนาท่ีสหกรณ 
          (๗) จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน กรณีสหกรณตองกูเงิน/ตอสัญญากูเงิน
กับสถาบันการเงินอื่น ๆ ตามท่ีสหกรณเจรจา 
          (๘) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูจัดการ  รองผูจัดการ  
 

หัวหนาฝาย
กรรมวิธีขอมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจาหนาท่ีกรรมวิธี
ขอมูล 

 
 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตอไปนี้ 
          (๑) มีหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงานท้ังปวงของเจาหนาท่ีกรรมวิธีขอมูล 
          (๒) ดูแลระบบงานโปรแกรมสหกรณ ใหเปนไปโดยเรียบรอย 
          (๓) ประมวลผลทํารายการสงหักเงินคาหุน และเงินกูของสมาชิกเปน  
รายเดือน 
          (๔) ทําจายเงินกูสามัญ และออกใบเสร็จรับชําระหนี้ 
          (๕) จัดทําหนังสือขออนุมัติถอนเงินกูสามัญ/ฉุกเฉิน/ลาออก/ถอนเงิน
ฝากออมทรัพยพิเศษประจําเดือน 
          (๖) จัดทําหนังสือแจงหนวยการเงิน หรือสถาบันการเงิน ท่ีสหกรณได
ชําระหนี้ใหสมาชิกท่ีไดรับเงินกูสามัญ 
          (๗) คํานวณเงินปนผล รวมท้ังเฉล่ียคืนของสมาชิกรายคน และรายหนวย
ทุกส้ินป โดยประสานการปฏบัิติกับเจาหนาท่ีทะเบียนหุนและติดตามหนี้สิน 
          (๘) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูจัดการ  รองผูจัดการ   
 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตอไปนี้ 
          (๑) จัดพิมพรายช่ือสมาชิกขอกูเงินสามัญประจําเดือน สําหรับการ
ประชุมประจําเดือน 
          (๒) จัดทําขอมูลสมาชิกสมัครใหม สําหรับการประชุมประจําเดือน 
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          (๓) จัดทําขอมูลสมาชิกขอเปล่ียนแปลงการสงคาหุน สําหรับการประชุม
ประจําเดือน 
          (๔) จัดเกบ็ทะเบียนสมาชิกสหกรณ 
          (๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูจัดการ  รองผูจัดการ 
และ หัวหนาฝายกรรมวิธีขอมูล 
 

หัวหนาฝาย
ทะเบียนหุนและ
ติดตามหนี้สิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจาหนาท่ีทะเบียน
หุนและติดตาม

หนี้สิน ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตอไปนี้ 
          (๑) มีหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงานท้ังปวงของเจาหนาท่ีทะเบียนหุน
และติดตามหนี้สิน 
          (๒) รับผิดชอบงานสมาชิกหนวย ศกล.พธ.ทร.  บก.ฐท.สส.  รจ.ฐท.สส.  
กอง รปภ.ฐท.สส. รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พร. กิจการสถานบีริการยานยนต 
หนวย ทร.ในพื้นท่ีกรุงเทพฯ  พื้นท่ีภาคใต หนวยตางๆ ของ นย. และ กร. 
          (๓) จัดทํารายการสงหักเงินคาหุน และเงินกูของสมาชิกเปนรายเดือน 
          (๔) จัดทําทะเบียนหุน และบัญชีเงินกูรายตัวใหเปนปจจุบันเสมอ 
          (๕) จัดทํารายการหุน หนี้คงเหลือรายตัวประจําเดือน และรายหนวย 
ตรวจสอบกับยอดคุมของเจาหนาท่ีบัญชีใหถูกตอง 
          (๖) ตรวจสอบยอดหนี้สินของสมาชิก เมื่อมีการจายเงินกู 
          (๗) จัดทําใบเสร็จรับเงินประจําเดือน และออกใบเสร็จรับเงินพิเศษ    
เมื่อสมาชิกมาชําระหนี้สิน 
          (๘) จัดทําใบสําคัญจาย กรณีสมาชิกลาออกจากสหกรณ 
          (๙) ประสานการเงินหนวยกรณีสมาชิกตัดเงินไมได 
          (๑๐) คํานวณเงินปนผลตามหุนทุก ๆ วันส้ินปทางบัญชี และทํารายการ
จายเงินปนผลโดยประสานการปฏิบัติกับ ฝายกรรมวิธีขอมูล 
          (๑๑) จัดทํารายละเอียดเงินคาหุนและเงินใหกูแกสมาชิกคงเหลือเปน
รายบุคคลทุกระยะหกเดือน พรอมกับแจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคลเฉพาะ
ของสมาชิกนั้น 
          (๑๒) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูจัดการ  รองผูจัดการ 
 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตอไปนี้ 
          (๑) รับผิดชอบงานสมาชิกหนวย อรม.อร.  กรง.ฐท.สส.  พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ 
กรม สห.ทร.  รร.ชุมพลทหารเรือ ฯ  รร.สัตหีบ  สมาชิกสงเงินเอง  สมาชิกรับ
บํานาญผานธนาคารทหารไทย และ แผนกเบ้ียหวัดและบํานาญ 
          (๒) จัดทํารายการสงหักเงินคาหุน และเงินกูของสมาชิกเปนรายเดือน 
          (๓) จัดทําทะเบียนหุน และบัญชีเงินกูรายตัวใหเปนปจจุบันเสมอ 
          (๔) จัดทํารายการหุน หนี้คงเหลือรายตัวประจําเดือน และรายหนวย 
ตรวจสอบกับยอดคุมของเจาหนาท่ีบัญชีใหถูกตอง 
          (๕) ตรวจสอบยอดหนี้สินของสมาชิก เมื่อมีการจายเงินกู 
          (๖) จัดทําใบเสร็จรับเงินประจําเดือน และออกใบเสร็จรับเงินพิเศษ     
เมื่อสมาชิกมาชําระหนี้สิน 
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เจาหนาท่ีทะเบียน
หุนและติดตาม

หนี้สิน ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจาหนาท่ีทะเบียน
หุนและติดตาม

หนี้สิน ๓ 
 
 
 
 

          (๗) จัดทําใบสําคัญจาย กรณีสมาชิกลาออกจากสหกรณ 
          (๘) ประสานการเงินหนวยกรณีสมาชิกตัดเงินไมได 
          (๙) คํานวณเงินปนผลตามหุนทุก ๆ วันส้ินปทางบัญชี และทํารายการ
จายเงินปนผลโดยประสานการปฏิบัติกับ ฝายกรรมวิธีขอมูล 
          (๑๐) จัดทํารายละเอียดเงินคาหุนและเงินใหกูแกสมาชิกคงเหลือเปน
รายบุคคลทุกระยะหกเดือน พรอมกับแจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคลเฉพาะ
ของสมาชิกนั้น 
          (๑๑) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูจัดการ  รองผูจัดการ 
และ หัวหนาฝายทะเบียนหุนและติดตามหนี้สิน 
 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตอไปนี้ 
          (๑) รับผิดชอบงานสมาชิกหนวย กกพศ.ฐท.สส.  กขส.ฐท.สส.  กบร.กร.  
สอ.รฝ. 
          (๒) จัดทํารายการสงหักเงินคาหุน และเงินกูของสมาชิกเปนรายเดือน 
          (๓) จัดทําทะเบียนหุน และบัญชีเงินกูรายตัวใหเปนปจจุบันเสมอ 
          (๔) จัดทํารายการหุน หนี้คงเหลือรายตัวประจําเดือน และรายหนวย 
ตรวจสอบกับยอดคุมของเจาหนาท่ีบัญชีใหถูกตอง 
          (๕) ตรวจสอบยอดหนี้สินของสมาชิก เมื่อมีการจายเงินกู 
          (๖) จัดทําใบเสร็จรับเงินประจําเดือน และออกใบเสร็จรับเงินพิเศษ    
เมื่อสมาชิกมาชําระหนี้สิน 
          (๗) จัดทําใบสําคัญจาย กรณีสมาชิกลาออกจากสหกรณ 
          (๘) ประสานการเงินหนวยกรณีสมาชิกตัดเงินไมได 
          (๙) คํานวณเงินปนผลตามหุนทุก ๆ วันส้ินปทางบัญชี และทํารายการ
จายเงินปนผลโดยประสานการปฏิบัติกับ ฝายกรรมวิธีขอมูล 
          (๑๐) จัดทํารายละเอียดเงินคาหุนและเงินใหกูแกสมาชิกคงเหลือเปน
รายบุคคลทุกระยะหกเดือน พรอมกับแจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคลเฉพาะ
ของสมาชิกนั้น 
          (๑๑) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูจัดการ  รองผูจัดการ 
และ หัวหนาฝายทะเบียนหุนและติดตามหนี้สิน 
 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตอไปนี้ 
          (๑) รับผิดชอบงานสมาชิกหนวย  สพ.ทร.  รพ.อาภากรเกียรติวงศฯ  
กชธ.ฐท.สส.  กทส.ฐท.สส.   กรม กสพ.ฐท.สส.   ฐตร.ทรภ.๑    ศฝท.ยศ.ทร.   
กิจการไฟฟาฯ 
          (๒) จัดทํารายการสงหักเงินคาหุน และเงินกูของสมาชิกเปนรายเดือน 
          (๓) จัดทําทะเบียนหุน และบัญชีเงินกูรายตัวใหเปนปจจุบันเสมอ 
          (๔) จัดทํารายการหุน หนี้คงเหลือรายตัวประจําเดือน และรายหนวย 
ตรวจสอบกับยอดคุมของเจาหนาท่ีบัญชีใหถูกตอง 
          (๕) ตรวจสอบยอดหนี้สินของสมาชิก เมื่อมีการจายเงินกู 
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          (๖) จัดทําใบเสร็จรับเงินประจําเดือน และออกใบเสร็จรับเงินพิเศษ    
เมื่อสมาชิกมาชําระหนี้สิน 
          (๗) จัดทําใบสําคัญจาย กรณีสมาชิกลาออกจากสหกรณ 
          (๘) ประสานการเงินหนวยกรณีสมาชิกตัดเงินไมได 
          (๙) คํานวณเงินปนผลตามหุนทุก ๆ วันส้ินปทางบัญชี และทํารายการ
จายเงินปนผลโดยประสานการปฏิบัติกับ ฝายกรรมวิธีขอมูล 
          (๑๐) จัดทํารายละเอียดเงินคาหุนและเงินใหกูแกสมาชิกคงเหลือเปน
รายบุคคลทุกระยะหกเดือน พรอมกับแจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคลเฉพาะ
ของสมาชิกนั้น 
          (๑๑) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูจัดการ  รองผูจัดการ 
และ หัวหนาฝายทะเบียนหุนและติดตามหนี้สิน 
 
 

หัวหนาฝายการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เจาหนาท่ีการเงิน ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตอไปนี้ 
          (๑) มีหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงานท้ังปวงของเจาหนาท่ีการเงิน 
          (๒) ควบคุมการเบิก – จาย เงินสดประจําวัน 
          (๓) กวดขันเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับหรือมีใบสําคัญโดยครบถวน
รับผิดชอบในการรับ-จายเงินท้ังปวงของสหกรณ ใหเปนการถูกตอง รวบรวม
ใบสําคัญและเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับการเงินไวโดยครบถวนและเก็บรักษาเงิน
ของสหกรณ ใหเปนไปตามในอํานาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากผูจัดการ  
          (๔) สรุปยอดรับ- จายเงินสดประจําวัน เสนอผูจัดการทราบทุกวัน 
          (๕) จัดเก็บเอกสารดานการเงินของสหกรณ 
          (๖) จัดทําหนังสือขออนุมัติถอนเงินประจําวัน เสนอ รองผูจัดการ และ 
เสนอผูจัดการ 
          (๗) รับผิดชอบจัดเก็บสัญญากูเงินตามโครงการตาง ๆ ของสหกรณ 
          (๘) รับผิดชอบการจายเงินปนผล - เฉล่ียคืน (สมาชิกสมทบ) 
          (๙) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูจัดการ  รองผูจัดการ 
 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตอไปนี้ 
          (๑) รับเรื่องสมาชิกสมัครใหมของเพิ่มหุน ขอลาออก 
          (๒) รับ – จายเงินสดประจําวัน 
          (๓) รับชําระเงินคาหุน เงินกู และคาธรรมเนียมตาง ๆ พรอมท้ังจัดทํา
ใบเสร็จรบัเงิน 
          (๔) รับฝาก – ถอนเงินฝากออมทรัพยประจําวัน 
          (๕) รับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก  
          (๖) จัดเก็บเอกสารดานการเงินของสหกรณ 
          (๗) ตรวจสอบและดูแลวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพของสหกรณ รวมท้ัง
จัดทําทะเบียนคุม 
          (๘) ดูแลการเปด – ปดสํานักงาน เก็บรักษากุญแจสํานักงานสหกรณ    
ไวในท่ีมั่นคงปลอดภัย 
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เจาหนาท่ีการเงิน ๒ 
 
 
 

          (๙) ติดตอธนาคารนําเงินฝาก – ถอนจากธนาคาร 
         (๑๐) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูจัดการ  รองผูจัดการ 
และ หัวหนาฝายการเงิน 
 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตอไปนี้ 
         (๑) รับเรื่องสมาชิกสมัครใหมขอเพิ่มหุน ขอลาออก 
         (๒) รับ – จายเงินสดประจําวัน 
         (๓) รับชําระเงินคาหุน เงินกู และคาธรรมเนียมตาง ๆ พรอมท้ังจัดทํา
ใบเสร็จรบัเงิน 
         (๔) รับฝาก – ถอนเงินฝากออมทรัพยประจําวัน 
         (๕) รับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก 
         (๖) จัดเก็บเอกสารดานการเงินของสหกรณ 
         (๘) รับผิดชอบจัดเก็บสัญญาเงินกูฉุกเฉิน 
         (๙) รับผิดชอบจัดเก็บหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพย 
         (๑๐) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูจัดการ  รองผูจัดการ 
และ หัวหนาฝายการเงิน 
 

หัวหนาฝายสินเช่ือ 
 
 
 
 
 
 

เจาหนาท่ีสินเช่ือ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตอไปนี้ 
          (๑) มีหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงานท้ังปวงของเจาหนาท่ีสินเช่ือ 
          (๒) ตอนรับสมาชิกและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการกูเงินของสหกรณ 
          (๓) ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกท่ีมาขอกูเงินของสหกรณ 
          (๔) ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารสัญญาเงินกู 
          (๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูจัดการ  รองผูจัดการ 
 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตอไปนี้ 
          (๑) ตอนรับสมาชิกและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการกูเงินของสหกรณ 
          (๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกท่ีมาขอกูเงินของสหกรณ 
          (๓) มีหนาท่ี รับคํารอง ตรวจสอบเอกสาร จัดพิมพสัญญาเงินกู 
          (๔) นัดหมายผูกูและผูคํ้าประกันมาทําสัญญา 
          (๕) จัดทําทะเบียนเงินกูประจําเดือนของสหกรณ 
          (๖) จัดเก็บสัญญาเงินกูของสหกรณ 
          (๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูจัดการ  รองผูจัดการ 
และ หัวหนาฝายสินเช่ือ 

 

 

หัวหนาฝายบัญชี 
 
 
 
 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตอไปนี้ 
          (๑) มีหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงานท้ังปวงของเจาหนาท่ีบัญชี 
          (๒) จัดทําบัญชีและทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณ ใหถูกตองครบถวนเปน
ปจจุบันเสมอ 
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ผนวก ง. บัญชีเงินเดือนเจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพย ฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด 

ข้ัน เงินเดือน ข้ัน เงินเดือน ข้ัน เงินเดือน 

๑.๐ ๘,๑๙๐ ๑๕.๕ ๑๖,๓๒๐ ๓๐.๐ ๓๒,๔๑๐ 
๑.๕ ๘,๓๙๐ ๑๖.๐ ๑๖,๗๐๐ ๓๐.๕ ๓๓,๒๐๐ 

๒.๐ ๘,๕๙๐ ๑๖.๕ ๑๗,๑๑๐ ๓๑.๐ ๓๓,๙๘๐ 
๒.๕ ๘,๘๐๐ ๑๗.๐ ๑๗,๕๑๐ ๓๑.๕ ๓๔,๘๑๐ 

๓.๐ ๙,๐๑๐ ๑๗.๕ ๑๗,๙๔๐ ๓๒.๐ ๓๕,๖๓๐ 
๓.๕ ๙,๒๓๐ ๑๘.๐ ๑๘,๓๖๐ ๓๒.๕ ๓๖,๕๐๐ 

๔.๐ ๙,๔๕๐ ๑๘.๕ ๑๘,๘๑๐ ๓๓.๐ ๓๗,๓๖๐ 
๔.๕ ๙,๖๘๐ ๑๙.๐ ๑๙,๒๕๐ ๓๓.๕ ๓๘,๒๗๐ 

๕.๐ ๙,๙๑๐ ๑๙.๕ ๑๙,๗๒๐ ๓๔.๐ ๓๙,๑๗๐ 
๕.๕ ๑๐,๑๕๐ ๒๐.๐ ๒๐,๑๘๐ ๓๔.๕ ๔๐,๑๒๐ 

๖.๐ ๑๐,๓๙๐ ๒๐.๕ ๒๐,๖๗๐ ๓๕.๐ ๔๑,๐๗๐ 
๖.๕ ๑๐,๖๕๐ ๒๑.๐ ๒๑,๑๖๐ ๓๕.๕ ๔๒,๐๗๐ 

๗.๐ ๑๐,๙๐๐ ๒๑.๕ ๒๑,๖๘๐ ๓๖.๐ ๔๓,๐๖๐ 
๗.๕ ๑๑,๑๗๐ ๒๒.๐ ๒๒,๑๙๐ ๓๖.๕ ๔๔,๑๑๐ 

๘.๐ ๑๑,๔๓๐ ๒๒.๕ ๒๒,๗๓๐ ๓๗.๐ ๔๕,๑๔๐ 
๘.๕ ๑๑,๗๑๐ ๒๓.๐ ๒๓,๒๗๐ ๓๗.๕ ๔๖,๒๔๐ 

๙.๐ ๑๑,๙๙๐ ๒๓.๕ ๒๓,๘๔๐ ๓๘.๐ ๔๗,๓๓๐ 
๙.๕ ๑๒,๒๙๐ ๒๔.๐ ๒๔,๔๐๐ ๓๘.๕ ๔๘,๔๘๐ 

๑๐.๐ ๑๒,๕๗๐ ๒๔.๕ ๒๕,๐๐๐ ๓๙.๐ ๔๙,๖๕๐ 
๑๐.๕ ๑๒,๘๘๐ ๒๕.๐ ๒๕,๕๘๐ ๓๙.๕ ๕๐,๘๓๐ 

๑๑.๐ ๑๓,๑๘๐ ๒๕.๕ ๒๖,๒๐๐ ๔๐.๐ ๕๒,๐๒๐ 
๑๑.๕ ๑๓,๕๐๐ ๒๖.๐ ๒๖,๘๒๐ ๔๐.๕ ๕๓,๒๘๐ 

๑๒.๐ ๑๓,๘๒๐ ๒๖.๕ ๒๗,๔๗๐ ๔๑ ๕๔,๕๔๐ 
๑๒.๕ ๑๔,๑๖๐ ๒๗.๐ ๒๘,๑๒๐ ๔๑.๕ ๕๕,๘๖๐ 

๑๓.๐ ๑๔,๔๙๐ ๒๗.๕ ๒๘,๘๑๐ ๔๒ ๕๗,๑๘๐ 
๑๓.๕ ๑๔,๘๕๐ ๒๘.๐ ๒๙,๔๘๐ ๔๒.๕ ๕๘,๕๗๐ 

๑๔.๐ ๑๕,๑๙๐ ๒๘.๕ ๓๐,๒๐๐ ๔๓ ๕๙,๙๕๐ 
๑๔.๕ ๑๕,๕๖๐ ๒๙.๐ ๓๐,๙๑๐ ๔๓.๕ ๖๑,๔๑๐ 
๑๕.๐ ๑๕,๙๓๐ ๒๙.๕ ๓๑,๖๖๐ ๔๔ ๖๒,๘๕๐ 

 พลเรือโท 
         (วิพากษ  นอยจินดา) 

         ประธานกรรมการดําเนินการ 
 สหกรณออมทรัพย ฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด 




