
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 

วา่ด้วย  การจดัซือ้และจดัจ้างของสหกรณ์ 
พ.ศ.2560 

************************************************** 
      อาศยัอ านาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์  ข้อ 81 (8) และข้อ 109 (11)  ท่ีประชมุคณะกรรมการ 
     ด าเนินการ  ชดุท่ี 37  ครัง้ท่ี 11  วนัท่ี  20  ตลุาคม  2560  ได้ก าหนดระเบียบ  ว่าด้วยการจดัซือ้และจดัจ้างของ 
     สหกรณ์  โดยมีความดงัตอ่ไปนี ้

ข้อ  1.   ระเบียบนีเ้รียกว่า  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั   
            วา่ด้วยการจดัซือ้จดัจ้างของสหกรณ์  พ.ศ.2560 
ข้อ  2.  ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี   1   ธนัวาคม  2560   เป็นต้นไป 

หมวดที่  1 
นิยาม 

ข้อ  3.   ในระเบียบนี ้
 “ สหกรณ์ “ หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 
 “ ประธานกรรมการ “ หมายความวา่  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั   
               หรือรองประธานกรรมการปฏิบตัหิน้าท่ีแทนประธานกรรมการ 
 “ คณะกรรมการ “  หมายความวา่  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 
 “ คณะอนุกรรมการ “ หมายความวา่  คณะอนกุรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการ 
              เก่ียวกบัการจดัซือ้จดัจ้างของสหกรณ์ตามระเบียบนี ้
 “ ผู้จัดการ “  หมายความวา่  ผู้จดัการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 
 “ เจ้าหน้าที่ “ หมายความว่า เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 
 “ พัสด ุ“  หมายความวา่  วสัด ุ ครุภณัฑ์  ท่ีดนิ  อาคาร และสิ่งก่อสร้างของสหกรณ์ 
 “ วัสดุ “ หมายความว่า ของใช้ท่ีมีสภาพใช้สิน้เปลืองและหมดไป แบง่เป็น  3  ประเภท  คือ 

ก. ประเภทวสัดคุงทน  ได้แก่  สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลกัษณะคงทนแตต่ามปกตมีิอายกุารใช้งาน 
ไมยื่นนาน  หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย  ไมส่ามารถซอ่มแซมให้ใช้งาน 
ได้ดงัเดมิหรือซอ่มแซมแล้วไมคุ่้มคา่ 

ข. ประเภทวสัดสุิน้เปลือง  ได้แก่ สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลกัษณะเม่ือใช้แล้วย่อมสิน้เปลืองหมดไป 
แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนัสัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ 

ค. ประเภทวสัดอุปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่ ได้แก่   สิ่งของท่ีใช้เป็นอปุกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ 
ส าหรับการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้กลบัคืนสภาพดงัเดมิท่ีมีลกัษณะเป็นการซอ่มบ ารุง 
ปกติ 
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 “ ครุภัณฑ์ “ หมายความวา่  สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลกัษณะคงทนถาวร  มีอายกุารใช้งานยืนยาว 
 เม่ือช ารุดเสียหายแล้วสามารถซอ่มแซมให้ใช้งานได้ดงัเดิม 
 “ การพัสดุ “ หมายความว่า การจดัท าเอง  การซือ้  การจ้าง  การจ้างออกแบบและควบคมุงาน   
 การเชา่  และการด าเนินการอ่ืน ๆ ท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี ้
 “ การซือ้ “ หมายความวา่ การซือ้พสัดทุกุชนิด  และบริการท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืน ๆ แตไ่มร่วมถึงการ 
                             จดัหาพสัดใุนลกัษณะการจ้าง 
 “ การจ้าง “ หมายความวา่ การจดัจ้างท าพสัด ุ และหมายความรวมถึงการจดัจ้างท าของการ 
 รับขนตามประมวลกฎหมายพาณิชย์ และการจ้างเหมาบริการ 
 “ การจ้างออกแบบและควบคุมงาน “ หมายความวา่ การจดัจ้างบริการจากนิตบิคุคล หรือ 
 บคุคลธรรมดา  ท่ีประกอบธุรกิจด้านงานออกแบบและควบคมุงานก่อสร้างอาคาร และอ่ืน ๆ 
 “ ใบส่ังซือ้ “ หมายความวา่  เอกสารท่ีออกโดยสหกรณ์เพ่ือสัง่ซือ้พสัดจุากผู้ขายโดยระบุ 
 รายละเอียดของพสัดท่ีุจะซือ้ 
 “ ใบส่ังจ้าง “ หมายความวา่ เอกสารท่ีออกโดยสหกรณ์เพ่ือสัง่จา่งโดยระบรุายละเอียดของงาน 
 ท่ีจะจ้าง 
 “ เจ้าหน้าที่พัสดุ “ หมายความวา่ เจ้าหน้าท่ี ท่ีสหกรณ์แตง่ตัง้ให้มีหน้าท่ีเก่ียวกบัการพสัดหุรือ 
                             ปฏิบตังิานเก่ียวกบัพสัดตุามระเบียบนี ้
 “ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ “ หมายความวา่ ผู้จดัการท่ีสหกรณ์แตง่ตัง้ให้เป็นหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีพสัดุ 
                             ให้มีหน้าท่ีเก่ียวกบัการพสัดหุรือปฏิบตังิานเก่ียวกบัพสัดตุามระเบียบนี ้

หมวดที่  2 
การจัดซือ้และการจัดจ้าง 

 ข้อ  4.  ให้คณะกรรมการจดัท าโครงการหรือแผนการด าเนินงาน และงบประมาณรายจา่ยประจ าปี เสนอท่ี 
             ประชมุใหญ่พิจารราอนมุตัิก่อน  ยกเว้นกรณีจ าเป็น  เชน่ การจดัซือ้จดัจ้างท่ีจะต้องกระท าเป็นการ 
                        เร่งดว่น  ถ้าหากลา่ช้าอาจเกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ 
 ข้อ 5.  การจดัซือ้และการจดัจ้าง  กระท าได้  4  วิธี  คือ 

1.  วิธีตกลงราคา 
2. วิธีสอบราคา 
3. วิธีประกวดราคา 
4. วิธีพิเศษ 

 ข้อ  6.  รายงานขอซือ้หรือขอจ้าง  ก่อนด าเนินการซือ้หรือจ้างทกุวิธี  นอกจากการซือ้ท่ีดนิ และหรือสิ่งก่อสร้าง 
            ตามข้อ  35  ให้เจ้าหน้าท่ีพสัดจุดัท ารายงานเสนอคณะกรรมการด าเนินการตามรายการ  ดงัตอ่ไปนี ้

1.  เหตผุลและความจ าเป็นท่ีต้องซือ้หรือจ้าง 
2. รายละเอียดของพสัดท่ีุจะซือ้หรืองานท่ีจะจ้าง 
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3. ราคามาตรฐาน  หรือราคากลางของทางราชการ  หรือราคาท่ีเคยซือ้หรือจ้างครัง้หลงัสดุภายใน 
     ระยะเวลา  2  ปี บญัชีของสหกรณ์ 
4. วงเงินท่ีจะซือ้หรือจ้างโดยให้ระบวุงเงินงบประมาณ  วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินชว่ยเหลือ 
    ท่ีจะซือ้หรือจ้างในครัง้นัน้ทัง้หมด  ถ้าไมมี่วงเงินดงักล่าวให้ระบวุงเงินท่ีประมาณว่าจะซือ้หรือจ้าง 
    ในครัง้นัน้ 
5. ก าหนดเวลาท่ีต้องการใช้พสัดนุัน้  หรือให้งานนัน้แล้วเสร็จ 
6. วิธีท่ีจะซือ้หรือจ้าง และเหตผุลท่ีต้องซือ้หรือจ้างโดยวิธีนัน้ 
7. ข้อเสนออ่ืน ๆ  เชน่ การขออนมุตัแิตง่ตัง้คณะกรรมการตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นในการซือ้หรือจ้างการออกประกาศ

สอบราคาหรือประกาศประกวดราคา 
 การซือ้หรือจ้างโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไมเ่กิน 50,000  บาท และการซือ้หรือการจ้างโดยวิธีพิเศษ
กรณีเร่งดว่น ซึง่ไมอ่าจท ารายงานตามปกตไิด้ เจ้าหน้าท่ีพสัดหุรือเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ผู้ รับผิดชอบในการ
ปฏิบตังิานนัน้จะท ารายงานตามวรรคหนึง่เฉพาะรายการท่ีเห็นวา่จ าเป็นก็ได้ 
    วิธีตกลงราคา 

 ข้อ  7.  วิธีตกลงราคา  ได้แก่ การซือ้หรือการจ้างครัง้หนึง่ซึง่มีราคาไมเ่กิน  200,000  บาท 
 ข้อ  8.  การซือ้และการจ้างโดยวิธีตกลงราคาให้เจ้าหน้าท่ีพสัดหุรือเจ้าหน้าท่ีธุรการท่ีได้รับมอบหมายจาก 
                       คณะกรรมการ ติดตอ่ตกลงราคากบัผู้ขายหรือผู้ รับจ้างโดยตรง และให้ผู้จดัการเป็นผู้อนมุตัิการซือ้และ 
                       การจ้าง  ภายในวงเงินท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว 

วิธีสอบราคา 
 ข้อ  9.  วิธีสอบราคา ได้แก่ การซือ้และการจ้างครัง้หนึง่ซึง่มีราคาเกิน  200,000 บาท  แตไ่มเ่กิน 1,000,000 บาท 
 ข้อ  10.  การซือ้และการจ้างโดยวิธีสอบราคา  ให้เจ้าหน้าท่ีพสัดหุรือเจ้าหน้าท่ีธุรการจดัท าเอกสารประกาศสอบ 
                         ราคา โดยอยา่งน้อยให้แสดงรายการดงัตอ่ไปนี ้

1.  คณุลกัษณะเฉพาะของพสัดท่ีุต้องการซือ้และจ านวนท่ีต้องการ หรือแบบรูปและรายการละเอียดและ
ปริมาณงานท่ีต้องการจ้าง 
 ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องดสูถานท่ี หรือชีแ้จงรายละเอียดเพิ่มเตมิประกอบ ให้ก าหนดสถานท่ีวนัเวลา 
ท่ีนดัหมายไว้ด้วย 

2.  คณุสมบตัขิองผู้ เข้าเสนอราคาซึง่ต้องมีอาชีพหรือรับจ้างตาม (1)  โดยให้ผู้ เสนอราคาแสดงหลกัฐาน
ดงักลา่วด้วย 

3. ในกรณีจ าเป็น  ให้ระบใุห้ผู้ เสนอราคาสง่ตวัอย่าง  แคตตาล๊อก  หรือแบบรูปรายการละเอียดพร้อม 
กบัใบเสนอราคาด้วยก็ได้ 

4.  ในกรณีจ าเป็นต้องมีการตรวจทดลอง  ให้มีข้อก าหนดไว้ด้วยวา่สหกรณ์จะไมรั่บผิดชอบในความเสียหาย
ใดๆ ท่ีจะเกิดขึน้จากการทดสอบตวัอยา่งนัน้ 

5. ข้อก าหนดให้ผู้ เข้าเสนอราคา  เสนอราคารวมทัง้สิน้และราคาตอ่หน่วย หรือตอ่รายการพร้อมทัง้ 
     ระบหุลกัเกณฑ์โดยชดัเจนวา่  จะพิจารณาราคารวมหรือราคาตอ่หน่วย 
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6.  แบบใบเสนอราคาให้ก าหนดด้วยวา่ ในการเสนอราคาให้ลงราคารวมทัง้สิน้เป็นตวัเลขและ 

ต้องมีตวัหนงัสือก ากบั  ถ้าตวัเลขหรือตวัหนงัสือไมต่รงกนัให้ถือตวัหนงัสือเป็นส าคญั 
 ในการสอบราคาจ้างก่อสร้าง  ให้ก าหนดแบบบญัชีรายการก่อสร้างตามความเหมาะสม 
ของลกัษณะและประเภทของงาน  เพ่ือให้ผู้ เข้าเสนอราคากรอกปริมาณพสัดแุละราคาด้วย 

7.  ก าหนดระยะเวลาย่ืนราคาเทา่ท่ีจ าเป็น  และมีเง่ือนไขด้วยวา่ซองราคาท่ีย่ืนตอ่สหกรณ์และ 
ลงทะเบียนรับของแล้ว  จะถอนคืนไมไ่ด้ 

8.  ก าหนดสถานท่ีสง่มอบพสัด ุ และวนัสง่มอบโดยประมาณ (ส าหรับการจดัซือ้) หรือก าหนดวนัท่ี 
จะเร่ิมท างานและวนัแล้วเสร็จโดยประมาณ (ส าหรับการจดัจ้าง) 

9.  ก าหนดสถานท่ี  วนั  เวลา  เปิดซองสอบราคา 
10. ข้อก าหนดให้ผู้ เสนอราคาผนึกซองราคาให้เรียบร้อย  ก่อนย่ืนตอ่สหกรณ์จ่าหน้าซองถึงประธาน 

คณะอนกุรรมการการเปิดซองราคาการซือ้หรือการจ้างครัง้นัน้ และสง่ถึงสหกรณ์ก่อนเวลาเปิดซอง 
โดยให้สง่เอกสารหลกัฐานตา่งๆ พร้อมจดัท าบญัชีรายการเอกสารเสนอไปพร้อมกบัซองราคาด้วย 
 ส าหรับกรณีท่ีมีการย่ืนซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  ให้ถือวนัและเวลาท่ีสหกรณ์ลงรับจากไปรษณีย์ 
เป็นเวลารับของ 

11. ก าหนดเง่ือนไขในการสงวนสิทธ์ิท่ีจะถือวา่ผู้ ท่ีไมไ่ปท าสญัญาหรือรับใบสัง่ซือ้ ใบสัง่จ้างกบัสหกรณ์ 
เป็นผู้ทิง้งาน 

12. ข้อก าหนดวา่  ผู้ เข้าเสนอราคาท่ีได้รับการคดัเลือกให้ไปท าสญัญา จะต้องวางหลกัประกนัสญัญา 
ไว้ด้วย 

13. การแบง่งวดงาน  การจา่ยเงิน เง่ือนไขการจ่ายเงินลว่งหน้า (ถ้ามี) และอตัราคา่ปรับ 
14. ข้อสงวนสิทธิวา่ สหกรณ์จะไมพ่ิจารณาผู้ เสนอราคาท่ีเป็นผู้ทิง้งานของสหกรณ์ หรือของสหกรณ์อ่ืน หรือ

ของราชการ และสหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะงดซือ้หรือจ้าง หรือเลือกซือ้หรือจ้างโดยไมจ่ าต้อง 
ซือ้หรือจ้างงานจากผู้ เสนอราคาต ่าสดุเสมอไป  รวมทัง้จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษ 
ผู้ เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิง้งาน หากมีสาเหตท่ีุเช่ือได้วา่  การเสนอราคากระท าไปโดยไมส่จุริต  หรือ 
มีการสมยอมกนัในการเสนอราคา 

 ข้อ 11. การซือ้หรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา  ให้ด าเนินการดงันี ้
1.  ก่อนวนัเปิดซองราคาไมน้่อยกวา่  7  วนั  ให้สง่ประกาศเผยแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบราคา 

ไปยงัผู้ มีอาชีพขายหรือรับจ้างท างารนนัน้โดยตรง  หรือโดยวิธีอ่ืนใดให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะท าได้และให้ปิด
ประกาศเผยแพร่การสอบราคาไว้โดยเปิดเผย  ณ  ส านกังานของสหกรณ์  หรือเว็ปไซด์ของสหกรณ์ 
(ถ้ามี) หรือจะสง่ไปขอความร่วมมือปิดประกาศ  ณ  ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั หรือสถานท่ีราชการอ่ืน 
ใดก็ได้ 

2. ในการย่ืนซองสอบราคา  ผู้ เสนอราคาต้องผนกึซองจา่หน้าถึงประธานคณะอนกุรรมการเปิดซองสอบราคา
การซือ้หรือการจ้างครัง้นัน้  และสง่ถึงสหกรณ์ก่อนเวลาเปิดซองสอบราคา    โดยย่ืนโดยตรงตอ่ 
สหกรณ์  หรือสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ในกรณีท่ีสหกรณ์ก าหนดให้กระท าได้) 
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3. ในกรณีท่ีผู้ เสนอราคามาย่ืนซองโดยตรง  ให้เจ้าหน้าท่ีพสัดลุงรับไว้โดยไมเ่ปิดซองพร้อม 

ระบวุนัและเวลาท่ีรับซอง ส าหรับกรณีท่ีย่ืนซองทางไปรษณีย์  ให้ถือวนัและเวลาท่ีสหกรณ์ 
ลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง  และให้สง่มอบซองให้แก่หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีพสัดุ 

4. ให้หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีพสัดเุก็บรักษาซองเสนอราคาทกุรายโดยไมเ่ปิดซอง  และเม่ือถึง 
ก าหนดเวลาเปิดซองสอบราคาแล้ว  ให้สง่มอบซองเสนอราคาพร้อมทัง้รายงานผลการรับซองตอ่ 
คณะอนกุรรมการเปิดซองสอบราคาเพ่ือด าเนินการตอ่ไป 
                                        วิธีประกวดราคา 

                        ข้อ  12  วิธีประกวดราคาได้แก่  การซือ้และการจ้างครัง้หนึง่ซึง่มีราคาเกิน  1,000,000.00  บาทขึน้ไป 
                         ข้อ  13  การซือ้หรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ให้เจ้าหน้าท่ีพสัดหุรือเจ้าหน้าท่ีธุรการ  จดัท าเอกสาร 
                                      ประกาศประกวดราคา  โดยมีรายการท านองเดียวกบัเอกสารประกาศสอบราคา  แตต้่องมีการ 
                                      วางหลกัประกนัซองประกวดราคาด้วย  และการเผยแพร่เอกสารประกวดราคาให้จดัท าเป็น 
                                      ประกาศ  มีสาระส าคญัดงันี ้

1. รายการพสัดท่ีุต้องการซือ้  หรืองานท่ีต้องการจ้าง 
2. คณุสมบตัขิองผู้ มีสิทธิเข้าประกวดราคา 
3. ก าหนดวนั  เวลา  รับซอง  ปิดการรับซอง  และเปิดซองประกวดราคา 
4. สถานท่ีและระยะเวลาในการขอรับหรือขอซือ้เอกสารประกวดราคา  

และราคาของเอกสาร 
                          ข้อ 14    การซือ้หรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคาให้ปิดประกาศประกวดราคาโดยเปิดเผย  ณ  
                                       ส านกังานของสหกรณ์หรือเว็บไซต์ของสหกรณ์ (ถ้ามี)  และหากเห็นสมควรจะสง่ไป 
                                       ประกาศทางวิทยกุระจายเสียง หรือประกาศทางหนงัสือพิมพ์  หรือโดยวิธีอ่ืนใดก็ให้ 
                                       ท าได้  และควรด าเนินการก่อนวนัรับซองประกวดราคาไม่น้อยกวา่  15  วนั 
                           ข้อ  15  การให้หรือขายเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคา  ให้กระท า ณ สถานท่ีท่ีผู้  
                                       ต้องการสามารถติดตอ่ได้สะดวก  จะต้องจดัเตรียมให้พอส าหรับความต้องการของผู้  
                                       มาขอรับหรือขอซือ้ท่ีมีอาชีพขายหรือรับจ้างท างานนัน้  โดยไมมี่เง่ือนไขในการให้หรือขาย 
                                        ให้ก าหนดราคาพอสมควรกบัคา่ใช้จา่ยท่ีสหกรณ์ต้องเสียไปในการจดัท าเอกสารประกวด 
                                        ราคานัน้ 
                                        กรณีมีการยกเลิกการประกวดราคาครัง้นัน้  และมีการประกวดราคาครัง้ใหม ่ ให้ผู้ รับหรือซือ้ 
                                        เอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาครัง้ก่อน  มีสิทธิใช้เอกสารประกวดราคานัน้หรือได้ 
                                        รับเอกสารประกวดราคาใหม ่ โดยไมต้่องเสียคา่ซือ้เอกสารประกวดราคาอีก 
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                           ข้อ  16  ก่อนวนัเปิดซองประกวดราคา  หากมีความจ าเป็นท่ีจะต้องชีแ้จงหรือให้รายละเอียดเพิ่มเตมิ 
                                       เพ่ือประโยชน์แก่สหกรณ์  หรือมีความจ าเป็นต้องแก้ไขคณุลกัษณะเฉพาะหรือรายละเอียดท่ี 
                                       เป็นสาระส าคญั  ซึง่มิได้ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาตัง้แตต้่น  ให้จดัท าเป็นเอกสาร 
                                       ประกวดราคาเพิ่มเตมิ  และด าเนินการตามข้อ  14  โดยอนโุลม  กบัแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ท่ี 
                                       ขอรับหรือขอซือ้เอกสารประกวดราคาไปแล้วทกุรายด้วยและหากเป็นเหตใุห้ผู้ เสนอราคา 
                                    ไมส่ามารถย่ืนประกวดราคาได้ทนัตามก าหนดเดมิให้เล่ือนวนั  เวลารับซอง  ปิดการรับซอง 
                                    และเปิดซองประกวดราคา  ตามความจ าเป็นด้วย 
                    ข้อ  17  นอกเหนือจากกรณีท่ีก าหนดไว้ตามข้อ  16  เม่ือถึงก าหนดวนัรับซองประกวดราคา  ห้ามมิให้ 
                                     ร่นหรือเล่ือนหรือเปล่ียนแปลงก าหนดเวลารับซองหรือเปิดซองประกวดราคา 
                                                                                           วิธีพเิศษ 
                  ข้อ  18  วิธีพิเศษ  ได้แก่การซือ้หรือการจ้างครัง้หนึง่ซึง่มีราคาเกิด  1,000,000.00  บาท  และให้กระท า 
                                      ได้เฉพาะกรณีหนึง่กรณีใด  ดงัตอ่ไปนี ้

ก. การซือ้โดยวิธีพิเศษ 
(1)  เป็นพสัดท่ีุต้องซือ้เร่งดว่น  หากลา่ช้าอาจเสียหายแก่สหกรณ์ 
(2)  เป็นพสัดท่ีุมีขายเฉพาะแหง่  หรือจ าเป็นต้องซือ้จากผู้ผลิต  หรือผู้แทนจ าหนา่ย 

 โดยตรง 
(3)  เป็นพสัดท่ีุจ าเป็นต้องซือ้โดยตรงจากตา่งประเทศ  หรือด าเนินการโดยผา่นองค์การ 

 ระหวา่งประเทศ 
(4)  เป็นพสัดท่ีุมีลกัษณะของการใช้งาน  หรือมีข้อจ ากดัทางเทคนิคท่ีจ าเป็นต้องระบุ 

ย่ีห้อเป็นการเฉพาะ  ซึง่หมายความรวมถึงอะไหล ่ หรือเป็นพสัดท่ีุได้ด าเนินการซือ้ 
โดยวิธีอ่ืนแล้ว  ไมไ่ด้ผล 

ข. การซือ้โดยวิธีพิเศษ 
(1) เป็นงานท่ีต้องจ้างชา่ง  หรือหนว่ยงานผู้ มีฝีมือโดยเฉพาะหรือมีความช านาญเป็นพิเศษ 
(2) เป็นงานท่ีต้องการท าโดยเร่งดว่น  หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่สหกรณ์ 
(3) เป็นงานท่ีมีผู้ช านาญในกิจการนัน้น้อยราย 
(4) เป็นงานท่ีได้ด าเนินการจ้างโดยวิธีอ่ืนแล้ว ไมไ่ด้ผลดี 

  ข้อ  19 . การซือ้หรือการจ้างโดยวิธีพิเศษ ให้เจ้าหน้าท่ีพสัดแุละหรือหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีพสัด ุท าบนัทกึ 
           พร้อมชีแ้จงรายละเอียดเหตผุลและความจ าเป็นตามข้อ 18  ในการจดัหาโดยวิธีพิเศษเสนอ 
                          คณะกรรมการเม่ือได้รับอนมุตัใิห้ท าการจดัหาโดยวิธีพิเศษแล้ว  ให้คณะกรรมการพิจารณา 
                                     แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการจดัซือ้หรือจดัจ้างโดยวิธีพิเศษ  เพ่ือด าเนินการตาม  ข้อ  29   และ 
                                    ข้อ 30  ตอ่ไป 
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  ข้อ 20.  การจดัซือ้หรือการจดัจ้างตามข้อ  7  ข้อ 9 และข้อ 12  ให้ผู้ มีอ านาจสัง่ซือ้หรือสัง่จ้างกระท า 
                                    โดยวิธีท่ีก าหนดไว้ การแบง่หรือแบง่จ้าง โดยลดวงเงินท่ีจะซือ้หรือจ้าสงในครัง้เด่ียวกนัเพ่ือให้ 
                                    วงเงินต ่ากว่าท่ีก าหนดโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือเพ่ือให้อ านาจสัง่ซือ้สัง่จ้างเปล่ียนไป จะกระท ามิได้ 

หมวดที่  3 
คณะอนุกรรมการ 

  ข้อ  21.  ในการด าเนินการซือ้หรือการจ้างในแตล่ะครัง้ ให้คณะกรรมการพิจารณาแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการ 
                                      ขึน้คณะละอย่างน้อย  3  คน   คณะอนกุรรมการคณะหนึง่ๆ   ต้องมีอนกุรรมการท่ีแตง่ตัง้จาก 
                                      กรรมการด าเนินการเป็นจ านวนไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนคระอนมุกรรมการคณะนัน้ ๆ และ      
                                      ให้ประธานอนกุรรมการ ต้องเป็นอนกุรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้จากกรรมการ เพ่ือปฏิบตัิตาม       
                                       ระเบียบนี ้  ให้มีคณะอนกุรรมการแล้วแตก่รณี  คือ 

1.  คณะอนกุรรมการเปิดซองสอบราคา 
2. คณะอนกุรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา 
3. คณะอนกุรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
4. คณะอนกุรรมการจดัซือ้โดยวิธีพิเศษ 
5. คณะอนกุรรมการจดัจ้างโดยวิธีพิเศษ 
6. คณะอนกุรรมการตรวจรับพสัด ุ
7. คณะอนกุรรมการตรวจการจ้าง 

   ในการซือ้หรือการจ้างครัง้เดียวกนั  ผู้ ได้รับแตง่ตัง้เป็นอนกุรรมการในคณะหนึง่คณะใดแล้ว   
 ห้ามเป็นอนกุรรมการในคณะอ่ืนอีก 
  ข้อ  22.  ในการประชมุปรึกษาหารือของคระอนกุรรมการแตล่ะคณะ  ต้องมีอนกุรรมการมาพร้อมกนั 

             ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนอนกุรรมการทัง้หมด  ให้ประธานคณะอนกุรรมการ  และอนกุรรมการแตล่ะคนมี
หนึง่เสียงในการลงมติ 
 มตขิองคณะอนกุรรมการแตล่ะคณะให้ถือเสียงข้างมาก  หากมีคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธาน
คณะอนกุรรมการเป็นผู้วินิจฉยัชีข้าด 
 ในการประชมุของคระอนกุรรมการดงักล่าว  ถ้ามีการตอ่รองราคาการจดัซือ้หรือการจดัจ้าง ให้ประธาน
คณะอนกุรรมการคณะนัน้  ต้องอยูร่่วมการประชมุทกุครัง้ 
 ข้อ  23  การจ้างเพื่อก่อสร้างแตล่ะครัง้  ถ้าคณะกรรมการพิจารณาเห็นวา่  ควรตัง้ผู้ควบคมุงานให้แตง่ตัง้ 
ผู้ควบคมุงานท่ีมีความรู้ความช านาญทางด้านชา่งตามลกัษณะของงานก่อสร้าง ในกรณีท่ีลกัษณะของงานก่อสร้าง 
มีความจ าเป็นต้องใช้ความรู้ความช านาญหลายด้าน  จะแตง่ตัง้ผู้ควบคมุงานเฉพาะด้าน หรือเป็นกลุม่บคุคลก็ได้ 
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 ข้อ  24  คณะอนกุรรมการเปิดซองสอบราคา  มีหน้าท่ีดงันี ้

1.  เปิดซองใบเสนอราคาและอ่านแจ้งราคา  พร้อมบญัชีรายการเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆของ 
  ผู้ เสนอราคาทกุรายโดยเปิดเผย  ตามวนั  เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนด และตรวจสอบรายการเอกสาร 
  ตามบญัชีของผู้ เสนอราคาทกุราย  แล้วให้อนกุรรมการทกุคนลงลายมือช่ือก ากบัไว้ในแบบเสนอราคา 
  และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทกุแผ่น 

2.  ตรวจสอบคณุสมบตัขิองผู้ เสนอราคา  ใบเสนอราคา  แคตตาล๊อก  หรือแบบรูปและ 
  รายการละเอียด  แล้วคดัเลือกผู้ เสนอราคาท่ีถกูต้องตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 

3. พิจารณาคดัเลือกพสัดหุรืองานจ้างของผู้ เสนอราคาท่ีถกูต้องตาม (2) ท่ีมีคณุภาพและ 
  คณุสมบตัเิป็นประโยชน์ตอ่สหกรณ์ และเสนอให้ซือ้หรือจ้างจากรายท่ีคดัเลือกไว้แล้ว ซึง่เสนอราคา 
  ต ่าสดุ 
    ในกรณีท่ีผู้ เสนอราคาต ่าสดุดงักลา่ว  ไมย่อมท าสญัญาหรือข้อตกลงกบัสหกรณ์ในเวลาท่ี 
                        ก าหนดตามเอกสารสอบราคา  ให้คณะอนกุรรมการพิจารณาจากผู้ เสนอราคาต ่ารายถดัไปตามล าดบั 

4.  ให้คณะอนกุรรมการเปิดซองสอบราคารายงานการพิจารณาและความเห็น  พร้อมด้วย 
                        เอกสารท่ีได้รับไว้ทัง้หมดตอ่คณะกรรมการ  เพ่ืออนมุตัิตอ่ไป 
                                ข้อ 25   คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา  มีหน้าท่ีดงันี ้

(1) รับซองประกวดราคา  ลงทะเบียนรับซองไว้เป็นหลกัฐาน  ลงช่ือกบัซองบนัทกึไว้ท่ี 
หน้าซองวา่เป็นของผู้ใด 

(2) ตรวจสอบหลกัฐานประกนัซองร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีการเงิน  และให้เจ้าหน้าท่ีการเงินออก 
ใบรับให้แก่ผู้ ย่ืนซองไว้เป็นหลกัฐาน  หากไมถ่กูต้องให้หมายเหตใุนใบรับและบนัทกึใน 
รายงานด้วย 

(3) รับเอกสารตา่ง ๆ ตามบญัชีรายการเอกสารของผู้ เสนอราคาพร้อมทัง้พสัด ุ ตวัอยา่ง 
แคตตาล็อก  หรือแบบรูปและรายการละเอียด  หากไมถ่กูต้องให้บนัทกึในรายงานไว้ด้วย 

(4) เม่ือพ้นก าหนดเวลารับของแล้ว  ห้ามรับซองประกวดราคาหรือเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ 
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคาอีก 

(5) เปิดซองใบเสนอราคาและอ่านแจ้งราคา  พร้อมบญัชีรายการเอกสารหลกัฐานตา่งๆ ของ 
ผู้ เสนอราคาทกุรายโดยเปิดเผย ตามเวลาและสถานท่ีท่ีก าหนด และให้อนกุรรมการทกุคน 
ลงลายมือช่ือก ากบัไว้ในแบบเสนอราคา  และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทกุแผน่ 

(6) สง่มอบใบเสนอราคาทัง้หมด และเอกสารหลกัฐานตา่งๆ พร้อมด้วยบนัทึกรายงานการ 
ด าเนินการ  ตอ่คณะอนกุรรมการพิจารณาการประกวดราคาทนัที  ในวนัเดียวกนั 

                         ข้อ  26   คณะอนกุรรมการพิจารณาการประกวดราคา  มีหน้าท่ีดงันี ้
(1) ตรวจสอบคณุสมบตัขิองผู้ เสนอราคา  ในเสนอราคา  เอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ พสัดุ 

ตวัอยา่ง แคตตาล็อก  หรือแบบรูปและรายการละเอียด  แล้วคดัเลือกผู้ เสนอราคาท่ี 
ถกูต้องตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคา 
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ในการพิจารณา  คณะอนกุรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้ เสนอราคารายใดก็ได้ 

                         แตจ่ะให้ผู้ เสนอราคาใดเปล่ียนแปลงสาระส าคญัท่ีเสนอไว้แล้วมิได้ 
(2) พิจารณาคดัเลือกสิ่งของหรืองานจ้าง  หรือคณุสมบตัขิองผู้ เสนอราคาท่ีตรวจสอบแล้ว 

                                  ตาม (1)  ซึง่มีคณุภาพและคณุสมบตัเิป็นประโยชน์ตอ่สหกรณ์  แล้วเสนอให้ซือ้หรือจ้าง 
                                             จากผู้ เสนอราคารายท่ีคดัเลือกไว้แล้ว  ซึง่เสนอราคาต ่าสดุ 
                                        ในกรณีท่ีผู้ เสนอราคาต ่าสดุดงักลา่วไมม่าท าสญัญา  หรือรับใบสัง่ซือ้หรือรับใบสัง่จ้างกบั 
                          สหกรณ์ในเวลาท่ีก าหนดตามเอกสารประกวดราคา ให้คณะอนกุรรมการพิจารณาจากผู้ เสนอราคาต ่า 
                          รายถดัไปตามล าดบั 

(3)  ให้คณะอนกุรรมการพิจารณาการประกวดราคา  รายงานผลการพิจารณาและความเห็น 
                    พร้อมด้วยเอกสารท่ีได้รับไว้ทัง้หมดตอ่คณะกรรมการด าเนินการ 

ข้อ  27  ในกรณีไมมี่ผู้ เสนอราคา หรือมีแตไ่มถ่กูต้องตามรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีก าหนด  ให้เสนอ 
             คณะกรรมการยกเลิกการประกวดราคาครัง้นัน้      เพ่ือด าเนินการประกวดราคาใหม ่   หาก 
             คณะกรรมการเห็นว่าการประกวดราคาใหมจ่ะไมไ่ด้ผลดี  จะสัง่ให้ด าเนินการซือ้หรือจ้างโดย 
             วิธีพิเศษ  แล้วแตก่รณีก็ได้ 
ข้อ  28. ในการซือ้หรือการจ้างท่ีมีเทคนิคพิเศษ  และจ าเป็นต้องใช้ผู้ เช่ียวชาญในการพิจารราเป็นการ 
             เฉพาะ  ให้อยูใ่นดลุพินิจของคระกรรมการ  ทัง้นี ้ ให้ก าหนดวิธีการ  ขัน้ตอน  และหลกัเกณฑ์ 
  การพิจารราไว้ในเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาด้วย 
ข้อ  29.  คณะอนกุรรมการจดัซือ้โดยวิธีพิเศษ  ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีเป็นพสัดท่ีุจะขายทอดตลาดของหนว่ยงานต้นสงักดั  ให้ด าเนินการซือ้โดยวิธี 
เจรจาตกลงราคา 

(2) ในกรณีเป็นพสัดท่ีุต้องซือ้เร่วด้วน  หากล่าช้าอาจเสียหายแก่สหกรณ์  ให้เชิญผู้ มีอาชีพ 
ขายพสัดนุัน้โดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นว่าราคาท่ีเสนอนัน้  ยงัสงูกวา่ราราในท้องตลาดหรือ
ราคาท่ีคณะอนกุรรามการเห็นสมควร  ให้ตอ่รองราคาลงเทา่ท่ีจะท าได้ 

(3)  ในกรณีเป็นพสัดท่ีุโดยลกัษณะของการใช้งานหรือมีข้อจ ากดัทางเทคนิคท่ีจ าเป็น  ต้องระบย่ีุห้อ
เป็นการเฉพาะ  ให้ปฏิบตัเิช่นเดียวกบั (2) โดยอนโุลม 

(4) ในกรณีเป็นพสัดท่ีุได้ด าเนินการซือ้โดยวิธีอ่ืนแล้วไมไ่ด้ผลดี  ให้สืบราคาจากผู้ มีอาชีพขาย 
พสัดนุัน้โดยตรง  หากเห็นว่าผู้ เสนอราคารายท่ีเห็นสวมควรซือ้  เสนอราคาสงูกวา่ราคาใน
ท้องตลาด หรือราคาท่ีคณะอนกุรรมการเห็นสมควร  ให้ตอ่รองราคาลงเทา่ท่ีจะท าได้ 

(5)  ในกรณีพสัดท่ีุเป็นท่ีดนิหรือสิ่งก่อสร้าง ซึง่จ าเป็นซือ้เฉพาะแหง่ ให้เชิญเจ้าของท่ีดนิโดยตรง 
มาเสนอราคา  หากเห็นวา่ผู้ เสนอราคาท่ีเสนอนัน้ยงัสงูกว่าราคาในท้องตลาดหรือราคาท่ี 
คณะอนกุรรมการเห็นสมควร  ให้ตอ่รองราคาลงเทา่ท่ีจะท าได้ 
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ให้คณะอนกุรรมการจดัซือ้โดยวิธีพิเศษ  รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วย 

   เอกสารท่ีได้รับไว้ทัง้หมดตอ่คณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
  ข้อ  30  คณะอนกุรรมการจดัจ้างโดยวิธีพิเศษ  ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ในกรณีเป็นงานท่ีต้องจ้างช่างหรือหน่วยงานผู้ มีฝีมือโดยเฉพาะ  หรือผู้ มีความช านาญ 
                       เป็นพิเศษ ให้เชิญชา่งหรือหนว่ยงาน  ผู้ มีฝีมือหรือมีความช านาญดงักล่าวมาเสนอราคา 
            หากเห็นวา่ราคาท่ีเสนอนัน้ยงัสงูกวา่ราคาซึง่คณะอนกุรรมการเห็นสมควร ให้ตอ่รองราคา 
                                             ลงเทา่ท่ีจะท าได้ 

(2)  ในกรณีเป็นงานท่ีต้องกระท าโดยเร่งดว่น หากลา่ช้าอาจจะเสียหายแก่สหกรณ์ให้ด าเนินการ    
 โดยเร็ว ให้เชิญผู้ มีอาชีพรับจ้างท างานนัน้โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาท่ีเสนอนัน้ 
 ยงัสงูกวา่ราคาในท้องถ่ิน หรือราคาท่ีประมาณได้ หรือราคาท่ีคณะอนกุรรมการเห็นสมควร 
 ให้ตอ่รองราคาลงเท่าท่ีจะท าได้ 

(3)  ในกรณีเป็นงานท่ีมีผู้ช านาญในกิจการนัน้น้อยราย  ให้เชิญผู้ช านาญในกิจการนัน้มาเสนอราคา 
และให้ด าเนินการเชน่เดียวกบั (2) โดยอนโุลม 

(4) ในกรณีเป็นงานท่ีได้ด าเนินการจ้างโดยวิธีอ่ืนแล้วไมไ่ด้ผลดี  ให้เชิญผู้ มีอาชีพรับจ้างท างาน 
นัน้โดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นวา่ราคาท่ีเสนอนัน้ยงัสงูกวา่ราคาท่ีคณะอนกุรรมการ
เห็นสมควรให้ตอ่รองราคาลงเทา่ท่ีจะท าได้ 

     ให้คณะอนกุรรมการจดัจ้างโดยวิธีพิเศษ  รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อม 
    ด้วยเอกสารท่ีได้รับไว้ทัง้หมดตอ่คณะกรรมการ 
 

                    อ านาจในการส่ังซือ้หรือส่ังจ้าง 
  ข้อ  31  การสัง่ซือ้หรือสัง่จ้างครัง้หนึง่โดยวิธีพิเศษหรือนอกจากวิธีพิเศษ  ให้คณะกรรมการเป็นผู้อนมุตัิ   
                                     และเป็นอ านาจของผู้จดัการลงนามสัง่ซือ้หรือสัง่จ้างในวงเงินไมเ่กิน 10,000  บาท  หากวงเงิน 
                                     เกินกวา่ 10,000  บาทให้เป็นอ านาจของประธานกรรมการลงนามสัง่ซือ้หรือสัง่จ้าง 
 
                   การตรวจรับพัสดุ 
  ข้อ  32  คณะอนกุรรมการตรวจรับพสัด ุ มีหน้าท่ีดงันี ้

(1)  ตรวจรับพสัด ุ ณ  ส านกังานของผู้ใช้พสัดนุัน้  หรือสถานท่ีซึง่ก าหนดไว้ในสญัญา  หรือข้อตกลง 
(2) ตรวจรับพสัดใุห้ถกูต้องครบถ้วนตามหลกัฐานท่ีตกลงกนัไว้  ส าหรับกรณีท่ีมีการทดลอง 

หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์  จะเชิญผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคณุวฒุิ 
เก่ียวกบัพสัดนุัน้มาให้ค าปรึกษา หรือสง่พสัดนุัน้ไปทดลองหรือตรวจสอบ  ณ  สถานท่ีของ 
ผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคณุวฒุนัน้ ๆ ก็ได้ 
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    ในกรณีจ าเป็นท่ีไมส่ามารถตรวจนบัเป็นจ านวนหนว่ยทัง้หมดได้  ให้ตรวจนบัตามหลกั 
  วิชาการสถิติ 

(3)  โดยปกตใิห้ตรวจรับพสัดใุนวนัท่ีผู้ขายหรือผู้ รับจ้างน าพสัดมุาสง่ และให้ด าเนินการให้ 
        เสร็จสิน้ไปโดยเร็วท่ีสดุ 
(4)  เม่ือตรวจถกูต้องครบถ้วนแล้ว  ให้รับพสัดไุว้และถือวา่ผู้ขายและผู้ รับจ้าง  ได้สง่มอบ 

 พสัดถุกูต้องครบถ้วน  ตัง้แตว่นัท่ีผู้ขายหรือผู้ผู้ รับจ้าง น าพสัดท่ีุถกูต้องครบถ้วนมาสง่ 
 และรายงานให้คณะกรรมการทราบ 

(5)  ในกรณีท่ีผู้ขายหรือผู้ รับจ้างสง่มอบพสัดถุกูต้องแตไ่มค่รบจ านวน  หรือสง่มอบครบ 
จ านวนแตไ่มถ่กูต้องทัง้หมด  ถ้าสญัญาหรือข้อตกลงมิได้ก าหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน  ให้ตรวจ 
รับไว้เฉพาะจ านวนท่ีถกูต้อง โดยถือปฏิบตัิตาม (4) และรีบแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้ รับจ้างทราบ 
ภายใน  3  วนัท าการ  นบัแตว่นัท่ีตรวจพบแตท่ัง้นีไ้มต่ดัสิทธิของสหกรณ์ท่ีจะปรับผู้ขายหรือ 
ผู้ รับจ้าง ในจ านวนท่ีสง่มอบไมค่รบถ้วน  หรือไมถ่กูต้องนัน้ 

การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง 
  ข้อ  33  คณะอนกุรรมการตรวจการจ้าง  มีหน้าท่ีดงันี ้

(1)  ตรวจสอบรายงานการปฏิบตังิานของผู้ รับจ้างและเหตกุารณ์แวดล้อมท่ีผู้ควบคมุงานรายงาน  
โดยตรวจสอบกบัแบบรูปและรายการละเอียดและข้อก าหนดในสญัญา  เพ่ือให้เป็นไปตามแบบรูป
และรายการละเอียด  และข้อก าหนดในสญัญา รวมทัง้รับทราบหรือพิจารณาสัง่หยดุ 
งาน หรือพกังานของผู้ควบคมุงาน แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ 

(2) โดยปกตใิห้ตรวจผลงานท่ีผู้ รับจ้างสง่มอบภายใน  3  วนัท าการ  นบัแตว่นัท่ีประธานคณะ 
อนกุรรมการได้รับทราบการสง่มอบงาน และให้ท าการตรวจรับให้เสร็จสิน้ไปโดยเร็วท่ีสดุ 

(3) เม่ือตรวจแล้วเห็นว่าเป็นการถกูต้องครบถ้วน  เป็นไปตามแบบรูปและรายการละเอียดและ
ข้อก าหนดในสญัญา  ให้ถือวา่ผู้ รับจ้างสง่มอบงานครบถ้วนตัง้แตว่นัท่ีผู้ รับจ้างสง่งานจ้าง 
ท่ีถกูต้องครบถ้วนนัน้และให้ท าใบรับรองผลการปฏิบตังิานทัง้หมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต ่
กรณี  โดยลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน  2 ฉบบั  มอบให้ผู้ รับจ้าง  1 ฉบบั  มอบให้เจ้าหน้าท่ีพสัดุ 
1 ฉบบั เพ่ือเบกิจา่ยเงินตามระเบียบ  แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ 

ในกรณีท่ีเห็นวา่ผลงานท่ีสง่มอบทัง้หมด  หรืองวดใดก็ตามไมเ่ป็นไปตามแบบรูปและ 
           รายการละเอียดและข้อก าหนดในสญัญา  ให้รายงานคณะกรรมการผา่นหวัหน้าเจ้าหน้าท่ี 
                  พสัดเุพ่ือทราบหรือพิจารณาแล้วในแตก่รณี 
  ข้อ  34   ผู้ควบคมุงาน  ต้องเป็นผู้ ท่ีมีคณุวฒุิตามท่ีผู้ออกแบบเสนอแนะ  มีความรู้ความช านาญงานการ 
               ก่อสร้างให้เหมาะสมกบังานการก่อสร้างนัน้ ๆ  และโดยปกตจิะต้องมีคณุสมบตัไิมต่ ่ากวา่ระดบั 
                                     ประกาศนียบตัรวิชาชีพ และให้ผู้ควบคมุงานมีหน้าท่ี  ดงันี  ้

(1)  ตรวจและควบคมุงาน  ณ  สถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในสญัญาหรือท่ีตกลงให้ท างานจ้างนัน้ ๆ 
 ทกุวนั  ให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียด  และข้อก าหนดไว้ในสญัญาทกุประการ 
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(2)  ในกรณีท่ีปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียด   หรือข้อก าหนดในสญัญามีข้อความ 

  ขดักนั หรือเป็นท่ีคาดหมายได้วา่ ถึงแม้นงานนัน้จะได้เป็นไปตามแบบรูปและรายการ 
  ละเอียด และข้อก าหนดในสญัญา  แตเ่ม่ือส าเร็จแล้วจะไมม่ัน่คงแข็งแรง  หรือไมเ่ป็น 
  ไปตามหลกัวิชาช่างท่ีดี    หรือไมป่ลอดภยั    ให้สัง่พกังานนัน้ไว้ก่อน     แล้วรายงาน  
  คณะอนกุรรมการตรวจการจ้างโดยเร็ว 

(3)   จดบนัทกึการปฏิบตังิานของผู้ รับจ้าง   และเหตกุารณ์แวดล้อมเป็นรายวนัพร้อมทัง้ผล 
  การ ปฏิบตังิานอยา่งน้อย 2 ฉบบั เพ่ือรายงานให้คณะอนกุรรมการตรวจการจ้างทราบ 
    การบนัทึกการปฏิบตังิานของผู้ รับจ้าง ให้ระบรุายละเอียด ขัน้ตอนการปฏิบตังิาน 
  และวสัดท่ีุใช้ด้วย 

(4)   ในวนัก าหนดลงมือท าการของผู้ รับจ้างตามสญัญา   และในวนัถึงก าหนดสง่มอบงาน 
  แตล่ะงวด  ให้รายงานผลการปฏิบตังิานของผู้ รับจ้างวา่เป็นไปตามสญัญาจา่งหรือไม ่  
  ให้คณะอนกุรรมการตรวจการจ้างทราบภายใน 3 วนัท าการ นบัแตว่นัถึงก าหนดนัน้ๆ 

การด าเนินการซือ้ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
  ข้อ  35   ก่อนด าเนินการซือ้ท่ีดนิและหรือสิ่งก่อสร้าง  ให้ท ารายงานเสนอตอ่คณะกรรมการพิจารณา 
                                      ตามรายการตอ่ไปนี ้

(1)  เหตผุลและความจ าเป็นท่ีต้องซือ้ 
(2) รายละเอียดของท่ีดนิและหรือสิ่งก่อสร้างท่ีต้องการซือ้   เชน่  จ านวนเนือ้ท่ี  ท้องท่ีท่ีตัง้ 

ของท่ีดนิ  หรือสิ่งก่อสร้าง  ลกัษณะของท่ีดนิ  เอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิ  เป็นต้น 
(3) ราคาประเมินของทางราชการในท้องท่ีนัน้ 
(4) ราคาซือ้ขายของท่ีดนิและหรือสิ่งก่อสร้าง ใกล้เคียงบริเวณท่ีจะซือ้ครัง้หลงัสดุ  ประมาณ   

3  ราย  หรือผลการประเมินหลกัทรัพย์ของบริษัท 
(5) วงเงินท่ีจะซือ้  โดยให้ระบวุงเงินงบประมาณวงเงินตามโครงการเงินกู้   หรือเงินชว่ยเหลือ 

ท่ีจะซือ้ในครัง้นัน้ทัง้หมดถ้าไมมี่วงเงินดงักลา่วให้ระบวุงเงินท่ีประมาณวา่จะซือ้ในครัง้นัน้ 
(6) วิธีท่ีจะซือ้และเหตผุลท่ีต้องซือ้โดยวิธีนัน้ 
(7) ข้อเสนออ่ืน ๆ  เชน่ การขออนมุตัแิตง่ตัง้คณะอนกุรรมการตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นในการซือ้การ 

ออกแบบประกาศสอบราคา  หรือประกาศประกวดราคา 
  การซือ้ท่ีดนิ  และหรือสิ่งก่อสร้าง  ให้ตดิตอ่กบัเจ้าของโดยตรง  หรือด าเนินการตามกฎหมาย  หรือ 
 ประเพณีนิยมของท้องถ่ิน 
  ข้อ  36  เม่ือคณะกรรมการให้ความเห็นชอบตามรายงานท่ีเสนอตามข้อ 35 แล้วให้ด าเนินการตาม 
 วิธีการซือ้หรือวิธีการจ้างนัน้ตอ่ไป 
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หมวดที่  4 
สัญญาและหลักประกัน 

สัญญา 
  ข้อ  37   การซือ้  การจ้าง ให้ท าหลกัฐานไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เชน่ สญัญาหรือใบสัง่ซือ้หรือ 
           ใบสัง่จ้างถ้าเป็นการซือ้หรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา  จะไมท่ าใบสัง่ซือ้หรือใบสัง่จ้าง  
           หรือ สญัญาไว้ตอ่กนัก็ได้ 
     การซือ้หรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา  ให้ท าสญัญาไว้เป็นหลกัฐาน  เว้นแต่ 
           การซือ้หรือการจ้างในกรณีดงัตอ่ไปนี ้จะท าเป็นใบสัง่ซือ้หรือใบสัง่จ้างแทนการท าสญัญา 
           ก็ได้ 

(1)  การซือ้หรือการจ้างจากสว่นราชการ 
(2) การซือ้หรือการจ้างโดยวิธีพิเศษ  วิธีสอบราคา  เว้นแตค่ณะกรรมการเห็น 

สมควรจะให้ท าเป็นสญัญาไว้ตอ่กนัแทนใบสัง่ซือ้หรือใบสัง่จ้าง ก็ให้ท าได้ 
  ข้อ  38  การท าสญัญา  ใบสัง่ซือ้  ใบสัง่จ้าง  ให้ก าหนดคา่ปรับ  ดงัตอ่ไปนี  ้

(1)  การจ้างซึง่ต้องการผลส าเร็จของงานทัง้หมดพร้อมกนั       ให้ก าหนดคา่ปรับเป็น 
รายวนัเป็นจ านวนเงินตายตวัในอตัราร้อยละ  1  ของราคางานจ้างนัน้  แตจ่ะต้อง 
ไมต่ ่ากวา่วนัละ  100  บาท 

(2) การจ้างบริการซึง่ก าหนดให้ท างานจ้าง  สง่มอบเป็นรายเดือนหรือรายงวดให้ก าหนด 
คา่ปรับเป็นรายวนั เป็นจ านวนเงินตายตวัในอตัรา  ร้อยละ  0.5  ของราคาคา่จ้างแต่ 
ละเดือน หรือแตล่ะงวดดงักลา่ว  แตจ่ะต้องไมต่ ่ากวา่วนัละ  50  บาท 

(3) การจ้างท าสิ่งของท่ีมีปริมาณหลายชิน้ และแตล่ะชิน้สมบรูณ์ได้ในตวัเอง  ซึง่สามารถ 
น าไปใช้งานได้ ให้ก าหนดคา่ปรับเป็นรายวนัในอตัราตายตวัร้อยละ  1  ของราคาพสัด ุ
ท่ียงัไมไ่ด้รับมอบ  แตจ่ะต้องไมต่ ่ากวา่วนัละ  100  บาท 

(4)  การซือ้สิ่งของให้ก าหนดคา่ปรับเป็นรายวนั ในอตัราตายตวัร้อยละ 0.50 ของราคาพสัดุ 
ท่ียงัไมไ่ด้รับมอบ 
  ในกรณีการจดัหาสิ่งของท่ีประกอบกนัเป็นชดุ  ถ้าขาดสว่นประกอบสว่นหนึง่ 
สว่นใดไปแล้ว  จะไมส่ามารถใช้การได้โดยสมบรูณ์  แม้คูส่ญัญาจะสง่มอบสิ่งของภายในก าหนด
ตามสญัญา  แตย่งัขาดสว่นประกอบบางสว่น ตอ่มาได้สง่มอบสว่นประกอบท่ียงั 
ขาดนัน้เกินก าหนดสญัญา ให้ถือว่าไมไ่ด้สง่มอบสิ่งของนัน้เลยให้ปรับเตม็ราคาของทัง้ชดุ 

  ข้อ  39  การงดหรือลดคา่ปรับให้แก่คูส่ญัญา   หรือการขยายเวลาท าการตามสญัญา  หรือข้อตกลง   
                                     ให้อยูใ่นอ านาจของคณะกรรมการท่ีจะพิจารณาได้ตามจ านวนวนัท่ีมีเหตเุกิดขึน้จริงเฉพาะ 
                                      กรณี  ดงัตอ่ไปนี ้
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(1)  เหตเุกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของสหกรณ์ 
(2) เหตสุดุวิสยั 
(3) เหตเุกิดจากพฤตกิารณ์อนัหนึง่อนัใดท่ีคูส่ญัญาไมต้่องรับผิดตามกฎหมาย 

  ให้สหกรณ์ระบไุว้ในสญัญาก าหนดให้คูส่ญัญาต้องแจ้งเหตดุงักล่าวให้สหกรณ์ทราบ ภายใน 15 วนั 
 นบัแตเ่หตนุัน้ได้สิน้สดุลง   หากมิได้แจ้งภายในเวลาท่ีก าหนด   คูส่ญัญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อ    ขอลดหรือ 
 งดคา่ปรับ  หรือขอขยายเวลาในภายหลงัมิได้  เว้นแตก่รณีตาม (1) ซึง่มีหลกัฐานขดัแย้ง หรือ สหกรณ์ทราบดี 
  อยูแ่ล้วตัง้แตต้่น 

  ข้อ  40   การแก้ไขเปล่ียนแปลงสญัญา  หรือใบสัง่ซือ้หรือใบสัง่จ้าง หากมีความจ าเป็นต้องเพิ่มหรือ 
ลดวงเงิน  หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาสง่มอบของ  หรือระยะเวลาในการท างานให้ตกลงพร้อมกนัไป 
  ข้อ  41   การใช้สิทธิบอกเลิกสญัญา หรือใบสัง่ซือ้ หรือใบสัง่จ้าง ในกรณีท่ีมีเหตอุนัเช่ือได้วา่ผู้ รับจ้าง 
ไมส่ามารถท างานให้แล้วเสร็จ  หรือผู้ขายไมส่ามารถสง่มอบภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  ให้เสนอคณะกรรมการ
พิจารณาบอกเลิกสญัญา หรือใบสัง่ซือ้ หรือใบสัง่จ้าง 
 ข้อ  42   หลกัประกนัของและหลกัประกนัสญัญาโดยปกตใิห้ก าหนดเป็นมลูคา่เป็นจ านวนเตม็ในอตัรา 
ร้อยละห้าของวงเงินหรือราคาพสัดท่ีุจดัหาครัง้นัน้  ให้คณะกรรมการมีอ านาจใช้ดลุพินิจให้เพิ่ม  หรือลดจ านวน 
อตัราการวางหลกัประกนัได้  แตจ่ะต้องไมต่ ่ากวา่ร้อยละสอง หรือ ไมส่งูกวา่ร้อยละสิบของวงเงิน หรือราคาพสัดแุล้วแต่
กรณี 
 ข้อ  43   การก าหนดหลกัประกนัตาม  ข้อ   42  จะต้องระบไุว้เป็นเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา    หรือ 
เอกสารประกวดราคา หรือสญัญา  ก็ให้อนโุลมรับได้ 
 ในกรณีท่ีผู้ เสนอราคาหรือคูส่ญัญาวางหลกัประกนัท่ีมีมลูคา่สงูกวา่ในเอกสารสอบราคา  หรือเอกสารประกวด
ราคา หรือสญัญา  ก็ให้อนโุลมรับได้ 
 ข้อ  44   ในกรณีท่ีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ เสนอราคา หรือเป็นคูส่ญัญา ไมต้่องวางหลกัประกนั 
 ข้อ  45   ให้สหกรณ์คืนหลกัประกนัให้แก่ผู้ เสนอราคา   คูส่ญัญา   หรือผู้ค า้ประกนัตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี  ้

(1)  หลกัประกนัซองให้คืนแก่ผู้ เสนอราคา  หรือผู้ค า้ประกนัดงันี ้
ก.  ผู้ เสนอราคารายท่ีไมไ่ด้รับการคดัเลือก  ให้คืนภายใน  15  วนั  นบัแตว่นัพิจารณา 

ผลการประกวดราคาแล้วเสร็จ 
ข. ผู้ เสนอราคารายท่ีสหกรณ์รับราคาและตกลงซือ้หรือจ้าง  ให้คืนเม่ือได้ท าสญัญาหรือ 

ได้มีการรับใบสัง่ซือ้ หรือใบสัง่จ้างแล้ว 
(2) หลกัประกนัสญัญาให้คืนให้แก่คูส่ญัญา หรือผู้ค า้ประกนัโดยเร็ว และอยา่งช้างต้องไมเ่กิน  15  

วนัท าการ  นบัแตว่นัท่ีคูส่ญัญาพ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาแล้ว 
 
 
 
 



15 
        การคืนหลกัประกนัท่ีเป็นหนงัสือค า้ประกนัของธนาคาร   ในกรณีท่ีผู้ เสนอราคาหรือ
คูส่ญัญาไมม่ารับภายในก าหนดเวลาข้างต้น ให้รีบสง่ต้นฉบบัหรือหนงัสือค า้ประกนัให้แก่ 
ผู้ เสนอราคาหรือคูส่ญัญาโดยตรงทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  หรือโดยวิธีอ่ืนก็ได้  พร้อมกบั 
แจ้งให้ธนาคารผู้ค า้ประกนัทราบด้วย 
หลักประกัน 

  ข้อ  46  หลกัประกนัซองหรือหลกัประกนัสญัญา  ให้ใช้หลกัประกนัอยา่งหนึง่อยา่งใด  ดงัตอ่ไปนี ้
(1) เงินสด 
(2) เช็ค (แคชเชียร์เช็ค) หรือตัว๋แลกเงิน (ดราฟต์) ท่ีธนาคารภายในประเทศเช็นสัง่จา่ย 
(3) หนงัสือค า้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ 
(4) พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

  ข้อ  47  ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้ รักษาการตามระเบียบนี ้
           ในการจดัซือ้จดัจ้างให้สหกรณ์ปฏิบตัใิห้เป็นไปตามระเบียบนี ้ เว้นแตส่หกรณ์ได้รับเงินอดุหนนุ 
           จากหนว่ยงานราชการให้ถือปฏิบตัเิป็นไปตามเง่ือนไขของหนว่ยงานราชการผู้ให้เงินอดุหนนุนัน้ 
 
                ประกาศ     ณ   วนัท่ี        เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ.2560 

  
 
 

(นายเนตร    พงษ์ตุ้ย) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 
 

 
 
     
   

 
 

 
 

 
 

 



 
 
 

 ระเบียบวาระท่ี  4.5   เร่ืองพจิารณา 
 

  
ข้อความเดมิ ข้อความท่ีขอแก้ไข หมายเหต ุ

คณะกรรมการด าเนินการ 
ข้อ 75   คณะกรรมการด าเนินการ  ให้สหกรณ์  
            มีคณะกรรมการด าเนินการ   สหกรณ์ 
            ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ หน่ึง 
            คน และกรรมการด าเนินการอ่ืนอีกสิบส่ี  
            คน ซึง่ท่ีประชมุใหญ่เลือกตัง้จากสมาชิก 
                 การเลือกตัง้คณะกรรมการด าเนินการ 
            ซึง่ท่ีประชมุใหญ่เลือกตัง้จากสมาชิกนัน้   
            ให้ค านงึถึงหลกัของการกระจายและการ  
            มีส่วนร่วมของสมาชิก  มติท่ีประชมุใหญ่  
           ให้เป็นท่ีสิน้สดุ 
            ให้กรรมการด าเนินการเลือกตวัใน
ระหวา่งกนัเองขึน้ด ารงต าแหนง่รองประธาน
กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคน  เลขานกุาร  คน
หนึง่ และ หรือ เหรัญญิกคนหนึง่  นอกนัน้เป็น
กรรมการและปิดประกาศให้ทราบโดยทัว่กนั  ณ  
ส านกังานสหกรณ์ 
        ห้ามไมใ่ห้บคุคลซึง่มีลกัษณะดงัตอ่ไปนีเ้ป็น 
หรือ ท าหน้าท่ีกรรมการด าเนินการ 
 
 
 
          
 
 

คณะกรรมการด าเนินการ 
ข้อ 75   คณะกรรมการด าเนินการ ให้สหกรณ์  
            มีคณะกรรมการด าเนินการ  สหกรณ์ 
            ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หน่ึง 
            คน และกรรมการด าเนินการอ่ืนอีกสิบส่ี  
            คน ซึง่ท่ีประชมุใหญ่เลือกตัง้จากสมาชิก 
                 การเลือกตัง้คณะกรรมการด าเนินการ 
            ซึง่ท่ีประชมุใหญ่เลือกตัง้จากสมาชิกนัน้   
            ให้ค านงึถึงหลกัของการกระจายและการ  
            มีส่วนร่วมของสมาชิก  มติท่ีประชมุใหญ่  
           ให้เป็นท่ีสิน้สดุ 
โดยให้มีจ านวนกรรมการด าเนินการกระจายทกุ
หนว่ยงาน  ดงันี ้

(1)  ส านกังานสาธารณสขุล าพนูจงัหวดั 
 ล าพนู  จ านวน   1  คน 

(2)  อ าเภอเมือง                 จ านวน  1  คน 
(3)  อ าเภอป่าซาง              จ านวน   1  คน 
(4)  อ าเภอบ้านโฮง่            จ านวน   1  คน 
(5)  อ าเภอแมท่า               จ านวน   1  คน 
(6)  อ าเภอลี ้                     จ านวน   1  คน 
(7)  อ าเภอทุง่หวัช้าง           จ านวน  1  คน 
(8)  อ าเภอบ้านธิ                 จ านวน  1  คน 
(9) อ าเภอเวียงหนองลอ่ง    จ านวน   1  คน 
(10) โรงพยาบาลล าพนู       จ านวน   1  คน 
(11) ข้าราชการบ านาญ       จ านวน    1  คน 
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ข้อความเดมิ ข้อความท่ีขอแก้ไข หมายเหต ุ
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)  เคยรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึง
ท่ีสดุให้จ าคกุในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ 
ท่ีกระท าโดยทจุริต 

(2)  เคยถกูไลอ่อก  ปลดออก หรือให้ออก
จากราชการ  องค์กร  หน่วยงานของรัฐ 
หรือเอกชนฐานทจุริตตอ่หน้าท่ี 

(3)  เคยถกูให้พ้นจากต าแหนง่กรรมการหรือ
มีค าวินิจฉยัเป็นท่ีสดุให้พ้นจากต าแหนง่
กรรมการ ตามค าสัง่นายทะเบียน
สหกรณ์ 

(4) เคยถกูท่ีประชมุใหญ่ มีมตใิห้ถอดถอน 
ออกจากต าแหนง่กรรมการเพราะเหตุ
ทจุริตตอ่หน้าท่ี 

(5) สมาชิกซึง่ผิดนดัการช าระเงินงวดช าระ
หนี ้ไมว่า่ต้นเงินหรือดอกเบีย้ในระยะ 
เวลาสองปีทางบญัชีนบัแตปี่ท่ีผิดนดัถึงปี
ท่ีเลือกตัง้กรรมการด าเนินการ เว้นแต่
การผิดนดั นัน้มิได้เกิดขึน้จากการกระท า
ของตนเอง 

(6)  ผู้ซึง่เป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์นี ้

ให้กรรมการด าเนินการเลือกตวัในระหวา่งกนัเอง
ขึน้ด ารงต าแหนง่รองประธานกรรมการคนหนึง่ 
หรือหลายคน  เลขานกุาร  คนหนึง่ และ หรือ 
เหรัญญิกคนหนึง่  นอกนัน้เป็นกรรมการและปิด
ประกาศให้ทราบโดยทัว่กนั  ณ  ส านกังาน
สหกรณ์ 
        ห้ามไมใ่ห้บคุคลซึง่มีลกัษณะดงัตอ่ไปนีเ้ป็น 
หรือ ท าหน้าท่ีกรรมการด าเนินการ 

(1) เคยรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุ
ให้จ าคกุในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ 
ท่ีกระท าโดยทจุริต 

(2)  เคยถกูไลอ่อก  ปลดออก หรือให้ออก
จากราชการ  องค์กร  หน่วยงานของรัฐ 
หรือเอกชนฐานทจุริตตอ่หน้าท่ี 

(3)  เคยถกูให้พ้นจากต าแหนง่กรรมการหรือ
มีค าวินิจฉยัเป็นท่ีสดุให้พ้นจากต าแหนง่
กรรมการ ตามค าสัง่นายทะเบียน
สหกรณ์ 

(4) เคยถกูท่ีประชมุใหญ่ มีมตใิห้ถอดถอน 
ออกจากต าแหนง่กรรมการเพราะเหตุ
ทจุริตตอ่หน้าท่ี 

(5) สมาชิกซึง่ผิดนดัการช าระเงินงวดช าระ
หนี ้ไมว่า่ต้นเงินหรือดอกเบีย้ในระยะ 
เวลาสองปีทางบญัชีนบัแตปี่ท่ีผิดนดัถึงปี
ท่ีเลือกตัง้กรรมการด าเนินการ เว้นแต่
การผิดนดั นัน้มิได้เกิดขึน้จากการกระท า
ของตนเอง 

(6)       (6)  ผู้ซึง่เป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์นี ้
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ข้อความเดมิ ข้อความท่ีขอแก้ไข หมายเหต ุ
ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ  104   ผู้ตรวจสอบกิจการ 
               ให้ท่ีประชมุใหญ่เลือกตัง้สมาชิกหรือ
บคุคลภายนอกผู้ มีคณุวฒุิ ความรู้ ความสามารถ 
ในด้านธุรกิจ  การเงิน การบญัชี การเศรษฐกิจ 
หรือการสหกรณ์  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ 
สหกรณ์  เป็นการประจ าปีจ านวนไมเ่กินห้าคน  
หรือหนึง่นิตบิคุคล 
               ท่ีประชมุใหญ่จะเลือกตัง้กรรมการ

ด าเนินการ  หรือผู้ซึง่ด ารงต าแหนง่หน้าท่ีประจ า 
ในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไมไ่ด้ 

 
 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ข้อ  104   ผู้ตรวจสอบกิจการ 
                ให้ท่ีประชมุใหญ่เลือกตัง้สมาชิกหรือ
บคุคลภายนอกผู้ มีคณุวฒุิความรู้ความสามารถ
ในด้านธุรกิจ  การเงิน  การบญัชี  การบริหาร
จดัการ เศรษฐศาสตร์  การสหกรณ์ กฎหมายท่ี 
เก่ียวข้องกบัสหกรณ์ และมีคณุสมบตัเิป็นผู้ผา่น 
การอบรม การตรวจสอบกิจการ  จากกรมตรวจ
บญัชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีได้รับการรับรอง 
หลกัสตูรจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ และไมมี่
ลกัษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการตาม 
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์จ านวนไมเ่กิน ห้า
คน  หรือ หนึง่ นิตบิคุคล 
 
ข้อ 105  ขัน้ตอนและวิธีการ เลือกตัง้ผู้ตรวจสอบ 
กิจการ ให้คณะกรรมการด าเนินการประกาศรับ
สมคัรผู้ตรวจสอบกิจการและพิจารณาคดัเลือกผู้
ตรวจสอบกิจการท่ีมีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะ
ต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนด แล้วน าเสนอช่ือผู้ตรวจสอบกิจการท่ีผ่าน
การคดัเลือกให้ท่ีท่ีประชมุใหญ่เลือกตัง้ และให้ผู้
ได้รับเลือกตัง้ท่ีมีคะแนนสงูสดุ เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการหากมีคะแนนเทา่กนัให้ประธานออกเสียง
เพิ่มอีกหนึง่เสียง และให้ผู้ ท่ีได้รับเลือกตัง้ล าดบั 
คะแนนรองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการส ารอง
จ านวนไมเ่กินห้าคนหรือหนึง่นิตบิคุคล 
         กรณีผู้ตรวจสอบกิจการได้พ้นจากต าแหนง่ 
ด้วยเหตผุลตามข้อ 107 (2) (3) (4) (5) ให้ผู้ตรวจ
สอบกิจการส ารองปฏิบตังิานได้ทนัที เท่าระยะ 
เวลาท่ีผู้ตรวจสอบกิจการคนเดมิคงเหลืออยู่ หรือ 

 
เป็นการก าหนด 
การเลือกตัง้   ผู้  
ตรวจสอบกิจการ
โดยท่ีประชมุ  
ใหญ่และเลือก
จากสมาชิกหรือ
บคุคลภายนอก 
หรือนิตบิคุคลท่ีมี
คณุสมบตัแิละไม่
มีลกัษณะต้อง 
ห้ามตามระเบียบ
นายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด 
เพ่ือก าหนด
แนวทางปฏิบตัิ
ในการเลือกตัง้
ผู้ตรวจสอบ
กิจการท่ีชดัเจน
และให้มีการ
เลือกตัง้ผู้ตรวจ
สอบกิจการ
ส ารองไว้เพ่ือ
ปฏิบตัิ งานได้
ทนัที 
 
 



จนกวา่จะมีการเลือกตัง้ ผู้ตรวจสอบกิจการใหม่ 
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ข้อความเดมิ ข้อความท่ีขอแก้ไข หมายเหต ุ
ข้อ  105   การด ารงต าแหนง่ของผู้ตรวจสอบ  
               กิจการ 
                       ผู้ตรวจสอบกิจการอยูใ่นต าแหนง่
ได้มีก าหนดเวลาหนึง่ปีทางบญัชี สหกรณ์ ถ้าเม่ือ
ครบก าหนดเวลาแล้วยงัไมมี่การเลือกตัง้ผู้ตรวจ
สอบกิจการคนใหมก็่ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดมิ 
ปฏิบตัหิน้าท่ีไปพลางก่อน 
        ผู้ตรวจสอบกิจการ ซึง่ออกไปนัน้  อาจได้รับ
เลือกตัง้ซ า้ 

 
 
 
 

ข้อ 106  การด ารงต าแหนง่ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 
                      ผู้ตรวจสอบกิจการอยูใ่นต าแหนง่
ได้มีก าหนดเวลาหนึง่ปีทางบญัชี สหกรณ์ ถ้าเม่ือ
ครบก าหนดเวลาแล้วยงัไมมี่การเลือกตัง้ผู้ตรวจ
สอบกิจการคนใหมก็่ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดมิ 
ปฏิบตัหิน้าท่ีไปพลางก่อน 
ผู้ตรวจสอบกิจการ ซึง่ออกไปนัน้  อาจได้รับ 

เลือกตัง้ซ า้ได้ 
 
ข้อ  107  การพ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพ้นจากต าแหนง่เพราะ
เหตอุยา่งใด อย่างหนึง่  ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก โดยแสดงเหตผุลเป็นหนงัสือย่ืน

ตอ่ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการหรือ
ย่ืนตอ่คระกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
แล้วแตก่รณี 

(4) ท่ีประชมุใหญ่ของสหกรณ์ลงมตถิอด
ถอนผู้ตรวจสอบกิจการ ซึง่เป็นบคุคล
ธรรมดา หรือนิตบิคุคล ออกจากต าแหนง่
ทัง้คณะ หรือรายบคุคล 

(5) นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉยัวา่ขาด 
คณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้ามตาม  
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

เพ่ือเป็นการ
ก าหนดระยะ 
เวลาอยูใ่น
ต าแหนง่ของผู้
ตรวจสอบกิจการ
ตามความเหมาะ 
สมของแตล่ะ 
สหกรณ์แตต้่อง
ไมเ่กิน 3 ปี ทาง 
บญัชีสหกรณ์ 
การพ้นจาก 
ต าแหนง่นอก 
จากการพ้นจาก
การครบวาระ
แล้วท่ีประชมุ
ใหญ่อาจมีมติ
ถอดถอนหรือ
เพราะเหตขุาด
คณุสมบตัโิดย
การวินิจฉยัของ
นายทะเบียน
สหกรณ์ ตาม
ระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์
ข้อ 16 
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ข้อ  106  อ านาจหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบกิจการ   
ผู้ตรวจสอบกิจการมีอ านาจหน้าท่ีตรวจสอบการ
ด าเนินงานทัง้ปวงของสหกรณ์ ซึง่รวมทัง้ในข้อ
ตอ่ไปนี ้ คือ 

(1) ตรวจสอบเอกสาร  สรรพสมดุ  บญัชี  
ทะเบียนและการเงิน  ตลอดจนทรัพย์สิน
และหนีส้ินทัง้ปวงของสหกรณ์ เพ่ือทราบ
ฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ท่ี
เป็นอยูจ่ริง 

(2) ตรวจสอบหลกัฐานและความถกูต้อง  
         ของการด าเนินธุรกิจแตล่ะประเภทของ  
     สหกรณ์ เพ่ือประเมินผลและอาจให้   

       ข้อแนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการ 
       ผู้จดัการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์  ทัง้ 

           ทางวิชาการและทางปฏิบตัใินกิจการนัน้ๆ 
(3) ตรวจสอบการจดัจ้างและแตง่ตัง้ 
     เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ ตลอดจนหนงัสือ    
     สญัญาจ้างและหลกัประกนั 
(4) ตรวจสอบการปฏิบตังิานตามแผนงาน   

และการใช้จา่ยเงินงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีของสหกรณ์ 

(5)  ติดตามผลการด าเนินงานของ 
คณะกรรมการด าเนินการ เพ่ือพิจารณา
หาทางปรับปรุงแผนงาน  ข้อบงัคบั  
ระเบียบ  มติ  ตลอดจนค าสัง่ตา่ง ๆ  
ของสหกรณ์ 

(6)  ตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมาย 
ข้อบงัคบั  ระเบียบ  มต ิ และค าสัง่ของ
สหกรณ์หรือกิจการอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดผลดี
แก่การด าเนินกิจการของสหกรณ์ 

 

ข้อ  108  อ านาจหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบกิจการ  
ผู้ตรวจสอบกิจการมีอ านาจหน้าท่ีตรวจสอบการ
ด าเนินงานทัง้ปวงของสหกรณ์ ซึง่รวมทัง้ในข้อ
ดงัตอ่ไปนี ้ คือ 
(1) ตรวจสอบเอกสาร  สรรพสมดุ  บญัชี  

ทะเบียนและการเงิน  ตลอดจนทรัพย์สินและ
หนีส้ินทัง้ปวงของสหกรณ์ เพ่ือทราบฐานะ
และข้อเท็จจริงของสหกรณ์ท่ีเป็นอยูจ่ริง 

(2) ตรวจสอบหลกัฐานและความถกูต้องของการ
ด าเนินธุรกิจแตล่ะประเภทของสหกรณ์ เพ่ือ
ประเมินผลและอาจให้ข้อแนะน าแก่
คณะกรรมการด าเนินการ 
      ผู้จดัการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์  ทัง้        

ทางวิชาการและทางปฏิบตัใินกิจการนัน้ๆ 
(3) ตรวจสอบการจดัจ้างและแตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ี

ของสหกรณ์ ตลอดจนหนงัสือสญัญาจ้าง
และหลกัประกนั 

(4) ตรวจสอบการปฏิบตังิานตามแผนงาน   
และการใช้จา่ยเงินงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีของสหกรณ์ 

(5)  ตดิตามผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการด าเนินการ เพ่ือพิจารณา
หาทางปรับปรุงแผนงาน  ข้อบงัคบั  ระเบียบ  
มต ิ ตลอดจนค าสัง่ตา่ง ๆ  

ของสหกรณ์ 
(6) ตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั

ระเบียบ  มติ และค าสัง่ของสหกรณ์หรือ
กิจการอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดผลดีแก่การด าเนิน
กิจการของสหกรณ์การ    

 
     

เพ่ือให้การ
ตรวจสอบกิจการ
ครบถ้วนและการ
ปฏิบตัเิป็นไป
ตามแนวทางท่ี
กรมตรวจบญัชี
สหกรณ์ก าหนด 
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ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงาน 

ผลการตรวจสอบประจ าเดือนตอ่คณะกรรมการ 
ด าเนินการในการประชมุประจ าเดือนคราวถดัไป  
แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจ าปีตอ่ท่ีประชมุ
ใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 
         หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ  

ต้องแจ้งเป็นหนงัสือให้คณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์แก้ไขโดยมิชกัช้า  ผู้ตรวจสอบกิจการอาจ 
เสนอแนะทางแก้ไขข้อบกพร่องนัน้ด้วยก็ได้ 

 
 
    
 
 
 
 

       
 

การตรวจสอบกิจการและการด าเนิน 
งานของสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องปฏิบตัิ 
งานตามแนวปฏิบตักิารตรวจสอบกิจการท่ี 
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ก าหนด 
ข้อ  109  การรายงานผลการตรวจสอบ 
              ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ  รายงานผลการ
ตรวจสอบประจ าเดือน และประจ าปี  รวมทัง้
ข้อสงัเกตข้อเสนอแนะเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ
เข้าร่วมประชมุเพ่ือแจ้งผลการตรวจสอบ
ประจ าเดือนตอ่คณะกรรมการด าเนินการในการ
ประชมุประจ าเดือนคราวถดัไป และรายงานผล
การตรวจสอบประจ าปี ตอ่ท่ีประชมุใหญ่ ของ
สหกรณ์ด้วย 
        กรณีท่ีผู้ตรวจสอบกิจการพบวา่มีเหตกุารณ์
ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกของ
สหกรณ์อยา่งร้ายแรง  หรือสหกรณ์มีการปฏิบตัิ
ไมเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ ค าสัง่  ประกาศ
หรือค าแนะน าของทางราชการ รวมทัง้ข้อบงัคบั  
ระเบียบ  มตท่ีิประชมุหรือค าสัง่ของสหกรณ์จน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์
อยา่งร้ายแรง  ให้แจ้งผลการตรวจสอบตอ่
คณะกรรมการด าเนินการทนัท่ีเพ่ือด าเนินการ
แก้ไขและให้จดัสง่ส าเนารายงานดงักลา่ว ตอ่
ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์  และส านกังาน
สหกรณ์จงัหวดัท่ีก ากบัดแูลโดยเร็ว 
        ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการแก้ไข
ตามรายงานการตรวจสอบ และส าเนารายงาน
ผลการแก้ไขและผลการติดตามของผู้ตรวจสอบ
กิจการ ตอ่ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ 
ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั / ท่ีก ากบัดแูล  

 
 
 
 
เพ่ือให้ผู้ตรวจ 
สอบกิจการต้อง
รายงานผลการ
ตรวจสอบให้
สหกรณ์ทราบ
และด าเนินการ
แก้ไขรวมทัง้การ
ตดิตามผลการ
แก้ไขและราย 
งานหนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือมิให้
เกิดความเสีย 
หายแก่สมาชิก
และสหกรณ์เพิ่ม 
ขึน้ 
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ข้อ  107  ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ 
              หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบข้อ 
บกพร่องของสหกรณ์ ต้องแจ้งให้คณะกรรมการ
ด าเนินการ ทราบ เพ่ือแก้ไขโดยเร็ว  ผู้ตรวจสอบ
กิจการต้องรับผิดชอบชดใช้คา่เสียหายอนัจะเกิด 
แก่สหกรณ์ด้วยเหตอุนัไมแ่จ้งนัน้ 

ข้อ 110  ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ กรณี
ผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบตัหิรือละเว้นการปฏิบตัิ
ตามอ านาจหน้าท่ี หรือประพฤตผิิดจริยธรรมใน
การปฏิบตังิานจนเป็นเหตใุห้สหกรณ์ได้รับความ
เสียหายผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้
คา่เสียหายให้แก่สหกรณ์ หรือหากตรวจพบข้อ 
บกพร่องของสหกรณ์ต้องแจ้งให้คณะกรรมการ
ด าเนินการทราบโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจการต้อง
รับผิดชอบชดใช้คา่เสียหายอนัจะเกิดแก่สหกรณ์
ด้วยเหตไุมแ่จ้งนัน้ 
         การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบ
กิจการให้เป็นไปตามมตท่ีิประชมุใหญ่ 

เพ่ือให้ผู้ตรวจ 
สอบกิจการ 
รับผิดชอบในการ
ปฏิบตัหิน้าท่ี 
เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการ 

 
 

 
  มต.ิ................................................................ 

   
 
 
 
  
                                              

  
  
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

ร่าง 
ระเบียบ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 
ว่าด้วย  การใช้หลักทรัพย์ค า้ประกันเงินกู้สามัญ  พ.ศ.2560 

***************************** 
 อาศยัอ านาจตามความในข้อบงัคบั  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู   จ ากดั  ข้อ 81 (8)  และ 
ข้อ 109 (3) , (11) ท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินการ ชดุท่ี 37 ครัง้ท่ี 11 / 2560 เม่ือวนัท่ี 20  ตลุาคม 2560   
ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วย การใช้หลกัทรัพย์ค า้ประกนัเงินกู้สามญั พ.ศ.2560  ไว้ดงัตอ่ไปนี  ้
 ข้อ  1.  ระเบียบนีเ้รียกวา่  “  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู   จ ากดั   ว่าด้วยการใช้ 
หลกัทรัพย์ค า้ประกนัเงินกู้สามญั พ.ศ.2560 “ 
 ข้อ  2.  ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แต.่.........................................เป็นต้นไป 
 ข้อ  3.  หลกัทรัพย์ท่ีใช้ค า้ประกนั  ได้แก่  ท่ีดนิ  ท่ีดนิและสิ่งปลกูสร้าง 
 ข้อ  4.  ท่ีดนิ  ท่ีดนิและสิ่งปลกูสร้างท่ีจะใช้เป็นหลกัประกนัเงินกู้ ต้องมีลกัษณะ  ดงันี  ้

4.1 ท่ีดนิ หรือท่ีดนิและสิ่งปลกูสร้างท่ีมีโฉนดหรือ นส.3 ก. ซึง่เป็นกรรมสิทธ์ิของผู้กู้   หรือ 
มีกรรมสิทธ์ิร่วมกบับคุคลอ่ืนซึง่บคุคลอ่ืนได้ให้ความยินยอมแล้ว หรือท่ีดนิ ท่ีดนิ และ 
สิ่งปลกูสร้างซึง่เป็นกรรมสิทธ์ิของบคุคลอ่ืนท่ีได้ให้ความยินยอมแล้วท่ีตัง้อยูใ่นจงัหวดั 
ล าพนู  และจงัหวดัเชียงใหม่ต้องมีทางสาธารณะ  หรือลาดยาง   และมีความกว้างไม่ 
ต ่ากว่า  5 เมตร มีสาธารณูปโภค ได้แก่ น า้ประปาหรือน า้บาดาล มีท่อระบายน า้และ 
มีไฟฟ้าพร้อมใช้งาน 
       กรณีท่ีดิน   หรือท่ีดนิและสิ่งปลกูสร้างไมเ่ป็นไปตามลกัษณะดงักล่าว   ให้อยูใ่น 
ดลุพินิจและการพิจารณาของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุ 
ล าพนู  จ ากดั  โดยให้ค านงึถึงมลูคา่และความคุ้มคา่ของหลกัประกนัหากมีการบงัคบั 
ช าระหนีเ้ปรียบเทียบกบัวงเงินท่ีจะให้กู้   และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
       หนงัสือให้ความยินยอมตาม 5.1  วรรคหนึง่ให้ท าตามแบบท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ 
สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั  ก าหนด 

4.2 ท่ีดนิ  หรือท่ีดนิและสิ่งปลกูสร้างท่ีจะใช้เป็นหลกัประกนัตามข้อ 4 ต้องปลอดจากภาระ 
จ านอง และปราศจากเง่ือนไข  ข้อห้าม  ข้อก าหนด หรือข้อผกูพนัใด ๆ ทัง้สิน้ 

                        ข้อ  5  การประเมินราคาหลดัทรัพย์เพ่ือใช้ประกนัการกู้ เงิน 
                                  5.1  ท่ีดนิท่ีไมมี่สิ่งปลกูสร้าง  ไมเ่กินร้อยละ  78  ของราคาประเมินท่ีดนิของกรมท่ีดิน 
                                  5.2  ท่ีดนิและสิ่งปลกูสร้าง ไมเ่กินร้อยละ  70  ของราคาประเมินท่ีผู้ประเมินคา่ทรัพย์สินซึง่ 
                                         สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั  ก าหนด  ได้ประเมินราคาไว้ 
 ข้อ  6  ในการใช้ท่ีดนิ หรือท่ีดนิและสิ่งปลกูสร้างเป็นหลกัประกนัในการกู้ เงิน  ให้ย่ืนเอกสารหลกัฐาน 



             ดงัตอ่ไปนีพ้ร้อมกบัการขอกู้ เงิน 
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1. โฉนดท่ีดนิ หรือ นส.3 ก. พร้อมส าเนาท่ีผู้ขอกู้ รับรองความถกูต้องแล้ว 
2. แผนท่ีท่ีตัง้ของท่ีดนิ 
3. ภาพถ่ายสิ่งปลกูสร้าง เฉพาะกรณีท่ีมีสิ่งปลกูสร้าง 
4. หนงัสือยินยอมตาม 4.1 

 ข้อ  7  เม่ือเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั  ได้ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 
                                   ถกูต้องครบถ้วนแล้ว  ให้คืนโฉนดท่ีดนิฉบบัจริงแก่ผู้ขอกู้ เงิน 
             ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั  แจ้งก าหนดวนันดัไปตรวจสอบ 
            ลกัษณะหลกัประกนัให้ผู้ขอกู้ เงินทราบภายใน   45   วนั  นบัแตว่นัได้รับเอกสารหลกัฐาน 
            การขอกู้ เงิน 
 ข้อ  8.  ให้เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู    จ ากดั   และผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจาก  
                                    คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั  ไปด าเนินการตรวจ 
                                    สอบลกัษณะหลกัประกนัและสถานท่ีตัง้ของท่ีดนิ หรือท่ีดนิและสิ่งปลกูสร้างตามข้อ 4 และ 
                                    ในกรณีท่ีต้องประเมินราคาท่ีดนิและสิ่งป,กสร้างให้ผู้ประเมินคา่ทรัพย์สินไปด าเนินการในวนั  
                                    เดียวกนันัน้ด้วย 
 ข้อ  9.  เม่ือได้ด าเนินการตามข้อ 7 และข้อ 8  และมีข้อมลูราคาประเมินท่ีดนิ  หรือท่ีดินและสิ่งปลกู 

            สร้างแล้ว  ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั  เสนอเร่ืองให้คณะกรรมการเงินกู้        
                       พิจารณาการประเมินราคาหลกัทรัพย์เพ่ือใช้ประกนัการกู้ เงิน      แล้วให้คณะกรรมการเงินกู้  
                       เสนอผลการพิจารณาพร้อมความเห็นตอ่คณะกรรมการด าเนินการ      สหกรณ์ออมทรัพย์ - 
            สาธารณสขุล าพนู   จ ากดั  เพ่ือพิจารณาต่อไป 
  ในการท าสญัญาค า้ประกนัให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู    จ ากดั    ไป 
                       ด าเนินการท าเป็นนิตกิรรมจดจ านองตามกฎหมาย 
 ข้อ 10  หลกัประกนัท่ีเป็นสิ่งปลกูสร้าง  ผู้ขอกู้ เงินต้องท าประกนัวินาศภยัโดยเป็นผู้ช าระเบีย้ประกนั 
                        และให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู    จ ากดั   เป็นผู้ รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 
  หลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีท าประกนัวินาศภยัให้เป็นไปตามท่ี  สหกรณ์ออมทรัพย์ 
                       สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั  ก าหนด 
 ข้อ 11  ให้ผู้ขอกู้ เงินเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการเก่ียวกบัการประเมินราคาท่ีดนิหรือ 
                        ท่ีดนิและสิ่งปลกูสร้าง   คา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง   คา่ใช้จา่ยในการจดจ านอง  และไถ่ถอน   
                        คา่เบีย้ประกนัวินาศภยัและคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีเกิดจากการด าเนินการตามระเบียบนี ้
  คา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง เชน่ คา่ท่ีพกั  คา่พาหนะ คา่เบีย้เลีย้ง และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ 



             ท่ีเกิดจากการด าเนินการตามระเบียบนีใ้ห้เป็นไปตามท่ี  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
                        ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู   จ ากดั  ก าหนด 
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  ให้ผู้จดัการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั  ประมาณการคา่ใช้จา่ย 
  เก่ียวกบัการด าเนินการประเมินราคาท่ีดนิ  หรือท่ีดนิและสิ่งปลกูสร้าง และการด าเนินการ 
                        ตรวจสอบลกัษณะหลกัประกนั และสถานท่ีตัง้ของท่ีดิน  หรือท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง   แจ้ง 
              ให้ผู้ขอกู้ เงินทราบและช าระเงินคา่ใช้จา่ยดงักลา่วแก่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู 
  จ ากดั  ก่อนวนัไปด าเนินการ  ถ้ามีเงินคงเหลือให้คืนแก่ผู้ขอกู้ เงิน 
 ข้อ  12  การปฏิบตันิอกเหนือระเบียบนีใ้ห้เป็นอ านาจของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออม - 
                        ทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั  ท่ีจะพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป 
 ข้อ  13  ให้ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั เป็นผู้ รักษา 
              การตามระเบียบนี ้   
   

                        ประกาศ     ณ   วนัท่ี...........เดือน..................พ.ศ....................... 
  

 
 

(นายเนตร    พงษ์ตุ้ย) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
  
  
  

   
ระเบียบวาระท่ี   12   เร่ืองการพจิารณาแก้ไขเพิ่มเติม  ข้อบังคับของสหกรณ์  ฉบับที่  พ.ศ.2558 

ข้อบังคับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 

แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 
 

ข้อความเดมิ ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผลที่ขอแก้ไข 
ข้อ  56. ก.   สมาชิกสมทบมีสิทธิ  ดงันี ้
      (1)  มีสิทธิถือหุ้นในสหกรณ์ ได้ไมเ่กิน 
             1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว   
             ทัง้หมดท่ีสหกรณ์มีอยูใ่นขณะนัน้   
             และมีความรับผิดชอบเพียงไม่ 
             เกินจ านวนคา่หุ้นท่ียงัสง่ใช้ไม ่ 
             ครบมลูคา่ท่ีตนถือ 
      (2)  มีสิทธิฝากเงินกบัสหกรณ์ออม 
            ทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 
      (3)  มีสิทธิได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ 
            รวมกนัทกุประเภทไมเ่กินร้อยละ 
            90  ของมลูคา่หุ้นและหรือเงินฝาก 
           ท่ีสมาชิกสมทบนัน้มีอยูใ่นเวลานัน้ 
      (4) มีสิทธิได้รับเงินปันผลและเงินเฉล่ีย 
           คืนตามท่ีสหกรณ์ก าหนด 
      (5) มีสิทธิได้รับสวสัดกิารตามท่ีสหกรณ์   
           ก าหนดส าหรับสมาชิกสมทบ  

ข้อ  56. ก.   สมาชิกสมทบมีสิทธิ  ดงันี ้
      (1)  มีสิทธิถือหุ้นในสหกรณ์ ได้ไมเ่กิน  
            1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วทัง้หมด 
            ท่ีสหกรณ์มีอยูใ่นขณะนัน้และมีความ   
            รับผิดชอบเพียงไมเ่กินจ านวนคา่หุ้นท่ี 
            ยงัสง่ใช้ไมค่รบมลูคา่ท่ีตนถือ 
      (2)  มีสิทธิรับบริการทางวิชาการจากสหกรณ์ 
            ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 
      (3)  มีสิทธิฝากเงินกบัสหกรณ์ออมทรัพย์ 
            สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 
      (4)  มีสิทธิได้รับเงินกู้จากสหกรณ์รวมกนัทกุ 
            ประเภทไมเ่กินร้อยละ  98  ของมลูคา่หุ้น 
            และหรือเงินฝากท่ีสมาชิกสมทบนัน้มีอยูใ่น             
            เวลานัน้ 
      (5) มีสิทธิได้รับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตาม 
           ท่ีสหกรณ์ก าหนด 
      (6) มีสิทธิได้รับสวสัดกิารตามท่ีสหกรณ์ก าหนด 
           และได้รับสิทธิในการน าเอาอายกุารเป็น 
           สมาชิกสมทบรวมเป็นสมาชิกสามญักรณีโอน 
           เป็นสมาชิกสามญั 
    (7)  มีสิทธิได้รับสวสัดิการตามท่ีสหกรณ์ก าหนด   
          ส าหรับสมาชิกสมทบ 

.ให้เหมาะสมกบั  
การด าเนินงาน 

 
 



 มต.ิ................................................................................ 
 
 

 
 

ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 
ว่าด้วย  วิธีปฏิบัตใินการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์  พ.ศ.2558 
************************************ 

 อาศยัอ านาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์  ข้อ  81  (8)  และข้อ  109  (11)  และมตท่ีิประชมุ 
คณะกรรมการด าเนินการ ชดุท่ี 35  ครัง้ท่ี 11 / 2558  วนัท่ี  15  กนัยายน  2558  คณะกรรมการด าเนินการ   
ชดุท่ี  35   จงึได้ก าหนดระเบียบวา่ด้วย   วิธีปฏิบตัใินการควบคมุภายในและการรักษาความปลอดภยัด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์  พ.ศ. 2558  ดงัตอ่ไปนี ้
 

หมวด  1   
บททั่วไป 

 
ข้อ  1.   ระเบียบนีเ้รียกว่า  “ ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั  ว่าด้วย วิธีปฏิบตัใินการ 
            ควบคมุภายในและการรักษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์   พ.ศ.2558 ” 
ข้อ  2.   ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี  1  ตลุาคม  พ.ศ.2558  เป็นต้นไป 
ข้อ  3.   บรรดาระเบียบ  ประกาศ  ค าสัง่  มติ  หรือข้อต าลงอ่ืนใด  ซึง่ขดัหรือแย้งกบัระเบียบนี ้ ให้ใช้ระเบียบ 
            นีแ้ทน 
ข้อ  4.   ในระเบียบนี ้
 “ สหกรณ์ ”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 
 “ คณะกรรมการ “  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 
 “ ประธานกรรมการ “ หมายถึง  ประธานคณะกรรมการด าเนนิการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 

 “ ผู้จดัการ “ หมายถึง  ผู้จดัการ  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 
 “ เจ้าหน้าท่ี “  หมายถึง เจ้าหน้าท่ี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 
 “ บคุลากร “  หมายถึง ผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์  ซึง่ครอบคลมุ 
ถึงเจ้าหน้าท่ีสมาชิกทกุคน  ตลอดจนบคุคลภายนอกท่ีได้รับอนญุาตให้ท างานในสหกรณ์หรือท่ีเข้ามาด าเนินการ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กบัสหกรณ์ตามข้อต าลงท่ีท าไว้กบัสหกรณ์   หรือท่ีเข้ามาอบรมตามโครงการท่ีผา่น 
ความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการ   และเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ดแูลการใช้โปรแกรมระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ 
ในการประมวลผลข้อมลู 
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 “ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ “   หมายถึง   เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทัง้หลาย    เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์    หรืออปุกรณ์อ่ืนใด  
ท่ีท าหน้าท่ีได้เสมือนเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ทัง้ท่ีใช้งานอยูภ่ายในสหกรณ์   หรือภายนอกแล้วเช่ือมตอ่เข้ากบัระบบเครือข่าย 
 “ ระบบเครือขา่ย “  หมายถึง  ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ท่ีสหกรณ์สร้างขึน้ทัง้แบบมีสาย  และไร้สาย 
 “ ข้อมลู “  หมายถึง  สิ่งท่ีส่ือความหมายให้รู้เร่ืองราว  ข้อเท็จจริง  ข้อมลู  หรือสิ่งใด ๆ ไมว่า่จะได้จดัท า 
ไว้ในรูปแบบของเอกสาร   แฟ้ม  รายงาน  หนงัสือ  แผนผงั  แผนท่ี  ภาพวาด  ภาพถ่าย   ฟิล์ม  การบนัทึกภาพ 
หรือเสียง  การบนัทกึโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีท าให้สิ่งท่ีบนัทกึไว้ปรากฏได้ 
 “ ระบบสารสนเทศ “ หมายถึง ข้อมลู และสาระตา่ง ๆ ท่ีเกิดจากการประมวลผลมาจากข้อมลู  ท่ีจดัไว้ 
อยา่งเป็นระบบ 
ข้อ  5.   วิธีการเผยแพร่ระเบียบ 
 1.   แจ้งให้ทราบการถือใช้ระเบียบในท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินการ 
 2.   ท าหนงัสือเวียนให้เจ้าหน้าท่ีรับทราบ 
 3.   ติดประกาศไว้  ณ  ท่ีท าการสหกรณ์ เป็นระยะเวลาอยา่งน้อย  60  วนั  นบัแตว่นัท่ีประกาศถือใช้ 
                  ระเบียบนี ้
ข้อ  6.  ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามระเบียบนี ้ ให้คณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้ มีอ านาจวินิจฉยั 
ข้อ  7.  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี  ้

 
หมวด  2   

วัตถุประสงค์ 
 

ข้อ  8.   วตัถปุระสงค์ ของการออกระเบียบนี ้
 1.   เพ่ือให้บคุลากรระมดัระวงัในการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์  โดยจะไมท่ าให้ประสิทธิภาพของระบบบญัชี 
                  คอมพิวเตอร์และระบบเครือขา่ยด้อยประสิทธิภาพลงอยา่งผิดปกติโดยเจตนาหรือไมเ่จตนาก็ตาม 
 2.   เพ่ือให้บคุลากรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งถกูต้องตามบทบาทและหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
 3.   เพ่ือให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์มีความมัน่คง  ปลอดภยั และสามารถใช้งานได้อยา่ง 
                  มีประสิทธิภาพ 
 4.   เพ่ือให้บคุลากรระมดัระวงัและตระหนกัถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.   เพ่ือให้สหกรณ์ได้มีการควบคมุภายในและรักษาความปลอดภยัระบบสารสนเทศท่ีใช้คอมพิวเตอร์ 

      เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบสหกรณ์และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
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หมวด  3   
การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ 

 
ข้อ  9   สหกรณ์จะต้องจดัตัง้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ไว้ในท่ีท่ีเหมาะสม และห้ามผู้ไมมี่หน้าท่ีรับผิดชอบเข้ามา 
           ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์โดยไมไ่ด้รับอนญุาต 
ข้อ 10. จดัให้มีการตดิตัง้อปุกรณ์ดบัเพลิงไว้ในท่ีท่ีเหมาะสม  และสะดวกตอ่การใช้งานเม่ือมีเหตฉุกุเฉิน 
            และจดัท าแผนผงัการขนย้ายเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ต่าง ๆ  รวมทัง้เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
ข้อ 11. จดัให้มีระบบการควบคมุอณุหภมูิ  ให้แก่อปุกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์อยา่งเพียงพอและเหมาะสม 
           กบัสถานท่ีรวมทัง้จดัตัง้ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสถานท่ีท่ีมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 
ข้อ 12. จดัให้มีระบบส ารองไฟเคร่ืองแมข่า่ยและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องอย่างเพียง  เพ่ือลดการหยดุชะงกัการ 
           ท างานของเคร่ืองแม่ขา่ยในกรณีท่ีมีไฟฟ้าดบัหรือไฟตก 
 

หมวด  4    
คณะกรรมการด าเนินการ 

 
ข้อ 13.  ต้องพิจารณาจดัให้มีทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามสมควรและเหมาะสมกบัสหกรณ์ 
ข้อ 14.  มอบหมายให้มีผู้ รับผิดชอบในการติดตามการปฏิบตัติามนโยบาย   หรือระเบียบปฏิบตัใินการ 
            ควบคมุภายในและการรักษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ 
ข้อ 15.  ส่ือสารให้บคุลากรเข้าใจนโยบายหรือระเบียบปฏิบตัใินการควบคมุภายในและการรักษาความ 
            ปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ 
ข้อ 16.  สง่เสริมให้มีการฝึกอบรมหรือให้ความรู้เก่ียวกบัระบบงาน       และการรักความปลอดภยัด้าน 
            เทคโนโลยีสารสนเทศแก่คณะกรรมการด าเนินการ  ผู้จดัการ และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ อยา่งน้อย 
            ปีละ 1 ครัง้ หรือสนบัสนนุให้เข้ารับการฝึกอบรมกบัหนว่ยงานและองค์กรตา่งๆ ท่ีมีการจดัอบรม 
            ในเร่ืองดงักลา่ว 
ข้อ 17. ต้องก าหนดให้ผู้บริการโปรแกรมระบบบญัชีจดัท าคูมื่อการใช้โปรแกรมและเอกสารด้านฐานข้อมลู 
            ได้แก่ โครงสร้างข้อมลู  (Data  Structure)  หรือพจนานกุรมข้อมลู  (Data  Dictionary)  ให้กบั 
 สหกรณ์เพ่ือ ประกอบการใช้งานโปรแกรมระบบบญัชี 
ข้อ 18.  มอบหมายให้มีผู้ รับผิดชอบในการเก็บรักษาคูมื่อและเอกสารสนบัสนนุการปฎิบตังิานให้อยูใ่นท่ี 
            ปลอดภยั  และให้เรียกใช้งานได้ทนัที 



ข้อ 19. พิจารณาคดัเลือกและจดัท าสญัญากบัผู้ให้บริการโปรแกรมหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
           พิจารณาเก่ียวกบัการรักษาความลบัของข้อมลู  เง่ือนไขตา่งๆ   และขอบเขตงานของผู้ให้บริการ   
           กรณีท่ีใช้บริหารโปรแกรมของเอกชน 
ข้อ 20. แตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ีเพ่ือรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ 
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ข้อ  21.  จดัให้มีการท า หรือทบทวนแผนฉกุเฉิน และการประเมินผลของการทอสอบแผนฉกุเฉินอยา่งน้อย 
              ปีละ 1 ครัง้ 
ข้อ  22.  รณรงค์ให้ทกุคนใช้พลงังานไฟฟ้าอยา่งประหยดั  โดยจดัระดบัการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
             และปิดอปุกรณ์ตอ่พว่งทกุครัง้ท่ีไมมี่การใช้งาน   ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   รวมทัง้การใช้ 
             มาตรการลดการใช้กระดาษให้น้อยลงด้วย 

 
หมวด  5    

ผู้จัดการ / ผู้ดูแลระบบงาน 
 

ข้อ  23.  ควบคมุดแูลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 
ข้อ  24.  ด าเนินการให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทนัสมยั  
             และมัน่คงปลอดภยัตามนโยบายการรักษาความปลอดภยัของสหกรณ์ 
ข้อ  25.  ติดตัง้คา่การรักษาความปลอดภยัของระบบบญัชีคอมพิวเตอร์และระบบเครือขา่ยให้สามารถ 
             ปอ้งกนับคุคลท่ีไมไ่ด้รับอนญุาตเข้าสูร่ะบบได้ง่าย  ได้แก่ ความยาวของรหสัผ่าน  ระยะเวลาการ 
             เปล่ียนแปลงรหสัผ่าน   ระยะเวลาการตัง้เวลาพกัหน้าจอในกรณีผู้ใช้งานไมอ่ยูท่ี่เคร่ือง  เป็นต้น 
ข้อ  26. มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารจดัการผู้ ใช้งาน เก่ียวกบัการสร้าง / เปล่ียนแปลง / ลบช่ือผู้ใช้งาน  
            (Username) โดยการก าหนดสิทธิการใช้งาน จะต้องเป็นไปตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน 

  ข้อ  27. มีหน้าท่ีสอบทานสิทธิการใช้งานของเจ้าหน้าท่ีในระบบบญัชีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายให้ 
                         สอดคล้องกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบในแตล่ะต าแหนง่เป็นประจ าทกุปี 
 ข้อ  28. บริหารจดัการระบบเครือข่ายให้มีความมัน่คงปลอดภยั มีประสิทธิภาพ  ครอบคลมุพืน้ท่ีการท างาน 
                        ทัง้หมด ได้แก่ 
   1.  ก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบเครือข่ายให้กบัผู้ ท่ีได้รับอนญุาตเท่านัน้ 
   2.  จดัท าการปรับปรุงแผนผงัเครือขา่ยและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องให้เป็นปัจจบุนั 
   3.  มีการตรวจสอบหรือเฝา้ระวงัเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยัระบบคอมพิวเตอร์แมข่า่ยอยา่ง 
                             สม ่าเสมอ 
   4. ตดิตัง้ระบบปอ้งกนัไวรัสกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่า่ย และปรับปรุงระบบปอ้งกนัไวรัสให้เป็น 
                            ปัจจบุนัสม ่าเสมอ 
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 ข้อ  29. จดัท าตารางแผนการส ารองข้อมลูและวิธีการกู้ คืนข้อมลู และให้มีการส ารองข้อมลูและการทดลอง 
                        การกู้ คืนข้อมลูเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด  ได้แก่ 
   1. ก าหนดแผนการส ารองข้อมลูให้เหมาะสมกบัการปฏิบตังิานของสหกรณ์ 
   2.  ก าหนดให้ส ารองโปรแกรม  ฐานข้อมลูท่ีเก่ียวกบัระบบปฏิบตักิาร ระบบฐานข้อมลูและ 
                             ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ไว้ในส่ือบนัทกึข้อมลู จ านวน  1  ชดุ เป็นประจ าทกุ 3 เดือน 
   3.  ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบระบบงานส ารองข้อมลูในส่ือบนัทกึข้อมลูและติดฉลากท่ีมี 
                             รายละเอียด  โปรแกรมระบบงาน  วนั  เดือน  ปี  จ านวนหนว่ยข้อมลู 
   4.  จดัเก็บส่ือบนัทกึข้อมลูไว้ในท่ีปลอดภยัทัง้ในและนอกส านกังานสหกรณ์  และให้สามารถ 
                             น ามาใช้งานได้ทนัทีใน กรณีท่ีมีเหตฉุกุเฉิน 
   5. ผู้จดัการหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายต้องทดสอบข้อมลูท่ีส ารองทกุ  6  เดือน  และเก็บรักษา 
                            ชดุส ารองข้อมลูไว้อย่างน้อย  10  ปีตามกฎหมาย 
   6. จดัท าทะเบียนคมุข้อมลูชดุส ารอง และควบคมุการน าข้อมลูชดุส ารองออกมาใช้งาน 
 ข้อ  30. จดัท าแผนฉกุเฉินรองรับเม่ือเกิดปัญหากบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    ในกรณีเคร่ือง 
                        คอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหาย  หรือหยดุชะงกั  และก าหนดผู้ รับผิดชอบท่ีชดัเจน 
 ข้อ  31. ด าเนินการทดสอบแผนฉกุเฉินร่วมกบับคุลากรอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ และจดัท าผลการทดสอบ 
             แผนฉกุเฉิน 
 ข้อ  32. จดัการกบัเหตกุารณ์ผิดปกตท่ีิเก่ียวข้องกบัความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                         โดยทนัทีเม่ือได้รับรองงานจากบคุลากร 
 

หมวด  6   
บุคลากร 

 
 ข้อ  33. ต้องใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือประโยชน์สงูสดุตอ่การด าเนินงานของสหกรณ์   และเป็นไปตาม 
                        วตัถปุระสงค์ 
 ข้อ  34. ให้ค านงึถึงการใช้งานอยา่งประหยดั และหมัน่ตรวจสอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้ 
                        อยา่งสมบรูณ์ และมีประสิทธิภาพ 
 ข้อ  35. บคุลากรแตล่ะคนมีหน้าท่ีปอ้งกนัดแูลรักษาข้อมลูช่ือผู้ใช้งาน (username ) และรหสัผา่น  
                        (password)  ทัง้นีต้้องห้ามเผยแพร่ให้ผู้ อ่ืนลว่งรู้รหสัผา่น (password) ของตนเอง 
 ข้อ  36. การก าหนดรหสัผา่นในการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งน้อย  6  ตวัอกัษร  โดยก าหนด 



                        ให้มีความยากตอ่การคาดเดาและให้มีการเปล่ียนแปลงรหสัผา่นของผู้ใช้งานทกุๆ 4  เดือน 
 ข้อ 37. บคุลากรแตล่ะคนห้ามใช้ช่ือผู้ใช้งาน (username ) และรหสัผา่น (password)  ของบคุคลอ่ืนมาใช้ 
                       งานไมว่า่จะได้รับอนญุาตจากผู้ ใช้งานนัน้ หรือไมก็่ตาม 
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 ข้อ  38. การใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ ถือครองเคร่ืองนัน้ ๆ และต้อง 
                        รับผิดชอบตอ่ความเสียหายท่ีเกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากการใช้งานท่ีผิดปกต ิ   โดยช่ือผู้ใช้งาน  
                        (username)   และรหสัผา่น  (password)  ของผู้ ถือครองเคร่ืองนัน้ ๆ 
 ข้อ  39. เม่ือพบเหตกุารณ์ผิดปกตท่ีิเก่ียวกบัความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
            ให้รีบแจ้งให้ผู้จดัการ  / ผู้ดแูลระบบงานของสหกรณ์โดยทนัที 
 
  

ประกาศ   ณ    วนัท่ี   15     เดือน   กนัยายน   พ.ศ.2558 
  
 
 

(นายสธีุ      ธิตมิทุา) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 
 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 

******************************************* 
ว่าด้วยนโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information  Security  Policy) 
 
 การรักษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ     เป็นการจดัท าขึน้เพ่ือก าหนดแนวทางไว้ เพ่ือยก 
ระดบัมาตรฐานการรักษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์      ให้อยูร่ะดบัมาตรฐานสากล 
อีกทัง้ต้องการลดผลกระทบจากเหต ุ   ตลอดจนการกู้ คืนระบบอยา่งรวดเร็วและเป็นแนวทางปฏิบตัิของผู้ใช้งาน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์  นโยบายการรักษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์   
ประกอบด้วย  9  หมวด  โดยมีรายละเอียด   ดงัตอ่ไปนี ้

 
หมวด  1 

    การพสูิจน์ตัวตน  (Accountability , ldentifcation   and  Authentication) 
 
ข้อ  1.  ผู้ใช้งานมีหน้าท่ีในการดแูลรักษาข้อมลูบญัชีช่ือผู้ ใช้งาน ( Username) และรหสัผา่น (Password) 

           โดยผู้ ใช้งานแตล่ะคนต้องมีบญัชีช่ือผู้ใช้งาน (Username) ของตนเอง หม่ใช้ร่วมกบัผู้ อ่ืน รวมทัง้ห้าม 

           ท าการเผยแพร่  แจกจา่ย  ท าให้ผู้ อ่ืนล่วงรู้รหสัผา่น (Password) 

ข้อ  2.  ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบตอ่การกระท าใดๆ ท่ีเกิดจากบญัชีของผู้ใช้งาน (Username)  ไมว่า่การกระท า 
           นัน้จะเกิดจากผู้ใช้งานหรือไมก็่ตาม 

ข้อ  3.  ผู้ใช้งานต้องตัง้รหสัผ่านให้เกิดความปลอดภยั  โดยรหสัผา่นประกอบด้วยตวัอกัษรไมน้่อยกวา่  4 ตวัอกัษร  
           และยากตอ่การคาดเดาได้ 

ข้อ  4.  ผู้ใช้งานต้องเปล่ียนรหสัผา่น (Password) ทกุๆ 6 เดือน หรือทกุครัง้ท่ีมีการแจ้งเตือนให้เปล่ียนรหสัผา่น 

ข้อ  5.  ผู้ใช้งานต้องท าการพิสจูน์ตวัตนทกุครัง้ก่อนท่ีจะใช้ทรัพย์สินหรืออปุกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
           สหกรณ์   และหากการพิสจูน์ตวัตนนัน้มีปัญหา  ไมว่า่จะเกิดจากรหสัผา่นโดนล็อคก็ดี   หรือเกิดจากความ 

           ผิดพลาดใดๆ ก็ดี   ผู้ ใช้งานต้องแจ้งให้ผู้ดแูลระบบทราบทนัที โดย 

(1)  การใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet) ต้องท าการพิสจูน์ตวัตนและต้องมีการบนัทึกข้อมลู ซึง่สามารถ 

      บง่บอกตวัตนบคุคลผู้ใช้งานได้ 

(2)  เม่ือผู้ใช้งานไมอ่ยู่ท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ให้ออกจากระบบท่ีท างานอยูท่กุครัง้ 

 



 
 
 
 
 
       

     หมวด  2 

การบริหารจัดการทรัพย์สิน (Assets  Management) 

 
ข้อ   6.  ผู้ใช้งานมีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบตอ่ทรัพย์สินท่ีสหกรณ์มอบไว้ให้ใช้งาน    เสมือนหนึง่เป็นทรัพย์สินของ 
            ผู้ ใช้งานเอง 
ข้อ   7.  ผู้ใช้งานต้องไมใ่ห้ผู้ อ่ืนยืมเคร่ืองคอมพิวเตอร์   หรือโน๊ตบุ๊ค  ไมว่า่ในกรณีใดๆ  เว้นแตก่ารยืมนัน้ได้รับ 

            การอนมุตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษร จากผู้ มีอ านาจ 
ข้อ   8.  ทรัพย์สินและอปุกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตา่งๆ ท่ีสหกรณ์จดัเตรียมไว้ให้ใช้งาน  มีวตัถปุระสงค์ 

            เพ่ือการใช้งานของสหกรณ์เทา่นัน้ ห้ามมิให้ผู้ใช้งานน าทรัพย์สินและอปุกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

            ตา่ง ๆ ไปใช้ในกิจกรรมท่ีสหกรณ์ไมไ่ด้ก าหนด  หรือท าให้เกิดความเสียหายตอ่สหกรณ์   
ข้อ   9.   ความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจากการละเมิดตามข้อ  8  ให้ถือเป็นความผิดสว่นบคุคลโดยผู้ใช้งาน  ต้องรับ 

             ผิดชอบตอ่ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ 

ข้อ  10.  ผู้ใช้งานมีหน้าท่ีต้องชดใช้คา่เสียหายไมว่า่ทรัพย์สินนัน้จะช ารุด   หรือสญูหายตามมลูคา่     ทรัพย์สิน   
             หากความเสียหายนัน้ เกิดจากความประมาทของผู้ใช้งาน 

 
          หมวด  3 

การบริหารจัดการข้อมูลองค์กร (Corporate  Management) 

 
ข้อ  11.  ผู้ใช้งานต้องตระหนกัและระมดัระวงัตอ่การใช้งานข้อมลู  ไมว่า่ข้อมลูนัน้จะเปน้ของสหกรณ์  หรือ เป็น 

             ข้อมลูของบคุคลภายนอก 

ข้อ  12.  ข้อมลูทัง้หลายท่ีอยู่ภายในทรัพย์สินของสหกรณ์     ถือเป็นทรัพย์สินของสหกรณ์      ห้ามไมใ่ห้ท าการ 
             เผยแพร่เปล่ียนแปลงท าซ า้  หรือท าลาย  โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากผู้บริหารสหกรณ์ 

ข้อ  13.  ผู้ใช้งานมีสว่นร่วมในการดแูลรักษาและรับผิดชอบตอ่ข้อมลูของสหกรณ์หรือข้อมลูของ      ผู้ รับบริการ   
 หากเกิดการสญูหายโดยน าไปใช้ในทางท่ีผิดการเผยแพร่โดยไมไ่ด้รับอนุญาตผู้ ใช้งานต้องมีสว่นร่วมใน 

 การรับผิดชอบตอ่ความเสียหายนัน้ด้วย 

ข้อ  14.  ผู้ใช้งานต้องปอ้งกนั  ดแูล  รักษาไว้ซึง่ความลบั  ความถกูต้อง และความพร้อมใช้ของข้อมลู 
ข้อ  15.  ผู้ใช้งานต้องไมค่ดัลอกหรือท าส าเนาแฟ้มข้อมลูท่ีมีสิทธ์ิก ากบัการใช้งานก่อนได้รับอนญุาตห้ามตดิตัง้ 
             อปุกรณ์   หรือกระท าการใดเพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมลูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์     โดย 

             ไมไ่ด้รับอนญุาตจากผู้บริหารสหกรณ์หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 



 
 
 
 
 

หมวด  4 

การรักษาความปลอดภัยของการส ารองข้อมูล (Backup  Policy) 

 
ข้อ  16.  จดัท าส าเนาข้อมลูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเก็บไว้  โดยจดัเรียงล าดบัข้อมลูของสหกรณ์ตามความ 

             จ าเป็นจากมากไปหาน้อย 

ข้อ  17.  มีขัน้ตอนการปฏิบตักิารจดัท าส ารองข้อมลูและการกู้ คืนข้อมลูอย่างถกูต้องในแตล่ะระบบงาน 

ข้อ  18.  จดัเก็บข้อมลูท่ีส ารองนัน้ในส่ือเก็บข้อมลู  โดยมีการติดฉลากบนส่ือเก็บข้อมลูนัน้ให้สามารถแสดงถึง 
             ระบบงาน  วนัท่ีเวลาท่ีส ารองข้อมลู  จ านวนหนว่ยของข้อมลู  และผู้ รับผิดชอบในการส ารองข้อมลูไว้ 

 อยา่งชดัเจน  ข้อมลูท่ีส ารองควรจดัเก็บไว้ในสถานท่ีท่ีปลอดภยั  และต้องมีการทดสอบส่ือเก็บข้อมลู 

 ส ารองอยา่งสม ่าเสมอ 

ข้อ  19.  ต้องมีการจดัท าแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตฉุกุเฉินให้สามารถกู้ระบบกลบัคืนมาได้  ภายใน 

             ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 
      หมวดที่  5 

ซอฟต์แวร์และลิขสิทธ์ิ (Software  Licensing  and  intellectual  property) 

 
ข้อ  20.  สหกรณ์ได้ให้ความส าคญัตอ่เร่ืองทรัพย์สินทางปัญญา  ดงันัน้ ซอฟต์แวร์ท่ีสหกรณ์อนญุาตให้ใช้งาน 

   หรือท่ีสหกรณ์มีลิขสิทธ์ิ  ผู้ใช้งานสามารถขอใช้งานได้ตามหน้าท่ีความจ าเป็น  และสหกรณ์ห้ามไมใ่ห้   
 ผู้ใช้งานท าการติดตัง้หรือใช้ซอฟต์แวร์อ่ืนใดท่ีไมมี่ลิขสิทธ์ิ หากมีการตรวจสอบพบความผิดฐานละเมิด 

 ลิขสิทธ์ิ  สหกรณ์ถือวา่เป็นความผิดสว่นบคุคล  ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดียว 

ข้อ  21.  ซอฟต์แวร์  (Software) ท่ีสหกรณ์ได้จดัเตรียมไว้ให้ผู้ใช้งาน ถือเป็นสิ่งจ าเป็นตอ่การท างาน  ห้าม 

 มิให้ผู้ใช้งานท าการติดตัง้ถอดถอน  เปล่ียนแปลง  แก้ไข  หรือท าส าเนาเพ่ือน าไปใช้งานท่ีอ่ืน 

 
     หมวดที่  6 

          การป้องกันโปรแกรมไม่ประสงค์ดี ( Preventing  Malware) 

 
ข้อ  22.  คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานตดิตัง้โปรแกรมปอ้งกนัไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti   Virus)  ตามท่ี ผู้บริหาร 
             สหกรณ์ก าหนดให้ใช้เว้นแตค่อมพิวเตอร์นัน้เป็นเคร่ืองเพ่ือการศกึษา  พฒันาระบบปอ้งกนั  โดยต้องได้ 

            รับอนญุาตจากผู้บริหารสหกรณ์ 

ข้อ  23.  บรรดาข้อมลู   ไฟล์   ซอฟต์แวร์   หรือสิ่งอ่ืนใด   ท่ีได้รับจากผู้ใช้งานอ่ืนต้องได้รับการตรวจสอบไวรัส 

 คอมพิวเตอร์และโปรแกรมไมป่ระสงค์ดีก่อนน ามาใช้งานหรือเก็บบนัทึกทกุครัง้ 



ข้อ  24.  ผู้จดัการ  / ผู้ดแูลระบบงานต้องท าการปรับปรุงโปรแกรมปอ้งกนัไวรัสคอมพิวเตอร์และปรับปรุงระบบ    

             ปฏิบตักิาร (Update  patch)  ให้ใหมเ่สมอ  เพ่ือเป็นการปอ้งกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ 

 
 
 
ข้อ  25.  ผู้ใช้งานต้องพงึระวงัไวรัสคอมพิวเตอร์และโปรแกรมไมป่ระสงค์ดีตลอดเวลา  รวมทัง้เม่ือพบสิ่งผิดปกต ิ  
              ผู้ใช้งานต้องแจ้งเหตแุก่ผู้จดัการ / ผู้ดแูลระบบทราบ 

ข้อ  26.  เม่ือผู้ใช้งานพบว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตดิไวรัสผู้ใช้งานต้องไมเ่ช่ือมตอ่เคร่ืองคอมพิวเตอร์เข้าสูเ่ครือข่าย   
             และต้องแจ้งแก่ผู้จดัการ / ผู้ดแูลระบบ 

ข้อ  27.  ห้ามลกัลอบเปล่ียนแปลง  ลบทิง้  โปรแกรมปอ้งกนัไวรัสคอมพิวเตอร์ในระบบของสหกรณ์  โดยไมไ่ด้ 

             รับอนญุาตจากผู้บริหารสหกรณ์หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย 

ข้อ  28.  ห้ามท าการเผยแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมอนัตรายใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายมาสู่ 
             ทรัพย์สินของสหกรณ์ 

 
หมวด  7 

การรักษาความปลอดภัยของอินเตอร์เน็ต (Internet Security Policy) 
 

ข้อ  29.  ไมใ่ช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)  ของสหกรณ์  เพ่ือหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นการสว่นบคุคล   
             และท าการเข้าสูเ่ว็บไซต์ท่ีไมเ่หมาะสม  เชน่เว็บไซต์ท่ีขดัตอ่ศีลธรรม  เว็บไซต์ท่ีมีเนือ้หาอนัอาจ   กระทบ 

             กระเทือนหรือเป็นภยัตอ่การรักษาความตอ่ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  หรือเว็บไซต์ท่ีเป็นภยัตอ่สงัคม   
             หรือละเมิดสิทธ์ิของผู้ อ่ืน  หรือข้อมลูท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายให้กบัหน่วยงาน 

ข้อ  30.  ห้ามเปิดเผยข้อมลูส าคญัท่ีเป็นความลบัเก่ียวกบังานของหน่วยงานท่ียงัไมไ่ด้ประกาศอยา่งเป็นทางการ 
             ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 

ข้อ  31. ระมดัระวงัการดาวน์โหลดโปรแกรมใช้งานจากระบบอินเตอร์เน็ตการดาวน์โหลด  การอพัเดท(Update) 
 โปรแกรมตา่ง ๆ ต้องเป็นไปโดยไมล่ะเมิดลิขสิทธ์ิ 

ข้อ 32.  หลงัจากใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)  เสร็จแล้ว ให้ปิดเว็บเบราเซอร์เพ่ือปอ้งกนัการเข้าใช้งาน 

            โดยบคุคลอ่ืน 

 
หมวด  8 

การรักษาความปลอดภัยของอีเมล์ (E – mail  Policy) 

 
ข้อ  33.  ในการลงทะเบียนบญัชีผู้ใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E – mail)  ต้องท าการกรอกข้อมลูค าขอเข้า 

             ใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E – mail) ของหนว่ยงานโดยย่ืนค าขอกบัผู้จดัการ / ผู้ดแูลระบบ 

ข้อ  34.  เม่ือได้รับรหสัผา่น (Password)  ครัง้แรกในการเข้าระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (E –mail)  และ 

             เม่ือมีการเข้าสูร่ะบบในครัง้แรกนัน้  ควรเปล่ียนรหสัผา่น (Password) โดยทนัที 



ข้อ  35.  ไมค่วรบนัทกึหรือเก็บรหสัผา่น (Password) ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
ข้อ  36.  ควรเปล่ียนรหสัผ่าน (Password)  ทกุ  6  เดือน 

ข้อ  37   ไมค่วรใช้ท่ีอยูจ่ดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (E – mail  address)  ของผู้ อ่ืนเพ่ืออ่านหรือรับหรือ 

สง่ข้อความยกเว้นแตจ่ะได้รับ   การยินยอมจากเจ้าของผู้ใช้บริการ  และให้ถือว่าเข้าของจดหมาย 

อิเล็กทรอนิกส์ (E- mail) เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การใช้  งานในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( E- mail)  
ของตน 

 
 ประกาศ   ณ   วนัท่ี  15  กนัยายน   พ.ศ.2558 

 
 
 
 

(นายสธีุ      ธิตมิทุา) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 
วา่ด้วย  การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู้  

สมาชิกเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ 
พ.ศ.2558 

********************************************* 
 
 อาศยัอ านาจตามความในข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั  พ.ศ.2544  ข้อ 81 (2) และข้อ  109 
(3)   ท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินการ   ชดุท่ี  35  ครัง้ท่ี  9 / 2558   วนัท่ี   24  เดือน  กรกฎาคม   
พ.ศ.2558    ให้ก าหนดระเบียบ  วา่ด้วย   การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู้สมาชิกเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาด้าน
การเงินและเศรษฐกิจ  ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1  ระเบียบนีเ้รียกวา่  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั  วา่ด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและ
ดอกเบีย้เงินกู้สมาชิกเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ  พ.ศ.2558 “ 
 ข้อ 2.  ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แต ่   วนัท่ี   3   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2558  เป็นต้นไปจนถึงวนัสิน้สดุโครงการตาม
ประกาศของสหกรณ์ ฯ เท่านัน้ 
 ข้อ 3.   ในระเบียบนี ้
  “ สหกรณ์ “  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 
  “คณะกรรมการ “ หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู   จ ากดั 
  “ ประธานกรรมการ “ หมายถึง   ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู                     
                         จ ากดั 
  “ ผู้จดัการ “  หมายถึง ผู้จดัการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 
  “ เจ้าหน้าท่ี “  หมายถึง  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู   จ ากดั 
  “ สมาชิก “ หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 
  “ เงินได้รายเดือน “ หมายถึง เงินเดอืน , เงินคา่จ้างประจ า , เงินประจ าต าแหนง่ ,  
เงินคา่ตอบแทน หรือเงินเพิ่มพิเศษท่ีจา่ยควบกบัเงินเดือนซึง่สมาชิกได้รับจากหนว่ยงานต้นสงักดั และหมายถึง 
บ านาญตามกฎหมายวา่ด้วย บ าเหน็จบ านาญซึง่สามารถได้รับจาก ทางราชการ 
 ข้อ  4.  จ านวนเงินกู้สามญัให้แก่สมาชิกผู้ เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ พ.ศ.2558  สมาชิกผู้
กู้คนหนึง่ ๆ นัน้ ย่อมสดุแตค่ณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควรให้กู้ ได้  110   เทา่ของ 
เงินได้รายเดือน    รวมหนีเ้ดิม    รวมซือ้หุ้น  และท าประกนัสินเช่ือต้องไมเ่กิน  4,500,000 บาท (ส่ีล้านห้าแสน 
บาทถ้วน)   และสมาชิกจะต้องมีหุ้นร้อยละ 20 ของเงินท่ีกู้ ได้ 
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 ข้อ  5.  การกู้ เงินตามโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ พ.ศ.2558 ผู้กู้ ต้องใช้บคุคลค า้ประกนั 
ไมน้่อยกวา่  1 คน  แตไ่มเ่กิน  9  คน  ผู้ค า้ประกนัหนึง่คนตอ่วงเงิน  400,000  บาท และต้องท าประกนัสินเช่ือตามความเส่ียงท่ี
มีอยู ่ หรือ ใช้หลกัทรัพย์ค า้ประกนัจนเตม็วงเงินกู้  
 ข้อ  6.  เงินกู้ โครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงิน  และเศรษฐกิจ   พ.ศ.2558    คณะกรรมการพิจารณา 
ก าหนดให้ผู้กู้สง่คืนเป็นงวดรายเดือนเทา่กนั (เว้นแตง่วดสดุท้ายซึง่อาจน้อยกว่า หรือมากกวา่งวดรายเดือนปกติ)  
พร้อมด้วยดอกเบีย้เป็นงวดรายเดือนเทา่กนัทกุเดือนเป็นจ านวนไมเ่กิน 384 งวด  ทัง้นีจ้ะต้องอายไุมเ่กิน  75  ปี  
ส าหรับสมาชิกท่ีเป็นข้าราชการ และอายไุมเ่กิน  70  ปี ส าหรับสมาชิกท่ีเป็นลกูจ้างประจ า 
 ข้อ  7.   คณุสมบตัแิละเง่ือนไขสมาชิกสมคัรเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ   
พ.ศ.2558   ดงันี ้
คุณสมบัตขิองสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ 
 1.   มีอายกุารเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั  ไมน้่อยกวา่    3   ปี 
 2.   เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามท่ีสหกรณ์ฯ ก าหนด   ดงันี ้
  2.1  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 
  2.2  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุไทย (สส.ธท) 
  2.3  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย   
                               (สส.ชสอ) 
 3.   เป็นหนีท่ี้ถกูหกั  ณ  ท่ีจา่ยกบัธนาคารพาณิชย์อ่ืนก่อนวนัท่ี  1  เมษายน  พ.ศ.2558 และ มีปัญหา 
                  ด้านการเงินและเศรษฐกิจ  อาทิ 
  3.1  หนีธ้นาคารออมสิน 
  3.2  หนีธ้นาคารอาคารสงเคราะห์ 
  3.3  หนีธ้นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธกส) 
  3.4   หนีธ้นาคารกรุงไทย 
  3.5   หนีธ้นาคารพาณิชย์อ่ืน 
เงื่อนไขสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ 
 1.  วงเงินกู้สามญัตามโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจแก่สมาชิกผู้ เข้าร่วมโครงการแตล่ะ 
                 รายยอ่มสดุแตค่ณะกรรมการด าเนินการ ฯ   จะพิจารณาเห็นสมควร แตไ่มเ่กิน   110   เทา่ของเงินได้ 

รายเดือน รวมหนีเ้ดมิ ต้องมีมลูหนีไ้มเ่กิน 4,500,000  บาท  ทัง้นี ้ไมร่วมซือ้หุ้น และท าประกนัสินเช่ือ   
สง่ช าระเป็นงวดรายเดือนไมเ่กิน   384  งวด 

 2.  สมาชิกผู้ เข้าร่วมโครงการจะต้องมีคา่หุ้นไมน้่อยกวา่  ร้อยละ 20  ของวงเงินท่ีขอกู้ ได้และมีเงินได้ราย 
                 เดือนคงเหลือไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 
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 3.  สมาชิกท่ีได้รับอนมุตัวิงเงินกู้ตามโครงการ ฯ    จะต้องท าประกนัสินเช่ือเตม็วงเงินตามสญัญาเงิน   
                 ตามเง่ือนไข  ดงันี ้
   3.1  .ใช้บคุคลค า้ประกนัไมน้่อยกว่า    1  คน  ผู้ค า้ประกนั  1  คน ตอ่วงเงิน   400,000  บาท 
                                 (ส่ีแสนบาทถ้วน)  โดยสมาชิก  1  คน  ค า้ประกนัได้ไมเ่กิน   10   สญัญา 
  3.2  ท าประกนัชีวิตสินเช่ือตลอดอายสุญัญากู้   ท าประกนัชีวิตครัง้ละ  5  ปี  หรือ ใช้หลกัทรัพย์ 
                               ค า้ประกนั 
 4.  สมาชิกท่ีได้รับอนมุตัใิห้เข้าร่วมโครงการ ฯ จะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไข  ดงันี ้
  4.1  เข้ารับการอบรมสมัมนาตามท่ีสหกรณ์ฯ ก าหนด 
  4.2  ไมก่่อหนีผ้กูพนัใด ๆ กบัสถาบนัการเงินอ่ืน  หรือแหล่งเงินกู้นอกระบบอ่ืนๆ 
  4.3  ท าบนัทึกตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
  4.4  สมาชิกท่ีขอกู้ เพ่ือไถ่ถอนจากธนาคารพาณิชย์อ่ืน  จะต้องน าหลกัทรัพย์มาค า้ประกนั   
                                โดยท านิตกิรรมจ านองตอ่สหกรณ์ 
 5.  สมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการ ฯ ไมป่ฏิบตัิตามบนัทกึข้อตกลงท่ีให้ไว้ตอ่สหกรณ์  ตามข้อ  4.3  จะถือวา่ 
                 ขดัข้อบงัคบั ฯ ข้อ 44 (7) 
 6.  สมาชิกท่ีได้รับอนมุตัใิห้กู้ เงินตามโครงการนี ้ จะกู้สามญัใหมไ่ด้ก็ตอ่เม่ือช าระหนีท่ี้คงค้างต ่ากว่าสิทธิ 
                 การกู้สามญัปกติ  และต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไมน้่อยกวา่ร้อยละ.10 
 7.  ผู้ ท่ีอยูร่ะหวา่งถกูฟ้องร้องด าเนินคดีทางแพง่  หรือทางอาญา จะได้รับการพิจารณาเป็นล าดับแรก 
 
   ประกาศ   ณ    วนัท่ี   29    เดือน   กรกฎาคม  พ.ศ.2558 
  
 
 

(นายสธีุ      ธิตมิทุา) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

ใบสมัคร 
สมาชิกเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงนิและเศรษฐกิจของสมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 
 ข้าพเจ้า  (นาย / นาง / นางสาว).................................................สมาชิกทะเบียนเลขท่ี.......................... 
สงักดัหนว่ย....................................มีความประสงค์สมคัรเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจของสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู    จ ากดั  เน่ืองจากด้วยประสบปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ     ดงันี ้
 1.  หนีส้หกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 
      (1)  หนีส้ามญั........................ณ  วนัท่ี................................ยอดเงินกู้คงเหลือ........................บาท 
       (2)  หนีพ้ิเศษ.........................ณ  วนัท่ี................................ยอดเงินกู้คงเหลือ........................บาท 
      (3)  หนีฉ้กุเฉิน........................ณ  วนัท่ี................................ยอดเงินกู้คงเหลือ........................บาท 
      รวมยอดเงนิกู้คงเหลือ..........................................บาท 
 2.  หนีธ้นาคารพาณิชย์อ่ืน (ธนาคาร) 
      (1)  ธนาคาร............................ณ  วนัท่ี................................ยอดเงินกู้คงเหลือ........................บาท 
       (2)  ธนาคาร............................ณ  วนัท่ี................................ยอดเงินกู้คงเหลือ........................บาท 
      (3)  ธนาคาร............................ณ  วนัท่ี................................ยอดเงินกู้คงเหลือ........................บาท 
                 (4)  ธนาคาร............................ณ  วนัท่ี................................ยอดเงินกู้คงเหลือ........................บาท 
       (5)  ธนาคาร............................ณ  วนัท่ี................................ยอดเงินกู้คงเหลือ........................บาท 
      (6)  ธนาคาร............................ณ  วนัท่ี................................ยอดเงินกู้คงเหลือ........................บาท 
                 (7)  ธนาคาร............................ณ  วนัท่ี................................ยอดเงินกู้คงเหลือ........................บาท 

    รวมยอดเงนิกู้คงเหลือ.......................................บาท 
  
รวมยอดเงินกู้คงเหลือทัง้สิน้.....................................บาท (............................................................................) 
ทัง้นีไ้ด้แนบเอกสารหลกัฐานการเป็นหนีธ้นาคารพาณิชย์ตา่ง ๆ  พร้อมใบสมคัรนีแ้ล้ว 
 

(ลงช่ือ)                                        ผู้สมคัร 
(.........................................) 
วนัท่ี.................................... 

 
(ลงช่ือ).............................................ผู้บงัคบับญัชา    (ลงช่ือ)........................................กรรมการประจ าหนว่ย 
         (.............................................)                                  (.........................................) 
 



 
 
 

หนังสือรับรองการเป็นหนีธ้นาคารพาณิชย์อ่ืน 
 

วนัท่ี.............เดือน...........................พ.ศ................... 
เรียน ผู้จดัการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 
 
 ด้วยข้าพเจ้า  นาย  /  นาง  /นางสาว........................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
สาธารณสขุล าพนู   จ ากดั  เลขทะเบียน...................หน่วยงาน......................................ขอรับรองวา่ข้าพเจ้า 
        มีหนีส้ถาบนัการเงินอ่ืน                 ไมมี่หนีส้ถาบนัการเงินอ่ืน 
 
 กรณีมีหนีธ้นาคารอ่ืน 
 ข้าพเจ้ามีหนีธ้นาคารอ่ืน  และสง่ช าระรายงวด   ดงันี ้
  ธนาคารออมสิน  ทกุสาขา  สง่ช าระงวดละ..................................บาท 
  ธนาคารกรุงไทย   จ ากดั (มหาชน)  ทกุสาขา  สง่ช าระงวดละ..........................บาท 
  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ทกุสาขา  สง่ช าระงวดละ.......................................บาท 
  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส)  ทกุสาขา สง่ช าระงวดละ................บาท 
  ธนาคาร.....................................................สง่ช าระงวดละ..............................บาท 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทกุประการ 
  จงึเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดด าเนินการ 
 

ลงช่ือ................................................. 
           (................................................) 

            ต าแหนง่............................................... 
หมายเหตุ 
 หากปรากฏภายหลงัวา่ข้อมลูไมต่รงกบัท่ีให้ไว้ข้างต้น  และเกิดปัญหากบัสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั  
ไมว่า่กรณีใด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั  จะด าเนินการ  ดงันี  ้
 1.   ‘งดการให้กู้ เป็นเวลา  1  ปี  หรือ 
 2.   ด าเนินการตามข้อบงัคบั  ข้อ 44  การให้ออกจากสหกรณ์  สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์ 
                  เพราะเหตอุยา่งหนึง่อยา่งใด  ดงัตอ่ไปนี ้
      (6)  ไมใ่ห้ข้อความจริงเก่ียวกบัหนีส้ินของตนแก่สหกรณ์เม่ือสมคัรเข้าเป็นสมาชิก  หรือเม่ือจะก่อ 
                        ความผกูพนัในหนีส้ินตอ่สหกรณ์ในฐานะผู้กู้   หรือ ผู้ค า้ประกนั  หรือเม่ือมีความผกูพนัในหนีส้ิน  
                        ตอ่สหกรณ์อยูแ่ล้ว  



 
 
 

ระเบียบ  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู   จ ากดั 
วา่ด้วย  การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู้  (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ.2558 

**************************************** 
 อาศยั  อ านาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์  ข้อ  81 (2) และข้อ 109 (3)  ท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินการ    
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู   จ ากดั  ชดุท่ี  35   ประชมุครัง้ท่ี   9  /  2558  เม่ือวนัท่ี   24 กรกฎาคม  2558  ได้มี 
มตใิห้แก้ไขเพิ่มเตมิระเบียบว่าด้วย  การให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบีย้เงินกู้  (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ.2558  ดงัต่อไปนี ้
 ข้อ  1   ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั  วา่ด้วย  การให้เงินกู้  
แก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู้  (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2558 “ 
 ข้อ  2   ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบั ตัง้แต ่ วนัท่ี  3  สิงหาคม  2558  เป็นต้นไป 
 ข้อ  3   ให้ยกเลิก  ข้อความในหมวด  4  เงินกู้พิเศษ  ข้อ  21 (1)  ข้อ  22 (1) ข้อ 25.3 และข้อ 26 (3)   
                        ข้อ ก. ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั  วา่ด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก            
                        และดอกเบีย้เงินกู้   พ.ศ.2556  แล้วให้ใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทน 

หมวด  4 
   เงนิกู้พเิศษ  

 “ ข้อ  21   การให้เงินกู้พิเศษที  6  ประเภท  คือ 
     (1)  เงินกู้พิเศษเพ่ือซือ้ท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง 
 
     ทัง้นี ้ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงือนไขรายละเอียดการกู้พิเศษ   ดงันี  ้
     (1)   การกู้ตามข้อ  21 (1)  ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ตัง้แต ่ 3  ปีขึน้ไป 
     (2)  การกู้ตามข้อ 21 (2) – (5)  ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์  ตัง้แต ่ 6  เดือนขึน้ไป 
                (3)  สิทธิการกู้คิดตามหลกัเกณฑ์  แตใ่ห้กู้ ได้ไมเ่กิน  5,000,000  บาท 
                           (4)  หลกัประกนัส าหรับเงินกู้พิเศษ ให้เป็นไปตามหมวด  5  แหง่ระเบียบและตามเอกสาร 
                                  แนบท้ายสญัญา   
 ข้อ  22   หลกัเกณฑ์การกู้ เงินพิเศษ และการช าระคืน 
                          (1)  เงินกู้พิเศษเพ่ือซือ้ท่ีดนิ และสิ่งปลกูสร้าง  กู้ ได้ไมเ่กิน  5,000,000  บาท  ผ่อนช าระเงินต้น 
                                พร้อมดอกเบีย้ตัง้แตเ่ดือนแรกของการท าสญัญาไมเ่กิน  360  งวด (เดือน) 
              25.3  เงินกู้พิเศษ ตามข้อ 22 (1)  สมาชิกผู้กู้ ต้องน าหลกัทรัพย์มาจ านองเป็นประกนัเตม็จ านวน 
                                  เงินกู้   เงินกู้พิเศษตามข้อ 22 (2) – (5)  ต้องมีสมาชิกสหกรณ์ค า้ประกนัและให้เป็นไปตาม 
                                  เง่ือนไขรายละเอียดการกู้ เงิน  ตามข้อ 15.1  ส าหรับเงินกู้พิเศษตามข้อ 22 (6) สมาชิกผู้กู้  
                                  ต้องท าประกนัสินเช่ือเตม็วงเงิน  ตามสญัญากู้หรือใช้บคุลค า้ประกนั  2  คน (ผู้ค า้ประกนั 
                                  จะต้องไมใ่ชผู่้ค า้ประกนัสญัญาเดมิ)  หรือใช้เงินคา่หุ้นค า้ประกนั 
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 ข้อ  26  (3)  ข้อ  ก.  วงเงินกู้ตามข้อ  22  (1)  สง่ช าระไมเ่กิน  360  งวด (เดือน) ” 
 
 
  ประกาศ   ณ   วนัท่ี   27  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.2558 
 
 
 

(นายสธีุ      ธิตมิทุา) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ระเบียบ  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 
วา่ด้วย  สมาชิกสมทบ 

พ.ศ.2556 
*********************************************************** 

 อาศยั   อ านาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู    จ ากดั     พ.ศ.2554   
ข้อ  81 (8) , ข้อ 109 (11) ข้อบงัคบัแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 3)พ.ศ.2550  และข้อบงัคบัแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 6) 
พ.ศ.2555  ท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู   จ ากดั  ชดุท่ี  33  ครัง้ท่ี 6/2556  เม่ือวนัท่ี  
17  พฤษภาคม  2556  ได้ก าหนดระเบียบ  ว่าด้วย สมาชิกสมทบ  ของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั   ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ  1.  ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู จ ากดั วา่ด้วย สมาชิกสมทบ 
พ.ศ.2556” 
 ข้อ  2.   ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี   22   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.2556    เป็นต้นไป 
 ข้อ  3.   ให้ยกเลิกระเบียบวา่ด้วย  สมาชิกสมทบ  พ.ศ.2549  และบรรดาระเบียบและค าสัง่อ่ืนใดใน 
สว่นท่ีก าหนดไว้แล้วท่ีขดัหรือแย้งกบัระเบียบนี ้ ให้ใช้ระเบียบนีแ้ทน 
 ข้อ  4.   ในระเบียบนี ้
  “ สหกรณ์ ”   หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 
  “ สมาชิก “    หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 
  “ สมาชิกสมทบ “  หมายถึง  สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 
  “ บคุคลในครอบครัว “ หมายถึง  คูส่มรส  บดิา   มารดา  และบตุร 
  “ คณะกรรมการด าเนินการ “  หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุ 
ล าพนู  จ ากดั 
  “ ประธานกรรมการ “  หมายถึง  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 
  “ ผู้จดัการ “  หมายถึง  ผู้จดัการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 
 ข้อ  5.  สมาชิกสมทบต้องมีคณุสมบตั ิ ดงันี ้
  (1)   เป็นผู้ เห็นชอบในวตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ 
  (2)   ก.  เป็นลกูจ้างชัว่คราว หรือ เป็นพนกังานราชการสงักดั ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัล าพนู  หรือลกูจ้าง
ชัว่คราวของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 
          ข.  เป็นบคุคลในครอบครัวสมาชิก  และบรรลนุิตภิาวะ 
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  (3)  เป็นผู้ มีความประพฤติดีงาม 
  (4)  เป็นผู้ ท่ีจะปฏิบตัิตามกฎหมาย  ข้อบงัคบั  ระเบียบ  มต ิ และค าสัง่ของสหกรณ์ 
  (5)  เป็นผู้ มีความประสงค์จะท าธุรกิจ หรือใช้บริการจากสหกรณ์ 
  (6)  มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการให้กู้ ยืมเงิน 
 ข้อ  6.  การสมคัรเข้าเป็นสมาชิกสมทบผู้ประสงค์สมคัรเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องย่ืนใบสมคัรถึงสหกรณ์ตามแบบท่ี
ก าหนดไว้   โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู   จ ากดั  ไมน้่อยกวา่  2  คนรับรอง 
และต้องให้ผู้บงัคบับญัชาของหนว่ยงานนัน้ๆเป็นผู้ รับรองด้วย เม่ือคณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาแล้วเห็น 
วา่ผู้สมคัรมีคณุสมบตัถิกูต้องตามท่ีก าหนดไว้  ในข้อ  52  ก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้  และต้องจดัให้ผู้สมคัร 
ได้ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบพร้อมช าระคา่ธรรมเนียมแรกเข้า  จ านวน 100 บาท (หนึง่ร้อยบาทถ้วน)  คา่ธรรมเนียม
แรกเข้านีใ้ห้ถือวา่เป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไมไ่ด้ 
 เม่ือคณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาเห็นว่าผู้สมคัรมีคณุสมบตัถิกูต้องตามท่ีก าหนดในข้อ 5 ทัง้เห็นเป็นการสมควร
แล้วก็ให้รับเป็นสมาชิกสมทบได้ 
 ข้อ  7.  เม่ือคณะกรรมการด าเนินการพิจารณารับเข้าเป็นสมาชิกสมทบและลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก  ช าระ
คา่ธรรมเนียมแรกเข้าและช าระคา่หุ้นแล้วผู้สมคัรจงึจะได้สมาชิกภาพและมีสิทธิและหน้าท่ีของสมาชิกสมทบ  ดงันี  ้
  (1)  มีสิทธิเข้าร่วมสงัเกตการณ์ ในท่ีประชมุใหญ่สามญัประจ าปีของสหกรณ์  แตไ่มมี่สิทธิออกคะแนนเสียง  
หรือ  เป็นกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ 
  (2)  มีสิทธิรับบริการทางวิชาการจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั   
  (3)  มีสิทธิฝากเงินกบัสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 
  (4)  มีสิทธิถือหุ้นในสหกรณ์ ได้ไมเ่กิน 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วทัง้หมดท่ีสหกรณ์มีอยูใ่นในขณะนัน้  
และมีความรับผิดเพียงไมเ่กินจ านวนเงินคา่หุ้นท่ียงัสง่ใช้ไมค่รบมลูคา่ท่ีตนถือ 
  (5)  มีสิทธิกู้ เงินไมเ่กินร้อยละ90 ของทนุเรือนหุ้น และหรือเงินฝากท่ีสมาชิกสมทบมีอยูใ่นสหกรณ์ 
  (6)  มีสิทธิได้รับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตามท่ีสหกรณ์ก าหนด 
  (7)  มีสิทธิได้รับเงินสวสัดกิารตามท่ีสหกรณ์ก าหนด และได้รับสิทธิในการน าเอาอายกุารเป็นสมาชิกสมทบนบั
รวมเป็นสมาชิกสามญั  กรณีโอนเป็นสมาชิกสามญั 
  (8)   ปฏิบตัติามกฎหมาย  ข้อบงัคบั  ระเบียบ  มตแิละค าสัง่ของสหกรณ์ 
  (9)   เข้าร่วมประชมุทกุครัง้ท่ีสหกรณ์นดัหมาย 
  (10) สง่เสริมสนบัสนนุกิจการของาสหกรณ์เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์กรท่ีเข็มแข็ง 
  (11) สอดสอ่งดแูลกิจการของสหกรณ์ 
  (12)ร่วมมือกบัคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือพฒันาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมัน่คง 
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 ข้อ  8.   คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจดัให้บริการท่ีมีนัน้    แก่สมาชิกสมทบตามสิทธิของ 
สมาชิกสมทบ    แตท่ัง้นีต้้องไมเ่กินสิทธิและหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ  7 
 ข้อ  9.  สมาชิกสมทบต้องสง่คา่หุ้นเป็นรายเดือนตัง้แตเ่ดือนแรกท่ีเข้าเป็นสมาชิกไมน้่อยกว่าร้อยละ 5ของเงินได้ราย
เดือน  ส าหรับสมาชิกสมทบท่ีเป็นบคุคลในครัวครอบต้องสง่คา่หุ้นไมน้่อยกวา่เดือนละ  300  บาท (สามร้อยบาท)  ตลอด
ระยะเวลาท่ีเป็นสมาชิกสมทบ  จนกวา่สมาชิกสมทบผู้นัน้ได้ช าระคา่หุ้นครบตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 7 (4) 
 ข้อ 10.  สมาชิกสมทบจะขอซือ้หุ้นเพิ่มอีกเม่ือใดก็สามารถท าได้แตจ่ านวนหุ้นทัง้หมดต้องไมเ่กินคา่หุ้น 
ท่ีก าหนดไว้ในข้อ  7 (4)  
 ข้อ  11.  การสง่คา่หุ้นรายเดือน  สมาชิกสมทบท่ีมีเงินได้รายเดือนให้หกัจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกสมทบ  ในวนั
จา่ยเงินได้รายเดือนนัน้ๆ  ทกุเดือนส าหรับสมาชิกสมทบท่ีไมมี่ต้นสงักดั  การสง่คา่หุ้นรายเดือนให้ 
หกัจากบญัชีออมทรัพย์พิเศษท่ีสมาชิกสมทบมีอยูใ่นสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั   
 ข้อ  12.  สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงิน  ทัง้นีใ้ห้น าระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั   
วา่ด้วย การรับฝากเงินท่ีถือใช้ในปัจจบุนัมาบงัคบัใช้โดยอนโุลม 
 ข้อ  13.  การช าระหนีเ้งินกู้  สมาชิกสมทบต้องสง่เงินงวดช าระหนีโ้ดยหกัจากบญัชีเงินฝากท่ีสมาชิก 
สมทบมีอยูใ่นสหกรณ์   หรือโอนเข้าบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู     จ ากดั   
หรือหกัจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกท่ียินยอมให้หกั 
 ข้อ  14.  เงินงวดช าระหนีส้ าหรับเงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน  ช าระไมเ่กิน 10 งวด  (เดือน) เงินกู้สามญั  ช าระ 
ไมเ่กิน 120  งวด (เดือน)  ส าหรับอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ให้ถือปฏิบตัติามระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั  ว่า
ด้วย  การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู้ ท่ีถือใช้ในปัจจุบนัโดยอนโุลม 
 ข้อ  15.  การขาดสมาชิกภาพ  สมาชิกสมทบยอ่มขาดจากสมาชิกภาพเพราะสาเหตใุด ๆ  ดงัตอ่ไปนี  ้
  (1)   ตาย 
  (2)  เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
  (3)  ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 
  (4)  ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนญุาตแล้ว 
  (5)  ถกูให้ออกจากสหกรณ์ 
  (6)  ถกูออกจากราชการ  หรืองานประจ าโดยมีความผิด 
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 ข้อ  16.   การลาออกจากสหกรณ์  สมาชิกสมทบอาจลาออกจากสหกรณ์โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือตอ่
คณะกรรมการด าเนินการ    และเม่ือคณะกรรมการได้สอบสวนพิจารณาเห็นวา่เป็นการชอบด้วย 
ข้อบงัคบัแล้วจงึอนญุาตให้ลาออกจากสหกรณ์ได้ 
 คณะกรรมการด าเนินการ  อาจมอบหมายให้คณะกรรมการอ านวยการหรือประธานกรรมการ หรือ 
รองประธาน  หรือกรรมการ  หรือผู้จดัการ  สอบสวนพิจารณาหากเห็นวา่ชอบด้วยข้อบงัคบั  ก็ให้ถือวา่ลาออก 
จากสหกรณ์ตามวรรคหนึง่ได้  แล้วให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการทราบในการประชมุคราวถดัไป 
 ข้อ  17.  การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะ 
เหตใุดๆ  ดงัตอ่ไปนี ้
  (1)  ไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย  ข้อบงัคบั  มต ิ ระเบียบ  และค าสัง่ของสหกรณ์ 
  (2)  แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือท าให้เส่ือมเสียตอ่สหกรณ์ไมว่า่โดยประการใด ๆ 
 ข้อ  18.  ในกรณีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามระเบียบนี ้ ให้คณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้วินิจฉยั 
ชีข้าดและให้ถือเป็นท่ีสดุ 
 
   ประกาศ     ณ  วนัท่ี   21   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.2556 
 
 
 

(นายสธีุ      ธิตมิทุา) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  12   เร่ืองการพจิารณาแก้ไขระเบียบ ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์  พ.ศ.2556 
 

ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 
วา่ด้วย  การใช้ทนุสาธารณประโยชน์ 

พ.ศ.2556 
********************************************************* 

 อาศยั  อ านาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์  ข้อ 81 (8) และข้อ 109 (9)  ท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินการ ชดุท่ี   
33  ครัง้ท่ี  7 / 2556   เม่ือวนัท่ี  19   มิถนุายน   2556   ได้ก าหนดระเบียบวา่ด้วย  การใช้ทนุสาธารณประโยชน์ไว้  ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ  1.   ระเบียบนีเ้รียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั  ว่าด้วย การใช้ทนุ 
สาธารณประโยชน์  พ.ศ.2556” 
 ข้อ  2.   ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี   20   มิถนุายน   2556    เป็นต้นไป 
 ข้อ  3.   ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั  วา่ด้วย  การใช้ทนุสาธารณประโยชน์  พ.ศ.
2544  บรรดาระเบียบและค าสัง่อ่ืนใดในสว่นท่ีก าหนดไว้แล้วซึง่ขดัหรือแย้งกบัระเบียบนี ้
ให้ใช้ระเบียบนีแ้ทน 
 ข้อ  4.   “ ทนุสาธารณประโยชน์ “  หมายถึง เงินซึง่ท่ีประชมุใหญ่ได้มีมตใิห้จดัสรรจากก าไรสทุธิประจ าปีของสหกรณ์   
หรือ  เงินอ่ืนใดท่ีสหกรณ์ได้รับจากการบริจาค 
  “ สหกรณ์ “  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 
 ข้อ  5.   ทนุสาธารณประโยชน์ให้จา่ยในกรณี  ดงัตอ่ไปนี ้
  5.1  จา่ยเพ่ือการศกึษา  ได้แก่ 
   5.1.1  เป็นทนุในการอบรม  การสมัมนา  การวิจยั  การค้นคว้า  และการจดักิจกรรม 

          อ่ืน ๆ ในทางสหกรณ์และทางการศกึษาทัว่ไป 
5.1.2  เป็นทนุการศกึษาของสมาชิกหรือบตุรของสมาชิกในสหกรณ์นีภ้ายในเง่ือนไขท่ี 
          คณะกรรมการด าเนินการจะก าหนดขึน้อีกตา่งหาก 

  5.2   จ่ายเพ่ือสาธารณประโยชน์  ได้แก่ เป็นทนุในการก่อสร้างหรือซอ่มแซม หรือตอ่เตมิสถานท่ี 
          อนัเป็นสาธารณประโยชน์ทัว่ไป 
  5.3   จ่ายเพ่ือการกศุล  ได้แก่ 
   5.3.1  บ ารุงศาสนาทัง้ทางวตัถแุละวิชาการโดยพิจารณาเป็นราย ๆ 
   5.3.2  เป็นการสงเคราะห์สมาชิกท่ีประสบภยัพิบตัิ ตา่งๆ  เชน่  อคัคีภยั  อทุกภยั  และ 
                                               วาตภยั  เป็นต้น  โดยให้สมาชิกได้รับเงินชว่ยเหลือ  กรณี  บ้านเรือน ท่ีอยูอ่าศยั   
                         ปัจจบุนัได้รับความเสียหาย   ดงันี ้
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 ก   กรณี  อายกุารเป็นสมาชิกไมถ่ึง  10  ปี  ได้รับเงินชว่ยเหลือ  ไมเ่กิน  1,500  บาท 

 ข   กรณี  อายกุารเป็นสมาชิก  10  ปีขึน้ไป  ได้รับเงินชว่ยเหลือ  ไมเ่กิน  2,000  บาท 
ค.  กรณี  เป็นหนว่ยงานได้รับความเสียหาย ได้รับเงินชว่ยเหลือ  ไมเ่กิน 1,000  บาท 

   5.3.3  เป็นการสงเคราะห์นกัเรียนท่ียากจน 
 ข้อ  6.   การขอรับทนุสาธารณประโยชน์ให้หนว่ยงานท่ีขอรับทนุสาธารณประโยชน์  เสนอเร่ืองราว 
ผา่นการพิจารณา  ดงัตอ่ไปนี ้
  6.1  หน่วยงานท่ีสงักดัอ าเภอหรือจงัหวดั ให้เสนอเร่ืองผ่านความเห็นชอบและรับรองข้อมลูจากผู้  
บงัคบับญัชาชัน้ต้นและกรรมการประจ าหนว่ย 
  6.2  หน่วยงานอ่ืน ให้เสนอเร่ืองราวตอ่ประธานกรรมการของสหกรณ์โดยตรง 
  6.3  เร่ืองราวท่ีเสนอขอรับทนุสาธารณประโยชน์นัน้ให้แสดงหลกัฐานส าเนาทะเบียนบ้านท่ีได้รับความเสียหาย  
เหตผุลและถ้าเป็นอาคารหรือสถานท่ีให้แสดงแบบรูปและรายการให้ชดัเจนภายใน  30  วนั  นบัแตว่นัท่ีประสบภยัพิบตั ิ 
 ข้อ  7.   การพิจารณาให้ทนุสาธารณประโยชน์  เพ่ือเป็นหลกัในการพิจารณาให้ทนุสาธารณประโยชน์ 
ในคราวหนึง่ ๆ  ให้ถือวา่เป็นความส าคญัก่อนหลงั  ดงัตอ่ไปนี ้
  7.1 ทนุสาธารณประโยชน์ท่ีเป็นการสงเคราะห์อนัเกิดจากภยัพิบตัติา่งๆแก่สมาชิกให้ได้รับ 
ความชว่ยเหลือก่อนเหตอ่ืุน 
  7.2  ทนุสาธารณประโยชน์ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาสมาชิกโดยทัว่ไปให้ได้รับเป็น 
อนัดบัสอง 
  7.3  นอกจากท่ีกลา่วข้างต้น ให้อยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ 
  7.4  การพิจารณาให้ทนุสาธารณประโยชน์นัน้ ให้พิจารณาจากทนุสาธารณประโยชน์ท่ีมีอยู่ 
ในขณะนัน้ๆ  เทา่นัน้ และเม่ือได้พิจารณาให้ทนุสาธารณประโยชน์เพ่ือการใดๆ ในคราวหนึง่ๆ ไปแล้วให้ถือวา่ 
การพิจารณาส าหรับเร่ืองนัน้ ๆ เป็นอนัสิน้สดุ      

ข้อ  8.  วงเงินการอนมุตัจิา่ยทนุสาธารณประโยชน์   จ านวนเงินทนุสาธารณประโยชน์ท่ีจะอนมุตัิ 
จา่ยให้แก่หนว่ยงานหรือบคุคลอ่ืนท่ีย่ืนขอนัน้  ตามปกติต้องไมเ่กิน 2,000 บาท  เว้นแตใ่นกรณีท่ีมีเหตผุล 
ความจ าเป็นพิเศษ  ก็ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเป็นเฉพาะราย    

ข้อ  9.  สิทธิการขอรับทนุสาธารณประโยชน์ เพ่ือให้เป็นการทัว่ถึงแก่ทกุหน่วยงาน หน่วยงานใดท่ีได้ 
รับทนุสาธารณประโยชน์ไปแล้ว  จะมีสิทธิย่ืนขอได้อีกเม่ือทกุหนว่ยงานได้รับทนุไปแล้ว  เว้นแตห่นว่ยงาน 
นัน้ๆ ไมป่ระสงค์จะขอ  ทัง้นีใ้ห้เร่ิมนบัตัง้แตเ่ร่ิมให้ทนุสาธารณประโยชน์เป็นต้นมา 
 
 
 



 

3 
  ในกรณีท่ีมีเหตผุลความจ าเป็นพิเศษ ก็ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาผอ่นผนัตาม 
ควรแก่กรณี 

ข้อ 10.  การพิจารณาให้ทนุสาธารณประโยชน์ ให้ถือ  มตขิองคณะกรรมการด าเนินการ  ดงัต่อไปนี ้
10.1 มตใินการพิจารณาให้ทนุสาธารณประโยชน์ ข้อ 8  ให้ถือคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวน

กรรมการด าเนินการท่ีเข้าประชมุ 
10.2 มตใินการพิจารณาขยายวงเงินตาม ข้อ 8 และในการผอ่นผนัสิทธิการย่ืนขอทนุ 

สาธารณประโยชน์ตาม ข้อ 9 วรรคสอง ให้ถือคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 ข้อ 11.  การจา่ยทนุสาธารณประโยชน์นัน้ให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินเรียกใบส าคญัรับเงินจากผู้ รับเงิน 
ทกุราย  ดงันี ้

11.1  การจ่ายเงินทนุสาธารณประโยชน์ในฐานะเป็นผู้จดักิจการอยา่งใดอย่างหนึง่เอง ต้องมี 
         ใบส าคญัรับเงินหรือหลกัฐานการจดัท าหรือจดัซือ้โดยละเอียด 
11.2  การจ่ายเงินทนุสาธารณประโยชน์สมทบเพ่ือการใด  ต้องให้ผู้ มีอ านาจในการจดัท าหรือ 

ผู้ มีอ านาจในการรับเงินนัน้ออกหลกัฐานการรับเงินนัน้ๆ ให้แก่สหกรณ์โดยครบถ้วนและถกูต้อง 
 เม่ือสหกรณ์ได้จ่ายเงินไปแล้วทกุคราว  ให้เจ้าหน้าท่ีผู้จา่ยเงินลงลายมือช่ือรับผิดชอบในการจา่ยเงินด้วย 
 
 
   ประกาศ   ณ   วนัท่ี   19   เดือน   มิถนุายน   พ.ศ.2556 
 
 
 

(นายสธีุ     ธิตมิทุา) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 
วา่ด้วย  การรับเงินฝากจากสมาชิก (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2556 

******************************************** 
 อาศยั  อ านาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู    จ ากดั   พ.ศ.2544 
ข้อ 81 (2) , (8)  และ ข้อ 109 (1)  ท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินการ   ชดุท่ี  33  ครัง้ท่ี  6 / 2556  เม่ือวนัท่ี   
17    พฤษภาคม  2556   ได้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเตมิระเบียบวา่ด้วย การรับเงินฝากจากสมาชิก    (ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ.2556   ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ  1.  ระเบียบนี ้ เรียกวา่ “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั  ว่าด้วย  การรับเงินฝากจากสมาชิก 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2556 “ 
 ข้อ  2.  ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี   22  พฤษภาคม   พ.ศ.2556   เป็นต้นไป 
 ข้อ  3.  ให้ยกเลิกความในหมวด  3  ข้อ  13.1  และ 13.2  ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู   จ ากดั  ว่า
ด้วย การรับเงินฝากจากสมาชิก พ.ศ.2545  แล้วให้ใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทน 

หมวด  3 
 การก าหนดอตัราดอกเบีย้  ระยะเวลาการคดิดอกเบีย้  วิธีการคิดดอกเบีย้และการจา่ยดอกเบีย้ 
 ข้อ  13.  วิธีการคดิดอกเบีย้เงินฝากของสหกรณ์ 
  “ 13.1  เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 
   ดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย์  สหกรณ์คิดดอกเบีย้เป็นรายวนัตามยอดเงินคงเหลือ   
โดยสหกรณ์จะคิดดอกเบีย้ทบเป็นเงินต้น  เข้าบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ให้ทกุวนัท่ี  30 พฤศจิกายน  ของทกุปี 
ให้ผู้ฝากย่ืนสมดุคูฝ่ากตอ่สหกรณ์เพ่ือจะได้บนัทกึรายการดอกเบีย้ให้ 
   13.2   เงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ 
   ดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  สหกรณ์คดิดอกเบีย้ให้เป็นรายวนัตามยอดคงเหลือโดยสหกรณ์จะ
คดิดอกเบีย้ทบเป็นเงินต้นเข้าบญัชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ทกุวนัท่ี 30 พฤศจิกายน ของทกุปี  
ให้ผู้ฝากย่ืนสมดุคูฝ่ากตอ่สหกรณ์เพ่ือจะได้บนัทกึรายการดอกเบีย้ให้” 

 
ประกาศ   ณ   วนัท่ี     21  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.2556 
    

 
(นายสธีุ     ธิตมิทุา) 

ประธานกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 

 



ท่ี   สอ.สธ.ลพ.๑๖๑ / ๒๕๖๐               สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู       จ ากดั 
                                 ๒๖๓/๑ ถนนเชียงใหม ่– ล าพนู ต าบลเหมืองง่า 
                                อ าเภอเมืองล าพนู     จงัหวดัล าพนู     ๕๑๐๐๐ 
 

๑๖   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

เร่ือง สง่ส าเนาระเบียบ 
  

เรียน หวัหน้าส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ล าพนู 
 
สิ่งท่ีสง่มาด้วย  ๑.  ส าเนาระเบียบ   ว่าด้วย    การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู้   (ฉบบัท่ี  ๓)    

     พ.ศ.๒๕๖๐                                                                              จ านวน  ๑  ชดุ 
                                    ๒.  ส าเนาระเบียบ   วา่ด้วย   เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  พ.ศ.๒๕๖๐    จ านวน  ๑  ชดุ 
             ๓.   ส าเนาระเบียบ   วา่ด้วย  การรับฝากออมทรัพย์พิเศษและเงินฝากประจ า พ.ศ.๒๕๖๐ 
        จ านวน  ๑  ชดุ 
             ๔.  ส าเนาระเบียบวา่ด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน พ.ศ.๒๕๖๐       จ านวน  ๑  ชดุ 
                     ๕.  ส าเนาบนัทึกการประชมุคณะกรรมการด าเนินการ  ครัง้ท่ี  ๙ / ๒๕๖๐  จ านวน  ๑  ชดุ 
 
  ด้วย  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู   จ ากดั   ได้มีการประชมุ คณะกรรมการด าเนินการ   ครัง้ท่ี   

๙ /  ๒๕๖๐  เม่ือวนัท่ี  ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๖๐  ท่ีประชมุมีมตใิห้แก้ไขเพิ่มเตมิระเบียบ  ว่าด้วย  การให้เงินกู้แก่สมาชิก
และดอกเบีย้เงินกู้  (ฉบบัท่ี  ๓)  พ.ศ.๒๕๖๐  และก าหนดถือใช้ ระเบียบว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  พ.ศ.๒๕๖๐ ,
ระเบียบว่าด้วย การรับฝากออมทรัพย์พิเศษและเงินฝากประจ า พ.ศ.๒๕๖๐  และ ระเบียบวา่ด้วย  
การรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน   พ.ศ.๒๕๖๐   ซึง่เป็นระเบียบท่ีก าหนดขึน้โดยคณะกรรมการด าเนินการ    ของ 
สหกรณ์ ฯ  และ ประสงค์ขอสง่ส าเนา  ระเบียบดงักลา่วให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ 

 
  จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
(นายเนตร     พงษ์ตุ้ย) 

ประธานกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  
โทร.๐๕๓ - ๐๙๓๖๕๖ , ๐๕๓ – ๕๓๑๑๕๓ 
โทรสาร.๐๕๓ – ๕๓๑๑๕๓ 

Lpn560480@hotmail.com. 

mailto:Lpn560480@hotmail.com


 
 

ระเบียบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 

วา่ด้วย  การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู้   พ.ศ.2560 
************************************************* 

 อาศยั อ านาจตามความในข้อบงัคบัสหกรณ์   ข้อ  81 (8) และข้อ 109 (3)  ท่ีประชมุคณะกรมการด าเนินการ   
ชดุท่ี  37  ครัง้ท่ี   4  เม่ือวนัท่ี  17  มีนาคม  2560  ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบีย้เงินกู้    
พ.ศ.2560  ไว้  ดงัตอ่ไปนี ้

หมวด  1    
ข้อความทั่วไป 

 ข้อ  1.   ระเบียบนีเ้รียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั  ว่าด้วยการให้เงินกู้  
                         แก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู้   พ.ศ.2560 “ 
 ข้อ  2.   ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั วา่ด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2559                 
                         บรรดาระเบียบและค าสัง่อ่ืนใดในสว่นท่ีก าหนดไว้แล้วซึง่ขดัหรือแย้งกบัระเบียบนีใ้ห้ใช้ระเบียบนีแ้ทน 
 ข้อ  3.   ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แต ่  วนัท่ี  1  เดือน   เมษายน  พ.ศ.2560   เป็นต้นไป 
 ข้อ  4.   ในระเบียบนี ้
  “ สหกรณ์ “  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 
  “ คณะกรรมการด าเนินการ “  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุ 
                           ล าพนู  จ ากดั 
  “ ประธานกรรมการด าเนินการ “  หมายถึง  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
                           สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 
  “ ผู้จดัการ “  หมายถึง  ผู้จดัการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 
  “ เจ้าหน้าท่ี ” หมายถึง  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 
  “ สมาชิก “ หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 
  “ บตุร “ หมายถึง บตุรท่ีถกูต้องตามกฎหมาย 
  “ เงิน “ หมายถึง  ให้หมายความรวมถึงตัว๋เงินตามกฎหมายใบถอน  หรือเอกสารใดท่ีสามารถน าไป 
                           เปล่ียน  แลก  ถอน หรือเบกิเงินได้โดยตรง 
  “ เงินได้รายเดือน” หมายถึง เงินเดือน  เงินคา่จ้างประจ า เงินประจ าต าแหนง่ เงินคา่ตอบแทน  หรือ 
                           เงินเพิ่มพิเศษท่ีจา่ยควบกบัเงินเดือน  ซึง่สมาชิกได้รับจากหนว่ยงานต้นสงักดั และหมายถึง บ านาญ   
                           บ าเหน็จรายเดือน  ตามกฎหมายวา่ด้วย  บ าเหน็จ  บ านาญ ซึง่สมาชิกได้รับจากทางราชการ 
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 ข้อ  5.  สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก  3  ประเภท  คือ 
  (1)  เงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน 
  (2)  เงินกู้สามญั 
  (3)  เงินกู้พิเศษ 
 ข้อ  6.  การให้เงินกู้แก่สมาชิกนัน้  จะให้ได้เฉพาะกรณีเพ่ือการอนัจ าเป็นหรือมีประโยชน์ตามท่ีคณะกรรมการ 
                       ด าเนินการเห็นสมควร 
 ข้อ  7.  ค าขอกู้ เงินของสมาชิกนัน้ต้องเสนอผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของผู้บงัคบับญัชา  ดงันี  ้
  7.1  สมาชิกท่ีเป็นข้าราชการ และลกูจ้างประจ า  ให้ผา่นการพิจารณาให้ความเห็นชอบ จาก 
                                ผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้น ในหนว่ยงานท่ีตนสงักดั 
  7.2   ข้าราชการบ านาญ  บ าเหน็จรายเดือน  ให้รับรองตนเอง 
  7.3  สมาชิกท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์  ให้ผา่นการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากผู้จดัการ 
  7.4  กรณีสมาชิกตามข้อ 7.1 หากปฏิบตัหิน้าท่ีเป็นผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้น  หรือ หวัหน้า    
                                หนว่ยงาน  ให้สามารถพิจารณาเสนอความเห็นของตนเองได้  ทัง้นีใ้ห้รวมถึงผู้ รักษาราชการ   
                                หรือ ผู้ รักษาการ ในต าแหนง่หวัหน้าหนว่ยงานด้วย. 
  7.5  สมาชิกอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ให้ผา่นการพิจารณาเสนอความเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการ 
                                ด าเนินการก าหนด 

หมวด  2 
เงนิกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

 ข้อ  8.  เม่ือสมาชิกมีเหตฉุกุเฉิน  อนัแสดงหลกัฐานพิสจูน์ได้และประสงค์จะขอกู้ เงินให้ย่ืนค าขอกู้ตอ่สหกรณ์ 
                       ตามแบบท่ีก าหนดไว้ 
 ข้อ  9. คณะกรรมการด าเนินการ   อาจมอบอ านาจให้ประธานกรรมการด าเนินการ   หรือรองประธานกรรมการ 
                       ด าเนินการ และหรือกรรมการด าเนินการอ่ืนๆ หรือผู้จดัการตามท่ีเห็นสมควรเป็นผู้วินิจฉยัให้เงินกู้ เพ่ือเหตุ  
                       ฉกุเฉินแทนคณะกรรมการด าเนินการก็ได้ และให้ผู้ ได้รับมอบหมายดงักลา่วนัน้แถลงรายการเงินกู้ เพ่ือเหต ุ
                       ฉกุเฉินท่ีให้ไปและเสนอตอ่คณะกรรมการด าเนินการเพ่ือทราบทกุเดือน 
 ข้อ 10. สมาชิกจะได้รับเงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน  จะต้องเป็นสมาชิกอยูใ่นสหกรณ์นีต้ิดตอ่กนัเป็นเวลาไมน้่อยกวา่สอง 
                       เดือน  ให้สมาชิกผู้กู้คนหนึง่ ๆ  นัน้กู้ ได้  ส่ีเทา่ของเงินได้รายเดือนของสมาชิกนัน้  แตไ่มเ่กินหนึง่แสนบาท              
                       สดุแตจ่ านวนไหนจะน้อยกวา่กนั 
                    ในกรณีสมาชิกนัน้ยงัมีเงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉินเหลืออยู่  หากจะกู้สญัญาใหม ่ ให้หกักลบ  ลบหนีส้ญัญา 
                      เดมิทัง้หมดก่อน 
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หมวด   3 
เงนิกู้สามัญ 

 ข้อ  11.  ให้คณะกรรมการด าเนินการ   มีอ านาจพิจารณาวินิจฉยัให้เงินกู้สามญัแก่สมาชิก ได้ตามท่ีก าหนด 
                          ไว้ในระเบียบนี ้
   คณะกรรมการด าเนินการ  อาจแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการเงินกู้   ขึน้ตามความในข้อบงัคบัของ                 
                           สหกรณ์  ข้อ 85  เพ่ือมอบอ านาจหน้าท่ีในการพิจารณาวินิจฉยัให้เงินกู้สามญัแก่สมาชิก 
 ข้อ  12.  คณะกรรมการด าเนินการ อาจมอบอ านาจให้ประธานกรรมการด าเนินการ หรือรองประธานกรรมการ 
                         ด าเนินการ    และหรือกรรมการด าเนินการอ่ืนๆ    ตามท่ีเห็นสมควรเป็นผู้วินิจฉยัให้เงินกู้สามญัแทน 
                         คณะกรรมการก็ได้ และให้ผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย  ดงักล่าวนัน้ แถลงรายงานเงินกู้ ท่ีให้ไปตอ่คณะกรรมการ 
                        ด าเนินการเพ่ือทราบทกุเดือน 
 ข้อ  13.  สมาชิกซึง่อาจได้รับเงินกู้สามญันัน้ ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์นีต้ดิตอ่กนัมาเป็นเวลาไมน้่อยกวา่หกเดือน 

 เว้นแต ่
  (1)  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนซึง่ย้ายมารับราชการ  ในท้องท่ีด าเนินการของสหกรณ์นี ้และได้เข้าเป็น 

                   สมาชิกตามข้อบงัคบัของสหกรณ์  ข้อ  35 
  (2)  สมาชิกท่ีมีคา่หุ้นและหรือเงินฝากไว้กบัสหกรณ์ประเภทใดประเภทหนึง่อาจได้รับเงินกู้สามญัเม่ือได้ 
                               เป็นสมาชิกอยูใ่นสหกรณ์ติดตอ่กนัเป็นเวลาไมน้่อยกว่าหนึง่เดือน   ทัง้นีใ้ห้กู้ ได้ไมเ่กินร้อยละเก้าสิบ 
                               แปดของคา่หุ้น  และหรือเงินฝากรวมกนั 
 ข้อ  14.  สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้ เงินสามญัต้องย่ืนค าขอกู้ตอ่สหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว้ 
 ข้อ  15.  จ านวนเงินกู้สามญัท่ีให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึง่ๆ ย่อมสดุแตค่ณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร   
                          แตต้่องไมเ่กินสามล้านบาท  ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสหกรณ์ก าหนด  ดงันี  ้
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 15.1   หลักเกณฑ์การให้เงนิกู้สามัญท่ัวไป 
 
อายกุารเป็น 
สมาชิก 

กู้ ได้จ านวนเทา่ 
ของเงินได้ราย

เดือน 

จ านวนเงินท่ีกู้ ได้ 
(บาท) 

จ านวนงวดที่สง่ 
ช าระ(เดือน) 

ผู้ค า้ประกนั 
(คน) 

การขอกู้ 
สญัญาใหม ่

6  เดือนขึน้ไป 
1  ปีขึน้ไป 
3  ปีขึน้ไป 
5  ปีขึน้ไป 
7  ปีขึน้ไป 

90   เทา่        
        90  เทา่ 
        90  เทา่ 

90   เทา่ 
90   เทา่ 

ไมเ่กิน                       1,200,000 
ตัง้แต ่ 1,200,001   -  1,500,000 
ตัง้แต ่ 1,500,001   -  2,000,000 
ตัง้แต ่ 2,000,001   -  2,500,000 
ตัง้แต ่2,500,000    -  3,000,000 

220 
220 
220 
230 
270 

 

3 
4 
5 
7 
8 

ช าระหนีเ้ดิม
มาแล้วไมน้่อย
กวา่  6  เดือน 

 
สมาชิกแตล่ะรายจะกู้ เงินสามญัได้เป็นจ านวนเทา่ใด ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และเงือนไขท่ีคณะกรรมการด าเนินการ

ก าหนด 
 15.2  หลักเกณฑ์และวิธีการกู้เงนิสามัญเพ่ือการศึกษาและกู้สามัญเพ่ือการศึกษาดูงาน 
  (1)  หลกัสตูรต ่ากวา่ปริญญาตรีกู้ ได้ไมเ่กิน     100,000.00  บาท 
  (2)  หลกัสตูรปริญญาตรีกู้ ได้ไมเ่กิน     150,000.00  บาท 
  (3)  หลกัสตูรปริญญาโท  กู้ ได้ไมเ่กิน     200,000.00  บาท 
  (4)  หลกัสตูรปริญญาเอก  กู้ ได้ไมเ่กิน     300,000.00  บาท 
  (5)  โครงการกู้ เพ่ือการศกึษาดงูานในประเทศ กู้ ได้ไมเ่กิน     30,000.00  บาท 
  (6)  โครงการกู้ เพ่ือการศกึษาดงูานตา่งประเทศ กู้ ได้ไมเ่กิน   120,000.00  บาท 
  (7)  สหกรณ์ฯ จะแบง่จา่ยเงินกู้ เป็นภาคเรียนตามข้อ (1) – (4) และจา่ยเงินกู้ครัง้เดียวตามข้อ (5) 
         และ (6) 
  (8)  กรณีกู้ ระหวา่งการศกึษาให้กู้ ได้ตามสดัส่วนของระยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูรท่ีเหลืออยู่               
 15.3  กรณีท่ีสมาชิกเข้าโครงการเงินกู้สามญัเพื่อการศึกษา    แล้วไมส่ามารถเรียนจบตามหลกัสตูรได้ให้ 
                     บนัทกึเสนอคณะกรรมการด าเนินการ   เพ่ือชีแ้จงเหตผุลอนัสมควรเป็นเฉพาะรายไป  
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 15.4  ในกรณีท่ีสมาชิกมีคา่หุ้นและหรือเงินฝากอยูใ่นสหกรณ์นีเ้กินกวา่จ ากดัตามหลกัเกณฑ์การกู้ เงินสามญั 

         คณะกรรมการด าเนินการอาจให้เงินกู้สามญัแก่สมาชิกนัน้      โดยไมต้่องรอระยะเวลาสง่ช าระหนีต้าม 
         ก าหนดทัง้นีใ้ห้กู้    ได้ไมเ่กินร้อยละเก้าสิบแปดของคา่หุ้นท่ีช าระแล้วและหรือเงินฝากรวมกนัสหกรณ์ ฯ             

   ส าหรับสมาชิกท่ีออกจากราชการโดยได้รับบ าเหน็จ   หรือออกจากงานประจ าโดยไมมี่ความผิดและ 
                     ยงัคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อบงัคบัสหกรณ์  ข้อ 46  ให้มีสิทธิได้รับเงินกู้ ได้ไมเ่กินร้อยละเก้าสิบแปดของ 
                     คา่หุ้นและหรือเงินฝากท่ีตนมีอยูใ่นสหกรณ์โดยจะมีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู จ ากดั   
                     ท่ีมีรายได้ประจ าอยา่งน้อยหนึง่คนยินยอมให้หกัเงินงวดช าระหนีพ้ร้อมดอกเบีย้  ณ  ท่ีจา่ยแทนก็ได้ 
  กรณีสมาชิกท่ีมีอาย ุ 55  ปี ขึน้ไป  การให้เงินกู้สามญัให้ค านงึถึงเงินบ านาญ / บ าเหน็จ รายเดือนท่ี 

       จะได้รับภายหลงัเกษียณอายรุาชการแล้ว  ซึง่สามารถหกั  ณ  ท่ีจ่ายได้ 
          15.5   การพิจารณาให้เงินกู้สามญันัน้      สมาชิกสามารถสง่ช าระหนีเ้งินกู้พร้อมดอกเบีย้ตามอายรุาชการ 
                    ท่ีเหลือ   โดยค านงึถึงเงินบ านาญรายเดือนและเงินบ าเหน็จรายเดือนท่ีจะได้รับภายหลงัเกษียณอายุ 
                    ราชการแล้วซึง่สหกรณ์ฯ  หกั   ณ  ท่ีจ่ายได้  ทัง้นีเ้ม่ือรวมอายขุองผู้กู้กบัระยะเวลาท่ีช าระ  หนีเ้งินกู้แล้ว 
                    ถ้าเป็นข้าราชการอายตุ้องไมเ่กิน  75  ปี  และถ้าเป็นลกูจ้างประจ าอายุต้องไมเ่กิน  72  ปี “ 
        ข้อ 16  คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามญัแก่สมาชิกท่ียงัสง่คืนเงินกู้สามญั  สญัญาเดมิ 
                   ไมค่รบก็ได้แตจ่ านวนเงินกู้สามญัของสมาชิกคนหนึง่ๆ  ในเวลาใดเวลาหนึง่จะมีจ านวนเงินเกินกว่า  
                   ก าหนดท่ี  ไว้ในข้อ  15  มิได้ 
      ข้อ 17.  สมาชิกผู้สง่ช าระคืนเงินกู้สามญัไปแล้วหกงวดสามารถขอกู้ ใหมไ่ด้อีก 

 สมาชิกผู้สง่ช าระคืนเงินกู้สามญัไปแล้วไมค่รบหกงวดแตต้่องการกู้สามญัสญัญาใหม่คณะกรรมการ 
      ด าเนินการอาจพิจารณาวินิจฉยัให้กู้ เงินสามญัใหมอี่กก็ได้ทัง้นี ้ต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ีสหกรณ์ก าหนด 

      ข้อ 18. ในการให้เงินกู้สามญันัน้    ถ้าปรากฏวา่สหกรณ์มีเงินทนุท่ีจะให้กู้ ได้ไมพ่อแก่การขอกู้อนัมีลกัษณะ 
                  พงึให้กู้นัน้ทกุรายให้ถือล าดบัขัน้การพิจารณาให้เงินกู้   ดงัตอ่ไปนี  ้
                  (1)  เงินกู้ซึง่มีคา่หุ้นและหรือเงินฝาก เป็นหลกัประกนันัน้พงึให้กู้ ได้ในล าดบัก่อนเงินกู้ซึง่มีหลกัประกนัอยา่งอ่ืน 
      (2)  ในระหวา่งเงินกู้ซึง่อยูใ่นล าดบัเดียวกนั  ตามท่ีกลา่วในข้อ (1) นัน้ เงินกู้ซึง่มีจ านวนน้อยพงึได้รับ 
                        ก่อนเงินกู้ซึง่มีจ านวนมาก เพ่ือประโยชน์แหง่การนี ้ จ านวนเงินกู้ ท่ีน ามาเทียบกนันัน้  ให้คิดรวม 
                        กบัเงินกู้สามญัและเงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉินรายก่อนของผู้กู้ ท่ีคงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ด้วย 

ทัง้นี ้ เว้นแตใ่นกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการ เห็นวา่มีเหตผุลพิเศษจะวินิจฉยัเป็นอยา่งอ่ืนก็ได้ 
      ข้อ  19  เอกสารทางการเงินและสญัญาเงินกู้ ต้องจดัท าให้เสร็จก่อนรับเงินทกุครัง้ไป 
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หมวด  4 
เงนิกู้พเิศษ 

 ข้อ  20.  เม่ือคณะกรรมการด าเนินการ เห็นวา่สหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอท่ีจะชว่ยเหลือให้เงินกู้  
                         เพ่ือสง่เสริมฐานะความมัน่คงหรือก่อประโยชน์แก่สมาชิกได้โดยจ านวนเงินกู้มากกวา่จ านวน  
                         ตามข้อ  15  คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉยัให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนัน้ได้ 
                         ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนีแ้ละตามข้อบงัคบัของสหกรณ์ 

ข้อ  21   การให้เงินกู้พิเศษมี  6  ประเภท 
              1)  เพ่ือซือ้ท่ีดิน และสิ่งปลกูสร้าง 
              2)  เพ่ือซือ้รถยนต์ 
              3)  เพ่ือซือ้รถจกัรยานยนต์ 
              4)  เพ่ือซือ้คอมพิวเตอร์ 
              5)  เพ่ือซือ้รถจกัรยานไฟฟ้า 
              6)  เพ่ือช าระหนีส้ถาบนัการเงินอ่ืน 
    ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขรายละเอียดการกู้พิเศษ  ดงันี ้
    (1)  การกู้ตามข้อ  21 (1) ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ตัง้แต ่3 ปีขึน้ไป 
    (2)  การกู้ตามข้อ 21 (2) – (5) ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ ตัง้แต ่ 6  เดือนขึน้ไป 
     (3)  สิทธิการกู้คดิตามหลกัเกณฑ์  แตใ่ห้กู้ ได้ไมเ่กิน  5,000,000  บาท 
     (4) หลกัประกนัส าหรับเงินกู้พิเศษ ให้เป็นไปตามหมวด 5 แหง่ระเบียบและตามเอกสารแนบท้ายสญัญา 

ข้อ  22  หลกัเกณฑ์การกู้ เงินพิเศษ และการช าระคืน 
             (1)  เงินกู้พิเศษเพ่ือซือ้ท่ีดนิ และสิ่งปลกูสร้าง  กู้ ได้ไมเ่กิน 5,000,000.00  บาท  ผอ่นช าระเงินต้นพร้อม     
                   ดอกเบีย้ ตัง้แตเ่ดือนแรกของการท าสญัญา  ไมเ่กิน  360  งวด  (เดือน) 

              (2)  เงินกู้พิเศษเพ่ือซือ้รถยนต์  กู้ ได้ไมเ่กิน 1,500,000.00  บาท ผ่อนช าระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ ตัง้แต ่
                         เดือนแรกของการท าสญัญา ไมเ่กิน    200  งวด  (เดือน) 
              (3)  เงินกู้พิเศษเพ่ือซือ้รถจกัรยานยนต์  กู้ ได้ไมเ่กิน  50,000.00  บาท  ผ่อนช าระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้   
                                ตัง้แตเ่ดือนแรกของการท าสญัญา  ไมเ่กิน    50   งวด  (เดือน) 
              (4)  เงินกู้พิเศษเพ่ือซือ้คอมพิวเตอร์  กู้ ได้ไมเ่กิน  50,000.00  บาท  ผอ่นช าระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้   
                                ตัง้แตเ่ดือนแรกของการท าสญัญา  ไมเ่กิน  50  งวด  (เดือน) 
              (5)  เงินกู้พิเศษเพ่ือซือ้รถจกัรยานไฟฟ้า  กู้ ได้ไมเ่กิน  30,000.00  บาท  ผ่อนช าระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้   
                                ตัง้แตเ่ดือนแรกของการท าสญัญา  ไมเ่กิน  36  งวด (เดือน) 
              (6)  เงินกู้พิเศษเพ่ือช าระหนีส้ถาบนัการเงินอ่ืน  กู้ ได้ไมเ่กิน  500,000 บาท  ผอ่นช าระเงินต้นพร้อม 
                                ดอกเบีย้เดือนละเทา่ ๆ กนัไมเ่กิน   200  งวด  (เดือน) 
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           หมวด  5 
หลักประกันส าหรับเงนิกู้ 

ข้อ  23   การให้เงินกู้ทกุประเภทนัน้  ผู้กู้ ต้องท าหนงัสือกู้ ไว้ตอ่สหกรณ์ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนดไว้   
    ข้อ  24  หลกัประกนัส าหรับเงินกู้นัน้  ให้มีข้อก าหนด  ดงัตอ่ไปนี ้  
  24.1  เงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน  ตามข้อ 5 (1)  นอกจากหนงัสือกู้ซึง่ผู้กู้ ได้ท าไว้ตอ่สหกรณ์แล้ว   
                                 ก็ไมต้่องมีหลกัประกนัอยา่งอ่ืนอีก 
  24.2  เงินกู้สามญั  ถ้าเงินกู้สามญัรายนัน้  โดยเฉพาะสญัญาเดียวก็ดีหรือเม่ือรวมกบัเงินกู้สามญัราย 
                                 ก่อนของผู้กู้ ท่ีคงเหลือ (ถ้ามี) ก็ดี  มีจ านวนไมเ่กินกว่าคา่หุ้นและหรือเงินฝากท่ีผู้กู้ มีอยู่ในสหกรณ์ 
                                 ก็ไมต้่องมีหลกัประกนัอยา่งอ่ืนอีก 

ถ้าเงินกู้สามญัรายนัน้  โดยเฉพาะสญัญาเดียวก็ดี  หรือเม่ือรวมกนักบัเงินกู้สามญัสญัญาก่อนของผู้กู้  
ท่ีคงเหลืออยู ่(ถ้ามี) ก็ดีมีจ านวนเงินเกินคา่หุ้นและหรือเงินฝากท่ีผู้กู้ มีอยูใ่นสหกรณ์ ก็ต้องมีหลกัประกนัอยา่งใดอย่าง
หนึง่   ดงัตอ่ไปนีด้้วย   

   (ก)  มีสมาชิกท่ีมิได้เป็นคูส่มรสของผู้กู้    ซึง่คณะกรรมการด าเนินการเหน็สมควรอยา่งน้อยสามคน  
                   ค า้ประกนั  ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด  เพ่ือหนีส้ินเก่ียวกบัเงินกู้สามญั   
                   รายนัน้ในสว่นท่ีเกินกวา่คา่หุ้นและหรือเงินฝากของผู้กู้  แตถ้่าผู้กู้ มีเงินกู้สามญัสญัญาก่อนเหลือ 
                   อยู่ด้วยก็ต้องค า้ประกนัเพ่ือหนีส้ินเก่ียวกบัเงินกู้สามญัรายใหม่ นัน้  ทัง้หมด 

   เพ่ือความมัน่คงในการให้เงินกู้สามญั  คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจวินิจฉยัเรียกให้มี 
                               ผู้ค า้ประกนัมากกว่า   สามคน   ก็ได้  

สมาชิกผู้ค า้ประกนัต้องท าหนงัสือค า้ประกนั  ให้ไว้ตอ่สหกรณ์ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนดไว้ 
  สมาชิกคนหนึง่จะเป็นผู้ค า้ประกนัส าหรับผู้กู้ เงินสามญัมากกวา่  แปดสญัญา  ในเวลาเดียวกนัไมไ่ด้   

            และจะต้องให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์แหง่การค า้ประกนัท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 (1)  หลกัเกณฑ์การค า้ประกนัเงินกู้สามญั  ใช้บคุคลค า้ประกนั  ดงันี  ้
        วงเงินกู้ ไมเ่กิน   1,200,000  บาท             ใช้บคุคลค า้ประกนัอย่างน้อย   3  คน 

       วงเงินกู้   1,200,001 บาท  ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน  1,500,000 บาท   ใช้บคุคลค า้ประกนัอยา่งน้อย   4  คน 
        วงเงินกู้   1,500,001  บาท  ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน  2,000,000 บาท  ใช้บคุคลค า้ประกนัอยา่งน้อย   5  คน 
        วงเงินกู้   2,000,001  บาท  ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน  2,500,000 บาท  ใช้บคุคลค า้ประกนัอยา่งน้อย  7  คน 
        วงเงินกู้   2,500,001  บาท  ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน  3,000,000  บาท  ใช้บคุคลค า้ประกนัอยา่งน้อย  8  คน 
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    (2)   สมาชิกท่ีกู้ เงินสามญัโดยใช้บคุคลค า้ประกนั 
         - วงเงินตัง้แต ่1,200,000.00  – 1,500,000.00 บาท  ผู้ค า้ประกนัต้องเป็นข้าราชการอยา่งน้อย 1 คน 
                    - วงเงินตัง้แต ่1,500,001.00  –  2,000,000.00 บาท ผู้ค า้ประกนัต้องเป็นข้าราชการอยา่งน้อย 2 คน 
                    - วงเงินตัง้แต ่2,000,001.00  –  2,500,000.00 บาท ผู้ค า้ประกนัต้องเป็นข้าราชการอยา่งน้อย 3 คน 
                   - วงเงินตัง้แต ่2,500,001.00  –  3,000,000.00 บาท  ผู้ค า้ประกนัต้องเป็นข้าราชการอยา่งน้อย 4 คน 
 (3)   สมาชิกสหกรณ์ฯ ท่ีเป็นข้าราชการ 1 คน มีสิทธิค า้ประกนัสญัญาเงินกู้สามญัรายอ่ืนได้ไมเ่กิน  8  คน 
 (4)   สมาชิกสหกรณ์ฯ  ท่ีเป็นลกูจ้างประจ า  1  คนมีสิทธิค า้ประกนัสญัญาเงินกู้สามญัรายอ่ืนได้ไมเ่กิน  
                   4 คน 
 (5)  สมาชิกสหกรณ์ ฯ   ท่ีเป็นข้าราชการบ านาญ  1  คน   มีสิทธิค า้ประกนัสญัญาเงินกู้สามญัรายอ่ืนได้ 
                   ไมเ่กิน  5  คน 
 (6)  การกู้ เงินสามญัตามหลกัเกณฑ์ ผู้ค า้ประกนัอาจร้องขอให้ผู้กู้ท าประกนัชีวิตและหรือประกนัสินเช่ือ 
                   ร่วมด้วยก็ได้  โดยให้สหกรณ์เป็นผู้ รับผลประโยชน์ 
 (7)  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ท่ีรับบ าเหน็จรายเดือน  1  คน  มีสิทธิค า้ประกนัสญัญาเงินกู้สามญัรายอ่ืนได้ 
                  ไมเ่กิน 3 คน 
 (8)  สมาชิกผู้กู้ ต้องมีเงินเดือนหลกัหกัคา่ใช้จา่ยตา่งๆ แล้วไมน้่อยกว่าร้อยละ 10 
 (9)   สมาชิกท่ีกู้ เงินโดยใช้บคุคลค า้ประกนั  ต้องมีเงินคา่หุ้นอยา่งน้อยร้อยละ 20 ของวงเงินกู้  
  การกู้ เงินทกุสญัญา    สามารถใช้วงเงินกู้ทัง้หมด    หกัลบด้วยทนุเรือนหุ้นท่ีมีอยู ่     และใช้บคุคลค า้ 
             ประกนัเตม็วงเงินกู้ ท่ีเหลือ 

            เม่ือผู้ค า้ประกนัคนใดเสียชีวิต หรือออกจากสหกรณ์  โดยเหตอ่ืุนหรือมีเหตท่ีุคณะกรรมการด าเนินการ 
 เห็นวา่ไมส่มควรหรือไม่อาจท่ีจะเป็นผู้ค า้ประกนัตอ่ไป   ผู้กู้ ต้องจดัให้สมาชิกอ่ืนซึง่คณะกรรมการด าเนินการ   
 เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค า้ประกนัแทนคนเดมิให้เสร็จภายในระยะเวลา 60 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีสหกรณ์แจ้งให้ทราบ 

  กรณีท่ีสมาชิกผู้ค า้ประกนัออกจากสหกรณ์ไมว่า่เพราะเหตใุดๆ ไมเ่ป็นเหตใุห้ผู้นัน้หลดุพ้นจากการค า้ 
ประกนัจนกวา่ผู้กู้ ได้จดัให้มีสมาชิกอ่ืนซึง่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค า้ประกนัแทน 

  อนึง่  ภายหลงัการท าหนงัสือค า้ประกนัแล้ว ถ้าสมาชิกผู้ค า้ประกนัได้เป็นคูส่มรสของผู้กู้   ผู้กู้จะต้อง 
จดัให้มีสมาชิกอ่ืนท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรเป็นผู้ค า้ประกนัแทน 

  (ข)  มีอสงัหาริมทรัพย์ อนัปลอดจากภาระจ านอง  หรือภาระผกูพนัในอสงัหาริมทรัพย์มาจ านอง 
                   เป็นประกนัเตม็จ านวนเงินกู้ รายนัน้ซึง่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร    วา่จ านวนเงิน 
                   มีส่วนท่ีเกินกวา่คา่หุ้นและหรือเงินฝากของผู้กู้ ต้องอยูภ่ายใต้ร้อยละเจ็ดสิบแหง่ราคาประเมิน  
                   ตามท่ีทางราชการก าหนดของอสงัหาริมทรัพย์ นัน้ 

  (ค)  มีหลกัทรัพย์รัฐบาล  ซึง่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจ าน าเข้าเป็นประกนั  โดยจ านวน 
                                เงินกู้สว่นท่ีเกินกวา่คา่หุ้นและหรือของผู้กู้ ต้องอยูใ่นร้อยละแปดสิบแหง่คา่ของหลกัทรัพย์ นัน้ 
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  (ง)  มีเอกสารฝากเงินอยูใ่นสหกรณ์    ซึง่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร    จะน าเป็นประกนั  
                               โดยจ านวนเงินกู้สว่นท่ีเกินกวา่คา่หุ้นของผู้กู้ ต้องอยูภ่ายในร้อยละเก้าสิบแปดของเงินฝากนัน้        
                               ในระหวา่งท่ีใช้เอกสารฝากเงินเป็นหลกัประกนัเงินกู้   สมาชิกจะถอนเงินฝาก  นัน้ไมไ่ด้  
   สมาชิกท่ีย่ืนกู้สามญั  ตามข้อ 15   เม่ือสหกรณ์วิเคราะห์สิทธิการกู้ ให้แล้ว   ให้น าเงินคา่หุ้น 

      และสวสัดกิารท่ีสมาชิกจะได้รับมาหกัล้างกบัยอดเงินท่ีสมาชิกกู้ ได้หากยงัไมคุ่้มหนีส้มาชิกจะต้อง 
      สมคัรเข้ารับสวสัดกิารตามหลกัเกณฑ์ของสหกรณ์ 

  25.3   เงินกู้พิเศษ  ตามข้อ  22 (1) สมาชิกผู้กู้ ต้องน าหลกัทรัพย์มาจ านองเป็นประกนัเตม็จ านวน 
                                   เงินกู้   เงินกู้พิเศษตามข้อ 22 (2) – (5)  ต้องมีสมาชิกสหกรณ์ค า้ประกนัและให้เป็นไปตาม 
                                   เง่ือนไขรายละเอียดการกู้ เงิน  ตามข้อ 15.1  ส าหรับเงินกู้พิเศษตามข้อ 22 (6) สมาชิกผู้กู้  
            ต้องท าประกนัสินเช่ือเตม็วงเงิน  ตามสญัญากู้หรือใช้บคุคลค า้ประกนั  3 คน หรือเงินฝาก 
                                  ค า้ประกนั 

หมวด  6 
เงนิงวดช าระหนีส้ าหรับเงินกู้ 

ข้อ  25  เงินงวดช าระหนีส้ าหรับเงินกู้นัน้  ให้ก าหนดไว้  ดงันี  ้
 (1)  เงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน  ให้ผู้กู้สง่คืนเงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉินเตม็จ านวนพร้อมด้วยดอกเบีย้   ภายใน 
                   วนัท่ีได้รับเงินเดือน  หรือให้ส่งเป็นงวดรายเดือนรวมกนัไมเ่กินสิบแปดงวด (เดือน) โดยสง่ต้นเงิน 
                   แตล่ะงวดเทา่ๆ กนั ไมน้่อยกวา่งวดละ 1,000  บาท  พร้อมดอกเบีย้ภายในทกุวนัสิน้เดือน   ทัง้นี ้
                   โดยไมมี่การผอ่นผนัเวลาอยา่งใดอีก 

  (2)  เงินกู้สามญั  ให้คณะกรรมการด าเนินการ   พิจารณาก าหนดให้ผู้กู้สง่คืนเงินกู้สามญัเป็นงวด 
                   รายเดือนเทา่กนั  พร้อมด้วยดอกเบีย้ หรือส่งคืนเงินกู้สามญัเป็นงวดรายเดือนพร้อมด้วยดอกเบีย้ 
                   เป็นจ านวนเทา่กนัทกุเดือน   (เว้นแตง่วดสดุท้ายซึง่อาจน้อยกวา่หรือมากกวา่งวดรายเดือนปกต)ิ   
                   เป็นจ านวนก่ีงวดก็สดุแตจ่ะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้    จ านวนและความมุง่หมายแหง่ 
                   เงินกู้ดงันี ้    

  ก.  วงเงินกู้ตามข้อ 15.1  สง่ช าระไมเ่กินสองร้อยเจ็ดสิบ  งวด (เดือน) 
  ข.  วงเงินกู้ตามข้อ 15.2 (1) – (4)  ให้ช าระคืนโดย 
              -   ผอ่นช าระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ ตัง้แตเ่ดือนแรกของการท าสญัญาไมเ่กิน หนึง่ร้อยงวด(เดือน)  
                                   หรือ 
                   -   ผอ่นช าระดอกเบีย้เป็นรายเดือน  โดยปลอดเงินต้นตลอดหลกัสตูร  ทัง้นี ้ ไมเ่กิน ย่ีสิบส่ีงวด  
                                  (เดือน)  ส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรท่ีสถาบนัก าหนดแล้ว  ให้ผอ่นช าระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ 
                                  เป็นงวดรายเดือน ไมเ่กิน เจ็ดสิบหกงวด (เดือน) 
  ค.   วงเงินกู้ตามข้อ 15.2 (5)  สง่ช าระไมเ่กินย่ีสิบส่ีงวด (เดือน) 
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  ง.   วงเงินกู้ตามข้อ 15.2 (6) สง่ช าระไมเ่กินหกสิบงวด (เดือน)  
             ทัง้นีต้ัง้แตเ่ดือนแรกท่ีท าสญัญาเงินกู้  
  (3)  เงินกู้พิเศษ  ให้คณะกรรมการด าเนินการ     พิจารณาก าหนดให้สมาชิกผู้กู้สง่คืนเงินกู้พิเศษ 

เป็นงวดรายเดือนเท่ากนั   พร้อมด้วยดอกเบีย้    หรือสง่คืนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้เป็นงวดรายเดือนเทา่กนั 
ทกุเดือน  (เว้นแตง่วดสดุท้ายซึง่อาจน้อยกว่าหรือมากกว่างวดรายเดือนปกต)ิ  ดงันี ้

  ก.   วงเงินกู้ตามข้อ 22 (1)  ส่งช าระไมเ่กิน  360  งวด (เดือน) 
  ข.   วงเงินกู้ตามข้อ 22 (2) , (6)  สง่ช าระไมเ่กินสองร้อยงวด (เดือน) 
  ค.   วงเงินกู้ตามข้อ 22 (3) – (4) สง่ช าระไมเ่กินห้าสิบงวด (เดือน) 
  ง.   วงเงินกู้ตามข้อ  22 (5) สง่ช าระไมเ่กินสามสิบหกงวด (เดือน) 
  ทัง้นีต้ัง้แตเ่ดือนแรกท่ีท าสญัญาเงินกู้  
 
  ในกรณีท่ีผู้กู้ มีหนงัสือ   ขอผ่อนผนัการช าระหนีเ้งินกู้และคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่มีเหตผุล 

อนัสมควรเป็นพิเศษ  คณะกรรมการด าเนินการ จะผอ่นผนัเวลาการสง่เงินงวดช าระหนี ้ ส าหรับเงินกู้สามญั 
ท่ีก าหนดไว้ในวรรคก่อนนัน้ให้แก่ผู้กู้คราวละหนึง่เดือนหรือหลายเดือนก็ได้      แตก่ารผอ่นผนัเวลาช าระหนี ้
รวมกนัทัง้หมดส าหรับเงินกู้สามญัรายหนึ่ง ๆต้องไมเ่กินหกเดือน 

  หรือคณะกรรมการด าเนินการ อาจจะขยายเงินงวดช าระหนีอ้อกไปอีกก็ได้ แตต้่องไมเ่กิน 270 งวด   
โดยมีหลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้

 1.   ถ้าสมาชิกผู้กู้   ได้ย่ืนค าขอรับการชว่ยเหลือเป็นกรณีพิเศษและคณะกรรมการด าเนินการ  ได้ให้ความ 
      เห็นชอบแล้ว  ให้สมาชิกปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขประกอบท้ายระเบียบนี ้

 2.  ถ้าสมาชิกผู้กู้   ได้รับการขยายเงินงวดช าระหนีแ้ล้วจะขอผอ่นผนั  เวลาการสง่เงินงวดช าระหนีอี้กไมไ่ด้  
     ส าหรับเงินกู้นัน้ ๆ 

 ข้อ  26.  การสง่เงินงวดช าระหนีเ้งินกู้ทกุประเภท    ซึง่ผู้กู้ ต้องส่งตอ่สหกรณ์นัน้     ให้สง่โดยวิธีหกัจากเงินได้ 
                          รายเดือนของผู้กู้   ณ  ท่ีจา่ย  ให้ถือวา่เงินงวดช าระหนีเ้งินกู้แตล่ะงวดถึงก าหนดสง่ภายในวนัท าการ 
                          สิน้เดือนนัน้ๆ  ยกเว้น กรณีสมาชิกไมมี่หนว่ยงานเบกิเงินได้รายเดือนท่ีสามารถหกั  ณ ท่ีจา่ยได้  ให้ 
                          สามารถส่งช าระหนีไ้ด้  ดงันี ้
  26.1   สง่ช าระหนีด้้วยตนเอง  ณ  ส านกังานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั  ภายในวนัท่ี 
                                   เงินได้รายเดือนออก  หรือไม่เกินในวนัสิน้เดือนนัน้ ๆ 

26.2  สง่ช าระหนีเ้งินกู้ โดยการหกัจากบญัชีเงินฝากของสมาชิกท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุ 
         ล าพนู  จ ากดั  ภายในวนัท่ีเงินได้รายเดือนออก  หรือไมเ่กินในวนัสิน้เดือนนัน้ ๆ 
         การสง่ช าระหนีเ้งินกู้ของสมาชิกตามข้อ  27.1 และข้อ 27.2  ให้สมาชิกท าข้อตกลงกบัสหกรณ์เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรและจะเปล่ียนแปลงวิธีการสง่ช าระหนีเ้งินกู้ตามข้อตกลง  โดยไมแ่จ้งให้สหกรณ์ทราบ 
ก่อนไมไ่ด้ 
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หมวด  7 

ดอกเบีย้เงนิกู้ 
 ข้อ  27  ให้เรียกดอกเบีย้เงินให้กู้แก่สมาชิกทกุประเภทในอตัราท่ีเห็นสมควร  ตามความเหมาะสมกบัภาวะการเงิน    
                        ทัง้นีต้้องไมเ่กินกวา่อตัราท่ีกระทรวงการคลงัประกาศ  และภาวะการเงินในตลาด ซึง่สหกรณ์จะประกาศให้ 
                        สมาชิกทราบเป็นคราว ๆ ไป 
   อนึง่  ในระหวา่งอายสุญัญา  สหกรณ์อาจทรงไว้ซึง่สิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้ตามความ 

ในวรรคแรกโดยมิต้องรับค ายินยอมจากสมาชิกก่อน 
 ข้อ  28  การคิดดอกเบีย้เงินกู้   ให้คดิเป็นรายวนัตามจ านวนต้นเงินคงเหลือ  โดยนบัตัง้แตว่นัท่ีสหกรณ์จา่ยเงินกู้        
                        จนถึงวนัก่อนท่ีสหกรณ์รับช าระหนี ้
 

หมวด  8 
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงนิกู้ 

 ข้อ  29  ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจตราควบคมุ  ให้เงินกู้ทกุรายมีหลกัประกนั  ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบ 
                         นีแ้ละเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกู้ รายใดเกิดบกพร่อง  ผู้กู้จะต้องจดัการ 
                         แก้ไขให้คืนดีภายในระเยเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 ข้อ  30  ในกรณีใดๆ  ดงัตอ่ไปนีใ้ห้ถือวา่เงินกู้ ไมว่า่ประเภทใดๆ เป็นอนัถึงก าหนดสง่คืน  โดยสิน้เชิงพร้อมดอกเบีย้ 
                         ในทนัโดยมิต้องค านงึถึงก าหนดเวลาท่ีให้ไว้  และให้คณะกรรมการด าเนินการจดัการเรียกคืนโดยมิชกัช้า 
  (1)  เม่ือสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไมว่า่เพราะเหตใุด ๆ 
  (2)  เม่ือปรากฏตอ่คณะกรรมการด าเนินการวา่ผู้กู้น าเงินไปใช้ผิดวตัถปุระสงค์ท่ีให้เงินกู้นัน้ 
  (3)  เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่  หลกัประกนัส าหรับเงินกู้ เกิดบกพร่องหรือขาดความเช่ือถือ              
                               และผู้กู้มิได้จดัการแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
  (4)  เม่ือค้างสง่เงินงวดช าระหนี ้ไมว่่าต้นเงินหรือดอกเบีย้ตดิตอ่กนัเป็นเวลาถึงสองเดือน  หรือผิดนดั 
                               การสง่เงินงวดช าระหนีด้งัวา่นัน้ถึงสามคราวส าหรับเงินกู้   รายหนึง่ ๆ 
 ข้อ  31  ในกรณีท่ีผู้ค า้ประกนัจะต้องรับผิดช าระหนีแ้ทนผู้กู้  และไมส่ามารถช าระหนีโ้ดยสิน้เชิงได้เม่ือผู้ค า้ประกนั 
                         ร้องขอคณะกรรมการด าเนินการอาจผอ่นผนัให้เรียกเก็บจากผู้ค า้ประกนัเป็นงวดรายเดือนจนเสร็จตามท่ี 
                         ผู้กู้ ได้ใช้ตอ่สหกรณ์ก็ได้สดุแตจ่ะพิจารณาเห็นสมควร 
 ข้อ  33  ผู้กู้และผู้ค า้ประกนั  ต้องรับผกูพนัวา่ถ้าตนจะขอย้ายหรือออกจากราชการ หรืองานประจ า ตามข้อบงัคบั 
                         สหกรณ์  ข้อ  34 (3)  จะต้องแจ้งเป็นหนงัสือให้สหกรณ์ทราบ  และจดัการช าระหนีส้ินซึง่ตนมีอยูต่อ่ 
                         สหกรณ์ให้เสร็จสิน้เสียก่อนแล้วจงึจะย้ายหรือออกจากราชการหรืองานประจ า  นัน้ได้ 
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ข้อ  34  ในการจา่ยเงินทกุประเภท เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ผู้จดัการหรือกรรมการด าเนินการผู้ รับหน้าท่ีจา่ยเงินดงักลา่ว   
            จะต้องใช้ความระมดัระวงัมิให้มีความเสียหายเกิดขึน้ก่อนสง่มอบเงินให้แก่ผู้ มีสิทธ์ิ  จะต้องตรวจสอบ 
             รายการให้สญัญากู้   สญัญาค า้ประกนั  เอกสารมอบอ านาจให้รับเงินแทน  ความยินยอมของคูส่มร หรือ 
             เอกสารท่ีเก่ียวข้องทกุอย่างให้ครบถ้วนถกูต้องและให้ผู้กู้   ผู้ค า้ประกนั  ผู้ รับมอบอ านาจให้รับเงินแทน   

                         พยาน  คูส่มรส  แล้วแตก่รณี  ลงลายมือช่ือหรือพิมพ์ลายนิว้มือตามกฎหมายก าหนด  กรณีลงลายมือช่ือ 
                         ไมไ่ด้ในสญัญา หรือเอกสารตอ่หน้าตน  และยดึถือสญัญาดงักลา่วเสร็จเรียบร้อย 
 

อนึง่  ให้ตรวจสอบหลกัฐานผู้ รับเงินเพ่ือมิให้มีการผิดตวั  ส าหรับเงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน  จะสง่มอบโดยการ           
         มอบอ านาจให้รับเงินแทนก็ได้ 

 ข้อ  35  ให้ประธานกรรมการด าเนินการรักษาการตามระเบียบนี ้
  
     ประกาศ     ณ    วนัท่ี            
 
 
 

(นายเนตร   พงษ์ตุ้ย) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
บันทกึการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ    

    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 
        ชุดที่  38  ครัง้ท่ี  2 / 2561  วันท่ี  19   มกราคม  2561 
     ณ  ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 
            ******************************************* 

คณะกรรมการด าเนินการเข้าประชุม   จ านวน  14  คน (คณะกรรมการด าเนินการทัง้หมด  15  คน) 
  ที่  ช่ือ   -   สกุล    ต าแหน่ง 
  1 นายเนตร  พงษ์ตุ้ย   ประธานกรรมการ 
  2 นางจนัทรทิพย์  จิตรวงค์   รองประธานกรรมการ   คนท่ี  1 
  3 นายก าจร  ตนัติวรานรัุกษ์  รองประธานกรรมการ   คนท่ี  2 
  4 นายศรีพรหม  กาสกลู   กรรมการ / เหรัญญิก 
  5 นายวรกิจ  ศรีผดงุอ าไพ  กรรมการ  / เลขานกุาร 
  6 นายสธีุ   ธิตมิทุา   กรรมการ 
  7 นายโยธิน  จนัทร์ทิพย์  กรรมการ 
  8 นายรังสรรค์  วชัรกาวิน  กรรมการ 
  9 นางปราณี  ลิน้ฤาษี   กรรมการ 
  10 นางมาลีวรรณ  เกษตรทตั  กรรมการ 
  11 นางประนอม  วิธี   กรรมการ 
  12 น.ส.ยพุิน  น าปนูศกัดิ์  กรรมการ 

13 นายด ารงค์เดช  มัน่ใจวงค์  กรรมการ  
  14 นายโรม   ชนะเดช   กรรมการ 
 

คณะกรรมการไม่เข้าร่วมประชุม 
  1 นายพฒัฑณา  อินทะชยั  กรรมการ  ตดิราชการ 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม   
  1 นางฉวีวรรณ  ฝัน้ต๊ะ   ผู้จดัการสหกรณ์ 
  2 นางพิชญาภร  จนัทิมา   นกัวิชาการสหกรณ์  ช านาญการ 
  3 ดร.อรรถพงศ์  พีระเชือ้   ผู้ตรวจสอบกิจการ 
     

เร่ิมประชุมเวลา   13.30 น 
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เม่ือคณะกรรมการครบองค์ประชมุ    นายเนตร    พงษ์ตุ้ย   ประธานกรรมการเปิดการประชมุ   และ 

เร่ิมประชมุโดยมีเร่ืองท่ีแจ้งและพิจารณา   ดงันี ้

ฯลฯ 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.13   เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 

ฯลฯ 
ประธานคณะกรรมการ 

 ได้เสนอท่ีประชมุให้ร่วมกนัพิจารณาก าหนดถือใช้  ระเบียบวา่ด้วย  การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู้   
(ฉบบัท่ี 4)  พ.ศ.2561  จงึขอให้ท่ีประชมุร่วมกนัพิจารณา 
ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
ท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินการ  ได้ร่วมกนัพิจารณาก าหนดถือใช้  ระเบียบวา่ด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
และดอกเบีย้เงินกู้   ( ฉบบัท่ี 4 ) ประจ าปี  2561   ของสหกรณ์และมีมต ิ  ดงันี ้

1. เห็นชอบให้ก าหนดถือใช้ 
2. ระเบียบว่าด้วย  การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู้  (ฉบบัท่ี 4)  พ.ศ.2561    
3. โดยให้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี  นายทะเบียนสหกรณ์  ให้ความเห็นชอบ  เป็นต้นไป 

       4.  ให้สง่ส าเนาระเบียบ ดงักลา่วให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ 
       5.  ให้สง่ส าเนาบนัทกึการประชมุคณะกรรมการด าเนินการ  ชดุท่ี  38  ครัง้ท่ี  2  /  2561  เม่ือวนัท่ี  19    

           มกราคม   2561   ให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ 
       6.  มอบหมายฝ่ายจดัการด าเนินการ 

 
เลิกประชุมเวลา   17.00   น 

 

           (ลงช่ือ)      เนตร     พงษ์ตุ้ย            ประธานท่ีประชมุ 
  (นายเนตร   พงษ์ตุ้ย) 

 ประธานกรรมการด าเนินการ 
                                     (ลงช่ือ)     วรกิจ   ศรีผดงุอ าไพ       ผู้บนัทกึการประชมุ 

     (นายวรกิจ   ศรีผดงุอ าไพ) 
     กรรมการและเลขานกุาร 

  
                    ส าเนาถูกต้อง 
 
             (นางสาวฉวีวรรณ   ฝ้ันต๊ะ) 
                         ผู้จัดการ 
  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 



 
 
 

หมวด  4 
เงนิกู้พเิศษ 

 ข้อ  20.  เม่ือคณะกรรมการด าเนินการ เห็นวา่สหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอท่ีจะชว่ยเหลือให้เงินกู้ เพ่ือสง่เสริม
ฐานะความมัน่คงหรือก่อประโยชน์แก่สมาชิกได้โดยจ านวนเงินกู้มากกวา่จ านวน ตามข้อ  15  คณะกรรมการด าเนินการมี
อ านาจพิจารณาวินิจฉยัให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนัน้ได้ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนีแ้ละตามข้อบงัคบัของสหกรณ์ 

ข้อ  21   การให้เงินกู้พิเศษมี  6  ประเภท 
   (1)  เพ่ือซือ้ท่ีดิน และสิ่งปลกูสร้าง 
   (2)  เพ่ือซือ้รถยนต์ 
   (3)  เพ่ือซือ้รถจกัรยานยนต์ 
   (4)  เพ่ือซือ้คอมพิวเตอร์ 
   (5)  เพ่ือซือ้รถจกัรยานไฟฟ้า 
   (6)  เพ่ือช าระหนีส้ถาบนัการเงินอ่ืน 
    ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขรายละเอียดการกู้พิเศษ  ดงันี  ้
   (1)  ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ตัง้แต ่ 6  เดือนขึน้ไป 
   (2)  สิทธิการกู้คดิตามเกณฑ์คือ  ให้กู้ ได้ไมเ่กิน  3,000,000.00  บาท 
   (3)  หลกัประกนัส าหรับเงินกู้พิเศษให้เป็นไปตาม  หมวด 5  แหง่ระเบียบนี ้และตามเอกสาร 
                     แนบท้ายสญัญา 
ข้อ  22  หลกัเกณฑ์การกู้ เงินพิเศษ และการช าระคืน 
 (1)  เงินกู้พิเศษเพ่ือซือ้ท่ีอยูอ่าศยั  กู้ ได้ไมเ่กิน 3,000,000.00  บาท  ผ่อนช าระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้   
                  ตัง้แตเ่ดือนแรกของการท าสญัญา  ไมเ่กิน…….  งวด  (เดือน) 
 (2)  เงินกู้พิเศษเพ่ือซือ้รถยนต์  กู้ ได้ไมเ่กิน  1,500,000.00  บาท ผ่อนช าระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้  ตัง้แต่ 
                   เดือนแรกของการท าสญัญา ไมเ่กิน    200  งวด  (เดือน) 
 (3)  เงินกู้พิเศษเพ่ือซือ้รถจกัรยานยนต์  กู้ ได้ไมเ่กิน  50,000.00  บาท  ผอ่นช าระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ 
       ตัง้แตเ่ดือนแรกของการท าสญัญา  ไมเ่กิน    50   งวด  (เดือน) 
 (4)  เงินกู้พิเศษเพ่ือซือ้คอมพิวเตอร์  กู้ ได้ไมเ่กิน  50,000.00  บาท  ผ่อนช าระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้   
                   ตัง้แตเ่ดือนแรกของการท าสญัญา  ไมเ่กิน  50  งวด  (เดือน) 
 (5)  เงินกู้พิเศษเพ่ือซือ้รถจกัรยานไฟฟ้า  กู้ ได้ไมเ่กิน  30,000.00  บาท  ผ่อนช าระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้   
                  ตัง้แตเ่ดือนแรกของการท าสญัญา  ไมเ่กิน  36  งวด (เดือน) 
 (6)  เงินกู้พิเศษเพ่ือช าระหนีส้ถาบนัการเงินอ่ืน  กู้ ได้ไมเ่กิน  ……………  บาท  ผอ่นช าระเงินต้นพร้อม 
                  ดอกเบีย้เดือนละเทา่ ๆ กนัไมเ่กิน.............  งวด  (เดือน) 
 
 



 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ประกอบท้ายระเบียบว่าด้วยการให้เงนิกู้แก่สมาชิกและดอกเบีย้เงนิกู้ 

ข้อ  26 (2) , (3) 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 

1.  สง่เฉพาะดอกเบีย้เป็นเวลา  6  เดือน 
 
 
2.  ขยายงวดช าระหนีเ้ป็น  300  งวด  ใน 
     วงเงินท่ีคงเหลือ 
 
3.  สง่เฉพาะดอกเบีย้เป็นเวลา  6  เดือน  และ 
     ลดคา่หุ้นท่ีสง่ปกตลิงร้อยละ  50  ตลอด 
     ระยะเวลาของสญัญาเดิมท่ีเหลืออยู่ 
 
4.  ขยายงวดช าระหนีเ้ป็น  300  งวดในวงเงิน 
     ท่ีเหลือ  และลดคา่หุ้นท่ีส่งปกตร้ิอยละ  50   
     ตลอดระยะเวลาของสญัญาเงินกู้ ท่ีขยาย 
     หรือ ชัว่ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 
5.  สง่เฉพาะดอกเบีย้เป็นเวลา  6  เดือน  และ  
     ขยายงวดช าระหนีเ้ป็น  300  งวด  ใน 
     วงเงินท่ีเหลือและลดคา่หุ้นท่ีสง่ปกติ 
     ร้อยละ  50 ตลอดระยะเวลาของสญัญา 
     เงินกู้ ท่ีขยาย  หรือชัว่ระยะเวลาท่ี 
     คณะกรรมการก าหนด 
 

1.  เงินเฉล่ียคืนท่ีได้รับ  จะต้องน าซือ้หุ้น   
     หรือช าระหนีต้อนสิน้ปีทัง้หมด 
 
2.  เงินเฉล่ียคืนท่ีได้รับ  จะต้องน าซือ้หุ้น  
     หรือช าระหนีต้อนสิน้ปีทัง้หมด 
 
3.  เงินเฉล่ียคืน และเงินปันผล  1 ใน  3  
     ไมเ่กิน 10,000  บาท ซือ้หุ้น หรือช าระ 
     หนีต้อนสิน้ปี 
 
4.  เงินเฉล่ียคืน  และเงินปันผล  1  ใน  3 
     ไมเ่กิน  10,000  บาท  ซือ้หุ้น หรือช าระ 
     หนีต้อนสิน้ปี 
 
 
5.  เงินเฉล่ียคืน  และเงินปันผล  2  ใน  3 
     ไมเ่กิน  15,000  บาท  ซือ้หุ้น  หรือ  
     ช าระหนีต้อนสิน้ปี 
   

 
 
 



 
 
 

ท่ี   สอ.สธ.ลพ.๑๘๑/๒๕๕๘                   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู       จ ากดั 
                            ๒๖๓/๑ ถนนเชียงใหม ่– ล าพนู ต าบลเหมืองง่า 
                            อ าเภอเมืองล าพนู     จงัหวดัล าพนู     ๕๑๐๐๐ 
 

        ๑๘    กนัยายน   ๒๕๕๘ 
 
เร่ือง สง่ส าเนาระเบียบ 
  
เรียน หวัหน้าส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ล าพนู 
 
สิ่งท่ีสง่มาด้วย  ๑.  ส าเนาระเบียบว่าด้วย  วิธีปฏิบตัใินการควบคมุภายในและการรักษาความปลอดภยั 
                            ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์  พ.ศ.๒๕๕๘                                   จ านวน  ๑  ชดุ 
           ๒.  ประกาศ สหกรณ์ฯ วา่ด้วยฯโยบายการรักษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยี  จ านวน  ๑ ชดุ 

                สารสนเทศ 
           ๓.  ส าเนาบนัทึกการประชมุคณะกรรมการด าเนินการ  ครัง้ท่ี ๑๑ /๒๕๕๘          จ านวน  ๑  ชดุ 
 
 ด้วย  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู   จ ากดั   ได้มีการประชมุ คณะกรรมการด าเนินการ    ครัง้ท่ี   
๑๑ / ๒๕๕๘  เม่ือวนัท่ี  ๑๕  กนัยายน  ๒๕๕๘   ท่ีประชมุมีมตใิห้ก าหนดถือใช้ระเบียบ  ว่าด้วย วิธีปฏิบตัใินการควบคมุภายใน
และการรักษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์  พ.ศ.๒๕๕๘  ซึง่เป็นระเบียบ 
ท่ีก าหนดขึน้โดย  คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ฯ และประสงค์ขอสง่ส าเนา ระเบียบดงักลา่วให้หนว่ยงาน 
ท่ีเก่ียวข้องทราบ 
 
 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

(นายสธีุ   ธิตมิทุา) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  
โทร.๐๕๓ - ๐๙๓๖๕๖ , ๐๕๓ – ๕๓๑๑๕๓ 



โทรสาร.๐๕๓ – ๕๓๑๑๕๓ 

Lpn560480@hotmail.com. 
 

ท่ี   สอ.สธ.ลพ.๕๘ / ๒๕๖๑                  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู       จ ากดั 
                                    ๒๖๓/๑ ถนนเชียงใหม ่– ล าพนู ต าบลเหมืองง่า 
                                   อ าเภอเมืองล าพนู     จงัหวดัล าพนู     ๕๑๐๐๐ 
 

๒๕   มกราคม  ๒๕๖๑ 
 

เร่ือง สง่ส าเนาระเบียบ 
  

เรียน หวัหน้าส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ล าพนู 
 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย  ๑.  ส าเนาระเบียบว่าด้วย  การให้เงินกู้ แก่สมาชิก และดอกเบีย้เงินกู้  (ฉบบัท่ี ๔)  พ.ศ.๒๕๖๑   
                                         จ านวน  ๑  ชดุ 
                    ๒.  ส าเนาบนัทึกการประชมุคณะกรรมการด าเนินการ  ครัง้ท่ี  ๒ / ๒๕๖๑        จ านวน  ๑  ชดุ 
 
  ด้วย  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู   จ ากดั   ได้มีการประชมุ คณะกรรมการด าเนินการ  ครัง้ท่ี   

๒ / ๒๕๖๑  เม่ือวนัท่ี  ๑๙  มกราคม   ๒๕๖๑   ท่ีประชมุมีมตใิห้แก้ไขเพิ่มเตมิระเบียบ  ว่าด้วย  การให้เงินกู้แก่ 
สมาชิก  และดอกเบีย้เงินกู้  (ฉบบัท่ี ๔)  พ.ศ.๒๕๖๑  ซึง่เป็นระเบียบท่ีก าหนดขึน้โดยคณะกรรมการด าเนินการ 
ของสหกรณ์ฯ  และประสงค์ขอสง่ส าเนา ระเบียบดงักลา่วให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ 

 
  จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายเนตร   พงษ์ตุ้ย) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  
โทร.๐๕๓ - ๐๙๓๖๕๖ , ๐๕๓ – ๕๓๑๑๕๓ 
โทรสาร.๐๕๓ – ๕๓๑๑๕๓ 

mailto:Lpn560480@hotmail.com


Lpn560480@hotmail.com. 
 

 
  บันทกึการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 
        ชุดที่  ๓๖  ครัง้ท่ี  ๓ / ๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 
     ณ  ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 
            ******************************************* 
คณะกรรมการด าเนินการเข้าประชุม   จ านวน  ๑๕  คน (คณะกรรมการด าเนินการทัง้หมด  ๑๕  คน) 
  ที่  ช่ือ   -   สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นายสธีุ   ธิตมิทุา   ประธานกรรมการ 
  ๒ นายธีรศกัดิ์  คทวณิช   รองประธานกรรมการ 
  ๓ นางจนัทรทิพย์  จิตรวงค์   รองประธานกรรมการ 
  ๔ นายกมล  เลาหกลุ   กรรมการและเหรัญญิก 
  ๕ นายวรกิจ  ศรีผดงุอ าไพ  กรรมการ 
  ๖ นางบณัฑิตา  ศรีวิชยั   กรรมการ 
  ๗ นายศกัดา  สมศกัดิ์   กรรมการ 
  ๘ นางประนอม  วิธี   กรรมการ 
  ๙ นายรังสรรค์  วชัรกาวิน  กรรมการ 
  ๑๐ นายศรีพรหม  กาสกลู   กรรมการ 
  ๑๑ น.ส.ยพุิน  น าปนูศกัดิ์  กรรมการ 
  ๑๒ น.ส.เบญญ์จพิศ  หวลกาพย์  กรรมการ 
  ๑๓ นายด ารงค์เดช  มัน่ใจวงค์  กรรมการ 
  ๑๔ น.ส.เบญญ์จพิศ  หวลกาพย์  กรรมการ 
  ๑๕ นายก าจร  ตนัติวรานรัุกษ์  กรรมการ และ เลขานกุาร 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑. นางฉวีวรรณ  ฝัน้ต๊ะ   ผู้จดัการ 
  ๒. นางพิชญาภร  จนัทิมา   นกัวิชาการสหกรณ์   ช านาญการ 
  ๓ ดร.อรรถพงศ์  พีระเชือ้   ผู้ตรวจสอบกิจการ 
     
เร่ิมประชุมเวลา   ๑๓.๓๐  น 
 

ฯลฯ 
 
 
 

mailto:Lpn560480@hotmail.com


 
 
 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๑๓  เร่ืองพจิารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วย  เงนิให้กู้แก่สมาชิก และดอกเบีย้เงินกู้  
                                 (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
ประธานคณะกรรมการ 
 
 ได้เสนอท่ีประชมุให้ร่วมกนัพิจารณาก าหนดถือใช้  ระเบียบวา่ด้วย   การให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบีย้เงินกู้   
(ฉบบัท่ี  ๔)  พ.ศ.๒๕๖๑ จงึขอให้ท่ีประชมุร่วมกนัพิจารณา 
 
ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
 ท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินการ  ได้ร่วมกนัพิจารณาก าหนดถือใช้ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู   
จ ากดั  และมีมต ิ ดงันี ้
 ๑.  เห็นชอบให้ก าหนดถือใช้ระเบียบ วา่ด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบีย้เงินกู้  (ฉบบัท่ี ๔)  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 ๒.  โดยให้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี  ๑  กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑   เป็นต้นไป 
 ๓.  ให้สง่ส าเนาระเบียบ ดงักลา่วให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ 
 ๔.  ให้สง่ส าเนาบนัทึกการประชมุคณะกรรมการด าเนินการ  ชดุท่ี  ๓๘  ครัง้ท่ี  ๒ / ๒๕๖๑  เม่ือวนัท่ี  ๑๙ 
                  มกราคม  ๒๕๖๑   ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ 
 ๕.  มอบหมายฝ่ายจดัการด าเนินการ 

 
ฯ ล ฯ 

เลิกประชุมเวลา   ๑๗.๐๐  น 
 

 
           (ลงช่ือ)      เนตร    พงษ์ตุ้ย            ประธานที่ประชุม 

(นายเนตร   พงษ์ตุ้ย) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

                                   (ลงช่ือ)    วรกิจ     ศรีผดงุอ าไพ          ผู้บันทกึการประชุม 
                                                      (นายวรกิจ   ศรีผดุงอ าไพ) 
                                                       กรรมการและเลขานุการ 
 

 ส าเนาถูกต้อง 
 
 

  (นางสาวฉวีวรรณ    ฝ้ันต๊ะ) 



    ผู้จัดการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 
 

 
 

 
หลักเกณฑ์การให้เงนิกู้สามัญส าหรับสมาชิกสามัญ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 
เร่ิมใช้ตัง้แต่วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 

อายกุารเป็น
สมาชิก 

กู้ ได้จ านวน...เท่า
ของเงินเดือน จ านวนเงินท่ีกู้ ได้ (บาท) 

จ านวนงวดท่ี
สง่ช าระ
(เดือน) 

ผู้ค า้ประกนั 
(คน) 

การขอกู้สญัญา
ใหม ่

6  เดือนขึน้ไป 90  เทา่ ไมเ่กิน  1,200,000.00 220 3 ช าระสญัญา
เดมิมาแล้วไม่
น้อยกวา่   
6  เดือน 

1  ปีขึน้ไป 90  เทา่ 1,200,001.00 – 1,500,000.00 220 4 
3  ปีขึน้ไป 90  เทา่ 1,500,001.00 – 2,000,000.00 220 5 
5  ปีขึน้ไป 90  เทา่ 2,000,001.00 – 2,500,000.00 230 7 
7  ปีขึน้ไป 90  เทา่ 2,500,001.00  - 3,000,000.00 270 8 

 
โดยให้มีเง่ือนไขประกอบการพจิารณาให้กู้ ดังนี ้
1.  สมาชิกท่ีกู้สามญัโดยใช้เงินคา่หุ้นค า้ประกนัสามารถย่ืนกู้ ไมต้่องรอระยะเวลาหนีส้ญัญาเดมิวงเงินไมเ่กิน  98 % 
2.   สมาชิกท่ีกู้ เงินสามญัโดยใช้บคุคลค า้ประกนั  ต้องมีคา่หุ้นอยา่งน้อยร้อยละ  20 ของวงเงินกู้  
3.   สมาชิกท่ีกู้ เงินสามญัโดยใช้บคุคลค า้ประกนั 
 -   วงเงินตัง้แต ่ 1,200,000.00  - 1,500,000.00  บาท  ผู้ค า้ประกนัต้องเป็นข้าราชการอยา่งน้อย  1  คน 
            -   วงเงินตัง้แต ่ 1,500,000.00  - 2,000,000.00  บาท  ผู้ค า้ประกนัต้องเป็นข้าราชการอยา่งน้อย  2  คน 

-   วงเงินตัง้แต ่ 2,000,001.00  - 2,500,000.00  บาท  ผู้ค า้ประกนัต้องเป็นข้าราชการอยา่งน้อย  3  คน 
            -   วงเงินตัง้แต ่ 2,500,001.00  - 3,000,000.00  บาท  ผู้ค า้ประกนัต้องเป็นข้าราชการอยา่งน้อย  4  คน 
4.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ท่ีเป็นข้าราชการ  1  คน มีสิทธิค า้ประกนัสญัญาเงินกู้สามญัรายอ่ืนได้ไมเ่กิน  8  คน 
5.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ท่ีเป็นข้าราชการบ านาญ 1 คนมีสิทธิค า้ประกนัสญัญาเงินกู้สามญัรายอ่ืนได้ไมเ่กิน  5  คน 
6.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ท่ีเป็นลกูจ้างประจ า  1  คน  มีสิทธิค า้ประกนัสญัญาเงินกู้สามญัรายอ่ืนได้ไมเ่กิน  4  คน 
7   สมาชิกสหกรณ์ฯ ท่ีรับบ าเหน็จรายเดือน 1 คน  มีสิทธิค า้ประกนัสญัญาเงินกู้สามญัรายอ่ืนได้ไมเ่กิน  3 คน 
8   สมาชิกผู้กู้ ต้องมีเงินได้รายเดือนหลงัหกัคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ แล้วไมน้่อยกวา่ร้อยละ  10  
9   การกู้ เงินสามญัตามหลกัเกณฑ์  ผู้ค า้ประกนัอาจร้องขอให้ผู้กู้ท าประกนัชีวิตและหรือประกนัสินเช่ือร่วมด้วยก็ได้ 
     โดยให้สหกรณ์เป็นผู้ รับผลประโยชน์ 
10  สมาชิกท่ีมีอายตุัง้แต ่ 55  ปีขึน้ไป  ให้สง่ช าระหนีเ้งินกู้พร้อมดอกเบีย้ตามอายรุาชการท่ีเหลือ  ทัง้นีเ้ม่ือรวมอายุ 
      ของผู้กู้กบัระยะเวลาทีช าระหนีเ้งินกู้แล้ว    -   ถ้าเป็นข้าราชการอายตุ้องไมเ่กิน  75  ปี 



                                                                    -   ถ้าเป็นลกูจ้างประจ าอายตุ้องไมเ่กิน  70  ปี    
 
 

 
หลักเกณฑ์การให้เงนิกู้สามัญ 

ส าหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการบ านาญ / บ าเหน็จรายเดือน 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 

เร่ิมใช้ตัง้แต่วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 
**************************************** 

การกู้เงนิสามัญ 
 1.   เป็นสมาชิกตัง้แต ่ 6  เดือนขึน้ไป 
 2.   การกู้ เงินสามญัโดยใช้เงินคา่หุ้นค า้ประกนัให้กู้ ได้ร้อยละ  98 % 
 3.   การสง่ช าระ 
  (1)   สมาชิกท่ีมีอายตุัง้แต ่ 60  ปีขึน้ไป  สง่ช าระสงูสดุไมเ่กิน  180  งวด (เดือน) 
  (2)   สมาชิกท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 60 ปี สง่ช าระสงูสดุเทา่กบัอาย ุ 75  ปี ลบอายจุริง 
                                ไมเ่กิน 220 งวด (เดือน) 
 4.   การกู้ เงินโดยใช้บคุคลค า้ประกนัให้กู้ ได้  60  เท่า ของเงินเดือนแตไ่มเ่กิน  1,500,000.00  บาท 
  (1)  วงเงินกู้ ไมเ่กิน  600,000.00  บาท  ต้องมีคนค า้ประกนั  2  คน 
  (2)  วงเงินกู้ตัง้แต ่600,001.00 – 1,200,000.00  บาท  ต้องมีคนค า้ประกนั  3  คน และ 
                               ต้องเป็นข้าราชการอยา่งน้อย  1  คน 
  (3)  วงเงินกู้ตัง้แต ่ 1,200,001.00 – 1,500,000.00  บาท  ต้องมีคนค า้ประกนั  4  คน  และ 
                                ต้องเป็นข้าราชการอยา่งน้อย  2  คน 
 5.   สมาชิกท่ีเป็นข้าราชการบ านาญ  1 คน มีสิทธิค า้ประกันเงินกู้สมาชิกสหกรณ์ฯ รายอ่ืนได้ไมเ่กิน 5 คน 
 6.   สมาชิกท่ีรับบ าเหน็จรายเดือน  1 คน มีสิทธิค า้ประกนัเงินกู้สามญัสมาชิกสหกรณ์รายอ่ืนไมเ่กิน 3 คน 
 7.   สมาชิกผู้กู้ ต้องมีเงินบ านาญหรือบ าเหน็จรายเดือนภายหลงัหกัคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ แล้วไมน้่อยกว่า 
                  ร้อยละ 10 
 8.   สมาชิกท่ีเป็นข้าราชการบ านาญท่ีมีอายตุัง้แต ่ 75  ปี ขึน้ไป ให้กู้ ได้ร้อยละ  98 ของเงินคา่หุ้นสง่ช าระ 
                  180  งวด  (เดือน) 
 9.   สมาชิกท่ีช าระหนีส้ญัญาเดมิแล้วไมน้่อยกว่า  6  งวด (เดือน) สามารถย่ืนกู้สญัญาใหมไ่ด้ 
  

************************************************** 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์การให้เงนิกู้สามัญส าหรับสมาชิกสมทบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด   

เร่ิมใช้ตัง้แต่  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 
******************************* 

 เงนิกู้สามัญ 
  1.   เป็นสมาชิกตัง้แต ่   6  เดือนขึน้ไป 
  2.   ให้กู้ ได้ไมเ่กินร้อยละ  98  ของเงินคา่หุ้นท่ีช าระแล้ว 
  3.   จ านวนงวดท่ีสง่ช าระสงูสดุไมเ่กิน  120  งวด  (เดือน) 
  4.   การขอกู้สญัญาใหม่ต้องช าระเงินกู้สามญัเดมิไมน้่อยกวา่  6  เดือน  (เดือน) 
  5.   สง่เงินต้นไมน้่อยกว่างวดละ  1,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์การให้เงนิกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
ส าหรับสมาชิกทุกประเภท 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 
เร่ิมใช้ตัง้แต่  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 
************************************* 

 1.   สมาชิกท่ีเป็นข้าราชการและลกูจ้างประจ า 
  1.1   ต้องเป็นสมาชิกตัง้แต ่ 2  เดือนขึน้ไป 
  1.2   กู้ ได้ไมเ่กิน  4  เทา่ของเงินเดือน  ไมเ่กิน  100,000  บาท  และต้องไมเ่กินมลูคา่หุ้น 
                                 ท่ีช าระแล้ว 
  1.3   จ านวนงวดท่ีสง่ช าระสงูสดุไมเ่กิน  18  งวด (เดือน) งวดละ ไมน้่อยกวา่  1,000  บาท 
 2.   สมาชิกท่ีเป็นข้าราชการบ านาญและสมาชิกท่ีรับบ าเหน็จรายเดือน 
  2.1   ต้องเป็นสมาชิกตัง้แต ่ 2  เดือนขึน้ไป 
  2.2   กู้ ได้ไมเ่กิน  3  เทา่ของเงินบ านาญ  หรือเงินบ าเหน็จรายเดือนไมเ่กิน  80,000  บาท 
          และต้องไมเ่กินมลูคา่หุ้นท่ีช าระแล้ว 
  2.3   จ านวนงวดท่ีสง่ช าระสงูสดุไมเ่กิน  12  งวด (เดือน) งวดละไมน้่อยกวา่  1,000  บาท 
 3.   สมาชิกสมทบ 
  3.1   ต้องเป็นสมาชิกตัง้แต ่ 2  เดือนขึน้ไป 
  3.2   กู้ ได้ไมเ่กินร้อยละ  98  ของเงินคา่หุ้น  ไมเ่กิน  20,000   บาท 
  3.3   จ านวนงวดท่ีสง่ช าระสงูสดุไมเ่กิน  15  งวด (เดือน) งวดละไมน้่อยกวา่  1,000  บาท 
 

************************************************ 
 
 
 


