ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
ว่าด้ วย การจัดซื ้อและจัดจ้ างของสหกรณ์
พ.ศ.2560
**************************************************
อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้ อ 81 (8) และข้ อ 109 (11) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ ชุดที่ 37 ครัง้ ที่ 11 วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ได้ กาหนดระเบียบ ว่าด้ วยการจัดซื ้อและจัดจ้ างของ
สหกรณ์ โดยมีความดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
ว่าด้ วยการจัดซื ้อจัดจ้ างของสหกรณ์ พ.ศ.2560
ข้ อ 2. ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็ นต้ นไป
หมวดที่ 1
นิยาม
ข้ อ 3. ในระเบียบนี ้
“ สหกรณ์ “ หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
“ ประธานกรรมการ “ หมายความว่า ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
หรื อรองประธานกรรมการปฏิบตั หิ น้ าที่แทนประธานกรรมการ
“ คณะกรรมการ “ หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
“ คณะอนุกรรมการ “ หมายความว่า คณะอนุกรรมการที่ได้ รับแต่งตังโดยคณะกรรมการเพื
้
่อดาเนินการ
เกี่ยวกับการจัดซื ้อจัดจ้ างของสหกรณ์ตามระเบียบนี ้
“ ผู้จัดการ “ หมายความว่า ผู้จดั การสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
“ เจ้ าหน้ าที่ “ หมายความว่า เจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
“ พัสดุ “ หมายความว่า วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ อาคาร และสิ่งก่อสร้ างของสหกรณ์
“ วัสดุ “ หมายความว่า ของใช้ ที่มีสภาพใช้ สิ ้นเปลืองและหมดไป แบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้ แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลกั ษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้ งาน
ไม่ยืนนาน หรื อเมื่อนาไปใช้ งานแล้ วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ ใช้ งาน
ได้ ดงั เดิมหรื อซ่อมแซมแล้ วไม่ค้ มุ ค่า
ข. ประเภทวัสดุสิ ้นเปลือง ได้ แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลกั ษณะเมื่อใช้ แล้ วย่อมสิ ้นเปลืองหมดไป
แปรสภาพ หรื อเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสันหรื
้ อไม่คงสภาพเดิม
ค. ประเภทวัสดุอปุ กรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้ แก่ สิ่งของที่ใช้ เป็ นอุปกรณ์ประกอบหรื ออะไหล่
สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้ กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลกั ษณะเป็ นการซ่อมบารุง
ปกติ
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“ ครุภัณฑ์ “ หมายความว่า สิ่งของที่โดยสภาพมีลกั ษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้ งานยืนยาว
เมื่อชารุดเสียหายแล้ วสามารถซ่อมแซมให้ ใช้ งานได้ ดงั เดิม
“ การพัสดุ “ หมายความว่า การจัดทาเอง การซื ้อ การจ้ าง การจ้ างออกแบบและควบคุมงาน
การเช่า และการดาเนินการอื่น ๆ ที่กาหนดไว้ ในระเบียบนี ้
“ การซือ้ “ หมายความว่า การซื ้อพัสดุทกุ ชนิด และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงการ
จัดหาพัสดุในลักษณะการจ้ าง
“ การจ้ าง “ หมายความว่า การจัดจ้ างทาพัสดุ และหมายความรวมถึงการจัดจ้ างทาของการ
รับขนตามประมวลกฎหมายพาณิชย์ และการจ้ างเหมาบริการ
“ การจ้ างออกแบบและควบคุมงาน “ หมายความว่า การจัดจ้ างบริการจากนิตบิ คุ คล หรื อ
บุคคลธรรมดา ที่ประกอบธุรกิจด้ านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้ างอาคาร และอื่น ๆ
“ ใบสั่งซือ้ “ หมายความว่า เอกสารที่ออกโดยสหกรณ์เพื่อสัง่ ซื ้อพัสดุจากผู้ขายโดยระบุ
รายละเอียดของพัสดุที่จะซื ้อ
“ ใบสั่งจ้ าง “ หมายความว่า เอกสารที่ออกโดยสหกรณ์เพื่อสัง่ จ่างโดยระบุรายละเอียดของงาน
ที่จะจ้ าง
“ เจ้ าหน้ าที่พัสดุ “ หมายความว่า เจ้ าหน้ าที่ ที่สหกรณ์แต่งตังให้
้ มีหน้ าที่เกี่ยวกับการพัสดุหรื อ
ปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับพัสดุตามระเบียบนี ้
“ หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พัสดุ “ หมายความว่า ผู้จดั การที่สหกรณ์แต่งตังให้
้ เป็ นหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
ให้ มีหน้ าที่เกี่ยวกับการพัสดุหรื อปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับพัสดุตามระเบียบนี ้
หมวดที่ 2
การจัดซือ้ และการจัดจ้ าง
ข้ อ 4. ให้ คณะกรรมการจัดทาโครงการหรื อแผนการดาเนินงาน และงบประมาณรายจ่ายประจาปี เสนอที่
ประชุมใหญ่พิจารราอนุมตั ิก่อน ยกเว้ นกรณีจาเป็ น เช่น การจัดซื ้อจัดจ้ างที่ จะต้ องกระทาเป็ นการ
เร่งด่วน ถ้ าหากล่าช้ าอาจเกิดความเสียหายแก่สหกรณ์
ข้ อ 5. การจัดซื ้อและการจัดจ้ าง กระทาได้ 4 วิธี คือ
1. วิธีตกลงราคา
2. วิธีสอบราคา
3. วิธีประกวดราคา
4. วิธีพิเศษ
ข้ อ 6. รายงานขอซื ้อหรื อขอจ้ าง ก่อนดาเนินการซื ้อหรื อจ้ างทุกวิธี นอกจากการซื ้อที่ดนิ และหรื อสิ่งก่อสร้ าง
ตามข้ อ 35 ให้ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั ทารายงานเสนอคณะกรรมการดาเนินการตามรายการ ดังต่อไปนี ้
1. เหตุผลและความจาเป็ นที่ต้องซื ้อหรื อจ้ าง
2. รายละเอียดของพัสดุที่จะซื ้อหรื องานที่จะจ้ าง

ข้ อ
ข้ อ

ข้ อ
ข้ อ
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3. ราคามาตรฐาน หรื อราคากลางของทางราชการ หรื อราคาที่เคยซื ้อหรื อจ้ างครัง้ หลังสุดภายใน
ระยะเวลา 2 ปี บัญชีของสหกรณ์
4. วงเงินที่จะซื ้อหรื อจ้ างโดยให้ ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรื อเงินช่วยเหลือ
ที่จะซื ้อหรื อจ้ างในครัง้ นันทั
้ งหมด
้
ถ้ าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื ้อหรื อจ้ าง
ในครัง้ นัน้
5. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้ พสั ดุนนั ้ หรื อให้ งานนันแล้
้ วเสร็ จ
6. วิธีที่จะซื ้อหรื อจ้ าง และเหตุผลที่ต้องซื ้อหรื อจ้ างโดยวิธีนนั ้
7. ข้ อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมตั แิ ต่งตังคณะกรรมการต่
้
าง ๆ ที่จาเป็ นในการซื ้อหรื อจ้ างการออกประกาศ
สอบราคาหรื อประกาศประกวดราคา
การซื ้อหรื อจ้ างโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท และการซื ้อหรื อการจ้ างโดยวิธีพิเศษ
กรณีเร่งด่วน ซึง่ ไม่อาจทารายงานตามปกติได้ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุหรื อเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ผ้ รู ับผิดชอบในการ
ปฏิบตั งิ านนันจะท
้ ารายงานตามวรรคหนึง่ เฉพาะรายการที่เห็นว่าจาเป็ นก็ได้
วิธีตกลงราคา
7. วิธีตกลงราคา ได้ แก่ การซื ้อหรื อการจ้ างครัง้ หนึง่ ซึง่ มีราคาไม่เกิน 200,000 บาท
8. การซื ้อและการจ้ างโดยวิธีตกลงราคาให้ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุหรื อเจ้ าหน้ าที่ธุรการที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ ติดต่อตกลงราคากับผู้ขายหรื อผู้รับจ้ างโดยตรง และให้ ผ้ จู ดั การเป็ นผู้อนุมตั ิการซื ้อและ
การจ้ าง ภายในวงเงินที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ ว
วิธีสอบราคา
9. วิธีสอบราคา ได้ แก่ การซื ้อและการจ้ างครัง้ หนึง่ ซึง่ มีราคาเกิน 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท
10. การซื ้อและการจ้ างโดยวิธีสอบราคา ให้ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุหรื อเจ้ าหน้ าที่ธุรการจัดทาเอกสารประกาศสอบ
ราคา โดยอย่างน้ อยให้ แสดงรายการดังต่อไปนี ้
1. คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการซื ้อและจานวนที่ต้องการ หรื อแบบรูปและรายการละเอียดและ
ปริมาณงานที่ต้องการจ้ าง
ในกรณีที่จาเป็ นต้ องดูสถานที่ หรื อชี ้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบ ให้ กาหนดสถานที่วนั เวลา
ที่นดั หมายไว้ ด้วย
2. คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าเสนอราคาซึง่ ต้ องมีอาชีพหรื อรับจ้ างตาม (1) โดยให้ ผ้ เู สนอราคาแสดงหลักฐาน
ดังกล่าวด้ วย
3. ในกรณีจาเป็ น ให้ ระบุให้ ผ้ เู สนอราคาส่งตัวอย่าง แคตตาล๊ อก หรื อแบบรูปรายการละเอียดพร้ อม
กับใบเสนอราคาด้ วยก็ได้
4. ในกรณีจาเป็ นต้ องมีการตรวจทดลอง ให้ มีข้อกาหนดไว้ ด้วยว่าสหกรณ์จะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย
ใดๆ ที่จะเกิดขึ ้นจากการทดสอบตัวอย่างนัน้
5. ข้ อกาหนดให้ ผ้ เู ข้ าเสนอราคา เสนอราคารวมทังสิ
้ ้นและราคาต่อหน่วย หรื อต่อรายการพร้ อมทัง้
ระบุหลักเกณฑ์โดยชัดเจนว่า จะพิจารณาราคารวมหรื อราคาต่อหน่วย
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6. แบบใบเสนอราคาให้ กาหนดด้ วยว่า ในการเสนอราคาให้ ลงราคารวมทังสิ
้ ้นเป็ นตัวเลขและ
ต้ องมีตวั หนังสือกากับ ถ้ าตัวเลขหรื อตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ ถือตัวหนังสือเป็ นสาคัญ
ในการสอบราคาจ้ างก่อสร้ าง ให้ กาหนดแบบบัญชีรายการก่อสร้ างตามความเหมาะสม
ของลักษณะและประเภทของงาน เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าเสนอราคากรอกปริมาณพัสดุและราคาด้ วย
7. กาหนดระยะเวลายื่นราคาเท่าที่จาเป็ น และมีเงื่อนไขด้ วยว่าซองราคาที่ยื่นต่อสหกรณ์และ
ลงทะเบียนรับของแล้ ว จะถอนคืนไม่ได้
8. กาหนดสถานที่สง่ มอบพัสดุ และวันส่งมอบโดยประมาณ (สาหรับการจัดซื ้อ) หรื อกาหนดวันที่
จะเริ่มทางานและวันแล้ วเสร็ จโดยประมาณ (สาหรับการจัดจ้ าง)
9. กาหนดสถานที่ วัน เวลา เปิ ดซองสอบราคา
10. ข้ อกาหนดให้ ผ้ เู สนอราคาผนึกซองราคาให้ เรี ยบร้ อย ก่อนยื่นต่อสหกรณ์จ่าหน้ าซองถึงประธาน
คณะอนุกรรมการการเปิ ดซองราคาการซื ้อหรื อการจ้ างครัง้ นัน้ และส่งถึงสหกรณ์ก่อนเวลาเปิ ดซอง
โดยให้ สง่ เอกสารหลักฐานต่างๆ พร้ อมจัดทาบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพร้ อมกับซองราคาด้ วย
สาหรับกรณีที่มีการยื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ ถือวันและเวลาที่สหกรณ์ลงรับจากไปรษณีย์
เป็ นเวลารับของ
11. กาหนดเงื่อนไขในการสงวนสิทธิ์ที่จะถือว่าผู้ที่ไม่ไปทาสัญญาหรื อรับใบสัง่ ซื ้อ ใบสัง่ จ้ างกับสหกรณ์
เป็ นผู้ทิ ้งงาน
12. ข้ อกาหนดว่า ผู้เข้ าเสนอราคาที่ได้ รับการคัดเลือกให้ ไปทาสัญญา จะต้ องวางหลักประกันสัญญา
ไว้ ด้วย
13. การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน เงื่อนไขการจ่ายเงินล่วงหน้ า (ถ้ ามี) และอัตราค่าปรับ
14. ข้ อสงวนสิทธิวา่ สหกรณ์จะไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่เป็ นผู้ทิ ้งงานของสหกรณ์ หรื อของสหกรณ์อื่น หรื อ
ของราชการ และสหกรณ์ทรงไว้ ซึ่งสิทธิที่จะงดซื ้อหรื อจ้ าง หรื อเลือกซื ้อหรื อจ้ างโดยไม่จาต้ อง
ซื ้อหรื อจ้ างงานจากผู้เสนอราคาต่าสุดเสมอไป รวมทังจะพิ
้ จารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษ
ผู้เสนอราคาเสมือนเป็ นผู้ทิ ้งงาน หากมีสาเหตุที่เชื่อได้ วา่ การเสนอราคากระทาไปโดยไม่สจุ ริต หรื อ
มีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ข้ อ 11. การซื ้อหรื อการจ้ างโดยวิธีสอบราคา ให้ ดาเนินการดังนี ้
1. ก่อนวันเปิ ดซองราคาไม่น้อยกว่า 7 วัน ให้ สง่ ประกาศเผยแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบราคา
ไปยังผู้มีอาชีพขายหรื อรับจ้ างทางารนนันโดยตรง
้
หรื อโดยวิธีอื่นใดให้ มากที่สดุ เท่าที่จะทาได้ และให้ ปิด
ประกาศเผยแพร่การสอบราคาไว้ โดยเปิ ดเผย ณ สานักงานของสหกรณ์ หรื อเว็ปไซด์ของสหกรณ์
(ถ้ ามี) หรื อจะส่งไปขอความร่วมมือปิ ดประกาศ ณ สานักงานสหกรณ์จงั หวัด หรื อสถานที่ราชการอื่น
ใดก็ได้
2. ในการยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาต้ องผนึกซองจ่าหน้ าถึงประธานคณะอนุกรรมการเปิ ดซองสอบราคา
การซื ้อหรื อการจ้ างครัง้ นัน้ และส่งถึงสหกรณ์ก่อนเวลาเปิ ดซองสอบราคา โดยยื่นโดยตรงต่อ
สหกรณ์ หรื อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ในกรณีที่สหกรณ์กาหนดให้ กระทาได้ )
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3. ในกรณีที่ผ้ เู สนอราคามายื่นซองโดยตรง ให้ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุลงรับไว้ โดยไม่เปิ ดซองพร้ อม
ระบุวนั และเวลาที่รับซอง สาหรับกรณีที่ยื่นซองทางไปรษณีย์ ให้ ถือวันและเวลาที่สหกรณ์
ลงรับจากไปรษณีย์เป็ นเวลารับซอง และให้ สง่ มอบซองให้ แก่หวั หน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
4. ให้ หวั หน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิ ดซอง และเมื่อถึง
กาหนดเวลาเปิ ดซองสอบราคาแล้ ว ให้ สง่ มอบซองเสนอราคาพร้ อมทังรายงานผลการรั
้
บซองต่อ
คณะอนุกรรมการเปิ ดซองสอบราคาเพื่อดาเนินการต่อไป
วิธีประกวดราคา
ข้ อ 12 วิธีประกวดราคาได้ แก่ การซื ้อและการจ้ างครัง้ หนึง่ ซึง่ มีราคาเกิน 1,000,000.00 บาทขึ ้นไป
ข้ อ 13 การซื ้อหรื อการจ้ างโดยวิธีประกวดราคา ให้ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุหรื อเจ้ าหน้ าที่ธุรการ จัดทาเอกสาร
ประกาศประกวดราคา โดยมีรายการทานองเดียวกับเอกสารประกาศสอบราคา แต่ต้องมีการ
วางหลักประกันซองประกวดราคาด้ วย และการเผยแพร่เอกสารประกวดราคาให้ จดั ทาเป็ น
ประกาศ มีสาระสาคัญดังนี ้
1. รายการพัสดุที่ต้องการซื ้อ หรื องานที่ต้องการจ้ าง
2. คุณสมบัตขิ องผู้มีสิทธิเข้ าประกวดราคา
3. กาหนดวัน เวลา รับซอง ปิ ดการรับซอง และเปิ ดซองประกวดราคา
4. สถานที่และระยะเวลาในการขอรับหรื อขอซื ้อเอกสารประกวดราคา
และราคาของเอกสาร
ข้ อ 14 การซื ้อหรื อการจ้ างโดยวิธีประกวดราคาให้ ปิดประกาศประกวดราคาโดยเปิ ดเผย ณ
สานักงานของสหกรณ์หรื อเว็บไซต์ของสหกรณ์ (ถ้ ามี) และหากเห็นสมควรจะส่งไป
ประกาศทางวิทยุกระจายเสียง หรื อประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรื อโดยวิธีอื่นใดก็ให้
ทาได้ และควรดาเนินการก่อนวันรับซองประกวดราคาไม่น้อยกว่า 15 วัน
ข้ อ 15 การให้ หรื อขายเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคา ให้ กระทา ณ สถานที่ที่ผ้ ู
ต้ องการสามารถติดต่อได้ สะดวก จะต้ องจัดเตรี ยมให้ พอสาหรับความต้ องการของผู้
มาขอรับหรื อขอซื ้อที่มีอาชีพขายหรื อรับจ้ างทางานนัน้ โดยไม่มีเงื่อนไขในการให้ หรื อขาย
ให้ กาหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้ จา่ ยที่สหกรณ์ต้องเสียไปในการจัดทาเอกสารประกวด
ราคานัน้
กรณีมีการยกเลิกการประกวดราคาครัง้ นัน้ และมีการประกวดราคาครัง้ ใหม่ ให้ ผ้ รู ับหรื อซื ้อ
เอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาครัง้ ก่อน มีสิทธิใช้ เอกสารประกวดราคานันหรื
้ อได้
รับเอกสารประกวดราคาใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าซื ้อเอกสารประกวดราคาอีก
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ข้ อ 16 ก่อนวันเปิ ดซองประกวดราคา หากมีความจาเป็ นที่จะต้ องชี ้แจงหรื อให้ รายละเอียดเพิ่มเติม
เพื่อประโยชน์แก่สหกรณ์ หรื อมีความจาเป็ นต้ องแก้ ไขคุณลักษณะเฉพาะหรื อรายละเอียดที่
เป็ นสาระสาคัญ ซึง่ มิได้ กาหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาตังแต่
้ ต้น ให้ จดั ทาเป็ นเอกสาร
ประกวดราคาเพิ่มเติม และดาเนินการตามข้ อ 14 โดยอนุโลม กับแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ูที่
ขอรับหรื อขอซื ้อเอกสารประกวดราคาไปแล้ วทุกรายด้ วยและหากเป็ นเหตุให้ ผ้ เู สนอราคา
ไม่สามารถยื่นประกวดราคาได้ ทนั ตามกาหนดเดิมให้ เลื่อนวัน เวลารับซอง ปิ ดการรับซอง
และเปิ ดซองประกวดราคา ตามความจาเป็ นด้ วย
ข้ อ 17 นอกเหนือจากกรณีที่กาหนดไว้ ตามข้ อ 16 เมื่อถึงกาหนดวันรับซองประกวดราคา ห้ ามมิให้
ร่นหรื อเลื่อนหรื อเปลี่ยนแปลงกาหนดเวลารับซองหรื อเปิ ดซองประกวดราคา
วิธีพเิ ศษ
ข้ อ 18 วิธีพิเศษ ได้ แก่การซื ้อหรื อการจ้ างครัง้ หนึง่ ซึง่ มีราคาเกิด 1,000,000.00 บาท และให้ กระทา
ได้ เฉพาะกรณีหนึง่ กรณีใด ดังต่อไปนี ้
ก. การซื ้อโดยวิธีพิเศษ
(1) เป็ นพัสดุที่ต้องซื ้อเร่งด่วน หากล่าช้ าอาจเสียหายแก่สหกรณ์
(2) เป็ นพัสดุที่มีขายเฉพาะแห่ง หรื อจาเป็ นต้ องซื ้อจากผู้ผลิต หรื อผู้แทนจาหน่าย
โดยตรง
(3) เป็ นพัสดุที่จาเป็ นต้ องซื ้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรื อดาเนินการโดยผ่านองค์การ
ระหว่างประเทศ
(4) เป็ นพัสดุที่มีลกั ษณะของการใช้ งาน หรื อมีข้อจากัดทางเทคนิคที่จาเป็ นต้ องระบุ
ยี่ห้อเป็ นการเฉพาะ ซึง่ หมายความรวมถึงอะไหล่ หรื อเป็ นพัสดุที่ได้ ดาเนินการซื ้อ
โดยวิธีอื่นแล้ ว ไม่ได้ ผล
ข. การซื ้อโดยวิธีพิเศษ
(1) เป็ นงานที่ต้องจ้ างช่าง หรื อหน่วยงานผู้มีฝีมือโดยเฉพาะหรื อมีความชานาญเป็ นพิเศษ
(2) เป็ นงานที่ต้องการทาโดยเร่งด่วน หากล่าช้ าอาจจะเสียหายแก่สหกรณ์
(3) เป็ นงานที่มีผ้ ชู านาญในกิจการนันน้
้ อยราย
(4) เป็ นงานที่ได้ ดาเนินการจ้ างโดยวิธีอื่นแล้ ว ไม่ได้ ผลดี
ข้ อ 19 . การซื ้อหรื อการจ้ างโดยวิธีพิเศษ ให้ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุและหรื อหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ ทาบันทึก
พร้ อมชี ้แจงรายละเอียดเหตุผลและความจาเป็ นตามข้ อ 18 ในการจัดหาโดยวิธีพิเศษเสนอ
คณะกรรมการเมื่อได้ รับอนุมตั ใิ ห้ ทาการจัดหาโดยวิธีพิเศษแล้ ว ให้ คณะกรรมการพิจารณา
แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการจัดซื ้อหรื อจัดจ้ างโดยวิธีพิเศษ เพื่อดาเนินการตาม ข้ อ 29 และ
ข้ อ 30 ต่อไป
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ข้ อ 20. การจัดซื ้อหรื อการจัดจ้ างตามข้ อ 7 ข้ อ 9 และข้ อ 12 ให้ ผ้ มู ีอานาจสัง่ ซื ้อหรื อสัง่ จ้ างกระทา
โดยวิธีที่กาหนดไว้ การแบ่งหรื อแบ่งจ้ าง โดยลดวงเงินที่จะซื ้อหรื อจ้ าสงในครัง้ เดี่ยวกันเพื่อให้
วงเงินต่ากว่าที่กาหนดโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรื อเพื่อให้ อานาจสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ างเปลี่ยนไป จะกระทามิได้
หมวดที่ 3
คณะอนุกรรมการ
ข้ อ 21. ในการดาเนินการซื ้อหรื อการจ้ างในแต่ละครัง้ ให้ คณะกรรมการพิจารณาแต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการ
ขึ ้นคณะละอย่างน้ อย 3 คน คณะอนุกรรมการคณะหนึง่ ๆ ต้ องมีอนุกรรมการที่แต่งตังจาก
้
กรรมการดาเนินการเป็ นจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนคระอนุมกรรมการคณะนัน้ ๆ และ
ให้ ประธานอนุกรรมการ ต้ องเป็ นอนุกรรมการที่ได้ รับแต่งตังจากกรรมการ
้
เพื่อปฏิบตั ิตาม
ระเบียบนี ้ ให้ มีคณะอนุกรรมการแล้ วแต่กรณี คือ
1. คณะอนุกรรมการเปิ ดซองสอบราคา
2. คณะอนุกรรมการรับและเปิ ดซองประกวดราคา
3. คณะอนุกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
4. คณะอนุกรรมการจัดซื ้อโดยวิธีพิเศษ
5. คณะอนุกรรมการจัดจ้ างโดยวิธีพิเศษ
6. คณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุ
7. คณะอนุกรรมการตรวจการจ้ าง
ในการซื ้อหรื อการจ้ างครัง้ เดียวกัน ผู้ได้ รับแต่งตังเป็
้ นอนุกรรมการในคณะหนึง่ คณะใดแล้ ว
ห้ ามเป็ นอนุกรรมการในคณะอื่นอีก
ข้ อ 22. ในการประชุมปรึกษาหารื อของคระอนุกรรมการแต่ละคณะ ต้ องมีอนุกรรมการมาพร้ อมกัน
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนอนุกรรมการทังหมด
้
ให้ ประธานคณะอนุกรรมการ และอนุกรรมการแต่ละคนมี
หนึง่ เสียงในการลงมติ
มติของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะให้ ถือเสียงข้ างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธาน
คณะอนุกรรมการเป็ นผู้วินิจฉัยชี ้ขาด
ในการประชุมของคระอนุกรรมการดังกล่าว ถ้ ามีการต่อรองราคาการจัดซื ้อหรื อการจัดจ้ าง ให้ ประธาน
คณะอนุกรรมการคณะนัน้ ต้ องอยูร่ ่วมการประชุมทุกครัง้
ข้ อ 23 การจ้ างเพื่อก่อสร้ างแต่ละครัง้ ถ้ าคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า ควรตังผู
้ ้ ควบคุมงานให้ แต่งตัง้
ผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความชานาญทางด้ านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้ าง ในกรณีที่ลกั ษณะของงานก่อสร้ าง
มีความจาเป็ นต้ องใช้ ความรู้ความชานาญหลายด้ าน จะแต่งตังผู
้ ้ ควบคุมงานเฉพาะด้ าน หรื อเป็ นกลุม่ บุคคลก็ไ ด้
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ข้ อ 24 คณะอนุกรรมการเปิ ดซองสอบราคา มีหน้ าที่ดงั นี ้
1. เปิ ดซองใบเสนอราคาและอ่านแจ้ งราคา พร้ อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆของ
ผู้เสนอราคาทุกรายโดยเปิ ดเผย ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด และตรวจสอบรายการเอกสาร
ตามบัญชีของผู้เสนอราคาทุกราย แล้ วให้ อนุกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกากับไว้ ในแบบเสนอราคา
และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น
2. ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล๊ อก หรื อแบบรูปและ
รายการละเอียด แล้ วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถกู ต้ องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
3. พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรื องานจ้ างของผู้เสนอราคาที่ถกู ต้ องตาม (2) ที่มีคณ
ุ ภาพและ
คุณสมบัตเิ ป็ นประโยชน์ตอ่ สหกรณ์ และเสนอให้ ซื ้อหรื อจ้ างจากรายที่คดั เลือกไว้ แล้ ว ซึง่ เสนอราคา
ต่าสุด
ในกรณีที่ผ้ เู สนอราคาต่าสุดดังกล่าว ไม่ยอมทาสัญญาหรื อข้ อตกลงกับสหกรณ์ในเวลาที่
กาหนดตามเอกสารสอบราคา ให้ คณะอนุกรรมการพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ารายถัดไปตามลาดับ
4. ให้ คณะอนุกรรมการเปิ ดซองสอบราคารายงานการพิจารณาและความเห็น พร้ อมด้ วย
เอกสารที่ได้ รับไว้ ทงหมดต่
ั้
อคณะกรรมการ เพื่ออนุมตั ิตอ่ ไป
ข้ อ 25 คณะกรรมการรับและเปิ ดซองประกวดราคา มีหน้ าที่ดงั นี ้
(1) รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไว้ เป็ นหลักฐาน ลงชื่อกับซองบันทึกไว้ ที่
หน้ าซองว่าเป็ นของผู้ใด
(2) ตรวจสอบหลักฐานประกันซองร่วมกับเจ้ าหน้ าที่การเงิน และให้ เจ้ าหน้ าที่ การเงินออก
ใบรับให้ แก่ผ้ ยู ื่นซองไว้ เป็ นหลักฐาน หากไม่ถกู ต้ องให้ หมายเหตุในใบรับและบันทึกใน
รายงานด้ วย
(3) รับเอกสารต่าง ๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผู้เสนอราคาพร้ อมทังพั
้ สดุ ตัวอย่าง
แคตตาล็อก หรื อแบบรูปและรายการละเอียด หากไม่ถกู ต้ องให้ บนั ทึกในรายงานไว้ ด้วย
(4) เมื่อพ้ นกาหนดเวลารับของแล้ ว ห้ ามรับซองประกวดราคาหรื อเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ตามเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาอีก
(5) เปิ ดซองใบเสนอราคาและอ่านแจ้ งราคา พร้ อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่างๆ ของ
ผู้เสนอราคาทุกรายโดยเปิ ดเผย ตามเวลาและสถานที่ที่กาหนด และให้ อนุกรรมการทุกคน
ลงลายมือชื่อกากับไว้ ในแบบเสนอราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น
(6) ส่งมอบใบเสนอราคาทังหมด
้
และเอกสารหลักฐานต่างๆ พร้ อมด้ วยบันทึกรายงานการ
ดาเนินการ ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาการประกวดราคาทันที ในวันเดียวกัน
ข้ อ 26 คณะอนุกรรมการพิจารณาการประกวดราคา มีหน้ าที่ดงั นี ้
(1) ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผู้เสนอราคา ในเสนอราคา เอกสารหลักฐานต่าง ๆ พัสดุ
ตัวอย่าง แคตตาล็อก หรื อแบบรูปและรายการละเอียด แล้ วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่
ถูกต้ องตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา
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ในการพิจารณา คณะอนุกรรมการอาจสอบถามข้ อเท็จจริงจากผู้เสนอราคารายใดก็ได้
แต่จะให้ ผ้ เู สนอราคาใดเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญที่เสนอไว้ แล้ วมิได้
(2) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของหรื องานจ้ าง หรื อคุณสมบัตขิ องผู้เสนอราคาที่ตรวจสอบแล้ ว
ตาม (1) ซึง่ มีคณ
ุ ภาพและคุณสมบัตเิ ป็ นประโยชน์ตอ่ สหกรณ์ แล้ วเสนอให้ ซื ้อหรื อจ้ าง
จากผู้เสนอราคารายที่คดั เลือกไว้ แล้ ว ซึง่ เสนอราคาต่าสุด
ในกรณีที่ผ้ เู สนอราคาต่าสุดดังกล่าวไม่มาทาสัญญา หรื อรับใบสัง่ ซื ้อหรื อรับใบสัง่ จ้ างกับ
สหกรณ์ในเวลาที่กาหนดตามเอกสารประกวดราคา ให้ คณะอนุกรรมการพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่า
รายถัดไปตามลาดับ
(3) ให้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการประกวดราคา รายงานผลการพิจารณาและความเห็น
พร้ อมด้ วยเอกสารที่ได้ รับไว้ ทงหมดต่
ั้
อคณะกรรมการดาเนินการ
ข้ อ 27 ในกรณีไม่มีผ้ เู สนอราคา หรื อมีแต่ไม่ถกู ต้ องตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กาหนด ให้ เสนอ
คณะกรรมการยกเลิกการประกวดราคาครัง้ นัน้ เพื่อดาเนินการประกวดราคาใหม่ หาก
คณะกรรมการเห็นว่าการประกวดราคาใหม่จะไม่ได้ ผลดี จะสัง่ ให้ ดาเนินการซื ้อหรื อจ้ างโดย
วิธีพิเศษ แล้ วแต่กรณีก็ได้
ข้ อ 28. ในการซื ้อหรื อการจ้ างที่มีเทคนิคพิเศษ และจาเป็ นต้ องใช้ ผ้ เู ชี่ยวชาญในการพิจารราเป็ นการ
เฉพาะ ให้ อยูใ่ นดุลพินิจของคระกรรมการ ทังนี
้ ้ ให้ กาหนดวิธีการ ขันตอน
้
และหลักเกณฑ์
การพิจารราไว้ ในเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาด้ วย
ข้ อ 29. คณะอนุกรรมการจัดซื ้อโดยวิธีพิเศษ ดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีเป็ นพัสดุที่จะขายทอดตลาดของหน่วยงานต้ นสังกัด ให้ ดาเนินการซื ้อโดยวิธี
เจรจาตกลงราคา
(2) ในกรณีเป็ นพัสดุที่ต้องซื ้อเร่วด้ วน หากล่าช้ าอาจเสียหายแก่สหกรณ์ ให้ เชิญผู้มีอาชีพ
ขายพัสดุนนโดยตรงมาเสนอราคา
ั้
หากเห็นว่าราคาที่เสนอนัน้ ยังสูงกว่าราราในท้ องตลาดหรื อ
ราคาที่คณะอนุกรรามการเห็นสมควร ให้ ตอ่ รองราคาลงเท่าที่จะทาได้
(3) ในกรณีเป็ นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้ งานหรื อมีข้อจากัดทางเทคนิคที่จาเป็ น ต้ องระบุยี่ห้อ
เป็ นการเฉพาะ ให้ ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับ (2) โดยอนุโลม
(4) ในกรณีเป็ นพัสดุที่ได้ ดาเนินการซื ้อโดยวิธีอื่นแล้ วไม่ได้ ผลดี ให้ สืบราคาจากผู้มีอาชีพขาย
พัสดุนนโดยตรง
ั้
หากเห็นว่าผู้เสนอราคารายที่เห็นสวมควรซื ้อ เสนอราคาสูงกว่าราคาใน
ท้ องตลาด หรื อราคาที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร ให้ ตอ่ รองราคาลงเท่าที่จะทาได้
(5) ในกรณีพสั ดุที่เป็ นที่ดนิ หรื อสิ่งก่อสร้ าง ซึง่ จาเป็ นซื ้อเฉพาะแห่ง ให้ เชิญเจ้ าของที่ดนิ โดยตรง
มาเสนอราคา หากเห็นว่าผู้เสนอราคาที่เสนอนันยั
้ งสูงกว่าราคาในท้ องตลาดหรื อราคาที่
คณะอนุกรรมการเห็นสมควร ให้ ตอ่ รองราคาลงเท่าที่จะทาได้
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ให้ คณะอนุกรรมการจัดซื ้อโดยวิธีพิเศษ รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้ อมด้ วย
เอกสารที่ได้ รับไว้ ทงหมดต่
ั้
อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
ข้ อ 30 คณะอนุกรรมการจัดจ้ างโดยวิธีพิเศษ ดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีเป็ นงานที่ต้องจ้ างช่างหรื อหน่วยงานผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรื อผู้มีความชานาญ
เป็ นพิเศษ ให้ เชิญช่างหรื อหน่วยงาน ผู้มีฝีมือหรื อมีความชานาญดังกล่าวมาเสนอราคา
หากเห็นว่าราคาที่เสนอนันยั
้ งสูงกว่าราคาซึง่ คณะอนุกรรมการเห็นสมควร ให้ ตอ่ รองราคา
ลงเท่าที่จะทาได้
(2) ในกรณีเป็ นงานที่ต้องกระทาโดยเร่งด่วน หากล่าช้ าอาจจะเสียหายแก่สหกรณ์ให้ ดาเนินการ
โดยเร็ว ให้ เชิญผู้มีอาชีพรับจ้ างทางานนันโดยตรงมาเสนอราคา
้
หากเห็นว่าราคาที่เสนอนัน้
ยังสูงกว่าราคาในท้ องถิ่น หรื อราคาที่ประมาณได้ หรื อราคาที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร
ให้ ตอ่ รองราคาลงเท่าที่จะทาได้
(3) ในกรณีเป็ นงานที่มีผ้ ชู านาญในกิจการนันน้
้ อยราย ให้ เชิญผู้ชานาญในกิจการนันมาเสนอราคา
้
และให้ ดาเนินการเช่นเดียวกับ (2) โดยอนุโลม
(4) ในกรณีเป็ นงานที่ได้ ดาเนินการจ้ างโดยวิธีอื่นแล้ วไม่ได้ ผลดี ให้ เชิญผู้มี อาชีพรับจ้ างทางาน
นันโดยตรงมาเสนอราคา
้
หากเห็นว่าราคาที่เสนอนันยั
้ งสูงกว่าราคาที่คณะอนุกรรมการ
เห็นสมควรให้ ตอ่ รองราคาลงเท่าที่จะทาได้
ให้ คณะอนุกรรมการจัดจ้ างโดยวิธีพิเศษ รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้ อม
ด้ วยเอกสารที่ได้ รับไว้ ทงหมดต่
ั้
อคณะกรรมการ
อานาจในการสั่งซือ้ หรือสั่งจ้ าง
ข้ อ 31 การสัง่ ซื ้อหรื อสัง่ จ้ างครัง้ หนึง่ โดยวิธีพิเศษหรื อนอกจากวิธีพิเศษ ให้ คณะกรรมการเป็ นผู้อนุมตั ิ
และเป็ นอานาจของผู้จดั การลงนามสัง่ ซื ้อหรื อสัง่ จ้ างในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท หากวงเงิน
เกินกว่า 10,000 บาทให้ เป็ นอานาจของประธานกรรมการลงนามสัง่ ซื ้อหรื อสัง่ จ้ าง
การตรวจรับพัสดุ
ข้ อ 32 คณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้ าที่ดงั นี ้
(1) ตรวจรับพัสดุ ณ สานักงานของผู้ใช้ พสั ดุนนั ้ หรื อสถานที่ซงึ่ กาหนดไว้ ในสัญญา หรื อข้ อตกลง
(2) ตรวจรับพัสดุให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สาหรับกรณีที่มีการทดลอง
หรื อตรวจสอบในทางเทคนิคหรื อทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชานาญการหรื อผู้ทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับพัสดุนนมาให้
ั้
คาปรึกษา หรื อส่งพัสดุนนไปทดลองหรื
ั้
อตรวจสอบ ณ สถานที่ของ
ผู้ชานาญการหรื อผู้ทรงคุณวุฒนัน้ ๆ ก็ได้
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ในกรณีจาเป็ นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็ นจานวนหน่วยทังหมดได้
้
ให้ ตรวจนับตามหลัก
วิชาการสถิติ
(3) โดยปกติให้ ตรวจรับพัสดุในวันที่ผ้ ขู ายหรื อผู้รับจ้ างนาพัสดุมาส่ง และให้ ดาเนินการให้
เสร็จสิ ้นไปโดยเร็วที่สดุ
(4) เมื่อตรวจถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว ให้ รับพัสดุไว้ และถือว่าผู้ขายและผู้รับจ้ าง ได้ สง่ มอบ
พัสดุถกู ต้ องครบถ้ วน ตังแต่
้ วนั ที่ผ้ ขู ายหรื อผู้ผ้ รู ับจ้ าง นาพัสดุที่ถกู ต้ องครบถ้ วนมาส่ง
และรายงานให้ คณะกรรมการทราบ
(5) ในกรณีที่ผ้ ขู ายหรื อผู้รับจ้ างส่งมอบพัสดุถกู ต้ องแต่ไม่ครบจานวน หรื อส่งมอบครบ
จานวนแต่ไม่ถกู ต้ องทังหมด
้
ถ้ าสัญญาหรื อข้ อตกลงมิได้ กาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น ให้ ตรวจ
รับไว้ เฉพาะจานวนที่ถกู ต้ อง โดยถือปฏิบตั ิตาม (4) และรี บแจ้ งให้ ผ้ ขู ายหรื อผู้รับจ้ างทราบ
ภายใน 3 วันทาการ นับแต่วนั ที่ตรวจพบแต่ทงนี
ั ้ ้ไม่ตดั สิทธิของสหกรณ์ที่จะปรับผู้ขายหรื อ
ผู้รับจ้ าง ในจานวนที่สง่ มอบไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถกู ต้ องนัน้
การตรวจการจ้ างและการควบคุมงานก่ อสร้ าง
ข้ อ 33 คณะอนุกรรมการตรวจการจ้ าง มีหน้ าที่ดงั นี ้
(1) ตรวจสอบรายงานการปฏิบตั งิ านของผู้รับจ้ างและเหตุการณ์แวดล้ อมที่ผ้ คู วบคุมงานรายงาน
โดยตรวจสอบกับแบบรูปและรายการละเอียดและข้ อกาหนดในสัญญา เพื่อให้ เป็ นไปตามแบบรูป
และรายการละเอียด และข้ อกาหนดในสัญญา รวมทังรั้ บทราบหรื อพิจารณาสัง่ หยุด
งาน หรื อพักงานของผู้ควบคุมงาน แล้ วรายงานให้ คณะกรรมการทราบ
(2) โดยปกติให้ ตรวจผลงานที่ผ้ รู ับจ้ างส่งมอบภายใน 3 วันทาการ นับแต่วนั ที่ประธานคณะ
อนุกรรมการได้ รับทราบการส่งมอบงาน และให้ ทาการตรวจรับให้ เสร็จสิ ้นไปโดยเร็วที่สดุ
(3) เมื่อตรวจแล้ วเห็นว่าเป็ นการถูกต้ องครบถ้ วน เป็ นไปตามแบบรูปและรายการละเอียดและ
ข้ อกาหนดในสัญญา ให้ ถือว่าผู้รับจ้ างส่งมอบงานครบถ้ วนตังแต่
้ วนั ที่ผ้ รู ับจ้ างส่งงานจ้ าง
ที่ถกู ต้ องครบถ้ วนนันและให้
้
ทาใบรับรองผลการปฏิบตั งิ านทังหมดหรื
้
อเฉพาะงวด แล้ วแต่
กรณี โดยลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน 2 ฉบับ มอบให้ ผ้ รู ับจ้ าง 1 ฉบับ มอบให้ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
1 ฉบับ เพื่อเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ แล้ วรายงานให้ คณะกรรมการทราบ
ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่สง่ มอบทังหมด
้
หรื องวดใดก็ตามไม่เป็ นไปตามแบบรูปและ
รายการละเอียดและข้ อกาหนดในสัญญา ให้ รายงานคณะกรรมการผ่านหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่
พัสดุเพื่อทราบหรื อพิจารณาแล้ วในแต่กรณี
ข้ อ 34 ผู้ควบคุมงาน ต้ องเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ วุฒิตามที่ผ้ อู อกแบบเสนอแนะ มีความรู้ความชานาญงานการ
ก่อสร้ างให้ เหมาะสมกับงานการก่อสร้ างนัน้ ๆ และโดยปกติจะต้ องมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ต่ากว่าระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และให้ ผ้ คู วบคุมงานมีหน้ าที่ ดังนี ้
(1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กาหนดไว้ ในสัญญาหรื อที่ตกลงให้ ทางานจ้ างนัน้ ๆ
ทุกวัน ให้ เป็ นไปตามแบบรูปและรายละเอียด และข้ อกาหนดไว้ ในสัญญาทุกประการ
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(2) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียด หรื อข้ อกาหนดในสัญญามีข้อความ
ขัดกัน หรื อเป็ นที่คาดหมายได้ วา่ ถึงแม้ นงานนันจะได้
้
เป็ นไปตามแบบรูปและรายการ
ละเอียด และข้ อกาหนดในสัญญา แต่เมื่อสาเร็จแล้ วจะไม่มนั่ คงแข็งแรง หรื อไม่เป็ น
ไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรื อไม่ปลอดภัย ให้ สงั่ พักงานนันไว้
้ ก่อน แล้ วรายงาน
คณะอนุกรรมการตรวจการจ้ างโดยเร็ ว
(3) จดบันทึกการปฏิบตั งิ านของผู้รับจ้ าง และเหตุการณ์แวดล้ อมเป็ นรายวันพร้ อมทังผล
้
การ ปฏิบตั งิ านอย่างน้ อย 2 ฉบับ เพื่อรายงานให้ คณะอนุกรรมการตรวจการจ้ างทราบ
การบันทึกการปฏิบตั งิ านของผู้รับจ้ าง ให้ ระบุรายละเอียด ขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ าน
และวัสดุที่ใช้ ด้วย
(4) ในวันกาหนดลงมือทาการของผู้รับจ้ างตามสัญญา และในวันถึงกาหนดส่งมอบงาน
แต่ละงวด ให้ รายงานผลการปฏิบตั งิ านของผู้รับจ้ างว่าเป็ นไปตามสัญญาจ่างหรื อไม่
ให้ คณะอนุกรรมการตรวจการจ้ างทราบภายใน 3 วันทาการ นับแต่วนั ถึงกาหนดนันๆ
้
การดาเนินการซือ้ ที่ดินและหรือสิ่งก่ อสร้ าง
ข้ อ 35 ก่อนดาเนินการซื ้อที่ดนิ และหรื อสิ่งก่อสร้ าง ให้ ทารายงานเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
ตามรายการต่อไปนี ้
(1) เหตุผลและความจาเป็ นที่ต้องซื ้อ
(2) รายละเอียดของที่ดนิ และหรื อสิ่งก่อสร้ างที่ต้องการซื ้อ เช่น จานวนเนื ้อที่ ท้ องที่ที่ตงั ้
ของที่ดนิ หรื อสิ่งก่อสร้ าง ลักษณะของที่ดนิ เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ เป็ นต้ น
(3) ราคาประเมินของทางราชการในท้ องที่นนั ้
(4) ราคาซื ้อขายของที่ดนิ และหรื อสิ่งก่อสร้ าง ใกล้ เคียงบริเวณที่จะซื ้อครัง้ หลังสุด ประมาณ
3 ราย หรื อผลการประเมินหลักทรัพย์ของบริษัท
(5) วงเงินที่จะซื ้อ โดยให้ ระบุวงเงินงบประมาณวงเงินตามโครงการเงินกู้ หรื อเงินช่วยเหลือ
ที่จะซื ้อในครัง้ นันทั
้ งหมดถ้
้
าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื ้อในครัง้ นัน้
(6) วิธีที่จะซื ้อและเหตุผลที่ต้องซื ้อโดยวิธีนนั ้
(7) ข้ อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมตั แิ ต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการต่าง ๆ ที่จาเป็ นในการซื อ้ การ
ออกแบบประกาศสอบราคา หรื อประกาศประกวดราคา
การซื ้อที่ดนิ และหรื อสิ่งก่อสร้ าง ให้ ตดิ ต่อกับเจ้ าของโดยตรง หรื อดาเนินการตามกฎหมาย หรื อ
ประเพณีนิยมของท้ องถิ่น
ข้ อ 36 เมื่อคณะกรรมการให้ ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามข้ อ 35 แล้ วให้ ดาเนินการตาม
วิธีการซื ้อหรื อวิธีการจ้ างนันต่
้ อไป
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หมวดที่ 4
สัญญาและหลักประกัน
สัญญา
ข้ อ 37 การซื ้อ การจ้ าง ให้ ทาหลักฐานไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เช่น สัญญาหรื อใบสัง่ ซื ้อหรื อ
ใบสัง่ จ้ างถ้ าเป็ นการซื ้อหรื อการจ้ างโดยวิธีตกลงราคา จะไม่ทาใบสัง่ ซื ้อหรื อใบสัง่ จ้ าง
หรื อ สัญญาไว้ ตอ่ กันก็ได้
การซื ้อหรื อการจ้ างโดยวิธีประกวดราคา ให้ ทาสัญญาไว้ เป็ นหลักฐาน เว้ นแต่
การซื ้อหรื อการจ้ างในกรณีดงั ต่อไปนี ้ จะทาเป็ นใบสัง่ ซื ้อหรื อใบสัง่ จ้ างแทนการทาสัญญา
ก็ได้
(1) การซื ้อหรื อการจ้ างจากส่วนราชการ
(2) การซื ้อหรื อการจ้ างโดยวิธีพิเศษ วิธีสอบราคา เว้ นแต่คณะกรรมการเห็น
สมควรจะให้ ทาเป็ นสัญญาไว้ ตอ่ กันแทนใบสัง่ ซื ้อหรื อใบสัง่ จ้ าง ก็ให้ ทาได้
ข้ อ 38 การทาสัญญา ใบสัง่ ซื ้อ ใบสัง่ จ้ าง ให้ กาหนดค่าปรับ ดังต่อไปนี ้
(1) การจ้ างซึง่ ต้ องการผลสาเร็จของงานทังหมดพร้
้
อมกัน ให้ กาหนดค่าปรับเป็ น
รายวันเป็ นจานวนเงินตายตัวในอัตราร้ อยละ 1 ของราคางานจ้ างนัน้ แต่จะต้ อง
ไม่ต่ากว่าวันละ 100 บาท
(2) การจ้ างบริ การซึง่ กาหนดให้ ทางานจ้ าง ส่งมอบเป็ นรายเดือนหรื อรายงวดให้ กาหนด
ค่าปรับเป็ นรายวัน เป็ นจานวนเงินตายตัวในอัตรา ร้ อยละ 0.5 ของราคาค่าจ้ างแต่
ละเดือน หรื อแต่ละงวดดังกล่าว แต่จะต้ องไม่ต่ากว่าวันละ 50 บาท
(3) การจ้ างทาสิ่งของที่มีปริมาณหลายชิ ้น และแต่ละชิ ้นสมบูรณ์ได้ ในตัวเอง ซึง่ สามารถ
นาไปใช้ งานได้ ให้ กาหนดค่าปรับเป็ นรายวันในอัตราตายตัวร้ อยละ 1 ของราคาพัสดุ
ที่ยงั ไม่ได้ รับมอบ แต่จะต้ องไม่ต่ากว่าวันละ 100 บาท
(4) การซื ้อสิ่งของให้ กาหนดค่าปรับเป็ นรายวัน ในอัตราตายตัวร้ อยละ 0.50 ของราคาพัสดุ
ที่ยงั ไม่ได้ รับมอบ
ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็ นชุด ถ้ าขาดส่วนประกอบส่วนหนึง่
ส่วนใดไปแล้ ว จะไม่สามารถใช้ การได้ โดยสมบูรณ์ แม้ คสู่ ญ
ั ญาจะส่งมอบสิ่งของภายในกาหนด
ตามสัญญา แต่ยงั ขาดส่วนประกอบบางส่วน ต่อมาได้ สง่ มอบส่วนประกอบที่ยงั
ขาดนันเกิ
้ นกาหนดสัญญา ให้ ถือว่าไม่ได้ สง่ มอบสิ่งของนันเลยให้
้
ปรับเต็มราคาของทังชุ
้ ด
ข้ อ 39 การงดหรื อลดค่าปรับให้ แก่คสู่ ญ
ั ญา หรื อการขยายเวลาทาการตามสัญญา หรื อข้ อตกลง
ให้ อยูใ่ นอานาจของคณะกรรมการที่จะพิจารณาได้ ตามจานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ ้นจริงเฉพาะ
กรณี ดังต่อไปนี ้

14
(1) เหตุเกิดจากความผิด หรื อความบกพร่องของสหกรณ์
(2) เหตุสดุ วิสยั
(3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อนั หนึง่ อันใดที่คสู่ ญ
ั ญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
ให้ สหกรณ์ระบุไว้ ในสัญญากาหนดให้ คสู่ ญ
ั ญาต้ องแจ้ งเหตุดงั กล่าวให้ สหกรณ์ ทราบ ภายใน 15 วัน
นับแต่เหตุนนได้
ั ้ สิ ้นสุดลง หากมิได้ แจ้ งภายในเวลาที่กาหนด คูส่ ญ
ั ญาจะยกมากล่าวอ้ างเพื่อ ขอลดหรื อ
งดค่าปรับ หรื อขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้ นแต่กรณีตาม (1) ซึง่ มีหลักฐานขัดแย้ ง หรื อ สหกรณ์ทราบดี
อยูแ่ ล้ วตังแต่
้ ต้น
ข้ อ 40 การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา หรื อใบสัง่ ซื ้อหรื อใบสัง่ จ้ าง หากมีความจาเป็ นต้ องเพิ่มหรื อ
ลดวงเงิน หรื อเพิ่มหรื อลดระยะเวลาส่งมอบของ หรื อระยะเวลาในการทางานให้ ตกลงพร้ อมกันไป
ข้ อ 41 การใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญา หรื อใบสัง่ ซื ้อ หรื อใบสัง่ จ้ าง ในกรณีที่มีเหตุอนั เชื่อได้ วา่ ผู้รับจ้ าง
ไม่สามารถทางานให้ แล้ วเสร็ จ หรื อผู้ขายไม่สามารถส่งมอบภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ เสนอคณะกรรมการ
พิจารณาบอกเลิกสัญญา หรื อใบสัง่ ซื ้อ หรื อใบสัง่ จ้ าง
ข้ อ 42 หลักประกันของและหลักประกันสัญญาโดยปกติให้ กาหนดเป็ นมูลค่าเป็ นจานวนเต็มในอัตรา
ร้ อยละห้ าของวงเงินหรื อราคาพัสดุที่จดั หาครัง้ นัน้ ให้ คณะกรรมการมีอานาจใช้ ดลุ พินิจให้ เพิ่ม หรื อลดจานวน
อัตราการวางหลักประกันได้ แต่จะต้ องไม่ต่ากว่าร้ อยละสอง หรื อ ไม่สงู กว่าร้ อยละสิบของวงเงิน หรื อราคาพัสดุแล้ วแต่
กรณี
ข้ อ 43 การกาหนดหลักประกันตาม ข้ อ 42 จะต้ องระบุไว้ เป็ นเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา หรื อ
เอกสารประกวดราคา หรื อสัญญา ก็ให้ อนุโลมรับได้
ในกรณีที่ผ้ เู สนอราคาหรื อคูส่ ญ
ั ญาวางหลักประกันที่มีมลู ค่าสูงกว่าในเอกสารสอบราคา หรื อเอกสารประกวด
ราคา หรื อสัญญา ก็ให้ อนุโลมรับได้
ข้ อ 44 ในกรณีที่ส่วนราชการหรื อรัฐวิสาหกิจเป็ นผู้เสนอราคา หรื อเป็ นคูส่ ญ
ั ญา ไม่ต้องวางหลักประกัน
ข้ อ 45 ให้ สหกรณ์คืนหลักประกันให้ แก่ผ้ เู สนอราคา คูส่ ญ
ั ญา หรื อผู้ค ้าประกันตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) หลักประกันซองให้ คืนแก่ผ้ เู สนอราคา หรื อผู้ค ้าประกันดังนี ้
ก. ผู้เสนอราคารายที่ไม่ได้ รับการคัดเลือก ให้ คืนภายใน 15 วัน นับแต่วนั พิจารณา
ผลการประกวดราคาแล้ วเสร็ จ
ข. ผู้เสนอราคารายที่สหกรณ์รับราคาและตกลงซื ้อหรื อจ้ าง ให้ คืนเมื่อได้ ทาสัญญาหรื อ
ได้ มีการรับใบสัง่ ซื ้อ หรื อใบสัง่ จ้ างแล้ ว
(2) หลักประกันสัญญาให้ คืนให้ แก่คสู่ ญ
ั ญา หรื อผู้ค ้าประกันโดยเร็ ว และอย่างช้ างต้ องไม่เกิน 15
วันทาการ นับแต่วนั ที่คสู่ ญ
ั ญาพ้ นจากข้ อผูกพันตามสัญญาแล้ ว

15
การคืนหลักประกันที่เป็ นหนังสือค ้าประกันของธนาคาร ในกรณีที่ผ้ เู สนอราคาหรื อ
คูส่ ญ
ั ญาไม่มารับภายในกาหนดเวลาข้ างต้ น ให้ รีบส่งต้ นฉบับหรื อหนังสือค ้าประกันให้ แก่
ผู้เสนอราคาหรื อคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรื อโดยวิธีอื่นก็ได้ พร้ อมกับ
แจ้ งให้ ธนาคารผู้ค ้าประกันทราบด้ วย
หลักประกัน
ข้ อ 46 หลักประกันซองหรื อหลักประกันสัญญา ให้ ใช้ หลักประกันอย่างหนึง่ อย่างใด ดังต่อ ไปนี ้
(1) เงินสด
(2) เช็ค (แคชเชียร์ เช็ค) หรื อตัว๋ แลกเงิน (ดราฟต์) ที่ธนาคารภายในประเทศเช็นสัง่ จ่าย
(3) หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ
(4) พันธบัตรรัฐบาลไทย
ข้ อ 47 ให้ ประธานกรรมการ เป็ นผู้รักษาการตามระเบียบนี ้
ในการจัดซื ้อจัดจ้ างให้ สหกรณ์ปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามระเบียบนี ้ เว้ นแต่สหกรณ์ได้ รับเงินอุดหนุน
จากหน่วยงานราชการให้ ถือปฏิบตั เิ ป็ นไปตามเงื่อนไขของหน่วยงานราชการผู้ให้ เงินอุดหนุนนัน้
ประกาศ ณ วันที่

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560

(นายเนตร พงษ์ต้ ยุ )
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องพิจารณา

ข้ อความเดิม
ข้ อความที่ขอแก้ ไข
คณะกรรมการดาเนินการ
คณะกรรมการดาเนินการ
ข้ อ 75 คณะกรรมการดาเนินการ ให้ สหกรณ์
ข้ อ 75 คณะกรรมการดาเนินการ ให้ สหกรณ์
มีคณะกรรมการดาเนินการ สหกรณ์
มีคณะกรรมการดาเนินการ สหกรณ์
ประกอบด้ วย ประธานกรรมการ หนึ่ง
ประกอบด้ วย ประธานกรรมการ หนึ่ง
คน และกรรมการดาเนินการอื่นอีกสิบสี่
คน และกรรมการดาเนินการอื่นอีกสิบสี่
คน ซึง่ ที่ประชุมใหญ่เลือกตังจากสมาชิ
้
ก
คน ซึง่ ที่ประชุมใหญ่เลือกตังจากสมาชิ
้
ก
การเลือกตังคณะกรรมการด
้
าเนินการ
การเลือกตังคณะกรรมการด
้
าเนินการ
ซึง่ ที่ประชุมใหญ่เลือกตังจากสมาชิ
้
กนัน้
ซึง่ ที่ประชุมใหญ่เลือกตังจากสมาชิ
้
กนัน้
ให้ คานึงถึงหลักของการกระจายและการ
ให้ คานึงถึงหลักของการกระจายและการ
มีส่วนร่วมของสมาชิก มติที่ประชุมใหญ่
มีส่วนร่วมของสมาชิก มติที่ประชุมใหญ่
ให้ เป็ นที่สิ ้นสุด
ให้ เป็ นที่สิ ้นสุด
ให้ กรรมการดาเนินการเลือกตัวใน
โดยให้ มีจานวนกรรมการดาเนินการกระจายทุก
ระหว่างกันเองขึ ้นดารงตาแหน่งรองประธาน
หน่วยงาน ดังนี ้
กรรมการคนหนึง่ หรื อหลายคน เลขานุการ คน
(1) สานักงานสาธารณสุขลาพูนจังหวัด
หนึง่ และ หรื อ เหรัญญิกคนหนึง่ นอกนันเป็
้ น
ลาพูน จานวน 1 คน
กรรมการและปิ ดประกาศให้ ทราบโดยทัว่ กัน ณ
(2) อาเภอเมือง
จานวน 1 คน
สานักงานสหกรณ์
(3) อาเภอป่ าซาง
จานวน 1 คน
ห้ ามไม่ให้ บคุ คลซึง่ มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้เป็ น
(4) อาเภอบ้ านโฮ่ง
จานวน 1 คน
หรื อ ทาหน้ าที่กรรมการดาเนินการ
(5) อาเภอแม่ทา
จานวน 1 คน
(6) อาเภอลี ้
จานวน 1 คน
(7) อาเภอทุง่ หัวช้ าง
จานวน 1 คน
(8) อาเภอบ้ านธิ
จานวน 1 คน
(9) อาเภอเวียงหนองล่อง จานวน 1 คน
(10) โรงพยาบาลลาพูน จานวน 1 คน
(11) ข้ าราชการบานาญ จานวน 1 คน

หมายเหตุ

2
ข้ อความเดิม

(1) เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึง
ที่สดุ ให้ จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ที่กระทาโดยทุจริต
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ ออก
จากราชการ องค์กร หน่วยงานของรัฐ
หรื อเอกชนฐานทุจริตต่อหน้ าที่
(3) เคยถูกให้ พ้นจากตาแหน่งกรรมการหรื อ
มีคาวินิจฉัยเป็ นที่สดุ ให้ พ้นจากตาแหน่ง
กรรมการ ตามคาสัง่ นายทะเบียน
สหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่ มีมติให้ ถอดถอน
ออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุ
ทุจริตต่อหน้ าที่
(5) สมาชิกซึง่ ผิดนัดการชาระเงินงวดชาระ
หนี ้ ไม่วา่ ต้ นเงินหรื อดอกเบี ้ยในระยะ
เวลาสองปี ทางบัญชีนบั แต่ปีที่ผิดนัดถึงปี
ที่เลือกตังกรรมการด
้
าเนินการ เว้ นแต่
การผิดนัด นันมิ
้ ได้ เกิดขึ ้นจากการกระทา
ของตนเอง
(6) ผู้ซงึ่ เป็ นเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์นี ้
(6)

ข้ อความที่ขอแก้ ไข
ให้ กรรมการดาเนินการเลือกตัวในระหว่างกันเอง
ขึ ้นดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึง่
หรื อหลายคน เลขานุการ คนหนึง่ และ หรื อ
เหรัญญิกคนหนึง่ นอกนันเป็
้ นกรรมการและปิ ด
ประกาศให้ ทราบโดยทัว่ กัน ณ สานักงาน
สหกรณ์
ห้ ามไม่ให้ บคุ คลซึง่ มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้เป็ น
หรื อ ทาหน้ าที่กรรมการดาเนินการ
(1) เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ
ให้ จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ที่กระทาโดยทุจริต
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ ออก
จากราชการ องค์กร หน่วยงานของรัฐ
หรื อเอกชนฐานทุจริตต่อหน้ าที่
(3) เคยถูกให้ พ้นจากตาแหน่งกรรมการหรื อ
มีคาวินิจฉัยเป็ นที่สดุ ให้ พ้นจากตาแหน่ง
กรรมการ ตามคาสัง่ นายทะเบียน
สหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่ มีมติให้ ถอดถอน
ออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุ
ทุจริตต่อหน้ าที่
(5) สมาชิกซึง่ ผิดนัดการชาระเงินงวดชาระ
หนี ้ ไม่วา่ ต้ นเงินหรื อดอกเบี ้ยในระยะ
เวลาสองปี ทางบัญชีนบั แต่ปีที่ผิดนัดถึงปี
ที่เลือกตังกรรมการด
้
าเนินการ เว้ นแต่
การผิดนัด นันมิ
้ ได้ เกิดขึ ้นจากการกระทา
ของตนเอง
(6) ผู้ซงึ่ เป็ นเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์นี ้

หมายเหตุ

3
ข้ อความเดิม
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้ อ 104 ผู้ตรวจสอบกิจการ
ให้ ที่ประชุมใหญ่เลือกตังสมาชิ
้
กหรื อ
บุคคลภายนอกผู้มีคณ
ุ วุฒิ ความรู้ ความสามารถ
ในด้ านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ
หรื อการสหกรณ์ เป็ นผู้ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ เป็ นการประจาปี จานวนไม่เกินห้ าคน
หรื อหนึง่ นิตบิ คุ คล
ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตังกรรมการ
้
ดาเนินการ หรื อผู้ซงึ่ ดารงตาแหน่งหน้ าที่ประจา
ในสหกรณ์เป็ นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้

ข้ อความที่ขอแก้ ไข
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้ อ 104 ผู้ตรวจสอบกิจการ
ให้ ที่ประชุมใหญ่เลือกตังสมาชิ
้
กหรื อ
บุคคลภายนอกผู้มีคณ
ุ วุฒิความรู้ความสามารถ
ในด้ านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหาร
จัดการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ กฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับสหกรณ์ และมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นผู้ผา่ น
การอบรม การตรวจสอบกิจการ จากกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์หรื อหน่วยงานอื่นที่ได้ รับการรับรอง
หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และไม่มี
ลักษณะต้ องห้ ามของผู้ตรวจสอบกิจการตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์จานวนไม่เกิน ห้ า
คน หรื อ หนึง่ นิตบิ คุ คล

หมายเหตุ

เป็ นการกาหนด
การเลือกตัง้ ผู้
ตรวจสอบกิจการ
โดยที่ประชุม
ใหญ่และเลือก
จากสมาชิกหรื อ
บุคคลภายนอก
หรื อนิตบิ คุ คลที่มี
คุณสมบัตแิ ละไม่
มีลกั ษณะต้ อง
ห้ ามตามระเบียบ
นายทะเบียน
สหกรณ์กาหนด
ข้ อ 105 ขันตอนและวิ
้
ธีการ เลือกตังผู
้ ้ ตรวจสอบ เพื่อกาหนด
กิจการ ให้ คณะกรรมการดาเนินการประกาศรับ แนวทางปฏิบตั ิ
สมัครผู้ตรวจสอบกิจการและพิจารณาคัดเลือกผู้ ในการเลือกตัง้
ตรวจสอบกิจการที่มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะ ผู้ตรวจสอบ
ต้ องห้ ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
กิจการที่ชดั เจน
กาหนด แล้ วนาเสนอชื่อผู้ตรวจสอบกิจการที่ผ่าน และให้ มีการ
การคัดเลือกให้ ที่ที่ประชุมใหญ่เลือกตัง้ และให้ ผ้ ู เลือกตังผู
้ ้ ตรวจ
ได้ รับเลือกตังที
้ ่มีคะแนนสูงสุด เป็ นผู้ตรวจสอบ สอบกิจการ
กิจการหากมีคะแนนเท่ากันให้ ประธานออกเสียง สารองไว้ เพื่อ
เพิ่มอีกหนึง่ เสียง และให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับเลือกตังล
้ าดับ ปฏิบตั ิ งานได้
คะแนนรองลงมาเป็ นผู้ตรวจสอบกิจการสารอง ทันที
จานวนไม่เกินห้ าคนหรื อหนึง่ นิตบิ คุ คล
กรณีผ้ ตู รวจสอบกิจการได้ พ้นจากตาแหน่ง
ด้ วยเหตุผลตามข้ อ 107 (2) (3) (4) (5) ให้ ผ้ ตู รวจ
สอบกิจการสารองปฏิบตั งิ านได้ ทนั ที เท่าระยะ
เวลาที่ผ้ ตู รวจสอบกิจการคนเดิมคงเหลืออยู่ หรื อ

ข้ อความเดิม
ข้ อ 105 การดารงตาแหน่งของผู้ตรวจสอบ
กิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการอยูใ่ นตาแหน่ง
ได้ มีกาหนดเวลาหนึง่ ปี ทางบัญชี สหกรณ์ ถ้ าเมื่อ
ครบกาหนดเวลาแล้ วยังไม่มีการเลือกตังผู
้ ้ ตรวจ
สอบกิจการคนใหม่ก็ให้ ผ้ ตู รวจสอบกิจการคนเดิม
ปฏิบตั หิ น้ าที่ไปพลางก่อน
ผู้ตรวจสอบกิจการ ซึง่ ออกไปนัน้ อาจได้ รับ
เลือกตังซ
้ ้า

จนกว่าจะมีการเลือกตัง้ ผู้ตรวจสอบกิจการใหม่
4
ข้ อความที่ขอแก้ ไข
ข้ อ 106 การดารงตาแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการอยูใ่ นตาแหน่ง
ได้ มีกาหนดเวลาหนึง่ ปี ทางบัญชี สหกรณ์ ถ้ าเมื่อ
ครบกาหนดเวลาแล้ วยังไม่มีการเลือกตังผู
้ ้ ตรวจ
สอบกิจการคนใหม่ก็ให้ ผ้ ตู รวจสอบกิจการคนเดิม
ปฏิบตั หิ น้ าที่ไปพลางก่อน
ผู้ตรวจสอบกิจการ ซึง่ ออกไปนัน้ อาจได้ รับ
เลือกตังซ
้ ้าได้
ข้ อ 107 การพ้ นจากตาแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการต้ องพ้ นจากตาแหน่งเพราะ
เหตุอย่างใด อย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็ นหนังสือยื่น
ต่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการหรื อ
ยื่นต่อคระกรรมการดาเนินการสหกรณ์
แล้ วแต่กรณี
(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอด
ถอนผู้ตรวจสอบกิจการ ซึง่ เป็ นบุคคล
ธรรมดา หรื อนิตบิ คุ คล ออกจากตาแหน่ง
ทังคณะ
้
หรื อรายบุคคล
(5) นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาด
คุณสมบัตหิ รื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาหนด

หมายเหตุ
เพื่อเป็ นการ
กาหนดระยะ
เวลาอยูใ่ น
ตาแหน่งของผู้
ตรวจสอบกิจการ
ตามความเหมาะ
สมของแต่ละ
สหกรณ์แต่ต้อง
ไม่เกิน 3 ปี ทาง
บัญชีสหกรณ์
การพ้ นจาก
ตาแหน่งนอก
จากการพ้ นจาก
การครบวาระ
แล้ วที่ประชุม
ใหญ่อาจมีมติ
ถอดถอนหรื อ
เพราะเหตุขาด
คุณสมบัตโิ ดย
การวินิจฉัยของ
นายทะเบียน
สหกรณ์ ตาม
ระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์
ข้ อ 16

5
ข้ อความเดิม
ข้ อ 106 อานาจหน้ าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการมีอานาจหน้ าที่ตรวจสอบการ
ดาเนินงานทังปวงของสหกรณ์
้
ซึง่ รวมทังในข้
้ อ
ต่อไปนี ้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี
ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สิน
และหนี ้สินทังปวงของสหกรณ์
้
เพื่อทราบ
ฐานะและข้ อเท็จจริงของสหกรณ์ที่
เป็ นอยูจ่ ริง
(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้ อง
ของการดาเนินธุรกิจแต่ละประเภทของ
สหกรณ์ เพื่อประเมินผลและอาจให้
ข้ อแนะนาแก่คณะกรรมการดาเนินการ
ผู้จดั การและเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ ทัง้
ทางวิชาการและทางปฏิบตั ใิ นกิจการนันๆ
้
(3) ตรวจสอบการจัดจ้ างและแต่งตัง้
เจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือ
สัญญาจ้ างและหลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านตามแผนงาน
และการใช้ จา่ ยเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ของสหกรณ์
(5) ติดตามผลการดาเนินงานของ
คณะกรรมการดาเนินการ เพื่อพิจารณา
หาทางปรับปรุงแผนงาน ข้ อบังคับ
ระเบียบ มติ ตลอดจนคาสัง่ ต่าง ๆ
ของสหกรณ์
(6) ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ข้ อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของ
สหกรณ์หรื อกิจการอื่น ๆ เพื่อให้ เกิดผลดี
แก่การดาเนินกิจการของสหกรณ์

ข้ อความที่ขอแก้ ไข
หมายเหตุ
ข้ อ 108 อานาจหน้ าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ
เพื่อให้ การ
ผู้ตรวจสอบกิจการมีอานาจหน้ าที่ตรวจสอบการ ตรวจสอบกิจการ
ดาเนินงานทังปวงของสหกรณ์
้
ซึง่ รวมทังในข้
้ อ
ครบถ้ วนและการ
ดังต่อไปนี ้ คือ
ปฏิบตั เิ ป็ นไป
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี
ตามแนวทางที่
ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและ กรมตรวจบัญชี
หนี ้สินทังปวงของสหกรณ์
้
เพื่อทราบฐานะ
สหกรณ์กาหนด
และข้ อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็ นอยูจ่ ริง
(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้ องของการ
ดาเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อ
ประเมินผลและอาจให้ ข้อแนะนาแก่
คณะกรรมการดาเนินการ
ผู้จดั การและเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ ทัง้
ทางวิชาการและทางปฏิบตั ใิ นกิจการนันๆ
้
(3) ตรวจสอบการจัดจ้ างและแต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่
ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้ าง
และหลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านตามแผนงาน
และการใช้ จา่ ยเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ของสหกรณ์
(5) ติดตามผลการดาเนินงานของ
คณะกรรมการดาเนินการ เพื่อพิจารณา
หาทางปรับปรุงแผนงาน ข้ อบังคับ ระเบียบ
มติ ตลอดจนคาสัง่ ต่าง ๆ
ของสหกรณ์
(6) ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อบังคับ
ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์หรื อ
กิจการอื่น ๆ เพื่อให้ เกิดผลดีแก่การดาเนิน
กิจการของสหกรณ์การ

6
ข้ อความเดิม
ให้ ผ้ ตู รวจสอบกิจการเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบประจาเดือนต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการในการประชุมประจาเดือนคราวถัดไป
แล้ วเสนอผลการตรวจสอบประจาปี ตอ่ ที่ประชุม
ใหญ่ของสหกรณ์ด้วย
หากพบข้ อบกพร่องจากการตรวจสอบ
ต้ องแจ้ งเป็ นหนังสือให้ คณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์แก้ ไขโดยมิชกั ช้ า ผู้ตรวจสอบกิจการอาจ
เสนอแนะทางแก้ ไขข้ อบกพร่องนันด้
้ วยก็ได้

ข้ อความที่ขอแก้ ไข
การตรวจสอบกิจการและการดาเนิน
งานของสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการต้ องปฏิบตั ิ
งานตามแนวปฏิบตั กิ ารตรวจสอบกิจการที่
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด
ข้ อ 109 การรายงานผลการตรวจสอบ
ให้ ผ้ ตู รวจสอบกิจการ รายงานผลการ
ตรวจสอบประจาเดือน และประจาปี รวมทัง้
ข้ อสังเกตข้ อเสนอแนะเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ
เข้ าร่วมประชุมเพื่อแจ้ งผลการตรวจสอบ
ประจาเดือนต่อคณะกรรมการดาเนินการในการ
ประชุมประจาเดือนคราวถัดไป และรายงานผล
การตรวจสอบประจาปี ต่อที่ประชุมใหญ่ ของ
สหกรณ์ด้วย
กรณีที่ผ้ ตู รวจสอบกิจการพบว่ามีเหตุการณ์
ที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่สมาชิกของ
สหกรณ์อย่างร้ ายแรง หรื อสหกรณ์มีการปฏิบตั ิ
ไมเป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คาสัง่ ประกาศ
หรื อคาแนะนาของทางราชการ รวมทังข้
้ อบังคับ
ระเบียบ มติที่ประชุมหรื อคาสัง่ ของสหกรณ์จน
ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์
อย่างร้ ายแรง ให้ แจ้ งผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการดาเนินการทันที่เพื่อดาเนินการ
แก้ ไขและให้ จดั ส่งสาเนารายงานดังกล่าว ต่อ
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และสานักงาน
สหกรณ์จงั หวัดที่กากับดูแลโดยเร็ว
ให้ ผ้ ตู รวจสอบกิจการติดตามผลการแก้ ไข
ตามรายงานการตรวจสอบ และสาเนารายงาน
ผลการแก้ ไขและผลการติดตามของผู้ตรวจสอบ
กิจการ ต่อสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สานักงานสหกรณ์จงั หวัด / ที่กากับดูแล

หมายเหตุ

เพื่อให้ ผ้ ตู รวจ
สอบกิจการต้ อง
รายงานผลการ
ตรวจสอบให้
สหกรณ์ทราบ
และดาเนินการ
แก้ ไขรวมทังการ
้
ติดตามผลการ
แก้ ไขและราย
งานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องเพื่อมิให้
เกิดความเสีย
หายแก่สมาชิก
และสหกรณ์เพิ่ม
ขึ ้น

7
ข้ อความเดิม
ข้ อ 107 ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ
หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบข้ อ
บกพร่องของสหกรณ์ ต้ องแจ้ งให้ คณะกรรมการ
ดาเนินการ ทราบ เพื่อแก้ ไขโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบ
กิจการต้ องรับผิดชอบชดใช้ คา่ เสียหายอันจะเกิด
แก่สหกรณ์ด้วยเหตุอนั ไม่แจ้ งนัน้

ข้ อความที่ขอแก้ ไข
ข้ อ 110 ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ กรณี
ผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบตั หิ รื อละเว้ นการปฏิบตั ิ
ตามอานาจหน้ าที่ หรื อประพฤติผิดจริยธรรมใน
การปฏิบตั งิ านจนเป็ นเหตุให้ สหกรณ์ได้ รับความ
เสียหายผู้ตรวจสอบกิจการต้ องรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายให้ แก่สหกรณ์ หรื อหากตรวจพบข้ อ
บกพร่องของสหกรณ์ต้องแจ้ งให้ คณะกรรมการ
ดาเนินการทราบโดยเร็ ว ผู้ตรวจสอบกิจการต้ อง
รับผิดชอบชดใช้ คา่ เสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์
ด้ วยเหตุไม่แจ้ งนัน้
การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบ
กิจการให้ เป็ นไปตามมติที่ประชุมใหญ่

มติ.................................................................

หมายเหตุ
เพื่อให้ ผ้ ตู รวจ
สอบกิจการ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบตั หิ น้ าที่
เป็ นผู้ตรวจสอบ
กิจการ

ร่ าง
ระเบียบ
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
ว่ าด้ วย การใช้ หลักทรั พย์ คา้ ประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ.2560
*****************************
อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ข้ อ 81 (8) และ
ข้ อ 109 (3) , (11) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 37 ครัง้ ที่ 11 / 2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560
ได้ กาหนดระเบียบว่าด้ วย การใช้ หลักทรัพย์ค ้าประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ.2560 ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ว่าด้ วยการใช้
หลักทรัพย์ค ้าประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ.2560 “
ข้ อ 2. ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ ..........................................เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. หลักทรัพย์ที่ใช้ ค ้าประกัน ได้ แก่ ที่ดนิ ที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ าง
ข้ อ 4. ที่ดนิ ที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ างที่จะใช้ เป็ นหลักประกันเงินกู้ต้องมีลกั ษณะ ดังนี ้
4.1 ที่ดนิ หรื อที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ างที่มีโฉนดหรื อ นส.3 ก. ซึง่ เป็ นกรรมสิทธิ์ของผู้ก้ ู หรื อ
มีกรรมสิทธิ์ร่วมกับบุคคลอื่นซึง่ บุคคลอื่นได้ ให้ ความยินยอมแล้ ว หรื อที่ดนิ ที่ดนิ และ
สิ่งปลูกสร้ างซึง่ เป็ นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นที่ได้ ให้ ความยินยอมแล้ วที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นจังหวัด
ลาพูน และจังหวัดเชียงใหม่ต้องมีทางสาธารณะ หรื อลาดยาง และมีความกว้ างไม่
ต่ากว่า 5 เมตร มีสาธารณูปโภค ได้ แก่ น ้าประปาหรื อน ้าบาดาล มีท่อระบายน ้าและ
มีไฟฟ้าพร้ อมใช้ งาน
กรณีที่ดิน หรื อที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ างไม่เป็ นไปตามลักษณะดังกล่าว ให้ อยูใ่ น
ดุลพินิจและการพิจารณาของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
ลาพูน จากัด โดยให้ คานึงถึงมูลค่าและความคุ้มค่าของหลักประกันหากมีการบังคับ
ชาระหนี ้เปรี ยบเทียบกับวงเงินที่จะให้ ก้ ู และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
หนังสือให้ ความยินยอมตาม 5.1 วรรคหนึง่ ให้ ทาตามแบบที่สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขลาพูน จากัด กาหนด
4.2 ที่ดนิ หรื อที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ างที่จะใช้ เป็ นหลักประกันตามข้ อ 4 ต้ องปลอดจากภาระ
จานอง และปราศจากเงื่อนไข ข้ อห้ าม ข้ อกาหนด หรื อข้ อผูกพันใด ๆ ทังสิ
้ ้น
ข้ อ 5 การประเมินราคาหลัดทรัพย์เพื่อใช้ ประกันการกู้เงิน
5.1 ที่ดนิ ที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้ าง ไม่เกินร้ อยละ 78 ของราคาประเมินที่ดนิ ของกรมที่ดิน
5.2 ที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ าง ไม่เกินร้ อยละ 70 ของราคาประเมินที่ผ้ ปู ระเมินค่าทรัพย์สินซึง่
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด กาหนด ได้ ประเมินราคาไว้
ข้ อ 6 ในการใช้ ที่ดนิ หรื อที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ างเป็ นหลักประกันในการกู้เงิน ให้ ยื่นเอกสารหลักฐาน

ดังต่อไปนี ้พร้ อมกับการขอกู้เงิน
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1. โฉนดที่ดนิ หรื อ นส.3 ก. พร้ อมสาเนาที่ผ้ ขู อกู้รับรองความถูกต้ องแล้ ว
2. แผนที่ที่ตงของที
ั้
่ดนิ
3. ภาพถ่ายสิ่งปลูกสร้ าง เฉพาะกรณีที่มีสิ่งปลูกสร้ าง
4. หนังสือยินยอมตาม 4.1
ข้ อ 7 เมื่อเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ได้ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว ให้ คืนโฉนดที่ดนิ ฉบับจริงแก่ผ้ ขู อกู้เงิน
ให้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด แจ้ งกาหนดวันนัดไปตรวจสอบ
ลักษณะหลักประกันให้ ผ้ ขู อกู้เงินทราบภายใน 45 วัน นับแต่วนั ได้ รับเอกสารหลักฐาน
การขอกู้เงิน
ข้ อ 8. ให้ เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด และผู้ที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ไปดาเนินการตรวจ
สอบลักษณะหลักประกันและสถานที่ตงของที
ั้
่ดนิ หรื อที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ างตามข้ อ 4 และ
ในกรณีที่ต้องประเมินราคาที่ดนิ และสิ่งป,กสร้ างให้ ผ้ ปู ระเมินค่าทรัพย์สินไปดาเนินการในวัน
เดียวกันนันด้
้ วย
ข้ อ 9. เมื่อได้ ดาเนินการตามข้ อ 7 และข้ อ 8 และมีข้อมูลราคาประเมินที่ดนิ หรื อที่ดินและสิ่งปลูก
สร้ างแล้ ว ให้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด เสนอเรื่ องให้ คณะกรรมการเงินกู้
พิจารณาการประเมินราคาหลักทรัพย์เพื่อใช้ ประกันการกู้เงิน แล้ วให้ คณะกรรมการเงินกู้
เสนอผลการพิจารณาพร้ อมความเห็นต่อคณะกรรมการดาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด เพื่อพิจารณาต่อไป
ในการทาสัญญาค ้าประกันให้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ไป
ดาเนินการทาเป็ นนิตกิ รรมจดจานองตามกฎหมาย
ข้ อ 10 หลักประกันที่เป็ นสิ่งปลูกสร้ าง ผู้ขอกู้เงินต้ องทาประกันวินาศภัยโดยเป็ นผู้ชาระเบี ้ยประกัน
และให้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด เป็ นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีทาประกันวินาศภัยให้ เป็ นไปตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขลาพูน จากัด กาหนด
ข้ อ 11 ให้ ผ้ ขู อกู้เงินเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินราคาที่ดนิ หรื อ
ที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ าง ค่าใช้ จา่ ยในการเดินทาง ค่าใช้ จา่ ยในการจดจานอง และไถ่ถอน
ค่าเบี ้ยประกันวินาศภัยและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการดาเนินการตามระเบียบนี ้
ค่าใช้ จา่ ยในการเดินทาง เช่น ค่าที่พกั ค่าพาหนะ ค่าเบี ้ยเลี ้ยง และค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ

ที่เกิดจากการดาเนินการตามระเบียบนี ้ให้ เป็ นไปตามที่ คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด กาหนด
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ให้ ผ้ จู ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ประมาณการค่าใช้ จา่ ย
เกี่ยวกับการดาเนินการประเมินราคาที่ดนิ หรื อที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ าง และการดาเนินการ
ตรวจสอบลักษณะหลักประกัน และสถานที่ตงของที
ั้
่ดิน หรื อที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง แจ้ ง
ให้ ผ้ ขู อกู้เงินทราบและชาระเงินค่าใช้ จา่ ยดังกล่าวแก่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน
จากัด ก่อนวันไปดาเนินการ ถ้ ามีเงินคงเหลือให้ คืนแก่ผ้ ขู อกู้เงิน
ข้ อ 12 การปฏิบตั นิ อกเหนือระเบียบนี ้ให้ เป็ นอานาจของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออม ทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ที่จะพิจารณาเป็ นกรณี ๆ ไป
ข้ อ 13 ให้ ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด เป็ นผู้รักษา
การตามระเบียบนี ้
ประกาศ ณ วันที่...........เดือน..................พ.ศ.......................

(นายเนตร พงษ์ต้ ยุ )
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด

ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องการพิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติม ข้ อบังคับของสหกรณ์ ฉบับที่ พ.ศ.2558
ข้ อบังคับ
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558
ข้ อความเดิม
ข้ อความที่ขอแก้ ไข
ข้ อ 56. ก. สมาชิกสมทบมีสิทธิ ดังนี ้
ข้ อ 56. ก. สมาชิกสมทบมีสิทธิ ดังนี ้
(1) มีสิทธิถือหุ้นในสหกรณ์ ได้ ไม่เกิน
(1) มีสิทธิถือหุ้นในสหกรณ์ ได้ ไม่เกิน
1 ใน 5 ของจานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว
1 ใน 5 ของจานวนหุ้นที่ชาระแล้ วทังหมด
้
ทังหมดที
้
่สหกรณ์มีอยูใ่ นขณะนัน้
ที่สหกรณ์มีอยูใ่ นขณะนันและมี
้
ความ
และมีความรับผิดชอบเพียงไม่
รับผิดชอบเพียงไม่เกินจานวนค่าหุ้นที่
เกินจานวนค่าหุ้นที่ยงั ส่งใช้ ไม่
ยังส่งใช้ ไม่ครบมูลค่าที่ตนถือ
ครบมูลค่าที่ตนถือ
(2) มีสิทธิรับบริ การทางวิชาการจากสหกรณ์
(2) มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ออม
ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
ทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
(3) มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์
(3) มีสิทธิได้ รับเงินกู้จากสหกรณ์
สาธารณสุขลาพูน จากัด
รวมกันทุกประเภทไม่เกินร้ อยละ
(4) มีสิทธิได้ รับเงินกู้จากสหกรณ์รวมกันทุก
90 ของมูลค่าหุ้นและหรื อเงินฝาก
ประเภทไม่เกินร้ อยละ 98 ของมูลค่าหุ้น
ที่สมาชิกสมทบนันมี
้ อยูใ่ นเวลานัน้
และหรื อเงินฝากที่สมาชิกสมทบนันมี
้ อยูใ่ น
(4) มีสิทธิได้ รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ย
เวลานัน้
คืนตามที่สหกรณ์กาหนด
(5) มีสิทธิได้ รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนตาม
(5) มีสิทธิได้ รับสวัสดิการตามที่สหกรณ์
ที่สหกรณ์กาหนด
กาหนดสาหรับสมาชิกสมทบ
(6) มีสิทธิได้ รับสวัสดิการตามที่สหกรณ์กาหนด
และได้ รับสิทธิในการนาเอาอายุการเป็ น
สมาชิกสมทบรวมเป็ นสมาชิกสามัญกรณีโอน
เป็ นสมาชิกสามัญ
(7) มีสิทธิได้ รับสวัสดิการตามที่สหกรณ์กาหนด
สาหรับสมาชิกสมทบ

เหตุผลที่ขอแก้ ไข
.ให้ เหมาะสมกับ
การดาเนินงาน

มติ.................................................................................

ระเบียบ สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
ว่ าด้ วย วิธีปฏิบัตใิ นการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ.2558
************************************
อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้ อ 81 (8) และข้ อ 109 (11) และมติที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 35 ครัง้ ที่ 11 / 2558 วันที่ 15 กันยายน 2558 คณะกรรมการดาเนินการ
ชุดที่ 35 จึงได้ กาหนดระเบียบว่าด้ วย วิธีปฏิบตั ใิ นการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี ้
หมวด 1
บททั่วไป
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ว่าด้ วย วิธีปฏิบตั ใิ นการ
ควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ.2558 ”
ข้ อ 2. ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. บรรดาระเบียบ ประกาศ คาสัง่ มติ หรื อข้ อตาลงอื่นใด ซึง่ ขัดหรื อแย้ งกับระเบียบนี ้ ให้ ใช้ ระเบียบ
นี ้แทน
ข้ อ 4. ในระเบียบนี ้
“ สหกรณ์ ” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
“ คณะกรรมการ “ หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
“ ประธานกรรมการ “ หมายถึง ประธานคณะกรรมการดาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
“ ผู้จดั การ “ หมายถึง ผู้จดั การ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
“ เจ้ าหน้ าที่ “ หมายถึง เจ้ าหน้ าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
“ บุคลากร “ หมายถึง ผู้ใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สินด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ ซึง่ ครอบคลุม
ถึงเจ้ าหน้ าที่สมาชิกทุกคน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่ได้ รับอนุญาตให้ ทางานในสหกรณ์หรื อที่เข้ ามาดาเนินการ
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ กบั สหกรณ์ตามข้ อตาลงที่ทาไว้ กบั สหกรณ์ หรื อที่เข้ ามาอบรมตามโครงการที่ผา่ น
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และเจ้ าหน้ าที่ของรัฐผู้ดแู ลการใช้ โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ในการประมวลผลข้ อมูล
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“ เครื่ องคอมพิวเตอร์ “ หมายถึง เครื่ องคอมพิวเตอร์ ทงหลาย
ั้
เครื่ องเซิร์ฟเวอร์ หรื ออุปกรณ์อื่นใด
ที่ทาหน้ าที่ได้ เสมือนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ทังที
้ ่ใช้ งานอยูภ่ ายในสหกรณ์ หรื อภายนอกแล้ วเชื่อมต่อเข้ ากับระบบเครื อข่าย
“ ระบบเครื อข่าย “ หมายถึง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่สหกรณ์สร้ างขึ ้นทังแบบมี
้
สาย และไร้ สาย
“ ข้ อมูล “ หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้ ร้ ูเรื่ องราว ข้ อเท็จจริง ข้ อมูล หรื อสิ่งใด ๆ ไม่วา่ จะได้ จดั ทา
ไว้ ในรูปแบบของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิ ล์ม การบันทึกภาพ
หรื อเสียง การบันทึกโดยเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อวิธีอื่นใดที่ทาให้ สิ่งที่บนั ทึกไว้ ปรากฏได้
“ ระบบสารสนเทศ “ หมายถึง ข้ อมูล และสาระต่าง ๆ ที่เกิดจากการประมวลผลมาจากข้ อมูล ที่จดั ไว้
อย่างเป็ นระบบ
ข้ อ 5. วิธีการเผยแพร่ระเบียบ
1. แจ้ งให้ ทราบการถือใช้ ระเบียบในที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
2. ทาหนังสือเวียนให้ เจ้ าหน้ าที่รับทราบ
3. ติดประกาศไว้ ณ ที่ทาการสหกรณ์ เป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 60 วัน นับแต่วนั ที่ประกาศถือใช้
ระเบียบนี ้
ข้ อ 6. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี ้ ให้ คณะกรรมการดาเนินการเป็ นผู้มีอานาจวินิจฉัย
ข้ อ 7. ให้ ประธานกรรมการเป็ นผู้รักษาการให้ เป็ นไปตามระเบียบนี ้
หมวด 2
วัตถุประสงค์
ข้ อ 8. วัตถุประสงค์ ของการออกระเบียบนี ้
1. เพื่อให้ บคุ ลากรระมัดระวังในการใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยจะไม่ทาให้ ประสิทธิภาพของระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่ายด้ อยประสิทธิภาพลงอย่างผิดปกติโดยเจตนาหรื อไม่เจตนาก็ตาม
2. เพื่อให้ บคุ ลากรใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้ องตามบทบาทและหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
3. เพื่อให้ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์มีความมัน่ คง ปลอดภัย และสามารถใช้ งานได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้ บคุ ลากรระมัดระวังและตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. เพื่อให้ สหกรณ์ได้ มีการควบคุมภายในและรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศที่ใช้ คอมพิวเตอร์
เป็ นไปตามนโยบาย ระเบียบสหกรณ์และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
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หมวด 3
การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ
ข้ อ 9 สหกรณ์จะต้ องจัดตังเครื
้ ่ องคอมพิวเตอร์ ไว้ ในที่ที่เหมาะสม และห้ ามผู้ไม่มีหน้ าที่รับผิดชอบเข้ ามา
ใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ของสหกรณ์โดยไม่ได้ รับอนุญาต
ข้ อ 10. จัดให้ มีการติดตังอุ
้ ปกรณ์ดบั เพลิงไว้ ในที่ที่เหมาะสม และสะดวกต่อการใช้ งานเมื่อมีเหตุฉกุ เฉิน
และจัดทาแผนผังการขนย้ ายเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทังเอกสารที
้
่เกี่ยวข้ อง
ข้ อ 11. จัดให้ มีระบบการควบคุมอุณหภูมิ ให้ แก่อปุ กรณ์เครื่ องคอมพิวเตอร์ อย่างเพียงพอและเหมาะสม
กับสถานที่รวมทังจั
้ ดตัง้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้ อยู่ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ สะดวก
ข้ อ 12. จัดให้ มีระบบสารองไฟเครื่ องแม่ขา่ ยและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องอย่างเพียง เพื่อลดการหยุดชะงักการ
ทางานของเครื่ องแม่ขา่ ยในกรณีที่มีไฟฟ้าดับหรื อไฟตก
หมวด 4
คณะกรรมการดาเนินการ
ข้ อ 13. ต้ องพิจารณาจัดให้ มีทรัพย์สินด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศตามสมควรและเหมาะสมกับสหกรณ์
ข้ อ 14. มอบหมายให้ มีผ้ รู ับผิดชอบในการติดตามการปฏิบตั ติ ามนโยบาย หรื อระเบียบปฏิบตั ใิ นการ
ควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์
ข้ อ 15. สื่อสารให้ บคุ ลากรเข้ าใจนโยบายหรื อระเบียบปฏิบตั ใิ นการควบคุมภายในและการรักษาความ
ปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์
ข้ อ 16. ส่งเสริมให้ มีการฝึ กอบรมหรื อให้ ความรู้เกี่ยวกับระบบงาน และการรักความปลอดภัยด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่คณะกรรมการดาเนินการ ผู้จดั การ และเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ อย่างน้ อย
ปี ละ 1 ครัง้ หรื อสนับสนุนให้ เข้ ารับการฝึ กอบรมกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่มีการจัดอบรม
ในเรื่ องดังกล่าว
ข้ อ 17. ต้ องกาหนดให้ ผ้ บู ริการโปรแกรมระบบบัญชีจดั ทาคูม่ ือการใช้ โปรแกรมและเอกสารด้ านฐานข้ อมูล
ได้ แก่ โครงสร้ างข้ อมูล (Data Structure) หรื อพจนานุกรมข้ อมูล (Data Dictionary) ให้ กบั
สหกรณ์เพื่อ ประกอบการใช้ งานโปรแกรมระบบบัญชี
ข้ อ 18. มอบหมายให้ มีผ้ รู ับผิดชอบในการเก็บรักษาคูม่ ือและเอกสารสนับสนุนการปฎิบตั งิ านให้ อยูใ่ นที่
ปลอดภัย และให้ เรี ยกใช้ งานได้ ทนั ที

ข้ อ 19. พิจารณาคัดเลือกและจัดทาสัญญากับผู้ให้ บริการโปรแกรมหรื อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
พิจารณาเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้ อมูล เงื่อนไขต่างๆ และขอบเขตงานของผู้ให้ บริการ
กรณีที่ใช้ บริหารโปรแกรมของเอกชน
ข้ อ 20. แต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่เพื่อรับผิดชอบด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์
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ข้ อ 21. จัดให้ มีการทา หรื อทบทวนแผนฉุกเฉิน และการประเมินผลของการทอสอบแผนฉุกเฉินอย่างน้ อย
ปี ละ 1 ครัง้
ข้ อ 22. รณรงค์ให้ ทกุ คนใช้ พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยจัดระดับการทางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์
และปิ ดอุปกรณ์ตอ่ พ่วงทุกครัง้ ที่ไม่มีการใช้ งาน ให้ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทังการใช้
้
มาตรการลดการใช้ กระดาษให้ น้อยลงด้ วย
หมวด 5
ผู้จัดการ / ผู้ดูแลระบบงาน
ข้ อ 23. ควบคุมดูแลการใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ข้ อ 24. ดาเนินการให้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย
และมัน่ คงปลอดภัยตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของสหกรณ์
ข้ อ 25. ติดตังค่
้ าการรักษาความปลอดภัยของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่ายให้ สามารถ
ป้องกันบุคคลที่ไม่ได้ รับอนุญาตเข้ าสูร่ ะบบได้ ง่าย ได้ แก่ ความยาวของรหัสผ่าน ระยะเวลาการ
เปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน ระยะเวลาการตังเวลาพั
้
กหน้ าจอในกรณีผ้ ใู ช้ งานไม่อยูท่ ี่เครื่ อง เป็ นต้ น
ข้ อ 26. มีหน้ าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการผู้ใช้ งาน เกี่ยวกับการสร้ าง / เปลี่ยนแปลง / ลบชื่อผู้ใช้ งาน
(Username) โดยการกาหนดสิทธิการใช้ งาน จะต้ องเป็ นไปตามหน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้ งาน
ข้ อ 27. มีหน้ าที่สอบทานสิทธิการใช้ งานของเจ้ าหน้ าที่ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่ายให้
สอดคล้ องกับหน้ าที่ความรับผิดชอบในแต่ละตาแหน่งเป็ นประจาทุกปี
ข้ อ 28. บริหารจัดการระบบเครื อข่ายให้ มีความมัน่ คงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื ้นที่ การทางาน
ทังหมด
้
ได้ แก่
1. กาหนดสิทธิการเข้ าถึงระบบเครื อข่ายให้ กบั ผู้ที่ได้ รับอนุญาตเท่านัน้
2. จัดทาการปรับปรุงแผนผังเครื อข่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องให้ เป็ นปัจจุบนั
3. มีการตรวจสอบหรื อเฝ้าระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ แม่ขา่ ยอย่าง
สม่าเสมอ
4. ติดตังระบบป้
้
องกันไวรัสกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ขา่ ย และปรับปรุงระบบป้องกันไวรัสให้ เป็ น
ปัจจุบนั สม่าเสมอ
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ข้ อ 29. จัดทาตารางแผนการสารองข้ อมูลและวิธีการกู้คืนข้ อมูล และให้ มีการสารองข้ อมูลและการทดลอง
การกู้คืนข้ อมูลเป็ นไปตามแผนที่กาหนด ได้ แก่
1. กาหนดแผนการสารองข้ อมูลให้ เหมาะสมกับการปฏิบตั งิ านของสหกรณ์
2. กาหนดให้ สารองโปรแกรม ฐานข้ อมูลที่เกี่ยวกับระบบปฏิบตั กิ าร ระบบฐานข้ อมูลและ
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ไว้ ในสื่อบันทึกข้ อมูล จานวน 1 ชุด เป็ นประจาทุก 3 เดือน
3. ให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบระบบงานสารองข้ อมูลในสื่อบันทึกข้ อมูลและติดฉลากที่มี
รายละเอียด โปรแกรมระบบงาน วัน เดือน ปี จานวนหน่วยข้ อมูล
4. จัดเก็บสื่อบันทึกข้ อมูลไว้ ในที่ปลอดภัยทังในและนอกส
้
านักงานสหกรณ์ และให้ สามารถ
นามาใช้ งานได้ ทนั ทีใน กรณีที่มีเหตุฉกุ เฉิน
5. ผู้จดั การหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายต้ องทดสอบข้ อมูลที่สารองทุก 6 เดือน และเก็บรักษา
ชุดสารองข้ อมูลไว้ อย่างน้ อย 10 ปี ตามกฎหมาย
6. จัดทาทะเบียนคุมข้ อมูลชุดสารอง และควบคุมการนาข้ อมูลชุดสารองออกมาใช้ งาน
ข้ อ 30. จัดทาแผนฉุกเฉินรองรับเมื่อเกิดปัญหากับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกรณีเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ได้ รับความเสียหาย หรื อหยุดชะงัก และกาหนดผู้รับผิดชอบที่ชดั เจน
ข้ อ 31. ดาเนินการทดสอบแผนฉุกเฉินร่วมกับบุคลากรอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และจัดทาผลการทดสอบ
แผนฉุกเฉิน
ข้ อ 32. จัดการกับเหตุการณ์ผิดปกติที่เกี่ยวข้ องกับความมัน่ คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยทันทีเมื่อได้ รับรองงานจากบุคลากร
หมวด 6
บุคลากร
ข้ อ 33. ต้ องใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์สงู สุดต่อการดาเนินงานของสหกรณ์ และเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์
ข้ อ 34. ให้ คานึงถึงการใช้ งานอย่างประหยัด และหมัน่ ตรวจสอบเครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้ สามารถใช้ งานได้
อย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ
ข้ อ 35. บุคลากรแต่ละคนมีหน้ าที่ปอ้ งกันดูแลรักษาข้ อมูลชื่อผู้ใช้ งาน (username ) และรหัสผ่าน
(password) ทังนี
้ ้ต้ องห้ ามเผยแพร่ให้ ผ้ อู ื่นล่วงรู้รหัสผ่าน (password) ของตนเอง
ข้ อ 36. การกาหนดรหัสผ่านในการเข้ าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้ อย 6 ตัวอักษร โดยกาหนด

ให้ มีความยากต่อการคาดเดาและให้ มีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของผู้ใช้ งานทุกๆ 4 เดือน
ข้ อ 37. บุคลากรแต่ละคนห้ ามใช้ ชื่อผู้ใช้ งาน (username ) และรหัสผ่าน (password) ของบุคคลอื่นมาใช้
งานไม่วา่ จะได้ รับอนุญาตจากผู้ใช้ งานนัน้ หรื อไม่ก็ตาม
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ข้ อ 38. การใช้ งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้ งานต้ องรับผิดชอบในฐานะเป็ นผู้ถือครองเครื่ องนัน้ ๆ และต้ อง
รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นอันเนื่องมาจากการใช้ งานที่ผิดปกติ โดยชื่อผู้ใช้ งาน
(username) และรหัสผ่าน (password) ของผู้ถือครองเครื่ องนัน้ ๆ
ข้ อ 39. เมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติที่เกี่ยวกับความมัน่ คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ รีบแจ้ งให้ ผ้ จู ดั การ / ผู้ดแู ลระบบงานของสหกรณ์โดยทันที

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2558

(นายสุธี ธิตมิ ทุ า)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด

ประกาศ
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
*******************************************
ว่ าด้ วยนโยบายการรักษาความปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Security Policy)
การรักษาความปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นการจัดทาขึ ้นเพื่อกาหนดแนวทางไว้ เพื่อยก
ระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ ให้ อยูร่ ะดับมาตรฐานสากล
อีกทังต้
้ องการลดผลกระทบจากเหตุ ตลอดจนการกู้คืนระบบอย่างรวดเร็วและเป็ นแนวทางปฏิบตั ิของผู้ใช้ งาน
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ นโยบายการรักษาความปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์
ประกอบด้ วย 9 หมวด โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
หมวด 1
การพิสูจน์ ตัวตน (Accountability , ldentifcation and Authentication)
ข้ อ 1. ผู้ใช้ งานมีหน้ าที่ในการดูแลรักษาข้ อมูลบัญชีชื่อผู้ใช้ งาน ( Username) และรหัสผ่าน (Password)
โดยผู้ใช้ งานแต่ละคนต้ องมีบญ
ั ชีชื่อผู้ใช้ งาน (Username) ของตนเอง ห่มใช้ ร่วมกับผู้อื่น รวมทังห้
้ าม
ทาการเผยแพร่ แจกจ่าย ทาให้ ผ้ อู ื่นล่วงรู้รหัสผ่าน (Password)
ข้ อ 2. ผู้ใช้ งานต้ องรับผิดชอบต่อการกระทาใดๆ ที่เกิดจากบัญชีของผู้ใช้ งาน (Username) ไม่วา่ การกระทา
นันจะเกิ
้
ดจากผู้ใช้ งานหรื อไม่ก็ตาม
ข้ อ 3. ผู้ใช้ งานต้ องตังรหั
้ สผ่านให้ เกิดความปลอดภัย โดยรหัสผ่านประกอบด้ วยตัวอักษรไม่น้อยกว่า 4 ตัวอักษร
และยากต่อการคาดเดาได้
ข้ อ 4. ผู้ใช้ งานต้ องเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ทุกๆ 6 เดือน หรื อทุกครัง้ ที่มีการแจ้ งเตือนให้ เปลี่ยนรหัสผ่าน
ข้ อ 5. ผู้ใช้ งานต้ องทาการพิสจู น์ตวั ตนทุกครัง้ ก่อนที่จะใช้ ทรัพย์ สินหรื ออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สหกรณ์ และหากการพิสจู น์ตวั ตนนันมี
้ ปัญหา ไม่วา่ จะเกิดจากรหัสผ่านโดนล็อคก็ดี หรื อเกิดจากความ
ผิดพลาดใดๆ ก็ดี ผู้ใช้ งานต้ องแจ้ งให้ ผ้ ดู แู ลระบบทราบทันที โดย
(1) การใช้ งานอินเทอร์ เน็ต (Internet) ต้ องทาการพิสจู น์ตวั ตนและต้ องมีการบันทึกข้ อมูล ซึง่ สามารถ
บ่งบอกตัวตนบุคคลผู้ใช้ งานได้
(2) เมื่อผู้ใช้ งานไม่อยู่ที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้ ออกจากระบบที่ทางานอยูท่ กุ ครัง้

หมวด 2
การบริหารจัดการทรัพย์ สิน (Assets Management)
ข้ อ 6. ผู้ใช้ งานมีหน้ าที่ต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินที่สหกรณ์มอบไว้ ให้ ใช้ งาน เสมือนหนึง่ เป็ นทรัพย์สินของ
ผู้ใช้ งานเอง
ข้ อ 7. ผู้ใช้ งานต้ องไม่ให้ ผ้ อู ื่นยืมเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อโน๊ ตบุ๊ค ไม่วา่ ในกรณีใดๆ เว้ นแต่การยืมนันได้
้ รับ
การอนุมตั เิ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร จากผู้มีอานาจ
ข้ อ 8. ทรัพย์สินและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ที่สหกรณ์จดั เตรี ยมไว้ ให้ ใช้ งาน มีวตั ถุประสงค์
เพื่อการใช้ งานของสหกรณ์เท่านัน้ ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ช้ งานนาทรัพย์สินและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่าง ๆ ไปใช้ ในกิจกรรมที่สหกรณ์ไม่ได้ กาหนด หรื อทาให้ เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์
ข้ อ 9. ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการละเมิดตามข้ อ 8 ให้ ถือเป็ นความผิดส่วนบุคคลโดยผู้ใช้ งาน ต้ องรับ
ผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้น
ข้ อ 10. ผู้ใช้ งานมีหน้ าที่ต้องชดใช้ คา่ เสียหายไม่วา่ ทรัพย์สินนันจะช
้ ารุด หรื อสูญหายตามมูลค่า ทรัพย์สิน
หากความเสียหายนัน้ เกิดจากความประมาทของผู้ใช้ งาน
หมวด 3
การบริหารจัดการข้ อมูลองค์ กร (Corporate Management)
ข้ อ 11. ผู้ใช้ งานต้ องตระหนักและระมัดระวังต่อการใช้ งานข้ อมูล ไม่วา่ ข้ อมูลนันจะเป้
้
นของสหกรณ์ หรื อ เป็ น
ข้ อมูลของบุคคลภายนอก
ข้ อ 12. ข้ อมูลทังหลายที
้
่อยู่ภายในทรัพย์สินของสหกรณ์ ถือเป็ นทรัพย์สินของสหกรณ์ ห้ ามไม่ให้ ทาการ
เผยแพร่เปลี่ยนแปลงทาซ ้า หรื อทาลาย โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากผู้บริหารสหกรณ์
ข้ อ 13. ผู้ใช้ งานมีสว่ นร่วมในการดูแลรักษาและรับผิดชอบต่อข้ อมูลของสหกรณ์หรื อข้ อมูลของ ผู้รับบริการ
หากเกิดการสูญหายโดยนาไปใช้ ในทางที่ผิดการเผยแพร่โดยไม่ได้ รับอนุญาตผู้ใช้ งานต้ องมีสว่ นร่วมใน
การรับผิดชอบต่อความเสียหายนันด้
้ วย
ข้ อ 14. ผู้ใช้ งานต้ องป้องกัน ดูแล รักษาไว้ ซงึ่ ความลับ ความถูกต้ อง และความพร้ อมใช้ ของข้ อมูล
ข้ อ 15. ผู้ใช้ งานต้ องไม่คดั ลอกหรื อทาสาเนาแฟ้มข้ อมูลที่มีสิทธิ์กากับการใช้ งานก่อนได้ รับอนุญาตห้ ามติดตัง้
อุปกรณ์ หรื อกระทาการใดเพื่อให้ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ โดย
ไม่ได้ รับอนุญาตจากผู้บริหารสหกรณ์หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย

หมวด 4
การรั กษาความปลอดภัยของการสารองข้ อมูล (Backup Policy)
ข้ อ 16. จัดทาสาเนาข้ อมูลด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศเก็บไว้ โดยจัดเรี ยงลาดับข้ อมูลของสหกรณ์ตามความ
จาเป็ นจากมากไปหาน้ อย
ข้ อ 17. มีขนตอนการปฏิ
ั้
บตั กิ ารจัดทาสารองข้ อมูลและการกู้คืนข้ อมูลอย่างถูกต้ องในแต่ละระบบงาน
ข้ อ 18. จัดเก็บข้ อมูลที่สารองนันในสื
้ ่อเก็บข้ อมูล โดยมีการติดฉลากบนสื่อเก็บข้ อมูลนันให้
้ สามารถแสดงถึง
ระบบงาน วันที่เวลาที่สารองข้ อมูล จานวนหน่วยของข้ อมูล และผู้รับผิดชอบในการสารองข้ อมูลไว้
อย่างชัดเจน ข้ อมูลที่สารองควรจัดเก็บไว้ ในสถานที่ที่ปลอดภัย และต้ องมีการทดสอบสื่อเก็บข้ อมูล
สารองอย่างสม่าเสมอ
ข้ อ 19. ต้ องมีการจัดทาแผนเตรี ยมความพร้ อมกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉินให้ สามารถกู้ระบบกลับคืนมาได้ ภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม
หมวดที่ 5
ซอฟต์ แวร์ และลิขสิทธิ์ (Software Licensing and intellectual property)
ข้ อ 20. สหกรณ์ได้ ให้ ความสาคัญต่อเรื่ องทรัพย์สินทางปัญญา ดังนัน้ ซอฟต์แวร์ ที่สหกรณ์อนุญาตให้ ใช้ งาน
หรื อที่สหกรณ์มีลิขสิทธิ์ ผู้ใช้ งานสามารถขอใช้ งานได้ ตามหน้ าที่ความจาเป็ น และสหกรณ์ห้ามไม่ให้
ผู้ใช้ งานทาการติดตังหรื
้ อใช้ ซอฟต์แวร์ อื่นใดที่ไม่มีลิขสิทธิ์ หากมีการตรวจสอบพบความผิดฐานละเมิด
ลิขสิทธิ์ สหกรณ์ถือว่าเป็ นความผิดส่วนบุคคล ผู้ใช้ งานจะต้ องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
ข้ อ 21. ซอฟต์แวร์ (Software) ที่สหกรณ์ได้ จดั เตรี ยมไว้ ให้ ผ้ ใู ช้ งาน ถือเป็ นสิ่งจาเป็ นต่อการทางาน ห้ าม
มิให้ ผ้ ใู ช้ งานทาการติดตังถอดถอน
้
เปลี่ยนแปลง แก้ ไข หรื อทาสาเนาเพื่อนาไปใช้ งานที่อื่น
หมวดที่ 6
การป้ องกันโปรแกรมไม่ ประสงค์ ดี ( Preventing Malware)
ข้ อ 22. คอมพิวเตอร์ ของผู้ใช้ งานติดตังโปรแกรมป้
้
องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti Virus) ตามที่ ผู้บริ หาร
สหกรณ์กาหนดให้ ใช้ เว้ นแต่คอมพิวเตอร์ นนเป็
ั ้ นเครื่ องเพื่อการศึกษา พัฒนาระบบป้องกัน โดยต้ องได้
รับอนุญาตจากผู้บริ หารสหกรณ์
ข้ อ 23. บรรดาข้ อมูล ไฟล์ ซอฟต์แวร์ หรื อสิ่งอื่นใด ที่ได้ รับจากผู้ใช้ งานอื่นต้ องได้ รับการตรวจสอบไวรัส
คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมไม่ประสงค์ดีก่อนนามาใช้ งานหรื อเก็บบันทึกทุกครัง้

ข้ อ 24. ผู้จดั การ / ผู้ดแู ลระบบงานต้ องทาการปรับปรุงโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ และปรับปรุงระบบ
ปฏิบตั กิ าร (Update patch) ให้ ใหม่เสมอ เพื่อเป็ นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้น

ข้ อ 25. ผู้ใช้ งานต้ องพึงระวังไวรัสคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมไม่ประสงค์ดีตลอดเวลา รวมทังเมื
้ ่อพบสิ่งผิดปกติ
ผู้ใช้ งานต้ องแจ้ งเหตุแก่ผ้ จู ดั การ / ผู้ดแู ลระบบทราบ
ข้ อ 26. เมื่อผู้ใช้ งานพบว่าเครื่ องคอมพิวเตอร์ ตดิ ไวรัสผู้ใช้ งานต้ องไม่เชื่อมต่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ เข้ าสูเ่ ครื อข่าย
และต้ องแจ้ งแก่ผ้ จู ดั การ / ผู้ดแู ลระบบ
ข้ อ 27. ห้ ามลักลอบเปลี่ยนแปลง ลบทิ ้ง โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ในระบบของสหกรณ์ โดยไม่ได้
รับอนุญาตจากผู้บริ หารสหกรณ์หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย
ข้ อ 28. ห้ ามทาการเผยแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรื อโปรแกรมอันตรายใดๆ ที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายมาสู่
ทรัพย์สินของสหกรณ์
หมวด 7
การรักษาความปลอดภัยของอินเตอร์ เน็ต (Internet Security Policy)
ข้ อ 29. ไม่ใช้ ระบบอินเทอร์ เน็ต (Internet) ของสหกรณ์ เพื่อหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็ นการส่วนบุคคล
และทาการเข้ าสูเ่ ว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม เช่นเว็บไซต์ที่ขดั ต่อศีลธรรม เว็บไซต์ที่มีเนื ้อหาอันอาจ กระทบ
กระเทือนหรื อเป็ นภัยต่อการรักษาความต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ หรื อเว็บไซต์ที่เป็ นภัยต่อสังคม
หรื อละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น หรื อข้ อมูลที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายให้ กบั หน่วยงาน
ข้ อ 30. ห้ ามเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญที่เป็ นความลับเกี่ยวกับงานของหน่วยงานที่ยงั ไม่ได้ ประกาศอย่างเป็ นทางการ
ผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต
ข้ อ 31. ระมัดระวังการดาวน์โหลดโปรแกรมใช้ งานจากระบบอินเตอร์ เน็ตการดาวน์โหลด การอัพเดท(Update)
โปรแกรมต่าง ๆ ต้ องเป็ นไปโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
ข้ อ 32. หลังจากใช้ งานระบบอินเตอร์ เน็ต (Internet) เสร็จแล้ ว ให้ ปิดเว็บเบราเซอร์ เพื่อป้องกันการเข้ าใช้ งาน
โดยบุคคลอื่น
หมวด 8
การรักษาความปลอดภัยของอีเมล์ (E – mail Policy)
ข้ อ 33. ในการลงทะเบียนบัญชีผ้ ใู ช้ บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E – mail) ต้ องทาการกรอกข้ อมูลคาขอเข้ า
ใช้ บริ การจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E – mail) ของหน่วยงานโดยยื่นคาขอกับผู้จดั การ / ผู้ดแู ลระบบ
ข้ อ 34. เมื่อได้ รับรหัสผ่าน (Password) ครัง้ แรกในการเข้ าระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E –mail) และ
เมื่อมีการเข้ าสูร่ ะบบในครัง้ แรกนัน้ ควรเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) โดยทันที

ข้ อ 35. ไม่ควรบันทึกหรื อเก็บรหัสผ่าน (Password) ไว้ ในระบบคอมพิวเตอร์

ข้ อ 36. ควรเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ทุก 6 เดือน
ข้ อ 37 ไม่ควรใช้ ที่อยูจ่ ดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E – mail address) ของผู้อื่นเพื่ออ่านหรื อรับหรื อ
ส่งข้ อความยกเว้ นแต่จะได้ รับ การยินยอมจากเจ้ าของผู้ใช้ บริการ และให้ ถือว่าเข้ าของจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E- mail) เป็ นผู้รับผิดชอบต่อการใช้ งานในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( E- mail)
ของตน
ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2558

(นายสุธี ธิตมิ ทุ า)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
ว่าด้ วย การให้ เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี ้ยเงินกู้
สมาชิกเข้ าร่วมโครงการแก้ ไขปัญหาด้ านการเงินและเศรษฐกิจ
พ.ศ.2558
*********************************************
อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด พ.ศ.2544 ข้ อ 81 (2) และข้ อ 109
(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 35 ครัง้ ที่ 9 / 2558 วันที่ 24 เดือน กรกฎาคม
พ.ศ.2558 ให้ กาหนดระเบียบ ว่าด้ วย การให้ เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี ้ยเงินกู้สมาชิกเข้ าร่วมโครงการแก้ ไขปั ญหาด้ าน
การเงินและเศรษฐกิจ ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ 1 ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ว่าด้ วยการให้ เงินกู้แก่สมาชิกและ
ดอกเบี ้ยเงินกู้สมาชิกเข้ าร่วมโครงการแก้ ไขปัญหาด้ านการเงินและเศรษฐกิจ พ.ศ.2558 “
ข้ อ 2. ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้
วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 เป็ นต้ นไปจนถึงวันสิ ้นสุดโครงการตาม
ประกาศของสหกรณ์ ฯ เท่านัน้
ข้ อ 3. ในระเบียบนี ้
“ สหกรณ์ “ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
“คณะกรรมการ “ หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
“ ประธานกรรมการ “ หมายถึง ประธานกรรมการดาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน
จากัด
“ ผู้จดั การ “ หมายถึง ผู้จดั การสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
“ เจ้ าหน้ าที่ “ หมายถึง เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
“ สมาชิก “ หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
“ เงินได้ รายเดือน “ หมายถึง เงินเดือน , เงินค่าจ้ างประจา , เงินประจาตาแหน่ง ,
เงินค่าตอบแทน หรื อเงินเพิ่มพิเศษที่จา่ ยควบกับเงินเดือนซึง่ สมาชิกได้ รับจากหน่วยงานต้ นสังกัด และหมายถึง
บานาญตามกฎหมายว่าด้ วย บาเหน็จบานาญซึง่ สามารถได้ รับจาก ทางราชการ
ข้ อ 4. จานวนเงินกู้สามัญให้ แก่สมาชิกผู้เข้ าร่วมโครงการแก้ ไขปัญหาด้ านการเงินและเศรษฐกิจ พ.ศ.2558 สมาชิกผู้
กู้คนหนึง่ ๆ นัน้ ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควรให้ ก้ ไู ด้ 110 เท่าของ
เงินได้ รายเดือน รวมหนี ้เดิม รวมซื ้อหุ้น และทาประกันสินเชื่อต้ องไม่เกิน 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้ าแสน
บาทถ้ วน) และสมาชิกจะต้ องมีห้ นุ ร้ อยละ 20 ของเงินที่ก้ ไู ด้
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ข้ อ 5. การกู้เงินตามโครงการแก้ ไขปัญหาด้ านการเงินและเศรษฐกิจ พ.ศ.2558 ผู้ก้ ตู ้ องใช้ บคุ คลค ้าประกัน
ไม่น้อยกว่า 1 คน แต่ไม่เกิน 9 คน ผู้ค ้าประกันหนึง่ คนต่อวงเงิน 400,000 บาท และต้ องทาประกันสินเชื่อตามความเสี่ยงที่
มีอยู่ หรื อ ใช้ หลักทรัพย์ค ้าประกันจนเต็มวงเงินกู้
ข้ อ 6. เงินกู้โครงการแก้ ไขปั ญหาด้ านการเงิน และเศรษฐกิจ พ.ศ.2558 คณะกรรมการพิจารณา
กาหนดให้ ผ้ กู ้ สู ง่ คืนเป็ นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้ นแต่งวดสุดท้ ายซึง่ อาจน้ อยกว่า หรื อมากกว่างวดรายเดือนปกติ)
พร้ อมด้ วยดอกเบี ้ยเป็ นงวดรายเดือนเท่ากันทุกเดือนเป็ นจานวนไม่เกิน 384 งวด ทังนี
้ ้จะต้ องอายุไม่เกิน 75 ปี
สาหรับสมาชิกที่เป็ นข้ าราชการ และอายุไม่เกิน 70 ปี สาหรับสมาชิกที่เป็ นลูกจ้ างประจา
ข้ อ 7. คุณสมบัตแิ ละเงื่อนไขสมาชิกสมัครเข้ าร่วมโครงการแก้ ไขปั ญหาด้ านการเงินและเศรษฐกิจ
พ.ศ.2558 ดังนี ้
คุณสมบัตขิ องสมาชิกที่เข้ าร่ วมโครงการฯ
1. มีอายุการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ไม่น้อยกว่า 3 ปี
2. เป็ นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามที่สหกรณ์ฯ กาหนด ดังนี ้
2.1 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
2.2 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สส.ธท)
2.3 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
(สส.ชสอ)
3. เป็ นหนี ้ที่ถกู หัก ณ ที่จา่ ยกับธนาคารพาณิชย์อื่นก่อนวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2558 และ มีปัญหา
ด้ านการเงินและเศรษฐกิจ อาทิ
3.1 หนี ้ธนาคารออมสิน
3.2 หนี ้ธนาคารอาคารสงเคราะห์
3.3 หนี ้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส)
3.4 หนี ้ธนาคารกรุงไทย
3.5 หนี ้ธนาคารพาณิชย์อื่น
เงื่อนไขสมาชิกที่เข้ าร่ วมโครงการฯ
1. วงเงินกู้สามัญตามโครงการแก้ ไขปัญหาด้ านการเงินและเศรษฐกิจแก่สมาชิกผู้เข้ าร่วมโครงการแต่ละ
รายย่อมสุดแต่คณะกรรมการดาเนินการ ฯ จะพิจารณาเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 110 เท่าของเงินได้
รายเดือน รวมหนี ้เดิม ต้ องมีมลู หนี ้ไม่เกิน 4,500,000 บาท ทังนี
้ ้ ไม่รวมซื ้อหุ้น และทาประกันสินเชื่อ
ส่งชาระเป็ นงวดรายเดือนไม่เกิน 384 งวด
2. สมาชิกผู้เข้ าร่วมโครงการจะต้ องมีคา่ หุ้นไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 20 ของวงเงินที่ขอกู้ได้ และมีเงินได้ ราย
เดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10
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3. สมาชิกที่ได้ รับอนุมตั วิ งเงินกู้ตามโครงการ ฯ จะต้ องทาประกันสินเชื่อเต็มวงเงินตามสัญญาเงิน
ตามเงื่อนไข ดังนี ้
3.1 .ใช้ บคุ คลค ้าประกันไม่น้อยกว่า 1 คน ผู้ค ้าประกัน 1 คน ต่อวงเงิน 400,000 บาท
(สี่แสนบาทถ้ วน) โดยสมาชิก 1 คน ค ้าประกันได้ ไม่เกิน 10 สัญญา
3.2 ทาประกันชีวิตสินเชื่อตลอดอายุสญ
ั ญากู้ ทาประกันชีวิตครัง้ ละ 5 ปี หรื อ ใช้ หลักทรัพย์
ค ้าประกัน
4. สมาชิกที่ได้ รับอนุมตั ใิ ห้ เข้ าร่วมโครงการ ฯ จะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ดังนี ้
4.1 เข้ ารับการอบรมสัมมนาตามที่สหกรณ์ฯ กาหนด
4.2 ไม่ก่อหนี ้ผูกพันใด ๆ กับสถาบันการเงินอื่น หรื อแหล่งเงินกู้นอกระบบอื่นๆ
4.3 ทาบันทึกตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
4.4 สมาชิกที่ขอกู้เพื่อไถ่ถอนจากธนาคารพาณิชย์อื่น จะต้ องนาหลักทรัพย์มาค ้าประกัน
โดยทานิตกิ รรมจานองต่อสหกรณ์
5. สมาชิกที่เข้ าร่วมโครงการ ฯ ไม่ปฏิบตั ิตามบันทึกข้ อตกลงที่ให้ ไว้ ตอ่ สหกรณ์ ตามข้ อ 4.3 จะถือว่า
ขัดข้ อบังคับ ฯ ข้ อ 44 (7)
6. สมาชิกที่ได้ รับอนุมตั ใิ ห้ ก้ เู งินตามโครงการนี ้ จะกู้สามัญใหม่ได้ ก็ตอ่ เมื่อชาระหนี ้ที่คงค้ างต่ากว่าสิทธิ
การกู้สามัญปกติ และต้ องมีเงินได้ รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้ อยละ.10
7. ผู้ที่อยูร่ ะหว่างถูกฟ้องร้ องดาเนินคดีทางแพ่ง หรื อทางอาญา จะได้ รับการพิจารณาเป็ นลาดับแรก
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558

(นายสุธี ธิตมิ ทุ า)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด

ใบสมัคร
สมาชิกเข้ าร่ วมโครงการแก้ ไขปั ญหาด้ านการเงินและเศรษฐกิจของสมาชิก
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
ข้ าพเจ้ า (นาย / นาง / นางสาว).................................................สมาชิกทะเบียนเลขที่..........................
สังกัดหน่วย....................................มีความประสงค์สมัครเข้ าร่วมโครงการแก้ ไขปัญหาด้ านการเงินและเศรษฐกิจของสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด เนื่องจากด้ วยประสบปัญหาด้ านการเงินและเศรษฐกิจ ดังนี ้
1. หนีส้ หกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
(1) หนี ้สามัญ........................ณ วันที่................................ยอดเงินกู้คงเหลือ........................บาท
(2) หนี ้พิเศษ.........................ณ วันที่................................ยอดเงินกู้คงเหลือ........................บาท
(3) หนี ้ฉุกเฉิน........................ณ วันที่................................ยอดเงินกู้คงเหลือ........................บาท
รวมยอดเงินกู้คงเหลือ..........................................บาท
2. หนีธ้ นาคารพาณิชย์ อ่ ืน (ธนาคาร)
(1) ธนาคาร............................ณ วันที่................................ยอดเงินกู้คงเหลือ........................บาท
(2) ธนาคาร............................ณ วันที่................................ยอดเงินกู้คงเหลือ........................บาท
(3) ธนาคาร............................ณ วันที่................................ยอดเงินกู้คงเหลือ........................บาท
(4) ธนาคาร............................ณ วันที่................................ยอดเงินกู้คงเหลือ........................บาท
(5) ธนาคาร............................ณ วันที่................................ยอดเงินกู้คงเหลือ........................บาท
(6) ธนาคาร............................ณ วันที่................................ยอดเงินกู้คงเหลื อ........................บาท
(7) ธนาคาร............................ณ วันที่................................ยอดเงินกู้คงเหลือ........................บาท
รวมยอดเงินกู้คงเหลือ.......................................บาท
รวมยอดเงินกู้คงเหลือทังสิ
้ ้น.....................................บาท (............................................................................)
ทังนี
้ ้ได้ แนบเอกสารหลักฐานการเป็ นหนี ้ธนาคารพาณิชย์ตา่ ง ๆ พร้ อมใบสมัครนี ้แล้ ว
(ลงชื่อ)
ผู้สมัคร
(.........................................)
วันที่....................................
(ลงชื่อ).............................................ผู้บงั คับบัญชา (ลงชื่อ)........................................กรรมการประจาหน่วย
(.............................................)
(.........................................)

หนังสือรับรองการเป็ นหนีธ้ นาคารพาณิชย์ อ่ ืน
วันที่.............เดือน...........................พ.ศ...................
เรี ยน ผู้จดั การสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
ด้ วยข้ าพเจ้ า นาย / นาง /นางสาว........................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขลาพูน จากัด เลขทะเบียน...................หน่วยงาน......................................ขอรับรองว่าข้ าพเจ้ า
มีหนี ้สถาบันการเงินอื่น
ไม่มีหนี ้สถาบันการเงินอื่น
กรณีมีหนีธ้ นาคารอื่น
ข้ าพเจ้ ามีหนี ้ธนาคารอื่น และส่งชาระรายงวด ดังนี ้
ธนาคารออมสิน ทุกสาขา ส่งชาระงวดละ..................................บาท
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขา ส่งชาระงวดละ..........................บาท
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทุกสาขา ส่งชาระงวดละ.......................................บาท
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) ทุกสาขา ส่งชาระงวดละ................บาท
ธนาคาร.....................................................ส่งชาระงวดละ..............................บาท
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความข้ างต้ นเป็ นความจริงทุกประการ
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบและโปรดดาเนินการ
ลงชื่อ.................................................
(................................................)
ตาแหน่ง...............................................
หมายเหตุ
หากปรากฏภายหลังว่าข้ อมูลไม่ตรงกับที่ให้ ไว้ ข้างต้ น และเกิดปัญหากับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
ไม่วา่ กรณีใด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด จะดาเนินการ ดังนี ้
1. ‘งดการให้ ก้ เู ป็ นเวลา 1 ปี หรื อ
2. ดาเนินการตามข้ อบังคับ ข้ อ 44 การให้ ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ ออกจากสหกรณ์
เพราะเหตุอย่างหนึง่ อย่างใด ดังต่อไปนี ้
(6) ไม่ให้ ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี ้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก หรื อเมื่อจะก่อ
ความผูกพันในหนี ้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้ก้ ู หรื อ ผู้ค ้าประกัน หรื อเมื่อมีความผูกพันในหนี ้สิน
ต่อสหกรณ์อยูแ่ ล้ ว

ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
ว่าด้ วย การให้ เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี ้ยเงินกู้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
****************************************
อาศัย อานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้ อ 81 (2) และข้ อ 109 (3) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ชุดที่ 35 ประชุมครัง้ ที่ 9 / 2558 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ได้ มี
มติให้ แก้ ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้ วย การให้ เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี ้ยเงินกู้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ดังต่ อไปนี ้
ข้ อ 1 ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ว่าด้ วย การให้ เงินกู้
แก่สมาชิกและดอกเบี ้ยเงินกู้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 “
ข้ อ 2 ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับ ตังแต่
้ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 ให้ ยกเลิก ข้ อความในหมวด 4 เงินกู้พิเศษ ข้ อ 21 (1) ข้ อ 22 (1) ข้ อ 25.3 และข้ อ 26 (3)
ข้ อ ก. ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ว่าด้ วย การให้ เงินกู้แก่สมาชิก
และดอกเบี ้ยเงินกู้ พ.ศ.2556 แล้ วให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน
หมวด 4
เงินกู้พเิ ศษ
“ ข้ อ 21 การให้ เงินกู้พิเศษที 6 ประเภท คือ
(1) เงินกู้พิเศษเพื่อซื ้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง
ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงือนไขรายละเอียดการกู้พิเศษ ดังนี ้
(1) การกู้ตามข้ อ 21 (1) ต้ องเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ ตังแต่
้ 3 ปี ขึ ้นไป
(2) การกู้ตามข้ อ 21 (2) – (5) ต้ องเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ตังแต่
้ 6 เดือนขึ ้นไป
(3) สิทธิการกู้คิดตามหลักเกณฑ์ แต่ให้ ก้ ไู ด้ ไม่เกิน 5,000,000 บาท
(4) หลักประกันสาหรับเงินกู้พิเศษ ให้ เป็ นไปตามหมวด 5 แห่งระเบียบและตามเอกสาร
แนบท้ ายสัญญา
ข้ อ 22 หลักเกณฑ์การกู้เงินพิเศษ และการชาระคืน
(1) เงินกู้พิเศษเพื่อซื ้อที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ าง กู้ได้ ไม่เกิน 5,000,000 บาท ผ่อนชาระเงินต้ น
พร้ อมดอกเบี ้ยตังแต่
้ เดือนแรกของการทาสัญญาไม่เกิน 360 งวด (เดือน)
25.3 เงินกู้พิเศษ ตามข้ อ 22 (1) สมาชิกผู้ก้ ตู ้ องนาหลักทรัพย์มาจานองเป็ นประกันเต็มจานวน
เงินกู้ เงินกู้พิเศษตามข้ อ 22 (2) – (5) ต้ องมีสมาชิกสหกรณ์ค ้าประกันและให้ เป็ นไปตาม
เงื่อนไขรายละเอียดการกู้เงิน ตามข้ อ 15.1 สาหรับเงินกู้พิเศษตามข้ อ 22 (6) สมาชิกผู้ก้ ู
ต้ องทาประกันสินเชื่อเต็มวงเงิน ตามสัญญากู้หรื อใช้ บคุ ลค ้าประกัน 2 คน (ผู้ค ้าประกัน
จะต้ องไม่ใช่ผ้ คู ้าประกันสัญญาเดิม) หรื อใช้ เงินค่าหุ้นค ้าประกัน
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ข้ อ 26 (3) ข้ อ ก. วงเงินกู้ตามข้ อ 22 (1) ส่งชาระไม่เกิน 360 งวด (เดือน) ”

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558

(นายสุธี ธิตมิ ทุ า)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด

ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
ว่าด้ วย สมาชิกสมทบ
พ.ศ.2556
***********************************************************
อาศัย อานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด พ.ศ.2554
ข้ อ 81 (8) , ข้ อ 109 (11) ข้ อบังคับแก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2550 และข้ อบังคับแก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
พ.ศ.2555 ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ชุดที่ 33 ครัง้ ที่ 6/2556 เมื่อวันที่
17 พฤษภาคม 2556 ได้ กาหนดระเบียบ ว่าด้ วย สมาชิกสมทบ ของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขลาพูน จากัด ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ว่าด้ วย สมาชิกสมทบ
พ.ศ.2556”
ข้ อ 2. ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ให้ ยกเลิกระเบียบว่าด้ วย สมาชิกสมทบ พ.ศ.2549 และบรรดาระเบียบและคาสัง่ อื่นใดใน
ส่วนที่กาหนดไว้ แล้ วที่ขดั หรื อแย้ งกับระเบียบนี ้ ให้ ใช้ ระเบียบนี ้แทน
ข้ อ 4. ในระเบียบนี ้
“ สหกรณ์ ” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
“ สมาชิก “ หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
“ สมาชิกสมทบ “ หมายถึง สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
“ บุคคลในครอบครัว “ หมายถึง คูส่ มรส บิดา มารดา และบุตร
“ คณะกรรมการดาเนินการ “ หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
ลาพูน จากัด
“ ประธานกรรมการ “ หมายถึง ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
“ ผู้จดั การ “ หมายถึง ผู้จดั การสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
ข้ อ 5. สมาชิกสมทบต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(1) เป็ นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) ก. เป็ นลูกจ้ างชัว่ คราว หรื อ เป็ นพนักงานราชการสังกัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาพูน หรื อลูกจ้ าง
ชัว่ คราวของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
ข. เป็ นบุคคลในครอบครัวสมาชิก และบรรลุนิตภิ าวะ
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(3) เป็ นผู้มีความประพฤติดีงาม
(4) เป็ นผู้ที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
(5) เป็ นผู้มีความประสงค์จะทาธุรกิจ หรื อใช้ บริการจากสหกรณ์
(6) มิได้ เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้ ก้ ยู ืมเงิน
ข้ อ 6. การสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกสมทบผู้ประสงค์สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกสมทบต้ องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่
กาหนดไว้ โดยต้ องมีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ไม่น้อยกว่า 2 คนรับรอง
และต้ องให้ ผ้ บู งั คับบัญชาของหน่วยงานนันๆเป็
้ นผู้รับรองด้ วย เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้ พิจารณาแล้ วเห็น
ว่าผู้สมัครมีคณ
ุ สมบัตถิ กู ต้ องตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 52 ก็ให้ รับเข้ าเป็ นสมาชิกสมทบได้ และต้ องจัดให้ ผ้ สู มัคร
ได้ ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบพร้ อมชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้ า จานวน 100 บาท (หนึง่ ร้ อยบาทถ้ วน) ค่าธรรมเนียม
แรกเข้ านี ้ให้ ถือว่าเป็ นรายได้ ของสหกรณ์ จะเรี ยกคืนไม่ได้
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้ พิจารณาเห็นว่าผู้สมัครมีคณ
ุ สมบัตถิ กู ต้ องตามที่กาหนดในข้ อ 5 ทังเห็
้ นเป็ นการสมควร
แล้ วก็ให้ รับเป็ นสมาชิกสมทบได้
ข้ อ 7. เมื่อคณะกรรมการดาเนินการพิจารณารับเข้ าเป็ นสมาชิกสมทบและลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก ชาระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ าและชาระค่าหุ้นแล้ วผู้สมัครจึงจะได้ สมาชิกภาพและมีสิทธิและหน้ าที่ของสมาชิกสมทบ ดังนี ้
(1) มีสิทธิเข้ าร่วมสังเกตการณ์ ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ของสหกรณ์ แต่ไม่มีสิทธิออกคะแนนเสียง
หรื อ เป็ นกรรมการดาเนินการของสหกรณ์
(2) มีสิทธิรับบริการทางวิชาการจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
(3) มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
(4) มีสิทธิถือหุ้นในสหกรณ์ ได้ ไม่เกิน 1 ใน 5 ของจานวนหุ้นที่ชาระแล้ วทังหมดที
้
่สหกรณ์มีอยูใ่ นในขณะนัน้
และมีความรับผิดเพียงไม่เกินจานวนเงินค่าหุ้นที่ยงั ส่งใช้ ไม่ครบมูลค่าที่ตนถือ
(5) มีสิทธิก้ เู งินไม่เกินร้ อยละ90 ของทุนเรื อนหุ้น และหรื อเงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยูใ่ นสหกรณ์
(6) มีสิทธิได้ รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนตามที่สหกรณ์กาหนด
(7) มีสิทธิได้ รับเงินสวัสดิการตามที่สหกรณ์กาหนด และได้ รับสิทธิในการนาเอาอายุการเป็ นสมาชิกสมทบนับ
รวมเป็ นสมาชิกสามัญ กรณีโอนเป็ นสมาชิกสามัญ
(8) ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ มติและคาสัง่ ของสหกรณ์
(9) เข้ าร่วมประชุมทุกครัง้ ที่สหกรณ์นดั หมาย
(10) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของาสหกรณ์เพื่อให้ สหกรณ์เป็ นองค์กรที่เข็มแข็ง
(11) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(12)ร่วมมือกับคณะกรรมการดาเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้ เจริญรุ่งเรื องและมัน่ คง
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ข้ อ 8. คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรจัดให้ บริการที่มีนนั ้ แก่สมาชิกสมทบตามสิทธิของ
สมาชิกสมทบ แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่เกินสิทธิและหน้ าที่ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 7
ข้ อ 9. สมาชิกสมทบต้ องส่งค่าหุ้นเป็ นรายเดือนตังแต่
้ เดือนแรกที่เข้ าเป็ นสมาชิกไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 5ของเงินได้ ราย
เดือน สาหรับสมาชิกสมทบที่เป็ นบุคคลในครัวครอบต้ องส่งค่าหุ้นไม่น้อยกว่าเดือนละ 300 บาท (สามร้ อยบาท) ตลอด
ระยะเวลาที่เป็ นสมาชิกสมทบ จนกว่าสมาชิกสมทบผู้นนได้
ั ้ ชาระค่าหุ้นครบตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 7 (4)
ข้ อ 10. สมาชิกสมทบจะขอซื ้อหุ้นเพิ่มอีกเมื่อใดก็สามารถทาได้ แต่จานวนหุ้นทังหมดต้
้
องไม่เกินค่าหุ้น
ที่กาหนดไว้ ในข้ อ 7 (4)
ข้ อ 11. การส่งค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกสมทบที่มีเงินได้ รายเดือนให้ หกั จากเงินได้ รายเดือนของสมาชิกสมทบ ในวัน
จ่ายเงินได้ รายเดือนนันๆ
้ ทุกเดือนสาหรับสมาชิกสมทบที่ไม่มีต้นสังกัด การส่งค่าหุ้นรายเดือนให้
หักจากบัญชีออมทรัพย์พิเศษที่สมาชิกสมทบมีอยูใ่ นสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
ข้ อ 12. สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงิน ทังนี
้ ้ให้ นาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
ว่าด้ วย การรับฝากเงินที่ถือใช้ ในปัจจุบนั มาบังคับใช้ โดยอนุโลม
ข้ อ 13. การชาระหนี ้เงินกู้ สมาชิกสมทบต้ องส่งเงินงวดชาระหนี ้โดยหักจากบัญชีเงินฝากที่สมาชิก
สมทบมีอยูใ่ นสหกรณ์ หรื อโอนเข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
หรื อหักจากเงินได้ รายเดือนของสมาชิกที่ยินยอมให้ หกั
ข้ อ 14. เงินงวดชาระหนี ้สาหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน ชาระไม่เกิน 10 งวด (เดือน) เงินกู้สามัญ ชาระ
ไม่เกิน 120 งวด (เดือน) สาหรับอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ให้ ถือปฏิบตั ติ ามระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ว่า
ด้ วย การให้ เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี ้ยเงินกู้ที่ถือใช้ ในปัจจุบนั โดยอนุโลม
ข้ อ 15. การขาดสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะสาเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี ้
(1) ตาย
(2) เป็ นคนไร้ ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ ความสามารถ
(3) ต้ องคาพิพากษาให้ ล้มละลาย
(4) ลาออกจากสหกรณ์และได้ รับอนุญาตแล้ ว
(5) ถูกให้ ออกจากสหกรณ์
(6) ถูกออกจากราชการ หรื องานประจาโดยมีความผิด
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ข้ อ 16. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบอาจลาออกจากสหกรณ์โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสือต่อ
คณะกรรมการดาเนินการ และเมื่อคณะกรรมการได้ สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็ นการชอบด้ วย
ข้ อบังคับแล้ วจึงอนุญาตให้ ลาออกจากสหกรณ์ได้
คณะกรรมการดาเนินการ อาจมอบหมายให้ คณะกรรมการอานวยการหรื อประธานกรรมการ หรื อ
รองประธาน หรื อกรรมการ หรื อผู้จดั การ สอบสวนพิจารณาหากเห็นว่าชอบด้ วยข้ อบังคับ ก็ให้ ถือว่าลาออก
จากสหกรณ์ตามวรรคหนึง่ ได้ แล้ วให้ เสนอคณะกรรมการดาเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
ข้ อ 17. การให้ ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ ออกจากสหกรณ์เพราะ
เหตุใดๆ ดังต่อไปนี ้
(1) ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อบังคับ มติ ระเบียบ และคาสัง่ ของสหกรณ์
(2) แสดงตนเป็ นปฏิปักษ์หรื อทาให้ เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ไม่วา่ โดยประการใด ๆ
ข้ อ 18. ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี ้ ให้ คณะกรรมการดาเนินการเป็ นผู้วินิจฉัย
ชี ้ขาดและให้ ถือเป็ นที่สดุ
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556

(นายสุธี ธิตมิ ทุ า)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด

ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องการพิจารณาแก้ ไขระเบียบ ว่ าด้ วย การใช้ ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2556
ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
ว่าด้ วย การใช้ ทนุ สาธารณประโยชน์
พ.ศ.2556
*********************************************************
อาศัย อานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้ อ 81 (8) และข้ อ 109 (9) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่
33 ครัง้ ที่ 7 / 2556 เมื่อวันที่ 19 มิถนุ ายน 2556 ได้ กาหนดระเบียบว่าด้ วย การใช้ ทนุ สาธารณประโยชน์ไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ว่าด้ วย การใช้ ทนุ
สาธารณประโยชน์ พ.ศ.2556”
ข้ อ 2. ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 20 มิถนุ ายน 2556 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ว่าด้ วย การใช้ ทนุ สาธารณประโยชน์ พ.ศ.
2544 บรรดาระเบียบและคาสัง่ อื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้ แล้ วซึง่ ขัดหรื อแย้ งกับระเบียบนี ้
ให้ ใช้ ระเบียบนี ้แทน
ข้ อ 4. “ ทุนสาธารณประโยชน์ “ หมายถึง เงินซึง่ ที่ประชุมใหญ่ได้ มีมติให้ จดั สรรจากกาไรสุทธิประจาปี ของสหกรณ์
หรื อ เงินอื่นใดที่สหกรณ์ได้ รับจากการบริจาค
“ สหกรณ์ “ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
ข้ อ 5. ทุนสาธารณประโยชน์ให้ จา่ ยในกรณี ดังต่อไปนี ้
5.1 จ่ายเพื่อการศึกษา ได้ แก่
5.1.1 เป็ นทุนในการอบรม การสัมมนา การวิจยั การค้ นคว้ า และการจัดกิจกรรม
อื่น ๆ ในทางสหกรณ์และทางการศึกษาทัว่ ไป
5.1.2 เป็ นทุนการศึกษาของสมาชิกหรื อบุตรของสมาชิกในสหกรณ์นี ้ภายในเงื่อนไขที่
คณะกรรมการดาเนินการจะกาหนดขึ ้นอีกต่างหาก
5.2 จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ ได้ แก่ เป็ นทุนในการก่อสร้ างหรื อซ่อมแซม หรื อต่อเติมสถานที่
อันเป็ นสาธารณประโยชน์ทวั่ ไป
5.3 จ่ายเพื่อการกุศล ได้ แก่
5.3.1 บารุงศาสนาทังทางวั
้
ตถุและวิชาการโดยพิจารณาเป็ นราย ๆ
5.3.2 เป็ นการสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบภัยพิบตั ิ ต่างๆ เช่น อัคคีภยั อุทกภัย และ
วาตภัย เป็ นต้ น โดยให้ สมาชิกได้ รับเงินช่วยเหลือ กรณี บ้ านเรื อน ที่อยูอ่ าศัย
ปัจจุบนั ได้ รับความเสียหาย ดังนี ้
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ก กรณี อายุการเป็ นสมาชิกไม่ถึง 10 ปี ได้ รับเงินช่วยเหลือ ไม่เกิน 1,500 บาท
ข กรณี อายุการเป็ นสมาชิก 10 ปี ขึ ้นไป ได้ รับเงินช่วยเหลือ ไม่เกิน 2,000 บาท
ค. กรณี เป็ นหน่วยงานได้ รับความเสียหาย ได้ รับเงินช่วยเหลือ ไม่เกิน 1,000 บาท
5.3.3 เป็ นการสงเคราะห์นกั เรี ยนที่ยากจน
ข้ อ 6. การขอรับทุนสาธารณประโยชน์ให้ หน่วยงานที่ขอรับทุนสาธารณประโยชน์ เสนอเรื่ องราว
ผ่านการพิจารณา ดังต่อไปนี ้
6.1 หน่วยงานที่สงั กัดอาเภอหรื อจังหวัด ให้ เสนอเรื่ องผ่านความเห็นชอบและรับรองข้ อมูลจากผู้
บังคับบัญชาชันต้
้ นและกรรมการประจาหน่วย
6.2 หน่วยงานอื่น ให้ เสนอเรื่ องราวต่อประธานกรรมการของสหกรณ์โดยตรง
6.3 เรื่ องราวที่เสนอขอรับทุนสาธารณประโยชน์นนให้
ั ้ แสดงหลักฐานสาเนาทะเบียนบ้ านที่ได้ รับความเสียหาย
เหตุผลและถ้ าเป็ นอาคารหรื อสถานที่ให้ แสดงแบบรูปและรายการให้ ชดั เจนภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ประสบภัยพิบตั ิ
ข้ อ 7. การพิจารณาให้ ทนุ สาธารณประโยชน์ เพื่อเป็ นหลักในการพิจารณาให้ ทนุ สาธารณประโยชน์
ในคราวหนึง่ ๆ ให้ ถือว่าเป็ นความสาคัญก่อนหลัง ดังต่อไปนี ้
7.1 ทุนสาธารณประโยชน์ที่เป็ นการสงเคราะห์อนั เกิดจากภัยพิบตั ติ า่ งๆแก่สมาชิกให้ ได้ รับ
ความช่วยเหลือก่อนเหตุอื่น
7.2 ทุนสาธารณประโยชน์ที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์แก่บรรดาสมาชิกโดยทัว่ ไปให้ ได้ รับเป็ น
อันดับสอง
7.3 นอกจากที่กล่าวข้ างต้ น ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการ
7.4 การพิจารณาให้ ทนุ สาธารณประโยชน์นนั ้ ให้ พิจารณาจากทุนสาธารณประโยชน์ที่มีอยู่
ในขณะนันๆ
้ เท่านัน้ และเมื่อได้ พิจารณาให้ ทนุ สาธารณประโยชน์เพื่อการใดๆ ในคราวหนึง่ ๆ ไปแล้ วให้ ถือว่า
การพิจารณาสาหรับเรื่ องนัน้ ๆ เป็ นอันสิ ้นสุด
ข้ อ 8. วงเงินการอนุมตั จิ า่ ยทุนสาธารณประโยชน์ จานวนเงินทุนสาธารณประโยชน์ที่จะอนุมตั ิ
จ่ายให้ แก่หน่วยงานหรื อบุคคลอื่นที่ยื่นขอนัน้ ตามปกติต้องไม่เกิน 2,000 บาท เว้ นแต่ในกรณีที่มีเหตุผล
ความจาเป็ นพิเศษ ก็ให้ คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเป็ นเฉพาะราย
ข้ อ 9. สิทธิการขอรับทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ เป็ นการทัว่ ถึงแก่ทกุ หน่วยงาน หน่วยงานใดที่ได้
รับทุนสาธารณประโยชน์ไปแล้ ว จะมีสิทธิยื่นขอได้ อีกเมื่อทุกหน่วยงานได้ รับทุนไปแล้ ว เว้ นแต่หน่วยงาน
นันๆ
้ ไม่ประสงค์จะขอ ทังนี
้ ้ให้ เริ่มนับตังแต่
้ เริ่มให้ ทนุ สาธารณประโยชน์เป็ นต้ นมา
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ในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็ นพิเศษ ก็ให้ คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาผ่อนผันตาม
ควรแก่กรณี
ข้ อ 10. การพิจารณาให้ ทนุ สาธารณประโยชน์ ให้ ถือ มติของคณะกรรมการดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
10.1 มติในการพิจารณาให้ ทนุ สาธารณประโยชน์ ข้ อ 8 ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวน
กรรมการดาเนินการที่เข้ าประชุม
10.2 มติในการพิจารณาขยายวงเงินตาม ข้ อ 8 และในการผ่อนผันสิทธิการยื่นขอทุน
สาธารณประโยชน์ตาม ข้ อ 9 วรรคสอง ให้ ถือคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์
ข้ อ 11. การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์นนให้
ั ้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ จู ่ายเงินเรี ยกใบสาคัญรับเงินจากผู้รับเงิน
ทุกราย ดังนี ้
11.1 การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ในฐานะเป็ นผู้จดั กิจการอย่างใดอย่างหนึง่ เอง ต้ องมี
ใบสาคัญรับเงินหรื อหลักฐานการจัดทาหรื อจัดซื ้อโดยละเอียด
11.2 การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์สมทบเพื่อการใด ต้ องให้ ผ้ มู ีอานาจในการจัดทาหรื อ
ผู้มีอานาจในการรับเงินนันออกหลั
้
กฐานการรับเงินนันๆ
้ ให้ แก่สหกรณ์โดยครบถ้ วนและถูกต้ อง
เมื่อสหกรณ์ได้ จ่ายเงินไปแล้ วทุกคราว ให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ จู า่ ยเงินลงลายมือชื่อรับผิดชอบในการจ่ายเงินด้ วย

ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน มิถนุ ายน พ.ศ.2556

(นายสุธี ธิตมิ ทุ า)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
ว่าด้ วย การรับเงินฝากจากสมาชิก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
********************************************
อาศัย อานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด พ.ศ.2544
ข้ อ 81 (2) , (8) และ ข้ อ 109 (1) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 33 ครัง้ ที่ 6 / 2556 เมื่อวันที่
17 พฤษภาคม 2556 ได้ พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้ วย การรับเงินฝากจากสมาชิก (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2556 ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้ เรี ยกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ว่าด้ วย การรับเงินฝากจากสมาชิก
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 “
ข้ อ 2. ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2556 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ให้ ยกเลิกความในหมวด 3 ข้ อ 13.1 และ 13.2 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ว่า
ด้ วย การรับเงินฝากจากสมาชิก พ.ศ.2545 แล้ วให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน
หมวด 3
การกาหนดอัตราดอกเบี ้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี ้ย วิธีการคิดดอกเบี ้ยและการจ่ายดอกเบี ้ย
ข้ อ 13. วิธีการคิดดอกเบี ้ยเงินฝากของสหกรณ์
“ 13.1 เงินฝากประเภทออมทรัพย์
ดอกเบี ้ยเงินฝากออมทรัพย์ สหกรณ์คิดดอกเบี ้ยเป็ นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ
โดยสหกรณ์จะคิดดอกเบี ้ยทบเป็ นเงินต้ น เข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้ ทกุ วันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี
ให้ ผ้ ฝู ากยื่นสมุดคูฝ่ ากต่อสหกรณ์เพื่อจะได้ บนั ทึกรายการดอกเบี ้ยให้
13.2 เงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ
ดอกเบี ้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สหกรณ์คดิ ดอกเบี ้ยให้ เป็ นรายวันตามยอดคงเหลือโดยสหกรณ์จะ
คิดดอกเบี ้ยทบเป็ นเงินต้ นเข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ ทกุ วันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี
ให้ ผ้ ฝู ากยื่นสมุดคูฝ่ ากต่อสหกรณ์เพื่อจะได้ บนั ทึกรายการดอกเบี ้ยให้ ”
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556

(นายสุธี ธิตมิ ทุ า)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด

ที่ สอ.สธ.ลพ.๑๖๑ / ๒๕๖๐

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
๒๖๓/๑ ถนนเชียงใหม่ – ลาพูน ตาบลเหมืองง่า
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน ๕๑๐๐๐
๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่ อง

ส่งสาเนาระเบียบ

เรี ยน หัวหน้ าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลาพูน
สิ่งที่สง่ มาด้ วย ๑. สาเนาระเบียบ ว่าด้ วย การให้ เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี ้ยเงินกู้ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๖๐
จานวน ๑ ชุด
๒. สาเนาระเบียบ ว่าด้ วย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.๒๕๖๐ จานวน ๑ ชุด
๓. สาเนาระเบียบ ว่าด้ วย การรับฝากออมทรัพย์พิเศษและเงินฝากประจา พ.ศ.๒๕๖๐
จานวน ๑ ชุด
๔. สาเนาระเบียบว่าด้ วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.๒๕๖๐ จานวน ๑ ชุด
๕. สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ครัง้ ที่ ๙ / ๒๕๖๐ จานวน ๑ ชุด
ด้ วย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ได้ มีการประชุม คณะกรรมการดาเนินการ ครัง้ ที่
๙ / ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติให้ แก้ ไขเพิ่มเติมระเบียบ ว่าด้ วย การให้ เงินกู้แก่สมาชิก
และดอกเบี ้ยเงินกู้ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ และกาหนดถือใช้ ระเบียบว่าด้ วย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.๒๕๖๐ ,
ระเบียบว่าด้ วย การรับฝากออมทรัพย์พิเศษและเงินฝากประจา พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบว่าด้ วย
การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.๒๕๖๐ ซึง่ เป็ นระเบียบที่กาหนดขึ ้นโดยคณะกรรมการดาเนินการ ของ
สหกรณ์ ฯ และ ประสงค์ขอส่งสาเนา ระเบียบดังกล่าวให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทราบ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายเนตร พงษ์ ต้ ยุ )
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
โทร.๐๕๓ - ๐๙๓๖๕๖ , ๐๕๓ – ๕๓๑๑๕๓
โทรสาร.๐๕๓ – ๕๓๑๑๕๓
Lpn560480@hotmail.com.

ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
ว่าด้ วย การให้ เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี ้ยเงินกู้ พ.ศ.2560
*************************************************
อาศัย อานาจตามความในข้ อบังคับสหกรณ์ ข้ อ 81 (8) และข้ อ 109 (3) ที่ประชุมคณะกรมการดาเนินการ
ชุดที่ 37 ครัง้ ที่ 4 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ได้ กาหนดระเบียบว่าด้ วยการให้ เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี ้ยเงินกู้
พ.ศ.2560 ไว้ ดังต่อไปนี ้
หมวด 1
ข้ อความทั่วไป
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ว่าด้ วยการให้ เงินกู้
แก่สมาชิกและดอกเบี ้ยเงินกู้ พ.ศ.2560 “
ข้ อ 2. ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ว่าด้ วยการให้ เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2559
บรรดาระเบียบและคาสัง่ อื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้ แล้ วซึง่ ขัดหรื อแย้ งกับระเบียบนี ้ให้ ใช้ ระเบียบนี ้แทน
ข้ อ 3. ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้
วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 4. ในระเบียบนี ้
“ สหกรณ์ “ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
“ คณะกรรมการดาเนินการ “ หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
ลาพูน จากัด
“ ประธานกรรมการดาเนินการ “ หมายถึง ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขลาพูน จากัด
“ ผู้จดั การ “ หมายถึง ผู้จดั การสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
“ เจ้ าหน้ าที่ ” หมายถึง เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
“ สมาชิก “ หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
“ บุตร “ หมายถึง บุตรที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย
“ เงิน “ หมายถึง ให้ หมายความรวมถึงตัว๋ เงินตามกฎหมายใบถอน หรื อเอกสารใดที่สามารถนาไป
เปลี่ยน แลก ถอน หรื อเบิกเงินได้ โดยตรง
“ เงินได้ รายเดือน” หมายถึง เงินเดือน เงินค่าจ้ างประจา เงินประจาตาแหน่ง เงินค่าตอบแทน หรื อ
เงินเพิ่มพิเศษที่จา่ ยควบกับเงินเดือน ซึง่ สมาชิกได้ รับจากหน่วยงานต้ นสังกัด และหมายถึง บานาญ
บาเหน็จรายเดือน ตามกฎหมายว่าด้ วย บาเหน็จ บานาญ ซึง่ สมาชิกได้ รับจากทางราชการ
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ข้ อ 5. สหกรณ์ให้ เงินกู้แก่สมาชิก 3 ประเภท คือ
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน
(2) เงินกู้สามัญ
(3) เงินกู้พิเศษ
ข้ อ 6. การให้ เงินกู้แก่สมาชิกนัน้ จะให้ ได้ เฉพาะกรณีเพื่อการอันจาเป็ นหรื อมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการ
ดาเนินการเห็นสมควร
ข้ อ 7. คาขอกู้เงินของสมาชิกนันต้
้ องเสนอผ่านการพิจารณาให้ ความเห็นชอบของผู้บงั คับบัญชา ดังนี ้
7.1 สมาชิกที่เป็ นข้ าราชการ และลูกจ้ างประจา ให้ ผา่ นการพิจารณาให้ ความเห็นชอบ จาก
ผู้บงั คับบัญชาชันต้
้ น ในหน่วยงานที่ตนสังกัด
7.2 ข้ าราชการบานาญ บาเหน็จรายเดือน ให้ รับรองตนเอง
7.3 สมาชิกที่เป็ นเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ ให้ ผา่ นการพิจารณาให้ ความเห็นชอบจากผู้จดั การ
7.4 กรณีสมาชิกตามข้ อ 7.1 หากปฏิบตั หิ น้ าที่เป็ นผู้บงั คับบัญชาชันต้
้ น หรื อ หัวหน้ า
หน่วยงาน ให้ สามารถพิจารณาเสนอความเห็นของตนเองได้ ทังนี
้ ้ให้ รวมถึงผู้รักษาราชการ
หรื อ ผู้รักษาการ ในตาแหน่งหัวหน้ าหน่วยงานด้ วย.
7.5 สมาชิกอื่น ๆ (ถ้ ามี) ให้ ผา่ นการพิจารณาเสนอความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนด
หมวด 2
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ข้ อ 8. เมื่อสมาชิกมีเหตุฉกุ เฉิน อันแสดงหลักฐานพิสจู น์ได้ และประสงค์จะขอกู้เงินให้ ยื่นคาขอกู้ตอ่ สหกรณ์
ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้ อ 9. คณะกรรมการดาเนินการ อาจมอบอานาจให้ ประธานกรรมการดาเนินการ หรื อรองประธานกรรมการ
ดาเนินการ และหรื อกรรมการดาเนินการอื่นๆ หรื อผู้จดั การตามที่เห็นสมควรเป็ นผู้วินิจฉัยให้ เงินกู้เพื่อเหตุ
ฉุกเฉินแทนคณะกรรมการดาเนินการก็ได้ และให้ ผ้ ไู ด้ รับมอบหมายดังกล่าวนันแถลงรายการเงิ
้
นกู้เพื่อเหตุ
ฉุกเฉินที่ให้ ไปและเสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการเพื่อทราบทุกเดือน
ข้ อ 10. สมาชิกจะได้ รับเงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน จะต้ องเป็ นสมาชิกอยูใ่ นสหกรณ์นี ้ติดต่อกันเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าสอง
เดือน ให้ สมาชิกผู้ก้ คู นหนึง่ ๆ นันกู
้ ้ ได้ สี่เท่าของเงินได้ รายเดือนของสมาชิกนัน้ แต่ไม่เกินหนึง่ แสนบาท
สุดแต่จานวนไหนจะน้ อยกว่ากัน
ในกรณีสมาชิกนันยั
้ งมีเงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉินเหลืออยู่ หากจะกู้สญ
ั ญาใหม่ ให้ หกั กลบ ลบหนี ้สัญญา
เดิมทังหมดก่
้
อน
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หมวด 3
เงินกู้สามัญ
11. ให้ คณะกรรมการดาเนินการ มีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้ เงินกู้สามัญแก่สมาชิก ได้ ตามที่กาหนด
ไว้ ในระเบียบนี ้
คณะกรรมการดาเนินการ อาจแต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการเงินกู้ ขึ ้นตามความในข้ อบังคับของ
สหกรณ์ ข้ อ 85 เพื่อมอบอานาจหน้ าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้ เงินกู้สามัญแก่สมาชิก
12. คณะกรรมการดาเนินการ อาจมอบอานาจให้ ประธานกรรมการดาเนินการ หรื อรองประธานกรรมการ
ดาเนินการ และหรื อกรรมการดาเนินการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรเป็ นผู้วินิจฉัยให้ เงินกู้สามัญแทน
คณะกรรมการก็ได้ และให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับมอบหมาย ดังกล่าวนัน้ แถลงรายงานเงินกู้ที่ให้ ไปต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการเพื่อทราบทุกเดือน
13. สมาชิกซึง่ อาจได้ รับเงินกู้สามัญนัน้ ต้ องเป็ นสมาชิกสหกรณ์นี ้ติดต่อกันมาเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน
เว้ นแต่
(1) สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึง่ ย้ ายมารับราชการ ในท้ องที่ดาเนินการของสหกรณ์นี ้ และได้ เข้ าเป็ น
สมาชิกตามข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้ อ 35
(2) สมาชิกที่มีคา่ หุ้นและหรื อเงินฝากไว้ กบั สหกรณ์ประเภทใดประเภทหนึง่ อาจได้ รับเงินกู้สามัญเมื่อได้
เป็ นสมาชิกอยูใ่ นสหกรณ์ติดต่อกันเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าหนึง่ เดือน ทังนี
้ ้ให้ ก้ ไู ด้ ไม่เกินร้ อยละเก้ าสิบ
แปดของค่าหุ้น และหรื อเงินฝากรวมกัน
14. สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้เงินสามัญต้ องยื่นคาขอกู้ตอ่ สหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
15. จานวนเงินกู้สามัญที่ให้ แก่สมาชิกผู้ก้ คู นหนึง่ ๆ ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร
แต่ต้องไม่เกินสามล้ านบาท ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กาหนด ดังนี ้
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15.1 หลักเกณฑ์ การให้ เงินกู้สามัญทั่วไป
อายุการเป็ น
สมาชิก
6
1
3
5
7

เดือนขึ ้นไป
ปี ขึ ้นไป
ปี ขึ ้นไป
ปี ขึ ้นไป
ปี ขึ ้นไป

กู้ได้ จานวนเท่า
ของเงินได้ ราย
เดือน
90 เท่า
90 เท่า
90 เท่า
90 เท่า
90 เท่า

จานวนเงินทีก่ ้ ไู ด้
(บาท)
ไม่เกิน
ตังแต่
้ 1,200,001
ตังแต่
้ 1,500,001
ตังแต่
้ 2,000,001
ตังแต่
้ 2,500,000

-

1,200,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000

จานวนงวดที่สง่
ชาระ(เดือน)

ผู้ค ้าประกัน
(คน)

การขอกู้
สัญญาใหม่

220
220
220
230
270

3
4
5
7
8

ชาระหนี ้เดิม
มาแล้ วไม่น้อย
กว่า 6 เดือน

สมาชิกแต่ละรายจะกู้เงินสามัญได้ เป็ นจานวนเท่าใด ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และเงือนไขที่คณะกรรมการดาเนินการ
กาหนด
15.2 หลักเกณฑ์ และวิธีการกู้เงินสามัญเพื่อการศึกษาและกู้สามัญเพื่อการศึกษาดูงาน
(1) หลักสูตรต่ากว่าปริญญาตรี ก้ ไู ด้ ไม่เกิน
100,000.00 บาท
(2) หลักสูตรปริญญาตรี ก้ ไู ด้ ไม่เกิน
150,000.00 บาท
(3) หลักสูตรปริญญาโท กู้ได้ ไม่เกิน
200,000.00 บาท
(4) หลักสูตรปริญญาเอก กู้ได้ ไม่เกิน
300,000.00 บาท
(5) โครงการกู้เพื่อการศึกษาดูงานในประเทศ กู้ได้ ไม่เกิน
30,000.00 บาท
(6) โครงการกู้เพื่อการศึกษาดูงานต่างประเทศ กู้ได้ ไม่เกิน
120,000.00 บาท
(7) สหกรณ์ฯ จะแบ่งจ่ายเงินกู้เป็ นภาคเรี ยนตามข้ อ (1) – (4) และจ่ายเงินกู้ครัง้ เดียวตามข้ อ (5)
และ (6)
(8) กรณีก้ รู ะหว่างการศึกษาให้ ก้ ไู ด้ ตามสัดส่วนของระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรที่เหลืออยู่
15.3 กรณีที่สมาชิกเข้ าโครงการเงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา แล้ วไม่สามารถเรี ยนจบตามหลักสูตรได้ ให้
บันทึกเสนอคณะกรรมการดาเนินการ เพื่อชี ้แจงเหตุผลอันสมควรเป็ นเฉพาะรายไป
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15.4 ในกรณีที่สมาชิกมีคา่ หุ้นและหรื อเงินฝากอยูใ่ นสหกรณ์นี ้เกินกว่าจากัดตามหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ
คณะกรรมการดาเนินการอาจให้ เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนัน้ โดยไม่ต้องรอระยะเวลาส่งชาระหนี ้ตาม
กาหนดทังนี
้ ้ให้ ก้ ู ได้ ไม่เกินร้ อยละเก้ าสิบแปดของค่าหุ้นที่ชาระแล้ วและหรื อเงินฝากรวมกันสหกรณ์ ฯ
สาหรับสมาชิกที่ออกจากราชการโดยได้ รับบาเหน็จ หรื อออกจากงานประจาโดยไม่มีความผิดและ
ยังคงเป็ นสมาชิกอยู่ตามข้ อบังคับสหกรณ์ ข้ อ 46 ให้ มีสิทธิได้ รับเงินกู้ได้ ไม่เกินร้ อยละเก้ าสิบแปดของ
ค่าหุ้นและหรื อเงินฝากที่ตนมีอยูใ่ นสหกรณ์โดยจะมีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
ที่มีรายได้ ประจาอย่างน้ อยหนึง่ คนยินยอมให้ หกั เงินงวดชาระหนี ้พร้ อมดอกเบี ้ย ณ ที่จา่ ยแทนก็ได้
กรณีสมาชิกที่มีอายุ 55 ปี ขึ ้นไป การให้ เงินกู้สามัญให้ คานึงถึงเงินบานาญ / บาเหน็จ รายเดือนที่
จะได้ รับภายหลังเกษี ยณอายุราชการแล้ ว ซึง่ สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้
15.5 การพิจารณาให้ เงินกู้สามัญนัน้ สมาชิกสามารถส่งชาระหนี ้เงินกู้พร้ อมดอกเบี ้ยตามอายุราชการ
ที่เหลือ โดยคานึงถึงเงินบานาญรายเดือนและเงินบาเหน็จรายเดือนที่จะได้ รับภายหลังเกษียณอายุ
ราชการแล้ วซึง่ สหกรณ์ฯ หัก ณ ที่จ่ายได้ ทังนี
้ ้เมื่อรวมอายุของผู้ก้ กู บั ระยะเวลาที่ชาระ หนี ้เงินกู้แล้ ว
ถ้ าเป็ นข้ าราชการอายุต้องไม่เกิน 75 ปี และถ้ าเป็ นลูกจ้ างประจาอายุต้องไม่เกิน 72 ปี “
ข้ อ 16 คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาให้ เงินกู้สามัญแก่สมาชิกที่ยงั ส่งคืนเงินกู้สามัญ สัญญาเดิม
ไม่ครบก็ได้ แต่จานวนเงินกู้สามัญของสมาชิกคนหนึง่ ๆ ในเวลาใดเวลาหนึง่ จะมีจานวนเงินเกินกว่า
กาหนดที่ ไว้ ในข้ อ 15 มิได้
ข้ อ 17. สมาชิกผู้สง่ ชาระคืนเงินกู้สามัญไปแล้ วหกงวดสามารถขอกู้ใหม่ได้ อีก
สมาชิกผู้สง่ ชาระคืนเงินกู้สามัญไปแล้ วไม่ครบหกงวดแต่ต้องการกู้สามัญสัญญาใหม่คณะกรรมการ
ดาเนินการอาจพิจารณาวินิจฉัยให้ ก้ เู งินสามัญใหม่อีกก็ได้ ทงนี
ั ้ ้ ต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กาหนด
ข้ อ 18. ในการให้ เงินกู้สามัญนัน้ ถ้ าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้ ก้ ไู ด้ ไม่พอแก่การขอกู้อนั มีลกั ษณะ
พึงให้ ก้ นู นทุ
ั ้ กรายให้ ถือลาดับขันการพิ
้
จารณาให้ เงินกู้ ดังต่อไปนี ้
(1) เงินกู้ซงึ่ มีคา่ หุ้นและหรื อเงินฝาก เป็ นหลักประกันนันพึ
้ งให้ ก้ ไู ด้ ในลาดับก่อนเงินกู้ซงึ่ มีหลักประกันอย่างอื่น
(2) ในระหว่างเงินกู้ซงึ่ อยูใ่ นลาดับเดียวกัน ตามที่กล่าวในข้ อ (1) นัน้ เงินกู้ซงึ่ มีจานวนน้ อยพึงได้ รับ
ก่อนเงินกู้ซงึ่ มีจานวนมาก เพื่อประโยชน์แห่งการนี ้ จานวนเงินกู้ที่นามาเทียบกันนัน้ ให้ คิดรวม
กับเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉินรายก่อนของผู้ก้ ทู ี่คงเหลืออยู่ (ถ้ ามี) ด้ วย
ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการดาเนินการ เห็นว่ามีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉัยเป็ นอย่างอื่นก็ได้
ข้ อ 19 เอกสารทางการเงินและสัญญาเงินกู้ต้องจัดทาให้ เสร็จก่อนรับเงินทุกครัง้ ไป
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หมวด 4
เงินกู้พเิ ศษ
ข้ อ 20. เมื่อคณะกรรมการดาเนินการ เห็นว่าสหกรณ์มีฐานะการเงินก้ าวหน้ าพอที่จะช่วยเหลือให้ เงินกู้
เพื่อส่งเสริมฐานะความมัน่ คงหรื อก่อประโยชน์แก่สมาชิกได้ โดยจานวนเงินกู้มากกว่าจานวน
ตามข้ อ 15 คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้ เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนันได้
้
ตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบนี ้และตามข้ อบังคับของสหกรณ์
ข้ อ 21 การให้ เงินกู้พิเศษมี 6 ประเภท
1) เพื่อซื ้อที่ดิน และสิ่งปลูกสร้ าง
2) เพื่อซื ้อรถยนต์
3) เพื่อซื ้อรถจักรยานยนต์
4) เพื่อซื ้อคอมพิวเตอร์
5) เพื่อซื ้อรถจักรยานไฟฟ้า
6) เพื่อชาระหนี ้สถาบันการเงินอื่น
ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขรายละเอียดการกู้พิเศษ ดังนี ้
(1) การกู้ตามข้ อ 21 (1) ต้ องเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ ตังแต่
้ 3 ปี ขึ ้นไป
(2) การกู้ตามข้ อ 21 (2) – (5) ต้ องเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ตังแต่
้ 6 เดือนขึ ้นไป
(3) สิทธิการกู้คดิ ตามหลักเกณฑ์ แต่ให้ ก้ ไู ด้ ไม่เกิน 5,000,000 บาท
(4) หลักประกันสาหรับเงินกู้พิเศษ ให้ เป็ นไปตามหมวด 5 แห่งระเบียบและตามเอกสารแนบท้ ายสัญญา
ข้ อ 22 หลักเกณฑ์การกู้เงินพิเศษ และการชาระคืน
(1) เงินกู้พิเศษเพื่อซื ้อที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ าง กู้ได้ ไม่เกิน 5,000,000.00 บาท ผ่อนชาระเงินต้ นพร้ อม
ดอกเบี ้ย ตังแต่
้ เดือนแรกของการทาสัญญา ไม่เกิน 360 งวด (เดือน)
(2) เงินกู้พิเศษเพื่อซื ้อรถยนต์ กู้ได้ ไม่เกิน 1,500,000.00 บาท ผ่อนชาระเงินต้ นพร้ อมดอกเบี ้ย ตังแต่
้
เดือนแรกของการทาสัญญา ไม่เกิน 200 งวด (เดือน)
(3) เงินกู้พิเศษเพื่อซื ้อรถจักรยานยนต์ กู้ได้ ไม่เกิน 50,000.00 บาท ผ่อนชาระเงินต้ นพร้ อมดอกเบี ้ย
ตังแต่
้ เดือนแรกของการทาสัญญา ไม่เกิน 50 งวด (เดือน)
(4) เงินกู้พิเศษเพื่อซื ้อคอมพิวเตอร์ กู้ได้ ไม่เกิน 50,000.00 บาท ผ่อนชาระเงินต้ นพร้ อมดอกเบี ้ย
ตังแต่
้ เดือนแรกของการทาสัญญา ไม่เกิน 50 งวด (เดือน)
(5) เงินกู้พิเศษเพื่อซื ้อรถจักรยานไฟฟ้า กู้ได้ ไม่เกิน 30,000.00 บาท ผ่อนชาระเงินต้ นพร้ อมดอกเบี ้ย
ตังแต่
้ เดือนแรกของการทาสัญญา ไม่เกิน 36 งวด (เดือน)
(6) เงินกู้พิเศษเพื่อชาระหนี ้สถาบันการเงินอื่น กู้ได้ ไม่เกิน 500,000 บาท ผ่อนชาระเงินต้ นพร้ อม
ดอกเบี ้ยเดือนละเท่า ๆ กันไม่เกิน 200 งวด (เดือน)

7
หมวด 5
หลักประกันสาหรั บเงินกู้
ข้ อ 23 การให้ เงินกู้ทกุ ประเภทนัน้ ผู้ก้ ตู ้ องทาหนังสือกู้ไว้ ตอ่ สหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์กาหนดไว้
ข้ อ 24 หลักประกันสาหรับเงินกู้นนั ้ ให้ มีข้อกาหนด ดังต่อไปนี ้
24.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน ตามข้ อ 5 (1) นอกจากหนังสือกู้ซงึ่ ผู้ก้ ไู ด้ ทาไว้ ตอ่ สหกรณ์แล้ ว
ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
24.2 เงินกู้สามัญ ถ้ าเงินกู้สามัญรายนัน้ โดยเฉพาะสัญญาเดียวก็ดีหรื อเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญราย
ก่อนของผู้ก้ ทู ี่คงเหลือ (ถ้ ามี) ก็ดี มีจานวนไม่เกินกว่าค่าหุ้นและหรื อเงินฝากที่ผ้ กู ้ มู ีอยู่ในสหกรณ์
ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ถ้ าเงินกู้สามัญรายนัน้ โดยเฉพาะสัญญาเดียวก็ดี หรื อเมื่อรวมกันกับเงินกู้สามัญสัญญาก่อนของผู้ก้ ู
ที่คงเหลืออยู่ (ถ้ ามี) ก็ดีมีจานวนเงินเกินค่าหุ้นและหรื อเงินฝากที่ผ้ กู ้ มู ีอยูใ่ นสหกรณ์ ก็ต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่าง
หนึง่ ดังต่อไปนี ้ด้ วย
(ก) มีสมาชิกที่มิได้ เป็ นคูส่ มรสของผู้ก้ ู ซึง่ คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรอย่างน้ อยสามคน
ค ้าประกัน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด เพื่อหนี ้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญ
รายนันในส่
้ วนที่เกินกว่าค่าหุ้นและหรื อเงินฝากของผู้ก้ ู แต่ถ้าผู้ก้ มู ีเงินกู้สามัญสัญญาก่อนเหลือ
อยู่ด้วยก็ต้องค ้าประกันเพื่อหนี ้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายใหม่ นัน้ ทังหมด
้
เพื่อความมัน่ คงในการให้ เงินกู้สามัญ คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจวินิจฉัยเรี ยกให้ มี
ผู้ค ้าประกันมากกว่า สามคน ก็ได้
สมาชิกผู้ค ้าประกันต้ องทาหนังสือค ้าประกัน ให้ ไว้ ตอ่ สหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์กาหนดไว้
สมาชิกคนหนึง่ จะเป็ นผู้ค ้าประกันสาหรับผู้ก้ เู งินสามัญมากกว่า แปดสัญญา ในเวลาเดียวกันไม่ได้
และจะต้ องให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์แห่งการค ้าประกันที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(1) หลักเกณฑ์การค ้าประกันเงินกู้สามัญ ใช้ บคุ คลค ้าประกัน ดังนี ้
วงเงินกู้ไม่เกิน 1,200,000 บาท
ใช้ บคุ คลค ้าประกันอย่างน้ อย 3 คน
วงเงินกู้ 1,200,001 บาท ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ใช้ บคุ คลค ้าประกันอย่างน้ อย 4 คน
วงเงินกู้ 1,500,001 บาท ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท ใช้ บคุ คลค ้าประกันอย่างน้ อย 5 คน
วงเงินกู้ 2,000,001 บาท ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 2,500,000 บาท ใช้ บคุ คลค ้าประกันอย่างน้ อย 7 คน
วงเงินกู้ 2,500,001 บาท ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ใช้ บคุ คลค ้าประกันอย่างน้ อย 8 คน
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(2) สมาชิกที่ก้ เู งินสามัญโดยใช้ บคุ คลค ้าประกัน
- วงเงินตังแต่
้ 1,200,000.00 – 1,500,000.00 บาท ผู้ค ้าประกันต้ องเป็ นข้ าราชการอย่างน้ อย 1 คน
- วงเงินตังแต่
้ 1,500,001.00 – 2,000,000.00 บาท ผู้ค ้าประกันต้ องเป็ นข้ าราชการอย่างน้ อย 2 คน
- วงเงินตังแต่
้ 2,000,001.00 – 2,500,000.00 บาท ผู้ค ้าประกันต้ องเป็ นข้ าราชการอย่างน้ อย 3 คน
- วงเงินตังแต่
้ 2,500,001.00 – 3,000,000.00 บาท ผู้ค ้าประกันต้ องเป็ นข้ าราชการอย่างน้ อย 4 คน
(3) สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เป็ นข้ าราชการ 1 คน มีสิทธิค ้าประกันสัญญาเงินกู้สามัญรายอื่นได้ ไม่เกิน 8 คน
(4) สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เป็ นลูกจ้ างประจา 1 คนมีสิทธิค ้าประกันสัญญาเงินกู้สามัญรายอื่นได้ ไม่เกิน
4 คน
(5) สมาชิกสหกรณ์ ฯ ที่เป็ นข้ าราชการบานาญ 1 คน มีสิทธิค ้าประกันสัญญาเงินกู้สามัญรายอื่นได้
ไม่เกิน 5 คน
(6) การกู้เงินสามัญตามหลักเกณฑ์ ผู้ค ้าประกันอาจร้ องขอให้ ผ้ กู ้ ทู าประกันชีวิตและหรื อประกันสินเชื่อ
ร่วมด้ วยก็ได้ โดยให้ สหกรณ์เป็ นผู้รับผลประโยชน์
(7) สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่รับบาเหน็จรายเดือน 1 คน มีสิทธิค ้าประกันสัญญาเงินกู้สามัญรายอื่นได้
ไม่เกิน 3 คน
(8) สมาชิกผู้ก้ ตู ้ องมีเงินเดือนหลักหักค่าใช้ จา่ ยต่างๆ แล้ วไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10
(9) สมาชิกที่ก้ เู งินโดยใช้ บคุ คลค ้าประกัน ต้ องมีเงินค่าหุ้นอย่างน้ อยร้ อยละ 20 ของวงเงินกู้
การกู้เงินทุกสัญญา สามารถใช้ วงเงินกู้ทงหมด
ั้
หักลบด้ วยทุนเรื อนหุ้นที่มีอยู่ และใช้ บคุ คลค ้า
ประกันเต็มวงเงินกู้ที่เหลือ
เมื่อผู้ค ้าประกันคนใดเสียชีวิต หรื อออกจากสหกรณ์ โดยเหตุอื่นหรื อมีเหตุที่คณะกรรมการดาเนินการ
เห็นว่าไม่สมควรหรื อไม่อาจที่จะเป็ นผู้ค ้าประกันต่อไป ผู้ก้ ตู ้ องจัดให้ สมาชิกอื่นซึง่ คณะกรรมการดาเนินการ
เห็นสมควรเข้ าเป็ นผู้ค ้าประกันแทนคนเดิมให้ เสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่สหกรณ์แจ้ งให้ ทราบ
กรณีที่สมาชิกผู้ค ้าประกันออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใดๆ ไม่เป็ นเหตุให้ ผ้ นู นหลุ
ั ้ ดพ้ นจากการค ้า
ประกันจนกว่าผู้ก้ ไู ด้ จดั ให้ มีสมาชิกอื่นซึง่ คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรเข้ าเป็ นผู้ค ้าประกันแทน
อนึง่ ภายหลังการทาหนังสือค ้าประกันแล้ ว ถ้ าสมาชิกผู้ค ้าประกันได้ เป็ นคูส่ มรสของผู้ก้ ู ผู้ก้ จู ะต้ อง
จัดให้ มีสมาชิกอื่นที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรเป็ นผู้ค ้าประกันแทน
(ข) มีอสังหาริมทรัพย์ อันปลอดจากภาระจานอง หรื อภาระผูกพันในอสังหาริมทรัพย์มาจานอง
เป็ นประกันเต็มจานวนเงินกู้รายนันซึ
้ ง่ คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร ว่าจานวนเงิน
มีส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นและหรื อเงินฝากของผู้ก้ ตู ้ องอยูภ่ ายใต้ ร้อยละเจ็ดสิบแห่งราคาประเมิน
ตามที่ทางราชการกาหนดของอสังหาริมทรัพย์ นัน้
(ค) มีหลักทรัพย์รัฐบาล ซึง่ คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรจานาเข้ าเป็ นประกัน โดยจานวน
เงินกู้สว่ นที่เกินกว่าค่าหุ้นและหรื อของผู้ก้ ตู ้ องอยูใ่ นร้ อยละแปดสิบแห่งค่าของหลักทรัพย์ นัน้
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(ง) มีเอกสารฝากเงินอยูใ่ นสหกรณ์ ซึง่ คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร จะนาเป็ นประกัน
โดยจานวนเงินกู้สว่ นที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้ก้ ูต้องอยูภ่ ายในร้ อยละเก้ าสิบแปดของเงินฝากนัน้
ในระหว่างที่ใช้ เอกสารฝากเงินเป็ นหลักประกันเงินกู้ สมาชิกจะถอนเงินฝาก นันไม่
้ ได้
สมาชิกที่ยื่นกู้สามัญ ตามข้ อ 15 เมื่อสหกรณ์วิเคราะห์สิทธิการกู้ให้ แล้ ว ให้ นาเงินค่าหุ้น
และสวัสดิการที่สมาชิกจะได้ รับมาหักล้ างกับยอดเงินที่สมาชิกกู้ได้ หากยังไม่ค้ มุ หนี ส้ มาชิกจะต้ อง
สมัครเข้ ารับสวัสดิการตามหลักเกณฑ์ของสหกรณ์
25.3 เงินกู้พิเศษ ตามข้ อ 22 (1) สมาชิกผู้ก้ ตู ้ องนาหลักทรัพย์มาจานองเป็ นประกันเต็มจานวน
เงินกู้ เงินกู้พิเศษตามข้ อ 22 (2) – (5) ต้ องมีสมาชิกสหกรณ์ค ้าประกันและให้ เป็ นไปตาม
เงื่อนไขรายละเอียดการกู้เงิน ตามข้ อ 15.1 สาหรับเงินกู้พิเศษตามข้ อ 22 (6) สมาชิกผู้ก้ ู
ต้ องทาประกันสินเชื่อเต็มวงเงิน ตามสัญญากู้หรื อใช้ บคุ คลค ้าประกัน 3 คน หรื อเงินฝาก
ค ้าประกัน
หมวด 6
เงินงวดชาระหนีส้ าหรั บเงินกู้
ข้ อ 25 เงินงวดชาระหนี ้สาหรับเงินกู้นนั ้ ให้ กาหนดไว้ ดังนี ้
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน ให้ ผ้ กู ้ สู ง่ คืนเงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉินเต็มจานวนพร้ อมด้ วยดอกเบี ้ย ภายใน
วันที่ได้ รับเงินเดือน หรื อให้ ส่งเป็ นงวดรายเดือนรวมกันไม่เกินสิบแปดงวด (เดือน) โดยส่งต้ นเงิน
แต่ละงวดเท่าๆ กัน ไม่น้อยกว่างวดละ 1,000 บาท พร้ อมดอกเบี ้ยภายในทุกวันสิ ้นเดือน ทังนี
้ ้
โดยไม่มีการผ่อนผันเวลาอย่างใดอีก
(2) เงินกู้สามัญ ให้ คณะกรรมการดาเนินการ พิจารณากาหนดให้ ผ้ กู ้ สู ง่ คืนเงินกู้สามัญเป็ นงวด
รายเดือนเท่ากัน พร้ อมด้ วยดอกเบี ้ย หรื อส่งคืนเงินกู้สามัญเป็ นงวดรายเดือนพร้ อมด้ วยดอกเบี ้ย
เป็ นจานวนเท่ากันทุกเดือน (เว้ นแต่งวดสุดท้ ายซึง่ อาจน้ อยกว่าหรื อมากกว่างวดรายเดือนปกติ)
เป็ นจานวนกี่งวดก็สดุ แต่จะเห็นเป็ นการสมควรตามฐานะของผู้ก้ ู จานวนและความมุง่ หมายแห่ง
เงินกู้ดงั นี ้
ก. วงเงินกู้ตามข้ อ 15.1 ส่งชาระไม่เกินสองร้ อยเจ็ดสิบ งวด (เดือน)
ข. วงเงินกู้ตามข้ อ 15.2 (1) – (4) ให้ ชาระคืนโดย
- ผ่อนชาระเงินต้ นพร้ อมดอกเบี ้ย ตังแต่
้ เดือนแรกของการทาสัญญาไม่เกิน หนึง่ ร้ อยงวด(เดือน)
หรื อ
- ผ่อนชาระดอกเบี ้ยเป็ นรายเดือน โดยปลอดเงินต้ นตลอดหลักสูตร ทังนี
้ ้ ไม่เกิน ยี่สิบสี่งวด
(เดือน) สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่สถาบันกาหนดแล้ ว ให้ ผอ่ นชาระเงินต้ นพร้ อมดอกเบี ้ย
เป็ นงวดรายเดือน ไม่เกิน เจ็ดสิบหกงวด (เดือน)
ค. วงเงินกู้ตามข้ อ 15.2 (5) ส่งชาระไม่เกินยี่สิบสี่งวด (เดือน)
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ง. วงเงินกู้ตามข้ อ 15.2 (6) ส่งชาระไม่เกินหกสิบงวด (เดือน)
ทังนี
้ ้ตังแต่
้ เดือนแรกที่ทาสัญญาเงินกู้
(3) เงินกู้พิเศษ ให้ คณะกรรมการดาเนินการ พิจารณากาหนดให้ สมาชิกผู้ก้ สู ง่ คืนเงินกู้พิเศษ
เป็ นงวดรายเดือนเท่ากัน พร้ อมด้ วยดอกเบี ้ย หรื อส่งคืนเงินต้ นพร้ อมดอกเบี ้ยเป็ นงวดรายเดือนเท่ากัน
ทุกเดือน (เว้ นแต่งวดสุดท้ ายซึง่ อาจน้ อยกว่าหรื อมากกว่างวดรายเดือนปกติ) ดังนี ้
ก. วงเงินกู้ตามข้ อ 22 (1) ส่งชาระไม่เกิน 360 งวด (เดือน)
ข. วงเงินกู้ตามข้ อ 22 (2) , (6) ส่งชาระไม่เกินสองร้ อยงวด (เดือน)
ค. วงเงินกู้ตามข้ อ 22 (3) – (4) ส่งชาระไม่เกินห้ าสิบงวด (เดือน)
ง. วงเงินกู้ตามข้ อ 22 (5) ส่งชาระไม่เกินสามสิบหกงวด (เดือน)
ทังนี
้ ้ตังแต่
้ เดือนแรกที่ทาสัญญาเงินกู้
ในกรณีที่ผ้ กู ้ มู ีหนังสือ ขอผ่อนผันการชาระหนี ้เงินกู้และคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่ามีเหตุผล
อันสมควรเป็ นพิเศษ คณะกรรมการดาเนินการ จะผ่อนผันเวลาการส่งเงินงวดชาระหนี ้ สาหรับเงินกู้สามัญ
ที่กาหนดไว้ ในวรรคก่อนนันให้
้ แก่ผ้ กู ้ คู ราวละหนึง่ เดือนหรื อหลายเดือนก็ได้ แต่การผ่อนผันเวลาชาระหนี ้
รวมกันทังหมดส
้
าหรับเงินกู้สามัญรายหนึ่ง ๆต้ องไม่เกินหกเดือน
หรื อคณะกรรมการดาเนินการ อาจจะขยายเงินงวดชาระหนี ้ออกไปอีกก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน 270 งวด
โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
1. ถ้ าสมาชิกผู้ก้ ู ได้ ยื่นคาขอรับการช่วยเหลือเป็ นกรณีพิเศษและคณะกรรมการดาเนินการ ได้ ให้ ความ
เห็นชอบแล้ ว ให้ สมาชิกปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบท้ ายระเบียบนี ้
2. ถ้ าสมาชิกผู้ก้ ู ได้ รับการขยายเงินงวดชาระหนี ้แล้ วจะขอผ่อนผัน เวลาการส่งเงินงวดชาระหนี ้อีกไม่ได้
สาหรับเงินกู้นนั ้ ๆ
ข้ อ 26. การส่งเงินงวดชาระหนี ้เงินกู้ทกุ ประเภท ซึง่ ผู้ก้ ตู ้ องส่งต่อสหกรณ์นนั ้ ให้ สง่ โดยวิธีหกั จากเงินได้
รายเดือนของผู้ก้ ู ณ ที่จา่ ย ให้ ถือว่าเงินงวดชาระหนี ้เงินกู้แต่ละงวดถึงกาหนดส่งภายในวันทาการ
สิ ้นเดือนนันๆ
้ ยกเว้ น กรณีสมาชิกไม่มีหน่วยงานเบิกเงินได้ รายเดือนที่สามารถหัก ณ ที่จา่ ยได้ ให้
สามารถส่งชาระหนี ้ได้ ดังนี ้
26.1 ส่งชาระหนี ้ด้ วยตนเอง ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ภายในวันที่
เงินได้ รายเดือนออก หรื อไม่เกินในวันสิ ้นเดือนนัน้ ๆ
26.2 ส่งชาระหนี ้เงินกู้โดยการหักจากบัญชีเงินฝากของสมาชิกที่มีอยูใ่ นสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
ลาพูน จากัด ภายในวันที่เงินได้ รายเดือนออก หรื อไม่เกินในวันสิ ้นเดือนนัน้ ๆ
การส่งชาระหนี ้เงินกู้ของสมาชิกตามข้ อ 27.1 และข้ อ 27.2 ให้ สมาชิกทาข้ อตกลงกับสหกรณ์เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรและจะเปลี่ยนแปลงวิธีการส่งชาระหนี ้เงินกู้ตามข้ อตกลง โดยไม่แจ้ งให้ สหกรณ์ทราบ
ก่อนไม่ได้
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หมวด 7
ดอกเบีย้ เงินกู้
ข้ อ 27 ให้ เรี ยกดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ แู ก่สมาชิกทุกประเภทในอัตราที่เห็นสมควร ตามความเหมาะสมกับภาวะการเงิน
ทังนี
้ ้ต้ องไม่เกินกว่าอัตราที่กระทรวงการคลังประกาศ และภาวะการเงินในตลาด ซึง่ สหกรณ์จะประกาศให้
สมาชิกทราบเป็ นคราว ๆ ไป
อนึง่ ในระหว่างอายุสญ
ั ญา สหกรณ์อาจทรงไว้ ซงึ่ สิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ยตามความ
ในวรรคแรกโดยมิต้องรับคายินยอมจากสมาชิกก่อน
ข้ อ 28 การคิดดอกเบี ้ยเงินกู้ ให้ คดิ เป็ นรายวันตามจานวนต้ นเงินคงเหลือ โดยนับตังแต่
้ วนั ที่สหกรณ์จา่ ยเงินกู้
จนถึงวันก่อนที่สหกรณ์รับชาระหนี ้

ข้ อ 29

ข้ อ 30

ข้ อ 31

ข้ อ 33

หมวด 8
การควบคุมหลักประกันและการเรี ยกคืนเงินกู้
ให้ คณะกรรมการดาเนินการตรวจตราควบคุม ให้ เงินกู้ทกุ รายมีหลักประกัน ตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบ
นี ้และเมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้ก้ จู ะต้ อ งจัดการ
แก้ ไขให้ คืนดีภายในระเยเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี ้ให้ ถือว่าเงินกู้ไม่วา่ ประเภทใดๆ เป็ นอันถึงกาหนดส่งคืน โดยสิ ้นเชิงพร้ อมดอกเบี ้ย
ในทันโดยมิต้องคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ ไว้ และให้ คณะกรรมการดาเนินการจัดการเรี ยกคืนโดยมิชกั ช้ า
(1) เมื่อสมาชิกผู้ก้ อู อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการว่าผู้ก้ นู าเงินไปใช้ ผิดวัตถุประสงค์ที่ให้ เงินกู้นนั ้
(3) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่า หลักประกันสาหรับเงินกู้เกิดบกพร่องหรื อขาดความเชื่อถือ
และผู้ก้ มู ิได้ จดั การแก้ ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมื่อค้ างส่งเงินงวดชาระหนี ้ ไม่ว่าต้ นเงินหรื อดอกเบี ้ยติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสองเดือน หรื อผิดนัด
การส่งเงินงวดชาระหนี ้ดังว่านันถึ
้ งสามคราวสาหรับเงินกู้ รายหนึง่ ๆ
ในกรณีที่ผ้ คู ้าประกันจะต้ องรับผิดชาระหนี ้แทนผู้ก้ ู และไม่สามารถชาระหนี ้โดยสิ ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค ้าประกัน
ร้ องขอคณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผันให้ เรี ยกเก็บจากผู้ค ้าประกันเป็ นงวดรายเดือนจนเสร็ จตามที่
ผู้ก้ ไู ด้ ใช้ ตอ่ สหกรณ์ก็ได้ สดุ แต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ผู้ก้ แู ละผู้ค ้าประกัน ต้ องรับผูกพันว่าถ้ าตนจะขอย้ ายหรื อออกจากราชการ หรื องานประจา ตามข้ อบังคับ
สหกรณ์ ข้ อ 34 (3) จะต้ องแจ้ งเป็ นหนังสือให้ สหกรณ์ทราบ และจัดการชาระหนี ้สินซึง่ ตนมีอยูต่ อ่
สหกรณ์ให้ เสร็จสิ ้นเสียก่อนแล้ วจึงจะย้ ายหรื อออกจากราชการหรื องานประจา นันได้
้
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ข้ อ 34 ในการจ่ายเงินทุกประเภท เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ ผู้จดั การหรื อกรรมการดาเนินการผู้รับหน้ าที่จา่ ยเงินดังกล่าว
จะต้ องใช้ ความระมัดระวังมิให้ มีความเสียหายเกิดขึ ้นก่อนส่งมอบเงินให้ แก่ผ้ มู ีสิทธิ์ จะต้ องตรวจสอบ
รายการให้ สญ
ั ญากู้ สัญญาค ้าประกัน เอกสารมอบอานาจให้ รับเงินแทน ความยินยอมของคูส่ มร หรื อ
เอกสารที่เกี่ยวข้ องทุกอย่างให้ ครบถ้ วนถูกต้ องและให้ ผ้ กู ้ ู ผู้ค ้าประกัน ผู้รับมอบอานาจให้ รับเงินแทน
พยาน คูส่ มรส แล้ วแต่กรณี ลงลายมือชื่อหรื อพิมพ์ลายนิ ้วมื อตามกฎหมายกาหนด กรณีลงลายมือชื่อ
ไม่ได้ ในสัญญา หรื อเอกสารต่อหน้ าตน และยึดถือสัญญาดังกล่าวเสร็จเรี ยบร้ อย
อนึง่ ให้ ตรวจสอบหลักฐานผู้รับเงินเพื่อมิให้ มีการผิดตัว สาหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน จะส่งมอบโดยการ
มอบอานาจให้ รับเงินแทนก็ได้
ข้ อ 35 ให้ ประธานกรรมการดาเนินการรักษาการตามระเบียบนี ้
ประกาศ ณ วันที่

(นายเนตร พงษ์ต้ ยุ )
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด

บันทึกการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
ชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 2 / 2561 วันที่ 19 มกราคม 2561
ณ ห้ องประชุมสานักงานสหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
*******************************************
คณะกรรมการดาเนินการเข้ าประชุม จานวน 14 คน (คณะกรรมการดาเนินการทัง้ หมด 15 คน)
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ ง
1
นายเนตร
พงษ์ต้ ยุ
ประธานกรรมการ
2
นางจันทรทิพย์
จิตรวงค์
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3
นายกาจร
ตันติวรานุรักษ์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4
นายศรี พรหม
กาสกูล
กรรมการ / เหรัญญิก
5
นายวรกิจ
ศรี ผดุงอาไพ
กรรมการ / เลขานุการ
6
นายสุธี
ธิตมิ ทุ า
กรรมการ
7
นายโยธิน
จันทร์ ทิพย์
กรรมการ
8
นายรังสรรค์
วัชรกาวิน
กรรมการ
9
นางปราณี
ลิ ้นฤาษี
กรรมการ
10
นางมาลีวรรณ
เกษตรทัต
กรรมการ
11
นางประนอม
วิธี
กรรมการ
12
น.ส.ยุพิน
นาปูนศักดิ์
กรรมการ
13
นายดารงค์เดช
มัน่ ใจวงค์
กรรมการ
14
นายโรม
ชนะเดช
กรรมการ
คณะกรรมการไม่ เข้ าร่ วมประชุม
1
นายพัฒฑณา

อินทะชัย

กรรมการ

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1
นางฉวีวรรณ
2
นางพิชญาภร
3
ดร.อรรถพงศ์

ฝัน้ ต๊ ะ
จันทิมา
พีระเชื ้อ

ผู้จดั การสหกรณ์
นักวิชาการสหกรณ์ ชานาญการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น

ติดราชการ

2
เมื่อคณะกรรมการครบองค์ประชุม นายเนตร พงษ์ ต้ ยุ ประธานกรรมการเปิ ดการประชุม และ
เริ่มประชุมโดยมีเรื่ องที่แจ้ งและพิจารณา ดังนี ้
ฯลฯ
ระเบียบวาระที่ 4.2.13 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ฯลฯ
ประธานคณะกรรมการ
ได้ เสนอที่ประชุมให้ ร่วมกันพิจารณากาหนดถือใช้ ระเบียบว่าด้ วย การให้ เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี ้ยเงินกู้
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 จึงขอให้ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา
ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ได้ ร่วมกันพิจารณากาหนดถือใช้ ระเบียบว่าด้ วยการให้ เงินกู้แก่สมาชิก
และดอกเบี ้ยเงินกู้ ( ฉบับที่ 4 ) ประจาปี 2561 ของสหกรณ์และมีมติ ดังนี ้
1. เห็นชอบให้ กาหนดถือใช้
2. ระเบียบว่าด้ วย การให้ เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี ้ยเงินกู้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
3. โดยให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ นายทะเบียนสหกรณ์ ให้ ความเห็นชอบ เป็ นต้ นไป
4. ให้ สง่ สาเนาระเบียบ ดังกล่าวให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทราบ
5. ให้ สง่ สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 2 / 2561 เมื่อวันที่ 19
มกราคม 2561 ให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทราบ
6. มอบหมายฝ่ ายจัดการดาเนินการ
เลิกประชุมเวลา 17.00 น
(ลงชื่อ)

เนตร พงษ์ต้ ยุ
ประธานที่ประชุม
(นายเนตร พงษ์ ต้ ยุ )
ประธานกรรมการดาเนินการ
(ลงชื่อ) วรกิจ ศรี ผดุงอาไพ ผู้บนั ทึกการประชุม
(นายวรกิจ ศรี ผดุงอาไพ)
กรรมการและเลขานุการ
สาเนาถูกต้ อง
(นางสาวฉวีวรรณ ฝั ้นต๊ ะ)
ผู้จัดการ
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด

หมวด 4
เงินกู้พเิ ศษ
ข้ อ 20. เมื่อคณะกรรมการดาเนินการ เห็นว่าสหกรณ์มีฐานะการเงินก้ าวหน้ าพอที่จะช่วยเหลือให้ เงินกู้เพื่อส่งเสริ ม
ฐานะความมัน่ คงหรื อก่อประโยชน์แก่สมาชิกได้ โดยจานวนเงินกู้มากกว่าจานวน ตามข้ อ 15 คณะกรรมการดาเนินการมี
อานาจพิจารณาวินิจฉัยให้ เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนันได้
้ ตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบนี ้และตามข้ อบังคับของสหกรณ์
ข้ อ 21 การให้ เงินกู้พิเศษมี 6 ประเภท
(1) เพื่อซื ้อที่ดิน และสิ่งปลูกสร้ าง
(2) เพื่อซื ้อรถยนต์
(3) เพื่อซื ้อรถจักรยานยนต์
(4) เพื่อซื ้อคอมพิวเตอร์
(5) เพื่อซื ้อรถจักรยานไฟฟ้า
(6) เพื่อชาระหนี ้สถาบันการเงินอื่น
ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขรายละเอียดการกู้พิเศษ ดังนี ้
(1) ต้ องเป็ นสมาชิกสหกรณ์ตงแต่
ั ้ 6 เดือนขึ ้นไป
(2) สิทธิการกู้คดิ ตามเกณฑ์คือ ให้ ก้ ไู ด้ ไม่เกิน 3,000,000.00 บาท
(3) หลักประกันสาหรับเงินกู้พิเศษให้ เป็ นไปตาม หมวด 5 แห่งระเบียบนี ้ และตามเอกสาร
แนบท้ ายสัญญา
ข้ อ 22 หลักเกณฑ์การกู้เงินพิเศษ และการชาระคืน
(1) เงินกู้พิเศษเพื่อซื ้อที่อยูอ่ าศัย กู้ได้ ไม่เกิน 3,000,000.00 บาท ผ่อนชาระเงินต้ น พร้ อมดอกเบี ้ย
ตังแต่
้ เดือนแรกของการทาสัญญา ไม่เกิน……. งวด (เดือน)
(2) เงินกู้พิเศษเพื่อซื ้อรถยนต์ กู้ได้ ไม่เกิน 1,500,000.00 บาท ผ่อนชาระเงินต้ นพร้ อมดอกเบี ้ย ตังแต่
้
เดือนแรกของการทาสัญญา ไม่เกิน 200 งวด (เดือน)
(3) เงินกู้พิเศษเพื่อซื ้อรถจักรยานยนต์ กู้ได้ ไม่เกิน 50,000.00 บาท ผ่อนชาระเงินต้ นพร้ อมดอกเบี ้ย
ตังแต่
้ เดือนแรกของการทาสัญญา ไม่เกิน 50 งวด (เดือน)
(4) เงินกู้พิเศษเพื่อซื ้อคอมพิวเตอร์ กู้ได้ ไม่เกิน 50,000.00 บาท ผ่อนชาระเงินต้ นพร้ อมดอกเบี ้ย
ตังแต่
้ เดือนแรกของการทาสัญญา ไม่เกิน 50 งวด (เดือน)
(5) เงินกู้พิเศษเพื่อซื ้อรถจักรยานไฟฟ้า กู้ได้ ไม่เกิน 30,000.00 บาท ผ่อนชาระเงินต้ นพร้ อมดอกเบี ้ย
ตังแต่
้ เดือนแรกของการทาสัญญา ไม่เกิน 36 งวด (เดือน)
(6) เงินกู้พิเศษเพื่อชาระหนี ้สถาบันการเงินอื่น กู้ได้ ไม่เกิน …………… บาท ผ่อนชาระเงินต้ นพร้ อม
ดอกเบี ้ยเดือนละเท่า ๆ กันไม่เกิน............. งวด (เดือน)

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
ประกอบท้ ายระเบียบว่ าด้ วยการให้ เงินกู้แก่ สมาชิกและดอกเบีย้ เงินกู้
ข้ อ 26 (2) , (3)
หลักเกณฑ์
1. ส่งเฉพาะดอกเบี ้ยเป็ นเวลา 6 เดือน

เงื่อนไข
1. เงินเฉลี่ยคืนที่ได้ รับ จะต้ องนาซื ้อหุ้น
หรื อชาระหนี ้ตอนสิ ้นปี ทงหมด
ั้

2. ขยายงวดชาระหนี ้เป็ น 300 งวด ใน
วงเงินที่คงเหลือ

2. เงินเฉลี่ยคืนที่ได้ รับ จะต้ องนาซื ้อหุ้น
หรื อชาระหนี ้ตอนสิ ้นปี ทงหมด
ั้

3. ส่งเฉพาะดอกเบี ้ยเป็ นเวลา 6 เดือน และ 3. เงินเฉลี่ยคืน และเงินปันผล 1 ใน 3
ลดค่าหุ้นที่สง่ ปกติลงร้ อยละ 50 ตลอด
ไม่เกิน 10,000 บาท ซื ้อหุ้น หรื อชาระ
ระยะเวลาของสัญญาเดิมที่เหลืออยู่
หนี ้ตอนสิ ้นปี
4. ขยายงวดชาระหนี ้เป็ น 300 งวดในวงเงิน 4. เงินเฉลี่ยคืน และเงินปันผล 1 ใน 3
ที่เหลือ และลดค่าหุ้นที่ส่งปกติร้อยละ 50
ไม่เกิน 10,000 บาท ซื ้อหุ้น หรื อชาระ
ตลอดระยะเวลาของสัญญาเงินกู้ที่ขยาย
หนี ้ตอนสิ ้นปี
หรื อ ชัว่ ระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
5. ส่งเฉพาะดอกเบี ้ยเป็ นเวลา 6 เดือน และ 5. เงินเฉลี่ยคืน และเงินปันผล 2 ใน 3
ขยายงวดชาระหนี ้เป็ น 300 งวด ใน
ไม่เกิน 15,000 บาท ซื ้อหุ้น หรื อ
วงเงินที่เหลือและลดค่าหุ้นที่สง่ ปกติ
ชาระหนี ้ตอนสิ ้นปี
ร้ อยละ 50 ตลอดระยะเวลาของสัญญา
เงินกู้ที่ขยาย หรื อชัว่ ระยะเวลาที่
คณะกรรมการกาหนด

ที่ สอ.สธ.ลพ.๑๘๑/๒๕๕๘

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
๒๖๓/๑ ถนนเชียงใหม่ – ลาพูน ตาบลเหมืองง่า
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน ๕๑๐๐๐
๑๘ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่ อง

ส่งสาเนาระเบียบ

เรี ยน หัวหน้ าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลาพูน
สิ่งที่สง่ มาด้ วย ๑. สาเนาระเบียบว่าด้ วย วิธีปฏิบตั ใิ นการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๘
จานวน ๑ ชุด
๒. ประกาศ สหกรณ์ฯ ว่าด้ วยฯโยบายการรักษาความปลอดภัยด้ านเทคโนโลยี จานวน ๑ ชุด
สารสนเทศ
๓. สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ครัง้ ที่ ๑๑ /๒๕๕๘
จานวน ๑ ชุด
ด้ วย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ได้ มีการประชุม คณะกรรมการดาเนินการ ครัง้ ที่
๑๑ / ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติให้ กาหนดถือใช้ ระเบียบ ว่าด้ วย วิธีปฏิบตั ใิ นการควบคุมภายใน
และการรักษาความปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึง่ เป็ นระเบียบ
ที่กาหนดขึ ้นโดย คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ฯ และประสงค์ขอส่งสาเนา ระเบียบดังกล่าวให้ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ องทราบ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายสุธี ธิตมิ ทุ า)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
โทร.๐๕๓ - ๐๙๓๖๕๖ , ๐๕๓ – ๕๓๑๑๕๓

โทรสาร.๐๕๓ – ๕๓๑๑๕๓
Lpn560480@hotmail.com.

ที่ สอ.สธ.ลพ.๕๘ / ๒๕๖๑

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
๒๖๓/๑ ถนนเชียงใหม่ – ลาพูน ตาบลเหมืองง่า
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน ๕๑๐๐๐
๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่ อง

ส่งสาเนาระเบียบ

เรี ยน หัวหน้ าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลาพูน
สิ่งที่สง่ มาด้ วย ๑. สาเนาระเบียบว่าด้ วย การให้ เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี ้ยเงินกู้ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑
จานวน ๑ ชุด
๒. สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ครัง้ ที่ ๒ / ๒๕๖๑ จานวน ๑ ชุด
ด้ วย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ได้ มีการประชุม คณะกรรมการดาเนินการ ครัง้ ที่
๒ / ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติให้ แก้ ไขเพิ่มเติมระเบียบ ว่าด้ วย การให้ เงินกู้แก่
สมาชิก และดอกเบี ้ยเงินกู้ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ซึง่ เป็ นระเบียบที่กาหนดขึ ้นโดยคณะกรรมการดาเนินการ
ของสหกรณ์ฯ และประสงค์ขอส่งสาเนา ระเบียบดังกล่าวให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทราบ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายเนตร พงษ์ต้ ยุ )
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
โทร.๐๕๓ - ๐๙๓๖๕๖ , ๐๕๓ – ๕๓๑๑๕๓
โทรสาร.๐๕๓ – ๕๓๑๑๕๓

Lpn560480@hotmail.com.

บันทึกการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
ชุดที่ ๓๖ ครัง้ ที่ ๓ / ๒๕๕๙ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ ห้ องประชุมสานักงานสหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
*******************************************
คณะกรรมการดาเนินการเข้ าประชุม จานวน ๑๕ คน (คณะกรรมการดาเนินการทัง้ หมด ๑๕ คน)
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ ง
๑
นายสุธี
ธิตมิ ทุ า
ประธานกรรมการ
๒
นายธีรศักดิ์
คทวณิช
รองประธานกรรมการ
๓
นางจันทรทิพย์
จิตรวงค์
รองประธานกรรมการ
๔
นายกมล
เลาหกุล
กรรมการและเหรัญญิก
๕
นายวรกิจ
ศรี ผดุงอาไพ
กรรมการ
๖
นางบัณฑิตา
ศรี วิชยั
กรรมการ
๗
นายศักดา
สมศักดิ์
กรรมการ
๘
นางประนอม
วิธี
กรรมการ
๙
นายรังสรรค์
วัชรกาวิน
กรรมการ
๑๐ นายศรี พรหม
กาสกูล
กรรมการ
๑๑ น.ส.ยุพิน
นาปูนศักดิ์
กรรมการ
๑๒ น.ส.เบญญ์จพิศ
หวลกาพย์
กรรมการ
๑๓ นายดารงค์เดช
มัน่ ใจวงค์
กรรมการ
๑๔ น.ส.เบญญ์จพิศ
หวลกาพย์
กรรมการ
๑๕ นายกาจร
ตันติวรานุรักษ์
กรรมการ และ เลขานุการ
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
๑.
นางฉวีวรรณ
ฝัน้ ต๊ ะ
ผู้จดั การ
๒.
นางพิชญาภร
จันทิมา
นักวิชาการสหกรณ์ ชานาญการ
๓
ดร.อรรถพงศ์
พีระเชื ้อ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น
ฯลฯ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑๓ เรื่ องพิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมระเบียบว่ าด้ วย เงินให้ ก้ ูแก่ สมาชิก และดอกเบีย้ เงินกู้
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑
ประธานคณะกรรมการ
ได้ เสนอที่ประชุมให้ ร่วมกันพิจารณากาหนดถือใช้ ระเบียบว่าด้ วย การให้ เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี ้ยเงินกู้
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอให้ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา
ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ได้ ร่วมกันพิจารณากาหนดถือใช้ ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน
จากัด และมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบให้ กาหนดถือใช้ ระเบียบ ว่าด้ วย การให้ เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี ้ยเงินกู้ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑
๒. โดยให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็ นต้ นไป
๓. ให้ สง่ สาเนาระเบียบ ดังกล่าวให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทราบ
๔. ให้ สง่ สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ ๓๘ ครัง้ ที่ ๒ / ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙
มกราคม ๒๕๖๑ ให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทราบ
๕. มอบหมายฝ่ ายจัดการดาเนินการ
ฯลฯ
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น

(ลงชื่อ)

เนตร พงษ์ ต้ ยุ
ประธานที่ประชุม
(นายเนตร พงษ์ ต้ ยุ )
ประธานกรรมการดาเนินการ
(ลงชื่อ) วรกิจ ศรีผดุงอาไพ
ผู้บันทึกการประชุม
(นายวรกิจ ศรีผดุงอาไพ)
กรรมการและเลขานุการ
สาเนาถูกต้ อง

(นางสาวฉวีวรรณ ฝั ้นต๊ ะ)

ผู้จัดการ
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด

อายุการเป็ น
สมาชิก
6 เดือนขึ ้นไป
1 ปี ขึ ้นไป
3 ปี ขึ ้นไป
5 ปี ขึ ้นไป
7 ปี ขึ ้นไป

หลักเกณฑ์ การให้ เงินกู้สามัญสาหรั บสมาชิกสามัญ
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
เริ่มใช้ ตงั ้ แต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
กู้ได้ จานวน...เท่า
จานวนงวดที่ ผู้ค ้าประกัน การขอกู้สญ
ั ญา
ของเงินเดือน
จานวนเงินที่ก้ ไู ด้ (บาท)
ส่งชาระ
(คน)
ใหม่
(เดือน)
90 เท่า
ไม่เกิน 1,200,000.00
220
3
ชาระสัญญา
เดิมมาแล้ วไม่
90 เท่า
1,200,001.00 – 1,500,000.00
220
4
น้ อยกว่า
90 เท่า
1,500,001.00 – 2,000,000.00
220
5
6 เดือน
90 เท่า
2,000,001.00 – 2,500,000.00
230
7
90 เท่า
2,500,001.00 - 3,000,000.00
270
8

โดยให้ มีเงื่อนไขประกอบการพิจารณาให้ ก้ ู ดังนี ้
1. สมาชิกที่ก้ สู ามัญโดยใช้ เงินค่าหุ้นค ้าประกันสามารถยื่นกู้ไม่ต้องรอระยะเวลาหนี ้สัญญาเดิมวงเงินไม่เกิน 98 %
2. สมาชิกที่ก้ เู งินสามัญโดยใช้ บคุ คลค ้าประกัน ต้ องมีคา่ หุ้นอย่างน้ อยร้ อยละ 20 ของวงเงินกู้
3. สมาชิกที่ก้ เู งินสามัญโดยใช้ บคุ คลค ้าประกัน
- วงเงินตังแต่
้
1,200,000.00 - 1,500,000.00 บาท ผู้ค ้าประกันต้ องเป็ นข้ าราชการอย่างน้ อย 1 คน
- วงเงินตังแต่
้
1,500,000.00 - 2,000,000.00 บาท ผู้ค ้าประกันต้ องเป็ นข้ าราชการอย่างน้ อย 2 คน
- วงเงินตังแต่
้
2,000,001.00 - 2,500,000.00 บาท ผู้ค ้าประกันต้ องเป็ นข้ าราชการอย่างน้ อย 3 คน
- วงเงินตังแต่
้
2,500,001.00 - 3,000,000.00 บาท ผู้ค ้าประกันต้ องเป็ นข้ าราชการอย่างน้ อย 4 คน
4. สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เป็ นข้ าราชการ 1 คน มีสิทธิค ้าประกันสัญญาเงินกู้สามัญรายอื่นได้ ไม่เกิน 8 คน
5. สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เป็ นข้ าราชการบานาญ 1 คนมีสิทธิค ้าประกันสัญญาเงินกู้สามัญรายอื่นได้ ไม่เกิน 5 คน
6. สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เป็ นลูกจ้ างประจา 1 คน มีสิทธิค ้าประกันสัญญาเงินกู้สามัญรายอื่นได้ ไม่เกิน 4 คน
7 สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่รับบาเหน็จรายเดือน 1 คน มีสิทธิค ้าประกันสัญญาเงินกู้สามัญรายอื่นได้ ไม่เกิน 3 คน
8 สมาชิกผู้ก้ ตู ้ องมีเงินได้ รายเดือนหลังหักค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ แล้ วไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10
9 การกู้เงินสามัญตามหลักเกณฑ์ ผู้ค ้าประกันอาจร้ องขอให้ ผ้ กู ้ ทู าประกันชีวิตและหรื อประกันสินเชื่อร่วมด้ วยก็ได้
โดยให้ สหกรณ์เป็ นผู้รับผลประโยชน์
10 สมาชิกที่มีอายุตงแต่
ั ้ 55 ปี ขึ ้นไป ให้ สง่ ชาระหนี ้เงินกู้พร้ อมดอกเบี ้ยตามอายุราชการที่เหลือ ทังนี
้ ้เมื่อรวมอายุ
ของผู้ก้ กู บั ระยะเวลาทีชาระหนี ้เงินกู้แล้ ว - ถ้ าเป็ นข้ าราชการอายุต้องไม่เกิน 75 ปี

- ถ้ าเป็ นลูกจ้ างประจาอายุต้องไม่เกิน 70 ปี

หลักเกณฑ์ การให้ เงินกู้สามัญ
สาหรับสมาชิกที่เป็ นข้ าราชการบานาญ / บาเหน็จรายเดือน
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
เริ่มใช้ ตงั ้ แต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
****************************************

การกู้เงินสามัญ
1. เป็ นสมาชิกตังแต่
้ 6 เดือนขึ ้นไป
2. การกู้เงินสามัญโดยใช้ เงินค่าหุ้นค ้าประกันให้ ก้ ไู ด้ ร้อยละ 98 %
3. การส่งชาระ
(1) สมาชิกที่มีอายุตงแต่
ั ้ 60 ปี ขึ ้นไป ส่งชาระสูงสุดไม่เกิน 180 งวด (เดือน)
(2) สมาชิกที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี ส่งชาระสูงสุดเท่ากับอายุ 75 ปี ลบอายุจริง
ไม่เกิน 220 งวด (เดือน)
4. การกู้เงินโดยใช้ บคุ คลค ้าประกันให้ ก้ ไู ด้ 60 เท่า ของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 1,500,000.00 บาท
(1) วงเงินกู้ไม่เกิน 600,000.00 บาท ต้ องมีคนค ้าประกัน 2 คน
(2) วงเงินกู้ตงแต่
ั ้ 600,001.00 – 1,200,000.00 บาท ต้ องมีคนค ้าประกัน 3 คน และ
ต้ องเป็ นข้ าราชการอย่างน้ อย 1 คน
(3) วงเงินกู้ตงแต่
ั ้ 1,200,001.00 – 1,500,000.00 บาท ต้ องมีคนค ้าประกัน 4 คน และ
ต้ องเป็ นข้ าราชการอย่างน้ อย 2 คน
5. สมาชิกที่เป็ นข้ าราชการบานาญ 1 คน มีสิทธิค ้าประกันเงินกู้สมาชิกสหกรณ์ฯ รายอื่นได้ ไม่เกิน 5 คน
6. สมาชิกที่รับบาเหน็จรายเดือน 1 คน มีสิทธิค ้าประกันเงินกู้สามัญสมาชิกสหกรณ์รายอื่นไม่เกิน 3 คน
7. สมาชิกผู้ก้ ตู ้ องมีเงินบานาญหรื อบาเหน็จรายเดือนภายหลังหักค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ แล้ วไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 10
8. สมาชิกที่เป็ นข้ าราชการบานาญที่มีอายุตงแต่
ั ้ 75 ปี ขึ ้นไป ให้ ก้ ไู ด้ ร้อยละ 98 ของเงินค่าหุ้นส่งชาระ
180 งวด (เดือน)
9. สมาชิกที่ชาระหนี ้สัญญาเดิมแล้ วไม่น้อยกว่า 6 งวด (เดือน) สามารถยื่นกู้สญ
ั ญาใหม่ได้
**************************************************

หลักเกณฑ์ การให้ เงินกู้สามัญสาหรั บสมาชิกสมทบ
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
เริ่มใช้ ตงั ้ แต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
*******************************

เงินกู้สามัญ
1.
2.
3.
4.
5.

เป็ นสมาชิกตังแต่
้
6 เดือนขึ ้นไป
ให้ ก้ ไู ด้ ไม่เกินร้ อยละ 98 ของเงินค่าหุ้นที่ชาระแล้ ว
จานวนงวดที่สง่ ชาระสูงสุดไม่เกิน 120 งวด (เดือน)
การขอกู้สญ
ั ญาใหม่ต้องชาระเงินกู้สามัญเดิมไม่น้อยกว่า 6 เดือน (เดือน)
ส่งเงินต้ นไม่น้อยกว่างวดละ 1,000 บาท

หลักเกณฑ์ การให้ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
สาหรับสมาชิกทุกประเภท
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
เริ่มใช้ ตงั ้ แต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
*************************************
1. สมาชิกที่เป็ นข้ าราชการและลูกจ้ างประจา
1.1 ต้ องเป็ นสมาชิกตังแต่
้ 2 เดือนขึ ้นไป
1.2 กู้ได้ ไม่เกิน 4 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 100,000 บาท และต้ องไม่เกินมูลค่าหุ้น
ที่ชาระแล้ ว
1.3 จานวนงวดที่สง่ ชาระสูงสุดไม่เกิน 18 งวด (เดือน) งวดละ ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
2. สมาชิกที่เป็ นข้ าราชการบานาญและสมาชิกที่รับบาเหน็จรายเดือน
2.1 ต้ องเป็ นสมาชิกตังแต่
้ 2 เดือนขึ ้นไป
2.2 กู้ได้ ไม่เกิน 3 เท่าของเงินบานาญ หรื อเงินบาเหน็จรายเดือนไม่เกิน 80,000 บาท
และต้ องไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชาระแล้ ว
2.3 จานวนงวดที่สง่ ชาระสูงสุดไม่เกิน 12 งวด (เดือน) งวดละไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
3. สมาชิกสมทบ
3.1 ต้ องเป็ นสมาชิกตังแต่
้ 2 เดือนขึ ้นไป
3.2 กู้ได้ ไม่เกินร้ อยละ 98 ของเงินค่าหุ้น ไม่เกิน 20,000 บาท
3.3 จานวนงวดที่สง่ ชาระสูงสุดไม่เกิน 15 งวด (เดือน) งวดละไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
************************************************

