
ระเบียบที่  1 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่  จ ากัด 
ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 

พ.ศ.  2551 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์  ข้อ  21 , 79(8)    และข้อ 107(6) ที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการชุดที่  23  คร้ังที่ 3/2551 วันที่ 20 เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2551ได้ก าหนด
ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1.   ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยการรับ
จ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ พ.ศ. 2551” 
 ข้อ  2.   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่  1  เดือนเมษายน พ.ศ. 2551  เป็นต้นไป 
 ข้อ  3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่  จ ากัด  ว่าด้วยการรับจ่ายและ
เก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2545 ซึ่งก าหนดไว้เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2545  , ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2546  ซึ่งก าหนด
ไว้เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2546  , ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2547   และ  ฉบับที่  4  พ.ศ. 2548  ซึ่งก าหนดไว้
เมื่อวันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2548  และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ  4.   สหกรณ์เปิดรับจ่ายเงินตั้งแต่เวลา  08.30  น.  ถึง 15.00  น.  ทุกวัน  เว้นวันหยุด
ธนาคารวันหยุดตามประกาศของส านักงานสหกรณ์ 
 ข้อ  5.  ให้ผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ 
 ข้อ  6.  ในกรณีที่ยังไม่มีผู้จัดการ  หรือผู้จัดการไม่อยู่  หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 5 ได ้ 
ให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน  หรือเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งผู้ใดที่เห็นสมควร ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่
บัญชีเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 5 แทน โดยอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 ข้อ  7.   การรับจ่าย   จะต้องให้มีเอกสารหลักฐานใบส าคัญประกอบครบถ้วนและลงรายการ
ในสมุดบัญชีของสหกรณ์ทุกครั้งทันทีที่เกิดรายการขึ้น และผู้จัดการจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องเป็น
ประจ าวนั 

หมวด 1 
ใบเสร็จรับเงิน 

 ข้อ 8.  ใบเสร็จรับเงินให้ใช้ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด โดยให้มีส าเนาอย่างน้อย  1  ฉบับ  
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและบันทึกบัญชี 
 ข้อ  9.  ใบเสร็จรับเงิน ให้มีหมายเลขก ากับเล่มและหมายเลขก ากับใบเสร็จรับเงินตามล าดับ
กันไปทุกฉบับ ให้สหกรณ์จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อให้ทราบและตรวจสอบได้ว่า ได้
จัดพิมพ์ขึ้นตามจ านวนเท่าใด  ได้จ่ายใบเสร็จรับเงินเล่มใด  หมายเลขใดถึงหมายเลขใด ให้เจ้าหน้าที่
ผู้ใดไปใช้เมื่อไร 



              การเบิกใช้ใบเสร็จรับเงิน ให้เบิกใช้ตามจ านวนที่เหมาะสมและจ าเป็นกับสภาพธุรกิจของ
สหกรณ์ โดยให้เบิกตามล าดับเล่มและเลขที่ของใบเสร็จรับเงินและให้หลักฐานการเบิกจ่าย
ใบเสร็จรับเงินไว้ด้วย 
 ข้อ 10. ใบเสร็จรับเงิน ห้ามขูดลบ แก้ไข เพิ่มเติม จ านวนเงินหรือชื่อผู้ช าระเงิน หาก
ใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการเงินผิดพลาดก็ให้ขีดฆ่าจ านวนเงินและเขียนใหม่ทั้งจ านวนแล้ว ให้
ผู้รับเงินลงลายมือชื่อก ากับ หรือขีดฆ่ายกเลิกใบเสร็จรับเงินทั้งฉบับ แล้วออกฉบับใหม่ให้แทน 
 ส าหรับใบเสร็จรับเงินฉบับที่ยกเลิก ให้ขีดฆ่าและเขียนเหตุผลพร้อมกับลงชื่อก ากับไว้ และ
ให้เย็บติดไว้ในเล่ม โดยมีส าเนาอยู่ครบทุกฉบับ พร้อมต้นฉบับ 
 ข้อ  11.  ให้สหกรณ์เก็บรักษาส าเนาใบเสร็จรับเงิน  ซึ่งผู้สอบบัญชียังมิได้ตรวจสอบไว้ในที่
ปลอดภัยอย่าให้สูญหาย และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดาก็ได้ 
 ข้อ  12.  ให้คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ท า
หน้าที่ควบคุมการจัดเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ใช้และเล่มที่ยังใช้ไม่หมดไว้ในที่มั่นคง
ปลอดภัย 
 ข้อ  13.  ทุกงวด 3 เดือน และเมื่อสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการขึ้น ท าการตรวจนับใบเสร็จรับเงินทั้งที่ใช้แล้วและที่ยังคงเหลือให้เป็นการถูกต้อง
โดยจัดท าหลักฐานการตรวจนับไว้ด้วย 

หมวด 2 
การรับเงิน 

 ข้อ  14.  สหกรณ์ต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกคร้ังที่มีการรับเงินโดยปกติให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน
เล่มเดียวกันในการรับเงินทุกประเภท เว้นแต่เงินประเภทใดที่มีการรับช าระเป็นประจ า และมีจ านวน
มากราย จะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหนึ่งส าหรับการรับช าระเงินประเภทนั้นก็ได้ 
 ข้อ  15.  การรับเงินของสหกรณ์ให้รับเงินสด  แต่ถ้าเป็นกรณีที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์แก่
สหกรณ์ ก็อาจรับเป็นเอกสารการเงิน เช่น ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ หรือเช็ค หรือตั๋วแลก
เงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินได้ 
 ข้อ  16.  ในกรณีจ าเป็นที่จะต้องรับเช็ค หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน จะต้องเป็นเช็คหรือตั๋วสัญญา
ใช้เงินที่ธนาคารรับรอง 
 ในกรณีที่เป็นเช็คที่ไม่สามารถให้ธนาคารรับรองได้  จะต้องเป็นเช็คที่สั่งจ่ายเงินในวันออก
เช็ค และให้ผู้มีอ านาจลงนามแทนสหกรณ์พิจารณาเห็นแล้วว่าผู้สั่งจ่ายเช็คเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้ 
 ข้อ  17.  ในกรณีมีการรับเช็คตามข้อ  16  ใบเสร็จรับเงินที่สหกรณ์ออกให้แก่ผู้จ่ายเช็ค ให้
ระบุว่าเป็นเช็คของธนาคารใด เลขที่ เท่าใด และลงวันที่ เท่าใด ทั้งให้ก าหนดเงื่อนไขไว้ใน
ใบเสร็จรับเงินว่า “ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับเงินตามเช็คนี้แล้ว”  และให้จัดท า
ทะเบียนรับเช็คเพื่อบันทึก 



รายละเอียดเกี่ยวกับเช็คดังกล่าว เพื่อการควบคุมและตรวจสอบด้วย เช็คที่ถึงก าหนดให้น าฝาก
ธนาคารทันที 
 ข้อ  18.  เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณ์ได้รับในแต่ละวัน ตามข้อ 15 ให้น าฝาก
ธนาคารเมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินในวันนั้น เว้นแต่เอกสารการเงิน 
 ในกรณีที่ไม่สามารถน าฝากธนาคารได้ทันวันนั้น ให้บันทึกเหตุผลไว้ในสมุดบัญชีเงินสด 
และแจ้งให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อทราบ และให้
รีบน าเข้าฝากธนาคารในเวลาเร่ิมท าการของวันท าการถัดไปทันที 
 เงินสดและเอกสารการเงินซึ่งไม่อาจน าฝากธนาคารได้ทันในวันนั้น ให้เก็บรักษาไว้ในตู้
นิรภัยของสหกรณ์หรือในที่มั่นคงปลอดภัย 
 ข้อ  19.  กรณีเงินน าฝากธนาคารมีจ านวนมาก หรือธนาคารอยู่ห่างไกลหรือกรณีที่เห็นว่าจะ
ไม่ปลอดภัยแก่เงินที่จะฝากธนาคารให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง
ร่วมกับผู้จัดการควบคุมเงินไปฝากธนาคารและควบคุมรักษาความปลอดภัยด้วยก็ได้ หรืออาจจัดให้
มีเจ้าหน้าที่ต ารวจควบคุมรักษาความปลอดภัยด้วยก็ได้ 

หมวด  3 
การจ่ายเงิน 

 ข้อ  20. การจ่ายเงิน ให้จ่ายเฉพาะเพื่อกิจการภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของสหกรณ์และ
เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ 
 ข้อ  21. การจ่ายเงินทุกคร้ัง ต้องมีหลักฐานการจ่ายที่ถูกต้องสมบูรณ์ เก็บไว้เพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบ 
 ข้อ  22. หลักฐานการจ่าย นอกจากใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินออกให้แก่สหกรณ์ให้ใช้ตาม
แบบที่ 
สหกรณ์ก าหนด 
 ข้อ 23. หลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงินออกให้แก่สหกรณ์ อย่างน้อย
จะต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 

ก. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ท าการของผู้รับเงิน 
ข. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
ค. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 
ง. จ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
จ. ลายมือชื่อของผู้รับเงิน 
ข้อ 24. ให้เจ้าหน้าที่การเงินประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” และลงลายมือชื่อก ากับการจ่าย 

พ ร้ อ ม 
วัน เดือน ปี ไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

ข้อ 25. การจ่ายเงินของสหกรณ์ให้กระท าได้ดังนี้ 



(1) การจ่ายเงินที่ต้องจ่ายเป็นประจ า เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ ยเลี้ยงกรรมการและเจ้าหน้าที่
สหกรณ์    

ค่าสื่อสาร ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปาและอ่ืน ๆ ให้จ่ายเป็นเงินสดในวงเงินไม่เกิน 7,000  บาท  
ถ้าเกินกว่านั้นให้จ่ายเป็นเช็คหรือโอนเข้าบัญชี 

(2) การจ่ายเงินให้แก่สมาชิกที่มาท าธุรกรรมกับสหกรณ์ ถอนเงินฝากทุกประเภทให้จ่าย
เ ป็ น 
เงินสดได้ไม่เกิน  70,000  บาท ถ้าเกินกว่านั้นให้จ่ายเป็นเช็คหรือโอนเข้าบัญชี 

(3)  การจ่ายเงินให้แก่สมาชิกที่มาท าธุรกรรมกับสหกรณ์ เงินกู้ทุกประเภทให้จ่ายเงินสด 
ได้ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ถ้าเกินกว่านั้นให้จ่ายเป็นเช็คหรือโอนเข้าบัญชี 

(4) การเก็บรักษาเงินไม่เกินวันละ 100,000 บาท  (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ถือใช้ 29 ก.ค. 
2551) 

ข้อ 26. ก่อนจ่ายเงินทุกคร้ัง ผู้มีหน้าที่จ่ายต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และ 
ใบส าคัญประกอบการจ่ายเงินให้ถูกต้องเรียบร้อย และต้องมีผู้อนุมัติให้จ่ายเงินได้จึงจ่ายเงิน  และ
เรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงิน หรือให้ผู้รับเงินลงนามรับเงินไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินของ 
สหกรณ์ทุกครั้ง 

ข้อ 27. การจ่ายเงินแก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ในกรณีที่ไม่รู้จักตัวผู้ขอรับเงิน ต้องให้บุคคลอ่ืน ที่
เชื่อถือได้ลงลายมือชื่อรับรอง หรือน าหลักฐาน เช่น บัตรประจ าตัว แสดงประกอบการรับเงินด้วย 

ข้อ 28. การจ่ายเช็คตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 25 (2) ให้สั่งจ่ายในนามบุคคลหรือหน่วยงาน 
ผู้รับเงินโดยขีดฆ่าค าว่า “ผู้ถือ” ออก 

ข้อ 29. การจ่ายเช็ค  ต้องมีใบส าคัญจ่ายเช็ค ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่จ่ายเช็ค เลขที่เช็ค  
ชื่อธนาคาร วัตถุประสงค์ในการจ่ายเงิน ชื่อผู้รับเช็ค และจ านวนเงิน พร้อมทั้งลงชื่อผู้จัดท าเอกสาร
และผู้อนุมัติไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ สหกรณ์จะต้องจัดให้มีทะเบียนจ่ายเช็คบันทึกรายละเอียดข้างต้น  
เพื่อควบคุมและตรวจสอบด้วย 

เช็คที่มีการลงชื่อสั่งจ่ายเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีผู้มารับ ให้เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย และ
ควรติดต่อให้ผู้มารับ   มารับไปโดยเร็วที่สุด 

ข้อ 30. ในกรณียกเลิกการจ่ายเช็ครายการใด ให้ผู้มีหน้าที่จ่ายประทับตรา “ยกเลิก” ใน
เ อ ก ส า ร 
ที่ยกเลิกทุกฉบับ ส่วนเช็คที่ยกเลิกให้เย็บติดกับขั้วและประทับตรา “ยกเลิก” พร้อมบันทึกเหตุที่
ย ก เ ลิ ก 
และลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบก ากับไว้ด้วย 

ทุกงวด 3  เดือนและเมื่อสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  
ขึ้นท าการตรวจนับเช็ค ทั้งที่ใช้แล้วและยังคงเหลือให้เป็นการถูกต้อง  โดยจัดท าหลักฐานการตรวจ
นับไว้ด้วย 



ข้อ 31.ในการถอนเงินจากธนาคาร หรือแหล่งรับฝากเงินอ่ืน ๆ เพื่อน ามาใช้จ่ายในธุรกิจของ 
สหกรณ์ ให้ผู้จัดการหรือผู้ท าหน้าที่แทน ท าบันทึกขออนุมัติถอนเงินโดยชี้แจงเหตุผลต่อประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้เป็นผู้
มีอ านาจอนุมัติการถอนเงิน เพื่อประกอบพิจารณาด้วย 

หมวด 4 
การเก็บรักษาเงินและเอกสารส าคัญ 

 ข้อ 32. เมื่อสิ้นเวลาท าการตามข้อ 4 ให้ผู้จัดการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามข้อ 6  
ตรวจสอบรายการเงินสดในสมุดบัญชีเปรียบเทียบกับตัวเงินสดในมือเป็นประจ าทุกวัน เมื่อเห็นว่า
ถูกต้องตรงกันแล้ว ให้ลงลายมือชื่อก ากับไว้ในสมุดบัญชีด้วย 
 ข้อ 33. ให้เจ้าหน้าที่การเงิน เก็บเงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณ์จะต้องเก็บรักษาไว้
ในมือแต่ละวันนั้นให้เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยของสหกรณ์หรือในที่มั่นคงปลอดภัย  โดยอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้จัดการ 
 ข้อ 34. ให้เจ้าหน้าที่การเงินเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ทุกเล่ม สมุดบัญชี 
ทะเบียนและเอกสารเกี่ยวกับการเงินไว้ในตู้นิรภัย และหรือในที่มั่นคงปลอดภัย โดยอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้จัดการ 
 ข้อ 35. ให้คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
กรรมการคนใดคนหนึ่ง ท าการตรวจสอบเป็นคร้ังคราว เกี่ยวกับเงินสดคงเหลือและเอกสารการเงิน
อ่ืน ๆ    ให้ถูกต้อง 
 ข้อ 36. ให้เจ้าหน้าที่บัญชี   จัดการด้านบัญชี  มีการท าบัญชีรับจ่าย  สรุปประจ าวัน งบ
ทดลอง     งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร (กรณีเงินฝากในบัญชีของสหกรณ์  และหลักฐานของ
ธนาคารไม่ตรงกัน) 
             ข้อ  37.   ให้เจ้าหน้าที่การเงิน จัดท าการสรุปเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินสด  เสนอต่อผู้จัดการ
ตรวจสอบเป็นประจ าทุกวัน และที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการด าเนินการ        
เป็นประจ าทุกเดือน 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2551 
 
      
 
             (นายแพทย์เกรียงศักดิ์  ธนอัศวนนท์) 
              ประธานกรรมการ 
         สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบที่ 2 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่  จ ากัด 

ว่าด้วยหุ้น 
พ.ศ.  2557 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 6 และข้อ79(8)  ที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการชุดที่ 34 คร้ังที่ 2/2562  วันที่  29 เดือนมกราคม พ.ศ.  2562 ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยหุ้น 
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยหุ้น 
 พ.ศ.  2557” 
 ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ถือใช้บังคับ  ตั้งแต่วันที่  1  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2557  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัดว่าด้วยหุ้น  พ.ศ.2557 
 ก าหนดไว้เมื่อวันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2557   และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4.   สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นแรกเข้าไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยบาท จึงจะถือหุ้นรายเดือนของ
สหกรณ์ได้ ในอัตราอย่างน้อยร้อยละห้าของเงินเดือนรวมเงินประจ าต าแหน่ง(แก้ไขBODชุด34 
ประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ถือใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป) 
 ข้อ 5.  สมาชิกประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงแต ่
ไม่น้อยกว่าขั้นต่ าตามระเบียบนี้ก็ย่อมกระท าได้แต่ไม่เกินปีละสองคร้ัง 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
 
      
 
                         (นายเด่น ปัญญานันท์) 



                 ประธานกรรมการ 
         สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ระเบียบที่  3 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่  จ ากัด 
ว่าด้วยการรับฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ า 

พ.ศ.  2560 
    อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์  ข้อ 10 , 79(8) และข้อ 107(1)  ที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 32 คร้ังที่ 7/2560  เมื่อวันที่ 26  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 ได้
ก าหนดระเบียบว่าด้วยการรับฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ าโดยความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ ดังต่อไปนี้ 

หมวด 1 
ข้อก าหนดท่ัวไป 

 ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยการรับ
ฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ า พ.ศ. 2560” 
 ข้อ  2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  29 กันยายน 2560  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่  จ ากัด ว่าด้วยการรับเงินฝาก  
ออมทรัพย์และเงินฝากประจ า พ.ศ. 2551 ซึ่งก าหนดไว้เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2551  และให้ใช้
ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4.   สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิกได้ 2 ประเภท คือ 

(1) เงินฝากออมทรัพย์ 
(2) เงินฝากประจ า 

หมวด 2 
การเปิดบัญชีและการฝากเงิน 



 ข้อ 5.  ผู้ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 4 ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ 
ส านักงานสหกรณ์ด้วยตนเองและต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีตามแบบของสหกรณ์โดยมีรายการ
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชีนั้น 
 ข้อ 6.  พร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก  ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของตน หรือ  
ของตัวแทน ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจถอนเงิน ตลอดให้ค าสั่งเกี่ยวกับเงินฝากที่เปิดบัญชีนั้นไว้ต่อสหกรณ์ 
 การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้ จะมีผลต่อเมื่อผู้ฝากได้แจ้งเป็นหนังสือ  
ต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ได้พิจารณาเป็นเป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว 
              ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้อักษรไทยและเขียนด้วยหมึก ทั้งต้องเขียนด้วย
ลายมือของผู้น าฝาก สหกรณ์จะไม่รับรู้การใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ 
  
 

ข้อ 7.  ผู้ฝากคนหน่ึงสามารถเปิดบัญชีเงินฝาก  ได้ดังนี ้
 (1)   เงินฝากออมทรัพย์ ผู้ฝากรายหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นี้ได้
มากกว่าหนึ่งบัญชี โดยจ านวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยบาท  
แ ล ะ ผู้ ฝ า ก 
จะส่งเงินฝากเมื่อใดก็ได้ 

(2)  เงินฝากประจ ารายหนึ่ง ๆ ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งพันบาท และระยะเวลาฝากต้อง 
ไม่น้อยกว่าสามเดือน 
 ข้อ 8. ในการเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 7 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้สมุดคู่
ฝากนั้นผู้ฝากต้องรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย  เงินถอน และ เงิน
คงเหลือบรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย 
 การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนั้นจะกระท าได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ โดยให้
ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ผู้จัดการมอบหมายเป็นผู้ลงลายมือชื่อย่อก ากับไว้เป็นส าคัญ  การลง
บันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่จ าเป็นไปตามที่กล่าวนี้ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ อนึ่งถ้าผู้ฝาก
ตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อนต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขให้จะแก้ไขโดย
ประการอ่ืนไม่ได้ 
 สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรือช ารุดจนใช้การไม่ได้   ให้น ามายื่นต่อสหกรณ์ เพื่อจะได้
ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป 
สมุดคู่ฝากที่ยกเลิกนั้น ผู้ฝากจะรับไปก็ได้ 
 ผู้ฝากจะต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัยถ้าสมุดคู่ฝากหายผู้ฝากต้องแจ้ง
เป็นหนังสือต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า  สหกรณ์จะน ายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ ซึ่งออกให้
ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป  ส่วนสมุดคู่ฝากใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 20 บาท 



 ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากคร้ังแรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่ม
ก่ อ น 
ซึ่งลงรายการเต็มแล้วก็ดี หรือช ารุดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีที่สมุดคู่
ฝากของ ผู้ฝากคนใดสูญหาย   สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 20 บาท 
 ข้อ 9.  ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกคร้ังให้ท าใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์ก าหนด 
ยื่นพร้อมสมุดคู่ฝากและจ านวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ณ ส านักงานของสหกรณ์ ทั้งนี้ผู้
ฝากหรือผู้อ่ืนจะเป็นผู้ส่งเงินก็ได้ 
 เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจ านวนเงินฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็น 
การถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก 
 ข้อ 10.  ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่
จ่ายถอนออกจากรายการเช่นน้ัน จนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว 
 
 
 
 

หมวด 3 
การก าหนดอัตราดอกเบี้ย  ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย 

วิธีการคิดดอกเบี้ย และการจ่ายดอกเบี้ย 
 ข้อ 11  สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 4 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.5 ต่อปี 
โดยจะได้ประกาศอัตราดอกเบี้ยแต่ละประเภทให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 
 คณะกรรมการด าเนินการอาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามวรรคก่อนได้ตามความ
เหมาะสม 
 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้ค านวณเป็นรายวันตามยอดเงิน และสหกรณ์จะน าดอกเบี้ยทบ
เป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปีบัญชีสหกรณ์ ให้ผู้ฝากรีบยื่นสมุดคู่ฝาก ณ ส านักงานสหกรณ์ 
เพื่อสหกรณ์บันทึกรายการดอกเบี้ยให้ 
 ดอกเบี้ยเงินฝากประจ า สหกรณ์จะค านวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงก าหนดระยะเวลาการ
ฝาก ส าหรับเงินฝากที่ถอนก่อนก าหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 13 สหกรณ์จะจ่าย
ด อ ก เ บี้ ย 
ให้ตามจ านวนเดือนเต็ม 
 กรณีถอนเงินฝากประจ าในระยะเวลาไม่ถึงสามเดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้ถ้าผู้ฝาก  
ไม่ถอนเงินฝากประจ าเมื่อครบก าหนดพร้อมดอกเบี้ย จนพ้นก าหนดไปอีกเจ็ดวัน ก็เป็นอันถือว่าผู้
ฝ า ก 
ตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 



หมวด 4 
การถอนและการปิดบัญชี 

 ข้อ 12.  การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ต้องยื่นใบใช้ถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ 
 ในการถอนเงินฝาก ผู้มีอ านาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์ ควรมา
รับเงินที่ส านักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง  และต้องยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่าง
ไว้นั้น พร้อมกับสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
 ถ้าผู้มีอ านาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผู้ใดถอนเงินฝากและต้องมอบอ านาจให้รับเงินแทนเป็น
หนังสือไว้ด้านหลังของใบถอนเงินฝากนั้นด้วย ทั้งนี้โดยลงลายมือชื่อตามที่ได้ให้ตัวอย่างไว้แล้ว
มอบให้ผู้รับมอบอ านาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น  พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ณ 
ส านักงาน สหกรณ์ในการน้ี สหกรณ์จะเรียกหลักฐานตัวผู้รับมอบอ านาจก็ได้ 
 เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้อง จะจ่ายเงินถอนให้และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงินคงเหลือ
ในสมุดคู่ฝาก แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก 
 อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้มีอ านาจ
ถอนเงินต้องลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้ก ากับด้วย 
 ข้อ 13.  การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก จะถอนเมื่อใดจ านวนเท่าใดก็ได้ 
 ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจ านั้น ผู้ฝากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบก าหนด
แ ต ่
เมื่อผู้ฝากยื่นค าขอเป็นหนังสือโดยชี้แจงความจ าเป็น  สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบ
ก าหนดได้ 
 ข้อ 14.  ผู้ฝากจะถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้ ให้ผู้มี
อ านาจถอนเงินจดแจ้งไว้ท้ายรายการจ านวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพื่อปิดบัญช”ี 
 ข้อ 15.  ในกรณีที่ผู้ฝากตาย สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากให้แก่
ผู้รับประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้     หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้น าหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่
พอใจคณะกรรมการด าเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจ านวนดังกล่าวนั้น 
 ข้อ 16.  ในกรณีที่คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นว่า  ผู้ฝากเงินฝ่าฝืนระเบียบนี้
หรือก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่สหกรณ์หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากผู้ฝาก 
สหกรณ์จะไม่รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฝากอีก   และให้ผู้ฝากถอนเงินสดคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิด
บัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี้  สหกรณ์จะแจ้งหนังสือไปยังผู้ฝาก 
 การถอนเงินฝากเพื่อปิดบัญชีตามข้อ 14 และข้อ 15 สหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ยให้ตามข้อ 
11 
ถึงวันก่อนถอนหนึ่งวัน เว้นแต่การปิดบัญชีเงินฝากในกรณีผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบตาม ข้อ16 สหกรณ์ 
จะค านวณดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันที่แจ้งหนึ่งวัน และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี้ยอีกไม่ว่าผู้ฝากจะถอน
เงินเมื่อใดเมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผู้ฝากแล้ว จะยกเลิกสมุดคู่ฝากส าหรับบัญชีนั้น 



 
    ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 
 
 
                            
                                                                                (นายเด่น  ปัญญานันท์) 
                      ประธานกรรมการ 
                สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 
หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในระเบียนฉบับนี้ปฏิบัติตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 
เร่ืองการก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) ข้อ 4 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 
2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ระเบียบที่  4 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 

ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
พ.ศ. 2560 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 10 , 79 (8) และข้อ 107 (1)  ที่ประชุม           
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 32 คร้ังที่ 7/2560  เมื่อวันที่ 26  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 ได้
ก าหนดระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2551 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยเงินฝาก 
ออมทรัพย์พิเศษ  พ.ศ. 2560” 
 ข้อ  2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  7 ต.ค. 2560  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่  จ ากัด ว่าด้วยการรับเงินฝาก 



ออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2551 ซึ่งก าหนดไว้เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2551  และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4.    สหกรณ์รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนได้ตามที่สหกรณ์ 

เห็นสมควร 
 ข้อ 5.   ผู้ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก 

ออมทรัพย์พิเศษตามแบบของสหกรณ์โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิด
บัญชีนั้น 

       ข้อ6. ผู้ขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอ านาจในการ 
ถอนเงิน หรือในการให้ค าสั่งเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดน้ันไว้ต่อสหกรณ์ โดยใช้บัตรตัวอย่างลายมือชื่อตาม
แบบของสหกรณ์  

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอ านาจจะมีผลต่อเมื่อได้แจ้งเป็นหนังสือ 
ต่อสหกรณ ์ และสหกรณ์ได้ตอบรับแล้ว 

      ข้อ 7.   ผู้ฝากรายหนึ่งเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษได้เพียงบัญชีเดียว โดยจ านวนเงิน
ฝากใน 
บัญชีนั้นในคร้ังแรกต้องไม่น้อยกว่า 50,000 บาท และการฝากคร้ังต่อ ๆ ไป จะฝากเท่าไรก็ได้ แต่
ยอดเงินฝากจะต้องคงเหลือไม่ต่ ากว่า 50,000 บาท ตลอดปี 

กรณียอดเงินฝากในบัญชีมีต่ ากว่า 50,000 บาท ติดต่อกันเป็นระยะเวลา3เดือนให้ผู้จัดการ
หรือเจ้าหน้าที่ที่ผู้จัดการมอบหมายแจ้งเจ้าของบัญชีเพื่อปิดบัญชีหากกเจ้าของบัญชีไม่มาปิดบัญชี
ตามก าหนดเวลาให้สหกรณ์คิดดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ ตั้งแต่วันพ้นก าหนด 3 เดือน
ข้างต้น 

      ข้อ 8.  ในการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทนี้ สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษให้ 
ผู้ฝากยึดถือไว้ โดยผู้ฝากต้องเก็บรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์บันทึกรายการเงินฝากดอกเบี้ยเงินถอนและ
เงินคงเหลือของตนบรรดาที่มีทุกราย 
 
 

      การบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชีจะกระท าได้เฉพาะทางฝ่ายสหกรณ์เท่านั้น โดยให้ผู้จัดการ 
หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ผู้จัดการมอบหมายเป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับไว้เป็นส าคัญ การบันทึกรายการ
ใ น ส มุ ด 
คู่บัญชีซึ่งไม่เป็นไปตามที่กล่าวข้างต้น จะไม่มีผลผูกพันกับสหกรณ์ ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใด
ในสมุดคู่บัญชีคลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง 
 สมุดคู่บัญชีที่บันทึกรายการเต็มแล้ว ให้ผู้ฝากส่งมอบให้แก่สหกรณ์ เพื่อสหกรณ์โอน
ยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดบัญชีเล่มใหม่ให้ ซึ่งจะได้ออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป 



 ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่บัญชีให้แก่ผู้ฝากเมื่อเปิดบัญชีก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจาก 
เล่มก่อนที่บันทึกรายการเต็มแล้วก็ดี  สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่ถ้าสมุดคู่บัญชีของผู้ฝากสูญ
หาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีเล่มใหม่ให้ โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 20 บาท 
 ข้อ 9.  ในการส่งเงินฝากเข้าบัญชีทุกคร้ัง ให้ท าใบส่งเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามแบบของ
สหกรณ์ ยื่นพร้อมกับสมุดคู่บัญชีและจ านวนเงินที่ฝากต่อสหกรณ์ เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจสอบเป็น  
การถูกต้องแล้ว จะบันทึกรายการจ านวนเงินฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคู่บัญชีให้ผู้ฝาก 
 ข้อ 10. สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.5 ต่อปี โดย
จ ะ 
ได้ประกาศอัตราดอกเบี้ยให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป และค านวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามจ านวนต้น
เงินฝากคงเหลือ  

สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ทุกวันสิ้นปีของ
สหกรณ ์ให้ผู้ฝากรีบยื่นสมุดคู่ฝากเพื่อสหกรณ์บันทึกรายการดอกเบี้ยให้ 
 ข้อ 11.  ผู้ฝากจะถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของตนได้เมื่อทวงถาม โดยท าใบถอนเงินฝาก 
ออมทรัพย์พิเศษตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 
 ข้อ 12.  การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ให้ถอนได้เดือนละ  1 คร้ังโดยไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอนมากกว่า  1  คร้ัง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนคร้ังที่ 2  
แ ล ะ ค ร้ั ง ต่ อ  ๆ ไ ป 
ในอัตราร้อยละ 1 ของจ านวนเงินที่ถอน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 500  บาท 
 ข้อ 13.  ผู้ฝากจะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษก็ย่อมกระท าได้ โดยสหกรณ์จะคิด
ด อ ก เ บี้ ย 
ให้ถึงวันก่อนวันถอน 1 วัน 
 ข้อ 14.  ในกรณีที่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นว่า  ผู้ฝากเงินออมทรัพย์พิเศษรายใด        
ฝ่าฝืนระเบียบนี้ หรือก่อความยุ่งยากให้แก่สหกรณ์   หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงิน
ฝาก    ออมทรัพย์พิเศษของผู้ฝากรายใด สหกรณ์อาจไม่รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผู้ฝากรายนั้น
อีก หรือจะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผู้ฝากนั้น พร้อมกับคิดดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันปิด
บัญช ี1วันก็ได้ 
 
 
 
 

ข้อ 15. ในกรณีที่ผู้ฝากตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินฝากคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์พิเศษของผู้ฝากให้แก่ผู้ รับโอนประโยชน์ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ท าหนังสือตั้งผู้ รับโอน
ประโยชน์ไว้  



สหกรณจ์ะจ่ายเงินทั้งหมดให้แก่ผู้รับมรดก หรือผู้จัดการมรดก หรือทายาทของผู้ฝาก เมื่อได้น า
หลักฐานมาแสดงสิทธิของตนให้เป็นที่พอใจแก่คณะกรรมการด าเนินการ 

 
     ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน กนัยายน พ.ศ. 2560 
 
 
                            
                                                                                         (นายเด่น  ปัญญานันท์) 
                  ประธานกรรมการ 
          สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 
หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในระเบียนฉบับนี้ปฏิบัติตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 
 เร่ืองการก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) ข้อ 4 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 
2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบที่  5 



ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
ว่าด้วยเงินฝากทวีทรัพย์ 

พ.ศ. 2560 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 10 , 79 (9)  และข้อ 107 (1) ที่ประชุม           
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 32 คร้ังที่ 7/2560  เมื่อวันที่ 26  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 ได้
ก าหนดระเบียบว่าด้วยเงินฝากทวีทรัพย์ พ.ศ. 2560 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยเงินฝาก 
ทวีทรัพย์  พ.ศ. 2560” 
 ข้อ  2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  29 ก.ย.  2560  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่  จ ากัด ว่าด้วยการรับเงินฝาก 
ทวีทรัพย์ พ.ศ. 2554 ซึ่งก าหนดไว้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554  และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
       ข้อ 4.  สหกรณ์จะรับเงินฝากทวีทรัพย์จากสมาชิกได้ตามที่สหกรณ์เห็นสมควร 

      ข้อ 5.  ผู้ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ ต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ 
ตามแบบของสหกรณ์ พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร โดยชื่อผู้ฝากกับชื่อผู้มีอ านาจถอน
ห รื อ 
ผู้มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยเงินฝากต้องเป็นบุคคลเดียวกัน 

      ข้อ 6.  การเปิดบัญชีคร้ังแรก ต้องไม่ต่ ากว่า 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท โดยต้อง
ฝาก 
ติดต่อกันทุกเดือน ๆ ละเท่า ๆ กัน และเท่ากับที่เปิดบัญชีคร้ังแรกเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน 
และรวมทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 600,000  บาท จึงจะได้รับการยกเว้นเงินภาษีเงินได้ส าหรับดอกเบี้ย
เงินฝากทวีทรัพย์ และเปิดบัญชีได้ไม่เกินคนละ 1 บัญช ี

       ข้อ 7.  สหกรณ์ออกสมุดคู่บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ให้ผู้ฝากยึดถือไว้ โดยผู้ฝากต้องเก็บรักษา
ไว้ให ้
สหกรณ์บันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย 

การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระท าได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ โดยให้ 
ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ผู้จัดการมอบหมายเป็นผู้ลงลายมือชื่อย่อก ากับไว้เป็นส าคัญ การ
ลงบัญชีรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามที่กล่าวนี้ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ อนึ่ง ถ้าผู้ฝาก
ตรวจพบว่า รายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อนต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขให้ จะแก้ไขโดย
ประการอ่ืนไม่ได้ 

สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้ว หรือช ารุดจนใช้การไม่ได้ ให้น ามายื่นต่อสหกรณ์เพื่อจะได้
ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป 
สมุดคู่ฝากที่ยกเลิกนั้น ผู้ฝากจะรับไปก็ได้ 



      ผู้ฝากจะต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหาย ผู้ฝากต้องแจ้ง
เป็นหนังสือต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า สหกรณ์จะน ายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ ซึ่งออกให้
ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป ส่วนสมุดคู่ฝากใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 20  บาท 

     ข้อ 8. ในการส่งเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องฝากให้ผู้ฝากน าส่งเงินฝากเดือนละ 1 คร้ัง 
ภายในวันท าการ วันใดวันหนึ่งภายในเดือนนั้น หากผู้ฝากขาดการฝากเงิน หรือฝากไม่ครบตาม
ว ง เ งิ น ที่ ก า ห น ด  
ทุกกรณีรวมกันต้องไม่เกิน 2 เดือน  การส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกคร้ัง ให้ท าใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ 
ที่สหกรณ์ก าหนดยื่น พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและจ านวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ ส านักงาน
สหกรณ์ ทั้งนี้ ผู้ฝากหรือผู้ยื่นจะเป็นผู้ส่งเงินก็ได้ 

      เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจ านวนเงินฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบ
เ ป็ น 
การถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก 

      ในการส่งเงินฝากกับสหกรณ์ สมาชิกอาจยินยอมให้สหกรณ์หักเงินเดือน ณ ที่จ่ายส่งฝาก
แ บ บ 
หุ้นรายเดือน หรือส่งเงินฝากเป็นเงินสด ณ ส านักงานสหกรณ์ก็ได้ 

   ข้อ 9.  สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.5 ต่อปี โดยสหกรณ์จะประกาศ
ให้ทราบเป็นคราวๆ โดยจะคิดดอกเบี้ยเงินฝากเป็นรายวันทุกยอดเงินฝากที่ครบตามเงื่อนไขการฝาก
ในข้อ 6 

   ข้อ 10.  ในกรณีที่มีเหตุไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข หรือฝากต่อไม่ได้ อันเป็นเหตุให้
ไม่ได้รับ 
สิทธิยกเว้นภาษี สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ในอัตรา เงินฝากออมทรัพย์ ส าหรับเงินฝาก 3 เดือนขึ้นไป 
ส่วน เงินฝากไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้ และจะปิดบัญชีเมื่อเจ้าของบัญชีมาติดต่อ
กับสหกรณ ์

     ข้อ 11.  ในช่วงระยะเวลาไม่ครบตามจ านวนเดือนที่แจ้งความจ านงไว้ในหนังสือขอเปิด
บัญชีเงิน 
ฝากของผู้ฝากตามข้อ 5 จะถอนเงินฝากดังกล่าวไม่ได้ เว้นแต่เป็นการถอนเพื่อปิดบัญชี และจะไม่ได้
รับการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับดอกเบี้ยเงินฝากนั้น 

      ข้อ 12.  ในกรณีที่ฝากเงินครบตามจ านวนเดือนที่แจ้งความจ านงไว้ในหนังสือขอเปิดบัญชี
เงินฝากของผู้ฝากตามข้อ 5 แล้ว เจ้าของบัญชีจะต้องติดต่อขอปิดบัญชีกับสหกรณ์ ถ้าไม่ปิดบัญชี
สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์จนกว่าสมาชิกจะมาปิดบัญชี 

       ข้อ 13. ในกรณีที่ผู้ฝากตายในระหว่างไม่ครบสัญญา สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินฝากพร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ ตามประกาศของสหกรณ์ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ 



ในกรณี  ที่สมาชิกไม่ได้ท าหนังสือตั้งผู้รับผลประโยชน์ไว้ สหกรณ์จะจ่ายเงินทั้งหมดให้แก่
ผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดก หรือทายาทของผู้ฝากเมื่อได้น าหลักฐานมาแสดงสิทธิของตนให้เป็นที่
พอใจแก่คณะกรรมการด าเนินการ 
    ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 
 
                           
                                                                               (นายเด่น  ปัญญานันท์) 
                     ประธานกรรมการ 
             สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในระเบียนฉบับนี้ ปฏิบัติตามประกาศนายทะเบียน
สหกรณ์ เร่ืองการก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) ข้อ 4 ประกาศ ณ วันที่ 1 
มิถุนายน 2560 

ระเบียบที่  6 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่  จ ากัด 

ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น 
พ.ศ. 2560 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ10 , 79(8) และข้อ 107(2)  ที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 32 คร้ังที่ 7/2560  เมื่อวันที่ 26  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 ได้
ก าหนดระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
ดังต่อไปนี้ 

หมวด  1 
ข้อก าหนดท่ัวไป 

 ข้อ  1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยการรับ
ฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน พ.ศ. 2560” 
 ข้อ  2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  29 กันยายน  2560  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยการรับเงินฝากจาก
สหกรณ์อ่ืน พ.ศ.2551 ซึ่งก าหนดไว้เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2551 และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ  4.  ในระเบียบนี้    
“สหกรณ์”  หมายความว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่  จ ากัด 
“ผู้ฝาก”      หมายความว่า  สหกรณ์ผู้ฝากเงิน 

 ข้อ  5.  สหกรณ์รับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืนได้ 2 ประเภท คือ 
(1) เงินฝากออมทรัพย์ 
(2) เงินฝากประจ า 



หมวด  2 
การเปิดบัญชีและการฝากเงิน 

 ข้อ  6.  สหกรณ์ที่ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 4 ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ 
ส านักงาน สหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมี
รายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชีนั้น 
 ข้อ  7.  พร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของตัวแทน 
ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจถอนเงิน ตลอดจนให้เงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากที่เปิดบัญชีนั้นไว้ต่อสหกรณ์ 
 การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้ จะมีผลต่อเมื่อผู้ฝากได้แจ้งเป็นหนังสือ
ต่อ สหกรณ์ และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว 
 ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้อักษรไทยและเขียนด้วยหมึกทั้งต้องเขียนด้วย
ลายมือของผู้น าฝาก สหกรณ์จะไม่รับรู้การใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ 
 
 
 ข้อ  8.  ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินฝาก ได้ดังนี ้

(1) เงินฝากออมทรัพย์   ผู้ฝากรายหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นี้ได้
โดย 

จ านวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาใดเวลาหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า  1,000 บาท และผู้ฝากจะส่งเงินฝาก
เพิ่มขึ้นโดยจ านวนเท่าใดก็ได้ 

(2) เงินฝากประจ ารายหนึ่ง ๆ ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท และระยะเวลาฝาก
ต้องไม่ 

น้อยกว่า  3  เดือน 
 ข้อ  9.  ในการเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 7  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้ 
 สมุดคู่ฝากนั้นผู้ฝากต้องรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน
และเงินคงเหลือบรรดาที่จะมีทุกราย 
 การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระท าได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ ซึ่ง
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก  หรือผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ลงลายมือชื่อย่อก ากับไว้เป็นส าคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่
เป็นไปตามที่กล่าวนี้ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ อนึ่ง ถ้าผู้ฝากตรวจสอบพบว่ารายการใดในสมุดคู่
ฝากคลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขให้ จะแก้ไขโดยประการอ่ืนไม่ได้ 
 สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรือช ารุดจนใช้การไม่ได้  ให้น ามายื่นต่อสหกรณ์ เพื่อจะได้
ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป 
สมุดคู่ฝากเล่มที่ยกเลิกนั้นผู้ฝากจะรับไปก็ได้ 



 ผู้ฝากจะต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย      ถ้าสมุดคู่ฝากหายผู้ฝากต้องแจ้ง
เป็นหนังสือต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า สหกรณ์จะน ายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซึ่งออกให้ผู้
ฝากยึดถือไว้ต่อไป ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก 
 ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก้ผู้ฝากคร้ังแรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่ม
ก่ อ น 
ซึ่งลงรายการเต็มแล้วก็ดี หรือช ารุดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียมแต่กรณีที่สมุดคู่
ฝากของผู้ฝากคนใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ  25 บาท 
 ข้อ  10.  ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกคร้ัง ให้ท าใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์
ก าหนด ยื่นพร้อมสมุดคู่ฝากและจ านวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ณ ส านักงานของสหกรณ์ 
ทั้ ง นี้  
ผู้ฝากหรือผู้อ่ืนจะเป็นผู้ส่งเงินก็ได้ 
 เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจ านวนเงินฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็น 
การถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก 
 ข้อ  11.  ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่
จ่ายเงินถอนจากรายการเช่นน้ัน จนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว 
 
 
 

หมวด  3 
การก าหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาคิดดอกเบี้ย 

วิธีการคิดดอกเบี้ย และการจ่ายดอกเบี้ย 
 ข้อ  12.  สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 4 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.5 ต่อ
ป ี 
โดยจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 
 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ให้ค านวณเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะน า
ดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์ ให้ผู้ฝากรีบยื่นสมุดคู่ฝาก ณ 
ส านักงานสหกรณ์เพื่อสหกรณ์บันทึกรายการดอกเบี้ยให้ 
 ดอกเบี้ยเงินฝากประจ า สหกรณ์จะค านวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อก าหนดระยะเวลาการฝาก 
ส าหรับเงินฝากที่ถอนก่อนก าหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 13 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ย
ให้ตามจ านวนเดือนเต็ม 
 กรณีถอนเงินฝากประจ าในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้ 
 ถ้าผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากประจ าเมื่อครบก าหนดพร้อมดอกเบี้ย จนพ้นก าหนดไปอีกเจ็ดวันก็
เป็นอันถือว่าผู้ฝากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 



หมวด  4 
การถอนเงินฝากและการปิดบัญชี 

 ข้อ  13.  การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ 
ในการถอนเงินฝาก ผู้มีอ านาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์ควรมา

รับเงินที่ส านักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง  และต้องยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่าง
ไว้นั้น พร้อมกับสมุดฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
 ถ้ามีผู้มีอ านาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผู้ใดรับเงินแทนก็ต้องท าใบถอนเงินฝาก และต้องมอบ
อ านาจให้รับเงินแทนเป็นหนังสือตามแบบที่ก าหนด ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ได้ให้ตัวอย่างไว้ 
แล้วมอบให้ผู้รับมอบอ านาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้นพร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ณ 
ส านักงานสหกรณ์  ในการน้ีสหกรณ์จะเรียกหลักฐานพิสูจน์ตัวผู้รับมอบอ านาจก็ได้ 
 เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงิน
คงเหลือในสมุดคู่ฝาก แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก 
 อนึ่ง  การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้มีอ านาจ
ถอนเงินต้องลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้ก ากับด้วย 
 ข้อ  14.  การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นั้น จะถอนเมื่อใด จ านวนเท่าใดก็ได้ 
 ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจ านั้น ผู้ฝากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบก าหนด 
แต่เมื่อผู้ฝากยื่นค าขอเป็นหนังสือโดยชี้แจงความจ าเป็น สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบ
ก าหนดก็ได้  
 ข้อ  15.  ผู้ฝากจะถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตนเองเมื่อใดก็ได้ ให้ผู้มี
อ านาจถอนเงินจดแจ้งไว้ท้ายรายการจ านวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วย ว่า “เพื่อปิดบัญช”ี 
 ข้อ 16.  ในกรณีที่คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผู้ฝากเงินฝ่าฝืนระเบียบนี้ 
หรือก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก 
สหกรณ์จะไม่รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฝากอีก และให้ผู้ฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิด
บัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี้ สหกรณ์จะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ฝาก 
 ข้อ 17.  การถอนเงินฝากเพื่อปิดบัญชีตามข้อ 14 สหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ยให้ตามข้อ 11 
ถึ ง 
วันก่อนวันถอนหนึ่งวันเว้นแต่การปิดบัญชีเงินฝากในกรณีผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบตามข้อ 15 สหกรณ์จะ
ค านวณดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันที่แจ้งหนึ่งวัน  และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี้ยอีก ไม่ว่าผู้ฝากจะถอนเงิน
เมื่อใด 

เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผู้ฝากแล้ว จะยกเลิกสมุดคู่ฝากส าหรับบัญชีนั้น 
 ข้อ 18. กรณีที่จ านวนยอดเงินรับฝากในเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อรวมกับหนี้การกู้ยืมเงินจาก
ภายนอกและหนี้ในฐานะผู้ค้ าประกัน จะเกินวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปีของสหกรณ์ที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบไว้ สหกรณ์จะไม่รับฝากเงิน 



 กรณีของผู้ฝากที่เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ที่มีสินทรัพย์
มากกว่า 5,000 ล้านบาท สหกรณ์จะรับฝากเงินทุกประเภทเมื่อรวมกับเงินกู้จากผู้ฝากดังกล่าว (หาก
มี ) 
ได้ไม่เกินร้อยละสิบของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารองของผู้ฝาก 
 ข้อ  19.ในกรณีที่มีความจ าเป็นสหกรณ์สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับฝากเงินก็ได้ 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 
 
    
            (นายเด่น  ปัญญานันท์) 
                 ประธานกรรมการ 
         สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 
หมายเหตุ 1. การแก้ไขระเบียบฉบับนี้ เป็นไปตามร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความ
เ ห็ น ช อ บ 
ไว้ตามหนังสือ ที่ กษ 1115/1282 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560 

2. การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในระเบียบฉบับนี้ ปฏิบัติตามประกาศนายทะเบียน
สหกรณ์ เร่ืองการก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) ข้อ 4 ประกาศ ณ วันที่ 1 
มิถุนายน 2560 

 
 
 
 
 

ระเบียบที่ 7 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 

ว่าด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 
พ.ศ. 2551 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 2(4)ข้อ 3 (9)  ข้อ 18 และข้อ 79(8) ที่
ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 23 คร้ังที่ 3/2551  เมื่อวันที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.  2551  จึงก าหนด
ระเบียบว่าด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยการออก           
ตัว๋สัญญาใช้เงิน  พ.ศ. 2551” 



 ข้อ 2.   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป 
 ข้อ  3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่  จ ากัด  ว่าด้วยการออกตั๋ว
สัญญาใช้เงิน พ.ศ. 2545 ก าหนดไว้เมื่อวันที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2545  และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ”์ หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 “คณะกรรมการอ านวยการ” หมายความว่า คณะกรรมการอ านวยการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 “ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด รวมถึงผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทนผู้จัดการ 
 ข้อ 5. ให้เจ้าหน้าที่บัญชีจัดท ารายการรายละเอียดตั๋วสัญญาใช้เงินทุกฉบับ ตามแบบที่
สหกรณ์ก าหนด โดยจัดท าบัญชีให้เป็นปัจจุบัน เพื่อการตรวจสอบในแต่ละวัน 
 ข้อ 6. ให้ผู้จัดการรับผิดชอบ และจัดให้มีการท าบัญชี เอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับตั๋วสัญญาใช้
เงินให้ครบถ้วนถูกต้อง แล้วรายงานให้คณะกรรมการอ านวยการทราบทุก 15 วัน 
 ข้อ 7. ให้คณะกรรมอ านวยการรักษาการตามระเบียบนี้ และเสนอผลการด าเนินงานให้
คณะกรรมการด าเนินการทราบทุกคร้ังที่มีการประชุม 

หมวดท่ี 1 
การซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน 

 ข้อ 8.  การซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน กระท าได้โดยผู้ซื้อแจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดการตามแบบที่
สหกรณ์ก าหนดผู้ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินรายหนึ่ง ๆ จะซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินมากกว่าหนึ่งฉบับก็ได้ แต่
ทั้งนี้จ านวนเงินตามหน้าตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ จะต้องไม่ต่ ากว่า 50,000 บาท  และมีก าหนด
ร ะ ย ะ เ ว ล า 
การถือตั๋วสัญญาใช้เงิน ดังนี้  1 ปี หรือ 2 ปี หรือ 3 ปี 
 ข้อ 9. ผู้ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินจะต้องมอบตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอ านาจไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้
เงินให้ไว้ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 
 การเปลี่ยนแปลงตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอ านาจไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน ตลอดจน
ข้อก าหนด อ่ืนๆ ผู้ทรงตั๋วสัญญาใช้เงินจะต้องท าเป็นหนังสือแจ้งต่อสหกรณ์ก่อน เมื่อสหกรณ์มี
หนังสือตอบรับแล้วจึงจะถือว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลสมบูรณ์ 

หมวด 2 
การช าระเงินค่าตั๋วสัญญาใช้เงิน 



 ข้อ 10. ผู้ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน อาจช าระเงินค่าตั๋วสัญญาใช้เงินโดยวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี  
ได้ดังต่อไปนี้ 

(1) เงินสด 
(2) ตั๋วสัญญาใช้เงินของสหกรณ์ 
(3) ตั๋วแลกเงิน 
(4) เช็ค 

               การช าระเงินโดยเช็ค ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อสหกรณ์
ได้รับเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว และจะค านวณดอกเบี้ยให้นับตั้งแต่วันที่สหกรณ์ได้รับเงินเป็นต้น
ไป 
  การซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้า 1 วันท าการ และก่อนเวลา 14.00 
น.  ในวันที่แจ้ง เพื่อสหกรณ์จะได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้ถือเป็นหลักฐานต่อไป 

หมวดท่ี 3 
การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 

 ข้อ 11. เมื่อสหกรณ์ได้รับเงินค่าตั๋วสัญญาใช้เงินครบถ้วนแล้ว จะออกตั๋วสัญญาใช้เงินชนิด  
ห้ามเปลี่ยนมือให้แก่ผู้ซื้อ เพื่อถือไว้เป็นหลักฐานทุกราย 
 ข้อ 12. เมื่อเจ้าหน้าที่การเงิน บันทึกการช าระเงินแล้วให้บันทึกรายละเอียดการซื้อไว้และ 
ให้เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์ตั๋วสัญญาใช้เงิน แล้วจัดท าทะเบียนคุมการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อให้ ผู้จัดการ
ตรวจสอบความถูกต้อง และน าเสนอผู้มีอ านาจลงนาม 
 ข้อ 13. ตั๋วสัญญาใช้เงินที่สมบูรณ์จะต้องมีรายมือชื่อผู้มีอ านาจลงนามตามข้อบังคับสหกรณ์
พรอ้มประทับตราสหกรณ์ 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี 4 
การไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงินและค านวณดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน 

 ข้อ 14.  การไถ่ถอนต๋ัวสัญญาใช้เงิน และการค านวณดอกเบี้ย ให้ปฏิบัติ ดังน้ี 

(1) ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบก าหนดเวลา หากผู้ซื้อประสงค์จะเปลี่ยนตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับ 
ใหม่หรือท าการไถ่ถอนให้แจ้งต่อสหกรณ์ ก่อนวันที่ครบก าหนดอย่างน้อย 1 วันท าการ ในกรณีที่ 
ไม่ติดต่อมา สหกรณ์จะถือว่าผู้ซื้อต้องการถือตั๋วสัญญาใช้เงินตามระยะเวลาเดิมเฉพาะเงินต้นส่วน
ดอกเบี้ยสหกรณ์จะน าเข้าบัญชีตามที่ได้แจ้งไว้ 



(2) ตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีระยะเวลาการถือต๋ัวสัญญาใช้เงินไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่คิด 
ดอกเบี้ยให้ 

(3) ตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีระยะเวลาการถือต๋ัวสัญญาใช้เงินตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ครบ 
ก าหนดเวลาสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ถือตั๋วสัญญาใช้เงินจริงในอัตราเงินฝากออม
ท รั พ ย์ 
ณ วันออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 
              ข้อ 15. เมื่อผู้ทรงตั๋วสัญญาใช้เงินต้องการไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน ให้ผู้ทรงตั๋วสัญญาใช้เงิน
แจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์ เมื่อสหกรณ์ให้ตรวจสอบลายมือชื่อผู้มีอ านาจไถ่ถอนถูกต้องแล้ว
เจ้าหน้าที่จะท าการค านวณดอกเบี้ยตามส่วนแห่งระยะเวลาของตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับนั้น แล้วท า
ใบส าคัญจ่ายเงินเพื่อประกอบการจ่ายเงินคืนตามตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับนั้น 
 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับต้นฉบับตั๋วสัญญาใช้เงินที่ไถ่ถอนแล้ว ให้แนบกับคู่ส าเนาพร้อม
ประทับตราจ่ายแล้วและเก็บเข้าแฟ้มตั๋วสัญญาใช้เงินที่จ่ายคืนแล้ว เพื่อรอการตรวจสอบต่อไปนี้ 
 ข้อ 16. การจ่ายคืนหรือไถ่ถอนต๋ัวสัญญาใช้เงิน ให้จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเท่านั้น  เว้นแต่กรณี
ผู้ทรงสัญญาใช้เงินเป็นบุคคลธรรมดามาติดต่อขอรับเงินด้วยตัวเอง และประสงค์จะขอรับเป็นเงินสด 
ก็จ่ายเป็นเงินสดได้ 
 ข้อ 17. การก าหนดอัตราดอกเบี้ยของต๋ัวสัญญาใช้เงิน ให้เป็นไปตามประกาศของ สหกรณ ์
 ข้อ 18. การจ่ายดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 

หมวด 5 
การเก็บรักษาตั๋วสัญญาใช้เงิน 

ข้อ 19. ให้ผู้จัดการควบคุมดูแลการรักษาตั๋วสัญญาใช้เงินให้ปลอดภัย ดังต่อไปนี้ 
(1) ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ยังมิได้ออกให้ผู้ซื้อ ให้จัดท าทะเบียนคุม และเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

ของ 
สหกรณ์ โดยให้ท าการตรวจสอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้องอยู่เสมอ 

(2) ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ได้ออกให้ผู้ทรงตั๋วสัญญาใช้เงินแล้ว ให้เก็บส าเนาตั๋วสัญญาใช้เงินกับ
บัญช ี

รายตัวตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับให้ครบถ้วน 
(3) ในกรณีที่ก าหนดว่าตั๋วสัญญาใช้เงินเกิดช ารุด บกพร่อง หรือยกเลิก ให้เก็บตั๋วสัญญาใช้

เงิน  
พร้อมคู่ส าเนาไว้ในแฟ้มที่จัดไว้โดยเฉพาะให้เรียบร้อย พร้อมที่จะให้ท าการตรวจสอบ 

ข้อ 20. ในกรณีที่ตั๋วสัญญาใช้เงินช ารุดหรือสูญหายไม่ว่ากรณีใด ผู้ทรงตั๋วสัญญาใช้เงิน
จะต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพื่อให้สหกรณ์ถ่ายส าเนาตั๋วสัญญาใช้เงินให้
ไว้เป็นหลักฐาน โดยสหกรณ์จะขอให้ผู้ทรงตั๋วสัญญาใช้เงินมอบหลักฐานการแจ้งหายที่ผู้ทรงตั๋ว
สัญญาใช้เงินแจ้งไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของทางราชการ 



 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่   1  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2551 
 
 
 
               (นายแพทย์เกรียงศักดิ์  ธนอัศวนนท์) 
                 ประธานกรรมการ 
           สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบที่ 8 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 

ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก 



พ.ศ. 2557 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 11 (1),13,14,79 (8)และข้อ 107 (3)ที่
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 29 คร้ังที่ 3/2557 วันที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 ได้ก าหนด
ร ะ เ บี ย บ 
ว่าด้วยการให้เงินกู้สมาชิกดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยการให้
เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2557 “  
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่
สมาชิกและดอกเบี้ย พ.ศ. 2556 ก าหนดไว้เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556  และบรรดาระเบียบ 
ประกาศ ค าสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใด ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้  และให้ใช้ระเบียบนี้แทน  

หมวดท่ี 1 
ข้อก าหนดท่ัวไป 

 ข้อ 4. ในระเบียบนี้สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก 2 ประเภท คือ  
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  
(2) เงินกู้สามัญ 
ข้อ 5. สหกรณ์จะให้เงินกู้แก่สมาชิกเท่านั้น และเป็นสมาชิกของสหกรณ์อย่างน้อยหกเดือน
ขึ้นไป 
ข้อ 6. การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณี เพื่อการอันจ าเป็นหรือมีประโยชน์
ตามที่ 

คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร แต่จะกู้เพื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งก าไรไม่ได้ 
 ข้อ 7. สมาชิกผู้ประสงค์จะขอเงินกู้ ต้องเสนอค าขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้ 
 ข้อ 8. การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น ผู้กู้ต้องท าหนังสือและสมาชิกผู้ค้ าประกัน (ถ้ามี) ต้องท า
หนังสือค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้ 
 ข้อ 9. การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธี
หั ก 
จากเงินได้รายเดือน ของผู้กู้  ณ ที่จ่าย เป็นล าดับแรก หรือน าส่งเป็นเงินสดเป็นอันดับสอง ณ 
ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นชอบก่อน 
และการส่งเงินงวดช าระหนี้ เงินกู้ทุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู้ รวมทั้งเงินอ่ืนๆ ของสมาชิกรวมกัน 
จ ะ ต้ อ ง ไ ม่ เ กิ น 
ร้อยละแปดสิบห้า ของเงินเดือนรวมเงินประจ าต าแหน่งสมาชิกนั้น 
 ให้ถือว่าเงินงวดช าระหนี้แต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนนั้น ๆ  
 



 
หมวด 2 

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
 ข้อ10. การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบอ านาจให้ประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการด าเนินการหรือผู้จัดการ ตามที่เห็นสมควร เป็น
ผู้วินิจฉัยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการด าเนินการได้ และให้ผู้ได้รับมอบดังกล่าว
นั้นแถลงรายการเงินกู้   เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้ไปแล้วส่งคืน  เพื่อให้คณะกรรมการด าเนินการทราบทุก
เดือน 
 ข้อ 11. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ให้มีจ านวนสี่เท่าของเงินเดือน
รวมเงินประจ าต าแหน่งของสมาชิกนั้น แต่สูงสุดไม่เกินแปดหมื่นบาท และจ านวนเงินทุกรายการจะ
เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 9 วรรคแรกไม่ได้ 
 ในกรณีที่สมาชิกนั้นยังมีเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนเหลืออยู่ จะขอเงินกู้รายใหม่ต้องช าระ
รายก่อนมาแล้วจ านวน 2 งวด จึงสามารถยื่นขอกู้รายใหม่ได้(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 ถือใช้วันที่ 1 
มีนาคม พ.ศ. 2559) 
 ข้อ 12. หลักประกันส าหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกู้เงินซึ่งผู้กู้ได้ท าไว้ต่อ
สหกรณ์แล้ว ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก 
 ข้อ 13. การส่งเงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เพื่อเหตุ
ฉุ ก เ ฉิ น 
เต็มจ านวน พร้อมดอกเบี้ย ภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ย เดือนแรก หรือส่งเงินงวดรายเดือน
ร ว ม กั น 
12 งวด 

หมวดท่ี 3 
เงินกู้สามัญ 

ข้อ 14.  การให้เงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยเงินกู้สามัญ
แก่ 

สมาชิก คณะกรรมการด าเนินอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ และ 
มอบอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกก็ได้ 

ข้อ  15.  ค าขอเงินกู้สามัญของสมาชิกนั้น  ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็น
ตามล าดับ  

 15.1ในกรณีที่สมาชิกสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่  ให้เสนอผ่านการ
พิ จ า ร ณ า 
ของนายแพทย์สาธารณสุข หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมและป้องกันหรือผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริม
สุขภาพ หรือผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดด้านบริหาร 



 15.2ในกรณีที่สมาชิกสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ    หรือโรงพยาบาลอ าเภอ
ให้เสนอผ่านการพิจารณาของสาธารณสุขอ าเภอหรือผู้อ านวยการโรงพยาบาลอ าเภอนั้น ๆ เสีย
ชั้นหนึ่งก่อน 

 15.3กรณีข้าราชการบ านาญให้เสนอผ่านการพิจารณาของผู้จัดการและให้แนบ
หลักฐานการจ่ายจากกรมบัญชีกลาง 

 
 
 

      การเสนอค าขอเงินกู้ ให้สมาชิกผู้กู้เสนอเอกสารประกอบมาพร้อมกัน  ดังนี้ 
      (1)  ส าเนาบัตรข้าราชการ  ลูกจ้าง หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้กู้ที่ยังไม่
หมดอายุ ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ และคู่สมรสรวมทั้งส าเนาทะเบียนสมรสด้วย  (ถ้ามี) รวมทั้ง
หลักฐานเปลี่ยนชื่อสกุลผู้กู้ และผู้ค้ าประกัน 
      (2)  ส าเนาบัตรข้าราชการ  ลูกจ้าง  หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ค้ าประกันที่ยัง
ไม่หมดอายุและส าเนาทะเบียนบ้าน รวมทั้งส าเนาทะเบียนสมรสหรือใบมรณะบัตรหรือใบหย่าด้วย
(ถ้ามี) 

 เอกสารประกอบตาม(1) และ (2) ให้รับรองส าเนาหลังการถ่ายจากต้นฉบับเท่านั้น 
ข้อ 16.  จ านวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกกู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการ

ด าเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้ แล้วแต่กรณีเห็นสมควร แต่ต้องอยู่ในวงเงิน ดังต่อไปนี้ 
จ านวนเงินเดือนรวมเงินประจ าต าแหน่ง(บาท) จ านวนกู้ได้ไม่เกิน(บาท) 

7,000 –   10,000 
10,001– 13,000 
13,001 – 16,000 
16,001 – 19,000 
19,001 – 22,000 
22,001 – 25,000 
25,001 -  28,000 
28,001 -  30,000 

30,001  บาท ขึ้นไป 

800,000.00 
900,000.00 

1,000,000.00 
1,100,000.00 
1,200,000.00 
1,400,000.00 
1,500,000.00 
1,600,000.00. 
1,800,000.00 

 เว้นแต่ สมาชิกสามัญ(ข้าราชการบ านาญ) กู้ได้ห้าเท่าของทุนเรือนหุ้นแต่สูงสุดไม่เกินแปด
แสนห้าหมื่นบาท 
 วงเงินกู้ของสมาชิก จะกู้ได้จ านวนสูงสุดเท่าใดนั้น ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
ด าเนินการ 



     ในกรณีที่สมาชิกกู้เงินสามัญ โดยมีเงินหุ้นไม่เกินร้อยละร้อย หรือเงินฝากในวงเงินไม่เกิน
ร้อยละ แปดสิบ ที่ผู้ขอกู้มีอยู่ในขณะยื่นค าขอเงินกู้  และการส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภท 
ดอกเบี้ยเงินกู้ รวมทั้งเงินอ่ืนๆ ของสมาชิกรวมกันจะต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบห้าของเงินเดือนรวม
เงินประจ าต าแหน่งสมาชิกนั้น 
 กรณีสมาชิกสามัญลูกจ้างประจ าที่มีอายุตั้งแต่ห้าสิบปีขึ้นไป ยอดช าระหนี้ต้องอยู่ในเกณฑ์
ไม่เกินร้อยละแปดสิบของเงินได้รายเดือน ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ 
    สมาชิกผู้กู้เงินจะต้องมีเงินหุ้นในสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของเงินกู้สามัญในขณะที่
ยื่ น 
ค าขอเงินกู้ กรณีมีเงินหุ้นไม่ถึงร้อยละยี่สิบให้ผู้กู้น าเงินมาซื้อเพิ่มจนครบหรือยินยอมให้หักจากเงินกู้ 
ที่ได้รับการอนุมัต(ิแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 ถือใช้วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559) 

ข้อ 17.  ถ้าคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรจะให้เงินกู้สามัญ
แก่สมาชิกที่ยังส่งคืนเงินกู้สามัญรายก่อนไม่เสร็จก็ได้ แต่ต้องส่งช าระหนี้รายเดิมไปแล้วไม่น้อยกว่า 
6 งวดหรือเดือน 

ข้อ  18. การพิจารณาเงินกู้สามัญแก่สมาชิกให้คณะกรรมการเงินกู้หรือประธานกรรมการ  
หรือผู้จัดการ  มีอ านาจพิจารณาตามวงเงิน  ดังนี ้

 (1)   ผู้จัดการมีอ านาจพิจารณาอนุมัติเงินกู้กรณีใช้หุ้นหรือเงินฝากแก่สมาชิกที่กู้เงินไม่เกิน
เงินค่าหุ้นหรือเงินฝากของผู้กู้ ตามข้อ 16 วรรค 2 

(2)   คณะกรรมการเงินกู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติเงินกู้แก่สมาชิกที่มีวงเงินกู้ตามข้อ 16  
ข้อ 19. การรับเงินกู้นั้น สมาชิกผู้กู้จะต้องรับเงินด้วยตนเองหรือโอน ฝากเข้าบัญชีของผู้กู้ก็

ได้ 
ข้อ 20.  หลักประกันส าหรับเงินกู้สามัญ เป็นบุคคลที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ เป็นผู้ค้ าประกัน 
ดังนี้ หลักประกันสมาชิกสามัญข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และข้าราชการบ านาญ  

      ถ้าเงินกู้สามัญมีจ านวนเกินค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ต้องมีหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 
     (1)  สมาชิกสามัญผู้กู้ วงเงินไม่เกินเจ็ดแสนบาท ให้มีผู้ค้ าประกัน ที่เป็นสมาชิกสามัญสอง
คน 
 (2) สมาชิกสามัญผู้กู้ วงเงินเกินเจ็ดแสนบาท ให้มีผู้ค้ าประกัน ที่เป็นสมาชิกสามัญสามคน 
 (3) เงินค่าสินไหมทดแทนจากการท าประกันสินเชื่อโดยจ านวนค้ าประกันค านวณจากวงเงิน
กู้ที่ได้รับการอนุมัติหักค่าหุ้นที่มีขณะยื่นค าขอกู้แล้ว และส่วนที่เหลือ 
 3.1 ให้ท าประกันสินเชื่อ และยินยอมให้สหกรณ์ฯ หักเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ล่วงหน้า
(พร้อมดอกเบี้ย) เพื่อช าระการต่ออายุ กรมธรรม์จนกว่าจะช าระหนี้หมด หรือ 
 3.2 กรณีใช้ สสธท.ค้ าประกนั ผู้กู้ต้องท า สสธท.ทุกปี และยินยอมให้สหกรณ์ฯ หักเงินปัน
ผล และเงินเฉลี่ยคืนล่วงหน้า (พร้อมดอกเบี้ย) เพื่อช าระการต่ออายุ สสธท.จนกว่าจะช าระหนี้หมด 



 3.3 ท าหลักประกัน ทั้ง 3.1 และ 3.2ตัดออกตามแนวทางปฏิบัติในการก าหนดหลักประกัน
เงินกู้ของสหกรณ์(นายทะเบียน) มติBOD ชุด 35 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.63 
             ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการในการจัดการความเสี่ยง
ทางด้านการเงินของสหกรณ์ฯ 
 หลักประกันสมาชิกสามัญพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

(1) สมาชิกสามัญผู้กู้ วงเงินไม่เกินเจ็ดแสนบาท มีผู้ค้ าประกันเป็นสมาชิกสามัญข้าราชการ
อย่าง 

น้อยหนึ่งคนและสมาชิกสามญัประเภทอื่นหนึ่งคน 
(2) สมาชิกสามัญผู้กู้ วงเงินเกินเจ็ดแสนบาท มีผู้ค้ าประกันเป็นสมาชิกสามัญข้าราชการ

อย่าง 
น้อยสองคนและสมาชิกสามัญประเภทอื่นหนึ่งคน 

(3) เงินค่าสินไหมทดแทนจากการท าประกันสินเชื่อโดยจ านวนค้ าประกันค านวณจากวงเงิน
กู้ที่ได้รับการอนุมัติหักค่าหุ้นที่มีขณะยื่นค าขอกู้แล้ว และส่วนที่เหลือ 
 3.1 ให้ท าประกันสินเชื่อ และยินยอมให้สหกรณ์ฯ หักเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ล่วงหน้า
(พร้อมดอกเบี้ย) เพื่อช าระการต่ออายุ กรมธรรม์จนกว่าจะช าระหนี้หมด หรือ 
 3.2 กรณีใช้ สสธท.ค้ าประกนั ผู้กู้ต้องท า สสธท.ทุกปี และยินยอมให้สหกรณ์ฯ หักเงินปัน
ผล และเงินเฉลี่ยคืนล่วงหน้า (พร้อมดอกเบี้ย) เพือ่ช าระการต่ออายุ สสธท.จนกว่าจะช าระหนี้หมด 
 3.3 ท าหลักประกัน ทั้ง 3.1 และ 3.2 
 ให้ผู้กู้ท าประกันในส่วนของ สสธท. หรือท าประกันคุ้มครองสินเชื่อที่มีความคุ้มครอง
เสียชีวิตทุกกรณี และทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร โดยให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด เป็น
ผู้รับผลประโยชน์ล าดับที่หนึ่ง หากมีเงินเหลือจากการปลดหน้ี ให้จ่ายกับผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุใน
ใบสมัคร 
ตัดออกตามแนวทางปฏิบัติในการก าหนดหลักประกันเงินกู้ของสหกรณ์(นายทะเบียน) มติBOD ชุด 
35 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.63 
  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการในการจัดการความเสี่ยงทางด้าน
การเงินของสหกรณ์ฯ 
 
 การค้ าประกันอย่างไม่จ ากัดเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายนั้นในส่วนที่เกินค่าหุ้นของผู้
กู้ 

สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผู้ค้ าประกันส าหรับผู้กู้มากกว่าสี่คนในเวลาเดียวกันไม่ได้ เว้นแต่การ 
ค้ าสมาชิกสมทบลูกจ้างไม่นับรวมสิทธิการค้ าประกัน(ข้าราชการ 1 คน  ค้ าประกันได้เพิ่มเพียง 1 
สิทธิ) 



เมื่อผู้ค้ าประกันคนใดเสียชีวิตหรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ หรือมีเหตุที่
คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ เห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้ าประกันต่อไป ผู้กู้
จะต้องจัดให้สมาชิกอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ า
ประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้
ก าหนดสมควรที่จะเป็นผู้ค้ าประกัน 

การให้สมาชิกผู้ค้ าประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้ค้ าประกัน
หลุด 

พ้นจากการค้ าประกันจนกว่าให้ผู้กู้ ได้จัดให้สมาชิกอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรือ
คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทน 

ภายหลังการท าหนังสือค้ าประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผู้ค้ าประกันได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ ผู้กู้
จะต้องจัด 

ให้มีสมาชิกอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกัน
เงินกู้ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้โดยเร็วด้วย 

(4) มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจ านองรายอ่ืน จ านองเป็นประกันเต็มจ านวนเงินกู้
ราย 

นั้น ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ภายในร้อยละ 60 แห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น 
(5) มีหลักทรัพย์ รัฐบาล หรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร หรือในสหกรณ์ซึ่ ง

คณะกรรมการ 
ด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรจ าน าเป็นประกัน โดยจ านวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่า
หุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละแปดสิบแห่งค่าของหลักทรัพย์นั้น(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ถือใช้
วั น ที่ 
1 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

ข้อ 21.การส่งเงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้สามัญให้คณะกรรมการด าเนินการหรือ
คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาก าหนดให้ผู้กู้ส่งเงินงวดรายเดือนเท่า ๆ กัน พร้อมดอกเบี้ยเป็นจ านวนกี่
งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้จ านวนและความมุ่งหายแห่งเงินกู้ ดังนี ้

(1) ข้าราชการและลูกจ้างประจ า ส่งช าระหนี้  ไม่เกินสองร้อยงวด ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ย
เดือนแรก และการช าระงวดสุดท้ายของผู้กู้ต้องไม่เกินเจ็ดสิบปี 

(2) ข้าราชการบ านาญ ส่งช าระหนี้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบงวด ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือน
แรกและการช าระงวดสุดท้ายของผู้กู้ต้องไม่เกินแปดสิบปี 

(3) พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ส่งช าระหนี้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบงวด ตั้งแต่เดือน
ที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก และการช าระงวดสุดท้ายของผู้กู้ต้องไม่เกินหกสิบปี 

ในกรณีที่ผู้กู้มีค าขอเป็นหนังสือ คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่ามีเหตุอันสมควรผ่อนผัน
เป็น 



พิเศษ คณะกรรมการด าเนินการจะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้สามัญรายหนึ่ง ๆ 
ต้อง  ไม่เกินหกเดือน 
 เงินกู้ทุกประเภทรวมกันแล้วไม่เกินสามล้านบาท(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 ถือใช้วันที่ 1 
มีนาคม พ.ศ. 2559) 

หมวด 4 
ดอกเบี้ยเงินกู้ 

ข้อ 22. ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทในอัตราไม่เกินร้อยละ 19 ต่อปี โดยจะได้ประกาศ 
ให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 

ข้อ 23. ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายวันตามจ านวนต้นเงินคงเหลือ 
หมวด 5 

การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 
ข้อ 24.  ให้คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุก
รายมี 

หลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ 
เห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ก าหนด 

สมาชิกผู้กู้อาจเสนอเร่ืองเป็นหนังสือขอเปลี่ยนผู้ค้ าประกันเงินกู้เมื่อผู้ค้ าประกันนั้นเสียชีวิต  
ลาออกจากการเป็นสมาชิก หรือโอนย้ายไปสังกัดหน่วยงานอ่ืนเท่านั้น โดยให้คณะกรรมการเงินกู้
เ ป็ น 
ผู้พิจารณาอนุญาต 

ข้อ 25. ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดย
สิ้นเชิง  

พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยไม่ค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้และให้คณะกรรมการด าเนินการ
จัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 
 
       (1) เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้เกิดบกพร่องและผู้กู้มิได้
จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

(2)  เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย)เป็นเวลา 2 เดือนติดต่อกันหรือ
ผิดนัด 

การส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่าน้ัน ถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ  และผู้กู้รายนั้นไม่มีสิทธิได้รับ
เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจในปีบัญชีนั้น 

ข้อ 26. ในกรณีที่เงินกู้เป็นต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กล่าวแล้วในข้อ 25 ถ้าผู้ค้ าประกัน
ต้อง 



รับผิดชอบช าระหนี้แทนผู้กู้ และไม่สามารถช าระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ าประกันร้องขอ
คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ อาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค้ าประกันเป็นงวด
รายเดือน จนเสร็จตามที่ ผู้กู้ได้ท าหนังสือกู้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร 

ข้อ 27. ผู้กู้และ ผู้ค้ าประกัน ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอออก หรือย้ายจากราชการ 
หรือ 

งานประจ า ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 36 ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการช าระ
หนี้สินซึ่งตนมีอยู่สหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน หรือขอโอนสถานภาพสมาชิกไปยังสหกรณ์ที่สมาชิก
ไปสังกัดใหม่ก็ได้ 
 
 ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด เป็นผู้รักษาการตามระเบียบ
นี ้

 
    ประกาศ  ณ  วันที่   1  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2557 
 
 
 
                    (เภสัชกรเด่น  ปัญญานันท์) 
                ประธานกรรมการ 
           สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบที่  9 
           ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 

ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ 



                                        พ.ศ. 2551 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 12 , 79(8) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ ชุดที่ 23 คร้ังที่ 3/2551 วันที่ 20 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยเงินกู้
พิเศษ ดังตอ่ไปนี้  
 ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยเงินกู้
พิเศษ     พ.ศ. 2551 ” 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ. 
2545 ก าหนดไว้เมื่อวันที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ.2545 และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4. การให้เงินกู้พิเศษนั้น ให้เฉพาะ เพื่อการเคหะสงเคราะห์ เพื่อการลงทุนประกอบ
อาชีพ   ตามข้อก าหนดในระเบียบนี้ 
 ข้อ 5. สมาชิกซึ่งอาจได้รับเงินกู้พิเศษ ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ 
จ ากัด     มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3  ปี หรือเป็นสมาชิกที่มีบัญชีเงินฝากอยู่ในสหกรณ์ ซึ่งมากกว่า
จ านวนเงินกู้ 
 ในกรณีที่สมาชิกซึ่งโอนมาจากสหกรณ์อ่ืน ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้และสหกรณ์ซึ่งตน
เคยเป็นสมาชิกอยู่เดิม รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี 
 ข้อ 6. สมาชิกผู้ส่งคืนเงินกู้สามัญไม่เสร็จ เมื่อให้เงินกู้พิเศษ ผู้กู้ต้องน าเงินไปช าระหนี้
สัญญาเงินกู้สามัญให้แล้วเสร็จ ทันที  
 สมาชิกที่ยังคืนเงินกู้พิเศษไม่แล้วเสร็จ จะไม่ได้รับเงินกู้สามัญอีก เว้นแต่เมื่อได้เงินกู้สามัญ
แล้ว  
ผู้กู้ต้องน าเงินกู้มาช าระสัญญาเงินกู้พิเศษให้แล้วเสร็จทันที 
 สมาชิกที่ส่งคืนเงินกู้พิเศษไม่เสร็จ แต่ประสงค์จะกู้ใหม่    ต้องช าระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของเงินต้น 
 ข้อ 7. การให้เงินกู้พิเศษนั้น ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า  3 ใน4 ของจ านวน
กรรมการด าเนินการผูเ้ข้าประชุมพิจารณาค าขอกู้รายนั้น  
 ข้อ 8. เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้อนุมัติให้เงินกู้พิเศษ ให้จัดท าหนังสือกู้และเอกสาร
ทางกฎหมายอย่างอ่ืน ๆ เกี่ยวกับเงินกู้นั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์ สมาชิกผู้กู้จึงสามารถรับเงินกู้จาก
สหกรณ์ได ้
 เพื่อเป็นการควบคุมการใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามความมุ่งหมาย ให้สมาชิกผู้กู้ส่งจ านวน
เงินกู้พิเศษ ซึ่งตนได้รับเข้าฝากในประเภทเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นี้ เพื่อถอนไปใช้จ่ายเป็น
ค ร า ว ๆ 
ในเมื่อถึงก าหนดจ่ายตามความมุ่งหมาย การฝากเงินดังกล่าวนี้ให้เปิดบัญชีเฉพาะ และสหกรณ์จะคิด



ดอกเบี้ยให้ตามเงินยอดคงเหลือน้อยที่สุดในแต่ละเดือน ในอัตราตามระเบียบว่าด้วยเงินฝากออม
ทรัพย์ ส่วนข้อก าหนดอ่ืนให้อนุโลมตามระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ า 
 คณะกรรมการด าเนินการอาจยกเว้นข้อก าหนดดังกล่าวในวรรคสองนั้นได้ในกรณีที่สมาชิก
ผู้กู้แสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการด าเนินการว่ามีเหตุผลพิเศษ 
 ข้อ 9. ในเมื่อถึงก าหนดที่สมาชิกผู้กู้ต้องใช้จ่ายเงินกู้พิเศษตามความมุ่งหมาย ต้องเสนอ
รายงานการใช้จ่ายเงินกู้ตามแบบที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งหลักฐานที่มีต่อสหกรณ์ทุกคราว โดยเร็วที่สุด
ที่จะกระท าการได้ สหกรณ์อาจมอบให้กรรมการด าเนินการหรือบุคคล อ่ืน ตามที่เห็นสมควร
สอบสวนการใช้จ่ายเงินกู้ตามรายการน้ันๆ อีกขั้นหนึ่งด้วย 
 ข้อ 10. ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกู้พิเศษไม่เสร็จ ตนจะต้องยินยอมและอ านวยความ
สะดวกให้กรรมการด าเนินการหรือบุคคลอ่ืนๆ ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์เข้าตรวจการก่อสร้าง
ต่อเติม หรือปรับปรุง หรือทรัพย์สิน หรือการประกอบอาชีพที่ใช้เงินกู้นั้นในเวลาอันสมควร และ
ต้องชี้แจงข้อความเกี่ยวกับเร่ืองที่ตรวจให้ทราบตามความประสงค์ 

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 
ข้อ 11. เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ได้แก่  
(1) เงินกูเพื่อก่อสร้าง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงอาคารส าหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง และ 

ครัวเรือนตามควรแก่ฐานะ  
(2) เงินกู้เพื่อซื้ออาคารหรือซื้อที่ดินและอาคารหรือซื้อที่ดินเพื่อจะให้ก่อสร้างอาคารใน 

ระยะเวลาอันสมควรทั้งนี้ส าหรับใช้ส าหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนและครัวเรือนตามควรแก่ฐานะ
ซึ่งเป็นหลังแรก  

(3) เงินกู้เพื่อกิจการซึ่งเกี่ยวข้องหรือจ าเป็นแก่ (1) หรือ (2) 
ข้อ 12. สมาชิกซึ่งประสงค์ขอกู้ยืมเงินดังกล่าวในข้อ 11 ต้องเสนอค าขอกู้ถึงคณะกรรมการ 

ด าเนินการตามแบบที่ก าหนดไว้ รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการ
สินทรัพย์และหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย  รายการบุคคลในครัวเรือน การอยู่อาศัยเดิมและเหตุผล
ความจ าเป็นที่ต้องจัดให้มีที่อยู่อาศัยใหม่ แบบรูปแบบรายการก่อสร้างหรือต่อเติม  หรือปรับปรุง
อาคาร รายละเอียดหลักฐานแห่งที่ดินที่ก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร รายละเอียดและ
หลักฐานแห่งที่ดินและหรืออาคารที่ซื้อ ก าหนดเวลาและราคา สัญญาที่ท าไว้หรือร่าง สัญญาที่จะท า 
รายละเอียดแห่งความต้องการเงินกู้ จ านวนเงินซึ่งตนจะออกเอง ก าหนดการใช้จ่ายเงินกู้ รายละเอียด
และหลักฐานแห่งทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน 
               ข้อ 13. แบบรูปและรายการก่อสร้าง หรือต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารนั้น ต้องปฏิบัติให้
ถูกต้องตามกฎหมาย และต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการด้วย 
  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปหรือรายการดังกล่าวในวรรคก่อน ในสาระส าคัญต้องได้รับ
ความเห็นชอบของบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการด าเนินการเพื่อการนี้ และต้อ ง
รายงานคณะกรรมการด าเนินการทราบด้วย 



 ข้อ 14. สหกรณ์จะมอบให้กรรมการด าเนินการหรือบุคคลอ่ืนตามที่เห็นสมควรสอบสวน 
แ ล ะ 
ท ารายงานเกี่ยวกับค าขอเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา  
เป็นหน้าที่ของสมาชิกผู้ขอกู้ต้องให้ข้อความจริงและความร่วมมือ  
 ข้อ 15. จ านวนเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆนั้นย่อม
สุดแต่คณะกรรมการด าเนินการ พิจารณาเห็นสมควรโดยค านึงถึงลักษณะที่อยู่อาศัย ตามควรแก่
ฐานะและความสามารถช าระหนี้ของสมาชิกนั้น แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท 
 กรณีผู้กู้เงินรายได้ไม่พอหักช าระหนี้สหกรณ์ อนุญาตให้คู้สมรสซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์นี้
ใ ห้ 
เข้าเป็นผู้กู้ร่วม 
 ข้อ 16. เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์นั้น มีความมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกใช้จัดให้มีที่อยู่
อาศัยของตน และครัวเรือนตามที่กล่าวไว้ในข้อ 11 มิใช่จัดให้มีขึ้นส าหรับให้เช่า หรือโอนแก่ผู้อื่น 
 ตราบใดที่ผู้กู้ยังส่งคืนเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ไม่เสร็จ ตนจะให้เช่าหรือโอนอาคาร
หรือที่ดินซึ่งให้เงินกู้นั้น ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดแก่ผู้อื่นไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่จ าเป็นซึ่งได้รับ 
อนุญาตเป็นหนังสือ จากคณะกรรมการด าเนินการก่อน   

เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริม 
 ข้อ 17.  เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริมของตนและครอบครัว ซึ่ง
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร และพอใจว่าจะก่อประโยชน์งอกเงยให้แก่สมาชิกผู้กู้ 
 ข้อ 18. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าว ในข้อ 11 ต้องเสนอค าขอกู้ถึงคณะกรรมการ
ด าเนินการตามแบบที่ก าหนดไว้ รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นรายการ
สินทรัพย์และหนี้สิน รายได้และค่าใช้ใช้จ่าย แผนงานประกอบอาชีพ ที่ใช้เงินกู้รายละเอียดและ
หลักฐานแห่งทรัพย์สินที่จะใช้เงินกู้ รายละเอียดแห่งความต้องการเงินกู้ จ านวนทุนซึ่งตนจะออกเอง 
ร า ย ก า ร ร า ย ไ ด้ 
ซึ่งคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนนั้น การก าหนดการใช้จ่ายเงินกู้ประสบการณ์ของตนเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพเสริมนั้น รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นประกัน 
 ข้อ 19. สมาชิกผู้ขอกู้เงินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริม ต้องแสดงหลักฐานให้เป็น 
ที่พอใจแก่คณะกรรมการด าเนินการ ว่าตนจะลงทุนเองเป็นจ านวนอย่างน้อยหนึ่งในสี่ของจ านวนทุน
ทั้งหมด ซึ่งต้องการในการประกอบอาชีพเสริมที่ตนจะกระท านั้น 
 ข้อ 20. สหกรณ์จะมอบให้คณะกรรมการด าเนินการ หรือบุคคลอ่ืนตามที่เห็นสมควร
สอบสวนและท ารายงานเกี่ยวกับค าขอเงินกู้พิ เศษเพี่อการทุนประกอบอาชีพเสริม เสนอ
คณะกรรมการด าเนินการ พิจารณาและเป็นหน้าที่สมาชิกผู้ขอกู้ต้องให้ข้อเท็จจริงและความร่วมมือ 
 ข้อ 21. จ านวนเงินกู้พิเศษเพื่อการงทุนประกอบอาชีพเสริม ซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆนั้น
ย่อมสุดแต่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาก าหนดตามที่เห็นสมควร โดยค านึงถึงความต้องการ



เงินกู้แท้จริง ตามแผนงานประกอบอาชีพ และความสามารถช าระหนี้ของสมาชิกนั้นแต่ไม่เกิน 
1,000,000 บาท 
 กรณีผู้กู้มีเงินได้รายเดือนไม่พอให้หักช าระหนี้ สหกรณ์อนุญาตให้คู่สมรสซึ่งเป็นสมาชิก 
สหกรณ์น้ีเข้าเป็นผู้กู้ร่วม 

หลักประกันเงินกู้ 
 ข้อ 22. การค้ าประกันเงินกู้พิเศษตามระเบียบนี้ สมาชิกผู้ขอต้องมีหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้มา 
ค้ าประกัน ได้แก่  

(1) เงินค่าหุ้นในสหกรณ์น้ีเต็มจ านวนโดยการจ าน าใบหุ้น หรือ 
(2) อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างนั้น จ านวนทุนประกันที่คณะกรรมการ

เห็นสมควร    
โดยระบุให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด เป็นผู้รับผลประโยชน์ หรือ  

(3) พันธบัตรรัฐบาล หรือสลากออมสิน หรือเอกสารการฝากเงินในธนาคารกลาง หรือ 
 สหกรณ์น้ีตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
 ข้อ 23. การประเมินค่าหลักทรัพย์ตามข้อ 20 (2) ให้ประเมินตามราคากลางของกรมที่ดิน 
หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมิน ส่วนหลักทรัพย์
ต า ม 
ข้อ 20 (3) ประเมินไม่เกินร้อยละ 80 เห็นค่าของหลักทรัพย์ 

เงินงวดช าระหนี้ 

 ข้อ 24. เงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้พิเศษ คณะกรรมการจะพิจารณาให้ผู้กู้เงินพิเศษ ส่งคืน
เงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวดสุดท้าย) พร้อมด้วยดอกเบี้ยจ านวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็น
เป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้ จ านวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกิน 180 งวดและผู้กู้มี
อายุไม่เกิน 65 ปี เมื่อช าระงวดสุดท้าย ทั้งนี้โดยไม่มีการผ่อนผันเวลาแต่อย่างใดอีก งวดช าระหนี้นั้น
ให้ส่งช าระตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก 

 ข้อ 25. การส่งงวดช าระหนี้ เงินกู้พิเศษ ซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์น้ัน ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงิน
ได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่ายเท่านั้น ให้ถือว่าเงินงวดช าระหนี้แต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในสิ้นเดือน
นั้นๆ  

ดอกเบี้ยเงินกู้ 
 ข้อ 26. ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกในอัตรา ไม่เกินร้อยละ 19 ต่อปี โดยจะได้ประกาศ 
ให้ทราบเป็นคราวๆไป  
 ข้อ 27.  ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายวัน ตามจ านวนต้นเงินคงเหลือ  



การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 
 ข้อ 28. ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบนี้และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่า หลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิด
บ ก พ ร่ อ ง  
ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 ข้อ 29. ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อม 
ทั้งดอกเบี้ยทันทีโดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ และคณะกรรมการด าเนินการจัดการเรียกคืน
โ ด ย 
มิชักช้า 
 
 

(1) เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าสาเหตุใดๆ  
(2) เมื่อปรากฏว่าคณะกรรมการด าเนินการ เห็นว่าผู้กู้น าเงินไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้

เงินกู้นั้น 
(3) เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้เกิดบกพร่องและผู้กู้มิได้

จัดการ 
แก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ (ไม่ว่าต้นเดือนหรือดอกเบี้ย) เป็นเวลาถึง  2  เดือนหรือผิด
นัดการ 

ส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้น ถึงสามคราว ส าหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่   1  เดือนเมษายน   พ.ศ. 2551 
 
   
               (นายแพทย์เกรียงศักดิ์  ธนอัศวนนท์) 
                 ประธานกรรมการ 
           สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบที่   10 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 

ว่าด้วยการให้สินเชื่อยานพาหนะ 
พ.ศ. 2551 

          อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ข้อ 13 และ ข้อ 
79(8) 
ที่ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 23 คร้ังที่ 3/2551  เมื่อวันที่ 20 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2551  ได้มีมติ
ก าหนด 
ระเบียบว่าด้วยการให้สินเชื่อยานพาหนะ พ.ศ. 2551  ดังต่อไปนี้ 
          ข้อ  1.  ระเบียบนี้เรียกว่า”ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยการให้
สินเชื่อยานพาหนะ พ.ศ. 2551” 
         ข้อ  2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป 
         ข้อ  3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยให้สินเชื่อ
รถจักรยานยนต์   พ.ศ. 2548 ก าหนดไว้เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 และยกเลิกระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยโครงการสินเชื่อรถยนต์ พ .ศ.2548 ก าหนดไว้เมื่อวันที่ 1 
พฤษภาคม พ.ศ.2548,ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ก าหนดไว้เมื่อวันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548     และให้ใช้
ระเบียบนี้แทน 
        ข้อ  4.  ในระเบียบนี้ 
         “ ยานพาหนะ”  หมายถึง  รถยนต์  และ รถจักรยานยนต์ 



รถยนต์ 
        ข้อ 5.  คุณสมบัติของผู้กู้ 

  (1)   เปน็สมาชิกสามัญของสหกรณ์อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป 
(2)   เป็นสินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์ใหม่ และเป็นสินเชื่อรายใหม่ จะต้องไม่มีสัญญาเดิม  และให้
ช าระ 

จนสิ้นสุดถึงจะมีสัญญารายใหม่ได้ 
(3) ต้องมีเงินรวมช าระเงินกู้ทุกประเภทกับรายการหักอ่ืนแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 85 ของ
เงินเดือน 
(4) อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนช าระเงินกู้ในงวดสุดท้ายต้องไม่เกิน 60 ปี 

       ข้อ  6.   วงเงินกู้ยืมไม่เกินรายละ  1,500,000 บาท 
       ข้อ  7.  ค าขอกู้ต้องเสนอผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้ 
       ข้อ 8.  ดอกเบี้ยเงินกู้ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 
       ข้อ  9.  การส่งเงินงวดช าระหนี้ ไม่เกิน 120 งวด (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ถือใช้วันที่ 1 
ก ร ก ฎ า ค ม 
 พ.ศ. 2555) 
        ข้อ  10.  หลักประกันเงินกู้ 

(1) บุคคลค้ าประกันเงินกู้จ านวน 2 คน สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิค้ าประกันเพื่อนร่วมสมาชิก 
ไม่เกิน 2 คน 

 
 
(2) ผู้กู้ต้องท าประกันชั้น 1 อย่างน้อย 1 ปี รวมถึงการประกันตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง 

ผู้ประสบภัยจากรถอย่างถูกต้องโดยระบุกรมธรรม์จะต้องระบุชื่อ“สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
แพร่ จ ากัด” เป็นผู้รับผลประโยชน์และทุนประกันต้องไม่น้อยกว่าวงเงินที่ขอกู้ 
               (3)  ผู้กู้ต้องน าสมุดคู่มือทะเบียนรถมอบให้กับสหกรณ์ฯ ภายใน 60 วันนับจากวันที่สมาชิก
ได้รับเงินกู้เรียบร้อยแล้ว พร้อมท าใบขอโอนและรับโอนให้กับสหกรณ์(หากเกินก าหนดระยะเวลา
ทางสหกรณจ์ะคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินกู้สามัญ) 
               (4)  กรมธรรม์ประกันภัยและ พ.ร.บ.รถยนต์ฉบับตัวจริง(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ถือใช้
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556) 
        ข้อ 11.  หลักฐานประกอบค าขอเงินกู้ คือ ใบเสนอราคาหรือใบจองรถจากบริษัทหรือร้านค้าที่ผู้
กู้ประสงค์จะซื้อ 
       ข้อ  12.  เอกสารที่น ามาติดต่อขอรับเงิน(สหกรณ์เป็นผู้จ่ายเช็คให้กับบริษัทหรือร้านค้าโดยตรง)
มีดังนี ้



             (1)  หนังสือแจ้งหมายเลขเคร่ืองและหมายเลขตัวรถยนต์พร้อมลอกเลขเคร่ืองและเลขตัวถัง
โ ด ย 
ใช้กระดาษกาว 
             (2)  หนังสือสัญญาซื้อขาย 

ซื้อรถจักรยานยนต์ 
        ข้อ 13.  คุณสมบัติของผู้กู้ 

  (1)   เป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป 
(2)   เป็นสินเชื่อเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ และเป็นสินเชื่อรายใหม่ จะต้องไม่มีสัญญาเดิม
และ 

ให้ช าระจนสิ้นสุดถึงจะมีสัญญารายใหม่ได้ 
(5) ต้องมีเงินรวมช าระเงินกู้ทุกประเภทกับรายการหักอื่นแล้วต้องไม่เกินร้อยละ  85 ของ 

เงินเดือน 
(6) อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนช าระเงินกู้ในงวดสุดท้ายต้องไม่เกิน 60 ปี 

       ข้อ  14.   วงเงินกู้ยืมไม่เกินรายละ 70,000 บาท(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ถือใช้วันที่ 1 กันยายน 
พ.ศ. 2551) 
       ข้อ  15.   ค าขอกู้ต้องเสนอผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้ 
       ข้อ  16.   ดอกเบี้ยเงินกู้ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 
       ข้อ  17.  การส่งเงินงวดช าระหนี้ ก าหนดให้ส่งเป็นงวดรายเดือนในวันสิ้นเดือนพร้อมดอกเบี้ย  
 ไม่เกิน  48  งวด 
        ข้อ  18.  หลักประกันเงินกู้ 

(1) ให้มีบุคคลค้ าประกันเงินกู้จ านวน 1 คน โดยไม่นับรวมกับการค้ าประกันเงินกู้สามัญ 
สมาชิก 

แต่ละคนมีสิทธิค้ าประกันเพื่อนร่วมสมาชิกไม่เกิน  1 สัญญา 
 
              (2)  ผู้กู้ต้องน าสมุดคู่มือทะเบียนรถมอบให้กับสหกรณ์ฯ ภายใน 60 วันนับจากวันที่สมาชิก
ได้รับเงินกู้เรียบร้อยแล้ว พร้อมท าใบขอโอนและรับโอนให้กับสหกรณ์(หากเกินก าหนดระยะเวลา
ทางสหกรณ์จะคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินกู้สามัญ) (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ถือใช้วันที่ 1 มิถุนายน 
พ.ศ. 2556) 
        ข้อ 19. หลักฐานประกอบค าขอเงินกู้ คือ ใบเสนอราคาหรือใบจองรถจากบริษัทหรือร้านค้าที่ผู้
กู้ประสงค์จะซื้อ 
        ข้อ  20.  สหกรณ์เป็นผู้จ่ายเช็คให้กับบริษัทหรือร้านค้าโดยตรง 
        ข้อ  21.  พิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการเงินกู้ 
            



                  
 ประกาศ  ณ วันที่ 1 เดือนเมษายน  พ.ศ. 2551  

 
 
                                                                           (นายแพทย์เกรียงศักดิ์  ธนอัศวนนท์) 
                                                                                         ประธานกรรมการ 
                                                                         สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่  จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบที่ 11 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่  จ ากัด 

ว่าด้วยโครงการสินเชื่อเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
พ.ศ.  2551 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 13 และ ข้อ 79 (8) และมติที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่  23  คร้ังที่  3/2551  วันที่ 20  เดือนมีนาคม พ.ศ.  2551 ได้ก าหนด
ระเบียบว่าด้วยโครงการสินเชื่อเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  ดังต่อไปนี้ 



 ข้อ  1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่  จ ากัด  ว่าด้วย
โครงการสินเชื่อเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  พ.ศ.  2551” 
 ข้อ  2.  ระเบียบนี้ให้ถือใช้ตั้งแต่วันที่  1  เดือนเมษายน พ.ศ. 2551  เป็นต้นไป 
 ข้อ  3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยโครงการสินเชื่อ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า พ.ศ. 2550 ก าหนดไว้เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2550 และยกเลิกระเบียบสหกรณ์ 
ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยสินเชื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้  
แก่สมาชิก พ.ศ. 2547 ก าหนดไว้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
             ข้อ  4.  ในระเบยีบนี้ 
              “ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า”  หมายถึง  วัสดุอุปกรณ์เคร่ืองอ านวยความสะดวกที่ใช้ไฟฟ้าทุกชนิด 
 ข้อ  5.  สหกรณ์ฯ จะให้เงินกู้แก่สมาชิกประเภทสามัญสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 ข้อ  6. วงเงินกู้ยืมไม่น้อยกว่า 5,000  บาท สูงสุดไม่เกิน  50,000  บาท  แต่เมื่อรวมรายการ
ช าระเงินกู้ทุกประเภทกับรายการหักอื่น ๆ แล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 85 
 ข้อ  7.  หลักประกัน 
                1. ใช้บุคคลค้ าประกัน 1 คน โดยไม่นับรวมการค้ าประกันเงินกู้สามัญและสมาชิก 1 คน
สามารถค้ าประกันเงินกู้ตามโครงการน้ีได้เพียง 1 สัญญาหรือ 
                 2. ใช้หุ้นไม่เกินร้อยละ 90 หรือบัญชีเงินฝาก ไม่เกินร้อยละ 80 ค้ าประกัน 
 ข้อ  8.  ระยะเวลาการช าระคืน 
 วงเงินต้ังแต ่   5,000 – 10,000  บาท ช าระไม่เกิน  24  เดือน 
 วงเงินต้ังแต ่ 10,001  – 30,000  บาท ช าระไม่เกิน  36  เดือน 
 วงเงินต้ังแต ่ 30,001  – 50,000  บาท ช าระไม่เกิน  48  เดือน 
 ข้อ  9.  ดอกเบี้ยเงินกู้ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์  
               ข้อ10. หลักฐานประกอบค าขอกู้คือใบเสนอราคาจากบริษัทหรือร้านค้าที่สมาชิกะประสงค์
จะซื้อ 
 
 
 
               ข้อ 11.  ให้ผู้กู้จัดส่งหลักฐานของการซื้อเป็นใบเสร็จรับเงินจากข้อ 11 ส่งมอบให้สหกรณ์
ภายใน 1  เดือน  
               ข้อ  12.  สหกรณ์เป็นผู้จ่ายเช็คให้กับผู้ขายโดยตรง 
               ข้อ  13.  การพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการเงินกู้ 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่   1  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2551 
 



 
                (นายแพทย์เกรียงศักดิ์  ธนอัศวนนท์) 
                ประธานกรรมการ 
              สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ระเบียบที่ 12 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 

ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อการศึกษา 
พ.ศ.  2558 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 11(1),13(2),14 และข้อ 79(8) ที่ประชุม
คณะกรรมการชุดที่ 30 คร้ังที่  10/2558 วันจันทร์ ที่ 26  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดระเบียบ
ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อการศึกษา พ.ศ.  2558 ดังต่อไปนี้ 



 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า” ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยให้เงินกู้           
เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2558 ” 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยเงินกู้เพื่อการศึกษา 
พ.ศ. 2551 และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติ หรือข้อตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้  และ
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4.  ในระเบียบนี้ 
 สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 

สมาชิกที่มีสิทธิ์ใช้บริการเงินกู้เพื่อการศึกษาตามระเบียบต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้มา
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  6  เดือน  
 ข้อ 5. วัตถุประสงค์ของการให้บริการเงินกู้เพื่อการศึกษาตามระเบียบนี้  สมาชิกกู้เพื่อคู่
สมรส บุตรตามกฎหมาย ระดับที่ไม่เกินปริญญาตรี ทั้งนี้บุตรของสมาชิกต้องอายุไม่เกิน 25 ปี นับ ณ 
วันที่ได้รับอนุมัติ และอยู่ในระหว่างการศึกษาเท่านั้น สมาชิกกู้เพื่อตนเองระดับปริญญาตรี และไม่
เกินปริญญาโทเท่านั้น 
 ข้อ 6. จ านวนเงินกู้ที่ให้แก่สมาชิกคนหนึ่งๆ นั้น ที่ก าลังศึกษาระดับการศึกษาที่ต่ ากว่า
ปริญญาตรี หรือระดับปริญญาตรีวงเงินกู้ไม่เกิน   200,000 บาท และปริญญาโทวงเงินกู้ไม่เกิน 
300,000 บาท ทั้งนี้ย่อมสุดแต่ผู้พิจารณาอนุมัติพิจารณาเห็นสมควร 
 ทั้งนี้ การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู้ รวมทั้งเงินอ่ืน ๆ ของสมาชิกผู้
กู้รวมกันจะต้องไม่เกินร้อยละ 85 ของเงินเดือนสมาชิกผู้นั้น 
 ข้อ 7.  สมาชิกผู้ประสงค์จะขอเงินกู้ต้องเสนอค าขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้ 
 ข้อ 8.  สมาชิกผู้กู้ที่ส่งคืนเงินกู้นี้ไปแล้ว 6 งวดสามารถขอยื่นกู้รายใหม่ได้ 
 ข้อ 9. หลักประกันส าหรับเงินกู้ ให้มีสมาชิกเป็นผู้ค้ าประกัน 1 คน ค้ าประกันอย่างไม่จ ากัด 
ผู้ค้ าประกันคนหนึ่งสามารถค้ าประกันเงินกู้ทุกประเภทไม่เกิน 2 สัญญา 
 เมื่อผู้ค้ าประกันคนใดตายหรืออกจากสหกรณ์ไม่ว่า เพราะเหตุใด ๆ  หรือมี เหตุที่
คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้ าประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกซึ่ง
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 การให้สมาชิกผู้ค้ าประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจาก
การ 
ค้ าประกันจนกว่าผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอ่ืนซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรเป็นผู้ค้ าประกัน
แทน 



 ข้อ 10. การส่งเงินงวดช าระหนี้ให้ผู้พิจารณาอนุมัติเงินกู้เป็นผู้ก าหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเป็นงวด
เดือนพร้อมดอกเบี้ย โดยวิธีการจ่ายรวมคงที่ เป็นจ านวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตาม
ฐานะของผู้กู้จ านวนเงินกู้แต่ไม่เกิน 60 งวด ต้ังแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก โดยไม่มีการผ่อนผัน 
 ข้อ 11.  ดอกเบี้ยเงินกู้ให้คิดในอัตราที่สหกรณ์ได้ออกประกาศเป็นคราว ๆ ไป 
 ข้อ 12.  ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายวันตามจ านวนต้นเงินคงเหลือ 
 ข้อ 13. หากผู้กู้ยื่นค าขอกู้ให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายตรวจสอบความถูกต้องแล้วเสนอ
คณะกรรมการเงินกู้เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ แล้วจึงจ่ายเงินกู้ได้ 
 ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด เป็นผู้รักษาการตามระเบียบ
นี ้
 
    ประกาศ  ณ  วันที่   1  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 
 
 
                              (นายเด่น  ปัญญานันท์) 
                       ประธานกรรมการ 
                 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ระเบียบที่  13 



ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 

พ.ศ 2551                                     
 อาศัยอ านาจตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 11(2) , 79(8) และข้อ 107 (4)  ที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 23 คร้ังที่ 3/2551 วันที่ 20 เดือนมีนาคม  พ.ศ 2551 ได้ก าหนด
ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงินโดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยการ 
ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน พ.ศ.2551 ” 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยการให้สหกรณ์อ่ืน
กู้ยืมเงิน พ.ศ. 2545 ก าหนดไว้เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2545  และให้ใช้ระเบียบนี้แทนใน
ระเบียบนี้ 
 “ สหกรณ ์”  หมายความว่าสหกรณ์ผู้ให้เงินกู้ 
 “ คณะกรรมการ ”  หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ผู้ให้กู้เงิน 
 “ สหกรณ์ผู้ขอกู้ ”  หมายความถึง สหกรณ์รวมถึงชุมนุมสหกรณ์ด้วย 
 ข้อ 4. สหกรณ์ผู้ขอกู้ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) ไม่มีข้อบกพร่องทางการเงิน และการบัญชี หรือถ้ามีต้องได้รับการแก้ไขจนเป็นที่พอใจ
ของ 

สหกรณ์แล้ว 
(2)  มีความมั่นคงทางการเงิน และมีความสามารถในการช าระหนี้ 
(3)  มีความสามารถในการจัดการที่ดี และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของ 

สหกรณ์ และระเบียบของทางราชการโดยเคร่งคัดสม่ าเสมอ 
(4) มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามหักเกณฑ์ที่สหกรณ์ก าหนด 
ข้อ 5. สหกรณ์จะให้เงินกู้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้ที่มีวัตถุประสงค์จะใช้เงินกู้ เพื่อเป็นทุน
หมุนเวียนให้ 

สมาชิกกู้ หรือเพื่อด าเนินธุรกิจอ่ืนของสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับและ
ระเบียบ 
อันเหมาะสมเท่านั้น 
 ข้อ 6. จ านวนเงนิกู้ที่ให้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้สหกรณ์หนึ่งๆ ต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของทุนเรือน
หุ้น รวมกับทุนส ารองของสหกรณ์ แต่เมื่อรวมหนี้เงินกู้ทุกรายของสหกรณ์ผู้ขอกู้แล้ว จะต้องไม่เกิน
วงเงินกู้ยืมและ ค้ าประกันประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 
 



 
 ข้อ 7. หลักประกันเงินกู้ให้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ผู้กู้ทั้งคณะค้ าประกันเป็น
รายบุคคลและให้จัดหาอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่าจ านวนเงินกู้จ านอง  
เป็นประกัน เว้นแต่ในกรณีที่จ าเป็นที่สหกรณ์ผู้ขอกู้ไม่มีหลักทรัพย์หรือไม่สามารถหาหลักทรัพย์มา
เป็น 
หลักประกันเงินกู้ได้ ให้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ผู้ขอกู้ทั้งคณะเป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้
แ ล ะ 
ในกรณีผู้ค้ าประกันคนใดพ้นจากต าแหน่งก่อนที่สหกรณ์ของผู้ขอกู้จะช าระหนี้เสร็จสิ้น ให้สหกรณ์
ผู้ขอกู้จัดให้มีการด าเนินการคนใหม่เป็นผู้ค้ าประกันแทนคนเดิม 

ข้อ 8. การก าหนดระยะเวลาคืนเงินกู้ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดให้สหกรณ์ที่ขอกู้เงิน
สหกรณ์ที่ขอกู้เงินช าระเงินคืนต้นเงินและดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
แผนการใช้เงินกู้ แต่ต้องไม่เกินหกสิบเดือน 

ข้อ 9.  อัตราเบี้ยเงินกู้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดตามความเหมาะสมกับภาวะการเงิน 
โดยประกาศเป็นคราวๆไป การคิดดอกเบี้ยเงินกู้ให้คิดเป็นรายวัน โดยนับถัดจากวันรับเงินกู้ 

ข้อ 10. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือความจ าเป็นเกิดขึ้นอันท าให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ไม่สามารถ
ช าระคืนเงินกู้ได้ตามก าหนด ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ยื่นค าขอร้องขอผ่อนผันเลื่อนก าหนดเวลาช าระคืน
เงินกู้ต่อสหกรณ์เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาการผ่อนผันให้ขยายเวลาช าระคืนเงินกู้ และระงับการ
เสียเบี้ยปรับ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่อนผันได้ตามที่เห็นสมควร 

ข้อ 11. สหกรณ์ผู้กู้ไม่ช าระคืนเงินกู้ เมื่อถึงก าหนด  โดยไม่ได้รับการผ่อนผันจาก
คณะกรรมการ หรือไม่มีเหตุผลอันสมควร จะต้องเสียเบี้ยปรับผิดนัดช าระหนี้เป็นรายวันในอัตรา
ร้อยละ 3 ต่อปี ของต้นเงินที่ผิดนัด โดยนับถัดจากวันที่ถึงก าหนดช าระจนถึงวันที่สหกรณ์ผู้ขอกู้
ช าระเงินกู้เสร็จสิ้น 

ข้อ 12. การขอกู้ ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ยื่นหนังสือแสดงความจ านงระบุวัตถุประสงค์ในการใช้
เงินกู้ จ านวนเงินที่กู้ ระยะเวลาช าระหนี้ พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้  

(1) ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ คร้ังที่มีการพิจารณาเร่ืองขอกู้เงิน
สหกรณ ์

(2) งบการเงินและรายงานการสอบบัญชีประจ าปีล่าสุด พร้อมด้วยรายงานกิจการประจ าปี  
 (3) งบทดลอง ณ วันที่สุดเดือนก่อนวันยื่นหนังสือแสดงความจ านงขอกู้ และย้อนหลังอีก 2  
เดือน 

(4)   ส าเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ 
(5) ข้อบังคับของสหกรณ์ รวมทั้งระเบียบการเงินของสหกรณ์ 
(6) รายนามคณะกรรมการด าเนินการ ต าแหน่งในคณะกรรมการด าเนินการ และต าแหน่งใน 

หน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี) พร้อมทั้งวาระของการด ารงต าแหน่งของกรรมการด าเนินการ 



 (7)  ส าเนาหนังสือให้ความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในการก าหนดวงเงินกู้ยืม  
หรือ 
ค้ าประกันประจ าปี 
 (8)  ส าเนาหลักฐานการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือบุคคลซึ่งสหกรณ์ได้กู้ยืมเงินไว้ 
แ ล ะ 
ยังมีภาระผูกพันอยู่ 
 (9)  เอกสารอ่ืน ๆ ที่สหกรณ์ก าหนด 
             ข้อ 13. ให้ผู้จัดการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและวิเคราะห์ฐานะความมั่นคง ความสามรถ
ในการช าระหนี้และการจัดการ เสนอการวิเคราะห์พร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป 
 ข้อ 14. ถ้าสหกรณ์ผู้ขอกู้จะกู้เงินจากผู้อ่ืน ในระหว่างที่มีหนี้เงินกู้อยู่ต่อสหกรณ์ ต้องแจ้ง 
ให้สหกรณ์ทราบ 
 ข้อ 15. ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้และให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ช าระ
คื น 
ต้นเงินพร้อมทั้งดอกเบี้ยแก่สหกรณ์โดยทันที แม้ยังไม่ถึงก าหนดตามสัญญาเงินกู้ก็ตาม 

(1) เมื่อสหกรณ์ผู้ขอกู้ต้องเลิกไม่ว่าเพราะเหตุใด 
(2) เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผู้ขอกู้ฝ่าฝืนข้อก าหนด ตามข้อ 14 แห่งระเบียบนี้ 
(3) เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผู้ขอกู้ใช้เงินกู้ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ 

 (4)  เมื่อสหกรณ์ผู้ขอกู้ผิดนัดไม่ช าระเงินกู้ตามก าหนดและคณะกรรมการไม่ได้ผ่อนผันเวลา
ให้ 

(5)  เมื่อมีเหตุผลที่คณะกรรมการเห็นว่าสหกรณ์นั้นไม่สมควรกู้เงินสหกรณ์ต่อไป 
ข้อ 16. เมื่อคณะกรรมการอนุมัติเงินกู้แล้ว ให้ผู้จัดการแจ้งให้สหกรณ์ผู้กู้ทราบโดยเร็วเพื่อ 

จัดท าหนังสือสัญญาเงินกู้ และจัดท าหลักประกันให้เรียบร้อย แล้วจึงจัดส่งเงินกู้ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้
ต่อไป 
 ข้อ 17. การท าหนังสือสัญญาเงินกู้ ให้จัดท าตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด  และให้ผู้มีอ านาจลง 
ลายมือชื่อแทนสหกรณ์ ตามข้อบังคับสหกรณ์ และสหกรณ์ผู้ขอกู้ เป็นผู้ลงมือชื่อในสัญญากู้ที่ท า  
กับสหกรณ ์

ข้อ  18. การให้เงินกู้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้โดยใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักฐานแทนการท า
หนังสือสัญญาเงินกู้ ให้สามารถกระท าการได้ โดยจ านวนเงินกู้ให้เป็นไปตามข้อ 6 ของระเบียบนี้
ส าหรับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติอ่ืนๆ ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดขึ้นได้ตามความเหมาะสม 
แ ล ะ 
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ 
 



    ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2551 
 
      
 
                 (นายแพทย์เกรียงศักดิ์  ธนอัศวนนท์) 
      ประธานกรรมการ 
               สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 

 
 
 
 

ระเบียบที่ 14 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่  จ ากัด 

ว่าด้วยการให้บริการแก่สมาชิกสมทบ 
พ.ศ. 2554 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 53 (ก) และ79 (8) ที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 26 คร้ังที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 26  เดือนตุลาคม พ.ศ.  2554 ได้ก าหนด
ร ะ เ บี ย บ ว่ า ด้ ว ย 
การให้บริการแก่สมาชิกสมทบ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยการ
ให้บริการแก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2554 ”  
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่  จ ากัด ว่าด้วยการให้บริการแก่
สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2554 ก าหนดไว้เมื่อวันที่  1  มกราคม  2554  และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4.  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบและวิธีการรับสมาชิกสมทบตามระเบียบนี้  
                      4.1  เป็นลูกจ้างชั่วคราว หรือเป็นลูกจ้างรายวันที่บรรลุนิติภาวะ และสังกัดหน่วยงาน
สาธารณสุขจังหวัดแพร่ หรือ 
                     4.2  เป็นบิดา มารดา คู่สมรส บุตรของสมาชิกวันที่บรรลุนิติภาวะ  หรือ 
                      4.3  เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปที่บรรลุนิติภาวะที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดแพร่ และ 

       4.6  วิธีการรับสมาชิกสมทบ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 51  
ข้อ 5. ประเภทของการให้บริการ สหกรณ์จะให้บริการแก่สมาชิกสมทบ ดังต่อไปนี้ 



5.1 การรับเงินค่าหุ้น 
5.2 การรับฝากเงิน 
5.3 การให้เงินกู้ 

ข้อ 6. การถือหุ้นของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
6.1 สมาชิกสมทบตามข้อ 4.1 เป็นลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างรายวันที่บรรลุนิติภาวะ และสังกัด

หน่วยงานสาธารณสุขแพร่  เมื่อแรกเข้าเป็นสมาชิกต้องถือหุ้นแรกเข้าไม่น้อยกว่า 100 บาทจึงจะถือ
หุ้นรายเดือนของสหกรณ์ได้จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 7   ของเงินเดือน 
  6.2 สมาชิกสมทบตามข้อ 4.2 เป็นบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของสมาชิกที่บรรลุนิภาวะ 
 เมื่อแรกเข้าเป็นสมาชิกต้องถือหุ้นแรกเข้าไม่น้อยกว่า  300 บาทในปีแรก ปีต่อไปให้เพิ่มขึ้นปีละไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของเงินค่าหุ้นรายเดือนที่ส่งในขณะนั้น เศษของบาทให้ปัดขึ้นเป็นจ านวนเต็ม 
และต้องส่งเงินค่าหุ้นแก่สหกรณ์เป็นประจ าทุกวันสิ้นเดือนและสม่ าเสมอ 
 
 
 6.3 สมาชิกสมทบตามข้อ 4.3 เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปที่บรรลุนิติภาวะที่มีภูมิล าเนาใน
จังหวัดแพร่ เมื่อแรกเข้าเป็นสมาชิกต้องถือหุ้นคร้ังแรกไม่น้อยกว่า 1,000 บาท จะส่งเงินค่าหุ้นเป็น
รายเดือนหรือไม่ก็ได้ 

สมาชิกสมทบจะซื้อหุ้นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษเป็นคร้ังคราวก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน 120,000  บาท
ต่อปี 
 สมาชิกสมทบจะโอนหรือถอนหุ้นระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกสมทบอยู่ไม่ได้ 
 วิธีการช าระเงินค่าหุ้น สมาชิกสมทบจะช าระด้วยเงินสด ณ ที่ท าการสหกรณ์หรือโอนหรือ
ฝากเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ก็ได้ ทั้งนี้ต้องแจ้งหรือส าเนาใบน าฝากให้แก่สหกรณ์ด้วยทุกครั้ง 
 ข้อ 7.  การรับเงินฝาก สหกรณ์จะให้บริการรับฝากเงินจากสมาชิกสมทบทุกประเภทใน
วงเงินรวมกันทุกบัญชีของผู้ฝากรายหนึ่ง ๆ ไม่เกินรายละ 15,000,000  บาท(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 
ถื อ ใ ช้ วั น ที่ 
1 สิงหาคม พ.ศ. 2560) 
              ข้อ 8.  สมาชิกสมทบเมื่อแรกเข้าต้องเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ทุกคน 
 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการรับฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ให้น าความตามระเบียบฯ     
ว่าด้วยการรับฝากเงินของสหกรณ์ในประเภทนั้น ๆ มาใช้บังคับกับสมาชิกสมทบผู้ฝากเงินโดย
อนุโลม 
 ข้อ 9. การให้เงินกู้ สหกรณ์จะให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกสมทบที่บรรลุนิติภาวะเฉพาะเพื่อ
เหตุฉุกเฉินและประเภทสามัญเท่านั้น 



 ข้อก าหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับเร่ืองความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ การควบคุมหลักประกันและการ
เรียกคืนเงินกู้ ให้น าความตามระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกมาใช้บังคับกับสมาชิกสมทบที่
กู้ยืมเงินโดยอนุโลม เว้นแต่ข้อก าหนดดังต่อไปนี้ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 9.1 สมาชิกสมทบตามข้อ 4.1 เป็นลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างรายวัน และสมาชิกสมทบตามข้อ 
4.2 เป็นบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของสมาชิก จะกู้เงินได้ต้องช าระเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 
6 เดือน 
 9.2  วงเงินกู้ฉุกเฉิน สมาชิกสมทบตามข้อ 4.1 เป็นลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างรายวัน กู้ได้ 1 เท่า
ของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 10,000 บาท 
 9.3 วงเงินกู้สามัญ สมาชิกสมทบตามข้อ 4.1 เป็นลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างรายวัน ที่เป็นสมาชิก
ตั้งแต่ 6 เดือนถึง 3 ปี กู้ได้ไม่เกินรายละ 80,000 บาท และเป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปกู้ได้ไม่เกินราย
ละ 100,000 บาท และ/หรือกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของหุ้นและ/หรือไม่เกินร้อยละ 80 ของบัญชีเงิน
ฝาก ขณะที่ยื่นกู้ต้องมีเงินหุ้นในสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของเงินกู้ในขณะนั้น กรณีมีหุ้นไม่ถึง
ร้อยละ 20 ให้ผู้กู้น าเงินมาซื้อเพิ่มจนครบหรือยินยอมให้หักจากเงินกู้ที่ได้รับการอนุมัติ และต้องท า
ประกันชีวิตกลุ่มตลอดอายุของสัญญาจนกว่าจะช าระเสร็จสิ้น 
 หลักค้ าประกัน ใช้บุคคลค้ าประกัน หากเป็นสมาชิกสามัญค้ าประกันจ านวน 1 คน สมาชิกผู้
ค้ าประกันค้ าได้เพียง 1 สัญญาเท่านั้น และถ้าเป็นสมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติมาแล้ว 3 ปีขึ้นไปค้ า
ประกันจ านวน 2 คน สมาชิกสมทบผู้ค้ าประกันจะค้ าประกันได้เพียง 2 สัญญา และการค้ าประกัน
โดยไม่จ ากัด    

งวดการช าระ สมาชิกสมทบเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 3 ปี ส่งช าระไม่เกิน 72 งวด 
สมาชิกสมทบที่เป็นสมาชิกมาแล้วตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ส่งช าระไม่เกิน 84 งวด และอายุของผู้กู้งวด
สุ ด ท้ า ย ไ ม่ เ กิ น 
60 ปี 
 9.4 สมาชิกสมทบตามข้อ 4.2 เป็นบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของสมาชิก และสมาชิก
สมทบตามข้อ 4.3 เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไป กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของหุ้นและหรือบัญชีเงินฝาก แต่
ไม่เกินวงเงินกู้ของสมาชิกสามัญที่ถือใช้ในขณะนั้น ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเงินกู้ที่
พิจารณาอนุมัติ แต่ยอดรวมกับประเภทฉุกเฉินแล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นขณะที่ยื่นค า
ขอกู้ และต้องท าประกันชีวิตกลุ่มตลอดอายุของสัญญาจนกว่าจะช าระเสร็จสิ้น งวดการช าระไม่เกิน 
120 ง ว ด  โ ด ย ไ ม่ จ า กั ด อ า ยุ 
ของผู้กู้งวดสุดท้าย 
 9.5 สมาชิกสมทบจะกู้เงินสามัญ และเงินฉุกเฉินรายใหม่ได้ให้น าความตามระเบียบฯ ว่าการ 
ให้เงินกู้แก่สมาชิกที่ถือใช้ในขณะ 
 9.6 ให้ผู้กู้ส่งเงินกู้สามัญ และเงินกู้ฉุกเฉินเป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี้ยใน
อัตรา 



ไม่เกินร้อยละ 19 ต่อปี เป็นจ านวนกี่งวดก็ให้พิจารณาตามฐานะของผู้กู้ โดยน าความตามระเบียบฯ 
ว่าด้วยเงินกู้แก่สมาชิกที่ถือใช้ในขณะนั้นมาใช้โดยอนุโลม 
 9.7 ให้คณะกรรมการเงินกู้เป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยเงินกู้สามัญในระเบียบนี้ เว้นแต่การกู้เพื่อ 
เหตุฉุกเฉิน ผู้จัดการมีอ านาจวินิจฉัย(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ถือใช้วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555) 

ข้อ 10.  สหกรณ์อาจให้สวัสดิการและผลตอบแทนแก่สมาชิกสมทบ ดังนี้ 
10.1 เกี่ยวกับการสงเคราะห์ศพเฉพาะตัวสมาชิกสมทบที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนลูกจ้าง 

ชั่วคราวรายวันสังกัดสาธารณสุขจังหวัดแพร่  และต้องเป็นสมาชิกสมทบที่มีอายุการเป็นสมาชิก
มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี  รายละ 3,000 บาท โดยจ่ายจากทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว 

10.2 การประกันชีวิตกลุ่ม ร่วมกับสมาชิกสหกรณ์โดยสมาชิกสมทบเป็นผู้จ่ายเบี้ยประ
กันเอง 

10.3 สหกรณ์จะให้ผลตอบแทนแก่สมาชิกสมทบเป็นเงินปันผลและ/หรือเงินเฉลี่ยคืนตามที่
ที่ 

ประชุมใหญ่อนุมัต ิ
 10.4 การประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่สมาชิกสมทบทุกประเภทร่วมกับสมาชิกสหกรณ์โดย
สหกรณ์เป็นผู้จ่ายเบี้ยประกัน 
 10.5 เกี่ยวกับการสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกสมทบ(บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรตาม
กฎหมาย) ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ลูกจ้างชั่วคราวรายวันสังกัดสาธารณสุขจังหวัดแพร่ และ
ต้องเป็นสมาชิกสมทบที่มีอายุการเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีรายละ 1,000 บาท โดยจ่าย
จากทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ถือใช้วันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2558) 
 
 
 
 
 ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด เป็นผู้รักษาการตามระเบียบ
นี ้
                      
    ประกาศ  ณ  วันที่   1  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2551 
 
      
 
     (นายแพทย์เกรียงศักดิ์  ธนอัศวนนท์) 



      ประธานกรรมการ 
     สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบที่  15 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่จ ากัด 

ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
          พ.ศ 2551   

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ในข้อ 36 , 79 (8) และ ข้อ 107 (5)  ที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 23 คร้ังที่ 3/2551 วันที่ 20  เดือนมีนาคม  พ.ศ 2551 ได้ก าหนด
ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ ดังต่อไปนี้ 



ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยการโอน
สมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ 2551 ” 

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่  1  เดือนเมษายน พ.ศ  2551 เป็นต้นไป 
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด  ว่าด้วยการโอนสมาชิก  

ระหว่างสหกรณ์ พ.ศ 2545 ซึ่งก าหนดไว้เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2545 และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4. สมาชิกได้รับค าสั่งย้ายหรือโอนปรับราชการในสังกัดอ่ืน หรือนอกเขตพื้ นที่

ด าเนินการของ 
สหกรณ์ ประสงค์จะขอโอนสภาพการเป็นสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่หรือ
สังกัดที่  ตนย้ายไปรับราชการใหม่นั้น ต้องเสนอเร่ืองราวถึงคณะด าเนินการของสหกรณ์นี้ภายใน 7 
วัน นับจากวันที่ ได้รับค าสั่งย้ายหรือโอน 

เร่ืองราวที่เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการนั้นต้องแจ้งสังกัดในจังหวัดที่ย้ายหรือโอนไป
รับราชการใหม่สหกรณ์ออมทรัพย์ที่จะขอเข้าเป็นสมาชิกและต้องแนบส าเนาค าสั่งย้ายหรือโอน
ประกอบเร่ืองด้วย 

ข้อ 5. ให้สหกรณ์ระงับการเรียกเก็บเงินสะสมรายเดือน หรือเงินค่าหุ้น หรือเงินค่างวดช าระ
หนี้ (ถ้ามี)   ซึ่งสมาชิกนั้นจะต้องส่งต่อชั่วคราว จนกว่าจะทราบผลการพิจารณารับสมาชิกของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ที่สมาชิกขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ แต่ต้องไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่ทาง
ราชการได้สั่งโอนอัตราเงินเดือนไปจากจังหวัดหรือสังกัดเดิม 

ถ้าสหกรณ์ไม่ได้รับการติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่ภายในก าหนดเวลา ตามความใน
วรรคก่อน ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาสภาพการเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ เกี่ยวกับการ
เรียกคืนเงินกู้ แล้วด าเนินการเป็นไปตามข้อก าหนดไว้ในข้อบังคับเป็นรายๆ 

ข้อ 6. ถ้าสหกรณ์ได้รับการติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่ เพื่อขอรับการโอนสภาพการ
เป็นสมาชิกขอรับเงินค่าหุ้น ขอช าระหนี้เงินกู้ของสมาชิกนั้น และหรือขอผ่อนผันช าระหนี้เงินกู้ของ
สมาชิกนั้น และหรือขอผ่อนผันช าระหนี้เงินกู้คณะกรรมการด าเนินการ มีอ านาจที่จะตกลงเงื่อนไข
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ ในเร่ืองดังกล่าวที่เห็นได้ตามสมควร 

ข้อ 7. นับจากวันที่สหกรณ์ได้โอนค่าหุ้นละได้รับช าระหนี้หรือได้ตกลงเงื่อนไขในการช าระ
หนี้เป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่แล้วให้ถือว่าสมาชิกนั้นพ้นสภาพการเป็นสมาชิกใน
สหกรณ ์
 ข้อ 8. สมาชิกออมทรัพย์อ่ืนที่ย้ายเข้ามาหรือโอนเข้ามารับราชการสังกัดหรือในท้องที่
ด าเนินงานสหกรณ์ หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตาม
แบบที่ก าหนดไว้   โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครไม่ต่ ากว่าประจ าแผนกคนหนึ่งรับรอง แต่ถ้า
ผู้สมัครเป็นผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าข้าราชการระดับ 5 ก็ไม่ต้องมีผู้รับรองเมื่อคณะกรรมการ
ด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า ผู้สมัครมีลักษณะถูกต้องตามข้อบังคับ ทั้งรับโอนเงินค่า
หุ้น และช าระหนี้เงินกู้และหรือผ่อนผันการช าระหนี้เงินกู้แทน ผู้สมัครตามเงื่อนไขและวิธีการตาม



เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร ทั้งเรียกให้ผู้สมัครช าระหนี้ตาม
ธรรมเนียมเข้าตามข้อบังคับและลงรายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก 
 ข้อ 9. เมื่อสหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ้นจากสหกรณ์เดิมแล้ว ให้ออกใบรับเงินให้แก่สมาชิกยึดถือ
ไว้เป็นหลักฐาน ถ้าผู้สมัครมีหนี้สินอยู่กับสหกรณ์เดิม และสหกรณ์จะต้องช าระแทนต้องเรียกให้
ผู้สมัครท าหนังสือกู้และจัดท าหลักประกันเงินกู้ให้ไว้แก่สหกรณ์ตามประเภทและลักษณะของเงินกู้
ที่ก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก ในกรณีจ านวนเงินและหรือประเภทเงินกู้ซึ่ง
ผู้สมัครมีอยู่ในสหกรณ์เดิม แตกต่างกับสหกรณ์น้ี ให้อนุโลมหนังสือกู้ตามประเภทและจ านวนจ ากัด
ขั้นสูงของเงินกู้ประกันประเภทนั้นๆ  แต่ถ้าจ านวนเงินกู้เกินกว่าจ ากัดชั้นสูง ซึ่งไม่อาจอนุโลมให้กับ
เข้ากับประเภทใดประเภทหนึ่งได้ ก็ท าหนังสือกู้เท่าจ ากัดจ านวนเงินขั้นสูงแห่งประเภทเงินกู้ และน า
เงินส่วนที่เกินช าระแก่ สหกรณ์ในวันที่ท าหนังสือกู้ด้วย 
 ข้อ 10. เมื่อผู้สมัครได้ปฏิบัติตามข้อ 8 และข้อ 9 โดยครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าสมาชิกนั้นได้
สิทธิในฐานะเป็นสมาชิก 
 ข้อ 11. สิทธิใดๆ ที่สมาชิกอ่ืนๆ มีอยู่ในสหกรณ์นี้ หากมีเงื่อนไขเวลาการเป็นสมาชิกให้มี
สิทธินับเป็นเวลาการเป็นสมาชิกในสหกรณ์เดิมรวมด้วยได้ 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่   1  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2551 
     
 
     (นายแพทย์เกรียงศักดิ์  ธนอัศวนนท์) 
                    ประธานกรรมการ 
     สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบที่  16 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 

ว่าด้วยทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว 
พ.ศ 2554 



 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ28 (7)  ข้อ79 (8) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ ชุดที่ 25 คร้ังที่ 12/2553 วันที่  28  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วย 
ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยทุน
สวัสดิการ  สงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว พ.ศ 2554” 
 ข้อ 2. ระเบียบให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่  1  เดือนมกราคม พ.ศ 2554 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด   ว่าด้วยสวัสดิการและ
การสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว พ.ศ 2551 ก าหนดไว้เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2551 และให้ใช้
ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4. ที่มาของเงินทุนสวัสดิการ 
 4.1  การจัดสรรก าไรสุทธิ ซึ่งที่ประชุมใหญ่จัดสรร ให้ตามข้อบังคับ ข้อ 28(7) 
 4.2 เงินที่มีผู้บริจาคให้โดยระบุวัตถุประสงค์เพื่อกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและ
ครอบครัว 
 ข้อ 5. วัตถุประสงค์ 

(1) วัตถุประสงค์ของทุนสวัสดิการ เพื่อช่วยเหลือทางการเงินเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ 

สมาชิกและเกี่ยวกับการศพสมาชิก และเกี่ยวกับการศพของสมาชิกสมทบ 
              การใช้เงินทุนสวัสดิการ ให้ใช้ได้ในกรณีดังนี ้

ก.จ่ายเป็นเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ตามที่คณะกรรมการ
ด าเนินการ 

เห็นสมควร 
ข. จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก  

                  ค. จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกสมทบที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สังกัดสาธารณสุขจังหวัดแพร่ และเกี่ยวกับการศพบิดา มารดา คู่สมรส  และ
บุตรของสมาชิก       
                  ง. จ่ายเป็นเงินทุนในโครงการต่าง ๆ ตามแผนงานยุทธ์ศาสตร์ของสหกรณ์ 
 
 
 
             6.  การจ่ายสวัสดิการให้แก่สมาชิกของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ที่มี
อายุการเป็นสมาชิกครบปี มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเมื่อมีอายุการเป็นสมาชิกครบหนึ่งปี เว้นแต่การ
ลาออกจากการเป็นสมาชิกก่อนครบก าหนดในปีนั้น 



 การจ่ายเงินสวัสดิการให้เอาจ านวนอายุการเป็นสมาชิกคูณหน่วยตามที่ได้จัดสรรจากที่
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีในปีนั้น 
 กรณีสมาชิกลาออกให้เร่ิมนับอายุการเป็นสมาชิกใหม่เพื่อขอรับเงินสวัสดิการ 
 เงินสวัสดิการที่จ่ายตามข้อ 6 ให้จ่ายแก่สมาชิกสหกรณ์เท่านั้น ไม่อาจตกทอดแก่ทายาท 
 ข้อ 7. การจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก บิดา มารดา คู่สมรสที่ชอบด้วย
กฎหมาย บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ( ยกเว้นบุตรธรรมและบุตรที่บรรลุนิติภาวะ ) ให้สมาชิกมีสิทธิได้     
รับเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
            7.1   เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปทุกราย
จะได้รับเงินสงเคราะห์ศพตามจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนของวงเงินประกันที่สหกรณ์ได้จ่ายให้
ในปีนั้น(เว้นแต่สมาชิกที่อายุเกินกว่าเงื่อนไขของกรมธรรม์การท าประกันชีวิตกลุ่ม) 
             7.2   เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของบิดา มารดา คู่สมรส  และบุตรของสมาชิกตามข้อ 
7.1ทุกรายศพละ 2,000 บาท 
 ข้อ 8. เมื่อบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของสมาชิกเสียชีวิตให้สมาชิกที่มีสิทธิได้รับเงิน
สงเคราะห์เกี่ยวกับการศพแจ้งเป็นหนังสือถึงสหกรณ์และขอรับเงินสงเคราะห์ โดยผ่านหัวหน้า
หน่วยงานก่อนพร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานส าเนาใบมรณะบัตร ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต
ที่มีตราประทับค าว่า “ตาย” และของสมาชิกที่ยื่นเร่ืองขอรับเงิน ทั้งนี้ ภายใน 180วัน นับจากวันที่
เสียชีวิต 
 ในกรณีที่สมาชิกยื่นขอรับเงินสงเคราะห์พ้นก าหนด ให้ถือว่าสละสิทธิที่จะรับเงิน
สงเคราะห์ 
 การรับเงินสงเคราะห์ตามความในวรรคแรก หากผู้มีสิทธิมากกว่าหนึ่งคน ให้ใช้สิทธิของผู้
ที่ได้รับการสงเคราะห์แต่เพียงผู้เดียว (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่2 ถือใช้วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) 

ข้อ 9. ให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินตามข้อ 
6 ,7 และข้อ 8 และให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการทราบทุกราย 

 
    ประกาศ  ณ  วันที่   1  เดือนมกราคม   พ.ศ. 2554 
 
      
     (นายแพทย์เกรียงศักดิ์  ธนอัศวนนท์) 
        ประธานกรรมการ 
              สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 
 

ระเบียบที่  17 



ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
ว่าด้วยทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ 

พ.ศ 2551 
  อาศัยอ านาจตามความข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ28 (5) และข้อ79 (8) ที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 23 คร้ังที่ 3/2551 วันที่ 20 เดือนมีนาคม  พ.ศ 2551 ได้ก าหนด
ระเบียบว่าด้วยทุนการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยทุนเพื่อ
การศึกษาอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ 2551” 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1  เดือนเมษายน  พ.ศ 2551 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระบบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยทุนเพื่อการศึกษา
อบรมทางสหกรณ์ พ.ศ 2545 ก าหนดไว้เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4. ที่มาของทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ได้จาก 

(1) ก าไรสุทธิประจ าปี ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้จัดสรรตามหัวข้อ 28(5)  
(2) รับบริจาคเป็นเงิน โดยผู้บริจาคระบุวัตถุประสงค์ว่าบริจาคเพื่อทุนการศึกษา 
ข้อ 5.  วัตถุประสงค์และการใช้เงินทุน 
5.1 วัตถุประสงค์ของทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม การ

พัฒนา 
ศักยภาพบุคลากรของสหกรณ์ 

5.2 การใช้เงินทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ ให้ใช้ได้กรณีดังนี้ 
ก.  จ่ายเพื่อเป็นค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ ค่าที่พักและอ่ืนๆ ตามระเบียบฯ ว่าด้วยค่า

พาหนะ  
เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก เบี้ยประชุม พ.ศ 2551 
                ข.    จ่ายเพื่อเป็นทุนโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์สหกรณ์ 
 ข้อ 6. ผู้มีสิทธิได้รับทุนตามข้อ 5 ได้แก่ กรรมการด าเนินการ  ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ทุกต าแหน่ง   ผู้แทนสมาชิกและสมาชิกสหกรณ์ 
 ผู้ที่ได้รับทุนตามข้อ 6 ต้องเข้ารับการฝึกอบรม  การประชุม  และ ประชุมสัมมนา ใน
ห ลั ก สู ต ร 
ที่ เกี่ยวข้องกับงานสหกรณ์เท่านั้น และให้จัดท าเป็นรายงานว่าได้ผ่านการอบรม ฝึกอบรม 
ประชุมสัมมนา หลักสูตรอะไร เนื้อหาหลักสูตร ความรู้ที่ได้รับ และข้อเสนอแนะต่อสหกรณ์จาก
การที่ได้รับความรู ้
ทุกคร้ัง 
    ประกาศ  ณ  วันที่   1  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2551 
 



            (นายแพทย์เกรียงศักดิ์  ธนอัศวนนท์) 
               ประธานกรรมการ 
          สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 

ระเบียบที่  18 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 

ว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์ 
พ.ศ 2551 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 28 (6) ,79 (8) และข้อ 107 (9) ที่ประชุม 
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 23 คร้ังที่ 3/2551 วันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดระเบียบ            
ว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยการ 
ใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2551” 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุน
สาธารณประโยชน์ พ.ศ 2545 ก าหนดไว้เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2545 , ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2546 ก าหนด
ไว้เมื่อวันที่  27  พฤษภาคม พ.ศ.2547 , ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2546 ก าหนดไว้เมื่อวันที่  31 กรกฎาคม  
พ.ศ.2546 ,ฉบับที่ 4  พ.ศ. 2547 ก าหนดไว้เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.2547 และ ฉบับที่ 5  พ.ศ. 
2548   ก าหนดไว้เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2548  และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4. ที่มาของเงินทุนสาธารณประโยชน์มาจากการจัดสรรก าไรสุทธิ ซึ่งที่ประชุมใหญ่
จัดสรรให้ตามข้อบังคับ ข้อ 28 (6) 
 ข้อ 5. ทุนสาธารณประโยชน์ให้จ่ายเงินในกรณีดังต่อไปนี ้

(1) จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ ได้แก่ 
ก. เป็นทุนการก่อสร้างหรือซ่อมแซม หรือต่อเติมอาคารเรียน คุรุสัมมนา ห้องสมุด

และค่าย    
ลูกเสือ เป็นต้น 
       ข. เป็นทุนจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา การสอน การเรียนให้แก่โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่
สมควรจะได้รับความช่วยเหลือ 
        ค . เป็นเงินสมทบในการจัดซื้อยานพาหนะส าหรับใช้ประโยชน์ เกี่ยวกับ
สาธารณประโยชน์  
        ง. เป็นทุนในการก่อสร้าง หรือซ่อมแซม หรือต่อเติมสถานที่อันเป็นสาธารณประโยชน์
ทั่วไป เช่น  ถนน โรงพยาบาล  สถานีอนามัย  สะพาน  บ่อน้ า  และสวนสาธารณประโยชน์ เป็นต้น 
        จ.  เป็นทุนในการใช้จ่ายโครงการตามแผนงานยุทธ์ศาสตร์ของสหกรณ์ 

(2) จ่ายเพื่อการกุศล ได้แก่ 



ก. บ ารุงศาสนา ทั้งทางวัตถุและวิชาการ 
ข. เป็นการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย และ วาตภัย เป็นต้น 

(3)  จ่ายเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก 
(4)   จ่ายเพื่อสนับสนุนการจัดต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน 

   
ข้อ 6. การขอทุนสาธารณประโยชน์ตามข้อ 5(1) และ (2) ให้หน่วยงานที่จะขอทุน 

สาธารณประโยชน์เสนอเร่ืองราวผ่านการพิจารณาดังต่อไปนี้ 
(1) หน่วยงานที่สังกัด โรงพยาบาล สาธารณสุขอ าเภอหรือจังหวัด ให้เสนอเร่ืองผ่าน

หัวหน้า 
หน่วยงาน 

(2) หน่วยงานอื่น ให้เสนอเร่ืองต่อประธานกรรมการของสหกรณ์ 
(3) เร่ืองราวที่เสนอขอทุนต่อสาธารณประโยชน์นั้น ให้แสดงหลักฐานเหตุผลและถ้าเป็น

อาคาร 
หรือสถานที่ให้แสดงรูปแบบและรายการให้ชัดเจน และให้ยื่นต่อประธานกรรมการ หรือผู้จัดการ
แล้วแต่กรณี  
 ข้อ7.การพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นหลักในการพิจารณาให้ทุน
สาธารณประโยชน์ในคราวหนึ่งๆ ให้ถือว่าเป็นความส าคัญก่อนหลัง ดังต่อไปนี้ 
 (1) ทุนสาธารณประโยชน์ที่เป็นการสงเคราะห์ อันเกิดจากภัยพิบัติต่างๆ แก่สมาชิกให้ได้รับ
ความช่วยเหลือก่อนเหตุอ่ืน 
 (2) ทุนสาธารณประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกโดยทั่วไปเพื่อให้ได้รับเป็น
อันดับ 3   
              (4) ทุนสาธารณประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกเพียงบางส่วนให้ได้รับเป็น
อันดับ 4 

(5) นอกจากที่กล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ 
 (6) การพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์นั้นให้พิจารณาทุนจากสาธารณประโยชน์ที่มีอยู่
ในขณะนั้นๆ เท่านั้น และเมื่อได้พิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการใดๆ ในคราวหนึ่งๆ ไป
แล้ว ให้ถือว่าการพิจารณาส าหรับเร่ืองนั้นๆเป็นอันยุติ 
 ข้อ 8. วงเงินการอนุมัติจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ จ านวนเงินทุนสาธารณประโยชน์ที่จะ
อนุมัติจ่ายให้แก่หน่วยงานที่ยื่นขอนั้น ต้องไม่เกิน 10,000 บาท เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็น
พิเศษก็ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเป็นเฉพาะราย    
             ข้อ 9 สิทธิการขอทุนสาธารณประโยชน์  เพื่อให้เป็นการทั่วถึงแก่ทุกหน่วยงาน หน่วยงาน
ใดที่ได้รับทุนสาธารณประโยชน์แล้ว จะมีสิทธิยื่นขอได้อีกเมื่อทุกท่านทุกหน่วยงานได้รับทุนไป
แล้ว เว้นแต่หน่วยงานนั้นๆ ไม่ประสงค์จะขอ ทั้งนี้ให้เร่ิมนับตั้งแต่เร่ิมบังคับใช้ระเบียบนี้ 



 ในกรณีมีเหตุความจ าเป็นพิเศษ ก็ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาผ่อนผันตามควรแก่
กรณี 
 ข้อ 10. การพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์นั้น ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติดังนี้ 

(1) ให้ผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติได้ไม่เกิน 1,000 บาท 
(2) ให้ประธานกรรมการเป็นผู้อนุมัติได้ไม่เกิน 3,000 บาท 
(3) ให้คณะกรรมการอ านวยการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติได้ไม่เกิน 5,000 บาท ให้รายงานผล

การ 
พิจารณาให้คณะกรรมการด าเนินการทราบในที่ประชุมครั้งต่อไป 

ข้อ 11. ใบส าคัญเกี่ยวกับการจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์นั้น 
ให้เจ้าหน้าที่เรียกจ่ายเงินใบส าคัญรับเงินจากผู้รับเงินทุกราย ดังนี้ 
 

(1) ถ้าสหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ในฐานะเป็นผู้จัดกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งเอง ต้อง
มีใบ 

ส าคัญรับเงินหรือหลักฐานการจัดท าหรือจัดซื้อโดยละเอียด 
(2) ถ้าสหกรณ์จ่ายเงินสาธารณประโยชน์สมทบเพื่อการใด ต้องให้ผู้มีอ านาจในการจัดท า

หรือผู้ 
มีอ านาจในการรับเงินนั้นออกหลักฐานการรับเงินนั้นๆให้แก่สหกรณ์โดยครบถ้วนและถูกต้องเมื่อ
สหกรณ์ได้จ่ายเงินไปแล้วทุกคราว เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินลงลายมือผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงินด้วย 
 ข้อ 12. ทุนสาธารณประโยชน์ตามข้อ5(3) ให้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  

(1) ทุนการศึกษาที่ให้แก่บุตรสมาชิกแต่ละปีตามระดับการศึกษา 
(2) ทุนการศึกษาที่ให้แก่บุตรสมาชิกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาตอนต้น ถึงระดับ

อุดม 
ศึกษา 
 ข้อ 13. ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกแต่ละปี ตามข้อ 12(1) ปีหนึ่งๆ ให้จ าแนกเป็นดังนี้ 

(1) ระดับประถมศึกษา(ป.1-ป.6)                       
(2) ระดับมัธยมศึกษา(ม.1 – ม.6)หรือ ปวช.          
(3) ระดับอุดมศึกษา(ปวส. ปวท.) หรือปริญญาตรี                                                                               
(4) จ านวนทุนและมูลค่าของทุนในระดับทุนการศึกษาให้บุตรมีสิทธิได้รับเพียง 1 คร้ัง 

ตามที่ 
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์เห็นสมควร 

ข้อ 14. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน มีดังนี้ 
(1) เป็นบุตรสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ(ยกเว้นบุตรบุญธรรม) 



(2) ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของทางราชการหรือสถานศึกษาของเอกชนที่ทาง
ราชการ 

รับรอง 
(3) สมาชิกคนหน่ึงมีสิทธิขอทุนให้แก่บุตรเพียง 1 คน ถ้าบิดาและมารดาต่างเป็นสมาชิกก็

ให้ 
ได้รับทุนเพียง 1 คน 

ข้อ 15. ผู้ขอรับทุนต้องยื่นเอกสารต่อสหกรณ์ ดังนี้ 
(1) ค าขอรับทุนการศึกษาตามแบบของสหกรณ์ 

        (2) ให้ประธานบริหารกลุ่มสมาชิกเป็นผู้รับรองการศึกษา สถานที่ศึกษาที่บุตรสมาชิกศึกษา
อยู่  

และความประพฤติตามข้อ15 (2)  ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาตามข้อ14 (2) ให้ส่งเอกสารตาม(1) เฉพาะ
คร้ังแรกโดยผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับรองการศึกษาและความประพฤติ 

ข้อ 16. ทุนการศึกษาที่มอบให้แก่บุตรสมาชิก ไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ต่อสหกรณ์ 
ข้อ 17. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ เป็นผู้พิจารณาให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร 

สมาชิก ตามระเบียบนี้แล้วรายงานผลการพิจารณาให้คณะกรรมการด าเนินการทราบ 
    ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2551  
  
     (นายแพทย์เกรียงศักดิ์  ธนอัศวนนท์) 
                     ประธานกรรมการ 
     สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 

ระเบียบที่  19 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่  จ ากัด 

ว่าด้วยท่ีปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
พ.ศ.  2560 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับ ข้อ 79(8) , 101 และข้อ 107(10) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการชุดที่ 32  คร้ังที่ 3./2560 วันที่  23  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยที่
ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่  จ ากัด  ว่าด้วยที่
ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2560” 
 ข้อ  2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  23  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
 ข้อ  3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่  จ ากัด  ว่าด้วยที่ปรึกษา พ .ศ. 
2551 ก าหนดไว้เมื่อวันที่  1  เมษายน  พ.ศ.2551  และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 



 ข้อ  4.  คณะกรรมการด าเนินการอาจเชิญผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นสมาชิกหรือบุคคลภายนอกมา
เป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์แต่ไม่เกิน 7 คน 
 ข้อ  5.  ที่ปรึกษาของสหกรณ์จะต้องเป็นผู้มีความรู้ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป
หรือเคยปฏิบัติงานและมีความช านาญรอบรู้งานด้านสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นอย่างดี 
 ข้อ  6.  ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานทั่วไปของสหกรณ์
เพื่อความเจริญและมั่นคงของสหกรณ์ และเข้าร่วมประชุมเช่นเดียวกับคณะกรรมการด าเนินการแต่
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ข้อ  7.  ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาจะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการด าเนินการในเวลา
เดียวกันมิได้ 
 ข้อ  8.  ที่ปรึกษาจะด ารงต าแหน่งอยู่ตามวาระของคณะกรรมการด าเนินการชุดที่แต่งตั้งที่
ปรึกษา 
 ข้อ  9.  ที่ปรึกษาอาจได้รับค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก เบี้ยประชุมแต่ไม่เกินอัตราที่กรรมการ
ได้รับ 
 ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด เป็นผู้รักษาการตามระเบียบ
นี ้
     

ประกาศ  ณ  วันที่   23  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 
 
      
                 (เภสัชกรเด่น  ปัญญานันท์) 
             ประธานกรรมการ 
        สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 

ระเบียบที่  20 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 

ว่าด้วยเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง 
พ.ศ. 2559 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 79 (8) และข้อ 107(7)  ที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 31  คร้ังที่12/2559 วันที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ได้ก าหนด
ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วย
เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง  พ.ศ. 2559” 



 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ  ตั้งแต่วันที่  1  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559  เป็นต้นไป  
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และ

ลูกจ้าง พ.ศ. 2551 ก าหนดไว้เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2551 , ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 ก าหนดไว้เมื่อวันที่  
1  ธันวาคม  พ.ศ.2551  , ฉบับที่3  พ.ศ. 2553 ก าหนดไว้เมื่อวันที่  29 ธันวาคม  พ.ศ.  2553 ,  ฉบับที่4  
พ.ศ.  2554  ก าหนดไว้เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2554, ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2555 ก าหนดไว้เมื่อวันที่ 1 
พ ฤ ษ ภ า ค ม  
พ.ศ.2555  และบรรดาระเบียบ ประกาศ มติ ค าสั่ง อ่ืนใดที่มีอยู่ก่อนวันประกาศใช้ระเบียบนี้ ซึ่งมี
ข้อก าหนดขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 
“สหกรณ”์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
“คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
“ประธานคณะกรรมการ”หมายถึงประธานคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
“กรรมการ”  หมายถึง กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
“ผู้จัดการ”หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 “ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง” หมายถึง  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ 

จ ากัด 
“ ปี”  หมายถึง  รอบปีการท างานเร่ิมวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม  
 
 
 
 
 
 

หมวด 1 
กรอบอัตราก าลังและต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง 

 ข้อ 5. ให้สหกรณ์จ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ตามจ านวนที่จ าเป็นแก่การปฏิบัติงานประจ าปี
ของสหกรณ์ 
             ข้อ 6.  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง มีดังนี้ 

(1) เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ไม่เกิน 12 คน  
                  (2) ผู้จัดการ 
รวมทั้งสิ้นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างตาม ข้อ 6 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 13 คน    



หมวด 2 
การรับสมัคร การคัดเลือก การสอบคัดเลือก หรือการสอบแข่งขัน 

การบรรจุแต่งตั้งและคุณสมบัติของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง 
 ข้อ 7.ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาก าหนดการรับสมัครคัดเลือก สอบ
คัดเลือก หรือสอบแข่งขัน ตามหลักเกณฑ์ในระดับนี้ 
 ข้อ 8.การรับสมัคร ให้ประธานกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการ
ประกาศรับสมัคร มีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยปิดประกาศไว้ ณ ส านักงานของสหกรณ์ 
 ข้อ 9.ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน ยื่ นใบ
สมัครตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด พร้อมด้วยหลักฐานแสดงพื้นฐานความรู้ ส าเนาทะเบียนบ้าน และ
หนังสือรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง หรือสถานพยาบาลของทางราชการ ซึ่งรับรอง
ผู้สมัครตามความในข้อ 20 (4) (5) และรับรองด้วยว่าผู้สมัครเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ 
 ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อประธานกรรมการหรือผู้จัดการ และต้องช าระค่าสมัครคนละ 
200 บาท เงินค่าใบสมัครนี้สหกรณ์จะไม่คืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่ผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือพื้น
ความรู ้
 ข้อ 10.ให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง มีจ านวนไม่เกิน 3 
คน โดยให้มีต าแหน่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง เพื่อด าเนินการ
คัดเลือก   สอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน 
 ข้อ 11.ในการคัดเลือก ให้คณะอนุกรรมการทดสอบผู้สมัครในวิชาที่ก าหนดไว้ในข้อ  12 
ตามที่เห็นสมควร 
            ข้อ12.ในการสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขันให้คณะอนุกรรมการจัดให้มีการสอบในวิชา 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับสหกรณ์ 
(2) ความรู้เกี่ยวกับงานในต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(3) สัมภาษณ์ 
ผู้สอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน ต้องได้คะแนนแต่ละวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  และได้

คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกหรือ
สอบแข่งขันได้ 
 ข้อ 13.เมื่อการสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว ให้ประธานคณะอนุกรรมการ
คัดเลือกสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก สอบคัดเลือกหรือ
สอบแข่งขันได้ เรียงตามล าดับคะแนนไว้ ณ ส านักงานของสหกรณ์ และให้เสนอผลการคัดเลือก   
การสอบคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันต่อคณะกรรมการด าเนินการโดยเร็ว 
 ข้อ 14.ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก สอบคัดเลือก 
หรือสอบแข่งขันได้ เรียงตามล าดับจากผู้ทีได้คะแนนสูงสุดลงมา เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของ   



สหกรณ์ ถ้ามีผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากันหลายคนให้ถือคะแนนวิชาในข้อ 12 (2) เป็นเกณฑ์
ตัดสิน และถ้าคะแนนในวิชาดังกล่าวยังเท่ากันอยู่อีก ก็ให้คณะกรรมการด าเนินการจัดให้มีการ
คัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ์ 
 ข้อ 15.การบรรจุ และแต่งตั้ง หรือเลื่อนต าแหน่งเจ้าหน้าที่ให้ด ารงต าแหน่ง ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) เจ้าหน้าที่ และ ลูกจ้าง ตามข้อ 6 (1) 
     ก. ต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ ากว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย 
     ข. ต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ในสาขาที่สหกรณ์ต้องการ 
     ค. ต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส ) หรือ อนุปริญญาในสาขาที่
สหกรณ์   

ต้องการ 
                  ง. วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี ในสาขาที่สหกรณ์ก าหนด 

(2) หัวหน้าฝ่าย ตามข้อ 6 (2) 
                   ก. วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี ในสาขาที่สหกรณ์ก าหนด 

     ข. มีประสบการณ์ในการท างานสหกรณ์ หรืองานที่เกี่ยวข้อง หรือเกื้อกูลมาแล้วไม่น้อย 
กว่า 5 ปี 

(3) ผู้ช่วยผู้จัดการ ตามข้อ 6 (3) 
                    ก. วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี ในสาขาที่สหกรณ์ก าหนด 
                    ข. มีประสบการณ์ในการท างานสหกรณ์หรืองานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลมาแล้วไม่น้อย 
กว่า 10 ปี 

(4) ผู้จัดการ ตามข้อ 6 (4)  
     ก. วุฒิการศึกษาไม่กว่าปริญญาตรีในสาขาที่สหกรณ์ก าหนด 

                   ข. มีประสบการณ์ในการท างานสหกรณ์ หรืองานที่เกี่ยวข้อง หรือเกื้อกูลไม่น้อย 20 ปี 
                   ค. ท าหน้าที่ผู้ช่วยผู้จัดการหรือหัวหน้าฝ่ายมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 

     ง. บุคคลอ่ืนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน โดยต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้จัดการ ตาม
ที 

คณะกรรมการด าเนินเห็นสมควร 
ในกรณีที่มีเหตุผลควรยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อนี้ หรือเห็นสมควรเลื่อน หรือ

ปรับปรุงต าแหน่ง หรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ตามประสบการณ์ หรือความเหมาะสม ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาเป็นรายๆ  

    ข้อ 16. ประธานกรรมการ มีอ านาจบรรจุและแต่งตั้ง หรือเลื่อนต าแหน่งเจ้าหน้าที่ให้ด ารง
ต าแหน่งซึ่งไม่สูงกว่าผู้ช่วยผู้จัดการได้ทุกต าแหน่ง ภายในจ านวนอัตราต าแหน่งที่คณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนด 



 ข้อ 17.ในการบรรจุและแต่งตั้ง หรือเลื่อนต าแหน่งเจ้าหน้าที่ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ
หรือผู้จัดการ ให้ประธานกรรมการพิจารณาผู้ที่มี คุณวุฒิ  ความสามารถ  ความจัดเจน และ
คณะกรรมการด าเนินการให้ความเห็นชอบแล้ว ประธานกรรมการจึงจะสั่งบรรจุและแต่งตั้งได้ 
 ข้อ 18.การบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้บรรจุในอัตราเงินเดือนดังต่อไปนี้ 

      (1) วุฒิการศึกษาตามข้อ 15(1) ก.  ให้บรรจุในอัตราเงินเดอืนไม่เกิน             7 , 3 50  
บาท 
      (2) วุฒิการศึกษาตามข้อ 15(1) ข.  ให้บรรจุในอัตราเงินเดือนไม่เกิน              9,040  
บาท 
      (3) วุฒิการศึกษาตามข้อ 15(1) ค.  ให้บรรจุในอัตราเงินเดือนไม่เกิน            11,350  
บาท 
      (4) วุฒิการศึกษาตามข้อ 15(1) ง.  ให้บรรจุในอัตราเงินเดือนไม่เกิน            13,150  
บาท 
      (5) บัญชีอัตราเงินเดือนเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างสหกรณ์ ขั้นต้น-ขั้นปลาย 

ต าแหน่ง ขั้นต้น ขั้นปลาย 

เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง 
     ก. วุฒิการศึกษามัธยมตอนปลาย 
     ข.  วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) 
     ค. วุฒิการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
(ปวส.) 
     ง. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

 
  7,350 
  9,040 
11,350 
13,150 

 
15,320 
27,080 
36,770 
38,690 

หัวหน้าฝ่าย 16,970 40,620 
ผู้ช่วยผู้จัดการ 21,480 44,520 
ผู้จัดการ 27,080 47,990 

เว้นแต่มีเหตุผลและความจ าเป็นพิเศษ คณะกรรมการด าเนินการอาจบรรจุสูงกว่าอัตรา
เงินเดือน 

ขั้นต้นตามบัญชี หรือต่ ากว่าอัตราเงินเดือนขั้นต้นตามบัญชีก็ได้ โดยค านึงถึงความรับผิดชอบ 
คุณภาพ ปริมาณงาน และระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นส าคัญ 

ผู้ได้รับการเลื่อนขั้นด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ หรือผู้จัดการ จะให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่า
ขั้นต้น 

ของต าแหน่งนั้นไม่ได้ แต่ถ้าผู้นั้นได้รับเงินเดือนเดิมสูงกว่าขั้นต้นของต าแหน่งใหม่ก็ให้ได้รับขั้นที่
เท่ากับเงินเดือนเดิม 



กรณีการบรรจุ และแต่งตั้งลูกจ้างที่มีวุฒิต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ให้บรรจุในอัตรา
เงินเดือน 

ขั้น 1(ขั้นต้น) และบัญชีอัตราเงินเดือนสูงสุดไม่เกินขั้น 12 ขั้นปลาย 
 ข้อ 19. การบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้าง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
 ข้อ 20. ผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี ้

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ 
(5) ไม่เป็นโรคเร้ือน วัณโรค โรคเท้าช้าง โรคพิษสุราเร้ือรัง หรือโรคอันเป็นที่รังเกียจของ
สังคม 
(6) ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด 
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(8) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
(9)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากสหกรณ์หรือถูกลงโทษออกจากราชการหรือ
องค์กร 

เอกชน 
(10)ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุด 
(11)ไม่เป็นผู้เคยลาออกจากสหกรณ์ โดยกระท าผิดวินัย ซึ่งจะได้รับโทษไล่ออกหรือ  ให้
ออก 

หมวด 3 
การปฏิบัติหน้าท่ีแทนต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีหรือผู้จัดการ 

 ข้อ 21. ถ้าต าแหน่งเจ้าหน้าที่ว่างลง และยังมิได้แต่งตั้งให้ผู้ใดด ารงต าแหน่งนั้น หรือผู้ด ารง
ต าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นคร้ังคราว ประธานกรรมการมีอ านาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่
เห็นสมควรรักษาการในต าแหน่ง หรือท าการแทนชั่วคราวได้ แต่การสั่งให้รักษาการในต าแหน่ง
ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือผู้จัดการ ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการก่อน 
 ข้อ 22. ในกรณีที่ผู้จัดการพ้นจากต าแหน่งให้คณะกรรมการด าเนินการจัดให้มีการ
ตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงินกับบรรดาทรัพย์สินของสหกรณ์  

หมวด 4 
หลักประกันของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง 

 ข้อ 23. ในการบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ต้องให้เจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างท าหนังสือสัญญาจ้างไว้ เป็นหลักฐานตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด และให้คณะกรรมการ



ด าเนินการก าหนดให้มีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เมื่อค านวณจ านวนมูลค่าของ
หลักประกันทุกประเภทรวมกันแล้วต้องไม่เกินหกสิบเท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างได้รับในขณะนั้น ดังปรากฏข้างล่างนี้ เพื่อประกันความเสียหายอันอาจจะ
เกิดขึ้นแก่สหกรณ์ เนื่องจากการกระท าหรืองดเว้นการกระท าในสิ่งซึ่งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ
สหกรณ์ต้องรับผิด 

(1) มีเงินสดจ านวนไม่เกินหกสิบเท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยของเจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างไว้ 

กับสหกรณ์โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุดของสหกรณ์ใน
ข ณ ะ นั้ น 
 

(2) มีบุคคลซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร อย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ค้ าประกัน
วงเงินค้ า 

ประกันรับผิดชอบจ านวนไม่เกินหกสิบเท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ได้รับ 

(3) มีทรัพย์สินเป็นหลักประกันได้แก่ทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 
      ก. สมุดเงินฝากประจ าธนาคาร 
      ข. หนังสือค้ าประกันของธนาคาร 
 ทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น ต้องมีมูลค่าไม่เกินหกสิบเท่าของอัตราค่าจ้างโดยเฉลี่ยที่ลูกจ้าง
ได้รับ โดยให้นายจ้างเป็นผู้เก็บรักษาหลักประกันไว้ 

ข้อ 24. เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ไม่สามารถถอนหลักประกันตามข้อ 23 คืนได้ 
ตราบที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสหกรณ์ เว้นแต่ในกรณีพ้นจากต าแหน่งในข้อ 38 และผู้ที่กระท าความ
เสียหายต่อสหกรณ์ต้องชดใช้ให้เสร็จสิ้น จึงจะถอนหลักประกันได้ 

หมวด 5 
อัตราเงินเดือนและการเลื่อนเงินเดือน 

 ข้อ 25. ให้ก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ไว้ดังต่อไปนี้ 
เว้นแต่อัตราขั้นต่ าให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานก าหนด 
 หากมีเหตุผล และความจ าเป็น คณะกรรมการด าเนินการอาจเปลี่ยนแปลงบัญชีอัตรา
เงินเดือน ส าหรับเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างได้ โดยจัดท าเป็นประกาศของสหกรณ์ 

ตารางบัญชีอัตราเงินเดือนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 

ขั้น เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง ผู้จัดการ 

ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี 

1 9,150 9,400 10,410 11,620 11,620 



1.5 9,220 9,580 10,640 11,890 11,890 

2 9,400 9,790 10,860 12,190 12,190 

2.5 9,580 9,980 11,100 12,510 12,510 

3 9,790 10,190 11,350 12,820 12,820 

3.5 9,980 10,410 11,620 13,150 13,150 

4 10,190 10,640 11,890 13,470 13,470 

4.5 10,410 10,860 12,190 13,810 13,810 

5 10,640 11,100 12,510 14,180 14,180 

5.5 10,860 11,350 12,820 14,560 14,560 

6 11,100 11,620 13,150 14,930 14,930 

6.5 11,350 11,890 13,470 15,320 15,320 

7 11,620 12,190 13,810 15,720 15,720 

7.5 11,890 12,510 14,180 16,120 16,120 

8 12,190 12,820 14,560 16,530 16,530 

8.5 12,510 13,150 14,930 16,970 16,970 

9 12,820 13,470 15,320 17,400 17,400 

9.5 13,150 13,810 15,720 17,810 17,810 

10 13,470 14,180 16,120 18,250 18,250 

ขั้น เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง ผู้จัดการ 

ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี 

10.5 13,810 14,560 16,530 18,710 18,710 

11 14,180 14,930 16,970 19,160 19,160 

11.5 14,560 15,320 17,400 19,610 19,610 

12 14,930 15,720 17,810 20,080 20,080 

12.5 15,320 16,120 18,250 20,540 20,540 

13 15,720 16,530 18,710 21,000 21,000 

13.5 16,120 16,970 19,160 21,480 21,480 

14 16,530 17,400 19,610 21,950 21,950 

14.5 16,970 17,810 20,080 22,410 22,410 

15 17,400 18,250 20,540 22,920 22,920 



15.5 17,810 18,710 21,000 23,450 23,450 

16 18,250 19,160 21,480 24,000 24,000 

16.5 20,540 19,610 21,950 24,560 24,560 

17 21,000 20,080 22,410 25,170 25,170 

17.5  20,540 22,920 25,790 25,790 

18  21,000 23,450 26,420 26,420 

18.5  21,480 24,000 27,080 27,080 

19  21,950 24,560 27,740 27,740 

19.5  22,410 25,170 28,400 28,400 

20  22,920 25,790 29,130 29,130 

20.5  23,450 26,420 29,860 29,860 

21  24,000 27,080 30,640 30,640 

21.5  24,560 27,740 31,440 31,440 

22  25,170 28,400 32,310 32,310 

22.5  25,790 29,130 33,180 33,180 

23  26,420 29,860 34,040 34,040 

23.5  27,080 30,640 34,910 34,910 

24  27,740 31,440 35,850 35,850 

ขั้น เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง ผู้จัดการ 

ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี 

24.5  28,400 32,310 36,770 36,770 

25   33,180 37,730 37,730 

25.5   34,040 38,690 38,690 

26   34,910 39,660 39,660 

26.5   35,850 40,620 40,620 

27    41,590 41,590 

27.5    42,560 42,560 

28    43,540 43,540 

28.5    44,520 44,520 

29     45,510 



29.5     46,500 

30     47,500 

30.5     47,990 
 

การเลื่อนข้ันเงินเดือน และค่าจ้าง 
 ข้อ 26. เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ ซึ่งมีเวลาท างานในสหกรณ์ครบแปดเดือนในรอบปี
ทางบัญชีของสหกรณ์ จึงมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
 ข้อ 27. ในการเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ให้พิจารณาถึง
ความสามารถ    การริเร่ิม ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ คุณภาพ และปริมาณงานในหน้าที่ 
ตลอดจนความประพฤติ และศักยภาพในการปฏิบัติงานในรอบปีทางบัญชีที่แล้วของสหกรณ์  ทั้งนี้ 
ต้องอยู่ภายในวงเงินประมาณการรายจ่ายส าหรับเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้างประจ าปี 
 ข้อ 28. ผู้จัดการมีอ านาจเลื่อนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ต าแหน่งไม่สูงกว่าผู้ช่วย
ผู้จัดการในปีหนึ่ง ๆ ได้ไม่เกินหนึ่งขั้น ถ้าเกินกว่านั้นต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
 ข้อ 29. การเลื่อนเงินเดือนผู้จัดการเป็นอ านาจของคณะกรรมการด าเนินการ 
 

หมวด 6 
การจ่ายเงินโบนัส เงินบ าเหน็จ และค่าชดเชย 

 ข้อ 30. เมื่อสิ้นปีทางบัญชีหนึ่ง ๆ สหกรณ์อาจจัดสรรก าไรเป็นเงินโบนัสแก่เจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างของสหกรณ์ได้ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
 ให้คณะกรรมการด าเนินการก าหนดจ านวนเงินโบนัสที่จะจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ของสหกรณ์ ตามส่วนแห่งอัตราเงินเดือนของแต่ละคน แต่อย่างสูงไม่เกินสี่เท่าของเงินเดือน ซึ่ง
ได้รับในเดือนสุดท้ายของปีทางบัญชีนั้น ๆ 
 เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ผู้ใดมีเวลาท างานไม่เต็มปีทางบัญชีใด ให้ได้รับเงินโบนัส
ลดลงตามส่วนแห่งเวลาท างานในปีนั้น 
 ข้อ 31. คณะกรรมการด าเนินการอาจไม่จ่ายเงินโบนัส ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์คนใดก็ได้ หากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์นั้น 
ปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดหรือบกพร่องอยู่เป็นประจ า ไม่อุทิศเวลาให้แก่สหกรณ์ ลาหยุดในระหว่างปี
ทางบัญชีเกินสมควร ทั้งไม่พยายามแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของตน 
 ข้อ 32. เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ออกจากสหกรณ์เพราะสหกรณ์เลิกจ้าง มีสิทธิ
ได้รับค่าชดเชยจากสหกรณ์ ดังนี้ 

(1) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ซึ่งท างานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี จะ
ได้รับ 



ค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน 
(2) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ซึ่งท างานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี จะได้รับ 

ค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน 
(3) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ ซึ่งท างานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี จะได้รับ 

ค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน 
(4) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ ซึ่งท างานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี จะ

ได้รับ 
ค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 240 วัน 

(5) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ ซึ่งท างานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป จะได้รับ
ค่าชดเชย 

เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน 
 
 

การเลิกจ้าง  หมายความว่า  การกระท าใดที่สหกรณ์ไม่ให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างท างานต่อไป 
และไม่จ่ายค่าจ้างให้ ไม่ว่าจะเป็นเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุอ่ืนใด 
 สหกรณ์ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ที่มีก าหนดระยะเวลาจ้าง
ไว้แน่นอนตามสัญญาจ้าง และเลิกจ้างตามก าหนดระยะเวลานั้นของสัญญาจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ หรือ
ลูกจ้างของสหกรณ์ ที่สหกรณ์แจ้งให้ทราบเป็นหนังสือแต่แรกว่า ให้ทดลองปฏิบัติงานในระยะเวลา
ไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน และยังอยู่ในระยะเวลานั้น 
 ข้อ 33. เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์คนใดท างานในสหกรณ์น้ีด้วยความเรียบร้อย เป็น
เวลาติดต่อกันมาไม่น้อยกว่าห้าปีขึ้นไป มีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จเมื่อออกจากต าแหน่ง เว้นแต่การ
ออกเพราะถูกลงโทษ ไล่ออก หรือเลิกจ้าง และมีสิทธิได้รับค่าชดเชยแล้วตามข้อ 32 
 การค านวณเงินบ าเหน็จ ให้เอาเงินเดือนเดือนสุดท้ายตั้ง คูณด้วยจ านวนปีที่ท างานใน
สหกรณ์ เศษของปี ถ้าถึง 180 วัน ให้นับเป็น 1 ปี ถ้าต่ ากว่านี้ให้ปัดทิ้ง 
 จ านวนปีที่ท างาน หมายถึง ระยะเวลาวันบรรจุเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างเข้าท างานในสหกรณ์ 
ถึงวันที่ออกจากสหกรณ์ของผู้นั้น 
 ในกรณีค านวณเงินบ าเหน็จตามระเบียบนี้ มีจ านวนมากกว่าเงินชดเชยที่เจ้าหน้าที่หรือ
ลูกจ้างพึงได้รับตามข้อ 32 ให้สหกรณ์จ่ายเป็นบ าเหน็จเพิ่มได้เฉพาะส่วนที่เกินกว่าเงินเดือนชดเชย
เท่านั้น 
 เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ซึ่งออกจากต าแหน่งเพราะตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินบ าเหน็จ
ให้แก่ทายาท 
 ข้อ 34. สหกรณ์ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ซึ่งเลิกจ้างใน
กรณีหน่ึงกรณีใด ดังต่อไปนี้ 



(1) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผิดทางอาญาโดยเจตนาแก่สหกรณ์ 
(2) จงใจท าให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย 
(3) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน ระเบียบ หรือค าสั่งของสหกรณ์อันชอบด้วยกฎหมาย 

และเป็นธรรม และสหกรณ์ได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีร้ายแรง สหกรณ์ไม่จ าเป็นต้อง
ตักเตือนหนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างได้กระท าผิด 

(4) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันท างานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(5)ได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้ 

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ข้อ 35. เพื่อประโยชน์แก่การจ่ายเงินบ าเหน็จ และค่าชดเชยแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ

สหกรณ์ ให้สหกรณ์ตั้งเงินส ารองจ่ายเงินบ าเหน็จและค่าชดเชยไว้ตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจ าปีตาม
จ านวนที่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร 

ข้อ 36. ภาษีเงินได้อันพึงช าระตามกฎหมาย ให้ผู้รับเงินชดเชยและเงินบ าเหน็จเป็นผู้จ่าย
ทั้งสิ้น 

 
 

หมวด 7 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง 

 ข้อ 37. สหกรณ์ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสหกรณ์ปีละ 1 
คร้ัง ในปีบัญชีสหกรณ์ โดยคณะกรรมการด าเนินการ 
 ข้อ 38. การประเมินให้ประเมินคุณภาพ และปริมาณความรู้ ความสามารถ ความคิดริเร่ิม  
มนษุย์สัมพันธ์ 
 ข้อ 39. เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ต้องผ่านการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
คะแนนทั้งหมด หากไม่ผ่านการประเมินเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ต้องพ้นจากต าแหน่งตามหมวด 8 ข้อ 
40 (5) 

หมวด 8 
การพ้นจากต าแหน่ง 

 ข้อ 40. เจ้าหน้าที่และลูกจ้างพ้นจากต าแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 20 
(4) เกษียณอายุตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 43 
(5) ถูกเลิกจ้าง 
(6) ถูกให้ออก 



(7) ถูกไล่ออก 
ข้อ 41. เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างผู้ใดประสงค์จะลาออกจากงานก็ย่อมท าได้ โดยยื่นหนังสือขอ

ลาออกต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตน เพื่อเสนอตามล าดับจนถึงคณะกรรมการด าเนินการ เมื่อ
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจากงาน 
 ข้อ 42. เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างสหกรณ์ ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 20 นั้น ให้ถือว่าออกจาก
งานตั้งแต่วันที่คณะกรรมการด าเนินการลงมติ 
 ข้อ 43. เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างสหกรณ์คนใดมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ให้เป็นอันออกจากงาน
เมื่อสิ้นปีทางบัญชี ซึ่งเป็นปีที่ผู้นั้นมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ โดยให้พ้นจากต าแหน่ง เว้นแต่จะได้มี
การพิจารณาจ้างเป็นคราว ๆ อีกคราวละไม่เกิน 1 ปี จนอายุครบ 65 ปีบริบูรณ ์
 การพิจารณาจ้างเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างสหกรณ์ตามวรรคก่อน จะท าได้แต่ในกรณีที่มีเหตุ
พิเศษ เพื่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่สหกรณ์ และผู้นั้นมีสุขภาพสมบูรณ์เพียงพอที่จะปฏิบัติงานโดยมี
สมรรถภาพ ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ 
 
 
 
 ข้อ 44. คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจเลิกจ้างเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างสหกรณ์ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(1) เมื่อสหกรณ์ยุบต าแหน่งที่ผู้นั้นด ารงอยู่ 
(2) เมื่อมีเหตุอันสมควร ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าผู้น้ันหย่อนประสิทธิภาพในการ 

ปฏิบัติงานหรือมีความบกพร่องในการปฏิบัติงานอยู่เนืองๆ หรือไม่อาจไว้วางใจผู้นั้นในการปฏิบั ติ
หน้าที่ต่อไปได ้

(3) เมื่อมีความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือในกรณีมีความผิดทางอาญาเว้นแต่ความผิดลหุโทษ
หรือ 

ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
(4) เมื่อต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกส าหรับความผิดลหุโทษหรือ

ความผิด 
อันได้กระท าโดยประมาท 

(5) เลิกจ้างตามสัญญาจ้าง 
 ข้อ 45. ผู้ที่สหกรณ์ได้จ้างไว้แล้วก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ให้ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
สหกรณ์ มีสิทธิและหน้าที่ตามระเบียบนี้ทุกประการ 
 เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างสหกรณ์คนใดยังไม่ได้จัดท าสัญญาจ้าง และ /หรือจัดให้มีหลักประกัน
ไว้ต่อสหกรณ์ ให้จัดท าสัญญาจ้าง และ/หรือจัดให้มีหลักประกันให้เสร็จภายในก าหนด 60 วัน นับ
แต่วันถัดจากวันใช้ระเบียบนี้ 



ข้อ 46. ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด รักษาการให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้ กรณีมีปัญหาอันเกิดจากระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขแพร่ จ ากัด เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 
    ประกาศ  ณ  วันที่   1  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
 
   
                    (นายเหร่ียน  เขียนโพธิ์) 
             ประธานกรรมการ 
        สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบที่  21 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 

ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง  
พ.ศ. 2551 

 เพื่อให้การปฏิบัติ เกี่ยวกับการท างานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 79 
(8)  ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 23  คร้ังที่ 3/2551 วันที่ 20  เดือนมีนาคม พ.ศ.  2551  
ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง    ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วย  
ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง  พ.ศ. 2551” 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ  ตั้งแต่วันที่  1  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2551  เป็นต้นไป  

ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยข้อบังคับ
เกี่ยวกับการท างานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2545 ก าหนดไว้เมื่อวันที่  31  กรกฎาคม  2545   
และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

หมวด 1 
บทท่ัวไป 



 ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ์” หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 ประเภท  ออมทรัพย์ 
 ที่ตั้งส านักงาน 26/1 ถนนราษฎร์อุทิศ  ต าบลในเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 
   โทรศัพท์  (054) 534442 – 3 , 622209 
   โทรสาร  (054) 533212 
 ซึ่งมีฐานะเป็น  “นายจ้าง”  
 “ เจ้าหน้าที่ ” หมายถึง  ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ  ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ระดับบังคับบัญชา และระดับ
ปฏิบัติการที่ท าหน้าที่ต่าง ๆ  (เช่น  ผู้จัดการ  รองผู้จัดการ  หัวหน้าฝ่าย  หัวหน้างาน  เจ้าหน้าที่
สินเชื่อ  เจ้าหน้าที่ธุรการ  เจ้าหน้าที่การเงิน  เจ้าหน้าที่บัญชี  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการออม) 
 “ ลูกจ้าง ” หมายถึง  ผู้ปฏิบัติงานหรือท าหน้าที่คนงาน ภารโรง ยาม คนขับรถ แม่บ้าน ซึ่งมี
ฐานะเป็น “ ลูกจ้าง ” 
 “ ปี ”  หมายถึง  ปีทางบัญชีสหกรณ์ 
 
 
 

หมวด 2 
วันท างาน  เวลาท างานปกติ  และเวลาพัก 

 ข้อ 5.  วันท างาน 
 สหกรณ์ก าหนดให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ท างานสัปดาห์ละ 5 วัน ต้ังแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
 ข้อ 6.  เวลาท างานปกติ 
 สหกรณ์ก าหนดให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ท างานวันละ 7 ชั่วโมง เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 
น. 
 ข้อ 7.  เวลาพัก 
 สหกรณ์ก าหนดให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างหยุดพัก ระหว่างเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 13.00 น. 
และหากก าหนดเวลาพักระหว่างการท างานเป็นอย่างอ่ืนก็ย่อมกระท าได้ ทั้งนี้ เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่สมาชิกที่มาใช้บริการ 
 ในกรณีที่มีการท างานล่วงเวลาต่อจากเวลาท างานปกติไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ให้เจ้าหน้าที่
และลูกจ้าง พัก 30 นาที ก่อนเร่ิมท างานล่วงเวลา ทั้งนี้ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่สมาชิกที่มาใช้
บริการ 

หมวด 3 
วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด 

 ข้อ 8. วันหยุดประจ าสัปดาห์ 



 สหกรณ์ก าหนดให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างหยุดประจ าสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน ได้แก่  วันเสาร์
และ   วันอาทิตย์ 
 ข้อ 9. วันหยุดตามประเพณี 
 สหกรณ์ก าหนดให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างหยุดตามประเพณี และตามประกาศของทางราชการ 
โดยจะประกาศก าหนดวันหยุดของแต่ละปีต่อไป ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างทราบก่อนสิ้นปีปฏิทิน 
ทั้ ง นี้ 
จะไม่น้อยกว่าปีละสิบสามวันท างาน โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติด้วย 
 ข้อ 10. วันหยุดพักผ่อนประจ าปี 
 สหกรณ์ก าหนดให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่ท างานครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปี 
จ า น ว น 
10 วันท างาน โดยจะจัดให้หยุดภายในปีถัดไป และให้สะสมวันหยุดในปีนี้ไปรวมหยุดในปีถัดไปได้ 
 แต่ไม่เกินจ านวน 15 วันท างาน 
 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่ท างานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ให้มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปี จ านวน 5 
วันท างาน โดยจะจัดให้หยุดภายในปีถัดไป และให้สะสมวันหยุดในปีนั้นไปรวมหยุดในปีถัดไป ได้ 
แต่ไม่เกินจ านวน 12 วันท างาน 
 สหกรณ์จะพิจารณาอนุญาตให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างหยุดพักผ่อนประจ าปี ตามวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสองแล้วแต่กรณีได้ โดยต้องยื่นค าขอหยุดพักผ่อนตามแบบที่สหกรณ์ก าหนดต่อ
ผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงหยุดงานได้ 
 
 กรณีสหกรณ์มีความจ าเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับงานที่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างผู้นั้นปฏิบัติงานอยู่  
หากอนุญาตให้หยุดพักแล้วจะก่อให้เกิดการเสียหายแก่สหกรณ์ สหกรณ์อาจไม่อนุญาตให้หยุด
พั ก ผ่ อ น 
ในช่วงเวลาตามที่ขอก็ได้ หรือหากเจ้าหน้าที่และลูกจ้างอยู่ระหว่างหยุดพักผ่อนประจ าปี สหกรณ์ก็
สามารถเรียกตัวเจ้าหน้าที่และลูกจ้างกลับเข้าท างานก่อนก าหนดสิ้นสุดวันหยุดพักผ่อน  ก็ได้เช่นกัน 
 

หมวด 4 
หลักเกณฑ์การท างานล่วงเวลา และการท างานในวันหยุด 

 ข้อ 11. การท างานล่วงเวลาและการท างานในวันหยุด 
 (1) ในกรณีที่สหกรณ์มีเหตุฉุกเฉิน หรือความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องท างานติดต่อกันไป ถ้า
หยุดแล้วจะเกิดความเสียหาย สหกรณ์จะให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างท างานล่วงเวลาในวันท างานหรือ
ท างานในวันหยุด รวมถึงท างานล่วงเวลาในวันหยุดได้ตามความจ าเป็น โดยสหกรณ์จะแจ้งให้
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างทราบล่วงหน้า และเจ้าหน้าที่และลูกจ้างจะต้องให้ความร่วมมือในการท างาน
ล่วงเวลาดังกล่าว 



 (2) ในกรณีที่สหกรณ์มีความจ าเป็นต้องท างานเพื่อเพิ่มการบริการ สหกรณ์จะให้เจ้าหน้าที่
และลูกจ้างท างานล่วงเวลา หรือท างานในวันหยุดเป็นคร้ังคราว เท่าที่เป็นประโยชน์แก่การบริการ 
ทั้งนี้ สหกรณ์ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่สมัครใจท างานล่วงเวลาหรือท างานในวันหยุดได้ไม่เกิน 36 
ชั่ ว โ ม ง 
ต่อสัปดาห์ 
 ข้อ 12. อัตราค่าล่วงเวลาและค่าท างานในวันหยุด 
 (1) สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลาส าหรับการท างานล่วงเวลาในวันท างานปกติ ในอัตรา 1.5 เท่า 
 ของค่าจ้างตามจ านวนชั่วโมงที่ท างานล่วงเวลา 
 (2) สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลาส าหรับการท างานช่วงเวลาในวันหยุด ในอัตรา 3 เท่า ของ
ค่าจ้างตามจ านวนชั่วโมงที่ท างานล่วงเวลาในวันหยุด 
 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าท างานในวันหยุดประจ าสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี และวันหยุด
พักผ่อนประจ าปีให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่ท างานในวันหยุด ในอัตรา 1 เท่า ของค่าจ้าง ในวัน
ท างานปกติตามจ านวนชั่วโมงที่ท างานในวันหยุด (เจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกคน มีสิทธิได้รับค่าจ้าง
ในวันหยุด) 

ข้อ 13. การไม่จ่ายค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุด 
(1) สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่พนักงานและลูกจ้าง ดังนี้ 
ก. เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ซึ่งได้รับมอบหมายให้มีอ านาจท าการแทนสหกรณ์เกี่ยวกับการ

จ้าง  
การให้บ าเหน็จ การลดค่าจ้าง หรือการเลิกจ้าง 

ข. เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่ถูกก าหนดให้ท างานที่มีลักษณะหรือสภาพที่ต้องออกไปท างาน
นอก 

สถานที่ และโดยลักษณะหรือสภาพของงาน ไม่อาจก าหนดเวลาท างานที่แน่นอนได้ 
 
 
 

ค. เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่ถูกก าหนดให้อยู่เวรเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สิน อันมิใช่หน้าที่ 
การท างานตามปกติของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 

(2) สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าท างานในวันหยุดให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ซึ่งได้รับมอบหมายให้
มีอ านาจท าการแทนสหกรณ์เกี่ยวกับการจ้าง การให้บ าเหน็จ การลดค่าจ้าง หรือการเลิกจ้าง 
 

หมวด 5 
วันและสถานท่ีจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างาน ในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด 



 ข้อ 14. ก าหนดระยะเวลาการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลา
ในวันหยุด  

(1) สหกรณ์ก าหนดให้มีการจ่ายเงินเดือน ค่าครองชีพ เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา ค่าท างานใน
วันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ฯลฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างรายเดือน ๆ ละ 1 คร้ัง โดยจะจ่ายใน
วันสิ้นเดือน หากวันสิ้นเดือนตรงกับวันหยุด จะเลื่อนขึ้นมาในวันท างานก่อนวันหยุดนั้น 

(2) การจ่ายเงินประเภทอื่นให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างให้เป็นไปตามที่สหกรณ์ก าหนด 
 ข้อ 15. สถานที่จ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
 สหกรณ์จะจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และเงินอ่ืน
ให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ณ ที่ท าการของสหกรณ์ และหรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ
ธนาคารหรือสถาบันการเงินตามที่ตกลงกันเป็นหนังสืออย่างชัดเจนเป็นการเฉพาะ โดยเจ้าหน้าที่
และลูกจ้างลงลายมือชื่อไว้ในหนังสือดังกล่าว 
 ข้อ 16. การจ่ายค่าจ้างในวันลา 
 สหกรณ์จะจ่ายค่าจ้างในวันลาให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่ลาถูกต้องตามระเบียบของ
สหกรณ์ ดังนี้ 

(1) วันลาป่วย จะจ่ายตามจ านวนวันที่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างป่วยจริง แต่ไม่เกิน 30 วันท างาน
ต่อปี 

(2) วันลาท าหมัน จะจ่ายตามจ านวนวันที่แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งก าหนดและออก
ใบรับรอง 

(3) วันลาคลอดบุตร จะจ่ายตามจ านวนวันที่ลา แต่ไม่เกิน 45 วันท างานต่อปี 
(4) วันลากิจ จะจ่ายตามจ านวนวันที่สหกรณ์อนุญาตให้ลา แต่ไม่เกิน 20 วันท างานต่อปี 
(5) วันลาเพื่อรับราชการทหาร ตามจ านวนวันที่ลา แต่ต้องไม่เกิน 60 วันท างานต่อปี 
(6) วันลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ตามจ านวนวันที่สหกรณ์อนุญาต 
(7) วันลาเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจย์ ตามจ านวนวันที่สหกรณ์อนุญาต แต่ไม่เกิน 

120  
วันต่อปี 
 
 
 
 

หมวด 6 
วันลา และหลักเกณฑ์การลา 

 ข้อ 17. วันลา 
 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างมีสิทธิลาหยุดได้ดังนี้ 



(1) การลาป่วย 
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง 

 การประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน จนไม่สามารถมาปฏิบัติงาน
ตามปกติ สหกรณ์จะให้หยุดงานตามความเห็นแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง หรือตามความประสงค์
ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง โดยไม่ถือเป็นการลาป่วย 

(2) การลาท าหมัน 
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างมีสิทธิลาหยุดเพื่อการท าหมันได้ ตามจ านวนวันที่แพทย์แผนปัจจุบัน

ชั้นหนึ่งก าหนด และออกใบรับรอง 
(3) การลาคลอดบุตร 
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างหญิง มีสิทธิลาหยุดงานก่อนหรือหลังการคลอดบุตรได้ ไม่เกิน 90 วัน 
(4) การลากิจ 
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างมีสิทธิลาหยุดงานเพื่อกิจธุระจ าเป็นได้ไม่เกิน 30 วันท างานต่อปี การลา

กิจเพื่อกิจธุระจ าเป็น จะต้องเป็นกิจธุระเกี่ยวกับการติดต่อกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ การเจ็บป่วย  
ของบุคคลในครอบครัว หรือความจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เท่านั้น 

(5) การลาเพื่อรับราชการทหาร 
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างมีสิทธิลาหยุดงานเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพล เพื่อตรวจสอบ 

เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพร่ังพร้อมตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
(6) การลาเพื่อรับการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถ 
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างมีสิทธิขอลาหยุดงาน เพื่อรับการฝึกอบรม หรือพัฒนาความรู้

ความสามารถได้ตามที่สหกรณ์เห็นสมควร 
 การลาเพื่อรับการฝึกอบรม หรือพัฒนาความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ดังกล่าว จะต้องเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสหกรณ์ เพิ่มทักษะความช านาญต่อการปฏิบัติงาน หรือ
เ ป็ น ก า ร ล า 
เพื่อสอบวัดผลทางการศึกษาที่ทางราชการจัด หรืออนุญาตให้จัดขึ้น 

(7) การลาเพื่ออุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจย์ 
              เจ้าหน้าที่และลูกจ้างมีสิทธิลาหยุดงานเพื่ออุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจย์ ได้ไม่เกิน 120 
วัน 
 ข้อ 18. หลักเกณฑ์การลา 

(1) การลาป่วย 
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่เจ็บป่วยจนไม่สามารถท างานตามปกติได้ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างจะต้อง

ปฏิบัติตามระเบียบการลาป่วยดังนี้ 
ก. กรณีเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสามารถลาป่วยล่วงหน้าได้ ให้ยื่นใบลาป่วยตามแบบใบลาที่

สหกรณ์ก าหนดก่อนการหยุดงานต่อผู้จัดการ กรณีผู้จัดการให้ยื่นต่อผู้จัดการ แล้วแต่กรณี พร้อมด้วย



ห ลั ก ฐ า น 
(ถ้ามี) 
 ข. กรณีที่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างเจ็บป่วยกะทันหัน และไม่สามารถลาป่วยล่วงหน้าได้ ให้
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างยื่นใบลาป่วยในวันนั้นหรือภายในวันแรกที่มาท างานตามแบบใบลาที่สหกรณ์
ก าหนดต่อผู้จัดการ กรณีผู้จัดการให้ยื่นต่อประธานกรรมการ พร้อมด้วยหลักฐาน (ถ้ามี) 
 ค. การเจ็บป่วยของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ตั้งแต่ 3 วันท างานขึ้นไป อาจให้เจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างแสดงใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง หรือสถานพยาบาลของทางราชการประกอบการ
ลาป่วยทุกคร้ังด้วย 
 ง. การลาป่วยโดยมิได้เจ็บป่วยจริง สหกรณ์ถือว่าเจ้าหน้าที่และลูกจ้างใช้สิทธิโดยไม่สุจริต  
อันเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ย่อมถูกลงโทษได้ 

(2) การลาท าหมัน 
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างยื่นใบลาล่วงหน้า ตามแบบใบลาที่สหกรณ์ก าหนดต่อผู้จัดการ กรณี

ผู้จัดการยื่นต่อประธานกรรมการ และเมื่อการท าหมันสิ้นสุดแล้ว ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างแสดง
ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง หรือสถานพยาบาลของทางราชการประกอบการลาด้วย 

(3) การลาคลอดบุตร 
ก. เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่ประสงค์ที่จะหยุดงานก่อนการคลอดบุตร ให้ยื่นใบลาตามแบบที่ 

สหกรณ์ก าหนดต่อผู้จัดการ กรณีผู้จัดการยื่นต่อประธานกรรมการก่อนการหยุดงาน แล้วแต่กรณี 
ข. เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ เนื่องจากการคลอดบุตร ให้เจ้าหน้าที่

และ 
ลูกจ้างยื่นใบลาตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด พร้อมทั้งใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง หรือ
สถานพยาบาลของทางราชการต่อผู้จัดการ กรณีผู้จัดการยื่นต่อประธานกรรมการ โดยให้ยื่นใบลา
ภายใน  
3 วัน นับแต่วันกลับมาท างาน 

ค. เจ้าหน้าที่และลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภ์หนึ่งไม่เกิน 90 
วัน  

โดยให้นับรวมวันหยุดที่มีในระหว่างวันลาด้วย 
(4) การลากิจ 
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่มีกิจธุระจ าเป็นอันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้ยื่นใบลากิจต่อผู้จัดการ 

กรณีผู้จัดการให้ยื่นต่อประธานกรรมการ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ตามแบบใบลาที่ สหกรณ์ก าหนด 
พร้อมด้วยหลักฐาน (ถ้ามี) และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดงานได้ 

 
 
 



 
 ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่อาจลาล่วงหน้าได้ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างยื่นใบลากิจ
ภายในวันแรกที่มาท างานพร้อมหลักฐาน (ถ้ามี) และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว จึงจะถือเป็นการ
ลากิจที่ถูกต้อง 
 การลาที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรสหกรณ์มีสิทธิไม่อนุญาตให้ลากิจได้และให้ถือว่าเป็นการ
ขาดงาน 

(5) การลาเพื่อรับราชการทหาร 
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่ได้รับหมายเรียกทางทหารเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหารหรือ  

เพื่อทดลองความพร่ังพร้อมตามกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้ยื่นใบลาล่วงหน้า อย่างน้อย 
2 วัน ตามแบบใบลาที่สหกรณ์ก าหนด พร้อมด้วยหลักฐานต่อผู้จัดการ กรณีผู้จัดการให้ยื่นต่อ
ประธานกรรมการ และเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติทางทหารดังกล่าวแล้ว ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างกลับมา
รายงานตัวเพื่อท างานตามปกติภายใน 3 วัน 

(6) การลาเพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถ 
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่ประสงค์จะขอลาหยุด เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม การประชุม การ

สัมมนา       การชี้แจง การอภิปราย หรือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานกิจการของสหกรณ์ การ
เพิ่มทักษะในการท างาน หรือการวัดผลการศึกษาที่ทางส่วนราชการจัดหรืออนุญาตให้จัดขึ้น ให้
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างยื่นใบลาตามแบบที่สหกรณ์ก าหนดต่อผู้จัดการ กรณีผู้จัดการยื่นต่อประธาน
ก ร ร ม ก า ร  ล่ ว ง ห น้ า อ ย่ า ง น้ อ ย 
 3 วัน โดยแสดงหลักฐานประกอบการลาดังกล่าวด้วย 

สหกรณ์จะพิจารณาอนุญาตให้ลาได้ตามความจ าเป็นโดยไม่เสียหายต่อหน้าที่รับผิดชอบ 
แ ล ะ 
งานของสหกรณ์ ประกอบกับประโยชน์ที่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างจะได้รับเป็นส าคัญ 

สหกรณ์อาจไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างผู้นั้นลาหยุดงานได้ ถ้า 
1) สหกรณ์ได้อนุญาตให้ลาไปแล้วไม่น้อยกว่า 3 คร้ัง หรือไม่น้อยกว่า 30 วันในรอบปี 
2) สหกรณ์มีความจ าเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับงานที่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างผู้นั้นปฏิบัติอยู่ 

หาก 
อนุญาตให้ลาแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายและกระทบต่อสหกรณ์ 

(7) การลาเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจย์ 
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างซึ่งยังไม่เคยอุปสมบท และได้ท างานประจ าในสหกรณ์มาแล้วไม่น้อย

กว่า 2 ปี มีสิทธิลาเพื่ออุปสมบทได้ โดยต้องยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันอุปสมบท ไม่น้อยกว่า 
60 วัน และต้องกลับเข้าท างานภายใน 7 วัน นับแต่วันลาสิกขาบท และถือว่าวันลาอุปสมบทเป็นอัน
สิ้นสุด 



 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างซึ่งนับถือศาสนาอิสลามผู้ใด ยังไม่เคยเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ  
เมืองเมกกะ จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ต้องยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันเดินทาง ไม่น้อยกว่า 60 
วั น  
เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดงานเพื่อประกอบพิธีดังกล่าวได้ 
 
 
 
 
 

หมวด 7 
วินัยและโทษทางวินัย 

 ข้อ 19. วินัย 
 สหกรณ์ก าหนดวินัยในการท างานให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างปฏิบัติ ดังน้ี 

(1) สนับสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(2) ต้องรักษาความลับของสหกรณ์ และไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อขบวนการสหกรณ์ 
(3) ต้องให้การต้อนรับ ค าชี้แจง ความสะดวก ความเป็นธรรม ตลอดจนให้บริการแก่ผู้มา

ติดต่อในกิจการของสหกรณ์โดยมิชักช้า ทั้งต้องสุภาพเรียบร้อยต่อสมาชิกของสหกรณ์ และ
ประชาชนทั่วไป 

(4) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์เที่ยงธรรมและประพฤติตนอยู่ในความสุจริตห้ามมิ
ใ ห้ 
กดขี่ข่มเหงหรือเบยีดเบียนผู้ใดและห้ามมิให้อาศัยงานในหน้าที่ของตนไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม
หาผลประโยชน์แก่ตนหรือผู้อ่ืน 

(5) ต้องขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะและรวดเร็ว ให้ เกิดผลดี  และ
ความก้าวหน้าแก่สหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์ ทั้งเอาใจใส่ระมัดระวังผลประโยชน์ของ  
สหกรณ ์

(6) ต้องไม่รายงานเท็จหรือเสนอความเห็นที่ไม่สุจริตต่อผู้บังคับบัญชา 
(7) ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง แบบแผน และวิธีปฏิบัติของสหกรณ์ 
(8) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่กิจการของสหกรณ์ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ไม่ได้ ทั้งนี้  

โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่และด ารงต าแหน่งในสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่งเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ห้ามมิ
ให้เป็นตัวกระท าในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใด ๆ 

(9) ต้องสุภาพเรียบร้อย เชื่อฟัง และไม่แสดงความกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชาผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชา ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในกิจการของ  สหกรณ์โดยชอบ ใน



การปฏิบัติกิจการของสหกรณ์ ห้ามมิให้กระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชา
เหนือตนขึ้นไป สั่งให้กระท าหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษเป็นคร้ังคราว 

(10)  ต้องรักษาชื่อเสียงมิให้ขึ้นชื่อว่าประพฤติชั่ว ห้ามมิให้ประพฤติตนในทางที่อาจท าให้
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ เช่น ประพฤติตนเป็นคนเสเพล เสพสุราหรือของมึนเมา
อย่างอ่ืน จนไม่สามารถครองสติได้ เสพยาเสพติดให้โทษ มีหนี้สินรุงรัง เล่นการพนัน กระท าหรือ
ยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการอ่ืนใดซึ่งอาจท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ 

(11)  ต้องไม่เสพสุราหรือของมึนเมาอย่างอ่ืนในเวลาปฏิบัติหน้าที่เป็นอันขาด 
(12)  ต้องร่วมมือช่วยเหลือกันในกิจการของสหกรณ์ ต้องรักษาความสามัคคี บรรดาผู้อยู่ใน

วงงานของสหกรณ์ และต้องไม่กระท าการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุก่อให้เกิดความแตกแยกสามัคคี หรือ
ก่อให้เกิดความกระด้างกระเดื่องในบรรดาผู้อยู่ในวงงานสหกรณ์ 

(13)  ต้องดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และอุปกรณ์การท างานให้อยู่ในสภาพดี พร้อม
ที่จะใช้งาน ตลอดจนระมัดระวังและป้องกันทรัพย์สินของสหกรณ์มิให้สูญหายหรือเสียหายจาก
บุคคลหรือภัยพิบัติอ่ืน ๆ เท่าที่สามารถท าได้ 

(14)   ต้องร่วมมือประสานงานด้วยดีกับส่วนราชการ หรือสถาบันอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
สหกรณ ์

ข้อ 20. โทษทางวินัย 
 สหกรณ์ก าหนดโทษส าหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่ฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือ
กระท าความผิดไว้ดังนี ้

(1) ตักเตือนด้วยวาจา 
(2) ตักเตือนเป็นหนังสือ 
(3) ลดค่าจ้างเงินเดือน กรณีเป็นความผิดร้ายแรงและได้รับการยินยอม ทั้งนี้ ต้องไม่น้อย

กว่า 
อัตราค่าจ้างขั้นต่ าที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานก าหนด 

(4) ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก 
สหกรณ์สงวนสิทธิ์ที่จะลงโทษเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ตามความร้ายแรงของการกระท า

ความผิด โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นไปตามล าดับข้างต้นแต่ประการใด 
 ข้อ 21. การพักงานเพื่อสอบสวนความผิด 
 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างถูกกล่าวหาว่ากระท าการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน              
กฎ ระเบียบ ค าสั่ง สหกรณ์มีสิทธิสั่งพักงานเพื่อสอบสวนความผิดเว้นแต่กรณีความผิดชัดแจ้ง โดยมี
หลักเกณฑ์ดังนี้ 

(1) ค าสั่งพักงานจะเป็นหนังสือโดยระบุความผิด 
(2) ก าหนดระยะเวลาพักงานจะไม่เกิน 7 วัน 
(3) สหกรณ์จะแจ้งค าสั่งการพักงานให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างทราบก่อนการพักงาน 



(4) สหกรณ์จะจ่ายเงินระหว่างพักงานให้อัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง 
(5) เมื่อสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า เจ้าหน้าที่และลูกจ้างไม่มีความผิดหรือเป็นการฝ่า

ฝืนที่ไม่ร้ายแรง และสหกรณ์ยังไม่ได้ตักเตือนเป็นหนังสือ หรือได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้วใน
ความผิดเดียวกันเกินกว่า 1 ปี นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างได้กระท าผิด สหกรณ์ต้องจ่ายค่าจ้าง
ในส่วนที่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างไม่ได้รับ ในระหว่างการสั่งพักงานให้แก่เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง พร้อม
ดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี 

หมวด 8 
การร้องทุกข์ 

 ความคิดเห็นทีแตกต่าง หรือความขัดแย้งที่เกี่ยวกับสภาพการจ้าง การท างาน สิทธิประโยชน์ 
หน้าที่ และความรับผิดชอบในการท างาน พึงได้รับการแก้ไขหรือขจัดให้หมดสิ้นไปด้วยความ
รวดเร็ว และยุติธรรม เพื่อให้การท างานร่วมกันปลอดจากความคิดเห็นที่แตกต่าง ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ที่เป็นธรรม การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สหกรณ์จึงก าหนดหลักเกณฑ์การร้อง
ทุกข์ไว้ดังนี้ 
 
 
 
 ข้อ 22. ความหมายและขอบเขตของข้อร้องทุกข์ 

(1) ข้อร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง จะต้องเป็นเร่ืองที่เกี่ ยวกับความคิดเห็น หรือข้อ
ขัดแย้งว่าระบบหรือวิธีการท างาน สิทธิประโยชน์ตามสัญญาหรือสภาพการจ้าง ความประพฤติและ
ความเป็นธรรมของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 

(2) ข้อร้องทุกข์จะต้องมิใช่เร่ืองร้องขอให้แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ปลดออก ไล่ออกซึ่ง
บุคคล 

(3) ข้อร้องทุกข์จะต้องเป็นเร่ืองเกี่ยวกับการท างาน มิใช่เร่ืองส่วนตัว เว้นแต่เร่ืองนั้นจะ
เกี่ยวข้องกับการท างาน 

ข้อ 23. วิธีการและขั้นตอนการร้องทุกข์ 
(1) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่ประสงค์จะร้องทุกข์ ให้ร้องทุกข์เป็นหนังสือด้วยตนเองต่อ

ผู้จัดการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประสบปัญหา 
(2) ผู้จัดการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี ต้องท าการสอบสวนและ

พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าร้องทุกข์ 
(3) ผู้จัดการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องทุกข์ด้วยการ

ชี้แจงท าความเข้าใจหรือวินิจฉัยเป็นหนังสือก็ได้ การแจ้งผลการพิจารณาโดยการชี้แจงด้วยวาจา ให้
บันทึกค าชี้แจงเหตุผลไว้ในส านวน โดยให้ผู้ร้องทุกข์ลงลายมือชื่อรับทราบไว้ด้วย 

(4) การพิจารณาค าร้องทุกข์เกี่ยวกับการลงโทษ ผู้พิจารณาจะต้องมิใช่ผู้ที่มีค าสั่งลงโทษ 



ข้อ 24. การอุทธรณ์ค าวินิจฉัย 
(1) ผู้ร้องทุกข์ที่ไม่พอใจค าชี้แจงหรือค าวินิจฉัย มีสิทธิอุทธรณ์ต่อสหกรณ์เป็นหนังสือ 

ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าชี้แจงหรือค าวินิจฉัย 
(2) สหกรณ์จะตั้งคณะกรรมการท าการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม (ถ้ามี) และพิจารณาให้

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์ 
(3) สหกรณ์จะแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าอุทธรณ์ทราบ 
(4) การวินิจฉัยของคณะกรรมการที่สหกรณ์แต่งตั้ง ให้ถือเป็นที่สุด 
ข้อ 25. ความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้อง 
(1) ข้อร้องทุกข์จะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นระบบ และด้วยความเป็นธรรม 
(2) ผู้ร้องทุกข์จะไม่ถูกกลั่นแกล้ง ย้ายหน้าที่การงาน หรือลงโทษแต่อย่างใด เว้นแต่จะเป็น

การร้องทุกข์ด้วยเจตนาไม่สุจริต 
(3) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่ให้การเป็นพยานหรือให้ความร่วมมือในการสอบสวน จะได้รับ

ความคุ้มครอง โดยจะไม่ถูกกลั่นแกล้ง ย้ายหน้าที่การงาน หรือลงโทษ เว้นแต่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างที่
ให้การด้วยอคติ ปรักปร า ให้ร้ายเป็นเท็จ หรือไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนหาความจริง 

การสอบสวนอาจกระท าโดยคณะกรรมการที่สหกรณ์แต่งตั้งก็ได้ 
 
 
                                                              หมวด 9 

การสิ้นสุดการจ้าง 
 การจ้างงานจะสิ้นสุดด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เลิกจ้าง 
ข้อ 26. ตาย 

 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างถึงแก่ความตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าจ้างหรือเงินอ่ืนให้แก่
ทายาท 
โดยธรรมของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่ถึงแก่ความตายส่วนเงินทดแทนหรือประโยชน์ทดแทนให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนหรือกฎหมายประกันสังคม 
 ข้อ 27. การลาออก 
 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องยื่นใบลาล่วงหน้าตามแบบที่สหกรณ์ก าหนดต่อผู้จัดการหรือ
คณะกรรมการด าเนินการ แล้วแต่กรณี โดยให้ยื่นก่อนวันที่ 1 หรืออย่างช้าในวันที่ 1 ของเดือนที่
ประสงค์จะลาออกโดยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างจะต้องปฏิบัติตามปกติจนถึงสิ้นเดือนเว้นแต่สหกรณ์จะมี
ค าสั่งเป็นอย่างอื่น และการลาออกจะมีผลสมบูรณ์ต้ังแต่วันที่ 1 ของเดือนถัดไป 



 การลาออกของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่ฝ่าฝืนระเบียบการลาดังกล่าว ย่อมท าให้สหกรณ์
เสียหาย สหกรณ์มีความชอบธรรมที่จะหักเงินประกันหรือเงินอ่ืนใดชดใช้ความเสียหายดังกล่าวได้ 
โดยใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลแรงงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างหรือผู้ค้ าประกันชดใช้ความเสียหาย 
 ข้อ 28. การเลิกจ้าง 
 การเลิกจ้าง หมายถึง เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่สหกรณ์ให้พ้นสภาพการเป็นเจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างของสหกรณ์ โดยการให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก อันเนื่องจากเจ้าหน้าที่และลูกจ้างขาด
คุณสมบัติในการท างาน มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ยุบหน่วยงาน เลิกกิจการ เกษียณอายุ ครบ
ก าหนดตามสัญญาจ้าง หรือกระท าความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 การเลิกจ้างดังกล่าว สหกรณ์จะแจ้งเหตุผล และวันเลิกจ้างให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างทราบเป็น
หนังสือ โดยจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างทราบล่วงหน้า 1 เดือน เว้นแต่การเลิกจ้างเจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างที่ไม่ผ่านการทดลองงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่จ้างไว้โดยมีก าหนดระยะเวลาแน่นอน หรือ
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่กระท าผิดและไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย 
 ในกรณีที่สหกรณ์ไม่อาจบอกกล่าวล่วงหน้าได้ สหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 

ข้อ 29. กฎระเบียบอื่น ๆ 
(1) กฎ ระเบียบ ค าสั่ง ซึ่งใช้บังคับกับส่วนงานใดส่วนงานหนึ่งเป็นการเฉพาะ ให้ถือว่าเป็น

ส่วนหนึ่งขอระเบียบนี้ด้วย ทั้งนี้ รวมถึงใบสมัครงาน สัญญาจ้าง หนังสือค้ าประกัน และข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้างด้วย 

(2) การใดที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือ
ประเพณีปฏิบัติที่ยึดถือกันตลอดมา 

ข้อ 30. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
 ระเบียบนี้ได้จัดท าขึ้น ให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ .ศ. 2541 
แล้ว อย่างไรก็ตาม ในการแก้ไขปรับปรุงให้มีความเหมาะสมเป็นธรรมยิ่งขึ้น สหกรณ์จะร่วม
ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างในสถานประกอบกิจการของสหกรณ์ตาม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 
 ข้อ 31. การบังคับใช้ 

(1) ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกระดับ ศึกษาระเบียบนี้ให้มีความเข้าใจอย่างชัดแจ้ง เพื่อให้มี
การปฏิบัติอย่างถูกต้อง 

(2) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกคนจะปฏิเสธว่าไม่ทราบเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้ไม่ได ้

(3) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างระดับบังคับบัญชาและคณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้ควบคุมดูแล
ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและเคร่งครัด 
 



 
     ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2551 
      
 
 
            (นายแพทย์เกรียงศักดิ์  ธนอัศวนนท์) 
             ประธานกรรมการ 
        สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบที่  22 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่  จ ากัด 

ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ.  2551 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ79 (8)  ที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ         ชุดที่ 23  คร้ังที่ 3/2551  วันที่  20  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วย
การพัสดุ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่  จ ากัด ว่าด้วยการ
พัสดุ       พ.ศ. 2551” 
 ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ  ตั้งแต่วันที่  1  เดือนเมษายน  พ.ศ.  2551  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่  จ ากัด  ว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ. 
2545 ก าหนดไว้เมื่อวันที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2545 และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

หมวด  1 
บทท่ัวไป 

 ข้อ 4.  ในระเบียบนี้ 



 “สหกรณ์”   หมายความว่า   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่  จ ากัด 
 “ประธานกรรมการ”หมายความว่า ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข แพร่  
จ ากัด 
 “คณะกรรมการด าเนินการ”หมายความว่าคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขแพร่  จ ากัด  
 “คณะกรรมการอ านวยการ”หมายความว่าคณะกรรมการอ านวยการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขแพร่  จ ากัด 
 “กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 “ผู้จัดการ”  หมายความว่า  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่  จ ากัด      รวมทั้งผู้
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ 
 “เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่  จ ากัด   
 “พัสด”ุ  หมายความว่า  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ดิน  สิ่งก่อสร้าง 
 “การซื้อ”  หมายความว่า  การซื้อพัสดุทุกชนิด แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะ    
การจ้าง 
 “การจ้าง”  หมายความว่า  การจ้างท าของ และการรับขน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์และการจ้างเหมาบริการ 
 
 
 
 
 

หมวด 2 
การซื้อหรือการจ้าง 

 ข้อ  5.  การซื้อหรือการจ้างต้องก าหนดไว้ในแผนงานและงบประมาณประจ าปีของสหกรณ์
และสหกรณ์มีเงินที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
 การซื้อหรือการจ้างในวงเงินคร้ังละไม่เกิน  5,000  บาท ให้ผู้จัดการเป็นอนุมัติการซื้อหรือ
การจ้าง 
 ข้อ  6.  การซื้อหรือการจ้างที่มีวงเงินเกินกว่าคร้ังละ  5,000  บาท  แต่ไม่เกิน 15,000  บาท 
ให้ผู้จัดการด าเนินการสอบราคาจากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง อย่างน้อย   3  ราย   แล้วเสนอประธาน
กรรมการอ านวยการเพื่ออนุมัต ิ
 ข้อ  7.  การซื้อหรือการจ้างที่มีวงเงินเกินกว่าคร้ัง  15,000  บาท  แต่ไม่เกิน  30,000  บาท   
ให้ผู้จัดการด าเนินการสอบราคาจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างอย่างน้อย  3  ราย   แล้วเสนอคณะกรรมการ
อ านวยการเพื่ออนุมัต ิ



 ข้อ  8.  การซื้อหรือการจ้างที่มีวงเงินเกินกว่าคร้ังละ 30,000  บาท  แต่ไม่เกิน  100,000  บาท 
ให้คณะกรรมการด าเนินการอนุมัติและแต่งตั้งกรรมการหรือกรรมการและเจ้าหน้าที่อย่างน้อย  3  
ค น   
แต่ไม่เกิน 5 คน เป็นคณะกรรมการการจัดซื้อหรือจัดจ้าง การซื้อหรือการจ้างให้มีการสอบราคาจาก
ผู้ขายหรือ ผู้รับจ้าง อย่างน้อย  3  ราย  เสนอประธานกรรมการเพื่อลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง ให้
คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างรายงานให้คณะกรรมการด าเนินการทราบ เมื่อด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อย 
 ข้อ  9.  การซื้อหรือการจ้างที่มีวงเงินเกินกว่าคร้ัง 100,000  บาท  ขึ้นไป ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เป็นคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดย
เสนอประธานกรรมการลงนามแต่งตั้ง  และให้มีการสอบราคาจากผู้ขาย  หรือผู้รับจ้างอย่างน้อย 3  
ร า ย   
แล้วเสนอคณะกรรมการด าเนินการเพื่ออนุมัติ 
 ข้อ 10.  การซื้อหรือการจ้างของสหกรณ์ หากมีความจ าเป็นและเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์
คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง อาจเสนอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกรณีร่วมเป็นกรรมการในการซื้อ 
การจ้างในคราวน้ัน ๆ ด้วยก็ได้ 
 ข้อ 11.  การหรือการจ้างของสหกรณ์ หากมีความจ าเป็นและเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ให้
คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจก าหนดวิธีการซื้อหรือการจ้างตามความเหมาะสมเป็นกรณีพิเศษ 

หมวด 3 
การตรวจรับพัสดุ 

 ข้อ 12. การซื้อหรือการจ้าง ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 ให้มีการตรวจรับพัสดุหรือ
ตรวจการจ้างแต่ละคร้ังดังนี้ 

(1) การซื้อหรือการจ้าง ตามข้อ 5 วรรค 2 ให้ผู้จัดการจัดให้มีการตรวจรับตามความ
เหมาะสม 

(2) การซื้อหรือการจ้าง ตามข้อ 6 และข้อ 7 ให้ประธานกรรมการอ านวยการแต่งตั้ง
กรรมการ 

และหรือเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 3 คน เป็นกรรมการตรวจรับ 
 

(3) การซื้อหรือการจ้าง ตามข้อ 8  ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งกรรมการ  หรือกรรมการ
และ 

เจ้าหน้าที่ อย่างน้อย 3 คน เป็นกรรมการตรวจรับ 
(4) การซื้อหรือการจ้าง ตามข้อ 9 ให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งกรรมการ อย่างน้อย 3 

คน 
 เป็นกรรมการตรวจรับ 



 ข้อ  13.  การซื้อหรือการจ้างตามข้อ 10  ให้คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างอาจเสนอให้
แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกรณีร่วมเป็นกรรมการตรวจรับ ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญไม่ควรเป็นกรรมการจัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 
และกรรมการตรวจรับในคราวเดียวกัน 
 ข้อ 14.  ในการตรวจรับของสหกรณ์หากมีความจ าเป็นและเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์  
ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจก าหนดการตรวจรับตามความเหมาะสมเป็นกรณีพิเศษได้ 

การยืม 
 ข้อ 15.  การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปไปใช้ ให้ผู้ยืมท าหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร
แสดงเหตุผลและก าหนดวันส่งคืนโดยได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
 ข้อ 16.  ผู้ยืมพัสดุประเภทคงรูป จะต้องน าพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้
เรียบร้อย หาก 
เกิดการช ารุด เสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป หากความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความ
เลินเล่อของผู้ยืม หรือการใช้นอกเหนือจากกิจการตามหน้าที่ ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คง
สภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิดขนาด และคุณภาพอย่าง
เดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืมตามที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 ข้อ 17. เมื่อครบก าหนดการยืม ผู้ให้ยืมหรือผู้ท าหน้าที่แทนมีหน้าที่เรียกทวงถามพัสดุที่
ให้ยืมไปนั้นคืนมาภายใน 7 วัน นับแต่วันครบก าหนดการยืม 
 เมื่อได้รับพัสดุคืนมาแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุนั้น ให้อยู่ในสภาพใช้การได้เรียบร้อย     
คงเดิม 

การควบคุม 
 ข้อ 18.  เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบแล้ว ให้ด าเนินการลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ
แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิดและแสดงรายการ  โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้
ประกอบรายการ เพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัย  และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรือ
ทะเบียน 

การเบิก – จ่ายพัสด ุ
 ข้อ 19. การเบิกพัสดุจากงานพัสดุของฝ่ายต่าง ๆ ให้ผู้ที่ต้องใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิก 
 ข้อ 20. ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกแล้วลงบัญชีหรือทะเบียนทุกคร้ังที่
มีการจ่ายและเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย 
 
 
 
 

การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 



 ข้อ 21. เมื่อสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์  ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะบุคคล ประกอบด้วย 1. กรรมการด าเนินการ  2. ผู้ตรวจสอบกิจการ  3.  เจ้าหน้าที่ ซึ่งมิใช่
เจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพัสดุ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ หรือคณะบุคคล
ไ ม่ เ กิ น  5 ค น  แ ล ะ 
ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 20 วันท าการ นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 
 ข้อ 22.  การซื้อหรือการจ้างของสหกรณ์ที่ได้ด าเนินการไปแล้วก่อนวันใช้ระเบียบนี้ และยัง
ต้องด าเนินการต่อไป ยังคงให้ด าเนินการได้ต่อไปจนเสร็จสิ้นการซื้อหรือการจ้างในรายนั้น ๆ 
 

หมวด 4 
การขายทรัพย์สิน 

 ข้อ 23.  ทรัพย์สินที่มีราคาปัจจุบันไม่เกิน  10,000  บาท  ให้ผู้จัดการมีอ านาจในการขายและ
ให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการทราบในการประชุมครั้งถัดไป 
 ข้อ 24. ทรัพย์สินใดที่มีราคาปัจจุบันเกินกว่า 10,000  บาท ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ
ด าเนินการในการขาย ซึ่งคณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจากคณะกรรมการด าเนินการ
อย่าง 
น้อย 3  คน เพื่อด าเนินการขายทรัพย์สิน 
 ในกรณีที่เป็นการขายโดยคณะอนุกรรมการให้คณะอนุกรรมการรายงานผลการขายให้ที่
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการทราบในการประชุมครั้งถัดไป 
 ข้อ 25. เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินมิได้ถือเป็นรายได้และให้สหกรณ์น าเข้าสมทบใน
บัญชีทุน 
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสหกรณ์ 

หมวด 5 
การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 

 ข้อ 26. อสังหาริมทรัพย์ที่สหกรณ์จะให้เช่าได้ ได้แก่ 
(1) อสังหาริมทรัพย์ที่สหกรณ์หมดความจ าเป็นใช้งานชั่วคราวหรือเกินความจ าเป็น 
(2) กรณีหมดความจ าเป็นตลอดไป แต่สหกรณ์ยังมิได้จ าหน่ายหรือยังหาผู้รับซื้อไม่ได้ 
ข้อ 27. ในการให้เช่า หากสามารถก าหนดให้มีการช าระค่าเช่าล่วงหน้าได้ ให้ระบุไว้ใน
หนังสือ 

สัญญาเช่าด้วย 
ข้อ 28. การให้เช่าที่มีระยะเวลาคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังติดต่อกันรวมไม่เกิน 1 ปี และค่าเช่า
รวม 

ไม่เกิน 1,000 บาท ให้ผู้จัดการเป็นผู้มีอ านาจให้เช่า แล้วเสนอรายละเอียดการให้เช่าต่อที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการในการประชุมครั้งถัดไป 



 ข้อ 29.  การให้เช่าที่มีระยะเวลาครั้งเดียวหรือหลายคร้ังติดต่อกันเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 
หรือ   ค่าเช่าที่มีค่าเช่าเกินกว่า 1,000 บาท ให้คณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้มีอ านาจให้เช่า 
 
 
 ข้อ 30. การเช่าเกิน 3 ปี ไม่ว่าคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังติดต่อกันให้คณะกรรมการด าเนินการ
เป็นผู ้
มีอ านาจในการให้เช่าแล้วเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ทราบในการประชุมครั้งถัดไป 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่   1  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2551 
 
 
           (นายแพทย์เกรียงศักดิ์  ธนอัศวนนท์) 
             ประธานกรรมการ 
        สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ระเบียบที่  23 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่  จ ากัด 

ว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2551 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 79(8) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ         ชุดที่ 23 คร้ังที่ 3/2551 วันที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2551ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วย
ก า ร เ ก็ บ รั ก ษ า  
การยืม และ  การท าลายเอกสารสหกรณ์ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่  จ ากัด  ว่าด้วยการเก็บ
รักษา การยืม และการท าลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2551” 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่  1  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2551  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่  จ ากัด  ว่าด้วยการเก็บรักษา 
การยืม   และการท าลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2545 ซึ่งก าหนดไว้เมื่อวันที่  31  กรกฎาคม พ.ศ. 
2545  และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติ และข้อตกลงอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบ
นี้ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ใช้ระเบียบนี้แทน 

หมวดท่ี 1 
ชนิดของหนังสือ 

             ข้อ  4.  หนังสือของสหกรณ์ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในงานของสหกรณ์มี 4 ชนิด คือ 
(1) หนังสือภายนอก 
(2) หนังสือภายใน 
(3) หนังสือสั่งการ 
(4) หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นเพื่อเป็นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในงานสหกรณ์ 

             ข้อ  5.  หนังสือภายนอก คือ หนังสือที่สหกรณ์มีไปถึงหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอก 
             ข้อ  6.  หนังสือภายใน คือ หนังสือของสหกรณ์ที่ติดต่อภายในหน่วยงานของสหกรณ์  
กรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก 
             ข้อ  7.  หนังสือสั่งการ  ได้แก่ ค าสั่ง ประกาศ ระเบียบ 



             ข้อ  8.  หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดท าขึ้น  คือ  หนังสือที่สหกรณ์ท าขึ้นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น หรือ หนังสือที่หน่วยงานอ่ืนมีมาถึงสหกรณ์ และสหกรณ์รับไว้เป็นหลักฐาน ได้แก่ บันทึก 
มติ รายงานการประชุม หนังสือรับรอง และหนังสืออ่ืน ๆ               
             ข้อ  9.  หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ  เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและด าเนินการทางสาร
บรรณด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น 3 ประเภท  คือ 
 
 
 

(1) ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น 
(2) ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว 
(3) ด่วน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าที่จะท าได้ 

ให้ระบุชั้นความเร็วด้วยตัวอักษรสีแดง ให้เห็นได้ชัดเจนบนหนังสือและซอง 
หมวดท่ี  2 

การรับและส่งหนังสือ 
              ข้อ  10.  หนังสือรับ คือ หนังสือที่ได้รับเข้าจากภายนอกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยจัดล าดับ
ความส าคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพื่อด าเนินการก่อนหลังและให้ผู้เปิดซองตรวจเอกสาร 
หากไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อส่วนราชการเจ้าของเร่ือง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือเพื่อด าเนินการให้
ถูกต้อง หรือบันทึกข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐาน แล้วจึงด าเนินการเร่ืองนั้นต่อไป 
              ข้อ  11.  ประทับตรารับหนังสือ ที่มุดบนด้านขวาของหนังสือ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

(1) เลขรับ ให้ลงเลขรับ ตามเลขที่รับในทะเบียน 
(2) วันที่  ให้ลงวัน  เดือน  ปี  ที่รับหนังสือ 
(3) เวลา  ให้ลงเวลาที่รับหนังสือ 

              ข้อ  12.  ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
(1) ทะเบียนหนังสือรับ วัน เดือน ปี ให้ลงวันที่ เดือน ปี ที่ลงทะเบียน 
(2) เลขทะเบียนรับ  ให้ลงเลขล าดับของทะเบียนหนังสือรับ เรียงล าดับติดต่อกันไป  

ตลอดปีปฏิทิน เลขทะเบียนของหนังสือ จะต้องตรงกันกับเลขที่ในตรารับหนังสือ 
(3) ที่  ให้ลงเลขที่ของหนังสือที่รับเข้ามา 
(4) ลงวันที่ ให้ลงวันที่ เดือน ปี ของหนังสือนั้นมีถึง 
(5) จาก ให้ลงต าแหน่งเจ้าของหนังสือ หรือชื่อส่วนราชการ หรือบุคคลในกรณีที่ไม่มี

ต าแหน่ง  
(6) ถึง ให้ลงต าแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง 
(7) เร่ือง  ให้ลงชื่อเร่ืองของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเร่ืองให้ลงสรุปเร่ืองย่อ 
(8) การปฏิบัติ  ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น 



(9) หมายเหตุ  ให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้าม)ี                
              ข้อ  13.  หนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้ว ให้งานธุรการน าส่งผู้จัดการ หรือประธานกรรมการ
ตามล าดับ โดยลงชื่อในหนังสือดังกล่าวรวมทั้งให้ความเห็น หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เมื่อ
ผู้จัดการหรือประธานกรรมการ สั่งการใด ๆ ลงมาให้ปฏิบัติตามนั้น 
               ข้อ  14.  การส่งหนังสือ  ให้เจ้าของเร่ืองตรวจความเรียบร้อยของหนังสือ  รวมทั้งสิ่งที่จะ
ส่งไปด้วยให้ครบถ้วน และส่งเร่ืองให้เจ้าหน้าที่งานธุรการเพื่อส่งออกต่อไป 
 
 
 
                ข้อ  15. การส่งหนังสือออกให้ลงทะเบียนหนังสือส่ง ดังนี้ 

(1) ทะเบียนหนังสือส่ง วัน เดือน ปี  ให้ลงวัน  เดือน  ปี ที่ลงทะเบียน 
(2) เลขทะเบียนส่ง ให้ลงล าดับของทะเบียนหนังสือส่งเรียงล าดับติดต่อกันไปตลอดปี

ปฏิทิน 
(3) จาก ให้ลงต าแหน่งเจ้าของหนังสือหรือฝ่าย 
(4) ถึง ให้ลงต าแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง  หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงาน 
(5) เร่ือง  ให้ลงชื่อเร่ืองของหนังสือนั้น  ถ้าไม่มีให้สรุปโดยย่อ 
(6) การปฏิบัติ ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น 
(7 )หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้าม)ี 

               ข้อ  16.  หนังสือที่ได้ลงทะเบียนส่ง  ในกรณีที่เป็นการตอบหนังสือซึ่งรับเข้ามา  ให้
ลงทะเบียนว่าหนังสือนั้นได้ตอบตามหนังสือรับที่เท่าใด วัน เดือน ปีใด 

หมวดท่ี  3 
การเก็บรักษา  การยืม  และการท าลาย 

               ข้อ  17.  ให้จ าแนกการเก็บเอกสารเป็น 2 ระบบ  คือ 
                 (1)  จ าแนกตามหัวข้อเร่ือง  เช่น  การจ าแนกเอกสารเป็นหัวข้อใหญ่ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบของฝ่ายนั้น 
                 (2)  จ าแนกตามรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
                ข้อ  18.  การจ าแนกตามหัวข้อเร่ืองนั้น  ให้แบ่งออกเป็นหมวดตามความเหมาะสม และ
เมื่อได้จัดแบ่งเป็นหมวดแล้วให้จัดท าคู่มือการเก็บรักษา 
                 ข้อ  19.  การเก็บเอกสารระหว่างปฏิบัติ  คือ  การเก็บเอกสารที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จ  ให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเร่ืองนั้น 
                  ข้อ  20.  การเก็บเอกสารที่ปฏิบัติเสร็จแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้อง
เร่ืองนั้น แยกเอกสารนั้นเป็นเร่ือง ๆ เย็บเข้าเล่มหรือเก็บเข้าแฟ้ม พร้อมทั้งท าบัญชีหน้าเร่ืองหรือ



บัญชีประจ าแฟ้มด้วย  เอกสารใดซึ่งไม่สามารถเก็บโดยวิธีดังกล่าวได้  ให้มัดรวมเข้าด้วยกันเป็น
หมวดหมู่รวมไว้ในที่ 
เดียวกัน  พร้อมทั้งท าบัญชีหน้าเร่ืองประจ า หมวดหมู่  เสร็จแล้วให้ท าสารบัญเร่ืองหรือแฟ้มหรือ
หมวดหมู่ของเอกสารน้ันด้วย  เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการค้นหาเป็นส าคัญ 
                 เมื่อท าการตรวจบัญชีประจ าปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรวบรวม
เ อ ก ส า ร 
ที่ท าการตรวจสอบบัญชีแล้วนั้น ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ธุรการท าการจัดเก็บตามข้อ 17 ไว้ในที่อัน
ปลอดภัย 
และเป็นผู้รับผิดชอบต่อเอกสารน้ัน  
             ข้อ  21.  ให้เจ้าหน้าที่ธุรการเก็บรักษาด้วยความระมัดระวังเอกสารให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย
และปลอดภัย ถ้าช ารุดเสียหาย ต้องรีบซ่อมให้ใช้ได้เหมือนสภาพเดิม หากสูญหายต้องท าส าเนาแทน
ให้ครบบริบูรณ์เท่าที่จะท าได้ 
 
 
              ข้อ  22.  การเก็บเอกสารของสหกรณ์จ าแนกเป็น 5 ประเภท คือ 
                     (1)  เอกสารที่มีลักษณะต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป  ได้แก่ 
                          (1.1)  เร่ืองที่เกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์  ข้อบังคับ  ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก ทะเบียน
สมาชิก รายงานการประชุมคณะกรรมการ  รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  รายงานการ
ประชุมใหญ่วิสามัญ  บัญชี และทะเบียนต่าง ๆ หลักฐานการตรวจบัญชี รายงานกิจการประจ าปี สถิติ
ต่าง ๆ ตลอดจนหลักฐานหรือเร่ืองที่จะใช้ศึกษาค้นคว้าต่อไป 
                          (1.2)  เอกสารที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี  หรือส านวนศาล อัยการ หรือส านวนของ
เจ้าหน้าที่สอบสวน 
                    (2)  เอกสารที่เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี  ได้แก่  หลักฐานทางการเงินและบัญชีต่าง ๆ 
                   (3)  เอกสารที่เก็บไว้ไม่ถึง 10 ปี แต่ไม่น้อยกว่า 5 ปี ได้แก่ หนังสือขอลาออกจาก
สหกรณ ์
                   (4)  เอกสารที่เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี  ได้แก่  หนังสือขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน 
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงเงินงวดช าระหนี้  วาระการประชุม  รายงานการประชุมที่นอกเหนือจาก(1.1)  
และหนังสืออ่ืนที่ไม่ส าคัญ 
                   (5)  เอกสารเกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ และสหกรณ์อ่ืน ให้เก็บรักษาไว้ไม่
น้อยกว่า  3  ปี นับจากวันที่สมาชิกได้ช าระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว และผ่านการตรวจสอบบัญชีประจ าปี
จากผู้สอบบัญชีแล้ว 
               ข้อ  23.  การยืมเอกสารที่ส่งเก็บแล้ว  ให้ถือปฏิบัติดังนี ้

(1) ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ทราบว่า เร่ืองที่ยืมนั้นจะใช้ประโยชน์ในการใด 



(2) ผู้ยืมจะต้องมอบหลักฐานการยืม ให้เจ้าหน้าที่เก็บและลงชื่อในสมุดทะเบียนยืมเอกสาร 
และให้เจ้าหน้าที่ธุรการเก็บรวบรวมหลักฐานการยืม เรียงล าดับ วัน เดือน ปีไว้ เพื่อสะดวกในการ
ติดต่อทวงถาม                   

(3) การยืมเอกสารของสหกรณ์เพื่อใช้ในการอ้างอิง  หรือตรวจสอบในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ภายในส านักงานจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งผู้จัดการเป็นผู้มอบหมาย  และหาก
จะยืมออกนอกส านักงาน จะต้องได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการ หรืองรองประธานกรรมการ 
หรือผู้จัดการ 
       (4)  ในกรณีที่เอกสารซึ่งต้องเก็บเป็นความลับ ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติเร่ือง
นั้น หรือเจ้าหน้าที่ผู้เก็บอนุญาตให้บุคคลภายนอกยืมดู หรือคัดลอกเป็นอันขาดเว้นแต่ผู้มีอ านาจ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ หรือเกี่ยวกับการด าเนินคดี 
               ข้อ  24.  ในปีหนึ่ง ๆ ภายหลังจาการตรวจสอบบัญชีประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานนั้นจัดท าบัญชีรายชื่อแฟ้มหรือเอกสารเพื่อขอท าลายเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่ครบอายุการเก็บ
ในปีนั้น ๆ ส่งให้งานธุรการเพื่อเสนอต่อผู้จัดการ และผู้จัดการน าเสนอประธานกรรมการเพื่อแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาและท าลายเอกสารขึ้นคณะหนึ่งให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 3  คน โดยมี
หน้าที่ต่อไปนี้ 

(1) พิจารณาเอกสารตามระเบียบว่าเอกสารใดควรท าลายได้ 
(2) เสนอรายงานผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการ เพื่อขออนุมัติท าลาย 
(3) แสดงรายงานและบัญชีรายชื่อเอกสารที่ได้รับอนุมัติให้ท าลายได้ และมอบส าเนาให้   

เจ้าหน้าที่ที่เก็บ เพื่อบันทึกในหนังสือเก็บ และบัญชีประจ าเร่ือง หรือประจ าหมวดหมู่ หรือประจ า
แฟ้มนั้นไว้เป็นหลักฐาน 

(4) ควบคุมการท าลาย โดยอาจใช้เคร่ืองมือท าลาย เผา  หรือวิธีอื่นได้ตามความเหมาะสม 
(5) เมื่อท าลายเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอผลการท าลายต่อคณะกรรมการเพื่อทราบ 

               ข้อ  25.  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มี
อ านาจวินิจฉัยชี้ขาด ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด 
                ข้อ  26.  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่   1  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2551 
 
 
           (นายแพทย์เกรียงศักดิ์  ธนอัศวนนท์) 
             ประธานกรรมการ 
        สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบที่ 24 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่  จ ากัด 

ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก 
พ.ศ. 2551 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 47 และข้อ 79(8)    ที่ประชุม
คณะกรรมการ 

ด าเนินการ ชุดที่ 23 คร้ังที่  3/2551  เมื่อวันที่  20  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2551 ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วย
กลุ่มสมาชิก ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า“ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่  จ ากัด ว่าด้วยกลุ่ม
สมาชิก  

พ.ศ.2551 ”  
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่  1  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป 
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่  จ ากัด ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก  

พ.ศ. 2545  ก าหนดไว้เมื่อวันที่  31  กรกฎาคม  2545  , ฉบับที่ 2 พ.ศ.  2546 ก าหนดไว้เมื่อวันที่  29  
สิงหาคม  พ.ศ. 2546  , ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2548   ก าหนดไว้เมื่อวันที่  30  กันยายน พ.ศ. 2548  และ ฉบับ
ที่ 4  พ.ศ. 2548 ก าหนดไว้เมื่อวันที่  22  ธันวาคม  พ.ศ. 2548 และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ 4. การจัดตั้งกลุ่ม สมาชิกทุกคนต้องเข้าสังกัดกลุ่ม ซึ่งตั้งขึ้นโดยรวมสมาชิกที่ที่อยู่ใน 



หน่วยงานเดียวกันหรือผู้ เกษียณอายุราชการ เป็นกลุ่มสมาชิก จ านวนกี่กลุ่มให้เป็นมติของ
คณะกรรมการด าเนินการ 

ข้อ 5. การประชุมกลุ่มให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มนัดเรียกบรรดาสมาชิกในกลุ่ม       
มาประชุมกันเป็นการประชุมกลุ่มเป็นคราวๆ เพื่อกิจกรรมโดยระบุในข้อ 5 อนึ่ง ประธานกรรมการ
ของสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ อาจเรียกประชุมกลุ่มได้ 

ในการประชุมกลุ่มต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3  แห่งจ านวนสมาชิกทั้งหมด
ใน 

กลุ่มนั้นจึงจะเป็นองค์ประชุม 
 การประชุมกลุ่มในคราวใดมีสมาชิกมีประชุมไม่ครบองค์ประชุมก็ให้นัดเรียกประชุมใหม่
อีก 

คราวหนึ่งในภายใน 14 วัน และในการประชุมคราวหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 
ให้ถือว่ามติของที่ประชุมกลุ่มมีผลผูกมัดบรรดาสมาชิกในกลุ่มนั้นๆ 
การประชุมกลุ่ม นอกจากจะได้กระท ากันตามคราวที่มีกิจธุระแล้วจะต้องจัดให้มีขึ้นก่อน
การ 

ประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์ทุกคร้ัง เพื่อที่จะวินิจฉัยเร่ืองราวที่จะพิจารณาและวินิจฉัยในที่
ประชุมใหญ่แต่ละคร้ังด้วย 

ข้อ 6.  กิจกรรมของที่ประชุม ที่ประชุมกลุ่มมีหน้าที่ช่วยพิจารณาวินิจฉัยกิจการและปัญหา
ทั้ง 

ปวง  ในส่วนที่ เกี่ยวกับกลุ่มของตน และอาจเสนอให้ความคิดเห็นต่อที่ประชุมใหญ่หรือต่อ
คณะกรรมการด าเนินการแล้วแต่กรณีดังต่อไปนี้ 
 
 

(1) รับทราบการรับจ่ายเงินของกลุ่มตามที่ได้รับการสนับสนุนจากสหกรณ์ 
(2) รับทราบเร่ืองสหกรณ์รับสมาชิกเข้าใหม่สังกัดกลุ่มนั้นๆ 
(3) รับทราบเร่ืองสมาชิกในสังกัดกลุ่มออกจากสหกรณ์ 
(4) เลือกตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริหารกลุ่มตามข้อ 6 ทั้งคณะหรือรายตัว 
(5) เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและพิจารณาให้ผู้แทนสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น 

ประธานหรือกรรมการด าเนินการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ 
(6) สอบสวนการใช้เงินกู้ของสมาชิกผู้กู้ และซักซ้อมสมาชิกเกี่ยวกับการช าระหนี้   

และเร่ืองอื่นๆ ซึ่งอยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(7) เป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ 
(8) เป็นสื่อในการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ และทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในหมู่สมาชิก 

ตลอดจนการชักจูงการฝากเงินในสหกรณ์ 



(9) พิเคราะห์และร่วมมือปฏิบัติตามมติของที่ประชุมใหญ่ หรือของคณะกรรมการ     
ด าเนินการ 

(10) พิจารณาและด าเนินการเร่ืองอื่น ๆ ในทางส่งเสริมกิจการสหกรณ์ หรือการประกอบ 
อาชีพเสริมหรือการสังคมในหมู่สมาชิก 
 ข้อ 7.  การเลือกตั้ง จ านวนกรรมการบริหารกลุ่มให้ที่ประชุมกลุ่มเลือกตั้งสมาชิกในกลุ่ม
เป็นกรรมการการบริหารกลุ่ม จ านวนอย่างน้อย 3 คน และไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วยต าแหน่ง 
ประธานกลุ่มคนหนึ่งและเลขานุการกลุ่มคนหนึ่งนอกนั้นเป็นกรรมการบริหารกลุ่ม 
 ข้อ 8.  การด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริหารกลุ่มอยู่ในต าแหน่งได้คราวละ 2 ปี ถ้าเมื่อ
ครบก าหนดแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มขึ้นใหม่ก็ให้คณะกรรมการบริหาร
กลุ่มคนเดิม อยู่ในต าแหน่งไปจนกว่าการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มขึ้นใหม่ คณะกรรมการ
บริหารกลุ่มผู้ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งซ้ า 
 ผู้ซึ่งเคยถูกที่ประชุมใดๆถอดถอนจากต าแหน่งประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มหรือ
กรรมการบริหารกลุ่ม ไม่ให้ได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารกลุ่มอีก 
 ถ้าต าแหน่งประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มหรือกรรมการบริหารกลุ่มว่างลงก่อนถึงคราว
ออกตามวาระ  ให้ที่ประชุมกลุ่มเลือกตั้งประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม หรือกรรมการบริหารกลุ่ม
แทนต าแหน่งที่ว่างนั้นให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าก าหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้ 
 ทุกคราวที่ประชุมกลุ่มได้เลือกตั้งประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มหรือกรรมการบริหาร
กลุ่มขึ้นใหม่ ให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มมีหนังสือแจ้งเร่ืองให้สหกรณ์ทราบโดยเร็ว 
 
 
 
 
 ข้อ 9. การพ้นจากต าแหน่งคณะกรรมการบริหารกลุ่มออกจากต าแหน่งเพราะเหตุใด ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออกจากต าแหน่งโดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัด 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพในสหกรณ์น้ีไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ  
(4) ย้ายไปอยู่กลุ่มอื่นๆ 
(5) ที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน 
ข้อ 10. หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 
ประธานกลุ่มมีหน้าที่เป็นประธาน และดูแลกิจการทั่วไปของที่ประชุมกลุ่ม เป็นสื่อติดต่อ
ระหว่าง 

สหกรณ์กับกลุ่มสมาชิก และปฏิบัติกิจการอ่ืน ๆ ตามที่สหกรณ์มอบให้ 



 เลขานุการกลุ่มมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยประธานกลุ่ม และปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกลุ่ม ในเมื่อ
ประธานกลุ่มไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 กรรมการกลุ่มมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการกลุ่ม    และปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการกลุ่มใน
เมือ่เลขานุการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 ให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนที่ประชุมกลุ่ม 
 คณะกรรมการบริหารกลุ่มมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นผู้แทนกลุ่มในการติดต่อประสานงานกับกลุ่มอื่นและกับคณะกรรมการด าเนินการ 
(2) ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการด าเนินการได้รับมอบหมาย 
(3) เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมของสหกรณ์

หรือ 
เป็นผู้ยื่นค าร้องต่อสหกรณ์ในเร่ืองเกี่ยวกับการบริหารและอื่น ๆ ในกลุ่มของตน 

(4) เป็นผู้ควบคุมกลุ่มและดูแลจัดการงานและกิจการของกลุ่มให้เป็นไปตามมติระเบียบ 
แบบแผนของสหกรณ์และกลุ่มนั้น ๆ  

(5) ประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลที่มีความรู้ความช านาญและมีประสบการณ์มาให้
ค า 

แนะน า ส่งเสริมอาชีพเสริมให้สมาชิกในกลุ่มเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกและครอบครัว 
(6) ช่วยเหลือและให้ความสะดวกแก่ผู้จัดการสหกรณ์ในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
(7) บริหารงบประมาณตามที่สหกรณ์มอบให้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มให้เกิดประโยชน์

สูงสุด 
(8) แต่งตั้งตัวแทน 1 คน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ เว้นแต่กลุ่ม

นั้นม ี
กรรมการด าเนินการของสหกรณ์อยู่แล้ว  
              ข้อ 11. การประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ให้คณะกรรมการบริหารกลุ่ม ประชุมกัน
ตาม 
ที่มีกิจธุระ และให้ประธานกลุ่ม หรือเลขานุการกลุ่มนัดเรียกประชุมได้ 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มต้องมีกรรมการบริหารกลุ่มเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่ง ของจ านวนคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 
 ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ให้น าเสนอที่ประชุมกลุ่มเพื่อทราบหรือ
พิจารณาความแต่ละกรณีในการประชุมกลุ่มคราวถัดไป 
 ข้อ 12. การออกเสียง   สมาชิกหรือคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชุมกลุ่มหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มได้เพียงคนละหนึ่งเสียงและจะมอบให้ผู้อ่ืนมา
ประชุมหรือออกเสียงลงคะแนนแทนตนไม่ได้ 



             ถ้าเร่ืองที่ประชุมกลุ่มวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้ส่วนเสียก็ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น
ไม่ได ้
 ข้อ 13. การวินิจฉัยเร่ืองต่างๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มให้ถือคะแนนเสียงข้าง
มากเป็นเกณฑ์ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันที่ประชุมออกเสียงคะแนนเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 ข้อ 14. ในการประชุมกลุ่มและประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มต้องบันทึกเร่ืองที่พิจารณา
วินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุม และประธานในที่ประชุมคราวนั้นลงรายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่   1  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2551 
 
 
              (นายแพทย์เกรียงศักดิ์  ธนอัศวนนท์) 
               ประธานกรรมการ 
           สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบที่ 25 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่  จ ากัด 

ว่าด้วยการประชุมใหญ่ 
พ.ศ. 2551 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ข้อ 79(8) 
คณะกรรมการชุดที่ 23  ประชุมครั้งที่ 23/2551 วันที ่20  เดือนมีนาคม พ.ศ.  2551  จึงก าหนดระเบียบ 
ว่าด้วยการประชุมใหญ่ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยการ
ประชุมใหญ่ พ.ศ.  2551 ”  

ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1  เดือนเมษายน พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป 
ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่  จ ากัด  ว่าด้วยการประชุมใหญ่ 

พ.ศ. 2545 และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 
“สหกรณ”์ หมายความว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
“ที่ประชุม”  หมายความว่า ที่ประชุมใหญ่สามัญ หรือที่ประชุมใหญ่วิสามัญสหกรณ์ออม

ทรัพย์ 
สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 

“ผู้แทนสมาชิก” หมายความว่า ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
“คณะกรรมการด าเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ 
จ ากัด 
 “รองประธานกรรมการ” หมายความว่า รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 “เลขานุการ” หมายความว่า เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 “กรรมการด าเนินการ” หมายความว่า กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
แพร่ จ ากัด 
 “ประธาน” หมายความว่า  ประธานที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 “รองประธาน” หมายความว่า รองประธานที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
แพร่ จ ากัด 
 
 



 
 

หมวด 1 
ประธาน  รองประธาน และเลขานุการท่ีประชุม 

 ข้อ  5.  ให้ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการของสหกรณ์ เป็นประธานและรอง
ประธานในที่ประชุมของสหกรณ์โดยต าแหน่ง 
 ข้อ  6.  ให้เลขานุการท าหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม 
 ในกรณีที่เลขานุการไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในที่ประชุมได้ ให้ประธานใน
ที่ประชุมเลือกกรรมการด าเนินการคนใดคนหนึ่งท าหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม 
 ข้อ  7. ในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ในที่ประชุมได้ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมการด าเนินการอ่ืนท าหน้าที่ประธานและ
รองประธานในที่ประชุมคราวนั้น 

หมวด  2 
อ านาจหน้าท่ีของประธาน  รองประธาน และเลขานุการในท่ีประชุม 

 ข้อ  8.  ประธานมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(1) ควบคุม  และด าเนินกิจการของที่ประชุม 
(2) เป็นประธานของที่ประชุม 
(3) รักษาความสงบเรียบร้อยของที่ประชุม 
(4) อ านาจและหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

ข้อ  9.  รองประธานมีอ านาจและหน้าที่ดังนี้ 
 ให้รองประธานเป็นผู้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม เมื่อประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 ข้อ  10.  ให้เลขานุการมีอ านาจหน้าที่ดังนี ้

(1) ด าเนินการในเร่ืองการจัดส่งหนังสือแจ้งนัดประชุมไปยังผู้แทนสมาชิก 
(2) บันทึกรายงานการประชุม 
(3) เก็บรักษารายงานการประชุม 
(4) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

หมวดท่ี 3 

การประชุมใหญ่ 

             ข้อ 11.   การประชุมย่อมเป็นการเปิดเผยไม่มีการประชุมลับ 

 ข้อ 12.   ระเบียบวาระการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ 



 ข้อ 13. วันที่ก าหนดให้มีการลงทะเบียน เพื่อการประชุม ให้มีทะเบียนรายชื่อวางไว้ ส าหรับ
ผู้แทนสมาชิกมาประชุมลงชื่อก่อนเข้าประชุมทุกคราว และเมื่อมีสัญญาณให้เข้าประชุมให้ ผู้แทน
สมาชิกเข้านั่งตามที่ที่จัดไว้ 
 เมื่อถึงเวลาประชุมแล้ว หากผู้แทนสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม ให้รอผู้แทนสมาชิกที่จะ
เข้าประชุมอีก 1 ชั่วโมง หากยังไม่ครบองค์ประชุมให้ประธานหรือรองประธานเป็นผู้ประกาศนัด
การประชุมไปวันอ่ืน 
 ข้อ 14. ในการประชุมให้ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเร่ืองที่มีอยู่ในระเบียบวาระ และต้อง
ด าเนินการพิจารณาตามล าดับระเบียบวาระที่จัดไว้ ทั้งนี้เว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น 
 ข้อ 15. ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค าต่อที่ประชุมให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานอนุญาต
แล้วจึงกล่าวถ้อยค าได้และต้องเป็นค ากล่าวกับประธานในที่ประชุม 
 ข้อ 16. ผู้แทนสมาชิกอาจซักถามเพื่อความกระจ่างในเร่ืองที่ประชุมก็ได้ 
 ข้อ 17. ประธานมีอ านาจปรึกษาที่ประชุมในปัญหาใด ๆ สั่งพักการประชุม เลื่อนการ
ประชุมหรือเลิกการประชุมได้ตามเห็นสมควร 
 ข้อ 18. ให้สหกรณ์ส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้แทนสมาชิกเพื่อให้ผู้แทนสมาชิกพิจารณา 
หากมีค าทักท้วงประการใดให้แจ้งสหกรณ์ทราบภายในก าหนดเวลา 30 วัน นับจากวันที่ลงใน
หนังสือน าส่งรายงานการประชุม หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวถือว่ารับรองรายงานการประชุม
นี้แล้ว 
 ในกรณีการขอแก้รายงานการประชุม ให้คณะกรรมการด าเนินการจัดให้มีการตรวจสอบ
จากแถบบันทึกเสียง และหรือวีดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องนั้น ข้อเท็จจริงเป็นประการใดให้บันทึกรายงานการ
ประชุมตามนั้น 
 ให้สหกรณ์เก็บแถบบันทึกเสียงและวีดีทัศน์ที่บันทึกการประชุมไว้จนพ้นกว่าจะพ้นจากการ
ประชุมในปีถัดไป 

หมวด 4 
ญัตติ 

 ข้อ 19. ญัตติทั้งหลายอาจเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการเพื่อน าเข้า
ระเบียบวาระก็ได้ ผู้แทนสมาชิกผู้เสนอต้องลงลายมือชื่อพร้อมด้วยรายมือชื่อผู้แทนสมาชิกผู้รับรอง
ญัตตินั้นๆ ไม่น้อยกว่า 5 คน 
 ข้อ 20. ญัตติต่อไปนี้ไม่ต้องเสนอล่วงหน้า หรือเป็นหนังสือ 

(1) ขอให้พิจารณาเป็นเร่ืองด่วน 
(2) ขอให้เปลี่ยนวาระการประชุม 
(3) ขอให้รวมระเบียบวาระการประชุมที่เป็นเร่ืองเดียวกัน ท านองเดียวกันหรือ 

เกี่ยวเนื่องกันเพื่อพิจารณาพร้อมกัน 
(4) ขอให้รวม หรือแยกประเด็นพิจารณา หรือลงมติ 



(5) ขอให้เลื่อนการพิจารณา 
(6)  ขอให้ปิดอภิปราย 

ญัตติตาม (5) และ (6) เมื่อที่ประชุมลงมติเห็นชอบตามที่เสนอแล้ว ห้ามมิให้เสนอญัตติอ่ืน
ในข้อ 

นี้อีก 
 ข้อ 21.  ญัตติตาม (6) ห้ามมิให้ผู้ใดเสนอในคราวเดียวกับการอภิปรายของตนเอง 
 ข้อ 22.  ญัตติไม่ต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ ต้องมีผู้รับรองญัตติแสดงการรับรองไม่น้อย
กว่า  
5  คน 
 ข้อ 23.  การแก้ไขเพิ่มเติมญัตติที่ประธานกรรมการบรรจุเข้าระเบียบวาระแล้ว  จะกระท าได้
ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของที่ประชุม 
 ผู้เสนอญัตติอาจถอนญัตติของตนได้ก่อนถึงเวลาประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการ
ประชุมนั้นแต่ถ้าถึงวาระประชุมพิจารณาญัตตินั้นแล้ว จะถอนได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากที่
ประชุม 
 ข้อ 24. การถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรอง  หรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติใด ๆ จะ
กระท าได้ก่อนที่กรรมการจะสั่งบรรจุญัตตินั้นเข้าระเบียบวาระ 
 ข้อ 25.  ญัตติหรือค าแปรญัตติใดถึงวาระการพิจารณาแล้ว ถ้าผู้เสนอหรือแปรญัตติไม่ชี้แจง
ต่อที่ประชุม หรือในกรณีที่ผู้เสนอ หรือผู้แปรญัตติไม่อยู่ในที่ประชุม ญัตติ หรือค าแปรญัตตินั้นเป็น
อันตกไป 
 ข้อ 26.  ญัตติใดตกไปแล้ว ห้ามมิให้น าญัตติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันเสนออีก ในที่ประชุม
คราวนั้น 

หมวด 5 
การอภิปราย 

 ข้อ 27.  ผู้มีสิทธิอภิปรายก่อนคือ ผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติ แต่ถ้าผู้เสนอญัตติ หรือผู้แปร
ญัตติมีหลายคน ให้ประธานอนุญาตให้อภิปรายก่อนได้เพียงคนเดียว 
 ข้อ 28.  ผู้อภิปรายก่อนได้อภิปรายแล้ว  การอภิปรายในล าดับต่อไปจะต้องเป็นการอภิปราย
สลับกันระหว่างผู้ค้านกับผู้สนับสนุน  เว้นแต่วาระของฝ่ายใดไม่มี ผู้อภิปรายอีกฝ่ายหนึ่งจะอภิปราย
ซ้อนได ้
 การอภิปรายไม่สนับสนุนและไม่ค้าน ย่อมกระท าได้โดยไม่ต้องสลับ และมิให้นับเป็นวาระ
อภิปรายของฝ่ายใด 
 ข้อ 29.  ถ้ามีผู้อภิปรายหลายคน  ประธานจะให้คนใดอภิปรายก็ได้  แต่ให้ค านึงถึงผู้เสนอ
ญัตติ 
ผู้ แปรญัตติ และผู้ซึ่งยังไม่ได้อภิปรายด้วย 



 ข้อ 30. การอภิปรายต้องอยู่ในประเด็น หรือเกี่ยวกับประเด็นที่ก าลังพิจารณากันอยู่ ต้องไม่
ฟุ่มเฟือย วนเวียน ซ้ าซาก หรือซ้ ากับผู้อื่น และห้ามมิให้น าเอกสารใด ๆ  มาอ่านให้ที่ประชุมฟังโดย 
ไม่จ าเป็น 
 ห้ามมิให้ผู้อภิปรายแสดงกิริยา หรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ ใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด และ
ห้ามกล่าวถึงพระมหากษัตริย์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ หรือออกชื่อผู้แทนสมาชิก 
หรือบุคคลใดโดยไม่จ าเป็น 
 ข้อ 31.  ถ้าประธานเห็นว่าผู้ใดได้อภิปรายพอสมควรแล้ว ประธานจะให้ผู้นั้นหยุดอภิปรายก็
ได้ 
 ข้อ 32.  ผู้แทนสมาชิกผู้ใดเห็นว่ามีการฝ่าฝืนระเบียบให้ยื่นและยกมือขึ้นพ้นศีรษะเพื่อแสดง
การประท้วง ประธานต้องให้โอกาสผู้นั้นชี้แจง แล้วให้ประธานวินิจฉัยว่าได้มีการฝ่าฝืนระเบียบ
ตามที่ประท้วงนั้นหรือไม่ ค าวินิจฉัยของประธานดังกล่าวอันเป็นเด็ดขาด 
 ให้น าความวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่ผู้ถูกอภิปรายพาดพิงถึงเร่ืองส่วนตัว หรือ
เร่ืองอื่นใดอันเปน็ที่เสียหายแก่ผู้นั้น 
 ข้อ 33.  ผู้อภิปรายอาจถอนค าพูดของตนได้ เมื่อได้รับความยินยอมของที่ประชุม แต่ในกรณี
ที่มีการประท้วงตามความข้อ 31 ให้ประธานวินิจฉัยเสียก่อนว่า ได้มีการฝ่าฝืนระเบียบตามที่ประท้วง
นั้นหรือไม่ 
 ข้อ 34.  การอภิปรายเป็นอันยุติ เมื่อ 

(1) ไม่มีผู้ใดอภิปราย 
(2) ที่ประชุมมีมติให้อภิปราย 
(3) ที่ประชุมลงมติให้ยกเร่ืองอื่นขึ้นพิจารณา 

ข้อ 35.  ในกรณีที่ประธานที่พิจารณาเห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้ว จะขอให้ที่
ประชุมวินิจฉัยจะปิดอภิปรายหรือไม่ก็ได้ 
 ข้อ 36.  เมื่อการอภิปรายได้ยุติแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดอภิปรายอีก เว้นแต่ที่ประชุมจะลงมติใน
เร่ืองนั้นจึงให้ผู้ซึ่งมีสิทธิอภิปรายรายก่อนคนใดคนหนึ่ง มีสิทธิอภิปรายสรุปได้อีกคร้ังหนึ่งเป็นคร้ัง
สุดท้ายก่อนที่ประชุมลงมติ 

หมวด 6 
การลงมติ 

 ข้อ 37.  ในกรณีที่จะต้องมีมติของที่ประชุม ให้ประธานขอที่ประชุมลงมติ 
 ข้อ 38.  ผู้แทนสมาชิกจะออกเสียงในที่ประชุมได้เพียงเสียงเดียว และจะมอบให้บุคคลอ่ืน
ออกเสียงแทนตนไม่ได้ ถ้าในปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัวจะ
ออกเสียงในเร่ืองนั้นไม่ได้ หรือประธานอาจให้ออกที่ประชุมได้ ในกรณีที่ข้อบังคับสหกรณ์ก าหนด
ไว้เป็นพิเศษการวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ในที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานออกเสียงชี้ขาด 



 เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้แทนสมาชิกที่มาประชุม 
ซึ่งลงลายมือชื่อเข้าที่ประชุม 

(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
(2) การควบสหกรณ์ 
(3) การแยกสหกรณ ์
(4) การเลิกสหกรณ์ 
(5) การอ่ืนใดที่ที่ข้อบังคับก าหนดให้ใช้เสียง  ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้แทน

สมาชิก 
ข้อ 39.  การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย แต่ในกรณีที่จะลงคะแนนลับ ต้องให้

ที่ประชุมลงมติ 
 ข้อ 40.  การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี ้

(1) ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 
(2) ยืนขึ้น 
(3) วิธีอื่นใดที่ที่ประชุมเห็นควรเฉพาะกรณี 

ข้อ 41.  การออกเสียงลงคะแนนลับมีวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) เขียนเคร่ืองบนแผ่นกระดาษที่เจ้าหน้าที่จัดให้ โดยไม่ลงชื่อผู้ออกเสียงส่งมอบ 

กระดาษเคร่ืองหมายนั้นให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งต้ังจากประธานให้ปฏิบัติหน้าที่นับคะแนน 
(2) วิธีอื่นที่ที่ประชุมเห็นสมควรเฉพาะกรณี 

ข้อ 42.   ล าดับการลงมตินั้นให้ลงมติตามล าดับญัตติ จากญัตติต้นไปหาญัตติสุดท้าย 
ข้อ 43.   ประธานมีอ านาจสั่งให้รวม  หรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ เว้นแต่ที่ประชุม

ลงมติเป็นอย่างอื่น 
ข้อ 44.   ผู้แทนสมาชิกซึ่งเข้ามาในที่ประชุมระหว่างการออกเสียงลงคะแนน ในกรณีการ

ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย  อาจลงคะแนนทางฝ่ายที่ยังนับคะแนนไม่เสร็จ หรือในกรณีออกเสียง
ลงคะแนนลับอาจลงคะแนนได้ก่อนประธานสั่งให้นับคะแนนเสียง 

ข้อ 45.   เมื่อให้คะแนนเสียงเสร็จแล้วให้ประธานประกาศมติต่อที่ประชุมทันที ถ้าเร่ืองใด 
ข้อบังคับหรือระเบียบก าหนดไว้ว่ามติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงถึงจ านวนเท่าใด ก็ให้
ประกาศด้วยว่าคะแนนเสียงข้างมากถึงจ านวนที่ก าหนดไว้น้ันหรือไม่ 

ข้อ 46.  การนับคะแนนเสียงคร้ังใด ถ้าที่ประชุมมีมติให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่ก็ให้ถือ
ตามมติน้ัน 

ข้อ 47.  ญัตติใดไม่มีผู้คัดค้านให้ประธานถามที่ประชุมว่ามีผู้เห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  
เมื่อไม่มีผู้เห็นเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยญัตติน้ัน โดยเอกฉันท์ 

 
 



หมวด 7 
การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย 

 ข้อ 48. ที่ประชุมย่อมเป็นที่เคารพ ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการใดๆ โดยที่ประชุมโดยขาด
คารวะหรือก่อกวนความสงบเรียบร้อยของที่ประชุม 
 ข้อ 49. ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบนี้ ประธานมีอ านาจเตือน ห้ามปราม ให้ถอนค าพูด ยุติการพูดหรือ
ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ค าสั่งของประธานตามข้อ
นี้ผู้ใดจะโต้แย้งมิได้ 
 ข้อ 50. ถ้ามีปัญหาการตีความระเบียบนี้ ให้เป็นอ านาจของที่ประชุมตีความ และให้ถือว่า
การตีความของที่ประชุมเป็นเด็ดขาด 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่   1  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2551 
 
 
           (นายแพทย์เกรียงศักดิ์  ธนอัศวนนท์) 
             ประธานกรรมการ 
        สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบที่  26 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 

ว่าด้วยวิธีการสรรหาผู้สมัครเพื่อให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้ง 
ในต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ข้อ 79(8) 
คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 32 ประชุมคร้ังที่ 7/2560 วันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 ได้
ก าหนดระเบียบ ไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยวิธีการ
สรรหาผู้สมัครเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งในต าแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการ 
พ.ศ.2560 ” 
 ข้อ 2.   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
 ข้อ  3.  ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่  จ ากัด  ว่าด้วยวิธีการสรรหา
ผู้สมัครเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งในต าแหน่งประธานกรรมการ   กรรมการด าเนินการ  และ
ผู้ตรวจสอบกิจการพ.ศ. 2551 ก าหนดไว้ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2551 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
ก าหนดไว้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ  4. ในระเบียบนี้ 

“สหกรณ”์   หมายความว่า   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
“การสรรหา”   หมายความว่า  การประกาศรับสมัคร  การตรวจสอบคุณสมบัติ การ

เตรียมการก่อนลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
“คณะกรรมการด าเนินการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
“ประธานกรรมการ”  หมายความว่า ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ 

จ ากัด 
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งให้

ด าเนินการสรรหา 
“ผู้จัดการ”  หมายความว่า  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่  จ ากัด 
ข้อ 5. ให้คณะกรรมการด าเนินการรักษาการตามระเบียบนี้ ให้มีอ านาจการตรวจสอบและ

วินิจฉัยข้อโต้แย้งในเ ร่ืองคุณสมบัติการยื่นใบสมัครของผู้สมัครเลือกตั้ ง  รวมทั้ งแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 

ข้อ 6. สหกรณ์จะประกาศให้มีการรับสมัครล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า 10 
วันให้สมาชิกที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ  ยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ท้าย
ระเบียบนี้ด้วยตนเอง 



ให้สมาชิกที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ ยื่นใบสมัครตามแบบ
พิมพ์ท้ายระเบียบนี้ด้วยตนเอง หรือกรณีที่สมัครเป็นคณะบุคคลให้ผู้สมัครคนใดคนหนึ่งในคณะ
บุคคลนั้นเป็นผู้ยื่นแทนก็ได้ 

ข้อ 7. ในระหว่างการเปิดรับสมัคร คณะอนุกรรมการและผู้จัดการตรวจสอบความถูกต้อง
ในเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานภาพของผู้สมัครให้เสร็จสิ้นก่อนวันปิดรับสมัคร และจัดหมายเลข
ประจ าตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเรียงตามล าดับการสมัครก่อนหลัง 

ข้อ 8. ผู้แทนสมาชิกที่จะสมัครเข้าการรับเลือกตั้งต าแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการ
ด าเนินการจะต้องเป็นมติของที่ประชุมกลุ่มสมาชิกเท่านั้น  

ข้อ 9. ให้แต่ละกลุ่มสมาชิกมีสิทธ์เสนอชื่อผู้แทนสมาชิกเพื่อสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
ประธานกรรมการ กลุ่มละไม่เกิน 1 คน กรรมการด าเนินการไม่เกิน 2 คน 

ข้อ 10. ในการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ (เว้นแต่ต าแหน่งประธานกรรมการ) ให้เลือกตั้ง
จากผู้สมัครกลุ่มละ 1 คน เป็นอย่างน้อย และกลุ่มหนึ่ง ๆ มิให้มีกรรมการด าเนินการ เกิน 2 คน 
 ข้อ 11. เมื่อเสร็จสิ้นการรับสมัครให้จัดท าประกาศรายชื่อและหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งงานของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และหน่วยงานต้นสังกัดโดย
ติดประกาศไว้ในที่ที่อันเหมาะสมบริเวณส านักงานของสหกรณ์ พร้อมทั้งให้แจ้งไปยังหน่วยงานทุก
แห่งในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ผู้แทนสมาชิก 

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันประชุมใหญ่ ให้คณะอนุกรรมการปิดประกาศรายชื่อและ
หมายเลขประจ าตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตามวรรคหนึ่งไว้ในบริเวณที่ประชุมใหญ่ เพื่อให้ผู้มีสิทธ์
ลงคะแนนเลือกตั้งตรวจดูรายชื่อและหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งได้โดยสะดวกและ
ชัดเจน 

ข้อ 12. ในกรณีที่ผู้สมัครคนใดขอถอนการสมัครเลือกตั้งต้องท าหนังสือยื่นต่อประธาน
กรรมการก่อนถึงการเปิดประชุมใหญ่และให้ประธานกรรมการประกาศถอนการสมัครรับเลือกตั้ง
ของผู้สมัครคนนั้นต่อที่ประชุมใหญ่ 

ข้อ 13. วิธีการลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งให้ใช้การหย่อนบัตรเลือกตั้ง หรือวิธีใช้เคร่ืองนับ
คะแนนเลือกตั้ง ให้ประธานคณะอนกุรรมการสรรหาลงลายมือชื่อบนบัตรเลือกตั้งทุกฉบับ 

ข้อ 14. การลงคะแนนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งได้ส าหรับประธานกรรมการคน
หนึ่ง และกรรมการด าเนินการ ตามจ านวนที่จะมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น 

ข้อ 15. บัตรเลือกตั้งต่อไปนี้ถือว่าเป็นบัตรเสีย 
(1) บัตรปลอม 

  (2) บัตรที่มิได้ท าเคร่ืองหมายลงคะแนน 
(3) บัตรที่ท าเคร่ืองหมายเลือกตั้งเกินจ านวนประธานกรรมการ หรือกรรมการด าเนินการที่

จะต้องเลือกตั้งในครั้งน้ัน 
(4) บัตรที่ไม่มีรายมือชื่อประธานคณะอนกุรรมการสรรหาก ากับไว้ 



 ข้อ 16. ให้ผู้แทนสมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งพร้อมกันทั้งประธานกรรมการ 
และกรรมการด าเนินการ ทั้งนี้ให้ท าบัตรเลือกตั้งที่มีสีแตกต่างกัน 
 ให้ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด เป็นผู้รักษาการตาม
ระเบียบนี้ 
 
                       ประกาศ  ณ  วันที่   1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 
 
                     (นายเด่น  ปัญญานันท)์ 
             ประธานกรรมการ 
        สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบ ที่ 27 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
ว่าด้วยค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก  เบี้ยที่ประชุม 

พ.ศ. 2551 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์  ข้อ 71 (5) ,(9)  และข้อ 79 (8) ที่ประชุม
คณะกรรมการชุดที่  23  คร้ังที่ 3./2551 วันที่  20  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2551 ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วย      
 ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก เบี้ยประชุมโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วย 
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก เบี้ยประชุม พ.ศ. 2551 ” 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที ่1  เดือนเมษายน  พ.ศ.  2551 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยค่าพาหนะ  
เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก เบี้ยประชุม ส าหรับกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนสมาชิก และสมาชิกสหกรณ์ 
พ.ศ. 2545 ก าหนดไว้เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 และ ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2547 ก าหนดไว้เมื่อวันที่ 
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4.  บุคคลที่มีสิทธิ์เบิกค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก เบี้ยประชุม ตามระเบียบนี้ ได้แก่  
กรรมการ  ผู้ตรวจสอบกิจการ  กรรมการอ่ืน  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกต าแหน่ง ผู้แทนสมาชิก และ 
สมาชิกสหกรณ์ 
 ข้อ 5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ ได้แก่  

(1)  ค่าพาหนะ  ซึ่งรวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ  ค่าเช่าสัตว์ยานพาหนะ  ค่าระวาง
รถบรรทุก   ค่าจ้างคนหาบหาม หรือขนสิ่งของ และอ่ืน ๆ ท านองเดียวกัน 

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง 
(3) ค่าเช่าที่พัก 
(4) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 
ข้อ 6.  ผู้ที่เดินทางไปปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสหกรณ์ต้องได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการ

หรือคณะกรรมการด าเนินการ แล้วแต่กรณี 
 ข้อ 7.  การเดินทางไปปฏิบัติงาน ถ้าหยุด ณ ที่ใด โดยไม่มีความจ าเป็นแก่งานของสหกรณ์
จะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับวันหยุดโดยไม่จ าเป็นน้ันไม่ได้ 

ในกรณีที่ผู้ไปปฏิบัติงานจ าเป็นต้องหยุดพัก เพราะเจ็บป่วย โดยมีใบรับรองแพทย์ให้เบิก 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับวันที่หยุดได้ไม่เกิน 10 วัน ในกรณีที่หยุดเกิน 10 วัน จะเบิกค่าใช้จ่าย
ได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการก่อน ในกรณีที่ไม่มี ใบตรวจของแพทย์ 
เพราะไม่มีแพทย์ทางราชการอยู่ในท้องที่ที่เกิดเจ็บป่วย ให้ผู้ไปปฏิบัติงานชี้แจ้งประกอบ 
 



ข้อ 8. ในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามปกติ ให้ใช้ยานพาหนะประจ าทาง และให้เบิก  
ค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราค่าโดยสารชั้น 1 กรณีเหมาจ่ายให้ใช้อัตราคร้ังละ 200  
บาท เว้นแต่อ าเภอ วังชิ้นคร้ังละ 600 บาท, อ าเภอลองคร้ังละ 400 บาท และอ าเภอสองคร้ังละ  
400 บาท   การเดินทางโดยยานพาหนะ ซึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษให้เบิกค่าธรรมเนียมนั้นได้ 
 ข้อ 9. ในกรณีที่ไม่มียานพาหนะประจ าทาง หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็ว หรือความ
ปลอดภัย เพื่อประโยชน์แก่งานสหกรณ์ให้ใช้ยานพาหนะอ่ืน ตลอดจนเคร่ืองบินได้  โดย
คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ เว้นแต่ต าแหน่งประธานกรรมการ  รอง
ประธานกรรมการ  เลขานุการ  และผู้จัดการ 
 ในกรณีตามวรรคก่อน  ถ้าใช้ยานพาหนะอ่ืน โดยรถยนต์เบิกค่าชดเชยได้ในอัตรากิโลเมตร
ละ 4.00 บาท หรือรถจักรยานยนต์ให้เบิกค่าชดเชยในอัตรากิโลเมตรละ 2.00 บาท ตามเส้นทางที่
กรมทางหลวงก าหนด(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ถือใช้วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554) 
 ข้อ 10.   ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปปฏิบัติงานให้เบิกได้ตามอัตราโดยวิธีเหมาจ่ายต่อไปนี้    

(1) การปฏิบัติหน้าที่ในท้องที่ต่างจังหวัดวันละ 400 บาท ส าหรับกรรมการ ผู้ตรวจสอบ
กิจการผู้จัดการ และวันละ 300 บาท ส าหรับรองผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ผู้แทนสมาชิก สมาชิก
สหกรณ ์

(2) การปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดแพร่  วันละ 300 บาท ส าหรับกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ  
ผู้จัดการ และวันละ 200 บาท ส าหรับรองผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ผู้แทนสมาชิก สมาชิกสหกรณ์ 

ข้อ 11. การค านวณค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้ถือเกินดังนี้ 
(1) การนับเวลาไปปฏิบัติงาน ให้นับตั้งแต่เวลาออกจากที่พักหรือส านักงาน จน

กลับถึงที่พักหรือส านักงาน 
  (2) เวลาปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมงนับเป็น 1 วัน เศษของวันเกินกว่า 12 ชั่วโมง นับเป็น
วันหนึ่งถ้าเกินกว่า 6 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 12 ชั่วโมง นับเป็นคร่ึงวัน เวลาไปปฏิบัติงานเพียงคร่ึงวัน ให้
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้กึ่งหนึ่งของอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อ 10 
              ข้อ 12.  การเดินทางไปปฏิบัติงาน  จ าเป็นต้องเช่าโรงแรมหรือเช่าที่พักแรมให้กรรมการ  
เจ้าหน้าที่ผู้แทนสมาชิก และสมาชิกสหกรณ์ เบิกค่าเช่าที่พัก ในอัตราเหมาจ่าย แต่ไม่เกินอัตรา
ต่อไปนี้ 

(1) วันละไม่เกิน 600 บาท โดยไม่ต้องแสดงหลักฐานการจ่าย 
(2) เกินจากวันละ 600 บาท แต่ไม่เกินวันละ 1,600 บาท โดยต้องมีหลักฐานการจ่ายเป็น

หลักฐานการจ่ายมาแสดง(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่3 ถือใช้วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2555) 
 
 
 
 



ข้อ 13. การเดินทางไปปฏิบัติงาน จะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับบุคคลในครอบครัว
มิได้ 

ข้อ 14. บรรดาสิ่งของหรือวัสดุที่น าไปใช้ปฏิบัติงาน ให้เบิกค่าบรรทุกตามที่จ่ายจริง  
ถ้าจ าเป็นจะบรรทุกทางเคร่ืองบิน ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการด าเนินการ 

ข้อ 15. ผู้เดินทางไปปฏิบัติงาน จะเบิกค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่จ าเป็น เพื่อประโยชน์แก่งานของ 
สหกรณ์ เช่น ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการสื่อสารเท่าที่จ่ายจริง 
 ข้อ 16. บุคคลภายนอกที่สหกรณ์มีความจ าเป็นขอให้เดินทางไปปฏิบัติงานของสหกรณ์ต้อง
ได้รับอนุมัติของคณะกรรมการด าเนินการก่อนให้คณะกรรมการด าเนินการก าหนดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่ต้องเกินอัตราสูงสุดของระเบียบนี้ 
 ข้อ 17. ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานจะขอยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้
ตามสมควรแก่เหตุการณ์โดยยื่นรายงานประมาณค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ให้ผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
 ข้อ 18. ให้ผู้ขอยืมเงินทดรองจ่ายต้องออกเดินทางภายใน7 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงิน ถ้าไม่
เดินทางภายในก าหนดดังกล่าว ต้องส่งคืนเงินที่ได้รับทั้งสิ้นทันที 
 ข้อ 19. ภายหลังกลับจากเดินทางไปปฏิบัติงานให้ผู้ที่ขอยืมเงินทดรองจ่ายไป ยื่นหลักฐาน
การใช้จ่ายเงินต่อเจ้าหน้าที่การเงินภายใน 15 วัน 
 ข้อ 20. การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมส าหรับกรรมการ กรรมการอ่ืน ให้ใช้เกณฑ์และการปฏิบัติ 
ดังนี ้

(1) การประชุมผู้แทนสมาชิก สมาชิกสหกรณ์คร้ังละ  200 บาท 
(2) การเบิกค่าเบี้ยประชุม จะเบิกได้ต่อเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว 

 
     ประกาศ  ณ  วันที่   1  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2551 
 
 
           (นายแพทย์เกรียงศักดิ์  ธนอัศวนนท์) 
             ประธานกรรมการ 
        สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบที่ 28 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 

ว่าด้วยตรวจสุขภาพประจ าปี 
พ.ศ. 2551 

            อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ข้อ 97(8)และที่
ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 23 คร้ังที่ 3  เมื่อวันที่ 20 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2551 ได้มีมติก าหนด
ระเบียบว่าด้วยตรวจสุขภาพประจ าปี พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้ 
             ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยตรวจ
สุขภาพประจ าปี พ.ศ. 2551” 
             ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2551  เป็นต้นไป 
             ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยค่าตรวจสุขภาพประจ าปี พ .ศ. 2548  ก าหนดไว้เมื่อวันที่ 1  
มกราคม  พ.ศ. 2548 และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
             ข้อ 4.  ในระเบียบนี้ 
                “ ตรวจสุขภาพประจ าปี”  หมายถึง  ค่าตรวจสุขภาพประจ าปีของเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
             ข้อ 5.  ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ มีสิทธิ์ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีได้ไม่เกิน
อัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด 
             ข้อ 6.  การขอเบิกค่าตรวจสุขภาพประจ าปี ให้เสนอประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
 
                                                          ประกาศ ณ วันที่ 1  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2551 
 
 
                                                                           (นายแพทย์เกรียงศักดิ์  ธนอัศวนนท์) 
                                                                                           ประธานกรรมการ 
                                                                        สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบที่  29 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 

ว่าด้วยการควบคุมและการใช้รถยนต์ 
พ.ศ. 2551            

            อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ข้อ 97 (8)  และ
ที่ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 23 คร้ังที่ 3  เมื่อวันที่ 20 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2551 ได้มีมติก าหนด
ระเบียบว่าด้วยการควบคุมและการใช้รถยนต์ พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้ 
             ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยการ
ควบคุมและการใช้รถยนต์ พ.ศ. 2551” 
             ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2551  เป็นต้นไป 
             ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการควบคุมและการใช้รถยนต์ พ.ศ. 2548 ก าหนดไว้เมื่อวันที่ 
1  มีนาคม  พ.ศ. 2548 และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
             ข้อ 4.  ในระเบียบนี้ 
                       “ ผู้ขับรถยนต์” หมายถึง ผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 

หมวดท่ี 1 
การควบคุมและการใช้รถยนต์ 

              ข้อ 5.  ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการด าเนินการเท่านั้นเป็นผู้ขับรถยนต์ และต้องมี
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ติดตัวอยู่เสมอ 
              ข้อ 6.  การน ารถยนต์ออกจากสหกรณ์และใช้ในภารกิจของสหกรณ์ และเป็นงานประจ า 
เช่น การน าเงินฝาก หรือ ถอนเงินฝากฯลฯ   ผู้ที่ได้รับมอบหมายสามารถน ารถยนต์ไปได้โดยไม่ต้อง
ขออนุญาตก่อน                   
                กรณีเป็นการน ารถยนต์ ออกจากสหกรณ์ และไปกลับภายในวันเดียวที่มิใช่ใช้ในภารกิจ
งานประจ าภายในจังหวัดแพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้จัดการ 
               กรณีไม่สามารถไปกลับในวันเดียว ต้องได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการด าเนินการ 
                การใช้รถยนต์ตามข้อ 6  ผู้ที่ขับรถยนต์ต้องลงบันทึกในสมุดการใช้รถยนต์ทุกคร้ัง และให้
ผู้จัดการเป็นผู้ตรวจสอบการใช้รถยนต์เป็นประจ าทุกวันสิ้นเดือน 
              ข้อ  7.  ผู้ขับรถยนต์ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติจราจรทางบกและกฎ
ที่ออกตามพระราชบัญญัติ ตลอดจนข้อบังคับอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการนี้ 
               ข้อ 8.  ผู้ได้รับมอบหมายจะต้องตรวจรถยนต์เป็นประจ า เพื่อความปลอดภัยอยู่เสมอ 
               ข้อ 9.  ถ้าผู้ได้รับมอบหมายยินยอมให้ผู้อ่ืนขับรถยนต์แล้วเกิดความเสียหาย หรือเกิดเหตุ
ใดๆ ขึ้น ถือว่าเป็นความผิดของผู้ยินยอม ซึ่งจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย และต้องถูกพิจารณาโทษด้วย 
 



หมวด 2 
การรักษารถยนต์ซึ่งจะต้องพึงปฏิบัติ 

                ข้อ 10.  รับผิดชอบเคร่ืองมืออุปกรณ์ประจ ารถยนต์ หากปรากฏว่าสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดช ารุดหรือเสียหายโดยประมาท ปราศจากความระมัดระวังแล้วจะต้องรับชดใช้สิ่งของ
นั้น ๆ 
                 ข้อ 11.  ต้องท าการล้างรถยนต์และเช็ครถยนต์ให้สะอาดอยู่เสมอ 
                 ข้อ 12.  จัดเตรียมเคร่ืองมือให้พร้อมเมื่อต้องเดินทางไกล ตลอดจนน้ ามัน
เชื้อเพลิงให้เพียงพอกับระยะทางที่จะไป 
                 ข้อ 13.  ต้องระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดจากไฟให้จงหนัก เช่น ขณะเติมน้ ามัน
ระวังไม่ให้ผู้สูบบุหร่ีเข้าใกล้ 

หมวด 3 
มารยาทท่ีพึงปฏิบัติ 

                   ข้อ 14.  ต้องมีสัมมาคารวะต่อผู้บังคับบัญชาและผู้อ่ืน 
                   ข้อ 15.  ต้องแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อย 
                   ข้อ 16.  ต้องไม่คุยโทรศัพท์ขณะขับรถยนต์ 
                    ข้อ 17.  ต้องไม่เสพสุราหรือของมึนเมาขณะขับรถยนต์ 
                    ข้อ 18.  ต้องไม่ขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูงจนเป็นที่หวาดเสียว 
                    ข้อ 19.  ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
                                                       ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนเมษายน  พ.ศ. 2551 
 
 
                                                                              (นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ธนอัศวนนท์) 
                                                                                            ประธานกรรมการ 
                                                                          สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบที่  30 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 

ว่าด้วยสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 
พ.ศ. 2551 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 32 และข้อ 107(3) ที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 23 คร้ังที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 มีมติให้ก าหนดระเบียบ
ดังนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยสมาชิกที่
เป็นพนักงานราชการสาธารณสุขจังหวัดแพร่ พ.ศ.2551” 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกบรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ระเบียบอื่นใดที่มีอยู่
ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ซึ่งมีข้อก าหนดขัดแย้งกับระเบียบนี้ทั้งสิ้น 
 ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ”์หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 

“สมาชิก”หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ที่เป็นพนักงานราชการของสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 
 “คณะกรรมการด าเนินการ”หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
 “ประธานกรรมการ”หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ 
 “ผู้จัดการ”หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ 

หมวด 1 
สมาชิก 

 ข้อ 5. สมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
(3) เป็นพนักงานราชการสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 
(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 

ข้อ 6. การสมัครเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตามระเบียบนี้ จะต้องยื่นในสมัครต่อ 
สหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 

ให้คณะกรรมการด าเนินการ หรือผู้ที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจ
พิจารณารับสมาชิกเข้าใหม่ หากปรากฏผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามก าหนดไว้ในข้อ 5 และเห็น
เป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ
ของสหกรณ์ 



ข้อ 7. การลาออก สมาชิกที่มีความประสงค์ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ จะต้องยื่น
ใบล าออกต่อสหกรณ์ ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 

 ให้คณะกรรมการด าเนินการ หรือผู้ที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายเป็นผู้มี
อ านาจพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับก็ให้ถือว่าลาออกจากสหกรณ์ได้ ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ 

หมวด 2 
หน้าท่ีของสมาชิก 

ข้อ 8. สมาชิกต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของ
สหกรณ์ที่เป็นหน้าที่ของสมาชิกทุกประการ 

ข้อ 9. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่
สหกรณ์คนละ 100 บาท(หนึ่งร้อยบาทถ้วน) การช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าจึงจะถือว่าได้รับสิทธิ
เป็นสมาชิก ค่าธรรมเนียมนี้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ 

ข้อ 10 สมาชิกต้องถือหุ้นในสหกรณ์ตามอัตราที่สหกรณ์ก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยหุ้น 
ข้อ 11 สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติและที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบ

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
หมวด 3 

สิทธิของสมาชิก 
  ข้อ 12. ให้สมาชิกมีสิทธิต่างๆ ในสหกรณ์ได้เฉพาะที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้เท่านั้น 

การฝากเงิน 
ข้อ 13. การฝากเงิน สมาชิกมีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ ตามระเบียบสหกรณ์ 

การกู้ยืมเงิน และการค้ าประกัน 
ข้อ 14. การกู้ยืมเงิน สมาชิกมีสิทธิกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ภายไต้เงื่อนไข และหลักการดังนี้ 
 14.1 การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน สมาชิกสามารถกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้ตามระเบียบ

ว่าด้วยการให้เงินกู้สมาชิกหมวด 2 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
  14.2 การกู้เงินสามัญให้กู้ตามเงื่อนไขก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่
สมาชิกหมวด 3 เงินกู้สามัญ แต่ต้องช าระคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเงินงวดรายเดือนเท่าๆกัน(เว้นแต่
งวดสุดท้าย)ให้เสร็จสิ้นภายในวันสิ้นสุดอายุสัญญาจ้าง ทั้งนี้รวมต้องไม่เกิน 48 งวด 

 14.3 การกู้เงินพิเศษ สมาชิกสามารถกู้เงินพิเศษได้ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้
แก่สมาชิก 

 
 
 
 



เงินกู้พิเศษ 
 14.4 การกู้เงินกรณีใช้บุคคลค้ าประกัน 

 14.4.1 เงินกู้สามัญต้องมีสมาชิกที่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ า หรือ
พนักงานราชการค้ าประกัน จ านวน 2 คน ทั้งนี้ผู้ค้ าประกันต้องมีเงินเดือนรวมแล้วไม่น้อยกว่าผู้กู้ 

  14.4.2 เงินกู้พิเศษ ต้องมีอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน
ทุนประกันที่คณะกรรมการเห็นสมควร ทั้งนี้ผู้ค้ าประกันต้องมีเงินเดือนไม่น้อยกว่าผู้กู้ 
 ข้อ 15. ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามที่สหกรณ์ก าหนดไว้ในประกาศของ
สหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินอัตรา
ดอกเบี้ยสูงสุดที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนดไว้ โดยสหกรณ์จะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป 
ดอกเบี้ยเงินกู้ให้คิดเป็นรายวันตามก าหนดเงินต้นคงเหลือ 
 ข้อ 16 สมาชิกที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินสหกรณ์ จะต้องยื่นค าขอกู้ และท าสัญญาเงินกู้ตามแบบ
ที่สหกรณ์ก าหนด 
 ข้อ 17. อ านาจการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
ของสหกรณ์ 
 ข้อ 18. หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติในการให้เงินกู้ที่นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้
น าระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกถือใช้โดยอนุโลม 
 ข้อ 19 สมาชิกมีสิทธิค้ าประกันเงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ ได้เฉพาะสมาชิกที่เป็นพนักงาน
ราชการเท่านั้น 

การรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 
 ข้อ 20. การรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน
ตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 

การเลือกตั้ง 
 ข้อ 21. สมาชิกมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก มีสิทธิออกเสียง และแสดงความ
คิดเห็นหรือได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ สวัสดิการอ่ืนๆ 
 ข้อ 22. สมาชิกมีสิทธิได้รับสวัสดิการทุกประเภทที่สหกรณ์จัดบริการแก่สมาชิก 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด 4 
การขาดสมาชิกภาพ 

ข้อ 23. การขาดสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังนี้ 
(1) ตาย 
(2) ลาออกจากการเป็นสมาชิก 
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 5(3) และข้อ 5(5) 
(6) ถูกให้ออกจากสมาชิกสหกรณ์ 

ข้อ 24. การให้ออกจากสหกรณ์ คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาให้สมาชิกออกจาก
สหกรณ์เพราะจงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ์ หรือพฤติการณ์ใดๆ อันเป็น
เหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์ ทุจริตหรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใดๆ 
 ข้อ 25. การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงิน
ปันผล เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย เงินฝาก และดอกเบี้ยเงินฝาก บรรดาในสมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืน
ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยถือหลักปฏิบัติตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อ 26. การหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจ านวนเงิน
ดังกล่าวในข้อ 25นั้น สหกรณ์มีอ านาจหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ออกก่อน 
 ข้อ 27. ให้คณะกรรมการด าเนินการรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดใน
ปัญหาทั้งปวงที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามระเบียบ 
 

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2551 
 
 
                                                                  (นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ธนอัศวนนท์) 
                                                                               ประธานกรรมการ 
                                                              สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบที่  31 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่  จ ากัด 

ว่าด้วยเงินกู้เพื่อการติดตั้งแก๊สรถยนต์ 
พ.ศ.  2551 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่  จ ากัด  ข้อ  13  และ
ข้อ  79(8)  ที่ประชุมคณะกรรมการชุดที่  23  คร้ังที่ 6/2551  เมื่อวันที่  26  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551 
ได้มีมติก าหนดระเบียบว่าด้วยการติดต้ังแก๊สรถยนต์ พ.ศ. 2551  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยเงินกู้
เพื่อการติดตั้งแก๊สรถยนต์ พ.ศ. 2551” 
 ข้อ  2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  2551  เป็นต้นไป 
 ข้อ  3.  ในระเบียบนี้ 

“รถยนต์”  ในระเบียบนี้หมายถึง  รถยนต์ของสมาชิกหรือของบิดา มารดาคู่สมรส  และบุตร 
 ข้อ  4.  คุณสมบัติของผู้กู้ 

 (1) เป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์อย่างน้อย  6  เดือนขึ้นไป 
 (2) เป็นสินเชื่อเพื่อติดตั้งแก๊สรถยนต์และต้องช าระสัญญาเดิมไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 

งวดถึงจะมีสัญญารายใหม่ได้ 
 (3) ต้องมีเงินรวมช าระเงินกู้ทุกประเภทกับรายการหักอ่ืนแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 90  

ของเงินเดือน 
 (4) อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนช าระเงินกู้ในงวดสุดท้ายต้องไม่เกิน 

60 ปี 
 ข้อ  5.  วงเงินก็ยืมไม่เกินรายละ  100,000  บาท 
 ข้อ  6.  ค าขอกู้ต้องเสนอผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้ 
 ข้อ  7.  ดอกเบี้ยเงินกู้ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 
 ข้อ  8.  การส่งเงินงวดช าระหนี้ ส่งช าระไม่เกิน  48  งวด 
 ข้อ  9.  หลักประกันเงินกู้ 

บุคคลค้ าประกันเงินกู้จ านวน  1  คน  สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ์ค้ าประกันเพื่อนร่วมสมาชิก 
ไม่เกิน  1  คน 
 
 
 
 
 
 



 ข้อ  10. หลักฐานประกอบค าขอกู้ 
 (1)ใบเสนอราคาจากบริษัทหรือร้านค้าที่ผู้กู้ประสงค์จะติดตั้งแก๊สรถยนต์ 
ข้อ  11.  สหกรณ์เป็นผู้จ่ายเช็คให้กับบริษัทหรือร้านค้าโดยตรง 
ข้อ  12.  พิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการเงินกู้ 

 
    ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2551 
 
      
           (นายแพทย์เกรียงศักดิ์  ธนอัศวนนท์) 
            ประธานกรรมการ 
       สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบที่  32 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 

ว่าด้วยเงินกู้เพื่อการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบสาธารณภัย 
พ.ศ. 2552 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์  ข้อ  13 และข้อ 79(8) ที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 24 คร้ังที่ 5  เมื่อวันที่ 26  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2552ได้ก าหนด
ระเบียบว่าด้วยเงินกู้เพื่อการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบสาธารณภัยไว้   ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัดว่าด้วยเงินกู้
เพื่อการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2552” 

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2552  เป็นต้นไป 
ข้อ 3.  บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
        ข้อ 4.  การให้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบสาธารณภัย  เช่น อัคคีภัย อุทกภัย  
วาตภัย แล้วเกิดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยมากกว่าร้อยละ 50  ให้คณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้
พิจารณาช่วยเหลือตามความเหมาะสมและจ าเป็นของแต่ละราย โดยค านึงถึงฐานะความจ าเป็นที่ไม่
สามารถช่วยตนเองได้ เพื่อให้ผู้ประสบสาธารณภัยสามารถผ่อนคลายความเดือดร้อนลงการพิจารณา
อนุมัติเงินกู้นี้ให้คณะกรรมการเงินกู้เป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น  และน าเสนอคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า  3 ใน 4  ของจ านวนกรรมการด าเนินการ
ประชุมพิจารณา 

ข้อ 5.  สมาชิกผู้ประสบสาธารณภัยประสงค์จะขอกู้เงินตามระเบียบนี้ ต้องมีหนังสือรับรอง
จากหน่วยงานต้นสังกัดของตน  มาติดต่อขอรับความช่วยเหลือ ภายในก าหนดเวลา  90  วัน นับแต่
วันที่ประสบสาธารณภัย 

 ข้อ 6.  หากสมาชิกผู้กู้ ยังส่งคืนเงินกู้สามัญ และเงินกู้อ่ืน ๆไม่เสร็จ เมื่อให้เงินเพื่อการ
สงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยสาธารณภัย  ผู้กู้ต้องน าเงินไปช าระหนี้สัญญาเงินกู้เดิมให้แล้วเสร็จ 
ทันที  

ข้อ 7.  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้อนุมัติให้เงินกู้แล้ว ให้จัดท าหนังสือกู้และเอกสาร
ทางกฎหมายอย่างอ่ืน ๆ เกี่ยวกับเงินกู้นั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์ สมาชิกผู้กู้จึงสามารถรับเงินกู้จาก
สหกรณ์ได ้

 
 
 
  



 เพื่อเป็นการควบคุมการใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามความมุ่งหมาย ให้สมาชิกผู้กู้น าเงินกู้ซึ่ง
ตนได้รับเข้าฝากในบัญชีประเภทเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์น้ี  เพื่อถอนไปใช้จ่ายเป็นคราวๆ  

ข้อ 8. ในเมื่อถึงก าหนดที่สมาชิกผู้กู้ต้องใช้จ่ายเงินกู้ตามความมุ่งหมาย ต้องเสนอรายงาน
การใช้จ่ายเงินกู้ตามแบบที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งหลักฐานที่มีต่อสหกรณ์ทุกคราว โดยเร็วที่สุดที่จะ
กระท าการได้  สหกรณ์อาจมอบหมายให้กรรมการด าเนินการหรือบุคคลอ่ืน ตามที่เห็นสมควร
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามรายการน้ันๆ อีกขั้นหนึ่งด้วย                        

 ข้อ9.จ านวนเงินกู้ว่าด้วยเงินกู้เพื่อการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบสาธารณภัยซึ่งให้แก่
สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆนั้นย่อมสุดแต่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควรโดยค านึงถึง
ลักษณะที่ อยู่อาศัย ตามควรแต่ต้องไม่เกินวงเงิน ดังต่อไปนี้ 
ฐานะและความสามารถช าระหนี้ของสมาชิกนั้น แต่ไม่เกิน 

จ านวนเงินเดือนรวมเงินประจ าต าแหน่ง(บาท) 
จ านวนกู้ได้ไม่เกิน(บาท) 

5,000 –   7,000 
7,001 – 10,000 

10,001 – 13,000 
13,001 – 16,000 
16,001 – 19,000 
19,001 – 22,000 
22,001 -  25,000 
25,001 -  28,000 

28,001  บาท ขึ้นไป 

400,000.00 
500,000.00 
600,000.00 
700,000.00 
800,000.00 
900,000.00 

1,000,000.00 
1,100,000.00 
1,200,000.00 

 
หลักประกันเงินกู้ 

ข้อ 10. การค้ าประกันเงินกู้ตามระเบียบนี้ สมาชิกผู้ขอกู้ต้องมีหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้มาค้ าประกัน 
ดังต่อไปนี้  

(1)  เงินฝากในสหกรณ์นี้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และ/หรือ 
(2)   สมาชิกผู้กู้วงเงินไม่เกิน 700,000  บาท  มีผู้ค้ าประกัน  2  คน   
(3)   สมาชิกผู้กู้วงเงินเกิน 700,000  บาท  มีผู้ค้ าประกัน  3  คน 
การค้ าประกันอย่างไม่จ ากัดเพื่อหน้ีสินเกี่ยวกับเงินกู้รายนั้น 
สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผู้ค้ าประกันส าหรับผู้กู้มากกว่า  3  คน ในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
 
 
 



เมื่อผู้ค้ าประกันคนใดเสียชีวิตหรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ หรือมีเหตุที่
คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ เห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้ าประกันต่อไป ผู้กู้
จะต้องจัดให้สมาชิกคนอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเข้าเป็น
ผู้ค้ าประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้
ก าหนด  การให้สมาชิกผู้ค้ าประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้ค้ าประกัน
หลุดพ้นจากการค้ าประกันจนกว่าให้ผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรือ
คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนภายหลังการท าหนังสือค้ าประกันแล้ว ถ้า
สมาชิกผู้ค้ าประกันได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ ผู้กู้จะต้องจัดให้มีสมาชิกอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการ
หรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกัน 

เงินงวดช าระหนี้ 
 ข้อ 11. เงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้เพื่อการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบสาธารณภัย          

คณะกรรมการจะพิจารณาให้ผู้กู้เงิน ส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวดสุดท้าย) พร้อม
ด้วยดอกเบี้ยจ านวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้ จ านวนและความมุ่งหมาย
แห่งเงินกู้ แต่ไม่เกินงวดช าระหนี้ของเงินกู้ประเภทสามัญในขณะนั้น และผู้กู้มีอายุไม่เกิน 60  ปี เมื่อ
ช าระงวดสุดท้าย ทั้งนี้โดยไม่มีการผ่อนผันเวลาแต่อย่างใดอีก งวดช าระหนี้นั้นให้ส่งช าระตั้งแต่
เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก 

ข้อ 12.   การส่งงวดช าระหนี้ เงินกู้เพื่อการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบสาธารณภัย ซึ่งผู้กู้
ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ  ที่จ่ายเท่านั้น ให้ถือว่าเงินงวด
ช าระหนี้แต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในสิ้นเดือนนั้นๆ  

ดอกเบี้ยเงินกู้ 
ข้อ 13. ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกในอัตราต่ ากว่าเงินกู้สามัญร้อยละ 2 เป็นระยะเวลา

ไม่เกิน 24 งวด เมื่อครบก าหนดให้ปรับเป็นเงินกู้สามัญทันที 
             กรณีสมาชิกช าระหนี้หมดก่อนครบก าหนด 24 งวด เมื่อขอยื่นกู้ใหม่ให้ปรับเป็นเงินกู้สามัญ  

การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 
ข้อ 14. ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่

ก าหนดไว้ในระเบียบนี้และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่า หลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิด
บกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

ข้อ 15. ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมทั้ง
ดอกเบี้ยทันทีโดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ และคณะกรรมการด าเนินการจัดการเรียกคืนโดย
มิชักช้า 

 
 
 



(1) เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าสาเหตุใดๆ  
(2) เมื่อปรากฏว่าคณะกรรมการด าเนินการ เห็นว่าผู้กู้น าเงินไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้

เงินกู้นั้น 
(3) เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้เกิดบกพร่องและผู้กู้มิได้

จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ (ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย) เป็นเวลาถึง  2  เดือนหรือผิดนัด

การส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่าน้ัน ถึงสามคราว ส าหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2552 
 
 
                  (นายแพทย์เกรียงศักดิ์  ธนอัศวนนท์) 
                     ประธานกรรมการ 
              สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบที่  33 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 

ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สมาชิกสหกรณ์(ท้ังฉบับ)พ.ศ. 2558 

  อาศัยความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ข้อ 11(1), 13, 14, 
79(8)  และข้อ 107(3) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 30 คร้ังที่ 7/2558  วันจันทร์ ที่ 27
กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ  1.   ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่จ ากัด  ว่าด้วยการ
ให้เงินกู้แก่สมาชิกตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2558” 

ข้อ  2.   ระเบียบนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 1  สิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป 
          ข้อ  3.   ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่
สมาชิกตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2556 และบรรดาระเบียบ ประกาศ 
ค าสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดกับระเบียบนี้และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
         ข้อ  4. ในระเบียบนี้ 
 สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 

สมาชิกสหกรณ์ หมายถึง สมาชิกประเภทสามัญข้าราชการและสามัญลูกจ้างประจ าสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 

สมาชิกผู้ขอกู้ หมายถึง สมาชิกผู้ขอกู้ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ข้อ 5.วัตถุประสงค์แห่งการขอกู้ เพื่อเป็นการปลดภาระหนี้สิน หรือบรรเทาการเป็นหนี้สิ้น
ในระบบสถาบันการเงินที่สมาชิกหรือคู่สมรสมีอยู่ก่อนแล้วและตามที่คณะกรรมการด าเนินการ
เห็นสมควร 

กรณียื่นกู้เป็นคร้ังที่สอง เพื่อผู้กู้ปลดภาระหนี้สินในระบบกู้ได้เฉพาะตัวสมาชิกเท่านั้นไม่
รวมคู่สมรส และหนี้สินไม่รวมบัตรเครดิตของตนเองและคู่สมรส 
          ข้อ  6.   คุณสมบัติของผู้กู้เป็นสมาชิกสหกรณ์น้ีติดต่อกันมาไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน 
           ข้อ  7.   การให้เงินกู้ให้คณะกรรมการเงินกู้เป็นผู้ท าการตรวจสอบหลักฐานสอบสวนการ
เป็นหนี้ พิจารณาค าขอกู้ในเบื้องต้นและให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติ
การให้เงินกู้ 
           ข้อ  8.   ค าขอเงินกู้ของสมาชิกนั้น ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามล าดับ ในกรณีที่สมาชิกสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ให้เสนอผ่านการพิจารณาของ
นายแพทย์สาธารณสุขหรือผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมและป้องกันหรือผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมสุขภาพ
หรือผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดด้านบริหาร สมาชิกส ากัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหรือ
โรงพยาบาลอ าเภอให้เสนอผ่านการพิจารณาของสาธารณสุขอ าเภอหรือผู้อ านวยการโรงพยาบาล
อ าเภอนัน้ๆ 



         ข้อ  9.   การเสนอค าขอเงินกู้ให้สมาชิกผู้กู้เสนอเอกสารประกอบมาพร้อมกัน ดังน้ี 
(1) ส าเนาบัตรข้าราชการ ลูกจ้าง หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้กู้ที่ยัง  

ไม่หมดอายุ ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรสทั้งส าเนาทะเบียนสมรสด้วย(ถ้ามี) 
      (2) ส าเนาบัตรข้าราชการ ลูกจ้าง หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้กู้ที่ยัง  

ไม่หมดอายุ ส าเนาทะเบียนบ้านเอกสารประกอบตาม(1)และ(2)ให้รับรองส าเนาหลังการถ่ายจาก
ต้นฉบับเท่านั้น 

     (3) เอกสารการเป็นหนี้จากสถาบันการเงิน 
            ข้อ 10.  จ านวนเงินกู้ที่ให้แก่สมาชิกกู้คนหนึ่งๆนั้นย่อมสุดแต่คณะกรรมการด าเนินการหรือ
คณะกรรมการเงินกู้แล้วแต่เห็นสมควร แต่ต้องอยู่ในวงเงินไม่เกินสองล้านห้าแสนบาท และต้องมี
หนี้ต้ังแต่เก้าแสนบาทขึ้นไป 
           ข้อ 11.  การรับเงินกู้นั้น สมาชิกผู้กู้จะต้องลงชื่อรับเงินด้วยตนเอง และสหกรณ์ฯ จะเป็นผู้
จ่ายช าระหนี้ให้แก่เจ้าหน้ีของสมาชิก 
          ข้อ 12.  หลักประกันส าหรับเงินกู้ ถ้าเงินกู้มีจ านวนเกินค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ต้องมี
หลักประกัน เป็นบุคคลที่เป็นสมาชิกสามัญ ที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ เป็นผู้ค้ าประกันจ านวนสาม
คน ค้ าประกันอย่างไม่จ ากัดเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้รายนั้นในส่วนที่เกินค่าหุ้นของผู้กู้ 
 เงินค่าสินไหมทดแทนจากการท าประกันสินเชื่อโดยจ านวนค้ าประกันค านวณจากวงเงินกู้ที่
ได้รับการอนุมัติหักค่าหุ้นที่มีขณะยื่นค าขอกู้แล้ว และส่วนที่เหลือให้ท าประกันสินเชื่อ โดยได้รับ
การยินยอมจากสมาชิก ในการจัดท าประกันชีวิตเสียก่อนและยินยอมให้สหกรณ์ฯ หักเงินปันผลและ
เฉลี่ยคืนล่วงหน้า (พร้อมดอกเบี้ย) โดยได้รับการยินยอมจากสมาชิกเพื่อช าระการต่ออายุกรมธรรม์
จนกว่าจะช าระหนี้หมด หรือ 
 กรณีให้ สสธท.ค้ าประกัน ผู้กู้ต้องท า สสธท.ทุกปี และยินยอมให้สหกรณ์ฯหักเงินปันผล
และเฉลี่ยคืนล่วงหน้า(พร้อมดอกเบี้ย) โดยได้รับการยินยอมจากสมาชิก เพื่อช าระการต่ออายุ สสธท.
จนกว่าจะช าระหนี้หมด หรือท าหลักประกันทั้งประกันสินเชื่อและสสธท.ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการด าเนินการในการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงินของสหกรณ์ฯ 
ตัดออกตามแนวทางปฏิบัติในการก าหนดหลักประกันเงินกู้ของสหกรณ์(นายทะเบียน) มติBOD ชุด 
35 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.63 
             ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการในการจัดการความเสี่ยง
ทางด้านการเงินของสหกรณ์ฯ 
 สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผู้ค้ าประกันส าหรับผู้กู้มากกว่าสี่สัญญาในคราวเดียวกันไม่ได้ 
 
 
 



 เมื่อผู้ค้ าประกันคนใดเสียชีวิตหรือออกจากสหกรณ์ที่ว่าเพราะเหตุใดๆ หรือมีเหตุที่
คณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้ เห็นว่าไม่ส าคัญที่จะเป็นผู้ค้ าประกันต่อไป ผู้กู้
จะต้องจัดให้สมาชิกอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ า
ประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้
ก าหนด 
 การให้สมาชิกผู้ค้ าประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้ค้ าประกัน
หลุดพ้นจากการค้ าประกันจนกว่าให้ผู้กู้ได้จัดให้แก่สมาชิกอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรือ
คณะกรรมการเงินกู้เห็นแก่สมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทน 
 ภายหลังการท าหนังสือค้ าประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผู้ค้ าประกันได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ ผู้กู้
จะต้องจัดให้มีสมาชิกอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเข้าเป็นผู้
ค้ าประกันเงินกู้ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้โดยเร็วด้วย 
 ข้อ 13. การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ ซึ่งผู้กู้จะต้องส่งต่อสหกรณ์นั้นให้ส่งโดยวิธีหักจากเงิน
ได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย ผู้กู้ยินยอมให้หักช าระหนี้จากเงินได้รายเดือน เงินบ าเหน็จที่ผู้กู้ได้รับให้
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด เป็นรายแรก กรณีมีเจ้าหนี้หลายรายและมีผลผูกพัน
ตลอดไปจนกว่าจะช าระเสร็จสิ้น การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู้ และเงินค่า
หุ้นรายเดือน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ของสมาชิกรวมกันจะต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบห้าของเงินได้ราย
เดือนรวมเงินประจ าต าแหน่งของสมาชิกนั้น และให้ถือว่าเงินงวดช าระหนี้แต่ละงวดถึงก าหนดส่ง
ภายในวันสิ้นเดือนนั้นๆ 
 กรณีเกินร้อยละแปดสิบห้า สามารถน าเงินเดือนของคู่สมรส ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด มาหักในฐานะผู้กู้ร่วม 
 หากผู้กู้ไม่สามารถช าระหนี้โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ 
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด หักเงินช าระหนี้จากเงิน ณ ที่จ่ายจากผู้ค้ าประกันราย
รายหนึ่งหรือทุกรายก็ได้ 
 การส่งคืนเงินกู้ให้ส่งคืนเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน(เว้นแต่งวดสุดท้าย) พร้อมด้วยดอกเบี้ย
จ านวนกี่งวดก็สุดแต่จะเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้  จ านวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้แต่ไม่
เกินสองร้อยหกสิบงวดทั้งนี้อายุของผู้กู้งวดสุดท้ายไม่เกินเจ็ดสิบปี 
 นอกจากช าระเงินงวดตามปกติแล้ว สมาชิกจะผ่อนช าระให้สิ้นสุดเร็วก่อนระยะเวลาที่ระบุ
ในสัญญาสามารถท าได้แต่ต้องช าระมาแล้วไม่น้อยกว่าสามสิบหกงวด หากช าระทั้งหมดก่อน
สามสิบหกงวด สมาชิกผู้กู่จะต้องช าระค่าปรับร้อยละสองของยอดเงินกู้ที่เหลืออยู่ (แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559) 
 
 



          ข้อ  14.  ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราตามประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป ดอกเบี้ยนั้นให้
คิดเป็นรายวันตามจ านวนเงินคงเหลือ 
           ข้อ  15.  ให้คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุก
รายมีหลักประกันที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการ
เงินกู้เห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ก าหนด 
 สมาชิกผู้กู้อาจเสนอเร่ืองเป็นหนังสือขอเปลี่ยนผู้ค้ าประกันเงินกู้เมื่อผู้ค้ าประกันนั้นเสียชีวิต 
ลาออกจากการเป็นสมาชิกหรือโอนย้ายไปสังกัดหน่วยงานอ่ืนเท่านั้นโดยให้ คณะกรรมการเงินกู้
เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

ข้อ 16. ในกรณีใด ๆ  ดังต่อไปนี้  ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงก าหนดส่งคืน
โดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยไม่ค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้  และให้คณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักเมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่า หลักประกันส าหรับเงินกู้เกิด
บกพร่องและผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย) เป็นเวลาสองเดือนติดต่อกัน หรือผิด
นัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ  และผู้กู้รายนั้นไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจในปีบัญชีนั้น 

ข้อ 17. ในกรณีที่เงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กล่าวแล้วในข้อ 16 ถ้าผู้ค้ าประกัน
ต้องรับผิดช าระหนี้แทนผู้กู้ และไม่สามารถช าระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ าประกันร้องขอ 
คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ อาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค้ าประกันเป็นงวด
รายเดือนจนเสร็จตามที่ผู้กู้ได้ท าหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร 
            ข้อ 18. ผู้กู้และ ผู้ค้ าประกัน ต้องรับผูกพันว่าตนประสงค์จะขอออกหรือย้ายจากราชการหรือ
งานประจ า ตามข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 36 ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ  และจัดการช าระ
หนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน หรือขอโอนสภาพสมาชิกไปยังสหกรณ์ที่สมาชิก
ไปสังกัดใหม่ก็ได้ 
        เมื่อสมาชิกให้สิทธิกู้เงินตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ไปแล้ว จะมีสิทธิกู้
เงินประเภทอ่ืนๆ ของสหกรณ์ได้อีก แต่ยอดช าระหนี้ต้องอยู่ในเกณฑ์ไม่เกินร้อยละแปดสิบห้าของ
เงินได้รายเดือนรวมเงินประจ าต าแหน่ง 
 
 
 
 
 
 



 กรณีสมาชิกสามัญลูกจ้างประจ าที่มีอายุตั้งแต่ห้าสิบปีขึ้นไป ยอดช าระหนี้ต้องอยู่ในเกณฑ์
ไม่เกินร้อยละแปดสิบของเงินได้รายเดือน ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ 
 ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด เป็นผู้รักษาการตามระเบียบ
นี ้
 

            ประกาศ ณ วันที่   1    สิงหาคม  พ.ศ. 2558 
 

                                                     
                                          ( นายเด่น ปัญญานันท์ ) 
                                               ประธานกรรมการ 
                             สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบที่  34 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
ว่าด้วยค่าบ ารุงการใช้ห้องประชุมของสหกรณ์ 

พ.ศ. 2554 
 อาศัยอ านาจตามความในข้องบังคับของสหกรณ์  ข้อ 2(5) และ 79(8) ที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 26 คร้ังที่ 9/2554 วันที่ 29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ได้ก าหนด
ระเบียบว่าด้วยค่าบ ารุงการใช้ห้องประชุมของสหกรณ์ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยค่าบ ารุง
การใช้ห้องประชุมของสหกรณ์ พ.ศ. 2554” 
 ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ในระเบียบนี้ 
“สหกรณ”์ หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
“ห้องประชุม” หมายถึง  บริเวณภายในห้องประชุมของสหกรณ์ฯ 
“คณะกรรมการ” หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
“ประธานกรรมการ”หมายถึง  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ 

จ ากัด 
“ผู้จดัการ”หมายถึง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
“คร่ึงวัน”หมายถึง  การใช้ห้องประชุมภายในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 4 ชั่วโมง 
“หนึ่งวัน”หมายถึง  การใช้ห้องประชุมภายในช่วงระยะเวลามากกว่า 4 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 8 ชั่วโมง 
 ข้อ 4. ประเภทและวัตถุประสงค์ในการใช้ห้องประชุม 

(1) ห้องประชุมให้ใช้เพื่อเป็นพื้นที่จัดประชุม สัมมนา อภิปราย ฝึกอบรม หรือจัด 
กิจกรรมอื่นๆ ซึ่งเป็นการส่งเสริมกิจการสหกรณ์และการศึกษาตลอดถึงการใช้บริการแก่มวลสมาชิก 

(2) ห้องหรือพื้นที่อาคารส านักงาน ส าหรับใช้เพื่อการท าธุรกิจ หรือกิจการอ่ืนของ
ผู้ใช้ที่คณะกรรมการเห็นชอบ 

ข้อ 5. ผู้มีสิทธิขอใช้ 
(1) ห้องประชุมตามข้อ 4 (1) ได้แก่ กรรมการ สมาชิก ส่วนราชการ สมาคม มูลนิธิ 
(2) ห้องประชุมตามข้อ 4 (2) ได้แก่ บุคคลที่ประสงค์ที่จะใช้ห้องประชุมเพื่อกิจการ

ใดๆอันเกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์แก่กิจการสหกรณ์ 
 
 
 
 



ข้อ 6. วิธีการขอให้ 
ผู้ขอใช้ห้องประชุม จะต้องแสดงเจตนาขอใช้ห้องประชุมที่เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อม 

แนบเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวกับการด าเนินการกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาถึงสหกรณ์ไม่
น้อยกว่า 7 วัน ก่อนถึงวันใช้ต่อผู้จัดการหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาเสนอขอใช้ห้องประชุม
ต่อผู้มีอ านาจอนุมัติให้ใช้ 

อนึ่ง หนังสือการขอใช้ห้องประชุมดังกล่าว ต้องแสดงเหตุผลการใช้เพื่อกิจการใด และ 
หากประสงค์จะยืมวัสดุ ครุภัณฑ์ เคร่ืองใช้อันจ าเป็นแก่กิจการของตนให้แสดงไว้โดยชัดแจ้งด้วย 

ข้อ 7. อัตราค่าใช้ห้องประชุม ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด ใน
กรณีที่ไม่สามารถช าระค่าบ ารุงห้องประชุมได้ ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติพิจารณาอัตราค่าใช้ตามความ
เหมาะสม และหากเป็นการใช้ตามข้อ 4(1) ต้องแจ้งให้คณะกรรมการในการประชุมประจ าเดือนนั้น
ทราบทุกคร้ัง 
 ข้อ 8. ผู้ใช้จะต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรในอัตราที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
ค่าใช้จ่ายตามข้อ 7. และข้อ 8. จะต้องช าระแก่สหกรณ์ก่อนมีการใช้บริการห้องประชุม และกรณีผู้ใช้
ประสงค์ให้มีการบริการหรือช่วยเหลือดูแลความสะดวกประการอ่ืนใด ให้สามารถจัดหามาด้วย
ตนเอง โดยต้องแจ้งขออนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 
 ข้อ 9. ผู้มีอ านาจอนุมัติให้ใช้ 

(1) ผู้ใช้จะต้องดูแลพื้นที่รวมถึงทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้ใช้ ให้ 
อยู่ในสภาพเรียบร้อย มิให้เกิดการช ารุดเสียหาย ตลอดระยะเวลาแห่งการใช้เมื่อกิจการที่ใช้เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว หรือหนังสือขอใช้ห้องประชุใช้ระงับด้วยเหตุใด ๆ ผู้ใช้จะต้องส่งมอบวัสดุอุปกรณ์
ดังกล่าว คืนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบจนครบจ านวน 

(2) ในกรณีที่วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ผู้ใช้ได้ขอยืมเกิดช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญหาย ไม่ว่าจะ
เกิดเหตุการณ์ใดๆ ก็ตาม ให้ผู้ยืมด าเนินการต่อไปนี้ 

(2.1) ในกรณีที่สามารถแก้ไขให้คงสภาพเดิมได้ ให้ผู้ยืมเป็นผู้รับผิดชอบใน
การแก้ไขให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยดังเดิม 

(2.2) ในกรณีสูญหายหรือไม่สามารถแก้ไขให้อยู่ในสภาพเดิมได้ ให้ผู้ยืมชดใช้
เป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ตามประเภท ชนิด ลักษณะ และขนาดเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน โดยมีสภาพ
ทัดเทียมกับวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ได้ช ารุดเสียหาย หรือสูญหายไปนั้น หรือชดใช้เงินตามราคาสิ่งของ
ในท้องตลาดขณะยืม 

(2.3) วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่มีใช้ส าหรับกิจการที่ใช้นั้นโดยเฉพาะ ไม่อนุญาต
ให้ยืม 

ออกไปใช้นอกห้องประชุมโดยเด็ดขาด และอนุญาตให้ยืมใช้ภายในห้องประชุมเท่านั้น 
 
 



  (3) ผู้ใช้ตามข้อ 4(2)  มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการดัดแปลงต่อเติมพื้นที่ และติดตั้ง 
มิเตอร์ไฟฟ้าด้วยตนเอง 
  (4) ผู้ใช้จะน าห้องประชุมที่ใช้ไปให้บุคคลอ่ืนเช่าช่วงทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ได้ 
หากผู้ใช้ฝ่าฝืน ให้ผู้ให้ใช้บอกเลิกการใช้ได้ 
  (5) ผู้ใช้ต้องใช้ห้องประชุมตามวัตถุประสงค์ที่ขอใช้เท่านั้น และต้องรับผิดชอบ
บ ารุงรักษาห้องประชุมให้อยู่ในสภาพเดิม 
  (6) การซ่อมแซมหรือดัดแปลงหรือต่อเติมพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร 
ผู้ใช้ต้องรับอนุญาตจากผู้ให้ใช้ก่อนทุกครั้ง 
  (7) ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายเพื่อความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดขึ้นแก่พื้นที่ที่
ใช้เพราะเหตุความผิดของผู้ใช้หรือของบุคคลอ่ืนใด 
  (8) ผู้ใช้ต้องจ่ายค่าบ ารุงตามอัตราในระเบียบนี้ตามก าหนดเวลาที่สหกรณ์ก าหนด 
โดยให้ก าหนดในหนังสือโดยชัดแจ้ง หากผู้ขอใช้ไม่ช าระค่าบ ารุงให้ ผู้ให้ใช้จะบอกยกเลิกเสียทันที
ก็ได ้
  (9) เมื่อยกเลิกการใช้ด้วยเหตุใดๆ ผู้ใช้ต้องส่งมอบห้องประชุมคืนแก่ผู้ให้ใช้ใน
สภาพดีและพร้อมใช้ตามปกติแห่งทรัพย์นั้น 
 ข้อ 10. เอกสิทธิ์ของสหกรณ์ในกรณีที่จ าเป็น อาจสั่งระงับการใช้ห้องประชุมได้ทันที หาก
พิจารณาเห็นว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นมีลักษณะที่อาจจะเป็นอันตราย ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี 
หรือกรณีที่สหกรณ์มีงานเร่งด่วนที่จะต้องใช้ห้องประชุมโดยไม่ถือว่าผิดสัญญาตามกฎหมายแต่อย่าง
ใด 
 ข้อ 11. ให้เจ้าหน้าที่การเงิน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการเป็นผู้เรียกเก็บเงินค่าบ ารุง 
และออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ใช้ไว้เป็นหลักฐาน และกรณีที่ผู้ใช้ไม่มาให้ประโยชน์ในห้องประชุมไม่
ว่ากรณีใดๆ สหกรณ์จะไม่คืนเงินให้ นอกจากกรณีที่สหกรณ์สั่งระงับการใช้ห้องประชุม เนื่องจากมี
กิจกรรมพิเศษเร่งด่วนที่จะต้องใช้ในกิจการสหกรณ์จะคืนเงินค่าบ ารุงให้ 
 ข้อ 12. เงินค่าบ ารุงตลอดจนเงินชดใช้ค่าเสียหาย ถือว่าเป็นรายได้ของสหกรณ์ 
 ข้อ 13. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

            ประกาศ ณ วันที่   1    ตุลาคม  พ.ศ. 2554 
 

                                                   
                              ( นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ธนอัศวนนท์ ) 
                                               ประธานกรรมการ 

                                                             สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 



หลักเกณฑ์แนบท้ายระเบียบ 
อัตราค่าบ ารุงการใช้ห้องประชุม 
 1. การใช้ห้องประชุมให้ใช้เพื่อเป็นพื้นที่จัดประชุม สัมมนา อภิปราย ฝึกอบรม หรือจัด
กิจกรรมอ่ืนๆ ซึ่งเป็นการส่งเสริมกิจการสหกรณ์และการศึกษา ตลอดถึงการใช้บริการแก่มวล
สมาชิก ให้คิดค่าบ ารุงพื้นที่ในอัตราต่อไปนี้ 
  1.1 การใช้ห้องประชุมใหญ่ “ห้องทวีทรัพย์ไพศาล” 
   1.1.1 ใช่คร่ึงวันเสียค่าบ ารุง  800 บาท 
   1.1.2 ใช้เต็มวันเสียค่าบ ารุง             1,500 บาท 
   ทั้งนี้ ถ้าเกินช่วงระยะเวลาดังกล่าว คิดค่าบ ารุงเพิ่มอีกชั่วโมงละ 200 บาท 
  1.2 การใช้ห้องประชุมชั้น 3 “ห้องทรัพย์สินทวีคูณ” 
   1.2.1 ใช่คร่ึงวันเสียค่าบ ารุง  600 บาท 
   1.2.2 ใช้เต็มวันเสียค่าบ ารุง             1,200 บาท 
   ทั้งนี้ ถ้าเกินช่วงระยะเวลาดังกล่าว คิดค่าบ ารุงเพิ่มอีกชั่วโมงละ 200 บาท 

1.3 การใช้ห้องประชุมชั้น 3 “ห้องเพิ่มพูนสมบัติ” 
   1.3.1 ใช่คร่ึงวันเสียค่าบ ารุง  500 บาท 
   1.3.2 ใช้เต็มวันเสียค่าบ ารุง             1,000 บาท 
   ทั้งนี้ ถ้าเกินช่วงระยะเวลาดังกล่าว คิดค่าบ ารุงเพิ่มอีกชั่วโมงละ 200 บาท 
อัตราค่าตอบแทนบุคลากร 
 ผู้ใช้จะต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบห้องประชุมโดยไม่รวมการบริการ
ประการอ่ืน บุคลากรในการจัดสถานที่ ท าความสะอาดก่อนและหลังการประชุม จ านวนไม่เกิน 2 
คน 
 1. คร่ึงวัน 200 บาท/คน 
 2. เต็มวัน 400 บาท/คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบที่  35 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 

ว่าด้วยการให้เงินกู้ฉุกเฉินสวัสดิการวันเกิดแก่สมาชิกสามัญ 
พ.ศ. 2555 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 11(1), 13, 14, 79(8) และข้อ 107(3) ที่
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 27 คร้ังที่ 9/2555 วันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555 ได้ก าหนด
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ฉุกเฉินสวัสดิการวันเกิดแก่สมาชิกสามัญ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยการให้
เงนิกู้ฉุกเฉินสวัสดิการวันเกิดแก่สมาชิกสามัญ พ.ศ. 2555” 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. สหกรณ์จะให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญเท่านั้น 
 ข้อ 4. การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณีเดือนเกิดของสมาชิก 
 ข้อ 5. สมาชิกผู้ประสงค์จะขอเงินกู้ ต้องเสนอค าขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้ 
 ข้อ 6. การให้เงินกู้ฉุกเฉินสวัสดิการวันเกิดแก่สมาชิกสามัญ คณะกรรมการด าเนินการอาจ
มอบอ านาจให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการด าเนินการ หรือผู้จัดการ 
ตามที่เห็นสมควร เป็นผู้วินิจฉัยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินฯ แทนคณะกรรมการด าเนินการได้ และ
ให้ผู้ได้รับมอบดังกล่าวนั้นแถลงรายการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้ไปส่งคืนเพื่อให้คณะกรรมการ
ด าเนินการทราบทุกเดือน 
 ข้อ 7. เงินกู้ฉุกเฉินสวัสดิการวันเกิดแก่สมาชิกสามัญที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆนั้น ให้มี
จ านวนไม่เกิน 10,000 บาทและกู้ได้ 1 คร้ังต่อคนต่อปี 
 ข้อ 8. ยอดช าระหนี้ของสมาชิกผู้ยื่นกู้ ต้องอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 85 ของเงินได้รายเดือนรวม
เงินประจ าต าแหน่ง 
 ข้อ 9. หลักประกันส าหรับเงินกู้ฉุกเฉินสวัสดิการวันเกิดแก่สมาชิกสามัญ นอกจากหนังสือกู้
เงินซึ่งผู้กู้ได้ท าไว้ต่อสหกรณ์แล้ว ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก 
 ข้อ 10. การส่งเงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้ฉุกเฉินสวัสดิการวันเกิดแก่สมาชิกสามัญ ให้ผู้กู้
ส่งคืนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเต็มจ านวน พร้อมดอกเบี้ย ภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรือ
ส่งเงินงวดรายเดือนรวมกัน 10 งวด 
 
 
 
 
 
 



 ข้อ 11. ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญร้อยละ 1.50 
 ข้อ 12. ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายวันตามจ านวนต้นเงินคงเหลือ 
   ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 
 
 
                                                                       (นายเด่น  ปัญญานันท์) 
                                                                            ประธานกรรมการ 
                                                     สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบที่  36 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่  จ ากัด 

ว่าด้วย เงินยืมทดรองจ่าย  
พ.ศ. 2559 

เพื่อให้การยืมเงินทดรองจ่ายมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติอันจะท าให้การบริหารการเงินเกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงสมควรให้มีระเบียบเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองจ่าย 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์  ข้อ 79 (8) และข้อ107(10)ที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ คร้ังที่ 6 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  มีมติก าหนดระเบียบว่าด้วย
เงินยืมทดรองจ่าย ดังนี ้

ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
ว่าด้วยเงนิยืมทดรองจ่าย พ.ศ. 2559 ” 

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 
ข้อ 3. ในระเบียบนี้ 
“ สหกรณ”์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
“ คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ 

จ ากัด 
“ กรรมการ” หมายถึง กรรมการในคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข

แพร่  จ ากัด และให้หมายความรวมถึง ผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการด้วย 
 “เงินยืมทดรองจ่าย” หมายถึง เงินที่สหกรณ์จ่ายให้แก่ผู้ยืม ตามสัญญายืมเงินทดรองจ่าย 
 “ผู้ยืม” หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการสหกรณ์ หรือ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
 ข้อ 4. ผู้มีสิทธิยืมเงินทดรองจ่ายได้ตามระเบียบนี้ 

(1) กรรมการ 
(2) ผู้จัดการสหกรณ์ 
(3) เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

             ข้อ 5. การยืมเงินทดรองจ่ายจะกระท าได้ก็แต่เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับตัวผู้ยืมซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบหรือข้อบังคับของ

สหกรณ ์
  (2) เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการงานของสหกรณ์ ซึ่งสมควรจ่ายในเวลา สถานที
จัดการงานนั้น 

 (3) เป็นค่าใช้จ่ายหรือช าระหนี้ตามภาระผูกพันซึ่งต้องกระท าเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ของสหกรณ์ 

 



 ข้อ 6.  ผู้ยืมมีสิทธิยืมเงินทดรองจ่ายได้ เท่าที่ตนพึงจะมีสิทธิเบิกจ่ายได้ หรือไม่เกินจ านวน
เงินที่ใช้ส าหรับการจัดการงานของสหกรณ์ 
 กรณีการยืมเงินเพื่อช าระหนี้ตามภาระผูกพันของสหกรณ์ จะยืมเงินทดรองจ่ายได้ไม่เกิน  
คร้ังละหนึ่งแสนบาท 
 ข้อ 7. การยืมเงินทดรองจ่ายผู้ยืมต้องยื่นเป็นหนังสือขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ เมื่อได้รับ
อนุมัติ ผู้ยืมต้องท าสัญญายืมเงินทดรองจ่ายไว้กับสหกรณ์ก่อนรับเงิน 
 ถ้าผู้ยืมมีเงินยืมทดรองจ่ายค้างช าระกับสหกรณ์จะยืมเงินทดรองจ่ายอีกไม่ได้ 
 ข้อ 8. ผู้มีอ านาจอนุมัติให้ยืมเงินทดรองจ่าย 

(1) เจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็นผู้ยืม และยืมเงินไม่เกิน 50,000 บาท ให้ผู้จัดการสหกรณ์ 
 หรือประธานกรรมการ เป็นผู้อนุมัต ิ
  (2) กรรมการหรือผู้จัดการสหกรณ์รวมทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการเป็นผู้ยืม การ
ยืมเงินเกิน 50,000 บาทขึ้นไป ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เป็นผู้อนุมัติ    

  ข้อ 9. สัญญายืมเงินทดรองจ่ายให้เป็นไปตามแบบตามที่สหกรณ์ก าหนด ซึ่งอย่างน้อยต้อง
มรีายการก าหนด ดังนี้ 

(1) วัน เดือน ปี ที่ท าสัญญายืมเงินทดรองจ่าย 
(2) จ านวนเงินที่ยืม และวันที่ได้รับเงินยืม 
(3) วัตถุประสงค์ของการยืมเงินทดรองจ่าย 
(4) วันครบก าหนดส่งหลักฐานหักล้างเงินยืมหรือส่งคืนเงินยืม 
(5) ข้อสัญญายอมให้สหกรณ์หักเงินที่มีสิทธิได้รับจากสหกรณ ์
(6) ลายมือชื่อผู้ยืมพร้อมพยาน 

                 สัญญายืมเงินทดรองจ่ายให้ผู้จัดการสหกรณ์หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการเป็นผู้ลงนาม 
แทนสหกรณ์ 
     ข้อ 10. ผู้ยืมต้องส่งหลักฐานการจ่ายเงินมาหักล้างเงินยืมทดรองจ่ายกับสหกรณ์และส่งคืน
เงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ภายในก าหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่รับเงินจากสหกรณ์ 
    ในกรณีผู้ยืมรับเงินจากสหกรณ์แล้ว แต่ปรากฏเหตุอันต้องปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์
ที่ยืมเงินทดรองจ่ายระงับไป ผู้ยืมต้องส่งคืนเงินยืมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ระงับ 
    ข้อ 11. หลักฐานการจ่ายเงินตามข้อ 10 ต้องเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับเงิน เว้นแต่
การจ่ายเงินไม่เกิน ห้าร้อยบาท จะท าเป็นหนังสือส าคัญจ่ายลงลายมือชื่อผู้ยืมก็ได้ 
    กรณีค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตามสิทธิของผู้ยืมไม่ต้องปฏิบัติตามวรรคเหนึ่ง แต่
ให้ระบุเป็นค่าใช้จ่ายในหนังสือขอหักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 
     ข้อ 12. ผู้มีหน้าที่อนุมัติเงินยืมทดรองจ่าย ก่อนอนุมัติต้องพิจารณาโดยรอบคอบ ถึงเหตุ
และวัตถุประสงค์แห่งการยืมเงินทดรองจ่ายนั้น ซึ่งต้องเป็นเร่ืองที่จ าเป็นและเหมาะสม เพื่อ
ประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก 



   หากอนุมัติโดยไม่ชอบด้วยระเบียบนี้หรืออนุมัติไปโดยประมาทเลินเล่อ ให้ถือว่าปฏิบัติ
หน้าที่อันเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์ และถ้าสหกรณ์ได้รับความ
เสียหาย ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่สหกรณ์ กับต้องช าระค่าดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปี 
 ข้อ 13. ผู้ยืม  จ่ายเงินยืมทดรองจ่ายโดยไม่ชอบหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ ต้อง 
ถูกพิจารณาโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญา 
 ในกรณีไม่ส่งหลักฐานการจ่ายเงินหรือส่งคืนเงินยืมตามเวลาที่ก าหนดในสัญญายืมเงินทด
รองจ่าย หรือตามที่ระเบียบนี้ก าหนด ให้ถือว่าเป็นผู้ผิดนัดช าระหนี้ และต้องช าระค่าดอกเบี้ยร้อยละ
เจ็ดคร่ึงต่อปีนับแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่ส่งหลักฐานการจ่ายเงินหักล้างเงินยืมหรือส่งคืนเงินยืม 
 ผู้ยืมผิดนัดช าระหนี้สหกรณ์จะท าหนังสือรับสภาพหนี้ไม่ได้ 
 ให้ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด เป็นผู้ รักษาการ  
ตามระเบียบนี้ 
 
                                                        ประกาศ ณ  วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 
 
      
       ( นายเหร่ียน  เขียนโพธิ์ ) 
                         ประธานกรรมการ 
                    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบที่  37 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 

ว่าด้วยทุนพัฒนากิจการสหกรณ์ 
พ.ศ. 2560 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ28(8) และข้อ79(8)แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขแพร่  จ ากัด พ.ศ. 2560 และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 32 คร้ังที่ 2 วันที่ 
27 มกราคม พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยทุน
พัฒนากิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2560 ไว้ดังนี ้
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยทุน
พัฒนากิจการ สหกรณ์ พ.ศ. 2560” 
 ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ”์หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 “สมาชิก”หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ 
จ ากัด                                                     
 “กรรมการ”หมายถึง  กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 

 “ประธานกรรมการ” หมายถึง  ประธารกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข  
แพร่ จ ากัด 
  “ผู้จัดการ”หมายถึง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 “เจ้าหน้าที่”หมายถึง  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 “ทุนพัฒนากิจการ” หมายถึง  เงินทุนเพื่อจัดซื้อทรัพย์สิน หรือเงินทุนเพื่อเสริมสร้างความ 
มั่นคงให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด  
  “ทรัพย์สินถาวร”หมายถึง  ทรัพย์สินอันมีลักษณะคงทนที่ใช้ในการด าเนินกิจการและใช้ได้
นานกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาการด าเนินงานตามปกติซึ่งมิได้มีไว้เพื่อขาย 
 ข้อ 4. ที่มาแห่งเงินทุนพัฒนากิจการสหกรณ์ ได้มาจาก 

(1) เงินที่สหกรณ์จัดสรรก าไรสุทธิในที่ประชุมใหญ่ ตามข้อบังคับข้อ 28(8) 
(2) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

  (3) เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินช่วยเหลือ หรือเงินอ่ืนใดที่ได้รับจากบุคคล องค์การ 
หรือสถาบัน 

(4) เงินรายได้จากการด าเนินกิจกรรม โครงการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบเข้า
เงินทุนนี ้

 



ข้อ 5. การจ่ายเงินทุนพัฒนากิจการสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
(1) เพื่อจัดให้มีทรัพย์สินถาวรในการด าเนินกิจการสหกรณ์ 
(2) เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อเติมส านักงาน หรือทรัพย์สินถาวรของสหกรณ์ 

  (3) เพื่อจัดท ากิจกรรมต่างๆ ที่ เกี่ ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้ส า เ ร็จตาม
วัตถุประสงค์ของการพัฒนากิจการสหกรณ์ 
 ข้อ 6. ให้คณะกรรมการมีอ านาจในการอนุมัติจ่ายเงินตามระเบียบนี้ โดยให้ถือคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
 ข้อ 7. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจ
วินิจฉัยชี้ขาดค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด 
 ให้ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด เป็นผู้ รักษาการตาม
ระเบียบนี้ 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560 
                                 
       
                                                                                   (เภสัชกรเด่น  ปัญญานันท์) 
                                                                                  ประธานกรรมการ 
                                                                                สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ระเบียบที่  38 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 

ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
พ.ศ. 2560 

 เพื่อให้การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์มีมาตรฐานและเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความ
โปร่งใสแก่การด าเนินกิจการของสหกรณ์ รวมทั้งผู้ตรวจสอบกิจการสามารถด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบกิจการ ซึ่งจะเป็นผลดีแก่สหกรณ์และเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของสมาชิก  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 79(8), 102, 103, 104 และข้อ 105 ที่
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 32 คร้ังที่ 7/2560 วันที่  27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 
ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยการ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2560” 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 

ข้อ  3.   ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่  จ ากัด ว่าด้วยวิธีการสรรหา
ผู้สมัครเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งในต าแหน่งประธานกรรมการ  กรรมการด าเนินการ และ
ผู้ตรวจสอบกิจการพ.ศ. 2551 ก าหนดไว้เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.  2551 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
ก าหนดไว้เมื่อวันที่1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4.  ในระเบียบนี้ 
 “การตรวจสอบกิจการ ” หมายถึง การตรวจสอบการด าเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ได้แก่ 
การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การปฏิบัติการ การบริหารงาน ระบบสารสนเทศ และการ
ตรวจสอบด้านอ่ืนๆ 
 “ผู้ตรวจสอบกิจการ ” หมายถึง สมาชิกของสหกรณ์นั้น หรือบุคคลภายนอกซึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้
ตรวจสอบกิจการตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ 
 “สหกรณ”์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 ข้อ 5.  ให้ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ รักษาการตามระเบียบนี้ รวมทั้งให้มี
อ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ตลอดจนด าเนินการอ่ืนใดตามที่
ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 
 
 
 



หมวดท่ี 1 
คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ 6.ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์น้ัน หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของ 

สหกรณ ์
 (2) ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอ่ืนที่
ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 ข้อ 7.ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบ
บัญชขีองสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น 

(2) เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น เว้นแต่ได้พ้นจากต าแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้องกว่า
สองปีบัญชขีองสหกรณ์ 

(3) เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น 
(4) เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อ่ืน หรือเคยถูกให้ออกจาก

ต าแหน่งผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อ่ืน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
(5) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(6) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่

ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(7) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ

เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
(8) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้

พ้นจากต าแหน่งกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อ่ืน 
(9)เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการ หรือ ผู้ตรวจสอบ

กิจการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อ่ืน 
(10) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์น้ัน หรือสหกรณ์อ่ืน 
(11) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
(12) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผู้สอบบัญชีภาคเอกชน

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
(13) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่ 

สมประกอบ 
 
 



 ข้อ 8. ผู้ตรวจสอบกิจการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ เช่น การเงิน 
การบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ การบริหารจัดการ และเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น 
 ข้อ 9.  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเงินการบัญชี กฎหมาย 
ระเบียบและการตรวจสอบกิจการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

หมวดท่ี 2 
การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 

 ข้อ 10. ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
 ข้อ 11. จ านวนผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ กรณีเป็นบุคคล
ธรรมดาให้มีจ านวนไม่เกินห้าคน กรณีนิติบุคคลให้มีจ านวนหน่ึงนิติบุคคล 
 ข้อ 12. สหกรณ์อาจเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการเป็นการส ารองไว้ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ที่สหกรณ์เลือกตั้งส ารองไว้สามารถปฏิบัติงานทันทีในกรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับเลือกตั้งจาก 
ที่ประชุมใหญ่พ้นจากต าแหน่ง ตามข้อ15 
 ข้อ 13. ให้ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก าหนดค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายอ่ืน และค่าใช้จ่ายเพื่อ
การพัฒนาแก่ผู้ตรวจสอบกิจการให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพงาน 
และฐานะการเงินของสหกรณ์ 

 หมวดท่ี 3 
วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของผู้ตรวจสอบกิจการ 

 ข้อ 14. วาระการด ารงต าแหน่งของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของ
สหกรณ์แตไ่ม่เกินคราวละสองปี ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้
(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2561) 
 ข้อ 15. นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว ผู้ตรวจสอบกิจการจะพ้นจากต าแหน่ง
เมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการหรือยื่นต่อ 

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์แล้วแต่กรณี 
(3) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือ

นิติบุคคล ออกจากต าแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล 
(4) นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม 

ข้อ 7 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ 



 ข้อ 16. ผู้ตรวจสอบกิจการ มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานทั้งปวงและตรวจสอบ
กิจการด้านต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ โดยผู้ตรวจสอบกิจการต้องปฏิบัติงาน
ตามแนวปฏิบัติการตรวจสอบกิจการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 
 ข้อ 17. ผู้ตรวจสอบกิจการ มีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร  
เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการและที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ โดยให้เสนอผลการตรวจสอบกิจการ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) รายงานการตรวจสอบกิจการประจ าเดือน ให้ผู้ตรวจสอบกิจการแจ้งผลการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมประจ าเดือนในคราวต่อไป 

(2) รายงานการตรวจสอบกิจการประจ าปี ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 

(3) รายงานการตรวจสอบกรณีเร่งด่วน ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจ 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกของสหกรณ์อย่างร้ายแรง หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศหรือค าแนะน าของทางราชการ รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ มติที่
ประชุมหรือค าสั่งของสหกรณ์จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้
ผู้ตรวจสอบกิจการแจ้งผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด าเนินการทันทีเพื่อด าเนินการแก้ไข 
รวมทั้งให้จัดส่งส าเนารายงานดังกล่าวต่อส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และส านักงานสหกรณ์
จังหวัด หรือส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครโดยเร็ว 
 ข้อ 18.  ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการด าเนินการแก้ไขของสหกรณ์ตามรายงานการ
ตรวจสอบกิจการข้อ 17 และให้จัดส่งส าเนารายงานผลการแก้ไขของสหกรณ์และผลการติดตามของ
ผู้ตรวจสอบกิจการต่อส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์และส านักงานสหกรณ์จังหวัด หรือส านักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 
 ข้อ 19. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการและเข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อชี้แจงรายงาน
การตรวจสอบกิจการที่น าเสนอต่อที่ประชุม 
 ข้อ 20. ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ให้สหกรณ์มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ ให้ค าชี้แจง พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐาน
ของสหกรณ์และทรัพย์สินต่างๆ และให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบกิจการในการเข้าไปใน
ส านักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาท าการของสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบกิจการ 

(2) ก าหนดวาระการประชุมให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบกิจการ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

(3) พิจารณาปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อให้การด าเนิน 
กิจการสหกรณ์ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ 



 ข้อ 21. กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่  หรือ
ประพฤติผิดจริยธรรม ในการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย  ความรับผิดให้
เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับ 
 การพิจารณาความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ 
 ข้อ 22. ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

(1) ความรับผิดชอบ 
      1.1 มีความตระหนักและความรับผิดชอบในหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 1.2 ต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงินการบัญชีและธุรกิจของสหกรณ์อย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติ
หน้าที ่

ผู้ตรวจสอบกิจการให้มีประสิทธิภาพ 
      1.3 ให้ความส าคัญกับการเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ 
      1.4 ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสหกรณ์ 

(2) ความซื่อตรง 
      2.1มีความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ปราศจากอคติส่วนตัว 
      2.2ไม่ใช้โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น 

(3) ความเป็นกลาง 
     3.1 พึงละเว้นการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือกระท าการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ 
     3.2 ใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการตัดสินใจ 

(4) ความรู้ ความสามารถ 
     4.1 รับงานที่ตนมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

4.2 พัฒนาศักยภาพตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของงานตรวจสอบอย่าง
ต่อเน่ือง 
(5) การรักษาความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการในทางที่

อาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่สหกรณ์ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ต่อสหกรณ์หรือต้องให้ถ้อยค าในฐานะ
พยานตามกฎหมาย 

(6) ไม่ เรียกร้อง หรือรับสิ่งของ หรือทรัพย์สินมีค่าใดๆ จากสหกรณ์นอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบของสหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 



บทเฉพาะกาล 
 ข้อ 23. ผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับเลือกตั้งก่อนระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2559 ใช้บังคับ (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2559) 
ให้ปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าจะสิ้นสุดปีบัญชีที่ได้รับการเลือกตั้ง 
 ผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง หากได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ให้ปฏิบัติหน้าที่
ต่อไป หรือที่ประชุมใหญ่มีมติให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนครบวาระตามข้อบังคับของสหกรณ์ให้ถือว่า
ผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 6 และให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีบัญชีของสหกรณ์ 
 ให้ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด เป็นผู้รักษาการตาม
ระเบียบนี้ 
 
                                             ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 
 
                                                                                       ( นายเด่น  ปัญญานันท์ ) 
                                                                                            ประธานกรรมการ 
                                                                         สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบที่  39 
ระเบียบ สหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 

ว่าด้วย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2560 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 79 (8) และข้อ107 (10) และมติที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ คร้ังที่ 9/2560 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560  คณะกรรมการด าเนินการจึง
ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายใน และการรักษาความปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ ดังต่อไปนี้ 

หมวด 1  
บทท่ัวไป 

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ สหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วย วิธี
ปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ 
พ.ศ. 2560” 

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
ข้อ 3. บรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มต ิหรือข้อตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ 

จ ากัด 
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการด าเนินการ สหกรณอ์อมทรัพย์

สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
“ผู้จัดการ” หมายถึง ผู้จัดการ สหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่ สหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
“บุคลากร” หมายถึง ผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ 

ซึ่งครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ สมาชิกทุกคน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้ท างานใน
สหกรณ์หรือที่เข้ามาด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสหกรณ์ตามข้อตกลงที่ท าไว้กับ
สหกรณ์ หรือที่เข้ามาอบรมตามโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ดูแลการใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล 

“เคร่ืองคอมพิวเตอร์” หมายถึง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทั้งหลาย เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ หรืออุปกรณ์
อ่ืนใด ที่ท าหน้าที่ได้เสมือนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ทั้งที่ใช้งานอยู่ภายในสหกรณ์ หรือภายนอกแล้ว
เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย 



“ระบบเครือข่าย” หมายถึง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สหกรณ์สร้างขึ้นทั้งแบบมีสาย 
และไร้สาย“ข้อมูล” หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อมลู หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่า
จะได้จัดท าไว้ในรูปแบบของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม 
การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือวิธีอื่นใดที่ท าให้สิ่งที่บันทึกไว้
ปรากฏได้ 

“ระบบสารสนเทศ” หมายถึง ข้อมูล และสาระต่าง ๆ ที่เกิดจากการประมวลผลมาจากข้อมูล 
ที่จัดไว้อย่างเป็นระบบ 

ข้อ 5. วิธีการเผยแพร่ระเบียบ 
(1) แจ้งให้ทราบการถือใช้ระเบียบในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
(2) ท าหนังสือเวียนให้เจ้าหน้าที่รับทราบ 
(3) ติดประกาศไว้ ณ ที่ท าการสหกรณ์ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศ

ถือใช้ระเบียบนี้ 
ข้อ 6. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการด าเนินการเป็น 

ผู้มีอ านาจวินิจฉัย 
ข้อ 7. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

หมวด 2  
วัตถุประสงค์ 

ข้อ 8. วัตถุประสงค์ของการออกระเบียบนี้ 
 (1) เพื่อให้บุคลากรระมัดระวังในการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์  โดยจะไม่ท าให้

ประสิทธิภาพของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายด้อยประสิทธิภาพลงอย่างผิดปกติโดย
เจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม 

 (2) เพื่อให้บุคลากรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องตามบทบาทและหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 
 (3) เพื่อให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์มีความมั่นคง ปลอดภัย และสามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (4) เพื่อให้บุคลากรระมัดระวังและตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 (5) เพื่อให้สหกรณ์ได้มีการควบคุมภายในและรักษาความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบสหกรณ์และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

 
 
 
 



หมวด 3  
การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ 

ข้อ 9. สหกรณ์จะต้องจัดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไว้ในที่ที่เหมาะสม  และห้ามผู้ไม่มีหน้าที่
รับผิดชอบเข้ามาใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต 

ข้อ 10. จัดให้มีการติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในที่ที่เหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งานเมื่อมี
เหตุฉุกเฉิน และจัดท าแผนผังการขนย้ายเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง  ๆ รวมทั้งเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

ข้อ 11. จัดให้มีระบบการควบคุมอุณหภูมิ ให้แก่อุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ
และเหมาะสมกับสถานที่รวมทั้งจัดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 

ข้อ 12. จัดให้มีระบบส ารองไฟเคร่ืองแม่ข่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ เพื่อลด
การหยุดชะงักการท างานของเคร่ืองแม่ข่ายในกรณีที่มีไฟฟ้าดับหรือไฟตก 

หมวด 4  
คณะกรรมการด าเนินการ 

ข้อ 13. ต้องพิจารณาจัดให้มีทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามสมควรและเหมาะสม
กับสหกรณ ์

ข้อ 14. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายหรือระเบียบ
ปฏิบัติในการควบคุมภายใน และการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ 

ข้อ 15. สื่อสารให้บุคลากรเข้าใจนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติในการควบคุมภายในและ  
การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ 

ข้อ 16. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานและการรักษาความ
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่คณะกรรมการด าเนินการ  ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง หรือสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานและองค์กรต่าง  ๆ ที่มี 
การจัดอบรมในเร่ืองดังกล่าว 

ข้อ 17. ต้องก าหนดให้ผู้บริการโปรแกรมระบบบัญชีจัดท าคู่มือการใช้โปรแกรมและ
เอกสารด้านฐานข้อมูล ได้แก่ โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) หรือพจนานุกรมข้อมูล  
(Data Dictionary) ให้กับสหกรณ์เพื่อ ประกอบการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชี 

ข้อ 18. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาคู่มือและเอกสารสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานให้อยู่ในที่ปลอดภัย และให้เรียกใช้งานได้ทันที 

ข้อ 19. พิจารณาคัดเลือกและจัดท าสัญญากับผู้ให้บริการโปรแกรมหรือระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และพิจารณาเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูล  เงื่อนไขต่างๆ และขอบเขตงานของ 
ผู้ให้บริการ กรณีที่ใช้บริการโปรแกรมของเอกชน 

 
 



ข้อ 20. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ 
ข้อ 21. จัดให้มีการท าหรือทบทวนแผนฉุกเฉิน และการประเมินผลของการทดสอบแผน

ฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
ข้อ 22. รณรงค์ให้ทุกคนใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยจัดระดับการท างานของเคร่ือง

คอมพิวเตอร์และปิดอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกคร้ังที่ไม่มีการใช้งาน ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการใช้มาตรการลดการใช้กระดาษให้น้อยลงด้วย 

หมวด 5  
ผู้จัดการสหกรณ์/ผู้ดูแลระบบงาน 

ข้อ 23. ควบคุมดูแลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ข้อ 24. ด าเนินการให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ทันสมัย และมั่นคงปลอดภัยตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของสหกรณ์ 
ข้อ 25. ติดตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายให้

สามารถป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าสู่ระบบได้ง่าย ได้แก่ ความยาวของรหัสผ่าน ระยะเวลา
การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน ระยะเวลาการต้ังเวลาพักหน้าจอในกรณีผู้ใช้งานไม่อยู่ที่เคร่ือง เป็นต้น 

ข้อ 26. มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการผู้ใช้งาน เกี่ยวกับการสร้าง/เปลี่ยนแปลง/ลบ
ชื่อผู้ใช้งาน (username)โดยการก าหนดสิทธิการใช้งาน จะต้องเป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้ใช้งาน 

ข้อ 27. มีหน้าที่สอบทานสิทธิการใช้งานของเจ้าหน้าที่ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ายให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งเป็นประจ าทุกปี 

ข้อ 28. บริหารจัดการระบบเครือข่ายให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม
พื้นที่การท างานทั้งหมด ได้แก่ 

 (1) ก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบเครือข่ายให้กับผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 
 (2) จัดท าการปรับปรุงแผนผังเครือข่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน 
 (3) มีการตรวจสอบหรือเฝ้าระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบ

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายอย่างสม่ าเสมอ 
 (4) ติดตั้งระบบป้องกันไวรัสกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และปรับปรุงระบบ

ป้องกันไวรัสใหเ้ป็นปัจจุบันสม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 



ข้อ 29. จัดท าตารางแผนการส ารองข้อมูลและวิธีการกู้คืนข้อมูล  และให้มีการส ารองข้อมูล
และการทดสอบการกู้คืนข้อมูลเป็นไปตามแผนที่ก าหนด ได้แก่ 

 (1) ก าหนดตารางแผนการส ารองข้อมูลให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
 (2) ก าหนดให้ส ารองข้อมูลจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ที่สหกรณ์ใช้ในเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ที่แยกต่างหากจากเครื่องแม่ข่ายหลักของสหกรณ์ จ านวน 1 ชุดเป็นประจ าทุกวันท าการ
ของสหกรณ์และส ารองข้อมูลไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลจ านวน 1 ชุดเป็นประจ าทุกเดือน 

 (3) ก าหนดให้ส ารองโปรแกรม ฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ ระบบ
ฐานข้อมูลและระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลจ านวน 1 ชุด เป็นประจ าทุก 3 เดือน 

 (4) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบงานส ารองข้อมูลในสื่อบันทึกข้อมูลและติด
ฉลากที่มีรายละเอียด โปรแกรมระบบงาน วัน เดือน ปี จ านวนหน่วยข้อมูล 

 (5) จัดเก็บสื่อบันทึกข้อมูลไว้ในที่ปลอดภัยทั้งในและนอกส านักงานสหกรณ์  และ
ให้สามารถน ามาใช้งานได้ทันทีในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน 

 (6) ผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องทดสอบข้อมูลที่ส ารองทุก  6 เดือน และ
เก็บรักษาชุดส ารองข้อมูลไว้อย่างน้อย 10 ปีตามกฎหมาย 

 (7) จัดท าทะเบียนคุมข้อมูลชุดส ารอง และควบคุมการน าข้อมูลชุดส ารองออกมาใช้
งาน 

ข้อ 30. จัดท าแผนฉุกเฉินรองรับเมื่อเกิดปัญหากับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในกรณี 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหายหรือหยุดชะงัก และก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

ข้อ 31. ด าเนินการทดสอบแผนฉุกเฉินร่วมกับบุคลากรอย่างน้อยปีละ 1 คร้ังและจัดท าผล
การทดสอบแผนฉุกเฉิน 

ข้อ 32. จัดการกับเหตุการณ์ผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยทันทีเมื่อได้รับรายงานจากบุคลากร 

หมวด 6 
 บุคลากร 

ข้อ 33. ต้องใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ข้อ 34. ให้ค านึงถึงการใช้งานอย่างประหยัด และหมั่นตรวจสอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้
สามารถใช้งานได้อย่าง สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 

ข้อ 35. บุคลากรแต่ละคนมีหน้าที่ป้องกันดูแลรักษาข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน (username) และ
รหัสผ่าน (password)ทั้งนี้ต้องห้ามเผยแพร่ให้ผู้อื่นล่วงรู้รหัสผ่าน (password) ของตนเอง 

ข้อ 36. การก าหนดรหัสผ่านในการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย  4 ตัวอักษร 
โดยก าหนดให้มี ความยากต่อการคาดเดาและให้มีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของผู้ใช้งานทุก  ๆ 4 
เดือน 



ข้อ 37. บุคลากรแต่ละคนห้ามใช้ชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ของ
บุคคลอ่ืนมาใช้งานไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานนั้นหรือไม่ก็ตาม 

ข้อ 38. การใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ถือครองเคร่ือง
นั้น ๆ และต้อง รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้งานที่ผิดปกติ โดยชื่อ
ผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password)ของผู้ถือครองเคร่ืองนั้น ๆ 

ข้อ 39. เมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้รีบแจ้งให้ผู้จัดการ/ผู้ดูแลระบบงานของสหกรณ์โดยทันท ี
 ให้ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด เป็นผู้รักษาการตาม
ระเบียบนี้ 

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 
      ( นายเด่น ปัญญานันท์) 

                                                          ประธานกรรมการสหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบที่  40 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
ว่าด้วยเงินกู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์เพื่อลงทุนประกอบอาชีพเสริม 

พ.ศ. 2561 
 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 12 ,79(8) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ ชุดที่ 33 คร้ังที่ 8/2561 วันที่ 24 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยเงินกู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์เพื่อลงทุน
ประกอบอาชีพเสริม พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยเงินกู้
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์เพื่อลงทุนประกอบอาชีพเสริม พ.ศ. 2561” 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีมติ เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ในระเบียบนี้ 
  สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
  คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการ 
  เงินกู้โครงการ หมายถึง เงินกู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์เพื่อ
ลงทุนประกอบอาชีพเสริม  

ข้อ 4. การให้เงินกู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์เพื่อลงทุนประกอบอาชีพ
เสริม นั้น ให้เฉพาะ เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริม    
 ข้อ 5. สมาชิกซึ่งอาจได้รับเงินกู้โครงการ ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
แพร่ จ ากัด ที่มีทุนเรือนหุ้นอยู่ในสหกรณ์ ซึ่งมากกว่าจ านวนเงินกู้ 
 ข้อ 6. การให้เงินกู้โครงการ ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า  3 ใน 4   
ของจ านวนกรรมการเงินกู้ ผู้เข้าประชุมพิจารณาค าขอกู้รายนั้น  
 ข้อ 7. เมื่อคณะกรรมการเงินกู้ได้อนุมัติให้เงินกู้โครงการแล้ว ให้จัดท าหนังสือกู้ และ
เอกสารเกี่ยวกับเงินกู้นั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์ สมาชิกผู้กู้จึงสามารถรับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ 
 ข้อ 8. สหกรณ์อาจมอบให้คณะกรรมการ ตามที่เห็นสมควรสอบสวนการใช้จ่าย เงินกู้ตาม
รายการนั้นๆ อีกขั้นหนึ่งด้วย และเป็นหน้าที่สมาชิกผู้ขอกู้ต้องให้ข้อเท็จจริงและความร่วมมือ 
 ข้อ 9. ตราบใดที่สมาชิกผู้กู้ยังส่งคืนเงินกู้โครงการไม่เสร็จ ตนจะต้องยินยอมและอ านวย
ความสะดวกให้กรรมการที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์เข้าตรวจการประกอบอาชีพที่ใช้เงินกู้นั้นใน
เวลาอันสมควร  
 



 ข้อ 10.  เงินกู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้กู้ ซึ่งกู้เพื่อตนเองและครอบครัว โดย
คณะกรรมการเห็นสมควรว่าจะเกิดประโยชน์แก่สมาชิกผู้กู้ 
 ข้อ 11. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าว ต้องเสนอค าขอกู้ถึงคณะกรรมการตามแบบที่
ก าหนดไว้ พร้อมแนบหลักฐาน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนงานประกอบอาชีพ รายได้ซึ่ง
คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน รายจ่ายที่เกิดขึ้น รวมถึงก าไรจากการด าเนินการ 
 ข้อ 12. จ านวนเงินกู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์เพื่อลงทุนประกอบอาชีพ
เสริม ซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆนั้นย่อมสุดแต่คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาก าหนดตามที่
เห็นสมควร โดยค านึงถึงความต้องการเงินกู้แท้จริง ตามแผนงานประกอบอาชีพ และความสามารถ
ช าระหนี้ของสมาชิกนั้น ทั้งนี้วงเงินกู้ในแต่ละราย ไม่เกิน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  
 

หลักประกันเงินกู้ 
 ข้อ 13. การค้ าประกันเงินกู้ตามระเบียบนี้ สมาชิกผู้ขอกู้ต้องมีหลักประกัน เป็นบุคคลซึ่งเป็น
สมาชิกสหกรณ์ อย่างน้อย 2 คน 
 

เงินงวดช าระหนี้ 

 ข้อ 14. เงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้โครงการดังกล่าว  คณะกรรมการจะพิจารณาให้ผู้กู้ 
ส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวดสุดท้าย) พร้อมด้วยดอกเบี้ยจ านวนกี่งวดก็สุดแต่จะ
เห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้ จ านวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกิน 36 งวด และผู้กู้
มีอายุไม่เกิน 70 ปี เมื่อช าระงวดสุดท้าย ทั้งนี้โดยไม่มีการผ่อนผันเวลาแต่อย่างใดอีก งวดช าระหนี้
นั้นให้ส่งช าระตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก 

 ข้อ 15. การส่งงวดช าระหนี้ เงินกู้ซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้
รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่ายเท่านั้น ให้ถือว่าเงินงวดช าระหนี้แต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในสิ้นเดือน
นั้นๆ  

ดอกเบี้ยเงินกู้ 
ข้อ 16.  อัตราเบี้ยเงินกู้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดตามความเหมาะสมกับภาวะการเงิน

โดยประกาศเป็นคราวๆไป  
ข้อ 17. การคิดดอกเบี้ยเงินกู้ให้คิดเป็นรายวัน โดยนับถัดจากวันรับเงินกู้ ตามจ านวนต้นเงิน

คงเหลือ  
 



การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 
 ข้อ 18. ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการเห็นว่า หลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง 
ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้เรียบร้อย ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 
 ข้อ 19. ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมทั้ง
ดอกเบี้ยทันทีโดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ และคณะกรรมการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า  
หรือตามดุลพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ แล้วแต่กรณี 

(1) เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าสาเหตุใดๆ  
(2) เมื่อปรากฏว่าคณะกรรมการ เห็นว่าผู้กู้น าเงินไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
(3) เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้เกิดบกพร่อง และผู้กู้มิได้จัดการ 

แก้ไขให้เรียบร้อย ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย) เป็นเวลาถึง  2  เดือน หรือผิด

นัดการ 
ส่งเงินงวดช าระหนีด้ังว่านั้นถึงสามคราว ส าหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ 

ให้ประธานคณะกรรมการด าเนินการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

             ประกาศ  ณ  วันที่   24 เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. 2561 
 
   
       (นายเด่น  ปัญญานันท์) 
                       ประธานกรรมการ 
                   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบที่  41 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 

ว่าด้วยการด าเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
             พ.ศ. 2562 

        ----------------------------  
อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์  ข้อ  21  และข้อ 79(8) ที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 34 คร้ังที่ 10/2562  เมื่อวันที่  25 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 ได้ก าหนด
ระเบียบว่าด้วยการด าเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้  

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วย
การด าเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2562”  

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
ข้อ 3. ในระเบียบนี้ 

“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่  จ ากัด 
“สมาชิกสหกรณ์” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่  

จ ากัด 
“ธุรกรรมทางการเงิน”  หมายความว่า การรับจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และ

การด าเนินงานของสหกรณ์ 
“ระบบอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การท าธุรกรรมทางการเงินผ่านเคร่ือง 

EDC และระบบ Corporate Online  
“ระบบ Corporate Online” หมายความว่า ระบบบริการที่อ านวยความสะดวกให้

ผู้ใช้บริการ สามารถบริหารจัดการทางด้านการเงิน (Cash Management) ได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์
ของธนาคารกรุงไทย  

“ธนาคาร”  หมายความว่า  บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
“บั ตร เ งิ นสด”  หมายความว่ า  บั ตร อิ เล็ กทรอนิ กส์ที่ ออกโดย  บมจ . 

ธนาคารกรุงไทย ส าหรับสมาชิกสหกรณ์ใช้ท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มี
คุณสมบัติ เป็นบัตรรับ จ่ายเงินผ่านระบบของธนาคาร โดยไม่ต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร 
สามารถใช้หมายเลขบัตร 16 หลัก แทนเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ในการท ารายการธุรกรรมการเงิน 
และมีรหัสผ่านคู่บัตร 6 หลัก เป็นรหัสเพื่อความปลอดภัยในการท ารายการ 

“เคร่ือง EDC”  หมายความว่า เคร่ืองรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data 
Capture : EDC) ใช้ส าหรับการโอนเงินจากบัตรเงินสดเข้าสู่บัญชีของสหกรณ์ และการโอนเงินจาก
บัญชีของสหกรณ์สู่บัตรเงินสดของสมาชิก 

 
 



หมวด 1 
บทท่ัวไป 

ข้อ 4. สหกรณ์สามารถด าเนินธุรกรรมทางการเงิน กับสมาชิกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยสมาชิกสหกรณ์ที่ประสงค์จะด าเนินการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ะต้องขอมีบัตรเงินสดให้เป็นไปตามระเบียบนี้  

หมวด 2 
การออก การควบคุม และการเก็บรักษาบัตรเงินสด 

ข้อ 5. สมาชิกสหกรณ์ที่ประสงค์จะขอมีบัตรเงินสดคร้ังแรก หรือขอมีบัตรเงินสดใหม่
แทนบัตรเงินสดเดิมที่สูญหายหรือใช้งานไม่ได้ ให้ยื่นค าขอมีบัตรเงินสดตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด  
ณ ส านักงานสหกรณ ์

บัตรเงินสดอย่างน้อยต้องมีข้อความดังต่อไปนี้ 
1) ชื่อผู้ถือบัตรเงินสด 
2) เลขทะเบียนสมาชิก พร้อมบาร์โค้ด 
3) ชื่อสหกรณ์ 
4) วันเดือนปีหมดอายุ 
5) เลขที่บัตรเงินสด 

การออกบัตรเงินสด สหกรณ์คิดค่าธรรมเนียมในการออกบัตร คร้ังละ 50 บาท**1_/   
ในการขอมีบัตรเงินสดคร้ังแรก สหกรณ์   **2_/ เป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกบัตรเงิน

สดโดยตัดจ่ายจากทุนสวัสดิการและสงเคราะห์สมาชิก 
กรณีสมาชิกขอมีบัตรเงินสดใหม่เนื่องจากบัตรเงินสดเดิมสูญหาย หมดอายุ หรือใช้งาน

ไม่ได้ สมาชิกจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการออกบัตรเงินสดใหม่   
ข้อ 6. ให้สหกรณ์มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบรวบรวมเอกสารและจัดท า

รายละเอียดข้อมูลของสมาชิกสหกรณ์ที่ประสงค์จะมีบัตรเงินสดตามแบบที่ก าหนด และรวบรวม
แจ้งธนาคารท าการออกบัตรเงินสด ภายใน 30 วัน**3_/  นับจากวันที่ได้รับข้อมูลครบถ้วน   

ข้อ 7. การรับ และเก็บรักษาบัตรเงินสด และรหัสผ่านคู่บัตร เงินสด 
7.1 เมื่อสหกรณ์ได้รับบัตรเงินสด และรหัสผ่านคู่บัตรเงินสดจากธนาคาร ให้

ด าเนินการ ดังนี้   
(1) มอบหมายให้ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์คนหนึ่งเป็นผู้เก็บรักษาบัตร

เงินสด พร้อมทะเบียนคุมบัตรเงินสด 
 
**1_/ สหกรณ์ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมได้ ตามความเหมาะสม 
**2_/ สหกรณ์เลือกก าหนดให้ชัดเจนว่า 1) สหกรณ์   หรือ2) สมาชิก 
**3_/ สหกรณ์ก าหนดระยะเวลาการแจ้งข้อมูลให้ธนาคาร  



(2) มอบหมายประธานกรรมการ หรือกรรมการคนหนึ่งเป็นผู้เก็บรักษา
รหัสผ่านคู่บัตรเงินสด  พร้อมทะเบียนคุมการจ่ายรหัสผ่านคู่บัตรเงินสด 

ทั้งนี้ ผู้เก็บรักษาบัตรเงินสดและผู้เก็บรักษารหัสผ่านคู่บัตรเงินสดต้องไม่เป็นบุคคล
เดียวกัน 

7.2 การจ่ายและการท าลายบัตรเงินสด  ให้สหกรณ์ด าเนินการ ดังนี้  
(1) ท าหนังสือแจ้งสมาชิกโดยมิชักช้า และก าหนดให้สมาชิกมารับบัตรเงิน

สด ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกหนังสือแจ้ง 
(2) มอบหมายเจ้าหน้าที่สหกรณ์คนหน่ึงเป็นผู้จ่ายบัตรเงินสดให้แก่สมาชิก 

และให้สมาชิกลงลายมือชื่อรับบัตรเงินสดไว้เป็นหลักฐานในทะเบียนคุมบัตรเงินสดด้วย 
(3) มอบหมายให้กรรมการด าเนินการ หรือเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งเป็นผู้จ่าย

รหัสผ่าน  คู่บัตรเงินสดให้แก่สมาชิก และให้สมาชิกลงลายมือชื่อรับรหัสคู่บัตรเงินสดไว้เป็นหลักฐาน
ในทะเบียนคุมการจ่ายรหัสผ่านคู่บัตรเงินสดด้วย 

ทั้งนี้ ผู้จ่ายบัตรเงินสดและผู้จ่ายรหัสผ่านคู่บัตรเงินสดต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน  **4_/ 
(4) กรณีที่สมาชิกไม่มารับบัตรเงินสดตามก าหนดเวลาใน (1)ให้แจ้งเป็น

หนังสือคร้ังที่ 2 เพื่อให้สมาชิกมารับบัตรเงินสดภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ออกหนังสือแจ้ง  
(5) กรณีสมาชิกไม่มารับบัตรเงินสดตามก าหนดเวลาใน (4) ให้สหกรณ์

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการท าลายบัตรเงินสด เพื่อด าเนินการท าลายบัตรเงินสดให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่ครบก าหนดแจ้งคร้ังที่ 2  

7.3 ให้สหกรณ์เก็บรักษาทะเบียนคุมบัตรเงินสด และทะเบียนคุมรหัสผ่านคู่บัตร
เงินสด ไว้ในที่ปลอดภัย และต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่บัตรเงินสดหมดอายุ ทั้งนี้ 
การเก็บรักษาทะเบียนคุมบัตรเงินสดและทะเบียนคุมรหัสผ่านคู่บัตรเงินสดให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์  

ข้อ 8. กรณีสมาชิกท าบัตรเงินสดสูญหายหรือจ ารหัสผ่านคู่บัตรเงินสดไม่ได้ ให้
ด าเนินการดังนี ้

8.1 ให้สมาชิกแจ้งอายัดบัตรเงินสดกับธนาคารโดยทันที เพื่อให้ธนาคารท าการ
ยกเลิกบัตรเงินสด 

8.2 ให้สมาชิกแจ้งสหกรณ์เพื่อขอท าบัตรเงินสดใหม่แทนบัตรเงินสดที่สูญหาย 
8.3 กรณีบัตรเงินสดที่สูญหายหรือจ ารหัสผ่านคู่บัตรเงินสดไม่ได้ และยังมีเงิน

คงเหลือค้างอยู่ในบัตรเงินสดนั้น ให้สมาชิกเจ้าของบัตรเงินสดติดต่อโดยตรงกับธนาคาร เพื่อขอรับเงิน
ที่เหลือค้างอยู่ในบัตรเงินสดคืน 

 
 
 



 
**4_/  กรณีสหกรณ์ขนาดเล็ก ผู้เก็บรักษาบัตรเงินสดอาจท าหน้าที่จ่ายบัตรเงินสด และ

ผู้เก็บรักษารหัสผ่านคู่บัตรเงินสดอาจท าหน้าที่จ่ายรหัสผ่านคู่บัตรเงินสดด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้ผู้จ่าย
บัตรเงินสดเป็นผู้จ่ายรหัสผ่านคู่บัตรเงินสด 

 
หมวด 3 

การด าเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ข้อ 9. ให้สหกรณ์ใช้บัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ เลขที่บัญชี 506-0-

53372-7 ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ ส าหรับการด าเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ข้อ 10. บัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ 9 ให้สหกรณ์ใช้เพื่อด าเนินธุรกรรมทางการเงิน

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในกรณี ดังนี้ 
10.1  การจ่ายเงินเข้าบัตรเงินสดให้แก่สมาชิก  

(1) จ่ายเงินกู้ 
(2) จ่ายคืนเงินรับฝาก 
(3) จ่ายค่าผลผลิตของสมาชิก 
(4) จ่ายเงินปันผล 
(5) จ่ายเงินเฉลี่ยคืน 
(6) สมาชิกขอเติมเงินเข้าบัตรเงินสด  
(7) ธุรกรรมอื่นตามที่สหกรณ์ประกาศก าหนด  

10.2 การรับเงินจากสมาชิกผ่านบัตรเงินสด  
(1) ช าระหนี้เงินกู้ และหนี้อ่ืนๆ  
(2) ช าระค่าสินค้าและบริการ  
(3) รับเงินรับฝาก 
(4) ธุรกรรมอื่นตามที่สหกรณ์ประกาศก าหนด  

10.3 สหกรณ์สามารถด าเนินการรับและจ่ายเงินกับบุคคลอ่ืน นอกจากข้อ 10.1  
และข้อ 10.2 ผ่านระบบ Corporate Online โดยมติคณะกรรมการด าเนินการ 
       ข้อ 11 ก าหนดเวลาการรับจ่ายเงินโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

         11.1 สหกรณ์สามารถรับเงินและจ่ายเงินในระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้
สมาชิกได้ในเวลาท าการ ของสหกรณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษา
เงินของสหกรณ์ ในกรณีที่สหกรณ์มีความจ าเป็นต้องการจ่ายเงินนอกเวลาท าการของสหกรณ์ ให้
คณะกรรมการสหกรณ์มีมติก าหนดระยะเวลาด าเนินการและมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการ
เฉพาะกรณีไป 



                     11.2 สหกรณ์จ่ายเงินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ เวลาท า
การ ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น.   ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดตามประกาศของ
สหกรณ ์

ข้อ 12 การควบคุม การใช้ การเก็บรักษาและการออกรายงาน เคร่ือง EDC 
12.1  เมื่อสหกรณ์ได้รับเคร่ือง EDC จากธนาคาร ให้ผู้จัดการ หรือผู้ที่ผู้จัดการ

มอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมการใช้งานเคร่ือง EDC และให้มีหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของผู้ใช้เคร่ือง EDC  
(2) ตรวจสอบรายงานการรับช าระเงินผ่านเคร่ือง EDC  รายการสรุปยอด

รับช าระเงิน (Settlemant)   หลักฐานการช าระเงิน (Merchant Copy) และการท ารายการอ่ืนๆ ผ่าน
เคร่ือง EDC  เป็นประจ าวัน  

(3) ลงลายมือชื่อรับความถูกต้องในเอกสารที่ตรวจสอบนั้น  
12.2  ให้ผู้จัดการมอบหมายผู้ใช้เคร่ือง EDC แต่ละเครื่อง โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ท ารายการ เติมเงินเข้าบัตรเงินสด 
(2) ท ารายการ รับช าระเงินผ่านบัตรเงินสด 
(3) ยกเลิกรายการผิดพลาด (Void Payment) ในกรณี ใส่จ านวนเงิน

ผิดพลาดต้องการแก้ไขจ านวนเงิน และการท ารายการเสร็จสมบูรณ์ แล้วต้องการยกเลิกรายการนั้น  
ผู้ปฏิบัติสามารถท าการแก้ไขรายการ ก่อนการสรุปยอดรับช าระเงิน (Settlemant) ประจ าวัน  

(4) ท ารายงานการรับช าระเงินผ่านเคร่ือง EDC  
(4.1) พิมพ์รายงานยอดรวม ผ่านเคร่ือง EDC พร้อมรวบรวมหลักฐาน

การช าระเงิน (Merchant Copy) ทั้งหมดแต่ละวัน ส่งมอบผู้ควบคุมการใช้เคร่ือง EDC เป็นประจ าวัน 
(4.2) พิมพ์รายงานรายละเอียดแต่ละรายการ สามารถพิมพ์ได้ทั้งใน

ระบบ Corporate Online หรือผ่านเคร่ือง EDC  
 (5) ท ารายการสรุปยอดรับช าระเงิน (Settlement) เพื่อประมวลผลการรับ

ช าระเงินระหว่างวัน แล้วพิมพ์ใบสรุปยอดรับเงิน (Settlement Report Slip) น ามาตรวจสอบกับ
หลักฐานการช าระเงิน (Merchant Copy) ธนาคารจะท าการโอนยอดเงินเต็มจ านวนตามใบสรุปยอด
รับช าระเงิน (Settlemant) เข้าสู่บัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์ ผ่านเคร่ือง EDC ณ สิ้นวันท าการ  

ทั้งนี้ การมอบหมายตามข้อ 11.1 และ 11.2 จะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันและให้
สหกรณ์จัดท าเป็นค าสั่ง 

ข้อ 13 ให้สหกรณ์มอบหมายผู้จัดการเป็นผู้ควบคุมระบบ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็น
ผู้ใช้งานระบบ corporate online มีหน้าที่  

 
 
 



13.1  ผู้ควบคุมระบบ ให้มีหน้าที่ดังนี้ 
   (1) ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของผู้ใช้ระบบ Corporate Online  

(2) ตรวจสอบรายงาน รายการรับเงิน จ่ายเงินของบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของสหกรณ์ ผ่านระบบ Corporate Online เป็นประจ าวัน 

(3) ตรวจสอบ รายการรับเงิน จ่ายเงิน ให้ถูกต้องตรงกับรายงานที่พิมพ์
จากระบบ Corporate Online เป็นประจ าวัน 

(4) ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องในเอกสารรายงาน รายการรับ
จ่ายเงินของบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์ เป็นประจ าวัน 

13.2 ผู้ใช้งานระบบ Corporate Online ให้มีหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ตรวจสอบรายการโอนเงินเข้าบัญชีของสหกรณ์ เป็นประจ าวัน 
(2) ท ารายการโอนเงินเข้าบัตรเงินสด 
(3) ท ารายการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้ของสหกรณ์   
(4) พิมพ์รายงาน รายการรับเงิน จ่ายเงินของบัญชีเงินฝากธนาคารของ

สหกรณ์ ผ่านระบบ Corporate Online เป็นประจ าวัน     
    

หมวด 4 
การรับรู้รายการทางบัญชีของสหกรณ์ 

           ข้อ 14. การรับรู้รายการทางบัญชีของสหกรณ์ ในการด าเนินธุรกรรมทางการเงินให้
เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์  

การบันทึกรายการทางบัญชี ให้บันทึกตามวันที่เกิดธุรกรรมทางการเงิน 
 
     ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 
 
 
      (นายเด่น ปัญญานันท์) 
         ประธานกรรมการ 
     สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบที่  42 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
ว่าด้วยการรับฝากเงินจากนิติบุคคล 

พ.ศ. 2562 
***************************** 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ10 ,79 (8) และข้อ 107 (2) ที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ คร้ังที่ 9/2562  เมื่อวันที่27 สิงหาคม 2562 ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการรับ
ฝากเงินจากนิติบุคคล โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  ดังต่อไปนี้ 

หมวด  1 
ข้อก าหนดท่ัวไป 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยการ 
รับฝากเงินจากนิติบุคคล พ.ศ. 2562” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 “นิติบุคคล”  หมายความว่า  หน่วยงานหรือองค์กรที่มีฐานะนิติบุคคลตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอ่ืนซึ่งเป็นต้นสังกัดของสมาชิกสหกรณ์  
 “ผู้ฝาก” หมายความว่า นิติบุคคลผู้ฝากเงิน 
 ข้อ 4 สหกรณ์จะรับฝากเงินจากนิติบุคคลได้เฉพาะนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 
 ข้อ 5 สหกรณ์รับฝากเงินจากนิติบุคคลได้ 2 ประเภท คือ 
 (1)  เงินฝากออมทรัพย์ 
 (2)  เงินฝากประจ า 

หมวด 2 
การเปิดบัญชีและการฝากเงิน 

 ข้อ 6 นิติบุคคลที่ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 5  ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์   
ณ  ส านักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์  
โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชีนั้น 
 ข้อ 7 พร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก  ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของตัวแทนซึ่ง
เป็นผู้มีอ านาจถอนเงิน ตลอดจนให้เงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากที่เปิดบัญชีนั้นไว้ต่อสหกรณ์ 



 การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้ จะมีผลต่อเมื่อผู้ฝากได้แจ้งเป็น
หนังสือต่อสหกรณ์  และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว 
 ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้อักษรไทยและเขียนด้วยหมึกทั้งต้องเขียน
ด้วยลายมือของผู้น าฝาก สหกรณ์จะไม่รับรู้การใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ 
 ข้อ 8 ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินฝาก ได้ดังนี้ 
 (1) เงินฝากออมทรัพย์  ผู้ฝากรายหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์
นี้ได้โดยจ านวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่น้อยกว่า 100บาท และผู้ฝากจะส่งเงิน
ฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใดโดยจ านวนเท่าใดก็ได้ 
 (2) เงินฝากประจ า ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า ขั้นต่ า 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 
25,000 และระยะเวลาฝากต้องไม่น้อยกว่า 24 เดือน 
 ข้อ 9 ในการเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 7  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้ 
 สมุดคู่ฝากนั้นผู้ฝากต้องรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย         
เงินถอนและเงินคงเหลือบรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย 
 การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระท าได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์  
ซึ่งประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเหรัญญิก  หรือผู้จัดการ  หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายคนหนึ่งคนใด เป็นผู้ลงลายมือชื่อย่อก ากับไว้เป็นส าคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่
ฝากโดยไม่เป็นไปตามที่กล่าวนี้ ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ อนึ่ง ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดใน
สมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขให้  จะแก้ไขโดยประการอ่ืนไม่ได้ 
 สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรือช ารุดจนใช้การไม่ได้  ให้น ามายื่นต่อสหกรณ์เพื่อ
จะได้ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้
ต่อไป สมุดคู่ฝากเล่มที่ยกเลิกนั้นผู้ฝากจะรับไปก็ได้ 
 ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผู้ฝากต้อง
แจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า  สหกรณ์จะต้องน ายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซึ่ง
ออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป  ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก 
 ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากคร้ังแรกก็ดี  หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อ
จากเล่มก่อนซึ่งลงรายการเต็มแล้วก็ดี  หรือช ารุดใช้การไม่ได้ก็ดี  สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่
กรณีที่สมุดคู่ฝากของผู้ฝากรายใดสูญหาย  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้โดยคิด
ค่าธรรมเนียมเล่มละ 20 บาท 
 ข้อ 10  ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกคร้ัง ให้ท าใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์
ก าหนด ยื่นพร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและจ านวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ณ  ส านักงานสหกรณ์ 
ทั้งนี้ผู้ฝากหรือผู้อ่ืนจะเป็นผู้ส่งเงินก็ได้ 
 



 เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจ านวนเงินฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคู่ฝาก และ
ตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก 
 ข้อ 11 ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่
จ่ายเงินถอนจากรายการเช่นนั้น  จนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว 

หมวด 3 
การก าหนดอัตราดอกเบี้ย  ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย 

วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจ่ายดอกเบี้ย 

 ข้อ 12 สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 5 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.50  
ต่อปี โดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 
  ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้ค านวณเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ  และสหกรณ์
จะน าดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ ให้ผู้ฝากรีบยื่นสมุดคู่
ฝาก ณ ส านักงานสหกรณ์  เพื่อสหกรณ์บันทึกรายการดอกเบี้ยให้ 
 ดอกเบี้ยเงินฝากประจ า  สหกรณ์จะค านวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงก าหนด
ระยะเวลาการฝาก ส าหรับเงินฝากที่ถอนก่อนก าหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 14  
สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามจ านวนเดือนเต็ม 
 กรณีถอนเงินฝากประจ าในระยะเวลาไม่ถึง  3  เดือน  สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้ 
 ถ้านิติบุคคลไม่ถอนเงินฝากประจ าเมื่อครบก าหนดพร้อมดอกเบี้ย จนพ้นก าหนดไป
อีกเจ็ดวัน  ก็เป็นอันถือว่าผู้ฝากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 

หมวด 4 
การถอนเงินฝากและการปิดบัญชี 

 ข้อ 13 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ 
  ในการถอนเงินฝาก ผู้มีอ านาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์ 
ควรมารับเงินที่ส านักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ให้
ตัวอย่างไว้ พร้อมกับสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
 ถ้าผู้มีอ านาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผู้ใดรับเงินแทน ก็ต้องท าใบถอนเงินฝากและ
ต้องมอบอ านาจให้รับเงินแทนเป็นหนังสือตามแบบที่ก าหนด ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ได้ให้
ตัวอย่างไว้  แล้วมอบให้ผู้รับมอบอ านาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ ณ ส านักงานสหกรณ์  ในการน้ีสหกรณ์จะเรียกหลักฐานพิสูจน์ตัวผู้รับมอบอ านาจก็ได้ 
 
 



 เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้ง
เงินคงเหลือในสมุดคู่ฝาก แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก 
 อนึ่ง  การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ  
ผู้มีอ านาจถอนเงินต้องลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้ก ากับด้วย 
 ข้อ 14. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  จะถอนเมื่อใด  จ านวนเท่าใดก็ได้ 
 ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจ า  ผู้ฝากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบ
ก าหนด  แต่เมื่อผู้ฝากยื่นค าขอเป็นหนังสือโดยชี้แจงความจ าเป็น สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อน
ครบก าหนดก็ได้ 
 ข้อ 15. ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้ ให้ผู้มี
อ านาจถอนเงินจดแจ้งไว้ท้ายรายการจ านวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า  “เพื่อปิดบัญช”ี  
  ข้อ 16. ในกรณีที่คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบนี้ หรือก่อ
ให้ เกิดความยุ่งยากแก่สหกรณ์  หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก  สหกรณ์จะ
ไม่รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฝากอีก และให้ผู้ฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเงินฝาก
ของตน ทั้งนี้  สหกรณ์จะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ฝาก 
 ข้อ 17. การถอนเงินฝากเพื่อปิดบัญชีตามข้อ 15 สหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ยให้ตามข้อ 12  ถงึวัน
ก่อนวันถอนหนึ่งวัน  เว้นแต่การปิดบัญชีเงินฝากในกรณีผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบตามข้อ 16 สหกรณ์จะ
ค านวณดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันที่แจ้งหนึ่งวัน และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี้ยอีกไม่ว่าผู้ฝากจะถอนเงิน
เมื่อใด 
  เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผู้ฝากแล้ว  จะยกเลิกสมุดคู่ฝากส าหรับบัญชีนั้น 
 ข้อ 18. ในกรณีที่มีความจ าเป็น  สหกรณ์สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับฝากเงินก็ได ้

 
                   ประกาศ  ณ  วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2562 

       
 
                         (นายเด่น  ปัญญานันท)์ 

                  ประธานกรรมการ 

            สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 

 

 
 



ระเบียบที่  43 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
ว่าด้วยการใช้เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล พ.ศ 2563 

********************* 
  อาศัยอ านาจตามความข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 28(5) และข้อ 79(8) ที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 35 คร้ังที่ 8/2563 วันที่ 23 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ 2563   ได้ก าหนด
ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วยการใช้
เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  พ.ศ 2563” 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1  เดือนสิงหาคม พ.ศ 2563 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ์”  หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 

“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 

“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ 
จ ากัด 

“เงินทุน” หมายถึง ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 
             ข้อ 4. ให้สหกรณ์จัดให้มีบัญชีเงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไว้บัญชีหนึ่ง

ต่างหากจากบัญชีอื่น 
ข้อ 5.  เงินที่จะน าเข้าบัญชีเงินทุนนี้คือ 

(1) เงินที่สหกรณ์จัดสรรก าไรสุทธิในที่ประชุมใหญ่ ตามข้อบังคับสหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด พ.ศ. 2562 ข้อ 28(4) 

(2) เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินช่วยเหลือ หรือเงินอ่ืนใดที่ได้รับจากบุคคล องค์การ 
หรือสถาบันที่มีวัตถุแประสงค์เพื่อการนี้ 
 ข้อ 6. เงินทุนนี้ให้สหกรณ์จ่ายได้เฉพาะเพื่อเป็นเงินปันผลตามหุ้นแก่สมาชิกในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
  (1) สหกรณ์มีก าไรไม่เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลตามหุ้นแก่สมาชิกในอัตราที่ 
พอสมควร เพื่อให้สมาชิกผู้ถือหุ้นมีขวัญก าลังใจ และเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ 
 



(2) กรณีที่สหกรณ์มีผลการด าเนินงานขาดทุนด้วยเหตุสุดวิสัยและคณะกรรมการมี
มติให้จ่ายเงินปันผลตามหุ้นเพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้แก่สมาชิกให้คณะกรรมการรายงานขอความ
เห็นชอบการใช้เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอนเงินทุนแล้ว ให้ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้จัดการ แล้วแต่กรณีเบิกจ่ายได้ 
  ข้อ 7. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอ านาจลงชื่ออนุมัติการจ่ายเงินตามระเบียบนี้ 
  ข้อ 8. การเก็บหลักฐานทางการเงิน ทางบัญชี การตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ
ว่าด้วย การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ 
  ข้อ 9. ให้สหกรณ์จัดท าบัญชีว่าด้วยเงินทุนรักษาอัตราเงินปันผลไว้โดยเฉพาะและ
ให้มีการปิดบัญชีปีละคร้ัง โดยให้ถือรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์เป็นหลัก 
  ข้อ 10. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่   1 เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
                                    (นายเด่น ปัญญานันท์) 
                                        ประธานกรรมการ 
                  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบที่  44 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิก พ.ศ. 2563 

*********************** 
อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ข้อ 11  

(1),13,14,79(8)และข้อ110(3)(10) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 35 คร้ังที่10/2563 เมื่อ
วันที2่5  กันยายน 2563ได้ก าหนด ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ของสมาชิก พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ว่าด้วย
การให้เงินกู้เพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิก พ.ศ. 2563” 
  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2563 เป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
   สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
   สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ 
   ประธานกรรมการ หมายถึง ประธานคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
   ผู้กู้ หมายถึง สมาชิกซึ่งเป็นผู้กู้เงินจากสหกรณ์ 
   ผู้ค้ าประกัน หมายถึง สมาชิกผู้ค้ าประกันเงินกู้ให้กับผู้กู้ 

ภาระหนัก หมายถึง ภาระหนี้สินที่มีเป็นจ านวนมากจนสมาชิกไม่สามารถ
ช าระหนี้ได้ตามปกต ิ

  ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกดังนี้ 
(1) เพื่อผ่อนคลายภาระหนักในการช าระหนี้ของสมาชิก 

(2) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการช าระหนี้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้กู้

หรือผู้ค้ าประกัน 

ข้อ 5 หนี้ที่เกิดจากการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์แห่งเงินกู้ จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ 
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามระเบียบนี้ 
  ข้อ 6 หนี้ที่จะสามารถขอปรบัปรุงโครงสร้างหนี้ได้ ต้องมีลักษณะดังนี้ 
   (1) เป็นหนี้ที่เป็นภาระหนักของสมาชิกที่เกินกว่าจะสามารถส่งช าระจาก

เงินได้รายเดือนได้ตามปกติ อันเกิดจากเหตุสุจริตหรือเหตุอันจ าเป็น โดยพิจารณาแล้วมีเงินได้

คงเหลือสุทธิไม่เพียงพอในการช าระหนี้หรือไม่เพียงพอแก่การด ารงชีพ 

 



(2) เป็นหนี้ที่ค้างช าระติดต่อกันเป็นเวลานาน จนถือว่าเป็นหนี้ผิดนัดการ

ช าระหนี ้

(3) เป็นหนี้ที่ต้องรับภาระหนักในฐานะผู้ค้ าประกันหน้ีรายอ่ืน 

ข้อ 7 สมาชิกที่จะขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ ต้องมีลักษณะดังนี้ 
(1) เป็นผู้กู้ที่มีภาระหนี้สินเป็นจ านวนมากจนไม่สามารถช าระหนี้ไ ด้

ตามปกติโดยให้พิจารณาจากรายได้ และรายจ่ายตามรายละเอียดบัญชีเงินเดือนของสมาชิกและ

หลักฐานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง และต้องปรากฏว่ามีรายได้คงเหลือไม่เพียงพอในการช าระหนี้ หรือไม่

เพียงพอแก่การด ารงชีพ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ค้ าประกัน หรือ 

(2) เป็นผู้ค้ าประกันที่ต้องรับภาระการช าระหนี้แทนผู้กู้ โดยหนี้นั้นเป็น

ภาระหนักอันเกิดจากเหตุสุจริตหรือเหตุอันจ าเป็น 

(3)  สมัครใจและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

  ข้อ 8 สมาชิกที่ประสงค์จะปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ให้ยื่นค าขอพร้อมเอกสาร 
ประกอบการพิจารณาตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด รวมทั้งเอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีภาระหนัก 
  ข้อ 9 ให้คณะกรรมการเงินกู้สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้ของ
สมาชิกที่ขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้ เป็นไปตามข้อ 6 และข้อ 7 เพื่อเสนอความเห็นให้
คณะกรรมการพิจารณา 
  ข้อ 10 คณะกรรมการเงินกู้จะพิจารณาให้สมาชิกผู้กู้ หรือผู้ค้ าประกันปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ได้ ตามวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
   (1) ให้น าต้นเงินกู้ที่ค้างช าระมาปรับปรุงงวดช าระหนี้ใหม่ โดยขยายงวด

ช าระหนี้ออกไปได้ไม่เกินจ านวน 240 งวด ให้มีระยะเวลาช าระหนี้แล้วเสร็จไม่เกินอายุ 80 ปี รวมทั้ง

การพิจารณาเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิหลักจากหักช าระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ตลอดอายุ

สัญญา 

  สมาชิกผู้ค้ าประกันที่ต้องรับช าระหนี้แทนผู้กู้ อาจร้องขอให้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 

เฉพาะยอดเงินที่ต้องรับช าระหนี้แทนผู้กู้ก็ได้ หรือจะรวมกับยอดต้นเงินกู้ของตนเองด้วยก็ได้ ทั้งนี้

ให้เป็นไปตามความประสงค์ของสมาชิกผู้ร้องขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้และเป็นไปตามเงื่อนไขใน

ข้อ 6 และข้อ 7 

   (2) การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิกรายใดรายหนึ่ง ให้กระท าได้ไม่

เกินสามครั้ง และแต่ละคร้ังยอดเงินที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้จะต้องไม่เกินต้นเงินกู้คงเหลือ 

 



  ข้อ 11 อัตราดอกเบี้ย ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ที่เกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ใน
อัตราตามประกาศของสหกรณ์   
  ข้อ 12 หลักประกันเงินกู้เพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ให้มีสมาชิกสหกรณ์ตามที่
คณะกรรมการ ด าเนินการเห็นสมควรเป็นผู้ค้ าประกัน ตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สมาชิก 
  ข้อ 13 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้สมาชิกรายใดปรับปรุงโครงสร้างหนี้
แล้ว ให้ถือปฏิบัติ ดังนี ้
   (1) สมาชิกรายใดที่ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย

ในปีใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีนั้น 

   (2) สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย

ติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ถึงสามคราวส าหรับเงินกู้ราย

หนึ่งๆ ให้ถือว่าเงินกู้นั้นเป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้อง

ค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้และให้คณะกรรมการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 

  ข้อ 14 กรณีเร่ืองใดไม่ได้ก าหนดไว้เป็นพิเศษตามระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติในการให้
เงินกู้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และให้คณะกรรมการมีอ านาจในการวินิจฉัย
ตีความเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
  ข้อ 15 ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
     ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2563 
 
      (นายเด่น ปัญญานันท์) 
                                                                                     ประธานกรรมการ 
                                                                  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
 
 


