
 

 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

วาดวย การใหเงินกูและดอกเบ้ียเงินกู (คร้ังท่ี 2) พ.ศ. 2559 
 

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ขอ 13 ถึงขอ 18  

ขอ 65(2), (8)และ ขอ 87(2) รวมทั้งระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการกํากับดูแล 

กิจการที่ ดี  พ .ศ . 2549 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่  47 ไดมีม ติในการประ ชุมครั้ งที่  10/2559                

วันที่ 28 กันยายน 2559 ใหกําหนดระเบียบวาดวยการใหเงินกูและดอกเบี้ยเงนิกูไว ดังตอไปนี้ 

 ขอ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการใหเงินกูและ

ดอกเบ้ียเงินกู (ครั้งท่ี 2) พ.ศ.2559” 

 ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี  1 ตุลาคม 2559  เปนตนไป 

 ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการใหเงินกูและดอกเบ้ียเงินกู 

พ.ศ. 2559   

 บรรดา ระเบียบ มติ ประกาศ หรือคําส่ังอ่ืนใดท่ีไดกําหนดไว ซึ่งขัดแยง หรือแยงกับระเบียบนี้ใหใช

ระเบียบนี้แทน 

 ขอ 4. ในระเบียบนี้ 

  สหกรณ    หมายความวา  สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  สมาชิก    หมายความวา  สมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  ประธานกรรมการ  หมายความวา  ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยอนามัย

สรุนิทร จํากัด 

  รองประธานกรรมการ  หมายความวา  รองประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยอนามัย

สรุนิทร จํากัด 

  คณะกรรมการ   หมายความวา  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย

อนามัยสุรินทร จํากัด 

  คณะกรรมการเงนิกู  หมายความวา  คณะกรรมการเงนิกู   ตามขอบังคับสหกรณออม

ทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  ผูจัดการ    หมายความวา  ผูจัดการของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 
 

หมวด 1 

บทท่ัวไป 

 ขอ 5. สหกรณใหเงินกูแกสมาชิก 3 ประเภท คือ 

  (1) เงนิกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

  (2) เงนิกูสามัญ 

  (3) เงนิกูพิเศษ 

 ขอ 6. การใหเงนิกูแกสมาชิกนั้น จะใหไดเฉพาะกรณีเพ่ือการอันจําเปนหรือมีประโยชนตามที่

คณะกรรมการเห็นสมควร 



  สมาชิกที่จะกูเงนิจากสหกรณไดนั้นตองมีเงินฝากกับสหกรณอยางนอยหนึ่งบัญชีหรือตองผาน

การฝกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับความรูข้ันพ้ืนฐานเก่ียวกับสหกรณท่ีสหกรณจัดข้ึน  
 

หมวด 2 

เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

 ขอ 7. เมื่อสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินอันแสดงหลักฐานพิสูจนได และประสงคจะขอกูเงินก็ใหย่ืนคําขอกูตอ

สหกรณตามแบบท่ีกําหนดไว และตองเปนสมาชิกในสหกรณมาแลวไมนอยกวาสามเดือนจึงจะมีสิทธิกูเงินได 

รวมท้ังมีหุนไมนอยกวาจํานวนที่คณะกรรมการกําหนดไวในประกาศของสหกรณ 

 ขอ 8. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการ

ดําเนินการอ่ืน ๆ หรือผูจัดการ ตามที่เห็นสมควร เปนผูวินิจฉัยเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการก็ได และ

ใหผูไดรับมอบดังกลาวแถลงรายการเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินที่ใหไปใหคณะกรรมการทราบทุกเดือน 

 ขอ 9. การใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินนั้น จํานวนเงินท่ีใหสมาชิกกู ตลอดจนเงื่อนไขท่ีเกี่ยวกับการใหกูท่ี

จําเปน ตลอดจนคาปรับผิดสัญญาและคาธรรมเนียมในการเปลี่ยนสญัญาใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนดไว

ในประกาศสหกรณ 
 

หมวด 3 

เงินกูสามัญ 

 ขอ 10. ใหคณะกรรมการเงินกูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูสามัญแกสมาชิกไดตามท่ีกําหนดไวใน

ขอบังคับ ระเบียบนี้ มติ และคาํสั่งสหกรณ 

  ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกูใหนําเสนอคณะกรรมการทราบ ในการประชุมคราว

ถัดไป 

  คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหประธานกรรมการ หรือ รองประธานกรรมการหรือกรรมการ

ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร เปนผู วินิจฉัยใหเงินกูสามัญแทนคณะกรรมการก็ได และใหผูไดรับมอบ

ดังกลาวแถลงรายการเงินกูสามัญท่ีใหไปใหคณะกรรมการทราบทุกเดือน 

 ขอ 11. สมาชิกท่ีเปนขาราชการ พนักงานของรัฐ เจ าหนาที่สหกรณ  ขาราชการบํานาญหรือ

ลกูจางประจํา ซ่ึงอาจไดรับเงนิกูสามัญนั้น ตองเปนสมาชิกสหกรณติดตอกันมาเปนเวลาไมนอยกวาหกเดือน  

ขอ 12. สวนท่ีเปนเจาหนาท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหและลูกจางช่ัวคราวซึ่งอาจไดรับเงินกูสามัญตอง

เปนสมาชิกสหกรณติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวาหกเดือน 

ขอ13. สมาชิกผูประสงคขอกูสามัญ ตองย่ืนคําขอกูตอสหกรณตามแบบที่กําหนดไว และตองมีหุนและ

เงินฝากในสหกรณฯ ค้ําประกันหนี้เงนิกูไมนอยกวาจํานวนท่ีคณะกรรมการกําหนดไวในประกาศของสหกรณ 

 ขอ14. คําขอกูเงินสามัญของสมาชิกท่ียังรับราชการในและนอกสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

สุรินทรนั้น  ตองเสนอโดยผานผูบังคับบัญชาตนสังกัด หรือเจาหนาที่การเงินของหนวยงาน แตถาเปน

ผูบังคับบัญชา หรือ ตําแหนงซ่ึงเทียบไดไมตํ่ากวาระดับชํานาญงานหรือชํานาญการหรือขาราชการบํานาญ ก็ไม

ตองมีผูใหความเห็นดังวาน้ี 

ในกรณีท่ีคําขอกูเปนของเจาหนาท่ีสหกรณตองผานผูจัดการ แตถาคําขอกูนั้นเปนของผูจัดการ 

เองใหผาน ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก 

 



ผูบังคับบัญชาตนสังกัดตามความในวรรคหน่ึงใหหมายความถึงผูบังคับบัญชาระดับตนท่ี 

เหนือกวาสมาชิกผูกูช้ันหน่ึง ไดแก หัวหนาฝาย/หัวหนากลุมงานในโรงพยาบาลชุมชน ผูอํานวยการโรงพยาบาล 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  สาธารณสุขอําเภอ  หัวหนากลุมงานหรือหัวหนางานในสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสุรินทรแลวแตกรณี 

 ขอ 15. ใหเงินกูสามัญมี 3 ชนิดคือ  

  (1) เงนิกูสามัญทั่วไป 

  (2) เงนิกูสามัญเพ่ือการบริโภค 

  (3) เงนิกูสามัญเพ่ือคุณภาพชีวิต (ATM) 

  จํานวนเงินที่ ใหสมาชิกกู ตลอดจนเงื่อนไขเก่ียวกับการให กู ท่ี จําเปนให เปนไปตามที่

คณะกรรมการกําหนดไวในประกาศของสหกรณ 

  ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรอาจเพ่ิมชนิดของเงินกูสามัญเพ่ิมเติมอีกก็ได โดยกําหนดไว

ในประกาศของสหกรณพรอมทั้งเงื่อนไขสําหรับเงนิกูสามัญชนิดนั้น 

  สมาชิกรายหนึ่งๆจะมีหนี้เงินกูสามัญในเวลาใดเวลาหน่ึงไดโดยไมจํากัดจํานวนสัญญา แตตอง

เปนไปตามระเบียบ เงื่อนไขและหลักเกณฑท่ีสหกรณกําหนดไวในประกาศของสหกรณ 

 ขอ 16. สมาชิกที่ไดรับเงินกูสามัญแลวจะขอกูเงินสามัญครั้งใหม จะตองสงเงินงวดชําระหนี้เงินกูสามัญ

ไมนอยกวาท่ีคณะกรรมการกําหนดไวในประกาศของสหกรณ 

  ความในวรรคแรกไมรวมถึงผูกูที่ใชทุนเรือนหุนคํ้าประกัน 

 ขอ 17. ในการใหเงินกูสามัญนั้น ถาปรากฏวาสหกรณมีเงินท่ีจะใหกูไดไมพอแกการขอกู อันมีลักษณะ

พึงใหกูนั้นทุกราย ใหถือลําดับในการพิจารณาใหเงินกู ดังตอไปนี้ 

(1) เงินกูที่ถือคาหุนเปนหลักประกันนั้น ใหในลําดับกอนเงินกูที่มีหลักประกันอยางอ่ืน 

(2) ผูขอกูท่ีปลอดหนี้โดยมีการชําระหนี้ตามลาํดับงวดในสัญญา 

(3) ผูขอกูนอกเหนือจาก (1) (2) พิจารณาตามลําดับจากการย่ืนคําขอกู 

ถาลําดับเงินกูอยูในลําดับเดียวกัน ใหเงินกูจํานวนนอยกอน เพ่ือประโยชนแหงการน้ี จํานวนเงินกูที่นํามาเทียบกัน

ใหคิดรวมเงินกูสามัญ และเงนิกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินรายกอนของผูกูท่ีคงเหลืออยู (ถามี) ดวย 

  ถาลําดับเงินกูอยูในลําดับเดียวกันและมีจํานวนเงินเทากันใหพิจารณาตามลําดับกอนหลัง หรือ

โดยพิจารณาผูท่ีมีหุนมากเปนลําดับกอน 

  ทั้งน้ี เวนแตในกรณีท่ีผูขอกูมีเหตุผลพิเศษปรากฏชัดเจน คณะกรรมการเงินกูหรือประธาน

กรรมการจะวินิจฉัยใหกูเปนกรณีพิเศษเฉพาะรายก็ไดแลวรายงานใหคณะกรรมการทราบในการประชุมคราว

ถัดไป 

 ขอ 18. คณะกรรมการเงินกูหรือประธานกรรมการ อาจพิจารณาวินิจฉัยใหกูเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย

ก็ได หากพิจารณาเห็นวาสมาชิกมีความจําเปนภายในเงื่อนไขตามลําดบัดังนี้ 

  (1) กรณีผูปวยตองรักษาตัวเปนเวลานานของเจาตัว, คูสมรส, บุตร, ธิดา, บิดา, มารดา 

  (2) กรณีถูกดําเนินคดีแพงและอาญา โดยมีหลักฐานของทางราชการ 

  (3) กรณีท่ีพักอาศัยประสบภัยธรรมชาติ 

  (4) กรณีอุปสมบท หรือสมรสของเจาตัว, บุตร, ธิดา 

  (5) กรณีจัดงานศพบุตร, ธิดา, คูสมรส, บิดา, มารดาของเจาตัว 



  (6) กรณีเพ่ือการศึกษาของเจาตัว, คูสมรส, บุตร 

  ทั้งนี้ตองรายงานใหคณะกรรมการทราบในการประชุมคราวถัดไป 
 

หมวด 4 

เงินกูพิเศษ 

สวนท่ี 1 

ขอกําหนดท่ัวไปเก่ียวกับเงินกูพิเศษ 

 ขอ 19. เมื่อคณะกรรมการเห็นวา สหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอที่จะชวยเหลือใหเงินกูเพ่ือสงเสริม

ฐานะ ความมั่นคงหรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได โดยจํานวนเกินกวาเงินกูสามัญคณะกรรมการมีอํานาจ

วินิจฉัยใหเงินกูพิเศษแกสมาชิกไดตามท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้และตามขอบังคับของสหกรณ 

 ขอ 20. ใหเงินกูพิเศษมี 3 ชนิด คือ 

  (1) เงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห 

  (2) เงนิกูพิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ 

  (3) เงนิกูพิเศษเพ่ือการซื้อยานพาหนะ 

  ใหถือวาเงินกูพิเศษตาม (1) และ (2) อยูในลําดับกอนเงินกูพิเศษตาม (3) 

 ขอ 21. สมาชิกที่จะไดรับเงินกูพิเศษ จะตองเปนสมาชิกในสหกรณนี้ติดตอกันมาไมนอยกวา สองป         

ในกรณีที่สมาชิกโอนมาจากสหกรณอ่ืน ตองไดเปนสมาชิกในสหกรณนี้และสหกรณซึ่งตนเปนสมาชิกอยูเดิม

รวมกันไมนอยกวาสองป 

  สมาชิกที่ไดรับเงินกูพิเศษตองมีหุนและหรือเงินฝากในสหกรณฯ ค้ําประหน้ีเงินกูจํานวนไม

นอยกวาท่ีคณะกรรมการกําหนดไวในประกาศของสหกรณ 

 ขอ 22. สมาชิกท่ีจะไดรับเงินกูพิเศษใหม จะตองสงงวดชําระหน้ีเงินกูพิเศษเดิมมาแลวไมนอยกวา

สามสิบหกงวด ตามลําดบัในสัญญา 

  สมาชิกที่ไดรับเงินกูพิเศษแลว อาจรวมเงินกูพิเศษเดิมเปนเงินกูสามัญ เมื่อจํานวนเงินกูพิเศษ 

ไมเกินจํากัดท่ีสมาชิกผูนั้นอาจกูเงินสามัญจากสหกรณ 

  สมาชิกรายหนึ่งๆอาจขอกูพิเศษไดมากกวาหนึ่งสัญญา ทั้งน้ีตองเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑ

และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดไวในประกาศของสหกรณ 

 ขอ 23. เงินกูซึ่งจะถือเปนเงินกูพิเศษ และใชระยะเวลาสงคืนตามท่ีกําหนดไวสําหรับเงินกูพิเศษไดน้ัน 

ตองมีจํานวนเกินกวาจํากัด ซึ่งสมาชิกนั้นอาจกูเงินสามัญจากสหกรณได  

  สมาชิกซ่ึงไดรับเงินกูพิเศษ ตองชําระคาธรรมเนียมเงินกูพิเศษ ตามเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการ

กําหนดไวในประกาศสหกรณ 

  ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดคาปรับผิดสัญญา และคาธรรมเนียมการเปล่ียนสัญญาโดย

กําหนดไวในประกาศของสหกรณ 

 ขอ 24. ใหคณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูพิเศษแกสมาชิกไดตามที่กําหนดไวใน

ขอบังคับ ตามระเบียบนี้ มติ และคาํสั่งสหกรณ 



  คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเงินกู 

เปนผูวินิจฉัยเงินกูพิเศษแทนคณะกรรมการก็ได และใหคณะกรรมการเงินกูแถลงรายการเงินกูพิเศษที่ใหไปให

คณะกรรมการทราบทุกเดือน 

 ขอ 25. เมื่อคณะกรรมการไดวินิจฉัยใหเงินกู และเอกสารทางกฎหมายอยางอ่ืน ๆ เก่ียวกับเงินกูนั้นได

จัดทําตามที่กําหนดไวโดยครบถวนสมบูรณแลว สมาชิกผูกูจึงรับเงินกูจากสหกรณได 

เพ่ือเปนแนวทางควบคมุการใชจายใหเปนไปตามความมุงหมาย ใหสหกรณจายเงนิให  

สมาชิกผูกูตามประกาศ หลักเกณฑและเงื่อนไขที่สหกรณกําหนด 

  คณะกรรมการอาจยกเวนขอกําหนดดังกลาวในวรรคสองนั้นได ในกรณีสมาชิกผูกูแสดงใหเปน

ที่พอใจ ของคณะกรรมการวามีเหตุผลเปนพิเศษ 

ขอ 26. ในเมื่อถึงกําหนดที่สมาชิกผูกูตองจายเงินกูพิเศษตามความมุงหมาย ตองเสนอรายงานการใช

จายเงินตามแบบที่กําหนดไว พรอมทั้งหลักฐานที่มีตอสหกรณทุกคราวโดยเร็วที่สุดเทาท่ีจะกระทําได สหกรณ

อาจมอบใหกรรมการดําเนินการ หรือบุคคลอ่ืนตามที่เห็นสมควรสอบสวนการใชจายเงินกู ตามรายงานนั้นๆ        

อีกชั้นหนึ่งดวย 

 ขอ 27. ตราบใดท่ีสมาชิกยังสงคืนเงินกูพิเศษไมเสร็จ สมาชิกจะตองยินยอมและอํานวยความสะดวกให

คณะกรรมการ หรือบุคคลอ่ืนซึ่งไดรับมอบหมายจากสหกรณเขาตรวจสอบการกอสราง ตอเติมหรือปรับปรุง

อาคารหรือทรัพยสินหรือยานพาหนะ หรือการประกอบอาชีพท่ีใหเงินกูน้ันตลอดจนหลักประกันเงินกูนั้นในเวลา

อันสมควรไดเสมอ และตองช้ีแจงเก่ียวกับเรื่องท่ีตรวจใหทราบตามความประสงค 
 

สวนท่ี 2 

เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห 

 ขอ 28. เงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห ไดแก 

(1) เงินกูเพ่ือกอสราง  ตอเติม หรือปรับปรุงอาคาร  สาํหรับใชเปนที่อยูอาศัยของตน   

และครอบครัวตามควรแกฐานะ  

(2) เงินกูซื้ออาคารหรือซื้อท่ีดิน  และอาคาร  หรือซื้อที่ดิน เพ่ือจะไดกอสรางอาคารใน  

ระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้สําหรับใชเปนท่ีอยูอาศัยของตนเองและครอบครัวตามสมควรแกฐานะ 

  (3) เงนิกูเพ่ือกิจการซึ่งเก่ียวของแก (1) หรือ (2)  

  (4) เงนิกูเพ่ือชําระหนี้แกบุคคลภายนอก ซึ่งสมาชิกกูมาเพ่ือกิจการตาม (1)หรือ(2)หรือ(3) 

และตองรับภาระหนักกวาที่จะกูจากสหกรณ 

 ขอ 29. สมาชิกผูประสงคขอเงินกูดังกลาวในขอ 28 ตองเสนอคําขอกูถึงสหกรณตามแบบท่ีกําหนดไว

รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานตาง ๆ ที่เก่ียวของ เชน รายการสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจายรวมท้ัง

รายการบุคคลในครอบครัว การอยูอาศัยเดิม และเหตุผลอันจําเปนที่ตองจัดใหมีที่อยูอาศัยใหม หรือจัดใหมี

เพ่ิมข้ึน แบบรูปและรายการกอสรางเพ่ือตอเติมหรือปรับปรุงอาคาร รายละเอียดและหลักฐานของท่ีดินและ

อาคารที่จะกอสรางตอเติม หรือปรับปรุง รายละเอียดและหลักฐานแหงท่ีดินที่จะซ้ือ กําหนดเวลา และราคา 

สัญญาที่ทําไวหรือรางสัญญาที่ทําไวหรือรางสัญญาท่ีจะทํา รายละเอียดแหงความตองการเงินกู จํานวนเงินที่ตน

จะออกเอง กําหนดการใชเงินกู รายละเอียด และหลักฐานแหงทรัพยสินท่ีเสนอเปนหลักประกัน 



  ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขท่ีจําเปนเก่ียวกับการให เงิน กูพิ เศษเพื่อการ

เคหะสงเคราะหไวในประกาศของสหกรณ 

  ขอ 30. รูปแบบและรายการกอสรางหรือตอเติมหรือปรับปรุงอาคารนั้นตองปฏิบัติใหถูกตอง

ตามกฎหมายและตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดวย 

  การแกไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปเพ่ือรายการดังกลาวในวรรคกอน ในสาระสําคัญตองไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการหรือบุคคล ซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อการนี้  และตองรายงาน

คณะกรรมการทราบดวย 

 ขอ 31. สหกรณอาจมอบหมายใหคณะกรรมการเงินกู หรือบุคคลอ่ืนตามที่สมควรสอบสวนและทํา

รายงานเก่ียวกับคําขอกูเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะหเสนอคณะกรรมการพิจารณา ถือเปนหนาท่ีของ

สมาชิกผูกูตองใหความจริงและรวมมือ 

 ขอ 32. จํานวนเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห ซึ่งใหแกสมาชิกผู กูคนหนึ่งนั้น ยอมสุดแต

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร โดยคํานึงถึงลักษณะท่ีอยูอาศัย ความจําเปนและความสามารถชําระหนี้ของ

สมาชิกนั้นแตไมเกินส่ีลานบาท 

 ขอ 33. กรณีท่ีสมาชิกยังสงเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะหไมเสร็จส้ิน สมาชิกจะจําหนายหรือโอน

อาคาร และหรือท่ีดินซ่ึงใชเงินกูนั้นไมวาบางสวน หรือท้ังหมดแกผูอ่ืนไมได เวนแตกรณี จําเปนซึ่งตองไดรับ

อนุญาตเปนหนังสือจากคณะกรรมการกอน 
 

สวนท่ี 3 

เงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 

 ขอ 34 เงินกูพิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ ไดแก เงินกูเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของตนเอง

และครอบครัว ซ่ึงคณะกรรมการเห็นสมควรและเห็นวาจะกอประโยชนงอกเงยใหแกสมาชิกผูกู 

 ขอ 35 สมาชิกผูประสงคขอกูเงินดังกลาวในขอ 34 ตองเสนอคําขอกูถึงสหกรณตามแบบท่ีกําหนดไว

รวมท้ังรายละเอียดและหลักฐานตาง ๆ ที่เก่ียวของ เชน รายการทรัพยสิน หน้ีสิน รายไดและคาใชจาย แผนงาน

ประกอบอาชีพท่ีจะใชเงินกู และรายละเอียดแหงความตองการเงินกู จํานวนเงินทุนที่ออกเอง ประมาณการ

รายได ซึ่งคาดวาจะไดรับจากการลงทุนนั้น ประมาณคาใชจายซึ่งคาดวาจะตองจายจากการลงทุนน้ัน กําหนดการ

ใชจายเงินกู ประสบการณของตนเก่ียวกับการประกอบอาชีพน้ัน รายละเอียดและหลักฐานแหงทรัพยสินท่ีเสนอ

เปนหลักประกันใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขท่ีจําเปนเก่ียวกับการใหเงินกูพิเศษเพื่อการลงทุน

ประกอบอาชีพไวในประกาศของสหกรณ 

 ขอ 36 สมาชิกผูขอกูเงินกูพิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ ตองแสดงหลักฐานขอกูใหเปนไปตามที่

คณะกรรมการกําหนด 

 ขอ 37 สหกรณอาจมอบหมายใหคณะกรรมการเงินกู หรือบุคคลอ่ืนตามที่เห็นสมควรสอบสวน และทํา

รายงานเก่ียวกับคําขอกูพิเศษ หรือการลงทุนประกอบอาชีพเสนอคณะกรรมการพิจารณา ถือเปนหนาท่ีของ

สมาชิกผูขอกูตองใหความจริงและความรวมมือ 

 ขอ 38 จํานวนเงินกูพิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ ซึ่งใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่ง ๆ นั้น ยอมสุดแต

คณะกรรมการพิจารณากําหนดตามท่ีเห็นสมควร โดยคํานึงถึงความตองการและความสามารถชําระหน้ีของ

สมาชิก แตตองไมเกินส่ีลานบาท 
 



สวนท่ี 4 

เงินกูพิเศษเพ่ือการซ้ือยานพาหนะ 

 ขอ 39 เงินกูพิเศษเพ่ือการซื้อยานพาหนะ ไดแกเงินกู ท่ีใหแกสมาชิกเพ่ือนําไปซ้ือรถจักรยานยนต 

รถยนตน่ังสวนบุคคล รถยนตนั่งโดยสาร หรือยานพาหนะอยางอ่ืน ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ทั้งนี้ให

หมายความรวมถึง เงินกูเพ่ือชําระหนี้แกบุคคลภายนอก ซึ่งสมาชิกกูมาเพื่อการซ้ือ ยานพาหนะ และตองรับภาระ

หนักกวาที่จะกูจากสหกรณ 

  เงินกูพิเศษเพื่อการซื้อยานพาหนะมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสมาชิกมียานพาหนะไวใชงานเปนของ

ตนเอง หากสมาชิกนํายานพาหนะไปขายหรือโอนกรรมสิทธ์ิใหแกผู อ่ืน สมาชิกจะตองสงเงินสวนที่คางชําระ

ทั้งหมดสงคืนสหกรณทันทีโดยไมบิดพล้ิว 

 ขอ 40 สมาชิกผูประสงคขอกูเงินพิเศษเพ่ือการซ้ือยานพาหนะ ตองเสนอคําขอกูรวมทั้งรายละเอียด  

และหลกัฐานตาง  ๆ  ตอสหกรณตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

  ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขท่ีจําเปนเก่ียวกับการใหเงินกูพิเศษเพ่ือ

การซื้อยานพาหนะไวในประกาศของสหกรณ 

ขอ 41 จํานวนเงินกูพิ เศษเพ่ือการซื้อยานพาหนะ ซึ่งใหแกสมาชิกผู กูคนหนึ่ ง ๆ นั้นยอมสุดแต

คณะกรรมการจะพิจารณากําหนดตามท่ีเห็นสมควร โดยคํานึงถึงความตองการและความสามารถในการชําระหนี้

ของสมาชิกแตตองไมเกินสามลานบาท 
 

หมวด  5 

หลักประกันสําหรับเงินกู 

 ขอ 42 การใหเงินกูทุกประเภทนี้ ผูกูตองทําหนังสือกูใหไวตอสหกรณตามแบบที่กําหนดไว 

 ขอ 43 หลกัประกันสําหรับเงนิกูนั้น ใหมีขอกําหนดดังตอไปนี้ 

  (1) เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกู ซ่ึงผูกูไดทําไวตอสหกรณแลว ไมตองมีหลักประกัน

อยางอ่ืนอีก โดยใหถือวาใชหุนคํ้าประกัน 

  (2) เงินกูสามัญ ถาเงินกูสามัญรายน้ัน โดยเฉพาะรายก็ดี หรือเมื่อรวมกันกับเงินกูสามัญราย

กอนของผูกูที่คงเหลืออยู (ถามี) ก็ดี  มีจํานวนไมเกินกวาคาหุนที่ผูกูมีอยูในสหกรณ ก็ไมตองมีหลักประกันอยาง

อ่ืนอีก 

  ถาการกูเงินสามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายก็ดีหรือเมื่อรวมกันกับเงินกูสามัญรายกอนของผูกูที่

คงเหลืออยู (ถามี) ก็ดี แลวมีจํานวนเงินเกินกวาคาหุนของผูกู ก็ตองค้ําประกันเพ่ือหน้ีสินเก่ียวกับเงินสามัญราย

ใหมนั้นทั้งหมดดังนี้ 

  (ก) มีสมาชิกท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรอยางนอยสามคน ค้ําประกันอยางไมมีจํากัดเพื่อ

หนี้สินเก่ียวกับเงินกูรายใหมสวนที่เกินกวาคาหุนของผูกู แตถาผูกูมีเงินกูสามัญรายกอนเหลืออยูดวย ก็ตองค้ํา

ประกันเพื่อหน้ีสินเก่ียวกับเงินกูสามัญรายใหมนั้นทั้งหมด 

  เพ่ือความมั่นคงในการใหเงินกู คณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยเรียกใหมีผูค้ําประกันมากกวา

สามคนได 

  สมาชิกผูค้ําประกันตองทําหนังสือคํ้าประกันใหตอสหกรณตามท่ีกําหนดไว 



  สมาชิกคนหนึ่งจะเปนผูคํ้าประกัน สําหรับผูกูมากกวาหกคน ในเวลาเดียวกันไมไดเวนแตการ

คํ้าประกันใหกับสมาชิกท่ีเปนลูกจางช่ัวคราว ใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ   

  เมื่อผูค้ําประกันคนใดคนหนึ่งตายหรือออกจากสหกรณโดยเหตุอ่ืนหรือมีเหตุที่คณะกรรมการ

เห็นวาไมสมควร หรือไมควรที่จะเปนผูค้ําประกันตอไป ผูกูตองใหสมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการเห็นสมควรเขาเปน

ผูคํ้าประกันแทนคนเดิมใหเสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด 

การที่สมาชิกผูค้ําประกันออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุใหผูนั้นหลุดจากการ

คํ้าประกัน จนกวาผูกูไดจัดใหสมาชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการเห็นสมควรเปนผูค้ําประกันแทน 

  ถาภายหลังการทําหนังสือคํ้าประกันแลว สมาชิกผูค้ําประกันไดเปนคูสมรสของผูกู ผูกูจะตอง

จัดใหสมาชิกอ่ืนท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรเปนผูค้ําประกันหนี้เงินกูในสวนท่ีเกินคาหุนของผูกูโดยเร็วดวย 

  หามมิใหสมาชิกที่เปนคูสมรสกัน ค้ําประกันเงนิกูแกผูกูรายเดียวกัน 

  (ข) มีอสังหาริมทรัพยอันปลอดจากการจํานองรายอ่ืน จํานองเปนประกันเต็มจํานวนเงินกู 

สวนท่ีเกินกวาคาหุนของผูกูเต็มมูลคาแหงอสังหาริมทรัพยน้ันในกรณีท่ีอสังหาริมทรัพยที่จํานองประกันเงินกูเปน

ที่ดิน ใหถือราคาประเมินไมเกินกวาที่ทางราชการกําหนด 

  (ค) มีหลักทรัพยรัฐบาลหรือเอกสารฝากเงินในสถาบันการเงินที่กระทรวงการคลังกําหนด       

ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรจํานําเปนประกันเต็มจํานวนเงินกูสวนท่ีเกินกวาคาหุนของผูกูเต็มมูลคาแหงคาของ

หลักทรัพยน้ัน 

  (ง) บัญชีเงินฝากในสหกรณ และ/หรือต๋ัวสัญญาใชเงินในสหกรณ จํานําเปนประกันไดไมเกิน

รอยละเกาสิบของจํานวนคงเหลือในบัญชี และ/หรือจํานวนมูลคาของต๋ัวสัญญาใชเงินโดยเปนประกันไดไมเกิน

หนึ่งสัญญาเงนิกู 

  (จ) หลกัประกันอ่ืนตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

  (3) เงินกูพิเศษ ถามีจํานวนไมเกินกวาคาหุนท่ีผูกูมีอยูในสหกรณ ก็ไมตองมีหลักประกันอยาง

อ่ืนอีก 

   แตถามีจํานวนเงินเกินกวาคาหุนของผูกู ก็ตองคํ้าประกันเพ่ือหนี้สินเก่ียวกับเงินกูพิเศษรายนั้น

ทั้งหมดโดยตองมีหลักประกันดังนี้  

  (ก) มีอสังหาริมทรัพยอันปลอดจากการจํานองรายอ่ืน จํานองเปนประกันเต็มจํานวนเงนิกู เต็ม

มูลคาแหงอสังหาริมทรัพยนั้นในกรณีที่อสังหาริมทรัพยที่จํานองประกันเงินกูเปนท่ีดิน ใหถือราคาประเมินไมเกิน

กวาที่ทางราชการกําหนด ในสวนของหลักทรัพย ท่ีเปนอาคารให เปนไปตาม หลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี

คณะกรรมการกําหนดไวในประกาศของสหกรณ 

 ผูกูตองทําประกันวินาศภัยซึ่งทรัพยสินท่ีกูเงินสหกรณไปชําระและจํานองกับบริษัทประกันภัย

ที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ในจํานวนเอาประกันและบริษัทประกันภัยตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

และจะตองตออายุการเอาประกันตลอดเวลาตราบเทาท่ีผูกูยังชําระเงินกูตามสัญญาไมเสร็จ 

  (ข) มีหลักทรัพยรัฐบาลหรือเอกสารฝากเงินในสถาบันการเงินท่ีกระทรวงการคลังกําหนด        

ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรจํานําเปนประกันเต็มจํานวนเงินกู เต็มมูลคาแหงคาของหลักทรัพยน้ัน 

  (ค) บัญชีเงินฝากในสหกรณ และ/หรือตั๋วสัญญาใชเงินในสหกรณ จํานําเปนประกันไดไมเกิน

รอยละเกาสิบของจํานวนคงเหลือในบัญชี และ/หรือจํานวนมูลคาของต๋ัวสัญญาใชเงินเต็มจํานวนเงินกู โดยเปน

ประกันไดไมเกินหน่ึงสัญญาเงนิกู 



หมวด 6 

เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู 

 ขอ 44 เงินงวดชําระหนี้สาํหรับเงินกูนั้น ใหกําหนดไวดังนี้ 

  (1) เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนดไวในประกาศสหกรณ 

  (2) เงินกูสามัญ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนดไวในประกาศของสหกรณ 

  กรณีท่ีผูกูมีบันทึกขอผอนผันเวลาการสงคืนเงินกูสามัญท่ีกําหนดไวตามความใน (2) คราวละ

หนึ่งหรือหลายเดือนจะตองใหผูค้ําประกันตกลงยินยอมในการผอนเวลาน้ันดวย คณะกรรมการจึงจะพิจารณาวา

มีเหตุอันควรผอนเวลาหรือไม 

  (3) เงนิกูพิเศษ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนดไวในประกาศของสหกรณ  

 เงินงวดชําระหนี้นั้น ใหสงงวดชําระตั้งแตเดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก 

 ขอ 45 การสงเงินงวดชําระหนี้เงินกูทุกประเภท ซึ่งผูกูตองสงตอสหกรณนั้น สหกรณขอสงวนสิทฺธ์ิที่       

จะเรียกเก็บชําระหนี้ตามลักษณะการรับเงินเดือนของสมาชิกเปนรายๆ ไป โดยวิธีการตามลําดับ  ดังนี้  

(1) หัก ณ ท่ีจายหนวยงานตนสังกัด 

(2) หักจากบัญชีออมทรัพยผูกูของสหกรณ 

(3) หักผานบัญชีธนาคาร 

(4) หรือวิธีการอ่ืนตามที่มติคณะกรรมการ เห็นสมควร 

  หากไมสามารถเรียกเก็บชําระหน้ีตามวิธีการในขอ (1) ได เมื่อผูกูรองขอตอสหกรณ 

เปนลายลักษณอักษรคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาใหผูกูสงชําระหน้ีตามวิธีการใน ขอ (2)-(4)        

เปนราย ๆ ไป   

ทั้งน้ีการสงเงินงวดชําระหนี้เงินกูทุกประเภทดอกเบ้ียเงินกู และเงนิคาหุนรายเดือนของ   

สมาชิกรวมกันตองไมเกินรอยละเจ็ดสิบของเงินไดรายเดือนของสมาชิกนั้น หรือเปนไปที่คณะกรรมการกําหนดไว

ในประกาศสหกรณ 

ในกรณีท่ีสมาชิกมีภาระหนี้กับเจาหนี้รายอ่ืนซึ่งถูกหักชําระหน้ีจากเงินเดือนเชนเดียวกับ   

สหกรณใหหักภาระหนี้ดังกลาวออกกอนแลวจึงคํานวณตามวรรคหนึ่ง 

เงินไดรายเดือนตามวรรคหนึ่งใหหมายความรวมถึงเงนิเดือน เงินประจําตําแหนงหรือเงิน  

อ่ืนใดที่สมาชิกไดรับพรอมกับเงินเดือนเปนประจําทุกเดือน 

  ใหถือวาเงนิงวดชําระหน้ีแตละงวดถึงกําหนดสงภายในวันสิ้นเดือนนั้น 

 ขอ 46 การผอนชําระหนี้เงินกูใหเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้ 

            (1)  เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินใหผูกูชําระคืนตนเงินเปนงวดรายเดือนเทา ๆ กัน เวนแตงวดสุดทาย 

พรอมดอกเบี้ยตางหาก 

            (2) เงนิกูสามัญและ เงนิกูพิเศษ ใหผูกูสามารถเลือกแบบการชําระขอใดขอหนึ่งดังนี้ 

            (ก) ผอนชําระคืนตนเงินเปนงวดรายเดือนเทาๆกันเวนแตงวดสุดทาย พรอมดอกเบ้ีย

ตางหาก 

            (ข) ผอนชําระเงินกูแบบเงินตนและดอกเบ้ียรวมกันเทากันทุกงวด 

              ทั้งน้ีผูกูสามารถขอเปลี่ยนแปลงเลือกแบบการชําระเมื่อใดก็ได แตตองสามารถหักเงินไดราย

เดือน ณ ที่จายได 



หมวด 7 

ดอกเบ้ียเงินกู 

 ขอ 47 ใหเรยีกดอกเบ้ียเงินกูทุกประเภทตามท่ีคณะกรรมการกําหนดไวในประกาศของสหกรณ 

 ขอ 48 ดอกเบี้ยนั้นใหคํานวณดอกเบ้ียเปนรายวันตามจํานวนตนเงนิคงเหลือ ตามหลกัเกณฑดังนี้  

  (ก) เงินงวดชําระหนี้รายเดือนหัก ณ ท่ีจายใหคํานวณดอกเบี้ยจนถึงวันกอน 1 วัน ท่ีตนสังกัด

จายเงิน และผูกูที่ไมมีตนสังกัดหักเงิน ณ ที่จาย ใหคํานวณดอกเบ้ียจนถึงวันกอนวันทําการสุดทายของเดือน 

  (ข) ในกรณี ท่ีสมาชิกมาขอชําระหนี้กอนกําหนดหรือชําระหนี้ทั้งหมดสหกรณจะคํานวณ

ดอกเบ้ียจากเงินตนท่ีมาชําระจนถึงวันกอนชําระหน้ีเงนิกูนั้น 

  ในการคํานวณดอกเบี้ยเงินกูตามความในวรรคหนึ่ง เมื่อคํานวณแลวมีเศษสตางคใหปดเศษ

ดอกเบ้ียเงินกูดังน้ี 

(1) เศษสตางคต้ังแต  1-24 สตางค ใหปดเปน 25 สตางค 

(2) เศษสตางคต้ังแต 26-49 สตางค ใหปดเปน 50 สตางค 

(3) เศษสตางคต้ังแต 51-74 สตางค ใหปดเปน 75 สตางค 

(4) เศษสตางคต้ังแต 76-99 สตางค ใหปดเปน 1 บาท 
 

หมวด 8 

การควบคุมหลักประกันและเรียกคืนเงินกู 

 ขอ 49 ใหคณะกรรมการตรวจตราควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบน้ี

และเมื่อคณะกรรมการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง ผูกูจะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายใน

ระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด 

  ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขตลอดจนวิธีการตางๆอันจําเปนเพ่ือ

บังคับใหสมาชิกปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการในการบังคับแกลูกหนี้ท่ีผิดสัญญาโดยกําหนดไว

ในประกาศของสหกรณ 

  คณะกรรมการทรงสิทธิท่ีจะไมใหเงินกูแกสมาชิกรายใดถามีเหตุอันควรเช่ือไดวาถาใหเงินกูแก

สมาชิกรายนั้นแลวอาจเกิดปญหาในการเรียกคืนเงินกูหรือเกิดความเดือดรอนแกผูคํ้าประกันแมวาสมาชิกผูกูราย

นั้นจะมีคุณสมบัติหรือปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวก็ตาม 

 ขอ 50 ในกรณีตอไปน้ีใหถือวาหนี้เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยส้ินเชิง พรอมทั้งดอกเบ้ียในทันที โดย        

มิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว ใหคณะกรรมการจัดการเรียกคืน โดยมิชักชา 

  (1) เมื่อสมาชกิผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ 

  (2) เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการวาผูกูนําเงินไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น 

  (3) เมื่อคณะกรรมการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูเกิดบกพรองและผูกูมิไดจัดการแกไขให

คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด 

  (4) เมื่อคางสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงนิหรือดอกเบ้ีย เปนเวลาถึงสองเดือนหรือ   ผิดนัดสง

งวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราว สําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ 



 ขอ 51 ในกรณีที่ผูค้ําประกันตองรับผิดชําระหน้ีแทนผูกู และไมสามารถชําระหนี้โดยสิ้นเชิงได เมื่อผูค้ํา

ประกันรองขอ คณะกรรมการอาจผอนผันใหเรียกเก็บจากผูคํ้าประกันเปนงวดรายเดือนจนเสร็จ ตามท่ีผูกูทํา

หนังสือใหไวตอสหกรณก็ได สุดแตพิจารณาเห็นสมควร 

 ขอ 52 ผูกูก็ดี ผูค้ําประกันก็ดี ตองรับผูกพันวา ถาตนประสงคจะขอลาออกหรือยายจากราชการหรือ

งานประจําตามขอบังคับ 30(3) จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบและจัดการชําระหน้ี ซึ่งตนมีอยูตอ

สหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน แลวจึงขอออกหรือยายจากราชการหรืองานประจําได 
 

หมวด 9 

การอนุมัติเงินกู 

 ขอ 53 ภายใตระเบียบนี้ขอ 8 ขอ 10 และขอ 24 คณะกรรมการอาจมอบหมายการอนุมัติเงินกูตาม

ระเบียบนี้โดยใชหลักเกณฑดังนี้ 

(1)  ผูจัดการ มีอํานาจอนุมัติเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

                   (2)  ประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกรรมการมอบหมาย มีอํานาจอนุมัติเงินกูสามัญ 

                        (3)  ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเงินกู มีอํานาจอนุมัติเงินกูพิเศษ  
 

หมวด 10 

บทเบ็ดเตล็ด 

ขอ 54 การปฏิบัติตามระเบียบนี้ หากมีปญหาประการใดใหเปนอํานาจของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด 

มติของคณะกรรมการถือเปนท่ีสุด 

 ขอ 55 บรรดาคําขอกูท่ี ย่ืนไวกอนระเบียบนี้ใชบังคับ ใหถือเปนการย่ืนคําขอตามระเบียบนี้และให

ดําเนินการตอไปไดเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 

 ขอ 56 ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรท่ีจะจัดใหมีการบริการเงินใหกูแกสมาชิกทางอิเล็กทรอนิกส

ใหกําหนดไวในประกาศของสหกรณ 

ขอ 57 บรรดาประกาศ หลักเกณฑ เงื่อนไขเก่ียวกับการใหเงินกู ซึ่งออกตามระเบียบสหกรณออมทรัพย

อนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการใหเงินกูและดอกเบ้ียเงินกู (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2559 ใหบังคับใชตอไปไดจนกวา

คณะกรรมการจะกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข ตามระเบียบนี้ข้ึนบังคับใชแทน 

 ขอ 58 ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ วันที่  30 กันยายน  2559 

 

 

   คําพอง  มั่นจิต 

   (นายคําพอง  มั่นจิต) 

   ประธานกรรมการ 

                                 สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

 

 



 

 


