
 
ประกาศ 

สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม จํากัด 
เรื่อง  การแก�ไขปรับปรุงระเบียบของสหกรณ� 

 
 

           ด�วยสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม  จํากัด  โดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ� ชุดท่ี 38 ได�มี  
มติในการประชุม ครั้งท่ี 12/2564 เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน  พ.ศ.2565  ให�แก�ไขปรับปรุงระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�
สาธารณสุขนครพนม  จํากัด  โดยมีผลบังคับใช�ตั้งแต6วันถัดจากดังนี้ 
1. ระเบียบว&าด�วย หุ�น พ.ศ.2565 

หลักเกณฑ�การถือหุ�นรายเดือนของสมาชิกสหกรณ� 

  -  เงินได�รายเดือนไม6เกิน  10,000  บาท    ส6งหุ�นข้ันตํ่าเดือนละ   100  บาท   
 -  เงินได�รายเดือนเดือนต้ังแต6 10,001-20,000 บาท  ส6งหุ�นข้ันตํ่าเดือนละ 200  บาท   
 -  เงินได�รายเดือนข้ึนตํ่าต้ังแต6 20,001 ข้ึนไป  ส6งหุ�นข้ันตํ่าเดือนละ  500  บาท    

   หมายเหตุ  :  มูลค6าหุ�นละ 10 บาท 

2. ระเบียบว&าด�วย การให�เงินกู�แก&สมาชิก พ.ศ.2565  

เงินเดือน ทุนเรือนหุ�น ส&งค& าหุ�น ชําระภายใน รูปแบบ

ไม&ปรับโครงสร�าง ปรับโครงสร�าง ข้ันตํ่า งวด คงเหลือ ข้ันตํ่า อย&างน�อย อายุไม&เกิน การส&งชําระ

1 เงินกู�ฉุกเฉิน 100,000         ไม6มีสิทธ์ิกู� ไม6กําหนด 12  30 % ไม6กําหนด 1 งวด เกิน 50,000 บาท/ 1 คน 1 งวด 75 ปA คงต�น

2

เงินกู�ฉุกเฉินเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

100,000         100,000      ไม6กําหนด 12  ไม6กําหนด ไม6กําหนด ไม6กําหนด เงินปDนผลและเงินเฉล่ียคืน ไม6กําหนด ไม6กําหนด คร้ังเดียว

3 เงินกู�สามัญปกติ  80 เท6า ไม6เกิน ไม6มีสิทธ์ิกู� ไม6กําหนด 120 30 % 20 % 6 งวด  500,000 บาท / 1 คน 6 งวด 75 ปA คงต�น/คงยอด

 3,000,000 บาท

4 เงินกู�สามัญหุ�น 90 %ของหุ�น ไม6มีสิทธ์ิกู� ไม6กําหนด 120 ไม6กําหนด 90 % 6 งวด ใช�ทุนเรือนหุ�นคํ้าประกัน 6 งวด ไม6จํากัด คงต�น/คงยอด

5 เงินกู�สามัญเพื่อ

การศึกษา  

- ปริญญาตรี 200,000         ไม6มีสิทธ์ิกู� ไม6กําหนด 120 30 % ไม6กําหนด 6 งวด  500,000 บาท / 1 คน 6 งวด 75 ปA คงต�น/คงยอด

- ปริญญาโท 400,000         ไม6มีสิทธ์ิกู� ไม6กําหนด 120 30 % ไม6กําหนด 6 งวด  500,000 บาท / 1 คน 6 งวด 75 ปA คงต�น/คงยอด

- ปริญญาเอก 600,000         ไม6มีสิทธ์ิกู� ไม6กําหนด 120 30 % ไม6กําหนด 6 งวด  500,000 บาท / 1 คน 6 งวด 75 ปA คงต�น/คงยอด

6 เงินกู�สามัญเพื่อการ

รวมหนี้

 80 เท6าไม6เกิน 

3,000,000

ไม6มีสิทธ์ิกู� ไม6กําหนด 120 30 % 

ดุลยพินจิ

20 % 

ยกเว�นหนีรั้บ

แทนผู�กู�

6 งวด  500,000 บาท / 1 คน 6 งวด 75 ปA คงยอด

7 เงินกู�พิเศษ 3,000,000       ไม6มีสิทธ์ิกู� ไม6กําหนด  240 30 % 20 %  36 

งวด/หรือ

1ใน3

 500,000 บาท / 1 คน 

เกิน 2,000,000 ต�องมี

หลักทรัพย�

12 งวด 75 ปA คงต�น/คงยอด

สิทธิ์การคํ้าประกัน เงินกู� พิเศษ คํ้าประกันได�  10 สัญญา ลูกจ�างประจํา/หรือสมาชิกที่ไม&มีสิทธิ์รับบําเหน็จรายเดือน

เงินกู�สามัญ คํ้าประกันได�  6 สัญญา ต�องชําระหนี้ให�แล�วเสร็จภายในอายุ 60 ป<

เงินกู� ฉุก เฉิน คํ้าประกันได�  3 สัญญา

360 ต�องมีหลักทรัพย�คํ้าประกัน

สรุปสาระสําคัญระเบียบว&าด�วยการให�เงินกู�แก&สมาชิก

ลําดับ ประเภทการกู�
วงเงินกู�ยืม การส&งชําระ  การกู�

วนซ้ํา
การคํ้าประกัน
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3. ระเบียบว&าด�วย การให�เงินกู�พิเศษแก&สมาชิกเพ่ือท่ีอยู&อาศัย พ.ศ.2565 

เงินเดือน ทุนเรือนหุ�น ส&งค& าหุ�น ชําระภายใน รูปแบบ

ไม&ปรับโครงสร�าง ปรับโครงสร�าง ข้ันตํ่า งวด คงเหลือ ข้ันตํ่า อย&างน�อย อายุไม&เกิน การส&งชําระ

1 เงินกู�พิเศษเพื่อที่

อยู6อาศัย

3,000,000      ไม6มีสิทธ์ิกู� ไม6กําหนด 360 30 % ไม6กําหนด 36 งวด 80 %หลักทรัพย�คํ้า

ประกัน

6 งวด 75 ปA คงต�น/คงยอด

หุ�น/เงินฝาก  =90%

สิทธิ์การคํ้าประกัน เงินกู� พิ เศษ คํ้าประกันได�  10 สัญญา ลูกจ�างประจํา/หรือสมาชิกที่ไม&มีสิทธิ์รับบําเหน็จรายเดือน

สรุปสาระสําคัญระเบียบ

ลําดับ ประเภทการกู�
วงเงินกู� ยืม การส&งชําระ  การกู�

วนซ้ํา
การคํ้าประกัน

 
 

4. ระเบียบว&าด�วย การให�เงินกู�สามัญเพ่ือชําระหนี้ตามหนังสือบอกกล&าวทวงถามหรือบังคับคดี พ.ศ.2565  
 

  หนังสือบอกกล&าวทวงถาม หมายถึง หนังสือท่ีเจ�าหนี้หรือทนายความส6งถึงลูกหนี้เพ่ือบอกกล6าวให�
ลูกหนี้ชําระหนี้ให�แก6เจ�าหนี้สถาบันการเงิน ภายในเวลาท่ีกําหนด 
มิฉะนั้นเจ�าหนี้จะดําเนินการตามกฎหมาย  

  หนี้บังคับคดี หมายถึง ภาระหนี้ท่ีลูกหนี้ไม6ชดใช�ค6าเสียหายแก6เจ�าหนี้ตามคําพิพากษา
ของศาล  จนต�องถูกเจ�าพนักงานบังคับคดี ยึดทรัพย�� หรือ
อายัดทรัพย�ของลูกหนี้ เพ่ือนําไปชําระหนี้ตามคําพิพากษา 

 

เงินเดือน ทุนเรือนหุ�น ส&งค& าหุ�น ชําระภายใน รูปแบบ

ไม&ปรับโครงสร�าง ปรับโครงสร�าง ข้ันตํ่า งวด คงเหลือ ข้ันตํ่า อย&างน�อย อายุไม&เกิน การส&งชําระ

1 เงินกู�สามัญเพื่อ

ชําระหนีบ้ ังคับคดี

3,000,000      3,000,000   ไม6กําหนด 120  8 % ไม6กําหนด 12 งวด สมาชิกสามัญ 1 คน ไม6กําหนด 75 ปA คงต�น/คงยอด

สิทธิ์การคํ้าประกัน เงินกู�สามัญ คํ้าประกันได�  6 สัญญา ลูกจ�างประจํา/หรือสมาชิกที่ไม&มีสิทธิ์รับบําเหน็จรายเดือน

สรุปสาระสําคัญระเบียบ

ลําดับ ประเภทการกู�
วงเงินกู�ยืม การส&งชําระ  การกู�

วนซ้ํา
การคํ้าประกัน

 
 

5. ระเบียบว&าด�วย การให�เงินกู�สามัญเพ่ือการดํารงชีพ พ.ศ.2565  

เงินเดือน ทุนเรือนหุ�น ส&งค& าหุ�น ชําระภายใน รูปแบบ

ไม&ปรับโครงสร�าง ปรับโครงสร�าง ข้ันตํ่า งวด คงเหลือ ข้ันตํ่า อย&างน�อย อายุไม&เกิน การส&งชําระ

1 เงินกู�สามัญเพื่อการ

ดํารงชีพ

500,000        ไม6มีสิทธ์ิกู� 1,000   120  8 % ร�อยละ 20 3 งวด สมาชิกสามัญ 1 คน 3 งวด 75 ปA คงต�น

สิทธิ์การคํ้าประกัน เงินกู�สามัญ คํ้าประกันได�  6 สัญญา ลูกจ�างประจํา/หรือสมาชิกที่ไม&มีสิทธิ์รับบําเหน็จรายเดือน

สรุปสาระสําคัญระเบียบ

ลําดับ ประเภทการกู�
วงเงินกู�ยืม การส&งชําระ  การกู�

วนซ้ํา
การคํ้าประกัน

 
 

6. ระเบียบว&าด�วย การให�เงินกู�สามัญเพ่ือคุณภาพชีวิตสมาชิกวัยเกษียณ พ.ศ.2565  

เงินเดือน ทุนเรือนหุ�น ส&งค& าหุ�น ชําระภายใน รูปแบบ

ไม&ปรับโครงสร�าง ปรับโครงสร�าง ข้ันตํ่า งวด คงเหลือ ข้ันตํ่า อย&างน�อย อายุไม&เกิน การส&งชําระ

1 เงินกู�สามัญเพื่อ

คุณภาพชีวิตสมาชิก

วัยเกษียณ

500,000         ไม6มีสิทธ์ิกู� 800     120 7.5 % ไม6กําหนด 3 งวด สมาชิกสามัญ 1 คน ไม6กําหนด ไม6จํากัด คงต�น

สิทธิ์การคํ้าประกัน เงินกู� สามัญ คํ้าประกันได�  6 สัญญา ลูกจ�างประจํา/หรือสมาชิกที่ไม&มีสิทธิ์รับบําเหน็จรายเดือน

สรุปสาระสําคัญระเบียบ

ลําดับ ประเภทการกู�
วงเงินกู�ยืม การส&งชําระ  การกู�

วนซ้ํา
การคํ้าประกัน
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7. ระเบียบว&าด�วย การให�เงินกู�สามัญเพ่ือการรักษาพยาบาล พ.ศ.2565  
 

เงินเดือน ทุนเรือนหุ�น ส&งค& าหุ�น ชําระภายใน รูปแบบ

ไม&ปรับโครงสร�าง ปรับโครงสร�าง ข้ันตํ่า งวด คงเหลือ ข้ันตํ่า อย&างน�อย อายุไม&เกิน การส&งชําระ

1 เงินกู�สามัญเพื่อการ

รักษาพยาบาล

200,000         ไม6มีสิทธ์ิกู� ไม6กําหนด 120  7.5 % ไม6กําหนด 6 งวด สมาชิกสามัญ 1 คน 6 งวด 75 ปA คงต�น/คงยอด

สิทธิ์การคํ้าประกัน เงินกู�สามัญ คํ้าประกันได�  6 สัญญา ลูกจ�างประจํา/หรือสมาชิกที่ไม&มีสิทธิ์รับบําเหน็จรายเดือน

สรุปสาระสําคัญระเบียบ

ลําดับ ประเภทการกู�
วงเงินกู� ยืม การส&งชําระ  การกู�

วนซ้ํา
การคํ้าประกัน

 
 

8. ระเบียบว&าด�วย การให�เงินกู�สามัญเพ่ือเปEนทุนในการประกอบอาชีพเสริม พ.ศ.2565  

เงินเดือน ทุนเรือนหุ�น ส&งค& าหุ�น ชําระภายใน รูปแบบ

ไม&ปรับโครงสร�าง ปรับโครงสร�าง ข้ันตํ่า งวด คงเหลือ ข้ันตํ่า อย&างน�อย อายุไม&เกิน การส&งชําระ

1 เงินกู�สามัญเพื่อ

เปKนทุนในการ

ประกอบอาชีพเสริม

200,000         ไม6มีสิทธ์ิกู� ไม6กําหนด 120 7 % ไม6กําหนด 6 งวด สมาชิกสามัญ 1 คน 6 งวด 75 ปA คงยอด

สิทธิ์การคํ้าประกัน เงินกู�สามัญ คํ้าประกันได�  6 สัญญา ลูกจ�างประจํา/หรือสมาชิกที่ไม&มีสิทธิ์รับบําเหน็จรายเดือน

สรุปสาระสําคัญระเบียบ

ลําดับ ประเภทการกู�
วงเงินกู� ยืม การส&งชําระ  การกู�

วนซ้ํา
การคํ้าประกัน

 
    

9. ระเบียบว&าด�วย การปรับโครงสร�างหนี้สมาชิกสหกรณ� พ.ศ.2565 
 

วัตถุประสงค�ของการปรับโครงสร�างหนี้  
(1)  ผ6อนคลายภาระหนักในการชําระหนี้ของสมาชิก 
(2)  เพ่ิมขีดความสามารถในการชําระหนี้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู�กู�หรือผู�คํ้าประกัน 
(3)  เพ่ือช6วยเหลือสมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการและเงินรายได�ไม6พอหักชําระหนี้ 

สมาชิกท่ีจะขอปรับโครงสร�างหนี้ได� ต�องมีลักษณะดังนี้ 
(1) เปKนผู�กู�ท่ีมีภาระหนี้สินเปKนจํานวนมากจนไม6สามารถชําระหนี้ได�ตามปกติ โดยให�พิจารณาจาก 

รายได�และรายจ6ายตามรายละเอียดบัญชีเงินเดือนของสมาชิกและหลักฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข�องและ 
      (2)  ต�องปรากฏว6ามีรายได�คงเหลือสุทธิไม6เพียงพอในการชําระหนี้หรือไม6เพียงพอแก6การดํารงชีพ  

 (3)  เปKนผู�คํ้าประกันท่ีต�องรับภาระการชําระหนี้แทนผู�กู� โดยหนี้นั้นเปKนภาระหนักอันเกิดจากเหตุ
สุจริตหรือเหตุอันจําเปKน 
 (4)  สมัครใจและยินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในระเบียบนี้ 

 (5)  มีอายุ 50 ปAข้ึนไป ยกเว�นสมาชิกท่ีต�องรับภาระชําระหนี้แทนผู�กู� อนุโลมให�มีอายุต่ํากว6า 50 ปA 
ได� 

(6)  ผู�ท่ีเกษียณหรือลาออกจากราชการและเงินได�รายเดือนไม6พอหักชําระหนี้กับสหกรณ� 
 

 ท้ังนี้  การปรับโครงสร�างหนี้ต�องได�รับความยินยอมจากผู�คํ้าประกัน และผู�กู�ต�องมีเงินเพียงพอใน
การชําระหนี้หลังเกษียณ พร�อมท้ังมีเงินได�คงเหลือหลังหัก ณ ท่ีจ6ายไม6ต่ํากว6าร�อยละห�า 

 กรณีเปKนการปรับโครงสร�างของผู�ท่ีเกษียณหรือลาออกจากราชการอนุโลมให�มีเงินคงเหลือหลังจาก
หัก ณ  ท่ีจ6ายตํ่ากว6าร�อยละห�าได� 
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วิธีการปรับโครงสร�างหนี้   

 (1)  ให�นําต�นเงินกู�ท่ีค�างชําระมาปรับงวดชําระหนี้ใหม6โดยขยายงวดชําระหนี้ออกไปได�ไม6เกิน
จํานวนงวดท่ีกําหนดไว�ตามเง่ือนไขในสัญญารวมท้ังการพิจารณาเงินได�รายเดือนคงเหลือไม6น�อยกว6าร�อยละห�า 
 สําหรับดอกเบ้ียเงินกู�ท่ีค�างชําระ (ถ�ามี) อาจต้ังพักชําระไว�ชั่วระยะเวลาหนึ่งก็ได� แต6ต�องชําระให�
เสร็จสิ้นภายในไม6เกิน  หกสิบงวด โดยไม6คิดดอกเบ้ีย นับแต6มีการปรับโครงสร�างหนี้ตามวรรคแรก 
 สมาชิกผู�คํ้าประกันท่ีต�องรับชําระหนี้แทนผู�กู� อาจร�องขอให�ปรับโครงสร�างหนี้เฉพาะยอดเงินท่ีต�อง
รับชําระหนี้แทนผู�กู�ก็ได� หรือจะรวมกับยอดต�นเงินกู�ของตนเองด�วยก็ได� ท้ังนี้ ให�เปKนไปตามความประสงค�ของสมาชิกผู�
ร�องขอปรับโครงสร�างหนี้และเปKนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 
 (2)  การปรับโครงสร�างหนี้ของสมาชิกรายใดรายหนึ่ง ให�กระทําได�ไม6เกิน 3 ครั้งต6อ 1 สัญญา 
ยกเว�นกรณีเปKนการปรับโครงสร�างของผู�ท่ีเกษียณหรือลาออกจากราชการและยอดเงินท่ีปรับโครงสร�างหนี้แต6ละครั้ง
จะต�องไม6เกินต�นเงินกู�คงเหลือ 
       สมาชิกท่ีปรับโครงสร�างหนี้กับสหกรณ� เปEนอันหมดสิทธิ์ในการกู�เงินจากสหกรณ� ยกเว�นการกู�
เงินฉุกเฉินเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  และเงินกู�สามัญเพ่ือชําระเงินบังคับคดี   

 

11. ระเบียบว&าด�วย การผิดนัดในการส&งชําระหนี้ พ.ศ.2565  
 

“การผิดนัดชําระหนี้”   หมายถึง  การท่ีลูกหนี้ส6งชําระเงินต�นหรือดอกเบ้ียล6าช�าเกินกําหนดเวลาตามระเบียบ
ว6าด�วยการให�เงินกู�แก6สมาชิกสหกรณ� (ภายในสิ้นเดือนของทุนเดือน) 

 

  “การขอผ&อนการส&งเงินชําระหนี้” ลูกหนี้สามารถกระทําได�โดยทําเปKนหนังสือขอผ6อนผันถึงประธานกรรมการ 
และโดยอนุมัติของท่ีประชุมคณะกรรมการการดําเนินการ  ในการนี้ลูกหนี้ต�องทําหนังสือขอผ6อนผัน ภายในวันท่ี 5 ของ
เดือนและขอผ6อนผันได�ในปAบัญชีหนึ่งไม6เกินสองเดือนแต6การผ6อนผันเช6นนี้ท้ังหมดรวมกันสําหรับผู�กู�รายหนึ่งๆ  ต�องไม6
เกินหกเดือนต6อหนึ่งสัญญาและรวมจํานวนงวดการชําระหนี้เงินกู�ท้ังสิ้นต�องไม6เกินจํานวนงวดตามสัญญา 

การขอผ6อนผันชําระหนี้ในกรณีนี้ไม6ถือว6าลูกหนี้ตกเปKนผู�ผิดนัดในการส6งชําระหนี้ 
  สมาชิกมีสิทธิ์ยื่นขอผ6อนผันการชําระหนี้ได�ก็ต6อเม่ือส6งชําระหนี้มาแล�วไม6น�อยกว6า 12 งวด 

   การขอผ&อนผันชําระหนี้  ให�ขอผ6อนผันชําระได�เฉพาะเงินต�นเท6านั้นการขอไม6ชําระดอกเบ้ียจะกระทํามิได� 
    ลูกหนี้ท่ีตกเปEนผู�ผิดนัดในการส&งชําระหนี้ตามระเบียบนี้ สหกรณ�ฯ จะงดการจ&ายเงินเฉล่ียคืน ในป<บัญชีนั้น
ทุกกรณี 
 

12. ระเบียบว&าด�วย การรับเงินฝากออมทรัพย�และเงินฝากประจํา พ.ศ.2565  
 

 
 

ประเภท 

เงื่อนไขการจ&ายดอกเบี้ย  
เปMดบัญช ี
ขั้นต่ํา 

 
 

ข�อกําหนดอ่ืน 
อัตรา 

ดอกเบี้ย 
การ 

คํานวณ 
วันที่จ&าย
ดอกเบี้ย 

ระยะเวลาการ
ฝาก 

1. ออมทรัพย� 2.75 รายวัน 30.พ.ย. ไม&กําหนด 100 - ฝากถอนไม&จํากัดครั้ง 
2. ประจํา 12 เดือน 3.50 รายเดือน ครบรอบ 

การฝากเงิน  
12 เดือน 500 - ถอนก&อนกําหนด 3 เดือน 

  ไม&ได�รบัดอกเบีย้  
- ถอนก&อนกําหนดโดยสหกรณ� 
  อนุญาต ได�รบัดอกเบีย้ตาม 
  จํานวนเดือนเตม็ 
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13. ระเบียบว&าด�วย การรับเงินฝากออมทรัพย�พิเศษ พ.ศ.2565  
 

 
 

ประเภท 

เงื่อนไขการจ&ายดอกเบี้ย  
เปMดบัญช ี
ขั้นต่ํา 

 
 

ข�อกําหนดอ่ืน 
อัตรา 

ดอกเบี้ย 
การ 

คํานวณ 
วันที่จ&าย
ดอกเบี้ย 

ระยะเวลาการ
ฝาก 

ออมทรัพย�พิเศษ 3.25 รายวัน 31.พ.ค./ 
30.พ.ย. 

ไม&กําหนด 
 

500 - ฝากไม&จํากัด 
- ถอนได�เดือนละ 1 ครั้ง 
- เปMดได�คนละ 1 บญัช ี

   

14. ระเบียบว&าด�วย สวัสดิการสมาชิกเพ่ือการรักษาพยาบาล พ.ศ.2565 
    -  สหกรณ�จะจ6ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลที่สมาชิกเข�ารับการรักษาพยาบาล  เปKนคนไข�ในต้ังแต6  

1 คืน ข้ึนไปเบิกได�  คืนละ 500 บาท แต6ท้ังนี้รวมกันแล�วต�องไม6เกิน 3,500 บาท  
 

  จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 

             ประกาศ  ณ  วันท่ี   23  พฤศจิกายน  พ.ศ.2565 

                                                                                                                                 
                         ( นางสาวรุ6งนภา   อุดานนท� ) 
                                ประธานกรรมการ 
                สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม  จํากัด 
 
                        

 
  
 


