ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด
ว่ าด้ วยการให้ เงินกู้แก่ สมาชิก พ.ศ. 2561
อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับสหกรณ์ข้อ 66 (2) , (9) และข้ อ 90 (4) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการชุดที่ 27 ครัง้ 1/ 2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ได้ กาหนดระเบียบว่าด้ วยการให้ เงินกู้แก่สมาชิก
ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1 ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด
ว่าด้ วยการให้ เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2561 ”
ข้ อ 2 ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด ว่าด้ วยการให้
เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2553 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
หมวดที่ 1
ข้ อกาหนดทั่วไป
ข้ อ 4 ในระเบียบนี ้สหกรณ์ให้ เงินกู้แก่สมาชิก 2 ประเภทคือ
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน
(2) เงินกู้สามัญ
ข้ อ 5 สหกรณ์จะให้ เงินกู้เฉพาะแก่สมาชิกเท่านัน้
ข้ อ 6 การให้ เงินกู้แก่สมาชิกนัน้ จะให้ ได้ เฉพาะกรณีเพื่อการอันจาเป็ นหรื อมีประโยชน์ตามที่
คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร แต่จะให้ เงินกู้เพื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรื อการเก็งกาไรไม่ได้
ข้ อ 7 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงิน ต้ องเสนอคาขอกู้ตอ่ สหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้ อ 8 การให้ เงินกู้ทกุ ประเภทนัน้ ผู้ก้ ตู ้ องทาหนังสือและสมาชิกผู้ค ้าประกัน ( ถ้ ามี ) ต้ องทา
หนังสือค ้าประกันให้ ไว้ ตอ่ สหกรณ์ตามแบบที่กาหนดให้
ข้ อ 9 การส่งเงินงวดชาระหนี ้ทุกประเภท ซึง่ ผู้ก้ ตู ้ องส่งต่อสหกรณ์นนั ้ ให้ สง่ โดยวิธีหกั จากเงินได้
รายเดือนของผู้ก้ ู ณ ที่จา่ ย และการส่งเงินงวดชาระหนี ้เงินกู้ทกุ ประเภท ดอกเบี ้ยเงินกู้และเงินค่าหุ้นรายเดือนของ
สมาชิกรวมกันจะต้ องไม่เกินร้ อยละ 90 ของเงินได้ รายเดือนสมาชิกนัน้ ให้ ถือว่าเงินงวดชาระหนี ้แต่ละงวดถึง
กาหนดส่งภายในวันสิ ้นเดือนนันๆ
้
กรณีสมาชิกยื่นความประสงค์ขอส่งเงินงวดชาระหนี ้ทุกประเภทแล้ ว แต่เกินร้ อยละ 90
ของรายได้ รายเดือนสมาชิก ให้ ถือเป็ นการขอกู้กรณีพิเศษ ในการนี ้ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการ
หมวดที่ 2...
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เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ข้ อ 10 การให้ เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบอานาจให้ กรรมการหรื อ
รองประธานกรรมการและหรื อกรรมการดาเนินการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร เป็ นผู้วินิจฉัยให้ เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน
แทนคณะกรรมการดาเนินการก็ได้ และให้ ผ้ ไู ด้ รับมอบหมายดังกล่าวนัน้ แถลงรายการเงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉินที่ให้ ไป
และส่งคืน เพื่อให้ คณะกรรมการดาเนินการทราบทุกเดือน
ข้ อ 11 เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉินที่ให้ แก่สมาชิกผู้ก้ คู นหนึง่ ๆ นันให้
้ มีจานวนไม่เกิน 10 เท่าของเงินเดือน
แต่ไม่เกิน 300,000.-บาท ผู้ก้ ตู ้ องมีห้ นุ สะสมไม่น้อยกว่า 20% ของวงเงินกู้และการกู้เงินฉุกเฉินตังแต่
้
50,001
บาท ขึ ้นไปต้ องมีผ้ คู ้าประกันอย่างน้ อย 1 คน วงเงินกู้ตงแต่
ั้
100,001 บาท ขึ ้นไปต้ องมีคนค ้าประกันอย่าง
น้ อย 2 คน วงเงินกู้ตงแต่
ั ้ 200,001 บาท ขึ ้นไปต้ องมีคนค ้าประกันอย่างน้ อย 3 คน และหักชาระหนี ้เงินกู้ทกุ
ประเภทแล้ ว ต้ องมีเงินได้ รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ”
ข้ อ 12 กรณีก้ ฉู กุ เฉินโดยใช้ ห้ นุ ค ้าประกัน ให้ ก้ ไู ด้ ไม่เกิน 90 % ของหุ้นสะสมก่อนหน้ า
ข้ อ 13 ถ้ าสมาชิกนันยั
้ งมีเงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉินรายก่อนเหลืออยู่ เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉินรายใหม่
และรายก่อนรวมกัน จะมีจานวนต้ นเงินรวมกันต้ องไม่เกิน 300,000 บาท ”
ข้ อ 14 หลักประกันสาหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน นอกจากหนังสือกู้ซงึ่ ผู้ก้ ไู ด้ ทาไว้ ตอ่ สหกรณ์แล้ วก็
ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก ยกเว้ นการกู้ฉกุ เฉินตังแต่
้ 50,001 ขึ ้นไป ต้ องทาหนังสือค ้าประกันตามแบบที่
สหกรณ์กาหนด ยกเว้ นการใช้ ห้ นุ ค ้าประกัน
ข้ อ 15 การส่งเงินงวดชาระหนี ้สาหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน ให้ ผ้ ูก้ สู ง่ คืนเงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉินเต็ม
จานวน พร้ อมดอกเบี ้ยภายในวันสิ ้นเดือนที่คิดดอกเบี ้ยเดือนแรก หรื อให้ สง่ เป็ นงวดรายเดือนรวมกันไม่เกิน ยี่สิบสี่
งวด
ผู้ก้ จู ะมีสิทธิขอกู้ใหม่ได้ นนั ้ จะต้ องชาระคืนเงินต้ นมาแล้ วไม่น้อยกว่าครึ่งหนึง่ ของเงินต้ นทังหมด
้
ที่สหกรณ์อนุมตั ใิ ห้ ก้ ู หรื อได้ ชาระเงินงวดรายเดือนตามวรรคแรกมาแล้ วไม่น้อยกว่า 6 งวด
หมวด 3
เงินกู้สามัญ
ข้ อ 16 การให้ เงินกู้สามัญให้ คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยในเงินกู้สามัญ
แก่สมาชิก คณะกรรมการดาเนินการอาจแต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการเงินกู้ขึ ้นตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้ อ74
และมอบอานาจหน้ าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้ เงินกู้สามัญแก่สมาชิกก็ได้
ข้ อ 17 คาขอกู้......

-3ข้ อ 17 คาขอกู้เงินสามัญนัน้ ต้ องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ ความเห็นดังต่อไปนี ้ คือ
17.1 สมาชิกที่ปฏิบตั งิ านที่หน่วยงานย่อย ให้ เสนอผ่านผู้บงั คับบัญชาระดับผู้อานวยการ
โรงพยาบาล / สาธารณสุขอาเภอ
17.2 สมาชิกที่ปฏิบตั งิ านที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ให้ เสนอผ่านผู้บงั คับบัญชา
ระดับหัวหน้ าฝ่ าย
17.3 สาหรับผู้อานวยการโรงพยาบาล , สาธารณสุขอาเภอ และหัวหน้ าฝ่ ายให้ เสนอผ่าน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ข้ อ 18 จานวนเงินกู้สามัญที่ให้ แก่สมาชิกผู้ก้ คู นหนึง่ ๆ นัน้ ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาเห็นสมควร แต่ต้องอยูภ่ ายในจากัดไม่เกิน 3,000,000.-บาท โดยจะใช้ ห้ นุ ที่สมาชิกมีอยูเ่ ป็ นเกณฑ์ในการ
พิจารณาด้ วย ทังนี
้ ้ไม่รวมจานวนเงินกู้สามัญประเภทอื่น และสหกรณ์จะประกาศหลักเกณฑ์ให้ ก้ เู งินขึ ้นใช้ เป็ น
คราวๆ ไป
ในกรณีที่สมาชิกกู้เงินสามัญโดยมีคา่ หุ้นเป็ นหลักประกันให้ ก้ ไู ด้ ภายในจานวนไม่เกินร้ อยละ 90
ของค่าหุ้นทังหมดที
้
่เป็ นหลักประกัน และให้ สง่ ชาระหนี ้ได้ ไม่เกิน 240 งวด
ข้ อ 19 คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรจะให้ เงินกู้สามัญแก่สมาชิกที่ยงั ส่งคืนเงินกู้สามัญ
รายก่อนไม่เสร็จก็ได้ แต่จานวนเงินกู้สามัญของสมาชิกผู้ก้ คู นหนึง่ ๆ ในเวลาใดเวลาหนึง่ จะมีจานวนต้ นเงินเกิน
กว่าที่กาหนดไว้ ในข้ อ 18 ไม่ได้
ข้ อ 20 ในการให้ เงินกู้สามัญนัน้ ถ้ าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้ ก้ ไู ด้ ไม่พอแก่การขอกู้อนั มี
ลักษณะพึง่ ให้ ก้ นู นทุ
ั ้ กราย ให้ ถือลาดับในการพิจารณาให้ เงินกู้ดงั ต่อไปนี ้
1. เงินกู้ที่ถือค่าหุ้นเป็ นหลักประกัน พึงให้ ในลาดับแรกก่อนเงินกู้ซงึ่ มีหลักประกันอย่าง
อื่น
2. ให้ พิจารณาจ่ายเงินกู้เรี ยงตามลาดับคาขอกู้
ทังนี
้ ้เว้ นแต่กรณีที่คณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะอนุกรรมการเงินกู้เห็นว่ามีเหตุผลพิเศษจะ
วินิจฉัยเป็ นอย่างอื่นก็ได้
ข้ อ 21 หลักประกันสาหรับเงินกู้สามัญ ถ้ าเงินกู้สามัญรายนันโดยเฉพาะรายเดี
้
ยวก็ดี หรื อเมื่อรวม
กันกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้ก้ ทู ี่คงเหลืออยู่ (ถ้ ามี) ก็ดี มีจานวนไม่เกินกว่าค่าหุ้นที่ผ้ กู ้ มู ีอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่ต้อง
มีหลักประกันอย่างอื่นอีก

ถ้ าเงินกู้สามัญ......

-4ถ้ าเงินกู้สามัญรายนัน้ โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรื อเมื่อรวมกันกับเงินกู้สามัญรายก่อนของ
ผู้ก้ ู (ถ้ ามี) ก็ดีมีจานวนเกินกว่าค่าหุ้นของผู้ก้ ู ซึง่ ผู้ก้ มู ีอยูใ่ นสหกรณ์ก็ต้องมีหลักประกันอย่างหนึง่ อย่างใด ดังต่อไปนี ้
ด้ วย
(1) มีสมาชิกที่มิได้ เป็ นคูส่ มรสของผู้ก้ ู ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะอนุกรรมการ
เงินกู้เห็นสมควรอย่างน้ อยคนหนึง่ ค ้าประกันเงินกู้สามัญรายนัน้ ในส่วนที่เกินกว่าหุ้นสะสมของผู้ก้ ทู ี่มีอยูใ่ น
สหกรณ์
เพื่อความมัน่ คงในการให้ เงินกู้สามัญ คณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะอนุกรรมการ
เงินกู้ มีอานาจวินิจฉัยเรี ยกให้ มีผ้ คู ้าประกันมากกว่าหนึง่ คนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
สมาชิกหนึง่ คนจะมีหนี ้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้ค ้าประกันโดยจานวนต้ นเงินรวมกัน
ทังหมดเกิ
้
นกว่าจานวนที่กล่าวไว้ ในข้ อ 18 วรรคแรกไม่ได้
เมื่อผู้ค ้าประกันคนใดตามหรื อออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใดๆ หรื อมีเหตุที่
คณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะอนุกรรมการเงินกู้ เห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็ นผู้ค ้าประกันต่อไป ผู้ก้ ตู ้ องจัดให้
สมาชิกอื่นซึง่ คณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะอนุกรรมการเงินกู้เห็นสมควร เข้ าเป็ นผู้ค ้าประกันแทนคนเดิมให้
เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะอนุกรรมการเงินกู้กาหนด
การให้ สมาชิกผู้ค ้าประกันออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใดๆ ไม่เป็ นเหตุให้ ผ้ นู นหลุ
ั ้ ดพ้ น
จากการค ้าประกัน จนกว่าผู้ก้ ไู ด้ จดั ให้ สมาชิกอื่นซึง่ คณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะอนุกรรมการเงินกู้เห็นสมควร
เข้ าเป็ นผู้ค ้าประกันแทน
อนึง่ ภายหลังการทาหนังสือค ้าประกันแล้ ว ถ้ าสมาชิกผู้ค ้าประกันได้ เป็ นคูส่ มรสของผู้ก้ ู
ผู้ก้ จู ะต้ องจัดให้ มีสมาชิกอื่นซึง่ คณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะอนุกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเป็ นผู้ค ้าประกันหนี ้
เงินกู้ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้ก้ โู ดยเร็วด้ วย
(2) มีอสังหาริมทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจานองรายอื่น จานองเป็ นประกันเต็ม
จานวนเงินกู้รายนันโดยต้
้
องเป็ นที่พอใจ คณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะอนุกรรมการเงินกู้ ว่าจานวนเงินกู้
ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้ก้ ตู ้ องอยูภ่ ายในร้ อยละ 80 แห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นนั ้
(3) มีหลักทรัพย์รัฐบาลหรื อเอกสารการฝากเงินในธนาคาร หรื อในสหกรณ์ซงึ่
คณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะอนุกรรมการเงินกู้เห็นสมควรจานาเป็ นหลักประกัน โดยจานวนเงินกู้สว่ นที่เกิน
กว่าค่าหุ้นของผู้ก้ ตู ้ องอยูภ่ ายในร้ อยละ 80 แห่งค่าของหลักทรัพย์นนั ้

ข้ อ 22 การส่ง........

-5ข้ อ 22 การส่งเงินงวดชาระหนี ้เงินกู้ทกุ ประเภท ซึง่ ผู้ก้ ตู ้ องส่งต่อสหกรณ์นนั ้ ให้ สง่ โดยวิธีหกั จาก
เงินรายได้ รายเดือนของผู้ก้ ู ณ ที่จา่ ย ทังนี
้ ้การส่งเงินงวดชาระหนี ้เงินกู้ทกุ ประเภท ดอกเบี ้ยเงิน กู้และเงินค่าหุ้น
รายเดือนของสมาชิกรวมกันต้ องไม่เกินร้ อยละเก้ าสิบของเงินได้ รายเดือนของสมาชิกนัน้
ในกรณีที่สมาชิกมีภาระหนี ้กับเจ้ าหนี ้รายอื่นซึง่ ถูกหักชาระหนี ้จากเงินเดือนเช่นเดียวกับสหกรณ์ให้
หักภาระหนี ้ดังกล่าวออกก่อนแล้ วจึงคานวณตามวรรคหนึง่
เงินได้ รายเดือนตามวรรคหนึ่งให้ หมายความรวมถึงเงินเดือน เงินประจาตาแหน่งหรื อเงินอื่นใดที่
สมาชิกได้ รับพร้ อมกับเงินเดือนเป็ นประจาทุกเดือน
ให้ ถือว่าเงินงวดชาระหนี ้แต่ละงวดถึงกาหนดส่งภายในวันสิ ้นเดือนนัน้
การผ่ อนชาระหนีเ้ งินกู้ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉินให้ ผ้ กู ้ ชู าระคืนเงินต้ นเป็ นงวดรายเดือนเท่าๆ กัน เว้ นแต่งวดสุดท้ าย
พร้ อมดอกเบี ้ยต่างหาก
(2) เงินกู้สามัญให้ ผ้ กู ้ ผู ่อนชาระตามหลักเกณฑ์เลือกได้ อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้(แบบ (ก) หรื อ (
(ก) ผ่อนชาระคืนเงินต้ นเป็ นงวดรายเดือนเท่าๆ กัน เว้ นแต่งวดสุดท้ าย พร้ อมดอกเบี ้ย
ต่างหาก
(ข) ผ่อนชาระเงินกู้แบบเงินต้ นและดอกเบี ้ยรวมกันเท่ากันทุกงวด
หมวด 4
ดอกเบีย้ เงินกู้
ข้ อ 23 ให้ เรี ยกดอกเบี ้ยเงินกู้ทกุ ประเภท ตามประกาศของสหกรณ์ฯ ให้ ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ข้ อ 24 ดอกเบี ้ยนันให้
้ คิดเป็ นรายวันตามจานวนต้ นเงินคงเหลือ
หมวด 5
การควบคุมหลักประกันและการเรี ยกคืนเงินกู้
ข้ อ 25 ให้ คณะกรรมการดาเนินการ ตรวจตราควบคุมให้ เงินกู้ทกุ รายมีหลักประกันตามที่กาหนด
ไว้ ในระเบียบนี ้ และเมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกัน สาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้ก้ จู ะต้ อง
จัดการแก้ ไขให้ คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้ อ 26 ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี ้ ให้ ถือว่าเงินกู้ไม่วา่ ประเภทใดๆ เป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ ้นเชิง
พร้ อมทังดอกเบี
้
้ยในทันที โดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ ไว้ และให้ คณะกรรมการดาเนินการจัดการเรี ยกคืนโดย
มิชกั ช้ า

(1)เมื่อผู้ก้ อู อก.......
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(1) เมื่อผู้ก้ อู อกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ
(2) เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการดาเนินการว่า ผู้ก้ นู าเงินกู้ไปใช้ ผิดความมุง่ หมายที่ให้
เงินกู้นนั ้
(3) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่า หลักประกันสาหรับเงินกู้เกิดบกพร่องและผู้ก้ ู
มิได้ จดั การแก้ ไขให้ คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมื่อค้ างส่งชาระหนี ้ ( ไม่ว่าต้ นเงินหรื อดอกเบี ้ย ) เป็ นเวลาสองเดือนติดต่อกัน หรื อ
ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี ้ดังว่านันถึ
้ งสามคราวสาหรับเงินกู้รายหนึง่ ๆ
ข้ อ 27 ในกรณีที่เงินกู้เป็ นอันต้ องส่งคืนโดยสิ ้นเชิงตามที่กล่าวแล้ วในข้ อ 26
ถ้ าผู้ค ้าประกันต้ องรับผิดชอบ ชาระหนี ้แทนผู้ก้ แู ละไม่สามารถชาระหนี ้นันโดยสิ
้
้นเชิงได้
เมื่อผู้ค ้าประกันร้ องขอคณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผันให้ เรี ยกเก็บ จากผู้ค ้าประกันเป็ นงวดรายเดือนจนเสร็จ
ตามที่ผ้ กู ้ ไู ด้ ทาหนังสือให้ ไว้ ตอ่ สหกรณ์ก็ได้ สดุ แต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้ อ 28 ผู้ก้ กู ็ดี ผู้ค ้าประกันก็ดี ต้ องรับผูกพันว่า ถ้ าตนประสงค์จะขอออกหรื อย้ ายจากราชการ
หรื องานประจาตามระเบียบว่าด้ วยคุณสมบัติ วิธีรับสมัครและการขาดจากสมาชิกภาพต้ องแจ้ งเป็ นหนังสือให้
สหกรณ์ทราบ และจัดการชาระหนี ้สินซึง่ ตนมีอยู่ตอ่ สหกรณ์ให้ เสร็จสิ ้นเสียก่อนแล้ วจึงขอออกหรื อย้ ายจากราชการ
หรื องานประจานันได้
้
ข้ อ 29 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี ้ให้ คณะกรรมการมีอานาจวินิจฉัยชี ้ขาด
ข้ อ 30 ให้ ประธานกรรมการเป็ นผู้รักษาการตามระเบียบนี ้
ทังนี
้ ้ตังแต่
้ วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็ นต้ นไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
วิทยา ธารประเสริฐ
( นายวิทยา ธารประเสริฐ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด

