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เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการให,บริการเงินกู,สามัญ
..................................................................................................
อาศัยอํานาจตามความในขอบั งคับ ของสหกรณออมทรั พยสาธารณสุ ขจั งหวั ด พังงา จํากั ด
ขอ 10 ขอ 66 (8) ขอ 91(3) และระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด ว,าดวยการให
เงินกูแก,สมาชิก พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ประกอบกับคําแนะนําจากนายทะเบียน(สหกรณ
จั ง หวั ด ) เพื่ อ ใหบริ ก ารเงิ น กู แก, ส มาชิ ก มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการดํ า เนิ น การ ชุ ด ที่ 37 เมื่ อ วั น ที่ 19
พฤษภาคม พ.ศ.2562 ใหประกาศหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการใหบริการเงินกูสามัญ และใหยกเลิก
ประกาศสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา ที่ 9/2561 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการ
ใหบริการเงินกูสามัญ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ที่ไดกําหนดไวแลวและใหถือใชหลักเกณฑ เงื่อนไข
และวิธีปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้แทน
หลักเกณฑทั่วไป ในการขอกู,เงินสามัญ
1. คุณสมบัติ ของผู,ขอกู,เงินสามัญ
1.1 สมาชิกผูขอกูเงิน ตองมีเหตุผลอันจําเปCนหรือเพื่อประโยชนแก,ตนหรือครอบครัวในการขอกู
1.2 สมาชิกผูขอกูเงิน ตองเปCนสมาชิกสหกรณนี้มาแลวไม,นอยกว,า 6 เดือน สมาชิกที่ลาออกจาก
สหกรณแลวสมัครเขาเปCนสมาชิกใหม, ตองเปCนสมาชิกในสหกรณนี้ติดต,อกันมาไม,นอยกว,า 1 ปE และตองมี
ทุนเรือนหุนไม,นอยกว,า 10,000.-บาท(หนึ่งหมื่นบาทถวน)
1.3 สมาชิกที่โอนยายตามระเบียบว,าดวยการโอนสมาชิกระหว,างสหกรณ มีสิทธิขอกูเงิน แต,ทั้งนี้
ตองเปCนไปตามหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการใหบริการเงินกูของสหกรณ ระเบียบว,าดวยการโอนสมาชิก
ระหว,างสหกรณ และประกาศฯของสหกรณ
1.4 สมาชิกผูขอกูเงินสามัญ จะตองไม,เปCนผูผิดนัดชําระหนี้ในรอบ 12 เดือนที่ผ,านมา
1.5 สมาชิกผูขอกูเงิน ที่มีสถานะเปCนขาราชการประจํ า ขาราชการบํานาญ ลูกจางประจํ า
ลูกจางบําเหน็จรายเดือน และเจาหนาที่สหกรณ ตองมีเงินไดรายเดือน (ไม,รวมเงินประจําตําแหน,ง) เมื่อหัก
ชําระงวดหนี้เงินกู ดอกเบี้ยเงินกู ทุกสัญญา และเงินจ,ายอื่นๆแลว คงมีเงินเหลือตามใบแสดงรายการคํานวณ
เงินกูของสหกรณ ไม,นอยกว,า 3,000.-บาท
1.6 สมาชิกผูขอกูเงินที่เปCนพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจางอื่นๆ ที่รับเงินได
รายเดือนหน,วยงานกระทรวงสาธารณสุข ตองมีเงินไดรายเดือน เมื่อหักชําระงวดหนี้เงินกู ดอกเบี้ยเงินกู ทุก
สั ญ ญา และเงิ น จ, า ยอื่ น ๆแลว คงมี เ งิ น เหลื อตามใบแสดงรายการคํ า นวณเงิ น กู ของสหกรณ ไม, น อยกว, า
2,000.-บาท
1.7 สมาชิกสามารถยื่นขอกูเงิน ประเภทต,างๆได หลังจากผ,อนชําระงวดหนี้เงินกูโดยการหัก ณที่จ,าย
มาแลวไม,นอยกว,า 6 งวด (1 เดือนคิดเปCน 1 งวด ถึงแมจะผ,อนชําระฯ กี่ครั้งก็ตาม)
1.8 สมาชิกผูขอกูเงิน ทุกประเภท ยกเวนเงินกูสามัญ๙ จะตองทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต
ที่ไดทําขอตกลงกับสหกรณ หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย หรือ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยแห,งประเทศไทย เท,านั้น โดยทุนประกันชีวิตรวม
กับเงินสงเคราะหศพตองไม,นอยกว,าวงเงินกูรวมทุกประเภท

1.9 สมาชิกผูขอกูเงินรายใด หากมีเหตุใหพึงสงสัยในรายละเอียดของขอมูล หลักฐานในการขอกูเงิน
ใหอยู,ในดุลยพินิจในการพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการ
1.10 นอกเหนือจาก ขอ 1.1 – 1.9 ใหอยู,ในดุลยพินิจในการพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการ
2. ประเภทเงินกู,สามัญ
สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด สามารถยื่นคําขอกูเงินสามัญ พรอมทั้งแจง
วัตถุประสงคในคําขอกู วงเงินขอกู การเสนอหลักประกันสัญญาเงินกู ตามประเภทต,าง ๆ ดังนี้
2.1 เงินกูสามัญ 1
2.2 เงินกูสามัญ 2
2.3 เงินกูสามัญ 3
2.4 เงินกูสามัญ 4
2.5 เงินกูสามัญ 6
2.6 เงินกูสามัญ 7
2.7 เงินกูสามัญ 8
2.8 เงินกูสามัญ 9
สมาชิกแต,ละรายสามารถกูเงินสามัญไดประเภทละ 1 สัญญา
3.วงเงินกู,และการชําระเงินกู,
3.1 เงินกู,สามัญ 1
1) สมาชิกผูขอกูเงิน ตองมีทุนเรือนหุนไม,นอยกว,ารอยละ 16 ของวงเงินกูสามัญ 1 กรณีผูขอกูเงิน
มีเงินทุนเรือนหุนไม,ครบตามที่กําหนด ผูขอกูเงินมีสิทธิขอซื้อหุนพิเศษ โดยยินยอมใหสหกรณนําเงินกูมาชําระ
เปCนการซื้อหุนพิเศษในครั้งนั้นได
2) สมาชิกสามัญ ที่มีสถานะเปCนขาราชการ หรือลูกจางประจํา มีสิทธิขอกูเงิน ไดไม,เกิน 75 เท,า
ของเงินไดรายเดือน ซึ่งสามารถนํามาคํานวณบําเหน็จบํานาญได ณ วันที่พนจากตําแหน,งหรือเกษียณอายุ
ราชการ วงเงินไม,เกิน 4,500,000.-บาท (สี่ลานหาแสนบาทถวน) ส,งงวดชําระเงินไม,เกิน 240 งวด ไม,เกิน
อายุ 75 ปE
3) สมาชิกสามัญ ที่มีสถานะเปCนขาราชการบํานาญ หรือลูกจางประจําที่รับบําเหน็จรายเดือน มีสิทธิ
ขอกูเงิน ไดไม,เกิน 75 เท,าของเงินไดรายเดือน วงเงินไม,เกิน 4,500,000.-บาท (สี่ลานหาแสนบาทถวน)
ส,งงวดชําระเงินไม,เกิน 240 งวด ไม,เกินอายุ 75 ปE
4) สมาชิ กสามั ญ ที่ มีส ถานะเปC น พนั กงานราชการ มี สิ ทธิ ขอกู เงิ น ไดไม, เ กิ น 20 เท, า ของเงิ น ได
รายเดือน ส,งงวดชําระเงินไม,เกิน ๑๘๐ งวด และไม,เกินอายุ 60 ปE
5) สมาชิกสามัญ ที่มีสถานะเปCนเจาหนาที่สหกรณ มีสิทธิขอกูเงิน ไดไม, เ กิน 75 เท,าของเงิ น ได
รายเดือน วงเงินไม,เกิน 4,500,000.-บาท (สี่ลานหาแสนบาทถวน) ส,งงวดชําระเงินไม,เกิน 240 งวดไม,เกิน
อายุ 75 ปE ทั้งนี้ ณ วันเกษียณอายุ 60 ปE ตองมีหนี้คงเหลือไม,เกินรอยละ 80 ของเงินบําเหน็จที่จะไดรับ
ณ ปEบัญชีปUจจุบัน
6) สมาชิกสมทบ ที่มีสถานะเปCนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจางชั่วคราว ของกระทรวง
สาธารณสุข ใหระงับการปล,อยเงินกูที่เกินสิทธิตามประกาศของพระราชบัญญัติสหกรณ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
7) การคํานวณวงเงินที่ขอกูของสมาชิก ที่มีอายุตั้งแต, 50 ปEขึ้นไป ใหพิจารณาจากเงินบําเหน็จ
บํานาญ ที่จะไดรับโดยประมาณเพื่อการคํานวณใหพอหัก ณ ที่จ,าย หลังเกษียณอายุราชการ
8) สมาชิกที่มีสถานะเปCนขาราชการหรือลูกจางประจํา ที่อายุราชการไม,ถึง 25 ปE ณ วันเกษียณ
จะตองส,งงวดชําระเงินภายในอายุ 60 ปE ยกเวนผูที่มีสิทธิไดรับบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือน โดยมีหนังสือ
รับรองสิทธิจากหน,วยงาน

3.2 เงินกู,สามัญ 2
1) สมาชิกสามัญ ที่มีสถานะเปCนขาราชการ ขาราชการบํานาญ ลูกจางประจํา ลูกจางประจําบําเหน็จ
รายเดือน มีสิทธิขอกูเงินไดไม,เกิน 500,000.-บาท(หาแสนบาทถวน)ส,งงวดชําระเงินไม,เกิน 240 งวด ไม,เกิน
อายุ 75 ปE ทั้งนี้สมาชิกผูขอกูเงินตองมีทุนเรือนหุนไม,ต่ํากว,ารอยละ 8 ของวงเงินกูสามัญ 2 กรณีผูขอกูเงิน
มีเงินทุนเรือนหุนไม,ครบตามที่กําหนด ผูขอกูเงินมีสิทธิขอซื้อหุนพิเศษ โดยยินยอมใหสหกรณนําเงินกูมาชําระ
เปCนการซื้อหุนพิเศษในครั้งนั้นได
2) สมาชิ ก สามั ญ ที่ มี ส ถานะเปC น เจาหนาที่ ส หกรณ มี สิ ท ธิ ข อกู เงิ น ไดไม, เ กิ น 500,000.-บาท
(หาแสนบาทถวน) ส,งงวดชําระเงินไม,เกิน 240 งวด ไม,เกินอายุ 60 ปE ทั้งนี้สมาชิกผูขอกูเงินตองมีทุนเรือนหุน
ไม,ต่ํากว,ารอยละ 8 ของวงเงินกูสามัญ 2 กรณีผูขอกูเงิน มีเงินทุนเรือนหุนไม,ครบตามที่กําหนดผูขอกูเงินมีสิทธิ
ขอซื้อหุนพิเศษ โดยยินยอมใหสหกรณนําเงินกูมาชําระเปCนการซื้อหุนพิเศษในครั้งนั้นได
3.3 เงินกู,สามัญ 3
1) สมาชิกสามัญ ที่มีสถานะเปCนขาราชการ ขาราชการบํานาญ ลูกจางประจํา ลูกจางประจําบําเหน็จ
รายเดือน มีสิทธิขอกูเงินไดไม,เกิน 500,000.-บาท(หาแสนบาทถวน)ส,งงวดชําระเงินไม,เกิน 240 งวด ไม,เกิน
อายุ 75 ปE ทั้งนี้สมาชิกผูขอกูเงินตองมีทุนเรือนหุนไม,ต่ํากว,ารอยละ 8 ของวงเงินกูสามัญ 3 กรณีผูขอกูเงิน
มีเงินทุนเรือนหุนไม,ครบตามที่กําหนด ผูขอกูเงินมีสิทธิขอซื้อหุนพิเศษ โดยยินยอมใหสหกรณนําเงินกูมาชําระ
เปCนการซื้อหุนพิเศษในครั้งนั้นได
2) สมาชิ ก สามั ญ ที่ มี ส ถานะเปC น เจาหนาที่ ส หกรณ มี สิ ท ธิ ข อกู เงิ น ไดไม, เ กิ น 500,000.-บาท
(หาแสนบาทถวน) ส,งงวดชําระเงินไม,เกิน 240 งวด ไม,เกินอายุ 60 ปE ทั้งนี้สมาชิกผูขอกูเงินตองมีทุนเรือนหุน
ไม,ต่ํากว,ารอยละ 8 ของวงเงินกูสามัญ 3 กรณีผูขอกูเงินมีเงินทุนเรือนหุนไม,ครบตามที่กําหนด ผูขอกูเงินมีสิทธิ
ขอซื้อหุนพิเศษ โดยยินยอมใหสหกรณนําเงินกูมาชําระเปCนการซื้อหุนพิเศษในครั้งนั้นได
3.4 เงินกู,สามัญ 4
ขอระงับและยกเลิก เงินกูประเภทนี้ ตามเจตจํานงของพ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 47
และคําแนะนําของนายทะเบียน(สหกรณจังหวัดพังงา) สําหรับสมาชิกผูไดสิทธิ การกูเงินประเภทนี้ไปแลว
ใหชําระหนี้จนครบถวนตามสัญญา
3.5 เงินกู,สามัญ 6
เพื่อการศึกษาของสมาชิก คู,สมรส บุตรสมาชิก สมาชิกสามารถกูเงินประเภทนี้ไดไม,เกิน 1 สัญญา
การกําหนดวงเงินกู ใหเปCนไปตามระดับการศึกษา ดังนี้
1) ระดับมัธยมศึกษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) หรื อประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พเทคนิ ค (ปวท.) หรื ออนุ ป ริ ญ ญา หรื อเที ย บเท, า มี สิ ทธิ ขอกู ไดไม, เ กิ น
100,000.-บาท(หนึ่งแสนบาทถวน)
2) ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท,า มีสิทธิขอกูไดไม,เกิน 200,000.-บาท(สองแสนบาทถวน)
3) ระดับสูงกว,าปริญญาตรี มีสิทธิขอกูไดไม,เกิน 300,000.-บาท(สามแสนบาทถวน)
การส7งงวดชําระเงิน
1) สมาชิกที่มีสถานะเปCนขาราชการ ลูกจางประจํา ขาราชการบํานาญ หรือลูกจางประจําที่รับ
บําเหน็จรายเดือน ส,งงวดชําระไม,เกิน 100 งวด ไม,เกินอายุ 75 ปE
2) สมาชิกที่มีสถานะเปCนเจาหนาที่สหกรณ ส,งงวดชําระไม,เกิน 100 งวด ไม,เกินอายุ 60 ปE

เอกสาร/หลักฐาน
1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน ของผูขอกู คู,สมรส บุตรที่กําลัง
ศึกษา อย,างละ 1 ฉบับ พรอมเจาของบัตรรับรองสําเนาถูกตอง
2) สําเนาเอกสารการรับบุตรบุญธรรม จํานวน 1 ฉบับ พรอมเจาของบัตรรับรองสําเนาถูกตอง
3) สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (ถามี)
4) สําเนาใบรับรองการศึกษาหรือใบระเบียนการศึกษา (Transcript) ที่มีอายุไม,เกิน 90 วัน
ณ วันที่ออกเอกสาร พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
กรณี ไม,มีเอกสารตามตามขอ 4) ใหนําเอกสารดังต,อไปนี้มาใชประกอบคําขอกูเงินได
1) สําเนาใบเสร็จรับชําระค,าลงทะเบียนและค,าบํารุงการศึกษา หรือสําเนาใบเสร็จรับชําระ
ค,ารักษาสถานภาพการศึกษา ที่มีอายุไม,เกิน 90 วัน ณ วันที่ออกเอกสาร พรอมรับรองสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
2) สําเนาใบเสร็จรับชําระค,าลงทะเบียนและค,าบํารุงการศึกษา หรือสําเนาใบเสร็จรับชําระค,า
รักษา สถานภาพการศึกษาที่แนบใบแจงหนี้หรือรายละเอียดการเรียกชําระจากสถาบันการศึกษา ที่สถาบัน
การเงิน ธนาคาร ไปรษณีย หรือเคาเตอรเซอรวิซ ที่มีอายุไม,เกิน 90 วัน ณ วันที่ออกเอกสาร พรอมรับรอง
สําเนา จํานวน 1 ฉบับ
3.6 เงินกู,สามัญ 7
ขอระงับและยกเลิก เงินกูประเภทนี้ ตามเจตจํานงของพ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 47
และคําแนะนําของนายทะเบียน(สหกรณจังหวัด พังงา) สําหรับสมาชิกผูไดสิทธิการกูเงินประเภทนี้ไปแลว
ใหชําระหนี้จนครบถวนตามสัญญา
3.7 เงินกู,สามัญ 8
สมาชิกสามัญ ที่มีสถานะเปCนขาราชการ และมีเงินไดประเภทเงินประจําตําแหน,ง มีสิทธิขอกูได
ไม,เกิน 300,000.-บาท (สามแสนบาทถวน) ส,งงวดชําระเงินไม,เกิน 180 งวด ไม,เกินอายุ 60 ปE
3.8 เงินกู,สามัญ 9
สมาชิกสหกรณประเภทสามัญ มีสิทธิขอกูเงินไดไม,เกินรอยละ 90 ของสิทธิ์เรียกรองในมูล ค,า หุน
ทั้งนี้ตองไม,เปCนผูกูเงินสามัญประเภทอื่นๆ ส,งงวดชําระเงินไม,เกิน 240งวดแต,ตองไม,เกินอายุ 80ปEของอายุผูกู
สมาชิกประเภทสมทบ (ที่มีสถานะเปCนพนักงานหรือลู กจาง) ซึ่งรับเงินไดรายเดือนของกระทรวง
สาธารณสุข มีสิทธิขอกูเงินไดไม,เกินรอยละ 90 ของสิทธิ์เรียกรองในมูลค,าหุน ทั้งนี้ตองไม,เปCนผูกูเงินสามัญ
ประเภทอื่นๆ ส,งงวดชําระเงินไม,เกิน 240 งวด แต,ตองไม,เกินอายุ 80 ปEของอายุผูกู
4. หลักฐานประกอบการขอกู,เงิน
ผู,ขอกู, และคู7สมรสผู,ขอกู, (ถ,ามี)
4.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการหรือบัตรประจําตัวลูกจาง
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
4.2 สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
4.3 สําเนาใบสําคัญการสมรส(ถามี)หรือสําเนาใบสําคัญการหย,า(ถามี)พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
4.4 สลิปเงินเดือน ที่ไดรับการรับรองจากเจาหนาที่ฝaายการเงิน หรือผูบังคับบัญชา ณ ปUจจุบัน
หรือยอนหลังไม,เกิน 1 เดือน พรอมตราประทับสํานักงาน
4.5 สมาชิกที่มีสถานะเปCนพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือลูกจางชั่วคราว
ตองแนบสําเนาสัญญาจางหรือคําสั่งจางของส,วนราชการ

ผู,ค้ําประกัน และคู7สมรสของผู,ค้ําประกัน (ถ,ามี)
4.6 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการหรือลูกจางประจํา
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
4.7 สําเนาใบสําคัญการสมรส (ถามี)หรือสําเนาใบสําคัญการหย,า(ถามี)พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
4.8 สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
5. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญากู,เงิน
สมาชิกผูขอกูเงินสามัญจะตองเสนอหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา อย,างหนึ่งอย,างใด ดังต,อไปนี้
5.1 การใชบุคคลที่เปCนสมาชิกสหกรณเปCนผูค้ําประกัน
(1) กรณีผูขอกูเงินที่มีสถานะเปCน ขาราชการ ลูกจางประจํา เจาหนาที่สหกรณ ขาราชการบํานาญ
ลูกจางบําเหน็จรายเดือน ผูค้ําประกันตองมีลักษณะและการปฏิบัติ ดังนี้
ก) ค้ําประกันผูกูรายหนึ่งไดไม,เกินสิทธิ์แห,งการกูของตนเองและจะตองมีอายุไม,เกิน 75 ปE
ณ วันที่อนุมัติการค้ําประกัน หากผูค้ําประกันรายใดมีคู,สมรส ตองไดรับคํายินยอมใหค้ําประกันจากคู,สมรสดวย
ข) ผูค้ําประกัน 1รายสามารถค้ําประกันเงินกูไดไม,เกินวงเงิน300,000บาท(สามแสนบาทถวน)
ค) ผูค้ําประกันสามารถค้ําประกันไดไม,เกิน 1 สัญญา ในผูกูรายเดียวกัน และมีความรับผิดชอบ
เต็มวงเงินกูของสัญญาตามประมวลกฎหมายเพ,งและพาณิชย
ง) สิทธิ์การค้ําประกันของผูเกษียณอายุราชการ ผูเกษียณก,อนกําหนดหรือผูที่ลาออก กรณีการ
ค้ําประกันครั้งใหม,ของสัญญาเงินกูเดิมที่กระทําไวก,อนจะเกษียณอายุราชการ หรือเกษียณก,อนกําหนด หรือ
ลาออก ยังคงใหมีสิทธิ์การค้ําประกันตามสิทธิ์เดิม หากเปCนการค้ําประกันสัญญารายใหม, ใหมีสิทธิ์การค้ํา
ประกันไม,เกินสิทธิ์การกูของตน
จ) กรณีเงินกูสามัญ 9 ผูค้ําประกัน 1รายสามารถค้ําประกันวงเงินกูไดไม,เกิน 2,000,000 บาท
(สองลานบาทถวน) ทั้งนี้ไม,นับรวมสิทธิ์ค้ําประกันของสัญญาเงินกูสามัญ 9 เขาเปCนสิทธิค้ํารวมกับการกูสามัญ
ประเภทอื่น ๆ ของผูค้ําประกันรายนั้น
ฉ) ผูค้ําประกันการกูสามัญ 9 ตองเปCนสมาชิกประเภทสามัญเท,านั้น
(2) กรณี ผู ขอกู เงิ น ที่ มี ส ถานะเปC น พนั ก งานราชการ พนั ก งานกระทรวง หรื อ ลู ก จางอื่ น ๆ
ในกระทรวงสาธารณสุข ผูค้ําประกันตองมีลักษณะและการปฏิบัติ ดังนี้
ก) เปCนสมาชิกประเภทสามัญ
ข) ผูค้ําประกัน 1 ราย สามารถค้ําประกันเงินกูไดไม,เกิน 150,000บาท(หนึ่งแสนหาหมื่นบาท
ถวน) กรณีเงินกูเกิน 150,000 บาท ใหมีจํานวนผูค้ําประกันตามสัดส,วน 150,000 บาท ต,อผูค้ํา 1 ราย
ค) สามีและภรรยาตามกฎหมาย ไม,สามารถค้ําประกันการกูเงินของคู,สมรสตนเองได
ง) ผูค้ําประกันที่เปCนคู,สมรส จะค้ําประกันเงินกูรายเดียวกันมิได
5.2 เงินฝากในบัญชีสหกรณ (วงเงินกูไม,เกินรอยละ90 ของบัญชีเงินฝากของผูขอกู)
5.3 อสังหาริมทรัพยอันปลอดภาระจํานอง
5.4 หลักประกันอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ทั้งนี้ ตั้งแต,วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เปCนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562

(นายบุญศักดิ์ รมยพร)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด

