ประกาศ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
ที่ 10 /2561
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการให-บริการเงินกู-พิเศษ
................................................................................................
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณ ขอ 10 ขอ 91(3) และขอ 12(3) โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ประกอบกับคําแนะนําจากนายทะเบียน(สหกรณจังหวัด) และใหสอดคลองกับระเบียบว.าดวยการให
เงิน กู แก. ส มาชิ กและดอกเบี้ ย เงิน กู พ.ศ.2558 ของสหกรณ โดยที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการดํ าเนิ น การชุ ด ที่ 36
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 มีมติเห็นชอบใหยกเลิก ประกาศสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา
จํ ากั ด ที่ 5/2561 เรื่ องหลั กเกณฑและวิ ธี ป ฏิ บั ติในการใหบริ การเงิน กู พิ เศษ ประกาศ ณ วั น ที่ 21 มิ ถุน ายน
2561 และถือใชหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติ ตามประกาศฉบับนี้แทน
1.หลักเกณฑทั่วไป
1.1 สมาชิกผูขอกูตองเปC น สมาชิกสหกรณนี้ ติ ด ต.อกั น มาเปC น เวลาไม. น อยกว.า 1 ปD ยกเวนสมาชิ ก
โอนยายตามระเบียบว.าดวยการโอนสมาชิกระหว.างสหกรณ
1.2 ยื่นคําขอกูพรอมหลักฐาน ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน (หากยื่นหลังจากวันดังกล.าวจะพิจารณา
ในเดือนถัดไป) เพื่อดําเนินการประเมินหลักทรัพยที่ใชค้ําประกัน
1.3 ตองมีทุนเรือนหุนไม.นอยกว.ารอยละ 16 ของวงเงินที่ขอกู
1.4 จะตองไม.เปCนผูผิดนัดชําระหนี้ ในรอบ 12 เดือนที่ผ.านมา
1.5 สมาชิกผูขอกูเงิน ตองมีเงินไดรายเดือน (ไม.รวมเงินประจําตําแหน.ง) เมื่อหักชําระงวดหนี้ เงิน กู
ดอกเบี้ยเงินกู ทุกสัญญา และเงินจ.ายอื่น ๆ แลว คงเหลือตามใบแสดงรายการเงินไดรายเดือน (สลิป) ไม.นอยกว.า
3,000.-บาท
1.6 สมาชิกผูขอกูเงินสามารถยื่นขอกูเงินไดใหม.หลังจากผ.อนชําระโดยหัก ณ ที่จ.ายมาแลวในวงเงิน
ไม.นอยกว.า 36 งวด
1.7 สมาชิกมีสิทธิขอกูเงินพิเศษไดไม.เกิน 3 สัญญา คือเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห 1 สัญญา
เงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 1 สัญญา และเงินกูพิเศษเพื่อการมียานพาหนะ 1 สัญญา
1.8 สมาชิ กผู ขอกู เงิน ตองทํ าประกั น ชี วิ ต กั บ บริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต ที่ ไดทํ า ขอตกลงกั บ สหกรณ หรื อ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแห.งประเทศไทย เท.านั้น โดยทุนประกันชีวิตรวมกับเงินสงเคราะหศพตองไม.นอยกว.า
วงเงินกู
1.9 สมาชิกผูขอกูเงิน ที่ใชอสังหาริมทรัพยและมีสิ่งปลูกสราง เปCนหลักทรัพยค้ําประกัน จะตองทํา
ประกันวินาศภัย
1.10 นอกเหนือจาก ขอ 1.1 - 1.9 ใหอยู.ในดุลยพินิจการพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการ
2. วงเงินกูคณะกรรมการดําเนินการ จะพิจารณากําหนดวงเงินใหกูแก.สมาชิกไม.เกินรอยละ 100 ของมูลค.า
อสังหาริมทรัพยซึ่งไดรับการประเมินจากบริษัทประเมินหลักทรัพย ที่ไดทําขอตกลงไวกับสหกรณ

2.1 เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห วงเงินไม.เกิน 4,000,000.-บาท(สี่ลานบาทถวน)
2.2 เงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ วงเงินไม.เกิน 4,000,000.-บาท(สี่ลานบาทถวน)
2.3 เงินกูพิเศษเพื่อการมียานพาหนะ กูไดแต.ไม.เกิน 2,000,000.-บาท(สองลานบาทถวน)
เมื่อรวมวงเงินกูทุกสัญญาของเงินกูประเภทนี้แลวตองไม.เกิน 4,000,000.-บาท(สี่ลานบาทถวน)
3. การผ4อนชําระ
ผูกูจะตองผ.อนชําระงวดสุดทาย อายุไม.เกิน 75 ปDบริบูรณ หรือ ณ เดือนสุดทายของการไดรับเงินได
รายเดือนจากทางราชการ โดย
3.1 เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห ผ.อนชําระไม.เกิน 360 งวด
3.2 เงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ผ.อนชําระไม.เกิน 240 งวด
3.3 เงินกูพิเศษเพื่อการมียานพาหนะ ผ.อนชําระไม.เกิน 120 งวด
4. หลักค้ําประกันและการค้ําประกัน
ประเภทหลักทรัพยประกันค้ํา เปCนอสังหาริมทรัพยที่อยู.ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต ที่ผูกูหรือ
คู.สมรสเปCนเจาของสิทธิอันปลอดภาระจํานอง เปCนหลักประกันเต็มมูลค.าของอสังหาริมทรัพย
การประเมิน มูลค.าอสังหาริมทรัพย สหกรณจะประสานใหบริษัทประเมิน ที่ไดทํ าขอตกลงไวกั บ
สหกรณ ประสานไปยังสมาชิกผูขอกู ค.าใชจ.ายในการประเมินหลักทรัพย และการจดจํานอง สมาชิกผูขอกูจะตอง
เปC น ผู ออกค. าใชจ.ายทั้ งหมด ต. อการประเมิ น และการจดจํ านองต. อ 1 ครั้ ง โดยขั้ น ตอนการประเมิ น บริษั ทจะ
ดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน หลังจากวันรับเอกสารการขอกู
5. เอกสารที่ใช-ประกอบคําขอกู1) สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือสําเนาบัตรประจําตัวลูกจาง หรือสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูขอกูและคู.สมรส อย.างละ 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
2) สําเนาใบหย.า ของสมาชิกผูขอกู อย.างละ 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง(ถามี)
3) ใบแสดงการหักเงินไดรายเดือน ณ ที่จ.าย (สลิปเงินเดือน) ที่ไดรับการรับรองจากเจาหนาที่ฝOาย
การเงิน หรือผูบังคับบัญชา พรอมประทับตราสํานักงาน ณ ปPจจุบันหรือยอนหลังไม.เกิน 1 เดือน
4) สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย หนังสือรับรองการทําประโยชน
แลวแต.กรณี 1 ฉบับ
5) หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินจากที่ดินจังหวัด หรือที่ดินอําเภอแลวแต.กรณี 1 ฉบับ
6) กรณีขอกูเพื่อก.อสรางอาคารหรือต.อเติมอาคาร ใหส.งแบบการก.อสรางพรอมการประเมินราคา
การก.อสราง 1 ชุด และสัญญาซื้อขาย
7) กรณีขอกูเพื่อซื้อที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง จะตองแนบใบเสร็จชําระเงินค.างวดเดือนปPจจุบัน
8) ภาพถ.ายสี ขนาดโปสการด ของอสังหาริมทรัพยและสิ่งปลูกสราง ที่ใชค้ําประกัน
ทั้งนี้ ตั้งแต.วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เปCนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(นายบุญศักดิ์ รมยพร)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด

