ประกาศ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
ที่ 9 / 2561
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการให-บริการเงินกู-สามัญ
..................................................................................................
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด ขอ 10
ขอ 66 (8) ขอ 91(3) และระเบี ย บสหกรณออมทรั พ ยสาธารณสุ ข จั งหวั ด พั งงา จํ ากั ด ว, า ดวยการใหเงิน กู
แก, ส มาชิ ก พ.ศ. 2558 ลงวั น ที่ 18 พฤษภาคม 2558 โดยยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าล ประกอบกั บ คํ า แนะนํ า
จากนายทะเบียน(สหกรณจังหวัด) เพื่อใหบริการเงินกูแก,สมาชิก มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 36
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ใหประกาศหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการใหบริการเงินกูสามัญ และให
ยกเลิกประกาศสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา ที่ 5/2561 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการ
ใหบริการเงินกูสามัญ ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561 ที่ไดกําหนดไวแลวและใหถือใชหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธี
ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้แทน
หลักเกณฑทั่วไป ในการขอกู-เงินสามัญ
1. คุณสมบัติ ของผู-ขอกู-เงินสามัญ
1.1 สมาชิกผูขอกูเงิน ตองมีเหตุผลอันจําเปDนหรือเพื่อประโยชนแก,ตนหรือครอบครัวในการขอกู
1.2 สมาชิ กผู ขอกู เงิน ตองเปD น สมาชิ กสหกรณนี้ ม าแลวไม, น อยกว, า 6 เดื อน สมาชิ ก ที่ ล าออกจาก
สหกรณแลวสมัครเขาเปDนสมาชิกใหม, ตองเปDนสมาชิกในสหกรณนี้ติดต,อกันมาไม,นอยกว,า 1 ปE และตองมีทุน
เรือนหุนไม,นอยกว,า 10,000.-บาท(หนึ่งหมื่นบาทถวน)
1.3 สมาชิกที่โอนยายตามระเบียบว,าดวยการโอนสมาชิกระหว,างสหกรณ มีสิทธิขอกูเงิน แต,ทั้งนี้ตอง
เปDนไปตามหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการใหบริการเงินกูของสหกรณ ระเบียบว,าดวยการโอนสมาชิกระหว,าง
สหกรณ และประกาศฯของสหกรณ
1.4 สมาชิกผูขอกูเงินสามัญ จะตองไม,เปDนผูผิดนัดชําระหนี้ในรอบ 12 เดือนที่ผ,านมา
1.5 สมาชิกผูขอกูเงินตองมีทุนเรือนหุนไม,นอยกว,ารอยละ 16 ของวงเงินกูแต,ละสัญญา กรณีผูขอกูเงิน
มีเงินทุนเรือนหุนไม,ครบตามที่กําหนด ผูขอกูเงินมีสิทธิขอซื้อหุนพิเศษ โดยยินยอมใหสหกรณนําเงินกูมาชําระเปDน
การซื้อหุนพิเศษในครั้งนั้นได
1.6 สมาชิกผูขอกูเงิน ที่มีสถานะเปDนขาราชการประจํา ขาราชการบํานาญ ลูกจางประจํา ลูกจาง
บําเหน็ จรายเดือน ตองมีเงินไดรายเดือน (ไม,รวมเงินประจําตําแหน,ง) เมื่อหักชําระงวดหนี้ เงิน กู ดอกเบี้ยเงิน กู
ทุกสัญญา และเงินจ,ายอื่นๆแลว คงมีเงินเหลือตามใบแสดงรายการรับจ,ายเงินไดรายเดือน (สลิปเงินเดือน) ไม,นอย
กว,า 3,000.-บาท
1.7 สมาชิกผูขอกูเงิน ที่เปDนพนักงานราชการ พนั กงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจางอื่นๆที่ รับ เงิน ได
รายเดือนหน,วยงานกระทรวงสาธารณสุข ตองมีเงินไดรายเดือน เมื่อหักชําระงวดหนี้เงินกู ดอกเบี้ยเงินกู ทุกสัญญา
และเงิ น จ, า ยอื่ น ๆแลว คงมี เ งิ น เหลื อ ตามใบแสดงรายการรั บ จ, า ยเงิ น ไดรายเดื อ น(สลิ ป เงิ น เดื อ น)ไม, น อย
กว,า 2,000.-บาท
1.8 สมาชิกที่ใชสิทธิกูเงินเต็มสิทธิของตนเองแลวสามารถยื่นขอกูเงิน ตามประเภทต,างๆได หลังจากผ,อน
ชําระงวดหนี้เงินกูโดยการหัก ณ ที่จ,ายมาแลวไม,นอยกว,า 6 งวด (1 เดือนคิดเปDน 1 งวด ถึงแมจะผ,อนชําระฯ
กี่ครั้งก็ตาม) สมาชิกที่มีสิทธิการกูเพิ่มขึ้นหรือยังใชสิทธิกูไม,เต็มสิทธิสามารถยื่นขอกูตามประเภทต,าง ๆได

1.9 สมาชิ กผูขอกู เงิน ทุ กประเภท จะตองทํ าประกั น ชี วิ ต กั บ บริ ษัท ประกั น ชี วิ ต ที่ ไดทํ าขอตกลงกั บ
สหกรณ หรื อ สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะหสมาชิ ก สหกรณออมทรั พ ยสาธารณสุ ข ไทย หรื อ สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยแห,งประเทศไทย เท,านั้น โดยทุนประกันชีวิตรวมกับเงินสงเคราะหศพ
ตองไม,นอยกว,าวงเงินกูรวมทุกประเภท
1.10 สมาชิกผูขอกูเงินรายใด หากมีเหตุใหพึงสงสัยในรายละเอียดของขอมูล หลักฐานในการขอกูเงิน
ใหอยู,ในดุลยพินิจในการพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการ
1.11 นอกเหนือจาก ขอ 1.1 – 1.10 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 6
2.5 เงินกูสามัญ 8
สมาชิกแต,ละรายสามารถกูเงินสามัญไดประเภทละ 1 สัญญา
3.วงเงินกู-และการชําระเงินกู3.1 เงินกู-สามัญ 1
1) สมาชิกสามั ญ ที่ มีสถานะเปD น ขาราชการ หรื อลู กจางประจํ า มี สิ ทธิขอกู เงิน ไดไม, เกิน 75 เท, า
ของเงินไดรายเดือน ซึ่งสามารถนํามาคํานวณบําเหน็จบํานาญได ณ วันที่พนจากตําแหน,งหรือเกษียณอายุราชการ
วงเงินไม,เกิน 4,500,000.-บาท (สี่ลานหาแสนบาทถวน) ส,งงวดชําระเงินไม,เกิน 240 งวด ไม,เกินอายุ 75 ปE
2) สมาชิกสามัญ ที่มีสถานะเปDนขาราชการบํานาญ หรือลูกจางประจําที่รับบําเหน็จรายเดือน มีสิทธิ
ขอกูเงินไดไม,เกิน 75 เท,าของเงินไดรายเดือน วงเงินไม,เกิน 4,500,000.-บาท (สี่ลานหาแสนบาทถวน) ส,งงวด
ชําระเงินไม,เกิน 240 งวด ไม,เกินอายุ 75 ปE
3) สมาชิกสามัญ ที่มีสถานะเปDนพนักงานราชการกระทรวงสาธารณสุข มีสิทธิขอกูเงินไดไม,เกิน 20 เท,า
ของเงินไดรายเดือน ส,งงวดชําระเงินไม,เกิน 48 งวด และไม,เกินอายุ 60 ปEและไม,เกินอายุของสัญญาจางหรือ
คําสั่งของส,วนราชการ
4) สมาชิกสามัญ ที่มีสถานะเปDนเจาหนาที่สหกรณ กูไดไม,เกิน 75 เท,าของเงินไดรายเดือน วงเงินไม,เกิน
4,500,000.-บาท (สี่ ล านหาแสนบาทถวน) ส, ง งวดชํ า ระเงิ น ไม, เ กิ น 240 งวดไม, เ กิ น อายุ 75 ปE ทั้ ง นี้
ณ วันเกษียณอายุ 60 ปE ตองมีหนี้คงเหลือไม,เกินรอยละ 80 ของเงินบําเหน็จที่จะไดรับ ณ ปEบัญชีปQจจุบัน
5) สมาชิ ก สมทบ ที่ มี ส ถานะเปD น พนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข ลู ก จางชั่ ว คราว ของกระทรวง
สาธารณสุข มีสิทธิขอกูเงิน ไดไม,เกิน 20 เท,าของเงินไดรายเดือน และตองส,งงวดชําระเงินไม,เกินอายุของสัญญา
จางหรือคําสั่งจางของส,วนราชการ
6) การคํานวณวงเงินที่ขอกูของสมาชิก ที่มีอายุตั้งแต, 50 ปEขึ้นไป ใหพิจารณาจากเงินบําเหน็จบํานาญ
ที่จะไดรับโดยประมาณเพื่อการคํานวณใหพอหัก ณ ที่จ,าย หลังเกษียณอายุราชการ
7) สมาชิกที่มีสถานะเปDนขาราชการหรือลูกจางประจํา ที่อายุราชการไม,ถึง 25 ปE ณ วันเกษียณ จะตอง
ส,งงวดชําระเงินภายในอายุ 60 ปE ยกเวนผูที่มีสิทธิไดรับบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือน โดยมีหนังสือรับรองสิทธิ
จากหน,วยงาน

3.2 เงินกู-สามัญ 2
1) สมาชิกสามัญ ที่มีสถานะเปDนขาราชการ ขาราชการบํานาญ ลูกจางประจํา ลูกจางประจําบําเหน็จ
รายเดือน มีสิทธิขอกูเงินไดไม,เกิน 300,000.-บาท (สามแสนบาทถวน) ส,งงวดชําระเงินไม,เกิน 180 งวด ไม,เกิน
อายุ 75 ปE
2) สมาชิ ก สามั ญ ที่ มี ส ถานะเปD น เจาหนาที่ ส หกรณ มี สิ ท ธิ ข อกู เงิ น ไดไม, เ กิ น 300,000.-บาท
(สามแสนบาทถวน) ส,งงวดชําระเงินไม,เกิน 180 งวด ไม,เกินอายุ 60 ปE
3.3 เงินกู-สามัญ 3
1) สมาชิกสามัญ ที่มีสถานะเปDนขาราชการ ขาราชการบํานาญ ลูกจางประจํา ลูกจางประจําบําเหน็จ
รายเดือน มีสิทธิขอกูเงินไดไม,เกิน 300,000.-บาท (สามแสนบาทถวน) ส,งงวดชําระเงินไม,เกิน 180 งวด ไม,เกิน
อายุ 75 ปE
2) สมาชิ ก สามั ญ ที่ มี ส ถานะเปD น เจาหนาที่ ส หกรณ มี สิ ท ธิ ข อกู เงิ น ไดไม, เ กิ น 300,000.-บาท
(สามแสนบาทถวน) ส,งงวดชําระเงินไม,เกิน 180 งวด ไม,เกินอายุ 60 ปE
3.4 เงินกู-สามัญ 4
ขอระงับและยกเลิก เงินกูประเภทนี้ ตามเจตจํานงของพ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 47 และ
คําแนะนําของนายทะเบียน(สหกรณจังหวัดพังงา) สําหรับสมาชิกผูไดสิทธิการกูเงินประเภทนี้ไปแลว ใหชําระหนี้
จนครบถวนตามสัญญา
3.5 เงินกู-สามัญ 6
เพื่อการศึกษาของสมาชิก คู,สมรส บุตรสมาชิก กําหนดวงเงินกู ใหเปDนไปตามระดับการศึกษา ดังนี้
1) ระดับมัธยมศึกษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท,า มีสิทธิขอกูไดไม,เกิน 100,000.-บาท
(หนึ่งแสนบาทถวน)
2) ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท,า มีสิทธิขอกูไดไม,เกิน 200,000.-บาท(สองแสนบาทถวน)
3) ระดับสูงกว,าปริญญาตรี มีสิทธิขอกูไดไม,เกิน 300,000.-บาท(สามแสนบาทถวน)
การส8งงวดชําระเงิน
1) สมาชิกที่มีสถานะเปD นขาราชการ ลูกจางประจํา ขาราชการบํานาญ หรือลูกจางประจําที่รับ
บําเหน็จรายเดือน ส,งงวดชําระไม,เกิน 100 งวด ไม,เกินอายุ 75 ปE
2) สมาชิกที่มีสถานะเปDนเจาหนาที่สหกรณ ส,งงวดชําระไม,เกิน 100 งวด ไม,เกินอายุ 60 ปE
เอกสาร/หลักฐาน
1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน ของผูขอกู คู,สมรส บุตรที่กําลังศึกษา
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,ารักษา
สถานภาพการศึกษาที่ แนบใบแจงหนี้ ห รือรายละเอีย ดการเรียกชําระจากสถาบั น การศึ กษา ที่ สถาบั นการเงิน
ธนาคาร ไปรษณีย หรือเคาเตอรเซอรวิซ ที่มีอายุไม,เกิน 90 วัน ณ วันที่ออกเอกสาร พรอมรับรองสําเนา จํานวน
1 ฉบับ
3.6 เงินกู-สามัญ 7
ขอระงับและยกเลิก เงินกูประเภทนี้ ตามเจตจํานงของพ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 47 และ
คําแนะนําของนายทะเบียน(สหกรณจังหวัดพังงา) สําหรับสมาชิกผูไดสิทธิการกูเงินประเภทนี้ไปแลว ใหชําระหนี้
จนครบถวนตามสัญญา
3.7 เงินกู-สามัญ 8
สมาชิกสามัญ ที่มีสถานะเปDนขาราชการ และมีเงินไดประเภทเงินประจําตําแหน,ง มีสิทธิขอกูไดไม,เกิน
300,000.-บาท ส,งงวดชําระเงินไม,เกิน 180 งวด ไม,เกินอายุ 60 ปE
4. หลักฐานประกอบการขอกู-เงิน
ผู-ขอกู- และคู8สมรสผู-ขอกู- (ถ-ามี)
4.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการหรือบัตรประจําตัวลูกจาง
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
4.2 สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
4.3 สําเนาใบสําคัญการสมรส (ถามี) หรือสําเนาใบสําคัญการหย,า (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
4.4 สลิปเงินเดือน ที่ไดรับการรับรองจากเจาหนาที่ฝ\ายการเงิน หรือผูบังคับบัญชา ณ ปQจจุบัน
หรือยอนหลังไม,เกิน 1 เดือน พรอมตราประทับสํานักงาน
4.5 สมาชิกที่มีสถานะเปDนพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือลูกจางชั่วคราว
ตองแนบสําเนาสัญญาจางหรือคําสั่งจางของส,วนราชการ
ผู-ค้ําประกัน และคู8สมรสของผู-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 บุคคลที่เปDนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา (ขาราชการ ,
ลูกจางประจํา , เจาหนาที่สหกรณ ขาราชการบํานาญ และลูกจางบําเหน็จรายเดือน)
ก) ค้ําประกันผูกูรายหนึ่งไดไม,เกินสิทธิการกูของตน หากผูค้ําประกันรายใดมีคู,สมรส ตองได
รับคํายินยอมใหค้ําประกันจากคู,สมรสดวย
ข) ผูค้ําประกัน 1 ราย สามารถค้ําประกันเงินกูไดไม,เกินวงเงิน 300,000 บาท(สามแสนบาทถวน)
ต,อผูกู 1รายและไม,เกิน 1สัญญา แต,ความรับผิดชอบเต็มวงเงินกูของสัญญาตามประมวลกฎหมายเพ,งและพาณิชย

ค) ผูค้ําประกันเงินกูของสมาชิกที่มีสถานะเปDนพนักงานราชการ พนักงานกระทรวง และลูกจางของ
ส,วนราชการกระทรวงสาธารณสุข ของส,วนราชการ จะตองเปDนสมาชิกสามัญที่เปDนขาราชการ ขาราชการบํานาญ
ลูกจางประจํา ลูกจางบําเหน็จรายเดือน อย,างนอย 1 คน ในกรณีวงเงินกูเกิน 150,000.-บาท(หนึ่งแสนหาหมื่น
บาทถวน) ตองใชผูค้ําประกัน อย,างนอย 2 คน
ง) สามีและภรรยาตามกฎหมาย ไม,สามารถค้ําประกันการกูเงินของคู,สมรสตนเองได
จ) ผูค้ําประกันที่เปDนคู,สมรส จะค้ําประกันเงินกูรายเดียวกันมิได
5.2 เงินฝากในบัญชีสหกรณ (วงเงินกูไม,เกินรอยละ90 ของบัญชีเงินฝากของผูขอกู)
5.3 อสังหาริมทรัพยอันปลอดภาระจํานอง
5.4 หลักประกันอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ทั้งนี้ ตั้งแต,วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เปDนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(นายบุญศักดิ์ รมยพร)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด

