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ประกาศ 

สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด 

ท่ี   2   / 2563 

เรื่อง  หลักเกณฑ�และวิธีการปฏิบัติในการให-บริการเงินกู-สามัญ 
..................................................................................................  

         อาศัยอํานาจตามความในข�อบังคับของสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด         ข�อ 
10 ข�อ 66 (8) ข�อ 91(3) และระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด  ว,าด�วยการให�เงินกู�แก,
สมาชิก พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2558 ประกอบกับคําแนะนําจากนายทะเบียน(สหกรณ�จังหวัด) 
เพ่ือให�บริการเงินกู�แก,สมาชิก  มติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 38 เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ.2563  
ให�ประกาศหลักเกณฑ�และวิธีการปฏิบัติในการให�บริการเงินกู�สามัญ และให�ยกเลิกประกาศสหกรณ�ออมทรัพย�
สาธารณสุขจังหวัดพังงา  ท่ี 4/2562 เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการปฏิบัติในการให�บริการเงินกู�สามัญ ลงวันท่ี 27 
พฤษภาคม พ.ศ.2562 ท่ีได�กําหนดไว�แล�วและให�ถือใช�หลักเกณฑ� เง่ือนไขและวิธีปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้แทน    

หลักเกณฑ�ท่ัวไป ในการขอกู-เงินสามัญ 

1. คุณสมบัติ ของผู-ขอกู-เงินสามัญ 
          1.1 สมาชิกใหม,จะต�องผ,านการอบรมสมาชิกใหม, จึงสามารถกู�เงินสหกรณ�ได� 

1.2  สมาชิกผู�ขอกู�เงิน ต�องมีเหตุผลอันจําเปDนหรือเพ่ือประโยชน�แก,ตนหรือครอบครัวในการขอกู� 
     1.3  สมาชิกผู�ขอกู�เงิน  ต�องเปDนสมาชิกสหกรณ�นี้มาแล�วไม,น�อยกว,า 6 เดือน สมาชิกท่ีลาออกจากสหกรณ�

แล�วสมัครเข�าเปDนสมาชิกใหม,   ต�องเปDนสมาชิกในสหกรณ�นี้ติดต,อกันมาไม,น�อยกว,า 1 ปF  และต�องมี     ทุนเรือน
หุ�นไม,น�อยกว,า 10,000.-บาท(หนึ่งหม่ืนบาทถ�วน) 

     1.4  สมาชิกท่ีโอนย�ายตามระเบียบว,าด�วยการโอนสมาชิกระหว,างสหกรณ�  มีสิทธิขอกู�เงิน แต,ท้ังนี้ต�อง
เปDนไปตามหลักเกณฑ�และวิธีการปฏิบัติในการให�บริการเงินกู�ของสหกรณ� ระเบียบว,าด�วยการโอนสมาชิกระหว,าง
สหกรณ� และประกาศฯของสหกรณ� 

     1.5  สมาชิกผู�ขอกู�เงินสามัญ  จะต�องไม,เปDนผู�ผิดนัดชําระหนี้ในรอบ 12 เดือนท่ีผ,านมา 
     1.6  สมาชิกผู�ขอกู�เงิน   ท่ีมีสถานะเปDนข�าราชการประจํา   ข�าราชการบํานาญ   ลูกจ�างประจํา   

ลูกจ�างประจําบําเหน็จรายเดือน พนักงานราชการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ท่ีรับเงินเดือนจากหน,วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข และเจ�าหน�าท่ีสหกรณ� ต�องมีเงินเดือน (ไม,รวมเงินประจําตําแหน,ง หรือเงินอ่ืนใด ) เม่ือหัก
ชําระงวดหนี้เงินกู� ดอกเบ้ียเงินกู�    ทุกสัญญา และเงินจ,ายอ่ืนๆแล�ว คงมีเงินเหลือตามใบแสดงรายการคํานวณ
เงินกู�ของสหกรณ� ไม,น�อยกว,า 1๒% ของเงินเดือน แต,ต�องไม,น�อยกว,า 2,000.-บาท  

     1.7 สมาชิกสามารถยื่นขอกู�เงิน ประเภทต,างๆได� หลังจากผ,อนชําระงวดหนี้เงินกู�โดยการหัก ณท่ีจ,าย
มาแล�วไม,น�อยกว,า 6 งวด (1 เดือนคิดเปDน 1 งวด ถึงแม�จะผ,อนชําระฯ ก่ีครั้งก็ตาม)  

     1.8 สมาชิกผู�ขอกู�เงิน ทุกประเภท ยกเว�นเงินกู�สามัญ ๙  จะต�องทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตท่ีได�
ทําข�อตกลงกับสหกรณ�เท,านั้น โดยทุนประกันชีวิตต�องไม,น�อยกว,าวงเงินกู�รวมทุกประเภท  

     1.9 สมาชิกผู�ขอกู�เงินรายใด หากมีเหตุให�พึงสงสัยในรายละเอียดของข�อมูล หลักฐานในการขอกู�เงิน     
ให�อยู,ในดุลยพินิจในการพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการ 

     1.10 นอกเหนือจาก ข�อ 1.1 – 1.9 ให�อยู,ในดุลยพินิจในการพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการ 



      2. ประเภทเงินกู-สามัญ 

  สมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด  สามารถยื่นคําขอกู�เงินสามัญ พร�อมท้ังแจ�ง
วัตถุประสงค�ในคําขอกู�  วงเงินขอกู�  การเสนอหลักประกันสัญญาเงินกู�  ตามประเภทต,าง ๆ ดังนี้ 

2.1 เงินกู�สามัญ 1 
2.2 เงินกู�สามัญ 2 
2.3 เงินกู�สามัญ 3 
2.4 เงินกู�สามัญ 4 
2.5 เงินกู�สามัญ 6 
2.6 เงินกู�สามัญ 7  
2.7 เงินกู�สามัญ 8 
2.8 เงินกู�สามัญ 9 

          สมาชิกแต,ละรายสามารถกู�เงินสามัญได�ประเภทละ 1 สัญญา  

3.วงเงินกู-และการชําระเงินกู- 

3.1 เงินกู-สามัญ 1 
        1) สมาชิกผู�ขอกู�เงิน ต�องมีทุนเรือนหุ�นไม,น�อยกว,าร�อยละ 16 ของวงเงินกู�สามัญ 1  กรณีผู�ขอกู�เงิน       

มีเงินทุนเรือนหุ�นไม,ครบตามท่ีกําหนด  ผู�ขอกู�เงินมีสิทธิขอซ้ือหุ�นพิเศษ โดยยินยอมให�สหกรณ�นําเงินกู�มาชําระเปDน
การซ้ือหุ�นพิเศษในครั้งนั้นได� 

    2) สมาชิกสามัญ ท่ีมีสถานะเปDนข�าราชการ หรือลูกจ�างประจํา มีสิทธิขอกู�เงิน ได�ไม,เกิน 75 เท,า  
ของเงินเดือน ซ่ึงสามารถนํามาคํานวณบําเหน็จบํานาญได� ณ วันท่ีพ�นจากตําแหน,งหรือเกษียณอายุราชการ    
วงเงินไม,เกิน 4,500,000.-บาท (สี่ล�านห�าแสนบาทถ�วน) ส,งงวดชําระเงินไม,เกิน 240 งวด ไม,เกินอายุ 75 ปF  

  3) สมาชิกสามัญ ท่ีมีสถานะเปDนข�าราชการบํานาญ หรือลูกจ�างประจําท่ีรับบําเหน็จรายเดือน มีสิทธิขอ
กู�เงิน ได�ไม,เกิน 75 เท,าของเงินได�รายเดือน    วงเงินไม,เกิน 4,500,000.-บาท (สี่ล�านห�าแสนบาทถ�วน) ส,งงวด
ชําระเงินไม,เกิน 240 งวด ไม,เกินอายุ 75 ปF  

  4) สมาชิกสามัญ ท่ีมีสถานะเปDนพนักงานราชการ พนักงานกระทรวง มีสิทธิขอกู�เงินได�ไม,เกิน 20 เท,า
ของเงินเดือน   ยกเว�น 

 อายุการเปDนสมาชิกไม,เกิน 24 เดือนกู�ได�ไม,เกิน 150,000 บาท 
 ส,งงวดชําระเงินไม,เกิน ๑๘๐ งวด และไม,เกินอายุ 60 ปF 

  5) สมาชิกสามัญ ท่ีมีสถานะเปDนเจ�าหน�าท่ีสหกรณ� มีสิทธิขอกู�เงินได�ไม,เกิน 75 เท,าของเงินได�        ราย
เดือน วงเงินไม,เกิน 4,500,000.-บาท (สี่ล�านห�าแสนบาทถ�วน)  ส,งงวดชําระเงินไม,เกิน 240 งวดไม,เกินอายุ 75 
ปF ท้ังนี้ ณ วันเกษียณอายุ 60 ปF ต�องมีหนี้คงเหลือไม,เกินร�อยละ 80 ของเงินบําเหน็จท่ีจะได�รับ     ณ ปFบัญชี
ปUจจุบัน 

  6) การคํานวณวงเงินท่ีขอกู�ของสมาชิก ท่ีมีอายุต้ังแต, 50 ปFข้ึนไป ให�พิจารณาจากเงินบําเหน็จบํานาญ 
ท่ีจะได�รับโดยประมาณเพ่ือการคํานวณให�พอหัก ณ ท่ีจ,าย หลังเกษียณอายุราชการ 

  7) สมาชิกท่ีมีสถานะเปDนข�าราชการหรือลูกจ�างประจํา ท่ีอายุราชการไม,ถึง 25 ปF ณ วันเกษียณ จะต�อง
ส,งงวดชําระเงินภายในอายุ 60 ปF ยกเว�นผู�ท่ีมีสิทธิได�รับบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือน โดยมีหนังสือรับรองสิทธิ
จากหน,วยงาน 

3.2 เงินกู-สามัญ 2 

       1) สมาชิกสามัญ ท่ีมีสถานะเปDนข�าราชการ ข�าราชการบํานาญ ลูกจ�างประจํา ลูกจ�างประจําบําเหน็จ   
รายเดือน มีสิทธิขอกู�เงินได�ไม,เกิน 600,000.-บาท(หกแสนบาทถ�วน)ส,งงวดชําระเงินไม,เกิน 240 งวด ไม,เกินอายุ 
75 ปF ท้ังนี้สมาชิกผู�ขอกู�เงินต�องมีทุนเรือนหุ�นไม,ต่ํากว,าร�อยละ 8 ของวงเงินกู�สามัญ 2 กรณีผู�ขอกู�เงิน              มี



เงินทุนเรือนหุ�นไม,ครบตามท่ีกําหนด  ผู�ขอกู�เงินมีสิทธิขอซ้ือหุ�นพิเศษ โดยยินยอมให�สหกรณ�นําเงินกู�มาชําระเปDน
การซ้ือหุ�นพิเศษในครั้งนั้นได� 

       2) สมาชิกสามัญ ท่ีมีสถานะเปDนเจ�าหน�าท่ีสหกรณ� มีสิทธิขอกู� เ งินได�ไม, เ กิน 600,000.-บาท                 
(หกแสนบาทถ�วน) ส,งงวดชําระเงินไม,เกิน 240 งวด ไม,เกินอายุ 60 ปF ท้ังนี้สมาชิกผู�ขอกู�เงินต�องมีทุนเรือนหุ�น  ไม,
ตํ่ากว,าร�อยละ 8 ของวงเงินกู�สามัญ 2 กรณีผู�ขอกู�เงิน มีเงินทุนเรือนหุ�นไม,ครบตามท่ีกําหนดผู�ขอกู�เงินมีสิทธิขอซ้ือ
หุ�นพิเศษ โดยยินยอมให�สหกรณ�นําเงินกู�มาชําระเปDนการซ้ือหุ�นพิเศษในครั้งนั้นได� 

3.3 เงินกู-สามัญ 3 

    1) สมาชิกสามัญ   ท่ีมีสถานะเปDนข�าราชการ ข�าราชการบํานาญ ลูกจ�างประจํา ลูกจ�างประจําบําเหน็จ  
รายเดือน มีสิทธิขอกู�เงินได�ไม,เกิน 600,000.-บาท(หกแสนบาทถ�วน)ส,งงวดชําระเงินไม,เกิน 240 งวด ไม,เกินอายุ 
75 ปF ท้ังนี้สมาชิกผู�ขอกู�เงินต�องมีทุนเรือนหุ�นไม,ต่ํากว,าร�อยละ 8 ของวงเงินกู�สามัญ 3 กรณีผู�ขอกู�เงิน              มี
เงินทุนเรือนหุ�นไม,ครบตามท่ีกําหนด  ผู�ขอกู�เงินมีสิทธิขอซ้ือหุ�นพิเศษ โดยยินยอมให�สหกรณ�นําเงินกู�มาชําระเปDน
การซ้ือหุ�นพิเศษในครั้งนั้นได� 

   2) สมาชิกสามัญ ท่ี มีสถานะเปDนเจ�าหน�า ท่ีสหกรณ�  มีสิทธิขอกู� เ งินได� ไม, เ กิน 600,000.-บาท                  
(หกแสนบาทถ�วน) ส,งงวดชําระเงินไม,เกิน 240 งวด ไม,เกินอายุ 60ปF ท้ังนี้สมาชิกผู�ขอกู�เงินต�องมีทุนเรือนหุ�น   ไม,
ตํ่ากว,าร�อยละ 8 ของวงเงินกู�สามัญ 3 กรณีผู�ขอกู�เงินมีเงินทุนเรือนหุ�นไม,ครบตามท่ีกําหนด ผู�ขอกู�เงินมีสิทธิขอซ้ือ
หุ�นพิเศษ โดยยินยอมให�สหกรณ�นําเงินกู�มาชําระเปDนการซ้ือหุ�นพิเศษในครั้งนั้นได� 

         3.4 เงินกู-สามัญ 4  
      ขอระงับและยกเลิก เงินกู�ประเภทนี้ ตามเจตจํานงของพ.ร.บ.สหกรณ� พ.ศ.2542 มาตรา 47 และ

คําแนะนําของนายทะเบียน(สหกรณ�จังหวัดพังงา) สําหรับสมาชิกผู�ได�สิทธิ  การกู�เงินประเภทนี้ไปแล�ว   ให�ชําระ
หนี้จนครบถ�วนตามสัญญา 

        3.5 เงินกู-สามัญ 6  

       เพ่ือการศึกษาของสมาชิก คู,สมรส บุตรสมาชิก สมาชิกสามารถกู�เงินประเภทนี้ได�ไม,เกิน 1 สัญญาการ
กําหนดวงเงินกู� ให�เปDนไปตามระดับการศึกษา ดังนี้ 

1) ระดับมัธยมศึกษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท,า มีสิทธิขอกู�ได�ไม,เกิน 100,000.-บาท(หนึ่ง
แสนบาทถ�วน) 

2) ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท,า มีสิทธิขอกู�ได�ไม,เกิน 200,000.-บาท(สองแสนบาทถ�วน)   
3) ระดับสูงกว,าปริญญาตรี มีสิทธิขอกู�ได�ไม,เกิน 300,000.-บาท(สามแสนบาทถ�วน) 

ท้ังนี้สมาชิกผู�ขอกู� เ งินต�องมีทุนเรือนหุ�นไม, ตํ่ากว,าร�อยละ 8 ของวงเงินกู�สามัญ 6 กรณีผู�ขอกู� เ งินมี          
เงินทุนเรือนหุ�นไม,ครบตามท่ีกําหนด  ผู�ขอกู�เงินมีสิทธิขอซ้ือหุ�นพิเศษ โดยยินยอมให�สหกรณ�นําเงินกู�มาชําระเปDน
การซ้ือหุ�นพิเศษในครั้งนั้นได� 

การส8งงวดชําระเงิน 

       1) สมาชิกท่ีมีสถานะเปDนข�าราชการ  ลูกจ�างประจํา ข�าราชการบํานาญ หรือลูกจ�างประจําท่ีรับ
บําเหน็จรายเดือน ส,งงวดชําระไม,เกิน 100 งวด ไม,เกินอายุ 75 ปF 

       2) สมาชิกท่ีมีสถานะเปDนเจ�าหน�าท่ีสหกรณ� ส,งงวดชําระไม,เกิน 100 งวด ไม,เกินอายุ 60 ปF 

เอกสาร/หลักฐาน  

       1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ�าน ของผู�ขอกู�  คู,สมรส บุตรท่ีกําลังศึกษา 
อย,างละ 1 ฉบับ พร�อมเจ�าของบัตรรับรองสําเนาถูกต�อง  

  2) สําเนาเอกสารการรับบุตรบุญธรรม จํานวน 1 ฉบับ พร�อมเจ�าของบัตรรับรองสําเนาถูกต�อง   



  3) สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา 1 ฉบับ พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง (ถ�ามี) 
  4) สําเนาใบรับรองการศึกษาหรือใบระเบียนการศึกษา (Transcript) ท่ีมีอายุไม,เกิน 90 วัน  

ณ วันท่ีออกเอกสาร พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง จํานวน 1 ฉบับ   
                 กรณี ไม,มีเอกสารตามตามข�อ 4) ให�นําเอกสารดังต,อไปนี้มาใช�ประกอบคําขอกู�เงินได� 

1) สําเนาใบเสร็จรับชําระค,าลงทะเบียนและค,าบํารุงการศึกษา  หรือสําเนาใบเสร็จรับชําระ  
ค,ารักษาสถานภาพการศึกษา  ท่ีมีอายุไม,เกิน 90 วัน ณ วันท่ีออกเอกสาร พร�อมรับรองสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 
                2) สําเนาใบเสร็จรับชําระค,าลงทะเบียนและค,าบํารุงการศึกษา หรือสําเนาใบเสร็จรับชําระค,ารักษา 
สถานภาพการศึกษาท่ีแนบใบแจ�งหนี้หรือรายละเอียดการเรียกชําระจากสถาบันการศึกษา ท่ีสถาบันการเงิน 
ธนาคาร ไปรษณีย� หรือเค�าเตอร�เซอร�วิส  ท่ีมีอายุไม,เกิน 90 วัน ณ วันท่ีออกเอกสาร พร�อมรับรองสําเนา จํานวน 
1 ฉบับ  

         3.6 เงินกู-สามัญ 7  

      ขอระงับและยกเลิก เงินกู�ประเภทนี้ ตามเจตจํานงของพ.ร.บ.สหกรณ� พ.ศ.2542 มาตรา 47 และ
คําแนะนําของนายทะเบียน(สหกรณ�จังหวัดพังงา) สําหรับสมาชิกผู�ได�สิทธิการกู�เงินประเภทนี้ไปแล�ว     ให�ชําระ
หนี้จนครบถ�วนตามสัญญา 

         3.7 เงินกู-สามัญ 8 

          สมาชิกสามัญ ท่ีมีสถานะเปDนข�าราชการ และมีเงินได�ประเภทเงินประจําตําแหน,ง มีสิทธิขอกู�ได�  ไม,เกิน 
300,000.-บาท (สามแสนบาทถ�วน)  ส,งงวดชําระเงินไม,เกิน 180 งวด ไม,เกินอายุ 60 ปF 

ท้ังนี้สมาชิกผู�ขอกู�เงินต�องมีทุนเรือนหุ�นไม,ตํ่ากว,าร�อยละ 8 ของวงเงินกู�สามัญ 8 กรณีผู�ขอกู�เงิน                 มี
เงินทุนเรือนหุ�นไม,ครบตามท่ีกําหนด  ผู�ขอกู�เงินมีสิทธิขอซ้ือหุ�นพิเศษ โดยยินยอมให�สหกรณ�นําเงินกู�มาชําระเปDน
การซ้ือหุ�นพิเศษในครั้งนั้นได�  

3.8 เงินกู-สามัญ 9 
สมาชิกสหกรณ�ประเภทสามัญ  มีสิทธิขอกู�เงินได�ไม,เกินร�อยละ 90 ของสิทธิ์เรียกร�องในมูลค,าหุ�น ท้ังนี้

ต�องไม,เปDนผู�กู�เงินสามัญประเภทอ่ืนๆ ส,งงวดชําระเงินไม,เกิน 240งวดแต,ต�องไม,เกินอายุ 80ปFของอายุผู�กู� 
สมาชิกประเภทสมทบ (ท่ีมีสถานะเปDนพนักงานหรือลูกจ�าง) ซ่ึงรับเงินได�รายเดือนของกระทรวง

สาธารณสุข  มีสิทธิขอกู�เงินได�ไม,เกินร�อยละ 90 ของสิทธิ์เรียกร�องในมูลค,าหุ�น ท้ังนี้ต�องไม,เปDนผู�กู�เงินสามัญ
ประเภทอ่ืนๆ  ส,งงวดชําระเงินไม,เกิน 240 งวด แต,ต�องไม,เกินอายุ 80 ปFของอายุผู�กู� 

       4. หลักฐานประกอบการขอกู-เงิน  

             ผู-ขอกู- และคู8สมรสผู-ขอกู- (ถ-ามี)  
     4.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข�าราชการหรือบัตรประจําตัวลูกจ�าง  

พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง   
4.2 สําเนาทะเบียนบ�าน  พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง   
4.3 สําเนาใบสําคัญการสมรส(ถ�ามี)หรือสําเนาใบสําคัญการหย,า(ถ�ามี)พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง   
4.4 สลิปเงินเดือน ท่ีได�รับการรับรองจากเจ�าหน�าท่ีฝaายการเงิน หรือผู�บังคับบัญชา ณ ปUจจุบัน 

หรือย�อนหลังไม,เกิน 1 เดือน  พร�อมตราประทับสํานักงาน 
4.5 สมาชิกท่ีมีสถานะเปDนพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ต�องแนบสําเนา 

สัญญาจ�างหรือคําสั่งจ�างของส,วนราชการ 

   ผู-ค้ําประกัน และคู8สมรสของผู-ค้ําประกัน (ถ-ามี)    

     4.6 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข�าราชการหรือลูกจ�างประจํา   
พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 



      4.7 สําเนาใบสําคัญการสมรส (ถ�ามี)หรือสําเนาใบสําคัญการหย,า(ถ�ามี)พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง  
      4.8 สําเนาทะเบียนบ�าน พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 

   5. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญากู-เงิน   

 สมาชิกผู�ขอกู�เงินสามัญจะต�องเสนอหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา อย,างหนึ่งอย,างใด ดังต,อไปนี้  
             5.1 การใช�บุคคลท่ีเปDนสมาชิกสหกรณ�เปDนผู�คํ้าประกัน 
 (1) กรณีผู�ขอกู�เงินท่ีมีสถานะเปDน ข�าราชการ ลูกจ�างประจํา เจ�าหน�าท่ีสหกรณ� ข�าราชการบํานาญ 
ลูกจ�างบําเหน็จรายเดือน ผู�คํ้าประกันต�องมีลักษณะและการปฏิบัติ  ดังนี้   
 ผู�คํ้าประกันรายหนึ่งสามารถคํ้าประกันได�ไม,เกินวงเงินแห,งการกู�ของตนเองและจะต�องมีอายุ 
ไม,เกิน 75 ปF  ณ วันท่ีอนุมัติการคํ้าประกัน หากผู�คํ้าประกันรายใดมีคู,สมรส ต�องได�รับคํายินยอมให�คํ้าประกันจาก
คู,สมรสด�วย  

ก) การคํ้าประกันเงินกู� 1รายผู�คํ้าประกันสามารถคํ้าประกันเงินกู�ได�ไม,เกินวงเงิน 
300,000บาท(สามแสนบาทถ�วน) และมีความรับผิดชอบเต็มวงเงินกู�ของสัญญาตามประมวลกฎหมายเพ,งและ
พาณิชย�   

ข) ผู�คํ้าประกันสามารถคํ้าประกันได�ไม,เกิน 1 สัญญา ในผู�กู�รายเดียวกัน  
ค) สิทธิ์การคํ้าประกันของผู�เกษียณอายุราชการ ผู�เกษียณก,อนกําหนดหรือผู�ท่ีลาออก  

กรณีการคํ้าประกันครั้งใหม,ของสัญญาเงินกู�เดิมท่ีกระทําไว�ก,อนจะเกษียณอายุราชการ หรือเกษียณก,อนกําหนด 
หรือลาออก ยังคงให�มีสิทธิ์การคํ้าประกันตามสิทธิ์เดิม  หากเปDนการคํ้าประกันสัญญารายใหม, ให�มีสิทธิ์การคํ้า
ประกันไม,เกินวงเงินแห,งการกู�ของตน 

ง) กรณีเงินกู�สามัญ 9 ผู�คํ้าประกัน 1 รายสามารถคํ้าประกันวงเงินกู�ได�ไม,เกิน  
2,000,000บาท (สองล�านบาทถ�วน) ท้ังนี้ไม,นับรวมสิทธิ์คํ้าประกันของสัญญาเงินกู�สามัญ 9 เข�าเปDนสิทธิคํ้ารวม
กับการกู�สามัญประเภทอ่ืน ๆ ของผู�คํ้าประกันรายนั้น 

จ) ผู�คํ้าประกันการกู�สามัญ 9 ต�องเปDนสมาชิกประเภทสามัญ  
  (2) กรณีผู�ขอกู�เงินท่ีมีสถานะเปDน พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง ในกระทรวงสาธารณสุข ผู�คํ้า
ประกันต�องมีลักษณะและการปฏิบัติ  ดังนี้  
     ก) เปDนสมาชิกประเภทสามัญท่ีมีสถานะเปDนข�าราชการ ลูกจ�างประจํา เจ�าหน�าท่ีสหกรณ� 
ข�าราชการบํานาญ ลูกจ�างบําเหน็จรายเดือน  
   ข) ผู�คํ้าประกัน 1 ราย สามารถคํ้าประกันเงินกู�ได�ไม,เกิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห�าหม่ืนบาท
ถ�วน) กรณีเงินกู�เกิน 150,000 บาท ให�มีจํานวนผู�คํ้าประกันตามสัดส,วน 150,000 บาทต,อผู�คํ้า 1 ราย 
 (3) สามีและภรรยาตามกฎหมาย ไม,สามารถคํ้าประกันการกู�เงินของคู,สมรสตนเองได� 
     (4) ผู�คํ้าประกันท่ีเปDนคู,สมรส จะคํ้าประกันเงินกู�รายเดียวกันมิได�  

   5.2 เงินฝากในบัญชีสหกรณ� (วงเงินกู�ไม,เกินร�อยละ90 ของบัญชีเงินฝากของผู�ขอกู�) 
   5.3 อสังหาริมทรัพย�อันปลอดภาระจํานอง 
   5.4 หลักประกันอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 
 

  ท้ังนี้  ต้ังแต,วันท่ี  1  เมษายน  2563 เปDนต�นไป 
 

                                ประกาศ ณ วันท่ี   23   มีนาคม  2563        
                                                          

                                                                                                                      

           (นายวิรัตน�    เพาะปลูก)  
     ประธานคณะกรรมการดําเนินการ 

                    สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด 


