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ประกาศ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
ที่ 2 / 2563
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการให-บริการเงินกู-สามัญ
..................................................................................................
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
ขอ
10 ขอ 66 (8) ขอ 91(3) และระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด ว,าดวยการใหเงินกูแก,
สมาชิก พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ประกอบกับคําแนะนําจากนายทะเบียน(สหกรณจังหวัด)
เพื่อใหบริการเงินกูแก,สมาชิก มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 38 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563
ใหประกาศหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการใหบริการเงินกูสามัญ และใหยกเลิกประกาศสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดพังงา ที่ 4/2562 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการใหบริการเงินกูสามัญ ลงวันที่ 27
พฤษภาคม พ.ศ.2562 ที่ไดกําหนดไวแลวและใหถือใชหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้แทน
หลักเกณฑทั่วไป ในการขอกู-เงินสามัญ
1. คุณสมบัติ ของผู-ขอกู-เงินสามัญ
1.1 สมาชิกใหม,จะตองผ,านการอบรมสมาชิกใหม, จึงสามารถกูเงินสหกรณได
1.2 สมาชิกผูขอกูเงิน ตองมีเหตุผลอันจําเปDนหรือเพื่อประโยชนแก,ตนหรือครอบครัวในการขอกู
1.3 สมาชิกผูขอกูเงิน ตองเปDนสมาชิกสหกรณนี้มาแลวไม,นอยกว,า 6 เดือน สมาชิกที่ลาออกจากสหกรณ
แลวสมัครเขาเปDนสมาชิกใหม, ตองเปDนสมาชิกในสหกรณนี้ติดต,อกันมาไม,นอยกว,า 1 ปF และตองมี ทุนเรือน
หุนไม,นอยกว,า 10,000.-บาท(หนึ่งหมื่นบาทถวน)
1.4 สมาชิกที่โอนยายตามระเบียบว,าดวยการโอนสมาชิกระหว,างสหกรณ มีสิทธิขอกูเงิน แต,ทั้งนี้ตอง
เปDนไปตามหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการใหบริการเงินกูของสหกรณ ระเบียบว,าดวยการโอนสมาชิกระหว,าง
สหกรณ และประกาศฯของสหกรณ
1.5 สมาชิกผูขอกูเงินสามัญ จะตองไม,เปDนผูผิดนัดชําระหนี้ในรอบ 12 เดือนที่ผ,านมา
1.6 สมาชิ ก ผู ขอกู เงิ น ที่ มี ส ถานะเปD น ขาราชการประจํ า ขาราชการบํ า นาญ ลู ก จางประจํ า
ลูกจางประจําบําเหน็จรายเดือน พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่รับเงินเดือนจากหน,วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข และเจาหนาที่สหกรณ ตองมีเงินเดือน (ไม,รวมเงินประจําตําแหน,ง หรือเงินอื่นใด ) เมื่อหัก
ชําระงวดหนี้เงินกู ดอกเบี้ยเงินกู ทุกสัญญา และเงินจ,ายอื่นๆแลว คงมีเงินเหลือตามใบแสดงรายการคํานวณ
เงินกูของสหกรณ ไม,นอยกว,า 1๒% ของเงินเดือน แต,ตองไม,นอยกว,า 2,000.-บาท
1.7 สมาชิกสามารถยื่นขอกูเงิน ประเภทต,างๆได หลังจากผ,อนชําระงวดหนี้เงินกูโดยการหัก ณที่จ,าย
มาแลวไม,นอยกว,า 6 งวด (1 เดือนคิดเปDน 1 งวด ถึงแมจะผ,อนชําระฯ กี่ครั้งก็ตาม)
1.8 สมาชิกผูขอกูเงิน ทุกประเภท ยกเวนเงินกูสามัญ ๙ จะตองทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตที่ได
ทําขอตกลงกับสหกรณเท,านั้น โดยทุนประกันชีวิตตองไม,นอยกว,าวงเงินกูรวมทุกประเภท
1.9 สมาชิกผูขอกูเงินรายใด หากมีเหตุใหพึงสงสัยในรายละเอียดของขอมูล หลักฐานในการขอกูเงิ น
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-และการชําระเงินกู3.1 เงินกู-สามัญ 1
1) สมาชิกผูขอกูเงิน ตองมีทุนเรือนหุนไม,นอยกว,ารอยละ 16 ของวงเงินกูสามัญ 1 กรณีผูขอกูเงิน
มีเงินทุนเรือนหุนไม,ครบตามที่กําหนด ผูขอกูเงินมีสิทธิขอซื้อหุนพิเศษ โดยยินยอมใหสหกรณนําเงินกูมาชําระเปDน
การซื้อหุนพิเศษในครั้งนั้นได
2) สมาชิกสามัญ ที่มีสถานะเปDนขาราชการ หรือลูกจางประจํา มีสิทธิขอกูเงิน ไดไม,เกิน 75 เท,า
ของเงิ น เดื อน ซึ่ งสามารถนํ า มาคํ า นวณบํ า เหน็ จบํ า นาญได ณ วั น ที่ พนจากตํ า แหน, งหรื อเกษี ย ณอายุ ร าชการ
วงเงินไม,เกิน 4,500,000.-บาท (สี่ลานหาแสนบาทถวน) ส,งงวดชําระเงินไม,เกิน 240 งวด ไม,เกินอายุ 75 ปF
3) สมาชิกสามัญ ที่มีสถานะเปDนขาราชการบํานาญ หรือลูกจางประจําที่รับบําเหน็จรายเดือน มีสิทธิขอ
กูเงิน ไดไม,เกิน 75 เท,าของเงินไดรายเดือน วงเงินไม,เกิน 4,500,000.-บาท (สี่ลานหาแสนบาทถวน) ส,งงวด
ชําระเงินไม,เกิน 240 งวด ไม,เกินอายุ 75 ปF
4) สมาชิกสามัญ ที่มีสถานะเปDนพนักงานราชการ พนักงานกระทรวง มีสิทธิขอกูเงินไดไม,เกิน 20 เท,า
ของเงินเดือน ยกเวน
อายุการเปDนสมาชิกไม,เกิน 24 เดือนกูไดไม,เกิน 150,000 บาท
ส,งงวดชําระเงินไม,เกิน ๑๘๐ งวด และไม,เกินอายุ 60 ปF
5) สมาชิกสามัญ ที่มีสถานะเปDนเจาหนาที่สหกรณ มีสิทธิขอกูเงินไดไม,เกิน 75 เท,าของเงินได
ราย
เดือน วงเงินไม,เกิน 4,500,000.-บาท (สี่ลานหาแสนบาทถวน) ส,งงวดชําระเงินไม,เกิน 240 งวดไม,เกินอายุ 75
ปF ทั้งนี้ ณ วันเกษียณอายุ 60 ปF ตองมีหนี้คงเหลือไม,เกินรอยละ 80 ของเงินบําเหน็จที่จะไดรับ ณ ปFบัญชี
ปUจจุบัน
6) การคํานวณวงเงินที่ขอกูของสมาชิก ที่มีอายุตั้งแต, 50 ปFขึ้นไป ใหพิจารณาจากเงินบําเหน็จบํานาญ
ที่จะไดรับโดยประมาณเพื่อการคํานวณใหพอหัก ณ ที่จ,าย หลังเกษียณอายุราชการ
7) สมาชิกที่มีสถานะเปDนขาราชการหรือลูกจางประจํา ที่อายุราชการไม,ถึง 25 ปF ณ วันเกษียณ จะตอง
ส,งงวดชําระเงินภายในอายุ 60 ปF ยกเวนผูที่มีสิทธิไดรับบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือน โดยมีหนังสือรับรองสิทธิ
จากหน,วยงาน
3.2 เงินกู-สามัญ 2
1) สมาชิกสามัญ ที่มีสถานะเปDนขาราชการ ขาราชการบํานาญ ลูกจางประจํา ลูกจางประจําบําเหน็จ
รายเดือน มีสิทธิขอกูเงินไดไม,เกิน 600,000.-บาท(หกแสนบาทถวน)ส,งงวดชําระเงินไม,เกิน 240 งวด ไม,เกินอายุ
75 ปF ทั้งนี้สมาชิกผูขอกูเงินตองมีทุนเรือนหุนไม,ต่ํากว,ารอยละ 8 ของวงเงินกูสามัญ 2 กรณีผูขอกูเงิน
มี

เงินทุนเรือนหุนไม,ครบตามที่กําหนด ผูขอกูเงินมีสิทธิขอซื้อหุนพิเศษ โดยยินยอมใหสหกรณนําเงินกูมาชําระเปDน
การซื้อหุนพิเศษในครั้งนั้นได
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 600,000.-บาท
(หกแสนบาทถวน) ส,งงวดชําระเงินไม,เกิน 240 งวด ไม,เกินอายุ 60 ปF ทั้งนี้สมาชิกผูขอกูเงินตองมีทุนเรือนหุน ไม,
ต่ํากว,ารอยละ 8 ของวงเงินกูสามัญ 2 กรณีผูขอกูเงิน มีเงินทุนเรือนหุนไม,ครบตามที่กําหนดผูขอกูเงินมีสิทธิขอซื้อ
หุนพิเศษ โดยยินยอมใหสหกรณนําเงินกูมาชําระเปDนการซื้อหุนพิเศษในครั้งนั้นได
3.3 เงินกู-สามัญ 3
1) สมาชิกสามัญ ที่มีสถานะเปDนขาราชการ ขาราชการบํานาญ ลูกจางประจํา ลูกจางประจําบําเหน็จ
รายเดือน มีสิทธิขอกูเงินไดไม,เกิน 600,000.-บาท(หกแสนบาทถวน)ส,งงวดชําระเงินไม,เกิน 240 งวด ไม,เกินอายุ
75 ปF ทั้งนี้สมาชิกผูขอกูเงินตองมีทุนเรือนหุนไม,ต่ํากว,ารอยละ 8 ของวงเงินกูสามัญ 3 กรณีผูขอกูเงิน
มี
เงินทุนเรือนหุนไม,ครบตามที่กําหนด ผูขอกูเงินมีสิทธิขอซื้อหุนพิเศษ โดยยินยอมใหสหกรณนําเงินกูมาชําระเปDน
การซื้อหุนพิเศษในครั้งนั้นได
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 600,000.-บาท
(หกแสนบาทถวน) ส,งงวดชําระเงินไม,เกิน 240 งวด ไม,เกินอายุ 60ปF ทั้งนี้สมาชิกผูขอกูเงินตองมีทุนเรือนหุน ไม,
ต่ํากว,ารอยละ 8 ของวงเงินกูสามัญ 3 กรณีผูขอกูเงินมีเงินทุนเรือนหุนไม,ครบตามที่กําหนด ผูขอกูเงินมีสิทธิขอซื้อ
หุนพิเศษ โดยยินยอมใหสหกรณนําเงินกูมาชําระเปDนการซื้อหุนพิเศษในครั้งนั้นได
3.4 เงินกู-สามัญ 4
ขอระงับและยกเลิก เงินกูประเภทนี้ ตามเจตจํานงของพ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 47 และ
คําแนะนําของนายทะเบียน(สหกรณจังหวัดพังงา) สําหรับสมาชิกผูไดสิทธิ การกูเงินประเภทนี้ไปแลว ใหชําระ
หนี้จนครบถวนตามสัญญา
3.5 เงินกู-สามัญ 6
เพื่อการศึกษาของสมาชิก คู,สมรส บุตรสมาชิก สมาชิกสามารถกูเงินประเภทนี้ไดไม,เกิน 1 สัญญาการ
กําหนดวงเงินกู ใหเปDนไปตามระดับการศึกษา ดังนี้
1) ระดับมัธยมศึกษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท,า มีสิทธิขอกูไดไม,เกิน 100,000.-บาท(หนึ่ง
แสนบาทถวน)
2) ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท,า มีสิทธิขอกูไดไม,เกิน 200,000.-บาท(สองแสนบาทถวน)
3) ระดับสูงกว,าปริญญาตรี มีสิทธิขอกูไดไม,เกิน 300,000.-บาท(สามแสนบาทถวน)
ทั้ ง นี้ ส มาชิ ก ผู ขอกู เงิ น ตองมี ทุ น เรื อ นหุ นไม, ต่ํ า กว, า รอยละ 8 ของวงเงิ น กู สามั ญ 6 กรณี ผู ขอกู เงิ น มี
เงินทุนเรือนหุนไม,ครบตามที่กําหนด ผูขอกูเงินมีสิทธิขอซื้อหุนพิเศษ โดยยินยอมใหสหกรณนําเงินกูมาชําระเปDน
การซื้อหุนพิเศษในครั้งนั้นได
การส8งงวดชําระเงิน
1) สมาชิกที่มีสถานะเปDนขาราชการ ลูกจางประจํา ขาราชการบํานาญ หรือลูกจางประจําที่รับ
บําเหน็จรายเดือน ส,งงวดชําระไม,เกิน 100 งวด ไม,เกินอายุ 75 ปF
2) สมาชิกที่มีสถานะเปDนเจาหนาที่สหกรณ ส,งงวดชําระไม,เกิน 100 งวด ไม,เกินอายุ 60 ปF
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
สถานภาพการศึกษาที่แนบใบแจงหนี้หรื อรายละเอีย ดการเรีย กชําระจากสถาบั นการศึ กษา ที่สถาบันการเงิ น
ธนาคาร ไปรษณีย หรือเคาเตอรเซอรวิส 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 ใหชําระ
หนี้จนครบถวนตามสัญญา
3.7 เงินกู-สามัญ 8
สมาชิกสามัญ ที่มีสถานะเปDนขาราชการ และมีเงินไดประเภทเงินประจําตําแหน,ง มีสิทธิขอกูได ไม,เกิน
300,000.-บาท (สามแสนบาทถวน) ส,งงวดชําระเงินไม,เกิน 180 งวด ไม,เกินอายุ 60 ปF
ทั้งนี้สมาชิกผูขอกูเงินตองมีทุนเรือนหุนไม,ต่ํากว,ารอยละ 8 ของวงเงินกูสามัญ 8 กรณีผูขอกูเงิน
มี
เงินทุนเรือนหุนไม,ครบตามที่กําหนด ผูขอกูเงินมีสิทธิขอซื้อหุนพิเศษ โดยยินยอมใหสหกรณนําเงินกูมาชําระเปDน
การซื้อหุนพิเศษในครั้งนั้นได
3.8 เงินกู-สามัญ 9
สมาชิกสหกรณประเภทสามัญ มีสิทธิขอกูเงินไดไม,เกินรอยละ 90 ของสิทธิ์เรียกรองในมูลค,าหุน ทั้งนี้
ตองไม,เปDนผูกูเงินสามัญประเภทอื่นๆ ส,งงวดชําระเงินไม,เกิน 240งวดแต,ตองไม,เกินอายุ 80ปFของอายุผูกู
สมาชิ ก ประเภทสมทบ (ที่ มี ส ถานะเปD น พนั ก งานหรื อ ลู ก จาง) ซึ่ ง รั บ เงิ น ไดรายเดื อ นของกระทรวง
สาธารณสุข มีสิทธิขอกูเงิน ไดไม, เกิ นรอยละ 90 ของสิทธิ์เรียกรองในมูลค, าหุน ทั้งนี้ตองไม,เปDน ผูกู เงิน สามั ญ
ประเภทอื่นๆ ส,งงวดชําระเงินไม,เกิน 240 งวด แต,ตองไม,เกินอายุ 80 ปFของอายุผูกู
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 ที่ไดรับการรับรองจากเจาหนาที่ฝaายการเงิน หรือผูบังคับบัญชา ณ ปUจจุบัน
หรือยอนหลังไม,เกิน 1 เดือน พรอมตราประทับสํานักงาน
4.5 สมาชิกที่มีสถานะเปDนพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตองแนบสําเนา
สัญญาจางหรือคําสั่งจางของส,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 การใชบุคคลที่เปDนสมาชิกสหกรณเปDนผูค้ําประกัน
(1) กรณีผูขอกูเงินที่มีสถานะเปDน ขาราชการ ลูกจางประจํา เจาหนาที่สหกรณ ขาราชการบํานาญ
ลูกจางบําเหน็จรายเดือน ผูค้ําประกันตองมีลักษณะและการปฏิบัติ ดังนี้
ผูค้ําประกันรายหนึ่งสามารถค้ําประกันไดไม,เกินวงเงินแห,งการกูของตนเองและจะตองมีอายุ
ไม,เกิน 75 ปF ณ วันที่อนุมัติการค้ําประกัน หากผูค้ําประกันรายใดมีคู,สมรส ตองไดรับคํายินยอมใหค้ําประกันจาก
คู,สมรสดวย
ก) การค้ําประกันเงินกู 1รายผูค้ําประกันสามารถค้ําประกันเงินกูไดไม,เกินวงเงิน
300,000บาท(สามแสนบาทถวน) และมีความรับผิดชอบเต็มวงเงินกูของสัญญาตามประมวลกฎหมายเพ,งและ
พาณิชย
ข) ผูค้ําประกันสามารถค้ําประกันไดไม,เกิน 1 สัญญา ในผูกูรายเดียวกัน
ค) สิทธิ์การค้ําประกันของผูเกษียณอายุราชการ ผูเกษียณก,อนกําหนดหรือผูที่ลาออก
กรณีการค้ําประกันครั้งใหม,ของสัญญาเงินกูเดิมที่กระทําไวก,อนจะเกษียณอายุราชการ หรือเกษียณก,อนกําหนด
หรือลาออก ยังคงใหมีสิทธิ์การค้ําประกันตามสิทธิ์เดิม หากเปDนการค้ําประกันสัญญารายใหม, ใหมีสิทธิ์การค้ํา
ประกันไม,เกินวงเงินแห,งการกูของตน
ง) กรณีเงินกูสามัญ 9 ผูค้ําประกัน 1 รายสามารถค้ําประกันวงเงินกูไดไม,เกิน
2,000,000บาท (สองลานบาทถวน) ทั้งนี้ไม,นับรวมสิทธิ์ค้ําประกันของสัญญาเงินกูสามัญ 9 เขาเปDนสิทธิค้ํารวม
กับการกูสามัญประเภทอื่น ๆ ของผูค้ําประกันรายนั้น
จ) ผูค้ําประกันการกูสามัญ 9 ตองเปDนสมาชิกประเภทสามัญ
(2) กรณีผูขอกูเงินที่มีสถานะเปDน พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง ในกระทรวงสาธารณสุข ผูค้ํา
ประกันตองมีลักษณะและการปฏิบัติ ดังนี้
ก) เปD น สมาชิ กประเภทสามั ญ ที่ มีส ถานะเปD น ขาราชการ ลู กจางประจํ า เจาหนาที่ ส หกรณ
ขาราชการบํานาญ ลูกจางบําเหน็จรายเดือน
ข) ผูค้ําประกัน 1 ราย สามารถค้ําประกันเงินกูไดไม,เกิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาท
ถวน) กรณีเงินกูเกิน 150,000 บาท ใหมีจํานวนผูค้ําประกันตามสัดส,วน 150,000 บาทต,อผูค้ํา 1 ราย
(3) สามีและภรรยาตามกฎหมาย ไม,สามารถค้ําประกันการกูเงินของคู,สมรสตนเองได
(4) ผูค้ําประกันที่เปDนคู,สมรส จะค้ําประกันเงินกูรายเดียวกันมิได
5.2 เงินฝากในบัญชีสหกรณ (วงเงินกูไม,เกินรอยละ90 ของบัญชีเงินฝากของผูขอกู)
5.3 อสังหาริมทรัพยอันปลอดภาระจํานอง
5.4 หลักประกันอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ทั้งนี้ ตั้งแต,วันที่ 1 เมษายน 2563 เปDนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563

(นายวิรัตน เพาะปลูก)
ประธานคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด

