ประกาศ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
ที่ 1 / 2564
เรื่อง เงินกู'สามัญสวัสดิการเฉพาะกิจเพื่อกระตุ'นเศรษฐกิจ
จากสถานการณไวรัสโคโรน1า (COVID-19)
..................................................................................................

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
ขอ 10 ขอ 66 (8) ขอ 91(3) และระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด ว,าดวยการใหเงินกูแก,
สมาชิก พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 39
เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2564 ใหประกาศเงินกูสามัญสวัสดิการเฉพาะกิจเพื่อกระตุนเศรษฐกิจจากสถานการณ
ไวรัสโคโรน,า (COVID-19) ใหถือใชหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้
หลักเกณฑทั่วไป ในการขอกู'เงินสามัญ
1. คุณสมบัติ ของผู'ขอกู'เงินสามัญ
1.1 สมาชิกใหม,จะตองผ,านการอบรมสมาชิกใหม, จึงสามารถกูเงินสหกรณได
1.2 สมาชิกผูขอกูเงิน ตองมีเหตุผลอันจําเปJนหรือเพื่อประโยชนแก,ตนหรือครอบครัวในการขอกู
1.3 สมาชิกผูขอกูเงิน ตองเปJนสมาชิกสหกรณนี้มาแลวไม,นอยกว,า 6 เดือน สมาชิกที่ลาออกจากสหกรณ
แลวสมัครเขาเปJนสมาชิกใหม, ตองเปJนสมาชิกในสหกรณนี้ติดต,อกันมาไม,นอยกว,า 1 ปK และตองมีทุนเรือนหุน
ไม,นอยกว,า 10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
1.4 สมาชิกที่โอนยายตามระเบียบว,าดวยการโอนสมาชิกระหว,างสหกรณ มีสิทธิขอกูเงิน แต,ทั้งนี้ตอง
เปJนไปตามหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการใหบริการเงินกูของสหกรณ ระเบียบว,าดวยการโอนสมาชิกระหว,าง
สหกรณ และประกาศฯของสหกรณ
1.5 สมาชิกผูขอกูเงินจะตองไม,เปJนผูผิดนัดชําระหนี้ในรอบ 12 เดือนที่ผ,านมา
1.6 สมาชิ ก ผู ขอกู เงิ น ที่ มี ส ถานะเปJ 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 คงมีเงินเหลือตามใบแสดงรายการคํานวณเงินกู
ของสหกรณ ไม,นอยกว,า 12% ของเงินเดือน แต,ตองไม,นอยกว,า 2,000.-บาท
1.7 สมาชิ กผู ขอกู เงิ น จะตองทํ า ประกั น ชี วิ ต กั บ บริ ษัทประกั น ชี วิ ต ที่ ไดทํ า ขอตกลงกั บ สหกรณเท, า นั้ น
โดยทุนประกันชีวิตตองไม,นอยกว,าวงเงินกูรวมทุกประเภท
1.8 สมาชิกผูขอกูเงิน รายใด หากมีเหตุใหพึ งสงสัย ในรายละเอี ยดของขอมูล หลักฐานในการขอกู เงิ น
ใหอยู,ในดุลยพินิจในการพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการ
1.9สมาชิกผูขอกูเงิน สามาถกูประเภทนี้ไดเพียง 1 สัญญา
1.10 สมาชิกที่ขอยืนเงินกูประเภทนี้ เริ่มทําสัญญาไดตั้งแต, 15 กุมภาพันธ ถึง 30 กันยายน 2564
1.11 นอกเหนือจาก ขอ 1.1 – 1.10 ใหอยู,ในดุลยพินิจในการพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการ

2. วงเงินกู' อัตราดอกเบี้ย และการชําระเงินกู'
2.1 เงินกูสามัญสวัสดิการเฉพาะกิจเพื่อกระตุนเศรษฐกิจจากสถานการณไวรัสโคโรน,า (COVID-19) และ
การชําระเงินกู
1) สมาชิ ก ผู ขอกู เงิ น ที่ มี ส ถานะเปJ น ขาราชการประจํ า ขาราชการบํ า นาญ ลู ก จางประจํ า
ลูกจางประจําบําเหน็จรายเดือน ที่รับเงินเดือนจากหน,วยงานกระทรวงสาธารณสุข มีสิทธิขอกูเงินได วงเงินไม,เกิน
300,000.-บาท (สามแสนบาทถวน) ส,งงวดชําระเงินไม,เกิน 180 งวด ไม,เกินอายุ 75 ปK
2) สมาชิกสามัญ ที่มีสถานะเปJนเจาหนาที่สหกรณ มีสิทธิขอกูเงินไดวงเงินไม,เกิน 300,000.-บาท(สาม
แสนบาทถวน) ส,งงวดชําระเงินไม,เกิน 180 งวด ไม,เกินอายุ ณ วันเกษียณอายุ 60 ปK ตองมีหนี้คงเหลือ ไม,เกิน
รอยละ 80 ของเงินบําเหน็จที่จะไดรับ ณ ปKบัญชีปSจจุบัน
3) สมาชิกสามัญ ที่มีสถานะเปJนพนักงานราชการ พนักงานกระทรวง มีสิทธิขอกูเงินไดวงเงินไม, เกิน
150,000.-บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน) ส,งงวดชําระเงินไม,เกิน 100 งวด ไม,เกินอายุ 60 ปK
4) การคํานวณวงเงินที่ขอกูของสมาชิก ที่มีอายุตั้งแต, 50 ปKขึ้นไป ใหพิจารณาจากเงินบําเหน็จบํานาญ
ที่จะไดรับโดยประมาณเพื่อการคํานวณใหพอหัก ณ ที่จ,าย หลังเกษียณอายุราชการ
5) สมาชิกที่มีสถานะเปJนขาราชการหรือลูกจางประจํา ที่อายุราชการไม,ถึง 25 ปK ณ วันเกษียณ จะตอง
ส,งงวดชําระเงินภายในอายุ 60 ปK ยกเวนผูที่มีสิทธิไดรับบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือน โดยมีหนังสือรับรองสิทธิ
จากหน,วยงาน
2.2 อัตราดอกเบี้ย ร'อยละ 4.60 ต1อปE (ไม1มีเฉลี่ยคืน) และตามประกาศของสหกรณ
2.3 ในกรณี ที่ ส มาชิ ก ยื่ น ขอกู เงิ น สามั ญ สวั ส ดิ ก ารเฉพาะกิ จ เพื่ อ กระตุ นเศรษฐกิ จ จากสถานการณ
ไวรัสโคโรน,า (COVID-19) ใหนําเงินที่กูไดมาชําระเงินกูสามัญโควิค-19 ก,อน (ถามี) เพื่อลดภาระหนี้และมีเงิน
คงเหลือเพียงพอต,อการดํารงชีพ
2.4 สมาชิกผูขอกูเงินที่มีสถานะเปJนพนักงานราชการ พนักงานกระทรวง หากยื่นกูเงินสามัญสวัสดิการ
เฉพาะกิจเพื่อกระตุนเศรษฐกิจจากสถานการณไวรัสโคโรน,า (COVID-19) จะไม,สามารถกูเงินประเภทเงินกูเพื่อเหตุ
ฉุกเฉินไดตลอดอายุสัญญา
3. หลักฐานประกอบการขอกู'เงิน
ผู'ขอกู' และคู1สมรสผู'ขอกู' (ถ'ามี)
3.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการหรือบัตรประจําตัวลูกจาง พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง
3.2 สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
3.3 สําเนาใบสําคัญการสมรส(ถามี)หรือสําเนาใบสําคัญการหย,า(ถามี)พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
3.4 สลิปเงินเดือน ที่ไดรับการรับรองจากเจาหนาที่ฝUายการเงิน หรือผูบังคับบัญชา ณ ปSจจุบัน หรือ
ยอนหลังไม,เกิน 1 เดือน พรอมตราประทับสํานักงาน
3.5 สมาชิกที่มีสถานะเปJนพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตองแนบสําเนาสัญญา
จางหรือคําสั่งจางของส,วนราชการ
ผู'ค้ําประกัน และคู1สมรสของผู'ค้ําประกัน (ถ'ามี)
3.6 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการหรือลูกจางประจํา พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
3.7 สําเนาใบสําคัญการสมรส (ถามี)หรือสําเนาใบสําคัญการหย,า(ถามี)พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

3.8 สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
4. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญากู'เงิน
สมาชิกผูขอกูเงินสามัญจะตองเสนอหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา อย,างหนึ่งอย,างใด ดังต,อไปนี้
4.1 การใชบุคคลที่เปJนสมาชิกสหกรณเปJนผูค้ําประกัน
(1) กรณีผูขอกูเงินที่มีสถานะเปJน ขาราชการ ลูกจางประจํา เจาหนาที่สหกรณ ขาราชการบํานาญ
ลูกจางบําเหน็จรายเดือน ผูค้ําประกันตองมีลักษณะและการปฏิบัติ ดังนี้
ผูค้ําประกันรายหนึ่งสามารถค้ําประกันไดไม,เกินวงเงินแห,งการกูของตนเองและจะตองมีอายุไม,เ กิน
75 ปK ณ วันที่อนุมัติการค้ําประกัน หากผูค้ําประกันรายใดมีคู,สมรส ตองไดรับคํายินยอมใหค้ําประกันจากคู,สมรส
ดวย
ก) เปJ น สมาชิ ก ประเภทสามั ญ ที่ มี ส ถานะเปJ น ขาราชการ ลู ก จางประจํ า เจาหนาที่ ส หกรณ
ขาราชการบํานาญ ลูกจางบําเหน็จรายเดือน
ข) การค้ําประกันเงินกู 1 คน ผูค้ําประกันสามารถค้ําประกันเงินกูไดไม,เกินวงเงิน
300,000บาท(สามแสนบาทถวน) และมีความรับผิดชอบเต็มวงเงินกูของสัญญาตามประมวลกฎหมายเพ,งและ
พาณิชย
ค) สิทธิ์การค้ําประกันของผูเกษียณอายุราชการ ผูเกษียณก,อนกําหนดหรือผูที่ลาออก กรณีการ
ค้ําประกันครั้งใหม,ของสัญญาเงินกูเดิมที่กระทําไวก,อนจะเกษียณอายุราชการ หรือเกษียณก,อนกําหนด หรือลาออก
ยังคงใหมีสิทธิ์การค้ําประกันตามสิทธิ์เดิม หากเปJนการค้ําประกันสัญญารายใหม, ใหมีสิทธิ์การค้ําประกันไม,เกิน
วงเงินแห,งการกูของตน
(2) กรณีผูขอกูเงินที่มีสถานะเปJน พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง ในกระทรวงสาธารณสุ ข
ผูค้ําประกันตองมีลักษณะและการปฏิบัติ ดังนี้
ก) เปJ น สมาชิ กประเภทสามั ญ ที่ มีส ถานะเปJ น ขาราชการ ลู กจางประจํ า เจาหนาที่ ส หกรณ
ขาราชการบํานาญ ลูกจางบําเหน็จรายเดือน พนักงานราชการ พนักงานกระทวงในกระทรวงสาธารณสุข
ข) ผู ค้ํ า ประกั น 1 คน สามารถค้ํ า ประกั น เงิ น กู ไดไม, เ กิ น 40,000 บาท (สี่ ห มื่ น บาทถวน)
ต,อหนึ่งสัญญาและมีความรับผิดชอบเต็มวงเงินกูของสัญญาตามประมวลกฎหมายเพ,งและพาณิชย
(3) สามีและภรรยาตามกฎหมาย ไม,สามารถค้ําประกันการกูเงินของคู,สมรสตนเองได
(4) ผูค้ําประกันที่เปJนคู,สมรส จะค้ําประกันเงินกูรายเดียวกันมิได
4.2 เงินฝากในบัญชีสหกรณ (วงเงินกูไม,เกินรอยละ90 ของบัญชีเงินฝากของผูขอกู)
4.3 อสังหาริมทรัพยอันปลอดภาระจํานอง
4.4 หลักประกันอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ทั้งนี้ใหถือใชตั้งแต,วันที่ 15 กุมภาพันธ 2564 เปJนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2564

(นายวิรัตน เพาะปลูก)
ประธานคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด

