ประกาศ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
ที่ 2 / 2564
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการให,บริการเงินกู, สามัญ 5 (เพื่อซื้อยานพาหนะ)

………………………………………………………………………
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด ขอ 10 ขอ 66 (8)
ขอ 91(3) และระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด ว+าดวยการใหเงินกูแก+สมาชิก พ.ศ. 2558
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ประกอบกับ มติที่ป ระชุมคณะกรรมการดําเนิ นการ ชุดที่ 39 เมื่อวันที่ 15 มกราคม
พ.ศ.2564 ใหประกาศเงินกูสามัญ 5 (เพื่อซื้อยานพาหนะ) ใหถือใชหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติตามประกาศ
ฉบับนี้
1. หลักเกณฑทั่วไป
1.1 สมาชิกใหม+จะตองผ+านการอบรมสมาชิกใหม+ จึงสามารถกูเงินสหกรณได
1.2 สมาชิกเขาใหม+ที่จะขอกูตองเปCนสมาชิกสหกรณนี้มาแลวไม+นอยกว+า 6 เดือน สมาชิกที่ลาออกแลว
เขาใหม+จะตองเปCนสมาชิกในสหกรณนี้ติดต+อกันมาไม+นอยกว+า 12 งวดหรือ 1 ปD และตองมีทุนเรือนหุนไม+นอยกว+า
10,000.00 บาท ยกเวนสมาชิกโอนยายตามระเบียบว+าดวยการโอนสมาชิกระหว+างสหกรณ
1.3 ตองมีทุนเรือนหุนไม+นอยกว+ารอยละ 16 ของวงเงินที่ขอกู
1.4 จะตองไม+เปCนผูผิดนัดชําระหนี้ ในรอบ 12 เดือน ที่ผ+านมา
1.5 สมาชิ ก ผู ขอกู เงิ น ที่ มี ส ถานะเปC น ขาราชการประจํ า ขาราชการบํ า นาญ ลู ก จางประจํ า
ลู ก จางประจํ า บํ า เหน็ จ รายเดื อ น ที่ รั บ เงิ น เดื อ นจากหน+ ว ยงานกระทรวงสาธารณสุ ข และเจาหนาที่ ส หกรณ
ตองมีเงินเดือน (ไม+รวมเงินประจําตําแหน+ง หรือเงินอื่นใด ) เมื่อหักชําระงวดหนี้เงินกู ดอกเบี้ยเงินกูทุกสัญญา และ
เงิน จ+า ยอื่ น ๆแลว คงมี เงิน เหลื อตามใบแสดงรายการคํ านวณเงิน กู ของสหกรณ ไม+ น อยกว+า 12 % ของเงิน เดื อน
แต+ตองไม+นอยกว+า 2,000.-บาท
1.6 สมาชิกที่ผิดเงื่อนไขในหลักเกณฑทั่วไปตาม ขอ 1.1 ขอ 1.2 ขอ 1.3 และขอ 1.4 สามารถยื่นขอกูไดแต+
ตองผ+านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเปCนรายๆไป
1.7 สมาชิกที่ขอกูเงินสามัญ 5 สามารถกูเงินไดเพียง 1 สัญญา
1.8 สมาชิ ก ผู ขอกู เงิ น จะตองทํ า ประกั น ชี วิ ต กั บ บริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต ที่ ไดทํ า ขอตกลงกั บ สหกรณเท+ า นั้ น
โดยทุนประกันชีวิตตองไม+นอยกว+าวงเงินกูรวมทุกประเภท ยกเวนเงินกูสามัญ 9
2. วงเงินกู, อัตราดอกเบี้ย และการชําระเงินกู,
2.1 กูไดในวงเงินไม+เกิน 2,500,000.00 บาท
2.2 ประเภทยานพาหนะที่สามารถจะจัดซื้อและยื่นกูได คือ
(1) รถยนตใหม+
(2) รถยนตมือสอง
(3) รถจักรยานยนตใหม+
(4) ยานพาหนะอื่นที่คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นสมควร
2.3 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.50 ต+อปD (ไม+มีเฉลี่ยคืน) และตามประกาศของสหกรณ

3. การส9งงวดชําระเงิน
1) สมาชิ ก ที่ มี ส ถานะเปC น ขาราชการ ลู ก จางประจํ า ขาราชการบํ า นาญ หรื อ ลู ก จางประจํ า
ที่รับบําเหน็จรายเดือน ส+งงวดชําระไม+เกิน 120 งวด ไม+เกินอายุ 75 ปD
2) สมาชิกที่มีสถานะเปCนเจาหนาที่สหกรณ ส+งงวดชําระไม+เกิน 120 งวด ไม+เกินอายุ 60 ปD
3) นอกเหนือจากขอ 1) ถึงขอ 2) ใหอยู+ในดุลพินิจของที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
4. หลักค้ําประกันและการค้ําประกัน
สมาชิกผูขอกูเงินสามัญจะตองเสนอหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา อย+างหนึ่งอย+างใด ดังต+อไปนี้
4.1 การใชบุคคลที่เปCนสมาชิกสหกรณเปCนผูค้ําประกัน
(1) ผูค้ําประกันตองมีสถานะเปCน ขาราชการ ลูกจางประจํา เจาหนาที่สหกรณ ขาราชการบํานาญ ลูกจาง
บําเหน็จรายเดือน
ผูค้ําประกันรายหนึ่งสามารถค้ําประกันไดไม+เกินวงเงินแห+งการกูของตนเองและจะตองมีอายุ
ไม+ เกิ น 75 ปD ณ วั น ที่ อ นุ มั ติ ก ารค้ํ าประกั น หากผู ค้ํ า ประกั น รายใดมี คู+ส มรส ตองไดรั บ คํ า ยิ น ยอมใหค้ํ า ประกั น
จากคู+สมรสดวย
ก) การค้ําประกันเงินกู 1 ราย ผูค้ําประกันสามารถค้ําประกันเงินกูไดไม+เกินวงเงิน 300,000.บาท (สามแสนบาทถวน) และมีความรับผิดชอบเต็มวงเงินกูของสัญญาตามประมวลกฎหมายเพ+งและพาณิชย
ข) ผูค้ําประกันสามารถค้ําประกันไดไม+เกิน 1 สัญญา ในผูกูรายเดียวกัน
ค) สิทธิ์การค้ําประกันของผูเกษียณอายุราชการ ผูเกษียณก+อนกําหนดหรือผูที่ลาออก
กรณีการค้ําประกันครั้งใหม+ของสัญญาเงินกูเดิมที่กระทําไวก+อนจะเกษียณอายุราชการ หรือเกษียณก+อนกําหนด หรือ
ลาออก ยังคงใหมีสิทธิ์การค้ําประกันตามสิทธิ์เดิม หากเปCนการค้ําประกันสัญ ญารายใหม+ ใหมีสิทธิ์การค้ําประกัน
ไม+เกินวงเงินแห+งการกูของตน
(2) สามีและภรรยาตามกฎหมาย ไม+สามารถค้ําประกันการกูเงินของคู+สมรสตนเองได
(3) ผูค้ําประกันที่เปCนคู+สมรส จะค้ําประกันเงินกูรายเดียวกันมิได
4.2 เงินฝากในบัญชีสหกรณ (วงเงินกูไม+เกินรอยละ90 ของบัญชีเงินฝากของผูขอกู)
4.3 อสังหาริมทรัพยอันปลอดภาระจํานอง
4.4 หลักประกันอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
5. เอกสารที่ใช,ประกอบคําขอกู,
5.1 สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือลูกจาง หรือบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน
ของผูกูและคู+สมรส อย+างละ 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
5.2 สําเนาทะเบียนสมรสของสมาชิก ผูกู จํานวน 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (ถามี)
5.3 สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือลูกจาง หรือบัตรประจําตัวประชาชนของผูค้ําประกัน อย+างละ
1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
5.4 สําเนาใบหย+า ของสมาชิก ผูกู หรือ ผูค้ํา อย+างละ 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (ถามี)
5.5 สลิปเงินเดือนที่ไดรับการรับรองจากเจาหนาที่ฝPายการเงินหรือผูบังคับบัญชา ยอนหลัง 1 เดือน
(เดือนล+าสุดที่ผ+านมา) พรอมตราสํานักงานประทับ

5.6 กรณีซื้อรถยนต และรถจักรยานยนตใหม+
(1) สําเนาใบสั่งจองซื้อรถที่ออกโดยบริษัท/หางราน/ตัวแทนจําหน+ายออกใหพรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
(2) แคดตาลRอค /โบวชัวร และใบเสนอราคาของรถที่สั่งจองซื้อ
5.7 กรณีซื้อรถยนตมือสอง
(1) สํ าเนาทะเบี ยนรถและสํ าเนาบั ต รประจํ าตั ว ประชาชนหรือสํ าเนาบั ต รประจํา ตั วขาราชการ
ของเจาของรถที่จะขายหรือเอกสารสําคัญการครอบครองรถ (กรณีรถเตนทมือสอง) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ภาพถ+ายรถ 3 ดาน คือ ดานหนา / ดานขาง และดานหลัง
6. การจ9ายเงินกู,
สหกรณฯจะจ+ายเงินกูใหกับบริษัท/หางราน/ตัวแทนจําหน+าย เท+านั้น
ทั้งนี้ใหถือใชตั้งแต+วันที่ 15 กุมภาพันธ 2564 สิ้นสุดวันที่ 15 กุมภาพันธ 2565
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2564

(นายวิรัตน เพาะปลูก)
ประธานคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด

