
 

 

 
ประกาศ 

สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณ�สุขจังหวัดพังงา จํากัด 
ที่   2  / 2564 

เร่ือง หลักเกณฑ�และวิธีการปฏิบัติในการให,บริการเงินกู,  สามัญ 5 (เพ่ือซื้อยานพาหนะ)  

……………………………………………………………………… 
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 ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 39 เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 
พ.ศ.2564  ให�ประกาศเงินกู�สามัญ 5 (เพ่ือซ้ือยานพาหนะ) ให�ถือใช�หลักเกณฑ� เง่ือนไขและวิธีปฏิบัติตามประกาศ
ฉบับนี้    
1.  หลักเกณฑ�ท่ัวไป 
         1.1 สมาชิกใหม+จะต�องผ+านการอบรมสมาชิกใหม+ จึงสามารถกู�เงินสหกรณ�ได� 

1.2 สมาชิกเข�าใหม+ท่ีจะขอกู�ต�องเปCนสมาชิกสหกรณ�นี้มาแล�วไม+น�อยกว+า 6 เดือน สมาชิกท่ีลาออกแล�ว      
เข�าใหม+จะต�องเปCนสมาชิกในสหกรณ�นี้ติดต+อกันมาไม+น�อยกว+า 12 งวดหรือ 1 ปD และต�องมีทุนเรือนหุ�นไม+น�อยกว+า 
10,000.00 บาท ยกเว�นสมาชิกโอนย�ายตามระเบียบว+าด�วยการโอนสมาชิกระหว+างสหกรณ� 

1.3 ต�องมีทุนเรือนหุ�นไม+น�อยกว+าร�อยละ 16 ของวงเงินท่ีขอกู� 
1.4 จะต�องไม+เปCนผู�ผิดนัดชําระหนี้ ในรอบ 12 เดือน ท่ีผ+านมา 

     1.5 สมาชิกผู�ขอกู� เงิน   ท่ี มีสถานะเปCนข�าราชการประจํา   ข�าราชการบํานาญ   ลูกจ�างประจํา   
ลูกจ�างประจําบําเหน็จรายเดือน ท่ีรับเงินเดือนจากหน+วยงานกระทรวงสาธารณสุข และเจ�าหน�าท่ีสหกรณ�            
ต�องมีเงินเดือน (ไม+รวมเงินประจําตําแหน+ง หรือเงินอ่ืนใด ) เม่ือหักชําระงวดหนี้เงินกู� ดอกเบ้ียเงินกู�ทุกสัญญา และ    
เงินจ+ายอ่ืนๆแล�ว คงมีเงินเหลือตามใบแสดงรายการคํานวณเงินกู�ของสหกรณ� ไม+น�อยกว+า 12 % ของเงินเดือน      
แต+ต�องไม+น�อยกว+า 2,000.-บาท  

1.6 สมาชิกท่ีผิดเง่ือนไขในหลักเกณฑ�ท่ัวไปตาม ข�อ 1.1 ข�อ 1.2 ข�อ 1.3 และข�อ 1.4 สามารถยื่นขอกู�ได�แต+
ต�องผ+านการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการเปCนรายๆไป 

1.7 สมาชิกท่ีขอกู�เงินสามัญ 5 สามารถกู�เงินได�เพียง  1 สัญญา  
     1.8 สมาชิกผู�ขอกู�เงินจะต�องทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตท่ีได�ทําข�อตกลงกับสหกรณ�เท+านั้น         

โดยทุนประกันชีวิตต�องไม+น�อยกว+าวงเงินกู�รวมทุกประเภท ยกเว�นเงินกู�สามัญ 9  
2.  วงเงินกู, อัตราดอกเบ้ีย และการชําระเงินกู, 
 2.1 กู�ได�ในวงเงินไม+เกิน 2,500,000.00 บาท   
 2.2 ประเภทยานพาหนะท่ีสามารถจะจัดซ้ือและยื่นกู�ได� คือ  
  (1) รถยนต�ใหม+ 
  (2) รถยนต�มือสอง      
  (3) รถจักรยานยนต�ใหม+      
  (4) ยานพาหนะอ่ืนท่ีคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นสมควร 

 2.3 อัตราดอกเบ้ียร�อยละ 3.50 ต+อปD (ไม+มีเฉลี่ยคืน) และตามประกาศของสหกรณ� 



 
3.  การส9งงวดชําระเงิน 

       1) สมาชิกท่ีมีสถานะเปCนข�าราชการ  ลูกจ�างประจํา ข�าราชการบํานาญ หรือลูกจ�างประจํา                
ท่ีรับบําเหน็จรายเดือน ส+งงวดชําระไม+เกิน 120 งวด ไม+เกินอายุ 75 ปD 

       2) สมาชิกท่ีมีสถานะเปCนเจ�าหน�าท่ีสหกรณ� ส+งงวดชําระไม+เกิน 120 งวด ไม+เกินอายุ 60 ปD 
                  3) นอกเหนือจากข�อ 1) ถึงข�อ 2) ให�อยู+ในดุลพินิจของท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
4.  หลักค้ําประกันและการค้ําประกัน 

สมาชิกผู�ขอกู�เงินสามัญจะต�องเสนอหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา อย+างหนึ่งอย+างใด ดังต+อไปนี้  
             4.1 การใช�บุคคลท่ีเปCนสมาชิกสหกรณ�เปCนผู�คํ้าประกัน 
 (1) ผู�คํ้าประกันต�องมีสถานะเปCน ข�าราชการ ลูกจ�างประจํา เจ�าหน�าท่ีสหกรณ� ข�าราชการบํานาญ ลูกจ�าง
บําเหน็จรายเดือน    
 ผู�คํ้าประกันรายหนึ่งสามารถคํ้าประกันได�ไม+เกินวงเงินแห+งการกู�ของตนเองและจะต�องมีอายุ 
ไม+เกิน 75 ปD  ณ วันท่ีอนุมัติการคํ้าประกัน หากผู� คํ้าประกันรายใดมีคู+สมรส ต�องได�รับคํายินยอมให�คํ้าประกัน      
จากคู+สมรสด�วย  

ก) การคํ้าประกันเงินกู� 1 ราย ผู�คํ้าประกันสามารถคํ้าประกันเงินกู�ได�ไม+เกินวงเงิน 300,000.- 

บาท (สามแสนบาทถ�วน) และมีความรับผิดชอบเต็มวงเงินกู�ของสัญญาตามประมวลกฎหมายเพ+งและพาณิชย�   

ข) ผู�คํ้าประกันสามารถคํ้าประกันได�ไม+เกิน 1 สัญญา ในผู�กู�รายเดียวกัน  

ค) สิทธิ์การคํ้าประกันของผู�เกษียณอายุราชการ ผู�เกษียณก+อนกําหนดหรือผู�ท่ีลาออก  

กรณีการคํ้าประกันครั้งใหม+ของสัญญาเงินกู�เดิมท่ีกระทําไว�ก+อนจะเกษียณอายุราชการ หรือเกษียณก+อนกําหนด หรือ
ลาออก ยังคงให�มีสิทธิ์การคํ้าประกันตามสิทธิ์เดิม  หากเปCนการคํ้าประกันสัญญารายใหม+ ให�มีสิทธิ์การคํ้าประกัน    
ไม+เกินวงเงินแห+งการกู�ของตน 
 (2) สามีและภรรยาตามกฎหมาย ไม+สามารถคํ้าประกันการกู�เงินของคู+สมรสตนเองได� 
     (3) ผู�คํ้าประกันท่ีเปCนคู+สมรส จะคํ้าประกันเงินกู�รายเดียวกันมิได�  

  4.2 เงินฝากในบัญชีสหกรณ� (วงเงินกู�ไม+เกินร�อยละ90 ของบัญชีเงินฝากของผู�ขอกู�) 
  4.3 อสังหาริมทรัพย�อันปลอดภาระจํานอง 
  4.4 หลักประกันอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 

5. เอกสารท่ีใช,ประกอบคําขอกู, 
               5.1 สําเนาบัตรประจําตัวข�าราชการหรือลูกจ�าง หรือบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ�าน
ของผู�กู�และคู+สมรส  อย+างละ 1 ฉบับ พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง   
              5.2 สําเนาทะเบียนสมรสของสมาชิก ผู�กู� จํานวน 1 ฉบับ พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง (ถ�ามี) 
              5.3 สําเนาบัตรประจําตัวข�าราชการหรือลูกจ�าง หรือบัตรประจําตัวประชาชนของผู�คํ้าประกัน อย+างละ   
1 ฉบับ พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง  
               5.4 สําเนาใบหย+า ของสมาชิก ผู�กู� หรือ ผู�คํ้า อย+างละ 1 ฉบับ พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง (ถ�ามี) 
               5.5 สลิปเงินเดือนท่ีได�รับการรับรองจากเจ�าหน�าท่ีฝPายการเงินหรือผู�บังคับบัญชา ย�อนหลัง 1 เดือน  
(เดือนล+าสุดท่ีผ+านมา) พร�อมตราสํานักงานประทับ 
 
 



 
               5.6 กรณีซ้ือรถยนต� และรถจักรยานยนต�ใหม+ 
  (1) สําเนาใบสั่งจองซ้ือรถท่ีออกโดยบริษัท/ห�างร�าน/ตัวแทนจําหน+ายออกให�พร�อมรับรอง 
สําเนาถูกต�อง 
  (2) แคดตาลRอค /โบว�ชัวร� และใบเสนอราคาของรถท่ีสั่งจองซ้ือ 
     5.7 กรณีซ้ือรถยนต�มือสอง 
  (1) สําเนาทะเบียนรถและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวข�าราชการ     
ของเจ�าของรถท่ีจะขายหรือเอกสารสําคัญการครอบครองรถ (กรณีรถเต�นท�มือสอง) พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
  (2) ภาพถ+ายรถ 3 ด�าน คือ ด�านหน�า / ด�านข�าง และด�านหลัง 
6. การจ9ายเงินกู, 
 สหกรณ�ฯจะจ+ายเงินกู�ให�กับบริษัท/ห�างร�าน/ตัวแทนจําหน+าย เท+านั้น 
 

ท้ังนี้ให�ถือใช�ต้ังแต+วันท่ี 15 กุมภาพันธ� 2564 สิ้นสุดวันท่ี 15 กุมภาพันธ� 2565  
 
                                      ประกาศ ณ วันท่ี  18   มกราคม 2564   

                                                                                                               
           (นายวิรัตน�    เพาะปลูก)  
     ประธานคณะกรรมการดําเนินการ 

                    สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด 

 

 


