
 

 

 

ประกาศ 

สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด 

ที่    7   / 2564 

เร่ือง  เงินกู'สามัญกระตุ'นเศรษฐกิจ (ส.ก) 
.................................................................................................. 

         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  16 มีนาคม พ.ศ.2564  ให�ประกาศเงินกู�สามัญกระตุ�นเศรษฐกิจ ให�ถือใช�หลักเกณฑ� เง่ือนไขและวิธี
ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้    

หลักเกณฑ�ท่ัวไป ในการขอกู'เงินสามัญ 

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

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

แล�วสมัครเข�าเปCนสมาชิกใหม, ต�องเปCนสมาชิกในสหกรณ�นี้ติดต,อกันมาไม,น�อยกว,า 1 ปE  และต�องมีทุนเรือนหุ�น    
ไม,น�อยกว,า 10,000.-บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ�วน) 

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

     1.5 สมาชิกผู�ขอกู�เงินจะต�องไม,เปCนผู�ผิดนัดชําระหนี้ในรอบ 12 เดือนท่ีผ,านมา 
     1.6 สมาชิกผู�ขอกู�เงิน   ท่ีมีสถานะเปCนข�าราชการประจํา   ข�าราชการบํานาญ   ลูกจ�างประจํา   

ลูกจ�างประจําบําเหน็จรายเดือน ท่ีรับเงินเดือนจากหน,วยงานกระทรวงสาธารณสุข และเจ�าหน�าท่ีสหกรณ� ต�องมี
เงินเดือน (ไม,รวมเงินประจําตําแหน,ง หรือเงินอ่ืนใด ) เม่ือหักชําระงวดหนี้เงินกู� ดอกเบ้ียเงินกู� ทุกสัญญา และเงิน
จ,ายอ่ืนๆแล�ว คงมีเงินเหลือตามใบแสดงรายการคํานวณเงินกู�ของสหกรณ� ไม,น�อยกว,า 12% ของเงินเดือน แต,ต�อง
ไม,น�อยกว,า 2,000.-บาท  

 1.7 สมาชิกสามารถยื่นขอกู�เงิน ประเภทนี้ได� หลังจากผ!อนชําระงวดหนี้เงินกู�โดยการหัก ณท่ีจ!ายมาแล�ว

ไม!น�อยกว!า 6 งวด (1 เดือนคิดเป+น 1 งวด ถึงแม�จะผ!อนชําระฯ ก่ีครั้งก็ตาม)  
     1.8 สมาชิกผู�ขอกู�เงินจะต�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 สมาชิกผู�ขอกู�เงิน สามาถกู�ประเภทนี้ได�เพียง 1 สัญญา 
    1.11 นอกเหนือจาก ข�อ 1.1 – 1.10 ให�อยู,ในดุลยพินิจในการพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการ 



 

      

 2. วงเงินกู' อัตราดอกเบ้ีย และการชําระเงินกู' 
 2.1 สมาชิกสามัญ ท่ีมีสถานะเปCนข�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 ปE  
          2.2 สมาชิกสามัญ ท่ี มีสถานะเปCนเจ�าหน�า ท่ีสหกรณ�  มีสิทธิขอกู� เ งินได� ไม, เ กิน 600,000. -บาท                 
(หกแสนบาทถ�วน) ส,งงวดชําระเงินไม,เกิน 240 งวด ไม,เกินอายุ 60 ปE  

2.3 การคํานวณวงเงินท่ีขอกู�ของสมาชิก ท่ีมีอายุต้ังแต, 50 ปEข้ึนไป ให�พิจารณาจากเงินบําเหน็จบํานาญ            
ท่ีจะได�รับโดยประมาณเพ่ือการคํานวณให�พอหัก ณ ท่ีจ,าย หลังเกษียณอายุราชการ 

2.4 สมาชิกท่ีมีสถานะเปCนข�าราชการหรือลูกจ�างประจํา ท่ีอายุราชการไม,ถึง 25 ปE ณ วันเกษียณ จะต�อง
ส,งงวดชําระเงินภายในอายุ 60 ปE ยกเว�นผู�ท่ีมีสิทธิได�รับบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือน โดยมีหนังสือรับรองสิทธิ
จากหน,วยงาน 
 2.2 อัตราดอกเบ้ีย ร'อยละ 5.85 ต;อป< และตามประกาศของสหกรณ� 
      2.3 ในกรณีท่ีสมาชิกยื่นขอกู�เงินสามัญประเภทนี้ ให�นําเงินท่ีกู�ได�มาชําระเงินกู�สามัญ 4 และสามัญ 7      
ให�หมดก,อน (ถ�ามี) เพ่ือลดภาระหนี้และมีเงินคงเหลือเพียงพอต,อการดํารงชีพ  

       3. หลักฐานประกอบการขอกู'เงิน  

             ผู'ขอกู' และคู;สมรสผู'ขอกู' (ถ'ามี)  
     3.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข�าราชการหรือบัตรประจําตัวลูกจ�าง พร�อม

รับรองสําเนาถูกต�อง   
3.2 สําเนาทะเบียนบ�าน  พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง   
3.3 สําเนาใบสําคัญการสมรส(ถ�ามี)หรือสําเนาใบสําคัญการหย,า(ถ�ามี)พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง   
3.4 สลิปเงินเดือน ท่ีได�รับการรับรองจากเจ�าหน�าท่ีฝOายการเงิน หรือผู�บังคับบัญชา ณ ปPจจุบัน หรือ

ย�อนหลังไม,เกิน 1 เดือน  พร�อมตราประทับสํานักงาน 

   ผู'ค้ําประกัน และคู;สมรสของผู'ค้ําประกัน (ถ'ามี)    

     3.6 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข�าราชการหรือลูกจ�างประจํา พร�อมรับรอง
สําเนาถูกต�อง 
      3.7 สําเนาใบสําคัญการสมรส (ถ�ามี)หรือสําเนาใบสําคัญการหย,า(ถ�ามี)พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง  
      3.8 สําเนาทะเบียนบ�าน พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 

   4. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญากู'เงิน   

 สมาชิกผู�ขอกู�เงินสามัญจะต�องเสนอหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา อย,างหนึ่งอย,างใด ดังต,อไปนี้  
             4.1 การใช�บุคคลท่ีเปCนสมาชิกสหกรณ�เปCนผู�คํ้าประกัน 
 (1) กรณีผู�ขอกู�เงินท่ีมีสถานะเปCน ข�าราชการ ลูกจ�างประจํา เจ�าหน�าท่ีสหกรณ� ข�าราชการบํานาญ 
ลูกจ�างบําเหน็จรายเดือน ผู�คํ้าประกันต�องมีลักษณะและการปฏิบัติ  ดังนี้   
 ผู�คํ้าประกันรายหนึ่งสามารถคํ้าประกันได�ไม,เกินวงเงินแห,งการกู�ของตนเองและจะต�องมีอายุไม,เกิน  
75 ปE ณ วันท่ีอนุมัติการคํ้าประกัน หากผู�คํ้าประกันรายใดมีคู,สมรส ต�องได�รับคํายินยอมให�คํ้าประกันจากคู,สมรส
ด�วย  



 

   ก) เปCนสมาชิกประเภทสามัญท่ีมีสถานะเปCนข�าราชการ ลูกจ�างประจํา เจ�าหน�าท่ีสหกรณ� 
ข�าราชการบํานาญ ลูกจ�างบําเหน็จรายเดือน  
   ข) การคํ้าประกันเงินกู� 1 คน ผู�คํ้าประกันสามารถคํ้าประกันเงินกู�ได�ไม,เกินวงเงิน 
300,000บาท(สามแสนบาทถ�วน) และมีความรับผิดชอบเต็มวงเงินกู�ของสัญญาตามประมวลกฎหมายเพ,งและ
พาณิชย�   
                     ค) สิทธิ์การคํ้าประกันของผู�เกษียณอายุราชการ ผู�เกษียณก,อนกําหนดหรือผู�ท่ีลาออก กรณีการ
คํ้าประกันครั้งใหม,ของสัญญาเงินกู�เดิมท่ีกระทําไว�ก,อนจะเกษียณอายุราชการ หรือเกษียณก,อนกําหนด หรือลาออก 
ยังคงให�มีสิทธิ์การคํ้าประกันตามสิทธิ์เดิม  หากเปCนการคํ้าประกันสัญญารายใหม,   ให�มีสิทธิ์การคํ้าประกันไม,เกิน
วงเงินแห,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 
   สมาชิกสามัญสามารถยื่นกู�ได�ท้ังนี้ตั้งแต,วันท่ี  16  เมษายน 2564  เปCนต�นไป 
 

                                ประกาศ ณ วันท่ี    17     มีนาคม  2564                

                                                         
           (นายวิรัตน�    เพาะปลูก)  
     ประธานคณะกรรมการดําเนินการ 

                    สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


