ประกาศ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
ที่ 7 / 2564
เรื่อง เงินกู'สามัญกระตุ'นเศรษฐกิจ (ส.ก)
..................................................................................................

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 16 มีนาคม พ.ศ.2564 ใหประกาศเงินกูสามัญกระตุนเศรษฐกิจ ใหถือใชหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธี
ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้
หลักเกณฑทั่วไป ในการขอกู'เงินสามัญ
1. คุณสมบัติ ของผู'ขอกู'เงินสามัญ
1.1 สมาชิกใหม,จะตองผ,านการอบรมสมาชิกใหม, จึงสามารถกูเงินสหกรณได
1.2 สมาชิกผูขอกูเงิน ตองมีเหตุผลอันจําเปCนหรือเพื่อประโยชนแก,ตนหรือครอบครัวในการขอกู
1.3 สมาชิกผูขอกูเงิน ตองเปCนสมาชิกสหกรณนี้มาแลวไม,นอยกว,า 6 เดือน สมาชิกที่ลาออกจากสหกรณ
แลวสมัครเขาเปCนสมาชิกใหม, ตองเปCนสมาชิกในสหกรณนี้ติดต,อกันมาไม,นอยกว,า 1 ปE และตองมีทุนเรือนหุน
ไม,นอยกว,า 10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
1.4 สมาชิกที่โอนยายตามระเบียบว,าดวยการโอนสมาชิกระหว,างสหกรณ มีสิทธิขอกูเงิน แต,ทั้งนี้ตอง
เปCนไปตามหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการใหบริการเงินกูของสหกรณ ระเบียบว,าดวยการโอนสมาชิกระหว,าง
สหกรณ และประกาศฯของสหกรณ
1.5 สมาชิกผูขอกูเงินจะตองไม,เปCนผูผิดนัดชําระหนี้ในรอบ 12 เดือนที่ผ,านมา
1.6 สมาชิ ก ผู ขอกู เงิ น ที่ มี ส ถานะเปC น ขาราชการประจํ า ขาราชการบํ า นาญ ลู ก จางประจํ า
ลูกจางประจําบําเหน็จรายเดือน ที่รับเงินเดือนจากหน,วยงานกระทรวงสาธารณสุข และเจาหนาที่สหกรณ ตองมี
เงินเดือน (ไม,รวมเงินประจําตําแหน,ง หรือเงินอื่นใด ) เมื่อหักชําระงวดหนี้เงินกู ดอกเบี้ยเงินกู ทุกสัญญา และเงิน
จ,ายอื่นๆแลว คงมีเงินเหลือตามใบแสดงรายการคํานวณเงินกูของสหกรณ ไม,นอยกว,า 12% ของเงินเดือน แต,ตอง
ไม,นอยกว,า 2,000.-บาท
1.7 สมาชิกสามารถยื่นขอกูเงิน ประเภทนี้ได หลังจากผ!อนชําระงวดหนี้เงินกูโดยการหัก ณที่จ!ายมาแลว
ไม!นอยกว!า 6 งวด (1 เดือนคิดเป+น 1 งวด ถึงแมจะผ!อนชําระฯ กี่ครั้งก็ตาม)
1.8 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
1.9 สมาชิกผูขอกูเงิน รายใด หากมีเหตุใหพึ งสงสัย ในรายละเอี ยดของขอมูล หลักฐานในการขอกู เงิ น
ใหอยู,ในดุลยพินิจในการพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการ
1.10 สมาชิกผูขอกูเงิน สามาถกูประเภทนี้ไดเพียง 1 สัญญา
1.11 นอกเหนือจาก ขอ 1.1 – 1.10 ใหอยู,ในดุลยพินิจในการพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการ

2. วงเงินกู' อัตราดอกเบี้ย และการชําระเงินกู'
2.1 สมาชิกสามัญ ที่มีสถานะเปCนขาราชการ ขาราชการบํานาญ ลูกจางประจํา ลูกจางประจําบําเหน็จ
รายเดือน มีสิทธิขอกูเงินไดไม,เกิน 600,000.-บาท (หกแสนบาทถวน)ส,งงวดชําระเงินไม,เกิน 240 งวด ไม,เกินอายุ
75 ปE
2.2 สมาชิ ก สามั ญ ที่ มี ส ถานะเปC 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 ปE
2.3 การคํานวณวงเงินที่ขอกูของสมาชิก ที่มีอายุตั้งแต, 50 ปEขึ้นไป ใหพิจารณาจากเงินบําเหน็จบํานาญ
ที่จะไดรับโดยประมาณเพื่อการคํานวณใหพอหัก ณ ที่จ,าย หลังเกษียณอายุราชการ
2.4 สมาชิกที่มีสถานะเปCนขาราชการหรือลูกจางประจํา ที่อายุราชการไม,ถึง 25 ปE ณ วันเกษียณ จะตอง
ส,งงวดชําระเงินภายในอายุ 60 ปE ยกเวนผูที่มีสิทธิไดรับบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือน โดยมีหนังสือรับรองสิทธิ
จากหน,วยงาน
2.2 อัตราดอกเบี้ย ร'อยละ 5.85 ต;อป< และตามประกาศของสหกรณ
2.3 ในกรณีที่สมาชิกยื่นขอกูเงินสามัญประเภทนี้ ใหนําเงินที่กูไดมาชําระเงินกูสามัญ 4 และสามัญ 7
ใหหมดก,อน (ถามี) เพื่อลดภาระหนี้และมีเงินคงเหลือเพียงพอต,อการดํารงชีพ
3. หลักฐานประกอบการขอกู'เงิน
ผู'ขอกู' และคู;สมรสผู'ขอกู' (ถ'ามี)
3.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการหรือบัตรประจําตัวลูกจาง พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง
3.2 สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
3.3 สําเนาใบสําคัญการสมรส(ถามี)หรือสําเนาใบสําคัญการหย,า(ถามี)พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
3.4 สลิปเงินเดือน ที่ไดรับการรับรองจากเจาหนาที่ฝOายการเงิน หรือผูบังคับบัญชา ณ ปPจจุบัน หรือ
ยอนหลังไม,เกิน 1 เดือน พรอมตราประทับสํานักงาน
ผู'ค้ําประกัน และคู;สมรสของผู'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 การใชบุคคลที่เปCนสมาชิกสหกรณเปCนผูค้ําประกัน
(1) กรณีผูขอกูเงินที่มีสถานะเปCน ขาราชการ ลูกจางประจํา เจาหนาที่สหกรณ ขาราชการบํานาญ
ลูกจางบําเหน็จรายเดือน ผูค้ําประกันตองมีลักษณะและการปฏิบัติ ดังนี้
ผูค้ําประกันรายหนึ่งสามารถค้ําประกันไดไม,เกินวงเงินแห,งการกูของตนเองและจะตองมีอายุไม,เ กิน
75 ปE ณ วันที่อนุมัติการค้ําประกัน หากผูค้ําประกันรายใดมีคู,สมรส ตองไดรับคํายินยอมใหค้ําประกันจากคู,สมรส
ดวย

ก) เปC น สมาชิ ก ประเภทสามั ญ ที่ มี ส ถานะเปC 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 หากเปCนการค้ําประกันสัญญารายใหม, ใหมีสิทธิ์การค้ําประกันไม,เกิน
วงเงินแห,งการกูของตน
(2) สามีและภรรยาตามกฎหมาย ไม,สามารถค้ําประกันการกูเงินของคู,สมรสตนเองได
(3) ผูค้ําประกันที่เปCนคู,สมรส จะค้ําประกันเงินกูรายเดียวกันมิได
4.2 เงินฝากในบัญชีสหกรณ (วงเงินกูไม,เกินรอยละ90 ของบัญชีเงินฝากของผูขอกู)
4.3 อสังหาริมทรัพยอันปลอดภาระจํานอง
4.4 หลักประกันอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
สมาชิกสามัญสามารถยื่นกูไดทั้งนี้ตั้งแต,วันที่ 16 เมษายน 2564 เปCนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 17

มีนาคม 2564

(นายวิรัตน เพาะปลูก)
ประธานคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด

