ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
วาดวย การใหเงินกูแกสมาชิก พ.ศ. 2564
--------------------------------อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด ขอ 10
ขอ 12 ขอ 13 ขอ 14 ขอ 66(8) และขอ 91(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ชุดที่ 39 ครั้งที่ 10
วันที่ 17 กันยายน 2564 มีมติใหยกเลิกระเบียบว5าดวยการใหเงินกูแก5สมาชิก พ.ศ.2558 และประกาศเงินกู
ทุกประเภทเสียทั้งหมด และใหถือใชระเบียบว5าดวยการใหเงินกูแก5สมาชิก พ.ศ. 2564 ดังต5อไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกว5า “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด ว5าดวยการ
ใหเงินกูแก5สมาชิก พ.ศ. 2564”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแต5วันที่ประกาศเป>นตนไป
ขอ 3. บรรดา คําสั่ง ประกาศ ระเบียบ หรือมติอื่นใดที่ไดกําหนดไวแลว ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ใหเป>นอันยกเลิกและใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดพังงา จํากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
“คณะกรรมการอํานวยการ”หมายถึง คณะกรรมการอํานวยการสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึงคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
พังงา จํากัด
“ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
“เจาหนาที่” หมายถึง เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด

หมวด 1
ขอกําหนดทั่วไป
ขอ 5. สหกรณจะใหเงินกูประเภทต5าง ๆ เฉพาะแก5สมาชิกของสหกรณเท5านั้น
ขอ 6. การใหเงินกูแก5สมาชิก สหกรณจะใหเงินกูไดเฉพาะกรณีเพื่อการอันจําเป>นหรือเพื่อมีประโยชน
แก5สมาชิก ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยสมาชิกผูกูตองเสนอวัตถุประสงคแห5งการกูให
ชัดเจนในคําขอกู แต5จะใหเงินกูเพื่อการเก็งกําไรมิได
ขอ 7. สมาชิกผูประสงคขอกูเงินจากสหกรณทุกประเภท ยกเวนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ตองเสนอคํา
ขอกูและยื่นต5อสหกรณตามแบบที่สหกรณกําหนดไว โดยผ5านการรับรองจากผูบังคับบัญชาไม5
ต่ํากว5าผูบังคับบัญชาชั้นตน ยกเวนผูดํารงตําแหน5งไม5ต่ํากว5าหัวหนาส5วนราชการระดับ
สาธารณสุขอําเภอ หัวหนาฝHาย/กลุ5มงาน ผูอํานวยการโรงพยาบาล สามารถรับรองตนเองใน

-2ฐานะผูบังคับบัญชา สําหรับขาราชการบํานาญ ลูกจางประจําที่รับบําเหน็จรายเดือน และ
สมาชิกสมทบที่ไม5มีเงินไดรายเดือนสามารถรับรองตนเองได
ขอ 8. การใหเงินกูทุกประเภทนั้น สมาชิกผูขอกูตองเสนอหลักประกันใหไวต5อสหกรณ ตามระเบียบ
สหกรณ ยกเวนเงินกูประเภทฉุกเฉิน
ขอ 9. สมาชิกผูกูตองชําระเงินตนและดอกเบี้ยเงินกูใหแก5สหกรณเป>นงวดรายเดือน ตามหลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการใหบริการเงินกูตามระเบียบของสหกรณ โดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือน
ของผูกู ณ ที่จ5ายจากตนสังกัดของสมาชิกผูกู
สําหรับสมาชิกสมทบที่ไม5มีเงินไดรายเดือนจากหน5วยงาน ตองชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเป>น
งวดรายเดือน โดยนําส5งเป>นเงินสดใหกับสหกรณโดยตรง หรือนําฝากเขาบัญชีของสหกรณ
ขอ 10. ใหถือว5าวันทําการสุดทายของเดือนหนึ่ง ๆ เป>นงวดชําระเงิน

หมวด 2
ประเภทเงินกูและวงเงินใหกู
ขอ 11. สหกรณจะใหเงินกูตามวัตถุประสงคการขอกูของสมาชิก ตามประเภทต5าง ๆ ดังนี้
(1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน สหกรณจะใหเงินกูฉุกเฉินแก5สมาชิกที่มีความจําเป>นเร5งด5วนหรือ
เหตุฉุกเฉินตองใชเงิน ทั้งนี้วงเงินใหกู อัตราดอกเบี้ยเงินกู หลักประกัน และวิธีนําส5ง
เงินงวดชําระ ใหเป>นไปตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการใหบริการเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
ตามระเบียบของสหกรณ โดยสหกรณมอบอํานาจใหผูจัดการเป>นผูวินิจฉัยอนุมัติเงินกู
และรายงานใหคณะกรรมการรับทราบ
(2) เงินกูสามัญ สหกรณจะใหเงินกูสามัญแก5สมาชิกผูขอกูสําหรับใชจ5ายเพื่อการอันจําเป>น
หรือประโยชนต5าง ๆ ของสมาชิก ทั้งนี้วงเงินใหกู อัตราดอกเบี้ยเงินกู หลักประกัน
และวิธีการนําส5งเงินงวดชําระ ใหเป>นไปตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการใหบริการ
เงินกูสามัญตามระเบียบของสหกรณ โดยสหกรณอาจมอบอํานาจให คณะกรรมการ
อํานวยการ หรือ คณะกรรมการเงินกู หรือผูจัดการเป>นผูวินิจฉัยอนุมัติเงินกู ไปก5อนได
แลวนําเสนอคณะกรรมการเพื่อรับทราบ และหากเห็นว5าการกูเงินสามัญรายใดไม5เป>นไป
ตามหลั ก เกณฑและวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการใหบริ ก ารเงิ น กู ตามระเบี ย บ ใหนํ า เสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาต5อไป
(3) เงินกูพิเศษ สหกรณจะใหเงินกูพิเศษแก5สมาชิกเมื่อสหกรณมีฐานะการเงินกาวหนา
พอที่จะช5วยเหลือสมาชิก เพื่อส5งเสริมฐานะ ความมั่นคง หรือเพื่อการเคหะ หรือเพื่อก5อ
ประโยชนงอกเงยใหแก5สมาชิกได ทั้งนี้วงเงินใหกู อัตราดอกเบี้ยเงินกู หลักประกัน และ
วิธีการนําส5งเงินงวดชําระ ใหเป>นไปตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการใหบริการเงินกู
พิเศษตามระเบียบของสหกรณ การพิจารณาอนุมัติเงินกูพิเศษ ใหเป>นอํานาจของ
คณะกรรมดํ า เนิ น งานสหกรณ โดยตองไดรั บ คะแนนเสี ย งไม5 น อยกว5 า สามในสี่ ข อง
คณะกรรมการทั้งหมด การดําเนินการใหเงินกูพิเศษใหเป>นไปตามระเบียบและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของดวย
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หมวด 3
เงินกูตามประเภทของสหกรณ
ขอ 12. สหกรณใหเงินกูตามประเภทต5าง ๆ ดังนี้
1. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
2. เงินกูสามัญ 1
3. เงินกูสามัญ 2
4. เงินกูสามัญ 3
5. เงินกูสามัญ 4
6. เงินกูสามัญ 5
7. เงินกูสามัญ 6
8. เงินกูสามัญ 7
9. เงินกูสามัญ 8
10. เงินกูสามัญ 9
11. เงินกูสามัญ COVID-19 (ค.1)
12. เงินกูสามัญสวัสดิการเฉพาะกิจเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ COVID-19 (ค.2)
13. เงินกูสามัญกระตุนเศรษฐกิจ (ส.ก.)
14. เงินกูพิเศษ
สมาชิกแต5ละรายสามารถกูเงินสามัญไดประเภทละ 1 สัญญา

เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
1. หลักเกณฑทั่วไป
1.1 สมาชิกใหม5จะตองผ5านการอบรมสมาชิกใหม5 จึงสามารถกูเงินสหกรณได
1.2 สมาชิกผูขอกู จะตองส5งชําระค5าหุนรายเดือน หัก ณ ที่จ5ายมาแลว ไม5นอยกว5า 6 งวด (เดือน)
1.3 จะตองไม5เป>นผูผิดนัดชําระหนี้ ในรอบ 2 เดือน ที่ผ5านมา
1.4 สมาชิกผูขอกู จะตองมีเงินคงเหลือ ไม5นอยกว5า 1,000 บาท เมื่อหักชําระหนี้รายเดือนแลว
1.5 สมาชิกสามารถยื่นขอกูเงินไดใหม5 หลังจากส5งเงินชําระหนี้หมดสิ้นตามสัญญา
1.6 สมาชิกแต5ละคน สามารถกูไดเพียง 1 สัญญา
2. วงเงินกู วงเงินกูไม5เกิน 3 เท5าของเงินไดรายเดือนแต5ไม5เกิน 50,000 บาท
3. การสงงวดชําระเงิน ผอนชําระไมเกิน 12 งวด โดยที่
1) สมาชิกสามัญ ที่มีสถานะเป>นขาราชการ หรือลูกจางประจํา จะตองผ5อนชําระงวดสุดทาย
ไม5เกินอายุ 60 ปU หรือวันที่พนจากตําแหน5งหรือเกษียณอายุราชการ
2) สมาชิกสามัญ ที่มีสถานะเป>นขาราชการบํานาญ หรือลูกจางประจําที่รับบําเหน็จรายเดือน
จะตองผ5อนชําระงวดสุดทายไม5เกินอายุเกิน 75 ปU
3) สมาชิกสามัญ ที่มีสถานะเป>นเจาหนาที่สหกรณจะตองผ5อนชําระงวดสุดทายไม5เกินอายุ 60 ปU

-44) สมาชิกพนักงานกระทรวง ลูกจาง พนักงานราชการ จะตองผ5อนชําระงวดสุดทายไม5เกินอายุ
60 ปU และตองไม5มีเงินกูประเภท สามัญ 9 และเงินกูสามัญ COVID-19 (ค.2)
4. เอกสารที่ใชประกอบคําขอกู
(1) สลิปเงินเดือนที่ไดรับการรับรองจากเจาหนาที่ฝHายการเงินหรือผูบังคับบัญชา ยอนหลัง 1 เดือน
(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / บัตรประจําตัวขาราชการ ของผูกู
(3) สมาชิกที่มีสถานะเป>นพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตองแนบสําเนา
สัญญาจางหรือคําสั่งจางของส5วนราชการ

เงินกูสามัญ
หลักเกณฑทั่วไป ในการขอกูเงินสามัญ
1. คุณสมบัติ ของผูขอกูเงินสามัญ
1.1 สมาชิกใหม5จะตองผ5านการอบรมสมาชิกใหม5 จึงสามารถกูเงินสหกรณได
1.2 สมาชิกผูขอกูเงิน ตองมีเหตุผลอันจําเป>นหรือเพื่อประโยชนแก5ตนหรือครอบครัวในการขอกู
1.3 สมาชิกผูขอกูเงิน ตองเป>นสมาชิกสหกรณนี้มาแลวไม5นอยกว5า 6 เดือน สมาชิกที่ลาออกจาก
สหกรณแลวสมัครเขาเป>นสมาชิกใหม5 ตองเป>นสมาชิกในสหกรณนี้ติดต5อกันมาไม5นอยกว5า 1 ปU
และตองมีทุนเรือนหุน ไม5นอยกว5า 10,000.-บาท(หนึ่งหมื่นบาทถวน)
1.4 สมาชิกที่โอนยายตามระเบียบว5าดวยการโอนสมาชิกระหว5างสหกรณ มีสิทธิขอกูเงิน แต5ทั้งนี้ตอง
เป>นไปตามหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการใหบริการเงินกูของสหกรณ ระเบียบว5าดวยการโอน
สมาชิกระหว5างสหกรณ และประกาศฯของสหกรณ
1.5 สมาชิกผูขอกูเงินสามัญ จะตองไม5เป>นผูผิดนัดชําระหนี้ในรอบ 12 เดือนที่ผ5านมา
1.6 สมาชิ กผู ขอกู เงิ น ที่ มีส ถานะเป> น ขาราชการประจํ า ขาราชการบํ า นาญ ลู กจางประจํ า
ลู ก จางประจํ า ที่ รั บ บํ า เหน็ จ รายเดื อ น พนั ก งานราชการ พนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข
ที่รับเงินเดือนจากหน5วยงานกระทรวงสาธารณสุข และเจาหนาที่สหกรณ ตองมีเงินเดือน (ไม5รวม
เงินประจําตําแหน5ง หรือเงินอื่นใด ) เมื่อหักชําระงวดหนี้เงินกู ดอกเบี้ยเงินกู ทุกสัญญา และเงิน
จ5ายอื่นๆแลวคงมีเงินเหลือตามใบแสดงรายการคํานวณเงินกูของสหกรณ ไม5นอยกว5า 12%
ของเงินเดือน แต5ตองไม5นอยกว5า 2,000.-บาท
1.7 การคํานวณวงเงิน ที่ ขอกู ของสมาชิ ก ที่มีอายุตั้งแต5 40 ปUขึ้นไป ใหพิจารณาจากเงิน บําเหน็ จ
บํานาญ ที่จะไดรับโดยประมาณเพื่อการคํานวณใหพอหัก ณ ที่จ5าย หลังเกษียณอายุราชการ
1.8 สมาชิ กที่ มีส ถานะเป> นขาราชการหรือลูกจางประจํ า ที่ อายุ ร าชการไม5 ถึง 25 ปU ณ วั น เกษียณ
จะตองส5งงวดชําระเงินภายในอายุ 60 ปU ยกเวนผูที่มีสิทธิไดรับบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือน
โดยมีหนังสือรับรองสิทธิจากหน5วยงาน
1.9 สมาชิ ก สามารถยื่ น ขอกู เงิ น แต5 ล ะประเภทได หลั ง จากผ5 อ นชํ า ระงวดหนี้ เ งิ น กู โดยการหั ก
ณ ที่จ5าย มาแลวไม5นอยกว5า 6 งวด (1 เดือนคิดเป>น 1 งวด ถึงแมจะผ5อนชําระฯ กี่ครั้งก็ตาม)

-51.10 สมาชิกผูขอกูเงิน ทุกประเภท ยกเวนเงินกูสามัญ ๙ จะตองทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต
ที่ไดทําขอตกลงกับสหกรณเท5านั้น โดยทุนประกันชีวิตตองไม5นอยกว5าวงเงินกูรวมทุกประเภท
1.11 สมาชิกผูขอกูเงินรายใด หากมีเหตุใหพึงสงสัยในรายละเอียดของขอมูล หลักฐานในการขอกูเงิน
ใหอยู5ในดุลยพินิจในการพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการ
1.12 นอกเหนือจาก ขอ 1.1 – 1.11 ใหอยู5ในดุลยพินิจในการพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการ
2.วงเงินกูและการชําระเงินกู
2.1 เงินกูสามัญ 1
1) สมาชิกผูขอกูเงิน ตองมีทุนเรือนหุนไม5นอยกว5ารอยละ 12 ของวงเงินกูสามัญ 1 กรณีผูขอกูเงิน
มีเงินทุนเรือนหุนไม5ครบตามที่กําหนด ผูขอกูเงินมีสิทธิขอซื้อหุนพิเศษ โดยยินยอมใหสหกรณ
นําเงินกูมาชําระเป>นการซื้อหุนพิเศษในครั้งนั้นได
2) สมาชิกสามัญ ที่มีสถานะเป>นขาราชการ หรือลูกจางประจํา มีสิทธิขอกูเงิน ไดไม5เกิน 100 เท5า
ของเงินเดือน ซึ่งสามารถนํามาคํานวณบําเหน็จบํานาญได ณ วันที่พนจากตําแหน5งหรือ
เกษียณอายุราชการ วงเงินไม5เกิน 5,500,000.-บาท (หาลานหาแสนบาทถวน) ส5งงวดชําระ
เงินไม5เกิน 240 งวด ไม5เกินอายุ 75 ปU
3) สมาชิกสามัญ ที่มีสถานะเป>น ขาราชการบํ านาญ หรือลูกจางประจํ าที่ รับบํ าเหน็จ รายเดื อน
มี สิ ท ธิ ข อกู เงิ น ไดไม5 เ กิ น 100 เท5 า ของเงิ น ไดรายเดื อ น วงเงิ น ไม5 เ กิ น 5,500,000.-บาท
(หาลานหาแสนบาทถวน) ส5งงวดชําระเงินไม5เกิน 240 งวด ไม5เกินอายุ 75 ปU
4) สมาชิกสามัญ ที่มีสถานะเป>นเจาหนาที่สหกรณ มีสิทธิขอกูเงินไดไม5เกิน 100 เท5าของเงินไดราย
เดือน วงเงินไม5เกิน 5,500,000.-บาท (หาลานหาแสนบาทถวน) ส5งงวดชําระเงินไม5เกิน 240 งวด
ทั้งนี้ ณ วันเกษียณอายุ 60 ปU ตองมีหนี้คงเหลือไม5เกินรอยละ 80 ของเงินบําเหน็จที่จะไดรับ
ณ ปUบัญชีปZจจุบัน
สิทธิการขอกูเงินตามอายุการเป;นสมาชิกใหกูไดดังนี้
- อายุการเป>นสมาชิกนอยกว5า 5 ปU ขอกูเงินไดไม5เกิน 50 เท5าของเงินเดือน
- อายุการเป>นสมาชิก 5 ปU ถึง 10 ปU ขอกูเงินไดไม5เกิน 75 เท5าของเงินเดือน
- อายุการเป>นสมาชิก 10 ปUขึ้นไป ขอกูเงินไดไม5เกิน 100 เท5าของเงินเดือน
5) สมาชิกสามัญ ที่มีสถานะเป>นพนักงานราชการ พนักงานกระทรวง มีสิทธิขอกูเงินได ดังนี้
- อายุการเป>นสมาชิกนอยกว5า 2 ปU ขอกูเงินไดไม5เกิน 20 เท5าของเงินเดือนไม5เกิน 150,000 บาท
- อายุการเป>นสมาชิก 2 ปU ถึง 4 ปU ขอกูเงินไดไม5เกิน 25 เท5าของเงินเดือนไม5จํากัดวงเงิน
- อายุการเป>นสมาชิกเกินกว5า 4 ปU ขอกูเงินไดไม5เกิน 30 เท5าของเงินเดือนไม5จํากัดวงเงิน
ส5งงวดชําระเงินไม5เกิน ๑๘๐ งวด และไม5เกินอายุ 60 ปU
2.2 เงินกูสามัญ 2
1) สมาชิกสามัญ ที่มีสถานะเป>นขาราชการ ขาราชการบํานาญ ลูกจางประจํา ลูกจางประจําบําเหน็จ
รายเดือน มีสิทธิขอกูเงินไดไม5เกิน 800,000.-บาท(แปดแสนบาทถวน)ส5งงวดชําระเงินไม5เกิน 240

-6งวด ไม5เกินอายุ 75 ปU ทั้งนี้สมาชิกผูขอกูเงินตองมีทุนเรือนหุนไม5ต่ํากว5ารอยละ 8 ของวงเงินกู
สามัญ 2 กรณีผูขอกูเงินมีเงินทุนเรือนหุนไม5ครบตามที่กําหนด ผูขอกูเงินมีสิทธิขอซื้อหุนพิเศษ
โดยยินยอมใหสหกรณนําเงินกูมาชําระเป>นการซื้อหุนพิเศษในครั้งนั้นได
2) สมาชิกสามัญ ที่มีสถานะเป>นเจาหนาที่สหกรณ มีสิทธิขอกูเงินไดไม5เกิน 800,000.-บาท
(แปดแสนบาทถวน) ส5งงวดชําระเงินไม5เกิน 240 งวด ไม5เกินอายุ 60 ปU ทั้งนี้สมาชิกผูขอกูเงินตอง
มีทุนเรือนหุน ไม5ต่ํากว5ารอยละ 8 ของวงเงินกูสามัญ 2 กรณีผูขอกูเงิน มีเงินทุนเรือนหุนไม5ครบ
ตามที่กําหนดผูขอกูเงินมีสิทธิขอซื้อหุนพิเศษ โดยยินยอมใหสหกรณนําเงินกูมาชําระเป>นการซื้อ
หุนพิเศษในครั้งนั้นได
2.3 เงินกูสามัญ 3
1) สมาชิกสามัญ ที่มีสถานะเป>นขาราชการ ขาราชการบํานาญ ลูกจางประจํา ลูกจางประจําบําเหน็จ
รายเดือน มีสิทธิขอกูเงินไดไม5เกิน 800,000.-บาท(แปดแสนบาทถวน)ส5งงวดชําระเงินไม5เกิน 240
งวด ไม5เกินอายุ 75 ปU ทั้งนี้สมาชิกผูขอกูเงินตองมีทุนเรือนหุนไม5ต่ํากว5ารอยละ 8 ของวงเงินกู
สามัญ 3 กรณีผูขอกูเงินมีเงินทุนเรือนหุนไม5ครบตามที่กําหนด ผูขอกูเงินมีสิทธิขอซื้อหุนพิเศษ
โดยยินยอมใหสหกรณนําเงินกูมาชําระเป>นการซื้อหุนพิเศษในครั้งนั้นได
2) สมาชิกสามัญ ที่มีสถานะเป>นเจาหนาที่สหกรณ มีสิทธิขอกูเงินไดไม5เกิน 800,000.-บาท
(แปดแสนบาทถวน) ส5งงวดชําระเงินไม5เกิน 240 งวด ไม5เกินอายุ 60 ปU ทั้งนี้สมาชิกผูขอกูเงินตอง
มีทุนเรือนหุน ไม5ต่ํากว5ารอยละ 8 ของวงเงินกูสามัญ 3 กรณีผูขอกูเงิน มีเงินทุนเรือนหุนไม5ครบ
ตามที่กําหนดผูขอกูเงินมีสิทธิขอซื้อหุนพิเศษ โดยยินยอมใหสหกรณนําเงินกูมาชําระเป>นการซื้อ
หุนพิเศษในครั้งนั้นได
2.4 เงินกูสามัญ 4
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 36 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ไดมีมติใหระงับและ
ยกเลิกเงินกูประเภทนี้ ตามเจตจํานงของพ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 47 และคําแนะนําของ
รองนายทะเบียน(สหกรณจังหวัดพังงา) สําหรับสมาชิกผูไดสิทธิการกูเงินประเภทนี้ไปแลว
ใหชําระหนี้จนครบถวนตามสัญญา
2.5 เงินกูสามัญ 5 (เพื่อซื้อยานพาหนะ)
1. ประเภทยานพานะที่สามารถจะจัดซื้อและยื่นกูได คือ
(1) รถยนตใหม5
(2) รถยนตมือสอง
(3) รถจักรยานยนตใหม5
(4) ยานพาหนะอื่นที่คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นสมควร
2. วงเงินกู กูไดในวงเงินไม5เกิน 2,500,000.00 บาท ตองมีทุนเรือนหุนไม5นอยกว5ารอยละ 8
ของวงเงินที่ขอกู

-73. การสงงวดชําระเงิน
1) สมาชิกที่มีสถานะเป>นขาราชการ ลูกจางประจํา ขาราชการบํานาญ หรือลูกจางประจํา
ที่รับบําเหน็จรายเดือน ส5งงวดชําระไม5เกิน 144 งวด ไม5เกินอายุ 75 ปU
2) สมาชิกที่มีสถานะเป>นเจาหนาที่สหกรณ ส5งงวดชําระไม5เกิน 144 งวด ไม5เกินอายุ 60 ปU
3) นอกเหนือจากขอ 1) ถึงขอ 2) ใหอยู5ในดุลพินิจของที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
4. เอกสารที่ใชประกอบคําขอกูเพิ่มเติม
4.1 กรณีซื้อรถยนต และรถจักรยานยนตใหม5
(1) สํ า เนาใบสั่ งจองซื้ อรถที่ ออกโดยบริ ษัท/หางราน/ตั ว แทนจํ า หน5 า ยออกใหพรอม
รับรองสําเนาถูกตอง
(2) แคดตาล^อค /โบวชัวร และใบเสนอราคาของรถที่สั่งจองซื้อ
4.2 กรณีซื้อรถยนตมือสอง
(1) สําเนาทะเบียนรถและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสํ าเนาบัตรประจํ า ตั ว
ขาราชการ ของเจาของรถที่จะขายหรือเอกสารสําคัญการครอบครองรถ (กรณีรถ
เตนทมือสอง) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ภาพถ5ายรถ 3 ดาน คือ ดานหนา / ดานขาง และดานหลัง
5. การจายเงินกู
สหกรณฯจะจ5ายเงินกูใหกับบริษัท/หางราน/ตัวแทนจําหน5าย เท5านั้น
2.6 เงินกูสามัญ 6 (เพื่อการศึกษาของสมาชิก คูสมรส บุตรสมาชิก)
1.วงเงินกู
1.1 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ
อนุปริญญา หรือเทียบเท5า มีสิทธิขอกูไดไม5เกิน 200,000.-บาท(สองแสนบาทถวน)
1.2 ระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีสิทธิขอกูไดไม5เกิน 400,000.-บาท (สี่แสนบาทถวน)
2.การสงงวดชําระเงิน
1) สมาชิกที่มีสถานะเป>นขาราชการ ลูกจางประจํา ขาราชการบํานาญ หรือลูกจางประจําที่รับ
บําเหน็จรายเดือน ส5งงวดชําระไม5เกิน 180 งวด ไม5เกินอายุ 75 ปU
2) สมาชิกที่มีสถานะเป>นเจาหนาที่สหกรณ ส5งงวดชําระไม5เกิน 180 งวด ไม5เกินอายุ 60 ปU
3) พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง ส5งงวดชําระไม5เกิน 180 งวด ไม5เกินอายุ 60 ปU
3.เอกสารที่ใชประกอบคําขอกูเพิ่มเติม
1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน ของบุตรที่กําลังศึกษา อย5างละ 1 ฉบับ
พรอมเจาของบัตรรับรองสําเนาถูกตอง
2) สําเนาเอกสารการรับบุตรบุญธรรม จํานวน 1 ฉบับ พรอมเจาของบัตรรับรองสําเนาถูกตอง

-83) สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (ถามี)
4) สําเนาใบรับรองการศึกษาหรือใบระเบียนการศึกษา (Transcript) ที่มีอายุไม5เกิน 90 วัน
ณ วันที่ออกเอกสาร พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
กรณี ไมมีเอกสารตามตามขอ 4) ใหนําเอกสารดังตอไปนี้มาใชประกอบคําขอกูเงินได
1) สําเนาใบเสร็จรับชําระค5าลงทะเบียนและค5าบํารุงการศึกษา หรือสําเนาใบเสร็จรับชําระค5า
รักษาสถานภาพการศึกษา ที่มีอายุไม5เกิน 90 วัน ณ วันที่ออกเอกสาร พรอมรับรองสําเนา
จํานวน 1 ฉบับ
2) สําเนาใบเสร็จรับชําระค5าลงทะเบียนและค5าบํารุงการศึกษา หรือสําเนาใบเสร็จรับชําระค5ารักษา
สถานภาพการศึกษาที่แนบใบแจงหนี้หรือรายละเอียดการเรียกชําระจากสถาบัน การศึ กษา
ที่สถาบันการเงิน ธนาคาร ไปรษณีย หรือเคาเตอรเซอรวิส ที่มีอายุไม5เกิน 90 วัน ณ วันที่ออก
เอกสาร พรอมรับรองสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
2.7 เงินกูสามัญ 7
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 36 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ไดมีมติใหระงับและ
ยกเลิกเงินกูประเภทนี้ ตามเจตจํานงของพ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 47 และคําแนะนําของ
รองนายทะเบียน(สหกรณจังหวัดพังงา) สําหรับสมาชิกผูไดสิทธิ การกูเงินประเภทนี้ไปแลว
ใหชําระหนี้จนครบถวนตามสัญญา
2.8 เงินกูสามัญ 8
สมาชิกสามัญ ที่มีสถานะเป>นขาราชการ และเจาหนาที่สหกรณ ที่มีเงินไดประเภทเงินประจําตําแหน5ง
มีสิทธิขอกูไม5เกิน 400,000.-บาท (สี่แสนบาทถวน) ส5งงวดชําระเงินไม5เกิน 180 งวด ไม5เกินอายุ 60 ปU
สมาชิกผูขอกูเงินจะตองมีเงินหักเพียงพอกับเงินประจําตําแหน5งที่ตนไดรับ ณ วันที่ขอกู ทั้งนี้สมาชิกผู
ขอกูเงินตองมีทุนเรือนหุนไม5ต่ํากว5ารอยละ 8 ของวงเงินกูสามัญ 8 กรณีผูขอกูเงินมีเงินทุนเรือนหุน
ไม5ครบตามที่กําหนด ผูขอกูเงินมีสิทธิขอซื้อหุนพิเศษ โดยยินยอมใหสหกรณนําเงินกูมาชําระเป>นการ
ซื้อหุนพิเศษในครั้งนั้นได
2.9 เงินกูสามัญ 9
สมาชิกสหกรณประเภทสามัญและสมาชิกสหกรณประเภทสมทบ มีสิทธิขอกูเงินไดไม5เกิน
รอยละ 90 ของสิทธิ์เรียกรองในมูลค5าหุน ทั้งนี้ตองไม5เป>นผูกูเงินสามัญประเภทอื่นๆ และเงินกูเพื่อ
เหตุฉุกเฉิน ส5งงวดชําระเงินไม5เกิน 240งวด แต5ตองไม5เกินอายุ 80ปU ของอายุผูกู

-92.10 เงินกูสามัญ COVID-19 (ค.1)
เพื่อช5วยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบการแพร5ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ไดสิ้นสุดระยะเวลาในการ
ปล5อยเงินกูวันที่ 30 กันยายน 2563 สําหรับสมาชิกผูไดสิทธิการกูเงินประเภทนี้ไปแลว ใหชําระหนี้จน
ครบถวนตามสัญญา
2.11 เงินกูสามัญสวัสดิการเฉพาะกิจเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ
จากสถานการณไวรัสโคโรนา COVID-19 (ค.2)
1. หลักเกณฑทั่วไป
สมาชิกที่ขอยื่นเงินกูประเภทนี้ เริ่มทําสัญญาไดตั้งแต5 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2565
2. วงเงินกู และการชําระเงินกู
1) สมาชิกผูขอกูเงิน ที่มีสถานะเป>นขาราชการประจํา ขาราชการบํานาญ ลูกจางประจํา ลูกจางประจํา
ที่มีบําเหน็จรายเดือน ที่รับเงินเดือนจากหน5วยงานกระทรวงสาธารณสุข มีสิทธิขอกูเงินได วงเงินไม5
เกิน 400,000.-บาท (สี่แสนบาทถวน) ส5งงวดชําระเงินไม5เกิน 180 งวด ไม5เกินอายุ 75 ปU
2) สมาชิกสามัญ ที่มีสถานะเป>นเจาหนาที่สหกรณ มีสิทธิขอกูเงินไดวงเงินไม5เกิน 400,000.-บาท(สี่แสน
บาทถวน) ส5งงวดชําระเงินไม5เกิน 180 งวด ไม5เกินอายุ 60 ปU
3) สมาชิกสามัญ ที่มีสถานะเป>นพนักงานราชการ พนักงานกระทรวง มีสิทธิขอกูเงินไดวงเงินไม5เ กิน
200,000.-บาท (สองแสนบาทถวน) ส5งงวดชําระเงินไม5เกิน 100 งวด ไม5เกินอายุ 60 ปU
4) สมาชิกผูขอกูเงินที่มีสถานะเป>นพนักงานราชการ พนักงานกระทรวง หากยื่นกูเงินสามัญสวัสดิการ
เฉพาะกิ จ เพื่ อกระตุ นเศรษฐกิ จ จากสถานการณไวรั ส โคโรน5 า (COVID-19) จะไม5 ส ามารถกู เงิ น
ประเภทเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินไดตลอดอายุสัญญา
5) สมาชิกที่ขอกูเงินประเภทนี้ จะตองไม5มีสัญญาเงินกูสามัญ COVID-19 (ค.1)
2.12 เงินกูสามัญกระตุนเศรษฐกิจ (ส.ก)
1. วงเงินกู และการชําระเงินกู
1.1 สมาชิกสามัญ ที่มีสถานะเป>นขาราชการ ขาราชการบํานาญ ลูกจางประจํา ลูกจางประจําที่มีบําเหน็จ
รายเดือน มีสิทธิขอกูเงินไดไม5เกิน 800,000.-บาท (แปดแสนบาทถวน)ส5งงวดชําระเงินไม5เกิน 240
งวด ไม5เกินอายุ 75 ปU
1.2 สมาชิ ก สามั ญ ที่ มี ส ถานะเป> น เจาหนาที่ ส หกรณ มี สิ ท ธิ ข อกู เงิ น ไดไม5 เ กิ น 800,000.-บาท
(แปดแสนบาทถวน) ส5งงวดชําระเงินไม5เกิน 240 งวด ไม5เกินอายุ 60 ปU
1.3 ในกรณีที่สมาชิกยื่นขอกูเงินสามัญประเภทนี้ ใหนําเงินที่กูไดมาชําระเงินกูสามัญ 4 และสามัญ 7
ใหหมดก5อน (ถามี) เพื่อลดภาระหนี้และมีเงินคงเหลือเพียงพอต5อการดํารงชีพ

-103. หลักฐานประกอบการขอกูเงินสามัญทุกประเภท
ผูขอกู และคูสมรสผูขอกู (ถามี)
3.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการหรือบัตรประจําตัวลูกจาง
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
3.2 สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
3.3 สําเนาใบสําคัญการสมรส(ถามี)หรือสําเนาใบสําคัญการหย5า(ถามี)พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
3.4 สลิปเงินเดือน ที่ไดรับการรับรองจากเจาหนาที่ฝHายการเงิน หรือผูบังคับบัญชา ณ ปZจจุบัน หรือ
ยอนหลังไม5เกิน 1 เดือน พรอมตราประทับสํานักงาน
3.5 สมาชิกที่มีสถานะเป>นพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตองแนบสําเนา
สัญญาจางหรือคําสั่งจางของส5วนราชการ
ผูค้ําประกัน และคูสมรสของผูค้ําประกัน (ถามี)
3.6 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการหรือลูกจางประจํา พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
3.7 สําเนาใบสําคัญการสมรส (ถามี)หรือสําเนาใบสําคัญการหย5า(ถามี)พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
3.8 สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
4. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญากูเงิน
สมาชิกผูขอกูเงินสามัญจะตองเสนอหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา อย5างหนึ่งอย5างใด ดังต5อไปนี้
4.1 การใชบุคคลที่เป>นสมาชิกสหกรณเป>นผูค้ําประกัน
(1) กรณีผูขอกูเงินที่มีสถานะเป>น ขาราชการ ลูกจางประจํา เจาหนาที่สหกรณ ขาราชการบํา นาญ
ลูกจางที่มีบําเหน็จรายเดือน ผูค้ําประกันตองมีลักษณะและการปฏิบัติ ดังนี้
ผูค้ําประกันรายหนึ่งสามารถค้ําประกันไดไม5เกินวงเงินแห5งการกูของตนเองและจะตองมี
อายุไม5เกิน 75 ปU ณ วันที่อนุมัติการค้ําประกัน หากผูค้ําประกันรายใดมีคู5สมรส ตองได
รับคํายินยอมใหค้ําประกันจากคู5สมรสดวย
ก) ผูค้ําประกันตองเป>นสมาชิกสามัญ ที่มีสถานะเป>นขาราชการ ลูกจางประจํา เจาหนาที่
สหกรณ ขาราชการบํานาญ ลูกจางบําเหน็จรายเดือน
ข) การค้ําประกันเงินกู 1 รายผูค้ําประกันสามารถค้ําประกันเงินกูไดไม5เกินวงเงิน 400,000
บาท (สี่แสนบาทถวน) และมีความรับผิดชอบเต็มวงเงินกูของสัญญาตามประมวลกฎหมาย
เพ5งและพาณิชย
ค) ผูค้ําประกันสามารถค้ําประกันไดไม5เกิน 1 สัญญา ในผูกูรายเดียวกัน
ง) สิทธิ์การค้ําประกันของผูเกษียณอายุราชการ ผูเกษียณก5อนกําหนดหรือผูที่ลาออก

-11กรณีการค้ําประกันครั้งใหม5ของสัญญาเงินกูเดิมที่กระทําไวก5อนจะเกษียณอายุราชการ
หรือเกษียณก5อนกําหนด หรือลาออก ยังคงใหมีสิทธิ์การค้ําประกันตามสิทธิ์เดิม หากเป>น
การค้ําประกันสัญญารายใหม5 ใหมีสิทธิ์การค้ําประกันไม5เกินวงเงินแห5งการกูของตน
จ) ผูค้ําประกันการกูสามัญ 9 ตองเป>นสมาชิกประเภทสามัญ โดยผูค้ําประกัน 1 รายสามารถ
ค้ําประกันวงเงินกูไดไม5เกิน 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) ทั้งนี้ไม5นับรวมสิทธิ์ค้ํา
ประกันของสัญญาเงินกูสามัญ 9 เขาเป>นสิทธิค้ํารวมกับการกูสามัญประเภทอื่น ๆ ของผูค้ํา
ประกันรายนั้น
(2) กรณีผูขอกูเงินที่มีสถานะเป>น พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง ในกระทรวงสาธารณสุข ผูค้ํา
ประกันตองมีลักษณะและการปฏิบัติ ดังนี้
ก) เป> น สมาชิ กประเภทสามั ญ ที่ มีส ถานะเป> น ขาราชการ ลู กจางประจํ า เจาหนาที่ ส หกรณ
ขาราชการบํานาญ ลูกจางประจําที่มีบําเหน็จรายเดือน พนักงานราชการ พนักงานกระทวง
ในกระทรวงสาธารณสุข
ข) การค้ําประกันเงินกู 1 รายผูค้ําประกันสามารถค้ําประกันเงินกูไดไม5เกินวงเงิน 50,000บาท
(หาหมื่นบาทถวน) และมีความรับผิดชอบเต็มวงเงินกูของสัญญาตามประมวลกฎหมายเพ5ง
และพาณิชย
ค) ผูค้ําประกันรายหนึ่งสามารถค้ําประกันไดไม5เกินวงเงินแห5งการกูของตนเองและจะตองมี
อายุไม5เกิน 60 ปU ณ วันที่อนุมัติการค้ําประกัน หากผูค้ําประกันรายใดมีคู5สมรส ตองได
รับคํายินยอมใหค้ําประกันจากคู5สมรสดวย
(3) สามีและภรรยาตามกฎหมาย ไม5สามารถค้ําประกันการกูเงินของคู5สมรสตนเองได
(4) ผูค้ําประกันที่เป>นคู5สมรส จะค้ําประกันเงินกูรายเดียวกันมิได
4.2 เงินฝากในบัญชีสหกรณ (วงเงินกูไม5เกินรอยละ90 ของบัญชีเงินฝากของผูขอกู)
4.3 อสังหาริมทรัพยอันปลอดภาระจํานอง
4.4 หลักประกันอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร

เงินกูพิเศษ
1.หลักเกณฑทั่วไป
1.1 สมาชิกผูขอกูตองเป>นสมาชิกประเภทสามัญ ที่มีสถานะเป>นขาราชการประจํา ขาราชการบํานาญ
ลูกจางประจํา ลูกจางประจําที่มีบําเหน็จรายเดือน และมีอายุการเป>นสมาชิกของสหกรณนี้
ติดต5อกันมาเป>นเวลาไม5นอยกว5า 1 ปU ยกเวนสมาชิกโอนยายตามระเบียบว5าดวยการโอนสมาชิก
ระหว5างสหกรณ
1.2 ยื่นคําขอกูพรอมหลักฐาน ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน (หากยื่นหลังจากวันดังกล5าวจะพิจารณาใน
เดือนถัดไป) เพื่อดําเนินการประเมินหลักทรัพยที่ใชค้ําประกัน
1.3 ตองมีทุนเรือนหุนไม5นอยกว5ารอยละ 12 ของวงเงินที่ขอกู
1.4 จะตองไม5เป>นผูผิดนัดชําระหนี้ ในรอบ 12 เดือนที่ผ5านมา

-121.5 สมาชิกผูขอกูเงินตองมีเงินไดรายเดือน (ไม5รวมเงินประจําตําแหน5ง) เมื่อหักชําระงวดหนี้เงินกู
ดอกเบี้ยเงินกู ทุกสัญญา และเงินจ5ายอื่น ๆ แลวคงเหลือตามใบแสดงรายการเงินไดรายเดือน
(สลิป) ไม5นอยกว5า 12 %
1.6 สมาชิกผูขอกูเงินสามารถยื่นขอกูเงินไดใหม5หลังจากผ5อนชําระโดยหัก ณ ที่จ5ายมาแลวในวงเงิน
ไม5นอยกว5า 36 งวด
1.7 สมาชิกมีสิทธิขอกูเงินพิเศษไดไม5เกิน 3 สัญญา คือเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห 1 สัญญา
เงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 1 สัญญา และเงินกูพิเศษเพื่อการมียานพาหนะ 1 สัญญา
1.8 สมาชิกผูขอกูเงินตองทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตที่ไดทําขอตกลงกับสหกรณเท5านั้น โดย
ทุนประกันชีวิตรวมตองไม5นอยกว5าวงเงินกู
1.9 สมาชิกผูขอกูเงิน ที่ใชอสังหาริมทรัพยและมีสิ่งปลูกสราง เป>นหลักทรัพยค้ําประกัน จะตองทํา
ประกันวินาศภัย
1.10 นอกเหนือจาก ขอ 1.1 - 1.9 ใหอยู5ในดุลยพินิจการพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการ
2. วงเงินกู
คณะกรรมการดําเนินการ จะพิจารณากําหนดวงเงินใหกูแก5สมาชิกไม5เกินรอยละ 100 ของมูลค5า
อสังหาริมทรัพยซึ่งไดรับการประเมินจากบริษัทประเมินหลักทรัพย ที่ไดทําขอตกลงไวกับสหกรณ
2.1 เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห วงเงินไม5เกิน 4,000,000.-บาท(สี่ลานบาทถวน)
2.2 เงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ วงเงินไม5เกิน 4,000,000.-บาท(สี่ลานบาทถวน)
2.3 เงินกูพิเศษเพื่อการมียานพาหนะ กูไดแต5ไม5เกิน 4,000,000.-บาท(สี่ลานบาทถวน)
เมื่อรวมวงเงินกูทุกสัญญาของเงินกูประเภทนี้แลวตองไม5เกิน 4,000,000.-บาท(สี่ลานบาทถวน)
3. การผอนชําระ
ผูกูจะตองผ5อนชําระงวดสุดทาย อายุไม5เกิน 75 ปUบริบูรณ หรือ ณ เดือนสุดทายของการไดรับเงินได
รายเดือนจากทางราชการ โดย
3.1 เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห ผ5อนชําระไม5เกิน 360 งวด
3.2 เงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ผ5อนชําระไม5เกิน 240 งวด
3.3 เงินกูพิเศษเพื่อการมียานพาหนะ ผ5อนชําระไม5เกิน 240 งวด
4. หลักค้ําประกันและการค้ําประกัน
ประเภทหลักทรัพยค้ําประกัน ตองเป>นอสังหาริมทรัพยที่อยู5ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต ที่ผูกู
หรือคู5สมรสเป>นเจาของสิทธิอันปลอดภาระจํานอง เป>นหลักประกันเต็มมูลค5าของอสังหาริมทรัพย
การประเมินมูลค5าอสังหาริมทรัพย สหกรณจะประสานใหบริษัทประเมินที่ไดทําขอตกลงไวกับ
สหกรณ ประสานไปยังสมาชิกผูขอกู ค5าใชจ5ายในการประเมินหลักทรัพย และการจดจํานอง
สมาชิกผูขอกูจะตองเป>นผูออกค5าใชจ5ายทั้งหมด ต5อการประเมินและการจดจํานองต5อ 1 ครั้ง โดย
ขั้นตอนการประเมินบริษัทจะดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน หลังจากวันรับเอกสารการขอกู

-135. เอกสารที่ใชประกอบคําขอกู
1) สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือสําเนาบัตรประจําตัวลูกจาง หรือสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูขอกูและคู5สมรส อย5างละ 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง
2) สําเนาใบหย5า ของสมาชิกผูขอกู อย5างละ 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง(ถามี)
3) ใบแสดงการหักเงินไดรายเดือน ณ ที่จ5าย (สลิปเงินเดือน) ที่ไดรับการรับรองจากเจาหนาที่ฝHาย
การเงิน หรือผูบังคับบัญชา พรอมประทับตราสํานักงาน ณ ปZจจุบันหรือยอนหลังไม5เกิน 1 เดือน
4) สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย หนังสือรับรองการทําประโยชนแลวแต5กรณี 1 ฉบับ
5) หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน พรอมระวางที่ดิน จากที่ดินจังหวัด หรือที่ดินอําเภอ
แลวแต5กรณี 1 ฉบับ
6) กรณีขอกูเพื่อก5อสรางอาคารหรือต5อเติมอาคาร ใหส5งแบบการก5อสรางพรอมการประเมินราคา
การก5อสราง 1 ชุด และสัญญาซื้อขาย
7) กรณีขอกูเพื่อซื้อที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง จะตองแนบใบเสร็จชําระเงินค5างวดเดือนปZจจุบัน
8) ภาพถ5ายสี ขนาดโปสการด ของอสังหาริมทรัพยและสิ่งปลูกสราง ที่ใชค้ําประกัน
หมวด 4
ดอกเบี้ยเงินใหกู
ขอ 13. อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูประเภทต5าง ๆ ใหเป>นไปตามประกาศของสหกรณ ทั้งนี้ใหเป>นไปตาม
สภาวะเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ยในตลาดดวย
ขอ 14. สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยเป>นรายวันตามจํานวนเงินตนคงเหลือเป>นรายงวด หากงวดใด
อัตราดอกเบี้ยไม5เท5ากัน เนื่องจากประกาศสหกรณมีผลบังคับใช ใหคํานวณดอกเบี้ยเป>น
รายวันตามอัตราในประกาศของสหกรณ
ขอ 15. ในกรณีที่สหกรณทําการประมวลผลเงินเรียกเก็บงวดรายเดือนใดแลว หากมีเงินใหกูแก5
สมาชิกหลังจากที่ประมวลผลแลว สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยและเรียกเก็บในงวดถัดไป
หมวด 5
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญากูเงิน
ขอ 16. สมาชิกผูขอกูเงินจะตองเสนอหลักประกันเงินกูใหสหกรณพิจารณา ทั้งนี้หลักประกันสัญญา
กูเงิน ใหเป>นไปตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการใหบริการกูเงินประเภทนั้น ๆ
ขอ 17. กรณีการใชบุคคลที่เป>นสมาชิกสหกรณเป>นผูค้ําประกัน ถาประสงคขอโอน ยาย หรือลาออก
จากราชการและ/หรือพนจากสมาชิกภาพของสหกรณ ตองแจงเป>นหนังสือใหสหกรณทราบ
แต5ยังคงรับผูกพันธภาระค้ําประกันอยู5
หากผูค้ําประกันรายใดไดเสียชีวิตลงและยังมีหนี้สินในฐานะผูค้ําประกันกับสหกรณ สหกรณ
มีสิทธิเรียกรองจากทายาทและหรือผูจัดการมรดกของผูค้ําประกันได
ขอ 18. ใหคณะกรรมการ หรือผูจัดการและผูรับผิดชอบเงินกูของสหกรณ ตรวจตราควบคุมใหเงินกู

-14ทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในสัญญาเงินกูแต5ละประเภท หากพบว5าหลักประกัน
เงินกูรายใด เกิดบกพร5อง ไม5เป>นไปตามที่กําหนด ใหแจงใหผูกูแกไขจัดการใหคืนดีภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
หมวด 6
การเรียกคืนเงินกู
ขอ 19. ใหคณะกรรมการจัดการเรียกคืนเงินกูโดยมิชักชา และใหถือว5าหนี้เป>นอันถึงกําหนดส5งคืน
โดยสิ้นเชิง หากเกิดกรณีใด ๆ ต5อสัญญาเงินกูประเภทใดหรือรายใด ดังนี้
(1) เมื่อผูกูพนสภาพจากสมาชิกภาพของสหกรณไม5ว5าดวยเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏแก5คณะกรรมการว5า ผูกูนําเงินกูไปใชผิดวัตถุประสงค
(3) เมื่อคณะกรรมการเห็นว5าหลักประกันสัญญาเงินกูเกิดบกพร5องและผูกูมิไดแกไขใหคืนดี
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
(4) เมื่อผูกูคางชําระเงินงวดชําระหนี้เป>นเวลาสองเดือนติดต5อกัน
หากคณะกรรมการเห็นว5าเหตุขางตนเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุอันควร
คณะกรรมการอาจผ5อนผันไดตามความจําเป>นและสมควร
ขอ 20. ใหคณะกรรมการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขพังงา จํากัด เป>นผูรักษาการ
ตามระเบียบนี้และออกประกาศต5าง ๆ ตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้
หมวด 7
บทเฉพาะกาล
ขอ 21. เพื่อใหเกิดความมั่นคงของสหกรณ และไม5ใหมีผลกระทบต5อสมาชิกสหกรณที่ยื่นกูเงิน
ประกอบกับเป>นการรองรับกฎกระทรวงที่จะออกมาภายหลัง ทางสหกรณ จึงไดกําหนด
จํานวนเงินคงเหลือสุทธิและจํานวนงวดชําระหนี้เพิ่มเติม ดังนี้
ปLที่

ปL พ.ศ.

จํานวนเงินคงเหลือสุทธิ

จํานวนงวดชําระหนี้

(รอยละ)

(งวด)

1

2564-2565

12

240

2

2566

14

230

3

2567

16

220

4

2568

18

210

5

2569

20

200

6

2570

22

190

-15ปLที่

ปL พ.ศ.

จํานวนเงินคงเหลือสุทธิ

จํานวนงวดชําระหนี้

(รอยละ)

(งวด)

7

2571

24

180

8

2572

26

170

ปU9

2573

28

160

ปU10

2574

30

150

สําหรับเงินกูสามัญที่มีงวดชําระหนี้ 180 งวด ใหสามารถใชงวดชําระหนี้ 180 งวดต5อไปจนถึง ปU พ.ศ.2571
ประกาศ ณ วันที่

1

ตุลาคม พ.ศ. 2564

(นายวิรัตน เพาะปลูก)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด

