
ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด 
ว�าด�วย การให�เงินกู�แก�สมาชิก พ.ศ. 2564 

--------------------------------- 
 อาศัยอํานาจตามความในข�อบังคับของสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด ข�อ 10    
ข�อ 12 ข�อ 13 ข�อ 14 ข�อ 66(8)  และข�อ 91(3)  ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ� ชุดท่ี 39 ครั้งท่ี 10     
วันท่ี 17 กันยายน  2564  มีมติให�ยกเลิกระเบียบว5าด�วยการให�เงินกู�แก5สมาชิก พ.ศ.2558 และประกาศเงินกู�     
ทุกประเภทเสียท้ังหมด และให�ถือใช�ระเบียบว5าด�วยการให�เงินกู�แก5สมาชิก พ.ศ. 2564  ดังต5อไปนี้ 
 ข�อ 1. ระเบียบนี้เรียกว5า “ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด ว5าด�วยการ     
                         ให�เงินกู�แก5สมาชิก พ.ศ. 2564” 
 ข�อ 2. ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต5วันท่ีประกาศเป>นต�นไป 
 ข�อ 3. บรรดา คําสั่ง ประกาศ ระเบียบ หรือมติอ่ืนใดท่ีได�กําหนดไว�แล�ว ซ่ึงขัดหรือแย�งกับระเบียบนี้ 
                         ให�เป>นอันยกเลิกและให�ใช�ระเบียบนี้แทน 
 ข�อ 4. ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ�”  หมายถึง สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด 
  “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุข      
                          จังหวัดพังงา จํากัด 
  “รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ�ออมทรัพย� 
                           สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด 
  “คณะกรรมการอํานวยการ”หมายถึง คณะกรรมการอํานวยการสหกรณ�ออมทรัพย� 
                          สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด  
  “คณะกรรมการ” หมายถึงคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัด 
                          พังงา จํากัด 
  “ผู�จัดการ” หมายถึง ผู�จัดการสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด 
  “เจ�าหน�าท่ี” หมายถึง เจ�าหน�าท่ีสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด 
  “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด 
 

หมวด 1 
ข�อกําหนดทั่วไป 

 ข�อ 5. สหกรณ�จะให�เงินกู�ประเภทต5าง ๆ เฉพาะแก5สมาชิกของสหกรณ�เท5านั้น 
 ข�อ 6. การให�เงินกู�แก5สมาชิก สหกรณ�จะให�เงินกู�ได�เฉพาะกรณีเพ่ือการอันจําเป>นหรือเพ่ือมีประโยชน� 
                        แก5สมาชิก  ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร โดยสมาชิกผู�กู�ต�องเสนอวัตถุประสงค�แห5งการกู�ให� 
                        ชัดเจนในคําขอกู� แต5จะให�เงินกู�เพ่ือการเก็งกําไรมิได� 
 ข�อ 7. สมาชิกผู�ประสงค�ขอกู�เงินจากสหกรณ�ทุกประเภท ยกเว�นเงินกู�เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ต�องเสนอคํา 
                        ขอกู�และยื่นต5อสหกรณ�ตามแบบท่ีสหกรณ�กําหนดไว� โดยผ5านการรับรองจากผู�บังคับบัญชาไม5 
                        ตํ่ากว5าผู�บังคับบัญชาชั้นต�น ยกเว�นผู�ดํารงตําแหน5งไม5ต่ํากว5าหัวหน�าส5วนราชการระดับ   
                        สาธารณสุขอําเภอ หัวหน�าฝHาย/กลุ5มงาน ผู�อํานวยการโรงพยาบาล สามารถรับรองตนเองใน 
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                        ฐานะผู�บังคับบัญชา สําหรับข�าราชการบํานาญ ลูกจ�างประจําท่ีรับบําเหน็จรายเดือน และ 
                        สมาชิกสมทบท่ีไม5มีเงินได�รายเดือนสามารถรับรองตนเองได� 
 ข�อ 8. การให�เงินกู�ทุกประเภทนั้น สมาชิกผู�ขอกู�ต�องเสนอหลักประกันให�ไว�ต5อสหกรณ� ตามระเบียบ 
                        สหกรณ� ยกเว�นเงินกู�ประเภทฉุกเฉิน 
 ข�อ 9. สมาชิกผู�กู�ต�องชําระเงินต�นและดอกเบ้ียเงินกู�ให�แก5สหกรณ�เป>นงวดรายเดือน ตามหลักเกณฑ� 
                        และวิธีปฏิบัติในการให�บริการเงินกู�ตามระเบียบของสหกรณ� โดยวิธีหักจากเงินได�รายเดือน 
                        ของผู�กู� ณ ท่ีจ5ายจากต�นสังกัดของสมาชิกผู�กู�  
         สําหรับสมาชิกสมทบท่ีไม5มีเงินได�รายเดือนจากหน5วยงาน ต�องชําระเงินต�นพร�อมดอกเบ้ียเป>น 
                        งวดรายเดือน โดยนําส5งเป>นเงินสดให�กับสหกรณ�โดยตรง หรือนําฝากเข�าบัญชีของสหกรณ� 
 ข�อ 10. ให�ถือว5าวันทําการสุดท�ายของเดือนหนึ่ง ๆ เป>นงวดชําระเงิน  
 

หมวด 2 
ประเภทเงินกู�และวงเงินให�กู� 

 ข�อ 11. สหกรณ�จะให�เงินกู�ตามวัตถุประสงค�การขอกู�ของสมาชิก ตามประเภทต5าง ๆ ดังนี้ 
(1) เงินกู�เพ่ือเหตุฉุกเฉิน สหกรณ�จะให�เงินกู�ฉุกเฉินแก5สมาชิกท่ีมีความจําเป>นเร5งด5วนหรือ 

เหตุฉุกเฉินต�องใช�เงิน ท้ังนี้วงเงินให�กู�  อัตราดอกเบ้ียเงินกู�  หลักประกัน และวิธีนําส5งเงินงวดชําระ ให�เป>นไปตาม
หลักเกณฑ�และวิธีปฏิบัติในการให�บริการเงินกู�เพ่ือเหตุฉุกเฉินตามระเบียบของสหกรณ�  โดยสหกรณ�มอบอํานาจให�
ผู�จัดการเป>นผู�วินิจฉัยอนุมัติเงินกู�  และรายงานให�คณะกรรมการรับทราบ  

(2) เงินกู�สามัญ สหกรณ�จะให�เงินกู�สามัญแก5สมาชิกผู�ขอกู�สําหรับใช�จ5ายเพ่ือการอันจําเป>น 
หรือประโยชน�ต5าง ๆ ของสมาชิก  ท้ังนี้วงเงินให�กู�  อัตราดอกเบ้ียเงินกู�  หลักประกัน  และวิธีการนําส5งเงินงวด
ชําระ  ให�เป>นไปตามหลักเกณฑ�และวิธีปฏิบัติในการให�บริการเงินกู�สามัญตามระเบียบของสหกรณ�    โดยสหกรณ�
อาจมอบอํานาจให� คณะกรรมการอํานวยการ หรือ คณะกรรมการเงินกู� หรือผู�จัดการเป>นผู�วินิจฉัยอนุมัติเงินกู�    
ไปก5อนได� แล�วนําเสนอคณะกรรมการเพ่ือรับทราบ  และหากเห็นว5าการกู�เงินสามัญรายใดไม5เป>นไปตามหลักเกณฑ�
และวิธีปฏิบัติในการให�บริการเงินกู�ตามระเบียบ ให�นําเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาต5อไป 

(3) เงินกู�พิเศษ  สหกรณ�จะให�เงินกู�พิเศษแก5สมาชิกเม่ือสหกรณ�มีฐานะการเงินก�าวหน�า 
พอท่ีจะช5วยเหลือสมาชิก เพ่ือส5งเสริมฐานะ ความม่ันคง หรือเพ่ือการเคหะ หรือเพ่ือก5อประโยชน�งอกเงยให�แก5
สมาชิกได�  ท้ังนี้วงเงินให�กู� อัตราดอกเบ้ียเงินกู� หลักประกัน และ 
วิธีการนําส5งเงินงวดชําระ  ให�เป>นไปตามหลักเกณฑ�และวิธีปฏิบัติในการให�บริการเงินกู�พิเศษตามระเบียบของ
สหกรณ�   การพิจารณาอนุมัติเงินกู�พิเศษ    ให�เป>นอํานาจของคณะกรรมดําเนินงานสหกรณ� โดยต�องได�รับคะแนน
เสียงไม5น�อยกว5าสามในสี่ของคณะกรรมการท้ังหมด การดําเนินการให�เงินกู�พิเศษให�เป>นไปตามระเบียบและ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�องด�วย 
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หมวด 3 
เงินกู�ตามประเภทของสหกรณ� 



 ข�อ 12. สหกรณ�ให�เงินกู�ตามประเภทต5าง ๆ ดังนี้ 
1. เงินกู�เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
2. เงินกู�สามัญ 1 
3. เงินกู�สามัญ 2 
4. เงินกู�สามัญ 3 
5. เงินกู�สามัญ 4 
6. เงินกู�สามัญ 5 
7. เงินกู�สามัญ 6 
8. เงินกู�สามัญ 7 
9. เงินกู�สามัญ 8  
10. เงินกู�สามัญ 9 
11. เงินกู�สามัญ COVID-19 (ค.1) 
12. เงินกู�สามัญสวัสดิการเฉพาะกิจเพ่ือกระตุ�นเศรษฐกิจ COVID-19 (ค.2)  
13. เงินกู�สามัญกระตุ�นเศรษฐกิจ (ส.ก.) 
14. เงินกู�พิเศษ 

สมาชิกแต5ละรายสามารถกู�เงินสามัญได�ประเภทละ 1 สัญญา 
 

เงินกู�เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
1. หลักเกณฑ�ท่ัวไป 
     1.1 สมาชิกใหม5จะต�องผ5านการอบรมสมาชิกใหม5 จึงสามารถกู�เงินสหกรณ�ได� 
     1.2  สมาชิกผู�ขอกู� จะต�องส5งชําระค5าหุ�นรายเดือน  หัก ณ ท่ีจ5ายมาแล�ว ไม5น�อยกว5า 6 งวด (เดือน) 
     1.3  จะต�องไม5เป>นผู�ผิดนัดชําระหนี้  ในรอบ 2 เดือน ท่ีผ5านมา 
     1.4  สมาชิกผู�ขอกู� จะต�องมีเงินคงเหลือ   ไม5น�อยกว5า 1,000 บาท เม่ือหักชําระหนี้รายเดือนแล�ว 
     1.5  สมาชิกสามารถยื่นขอกู�เงินได�ใหม5 หลังจากส5งเงินชําระหนี้หมดสิ้นตามสัญญา   
     1.6  สมาชิกแต5ละคน สามารถกู�ได�เพียง 1 สัญญา 
2. วงเงินกู�  วงเงินกู�ไม5เกิน 3 เท5าของเงินได�รายเดือนแต5ไม5เกิน 50,000 บาท  
3. การส�งงวดชําระเงิน   ผ�อนชําระไม�เกิน 12 งวด โดยท่ี 
                     1) สมาชิกสามัญ ท่ีมีสถานะเป>นข�าราชการ หรือลูกจ�างประจํา จะต�องผ5อนชําระงวดสุดท�าย     
                         ไม5เกินอายุ 60 ปU หรือวันท่ีพ�นจากตําแหน5งหรือเกษียณอายุราชการ     
   2) สมาชิกสามัญ ท่ีมีสถานะเป>นข�าราชการบํานาญ หรือลูกจ�างประจําท่ีรับบําเหน็จรายเดือน                             
              จะต�องผ5อนชําระงวดสุดท�ายไม5เกินอายุเกิน 75 ปU   
3) สมาชิกสามัญ ท่ีมีสถานะเป>นเจ�าหน�าท่ีสหกรณ�จะต�องผ5อนชําระงวดสุดท�ายไม5เกินอายุ 60 ปU  
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   4) สมาชิกพนักงานกระทรวง ลูกจ�าง พนักงานราชการ จะต�องผ5อนชําระงวดสุดท�ายไม5
เกินอายุ  
                         60 ปU และต�องไม5มีเงินกู�ประเภท สามัญ 9 และเงินกู�สามัญ COVID-19 (ค.2)  



4. เอกสารท่ีใช�ประกอบคําขอกู� 
   (1) สลิปเงินเดือนท่ีได�รับการรับรองจากเจ�าหน�าท่ีฝHายการเงินหรือผู�บังคับบัญชา ย�อนหลัง 1 เดือน 
   (2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / บัตรประจําตัวข�าราชการ ของผู�กู�    
             (3) สมาชิกท่ีมีสถานะเป>นพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ต�องแนบสําเนา 
                  สัญญาจ�างหรือคําสั่งจ�างของส5วนราชการ 
 

เงินกู�สามัญ 

หลักเกณฑ�ท่ัวไป ในการขอกู�เงินสามัญ 

1. คุณสมบัติ ของผู�ขอกู�เงินสามัญ  
           1.1 สมาชิกใหม5จะต�องผ5านการอบรมสมาชิกใหม5 จึงสามารถกู�เงินสหกรณ�ได� 
 1.2 สมาชิกผู�ขอกู�เงิน ต�องมีเหตุผลอันจําเป>นหรือเพ่ือประโยชน�แก5ตนหรือครอบครัวในการขอกู� 
         1.3 สมาชิกผู�ขอกู�เงิน  ต�องเป>นสมาชิกสหกรณ�นี้มาแล�วไม5น�อยกว5า 6 เดือน สมาชิกท่ีลาออกจาก 
              สหกรณ�แล�วสมัครเข�าเป>นสมาชิกใหม5   ต�องเป>นสมาชิกในสหกรณ�นี้ติดต5อกันมาไม5น�อยกว5า 1 ปU    
              และต�องมีทุนเรือนหุ�น ไม5น�อยกว5า 10,000.-บาท(หนึ่งหม่ืนบาทถ�วน) 
         1.4 สมาชิกท่ีโอนย�ายตามระเบียบว5าด�วยการโอนสมาชิกระหว5างสหกรณ�  มีสิทธิขอกู�เงิน แต5ท้ังนี้ต�อง 
              เป>นไปตามหลักเกณฑ�และวิธีการปฏิบัติในการให�บริการเงินกู�ของสหกรณ� ระเบียบว5าด�วยการโอน 
              สมาชิกระหว5างสหกรณ� และประกาศฯของสหกรณ� 
         1.5 สมาชิกผู�ขอกู�เงินสามัญ  จะต�องไม5เป>นผู�ผิดนัดชําระหนี้ในรอบ 12 เดือนท่ีผ5านมา 
         1.6 สมาชิกผู�ขอกู�เ งิน   ท่ีมีสถานะเป>นข�าราชการประจํา   ข�าราชการบํานาญ   ลูกจ�างประจํา              
          ลูกจ�างประจําท่ีรับบําเหน็จรายเดือน พนักงานราชการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข              
          ท่ีรับเงินเดือนจากหน5วยงานกระทรวงสาธารณสุข และเจ�าหน�าท่ีสหกรณ� ต�องมีเงินเดือน (ไม5รวม
          เงินประจําตําแหน5ง หรือเงินอ่ืนใด ) เม่ือหักชําระงวดหนี้เงินกู� ดอกเบ้ียเงินกู� ทุกสัญญา และเงิน              
          จ5ายอ่ืนๆแล�วคงมีเงินเหลือตามใบแสดงรายการคํานวณเงินกู�ของสหกรณ� ไม5น�อยกว5า 12%  
              ของเงินเดือน แต5ต�องไม5น�อยกว5า 2,000.-บาท  
     1.7 การคํานวณวงเงินท่ีขอกู�ของสมาชิก ท่ีมีอายุต้ังแต5 40 ปUข้ึนไป ให�พิจารณาจากเงิน บําเหน็จ
           บํานาญ  ท่ีจะได�รับโดยประมาณเพ่ือการคํานวณให�พอหัก ณ ท่ีจ5าย หลังเกษียณอายุราชการ 
         1.8 สมาชิกท่ีมีสถานะเป>นข�าราชการหรือลูกจ�างประจํา ท่ีอายุราชการไม5ถึง 25 ปU ณ วันเกษียณ             
          จะต�องส5งงวดชําระเงินภายในอายุ 60 ปU ยกเว�นผู�ท่ีมีสิทธิได�รับบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือน            
          โดยมีหนังสือรับรองสิทธิจากหน5วยงาน 
         1.9 สมาชิกสามารถยื่นขอกู� เ งิน แต5ละประเภทได�  หลังจากผ5อนชําระงวดหนี้ เ งินกู� โดยการหัก              
           ณ ท่ีจ5าย มาแล�วไม5น�อยกว5า 6 งวด (1 เดือนคิดเป>น 1 งวด ถึงแม�จะผ5อนชําระฯ ก่ีครั้งก็ตาม)  
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         1.10 สมาชิกผู�ขอกู�เงิน ทุกประเภท ยกเว�นเงินกู�สามัญ ๙ จะต�องทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต
           ท่ีได�ทําข�อตกลงกับสหกรณ�เท5านั้น โดยทุนประกันชีวิตต�องไม5น�อยกว5าวงเงินกู�รวมทุกประเภท  



         1.11 สมาชิกผู�ขอกู�เงินรายใด หากมีเหตุให�พึงสงสัยในรายละเอียดของข�อมูล หลักฐานในการขอกู�เงิน              
            ให�อยู5ในดุลยพินิจในการพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการ 
         1.12 นอกเหนือจาก ข�อ 1.1 – 1.11 ให�อยู5ในดุลยพินิจในการพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการ     

      2.วงเงินกู�และการชําระเงินกู� 
    2.1 เงินกู�สามัญ 1 
              1) สมาชิกผู�ขอกู�เงิน ต�องมีทุนเรือนหุ�นไม5น�อยกว5าร�อยละ 12 ของวงเงินกู�สามัญ 1  กรณีผู�ขอกู�เงิน        
                 มีเงินทุนเรือนหุ�นไม5ครบตามท่ีกําหนด  ผู�ขอกู�เงินมีสิทธิขอซ้ือหุ�นพิเศษ โดยยินยอมให�สหกรณ� 
                 นําเงินกู�มาชําระเป>นการซ้ือหุ�นพิเศษในครั้งนั้นได� 
         2) สมาชิกสามัญ ท่ีมีสถานะเป>นข�าราชการ หรือลูกจ�างประจํา มีสิทธิขอกู�เงิน ได�ไม5เกิน 100 เท5า  
                      ของเงินเดือน ซ่ึงสามารถนํามาคํานวณบําเหน็จบํานาญได� ณ วันท่ีพ�นจากตําแหน5งหรือ  
                      เกษียณอายุราชการ    วงเงินไม5เกิน 5,500,000.-บาท (ห�าล�านห�าแสนบาทถ�วน) ส5งงวดชําระ 
                      เงินไม5เกิน 240 งวด ไม5เกินอายุ 75 ปU  
        3) สมาชิกสามัญ ท่ีมีสถานะเป>นข�าราชการบํานาญ หรือลูกจ�างประจํา ท่ีรับบําเหน็จรายเดือน        
    มีสิทธิขอกู�เงิน ได�ไม5เกิน 100 เท5าของเงินได�รายเดือน    วงเงินไม5เกิน 5,500,000.-บาท         
            (ห�าล�านห�าแสนบาทถ�วน) ส5งงวดชําระเงินไม5เกิน 240 งวด ไม5เกินอายุ 75 ปU  
        4) สมาชิกสามัญ ท่ีมีสถานะเป>นเจ�าหน�าท่ีสหกรณ� มีสิทธิขอกู�เงินได�ไม5เกิน 100 เท5าของเงินได�ราย 
           เดือน วงเงินไม5เกิน 5,500,000.-บาท (ห�าล�านห�าแสนบาทถ�วน) ส5งงวดชําระเงินไม5เกิน 240 งวด  
           ท้ังนี้ ณ วันเกษียณอายุ 60 ปU ต�องมีหนี้คงเหลือไม5เกินร�อยละ 80 ของเงินบําเหน็จท่ีจะได�รับ  
           ณ ปUบัญชีปZจจุบัน 
           สิทธิการขอกู�เงินตามอายุการเป;นสมาชิกให�กู�ได�ดังนี้ 
 - อายุการเป>นสมาชิกน�อยกว5า 5 ปU ขอกู�เงินได�ไม5เกิน 50 เท5าของเงินเดือน 
 - อายุการเป>นสมาชิก 5 ปU ถึง 10 ปU ขอกู�เงินได�ไม5เกิน 75 เท5าของเงินเดือน 
 - อายุการเป>นสมาชิก 10 ปUข้ึนไป ขอกู�เงินได�ไม5เกิน 100 เท5าของเงินเดือน   
         5) สมาชิกสามัญ ท่ีมีสถานะเป>นพนักงานราชการ พนักงานกระทรวง มีสิทธิขอกู�เงินได� ดังนี้  
- อายุการเป>นสมาชิกน�อยกว5า 2 ปU ขอกู�เงินได�ไม5เกิน 20 เท5าของเงินเดือนไม5เกิน 150,000 บาท 
- อายุการเป>นสมาชิก 2 ปU ถึง 4 ปU ขอกู�เงินได�ไม5เกิน 25 เท5าของเงินเดือนไม5จํากัดวงเงิน 
- อายุการเป>นสมาชิกเกินกว5า 4 ปU ขอกู�เงินได�ไม5เกิน 30 เท5าของเงินเดือนไม5จํากัดวงเงิน 
  ส5งงวดชําระเงินไม5เกิน ๑๘๐ งวด และไม5เกินอายุ 60 ปU 

   2.2 เงินกู�สามัญ 2  

            1) สมาชิกสามัญ ท่ีมีสถานะเป>นข�าราชการ ข�าราชการบํานาญ ลูกจ�างประจํา ลูกจ�างประจําบําเหน็จ    
               รายเดือน มีสิทธิขอกู�เงินได�ไม5เกิน 800,000.-บาท(แปดแสนบาทถ�วน)ส5งงวดชําระเงินไม5เกิน 240  
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               งวด ไม5เกินอายุ 75 ปU ท้ังนี้สมาชิกผู�ขอกู�เงินต�องมีทุนเรือนหุ�นไม5ตํ่ากว5าร�อยละ 8 ของวงเงินกู�               
           สามัญ 2 กรณีผู�ขอกู�เงินมีเงินทุนเรือนหุ�นไม5ครบตามท่ีกําหนด  ผู�ขอกู�เงินมีสิทธิขอซ้ือหุ�นพิเศษ               
           โดยยินยอมให�สหกรณ�นําเงินกู�มาชําระเป>นการซ้ือหุ�นพิเศษในครั้งนั้นได� 
           2) สมาชิกสามัญ ท่ีมีสถานะเป>นเจ�าหน�าท่ีสหกรณ� มีสิทธิขอกู�เงินได�ไม5เกิน 800,000.-บาท                   
              (แปดแสนบาทถ�วน) ส5งงวดชําระเงินไม5เกิน 240 งวด ไม5เกินอายุ 60 ปU ท้ังนี้สมาชิกผู�ขอกู�เงินต�อง 
              มีทุนเรือนหุ�น  ไม5ตํ่ากว5าร�อยละ 8 ของวงเงินกู�สามัญ 2 กรณีผู�ขอกู�เงิน มีเงินทุนเรือนหุ�นไม5ครบ              
          ตามท่ีกําหนดผู�ขอกู�เงินมีสิทธิขอซ้ือหุ�นพิเศษ โดยยินยอมให�สหกรณ�นําเงินกู�มาชําระเป>นการซ้ือ 
              หุ�นพิเศษในครั้งนั้นได� 

  2.3 เงินกู�สามัญ 3 

           1) สมาชิกสามัญ ท่ีมีสถานะเป>นข�าราชการ ข�าราชการบํานาญ ลูกจ�างประจํา ลูกจ�างประจําบําเหน็จ    
               รายเดือน มีสิทธิขอกู�เงินได�ไม5เกิน 800,000.-บาท(แปดแสนบาทถ�วน)ส5งงวดชําระเงินไม5เกิน 240  
               งวด ไม5เกินอายุ 75 ปU ท้ังนี้สมาชิกผู�ขอกู�เงินต�องมีทุนเรือนหุ�นไม5ตํ่ากว5าร�อยละ 8 ของวงเงินกู�               
           สามัญ 3 กรณีผู�ขอกู�เงินมีเงินทุนเรือนหุ�นไม5ครบตามท่ีกําหนด  ผู�ขอกู�เงินมีสิทธิขอซ้ือหุ�นพิเศษ               
           โดยยินยอมให�สหกรณ�นําเงินกู�มาชําระเป>นการซ้ือหุ�นพิเศษในครั้งนั้นได� 
           2) สมาชิกสามัญ ท่ีมีสถานะเป>นเจ�าหน�าท่ีสหกรณ� มีสิทธิขอกู�เงินได�ไม5เกิน 800,000.-บาท                   
              (แปดแสนบาทถ�วน) ส5งงวดชําระเงินไม5เกิน 240 งวด ไม5เกินอายุ 60 ปU ท้ังนี้สมาชิกผู�ขอกู�เงินต�อง 
              มีทุนเรือนหุ�น  ไม5ตํ่ากว5าร�อยละ 8 ของวงเงินกู�สามัญ 3 กรณีผู�ขอกู�เงิน มีเงินทุนเรือนหุ�นไม5ครบ              
          ตามท่ีกําหนดผู�ขอกู�เงินมีสิทธิขอซ้ือหุ�นพิเศษ โดยยินยอมให�สหกรณ�นําเงินกู�มาชําระเป>นการซ้ือ 
              หุ�นพิเศษในครั้งนั้นได� 
       2.4 เงินกู�สามัญ 4  
      ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 36 เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 ได�มีมติให�ระงับและ 
      ยกเลิกเงินกู�ประเภทนี้ ตามเจตจํานงของพ.ร.บ.สหกรณ� พ.ศ.2542 มาตรา 47 และคําแนะนําของ 
      รองนายทะเบียน(สหกรณ�จังหวัดพังงา) สําหรับสมาชิกผู�ได�สิทธิการกู�เงินประเภทนี้ไปแล�ว 
      ให�ชําระหนี้จนครบถ�วนตามสัญญา 
 2.5 เงินกู�สามัญ 5 (เพ่ือซ้ือยานพาหนะ)  
          1. ประเภทยานพานะท่ีสามารถจะจัดซ้ือและยื่นกู�ได� คือ  
     (1) รถยนต�ใหม5 
     (2) รถยนต�มือสอง      
     (3) รถจักรยานยนต�ใหม5      
     (4) ยานพาหนะอ่ืนท่ีคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นสมควร 
                     2. วงเงินกู� กู�ได�ในวงเงินไม5เกิน 2,500,000.00 บาท  ต�องมีทุนเรือนหุ�นไม5น�อยกว5าร�อยละ 8 
               ของวงเงินท่ีขอกู� 
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       3.  การส�งงวดชําระเงิน 
              1) สมาชิกท่ีมีสถานะเป>นข�าราชการ  ลูกจ�างประจํา ข�าราชการบํานาญ หรือลูกจ�างประจํา                
         ท่ีรับบําเหน็จรายเดือน ส5งงวดชําระไม5เกิน 144 งวด ไม5เกินอายุ 75 ปU 
            2) สมาชิกท่ีมีสถานะเป>นเจ�าหน�าท่ีสหกรณ� ส5งงวดชําระไม5เกิน 144 งวด ไม5เกินอายุ 60 ปU 
                       3) นอกเหนือจากข�อ 1) ถึงข�อ 2) ให�อยู5ในดุลพินิจของท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
            4. เอกสารท่ีใช�ประกอบคําขอกู�เพ่ิมเติม 
                     4.1 กรณีซ้ือรถยนต� และรถจักรยานยนต�ใหม5 
            (1) สําเนาใบสั่งจองซ้ือรถท่ีออกโดยบริษัท/ห�างร�าน/ตัวแทนจําหน5ายออกให�พร�อม
                          รับรองสําเนาถูกต�อง 
   (2) แคดตาล^อค /โบว�ชัวร� และใบเสนอราคาของรถท่ีสั่งจองซ้ือ 
           4.2 กรณีซ้ือรถยนต�มือสอง 
             (1) สําเนาทะเบียนรถและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัว
                  ข�าราชการ ของเจ�าของรถท่ีจะขายหรือเอกสารสําคัญการครอบครองรถ (กรณีรถ
        เต�นท�มือสอง) พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
   (2) ภาพถ5ายรถ 3 ด�าน คือ ด�านหน�า / ด�านข�าง และด�านหลัง 
  5. การจ�ายเงินกู� 
      สหกรณ�ฯจะจ5ายเงินกู�ให�กับบริษัท/ห�างร�าน/ตัวแทนจําหน5าย เท5านั้น 
 

        2.6 เงินกู�สามัญ 6 (เพ่ือการศึกษาของสมาชิก คู�สมรส บุตรสมาชิก)  

        1.วงเงินกู� 

1.1 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ    
     ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ    
     อนุปริญญา หรือเทียบเท5า      มีสิทธิขอกู�ได�ไม5เกิน 200,000.-บาท(สองแสนบาทถ�วน) 
     1.2 ระดับปริญญาตรีข้ึนไป มีสิทธิขอกู�ได�ไม5เกิน 400,000.-บาท (สี่แสนบาทถ�วน)  

2.การส�งงวดชําระเงิน 

       1) สมาชิกท่ีมีสถานะเป>นข�าราชการ  ลูกจ�างประจํา ข�าราชการบํานาญ หรือลูกจ�างประจําท่ีรับ 
          บําเหน็จรายเดือน ส5งงวดชําระไม5เกิน 180 งวด ไม5เกินอายุ 75 ปU 
       2) สมาชิกท่ีมีสถานะเป>นเจ�าหน�าท่ีสหกรณ� ส5งงวดชําระไม5เกิน 180 งวด ไม5เกินอายุ 60 ปU 
       3) พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง ส5งงวดชําระไม5เกิน 180 งวด ไม5เกินอายุ 60 ปU  

3.เอกสารท่ีใช�ประกอบคําขอกู�เพ่ิมเติม  

       1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ�าน ของบุตรท่ีกําลังศึกษา อย5างละ 1 ฉบับ             
พร�อมเจ�าของบัตรรับรองสําเนาถูกต�อง  
  2) สําเนาเอกสารการรับบุตรบุญธรรม จํานวน 1 ฉบับ พร�อมเจ�าของบัตรรับรองสําเนาถูกต�อง   
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  3) สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา 1 ฉบับ พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง (ถ�ามี) 
  4) สําเนาใบรับรองการศึกษาหรือใบระเบียนการศึกษา (Transcript) ท่ีมีอายุไม5เกิน 90 วัน  
            ณ วันท่ีออกเอกสาร พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง จํานวน 1 ฉบับ   
                 กรณี ไม�มีเอกสารตามตามข�อ 4) ให�นําเอกสารดังต�อไปนี้มาใช�ประกอบคําขอกู�เงินได� 

1) สําเนาใบเสร็จรับชําระค5าลงทะเบียนและค5าบํารุงการศึกษา  หรือสําเนาใบเสร็จรับชําระค5า    
รักษาสถานภาพการศึกษา  ท่ีมีอายุไม5เกิน 90 วัน ณ วันท่ีออกเอกสาร พร�อมรับรองสําเนา 
จํานวน 1 ฉบับ 

                 2)   สําเนาใบเสร็จรับชําระค5าลงทะเบียนและค5าบํารุงการศึกษา หรือสําเนาใบเสร็จรับชําระค5ารักษา
             สถานภาพการศึกษาท่ีแนบใบแจ�งหนี้หรือรายละเอียดการเรียกชําระจากสถาบันการศึกษา      
             ท่ีสถาบันการเงิน ธนาคาร ไปรษณีย� หรือเค�าเตอร�เซอร�วิส  ท่ีมีอายุไม5เกิน 90 วัน ณ วันท่ีออก
             เอกสาร พร�อมรับรองสําเนา จํานวน 1 ฉบับ  
 

                2.7 เงินกู�สามัญ 7  

      ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 36 เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 ได�มีมติให�ระงับและ 
      ยกเลิกเงินกู�ประเภทนี้ ตามเจตจํานงของพ.ร.บ.สหกรณ� พ.ศ.2542 มาตรา 47 และคําแนะนําของ 
      รองนายทะเบียน(สหกรณ�จังหวัดพังงา) สําหรับสมาชิกผู�ได�สิทธิ  การกู�เงินประเภทนี้ไปแล�ว    
      ให�ชําระหนี้จนครบถ�วนตามสัญญา 
 

              2.8 เงินกู�สามัญ 8 

          สมาชิกสามัญ ท่ีมีสถานะเป>นข�าราชการ และเจ�าหน�าท่ีสหกรณ�  ท่ีมีเงินได�ประเภทเงินประจําตําแหน5ง  
          มีสิทธิขอกู�ไม5เกิน 400,000.-บาท (สี่แสนบาทถ�วน)  ส5งงวดชําระเงินไม5เกิน 180 งวด ไม5เกินอายุ 60 ปU  
              สมาชิกผู�ขอกู�เงินจะต�องมีเงินหักเพียงพอกับเงินประจําตําแหน5งท่ีตนได�รับ ณ วันท่ีขอกู� ท้ังนี้สมาชิกผู� 
              ขอกู�เงินต�องมีทุนเรือนหุ�นไม5ต่ํากว5าร�อยละ 8 ของวงเงินกู�สามัญ 8 กรณีผู�ขอกู�เงินมีเงินทุนเรือนหุ�น     
              ไม5ครบตามท่ีกําหนด  ผู�ขอกู�เงินมีสิทธิขอซ้ือหุ�นพิเศษ โดยยินยอมให�สหกรณ�นําเงินกู�มาชําระเป>นการ 
              ซ้ือหุ�นพิเศษในครั้งนั้นได�  
 

     2.9 เงินกู�สามัญ 9 
     สมาชิกสหกรณ�ประเภทสามัญและสมาชิกสหกรณ�ประเภทสมทบ  มีสิทธิขอกู�เงินได�ไม5เกิน 
     ร�อยละ 90 ของสิทธิ์เรียกร�องในมูลค5าหุ�น  ท้ังนี้ต�องไม5เป>นผู�กู�เงินสามัญประเภทอ่ืนๆ และเงินกู�เพ่ือ 
     เหตุฉุกเฉิน ส5งงวดชําระเงินไม5เกิน 240งวด  แต5ต�องไม5เกินอายุ 80ปU ของอายุผู�กู� 
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  2.10 เงินกู�สามัญ COVID-19 (ค.1)  

 เพ่ือช5วยเหลือสมาชิกท่ีได�รับผลกระทบการแพร5ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ได�สิ้นสุดระยะเวลาในการ 

          ปล5อยเงินกู�วันท่ี 30 กันยายน 2563 สําหรับสมาชิกผู�ได�สิทธิการกู�เงินประเภทนี้ไปแล�ว ให�ชําระหนี้จน 

          ครบถ�วนตามสัญญา 

 2.11 เงินกู�สามัญสวัสดิการเฉพาะกิจเพ่ือกระตุ�นเศรษฐกิจ 

                 จากสถานการณ�ไวรัสโคโรน�า COVID-19 (ค.2) 

1. หลักเกณฑ�ท่ัวไป 

 สมาชิกท่ีขอยื่นเงินกู�ประเภทนี้ เริ่มทําสัญญาได�ตั้งแต5 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2565  
2. วงเงินกู� และการชําระเงินกู� 
     1) สมาชิกผู�ขอกู�เงิน ท่ีมีสถานะเป>นข�าราชการประจํา ข�าราชการบํานาญ ลูกจ�างประจํา ลูกจ�างประจํา      
                  ท่ีมีบําเหน็จรายเดือน ท่ีรับเงินเดือนจากหน5วยงานกระทรวงสาธารณสุข มีสิทธิขอกู�เงินได� วงเงินไม5
         เกิน 400,000.-บาท (สี่แสนบาทถ�วน) ส5งงวดชําระเงินไม5เกิน 180 งวด ไม5เกินอายุ 75 ปU  
    2) สมาชิกสามัญ ท่ีมีสถานะเป>นเจ�าหน�าท่ีสหกรณ� มีสิทธิขอกู�เงินได�วงเงินไม5เกิน 400,000.-บาท(สี่แสน
        บาทถ�วน)  ส5งงวดชําระเงินไม5เกิน 180 งวด ไม5เกินอายุ 60 ปU  
    3) สมาชิกสามัญ ท่ีมีสถานะเป>นพนักงานราชการ พนักงานกระทรวง มีสิทธิขอกู�เงินได�วงเงินไม5เกิน 
       200,000.-บาท (สองแสนบาทถ�วน) ส5งงวดชําระเงินไม5เกิน 100 งวด ไม5เกินอายุ 60 ปU  
    4) สมาชิกผู�ขอกู�เงินท่ีมีสถานะเป>นพนักงานราชการ พนักงานกระทรวง หากยื่นกู�เงินสามัญสวัสดิการ
        เฉพาะกิจเพ่ือกระตุ�นเศรษฐกิจจากสถานการณ�ไวรัสโคโรน5า (COVID-19) จะไม5สามารถกู�เงิน
        ประเภทเงินกู�เพ่ือเหตุฉุกเฉินได�ตลอดอายุสัญญา  
    5) สมาชิกท่ีข�อกู�เงินประเภทนี้ จะต�องไม5มีสัญญาเงินกู�สามัญ COVID-19 (ค.1) 
 

2.12  เงินกู�สามัญกระตุ�นเศรษฐกิจ (ส.ก) 
1. วงเงินกู� และการชําระเงินกู� 

1.1 สมาชิกสามัญ ท่ีมีสถานะเป>นข�าราชการ ข�าราชการบํานาญ ลูกจ�างประจํา ลูกจ�างประจําท่ีมีบําเหน็จ   
รายเดือน มีสิทธิขอกู�เงินได�ไม5เกิน 800,000.-บาท (แปดแสนบาทถ�วน)ส5งงวดชําระเงินไม5เกิน 240 
งวด ไม5เกินอายุ 75 ปU  

          1.2 สมาชิกสามัญ ท่ี มีสถานะเป>นเจ�าหน�า ท่ีสหกรณ�  มีสิทธิขอกู� เ งินได� ไม5 เ กิน 800,000. -บาท                 
      (แปดแสนบาทถ�วน) ส5งงวดชําระเงินไม5เกิน 240 งวด ไม5เกินอายุ 60 ปU  
 1.3 ในกรณีท่ีสมาชิกยื่นขอกู�เงินสามัญประเภทนี้ ให�นําเงินท่ีกู�ได�มาชําระเงินกู�สามัญ 4 และสามัญ 7      
      ให�หมดก5อน (ถ�ามี) เพ่ือลดภาระหนี้และมีเงินคงเหลือเพียงพอต5อการดํารงชีพ  
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 3. หลักฐานประกอบการขอกู�เงินสามัญทุกประเภท  

             ผู�ขอกู� และคู�สมรสผู�ขอกู� (ถ�ามี)  
     3.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข�าราชการหรือบัตรประจําตัวลูกจ�าง  
                     พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง   
3.2 สําเนาทะเบียนบ�าน  พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง   
3.3 สําเนาใบสําคัญการสมรส(ถ�ามี)หรือสําเนาใบสําคัญการหย5า(ถ�ามี)พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง   
3.4 สลิปเงินเดือน ท่ีได�รับการรับรองจากเจ�าหน�าท่ีฝHายการเงิน หรือผู�บังคับบัญชา ณ ปZจจุบัน หรือ  
     ย�อนหลังไม5เกิน 1 เดือน  พร�อมตราประทับสํานักงาน 
3.5 สมาชิกท่ีมีสถานะเป>นพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ต�องแนบสําเนา      
     สัญญาจ�างหรือคําสั่งจ�างของส5วนราชการ 
 

   ผู�ค้ําประกัน และคู�สมรสของผู�ค้ําประกัน (ถ�ามี)    

     3.6 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข�าราชการหรือลูกจ�างประจํา พร�อมรับรอง  สํ า เ น า
ถูกต�อง 
      3.7 สําเนาใบสําคัญการสมรส (ถ�ามี)หรือสําเนาใบสําคัญการหย5า(ถ�ามี)พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง  
      3.8 สําเนาทะเบียนบ�าน พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 

4. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญากู�เงิน   

   สมาชิกผู�ขอกู�เงินสามัญจะต�องเสนอหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา อย5างหนึ่งอย5างใด ดังต5อไปนี้  
             4.1 การใช�บุคคลท่ีเป>นสมาชิกสหกรณ�เป>นผู�คํ้าประกัน 
 (1) กรณีผู�ขอกู�เงินท่ีมีสถานะเป>น ข�าราชการ ลูกจ�างประจํา เจ�าหน�าท่ีสหกรณ� ข�าราชการบํานาญ 
      ลูกจ�างท่ีมีบําเหน็จรายเดือน ผู�คํ้าประกันต�องมีลักษณะและการปฏิบัติ  ดังนี้   
      ผู�คํ้าประกันรายหนึ่งสามารถคํ้าประกันได�ไม5เกินวงเงินแห5งการกู�ของตนเองและจะต�องมี
             อายุไม5เกิน 75 ปU  ณ วันท่ีอนุมัติการคํ้าประกัน หากผู�คํ้าประกันรายใดมีคู5สมรส ต�องได�
             รับคํายินยอมให�คํ้าประกันจากคู5สมรสด�วย  

ก) ผู�คํ้าประกันต�องเป>นสมาชิกสามัญ ท่ีมีสถานะเป>นข�าราชการ ลูกจ�างประจํา เจ�าหน�าท่ี
สหกรณ� ข�าราชการบํานาญ  ลูกจ�างบําเหน็จรายเดือน 

ข) การคํ้าประกันเงินกู� 1 รายผู�คํ้าประกันสามารถคํ้าประกันเงินกู�ได�ไม5เกินวงเงิน 400,000
บาท (สี่แสนบาทถ�วน) และมีความรับผิดชอบเต็มวงเงินกู�ของสัญญาตามประมวลกฎหมาย
เพ5งและพาณิชย�   

ค) ผู�คํ้าประกันสามารถคํ้าประกันได�ไม5เกิน 1 สัญญา ในผู�กู�รายเดียวกัน  
ง) สิทธิ์การคํ้าประกันของผู�เกษียณอายุราชการ ผู�เกษียณก5อนกําหนดหรือผู�ท่ีลาออก  
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           กรณีการคํ้าประกันครั้งใหม5ของสัญญาเงินกู�เดิมท่ีกระทําไว�ก5อนจะเกษียณอายุราชการ 
          หรือเกษียณก5อนกําหนด หรือลาออก ยังคงให�มีสิทธิ์การคํ้าประกันตามสิทธิ์เดิม หากเป>น 
              การคํ้าประกันสัญญารายใหม5 ให�มีสิทธิ์การคํ้าประกันไม5เกินวงเงินแห5งการกู�ของตน 

จ) ผู�คํ้าประกันการกู�สามัญ 9 ต�องเป>นสมาชิกประเภทสามัญ  โดยผู�คํ้าประกัน 1 รายสามารถ
คํ้าประกันวงเงินกู�ได�ไม5เกิน 2,000,000 บาท (สองล�านบาทถ�วน) ท้ังนี้ไม5นับรวมสิทธิ์คํ้า
ประกันของสัญญาเงินกู�สามัญ 9 เข�าเป>นสิทธิคํ้ารวมกับการกู�สามัญประเภทอ่ืน ๆ ของผู�คํ้า
ประกันรายนั้น 

  (2) กรณีผู�ขอกู�เงินท่ีมีสถานะเป>น พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง ในกระทรวงสาธารณสุข ผู�คํ้า
       ประกันต�องมีลักษณะและการปฏิบัติ  ดังนี้  
     ก) เป>นสมาชิกประเภทสามัญท่ีมีสถานะเป>นข�าราชการ ลูกจ�างประจํา เจ�าหน�าท่ีสหกรณ� 
            ข�าราชการบํานาญ ลูกจ�างประจําท่ีมีบําเหน็จรายเดือน  พนักงานราชการ พนักงานกระทวง                   
          ในกระทรวงสาธารณสุข  
                      ข) การคํ้าประกันเงินกู� 1 รายผู�คํ้าประกันสามารถคํ้าประกันเงินกู�ได�ไม5เกินวงเงิน 50,000บาท
            (ห�าหม่ืนบาทถ�วน) และมีความรับผิดชอบเต็มวงเงินกู�ของสัญญาตามประมวลกฎหมายเพ5ง
             และพาณิชย� 
     ค)  ผู�คํ้าประกันรายหนึ่งสามารถคํ้าประกันได�ไม5เกินวงเงินแห5งการกู�ของตนเองและจะต�องมี
             อายุไม5เกิน 60 ปU  ณ วันท่ีอนุมัติการคํ้าประกัน หากผู�คํ้าประกันรายใดมีคู5สมรส ต�องได�
             รับคํายินยอมให�คํ้าประกันจากคู5สมรสด�วย 
   (3) สามีและภรรยาตามกฎหมาย ไม5สามารถคํ้าประกันการกู�เงินของคู5สมรสตนเองได� 
       (4) ผู�คํ้าประกันท่ีเป>นคู5สมรส จะคํ้าประกันเงินกู�รายเดียวกันมิได�  
   4.2 เงินฝากในบัญชีสหกรณ� (วงเงินกู�ไม5เกินร�อยละ90 ของบัญชีเงินฝากของผู�ขอกู�) 
   4.3 อสังหาริมทรัพย�อันปลอดภาระจํานอง 
   4.4 หลักประกันอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 
 

เงินกู�พิเศษ 

1.หลักเกณฑ�ท่ัวไป  
       1.1 สมาชิกผู�ขอกู�ต�องเป>นสมาชิกประเภทสามัญ ท่ีมีสถานะเป>นข�าราชการประจํา ข�าราชการบํานาญ  
                    ลูกจ�างประจํา ลูกจ�างประจําท่ีมีบําเหน็จรายเดือน และมีอายุการเป>นสมาชิกของสหกรณ�นี้ 
                         ติดต5อกันมาเป>นเวลาไม5น�อยกว5า 1 ปU ยกเว�นสมาชิกโอนย�ายตามระเบียบว5าด�วยการโอนสมาชิก 
                         ระหว5างสหกรณ�  
       1.2 ยื่นคําขอกู�พร�อมหลักฐาน ภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือน (หากยื่นหลังจากวันดังกล5าวจะพิจารณาใน 
                         เดือนถัดไป) เพ่ือดําเนินการประเมินหลักทรัพย�ท่ีใช�คํ้าประกัน        
                   1.3 ต�องมีทุนเรือนหุ�นไม5น�อยกว5าร�อยละ 12 ของวงเงินท่ีขอกู� 
       1.4 จะต�องไม5เป>นผู�ผิดนัดชําระหนี้ ในรอบ 12 เดือนท่ีผ5านมา 
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      1.5 สมาชิกผู�ขอกู�เงินต�องมีเงินได�รายเดือน (ไม5รวมเงินประจําตําแหน5ง) เม่ือหักชําระงวดหนี้เงินกู�   
           ดอกเบ้ียเงินกู� ทุกสัญญา และเงินจ5ายอ่ืน ๆ แล�วคงเหลือตามใบแสดงรายการเงินได�รายเดือน   
          (สลิป) ไม5น�อยกว5า 12 %  
                   1.6 สมาชิกผู�ขอกู�เงินสามารถยื่นขอกู�เงินได�ใหม5หลังจากผ5อนชําระโดยหัก ณ ท่ีจ5ายมาแล�วในวงเงิน   
                         ไม5น�อยกว5า 36 งวด 
        1.7 สมาชิกมีสิทธิขอกู�เงินพิเศษได�ไม5เกิน 3 สัญญา คือเงินกู�พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห�  1 สัญญา   
                         เงินกู�พิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ 1 สัญญา และเงินกู�พิเศษเพ่ือการมียานพาหนะ 1 สัญญา 
        1.8 สมาชิกผู�ขอกู�เงินต�องทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตท่ีได�ทําข�อตกลงกับสหกรณ�เท5านั้น โดย 
                          ทุนประกันชีวิตรวมต�องไม5น�อยกว5าวงเงินกู�   
       1.9 สมาชิกผู�ขอกู�เงิน ท่ีใช�อสังหาริมทรัพย�และมีสิ่งปลูกสร�าง เป>นหลักทรัพย�คํ้าประกัน จะต�องทํา 
             ประกันวินาศภัย 
                   1.10 นอกเหนือจาก ข�อ 1.1 - 1.9 ให�อยู5ในดุลยพินิจการพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการ  
                2. วงเงินกู� 
          คณะกรรมการดําเนินการ จะพิจารณากําหนดวงเงินให�กู�แก5สมาชิกไม5เกินร�อยละ 100  ของมูลค5า 
                      อสังหาริมทรัพย�ซ่ึงได�รับการประเมินจากบริษัทประเมินหลักทรัพย� ท่ีได�ทําข�อตกลงไว�กับสหกรณ�  
             2.1 เงินกู�พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห� วงเงินไม5เกิน 4,000,000.-บาท(สี่ล�านบาทถ�วน) 
             2.2 เงินกู�พิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ วงเงินไม5เกิน 4,000,000.-บาท(สี่ล�านบาทถ�วน) 
             2.3 เงินกู�พิเศษเพ่ือการมียานพาหนะ กู�ได�แต5ไม5เกิน  4,000,000.-บาท(สี่ล�านบาทถ�วน)   
             เม่ือรวมวงเงินกู�ทุกสัญญาของเงินกู�ประเภทนี้แล�วต�องไม5เกิน 4,000,000.-บาท(สี่ล�านบาทถ�วน) 

                3. การผ�อนชําระ 
          ผู�กู�จะต�องผ5อนชําระงวดสุดท�าย อายุไม5เกิน 75 ปUบริบูรณ� หรือ ณ เดือนสุดท�ายของการได�รับเงินได� 
          รายเดือนจากทางราชการ โดย 
             3.1 เงินกู�พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห� ผ5อนชําระไม5เกิน 360 งวด 
             3.2 เงินกู�พิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ ผ5อนชําระไม5เกิน 240 งวด 
             3.3 เงินกู�พิเศษเพ่ือการมียานพาหนะ ผ5อนชําระไม5เกิน 240 งวด 

                 4. หลักค้ําประกันและการค้ําประกัน 
           ประเภทหลักทรัพย�คํ้าประกัน ต�องเป>นอสังหาริมทรัพย�ท่ีอยู5ในเขตพ้ืนท่ี  14 จังหวัดภาคใต� ท่ีผู�กู� 
                       หรือคู5สมรสเป>นเจ�าของสิทธิอันปลอดภาระจํานอง เป>นหลักประกันเต็มมูลค5าของอสังหาริมทรัพย�  
            การประเมินมูลค5าอสังหาริมทรัพย� สหกรณ�จะประสานให�บริษัทประเมินท่ีได�ทําข�อตกลงไว�กับ 

                        สหกรณ� ประสานไปยังสมาชิกผู�ขอกู� ค5าใช�จ5ายในการประเมินหลักทรัพย� และการจดจํานอง  

                        สมาชิกผู�ขอกู�จะต�องเป>นผู�ออกค5าใช�จ5ายท้ังหมด  ต5อการประเมินและการจดจํานองต5อ  1 ครั้ง โดย 

                        ข้ันตอนการประเมินบริษัทจะดําเนินการให�เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน หลังจากวันรับเอกสารการขอกู� 
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                 5. เอกสารท่ีใช�ประกอบคําขอกู�  
           1) สําเนาบัตรประจําตัวข�าราชการหรือสําเนาบัตรประจําตัวลูกจ�าง หรือสําเนาบัตรประจําตัว 
                           ประชาชน และสําเนาทะเบียนบ�านของผู�ขอกู�และคู5สมรส อย5างละ 1 ฉบับ พร�อมรับรองสําเนา 
                           ถูกต�อง 
           2) สําเนาใบหย5า ของสมาชิกผู�ขอกู� อย5างละ 1 ฉบับ พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง(ถ�ามี)        
                       3) ใบแสดงการหักเงินได�รายเดือน ณ ท่ีจ5าย (สลิปเงินเดือน) ท่ีได�รับการรับรองจากเจ�าหน�าท่ีฝHาย 
                            การเงิน หรือผู�บังคับบัญชา พร�อมประทับตราสํานักงาน ณ ปZจจุบันหรือย�อนหลังไม5เกิน 1 เดือน 
           4) สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย� หนังสือรับรองการทําประโยชน�แล�วแต5กรณี 1 ฉบับ 
           5) หนังสือรับรองราคาประเมินท่ีดิน พร�อมระวางท่ีดิน จากท่ีดินจังหวัด หรือท่ีดินอําเภอ 
                           แล�วแต5กรณี 1 ฉบับ  
           6) กรณีขอกู�เพ่ือก5อสร�างอาคารหรือต5อเติมอาคาร ให�ส5งแบบการก5อสร�างพร�อมการประเมินราคา  
                           การก5อสร�าง  1 ชุด และสัญญาซ้ือขาย   
           7) กรณีขอกู�เพ่ือซ้ือท่ีดินพร�อมสิ่งปลูกสร�าง จะต�องแนบใบเสร็จชําระเงินค5างวดเดือนปZจจุบัน 
                       8) ภาพถ5ายสี ขนาดโปสการ�ด ของอสังหาริมทรัพย�และสิ่งปลูกสร�าง ท่ีใช�คํ้าประกัน 
  

หมวด 4 
ดอกเบ้ียเงินให�กู� 

 ข�อ 13. อัตราดอกเบ้ียเงินให�กู�ประเภทต5าง ๆ ให�เป>นไปตามประกาศของสหกรณ� ท้ังนี้ให�เป>นไปตาม 
                          สภาวะเศรษฐกิจและอัตราดอกเบ้ียในตลาดด�วย 
 ข�อ 14. สหกรณ�จะคํานวณดอกเบ้ียเป>นรายวันตามจํานวนเงินต�นคงเหลือเป>นรายงวด หากงวดใด 
                          อัตราดอกเบ้ียไม5เท5ากัน เนื่องจากประกาศสหกรณ�มีผลบังคับใช� ให�คํานวณดอกเบ้ียเป>น 
                          รายวันตามอัตราในประกาศของสหกรณ� 
 ข�อ 15. ในกรณีท่ีสหกรณ�ทําการประมวลผลเงินเรียกเก็บงวดรายเดือนใดแล�ว หากมีเงินให�กู�แก5 
                          สมาชิกหลังจากท่ีประมวลผลแล�ว สหกรณ�จะคํานวณดอกเบ้ียและเรียกเก็บในงวดถัดไป 
 

หมวด 5 
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญากู�เงิน 

 ข�อ 16. สมาชิกผู�ขอกู�เงินจะต�องเสนอหลักประกันเงินกู�ให�สหกรณ�พิจารณา ท้ังนี้หลักประกันสัญญา   
                          กู�เงิน ให�เป>นไปตามหลักเกณฑ�และวิธีปฏิบัติในการให�บริการกู�เงินประเภทนั้น ๆ  
 ข�อ 17. กรณีการใช�บุคคลท่ีเป>นสมาชิกสหกรณ�เป>นผู�คํ้าประกัน ถ�าประสงค�ขอโอน ย�าย หรือลาออก 
                          จากราชการและ/หรือพ�นจากสมาชิกภาพของสหกรณ�  ต�องแจ�งเป>นหนังสือให�สหกรณ�ทราบ  
                          แต5ยังคงรับผูกพันธ�ภาระคํ้าประกันอยู5 
   หากผู�คํ้าประกันรายใดได�เสียชีวิตลงและยังมีหนี้สินในฐานะผู�คํ้าประกันกับสหกรณ� สหกรณ� 
                          มีสิทธิเรียกร�องจากทายาทและหรือผู�จัดการมรดกของผู�คํ้าประกันได� 
 ข�อ 18. ให�คณะกรรมการ หรือผู�จัดการและผู�รับผิดชอบเงินกู�ของสหกรณ� ตรวจตราควบคุมให�เงินกู� 
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                          ทุกรายมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไว�ในสัญญาเงินกู�แต5ละประเภท หากพบว5าหลักประกัน 
                          เงินกู�รายใด เกิดบกพร5อง ไม5เป>นไปตามท่ีกําหนด ให�แจ�งให�ผู�กู�แก�ไขจัดการให�คืนดีภายใน 
                          ระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

หมวด 6 
การเรียกคืนเงินกู� 

 ข�อ 19. ให�คณะกรรมการจัดการเรียกคืนเงินกู�โดยมิชักช�า และให�ถือว5าหนี้เป>นอันถึงกําหนดส5งคืน 
                          โดยสิ้นเชิง หากเกิดกรณีใด ๆ ต5อสัญญาเงินกู�ประเภทใดหรือรายใด  ดังนี้ 

(1) เม่ือผู�กู�พ�นสภาพจากสมาชิกภาพของสหกรณ�ไม5ว5าด�วยเหตุใด ๆ 
(2) เม่ือปรากฏแก5คณะกรรมการว5า ผู�กู�นําเงินกู�ไปใช�ผิดวัตถุประสงค� 
(3) เม่ือคณะกรรมการเห็นว5าหลักประกันสัญญาเงินกู�เกิดบกพร5องและผู�กู�มิได�แก�ไขให�คืนดี 

      ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
(4) เม่ือผู�กู�ค�างชําระเงินงวดชําระหนี้เป>นเวลาสองเดือนติดต5อกัน 

       หากคณะกรรมการเห็นว5าเหตุข�างต�นเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุอันควร  
       คณะกรรมการอาจผ5อนผันได�ตามความจําเป>นและสมควร  
 ข�อ 20. ให�คณะกรรมการดําเนินงานของสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขพังงา จํากัด เป>นผู�รักษาการ 
                          ตามระเบียบนี้และออกประกาศต5าง ๆ ตามท่ีกําหนดไว�ในระเบียบนี้ 
 

หมวด 7 
บทเฉพาะกาล 

 ข�อ 21. เพ่ือให�เกิดความม่ันคงของสหกรณ� และไม5ให�มีผลกระทบต5อสมาชิกสหกรณ�ท่ียื่นกู�เงิน  
                          ประกอบกับเป>นการรองรับกฎกระทรวงท่ีจะออกมาภายหลัง ทางสหกรณ� จึงได�กําหนด 
                          จํานวนเงินคงเหลือสุทธิและจํานวนงวดชําระหนี้เพ่ิมเติม ดังนี้ 
 

ปLท่ี ปL พ.ศ. จํานวนเงินคงเหลือสุทธิ       

(ร�อยละ) 

จํานวนงวดชําระหนี้  

(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 
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ปLท่ี ปL พ.ศ. จํานวนเงินคงเหลือสุทธิ      

(ร�อยละ) 

จํานวนงวดชําระหนี้  

(งวด) 

7 2571 24 180 

8 2572 26 170 

ปU9 2573 28 160 

ปU10 2574 30 150 

 
สําหรับเงินกู�สามัญท่ีมีงวดชําระหนี้ 180 งวด ให�สามารถใช�งวดชําระหนี้ 180 งวดต5อไปจนถึง ปU พ.ศ.2571 
 
       ประกาศ  ณ  วันท่ี      1     ตุลาคม พ.ศ. 2564  

                                                                                           
                        (นายวิรัตน�    เพาะปลูก) 
          ประธานกรรมการ 
                 สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด 
ว�าด�วย การให�เงินกู�แก�สมาชิก แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2565 

-------------------------------------------------- 
 อาศัยอํานาจตามความในข�อบังคับของสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด ข�อ 66(8)  
และข�อ 91(3)  ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ� ชุดท่ี 40 ครั้งท่ี 12     วันท่ี 31 ตุลาคม 2565  มีมติ
กําหนดระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด ว5าด�วยการให�เงินกู�แก5สมาชิก พ.ศ.2564    
แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2565  ดังต5อไปนี้ 
 ข�อ 1. ระเบียบนี้เรียกว5า “ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด ว5าด�วยการ     
ให�เงินกู�แก5สมาชิก แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2565” 
 ข�อ 2. ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต5วันท่ี 2 มกราคม 2566 เป>นต�นไป 
 ข�อ 3. ให�ยกเลิกความใน 2.12 เงินกู�สามัญกระตุ�นเศรษฐกิจ (ส.ก) ของระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�
สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด ว5าด�วยการให�เงินกู�แก5สมาชิก พ.ศ.2564 และใช�ข�อความต5อไปนี้แทน 

      2.12 เงินกู�สามัญกระตุ�นเศรษฐกิจ (ส.ก) 
1. วงเงินกู� และการชําระเงินกู� 

1.1 สมาชิกสามัญ ท่ีมีสถานะเป>นข�าราชการ ข�าราชการบํานาญ ลูกจ�างประจํา ลูกจ�างประจําท่ีมีบําเหน็จ   
รายเดือน มีสิทธิขอกู�เงินได�ไม5เกิน 800,000.-บาท (แปดแสนบาทถ�วน)ส5งงวดชําระเงินไม5เกิน 240 
งวด ไม5เกินอายุ 75 ปU  

          1.2 สมาชิกสามัญ ท่ี มีสถานะเป>นเจ�าหน�า ท่ีสหกรณ�  มีสิทธิขอกู� เ งินได� ไม5 เ กิน 800,000. -บาท                 
      (แปดแสนบาทถ�วน) ส5งงวดชําระเงินไม5เกิน 240 งวด ไม5เกินอายุ 60 ปU  
 1.3 ในกรณีท่ีสมาชิกยื่นขอกู�เงินสามัญประเภทนี้ ให�นําเงินท่ีกู�ได�มาชําระเงินกู�สามัญ 4 และสามัญ 7      
      ให�หมดก5อน (ถ�ามี) เพ่ือลดภาระหนี้และมีเงินคงเหลือเพียงพอต5อการดํารงชีพ  
 1.4 สมาชิกสามัญท่ีมีสถานะเป>นพนักงานกระทรวง , พนักงานราชการ มีสิทธิขอกู�เงินได�ไม5เกิน 300,000
บาท (สามแสนบาทถ�วน) ส5งงวดชําระเงินไม5เกิน 180 งวด ไม5เกินอายุ 60 ปU ในกรณีท่ีสมาชิกยื่นขอกู�เงินสามัญ
ประเภทนี้ ให�นําเงินท่ีกู�ได�มาชําระเงินกู�สามัญโควิคและเงินกู�สามัญเฉพาะกิจเพ่ือกระตุ�นเศรษฐกิจ จากสถานะการ
ไวรัสโคโรน5า (COVID-19 (ค2) ให�หมดก5อน (ถ�ามี) เพ่ือลดภาระหนี้และมีเงินคงเหลือเพียงพอต5อการดํารงชีพ 
 ข�อ 4. ให�ยกเลิกความในข�อ 21  ของระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด ว5า
ด�วยการให�เงินกู�แก5สมาชิก พ.ศ.2564 และใช�ข�อความต5อไปนี้แทน 
 ข�อ 21 เพ่ือให�เกิดความม่ันคงของสหกรณ�  และไม5ให�มีผลกระทบต5อสมาชิกสหกรณ�ท่ียื่นกู�เงิน ประกอบ
กับเป>นการรองรับกฎกระทรวงท่ีจะออกมาภายหลัง ทางสหกรณ� จึงได�กําหนดจํานวนเงินคงเหลือสุทธิและจํานวน
งวดชําระหนี้เพ่ิมเติม ดังนี้ 
 
 
 
 



 
 
 

ปLท่ี ปL พ.ศ. จํานวนเงินคงเหลือสุทธิ       

(ร�อยละ) 

จํานวนงวดชําระหนี้  

(งวด) 

1 2566 12 240 

2 2567 14 230 

3 2568 16 220 

4 2569 18 210 

5 2570 20 200 

6 2571 22 190 

7 2572 24 180 

8 2573 26 170 

ปU9 2574 28 160 

ปU10 2575 30 150 

 
สําหรับเงินกู�สามัญท่ีมีงวดชําระหนี้ 180 งวด ให�สามารถใช�งวดชําระหนี้ 180 งวดต5อไปจนถึง ปU พ.ศ.2572 
 ให�ประธานกรรมการเป>นผู�รักษาการตามระเบียบนี้    
       ประกาศ  ณ  วันท่ี   4   พฤศจิกายน  2565 

                                                                                     
                        (นายวิรัตน�    เพาะปลูก) 
          ประธานกรรมการ 
                 สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด         
 
 
 
 
 


