
 

 

 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร ์จ ากัด 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกูโ้ครงการสินเชื่อสู้ภัยโควิด (COVID-19) 2 

*********************************************** 
อาศัยอ านาจตามความในขอ 15 แหงระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยอนามัยสุรินทร จ ากัด วาด้วยการใหเงินกแูละ

ดอกเบ้ียเงินกู (คร้ังท่ี 2) พ.ศ. 2559 จากการประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ ากัด  
ชุดท่ี 52 คร้ังท่ี 8/2564 เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2564 ได้มีมติให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ ากัด 
เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเงินกู้โครงการสินเช่ือสู้ภัยโควิด (COVID-19) ลงวันท่ี 28 เมษายน 2564 แล้วก าหนดประกาศ
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเงินกู้โครงการสินเช่ือสู้ภัยโควิด (COVID-19) 2 ใหม่ดังนี้ 

ข้อ 1 เงินกู้โครงการสินเช่ือสู้ภัยโควิด (COVID-19) 2 มีวัตถุประสงค์ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบให้เกิดสภาวะเศรษฐกจิถดถอย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์ท่ีได้รับผลกระทบต่อรายได้และค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิต ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือ
สมาชิกและครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์ โดยได้รับเงินกู้ท่ีมีอัตราดอกเบ้ียต่ าไม่มีเฉล่ียคืน
ประจ าปี 
 ข้อ 2 โครงการนี้ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 
 ข้อ 3 คุณสมบัติของสมาชิกผู้กู้ มีดังนี ้

(1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน 
(2) สมาชิกจะตอ้งไม่เคยกู้เงินโครงการสินเช่ือสู้ภัยโควดิ (COVID–19) มาก่อน 
(3) สมาชิกผู้กู้ต้องไม่อยู่ในระหว่างการผิดนัดงวดช าระหนีก้ับสหกรณ์จนกว่าจะแก้ไขการผิดนัดงวด

ช าระหนี้นั้นจนแล้วเสร็จ 
(4) ไม่อยู่ระหว่างการลดหุ้นและหรือพกัช าระหนีก้ับสหกรณ์มาตรการช่วยเหลือสมาชิกท่ีได้รับ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
 ข้อ 4 วงเงินกู้โครงการสินเช่ือสู้ภัยโควิด (COVID-19) ก าหนดงวดช าระหนี้ ส าหรับสมาชิกรายหนึ่งนั้นให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  4.1 สมาชิกท่ีเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ าท่ียังปฏิบัติงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  
เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์หรือเจ้าหน้าท่ีสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์อนามัยสุรินทร์ ซึ่งเป็นสมาชิกท่ีสหกรณ์สามารถส่งหักเงินเดอืน 
ณ ท่ีจ่ายได้ตามจ านวนท่ีเรียกเก็บประจ าเดือน วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ก าหนดงวดช าระหนี้ไม่เกิน 
120 งวด ก าหนดงวดช าระงวดสุดท้ายไม่เกินอายุ 65 ปี ยกเว้นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์หรือเจ้าหน้าท่ีสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์อนามัยสุรินทร์ก าหนดงวดสุดท้ายไม่เกินเดือนท่ีเกษียณอายุ 
                    4.2 สมาชิกท่ีเป็นข้าราชการบ านาญ วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ก าหนดงวดช าระ
หนี้ไม่เกิน 120 งวด  
  4.3 สมาชิกท่ีเป็นลูกจ้างช่ัวคราว กลุ่มวิชาชีพ พนักงานราชการ ของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นสมาชิกท่ีสหกรณ์สามารถส่งหักเงินเดือน ณ ท่ีจ่ายได้ตามจ านวนท่ีเรียกเก็บประจ าเดือน 
วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหม่ืนบาท) ก าหนดงวดช าระหนี้ไม่เกิน 60 งวด ก าหนดงวดช าระงวดสุดท้ายไม่เกนิอายุ     
60 ปี 
                    4.4 สมาชิกท่ีเป็นลูกจ้างช่ัวคราวท่ัวไป ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์            
ซึ่งเป็นสมาชิกท่ีสหกรณ์สามารถส่งหักเงินเดือน ณ ท่ีจ่ายได้ตามจ านวนท่ีเรียกเก็บประจ าเดือน วงเงินกู้ไม่เกิน                
20,000 บาท (สองหม่ืนบาท) ก าหนดงวดช าระหนี้ไม่เกิน 60 งวด ก าหนดงวดช าระงวดสุดท้ายไม่เกินอายุ 60 ปี 
 
 



 

 ข้อ 5 การหักเงินได้รายเดือนเพื่อช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์ประจ าเดือนให้เป็น ดังนี้ 
  5.1 ส าหรับสมาชิกท่ีเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ข้าราชการบ านาญ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ และเจ้าหน้าท่ี
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อนามัยสุรินทร์ หักเงินเดือนเพื่อช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์ได้ไม่เกินร้อยละ 87 เว้นแต่สมาชิกท่ีมี 
กบข. ท่ีมีอายุตั้งแต่ 56 ปีข้ึนไปและก าหนดงวดช าระหนี้เงินกู้นี้เดือนสุดท้ายเกินอายุ 60 ปี ให้หักเงินได้รายเดือนออกร้อย
ละย่ีสิบก่อน 
  5.2 ส าหรับสมาชิกเดิมท่ีเป็นลูกจ้างช่ัวคราวและได้บรรจุเป็นข้าราชการ เม่ือเปล่ียนสถานะเป็นสมาชิก 
ตามข้อ 4.1 ให้หักเงินได้รายเดอืนเพื่อช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์ได้ไม่เกินร้อยละ 77 
  5.3 ส าหรับสมาชิกท่ีเป็นลูกจ้างช่ัวคราว และสมาชิกท่ีสมัครหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 หักเงินเดือน
เพื่อช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์ได้ไม่เกินร้อยละ 77 
           ข้อ 6 การใช้บุคคลค้ าประกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้  
           ก. สมาชิกตามข้อ 4.1 และข้อ 4.2 ต้องมีสมาชิกค้ าประกันเงินกู้จ านวน 2 คน 
                 ข. สมาชิกตามข้อ 4.3 และข้อ 4.4 ต้องมีสมาชิกตามข้อ 4.1 หรือ 4.2 ค้ าประกันเงินกู้จ านวน 1 คน 

ข้อ 7 การกู้เงิน สมาชิกต้องย่ืนค าขอกู้และท าหนังสือสัญญากู้เงินตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนดพร้อมเอกสาร
หลักฐานดังนี้ 
              7.1  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือถ้าใช้บัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานของรัฐ ต้องมี ส าเนา
ทะเบียนบ้านท้ังของผู้กู้ ผู้ค้ าประกันรวมท้ังคู่สมรส 

7.2  เอกสารแสดงรายการเงินเดือน หรือส าเนาเอกสาร แสดงการรายการเงินเดือน ของผู้กู้ ท่ี
ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าท่ีการเงินในหน่วยงานรับรอง 
                  7.3  หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน ณ ท่ีจ่าย 
                  7.4  หนังสือจ าน าหุ้นหรือบัญชีเงินฝาก แล้วแต่กรณี 
                 7.5  เอกสารอื่นท่ีสหกรณ์เห็นว่าจ าเป็นแก่การกู้รายนั้น 
          ข้อ 8 หลักเกณฑ์และเง่ือนไขอื่นให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ ากัด ว่าด้วยการให้
เงินกู้และดอกเบ้ียเงินกู้ (คร้ังท่ี 2) พ.ศ. 2559 
          ข้อ 9 บรรดามติ ประกาศ และค าส่ังอื่นใดท่ีขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ยกเลิกและใช้ประกาศฉบับนี้แทน 
           

   ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
   

   ประกาศ ณ วนัท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
             

              
 

 (นายศุภรัฐ  พูนกล้า) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ ากัด 


