
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญเพื่อการบริโภค 

***************************** 
 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 15 และ 43 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วย
การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2559 คณะกรรมการดำเนินการชุดที่  53 ได้มีมติในการประชุม    
ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์  จำกัด                   
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญเพ่ือการบริโภค ลงวันที่  2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 แล้วให้กำหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญเพ่ือการบริโภคไว้ ดังนี้ 
 ข้อ 1 เงินกู้สามัญเพ่ือการบริโภค มีวัตถุประสงค์ การช่วยเหลือทางการเงินแก่สมาชิก เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือ
อุปโภคบริโภคภายในครอบครัว 
 ข้อ 2 คุณสมบัติของสมาชิกผู้กู้ มีดังนี้ 

(1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
(2) เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ หรือข้าราชการบำนาญ หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรือ

เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจฯ หรือลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มวิชาชีพ  หรือพนักงานราชการ หรือ
ลูกจ้างชั่วคราวทั่วไป ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  หรือ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด 

(3) สมาชิกผู้กู้ต้องไม่อยู่ในระหว่างการผิดนัดงวดชำระหนี้กับสหกรณ์จนกว่าจะแก้ไขการผิดนัด
งวดชำระหนี้นั้นจนแล้วเสร็จ 

(4) ต้องมีหุ้นและเงินฝากในสหกรณ์ไม่น้อยกว่า หนึ่งในห้าของเงินกู้สามัญรวมทุกประเภท 
(5) ผู้ที่เป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป ต้องผ่านการอบรมสมาชิกใหม่ที่

สหกรณ์จัดข้ึน 
 ข้อ 3 วงเงินกู้สามัญเพ่ือการบริโภค กำหนดงวดชำระหนี้ สำหรับสมาชิกรายหนึ่งนั้นให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  (1)  สมาชิกที่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำที่ยังปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุรินทร์  หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรือเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อนามัยสุรินทร์ ที่หักเงินเดือน ณ 
ที่จ่ายได้ วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) กำหนดงวดชำระไม่เกิน 150 งวด แต่งวดสุดท้ายไม่เกิน             
75 ปี เว้นแต่ลูกจ้างประจำ หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์และเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อนามัยสุรินทร์ งวด
สุดท้ายไม่เกินเดือนที่เกษียณอายุ 
  (2)  สมาชิกที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มวิชาชีพ หรือพนักงานราชการของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ หรือเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด      
ที่หักเงินเดือน ณ ที่จ่ายได้ วงเงินกู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาท) กำหนดงวดชำระไม่เกิน 60 งวด                
แต่งวดชำระงวดสุดท้ายไม่เกินอายุ 60 ปี 
 
 



                    (3) สมาชิกท่ีเป็นลูกจ้างชั่วคราวทั่วไปของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  
ที่หักเงินเดือน ณ ที่จ่ายได้ วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) กำหนดงวดชำระไม่เกิน 60 งวด กำหนด
งวดชำระงวดสุดท้ายไม่เกินอายุ 60 ปี 
                    (4) สมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญ  วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000.00 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
กำหนดงวดชำระหนี้ไม่เกิน 150 งวด แต่งวดสุดท้ายไม่เกินอายุ 75 ปี 

ข้อ 4 การหักเงินได้รายเดือนเพื่อชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ประจำเดือนให้เป็น ดังนี้ 
  4.1 สำหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ หรือข้าราชการบำนาญ หรือเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ หรือเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อนามัยสุรินทร์ หักเงินเดือนเพ่ือชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ตามเกณฑ์
ที่กำหนด ดังนี้ 
   - ในปี 2565  ให้หักเงินได้รายเดือนร้อยละ 79 ของเงินได้รายเดือนที่เหลือ 
   - ในปี 2566  ให้หักเงินได้รายเดือนร้อยละ 78 ของเงินได้รายเดือนที่เหลือ 
   - ในปี 2567  ให้หักเงินได้รายเดือนร้อยละ 77 ของเงินได้รายเดือนที่เหลือ 
   - ในปี 2568  ให้หักเงินได้รายเดือนร้อยละ 76 ของเงินได้รายเดือนที่เหลือ 
   - ในปี 2569  ให้หักเงินได้รายเดือนร้อยละ 75 ของเงินได้รายเดือนที่เหลือ 
   - ในปี 2570  ให้หักเงินได้รายเดือนร้อยละ 74 ของเงินได้รายเดือนที่เหลือ 
   - ในปี 2571  ให้หักเงินได้รายเดือนร้อยละ 73 ของเงินได้รายเดือนที่เหลือ 
   - ในปี 2572  ให้หักเงินได้รายเดือนร้อยละ 72 ของเงินได้รายเดือนที่เหลือ 
   - ในปี 2573  ให้หักเงินได้รายเดือนร้อยละ 71 ของเงินได้รายเดือนที่เหลือ 
   - ในปี 2574  ให้หักเงินได้รายเดือนร้อยละ 70 ของเงินได้รายเดือนที่เหลือ 

สำหรับสมาชิกที่มี กบข. ที่มีอายุตั้งแต่ 56 ปีขึ้นไปและกำหนดงวดชำระหนี้เงินกู้นี้เดือนสุดท้ายเกิน 
อายุ 60 ปี ให้หักเงินได้รายเดือนออกร้อยละยี่สิบก่อน 
  4.2 สำหรับสมาชิกที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มวิชาชีพ หรือพนักงานราชการ หรือเจ้าหน้าที่ศูนย์
ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด หรือลูกจ้างชั่วคราวทั่วไป หักเงินเดือนเพ่ือชำระหนี้ให้แก่
สหกรณ์ได้ไม่เกินร้อยละ 70  
 ข้อ 5 กำหนดยื่นสัญญาใหม่ ต้องชำระหนี้สัญญาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด 
 สหกรณ์สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนเงินต้นทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยในทันทีที่สหกรณ์เห็นว่าสมาชิกกระทำผิด
สัญญาที่กระทำไว้กับสหกรณ์หรือตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนดไว้อันอาจทำให้สหกรณ์เกิดความ
เสียหาย 

ข้อ 6 กำหนดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ ตามประกาศสหกรณ์ 
 ข้อ 7 การใช้บุคคลค้ำประกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้  
            (1) สมาชิกที่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ หรือข้าราชการบำนาญ หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
หรือเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อนามัยสุรินทร์ ต้องมีสมาชิกค้ำประกันเงินกู้จำนวน 3 คน   

(2) สมาชิกที่ เป็นลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มวิชาชีพ หรือพนักงานราชการ หรือเจ้าหน้าที่ศูนย์
ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด หรือลูกจ้างชั่วคราวทั่วไป ต้องมีสมาชิกค้ำประกันเงินกู้
จำนวน 4 คน และต้องมีสมาชิกที่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ หรือข้าราชบำนาญ หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
หรือเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อนามัยสุรินทร์ อย่างน้อย 2 คนเป็นผู้ค้ำประกัน   



สมาชิกสามารถใช้บุคคลค้ำประกันซ้ำกับเงินกู้สามัญทุกประเภทได้ เมื่อผู้ค้ำประกันตายหรือออก
จากสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใด หรือสหกรณ์เห็นว่าไม่สมควรจะเป็นผู้ค้ำประกันต่อไป ผู้กู้ต้องให้สมาชิกอ่ืนเข้า
เป็นผู้ค้ำประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากสหกรณ์ 

ข้อ 8 การกู้สามัญเพ่ือซื้อการบริโภค สมาชิกต้องยื่นคำขอกู้และทำสัญญาตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
พร้อมเอกสารหลักฐานดังนี้  

(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือถ้าใช้บัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานของ  
รัฐต้องมีสำเนาทะเบียน บ้านทั้งของผู้กู้ ผู้ค้ำประกันรวมทั้งคู่สมรส 

(2) หนังสือหรือเอกสารแสดงรายการเงินเดือนของผู้กู้ เดือนล่าสุดของผู้กู้ที่ผู้บังคับบัญชาหรือ
เจ้าหน้าที่การเงินในหน่วยงานรับรอง 

(3) หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน ณ ที่จ่าย 
(4) หนังสือจำนำหุ้นหรือบัญชีเงินฝาก แล้วแต่กรณี 
(5) เอกสารอื่นที่สหกรณ์เห็นว่าจำเป็นแก่การกู้รายนั้น 

 ข้อ 9 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอ่ืนให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วย
การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2559 
 บรรดามติ ประกาศ และคำสั่งอ่ืนที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ยกเลิก แล้วใช้ประกาศฉบับนี้แทน 
   

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
    

    ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
  
 
 
 

(ดร.ทพ.นพรัศม์ เหลือล้นนิธิศ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด 
 


