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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด 
 ว่าด้วยคลินิกแก้ปัญหาหนี้ของสมาชิก พ.ศ. 2565 
*********************************************** 

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร  จำกัด พ.ศ. 2565 หมวด 4              
ข้อ 11 ข้อ 15 หมวด 8 ข้อ 79(5) หมวด 12 ข้อ 113(14) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53 ครั้ง
ที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด               
ว่าด้วยคลินิกแก้ปัญหาหนี้ของสมาชิก พ.ศ. 2565 ไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วย คลินิกแก้ปัญหาหนี้
ของสมาชิก พ.ศ. 2565” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป 
 บรรดา ระเบียบ มติ ประกาศ หรือคำสั่งอื ่นใดที่ได้กำหนดไว้ ซึ ่งขัดแย้ง หรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ์”   หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด 
  “สมาชิก”   หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด 
  “ประธานกรรมการ”  หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด 
  “คณะกรรมการ”  หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด 
  “คณะกรรมการเงินกู้”  หมายถึง คณะกรรมการเงินกู้ ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 อนามัยสุรินทร์ จำกัด 
  “คณะกรรมการอำนวยการ” หมายถึง คณะกรรมการอำนวยการ ตามข้อบังคับสหกรณ์ 

    ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด 
  “ผู้จัดการ”   หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด 
  “สถาบันการเงิน” หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายกำหนด 
  “การรวมหนี้”  หมายถึง หนี้ในสหกรณ์ หนี้จากสถาบันการเงินอ่ืน มารวมกันในสหกรณ์ 
 ข้อ 4 โครงการสินเชื่อเพ่ือแก้ปัญหาหนี้สินของสมาชิกมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

4.1  เพื่อแก้ไขปัญหาในการชำระหนี้ของสมาชิก 
4.2  เพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีและดำรงชีวิตอย่างมีความสุขยั่งยืนพอเพียง 
4.3  เพื่อช่วยเหลือเพิ่มขีดความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกและเป็นการพัฒนาคุณภาพ

หนี้ของสมาชิก 
 ข้อ 5 คุณสมบัติของสมาชิกผู้กู้ มีดังนี้ 

5.1  เป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
5.2  ต้องมีหุ้นในสหกรณ์รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 6 ของวงเงินกู้สามัญรวมทุกประเภท 
5.3  ต้องไม่อยู่ในระหว่างการผิดนัดงวดชำระหนี้กับสหกรณ์จนกว่าจะแก้ไขการผิดนัดงวดชำระ

หนี้นั้นจนแล้วเสร็จหรือไม่อยู่ในระหว่างที่ถูกลงโทษงดให้เงินกู้  



5.4  ผู้ที่เป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป ต้องผ่านการอบรมสมาชิกใหม่ที่
สหกรณ์จัดข้ึน 

5.5  ให้มีหลักประกันตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
 ข้อ 6 ลักษณะหนี้ที่จะนำมารวมหนี้  มีดังนี้ 
  6.1  หนี้ที่สมาชิกเป็นลูกหนี้กับสหกรณ์ทุกสัญญา 
  6.2  หนี้ที่สมาชิกเป็นลูกหนี้อยู่กับสถาบันการเงินอื่นตามกฎหมายกำหนด  
 ข้อ 7 วงเงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของสมาชิก สำหรับสมาชิกรายหนึ่งนั้นให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  7.1 สมาชิกที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ยังปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุรินทร์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อนามัยสุรินทร์  ซึ่งเป็นสมาชิกที่สหกรณ์
สามารถส่งหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายได้ตามจำนวนที่เรียกเก็บประจำเดือน วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5,000,000.00 บาท 
  7.2 สมาชิกท่ีเป็นข้าราชการบำนาญ ซึ่งเป็นสมาชิกท่ีสหกรณ์สามารถส่งหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายได้
ตามจำนวนที่เรียกเก็บประจำเดือน วงเงินกู้ไม่เกิน 3,500,000.00 บาท  
  7.3 สมาชิกท่ีเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มวิชาชีพ พนักงานราชการ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นสมาชิกที่สหกรณ์สามารถส่งหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายได้ตามจำนวนที่เรียกเก็บ
ประจำเดือน วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 800,000.00 บาท 
                    7.4 สมาชิกที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวทั่วไป ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุรินทร์ ซึ่งเป็นสมาชิกที่สหกรณ์สามารถส่งหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายได้ตามจำนวนที่เรียกเก็บประจำเดือน วงเงินกู้
สูงสุดไม่เกิน 500,000.00 บาทถ้วน    
     ข้อ 8 การผ่อนชำระหนี้เงินกู้ ให้ผู้กู้สามารถเลือกแบบการชำระข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

8.1  ผ่อนชำระคืนต้นเงินเป็นงวดรายเดือนเท่า ๆ กันเว้นแต่งวดสุดท้าย พร้อมดอกเบี้ยต่างหาก  
8.2  ผ่อนชำระเงินกู้แบบต้นเงินและดอกเบี้ยรวมกันเท่ากันทุกงวด 

 ข้อ 9 กำหนดงวดชำระหนี้และการหักเงินได้รายเดือนเพื่อชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ประจำเดือนให้กำหนด 
ดังนี้  

9.1 สมาชิกที ่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำที ่ยังปฏิบัติ งานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข           
จังหวัดสุรินทร์ กำหนดให้หักเงินได้รายเดือนไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินได้รายเดือน กำหนดงวดชำระไม่เกิน              
240 งวด แต่งวดสุดท้ายไม่เกินอายุ 75 ปี ยกเว้นลูกจ้างประจำ งวดสุดท้ายไม่เกินอายุ 65 ปี 
  9.2 สมาชิกที่เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อนามัยสุรินทร์  
กำหนดให้หักเงินได้รายเดือนไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินได้รายเดือน กำหนดงวดชำระไม่เกิน 240 งวด แต่งวด
สุดท้ายไม่เกินอายุ 65 ปี และเมื่ออายุ 60 ปี ให้มีหนี้คงเหลือไม่เกินบำเหน็จที่พึงจะได้รับ  
  9.3 สมาชิกตามข้อ 7.2 กำหนดให้หักเงินได้รายเดือนไม่เกินร้อยละ 85 ชำระไม่เกิน 150งวด          
แต่งวดสุดท้ายอายุไม่เกิน 75 ปี 

     หรือหากใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน ชำระไม่เกิน 240 งวด แต่งวดสุดท้ายไม่เกิน อายุ 75 ป ี
  9.4 สมาชิกตามข้อ 7.3 และข้อ 7.4 กำหนดให้หักเงินได้รายเดือนไม่เกินร้อยละ 80 ชำระไม่เกิน 
150 งวด เว้นแต่งวดสุดท้ายไม่เกินอายุ 60 ปี 
  ข้อ 10 การหักเงินได้รายเดือนเพื่อชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ประจำเดือนให้กำหนด ดังนี้ 
 
 



  ให้รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหมดที่แสดงในบัญชีเงินเดือน ยกเว้นรายการหักของสหกรณ์ มาหักออก
จากเงินได้รายเดือนก่อน ส่วนเงินได้รายเดือนที่เหลือให้นำมาคำนวณการหักตามเกณฑ์ที่กำหนด 
  สำหรับสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 56 ปีขึ้นไป และเป็นสมาชิก กบข. ให้หักเงินได้รายเดือนออกร้อยละ
ยี่สิบก่อน ยกเว้นสมาชิกผู้ที่ชำระงวดสุดท้ายไม่เกินเดือนที่เกษียณอายุราชการ แล้วจึงดำเนินการต่อตามวรรคแรก  
         ข้อ 11 กำหนดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้คลินิกแก้ปัญหาหนี้ของสมาชิกตามประกาศของ
สหกรณ์ โดยจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป  
           ข้อ 12 การใช้บุคคลค้ำประกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  
           12.1 สมาชิกตามข้อ 7.1 และข้อ 7.2 ที่กู้ไม่เกิน 1,000,000.00 บาท ต้องมีสมาชิกค้ำประกัน
เงินกู้จำนวน 3 คน และกู้เกินกว่า 1,000,000.00 บาท ต้องมีสมาชิกค้ำประกันเงินกู้จำนวน 5 คน ถ้าเกินกว่า 
2,500,000.00 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันเงินกู้ 6 คน และถ้าเกินกว่า 4,000,000.00 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันเงินกู้    
7 คน 

12.2 สมาชิกตามข้อ 7.3 และข้อ 7.4 กู้ไม่เกิน 200,000.00 บาท ต้องมีสมาชิกค้ำประกันเงินกู้
จำนวน 4 คน และต้องมีสมาชิกตามข้อ 7.1 หรือข้อ 7.2 อย่างน้อย 2 คนเป็นผู ้ค้ำประกัน และกู ้เกินกว่า 
200,000.00 บาท ต้องมีสมาชิกค้ำประกันเงินกู้จำนวน 5 คน ต้องมีสมาชิกตามข้อ 7.1 หรือข้อ 7.2 อย่างน้อย 3 
คนเป็นผู้ค้ำประกัน 

12.3 สมาชิกตามข้อ 7.1 และข้อ 7.2 สามารถค้ำประกันเงินกู้ให้กันเองได้ไม่เกิน 8 คน และ
สามารถค้ำประกันเงินกู้ให้ลูกจ้างชั่วคราวได้อีกไม่เกิน 4 คน 

12.4 สมาชิกตามข้อ 7.3 และข้อ 7.4 สามารถค้ำประกันเงินกู้ให้กันเองได้ไม่เกิน 3 คน 
         สมาชิกสามารถใช้บุคคลค้ำประกันซ้ำกับเงินกู้สามัญทุกประเภทได้ เมื่อผู้ค้ำประกันตายหรือออก
จากสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใด หรือสหกรณ์เห็นว่าไม่สมควรจะเป็นผู้ค้ำประกันต่อไป ผู้กู้ ต้องจัดหาสมาชิกอ่ืน
เข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากสหกรณ์ 

12.5 สมาชิกที่ไม่ได้ปฏิบัติงานแล้วหรือไม่มีเงินได้รายเดือนหรือไม่ได้หักเงินได้รายเดือนจากต้น
สังกัด ไม่มีสิทธิ์ค้ำประกันสมาชิกรายอื่นและไม่มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์กู้ได้ตามระเบียบนี้ 
 ข้อ 13 การกู้เงินคลินิกแก้ปัญหาหนี้ของสมาชิกรายใดรายหนึ่งกระทำได้คนละครั้ง และงดให้กู้เงินทุก
ประเภทเป็นระยะเวลา 1 ปี เว้นแต่ยื่นกู้สามัญเพิ่มทรัพย์หรือเงินกู้ฉุกเฉิน หรือ ได้อนุมัติจากคณะกรรมการ 
 ข้อ 14 การกู้เงินคลินิกแก้ปัญหาหนี้ของสมาชิก สมาชิกต้องยื่นคำขอกู้และทำหนังสือสัญญากู้เงินตาม
แบบที่สหกรณ์กำหนดพร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
               1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือถ้าใช้บัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานของรัฐ 
ต้องมี สำเนาทะเบียนบ้านทั้งของผู้กู้ ผู้ค้ำประกันรวมทั้งคู่สมรส 

2. เอกสารแสดงรายการเงินเดือน หรือสำเนาเอกสาร แสดงการรายการเงินเดือน เดือน
ล่าสุด ของผู้กู้ที่ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่การเงินในหน่วยงานรับรอง 
                   3. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน ณ ที่จ่าย 
   4. เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับมูลหนี้สถาบันการเงิน เช่น หนังสือรับรองยอดหนี้คงเหลือ
จากสถาบันการเงิน หรือ ใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต เป็นต้น 
                   5. เอกสารอื่นที่สหกรณ์เห็นว่าจำเป็นแก่การกู้รายนั้น 
 ข้อ 15 ให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาเบื้องต้นในการช่วยเหลือจากข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับหนี้ของ
สมาชิกรายนั้นแล้วแจ้งผลการพิจารณาให้คณะกรรมการอำนวยการพิจารณาอนุมัติ แล้วนำเสนอคณะกรรมการ
ทราบในการประชุมคราวถัดไป 



 ข้อ 16 ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย ความเห็นของ
คณะกรรมการถือว่าเป็นที่สุด 
           ข้อ 17 ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
      

   ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 

(ดร.ทพ.นพรัศม์ เหลือล้นนิธิศ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด 
 


