
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด 
 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญท่ัวไป 

*********************************************** 
อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ15 และ 43 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วย

การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2559 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53 ได้มีมติในการประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัย
สุรินทร์ จำกัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญทั่วไป ลงวันที่  25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564           
แล้วกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญทั่วไปใหม่ ดังนี้ 
 ข้อ 1 เงินกู้สามัญทั่วไป มีวัตถุประสงค์ เพื่อการช่วยเหลือทางการเงินแก่สมาชิก เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ืออุปโภค
บริโภคภายในครอบครัว 
 ข้อ 2 วงเงินกู้สามัญทั่วไป สำหรับสมาชิกรายหนึ่งนั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  2.1 สมาชิกที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ยังปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุรินทร์ หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรือเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อนามัยสุรินทร์ ซึ่งเป็นสมาชิก
ที่สหกรณ์สามารถส่งหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายได้ตามจำนวนที่เรียกเก็บประจำเดือน 

ก. เป็นสมาชิก 6 เดือน แต่ไม่เกิน 5 ปี มีสิทธิ์กู้ได้ 70 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 
2,000,000.00 บาท 
     ข. เป็นสมาชิกมากกว่า 5 ปีแต่ไม่เกิน 10 ปี มีสิทธิ์กู้ได้ 80 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่
ไม่เกิน 2,500,000.00 บาท 
                    ค. เป็นสมาชิกมากกว่า 10 ปีขึ้นไป มีสิทธิ์กู้ได้ 90 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน  
3,500,000.00 บาท 
  2.2 สมาชิกที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มวิชาชีพ พนักงานราชการ ของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ หรือเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด           
ซึ่งเป็นสมาชิกท่ีสหกรณ์สามารถส่งหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายได้ตามจำนวนที่เรียกเก็บประจำเดือน 
                       ก. เป็นสมาชิก 6 เดือน แต่ไม่เกิน 2 ปี มีสิทธิ์กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้ รายเดือน แต่ไม่
เกิน 350,000.00 บาท ผู้ค้ำประกัน 4 คน   
                           ข. เป็นสมาชิกมากกว่า 2 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี มีสิทธิ์กู้ได้ 60 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่
เกิน 450,000.00 บาท ผู้ค้ำประกัน 4 คน                               

ค. เป็นสมาชิกมากกว่า 5 ปี  มีสิทธิ์กู้ ได้  70 เท่าของเงินได้รายเดือนแต่ ไม่ เกิน 
550,000.00 บาท ผู้ค้ำประกัน 4 คน  
      ง. ถ้าใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันให้คำนวณราคาประเมินของทางราชการเฉพาะที่ดินเท่านั้น
ให้สามารถกู้ได้เพ่ิมอีกหนึ่งสัญญากู้ได้ไม่เกิน 800,000.00 บาท กำหนดงวดชำระไม่เกิน 150 งวด 
                    2.3 สมาชิกที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวทั่วไป ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุรินทร์ ซึ่งเป็นสมาชิกท่ีสหกรณ์สามารถส่งหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายได้ตามจำนวนที่เรียกเก็บประจำเดือน 
   2.3.1 สำหรับสมาชิกท่ีมีหนี้อยู่เดิมก่อน 1 มกราคม 2559 ให้กำหนดเกณฑ์ ดังนี้ 



                     ก. เป็นสมาชิก 6 เดือน แต่ไม่เกิน 2 ปี มีสิทธิ์กู้ได้ 15 เท่าของเงินได้รายเดือน            
แต่ไม่เกิน 120,000.00 บาท ผู้ค้ำประกัน 4 คน  
                   ข. เป็นสมาชิกมากกว่า 2 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี มีสิทธิ์กู้ได้ 20 เท่าของเงินได้ราย
เดือน แต่ไม่เกิน 150,000.00 บาท ผู้ค้ำประกัน 4 คน 
                      ค. เป็นสมาชิกมากกว่า 5 ปี มีสิทธิ์กู้ได้ 30 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน  
300,000.00 บาท ผู้ค้ำประกัน 5 คน  
                       ง. หรือถ้าใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันให้คำนวณราคาประเมินของทางราชการ
เฉพาะที่ดินเท่านั้น ให้สามารถกู้ได้เพ่ิมอีกหนึ่งสัญญา กู้ได้ไม่เกิน 500,000.00 บาท กำหนดงวดชำระไม่เกิน             
150 งวด             
   2.3.2 สำหรับสมาชิกท่ีสมัครหลัง 1 มกราคม 2559 หรือสมาชิกที่ไม่เคยมีหนี้กับสหกรณ์
ก่อน 1 มกราคม 2559 ให้กำหนดเกณฑ์ ดังนี้ 
                     ก. เป็นสมาชิก 6 เดือน แต่ไม่เกิน 2 ปี มีสิทธิ์กู้ได้ 15 เท่าของเงินได้รายเดือน 
แต่ไม่เกิน 100,000.00 บาท ผู้ค้ำประกัน 4 คน  
                   ข. เป็นสมาชิกมากกว่า 2 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี มีสิทธิ์กู้ได้ 20 เท่าของเงินได้ราย
เดือน แต่ไม่เกิน 120,000.00 บาท ผู้ค้ำประกัน 4 คน 
                      ค. เป็นสมาชิกมากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี มีสิทธิ์กู้ได้ 25 เท่าของเงินได้ราย
เดือน แต่ไม่เกิน 150,000.00 บาท ผู้ค้ำประกัน 5 คน  
    ง. เป็นสมาชิกมากกว่า 10 ปี มีสิทธิ์กู้ได้ 30 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 
300,000.00 บาท ผู้ค้ำประกัน 5 คน  
                       จ. หรือถ้าใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันให้คำนวณราคาประเมินของทางราชการ
เฉพาะที่ดินเท่านั้น ให้สามารถกู้ได้เพ่ิมอีกหนึ่งสัญญา กู้ได้ ไม่เกิน 500,000.00 บาท กำหนดงวดชำระไม่เกิน      
150 งวด            
  2.4 สมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญหรือสมาชิกที่มีอายุเกินกว่า 60 ปีให้ใช้หลักเกณฑ์ตาม           
ข้อ 2.1 แต่วงเงินกู้ไม่เกิน 2,000,000.00 บาท กำหนดงวดชำระหนี้ไม่เกิน 120 งวด  
  2.5 สมาชิกที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรือเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์อนามัยสุรินทร์ ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานนอกสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์และหรือไม่
สามารถหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายได้ ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามข้อ 2.1 โดยอนุโลม แต่วงเงินกู้ไม่เกิน  1,500,000.00 บาท  
ต้องมีหุ้นและหรือเงินฝากในสหกรณ์รวมกันไม่น้อยกว่า 2 ใน 5 ของวงเงินกู้สามัญรวมทุกประเภทและให้มีผู้ค้ำ
ประกันเพิ่มจากข้อ 6 ก. เพิ่มอีก 1 คน กำหนดงวดชำระ 100 งวด แต่งวดสุดท้ายไม่เกินอายุ 60 ปี  
  2.6 สมาชิกนอกจากข้อ 2.5 ที่ออกจากงานหรือย้ายไปปฏิบัติงานในหน่วยงานนอกสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์และหรือไม่สามารถหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายได้ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุน
เรือนหุ้น 
  2.7 สมาชิกสมทบต้องเป็นสมาชิกสมทบแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุน          
เรือนหุ้น 
     ข้อ 3 กำหนดงวดชำระหนี้เป็นรายเดือน เดือนละเท่าๆ กันเว้นแต่เดือนสุดท้ายให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ดังนี้ 
              3.1 สมาชิกตามข้อ 2.1 กำหนดงวดชำระและงวดสุดท้ายไม่เกินอายุ ดังนี้ 



ก.  ข้าราชการ 
         -  ในปี 2565 กำหนดงวดชำระ 230 งวด งวดสุดท้ายอายุไม่เกิน 67 ปี 
    -  ในปี 2566 กำหนดงวดชำระ 220 งวด งวดสุดท้ายอายุไม่เกิน 68 ปี 
    -  ในปี 2567 กำหนดงวดชำระ 210 งวด งวดสุดท้ายอายุไม่เกิน 69 ปี 
    -  ในปี 2568 กำหนดงวดชำระ 200 งวด งวดสุดท้ายอายุไม่เกิน 70 ปี 
    -  ในปี 2569 กำหนดงวดชำระ 190 งวด งวดสุดท้ายอายุไม่เกิน 71 ปี 
    -  ในปี 2570 กำหนดงวดชำระ 180 งวด งวดสุดท้ายอายุไม่เกิน 72 ปี 
    -  ในปี 2571 กำหนดงวดชำระ 170 งวด งวดสุดท้ายอายุไม่เกิน 73 ปี 
    -  ในปี 2572 กำหนดงวดชำระ 160 งวด งวดสุดท้ายอายุไม่เกิน 74 ปี 
    -  ในปี 2573 กำหนดงวดชำระ 150 งวด งวดสุดท้ายอายุไม่เกิน 75 ปี 

ข.  ลูกจ้างประจำ กำหนดงวดชำระตามข้อ 3.1 ก. เว้นแต่งวดสุดท้ายอายุไม่เกิน 60 ปี 
ค.  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อนามัยสุรินทร์ กำหนด

งวดชำระตามข้อ 3.1 ก. เว้นแต่งวดสุดท้ายไม่เกินเดือนที่เกษียณอายุ 
ง.  สมาชิกที่สมัครหลังวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561 ชำระไม่เกิน 150 งวด ยกเว้นใช้

บุคคลค้ำประกันร่วมกับหลักทรัพย์ หรือใช้หลักทรัพย์เป็นประกันอย่างเดียว ชำระไม่เกิน 240 งวด แต่งวดสุดท้าย
ไม่เกิน อายุ 60 ปี 

จ.  สมาชิกเดิมที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวและได้บรรจุเป็นข้าราชการเมื่อเปลี่ยนสถานะเป็น
สมาชิกตามข้อ 2.1 ให้หักเงินได้รายเดือนไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินได้รายเดือนที่เหลือ ชำระไม่เกิน 150 งวด แต่
งวดสุดท้ายไม่เกิน อายุ 75 ปี  
  3.2 สมาชิกตามข้อ 2.2 ที่ใช้บุคคลค้ำประกัน ชำระไม่เกิน 120 งวด แต่งวดสุดท้ายไม่เกินอายุ 
60 ปี   
  3.3 สมาชิกตามข้อ 2.3 ที่ใช้บุคคลค้ำประกัน ชำระไม่เกิน 108 งวด แต่งวดสุดท้ายไม่เกินอายุ 
60 ปี   
             3.4 สมาชิกตามข้อ 2.6 และ 2.7 ให้กำหนดงวดชำระหนี้ไม่เกิน 84 งวด 
  ข้อ 4 การหักเงินได้รายเดือนเพ่ือชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ประจำเดือนให้กำหนด ดังนี้ 
  ให้รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหมดที่แสดงในบัญชีเงินเดือน ยกเว้นรายการหักของสหกรณ์ มาหักออก
จากเงินได้รายเดือนก่อน  ส่วนเงินได้รายเดือนที่เหลือให้นำมาคำนวณการหักตามเกณฑ์ที่กำหนด 
  สำหรับสมาชิกท่ีมีอายุตั้งแต่ 56 ปีขึ้นไป และเป็นสมาชิก กบข. ให้หักเงินได้รายเดือนออกร้อยละ
ยี่สิบก่อน ยกเว้นสมาชิกผู้ที่ชำระงวดสุดท้ายไม่เกินเดือนที่เกษียณอายุราชการ แล้วจึงดำเนินการต่อตามวรรคแรก  
  4.1 สำหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อนามัยสุรินทร์ ที่เป็นสมาชิกก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 และมีหนี้คง
เหลืออยู่กับสหกรณ์ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ให้หักเงินได้รายเดือนตามเกณฑ์ที่กำหนด 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 
  4.2 สำหรับสมาชิกที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว หรือเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์
อนามัยสุรินทร์ จำกัด ให้หักเงินได้รายเดือนร้อยละ 70 ของเงินได้รายเดือนที่เหลือ 
  4.3 สำหรับสมาชิกที่สมัครหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 หรือสมาชิกผู้ไม่มีหนี้คงเหลือกับสหกรณ์
ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ให้หักเงินได้รายเดือนร้อยละ 70 ของเงินได้รายเดือนที่เหลือ 
         ข้อ 5 กำหนดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญตามประกาศของสหกรณ์ โดยจะประกาศให้
ทราบเป็นคราว ๆ ไป  
             ข้อ 6 การใช้บุคคลค้ำประกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้  
           ก. สมาชิกตามข้อ 2.1 และข้อ 2.4 ที่กู้ไม่เกิน 1,000,000.00 บาท ต้องมีสมาชิกค้ำประกันเงินกู้
จำนวน 3 คน และกู้เกินกว่า 1,000,000.00 บาท ต้องมีสมาชิกค้ำประกันเงินกู้จำนวน 5 คน และถ้าเกินกว่า 
2,500,000.00 บาทต้องมีผู้ค้ำประกัน เงินกู้ 6 คน 
                 ข. สมาชิกตามข้อ 2.2 ต้องมีสมาชิก ตามข้อ 2.1 อย่างน้อย 2 คนเป็นผู้ค้ำประกัน 

ค. สมาชิกตามข้อ 2.3 กู้ไม่เกิน 200,000.00 บาท ต้องมีสมาชิกตามข้อ 2.1 อย่างน้อย 2 คนเป็น
ผู้ค้ำประกัน และกู้เกินกว่า 200,000.00 บาท ต้องมีสมาชิกตามข้อ 2.1 อย่างน้อย 3 คนเป็นผู้ค้ำประกัน 

ง. สมาชิกตามข้อ 2.1 และข้อ 2.4 สามารถค้ำประกันเงินกู้ให้กันเองได้ไม่เกิน 8 คน และสามารถ
ค้ำประกันเงินกู้ให้ลูกจ้างชั่วคราวได้อีกไม่เกิน 4 คน 

จ. สมาชิกตามข้อ 2.3 สามารถค้ำประกันเงินกู้ให้กันเองได้ไม่เกิน 3 คน 
         สมาชิกสามารถใช้บุคคลค้ำประกันซ้ำกับเงินกู้สามัญทุกประเภทได้ เมื่อผู้ค้ำประกันตายหรือออก
จากสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใด หรือสหกรณ์เห็นว่าไม่สมควรจะเป็นผู้ค้ำประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดหาสมาชิกอ่ืน
เข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากสหกรณ์ 

ฉ. สมาชิกตามข้อ 2.1 , 2.2 และ 2.3 ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานแล้วหรือไม่มีเงินได้รายเดือน ไม่มีสิทธิ์ค้ำ
ประกันสมาชิกรายอื่น 
  สมาชิกที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวที่ไม่ได้ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์แล้ว 
ไม่มีสิทธิ์ค้ำประกันสมาชิกรายอื่น 
     ข้อ 7 ในกรณีกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นหรือรวมเงินฝากของตนเอง ระหว่างที่ยังชำระหนี้ไม่แล้ว
เสร็จไม่สามารถถอนเงินฝากดังกล่าวได้ และให้ได้รับการยกเว้นหลักเกณฑ์ตามข้อ 2 , 8 และข้อ 9 ก. , ข. และ ง. 
 เมื่อผู้ค้ำประกันตายหรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใด หรือสหกรณ์เห็นว่าไม่สมควรจะเป็นผู้ค้ำ
ประกันต่อไปผู้กู้ต้องจัดหาสมาชิกอ่ืนเข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือจากสหกรณ ์
     ข้อ 8 การกู้สามัญทั่วไปสัญญาใหม่ต้องส่งงวดชำระหนี้ตามสัญญาเดิมไม่น้อยกว่า 6 งวดตามสัญญา  
          ข้อ 9 เงื่อนไขเพ่ิมเติมประกอบการกู้เงิน  ดังนี้ 
  ก. ต้องมีหุ้นในสหกรณ์รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของวงเงินกู้สามัญรวมทุกประเภท ยกเว้น
สมาชิกตามข้อ 2.5 ต้องมีหุ้นตามข้อ 2.5   



  ข. ต้องไม่อยู่ในระหว่างการผิดนัดงวดชำระหนี้กับสหกรณ์จนกว่าจะแก้ไขการผิดนัดงวดชำระหนี้
นั้นจนแล้วเสร็จหรือไม่อยู่ในระหว่างที่ถูกลงโทษงดให้เงินกู้  
  ค. ผู้ที่เป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป ต้องผ่านการอบรมสมาชิกใหม่ที่
สหกรณ์จัดข้ึน 
  ง. สมาชิกตามข้อ 2.1 และข้อ 2.4  หากมีหนี้เงินกู้สามัญเพ่ือคลายกังวล (สว) คงเหลืออยู่กับ
สหกรณ์จะต้องหักชำระหนี้ทั้งหมดถึงจะมีสิทธิกู้เงินสามัญทั่วไปได้ หรือต้องไม่มีหนี้เงินกู้สามัญเพื่อคลายกังวล (สว) 
           ข้อ 10 การกู้สามัญทั่วไป สมาชิกต้องยื่นคำขอกู้และทำหนังสือสัญญากู้เงินตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
พร้อมเอกสารหลักฐานดังนี้ 
               1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือถ้าใช้บัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานของรัฐ 
ต้องมี สำเนาทะเบียนบ้านทั้งของผู้กู้ ผู้ค้ำประกันรวมทั้งคู่สมรส 

2. เอกสารแสดงรายการเงินเดือน หรือสำเนาเอกสาร แสดงการรายการเงินเดือน เดือน
ล่าสุด ของผู้กู้ที่ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่การเงินในหน่วยงานรับรอง 
                   3. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน ณ ที่จ่าย 
                   4. เอกสารอื่นที่สหกรณ์เห็นว่าจำเป็นแก่การกู้รายนั้น 
 ข้อ 11 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอ่ืนให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วย 
การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2559  
           ข้อ 12 บรรดามติ ประกาศ และคำสั่งอื่นใดท่ีขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ยกเลิกและใช้ประกาศฉบับนี้ แทน 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
    

    ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
  
 
 
 

(ดร.ทพ.นพรัศม์ เหลือล้นนิธิศ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด 
 


