ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด
ว่ าด้ วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
*********************************
อาศัย อ านาจตามความในข้อ 13(1) ข้อ 59(8) และ ข้อ 87(3) ของข้อ บัง คับ สหกรณ์
ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด พ.ศ. 2543 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการสรรพากร จากัด ครั้ งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จึ งกาหนดระเบี ยบสหกรณ์
ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด ว่าด้วยเงินกูส้ ามัญและเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น พ.ศ. 2562 ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบี ยบนี้ เรี ยกว่า “ระเบี ยบสหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด ว่าด้วย
เงินกูส้ ามัญและเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด ว่าด้วยเงินกูส้ ามัญ
และเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 รวมทั้งบรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง
มติ หรื อข้อตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
หมวด 1
ข้ อกาหนดทัว่ ไป
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”

หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
สรรพากร จากัด

“ข้อบังคับ”

หมายความว่า ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
สรรพากร จากัด พ.ศ. 2543

“คณะกรรมการดาเนินการ”

หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด

/ประธาน…
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“ประธานกรรมการ”

หมายความว่า ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการสรรพากร จากัด

“รองประธานกรรมการ”

หมายความว่า รองประธานกรรมการสหกรณ์
ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด

“คณะกรรมการเงินกู”้

หมายความว่า คณะกรรมการเงินกูส้ หกรณ์
ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด

“ผูจ้ ดั การ”

หมายความว่า ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
สรรพากร จากัด

“สมาชิก”

หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
สรรพากร จากัด

“เงินได้รายเดือน”

หมายความว่า

เงินเดือน หรื อค่าจ้างก่อนหักภาษี
เงินได้และเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน
หรื อค่าจ้าง หรื อบานาญรายเดือน
ตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญ
ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย
หรื อบาเหน็จรายเดือนกรณี
ลูกจ้างประจา แต่ไม่รวมถึงค่าเช่าบ้าน
ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการ

ข้อ 5 ในระเบียบนี้ สหกรณ์อาจให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกได้ตามประเภทแห่งเงินกู้ ดังต่อไปนี้
1. เงินกูส้ ามัญ
2. เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น
ข้อ 6 เงินกูส้ ามัญและเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นตามข้อ 5 สหกรณ์จะให้กไู้ ด้เฉพาะสมาชิ กเท่านั้น
ข้อ 7 การให้เงิ นกู้แก่ สมาชิ กนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณี เพื่ อการอันจาเป็ น หรื อมี ประโยชน์
ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกูเ้ พื่อการสุ รุ่ยสุ ร่ายหรื อการเก็งกาไรไม่ได้

/หมวด 2…
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หมวด 2
เงินกู้สามัญ
ข้อ 8 เงินกูส้ ามัญ แบ่งเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
(1) เงินกูส้ ามัญทัว่ ไป
(2) เงินกูส้ ามัญเพื่อการศึกษา
(3) เงินกูส้ ามัญทันใจ
ข้อ 9 สมาชิกอาจได้รับเงินกูส้ ามัญในแต่ละประเภท ดังต่อไปนี้
(1) เงิ นกู้สามัญทัว่ ไป จ านวนเงิ นกู้ไม่ เกิ น 2,000,000 บาท เว้นแต่ เงิ นกู้สามัญทัว่ ไป
ที่มีจานวนเงินกูไ้ ม่เกินร้อยละ 95 ของทุนเรื อนหุ ้น และ/หรื อการประกันด้วยเงินฝากประจา และ/หรื อเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษ ที่สมาชิกมีอยูใ่ นขณะขอกูใ้ ห้มีสิทธิ ได้รับเงินกูโ้ ดยไม่จากัดจานวน
(2) เงินกูส้ ามัญเพื่อการศึกษา จานวนเงินกูไ้ ม่เกินจานวนเงินที่เป็ นค่าใช้จ่ายจริ ง สู งสุ ดไม่เกิน
200,000 บาท และรวมเงินกูส้ ามัญทัว่ ไป ตามข้อ 9 (1) ต้องไม่เกิน 2,000,000 บาท
(3) เงินกูส้ ามัญทันใจ จานวนเงินกูไ้ ม่เกิน 100,000 บาท
ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศของสหกรณ์
ข้อ 10 ให้ ค ณะกรรมการด าเนิ น การมี อ านาจพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ให้ เ งิ น กู้แ ก่ ส มาชิ ก ได้
ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ และในข้อบังคับ
คณะกรรมการดาเนิ นการอาจแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการเงิ นกู้ข้ ึ น ตามข้อบัง คับ ข้อ 63
เพื่อมอบอานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้กเู้ งินกูส้ ามัญแก่สมาชิกได้
ข้อ 11 สมาชิ กผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งิ นกูส้ ามัญ ต้องเสนอคาขอกูต้ ่อสหกรณ์ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์
ที่สหกรณ์กาหนด
ข้ อ 12 ค าขอกู้ เ งิ น กู้ ส ามัญ ทั่ว ไปของสมาชิ ก นั้ น ต้ อ งเสนอโดยผ่ า นการพิ จ ารณา
ให้ความเห็ นของผูบ้ งั คับบัญชาหรื อข้าราชการไม่ต่ ากว่าระดับชานาญการรับรอง เว้นแต่กรณี จานวนเงิ นกู้
ไม่ เกิ นร้ อยละ 95 ของทุ นเรื อ นหุ ้น ที่ ส มาชิ ก มี อยู่ก ับ สหกรณ์ และ/หรื อการประกันด้วยเงิ นฝากประจ า
และ/หรื อเงินฝากออมทรัพย์พิเศษที่สมาชิ กมีอยูก่ บั สหกรณ์ หรื อผูข้ อกูด้ ารงตาแหน่งดังกล่าว ก็ไม่ตอ้ งผ่าน
การพิจารณาให้ความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชาหรื อข้าราชการไม่ต่ ากว่าระดับชานาญการ แต่ผกู ้ ตู้ อ้ งลงลายมือชื่ อ
รับรองตนเอง
ข้อ 13 สมาชิ ก ที่ ป ระสงค์ จ ะขอกู้ เ งิ น กู้ ส ามัญ ทัน ใจตามข้อ 9 (3) จะต้อ งท าสั ญ ญา
เพื่อกาหนดวงเงิ นกูใ้ ห้ไว้กบั สหกรณ์ และเปิ ดบัญชี ไว้กบั ธนาคารตามที่สหกรณ์ กาหนดก่ อน เมื่อสมาชิ ก
ประสงค์จะใช้สิทธิ กเู้ งินกูส้ ามัญทันใจให้ทารายการกูก้ บั ธนาคาร โดยจะใช้สิทธิ กคู้ รั้งเดียวเต็มวงเงินตามสัญญา
หรื อกู้บ างส่ ว นเท่ า ที่ ต้องการก็ ไ ด้ ซึ่ ง สหกรณ์ จ ะคิ ด ดอกเบี้ ย ตามจ านวนเท่ า ที่ ส มาชิ ก ท ารายการกู้เ งิ น
กับ ธนาคารในอัตราดอกเบี้ ย ตามที่ ส หกรณ์ ก าหนดและสมาชิ ก ที่ ท าสั ญญากาหนดวงเงิ นกู้ส ามัญทันใจ
ดังกล่าวแล้ว จะไม่สามารถยืน่ คาขอกูเ้ งินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินได้อีก
/สัญญา...
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สั ญ ญาก าหนดวงเงิ น กู้ ส ามัญ ทัน ใจตามข้อ 9(3) จะเปลี่ ย นแปลงได้ โดยยื่ น ค าขอ
เปลี่ยนแปลงวงเงินกูส้ ามัญทันใจต่อสหกรณ์เท่านั้น
คณะกรรมการดาเนิ นการอาจมอบอานาจให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
ผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายตามที่เห็ นสมควร เป็ นผูว้ ินิจฉัยให้เงิ นกูส้ ามัญทันใจแทนคณะกรรมการ
ด าเนิ น การก็ ไ ด้ และให้ ผู ้ไ ด้รั บ มอบดัง กล่ า วนั้น แถลงรายการเงิ น กู้ส ามัญ ทัน ใจที่ ใ ห้ ไ ปแล้ ว ส่ ง คื น
เพื่อให้คณะกรรมการดาเนินการทราบทุกเดือน
ข้อ 14 คณะกรรมการดาเนิ นการเห็นสมควรให้กเู้ งินกูส้ ามัญแก่สมาชิ กที่ยงั ส่ งคืนเงินกูส้ ามัญ
รายการก่ อนไม่เสร็ จสิ้ นก็ไ ด้ ทั้งนี้ จานวนเงิ นกู้สามัญรายการใหม่ เมื่ อหักกลบลบหนี้ แล้ว จะต้องไม่เกิ นกว่า
จานวนที่กาหนดไว้ในข้อ 9 (1) หรื อข้อ 9 (3) แล้วแต่กรณี
ข้อ 15 ในกรณี ที่ผขู ้ อกูม้ ีอายุราชการนับถึงวันเกษียณอายุคงเหลืออยูไ่ ม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ในข้อ 9 (1) ข้อ 9 (2) ข้อ 22 และข้อ 23 คณะกรรมการเงิ นกูอ้ าจพิจารณาเห็ นสมควรให้กู้น้อยกว่า
วงเงินที่กาหนดไว้ เพื่อให้ได้ส่วนกับระยะเวลาที่ตอ้ งผ่อนชาระก็ได้
ข้อ 16 ในการให้กเู้ งินกูส้ ามัญนั้น ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้กไู้ ด้ไม่พอแก่การขอกู้
อันมีลกั ษณะพึงให้กนู้ ้ นั ทุกรายให้ถือลาดับในการพิจารณาให้เงินกู้ โดยจัดลาดับดังต่อไปนี้
(1) เงิ น กู้ซ่ ึ งมี จ านวนไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 95 ของทุ น เรื อนหุ ้น และ/หรื อ การประกัน
ด้วยเงินฝากประจาและ/หรื อเงินฝากออมทรัพย์พิเศษนั้น พึงให้ในลาดับก่อนเงินกูซ้ ่ ึ งมีหลักประกันอย่างอื่น
(2) ในระหว่างเงิ นกู้ซ่ ึ งอยู่ในลาดับเดี ยวกันตามที่ กล่ าวใน (1) นั้น เงิ นกู้ซ่ ึ งมี จานวน
น้อยพึงให้ก่อนเงินกูซ้ ่ ึ งมีจานวนมาก เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ จานวนเงินกูท้ ี่นามาเทียบกันนั้น ให้คิดรวมทั้ง
เงินกูส้ ามัญและเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นรายก่อนของผูก้ ทู้ ี่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ด้วย
ทั้ง นี้ คณะกรรมการเงิ น กู้อ าจก าหนดหลัก เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาเงิ น กู้ส ามัญ แตกต่ า ง
จากวรรคก่อนโดยเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการเป็ นกรณี ไป
หมวด 3
เงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉิน
ข้อ 17 เมื่ อ สมาชิ ก มี เ หตุ ฉุ ก เฉิ น อัน แสดงหลัก ฐานพิ สู จ น์ ไ ด้ และประสงค์จ ะขอกู้เ งิ น
ก็ให้ยนื่ คาขอกูถ้ ึงสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ 18 คณะกรรมการดาเนิ นการอาจมอบอานาจให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
ผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย ตามที่เห็นสมควร เป็ นผูว้ นิ ิจฉัยให้เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นแทนคณะกรรมการ
ดาเนิ น การก็ ไ ด้ และให้ ผูไ้ ด้รั บ มอบดัง กล่ า วนั้น แถลงรายการเงิ น กู้เ พื่ อเหตุ ฉุ ก เฉิ น ที่ ใ ห้ไ ปแล้วส่ ง คื น
เพื่อให้คณะกรรมการดาเนินการทราบทุกเดือน
้
/ข้อ 19 เงินกู…
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ข้อ 19 เงิ นกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นที่จะให้สมาชิ กกูน้ ้ นั ย่อมสุ ดแต่คณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณา
เห็นสมควร ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศของสหกรณ์
หมวด 4
หลักประกันสาหรับเงินกู้
ข้อ 20 การให้เงิ นกู้ตามหลักเกณฑ์ใ นข้อ 9 (1) และข้อ 9 (2) ผูป้ ระสงค์ข อกู้ต้องเสนอ
หลักประกันที่คุม้ กับเงินกูอ้ ย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่าง ดังนี้
(1) สิ ทธิ ในเงินฝากประจาและ/หรื อเงิ นฝากออมทรัพย์พิเศษที่มีอยูก่ บั สหกรณ์ และ
เมื่อใช้เป็ นหลักประกันด้วยเงินฝากจะถอนเงินฝากได้เฉพาะในส่ วนที่เกินกว่ามูลค่าที่เป็ นหลักประกันเท่านั้น
(2) บุคคลที่เป็ นสมาชิ ก เป็ นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่ งปี และปฏิบตั ิราชการ
ในสังกัดกรมสรรพากร หรื อปฏิบตั ิงานในสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด
ทั้ง นี้ ต้องเป็ นบุ ค คลที่ ค ณะกรรมการเงิ นกู้ไ ด้พิ จารณาแล้วเห็ นว่า เป็ นบุ คคลที่ มี
ฐานานุรูปเป็ นที่น่าเชื่อถือได้
(3) มีอสังหาริ มทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจานองรายอื่น จานองเป็ นประกันเต็มจานวน
เงิ นกู้รายนั้น ภายในร้ อยละ 80 แห่ งค่าของอสังหาริ มทรั พย์น้ นั ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการ
ดาเนินการ
(4) หลักทรัพย์รัฐบาลซึ่ งเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของตนเอง โดยคณะกรรมการดาเนิ นการ
เห็นสมควรจานาเป็ นประกัน
(5) หลักประกันอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
ข้อ 21 หลักประกันสาหรับเงินกูน้ ้ นั ให้มีขอ้ กาหนดดังต่อไปนี้
(1) เงินกูส้ ามัญทันใจ และเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น นอกจากหนังสื อขอกู้ ซึ่ งผูก้ ไู้ ด้ทาให้ไว้
ต่อสหกรณ์แล้ว ก็ไม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
(2) ถ้า เงิ นกู้ส ามัญทัว่ ไปรายใด มี จานวนไม่ เกิ นกว่า ร้ อยละ 95 ของทุ นเรื อนหุ ้น
ที่ผกู ้ มู้ ีอยูใ่ นสหกรณ์ ก็ไม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
(3) เงิ น กู้ ส ามั ญ ทั่ ว ไปรายใด มี จ านวนเกิ น กว่ า ร้ อ ยละ 95 ของทุ น เรื อนหุ ้ น
ให้อยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

/(ก) กรณี …
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(ก) กรณี สมาชิ กขอกูเ้ งิ นจานวนไม่เกิ น 1,000,000 บาท กาหนดให้มีสมาชิ กที่มิได้
เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู้ ซึ่ งคณะกรรมการดาเนิ นการเห็ นสมควรอย่างน้อย 1 คน ค้ าประกัน ทั้งนี้ ผูค้ ้ าประกันอาจ
ให้ค วามยิ น ยอม โดยท าเป็ นหนัง สื อ อนุ ญ าตให้ ผู ้กู้ไ ม่ ต้อ งท าประกัน กรณี ดัง กล่ า วผู ้กู้ไ ม่ จ าเป็ นต้อ ง
ทาประกันชี วิตคุ ม้ ครองหนี้ รายบุคคลและประกันภัยหนี หนี้ ที่สหกรณ์ จดั ให้มีข้ ึนก็ได้ ในกรณี ผคู ้ ้ าประกัน
ไม่ให้ความยินยอมโดยทาเป็ นหนังสื อ ผูก้ ตู้ อ้ งทาประกันชี วิตคุม้ ครองหนี้ รายบุคคลและประกันภัยหนี หนี้
ที่สหกรณ์จดั ให้มีข้ ึนตามวงเงินกูท้ ี่ได้รับ โดยระบุสหกรณ์เป็ นผูร้ ับผลประโยชน์
(ข) กรณี สมาชิ กขอกูเ้ งินจานวนเกินกว่า 1,000,000 บาท กาหนดให้มีสมาชิ กที่มิได้
เป็ นคู่สมรสของผูก้ ูซ้ ่ ึ งคณะกรรมการดาเนิ นการเห็ นสมควรอย่างน้อย 2 คน ค้ าประกัน และผูก้ ูต้ อ้ งทาประกัน
ชีวติ คุม้ ครองหนี้รายบุคคลและประกันภัยหนี หนี้ ที่สหกรณ์จดั ให้มีข้ ึนตามวงเงินกูท้ ี่ได้รับ โดยระบุสหกรณ์
เป็ นผูร้ ับผลประโยชน์ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศของสหกรณ์ แต่ในกรณี ที่มีการผ่อนชาระ
ภายหลังที่กไู้ ปแล้ว จนมียอดหนี้ คงเหลือไม่เกิน 1,000,000 บาท ผูก้ อู้ าจยกเลิกสัญญาประกันภัยหนี หนี้ ก็ได้
แต่จะยกเลิกสัญญาประกันชีวติ คุม้ ครองหนี้รายบุคคลไม่ได้
การยกเลิ กสัญญาประกันภัยหนี หนี้ ตามวรรคแรกนั้น ต้องได้รับความยินยอม
จากผูค้ ้ าประกัน โดยทาเป็ นหนังสื อทุกคนด้วย ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศของสหกรณ์
(ค) เมื่ อผูค้ ้ าประกันคนใดคนหนึ่ งตาย หรื อออกจากสหกรณ์ โดยเหตุ อื่น หรื อ
มีเหตุที่คณะกรรมการดาเนิ นการไม่เห็ นสมควร หรื อไม่อาจที่จะเป็ นผูค้ ้ าประกันต่อไป ผูก้ ูต้ อ้ งจัดให้สมาชิ กอื่น
ซึ่ งคณะกรรมการด าเนิ น การเห็ น สมควรเข้า เป็ นผู ้ค้ า ประกัน แทนคนเดิ ม ให้ เ สร็ จ ภายในระยะเวลา
90 วัน นับจากวันที่สหกรณ์ มีหนังสื อแจ้งไป หากไม่สามารถดาเนิ นการได้อาจถูกระงับเงิ นกู้ทุกประเภท
และการที่ สมาชิ กผูค้ ้ าประกันออกจากสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุ ใด ๆ ไม่เป็ นเหตุ ให้ผูน้ ้ นั หลุ ดพ้นจากการ
ค้ าประกันจนกว่าผูก้ ไู้ ด้จดั ให้สมาชิกอื่น ซึ่ งคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันแทน
(ง) สมาชิ ก ผูค้ ้ า ประกัน ต้อ งท าหนัง สื อค้ า ประกัน ให้ ไ ว้ต่อ สหกรณ์ ต ามแบบ
ที่ ก าหนดไว้และภายหลัง การท าหนัง สื อ ค้ า ประกันแล้ว ถ้า สมาชิ ก ผูค้ ้ า ประกัน ได้เ ป็ นคู่ ส มรสของผูก้ ู้
ผูก้ จู้ ะต้องจัดให้มีสมาชิกอื่นที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร เป็ นผูค้ ้ าประกันหนี้ เงินกูข้ องผูก้ โู้ ดยเร็ วด้วย
(จ) สมาชิกคนหนึ่งจะเป็ นผูค้ ้ าประกันสาหรับผูก้ ใู้ นเงินกูส้ ามัญทัว่ ไป มากกว่า 2 คน
ในเวลาเดียวกันไม่ได้
(ฉ) ในกรณี เงินกูส้ ามัญทัว่ ไปรายใดได้จดั ทาประกันชี วิตคุ ม้ ครองหนี้ รายบุคคล
และทาประกันภัยหนี หนี้ ที่สหกรณ์ จดั ให้มีข้ ึนตามวงเงิ นกูท้ ี่ได้รับ โดยระบุสหกรณ์เป็ นผูร้ ับผลประโยชน์
แต่ ใ นภายหลัง มี คู่ สั ญญาค้ า ประกัน ต้อ งห้ า มมิ ใ ห้ค้ า ประกัน ตามข้อ 29 หรื อ คู่ สั ญญาค้ า ประกัน ลาออก
จากราชการ หรื อเกษียณอายุราชการคู่สัญญาค้ าประกันอีกฝ่ ายหนึ่ งสามารถค้ าประกันบุคคลอื่นเพิ่มได้อีก 1 คน
แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 3 คน
/(ช) ในกรณี …

-7-

(ช) ในกรณี เงิ นกูส้ ามัญทัว่ ไปรายใดได้จดั ทาประกันชี วิตคุ ม้ ครองหนี้ รายบุคคล
และประกันภัย หนี หนี้ ที่ส หกรณ์ จดั ให้มีข้ ึ นตามวงเงิ นกู้ที่ได้รับ โดยระบุ สหกรณ์ เป็ นผูร้ ั บผลประโยชน์
ต่อมาผูค้ ้ าประกันคนใดคนหนึ่ งตายและยังมีผคู ้ ้ าประกันคงเหลื ออีก 1 คน ผูก้ ูไ้ ม่จาเป็ นต้องหาผูค้ ้ าประกัน
คนใหม่มาค้ าประกันเพิม่ อีก แต่ตอ้ งได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจากผูค้ ้ าประกันที่เหลืออยู่
(ซ) กรณี สมาชิ กขอกูเ้ งิ นจานวนเกิ นกว่าร้อยละ 95 ของทุนเรื อนหุ ้น และ/หรื อ
การประกันด้วยเงิ นฝากประจา และ/หรื อเงิ นฝากออมทรัพย์พิเศษที่มีอยู่กบั สหกรณ์ เฉพาะส่ วนที่เกิ นกว่า
ร้อยละ 95 ของทุนเรื อนหุน้ ของผูก้ กู้ ็ได้
(4) สมาชิกขอกูเ้ งินกูส้ ามัญเพื่อการศึกษา กาหนดให้มีสมาชิ กที่มิได้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู้
ซึ่ งคณะกรรมการดาเนิ นการเห็นสมควรอย่างน้อย 1 คน ค้ าประกัน และสามารถค้ าประกันเงิ นกูป้ ระเภทนี้
ได้เพียงสัญญาเดียว
กรณี สมาชิ กเป็ นผูค้ ้ าประกันเงินกูส้ ามัญทัว่ ไปครบแล้ว 2 สัญญา มีสิทธิ ค้ าประกัน
เงิ นกู้สามัญเพื่อการศึกษาได้อีก 1 สัญญา โดยอนุ โลม ทั้งนี้ ต้องไม่เกิ นสิ ทธิ วงเงิ นค้ าประกันเงิ นกู้สามัญ
ทัว่ ไปของสมาชิกตามประกาศของสหกรณ์
หมวด 5
เงินงวดชาระหนีส้ าหรับเงินกู้
ข้อ 22 เงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกูน้ ้ นั ให้กาหนดไว้ดงั นี้
(1) เงินกูส้ ามัญทัว่ ไปให้คณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณากาหนดให้ผกู ้ สู้ ่ งคืนเงินกู้
เป็ นงวดรายเดือน โดยผ่อนชาระเงิ นต้นและดอกเบี้ยในอัตราคงที่เท่ากันทุกงวด เป็ นจานวนกี่ งวดก็สุดแต่
จะเห็นเป็ นการสมควรตามฐานะของผูก้ ู้ จานวนและความมุ่งหมายแห่ งเงินกู้ แต่ไม่เกิน 200 งวด ตั้งแต่เดือน
ที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก
(2) เงิ นกูส้ ามัญเพื่อการศึ กษา ให้คณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณากาหนดให้ผูก้ ู้
ส่ งคืนเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือน โดยผ่อนชาระเงินต้นและดอกเบี้ยในอัตราคงที่เท่ากันทุกงวด เป็ นจานวนกี่งวด
ก็สุดแต่จะเห็นเป็ นการสมควรตามฐานะของผูก้ ู้ จานวนและความมุ่งหมายแห่ งเงินกูแ้ ต่ไม่เกิน 120 งวด ตั้งแต่
เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก
(3) เงิ นกูส้ ามัญทันใจให้ผกู ้ สู้ ่ งคืนเงินกูพ้ ร้ อมดอกเบี้ยเป็ นรายเดือนภายในวันสิ้ นเดือน
แต่ไม่เกิน 18 งวด นับจากครั้งสุ ดท้ายที่ผกู ้ ไู้ ด้ทาการเบิกเงินจากผูใ้ ห้กผู้ า่ นธนาคาร
กรณี สมาชิ กได้กเู้ งินเต็มวงเงินตามข้อ 9 (3) แล้ว ต้องส่ งชาระเงินงวดอย่างน้อยหนึ่งงวด
จึงจะทารายการกูใ้ หม่ได้

้
/(4) เงินกู…
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(4) เงิ นกู้ เพื่ อเหตุ ฉุ ก เฉิ น ให้ ผู ้กู้ ส่ ง คื น เงิ นกู้ พ ร้ อมดอกเบี้ ย เป็ นรายเดื อนภายใน
วันสิ้ นเดือน แต่ไม่เกิน 12 งวด ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก
กรณี ส มาชิ ก ได้กู้เงิ นเต็ม วงเงิ นตามข้อ 19 แลัว ต้อ งส่ ง ช าระเงิ นงวดไม่ น้อยกว่า
ร้อยละ 20 ของจานวนเงินกูเ้ ต็มวงเงินดังกล่าว จึงจะทารายการกูใ้ หม่ได้
ทั้ง นี้ คณะกรรมการด าเนิ น การอาจก าหนดจ านวนงวดช าระหนี้ แตกต่ า งจาก
ข้อ 22 (1) (2) (3) หรื อ (4) ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศของสหกรณ์
ข้อ 23 การส่ งเงิ นงวดชาระหนี้ เงิ นกูป้ ระเภทซึ่ งผูก้ ู้ตอ้ งส่ งต่อสหกรณ์ น้ นั ให้ส่งโดยวิธีหัก
จากเงิ นได้รายเดื อนของผูก้ ู้ ณ ที่ จ่าย เว้นแต่ สมาชิ กผูก้ ู้ดงั กล่ าวไม่ มี เงิ นได้รายเดื อนที่ รับจากหน่ วยราชการ
ต้นสังกัดของผูก้ ู้ ให้นาส่ งเงินงวดชาระหนี้ ที่สานักงานของสหกรณ์ หรื อหักจากบัญชี เงินฝากของผูก้ ทู้ ี่มีอยู่
กับสหกรณ์ หรื อโอนผ่านธนาคาร หรื อวิธีอื่นที่ สหกรณ์ กาหนด โดยให้ถือว่าเงิ นงวดชาระหนี้ แต่ละงวด
ถึงกาหนดส่ งภายในวันสิ้ นเดือนนั้น ๆ
หมวด 6
ดอกเบีย้ เงินกู้
ข้อ 24 ให้เรี ยกดอกเบี้ยเงินกูท้ ุกประเภท ตามที่สหกรณ์กาหนดและประกาศเป็ นคราว ๆ ไป
แต่ตอ้ งไม่เกิ นร้ อยละ15 ต่อปี และสหกรณ์ ย่อมทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะเปลี่ ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ เรี ยกเก็บ
จากสมาชิกผูก้ เู้ มื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อ 25 ดอกเบี้ยนั้น ให้คิดเป็ นรายวันตามจานวนต้นเงินคงเหลือ
หมวด 7
การควบคุมหลักประกันและการเรี ยกคืนเงินกู้
ข้อ 26 ให้คณะกรรมการดาเนิ นการตรวจตราควบคุ มให้เงิ นกูท้ ุกรายมีหลักประกันตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการเห็ นว่าหลักประกันสาหรับเงิ นกูร้ ายใดบกพร่ อง
ผูก้ จู้ ะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนิ นการกาหนด
ข้อ 27 ในกรณี อย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่วา่ ประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกาหนด
ส่ งคืนโดยสิ้ นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั ต้องคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการ
ดาเนินการจัดการเรี ยกคืนโดยมิชกั ช้า
(1) เมื่อผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่ อปรากฏแก่คณะกรรมการดาเนิ นการว่า ผูก้ ู้นาเงิ นกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมาย
ที่ให้เงินกูน้ ้ นั
/(3) เมื่อคณะกรรมการ…
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(3) เมื่ อคณะกรรมการดาเนิ นการเห็ นว่า หลัก ประกันส าหรั บ เงิ นกู้เกิ ดบกพร่ อ ง
และผูก้ มู้ ิได้จดั การแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมื่ อ ค้า งส่ ง เงิ น งวดช าระหนี้ ไม่ ว่ า ต้น เงิ น หรื อดอกเบี้ ยติ ด ต่ อ กัน เป็ นเวลา
ถึงสองเดือน หรื อผิดนัดการชาระเงินงวดชาระหนี้ดงั ว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
ในกรณี ที่ผคู ้ ้ าประกันจะต้องรับผิดชาระหนี้ แทนผูก้ ตู้ ามที่กล่าวในวรรคแรก และไม่สามารถ
ชาระหนี้ น้ ันโดยสิ้ นเชิ งได้ เมื่ อผูค้ ้ า ประกันร้ องขอคณะกรรมการดาเนิ นการอาจผ่อนผันให้ผูค้ ้ า ประกัน
ช าระเป็ นงวดรายเดื อ นจนครบจานวนเงิ นกู้ แต่ ท้ งั นี้ ต้องไม่ เ กิ นจ านวนงวดส าหรั บ เงิ นกู้ป ระเภทนั้น ๆ
หรื อให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการเป็ นราย ๆ ไป
ข้ อ 28 ผู ้กู้ หรื อผู ้ค้ าประกั น ต้ อ งรั บ ผู ก พัน ว่ า ถ้ า ตนประสงค์ จ ะขอโอน หรื อย้า ย
หรื อลาออกจากราชการ หรื องานประจาตามข้อ 31(3) ของข้อบังคับ จะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ทราบ
และจัดการชาระหนี้สินซึ่ งตนมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อน เว้นแต่กรณี ที่ยงั คงเป็ นสมาชิ กอยู่ ตามข้อ 43
ของข้อบังคับ
หมวด 8
การระงับการให้ ก้ เู งินและการคา้ ประกัน
ข้อ 29 ในกรณี ที่มีหมายของเจ้าพนักงานบังคับคดี หรื อมีคาสั่งอายัดทรัพย์สินตามมาตรา 12
แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร (ภ.ส.17/1) และแจ้ง มายัง สหกรณ์ เพื่ อยึด หรื ออายัด ทรั พ ย์สิ นของสมาชิ ก คนใด
ให้ระงับการให้กเู้ งินกูส้ ามัญและการค้ าประกันทุกประเภทแก่สมาชิกคนดังกล่าวนั้นไว้
การระงับการให้ กู้เงิ นกู้สามัญและการค้ าประกันทุ กประเภทแก่ สมาชิ กตามวรรคแรกนั้น
ย่อมสิ้ นสุ ดลงเมื่อสมาชิ กไปดาเนิ นการชาระหนี้ ให้เสร็ จสิ้ น และได้นาหลักฐานหมายของเจ้าพนักงานบังคับคดี
เรื่ อง แจ้งถอนการยึดหรื ออายัดทรัพย์สิน หรื อคาสั่งถอนการอายัด (ภ.ส.21/1) แล้วแต่กรณี มาแสดงต่อสหกรณ์
ข้อ 30 สมาชิ ก ที่ ไ ด้ท าหนังสื อยิ นยอม และหรื อบันทึ ก ข้อตกลงยิ นยอมให้ หัก เงิ นเดื อน
หรื อเงิ นได้อื่นใดที่ได้รับจากทางราชการ เพื่อชาระหนี้ ให้แก่ธนาคารหรื อสถาบันการเงิ นอื่น หรื อบุคคลอื่น
เป็ นลาดับแรกก่อนสหกรณ์ คณะกรรมการเงินกูม้ ีอานาจระงับการให้กสู้ ามัญและการค้ าประกันทุกประเภท
แก่สมาชิ กคนดังกล่ าวนั้นไว้ รวมทั้งมีอานาจยกเลิ กการระงับการให้กู้สามัญและการค้ าประกันทุ กประเภท
แก่สมาชิกคนดังกล่าวด้วย
หมวด 9
ข้ อเบ็ดเตล็ด
ข้อ 31 บรรดาเงิ นกู้ของสมาชิ กรายใด ยังคงค้างงวดส่ งต้นเงิ นพร้ อมดอกเบี้ ยอยู่ก่ อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บงั คับ ให้ยงั คงส่ งเงินเช่นว่านั้นต่อไปเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี้
/ข้อ 32 การกาหนด…

-10-

ข้อ 32 การกาหนดหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขเพิ่มเติมหรื อนอกเหนื อที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจ โดยออกเป็ นประกาศสหกรณ์
ข้อ 33 การใดที่มิได้เป็ นไปตามระเบี ยบนี้ ให้คณะกรรมการดาเนิ นการมีอานาจพิจารณา
และวินิจฉัยการให้เงินกูเ้ ป็ นกรณี พิเศษเฉพาะเรื่ องนั้น ๆ ได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบไม่ต่ากว่า
สามในสี่ ของจานวนคณะกรรมการดาเนินการผูเ้ ข้าร่ วมประชุมเพื่อการนั้น
ข้อ 34 ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดาเนินการ
มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็ นที่สุด
ข้อ 35 ให้ประธานกรรมการ เป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

17 เมษายน พ.ศ. 2562

(นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากรจากัด

