ประกาศ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการสรรพากร จากัด
เรื่อง การให้ เงินกู้สามัญทันใจ
........................................................................................
อาศัยอานาจตามความในข้อ 59(2) แห่ งข้อบังคับสหกรณ์ ออมทรั พย์ขา้ ราชการสรรพากร
จากัด พ.ศ. 2543 และระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินกูส้ ามัญและเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น พ.ศ. 2562 ประกอบมติ
ที่ประชุ มคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ฯ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 มีมติอนุ มตั ิ
ให้ประกาศ เรื่ อง การให้เงินกูส้ ามัญทันใจ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้ก้ ู
1.1 เป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
เงินกูส้ ามัญทันใจ ให้กไู้ ด้ไม่เกิน 4 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่สูงสุ ดไม่เกิน 100,000 บาท
และไม่เกินร้อยละ 95 ของทุนเรื อนหุ ้น
1.2 สมาชิกสามารถกูเ้ งินกูส้ ามัญทันใจ โดยวิธีการดังนี้
1.2.1 สมาชิ ก ผูก้ ู้ต้อ งเสนอค าขอกู้แ ละสั ญ ญาเงิ น กู้ส ามัญทัน ใจ ต่ อ สหกรณ์ ฯ
ตามแบบที่ ก าหนด และต้องท าหนัง สื อยินยอมให้หน่ วยงานต้นสั งกัดหัก เงิ น ณ ที่ จ่าย เพื่ อจ่ า ยคื นเงิ นกู้
กับสหกรณ์ฯ เป็ นรายเดือน จนกว่าหนี้เงินกูจ้ ะสิ้ นสุ ด
1.2.2 คาขอกูเ้ งินกูส้ ามัญทันใจ สมาชิกลงนามรับรองตามแบบที่สหกรณ์ฯ กาหนด
1.2.3 การให้สมาชิ กกูเ้ งิ นและรับเงิ นกู้ ให้ได้เฉพาะเพื่อการให้เงิ นกูส้ ามัญทันใจ
ซึ่ งมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อให้สมาชิ กนาไปใช้จ่ายในครอบครั ว เพื่อบรรเทาความเดื อดร้ อนทางการเงิ น หรื อ
เพื่อความจาเป็ นเร่ งด่วนที่ตอ้ งการใช้เงินโดยใช้บตั ร ATM ของธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) เบิกเงินกู้
สามัญทันใจ เครื่ องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ ควบคุมรหัสผ่านบัตร ATM ของธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
เท่านั้น และยินยอมชาระค่าบริ การตามอัตราที่ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) กาหนด โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการดาเนินการ
กรณี สมาชิ กรายใหม่ที่ยงั ไม่เคยกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิ นผ่าน ATM KTB COOP ONLINE
มาก่อน ต้องยืน่ คาขอใช้บริ การ KTB COOP ONLINE แนบมาพร้อมกับการเปิ ดบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์
ของสหกรณ์ฯ ด้วย
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1.3 สมาชิ กที่ขาดส่ งเงินค่าหุ ้นรายเดือน หรื อค้างชาระงวดเงินกูข้ องสหกรณ์ฯ ประเภทใด ๆ ก็ตาม
สหกรณ์ฯ จะไม่รับพิจารณาคาขอกู้ เว้นแต่จะได้ชาระเงินที่คา้ งดังกล่าวไว้เรี ยบร้อย
1.4 กรณี ที่สมาชิกได้รับอนุ มตั ิเงินกูส้ ามัญทันใจ โอนย้ายไปสังกัดส่ วนราชการอื่น หรื อ
หน่วยงานอื่น หรื อค้างส่ งชาระค่าหุ ้น หรื อผิดนัดชาระหนี้ หรื อชาระหนี้ ได้ไม่เต็มจานวน สหกรณ์ฯ ทรงไว้
ซึ่งสิ ทธิ งดให้บริ การเงินกูแ้ ก่สมาชิกรายนั้น โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้สมาชิกทราบก็ได้
1.5 กรณี สมาชิ กมีหนี้ เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น KTB COOP ONLINE ค้างชาระ เมื่อได้รับ
อนุมตั ิให้กเู้ งินกูส้ ามัญทันใจหรื อเงิ นกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นแล้ว สหกรณ์ ฯ จะทาการหักกลบลบหนี้ เพื่อชาระหนี้
เงิ นกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น KTB COOP ONLINE ที่คา้ งอยู่ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อน และโอนเงิ นกูส้ ่ วนต่างที่เหลื ออยู่
ให้แก่สมาชิ กต่อไป และสมาชิ กไม่มีสิทธิ ขอกูเ้ งิ นเพื่อเหตุฉุกเฉิ น KTB COOP ONLINE หรื อเงินกูเ้ พื่อเหตุ
ฉุกเฉินเพิ่มได้อีก
ข้ อ 2 อัตราดอกเบีย้
2.1 ให้เรี ยกดอกเบี้ยเงินกูใ้ นอัตราเดียวกับดอกเบี้ยเงินกูส้ ามัญทัว่ ไป
2.2 ดอกเบี้ยให้คิดเป็ นรายวันตามจานวนต้นเงินคงเหลือ
ข้ อ 3 การชาระคืนเงินกู้
3.1 การส่ งเงินงวดชาระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ไม่เกิน 18 งวด
3.2 เงิ นต้นที่ ผ่อ นช าระหนี้ รายเดื อนไปแล้ว สมาชิ ก ผูก้ ู้ส ามารถที่ จะเบิ ก เงิ น กู้เ ต็ ม
จานวนตามที่กาหนดไว้ในสัญญาได้
3.3 สมาชิ กต้องผ่อนชาระหนี้ เงินกูแ้ ก่สหกรณ์ฯ มาแล้วอย่างน้อยหนึ่ งงวด จึงจะสามารถ
ทารายการกูค้ รั้งใหม่ได้
ข้ อ 4 เงื่อนไขอืน่
4.1 สมาชิ กผูก้ ูจ้ ะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือ หลังจากหักชาระค่าหุ ้น ชาระหนี้ เงินกู้
ทุกประเภทและ/หรื อค่าใช้จ่ายอื่นแล้ว ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของเงินได้รายเดือน
4.2 การเพิ่มหรื อลดวงเงิ นกู้และการเพิ่มหรื อลดเงื่ อนไขใด ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการให้
สมาชิ กผูก้ ไู้ ด้รับเงินกูน้ ้ นั โดยยื่นคาขอเปลี่ยนแปลงวงเงิ นกูต้ ามแบบที่สหกรณ์ ฯ กาหนดให้เป็ นไปตามมติ
คณะกรรมการด าเนิ น การ และที่ ส หกรณ์ ฯ ได้อ อกประกาศแจ้ง ให้ สมาชิ ก ทราบแล้ว ให้ ใช้บ ังคับได้
ตามระเบียบของสหกรณ์ฯ และให้มีการบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ประกาศเป็ นต้นไป
4.3 สมาชิ กรายใดที่ได้ใช้สิทธิ การกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิ น KTB COOP ONLINE ไว้ก่อน
ระเบียบ หรื อประกาศสหกรณ์ฯ เรื่ อง การให้เงิ นกูส้ ามัญทันใจใช้บงั คับนั้น สหกรณ์ฯ ของดการให้บริ การ
เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น KTB COOP ONLINE จากตู้ ATM ตั้งแต่วนั ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป

4.4 ในกรณี ที่...

-3-

4.4 ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกับ การปฎิ บ ัติ ต ามประกาศฉบับ นี้ ให้ ค ณะกรรมการ
ดาเนินการมีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็ นที่สุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562

(นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด

