ประกาศ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการสรรพากร จากัด
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ การให้ ก้เู งินกู้สามัญทัว่ ไปแก่สมาชิก
*********************************
อาศัยอานาจตามความในข้อ 59(2) แห่ งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด
พ.ศ. 2543 และระเบี ย บสหกรณ์ ฯ ว่า ด้วยเงิ นกู้ส ามัญและเงิ นกู้เพื่ อเหตุ ฉุกเฉิ น พ.ศ. 2562 ประกอบมติ
ที่ประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ ฯ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติ ให้ยกเลิ ก
ประกาศสหกรณ์ ฯ เรื่ อ ง ก าหนดหลัก เกณฑ์ ก ารให้กู้เงิ นกู้ส ามัญ แก่ ส มาชิ ก ฉบับ ลงวันที่ 28 ธัน วาคม
พ.ศ. 2561 รวมทั้งบรรดาประกาศ คาสั่ง มติ หรื อข้อตกลงอื่นใด ซึ่ งขัดหรื อแย้งกับประกาศฉบับนี้ ให้ถือใช้
ประกาศฉบับนี้แทน ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อนาไปชาระหนี้ของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด
2. เพื่อนาไปใช้จ่ายในครอบครัวและชาระหนี้อื่น ๆ ของสมาชิก
ข้ อ 2 หลักเกณฑ์ การขอกู้เงินกู้สามัญทัว่ ไป
1. เป็ นสมาชิกมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
แต่ไม่เกิน 2 ปี วงเงินกูไ้ ม่เกิน 100,000 บาท
2. เป็ นสมาชิกมาแล้วเกินกว่า 2 ปี
แต่ไม่เกิน 3 ปี วงเงินกูไ้ ม่เกิน 300,000 บาท
3. เป็ นสมาชิกมาแล้วเกินกว่า 3 ปี
แต่ไม่เกิน 4 ปี วงเงินกูไ้ ม่เกิน 400,000 บาท
4. เป็ นสมาชิกมาแล้วเกินกว่า 4 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี วงเงินกูไ้ ม่เกิน 500,000 บาท
5. เป็ นสมาชิกมาแล้วเกินกว่า 5 ปี
แต่ไม่เกิน 6 ปี วงเงินกูไ้ ม่เกิน 700,000 บาท
6. เป็ นสมาชิกมาแล้วเกินกว่า 6 ปี
แต่ไม่เกิน 7 ปี วงเงินกูไ้ ม่เกิน 1,000,000 บาท
7. เป็ นสมาชิกมาแล้วเกินกว่า 7 ปี ขึ้นไป
วงเงินกูไ้ ม่เกิน 2,000,000 บาท
ข้ อยกเว้น กรณี เป็ นสมาชิ กมาแล้วเกินกว่า 5 ปี และรับราชการสังกัดกรมสรรพากร เกินกว่า 7 ปี
ขึ้นไป แม้ไม่มีคุณสมบัติได้สิทธิ ในวงเงิ นกูต้ ามวรรคหนึ่ ง ก็ให้ได้สิทธิ ในวงเงินกูไ้ ม่เกิ น 2,000,000 บาท
โดยอนุโลม
ข้ อ 3 คุณสมบัติของผู้ก้ แู ละผู้คา้ ประกัน
1. ผูก้ แู้ ละผูค้ ้ าประกันต้องไม่อยูใ่ นระหว่างการถูกสอบวินยั
/2. ผูก้ …
ู้
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2. ผู ้กู้แ ละผูค้ ้ า ประกัน ต้อ งไม่ อ ยู่ ใ นระหว่ า งถู ก ค าสั่ ง ศาลพิ ท ัก ษ์ ท รั พ ย์เ ด็ ด ขาด หรื อ
ต้องคาพิพากษาของศาลให้ตกเป็ นบุคคลล้มละลาย
3. ผูก้ ูแ้ ละผูค้ ้ าประกันต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกหมายบังคับคดี หรื อถูกคาสั่งยึดหรื ออายัด
ทรัพย์สินตามมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร
4. ผูค้ ้ า ประกันต้องเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ ฯ มาแล้วไม่ น้อยกว่า 1 ปี และสหกรณ์ ฯ ยึดถื อ
หลักเกณฑ์ตามระยะเวลาการให้กเู้ งินแก่สมาชิกมาเป็ นฐานในการให้สิทธิ สมาชิ กผูค้ ้ าประกันตามระยะเวลา
การเป็ นสมาชิ กทุกประการ ยกเว้น เงินกูส้ ามัญทัว่ ไปรายใดได้จดั ทาประกันชี วิตคุม้ ครองหนี้ รายบุคคลและ
ประกันภัยหนีหนี้ที่สหกรณ์ฯ จัดให้มีข้ ึนตามวงเงินกูท้ ี่ได้รับ โดยระบุสหกรณ์ฯ เป็ นผูร้ ับผลประโยชน์แล้วนั้น
ไม่จาเป็ นต้องดูวงเงินของผูค้ ้ าประกัน
การให้ขอ้ ความอันเป็ นเท็จ หรื อปกปิ ดข้อความจริ งซึ่ งควรบอกให้สหกรณ์ ฯ ทราบตามวรรคแรก
เป็ นความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา
ข้ อ 4 การชาระคืนเงินกู้สามัญทัว่ ไป
เงินกูส้ ามัญทัว่ ไป ให้ผกู ้ สู้ ่ งคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็ นรายเดือนภายในวันสิ้ นเดือนของทุกเดือน
แต่ไม่เกิน 200 งวด และไม่เกินวันเกษียณอายุราชการบวกเพิ่มอีก 12 งวด
ข้ อ 5 ข้อความในข้อ 2 ข้อ 3 หรื อข้อ 4 ไม่ ใ ห้ใ ช้บ งั คับ กับ กรณี ผูก้ ู้เงิ นกู้ส ามัญทัว่ ไป ซึ่ ง กู้เงิ น
ไม่เกิ นร้อยละ 95 ของทุนเรื อนหุ ้น และ/หรื อการประกันด้วยเงินฝากประจาและ/หรื อเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ที่มีอยูก่ บั สหกรณ์ฯ
ข้ อ 6 อัตราดอกเบีย้ เงินกู้สามัญทัว่ ไป
ให้เรี ย กดอกเบี้ ย เงิ นกู้ใ นอัตราไม่ เกิ นร้ อยละ 6.25 ต่ อปี สหกรณ์ ฯ ย่อมทรงไว้ซ่ ึ ง สิ ท ธิ
ที่จะกาหนดและเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่จะเรี ยกเก็บสมาชิ กผูก้ เู้ งินได้ตามที่เห็นสมควร โดยแจ้งเป็ นประกาศ
ของสหกรณ์ฯ ให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ข้ อ 7 เงื่อนไขการพิจารณาเงินกู้สามัญทัว่ ไป
1. สมาชิ กผูก้ จู้ ะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักเงินค่าหุ ้นสะสม และ/หรื อค่าใช้จ่าย
อื่นแล้วไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 7 ของเงินได้รายเดือน โดยคานวณจากฐานของเงินได้รายเดือนก่อนหักค่าใช้จ่าย
จากการกูเ้ งินกูส้ ามัญทัว่ ไปของสหกรณ์ฯ
2. สมาชิ กต้องผ่อนชาระหนี้ เงิ นกูแ้ ก่สหกรณ์ ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด จึงจะสามารถ
ยืน่ ขอกูเ้ งินกูส้ ามัญทัว่ ไปครั้งใหม่ได้

/ข้ อ 8 การจ่ ายเงิน…
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ข้ อ 8 การจ่ ายเงินกู้สามัญทัว่ ไป
สหกรณ์ ฯ จะจ่ ายเงิ นกู้สามัญทัว่ ไปให้แก่ สมาชิ กผูก้ ู้เท่ านั้น หรื อเพื่อการช าระหนี้ ข องผูก้ ู้
ตามลาดับดังนี้
1. ช าระหนี้ เงิ น กู้เ พื่ อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น หนี้ เงิ น กู้ส ามัญ ทั่ว ไป หนี้ เงิ น กู้ส ามัญ ทัน ใจ หรื อ
หนี้เงินกูป้ ระเภทอื่น ๆ ตลอดจนหนี้ในฐานะผูร้ ับโอนจากการเป็ นผูค้ ้ าประกัน เว้นแต่หนี้ เงินกูเ้ พื่อการศึกษา
หนี้ เงิ นกูท้ รั พย์เพิ่มค่า หนี้ เงิ นกู้พิเศษเพื่ อการเคหะสงเคราะห์ และหนี้ ที่ ตอ้ งรั บผิดในฐานะเป็ นผูค้ ้ าประกัน
ที่ได้มีการยื่นเพื่อขออนุ มตั ิปรั บโครงสร้ างหนี้ จากสหกรณ์ ฯ และได้รับอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการดาเนิ นการ
ของสหกรณ์ ฯ ให้ปรั บโครงสร้ างหนี้ ด้วยวิธีการอย่างหนึ่ งอย่างใด หรื อผ่อนผันให้ผูค้ ้ าประกันชาระหนี้
เป็ นงวดรายเดื อ น จนแล้ว เสร็ จ ตามจ านวนเงิ น กู้แ ล้ว นั้น สหกรณ์ ฯ ไม่ ส ามารถหัก เงิ น กู้ส ามัญ ทั่ว ไป
เพื่อชาระหนี้ดงั กล่าวได้
2. ชาระค่าเบี้ยประกันชีวติ คุม้ ครองหนี้รายบุคคล
3. ชาระค่าเบี้ยประกันภัยหนี หนี้
4. หากสมาชิ กมีค่าเบี้ยประกันชี วิตคุ ม้ ครองหนี้ รายบุคคลและค่าเบี้ยประกันภัยหนี หนี้
ที่ตอ้ งชาระ สหกรณ์ ฯ จะหักจากเงิ นปั นผลและเงิ นเฉลี่ ยคื น เพื่อชาระค่าเบี้ยประกันชี วิตและ/หรื อค่าเบี้ ย
ประกันภัยหนี หนี้ หากในปี ใดสมาชิ กอาจได้รับจานวนเงินน้อยกว่าที่ตอ้ งชาระค่าเบี้ยประกันชี วิตและ/หรื อ
ค่าเบี้ยประกันภัยหนี หนี้ สหกรณ์ฯ จะหักชาระจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกจนกว่าจะครบค่าเบี้ยประกัน
เต็มจานวน หรื อสหกรณ์ ฯ จะหักค่าเบี้ยประกันชี วิตและ/หรื อค่าเบี้ยประกันภัยหนี หนี้ ไว้เป็ นการล่วงหน้า
ณ วันที่สมาชิกได้รับการอนุมตั ิเงินกูก้ ็ยอ่ มกระทาได้
5. ส าหรั บ เงิ นกู้ส ามัญทัว่ ไปที่ เหลื อจากการช าระหนี้ ตาม 1. 2. 3. และ/หรื อ 4. แล้ว
สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินให้แก่ผกู ้ โู้ ดยนาฝากเข้าบัญชีเงินฝากตามที่สมาชิกได้แจ้งไว้ต่อสหกรณ์ฯ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่

19 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562

(นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด

