ประกาศ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการสรรพากร จากัด
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ การให้ ก้เู งินกู้สามัญแก่สมาชิก
*********************************
อาศัยอานาจตามความในข้อ 59(2) แห่ งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด
พ.ศ. 2543 และระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด ว่าด้วยเงิ นกูส้ ามัญและเงิ นกูเ้ พื่อเหตุ ฉุกเฉิ น
พ.ศ. 2561 ประกอบมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ ออมทรั พย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด
ชุดที่ 38 ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 มีมติให้ยกเลิก ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
สรรพากร จากัด เรื่ อง การให้กเู้ งินสามัญ 1 ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
สรรพากร จากัด เรื่ อง การให้กเู้ งินสามัญ 2 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
สรรพากร จากัด เรื่ อง การให้กูเ้ งินสามัญเพื่อฟื้ นฟูคุณภาพชีวิต ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ประกาศสหกรณ์
ออมทรั พย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด เรื่ อง การให้กู้เงิ นสามัญเพื่อฟื้ นฟูคุณภาพชี วิต (โครงการ 2) ลงวันที่ 26
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด เรื่ อง การให้กูเ้ งิน “สิ นเชื่ อทรัพย์
เพิ่ ม ค่ า ” ลงวัน ที่ 4 สิ ง หาคม พ.ศ.2551 และประกาศสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ข ้า ราชการสรรพากร จ ากัด
เรื่ อง การให้กเู้ งิน “สิ นเชื่อเพื่อสร้างสุ ข” ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557 และให้ถือใช้ประกาศฉบับนี้แทน ดังนี้
ข้ อ 1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อนาไปชาระหนี้ของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด
2. เพื่อนาไปใช้จ่ายในครอบครัวและชาระหนี้ อื่น ๆ ของสมาชิก
ข้ อ 2 หลักเกณฑ์
การขอกูเ้ งินกูส้ ามัญ
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

การค้ าประกันเงินกูส้ ามัญ
1. เป็ นสมาชิกมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี วงเงินค้ าประกันไม่เกิน 100,000 บาท
2. เป็ นสมาชิกมาแล้วเกินกว่า 2 ปี
แต่ไม่เกิน 3 ปี วงเงินค้ าประกันไม่เกิน 300,000 บาท
3. เป็ นสมาชิกมาแล้วเกินกว่า 3 ปี
แต่ไม่เกิน 4 ปี วงเงินค้ าประกันไม่เกิน 400,000 บาท
4. เป็ นสมาชิกมาแล้วเกินกว่า 4 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี วงเงินค้ าประกันไม่เกิน 500,000 บาท
5. เป็ นสมาชิกมาแล้วเกินกว่า 5 ปี
แต่ไม่เกิน 6 ปี วงเงินค้ าประกันไม่เกิน 700,000 บาท
6. เป็ นสมาชิกมาแล้วเกินกว่า 6 ปี
แต่ไม่เกิน 7 ปี วงเงินค้ าประกันไม่เกิน 1,000,000 บาท
7. เป็ นสมาชิกมาแล้วเกินกว่า 7 ปี ขึ้นไป
วงเงินค้ าประกันไม่เกิน 2,000,000 บาท
ข้ อ 3 คุณสมบัติของสมาชิก
1. ผูก้ แู้ ละผูค้ ้ าประกันต้องไม่อยูใ่ นระหว่างการถูกสอบวินยั
2. ผู ้กู้แ ละผูค้ ้ า ประกัน ต้อ งไม่ อ ยู่ ใ นระหว่า งถู ก ค าสั่ ง ศาลพิ ท ัก ษ์ ท รั พ ย์เ ด็ ด ขาด หรื อ ต้อ ง
คาพิพากษาของศาลให้ตกเป็ นบุคคลล้มละลาย
3. ผูก้ ู้แ ละผูค้ ้ า ประกันต้อ งไม่ อ ยู่ใ นระหว่า งถู ก หมายบัง คับ คดี หรื อ ถู ก ค าสั่ ง ยึ ด หรื อ อายัด
ทรัพย์สินตามมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้ อ 4 การชาระคืนเงินกู้สามัญ
1. ผ่อนชาระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยในจานวนเงินคงที่เท่ากันทุกเดือน
2. ผ่อนชาระได้ไม่เกิน 200 งวด และไม่เกินวันเกษียณอายุราชการบวกเพิ่มอีก 12 งวด
ข้ อ 5 เงื่อนไขการพิจารณา
1. สมาชิ กผูก้ ูแ้ ละผูค้ ้ าประกันจะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักเงินค่าหุ ้นสะสม และ/หรื อ
ค่าใช้จ่ายแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของเงินได้รายเดือน โดยคานวณจากฐานของเงินได้รายเดือนก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายจากการกูย้ มื เงินกูส้ ามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด
2. สมาชิกต้องผ่อนชาระหนี้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 12 งวด จึงจะสามารถยื่นขอกู้
เงินกูส้ ามัญครั้งใหม่ได้
3. การทาประกันคุม้ ครองสิ นเชื่อ
หลักประกันสาหรับเงินกูน้ ้ นั ให้มีขอ้ กาหนดดังต่อไปนี้
เงิ นกูส้ ามัญ ถ้าเงิ นกูส้ ามัญรายใด ๆ มีจานวนไม่เกิ นกว่าสิ ทธิ ในมูลค่าหุ ้นของตนเองที่ผกู ้ ู้
มีอยูใ่ นสหกรณ์ ก็ไม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
เงิ นกู้ส ามัญรายใดมี จานวนเกิ นกว่า สิ ท ธิ ใ นมู ล ค่ า หุ ้นของตนเอง ซึ่ งผูก้ ู้มี อยู่ใ นสหกรณ์
และขอกูเ้ งินจานวนไม่เกิน 1,000,000 บาท กาหนดให้มีสมาชิ กที่มิได้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู้ ซึ่ งคณะกรรมการ
ดาเนินการเห็นสมควรอย่างน้อย 1 คน ค้ าประกัน

เงิ นกู้สามัญรายใดมี จานวนเงิ นกู้ไม่เกิ น 1,000,000 บาท นั้น ผูค้ ้ าประกันอาจให้ความยินยอม
โดยทาเป็ นหนังสื ออนุญาตให้ผกู ้ ไู้ ม่ตอ้ งทาประกัน กรณี ดงั กล่าวผูก้ ไู้ ม่จาเป็ นต้องทาประกันชีวิตคุม้ ครองหนี้
รายบุ ค คลและประกัน ภัย หนี ห นี้ ที่ ส หกรณ์ จ ัด ให้ มี ข้ ึ นก็ ไ ด้ ในกรณี ผู ้ค้ า ประกัน ไม่ ใ ห้ ค วามยิ น ยอม
โดยทาเป็ นหนังสื อ ผูก้ ตู้ อ้ งทาประกันชี วิตคุม้ ครองหนี้ รายบุคคลและประกันภัยหนี หนี้ ที่สหกรณ์จดั ให้มีข้ ึน
ตามวงเงินกูท้ ี่ได้รับ โดยระบุสหกรณ์เป็ นผูร้ ับผลประโยชน์
เงินกูส้ ามัญรายใดมีจานวนเกินกว่าสิ ทธิ ในมูลค่าหุ ้นของตนเอง ซึ่ งผูก้ มู้ ีอยูใ่ นสหกรณ์ และ
ขอกู้เงิ นจ านวนเกิ นกว่า 1,000,000 บาท ก าหนดให้ มี สมาชิ กที่ มิ ได้เป็ นคู่ สมรสของผูก้ ู้ ซึ่ งคณะกรรมการ
ดาเนิ นการเห็ นสมควรอย่างน้อย 2 คน ค้ าประกัน และผูก้ ู้ต้องท าประกันชี วิตคุ ม้ ครองหนี้ รายบุ คคลและ
ประกัน ภัย หนี ห นี้ ที่ ส หกรณ์ จ ัด ให้ มี ข้ ึ น ตามวงเงิ น กู้ที่ ไ ด้รั บ โดยระบุ ส หกรณ์ เ ป็ นผู้รั บ ผลประโยชน์
แต่ในกรณี ที่มีการผ่อนชาระภายหลังที่กไู้ ปแล้ว จนมียอดหนี้ คงเหลือไม่เกิน 1,000,000 บาท ผูก้ อู้ าจยกเลิกสัญญา
ประกันภัยหนีหนี้ก็ได้ แต่จะยกเลิกสัญญาประกันชีวติ คุม้ ครองหนี้รายบุคคลไม่ได้
การยกเลิ ก สั ญ ญาประกัน ภัย หนี ห นี้ ตามวรรคแรกนั้น ต้อ งได้รั บ ความยิน ยอมจาก
ผูค้ ้ าประกันโดยทาเป็ นหนังสื อทุกคนด้วย
เงิ น กู้ ส ามัญ รายใดได้ จ ัด ท าประกัน ชี วิ ต คุ ้ ม ครองหนี้ รายบุ ค คลและประกัน ภัย หนี ห นี้
ที่สหกรณ์จดั ให้มีข้ ึนตามวงเงินกูท้ ี่ได้รับ โดยระบุสหกรณ์เป็ นผูร้ ับผลประโยชน์แล้วนั้น ในการนี้ สหกรณ์จะไม่
พิจารณาสิ ทธิ ในฐานะผูค้ ้ าประกัน หากแต่สมาชิ กรายนั้นใช้สิทธิ ในฐานะผูก้ ูจ้ ะพิจารณาเป็ นไปตามระเบียบนี้
ทุกประการ
ทั้งนี้ ผูค้ ้ าประกันต้องค้ าประกันในมูลหนี้เดิมอย่างไม่มีจากัดเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกูส้ ามัญ
รายนั้น แต่ถา้ ผูก้ มู้ ีเงินกูส้ ามัญรายเดิมเหลืออยูด่ ว้ ย ก็ตอ้ งให้ค้ าประกันเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกูส้ ามัญรายนั้น
ทั้งหมด
เพื่อความมัน่ คงในการให้กเู้ งินกูส้ ามัญ คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจวินิจฉัยเรี ยกให้มี
ผูค้ ้ าประกันมากกว่าที่กาหนดก็ได้
เมื่ อ ผู ้ค้ าประกั น คนใดคนหนึ่ งตาย หรื อออกจากสหกรณ์ โ ดยเหตุ อื่ น หรื อมี เ หตุ
ที่คณะกรรมการดาเนิ นการไม่เห็ นสมควร หรื อไม่อาจที่จะเป็ นผูค้ ้ าประกันต่อไป ผูก้ ตู้ อ้ งจัดให้สมาชิ กอื่น
ซึ่ งคณะกรรมการด าเนิ น การเห็ น สมควรเข้า เป็ นผู ้ค้ า ประกัน แทนคนเดิ ม ให้ เ สร็ จ ภายในระยะเวลา
90 วัน นับจากวันที่สหกรณ์มีหนังสื อแจ้งไป หากไม่สามารถดาเนิ นการได้อาจถูกระงับเงินกูท้ ุกประเภทและ
การที่สมาชิกผูค้ ้ าประกันออกจากสหกรณ์ ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็ นเหตุให้ผนู ้ ้ นั หลุดพ้นจากการค้ าประกัน
จนกว่าผูก้ ไู้ ด้จดั ให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันแทน
สมาชิ กผูค้ ้ าประกันต้องทาหนังสื อค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ ตามแบบที่ กาหนดไว้และ
ภายหลังการทาหนังสื อค้ าประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผูค้ ้ าประกันได้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู้ ผูก้ จู้ ะต้องจัดให้มีสมาชิ กอื่น
ที่คณะกรรมการดาเนิ นการเห็นสมควร เป็ นผูค้ ้ าประกันหนี้เงินกูข้ องผูก้ โู้ ดยเร็ วด้วย

สมาชิกคนหนึ่งจะเป็ นผูค้ ้ าประกันสาหรับผูก้ ใู้ นเงินกูส้ ามัญ มากกว่า 2 คน ในเวลาเดียวกัน
ไม่ได้
ในกรณี เงินกูส้ ามัญรายใดได้จดั ทาประกันชีวติ คุม้ ครองหนี้รายบุคคลและทาประกันภัยหนี หนี้
ที่สหกรณ์จดั ให้มีข้ ึนตามวงเงินกูท้ ี่ได้รับ โดยระบุสหกรณ์เป็ นผูร้ ับผลประโยชน์ แต่ในภายหลังมีคู่สัญญา
ค้ าประกันต้องห้ามมิให้ค้ าประกันตามข้อ 30 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด
ว่าด้วยเงิ นกู้ส ามัญและเงิ นกู้เพื่อเหตุ ฉุก เฉิ น พ.ศ. 2561 หรื อคู่สั ญญาค้ า ประกันลาออกจากราชการ หรื อ
เกษียณอายุราชการคู่สัญญาค้ าประกันอีกฝ่ ายหนึ่ งสามารถค้ าประกันบุคคลอื่นเพิ่มได้อีก 1 คน แต่รวมแล้วต้อง
ไม่เกิน 3 คน
ในกรณี เงินกูส้ ามัญรายใดได้จดั ทาประกันชีวติ คุม้ ครองหนี้รายบุคคลและทาประกันภัยหนี หนี้
ที่สหกรณ์จดั ให้มีข้ ึนตามวงเงินกูท้ ี่ได้รับ โดยระบุสหกรณ์เป็ นผูร้ ับผลประโยชน์ ต่อมาผูค้ ้ าประกันคนใด
คนหนึ่ ง ตายและยังมี ผูค้ ้ าประกันคงเหลื ออี ก 1 คน ผูก้ ู้ไม่ จาเป็ นต้องหาผูค้ ้ าประกันคนใหม่ มาค้ า ประกัน
เพิม่ อีก โดยได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจากผูค้ ้ าประกันที่เหลืออยู่
การชาระค่าเบี้ยประกันภัยหนี หนี้ สาหรั บปี ต่อ ๆ ไป ให้หักจากเงิ นปั นผลและเงิ นเฉลี่ ยคื น
ประจาปี ของผูก้ ทู้ ุก ๆ ปี ตามจานวนเงินกูต้ ลอดอายุสัญญา หากยังไม่พอชาระให้หกั จากเงินได้รายเดือนของผูก้ ู้
ข้ อ 6 หลักประกันการกู้เงินกู้สามัญ
1. เงิ นกู้สามัญรายใดมี จานวนไม่เกิ นสิ ทธิ ในมูลค่า หุ ้นที่ ผูก้ ู้มีอยู่ในสหกรณ์ ออมทรัพ ย์
ข้าราชการสรรพากร จากัด ก็ไม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
2. สมาชิ กกู้เงิ นไม่เกิ น วงเงิ น 1,000,000 บาท ผูก้ ู้ต้องจัดให้มีบุ คคลค้ าประกันอย่างน้อย
1 คน โดยรับผิดชอบค้ าประกันเงินกูเ้ ต็มตามจานวนเงินกูต้ ลอดอายุสัญญา
3. สมาชิ กกูเ้ งินเกินวงเงิน 1,000,000 บาท ขึ้นไป ผูก้ ตู้ อ้ งจัดให้มีบุคคลค้ าประกันอย่างน้อย
2 คน โดยรับผิดชอบค้ าประกันเต็มตามจานวนเงินกูต้ ลอดอายุสัญญา
4. มี อสังหาริ มทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจานองรายอื่ น จานองเป็ นประกันเต็มจานวนเงิ นกู้
รายนั้ น โดยจ านวนเงิ น กู้ ส่ วนที่ เ กิ น กว่ า สิ ทธิ ใ นมู ล ค่ า หุ ้ น ของผู ้กู้ ภ ายในร้ อ ยละ 80 แห่ ง ค่ า ของ
อสังหาริ มทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการดาเนินการ
5. หลักทรัพย์รัฐบาลหรื อเอกสารการฝากเงิ นของสหกรณ์ ซึ่ งคณะกรรมการดาเนิ นการ
เห็ นสมควรจานาเป็ นประกัน โดยจานวนเงินกูส้ ่ วนที่เกินกว่าสิ ทธิ ในมูลค่าหุ ้นของผูก้ ู้ ต้องอยู่ภายในมูลค่า
ของหลักทรัพย์น้ นั
ข้ อ 7 อัตราดอกเบีย้ เงินกู้
ให้ เ รี ย กดอกเบี้ ย เงิ น กู้ใ นอัต ราไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 6.25 ต่ อ ปี สหกรณ์ ย่อ มทรงไว้ซ่ ึ งสิ ท ธิ
ที่ จ ะก าหนดและเปลี่ ย นแปลงอัตราดอกเบี้ ย ที่ จ ะเรี ย กเก็ บ สมาชิ ก ผูก้ ู้เ งิ น ได้ต ามที่ เห็ น สมควร โดยแจ้ง
เป็ นประกาศของสหกรณ์ให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป

ข้ อ 8 การจ่ ายเงินกู้สามัญ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด จะจ่ายเงินกูส้ ามัญให้แก่สมาชิกผูก้ เู้ ท่านั้น
หรื อเพื่อการชาระหนี้ของผูก้ ูต้ ามลาดับดังนี้
1. ชาระเงิ นกูเ้ พื่อเหตุ ฉุกเฉิ น เงิ นกูส้ ามัญ หรื อเงิ นกู้ประเภทอื่ นๆ ตลอดจนหนี้ ในฐานะ
ผูร้ ับโอนจากการเป็ นผูค้ ้ าประกัน เว้นแต่หนี้ รับในฐานะผูร้ ับโอนจากการเป็ นผูค้ ้ าประกันนั้น ได้มีการยื่นเพื่อ
ขออนุมตั ิปรับโครงสร้างหนี้ จากสหกรณ์และได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการสรรพากร จากัด ให้ปรับโครงสร้างหนี้ ดว้ ยวิธีการอย่างหนึ่ งอย่างใดหรื อผ่อนผันให้ผคู ้ ้ าประกัน
ช าระหนี้ เป็ นงวดรายเดื อ นจนแล้ว เสร็ จ ตามจ านวนเงิ น กู้แ ล้ว นั้น สหกรณ์ ไ ม่ ส ามารถหัก เงิ น กู้ส ามัญ
เพื่อชาระหนี้ดงั กล่าวได้
2. ชาระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุม้ ครองหนี้รายบุคคล
3. ชาระค่าเบี้ยประกันภัยหนี หนี้
4. สาหรับเงิ นกูส้ ามัญที่เหลื อจากการชาระหนี้ ตาม 1. 2. และ 3. แล้ว สหกรณ์ จะจ่ายเงิ น
ให้แก่ผกู ้ โู้ ดยนาฝากเข้าบัญชีเงินฝากตามที่สมาชิกได้แจ้งไว้ต่อสหกรณ์
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นางสาวนวลน้อย ศรี รุ่งโรจน์)
รองประธานกรรมการ
ปฏิบตั ิหน้าที่แทนประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด

