ประกาศ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการสรรพากร จากัด
เรื่อง การให้ เงินกู้ “สามัญเพือ่ การศึกษา”
*****************************************
เพื่ อ เป็ นการช่ ว ยเหลื อ และบรรเทาความเดื อ ดร้ อ นแก่ ส มาชิ ก ที่ ก าลัง ศึ ก ษา หรื อ จะเข้า รั บ
การศึ ก ษา และมีค วามจาเป็ นต้องใช้เงิ นเพื่ อเป็ นค่า ใช้จ่า ยส าหรั บการศึ ก ษา อาศัย อานาจตามความในข้อ 12
ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด ว่าด้วยเงินกูส้ ามัญและเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น พ.ศ. 2561
ประกอบมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ ออมทรั พย์ข้าราชการสรรพากร จากัด ครั้ งที่ 13/2561
วันพฤหัส บดี ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มี มติย กเลิ ก ประกาศ เรื่ อง การให้ เงิ นกู้ “สิ นเชื่ อเพื่ อการศึ ก ษา”
ฉบับลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 แล้วให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
หลักเกณฑ์ /เงื่อนไข การให้ เงินกู้ “สามัญเพือ่ การศึกษา”
1. หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้ก้ ู
1.1 เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
1.2 จานวนเงิ นกู้ สมาชิ กสามารถกู้ได้ครั้ งละหนึ่ ง หลักสู ตร แต่ละหลักสู ตร
สู งสุ ดไม่เกิน 200,000 บาท และรวมแล้วต้องไม่เกินสิ ทธิ เงินกูส้ ามัญ ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
สรรพากร จากัด ว่า ด้วยเงิ นกู้ส ามัญและเงิ นกู้เพื่ อเหตุ ฉุ กเฉิ น พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันที่ 1 ตุล าคม พ.ศ. 2561
เพื่ อเป็ นค่ า ใช้จ่ า ยในการศึ ก ษาของสมาชิ ก ในระดับ การศึ ก ษาตั้ง แต่ ป ระกาศนี ย บัตรวิชาชี พ ชั้น สู ง (ป.ว.ส.)
ถึงระดับปริ ญญาเอก ดังต่อไปนี้
1.2.1 เพื่อเป็ นค่าลงทะเบี ยน ค่าบารุ งการศึกษา ค่าอุ ปกรณ์ การศึกษา
ตามจานวนเท่าที่จ่ายจริ ง ที่แสดงในใบแจ้งค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน หรื อใบเสร็ จรับเงิน
1.2.2 เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการศึ กษาของข้อ 1.2.1
อีกไม่เกิน 10,000 บาท ต่อภาคการศึกษา
1.3 ผูก้ แู้ ละผูค้ ้ าประกันต้องไม่อยูใ่ นระหว่างการถูกสอบสวนทางวินยั
1.4 สมาชิ ก ที่ กู้เ งิ น สามัญ ประเภทนี้ แล้ว ยัง คงมี สิ ท ธิ กู้เ งิ น ประเภทอื่ น ๆ
ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของเงินกูป้ ระเภทนั้น ๆ

2. การชาระคืนเงินกู้
2.1 ผ่ อ นช าระคื น เงิ น ต้ น และดอกเบี้ ยในอั ต ราคงที่ เ ท่ า กั น ทุ ก เดื อ น
(ตามวงเงิ น กู้ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ) ตามอัต ราที่ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ข ้า ราชการสรรพากร จากัด ก าหนด และจะต้อ งหัก
จากเงินเดือนของผูก้ ไู้ ด้ท้ งั จานวน
2.2 ผ่อนช าระได้ไ ม่ เกิ น 120 เดื อน นับ ตั้ง แต่ รับ เงิ นกู้ค รั้ งแรก และไม่ เกิ น
วันเกษียณอายุราชการ
3. เงื่อนไข
3.1 สมาชิ ก ผู ้กู้ จ ะต้ อ งมี เ งิ น ได้ ร ายเดื อ นคงเหลื อ ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 7
ของเงินได้รายเดือน หลังจากหักทุนเรื อนหุน้ และ/หรื อค่าใช้จ่ายอื่นแล้ว
3.2 ผู ้กู้ จ ะได้ รั บ เงิ น กู้ ต ามภาคการศึ ก ษา โดยต้อ งแสดงใบเสร็ จ รั บ เงิ น
ของภาคการศึกษานั้น ๆ ต่อสหกรณ์ ออมทรั พย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด เฉพาะค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้นหลังจาก
ที่ยนื่ คาขอกู้
4. หลักประกันการกู้เงิน
4.1 ทุ นเรื อนหุ ้น และ/หรื อเงิ นฝากที่ มีอยู่ก ับสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ข้าราชการ
สรรพากร จากัด หรื อ
4.2 บุ ค คลซึ่ งเป็ นสมาชิ ก ที่ มิ ไ ด้ เ ป็ นคู่ ส มรสของผู ้ กู้ เ ป็ นผู ้ ค้ าประกั น
อย่างน้อย 1 คน โดยรับผิดชอบค้ าประกันเงิ นกูเ้ ต็มตามจานวนเงิ นกูต้ ลอดอายุสัญญา และสามารถค้ าประกันเงิ นกู้
ประเภทนี้ได้เพียงสัญญาเดียว
กรณี สมาชิ กเป็ นผูค้ ้ าประกันเงิ นกู้สามัญครบแล้ว 2 สัญญา มี สิทธิ ค้ าประกัน
เงินกูส้ ามัญเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับการศึกษาได้อีก 1 สัญญา โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิ ทธิ วงเงิ นค้ าประกัน
เงิ นกูส้ ามัญของสมาชิ กตามประกาศของสหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด เรื่ องกาหนดหลักเกณฑ์
การให้กเู้ งินกูส้ ามัญแก่สมาชิก ฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
5. อัตราดอกเบีย้
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด จะเรี ยกดอกเบี้ยเงินกูแ้ ก่สมาชิ ก
ในอัตราต่ากว่าเงินกูส้ ามัญทัว่ ไป ร้อยละ 2.00 ต่อปี ทั้งนี้ เมื่อสิ้ นปี บัญชีจะไม่นาดอกเบี้ยมาเฉลี่ยคืน
6. เอกสารประกอบการยืน่ กู้
6.1 คาขอกูต้ ามแบบที่สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด กาหนด
6.2 หลักฐานการรายงานตัวเข้าเป็ นนักศึกษา หลักฐานการรับเข้าเป็ นนักศึกษา
จากสถานศึกษาที่เข้าศึกษา หรื อสาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา
6.3 ต้องแสดงใบเสร็ จรับเงินจากสถาบันการศึกษาที่สมาชิกเข้าศึกษาในปี ที่ยนื่ กู้

7. การขอรับเงินในแต่ ละภาคการศึกษา
7.1 การขอรั บเงิ นในแต่ ละภาคการศึ กษา สมาชิ ก ผูก้ ู้จะต้องยื่นคาขอรั บ เงิ น
ตามแบบที่สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด กาหนด พร้อมแนบใบเสร็ จรับเงินของภาคการศึกษานั้น ๆ
จากสถาบันการศึกษาที่สมาชิกเข้าศึกษา
7.2 การขอรับเงินกูจ้ ะได้รับต่อเมื่อคณะกรรมการเงินกูอ้ นุมตั ิแล้วเท่านั้น
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(นางสาวนวลน้อย ศรี รุ่งโรจน์)
รองประธานกรรมการ
ปฏิบตั ิหน้าที่แทนประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด

