ระเบีย บสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ ครู ภูเก็ต จํากัด
ว่ าด้ วยการให้ เงินกู้
พ.ศ.2558
-------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ข้อ 14(1) ข้อ 15
ข้อ 16 ข้อ 66 (9) และ ข้อ 90(4) คณะกรรมการดําเนิ นการ ในการประชุ ม ครั0 งที2 1/2558 วัน ที2
67 กุมภาพันธ์ 9::; จึงได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ พ.ศ.2558 ไว้ดงั ต่อไปนี0
ข้อ 1. ระเบี ยบนี0 เรี ยกว่า“ระเบีย บสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ ค รู ภู เก็ต จํ ากัด ว่ าด้ วยการให้ เงินกู้
พ.ศ.2558”
ข้อ 2. ระเบียบนี0ให้ใช้บงั คับ ตั0งแต่วนั ที2 9 มีนาคม 9::;
ข้อ 3. ให้ยกเลิ ก ระเบี ยบสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ว่าด้วยการให้เงิ นกู้ พ.ศ.2551
และบรรดาระเบียบ มติ ประกาศของสหกรณ์ คําสั2งอื2นใดในส่ วนที2 กาํ หนดไว้แล้ว ซึ2 งขัดหรื อแย้ง
กับระเบียบนี0 ให้ใช้ระเบียบนี0แทน
ข้อ C. ในระเบียบนี0
“ สหกรณ์ ” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
“ สมาชิก ” หมายถึง สมาชิกหรื อสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
“ ประธานกรรมการ ” หมายถึ ง ประธานกรรมการสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ครู ภูเก็ ต
จํากัด
“ รองประธานกรรมการ ” หมายถึ ง รองประธานกรรมการสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู
ภูเก็ต จํากัด
“ คณะกรรมการ ” หมายถึง คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
“ ผูจ้ ดั การ ” หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
“ เงินได้รายเดือน ” หมายถึ ง เงินเดือนและเงินที2จ่ายควบกับเงินเดือน หรื อค่าจ้าง
ประจําซึ2 งสมาชิ กได้รับจากหน่ วยงานต้นสังกัด และหมายถึ งบํานาญตามกฎหมาย ว่าด้วยบํานาญ
ซึ2 งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย
“ เงินกูเ้ พื2อเหตุฉุกเฉิ น 6 ” หมายถึง เงินกูเ้ พื2อเหตุจาํ เป็ นเร่ งด่วน โดยกูไ้ ด้ไม่เกิน 6
เท่าแห่งเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกินมูลค่าหุ น้
“ เงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉิ น  ” หมายถึง เงินกูเ้ พือเหตุจาํ เป็ นเร่ งด่วน โดยกูไ้ ด้ไ ม่เกิน 5
เท่าแห่งเงินได้รายเดือน แต่ไ ม่เกิน 200,))) บาท

หมวด 1
ข้ อกําหนดทัว+ ไป
ข้อ 5. สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก 3 ประเภท คือ
(1) เงินกูเ้ พื2อเหตุฉุกเฉิ น
(2) เงินกูส้ ามัญ
(3) เงินกูพ้ ิเศษ
ข้อ 6. สหกรณ์จะให้เงินกูเ้ ฉพาะสมาชิก เท่านั0น สมาชิกสมทบจะกูเ้ งินจากสหกรณ์ได้
ตามข้อ : (M) เท่านั0น
ข้อ 7. การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก จะให้ได้เฉพาะกรณี เพื2อการอันจําเป็ นหรื อมีประโยชน์ตามที2
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกูเ้ พื2อการสุ รุ่ยสุ ร่ายหรื อการเก็งกําไรไม่ได้
ข้อ 8. สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งิน ต้องเสนอคําขอกูต้ ่อสหกรณ์ตามแบบที2กาํ หนดไว้
ข้อ 9. การให้เงินกูท้ ุกประเภทนั0น ผูก้ ูต้ อ้ งทําหนังสื อกูแ้ ละสมาชิ กผูค้ 0 าํ ประกัน (ถ้ามี) ต้อง
ทําหนังสื อคํ0าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ ตามแบบที2กาํ หนดไว้ และหนังสื อยินยอมให้หักเงิ นเดื อน
เงินปี และเงินอื2น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
ข้อ 10. การชําระเงินงวดชําระหนี0 เงินกูท้ ุกประเภทซึ2 งผูก้ ูต้ อ้ งชําระต่อสหกรณ์น0 นั ให้ชาํ ระ
โดยวิธีหกั จากเงินได้รายเดือนของผูก้ ู้ ณ ที2จ่าย เว้นแต่สมาชิ กที2กูเ้ งินกูพ้ ิเศษ โดยให้ถือว่าเงินงวด
ชําระหนี0แต่ละงวดถึงกําหนดชําระภายในวันทําการสุ ดท้ายของเดือน
ข้อ 11. สมาชิกที2มีความประสงค์จะส่ งเงินงวดชําระหนี0นอกเหนือจาก ข้อ 6P ให้ยนื2 หนังสื อ
แสดงเหตุผลและความจําเป็ นต่อคณะกรรมการดําเนินการเพื2อพิจารณาอนุมตั ิ
หมวด 2
เงินกู้เพื+อเหตุฉุกเฉิน
ข้อ 69. เงินกูเ้ พื2อเหตุฉุกเฉิ นมี 9 ประเภท คือ
(1) เงินกูเ้ พื2อเหตุฉุกเฉิ น 6
(2) เงินกูเ้ พื2อเหตุฉุกเฉิ น 9
ในการให้เงินกูเ้ พื2อเหตุฉุกเฉิ นนั0น ให้ผจู ้ ดั การเป็ นผูร้ ับมอบอํานาจในการพิจารณา
อนุ มตั ิ และให้ผูจ้ ดั การแถลงรายการเงินกูเ้ พื2อเหตุฉุกเฉิ นที2อนุ มตั ิ ให้คณะกรรมการดําเนิ นการใน
คราวประชุ ม ประจํา เดื อนทราบทุ ก เดื อน ในกรณี ผูจ้ ัด การไม่ อ ยู่ อํานาจเช่ น ว่า นั0น ให้ ม อบให้
รองผูจ้ ดั การ
ข้อ 13. เงินกูเ้ พื2อเหตุฉุกเฉิ น ตามข้อ 69 (6) ให้กูไ้ ด้ไม่เกิน 6 เท่าแห่ งเงินได้รายเดื อน แต่
ไม่เกินมูลค่าหุ น้
เงินกูเ้ พื2อเหตุฉุกเฉิ น ตามข้อ 69 (9) ให้กไู้ ด้ไม่เกิน 5 เท่าแห่งเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน
2PP,PPP บาท

ในกรณี ที2ส มาชิ กนั0นยังมี เงิ นกู้เพื2อเหตุ ฉุกเฉิ นครั0งก่อนเหลื ออยู่ คณะกรรมการอาจจะให้
กูค้ รั0งใหม่ได้ แต่เงินกูเ้ พื2อเหตุฉุกเฉิ นครั0งใหม่และครั0งก่อนรวมกัน จะมีจาํ นวนต้นเงินเกินกว่าจํากัด
ที2กล่าวในวรรคก่อนไม่ได้ และเกินกว่าหนึ2งสัญญาไม่ได้
ข้อ 14. หลักประกันสําหรับเงินกูเ้ พื2อเหตุฉุกเฉิ น
เงินกูเ้ พื2อเหตุฉุกเฉิ น 6 นอกจากค่าหุ น้ แล้วไม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื2นอีก
เงินกูเ้ พื2อเหตุฉุกเฉิ น 9 ให้มีสมาชิกอย่างน้อย 6 คน เป็ นผูค้ 0 าํ ประกันเงินกูเ้ ต็มจํานวนที2กู้
ข้อ 15. งวดชําระหนี0
เงินกูเ้ พื2อเหตุฉุกเฉิ น 6 ให้ผกู ้ ูส้ ่ งคืนเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนพร้อมดอกเบี0ย ไม่เกิน R
งวด โดยชําระงวดละเท่า ๆ กัน เว้นแต่งวดสุ ดท้าย
เงินกูเ้ พื2อเหตุฉุกเฉิ น 9 ให้ผกู ้ ูส้ ่ งคืนเงินกูพ้ ร้อมดอกเบี0ยเป็ นงวดรายเดือนไม่เกิน 30
งวด นับแต่วนั ทําสัญญา
หมวด 3
เงินกู้สามัญ
ข้อ 16. เงินกูส้ ามัญ
ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิก เพื2อ
การนี0 คณะกรรมการดํา เนิ น การ อาจมอบหมายให้ ก รรมการคนหนึ2 งหรื อหลายคน หรื อ
คณะกรรมการเงินกู้ หรื อผูจ้ ดั การ พิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกก็ได้
ข้อ 17. ในกรณี ผมู ้ ีอาํ นาจตามข้อ 6R ไม่อนุมตั ิให้สมาชิกผูใ้ ดกู้ ให้สมาชิกผูน้ 0 นั ทําหนังสื อ
ขออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการดําเนิ นการถือเป็ นที2สุด
ข้อ 18. คําขอเงินกูส้ ามัญของสมาชิกนั0น ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็น
ดังต่อไปนี0 คือคําขอกูข้ องสมาชิกผูซ้ 2 ึ ง
(1) เป็ นข้าราชการหรื อทํางานในหน่วยงานของรัฐหรื อเอกชน ต้องเสนอผ่าน
หัวหน้าหน่วยงานหรื อผูบ้ งั คับบัญชาหรื อบุคคลดังกล่าวมอบหมาย
(2) เป็ นเจ้าหน้าที2ของสหกรณ์ ต้องเสนอผ่านผูจ้ ดั การ
(3) เป็ นข้าราชการบํานาญที2ไม่อาจจะปฏิบตั ิตาม (1) ต้องเสนอผ่านผูจ้ ดั การหรื อ
ประธาน
ในกรณี ผขู ้ อกูด้ าํ รงตําแหน่งเป็ นผูผ้ า่ นการพิจารณาให้ความเห็นชอบชั0นต้น
ตามข้อ 18 (1) หรื อ (2) หรื อ (3) ไม่ตอ้ งเสนอผ่านผูใ้ ด
ข้อ 19. วงเงินกูส้ ามัญและหลักเกณฑ์การให้กแู้ ก่ สมาชิกนั0น ให้เป็ นไปตามประกาศของ
สหกรณ์
จํานวนเงิ นกูส้ ามัญที2ให้แก่สมาชิ กคนหนึ2 งๆนั0นย่อมสุ ดแต่คณะกรรมการดําเนิ นการ
หรื อ ผูท้ ี2ได้รับมอบหมายตามข้อ 6R เห็นสมควร

ข้อ 20. สมาชิ กที2ส่งคืนเงินกูส้ ามัญไม่เสร็ จ ประสงค์จะกูส้ ามัญอีกก็ได้โดยหักลบกลบ
หนี0 กบั สั ญญาเดิ ม ในการหักลบกลบหนี0 ตอ้ งได้รับเงิ นกู้ไม่ น้อยกว่าห้าหมื2 นบาทหรื อผ่อนชําระ
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าหกงวด
ข้อ 21. ในการให้เงินกูส้ ามัญนั0น ถ้าปรากฏว่า สหกรณ์มีเงินทุนที2จะให้กูไ้ ด้ไม่พอแก่การ
ขอกูอ้ นั มี ลกั ษณะพึงให้ผูน้ 0 ันทุกราย ให้ถือลําดับในการพิจารณาให้เงิ นกู้ ซึ2 งมีจาํ นวนน้อย พึงให้
ก่อนเงิ นกูซ้ 2 ึ งมีจาํ นวนมาก เพื2อประโยชน์แห่ งการนี0 จํานวนเงิ นกูท้ ี2นาํ มาเทียบกันนั0นให้คิดรวมทั0ง
เงินกูส้ ามัญและเงินกูเ้ พื2อเหตุฉุกเฉิ นรายก่อนของผูก้ ูท้ ี2คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ด้วย ทั0งนี0 เว้นแต่ในกรณี ที2
คณะกรรมการดําเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นว่ามีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉัยเป็ นอย่างอื2นก็ได้
ข้อ 22. หลักประกันเงินกู้
เงินกูส้ ามัญนั0น ให้มีหลักประกันอย่างหนึ2 งอย่างใดหรื อหลายอย่างรวมกันดังต่อไปนี0
(1) มีสมาชิกซึ2 งมิได้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู้ ซึ2 งคณะกรรมการเห็นสมควรคํ0าประกัน
ตามหลักเกณฑ์ที2สหกรณ์กาํ หนด
เพื2อเป็ นหลักประกันเงินกู้ คณะกรรมการจะกําหนดให้มีผคู ้ 0 าํ ประกันมากกว่าหนึ2งคนก็
ได้ สมาชิกคนหนึ2งจะมีหนี0สินในฐานะผูค้ 0 าํ ประกันไม่เกินสิ ทธิ ที2ตวั เองจะกูเ้ งินจากสหกรณ์
เมื2อผูค้ 0 าํ ประกันคนใดตายหรื อออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ หรื อมีเหตุที2
คณะกรรมการดําเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกู้ เห็นว่าไม่สมควรที2จะเป็ นผูค้ 0 าํ ประกันต่อไป ผูก้ ู้
ต้องจัดให้สมาชิกอื2นซึ2 งคณะกรรมการดําเนิ นการ หรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ 0 าํ
ประกันแทนคนเดิมให้เสร็ จภายในระยะเวลาที2คณะกรรมการดําเนินการ หรื อคณะกรรมการเงินกู้
กําหนด
การให้สมาชิกผูค้ 0 าํ ประกันออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็ นเหตุให้ผนู ้ 0 นั
หลุดพ้นจากการคํ0าประกันจนกว่าผูก้ ูไ้ ด้จดั ให้สมาชิกอื2น ซึ2 งคณะกรรมการดําเนิ นการหรื อ
คณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ 0 าํ ประกันแทน
อนึ2ง ภายหลังจากทําหนังสื อคํ0าประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผูค้ 0 าํ ประกันได้เป็ นคู่สมรสของ
ผูก้ ู้ ผูก้ ูจ้ ะต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบและจัดให้มีสมาชิกอื2น ซึ2 งคณะกรรมการดําเนิ นการหรื อ
คณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควร เป็ นผูค้ 0 าํ ประกันหนี0เงินกูโ้ ดยเร็ วด้วย
(9 ) มีอสังหาริ มทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจํานองรายอื2น จํานองเป็ นประกันเต็ม
จํานวนเงินกูร้ ายนั0นโดยต้องเป็ นที2พอใจคณะกรรมการดําเนินการ หรื อคณะกรรมการเงินกูว้ า่
จํานวนเงินกูข้ องผูก้ ูต้ อ้ งอยูภ่ ายใน ;P% แห่งค่าอสังหาริ มทรัพย์น0 นั หรื อ 100% ของค่าราคา
ประเมินของกรมที2ดิน
(3) มีหลักทรัพย์รัฐบาล ซึ2 งคณะกรรมการดําเนิ นการหรื อคณะกรรมการเงินกู้
เห็นสมควรจํานําเป็ นประกัน โดยจํานวนเงินกูข้ องผูก้ ูต้ อ้ งอยูภ่ ายในร้อยละ 90 แห่งค่าของ
หลักทรัพย์น0 นั

ข้อ 23. การส่ งเงินงวดชําระหนี0
วิธีที2 1 ส่ งคืนเงินต้นเป็ นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมดอกเบี0ย ยกเว้นงวดสุ ดท้าย
วิธีที2 2 ส่ งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี0ยเป็ นงวดรายเดือนเท่า ๆ กัน เว้นแต่งวดสุ ดท้าย
ทั0งนี0 แล้วแต่คณะกรรมการจะเห็ นสมควรวิธีใดวิธีหนึ2 งเป็ นจํานวนกี2 งวด ตามจํานวน
เงินกูแ้ ละความมุ่งหมายแห่งการกู้ และต้องเป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์
การผ่อนผันการชําระหนี0 เมื2อคณะกรรมการเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควร ควรผ่อนผันการ
ชําระหนี0 ให้แก่ ส มาชิ ก ผูใ้ ดเป็ นกรณี พิ เศษ ก็ย่อมจะทําได้แต่ ในการผ่อนผันเช่ นว่านั0นในสั ญ ญา
หนึ2ง ๆ ไม่ให้เกิน 6 งวด และต้องส่ งเงินงวดชําระหนี0มาแล้วไม่ต2าํ กว่า 6 งวด และการผ่อนผันการ
ชําระหนี0ทุกครั0งต้องได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจากผูค้ 0 าํ ประกันทุกครั0งไป
หมวด 4
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ข้อ 9C เงินกูพ้ ิเศษมี 9 ประเภท
(1) เงินกูพ้ ิเศษ WP% ของมูลค่าหุ น้
(2) เงินกูพ้ ิเศษเพื2อการเคหะสงเคราะห์ เพื2อการลงทุนประกอบอาชีพ เพื2อซื0 อรถยนต์
เพื2ออื2นๆ
คณะกรรมการดําเนิ นการอาจพิจารณาให้เงินกูพ้ ิเศษ นอกเหนื อจากวรรคก่อนได้ตามที2
คณะกรรมการเห็นสมควร
ข้อ 25. สมาชิกซึ2 งอาจได้รับเงินกูพ้ ิเศษ ต้องได้เป็ นสมาชิ กในสหกรณ์น0 ีและได้ชาํ ระค่าหุ ้น
แล้ว
ข้อ 26. สมาชิ กผูส้ ่ งคืนเงินกูส้ ามัญไม่เสร็ จ ไม่ให้ได้รับเงินกูพ้ ิเศษ เว้นแต่คณะกรรมการจะ
พิจารณาอนุมตั ิเป็ นกรณี พิเศษเป็ นราย ๆ ไป ตามควรแก่กรณี
ข้อ 97. การให้เงินกูพ้ ิเศษนั0นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนิ นการ เว้นแต่
เงินกูพ้ ิเศษ WP% ของมูลค่าหุ น้
ข้อ 28. การให้ เงิ น กู้พิ เศษนั0น คณะกรรมการจะแบ่ ง จ่ า ยเป็ นงวด ๆ ก็ ไ ด้ ตามความ
ประสงค์และความจําเป็ นของผูก้ ู้
ข้อ 29. ในเมื2อถึ งกําหนดที2สมาชิ กผูก้ ูต้ อ้ งใช้จ่ายเงิ นกู้พิเศษตามความมุ่งหมายต้องเสนอ
รายงานการใช้จ่ายเงินกูต้ ามแบบที2กาํ หนดไว้พร้อมหลักฐานที2มีต่อสหกรณ์ ทุกคราวโดยเร็ วที2สุดที2
จะกระทําได้ สหกรณ์ อาจมอบให้กรรมการดําเนิ นการหรื อบุคคลอื2 นตามที2 เห็ นสมควรสอบสวน
การใช้จ่ายเงินกูต้ ามรายงานนั0น ๆ อีกชั0นหนึ2งด้วยก็ได้
ข้อ 30. ตราบใดที2สมาชิ กยังส่ งคืนเงิ นกูพ้ ิเศษไม่เสร็ จ ตนจะต้องยินยอมและอํานวยความ
สะดวกให้กรรมการดําเนิ นการ หรื อบุคคลอื2นที2ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์เข้าตรวจการก่อสร้าง
ต่อเติม หรื อปรับปรุ ง หรื อทรัพย์สิน หรื อการประกอบอาชี พที2 ใช้เงินกูน้ 0 นั ในเวลาอันสมควรได้
เสมอและต้องชี0แจงข้อความเกี2ยวกับเรื2 องที2ตรวจให้ทราบตามความประสงค์

เงินกู้พ เิ ศษเพื+อการเคหะสงเคราะห์
ข้อ 31. เงินกูพ้ ิเศษเพื2อการเคหะสงเคราะห์ ได้แก่
(1) เงินกูเ้ พื2อการก่อสร้าง ต่อเติม หรื อปรับปรุ งอาคาร หรื อไถ่ถอนจํานองสําหรับใช้เป็ นที2
อยูอ่ าศัยของตนเองและครอบครัวตามควรแก่ฐานะ
(2) เงินกูเ้ พื2อซื0 ออาคาร หรื อซื0 อที2ดินและอาคาร หรื อซื0 อที2ดินเพื2อจะได้ก่อสร้างอาคารใน
ระยะเวลาอันสมควร ทั0งนี0 สําหรับใช้เป็ นที2อยูอ่ าศัยของตนเองและครอบครัวตามควรแก่ฐานะ
(3) เงินกูเ้ พื2อกิจการ ที2เกี2ยวข้องหรื อจําเป็ นแก่ (1) หรื อ (2)
ข้อ 32. สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งินดังกล่าวในข้อ 31 ต้องเสนอคําขอกูถ้ ึงคณะกรรมการ
ดําเนิ นการตามแบบที2 กาํ หนดไว้ รวมทั0งรายละเอียดและหลักฐานต่าง ๆ ที2เกี2 ยวข้อง เช่ น รายการ
สิ นทรัพย์และหนี0 สิน รายได้และค่าใช้จ่าย รายการบุคคลในครัวเรื อน การอยูอ่ าศัยเดิ มและเหตุผล
ความจําเป็ นที2 ต้องจัดให้มี ที2อยู่อาศัยใหม่ แบบรู ป และรายการก่ อสร้ างหรื อต่อเติ ม หรื อปรั บ ปรุ ง
อาคาร รายละเอียดและหลักฐานแห่ งที2ดิน ที2จะก่อสร้างต่อเติมหรื อปรับปรุ งอาคาร รายละเอียด
หลักฐานแห่ งที2ดินและ/หรื ออาคารที2จะซื0 อ กําหนดเวลาและราคา สัญญาที2ทาํ ไว้หรื อร่ างสัญญาที2
จะทํา รายละเอียดแห่งทรัพย์สินที2เสนอเป็ นประกัน
ข้อ 33. แบบรู ป และรายการก่ อสร้ างหรื อต่อเติ ม หรื อปรั บ ปรุ งอาคารนั0น ต้องปฏิ บตั ิ ให้
ถูกต้องตามกฎหมายและต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการด้วย
การแก้ไขเปลี2ยนแปลงแบบรู ปหรื อรายการดังกล่าวในวรรคก่อน ในสาระสําคัญต้องได้รับ
ความเห็ นชอบของบุ ค คลซึ2 งได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการดําเนิ น การ เพื2 อการนี0 และต้อง
รายงานคณะกรรมการดําเนินการทราบด้วย
ข้อ 34. สหกรณ์ จะมอบให้กรรมการดําเนิ นการหรื อบุคคลอื2นตามที2เห็ นสมควรสอบสวน
และทํา รายงานเกี2ยวกับคําขอกูเ้ งินพิเศษ เพื2อการเคหะสงเคราะห์เสนอคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณา เป็ นหน้าที2ของสมาชิกผูข้ อกูต้ อ้ งให้ขอ้ ความจริ งและความร่ วมมือ
ข้อ 35. จํานวนเงินกูพ้ ิเศษเพื2อการเคหะสงเคราะห์ ซึ2 งให้แก่สมาชิ กผูก้ ูค้ นหนึ2 ง ๆ นั0น ย่อม
สุ ดแต่คณะกรรมการดําเนิ นการพิจารณาเห็ นสมควร โดยคํานึ งถึ งลักษณะที2 อยู่อาศัยตามควรแก่
ฐานะและความสามารถชําระหนี0ของสมาชิกนั0น แต่ไม่เกินห้าล้านบาท
ข้อ 36. ตราบใดที2สมาชิ กยังส่ งคืนเงินกูเ้ พื2อการเคหะสงเคราะห์ไม่เสร็ จ ตนจะให้เช่ าหรื อ
โอนอาคารหรื อที2 ดินซึ2 งให้เงิ น กู้น0 ัน ไม่ ว่าบางส่ วนหรื อทั0ง หมดแก่ ผูอ้ ื2 นไม่ ได้ เว้นแต่ ในกรณี ที2
จําเป็ นซึ2 งได้รับอนุญาตเป็ นหนังสื อจากคณะกรรมการดําเนินการก่อน
เงินกู้พ เิ ศษเพื+อการลงทุนประกอบอาชี พ
ข้อ 37. เงินกูพ้ ิเศษเพื2อลงทุนประกอบอาชี พนั0น ให้เพื2อการลงทุ นประกอบอาชี พของตน
และ ครอบครัว ซึ2 งคณะกรรมการดําเนิ นการเห็ นสมควร และพอใจว่าจะก่ อประโยชน์งอกเงย
ให้แก่สมาชิกผูก้ ูน้ 0 นั

ข้อ 38. สมาชิ กผูป้ ระสงค์จะขอกูเ้ งินดังกล่าว ในข้อ 37 ต้องเสนอคําขอกูถ้ ึงคณะกรรมการ
ดําเนิ นการตามแบบที2 กาํ หนดไว้ รวมทั0งรายละเอียดและหลักฐานต่าง ๆ ที2เกี2 ยวข้องเช่ น รายการ
ทรัพย์สินและหนี0 สิน รายได้และค่าใช้จ่ายแผนงานประกอบอาชีพที2จะใช้เงินกู้ รายละเอียดหลักฐาน
แห่งทรัพย์สินที2จะใช้เงินกู้ รายละเอียดแห่งความต้องการเงินกูจ้ าํ นวนทุนซึ2 งตนจะออกเอง รายการ
รายได้ซ2 ึ งคาดว่าจะได้รับการลงทุนนั0น กําหนดการใช้จ่ายเงินกู้ ประสบการณ์ ของตนเกี2 ยวกับการ
ประกอบอาชีพนั0น รายละเอียดและ หลักฐานแห่งทรัพย์สินที2เสนอเป็ นประกัน
ข้อ 39. สมาชิ กผูข้ อกูเ้ งินกูพ้ ิเศษเพื2อการลงทุนประกอบอาชี พต้องแสดงหลักฐานให้เป็ นที2
พอใจแก่คณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 40. สหกรณ์ จ ะมอบให้ ค ณะกรรมการดําเนิ น การหรื อ บุ ค คลอื2 น ตามที2 เห็ น สมควร
สอบสวนและทํ า รายงานเกี2 ย วกั บ คํา ขอกู้ เงิ น พิ เศษเพื2 อ การลงทุ น ประกอบอาชี พ เสนอ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เป็ นหน้าที2ของสมาชิกผูข้ อกูต้ อ้ งให้ขอ้ เท็จจริ งและความร่ วมมือ
ข้อ 41. จํานวนเงินกูพ้ ิเศษเพื2อการลงทุนประกอบอาชีพ ซึ2 งให้แก่สมาชิกผูก้ ูค้ นหนึ2ง ๆ นั0น
ย่อมสุ ดแต่คณะกรรมการดําเนิ นการพิจารณากําหนดตามที2เห็นสมควร โดยคํานึ งถึงความต้องการ
เงิ นกู้แท้จริ งตามแผนงานประกอบอาชี พ และความสามารถชําระหนี0 ของสมาชิ กนั0นแต่ไม่ เกิ น
สามล้านบาท
เงินกู้พ เิ ศษสํ าหรับซื8อรถยนต์
ข้อ 42. สมาชิ กที2ประสงค์จะขอกูพ้ ิเศษ เพื2อซื0 อรถยนต์ตอ้ งเสนอคําขอกูถ้ ึ งคณะกรรมการ
ดําเนินการตามแบบที2กาํ หนดไว้ พร้อมทั0งรายละเอียดและหลักฐานต่าง ๆ ที2เกี2ยวข้องอาทิเช่น ความ
ต้องการเงิ น กู้ ชื2 อรถ ประเภท ราคา และบริ ษ ทั ที2 จะซื0 อ หลัก ฐานแห่ งทรั พ ย์สิ น ที2 เสนอเป็ น
ประกัน
ข้อ 43. จํานวนเงินกูพ้ ิเศษเพื2อซื0 อรถยนต์แก่สมาชิ กคนหนึ2 ง ๆ นั0น สุ ดแต่คณะกรรมการ
จะเห็ น สมควร โดยคํานึ งถึงความจําเป็ นและความสามารถชําระหนี0 แต่ตอ้ งไม่เกินหนึ2 งล้านสอง
แสนบาท
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ข้อ 44. ให้เรี ยกดอกเบี0ยเงินกูท้ ุกประเภทไม่เกินอัตราสู งสุ ดตามที2กฎหมายกําหนด โดยจะ
ได้ประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ข้อ 45. ดอกเบี0ยนั0นให้คิดเป็ นรายวันตามจํานวนเงินต้นคงเหลือ

หลักประกันสํ าหรับเงินกู้พ เิ ศษ
ข้อ C6.ในการกูเ้ งินพิเศษนั0น ผูก้ ูต้ อ้ งทําหนังสื อกูไ้ ว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที2กาํ หนดไว้ ถ้า
เงินกูพ้ ิเศษนั0นมีจาํ นวนเกินกว่า WP % ของมูลค่าหุ ้นซึ2 งผูก้ ูม้ ีอยูใ่ นสหกรณ์ ก็ตอ้ งมีหลักประกันอย่าง
ใดอย่างหนึ2งหลายหลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี0
(6 ) มีอสังหาริ มทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจํานองรายอื2น จํานองเป็ นประกันเต็ม
จํานวนเงินกูร้ ายนั0นโดยต้องเป็ นที2พอใจคณะกรรมการดําเนินการ หรื อคณะกรรมการเงินกูว้ า่
จํานวนเงินกู้ ต้องอยูภ่ ายใน 8P% แห่งค่าอสังหาริ มทรัพย์น0 นั หรื อ 100%ของค่าราคาประเมินของ
กรมที2ดิน และ/หรื อ
(2) มีหลักทรัพย์รัฐบาล ซึ2 งคณะกรรมการดําเนิ นการหรื อคณะกรรมการเงินกู้
เห็นสมควรจํานําเป็ นประกันเต็มจํานวน
การส่ งคืนเงินกู้พ เิ ศษ
ข้อ 47. การส่ งคืนเงินกูพ้ ิเศษ มี 2 วิธี คือ
(1) ผูก้ ูต้ อ้ งส่ งคืนเงินต้นเป็ นงวดรายเดือนเท่า ๆ กันพร้อมดอกเบี0ย (เว้นแต่งวด
สุ ดท้าย) หรื อ
(2) ผูก้ ูต้ อ้ งส่ งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี0ยเป็ นรายเดือนเท่า ๆ กัน (เว้นแต่
งวดสุ ดท้าย)
ทั0งนี0 แล้วแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร วิธีหนึ2งวิธีใด เป็ นจํานวน
กี2งวดแต่ไม่เกิน 9CP งวด
หมวด 6
การควบคุมหลักประกันและการเรี ยกคืนเงินกู้
ข้อ 48. ให้คณะกรรมการดําเนิ นการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกูท้ ุกรายมีหลักประกันตามที2
กําหนดไว้ในระเบี ยบนี0 และเมื2อคณะกรรมการดําเนิ นการเห็ นว่าหลักประกันสําหรับเงิ นกูร้ ายใด
เกิดบกพร่ อง ผูก้ ูจ้ ะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที2คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ข้อ 49. ในกรณี ใด ๆ ดังต่อไปนี0 ให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่วา่ ประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกําหนดส่ งคืน
โดยสิ0 นเชิ งพร้อมทั0งดอกเบี0ยในทันที โดยมิพกั คํานึ งถึ งกําหนดเวลาที2ให้ไว้และให้คณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการเรี ยกคืนโดยมิชกั ช้า
(1) เมื2อผูก้ ูอ้ อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื2อปรากฏแก่คณะกรรมการดําเนินการว่า ผูก้ ูน้ าํ เงินไปใช้ผดิ ความมุ่งหมายที2ให้เงินกู้
นั0น
(3) เมื2อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกูเ้ กิดบกพร่ อง และผูก้ ู้
มิได้จดั การแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที2คณะกรรมการดําเนินการกําหนด

(4) เมื2อสมาชิกผิดนัดงวดชําระหนี0งวดใดงวดหนึ2งให้ถือว่าสมาชิกผิดนัดชําระหนี0
ให้สหกรณ์ทาํ หนังสื อแจ้งเตือนทั0งผูก้ ูแ้ ละผูค้ 0 าํ ประกันภายในหกสิ บวัน นับแต่วนั ที2ผิดนัดชําระหนี0
ข้อ 50. ในกรณี ที2 เงิ น กู้เป็ นอัน ต้อ งส่ งคื น โดยสิ0 น เชิ ง ตามที2 ก ล่ าวแล้วใน ข้อ 49 ถ้า ผู ค้ 0 าํ
ประกันต้อง รับผิดชําระหนี0 แทนผูก้ ู้ และไม่สามารถชําระหนี0น0 นั โดยสิ0 นเชิงได้ เมื2อผูค้ 0 าํ ประกันร้อง
ขอคณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันให้เรี ยกเก็บจากผูค้ 0 าํ ประกันเป็ นงวดรายเดือนจนเสร็ จตามที2
ผูก้ ูไ้ ด้ทาํ หนังสื อกูใ้ ห้ไว้ต่อ สหกรณ์ก็ได้ สุ ดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 51. ผูก้ ู้ก็ ดี ผูค้ 0 าํ ประกันก็ ดี ต้องรั บ ผูก พันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอออกหรื อย้ายจาก
ราชการหรื องานประจํา ต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ ทราบโดยทันที และจัดการชําระหนี0สิน ซึ2 ง
ตนมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ0 นเสี ยก่อน
ให้ไว้ ณ วันที2 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.9::;
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